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225

182πληρωµές,
Κυλάνε οι
αγκάθια 84,76
στην ενιαία
2,93

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Όσα δεν κατάφεραν τόσους µήνες
µε τα δασικά, ψάχνουν να λύσουν
πριν την εξόφληση του τσεκ. σελ. 6-7

23/11

30/11

Σιτάρι σκληρό
227
Καλαµπόκι
178
Βαµβάκι
76,51
Ελαιόλαδο
3,01

229
178
76,64
3,07

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

Καρικατούρα θεσµού
222
η Κοινωνική
Οικονοµία
178

Κλειστό
κύκλωµα πελατειακών
77,07
σχέσεων
2,62και επικοινωνιακή
φούσκα οι Κ.ΑΛ.Ο. σελ. 50

Νέα δράση για αγροεπενδύσεις
Αγορά μηχανημάτων θα επιδοτεί το Μέτρο 4.1.4 με τη μορφή ευνοϊκού δανεισμού
ΦΑΚΕΛΟΣ σελ.27-30

Κόμπλες το 2019
λέει η Rabobank
Ισχυρό δολάριο και ακριβό πετρέλαιο ορίζουν τις τιµές στα αγροτικά εµπορεύµατα λένε οι Ολλανδοί και η WTO. σελ. 36

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

2012

2017

87.036

93.774

Με 120 Λιµουζίν γεµίζει
το δικό του κρεοπωλείο

Σοβάρεψαν οι παίχτες
στις δενδροκαλλιέργειες

Συµβαδίζει µε το κέρδος
το πρότυπο των Βαγίων

Η ζήτηση δεν προδίδει
ποτέ τους πατατάδες

Επόµενο επιχειρηµατικό βήµα η συσκευασία
για τον κτηνοτρόφο Βασίλη Μπάτζιο, που
έχει βρει την ιδανική αναλογία ζωικού
κεφαλαίου, βοσκότοπου και τζίρου. σελ. 40

Τάσεις συγκέντρωσης και ανάπτυξης
αποτυπώνει στις δενδροκαλλιέργειες
µελέτη 5ετίας της ΕΛΣΤΑΤ, µε εκτάσεις και
φυτεύσεις να αυξάνονται ραγδαία. σελ. 18

∆ιατροφή ακριβείας, γαλακτοµετρήσεις και
χονδροειδείς ζωοτροφές πρότειναν από την
πρότυπη µονάδα στη Θήβα οι επιστήµονες
στα πλαίσια του «Forage4Climate». σελ. 17

Τις Λίζα και Spunta εµπιστεύεται ο Γιώργος
Θανάσαινας για τον πάγκο του. Βέβαια, µόνο
όταν στο χωράφι βγάζει 10 καλές πατάτες
ανά ρίζα, µιλάει για καλή χρονιά. σελ. 42

ΣABBATO: Ναούµ προφ. Θεοκλήτου Λακεδαίµονος

Μήνας 12ος, Εβδ. 48η

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:22 - ∆ύση 17:06

ΣΕΛΗΝΗ: 24 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις
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EDITORIAL
Καπακωμένα
τα δεδομένα
«Οι παραγωγοί τροφίµων θα πρέπει να είναι
προετοιµασµένοι για ένα δύσκολο και ανησυχητικό 2019, αφού υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός παραγόντων που επηρεάζουν
αρνητικά την κατάσταση», επισηµαίνει ο
Τζάστιν Σέραρντ, αναλυτής και σχεδιαστής
στρατηγικών της Rabobank.
Σύµφωνα µε τον εν λόγω αναλυτή, αν και το περιβάλλον των τιµών των τροφίµων παραµένει σχετικά σταθερό, οι τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις, η απειλή του Ελ Νίνιο
και ασθένειες που επηρεάζουν την κτηνοτροφία, όπως η πανώλη των χοίρων προκαλούν µεγάλες αβεβαιότητες.
Ειδικά οι εµπορικές διαµάχες, καθιστούν το περιβάλλον των τιµών των αγροτικών εµπορευµάτων ιδιαίτερα ασταθές. Οι δασµοί της
Κίνας στην αµερικανική σόγια π.χ., οδήγησαν σε αξιόλογη µείωση της τιµής στη διάρκεια του καλοκαιριού.
Αντίστοιχα, η αξία του δολαρίου έχει αυξηθεί
κατά 10% από τον Απρίλιο του 2018. Ενδεικτικά σηµειώνεται πως µια επιπλέον αναβάθµιση της αξίας του δολαρίου κατά 10%
έναντι άλλων νοµισµάτων, µεταφράζεται
σε µια υποχώρηση κατά 5% στις τιµές των
εµπορευµάτων που διαπραγµατεύονται σε
διεθνές επίπεδο.
Παρά το γεγονός ότι εκθέσεις αυτού του είδους,
οι οποίες συντάσσονται µε αφορµή την έλευση της νέας χρονιάς, λίγο πολύ µοιάζουν κάθε χρόνο, η προσεκτική τους ανάγνωσή (ρεπορτάζ σελίδα 36) δίνει αφορµές
για µικρές ή µεγάλες προσαρµογές στην
οργάνωση της παραγωγικής προσπάθειας
από πλευράς αγροτών.
Αναµφίβολα θα είχε πολύ ενδιαφέρον η συγγραφή µιας ανάλογης έκθεσης η οποία να
εστιάζει στο ειδικότερο περιβάλλον µέσα
στο οποίο καλείται να αναπτυχθεί η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία. Αντί αυτού, έχουµε, σχεδόν κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, υποσχέσεις για παροχές και φοροελαφρύνσεις, οι οποίες, περισσότερο αποπροσανατολίζουν παρά διευκολύνουν τον σχέδιασµό των παραγωγών.
Μετά τη διάλυση της ΠΑΣΕΓΕΣ µάλιστα, δεν υπάρχει κανένας φορέας που να έχει τις
προσλαµβάνουσες και την στελεχιακή υποδοµή, προκειµένου να δώσει ένα περίγραµµα της κατάστασης εντός της οποίας θα
κληθούν να κινηθούν οι παραγωγοί. Τα δεδοµένα που αντλεί κάθε χρόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
από τις δηλώσεις των παραγωγών παραµένουν «καπακωµένα» από τους επιτήδειους
του ΟΣ∆Ε, ενώ η εκάστοτε πολιτική αρχή
δείχνει να ενδιαφέρεται µόνο για ψήφους.
Agrenda

AgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

AgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,13658

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,51015

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88939

618,16

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

615
605

602,6

603,43

604,26

Παρασκευή

∆ευτέρα

Τρίτη

603,11

TΖΙΡΟΣ
60.615,340

600
595

(29/11)
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23/11

26/11

27/11

Τετάρτη

28/11

Πέµπτη

29/11

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 01-12-2018
Λίγες νεφώσεις που βαθµιαία στα
δυτικά θα αυξηθούν και στο Ιόνιο
τη νύχτα θα σηµειωθούν τοπικές
βροχές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά,
τις Σποράδες, την Εύβοια, τις
Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις
µε ασθενείς τοπικές βροχές ή
χιονόνερο. Στα ορεινά,
χιονοπτώσεις. Οι άνεµοι θα πνέουν
στα ανατολικά από βόρειες
διευθύνσεις. Στα δυτικά ασθενείς
από νοτιοανατολικές διευθύνσεις.
Θερµοκρασία σε χαµηλά επίπεδα
και παγετός τη νύχτα στα κεντρικά
και βόρεια ηπειρωτικά.

Κυριακή 02-12-2018
Στα δυτικά και τα νότια νεφώσεις
µε τοπικές βροχές και στην Κρήτη
από τις βραδινές ώρες σποραδικές
καταιγίδες. Στην υπόλοιπή χώρα
λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξηµένες
στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις
Κυκλάδες. Τοπικά περιορισµένη
ορατότητα στα δυτικά και βόρεια
τις πρωινές ώρες. Άνεµοι ασθενείς
από βόρειες διευθύνσεις.
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

∆ευτέρα 03-12-2018
και Τρίτη 04-12-2018
Μικρή άνοδος της θερµοκρασίας
κυρίως στα δυτικά και νότια,

70C
ΦΛΩΡΙΝΑ

Σήψη λαιµού µηλοειδών

80C

110C

KABΑΛΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

120C

3-5 B

ΛΑΡΙΣΑ

3-4B

120C

100C

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,13175

Με την εντύπωση ανοδικής πορείας στις τιµές του σκληρού σιταριού,
αλλά και µεγαλύτερης κινητικότητας στις αγορές κλείνει η εβδοµάδα, µε
τις τιµές ήδη να ανεβαίνουν στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα θετικά είναι και
τα σηµάδια για το βαµβάκι αφού το ισχυρό δολάριο και η ενδυνάµωση
της τουρκικής λίρας αφήνουν υποσχέσεις ανάκαµψης της εγχώριας
αγοράς. Όσο συνεχίζεται η συγκοµιδή, το ελαιόλαδο βελτιώνεται σε
ποιότητα, ενώ οι αγορά περιµένει την ισπανική παραγωγή.

620
610

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
128,79500

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

2-3

3-4 B
150C
HΡΑΚΛΕΙΟ

όπου θα εκδηλωθούν τοπικές
βροχές, ενώ σποραδικές
καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη
νότια νησιωτική χώρα. Στην
υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις
παροδικά αυξηµένες. Άνεµοι
ασθενείς στα νοτιοανατολικά
από νότιες διευθύνσεις.

Τετάρτη 05-12-2018 έως
Παρασκευή 07-12-2018
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη
µεταβολή. Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες, µε τοπικές βροχές και
καταιγίδες στα δυτικά, τα νότια και
στην νότια νησιωτική χώρα. Οι
άνεµοι θα πνέουν ασθενείς.

Τις καλλιέργειες των µηλοειδών
προσβάλλει η ασθένεια της σήψης του
λαιµού (Phytophthora spp.), όπως
τονίζουν µε το δελτίο γεωργικών
προειδοποιήσεων που εξέδωσαν οι
γεωπόνοι από το Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου
Θεσσαλονίκης.
Οι ίδιοι επισηµαίνουν την ανάγκη για
κάλυψη του προσβεβληµένου φλοιού µε
χαλκούχο σκεύασµα ύστερα από την
αποκάλυψη (ξελάκωµα) του λαιµού µέχρι
τις ρίζες ώστε να αφαιρεθεί όλο το ριζικό
σύστηµα και να απολυµανθεί παράλληλα.

Οδηγίες των γεωπόνων

3-5Bf

Παγετός τη νύχτα
στα κεντρικά και
βόρεια ηπειρωτικά.
Θερµοκρασία σε
χαµηλά επίπεδα.
Οι άνεµοι θα
πνέουν από
βόρειες διευθύνεις
3-5 µποφόρ στα
αντολικά.

Σύµφωνα µε το δελτίο που εκδόθηκε
σχετικά µε τις ασθένειες των
µηλοειδών, οι γεωπόνοι συµβουλεύουν
τους παραγωγούς µε καλλιέργειες
µηλοειδών να περάσουν µε
βορδιγάλλεια πάστα στην υψηλότερη
δόση της τους προσβεβληµένους
φλοιούς των δέντρων. Μετά την
ξήρανση της πάστας είναι σηµαντικό να
γίνεται επάλειψη µε προστατευτικό
πληγών ή λινέλαιο ή καθαρή πίσσα.
Τέλος, προτείνουν να γίνεται καλή
στράγγιση του οπωρώνα κατά τη
χειµερινή περίοδο, αποτρέποντας την
πρόκληση ασθενειών λόγω υγρασίας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Περιβαλλοντικά οφέλη και κέρδος
συµβαδίζουν στο Forage4Climate σελ. 16
• Χωρίς νερό από την άνοιξη ξανά οι ΤΟΕΒ
αν δεν γίνει ρύθµιση χρεών σελ. 47

• Zetor και Ursus έχουν στα σπάργανα
µεγάλο ντηλ για κοινή πορεία σελ. 20
• Στα 61 το όριο ηλικίας για το µέτρο
µικρών εκµεταλλεύσεων σελ. 26, 31

• Κρίσιµο το πρώτο δεκαπενθήµερο του
∆εκεµβρίου για το ελαιόλαδο σελ. 35
• Η µικρή παραγωγή αποζηµιώνει µε καλή
τιµή στην πατάτα Νευροκοπίου σελ. 21

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Βασιλική Κονόµου - Σοφία Ιντζεβίδου - Φανή Παπαπετροπούλου
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
• EMAIL: agrenda@agronews.gr
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο,
µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
• URL: www.agronews.gr
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Από τα 9,5 στα 8,1 ευρώ
η εξισωτική μειονεκτικών
Παραμένει στα 12,5 ευρώ το στρέμμα για τα ορεινά και το 2019
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μετά τη νέα οριοθέτηση, από το
2019 οι δικαιούχοι εξισωτικής
αποζηµίωσης µε εκµετάλλευση
στις µειονεκτικές περιοχές και
στις περιοχές µε ειδικούς περιορισµούς θα λαµβάνουν 8,1 ευρώ το στρέµµα (από 9,5 ευρώ το
στρέµµα) και στις ορεινές 12,5
ευρώ. Αυτό είναι το σχέδιο των
διαχειριστικών αρχών σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda,
µε το ποσό να βαίνει µειούµενο
προοδευτικά µετά τα 200 και έως τα 300 στρέµµατα όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:
Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης έως και 200 στρέµµατα: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 200
έως και 250 στρέµµατα: χορηγείται 80% της ενίσχυσης.
Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 250
έως και 300 στρέµµατα: χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
Για το τµήµα της έκτασης
της εκµετάλλευσης πέραν των
300 στρεµµάτων εκταρίων δεν

Μέχρι το 2020
Στα 7,6 και 5,7 ευρώ ανά στρέµµα
για τα έτη 2019 και 2020 θα
διαµορφωθούν αντίστοιχα τα ποσά
για τους πρώην δικαιούχους

χορηγείται ενίσχυση.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε
σχετικό έγγραφο των διαχειριστικών, που παρουσιάζει η εφηµερίδα Agrenda, αναφέρονται τα εξής:
Η ενίσχυση των περιοχών µε φυσικούς περιορισµούς ορίζεται σε
81 ευρώ το εκτάριο και η ενίσχυση των περιοχών που υπόκεινται
σε ειδικά µειονεκτήµατα ορίζεται
σε 81 ευρώ το εκτάριο, σύµφωνα
µε την εγκεκριµένη µελέτη που
έχει ανατεθεί από την ΕΥ∆ ΠΑΑ.
Για τους δικαιούχους των περιοχών, οι οποίες δεν είναι πλέον επιλέξιµες µετά τη νέα οριοθέτηση,

Ίδιος αριθµός
δικαιούχων
Η τελική µεθοδολογία
οριοθέτησης είχε σαν αποτέλεσµα
οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται
ως υποκείµενες σε φυσικούς
περιορισµούς και ειδικά
µειονεκτήµατα να παραµένουν
στα ίδια επίπεδα µε την
υφιστάµενη οριοθέτηση. Στην
πρόταση της διαβούλευσης, οι
εκτάσεις αυτές ανέρχονταν σε
0,78 εκατ. εκτάρια, ενώ στον
τελικό χάρτη φτάνουν τα 1,3
εκατ. εκτάρια. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία του ΟΣ∆Ε του 2017,
ο αριθµός των δικαιούχων
εξισωτικής στις µειονεκτικές
περιοχές µε τη νέα οριοθέτηση
θα παραµείνει στα ίδια επίπεδα.

χορηγούνται φθίνουσες ενισχύσεις µέχρι το 2020. Η κατανοµή
των πόρων στο σύνολο του Μ13
«Ενισχύσεις σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα µειονεκτήµατα» στην παρούσα φάση
παραµένει ως ακολούθως, δεδοµένου ότι οι δυνητικές γεωργικές
εκτάσεις µε τη νέα οριοθέτηση είναι πολύ κοντά µε αυτές που ήταν
δυνητικά µέχρι σήµερα:
Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΑΑ):
950.005.209 ευρώ.
Πρόσθετη Εθνική Χρηµατοδότηση: 314.500.000 ευρώ.
Αυτή η πρόσθετη Εθνική Χρηµατοδότηση που εγκρίθηκε τον
περασµένο Ιούλιο φαίνεται πως
προέκυψε καθώς όσοι έµειναν
τελικά εκτός οριοθέτησης θα συνεχίσουν να λαµβάνουν εξισωτική αποζηµίωση µέχρι το 2020.
Πιο συγκεκριµένα, τα ποσά που
θα λάβουν αυτοί οι παραγωγοί,
σύµφωνα µε τον µέχρι τώρα σχεδιασµό, έχει ως εξής:
Το 2019 το 80% των 9,5 ευρώ που λάµβαναν µέχρι τη νέα οριοθέτηση, δηλαδή 7,6 ευρώ το
στρέµµα.
Το 2020 το 60% των 9,5 ευρώ που λάµβαναν µέχρι τη νέα οριοθέτηση, δηλαδή 5,7 ευρώ το
στρέµµα.
Από τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2021
και µετά η εξισωτική αποζηµίωση για τους παραπάνω δικαιούχους, κόβεται ολοσχερώς. Να σηµειωθεί πως και στις δύο ανωτέρω
περιπτώσεις ισχύει η προοδευτική µείωση που προαναφέρθηκε.

ΠΟΣΟ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ

2019
ΟΡΕΙΝΕΣ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

12,5

8,1

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

2020

2019

7,6

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΡΩΗΝ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

5,7

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

Το γεγονός ότι η εξισωτική αποζηµίωση δίνεται µε βάση την τοπική κοινότητα στην οποία βρίσκεται η εκµετάλλευση (και όχι
τον τόπο κατοικίας), συνεχίζει
να δηµιουργεί πολλαπλά προβλήµατα και να αδικεί κτηνοτρόφους που έχουν λάβει επιλέξιµα
βοσκοτόπια από την τεχνική λύση. Έτσι, ενώ για παράδειγµα ένας παραγωγός βόσκει τα κοπάδια του στα ορεινά της Μαγνησίας, ο επιλέξιµος βοσκότοπος που
του έχει κατανεµηθεί είναι στα

Χανιά, που αποτελεί «λευκή περιοχή» στο χάρτη, δηλαδή ούτε
ορεινή ούτε µειονεκτική.
Άλλο ένα παράδειγµα δίνεται
και από τον διαφορετικό αριθµό
στρεµµάτων που ενισχύονται: ∆ηλαδή, αν ο κτηνοτρόφος των 21
ΜΜΖ είναι στην Ήπειρο θα έχει
έκταση βοσκοτόπου 98 στρέµµατα, αν είναι στη Κεντρική Μακεδονία 51 στρέµµατα, ενώ αν είναι στην Κρήτη 125 στρέµµατα.
«Κτηνοτρόφος που έχει την κτηνοτροφική του µονάδα π.χ. στη

Νικόπολη και η τεχνική λύση του
δίνει βοσκή σε µια έκταση στη
Νέα Μάδυτο (η οποία επίσης εξαιρείται από τις νέες οριοθετηµένες περιοχές), χάνει αυτόµατα
την εξισωτική αποζηµίωση», σηµειώνει παράλληλα ο βουλευτής
Θεσσαλονίκης Νίκος Καράογλου
µε δελτίο τύπου, που εξέδωσε. Ο
βουλευτής της Ν∆ παράλληλα εκφράζει τα παράπονά του για τον
αποκλεισµό περιοχών του νοµού
που εκπροσωπεί, από τη νέα οριοθέτηση της εξισωτικής.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Οι αδικίες της τεχνικής λύσης συνεχίζονται

Η νέα οριοθέτηση και ο καθορισµός των πριµ θα συζητηθεί κατά την
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ στις 14 ∆εκεµβρίου.
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Μπαίνει μια σειρά στις πληρωμές
όμως τα... δασικά πάνε για τον Ιούνιο
Ενστάσεις
Βιολογικών
Από 7 ∆εκεµβρίου
και µέχρι 13 του
µήνα ενστάσεις
επί της πληρωµής
της προκαταβολής
της Βιολογικής
Κτηνοτροφίας και
της Βιολογικής
Γεωργίας 2018

Μικρά ποσά σε πολλά ΑΦΜ αγροτών κόβουν οι δασικοί χάρτες στην εξόφληση της βασικής
Προσπάθειες Αραχωβίτη να καθησυχάσει τους αγρότες, τάζοντας πιστώσεις ως το καλοκαίρι

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΝΙΑΙΑ

DE MINIMIS

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΙΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

De minimis
στην Κρήτη
Στα 30 ευρώ ανά
αιγοπρόβατο η
ενίσχυση ήσσονος
σηµασίας σε 66
κτηνοτρόφους
στους ∆ήµους
Ανωγείων και
Σφακίων Κρήτης
λόγω νεογνικής
θνησιµότητας

Προσθήκες
Στην προσθήκη
46 νέων
δικαιούχων στην
Απονιτροποίηση
στους οποίους
µεταβιβάστηκαν
οι αιτήσεις και
ταυτόχρονα τη
διαγραφή 81
πράξεων λόγω
µεταβιβάσεων
και ανακλήσεων,
προχώρησε το
υπουργείο

ΠΣΕΑ του
2017
Μέχρι τις 6
∆εκεµβρίου
ηλεκτρονικά
οι αιτήσεις για
το πρόγραµµα
Κρατικών
Οικονοµικών
Ενισχύσεων
«Ετήσιο 2017»

950

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Συνεχή ροή πιστώσεων φέρνει ο ∆εκέµβρης για τους αγρότες, µε το µεγαλύτερο
ενδιαφέρον να εντοπίζεται στην εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης και την εξισωτική αποζηµίωση. Μέχρι το τέλος του έτους
θα έχουν διευθετηθεί και κάποιες από τις
εκκρεµότητες σχετικά µε ανειληµµένες
υποχρεώσεις παλαιότερων ετών, ενώ αναµένεται να πληρωθούν και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στους αιγοπροβατοτρόφους. Κι ενώ οι επιµέρους πληρωµές (βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία, απονιτροποίηση, Κοµφούζιο, ζιζανιοκτονία ορυζώνων, αυτόχθονες φυλές) κινήθηκαν οµαλά, µεγάλες δυσκολίες φαίνεται να υπάρχουν µε την προετοιµασία της διαδικασίας για την πληρωµή
της δεύτερης δόσης της ενιαίας ενίσχυσης, που δροµολογείται άνευ απροόπτου
για τις 14 ∆εκεµβρίου (ή το αργότερο µέχρι την Τρίτη 18 του µήνα). Το µείζον ζήτηµα δείχνει να είναι η αναντιστοιχία µε
τους κυρωµένους δασικούς χάρτες, στη
βάση των οποίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης,
χωρίς όµως ιδιαίτερο αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε πληροφορίες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καταβάλει όλο αυτό
το διάστηµα προσπάθειες προκειµένου οι
απώλειες στις ενισχύσεις να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερες και σε λιγότερους δι-
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καιούχους αλλά την ίδια ώρα ούτε οι δασικοί χάρτες αλλάζουν ούτε τα συστήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ µπορούν να αφοµοιώσουν τα νέα δεδοµένα.
Βιολογική κτηνοτροφία: Η αρχή στις
πληρωµές των προγραµµάτων του έτους
2018 έγινε µε την προκαταβολή 75% για
τη Βιολογική Κτηνοτροφία του 2018 ποσού 29 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους.
Ειδικότερα σύµφωνα µε τον Οργανισµό
Πληρωµών, πιστώθηκαν 15.390.401 ευρώ
σε 2.835 για τη διατήρηση στη βιολογική
κτηνοτροφία καθώς και 13.642.092 ευρώ
σε 4.166 δικαιούχους για την µετατροπή.
Βιολογική γεωργία: Σειρά πήρε η προκαταβολή 75% της Βιολογικής γεωργίας
για το δεύτερο έτος εφαρµογής, µε συνολικό ποσό 21,9 εκατ. ευρώ σε 10.378 δικαιούχους για την απώλεια εισοδήµατος
(χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες παραστατικών πιστοποίησης και εργαστηριακών αναλύσεων, οι οποίες θα
δοθούν µε την εξόφληση). Και στις δύο
περιπτώσεις οι κοµµένοι έχουν δυνατότητα ένστασης µέχρι τις 13 ∆εκεµβρίου.
Απονιτροποίηση: Σχετικά µε την προκαταβολή της Απονιτροποίησης µέχρι την
Παρασκευή οι κατά τόπους ∆ΑΟΚ έστελναν προς οριστικοποίηση παρτίδες στον
ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της κοινοτικής
προθεσµίας. Ωστόσο, πρόβληµα εντοπίστηκε λόγω δασικών χαρτών, αφού ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιµοποίησε τα αρχεία µε τα
οποία έγινε η προκαταβολή της βασικής
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ενίσχυσης. Σε Λάρισα, Μαγνησία και Χαλκιδική υπήρχαν οι µεγαλύτερες «απώλειες», ενώ εκτός πληρωµής έµειναν για όλα
τα εµπλεκόµενα αγροτεµάχια δικαιούχοι
για τους οποίους η έκταση των δασικών
ανά αγροτεµάχιο ξεπερνούσε σε ποσοστό το 3% της προσδιορισθείσας έκτασης.
Να σηµειωθεί ότι η επικαιροποίηση των
χαρτών που θα αποστείλουν οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα οδηγήσουν στην πλήρη εξόφληση όλων των
παραγωγών τον Ιούνιο, ενώ ταυτόχρονα
θα αποσβέσουν τόσο µειώσεις όσο και
κυρώσεις που θα επιβληθούν κατά την
πρώτη πληρωµή, αναφέρεται αρµοδίως.

∆ύσκολη η επίλυση για τα δασικά
µε 36.700 ΑΦΜ εκτός πληρωµών
Τον αγροτικό κόσµο σχετικά µε τους
δασικούς χάρτες και την εξόφληση του
τσεκ έρχεται να καθησυχάσει, µε απάντησή του σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης της Ν∆ Γιώργου Κασαπίδη, ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος
Αραχωβίτης, τονίζοντας ότι: «Το ζήτηµα
αφορά 36.700 ΑΦΜ. Είναι ένας σηµαντικός αριθµός παραγωγών. Ωστόσο, σε χρήµατα τα ποσά που αφορούν είναι πολύ µικρά, γιατί ακριβώς οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν µια νησίδα δασικού µέσα στο αγροτεµάχιο. Άρα, το αγροτεµάχιο
επηρεάζεται ελάχιστα και µόνο από τη νησίδα. Πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις, κάτω
των 3.800, όπου έχουµε επιπτώσεις στην

πληρωµή πάνω από 500 ευρώ. Άρα, µιλάµε για πολλά ΑΦΜ µε µικρά ποσά.
Οι περιπτώσεις στις οποίες δεν δόθηκε κανονικά η προκαταβολή ήταν όπου η
πληροφορία όντως δεν είχε φτάσει έγκαιρα στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο παραγωγός δεν χρησιµοποίησε τα εργαλεία που
είχε στη διάθεσή του. Έχει γίνει, µετά την
προκαταβολή, ένας µεγάλος συντονισµός
µε το υπουργείο Περιβάλλοντος και τις περιφερειακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να ενσωµατώσουµε όσους παραγωγούς άσκησαν ένδικα µέσα στην επόµενη πληρωµή,
στην εκκαθάριση του ∆εκεµβρίου.
Υπάρχει και η περίπτωση όπου κάποιοι,
για τον άλφα ή βήτα λόγο, ακόµα και σήµερα δεν έχουν ασκήσει τα προβλεπόµενα
εργαλεία που έχουν. Και αυτοί θα πληρωθούν κανονικά. ∆εν θα χάσει κανένας τα
δικαιώµατα που έχει στη βασική και στην
πράσινη ενίσχυση ούτε στα άλλα µέτρα. Αυτό θα γίνει γιατί µέχρι τον Ιούνιο του 2019
προγραµµατίζουµε άλλες τρεις πληρωµές,
όπου σταδιακά όποιος ασκεί τα ένδικα µέσα,
θα ενσωµατώνεται η πληροφορία και θα
πληρώνεται στις τρεις επόµενες πληρωµές.
Άρα, µέχρι τον Ιούνιο πρέπει ο κόσµος να
σπεύσει, έτσι ώστε να πληρωθεί κανονικά».

Ενστάσεις ως 10/12
για την εξισωτική
Πριν τα Χριστούγεννα και κατά
πάσα πιθανότητα την Παρασκευή
21 ∆εκεµβρίου τοποθετείται
αρµοδίως η πληρωµή της
εξισωτικής αποζηµίωσης, µε τη
δηµόσια δαπάνη του Μέτρου να
ανέρχεται στα 247 εκατ. ευρώ,
µετά από σχετική τροποποιητική
απόφαση. Το ποσό αυτό
κατανέµεται ενδεικτικά: στο
Υποµέτρο 13.1: 158.000.000
ευρώ και στο Υποµέτρο 13.2:
89.000.000 ευρώ. Μάλιστα, στις
αρχές της εβδοµάδας και ενόψει
της επικείµενης πληρωµής
αναρτήθηκαν τα ονόµατα των
δικαιούχων και των
απορριπτόµενων, µε τους
παραγωγούς να έχουν
δυνατότητα να υποβάλλουν
ενδικοφανή προσφυγή µέχρι
και τις 10 ∆εκεµβρίου.
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Έµειναν 76 λιγότεροι παραγωγοί
προς πληρωµή από το Κοµφούζιο

Παραδόσεις σταφίδας µέχρι 31 Γενάρη
για να µη χαθεί η συνδεδεµένη ενίσχυση

Μετά τη διαδικασία ανακλήσεων και µεταβιβάσεων των πράξεων
ένταξης στη δράση Κοµφούζιο φαίνεται πως έκαναν.. πίσω 76
δικαιούχοι, οι οποίοι δεν επιθυµούν να συνεχίσουν τις δεσµεύσεις τους
για το έτος 2018. Αυτό προκύπτει από την πρώτη τροποποίηση της υπ’
αρ. 10852/6-10-2017 της δράσης 10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου
σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδοπτέρων, µε την οποία
µειώνονται οι δικαιούχοι από 1.876 σε 1.800, µε την συνολική
∆ηµόσια ∆απάνη να ανέρχεται στα 8.822.752,55 ευρώ.

Την παράταση της ηµεροµηνίας παράδοσης της ξερής σταφίδας στις
εγκεκριµένες µεταποιητικές επιχειρήσεις απαρέγκλιτα έως την 31η
Ιανουαρίου 2019 για τη χορήγηση της συνδεδεµένης ενίσχυσης,
προβλέπει σχετική απόφαση του Οργανισµού Πληρωµών. Επιπλέον, η
καταχώρηση στην on line εφαρµογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις
µεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό
ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη θα πρέπει να γίνει
απαρέγκλιτα έως την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Στα 5 ευρώ/ζώο
η ενίσχυση για
τα αιγοπρόβατα

Επιστροφές
17 εκατ. ευρώ
στην Ελλάδα

Αυξηµένο κονδύλι ύψους 41 εκατ. ευρώ, που βέβαια αντιστοιχεί
σε µόλις 5 ευρώ ανά κεφάλι ζώου, ετοιµάζει για τους αιγοπροβατοτρόφους το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στόχος, όπως τόνισε ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, είναι η ενίσχυση του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων, ωστόσο πρόκειται για απόφαση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον παραγωγικό ιστό της
χώρας, αφού οι πληροφορίες θέλουν τους κτηνοτρόφους των πεδινών περιοχών να εξαιρούνται.
Την εν λόγω πληρωµή ξεκλειδώνει σχετική απόφαση που δηµοσιεύτηκε στη ∆ιαύγεια, µε την
οποία εγκρίνεται η δέσµευση πίστωσης ποσού 41 εκατ. ευρώ για
την έκτακτη εθνική ενίσχυση στα
αιγοπρόβατα αντί των 30 εκατ. ευρώ, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί από τον περασµένο Οκτώβριο
από τον ίδιο τον υπουργό.
Σύµφωνα µε πληροφορίες από
στελέχη του υπουργείου το ποσό
της έκτακτης εθνικής ενίσχυσης (de
minimis) θα είναι το ίδιο για κάθε
δικαιούχο, χορηγείται κατ’ αποκο-

πή και είναι ανάλογο του αριθµού
των ζώων που έχει στην κατοχή του
κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Να σηµειωθεί ότι η
αρχική σκέψη ήταν η έκτακτη αυτή
ενίσχυση να καταβληθεί στο σύνολο των αιγοπροβατοτρόφων, γεγονός που θα «έριχνε» το ποσό ανά
ζώο στα 2 ευρώ, σύµφωνα µε τους
πρώτους υπολογισµούς. Ωστόσο, η
πρόταση αυτή απορρίφθηκε, µε απόφαση Μαξίµου και στόχο να ενισχυθούν οι ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, κάτι που τελικά βρίσκει δυσαρεστηµένους τους κτηνοτρόφους των πεδινών περιοχών, δεδοµένου ότι και αυτοί έχουν αντίστοιχα προβλήµατα µε τις χαµηλές
τιµές στο γάλα.

Αίτηµα η ενίσχυση να δοθεί µε
βάση τα τιµολόγια παράδοσης
Ωστόσο, να σηµειωθεί πως µε
δεδοµένο ότι η ενίσχυση θα δοθεί ανά κεφάλι ζώου, εκτός πληρωµής δεν αποκλείεται να µείνουν
ακόµα και κτηνοτρόφοι των πεδινών περιοχών που έχουν εκτάσεις
σε άλλο νοµό και δη σε ηµιορεινές ή και ορεινές περιοχές -µέσα
από την περιβόητη τεχνική λύση.
Γι’ αυτό δεν είναι λίγοι οι κτηνοτρόφοι που προτείνουν ως πιο δί-

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

douska@agronews.gr
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

Με μεγαλύτερο μπάτζετ στα 41 εκατ. ευρώ τα
de minimis, λόγω χαμηλών τιμών στο γάλα,
αλλά με αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους
των πεδινών περιοχών που εξαιρούνται
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

Agrenda

καιη λύση η ενίσχυση να δοθεί µε
βάση τα τιµολόγια παράδοσης γάλακτος, αφού η πρόθεση ούτως ή
άλλως είναι να ενισχυθούν οι παραγωγοί που έχουν απώλειες από
την τιµή του γάλακτος.
Άλλωστε και ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε χαρακτηριστικά
ότι «Αυτή την ώρα είναι το ελάχιστο
που µπορούµε να κάνουµε, προκειµένου οι άνθρωποι αφενός να µπορέσουν να διατηρήσουν τις εκµεταλλεύσεις τους και αφετέρου να µπορέσουν να αποδώσουν τα υπόλοιπα µέτρα, τα οποία σχεδιάζουµε έτσι ώστε να φέρουµε πραγµατικά αποτελέσµατα για το εισόδηµά τους».
Όπως έχει γίνει και σε ανάλογες

περιπτώσεις στο παρελθόν το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που θα χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, δεν θα υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ σε περίοδο τριών οικονοµικών ετών υπολογιζόµενη σε κυλιόµενη βάση
(σε περίπτωση που και στο παρελθόν έχει λάβει de minimis).
Σηµειώνεται, τέλος, ότι σύµφωνα µε την απόφαση, εγκρίνονται
41 εκατ. ευρώ για την «κάλυψη δαπάνης, η οποία θα προέλθει από
την έκδοση ΚΥΑ, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1408/2013
της επιτροπής για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de
minimis) σε αιγοπροβατοτρόφους
της επικράτειας».

Την επιστροφή του ποσού των
17.000.938 ευρώ στους
Έλληνες αγρότες (σε σύνολο
444 εκατ. ευρώ για όλη την
ΕΕ) αποφάσισε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σύµφωνα µε
κανονισµό που δηµοσιεύθηκε
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται
για τα ποσά της δηµοσιονοµικής
πειθαρχίας, τα οποία ωστόσο
αναµένεται να πιστωθούν στους
λογαριασµούς των δικαιούχων
τον επόµενο Οκτώβριο, ως
είθισται. Όπως αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση το ποσό
αυτό αρχικά αφαιρέθηκε από
τον προϋπολογισµό του 2018
για τη στήριξη του εισοδήµατος
των γεωργών στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής
(ΚΓΠ) για τη δηµιουργία του
αποθεµατικού γεωργικής
κρίσης που φέτος έχει τεθεί.
Σηµειωτέον ότι τα ποσά που
αφαιρούνται από τις άµεσες
πληρωµές µπορούν να
επιστραφούν στους γεωργούς
από τα κράτη µέλη από την
1η ∆εκεµβρίου 2018.
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Καμιά νύξη για τα μέλη

Σε βάθος 4ετίας
συντελεστής 25%
για συνεταιρισμούς

Υπόσχεση
αύξησης
συντάξεων

Η μείωση αφορά και αγροτικές επιχειρήσεις
Ο συντελεστής μειώνεται σταδιακά ως το 2022
diamantopoulos@agronews.gr

Τη µείωση του φορολογικού συντελεστή από το 29% που είναι σήµερα
στο 25% έως το 2022 στους συνεταιρισµούς και τις αγροτικές επιχειρήσεις (που τηρούν διπλογραφικά βιβλία) έφερε µε τροπολογία στη Βουλή (αναµένεται να ψηφιστεί το επόµενο διάστηµα) η Κυβέρνηση. Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της Agrenda
που ανέφερε ότι µέχρι το τέλος του έτους θα ανακοινωθούν φορολογικά
κίνητρα για τους συνεταιρισµούς και
τους αγρότες µέλη της το υπουργείο
αγροτικής Ανάπτυξης προώθησε το
πρώτο από αυτά που κινούνται προς
την κατεύθυνση της πάταξης της «µαύρης διακίνησης» µε στόχο να επιτευχθεί αύξηση των δηµοσίων εσόδων.
Ειδικότερα, η τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονοµικών στο σχέδιο νόµου µε θέµα «Υποχρεώσεις αεροµεταφορέων σχετικά µε τα αρχεία επιβατών - προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία
(ΕΕ) 2016/681». αναφέρονται ο φορολογικός συντελεστής µειώνεται σε
28% για το φορολογικό έτος 2019,

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

σε 27% για το 2020, σε 26% το 2021
και σε 25% το 2022.
Σηµειώνεται πως οι απώλειες εσόδων από το µέτρο αυτό από το φορολογικό έτος 2023 και µετά ανέρχεται
σε 450 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα για το
2019 το κόστος εκτιµάται σε 142 εκατ. ευρώ, για το 2020 σε 247 εκατ.
ευρώ, για το 2021 σε 371 εκατ. ευρώ
και για το 2022 σε 515 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα
η τροπολογία αναφέρει: :
Τροποποίηση του άρθρου 58 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
Με τις προτεινόµενες διατάξεις µειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες, από 29% που ισχύει σήµερα, σε 25% για τα εισοδήµατα που αποκτώνται το φορολογικό
έτος 2022 και επόµενα. Ο συντελεστής µειώνεται κατά µία ποσοστιαία
µονάδα ανά έτος, αρχής γενοµένης
από τα εισοδήµατα του φορολογικού
έτους 2019, για τα οποία ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 28%.
Σκοπός της διάταξης είναι η µείωση
της φορολογικής επιβάρυνσης των
νοµικών -προσώπων και οντοτήτων
και εξ αυτού η ενίσχυση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων.

Για εισοδήµατα που αποκτώνται
µέχρι 31.12.2018:

29%

28%

27%

26% 25%

2018

2019

2020

2021

2022

«1. Τα κέρδη από επιχειρηµατική
δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45
που τηρούν απλογραφικά φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι εννέα
τοις εκατό (29%). Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου
45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία
φορολογούνται µε συντελεστή 29%».

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εξαιρούνται και το
2019 από τον ΕΝΦΙΑ
τα αγροτεµάχια
Παρατείνεται µέχρι και το έτος 2019 το χρονικό διάστηµα
µέχρι του οποίου η αξία των αγροτεµαχίων, των φυσικών
προσώπων, δεν συνυπολογίζεται για την επιβολή του
συµπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύµφωνα µε τροπολογία του
υπουργείου Οικονοµικών. Επίσης, η τροπολογία προβλέπει
µειώσεις του ΕΝΦΙΑ του 2019 ως εξής:
Ο φόρος µειώνεται κατά 30% όταν η συνολική αξία της
ακίνητης περιουσίας του φορολογούµενου ανέρχεται ως
60.000 ευρώ.
Για το τµήµα της αξίας της ακίνητης περιουσίας που
υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ η µείωση του φόρου κατά
30% περιορίζεται κατά 0,7 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ακίνητης
περιουσίας και δεν µπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
Σηµειώνεται πως οι απώλειες εσόδων για το 2019 από τις
ρυθµίσεις της τροπολογίας ανέρχονται στο ποσό των 260
εκατ. ευρώ σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.

«Η κυβέρνηση όχι µόνο δεν
προχώρησε στην περικοπή των
συντάξεων αλλά αντίθετα
προχωρά σε αυξήσεις. Τις
συντάξεις τους θα δουν ήδη να
αυξάνονται από τον Ιανουάριο
οι αγρότες. Οι αυξήσεις αυτές
µάλιστα µετά το 2023 θα είναι
ανάλογες µε τη βελτίωση των
οικονοµικών δεικτών». Τα
παραπάνω ανέφερε σε
δηλώσεις του Λάρισα ο
υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος
Πετρόπουλος, στα πλαίσια
περιοδείας του.
Ειδικότερα ο υφυπουργός
Κοινωνικής Ασφάλισης,
αναφερόµενος στις
ασφαλιστικές εισφορές των
αγροτών σηµείωσε πως τα
χαµηλά εισοδήµατα έχουν ήδη
πολύ χαµηλές εισφορές και
πρόσθεσε πως θα υπάρξει
µείωση των εισφορών στα
υψηλά εισοδήµατα.
Ο υφυπουργός Κοινωνικής
Ασφάλισης περιγράφοντας την
κατάσταση που διαµορφώνεται
για το µέλλον, σηµείωσε πως
όλοι οι δείκτες από εδώ και
πέρα θα είναι θετικοί, για να
συµπληρώσει ότι «σύµφωνα µε
τους ξένους αναλυτές και
παρατηρητές οι προβλεπόµενοι
ρυθµοί ανάπτυξης για την
Ελλάδα θα είναι πολύ καλύτεροι
από οποιαδήποτε άλλη χώρα
στη ζώνη της Ευρώπης».
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Από την Κριμαία
ώθηση στο σκληρό

Υ

πάρχει η αίσθηση παγκοσµίως
ότι οι τιµές σκληρού σίτου στην
ελληνική αγορά ενισχύονται, αλλά αναµένεται η επιβεβαίωση,
δηλαδή αναµένεται οι αγοραστές από το εξωτερικό να ανεβάσουν τις τιµές τους ώστε να
αποτυπωθεί σε πράξη η άνοδος. Στο εσωτερικό ακούγονται υψηλές τιµές από κοτοπουλάδες (για ζωοτροφή) και από λίγους µύλους
που ψάχνουν καλή ποιότητα. Παράλληλα η
ένταση Ουκρανίας και Ρωσίας δυσκολεύει το
εξαγωγικό εµπόριο µε αποτέλεσµα να υπάρχει η αίσθηση πως θα ζητηθούν περισσότερο
αµερικάνικα αλλά και ευρωπαϊκά µαλακά.
Χρηµατιστηριακά, η αγορά είναι µουδιασµένη και δεν κάνει κάποια σηµαντική κίνηση, ενώ οι τιµές κινούνται στο εύρος των
77-78 σεντς. Οι αναλυτές αναµένουν τη συνάντηση των G20, µήπως φανεί κάποιο ενθαρρυντικό µήνυµα για τον τερµατισµό του
εµπορικού πολέµου. Στην αγορά µας σηµειώθηκαν πωλήσεις από την ΕΑΣ Μεσολογγίου και Λαµίας στα 1,50-1,52 ευρώ το κιλό επί
αυτοκινήτου, ενώ υπήρξαν και µικρ-αγορές
τουρκικών κλωστηρίων στα 77,50-78 σεντς
ανά λίµπρα µε άµεσες φορτώσεις.
Ο Παγκόσµιος ∆είκτης Τιµών Γάλακτος
έπεσε κατά 2%, φτάνοντας σε τιµή πώλησης
κατά µέσο όσο τα 2.851 δολάρια ο τόνος. Ο ίδιος δείκτης είχε δείξει µείωση κατά 0,3% στις
πρόσφατες πωλήσεις. Ακόµα, οι τιµές για το
πλήρες γάλα σε σκόνη µειώθηκαν κατά 2,9%,
στο χαµηλότερο ποσοστό µείωσης από τον Αύγουστο του 2016. Σύµφωνα µε το Reuters, οι
τιµές αναµένεται να πέσουν κι άλλο, λόγω ισχυρής προσφοράς από τη Νέα Ζηλανδία, από τους δυνατούς εξαγωγείς γαλακτοκοµικών.

24/10

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

222

01/11

08/11

15/11

22/11

29/11

222

222

222

224

227

76,39

76,51

76,86

78,99

78,96

77,76

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

220

220

220

222

224

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

178

178

178

178

178

226
178

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

204

204

204

204

204

204

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,64

2,66

2,74

2,79

2,98

3,01

380,00

351,70

353,60

345,20

338,20

345,20

854,2

872,0

882,0

892,0

883,0

886,4

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

14,88

15,48

14,47

14,59

14,66

14,10

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

54,67

58,12

55,42

57,00

58,45

58,02

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

117,35

117,22

115,77

114,37

116,45

117,00

84,00

85,35

84,67

85,74

87,75

87,07

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Έβγαλε τα σπασµένα το Νευροκόπι
Η µειωµένη σοδειά γενικότερα στην Ευρώπη δίνει στην πατάτα 50 λεπτά
Ζήτηση από Κύπρο για Ηλέκτρα και Μπάµπας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες
Η µικρότερη παραγωγή σε ποσοστό 20% από πέρυσι, σε συνδυασµό µε τα µειωµένα
αποθέµατα και τη µείωση της ευρωπαϊκής
σοδειάς λόγω ξηρασίας έγραψαν φέτος µια
πολύ καλή εµπορική χρονιά για την πατάτα Νευροκοπίου. Από το καλοκαίρι κιόλας
η ποικιλία Spunta έπιασε τιµή στα 50 λεπτά το κιλό, όταν την αντίστοιχη εποχή πέρυσι οι καλλιεργητές πληρώνονταν µέχρι
10 λεπτά. Αυτή την περίοδο στην αγορά διακινούνται οι ποικιλίες Ηλέκτρα και Μπάµπας µε τις τιµές κατά µέσο όρο στα 35 λε-

Νευροκόπι
Πατάτες (λεπτά το κιλό)
Spunta (φέτος)

50

πτά, όταν πέρυσι κυµάνθηκαν στα 12 λεπτά.
Σύµφωνα µε τους παραγωγούς της περιοχής, η φετινή χρονιά έβγαλε τα «σπασµένα» της περσινής πολύ κακής σεζόν. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι η παραγωγή ήταν µειωµένη κατά 20% από πέρυσι λόγω
των πολλών βροχών την άνοιξη και επειδή η ευρωπαϊκή παραγωγή ήταν µικρότερη λόγω ξηρασίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι την περίοδο αυτή έρχονται Κύπριοι έµποροι να αγοράσουν πατάτες αφού η παραγωγή τους δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.

Οι απώλειες
της ελιάς πλήγμα
για την οικονομία
Κίνδυνο για αθρόες εισαγωγές φθηνής ελιάς
από το εξωτερικό διαβλέπουν οι Μεσσήνιοι

Αποζημιώνει
η πατάτα
Νευροκοπίου τη
μικρή παραγωγή
∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

285,05

284,89

283,12

282,33

27/11

28/11

285,88

10 λεπτά

24/11

29/11

30/11

Πέρυσι η τιµή παραγωγού για την
πατάτα Νευροκοπίου
µεσοσταθµικά δεν ξεπέρασε
τα 10 λεπτά το κιλό

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Spunta (πέρυσι)

10

Ηλέκτρα και Μπάµπας (φέτος)

35

Ηλέκτρα και Μπάµπας (πέρυσι)

12

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ομάδα

Ιδρύθηκε µια Οµάδα Παραγωγών πατάτας στο Νευροκόπι που έχει αναλάβει την
εµπορία του προϊόντος

Στήριξη

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μειωµένη ήταν φέτος η παραγωγή πατάτας στην Ευρώπη
και την Κύπρο λόγω καιρικών
συνθηκών

panagos@agronews.gr

∆υσµενείς επιπτώσεις σε όλο το φάσµα της παραγωγικής αλυσίδας και ιδιαίτερα στον εξαγωγικό προσανατολισµό των προϊόντων ελιάς και ελαιολάδου, φαίνεται να επιφέρει η φετινή δύσκολη χρονιά για την ελαιοπαραγωγή.
Τα µηνύµατα που φθάνουν απ’ όλες
σχεδόν τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές
της χώρας κάνουν λόγο για µετάθεση
οικονοµικών βαρών από τον έναν κλάδο στον άλλο. Κι αυτό γιατί η παραγωγή είναι µικρή, η ποιότητα τις περισσότερες φορές υποβαθµισµένη και οι

Τιμή παραγωγού
(λεπτά ανά κιλό)
Ποικιλία Σπούντα

2018 50
2017
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Περιμένει την
ισπανική παραγωγή
η βιομηχανία ελαιολάδου
Επανεκκίνηση
για το σκληρό σιτάρι
με ανοδικές κινήσεις

Πρόοδος µε όρους στα
αγροτικά για το 2019
Με δύο εκθέσεις, Παγκόσµια Τράπεζα
και η ολλανδική Rabobank, αναλύουν
τους παράγοντες που θα επηρεάσουν
το περιβάλλον των τιµών στα αγροτικά
προϊόντα το 2019. Εµπορικός πόλεµος,
ισοτιµίες και ενέργεια ξεχωρίζουν.

Ο ΕΛΓΑ
δεν δείχνει
να ευαισθητοποιείται όσον
αφορά την
ενεργοποίηση της διαδικασίας
αποζηµίωσης των
παραγωγών.

δυσκολίες των παραγωγών τεράστιες.
Η «χαµηλή πτήση» που ακολουθεί ο
κλάδος της ελιάς αποτυπώνεται αυτές τις
µέρες στις ελάχιστες παραγγελίες που
έχουν τα καταστήµατα αγροτικών εφοδίων από παραγωγούς για ελαιοραβδιστικά, δίχτυα ελαιοσυλλογής, κλαδευτικά κ.α., καθώς, τις πιο πολλές φορές
το αντίτιµο του καρπού δεν φτάνει να
καλύψει ούτε τα εργατικά συγκοµιδής.
∆εν είναι λίγοι οι κάτοχοι εκµεταλλεύσεων, ειδικά εκεί όπου η καλλιεργητική φροντίδα υπήρξε εξ αρχής πληµµελής, που προτιµούν να αφήσουν τις ελιές αµάζευτες, παίρνοντας φυσικά το
ρίσκο να αντιµετωπίσουν µεγάλα προβλήµατα ασθενειών και δάκου και την
επόµενη καλλιεργητική περίοδο.
Την ίδια στιγµή βέβαια, µετανοιωµένοι είναι και όσοι αποφασίζουν να κάνουν την ελαιοσυλλογή, καθώς το προ-

ϊόν που συγκοµίζουν είναι λίγο και όχι άριστης ποιότητας. Έτσι, οι προσφορές του εµπορίου επιτραπέζιας ελιάς
δεν τους ικανοποιούν, ενώ το λάδι που
παίρνουν από τα ελαιοτριβεία είναι «βαρύ» και µε υψηλούς βαθµούς οξύτητας,
καθώς ο δάκος και το γλιοσπόριο «δούλεψαν» καλά το προηγούµενο διάστηµα. Μια µικρή ελπίδα, για καλύτερο «γέµισµα» στις ελιές, έδωσαν οι τελευταίες βροχές, αυτό όµως δεν δείχνει να έχει την ίδια απήχηση σε όλες τις περιοχές, ούτε ισορροπεί τα πράγµατα στις
βρώσιµες ελιές και ειδικά στις πρώιµες
ποικιλίες. Ακόµα και για την Καλαµών
που είναι πιο όψιµη και δεν έχει συγκοµισθεί σε µεγάλο βαθµό, τα πράγµατα είναι
δύσκολα και ο καρπός
αρκετά αδύναµος.
Η γενική εικόνα δικαιολογεί ενεργοποίηση των διαδικασιών
για αποζηµιώσεις, ωστόσο ο ΕΛΓΑ δεν δείχνει να ευαισθητοποιείται, ενώ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
«πετάει τη µπάλα» στα
ΠΣΕΑ, κάνοντας λόγο
για φάκελο που θα υποβληθεί στις Βρυξέλλες µε αίτηµα για αποζηµιώσεις 30
εκατ. ευρώ. Βέβαια, όλοι ξέρουν τι σηµαίνει ΠΣΕΑ, πόσες πιθανότητες εµπλοκής αφήνει και πόσο πίσω µπορεί να οδηγήσει τις όποιες αποζηµιώσειες ακόµα και αν πάρουν τελικά το «πράσινο
φως» από τις αρµόδιες κοινοτικές αρχές.
Το πρόβληµα της ελαιοπαραγωγής
και των συνεπειών στο εισόδηµα των
παραγωγών προβληµατίζει όλο των φάσµα των πιστωτών του αγρότη, δηλαδή
τα γεωπονικά καταστήµατα και τις εταιρείες εισροών, τους προµηθευτές µηχανολογικού εξοπλισµού, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και φυσικά τις τράπεζες. Όσο µάλιστα προχωράει ο χρόνος
το πρόβληµα θα γίνεται εντονότερο και
ίσως αποτελέσει αφορµή για ένταση των
αγροτικών κινητοποιήσεων που συνήθως εκδηλώνονται µέσα στο χειµώνα.

Σε πολλές περιπτώσεις
το αντίτιµο του καρπού δεν
φτάνει να καλύψει ούτε τα
εργατικά για τη συγκοµιδή.

Κρίσιµος για
το ελαιόλαδο
ο ∆εκέµβριος
Καθοριστικός αναµένεται να είναι
ο µήνας ∆εκέµβριος για την πορεία που
θα ακολουθήσουν οι τιµές παραγωγού
στο ελαιόλαδο. Προς το παρόν, η αγορά
κοντοστέκεται λίγο κάτω από τα 4
ευρώ, ωστόσο η αβεβαιότητα δείχνει να
είναι µεγάλη και πολλά θα εξαρτηθούν
από την ποιότητα που θα διαµορφώνουν
οι δεξαµενές, όταν η ελαιοσυλλογή
περάσει τα µισά και οι µετρήσεις
καταστούν πιο αξιόπιστες.
Πλανάται, πάντως, ένας φόβος ότι...
κοντά στο ξερό µπορεί να καεί και το
χλωρό όσον αφορά το επίπεδο των
τιµών. Από την άλλη πλευρά, πολλοί
είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι φέτος
είναι ιδανική ευκαιρία να ξεχωρίσει το
εξαιρετικά έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
χαµηλής οξύτητας, καθώς είναι πολύ
λίγο πανευρωπαϊκά και θα γίνει
ανάρπαστο από τους µεγάλους παίκτες
των διεθνών αγορών. Πέρα πάντως
από τη γκρίνια που βγαίνει τον
τελευταίο καιρό, υπάρχουν περιοχές
και κυρίως εκµεταλλεύσεις που έχουν
κάνει δουλειά.
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Αγαπημένα
κύλησαν
οι εργασίες
του ΕΠΑλΘ

Στο πνεύμα του παρελθόντος
το σχέδιο της νέας δακοκτονίας
Ένα νέο πρόγραµµα δακοκτονίας, το οποίο στην ουσία θα βασίζεται στον παλιό και αποδεδειγµένα αναποτελεσµατικό τρόπο µε
τους γνωστούς δολωµατικούς ψεκασµούς, ετοιµάζει να λανσάρει το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
µέσω σχετικής τροπολογίας που
θα συνυπογράφει µε το υπουργείο εσωτερικών. Με µόνο γνώµονα την παροχή των κονδυλίων
στις περιφέρειες νωρίτερα σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια ώστε η δακοκτονία να ξεκινάει νωρίτερα, η κυβέρνηση ουσιαστικά
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των τοπικών αρχόντων και όχι των παραγωγών που ζηµιώνονται κάθε
χρόνο από τις δακοπροσβολές.
Μοναδική ίσως εξαίρεση καινοτοµίας αναµένεται να αποτελέσει
η εφαρµογή σε µεγαλύτερη κλίµατα του µοντέλου της Τριφυλίας
στη δακοπαρακολούθηση µε GPS
και εφαρµογές µέσω κινητών τηλεφώνων αλλά σίγουρα αυτό – από µόνο του – δεν θα κάνει τη διαφορά. Επιπλέον στην Τριφυλία
έχει αναπτυχθεί, ενώ αναµένεται
να ξεκινήσει η εφαρµογή της και
σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές, τεχνολογία παρακολούθησης
των τρακτέρ που ψέκαζαν στο δο-

Ριγµένοι
Η Βάθη φαίνεται να ικανοποιεί τις περιφέρειες,
όµως οι ελαιοπαραγωγοί που ζηµιώνονται
κάθε χρόνο από τις
δακοπροσβολές, θα
είναι για ακόµα µια
φορά οι ριγµένοι
της υπόθεσης

λωµατικό ψεκασµό σε real time
(πραγµατικό χρόνο) µε την τοποθέτηση GPS σε κάθε τρακτέρ. Έτσι
κάθε φορά που ολοκληρώνεται ο
ψεκασµός, αποτυπώνονται οι διαδροµές πάνω σε χάρτες και µπορεί να γίνει καλύτερος έλεγχος.
Κατά τα άλλα, σύµφωνα µε το
ρεπορτάζ της Agrenda, το υπουργείο αναµένεται να ανακοινώσει
προδέσµευση πιστώσεων (τριών ετών) στις περιφέρειες για το πρόγραµµα δακοκτονίας, απλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, έναρξη του προγράµµατος από τον Απρίλιο και τη δηµιουργία
ενός συντονιστικού κέντρο µαζί µε
το υπουργείο Εσωτερικών.
Σύµφωνα µε στελέχη της Βάθη
που επεξεργάζονται την τροπολογία, «αυτή θα κατατεθεί άµεσα µέχρι το τέλος του έτους. Επίσης το
συντονιστικό κέντρο θα έχει στόχο να επισηµαίνει και να επιλύει
τα ζητήµατα που προκύπτουν άµεσα αλλά εισηγείται βελτιώσεις που
χρειάζεται το σύστηµα». Την ίδια
στιγµή λόγω της φετινής κατάστασης µε τον δάκο και της αστοχίες
στην εφαρµογή του προγράµµατος
καταπολέµησής του το υπουργείο
αναζητά κοινοτικά κονδύλια για
την αποζηµίωση των παραγωγών.

Οι προοπτικές ανάπτυξης στις παράκτιες ζώνες που συνδέονται µε δράσεις αλιευτικού τουρισµού, εναλλακτικού τουρισµού και επιχειρηµατικότητας συζητήθηκαν στην 3η συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας, που πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη. «Είµαι στην ευχάριστη
θέση να ενηµερώσω σήµερα, ότι έχουµε
πλέον µία σειρά µέτρων του προγράµµατος αλιείας, να έχουν προκηρυχθεί, να έχει γίνει η αξιολόγηση και οι εντάξεις των
έργων µε αποτέλεσµα να θεωρούµε ότι
το 2019 θα είναι η χρονιά υψηλής απορρόφησης και υλοποίησης της πολιτικής
του προγράµµατος αλιείας», τόνισε ο γ.γ
Κοινοτικών Πόρων και πρόεδρος της Επιτροπός Χαράλαµπος Κασίµης.
Για την αντιµετώπιση των ξενικών ψαριών που προκαλούν τεράστια προβλήµατα στις ελληνικές θάλασσες, ο κ. Κασίµης ανέφερε ότι το επόµενο διάστηµα
θα προκυρηχθεί η δουλειά που απαιτείται για την καταπολέµηση του προβλήµατος όπου ειδικά στην Κρήτη έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στους αλιείς.

Από τους συνέδρους επισηµάνθηκαν
οι ευκαιρίες από τα Leader
αλιείας που µαζί µε τα αγροτικά,
δηµιουργούν έναν φάκελο
500 εκατ. ευρώ.

Με τον γενικό
γραµµατέα της
Copa-Cogeca
Pekka Pesonen,
ο πρόεδρος
του ΣΑΣΟΕΕ
Αλέξανδρος
Κοντός και
το µέλος του
∆Σ Χρήστος
Γιαννακάκης.

Ευχαριστώ τον µηχανογράφο, λέει για Cogeca, ο ΣΑΣΟΕΕ
∆εκτός ως πλήρες και µόνιµο µέλος της Συνοµοσπονδίας Αγροτικών
Συνεταιρισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Cogeca), έγινε κατά δήλωσή του
ο Σύνδεσµος Αγροτικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων
Ελλάδας (ΣΑΣΟΕΕ). Για να γίνει µάλιστα αυτό, χρειάσθηκε να πάρει τη
συγκατάθεση της «µητέρας Τερέζα», δηλαδή της ιδιωτικής εταιρείας που
πραξικοπηµατικά και αδιαφανώς πριν από δύο χρόνια περίπου, εκµεταλλεύθηκε
το κενό των συνεταιρισµών και προσχώρησε ως µέλος της εν λόγω Ευρωπαϊκής
Συνοµοσπονδίας. Χαρακτηριστικό της νέας συνδιαλλαγής η οποία υπήρξε και η
οποία δεν συµβάλει στην αποκατάσταση της οµαλότητας και της γνήσιας
έκφρασης στον συνεταιριστικό χώρο, είναι το γεγονός ότι η ηγεσία του ΣΑΣΟΕΕ,
υποχρεώθηκε να ανακοινώσει δηµόσια πως η υποψηφιότητά της υποστηρίχθηκε
ενώπιον του προέδρου της Cogeca από στέλεχος του εν λόγω ιδιωτικού φορέα.
Με βάση τα παραπάνω καθίσταται αντιληπτό ότι πρόκειται για συνέχεια στην
εκτροπή που έχει ξεκινήσει µετά το «πραξικόπηµα» στην ΠΑΣΕΓΕΣ και την
συνειδητή επιλογή διάσπασης του συνεταιριστικού κινήµατος.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει
ετησίως περίπου 17 εκατ.
τόνους ακατέργαστων
φυτικών πρωτεϊνών.

Περί εθνικής
στρατηγικής
στο βαµβάκι

Με φιλόδοξους στόχους η Ε.Ε.
στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων
Οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την καλλιέργεια φυτικών πρωτεϊνών
καταγράφει έκθεση της Κομισιόν, αν και απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση εργαλείων
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 2016/17

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

ΚΑΠ
Προτείνεται η τόνωση
των επενδύσεων
και της συνεργασίας
σε ολόκληρη την
τροφική αλυσίδα
αλλά και συνδεδεµένη
εισοδηµατική στήριξη

Πρόγραµµα
προώθησης
Το πρόγραµµα προώθησης της Επιτροπής
ανέρχεται σε περίπου
200 εκατ. ευρώ για
το 2019 και στοχεύει
στην προβολή των
οφελών των φυτικών
πρωτεϊνών για τη
διατροφή, την υγεία,
το κλίµα και το
περιβάλλον

Τις δυνατότητες για την ανάπτυξη των
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην Ευρώπη, λόγω της ζήτησης για τρόφιµα και
ζωοτροφές αποτυπώνει έκθεση της Κοµισιόν, η οποία εξετάζει τα περιθώρια στήριξης των παραγωγών που ασχολούνται
µε τις καλλιέργειες αυτές µέσω της επερχόµενης ΚΑΠ, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη υφιστάµενων εργαλείων. Στην έκθεση επανεξετάζεται ακόµα
η κατάσταση όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση φυτικών πρωτεϊνών (όπως σπόρων ελαιοκράµβης, λιναρόσπορου, φακής) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, η ζήτηση φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρώπη είναι µεγάλη, φτάνοντας τους 27 εκατ. τόνους
περίπου ακατέργαστων πρωτεϊνών το διάστηµα 2016-2017, ενώ το ποσοστό αυτάρκειας της ΕΕ ποικίλλει σηµαντικά ανάλογα µε την πηγή (π.χ. 79% για τους
σπόρους ελαιοκράµβης και 5% για τη σόγια). Ως συνέπεια, η ΕΕ εισάγει ετησίως
περίπου 17 εκατ. τόνους ακατέργαστων
φυτικών πρωτεϊνών εκ των οποίων οι
13 εκατ. τόνοι έχουν ως βάση τη σόγια.
Η έκθεση παρουσιάζει ορισµένα υφιστάµενα εργαλεία, καθώς και νέες
προτάσεις πολιτικής που θα µπορούσαν να συµβάλουν στην πραγµάτωση
των οικονοµικών και περιβαλλοντικών
δυνατοτήτων που έχουν τα πρωτεϊνούχα φυτά στην ΕΕ. Συγκεκριµένα προτείνει τη στήριξη των γεωργών που παράγουν φυτικές πρωτεΐνες µέσω της προτεινόµενης µελλοντικής ΚΑΠ, µε την έ-
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νταξή τους σε εθνικά στρατηγικά σχέδια
της ΚΑΠ, και ειδικότερα ανταµείβοντας
τους για τα οφέλη που προκύπτουν από την καλλιέργεια ψυχανθών για το
περιβάλλον και το κλίµα.
Ζητούµενο αποτελεί και η τόνωση της
ανταγωνιστικότητας µέσω της έρευνας
και της καινοτοµίας που θα επιτευχθεί
µε τον διπλασιασµό του προϋπολογισµού του προγράµµατος Ορίζων Ευρώπη
για το 2021-2027. Ακόµα προβλέπεται η
βελτίωση της ανάλυσης της αγοράς και
της διαφάνειας µέσω καλύτερων εργαλείων παρακολούθησης, αλλά και η προβολή των οφελών των φυτικών πρωτεϊνών για τη διατροφή, την υγεία, το κλίµα και το περιβάλλον µε τη στήριξη του
προγράµµατος προώθησης της Επιτροπής, το οποίο ανέρχεται περίπου σε 200
εκατ. ευρώ το 2019. Τέλος η διαµόρφωση µια ειδικής διαδικτυακής πλατφόρµας
θα συµβάλει σε µια αυξηµένη ανταλλα-

γή γνώσεων σχετικών µε την διαχείριση
της αλυσίδας εφοδιασµού και βιώσιµων
γεωπονικών πρακτικών.

Τάσεις αγοράς φυτικών πρωτεϊνών
Η καλλιέργεια σόγιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διπλασιαστεί σε σχεδόν
ένα εκατ. εκτάρια αφότου ξεκίνησε η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ το 2013. Οµοίως, η
παραγωγή οσπρίων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί στην ΕΕ από το 2013.
Αν και οι ζωοτροφές απορροφούν το
µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής (93%),
η αγορά φυτικών πρωτεϊνών παρουσίασε σηµαντικό κατακερµατισµό, ενώ αυξάνεται η ζήτηση για ζωοτροφές και τρόφιµα υψηλής αξίας. Σηµειώνεται ότι η αγορά τροφίµων παρουσιάζει διψήφιο αριθµό αύξησης όσον αφορά τις φυτικές
πρωτεΐνες, εξαιτίας της ζήτησης για είδη
διατροφής εναλλακτικά του κρέατος και
των γαλακτοκοµικών προϊόντων.

Τη χάραξη µίας σταθερής,
ενιαίας και οµόθυµης εθνικής
στρατηγικής για την
καλλιέργεια του βαµβακιού
στη χώρα µας, σηµατοδοτεί η
οµάδα εργασίας για το
βαµβάκι, η οποία τελούσα
υπό την αιγίδα του
υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, συνεδρίασε στις
26 Νοεµβρίου, στα γραφεία
της ∆ιεπαγγελµατικής
Οργάνωσης Βάµβακος στη
Λάρισα, παρουσία του
υφυπουργού Β. Κόκκαλη.
Τα εµπλεκόµενα µέλη της
Οµάδας Εργασίας, ο
πρόεδρος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα
Ν. Κατής, υπηρεσιακοί
παράγοντες του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
παραγωγοί βρέθηκαν στη
Λάρισα, όπου κατέθεσαν
προτάσεις και καθόρισαν
τους στόχους της Εθνικής
Στρατηγικής στο βαµβάκι για
το 2019-2029. Σύµφωνα
µε όσα ειπώθηκαν, η Οµάδα
θα κάνει τουλάχιστον 4
συνεδριάσεις ανά έτος στην
Περιφέρεια. Στόχοι της
Εθνικής Στρατηγικής θα είναι
η βελτίωση των οικονοµικών
της βαµβακοκαλλιέργειας,
η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του
κλάδου µεταποίησης του
βάµβακος, η βελτίωση της
ποιότητας και η δηµιουργία
«ταυτότητας» του Ελληνικού
βάµβακος και η διατήρηση
και η διασφάλιση των πόρων
της ΚΑΠ για το βαµβάκι.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Βακτηριακό κάψιµο στη µηλιά
Τους παραγωγούς ενηµερώνουν µέσω γεωργικών
προειδοποιήσεων οι γεωπόνοι της Θεσσαλονίκης
σχετικά µε το βακτηριακό κάψιµο στη µηλιά.
Συµβουλεύουν τους καλλιεργητές όλων των
περιοχών της χώρας να καταστρέψουν µε κάψιµο
τους προσβεβληµένους αυτοφυείς ξενιστές του
βακτηρίου, οι οποίοι γειτονεύουν µε την καλλιέργεια.
Χρειάζεται, αναφέρουν, επιµεληµένη αφαίρεση των
προσβεβληµένων µερών των δένδρων (να
περιλαµβάνεται και τµήµα υγιούς κλάδου
τουλάχιστον 30 εκ.) µε ξηρό καιρό, απολύµανση των
πληγών µε χαλκούχο σκεύασµα αλλά και των
εργαλείων. Μετά την απολύµανση χρειάζεται
κάλυψη των πληγών µε αλοιφή εµβολιασµού ή
λινέλαιο και ψεκασµός µετά την πτώση των φύλλων.

Ψεκασµοί στην αχλαδιά πριν τα ασκοσπόρια του φουζικλάδιου
Τρόπους καταπολέµησης του φουζικλάδιου, το οποίο έχει παρουσιαστεί
τελευταία στις καλλιέργειες αχλαδιών καταγράφουν οι γεωπόνοι από το
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, σε οπωρώνες που
παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται ψεκασµός των φύλλων, καθώς και των
πεσµένων στο έδαφος φύλλων µε ένα µυκητοκτόνο. Ο ψεκασµός αυτός
αποσκοπεί στην παρεµπόδιση παραγωγής ασκοσπορίων, που θα αποτελέσουν αρχικά
µολύσµατα για τη νέα χρονιά. Συνιστούν να γίνεται αφαίρεση και κάψιµο των
προσβεβληµένων κλάδων µε συλλογή των πεσµένων φύλλων και κάψιµο ή/και βαθύ
παράχωµα. Η καταστροφή των αρχικών µολυσµάτων είναι αποτελεσµατικότερη όταν
είναι γενικής εφαρµογής σε µία περιοχή από όλους τους παραγωγούς. Όπως τονίζεται, οι
παραπάνω καλλιεργητικές φροντίδες προστατεύουν την αχλαδιά και από τη σεπτορίωση.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Hidrostar 40 WG
ARYSTA: Vacciplant
BAYER: Copperfield 20WG
BASF: Pasta Caffaro 38,25 SC
HELLAFARM: Κουπρόλ 50 WP, Jade 40 WG
VIORYL: Υδροξείδιο χαλκού Βιορύλ 50WP

Γλοιοσπόριο (Παστέλλα) στην ελιά
Τις πυκνές φυτεύσεις ελαιώνων προσβάλλει το
γλοιοσπόριο, η µυκητολογική ασθένεια που επηρεάζει
αρνητικά τους καρπούς κυρίως όταν βρίσκονται στην
ωρίµαση ή όταν είναι ώριµοι, προκαλώντας
χαρακτηριστική σήψη (συρρίκνωση). Ο µύκητας είναι
ιδιαίτερα ζηµιογόνος σε πυκνοφυτεµένους µε κακό
αερισµό ελαιώνες, σε αργιλώδη- µη στραγγιζόµενα
εδάφη, σε συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας και
έντονων βροχοπτώσεων σύµφωνα µε όσα λένε οι
γεωπόνοι στα Ιωάννινα. Τα τελευταία έτη η ασθένεια
παρουσιάζει σηµαντική επέκταση σε πολλές περιοχές
που δεν αντιµετώπιζαν παλιότερα προβλήµατα και
προκαλεί σοβαρές ζηµιές στα ελαιόδεντρα µε
απώλεια της παραγωγής. Η καταπολέµηση µπορεί να
γίνει το φθινόπωρο, όταν ο καρπός αρχίζει να
ωριµάζει και αν οι καιρικές συνθήκες που θα
επικρατήσουν είναι ευνοϊκές για τον µύκητα θα
χρειαστεί και δεύτερος ψεκασµός. Επιβάλλεται πέρα
από τα αναγκαία κλαδέµατα αραίωσης, η συλλογήαποµάκρυνση-καταστροφή των µουµιοποιηµένων
καρπών τόσο αυτών που έχουν πέσει στο έδαφος
όσο και αυτών που παραµένουν επάνω στα δέντρα.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Trimanoc-R 75 WG, Cuprofix ultra 40
WG
ARYSTA: Syllit 544 S
BAYER: Copperfield 20WG
BASF: Insignia 20 WG, Pasta Caffaro 38,25 SC
HELLAFARM: Χελλαβόρ 20 WP, Jade 40 WG
VIORYL: Βορδιγάλειος πολτός Βιορύλ 20WP.

Έλκη βοτρύτη
στην ντομάτα
Απαραίτητη η μείωση της
υγρασίας στο θερμοκήπιο
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Ευνοηµένη από τις καιρικές συνθήκες φαίνεται πως βγήκε η ασθένεια του βοτρύτη (Botrytis
cinerea) στις καλλιέργειες της
ντοµάτας θερµοκηπίου στους
νοµούς Μαγνησίας, Καρδίτσας,
Λάρισας και στα Σερβωτά Τρικάλων, σύµφωνα µε τις καλλιεργητικές προειδοποιήσεις
του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας, Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου.
Η ασθένεια βρίσκεται σε εξέλιξη, προσβάλλοντας όλα
τα µέρη των φυτών ντοµάτας
(στελέχη, φύλλα, άνθη και καρ-

πούς). Στα στελέχη η ασθένεια
σχηµατίζει καστανού χρώµατος
έλκη, τα οποία καλύπτονται από τεφρά εξάνθηση, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Κέντρου. Τα προσβεβληµένα άνθη αποκτούν καστανό χρώµα
και πέφτουν, ενώ στους καρπούς η προσβολή αρχίζει από τον ποδίσκο ή την κορυφή.
Απαραίτητες συνθήκες για

Στο θερµοκήπιο
Ο καλός αερισµός και η
αραιή φύτευση είναι δύο
λύσεις που βοηθούν στην
απαλοιφή του βοτρύτη

την ανάπτυξη του βοτρύτη θεωρούνται η υψηλή υγρασία περιβάλλοντος (βροχοπτώσεις,
οµίχλες, έλλειψη αερισµού,
κ.λ.π.) και αναπτύσσεται σε
θερµοκρασίες 1-30oC, µε άριστη θερµοκρασία τους 18-230C.
Να σηµειωθεί ότι την είσοδο του παθογόνου διευκολύνει
η παρουσία πληγών, νεκρών
φυτικών ιστών και ανθέων.
Για την καταπολέµηση της ασθένειας οι γεωπόνοι προτρέπουν τους παραγωγούς να µειώσουν την υγρασία στο χώρο
των θερµοκηπίων µε καλό αερισµό, τα φυτά να είναι αραιά
φυτεµένα και το πότισµα να
γίνεται τις πρωινές ώρες. Ακόµα επισηµαίνουν πως πρέ-

πει να τηρείται η καλή υγιεινή στις φυτείες µε αφαίρεση
και καταστροφή των προσβεβληµένων φυτών ή φυτικών
οργάνων, καθώς και να αποφεύγεται η υπερβολική αζωτούχος λίπανση.
Ως µέτρα χηµικής καταπολέµησης προτείνεται άµεσος
ψεκασµός στις καλλιέργειες,
όπου παρατηρείται ο βοτρύτης, µε επιτρεπόµενα για την
καλλιέργεια και εκλεκτικά για
την ασθένεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.
Τέλος, συνιστάται, εκεί όπου υπάρχει πρόβληµα, να
γίνεται επανάληψη του ψεκασµού σε 8 ηµέρες µε εγκεκριµένα σκευάσµατα.
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ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Oι φιλικές προς το περιβάλλον ζωοτροφές
συµβαδίζουν µε τη βιωσιµότητα µιας επιχείρησης, δεν την υπονοµεύουν, κι αυτό αποδεικνύει η πρότυπη µονάδα εκτροφής προβάτων
φυλής Χίου, η Κτηνοτροφική Βαγίων.
Η µονάδα, που βρίσκεται στην περιοχή Βαθύρεµα Βαγίων Βοιωτίας, εφάρµοσε ως «Ευαγγέλιο» τις καλές πρακτικές που υπαγόρευσε το
πρόγραµµα Life «Forage4Climate», τα αποτελέσµατα του οποίου παρουσίασαν την Παρασκευή 23 Νοεµβρίου 2018, οι επιστηµονικοί του
υπεύθυνοι, ο Οµότιµος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΓΠΑ), κ. Γιώργος Ζέρβας εκ µέρους της Ελλάδας και η κα Dr
Maria Teresa Pachiolli CRPA, από την Ιταλία.
Η Αgrenda, βρέθηκε στην εκδήλωση παρουσίασης των στόχων του προγράµµατος στις εγκαταστάσεις της επιδεικτικής µονάδας που ιδρύθηκε το 2011, µε τα 700 στρέµµατα και τα 2.000
ζώα, η οποία σύµφωνα µε τον καθηγητή Ζέρβα
δεν επιλέχτηκε τυχαία, καθώς λειτουργεί µε σύγχρονες µεθόδους και µε τεχνολογίες ακρίβειας.
Σηµειωτέον, το πρόγραµµα για τις ζωοτροφές
µε το «βλέµµα στο κλίµα» (Forage4climate) υλοποιείται σε ευρωπαϊκές µεσογειακές περιοχές ό-

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Η Αgrenda, βρέθηκε στην
εκδήλωση παρουσίασης
των στόχων-αποτελεσμάτων
του προγράµµατος Life
«Forage4Climate στις
εγκαταστάσεις της επιδεικτικής
μονάδας Κτηνοτροφική
Βαγίων στη Βοιωτία, µε τα
700 στρέµµατα και τα 2.000
ζώα, η οποία σύμφωνα με τον
Ομότιμο καθηγητή του ΓΠΑ,
Γιώργο Ζέρβα δεν επιλέχτηκε
τυχαία, καθώς λειτουργεί
με σύγχρονες μεθόδους και
τεχνολογίες ακρίβειας

Γάντι η πράσινη ανάπτυξη
με την Κτηνοτροφική Βαγίων
Ως «Ευαγγέλιο» εφαρμόζει τις καλές πρακτικές του Life «Forage4Climate»
που παράγεται αιγοπρόβειο γάλα (Ελλάδα και
Σαρδηνία) και σε περιοχές µε ηπειρωτικό κλίµα
για το αγελαδινό γάλα (Po Valley). Έχουν επιλεγεί 80 µονάδες συνολικά από τις δύο χώρες. Έχουν γίνει ήδη δύο επιδείξεις σε πρότυπες µονάδες στην Ιταλία, µε αυτή στην Κτηνοτροφική
Βαγίων να είναι η πρώτη σε ελληνικό έδαφος
Ο σκοπός του έργου LIFE και Forage4climate
µε χρονικό ορίζοντα υλοποίησης από το 2014
έως το 2020 είναι να αναδείξει τρόπους µε τους
οποίους τα παραγωγικά συστήµατα χρησιµοποί-

ησης διαφορετικών χονδροειδών ζωοτροφών
µπορούν να µετριάσουν την κλιµατική αλλαγή. Το έργο εκτιµάται ότι µπορεί να επιφέρει
µείωση των τιµών του αποτυπώµατος του άνθρακα (carbon footprint) κατά 5% ανά χιλιόγραµµo παραγόµενου γάλακτος αγελάδων και
προβάτων (σηµερινός µέσος όρος 1.2 kg CO2).
Κατά την παρουσίαση του ο καθηγητής του
ΓΠΑ Γιώργος Ζέρβας αναφέρθηκε στις γεωργικές πρακτικές που εφαρµόζονται για µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, µεταξύ των ο-

ποίων περιλαµβάνονται παρεµβάσεις στις καλλιεργούµενες εκτάσεις και τη διαχείριση ζωϊκού κεφαλαίου στις κτηνοτροφικές µονάδες.
Οι πρακτικές αυτές στοχεύουν στα εξής:
στην αύξηση του κύκλου του άνθρακα των
λειµώνων και τη διατήρηση των αποθεµάτων
αυτού στο έδαφος,
στη µείωση των αποβαλλόµενων αερίων του
θερµοκηπίου (GHG) κατά τις γεωργικές και κτηνοτροφικές ενασχολήσεις που συνδέονται µε τη
γαλακτοπαραγωγή,
στην ποσοστιαία αύξηση των ιδιοπαραγόµενων ζωοτροφών και στη βελτίωση της θρεπτικής τους αξίας και
στην παρέµβαση στον αριθµό των αρώσεων από τα τρακτέρ.
Ο ίδιος προέτρεψε ακόµη, η συγκοµιδή χονδροειδών ζωοτροφών να γίνεται σε νεαρότερο
βλαστικό στάδιο για αύξηση πεπτικότητας και για

Η Κτηνοτροφική Βαγίων στο 7ο χιλιόµετρο
Θηβών-Αλιάρτου εφαρµόζει παραγωγή
ζωοτροφών µε ίδια µέσα, διατροφή
ακριβείας και αναπαραγωγή προβάτων
µε επιστηµονικό τρόπο µε συζεύξεις στο
κατάλληλο σηµείο.
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στροφή στα ψυχανθή ή συγκαλλιέργεια αγρωστωδών µε παράλληλη µείωση του σογιάλευρου.

Αυτοτροφοδοτούµενη µονάδα
Η Κτηνοτροφική Βαγίων στο 7ο χιλιόµετρο
Θηβών-Αλιάρτου εφαρµόζει παραγωγή ζωοτροφών µε ίδια µέσα, διατροφή ακριβείας
(χρήση οριακών αµινοξέων, ελαιούχων σπόρων στο σιτηρέσιο) και αναπαραγωγή προβάτων µε επιστηµονικό τρόπο µε συζεύξεις
στο κατάλληλο σηµείο, διαθέτει εργαστήριο
τεχνητής σπερµατέγχυσης, πραγµατοποιεί
καθαρισµό µαστών πριν την άµελξη για περιορισµό µαστίτιδας, απολύµανση στάβλων
ανά τρίµηνο, διασπορά κοπριάς στα χωράφια
της. Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
της µονάδας κ. Σχινάς αναφέρθηκε επίσης
στην πρακτική της οµαδοποίησης ζώων µε
βάση την παραγωγικότητα.

Χιώτικη
Η Κτηνοτροφική
Βαγίων εκτρέφει
2.000 πρόβατα
φυλής Χίου και ιδιοπαράγει το 100%
των χονδροειδών
που χρησιµοποιεί

Αποτύπωµα σε όλο τον κύκλο
της ζωής του προϊόντος
Να σηµειωθεί ότι στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ∆Ω∆ΩΝΗ και της ∆ΕΛΤΑ
στις οποίες η Κτηνοτροφική Βαγίων προµηθεύει
µε γάλα. Εκ µέρους της ∆ΕΛΤΑ, η κα Μυλωνά µίλησε για προσανατολισµό της εταιρείας σε περιβαλλοντικό αποτύπωµα που δεν θα αφορά µόνο
το τελικό προϊόν αλλά όλο τον κύκλο της ζωής
του – από τη σπορά, το λίπασµα, τον τρόπο µεταφοράς, τη χρήση στο κοµµάτι του καταναλωτή.
Άλλο πρότζεκτ στα πλαίσια του LIFE είναι το
«sheep to ship» που έχει θέσει ως στόχο να
περιορίσει κατά 20% τις εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου της κτηνοτροφίας της Σαρδηνίας
σε ορίζοντα δέκα χρόνων µε παράλληλη αύξηση
της παραγωγικότητας κατά 30 λίτρα ανά κεφάλι, όπως είπε ο επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Sassari Alberto Stanislao Atzori. Από το Πανεπιστήµιο Sassari της Σαρδηνίας, νησί στην αριστερή πλευρά της µεσογειακής λεκάνης, όπου οι περιοχές µε λόφους καλύπτουν το
67,9% της συνολικής επιφάνειας, τα βουνά το
13,6% και οι πεδιάδες το 18.5% και ο Καθηγητής Antonello Cannas µετέφερε ότι εκεί παράγονται 300.000 τόνοι γάλακτος και 50.000 τόνοι τυριού, ενώ ανέδειξε µια διαφορά, σηµειώνοντας ότι στη Σαρδηνία χρησιµοποιούνται κατά
βάση χονδροειδείς ζωοτροφές ενώ στην Ελλάδα συµπυκνωµένες. Με βάση τα αποτελέσµατα
που θα εξαχθούν από την παρατήρηση στις πρότυπες µονάδες, κατευθυντήριες γραµµές και προτεινόµενες ενέργειες για άµβλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής θα προταθούν για
υιοθέτηση από τη βιοµηχανία στο σύνολό της.

LIFE +
Forage4climate
Σκοπός του προγράµµατος η ανάδειξη συστήµατων
χρήσης διαφορετικών χονδροειδών
ζωοτροφών που
µετριάζουν την
κλιµατική αλλαγή

Σε Ελλάδα
και Σαρδηνία
Το LIFE +
Forage4climate
υλοποιείται στις
ευρωπαϊκές περιοχές όπου παράγεται αιγοπρόβειο και
αγελαδινό γάλα

«Έρωτας» για τους παραγωγούς
έπιασε τους γαλακτοβιομήχανους
ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Αγωνιώδη προσπάθεια να πείσουν για την ευαισθησία τους έναντι των παραγωγών γάλακτος καταβάλουν αυτές τις µέρες κάποιες εκ των µεγάλων βιοµηχανιών του κλάδου, µε αφορµή και την έναρξη της
νέας γαλακοκοµικής περιόδου 2018-19. Είναι πάντως γνωστό ότι το κλίµα στις τάξεις των κτηνοτρόφων δεν είναι καλό και ειδικά οι αιγοπροβατοτρόφοι βιώνουν µια από τις δυσκολότερες φάσεις στην
πορεία του κλάδου. Την ίδια ώρα ο ΕΛΓΟ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εκφράζοντας προφανώς τις δικές τους πολιτικές αγωνίες, ανακοινώνουν
πρόστιµα για παραβάσεις σε µονάδες παραλαβής γάλακτος, χωρίς να αναφέρονται ποιες, γιατί ακριβώς
και σε ποιο επίπεδο κινούνται οι αντίστοιχες ποινές.
Οι εταιρείες ∆ωδώνη και ∆ΕΛΤΑ πάντως υπεραµύνονται της πολιτικής τους έναντι των παραγωγών.
Ειδικότερα η πρώτη, έκανε γνωστό ότι έδωσε προκαταβολές ύψους 4 εκατ. ευρώ για τη νέα γαλακτοκοµική περίοδο στους περίπου 5.500 παραγωγούς
µε τους οποίους συνεργάζεται και όπως τονίζει, τους
παρέχει συνεχή επιστηµονική υποστήριξη. Επιπλέον η ∆ωδώνη σηµειώνει στην ανακοίνωσή της ότι έχει εξοφλήσει πλήρως την αξία του εισκοµιζόµενου
γάλακτος. Τονίζει µάλιστα ότι η συνολική προµήθεια
ποσοτήτων γάλακτος αυξήθηκε κατά 3,5% (την τελευταία εξαετία ξεπέρασε το 20%). Συγκεκριµένα «το αιγοπρόβειο γάλα αυξήθηκε κατά 20% µεσοσταθµικά
ανά παραγωγό, ενώ το αγελαδινό αυξήθηκε κατά 7%.
Συνολικά, κατά τη διάρκεια της περυσινής σαιζόν,
η ∆ωδώνη κάνει γνωστό ότι επεξεργάστηκε πάνω από 76.000 τόνους γάλα, σε σχέση µε πέρυσι που επεξεργάστηκε αντιστοίχως 73.000 τόνους γάλα». Αναφερόµενη στην συµβολή της στην τοπική οικονοµία, η ∆ωδώνη σηµειώνει πως αυτή καταδεικνύεται
από το γεγονός ότι ετησίως το 60% του τζίρου της παραµένει στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. «Μόνο
για την προµήθεια του γάλακτος το συνολικό ποσό
που πληρώθηκε και αντιστοιχεί στις εισκοµίσεις της

τελευταίας εξαετίας ανέρχεται στα 390 εκατοµµύρια
ευρώ», αναφέρει η γαλακτοβιοµηχανία.

∆ΕΛΤΑ ο µεγαλύτερος αγοραστής γάλακτος
Την ίδια ώρα η ∆ΕΛΤΑ δηµοσίευσε για δεύτερη
συνεχόµενη χρονιά Απολογισµό Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο οποίος περιλαµβάνει αναλυτική περιγραφή των δράσεων βιώσιµης ανάπτυξης, που υλοποιεί η ελληνική εταιρεία στους τοµείς της ποιότητας
και ασφάλειας των προϊόντων, του πρωτογενούς
τοµέα της κτηνοτροφίας, της οικονοµίας, των εργαζόµενων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Για περισσότερα από 65 χρόνια και µε τη γνώση του φρέσκου γάλακτος, η ∆ΕΛΤΑ παράγει καινοτόµα προϊόντα, άριστης ποιότητας, υψηλής διατροφικής αξίας και εξαιρετικής γεύσης, των οποίων ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η παραγωγή
πραγµατοποιείται από το εξειδικευµένο, άρτια καταρτισµένο και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό της, επενδύοντας συνεχώς σε τελευταίας
τεχνολογίας εξοπλισµό και συστήµατα. Άλλωστε
είναι η πρώτη εταιρεία γαλακτοκοµικών στην Ελλάδα, που – όπως αναφέρει - επένδυσε στη δηµιουργία πιστοποιηµένου εργαστηρίου Μοριακής
Βιολογίας και πιλοτικών εγκαταστάσεων Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων (R&D), αλλά και η
πρώτη που πιστοποιήθηκε κατά ISO.
«Βασική προτεραιότητα της ∆ΕΛΤΑ αποτελεί η
στήριξη της πρωτογενούς ελληνικής παραγωγής,
παραµένοντας ο µεγαλύτερος αγοραστής γάλακτος από Έλληνες κτηνοτρόφους και απορροφώντας το 25% της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. Από το 2012 υλοποιεί συνεχόµενα
το Σχέδιο ∆ράσης ΓΑΙΑ για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής µε δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, ενώ η συνεργασία
της µε την Τράπεζα Πειραιώς για τη Συµβολαιακή
Κτηνοτροφία στον τοµέα του γάλακτος συνεχίστηκε και το 2017, εξασφαλίζοντας στους συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους την απαιτούµενη ρευστότητα µε ικανοποιητικούς όρους», τονίζει η ∆ΕΛΤΑ.
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Η αύξηση εκτάσεων
στα οπωροφόρα έχει
παραγωγικό τόνο λέει
η ΕΛΣΤΑΤ

Οι εκμεταλλεύσεις το 2017
μειώθηκαν όχι όμως οι εκτάσεις
και τα δένδρα με οπωροφόρα

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Τη συγκέντρωση και δη ανάπτυξη
που παρατηρείται στον κλάδο των
οπωροφόρων καλλιεργειών µαρτυρούν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για το 2017 λαµβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα του έτους 2012.
Στην έρευνα Οπωροφόρων (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, Βερικοκιές, Κερασιές, Πορτοκαλιές, Λεµονιές, Μικρόκαρπα εσπεριδοειδή και
Ελιές) της ΕΛΣΤΑΣΤ, παρατηρούνται αξιοσηµείωτες µεταβολές µε
το πεδίο των εκτάσεων να καταγράφει µεγάλη αύξηση ειδικά στις µηλιές (7,7%), που ανέβασε και τον αριθµό των δένδρων κατά 42,8%, ενώ σε επίπεδο εκµεταλλεύσεων, τα
στοιχεία δείχνουν σηµαντική µείωση σε όλα τα είδη µε εξέχουσα αυτή στις αχλαδίες (9,2%). Αναλυτικά
η έρευνα της ΕΛΤΑΤ:

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε
οπωροφόρα στο σύνολο της Χώρας
παρουσίασε µείωση σε όλα τα είδη
δένδρων το 2017 συγκριτικά µε το
2012 Ειδικότερα:
οι εκµεταλλεύσεις µε µηλιές µειώθηκαν κατά 6,6% το 2017 σε σύγκριση

Τα στοχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα
οπωροφόρα κρύβουν εκπλήξεις.

µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός
των εκµεταλλεύσεων µε µηλιές ήταν
11.863 το 2017 και 12.697 το 2012,
οι εκµεταλλεύσεις µε αχλαδιές
µειώθηκαν κατά 9,2% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα,
ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε
αχλαδιές ήταν 7.239 το 2017 και
7.973 το 2012,
οι εκµεταλλεύσεις µε ροδακινιές µειώθηκαν κατά 1,7% το 2017
σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε ροδακινιές ήταν 20.192 το
2017 και 20.550 το 2012,
οι εκµεταλλεύσεις µε βερικοκιές µειώθηκαν κατά 3,9% το 2017

σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε βερικοκιές ήταν 8.034 το
2017 και 8.362 το 2012,
οι εκµεταλλεύσεις µε κερασιές
µειώθηκαν κατά 4,3% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα,
ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε
κερασιές ήταν 14.517 το 2017 και
15.162 το 2012,
οι εκµεταλλεύσεις µε πορτοκαλιές µειώθηκαν κατά 3,2% το 2017
σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε πορτοκαλιές ήταν 52.243 το
2017 και 53.982 το 2012,
οι εκµεταλλεύσεις µε λεµονιές
µειώθηκαν κατά 4,6% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα,
ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε
λεµονιές ήταν 21.690 το 2017 και
22.724 το 2012,
οι εκµεταλλεύσεις µε µικρόκαρπα εσπεριδοειδή µειώθηκαν κατά 3,7% το 2017 σε σύγκριση µε το
2012 Συγκεκριµένα, ο αριθµός των
εκµεταλλεύσεων µε µικρόκαρπα εσπεριδοειδή ήταν 16.447 το 2017
και 17.070 το 2012,
οι εκµεταλλεύσεις µε ελιές µειώθηκαν κατά 3,4% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε ελιές ήταν 448.320 το 2017
και 463.889 το 2012.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ, 2012 ΚΑΙ 2017
ΕΙ∆ΟΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΟΥ
ΜΗΛΙΕΣ
ΑΧΛΑ∆ΙΕΣ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΕΣ
ΒΕΡΙΚΟΚΙΕΣ
ΚΕΡΑΣΙΕΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ
ΛΕΜΟΝΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΑ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
ΕΛΙΕΣ

2012

2017

12.697
7.973
20.550
8.362
15.162
53.982
22.724
17.070
463.889

11.863
7.239
20.192
8.034
14.517
52.243
21.690
16.447
448.320

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
2017/2012
6,6
9,2
1,7
3,9
4,3
3,2
4,6
3,7
3,4

Μόνο οι εκτάσεις με
Οι εκτάσεις µε οπωροφόρα στο
σύνολο της Χώρας παρουσίασαν
αύξηση σε όλα τα είδη δένδρων
το 2017 συγκριτικά µε το 2012,
εκτός από τις ελιές. Ειδικότερα:
οι εκτάσεις µε µηλιές αυξήθηκαν κατά 7,7% το 2017 σε
σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε µηλιές ήταν 93.774 στρέµµατα το 2017
και 87.036 στρέµµατα το 2012,
οι εκτάσεις µε αχλαδιές αυξήθηκαν κατά 2,9% το 2017 σε
σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε αχλαδιές ή-

ταν 33.043 στρέµµατα το 2017
και 32.114 στρέµµατα το 2012,
οι εκτάσεις µε ροδακινιές
αυξήθηκαν κατά 4,8% το 2017
σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε ροδακινιές ήταν 337.705 στρέµµατα το 2017 και 322.297 στρέµµατα το 2012,
οι εκτάσεις µε βερικοκιές
αυξήθηκαν κατά 5,0% το 2017 σε
σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε βερικοκιές
ήταν 49.027 στρέµµατα το 2017
και 46.713 στρέµµατα το 2012,

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ, 2012 ΚΑΙ 2017
ΕΙ∆ΟΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΟΥ
ΜΗΛΙΕΣ
ΑΧΛΑ∆ΙΕΣ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΕΣ
ΒΕΡΙΚΟΚΙΕΣ
ΚΕΡΑΣΙΕΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ
ΛΕΜΟΝΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΑ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
ΕΛΙΕΣ

2012

2017

87.036
32.114
322.297
46.713
110.300
270.165
36.784
57.794
7.059.610

93.774
33.043
337.705
49.027
113.803
287.837
39.846
64.644
6.706.794

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
2017/2012
7,7
2,9
4,8
5,0
3,2
6,5
8,3
11,9
5,0
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Αύξηση στον αριθμό
δένδρων σε όλα τα είδη
με τις μηλιές να υπερέχουν

ελιές κατέγραψαν μείωση το 2017
οι εκτάσεις µε κερασιές αυξήθηκαν κατά 3,2% το 2017 σε
σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε κερασιές ήταν 113.803 στρέµµατα το 2017
και 110.300 στρέµµατα το 2012.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ

Μηλιές
Οι εκτάσεις µε µηλιές
αυξήθηκαν 7,7%
το 2017, έναντι του
2012, ήτοι ανήλθαν σε
93.774 στρέµµατα

Αύξηση σε όλα τα είδη δένδρων
παρουσίασε ο αριθµός των οπωροφόρων στο σύνολο της χώρας
το 2017 συγκριτικά µε το 2012.
Ειδικότερα:
οι µηλιές αυξήθηκαν κατά 42,8%
το 2017 σε σύγκριση µε το 2012.
Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν 11.932.272 το 2017 και
8.354.574 το 2012,
οι αχλαδιές αυξήθηκαν κατά
4,1% το 2017 σε σύγκριση µε το
2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός
των δένδρων ήταν 2.266.896 το
2017 και 2.177.585 το 2012,
οι ροδακινιές αυξήθηκαν κατά 7,2% το 2017 σε σύγκριση µε το
2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των
δένδρων ήταν 15.891.643 το 2017
και 14.828.170 το 2012,
οι βερικοκιές αυξήθηκαν κατά 10,0% το 2017 σε σύγκριση µε
το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν 2.145.456
το 2017 και 1.951.096 το 2012,
οι κερασιές αυξήθηκαν κατά
35,4% το 2017 σε σύγκριση µε το
2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των
δένδρων ήταν 4.522.419 το 2017
και 3.340.662 το 2012,
οι πορτοκαλιές αυξήθηκαν
κατά 6,2% το 2017 σε σύγκριση
µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν 12.785.158
το 2017 και 12.041.603 το 2012,
οι λεµονιές αυξήθηκαν κατά
2,0% το 2017 σε σύγκριση µε το
2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός
των δένδρων ήταν 1.377.218 το
2017 και 1.350.782 το 2012,
τα µικρόκαρπα εσπεριδοειδή
αυξήθηκαν κατά 10,5% το 2017 σε

Αύξηση 6,2% στον αριθµό δένδρων
πορτοκαλιάς το 2017, δείχνει η
καταγραφή της ΕΛΣΤΑΤ.

σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν
3.092.580 το 2017 και 2.798.503
το 2012,
οι ελιές αυξήθηκαν κατά 8,3%
το 2017 σε σύγκριση µε το 2012.
Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν 127.089.904 το 2017
και 117.345.077 το 2012.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ, 2012 ΚΑΙ 2017
οι εκτάσεις µε πορτοκαλιές
αυξήθηκαν κατά 6,5% το 2017
σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε πορτοκαλιές ήταν 287.837 στρέµµατα το 2017 και 270.165 στρέµµατα το 2012,
οι εκτάσεις µε λεµονιές αυξήθηκαν κατά 8,3% το 2017 σε
σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε λεµονιές ήταν 39.846 στρέµµατα
το 2017 και 36.784 στρέµµατα το 2012,

ΕΙ∆ΟΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΟΥ

οι εκτάσεις µε µικρόκαρπα
εσπεριδοειδή αυξήθηκαν κατά
11,9% το 2017 σε σύγκριση µε το
2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις
µε µικρόκαρπα εσπεριδοειδή ήταν 64.644 στρέµµατα το 2017
και 57.794 στρέµµατα το 2012,

οι εκτάσεις µε ελιές µειώθηκαν κατά 5,0% το 2017 σε
σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε ελιές
ήταν 6.706.794 στρέµµατα το
2017 και 7.059.610 στρέµµατα το 2012.

ΜΗΛΙΕΣ
ΑΧΛΑ∆ΙΕΣ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΕΣ
ΒΕΡΙΚΟΚΙΕΣ
ΚΕΡΑΣΙΕΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ
ΛΕΜΟΝΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΑ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
ΕΛΙΕΣ

2012
8.354.574
2.177.585
14.828.170
1.951.096
3.340.662
12.041.603
1.350.782
2.798.503
117.345.077

2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
2017/2012
11.932.272
42,8
2.266.896
4,1
15.891.643
7,2
2.145.456
10,0
4.522.419
35,4
12.785.158
6,2
1.377.218
2,0
3.092.580
10,5
127.089.904
8,3
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

BASF και Δημόκριτος
διδάσκουν χημεία
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος» και η εταιρεία BASF Ελλάς ΑΒΕΕ ενισχύουν τη
συνεργασία τους µε τα νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα
για µαθητές γυµνασίου και λυκείου «Chemgeneration»
της BASF και «Βρες το Στοιχείο»» του ∆ηµόκριτου.
Με τίτλο «Chemgeneration - Μηδενική σπατάλη», οι
µαθητές πραγµατοποιούν διαδραστικά πειράµατα χηµείας που αφορούν στην ανακύκλωση του χαρτιού και
του µετάλλου, στη διήθηση του νερού και την αποικοδόµηση του πλαστικού. Έτσι, ανακαλύπτουν πως η
χηµεία, η καινοτοµία, τα νέα υλικά και οι τεχνολογίες
του µέλλοντος συµβάλλουν στην κυκλική οικονοµία.
Σε παράλληλη δράση, οι µαθητές παρακολουθούν
το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ∆ηµόκριτου «Βρες το
Στοιχείο», όπου µε τρόπο διαδραστικό και διασκεδαστικό γνωρίζουν τα χηµικά στοιχεία του Περιοδικού Πίνα-

κα και οικοδοµούν δεσµούς χηµικών µορίων.
«Η εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για να χτίσουµε ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά µας και την κοινωνία. Με το πρόγραµµα Chemgeneration, θέλουµε να
προσφέρουµε την ευκαιρία σε µαθητές και µαθήτριες να ανακαλύψουν πώς η επιστήµη µπορεί να δώσει
λύσεις σε καθηµερινά προβλήµατα και πώς µπορεί να
συµβάλλει στην προστασία του πλανήτη µας», δήλωσε ο Βασίλης Γούναρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.

Τροφή για κριτική σκέψη και έρευνα
«Ο ∆ηµόκριτος συνάπτει δυναµικές συµµαχίες και
στο χώρο της επικοινωνίας της Επιστήµης. Σχεδιάζουµε και υλοποιούµε εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές Α’ Βάθµιας και Β’ Βάθµιας εκπαίδευσης µε στόχο
να αναπτύξουν οι µαθητές κριτική σκέψη, να αγαπήσουν τις θετικές επιστήµες και να αντιληφθούν την αξία του πειράµατος και της έρευνας για την κοινωνία»,
σηµειώνει ο ∆ιευθυντής και Πρόεδρος του ∆Σ του ∆ηµόκριτου, ∆ρ Γεώργιος Νούνεσης.
Η BASF έχει σχεδιάσει και υλοποιεί µε µεγάλη επιτυχία και κοινωνική απήχηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα εκπαιδευτικά προγράµµατα “Chemgeneration” και
“Teens’ Lab” για εφήβους και το “Kids’ Lab” για παιδιά
δηµοτικού. Το πρόγραµµα “Chemgeneration” εντάχθηκε στην ενότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του
∆ηµόκριτου και προσφέρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η BASF συνεργάζεται ήδη από το 2017 µε τον ∆ηµόκριτο, υλοποιώντας, εκτός από το “Chemgeneration”,
και το πρόγραµµα πειραµάτων χηµείας µε την ονοµασία «Kids’ Lab - Clever Foodies».

Σε καλό δρόμο
το μεγάλο ντηλ
Zetor και Ursus
Ανεπίσημα προς το παρόν, Πολωνοί και Τσέχοι
έχουν στα σπάργανα ένα πρόγραμμα κοινής πορείας
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Να ενώσουν εµπορικά τις δυνάµεις τους
συζητάνε αυτό το διάστηµα οι κατασκευαστές τρακτέρ Zetor και Ursus, ώστε να «χτυπήσουν» τους µεγάλους οµίλους µηχανηµάτων που περιλαµβάνουν πολλά σήµατα, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στον ειδικό τύπο. Εξάλλου, παρόµοια συνεργασία
είχε γίνει και στο παρελθόν, καθώς Τσέχοι και Πολωνοί βρίσκονται πολύ κοντά
σε νοοτροπία και στρατηγική πωλήσεων.

Σε πρόσφατο δελτίο τύπου που εξέδωσε η
κατασκευάστρια τρακτέρ Ursus, δήλωσε
πως έχει αρχίσει να συζητά µε τον Πολωνό κατασκευαστή για µια ενδεχόµενη συνεργασία στα τρακτέρ.
Μολονότι οι συνοµιλίες που έγιναν δεν
προοριζόταν να δώσουν πολλές και ξεκάθαρες πληροφορίες, η Ursus ανέφερε ότι ο στόχος της συνεργασίας θα έχει να κάνει περισσότερο µε από κοινού επενδυτικές
κινήσεις των δύο κατασκευαστριών σχεδόν
σε όλη την Ευρώπη. Αυτό υπονοεί αρχικά ισχυρή θέληση της µικρότερου βεληνεκούς

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ
Το παλιό Zetor
8011, µε την
ονοµασία Crystal,
αποτέλεσε προϊόν
της συνεργασίας
Τσέχων, Πολωνών
και Ρουµάνων.

Ursus να ρισκάρει σε επενδύσεις και επέκταση της εταιρικής της ταυτότητας και από
την άλλη-ως προφανές- ότι οι δύο εταιρείες
µπορεί στο µέλλον να µοιράζονται µηχανικά µέρη και εµπορικές στρατηγικές, γεγονός που εξηγεί την έννοια της συγχώνευσης για την οποία έγινε λόγος κατά τη συνάντηση των δύο κατασκευαστών.
Η αλήθεια είναι ότι στις πωλήσεις της
Ursus επικρατεί µια στασιµότητα, γεγονός
που δεν ενέχει πάντα δυσοίωνο χαρακτήρα. Τους πρώτους 8 µήνες η εταιρεία πούλησε 259 τρακτέρ αλλά από ό,τι φαίνεται
τα πράγµατα θα αλλάξουν µε την επικείµενη συνεργασία. Η κύρια αγορά-στόχος των
δύο εταιρειών είναι αυτή της κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης, φιλοδοξώντας να δη-

Αγορά-στόχος
∆ίνοντας τα χέρια οι δύο εταιρείες
έχουν ως πρώτο στόχο το άνοιγµά
τους στις αγορές της κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης

µιουργήσουν από κοινού µια άτρωτη συµµαχία παραγωγών τρακτέρ µέσω των στρατηγικών που σκοπεύουν να ακολουθήσουν.
Η επικοινωνία αυτή έχει µάλιστα µέσα
της και ένα ευρύτερο σενάριο, το οποίο θέλει τις δύο εταιρείες να κάνουν την αρχή
για τη δηµιουργία ενός στρατοπέδου κατασκευαστών, στο οποίο θα συµµετέχουν και
άλλες εταιρείες που θα κοιτάζουν όλοι µαζί «στα ίσα» τις δυτικοευρωπαικές ισχυρές
αγορές και φίρµες.

Πώς γεννήθηκαν τα Crystal της Zetor
Οι πρεσβύτεροι αγρότες ίσως γνωρίζουν
ότι το 1962 Zetor, Ursus και UTB (Universal
Tractors of Romania) είχαν συνεργαστεί, µε
αµείωτη πρόθεση να αναπτύξουν µια βαριά βιοµηχανία τρακτέρ στην Πολωνία υπό
την ονοµασία Mutual Development Centre
(Κοινό Κέντρο Ανάπτυξης), προµηθευόµενοι πολλά υλικά κατασκευής από την Τσεχοσλοβακία. Και δε θα λέγαµε ότι αυτή η
συµφωνία δεν οδήγησε κάπου, αφού το
Zetor 8011, µε την ονοµασία Crystal, αποτέλεσε προϊόν της παραπάνω συνεργασίας.
Τα µοντέλα Crystal είχαν τότε µόλις γεννηθεί, συνεχίζοντας όµως µέχρι τώρα την επιτυχηµένη τους πορεία.
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Αποστολή της Bayer
η πλήρης διαφάνεια
Η Bayer ανακοίνωσε ότι θα συµπεριλάβει σύντοµα περιλήψεις των µελετών ασφάλειας για τη γλυφοσάτη
στην ειδική πλατφόρµα διαφάνειας.
Αυτό το βήµα θα σηµατοδοτήσει την πρώτη επέτειο
της Πρωτοβουλίας ∆ιαφάνειας της εταιρείας, που ξεκίνησε στις 7 ∆εκεµβρίου 2017.
«Η δέσµευσή µας για διαφάνεια παραµένει βασικό
κοµµάτι της αποστολής µας, καθώς προχωρούµε ως µία,
ενιαία εταιρία», δήλωσε ο Liam Condon, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Bayer AG και Πρόεδρος του
Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας (Crop Science). «Αναγνωρίζουµε ότι άνθρωποι σε όλο τον κόσµο επιθυµούν περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη γλυφοσάτη, και
είµαστε πρόθυµοι να προσφέρουµε πρόσβαση στα δεδοµένα ασφαλείας που σχετίζονται µε την ουσία αυτή από τη πλατφόρµα διαφάνειας. Η πλατφόρµα θέτει
νέα πρότυπα για τη συνέπεια και υπευθυνότητα στον
τοµέα αυτό και δεσµευόµαστε να τα χρησιµοποιήσουµε ως θεµέλιο για να συνεχίσουµε να µοιραζόµαστε επιστηµονικές πληροφορίες µε το κοινό».
Εκτός από τις περιλήψεις µελετών για τη γλυφοσάτη,
οι οποίες θα είναι διαθέσιµες στις 7 ∆εκεµβρίου 2018,
τον επόµενο χρόνο θα αναρτηθούν και οι υποκείµενες
ερευνητικές εκθέσεις για την ασφάλεια που ανήκουν
στη Bayer και υποβλήθηκαν κατά την αναθεώρηση που
οδήγησε στην απόφαση ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας της ουσίας τον ∆εκέµβριο του 2017.

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)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Βλέποντας
τον ήλιο με
Staramaki
∆ιαχρονικό: Όπως ο ήλιος
δίνει χρώµα στα λουλούδια, έτσι και
η τέχνη δίνει χρώµα στη ζωή. J.
Lubbock
Μεταφυτεύσεις: Ξεκίνησε τη
µεταφύτευση ελαιόδεντρων στις
πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής
η ΕΡΓΟΣΕ AE, σε συνεργασία µε
το υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών. Η µεταφορά των
ελαιόδεντρων πραγµατοποιείται
από περιοχές της Αχαΐας, όπου
βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα
εκσυγχρονισµού του σιδηρόδροµου,
και εντάσσεται στις κοινωνικές
δράσεις της εταιρείας που έχουν
στόχο να µη χαθεί ούτε ένα δέντρο
από τις περιοχές που θα περάσει το
τρένο. Η
µεταφύτευση
γίνεται κατά
µήκος της
λεωφόρου
Μαραθώνος και
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
σε άλλες
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
όµορες
περιοχές, µε τη
συνδροµή των τοπικών αρχών.
[neapaseges.gr, 6/11/2018]
Λύκοι κλπ:Η Κοµισιόν
αποφάσισε να παράσχει τη
δυνατότητα στους γεωργούς να
λάβουν πλήρη αποζηµίωση για
ζηµίες που προκλήθηκαν από
προστατευόµενα ζώα, όπως οι
λύκοι. Οι επενδύσεις που θα κάνουν
οι αγρότες για την αποτροπή
τέτοιων ζηµιών, (ηλεκτρικές
περιφράξεις ή σκύλοι φρουράς), θα
επιστραφούν πλήρως.
[neapaseges.gr, 12/11/2018]
Staramaki: Καλαµάκι από
στάρι, παραγωγή οικολογικών
ρούχων και βαφές υφασµάτων από
φυτά του Κιλκίς, παρουσιάστηκαν
στο Select Respect Φόρουµ 2018
στη Θεσσαλονίκη. «Η δράση µας
αφορά ανάπτυξη µέσα από µία
διαφορετική οικονοµία, βασισµένη
πάντα σε όσα προσφέρει η περιοχή.
Κατασκευάζουµε το «staramaki»,
δηλαδή καλαµάκι από στάρι που
αφθονεί στην περιοχή». [Σ.
Καµπέρης, Σύλλογος Εθελοντών
Κιλκίς Omnes ΑΠΕ-ΜΠΕ]
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Με πρωτόκολλο ποιότητας
από το χωράφι παίρνουν
άρωμα και γεύση τα προϊόντα
της Lucia’ s Farm

Η πρώτη ελληνική πατάτα baby
συμπληρώνει το προϊοντικό
χαρτοφυλάκιο της Lucia’ s

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Πρέσβης
Ο γνωστός
σεφ Σωτήρης
Κοντιζάς
είναι brand
ambassador,
της Lucia’s
Farm

Χρόνια
δοκιµών
Οι ποικιλίες
που διάλεξαν
οι άνθρωποι
της εταιρείας
για τις πατάτες δεν είναι
τυχαίες

Την ελληνικότητα των νωπών αγροτικών προϊόντων ως ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα παραγωγής µε γεύση
και άρωµα από το χωράφι, αναδεικνύει
η ενισχυµένη γκάµα της Lucia’s Farm,
που εδραιώνει τη σχέση της µε τους παραγωγούς και ανεβαίνει στις προτιµήσεις των καταναλωτών.
Ο λόγος για την τοµάτα σε τσαµπί, τα
ντοµατίνια µινιόν, την ντοµάτα baby, τα
ντοµατίνια Fiesta και την πρώτη ελληνική πατάτα baby που συµπληρώνει το
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Lucia’s
Farm τα οποία παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας.
Σύµφωνα µε όσα ανέφερε ο Θύµης
Ευθυµίαδης, διευθύνων Σύµβουλος της
εταιρείας Hellenic Farming στόχος της
εταιρείας είναι η παραγωγή επώνυµων
ελληνικών αγροτικών προϊόντων µε άριστη ποιότητα – η οποία ξεκινήσει από
το χωράφι και φτάνει στο πιάτο του καταναλωτή. «Το κόνσεπτ της Lucia Farm
ξεκινάει από το χωράφι και φτάνει στο
πιάτο σας. Αυτή είναι η βασική µας επιδίωξη. Το όραµα µας είναι να αναδείξουµε την ελληνικότητα των νωπών αγροτικών προϊόντων ως ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα παραγωγής. Η δικιά µας αποστολή είναι να είµαστε µια
από τις κορυφαίες εταιρείες στη ελληνική αγορά που θα πουλάει στον κα-
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ταναλωτή επώνυµα προϊόντα, ελληνικά µε άριστη ποιότητα άρα µε υψηλή
προστιθέµενη αξία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ευθυµιάδης.
Και πρόσθεσε: «βασική µας αρχή είναι να επιλέγουµε τις πιο σωστές ποικιλίες, να καλλιεργούµε µε πρωτόκολλο
ολοκληρωµένης διαχείρισης παραγωγής, να ασκούµε ορθές γεωργικές πρακτικές». Αναφερόµενος στην γνωστή
ντοµάτα Lucia, ο Θύµης Ευθυµιάδης τόνισε ότι «έχουµε ένα θερµοκήπιο στην
Αλεξάνδρεια Ηµαθίας όπου παράγουµε όλες τις ποσότητες της ντοµάτας. Είναι ένα υπερσύγχρονο θερµοκήπιο ολλανδικής τεχνολογίας την οποία έχουµε αφοµοιώσει στα ελληνικά δεδοµένα. Έχουµε λοιπόν δηµιουργήσει µια

ελληνική τεχνογνωσία που είναι αξιοποιήσιµη και σε άλλα νέα θερµοκήπια
που έχουµε σκοπό να συµµετέχουµε».
Σηµειώνεται ότι ο όµιλος επιχειρήσεων Ευθυµιάδη αντιλήφθηκε από νωρίς το κενό που υπάρχει στον πρωτογενή τοµέα για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθεµένης αξίας. Η υδροπονική µέθοδος µάλιστα δίνει τη δυνατότητα να παράγονται τοµάτες υψηλής διατροφικής αξίας όλον τον χρόνο.
Τα θερµοκήπιά της διαθέτουν πιστοποιητικά ολοκληρωµένης διαχείρισης,
ασφάλειας και ποιότητας και παράλληλα θα αξιοποιούν µια σύγχρονη και ανεκµετάλλευτη ακόµη στην Ελλάδα πηγή θερµικής ενέργειας, τη γεωθερµία.

Ψηλά τη σηµαία της παραγωγικότητας κρατά η Hellenic
Farming δηµιουργώντας νέα δεδοµένα στο branding

Κόνσεπτ
Η στρατηγική
της Lucia’s
Farm είναι
επωνυµία και
ιχνηλασιµότητα από το
χωράφι µέχρι
το πιάτο
Οι ορθές γεωργικές πρακτικές έχουν
πάντα θέση στην παραγωγή της Lucia’s.

Η Hellenic Farming διακινεί αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως η
πρώτη επώνυµη ελληνική τοµάτα «Lucia» και η ελληνική πατάτα «Μυρτώ»,
δηµιουργώντας νέα δεδοµένα προώθησης και branding στην αγορά των
φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Η στρατηγική της αποσκοπεί στην ανάπτυξη
του µοντέλου της συµβολαιακής γεωργίας για την παραγωγή πιστοποιηµένων
αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. Αυτό επιτυγχάνεται
παρεµβαίνοντας σε όλα τα στάδια, από την επιλογή της ποικιλίας µέχρι και την
τελική συσκευασία. Aναφορικά µε την πατάτα, όπως επεσήµανε ο διευθύνων
σύµβουλος της εταιρείας, «Έχουµε δύο οµάδες παραγωγών. Μια στο
Νευροκόπι της ∆ράµας και µια στην Πελοπόννησο όπου επιλέγουµε εµείς τις
ποικιλίες, δίνουµε στους παραγωγούς τους σπόρους, τους βοηθάµε στην
καλλιέργεια και κάνουµε συµβόλαια µε αυτούς».

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ο αµπελώνας
Κεντρικής
Ελλάδας στα
«ΟινοΚεντρικά»
Για τρίτη συνεχή
χρονιά, τα κρασιά της
Κεντρικής Ελλάδας
κατέβηκαν στην
πρωτεύουσα υπό την...
συνοδεία των
οινοποιοιών τους. Σε
µια λαµπερή εκδήλωση
γευσιγνωσίας, τα
«ΟινοΚεντρικά», την
περασµένη Κυριακή, σε
κεντρικό Αθηναϊκό
ξενοδοχείο, τα µέλη
της ΕΝΟΑΚΕ
παρουσίασαν στο κοινό
τα «εκφραστικά» και
«στιβαρά» κρασιά τους.
Στα «ΟινοΚεντρικά
2018» συµµετείχαν 20
οινοποιεία, µε
περισσότερα από 180
κρασιά, από
Αιτωλοακαρνανία,
Αττική, Βοιωτία,
Εύβοια, Καρδίτσα,
Λάρισα, Τρίκαλα,
Φθιώτιδα και Φωκίδα.
© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Νέο μομέντουμ για περισσότερη προστασία
απέναντι σε απομιμήσεις Κονιάκ και Ούζου
Σε καταρχήν πολιτική συµφωνία
σχετικά µε τους νέους κανονισµούς
για την παραγωγή και την τυποποίηση αλκοολούχων ποτών και την
προστασία αυτών µέσω της εγγραφής τους ως Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης, ήρθαν το Ευρωκοινοβούλιο και το Συµβούλιο της ΕΕ,
µαζί µε εκπροσώπους της Κοµισιόν.
Με τη νέα αυτή συµφωνία, οι όροι οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την
καταγραφή ποτών όπως το Κονιάκ
και το Ούζο, µε γεωγραφική ένδειξη, θα προστατεύονται καλύτερα από την κατάχρηση ως προς τα συστατικά αλλά και ως προς την καταχώριση παρόµοιων εµπορικών
σηµάτων. Ενδεικτικά υπενθυµίζεται πως κατά το παρελθόν, στην
Βουλγαρία, παραγόταν και κυκλοφορούσε στην αγορά ανισούχο ποτό, το οποίο έφερε την επωνυµία
πώλησης ΟUZAKI, το εµπορικό σήµα ZORBAS που προωθούταν σαν
ούζο, µε αποτέλεσµα την παραπλάνηση των καταναλωτών.
Εκτός αυτού, µε τη συµφωνία
θα διασφαλιστεί σαφέστερη επισήµανση των αλκοολούχων ποτών σε όλη την ΕΕ και προβλέπεται ότι η σύνθεσή τους θα εναρµο-

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
ΣΤΗΝ ΕΕ
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Παραπλάνηση
Κατά το παρελθόν,
στην Βουλγαρία,
παραγόταν και κυκλοφορούσε στην αγορά
ανισούχο ποτό, µε την
επωνυµία ΟUZAKI

νιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Η δηµιουργία
ακόµα, µητρώου των αρχών ελέγχου των κρατών µελών θα διευκολύνει επίσης το έργο των εθνικών
δυνάµεων επιβολής, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα
αποκτήσουν τα γνήσια προϊόντα.
Πλέον αναµένεται η επίσηµη έγκριση της συµφωνίας αυτής σε
τριµερές επίπεδο (Ευρωκοινοβούλιο, Συµβούλιο, Κοµισιόν). Σε δηλώσεις του, ο αρµόδιος για θέµατα γεωργίας Επίτροος της ΕΕ, Φιλ
Χόγκαν δήλωσε: «Οι εκσυγχρονισµένοι κανόνες θα εξασφαλίσουν
επίσης ότι οι καταναλωτές θα ενηµερώνονται µε ακρίβεια σχετικά
µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών».
Να σηµειωθεί ότι ο τοµέας των
αλκοολούχων ποτών συγκαταλέγεται στους µεγαλύτερους συντελεστές στην οικονοµία της γεωργικής παραγωγής τροφίµων στην
Ευρώπη µε πάνω από 1 εκατ. θέσεις εργασίας που παράγονται από την παραγωγή και την πώληση
αλκοολούχων ποτών, αλλά και από εξαγωγές ύψους 11 δις ευρώ
(το 2017) σε ολόκληρο τον κόσµο.
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Βαραίνει με τροπολογίες
η νέα ΚΟΑ οίνου που αλλάζει
ζώνες και κριτήρια φύτευσης
Όλο και βαραίνουν τα νοµοθετικά κείµενα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής µετά το 2020, δεδοµένου ότι ενσωµατώνονται σε αυτά και οι κανόνες των Κοινών
Οργανώσεων Αγοράς, όπως του οίνου.
Ήδη, κατατέθηκε προς έγκριση στο
ευρωκοινοβούλιο µια σειρά τροπολογιών, οι οποίες εκτός αυτής που αφορά
τους αποαλκοολωµένους οίνους, οι οποίοι δεν κατατάσσονται στους οίνους,
αλλά στους αρωµατισµένους αφορούν:
Τον ορισµό ελάχιστων και µέγιστων
ορίων απόστασης των αµπελουργικών
εκµεταλλεύσεων σε περιφερειακό επίπεδο, προκειµένου να διαφοροποιούνται για τους σκοπούς του συστήµατος
των Αδειών Φύτευσης.
Την προσαρµογή του ορισµού των
ΠΟΠ προκειµένου να ευθυγραµµισθεί
µε τη συµφωνία για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου (συµφωνία TRIPS).
Την εφαρµογή διαφορετικών κριτηρίων προτεραιότητας για τις Άδειες Φύτευσης σε περιφερειακό επίπεδο.
Την δυνητική ταξινόµηση από τα
Κράτη Μέλη εγκατάστασης στις περιοχές µε ΠΟΠ, ποικιλιών αµπέλου που ανήκουν στο Vitis vinifera ή προέρχονται
από διασταύρωση άλλων ειδών του Vitis
vinifera µε άλλα είδη του γένους Vitis.
Την ενίσχυση του συστήµατος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων και
στην περίπτωση που οι οίνοι κυκλοφορούν σε άλλα Κράτη Μέλη.
Την αναγραφή της ενεργειακής αξίας οίνων (θερµίδες ανά 100 ml) στις
ετικέτες, µε την ένδειξη «Ε».
Την υποχρεωτική αναγραφή των
συστατικών των οίνων στην ετικέτα ή
σε ηλεκτρονικά µέσα.
Την εξουσιοδότηση της Commission
για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις ενδείξεις της ενεργειακής
αξίας και των συστατικών στους οίνους.
Την ισχύ των ανωτέρω υποχρεώσεων επισηµάνσεων, η οποία άρχετε ένα

Η «απλοποίηση» που θέλει ο Χόγκαν
δεν φαίνεται πάντως στην ΚΟΑ οίνου.

έτος µετά την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.
Τις διεργασίες κατεργασίας αλκοόλης µε τις οποίες επιτρέπεται να µειώνεται ο αλκοολικός βαθµός των οίνων.

Αίτηµα για bag in box στα ΠΟΠ
κρασιά Αλσατίας
Μέσα σε αυτό το κλίµα των αλλαγών,
ο διευθυντής του συνεταιρισµού των οινοπαραγωγών Pfaffenheim ξεκινά µια
προσπάθεια διεκδικώντας τη δυνατότητα
πώλησης των κρασιών της Αλσατίας σε
bag in box (BIB), δεδοµένου ότι οι προδιαγραφές για τον οίνο AOC Alsace αναγκάζουν την εµφιάλωση κρασιών, απαγορεύοντας το BIB. «Οι προδιαγραφές
πρέπει να µας προστατεύουν χωρίς να
αποτρέπουµε την καινοτοµία», ανέφερε ο Jerome Bauer, πρόεδρος της Ava
(ένωση των οινοπαραγωγών Αλσατίας).
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Εδώ και 100 χρόνια η οικογένεια του Βασίλη Μπάτζιου ασχολείται µε την
κτηνοτροφία. Τα τελευταία χρόνια µαζί µε τον πατέρα του, Κώστα
Μπάτζιο, διατηρεί ένα κοπάδι 120 αγελάδων ελευθέρας βοσκής.
Βασίλης Μπάτζιος

Αγρόκτημα Μπάτζιος

Βουνά και χειμαδιά
πιο ελκυστικά από
τη ζωή της πόλης
Ακολουθώντας 120 αγελάδες ο Βασίλης Μπάτζιος βρίσκεται
πότε Πίνδο, πότε Καρδίτσα, πότε στο κρεοπωλείο στα Τρίκαλα
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Κτήµα
Τα ζώα
ξεχειµωνιάζουν στο
κτήµα της οικογένειας
στον Βοχλό Καρδίτσας,
που είχε αγοραστεί
το 1927 από τον
προπάππου, ο οποίος
διατηρούσε πρόβατα

Η ζωή της πόλης δεν ταίριαξε
στον 35χρονο σήµερα, Βασίλη
Μπάτζιο, ο οποίος εγκατέλειψε
την Αθήνα, εδώ και περίπου πέντε χρόνια, για να επιστρέψει
στα Τρίκαλα. Εκεί τον περίµενε
ο πατέρας του, Κώστας Μπάτζιος, ο οποίος από
το 1995 ασχολείται µε την εκτροφή αγελάδων.
Στον κύριο Κώστα ανέκαθεν άρεσε η κτηνοτροφία. Άλλωστε αυτός και ο γιος του προέρχονται
από οικογένεια µε 100 χρόνια εµπειρία ενασχόλησης µε τα ζώα, ενώ µάλιστα παλιότερα είχε πρόβατα. Ωστόσο, µέχρι το 1995, ο Κώστας Μπάτζιος
εργαζόταν στα βαµβακοχώραφά του, στα οποία
πλέον καλλιεργούνται ζωοτροφές για τις 120 αγελάδες, το κρέας των οποίων εµπορεύεται µε
τον γιό του Βασίλη, στο κρεοπωλείο που διαθέτουν στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.
Το κρεοπωλείο αυτό είχε ανοίξει στην Αθήνα
αρχικά ο Βασίλης Μπάτζιος, το 2010, ο οποίος έ-

χοντας σπουδάσει οικονοµικά, νωρίτερα
διατηρούσε εκεί ένα
γραφείο πληροφορικής. Το 2014, λοιπόν,
αποφάσισε να τα µαζέψει και να επιστρέψει στη ζωή της υπαίθρου, παίρνοντας µαζί
του και το κρεοπωλείο του. Μάλιστα τα τελευταία
δυο χρόνια η οικογενειακή επιχείρηση, Αγρόκτηµα Μπάτζιος, στην οποία απασχολούνται συνολικά πέντε άτοµα, έχει αναπτύξει µια νέα δραστηριότητα, που είναι η εισαγωγή καθαρόαιµων ταύρων από τη Γαλλία για αναπαραγωγή.
Το κοπάδι βόσκει ελεύθερο σε υψόµετρο
1.600 µέτρων στο χωριό Ανθούσα Τρικάλων
στη νότια Πίνδο, τους θερινούς µήνες, ενώ ξεχειµωνιάζει στο κτήµα της οικογένειας, έκτασης 2.500 στρεµµάτων στο Βλοχό Καρδίτσας.
Τους χειµερινούς µήνες, που δεν υπάρχει αρκετή βοσκή στα λιβάδια, η τροφή των ζώων συµπληρώνεται µε φυτικές ζωοτροφές.

Το κοπάδι βόσκει ελεύθερο τα
καλοκαίρια σε υψόµετρο 1.600
µέτρων στη νότια Πίνδο.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Yara
Νέος οικονομικός
διευθυντής

Στόχος ο έλεγχος του προϊόντος σε κάθε
στάδιο της παραγωγής ως την κατανάλωση
Κάθε πρώτη Κυριακή του µήνα γίνονται οι αποστολές των παραγγελιών στην Αθήνα. Το κρέας συσκευάζεται και παραδίδεται κατ’ οίκον, όπως εξήγησε στην εφηµερίδα Agrenda ο Βασίλης Μπάτζιος.
Αυτές τις µέρες η επιχείρηση βρίσκεται σε µια διαδικασία εκσυγχρονισµού των σταβλικών εγκαταστάσεων είπε ο κ. Μπάτζιος, παραθέτοντας τους µελλοντικούς του
στόχους. Μέσα σε αυτούς, υπάρχει
και η σκέψη περαιτέρω ανάπτυξης
του κοµµατιού της τυποποίησης.
«Είναι σηµαντικό όµως για µας
η διάθεση να γίνεται και πάλι από
δικό µας κατάστηµα. Να είναι δηλαδή ένα διαφορετικού τύπου κρεοπωλείου, στην ουσία ένα σηµείο
πώλησης, µε το κρέας συσκευασµένο, που δεν θα κόβεται εκείνη
τη στιγµή όπως γίνεται συνήθως
στα κρεοπωλεία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάντως στα σχέδια αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται η αύξηση του µεγέθους του κοπαδιού, αφού «µας ικανοποιεί και βολεύει
όσον αφορά την παρακολούθησή
του, αλλά και τους πόρους που δι-

Σκέψεις
Η τυποποίηση των
προϊόντων κρέατος και
η διάθεσή τους σε ένα
ιδιότυπο κρεοπωλείο είναι
ελκυστική σαν ιδέα

αθέτουµε αλλά και τα λιβάδια που
βόσκουν», εξηγεί ο ίδιος.
Το κοπάδι βόσκει ο Κώστας Μπάτζιος µε την βοήθεια ενός υπαλλήλου, ενώ οι αγελάδες, αλλά και οι
ταύροι, ανήκουν στη φυλή Λιµουζίν. Περίπου 25 τόνοι από µοσχαρίσιο κρέας περνάνε από τον πάγκο
του κρεοπωλείου του κ. Μπάτζιου.
Φυσικά εκεί µπορεί κανείς να βρει
και άλλα είδη κρέατος, από αρνιά,
πρόβατα, κοτόπουλα, ωστόσο δικής του παραγωγής είναι µόνο το
µοσχάρι, µε τα υπόλοιπα προϊόντα
να προέρχονται από παραγωγούς
των γειτονικών περιοχών.
Επίσης στο κατάστηµά της οικογένειας Μπάτζιου υπάρχει ένα σύγχρονο εργαστήριο που πληροί όλες τις υγειονοµικές προδιαγραφές για παρασκευή κρεατοσκευασµάτων. «Όλα τα παρασκευάσµατα στο κατάστηµά µας είναι χειροποίητα και φτιαγµένα µε πολύ µεράκι» αναφέρει ο κ. Μπάτζιος, ξεχωρίζοντας ωστόσο το κρέας που
παράγεται από τα ζώα του. Να σηµειωθεί, τέλος, ότι η επιχείρηση
δηµιουργήθηκε µε ίδια κεφάλαια.

Σε ένα νέο πρόσωπο ανατέθηκαν τα
οικονοµικά της Yara, µε τον Lars
Røsæg να αναλαµβάνει από τις 19
Νοεµβρίου, τα καθήκοντα του
Επικεφαλής Οικονοµικού ∆ιευθυντή
(CFO) και του EVP. «Καλωσορίζω
τον Lars Røsæg στη διοίκηση της
Yara, όπου οι ισχυρές αναλυτικές
του δεξιότητες και η ευρεία εµπειρία
του θα εκτιµηθούν πολύ», δήλωσε ο
Svein Tore Holsether, ρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Yara.

Διευθύνων
Στην Alpha Bank
ο Βασίλης Ψάλτης
Έπειτα από την απόσυρση των δυο
άλλων υποψήφιων από την κούρσα
της διαδοχής του επί 13 χρόνια
διευθύνοντος συµβούλου της Alpha
Bank, ∆ηµήτρη Μαντζούνη, µόνος
υποψήφιος είναι ο Βασίλης Ψάλτης.
Ο κ. Ψάλτης εργάζεται στην Alpha
Bank από το 2007 και από το 2012
είναι Γενικός ∆ιευθυντής.

Άλαν Τζόουπ
Αλλαγή ηγεσίας
στην Unilever
ΠΙΝ∆ΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ

Η κτηνοτροφία εδώ και αιώνες έχει
ταυτιστεί µε τους ορεινούς όγκους της
Πίνδου. Η άσκηση της κτηνοτροφίας είχε
ηµινοµαδικό χαρακτήρα, έξι µήνες στα
βουνά, τα οποία οι Βλάχοι θεωρούσαν ως
τόπο της κύριας κατοικίας τους και έξι
µήνες στους κάµπους, στα χειµαδιά.

Από 1ης Ιανουαρίου στο τιµόνι της
Unilever θα βρίσκεται ο Άλαν
Τζόουπ σηµερινός επικεφαλής του
τµήµατος οµορφιάς και προσωπικής
φροντίδας στον αγγλο-ολλανδικό
κολοσσό. Σύµφωνα µε ανακοίνωση
της Unilever, ο Πολ Πόλµαν, o
τωρινός διευθύνων σύµβουλος,
θα συνταξιοδοτηθεί.
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Συνιστά ένθερµα τη λαϊκή αγορά
στους νέους παραγωγούς
ο Γιώργος Θανάσαινας, που
καλλιεργεί πατάτες και άλλα
προϊόντα όπως κρεµµύδι
και όσπρια στη Βοιωτία
κατεβάζοντας την παραγωγή του
στην Αθήνα από το 1991.

Ο Γιώργος Θανάσαινας είναι ένας
παραγωγός της «παλιάς σχολής»
των λαϊκών αγορών, στις οποίες
φέρνει από το 1991, τέσσερις φορές την εβδοµάδα στην Αθήνα, τα
προϊόντα που καλλιεργεί στο Καπαρέλλι Βοιωτίας, περίπου 15 χιλιόµετρα από τη Θήβα, µαζί µε τον αδελφό του Παντελή.
Βάζει πατάτες δύο φορές το χρόνο, η πρώτη σπορά τον Φλεβάρη,
που βγαίνουν τέλη Ιουνίου και πωλούνται µέχρι και τέλη Νοεµβρίου
και η δεύτερη σπορά γίνεται τον Ιούλιο, µε την πατάτα να βγαίνει στα
µέσα Νοεµβρίου για να πουληθεί η
σοδειά µέχρι λίγο µετά το Πάσχα.
Η φύτευση γίνεται µε σπόρο, δηλαδή µε κοµµάτια από την πατάτα
που αγοράζονται και µάλιστα πανάκριβα. Ο φθινοπωρινός σπόρος
που προέρχεται από τη Γαλλία ή την
Ολλανδία, κοστίζει 1,30 ευρώ το κιλό και χρειάζεται πάνω από 250 έως 280 κιλά στο στρέµµα.

Με σπόρους Spunta
και Λιζέτα
«Μαζί µε τον αδελφό µου καλλιεργούµε 150 στρέµµατα καλοκαι-

ρινές πατάτες και 150 στρέµµατα
χειµωνιάτικες, είναι οι φρέσκες,
αυτές που θα βγούνε τώρα, που
τις µαζεύουµε αυτή την περίοδο
απ’ τα χωράφια, της ποικιλίας
Spunta, αλλά και «Λιζέτες», λέει στην Agrenda ο Γιώργος Θανάσαινας. Για τον τρόπο µε τον
οποίο γίνεται η σπορά, µας εξηγεί ότι πρώτα ετοιµάζεται το χώµα, τα «αυλάκια», ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πατατοχώραφου, γίνεται απολύµανση για να
καταπολεµηθούν τα σκουλήκια
που ζουν µέσα στη γη, οι «πατατάδες» οι λεγόµενοι, που κατατρώνε τον καρπό στη διάρκεια της
ωρίµανσής του και κάνουν ζηµιά
στην παραγωγή. Η καταπολέµηση πιθανού περονόσπορου γίνεται αργότερα, αν χρειαστεί, αφού
το φυτό έχει µεγαλώσει, µε ψεκασµό στα φύλλα.
Η σπορά είναι σχετικά εύκολη διαδικασία, αφού γίνεται µε
ιδιόκτητα µηχανήµατα τελευταί-
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ας τεχνολογίας γερµανικής κατασκευής ή µικρότερα που κατασκευάζονται στη Θήβα, που φυτεύουν
σπόρο ανα 21 µε 25 εκατοστά στο
έδαφος, ενώ ταυτόχρονα το απολυµαίνουν µε ειδικά εγκεκριµένα
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.
Παρ’ ότι ο σπόρος αγοράζεται πανάκριβα από το εξωτερικό, οι παραγωγοί φροντίζουν να κρατάνε και
δικό τους σπόρο πάντα «Spunta»
και «Λιζέτα» , κυρίως για να έχουν
καλύτερη ποιότητα αλλά και για να
αποφύγουν τα έξοδα.

Αποθήκευση για
την επόµενη σπορά
Αξίζει να σηµειωθεί ότι «Λιζέτα»
σπόρο βρίσκει από Κύπρο και Νάξο,
όπου είναι και πιο φθηνός κατά πε-

ρίπου 30 λεπτά το κιλό και ο κ. Γιώργος τον προτιµά σαν σπόρο, προσπαθώντας να κρατήσει και ο ίδιος αρκετό στις αποθήκες, από την παραγωγή του, για την επόµενη σπορά.
«Όπως γνωρίζετε η πατάτα δεν
βγαίνει στο φυτό όπως άλλοι καρποί. Είναι βολβός, βγαίνει στη ρίζα
µέσα στο χώµα, όπου δεν µπορείς
να δείς την πρόοδο της ανάπτυξής
του, ούτε γνωρίζεις πόσες πατάτες
έχει η κάθε ρίζα. Η καλλιέργεια είναι γενικώς πολύ δύσκολη, λόγω
της φύσης της και του χρόνου της,
και η αγωνία είναι το µικρό κοµµατάκι πατάτας που θα βάλεις ως σπόρο, όταν µεγαλώσει και γίνει φυτό, στις ρίζες του να δώσει τουλάχιστον δέκα καλές πατάτες, για ν’
αξίζει ο κόπος», συνεχίζει.

Με δέκα καλές πατάτες
στη ρίζα, αξίζει ο κόπος
Πάντα τις Spunta και Λιζέτα εμπιστεύεται ο Γιώργος Θανάσαινας για τον πάγκο του

«Ο µεγάλος εχθρός της καλλιέργειας είναι οι καιρικές συνθήκες, οι
οποίες και δεν είναι πάντα ευνοϊκές. Τις µέρες αυτές ίσα που προλάβαµε να βγάλουµε τη νέα πατάτα,
καθώς ρίχνει δυνατές βροχές. Μέχρι να µεγαλώσει το φυτό η αγωνία µας είναι µεγάλη», αναφέρει.
Πέρυσι οι πατάτες είχαν καλή σοδειά, µεγάλη ποσότητα και είχαν αισθητά πιο χαµηλή τιµή σε σχέση µε
φέτος, που σύµφωνα µε τον κ. Θανάσαινα, η παραγωγή είναι πολύ
µικρότερη. Ο παράγοντας της υψηλής ζήτησης, καθώς η πατάτα δεν
λείπει από κανένα ελληνικό τραπέζι, προφανώς ανεβάζει τις λιανικές
τιµές πώλησης στους πάγκους της
λαϊκής αγοράς στα 80 λεπτά το κιλό για τις παλιές και στο 1 ευρώ τις
πατάτες νέας σοδειάς.
Το κόστος παραγωγής για τη Spunta
και τη Λιζέτα µπορεί να ξεπεράσει
ακόµη και τα 800 µε 1.000 ευρώ το
στρέµµα ανάλογα την εποχή, (µαζί
µε µεταφορικά και όλες τις δαπάνες,
εργατικά, φόροι), οπότε το κέρδος
του παραγωγού δεν µπορεί να είναι
ευφάνταστο, ιδιαίτερα όταν η απόδοση τις κακές χρονιές ανά στρέµµα σχεδόν ποτέ δεν ξεπερνά τον ένα ή ενάµισι τόνο. Τις καλές χρονιές φτάνει τους 2,5 τόνους.
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Ξερά κρεμμύδια και όσπρια
συμπληρώνουν τη σοδειά του
Ο Γιώργος Θανάσαινας όµως δεν καλλιεργεί µόνο πατάτα, αλλά και κρεµµύδια ξερά,
µια ντόπια ποικιλία που λέγεται «ideal», αλλά και όσπρια. Για τα κρεµµύδια η φετινή
χρονιά δεν ήταν καλή από άποψης ποσότητας και η λιανική τους τιµή είναι επίσης υψηλή όπως της πατάτας, αγγίζει τα 0,55 ευρώ το κιλό, αλλά η παραγωγή της κοστίζει
περίπου στα 600 µε 700 ευρώ το στρέµµα.
Σηµειωτέον ότι µεγάλο είναι και το κόστος
αποθήκευσης του κρεµµυδιού σε ιδιόκτητα
ψυγεία. «Για περίπου 500 τόνους, το κόστος,
µόνο για ηλεκτρικό ρεύµα, ξεπερνά τα 2.000
ευρώ το µήνα και όλα αυτά που ακούγονται

ρωµές γίνονταν µε δυσκολία και η προµήθεια του παραγωγού ήταν πολύ µικρή», µας
εξοµολογείται και συνεχίζει: «αλλά η κρίση
και η αδυναµία των καταναλωτών να ψωνίσουν, κάνουν δύσκολη και τη λαϊκή αγορά.
Οι καταναλωτές έρχονται και µας ζητούν ένα κιλό πατάτες. Εµείς βεβαίως θα δώσουµε και ένα κιλό και µισό αφού µας το ζητάνε, έτσι όµως δεν βγαίνει πέρα η δουλειά».
Ωστόσο, ο ίδιος συνιστά ένθερµα τη λαϊκή
αγορά στους νέους παραγωγούς, παρ’ ότι οι
υποχρεώσεις δεν βγαίνουν µε τις πωλήσεις
κιλό-κιλό και τα τελευταία χρόνια της κρίσης
ο τζίρος έχει πέσει µέχρι και 60% και από τη
ζηµιά που έχουν κάνει τα σούπερ µάρκετ, που
πουλάνε φρούτα και λαχανικά. Υπάρχουν
όµως πολλές κενές θέσεις παραγωγών στις
λαϊκές, επειδή κάποιοι τα έχουν παρατήσει.

Μυστικά για τους καταναλωτές

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Είναι ακριβή υπόθεση
η καλλιέργειά της
Η πατάτα δεν επιδοτείται ούτε από εθνικούς ούτε από κοινοτικούς
πόρους, αν και διατηρεί τα λεγόµενα «ιστορικά δικαιώµατα», τα
οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας παραγωγός για να έχει κάποιο
όφελος, αν βεβαίως είχε κανείς καλλιεργήσει τις εποχές 2000,
2001 και 2002. Σ’ αυτή την περίπτωση η επιδότηση δεν ξεπερνά τα
30 ευρώ το στρέµµα, αν και µέχρι σήµερα το 50% σχεδόν από αυτές
τις επιδοτήσεις δεν έχει φτάσει ακόµη στους τραπεζικούς
λογαριασµούς των δικαιούχων καλλιεργητών.
Ούτε και οι τράπεζες βοηθάνε µε δάνεια ή άλλο είδος υποστήριξης
της παραγωγής. Ακόµη κι αν ο καλλιεργητής έχει λάβει τις
επιδοτήσεις για τα «ιστορικά δικαιώµατα» η µερίδα του λέοντος
παρακρατείται από τον ΕΛΓΑ, όπως µας λέει ο κ. Θανάσαινας,
κάνοντας τις καλλιέργειες µια πολύ ακριβή υπόθεση για τους
ίδιους τους καλλιεργητές. Με άλλα λόγια, η πατάτα για να
καλλιεργηθεί δίνει (στον ΕΛΓΑ) 40 ευρώ το στρέµµα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο πονοκέφαλος για τους συστηµατικούς
καλλιεργητές κατά τη διάρκεια της σοδειάς γίνεται µεγάλος, καθώς
δεν υπάρχουν πλέον στην περιφέρεια εργατικά χέρια, αν και οι
Έλληνες εργάτες έχουν αρχίσει δειλά δειλά να ξαναπλησιάζουν,
πιθανόν λόγω της κρίσης και της αυξηµένης ανεργίας την εργασία
στα χωράφια µε 30 ευρώ µεροκάµατο, που δεν βρίσκεται εύκολα,
ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα της περιφέρειας. Αλλοδαποί εργάτες
υπάρχουν πάντα, αλλά πολλές φορές η µίσθωση τους, όταν δεν
έχουν νόµιµα χαρτιά, γίνεται περίπλοκη, αν όχι απαγορευτική και
σε κάποιες περιπτώσεις επικίνδυνη.

για πολύ φθηνότερο αγροτικό ρεύµα είναι
µύθος». Το αγροτικό τιµολόγιο, σύµφωνα
µε τον κ. Γιώργο, δεν βοηθάει, αφού δεν
προσφέρει σηµαντική έκπτωση. «Τα κόστη
σε ρεύµα και πετρέλαιο έχουν θέσει «εκτός
µάχης» τους αγρότες», τονίζει ο ίδιος µε έµφαση. «Η κατάσταση αυτή καθηλώνει και τα
µεροκάµατα των εργατών γης», συµπληρώνει. «Παλιότερα, εκτός από τη λαϊκή αγορά,
δίναµε και σε χονδρεµπόρους. Αλλά οι πλη-

Ο κ. Θανάσαινας αποκαλύπτει στις νοικοκυρές και το µυστικό για το καλό κρεµµύδι, το οποίο «πρέπει να είναι σκληρό, να µη
ζουλιέται» όπως λέει, ενώ για το ποια ποικιλία πατάτας είναι καλύτερη για τηγάνι, δηλώνει κατηγορηµατικά «η Spunta και καλό
είναι να προέρχεται από την προηγούµενη
σοδειά». Πάντως και οι δύο ποικιλίες πατάτας είναι καλές για το φούρνο, καθώς η ποιότητα τους ελέγχεται από τις φυτοϋγειονοµικές αρχές των περιφερειών και στο χωράφι και στον πάγκο και µάλιστα συχνότατα.
Η περιοχή της Θήβας έχει ιδανικό κλίµα
για σπορά οσπρίων, όπως οι φακές, το ρεβίθι και τα φασόλια. Η ζήτηση είναι καλή
και ο ίδιος διατηρεί µια µικρή παραγωγή
αποκλειστικά για τον πάγκο του στη λαϊκή αγορά µε µέση λιανική τα 3 ευρώ το κιλό, τιµή που διατηρείται στο ίδιο επίπεδο
τα τελευταία 10 χρόνια.
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Προς έγκριση το καταστατικό της Διεπαγγελματικής Ρυζιού
Την έγκριση του καταστατικού της από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης αναµένει η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Ρυζιού, τα µέλη της οποίας υπέγραψαν στις 27 Νοεµβρίου την ιδρυτική διακήρυξή της. Η καθοριστική συνάντηση, στην οποία
µετείχαν δέκα εκπρόσωποι των παραγωγών και
άλλοι τόσοι από τη µεταποίηση και την εµπορία,
έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο στη ∆υτική Θεσσαλονίκη και συνδυάστηκε µε την εκλογή της προ-

ας Καµπούρης, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Χαλάστρας Β’. Απλά µέλη ο Αναστάσιος Πιστιόλας από την «Εύγε Πιστιόλας-Agrino»,
η Αικατερίνη Σπανού της «Σπανός ΑΕ», ο Σταύρος Μπέγκας της «Μπέγκας Agro AE», ο Λεωνίδας Κουιµτζής από τον Αγροτικό Συνεταιρισµό
Χαλάστρας Α’, ο Αναστάσιος Βαδαρλής από τον
Συνεταιρισµό του Αγίου Αθανασίου και ο Ευθύµιος Φωτεινός από τον συνεταιρισµό του Αδένδρου.

Το «πακέτο»
συμβουλών
καλλιέργειας και
τεχνολογίας αιχμής
ξεκίνησε από
αδύναμα χωράφια με
ρύζι και καλαμπόκι,
για να επεκταθεί
σε βαμβάκια και
δενδροκαλλιέργειες

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΡΥΖΙ

4X

σωρινής διοικούσας επιτροπής του νέου φορέα.
Το προσωρινό δεκαµελές προεδρείο τη θέση
του προέδρου κατέλαβε ο Χρήστος Τσιχήτας,
πρόεδρος της Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Θεσσαλονίκης, ενώ αντιπρόεδρος εξελέγη η Γεωργία Κοστινάκη, από τη µεταποιητική
βιοµηχανία Euricom. Επίσης, γραµµατέας ανέλαβε η Όλγα Κουρέα, ως εκπρόσωπος της 3αλφα-Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ και ταµίας ο Αχιλλέ-

60
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
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1X

ΣΤΡΜ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

10 16%
ΝΕΑ
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
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ΛΑΡΙΣΑ

Πρώτο δείγµα απολύτως θετικό για την αποτελεσµατικότητα του νέου επιχειρηµατικού
βραχίονα της Agrotech, που σχετίζεται µε την
παροχή ολοκληρωµένων λύσεων γεωργίας
ακριβείας, καθώς τα πειραµατικά σε καλλιέργειες ρυζιού και καλαµποκιού σε Χαλάστρα και Ξάνθη, έδωσαν αυξηµένη έως και
16% παραγωγικότητα, µε µειωµένο κόστος
εισροών. «Το στοίχηµα κερδήθηκε» τόνισε ο
∆ιονύσης Παπαχριστοδουλόπουλος, ειδικός
χαρτογράφος στο τµήµα Γεωργίας Ακριβείας,
που έχει συστήσει η Agrotech, µε την τεχνογνωσία και την τεχνολογία του «κολοσσού»
της πολυεθνικής «John Deere», της οποίας η
ελληνική επιχείρηση αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο σε Ελλάδα και Κύπρο.
Τα «πιλοτικά» στήθηκαν σε συνεργασία
µε δύο παραγωγούς και αφορούσαν τέσσερα αγροτεµάχια µε ρύζι έκτασης 60 στρεµµάτων έκαστο και ένα αγροτεµάχιο 16 στρεµµάτων µε καλαµπόκι. Μάλιστα, η επιλογή δεν
έγινε τυχαία, αλλά κρίθηκε σκόπιµο η εφαρµογή να γίνει σε κάποια «αδύναµα» χωράφια, προκειµένου το συγκεκριµένο «πακέτο» συµβουλών καλλιέργειας και τεχνολογίας αιχµής, να «τεσταριστεί» στα… δύσκολα.

Mεταβλητή λίπανση
«Αρχικά επεξεργαστήκαµε δορυφορικές
εικόνες από προηγούµενα έτη για να δούµε την παραλλακτικότητα των αγροτεµαχίων από την άποψη απόδοσης των καλλιεργειών. Οπότε ξέραµε πού θα πρέπει να πάρουµε στοχευµένα δείγµατα εδάφους, ώστε

Ολοκληρωμένες λύσεις Agrotech

Μειωμένο κόστος
εισροών και αύξηση
παραγωγικότητας
να έχουµε την ευχέρεια να πάµε και σε στοχευµένη µεταβλητή λίπανση, ανά ζώνη εδάφους», ανέφερε το στέλεχος της Agrotech,
στο πλαίσιο σεµιναρίου γεωργίας ακριβείας,
που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Απευθυνόµενος σε σπουδαστές από το
Τµήµα Αγροτικής Κατάρτισης και Μηχανολογίας, του εκπαιδευτικού οµίλου ∆ΕΛΤΑ
360 στη Θεσσαλονίκη, ο οµιλητής εξήγησε
πως η καλλιέργεια ήταν υπό παρακολούθηση, µέσα από δορυφορικές εικόνες, σε εβδοµαδιαία βάση, γεγονός που παρείχε τη δυνατότητα να παρατηρείται στενά η εξέλιξη της.
«Μπορούσαµε να δούµε σε ποια σηµεία του

χωραφιού η ανάπτυξη ήταν εύρωστη και πού
παρουσίαζε προβλήµατα, επικοινωνούσαµε
µε τους παραγωγούς και τους ενηµερώναµε έγκαιρα για τί επεµβάσεις θα έπρεπε να
εφαρµόσουν ώστε να κινηθούν διορθωτικά
στην καλλιέργεια και αυτή να αναπτυχθεί
οµοιόµορφα», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Από 10% έως 16% αύξηση αποδόσεων στα
ρύζια και το καλαµπόκι
Στην περίπτωση της ορυζοκαλλιέργειας το
βάρος των συµβουλών από την οµάδα των
γεωπόνων της επικεντρώθηκε στη βασική λίπανση, καθώς οι αγρότες δεν κατείχαν κα-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Agrenda

45

Τριπλασιασμό στις βοσκήσιμες γαίες ζητούν στη Θράκη
Έκτακτη εθνική ενίσχυση σε όλους τους παραγωγούς που παραδίδουν γάλα και θέσπιση του
ακατάσχετου στα 15.000 ευρώ ζητούν, µεταξύ
άλλων, µε ψήφισµά τους οι κτηνοτρόφοι Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. «Εµείς οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ διαµαρτυρόµαστε έντονα για την
πολιτική διάλυσης στον κλάδο της κτηνοτροφίας. Βρισκόµαστε σε µία από τις χειρότερες οικονοµικές περιόδους των τελευταίων δεκαετιών,

χάρη στην ανυπαρξία πολιτικής βούλησης, να
εφαρµοστούν οι νόµοι που διέπουν την ελληνική πολιτεία και να χτυπηθούν τα καρτέλ που λυµαίνονται την παραγωγή µας», αναφέρουν χαρακτηριστικά και ζητούν άµεση εφαρµογή των
παρακάτω µέτρων για την κτηνοτροφία: Πάταξη των ελληνοποιήσεων σε όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα, Εξόφληση της παραγωγής εντός
60 ηµερών, Ενισύχσεις de minimis λόγω των

χαµηλών τιµών στο αιγοπρόβειο γάλα και στους
πεδινούς κτηνοτρόφους, Εφαρµογή του ακατάσχετου 15.000 ευρώ κατ’ έτος, Ένταξη των
µετακλητών ποιµένων για την κτηνοτροφία στο
εργόσηµο, Προσοχή στην υλοποίηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης από την περιφέρεια µέσω των οποίων οι επιλέξιµες εκτάσεις
πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον κατά τρεις φορές, ώστε να επέλθει ισορροπία στη χώρα.

Εγχώριες ποικιλίες αμπέλου με πολύτιμα
στοιχεία του ελληνικού περιβάλλοντος
∆ιατηρητής
ο ΕΛΓΟ
τάλληλο εξοπλισµό ώστε να γίνει εφαρµογή
µεταβλητής λίπανσης και στην επιφανειακή.
«Παρόλα αυτά, το τελικό αποτέλεσµα είναι ιδιαίτερα θετικό, καθώς η αύξηση της στρεµµατικής απόδοσης κυµάνθηκε από 10% έως
και 16% σε σύγκριση µε τα συνήθη δεδοµένα των συγκεκριµένων αγροτεµαχίων», ανέφερε ο ίδιος. Αντίστοιχα, στον πειραµατικό αγρό µε το καλαµπόκι, στην περιοχή της Ξάνθης, η οµάδα της Agrotech κι ο παραγωγός
εκτός από τη µεταβλητή βασική λίπανση, εφάρµοσαν και µεταβλητή άρδευση, χρησιµοποιώντας και πάλι δορυφορικές εικόνες,
αλλά και δεδοµένα από την πλατφόρµα της
Monsanto Decalb, από την οποία αντλήθηκαν στοιχεία για καιρικά φαινόµενα.

Επέκταση σε βαµβάκι και δενδρώδεις
Οι πειραµατισµοί θα συνεχιστούν και στη
νέα καλλιεργητική χρονιά, µε ρύζι στη Χαλάστρα, καλαµπόκι στη Ξάνθη, αλλά και βαµβάκι στη Λάρισα -σε συνεργασία αυτή τη φορά
και µε το Μετσόβειο Πολυτεχνείο- προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής, ενώ στόχος είναι το πακέτο λύσεων γεωργίας ακριβείας της Agrotech
να επεκταθεί και στις δενδροκαλλιέργειες.

Στα δύσκολα
Η εφαρµογή έγινε
σε «αδύναµα»
χωράφια, ώστε το
«πακέτο» συµβουλών καλλιέργειας
και τεχνολογίας
αιχµής, να «τεσταριστεί» στα…
δύσκολα

Ως διατηρητής των
εγχώριων αβελτίωτων
ποικιλιών αµπέλου
ορίζεται το Ινστιτούτο
Ελιάς, Υποτροπικών
Φυτών και Αµπέλου και
το Ινστιτούτο Γενετικής
Βελτίωσης και
Φυτογενετικών Πόρων
του ΕΛΓΟ. Επιπλέον η
καλλιέργεια των
διειδικών υβριδίων της
αµπέλου που
προορίζονται για την
παραγωγή οίνου
ρυθµίζεται από τον
κανονισµό 1308/2013
στο οποίο προβλέπεται
πως τα κράτη µέλη
ταξινοµούν τις
οινοποιήσιµες ποικιλίες
αµπέλου που
επιτρέπεται να
φυτεύονται ή να
εµβολιάζονται στα
εδάφη τους προς
οινοπαραγωγή.

Το ιδιαίτερο βάρος ενδιαφέροντος
της πολιτείας για τις λεγόµενες «ντόπιες ποικιλίες αµπέλου» αναδεικνύει µέσα από διευκρινιστική εγκύκλιο
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης, στο πλαίσιο
εναρµόνισης της εθνικής νοµοθεσίας µε τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες.
Παράλληλα, επικαιροποιείται
η προηγούµενη απόφαση (αριθµ.
361896/02-10-1987 απόφαση των
Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας και
Γεωργίας) ως προς τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που χρησιµοποιούνται για
την διενέργεια των επίσηµων ελέγχων, µε βάση τις σύγχρονες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις,
προκειµένου να εγγραφεί µια ποικιλία αµπέλου στον εθνικό κατάλογο.
Πιο συγκεκριµένα εισήχθησαν µε
εθνικές διατάξεις, χαρακτηριστικά
καθώς και µοριακοί δείκτες που περιλαµβάνονται στο πρωτόκολλο του
OIV. Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
«Βελτιωµένες είναι οι ποικιλίες αµπέλου που έχουν προκύψει από συστηµατικό βελτιωτικό πρόγραµµα, δηλαδή
έχουν δηµιουργό. Εγχώριες αβελτίωτες ποικιλίες είναι οι ποικιλίες αµπέλου
που έχουν σταθεροποιηθεί στον χώρο
(στην χώρα µας δηλαδή) και στον χρόνο χωρίς την επέµβαση της γενετικής

επιστήµης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 1564/1985 (Α’
164) και εποµένως δεν έχουν δηµιουργό. Οι ποικιλίες αυτές έχουν προκύψει είτε από φυσικές διασταυρώσεις, είτε από φυσικές µεταλλάξεις µε
την παράλληλη δράση της φυσικής επιλογής ή/και της µη συστηµατικής επιλογής που διενεργήθηκε από τον άγνωστο καλλιεργητή. Πρόκειται δηλαδή για τις τοπικές ποικιλίες ή αυτόχθονες ποικιλίες ή παραδοσιακές ποικιλίες ή γηγενείς ποικιλίες αµπέλου. Σηµειώνεται ότι ο διαχωρισµός των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών από τις
βελτιωµένες ποικιλίες αµπέλου γίνεται
διότι, οι εγχώριες αβελτίωτες ποικιλίες
αµπέλου αποτελούν πολύτιµα στοιχεία
του περιβάλλοντος και προστατεύονται
από το κράτος µε µέριµνα των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
14 του ν. 1564/1985».
Σηµειώνεται επίσης ότι τα κράτη µέλη επιτρέπεται να ταξινοµούν µόνον
τις οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου
που πληρούν τους εξής όρους: α) η
ποικιλία ανήκει στο είδος Vitis vinifera
ή προέρχεται από διασταύρωση µεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis· β) η ποικιλία δεν είναι µία από τις ακόλουθες: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez,
Clinton και Hebermont.
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Η ανάγνωση
της ΚΕΟΣΟΕ

Εκπλήξεις της τελευταίας
στιγμής φοβάται ο ΣΕΟ
Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου τονίζει οτι ο μηδενισμός του συντελεστή δεν
αποκλείει τη δυνατότητα του Κράτους να επιβάλει ξανά ΕΦΚ στο μέλλον
ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Θετική εξέλιξη χαρακτήρισε ο Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) – σε επιστολή προς τους οινοποιούς µέλη
του - την κατάργηση του Ειδικού Φόρου στο Κρασί. Ωστόσο δεν παρέλειψε να τονίσει ότι υπάρχει πάντα η επιφύλαξη «τυχόν εκπλήξεων» της τελευταίας στιγµής, και πρόσθεσε πως
«ο µηδενισµός του συντελεστή βεβαίως δεν δύναται να ακυρώσει την δυνατότητα του Κράτους να επιβάλει ΕΦΚ
στο µέλλον». Ειδικότερα ο ΣΕΟ επισηµαίνει προς τα µέλη του ότι: «στον
κωδικό ταξινόµησης του Προϋπολογισµού υπ’ αριθµ. 1110331 προβλέπονται έσοδα 1 εκατοµµύριο ευρώ (σε
σχέση µε τα περίπου 30 τα οποία αναµένεται να εισπραχθούν για το τρέχον έτος. Αναµένουµε να δούµε σε
τι συνίσταται αυτό το ποσό (πιθανόν
να πρόκειται για τα έσοδα ∆εκεµβρίου 2018 από την ∆ΕΦΚ που θα υποβληθεί τον ερχόµενο Ιανουάριο). Όπως έχουµε επισηµάνει το καθεστώς
ΕΦΚ οινοπνευµατωδών βασίζεται στο
δίκαιο της Ε.Ε. (Οδηγίες 92/83/ΕΟΚ
και 92/84/ΕΟΚ) και συνιστά υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να έχει

έτοιµο σχετικό µηχανισµό, ακόµα και
µε µηδενικό συντελεστή. Έτσι, το Υπουργείο Οικονοµικών έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις διατάξεις της ατυχούς, αντισυνταγµατικής
και άδικης υπουργικής απόφασης,
στην βάση των όσων όρισε το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Η απόφαση του 1734/2018 έχει καθοριστική σηµασία για το µέλλον των
µικρών παραγωγών εκτός φορολογικής αποθήκης καθώς υπό το νέο καθεστώς, όποιο και αν είναι αυτό, δεν
νοείται προκαταβολή φόρου.
Η απόφαση 1734/2018, γενικότερα,
την οποία υπενθυµίζουµε ότι προκάλεσε ο θεσµισµένος κλάδος του κρασιού
στο σύνολο του, πέρα από την συνεισφορά του, ουσιαστική και συµβολική, στην λήξη αυτής της περιπέτειας
γεννά περαιτέρω προοπτικές για τον
κλάδο και τα οινοποιεία για τις οποίες θα ενηµερώσουµε σχετικά και µε
τρόπο υπεύθυνο τα µέλη µας, εν ευθέτω χρόνο.
Συνιστούµε λοιπόν σε όλους ψυχραιµία. Θα σάς κρατήσουµε, φυσικά, ενήµερους για όλες τις εξελίξεις.».

Σύσκεψη στις 3 ∆εκέµβρη
Να σηµειωθεί ότι για το θέµα του

κρασιού έχει προγραµµατιστεί από την
Ε∆ΟΑΟ σύσκεψη στις 3 ∆εκεµβρίου
στις πέντε το απόγευµα στην αίθουσα συσκέψεων της ΚΕΟΣΟΕ (Λουίζης
Ριανκούρ 73, στους Αµπελόκηπους)
όπου θα συζητηθούν όλα τα θέµατα
της αµπελουργίας.
Ειδικότερα θα γίνει συζήτηση και
θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: α)
προετοιµασία γενικής συνέλευσης, β)
πρόγραµµα προβολής και προώθησης
αίτηµα ΣΜΟΕ, κ.α.

Τη δικιά της ανάγνωση σχετικά µε το
θέµα της αναγραφής των εσόδων
ύψους 1 εκατ. ευρώ στον
προϋπολογισµό από τον ΕΦΚ στο
κρασί δηµοσίευσε η Κεντρική
Συνεταιριστική Ενωση Αµπελοοινικών
Προιόντων (ΚΕΟΣΟΕ). Σύµφωνα µε
όσα αναφέρει ο Ειδικός Φόρος στο
Κρασί που αφορά τους γλυκούς
οίνους µε την προσθήκη αλκοόλης
(κοφτά και ηµίκοφτα), εγγράφεται
στον προϋπολογισµό σε άλλο κωδικό
και συγκεκριµένα στον κωδικό
Ειδικού Φόρου Κρασιού αιθυλικής
αλκοόλης (κωδικός προϋπολογισµού:
1110311001), ενώ οι φυσικώς γλυκείς
οίνοι φορολογούνται, όπως οι ήσυχοι
οίνοι. Κατά συνέπεια η εγγραφή
εσόδων ύψους 1.000.000 ευρώ από
τον Ειδικό Φόρο στο Κρασί,
ενδεχοµένως να σηµαίνει διατήρηση
χαµηλού ΕΦΚ στο κρασί. Αναλυτικά
η ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει «η εγγραφή
εσόδων ύψους 1 εκατ. ευρώ από τον
ΕΦΚ στο κρασί, ενδεχοµένως να
σηµαίνει διατήρηση χαµηλού Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί
ποσού περίπου 0,4 ευρώ/lt (όχι 0,04
όπως έγραφε λάθος η σχετική
ανακοίνωση), που προκύπτει από το
πηλίκον 1.000.000 ευρώ/2.500.000
Hl, ή αφορά την είσπραξη των
εσόδων που προκύπτουν από τον
ΕΦΚ στο κρασί του µηνός
∆εκεµβρίου 2018, που ταµειακά
θα εισπραχθεί Γενάρη.

Τα µέλη του ΣΕΟ περιµένουν να δουν σε τι ακριβώς
συνίσταται ο κωδικός για έσοδα 1 εκατ. ευρώ.
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Χωρίς νερό από άνοιξη
ξανά οι ΤΟΕΒ αν δεν γίνει
ρύθμιση των χρεών τους
Στη δίνη του κυκλώνα αναμένεται να βρεθούν από την ερχόμενη
άνοιξη και μετά οργανισμοί στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και
τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και στη Θεσσαλία, οι οποίοι έχουν πάρα
πολλά «ανοίγματα» προς την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Εκλογική
διαδικασία
Το συνέδριο της
Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. είχε και
εκλογικό χαρακτήρα.
Πρόεδρος παραµένει
για τα επόµενα τρία
χρόνια ο Γεώργιος
Αθανάσουλας

Προτάσεις
χρηµατοδότησης
Τις τελευταίες ηµέρες
οι υπηρεσίες στο
ΥπΑΑΤ παραλάµβαναν
φακέλους µε
προτεινόµενα προς
χρηµατοδότηση έργα

Περιβαλλοντικό
τέλος

Προειδοποίηση για την ύπαρξη
προβληµάτων σε αρκετούς ΤΟΕΒ
και ΓΟΕΒ, ανά την Ελλάδα, µε την
έναρξη της αρδευτικής περιόδου,
αν δεν υπάρξει κάποια ρύθµιση στα
χρέη οργανισµών προς τη ∆ΕΗ, απηύθυνε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Υπαλλήλων
Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων,
Γεώργιος Αθανάσουλας, µιλώντας
στο 6ο τακτικό συνέδριο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Υπαλλήλων
Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων
στη Θεσσαλονίκη.
Στη δίνη του κυκλώνα, όπως εκτίµησε, αναµένεται να βρεθούν από την ερχόµενη άνοιξη και µετά
οργανισµοί στην Πελοπόννησο, τη
Στερεά και τη ∆υτική Ελλάδα, αλλά
και στη Θεσσαλία, οι οποίοι έχουν
«ανοίγµατα» προς τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. «Το ποσό
των χρεών αρχικά ήταν γύρω στα
40 εκατ. ευρώ, µαζί µε τις οφειλές
των ιδιωτών αγροτών, αλλά ήδη έχει µειωθεί σηµαντικά», είπε ο κ.
Αθανάσουλας, τονίζοντας ωστόσο
πως «για να µη βρεθούν προ αδιεξόδου πολλοί οργανισµοί και να
µην έχουν ρεύµα να αρδεύσουν οι
αγρότες τα χωράφια τους, πρέπει
να γίνει µια ρύθµιση. Εµείς είχαµε

προτείνει να θεσπιστούν 100 δόσεις και ταυτόχρονα να αποδίδονται και οι δόσεις για τις τρέχουσες καταναλώσεις, αλλά δεν έχει
γίνει αποδεκτό τουλάχιστον µέχρι
τώρα». Παραδέχθηκε πάντως, πως
στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υπάρξει καλή πίστη και από τις δύο
πλευρές, ώστε να αρθεί το αδιέξοδο.

Επενδύσεις µε το Μέτρο 4.3.1
Οι εκσυγχρονισµοί υφιστάµενων δικτύων για την εξοικονόµηση νερού, αλλά και ενεργειακά υποέργα, όπως η αγορά και εγκατάσταση κάποιας µορφής Ανανεώσιµης Πηγής Ενέργειας, συγκαταλέγονται ανάµεσα στις προτάσεις του
προγράµµατος 4.3.1. του ΠΑΑ, αρχικού προϋπολογισµού 450 εκατ.
ευρώ, που έχουν τις υψηλότερες
πιθανότητες επιλεξιµότητας για τη
χρηµατοδότηση τους.
Ως περιβαλλοντικά φιλικό µέτρο, µετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατέστη δυνατό να χαρακτηριστούν και τα φράγµατα, όπως ζητήθηκε από το ΥπΑΑΤ, όµως η χαµηλή µοριοδότηση τους, εν τέλει, τα
τοποθετεί στα τελευταία, ως προς
τη βαθµολογία που µπορούν να αποσπάσουν. Αντίστοιχα οι µελέτες
που τυχόν υποβληθούν από τους
ενδιαφερόµενους δεν φαίνεται να

Στις περιπτώσεις
όπου τα υπόγεια
και τα επιφανειακά
ύδατα είναι σε
καλή κατάσταση
δεν θα επιβάλλεται
περιβαλλοντικό
τέλος

Καλή πίστη αλλά και δείκτες εξοικονόµησης αναζητά το σχέδιο για το
αρδευτικό νερό, όπως φάνηκε στο σχετικό συνέδριο της Θεσσαλονίκης.

Κοστολόγηση νερού
Αναφερόµενος ο κ.
Στουρνάρας στο ζήτηµα της
κοστολόγησης και της
τιµολόγησης της χρήσης του
αρδευτικού νερού, επισήµανε
πως η Κοµισιόν έθεσε ως όρο
την εφαρµογή τους, µαζί µε τα
σχέδια διαχείρισης, ώστε να
δώσει την έγκρισή της να
αρχίσει η υλοποίηση του
προγράµµατος 4.3.1. του ΠΑΑ.
«Οι πάροχοι δηλώναν ό,τι
ήθελαν, όµως αυτή η
κατάσταση δεν γινόταν να
συνεχίζεται έτσι. Οπότε µας
ήρθε υποχρέωση από την
κοινότητα να βάλουµε νέους
κανόνες κοστολόγησης και
τιµολόγησης στη χρήση του
νερού», είπε χαρακτηριστικά.
Ξεκαθάρισε δε, πως στις
περιπτώσεις όπου τα υπόγεια
και τα επιφανειακά ύδατα είναι
σε καλή κατάσταση δεν θα
επιβάλλεται περιβαλλοντικό
τέλος, σε αντίθεση µε τα
σηµεία εκείνα στα οποία τα
ύδατα είναι ρυπασµένα.
Αναφερόµενος ειδικότερα
στους κανόνες της
κοστολόγησης και της
τιµολόγησης του ύδατος,
τόνισε πως θα υπάρχει ένα
κόστος ανάκτησης και
υπογράµµισε πως είναι
υποχρέωση των διοικήσεων
των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ να
εισπράττουν τα ανταποδοτικά
αυτά χρήµατα., έργα.

Οι αγρότες ζητούν λύσεις ώστε και
το επόµενο καλοκαίρι να µην δουν
κλειστές κάνουλες.

έχουν καµία τύχη έγκρισης.
Στις επισηµάνσεις αυτές προέβη
ο Κωνσταντίνος Στουρνάρας, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στη διεύθυνση υδάτων του υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, υπογραµµίζοντας, ταυτόχρονα, πως όσο πιο µεγάλη ωριµότητα και δείκτες εξοικονόµησης έχει
το σχέδιο, τόσο πιο ψηλά θα µπει
στη λίστα των προς χρηµατοδότηση έργων.

Θα υπάρξει και «over booking»
Υποστήριξε δε, πως το πιθανότερο είναι ότι το ΥπΑΑΤ θα προχωρήσει και σε ένα over booking, δεδοµένου ότι συνήθως τα έργα υποδοµών στις δηµοπρατήσεις «χτυπιούνται» από τους εργολάβους, µε συνέπεια να κατασκευάζονται µε χαµηλότερες τιµές και να δηµιουργείται ένα κεφαλαιακό απόθεµα από
το οποίο µπορούν να χρηµατοδοτηθούν νέα.
Ο κ. Στουρνάρας διευκρίνισε, επίσης, πως από τα 450 εκατ. ευρώ
του συνολικού προϋπολογισµού
του 4.3.1., τα 150 εκατ. ευρώ προορίζονται για ήδη ανειληµµένες υποχρεώσεις.
«Μας µένουν 300 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 180 εκατ. ευρώ θα
τα χειριστούµε στα µεγάλα έργα, µε
προϋπολογισµό άνω των 2,2 εκατ.
ευρώ, ανέφερε το στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Παρατεταµένο κλίµα αγροτικών πληρωµών
φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να δηµιουργήσει η
Βάθη, µε τα γεωργοπεριβαλλοντικά, το τσεκ και
τα de minimis των αιγοπροβατοτρόφων. Μέχρι
και τις γιορτές θα ψάχνουµε να γράφουµε τι
πληρώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το θέµα όµως δεν είναι
οι ανακοινώσεις και τα λεφτά που
αναγράφονται σε κάθε δελτίο Τύπου του
υπουργείου αλλά τι µένει τελικά στις τσέπες
των αγροτών; Όσο και αν διατηρείτε η ελπίδα
για ψήφιση του ακατάσχετου όλα δείχνουν ότι
δεν προλαβαίνουµε πριν το 2019.
Επηρεασµένος από το κλίµα των γιορτών που
πλησιάζουν φαίνεται ότι είναι ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος
Πετρόπουλος. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί η
δήλωσή του ότι θα αυξηθούν οι αγροτικές
συντάξεις; «Η κυβέρνηση όχι µόνο δεν
προχώρησε στην περικοπή των συντάξεων
αλλά αντίθετα προχωρά σε αυξήσεις. Τις
συντάξεις τους θα δουν ήδη να αυξάνονται από
τον Ιανουάριο οι αγρότες. Οι αυξήσεις αυτές
µάλιστα µετά το 2023 θα είναι ανάλογες µε τη
βελτίωση των οικονοµικών δεικτών» ανέφερε.
Είναι κοντά ο Ιανουάριος υφυπουργέ!
Λένε ότι όλα ok µε τον επαναχαραγµένο χάρτη
των εξισωτικών αλλά κάτι µας λέει ότι το πρόβληµα
δεν έχει λυθεί. Τουλάχιστον όχι παντού. Στο νοµό
Θεσσαλονίκης για παράδειγµα µαθαίνουµε ότι
εκτός έχουν παραµείνει οι περιοχές: Άγιος
Αντώνιο, Άνω Σταυρός, Αρδαµέρι, Βερτίσκο, η
πρώην κοινότητα Εξαλόφου (Πολυδένδρι Λαγκαδά
και Πέντε Βρύσες), Κρυονέρι, Καρτερές, Λαχανάς,
Λευκοχώρι, Λιβάδι, Νικόπολη, Ξυλόπολη, Όσσα,
Περιστερά, Πετροκέρασα, Σοχό και Χορτιάτης.
Θέλετε κι άλλα; Ο µισός νοµός εκτός.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα
επιστρέψει 444 εκατ. ευρώ σε Ευρωπαίους
αγρότες, σύµφωνα µε τον σχετικό Κανονισµό (ΕΕ)
2018/1848. Από αυτό το κονδύλι ποσό 17 εκατ.
ευρώ αντιστοιχεί στους Έλληνες αγρότες. Από
εκείνη την στιγµή ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Η
Ευρώπη ανακοινώνει επιστροφές στους Έλληνες
αγρότες και από την Βάθη λέξη για το πότε και
πως θα καταβληθούν. Ίσως µε τόσες πληρωµές
µέχρι τέλος του χρόνου αυτά τους φαίνονται λίγα…
Φτιάξαµε το δικό µας ελληνικό brand name
θέλουµε να µπούµε και στα ξένα. ∆εν τα λέµε
από µόνοι µας, τα ακούσαµε στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριµένα σε εκδήλωση που συµµετείχε και ο
υπουργός ειπώθηκε ότι επιχειρείτε να
δηµιουργηθεί ένα κοινό brand name, µε σήµα
γεωγραφικής ένδειξης για τα προϊόντα της
Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. ∆εν λέµε, καλή
η προσπάθεια και θα βοηθήσει την διείσδυση στις
ξένες αγορές που είναι το ζητούµενο, όµως και το
brand name Ελλάδα ας µην µένει στα αζήτητα.
Πρέπει και αυτό να το προσέξει κάποιος.
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΡΩΣΙΑΣ

«∆εν έχουµε στόχο εµείς να
αποµακρυνθούµε από το
δολάριο. Το δολάριο είναι
που αποµακρύνεται από
εµάς. Εκείνοι που παίρνουν
αυτές τις αποφάσεις δεν
αυτοπυροβολούνται στα
πόδια, αλλά ψηλότερα. Μια
τέτοια αστάθεια, προκαλεί
επιθυµία για εναλλακτικά
συναλλαγµατικά διαθέσιµα.»

;

ΜΠΙΛ ΓΚΕΪΤΣ
∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ

«Η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας είναι µόνο το 1/4
του προβλήµατος. Στην
πραγµατικότητα, πρέπει να
λύσουµε το 100%. Αν δεν
έχει κάποιος στο µυαλό του
την πλήρη εικόνα ότι, το 25%
του προβλήµατος είναι το
ηλεκτρικό, το 24% η γεωργία,
το 14% οι µεταφορές τότε
δεν µιλάµε για το ίδιο.»

ΛΟΥΙΤΖΙ ΝΤΙ ΜΑΪΟ
ΑΡΧΗΓΟΣ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ

«Θα κάνουµε ό,τι µπορούµε
για να φανούµε υπεύθυνοι
προς την ΕΕ και τους
πολίτες µας. Η κυβέρνηση
θέλει να συνεχίσει τον
διάλογο µε την ΕΕ και να
βρει µια λύση, αλλά δεν
µπορεί και να αθετήσει τις
υποσχέσεις της, διότι δεν
είναι ίδια µε τις
προηγούµενες.»

ΖΟΖΕ ΜΟΥΡΙΝΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ

«Ορισµένοι οπαδοί θα
έσπασαν και τηλεοράσεις...
Όλοι είδαν πως ξεκίνησε η
οµάδα (σ.σ. αναµέτρηση
Μάντσεστερ ΓιουνάιτεντΓιουνγκ Μπόις) µε ένταση,
επιθυµία για νίκη. Είχαµε
αρχίσει να ενοχλούµαστε
γιατί η ισοπαλία φαινόταν
ως το αποτέλεσµα. Με το
γκολ ξέσπασα.»

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

∆ΗΛΑ∆Η, ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΛΕΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΡΙΧΑΡ∆Ο ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

Υβρίδια
«Οι πολιτικώς παροικούντες
στη Λεωφόρο Καβάλας
γνωρίζουν καλά τι έχουν
εισηγηθεί, ελπίζουµε να µην
τους ακούσει και ο υπουργός και
να οδηγήσει το πρόγραµµα στις
καλένδες, αφού οι συνάδελφοι
δεν είναι διατεθειµένοι να
παίξουν το ρόλο του επαίτη»,
λένε οι γεωτεχνικοί του
δηµοσίου για το θέµα της
αµοιβής των αξιολογητών στα
Σχέδια Βελτίωσης.
Φοβούνται ότι αν περάσουν
οι εισηγήσεις για καθορισµό
αµοιβής ανά φάκελο µετά την
αφαίρεση των κρατήσεων θα
αφήνει ψίχουλα για τους
συναδέλφους τους, που θα
«τραβήξουν το κουπί».
Ζητούν δε, εξηγήσεις για µια
σειρά από στρεβλώσεις,
διαφορετικά απειλούν να
µιλήσουν µε αριθµούς και
ονόµατα.

Βάζω τον
βοσκότοπο,
βάζεις τα γελάδια;

Για δυο τρεις µέρες θα τα χαλάσουµε
Απ’ το ολότελα, καλή κι η διαχείριση. Κάπως έτσι κι ο υπουργός της
πλατείας (ξέρω τα θέµατα), που προαναγγέλλει πληρωµές το επόµενο διάστηµα, λες και δεν ξέρει πως ο ∆εκέµβρης, εκτός από Χριστουγεννιάτικος, είναι µήνας εξοφλήσεων τσεκ και λοιπών υποχρεώσεων. Το θέµα, όπως πάντα είναι, τι βλέπει ή δεν...βλέπει στο
τέλος ο παραγωγός στον λογαριασµό του, γιατί εκεί οι διαχειριστές
κάνουν τα δικά τους. «Αυτό που µας ενδιαφέρει πρώτα είναι να επιλυθούν τα όποια προβλήµατα έχουν ανακύψει και να διασφαλίσουµε ότι οι παραγωγοί θα πληρωθούν τα χρήµατά τους».Τώρα, αν
πάµε και 2-3 ηµέρες πίσω, δεν έγινε και τίποτα λέει ο υπουργός.

Γαργάλατα

Φαντοµάς

Μήπως γλάστρα;

Όλοι κόπτονται για τα δίκια
του παραγωγού, όπως για
παράδειγµα για τις πιέσεις
που δέχονται µε τις τιµές στο
γάλα. Κάθε φορά, όµως την
ώρα της κρίσης, οι
µεγαλοστοµίες για πρόστιµα
και κυρώσεις σε κάποιες
γαλακτοβιοµηχανίες που δεν
τηρούν ούτε τα προσχήµατα,
καταλήγουν να γίνονται
απλά... γαργάρες.

Τι κι αν η Νιρβάνας εισηγήθηκε
στη Βάθη, πρόστιµα σε 25
επιχειρήσεις-αγοραστές
γάλακτος για µη δήλωση
ισοζυγίων και για αδιαφάνεια
στη χρήση πρώτων υλών και
παρακώλυση ελέγχων, όταν
αυτά παραµένουν στη σφαίρα
του άγνωστου, αφού δεν
αναφέρονται ούτε οι
διευθύνσεις ούτε και τα
ονόµατα των παραβατών.

Το υπουργείο της πλατείας θα
µπορούσε λέει ο επικεφαλής
του να παίξει ρόλο «οµπρέλας»
και να συνδράµει στη
δηµιουργία κοινού brand name
µε σήµανση γεωγραφικής
ένδειξης µε πρωταγωνιστές
το ελαιόλαδο, το κρασί, τα
αρωµατικά κλπ. Έχει τις δοµές
και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
και θα µπορούσε να βοηθήσει,
όµως ο Κακαβάς τι λέει;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Φυσικό hotspot
βιοποικιλότητας η
Ελλάδα, επεσήµανε σε
πρόσφατο επιστηµονικό
συµπόσιο ο υπουργός
της πλατείας, (τα
΄χει πει πολλάκις
ο Τσαυτάρης),
υποσχόµενος στήριξη
της έρευνας.
«Η αγροτική παραγωγή
και γενικότερα ο
αγροδιατροφικός
τοµέας αποτελεί
την πρώτη ύλη
για µία οικονοµία
εξωστρέφειας»,
επεσηµαίνει σωστά ο
υπουργός. Μένει να
λύσει όµως θέµατα
όπως δάκου, κόστους,
και σαλτιµπάγκων...
ακριβείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Φούσκες
και συντριβές

T

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α

ν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
’60 το συνεταιριστικό κίνηµα αναπτύχθηκε, υπό την πεφωτισµένη ηγεσία
του αείµνηστου Αλέξανδρου Μπαλτατζή, αυτό έχει να κάνει και µε το γεγονός ότι η
κοινωνία των αγροτών διψούσε για συνεργατισµό και ξεχείλιζε από αλληλεγγύη. ∆εν συµβαίνει το ίδιο και σήµερα. Ακόµα κι αν οι ανάγκη
της συνεργασίας παραµένει αδήριτη, η θεώρηση των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής
είναι τελείως διαφορετική. Η περίοδος ευηµερίας που προηγήθηκε θέριεψε τον ατοµισµό, ενώ την ίδια στιγµή, η εµπιστοσύνη των αγροτών
στα συνεργατικά σχήµατα κλονίζονταν βαθύτατα. Σήµερα συνεργασίες γίνονται, είτε από πολύ µεγάλη ανάγκη, είτε από πολύ µεγάλο συµφέρον. Κι αυτή δεν είναι η καλύτερη συνταγή.

Αχάριστη
ΠΡΙΝ ΑΠΟ λίγα χρόνια,
όταν ένας µικρός πρωτοβάθµιος συνεταιρισµός εί-

Από ανάγκη
Σήµερα οι συνεργασίες γίνονται είτε
από µεγάλη ανάγκη, είτε από πολύ
µεγάλο συµφέρον. Κι αυτό δεν είναι
και η καλύτερη συνταγή

χε ανάγκη από δανεικά, η διοίκηση της Ένωσης
της περιοχής πήρε την απόφαση να τον δανείσει, χωρίς χρονοτριβή µε ένα ποσό της τάξεως
των 100.000 ευρώ για να κάνει τη δουλειά του.
Σήµερα, οι διοικούντες του ίδιου µικρού συνεταιρισµού, που εν τω µεταξύ έχει κάπως µεγαλώσει, λένε, απευθυνόµενοι στην Ένωση «…σε
λίγο καιρό που θα φτιάξουµε τις δικές µας δεξαµενές δεν θα σας έχουµε καµιά ανάγκη».

Μασάζ στους παραβάτες
ΑΝ ΤΑ ΒΑΡΙΑ πρόστιµα οδηγούν κάποιες φορές στον αφανισµό των επιχειρήσεων που τα επωµίζονται, οι αστείες ποινές και οι κυρώσεις
που επιβάλλονται απλά για ξεκάρφωµα, όχι απλά δεν οδηγούν στην τήρηση των κανόνων αλλά κάνουν τους παραβάτες να αποθρασύνονται.
Οποιαδήποτε οµοιότητα… µε την τελευταία ανακοίνωση του ΕΛΓΟ και τα πρόστιµα σε επιχει-

ρήσεις γάλακτος που δεν δήλωσαν τα στοιχεία
των εισκοµίσεων ή απέκρυψαν στοιχεία κλπ, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι… είναι συµπτωµατική!

Κομαντάντε Γεράσιμε
∆ΕΝ Μ’ ΑΡΕΣΟΥΝ τα δανεικά, ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για δάνειες σκέψεις και κρίσεις, δεν
µπορώ όµως να αντισταθώ στον πειρασµό και
να µην φιλοξενήσω, όπως ακριβώς περιγράφει,
ο φίλος µου ο Γεράσιµος, ο Κόντρας, τον πρόσφατο καυγά Τσιάλτα – Αραχωβίτη: Και ξαφνικά, ο Τσιάλτας έγινε… ήρωας! Τι εστί Τσιάλτας;
Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, που πριν τον διώξει ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αραχωβίτης, πρόλαβε και έκανε «ηρωική
έξοδο», δηµοσιοποιώντας µια πεντασέλιδη επιστολή παραίτησης, καταγγέλλοντας ότι «ο ΕΦΕΤ δεν αποτελούσε και δεν αποτελεί επ’ ουδενί προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του
ΥΠΑΑΤ κι αυτός είναι ο ένας βασικός λόγος της απόφασής µου να αποχωρήσω και να ζητήσω την αντικατάστασή µου», ότι υπήρξε «µε διάφορους τρόπους
συστηµατική προσπάθεια υπονόµευσης του ρόλου του
ΕΦΕΤ» και διάφορα άλλα τέτοια… ηρωικά.

Φτύνει τα γένια
Ο ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ πιάστηκε
στον ύπνο, επιβεβαιώνοντας
και πάλι το χαρακτηρισµό «γατάκι» που του έχουµε δώσει. Του πήρε µια µέρα για ν’ απαντήσει (ενώ ο Τσιάλτας έκανε παρέλαση σε Μέσα που µέχρι τότε αγνοούσαν ακόµα και τ’ όνοµά του) και έδειξε την ενόχλησή
του όχι µόνο µε τη µπηχτή για «το άκρως επικοινωνιακό και µακροσκελές, κείµενο παραίτησής
σου που διάβασα σε όλα τα ΜΜΕ, ταυτόχρονα
µε την κατάθεσή του σε µένα», αλλά και µε την
αγένεια ν’ απευθύνεται στον Τσιάλτα στον ενικό (λίγους µήνες στην υπουργική καρέκλα και
απέκτησε σύνδροµο µεγαλοπρέπειας!).
Έγραψε για «αλλαγή της στάσης» του Τσιάλτα,
«η οποία ήδη ερµηνεύεται από τα ΜΜΕ παντοιοτρόπως», αλλά επί της ουσίας δεν είπε τίποτα.
Σκέτη απολογητική ήταν η επιστολή του, γεγονός που επέτρεψε στον Τσιάλτα να κάνει άλλη
µια ηρωική «περατζάδα» από τα αντιπολιτευόµενα ΜΜΕ. Αν δεν επρόκειτο για τον ΕΦΕΤ, θα
γελούσαµε απλά για τον τρόπο που ο Τσιάλτας
έβαλε τα γυαλιά στον Αραχωβίτη.

ο Bitcoin κλείνει φέτος τα 10 του
χρόνια, αλλά δεν έχει λόγο να γιορτάζει. Η τιµή του έχει βουτήξει στα
4.000 δολάρια, χάνοντας 30% µέσα
σε έναν µήνα, 50% το τελευταίο εξάµηνο και
σχεδόν 80% από τον ∆εκέµβριο. Οι ειδικοί του
κλάδου των κρυπτονοµισµάτων, οι οποίοι σαφώς δεν το είχαν προβλέψει αυτό, βρίσκουν
κάθε λογής ένοχο -από τις νευρικές αγορές έως τα «hard forks» (ορολογία του blockchain
για ριζικές τεχνικές αλλαγές σε ένα ψηφιακό
νόµισµα). Αλλά αυταπατώνται. Πρόκειται για
το µακροπρόθεσµο ξεδίπλωµα όλων των ψεµάτων, της υπερβολής και των λαϊκιστικών φαντασιώσεων που πυροδότησαν την περυσινή
φρενίτιδα στην αγορά. Το bitcoin αλλά και το
σύµπαν των κρυπτονοµισµάτων έχουν πάρει
την κατιούσα από τα τέλη του περασµένου έτους.Το Bitcoin υποτίθεται ότι θα έκανε πλούσιους όλους τους επενδυτές, κάτι που φάνταζε
ιδιαίτερα ελκυστικό στη γενιά των millenials
που ήταν πεινασµένοι για κέρδη σε έναν κόσµο συντριπτικού φοιτητικού χρέους, εισοδηµατικής ανισότητας και χαµηλής ποιότητας εργασίας. Σκοπός του ήταν να είναι απαλλαγεί
από τη διαφθορά της Wall Street και τους παρεµβατικούς τεχνοκράτες των αµερικανικών
κυβερνήσεων. Προοριζόταν να είναι ασφαλής,
µε µια τιµή που θα
αυξανόταν ολοένα
και περισσότερο.
Για τους σκληροπυρηνικούς «ευαγγελιστές» του ψηφιακού νοµίσµαΤOY ΛΑΪΟΝΕΛ ΛΟΡΕΝΤ* τος, θα αντάµειβε
τους πιστούς του
όταν θα έφτανε η ώρα της χρηµατοοικονοµικής Αποκάλυψης. Το δολάριο προοριζόταν
για «παλιοσίδερα». Και επίσης θα έδειχνε ότι
πρέπει όλοι να σταµατήσουµε να ακούµε τους
παλιοµοδίτες, βαρετούς «εµπειρογνώµονες»
όπως ο Jamie Dimon, ο Warren Buffett και ο
Jack Bogle. Οι παλιοί, κλειστοί τρόποι επένδυσης θα καθίσταντο ξεπερασµένοι από την αγοραστική δύναµη των µαζών.
Χωρίς να µας εκπλήσσει, τίποτα από αυτά δεν έχει συµβεί. Η φούσκα του Bitcoin
του 2017 – σπλαχνικά σύντοµη και οικονοµικά περιορισµένη- έχει φέρει πλούτο µόνο σε όσους έχουν πρόσβαση σε εµπιστευτικές πληροφορίες όπως οι εταιρείες εξόρυξης και τα ανταλλακτήρια νοµισµάτων, καθώς και στους αρχικούς παίκτες ή την ελίτ
της τεχνολογίας που εισέπραξαν την κατάλληλη στιγµή[...]. Περίπου 700 δισεκατοµµύρια δολάρια της αξίας του ψηφιακού νοµίσµατος έχουν γίνει καπνός από τον Ιανουάριο[...].Τίποτα από αυτά που αναγράφονταν
στην «ετικέτα» του Bitcoin δεν βρέθηκε στο
«µπουκάλι». […]. Φυσικά, οι φούσκες και οι
συντριβές αποτελούν µέρος της ιστορίας...
*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ BLOOMBERG
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Τροχονόμοι
στα λεφτά της
Κοινωνικής
Οικονομίας
Οι απευθείας παράνομες αναθέσεις, η έλλειψη
ουσιαστικής διαβούλευσης με τους φορείς, ο
αποκλεισμός για τους πολλούς και το στημένο
παιγνίδι για τους λίγους εκλεκτούς που
εξυπηρετούν το πελατειακό σύστημα, είναι μόνο η
κορυφή του παγόβουνου για τον θεσμό της Κ.ΑΛ.Ο

FARMING.REPORT
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
Ο καθορισµός του υποκειµένου της Κοινωνικής
Οικονοµίας είναι θέµα των πολιτών και των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Η δραστηριοποίηση της Κοινωνικής Οικονοµίας, ανήκει σε όσους καθορισθεί ότι είναι το υποκείµενό
της, δεν ιδιωτικοποιείται ούτε κρατικοποιείται. Εάν τελικά αυτό συµβαίνει, τότε αναιρείται και συνιστά κακέκτυπο και πολιτικοοικονοµική απάτη.
Κοινωνική Οικονοµία είναι µια κοσµοϊστορική
ανάγκη ανάλογη όπως για αιώνες και χιλιετηρίδες ήταν η οικιακή οικονοµία. Η άδηλη οικονοµία που δεν µπορούσε να φορολογήσει και να
προσµετρήσει το κράτος, αλλά µε αυτό τον αυτόνοµο τρόπο µπορούσαν να επιβιώσουν οι οικογένειες και οι κοινότητες υπό δύσκολες συνθήκες. Στη σηµερινή εποχή η κοινωνική οικονοµία έρχεται να καλύψει το κενό που αφήνει
στην οικονοµία και την απασχόληση ο δραστικός περιορισµός της άδηλης οικονοµίας, λόγω
καταναλωτικών προτύπων, αλλά και τα πεπερασµένα όρια του κράτους και της αγοράς. Είναι η
οικονοµία της άρσης του οικονοµικού αποκλεισµού και της φτώχειας. Της οικονοµικής δραστηριότητας εκεί που δεν µπορεί να επεκταθεί
για αντικειµενικούς λόγους η µισθωτή εργασία.
Κοινωνική Οικονοµία δεν είναι µια υπεργολαβία που δίνει ένας ∆ήµος µε απευθείας ανάθεση, αποσπασµατικά, κάπου, σε µια ΚΟΙΝΣΕΠ
ή σε µια ΜΚΟ. Αυτές οι περιπτώσεις δεν συνι-

στούν ούτε ποσοτικό ούτε ποιοτικό µέγεθος για
να χαρακτηρίσουν µια πολιτική για την Κοινωνική Οικονοµία και το κυριότερο δεν συνιστούν
παρακαταθήκη και Κοινωνικό Κεφάλαιο για την
εξέλιξη του θεσµού.
Αντίθετα τις περισσότερες φορές και στο βαθµό που λειτουργούν υπό καθεστώς ευνοιοκρατίας και πελατειακών σχέσεων συνιστούν το κακέκτυπο του θεσµού. Κι αυτό συµβαίνει βέβαια όταν ελάχιστοι φορείς έχουν πρόσβαση στις δηµόσιες και ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις όπως στη
παρούσα περίοδο. Κοινωνική Οικονοµία χωρίς
Κοινωνία δεν γίνεται. Σε διαφορετική περίπτωση είναι πρόσχηµα για την διαιώνιση του εκµεταλλευτικού συστήµατος. Το υπουργείο Εργασίας στην Ελλάδα απέτυχε ολοσχερώς στην προώθηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας (όπως λέει) ακριβώς γιατί αντί να προωθήσει το «όλον» εξυπηρετεί δια µέσω της Κ.ΑΛ.Ο.
ιδιωτικά και κρατικά συµφέροντα.

Μινιατούρα πολιτικής
Έχουµε ως παράδειγµα την πρόσφατη προβολή της έκθεσης Κ.ΑΛ.Ο και την εν γένει πολιτική του υπουργείου Εργασίας, η οποία παρουσιάζει µια µαγική εικόνα που απέχει από την πραγµατικότητα. Παρουσιάζει µια µινιατούρα πολιτικής ως κολοσσιαίο έργο, σαν να µπορούσε κάποιος µε ένα πίνακα ζωγραφικής να κτίσει µια
πόλη. Την ίδια στιγµή οι πόροι τους οποίους όφειλε η Κυβέρνηση να διαθέσει σύµφωνα µε τις
κοινοτικές οδηγίες στο πεδίο πηγαίνουν για άλλες ανάγκες του κράτους (Κοινωφελής εργασία,
Παιδικοί Σταθµοί, Φροντίδα στο σπίτι, Κοινωνικά Παντοπωλεία κ.λπ.).

Επικοινωνιακή φούσκα

FARMING.REPORT
Αποκρύπτεται το γεγονός ότι, ο σχεδιασµός
περιορίζει τους δικαιούχους σε ένα πολύ µικρό
κοµµάτι του χώρου που παράγει προϊόντα και υπηρεσίες. Αποκρύπτεται ότι απευθύνεται µόνο
στις ΚΟΙΝΣΕΠ και ΚΟΙΣΠΕ, και µερικές «Κυβερνητικές Οργανώσεις-ΚΟ» που ονοµάζονται αυτάρεσκα «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις», αποκλείοντας επί της ουσίας τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, άλλους αστικούς συνεταιρισµούς, καταναλωτικούς Συνεταιρισµούς και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα. Αγνοεί δηλαδή, το κοµµάτι εκείνο των κοινωνικών επιχειρήσεων που διαµορφώνει τους µετρήσιµους δείκτες της κοινωνικής
οικονοµίας στο ΑΕΠ, (έστω αυτό το πενιχρό 1,8
% που υπάρχει στην Ελλάδα) προβάλλοντας κάτι που δεν είναι στατιστικά ανιχνεύσιµο σήµερα
στην Ελληνική Οικονοµία.
Αρνείται την διαβούλευση µε τα δίκτυα, τις Ενώσεις και Οµοσπονδίες του χώρου, ενώ ταυτόχρονα επιλέγει αυθαίρετα συνοµιλητές µεµονοµένους φορείς µε τους οποίους αναπτύσσει πολιτικές και οικονοµικές «πελατειακές σχέσεις»
∆ηµιούργησε ένα Μητρώο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονοµίας που µέχρι στιγµής δεν έχει
ωφελήσει σε τίποτε πρακτικά τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Φωτογραφική προκήρυξη
Είναι φανερό ότι η πρόσκληση για «Κέντρα
Στήριξης» Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονοµίας, εξαιτίας της επιλεκτικής περιοριστικής λογικής µε την οποία συντάχθηκε στο µεγαλύτερο µέρος, την έχει καταστήσει άγονη. (από τον αρχικό
σχεδιασµό για 120 περίπου Κέντρων τελικά προκηρύχθηκαν περίπου 89, υπεβλήθηκαν µόνο 42
αιτήσεις και πληρούν τα τυπικά κριτήρια συµµετοχής µόνο 13. ∆ηλαδή, η πλήρης κρατική σχεδιαστική ανικανότητα.
Το Ελληνικό κράτος όχι µόνο δεν έχει αναπτύξει ένα ανοικτό αξιοκρατικό σύστηµα στη διαχείριση των πόρων που χρηµατοδοτούνται από
το ΕΣΠΑ για την Κοινωνική Οικονοµία αλλά στη
κυριολεξία υφαρπάζει τους πόρους για άλλους
σκοπούς ενισχύοντας το κρατισµό του. Ενώ ελάχιστοι ∆ήµοι έχουν ολοκληρωµένο σχέδιο για
να ενισχύσουν υλικά και θεσµικά την Κοινωνική Οικονοµία.
Ο απολογισµός της 2ης Έκθεσης Κ.ΑΛ.Ο (7-11
Νοεµβρίου 2018, Αθήνα, Χρηµατιστήριο) θα έδειχνε ένα φιάσκο για το υπουργείο Εργασίας, τους
διοργανωτές και διαµεσολαβητές του. Περιορισµένοι ήσαν οι εκθέτες και ελάχιστοι οι επισκέπτες
το πενθήµερο που διεξήχθη. Η αποχή από τη µεριά της κοινωνίας πολιτών ήταν µια αντίδραση
στον εµπαιγµό που επιχειρείται µε ένα ψευδεπίγραφο ενδιαφέρον για το χώρο. Ο κόσµος γύρισε την πλάτη στο εγχείρηµα του υπουργείου Εργασίας αφού το µεγαλύτερο µέρος των φορέων
του Μητρώου, αρνήθηκε να συµµετάσχει σε µια
τέτοια πολιτική απάτη. Η κορυφή του παγόβουνου οι απευθείας παράνοµες αναθέσεις, η έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης µε τους φορείς,
ο αποκλεισµός για τους πολλούς και το στηµένο παιγνίδι για τους λίγους εκλεκτούς που εξυπηρετούν το πελατειακό σύστηµα.
Η αντίδραση που εκδηλώθηκε είναι για το «καπέλωµα» της όλης διαδικασίας από τις ΜΚΟ των
«κολλητών & ευνοούµενων», ύστερα από τις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δηµοσιότητας.
Ο κόσµος που ασχολείται πραγµατικά µε την Κοινωνική Οικονοµία, ύστερα από 6 χρόνια υποσχέ-

σεων, έχει αντιληφθεί πλέον ότι, όλο αυτό το γεγονός ήταν µια επικοινωνιακή φούσκα. Τα οφέλη της έκθεσης για το σύνολο των ΚοινΣΕπ µηδαµινά. Εξάλλου οι συµµετέχοντες αντιπροσωπεύουν ένα πολύ µικρό κοµµάτι των ΚοινΣΕπ.

Υποτονική η συµµετοχή
Στις οµιλίες του Πρωθυπουργού αλλά και της
υπουργού Εργασίας ακούστηκαν για µια ακόµη
φορά οι ίδιες περσινές εξαγγελίες. Τα 11 εκατ.
Ευρώ που έχουν προκηρυχθεί για τα «Κέντρα Στήριξης» (µια προκήρυξη φιάσκο µε τα φωτογραφικά κριτήρια) και 27 εκατ. της προδηµοσίευσης
για χρηµατοδότηση όλων των φορέων ΚΑΛΟ.
Η συµµετοχή ήταν υποτονική. Για τις µικρές
συνεταιριστικές Οικοτεχνίες που ήσαν εκεί και
πουλούσαν κυρίως µερµελάδες, µέλι, και λάδι
η έκθεση είχε κάποιο όφελος. Για τη µεγάλη µερίδα των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισµών που είναι µετρήσιµα µεγέθη στο ΑΕΠ της
χώρας η συγκεκριµένη έκθεση δεν είχε κανένα
πρακτικό ενδιαφέρον, εξάλλου δεν συµµετείχε
κανένας µεγάλος συνεταιρισµός. Αυτός µάλλον
ήταν και ο λανθασµένος πολιτικός σχεδιασµός
του υπουργείου Εργασίας.
Παρουσιαστήκαν µεν προβληµατισµένοι και
ανήσυχοι για όσα έχουν βγει στο φως της δηµοσιότητας τελευταία, αµετανόητοι δε για τις πολιτικές επιλογές τους, Προβάλλουν έτσι την έκθεση που αφορά ένα πολύ µικρό κοµµάτι των συνεταιρισµών και των ΜΚΟ, για να καλύψουν την υφαρπαγή των πόρων από το κράτος για προσλήψεις µε τη λεγόµενη «κοινωφελή εργασία» διαιωνίζοντας τις πελατειακές σχέσεις, καταστρατηγώντας τους κανονισµούς για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Ακόµη και στο πολιτικό προσωπικό ελάχιστοι
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών (βουλευτές) γνωρίζουν τις κοινοτικές οδηγίες σε αυτό το τοµέα. Από την άλλη πλευρά η δηµοσιογραφική κάλυψη σε αυτά τα θέµατα είναι ελάχιστη. Έτσι το βάρος της προβολής και της παρουσίασης των ουσιαστικών προϋποθέσεων ανάδειξης της Κοινωνικής Οικονοµίας πέφτει στις
οργανώσεις της κοινωνίας Πολιτών. Για να ακουστεί όµως η φωνή της απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπερβεί τον κατακερµατισµό της
και να λειτουργήσει ως ενιαίος χώρος ενός κοινωνικού εταίρου. Η Κοινωνική Οικονοµία στην
Ελλάδα, µοιάζει να έχει καταληφθεί από σφετεριστές, κυριαρχείται από κλειστές ελίτ και δεν
µπορεί να προχωρήσει διαφορετικά παρά µόνο µε κινηµατικές διαδικασίες που απευθύνο-

Είπε
Η μόνη αχίλλειος πτέρνα που μπορεί
να πληγεί το σύστημα σφετερισμού
της Κοινωνικής Οικονομίας είναι
εκεί που παραβιάζεται η νομιμότητα
στους κοινοτικούς πόρους.
Το βάρος της προβολής και της
παρουσίασης των ουσιαστικών προϋποθέσεων ανάδειξης της Κοινωνικής
Οικονομίας πέφτει στις οργανώσεις
της κοινωνίας Πολιτών.
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νται στο «όλον» της Κοινωνίας των Πολιτών.
Ελίτ και σφετεριστές έχουν το πρώτο λόγο στο
χώρο της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας, και για να κρατήσουν έλεγχο τον θέλουν µικρό, κατακερµατισµένο και µέσα στη σύγχυση για
το τι είναι και τι δεν είναι πραγµατικά η Κοινωνική Οικονοµία. Από την άλλη πλευρά τα κόµµατα που είναι εντελώς κρατικίστικα στη δοµή τους
και εχθρικά στην ενότητα του χώρου.
Ακόµα και στον αγροτικό τοµέα όπου παράγεται το 1,8% του ΑΕΠ από Συνεταιριστικές οργανώσεις, έχουν παρεισφρήσει σφετεριστές και σήµερα ο συνεργατισµός εκπροσωπείται από εταιρείες της ιδιωτικής οικονοµικής (τράπεζες, τεχνικές
εταιρείες και άλλες κερδοσκοπικές εταιρείες).
Εχθρός εξάλλου είναι όλο το σηµερινό σύστηµα εξουσίας και θέλει αδύναµη την Κοινωνία Πολιτών. Ο αυταρχισµός της εξουσίας είναι δεδοµένος. Η µόνη αχίλλειος πτέρνα που µπορεί να πληγεί το σύστηµα σφετερισµού της Κοινωνικής Οικονοµίας είναι εκεί που παραβιάζεται η νοµιµότητα στους κοινοτικούς πόρους

Μία διαρκής εξαπάτηση
Έτσι µετά την αποκάλυψη της διαρκούς εξαπάτησης του υπουργείου Εργασίας σε σχέση µε
τη Κοινωνική Οικονοµία και το πλήγµα που υπέστη από την ακύρωση των συµβάσεων για την έκθεση, δηµιουργείται το κατάλληλο κλίµα για µια
συνολική ιδεολογική ανασυγκρότηση κατά των
ελίτ που λυµαίνονται το χώρο. Από αυτό το γεγονός µπορεί να ξεκινήσει ο νοµικός ακτιβισµός
µε σύνθηµα: «∆εν έχετε να χάσετε τίποτε, ταράξτε τους στη νοµιµότητα».
Το γεγονός έχει µεγάλη σηµασία γιατί βρέθηκε ο µίτος στο λαβύρινθο της διαφθοράς µε απευθείας αναθέσεις. Η ιστορία αυτή έχει πολλά
επεισόδια κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.
Θα χρειαστούν µήνες έρευνας στη διαύγεια για
εντοπιστούν όλα τα τεκµήρια. Είµαστε όµως βέβαιοι ότι η Κοινωνία Πολιτών θα έχει κερδίσει
µια κοµβική µάχη. Καλούµε τους εθελοντές να
ψάξουν σε βάθος τη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και να τροφοδοτήσουν τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, που βρίσκονται πολλές φορές σε λήθαργο αν οι πολίτες
δεν επαγρυπνούν.
Υπάρχει πλέον µια ξεκάθαρη ιδεολογική γραµµή που διαχωρίζει τους σφετεριστές του χώρου από την Κοινωνία των Πολιτών . Από τη µια µεριά
είναι οι ληστρικές ελίτ των κλειστών κυκλωµάτων
και από την άλλη το όλον της κοινωνίας. Από τη
µια µεριά η οικονοµική ολιγαρχία που θέλει να
ποδηγετήσει και να οικειοποιηθεί την Κοινωνική
Οικονοµία για ιδιωτικά συµφέροντα, πολλές φορές και µε κρατικίστικες επιλογές, υπέρ των ηµετέρων και από την άλλη, το σύνολον της κοινωνίας και η δηµοκρατική νοµιµότητα.
Στις σύγχρονες κοινωνίες δεν µπορεί να υπάρξει άλλη νοµιµότητα, τουλάχιστον φανερά, εκτός
της δηµοκρατικής νοµιµότητας. ∆εν νοµιµοποιούνται από πουθενά οι δηµόσιοι πόροι να πηγαίνουν σε λίγους εκλεκτούς και όχι στο σύνολο
της κοινωνίας µε τους κανόνες της ισονοµίας και
της αξιοκρατίας. Η παρέκκλιση από τους κανόνες
της νοµιµότητας είναι κοινωνικά άδικη και καταδικαστέα. Οι Πολίτες έχουν αναφαίρετο δικαίωµα να περιφρουρήσουν την ισονοµία και τη κοινωνική δικαιοσύνη.
*ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ»
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Νέα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συμμαχίες
Syngenta
για το κλίμα
Η Syngenta αποφάσισε – σύµφωνα
µε ανακοίνωσή της - να συστρατευθεί µε τους 50 ∆ιευθύνοντες Συµβούλους και τους επικεφαλής παγκόσµιων επιχειρηµατικών οµίλων
στην κατεύθυνση της παρότρυνσης ηγετών, αρχηγών κυβερνήσεων και της διεθνούς κοινότητας
να παρουσιάσουν ένα βελτιωµένο
πλάνο δράσης για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.

Πρόστιμα
σε επιχειρήσεις
γάλακτος
Την επιβολή προστίµων σε 25 επιχειρήσεις – αγοράστες γάλακτος
οι οποίες δεν δήλωσαν στοιχειά εισκοµίσεων αγελαδινού, πρόβειου
ή και γίδινου γάλακτος για το διάστηµα Ιανουαρίου – Αυγούστου
2018 εισηγήθηκε ο ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα προς το υπουργείο χωρίς ωστόσο, για µια ακόµα φορά, να κατονοµάζει το ύψος αυτών αλλά και τα
ονόµατα των παραβατών.

Επενδύσεις
Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης, µαζί µε κορυφαία στελέχη της
εταιρείας, φιλοξένησαν στο εργοστάσιο της Πάτρας θεσµικούς και παραγωγικούς εταίρους από το νοµό Αχαΐας και τη ∆υτική Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι της εταιρείας παρουσίασαν τα επενδυτικά σχέδια της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και αναφέρθηκαν στο οικονοµικό και κοινωνικό αποτύπωµά
της στην ευρύτερη περιοχή αλλά και
στη σηµασία του εργοστασίου για τη
συνολική παραγωγή της εταιρείας.
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ
Τεχνικός αρµεκτικών µε πολυετή εκπαίδευση στο εξωτερικό προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:
Σέρβις, βελτιστοποίηση και
τοποθετήσεις παντώς είδους
αρµεκτικών µηχανηµάτων µε
στόχο τη µείωση χρόνου άρµεξης, σωµατικών κυττάρων,
µικροβίων µε µηδενικές µαστήτιδες, την αύξηση παραγωγή γάλακτος, λίπους και
πρωτεΐνης.
ΤΗΛ.: 6989/977779

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152,
6972/139823.

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 Σαρολέ σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Τιµή 700€
έκαστη. Τηλ.6988/265056.
Πωλούνται µοσχάρια 5-9 µηνών Λιµουζίν, Σβιτς και Σαρολέ. Τηλ.6944/340117.
Πωλούνται 300 πρόβατα Μυτιλήνης πολύ
καλά. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6936/990400.
Πωλούνται 10 ζυγούρια Λακόν µε Αβάσι, γεννούν σε 2 µήνες. Περιοχή Λάρισα.
Τηλ.6943/812013.
Πωλούνται 40 πρόβατα ετοιµόγεννα . Περιοχή Λαµίας. Τηλ.6981/969823.
Πωλούνται 65 πρόβατα Φριζάρτα
1-2 ετών, γεννούν αρχές ∆εκεµβρίου.
Τηλ.6940/151407.
Πωλούνται 30 αγελάδες µαζί µε τα
µοσχάρια τους. Περιοχή Αµφιλοχίας.
Τηλ.6937/215115.
Πωλούνται µοσχίδες Holstein, µηνών έως
2 ετών, σε κατάσταση εγκυµοσύνης και µη.
Τηλ.6972/852025.
Πωλούνται 80 πρόβατα µαζί µε τα
δικαιώµατα τους. Περιοχή Λαµία.
Τηλ.6974/426911.
Πωλούνται
πιστοποιηµένα
βετούλια και αρσενικά Αγγλονούµπια 8 µηνών καθώς και ηµίαιµα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6974/157389.
Πωλούνται 200 αρνιά. Περιοχή Μεσσηνία. Τηλ.6974/994010.

Πωλούνται 25 ζυγούρια Λακόν, τα 8 µαύρα πολύ καλά, χρονιάρικα, 2 µηνών έγκυα
ή ανταλλάσσονται µε αρνιά ή κατσίκια γάλακτος για σφαγή σε ισόποσα κιλά. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6980/663704.
Πωλούνται 6 πρόβατα ή ανταλλάσσονται µε µικρό µοσχαράκι. Περιοχή Ηλείας.
Τηλ.6981/176855.
Πωλούνται χήνες και γαλόπαπα. Περιοχή
Ηλείας. Τηλ.6981/176855.
Πωλούνται 6 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή Κοζάνης. Τηλ.6936/369468.
Πωλούνται 15 αγελάδες 3 ετών, σε κατάσταση εγκυµοσύνης και 2 ταύροι. Περιοχή
Ελασσόνα. Τηλ.6944/544712.
Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Γερµανοχιώτικα, Ασσάφ, Αβάσι, γίδια Αλπίν, Μούρθια,
Ζάνε, Τόκεµπορτ, αγελάδες και µοσχάρια.
Τηλ.6982/619546, 6974/916517.
Πωλούνται
δικαιώµατα.
Τηλ.6982/619546, 6974/916517.
∆ίνονται προς ανταλλαγή µε γίδια 10
αρνάδες Λακόν και 15 πρόβατα Χιώτικα ετοιµόγεννα. Περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6943/812013.
Πωλούνται γαλοπούλες Buff διάφορα χρώµατα, αρνάδες Ασσάφ και κατσίκια αρσενικά και θηλυκά ∆αµασκού
από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.2102/481897, 6972/807389.
Πωλούνται 150 γίδια και 200 πρόβατα
Λακόν.
Περιοχή
Γρεβενά.
Τηλ.6947/004517.
Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγωγής φυλών Λίµουζιν, Blue Βελγίου και
Σίµενταλ 6-7 µηνών. Περιοχή Σέρρες.
Τηλ.6906/779402.
Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από
παραγωγό, µε δυνατότητα µεταφοράς στο
χώρο σας. Τηλ.6986/824541.
Πωλούνται άλογα παραγωγικά Πίνδου µε
χαρτιά. Τιµή 400€ έκαστο. Περιοχή Αριδαίας. Τηλ.6938/081272.

Πωλούνται 150 γίδια τσαγκάδια, εγχώρια στρωµένα στο άρµεγµα, σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Λιβαδειά. Τιµή 60€.
Τηλ.6932/381822.
Πωλούνται 300 πρόβατα ετοιµόγεννα, τα
40 γεννηµένα. Τηλ.6982/551234.

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

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας,
κόκκινη, δίκοκκη, για σπόρο και 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, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή
Σερρών. Τηλ.6987/310440.
Πωλείται τριφύλλι προς 0,16€ το κιλό
και βιολογικό προς 0.22€ το κιλό. Περιοχή Σερρών Τηλ.6987/310440.
Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο.
Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/804870.
Πωλούνται άχυρα σε µπάλες µικρού µεγέθους (25-30 κιλά). Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6937/313613.
Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα, τριφύλλι και αραποσιτιά, εξαιρετικής ποιότητας, σε προσιτή τιµή. Περιοχή Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς. Τηλ.6982/485793.
Πωλείται
βρώµη
Τηλ.6945/204250.

για

σπόρο.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail:
papapg100@gmail.com
Πωλείται ενσίρωµα πορτοκαλιού χύµα, σε σακιά ή σε µεγάλους σάκους.
Τηλ.6995/758174.
Πωλούνται µπάλες άχυρο µεγάλοι, τετράγωνοι µε 6 σχοινιά. Τηλ.6995/758174.
Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρίφυλλα σε µικρή και µεγάλη στρόγγυλη µπάλα. Περιοχή ∆υτική Μακεδονία.
Τηλ.6972/018965.
Πωλούνται βιολογικές µπάλες τριφύλλι.
Τηλ.6972/422062.
Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος
απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή
λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα
ζώα. Τηλ.6948/423151.
Πωλούνται από παραγωγό, 35 τόνοι
αποθηκευµένοι βιολογικό, Λιβαδίσιο µοσχοτρίφυλλο. Ιδανική τροφή για γιδοπρόβατα. Τηλ.6944/067610.
Πωλείται άχυρο από µαλακό σιτάρι, άβρεχο. Περιοχή Γρεβενών.
Τηλ.6946/632527.
Πωλείται βίκος Αλέξανδρος Ρ2 , καθαρισµένος, απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση και σανό.
Τηλ.6981/088747.
Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης
χόρτο ψιλακάλαµου βίκου για πάχυνση σε
µπάλες των 25 κιλών. Περιοχή Καλαµάτας. Τηλ.6978/176427.
Πωλείται τριφύλλι, βρώµη, σανό
και σιταρόχορτο. Περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6944/340117.
Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερραϊκός,
νέας εσοδείας. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ.6937/253885.
Πωλούνται τριφύλλι και τσαΐρι άριστης
ποιότητας σε πολύ καλή τιµή. Παράδοση
και σε µικρές ποσότητες στη Θεσσαλονίκη καθώς και στους γύρω νοµούς. www.
trifillia.gr. Τηλ.6944/411107.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από
κοινού εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. ∆ιαθέτει 14 στρέµµατα προς καλλιέργεια
και έχει επιπλέον σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, οικία, φως και νερό. Περιοχή Χαλκηδόνας, 30χλµ από τη Θεσσαλονίκη. Τηλ.6945/934725.
∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών
αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.
Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων
και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσεων.
Τηλ.6945/934725.
Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο µε σταβλικές
εγκαταστάσεις µαζί µε τα δικαιώµατα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6980/574207.
Πωλείται αγρόκτηµα 17 στρεµµάτων,
επικλινές, µε άφθονο νερό, µε πετρόκτιστη 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.
Πωλούνται αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων
στον Πλατύκαµπο Λαρίσης, θέση Καρδάρα
Μουριά, χωράφι 17 στρέµµατα στον Πλατύκαµπο θέση Μπαµπλά Μαγούλα, οικόπεδο 10 στρεµµάτων θέση Σταθµό Χάλκη και
οικόπεδο 1.000 τµ, µε 60 µέτρα πρόσοψη
στο δρόµο στη Ραψάνη θέση Αγία Τριάδα.
Τηλ.2102/138571.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπουκαλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές, µικρά και µεγάλα σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.2310/684438,
6984/501857,
6981/355172.

Πωλείται σανός βρώµης µε καρπό
προς 3€/µπάλα, τριφύλλι προς 4€/µπάλα, διάφοροι άλλοι σανοί προς 2,5€/
µπάλα, κεχρί προς 1€/κιλό και βρώµη προς 0,27€/κιλό. Περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6943/267411.

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

Πωλούνται για σπορά κτηνοτροφικό µπιζέλι Ολυµπος, κριθάρι ∆ήµητρα (πρωτοετές), λούπινο multitalia, βρώµη Κασσάνδρα (πρωτοετής), κτηνοτροφικό λαθούρι
Ρόδος και κεχρί επιµελώς τριορισµένα.
Τηλ.6972/802670.

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

Πωλείται τριφύλλι σε µπάλες µικρές
προς 0,15€/κιλό και 0,13€/κιλό. Περιοχή Φλώρινας. Τηλ.6977/915577.
Πωλούνται τριφύλλια σε στρογγυλές µπάλες. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6980/406117.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικόδενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007, full extra. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ New Holland, µοντέλο 2012, 90 ίππων, 4Χ4, τύπος 4040F.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 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.

Πωλούνται τριφύλλια µικρές µπάλες. Περιοχή ∆.Μακεδονία. Τηλ.6974/833904.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος.
Τηλ.6942/620576.

Πωλείται σποροδιαλογέας (τριόρι ανατολικής Γερµανίας διπλό). Τηλ.6937/313613.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση 20-3050 στρεµµάτων, σε οποιαδήποτε περιοχή
της Ελλάδος. Τηλ.6973/691283.

Πωλούνται 6 ντεπόζιτα λαδιού 600 λίτρων το καθένα. Τιµή 350€. Περιοχή Κυπαρισσία. Τηλ.6947/909200.
Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυψης περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson
6465, 120 ίππων µε κουβά και αρπάγη,
σε καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τηλ.6937/846316.
Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7
X 5 ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή
Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.
Πωλούνται πρέσα Welger 530, µε σκοινί, σβάρνα Ζορµπά 32άρα και χορτοκοπτικό Krone πλάτους κοπής 2,80µ. αναρτώµενο. Τηλ.6982/551234.
Πωλείται
4υνο
Τηλ.6982/551234.

τσάνιο

12άρι.

Πωλούνται χορτοκοπτικό Κρόνε, πλάτος
κοπής 2,80 και µια σβάρνα 32άρα Ζορµπά. 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 χωρητικότητας 10 κυβικών, ψυχώµενη µηχανή,
ζυγαριά µε Ζ, βιτρίνα 3 µέτρα και 2 κούτσουρα. Τιµή 5.500€. Τηλ.6974/136751.
Πωλείται άροτρο 4υνο αναστρεφόµενο
Kverneland, και µία φυτοσπαρτική Rekor.
Τηλ.6945/204250.
Πωλείται καρούλι. Τηλ.6982/675136.
Πωλείται πρέσσα Class Μαρκάτος 65.
Τηλ.6972/203230.
Πωλείται σπαρτική Ζ. Τηλ.6974/394542.
Πωλούνται 2 πολυµπέκ 60 µέτρα έκαστο, 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 δίσκων
επισκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπάρι,
καλλιεργητής 20 δοντιών, ραντιστικό για
τρακτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.
Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρισµού κοπριάς για αγελάδες τύπου Scraper.
Τηλ.6974/150288.
Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για
επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλείται
παρελκόµενο
κλάρκαναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, πλατφόρµα και φρέζα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλούται αρµεκτήρι Delaval 12 θέσεων
µε κάδους, σε καλή κατάσταση, 19 ταϊστρες
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 ζυγιστικό και ταινία εκφόρτωσης, σχεδόν καινούργιος. Τηλ.6985/732845.
Πωλείται
αρµεκτήριο
αιγοπροβάτων Westfalia 24Χ24 µε παγίδα γρήγορης εξόδου και αυτόµατο ταϊστικό.
Τηλ.6985/732845.
Πωλούνται µαχαίρι ισοπεδώµατος, αυλακοτήρας για σπαράγγια και οβίδα διπλή.
Τηλ.6976/413663.
Πωλείται φρέζα 1,85 σκαπτικό, 7 σειρές µαχαίρια, βαρέως τύπου, µοντέλο
2002, µάρκα Πυθαγόρα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6937/253885.
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Πωλείται φρέζα (σκαπτικό) µε κινητήρα
Jlo . Περιοχή Ηλείας. Τηλ.6981/176855.
Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ
ανοξείδωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και
κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 1,5 τόνου, ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση χωρητικότητας 5003.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων.
Τηλ.6972/173482.
Πωλείται ρίπερ, 2 µέτρα φάρδος µε 12
δόντια, τύπου Patis. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6937/253885.
Πωλείται τρακτέρ Deutsch Agroton 120
µε 7.500 ώρες. ∆εν βγάζει άδεια. Τιµή
15.000€ συζητήσιµη. Τηλ.6977/051672.
Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες, 200
µανοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος, σχεδόν
καινούργια. Τηλ.6971/675531.
Πωλείται κοµπρεσέρ ελαφρώς µεταχειρισµένο, χωρητικότητας 300 λίτρων,
τριφασικού ρεύµατος. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6974/157389.
Πωλείται τρακτέρ Fiat 64 ίππων, σε καλή
κατάσταση. Τηλ.6947/723035.
Πωλούνται τρακτέρ 160 ίππων, 3 καλλιεργητές, κάρι, 3 αλέτρια, χωνί, ψεκαστικό,
βέργα, 250 σωλήνες ποτίσµατος, σκαλιστήρι, αµµοκυκλώνας, στελεχοκόπτης, 2 καρότσες, σβάρνα, φίλτρο, µόνο όλα µαζί. Τιµή
20.000€. Τηλ.6932/164962.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-κρύο
µάρκας Αlto. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται τρακτέρ John Deer 80 ίππων, τετρακύλινδρο, 4 Χ 2, µε µπάρα ασφαλείας,
µαζί µε ένα καλλιεργητή 9άρι, υδραυλικό
τιµόνι, σε άριστη κατάσταση, δεκτός κάθε
έλεγχος. Τηλ.6946/062106.
Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφόµενο, σχεδόν καινούργιο, 25.000 ευρώ.
Τηλ.6947/509187.
Πωλείται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό (µόνο ο εξοπλισµός), µε 7 κωδικούς.
Τηλ.6947/509187.
Πωλείται τρακτέρ International 744 για
ανταλλακτικά. Τηλ.6942/620576.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος, λυόµενος διατάσεων 4 Χ 4 Χ 2 ύψος, χωρισµένος σε
δυο θαλάµους µε εσωτερική πορτα , 2 εξωτερικές πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και
µεγάλο ηλεκτρικό πίνακα, ο θάλαµος έχει
κατασκευαστεί µε προδιαγραφές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας. Τηλ.6939/075721.
Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπελουργικό µε χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών, κινητήρας Perkins 55 ίππων,
υδρόψυκτος, τρικύλινδρος, διαστάσεις πλάτος 0,90εκ. - µήκος 3µ. Τηλ.6939/075721.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται
άδεια
6932/445772.

αποστακτηρίου.

Τηλ.

Ζητείται φορτωτάκι µεσαίας κατηγορίας για
κτηνοτροφική χρήση. Τηλ.6976/141565.

ΑΘΗΝΑ

Φεστιβάλ ελληνικού
µελιού και προϊόντων
µέλισσας στο ΣΕΦ
Το 10ο Φεστιβάλ ελληνικού µελιού και
προϊόντων µέλισσας άνοιξε τις πύλες του την
Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας, όπου µέχρι τις 9 του µήνα
περισσότεροι από 250 µικροί παραγωγοί (πολλοί
από τους οποίους νέοι και γυναίκες
µελισσοκόµοι) προσκαλούν το κοινό να
απολαύσει µέλι από πολλές περιοχές της χώρας.
∆ιάφορα είδη µελιού (θυµαρίσιο,
πευκοθυµαρόµελο, ελάτης, ευκάλυπτου,
βελανιδιάς, κουµαριάς, πορτοκαλιάς, καστανιάς,
ρείκι, ανθέων), σπάνια προϊόντα (φουντουκόµελο,
µέλι µε χαρούπι), ποτά µε βάση το µέλι
(υδρόµελι, ελληνική τεκίλα µε µέλι), η παιδική
παράσταση «ο Καραγκιόζης Μελισσοκόµος» και
συνέδριο στις 8-9 ∆εκέµβρη για όλες τις πτυχές
της παραγωγής και διάθεσης αυτού και των
προϊόντων του περιµένουν τους συµµετέχοντες.

ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σεµινάριο
βιολογικής
καλλιέργειας
της ελιάς

Ο χάρτης των οινικών γεύσεων
κερνά κρασί στο Βελλίδειο

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι
φίλοι του Μουσείου Ορεινής
Τριχωνίδας» στο πλαίσιο των
δράσεων του στην ευρύτερη
περιοχή της Ορεινής
Τριχωνίδας διοργανώνει το
Σάββατο 1η ∆εκεµβρίου
2018 στην Ανάληψη
Τριχωνίδας σεµινάριο µε
θέµα «Βιολογική
Καλλιέργεια Ελιάς και άλλων
Προϊόντων» µε κεντρική
οµιλήτρια την ερευνήτρια
του Πανεπιστηµίου Πατρών
Αθηνά Θεοδωρακοπούλου.
Θα παραστεί και θα
παρέµβει η Έλενα Καλίνινα
επικεφαλής της Επιτροπής
Εισαγωγών-Εξαγωγών και
Μέλος του ∆Σ του
Ελληνορωσικού
Επιµελητηρίου. Θα
ακολουθήσει εκδήλωση
γευσιγνωσίας µε τοπικά
προϊόντα ενώ θα
πραγµατοποιηθούν
επισκέψεις σε µονάδες
παραγωγής της ευρύτερης
περιοχής.

Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 ∆εκεµβρίου στο
Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης
(Λεωφόρος Στρατού 3, Θεσσαλονίκη), µερικές
από τις πλέον ακριβές φιάλες του ελληνικού
αµπελώνα, αλλά και σηµαντικές 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 1.000 κρασιά και

σηµειωµατάριο της Wine Plus. Στη 16η
διοργάνωση του Χάρτη των Γεύσεων, το Wine
School και διαλέξεις από ειδικούς του κρασιού
θα συµβάλλουν στην εµπέδωση οινικής παιδείας.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
∆ιηµερίδα µε θέµα
«Περιβάλλον και ∆ιατροφή» τη
∆ευτέρα 10 και την Τρίτη 11
∆εκεµβρίου στο Συνεδριακό
Αµφιθέατρο του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών όπου
θα εξετασθεί η αλληλεξάρτηση
παραγωγικών προτύπων και
διατροφικών συστηµάτων
Τα ΒορΟινά των
Χριστουγέννων τη ∆ευτέρα
10 ∆εκεµβρίου, ώρα 18:0022:00µµ στο ξενοδοχείο
Electra Palace Thessaloniki.
Είσοδος 10 ευρώ.
Η Ελληνική Ακαδηµία
Μάρκετινγκ (www.elam.gr),

διοργανώτρια του θεσµού των
«Βραβείων Made in Greece»
γιορτάζει είκοσι χρόνια
παρουσίας και διοργανώνει
επετειακό Συµπόσιο µε τίτλο ‘Ο
Στρατηγικός Ρόλος του
Μάρκετινγκ τη ∆ευτέρα 10
∆εκεµβρίου 2018, ώρα 17:00
µµ στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών στην αίθουσα Νίκος
Σκαλκώτας.
Τη ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου
ώρα 18:00-20:00, η Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση ΩΡΕΣ
(Αµύντα 1, Σέρρες) προσκαλεί
σε συζήτηση µε θέµα:
«Κοινωνική Οικονοµία: τι είναι,
πώς εφαρµόζεται µέσα από την

εµπειρία µας».
Το Τµήµα Βιοµάζας του
Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και το Κέντρο
∆ήµητρα ∆ράµας
συνδιοργανώνουν εσπερίδα
µε τίτλο: «Βιοµηχανικές
Καλλιέργειες για Παραγωγή
Ενέργειας και Βιο-υλικών» τη
∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου
2018, ώρα 17:15-20:00µµ.
Χριστούγεννα για παιδιά
ηλικίας 5 – 12 ετών, στις 2729 ∆εκεµβρίου στο
Αγρόκτηµα της Αµερικανικής
Γεωργικής Σχολής, ώρες
08:00π.µ έως 15:30µµ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Από 7 έως 13 ∆εκεµβρίου οι
ενστάσεις για τις ∆ράσεις 11.1.1
και 11.2.1 της βιολογικής
γεωργίας
Έως 10 ∆εκεµβρίου οι
ενστάσεις για το Μέτρο 13
(Εξισωτική Αποζηµίωση)
Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου οι
ψηφιακές δηλώσεις συγκοµιδής
αµπελουργικών προϊόντων
Την ενότητα «Μη Μισθωτών»
και το υποκατάστηµα της
περιοχής ή της πόλης όπου
διαµένουν και παίρνουν τη
σύνταξη θα πρέπει να επιλέξουν
στην ηλεκτρονική αίτηση για τα
αναδροµικά τους στον ΕΦΚΑ οι
συνταξιούχοι του ΟΓΑ µέχρι
τέλος ∆εκεµβρίου.
Από 29 Νοεµβρίου έως 24
∆εκεµβρίου η περίοδος εµπορίας
χριστουγγενιάτικων δέντρων.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 1 ∆εκεµβρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Ανδρών
Πόλο (Πρωτάθληµα
Πόλο Ανδρών
(Πρωτάθληµα Πόλο
Πόλο
ΠΑΟΚ –– Χανιά
Χανιά
ΠΑΟΚ

14:30
14:30

ΕΡΤ2
ΕΡΤ2

15:00
15:00

ΕΡΤ3
ΕΡΤ3

5’

Φούτµπολ Λιγκ)
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (( Φούτµπολ
Ποδόσφαιρο
Πλατανιάς –– Τρίκαλα
Τρίκαλα
Πλατανιάς

Για την πρόκριση
Οι δώδεκα οµάδες που είναι ήδη
µέσα στην επόµενη φάση του
Τσάµπιονς Λιγκ είναι οι Ατλέτικο
Μαδρίτης, Ντόρτµουντ,
Μπαρτσελόνα, Πόρτο, Σάλκε,
Μπάγερν, Άγιαξ, Μάντσεστερ Σίτι,
Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόµα,
Γιουβέντους και Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ. Την ίδια στιγµή οι
Νάπολι, Παρί Σεν Ζερµέν και
Λίβερπουλ αγωνίζονται για τη
τελευταία αγωνιστική, 12 και 13
∆εκέµβρη, προσπαθώντας για το
καλύτερο.

Μπουντεσλίγκα)
Ποδόσφαιρο (( Μπουντεσλίγκα)
Ποδόσφαιρο
Μον.
Βέρντερ Βρέµης-Μπάγερν
Βρέµης-Μπάγερν Μον.
Βέρντερ

16:30
16:30

COSMOTE SPORT
SPORT 33
COSMOTE

17:15
17:15

Novasports 1HD
1HD
Novasports

λιγκ)
Σούπερ λιγκ)
Ποδόσφαιρο (( Σούπερ
Ποδόσφαιρο
ΑΕΛ –– Πανιώνιος
Πανιώνιος
ΑΕΛ

Κυριακή
∆εκεµβρίου
Κυριακή
22 ∆εκεµβρίου
Κυριακή
2 ∆εκεµβρίου

∆ράµας –– Παναχαϊκή
Παναχαϊκή
∆όξα ∆ράµας
∆όξα

15:00
15:00

ΕΡΤ3
ΕΡΤ3

Ανδρών Χάντµπολ)
Χάντµπολ)
Χάντµπολ (Κύπελλο
Χάντµπολ
(Κύπελλο Ανδρών
Ν.Φ. –– ΧΑΝΘ
ΧΑΝΘ
Ιωνικός Ν.Φ.
Ιωνικός

17:00
17:00

ΕΡΤ3
ΕΡΤ3

Λιγκ)
Σούπερ Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (( Σούπερ
Ποδόσφαιρο
Αστέρας Τρίπολης
Λεβαδειακός -- Αστέρας
Τρίπολης 17:15
Λεβαδειακός
17:15

2HD
Novasports 2HD
Novasports

Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Σούπερ
(Σούπερ Λιγκ)
Ποδόσφαιρο
Άρης –– Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός
Άρης

19:00
19:00

HD
ΕΡΤ HD
ΕΡΤ

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Φούτµπολ Λιγκ)
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (( Φούτµπολ
Ποδόσφαιρο

Στον «θρύλο»
ποντάρει η ΕΖΑ
Τιμή στο χορηγό από τα παιδιά του Πειραιά
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Οι κορυφαίοι στο
event του ΟΠΑΠ
Στις 15 ∆εκεµβρίου αναµένεται να διεξαχθεί το
ΟΠΑΠ All Star Game στο στάδιο «Τάσσος
Παπαδόπουλος-Ελευθερία». Μηνύµατα για την οδική
ασφάλεια και το χαρούµενο πνεύµα των εορταστικών
ηµερών θα είναι στο επίκεντρο της εκδήλωσης στα
δύο ταµπλό, µε τους καλύτερους καλαθοσφαιριστές
των οµάδων της χώρας µας στο Basket League.

Μαζί µε τις οικογένειές τους αλλά
και αγκαλιά µε ένα µπουκάλι από τις
µπύρες της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ) βρέθηκαν πριν λίγες
ηµέρες οι παίκτες και ο προπονητής
των «ερυθρόλευκων» σε µαγαζί στον
Πειραιά, για την παρουσίαση της συνεργασίας ΚΑΕ Ολυµπιακός-ΕΖΑ µετά τη τριετή ανανέωση της χορηγίας που συµφωνήθηκε το καλοκαίρι.
Και όλα αυτά, µετά τη νίκη του Ολυµπιακού επί του Πανιωνίου. Για την
ανανέωση της χορηγίας µεταξύ ΚΑΕ
Ολυµπιακός-ΕΖΑ ο προπονητής των
ερυθρολεύκων δήλωσε: «Θεωρώ και
πάντα πίστευα πως ένα δυνατό πρό-

γραµµα έβγαινε από τους ανθρώπους
που συµµετέχουν σε αυτό. Εµείς σαν
οµάδα και ο Ολυµπιακός σαν οργανισµός, είµαστε περήφανοι και νιώθουµε ευγνωµοσύνη που συνεργαζόµαστε µε την Έζα και έχουµε την
ευκαιρία να αντιπροσωπεύουµε την
ποιότητά τους. Και ελπίζουµε από την
µεριά µας να της µεταδώσουµε την ίδια ποιότητα µε τους ίδιους ακριβώς
όρους µέσω της συµπεριφοράς µας
και των αποτελεσµάτων µας.» Ο Γενικός ∆ιευθυντής της ΕΖΑ, Τζώρτζης
Κανακάρης ανέφερε από τη πλευρά
του ότι αποτελεί µεγάλη τιµή αυτή η
ανανέωση της συνεργασίας, που αντιπροσωπεύει το κύρος και την υπερηφάνεια που χαρακτηρίζει την οµάδα του «θρύλου» αλλά και την ΕΖΑ.

Στη φάση των 8
Ο Υδραϊκός και η Γλυφάδα ήταν
ένα από τα σηµαντικότερα
ζευγάρια που προέκυψαν από την
κλήρωση των προηµιτελικών του
κυπέλλου στο πόλο. Στις 13
∆εκεµβρίου αναµένονται οι
αγώνες της φάσης των «8», µε την
έκβαση των οποίων θα
εξασφαλιστούν οι θέσεις των
νικητών στο final four του
κυπέλλου, 18 και 19 Ιανουαρίου.

Ο Μόρας στο ζενίθ του

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ώσπου
να το σκεφθεί
ο Αραχωβίτης
τρύπωσε ο ΣΑΣΟΕΕ

Στη Θεσσαλονίκη
γράφεται το κλείσιμο
της φετινής σεζόν
στο βαμβάκι

Tη ζιζανιοκτονία
με ηλεκτρόνια
φέρνει η Case IH
στην Ευρώπη

Το 100% των επιδόσεών του
θέλει να δώσει ο Βαγγέλης
Μόρας πριν το τέλος του πρώτου
γύρου των αγώνων της ΑΕΛ. Ο
κεντρικός αµυντικός των βυσσινί
ξεκουράζεται µε αποθεραπείες
αλλά κάνει και διπλές
προπονήσεις. Ο Τζιανλούκα Φέστα
έχει ξεκαθαρίσει πάντως στον
Μόρα ότι δεν χρειάζεται βιασύνη.
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Κυκλοφορεί την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου
ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

AgroNews.gr

Ο Ριχάρδος
µε τα ΚΕΑ
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Το χρυσό
το τόπι
Να πάει και σε άλλα
χέρια η Χρυσή Μπάλα εύχονται
οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι
για φέτος, αφού από το 2008 ο
Κριστιάνο Ρονάλντο µαζί µε τον
Λιονέλ Μέσι µονοπωλούν το
θεσµό. Οι υποψήφιοι πάντως θα
ανακοινωθούν στις 3 ∆εκεµβρίου
αλλά ήδη είχαµε... διαρροές.
Όπως µεταδίδει ισπανικό
ραδιοφωνικό µέσο, ο Λούκα
Μόντριτς θα είναι ο νικητής στην
ψηφοφορία για την Χρυσή
Μπάλα. Πάντα σύµφωνα µε τις
ίδιες πηγές ο χαρισµατικός
Κροάτης µέσος επικράτησε των
Κριστιάνο Ρονάλντο και
Γκριεζµάν στην τελική τριάδα,
καθώς Μπαπέ και Βαράν είχαν
µείνει εκτός νωρίτερα.
Σηµειώνεται πως ο Μόντριτς
κατέκτησε πέρυσι το τρίτο
συνεχόµενο Τσάµπιονς Λιγκ ενώ
ήταν ο ηγέτης της Κροατίας στο
περασµένο Μουντιάλ.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Καλές οι προθέσεις του
υφυπουργού Βασίλη για την χάραξη εθνικής στρατηγικής για το
βαµβάκι, µόνο να µην µείνουµε στα της
σύστασης της Οµάδας Εργασίας, στη θεωρία, και εν τέλει στο Μουσείο του Κατή, και χάσουµε το...δάσος.
Μιας
και το ‘φερε η κουβέντα και εµείς Λάρισα, ψηφίζουµε, όµως ας ενηµερώσει
κάποιος τον υφυπουργό της πλατείας
πως η δεοντολογία υπαγορεύει τα δελτία τύπου µιας σύσκεψης να διανέµονται την ίδια ηµέρα προς όλα τα µέσα,
κι όχι δύο νωρίτερα για τα λαρισαϊκά...
«Με σοφιστείες αρνούνται αποζηµιώσεις στους ροδακινοπαραγωγούς
µέσω ΕΛΓΑ», λέει ο Καρασµάνης που επιµένει γύρω από το θέµα των αποζηµιώσεων για τις βροχοπτώσεις του Ιουνίου
του 2017. ∆είχνοντας προς τον υπουργό
της πλατείας, σχολιάζει πως ξέχασε πολύ νωρίς τη δήλωσή του - κατά την ανάληψη των καθηκόντων του - ότι «τα προβλήµατα είναι γνωστά, δεν είναι ώρα για
καταγραφή αλλά για λύσεις»…
Η
Ολυµπία, πάντως διατείνεται πως ψάχνει ολιστική λύση στο θέµα των ζώων
συντροφιάς επανεκκινώντας τον διά-

λογο µε όλους τους αρµόδιους φορείς.
Σε σχετικό δελτίο τύπου, του υπουργείου, που αναφέρεται σε συνέντευξη
της σε κυριακάτικη εφηµερίδα, υπάρχει ένα συνονθύλευµα δηλώσεών της,
εµπλουτισµένο µε πληροφορίες και όποιος κατάλαβε... Τι κι αν ο Κυριάκος,
θεωρεί πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα έπρεπε να ασχολείται µόνο µε τα παραγωγικά ζώα.
Για
το θέµα της ζαχαροβιοµηχανίας, υπάρχει
κανένα νέο από το δυτικό µέτωπο; Γιατί,
οι τευτλοκαλλιεργητές ακόµα περιµένουν
τους επενδυτές και τους λευκούς ιππότες,
µπας και σώσουν τα σπίτια τους. Αν έχετε
καµιά καλύτερη προσφορά, πείτε το προτρέπουν τον υπουργό Πιτσιόρλα, οι Σερραίοι, που θεωρούν ρεαλιστική την πρόταση Καραθανάση. Μέχρι τούδε, αζαχάρωτοι και φέτος οι κουραµπίεδες.
Όλοι το έβλεπαν ότι το πράγµα βρωµούσε µε τον Αρτέµη Σώρρα κι όµως κάποιοι
έτρεχαν κοντά του. Όλοι καταλάβαιναν ότι κάτι τρέχει µε τον Ριχάρδο και το περίφηµο δίκτυό του και απλά ... τον κοιτούσαν. Θέλω να δω που θα κρυφτούν κάποιοι, όταν χάσει τους προστάτες του, ο
Ριχάρδος της αγροτεχνολογίας. O ΓΥΛΟΣ

Ο μικρομέγαλος
Παρότι βρίσκεται στη µικρότερη
κατηγορία, συµπεριφέρεται σαν τα
µεγάλα αδέρφια του, δίνοντας την
ίδια αίσθηση που έχουν οι ναυαρχίδες.
Περισσότερα για το John Deere 5125R
στο Profi ∆εκεµβρίου που κυκλοφορεί
στα περίπτερα µαζί µε την Agrenda.

Σε λίστα Forbes
ο Αντετοκούμπο
Στην ετήσια λίστα των 30 του
Forbes µπήκε ο Γιάννης
Αντετοκούµπο, ως ο αθλητής που
ξεχώρισε στην ηλικία κάτω των
30. Ο άνθρωπος-υπόδειγµα για
µικρούς και µεγάλους διαπρέπει
σε όλα, σύµφωνα µε όσα
αναφέρει και το περιοδικό. Αυτό
δείχνουν µάλλον και τα έσοδα
του Αντετοκούµπο τα οποία
αυξήθηκαν σχεδόν 500% αυτήν
τη σεζόν σε σχέση µε την
περσινή, λόγω κυρίως της
ανανέωσης συµφωνίας µε την
εταιρεία Nike, αλλά και του
συµβολαίου του µε τους Μπακς.

ΜΑΖΕΜΑ ΜΗΛΩΝ ΤΟ 1919 ΤΟΥ MANLY EDWARD MACDONALD

Οι Καναδές εργάτριες µαζεύουν µήλα. Κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, η συγκοµιδή ήταν ένα από τα πολλά καθήκοντα που ανελάµβαναν
οι γυναίκες στην πλειονότητά τους. Κάποιες αρνούνταν ακόµη και το γυναικείο ντύσιµο εν ώρα εργασίας, όπως φαίνεται και στον πίνακα.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Από την Κριμαία
ώθηση στο σκληρό

Υ

πάρχει η αίσθηση παγκοσµίως
ότι οι τιµές σκληρού σίτου στην
ελληνική αγορά ενισχύονται, αλλά αναµένεται η επιβεβαίωση,
δηλαδή αναµένεται οι αγοραστές από το εξωτερικό να ανεβάσουν τις τιµές τους ώστε να
αποτυπωθεί σε πράξη η άνοδος. Στο εσωτερικό ακούγονται υψηλές τιµές από κοτοπουλάδες (για ζωοτροφή) και από λίγους µύλους
που ψάχνουν καλή ποιότητα. Παράλληλα η
ένταση Ουκρανίας και Ρωσίας δυσκολεύει το
εξαγωγικό εµπόριο µε αποτέλεσµα να υπάρχει η αίσθηση πως θα ζητηθούν περισσότερο
αµερικάνικα αλλά και ευρωπαϊκά µαλακά.
Χρηµατιστηριακά, η αγορά είναι µουδιασµένη και δεν κάνει κάποια σηµαντική κίνηση, ενώ οι τιµές κινούνται στο εύρος των
77-78 σεντς. Οι αναλυτές αναµένουν τη συνάντηση των G20, µήπως φανεί κάποιο ενθαρρυντικό µήνυµα για τον τερµατισµό του
εµπορικού πολέµου. Στην αγορά µας σηµειώθηκαν πωλήσεις από την ΕΑΣ Μεσολογγίου και Λαµίας στα 1,50-1,52 ευρώ το κιλό επί
αυτοκινήτου, ενώ υπήρξαν και µικρ-αγορές
τουρκικών κλωστηρίων στα 77,50-78 σεντς
ανά λίµπρα µε άµεσες φορτώσεις.
Ο Παγκόσµιος ∆είκτης Τιµών Γάλακτος
έπεσε κατά 2%, φτάνοντας σε τιµή πώλησης
κατά µέσο όσο τα 2.851 δολάρια ο τόνος. Ο ίδιος δείκτης είχε δείξει µείωση κατά 0,3% στις
πρόσφατες πωλήσεις. Ακόµα, οι τιµές για το
πλήρες γάλα σε σκόνη µειώθηκαν κατά 2,9%,
στο χαµηλότερο ποσοστό µείωσης από τον Αύγουστο του 2016. Σύµφωνα µε το Reuters, οι
τιµές αναµένεται να πέσουν κι άλλο, λόγω ισχυρής προσφοράς από τη Νέα Ζηλανδία, από τους δυνατούς εξαγωγείς γαλακτοκοµικών.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
285,05

284,89
283,12

285,88

282,33

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

27/11

28/11

29/11

30/11

01/11

08/11

15/11

22/11

29/11

222

222

222

222

224

227

76,39

76,51

76,86

78,99

78,96

77,76

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

220

220

220

222

224

226

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

178

178

178

178

178

178

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

204

204

204

204

204

204

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,64

2,66

2,74

2,79

2,98

3,01

380,00

351,70

353,60

345,20

338,20

345,20

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

854,2

872,0

882,0

892,0

883,0

886,4

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

15,48

14,88

14,66

14,59

14,47

14,10

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

54,67

58,12

55,42

57,00

58,45

58,02

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

117,35

117,22

115,77

114,37

116,45

117,00

84,00

85,35

84,67

85,74

87,75

87,07

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Έβγαλε τα σπασµένα το Νευροκόπι
Η µειωµένη σοδειά γενικότερα στην Ευρώπη δίνει στην πατάτα 50 λεπτά
Ζήτηση από Κύπρο για Ηλέκτρα και Μπάµπας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες
Η µικρότερη παραγωγή σε ποσοστό 20% από πέρυσι, σε συνδυασµό µε τα µειωµένα
αποθέµατα και τη µείωση της ευρωπαϊκής
σοδειάς λόγω ξηρασίας έγραψαν φέτος µια
πολύ καλή εµπορική χρονιά για την πατάτα Νευροκοπίου. Από το καλοκαίρι κιόλας
η ποικιλία Spunta έπιασε τιµή στα 50 λεπτά το κιλό, όταν την αντίστοιχη εποχή πέρυσι οι καλλιεργητές πληρώνονταν µέχρι
10 λεπτά. Αυτή την περίοδο στην αγορά διακινούνται οι ποικιλίες Ηλέκτρα και Μπάµπας µε τις τιµές κατά µέσο όρο στα 35 λε-

10 λεπτά

24/11

24/10

Πέρυσι η τιµή παραγωγού για την
πατάτα Νευροκοπίου
µεσοσταθµικά δεν ξεπέρασε
τα 10 λεπτά το κιλό

Νευροκόπι
Πατάτες

(λεπτά το κιλό)

Spunta (φέτος)

50

Spunta (πέρυσι)

10

Ηλέκτρα και Μπάµπας (φέτος)

35

Ηλέκτρα και Μπάµπας (πέρυσι)

12
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ομάδα

Ιδρύθηκε µια Οµάδα Παραγωγών πατάτας στο Νευροκόπι που έχει αναλάβει την
εµπορία του προϊόντος

πτά, όταν πέρυσι κυµάνθηκαν στα 12 λεπτά.
Σύµφωνα µε τους παραγωγούς της περιοχής, η φετινή χρονιά έβγαλε τα «σπασµένα» της περσινής πολύ κακής σεζόν. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι η παραγωγή ήταν µειωµένη κατά 20% από πέρυσι λόγω
των πολλών βροχών την άνοιξη και επειδή η ευρωπαϊκή παραγωγή ήταν µικρότερη λόγω ξηρασίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι την περίοδο αυτή έρχονται Κύπριοι έµποροι να αγοράσουν πατάτες αφού η παραγωγή τους δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.

Στήριξη

Μειωµένη ήταν φέτος η παραγωγή πατάτας στην Ευρώπη
και την Κύπρο λόγω καιρικών
συνθηκών
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

84.00

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
2.000

230

82.00

200

81.00

220

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500
160

180

210

Παρθένο

170

190

80.00
78.00

Εξτρα
παρθένο

180

210

1.000

150

170

76.00
200

74.00
72.00

190

IOYN

77,76

IOYΛ

σέντς/λίµπρα

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

Η µουδιασµένη αγορά βρίσκεται εν
αναµονή της σύσκεψης των G20 για
κάποια σχετική εξέλιξη, ενώ το ισχυρό
δολάριο δεν βοηθά.

29
IOYN

227
¤/τόνος

29
IOYΛ

29
ΑΥΓ

29
ΣΕΠ

29
ΟΚΤ

29
ΝΟΕ

Για δεύτερη συνεχόµενη εβδοµάδα
οι τιµές στη λίστα της Φότζια
σηµειώνουν άνοδο κοντά
στα 3 ευρώ ανά τόνο.

150

500

140

160

0

130

29
IOYN

178
¤/τόνος

29
IOYΛ

29
ΑΥΓ

29
ΣΕΠ

29
ΟΚΤ

29
ΝΟΕ

Παρά την αυξητική τάση που
παρουσιάζουν σκληρά και µαλακά
σιτάρια, το καλαµπόκι παραµένει
σταθερό το τελευταίο διάστηµα.

29
IOYΛ

29
ΑΥΓ

204

¤/τόνος

29
ΣΕΠ

29
ΟΚΤ

29
ΝΟΕ

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

29
ΟΚΤ

05
NOE

ΟΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΝΟΥΝ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Ελπίδες για συµφωνία Τραµπ και Τζίνπινγκ στη Σύνοδο των G20 στο Μπουένος Άιρες
Επιταγές εκκαθάρισης στα 47 λεπτά έκοψε ο Κρουστάλης, άδικο φωνάζουν οι Μακεδόνες
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Με «στενότητα» στη φυσική αγορά, πολλή γκρίνια από όλες τις πλευρές και τιµή περί τα 52 λεπτά το κιλό για το σύσπορο στο χωράφι δείχνει να κλείνουν
οι τιµές τη φετινή σεζόν στο βαµβάκι.
Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και οι
παραγωγοί που παρέδωσαν στα εκκοκκιστήρια και εισέπραξαν µια προκαταβολή, περιµένουν να δουν πού θα «κάτσει» η µπίλια της εξόφλησης.
Τα βλέµµατα τώρα είναι στραµµένα
στη Σύνοδο των G20 στο Μπουένος Άιρες, το διήµερο 30 Νοεµβρίου µε 1η ∆εκεµβρίου, στο περιθώριο της οποίας ο
Ντόναλντ Τραµπ θα συναντηθεί µε τον
πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, µε τις
πληροφορίες να κάνουν λόγο για επίτευξη εµπορικής συµφωνίας.
Προς το παρόν δουλειές δεν γίνονται, οι εµπορικοί οίκοι έχουν αγοράσει σε υψηλές τιµές και δυσκολεύονται
να πουλήσουν, οι εκκοκκιστές έχουν
ακόµα αρκετά στοκ, οι φορτώσεις κι-

νούνται µε πολύ αργό ρυθµό, ενώ η
δραστηριότητα της Τουρκίας και της
Αιγύπτου είναι… χλιαρή.
Η ζήτηση αυτές τις µέρες αφορά µόνο τα λευκά βαµβάκια µε καλά χαρακτηριστικά και φορτώσεις για αργότερα, σε επίπεδα τιµών όχι ιδιαίτερα υποσχόµενα, καθώς κυµαίνονται µέχρι
τα 2 σεντς πάνω από τις αντίστοιχες τιµές Μαρτίου ’19. Σηµειωτέον ότι οι Αµερικανοί τα βαµβάκια µε υποδεέστερη ποιότητα τα «σκοτώνουν» για να
φεύγουν γρήγορα, γεγονός που οδηγεί την αγορά -και κατ’ επέκταση και
τη χώρα µας- σε αντίστοιχες κινήσεις
για να παραµείνουµε ανταγωνιστικοί.
Πιο εκρηκτική είναι η κατάσταση
στη Μακεδονία, µε τους παραγωγούς
να τονίζουν µε ξεκάθαρο τρόπο πως οι
τιµές που ακούγονται µπορούν να γίνουν δεκτές «µόνο ως προκαταβολές».
Σε σύσκεψη, µάλιστα, στα µέσα της εβδοµάδας στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας
έγινε γνωστό ότι ο Κρουστάλης έκοψε
επιταγές εκκαθάρισης στα 47 λεπτά το
κιλό, την ώρα που ο Ουσουτζόγλου δεν

Με γνώµονα την ποιότητα
προχωρούν το τελευταίο
διάστηµα σε πράξεις
ελάχιστοι µύλοι στην εγχώρια
αγορά σκληρού σιταριού, ενώ
παράλληλα οι βιοµηχανίες
παραγωγής ζωοτροφών,
κυρίως για πουλερικά, είναι
διατεθειµένες να βάλουν το
χέρι πιο βαθιά στην τσέπη.
Την ανοδική πρόθεση της
τιµής σκληρού φαίνεται πως
επιβεβαιώνουν οι παγκόσµιες
αγορές, µε τη λίστα της
Φότζια να αλλάζει προς τα
πάνω για δεύτερη φορά τις
τιµές και στα σκληρά και στα
µαλακά. Ταυτόχρονα στον
Καναδά, ο απότοµος
χειµώνας άφησε µεγάλη
ποσότητα σκληρού σίτου
στο χωράφι, γεγονός που
οδήγησε στην υποβάθµιση
της ποιότητας. Σύµφωνα µε
τον καναδικό Τύπο, όλες
αυτές οι ποσότητες θα
διατεθούν στην εσωτερική
αγορά, για ζωοτροφές ως επί
το πλείστον, στα 235 µε 240
καναδικά δολάρια ο τόνος.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ
Η φετινή παραγωγή
εκκοκκισµένου δείχνει
να φτάνει τελικά τους
320.000 τόνους

Η δραστηριότητα Αιγύπτου και
Τουρκίας παραµένει ακόµα υποτονική.

Οι µεγάλες ισπανικές εταιρείες
τυποποίησης περιµένουν τα
ελαιοτριβεία της Ιβηρικής να µπουν
σε ρυθµό προτού κάνουν κάποια κίνηση.

3,01
¤/κιλό

Στραβά κάθεται η µπίλια εξόφλησης βάµβακος

έχει ακόµα κάνει καµία κίνηση.
Την ίδια ώρα η Ένωση Λαµίας, που
αγόρασε στα 52 λεπτά παραδοτέα στο
εκκοκκιστήριο και στα 50 λεπτά από το
χωράφι, ακούγεται ότι «µέχρι στιγµής
έχει εξοφληθεί το 95% των παραγωγών της». Σηµειωτέον ότι στο εκκοκκιστήριο της ΕΑΣ, το οποίο από φέτος
ενοικιάζεται από τη Βιολάρ (Μάρκου),
υπολογίζεται ότι παραδόθηκαν 5,5-6
εκατ. τόνοι σύσπορο, µε την πλειοψηφία των προκαταβολών να διαµορφώνεται στα 45 λεπτά.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνει σαφές ότι η εξόφληση των παραγωγών θα εξαρτηθεί από τις τιµές στις
οποίες έχουν πωλήσει τα εκκοκκιστήρια µέχρι σήµερα τα βαµβάκια τους.

Ευχάριστη έκπληξη για το βαµβάκι η ενδυνάµωση του δολαρίου
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH
Οι τιµές συµβολαίων Μαρτίου ‘19 εξακολουθούν να
κινούνται εντός στενού εύρους, κυρίως µεταξύ 77-78
σεντς ανά λίµπρα, αδυνατώντας να λάβουν µια σαφή
κατεύθυνση. Η πρόσφατη πίεση οφείλεται κυρίως στην
ενδυνάµωση του δολαρίου και στην πτώση του πετρελαίου,
όχι όµως σε κάποια αλλαγή στα θεµελιώδη. Οι πρόσφατες
πωλήσεις εξαγωγές αµερικανικής σοδειάς ήταν σαφώς
βελτιωµένες, αλλά η είδηση αυτή δεν ήταν αρκετή για να
τραβήξει την αγορά υψηλότερα. Τα βλέµµατα των
αναλυτών είναι στραµµένα στη συνάντηση των G20,
µε την ελπίδα πως θα φανούν κάποια ενθαρρυντικά
σηµάδια για τον τερµατισµό του εµπορικού πολέµου.

11/20/2018 77.43
11/21/2018 78.78
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
11/23/2018 77.22
Η ενδυνάµωση της τουρκικής λίρας έδωσε τη δυνατότητα
11/26/2018 78.58
σε κλώστες να αγοράσουν έστω κάποιες µικρές ποσότητες
11/27/2018 77.88
στα επίπεδα των 77,50 µε 78 σεντς ανά λίµπρα επί
αυτοκινήτου µε άµεσες φορτώσεις. Παράλληλα η ΕΑΣ
Μεσολογγίου πούλησε στα 1,525 ευρώ το κιλό πρώτα
βαµβάκια µέσω διαγωνισµού, ενώ λίγο νωρίτερα η ΕΑΣ
Λαµίας είχε πουλήσει στο 1,50 ευρώ το κιλό δεύτερες
ποιότητες. Η σοδειά εξακολουθεί να είναι πίσω σε
πωλήσεις και φορτώσεις σε σχέση µε τα προηγούµενα
χρόνια, ενώ παράλληλα η φετινή παραγωγή εκκοκκισµένου
δείχνει να φτάνει τελικά τους 320.000 τόνους. Ευχάριστη
είναι η ενδυνάµωση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

26
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19
NOE

11
NOE

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΟΥ 2019
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Συνεδρίαση 27/11/18
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Δεκέμβριος '18
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Μάρτιος '19

77,88
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Περιθώρια ανόδου των τιµών ελαιολάδου
αφήνει η περιορισµένη παραγωγή
gogos@agronews.gr

Η συγκοµιδή µέσα στο επόµενο δεκαπενθήµερο αναµένεται
να πλησιάσει προς το τέλος της
σχεδόν σε όλες τις βασικές ελαιοκοµικές περιοχές της χώρας,
µε την ποιότητα να βελτιώνεται
σε Λακωνία και Κρήτη, αφού το
κρύο, ο αέρας και η βροχή ξεφόρτωσαν τα δέντρα από αρκετούς καρπούς χτυπηµένους από
ασθένειες. Ταυτόχρονα οι τιµές
παραµένουν σταθερές, όταν δεν
ακολουθούν µια ελαφρώς ανοδική τάση, κάτι που όµως µένει
να επιβεβαιωθεί τις πρώτες µέρες του ∆εκεµβρίου, όταν βγει
στις αγορές µεγάλος όγκος ελαιολάδου, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ισπανία, η
οποία σήκωσε τους διακόπτες
στα ελαιοτριβεία της.
Σε ορισµένες περιοχές, όπως
για παράδειγµα στους Αγίους
Αποστόλους της Λακωνίας, έχει ήδη από τώρα σχεδόν ολοκληρωθεί η συγκοµιδή, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του εκεί συνεταιρισµού Παναγιώτη Μπατσάκη, µε το λιγοστό ελαιόλαδο που έχει αποµείνει, σχεδόν
ένα βυτίο, να έχει ήδη προπουληθεί στα 4,10 ευρώ το κιλό, τιµή που διατήρησε σχεδόν όλο
αυτό το διάστηµα.
Το ίδιο και στην περιοχή της
Ερµιονίδας, όπου το 70% της συγκοµιδής έχει ολοκληρωθεί, όπως εκτιµά ο πρόεδρος ΑΣ «Θερµασία ∆ήµητρα», Κωνσταντίνος
Μέλλος. Σύµφωνα µε τον ίδιο,

ΚΡΗΤΗ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ)

3,70 – 4
2,90 – 3,20
2,80

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΕΓΧΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Με περσινά ελαιόλαδα για τυποποίηση κινείται ως επί το πλείστον
η εγχώρια βιοµηχανία, καθυστερώντας τις αγορές φρέσκου

µέχρι τις αρχές του 2019, τα αποθέµατα σε φρέσκα ποιοτικά ελαιόλαδα αναµένεται να έχουν
εξαντληθεί, γεγονός που θα οδηγήσει σε µια σχετική αύξηση της τιµής, που ίσως επηρεάσει και καλά ελαιόλαδα µε ελαφρώς µεγαλύτερες οξύτητες.
Η τιµές παραγωγού στα Χανιά
κυµαίνονται στα 2,90 µε 3 ευρώ
ανά κιλό, µε την παραγωγή να
προχωράει χωρίς προβλήµατα
και υπολογίζεται ότι θα φτάσει
τους 25.000 τόνους περίπου.
Το αµέσως επόµενο διάστηµα
θα είναι κρίσιµο για τις τιµές, α-

ΕΡΜΙΟΝΙ∆Α

2,30 – 2,40

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΑΣΣΟΙ

φού τότε θα κριθεί το κατά πόσο και το εάν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε αυτές, σύµφωνα µε τον Νίκο Ρενιέρη, υπεύθυνο πωλήσεων σε εξαγωγική εταιρεία µε έδρα τα Χανιά.
Αυτό γιατί, όπως εκτιµά ο κ. Ρενιέρης, η παραγωγή της Ισπανίας, της οποίας η συγκοµιδή ξεκίνησε αυτές της µέρες, εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων όλο αυτό το διάστηµα, θα δώσει
το στίγµα της και αυτή τη χρονιά. Πάντως στο ξεκίνηµά της,
δεν έχουν αναφερθεί ποιοτικά
ή ποσοτικά προβλήµατα. Ταυτόχρονα η Ιταλία αντιµετώπισε
τεράστια προβλήµατα και η παραγωγή θα είναι πολύ χαµηλή.
Ειδικότερα, στην Ισπανία, τόσο οι παραγωγοί όσο και οι έµποροι δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συναλλαγές µεταξύ τους, οι πρώτοι γιατί προσπαθούν να εκµεταλλευ-

Στην τελευταία πράξη ο Α.Σ
Ζαρού αγόρασε ελαιόλαδο µε
τιµή στα 3,20 ευρώ το κιλό,
µε τον πρόεδρό του Μανώλη
Ροµπογιαννάκη να ευελπιστεί
πως λόγω µειωµένης παραγωγής οι τιµές θα βελτιωθούν

τούν την έλλειψη σε ελαιόλαδο
στην βιοµηχανία µεταποίησης,
και οι δεύτεροι γιατί αναµένουν
οι δραστηριότητα των ελαιοτριβείων να φτάσει στο µάξιµουµ
των αποδόσεων. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εξαιρετικά
παρθένα ελαιόλαδα στην αγορά αυτή, είτε παλιά είτε φρέσκα,
µε τις τιµές στα παρθένα να κυµαίνονται στα 2,60-2,70 ευρώ ανά κιλό, ενώ για όσα φετινά εντοπίζονται και είναι διαθέσιµα,
δεν πωλούνται για λιγότερο από 3,40 ευρώ ανά κιλό, µε ταβάνι τα 3,60. Στόχος των Ισπανών
παραγωγών, που επαναλαµβάνεται µε κάθε ευκαιρία, είναι να
µην πουληθεί ούτε κιλό ελαιολάδου σε τιµή χαµηλότερη του
κόστους, µε την ένταση µεταξύ
αυτών και των µεγάλων σουπερµάρκετ να κλιµακώνεται, αφού
στην λιανική, γνωστές αλυσίδες
υπολογίζεται πως έχουν κέρδος
ενός ευρώ ανά συσκευασία ελαιολάδου, την στιγµή που οι παραγωγοί µετά βίας πληρώνουν
τις υποχρεώσεις τους.

Από 30 µέχρι και 50% αύξηση στην τιµή
φέρνει η µειωµένη παραγωγή στην Ιταλία
Με το σύνθηµα «κάτω από τα
8 ευρώ δεν είναι 100% έξτρα
παρθένο ιταλικό» πιέζουν οι
οργανώσεις και οι συνεταιρισµοί ελαιοπαραγωγών στην Ιταλία, προκειµένου να αυξηθεί η τιµή του προϊόντος τους,
το οποίο φέτος θα είναι χαµηλότερο των αρχικών, συγκρατηµένων εκτιµήσεων.
Μάλιστα, σύµφωνα µε δηµο-

σιεύµατα του ιταλικού Τύπου,
αυτή δεν θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 200.000 τόνους. Κατά
44% έχει αυξηθεί η τιµή σε σχέση µε την ίδια περίοδο πέρυσι,
φτάνοντας τα 6,5 ευρώ το κιλό, από τα 4,5 ευρώ που ήταν.
Μάλιστα σύµφωνα µε την
Corriere Della Sera, ορισµένοι παραγωγοί πουλάνε ακόµα και σε διψήφια νούµερα. Ό-
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Κρίσιµο το πρώτο 15νθήµερο του Δεκεµβρίου που οι Ισπανοί βγαίνουν στην αγορά
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Agrenda

πως χαρακτηριστικά αναφέρει
ο πρόεδρος της Italy Olivicola
Τζενάρο Σίκολο, «η φτωχή συγκοµιδή που είχαµε φέτος, έχει
οδηγήσει σε µια κατακόρυφη
αύξηση της τιµής στο ράφι για
το ιταλικό ελαιόλαδο, το οποίο
δεν µπορεί να είναι πραγµατικά ιταλικό φέτος, αν πωλείται για λιγότερο από 7,50 µε
8 ευρώ το κιλό».

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ
ΤΗN ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΟ∆ΟΥ

Σ

την ελληνική αγορά υπάρχει η αίσθηση πως θα έρθουν καλύτερες µέρες για
τα σκληρά σιτάρια, απλά
προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί
αυτό από την πλευρά της εξαγωγής.
Οι Ιταλοί αγοραστές βρίσκονται στα
επίπεδα των 205 ευρώ ο τόνος FOB
για τα χαµηλής ποιότητας σκληρά,
ενώ για τα ποιοτικά ακόµα θέλουν
να αγοράσουν στα 215 ευρώ ο τόνος FOB. Πρόκειται όµως για τιµές
οι οποίες για την ώρα απορρίπτονται από τους περισσότερους πωλητές. Εσωτερικά ακούγονται καλές
τιµές από τη ζωοτροφή, στα 200 ευρώ ο τόνος επί αυτοκινήτου, ενώ δεν
λείπουν και κάποιες υψηλές τιµές
από µεγάλους µύλους όταν πρόκειται για εξαιρετικής ποιότητας σίτου.
Στα σκληρά
στάρια,
στη νέα
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ λίστα της Φόpapadogiannis@
τζια είχαµε άagronews.gr
νοδο για δεύτερη εβδοµάδα
κατά 3 ευρώ για κάθε κατηγορία. Για
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78
kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη
12,5% η τιµή αποθήκης παραγωγού
διαπραγµατεύεται στα 222-227 ευρώ
ο τόνος. Για τα µεταβροχικά (βρεγµένα) µε ειδικό βάρος 77-78 kg/hl
στα 210-215 ευρώ ο τόνος, ενώ για
χαµηλότερο βάρος 75/76 kg/hl στα
200-205 ευρώ ο τόνος.
Στην τοπική αγορά οι Ιταλικοί µύλοι προσπαθούν να χωνέψουν τα
νέα επίπεδα τιµών αγοράζοντας για
την ώρα τις απολύτως απαραίτητες
ποσότητες. Σηµειωτέον ότι στην ιταλική αγορά οι µύλοι αγοράζουν τα
ποιοτικά σιτάρια στα επίπεδα των
240 ευρώ ο τόνος παραδοτέα στις
εγκαταστάσεις τους. Την ίδια ώρα,
στη Γαλλία φαίνονται σηµάδια ισορροπίας της αγοράς στα 210 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι,
µε τη ζήτηση στην φυσικά αγορά
δεν είναι ιδιαίτερα έντονη.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο τα
µαλακά σιτάρια κινούνται ανοδικά
σε συνέχεια της πώλησης 120.000
τόνων αµερικανικών µαλακών σε
διαγωνισµό της Αιγύπτου. Παράλληλα, τα πρόσφατα γεωπολιτικά επεισόδια µεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν βοηθούν τις νέες πωλήσεις
και εξαγωγές των εν λόγω σοδειών,
µε αποτέλεσµα οι ΗΠΑ να κερδίζουν
την προτίµηση των αγοραστών.
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WTO-RABOBANK

Η ενέργεια, το διεθνές εµπόριο, οι κινήσεις των ξένων συναλλαγµάτων καθώς και ακραία καιρικά φαινόµενα αλλά και ασθένειες είναι οι παράγοντες
που προβάλλονται ως «ρίσκα» από διεθνείς εµπορικούς οίκους για τη σταθερότητα των τιµών των αγροτικών εµπορευµάτων το 2019.

Ενέργεια και ισοτιµίες ορίζουν τα αγροτικά προϊόντα το 2019
1

ΟΙ ΤΙΜΕΣ της ενέργειας και των λιπασµάτων αποτελούν ένα από τους
τέσσερεις βασικούς παράγοντες που
σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα (WTO) θα καθορίσουν την πορεία
των τιµών το ερχόµενο έτος. Αυτές,
λοιπόν, έχουν ισχυροποιηθεί σηµαντικά τα τελευταία δυο χρόνια, αναµένεται να αυξηθούν κατά 1% και 2%

αντίστοιχα µέσα στο 2019. Υψηλότερες του αναµενοµένου τιµές για την
ενέργεια θα επιφέρουν ανοδική πίεση στις τιµές σιτηρών και ελαιούχων σπόρων. Ενδεικτικά, µια αύξηση
10% στην τιµή της ενέργειας, επιφέρει αύξηση στις τιµές των λιπασµάτων 6% και στην τιµή των σιτηρών
και των βρώσιµων ελαίων κατά 2%.

3

ΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ συνέπειες στις
τιµές των τροφίµων εξαρτώνται από
την ένταση της εµπορικής σύγκρουσης καθώς και από τις αλλαγές στην
παραγωγή αλλά και στις νέες καταναλωτικές συνήθειες. Για παράδειγµα, η αντικατάσταση της σόγιας µε
καλαµπόκι στις ζωοτροφές ή του σο-

γιέλαιου µε φοινικέλαιο ή λάδι ελαιοκράµβης για ανθρώπινη κατανάλωση. Επιπλέον, µια κλιµάκωση των υφιστάµενων εµπορικών φραγµών ή
η επέκταση των δασµών και σε άλλα εµπορεύµατα, µπορεί να συµπιέσει περαιτέρω τις τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων.

5

Η RABOBANK αναµένει ότι η διάδοση
της αφρικανικής πανώλης των χοίρων θα συνεχίσει να έχει παγκόσµιο
αντίκτυπο στην παραγωγή χοιρινού
κρέατος, αποδεικνύοντας ότι είναι ιδιαίτερα επιβλαβής στην Κίνα µε µείωση προσφοράς, αύξηση τιµών και

εισαγωγών. Η Ευρώπη εξακολουθεί
να αντιµετωπίζει µεγάλη προσφορά
χοιρινού κρέατος και αυτό θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερο ζήτηµα εάν η έκρηξη της ασθένειας πλήξει τα επίπεδα παραγωγής και οδηγήσει σε
µείωση των εξαγωγικών ευκαιριών.

2

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ διαµάχες καθιστούν
το περιβάλλον των τιµών των αγροτικών εµπορευµάτων ασταθές. Οι
δασµοί της Κίνας στην αµερικανική σόγια οδήγησαν σε µια µείωση της τιµής της κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού. Συνδυαστικά µε
τους δασµούς, και άλλες ενέργειες από χώρες που αποτελούν µε-

γάλους παραγωγούς και εξαγωγείς τροφίµων µπορούν να επηρεάσουν τις τιµές των τροφίµων. Ως
τέτοια µπορεί να θεωρηθεί το πακέτο ενίσχυσης 12 δολαρίων από
την κυβέρνηση των ΗΠΑ που προβλέπει την αγορά από τους Αµερικανούς αγρότες των προϊόντων
τους, ως µέσο στήριξης.

4

H ΙΣΟΤΙΜΙΑ του αµερικανικού δολαρίου µε άλλα συναλλάγµατα έχει ήδη επηρεάσει τις τιµές και µάλιστα
θα µπορούσε να έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο στο µέλλον. Η αξία του δολαρίου έχει αυξηθεί κατά 10% από
τον Απρίλιο του 2018, ενώ µια επιπλέον ενίσχυση του δολαρίου µπο-

ρεί να πιέσει τις τιµές των εµπορευµάτων. Ενδεικτικά σηµειώνεται πως
µια αναβάθµιση της αξίας του δολαρίου κατά 10% έναντι άλλων συναλλαγµάτων µεταφράζεται σε µια
υποχώρηση 5% στις τιµές των εµπορευµάτων, που διαπραγµατεύονται
σε διεθνές επίπεδο.

6

ΜΕ ΜΙΑ 80% πιθανότητα να εκδηλωθεί µέχρι το τέλος του χειµώνα στο
βόρειο ηµισφαίριο το φαινόµενο Ελ
Νίνιο, η Rabobank αναµένει ότι αυτό θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη αβεβαιότητα µεταξύ των αγορών βασικών αγροτικών προϊόντων. Ο και-

ρός αυτός µπορεί να σηµαίνει αύξηση της παραγωγής σιταριού στον αµερικανικό νότο, ενώ εάν το φαινόµενο κορυφωθεί, οι αποδόσεις σε
καλλιέργειες καφέ και η παραγωγή φοινικέλαιου και ζάχαρης, είναι
πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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ΠΗΓΗ: WTO
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Περιθώρια ανοδικής τάσης
σε σιτηρά και φυτικά έλαια
Την τάση ύφεσης που σηµείωσαν µέσα στο 2018 αναµένεται να ανατρέψουν οι τιµές στο κρέας και τα φυτικά έλαια,
ενώ τα σιτηρά θα συνεχίσουν την ανοδική πορεία που σε
γενικές γραµµές διατήρησαν το έτος αυτό, σύµφωνα µε
έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας (WTO), εφόσον τα «ρίσκα» που αναλύονται παραπάνω δεν εκδηλωθούν ή δεν
κλιµακωθούν. Άλλωστε και η έκθεση της Rabobank υπογραµµίζει πως είναι πιθανό να µην εκδηλωθούν.
Οι τιµές για τα σιτηρά αναµένεται να αυξηθούν κατά 1 %
µέσα στο 2019, έπειτα από µια αύξηση που γνώρισαν το
2018, που υπολογίστηκε στο 10%. Ταυτόχρονα, η τιµή στα

φυτικά έλαια αλλά και η τιµή για το κρέας αναµένεται να
αυξηθούν το 2019, αντιστρέφοντας µια τάση ύφεσης που
σηµείωσαν αυτή τη χρονιά, η οποία υπολογίζεται στο 2%.
Οι συνθήκες καλλιέργειας των περισσότερων σιτηρών
και ελαιούχων σπόρων ήταν για την τρέχουσα εµπορική
περίοδο (Σεπτέµβριος 2019-Αύγουστος 2019), ευνοϊκές.
Οι εκτιµήσεις για την περίοδο 2018-2019 αναθεωρήθηκαν αυξητικά για προϊόντα όπως το ρύζι, το καλαµπόκι
και η σόγια. Εξαίρεση αποτελεί το σιτάρι, το οποίο υπέστη
ορισµένες απώλειες στη σοδειά του εξαιτίας του κύµατος
καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία
το περασµένο καλοκαίρι. Συνολικά η προσφορά σιτηρών
για την τρέχουσα εµπορική περίοδο αναµένεται να φτάσει
τους 3,104 τόνους ξεπερνώντας τις προσδοκίες για φέτος,
αφού ο όγκος είναι οριακά µεγαλύτερος σε σχέση µε την
προηγούµενη χρονιά, των 3,094 τόνων. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 29/11
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
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26/11
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Το θετικό σχέδιο της Τράπεζας
της Ελλάδας δίνει ώθηση στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών
∆ηµοσιοποιώντας η Moody’s, την πρώτη ανάλυση που
τάχθηκε µε θετικά λόγια στις πρωτοβουλίες της
Τράπεζας της Ελλάδος προκειµένου να αντιµετωπιστεί
το πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων στις
τράπεζες, έδωσε κίνητρο στου αγοραστές να επέµβουν
και να δείξουν ότι βρίσκονται σε επαφή µε την ελληνική
αγορά, ξεκολλώντας µετά από αρκετές εβδοµάδες από
τα επίπεδα των 600 µονάδων το χρηµατιστήριο. Έτσι
το χρηµατιστήριο Αθηνών, ανέβασε σε ικανοποιητικά
επίπεδα τη συναλλακτική δραστηριότητα.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,2300+29,21%
ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.

1,0700+28,92%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

0,4550+20,37%

ΑΝ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ.Α ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0480+20,00%
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

0,6310+14,73%

REDS A.E. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠ0,7000-9,68%
MEDICON HELLAS A.E.

1,1300 -5,83%

O σπαγκο...
...ραμμένος
ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Ο Αγροτικός
Οίκος Σπύρου ανακοίνωσε ότι η
έκτακτη γενική συνέλευση των
µετόχων της στις 22 Νοεµβρίου
δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω µη
απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί
του θέµατος της ηµερησίας διατάξεως.
Θα ακολουθήσει επαναληπτική γενική
συνέλευση δυνάµει πρόσκλησης της
∆ιοίκησης, που θα δηµοσιευθεί εντός
των νοµίµων προθεσµιών.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Την παράταση κατά δύο
έτη της διάρκειας του κοινού οµολογιακού
δανείου ποσού 14.035.000 ευρώ που
εξέδωσε η εταιρεία στις 5/9/2013
ενέκρινε η γενική συνέλευση της
Εβροφάρµας. Στη γενική συνέλευση
παρευρέθηκαν µέτοχοι, που
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76,02% του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Η µείωση του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω
ακύρωσης ιδίων µετοχών και η εκλογή
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα
βρεθούν στο επίκεντρο της ετήσιας
τακτικής γενικής συνέλευσης των
µετόχων της Επίλεκτος
Κλωστοϋφαντουργία, που θα γίνει Τη
∆ευτέρα 17 ∆εκεµβρίου 2018.

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-∆ΡΟΜΕΑΣ0,1960 -5,77%
ΕΜΠ.ΕΙΣ.ΑΥΤ/ΤΩΝ,∆ΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧ ΘΑΛ,7500-5,66%
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0,2200 -3,93%

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

Moνάδες Μεταβολή
25.275,63 - 0,36%
7.244,64 - 0,64%
3.188,95 +0,65%
7.066,02 +0,88%
11.347,54 +0,43%
5.024,67 +0,83%
9.012,91 +1,33%
22.262,60 +0,39%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
FED
EKT

Επιτόκιο

Τιµή

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

Τελευταία
αλλαγή
23.08.2018
23.08.2018
23.08.2018
08.08.2018
10.07.2018
21.04.2018
21.08.2018
21.08.2018

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Σε διεθνή
συνάντηση στο Παρίσι, για την
συνδιαµόρφωση των παγκόσµιων Αρχών
για το Περιβάλλον στο πλαίσιο του
προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών
συµµετείχε η Πειραιώς, µόνη ελληνική
τράπεζα που συµµετέχει ενεργά, µαζί µε
άλλες 27 τράπεζες από όλο τον κόσµο.
Οι Αρχές εισέρχονται τώρα σε εξάµηνη
περίοδο δηµόσιας διαβούλευσης, και θα
τεθούν προς υπογραφή από όλες τις
τράπεζες, στη Γενική Συνέλευση των
Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη τον
Σεπτέµβριο του 2019.

Αναδουλειές φέρνει
ο καινούργιος χρόνος
Μακριά από την ευρωπεριφέρεια λέει η SocGen
Θέλει χρόνο η ελληνική επιστροφή στις αγορές
Περαιτέρω πτωτική πορεία για τους παγκόσµιους δείκτες µετοχών το επόµενο
δωδεκάµηνο, βλέπει η Societe Generale
επισηµαίνοντας πως η προοπτική ύφεσης
της αµερικανικής οικονοµίας στις αρχές
ή τα µέσα του 2020 θα επηρεάσει τις αγορές µετοχών έντονα στο β’ εξάµηνο του
2019. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, η τράπεζα συστήνει στους επενδυτές να µείνουν
µακριά από τις µετοχές της περιφέρειας.
Μια πιθανή ανάκαµψη της οικονοµίας
της ευρωζώνης µετά από µια σειρά από
απογοητευτικά τρίµηνα, το τέλος των εµπορικών εντάσεων και η συµφωνία για
το Brexit, θα µπορούσε να υποστηρίξει τις
αποτιµήσεις µετοχών της ευρωζώνης στις
αρχές του 2019. Ωστόσο, η ανοδική πορεία θα είναι πιθανόν περιορισµένη καθώς η δυναµική των κερδών έχει εισέλθει σε αρνητικό έδαφος. Όσον αφορά το
β’ εξάµηνο του έτους, η αύξηση των επιτο-

κίων της ΕΚΤ τον Σεπτέµβριο θα αποτελέσει πηγή αστάθειας και θα ωθήσει το ευρώ και τις αποδόσεις των οµολόγων της
περιοχής σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα,
επισηµαίνει η SocGen.
Στα της Ελλάδας που είναι εκτός αγορών για σχεδόν ένα χρόνο, οι Financial
Times γράφουν πως χρειάζεται πολύ
για να επανακτήσει τη συµµετοχή της
τους επόµενους λίγους µήνες. «Η αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήλπιζε να εκδώσει 10ετές οµόλογο λίγες εβδοµάδες
αφότου η χώρα θα έβγαινε από το πρόγραµµα διάσωσης, ως σινιάλο στους επενδυτές ότι η Ελλάδα επέστρεψε στην
κανονικότητα», γράφουν οι FT, σηµειώνοντας ότι αντ΄αυτού ανέβαλε σιωπηλά
µια έκδοση-ορόσηµο µετά το παρατεταµένο sell off στην ιταλική αγορά, γεγονός που οδήγησε υψηλότερα το κόστος
άντλησης νέων κεφαλαίων.

Φαντάσματα

Chiquita

Ο Οίκος Johnnie Walker ανακοίνωσε
ένα νέο περιορισµένης έκδοσης blend,
αυτό του Johnnie Walker Blue Label
Ghost and Rare Port Ellen. Πρόκειται
για το δεύτερο Βlended Whisky από
τα σπάνια αποθέµατα του Johnnie
Walker Blue Label και συγκεκριµένα
από αναντικατάστατα ουίσκι από
αποστακτήρια «φαντάσµατα». Θα είναι
διαθέσιµα στην Ελλάδα 17 ∆εκεµβρίου.

Η premium µπανάνα Chiquita
αναδείχθηκε ως το καλύτερο σνακ για
µετά την άσκηση από τον θεσµό
Shape Snack Awards 2018. Ο
συγκεκριµένος διαγωνισµός
πραγµατοποιείται από το περιοδικό
Shape για 4η συνεχή χρονιά µε στόχο
να αναδείξει στο ευρύ κοινό τα πιο
υγιεινά, νόστιµα σνακ, µε λίγες
θερµίδες και για όλες τις ώρες.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Τι χρειάζεται να έχουν κατά νου
οι αγρότες για το κλείσιμο του έτους

Π

λησιάζουµε στο τέλος του χρόνου και καλό είναι να δούµε τα δικαιολογητικά που
χρειάζεται να συγκεντρώσει ο αγρότης,
προκειµένου να διαµορφώσει το αποτέλεσµα προς φορολόγηση.

Τιµολόγια
Για τις πωλήσεις παραχθέντων προϊόντων
αναγκαία είναι η παραλαβή των τιµολογίων

Εργόσηµα
Τα εργόσηµα αν δεν
εισπραχθούν από το
δικαιούχο σε συγκεκριµένο διάστηµα επιστρέφονται στον παραγωγό

ΕΣΟ∆Α
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ: Τον Οκτώβρη καταβλήθηκε µέρος της βασικής ενίσχυσης. Αναµένεται να καταβληθούν, η
εξόφληση της βασικής ενίσχυσης,
το πρασίνισµα, ίσως και κάποιες άλλες. Εάν γίνει αυτό, τότε θα έχουµε
πλήρη εικόνα όσον αφορά τη φορολόγηση της βασικής από το 1ο
ευρώ και θα µπορούµε να προσδιορίσουµε σε αρκετά µεγάλο βαθµό
το φορολογητέο εισόδηµα.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Για τις πωλήσεις των παραχθέντων προϊόντων παραλαµβάνουν τα τιµολόγια (πώλησης ή αγοράς). Για τις περιπτώσεις που δεν έχουν πουλήσει και δεν θα πουλήσουν εντός του τρέχοντος έτους,
καλό είναι να δουν το θέµα της απογραφής.

ΕΞΟ∆Α
ΕΛΓΑ: Η δαπάνη του ΕΛΓΑ καταχωρείται στα βιβλία είτε είναι εξοφληµένη είτε όχι. Από το site του ΕΛΓΑ, µέχρι και τη στιγµή που µιλάµε, δεν µπορούµε να δούµε
το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς. Αυτό θα εµφανιστεί στο σύστηµα του ΕΛΓΑ το περίπου το Μάρτη, εκτός κι αν προσκοµίσετε τη δήλωση καλλιέργειας στο λογιστή σας.
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Να προσκοµίσετε τα συµφωνητικά µίσθωσης, ανεξάρτητα αν είναι πληρωµένα ή όχι. ∆απάνη είναι η έγγρα-

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

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΣ∆Ε: Την άνοιξη 2017 συντάχθηκε η δήλωση ΟΣ∆Ε, για την οποία
πληρώθηκε αµοιβή στους φορείς που τη σύνταξαν. Επειδή την πληρωµή του εξόδου αυτού, κάποιοι δήλωσαν να πληρωθεί µέσω της τράπεζας µε την καταβολή
των επιδοτήσεων, οι φορείς αυτοί εξέδωσαν ένα παραστατικό το οποίο το ονόµασαν προσφορά η οποία
περιλάµβανε το συνολικό κόστος. Αυτό το παραστατικό δεν είναι δαπάνη για τα βιβλία. Πρέπει να εκδώσουν Τ.Π.Υ. αλλιώς δεν καταχωρείται τίποτε στα βιβλία.

Επιδοτήσεις και βεβαιώσεις
Η βεβαίωση των επιδοτήσεων καλό είναι και
πρέπει να εκτυπώνεται. ∆εν αρκεί όµως. Πρέπει
σε κάθε περίπτωση να εκτυπώνεται και η
κατάσταση δηµοσιοποίησης πληρωµών. Στις
κατάσταση αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι
επιδοτήσεις, το είδος τους και ο χρόνος καταβολής
τους. Ό,τι χρειαζόµαστε δηλαδή, για τη σωστή
σύνταξη της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου.

φη συµφωνία και όχι η εξόφληση της.
ΕΡΓΟΣΗΜΑ: Για τον παραγωγός ο οποίος πληρώνει, τα
εργόσηµα αποτελούν δαπάνη στο χρόνο πληρωµής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν υπάρχει κάποιος πίνακας που να ορίζει πόσα εργόσηµα πρέπει να βάλει κάποιος ως έξοδα στα χωράφια του. Η απόδειξη της πραγµατοποίησης των µεροκάµατων από εργάτες γης, είναι υποχρέωση του παραγωγού. Αν θα δηλώσει 100 ευρώ εργόσηµα ή 100.000 ευρώ εργόσηµα, ο παραγωγός είναι
αυτός που θα κληθεί να αποδείξει, εάν είναι πραγµατικά ή όχι. Τα εργόσηµα, αν δεν εισπραχθούν από
τον δικαιούχο σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, επιστρέφονται στον παραγωγό που τα κατέβαλε. Ο παραγωγός είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει το λογιστή του για την ακύρωση του εργόσηµου, προκειµένου να αφαιρέσει τη δαπάνη αυτή από τα έξοδα. Αν
δεν ενηµερώσει το λογιστή για την ακύρωση των εργόσηµων, φέρει ακέραια την ευθύνη στην περίπτωση
που ο έλεγχος στο µέλλον του βγάλει λογιστικές διαφορές και αναπροσαρµόσει τους φόρους της συγκεκριµένης χρονιάς.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Προσκοµίζετε το συµβόλαιο και όχι την απόδειξη πληρωµής
του συµβολαίου. Η καταχώρηση γίνεται αναλογικά αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα συµβόλαια περιλαµβάνουν δύο χρήσεις και θα πρέπει να γίνει επιµερισµός της δαπάνης. Μπορούν να καταχωρηθούν αποδείξεις λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) όταν
η δαπάνη είναι µέχρι 100 ευρώ, ενώ για µεγαλύτερα ποσά απαιτείται τιµολόγιο για να αναγνωριστεί η
δαπάνη. Για αναγνώριση εξόδων Α’ & Β’ υλών (φάρµακα, λιπάσµατα, σπόροι, κλπ.), καλό είναι να υπάρχουν τιµολόγια ανεξάρτητα του ποσού.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΕΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Στις περιπτώσεις που τη δαπάνη της ∆ΕΗ την επιβαρύνονται
περισσότεροι αγρότες, βγάζετε φωτοτυπία το λογαριασµό της ∆ΕΗ και κάνουµε κατανοµή της δαπάνης,
ανάλογα µε τα ποσά που πλήρωσε ο καθένας, (όπως
ακριβώς γίνονταν και πριν την ένταξη στα βιβλία).
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Η δαπάνη η οποία πληρώνεται
τώρα και αποτελεί δαπάνη για το επόµενο έτος. ∆εν
χρειάζεται να εκτυπώσετε κανένα έντυπο αλλά για την
πληρωµή τους πηγαίνετε κατευθείαν στην τράπεζα έχοντας µαζί σας την άδεια κυκλοφορίας και γνωρίζοντας τον ΑΦΜ σας, πληρώνετε και φεύγετε.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Για όλες τις εργασίες που έχουν γίνει στα χωράφια των αγροτών από τρίτους, πρέπει οι ιδιοκτήτες των µηχανηµάτων που
ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
έχουν χρησιΌσοι είστε αγρότες του ειδικού
µοποιηθεί, να
θα πρέπει να γνωρίζετε µέχρι
εκδώσουν πατις αρχές Ιανουαρίου, εάν έχετε
ραστατικό προυποχρέωση να ενταχθείτε στο
κειµένου αυτή
κανονικό καθεστώς. Χρόνος
να καταχωρηεµπρόθεσµης ένταξης: 30.01.19.
θεί στα βιβλία.
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Πολύς ντόρος, λίγοι δικαιούχοι
για το επίδομα των 14.000 ευρώ
Τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 6.3 παρουσιάζει η Agrenda, με την ηλικία
των δικαιούχων να διευρύνεται μεν στα 61, αλλά αποκλείονται οι νεοεισερχόμενοι,
όσοι έχουν συζύγους με ΟΣΔΕ και η βάση ένταξης διαμορφώνεται στα 70 μόρια
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κατ’ επάγγελµα αγρότες έως 61
ετών, µε τυπική απόδοση εκµετάλλευσης έως 7.999 ευρώ, που
µένουν σε περιοχές µε έως 5.000
κατοίκους και το ατοµικό τους αγροτικό εισόδηµα δεν ξεπερνά τα
3.000 ευρώ, ορίστηκαν ως εν δυνάµει δικαιούχοι στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων».
Αυτό προκύπτει από τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Μέτρου που
παρουσιάζει η Agrenda και αναµένεται να βγουν στον αέρα τις επόµενες ηµέρες, ωστόσο, σύµφωνα
µε µελετητές που εξέτασαν τα ΟΣ∆Ε πελατών τους, σε κάποιες περιπτώσεις βγάζει µία αναλογία 2 δικαιούχων στα 2.000 ΑΦΜ. Αυτό γίνεται καθώς αποκλείονται από το
Μέτρο νεοεισερχόµενοι, αγρότες

µε συζήγους που έχουν κάνει αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και άπο
άλλα κριτήρια. Ο λόγος είναι πως
τα 70 εκατ. ευρώ του Μέτρου φτάνουν µόνο για 5.000 δικαιούχους
(14.000 ευρώ το πριµ), και οι διαχειριστικές αρχές δεν θέλουν επ’
ουδενί να συσσωρευθούν χιλιάδες φάκελοι που θα ζητούν ενίσχυση, όπως π.χ στα Βιολογικά.
Αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω οι κύριες πτυχές της επικείµενης προκήρυξης (εντός του
έτους εκτιµάται):

Κριτήρια δικαιούχων
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης
στήριξης και δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι του υποµέτρου
6.3 έχουν τα φυσικά πρόσωπα,
κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Έχουν συµπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
2. Είναι µόνιµοι κάτοικοι σε αγροτικές κοινότητες µε πληθυσµό
έως και 5.000 κατοίκους.
3. Είναι αρχηγοί σε υφιστάµενες

Το Μέτρο 6.3 χωράει

5.000

δικαιούχους, καθώς έχει
προϋπολογισµό 70 εκατ. ευρώ

γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
4. Είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης.
5. Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες (όχι
νεοεισερχόµενοι).
6. Έχουν ατοµικό αγροτικό εισόδηµα από 0,01 ευρώ έως και
3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδηµα (υποψηφίου,
συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000
ευρώ. Το ατοµικό αγροτικό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των ατοµικών αγροτικών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των τριών
τελευταίων ετών. Το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδηµάτων

των διαθέσιµων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών.
7. ∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή αναλαµβάνουν
τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ
2014 – 2020 εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους.
8. Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό
Σχέδιο, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και µέγιστη
τα τέσσερα (4) έτη µε δεσµεύσεις
και χρονικές προθεσµίες.

Κριτήρια
εκµετάλλευσης
1. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης (δυνατότητα καθηµερινής
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Με βάση το 70 τα νέα
κριτήρια μοριοδότησης
πρόσβασης). Εκµεταλλεύσεις ή τµήµατα εκµεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του
τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών της εκµετάλλευσης δεν γίνονται
αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράµµατος.
2. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική
απόδοση) τουλάχιστον ίσο µε 5.000
ευρώ έως και 7.999 ευρώ.
3. Ως προς τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα
ακόλουθα:
3.1. Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της
οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται
στο πρόσωπο και των δύο συζύγων,
ανεξαρτήτως πραγµατικού γεγονότος. Συνεπώς στη γεωργική έκταση
του υποψηφίου δικαιούχου συνυπολογίζεται και η γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει στο/στη σύζυγο εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο υποµέτρο 6.3
3.2. Μόνο ένας εκ των συζύγων
µπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της
οικογενειακής εκµετάλλευσης. Μετα-

βίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης από σύζυγο που είναι
εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού
στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο υποµέτρο 6.3.

Μη επιλέξιµοι
1. Τα Νοµικά πρόσωπα.
2. ∆ικαιούχοι των υποµέτρων
6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
και 6.2 «Εκκίνηση για µη γεωργικές δραστηριότητες» του ΠΑΑ
2014 – 2020.
3. Όσοι έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι µέτρων «νέων
γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή
του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.
4. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι
είτε επαγγελµατίας αγρότης εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουµένων των συζύγων των επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα
της αλιείας.
5. Όσοι έχουν σύζυγο που έχει
υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υποµέτρο 6.3
καθώς και το προηγούµενο έτος
του έτους αναφοράς.
6. Όσοι είναι σπουδάστριες –
σπουδαστές ή φοιτήτριες – φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης

Πρώτη δόση
Η αίτηση στήριξης συνοδεύεται και από αίτηση για
χορήγηση πληρωµής α’
δόσης (70% του συνολικού
ποσού στήριξης), ήτοι ποσό
στήριξης ίσο µε 9.800 ευρώ

έως τη συµπλήρωση του αριθµού
των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
7. Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως επαγγελµατίες
αγρότες στο ΜΑΑE.

Οικονοµική Στήριξη
1. Η οικονοµική στήριξη χορηγείται µε τη µορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση
(70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αµέσως µετά την
έκδοση της απόφασης ένταξης. Η
τελευταία δόση καταβάλλεται εντός
5 ετών από την ένταξη µε προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη
των συναφών δεσµεύσεων.
2. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται µε επιλέξιµες δαπάνες ή κόστη.
3. Το ποσό στήριξης είναι ίσο µε
14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Με βάση το 70 διαµορφώθηκε ο
πίνακας της µοριοδότησης που
έχει βγει σε διαβούλευση µεταξύ
των µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης µέχρι τις 6 ∆εκεµβρίου. Αυτό σηµαίνει πρώτον ότι
όποιος συγκεντρώσει κάτω από
70 µόρια δεν εντάσσεται στο µέτρο και δεύτερον, αν οι αιτήσεις
ξεπεράσουν τα διαθέσιµα 70 εκατ.
ευρώ, δικαιούχοι θα οριστούν όσοι συγκεντρώνουν τους περισσότερους βαθµούς µέχρι να συµπληρωθεί ο προϋπολογισµός
του Μέτρου. Τα κριτήρια µοριοδότησης βάσει το ρεπορτάζ έχουν ως εξής:
1. Αγρότες ηλικίας έως 35 ετών: 5 µόρια
2. Συµµετοχή σε Οµάδες και
Οργανώσεις παραγωγών: 5 µόρια
3. Η γεωργική εκµετάλλευση,
συµβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωµένης διαχείρισης. Βαθµολογείται εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως
τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκµετάλλευσης: 6 µόρια
4. Ατοµικό εισόδηµα 3ετίας
(Μ.Ο.) από 0,01 ευρώ έως και
4.000,00 ευρώ (από κάθε πηγή):
8 µόρια, από 4.000,01 ευρώ έως και 7.000,00 ευρώ (από κάθε
πηγή): 5,6 µόρια, από 7.000,01
ευρώ έως και 9.000,00 ευρώ (από κάθε πηγή): 4 µόρια
5. Η βαθµολογία υπολογίζεται ως ποσοστό Οικογενειακού
εισοδήµατος 3ετίας (Μ.Ο.) ως εξής: [(15.000 - Ε )/15.000 ] Χ 100
όπου Ε = Οικογενειακό εισόδηµα 3ετίας (Μ.Ο.) (από κάθε πηγή) . Όταν το Ε = 0,01 το κριτήριο λαµβάνει τιµή ίση µε 100:
0-7 µόρια
6. Νησιά µε πληθυσµό έως και
3.000 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε µη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύµφωνα µε
την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή συνδυασµός αυτών: 8 µόρια
7. Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό έως και
1.500 κατοίκους: 9 µόρια, από
1.501 έως και 3.000 κατοίκους:
6,3 µόρια
8. Ποσοστό της παραγωγικής
δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται

από ιδιόκτητη γεωργική γη και
ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι
τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει
το 50% στο σύνολο της εκµετάλλευσης (50%=50, … 100%=100):
6 έως 12 µόρια
9. Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι από 6.000,00 ευρώ
έως και 7.000,00 ευρώ: 6,5, είναι από 7.000,01 ευρώ έως και
7.999,00 ευρώ: 13 µόρια
10. Ποσοστό της παραγωγικής
δυναµικότητας (εκφρασµένη ως
αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την αιγο-προβατοτροφία, όταν είναι τουλάχιστον ίσο
ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκµετάλλευσης µε βαρύτητα 1 (50%=80, … 100%=100):
3,5 έως 7 µόρια
Αντίστοιχα για την καλλιέργεια
οπωροκηπευτικών, την παραγωγή ζωοτροφων ή την καλλιέργεια
φυτών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλάγη: 3,2 έως 4,2 µόρια.
11. Το επιχειρηµατικό σχέδιο
συµβάλει κατά κύριο λόγο στον
τοµέα της αιγο-προβατοτροφίας εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως
τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκµετάλλευσης προέρχεται από αυτό
τον τοµέα: 7 µόρια
Αντίστοιχα για την καλλιέργεια
οπωροκηπευτικών, την παραγωγή ζωοτροφων ή την καλλιέργεια
φυτών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλάγη: 4,2 µόρια.
12. Κλάδοι προτεραιοτήτων
που θα ορίσει η κάθε περιφέρειας: έως 14 µόρια
Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, η διαδικασία επίλυσης ισοβαθµιών για τη δηµιουργία απόλυτης σειράς κατάταξης είναι
η ακόλουθη:
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται
κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας στα επιµέρους κριτήρια µε
διαδοχική εφαρµογή τους σύµφωνα µε την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:
1. Κριτήριο 5: Οικογενειακό
εισόδηµα.
2. Κριτήριο 1: Ηλικιακό κριτήριο.
Να σηµειωθεί εδώ ότι θα πρέπει πρώτα να κλειδώσουν τα κριτήρια µοριοδότησης και µετά να
βγει η προδηµοσίευση ολόκληρου του Μέτρου 6.3.

B10 | 32

Agrenda

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Παύει να είναι καλός όποιος
σταματά να γίνεται καλύτερος

Ο πρόεδρος της
διοίκησης της Lidl
Ελλάς, Ιάκωβος
Ανδρεανίδης
µίλησε για σύσφιξη
σχέσεων µε τους
παραγωγούς.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης
των Lidl
πραγµατοποιήθηκε
και µικρή συναυλία.

Eπιµένει... ελληνικά, η γερµανική αλυσίδα Lidl,
η οποία δροµολογεί για την επόµενη οικονοµική
χρήση νέες επενδύσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ, εµπεδώνοντας παράλληλα τη σχέση της µε τους
Έλληνες παραγωγούς και την τοπική κοινωνία.
Μάλιστα, οι επενδύσεις της αλυσίδας discount,
ανήλθαν φέτος στα 85-100 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά την τελευταία 20ετία, όσα δηλαδή και τα χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, έχει πραγµατοποιήσει επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ.
Απώτερος στόχος της γερµανικής αλυσίδας είναι
να αποκτήσει δίκτυο 300 καταστηµάτων στην Ελλάδα, από 221 που διαθέτει σήµερα και 5 κέντρα
διανοµήs. Στο πλαίσιο αυτό, µέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης, δροµολογεί τη λειτουργία δύο ακόµη καταστηµάτων σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη.
Σε εκδήλωση για τη συµπλήρωση 20 ετών της
αλυσίδας στην Ελλάδα ο πρόεδρος της διοίκησης
της Lidl Ελλάς Ιάκωβος Ανδρεανίδης ανέφερε ότι

στόχος της εταιρείας είναι η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της µε 250 νέους κωδικούς, εκ των οποίων το 50% θα είναι ελληνικής παραγωγής. Όπως τόνισε, «σήµερα η αλυσίδα συνεργάζεται µε 2.893 Έλληνες προµηθευτές τα προϊόντα των οποίων αριθµούν 2.300, ενώ η συνεισφορά της στο ΑΕΠ υπολογίζεται στα
670 εκατ. ευρώ το 2017». Ο Ιάκωβος Ανδρεανίδης επανέλαβε αρκετές φορές στην οµιλία του
ότι «Όποιος σταµατήσει να γίνεται καλύτερος
παύει να είναι καλός».
Παράλληλα, ανέφερε ότι: «θα συνεχίσουµε να
προσφέρουµε προϊόντα ποιότητας σε χαµηλές τιµές, είµαστε µία εκπτωτική αλυσίδα που δεν µπορούν να µας αντιγράψουν. Καταφέραµε όπως είπε χαρακτηριστικά η έννοια του Discount να µιλάει ελληνικά».
Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις, κι αν υπάρχουν για
την αλυσίδα, από την επανδραστηριοποίηση του
πρώην δικτύου της Μαρινόπουλος υπό τη Σκλαβενίτης, ο κ. Ανδρεανίδης σηµείωσε πως ο αντίκτυπος ήταν µικρότερο του αναµενόµενου.

Με συμβολή στο ΑΕΠ η παρουσία
της αλυσίδας τα τελευταία 20 χρόνια

Μέσα σε 20 χρόνια
η συνολική συνεισφορά της
Lidl στο ΑΕΠ της χώρας
αυξήθηκε από 59 εκατ.
ευρώ στα 679 εκατ. ευρώ
το 2017. Μια αύξηση κατά
1.060%, που αντιστοιχεί στο
0,38% του ΑΕΠ.
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Η Lidl ενισχύει με ελληνικά προϊόντα το χαρτοφυλάκιό της
Δύο νέα καταστήματα σε Λάρισα και Πολίχνη Θεσσαλονίκης

ΝΕΑ

Βράβευση της ∆ΕΛΤΑ στα
Social Media Awards 2018

Η ∆ΕΛΤΑ απέσπασε δυο βραβεία στα
Social Media Awards 2018, gold βραβείο
για την καινοτόµα χρήση της εφαρµογής του
Shazam στην ανανεωµένη συσκευασία Φρέσκου
Γάλακτος ∆ΕΛΤΑ και bronze βραβείο για την
καµπάνια του Φρέσκου Γάλακτος ∆ΕΛΤΑ «Ένα
ποτήρι γεµάτο αγάπη». Η χρήση της επαυξηµένης
πραγµατικότητας στη συσκευασία γίνεται πρώτη
φορά στην Ελλάδα σε καταναλωτικό προϊόν.

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε
η εταιρεία «Υιοί Χατζηκρανιώτη»

Η Lidl Hellas σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο
Μπενάκη γιόρτασε τα 20 χρόνια παρουσίας της
στην Ελλάδα, ανοίγοντας το πρώτο κατάστηµα
τον Ιούνιο του 1999, ενώ η προετοιµασία για
την είσοδο της εκπτωτικής αλυσίδας είχε αρχίσει από το 1996. Μάλιστα, το διάστηµα 19992018 η Lidl Hellas πραγµατοποίησε επενδύσεις ύψους 1,3 δις ευρώ. Το 1999 οι συνολικές θέσεις απασχόλησης άµεσες και έµµεσες
ήταν 1.734 και στα τέλη του 2017 οι συνολικές θέσεις απασχόλησης έφθασαν τις 17.953.
Από αυτές οι 5.466 είναι άµεσες.
Οι 7.076 είναι έµµεσες στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι 5.411 είναι επαγόµενες

µέσω της ζήτησης που δηµιουργεί στην ευρύτερη οικονοµία. Σύµφωνα µε τη διοίκηση της εταιρείας, από κάθε άµεση θέση εργασίας υποστηρίζονται 2,3 επιπλέον θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονοµία. Να σηµειωθεί ότι µέσα σε 20
χρόνια η συνολική συνεισφορά της Lidl στο ΑΕΠ
της χώρας αυξήθηκε από 59 εκατ. ευρώ στα 679
εκατ. ευρώ το 2017. Μια αύξηση κατά 1.060%,
που αντιστοιχεί στο 0,38% του ΑΕΠ.
Η συνολική της συνεισφορά σε φορολογικά έσοδα έφτασε τα 264 εκατοµµύρια ευρώ. Μια αύξηση κατά 946% από το πρώτο έτος της λειτουργίας της, που αντιστοιχεί στο 0,36% των φορολογικών εσόδων του κράτους.

Την κατάθεση αίτησης πτώχευσης ανακοίνωσε η
εισηγµένενη εταιρεία Υιοί Ε.ΧατζηκρανιώτηΑλευροβιοµηχανία Τυρνάβο, µε την δικάσιµο να
έχει οριστεί για τις 15 Ιανουαρίου 2019, ενώπιον
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας. Η
κατάθεση αίτησης λήψης προληπτικών µέτρων
ορίστηκε να συζητηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2019.

Παγκρήτια και ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ,
στηρίζουν τον κρητικό οίνο
∆ιασύνδεση του κρητικού οίνου µε τις νέες
τεχνολογίες φέρνει η συνεργασία της Παγκρήτιας
Τράπεζας µε το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, η οποία
αποβλέπει στην ενίσχυση της καινοτόµου
επιχειρηµατικότητας. Με το εληνικό και δη το
κρητικό κρασί άνοιξε ο πρώτος κύκλος των
επιχειρηµατικών συναντήσεων στις οποίες θα
αναζητούνται λύσεις που αφορούν τόσο το στάδιο
της καλλιέργειας των ντόπιων ποικιλιών, όσο και
σε θέµατα προώθησης του στις αγορές.
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Την Royal
Sugar για
ΕΒΖ θέλουν
οι Σερραίοι

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

56

ΤΙΜΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ

DOC

ΙGT

ΜΕΙΩΣΗ

Την πρόθεσή τους να
προχωρήσουν στην αγορά
ζάχαρης και µελάσσας
από την ΕΒΖ φαίνεται να
έχουν εκφράσει οι εταιρείες
Σκλαβενίτης και ΖΑΝΑΕ.

5% 10%

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΚΑΤ.ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ

Χρηματοδότηση έρευνας
σκληρού σίτου από Misko

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΙ
ΓΛΕΥΚΟΙ

10%

Προβληµατίζει
τον ΣΕΘ
το πλασάρισµα
Μάλτας,
Κροατίας
στην Ιταλία
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Σε άµεσες αποφάσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου της ΕΒΖ στις Σέρρες καλούν µε επιστολή τους προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµίας Στέργιο Πιτσιόρλα τα µέλη της Οµάδας Τευτλοπαραγωγών και ο Σύλλογος Τευτλοεξαγωγέων Σερρών.
«Εάν κύριε υπουργέ αυτή τη στιγµή έχετε στα χέρια σας καλύτερη πρόσφορα που να συνδυάζει όµως τόσο
τη συνέχιση της παραγωγής στο νόµο µας όσο και την επαναλειτουργία του εργοστασίου κάντε την άµεσα αποδεκτή, σε διαφορετική περίπτωση όµως αν θέλετε πραγµατικά
την ανάπτυξη της πρωτογενής παραγωγής και της βιοµηχανίας οφείλετε να δεχτείτε έγκαιρα τη πρόταση
που κατατέθηκε από πλευράς Royal
Sugar», αναφέρουν. Η πρόταση 7,5
εκατ. ευρώ του Χρήστου Καραθανάση, δίνει όραµα στη δουλειά τους, υπογραµµίζουν στο τέλος.

TΙΜΗ
ΛΕΥΚΑ
GENERIC

30-31
ΣΕΝΤ / ΛΙΤΡΟ

Σηµαντική πτώση τιµών οίνου στην Ιταλία
Ανήσυχοι είναι οι Ιταλοί επαγγελµατίες του κλάδου οίνου για τον όγκο του
κρασιού που θα παραχθεί στη χώρα τους φέτος καθώς κυµαίνεται από 49 έως
σχεδόν 56 εκατοµµύρια εκατόλιτρα. Ο συνδυασµός των επιπέδων ποιότητας
και της αυξανόµενης παραγωγής είχε συγκεκριµένο αντίκτυπο στις τιµές των
ιταλικών οίνων φέτος, και ειδικότερα στην τιµή των λευκών οίνων γενικής
χρήσης. «Η τιµή των λευκών generic οίνων έχει µειωθεί κατά το ήµισυ σε
σύγκριση µε την τελευταία εσοδεία», επιβεβαιώνει ο Luigino Lazzaretto από
το µεσιτικό γραφείο Intermediazioni Lazzaretto στην Πάντοβα.

Μετά την ολοκλήρωση των ηµερίδων του Προγράµµατος Ελληνικού
Σίτου MISKO, σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, στα πλαίσια των οποίων αναδείχθηκε η αξία του µονοποικιλιακού σιταριού
που έχει καλλιεργηθεί µε τους «κανόνες» της συµβολαιακής γεωργίας, τη σκυτάλη παίρνουν δράσεις
που αφορούν τη χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων, καθώς
και προ πτυχιακών και µεταπτυχιακών εργασιών σε πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα Ελληνικού Σίτου MISKO θα ενεργοποι-
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ήσει σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια τη χρηµατοδότηση εκπόνησης προ-πτυχιακών και µεταπτυχιακών εργασιών µε θεµατολογία:
1. Παρακολούθηση επιδεικτικού
αγρού της Θεσσαλίας ή Μακεδονίας.
2. ∆οκιµή εφαρµογής tramline
για επίδειξη.
3. Λίπανση – λιπάσµατα αργής
αποδέσµευσης.
4. Πρότυπα καλλιέργειας και δορυφορικές εικόνες.
5. Ανάλυση στοιχείων εφαρµογής granoduro.net.
6. Σύγκριση ανταγωνιστικών καλλιεργειών σκληρού σίτου.

Συγκρατηµένη αισιοδοξία
προκύπτει από την 4η
ετήσια έκθεση του
Συνδέσµου Ελληνικών
Θαλασσοκαλλιεργειών
(ΣΕΘ), αφού µετά από µια
τετραετή περίοδο
προσαρµογής, τη χρονιά
που πέρασε η παραγωγή
τσιπούρας και λαβρακιού
ανήλθε στους 112.000
τόνους, αξίας άνω των
546 εκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση
6,6% ως προς τον όγκο
και 0,4% ως προς την
αξία πωλήσεων, καθώς η
µέση τιµή των δύο ειδών
παρουσίασε µείωση
6,99% και υποχώρησε
στα 4,93 ευρώ το κιλό.
Για τη φετινή χρονιά
εκτιµάται ότι η παραγωγή
θα παρουσιάσει αύξηση
4,5% και θα ανέλθει
στους 117.000 τόνους
τσιπούρας και λαβρακιού,
ενώ αδιευκρίνιστο
παραµένει που θα
κυµανθούν οι τιµές οι
οποίες συνεχίζουν να
υποχωρούν λόγω της
Τουρκίας. Από τα στοιχεία
της έκθεσης του ΣΕΘ,
προκύπτει πως η Μάλτα
και η Κροατία, αν και
παραµένουν χαµηλά στην
κατάταξη, εν τούτοις τα
τελευταία χρόνια έχουν
καταφέρει να µπουν στην
πρώτη εξ6άδα, των
σηµαντικότερων
εισαγωγέων στην Ιταλία,
βασική αγορά για τα
ελληνικά ψάρια
ιχθυοκαλλιέργειας.
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Ανεκμετάλλευτος
πλούτος είναι
τα αρωματικά φυτά
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Εκατοντάδες είναι τα αυτοφυή φυτά που παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον για τη φαρµακοβιοµηχανία και τη βιοµηχανία παραγωγής καλλυντικών, τα οποία ωστόσο δεν καλλιεργούνται.
Όταν ένα φυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρµάκων αποκτά αυτοµάτως µεγάλη αξία, γιατί γίνεται ένα πολύτιµο εργαλείο, και όχι απλά
τροφή. Σύµφωνα µε τον καθηγητή
Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων στο τµήµα Φαρµακευτικής του ΕΚΠΑ, Λέανδρο Σκαλτσούνη, υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά της φαρµακοβιοµηχανίας για τέτοιες κινήσεις στον πρωτογενή τοµέα.
«∆υστυχώς στη χώρα µας δεν είχε και δεν έχει αξιοποιηθεί όλος
αυτός ο πλούτος αρωµατικών φυτών. Τώρα γίνονται κάποιες κινήσεις. Πρέπει να δούµε ότι ένα φυτό
αν έχουµε πετύχει µια καλή ποιότητα µπορεί να πάει για την ανάπτυξη ενός εκχυλίσµατος ενός φαρµακευτικού προϊόντος και εκεί αποκτά αξία», ανέφερε στην Agrenda
ο κ. Σκαλτσούνης, ενώ δίνοντας το
παράδειγµα του τσαγιού του βουνού, είπε: «Ένας βιολογικός σιδερίτης µπορεί να ξεπεράσει τα 10
και 12 ευρώ το κιλό, όταν πωλεί-

ται σε µεγάλες ποσότητες». Ταυτόχρονα, όπως σηµείωσε, «µπορούµε να παράγουµε ουσίες που ενδιαφέρουν τις βιοµηχανίες αρωµάτων. Σήµερα υπάρχει τεράστια
ζήτηση για φυτικά καλλυντικά».

Από το χωράφι στο εργαστήριο
Στο εργαστήριο υπάρχουν αµέτρητες δυνατότητες σύνθεσης µορίων για την δηµιουργία χηµικών
ουσιών µε χρήση στην ιατρική και
την παρασκευή φαρµάκων. Ένας
από τους πιο πρακτικούς και λειτουργικούς τρόπους, είναι η αναζήτηση των ουσιών αυτών σε πράγµατα που ούτως ή άλλων καταναλώνονται. Άλλωστε είναι η επιστηµονική αυτή τάση, που πυροδότησε τα τελευταία χρόνια την συζήτηση γύρω από τους ισχυρισµούς
υγείας του ελαιολάδου.
Μια άλλη όµως πτυχή, που αφορά τόσο στην έρευνα, όσο και στην
βιοµηχανία, και κατ’ επέκταση την
οικονοµική ανάπτυξη, είναι η εκµετάλλευση του πλούτου των αρωµατικών φυτών που υπάρχουν άφθονα στην Ελλάδα. «Η χώρα µας
έχει µια απίστευτη βιοποικιλότητα,
έχουµε πάνω από 6000 είδη φυτών,
το 20% από τα φυτά αυτά είναι ενδηµικά, βρίσκονται µόνο στη χώρα
µας, και πραγµατικά τα τελευταία
χρόνια, γίνεται µια εξαιρετική δουλειά, και από τα πανεπιστήµια, και
από την βιοµηχανία, για να αξιοποι-

Ο καθηγητής φαρµακογνωσίας του ΕΚΠΑ, Λέανδρος Σκαλτσούνης.
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Μέχρι και 12 ευρώ το κιλό τιμή παραγωγού μπορεί να
φτάσει ο βιολογικός σιδερίτης για φαρμακευτική χρήση

Στο 30ο ∆ιεθνές Συµπόσιο για τη Χηµεία των Φυσικών Προϊόντων και το 10ο ∆ιεθνές Συνέδριο για
τη Βιοποικιλότητα, που φέτος ανατέθηκε στην Ελλάδα και στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, συµµετείχε
όλη η αφρόκρεµα της έρευνας, ενώ έντονη ήταν και η παρουσία φαρµακευτικών εταιρειών.

Καλλυντικά
Σήµερα υπάρχει τεράστια
ζήτηση από την βιοµηχανία καλλυντικών για
φυτικά προϊόντα, τα
οποία έχουν αναδειχθεί
σε τεράστια καταναλωτική τάση

ήσουµε αυτόν τον φυτικό πλούτο
και νοµίζω ότι θα ήταν πολύ σηµαντικό αν αυτήν την βιοποικιλότητα
µπορέσουµε στα επόµενα χρόνια να
την µετατρέψουµε σε φαρµακευτικά προϊόντα, καλλυντικά προϊόντα,
συµπληρώµατα διατροφής, και αυτό πραγµατικά θα βοηθήσει την οικονοµία της χώρας µας» ανέφερε
καθηγητής Σκαλτσούνης.
Τον καθηγητή Σκαλτσούνη συναντήσαµε στο 30ο ∆ιεθνές Συµπόσιο για τη Χηµεία των Φυσικών
Προϊόντων και το 10ο ∆ιεθνές Συνέδριο για τη Βιοποικιλότητα, που
φέτος ανατέθηκε στην Ελλάδα και
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών η διοργάνωσή τους και έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας από
τη ∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου µέχρι την
Πέµπτη 29, και στα οποία συµµετείχε όλη η αφρόκρεµα της έρευνας.
«Πρόκειται για ένα διεθνές συνέδριο, το οποίο αφορά την χηµεία
και τη βιολογία των φυσικών προϊ-

όντων. Είναι πολύ τιµητικό που το
ανέθεσαν στην χώρα µας και στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών» σχολίασε
σχετικά ο κ. Σκαλτσούνης που είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της
οργανωτικής επιτροπής του Συµποσίου και του συνεδρίου.

Φυσικό hotspot βιοποικιλότητας
Εκεί βρέθηκε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, ο οποίος µεταξύ άλλων
χαρακτήρισε την Ελλάδα «φυσικό hotspot βιοποικιλότητας», ενώ τόνισε πως η χώρα εξελίσσεται σε δυναµικό παίκτη στο χώρο
των αρωµατικών φυτών. «Οι ιδιαίτερες ξηροθερµικές συνθήκες που
επικρατούν στην Ελλάδα ευνοούν
στην ανάπτυξη µεγαλύτερης συγκέντρωσης και πληθώρας φαρµακευτικών ουσιών, οπότε είναι µία καλή συνέχεια για αυτό που γίνεται,
για έρευνα στην Ελλάδα», ανέφερε
σε δηλώσεις του ο κ. Αραχωβίτης.

Στο συνέδριο συµµετείχαν περισσότεροι από 600 σύνεδροι, προερχόµενοι από 65 χώρες.
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Κάτι σαν Σχέδια Βελτίωσης
και Μεταποίησης στα σκαριά
Οι δράσεις 4.1.4 και 4.2.4 εντάσσονται στα Προγράμματα και θα καλύπτουν τις
αντίστοιχες δαπάνες όχι με ενίσχυση επί των τιμολογίων, αλλά με ευνοϊκό δανεισμό
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μέσω δύο προκηρύξεων των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης περνάει η εφαρµογή των
χρηµατοδοτικών εργαλείων για αγρότες και µεταποιητές αγροτικών προϊόντων, σύµφωνα µε την
«Πρόταση αλλαγών που σχετίζονται µε τα µέσα
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής», που συνέταξαν
οι διαχειριστικές και παρουσιάζει η Agrenda.
Πρόκειται για τις δράσεις 4.1.4 «Υλοποίηση
επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης µε χρηµατοδοτικά εργαλεία» και 4.2.4 «Μεταποίηση, εµπορία
και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν) µε χρηµατοδοτικά εργαλεία».

Πώς θα δουλεύουν οι προκηρύξεις
Για παράδειγµα, η δράση 4.1.4, αποτελεί ουσιαστικά ένα παραλλαγµένο µέτρο Σχεδίων Βελτίωσης. Τελικοί αποδέκτες θα είναι από τη µία
όσοι θέλουν να καλύψουν την ίδια συµµετοχή
στο πρόγραµµα. Και, από την άλλη, αίτηση θα
µπορούν να κάνουν και όσοι δεν έχουν ενταχθεί σε παρόµοιο µέτρο και θέλουν να επενδύσουν σε αγροτικά µηχανήµατα (τρακτέρ, παρελκόµενα), νέες φυτεύσεις και γενικότερα σε όσες δαπάνες προβλέπουν τα Σχέδια Βελτίωσης.
Οι διαχειριστικές αρχές, από εκεί και πέρα
δεν θα ανακατεύονται, καθώς την τελική επιλογή θα την κάνουν οι τράπεζες, εφόσον η ενίσχυση αφορά τραπεζικό δανεισµό µε ευνοϊκές προϋποθέσεις. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και µε την Μεταποίηση. Μένει τώ-

ρα να αποσαφηνιστεί αν θα χρησιµοποιηθούν
και τα ίδια κριτήρια επιλεξιµότητας µε τα αντίστοιχα µέτρα (π.χ κατ’ επάγγελµα αγρότης, τυπική απόδοση εκµετάλλευσης κ.λπ)
Τα είδη της ενισχύσης που εκτιµάται πως θα
φτάσουν τα 500 εκατ. ευρώ σε δανειακό κεφάλαιο θα είναι δύο:
Εργαλείο εγγύησης πρώτης ζηµίας χαρτοφυλακίου µε ανώτατο όριο θα προσφέρει δάνεια
από 10.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα απολαµβάνουν µείωση απαιτούµενων εξασφαλίσεων και
µείωση του ύψους του επιτοκίου.
Εργαλείο µικροδανείων µε επιµερισµό του
κινδύνου, θα αφορά σε δάνεια έως 25.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα απολαµβάνουν επιτόκιο
κατά πολύ χαµηλότερο του εµπορικού επιτοκίου και µε µειωµένες εξασφαλίσεις.

Σε διαβούλευση
µέχρι 6 ∆εκεµβρίου
Οι προτάσεις των
διαχειριστικών αρχών που
παρουσιάζει η Agrenda,
βρίσκονται σε διαβούλευση
µεταξύ των µελών της
Επιτροπής Παρακολούθησης
των Προγραµµάτων µέχρι τις
6 ∆εκεµβρίου
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Τρακτέρ, μηχανήματα
νέες φυτεύσεις και
μεταποιητικές εντός,
εκτός οι δράσεις Leader
Πιστοληπτική ικανότητα και βιωσιμότητα επιχειρηματικού σχεδίου θα
κοιτάνε οι τράπεζες που θα εξυπηρετούν με σειρά προτεραιότητας
Τα δύο χρηµατοδοτικά εργαλεία, σύµφωνα µε έγγραφο των διαχειριστικών
αρχών θα καλύπτουν µόνο τις δαπάνες
που προβλέπονται στα Μέτρα των Σχεδίων Βελτίωσης και της Μεταποίησης βάσει των περασµένων προκηρύξεων, αφήνοντας εκτός τα Leader και ανάγκες
ρευστότητας. Ο λόγος είναι, όπως λένε
οι αρχές, πως οι σχετικές ανάγκες πρόσβασης στα Leader σε χρηµατοδότηση
σχεδιάζεται να καλυφθούν από το χρηµατοδοτικό εργαλείο του ΕΤΕΑΝ µε χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παρακάτω
αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας των
δράσεων 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης µε χρηµατοδοτικά εργαλεία» και 4.2.4 «Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό
προϊόν) µε χρηµατοδοτικά εργαλεία»:

Η επιλογή των τελικών ωφελούµενων,
για χρηµατοδότηση νέων δανείων,
αποτελεί ευθύνη των τραπεζών.

µοι θα είναι αυτοί που ορίζονται στα
σχετικά υποµέτρα του ΠΑΑ.

Ωφελούµενοι των δράσεων
Τελικοί αποδέκτες των δράσεων δύναται να είναι:
δικαιούχοι των υποµέτρων 4.1
Σχέδια Βελτίωσης και 4.2 Μεταποίηση, σε συνδυασµό µε την παροχή επιχορήγησης από τα σχετικά υποµέτρα,
µη δικαιούχοι των ανωτέρω µέτρων, µε αυτοτελή χρήση χρηµατοδοτικών εργαλείων, η οποία δεν θα
συνδυάζεται µε καµία άλλη µορφή ενίσχυσης.
Οι Τελικοί Αποδέκτες και οι τοµείς
(κλάδοι) που θα θεωρούνται επιλέξι-

Ποσοστό ενίσχυσης
και παράδειγµα υπολογισµού
Η ενίσχυση µέσω των εργαλείων µπορεί να καλύψει το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης και να παρασχεθεί ανεξάρτητα από άλλες µορφές
ενίσχυσης, δηλαδή µπορεί να παρασχεθεί σε έναν Τελικό Αποδέκτη για µία επένδυση η οποία δεν θα λάβει κανενός
άλλου είδους ενίσχυση από τα Προγράµαµτα και δεν θα υπόκειται σε κανενός
είδους διαδικασία επιλογής από την διαχειριστική αρχή.

Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό στήριξης) δεν υπερβαίνει το 40% του προϋπολογισµού της επένδυσης που ενισχύεται µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων.
Για παράδειγµα, έστω ένας αγρότης αγοράζει ένα τρακτέρ 50.000 ευρώ και
γι’ αυτό το σκοπό λαµβάνει ίσου ύψους
δάνειο, µε επιτόκιο 3% µέσω του χρηµατοδοτικού εργαλείου, την ώρα που το επιτόκιο της αγοράς είναι στο 8%. Η διαφορά που «γλυτώνει» σε απόλυτα νούµερα από τον µειωµένο τόκο, αποτελεί
ουσιαστικά την ενίσχυση, που δεν µπορεί στην προκειµένη περίπτωση να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ (το 40% της τιµής
του τρακτέρ). Για όσους τώρα καλύψουν
την ίδια συµµετοχή για Σχέδια Βελτίωσης µέσω των χρηµατοδοτικών εργαλείων, θα υπάρξει και µία µείωση του ποσού ενίσχυσης (των Σχεδίων).

Επιλογή τελικών ωφειλούµενων
Η επιλογή των τελικών ωφελούµενων, για χρηµατοδότηση νέων δανείων,
αποτελεί ευθύνη των τραπεζών, οι οποίοι θα πρέπει να επαληθεύσουν την επιλεξιµότητα των Τελικών Αποδεκτών. Η
επιλογή αυτή θα γίνεται µε βάση α) την
πιστοληπτική ικανότητα του Τελικού Αποδέκτη, β) την βιωσιµότητα του επενδυτικού του σχεδίου και γ) µε σειρά προτεραιότητας µε κριτήριο την ηµεροµηνία
αίτησης για στήριξη µε ΧΕ στον ενδιάµεσο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, έτσι ώστε ο πρώτος που θα υποβάλει αίτηση και θα θεωρηθεί επιλέξιµος, θα εκταµιεύσει πρώτος την στήριξη.

Το προφίλ των δύο
δανειακών εργαλείων
Τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που
θα εφαρµοσθούν µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 είναι:
α. Εργαλείο εγγύησης πρώτης
ζηµίας χαρτοφυλακίου µε ανώτατο
όριο (First Loss Portfolio Guarantee
– FLPG), το οποίο θα αφορά σε δάνεια από 10.000,00 ευρώ.
Στο χαρτοφυλάκιο νέων δανείων
που θα δηµιουργηθεί µε το συγκεκριµένο εργαλείο, το ΠΑΑ 20142020 θα καλύπτει ένα σηµαντικό
µέρος των απωλειών εξαιτίας των
µη εξυπηρετούµενων δανείων. Το
γεγονός αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς να παρέχουν χρηµατοδότηση µε ευνοϊκούς όρους και
πιο συγκεκριµένα να µειώσουν τις
απαιτούµενες εξασφαλίσεις και
το ύψος του επιτοκίου. Σύµφωνα
µε την ex ante αξιολόγηση, η κάλυψη (εγγύηση) του Προγράµµα-

τος µπορεί να ανέλθει έως τ
για κάθε µη εξυπηρετούµε
νειο και θα παρέχεται ενδε
µέχρι το σύνολο των µη εξυ
τούµενων δανείων να ανέλθ
20% του συνολικού χαρτοφ
ου. Οι όροι αυτοί θα οριστικο
θούν κατά την επιλογή των
άµεσων Χρηµατοπιστωτικώ
γανισµών. Η συµµετοχή το
στο χαρτοφυλάκιο αναµένε
ανέλθει σε 80 εκ. ευρώ και δ
ριστής του Ταµείου Χαρτοφ
ου αναµένεται να είναι το
παϊκό Ταµείο Επενδύσεων (
β. Εργαλείο µικροδανείων
µερισµό του κινδύνου (Risk s
microloan instrument), το
θα αφορά σε δάνεια έως 2
ευρώ. Οι χρηµατοπιστωτικοί
νισµοί εµφανίζονται απρόθυ
χρηµατοδοτήσουν αγροδια
κές επιχειρήσεις, οι οποίες δ
αθέτουν πιστωτικό ιστορικό

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

316.000.000

15.130

865.806.000

234

69.143.000

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ
& ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

4.1.1
& 4.1.3

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
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Τα όποια διαθέσιμα χρήματα
γίνονται κεφάλαιο κίνησης

Συνδροµή για
οικονοµικά
βιώσιµα έργα

ν

το 80%
ενο δάεικτικά
υπηρεθει στο
φυλακίκοποιην Ενδιών Ορου ΠΑΑ
εται να
διαχειφυλακίΕυρω(ΕΤαΕ).
µε επιsharing
οποίο
25.000
ί οργαυµοι να
ατροφιδεν διό και ε-
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παρκείς εξασφαλίσεις. Για το λόγο αυτό, στο χαρτοφυλάκιο νέων
δανείων που θα δηµιουργηθεί µε
το συγκεκριµένο εργαλείο το ΠΑΑ
θα συµµετέχει µε ένα ποσοστό της
τάξης του 40–60% σε κάθε δάνειο
του χαρτοφυλακίου, ώστε να δοθεί κίνητρο στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς να παρέχουν
δάνεια µε επιτόκιο κατά πολύ χαµηλότερο του εµπορικού επιτοκίου και µε µειωµένες εξασφαλίσεις.
Η συµµετοχή του ΠΑΑ στο χαρτοφυλάκιο αναµένεται να ανέλθει
σε 25–40 εκ. ευρώ και δυνητικός
διαχειριστής του Ταµείου Χαρτοφυλακίου θα είναι το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).
Συνολικά εκτιµάται πως θα εκταµιευθούν µε αυτόν τον τρόπο δάνεια συνολικού ύψους πάνω από
500 εκατ. ευρώ, καθώς και οι τράπεζες θα βάλουν χρήµατα.

Ανεξάρτητα
Η ενίσχυση µέσω
των χρηµατοδοτικών
εργαλείων µπορεί να
καλύψει το σύνολο των
επιλέξιµων δαπανών της
επένδυσης και να παρασχεθεί ανεξάρτητα από
άλλες µορφές ενίσχυσης

Τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία θα εφαρµοσθούν
για να συνδράµουν
επενδυτικά έργα, που
αναµένεται να είναι
οικονοµικά βιώσιµα αλλά
δεν συγκεντρώνουν
επαρκή χρηµατοδότηση
από πηγές της αγοράς,
τόσο των υποµέτρων 4.1
«Επενδύσεις σε γεωργικές
εκµεταλλεύσεις» και 4.2
«Επενδύσεις στη
µεταποίηση/ εµπορία
και/ή ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων»
και συγκεκριµένα σε
επενδύσεις που
συµβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα των
γεωργικών
εκµεταλλεύσεων και σε
επενδύσεις µεταποίησης
γεωργικού προϊόντος, µε
αποτέλεσµα γεωργικό
προϊόν, όσο και
επενδυτικά έργα του ιδίου
τύπου που δεν
χρηµατοδοτούνται από τα
ανωτέρω µέτρα. Για το
σκοπό αυτό εισάγονται οι
δύο αυτές νέες ∆ράσεις
(4.1.4 και 4.2.4). Η
συγκεκριµένη
τροποποίηση των
Προγραµµάτων
Αγροτικής Ανάπτυξης
βρίσκεται σε διαβούλευση
µέχρι τις 6 ∆εκεµβρίου,
ώστε να σταλεί και στις
ευρωπαϊκές αρχές.

Ο εκσυγχρονισµός της παραγωγικής διαδικασίας και η εφαρµογή νέων µεθόδων παραγωγής έχουν δηµιουργήσει την ανάγκη
για νέες επενδύσεις. Όµως, η
πλειοψηφία των κάτοχων γεωργικών εκµεταλλεύσεων δεν διαθέτει τα απαιτούµενα επιπλέον κεφάλαια, καθώς τα όποια διαθέσιµα προτιµά να τα χρησιµοποιεί ως κεφάλαιο κίνησης, συµπεραίνουν οι διαχειριστικές αρχές.
Αναλυτικότερα για την αξιολόγηση των οικονοµικών συνθηκών
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων,
τα παρακάτω αποτελούν ορισµένα από τα κύρια συµπεράσµατα
από την έρευνα που χρησιµοποιήθηκε για να διαµορφωθούν τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία:

Κύρια συµπεράσµατα
οικονοµικότητας στη γεωργία
Η πρόσβαση σε τραπεζική
χρηµατοδότηση των κάτοχων γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των
επιχειρήσεων µεταποίησης του
αγροδιατροφικού τοµέα είναι ιδιαίτερα περιορισµένη.
Από την πρόσφατη εµπειρία χρήσης χρηµατοδοτικών εργαλείων, κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 (ΤΑΕ) διαπιστώθηκε ότι δύο βασικοί παράγοντες επιτυχίας για τα ΧΕ είναι ο συνδυασµός τους µε άλλες
µορφές ενίσχυσης, όπως πχ οι επιχορηγήσεις, καθώς επίσης και
η χρήση ΧΕ εγγυήσεων για την
µείωση του ρίσκου των τραπεζών εξαιτίας της έλλειψης αξιόπιστου ιστορικού των επενδύσεων του αγροδιατροφικού τοµέα.
Οι συστηµικές τράπεζες παραµένουν διστακτικές στο να παρέχουν δάνεια στον αγροδιατροφικό τοµέα, καθώς θεωρούν τον
συγκεκριµένο τοµέα ιδιαίτερα επισφαλή και για τον λόγο αυτό
ακολουθούν µία επιλεκτική πολιτική παροχής δανείων.
Οι τράπεζες απαιτούν υψη-

λές εξασφαλίσεις από τους κατόχους γεωργικών εκµεταλλεύσεων προκειµένου να τους χρηµατοδοτήσουν, µε τους γεωργούς να αδυνατούν να καλύψουν
τις απαιτήσεις αυτές. Άλλοι σηµαντικοί λόγοι αδυναµίας χρηµατοδότησης από τον τραπεζικό τοµέα είναι οι υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις και η έλλειψη ιστορικών στοιχείων στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,ιδιαίτερα για τους νέους γεωργούς.
Η δυσκολία χρηµατοδότησης είναι εντονότερη στις µικρές εκµεταλλεύσεις και µειώνεται µε την
αύξηση του µεγέθους της εκµετάλλευσης.
Οι ανάγκες χρηµατοδότησης
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
είναι κυρίως βραχυπρόθεσµες
ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης
και µεσοµακροπρόθεσµες ανάγκες για επενδύσεις που σχετίζονται µε µηχανολογικό εξοπλισµό και πάγια.

Ανάγκες

Οι ανάγκες χρηµατοδότησης
των έργων Leader είναι οι
ίδιες µε αυτές των µικρών
γεωργικών εκµεταλλεύσεων
και των µικρών µεταποιητικών
επιχειρήσεων.

Ευελιξία

Η κατανοµή των πόρων εντός
του κάθε Ταµείου
Χαρτοφυλακίου δεν
διαχωρίζεται ανά Μέτρο ή
τρόπο στήριξης (αυτοτελής
χρήση χρηµατοδοτικού
εργαλείου ή χρήση του σε
συνδυασµό µε άλλη µορφή
ενίσχυσης), µε σκοπό την
ευελιξία του εργαλείου και την
προσαρµογή του στις
απαιτήσεις της αγοράς.

Εξαγωγές
Οι ανάγκες χρηµατοδότησης των µεταποιητικών αφορούν κυρίως σε
κεφάλαιο κίνησης και σε
επενδυτικά σχέδια για
την εµπορία και προώθηση προϊόντων τους
στο εξωτερικό

Σχετικά µε τους όρους χρηµατοδότησης, οι τράπεζες απαιτούν ένα ευρύ
φάσµα εξασφαλίσεων και εγγυήσεων από τις µικρές µεταποιητικές, ενώ οι
όροι είναι καλύτεροι για τις µεγαλύτερες µεταποιητικές επιχειρήσεις.
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ΕΞΥΠΝΕΣEΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

H διπλή χρηματοδότηση ίσως μπερδέψει
Διευρύνουν τη σύγχυση μεταξύ των εμπλεκομένων στα αναπτυξιακά προγράμματα οι πολλαπλές πηγές

Υπέρβαση
Το ποσοστό του
Ακαθάριστου
Ισοδύναµου
Επιχορήγησης
δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει το
ποσοστό ενίσχυσης
που προβλέπεται
στα Προγράµµατα

Συµφωνίες
Ένα κάποιο
ενδιαφέρον έχουν
επίσης και οι
ειδικές συµφωνίες
στις οποίες έχουν
προβεί κάποιες
από τις µεγάλες
αντιπροσωπείες
αγροτικών
µηχανηµάτων µε τις
τράπεζες

Η διπλή χρήση των χρηµατοδοτικών
εργαλείων, από τη µία φυσικά µπορεί να διευκολύνει τις επενδύσεις,
από την άλλη φαίνεται να δηµιουργεί
σύγχυση σχετικά µε τις επιλογές που έχουν οι δικαιούχοι των διαρθρωτικών
Μέτρων. Ένας από τους παράγοντες
που συνήθως µπερδεύει και συχνά αγνοείται, είναι η ενδεχόµενη µείωση
του ποσοστού ενίσχυσης από τους δικαιούχους Σχεδίων Βελτίωσης και Μεταποίησης, εφόσον κάνουν χρήση των
χρηµατοδοτικών εργαλείων.
Στα εργαλεία αυτά το επιτόκιο του τµήµατος του δανειακού κεφαλαίου που
καλύπτεται από πόρους των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι
µειωµένο και άρα προκύπτει για την επιχείρηση όφελος από αυτό που πρέπει να υπολογιστεί. Το συγκεκριµένο
αυτό χρηµατικό όφελος, αν αθροιστεί
µε την επιδότηση, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ποσοστά ενίσχυσης που προκύπτουν από τα Σχέδια Βελτίωσης και
τη Μεταποίηση.
Όπως φαίνεται λοιπόν, οι διαδικασίες των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και απαιτούν από τον δικαιούχο εκτός των αυστηρών προϋποθέσεων, και µια στρατηγική αλλά και ξεκάθαρο πλάνο για το τι θέλει να επιτύχει και πως.

Συγκεκριµένα οι διαχειριστικές
αρχές αναφέρουν:
«Το ποσοστό του Ακαθάριστου Ισοδύναµου Επιχορήγησης προς το συνολικό
προϋπολογισµό της ενισχυόµενης επένδυσης, που ενισχύεται µέσω Χρηµατοδοτικών Εργαλείων, δεν θα υπερβαίνει
το ποσοστό ενίσχυσης που προβλέπεται
στις ∆ράσεις 4.1.4 και 4.2.4 του ΠΑΑ και
σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το
ποσοστό του Παραρτήµατος ΙΙ του Καν
(ΕΕ) 1305/2013 για το Υποµέτρο για το
οποίο κρίθηκε επιλέξιµη η ενίσχυση»

Μητρώο αξιολογητών
στα Σχέδια Βελτίωσης

Η πρόσβαση σε τραπεζική χρηµατοδότηση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
και των επιχειρήσεων µεταποίησης του αγροδιατροφικού είναι περιορισµένη.

Στο θέµα της χρηµατοδότησης των
Σχεδίων Βελτίωσης, παρά τις τελευταίες εξελίξεις, τα πράγµατα ωστόσο παραµένουν δύσκολα. Όπως έχει γράψει η Agrenda, η λύση της εκχώρησης της επιδότησης δεν δείχνει να
σώζεται πλέον, µετά την υπονόµευση
της οποίας έτυχε από τους ιθύνοντες
του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δυνάµεις που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Επιπλέον, αυτό που οι αγρότες θα πρέπει
να ξέρουν, τονίζουν από την πλευρά
των εταιρειών αγροτικών µηχανηµάτων, είναι ότι, αυτή τη φορά δεν είναι εύκολο να κινηθούν σε εφαρµο-

γή «παράλληλες λύσεις» σαν κι αυτές
στις οποίες µε σχετική ευκολία προσέφευγαν και οι δύο πλευρές (αγρότες και εισαγωγείς) τα προηγούµενα
χρόνια. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα δεν δέχεται τιµολόγια επί πιστώσει, δηλαδή τα χρήµατα της όποιας αγοράς θα πρέπει να
έχουν καταβληθεί και µάλιστα ηλεκτρονικά στον προβλεπόµενο χρόνο. Ένα κάποιο ενδιαφέρον έχουν
επίσης και οι ειδικές συµφωνίες στις
οποίες έχουν προβεί κάποιες από τις
µεγάλες αντιπροσωπείες αγροτικών
µηχανηµάτων µε τις τράπεζες.

Σύµφωνα µε τροποποιητική
απόφαση για τα Σχέδια Βελτίωσης
δύναται να στηθεί ανά περιφέρεια
µητρώο αξιολογητών.
Συγκεκριµένα η απόφαση
αναφέρει: Σε κάθε Περιφέρεια
δύναται να συσταθεί Μητρώο
Αξιολογητών µε απόφαση του
Περιφερειάρχη. Σε αυτό
συµµετέχουν, µετά από δική τους
αίτηση, υπάλληλοι των ∆ΑΟΚ, των
∆ΑΟΠ, των Αποκεντρωµένων και
Περιφερειακών υπηρεσιών του
ΥΠΑΑΤ και των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων των ειδικοτήτων που
περιγράφονται στο άρθρο 20 της
παρούσας, σε συνέχεια
πρόσκλησης που εκδίδεται από τον
Περιφερειάρχη ύστερα από
εισήγηση της υπηρεσίας της
Περιφέρειας που ορίστηκε
δικαιούχος ενεργειών τεχνικής
βοήθειας του ΠΑΑ. Η εγγραφή στο
Μητρώο Αξιολογητών δεν είναι
υποχρεωτική για τη συµµετοχή στα
στάδια της αξιολόγησης, ωστόσο
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
την αποζηµίωση όσων
συµµετέχουν σε αυτά, εφόσον οι
εργασίες αξιολόγησης
πραγµατοποιηθούν εκτός ωραρίου
εργασίας.

Αγροτικές επενδύσεις 1 δις περιµένουν αν ο Κασίµης θα ικανοποιήσει τον Κακαβά
Για µία χούφτα ευρώ, ανεξαρτήτως της σηµασίας που µπορεί να έχει αυτή για την οργάνωση της αγροτικής παραγωγής και τη θέση των
αγροτών της χώρας µας, εκείνοι που υποτίθεται πως στελεχώνουν τις υπηρεσίες για να δώσουν λύσεις, καυγαδίζουν ΠΟΓΕ∆Υ και
διαχειριστικές αρχές για το αν θα υπάρχει για τους αξιολογητές αµοιβή ανά φάκελος ή τελικά µόνο υπερωρίες ή αν η ΜΟ∆ αµοίβεται το ίδιο
κ.λπ. «∆υστυχώς παρά το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει η απόφαση για τον καθορισµό της αµοιβής ανά φάκελο δεν έχει εκδοθεί»
έλεγε η ΠΟΓΕ∆Υ αρχές Νοεµβρίου και τώρα, µε άλλη ανακοίνωσή της αναφέρει: «Καταδικάζουµε απερίφραστα τις όποιες εισηγήσεις για
καθορισµό αµοιβής ανά φάκελο», ζητώντας παράλληλα υπεράσπιση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Και η αξιολόγηση των Σχεδίων
Βελτίωσης µε πάνω από 15.000 αιτήσεις, άνω του 1 δις ευρώ δαπάνης και µία ολόκληρη αγορά µηχανηµάτων βρίσκεται στο περίµενε. Να
σηµειωθεί εδώ ότι οι φάκελοι έχουν κατατεθεί στις ∆ΑΟΚ εδώ και πάνω από ένα µήνα, µε τους υπαλλήλους να µην φαίνεται πως επιτρέπεται
να τους αγγίξουν, αν δεν πουν το «ναι» οι διαχειριστικές αρχές στα αιτήµατα που θέτει επανειληµµένα ο πρόεδρος της ΠΟΓΕ∆Υ, Νίκος
Κακαβάς. Πρέπει βέβαια να φτιάχτει και το ηλεκτρονικό σύστηµα αλλά να δωθούν και οι κατάλληλες οδηγίες προς τους αξιολογητές.
Υπενθυµίζεται ότι οι διαχειριστικές αρχές έχουν υποσχεθεί τις πρώτες εγκρίσεις µέχρι το καλοκαίρι.

