
Η µέρα του αρχίζει 
µε µασάζ στα γελάδια       
Πιστός στην αξία της πρώτης ύλης,
ο Θανάσης Κουκάκης έχτισε σε δέκα 
χρόνια µια γαλακτοβιοµηχανία. σελ. 50 
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Πειραµάτων συνέχεια
για την ελιά Καλαµών 
Από το πουθενά ξανανοίγει ο φάκελος  
του ΠΟΠ από το υπουργείο, µετά την 
επίσκεψη των Μεσσήνιων. σελ. 38

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 09/11

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

222
178

79,01
2,83

16/11

224
178

76,25
3,10

222
178

77,07
2,62

 

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

225
182
84,76
2,93

Προκήρυξη  
εντός έτους 
150 εκατ. ευρώ   
για Βιολογικά 
Με αιτία τα δασικά απλήρωτα τα νιτρικά  

Οι εξαγωγές στην αγροδιατροφή σε 
πρώτο πλάνο στις πάνω από 3.000 
B2B επιχειρηµατικές συναντήσεις 
Ελλήνων και ξένων, στην αποστολή της 
Eurobank στη Θεσσαλονίκη. σελ. 10

Κινήσεις που θα µειώσουν τη φορολογία 
αγροτών αρχής γενοµένης από το 
φόρο όσων συµµετέχουν σε συλλογικά 
σχήµατα, προαναγγέλει ο υπουργός 
Γεωργίας Στ. Αραχωβίτης. σελ. 8-9

Στο Trade Club 
γίνονται δουλειές 

Φορολογία αγροτών 
οδεύει προς µείωση 

Προκηρύσσεται µέχρι το τέλος του 
έτους η 2η πρόσκληση της Βιολο-
γικής Γεωργίας, µε τον γ.γ. Κοινο-
τικών Πόρων, Χαράλαµπο Κασίµη 
να δηλώνει στην Agrenda πως έ-
χουν µαζευτεί πάνω από 150 εκατ. 
ευρώ. Το Μέτρο θα επιδοτεί και νέ-
ες καλλιέργειες όπως ακρόδρυα, α-
κτινίδια και ρόδια, ενώ δεν θα µπο-
ρούν να κάνουν αίτηση οι δικαιού-
χοι άλλων περιβαλλοντικών Μέτρων. 
Εν τω µεταξύ, όσοι δεν πληρώθη-

καν πρόσφατα το 70% του τσεκ θα 
χάσουν και τις πληρωµές των αγρο-
περιβαλλοντικών, προειδοποιούν οι 
µελετητές, µε τους δικαιούχους Απο-
νιτροποίησης, Βιολογικών και Κοµ-
φούζιο να βρίσκονται σε αναµµένα 
κάρβουνα. Αυτό συµβαίνει, διότι οι 
εκτάσεις για τις οποίες δεν έχει ξε-
καθαριστεί το καθεστώς τους όσον 
αφορά τους δασικούς χάρτες, φαί-
νονται στο σύστηµα ως «µη προσ-
διορισθείσες». σελ. 6, 18- 19

Στην περίφηµη κάβα 
Weinkeller τα κρασιά των 
Μπουτάρη, Γεροβασιλείου 
και Κεχρή, µε βλέψεις για τη 
γερµανική αγορά. σελ. 16-17

H BASF βοηθάει το κρασί 
ΣABBATO: Γρηγορίου Νεοκαισαρείας  Μήνας 11ος, Εβδ. 46η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:08 - ∆ύση 17:12 ΣΕΛΗΝΗ: 10 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: 'Aστατος
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Το µεγαλύτερο πρόβληµα του αγροτικού χώ-
ρου αυτή τη στιγµή µοιάζει να είναι η 
φυσιογνωµία του.  

Στα χρόνια που πέρασαν δεν κατάφερε να 
διαµορφώσει µια στιβαρή εικόνα µε ενι-
αία εκπροσώπηση, είτε σε κλαδικό είτε 
και σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια ήρ-
θαν και οι αναταράξεις που προκάλεσε 
η οικονοµική κρίση, δηλαδή, η διακο-
πή της χρηµατοδότησης από τις τράπε-
ζες και η γενικότερη έλλειψη ρευστότη-
τας µε επακόλουθο την κατάρρευση των 
συνεταιριστικών δοµών και την υπονό-
µευση της εµπιστοσύνης σε κάθε είδους 
συλλογική προσπάθεια και δράση.

Στα κενά που άφησαν οι συνεταιρισµοί µε 
τις ευκολίες που έφερε η νέα τεχνολο-
γία, βρήκαν χώρο οι πρωτοβουλίες του 
branding. 

Μέσω αυτών, επιχειρείται θα λέγαµε, αυ-
τό τον καιρό, µια νέα προσέγγιση των 
ευκαιριών και δυνατοτήτων που προ-
σφέρονται µε βάση τη διαχείριση της α-
γροτικής παραγωγής. Οι επιτυχίες στο 
branding και η επικοινωνιακή τους α-
ξιοποίηση, ενδεχοµένως και ελλείψει 
άλλων σηµαντικών success stories, ε-
πενεργούν κατά ένα τρόπο στη διαµόρ-
φωση της φυσιογνωµίας του αγροτικού 
χώρου. ∆εν αρκούν για να καλύψουν ω-
στόσο, την έλλειψη συνοχής και την α-
πουσία στρατηγικού σχεδιασµού που 
χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια τη δραστη-
ριότητα στον πρωτογενή τοµέα. 

Χωρίς αυτά όµως, δηµιουργούνται δυσκολί-
ες. Τόσο στην υπόσταση του branding 
όσο και στον εξαγωγικό προσανατο-
λισµό που συνοδεύει συνήθως αυτού 
του είδους τις πρωτοβουλίες. Από ε-
κεί που είχαµε αγροτική παραγωγή και 
µας έλειπε η ωραία τυποποίηση και κα-
λαίσθητη συσκευασία, τώρα έχουµε το 
δεύτερο και µας λείπει το πρώτο. Ό-
µως, µε τον τρόπο που αντιµετωπίζο-
νται σήµερα οι αγρότες και µε τις δοµές 
που λειτουργεί σήµερα ο κλάδος, το 
τρένο της ανάπτυξης δεν µπορεί να πά-
ει µακρυά. Κι όσο η επίσηµη Πολιτεία 
κλείνει τα µάτια σ’ αυτή την κατάστα-
ση, οι ίδιες οι δυνάµεις της αγοράς κα-
λούνται να εργαστούν για την ενίσχυ-
ση του πρώτου και βασικού κρίκου της 
εν λόγω αλυσίδας υπεραξίας, το κράµα 
του οποίου αποτελούν οι συντελεστές 
της αγροτικής παραγωγής.  Agrenda

EDITORIAL
Χωρίς αγρότες
δεν υπάρχει
success story

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12865

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,49288

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13651

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88215

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
127,87500

• Μέσα στο έτος η δεύτερη προκήρυξη
της Βιολογικής Γεωργίας  σελ. 19
• Προς αναζήτηση χρηµατοδοτικών 
λύσεων για Σχέδια Βελτίωσης σελ. 4

• Ανοιχτή στον αγροτικό χώρο η υπηρεσία 
συµβουλευτικής της EBRD σελ. 44-45
• To ξήλωµα της παλιάς φρουράς 
Αποστόλου ξεκινά από τον ΕΦΕΤ σελ. 46

• Ανοίγουν τα χαρτιά τους οι µεταποιητές 
καπνού σε Ροδόπη και Πιερία σελ. 36
• Μόνο ανοδικά µπορεί να κινηθεί από εδώ 
και πέρα η τιµή για το βαµβάκι σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ελπίδα για καλύτερες τιµές στο σκληρό σιτάρι έδωσε η άνοδος των 
τιµών στο εξωτερικό, που συνοδεύτηκε από το µάλλον κακό 
ξεκίνηµα, λόγω καιρικών συνθηκών, των νέων σπορών. Την ίδια 
στιγµή, οι καπνοπαραγωγοί στην Ροδόπη ελπίζουν να πληρωθούν 
τουλάχιστον τις περσινές τιµές. Στην αγορά ελαιολάδου, όλα 
δείχνουν πως συνεχίζεται το κυνήγι της χαµηλής οξύτητας, ενώ 
τέλος στο βαµβάκι, τα θεµελιώδη δεν επιτρέπουν περαιτέρω µείωση.

Φθοριµαία στην πατάτα
Σε ευπαθές στάδιο βρίσκονται οι 
πατατοφυτείες σε πάρα πολλές 
περιοχές της Ελλάδας, µε αρκετούς 
εχθρούς να απειλούν ακόµη τις 
καλλιέργειες. Σε Αιτωλοακαρνανία, 
Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Κεφαλονιά, 
Ζάκυνθο και Ιθάκη, το δελτίο 
γεωργικών προειδοποιήσεων 
φυτοπροστασίας που εξέδωσαν οι 
γεωπόνοι του νοµού Αχαΐας αναφέρει 
πως έχει διαπιστωθεί ότι οι συλλήψεις 
των ακµαίων στο δίκτυο παγίδευσης 
παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία, 
ακολουθώντας την βαθµιαία πτώση της 
θερµοκρασίας. Τονίζεται όµως ότι σε 
όλες τις περιοχές υπάρχει κίνδυνος 
προσβολής και ότι το έντοµο γεννά τα 
αυγά του πάνω στους κονδύλους, µέσα 
από ρωγµές του εδάφους.

Τα απαραίτητα µέτρα
Όπου κρίνεται απαραίτητο, επεµβάσεις µε 
εντοµοκτόνα τις τελευταίες εβδοµάδες 
πριν την συγκοµιδή συµβάλλουν στη 
µείωση της προσβολής από το έντοµο και 
στον περιορισµό του ποσοστού 
προσβολής των κονδύλων από τις 
προνύµφες. Εναλλακτικά, όπου απαιτείται, 
οι γεωπόνοι συµβουλεύουν µετά τη 
συγκοµιδή να γίνεται καλό σκόνισµα των 
κονδύλων κατά στρώσεις µε σκευάσµατα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 17-11-2018
Στα βορειοανατολικά τοπικές 
νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές. 
Σποραδικές καταιγίδες θα 
εκδηλωθούν στα νότια και από 
το απόγευµα στα δυτικά, ενώ στα 
ανατολικά πιθανόν να είναι κατά 
τόπους ισχυρές στη νότια 
πελοπόννησο, την Κρήτη, τι 
Κυκλάδες, τα ∆ωδεκάνησα και 
το βράδυ στο Ιόνιο. Τοπικές 
χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά 
ορεινά. Άνεµοι ισχυροί από 
ανατολικές διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία σε αισθητή πτώση.

Κυριακή 18-11-2018
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές. 
Σποραδικές καταιγίδες θα 
εκδηλωθούν στα δυτικά, τα 
κεντρικά και τα νότια, κατά τόπους 
ισχυρές. Τοπικές χιονοπτώσεις 
στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεµοι 
από ανατολικές διευθύνσεις, 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε χαµηλά 
για την εποχή επίπεδα. 

∆ευτέρα 19-11-2018
και Τρίτη 20-11-2018
Λίγες νεφώσεις και σποραδικές 
καταιγίδες οι οποίες βαθµιαία και 
από τα βορειοδυτικά τα φαινόµενα 
θα εξασθενίσουν. Οι άνεµοι θα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

στραφούν σε βόρειους και θα 
εξασθενίσουν. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 21-11-2018
έως και Παρασκευή 
23-11-2018
Στα βορειοδυτικά λίγες 
νεφώσεις που βαθµιαία θα 
αυξηθούν µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Στις 
υπόλοιπες περιοχές, λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες. 
Οι άνεµοι θα πνέουν ανατολικοί 
νοτιοανατολικοί ασθενείς. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Νεφώσεις µε 
τοπικές βροχές 
και σποραδικές 
καταιγίδες. Τοπικές 
χιονοπτώσεις σε 
ορεινά ηπειρωτικά. 
Άνεµοι 5 µε 7 
µποφόρ. 
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η προθεσµία υποβολής και οριστι-
κοποίησης των επενδυτικών φακέ-
λων έκλεισε, ωστόσο συνεχίζονται 
οι αγωνίες γύρω από την εξέλιξη 
που θα έχει το θέµα των Σχεδίων 
Βελτίωσης, καθώς, η διαδικασία α-
ξιολόγησης των φακέλων δεν έχει 
ακόµα αρχίσει, ενώ, ανοικτά παρα-
µένουν και όλα τα µεγάλα θέµατα 
που συνδέονται µε τη χρηµατοδό-
τηση των εν δυνάµει δικαιούχων 
συµµετοχής στο πρόγραµµα. Το θέ-
µα απασχόλησε για µια ακόµη φο-
ρά το ∆.Σ. του Συνδέσµου Εισαγω-
γέων Αντιπροσώπων Μηχανηµά-
των (ΣΕΑΜ), µε τα µέλη του συν-
δέσµου να µετέχουν την Τετάρτη 
14 Νοεµβρίου και σε έκτακτη γε-
νική συνέλευση, προκειµένου να 
χαράξουν γραµµή πλεύσης γύρω 
από το ζήτηµα. Tα προβλήµατα σ’ 
αυτή τη φάση είναι δύο:
Πρώτον, η µαταίωση, απ’ ό,τι φαί-
νεται, της διαδικασίας εκχώρησης 
(στον πωλητή) της επιδότησης που 
θα δικαιούνται οι εγκεκριµένοι για 
συµµετοχή στο σχέδιο αγρότες.
∆εύτερον, η καθυστέρηση στην α-
ξιολόγηση των επενδυτικών προ-
τάσεων (15.364 αιτήσεις), µιας και 
παραµένουν ανοικτά µια σειρά α-
πό ζητήµατα που αφορούν στην 

εκπαίδευση και πρόσθετη αµοιβή 
των αξιολογητών. Για το χρονοδιά-
γραµµα της εξόφλησης ήδη έχουν 
εκφραστεί οι φόβοι του ΣΕΑΜ, ότι 
δηλαδή µπορεί να τραβήξει µέχρι 
το τέλος του 2019.

Απέναντι στην κατάσταση αυ-
τή, τα µέλη της διοίκησης του ΣΕ-
ΑΜ  αποφάσισαν να αναλάβουν 
µια σειρά από πρωτοβουλίες, έτσι 
ώστε και να αµβλυνθεί η ένταση 
που είχε δηµιουργηθεί πριν από 
λίγο καιρό µε το  υπουργείο. Στο 
πλαίσιο αυτό,  θα επιδιωχθεί, πέ-
ραν νέας συνάντησης µε τον γενι-
κό γραµµατέα Χαράλαµπο Κασίµη 
και τα στελέχη των ∆ιαχειριστικών 
αρχών για εκατέρωθεν διευκρινή-
σεις, να υπάρξουν και διαδοχικές 

επαφές µε τον ΓΕΩΤΕΕ αλλά και τις 
περιφέρειες, απ’ όπου θα «τρέξει» 
η διαδικασία της αξιολόγησης, έτσι 
ώστε να γίνουν κατανοητά τα πραγ-
µατικά προβλήµατα και να αναζητη-
θούν από κοινού οι αναγκαίες λύ-
σεις από τις κεντρικές υπηρεσίες. 

Στο θέµα της χρηµατοδότησης 
των Σχεδίων Βελτίωσης πάντως, 
τα πράγµατα παραµένουν δύσκο-
λα. Όπως µαθαίνει το Agronews, η 
λύση της εκχώρησης της επιδότη-
σης δεν δείχνει να σώζεται πλέον, 
µετά την υπονόµευση της οποίας 
έτυχε από τους ιθύνοντες του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ και τις δυνάµεις που επηρεά-
ζουν τις αποφάσεις τους. Αυτό ση-
µαίνει ότι το ενδιαφέρον επικεντρώ-
νεται πλέον στα λεγόµενα χρηµα-
τοδοτικά εργαλεία που επεξεργά-
ζονται οι ∆ιαχειριστικές Αρχές µε 
ευθύνη του γ.γ. Χαράλαµπου Κα-
σίµη και τα οποία δεν έχουν ακό-
µα αποσαφηνισθεί. 

Αυτό που οι αγρότες θα πρέπει 
να ξέρουν, τονίζουν από την πλευ-
ρά των εταιρειών, είναι ότι, αυτή τη 
φορά δεν είναι εύκολο να κινηθούν 
σε εφαρµογή «παράλληλες λύσεις» 
σαν κι αυτές στις οποίες µε σχετική 
ευκολία προσέφευγαν και οι δύο 
πλευρές (αγρότες και εισαγωγείς) 
τα προηγούµενα χρόνια. Το νέο 
καθεστώς φορολογίας των αγρο-
τών, η τήρηση λογιστικών βιβλίων, 
η ψηφιοποίηση των συναλλαγών, 
το αυστηρότερο πλαίσιο εφαρµογής 
των προγραµµάτων κ.α. καθιστούν 
πλέον δύσκολη την προπληρωµή 
των τιµολογίων, χωρίς τα χρήµατα 
να προέρχονται εξ ολοκλήρου από 
την πλευρά του αγοραστή.
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Οι λύσεις μετά τη ματαίωση 
της εκχώρησης στα Σχέδια 
Χρηματοδοτικά εργαλεία και εγγυήσεις προμηθευτών στο επίκεντρο

Το 15% του προϋπολογισμού επιλέξιμο νωρίς

Προεξόφληση
Η ακύρωση της εκχώρησης της 

επιδότησης, ουσιαστικά υποχρεώ-
νει τον δικαιούχο να προεξοφλήσει 

το 100% της επένδυσης 

Μητρώο
αξιολογητών
Μητρώα αξιολογητών µε ευθύνη 
των περιφερειαρχών θα στηθούν 
κατά τόπους, µετά από την 3η 
τροποποίηση των Σχεδίων 
Βελτίωσης (ΦΕΚ 5091 Β’) ώστε να 
πληρωθούν υπερωρίες οι υπάλληλοι, 
µε τη συγκεκριµένη διαδικασία, αν 
πάει µε τους γνωστούς ρυθµούς της 
δηµόσιας διοίκησης, να µεταφέρει 
ακόµα παραπίσω την αφετηρία της 
αξιολόγησης των 15.364 φακέλων. 
Προς το παρόν, από την απόφαση, 
δεν φαίνεται να δικαιώνονται όσοι 
ζητάνε αµοιβή ανά φάκελο, καθώς 
προβλέπονται «µπόνους» µόνο για 
εκτός ωραρίου εργασία. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το πρό-
γραµµα δεν δέχεται τιµολόγια επί 
πιστώσει, δηλαδή τα χρήµατα της 
όποιας αγοράς θα πρέπει να έχουν 
καταβληθεί και µάλιστα ηλεκτρονι-
κά στον προβλεπόµενο χρόνο. Να 
διευκρινισθεί εδώ, ότι οι σχετικές 
δαπάνες είναι επιλέξιµες µετά το 
πέρας της οριστικοποίησης κατά-
θεσης των φακέλων, ενώ, µόνο το 
15% του προβλεπόµενου προϋπολο-
γισµού των έργων, είναι επιλέξιµο 
και νωρίτερα, δηλαδή από τη στιγ-

µή που οριστικοποιήθηκαν οι προ-
κηρύξεις των Σχεδίων Βελτίωσης.

Ένα κάποιο ενδιαφέρον έχουν 
οι ειδικές συµφωνίες στις οποίες 
έχουν προβεί κάποιες από τις µε-
γάλες αντιπροσωπείες αγροτικών 
µηχανηµάτων µε τις τράπεζες, βά-
σει των οποίων οι εταιρείες εγγυ-
ώνται στις τράπεζες τη δανειοδό-
τηση των αγροτών που έχουν υπο-
βάλει επενδυτικό φάκελο, έτσι ώ-
στε να τρέξει κάπως η όλη διαδικα-
σία. Στην περίπτωση αυτή πάντως, 

οι τράπεζες δεν αρκούνται στην εγ-
γύηση που παρέχει η αντιπροσω-
πεία ή µάλλον αυτή έχει αντίκρισµα 
από τη στιγµή που και όλα τα άλ-
λα οικονοµικά στοιχεία του αγρό-
τη – επενδυτή καλύπτουν τις γνω-
στές προϋποθέσεις που θέτουν οι 
τράπεζες. Άλλωστε, η εγγύηση αυ-
τή στις περισσότερες των περιπτώ-
σεων έχει να κάνει µε την κάλυψη 
µέρους της ίδιας συµµετοχής των 
αγροτών και όχι στο κοµµάτι που 
αφορά στην επιδότηση. 

Τα µέλη του ΣΕΑΜ αναλαµβάνουν µια σειρά από πρωτοβουλίες, έτσι 
ώστε να αµβλυνθεί η ένταση που είχε δηµιουργηθεί µε το υπουργείο.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
(ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ)

ΟΙ ΤΡΕΙΣ «ΠΡΩΤΙΕΣ»

Προϋπ/σµός 
Πρόσκλησης 
(∆ηµόσια ∆απάνη) 

Αιτήσεις 
Φυσικών και 

Νοµικών Προσώπων 

 316.000.000

Αιτούµενη 
δηµόσια δαπάνη 
από φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα

865.806.000

Αιτούµενη 
δηµόσια δαπάνη 
συλλογικών 
σχηµάτων

69.143.000   

15.130   

Αιτήσεις
συλλογικών

σχηµάτων

234  

4.1.1&4.1.3ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

3.906

250,6
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

∆ΗΜΟΣΙΑ
 ∆ΑΠΑΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

1.744

129,24 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

1.762

104,57 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Νέα δυσάρεστη έκπληξη από το µέτωπο των δασικών 
χαρτών έρχεται µέσα στο µήνα για τους δικαιούχους που 
περιµένουν να πληρωθούν την προκαταβολή της Απο-
νιτροποίησης. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, όσα αγρο-
τεµάχια είχαν πρόβληµα µε τους δασικούς χάρτες στην 
πληρωµή της βασικής ενίσχυσης θα έχουν πρόβληµα 
και στην επιδότηση των αγροπεριβαλλοντικών άρα και 
στο µέτρο της Απονιτροποίησης. Αυτό συµβαίνει, σύµ-
φωνα µε όσα αναφέρουν στην Agrenda γεωπόνοι µελε-
τητές, διότι οι εκτάσεις για τις οποίες δεν έχει ξεκαθαρι-
στεί το καθεστώς τους όσον αφορά τους δασικούς χάρ-
τες, φαίνονται στο σύστηµα ως «µη προσδιορισθείσες». 
«Το σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ που «βλέπει» τις εκτάσεις για 
όλες τις πληρωµές είναι κοινό και µε αυτό διασταυρώνο-
νται. Με απλά λόγια όσοι δεν πληρώθηκαν το 70% του 
τσεκ θα χάσουν και τις πληρωµές των αγροπεριβαλλο-
ντικών», προετοιµάζουν τους δικαιούχους οι µελετητές.  

Κι ενώ οι δικαιούχοι της Απονιτροποίησης, αυτές τις µέ-
ρες καλούνται να προχωρήσουν σε αιτήσεις τροποποίη-
σης, µεταβίβασης και ανάκλησης ένταξης πράξης, οι αρ-
µόδιοι της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού «παλεύουν» 
να λύσουν όσα περισσότερα ζητήµατα µπορούν σχετικά 
µε τα δασικά, προκειµένου να µη χρειαστεί να πάει πί-
σω η πληρωµή, αφού οι κοινοτικοί κανονισµοί δίνουν 
τελευταία ηµεροµηνία το τέλος Νοεµβρίου. 

Την ίδια ώρα, ένα βήµα πριν την πληρωµή είναι και η 
πρώτη δόση για τη βιολογική κτηνοτροφία του 2018 και 
η δεύτερη δόση για τη βιολογική γεωργία. Το δρόµο ά-
νοιξαν οι σχετικές αποφάσεις, που αναρτήθηκαν στη ∆ι-
αύγεια, µε εγκρίσεις πιστώσεων 43 εκατ. ευρώ για κάλυ-
ψη οικονοµικών ενισχύσεων της κτηνοτροφίας και 24,5 
εκατ. ευρώ της γεωργίας για το έτος εφαρµογής 2018. 
Σηµειωτέον ότι µε ανακοίνωσή του πριν λίγες µέρες ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ κρούει τον κώδωνα στους κτηνοτρόφους να 
ενηµερώσουν τα Μητρώα σχετικά µε το ζωικό τους κε-
φάλαιο και µέχρι τις 18 Νοεµβρίου, προκειµένου να µη 
χάσουν την προκαταβολή της βιολογικής κτηνοτροφίας.     

Μέσα στον Νοέµβριο τοποθετείται από τους αρµόδι-
ους του Οργανισµού Πληρωµών και η πληρωµή της δεύ-
τερης δόσης για τη βιολογική γεωργία, ποσού περί τα 
25 εκατ. ευρώ. Στον προγραµµατισµό, περί το τέλος Νο-
εµβρίου µε αρχές ∆εκεµβρίου και οι προκαταβολές του 
πρώτου έτους για τις σπάνιες φυλές, ύψους 5 εκατ. ευ-
ρώ, της δεύτερης πρόσκλησης για τους 3.468 δικαιού-
χους του Κοµφούζιο µε ποσό 2,5 εκατ. ευρώ και η πλη-
ρωµή των 849 της δράσης για τη ζιζανιοκτονία στους ο-
ρυζώνες ποσού 2 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί, κατά τα γνω-
στά, λογικά την Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου η εξόφληση 
της βασικής ενίσχυσης, µαζί µε το πρασίνισµα (556 εκατ. 
ευρώ)  και τις ενισχύσεις στους Νέους Αγρότες κάτω των 
40 ετών (37 εκατ. ευρώ) και πριν το τέλος του έτους (26 
µε 28 ∆εκεµβρίου) η εξισωτική ύψους 240 εκατ. ευρώ.   

Προς ανάκτηση τα αχρεωστήτως ή παρατύπως 
καταβληθέντα ποσά από ΟΠΕΚΕΠΕ

Τη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρα-
τύπως καταβληθέντων ποσών και των οφειλών από δι-

οικητικές κυρώσεις που προέκυψαν κατόπιν των διοικη-
τικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών µηχανογραφικών 
ελέγχων για το ηµερολογιακό έτος αιτήσεων 2017 και 
προηγούµενα, εντός του οικονοµικού έτους 2018, προ-
χωρά αυτό το διάστηµα ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο σηµειώνε-
ται ότι ειδικά για την πράσινη ενίσχυση το 2017, λόγω 
αύξησης της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων βασι-
κής ενίσχυσης, οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται 
στον υπολογισµό του δικαιούµενου ποσού πρασινί-
σµατος µειώθηκαν, και προέκυψε ποσοστιαία µείωση 
του δικαιούµενου ποσού πράσινης ενίσχυσης ανά δι-
καιούχο. Από την εν λόγω µείωση προέκυψαν αχρεω-
στήτως καταβληθέντα ποσά στο καθεστώς της πράσινης 
ενίσχυσης ανά παραγωγό. Ως εκ τούτου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
προχωρά την διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντων ποσών πράσινης ενίσχυσης άνω των 20 
ευρώ. Επιπλέον, οι οφειλές που προέκυψαν και δεν υ-
περβαίνουν τα 100 ευρώ, θα συµψηφιστούν µε άλλες 
αναγνωρισµένες και εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του 
υπόχρεου σε βάρος του ΕΛΕΓΕΠ.

Πριν από το τέλος του έτους και 
οι πρώτες αποζηµιώσεις του 2018

«Από τον ΕΛΓΑ είναι όλα έτοιµα για την πληρωµή 
του 10% των αποζηµιώσεων που εκκρεµούν για το 
2017 κι αυτό που περιµένουµε τώρα είναι δηµοσιευ-
θεί η απόφαση στη Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Να 
πάρει δηλαδή ΦΕΚ» εξηγεί στην εφηµερίδα Agrenda 
o πρόεδρος του ΕΛΓΑ Φάνης Κουρεµπές. Ο ίδιος προ-
σθέτει ότι «κανονικά θα έπρεπε ήδη να έχει προχω-
ρήσει το θέµα, αλλά εκτιµούµε ωστόσο ότι τα 15 εκατ. 
ευρώ που αντιστοιχούν στο 10% των αποζηµιώσεων 
του 2017 που έχουν αποµείνει σαν εκκρεµότητα θα  
πιστωθούν πριν βγει ο Νοέµβριος. Επιπλέον µετά την 
αναθεώρηση του προϋπολογισµού του ΕΛΓΑ ήµαστε 

έτοιµοι να πληρώσουµε και τις πρώτες αποζηµιώσεις 
για το 2018. Ευελπιστούµε να το καταφέρουµε πριν 
το τέλος του έτους. Το ποσό που θα πιστωθεί µέχρι 
τότε αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση πάντως 
που δεν πιάσουµε το όριο της 31ης ∆εκεµβρίου του 
2018 οι αποζηµιώσεις αυτές θα πιστωθούν το αργό-
τερο τον Γενάρη του 2019».

Αυτόχθονες 
φυλές

Μέχρι τέλος 
Νοεµβρίου 

αναµένεται η 
προκαταβολή 

στους δικαιούχους 
Αυτόχθονων 
φυλών για το 

2018

ΠΣΕΑ 2017 
Τις αιτήσεις τους 

για ενισχύσεις 
µέσω ΠΣΕΑ για 
το έτος 2017 
καλούνται να 

υποβάλλουν οι 
ενδιαφερόµενοι 
παραγωγοί µέχρι 
τις 6 ∆εκεµβρίου

∆ηλώσεις 
παραγωγής 
Ψηφιακά από 

φέτος και µέχρις 
15 Ιανουαρίου 

2019 η υποβολή 
δηλώσεων 

παραγωγής και 
εµπορίας οίνων 

από όλα τα 
οινοποιεία 

Αντιρρήσεις 
επί δασικών 

χαρτών 
Παρατείνεται έως 
τις 15 Ιανουάριου 
2019 η προθεσµία 

υποβολής 
αντιρρήσεων 

για τους 
αναρτηµένους 

δασικούς χάρτες
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Όσοι δεν πήραν το τσεκ λόγω δασικών,  
θα μείνουν και εκτός Απονιτροποίησης
Πριν βγει ο Νοέμβριος η εκκρεμότητα του 10% των αποζημιώσεων του 2017, υπόσχεται ο Κουρεμπές 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

43   
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

950
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

43
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

  24,5
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

ΠΩΛΗΣΗ ∆ΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Α.Σ. ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ προβαίνει στην πώληση του 
διαλογητηρίου του. Για το σκοπό αυτό απευθύνει 
επαναληπτική δηµόσια πρόσκληση για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος και κατάθεση οικονοµικών προσφορών 
για την αγορά του διαλογητηρίου του, καθαρού εµβαδού 
2.250 τ.µ., το οποίο βρίσκεται στο αγρόκτηµα Παλαιφύτου 
Γιαννιτσών Πέλλας, εντός αγροτεµαχίου έκτασης 8.000 
τ.µ. και αποτελείται από χώρους, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό, τα στοιχεία των οποίων περιλαµβάνονται στο 
σχετικό έντυπο (πρόσκληση για κατάθεση προσφορών – 
όροι συµµετοχής στη διαδικασία πώλησης) που βρίσκεται 
στα γραφεία του συνεταιρισµού, το οποίο µπορούν να 
προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι και το οποίο περιέχει 
τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής στη 
διαδικασία πώλησης του διαλογητηρίου, το ελάχιστο τίµηµα 
πώλησης αυτού, καθώς και τον χρόνο και τόπο κατάθεσης 
των οικονοµικών προσφορών.

(τηλ. Συν/σµού 23820/43190)
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Το «µαύρο χρήµα» φέρνει αλλαγές 

Ωριμάζει η μείωση 
της φορολογίας στα μέλη 
των συνεταιρισμών 

 Έχουν μπει μπρος οι διαδικασίες για τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
συντελεστή για τους συνεταιρισμένους, με τη Βάθη να πιέζει 
για να έχει κάτι απτό στα χέρια της μέχρι τέλος του έτους  

 Αλλαγές σε ΕΝΦΙΑ κτηνοτροφικών μονάδων, παραγωγικών και 
συνεταιριστικών ακινήτων ετοιμάζει παράλληλα το υπουργείο

ΤOY  ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Για απτές εξελίξεις, ακόµα και µέ-
χρι το τέλος του έτους, στο θέµα 
της µείωσης των φορολογικών 
συντελεστών για τους συνεταιρι-
σµένους αγρότες, πιέζει έντονα  
και φαίνεται να καταφέρνει το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, που έχει βάλει µπρος τις δι-
αδικασίες σε συνεννόηση µε Α-
Α∆Ε και υπουργείο Οικονοµίας.

Το βασικό επιχείρηµα ότι η 
διαφορετική φορολογική µετα-
χείρισης των συνεταιρισµένων 
αγροτών θα φέρει ταυτόχρονη 
µείωση της «µαύρης διακίνη-
σης» και τελικά αύξηση των δη-
µοσίων εσόδων, φαίνεται να έ-
χει πείσει και τους κοινοτικούς, 
µε τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σταύρο Αραχωβίτη να δη-
λώνει χαρακτηριστικά στη µάζω-
ξη των συνεταιριστών οίνου στη 
Ριανκούρ (ΚΕΟΣΟΕ): «Με το νό-
µο 4172/2013 και την αρχή για 
τη φορολόγηση µε έσοδα-έξοδα 
όλων των αγροτών οδήγησε έ-
να µεγάλο µέρος της οικονοµί-
ας να διακινείται µαύρο και προ-
φανώς αυτός που δεν µπορούσε 
να το κάνει, δηλαδή οι συνεται-
ρισµοί, βρέθηκαν στην πιο δύ-
σκολη θέση. Εξετάζεται, λοιπόν, 
η αλλαγή του φορολογικού µο-
ντέλου για τους αγρότες, σε συ-
νεννόηση µε ΑΑ∆Ε και µε το υ-
πουργείο Οικονοµικών», είπε 
προαναγγέλοντας µετά «ειδική 
φορολογική µεταχείριση για α-
γρότες µέλη συνεταιρισµών».

Σηµειώνεται πως όπως τονίζε-
ται µετ’ επιτάσεως το τελευταίο 
διάστηµα απ’ όλες τις πλευρές, η 
δραστική αύξηση του φόρου κα-
τά την τελευταία τριετία, όχι µό-

Αναδροµικό κούρεµα στα παλαιά 
χρέη αγροτών (ελεύθερων επαγ-
γελµατιών και ανεξάρτητα απασχο-
λουµένων) που µπορεί να φτάσει 
έως και στο 50%, µε επανυπολογι-
σµό των οφειλών µελετάει σύµφω-
να µε πληροφορίες η Κυβέρνηση. 

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφο-
ρίες, στόχος είναι να δοθεί βιώ-
σιµη λύση σε ληξιπρόθεσµες ο-
φειλές οι οποίες αποδεικνύεται 
εξαιρετικά δυσχερές να εισπρα-
χθούν και να απεγκλωβιστούν 
ταυτόχρονα χιλιάδες ασφαλισµέ-
νοι του πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ 
που δεν µπορούν να λάβουν σύ-
νταξη λόγω των οφειλών τους. 

Στην καρδιά της πρότασης βρί-
σκεται η εξίσωση του νόµου Κα-
τρούγκαλου, δηλαδή ο επανυπο-
λογισµός των παλαιών οφειλών 
µε βάση το 20% του φορολογητέ-
ου εισοδήµατος που είχαν οι α-
σφαλισµένοι την περίοδο δηµι-
ουργίας των χρεών αυτών.

Η λύση που µελετάται αφορά έ-
ναν όγκο οφειλών, οι οποίες δη-
µιουργήθηκαν µε βάση τεκµαρτά 

εισοδήµατα κυρίως την περίοδο 
της κρίσης. Ο επανυπολογισµός 
τους µε βάση τα πραγµατικά δη-
λωθέντα εισοδήµατα της περιό-
δου αναφοράς εκτιµάται πως ο-
δηγεί την πλειονότητα σε σηµα-
ντικό όφελος.

Η λογική είναι να µπορέσουν 
να ενταχθούν στη νέα «έξυπνη» 
ρύθµιση οµάδες ασφαλισµένων 
που αποκλείονται από τον εξωδι-
καστικό µηχανισµό, όπως πτωχευ-
µένοι επιχειρηµατίες, επιτηδευµα-

Κούρεμα 50% στις παλιές οφειλές

νο δυσκολεύει τη ζωή των αγρο-
τών, αλλά καθιστά µε τον καιρό α-
δύνατη και τη λειτουργία των συ-
νεταιριστικών οργανώσεων.  

Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ 
ακινήτων συνεταιρισµών

Παράλληλα, ο κ. Αραχωβίτης εί-
πε πως ο ΕΝΦΙΑ θα αλλάξει ούτως 
ή άλλως για κτηνοτροφικές µονά-
δες, συνεταιριστικά και παραγω-
γικά ακίνητα, σχολιάζοντας πα-
ρατήρηση του προέδρου της ΚΕ-
ΟΣΟΕ Χρήστου Μάρκου που είπε, 
ότι «τα έσοδα από τον φόρο ακι-
νήτων στους συνεταιρισµούς αντι-
στοιχούν µόλις στο 0,5% των συ-
νολικών εσόδων από την επιβο-
λή του φόρου». 

Όσον αφορά, τέλος, τον ΕΦΚ στο 
κρασί, ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάτυξης ανέφερε πως «δεν έχει 
αλλάξει κάτι» παραπέµποντας σε 
παλαιότερη αναφορά του ότι στο 
σχέδιο του προϋπολογισµού δεν 
υπάρχει εγγραφή εσόδων από τον 
ειδικό φόρο. Πρόσθεσε, ωστόσο, 
ότι αυτή τη στιγµή «δεν υπάρχει 
κάτι ανακοινώσιµο», ενώ επανέλα-
βε ότι ο ΕΦΚ ήταν καταστροφικός 
για τους συνεπείς και µέσα στους 
συνεπείς ήταν οι συνεταιρισµοί.

Σε δύσκολη θέση
«Η αρχή για τη φορολόγηση 
µε έσοδα-έξοδα όλων των 

αγροτών οδήγησε ένα µεγάλο 
µέρος της οικονοµίας να 

διακινείται µαύρο και τους 
συνεταιρισµοί να βρέθούν 
στην πιο δύσκολη θέση», 

ανέφερε ο υπουργός

Η δραστική αύξηση 
του φόρου όχι µόνο 
δυσκολεύει τη ζωή 
των αγροτών, αλλά 
καθιστά µε τον 
καιρό αδύνατη και 
τη λειτουργία των 
συνεταιριστικών 
οργανώσεων.

ΕΝΦΙΑ
Για αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ όσον 
αφορά τα συνεταιριστικά 
ακίνητα και τις κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις, έκανε λόγο ο 
υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης 
στη σύσκεψη της ΚΕΟΣΟΕ

Αίτημα
Πρόκειται για πάγιο αίτηµα του 
αγροτικού κόσµου, ιδιαίτερα µετά 
τη βαριά αύξηση του φόρου 
εισοδήµατος που επέφεραν οι 
µνηµονιακές ρυθµίσεις του 
νόµου 4387/2016

Επιλογές
Όλο και περισσότεροι παραγωγοί 
επιλέγουν την οδό της «µαύρης 
αγοράς», την οποία, ως γνωστό, 
οι συνεταιρισµοί και οι 
συνεταιρισµένοι αγρότες δεν 
είναι εύκολο να ακολουθήσουν
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στον ΟΓΑ

Μειωμένες εισφορές
δίνουν αργότερα και
μειωμένη σύνταξη
Μπρος γκρεµός και πίσω ρέµα 
για τους αγρότες αποδεικνύεται 
η µείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών (το νοµοσχέδιο κατα-
τέθηκε στη Βουλή) αφού µπο-
ρεί να βγαίνουν, σε µια πρώτη 
ανάγνωση, κερδισµένοι από ά-
ποψη ρευστότητας, καθώς κά-
θε µήνα θα χρειάζεται να δα-
πανούν λιγότερα χρήµατα για 
τις εισφορές τους, ωστόσο όµως 
µελλοντικά θα λαµβάνουν µι-
κρότερη σύνταξη. Αυτό βέβαια, 
σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, α-
φορά όσους αγρότες αποφα-
σίσουν να κάνουν χρήση των 
διατάξεων που προώθησε για 
ψήφιση η κυβέρνηση. 

Ειδικότερα, όσοι παραγωγοί ε-
πιλέξουν να κάνουν χρήση των 
διατάξεων του νοµοσχεδίου πλη-
ρώνοντας την κατώτατη εισφορά, 
θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα 
έχουν άµεση επίπτωση και στην 
ανταποδοτική σύνταξή τους, η 
οποία θα βγει µειωµένη.

Όπως έχει ήδη γράψει η εφη-
µερίδα Agrenda, µε βάση το νο-
µοσχέδιο του υπουργείου Εργα-

σίας, προβλέπονται µειώσεις 
των υποχρεωτικών εισφορών 
στον ΕΦΚΑ έως και 33,3% για 
250.000 ελεύθερους επαγγελ-
µατίες, αυτοαπασχολούµενους, 
νέους επιστήµονες και αγρότες.

Υπενθυµίζεται ότι η ασφαλι-
στική εισφορά για την κύρια σύ-
νταξη των ελεύθερων επαγγελ-
µατιών και αυτοαπασχολούµε-
νων, µειώνεται από την 1η Ια-
νουαρίου 2019 κατά 33,3%, δη-
λαδή από 20% που είναι σήµε-
ρα, στο 13,33%. Η ασφαλιστική 
εισφορά για κύρια σύνταξη των 
αγροτών µειώνεται, επίσης, κα-
τά 33,3%, στο 12% από 18% που 
θα ήταν την 1/1/2019. 

Η διαµόρφωση της ασφαλι-
στικής εισφοράς ορίζεται σε πο-
σοστό 12,67% το 2020, σε ποσο-
στό 13% το 2021 και σε ποσοστό 
13,33% από το 2022 και µετά. Η 
ασφαλιστική εισφορά για κύρια 
σύνταξη των νέων επιστηµόνων 
για το διάστηµα έως το 5ο έτος 
της υπαγωγής τους στην ασφά-
λιση, µειώνεται από το 2019 σε 
13,33%, βελτιώνοντας το ισχύον 
καθεστώς εκπτώσεων.

Για τους αυτοαπασχολούµε-
νους επιστήµονες µηχανικούς, 
δικηγόρους και γιατρούς, το α-
σφάλιστρο για επικουρική σύντα-
ξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται, 
αναδροµικά από την 1η Ιανου-
αρίου 2017, στην ελάχιστη βά-
ση υπολογισµού, ανεξαρτήτως 
ύψους του εισοδήµατος.

Aφορολόγητο αγροτών
µε αύξηση e-πληρωµών 

Την αύξηση των ποσοστών του 
εισοδήµατος που θα πρέπει 
να καλύψουν οι αγρότες µε 
ηλεκτρονικές συναλλαγές αλλά 
και µε κάρτες προκειµένου να 
εξασφαλίσουν το αφορολόγητο 
όριο και την έκπτωση φόρου 
δροµολογεί το υπουργείο 
Οικονοµικών. Σύµφωνα µε όσα 
έγιναν γνωστά, ένα από τα 
σενάρια που εξετάζεται είναι οι 
συντελεστές της προοδευτικής 
κλίµακας να διαµορφωθούν σε:
 15% από 10% που είναι 

σήµερα για εισόδηµα έως 
10.000 ευρώ. Αυτό σηµαίνει 
ότι ένας µισθωτός µε ετήσιο 
εισόδηµα 10.000 ευρώ για να 
εξασφαλίσει το αφορολόγητο 
όριο θα πρέπει να 
πραγµατοποιήσει συναλλαγές µε 
ηλεκτρονικό χρήµα 1.500 ευρώ 
από 1.000 ευρώ σήµερα.
 20% από 15% σήµερα για 

εισόδηµα από 10.000,01 ευρώ 
έως 30.000 ευρώ.
 25% από 20% για εισόδηµα 

από 30.000,01 ευρώ και άνω.

τίες που έχουν κλείσει τα µαγαζιά 
τους κ.α. Προσοχή, όµως, καθώς 
το νέο πλαίσιο θα προβλέπει αυ-
στηρές ρήτρες αποκλεισµού των 
στρατηγικών κακοπληρωτών και 
θα αποτρέπει ενδεχόµενη «κα-
τάρρευση» παλαιών ρυθµίσεων.

Για παράδειγµα, όσοι εντάσσο-
νται ή έχουν ενταχθεί σε ρύθµιση ή 
στον εξωδικαστικό µηχανισµό και 
αποφασίσουν να φύγουν από το 
σχήµα για να µπουν στο νέο σύ-
στηµα θα βρουν την πόρτα κλειστή.

∆ύο όψεις 
Οι συνταξιούχοι µπορεί να 
βγαίνουν κερδισµένοι από 
άποψη ρευστότητας, όµως 
µελλοντικά θα λαµβάνουν 

µικρότερη σύνταξη

Από 300 ευρώ
η αµοιβή
δικηγόρου
για αγωγή 
αναδροµικών 
Μια ολόκληρη βιοµηχανία 
αγωγών φαίνεται ότι πάει να  
στηθεί για την επιστροφή των 
αναδροµικών από τα κοµµένα 
δώρα στους συνταξιούχους. 
Σύµφωνα µε καταγγελίες, 
δικηγόροι και δικηγορικά 
γραφεία έχουν επιδοθεί σε 
ένα µαζικό κυνήγι ανάληψης 
υποθέσεων αγωγών εκ 
µέρους των συνταξιούχων 
για τη διεκδίκηση των 
αναδροµικών τους. Το κυνήγι 
φέρνει κέρδη, καθώς στην 
περίπτωση που κάποιος 
επιλέξει το δρόµο της 
ατοµικής αγωγής η αµοιβή του 
δικηγόρου κυµαίνεται από 
300 ευρώ έως και 900 ευρώ. 
Σε αυτά θα πρέπει να 
προστεθούν και τα δικαστικά 
έξοδα που υπολογίζονται 
από 70 έως 170 ευρώ 
ανάλογα µε την υπόθεση.
Αν η αγωγή είναι οµαδική, το 
κόστος της περιορίζεται και 
συνήθως κινείται µεταξύ 35 
και 50 ευρώ, άσχετα από το 
ποσό που διεκδικεί ο κάθε 
συνταξιούχος. Στην περίπτωση 
αυτή, η δικηγορική αµοιβή 
φτάνει το 7% επί του ποσού 
που θα επιδικαστεί. Ενδεικτικό 
της φρενίτιδας που επικρατεί, 
είναι ότι αυτή τη στιγµή περί 
τις 1.800 αγωγές 
συνταξιούχων περιµένουν 
στην ουρά να εκδικαστούν 
µόνο στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών. Σηµειωτέον ότι 
δεκάδες χιλιάδες άλλες 
αγωγές εκκρεµούν 
στα Πρωτοδικεία της 
υπόλοιπης χώρας.

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ 
ΑΠΟ ΝΕΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 
KYPΙAΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

6.022 90,33 74,00 195,96 

8.022 120,33 80,22 481,32 

10.022 150,33 100,22 601,32 

14.022 210,33 140,22 841,32 

18.022 270,33 180,22 1.081,32 

22.022 330,33 220,22 1321,32 

27.022 405,33 270,22 1.621,32 

35.022 525,33 350,22 2.101,32 

49.022 735,33 490,22 2.941,32 

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ
ΤΟ 2019

ΑΠΟ �18%

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ
ΤΟ 2019

12%
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Στυλοβάτες 
Εκτός από χρήματα 
οι επιχειρήσεις 
χρειάζονται αγρότες
Ανάχωμα στα αναπτυξιακά πλάνα της μεταποίησης 
η έλλειψη οργανωτικών δομών στον αγροτικό χώρο

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ακτινογραφία των συνθηκών που 
συνδιαµορφώνουν τα χαρακτηρι-
στικά του αγροτοδιατροφικού τοµέα 
αλλά και ευρύτερα της επιχειρηµατι-
κότητας στη χώρα µας, αποτέλεσε το 
τριήµερο εκδηλώσεων της Eurobank 
στη Θεσσαλονίκη, µε αφορµή το Go 
In Thessaloniki και τις B2B συναντή-
σεις του Trade Club Alliance.

Οι περισσότερες από 3.000 προκα-
θορισµένες συναντήσεις Β2Β µεταξύ 
Ελλήνων και ξένων επιχειρηµατιών, 

που πραγµατοποιήθηκαν στις αρχές 
της εβδοµάδας, απέδειξαν µε ηχηρό 
τρόπο τα µεγάλα περιθώρια για εξα-
γωγές των ελληνικών προϊόντων. 

Την ίδια στιγµή, η περιοδεία της 
δηµοσιογραφικής αποστολής, µαζί 
µε υψηλόβαθµα στελέχη της τράπε-
ζας στον παραγωγικό ιστό της Βόρει-
ας Ελλάδας, έδωσε την ευκαιρία κα-
ταγραφής µιας επιχειρηµατικότητας 
που ανθεί σε πείσµα των καιρών. 

Αν κάτι µπορεί να παρατηρήσει κα-
νείς, εδικά στις µεταποιητικές επιχει-
ρήσεις που εστιάζουν στον κλάδο της 
διατροφής, είναι οι δυσκολίες που α-
ντιµετωπίζουν στην οµαλή ροή των 
αγροτικών προϊόντων, τα οποία µε-
ταποιούν και διαχειρίζονται. Το θέµα 
τίθεται πιο επιτακτικά µάλιστα στον 
κλάδο της γαλακτοβιοµηχανίας, ό-
που συνεχώς τίθενται ζητήµατα ό-

γκου εισκοµίσεων, χρόνου παράδο-
σης και ποιοτικών χαρακτηριστικών. 
Οι πάγιες παθογένειες του πρωτογε-
νούς τοµέα, η απουσία οργανωτικών 
δοµών στις τάξεις των συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής, η απου-
σία σταθερού πλαισίου στον τρόπο 
µε τον οποίο γίνεται η δουλειά στο 
στάβλο και στο χωράφι, µεταφέρει 
βαθµό δυσκολίας και στο έργο των 
µεταποιητικών επιχειρήσεων, καθι-
στώντας δύσκολη µια ταχύτερη ανά-
πτυξη µε περισσότερη εξωστρέφεια. 

Στελέχη µάλιστα της τράπεζας, α-
ναγνωρίζοντας το πρόβληµα, δή-

λωσαν αποφασι-
µένα να µετατοπί-
σουν σε µεγαλύ-
τερο βαθµό το εν-
διαφέρον στη βελ-
τίωση των συνθη-
κών στην πρωτογε-
νή παραγωγή, έτσι 
ώστε όλα τα στάδια 
της αλυσίδας υπε-
ραξίας να λειτουρ-
γήσουν καλύτερα. 
Προφανώς και δεν 
πρόκειται για εύκο-
λη δουλειά. Καθώς, 

οι δοµές οργάνωσης των συντελε-
στών της αγροτικής παραγωγής πα-
ρουσιάζουν περαιτέρω εξασθένηση, 
η εκπαίδευση των αγροτών παραµέ-
νει υποτυπώδης, η πίστη στη συλλο-
γικότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ε-
νώ ένα παγιωµένο σύµπλεγµα συµ-
φερόντων µε πρόσβαση στον κρα-
τικό µηχανισµό υψώνει εµπόδια σε 
κάθε µεταρρυθµιστική προσπάθεια. 

Η ελπίδα, πάντως, έρχεται από το 
γεγονός ότι χρόνο µε το χρόνο το έλ-
λειµµα ανταγωνιστικότητας στον πρω-
τογενή τοµέα, επιδρά υπονοµευτικά 
σε όλο το φάσµα της αγροτικής οι-
κονοµίας και των επιχειρήσεων που 
θα µπορούσαν να σηκώσουν το βά-
ρος της οικονοµικής ανάπτυξης στον 
τόπο. Μ’ αυτή την έννοια, τέτοιες ε-
πιχειρηµατικές εποστολές και συνα-
ντήσεις αποκτούν άλλο ενδιαφέρον. 

Eπιχειρηµατική
αποστολή της
Eurobank 
Με τη σφραγίδα του Trade Club 
Alliance, του διεθνούς ψηφιακού 
δικτύου επιχειρηµατικής διασύνδεσης 
και µε τη συµµετοχή κορυφαίων 
ξένων τραπεζικών στελεχών από 14 
τραπεζικούς οµίλους, µε παρουσία 
σε περισσότερες από 50 χώρες, 
ολοκληρώθηκε την περασµένη Τετάρτη 
η επιχειρηµατική αποστολή Go In 
Thessaloniki, που διοργάνωσε 
η Eurobank στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας «Πρόγραµµα 
Επιχειρηµατικών Αποστολών Go 
International. Το πρόγραµµα 
επισκέψεων της δηµοσιογραφικής 
αποστολής της Eurobank περιελάµβανε 
τις επιχειρήσεις ISOMAT, ELVIAL, 
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ, EURIMAC και 
KLEEMANN. Της αποστολής της 
τράπεζας ηγήθηκε ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος Φωκίων Καραβίας, µαζί 
µε τους αναπληρωτές ∆ιευθύνοντες 
Συµβούλους Σταύρο Ιωάννου, 
Θεόδ. Καλαντώνη και Κων. Βασιλείου. 

Αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 26-31 

Η βελτίωση των 
ροών της πρώτης 
ύλης αποτελεί 
σηµαντικό εµπόδιο στα 
αναπτυξιακά πλάνα 
της Φάρµα Κουκάκη. 

Φωκίων 
Καραβίας 
και Κω-
σταντίνος 
Βασιλείου 
παρό-
ντες στο 
τριήµερο 
εκδηλώ-
σεων της 
Eurobank 
στη Βόρεια 
Ελλάδα. 

21-22, 35-36

Εν αναμονή 
των τιμολογίων 
οι καπνοπαραγωγοί
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Σ
τα ανοιχτά συµβόλαια οι τιµές βάµβα-
κος στην ελληνική αγορά είναι σχε-
δόν ίδιες µε τις τιµές Μαρτίου ’19, µε 
λίγες δουλειές να ζεσταίνουν την αγο-

ρά. Η Τουρκία άρχισε να προχωρά σε µικρές α-
γορές, ενώ το Πακιστάν ζητά χαµηλές ποιότητες 
σε αντίστοιχα χαµηλές τιµές. Θετικό και το ότι 
το δολάριο παραµένει δυνατό έναντι του ευρώ.    

  Στην αγορά µας στα σκληρά σιτάρια κά-
τι «µαγειρεύεται», αλλά ακόµα δεν µπορούµε 
να πούµε µε σιγουριά ότι θα έρθουν σύντοµα 
καλύτερες µέρες. Η άνοδος, έστω και µικρή, 
των τιµών στο εξωτερικό δίνει ελπίδες για κάτι 
καλύτερο και στο εσωτερικό. Κουβέντες γίνο-
νται αλλά ακόµα δεν έχουν ξεπεράσει τα 215 
ευρώ ο τόνος στην εξαγωγή.  

Η Τουρκία ζεσταίνει 
την αγορά βάμβακος

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

218

216

214

212

210

208

220
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ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
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ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)
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76,39
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2,67
2,60

2,64 2,66

2,74
2,79

218 218 220 220

Τιμή παραγωγού 
2017 (ευρώ/κιλό)

Μπασµά   5,17

Κατερίνη   4,50

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Μειωμένη παραγωγή 
και λιγοστά αποθέματα 
αβαντάρουν το βαμβάκι

 Ανοδικές τάσεις στο 
σκληρό λόγω απωλειών 
στις νέες σπορές

Ευνοούν αύξηση στην τιµή 
ελαιολάδου οι συγκυρίες 
Σε ανοδική κίνηση των τιµών βάσης 
συνηγορούν η οµολογουµένως 
µικρότερη των προσδοκιών παραγωγή 
ελαιολάδου και η απαιτητική ως προς την 
ποιότητα αγορά, που καλύπτει οριακά τις 
ανάγκες της εγχώριας βιοµηχανίας.
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Ανανεώθηκε για τέσσερα χρόνια η 
συνεργασία της τράπεζας Πειραιώς 
µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης για την τήρηση, την ταµειακή δι-
αχείριση και τη χρηµατοδότηση του 
Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γε-
ωργικών Προϊόντων.

Σύµφωνα µε όσα έκανε γνωστά η 
τράπεζα το έργο συνδέεται µε χρηµα-
τοδότηση ύψους έως 2,5 δις ευρώ ετη-
σίως, µέχρι το 2022. Ο ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος της τράπεζας Πειραιώς Χρήστος 
Μεγάλου δήλωσε σχετικά ότι «O Αγρο-
τικός Τοµέας διαθέτει τεράστιες προο-
πτικές και µπορεί να αποτελέσει πυλώ-
να ανάπτυξης της Εθνικής µας Οικο-
νοµίας. Η ολοκληρωµένη υποστήριξή 
του αποτελεί στρατηγική επιλογή για 
την τράπεζα Πειραιώς, η οποία και κα-
τευθύνει κάθε πρωτοβουλία που ανα-
λαµβάνουµε για το χώρο. ∆ιαθέτουµε 
το σχέδιο και τους πόρους, κατανοού-
µε τις ανάγκες του χώρου και των αν-
θρώπων του, συνδράµουµε τις υγιείς 
παραγωγικές και επιχειρηµατικές δυ-
νάµεις του αγροδιατροφικού τοµέα».

Βαµβάκι, εκκοκιστήρια και κλω-
στοϋφαντουργία πάνε µαζί κι αν 
η χώρα στήριζε επαρκώς την πα-
ραγωγική βάση των τοµέων αυ-
τών το κοντέρ στο ΑΕΠ θα έγρα-
φε θετικά. Σήµερα και οι τρεις 
αυτοί κλάδοι εµφανίζουν ρωγ-
µές και υπολειτουργούν.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του 
∆Σ του Συνδέσµου Ελλήνων Βιο-
µηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, 
υπό την προεδρία του Ελευθερίου 
Κούρταλη, συζητήθηκαν τα προ-
βλήµατα της ελληνικής κλωστο-
ϋφαντουργίας, η οποία θα µπο-
ρούσε να συµβάλλει στην ενίσχυ-
ση της παραγωγικής βάσης της 
χώρας και στην αύξηση του ΑΕΠ 
της, υπό την προϋπόθεση να υ-
πάρξει πολιτική βούληση για στή-
ριξη του κλάδου, ο οποίος σήµε-
ρα υπολειτουργεί παρά τις µεγά-
λες εξαγωγικές του δυνατότητες. 

Μάλιστα, όπως ειπώθηκε, ο κλά-
δος κατάφερε εν µέσω µνηµονί-
ων αλλά και απηνή ανταγωνι-
σµού από τρίτες χώρες χαµηλού 
κόστους, όπως η Κίνα, η Ινδία, το 
Πακιστάν κ.α, να παραµείνει όρ-
θιος και µεγάλο µέρος του να λει-
τουργεί και να εξάγει, το 10% των 
βιοµηχανικών εξαγωγών ήτοι 1,7 
δισ. για το 2017, αλλά και για το 

2108 να εµφανίζει αύξηση 8%.
Ως αρνητικό στοιχείο καταγρά-

φεται, ότι η χώρα δεν διαθέτει την 
παραγωγική βάση και εξωστρέ-
φεια για να απογειωθεί η οικο-
νοµία της. Ως εκ τούτου απαιτεί-
ται επανεκκίνηση και: 

 Εµβάθυνση των µεταρρυθµί-
σεων, επενδύσεις και µεγάλη σύ-
νεση στις παροχές, για τις οποίες 
πιέζουν οι διάφορες συντεχνίες. 

 Αλλαγές στη άσκηση, αλλά 
και στην χάραξη νέας πολιτικής 
προς την κατεύθυνση της επανα-
βιοµηχάνισης της χώρας.

 Πενταετές πάγωµα οφειλών, 
των βιώσιµων µονάδων του κλά-
δου οι περισσότερες από τις οποί-
ες είναι εξαγωγικές και επανα-
χρηµατοδότηση, για επενδύσεις, 
αγορά πρώτων υλών, βάµβακος, 
µε µειωµένα επιτόκια. 

 Τραπεζική Χρηµατοδότηση 
των εξαγωγών βάσει εξαγωγι-
κού συµβολαίου και εκχωρήσε-
ως φορτωτικών εγγράφων.

 Εξίσωση της τιµολογιακής 
πολιτικής για τους καταναλωτές 
Μέσης Τάσης, µε τους πελάτες 
της Υψηλής Τάσης.

 Μείωση στο 20% της φορο-
λογίας των εξαγωγικών επιχει-
ρήσεων του κλάδου.

Μέχρι το 2022 
οι αγροτικές 
πληρωμές από 
την Πειραιώς

Επαναβιομηχάνιση ζητά 
η κλωστοϋφαντουργία

Ο διευθύνων σύµβουλος 
της τράπεζας Πειραιώς 

Χρήστος Μεγάλου.

Οι εξακριβώσεις 
και οι έλεγχοι µε 
τη νέα ΚΑΠ θα 
είναι λιγότεροι 
και όχι αρκετά 
αποτελεσµατικοί, 
επισηµαίνουν 
οι ελεγκτές.

Στερείται κινήτρων η πρόταση της ΕΕ 
για τη νέα ΚΑΠ λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο

Η προτεινόµενη µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής µετά το 2020 
υπολείπεται των φιλοδοξιών της ΕΕ για µια περισσότερο οικολογική και άρτια 
προσέγγιση βάσει επιδόσεων, σύµφωνα µε γνώµη που δηµοσίευσε στις 7 
Νοεµβρίου το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι ελεγκτές αναγνωρίζουν 
ότι στο πλαίσιο της προτεινόµενης µεταρρύθµισης, περιλαµβάνονται 
εργαλεία για την επίτευξη των στόχων µε υψηλή προτεραιότητα που 
αφορούν το περιβάλλον και το κλίµα, αλλά αυτοί δεν προσδιορίζονται µε 
σαφήνεια, ούτε µεταφράζονται σε ποσοτικώς προσδιορίσιµες τιµές-στόχο. 
Εποµένως δεν διευκρινίζεται µε ποιον τρόπο θα µπορούσε να αξιολογηθεί 
ή να µετρηθεί µια περισσότερο οικολογική ΚΑΠ. Σύµφωνα µε το Ελεγκτικό, 
πολλές από τις προτεινόµενες επιλογές πολιτικής οµοιάζουν σε µεγάλο 
βαθµό µε την τρέχουσα ΚΑΠ. Συγκεκριµένα, οι άµεσες ενισχύσεις βάσει 
του αριθµού των εκταρίων γης που κατέχουν ή χρησιµοποιούν, θα 
εξακολουθήσουν να αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα του προϋπολογισµού. 
Ωστόσο, οι ελεγκτές επισηµαίνουν ότι το µέσο αυτό δεν αποτελεί τον πλέον 
αποδοτικό τρόπο για τη στήριξη ενός βιώσιµου εισοδήµατος.

Παροχές µε σύνεση
Επενδύσεις αλλά και 
σύνεση στις παροχές, 
για τις οποίες πιέζουν 
διάφορες συντεχνίες, 
συνιστά ο Σύνδεσµος 

Ελλήνων Βιοµηχάνων 
Κλωστοϋφαντουργών
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

«Η απουσία Xylella στην Ελλάδα εί-
ναι ένα µεγάλο ατού για εξαγωγές 
καθώς είµαστε οι µόνοι που µε ασφά-
λεια µπορούν να παράξουν 100% υ-
γιές υλικό, τη στιγµή που οι εργολά-
βοι πρασίνου της Ευρώπης το έχουν 
ανάγκη», τονίζει ο Ελληνικός Σύνδε-
σµος Εισαγωγέων και Εξαγωγέων Φυ-
τικού Υλικού, ζητώντας  να αυξηθούν 
οι δικλείδες προστασίας προκειµένου 
να µην ανατραπεί αυτή η συνθήκη.

Ο Σύνδεσµος πιστεύει πως έχοντας 
αυτό υπόψη θα πρέπει επίσης να ει-
σαχθεί κριτήριο ποιότητας µε το Ελλη-
νικό Σήµα το οποίο να δίδεται σε όσα 
φυτώρια συµµορφώνονται µε τα απαι-
τητικά κριτήρια του πιστοποιητικού.

 Συγκεκριµένα ο ΕΣΕΕΦΥ λέει πως 
πιστοποιώντας και εκπαιδεύοντας 
τους γεωπόνους του φυτωρίου να 
διατηρούν σωστά αρχεία και να συ-
µπληρώνουν οι ίδιοι τα διαβατήρια ε-
ξαγωγών, εξοικονοµείται χρόνος και 
χρήµα σε όλες τις διαδικασίες ώστε 
να µπορούν και οι φυτοϋγειονοµικοί 
ελεγκτές να ασχοληθούν περισσό-
τερο µε την προστασία τους. «Η χώ-
ρα µας είναι η µόνη ευρωπαϊκή µε-
σογειακή χώρα καθαρή από Xylella, 
όµως αν δεν λάβουµε άµεσα αυστη-
ρά µέτρα θα ακολουθήσουµε την µοί-
ρα της Ιταλίας και ολόκληρες επαρ-
χίες θα εξαφανιστούν από τον ελαι-
οκοµικό χάρτη», προειδοποιεί µε α-
νακοίνωση του.

Η Xylella fastidiosa, το βακτήριο που 

καταστρέφει ελιές, αµπέλια, πικροδάφ-
νες και άλλα είδη φυτών, έκανε την 
εµφάνισή του στη Μεσόγειο το 2013, 
έχει µεταφερθεί µε εξαιρετικά γρήγο-
ρους ρυθµούς σε Ιταλία, Γαλλία , Γερ-
µανία και Ισπανία. Σύµφωνα µε τα όσα 
υποστήριζει ο Σύνδεσµος, οι δικλείδες 
προστασίας που είναι ανάγκη να παρ-
θούν στηρίζονται σε τρία κοµβικά µέ-
τρα που συνοψίζονται:

  στους ξενιστές, οι οποίοι εύκολα 
µπορούν να εισέλθουν στη χώρα, 

 τους ανθρώπους που κατά λάθος 
µπορούν να εισάγουν µολυσµένο φυ-
τικό υλικό και τέλος 

 στην εκπαίδευση και πιστοποίηση 
των γεωπόνων των φυτωρίων. 

Μάλιστα, οι Εισαγωγείς και Εξαγω-
γείς φυτικού υλικού χτυπούν καµπα-
νάκι στις αρχές φέροντας το παράδειγ-

µα του Βελγίου, που τέθηκε σε καρα-
ντίνα διότι µολυσµένα φυτά ελιάς από 
δύο διαφορετικές περιοχές της Ισπανί-
ας εισήλθαν στη χώρα µε επίσηµα φυ-
τοϋγειονοµικά έγγραφα. «Κάτι παρό-
µοιο βέβαια ενδέχεται να συµβεί και 
στην Ελλάδα, αφού µη πιστοποιηµένοι 
επαγγελµατίες –και λόγω κενού στη 
νοµοθεσία –δεν ελέγχονται από τους 
αρµόδιους», αναφέρουν.

 Το θέµα θέτει και ο βουλευτής Ηρα-
κλείου µε το Ποτάµι Σπύρος ∆ανέλλης, 
µε αφορµή την ανακοίνωση του ΕΣΕΕ-
ΦΥ, µε  σχετική ερώτηση στον Υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας ε-
ξηγήσεις για το πώς είναι διατεθειµέ-
νο το Υπουργείο να θωρακίσει την εγ-
χώρια παραγωγή, για να µην σηµειω-
θούν απώλειες 3 δις στο ΑΕΠ της χώ-
ρας τα οποία αποδίδει ο κλάδος αυτός.
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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ 
XYLELLA ΣΤΗΝ ΕΕ

Ατού για εξαγωγές φυτωριακού 
υλικού η απουσία της Xylella
Δικλείδες προστασίας για να παραμείνει η Ελλάδα ανέπαφη από την ασθένεια ζητούν οι έμποροι 

Κοµβικά τα µέτρα
«Η χώρα µας είναι 
η µόνη ευρωπαϊκή 
µεσογειακή χώρα 

καθαρή από Xylella, 
αλλά πρέπει να 
λάβουµε άµεσα 

αυστηρά µέτρα», 
τονίζουν τα µέλη 

του ΕΣΕΕΦΥ

Καραντίνα 
στην Ευρώπη 

Το Βέλγιο τέθηκε 
σε καραντίνα 

διότι µολυσµένα 
φυτά ελιάς από 
2 διαφορετικές 

περιοχές της Ισπανίας 
εισήλθαν στη χώρα

Το βακτήριο έκανε την εµφάνισή του στη Μεσόγειο το 2013 και έχει 
µεταφερθεί µε εξαιρετικά γρήγορους ρυθµούς στην Ιταλία, τη Γαλλία, τη 
Γερµανία και τώρα, καταστρέφει ελαιοκοµικές περιοχές στην Ισπανία.

Πιστοποιητικά ποιότητας 
µε ελληνικό σήµα ζητά 
ο Ελληνικός Σύνδεσµος 
Εισαγωγέων-Εξαγωγέων 
Φυτικού Υλικού.

Σήµα
ποιότητας
Σύµφωνα µε τον ΕΣΕΕΦΥ τα 
τρία µέτρα ασφαλείας που 
πρέπει να λάβουν οι 
αρµόδιες ελληνικές αρχές 
είναι τα κάτωθι:
 Ο έλεγχος πρέπει να 

ξεκινάει από τα άτοµα που 
εισάγουν φυτικό υλικό στη 
χώρα, µια αρµοδιότητα των 
φυτοϋγειονοµικών 
ελεγκτών. Οι τελευταίοι 
συνιστάται από τον 
Σύνδεσµο να ελέγχουν µέχρι 
και τους κήπους, µέσα στους 
οποίους ενδεχοµένως να 
υπάρχουν ξενιστές. Το 
βακτήριο µεταδίδεται µε 
πολλά φυτά κηποτεχνίας 
άµεσα και εύκολα. 
 Οι πύλες εισόδου της 

χώρας, όπως για παράδειγµα 
τα λιµάνια, αποτελεί κίνδυνο 
για την είσοδο ξενιστών στη 
χώρα. Σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους, το βακτήριο 
εµφανίζει αυξηµένες 
πιθανότητες να έρθει από το 
λιµάνι. Η φυτοϋγεία του 
φορτίου που µπορεί να 
περάσει την πύλη του 
λιµανιού πρέπει να 
ελέγχεται από τις Αρχές, οι 
οποίες αναµένουν τον 
κίνδυνο της Xylella και την 
ίδια στιγµή µπορούν να 
«προλάβουν»  να 
φιλτράρουν κάθε είδος 
φυτικού υλικού.
 Θέσπιση Ελληνικού 

Σήµατος Ποιότητας: 
πιστοποιώντας και 
εκπαιδεύοντας τους 
γεωπόνους του φυτωρίου 
να διατηρούν σωστά αρχεία 
και να συµπληρώνουν οι 
ίδιοι τα διαβατήρια 
εξαγωγών, εξοικονοµείται 
χρόνος και χρήµα στις 
διαδικασίες ώστε να 
µπορούν και οι ελεγκτές να 
ασχοληθούν περισσότερο µε 
την προστασία µας.
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Στην ίδια εκδήλωση ο Βασίλης 
Βαρσάµης, χηµικός µηχανικός και 
συνιδιοκτήτης της Vessel Essential 
Oils, µιας καθετοποιηµένης 
επιχείρησης από τη Θεσσαλονίκη, 
αποκάλυψε πως η µεταποιητική του 
εταιρεία υπέγραψε ένα τριετές 
συµβόλαιο µε έναν αµερικανικό 
διανοµέα αιθέριων ελαίων, ύψους 
800.000 ευρώ. «Στο πλαίσιο αυτό, 
καλούµε όποιον παραγωγό το επιθυµεί 
να συµµετέχει κι αυτός στο πλαίσιο 
συµβολαιακής γεωργίας, µε σταθερή 
τιµή στα 60 ευρώ το λίτρο», ανέφερε 
ο κ. Βαρσάµης. Σηµειώνεται εδώ πως 
φέτος λόγω µειωµένης παγκόσµιας 
παραγωγής- η τιµή της λεβάντας 
κινείται σε επίπεδα πάνω από 80-90 
ευρώ το λίτρο, αλλά όπως τόνισε, αυτό 
δεν θα συνεχιστεί εσαεί.

Συµβολαιακή
λεβάντας

Μέσο φυτοπροστασίας τα αρωματικά
Ανερχόμενη τάση η χρήση τους σε προϊόντα που καταπολεμούν ασθένειες και εχθρούς

ΤΟΥ  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
  liamis@agronews.gr

Στη δυναµική που εµφανίζει η α-
ξιοποίηση των αρωµατικών φυ-
τών για την καταπολέµηση ασθε-
νειών κι εχθρών στις καλλιέργει-
ες, αναφέρθηκε η καθηγήτρια στο 
τµήµα Γεωπονίας του ΑΠΘ, Ουρα-
νία Μενκίσογλου – Σπυρούδη κα-
τά τη διάρκεια ηµερίδας που συν-
διοργάνωσαν Αµερικανική Γεωρ-
γική Σχολή και ΑΠΘ. Η ίδια τόνισε 
τόνισε µεταξύ άλλων πως η αυξη-
µένη ζήτηση προϊόντων χωρίς υ-
πολείµµατα και βιολογικής γεωρ-
γίας έχει οδηγήσει σε αύξηση της 
χρήσης τους στην Ευρώπη (σ. σ. α-
ντιστοιχούν στο 5,04% της αγοράς 
σκευασµάτων φυτοπροστασίας), ό-
σο και στη Βόρειο Αµερική.

Βάσει των στοιχείων που παρου-
σίασε η παγκόσµια αγορά του το-
µέα έφθανε σε 1,3 δις δολάρια το 
2011, αυξήθηκε στα 2,3 δισ. δολ., 
το 2015, και αναµένεται να φθάσει 

στα 4,2 δισ. δολ., το 2023. 
Η κ. Μενκίσογλου – Σπυρούδη, 

σηµείωσε πως τα αρωµατικά φυ-
τά περιέχουν βιοδραστικές ουσίες, 
που είναι αποτελεσµατικές και έ-
ναντι φυτοπαθογόνων µικροοργα-
νισµών, και εντόµων και παρασί-
των. Όπως υποστήριξε η επιστήµο-
νας, ήδη η ανάπτυξη τέτοιων προ-
ϊόντων προωθείται και νοµοθετι-
κά, µέσα από τον κανονισµό για 

τη φυτοπροστασία της ΕΕ.
Από την πλευρά του ο καθηγη-

τής του ΑΠΘ Χρήστος ∆όρδας α-
ναλύοντας την κατάσταση στη χώ-
ρα µας σχετικά µε την παραγωγή 
αρωµατικών φυτών, είπε πως υ-
πάρχει δυνατότητα για αύξηση 
των στρεµµατικών αποδόσεων, 
µε βελτίωση του γενετικού υλι-
κού και των καλλιεργητικών τε-
χνικών και πρακτικών.

Εκτάσεις 
Τα πιο σηµαντικά, από 

άποψη των εκτάσεων που 
καλύπτουν, αρωµατικά 
φυτά στη χώρα είναι 

η ρίγανη, ο κρόκος, τα 
µαστιχόδεντρα, η λεβάντα, 

το τσάι του βουνού, ο 
δίκταµος, ο µάραθος και 

ο γλυκάνισος



Έλκη κλαδίσκων
στις αμυγδαλιές
Απαραίτητες οι άμεσες επεμβάσεις 
στο στάδιο της πτώσης των φύλλων

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Ευαίσθητες σε προσβολές από 
διάφορες µυκητολογικές ασθέ-
νειες εµφανίζονται οι αµυγδα-
λιές τώρα που βρίσκονται στο 
στάδιο φυλλόπτωσης, όπως α-
ναφέρει το δελτίο του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγει-
ονοµικού Ελέγχου Καβάλας. 

Το φουζίκοκο, η µονίλια, 
ο εξώασκος, το κορύνεο και 
η πολυστιγµάτωση είναι µε-
ρικές από τις ασθένειες που 
προσβάλλουν τις καλλιέργει-
ες των αµυγδαλιών. Τα συ-
µπτώµατα του έλκους των κλα-
δίσκων (φουζίκοκο) είναι τα 

µικρά έλκη, οι νεκρώσεις ο-
φθαλµών και κλαδίσκων και 
εν συνεχεία οι  ξηράνσεις κλά-
δων µε τη ζηµιά να ξεκινά συ-
νήθως µε τον σχηµατισµό νε-
κρώσεων στη βάση ή γύρω α-
πό έναν οφθαλµό.

Σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
γεωπόνων, οι εστίες µόλυν-
σης πρέπει να αποµακρύνο-
νται και να καταστρέφονται µε 

καύση κατά τη διάρκεια του 
χειµερινού κλαδέµατος γιατί 
εάν πολλαπλασιαστούν κα-
θιστούν αντιοικονοµική την 
αντιµετώπισή τους καθώς θα 
πρέπει να αφαιρεθούν πολλά 
καρποφόρα όργανα.

Συνιστάται καταπολέµηση 
το φθινόπωρο κατά την πτώ-
ση των φύλλων, την άνοιξη 
στο στάδιο της έκπτυξης των 
οφθαλµών και στη συνέχεια 
ψεκασµός κάθε φορά που δη-
µιουργούνται ευνοϊκές συνθή-
κες (θερµ. 15-25oC και βροχο-
πτώσεις) µε κατάλληλα φυτο-
προστατευτικά σκευάσµατα.

Όσον αφορά τη µονίλια, 
χαρακτηριστικό σύµπτωµα α-
ποτελούν οι µουµιοποιηµένοι 

καρποί και βλαστοί µε έλκη. 
Η ασθένεια αντιµετωπίζεται 
µε την εφαρµογή καλλιεργη-
τικών µέτρων κατά τα οποία 
τα προσβεβληµένα µέρη του 
φυτού αφαιρούνται και κατα-
στρέφονται µε καύση. 

Η ασθένεια του εξώασκου 
προσβάλλει κυρίως τα φύλλα 
προκαλώντας πάχυνση του ε-
λάσµατος και διόγκωση του 
κεντρικού νεύρου µε ταυτό-
χρονη παραµόρφωση και συ-
στροφή προς τα µέσα. 

Το παθογόνο κορύνεο προ-
σβάλλει και αυτό τα φύλλα, 
τους καρπούς και τους βλα-
στούς και συνιστάται η αντι-
µετώπιση να γίνεται µαζί µε 
την ασθένεια της µονίλιας.

Προστασία από τη βροχή θέλουν τα εσπεριδοειδή λόγω σήψης
Η καστανή σήψη των καρπών που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστηµα 
στους καρπούς των εσπεριδοειδών είναι αποτέλεσµα κυρίως των 
σταγονών της βροχής, όπως επισηµαίνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 
Ναυπλίου. Οι σταγόνες της βροχής, πέφτοντας,εκτινάσσουν µολυσµένο 
έδαφος πάνω στους καρπούς, ιδιαίτερα σε εκείνους που βρίσκονται στις 

ποδιές των δέντρων. Τα καλλιεργητικά µέτρα είναι η υποστύλωση των χαµηλών 
κλάδων, η διατήρηση της χαµηλής αυτοφυούς βλάστησης, όπου αυτή δεν δηµιουργεί 
προβλήµατα για να µη λερωθούν οι καρποί µε χώµα, η αποφυγή συγκοµιδής των 
καρπών µετά από πρόσφατη βροχή ή δροσιά και τέλος ο ψεκασµός των δέντρων, 
καθώς είναι πολύ σηµαντικό να καλυφθούν οι καρποί µε το ψεκαστικό σε 1-1,5 µέτρο. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Προληπτικά  
Οι εστίες µόλυνσης 

πρέπει να καταστρέφο-
νται κατά το χειµερινό 

κλάδεµα

Βακτηριακό κάψιµο στα µηλοειδή
Συστάσεις ως προς τα καλλιεργητικά µέτρα 
που πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί 
όσον αφορά τα βακτηριακό κάψιµο στα 
µηλοειδή εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου, σηµειώνοντας πως 
ειδικά στις περιοχές που υπάρχει ήδη η 
ασθένεια και για προληπτικούς λόγους 
συνιστάται ψεκασµός των οπωρώνων στην αρχή 
και στο τέλος της πτώσης των φύλλων µε ένα 
εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα, εκρίζωση και 
άµεση καύση των δέντρων που έχουν 
προσβληθεί στον κορµό ή στους βραχίονες και 
σε απόσταση µικρότερη των 50 εκ. από τον 
κορµό και αφαίρεση µε άµεση καύση όλων των 
προσβεβληµένων κλαδίσκων, κλάδων και 
βραχιόνων µαζί µε υγιές τµήµα µήκους 
τουλάχιστον 30-60 εκατοστά. Τα ανωτέρω 
καλλιεργητικά µέτρα πρέπει να διενεργούνται 
µε ξηρό καιρό και δεν θα πρέπει να 
συνδυάζονται µε το χειµερινό κλάδεµα. 

Σκευάσµατα
ARYSTA: Vacciplant
BASF: Pasta Caffaro 38,25 SC
ELANCO: Blue Shield HiBio 25 WG
HELLAFARM: Κουπρόλ 50 WP
VIORYL: Υδροξείδιο χαλκού Βιορύλ 50 WP

Περονόσπορος 
στο αγγούρι θερµοκηπίου
Ανησυχία όσον αφορά τον περονόσπορο 
φαίνεται να υπάρχει για τις αγγουριές 
θερµοκηπίου στους νοµούς Μαγνησίας, 
Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας, σύµφωνα µε 
τις προειδοποιήσεις που εξέδωσαν οι γεωπόνοι 
από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας 
Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού 
Ελέγχου Βόλου. Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε η 
εµφάνιση του περονόσπορου στις καλλιέργειες 
µε αγγουριές θερµοκηπίου µε εµφανή 
συµπτώµατα στην πάνω επιφάνεια των φύλλων 
µε την ασθένεια να δηµιουργεί στρογγυλές ή 
γωνιώδεις κίτρινες κηλίδες και από κάτω 
υπόλευκες εξανθήσεις. Χρειάζεται αποµάκρυνση 
από τα φυτά των προσβεβληµένων από τον 
περονόσπορο φύλλων και ψεκασµός των φυτών 
µε τα πρώτα συµπτώµατα.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Zoxis
BASF: Εnervin Top 12/44 WG
ELANCO: Equation Pro WG
HELLAFARM: Jade 40WG
SIPCAM: Clortosip 50 SC.
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68 WG
VIORYL: Υδροξείδιο χαλκού Βιορύλ 50 WP.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Μία προτίµηση στο κόκκινο 
χρώµα φαίνεται πως την εί-
χαν οι κριτές της διάκρισης 
Τρακτέρ της Χρονιάς 2019 
στη φετινή EIMA, και έτσι τα 
τρία από τα τέσσερα βραβεία 
τα έλαβαν Case IH και Same. 
Στο επίκεντρο φυσικά της λα-
µπερής έκθεση που πραγµα-
τοποιήθηκε την περασµένη 
εβδοµάδα δεν ήταν µόνο τα 
βραβεία αλλά και οι «εισβο-
λείς» στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά από την Ασία, µε την Ιν-
δία και την Τουρκία να ψά-
χνουν για αντιπροσώπους. 
Μάλιστα η ινδική Kartar που 
είναι περισσότερο γνωστή για 
τις θεριζοαλωνιστικές της έ-
φερε το πρώτο της τρακτέρ 
στην EIMA, που µάλιστα φι-
λοδοξεί να πιάσει ευρωπα-
ϊκά στάνταρντς. Η τουρκι-
κή Basak από την άλλη υ-
ποστηρίζει πως «το έχει» µε 
τα υψηλής τεχνολογίας τρα-
κτέρ, µοστράροντας ένα µο-
ντέλο 125 ίππων µε κινητήρα 
Deutz, και µάλιστα µε Stage 
V τεχνολογία ρύπων. 

Όσον αφορά συγκεκριµέ-
να τα βραβεία, για το 2019 
τον τίτλο του καλύτερου τρα-
κτέρ (βάσει πάντα της γνώµης 
δηµοσιογράφων του ειδικού 
τύπου) απέσπασε το Case IH 
Maxxum 145 Activedrive 8. 
Το 145 ίππων Maxxum λένε 
πως άξιζε τη προσοχή, καθώς 
διαθέτει ένα πρωτοποριακό δι-

πλού συµπλέκτη σασµάν και 
το αναβαθµισµένο πολυλει-
τουργικό τζόιστικ τοποθετη-
µένο στο υποβραχιόνιο.  To 
ίδιο τρακτέρ έλαβε και το βρα-
βείο Καλύτερου Σχεδιασµού 
2019 για την σχεδιαστική φι-
λοσοφία της εταιρείας,  που 
την ίδια στιγµή υποστηρίζουν 
οι κριτές ανεβάζει τα επίπε-
δα άνεσης. 

Το πιο πρακτικό
Στην πρακτικότητα του 

νικητή της κατηγορίας Best 
Utility, το Fendt 313 Vario, 
έλαβε καλά σχόλια λόγω του 
µπροστινής τοποθέτησης α-
ναρτώµενοου άξονα της εται-
ρείας Dana, που εφαρµόστη-
κε για πρώτη φορά στο συ-
γκεκριµένο µοντέλο, προσφέ-
ροντάς την απαραίτητη ευε-
λιξία. Το ISObus και η σύγ-
χρονη καµπίνα συνέθεσαν 
τα στοιχεία για την ανάδει-
ξή του ως πρακτικότερο τρα-
κτέρ για το 2019.

Στην κατηγορία των δεν-
δροκοµικών τρακτέρ, η εται-
ρεία  Same κέρδισε τη διάκρι-
ση µε το Frutteto CVT 115 S. 
Η εταιρεία κατάφερε να εν-
σωµατώσει πολλές καινοτο-
µίες σε ένα µικρό τρακτέρ α-
νέφεραν οι κριτές, όπως εί-
ναι το σύγχρονο αδιαβάθ-
µητο κιβώτιο, το υδραυλικό 
σύστηµα υψηλής ισχύος και 
το νέας γενιάς υποβραχιόνιο 
στη καµπίνα µε την ονοµα-
σία MaxCom.

Με δύο στα δύο η Case στη 
βράβευση της EIMA 2018
Διακρίσεις και νέες φίρμες τρακτέρ στη μεγάλη έκθεση 

Πρεµιέρα
Η ινδική Kartar, 
φιλόδοξη για τις 

µελλοντικές πωλήσεις 
της, παρουσίασε τα 

πρώτα της τρακτέρ µε 
κινητήρα Deutz



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Θέση στο νέο κατάλογο 2018-2019 της περί-
φηµης κάβας Weinkeller, που λειτουργεί µε ε-
πιτυχία για περισσότερο από έναν αιώνα η ε-
ταιρεία BASF, εξασφάλισαν για πρώτη φορά οι 
ετικέτες τριών Ελλήνων οινοποιών. Πρόκειται 
για τους Γεροβασιλείου, Κυρ-Γιάννη και Κεχρή, 
τα κρασιά των οποίων φιγουράρουν στην κα-
ταξιωµένη λίστα της εν λόγω κάβας, διεκδικώ-
ντας µε αξιώσεις µερίδιο στη µεγάλη γερµα-
νική αγορά. Η επιλογή αυτή έρχεται σε συνέ-
χεια της πολύ επιτυχηµένης ηµερίδας µε τίτλο 
«Μάρκετινγκ Οίνου» που διοργανώθηκε τον Ι-
ούνιο, στη Θεσσαλονίκη, µε χρυσό χορηγό τη 
BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.

Η πρωτοβουλία της BASF
«Νοιώθουµε µεγάλη ικανοποίηση, γιατί, η 

από κοινού προσπάθεια µε το Γενικό Προξε-
νείο Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη, την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, τους Οίνους 
Βορείου Ελλάδος και το Σωµατείο «Συνέργεια» 

απέδωσε καρπούς και καταφέραµε µε τη βο-
ήθεια των οινολόγων Marc Oliver Heilos και 
Renate Fleischer της BASF Weinkeller, να βά-
λουµε τα ελληνικά κρασιά σε µία από τις µε-
γαλύτερες κάβες της Γερµανίας» επεσήµανε 
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της BASF Ελλάς Α-
ΒΕΕ Βασίλης Γούναρης. «Η προσπάθεια αυ-
τή είναι µόνο η αρχή και θα συνεχιστεί µε 
µια αντίστοιχη εκδήλωση σύντοµα στη Νό-
τια Ελλάδα. Πιστεύω ότι υπάρχει πρόσφορο 
έδαφος, ενώνοντας τις δυνάµεις µας και µε 
µικρό κόστος, να προωθήσουµε το ποιοτικό 

ελληνικό κρασί και γιατί όχι και το ελαιόλα-
δο σε επιλεγµένες αγορές παγκοσµίως», πρό-
σθεσε ο κ. Γούναρης.

Αµπελώνας Βορείου Ελλάδας
Το ελληνικό κρασί στη Γερµανία, παρά τις 

προσπάθειες των τελευταίων ετών, δεν έχει 
καταφέρει να βρει τον χώρο του. Η προσπά-
θεια της BASF να αγοράσει και να προσφέρει 
στους πελάτες της ελληνικό κρασί υψηλής 
ποιότητας, έρχεται να επιβραβεύσει τις προ-
σπάθειες των τελευταίων ετών. Το στρατηγι-

κό σχέδιο του κλάδου του οίνου είναι να το-
ποθετήσουµε τις ελληνικές ποικιλίες και τα 
ελληνικά ποιοτικά κρασιά στις διεθνείς αγο-
ρές», ανέφερε ο οινοποιός και πρόεδρος της 
Ένωσης Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Βορεί-
ου Ελλάδας ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. Στέλλιος Μπουτάρης. 

«Η επιλογή της Μαλαγουζιάς 2017 και του 
Πλαγίως Λευκό 2017 από την κάβα Weinkeller 
για τον κατάλογο της 2018-2019 είναι η µε-
γαλύτερη επιβράβευση µιας πολυετούς προ-
σπάθειας για την ανάδειξη του ελληνικού α-
µπελώνα, που µε χαρά συνεχίζεται και από 

Στη λίστα Weinkeller της 
BASF τρεις  Έλληνες οινοποιοί
Μπουτάρης, Γεροβασιλείου και Κεχρής θέτουν βάσεις για την αγορά της Γερμανίας 
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την επόµενη γενιά. Θα ήθελα όµως να στα-
θώ στη σηµαντική βοήθεια που είχαµε από 
την BASF Ελλάς και την επιτυχηµένη εκδήλω-
ση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη σε συ-
νεργασία µε το Γερµανικό Προξενείο και την 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή» δήλωσε ο οι-
νολόγος, εκπρόσωπος του Κτήµατος Γεροβα-
σιλείου Αργύρης Γεροβασιλείου. 

«Ευχαριστούµε πολύ την BASF Ελλάς για την 
πρωτοβουλία της να προσκαλέσει τους εκπρο-
σώπους της Κάβας Weinkeller αλλά και να ορ-
γανώσει το σηµαντικό  event που είχε σαν α-
ποτέλεσµα την επιλογή της ρετσίνας µας το 
«∆άκρυ του Πεύκου» για την πολύ υψηλού ε-
πιπέδου λίστα κρασιών που εµπορεύονται. Η 
επιλογή αυτή δίνει την ευκαιρία σε σηµαντικά 
ελληνικά κρασιά να προωθηθούν στην Γερµα-
νική αλλά και την παγκόσµιο αγορά µε τρόπο 
σύγχρονο και αποτελεσµατικό. Το «∆άκρυ του 
Πεύκου» αποτελεί µία καινοτόµο πρόταση της 
Οινοποιίας Κεχρή στην εξέλιξη της ρετσίνας 
που έχει  ανοίξει νέους  ορίζοντες παγκοσµί-
ως για το παραδοσιακό µας αυτό κρασί» τό-
νισε από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης του Οι-
νοποιείου Κεχρής, Στέλιος Κεχρής. 

Οι τρεις διακεκριµένοι 
οινοποιοί, κ.κ. Στέλιος 
Μπουτάρης (αριστερά),  
Βαγγέλης Γεροβασιλείου 
(µέση), Στέλιος Κεχρής (δεξιά) 
θα βλέπουν πλέον τα κρασιά 
τους να φιγουράρουν στην 
καταξιωµένη λίστα Weinkeller 
της BASF. 

Ο διευθύνων σύµβουλος της 
BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, Βασίλης 
Γούναρης (πάνω αριστερά).

Η κάβα
Weinkeller 
Η κάβα Weinkeller της BASF είναι 
µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες 
εµπορίας κρασιού στη Γερµανία, 
µε ιστορία πάνω από έναν αιώνα 
και εξαγωγές σε όλο τον κόσµο. 
Ιδρύθηκε το 1901 και τα πρώτα 
χρόνια εµπορευόταν κυρίως κρασιά 
από την περιοχή του Παλατινάτου της 
Γερµανίας. Σήµερα προσφέρει µια 
πολύ ευρεία επιλογή µε πάνω από 
2.000 ετικέτες κρασιών από όλες τις 
σηµαντικές οινοποιητικές περιοχές 
του κόσµου.  Σε εκδηλώσεις όπως 
γευσιγνωσίες κρασιού, γαστρονοµικές 
βραδιές και διαλέξεις σχετικά µε 
το κρασί, οι επισκέπτες µπορούν 
να ενηµερωθούν από τους 
εξειδικευµένους οινολόγους της 
BASF και να γευτούν µια µεγάλη 
γκάµα από καθηµερινά επιτραπέζια 
κρασιά έως σπάνια και µοναδικά είδη. 
Επίσης, η κάβα  Weinkeller 
της BASF διαθέτει και κατάστηµα 
online όπου ο επισκέπτης µπορεί 
να παραγγείλει το κρασί της 
προτίµησής του και να του αποσταλεί 
σε όλο τον κόσµο.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

TA ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ WEINKELLER

Malagousia
 2017

Single Vineyard
Ktima Gerovassiliou

Epanomi – Griechenland

S.Kechri
Makedonien – Griechenland

Plagios Sideways
2017

Ktima Biblia Chora – 
Griechenland

Retsina
Tear of a Pine R17

Ktima Kir – Yianni
2011

Kir Yianni
Imathia – Griechenland

Diaporos
Single Vineyard
Xinomavro

2015

Kir Yianni
Imathia - Griechenland



Θα ξεπεράσουν τα 150 εκατ. ευ-
ρώ τα διαθέσιµα κονδύλια για 
τη δεύτερη προκήρυξη της Βι-

ολογικής Γεωργίας, σύµφωνα µε δη-
λώσεις του γενικού γραµµατέας Κοι-
νοτικών Πόρων, Χαράλαµπου Κασίµη 
στην Agrenda, ο οποίος ανέφερε πως 
οι αιτήσεις θα ανοίξουν εντός του έ-
τους. Όπως φαίνεται βρέθηκαν ακόµα 
τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, τα οποία 
προστίθενται στα υπάρχοντα 100 εκατ. 
ευρώ, ενώ αυτή την περίοδο πραγµα-
τοποιείται η µοιρασιά στις Περιφέρει-
ες. Παράλληλα, σύµφωνα µε τον γε-
νικό γραµµατέα, θα υπάρξει και η δυ-
νατότητα υπερδέσµευσης ποσού.  Ση-
µειώνεται εδώ ότι υπεύθυνος του Μέ-
τρου έχει οριστεί ο γενικός γραµµατέ-
ας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Νίκος Αντώνογλου.

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει 
γνωστά, σε µία προσπάθεια να 
µειωθεί ο όγκος των αιτήσεων 

που ξεπέρασαν τις 40.000 στη φυτική 
παραγωγή το 2017, από το Μέτρο θα 
αποκλειστούν όσοι ήδη έχουν εντάξει 
την εκµετάλλευσή τους σε κάποιο άλ-
λο γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµ-
µα. Οι επιλέξιµες καλλιέργειες εκτός 

από εκείνες που είχαν προβλεφθεί 
στην πρώτη πρόσκληση, σύµφωνα 
µε την τρίτη τροποποίηση του θεσµι-
κού πλαισίου της Βιολογικής (ΦΕΚ 
475/’Β/2018) θα είναι: Για παλιούς 
(∆ράση 11.2.1): Ροδιά, συκιά, µικρό-
καρπες/δάσους, αβοκάντο 90 ευρώ 
το στρέµµα, ακρόδρυα 61,6 ευρώ το 
στρέµµα, ακτινίδιο 87 ευρώ το στρέµ-
µα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά-σταυ-
ρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα στα 
60 ευρώ το στρέµµα.

Για νεόυς (∆ράση 11.1.1): Ρο-
διά, ακτινίδιο, συκιά, µικρό-
καρπες/δάσους, αβοκάντο, α-

κρόδρυα στα 90 ευρώ το στρέµµα, 
καπνός, φυλλώδη λαχανικά-σταυ-
ρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 
στα 60 ευρώ το στρέµµα.

Τα νέα κριτήρια µοριοδότη-
σης βάσει των οποίων θα 
γίνουν οι εντάξεις επίσης 

τροποποιήθηκαν τον περασµένο 
Φλεβάρη και θα περιλαµβάνουν: 
H µοριοδότηση στη φυτική για νε-
οεισερχόµενους (∆ράση 11.1.1): 
 Ηλικία του δικαιούχου: Έως και 

Πάνω από 150 εκατ. ευρώ για τη 
β’ προκήρυξη Βιολογικής Γεωργίας
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Κόβει τη φόρα 
στο 14χίλιαρο το 
ελάχιστο εισόδημα    
Να βγουν σε διαβούλευση τα ζητήματα του ελάχιστου 
οικογενειακού εισοδήματος των 15.000 ευρώ και της 
ένταξης συζύγων νέων αγροτών ζητούν οι μελετητές λίγο 
πριν προκηρυχθεί η ενίσχυση μικρών εκμεταλλεύσεων  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να έχει τελειώσει το θέµα µε την προ-
κήρυξη του Μέτρου 6.3 «Ενίσχυση Μι-
κρών Εκµεταλλεύσεων» πριν τις 14 ∆ε-
κεµβρίου οπότε και προγραµµατίζεται η 
6η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προ-

γραµµάτων Αγροτικής Α-
νάπτυξης, φιλοδοξούν οι 
διαχειριστικές αρχές. Αυ-
τό που µένει είναι µία δι-
αβούλευση (11η γραπτή 
διαδικασία ονοµάζεται τε-
χνικά) όσον αφορά την 
οριστικοποίηση των κρι-
τηρίων µοριοδότησης. Ω-
στόσο υπάρχουν ορισµέ-
να σηµαντικά ζητήµατα, 
λένε οι µελετητές, που θα 

πρέπει να λυθούν πριν την προκήρυξη. 

Τα ανοιχτά θέµατα
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε σηµείωµα 

που απέστειλε στην Agrenda η σύµβου-
λος Κυριακή Μπαλλή της Οικονοµοτε-
χνικής, έχουν προκύψει τα εξής θέµατα:

 Το πρώτο ζήτηµα έχει να κάνει µε 
τη φορολογική δήλωση και µε το ερώ-
τηµα αν θα ληφθεί υπόψη ο µέσος όρος 
τριετίας ή η πιο πρόσφατα κατατεθειµέ-
νη. Επιπλέον παρατηρείται πως το κρι-
τήριο επιλεξιµότητας σχετικά µε το εισό-
δηµα πάνω από 0,01 έως 3.000 ευρώ α-
γροτικό και συνολικό οικογενειακό έως 
15.000 ευρώ δεν είναι συµβατά µε την 
πραγµατικότητα. Το 0,01 ευρώ, αποτε-
λεί λανθασµένη προϋπόθεση καθώς δεν 
λαµβάνει υπόψη της τους αστάθµητους 

παράγοντες στη γεωργία, όπως για πα-
ράδειγµα οι ζηµιές, είτε την παρενιαυ-
τοφορία στην ελιά που µηδενίζουν την 
παραγωγή και κατ’ επέκταση δεν βγαίνει 
αγροτικό εισόδηµα στο εκκαθαριστικό. 

 Επίσης τα 15.000 ευρώ είναι πολύ 
µικρό ποσό διότι µε 3.000 ευρώ αγροτι-
κό εισόδηµα, περιορίζονται τα συνολι-
κά εισοδήµατα και των δύο συζύγων στα 
12.000 ευρώ. Άρα σε έναν µικροκαλλι-
εργητή µε σύζυγο µόνιµο στο δηµόσιο 
ή ιδιωτικό τοµέα, ή και µε κάποια εισο-
δήµατα από ακίνητα 1.000-2.000 ευρώ, 
το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα υ-
περβαίνει τα 15.000 ευρώ. Ωστόσο αυ-
τές οι συνθήκες ισχύουν για την πλειο-
ψηφία των µικροκαλλιεργητών. 

 Σχετικά µε τους νέους αγρότες ενταγ-
µένους σε πρόγραµµα πρώτης εγκατά-
στασης είναι λογικό να υπάρχει ασυµ-
βίβαστο. Ωστόσο νέοι αγρότες παλαιό-
τερων προκηρύξεων, που έχουν λήξει 
οι 10ετείς τους υποχρεώσεις, θα µπο-
ρούσαν να ενταχθούν, εφόσον φυσικά 
πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του 
Μέτρου 6.3. Επιπλέον πρέπει να διευ-
κρινιστεί αν οι σύζυγοι των νέων αγρο-
τών των πρόσφατων προκηρύξεων µπο-
ρούν να κάνουν αίτηση ένταξης ή υπάρ-
χει και εδώ ασυµβίβαστο.

 Τέλος, τίθεται το ερώτηµα αν θα ε-
ντάσσονται και οι δύο σύζυγοι, όπως 
στα Σχέδια Βελτίωσης, ή θα ορίζεται έ-
νας αρχηγός όπως στους Νέους Αγρό-
τες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν σε µία 
οικογένεια υπάρχουν 2 αρχηγοί και ο 
ένας από τους δύο είναι µικροκαλλιερ-
γητής, µε όλες τις προϋποθέσεις του Μέ-
τρου 6,3 θα κόβεται. 

Κατ’ επάγγελµα
Σε κάθε περίπτωση 

δικαιούχοι του 
Μέτρου 6.3 θα 

είναι µόνο οι κατ’ 
επάγγελµα αγρότες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 6.3

ΗΛΙΚΙΑ

56
ΕΤΩΝ

ΕΩΣ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

3.000
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ

15.000
5.000�7.999

ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ



30 ετών 50 µόρια, Από 31 έως 
και 40 ετών η µοριοδότηση βαί-
νει µειούµενη κατά 0,5 µόρια 
για κάθε έτος ξεκινώντας από 
το 49,5. Από 41 ετών η µοριο-
δότηση βαίνει µειούµενη κατά 3 
µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας 
από το 42. Από 55 ετών και ά-
νω δεν λαµβάνει κανένα µόριο.
 Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης: 

Έως 24,75 µόρια, τα οποία λαµβά-
νουν όσοι θέλουν να εντάξουν 
έκταση 100 στρεµµάτων και άνω.
 Το ποσοστό της υπό ένταξη 

έκτασης της εκµετάλλευσης ως 
προς τη συνολική του έκταση: 
0,2025 µόρια για για κάθε 1% αι-
τούµενης προς ένταξη έκτασης.
 Natura: 0,45 µόρια ανά 5% 

της συνολικής εντασσόµενης 
έκτασης.

Παλιοί στη Βιολογική (∆ρά-
ση 11.2.1):  Συµπλη-
ρωµένα έτη εφαρµο-

γής του συστήµατος της βιολο-
γικής γεωργίας µέχρι την ηµε-
ροµηνία αίτησής του δικαιού-
χου στο Μέτρο, µε ανώτατο ό-
ριο τα 10 (δέκα) έτη: 5 µόρια/έ-
τος εφαρµογής της βιολογικής.
 Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης: 

Έως 19,25 µόρια, τα οποία λαµβά-
νουν όσοι θέλουν να εντάξουν έ-
κταση 100 στρεµµάτων και άνω.

 Το ποσοστό της υπό ένταξη έ-
κτασης της εκµετάλλευσης ως 
προς τη συνολική του έκταση: 
0,2025 µόρια για για κάθε 1% αι-
τούµενης προς ένταξη έκτασης.
 Επαγγελµατίας αγρότης: 10 µόρια
 Natura: 0,45 µόρια ανά 5% της 

συνολικής εντασσόµενης έκτασης.

Τα άνωθι βαθµολογικά κρι-
τήρια επιλογής ισχύουν 
αν ο συνολικός προϋπο-

λογισµός των αιτήσεων στήριξης 
στη δράση είναι µεγαλύτερος του 
ποσού που έχει προκηρυχθεί. Να 
σηµειωθεί εδώ πως η πρόσκληση 
θα στηριχθεί στις αιτήσεις ΟΣ∆Ε 
του 2018. 

Προκειµένου να ενταχθούν 
σε κάποια από τις δράσεις 
του Μέτρου 11, τα αιτούµε-

να προς ένταξη αγροτεµάχια πρέ-
πει να πληρούν τα παρακάτω κρι-
τήρια επιλεξιµότητας: 1. Να είναι 
δηλωµένα στην πλέον πρόσφατη 
ΕΑΕ του υποψηφίου. 2. Να κατέχο-
νται νόµιµα κατά την ένταξη, και 
για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίο-
δο δέσµευσης. 3. Στην περίπτωση 
των µόνιµων φυτειών (δενδρώδεις 
καλλιέργειες και αµπελώνες) τα 
προς ένταξη αγροτεµάχια θα πρέ-
πει να είναι δηλωµένα στην πλέον 

πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόµε-
νου µε επιλέξιµη για τη δέσµευση 
καλλιέργεια. 4. Όσον αφορά την 
καλλιεργητική οµάδα «Ελαιοκο-
µία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευ-
σης των υπό ένταξη ελαιοτεµαχί-
ων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/
Ha, προκειµένου να εξασφαλίζε-
ται ότι πρόκειται για συστηµατικό 
ελαιώνα. Ελαιώνες µε πυκνότητα 
φύτευσης µικρότερη των 80 ελαι-
όδεντρων/Ha, δεν είναι επιλέξιµοι 
προς ένταξη στο Μέτρο.

Eιδικά για τις δράσεις του υ-
ποµέτρου 11.2, να περιλαµ-
βάνονται µέχρι και την ηµε-

ροµηνία έκδοσης της Πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ε-
νεργή σύµβαση µε ΟΕ&Π, και συ-
νεπώς: α) βρίσκονται σε στάδιο βι-
ολογικής παραγωγής, ή β) βρίσκο-
νται σε στάδιο µετατροπής από τη 
συµβατική στη βιολογική γεωργία 
κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος, δεδοµένου ότι στη φάση 
µετατροπής εφαρµόζονται ήδη οι 
διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 834/2007 
περί βιολογικού τρόπου παραγω-
γής, ή γ) βρίσκονται σε στάδιο υ-
ποβιβασµού κατά την ηµεροµηνία 
έκδοσης της Πρόσκλησης εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος.

Κοντά 
τα ιδιωτικά

Leader 
Ολοκληρώνονται οι 
προκηρύξεις και οι 
αξιολογήσεις των έργων 
δηµόσιου χαρακτήρα και 
αναµένονται οι επενδύσεις 
των έργων ιδιωτικού 
χαρακτήρα των Leader, που 
µέχρι τέλος Νοεµβρίου θα 
προκηρυχτούν σχεδόν σε όλη 
την Ελλάδα, σύµφωνα µε το 
πρόεδρος του Ελληνικού 
∆ικτύου ΟΤ∆ Leader, Μιχάλη 
Σκορδά. Ενισχυόµενες 
παρεµβάσεις θα είναι οι 
επενδύσεις σε µεταποιητικές 
µονάδες αγροτικών 
προϊόντων, σε οικοτεχνίες, 
αγροτουριστικά καταλύµατα 
κ.α. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός των 
ενισχυόµενων παρεµβάσεων 
µπορεί να ανέλθει µέχρι 
600.000 ευρώ. Για τα έργα 
τα οποία αφορούν άυλες 
ενέργειες ο συνολικός 
προϋπολογισµός δεν θα 
µπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 100.000 ευρώ για 
ιδιωτικού χαρακτήρα έργα. Τα 
ποσοστά ενίσχυσης ιδιωτικών 
έργων είναι  45 – 65%, 
ανάλογα µε τον κανονισµό 
στον οποίο εντάσσεται η κάθε 
υπο-δράση.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Σχέδια Βελτίωσης 
(παλιές εντάξεις)
Καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής αιτήσεων 
ολοκλήρωσης για όσα 
επενδυτικά σχέδια δεν 
υποβλήθηκαν αιτήµατα 
αποπληρωµής µέχρι και την 
3η ∆εκεµβρίου για τα 
Σχέδια Βελτίωσης.

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

 
Βιολογικά,
Σπάνιες Φυλές
Μέχρι τις 18 Νοεµβρίου 
καλούνται οι δικαιούχοι του 
Μέτρου Βιολογικής 
Κτηνοτροφίας και οι εν 
δυνάµει δικαιούχοι των 
Αυτόχθονων Φυλών, να 
ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά 
την ετήσια του ζωικού 
κεφαλαίου των 
εκµεταλλεύσεων 
αιγοπροβάτων, ώστε να 
λάβουν την προκαταβολή.
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Milkplan-Panazoo 
συλλέγουν στοιχεία
Οι ανάγκες µιας κτηνοτροφικής µονάδας απαιτούν κα-
θηµερινά τη µετάδοση και τη διαχείριση δεδοµένων για 
κάθε ζώο, τα οποία αποτελούν τον κύριο πυλώνα που 
την καθιστά βιώσιµη.

Η Milkplan µε πολυετή πείρα στον κτηνοτροφικό 
κλάδο, αναγνωρίζοντας και προβλέποντας τις τωρινές 
και µελλοντικές ανάγκες κάθε κτηνοτροφικής µονά-
δας συνάπτει συνεργασία µε την εταιρεία Panazoo SRL.

Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι ο σχεδιασµός 
και η ανάπτυξη ενός νέου συστήµατος ηλεκτρονικής 
διαχείρισης για λογαριασµό της Milkplan, το οποίο θα 
πληροί όλες τις προϋποθέσεις και αυστηρές προδια-
γραφές που απαιτούνται για την ακριβή αναγνώριση 
και γαλακτοµέτρηση των αιγοπροβάτων και αγελάδων. 

Το νέο αυτό σύστηµα αναµένεται να παρουσιαστεί 
για πρώτη φορά στην Eurotier στο Ανόβερο, τη µεγα-
λύτερη έκθεση του κλάδου.

Στο χωράφι με το 
Vx της Bridgestone
Μέγιστη έλξη χωρίς απώλειες απόδοσης υπόσχεται το 
τελευταίο προϊόν της Bridgestone στον τοµέα των α-
γροτικών ελαστικών υπέρ υψηλών επιδόσεων. Το Vx-
Tractor αναγνωρίζει την ανάγκη όσων το χρησιµοποι-
ούν για µεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποδοτικότη-
τα προκειµένου να µπορούν να εργάζονται γρηγορότε-
ρα και να µεταφέρουν µεγαλύτερα φορτία. Τα ελαστικά  
Vx-Tractor, που πολλοί τα θαύµασαν στην έκθεση EIMA 
2018, παράγονται  για µικρά, µεσαία και µεγάλα τρα-
κτέρ σε δώδεκα διαφορετικές διαστάσεις, που κυµαίνο-
νται από 24 έως 42 ίντσες, και σε σειρές που ποικίλουν 
από 65 έως 85 και XL ανάλογα τις ανάγκες.

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Με τρία νέα µοντέλα επεκτείνει τη γκάµα 
των δενδροκοµικών της τρακτέρ η New 
Holland, επενδύοντας µέσω της Σειράς Τ4 
στις αγορές της Μεσογείου. Τα µοντέλο T4 
F ROPS, TK4 και το T4 χαµηλού προφίλ δια-
θέτουν δυνατό µοτέρ και αυξηµένη υδραυ-
λική απόδοση µε νέα χαρακτηριστικά που 
προσφέρουν, σύµφωνα µε την κατασκευά-
στρια, ακρίβεια κατά την εργασία.

Το µοντέλο T4 F ROPS στην χαµηλού προ-

φίλ έκδοση ταιριάζει γάντι στις εξειδικευµέ-
νες ανάγκες των παραγωγών µε οπωρώνες 
και αµπελώνες, οι καλλιέργειες των οποίων 
βρίσκονται σε απότοµες πλαγιές. Στο συγκε-
κριµένο µοντέλο ο µπροστινός άξονας βρίσκε-
ται αρκετά κοντά στο έδαφος και η τέντα έχει 
ύψος µόλις 1,35 µέτρα. Χαµηλά τοποθετηµέ-
νο είναι και το πίσω µέρος του τρακτέρ, που 
φιλοξενεί ελαστικά 20 και 24 ιντσών. 

Ο χειριστής κάθεται σε απόσταση 73,5 ε-
κατοστών από το έδαφος, κάτι που συµβάλ-
λει φυσικά στο να νοιώθει άνετα και να έχει 
καλή ορατότητα, ειδικά όταν αυτός κινείται 

Με μεγάλες αξιώσεις 
η νέα τριάδα μικρών 
της New Holland
Ευελιξία στα στενά χωράφια και άνεση κατά την 
οδήγηση υπόσχεται η φίρμα για τα νέα τρακτέρ
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σε καλλιέργειες σταφυλιών και ακτινιδίων. 
Προαιρετικά διαθέσιµος για το T4 F ROPS εί-
ναι και ένας µπροστινός σύνδεσµος, καθώς 
και το pto, µε ανυψωτική ικανότητα 2 τόνων.

Κτηνοτροφικό µάνατζµεντ
Για εργασίες σε κτηνοτροφικές µονάδες, 

η New Holland ανανέωσε το ερπυστριοφό-
ρο µοντέλο TK4, δίνοντάς του παραπάνω 
δύναµη, χωρις να προβληµατίζει στα εδά-
φη που πατά. Με ισχύ 107 ίππων το TK4 α-
ποτελεί το µεγαλύτερο στη συγκεκριµένη 
γκάµα τρακτέρ, διαθέτοντας νέα αντλία 80 
λίτρων και τριών σταδίων για καλύτερη α-
πόδοση και ευκολία κατά την προσαρµογή 
των διαφόρων εργαλείων.

Το TK4 φέρει τώρα δύο τύπους καµπινών 
(Για βουνό και για χωράφι) και όπως λέει η 

εταιρεία, είναι αποκλειστικά φτιαγµένες για 
τα συγκεκριµένα τρακτέρ. Οι βελτιώσεις αυ-
τών έγκεινται στην βελτιωµένη θερµοµόνω-
ση και την στεγανοποίηση, µε τον κινητήρα 
να µην έχει καµία επαφή µε το εσωτερικό του 
χειριστή. Ακόµη, η κατασκευάστρια µερίµνη-
σε για τον εξοπλισµό άνεσης, αφού επανα-
σχεδίασε τους αεραγωγούς του κλιµατισµού 
για καλύτερη ροή αέρα. Εννοείται ότι το µο-
ντέλο φέρει τις τεχνολογίες που έχουν και οι 
προκάτοχοι, όπως είναι το προηγµένο σύστη-
µα διεύθυνσης Steering-O-Matic ™ Plus και η 
τεχνολογία ερπύστριας SmartTrax.

Το τρίτο και τελευταίο µοντέλο T4 Low Profile 
συστήνεται ως ένα δυνατό τρακτέρ µε βαρέ-
ως τύπου µπροστινή ανάρτηση για σύνδεση 
βοηθητικών εργαλείων όπως για παράδειγ-
µα τα δονητικά µηχανήµατα ελιάς. Ο µπρο-
στινός άξονας είναι 12 εκατοστά φαρδύτε-
ρος µε ικανότητα φόρτωσης 2,5 τόνους. Ο ε-
πίσης βαρέως τύπου πίσω άξονας προσφέρει 
3,7 τόνους ικανότητα φόρτωσης ενώ ο σύν-
δεσµος µπορεί να σηκώσει φορτίο 2,9 τόνων.

Άλλες βελτιώσεις του καινούργιου µοντέλου 
είναι το κλείδωµα του διαφορικού και τα ενισχυ-
µένα φρένα, κάτι που σίγουρα χρειάζεται κα-
νείςσε συνθήκες καλλιέργειας µε έντονες κλί-
σεις αλλά ακόµη και κατά την πορεία στο δρόµο.

Για τους απαιτητικούς
Για να µη µείνει κανένας µε το 
παράπονο, η New Holland δίνει 

µεγάλα περιθώρια παραµετροποίησης 
στα τρία µοντέλα της, ικανοποιώντας 

και τον πιο απαιτητικό

Αντιψυκτικά Total 
παντός καιρού  
Τα ψυκτικά κυκλώµατα αποτελούν την πρώτη αιτία βλά-
βης στα οχήµατα, µε ποσοστό 22%. Σύµφωνα µε την ε-
ταιρεία, η Total Ελλάς ΑΕΕ, έχοντας ως προτεραιότη-
τα την παροχή ολοκληρωµένων πακέτων προϊόντων 
και υπηρεσιών, προσφέρει µία πλούσια γκάµα σε υ-
γρά κυκλωµάτων ψύξης ή όπως συνήθως αποκαλού-
νται, «αντιψυκτικά». 

Προβλήµατα όπως η διάβρωση και η φθορά, που συ-
ναντάµε στην καθηµερινότητά µας στα κυκλώµατα ψύ-
ξης, µπορεί να οφείλονται σε λανθασµένη επιλογή α-
ντιψυκτικού υγρού. 

Εκτός από τον κύριο ρόλο του αντιψυκτικού υγρού, 
που είναι η ψύξη της µηχανής, η χρησιµότητά του πε-
ριλαµβάνει και την προστασία κατά της πήξης του νε-
ρού, εξασφαλίζοντας την απροβληµάτιστη εκκίνηση 
του κινητήρα σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ακόµη, 
αποφεύγεται ο βρασµός του νερού (αποφεύγουµε την 
υπερθέρµανση και τα συνεχόµενα top-ups) και το σύ-
στηµα ψύξης δεν διαβρώνεται.

Total Coolelf Auto Supra -37°c 
Το πρώτο βελτιωµένο αντιψυκτικό της Total, Coolelf 

Auto Supra-37°C, είναι ένα έτοιµο προς χρήση για µε-
γαλύτερη ευκολία αντιψυκτικό/αντιθερµικό υγρό πο-
λύ µακράς διάρκειας. 

Περιέχει µονοαιθυλενογλυκόλη υψηλής καθαρότη-
τας και 100% οργανικά πρόσθετα για την άριστη προ-
στασία από το δριµύ ψύχος, την εξαιρετική ψύξη του 
κινητήρα και την  προστασία από τη διάβρωση. 

Με εγκρίσεις από τους µεγαλύτερους κατασκευα-
στές, αποτελεί µία από τις ιδανικότερες λύσεις για τον 
επαγγελµατικό αγροτικό εξοπλισµό, έχοντας εφαρµο-
γή σε µια ποικιλία µηχανηµάτων. Σηµειωτέον ότι το 
συγκεκριµένο προϊόν   είναι κατάλληλο και για κρά-
µατα αλουµινίου. 

Total Glacelf Auto Supra 
Το Glacelf Auto Supra  είναι συµπυκνωµένο υγρό για 

µεγαλύτερη οικονοµία, µε αντιψυκτικά και αντιθερµι-
κά χαρακτηριστικά πολύ µακράς διάρκειας. Σύµφω-
να µε την κατασκευάστρια, τα υγρά κυκλωµάτων ψύ-
ξης της Total διαθέτουν τις απαραίτητες εγκρίσεις α-
πό τους µεγαλύτερους κατασκευαστές, όντας έτοιµα 
να καλύψουν τις ανάγκες των κινητήρων κάθε γεωρ-
γικού µηχανήµατος. Στην ιστοσελίδα της Total (www.
total.gr) µπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά µε 
τις δραστηριότητες και τα προϊόντα Total, καθώς επί-
σης και το LubAdvisor, έναν χρήσιµο οδηγό επιλογής 
λιπαντικού για όλα τα οχήµατα.
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Καίει η σιωπή
∆ιαχρονικό: Στο τέλος δεν θα 
θυµόµαστε τα λόγια των εχθρών 
µας, αλλά τη σιωπή των φίλων µας.
Martin Luther King Jr. 

Άσχηµη εικόνα: Πάνω από 6 στους 
10 Έλληνες µόλις και µετά βίας τα 
βγάζουν πέρα. To 82% των 
νοικοκυριών δεν θα καταφέρει να 
αποταµιεύσει ούτε 1 ευρώ τους 
επόµενους 12 µήνες! Οι 
αποταµιεύσεις στις τράπεζες 
χρηµατοδοτούν (!...) την ανάπτυξη της 
οικονοµίας, και τον Σεπτέµβριο του 
2018 ήταν µόλις 131,7 δις ευρώ. 
ΙΟΒΕ [athensvoice.gr, 3/11/2018] 

Αγρ. ατύχηµα: Νεκρός ανασύρθηκε 
63χρονος αγρότης στα Κάτω 
Βασιλικά Φαρσάλων. Το τρακτέρ που 
οδηγούσε ανετράπη µέσα στο χωριό. 
Το αγροτικό επάγγελµα είναι 
ιδιαιτέρως «ανθυγιεινό» και «βαρύ», 

αλλά δεν 
προφυλάγονται 
οι αγρότες, ούτε 
αποζηµιώνονται.

Τεχνολογίες: 
Οι δέκα 
τεχνολογίες 
αιχµής που θα 

αλλάξουν τον κόσµο, από το 
Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ τα 
επόµενα 3-5 χρόνια: επαυξηµένη 
πραγµατικότητα, εξατοµικευµένη 
ιατρική, «έξυπνα» φάρµακα και υλικά, 
προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί, 
κυτταρικά εµφυτεύµατα παραγωγής 
φαρµάκων, µαζική γονιδιακή 
τροποποίηση, αλγόριθµοι για 
κβαντικούς υπολογιστές, πλασµονικά 
(µετα)υλικά, κρέας εργαστηρίου, 
ηλεκτροφάρµακα. [sofokleousin.gr, 
2/11/2018].

Καλαµπόκι: Στις 5 Νοεµβρίου 1492 
ο Χριστόφορος Κολόµβος γράφει στο 
ηµερολόγιό του ότι οι άνδρες του 
είδαν ένα νέο φυτό στην Κούβα, που 
οι ντόπιοι ονοµάζουν µαχίζ. Ήταν το 
καλαµπόκι, µε τόπο καταγωγής το 
Μεξικό. Αρχαιολογικές έρευνες 
ανακάλυψαν σπόρους άγριου 
καλαµποκιού ηλικίας 80.000 χρόνων. 
Το καλαµπόκι καλλιεργούταν από 
τους Αζτέκους, τους Μάγιας και τους 
Ίνκας. Το 1575 η καλλιέργειά του 
είχε εξαπλωθεί σε Γαλλία, Ιταλία και 
οθωµανικό κόσµο. Οι Έλληνες το 
ονόµασαν «αραβόσιτο» (σιτάρι των 
Αράβων), διότι πίστευαν ότι 
προέρχεται από τη Βόρειο Αφρική. 
[sansimera.gr]     *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Νέα αναστάτωση στον επιχειρηµατι-
κό κόσµο της επιτραπέζιας ελιάς, έχει 
προκαλέσει η βούληση του υπουργεί-
ου να ξανανοίξει το θέµα του ΠΟΠ «ε-
λιά Καλαµάτας», γεγονός που προέκυ-
ψε αιφνιδίως µετά την πρόσφατη συ-
νάντηση του Σταύρου Αραχωβίτη µε ε-
λαιοπαραγωγούς από τη Μεσσηνία. 
Σύµφωνα µε όσα δήλωσε ο υπουρ-
γός αµέσως µετά τη σύσκεψη (Τρίτη 
13 Νοεµβρίου) στην Αgrenda, µελετώ-
νται τέσσερις προτάσεις για την τρο-
ποποίηση του πλαισίου για την ΠΟΠ 
ελιά Καλαµάτας, οι οποίες θα συµπτυ-
χθούν σε µία, χωρίς να δώσει περισ-
σότερες λεπτοµέρειες.

Να σηµειωθεί ότι οι Μεσσήνιοι ε-
λαιοπαραγωγοί, έθεσαν στον αρµό-
διο υπουργό το θέµα της φετινής µει-
ωµένης και υποβαθµισµένης λόγω 
δάκου παραγωγής, των τιµών και του 
ΠΟΠ Καλαµάτας. Με τον κ. Αραχωβί-
τη ως προς το πρώτο σκέλος να υπε-
ραµύνεται του προγράµµατος δακο-
κτονίας, λέγοντας ότι έγινε ότι ήταν 
επιστηµονικά δυνατό για να αναχαι-
τιστεί η ασθένεια, προσπερνώντας τα 

ζητήµατα που αφορούν στις µειωµέ-
νες τιµές παραγωγού.

Εγγραφή της Ελιάς Καλαµάτας 
στον Εθνικό Κατάλογο

Στη σύσκεψη, εκτός του ΠΟΠ Καλα-
µάτας, συζητήθηκε και το θέµα της α-
νάκλησης της απόφασης του υπουρ-
γείου (που έχει πάρει ΦΕΚ από τον 
περασµένο Φλεβάρη) µε την οποία 
πραγµατοποιήθηκε εγγραφή της Ε-
λιάς Καλαµάτας στον Εθνικό Κατά-
λογο ως συνώνυµο ποικιλίας ελιάς. 
Οι συµµετέχοντες τόνισαν ότι η από-
φαση αυτή «αποτελεί παραπλάνηση 
του καταναλωτή» και ζητούν επίσηµα 

την ανάκληση της. «Αν και ο υπουρ-
γός δεν ήταν παρόν στη συζήτηση, 
µας είπε πριν αποχωρήσει να συµ-
φωνήσουµε εµείς και το υπουργείο 
θα στηρίξει τη θέση µας», είπε στην 
Agrenda ο πρόεδρος της Οµάδας Πα-
ραγωγών Νηλέας Γιώργος Κόκκινος.

Να σηµειωθεί ότι στη σύσκεψη συµ-
µετείχαν οι Γιάννης Ζωντανός από τον 
Αγροτικό Συνεταιρισµό «Ένωση», ο 
Σταύρος Αδαµόπουλος από τον συ-
νεταιρισµό Στέρνας, ο Μιχάλης Αντω-
νόπουλος από τον συνεταιρισµός Κα-
λαµάτας και ο Γιώργος Κόκκινος µε 
έναν ακόµα συνεργάτη του από την 
Οµάδα Παραγωγών Νηλέας.

Μόλις βρέθηκε βηματισμός  
Ξανά θέμα για το φάκελο 
ΠΟΠ «ελιά Καλαμάτας» θέτει 
το υπουργείο Από το πουθενά ο Αραχωβίτης βάζει στο 

τραπέζι την τροποποίηση του κανονισμού 
μετά από σύσκεψη με τους Μεσσήνιους 

Θέµα ανάκλησης της απόφασης για την εγγραφή της Ελιάς Καλαµάτας 
στον Εθνικό Κατάλογο ως συνώνυµο ποικιλίας ελιάς τέθηκε στο υπουργείο.

Το ΠΟΠ Καλαµάτας στην ελιά έχει γίνει 
γόρδιος δεσµός, λένε οι Μεσσήνιοι. 

Η απόφαση για τη νέα πρόταση που θα κατατεθεί 
θα προκύψει µετά από ευρεία σύσκεψη στη Μεσσηνία

Σε µια ευρεία σύσκεψη στη Μεσσηνία, η οποία αναµένεται να λάβει χώρα 
το αµέσως επόµενο διάστηµα, πρόκειται να διαµορφωθεί η πρόταση για τις 
αλλαγές στον κανονισµό του ΠΟΠ ελιάς Καλάµατα. Τα παραπάνω έκανε 
γνωστά στην εφηµερίδα Agrenda o πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών 
«Νηλέας» Γιώργος Κόκκινος. Σύµφωνα µε όσα µας ανέφερε ο ίδιος µετά 
τη σύσκεψη στη Βάθη, «το ΠΟΠ Καλαµάτας στην ελιά έχει γίνει γόρδιος 
δεσµός για τον κλάδο, αφού υπάρχουν αρκετά προβλήµατα». 
Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, «συµφωνήσαµε να συνεργαστούµε όλοι οι 
φορείς προκειµένου να µπει σε µια τροχιά η ελιά Καλαµάτας. Πρόθεσή 
µας είναι λειτουργήσει σωστά το ΠΟΠ. Αυτό που θα κάνουµε τώρα 
είναι να γυρίσουµε στη Μεσσηνία, όπου θα συγκαλέσουµε µια ευρεία 
σύσκεψη όλων των φορέων και να καταλήξουµε σε µια πρόταση».

Κοινή τροχιά
Συµφώνησαν 
να συνεργα-
στούν όλοι οι 
φορείς για να 

µπει σε µια 
τροχιά το θέµα

∆ακοκτονία
Ο υπουργός 

υπεραµύνθηκε 
του προγράµ-

µατος της 
δακοκτονίας, 

όπως αυτό 
εφαρµόστηκε

Παραγωγή
Οι εκπρόσωποι 
των φορέων 
έθεσαν και 
το θέµα της 
µειωµένης 
παραγωγής

ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr
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Τα επιχειρήµατα των Vegan κατά 
της κατανάλωσης κρέατος στη σύγ-
χρονη διατροφή αντέκρουσαν επι-
στήµονες και παραγωγοί τονίζοντας 
ότι οι θέσεις τους βασίζονται καθα-
ρά σε θέµατα δικής τους ηθικής και  
σίγουρα δεν στηρίζονται σε επιστη-
µονικά δεδοµένα. Ειδικότερα σύµ-
φωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην η-
µερίδα για το κρέας στα πλαίσια της 
έκθεσης Meat & Grill Days (Σάββα-
το 10/11) η βιολογία έχει καταγρά-
ψει το ανθρώπινο είδος ως παµφά-
γο, άρα µια ισορροποιµένη διέτα εί-
ναι αυτή που θα πρέπει να ακολου-
θείται. Αναφερόµενοι στην πρόσφα-
τη διαφηµιστική καµπάνια κατα της 
κατανάλωσης κρέατος στο Μετρό της 
Αθήνας, οι συµµετέχοντας στην ηµε-
ρίδα τόνισαν ότι τέτοιου είδους δρά-
σεις έχουν στόχο µόνο την παραπλά-
νηση του καταναλωτή.   

Ωστόσο όπως τονίστηκε, πάντα θα 
πρέπει να υπάρχει ένα ηθικό πλαί-
σιο, που θα ορίζει το πως φτάνει η 
τροφή και εν προκειµένω το κρέας, 
στο πιάτο µας. Περιγράφοντας τη δι-
αδροµή του κρέατος από την παρα-
γωγή στην κατανάλωση ο καθηγη-
τής στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ατ-
τικής Σπύρος Ραµαντάνης διευκρί-
νισε ότι «για να διασφαλισθεί η α-
σφάλεια των τροφίµων εξετάζονται 
όλες οι πτυχές της αλυσίδας παρα-
γωγής τροφίµων ως µία συνέχεια, 
από την πρωτογενή παραγωγή µέ-
χρι και την πώληση ή τη διάθεση 
του τροφίµου στον καταναλωτή».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος 
του ΣΕΒΓΑΠ Χρήστος Αποστολόπου-
λος, µιλώντας σχετικά µε την παρα-
πληροφόρηση για την ονοµατολο-
γία και τη σύσταση προϊόντων ζωι-
κής προέλευσης, ανέφερε ότι «η συ-
ζήτηση για τα τρόφιµα που πρέπει να 
εµπεριέχει η διατροφή του ανθρώ-

που, είναι κάτι που έχει προσδιορί-
ζει η ίδια η φύση. Η ιστορία του αν-
θρώπινου είδους όπως καταγράφε-
ται στο πέρασµα του χρόνου, έχει α-
ποδείξει ότι ο άνθρωπος είναι παµ-
φάγος. Είναι προσδιορισµένο από 
τη γέννηση µας και δυστυχώς ο κα-
ταναλωτής πέφτει θύµα παραπλάνη-
σης από απόψεις ατόµων που ουδε-
µία επιστηµονική κατάρτιση έχουν». 
Τέλος ο πρόεδρος της Ε∆ΟΚ Λευτέ-
ρης Γίτσας τόνισε ότι «το κρέας, µε 
όλη την πολεµική που έχει δεχτεί, ε-
ξακολουθεί να κατατάσσεται στα ση-
µαντικότερα και ουσιαστικότερα είδη 
της µεσογειακής διατροφής». Τόνι-
σε  δε ότι «ο τοµέας του κρέατος, δε, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρώ-
πη, είναι ένα πολύ δυναµικό κοµµά-
τι της οικονοµίας».

Η φύση μας λέει τι πρέπει 
να τρώμε, τόνισαν οι ειδικοί 
στο Meat & Grill Days

Θεσμός με ΦΕΚ το Εγγυημένο 
Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν
Στη θεσµοθέτηση της καταχώ-
ρησης αγροτικών προϊόντων ως 
Εγγυηµένα Παραδοσιακά Ιδιότυ-
πα Προϊόντα (ΕΠΙΠ), προχώρη-
σε το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα 
µε απόφαση που περιγράφει τη 
διαδικασία αιτήσεων πιστοποί-
ησης. Σηµειώνεται πως ήδη έ-
χει εκφραστεί η πρόθεση, τόσο 
από τους φορείς του κρέατος ό-
σο και από τους αρµόδιους του 
υπουργείου, να καταχωρηθεί ως 
προϊόν ΕΠΙΠ ο ελληνικός γύρος.

Σκοπός της απόφασης, όπως 
αναφέρεται είναι η τροποποίη-
ση της αριθµ. 261611/7.3.2007 
απόφασης (Β’ 406), σχετικά µε τις 
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων 
και καταχώρισης για τα Εγγυηµέ-
να Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊ-
όντα (ΕΠΙΠ) του τίτλου ΙΙΙ του κα-
νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1151/2012.

Η αριθµ. 261611/7.3.2007 
(Β΄406) απόφαση, όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει, τροποποι-
είται ως ακολούθως:

Μετά το άρθρο 3, προστίθεται 
άρθρο 3α ως εξής: «Άρθρο 3α Αί-
τηση καταχώρισης ονοµασίας ως 
Εγγυηµένο Παραδοσιακό Ιδιότυ-

πο Προϊόν (ΕΠΙΠ). Οι ενδιαφερό-
µενοι της παρ. 1 του άρθρου 49 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1151/2012 
υποβάλλουν την αίτηση καταχώρι-
σης ονοµασιών ως ΕΠΙΠ του Πα-
ραρτήµατος VIII στη ∆ιεύθυνση 
Συστηµάτων Ποιότητας και Βιο-
λογικής Γεωργίας του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, σε ένα (1) αντίτυπο καθώς 
και σε ηλεκτρονική µορφή, συνο-
δευόµενη από:

α) Προδιαγραφές του προϊόντος, 
στις οποίες περιλαµβάνονται τα στοι-
χεία της παρ. 1 του άρθρου 19 του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1151/2012 
και σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 664/2014 (Παράρτηµα IX).

β) Αποδεικτικό έγγραφο από το 
οποίο προκύπτει ότι πρόκειται για 
οµάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 και 
την παρ. 1 του άρθρου 49 του κα-
νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1151/2012.

γ) Όταν πρόκειται για ένα µο-
ναδικό φυσικό ή νοµικό πρόσω-
πο, αποδεικτικά στοιχεία από τα 
οποία προκύπτει ότι το υπό ανα-
φορά πρόσωπο είναι ο µοναδι-
κός παραγωγός ο οποίος επιθυ-
µεί να υποβάλει αίτηση.

Οι δρόµοι του 
κρασιού και 
της ανάπτυξης

Τις βάσεις για την 
προώθηση µιας 
διαπεριφερειακής 
συνεργασίας, που θα 
στοχεύσει στο να 
επανασυστήσει στις 
διεθνείς αγορές το 
brand «Οι ∆ρόµοι του 
Κρασιού της 
Ελλάδας», ως µια 
κοινή πρόσκληση για 
τους λάτρεις του 
οινοτουρισµού, 
έθεσαν οι εκπρόσωποι 
των κυριότερων 
αµπελοοινικών ζωνών 
της χώρας, στην 34η 
∆ιεθνή Έκθεση 
Τουρισµού Philoxenia.
«Ο οίνος αποτελεί 
µέρος της 
πολιτισµικής µας 
κουλτούρας και 
µπορεί να προσφέρει 
προστιθέµενη αξία 
στην εθνική µας 
οικονοµία», τονίστηκε 
στην εκδήλωση.

Εξετάζεται ως µία συνέχεια όλη 
η αλυσίδα παραγωγής τροφίµων.

O πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ Χρήστος Αποστολόπουλος (αριστερά) και ο Γιάννης 
∆εκόλης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων.

Γύρος
Πλέον είναι έτοιµο το 
θεσµικό πλαίσιο για 
την πιστοποίηση του 
ελληνικού γύρου ως 

προϊόν ΕΠΙΠ
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Μωly the mythic antidote

Ρόφημα με συνταγή 
από τον  Όμηρο και 
τους αρχαίους θεούς 
Ένας πρώην τραπεζικός υπάλληλος από το Βόλο 
συσκευάζει βότανα στην πιο πρωτότυπη συσκευασία 

Αρωµατικά φυτά
Το 70% των 

αρωµατικών φυτών 
που καλλιεργούνται 
στη χώρα ανήκουν 

στην οικογένεια της 
µέντας. Υπάρχουν 

επιπλέουν 50 
εµπορικοί τύποι στους 

οποίους µπορεί να 
δοθεί έµφαση Τα αφεψήµατα της εταιρείας 

περιλαµβάνουν µείγµατα από 
34 διαφορετικά είδη βοτάνων.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στην Οδύσσεια ο Ερµής προ-
σέγγισε τον Οδυσσέα δίνο-
ντάς του ένα βότανο, που θα 
τον προστάτευε από τα µαγι-
κά της Κίρκης, η οποία είχε 
µεταµορφώσει τους συντρόφους του σε χοί-
ρους. Το µώλυ, το µυθικό αυτό βότανο, δεν 
έχει ταυτιστεί ακόµα. Ωστόσο, πρόσφατα µια 
οικογενειακή επιχείρηση από το Βόλο έδωσε 
τη δική της ερµηνεία στο µύθο. Με οχτώ πρω-
τότυπα µείγµατα βοτάνων, ο Χριστόδουλος 
Βηλαράς, επί 20 χρόνια τραπεζικός υπάλλη-
λος και διδάκτωρ Θεολογίας, προσπαθεί «να 
απελευθερωθεί από τις σύγχρονες Κίρκες».

Η εταιρεία «Μωly the mythic antidote» ι-
δρύθηκε τον Απρίλιο του 2017, ωστόσο οι 
πρώτες πωλήσεις έγιναν φέτος τον Μάρτιο, 
όταν «βγήκε επίσηµα στις αγορές», όπως δή-
λωσε στην εφηµερίδα Agrenda. Από το εργα-
στήριό του στο Βόλο επεξεργάζεται βιολογικά 

βότανα, ως επί το πλείστον 
από Έλληνες παραγωγούς, 
για να φτιάξει ροφήµατα µε 
τσάι, στα οποία µάλιστα έχει 
αντικαταστήσει το κλασσικό 
σχοινάκι µε ένα κλωναράκι 
από το τσάι του βουνού. Μά-
λιστα αυτή την πρωτότυπη ι-

δέα, την έχει κατοχυρώσει σαν δίπλωµα ευ-
ρεσιτεχνίας, ενώ η λογική πίσω από αυτή εί-
ναι «η ανάγκη να βάλουµε κι άλλες αισθή-
σεις στην παρασκευή του αφεψήµατος, αφού 
µε την πατέντα αυτή συµµετέχει τώρα και η α-
φή. Έλλειπε από ένα τελικό προϊόν η αίσθη-
ση της επικοινωνίας µε τη φύση, η χαρά του 
βοτάνου, το να το πιάσεις, να το µαζέψεις και 
να το ζήσεις», εξηγεί ο ίδιος.

Βοηθοί στην προσπάθεια του κ. Βηλαρά, τα 
δύο του παιδιά, ο Κωνσταντίνος και  η Στερ-
γιάννα, µε τον µεν να έχει αναλάβει τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και τη δε την επιµέλεια 
της υλοποίησης των παραγγελιών, ενώ συµ-
µετέχει γενικότερα στην παραγωγή.

Ο Χριστόδουλος Βηλαράς αξιοποιώντας τόσο τα βότανα της ελληνικής 
γης όσο και κάποια εισαγόµενα, παρασκευάζει βιολογικό τσάι βοτάνων 
στο εργαστήριό του στο Βόλο. Άξιοι βοηθοί στο εγχείρηµα αυτό 
αναδείχθηκαν τα δυο του παιδιά, Κωνσταντίνος και Στεργιάννα.

  Χριστόδουλος Βηλαράς
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«Στην αγορά προχωράς µε βάση τις 
συνεργασίες, που µπορείς να κάνεις 
αλλά και µε το κενό που βρίσκεις ό-
τι υπάρχει στην αγορά. Θεώρησα ό-
τι υπήρχε ένα κενό στην αγορά, σε 
µαγαζιά µε βότανα µου έλεγαν πως 
ήρθαν και άλλοι 100. Αυτό όµως ο 
καθένας µπορεί να το λύσει µε τον 
δικό του τρόπο», υποστηρίζει ο κ. 
Βηλαράς, ο οποίος αυτή τη στιγµή, 
και µέσα σε λιγότερο από 10 µήνες 
κατάφερε να κλείσει συµφωνίες µε 
καταστήµατα στην Αθήνα, τη Θεσ-
σαλονίκη, την Πελοπόννησο, την 
Κατερίνη, την Κρήτη, τη Σαντορίνη, 
αλλά και σε άλλα νησιά. 

 «Από µικρό παιδί ασχολούµαι µε 
µανιτάρια κι άλλες αγροτικές εργα-
σίες» αφηγείται, εξηγώντας πως η ε-
νασχόλησή του µε τα βότανα τον έ-
κανε να συνειδητοποιήσει ότι «ο χώ-
ρος αυτός είχε κάποιο ενδιαφέρον». 
Έτσι, παρέα µε έναν φίλο του ξεκίνη-
σε τις πρώτες έρευνες, προκειµένου 
να δει τι κενό υπάρχει στην αγορά 
αυτή. Στη συνέχεια, σε συνεργασία 
µε τον βοτανολόγο ιατρό Μανώλη 
Μάνο επιχείρησε να καταλήξει στον 
κατάλληλο συνδυασµό βοτάνων, ο 
οποίος θα ανταποκρίνεται στις προ-
διαγραφές που ήθελε. Είναι µια συ-

νεργασία που χρειάστηκε περίπου 
έξι µήνες προκειµένου να καταλή-
ξουν οι δυο άντρες στην τελική συ-
νταγή, που αφορά οχτώ προϊόντα 
τα οποία αφενός έχουν κάποιο ό-
φελος στον άνθρωπο που τα κατα-
ναλώνει, αφετέρου δεν ξεγεύγουν 
από τα όρια του ΕΦΕΤ, µε τη χρήση 
καταξιωµένων στη συνείδηση του 
κόσµου µεν βοτάνων, αλλά µε πιο 
έντονη δράση. Η φύση της επιχεί-
ρησης είναι τέτοια, ώστε το βασικό-
τερο έξοδο για το ξεκίνηµά της ήταν 
η εγκατάσταση. «Η διαδικασία πα-
ραγωγής δεν απαιτεί επενδύσεις 
σε µηχανήµατα, αφού όλα τα προ-
ϊόντα είναι χειροποίητα», εξηγεί ο 
κ. Βηλαράς και προσθέτει ότι «τα έ-
ξοδα εγκατάστασης ήρθαν από το 
πρόγραµµα ΕΣΠΑ, περίπου 60.000 
ευρώ για δύο χρόνια». 

Βασικός στόχος του κ. Βηλαρά εί-
ναι να είναι βιώσιµη η επιχείρησή 
του, η οποία αυτή τη στιγµή απα-
σχολεί δυο µόνιµους υπαλλήλους 
πέρα από τα παιδιά του, βλέποντας 
πως υπάρχουν προοπτικές να ανα-
πτυχθεί η εταιρεία µέσω του ανοίγ-
µατος καινούριων αγορών, κάτι που 
θα συµβαδίσει και µε την αύξηση 
των παραγωγικών δυνατοτήτων.

Χρειάζεται φιλοσοφία και ιστορία σε μια 
καινούργια επιχειρηματική προσπάθεια

ΜΩΛΥ

Το µώλυ ήταν ένα φυτό που αναφέρεται σε αρκετά 
αρχαία κείµενα, ως φαρµακευτικό. Σύµφωνα µε τους 

σύγχρονους ειδικούς, υπάρχουν διάφορες εκδοχές 
για την πιθανή ταυτοποίηση του φυτού αυτού. Μία 

από αυτές, του Ελβετού Helmut Baumann, θέλει το 
φυτό αυτό να είναι το Leucojum aestivum.

Νέα παραγωγή
   Υπάρχει πρόθεση να 
γίνει µια φάρµα που θα 
καλλιεργούνται κάποια 

βότανα, όπως η στελλάρια 
και η σκουτελλάρια

ΒΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Ο Τσέλιγκας σαλτάρισε, 
µόνος παραµιλάε
ικουράστηκε, αγανάκτησε 
αρχίζει ξεπουλάει.

Αυτός που δεν φοβήθηκε
λιοπύρι και αγιάζι
µε τούτη την κατάσταση 
τρελαίνεται, τροµάζει.

Και στέλνει τα µηνύµατα 
εκεί στους κυβερνώντες 
απ’ την κοινή τη λογική  
τους θεωρεί απόντες. 

Χάσανε όραση, ακοή 
µαζί και την αφή τους,  
µε την πραγµατικότητα 
χάθηκε η επαφή τους.

Τους βλέπει λες και ήρθανε  
απ΄ άλλους γαλαξίες, 
του κλέψανε ιδανικά, 
µεράκια και αξίες..

Θαρρούσε η παραγωγή 
πως ήταν ευλογία, 
δύσκολα, µα το πάλευε 
είχε ψυχολογία!

Νόµιζε πως προσέφερε 
τα µέγιστα στη χώρα 
ώσπου η εφορία ξαφνικά 
του έκοψε τη φόρα.

ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ και ΕΛΓΑ 
αρπάζει όποιος προφτάσει, 
το φουκαρά τον Τσέλιγκα 
στα όρια έχουν φθάσει.

Νιώθει πως δεν τον θέλουνε, 
τον διώχνουνε απ’ τη γη του.. 
ΝΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΑΝ 
ΠΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

Ο Φ.Π.Α., το ηλεκτρικό 
πήραν φωτιά στ’ αλήθεια 
αύξηση, κόντρα αύξηση 
βρε τι κακιά συνήθεια.

Ο φόρος στο πετρέλαιο 
κατάντησε χρυσάφι, 
δε θα µπορέσει ο άνθρωπος 
να σπείρει το χωράφι.  

Στο γάλα συνωµότησαν, 
γκρέµισαν την τιµή του,  
του κόψανε και τη µισή 
την εξισωτική του.

Αν αγοράσει και καρπό, 
σανό, τριφύλλι, βίκο 
στρόγγυλος ο λογαριασµός 
µηδέν εις το πηλίκο. 

Κουβέντες µέσ’ απ την
ψυχή µονολογώντας λέει, 
γελάει µε τα χάλια του, 
γελάει για να µην κλαίει.

Με πρόβειο γάλα δυό 
κιλά πετρέλαιο ένα λίτρο,  
που πας καηµένε Τσέλιγκα  
που πας ρε Καραµήτρο.

Αφού το κράτος γίνεται 
πραγµατικός δυνάστης 
περνάει απ’ τη σκέψη του  
να πάει µετανάστης…

Τέλος να δώσει οριστικό 
στην άσκοπη τυράννια 
κι ας µην τον λένε Τσέλιγκα, 
ας λείπει η περηφάνια. 

Ντροπή τους, την παραγωγή 
πάνε να θυσιάσουν, 
πρόσκαιρα πλεονάσµατα 
να µας παρουσιάσουν.

∆ίνουν χαριστική βολή, 
τελειώνουν την Ελλάδα 
από ευλογηµένη γη  
την καταντούν … 
ρηµάδα . Έλεος

Πού πας 
καημένε 
τσέλιγκα…
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Ο Γιώργος Σαρρής από το 
Λεωνίδιο Αρκαδίας ακολούθησε τα 
χνάρια του πατέρα του και επέλεξε 

την καλλιέργεια της ντοµάτας και 
ειδικότερα την ποικιλία «Ελπίδα», 
αφού η ζήτηση της ξεπερνά κάθε 
άλλο λαχανικό, ενώ και η τιµή και 
το κέρδος της, είναι πάνω από το 

µέσο όρο, οποιουδήποτε άλλου 
προϊόντος, µέσα στη λαϊκή αγορά. 

Βασίλισσα η Ελπίδα στον 
πάγκο του Γιώργου Σαρρή

Ένας μηχανολόγος μηχανικός που ενέδωσε στην καλλιέργεια της ντομάτας 

Ο Γιώργος Σαρρής τρίτη γενιά πα-
ραγωγός 32 χρόνων, κάθε Τετάρ-
τη ξεκινά από τις 2 τα µεσάνυχτα 
από το Λεωνίδιο Αρκαδίας, όπου 
διατηρεί τα χωράφια και τα θερµο-
κήπιά του, 14 στρέµµατα συνολι-
κά, µε ντοµάτες µιας ποικιλίας που 
φέρνει το πολύ όµορφο όνοµα «Ελ-
πίδα», για να φτάσει τα χαράµατα 
στη ∆’ Λαϊκή Αγορά Αθηνών, όπου 
και στήνει τον πάγκο του.

Έχει τελειώσει µηχανολόγος µη-
χανικός, αλλά δεν έχει ασχοληθεί 
ποτέ µε το αντικείµενο, καθώς α-
κολούθησε τα χνάρια του πατέρα 
του στην παραγωγή ντοµάτας και 
άλλων πράσινων λαχανικών.

Η ελληνική  ποικιλία «Ελπίδα» 
είναι προσωπική του επιλογή, κα-
θώς δίνει µεγάλες, εύσχηµες κα-
τακόκκινες ντοµάτες, ανθεκτικές, 
ζουµερές, εξαιρετικά γευστικές και 
γενικά πολύ ελκυστικές στο κατα-
ναλωτικό κοινό, γεγονός που δι-
απιστώνει κανείς πολύ εύκολα, α-
φού σχεδόν στο 100% των πάγκων 
σε όλη τη λαϊκή αγορά η ντοµάτα, 
είναι αυτής της ποικιλίας.

Αν ασχοληθεί κανείς µε τις ποι-
κιλίες ντοµάτας, που διακινούνται 

στην αγορά θα εντυπωσιαστεί, αν 
µη τι άλλο, από τα ονόµατα των 
ποικιλιών και δεν µιλάµε για την 
«Ελπίδα», αλλά για την άλλη δι-
αδεδοµένη ελληνική ρίζα  που ο-
νοµάζεται …«Έκσταση»!

Ο σπόρος της παραγγέλνεται α-
πό τον όµιλο Σπύρου στην Κρήτη 
και στέλνεται στον παραγωγό σε 
µικρά σακίδια. Οι περισσότεροι 
παραγωγοί ωστόσο, όπως και  ο 
Γιώργος Σαρρής, προτιµούν να 
προµηθεύονται έτοιµα τα φυτά, 
γιατί αυτά είναι πιο εύκολα δια-
χειρίσιµα. Κοστίζουν περίπου 35 
λεπτά η ρίζα και χρειάζονται ε-
κατοντάδες από αυτά για να στη-
θεί µια επαγγελµατική καλλιέρ-
γεια είτε στο θερµοκήπιο είτε υ-
παίθρια.

Η κάθε ρίζα φυτού κάνει τρείς 
µε τέσσερις µήνες για να αποδώ-
σει καρπό και πρέπει να ανανεώ-
νεται συχνά, περίπου κάθε 20-30 
ηµέρες, για να υπάρχει συνεχής 
παραγωγή. Κάθε ρίζα µπορεί να 

αποδώσει από 7 έως 10 κιλά ντο-
µάτα, οι οποίες κόβονται σταδιακά, 
σε διάστηµα ενός µηνός συνήθως, 
καθώς δεν ωριµάζουν ταυτόχρονα 
και δεν πιάνουν σχεδόν ποτέ ακρι-
βώς το ίδιο µέγεθος, σχήµα ή χρώ-
µα, όταν ωριµάσουν.

Βοηθάει πάντα ο καιρός 
στο Λεωνίδιο Αρκαδίας

Ανάλογα µε τις καιρικές συνθή-
κες, που συνήθως στο Λεωνίδιο 
είναι ιδανικές, δηλαδή ούτε πολύ 
θερµό ούτε πολύ υγρό κλίµα, στο 
θερµοκήπιο ανά στρέµµα η απόδο-
ση µπορεί να φτάσει και τους 15 
τόνους. Υπαίθρια ντοµάτα έχει α-
κόµη από τη φύτευση στις 20 Ιου-
λίου και από αυτή θα υπάρχει δι-
άθεση µέχρι και τον ∆εκέµβριο, ε-

πειδή βοηθάει ο καιρός και δεν κά-
νει παγωνιές…

Για να έχει απόδοση ένα στρέµ-
µα µε τον σύγχρονο τρόπο που φυ-
τεύονται οι ντοµάτες, χρειάζονται 
πάνω από 2.500 ρίζες φυτά. Η τιµή 
της ντοµάτας στον πάγκο της λα-
ϊκής ξεκινά αισιόδοξα µε τιµή πά-
νω από τα 1,50 ευρώ το πρωί, για 
να πέσει κάποια στιγµή πολύ αγ-
χωµένα λόγω ανταγωνισµού κά-
τω από το 1 ευρώ ανάλογα µε την 
εµφάνισή της. Κι όταν λέµε εµφά-
νιση, κάνουµε λόγο για τη µανία 
των Ελλήνων καταναλωτών να α-
ποφεύγουν να προµηθευτούν ντο-
µάτες που έχουν στη φλούδα τους 
κάποιο στίγµα ή χτύπηµα.

Αυτό το προϊόν, µαζί µε τις πο-
λύ ώριµες ντοµάτες (τη λεγόµενη 

σάλτσα), κατατάσσονται µοιραία 
σε δεύτερη και τρίτη κατηγορία 
(όχι πάντα δικαιολογηµένα) και 
σπάνε ρεκόρ χαµηλής τιµής, φτά-
νοντας το µεσηµέρι ακόµη και τα 
30 λεπτά το κιλό, αν και ο Γιώρ-
γος Σαρρής είναι από τους παρα-
γωγούς που φέρνουν µόνο την υ-
ψηλή ποιότητα στη λαϊκή.

Αυτή η κατηγορία του προϊόντος 
αποτελεί τη «φύρα» που φαίνεται, 
γιατί υπάρχει και η αφανής φύρα, 
δηλαδή η ζηµιά που γίνεται στον 
καρπό, η οποία δεν µπορεί να τρυ-
γηθεί στο χωράφι, επειδή το χτυπά 
σοβαρά κάποια ασθένεια ή οι κα-
κές καιρικές συνθήκες.

Απλήρωτος ακόµα από το
πρόγραµµα Νέων Αγροτών

Ο κ. Σαρρής έχει επιδοτηθεί α-
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση µόνο 
µία φορά µέχρι σήµερα, από το 
πρόγραµµα Νέων Αγροτών του 
2014 µε συνολικά 20.000 ευρώ, 
ποσό, το οποίο δεν έχει λάβει α-
κόµη ολόκληρο, παρά το ότι φτά-
σαµε στο 2018. Αξίζει να σηµειω-
θεί ότι και οι αποζηµιώσεις για ζη-
µιές στα θερµοκήπια είναι τόσο χα-
µηλές που κάποιοι δεν µπαίνουν 
καν στον κόπο να κάνουν τις σχε-
τικές αιτήσεις.
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ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κανείς ντοματοπαραγωγός 
δεν κοιμάται ήσυχος

Αφοσίωση και προσωπική 
εργασία απαιτούν τα κηπευτικά

Η ντοµάτα, σαν καλλιέργεια, κινδυνεύει κυρίως από µύκητες όπως 
το ωίδιο, που πρώτα χτυπάνε το φυτό και αλλοιώνουν το χρώµα των 
φύλλων του, γεµίζουν κηλίδες τον κορµό, ιδιαίτερα στις πρώιµες 
καλλιέργειες θερµοκηπίου. Η ζηµιά επεκτείνεται εύκολα καθώς οι 
µύκητες είναι αεροµεταφερόµενοι, ενώ τη χαριστική βολή δίνουν 
ζηµιές από το έντοµο Αλευρώδη ή τον Τετράνυχο και ένα σωρό 
άλλα κακά έντοµα που η καταστροφική τους δράση απλώνεται 
γρήγορα και πολλές φορές δεν καταπολεµείται ούτε από τα ειδικά 
ευρέως διαδεδοµένα και όχι ιδιαίτερα φτηνά σε τιµή, 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως οι βάκιλοι και το etoxazol, το 
acetamiprid, το abamectin και άλλα.
Το ρίσκο για τον παραγωγό είναι µεγάλο, καθώς οι ψεκασµοί µε τα 
εγκεκριµένα αυτά φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, για τα έντοµα 
που προσβάλλουν τα φυτά, δεν γίνονται προληπτικά, αλλά µε τη 
διαπίστωση της προσβολής των φυτών από τις ασθένειες… Αυτό 
σηµαίνει ότι κανένας ντοµατοπαραγωγός που ζει από την παραγωγή 
του, δεν πάει ποτέ να κοιµηθεί ήσυχος το βράδυ αν πρώτα δεν 
ελέγξει οτι τα φυτά του είναι ασφαλή. Όταν τα φυτά προσβάλλονται, 
φαίνεται στα φύλλα µε γυµνό µάτι και ο έµπειρος καλλιεργητής 
γνωρίζει πλέον καλά πότε γίνεται απαραίτητη η χρήση των 
κατάλληλων για την καλλιέργειά του φυτοπροστατευτικών 
σκευασµάτων. Να σηµειωθεί ότι υπάρχει βεβαίως και προληπτική 
θεραπεία για τους µύκητες κυρίως, µε βιολογικές µυκόριζες, αλλά 
και συµβατικά µέσα λιγότερο.

Μία µόνο ηµέρα στη λαϊκή αγορά, δεν 
µπορεί να αποδώσει ικανό εισόδηµα για 
κάποιον παραγωγό κι έτσι ο κ. Σαρρής έ-
χει τακτικά συναλλαγές και µε χονδρε-
µπόρους της Κεντρικής Λαχαναγοράς Α-
θηνών, τρία ή τέσσερα διαφορετικά κα-
ταστήµατα, από τα οποία είναι απόλυτα 
ευχαριστηµένος, όπως ο ίδιος δηλώνει. 

Η λαϊκή αγορά, ωστόσο, συµφέρει για 
τον παραγωγό, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
που η απόδοση του θερµοκηπίου ή της υ-
παίθριας καλλιέργειας είναι χαµηλή και 
πέφτει κάτω ακόµη και από το 60%, αυ-
ξάνοντας σηµαντικά το κόστος της παρα-

γωγής. Σ’ αυτή την περίπτωση, η ηµέρα 
στον πάγκο, δεν θα πάει χαµένη για τον 
παραγωγό και το κέρδος θα έρθει απ’ την 
έλλειψη της πληρωµής του «µεσάζοντα»,  
που σε αντίθετη περίπτωση θα είχε προ-
στεθεί στο συνολικό κόστος παραγωγής.

Μία σύγχρονη θερµοκηπιακή µονά-
δα µπορεί να φτάσει να απλώνεται µέ-
χρι και σε 20 στρέµµατα και κοστίζει πε-
ρίπου 20.000 ευρώ το στρέµµα για να κα-

τασκευαστεί, αν θές βεβαίως µια στιβαρή 
κατασκευή που να αντέχει και να µην κα-
ταστρέφεται εύκολα µε τους πρώτους α-
νέµους, λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί που 
ασχολούνται. «Οι δικές µου µονάδες εί-
ναι τµηµατικές 3 µε 4 στρέµµατα η κάθε 
µία» εξηγεί ο κ. Σαρρής και προσθέτει ό-
το «στις µη καθετοποιηµένες καλλιέργει-
ες χρησιµοποιούνται µικρά τρακτέρ για ά-
ροση, εγώ έχω ένα µεγάλο και 4 µικρά, 
τα οποία δουλεύω ο ίδιος». 

Στην υδροπονία οι ντοµάτες 
δεν έχουν την ίδια γεύση

Η δουλειά στα κηπευτικά είναι 24ωρη 
360 ηµέρες το χρόνο και χρειάζεται από-
λυτη αφοσίωση και πολύ προσωπική ερ-
γασία. «Υδροπονική καλλιέργεια, δεν θα 
έκαναν ποτέ», συνεχίζει, «επειδή, οι ντο-
µάτες µόνο µε νερό, δεν παίρνουν τις ου-
σίες που βγάζει το χώµα και βεβαίως το 
αποτέλεσµα είναι, να µην είναι τόσο γευ-
στικές όσο αυτές που καλλιεργώ τώρα».

Κάποιες φορές απογοητεύεσαι
«Υπάρχουν στιγµές που θέλεις να τα πα-

ρατήσεις», λέει στην εφηµερίδα Agrenda 
ο κ. Σαρρής, «επειδή βλέπεις ότι, επί πα-
ραδείγµατι, τ’ αγγούρια έχουν µεγαλύτε-
ρες αποδώσεις σε κιλά και κόβεις σε 60 
µέρες, έχουν καλές τιµές, καλή ζήτηση 
στην αγορά και δεν έχουν την ταλαιπω-
ρία και τα ρίσκα της ντοµάτας». 

Η ντοµάτα της ποικιλίας «Ελπίδα» ω-
στόσο διατηρεί αδιαµφισβήτητα τον τίτ-
λο της «βασίλισσας» στον πάγκο, αφού 
η ζήτηση της ξεπερνά κάθε άλλο λαχανι-
κό, ενώ και η τιµή και το κέρδος της, εί-
ναι πάνω από το µέσο όρο, οποιουδήποτε 
άλλου προϊόντος, µέσα στη λαϊκή αγορά. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΝΤΟΝΗ 

Ποιες ακριβώς είναι οι υπηρεσίες 
της EBRD, και ποια ήταν η ανάγκη 
που σας ώθησε να απευθυνθείτε 
στους ανθρώπους του πρωτογενή 
τοµέα στη χώρα µας;
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότη-
σης και Ανάπτυξης είναι ένα διεθνές 
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στο οποίο 
συµµετέχουν ως µέτοχοι 67 χώρες, 
η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων. Η βασική της δραστηριότητα 
αφορά στο κοµµάτι το τραπεζικό και 

των επενδύσεων, ωστόσο υπάρχει και 
το πρόγραµµα παροχής συµβουλευ-
τικών υπηρεσιών προς µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις που τρέχει η τράπεζα α-
πό το 1993 στις χώρες που δραστηρι-
οποιείται, το οποίο φέτος φέραµε και 
στην Ελλάδα, και τρέχει από τον πε-
ρασµένο Μάρτιο. Η τράπεζα ξεκίνη-
σε να επενδύει το 2015 στη χώρα µας 
χρηµατοδοτώντας 40 έργα σε διάφο-
ρους τοµείς.

Ο αγροτικός τοµέας υπήρξε ανέκα-
θεν ένας βασικός πυλώνας της τράπε-
ζας, γι’ αυτό εκδίδει και ειδική στρα-
τηγική γι’ αυτόν. Στην Ελλάδα τον α-
γροτικό τοµέα τον βλέπουµε ολιστι-
κά ξεκινώντας από την πρωτογενή 
παραγωγή και διανύοντας όλη την α-
λυσίδα αξίας. Θεωρούµε ότι είναι από 
τους βασικούς πυλώνες της οικονο-
µίας, της κοινωνίας, της απασχόλη-
σης όταν έχουµε το 66% της γεωγρα-
φικής έκτασης να καλύπτεται από α-
γροτικές περιοχές και το 45% της απα-
σχόλησης του πληθυσµού να εντοπί-
ζεται εκεί. Αναγνωρίζουµε ότι είναι έ-
νας πολύ βασικός πυλώνας της οικο-
νοµίας ο οποίος θα πρέπει να συµµε-
τέχει σε κάθε τέτοια προσπάθεια ανα-
πτυξιακή όπως είναι αυτή της Τράπε-
ζας και να γίνεται γνωστή σε αυτόν 
κάθε τέτοια πρωτοβουλία. 

Έχετε κάνει κάποιες συνεργασίες 
όσον αφορά το πρόγραµµα της 
συµβουλευτικής µε αγροτικές 
επιχειρήσεις;
Το πρόγραµµα αυτό όπως σας είπα 
ξεκίνησε πολύ πρόσφατα στην Ελ-
λάδα µόλις το Μάρτιο του 2018. Είµα-
στε σχετικά στην αρχή, ωστόσο σχε-
δόν οι µισές αιτήσεις από όσες έχου-
µε λάβει είναι από επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην αγροδια-
τροφική αλυσίδα. Περιλαµβάνονται 
και επιχειρήσεις που βρίσκονται πο-
λύ κοντά στην πρωτογενή παραγω-
γή όπως συλλογικοί φορείς δηλαδή 
συνεταιρισµοί και ενώσεις µε νοµική 
µορφή, ανεξαρτήτως µεγέθους. Ήδη 
έχουµε µία αυξηµένη ζήτηση από τον 
συγκεκριµένο τοµέα. ∆εν µπορώ να 
αναφερθώ σε συγκεκριµένα ονόµα-
τα, ας πούµε έχουµε κτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται και στη διάθεση και επεξεργα-
σία του κρέατος, αντίστοιχα έχουµε 
προτάσεις από επιχειρήσεις και συλ-
λογικούς φορείς που δραστηριοποι-
ούνται στον τοµέα των οπωροκηπευ-
τικών, της επιτραπέζιας ελιάς, το κρα-
σί και στον κλάδο των φρούτων, που 
θέλουν π.χ να φτιάξουν µαρµελάδες 
ή χυµούς. Το πρόγραµµά µας θα λει-
τουργήσει για τα επόµενα 2 χρόνια, 
έως τις αρχές του 2020. Αξίζει να ση-
µειωθεί ότι το πρόγραµµα αυτό γίνε-
ται µε πόρους από την ΕΕ που έχουν 
διοχετευτεί µέσω της EIB αλλά και α-
πό την Ελληνική ∆ηµοκρατία. Στην 
Ελλάδα µέχρι στιγµής έχουµε δεχτεί 
περίπου στις 40 αιτήσεις. 

Μπορείτε να µας κατευθύνετε 
βήµα-βήµα προς τις υπηρεσίες 
που περιλαµβάνει το πρόγραµµα 
συµβουλευτικής, για τους 
δυνητικούς δικαιούχους 
και για το πού µπορούν αυτοί 
να απευθύνονται;
Απευθυνόµαστε σε µικροµεσαίες ε-
πιχειρήσεις µέχρι 50 εκατ. τζίρο ή 
µέχρι 43 εκατ. ευρώ ισολογισµό και 
µέχρι 250 εργαζόµενους, οι οποίες 
θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχι-
στον 2 χρόνια λειτουργίας, να έχουν 
ελληνική ιδιοκτησία τουλάχιστον κα-
τά το ήµιση, που δραστηριοποιούνται 
σχεδόν σε όλους τους κλάδους της 
οικονοµίας, οπότε και στη γεωργία. 
Το πρόγραµµα είναι ανοιχτό χωρίς 
καταληκτική ηµεροµηνία. Στον ιστό-
τοπό µας υπάρχει µία αίτηση την ο-
ποία συµπληρώνει η επιχείρηση και 
αποστέλλει σε εµάς µαζί µε λίγα υ-
ποστηρικτικά έγγραφα. Όλα αυτά γί-
νονται ηλεκτρονικά, στην αίτηση θέ-
λουµε να δούµε την ανάγκη της επι-
χείρησης. Ζητάµε να µας πει δηλαδή 
ποια είναι η συγκεκριµένη ανάγκη 

Από ένα επιχειρηµατικό σχέδιο πενταετίας, µέχρι τη µελέτη σκο-
πιµότητας για την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος, µπορεί να 
καλύψει η νέα επιδοτούµενη υπηρεσία συµβουλευτικής της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη 
(EBRD), που είναι ανοιχτή προς τις επιχειρήσεις του πρωτογενή 
τοµέα ή της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Τη διαδικασία 
για την ένταξη στην παραπάνω δράση περιγράφει µε συνέντευξή 
της στην Agrenda, η διευθύντρια του Προγράµµατος Συµβουλευ-
τικής για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, ∆ήµητρα Παπανδρέου. Ό-
πως λέει, οι επιχειρήσεις µπορούν µε µία αίτηση και περιγράφο-
ντας τις ανάγκες τους να αποκτήσουν την ευκαιρία να ενταχθούν 
στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Μετά η Τράπεζα φέρνει σε επαφή 
τον ενδιαφερόµενο µε έναν τοπικό σύµβουλο ή διεθνή εµπειρο-
γνώµονα που θα τον βοηθήσει, επιδοτώντας µέρος της δαπάνης.

Με μία αίτηση έχεις 
δικό σου εξειδικευμένο 
διεθνή εμπειρογνώμονα   
Ανοιχτή στον αγροτικό χώρο η υπηρεσία συμβουλευτικής της EBRD

Δήμητρα Παπανδρέου 
Principal Manager Υπηρεσιών Συµβουλευτικής 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Ελλάδα, EBRD
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για την οποία θέλει την υποστήριξη 
κάποιου συµβούλου για να τη βοη-
θήσει να αναπτυχθεί.

Τι ακριβώς αποτελεί µία 
«συµβουλή» δηλαδή;
Μπορεί να είναι συµβουλευτικές σε 
θέµατα στρατηγικής, ένα επιχειρηµα-
τικό πλάνο, µία µελέτη σκοπιµότητας 
για να δει για παράδειγµα µία µετα-
ποιητική επιχείρηση που θέλει να πα-
ράξει ένα νέο προϊόν αν αξίζει να µπει 
σε ένα νέο κλάδο. Ή µπορεί η συµ-
βουλευτική να αφορά θέµατα οργά-
νωσης, κάποιος θέλει να φτιάξει ένα 
καινούργιο τµήµα πωλήσεων και να 
δει το πώς θα το στελεχώσει. Επιπλέ-
ον, κοιτάµε θέµατα λειτουργίας, ανά-
γκες αύξησης παραγωγικότητας, επί-
σης µπορεί να χρειάζεται υποστήρι-
ξη µία επιχείρηση για θέµατα µάρκε-
τινγκ ή ένα νέο brand για το προϊόν, 
είτε µία ιστοσελίδα για να πουλήσει 
τα προϊόντα της, ή µία σελίδα γενικά 
για να προωθήσει την ίδια την επιχεί-
ρηση. Μία µελέτη εξαγωγών µπορεί 
επίσης να είναι µία συµβουλή που να 
συνοδεύεται µε ανάλυση µιας νέας α-
γοράς στο εξωτερικό, όπου θέλει ο ε-
πιχειρηµατίας να λάβει στοιχεία για 
να δει ποιες είναι οι απαιτήσεις και 
µετά να κάνει ένα πλάνο για να µπει 
σε αυτή την καινούργια αγορά.

Μετά την αίτηση ποια είναι
τα επόµενα βήµατα;
Όταν µία επιχείρηση µας στείλει την 
αίτηση το επόµενο πράγµα που θα 
κάνουµε εµείς είναι να κλείσουµε έ-
να ραντεβού µε αυτήν και πάµε επι-
τόπου στην έδρα της, όπου θα συζη-
τήσουµε για τις ανάγκες και να δού-
µε τι αποτελεί προτεραιότητα, ώστε 
να έρθει στη συνέχεια ένας εξωτερι-
κός σύµβουλος που θα υλοποιήσει 
την υποστήριξη της ανάγκης αυτής.

∆εν προσφέρουµε ουσιαστικά οι ί-
διοι τη συµβουλευτική υπηρεσία, αλλά 
βοηθάµε τις επιχειρήσεις να έρθουν 
σε επαφή µε τοπικούς συµβούλους ή 
διεθνείς εµπειρογνώµονες που θα υ-
λοποιήσουν το συγκεκριµένο έργο. Οι 
διεθνείς εµπειρογνώµονες είναι κλα-
δικοί, δηλαδή έχουν µεγάλη εµπειρία 
από ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε 
επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου στο ε-
ξωτερικό, δηλαδή αν µας έρθει µία ε-
πιχείρηση από τον αγροτικό χώρο θα 
κοιτάξουµε να τη συνδέσουµε µε έναν 
διεθνή εµπειρογνώµονα µε εµπειρία 
από τον ίδιο κλάδο. Οι σύµβουλοι µε 
τους οποίους συνεργαζόµαστε δεν εί-
ναι τυχαίοι, είναι σύµβουλοι οι οποί-
οι έχουν ενταχθεί σε ένα δικό µας µη-
τρώο, έχουν περάσει δηλαδή από µία 
διαδικασία προ επιλογής, όπου εµείς 
έχουµε διαπιστώσει µε βάση αυστηρά 

κριτήρια ποιότητας ότι οι συγκεκριµέ-
νοι έχουν την εµπειρία να ανταποκρι-
θούν στη συγκεκριµένη ανάγκη. Η έ-
νταξη των συµβούλων στο Μητρώο εί-
ναι και αυτή συνεχόµενη. 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες της EBRD 
δεν υπάρχει κόστος. Το µοναδικό κό-
στος είναι αυτό του συµβουλευτικού 
έργου, στο οποίο όµως συµµετέχει η 
Τράπεζα. Σε επιχειρήσεις που έχουν 
µία πολύ συγκεκριµένη ανάγκη η ο-
ποία δηλαδή µπορεί να αντιµετωπι-
στεί από έναν τοπικό σύµβουλο  ε-
µείς συµµετέχουµε µε το 67% της κα-
θαρής δαπάνης. Τα έργα αυτά είναι 
συνήθως µικρότερα σε διάρκεια και 
σε κόστος από αυτά που γίνονται µε 
διεθνείς πραγµατογνώµονες. Ενώ ό-
ταν γίνεται η συνεργασία µε ένα δι-
εθνή εµπειρογνώµονα εκεί συµµε-
τέχουµε µε ένα ποσοστό από 78% έ-
ως 88%, ανάλογα µε το µέγεθος της 
επιχείρησης. 

Υπάρχει προτεραιότητα στο προφίλ 
της επιχείρησης που θα επιλέξετε να 
εξυπηρετήσετε;
Όλες οι επιχειρήσεις που τηρούν τα τυ-
πικά κριτήρια επιλεξιµότητας τις βλέ-
πουµε όλες. Από εκεί και πέρα αν η 
ανάγκη της επιχείρησης έχει µία λο-
γική βάση θα προχωρήσουµε να την 
υποστηρίξουµε. Οπότε δεν υπάρχουν 
ουσιαστικά δεύτερα κριτήρια. Κοιτά-
µε να είναι φυσικά µία υγιής επιχεί-
ρηση, όχι µε αυστηρά όµως πιστολη-
πτικά κριτήρια γιατί γνωρίζουµε ότι 
οι επιχειρήσεις µετά την κρίση έχουν 
υποστεί µεγάλο πλήγµα και πολλές 
είναι σε δυσκολία. Όσες είναι σε µε-
γαλύτερη δυσκολία, αυτό που κοιτά-
µε είναι τουλάχιστον η συµβουλευτι-
κή υπηρεσία να έχει ουσιαστικό αντί-
κτυπο και να φέρει την επιχείρηση πί-

σω σε µία κανονικότητα και κερδοφο-
ρία. Οπότε εκεί θα δούµε πιο προσε-
κτικά για τη συµβουλευτική υπηρεσία 
να έχει µία προστιθέµενη αξία στην 
περίπτωση αυτή. Αλλά κατά τα άλλα 
πραγµατικά λειτουργούµε σε µία βά-
ση «first come first served», δηλαδή 
όπως µας έρχονται οι αιτήσεις τις ε-
ξετάζουµε κατευθείαν.

Έχετε να µας δώσετε κάποια πρώτα 
αποτελέσµατα του προγράµµατος; 
Αυτή τη στιγµή δεν έχουµε τέτοια α-
ποτελέσµατα για την Ελλάδα αλλά θα 
σας πω από την εµπειρία µας στο ε-
ξωτερικό, πως έχουµε δει πως το 68% 
των πελατών µας αυξάνει τον τζίρο 
του κατά 30% µέσο όρο, το 56% των 
επιχειρήσεων βελτίωσε την παραγω-
γικότητα, οι µισές περίπου διαπιστώ-
νουν άνοδο στις θέσεις εργασίας και 
το 18% των επιχειρήσεων απόκτησαν 
πρόσβαση σε εξωτερική χρηµατοδό-
τηση. Άλλωστε, η µέτρηση του αντι-
κτίπου είναι ένας από τους βασικούς 
πυλώνες του προγράµµατος. Γι’ αυτό 
έχουµε εντάξει και έναν σχετικό µη-
χανισµό µέτρησης. ∆ηλαδή ένα χρό-
νο µετά την ολοκλήρωση του έργου, 
εµείς θα επιστρέψουµε στην επιχεί-
ρηση να συζητήσουµε µε τον επιχει-
ρηµατία πώς ήταν η εµπειρία του και 
πώς βλέπει την επιχείρησή του µετά 
την υλοποίηση του συµβουλευτικού 
έργου και ταυτόχρονα θα δούµε κά-
ποιους δείκτες απόδοσης. Οι δείκτες 
µπορεί να είναι η αύξηση στον τζί-
ρο της επιχείρησης ή στις πωλήσεις 
που κάνει στο εξωτερικό αν πρόκει-
ται το συµβουλευτικό έργο να αφορά 
µία στρατηγική εξαγωγών. Μπορεί ό-
µως να είναι και δείκτες όπως αύξη-
ση παραγωγικότητας, θέσεων εργα-
σίας ή να αφορούν το άνοιγµα νέων 
αγορών στο εξωτερικό και το λανσά-
ρισµα νέου προϊόντος. ∆εν µένουµε 
µόνο στους οικονοµικούς δείκτες. 

Με τη στήριξη της EBRD ίσως σε 
προσέχει καλύτερα και το εγχώριο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα;
∆εν υπάρχει κάποια άµεση σύνδεση 
µεταξύ συµβουλευτικής και χρηµατο-
δότησης, ωστόσο η εµπειρία έχει δεί-
ξει πως όταν µία επιχείρηση λαµβά-
νει συµβουλευτικές υπηρεσίες και έ-
χει αποτέλεσµα, πολλές φορές τότε εί-
ναι ευκολότερο να έχει καλύτερη α-
ντιµετώπιση. Υπάρχουν περιπτώσεις 
για παράδειγµα που ζητάται ένα συ-
γκροτηµένο επιχειρηµατικό πλάνο α-
πό τις τράπεζες το οποίο πολλές φο-
ρές δεν µπορεί η επιχείρηση να το α-
ναπτύξει εσωτερικά οπότε, όταν έχει 
αυτή τη συµβουλευτική ίσως είναι πιο 
εύκολο να λάβει τη χρηµατοδότηση 
από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.

Είναι Principal Manager στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD). Εντάχθηκε στο δυναµικό 
της EBRD στις αρχές του 2018 
ως επικεφαλής του 
Προγράµµατος Παροχής 
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών 
προς Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
της EBRD στην Ελλάδα. ∆ιαθέτει 
15ετή εµπειρία στην παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών 
προς επιχειρήσεις και 
οργανισµούς σε διάφορους 
κλάδους της οικονοµίας, σε 
θέµατα επιχειρησιακής 
στρατηγικής και λειτουργιών. 
Έχει εργαστεί ως σύµβουλος 
στις εταιρείες Deloitte και Planet 
στην Ελλάδα. 

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Η εµπειρία έχει δείξει πως όταν µία επιχείρηση 
λαµβάνει συµβουλευτικές υπηρεσίες και έχει 
αποτέλεσµα, πολλές φορές τότε είναι ευκολότερο 
να έχει καλύτερη αντιµετώπιση από τις τράπεζες.

Χρηματοδότηση

Οι σύµβουλοι µε τους οποίους συνεργάζεται η EBRD 
έχουν ενταχθεί σε ένα δικό της µητρώο, όπου έχει 
διαπιστωθεί ότι οι συγκεκριµένοι έχουν την εµπειρία 
να ανταποκριθούν στη συγκεκριµένη ανάγκη.

Ένα χρόνο µετά την ολοκλήρωση του έργου, 
η EBRD επιστρέφει στην επιχείρηση για να εξετάσει 
κάποιους δείκτες απόδοσης και το πώς βλέπει πλέον 
ο επιχειρηµατίας την εξέλιξη της επιχείρησής του.

Μητρώο συμβούλων

Έλεγχος 

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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Από τον ΕΦΕΤ το ξήλωμα 
της «φρουράς» Αποστόλου
Σε δεύτερο χρόνο ο Αραχωβίτης σχεδιάζει την ανασυγκρότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ με 
την αντικατάσταση προσώπων που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά του οργανισμού

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Με φόρα από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγ-
χου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) φαίνεται να ξε-
κίνησε ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, το ξήλωµα της «υπηρεσιακής 
φρουράς» Αποστόλου, οι κινήσεις του 
οποίου προσοµοιάζουν µε αυτές που 
γίνονται όταν αλλάζει µια κυβέρνη-
ση. Θέµα χρόνου η επίσηµη ανακοί-
νωση του νέου προσώπου, που θα α-
ναλάβει επικεφαλής στον ΕΦΕΤ, µε-
τά την αποκάλυψη της πληροφορίας 
περί «παραίτησης» Γιάννη Τσιάλτα α-
πό το Agronews και η εκ βάθρων ε-
πικείµενες αλλαγές στη σύνθεση του 
∆Σ του φορέα. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, 
το όνοµα που ακούγεται από υψηλό-
βαθµα κυβερνητικά στελέχη της Βά-
θη ως αντικαταστάτη του Γιάννη Τσι-
άλτα είναι αυτό του Χρόνη Πολυχρο-
νίου, γνωστού από την τρίχρονη θη-
τεία του ως ειδικός γραµµατέας του υ-
πουργείου Εργασίας στο Σώµα Επιθε-
ώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) το διάστηµα 
2001-2003. Επίσης, για τη θέση του α-
ντιπροέδρου ακούγεται το όνοµα του 
∆ιονύση Βλάχου, από τη ∆ιεύθυνση 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 

υπουργείου, που θεωρείται από τους 
συναδέλφους του ειδικός σε θέµα-
τα µητρώου βιοµηχανιών γεωργικών 
φαρµάκων και εφαρµογής της ισχύ-
ουσας νοµοθεσίας.

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορί-
ες, εκτός της αλλαγής των επικεφα-
λής του Φορέα αναµένονται ανακα-
τατάξεις και στην υπηρεσιακή οµά-
δα του υπουργείου, ενώ η επόµενη 
φάση θα ακουµπάει και στην ανασυ-
γκρότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέση για τις 
αναγκαίες, όπως τονίζουν, αλλαγές 
στα πρόσωπα των κεντρικών υπηρε-
σιών του υπουργείου έχουν εκφρά-
σει πριν λίγο καιρό µε ανακοίνωσή 
τους και τα µέλη της Πανελλήνιας Ο-
µοσπονδίας Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων (ΠΟΓΕ∆Υ) αναφέροντας 

χαρακτηριστικά «ενηµερώνουµε ό-
σους προσπαθούν να αποφασίσουν 
για τους γεωτεχνικούς χωρίς τους γε-
ωτεχνικούς, αλλά και την πολιτική η-
γεσία του Υπ.Α.Α.Τ. ότι το rotation δεν 
µπορεί να αφορά µόνο την κεντρική 
υπηρεσία του υπουργείου».

Να σηµειωθεί ότι η παραίτηση Τσιάλ-
τα υποβλήθηκε επίσηµα στον υπουργό 
την περασµένη εβδοµάδα, αλλά όπως 
λένε στην Agrenda στελέχη της Βάθη 
µε γνώση γύρω από το θέµα, ήταν ζή-
τηµα χρόνου να ζητηθεί από τον Σταύ-
ρο Αραχωβίτη, αφού ο υπουργός εµφα-
νίζεται δυσαρεστηµένος από την έλλει-
ψη έργου του οργανισµού, κάτι που ό-
πως αποδεικνύεται γνώριζε το έµπειρο 
στέλεχος, που υπηρέτησε επί έξι σχεδόν 
συναπτά έτη στον Φορέα (τοποθετήθηκε 
επί υπουργείας Τσαυτάρη το 2013) και 
ουσιαστικά έτρεξε να προλάβει τις εξε-
λίξεις. Το επόµενο διάστηµα, λοιπόν, 
το υπουργείο αναµένεται να ανακοινώ-
σει τις αλλαγές που στόχο έχουν την ε-
πανεκκίνηση του ρόλου του Φορέα, ο ο-
ποίος τα τελευταία χρόνια είχε αδρανο-
ποιηθεί εξαιτίας διαφόρων προβληµά-
των, που αδυνατούσαν να βρουν λύση 
τόσο από την παλιά ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και εκ 
των έσω της ∆ιοίκησής του.

Ο Χρόνης Πολυχρονίου φέρεται ως 
νέος πρόεδρος του ΕΦΕΤ.

Ο νέος
πρόεδρος
του Φορέα
Ο Χρόνης Πολυχρονίου, πρώην 
ειδικός γραµµατέας του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), 
φέρεται να αναλαµβάνει, σύµφωνα 
µε ασφαλείς πληροφορίες της 
Agrenda, τη θέση του προέδρου 
στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίµων (ΕΦΕΤ) µετά την 
παραίτηση του επί σχεδόν 6 χρόνια 
προέδρου του φορέα Γιάννη 
Τσιάλτα. Ο κ. Χρόνης Πολυχρονίου 
γεννήθηκε το 1948 στο Κυπαρίσσι 
της Λακωνίας. Σπούδασε 
Μαθηµατικά και Οικονοµικά. Για 
τρία χρόνια διετέλεσε Γενικός 
Γραµµατέας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (1996-1999). Από το 2001 
ήταν Ειδικός Γραµµατέας του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) στο υπουργείο Εργασίας. 
Σύµφωνα µε το βιογραφικό του, την 
περίοδο εκείνη αναµορφώθηκε και 
αυστηροποιήθηκε το θεσµικό 
πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων 
στις επιχειρήσεις.
Στη θέση του αντιπροέδρου του 
φορέα αναµένεται να τοποθετηθεί ο 
κ. ∆ιονύσης Βλάχος, γεωπόνος 
(MSc), ο οποίος µέχρι σήµερα ήταν 
στο τµήµα φυτοπροστασίας στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Ο κ. Βλάχος θεωρείται ειδικός σε 
θέµατα µητρώου βιοµηχανιών 
γεωργικών φαρµάκων και 
εφαρµογής της ισχύουσας 
νοµοθεσίας. Επίσης, έχει υπάρξει 
εισηγητής σεµιναρίων και διαθέτει 
µεγάλη διδακτική εµπειρία.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Rotation
To rotation δεν µπορεί να 
αφορά µόνο την κεντρική 
υπηρεσία του υπουργείου 
έλεγαν πριν λίγο καιρό οι 
γεωτεχνικοί του ∆ηµοσίου
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Διασταυρωτικά ο έλεγχος 
παραγωγών και γαλατάδων 
μέσω Άρτεμις στα ισοζύγια
Η απόφαση για το γάλα που δόθηκε προς διαβούλευση μέχρι 
τις 25 Νοεμβρίου -και είχε παρουσιάσει πρώτη η Agrenda- ζητά 
στοιχεία για τις μηνιαίες παραδόσεις σε κάθε είδος και τις τιμές

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Κάθε παραγωγός (αιγοπροβατοτρό-
φος ή αγελαδοτρόφος) που παρα-
δίδει γάλα σε αγοραστές, όπως και 
κάθε αγοραστής που το παραλαµ-
βάνει υποχρεούται να υποβάλλει 
στην εφαρµογή «Άρτεµις» µηνιαία 
δήλωση των ποσοτήτων αυτών ό-
πως και της αξίας τους για κάθε εί-
δος γάλακτος ξεχωριστά. Σε περί-
πτωση που για κάποιον µήνα δεν έ-
γιναν παραδόσεις ή παραλαβές γά-
λακτος, οι υπόχρεοι υποβολής της 
αντίστοιχης µηνιαίας δήλωσης, κα-
ταχωρούν τη σχετική πληροφορία. 

Αυτό αναφέρει µεταξύ άλλων το 
σχέδιο της ΚΥΑ του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης για τα «Μέτρα 
ελέγχου της αγοράς γάλακτος», που 
τέθηκε την Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 
σε δηµόσια διαβούλευση έως και 
την Κυριακή 25 του µήνα. 

Επίσης, καθίστανται πλέον υπο-
χρεωτικές οι µηνιαίες δηλώσεις πα-
ραδόσεων (από τους παραγωγούς, 
αιγοπροβατοτρόφους και αγελαδο-
τρόφους) σε συνδυασµό µε τις ει-
σκοµίσεις από τις επιχειρήσεις γά-
λακτος. Μάλιστα, οι παραγωγοί θα 
υποχρεούνται να διαθέτουν πλέον 
έναν 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. 

Όσον αφορά τους µεταποιητές, 
η ΚΥΑ ορίζει ένα µεγαλύτερο εύ-
ρος προστίµων που σε πρώτη φά-
ση µπορούν να φτάσουν τα 60.000 
ευρώ και στη συνέχεια, αν υπάρξει 
υπότροπη, να πολλαπλασιαστούν.

Οι αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΥΑ, 
µε βάση το σχέδιο Απόφασης, 
συνοψίζονται στα εξής:

  Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις 
για τους παραβάτες, που φθάνουν 
µέχρι και την αναστολή λειτουργί-
ας της επιχείρησης.

 Θεσπίζεται η υποχρεωτική µη-
νιαία δήλωση των ποσοτήτων του 
εισκοµιζόµενου γάλακτος τόσο α-
πό τους παραγωγούς όσο και από 
τους αγοραστές γάλακτος.

  Καθορίζονται τα αναγκαία µέ-
τρα ελέγχου για τη διασφάλιση θε-
µιτών εµπορικών πρακτικών κατά 
την παραγωγή, διακίνηση και εµπο-
ρία του γάλακτος, των γαλακτοκο-
µικών προϊόντων και των παραγό-
µενων υποπροϊόντων γάλακτος.

  Στο πεδίο εφαρµογής της εν λό-
γω Απόφασης, εµπίπτουν όλοι οι πα-
ραγωγοί και αγοραστές γάλακτος.

Μοναδικός κωδικός 
Βάσει των ταυτοποιητικών στοιχεί-

ων των «παραγωγών» (Ονοµατεπώ-
νυµο, ∆ιεύθυνση, ΑΦΜ-∆ΟΥ, κωδι-
κός εκµετάλλευσης, τηλέφωνο επι-
κοινωνίας) ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, σύµ-
φωνα µε την απόφαση, καταχωρεί 
αυτούς σε ειδικό µητρώο και αποδί-
δει σε κάθε έναν από αυτούς έναν 
µοναδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος 
γνωστοποιείται στους ίδιους τους 
«παραγωγούς» αλλά και στους «α-

γοραστές» και αποτελεί απαραίτητο 
στοιχείο για τη διεκπεραίωση υπο-
θέσεων σε σχέση µε τον ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα. Οι «αγοραστές» παραλαµβά-
νουν γάλα µόνο από κτηνοτρόφους 
που διαθέτουν ενεργό κωδικό εκµε-
τάλλευσης (EL) µε τον αντίστοιχο α-
ριθµό ζώων από τις αρµόδιες κτηνι-
ατρικές υπηρεσίες. Οι «αγοραστές» 
οφείλουν να ενηµερώνουν τον ΕΛ-
ΓΟ άµεσα για οποιαδήποτε συνερ-
γασία µε νέο «παραγωγό» ο οποί-
ος δεν διαθέτει κωδικό από τον ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα και µεριµνούν ώστε να 
προσκοµιστούν σε αυτόν τα ταυτο-
ποιητικά στοιχεία αυτού. 

Ενεργός κωδικός
Οι «αγοραστές» παρα-
λαµβάνουν γάλα µόνο 

από κτηνοτρόφους 
που διαθέτουν ενεργό 
κωδικό εκµετάλλευ-

σης (EL) 

Καταχωρήσεις 
Σε περίπτωση που 
κάποιον µήνα δεν 

έγιναν παραδόσεις ή 
παραλαβές γάλακτος, 

γίνεται η καταχώ-
ρηση της σχετικής 

πληροφορίας 

Οι κτηνοτρόφοι έχουν περιθώριο 10 περίπου ηµερών για να υποβάλλουν 
τις παρατηρήσεις τους για όποιες βελτιώσεις επί της απόφασης.

Βγαίνουν στις 18 Νοέµβρη 
τα τρακτέρ στην Καρδίτσα 

Τη διοργάνωση αγροτικού συλλαλητηρίου 
µε τρακτέρ στις 28 Νοεµβρίου στην πλατεία 
Καρδίτσας αποφάσισαν οι αγροτικοί 
Σύλλογοι, σε σύσκεψη τους. Κατά τη 
διάρκειά της οι εκπρόσωποι των αγροτικών 
συλλόγων µετέφεραν τη διάχυτη αγωνία 
που επικρατεί στον κάµπο του νοµού 
σχετική µε τη διαρκώς επιδεινούµενη 
κατάσταση που έχει οδηγήσει σε οριακό 
σηµείο τον αγροτικό κόσµο.

Τελιγιορίδου σε Κασαπίδη
για µηνύσεις στο γάλα

Απάντηση σε σκληρή γλώσσα στη µηνυτήρια 
αναφορά του βουλευτή Κοζάνης Γιώργου 
Κασαπίδη κατά παντός υπευθύνου για την 
ελληνοποίηση γάλακτος, έδωσε η Ολυµπία 
Τελιγιορίδου. Η υφυπουργός ανέφερε ότι 
«πρώτα ο κ. Κασαπίδης έπρεπε να µηνύσει τον 
πρόεδρο της Ν∆ και τους ευρωβουλευτές της 
παράταξης που µε την ψήφο τους προέβησαν 
σε εγκληµατική ενέργεια κατά τα λεγόµενά 
του για την φέτα, στις 17 Μαρτίου 2017».

Τσεκάρισµα για την ΚΑΠ
στο συµβούλιο γεωργίας 

∆ύο εκθέσεις προόδου αναφορικά µε τις 
εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στα 
προπαρασκευαστικά όργανά του σχετικά µε 
τις προτάσεις κανονισµού της Κοµισιόν που 
αφορούν τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και 
την παρακολούθηση της ΚΑΠ και την κοινή 
οργάνωση των γεωργικών προϊόντων, θα 
κληθούν να εξετάσουν οι υπουργοί γεωργίας 
στην επικείµενη σύνοδο που θα λάβει χώρα τη 
∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου, στις Βρυξέλλες.

Αίτηση προστασίας από 
τους πιστωτές κατέθεσε η ΕΒΖ 

Αίτηση για την προστασία από τους πιστωτές της, 
κατέθεσε στις 14/11/2018 στο Μονοµελές 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η ΕΒΖ. Εναντίον της 
αίτησης, η απόφαση της οποίας αναµένεται µέχρι 
τέλος ∆εκεµβρίου, τάχθηκε το ελληνικό δηµόσιο, 
ενώ υπέρ ήταν η Τράπεζα Πειραιώς που αποτελεί 
και τον µεγαλύτερο πιστωτή της εταιρείας. Με την 
αίτηση της η ΕΒΖ ζητά προστασία από τους πιστωτές 
της ενόψει της κατάθεσης σχεδίου εξυγίανσης στο 
πλαίσιο του Πτωχευτικού Κώδικα αρθ 106. 

Ειδήσεις
 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
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ΕΝΙΟ ΜΟΡΙΚΟΝΕ
ΣΥΝΘΕΤΗΣ
«Ποτέ δεν έχω εκφράσει 
αρνητικές δηλώσεις για 
την Ακαδηµία ή τον 
Κούεντιν ή τις ταινίες του 
και δεν θεωρώ σκουπίδια 
τις ταινίες του. Έχω δώσει 
εντολή στο δικηγόρο µου 
στην Ιταλία να προχωρήσει 
σε αστικά και ποινικά 
µέτρα. Ο Ταραντίντο είναι 
σπουδαίος σκηνοθέτης».

ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟ
«Συχνά νιώθω άσχηµα πριν 
κάνω ένα αρνητικό σχόλιο. 
Ωστόσο, κάθε οντισιόν 
διαρκεί αρκετή ώρα, µπορεί 
να σου ξεφύγει κάτι που να 
ακούγεται µεµονωµένα ως 
πολύ αρνητικό. Έχω 
συγκρατηθεί πολλές φορές, 
όµως έχω παρεκτραπεί και 
πολλές φορές. Είµαι άπειρη 
κι αυθόρµητος άνθρωπος».

ΜΙΜΗΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
«Ο Τσίπρας είναι νέος και 
θα κριθεί σε βάθος χρόνου, 
µοιάζει µε ποδοσφαιριστή 
που κρατάει τη µπάλα στα 
πόδια του κι όταν κάνει ένα 
λάθος σπεύδει να το 
διορθώσει, άλλοτε σωστά 
και άλλοτε µε λάθος τρόπο. 
Σύντοµα θα τεθεί το θέµα 
αν ο παίκτης που κρατά τη 
µπάλα βλέπει και δίχτυα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΠΑ∆ΕΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Γιαλατζή
Άφωνος έµεινε ο πρόεδρος της 
∆ιεπαγγελµατικής κρασιού όταν 
τον πήρε, όπως λέει, ένα παιδί 
που ασχολιόταν µε λάδια για να 
τον ρωτήσει τα σχετικά γιατί θα 
εκπροσωπούσε την Ελλάδα στα 
ευρωπαϊκά όργανα για το κρασί. 
«Του λέω έχει διαφορά παιδί µου 
το ελαιόλαδο µε το κρασί», 
περιγράφει ο Βαγγέλης 
σχολιάζοντας ότι συµµετέχουν 
γιαλατζή οργανώσεις...

 

Μαγιάτικα
Προκαλεί λέει ο Πετράκος ο 
επί της Γεωργίας υπουργός, 
που ‘ναι και γεωπόνος µε αυτά 
που είπε στους Μεσσήνιους 
ελαιοπαραγωγούς για τη 
δακοκτονία, ότι δηλαδή για 
όλα φταίει ο καιρός και η 
κλιµατική αλλαγή. Κλιµατική 
αλλαγή κι ότι το πρόγραµµα 
κατά της δακοπροσβολής 
ήρθε µετά το δάκο; Ο Σταύρος 
µιλά τώρα για Μάιο...

 

Χύµα
Τσίκι, τσίκι µε το τσίκι, στο θέµα 
των διήµερων η κυβέρνηση, 
που εµφανίζεται να κάνει τα 
στραβά µάτια επιτρέποντας 
επιπλέον ποσότητες για ιδιωτική 
κατανάλωση, αφήνοντας όµως 
αυτούς που εκµεταλλεύονται το 
καθεστώς να πωλούν χύµα 
τσίπουρο. Για ποια κεφάλαια 
µιλά, ο εκ Οµορφοχωρίου 
βουλευτής από ποσότητες που 
αφορούν την ιδία χρήση;

Με δραµαµίνες οι υπηρεσιακοί στη Βάθη

Καλά, οι κινήσεις του υπουργού της πλατείας προσοµοιάζουν µε 
αυτές που γίνονται όταν αλλάζει µια κυβέρνηση, που βλέπουµε 
για παράδειγµα αλλαγές µέχρι και στον καφετζή του κυλικείου. 
Στο βρόντο τα «νοικοκυρέµατα» και το «έργο» του Βαγγέλη, που 
αναγνωρίστηκαν µόνο στην τελετή παράδοσης-παραλαβής. Κά-
πως έτσι, αθόρυβα, πάνε κι έρχονται πρόσωπα σε καίριες θέσεις 
στη διοικητική µηχανή, χωρίς να ξέρουµε βέβαια αν είναι για να 
πάρει µπρος. Ζητούµενο, παραµένει πάντα το παραγωγικό απο-
τύπωµα στον πρωτογενή τοµέα και όχι αποφάσεις για τα... µάτια, 
που φέρνουν σύγχυση, µε µικροκοµµατικό όφελος. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στην κουβέντα που 
γίνεται για την αλλαγή 
του Συντάγµατος θα 
ρίξει λέει ο Σταύρος 
την πρόταση για 
λύση στο θέµα των 
αµπελοτεµαχίων 
που «βρίσκουν» στους 
δασικούς χάρτες µε βάση 
τις αεροφωτογραφίες 
του 1945.

Φανταστείτε τι 
έχει να γίνει µε τα 
στρατηγικά σχέδια 
της ΚΑΠ, αν για την 
αξιολόγηση τους γίνει 
αυτό που γίνεται µε 
τα Σχέδια Βελτίωσης. 
Οι µηχανηµατάδες 
ανησυχούν ότι η 
αξιολόγηση µπορεί 
να τραβήξει ως και 
το τέλος του 2019.

Υβρίδια
 Καλά στο υπουργείο της 

πλατείας η ηγεσία δέχεται 
ξεχωριστά στο γραφείο της 
κάθε φορέα που την 
επισκέπτεται; Οι τρεις 
διαφορετικές φωτογραφίες 
του καθένα από τους 
επικεφαλής της Βάθη, µε 
τους εκπροσώπους των 
γεωπόνων, αυτό µαρτυρά.  

 Άραγε είπαν και τα ίδια 
ή ο καθένας είχε την 
προσωπική του ατζέντα σε αυτά 
που υποσχέθηκαν στην ΠΟΣ..., 
που σηµειωτέον πέραν των 
προσλήψεων δεν έγινε 
κάτι άλλο γνωστό.

 Οι συσκέψεις και οι εγκύκλιοι 
δεν παράγουν από µόνες τους 
απτό αποτέλεσµα, λέει ο Μάξιµος 
(έδωσα τη µάχη στο γάλα), που 
θέτει θέµα προσλήψεων νέων 
κτηνιάτρων για την αποτροπή 
εισόδου της πανώλης των 
χοίρων στη χώρα µας.

;

ΜΠΟΜΠΙ ΜΠΡΑΟΥΝ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Το γήπεδο του 
Παναθηναϊκού είναι τόσο… 
ουάου. Είναι τρελό. Και οι 
οπαδοί µας στον Πειραιά 
ήταν επίσης τρελοί. Πάντα 
θέλεις να παίζεις σε τέτοιο 
περιβάλλον, απέναντι σε 
αιώνιους αντιπάλους και 
οπαδούς. Το να κερδίζεις 
σε τέτοια γήπεδα είναι 
υπέροχο κατόρθωµα».

Ούτε µοντέλο 
της Zeus+Dione!

Ασυνεννοησία διαπιστώνεται - όπως 
µαθαίνουµε από παθόντες – µεταξύ 
ΟΠΕΚΕΠΕ και ΚΥ∆ για το θέµα των 
ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες. 
«Πήραµε τηλέφωνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και 
µας είπαν να πάµε να κάνουµε τις 
ενστάσεις στα ΚΥ∆. Από εκεί µας είπα δεν 
είµαστε αρµόδιοι και να απευθυνθούµε στα 
δασαρχεία. Τελικά κανείς δεν µας 
ενηµερώνει», ήταν τα λόγια παραγωγού 
από την Πελοπόννησο. Κι όλα αυτά, µόλις
ένα µήνα πριν την εξόφληση του τσεκ. 
Προλαβαίνουν άραγε να συνεννοηθούν;      

∆ουλίτσα φαίνεται ότι γίνεται από το 
τηλέφωνο. Μετά τις διαβεβαιώσεις του 
υπουργού για το ξαναστήσιµο του χάρτη των 
εξισωτικών αποζηµιώσεων, τώρα 
συνεννοούνται τηλεφωνικά και για τα 
προβλήµατα στη φετινή ελαιοκοµική χρονιά. 
Όπως έγινε γνωστό «σε συνεχή επικοινωνία 
και συνεργασία µε τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης βρίσκεται ο Περιφερειάρχης 
Πέτρος Τατούλης, προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της µείωσης 
της ελαιοπαραγωγής». Κάπως έτσι γλιτώνει 
και τα µεταφορικά έξοδα…

Έτρεξε να παραιτηθεί -λένε- για να µην 
τον… παραιτήσουν. Ο λόγος για τον πρώην 
πλέον πρόεδρο του ΕΦΕΤ που µετά από 6 
σχεδόν χρόνια στον Φορέα αποφάσισε να 
αποχωρήσει. Προσπαθούσε, όπως 
µαθαίνουµε, και τα προηγούµενα χρόνια να 
πει το αντίο, αλλά ο φίλος του Βαγγέλης 
τον έπειθε να µείνει. Είχε το χάρισµα της 
πειθούς, εδώ που λέµε ο απερχόµενος. 

Απόφαση µε την οποία ασκείται κρατική 
εποπτεία στους αγροτικούς 
συνεταιρισµούς ενεργοποιείται µε ΦΕΚ 
που υπογράφει ο ίδιος ο υπουργός. 
Σύµφωνα µε αυτή, αν τη διαβάσει κάποιος 
προσεκτικά, οι υπάλληλοι/ελεγκτές θα 
έχουν πλέον δικαιώµατα και ανακριτικού 
υπαλλήλου. Θα µπει άραγε τάξη µε αυτόν 
τον τρόπο; Αν ήταν τόσο απλό δεν θα είχε 
εφαρµοστεί τόσα χρόνια; αναρωτιώµαστε.

Βρήκαν δουλειά κάποιοι δικηγόροι από 
ό,τι λένε στην Agrenda συνταξιούχοι του 
ΟΓΑ, που θέλουν να κινήσουν την 
διαδικασία για τα αναδροµικά. Έχει βγει 
µάλιστα και σχετικός τιµοκατάλογος. Αν η 
αγωγή είναι οµαδική η τιµή ορίζεται στα 
35-50 ευρώ. Στη περίπτωση που ένας 
συνταξιούχους επιλέξει το δρόµο της 
ατοµικής αγωγής, τότε η αµοιβή του 
δικηγόρου κυµαίνεται από 300 έως και 
900 ευρώ. Έτσι… να κινείται το χρήµα! 
Επίσης, κάτι µας λένε και για ποσοστά 
επί του ποσού των αναδροµικών…  

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
πορεί εδώ στην Ελλά-
δα να ζούµε την ευ-
δαιµονία µιας ακό-
µη µακράς προεκλο-

γικής περιόδου, όµως τα µηνύ-
µατα που έρχονται αυτό τον και-
ρό από τον διεθνή µας περίγυρω 
δείχνουν ιδιαίτερα ανησυχητι-
κά. Ήδη οι αναλυτές κάνουν λό-
γο για επιβράδυνση του ρυθµού 
της παγκόσµιας ανάπτυξης. Την 
ίδια στιγµή, οι άτσαλες κινήσεις 
στην πολιτική σκακιέρα (Τραµπ, 
Brexit, λαϊκιστές, άκρα δεξιά) σε 
συνδυασµό µε µια σειρά από α-
στάθειες στα γεωπολιτικά (Ιράν, 
Συρία, Νότια Σινική Θάλασσα) ε-
νισχύουν τις αβεβαιότητες και κά-
νουν τα επενδυτικά κεφάλαια να 
είναι όλο και πιο επιφυλακτικά. 

 Το φτέρνισμα  
ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ενδεχοµένως, ε-
µείς αγρότες είµαστε, τι µας νοιά-
ζουν όλα αυτά; Η απάντηση έχει 
ως εξής: Πρώτον, µας νοιάζουν 
και µας παρανοιάζουν γιατί ο κό-
σµος έχει γίνει ένα µεγάλο χωριό 
και όταν φτερνίζεται η Σαουδι-
κή Αραβία πουντιάζει η Αµερική.
∆εύτερον, οι δοµές της ελληνικής 
γεωργίας και κατ’ επέκταση οι Έλ-
ληνες αγρότες έχουν µείνει τόσο 
πίσω από τις παγκόσµιες εξελί-
ξεις που µε δυσµενές το διεθνές 
περιβάλλον πολύ δύσκολα θα α-
νταπεξέλθουν στις προκλήσεις.

  Τραχανάδες 
Μόνο που στις πολιτισµένες χώρες 
και κοινωνίες τα πράγµατα εί-
ναι απλά, εδώ όλα τα κάνου-
µε δύσκολα. Στον αγροτι-
κό χώρο για παράδειγµα τι 
λέει η λογική; Ότι οι βασι-
κές υποδοµές υλοποιού-
νται από τους συνεταιρι-
σµούς και το κράτος και 
τα υπόλοιπα είναι δου-
λειά της κάθε αγροτικής 
εκµετάλλευσης ή σε κάποιο 
βαθµό και των Οµάδων Πα-
ραγωγών. Αµ, δε... που είναι 
έτσι, τα πράγµατα.

 Φαντασιώσεις
ΜΟΝΟ στην Ελλάδα, οι συνεται-
ριστικές υποδοµές που δηµιουρ-
γήθηκαν µετά από κόπους δεκαε-
τιών, απαξιώνονται ή περνούν µε 
συνοπτικές διαδικασίες σε «ξένα 
χέρια». Την ίδια στιγµή, χρήσιµες  
καινούργιες εγκαταστάσεις, για 
τις οποίες µάλιστα προβλέπεται 
πλήρης χρηµατοδοτική κάλυψη 
από τα αναπτυξιακά προγράµµα-
τα, αντί να είναι αντικείµενο αξι-
όπιστων δηµόσιων οργανισµών, 
ανατίθενται σε αµφιβόλου σοβα-
ρότητας ιδιωτικά µορφώµατα, τα 
οποία ταλαιπωρούν µε τις... φα-
ντασιώσεις τους, τους πραγµατι-
κούς συντελεστές της αγροτικής 
παραγωγής.

 Σήκω να κάτσω 
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ καιρό µάλι-
στα, οι άνθρωποι έχουν στην κυ-
ριολεξία ξεσαλώσει. Αφού «έφα-
γαν και ήπιαν» µε το κακόµοιρο 
το ΟΣ∆Ε, τώρα έχουν βάλει πλώ-
ρη για τα... εύφορα λιβάδια της 
ευφυούς γεωργίας. Όπως µάλι-
στα οι ίδιοι διαδίδουν, τα περι-
θώρια είναι πολλά! Με βάση το 
σκεπτικό τους, η ψηφιακή επο-
χή -στην οποία εκείνοι θα µας βά-
λουν- θα φέρει σηµαντική µείω-
ση των εισροών, άρα και εξοικο-
νόµηση στο κόστος παραγωγής. 
Μόνο που το όποιο όφελος δεν 
θα το καρπωθεί ο αγρότης, αντί-
θετα µε βάση το σχέδιό τους θα 
χρηµατοδοτούνται οι δικές τους 

υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, το 
σχέδιό τους είναι... σήκω ε-

σύ να κάτσω εγώ!

 Μ’ ένα κουμπί 
ΑΝ ΕΙΧΕ λέει εφαρµοσθεί 
το σύστηµα της ευφυούς 
που πρεσβεύουν όχι µό-
νο θα είχαν σωθεί τα φιλµ 
προστασίας των αµπελιών 
στην Κορινθία αλλά και θα 
είχε έρθει και η αποζηµίω-
ση του ΕΛΓΑ πριν τη ζηµιά.   

Οι άνθρωποι έχουν 
στην κυριολεξία 
ξεσαλώσει. Αφού 
έφαγαν και ήπιαν 
µε το κακόµοιρο το 
ΟΣ∆Ε, τώρα έχουν 
βάλει πλώρη, για 
τα...εύφορα λιβάδια 
της ευφυούς 
γεωργίας

Ε
άν αναρωτιέστε ποιο «κοµµάτι» από το 
βαρέλι του πετρελαίου είναι υπεύθυνο 
για την κατάρρευση των τιµών του αρ-
γού τον τελευταίο µήνα, µην ψάχνε-

τε άλλο: είναι οι οδηγοί όλου του κόσµου. Τα 
συµβόλαια βενζίνης RBOB του Nymex -τα οποία 
συνήθως αποτιµώνται µε premium έναντι της 
πρώτης ύλης τους, του αργού πετρελαίου -δια-
πραγµατεύονται ολοένα και πιο φτηνά σε σχέ-
ση µε το Brent για πρώτη φορά από το 2011. 
Αντίστοιχα και στη Σιγκαπούρη, η βενζίνη 92 
RON ήταν φθηνότερη από το αργό πετρέλαιο 
Tapis τις τελευταίες εβδοµάδες. Αυτό δεν αποτε-
λεί απαραίτητα καταστροφή για τα διυλιστήρια, 
τα οποία µπορούν να καλύψουν τις ζηµιές τους 
στη βενζίνη µε κέρδη από προϊόντα µε καλύτε-
ρη απόδοση όπως το ντίζελ. Ωστόσο, αποτελεί 
ένδειξη ότι οι καταναλωτές στις αναδυόµενες 
αγορές, που πλήττονται από την άνοδο των τι-
µών του πετρελαίου το 2018 σε συνδυασµό µε 
την αποδυνάµωση των νοµισµάτων τους, εί-
ναι πιθανό να µειώσουν δραµατικά τη ζήτηση.

Οι τιµές των κυριότερων προϊόντων βενζίνης 
στην Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και την Ινδία έχουν 
υποχωρήσει από τις αρχές Οκτωβρίου. Αυτό δεν 
είναι ακόµα αρκετό για να προκληθεί µία αναζω-
πύρωση της ζήτησης. Στον Περσικό Κόλπο, τα α-

ποθέµατα ελαφρών 
αποσταγµάτων - κυ-
ρίως βενζίνης - έχουν 
σηµειώσει υψηλά επί-
πεδα ρεκόρ. Το πρό-
βληµα είναι ότι ο κό-
σµος έχει πάρα πολ-
λά από τα ελαφριά 
προϊόντα του αργού 
που είναι τα πλέον 
κατάλληλα για την 
παραγωγή βενζίνης 

και πολύ λίγες από τις πιο βαριές ποικιλίες που 
είναι καλύτερες για το πετρέλαιο ντίζελ, το αε-
ριωθούµενο καύσιµο και το µαζούτ.

Στην Αµερική, η πετρελαιοπηγή στο δυτικό Τέ-
ξας παράγει κυρίως ελαφρύ, γλυκό αργό. Εν τω 
µεταξύ, οι πηγές βαρύτερου πετρελαίου παρου-
σιάζουν προβλήµατα: η παραγωγή του Μεξικού 
υποχωρεί εδώ και µια δεκαετία, ενώ η Βενεζουέ-
λα οδεύει προς την κατάρρευση[...].Εν τω µεταξύ, 
το επόµενο έτος θα κάνει την εµφάνισή του ένα 
µεγαλύτερο ζήτηµα: Οι εκκρεµείς κανόνες του 
∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού σχετικά µε 
την περιεκτικότητα σε θείο στα καύσιµα πλοίων, 
οι οποίοι είναι πιθανό να προκαλέσουν αυξηµέ-
νη κατανάλωση µεσαίων αποσταγµάτων ως υπο-
κατάστατο των πιο ρυπογόνων µαζούτ. [...].Μην 
υπολογίζετε το ενδεχόµενο τα µεσαία αποστάγ-
µατα του πετρελαίου να αρχίσουν να αποτελούν 
ένα πιο σηµαντικό παράγοντα για τις τιµές - ή την 
πιθανότητα οι φθηνότερες τιµές χάρη στο selloff 
του τελευταίου µήνα να κάνουν τελικά τους αν-
θρώπους να οδηγήσουν ξανά.

*ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ BLOOMBERG

Για την πτώση 
στο αργό 
φταίνε οι οδηγοί

ΤOY  ΝΤΕΪΒΙΝΤ 
ΦΙΚΛΙΝΚΓ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στην οικογενειακή επιχείρηση της 
Φάρµας Κουκάκη είναι δύσκολο να 
πεις µε σιγουριά ποιος κάνει τα πιο 
πολλά. Ο κυρ Κώστας, ο πατέρας,  
ξεκίνησε αυτή τη δουλειά µαζί µε τη 
σύζυγό του Όλγα, ιδρύοντας το 1977 
την πρότυπη αγελαδοτροφική µονά-
δα των Κάτω Αποστόλων στο Κιλκίς, 
πουλούσε για καιρό το γάλα πόρτα - 
πόρτα και µέχρι σήµερα δίνει καθη-
µερινά πρώτος το παρών. 

Ο µεγαλύτερος γιός, Θανάσης, πρό-
εδρος και διευθύνων σύµβουλος σήµε-
ρα, πιστώνεται το καινούργιο ξεκίνηµα 
και τη «µεγάλη µπαλιά» το 2009, όταν η 
επιχείρηση µεταφέρθηκε στις νέες σύγ-
χρονες εγκαταστάσεις των 5.000 τ.µ.
Πλάτη έχει βάλει πάντως και ο άλλος 
γιός, ο Παναγιώτης, που σπούδασε σε 
τµήµα ζωικής παραγωγής, «τρέχει» 

τον σταύλο και ταυτόχρονα καθοδη-
γεί το δίκτυο των 40 εκµεταλλεύσεων 
από τις οποίες παραλαµβάνει το γάλα 
η Φάρµα Κουκάκη. Το βέβαιο είναι ό-
τι η γαλακτοβιοµηχανία έχει συνδέσει 
τη φήµη της µε την παραγωγή προϊό-
ντων µε σφραγίδα γνησιότητας και υ-
ψηλής προστιθέµενης αξίας. Κατάφε-
ρε, µάλιστα, σε δύσκολες εποχές, να 
κατοχυρώσει τη θέση της στην αγορά 
γαλακτοκοµικών, µε τα προϊόντα της 
να φτάνουν αυτό τον καιρό σε δεκάδες 
χώρες, από την Ιβηρική ως την Ασία.

«Ο ρυθµός ανάπτυξης των εξαγω-
γών µας είναι σταθερά διψήφιος» α-
νέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του 
ο διευθύνων της οµώνυµης επιχείρη-
σης Θανάσης Κουκάκης, υπογραµ-
µίζοντας ότι: «Σε όλη την προϊοντική 
µας γκάµα κυριαρχεί η επιµονή και 
η αφοσίωσή µας για υψηλών προδια-
γραφών ποιοτικά χαρακτηριστικά, που 
έχουν ως βάση το ελληνικό φρέσκο 
γάλα. Τα προϊόντα µας παράγονται 
µε φροντίδα, καθώς πρώτα τα δίνου-
µε στα παιδιά µας και κατόπιν προω-
θούνται στους καταναλωτές».

Άλλωστε, η ενασχόληση µε το γάλα 
δεν ήταν κάτι καινούργιο για την οι-
κογένεια Κουκάκη. Πολύ πριν ο κυρ 
Κώστας εγκατασταθεί στην περιοχή  
µεταξύ Πάικου και Κρουσίων στο Κιλ-
κίς για να βάλει µπρος την αγελαδο-
τροφική µονάδα το 1997, η οικογέ-
νειά του στην Ανατολική Θράκη είχε 
δεσµούς και ιστορία µε την παραγω-
γή αγελαδινού γάλακτος. 

 Γεγονός είναι, επίσης, ότι από τα 
πρώτα χρόνια που ξεκίνησε το εγχεί-
ρηµα της Φάρµας Κουκάκη, η τοπι-
κή κοινωνία υποδέχθηκε τα προϊό-
ντα της µε ενθουσιασµό, δίνοντας κί-
νητρα στην οικογενειακή επιχείρηση 
να επεκτείνει τις δραστηριότητές της 
και να δοκιµάσει τις αντοχές της πει-
ραµατιζόµενη µε νέα προϊόντα. Έτσι, 
το αγελαδινό γάλα και το γιαούρτι, α-
κολούθησαν  µια σειρά από γαλακτο-
κοµικά προϊόντα, όπως το αριάνι, το 
κεφίρ, το ρυζόγαλο, οι κρέµες κ.α. 

Αυτό, πάντως, που κάνει τη διαφο-
ρά στη Φάρµα Κουκάκη είναι η πρώτη 
ύλη. Η επιχείρηση φροντίζει σχολαστι-
κά έτσι ώστε το γάλα που συγκεντρώ-
νει καθηµερινά από τις κτηνοτροφι-
κές εκµεταλλεύσεις µε τις οποίες συ-
νεργάζεται να είναι φρέσκο, µετρηµέ-
νο και απαλλαγµένο από κάθε είδους 
µικροβιακό φορτίο, να προέρχεται, ό-
πως λέµε, από τη φύση.  Αυτό βέβαια 
σηµαίνει ότι γίνεται πολύ δουλειά.

Σκέφτεται σαν γελαδάρης
Στη Φάρμα Κουκάκη αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η πίστη στην πρώτη ύλη

Ο Θανάσης Κουκάκης, γιος του 
Κωνσταντίνου και της Όλγας, µαζί 
µε τα δύο του αδέρφια αποτελούν 
την ψυχή της οµώνυµης 
γαλακτοβιοµηχανίας, µε έδρα της 
στους Κάτω Αποστόλους Κιλκίς. 
Το 1999, ο Θανάσης Κουκάκης 
φτιάχνει µια οικοτεχνία που 
µεταποιεί το γάλα των γονιών του, 
δηµιουργώντας έτσι τη Φάρµα 
Κουκάκη και το 2009 η επιχείρηση 
εκσυγχρονίζεται, µετακοµίζοντας 
σε µια πρότυπη µονάδα 5.000 τ.µ.. 
Σήµερα είναι διευθύνων σύµβουλος 
της επιχείρησης, στην έδρα της 
οποίας βρίσκεται το υπερσύγχρονο 
εργοστάσιο, τα γραφεία διοίκησης, 
οι σταβλικές εγκαταστάσεις και οι 
φυτικές καλλιέργειες απ’ όπου 
παράγονται οι ζωοτροφές. 

Πέρασαν πάνω απο 40 χρόνια απ’ όταν ο Κώστας και η Όλγα 
Κουκάκη δηµιούργησαν το 1977 µια µικρή κτηνοτροφική 
µονάδα. Το 1999, ο γιος τους Θανάσης, φτιάχνει µια οικοτεχνία 
που µεταποιεί το γάλα των γονιών του, δηµιουργώντας έτσι τη 
Φάρµα Κουκάκη, ενώ το 2009, η επιχείρηση εκσυγχρονίζεται, 
µετακοµίζοντας σε µια πρότυπη µονάδα 5.000 τ.µ.

Θανάσης Κουκάκης

Κέντρο διανοµής
Το Κέντρο διανοµής 

των προϊόντων µαζί µε 
τη δοµή της Εµπορικής 
διεύθυνσης της Φάρµα 
Κουκάκη βρίσκεται στη 
Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης

Με ιστορία χρόνων
 Πριν το 1997, η 

οικογένεια του Κώστα 
Κουκάκη στην Ανατολική 
Θράκη είχε δεσµούς και 

ιστορία µε την παραγωγή 
αγελαδινού γάλακτος

Επιµονή 
στην ποιότητα

Το γάλα στη Φάρµα 
Κουκάκη είναι 100% 

ελληνικό και προέρχεται 
από ντόπια ζώα, τα οποία 

µάλιστα σιτίζονται από 
εγχωρίως παραγόµενες 

ζωοτροφές

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Πρώτη φορά φτάνουν
µέχρι την Αγγλία 
τα ελληνικά κρασιά 

Στις 20-22 Μαΐου 2019 στον 
εκθεσιακό χώρο Olympia, στο 
∆υτικό Κένσινγκτον η έκθεση 
κρασιού, όπου θα εκπροσωπηθεί 
για πρώτη φορά το ελληνικό 
κρασί υπό την αιγίδα της 
Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Αµπέλου και Οίνου 
(Ε∆ΟΑΟ) και του Συνδέσµου 
Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) στην 
κατηγορία Wines of Greece. 
Ο κλάδος του κρασιού στο 
Ηνωµένο Βασίλειο παράγει 
έσοδα 17,3 δις λίρες. Το 22,6% 
των πωλήσεων αφορά φιάλες 
των 15-23 λιρών, ενώ η χώρα 
εισήγαγε από την ΕΕ κρασιά 
αξίας 2.5 δις ευρώ το 2017, 
κυρίως από την Ιταλία, τη 
Γαλλία, την Ισπανία, τη 
Γερµανία και την Αυστρία. 
Προθεσµία δήλωσης 
συµµετοχής: 19 Νοεµβρίου 
2018. Τηλ: 2312 315 310 /
email: events@reco-exports.gr

 Μέχρι 18 Νοεµβρίου οι 
δικαιούχοι της Βιολογικής 
Κτηνοτροφίας ολοκληρώνουν 
ηλεκτρονικά την ετήσια 
απογραφή του ζωικού 
κεφαλαίου των 
εκµεταλλεύσεων 
αιγοπροβάτων.

 Μέχρι 23 Νοεµβρίου οι 
ενστάσεις κατά των 
αποτελεσµάτων ελέγχων µέσω 
τηλεπισκόπησης στα πλαίσια 
της Βασικής Ενίσχυσης 2018.

 Παράταση έως 23 Νοεµβρίου 
για το Μέτρο της Συνεργασίας 
που αφορά τη σύσταση 
Επιχειρησιακών Οµάδων 
αγροτών και άλλων φορέων.

 Έως 14 ∆εκεµβρίου αιτήσεις 
για την επιµόρφωση των 
Γεωργικών Συµβούλων

 Υποβολή αντιρρήσεων για 
δασικούς χάρτες που 
αναρτήθηκαν Ιούνιο-Ιούλιο 
2018, έως 15 Ιανουαρίου. 

 Από 29 Νοεµβρίου έως 24 
∆εκεµβρίου η περίοδος 
εµπορίας χριστουγεννιάτικων 
δέντρων.
 Ψηφιακά υποβολή δηλώσεων 

παραγωγής, επεξεργασίας και 
εµπορίας αµπελοοινικών 
προϊόντων µέχρι 15/01/19.

ΛΟΝ∆ΙΝΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ



Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 Agrenda 51ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Στην Κτηνοτροφική
Βαγίων ζωοτροφές
«µε κλίµα» 
Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος LIFE 
«Forage4Climate» θα εξηγηθούν την Παρασκευή 
23 Νοεµβρίου στις 10:30πµ στις εγκαταστάσεις της 
Κτηνοτροφικής Βαγίων. Βασικός σκοπός του έργου 
που υλοποιείται στις ευρωπαϊκές περιοχές όπου 
παράγεται αιγοπρόβειο και αγελαδινό γάλα είναι 
να αναδείξει τον τρόπο µε τον οποίο τα συστήµατα 
χρήσης διαφορετικών χονδροειδών ζωοτροφών για 
παραγωγή γάλακτος µπορούν να µετριάσουν την 
κλιµατική αλλαγή. Θα αναλυθεί µια σειρά ορθών 
γεωργικών πρακτικών µε επιστηµονικούς 
υπεύθυνους τον οµότιµο καθηγητή Γεώργιο Ζέρβα 
και τη Dr Maria Teresa Pacchioli. Πληροφορίες στο 
τηλ: 6946063621 και στο email: gzervas@aua.gr.

Βγαίνει στην πόλη
φέτος ο Χάρτης
των γεύσεων 
Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 ∆εκεµβρίου στο 
Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης (Λεωφόρος 
Στρατού 3, Θεσσαλονίκη), µερικές από τις πλέον 
σηµαντικές φιάλες του ελληνικού αµπελώνα, αλλά 

και ξεχωριστές ετικέτες από τον παγκόσµιο 
αµπελώνα καθώς και κρασιά εσοδείας 2018 και 
νέες ετικέτες, περιµένουν τους επισκέπτες. Οι 
οινόφιλοι θα παραλαµβάνουν στην είσοδο µαζί µε 
το ποτήρι γευστικής δοκιµής για τα περισσότερα 
από 1000 κρασιά και σηµειωµατάριο της Wine 
Plus. Ο Χάρτης των Γεύσεων «θα βγει και στην 
πόλη» υποστηρίζοντας οινικές εκδηλώσεις σε 
wine bars/bistrot της πόλης το Νοέµβριο.

Οι καλύτεροι  
κόκκινοι οίνοι 
από έντεκα χώρες 

Την Κυριακή 18 Νοεµβρίου η 
εκδήλωση «Μεγάλα Κόκκινα 
Κρασιά» στο ξενοδοχείο 
Μεγάλη Βρεταννία, ώρα 
12:00µµ – 20:00µµ. Τα 
ελληνικά οινοποιεία θα 
προσφέρουν το καλύτερο 
κόκκινο κρασί τους από την 
τρέχουσα εσοδεία δίπλα 
στο ίδιο παλαιωµένο κρασί. 
Συµµετέχουν οινοποιεία 
από άλλες 10 χώρες. 
Λόγω της σπανιότητας των 
περισσότερων κρασιών, 
κάποια απαιτούν αντίτιµο 
για τη δοκιµή τους.

BOIΩTIA

ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνικά τρόφιµα 
στο Βουκουρέστι 

Το Greek Food Show θα 
πραγµατοποιηθεί 18-20 
Ιανουαρίου 2019 στην 
πρωτεύουσα της Ρουµανίας. 
Η έκθεση διοργανώνεται από 
την Economotechniki  και τη 
Northevents µε την υποστήριξη 
του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης, της ελληνικής 
Πρεσβείας στο Βουκουρέστι 
και του Ελληνορουµανικού 
Επιµελητηρίου. Η Ελλάδα εξάγει 
στη Ρουµανία ελαιόλαδο, 
γαλακτοκοµικά, εσπεριδοειδή, 
κονσερβοποιηµένα φρούτα και 
λαχανικά, µπισκότα, προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 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 κατάστα-
ση εγκυµοσύνης. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6986/077326.

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

Πωλούνται 6 πρόβατα ή ανταλλάσσο-
νται µε µικρό µοσχαράκι. Περιοχή Ηλεί-
ας. Τηλ.6981/176855.

Πωλούνται 6 αγελάδες γαλα-
κτοπαραγωγής. Περιοχή Κοζάνης. 
Τηλ.6936/369468. 

Πωλούνται 15 αγελάδες 3 ετών, σε κα-
τάσταση εγκυµοσύνης και 2 ταύροι. Περι-
οχή Ελασσόνα. Τηλ.6944/544712.

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Γερµα-
νοχιώτικα, Ασσάφ, Αβάσι, γίδια Αλ-
πίν, Μούρθια, Ζάνε, Τόκεµπορτ, αγελά-
δες και µοσχάρια. Τηλ.6982/619546, 
6974/916517.

Πωλούνται δικαιώµατα. Τηλ. 
6982/619546, 6974/916517.

Πωλούνται µοσχάρια 5-9 µηνών Λιµου-
ζίν, Σβιτς και Σαρολέ. Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 300 πρόβατα Μυτι-
λήνης πολύ καλά. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6936/990400.

∆ίνονται προς ανταλλαγή µε γίδια 10 
αρνάδες Λακόν και 15 πρόβατα Χιώ-
τικα ετοιµόγεννα. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται γαλοπούλες Buff διάφο-
ρα χρώµατα, αρνάδες Ασσάφ και κα-
τσίκια αρσενικά και θηλυκά ∆αµασκού 
από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.2102/481897, 6972/807389.

Πωλούνται 150 γίδια και 200 πρό-
βατα Λακόν. Περιοχή Γρεβενά. 
Τηλ.6947/004517.

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγω-
γής φυλών Λίµουζιν, Blue Βελγίου και 
Σίµενταλ 6-7 µηνών. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ.6906/779402.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο 
από παραγωγό, µε δυνατότητα µεταφο-
ράς στο χώρο σας. Τηλ.6986/824541.

Πωλούνται άλογα παραγωγικά Πίνδου 
µε χαρτιά. Τιµή 400€ έκαστο. Περιοχή 
Αριδαίας. Τηλ.6938/081272.

Πωλούνται ετοιµόγεννα πρόβατα Ασάφ 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής µε ετήσια 
απόδοση 700 κιλά γάλα το καθένα τη 
σεζόν και µιλιόρες. Τηλ.6906/512460.

Πωλούνται 44 αγελάδες Σβίτς και Σα-
ρολέ σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Τιµή 
700€ έκαστη. Τηλ.6988/265056.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα. Πληρωµή µετρη-
τοίς. Τηλ.6982/619546, 6974/916517.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 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 άχυρα σε µπάλες µικρού µε-
γέθους (25-30 κιλά). Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.6937/313613.

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

Πωλείται βρώµη για σπόρο. 
Τηλ.6945/204250.

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

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

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.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες τριφύλ-
λι. Τηλ.6972/422062.

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

Πωλούνται από παραγωγό, 35 τόνοι 
αποθηκευµένοι βιολογικό, Λιβαδίσιο µο-
σχοτρίφυλλο. Ιδανική τροφή για γιδο-
πρόβατα. Τηλ.6944/067610.

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

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος Ρ2 , κα-
θαρισµένος, απολυµασµένος, κατάλ-
ληλος για χλωρή λίπανση και σανό. 
Τηλ.6981/088747.

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθή-
κης χόρτο ψιλακάλαµου βίκου για πάχυν-
ση σε µπάλες των 25 κιλών. Περιοχή Κα-
λαµάτας. Τηλ.6978/176427.

Πωλείται τριφύλλι, βρώµη, σανό 
και σιταρόχορτο. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6944/340117.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερραϊκός, 
νέας εσοδείας. Αποστολή σε όλη την Ελ-
λάδα. Τηλ.6937/253885.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από 
κοινού εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. ∆ι-
αθέτει 14 στρέµµατα προς καλλιέργεια 
και έχει επιπλέον σταβλικές εγκαταστά-
σεις, αποθήκες, οικία, φως και νερό. Πε-
ριοχή Χαλκηδόνας, 30χλµ από τη Θεσσα-
λονίκη.  Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο µε σταβλικές 
εγκαταστάσεις µαζί µε τα δικαιώµατα. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6980/574207.

∆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.

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

Πωλείται αγρόκτηµα 17 στρεµµάτων, 
επικλινές, µε άφθονο νερό, µε πετρό-
κτιστη αποθήκη-οικία 90τ.µ., 350τ.µ. 
στεγασµένους στάβλους µε άδεια και 
200τ.µ. µε υποστατικά και αποθήκες, 
πρόχειροι στάβλοι. Περιοχή Φωκίδα. 
Τηλ.6948/883825, 6944/337668.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπου-
καλάκια 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 New Holland, µοντέ-
λο 2012, 90 ίππων, 4Χ4, τύπος 4040F. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίπ-
πων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµικό. 
Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλείται αρµεκτίριο µε αντλία κενού 
12-48 θέσεις, αυτόµατο πλυντήριο, γραµ-
µή γάλακτος µε ανοξείδωτο δοχείο, ηλε-
κτρονικό πίνακα, χωρίς παγίδες. Τιµή 
7.000€ συζητήσιµη. Τηλ.6944/873112.

Πωλούνται 6 ντεπόζιτα λαδιού 600 λί-
τρων το καθένα. Τιµή 350€. Περιοχή Κυ-
παρισσία. Τηλ.6947/909200.

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

Πωλούνται πάσαλα για στήριξη νέων 
δέντρων από καστανιά. Περιοχή 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.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε 
µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε εν-
σιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.comΠωλούνται 280 µεγάλα γί-

δια και 60 µικρά γίδια, µα-
ζί ή τµηµατικά. Πληροφορί-
ες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823.

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 

6936/947116 Θεσ/νικη: Τηλ.: 

2310/783010, 6936/589806 Ανδραβίδα: 

Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Να µπει τάξη στο καθεστώς αυθαιρε-
σίας που επικρατεί γύρω από τις καλ-
λιεργήσιµες εκτάσεις πέριξ της λίµνης 
Κάρλα, ζητούν αγρότες που δραστη-
ριοποιούνται στην περιοχή. Το θέµα 
φέρνει στο προσκήνιο ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Βόλου-ΕΒΟΛ, ο οποί-
ος το τελευταίο διάστηµα γίνεται απο-
δέκτης πολλών παραπόνων αγροτών, 
κυρίως νέων, από το ∆ήµο Ρήγα Φε-
ραίου, ζητώντας από τους αρµόδιους 
να δοθεί η δυνατότητα στον αγροτι-
κό κόσµο να αξιοποιήσει γεωτεµάχια 
κείµενα στην ευρύτερη περιοχή της 
Κάρλα. Μέχρι τον Απρίλιο που γίνο-
νται οι καλλιέργειες (βαµβάκι-καλα-
µπόκι-ενσίρωµα-ψυχανθή, κλπ) υπάρ-
χει πολύς χρόνος, για να ενεργοποι-
ηθεί ο σχετικός νόµος 4061/2012, ο 
οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα ισχύ-
σει από 01/11/2018, αρκεί να το θε-
λήσουν οι αρµόδιοι φορείς, σηµειώ-
νει µε ανακοίνωση της η ΕΑΣ. 

Μάλιστα, όπως αναφέρει «ένα µε-
γάλο διαχρονικό πρόβληµα που υ-
πάρχει στο νοµό Μαγνησίας αποτε-
λεί το γεγονός ότι 5-10 αγρότες αυθαι-
ρετούν καλλιεργώντας παράνοµα χι-
λιάδες στρέµµατα των χωραφιών της 
λίµνης Κάρλα, αποκοµίζοντας παρά-
νοµα κέρδη. Αν σήµερα επισκεφθεί 

κάποιος την περιοχή, θα δει τρακτέρ 
και γεωργικά µηχανήµατα να οργώ-
νουν και να σπέρνουν αυθαίρετα ε-
κτάσεις, χωρίς κανείς να τους παρε-
µποδίζει. ∆ικαίως διαµαρτύρονται οι 
αγρότες ότι κανένας δε νοιάζεται. Λέ-
νε, και προφανώς έτσι είναι, ότι αν 
υπήρχε η πρόβλεψη ενός υψηλού 
προστίµου για όποιον καλλιεργού-
σε αυθαίρετα θα αποτρεπόταν η υ-
φιστάµενη κατάσταση».

Σύµφωνα µε την ΕΑΣ Βόλου, καθί-
σταται επιτακτική η ανάγκη να προ-

χωρήσει άµεσα η διαδικασία παραχώ-
ρησης κατά χρήση των αγροτικών ε-
κτάσεων και προτείνει τα εξής:

 Να αναλάβει µε ίδιες δαπάνες την 
τοπογράφηση (από ειδικούς επιστή-
µονες) της περιοχής ή των γεωτεµα-
χίων που θα διατεθούν βάσει νόµου.

 Να καλλιεργήσει φυτά για ζω-
οτροφές σε όσες εκτάσεις παραµέ-
νουν για πολλά χρόνια ακαλλιέργη-
τες (µπαϊρια) και σε εκτάσεις που συ-
νήθως πληµµυρίζουν, εκτελώντας 
και τα απαραίτητα έργα.

Αρκεί να το θελήσουν
 Ο σχετικός νόµος 

4061/2012 είχε ανακοινωθεί 
ότι θα αρχίσει να ισχύει 

από 01/11/2018

Νέο γυµνάσιο Αµερικανικής
Γεωργικής Σχολής 
Τα έργα κατασκευής του νέου 
κτιρίου προχωρούν µε σταθερούς 
ρυθµούς, σύµφωνα µε τους 
υπεύθυνους της Σχολής και τον 
Σεπτέµβριο του 2019 εκτιµάται 
ότι όλα θα είναι έτοιµα για την 
έναρξή του. Το Γυµνάσιο που 
βρίσκεται σε διαδικασία 
αδειοδότησης θα αποτελεί νέο 
τµήµα του «Οµίλου Σχολείων 
Βιωµατικής Μάθησης 
Θεσσαλονίκης» στον χώρο της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Ντοκιµαντέρ στο ΠΙΟΠ
για τη φακή Εγκλουβής
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) εγκαινιάζει κύκλο 
µηνιαίων προβολών µε ντοκιµαντέρ 
της πρόσφατης και παλαιότερης 
εγχώριας παραγωγής. Τη ∆ευτέρα 
19 Νοεµβρίου και ώρα 19:00, 
παρουσιάζεται το ντοκιµαντέρ της 
Ελεονώρας Φιώρου «Το οροπέδιο 
της Εγκλουβής-Κωδικός: ILL 293», 
µε θέµα τους 80 κατοίκους της 
Εγκλουβής, του ορεινότερου 
χωριού της Λευκάδας και τη 
φακή που αυτοί καλλιεργούν.  

Ο κρόκος Κοζάνης σε
αφιέρωµα του Guardian 
Μέσα από φωτογραφίες του Άλκη 
Κωνσταντινίδη για το Reuters 
παρουσίασε η ηλεκτρονική έκδοση 
της βρετανικής εφηµερίδας 
Guardian τη διαδικασία 
συγκοµιδής και µεταποίησης του 
κρόκου Κοζάνης. Σύµφωνα µε τον 
παραγωγό και επικεφαλής του 
Συνεταιρισµού Κροκοπαραγωγών 
Κοζάνης Νίκο Πατσιούρα, σήµερα 
ανέρχεται σε 6.000 στρέµµατα ο 
κρόκος. Ένα στρέµµα αποδίδει 
από 700 γραµµάρια ως 1 κιλό.

Παγκρήτια έκθεση ισχυρών
Οµάδων στη Λάρισα 
Χιλιάδες οι επισκέπτες της έκθεσης 
«Κρήτη: Η Mεγάλη Συνάντηση και 
Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας», που 
προµηθεύτηκαν απευθείας από 
δεκάδες εκθέτες-παραγωγούς 
εξαιρετικά προϊόντα το διάστηµα 
7-11 Νοεµβρίου. Στην αναγκαιότητα 
ο πρωτογενής τοµέας της χώρας 
µας να οργανωθεί πίσω από ισχυρές 
Οµάδες Παραγωγών, αναφέρθηκε 
στην οµιλία του στα εγκαίνια ο 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων Βασίλης Κόκκαλης.

O Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου-ΕΒΟΛ, προτείνει να προχωρήσει άµεσα η διαδικασία παραχώρησης και 
να καλλιεργήσει φυτά για ζωοτροφές σε όσες εκτάσεις παραµένουν για πολλά χρόνια ακαλλιέργητες.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Τάξη στα χωράφια 
πέριξ της Κάρλας 
Μπροστάρης ο συνεταιρισμός Βόλου για την ενεργοποίηση 
του νόμου παραχώρησης κατά χρήση αγροτικών εκτάσεων 

Πωλείται 4υνο τσάνιο 12άρι. 
Τηλ.6982/551234.

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

Πωλείται άροτρο 4υνο Kverneland και 
φρεζοσκαλιστήρι. Τηλ.6979/957956.

Πωλείται κρεοπωλείο µε ψυγείο χωρητι-
κότητας 10 κυβικών, ψυχώµενη µηχανή, 
ζυγαριά µε Ζ, βιτρίνα 3 µέτρα και 2 κού-
τσουρα. Τιµή 5.500€. Τηλ.6974/136751.

Πωλείται άροτρο 4υνο αναστρεφόµενο 
Kverneland, και µία φυτοσπαρτική Rekor. 
Τηλ.6945/204250.

Πωλείται καρούλι. Τηλ.6982/675136.

Πωλείται πρέσσα Class Μαρκάτος 65. 
Τηλ.6972/203230.

Πωλείται σπαρτική Ζ. Τηλ.6974/394542.

Πωλούνται 2 πολυµπέκ 60 µέτρα έκα-
στο, 4.000 µέτρα σταγονίδια 75άρια, 
µια φρέζα Agria 12 ίππων πετρελαίου. 
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 
3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δί-
σκων επισκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορ-
µπά επισκευασµένη, 13 δίσκων µε δι-
πλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, 
ραντιστικό για τρακτέρ 500 λίτρων. 
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθα-
ρισµού κοπριάς για αγελάδες τύπου 
Scraper. Τηλ.6974/150288.

Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για 
επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, δια-
θέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

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

Πωλούται αρµεκτήρι Delaval 12 θέσεων 
µε κάδους, σε καλή κατάσταση, 19 ταϊ-
στρες και µια κουρευτική µηχανή Delaval. 
Περιοχή Λαγκαδά. Τηλ.6977/590447.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 44 µέτρα 
για αιγοπρόβατα. Τιµή 8.000€. Περιοχή 
Αριδαίας. Τηλ.6938/081272.

Πωλείται ενσιροδιανοµέας γερµανικός, 
Silokin 5 κυβικά, µε ηλεκτρονικό ζυγιστι-
κό και ταινία εκφόρτωσης, σχεδόν και-
νούργιος. Τηλ.6985/732845.

Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπροβά-
των Westfalia 24Χ24 µε παγίδα γρή-
γορης εξόδου και αυτόµατο ταϊστικό. 
Τηλ.6985/732845.

Πωλούνται µαχαίρι ισοπεδώµατος, αυ-
λακοτήρας για σπαράγγια και οβίδα δι-
πλή. Τηλ.6976/413663.

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται άδεια αποστακτηρίου. Τηλ 
6932/445772.

Ζητείται φορτωτάκι µεσαίας κατη-
γορίας για κτηνοτροφική χρήση. Τηλ. 
6976/141565..
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Έτσι φαίνονται 
τα νέα αφεντικά
Το παζλ των ισχυρών από το Nations League 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η φάση των οµίλων του Nations League 
φτάνει στο τέλος της µε τους εναπο-
µείναντες αγώνες, να ξεκαθαρίζουν 
το ποιες οµάδες θα πάρουν την άνο-
δο στους οµίλους ώστε να εξασφα-
λίσουν µία θέση στα playoffs µετα-
ξύ για το Euro 2020 ως µία δεύτερη 
ευκαιρία αν δεν καταφέρουν να ε-
ξασφαλίσουν εισιτήριο από τα προ-
κριµατικά. Ένα από τα σηµαντικότε-
ρα παιχνίδια είναι αυτό της ∆ευτέρας 
(19/11) όπου η Γερµανία αν δεν νι-
κήσει την Ολλανδία υποβιβάζεται σε 
δυναµικότητα, µε τον προπονητή των 
Πάντσερ, Γιοακίµ Λεβ να ακούγεται 
πως κουνάει µαντήλι. Παράλληλα την 

Κυριακή η Αγγλία θα έχει ακόµα µία 
ευκαιρία για να εκδικηθεί την Κροα-
τία που την έστειλε εκτός Μουντιάλ ε-
νώ η Πορτογαλία είναι στην κορυφή 
του τρίτου γκρουπ και θέλει µια ισο-
παλία εκτός έδρας κόντρα στην Ιτα-
λία το Σάββατο, µε τους παίκτες του 
Ροµπέρτο Μαντσίνι να ελπίζουν ότι 
θα κάνουν νίκη κόντρα στο σύνολο 
του Φερνάντο Σάντος και πως το τε-
λευταίο δεν θα πάρει 3 βαθµούς µε 
αντίπαλο την Πολωνία.

Η Ελλάδα που θα αγωνιστεί έχο-
ντας στον πάγκο τον νέο της τεχνι-
κό Άγγελο Αναστασιάδη, θα παίξει 
εναντίον της Εσθονίας σε ένα αδι-
άφορο βαθµολογικά µατς, καθώς η 
Φινλανδία στον όµιλό της έχει κα-
παρώσει την πρωτιά. 

Με ειδικές εκδηλώσεις στο Brixworth και το 
Brackley γιόρτασε το πέµπτο σερί νταµπλ στη 
Φόρµουλα 1 η Marcedes κάνοντας... «High Five». 
Τόσο η Mercedes-AMG Petronas Motorsport, όσο 
και ο Λιούις Χάµιλτον, θα στεφθούν επισήµως 
παγκόσµιοι πρωταθλητές στο Gala Prize-Giving, στην 
Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στις 7 ∆εκεµβρίου.

Το πέμπτο σερί
γιόρτασε η Mercedes  

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 17 Νοεµβρίου
Ποδόσφαιρο (Nations League)

Τουρκία - Σουηδία 19.00 COSMOTE SPORT 1

Ιταλία – Πορτογαλία 21.45 COSMOTE SPORT 1

Αλβανία – Σκωτία 21.45 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Αγγλία - Κροατία 16.00 COSMOTE SPORT 6

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 19.00 COSMOTE SPORT 4

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Ισπανία - Βοσνία 21.45 COSMOTE SPORT 7

Ελβετία – Βέλγιο 21.45 COSMOTE SPORT 3

Ελλάδα – Εσθονία 21.45  COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Τουρκία - Σουηδία 19.00 COSMOTE SPORT 1

Ιταλία – Πορτογαλία 21.45 COSMOTE SPORT 1

Αλβανία – Σκωτία 21.45 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Αγγλία - Κροατία 16.00 COSMOTE SPORT 6

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 19.00 COSMOTE SPORT 4

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Ισπανία - Βοσνία 21.45 COSMOTE SPORT 7

Ελβετία – Βέλγιο 21.45 COSMOTE SPORT 3

Ελλάδα – Εσθονία 21.45  COSMOTE SPORT 1

Κυριακή 18 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Κρίσιµο τσεκ απ
προόδου της νέας 
ΚΑΠ στη σύνοδο 
των Βρυξελλών

Με ενδιαφέρον 
οι πρώτες αξιόλογες 
εμπορικές πράξεις  
στα ακτινίδια 

Νέες αλλαγές 
στα Προγράμματα 
από την 6η Επιτροπή 
Παρακολούθησης

Στόχος το World Cup
Με άνεση η Εθνική µας οµάδα 
υδατοσφαίρισης των Ανδρών έφτασε 
στη δεύτερη νίκη της απέναντι στην 
Ολλανδία σε ισάριθµους αγώνες στον 
Β’ Όµιλο της προκριµατικής φάσης 
του Europa Cup. Επόµενος αγώνας 
της Ελάδας είναι στις 11/12 κόντρα 
στην Ουκρανία. Βασική επιδίωξη 
πάντως της οµάδας είναι το 
Παγκόσµιο πρωτάθληµα και το 
Europa Cup της δίνει την ευκαιρία να 
αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. 

Τζάµπολ «αιωνίων»
Μία ώρα νωρίτερα θα γίνει το 
τζάµπολ του ντέρµπι της Κυριακής 
(18/11) ανάµεσα στον Παναθηναϊκό 
και τον Ολυµπιακό. Η ποδοσφαιρική 
αναµέτρηση της Εθνικής Ελλάδας µε 
την Εσθονία στο ΟΑΚΑ (21:45) για το 
Nations League, οδήγησε στην 
αλλαγή της ώρας. Πάντως στην 
περασµένη συνάντηση «αιωνίων» 
βρήκε νικητή τον Παναθηναϊκό.

∆ύσκολο πρόγραµµα
Πέντε δύσκολα παιχνίδια καλείται να 
δώσει η ΑΕΛ για το πρωτάθληµα της 
Σούπερ Λιγκ, µέχρι το τέλος του 
πρώτου γύρου. Μετά την επανέναρξη 
του πρωταθλήµατος στις 24 
Νοεµβρίου, οι «βυσσινί» θα 
ταξιδέψουν για την Τρίπολη, όπου θα 
κοντραριστούν µε τον τοπικό Αστέρα, 
ενώ µετά αντιµετωπίζουν κατά σειρά 
ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυµπιακό για το 
πρωτάθληµα. Ενδιάµεσα παίζει µε τον 
Απόλλωνα Πόντου για την πρόκριση 
στο Κύπελλο.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





  

Μπον βιβέρ
και φαίνεται
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήθελε να 
γιορτάσει µε στιλ τα πρώτα 
γενέθλια της κόρης του, 
πηγαίνοντας σε ένα υπερπολυτελές 
εστιατόριο του Λονδίνου. Φυσικά 
παρήγγειλε και κρασί, συνολικής 
αξίας 31.000 ευρώ.  Άνθρωποι 
που ήταν στο εστιατόριο 
εκµυστηρεύτηκαν σε γνωστή 
σκανδαλοθηρική εφηµερίδα της 
Μεγάλης Βρετανίας πως ο 
Ρονάλντο µαζί µε τη σύντροφό του 
και δύο φίλους του, παρήγγειλαν 
αρχικά ένα µπουκάλι Richebourg 
Grand Cru, που πλασάρεται ως το 
πιο ακριβό εµπορικό κρασί στον 
κόσµο και κοστίζει 20.000 ευρώ, 
ενώ ακολούθως ο Πορτογάλος 
αγόρασε ένα µπουκάλι Pomerol 
Petrus του 1982. Οι φιάλες 
αυτές, βέβαια, δεν δίνονται σε 
όποιον και όποιον, ωστόσο 
δεν πρέπει να έκατσε να τα 
απολαύσει αρκετά αφού έφυγε 
γρήγορα για να δει αγώνες τένις 
στο τουρνουά ATP, αφήνοντας 
στη... µέση το δεύτερο µπουκάλι.

  

Η Πρέμιερ Λιγκ 
ζητάει Άγγλους
Προ µεγάλων αλλαγών βρίσκεται 
το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς 
µετά το Brexit, οι οµάδες της 
Πρέµιερ Λιγκ, σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ των Times, θα πρέπει 
να ξεκινήσουν την αποδέσµευση 
αρκετών ξένων παικτών. Αυτή 
τη στιγµή κάθε σύλλογος, που 
αγωνίζεται στην κορυφαία 
κατηγορία της Αγγλίας, έχει 
δικαίωµα να έχει µέχρι και 17 
µη Άγγλους ποδοσφαιριστές, µε 
το σχέδιο που είναι στα σκαριά 
να προβλέπει τη µείωση αυτού 
του αριθµού σε 12. 

   Επειδή η Ελλάδα έχει 
µικρό αγροτικό κλήρο θέλει, λέει, 
και πολλούς δορυφόρους για να 

µπορεί να συντονιστεί στα νέα τεχνολογι-
κά δεδοµένα. Αυτό όµως, µπορεί να το πε-
τύχει µία εταιρεία και είναι µάλιστα και ελ-
ληνική, για να µην παίρνουν τα δεδοµένα 
οι ξένοι επενδυτές και χάνεται η υπεραξία 
και δεν αποτυπώνεται και στο χρηµατιστή-
ριο. Ποιός τα λέει αυτά; Τα ξεφτέρια της µη-
χανοπαρέας, που περιµένουν ως κόρακες 
τη σχετική προκήρυξη, «πυροβολώντας» α-
πό κρατικό υποσταθµό... ακριβείας µε κο-
τσάνες!    Ερώτηση που παραµένει χω-
ρίς απάντηση θέτει προς αρµοδίους ο πρόε-
δρος Νέων Αγροτών Λακωνίας για το πώς ζη-
τούνται από τους παραγωγούς ευθύνες για 
τη δήλωση των ίδιων ακριβώς εκτάσεων χα-
ρακτηρισµένων από το υπουργείο ως επιλέξι-
µες για δεκαετίες και που µετέπειτα κρίθηκαν 
πάλι από αυτό ως δασικές, ενώ δεν είχαν λά-
βει ουδεµία ενηµέρωση για ύπαρξη δασικών 
εκτάσεων µέσα στις καλλιεργούµενες εκτάσεις 
τους από τις αρχές έως τότε...    Εξόργι-
σε την Ολυµπία, η κίνηση Κασαπίδη για µη-
νύσεις κατά παντός υπευθύνου για τις ελλη-
νοποιήσεις στο γάλα, βρίσκοντας ευκαιρία 
να ανοίξει το θέµα της Φέτας και τις ψήφι-
σης της συµφωνίας µε τον Καναδά (CETA) 

από τους ευρωβουλευτές της Ν∆. Θυµίζου-
µε, πάντως, ότι η κύρωσή της εκκρεµεί ενώ-
πιον του ελληνικού κοινοβουλίου και εκεί 
θα φανεί ποιος εκατέρωθεν θα πράξει τι... 

   Η υφυπουργός, πάντως, για το θέµα 
των ελέγχων και των παράνοµων πρακτικών 
δηλώνει, σε συνέντευξή της σε ιστοσελίδα, ό-
τι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να χτυπήσει 
φαινόµενα που πλήττουν τον παραγωγό. Λε-
πτοµέρειες για τη στρατηγική αυτή δεν δίνει 
για λόγους... αιφνιδιασµού. Ούτε η ΜΙ6, στην 
Αγγλία τέτοια µυστικότητα! Πάντως για να εί-
ναι συνδεδεµένες οι υπηρεσίες µε το Άρτεµις, 
άρχισαν λέει της παραγγελίες tablet. Μήπως 
να περίµενε την Black Friday;    Έβαλε 
τους καθηγητές να µιλήσουν ο Γίτσας για τη 
σπουδαιότητα του κρέατος στη διατροφή του 
ανθρώπου για να αντικρούσει τους vegan. 
Αυτός απλά έβαλε τον προβληµατισµό για 
το πώς µπορεί να στρωθεί ένα µεσογειακό, 
κυριακάτικο τραπέζι, από το οποίο να λείπει 
το κρέας; Ακράδαντο επιχείρηµα...    
«∆εν θέλουµε να ζήσουµε άλλο έναν εξευτε-
λισµό όπως το greek yoghurt, όπου ελληνικές 
επιχειρήσεις χρησιµοποιούν ένα ελληνικότα-
το brand, για να παρασκευάζουν -πλην ελά-
χιστων εξαιρέσεων- ένα προϊόν µε εισαγόµε-
νο γάλα», είπε, ξεχνώντας τoν τραγέλαφο µε 
τα µεγάλα αρνιά...  O ΓΥΛΟΣ

Αυλαία στο Nations League µε σπουδαία ντέρµπι σελ. 54 • Το πρώτο µατς «αιωνίων» για το πρωτάθληµα στο µπάσκετ σελ. 54

Αντίο πλήκτρα
Η πιο πρόσφατη εκδοχή της οθόνης CCI 
1200 ISObus για επικοινωνία και ρύθµιση 
παρελκόµενου και τρακτέρ, προϊόν 
ανάπτυξης των ανταγωνιστριών Grimme, 
Krone, Kuhn και Lemken παρουσιάζεται 
στο αφιέρωµα για τη γεωργία ακριβείας 
που φιλοξενείται στο Profi Νοεµβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Τους δικαίωσε 
και η δικαιάκου

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

ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ DAVID BOYD
Μολονότι το τρακτέρ φαίνεται να είναι παρκαρισµένο δίπλα στον φράχτη του αγροκτήµατος, µέσα από το έργο του καλλιτέχνη και ειδικότερα 
µέσα από τα ζωηρά χρώµατα που χρησιµοποίησε για να απεικονίσει το αγροτικό µηχάνηµα, εξωτερικεύεται δυναµικά ό,τι προηγήθηκε.

Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018
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Σ
τα ανοιχτά συµβόλαια οι τιµές βάµβα-
κος στην ελληνική αγορά είναι σχε-
δόν ίδιες µε τις τιµές Μαρτίου ’19, µε 
λίγες δουλειές να ζεσταίνουν την αγο-

ρά. Η Τουρκία άρχισε να προχωρά σε µικρές α-
γορές, ενώ το Πακιστάν ζητά χαµηλές ποιότητες 
σε αντίστοιχα χαµηλές τιµές. Θετικό και το ότι 
το δολάριο παραµένει δυνατό έναντι του ευρώ.    

  Στην αγορά µας στα σκληρά σιτάρια κά-
τι «µαγειρεύεται», αλλά ακόµα δεν µπορούµε 
να πούµε µε σιγουριά ότι θα έρθουν σύντοµα 
καλύτερες µέρες. Η άνοδος, έστω και µικρή, 
των τιµών στο εξωτερικό δίνει ελπίδες για κάτι 
καλύτερο και στο εσωτερικό. Κουβέντες γίνο-
νται αλλά ακόµα δεν έχουν ξεπεράσει τα 215 
ευρώ ο τόνος στην εξαγωγή.  

Η Τουρκία ζεσταίνει 
την αγορά βάμβακος
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Πίεση στο βαµβάκι υπό το βάρος του πτωτικού πετρελαίου 
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Η πτώση στην τιµή του πετρελαίου 
παρασύρει και το βαµβάκι, αφού 
µεταφράζεται ως δείκτης αδυναµίας 
οικονοµικής ανάπτυξης.

Καµία αλλαγή στη τιµή 
του σκληρού στη λίστα 
της Φότζια, που δείχνει 
να έχει σταθεροποιηθεί. 

Χωρίς αλλαγές η τιµή 
καλαµποκιού στις αγορές 
της Ευρώπης, για τέταρτη 
συνεχόµενη εβδοµάδα.

Με αµετάβλητη τιµή από τα µέσα 
Οκτωβρίου διαπραγµατεύεται 
το κριθάρι στα χρηµατιστήρια 
της Ευρώπης.

Ανοδική πορεία ακολουθεί 
το ελαιόλαδο στις αγορές της 
Ευρώπης τουλάχιστον µέχρι να 
καλυφθεί η ζήτηση από την Ιταλία. 
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ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
  gogos@agronews.gr

Με τις τιµές για τα ανοιχτά συµβόλαια 
λίγο κάτω από τα 80 σεντς ανά λίµπρα, 
δηλαδή στα επίπεδα των συµβολαίων 
του Μαρτίου ’19 γίνονται οι λιγοστές 
πράξεις το τελευταίο διάστηµα. Το κλί-
µα αρχίζει κάπως να ζεσταίνεται ξανά 
στην αγορά. Από τη µία η Τουρκία αρ-
χίζει να µπαίνει ξανά στο παιχνίδι και 
από την άλλη το δολάριο παραµένει ι-
σχυρό έναντι του ευρώ. Ωστόσο, οι πα-
ραγωγοί δηλώνουν απογοητευµένοι α-
φού οι ελπίδες που είχαν το καλοκαί-
ρι για τιµή κοντά στα 60 λεπτά το κιλό 
διαψεύστηκαν. Οι τελικές τιµές αναµέ-
νεται να ανακοινωθούν κοντά στις 20 
Νοεµβρίου, µε τον βαµβακοπαραγωγό 
Γιώργο Καραΐσκο να εκτιµά πως αυτή 
θα διαµορφωθεί στα 53 µε 54 λεπτά.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, 
παραγωγοί που είχαν προβλήµατα ρευ-
στότητας συµφώνησαν προκαταβολή 
ακόµα  και 47 λεπτά, ενώ αναµένεται 
να τους χορηγηθεί συµπληρωµατικό 

τιµολόγιο όταν φιξαριστούν οι τιµές. 
«Πολλοί αποδίδουν την καθήλωση των 
τιµών στο χρηµατιστήριο, στην Κίνα, ό-
µως αυτά δεν ισχύουν. Πέρσι η τιµή ή-
ταν στα 69 σεντς, φέτος στα 79 σεντς, 
όµως οι παραγωγοί πληρώνονται πά-
νω κάτω τα ίδια. Τι φταίει, µήπως κά-
ποιοι αισχροκερδούν σε βάρος των πα-
ραγωγών;» αναφέρει ο κ. Καραΐσκος, 
συµπληρώνοντας πως η όλη κατάστα-
ση µε τις ανοιχτές τιµές πρέπει να στα-
µατήσει. Χαρακτηριστικά είπε ότι «∆εν 
µπορούµε να έχουµε ανοιχτή  τιµή, να 
παίρνει ο εκκοκκιστής τα βαµβάκια, να 
κάνει τους υπολογισµούς του και όλο 
το ρίσκο να το φορτώνεται ο παραγω-
γός. Πρέπει να έχουµε τιµές ηµέρας, 
και να πληρώνεται ο καθένας ανάλο-
γα µε την ποιότητα που παραδίδει».  

Μικρότερη παραγωγή και λιγότερα 
αποθέµατα εκτιµά το USDA

Λιγότερα αποθέµατα, µικρότερη πα-
ραγωγή, αλλά και µικρότερη κατανά-
λωση και περιορισµένες παραγωγές 
δείχνει η έκθεση Νοεµβρίου του υ-

πουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ για το 
βαµβάκι. Ειδικότερα, το USDA εκτιµά 
πως η κατανάλωση θα µειωθεί κατά 
875.000 δεµάτια, κυρίως λόγω της 
µειωµένης δραστηριότητας στα κλω-
στήρια Ινδίας, Πακιστάν,  Τουρκίας, 
Βραζιλίας, Ινδονησίας και ΗΠΑ. Στις 
ΗΠΑ, µάλιστα, η παραγωγή είναι σα-
φώς µειωµένη σε σχέση µε τους υπο-
λογισµούς της έκθεσης Οκτωβρίου, α-
φού από τα 121,66 εκατ. δεµάτια, οι 
νέες εκτιµήσεις την υπολογίζουν στα 
119,39. Η µέση τιµή της εµπορικής 
χρονιάς που θα λάβουν οι παραγω-
γοί εκτιµάται στα 71 µε 77 σεντς ανά 
λίµπρα, µε µέσο σηµείο τα 74 σεντς, 
κατά ένα σεντ δηλαδή αυξηµένο σε 
σχέση µε τον προηγούµενο µήνα.

Μόνο προς τα πάνω ο δρόµος για το βαµβάκι 
 Λίγο κάτω από τα 80 σεντς ανά λίµπρα οι τελευταίες τιµές για τα ανοιχτά συµβόλαια
 Το ισχυρό δολάριο και η επανεµφάνιση της Τουρκίας κρατούν το τέµπο της αγοράς 

Με όλες τις «γνωστές και 
άγνωστες» απώλειες στην 
παραγωγή, που σηµειώθηκαν 
και εξακολουθούν να 
σηµειώνονται σε ΗΠΑ και 
Ινδία, η χρηµατιστηριακή τιµή 
βάµβακος δεν µπορεί να 
φτάσει σε πιο χαµηλά 
επίπεδα, σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό αναλυτή Κιθ 
Μπράουν. Σύµφωνα µε τον 
ίδιο, οι αγορές εξακολουθούν 
να πιέζονται εξαιτίας της 
µειωµένης ζήτησης, η οποία 
οφείλεται στον εµπορικό 
πόλεµο. Ωστόσο τόσο οι 
βροχές στα νοτιοανατολικά 
των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν 
παγώσει τη συγκοµιδή και 
καταστρέφουν τις 
καλλιέργειες, όσο και η 
επικείµενη συνάντηση των 
G-20, κατά την οποία αρκετοί 
περιµένουν µια ανακωχή στη 
διαµάχη Κίνας-ΗΠΑ, αφήνουν 
ελπίδες πως αφενός η τιµή 
δεν µπορεί να πέσει κάτω από 
τα 75 σεντς και αφετέρου 
πως θα κινηθεί ανοδικά 
στο προσεχές διάστηµα.

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΦΤΑΣΕΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ

Η ραγδαία πτώση του πετρελαίου έχει επηρεάσει 
σχεδόν όλα τα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων, καθώς 
θεωρείται από τους αναλυτές ως µήνυµα αδυναµίας 
της παγκόσµιας οικονοµίας. Άλλωστε για το βαµβάκι 
φτηνότερο πετρέλαιο σηµαίνει φτηνότερες συνθετικές 
ίνες. Η πρόσφατη έκθεση παγκόσµιας προσφοράς και 
ζήτησης βάµβακος ήταν θετική για τις τιµές, καθώς 
µειώθηκαν παραγωγή, εξαγωγές και τελικά αποθέµατα 
της σοδειάς των ΗΠΑ. Εντούτοις ο αντίκτυπος στο 
χρηµατιστήριο ήταν απλά παροδικός. Η αγορά 
χρειάζεται αύξηση της ζήτησης, η οποία ενεργοποιείται 
όταν οι τιµές δοκιµάζουν τα 76 σεντς ανά λίµπρα.  

ΝEA ΥOΡKH
Με αργούς ρυθµούς προχωρούν οι φορτώσεις νέων 
πωλήσεων και προπωλήσεων. Οι καθυστερήσεις των 
φορτώσεων ισοδυναµούν µε καθυστερήσεις στις 
πληρωµές, δηµιουργώντας έξτρα πονοκέφαλο για τους 
εκκοκκιστές, όσο πλησιάζουµε την εποχή που κλείνονται 
οι τιµές σύσπορου. Θετικό είναι πως το δολάριο 
παραµένει ισχυρό έναντι του ευρώ, ενώ παράλληλα 
εκτός από την αγορά του Πακιστάν, αρχίζει δειλά να 
ενεργοποιείται και η Τουρκία µε επιλεκτικές αγορές. 
Όσον αφορά τη βάση στις χρηµατιστηριακές τιµές 
βάµβακος για τις νέες πωλήσεις, υπάρχουν πλέον 
προσφορές σχεδόν στις αντίστοιχες τιµές Μαρτίου ‘19. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η µειωµένη σοδειά δεν επιτρέπει 
περαιτέρω υποχώρηση τιµών.

USDA
Οι εκτιµήσεις του USDA 

επέδρασαν θετικά στις αγο-

ρές για λίγες µέρες, µετά 

όµως η τιµή υποχώρησε

Συνεδρίαση 14/11/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '18 76,39 +0,53

Μάρτιος '19 78,35 +0,69

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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Ενθαρρυντικά σηµάδια στην αγορά 
ελαιολάδου δίνει η Ισπανία, στην 
οποία οι καταναλωτές κάνουν µια 
στροφή προς την κατηγορία των 
εξαιρετικών παρθένων, τα οποία 
σηµείωσαν αύξηση των πωλήσε-
ών τους κατά 11% µέχρι τις πρώ-
τες εβδοµάδες του Σεπτεµβρίου. 
Επικαλούµενο στοιχεία της εται-
ρείας παροχής στατιστικών υπη-
ρεσιών Nielsen, η ισπανική ιστο-

σελίδα «oli merca», η οποία πα-
ρέχει ενηµέρωση από τον κλάδο 
των φυτικών ελαίων, σε δηµοσί-
ευµά της αναφέρει πως οι προ-
σπάθειες των φορέων που δρα-
στηριοποιούνται στο χώρο του ε-
λαιολάδου, προς την αναβάθµι-
ση της θέσης του στην αγορά, αρ-
χίζουν και αποδίδουν καρπούς. 

Αυτό συµβαίνει γιατί, σύµφωνα 
µε τα τελευταία διαθέσιµα στοι-

χεία, οι καταναλωτές δείχνουν 
να µη δίνουν πλέον τόση έµφα-
ση στην τιµή, αλλά στη διατρο-
φική αξία του προϊόντος. Την τά-
ση αυτή ενισχύουν και µικρότε-
ρες εταιρείες παραγωγής και τυ-
ποποίησης έξτρα παρθένου ελαι-
ολάδου οι οποίες αυξάνονται το 
τελευταίο διάστηµα σηµαντικά, 
προσθέτοντας µια µεγαλύτερη 
ποικιλία στο ράφι. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι τιµές στην ελληνική αγορά ε-
λαιολάδου δεν έχουν σταθερο-
ποιηθεί ακόµα, ενώ παράγοντες 
της αγοράς υποστηρίζουν πως εί-
ναι ακόµα νωρίς για κάτι τέτοιο, 
δεδοµένου ότι στην Ισπανία ξεκί-
νησαν τη συγκοµιδή αυτές τις µέ-
ρες, λόγω έντονων βροχοπτώσε-
ων. Πάντως όλα δείχνουν ότι αυ-
τή τη χρονιά οι ποσότητες ποιοτι-
κών εξαιρετικά παρθένων ελαιο-
λάδων ίσα που αρκούν για να κα-
λύψουν τις ανάγκες της εγχώριας 
βιοµηχανίας και κατανάλωσης.

«Όταν η ποιότητα είναι καλή 
και η παραγωγή πλεονασµατι-
κή, διαµορφώνεται µια κατάστα-
ση στην αγορά αντίστοιχη µε αυ-
τό που συνέβη φέτος όταν έπεσαν 
οι τιµές. Τώρα όµως οι ποσότητες 
σε καλό ελαιόλαδο είναι χαµηλό-
τερες και επαρκούν για να γίνουν 
ίσα ίσα οι τυποποιήσεις των ελλη-
νικών εταιρειών και να ικανοποι-
ηθεί η εγχώρια κατανάλωση. Αυ-
τό, βέβαια, µένει να το δούµε βή-
µα βήµα, αφού είµαστε σε ένα αρ-
χικό στάδιο της παραγωγής. Πά-
ντως, οι τιµές που υπάρχουν αυ-
τή τη στιγµή είναι τιµές βάσης. 
Κατά πάσα πιθανότητα θα αυξη-
θούν», ανέφερε στην εφηµερίδα 
Agrenda ο Νίκος Ρενιέρης, υπεύ-
θυνος πωλήσεων σε εξαγωγική ε-
ταιρεία µε έδρα τα Χανιά. 

Την ίδια στιγµή παρατηρείται 
µια τάση στην αγορά φέτος να γί-
νεται ένας διαχωρισµός ως προς 
την τιµή ανάµεσα σε ελαιόλαδα 
που ανήκουν στην κατηγορία ε-

ξαιρετικά παρθένα, ανάλογα µε 
τους βαθµούς οξύτητας. Έτσι έ-
να ελαιόλαδο µε βαθµό οξύτητας 
µέχρι 0,4 γραµµές θα πουληθεί 
από 3,70 µέχρι 4,10 ευρώ το κι-
λό ανάλογα µε την περιοχή και 
την ποικιλία, ενώ ένα ελαιόλα-
δο µε ελαφρώς υψηλότερη οξύ-
τητα, για παράδειγµα 0,55-0,6 ή 
0,7, πληρώνονται µε 3,50 ευρώ 

στη Λακωνία, «πρακτική που ε-
φαρµόζεται κυρίως από ιδιωτικά 
ελαιοτριβεία» σύµφωνα µε τον δι-
ευθυντή του Α.Σ Μολάων-Πακί-
ων Παναγιώτη Ντανάκα.    

«Τα 3 ευρώ στον παραγωγό 
δεν τα έχουµε δει ακόµα. Στο Η-
ράκλειο, όπου δεν σηµειώθηκαν 
σηµαντικά προβλήµατα από το 
δάκο και το γλοιοσπόριο φέτος, 
η τιµή κυµαίνεται γενικά από τα 
2,80 µέχρι τα 2,90 ευρώ το κιλό 
για το φρέσκο. Ωστόσο είναι τι-
µή βάσης και είναι πολύ πιθανό 
να δούµε στο προσεχές διάστηµα 
µια τιµή κοντά στα 3 ευρώ, που 
θα πρέπει να είναι το µίνιµουµ 
για τον παραγωγό προκειµένου 
να µην εγκαταλείψει την καλλι-
έργεια. Ενδιαφέρον έχει να δού-
µε και τη διάθεση των Ιταλών, 
αν δηλαδή θα επισκεφτούν τη 

χώρα ή αν θα απευθυνθούν α-
ποκλειστικά στην Ισπανία, κάτι 
που θα είναι πιο ξεκάθαρο µέ-
σα στο επόµενο εικοσαήµερο», 
ανέφερε ο κ. Ρενιέρης.

Ακόµα, σε ό,τι αφορά τις ποιό-
τητες δεν αποκλείεται όσο προχω-
ράει η συγκοµιδή αυτές να βελτι-
ωθούν, δεδοµένου ότι κατά κανό-
να οι παραγωγοί ξεκινούν από τα 
λιγότερα φορτωµένα δέντρα, τα ο-
ποία έχουν υποστεί τη µεγαλύτερη 
ζηµιά από τις ασθένειες και µετά 
συλλέγουν τον καρπό τα πιο υγιή. 

Στην Ιταλία, οι τιµές παραγω-
γού κυµαίνονται από τα 5 έως τα 
7 ευρώ το κιλό, µε την παραγωγή 
να είναι µικρότερη από το αναµε-
νόµενο και τους Ιταλούς να ανα-
ζητούν τρόπους αύξησης της σο-
δειάς τους. Συγκεκριµένα, στην 
περιοχή της Σικελίας πολλές εί-
ναι οι φωνές που υποστηρίζουν 
ότι πρέπει να υπάρξει εκµοντερ-
νισµός της καλλιέργειας, µε την 
προσθήκη νέων δέντρων, πρακτι-
κή που θα µειώσει το κόστος παρα-
γωγής, αφού σήµερα µόνο η συ-
γκοµιδή και το κλάδεµα αγγίζουν 
το 80% του συνολικού κόστους.

Ίσα που καλύπτουν τα ποιοτικά ελαιόλαδα 
τις ανάγκες της εγχώριας βιοµηχανίας
Με τιµή βάσης κινείται η αγορά στις βασικές ποικιλίες µε περιθώρια ανόδου

Με 11% αύξηση των πωλήσεων στην Ισπανία,
το ελαιόλαδο δείχνει να κερδίζει ένα πιστό κοινό

ΟΞΥΤΗΤΕΣ
Παρατηρείται µια τάση 

διαφοροποιήσεων ως προς 

την τιµή µέσα στην κατηγορία 

των έξτρα παρθένων σε 

βάρος των παραγωγών, όπου 

όσο ανεβαίνει η οξύτητα 

πέφτει η τιµή

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ
Οι τιµές κινούνται ανοδικά 

στις υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές 

χώρες, αφενός λόγω µειωµένης 

παραγωγής στην Ιταλία, αφετέρου 

λόγω καθυστέρησης στη 

συγκοµιδή στην Ισπανία

 

Σ
την ελληνική αγορά, η έ-
στω µικρή άνοδος των τι-
µών σκληρού σίτου στο ε-
ξωτερικό έδωσε µια ελπί-

δα για καλύτερες τιµές στο εσωτερι-
κό. Η δυναµική και στις δύο περιπτώ-
σεις στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο 
άσχηµο ή όψιµο ξεκίνηµα, λόγω και-
ρικών συνθηκών, στις νέες σπορές. 
Μένει να δούµε αν θα ξεκολλήσου-
µε από τις σύνηθες τιµές των 200 και 
215 ευρώ ο τόνος FOB (ανάλογα της 
ποιότητας) παραδοτέα σε λιµάνι µας. 
Στη Θεσσαλία οι σπορές πλέον εξε-
λίσσονται σε γοργούς ρυθµούς, ενώ 
από βδοµάδα εκτιµάται πως και στη 
Μακεδονία θα ενταθούν. 

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα 
της Φότζια σηµειώθηκε µετά από και-

ρό άνοδος 2 
ευρώ για κάθε 
κατηγορία. Για 
ποιοτικά στά-
ρια µε ειδικό 
βάρος 78 kg/

hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12,5% 
η τιµή αποθήκης παραγωγού κυµαί-
νεται στα 219-224 ευρώ ο τόνος. Για 
τα µεταβροχικά (βρεγµένα) µε ειδικό 
βάρος 77-78 kg/hl η τιµή διαµορφώ-
νεται στα 207-212 ευρώ ο τόνος, ενώ 
για χαµηλότερο βάρος 75/76 kg/hl 
στα 197-202 ευρώ. Στην τοπική αγο-
ρά οι ιταλικοί µύλοι αγοράζουν σή-
µερα τις καλές ποιότητες στα 225-230 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα. Αντίστοιχα, 
στη Γαλλία είχαµε παρόµοια άνοδο, 
της τάξης των 2 ευρώ ο τόνος από την 
περασµένη εβδοµάδα, µε τις τιµές να 
βρίσκονται στα 207 ευρώ ο τόνος πα-
ραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. Η έλλει-
ψη νερού προκαλεί σηµαντικές κα-
θυστερήσεις στις νέες σπορές κι αυ-
τό ολοένα και συζητείται εντονότερα. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο τα µα-
λακά σιτάρια αν εξαιρέσουµε την από-
τοµη πτώση στην αρχή της εβδοµάδας, 
η οποία οφειλόταν στη ραγδαία πίεση 
του πετρελαίου, η αγορά δεν έχει µε-
ταβληθεί σηµαντικά. Το δολάριο ακό-
µα είναι ισχυρό και αυτό θα δυσκολέ-
ψει τις εξαγωγές της αµερικανικής σο-
δειάς. Στη Γαλλία, το χαµηλό ευρώ α-
ποτελεί πλεονέκτηµα για τις εξαγωγές 
και οι αναλυτές εκτιµούν πως ίσως να 
δούµε σηµαντικές εξαγωγές δηµητρια-
κών προς την Κίνα. Οι τιµές για τα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου ‘18 κυµαίνονται στα 
επίπεδα των 201 ευρώ ο τόνος για τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘18. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr
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Θέµα ωρών είναι πλέον να ανοίξουν τα «χαρτιά» τους οι µεταποιητικές βιοµηχανίες καπνού, για τη φετινή τους τιµολογιακή πολιτική στην ποικιλία του 
«Μπασµά» και να «ξεπαγώσουν» τις εµπορικές συναλλαγές που για πρώτη φορά µετά από χρόνια, µέσα Νοεµβρίου, δεν έχουν κάνει «σεφτέ» στη Ροδόπη.

Προβληµατική, ωστόσο, αν και όχι στις διαστάσεις που έ-
χει λάβει στη Θράκη, είναι η κατάσταση, φέτος, και στην 
ποικιλία «Κατερίνη», στο νοµό Πιερίας. Όπως είπε στην 
εφηµερίδα Agrenda ο πρόεδρος του τοπικού ΣΠΕΚΟ Βρο-
ντούς Γιώργος Νάτσιος, τα ζυγίσµατα έχουν προχωρήσει 
µεν στο πρώτο και στο δεύτερο χέρι, ωστόσο εικόνα για 
τις τιµές δεν υπάρχει ακόµη, καθώς θα πρέπει να ολο-
κληρωθούν οι συναλλαγές και στο τρίτο χέρι, κάτι που 
αναµένεται έως το τέλος του µήνα.

«Η αίσθηση που έχουµε είναι ότι θα δώσουν περίπου 10 
λεπτά πάνω από τα 4,50 ευρώ το κιλό, που είχαµε µεσοσταθ-

µικά πέρυσι. Έτσι, όµως, δεν πάµε πουθενά. Περιµένουµε 
τουλάχιστον 4,80 µε 4,90 ευρώ, για να πούµε ότι οι παρα-
γωγοί θα µείνουν στην καλλιέργεια και του χρόνου», ανέ-
φερε ο κ. Νάτσιος, προσθέτοντας ότι στρεµµατικά η χρονιά 
φαίνεται πως κλείνει µε µείωση στις αποδόσεις της τάξης 
του 25%-30%, ενώ τα προβλήµατα στην ποιότητα δεν λεί-
πουν, αλλά σε κάθε περίπτωση «όπως µας είπε και ο γενι-
κός διευθυντής της ΣΕΚΕ, που ήρθε και είδε τα καπνά µας, 
είµαστε σε καλύτερη µοίρα από άλλες περιοχές της χώρας». 

Τέλος, να σηµειωθεί ότι σε εκκρεµότητα βρίσκεται ακό-
µα το ζήτηµα της επιστροφής ΦΠΑ αγροτών Ειδικού Καθε-
στώτος. Σύµφωνα µε επιστολή από τον συνεταιρισµό κα-
πνοπαραγωγών Ροδόπης «για περίπου 1.360 παραγω-
γούς-µέλη µας δεν έχει γίνει ακόµα η επιστροφή του ΦΠΑ 
για το 2016 και ήδη έχουµε ξεκινήσει την υποβολή αίτη-
σης επιστροφής ΦΠΑ για το έτος 2017». ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ 

ΟΛΑ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ότι η ώρα αυτή θα 
είναι τελικά τη ∆ευτέρα 19 Νοεµ-
βρίου, αν δεν υπάρξει νέα παρά-
ταση, όπως πριν µερικές ηµέρες, 
όταν οι µεταποιητές είχαν ειδοποι-
ήσει τους εκπροσώπους του συ-
νεταιρισµού της Κοµοτηνής, ότι 
θα πήγαιναν να κάνουν τις πρώ-
τες αγορές στις 13 του µήνα, αλ-

λά τελικά το ανέβαλαν. Η παρελ-
κυστική αυτή πολιτική εκ µέρους 
της µεταποίησης για τις τιµές του 
Μπασµά φέτος, σύµφωνα µε όσα 
τόνισε στην Agrenda ο πρόεδρος 
του συνεταιρισµού καπνοπαραγω-
γών Ροδόπης, Εσάτ Χουσεΐν, έγκει-
ται στο ότι οι έµποροι περιµένουν 
ποιος θα κάνει πρώτος το βήµα.

«ΟΙ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ αποδόσεις εί-
ναι µειωµένες στο 60%, ενώ σε 
κάποια χωράφια έφτασε ακόµη 
και το 90%. Επίσης δεν µπορούµε 
να µην αναγνωρίσουµε ότι ποιο-
τικά υπάρχουν κάποια ζητήµατα. 
Ωστόσο, για 40 χρόνια έπαιρναν 
από τη Θράκη πρώτης ποιότητας 

καπνά, ας µας στηρίξουν φέτος», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χου-
σεΐν, τονίζοντας ότι στην ευρύτε-
ρη περιοχή έχουν καλλιεργηθεί 
φέτος 57.800 στρέµµατα (µε µέ-
σο κλήρο τα 9,5 στρέµµατα), αλ-
λά «µόνο σε λίγα χωριά η ποι-
ότητα είναι πραγµατικά καλή».

ΤΟ ΘΕΜΑ, ΠΑΝΤΩΣ, απασχόλησε 
και σύσκεψη που πραγµατοποι-
ήθηκε στις 15 Νοεµβρίου, στο υ-
πουργείο, µεταξύ εκπροσώπων 
της ∆ιεπαγγελµατικής Καπνού 
και του υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη. Από 

την πλευρά του ο πρόεδρος του 
τοπικού ΣΠΕΚΟ Βροντούς Γιώρ-
γος Νάτσιος αποκάλυψε πως έχει 
αποφασιστεί να κλειστεί και ρα-
ντεβού µε τον Σταύρο Αραχωβίτη 
για να του εκθέσουν το πώς έχει 
η κατάσταση φέτος µε τα καπνά.

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ φέτος η παραγω-
γή του Μπασµά είναι ποσοτικά 
µικρή -ζήτηµα αν θα φτάσει τους 
3.200 µε 3.500 τόνους, όταν πέ-
ρυσι ήταν στους 8.100 τόνους- ε-
νώ έχει και αρκετά προβλήµατα 
ποιότητας, λόγω των καιρικών 
συνθηκών που επικράτησαν το 
καλοκαίρι, µε αποτέλεσµα οι κα-

πνοπαραγωγοί να ζητούν να πλη-
ρωθούν τουλάχιστον τις περσινές 
τιµές, όταν µεσοσταθµικά πήραν 
5,17 ευρώ το κιλό, αλλά το εµπό-
ριο να µην παίρνει ακόµη από-
φαση να δώσει αυτό το ποσό. Οι 
παραγωγοί τους ζήτησαν να βά-
λουν πλάτη φέτος, γιατί η χρονιά 
είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ο ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ µας σηµείωσε, 
ακόµη, πως όλα τα στοιχεία για 
το πώς εξελίχθηκε παραγωγικά 
και ποιοτικά η χρονιά, έχουν α-
ποσταλεί προ ηµερών, για µια α-
κόµη φορά στο αρµόδιο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλ-
λά και στον ΕΛΓΑ (στελέχη του 

οποίου έχουν κάνει και τις σχε-
τικές αυτοψίες στην περιοχή, ε-
πιβεβαιώνοντας τη µεγάλη ζη-
µιά που έχει υποστεί η παραγω-
γή) και πλέον αναµένονται ανα-
κοινώσεις για το ποσό που θα υ-
πάρξει ως αποζηµίωση, πιθανό-
τατα µέσω των De minimis.

ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ  συνεννοήσεις µε 
τους άλλους δύο προέδρους συ-
νεταιρισµών του ∆ήµου ∆ίον Πι-
ερίας, αλλά και µε τους τοπικούς 
βουλευτές, ώστε να ετοιµαστεί έ-
να υπόµνηµα και να σταλεί στο υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 

σε συνδυασµό µε τη συνάντηση µε 
τον υπουργό. «Πρέπει να γίνει και 
τροποποίηση του κανονισµού ΕΛ-
ΓΑ, ώστε να καλύπτει τους παραγω-
γούς και σε άλλες ζηµιές. Το έχου-
µε θέσει και στο παρελθόν, αλλά 
δεν έχει γίνει τίποτε», τονίστηκε. 
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Με οριακές απώλειες έκλεισε 
το ΧA την Πέµπτη 
Μπορεί να προσπάθησε... αλλά τελικά δεν κατάφερε να 
απορροφήσει τις πιέσεις που συνεχίστηκαν και την 
Πέµπτη 15/11 στον τραπεζικό κλάδο το  XA, το οποίο 
έκλεισε και πάλι µε απώλειες, αφού τα «κύµατα» των 
αποφάσεων του MSCI εξακολουθούν να βρίσκονται σε 
ισχύ. Ειδικότερα, ο Γ∆ έκλεισε µε απώλειες 0,64% στις 
630,59 µονάδες, ενώ κινήθηκε µεταξύ των 629,45 
µονάδων (-0,82%) και 637,80 µον. (+0,50%). Ο τζίρος 
διαµορφώθηκε στα 39,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 
26,7 εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων 
πράξεων διακινήθηκαν 35 χιλ. τεµάχια.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
Πρωτοπόρος σε καινοτόµες 
υπηρεσίες και προϊόντα, η 

τράπεζα Πειραιώς, ανακοίνωσε 
τη συµµετοχή της στην υπηρεσία 
Global Payments Innovations του 
Swift. Πρόκειται για µια σύγχρονη 
υπηρεσία, µε δυνατότητα εντοπισµού 
µίας συναλλαγής εµβάσµατος σε όλα 
στάδια της δροµολόγησής της, 
ταχύτερη εκτέλεσή της και αµεσότητα 
της ενηµέρωσης στον αποδέκτη.

TYSON FOODS: Η Tyson Foods 
ανακοίνωσε τα έσοδα για το δ’ τρίµηνο 
χρήσης, τα οποία διαµορφώθηκαν 
χαµηλότερα των προσδοκιών, ήτοι στα 
537 εκατ. δολάρια ή 1,47 δολάρια ανά 
µετοχή, υψηλότερα από τα 394 εκατ. 
δολάρια ή 1,07 δολάρια ανά µετοχή 
πέρυσι. Τα έσοδα υποχώρησαν στα 
9,99 δισ. δολάρια, από τα 10,1 δισ. δολ.

WONDERPLANT: Η έκτακτη καθολική 
γενική συνέλευση της Wonderplant, 
αποφάσισε µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου της κατά 2.151.492,20 
ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής κατά 1,30 ευρώ και 
επιστροφή του ποσού στους µετόχους. 
Μετά τη µείωση, το µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 
10.922.960,40 ευρώ, ονοµαστικής 
αξίας 6,60 ευρώ η κάθε µια. 

ΒAYER AG: Υποχώρηση για τα κέρδη 
της Bayer AG στο γ’ τρίµηνο, λόγω των 
εφάπαξ κερδών της εταιρείας το 
προηγούµενο έτος. Οι πωλήσεις 
αυξήθηκαν στα 9,91 δισ. ευρώ από τα 
8,03 δισ. ευρώ. Tα προ φόρων κέρδη 
ανήλθαν σε 3,12 δισ. ευρώ από την 
πώληση διάφορων assets στην BASF, 
µε αποτέλεσµα τα κέρδη προ φόρων 
και τόκων να τριπλασιαστούν σε 
περισσότερα από 4,42 δισ. ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Σε ταραγµένη πολιτική σκηνή βαδίζει η 
Ευρώπη, η οποία εκτός της άτακτης... δη-
µοσιονοµικά Ιταλίας,  προετοιµάζεται ακό-
µη και ένα άτακτο Brexit καθώς βλέπει την 
βρετανική κυβέρνηση να φυλλορροεί και 
την θέση της Τερέσα Μέι, να τρίζει. Μένει 
να φανεί αν η σύνοδος Κορυφής που έχει 
ανακοινωθεί από τον πρόεδρο του Ευρω-
παϊκού Συµβουλίου Ντόναλτ Τουσκ , για 
επικύρωση της συµφωνίας στις 25 Νοεµ-
βρίου θα πραγµατοποιηθεί, και θα αποκα-
τασταθεί η οµαλότητα στις χρηµαταγορές. 

«Η επιλογή είναι σαφής: Μπορούµε να 
επιλέξουµε να αποχωρήσουµε χωρίς συµ-
φωνία, µπορούµε να ρισκάρουµε να µην 
υπάρξει καθόλου Brexit ή µπορούµε να ε-
πιλέξουµε να ενωθούµε και να υποστηρί-
ξουµε την καλύτερη συµφωνία που µπορεί 
να προκύψει από διαπραγµάτευση», δή-

λωσε η Μέι την Πέµπτη ενώπιον του βρε-
τανικού κοινοβουλίου. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες της Telegraph η οµάδα των ευ-
ρωσκεπτικιστών ετοιµάζεται να καταθέσει 
πρόταση µοµφής κατά της Μέι. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες του Guardian που επικα-
λείται πηγές στους σκληρούς των Τόρις, 
84 βουλευτές των Συντηρητικών θα κα-
ταψηφίσουν το προσχέδιο της συµφωνί-
ας, αριθµός που αναµένεται να αυξηθεί.

Στα του οίκου µας, πέρασε χωρίς έν-
σταση από το EuroWorking Group η µη 
περικοπή συντάξεων 2019 και µένει να 
σφραγιστεί στις 19 Νοεµβρίου από το 
Eurogroup. Ως προς το πακέτο µέτρων 
που έχει εξαγγελθεί από τον πρωθυπουρ-
γό, τι θα περάσει θα φανεί στην έκθεση 
της Κοµισιόν στις 21 Νοεµβρίου για τον 
ελληνικό προϋπολογισµό.

Vin Doux
Μία ακόµη διεθνής καταξίωση για το 
Samos Vin Doux του ΕΟΣ Σάµου. Το 
γλυκό αυτό µοσχάτο κρασί έχει 
τοποθετηθεί στις κάβες των 
φηµισµένων πολυκαταστηµάτων 
Waitrose. Η γευσιγνωστική δοκιµή που 
πραγµατοποιήθηκε στο Waitrose 
Λονδίνου από τον Andy Howard, 
διακεκριµένο Βρετανό Master of 
Wine, το κατέταξε ως «worth buying».

Προώθηση
Οι επιτραπέζιες ελιές, περιλαµβάνονται 
στο πρόγραµµα προώθησης 2019 της 
ΕΕ σε χώρες µε υψηλούς ρυθµούς 
ανάπτυξης όπως ο Καναδάς, η Κίνα, 
η Κολοµβία, η Ιαπωνία, η Κορέα, το 
Μεξικό και οι Ηνωµένες Πολιτείες. 
Η Κοµισιόν ενέκρινε το σχετικό 
πρόγραµµα, το οποίο προβλέπει τη 
διάθεση 191,6 εκατ. ευρώ για 
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. 

Η Μέι τα βρίσκει με ΕΕ 
όχι και με το κόμμα της

 Η έκβαση του Brexit φέρνει νεύρα στις αγορές 

 Στο Εurogroup 21 Νοεμβρίου οι παροχές Τσίπρα
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,6000 7,14%

ΙΑΣΩ Ι∆.Γ.ΜΑΙ.ΓΥΝ.&ΠΑΙ∆.ΚΛ.∆ΙΑ.ΘΕΡ,8500 5,99%

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-∆ΡΟΜΕΑΣ 0,2180 6,86%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,1800 5,88%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,0970 5,43%

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0,6800 - 8,72% 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 0,5080 - 7,64%

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 0,1714 - 6,75%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 1,1390 - 5,87%

BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ 0,5000 - 4,76%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 24.945,43 - 0,54%
 NASDAQ Comp 7.111,85 - 0,34 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.183,94 - 0,67%
Λονδίνο FTSE 100 7.000,12 - 0,48%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.366,32 - 0,40%
Παρίσι CAC-40 5.025,59 - 0,85%
Ζυρίχη SMI 8.852,219 - 0,88 %
Τόκιο NIKKEI-225 21.803,62 - 0,20%
 
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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Δεν έχουν υποχρέωση οι παραγωγοί 
να τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό 

M
ε την τελευταία Κοινή Υπουργική Από-
φαση ∆ΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 η οποία 
τροποποίησε την ΚΥΑ 45231/2017 «Ρύθ-
µιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωµών 

µε Κάρτα, ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακο-
λουθήσουν όλοι οι επαγγελµατίες που είναι υπόχρε-
οι σε pos µε βάση τους ΚΑ∆, προκειµένου να δηλώ-

σουν τους επαγγελµατικούς λογα-
ριασµούς τους στο διαδικτυακό τό-
πο της ΑΑ∆Ε.

Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό 
οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλα-
γές, που πραγµατοποιούνται µε η-
λεκτρονικά µέσα πληρωµής όπως, 
ενδεικτικά, µέσα πληρωµής µε κάρ-
τα, εντολές άµεσης χρέωσης, µετα-
φορές πίστωσης, πάγιες εντολές, 
καθώς και συναλλαγές µε µετρη-
τά. Οι συναλλαγές που διενεργού-
νται µέσω του Επαγγελµατικού Λο-
γαριασµού αφορούν αποκλειστικά 
την εµπορική, επιχειρηµατική ή ε-
παγγελµατική δραστηριότητα του 
υπόχρεου. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΕΣΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
Συναλλαγές που αφορούν την 

εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγ-
γελµατική δραστηριότητα του υπό-
χρεου, µέσω των Παρόχων Υπηρε-

σιών Πληρωµών του νόµου 3862/2010 ανεξαρτήτως 
του µέσου συναλλαγής, διενεργούνται µέσω Επαγ-
γελµατικού Λογαριασµού, που έχει δηλωθεί σύµφω-
να µε την ανωτέρω διαδικασία. (Πηγή: Taxheaven ©)

Όσοι έχουν κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας 
(Κ.Α.∆.) που ορίζονται ρητά στην απόφαση υποχρε-
ούνται να έχουν µηχάνηµα POS στην έδρα τους, έ-
τσι ώστε όταν πάει ένας πελάτης  τους, να µπορεί να 
πληρώσει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Οι επιχειρηµατίες αυτοί έχουν 
συνδέσει έναν τραπεζικό λογα-
ριασµό, στον οποίο πηγαίνουν τα 
χρήµατα τα οποία εισπράττονται 

από την πληρωµή µέσω των καρτών. Τους λογαρια-
σµούς αυτούς είναι υποχρεωµένοι τώρα και µέχρι τις 
12 ∆εκεµβρίου, να µπουν στην εφαρµογή του taxis 
και να τους δηλώσουν στην υπο-εφαρµογή που α-
ναφέρεται στους επαγγελµατικούς λογαριασµούς.

ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
Σε αυτή την πρώτη φάση, δεν συµπεριλαµβάνο-

νται οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ δραστηρι-
ότητες αριθµού που ξεκινάνε από 01 έως 03. Κι ό-
ταν λέω αγρότες, αναφέροµαι και στους ειδικού και 
στους κανονικού καθεστώτος. 

Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο ό-
σοι αγρότες τηρούν βιβλία. Αυτό θα πρέπει να ξεκα-
θαρίσει σε όλους ότι δεν ισχύει. Τις ίδιες υποχρεώ-
σεις µε τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν τόσο 
οι αγρότες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του ει-
δικού καθεστώτος. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κα-
νείς, ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε 
ελάχιστες διαφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υ-
ποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλ-
λουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ 
όταν πουλάνε, εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης 

οι αγοραστές (τιµολόγια αγοράς). Για όλες τις υπό-
λοιπες συναλλαγές αντιµετωπίζονται και θεωρού-
νται επιχειρηµατίες. 

∆ΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ POS
Επανέρχοµαι όµως στο θέµα των λογαριασµών. 

Είπαµε ότι υποχρέωση να δηλώσουν επαγγελµατι-
κούς λογαριασµούς έχουν όσοι υποχρεούνται να έ-
χουν pos. Και σε αυτούς δεν ανήκουν οι αγρότες.

Το γεγονός, όµως, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δεν 
σηµαίνει ότι απαγορεύεται κιόλας. Προαιρετικά µπο-
ρεί οποιοσδήποτε να µπει στο σύστηµα και να δηλώ-
σει τον/τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς του. 
Προς αποκατάσταση της τάξης, γιατί τελευταία έχει 
δηµιουργηθεί ένας µικρός πανικός σχετικά µε το αν 
έχουν υποχρέωση ή όχι οι αγρότες.

Ως επαγγελµατικό µπορεί να δηλώσει ο αγρότης 
έναν υπάρχοντα λογαριασµό ή µπορεί απευθυνό-
µενος στην τράπεζα να ζητήσει να του ανοίξουν έ-
ναν λογαριασµό όψεως. Το πρόβληµα όµως που υ-
πάρχει σε όλους τους αγρότες είναι το εξής: στην 
ουσία, όσους τραπεζικούς λογαριασµούς και  να έ-
χουν, χρησιµοποιούν µόνο έναν: αυτόν που έχουν 
δηλώσει στο ΟΣ∆Ε, στον οποίο κατατίθενται οι επι-
δοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός χρησιµοποιεί-
ται από τις τράπεζες, προκειµένου να χορηγήσουν 
την κάρτα του αγρότη. Η οποία κάρτα του αγρότη 
χορηγείται µε βάση τις προβλεπόµενες εισπραχθεί-
σες επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός, χρησι-
µοποιείται από τους αγρότες –εκτός από τις πληρω-
µές των εφοδίων, εργατών κλπ- και τις προσωπικές 
τους ανάγκες, όπως super market, προσωπικές ή ι-
ατρικές δαπάνες κλπ, οι οποίες δίνουν το αφορολό-
γητο κατά τη σύνταξη της φορολογικής δήλωσης σε 
όσους το δικαιούνται. 

Επειδή θεωρείται βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα (µάλ-
λον περισσότερο γρήγορα απ’ ότι φανταζόµαστε), θα 
υποχρεωθούν όλοι να δηλώσουν επαγγελµατικούς 
λογαριασµούς, καλό είναι να σκεφτούν οι υπεύθυνοι 
της Φορολογικής ∆ιοίκησης µε ποιον τρόπο θα προ-
στατεύσουν οι άνθρωποι αυτοί το αφορολόγητο τους.

Στο ΟΣ∆Ε
Η κάρτα του αγρότη 

χορηγείται µε βάση τις 
προβλεπόµενες εισπρα-

χθείσες επιδοτήσεις  

Επιχειρήσεις
Ίδιες υποχρεώσεις µε 
τις κοινές εµπορικές 
επιχειρήσεις έχουν 

όλοι οι αγρότες

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)

Πλησιάζοντας στο τέλος του έτους
Σαράντα πέντε µέρες µέχρι το τέλος του έτους, 
θα πρέπει να επισπεύσετε -όσοι δεν το κάνατε- 

τη συνάντηση µε το λογιστή σας, να ελέγξετε τις 
µέχρι τώρα κινήσεις και να προγραµµατίσετε 

στον υπολοιπόµενο χρόνο τις κινήσεις σας. 

Εργόσηµα για τους εργάτες γης: 
πονεµένης ιστορίας το ανάγνωσµα

Απασχολώ εργάτες στο χωράφι µου; Τους 
πληρώνω µε εργόσηµο. Κάποιο πουλάκι µου 
είπε ότι ένας αρρωστηµένος νους θέλει να 
εφαρµόσει τις ηλεκτρονικές προσλήψεις και 
στους εργάτες γης. Αν αληθεύει κάτι τέτοιο, 
τότε θα πρόκειται για συνειδητή καταστροφή 
του πρωτογενή τοµέα. Εύχοµαι να µου 
µεταφέρθηκαν λάθος πληροφορίες.





ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

 Χαρακτηριστικά µιας νέας εποχής 
στη σχέση της Eurobank µε τον επι-
χειρηµατικό κόσµο και ειδικά µε τις 
επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού 
τοµέα, σηµατοδότησαν οι τριήµερες 
εκδηλώσεις του Go In Thessaloniki, 
µιας πρωτοβουλίας που φέρνει τους 
Έλληνες επιχειρηµατίες πιο κοντά 
στις µεγάλες αγορές, µέσα από την 
ψηφιακή πλατφόρµα Trade Club.     

Έµπρακτη στήριξη στις επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται και 
στις διεθνείς αγορές υποσχέθηκε ο 
διευθύνων σύµβουλος της Eurobank 
Φωκίων Καραβίας, προαναγγέλλο-
ντας, για το 2019, τη χορήγηση δα-
νείων από την τράπεζα που θα υ-
περβούν το ποσό των 3 δισ. ευρώ, 
έναντι περίπου 2,5 δισ. ευρώ, κατά 
το τρέχον έτος.

«Τα τελευταία χρόνια, λόγω της 
κρίσης, διατυπώνεται συχνά η εκτί-
µηση ότι οι τράπεζες δεν παρέχουν 

επαρκή χρηµατοδότηση, ωστόσο θέ-
λω να σας θυµίσω πως έχω δεσµευ-
τεί επανειληµµένα ότι δεν θα έρθει 
στην Τράπεζα κανένα επιχειρηµατικό 
σχέδιο µε καλές προοπτικές και ορ-
θή στόχευση και δεν θα βρεθεί τρό-
πος να χρηµατοδοτηθεί», επισήµα-
νε και έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως 
η προσέγγιση αυτή αφορά αδιακρί-
τως τις µικρές και τις µεγάλες επιχει-
ρήσεις και «δεν είναι απλά λόγια». 

Πρόσθεσε, ακόµη, ότι η Βόρεια Ελ-
λάδα αποτελεί περιφέρεια πρώτης 

επιλογής για την ανάπτυξη των ερ-
γασιών της Τράπεζας, ενώ σηµείω-
σε πως ο λόγος για τον οποίο επιλέ-
χθηκε η Θεσσαλονίκη για το 3ο Go 
In Thessaloniki Forum, είναι για-
τί στην περιοχή και στη Βόρεια Ελ-
λάδα εν γένει οι επιχειρήσεις είναι 
περισσότερο εξωστρεφείς και προ-
άγουν τις εξαγωγές. «Είµαστε εδώ 
για να συζητήσουµε µε τους επιχει-
ρηµατίες της Βορείου Ελλάδος πώς 
µπορούµε να τους βοηθήσουµε, τό-
σο µε χρηµατοδοτήσεις, όσο και µε 

άλλα τραπεζικά προϊόντα και να 
δούµε πώς θα αναπτύξουν τις δικές 
τους εργασίες», είπε χαρακτηριστι-
κά και δεν παρέλειψε να υπογραµ-
µίσει πως µέσω της πρωτοβουλίας 
του Go International που έχει ανα-
λάβει η Eurobank «ήρθαν στη Θεσ-
σαλονίκη 60 διεθνείς εισαγωγείς α-
πό 20 χώρες και εκπρόσωποι τραπε-
ζών από 14 χώρες του κόσµου, για 
να κάνουν πάνω από 3.000 B2B ε-
πιχειρηµατικά ραντεβού και να ανα-
ζητήσουν τρόπους συνεργασίας».

Η αγροδιατροφή 
διεκδικεί πίτα 
από δάνεια 3 δις  
Η Βόρεια Ελλάδα περιφέρεια πρώτης επιλογής για την Eurobank

Εντυπωσιακό το παραγωγικό αποτέλεσµα στις εγκαταστάσεις της  
ELVIAL στο Κιλκίς, όπου η οικογένεια του ∆ηµήτρη Τζίκα έχει καταφέρει 
σε λιγότερο από 30 χρόνια να φθάσει τον ετήσιο τζίρο στα 75 εκατ. ευρώ.

Γύρω στα 10 χρόνια πήρε στον Θανάση Κουκάκη η προσπάθεια να κάνει 
την µικρή οικογενειακή αγελαδοτροφική εκµετάλλευση µια σύγχρονη 
γαλακτοβιοµηχανία που προσεγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών.

Στο ερώτηµα 
δηµοσιογρά-
φων που ακο-
λούθησαν την 
αποστολή γιατί 
επιλέχθηκε η 
Θεσσαλονίκη, 
ο κ. Καραβίας 
απάντησε: 
«Γιατί το 
σύνολο των 
επιχειρήσεων 
της Βορείου 
Ελλάδος είναι 
αξιοπρεπείς 
επιχειρήσεις, 
που προάγουν 
τις εξαγωγές, 
εποµένως εί-
µαστε εδώ για 
να βοηθήσουµε 
τις επιχειρή-
σεις αυτές». 
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Ο επικεφαλής της Eurobank έδω-
σε ιδιαίτερη έµφαση και στον παρά-
γοντα εµπιστοσύνη προς το τραπε-

ζικό σύστηµα, τονίζοντας πως η α-
ναταραχή που βιώνουν οι ελληνι-
κές τράπεζες στο Χρηµατιστήριο, εί-
ναι το αποτέλεσµα εξωγενών παρα-
γόντων και κυρίως έχει να κάνει µε 
τον αντίκτυπο των όσων συµβαίνουν 
στην Ιταλία και στην Τουρκία. «Το 
γεγονός ότι σήµερα βρίσκονται εδώ 
εκπρόσωποι τόσων πολλών και τό-
σο µεγάλων τραπεζών από όλο τον 
κόσµο, αν µη τι άλλο είναι µια απτή 
ένδειξη εµπιστοσύνης προς το τρα-
πεζικό µας σύστηµα», υπογράµµισε.

Επιχειρηματική διασύνδεση  
μέσω του Trade Club Alliance
Εστίαση στο μοντέλο «παράγω-εξάγω», συνιστά ο ΣΕΒΕ

60 διεθνείς εισαγωγείς
Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν 

60 διεθνείς εισαγωγείς 
από 20 χώρες, εκπρόσωποι 
τραπεζών από 14 χώρες µε 
στόχο πάνω από 3.000 Β2Β 

επιχειρηµατικά ραντεβού

Στυλοβάτης της ελληνικής οικο-
νοµίας, κατά τη διάρκεια των ο-
κτώ ετών της κρίσης, µε αιχµή, 
µάλιστα, τον αγροδιατροφικό το-
µέα, αποδείχθηκε ο κλάδος των ε-
ξαγωγών, ο οποίος όπως όλα δεί-
χνουν φέτος θα «σπάσει το φράγ-
µα» των 33 δισ. ευρώ. Αυτό επισή-
µανε ο πρόεδρος του Συνδέσµου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, δρ 
Γιώργος Κωνσταντόπουλος, από το 
βήµα του 3ου Go In Thessaloniki 
Forum, που οργάνωσε ο όµιλος 
της Eurobank, υποστηρίζοντας µε 
στοιχεία πως µεταξύ του 2008 και 
του 2017, όταν το ΑΕΠ της χώρας 
υπέστη «σοκαριστικό πλήγµα», χά-
νοντας περίπου το 25% της αξίας 
του, την οικονοµία τη στήριξαν οι 
εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

«Στη διάρκεια της κρίσης οι εξα-
γωγές της χώρας µας ενισχύθηκαν 
κατά 35,4% φτάνοντας την επίδο-
ση - ρεκόρ των 28,8 δις το 2017, ε-
νώ ιδιαίτερα ευοίωνες είναι οι εν-
δείξεις του τρέχοντος έτους», ανέ-
φερε σηµειώνοντας ότι ρόλο «α-
τµοµηχανής» στις επιδόσεις αυτές, 
διαδραµάτισε ο τοµέας αγροδια-
τροφής. Επικαλούµενος σχετικά 
στατιστικά δεδοµένα, εξήγησε ότι 
στην επίµαχη δεκαετία οι εξαγω-
γές αγροδιατροφικών προϊόντων 
σηµείωσαν άνοδο 35,4%, ενώ το 
µερίδιό τους στο σύνολο των εξα-
γωγών ξεπερνάει το 20%. 

Παρά τις θετικές επιδόσεις ωστό-
σο, δεν παρέλειψε να υπογραµµί-

σει ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι ελ-
ληνικές εξαγωγές αγαθών κι υπη-
ρεσιών είναι λιγότερο από το ήµι-
συ του µέσου όρου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, καθώς για το 2017 α-
νέρχεται σε µόλις 16% έναντι 34% 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος, 
εκτίµησε πως η Ελλάδα πρέπει να 
εστιάσει στο µοντέλο «Παράγω κι 
Εξάγω», δίνοντας ιδιαίτερη έµφα-
ση σε προϊόντα υψηλής προστιθέ-
µενης αξίας. «Οι εξαγωγικές δυνα-

τότητες της χώρας είναι πολλές, γι’ 
αυτό πρέπει να παρέχουµε κίνη-
τρα σε όλους τους τοµείς της οικο-
νοµίας να αναπτύξουν τη διεθνή 
τους δραστηριότητα και µέσω αυ-
τής να συνεχίσουν, αλλά και να 
αυξήσουν την εγχώρια παραγω-
γή τους», είπε ο δρ Κωνσταντό-
πουλος και συνεχάρη τον όµιλο 
της Eurobank για τις επιχειρηµα-
τικές αποστολές Go International.

Πρωτιά Κεντρικής Μακεδονίας
Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο πε-

ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονί-
ας, Απόστολος Τζιτζικώστας εστία-
σε στον αγροδιατροφικό τοµέα, που 
αποτελεί το ισχυρό χαρτί της Περι-
φέρεια, καθώς όπως είπε «είναι η 
πρώτη σε εξαγωγές αγροτικών προ-
ϊόντων, καθώς εδώ παράγεται σχε-
δόν το 25% της εθνικής παραγωγής 
του εγχώριου πρωτογενούς τοµέα. 

Η επιχειρηµατική αποστολή στη 
Θεσσαλονίκη, που έφερε  τη σφρα-
γίδα του διεθνούς ψηφιακού δι-
κτύου επιχειρηµατικής διασύνδε-
σης «Trade Club Alliance», είναι 
η 3η κατά σειρά που οργανώνε-
ται στη χώρα µας, µετά την Αθή-
να και την Κρήτη και δίνει σε πε-
ρισσότερους από 120 εξαγωγείς 
τη δυνατότητα να έρθουν σε επα-
φή µε µεγάλους διεθνείς αγορα-
στές. Σηµειώνεται, ότι προηγήθηκε 
της αποστολής, η 3η Γενική Συνέ-
λευση του ΤCA που φιλοξενήθηκε 
από την Εurobank  στην Αθήνα.

Κάτω του µέσου 
όρου στην ΕΕ

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
οι ελληνικές εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών 
είναι λιγότερο από το 
ήµισυ του µέσου όρου 

της ΕΕ, ήτοι µόλις 16%

Μια πρώτη... γνωριµία µε τους καλλιτέχνες της Ρώσικης Πρωτοπορίας 
που φέρνει στο φως η συλλογή Κωστάκη, είχαν οι δηµοσιογράφοι που 
συµµετείχαν στην αποστολή της Eurobank στη Θεσσαλονίκη.

Ο Jon Barañano Gaviña, (στη µέση) πρόεδρος TCA & Global head of non-Financial 
Services της Banco Santander, κατά τις εργασίες της 3ης Γενικής Συνέλευσης 
του ΤCA (8-9 Νοεµβρίου) που φιλοξενήθηκε από την Εurobank στην Αθήνα.

Ο διευθύνων 
σύµβουλος 
της Eurobank 
Φωκίων 
Καραβίας.
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Στο brand ξίδι ΤΟΠ επενδύει 
στρατηγικά η Μινέρβα

 Αιχμή του δόρατος η επένδυση 2 εκατ. του εργοστασίου στο Σχηματάρι
 Δύο νέα λανσαρίσματα στη γκάμα ΤΟΠ, έπεται συνέχεια αρχές 2019

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε νέες παραγωγικές επενδύσεις προχωρά η Μι-
νέρβα Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίµων 
Α.Ε, σχεδόν τέσσερα χρόνια µετά την εξαγορά του 
brand ξίδι ΤΟΠ. Συνεχίζοντας τη στρατηγική της 
για µετασχηµατισµό σε µια σύγχρονη βιοµηχανία 
µε ευρείες δραστηριότητες στον κλάδο των τροφί-
µων, ολοκλήρωσε πρόσφατα νέα επένδυση ύψους 
2 εκατ. ευρώ που αναφέρεται στη µεταφορά και τον 
εκσυγχρονισµό της γραµµής παραγωγής ΤΟΠ από 
τον Πειραιά στο Σχηµατάρι. Πρόκειται για τη δηµι-
ουργία µιας νέας, σύγχρονης γραµµής παραγωγής 
που επεκτείνει την παραγωγική δυναµικότητα των 
προϊόντων ξιδιού και δίνει τη δυνατότητα για ανά-
πτυξη και δηµιουργία νέων καινοτόµων προϊόντων.

Μάλιστα, το εργοστάσιο στο Σχηµατάρι φαίνεται 
να αναδεικνύεται σε αιχµή του δόρατος για τις πο-
λυσχιδείς δραστηριότητες της Μινέρβα, καθώς συ-
γκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος των παραγόµε-
νων προϊόντων (ελαιόλαδο, βούτυρο, µαργαρίνη, 

έλαια, ξίδι), µε τις πληροφορίες να µιλούν για νέα 
λανσαρίσµατα από τον Φεβρουάριο του 2019.  Σύµ-
φωνα µε την εταιρεία, «πρόκειται για µια µονάδα 
µε τεχνολογία αιχµής, ένα από τα καλύτερα της Ευ-
ρώπης, όπου οι πιο σύγχρονες τεχνολογικές µέθο-
δοι παραγωγής και τυποποίησης συνυπάρχουν µε 
τον σεβασµό στην ελληνική φύση». 

Η νέα γραµµή παραγωγής του ΤΟΠ αποδίδει ήδη 
στη δηµιουργία και το λανσάρισµα δύο νέων προϊ-
όντων ξιδιού, που εµπλουτίζουν τη γκάµα ΤΟΠ: Το 
ξίδι µε φράουλα και το ξίδι µε πορτοκάλι. Εξάλλου, 
µε βάση τις εταιρείες µέτρησης κατανάλωσης, οι πω-
λήσεις της Μινέρβα στην κατηγορία του ξιδιού, (σ.σ. 
η κατηγορία αυτή εµφάνισε στο εννεάµηνο αύξη-
ση 3% στις πωλήσεις σε αξία και όγκο), εµφανίζο-
νται ενισχυµένες πάνω από 5% σε αξία, ενώ κατά-
φερε να διατηρήσει τη δεύτερη θέση πίσω από τα 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ταυτόχρονα η Μινέρ-
βα στοχεύει και σε περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυ-
νάµωση της εξαγωγικής δραστηριότητας ελαιόλα-
δου, µε τη στρατηγική της να επικεντρώνεται σε α-
γορές-στόχους όπως Γερµανία, Γαλλία και Ρωσία. 

Πονοκέφαλο προκαλεί στις παραγωγούς που-
λερικών στις ΗΠΑ, η µεταστροφή των κατανα-
λωτών στο µοσχάρι και το χοιρινό, που έχει πέ-
σει φθηνότερο στην αγορά εξαιτίας των µειω-
µένων εξαγωγών σε Κίνα και Μεξικό. 

Οι παραγωγοί πουλερικών, όπως οι Tyson 
Foods και η Sanderson Farms, κινδυνεύουν να 
ανακοινώσουν ζηµίες για το τρίτο τρίµηνο του 
έτους, για πρώτη φορά µετά από 27 διαδοχικά 
κερδοφόρα τρίµηνα. Ήδη, η Τyson ωθείται σε 
µειωµένες πωλήσεις κατά 1 δις δολάρια µε τις 
προβλέψεις που έκανε για το 2019.

«Όλο αυτό το χοιρινό στην αγορά έχει επηρεά-
σει τις προτιµήσεις των καταναλωτών» τόνισε στο 

Reuters ο Μπιλ Ρένιγκ, οικονοµολόγος και σύµ-
βουλος του Εθνικού Συµβουλίου Πουλερικών.

Η τιµή του χοιρινού έχει υποχωρήσει, καθώς οι 
δασµοί 62% στην Κίνα και 20% στο Μεξικό έχουν 
περιορίσει τις εξαγωγές των ΗΠΑ στις χώρες αυτές. 

Η Kraft Heinz, στην οποία ανήκει η Oscar 
Mayer, έχει µειώσει τις τιµές για το µπέικον. Η 
Food Union της Ahold Delhaize και τα µπακά-
λικα Stop & Shop, έχουν λανσάρει καµπάνιες 
και προσφορές για χοιρινά προϊόντα.

Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ προβλέπει 
ότι η κατανάλωση κοτόπουλου ανά κάτοικο θα 
αυξηθεί µόνο κατά 1,2% φέτος, έναντι ανόδου 
4,3% για το χοιρινό και 2,6% για το µοσχάρι.

Οι κοτοπουλάδες στις ΗΠΑ θα μετρήσουν
πρώτη φορά ζημιές λόγω εμπορικής διένεξης  

Υπό πίεση πωλήσεις ΦΑΓΕ 
σε ΗΠΑ, Ελλάδα, Αγγλία

Ισχυρές πιέσεις δέχεται η ΦΑΓΕ, της 
οποίας οι πωλήσεις στο 9άµηνο που έληξε 

στις 30 Σεπτεµβρίου υποχώρησαν κατά 9,9% στα 
434,6 εκατ. δολάρια ως αποτέλεσµα της πτώσης 
των πωλήσεών της σε αξία σε ΗΠΑ, Ελλάδα και 
Ηνωµένο Βασίλειο κατά 15,6%, 4,4% και 0,3% 
αντίστοιχα. Οι πωλήσεις σε αξία εκτός Ελλάδος να 
αντιπροσωπεύουν πλέον το 84,2% των συνολικών 
πωλήσεων, έναντι 85,1% το εννεάµηνο του 2017.

Η Unilever στους µνηστήρες 
για την κινεζική Weimeizi
Ανάµεσα στους «µνηστήρες» για την κατάκτηση της 
κινεζικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων 
Weimeizi φαίνεται να βρίσκεται η Unilever, καθώς 
κατέθεσε πρόταση 1, δισ. δολαρίων. Σύµφωνα µε 
δηµοσίευµα της South China Morning Post, άλλες 
εταιρείες οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόµενο 
κατάθεσης προσφοράς, φέρονται να είναι και η 
Colgate-Palmolive και η Church & Dwight.

∆ιαφάνεια στην προµήθεια 
φοινικέλαιου ζητά η Μοndelez 
Η Mondelêz International εντείνει το αίτηµά της 
προς τους προµηθευτές φοινικέλαιου ώστε να 
ενστερνιστούν τον στόχο για απόλυτη βιωσιµότητα 
και διαφάνεια 100% στην προµήθεια φοινικέλαιου. 
Mάλιστα έχει αποκλείσει 12 προµηθευτές στην 
αγορά προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας ως 
αποτέλεσµα παραβάσεων, ενώ κάλεσε τους 
προµηθευτές να δεσµευτούν στη χαρτογράφηση 
των εκτάσεων παραχώρησης του φοινικέλαιου.

Η Μινέρβα, µε ιστορία 
πάνω από 110 χρόνια, 
εµφανίζει αύξηση άνω 
του 10% στην εξαγωγική 
της δραστηριότητα.

Το υπουργείο Γεωργίας 
των ΗΠΑ προβλέπει ότι η 
κατανάλωση κοτόπουλου 

ανά κάτοικο θα αυξηθεί 
µόνο κατά 1,2% φέτος , 
έναντι ανόδου 4,3% για 

το χοιρινό και 2,6% για το 
µοσχάρι.

ΝΕΑ
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Ο κολοσσός
σιτηρών ADM 
εξαγοράζει
αργεντίνικη 
εταιρεία σόγιας
Η Archer Daniels Midland 
Co (ADM.N), κορυφαία 
αµερικανική εταιρεία που 
εµπορεύεται σιτηρά 
πλησίασε τη Molinos Agro 
(MOLA.BA) από την 
Αργεντινή που ασχολείται 
µε την κατεργασία σόγιας 
σχετικά µε εξαγορά 
ζωοτροφής και του 
εργοστασίου παρασκευής 
σογιέλαιου. Οι συζητήσεις 
ενδέχεται να συνεχιστούν, 
µετέφεραν πηγές στο 
Reuters. 
H Molinos και άλλες 
εταιρείες κατεργασίας 
σόγιας στην Αργεντινή 
έχουν δεχθεί πλήγµα από 
τις επιπτώσεις του 
«εµπορικού πολέµου» 
µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας, που 
έχει δώσει, σύµφωνα µε το 
δηµοσίευµα, συγκριτικό 
πλεονέκτηµα στους 
Αµερικανούς µεταποιητές. 
Οι συζητήσεις ξεκίνησαν 
πέρυσι και µετά πάγωσαν 
λόγω ασυµφωνίας στο 
θέµα της τιµής που η ADM 
θα έπρεπε να καταβάλει 
στη Molinos. Η ADM 
αρνήθηκε να σχολιάσει 
σχετικά. Εκπρόσωπος του 
επιχειρηµατικού σχήµατος 
Perez Copmanc, που 
ελέγχει τη Molinos Agro 
µετέφερε ότι η εταιρεία 
έχει δεχθεί κρούσεις 
«αρκετές φορές» από 
πιθανούς αγοραστές. 
Χωρίς να κατονοµάσει 
συγκεκριµένα την ADM, ο 
ίδιος υποστήριξε ότι «οι 
προσφορές 
απορρίφθηκαν».  

Στον «πάγο» παραµένει η εξυγίαν-
ση της Αχαϊκής εταιρείας κατεψυγ-
µένων ιχθυηρών Καλλιµάνης, η ο-
ποία βρίσκεται πάνω από µία διετία 
σε διαπραγµατεύσεις µε πιστωτές 
της, τράπεζες και την Pillarstone.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η νέα 
καθυστέρηση οφείλεται στις αξιώ-
σεις που έχει προβάλει η Τράπεζα 
Αττικής η οποία, (συµµετέχει µε 5 
εκατ. σε οµολογιακό δάνειο της ε-
ταιρείας), διατυπώνει αµφιβολίες 
για το σχέδιο εξυγίανσης και ζητά 
τον επανέλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων 2017. Η διοίκηση της 
εταιρείας ανακοίνωσε ότι θα προ-

χωρήσει σε νέα γενική συνέλευση 
στις 28 Νοεµβρίου, ζητώντας από 
τους µετόχους την εκ νέου έγκριση 
των οικονοµικών καταστάσεων της. 

Το σχέδιο για την Καλλιµάνης, 
προβλέπει όπως η διάσωση αυτής 
θα γίνει: µέσω του άρθρου 106 του 
πτωχευτικού κώδικα και ότι το 99% 
του µετοχικού της κεφαλαίου θα πε-
ράσει υπό τη διαχείριση της Πλατ-
φόρµας και των πιστωτριών τραπε-
ζών µέσω κεφαλαιοποίησης χρε-
ών. Επίσης, προβλέπεται πλήρης ε-
ξόφληση των χρεών σε εργαζόµε-
νους και ∆ηµόσιο και 10-12 εκατ. 
ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης.

Στην εξαγωγή 11.000 τόνων βύνης 
που παρασκευάζεται από ελληνικό 
κριθάρι προχωρά για πρώτη φορά 
φέτος η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε Αυ-
στρία και Ισραήλ για την παρασκευή 
µπίρας στις χώρες αυτές. Φέτος η ε-
ταιρεία προµηθεύτηκε και βυνοποί-
ησε συνολικά 63.000 τόνους ελλη-
νικό κριθάρι και, µετά την κάλυψη 
των αναγκών παραγωγής της προ-
χώρησε σε εξαγωγής βύνης στις δύο 
παραπάνω αγορές του εξωτερικού.

Η κίνηση αυτή συµπίπτει µε την ε-
πέτειο των 10 ετών του προγράµµα-
τος συµβολαιακής καλλιέργειας της 
εταιρείας και όπως αναφέρουν στε-
λέχη της εταιρείας, αποτελεί απόδει-
ξη της υψηλής ποιότητας βυνοποιή-
σιµου κριθαριού που παράγουν οι 
Έλληνες παραγωγοί που συνεργά-
ζονται µε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 
Παράλληλα, η εταιρεία ξεκίνησε συ-
νεργασία για την προµήθεια ελλη-
νικής βύνης και µε την Ζυθοποιία 
ΒΑΠ Ρόδου. 

«Παγωμένη» δύο έτη 
η λύση για Καλλιμάνης

Εξαγωγή 
βύνης από 
Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία

Καλύτερο Ελληνικό Τυρί η Βιολογική Φέτα ΠΟΠ Ήπειρος 
Η Βιολογική Φέτα ΠΟΠ Ήπειρος ονοµάστηκε Καλύτερο Ελληνικό Τυρί, 
µε τη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, στην 31η εκδήλωση των 
βραβείων World Cheese Awards στο Bergen της Νορβηγίας. Το βραβείο 
απονεµήθηκε ύστερα από αξιολόγηση αριθµού-ρεκόρ 3.472 συµµετοχών σε 
µία ηµέρα, στην εµβληµατική αίθουσα συναυλιών της πόλης, το Grieghallen. 
Φέτος, οι Ελληνικές συµµετοχές απέσπασαν συνολικά 1 Χρυσό, 2 Αργυρά 
και 10 Χάλκινα βραβεία. Το τυρί Fanaost, του Νορβηγικού γαλακτοκοµείου 
Ostegården, απέσπασε το βραβείο του Παγκόσµιου Πρωταθλητή του 2018.

Στις αρχές του 2019, εν τω 
µεταξύ τοποθετείται και η 
έναρξη της παραγωγής 3 

εκατ. λίτρων µηλίτη από το 
εργοστάσιο της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας στην Πάτρα.

ΒΡΑΒΕΙΑ WORLD CHEESE AWARDS 

3.472
Συµµετοχές

τυριών

41
Χώρες 235

Κριτές 
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Από 200 παραγωγούς
το σκληρό της Eurimac 

  Στο φετινό αλώνι ξεπερνούν τους 35.000 τόνους οι αγορές της 
εταιρείας, ενώ το καλοκαίρι του 2019 θα φτάσουν τους 40.000 τόνους

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε έναν από τους µεγαλύτερους πελάτες 
της εγχώριας αγοράς σκληρού σίτου, 
στηρίζοντας µια ευρεία βάση σιτοπαρα-
γωγών, σε όλη τη χώρα, έχει εξελιχθεί 
η βιοµηχανία ζυµαρικών Eurimac, κα-
θώς σε ετήσια βάση προµηθεύεται περί 
τους 80.000 τόνους αποκλειστικά ελλη-
νικής πρώτης ύλης για την κάλυψη των 
παραγωγικών της αναγκών. Παρότι ό-
λα τα προϊόντα της Eurimac παράγονται 
µε ποιοτική πρώτη ύλη, η επιχείρηση 
κάνει µια επιπλέον επιλογή στις προ-
µήθειές της και το πιο ποιοτικό σκλη-
ρό σιτάρι το χρησιµοποιεί για τα ζυµα-
ρικά που παράγει κάτω από το brand 
της «ΜΑΚΒΕΛ», το οποίο αναβίωσε α-
πό το 2017, λανσάροντας στην αγορά 
συνολικά 16 διαφορετικούς κωδικούς, 
στους οποίος από το φθινόπωρο του 
2018 προστίθενται ακόµη πέντε νέοι.

«Πρόκειται για µια νέα γενιά ζυµαρι-
κών, µε πρώτη ύλη σκληρό σιτάρι, κρι-
θάρι, βρώµη, καλαµπόκι και ολύρα, την 
οποία ονοµάσαµε ΜΑΚΒΕΛ 5 δηµητρι-
ακά. Η σειρά αποτελείται από σπαγγέτι 
νούµερο 6 και νούµερο 10, από λαζάνι, 
κριθαράκι µέτριο και πένα και σιγά – σι-
γά αρχίζουµε να την τοποθετούµε στην 
αγορά», ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης, 
ο οποίος εµφανίστηκε πεπεισµένος για 
την εµπορική πορεία του εγχειρήµατος.

Συνεργασία µε 200 παραγωγούς
Ήδη, από το φετινό αλώνι και µέχρι 

στιγµής, οι αγορές της ξεπερνούν τους 
35.000 τόνους, µε µέση τιµή στα 210 -215 
ευρώ ο τόνος, ενώ έως το καλοκαίρι του 
2019 προγραµµατίζεται σταδιακά η προ-
µήθεια άλλων τουλάχιστον 40.000 µε 
45.000 τόνων σκληρού σταριού.

«Συνεργαζόµαστε 
απευθείας µε περισσό-
τερους από 200 µεµο-
νωµένους παραγωγούς, 
των οποίων η παραγωγή κυ-
µαίνεται στα επίπεδα των 200 
τόνων, αλλά και µε τουλάχιστον 50-
60 εµπόρους», τόνισε στην εφηµερίδα 
Agrenda ο διευθύνων της Eurimac Σταύ-
ρος Κωνσταντινίδης, διευκρινίζοντας ότι 
τα στάρια, που χρησιµοποιεί η εταιρεία, 
επιλέγονται από σιτοβολώνες της Θεσ-
σαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Καθηµερινά στο παραγωγικό συγκρό-
τηµα της βιοµηχανίας, στη ΒΙΠΕ Σταυ-
ροχωρίου του Κιλκίς, µπαίνουν περί-
που 20 φορτηγά, τα οποία και αποθέ-
τουν προς επεξεργασία περίπου στους 
350 µε 400 τόνους σκληρού σιταριού.

«Η καρδιά του εργοστασίου είναι ο ποι-
οτικός έλεγχος», µας ανέφερε ο κ. Κων-
σταντινίδης τον οποίο συναντήσαµε µε 
αφορµή τη συµµετοχή της Eurimac στα 
καθορισµένα B2B επιχειρηµατικά ραντε-
βού που οργάνωσε η Eurobank για 120 
δυναµικές εξαγωγικές επιχειρήσεις της 
χώρας, µε 60 µεγάλους εισαγωγείς από 
20 αγορές του πλανήτη, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας «Go International» για την 
προώθηση της εξωστρέφειας.

Όπως µας εξήγησε, στο σηµείο αυτό 
της µονάδας πραγµατοποιούνται οι κα-
θοριστικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί 
αν το σκληρό σιτάρι διαθέτει τα ποιο-
τικά στάνταρ που έχουν τεθεί από την 
εταιρεία, ήτοι, υγρασία κάτω από 12%, 
υαλώδη πάνω από 65% και πρωτεΐνες 
µίνιµουµ 12,5%. «Εάν δεν πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις το φορτίο θα ε-
πιστραφεί» είπε χαρακτηριστικά και ση-
µείωσε πως αυτό συµβαίνει σε ένα πε-
ρίπου 5% των προµηθειών που κάνει 
το εργοστάσιο καθηµερινά.

Μεγάλο βάρος
και στα ζυµαρικά
ιδιωτικής ετικέτας
Εκτός από τα branded προϊόντα, υπό την «οµπρέλα» 
της ΜΑΚΒΕΛ, η Eurimac παράγει ζυµαρικά για 
άλλα τουλάχιστον 60-70 διαφορετικά brand (σε 
πάνω από 1.000 κωδικούς) για λογαριασµό 
τρίτων, υπό το µοντέλο της ιδιωτικής ετικέτας.
Μεταξύ των πελατών της, στο κοµµάτι της 
ιδιωτικής ετικέτας, είναι όλα τα µεγάλα σούπερ 
µάρκετ, τα οποία δραστηριοποιούνται στην 
εγχώρια αγορά, αλλά και άλλες λιανεµπορικές 
αλυσίδες σε διάφορες χώρες του κόσµου.
Η πιο δυνατή αγορά για την επιχείρηση, µάλιστα, 
είναι η ιαπωνική, στην οποία κατευθύνεται το 8% 
από το συνολικό περίπου 40%, που αποτελεί 
η εξαγωγική δραστηριότητά της σήµερα και η 
οποία διεξάγεται σε πάνω από 50 ξένες αγορές.

Συνολικά ο κύκλος εργασιών 
της επιχείρησης το 2017 
διαµορφώθηκε στα 34,77 εκατ. 
ευρώ, µε κέρδη προ φόρων στα 
3,92 εκατ. ευρώ και ελάχιστο 
δανεισµό, ενώ απασχολεί 120 
άτοµα µόνιµο προσωπικό. 

Η τέφρα που παράγεται από 
την καύση του ορυζοφλοιού 
δεν πετιέται, αλλά πωλείται 
σε χαλυβουργία στην Ευρώπη, 
αποφέροντας έσοδα της τάξης 
των 300.000 ευρώ ετησίως.

Εργασίες

Τίποτα χαμένο

Οι επενδύσεις στο διάστηµα 2008-
2018 ανήλθαν στα 22,3 εκατ. ευρώ, 
ενώ για την τριετία 2019-2021 
προγραµµατίζονται νέες επενδύσεις 
ύψους 6,9 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις 



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
liamis@agronews.gr

Η ανάγκη υπεράσπισης των συµφερόντων 
της ελληνικής οινοποιίας πριν να είναι αρ-
γά στα σηµαντικότερα θέµατα που απασχο-
λούν την ευρωπαϊκή αµπελοοινική οικονο-
µία αυτή την περίοδο, δηλαδή τη χρήση υ-
βριδικών ποικιλιών, τον ορισµό του οίνου 
χωρίς αλκόολ και την προσθήκη ζάχαρης 
στο τελικό προϊόν, τονίστηκε κατά την πα-
νελλήνια σύσκεψη οινοποιητικών συνεται-
ρισµών, που πραγµατοποιήθηκε στα γρα-
φεία της ΚΕΟΣΟΕ την περασµένη εβδοµάδα.

Μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Εθνι-
κής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέλου 
και Οίνου Βαγγέλης Αργύρης «εγώ δεν γνω-

ρίζω καν ποιος µας εκπροσώπησε σαν κλάδο 
οίνου», όταν πριν λίγες ηµέρες συνεδρίασε 
στις Βρυξέλλες η οµάδα κρασιού της Copa-
Cogeca, λέγοντας χαρακτηριστικά πως έµα-
θε ότι παρών ήταν ένα παιδί που ήταν πριν 
στην Ένωση Σητείας, όπου και ασχολιόταν 
παλαιότερα µε το ελαιόλαδο.

Παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Σταύρου Αραχωβίτη τονίστηκε παράλληλα 
από τους συνεταιριστές, η ανάγκη επιτάχυν-
σης του Αµπελουργικού Σχεδιασµού, που ο 
ΕΛΓΟ ακόµα τον «κοιτάει», ενώ ζητήθηκε να 
βγουν τώρα οι αποφάσεις για το πρόγραµµα 
Προώθησης Οίνων, που αν και ετήσιο, οι οι-
νοποιοί τρέχουν να το υλοποιήσουν µέσα σε 
έξι µήνες λόγω αργοπορίας του υπουργείου.

Στα ειδικά θέµατα τώρα που έθιξαν οι εκ-

πρόσωποι συνεταιρισµών-µελών της ΚΕΟ-
ΣΟΕ, εκτός από τις αναφορές σε ΕΝΦΙΑ και 
ΕΦΚ που όπως είπαν «τιµωρούν» τον κλάδο 
ξεχώρισαν οι συζητήσεις για τα αµπελοτό-
πια που πλέον φαίνονται δασικά, η έλλειψη 
κινήτρων στη νησιωτική αµπελουργία, η α-
δυναµία ανταγωνισµού των ιδιωτών στις τι-
µές παραγωγής και οι ανακτήσεις. 

Από την πλευρά του ο υπουργός, ο οποίος 
περίµενε να µιλήσουν πρώτα οι συνεταιριστές, 
τόνισε πως αυτή την περίοδο επικαιροποιείται 
ο νόµος για τους συνεταιρισµούς ώστε το υ-
πουργείο αλλά και η Ευρώπη να έχει µόνο έ-
ναν ξεκάθαρο συνοµιλητή. Επιπλέον, όσον α-
φορά τη συνεταιριστική περιουσία, απέκλεισε 
κάθε ενδεχόµενο εκποίησης, εφόσον όπως εί-
πε αυτή «είναι των γενεών και όχι των µελών».

Ένας λαδάς αποφασίζει για 
τα υβρίδια στον ελληνικό οίνο 
Η Ευρώπη συζητά για αποαλκοολωμένους οίνους, προσθήκη ζάχαρης και υβριδικές 
ποικιλίες με τον εγχώριο αμπελοοινικό κλάδο να μην εκπροσωπείται ουσιαστικά

∆ικαιώµατα φύτευσης
«Θλίβοµαι όταν εδώ και πολλά 
χρόνια διαβάζω ότι ο κλήρος 
του αµπελουργού είναι 3,8 

στρέµµατα. Γιατί το υπουργείο 
πρέπει να µοιράζει αυτά τα 

λίγα δικαιώµατα φύτευσης εν 
είδει ψήφων;» αναρωτήθηκε 

ο Βαγγέλης Αργύρης 
παρουσία του υπουργού
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Να βρεθούν µαζί συνεταιριστικά οινοποιεία, 
ιδιώτες και φορείς του υπουργείου στη γενι-
κή συνέλευση της Ε∆ΟΑΟ στις 4 ∆εκεµβρί-
ου, ώστε να υπάρξει µία τελική κατεύθυνση 
ως προς τη στραγηγική που πρέπει να ακο-
λουθήσει ο κλάδος για τις ποικιλίες αµπέ-
λου, ζήτησε ο πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατί-
κης Οργάνωσης Βαγγέλης Αργύρης. 

«Ο κλάδος τώρα λέει πως πρέπει να κά-
νουµε ελληνική αµπελουργία µε τις δικές 
µας ποικιλίες, µε τις γηγενείς. ∆ηλαδή να 
τις υπερασπιστούµε. Από τη δεκαετία του ‘80 
και έως τις αρχές του 2000 υπήρχε µία τάση 
του κλάδου να µιµηθεί τους Γάλλους, να φέ-
ρουµε ξενικές ποικιλίες γιατί νοµίζαµε ότι έ-
τσι θα τους ανταγωνιστούµε καλύτερα», α-
νέφερε ο κ. Αργύρης. Παράλληλα πρόσθε-
σε πως είναι προτιµότερο να ανοιχτεί τώρα 
η κουβέντα και να συζητηθεί το θέµα «πα-
ρά από τα παράθυρα να λέµε διάφορα για 
κλώνους κ.λπ και να σκοτωνόµαστε». Ο ί-
διος δήλωσε ότι «πρέπει να κινηθούµε φυ-
σικά µε ό,τι µας συµφέρει ως κλάδο και να 
παρουσιάσουµε µία εθνική θέση», απευθυ-
νόµενος τόσο στους υπόλοιπους συνεταιρι-
στές, όσο και στον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σταύρο Αραχωβίτη.

Εδώ έρχεται και «κουµπώνει» και το Στρα-
τηγικό Σχέδιο για την Αµπελουργία, το ο-
ποίο έχει ανατεθεί στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, ω-
στόσο αργεί χαρακτηριστικά. «Βρισκόµαστε 

ακόµα στο αν θα κάνουµε το σχεδιασµό για 
την αµπελουργία. Ποιος έχει όφελος να µην 
υπάρχει; Όλοι ζηµιά έχουµε», τόνισε ο πρό-
εδρος της Ε∆ΟΑΟ θεωρώντας ωστόσο πως 
«κουτσά-στραβά» θα υπάρξει σχέδιο, και το 
µεγάλο ζήτηµα εδώ είναι να υπάρξει και χρη-
µατοδότηση γι’ αυτό. «Αν βρεθούν τα κον-
δύλια, αν δούµε και ποιες στρεµµατικές α-
ποδόσεις κάνουν βιώσιµο έναν αµπελουρ-
γό σε συνδυασµό µε τον κλήρο που πρέπει 
να έχει και τη χρήση ποικιλιών που τον συµ-
φέρουν, θα έχουµε υγιή οινοποιεία, άρα θα 
έχουµε αποτελεσµατικότητα στον κλάδο. Ας 
µιλήσει τώρα η επιστήµη για τα υπόλοιπα», 
υποστήριξε ο οµιλητής. 

Παράπονα, παράλληλα, εκφράστηκαν για 
το πρόγραµµα Προώθησης του ελληνικού 
κρασιού, που έχει δείξει µε νούµερα, όπως 
υποστήριξαν οι συνεταιριστές, ότι είναι ένας 
πετυχηµένος σχεδιασµός στη σύλληψή του, 
αλλά στην εφαρµογή του µπορεί να υπάρ-
χουν και προβλήµατα, και αυτά είναι µεικτά. 
Προέρχονται όπως είπαν από την αργοπο-
ρηµένη λήψη των αποφάσεων από πλευράς 
υπουργείου, κάτι που για ένα πρόγραµµα 
που τρέχει εδώ και µία δεκαετία θα πρέπει 
από τον προηγούµενο χρόνο να το γνωρί-
ζουν οι ενδιαφερόµενοι, αφού θα εφαρµο-
στεί και τον επόµενο. «Βγαίνουν πολύ αργά 
οι αποφάσεις, µε αποτέλεσµα τον ένα χρόνο 
εµείς να τον συµπυκνώνουµε σε 6 µήνες και 
να τρέχουµε να υλοποιήσουµε», δήλωσε ο 
κ. Αργύρης, ζητώντας από τον υπουργό να 
βγάλει από τώρα την απόφαση για το 2019. 

Γηγενείς ποικιλίες 
και εθνική θέση 
ζητά ο αμπελώνας 
Είναι ευκαιρία τώρα που ομονοεί ο κλάδος, λέει ο Αργύρης 

Στη διαµόρφωση των αµπελοοινι-
κών λόµπι στις Βρυξέλλες αναφέρ-
θηκε µε τη σειρά του ο διευθυντής 
της ΚΕΟΣΟΕ Παρασκευάς Κορδοπά-
της, θεωρώντας πως οι ισορροπίες 
έχουν αλλάξει. Αυτό γίνεται καθώς 
η διεύρυνση της ΕΕ µε όλα αυτά τα 
κράτη κεντρώας και ανατολικής Ευ-
ρώπης έχει επιπτώσεις σε σχέση µε 
το ποιοι βλέπουν τα αιτήµατά τους 
να παίρνουν την κατεύθυνση που 
θέλουν και ποιοι όχι. «Ουσιαστικά 
έχει ανατραπεί η ισορροπία και ε-
πειδή ο γαλλογερµανικός άξονας 

έχει ανακατευθύνει τις επιδιώξεις 
του, ουσιαστικά έχει µείνει ο Νό-
τος, δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία, 
η Κύπρος και η Πορτογαλία που έ-
χουν όµοια συµφέροντα». 

To γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις 
στα θέµατα του αµπελοοινικού κλά-
δου, κάτι που φάνηκε κατά τη συ-
νεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Γε-
ωργίας της Κοµισιόν. Εκεί τέθηκαν 
ερωτήµατα στα κράτη-µέλη σχετικά 
µε τις ποικιλίες που απαγορεύονταν 
να ταξινοµηθούν µε τον 1308/2013 
που είναι οι Νoah, Othello, Isabelle, 

Η Μεσόγειος έχει χάσει το έρισμα 
στα ευρωπαϊκά λόμπι του κλάδου

Τα ειδικά θέµατα των συνεταιρισµών-µελών της ΚΕΟΣΟΕ
∆. Παρασκευόπουλος-ΕΑΣ Πατρών

Απαιτείται νόµος συνεταιρισµών 
κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα 

Είναι απαραίτητη η νοµοθέτηση κορυφαίου 
συλλογικού οργάνου από την πολιτεία, που 
θα εκπροσωπεί τους συνεταιρισµούς. Είναι 
γεγονός ότι ο φόρος στο κρασί είναι ο 

θάνατος των συνεταιρισµών, αφού µετά από 
τρία χρόνια το κράτος µόνο χάνει από αυτήν 

την κίνηση. Το παρεµπόριο ανθεί και οι 
συνεταιρισµοί κλείνουν. Οι πρόγονοί µας ίδρυσαν 

τους συνεταιρισµούς για να πουλάνε την παραγωγή τους 
σε καλύτερες τιµές. Σήµερα δυστυχώς µε τις παθογένειες, 
διαλύθηκαν οι συνεταιρισµοί και κανένας δεν έβαλε νόµους 
να λύσουµε τα θέµατα. Εδώ απαιτείται ένας νόµος για τους 
συνεταιρισµούς κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η. Καριώτογλου-ΕΟΣ Σάµου
Αδύνατος ο ανταγωνισµός 

τιµολογιακά µε ιδιώτες

Τα χρήµατα που δίνει ο ιδιώτης δεν 
υπάρχει περίπτωση να τα ανταγωνιστείς, 
µε τη λογική ότι στην περίπτωσή µας  
εµφανίστηκαν ιδιώτες που οινοποιούν 

περί τους 200 µε 300 τόνους. Ένα λεπτό 
διαφορά στην τιµή, για τον συνεταιρισµό 

είναι 25.000 ευρώ, ενώ για τον ιδιώτη είναι 
2.500 ευρώ. Όποια τιµή και να ανακοινώσεις την 

επόµενη στιγµή ο ιδιώτης θα είναι πάνω. Επιπλέον 
δεν έχουµε τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουµε την ίδια 
συµµετοχή για τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Αλλά χωρίς 
τους συνεταιρισµούς, αµπελουργία σε περιοχές όπως οι δικές 
µας δεν πρόκειται να υπάρξει.
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Να επιτρέπεται 
η άµπελος 
στα δασικά 
Στα ειδικά ζητήµατα που 
έθεσαν τα µέλη της ΚΕΟΣΟΕ 
ήταν και το θέµα των δασικών 
χαρτών. «Το 50% των 
αµπελώνων στα Μέγαρα 
φαίνεται να είναι δασικά» 
σηµείωσε ο Παναγιώτης 
Μανωλόπουλος από τον 
Αµπελουργικό Συνεταιρισµό 
Μεγάρων, τονίζοντας µάλιστα 
πως τα αµπέλια εκεί είναι 
40ετίας, ενώ έχουν επιδοτηθεί 
και από το πρόγραµµα 
αναδιάρθωσης. Για το θέµα 
των δασικών χαρτών, 
τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της 
Ε∆ΟΑΟ Βαγγέλης Αργύρης, 
ζητώντας από τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης να 
επιτρέπεται η άµπελος στα 
δασικά. Εδώ, ο κ. Αραχωβίτης 
τόνισε πως πρέπει να γίνει 
µία µαζική πρόταση για 
τα στρέµµατα που 
καλλιεργήθηκαν τόσο παλιά, 
αλλά σε κάθε περίπτωση µετά 
το 1945, που χρονολογείται η 
αποτύπωση που λήφθηκε 
υπόψη, ώστε να τροποποιηθεί 
το Σύνταγµα, ως µία λύση. 
Παράλληλα, παράπονα έγιναν 
και για οινοποιήσεις από 
σουλτανίνα, που έφτασαν 
φέτος τους 150.000 τόνους, 
δηµιουργώντας αθέµιτο 
ανταγωνισµό.

Jacquez, Clinton και Herbemont. Ε-
πίσης ερωτήθηκαν τα κράτη-µέλη 
αν συµφωνούν να ταξινοµήσουν 
ποικιλίες που ανήκουν στην Vitis 
Vinifera ή την Vitis Labrusca και υ-
βρίδια µεταξύ Vinifera, Labrusca και 
άλλα είδη του γένους Vitis. Σύµφω-
να µε τον διευθυντή της ΚΕΟΣΟΕ, 
13 κράτη ήταν θετικά για εγκατά-
σταση των υβριδικών ποικιλιών, 
12 κράτη ήταν αρνητικά και 3 δεν 
πήραν θέση. 

«Επειδή αναφέρθηκε και από τον 
κ. Αργύρη, όντως τα θέµατα έρχο-
νται πρώτα για να συζητηθούν στις 
Βρυξέλλες. Εκεί λαµβάνονταν οι α-
ποφάσεις ανάλογα µε τη δύναµη 
που έχουν τα µπλοκ στις Βρυξέλ-
λες. ∆ηλαδή οι Copa-Cogeca ήταν 

ο ένας εταίρος και οι οινοποιητικές 
επιχειρήσεις ο άλλος. Αλλά και µέ-
σα στην Copa υπήρχαν ισορροπί-
ες. Αν δεν είσαι µέσα για να συµ-
µαχήσεις και να επηρεάσεις τις ι-
σορροπίες δεν κάνεις τίποτα και δυ-
στυχώς είναι γνωστό ότι η πολιτική 
του αύριο καθορίζεται στις Βρυξέλ-
λες», ανέφερε ο οµιλητής.

Κλείνοντας ο κ. Κορδοπάτης ανα-
φέρθηκε στο γεγονός πως το 70% 
της σταφυλικής παραγωγής δεν φο-
ρολογείται και πως αυτοί που πλή-
ρωσαν το µάρµαρο από τον ΕΦΚ ή-
ταν οι συνεταιριστικές οργανώσεις. 
«Κύριε υπουργέ οι συνεταιρισµοί εί-
ναι αυτοί που έχουν χάσει από 20 έ-
ως 80% του τζίρου τους από το 2015 
εξαιτίας του φόρου», υποστήριξε.

Σήµερα τα προβλήµατα της ευρω-
παϊκής αµπελοοινικής οικονοµίας 
έχουν περάσει σε ένα τελείως δια-
φορετικό επίπεδο, δεν αφορούν 
την παραγωγή ή τα αποθέµατα, 
υποστήριξε από την πλευρά του 
ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρήστος 
Μάρκου. Ο ίδιος εξήγησε πως «θα 
µας ζητήσουν την άποψή µας για 
το αν θα µπορέσει η χώρα µας να 
χρησιµοποιήσει στο κοµµάτι της α-
µπελουργίας υβριδιακές ποικιλίες, 
να πούµε την άποψή µας για το αν 
ο οίνος χωρίς αλκοόλ είναι κρασί ή 
δεν είναι. Πρόκειται για ζητήµατα 
που µπαίνουν στην ατζέντα της ΕΕ». 

Ως τρίτο ζήτηµα έθεσε το περιε-
χόµενο των συστατικών που έχει 
το κρασί και τα οποία υποχρεωτικά 
θα αναγράφονται στη φιάλη. «Θα 
προταθεί από τη χώρα µας η ύπαρ-
ξη της ζάχαρης εγγεγραµµένη στη 
φιάλη;» αναρωτήθηκε ο κ. Μάρκου, 
θεωρώντας πως αυτά είναι θέµατα 
τα οποία θα απασχολήσουν έντονα 
τον οινοποιητικό κλάδο. 

Σήµερα δεν εκπροσωπείται ο κλά-
δος, υποστήριξε στη συνέχεια ο πρό-
εδρος της Κεντρικής Συνεταιριστι-
κής Ενωσης Αµπελοοινικών Προιό-
ντων κάτι που δεν είναι ευθύνη ση-
µερινή του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, αλλά κυρίως όλου του 
αγροτικού κλάδου που επέτρεψε τη 
διαίρεση του συνεταιριστικού χώ-
ρου. «Αναδεικνύεται περισσότερο 
από ποτέ το ζήτηµα της ενιαίας εκ-
προσώπησης του συνεταιριστικού 
κινήµατος. Είναι ευκαιρία στη συ-
ζήτηση που θα ανοίξει για την α-
ναµόρφωση του συνεταιριστικού 
νόµου να προβλεφθούν οι προϋ-
ποθέσεις και οι διευκολύνσεις νο-

µικές και οικονοµικές, ώστε να ε-
νοποιηθεί πάλι ο χώρος σε ένα α-
νώτερης µορφής συνεταιριστικό 
όργανο, το οποίο θα εκπροσωπεί 
την Ελλάδα στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό. Έτσι δεν θα εναποθέ-
τουµε τις ελπίδες εκπροσώπησής 
µας στην οποιαδήποτε ψευτοσυ-
νεταιριστική ή ιδιωτικής µορφής ε-
ταιρεία, όπως γίνεται σήµερα», ση-
µείωσε ο κ. Μάρκου. 

Το δεύτερο ζήτηµα που έθιξε ο 
οµιλητής έχει να κάνει µε τη φο-
ρολόγηση και το ασφαλιστικό των 
συνεταιρισµένων αγροτών, ενώ α-
ναφέρθηκε και στον ΕΝΦΙΑ των συ-
νεταιριστικών ακινήτων, ο οποίος 
δεν είναι πάνω από 0,5% σε σχέση 
µε το σύνολο των εσόδων από την 
εφαρµογή του µέτρου. «Όµως αυ-
τό το ποσοστό θα µπορούσε αυτή 
τη στιγµή να επενδυθεί στο χώρο 
της συνεταιριστικής οινοποιίας», 
πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ.

Προσθήκη ζάχαρης, οίνος
χωρίς αλκοόλ και υβρίδια

Μ. Καφούρος-ΕΣΘΠ
Τις ανακτήσεις 

τις πληρώνουν 
οι συνεπείς

Το θέµα των ανακτήσεων 
σκάει σε κάποια χέρια. 
∆ηλαδή εµείς 

ξεπληρώναµε από τη 
δεκαετία του ‘90 µέχρι το 

2011 και αφού βγάλαµε το 
σαµάρι, σήµερα είδαµε ξανά 
αυτές τις αµαρτίες. Οι άλλοι, που 
δεν πλήρωσαν, διαλύθηκαν. 
Αυτούς τους λίγους που έµειναν 
να τους διαλύσουν και αυτούς; 
Πρέπει να γίνει ρύθµιση.

∆. Κρητικού- ΑΣ Αµυνταίου
Η ΚΑΠ ευνόησε περισσότερο 

το δευτερογενή τοµέα, πρέπει 
να στραφεί στους αγρότες 

Με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 
παραµένουν ανοιχτά πολλά ζητήµατα 
όσον αφορά την αγροτική παραγωγή. 
Τα χρήµατα που δίνονταν τόσο καιρό, 

νοµίζω ότι χρησιµοποιήθηκαν για να 
καλύψουν περισσότερο τον δευτερογενή 

τοµέα. ∆ηλαδή, όχι τόσο έργα που 
αφορούσαν τους αγρότες. Όλα αυτά θα πρέπει 

να συζητηθούν µαζί τους. Και µε τον ΕΛΓΑ υπάρχουν 
πολύ µεγάλα ζητήµατα. Θα πρέπει να γίνουν παρεµβάσεις 
για το συν 20% και µείον 20%, το οποίο αφορά την 
ασφάλιση των προϊόντων µας. 

ΧΡ. Τσιτσιρίγγος-ΑΟΣ 
Τυρνάβου

Αναδιάρθρωση 
για τους διήµερους

Για την αναδιάρθρωση 
διευκρινίζεται ότι για τους 
αµπελουργούς που δηλώνουν 

οινοποίηση πάνω από 1.000 
λίτρα και δεν έχουν κάνει 

δηλώσεις παραγωγής δεν θα 
υπάρχει συµµετοχή στο πρόγραµµα. 

Κάτι που οδήγησε στην απόρριψη της 
πλειοψηφίας των φακέλων στον Τύρναβο µε δικαιώµατα 
απόσταξης. Προτείνουµε να µπορέσουν οι αµπελουργοί που 
ολοκλήρωσαν τους φακέλους, να ενταχθούν στο πρόγραµµα 
µόνο µε τις δηλώσεις συγκοµιδής των 2 τελευταίων χρόνων.
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Την επικαιροποίηση του νόµου περί 
εκπροσώπησης των αγροτών και τον 
αγροτικό συνδικαλισµό, ώστε να υ-
πάρχει ένας και µόνο ξεκάθαρος συ-
νοµιλητής µε το υπουργείο αλλά και 
τις ευρωπαϊκές αρχές, ανακοίνωσε ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύ-
ρος Αραχωβίτης στους συνεταιριστές 
του κρασιού, χαρακτηρίζοντας «σω-
µατειακές ενώσεις» τις υπάρχουσες 
πρωτοβουλίες. 

Σύµφωνα µε τον κ. Αραχωβίτη, το 
νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς 
σχεδιάζεται σε δύο µέρη: Το πρώτο 
µέρος σαφώς θα έχει ως αποτέλεσµα 
την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου συνοµι-
λητή µε το υπουργείο έτσι ώστε σε ό-
σα ζητήµατα έχει διαβουλευτεί να ξέ-
ρει σε ποιον θα απευθυνθεί. «∆εν θα 
δηµιουργεί ο καθένας µία σωµατεια-
κής µορφής ένωση και θα ζητάει εκ-
προσώπηση», τόνισε ο υπουργός προ-
σθέτοντας πως «όταν έχεις 2-3 ή πε-
ρισσότερους αυτής της µορφής ενώ-
σεις ο καθένας ισότιµα διεκδικεί το 
ρόλο του συνοµιλητή, πρέπει να ξέ-
ρει µε ποιον µιλάει ο υπουργος, είτε 
του αρέσει είτε όχι ο εκπρόσωπος». 

Το µεγάλο αυτό ζήτηµα περιέγρα-
ψε γλαφυρά ο Βαγγέλης Αργύρης λέ-
γοντας για τη συνάντηση της οµάδας 
κρασιών της Copa Cogeca: «Εγώ δεν 
ξέρω ποιος πήγε για το κρασί. Με πή-
ρε µία φορά ένα παιδί, µου λέει είµαι 
σε µία οργάνωση εδώ και εκπροσω-
πώ την Ελλάδα στο κρασί. Μου λέει ή-
µουνα παλιά στην Ένωση Σητείας εί-
χα λάδι. Του λέω έχει διαφορά παιδί 
µου το ελαιόλαδο από το κρασί. Πάει 
αυτός και τους λέει ό,τι θέλει µόνος 
του. Συζητούσαν για τα υβρίδια, για 
τη ζάχαρη για συµφέροντα των αν-
θρώπων που είναι κόντρα στα δικά 
µας. ∆εν λέω ότι είναι κακός ο εκπρό-
σωπος αλλά έτσι είναι η κατάσταση». 

Θα πρέπει να αρθούν τα εµπόδια, µε 
το βασικότερο να είναι εκείνο µε τις 
µορφές των περιφερειακών οργανώ-
σεων που µπαίνουν ενδιάµεσα στους 
πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς και 
στο ανώτατο πολιτικό όργανο της Συ-
νοµοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών (ΣΑΣΕ) την οποία εµείς κάνουµε 
προσπάθεια να στηρίξουµε, πρόσθεσε 
ο κ. Μάρκου. Ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ 
θεωρεί επίσης σηµαντικό να ανευρε-
θεί ένας τρόπος ώστε τα λειτουργικά έ-
ξοδα της εκπροσώπησης του κορυφαί-
ου αυτού συνεταιριστικού οργάνου να 
είναι καλυµµένα από τους ίδιους τους 
πόρους του αγροτικού τοµέα.

∆ιαδικασία εκκαθάρισης, 
ευθύνες διοικήσεων και ακίνητα

Το δεύτερο µέρος θα αφορά τους 
παλιούς συνεταιρισµούς, που αντιµε-
τωπίζουν τρία προβλήµατα. Το πρώ-
το είναι η εκκαθάρισή τους, το δεύτε-
ρο η περιουσία τους και το τρίτο είναι 
οι ευθύνες των διοικήσεων που βρέ-
θηκαν µέσα σε αυτή την προσπάθεια. 
«Πρέπει να ορισουµε ρητά ότι η διαδι-
κασία της εκκαθάρισης πρέπει να δι-
αρκεί ένα συγκεκριµένο χρονικό διά-
στηµα και να είναι σαφές για το τι πρέ-
πει να γίνει και το πώς θα χειριστού-
µε τα θέµατα µε την περιουσία και τα 
χρέη», είπε τέλος ο υπουργός.

Ένας ο ισότιμος συνομιλητής με τη Βάθη   
Επικαιροποίηση του συνεταιριστικού νόμου με προβλέψεις για ευθύνες διοικήσεων και εκκαθαρίσεις

Ανακτήσεις
Για τις ανακτήσεις, 

ο υπουργός 
δήλωσε πως θα 
διακανονιστούν 
και θα δοθούν 
συγκεκριµένες 
οδηγίες για το 

πώς θα γίνει αυτό

Θεσµοθέτηση
Η χώρα σε 

συνεταιριστικό 
επίπεδο πρέπει να 
έχει εκπροσώπηση 

στο εξωτερικό 
η οποία να έχει 

προκύψει µέσα από 
µία θεσµοθετηµένη 
διαδικασία, τόνισε ο 

κ. Αραχωβίτης

Αποκλείει την εκποίηση της περιουσίας των συνεταιρισµών ο Αραχωβίτης

«Η περιουσία των συνεταιρισµών είναι των γενεών δεν είναι των µελών, είναι µία βασική συνεταιριστική αρχή, δεν µπορούµε λοιπόν για 
να πληρώσουµε, ακόµα και το δηµόσιο, να λέµε ότι θα πωληθεί παραγωγικός εξοπλισµός των συνεταιρισµών. Αυτό δεν προκύπτει από 
καµία αρχή και δεν θέλουµε να το δούµε έτσι. Γι’ αυτό θα µεριµνήσουµε», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη σύσκεψη της 
ΚΕΟΣΟΕ. Θυµίζουµε πως πρόσφατα η ΚΕ∆Ε (Κεντρική Ένωση ∆ήµων –Ελλάδας) επανέφερε στην επικαιρότητα την απόφαση που πήρε 
στα Γιάννενα, µε την οποία ζητάει να περιέλθει στους ∆ήµους η περιουσία των ανενεργών Αγροτικών Συνεταιρισµών. Θέση για το θέµα 
αυτό που παρουσίασε η Agrenda την περασµένη εβδοµάδα, πήρε ο πρόεδρος της ΕΒΟΛ, Νικήτας Πρίντζος αναφέροντας µε ανακοίνωσή 
του πως: «Αυτή η περιουσία ανήκει στους αγρότες, από αυτούς δηµιουργήθηκε και σε αυτούς θα παραµείνει. Ως Πρόεδρος του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Βόλου, αισθάνοµαι την ευθύνη να αναλάβω πρωτοβουλία προκειµένου να πραγµατοποιηθεί πανελλήνια συνδιάσκεψη, στην 
οποία θα κληθούν να συµµετέχουν οι ∆ευτεροβάθµιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις, ΣΑΣΟΕΕ και ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, όλες οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις και οι οµάδες παραγωγών της χώρας καθώς και αγρότες για να διατρανώσουµε την αντίθεσή µας στην κατάπτυστη αυτή 
απόφαση της ΚΕ∆Ε και παράλληλα να ζητήσουµε από τους άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ξεκαθαρίσουν την θέση τους».

Πριν πάει ο υπουργός 
να µάθει για την ΚΑΠ, 
όλα είχαν αποφασιστεί 
από τους συνεταιρισµούς

Το κενό εκπροσώπησης των 
αγροτών φαίνεται και στις 
διαπραγµατεύσεις για τη νέα ΚΑΠ, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρο της 
Ε∆ΟΑΟ, ο οποίος τόνισε ότι όταν 
ξεκινάει οποιαδήποτε συζήτηση 
στην ΕΕ για αλλάγες, ξεκινάει 
πρώτα από τις µη κυβερνητικές 
οργανώσεις. «Όταν φτάνει ο 
υπουργός να συζητήσει για την 
ΚΑΠ είναι τελειωµένη υπόθεση, οι 
δυνατότητές του είναι ελάχιστες», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
Βαγγέλης Αργύρης. Από την 
πλευρά του ο πρόεδρος της 
ΚΕΟΣΟΕ Χρήστος Μάρκου είπε 
πως είναι ευκαιρία στη συζήτηση 
που θα ανοίξει για την 
αναµόρφωση του συνεταιριστικού 
νόµου να προβλεφθούν οι 
προϋποθέσεις και οι διευκολύνσεις, 
νοµικές και οικονοµικές, ώστε να 
ενοποιηθεί πάλι ο χώρος σε ένα 
ανώτερης µορφής συνεταιριστικό 
όργανο, το οποίο θα εκπροσωπεί 
την Ελλάδα τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό και «δεν θα 
εναποθέτονται οι ελπίδες 
εκπροσώπησης στην οποιαδήποτε 
ψευτοσυνεταιριστική ή ιδιωτικής 
µορφής εταιρεία».


