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Απαιτήσεις εισφορών 
για ανασφάλιστα έτη   
Έκαναν αίτηση στον ΟΓΑ, έµειναν 
ανασφάλιστοι τρία χρόνια και τώρα 
τους ζητούν αναδροµικά. σελ. 27

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 11/01

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

234
183

72,85
2,63

18/01

237
183

74,37
2,71

222
178

77,07
2,62

 

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

225
182
84,76
2,93

18/01
237
183
74,37
2,71

ΣABBATO: Mακαρίου Αιγυπτίου, Μάρκου Ευγενικού Μήνας 1ος, Εβδ. 3η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:38 - ∆ύση 17:33 ΣΕΛΗΝΗ: 14 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις

ΕΝΘΕΤΟ el

Ο Λέσβιος Νέστορας 
της τυροκοµίας
Η πορεία της κτηνοτροφίας µέσα 
από τα µάτια του 92χρονου 

σελ. 40-41 

Κωδ.: 7744   ISSN: 2241 9446   Τιµή 3 ευρώ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

ΛΑΚΩΝΙΑ

3,50
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΚΡΗΤΗ

3,00
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

Ξεκινά η αξιολόγηση των φακέλων τις 
επόµενες ηµέρες, µε τις οδηγίες προς τις 
∆ΑΟΚ να αφήνουν χώρο για µειώσεις στο 
επιλέξιµο επενδυτικό κόστος, όπως για 
παράδειγµα στην αγορά τρακτέρ. σελ. 16

Πάσα για περικοπές 
στα Σχέδια Βελτίωσης

Το νέο Tessior System συνδυάζει 
ένα υψηλής αποτελεσµατικότητας 
µυκητοκτόνο µε µία συσκευή ψεκασµού 
ακριβείας, που προστατεύει από την ίσκα 
του ξύλου, µετά το κλάδεµα. σελ. 34

Φυσικοχηµική ασπίδα 
BASF για το αµπέλι

Γράφει «βερεσέδια» 
φέτος το ελαιόλαδο   
Έως 500 εκατ. ευρώ υπολογίζεται 
φέτος η συνολική µείωση του τζίρου 
για τους ελαιοπαραγωγούς. Μείωση 
παραγωγής, υποβάθµιση ποιότητας και 
χαµηλή τιµή οι αιτίες. σελ. 10, 36

∆ουλεύει η εθνική αντιπροσωπεία το σενάριο της κατάργησης των 
ιστορικών δικαιωµάτων, χωρίς όµως να αγγίζει αυτά του καπνού, 
αλλά και καλλιεργειών που δίχως αυτά, κινδυνεύουν µε εγκατάλει-
ψη. Μία γεύση όσων σχεδιάζονται δόθηκε στη Βουλή, µε τον αρµό-

διο υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη να χαρακτηρίζει τραγικό το τριπλό 
περιφερειακό µοντέλο ενισχύσεων, στη θέση του οποίου εξετάζεται 
να θεσπιστεί καθεστώς στήριξης ανά οµάδα καλλιεργειών. Βέβαια, 
όλα αυτά, υπό τη ρευστότητα της προεκλογικής περιόδου. σελ. 4-5

Πολυεπίπεδο μοντέλο 
και με ολίγα ιστορικά
Οι τρεις ομάδες ενισχύσεων σπάνε σε ομάδες καλλιεργειών  

Εκεί όπου το χέρι του ανθρώπου σµίγει αρµονικά µε τα 
δώρα της φύσης, ξετυλίγεται σήµερα η µεγάλη γιορτή του 
«Αγρότη της Χρονιάς». Editorial σελ. 2, Πρόγραµµα 26-31

Ηµέρα «Αγρότη της Χρονιάς» 
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EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,13925

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,51332

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13182

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88023

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
124,11000

• Με φουλ έξτρα θα ελέγχονται τα 
τρακτέρ στα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 16
• Παραστατικά πωλήσεων ως κριτήριο 
ένταξης στη Βιολογική Γεωργία σελ. 19

• Η δέκατη απονοµή βραβείων Αγρότης 
της Χρονιάς στη Μονεµβασιά σελ. 26-31
• Όσο εξασθενεί η ΚΑΠ, διαµορφώνονται 
νέες τάσεις στην υπαίθρο σελ. 46

• Τριπλή πίεση υφίστανται φέτος οι 
παραγωγοί ελαιολάδου σελ. 36
• Μια καλή εµπορικά χρονιά για την 
σταφίδα λόγω µικρής παραγωγής σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Τραβάει τα βλέµµατα διεθνών αγοραστών το ελληνικό σκληρό 
σιτάρι, µε ενδιαφέρον για πωλήσεις σε Τυνησία αλλά και Ιταλία, µε 
τις τιµές να έχουν ήδη σηµειώσει πρόοδο, η οποία όµως δεν 
αναµένεται να εξελιχθεί σε ράλι τιµών. Μια καλή εµπορική χρονιά 
µπορεί να χαρακτηριστεί η φετινή για τους παραγωγούς σταφίδας, 
που όµως αποδίδεται κυρίως στη µειωµένη παραγωγή. Στην αγορά 
ελαιολάδου, υπάρχει υποτονικότητα µε εξαίρεση περιοχές στη Κρήτη. 

Νεκρώσεις εσπεριδοειδών 
από τον παγετό

Τη χρήση ανεµοµικτών και τεχνητής 
βροχής θεωρούν οι γεωπόνοι ως ασφαλείς 
λύσεις ενεργητικής προστασίας των µη 
σκληραγωγηµένων στον πρόσφατο παγετό 
εσπεριδοειδών, αλλά και των 
ελαιόδεντρων σε θερµοκρασίες κάτω του 
µηδενός -αλλά όχι πολύ χαµηλές- 
νεκρώνονται. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, 
τα µανταρινοειδή είναι πιο ανθεκτικά  και η 
λεµονιά πιο ευαίσθητη από την πορτοκαλιά. 
Από τον ισχυρό παγετό κινδυνεύει και η 
ελιά, αφού οι καρποί παγώνουν στους -30C, 
τα φύλλα στους -30C έως -60C, ο φλοιός 
στους -70C  και το ξύλο στους µεγαλύτερης 
ηλικίας βλαστούς στους -130C. 

∆ιαφυλλικοί ψεκασµοί 
κατά του ψύχους

Οι γεωπόνοι προτείνουν προληπτικούς 
διαφυλλικούς ψεκασµούς µε αµινοξέα 
και σκευάσµατα µε αντιπαγετική δράση, 
προϊόντα που µαζί µε τα χηµικά 
σκευάσµατα ζιζανιοκτονίας προστατεύουν 
αποτελεσµατικά από το ψύχος. Τέλος, 
ένα ακόµη προληπτικό µέτρο που µπορεί 
να µειώσει τον κίνδυνο ζηµιών από παγετό 
στα εσπεριδοειδή και στις ελιές θεωρείται 
από τους γεωπόνους ο ψεκασµός µε 
χαλκούχα στα τέλη του χειµώνα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 19-01-2019
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
στα δυτικά, τις Κυκλάδες, τα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου και από το 
απόγευµα στη Θράκη τοπικές 
βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις 
στα βόρεια ορεινά. Ευνοείται η 
µεταφορά σκόνης στα δυτικά και 
νότια. Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις ασθενείς. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Κυριακή 20-01-2019
Αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και κυρίως στα 
θαλάσσια-παραθαλάσσια 
σποραδικές καταιγίδες. 
Χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν 
στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. 
Παροδικές νεφώσεις σε 
Κυκλάδες και Κρήτη.
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή. 

∆ευτέρα 21-01-2019
και Τρίτη 22-01-2019
Τοπικά περιορισµένη ορατότητα 
τις πρωινές και βραδινές ώρες 
κυρίως στα ηπειρωτικά. 
Χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν 
στα ηπειρωτικά ορεινά. 
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες στα νησιά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

του ανατολικού Αιγαίου, τα 
∆ωδεκάνησα και από το 
απόγευµα στα ∆υτικά.

Τετάρτη 23-01-2019 έως
& Παρασκευή 25-01-2019
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο  
ως προς τις ελάχιστες τιµές. 
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές 
και κυρίως στα θαλάσσια και 
παραθαλάσσια σποραδικές 
καταιγίδες, µε τα φαινόµενα να 
είναι κατά τόπους ισχυρά. 
Χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν 
στα ηπειρωτικά ορεινά. 

Ευνοείται η 
µεταφορά σκόνης 
στα δυτικά και 
νότια, µε ανέµους 
νότιους 3-5 µποφόρ 
και στο Ιόνιο 
τοπικά 6 µποφόρ. 
Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή

3-5Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
635,7

629,88

622,78 622,76
TΖΙΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 23

41.177,214
(17/01)

616,96
640

635

630

625

620

615

610

605

Τρίτη
15/01

Τετάρτη
16/01

Πέµπτη
17/01

Παρασκευή
11/01

∆ευτέρα
14/01

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. 
                   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.

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

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

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

• E�MAIL: agrenda@agronews.gr
• URL: www.agronews.gr

Σήµερα είναι η µέρα του. Ο λόγος για τη µε-
γάλη γιορτή του «Αγρότη της Χρονιάς».  
Μια ιδέα που ξεκίνησε πριν από 10 χρό-
νια, όταν η ανήσυχη συντακτική οµά-
δα της Agrenda, αναζητούσε για τις ανά-
γκες του ρεπορτάζ, λίγο πριν από το τέ-
λος της χρονιάς, πρόσωπα µε ξεχωριστή 
παρουσία στο αγροτικό γίγνεσθαι. 

Με τον καιρό το ένα έφερε το άλλο. Στην αρ-
χή λίγη περισσότερη εικόνα για τα προ-
φίλ των πρώτων επιλογών, στη συνέχεια 
κάποια video µε τα business stories στο 
Agronews, ώσπου στα µισά περίπου της 
διαδροµής, το 2014 συγκεκριµένα, ορ-
γανώθηκε η πρώτη µεγάλη γιορτή απο-
νοµής των βραβείων στα Τρίκαλα. 

Έκτοτε, ο «Αγρότης της Χρονιάς», γίνεται κά-
θε χρόνο και καλύτερος. Μαζί του µεγα-
λώνουν και οι ευθύνες της συντακτικής 
οµάδας της Agrenda, που έχει τη φροντί-
δα του. Μαζί του, δυναµώνει βέβαια και 
το πάθος όλων των συντελεστών για την 
επιτυχία του. Η ιδέα έγινε µε τον καιρό 
θεσµός, ο θεσµός γίνεται ενθουσιασµός 
για επιβράβευση, η επιβράβευση γίνεται 
αγώνας για δηµιουργία. Αρκεί µια µα-
τιά στη διαδροµή των βραβευθέντων για 
να αξιολογηθεί η συµβολή του θεσµού 
στην αναπτυξιακή προσπάθεια. 

Στην περίπτωση του «Αγρότη της Χρονιάς»   
η αναγνώριση της προσπάθειας γίνε-
ται ενέργεια για την ενδυνάµωσή της. 
Και όχι µόνο αυτό. Ο «Αγρότης της Χρο-
νιάς» έχει µεγάλα όνειρα. Φιλοδοξεί να 
είναι η αφετηρία για έναν πολιτισµένο 
και ουσιαστικό διάλογο µεταξύ των συ-
ντελεστών της αγροτικής παραγωγής 
προς όφελος των κοινωνιών της υπαί-
θρου. Βλέπει µε το ίδιο ζωηρό ενδιαφέ-
ρον τόσο την οικονοµική εξέλιξη των ε-
παγγελµατιών του χώρου όσο και την 
πολιτιστική ανέλιξη και ανόρθωση του 
ηθικού του κάθε µέλους της αγροτικής 
οικογένειας ξεχωριστά. 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή η άλ-
λη πλευρά στα όνειρα του «Αγρότη της 
Χρονιάς» µάλλον εκφράζεται µε µεγα-
λύτερο ζήλο στη φετινή γιορτή, κάπου 
εκεί κοντά στον περήφανο βράχο της 
Μονεµβασίας. Στην απόµερη και σκλη-
ροτράχηλη Λακωνία, όπου, εδώ και αι-
ώνες, οι άνθρωποι βρήκαν τον τρόπο 
όχι µόνο να επιβιώσουν επιµένοντας 
παραγωγικά, αλλά και να αναπτύξουν 
το δικό τους ξεχωριστό πολιτισµό πάνω 
στις δικές τους αυστηρές, αλλά δίκαιες 
αρχές και παραδόσεις.              Agrenda

Ένας αγρότης
με όνειρα
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

∆ουλεύει η εθνική αντιπροσωπεία 
το σενάριο της κατάργησης των ι-
στορικών δικαιωµάτων, κάτι βέβαια 
που βρίσκεται αντιµέτωπο µε τις 
πολιτικές διεργασίες ενόψει των 
εκλογών και φυσικά µε την πρό-
οδο των µελετών που έχουν ανα-
λάβει οι οµάδες εργασίας για τα 
στρατηγικά σχέδια της Κοινής Α-
γροτικής Πολιτικής µετά το 2020.

Ψήγµατα του σχεδίου αυτού επί 
των κυβερνητικών προθέσεων, φά-
νηκαν κατά την πρόσφατη συζή-
τηση στη Βουλή (11/1/2019), που 
προκάλεσε επερώτηση της Προέ-
δρου της Κοινοβουλευτικής Οµά-
δας της ∆ηµοκρατικής Συµπαρά-
ταξης ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ Φώφης Γεν-
νηµατά και δεκαεννέα Βουλευτών 
της προς  τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης µε θέµα: «Η ανυπαρξία 
αγροτικής πολιτικής και η έλλει-
ψη σχεδίου παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης έχουν οδηγήσει στην 

εγκατάλειψη του αγροτικού το-
µέα και της ελληνικής υπαίθρου».

Το  θέµα έφερε µπροστά ανοι-
κτά για µία ακόµη φορά η βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ από την Καρδίτσα, 
Παναγιώτα Βράντζα, η οποία σή-
κωσε το γάντι, που πέταξε ο πρό-
εδρος της ∆ΗΜΑΡ και µέλος του 
ΚΙΝΑΛ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος 
περί «παιχνιδιού» µε τα ιστορικά 
δικαιώµατα, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά πως «προσωπικά θα ήθε-
λα η δική µας Κυβέρνηση να κα-
ταργήσει τα ιστορικά δικαιώµα-
τα». Μάλιστα, όπως είπε αφήνο-
ντας και κάποιες αιχµές στην προ-
ηγούµενη πολιτική ηγεσία, δεν ή-
ταν εύκολο σε αυτά τα δύο χρόνια 
«µπορούσαµε να έχουµε προσπα-
θήσει», τονίζοντας πως αισθάνε-
ται υπόλογη στις υγιείς παραγω-
γικές δυνάµεις του τόπου που δεν 
έγινε ακόµη. «Όµως, εσείς το µό-
νο για το οποίο ενδιαφέρεστε εί-
ναι να µη χάσουν τα προνόµιά 
τους οι προστατευόµενοί σας α-
γρότες», συµπλήρωσε.

Επ’αυτού, πάντως ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Α-
ραχωβίτης, χωρίς να δώσει λεπτο-
µέρειες για το πώς θα κινηθεί το ε-
θνικό σχέδιο, έκανε λόγο για µια 
τραγική επιλογή του 2014 επί συ-
γκυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου, 
η οποία έθετε τις γνωστές αγρονο-
µικές περιφέρειες για την κατανο-
µή των ιστορικών δικαιωµάτων, ή-

τοι των βοσκοτόπων, δενδρωδών 
και αροσίµων, δεσµεύοντας όλη 
την τρέχουσα προγραµµατική πε-
ρίοδο, κάτι που επιχειρείται όπως 
είπε να αλλάξει. 

Θυµίζουµε ότι στο πλαίσιο της 
νέα ΚΑΠ, και της προτροπής του Ε-
πιτρόπου Χόγκαν, δίνεται η δυνα-
τότητα κατάργησης των ιστορικών 
δικαιωµάτων, κάτι που εξετάζεται 
να γίνει υποχρεωτική επιλογή. 

Εκλογικές ζυμώσεις 
με μαγιά τα δικαιώματα
Τραγική επιλογή οι τρεις περιφέρειες ενισχύσεων λέει ο Αραχωβίτης

Πολυεπίπεδο
Το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης φαίνεται να 
δουλεύει το µοντέλο για 

ίδιες οµάδες καλλιεργειών

Πάµε για
απεµπλοκή
«∆ουλεύουµε για την 
Περιφερειακή Ενότητα 
βοσκοτόπων να δούµε πώς θα 
απεµπλακούµε από τα ιστορικά 
δικαιώµατα, και µετά για όλα τα 
άλλα. Μετά το 2020 θα έχουµε 
σύγκλιση και των τριών 
Περιφερειών», είχε αποκαλύψει ο 
Σταύρος Αραχωβίτης µε δηλώσεις 
του στην Agrenda, πριν από ένα 
µήνα στο περιθώριο της επίσκεψης 
του Φιλ Χόγκαν στην Αθήνα. Κατά 
τον ίδιο, «αυτό θέλει δουλειά ώστε 
καλλιέργειες όπου το µεγαλύτερο 
ποσοστό του εισοδήµατός τους 
βασίζεται στα ιστορικά δικαιώµατα 
να µην βρεθούν εκτός. Εµείς 
δουλεύουµε το µοντέλο ανά οµάδα 
καλλιέργειας, όχι σε τρεις 
περιφέρειες.», είχε πει τότε.

Θέλει δουλειά, ώστε 
καλλιέργειες, των 
οποίων το µεγαλύτερο 
ποσοστό εισοδηµάτων 
τους βασίζεται στα 
ιστορικά δικαιώµατα να 
µην σβήσουν, λέει το 
πλάνο του υπουργείου.

«Μέχρι τελευταία στιγµή ο Υπουργός 
κ. Τσαυτάρης συζητούσε για την κα-
τάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων. 
Την τελευταία στιγµή ο κ. Καρασµά-
νης κλήθηκε να διατηρήσει την αδι-
κία, να κλείσει το αγροτικό επάγγελ-
µα, να επιβραβεύσει τους αγρότες 
του καναπέ, τους αγρότες που δεν 
παράγουν και να τιµωρήσει αυτούς 
που παράγουν», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά κατά την συζήτηση στην Βου-
λή για το αγροτικό η βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Παναγιώτα Βράντζα, αναφερόµε-
νη στο έτος ορόσηµο για την τρέχου-
σα ΚΑΠ του 2014, που κατατέθηκε η 
εθνική πρόταση.

«Οι κακές γλώσσες θέλουν δικό 
σας προβεβληµένο αγροτοπατέρα να 

υπαγόρευσε αυτό το αίσχος, το οποίο 
ονοµάσατε «εθνική πρόταση» και το 
οποίο εφαρµόζουµε από το 2014 και 
µετά. Προσωπικά θα ήθελα η δική µας 
Κυβέρνηση να καταργήσει τα ιστορι-
κά δικαιώµατα. ∆εν ήταν εύκολο σε 
αυτά τα δύο χρόνια. Μπορούσαµε να 
έχουµε προσπαθήσει. Αισθάνοµαι υ-

πόλογη στις υγιείς παραγωγικές δυ-
νάµεις του τόπου που δεν το κάναµε 
ακόµη. Όµως, εσείς το µόνο για το 
οποίο ενδιαφέρεστε είναι να µη χά-
σουν τα προνόµιά τους οι προστατευ-
όµενοί σας αγρότες», υπογράµµισε.

Για το θέµα πάντως, ο βουλευτής 
Σερρών Μιχάλης Τζελέπης (υπεύθυ-
νος Κ.Τ.Ε. ∆ηµοκρατικής Συµπαρά-
ταξης [ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ]), έκανε λόγο 
για «ανεπίτρεπτο και δίχως τεκµηρί-
ωση παιχνίδι µε τα ιστορικά δικαιώ-
µατα», ενώ στο ίδιο µήκος και ο βου-
λευτής Ροδόπης της ∆ΗΣΥ, Αχµέτ Ιλ-
χάν, επέκρινε την οριζόντια κατανο-
µή της στρεµµατικής ενίσχυσης, που 
δεν λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότη-
τες της κάθε περιοχής.

Αχµέτ Ιλχάν
Περιορίζεστε σε µια µίζερη 
αναδιανοµή της φτώχειας, 

γιατί πορεύεστε µε γνώµονα 
τις εκλογές, είπε στον Αραχω-

βίτη ο βουλευτής της ∆ΗΣΥ

Ο Τσαυτάρης πάσχιζε για κατάργηση του ιστορικού μοντέλου

ΚΑΠ 2021-2017
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Στο κρίσιµο µοµέντουµ της νέας 
ΚΑΠ, αναφέρθηκε η βουλευτής 
Σερρών και τοµεάρχης αγροτικού 
της Ν∆ Φωτεινή Αραµπατζή, τονί-
ζοντας πως η κυβέρνηση αντιµε-
τωπίζει το θέµα µε «χαµηλές πτή-
σεις» και µηδενική προετοιµασία. 

Κατά την ίδια, η κυβέρνηση εδώ 
και ενάµιση χρόνο παρά τις παρο-
τρύνσεις της Αντιπολίτευσης, να δι-
απραγµατευτεί και να πάρει θέση στα 
µείζονα που διακυβεύονται, ήτοι: για 
τη µείωση του αγροτικού προϋπο-
λογισµού, δεύτερον τις ολοένα και 
σκληρότερες πιέσεις των χωρών Βί-
σεγκραντ, που θέλουν την απόλυτη 
στρεµµατική εξίσωση των στρεµµα-
τικών ενισχύσεων και, τρίτον, τις τε-

ράστιες δυσκολίες του νέου διαχει-
ριστικού µοντέλου της νέας ΚΑΠ πα-
ραδέχεται µέσω συνέντευξης του υ-
πουργού Αραχωβίτη στο EurActiv, ό-
τι «δεν έχουµε καµία προετοιµασία».

«Τολµάτε, κύριε υπουργέ, να πεί-
τε στους αγρότες ότι µε τις παλινω-
δίες σας ως προς το ζήτηµα της α-
ντιµετώπισης των πιέσεων των χω-
ρών Βίσεγκραντ, στο καλύτερο σε-
νάριο που κυκλοφορεί τώρα, οι ε-
πιδοτήσεις θα µειωθούν 30 ευρώ το 
στρέµµα, από τα 54 ευρώ που σας ε-
ξασφάλισε η προηγούµενη Κυβέρ-
νηση της Νέας ∆ηµοκρατίας;», ρώ-
τησε εµφατικά χωρίς να πάρει σχετι-
κή απάντηση από τον υπουργό, στη 
διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή.

Οι πιέσεις των χωρών Βίσεγκραντ

«Ο Κλεπτομνήμων» 
και η νέα ΚΑΠ
Η διαπραγµάτευση για τη νέα ΚΑΠ 
δεν έχει κλείσει και ούτε χάθηκαν 
3,3 δισ. ευρώ των επικείµενων πό-
ρων για τη χώρα µας. Με την επιχει-
ρηµατολογία αυτή, ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αρα-
χωβίτης, επιχείρησε κατά την διάρ-
κεια της επερώτησης στη Βουλή της 
ΚΟ της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης 
ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ, να αναχαιτίσει τις 
επικρίσεις βουλευτών της αντιπολί-
τευσης και δη του προέδρου της ∆Η-
ΜΑΡ Θανάση Θεοχαρόπουλου, για α-
νύπαρκτο εθνικό σχέδιο αγροτικής 
πολιτικής, που ήδη µειώνει τους πό-
ρους της ΚΑΠ για τη χώρα µας κατά 
17% και λειτουργεί υπέρ της επανε-
θνικοποίησής της, από την οποία 
κινδυνεύει η χώρα και ο αγροτικός 
κόσµος µε µείωση των ενισχύσεων.

Ο ίδιος, ξεκίνησε την τοποθέτη-
σή του παρατηρώντας πως η «στρα-
τηγική» που επιλέγει η αντιπολίτευ-
ση δεν µπορεί να ερµηνευτεί µε άλ-
λον τρόπο, παρά µε το ότι πρέπει να 
έχει µελετήσει ιδιαίτερα το µυθιστό-
ρηµα «Ο Κλεπτοµνήµων», του Νί-
κου Παπανδρέου. Μάλιστα, εξήγη-

σε, πως για την κυβέρνηση, «ο πρω-
τογενής τοµέας είναι ο θεµέλιος λί-
θος και η εµπροσθοφυλακή της α-
νάπτυξης και του νέου παραγωγι-
κού µοντέλου, στο οποίο έχει έλθει 
η χώρα στη µεταµνηµονιακή επο-
χή. Εκείνο, λοιπόν, που δεν χρειά-
ζεται είναι κοντόφθαλµες πολιτικές 
και δυστυχώς, στην ερώτησή σας ό-
λα αυτά τα στοιχεία είναι κυρίαρχα. 
Θα ήταν λοιπόν, χρήσιµο να δούµε 
ποια ήταν η κατάσταση του αγροτι-
κού τοµέα, όταν αυτή η Κυβέρνηση 
ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρ-
νησης της χώρας», είπε παραπέµπο-
ντας στο µυθιστόρηµα.

Βέβαια, αυτό δεν συνάγει µε το γε-
γονός, ότι σήµερα, όπως είπε ο εκ Σερ-
ρών βουλευτής Μιχάλης Τζελέπης ό-
τι η Ελλάδα κινδυνεύει «µε επανεθνι-
κοποίηση –από την πίσω πόρτα- µέ-
σω των εθνικών σχεδίων που πρέπει 
να κάνουµε ως χώρα για να αιτιολο-
γήσουµε την απορρόφηση των άµε-
σων ενισχύσεων.  Κι εγώ σας ρωτώ, 
κύριε Υπουργέ: Με τον διοικητικό µη-
χανισµό του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως είναι σήµερα, µπο-
ρούµε να είµαστε σίγουροι ότι κάθε 
χρόνο θα έχουµε τις ενισχύσεις που 
έχουµε, εκεί όπου θα καταλήξουν;», 
ρώτησε χωρίς να  πάρει απάντηση.

Αντίστοιχα και ο Σπύρος ∆ανέλ-
λης, µέχρι πρότινος βουλευτής µε 
«το Ποτάµι», υπογράµµισε τον κίν-
δυνο διακοπής της χρηµατοδότησης 
της ΚΑΠ αν η χώρα δεν πετυχαίνει 
πάνω από το 50% των στόχων που 
τίθενται. «Άρα, είναι αναγκαίο να 
προετοιµαστείς ως κράτος-µέλος 
και να χαράξεις ένα σοβαρό εθνι-
κό σχέδιο ΚΑΠ», σηµείωσε.

Τώρα ή ποτέ
Tα κράτη που διαθέτουν 

ισχυρή διοίκηση, στόχους, 
εθνική γεωργική πολιτική, 

θα επικρατήσουν στον εσωτε-
ρικό ανταγωνισµό σε περί-
πτωση επανεθνικοποίησης 
της ΚΑΠ, λέει ο ∆ανέλλης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
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Υπόλοιπα που εκκρεµούν ακόµα και από το 2015 σχετι-
κά µε το πρόγραµµα των ∆ασώσεων αφορά το µεγαλύ-
τερο κοµµάτι των πιστώσεων µε τις οποίες θα κλείσει ο 
Ιανουάριος. Το βάρος µετά πέφτει στις διορθωτικές πλη-
ρωµές για το 2018, που θα ολοκληρωθούν ως το τέλος 
Φεβρουαρίου και οι οποίες αφορούν υπόλοιπα εξισωτι-
κής 2017-2018 περί τα 22 εκατ. ευρώ, υπόλοιπα βασι-
κής ενίσχυσης 2018 ποσού περίπου 15 εκατ. ευρώ και 
τα de minimis στα συµπύρηνα ροδάκινα ύψους 10,25 ε-
κατ. ευρώ µε την ενίσχυση στα 50 ευρώ το στρέµµα, στις 
ποικιλίες που ανακοινώθηκαν αρχικά, ενώ προστίθεται 
και η Φαγιέτα στα επιτραπέζια. 

Μαζί δροµολογείται και η εκκαθάριση των συνδεδε-
µένων του 2017, προκειµένου να αρχίσει µετά η σταδι-
ακή διαδικασία πίστωσης των συνδεδεµένων του 2018, 
συνολικού µπάτζετ 184 εκατ. ευρώ.

Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής Α-
νάπτυξης Σταύρο Αραχωβίτη «κάνουµε προσπάθεια να 
πληρώσουµε τη συνδεδεµένη στα τεύτλα, ύψους 73 ευ-
ρώ το στρέµµα, µέχρι το τέλος του τρέχοντος µηνός». Ω-
στόσο, µένει ακόµα να ξεκαθαριστεί το συνολικό ύψος 
της εν λόγω ενίσχυσης, καθώς δεν αποκλείεται ο ενδει-
κτικός προϋπολογισµός ύψους 6 εκατ. ευρώ να αυξηθεί 
προκειµένου να στηριχθεί η καλλιέργεια.  

Μόνο οι εξισωτικές αποζηµιώσεις που είχαν προβλή-
µατα µε χαρτιά των δικαιούχων παραγωγών και όχι µε 
βοσκότοπο αναµένεται να πληρωθούν το επόµενο δι-
άστηµα, ενηµερώνουν αρµοδίως από τον Οργανισµό 
Πληρωµών. Στους αγρότες που έχουν λαµβάνειν χρή-
µατα και όσοι ήταν σε έλεγχο, ο οποίος ολοκληρώθηκε 
µε θετικό αποτέλεσµα. Το µεγάλο αγκάθι παραµένουν 
οι παλαιότερες εξισωτικές αποζηµιώσεις των ετών 2013, 
2014, 2015 και 2016, που «κολλάνε» στο θέµα της τεχνι-
κής λύσεις και των επιλέξιµων βοσκήσιµων γαιών και 
η όποια διευθέτησή τους απαιτεί πρώτα την έγκριση της 
Κοµισιόν. Μάλιστα, όπως λένε οι κτηνοτροφικοί σύλ-
λογοι το θέµα είχε τεθεί στον υπουργό πριν ένα χρόνο, 
τον περασµένο Γενάρη, για να λάβουν τη δέσµευση ό-
τι η πληρωµή θα γίνει µέσα στο έτος. Όµως το 2018 έ-
φυγε και σήµερα οι αρµόδιοι της πλατείας Βάθη δεν κά-
νουν καµία κουβέντα επί του θέµατος. Μόνη υποχρέω-
ση των κτηνοτρόφων να δηλώσουν ότι συµφωνούν µε 
την κατανοµή που έγινε, για να µη χάσουν το δικαίω-
µα ένστασης που τους δόθηκε µέχρι τέλος Ιανουαρίου.

Προχωρούν οι αποχαρακτηρισµοί λόγω 
δασικών, µήπως πληρωθούν οι «κοµµένοι»

 Μεγάλη εκκρεµότητα εις βάρος των αγροτών παρα-
µένει το ζήτηµα των δασικών χαρτών, που έκοψε αγρο-
τεµάχια και ποσά ενισχύσεων. Οι πληροφορίες λένε ό-
τι το επόµενο διάστηµα οι Περιφέρειες στέλνουν στην 
αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών τους αναδασµούς που έ-
χουν γίνει, προκειµένου να αποχαρακτηριστούν τα δε-
σµευµένα χωράφια και να πληρωθούν οι κάτοχοί τους 

–ενδεχοµένως η διαδικασία να τρέξει και µέσα στον 
Φεβρουάριο-ό,τι τους οφείλεται από ενιαία ενίσχυση 
και αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα.     

Στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ µικροί 
καπνοπαραγωγοί λόγω de minimis

Την ένταξη πολλών µικροκαλλιεργητών στο κανονι-
κό καθεστώς ΦΠΑ, παρόλο που υπό κανονικές συνθήκες 
δεν θα εντάσσονταν, φέρνει η πληρωµή των de minimis 
(έκτακτη εθνική ενίσχυση), σύµφωνα µε επιστολή του Συ-

νεταιρισµού των Καπνοπαραγωγών Θράκης, 
Όπως εξηγείται στην επιστολή ο συνυπολογισµός της 

ενίσχυσης de minimis µαζί µε όλες τις επιδοτήσεις θα 
έχει ως αποτέλεσµα την ένταξη πολλών µικροκαλλιερ-
γητών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. «Το έκτακτο γεγο-
νός αυτό θα επιβαρύνει οικονοµικά και οργανωτικά τους 
καπνοπαραγωγούς σε σηµαντικό βαθµό, επιφέροντας 
ένα επιπλέον διοικητικό λογιστικό κόστος που θα φτά-
νει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ακόµα και στο 
50% του ποσού της ενίσχυσης που έχουν λάβει µέσω de 
minimis» αναφέρεται στην επιστολή και σηµειώνεται ό-
τι η ενίσχυση αυτή είναι µη µόνιµη, αφορά την συµπλή-
ρωση εισοδήµατος που είδη απωλέσθη λόγω έκτακτων 
γεγονότων. Επίσης, τονίζεται ότι η προσωρινή ένταξη 
και απένταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς θα προ-
καλεί και επιπλέον φόρτος εργασίας στις αρµόδιες ∆ΥΟ, 
χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον».

Όπως σηµειώνεται «η πλειοψηφία των καπνοπαραγω-
γών στο Ν. Ροδόπης είναι µικροκαλλιεργητές και πλη-
ρούν τα κριτήρια ένταξης στο «ειδικό καθεστώς αγροτών» 
και απαλλάσσονται από τήρηση βιβλίων. Οι καπνοπαρα-
γωγοί της περιοχής κατά µέσο όρο λαµβάνουν επιδοτή-
σεις ύψους 3.000-4.000 ευρώ και οι πωλήσεις κυµαίνο-
νται µεταξύ 8.000-12.000 ευρώ ετησίως».

Στην ίδια επιστολή, που υπογράφει για λογαριασµό 
της Κοινοπραξίας ο πρόεδρός της Εσάτ Χουσεϊν, ανα-
φέρεται ακόµη ότι «η ένταξη στο κανονικό καθεστώς 
λόγω έκτακτης ενίσχυσης αντίκειται γενικότερα στον 
σκοπό εφαρµογής του «ειδικού καθεστώς αγροτών» 
το οποίο θεσπίστηκε µε το σκεπτικό ότι «η εφαρµογή 
του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ στους µικρούς αγρό-
τες θα δηµιουργούσε δυσανάλογα προβλήµατα διοι-
κητικής και οργανωτικής φύσης».

∆ασώσεις 
Μέχρι τις 28 
Φεβρουαρίου 
οι δηλώσεις 

εφαρµογής του 
έτους 2018 για 

τα προγράµµατα 
∆άσωσης

Καταστάσεις 
αγροτών 

Μέχρι τέλος 
Μαρτίου, σε 

ετήσια βάση και 
όχι ανά τρίµηνο 
υποβάλλονται οι 
συγκεντρωτικές 

καταστάσεις 
αγροτών

Ενστάσεις 
εξισωτικής 
Μέχρι τις 23 

Ιανουαρίου έχουν 
περιθώριο οι 

δικαιούχοι της 
εξισωτικής του 
έτους 2018 για 
να υποβάλουν 

ενδικοφανή προ-
σφυγή κατά των 
αποτελεσµάτων 
της πληρωµής
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Ούτε κουβέντα για παλιές εξισωτικές 
που δένουν με προβλήματα στα βοσκοτόπια  

 Μόνο εκκρεμότητες και διορθώσεις φέρνουν οι πληρωμές τον επόμενο μήνα, πριν τις συνδεδεμένες   

 Στη Διεύθυνση Δασών το ζήτημα των δασικών χαρτών μπας και πληρωθούν όσα χωράφια έμειναν εκτός    

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

184
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

  15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ

  22
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

DE MINIMIS 
ΣΤΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

  10,25
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Ως 31/1 τα τιµολόγια
σπόρου για καρτελάκια 
στο σκληρό σιτάρι
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα πρέπει να έχουν 
εκδοθεί τα τιµολόγια αγοράς για τους γεωργούς 
που αγοράζουν πιστοποιηµένο σπόρο σκληρού 
σίτου για τη λήψη της συνδεδεµένης. Επιπλέον 
γίνεται γνωστό ότι η έκδοση µπορεί να γίνει και 
ως 15 Φεβρουαρίου στην περίπτωση που 
υπάρχει δελτίο αποστολής έως 31/1/2019. Πιο 
αναλυτικά, σύµφωνα µε ανακοίνωση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, «για τους γεωργούς που αγοράζουν 
πιστοποιηµένο σπόρο σκληρού σίτου µε τιµολόγιο 
και καλλιεργούν σκληρό σίτο την τρέχουσα 
περίοδο, το τιµολόγιο αγοράς πιστοποιηµένου 
σπόρου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
31/1/2019 ή έως 15/2/2019 στην περίπτωση 
που υπάρχει δελτίο αποστολής έως 31/1/2019».





Βγήκε η απόφαση, αναμένεται η προκήρυξη

Μικρό ΟΣΔΕ και λίγο εισόδημα 
είναι τα εισιτήρια για το 14χίλιαρο
Όριο τα 3.000 ευρώ αγροτικό εισόδημα και τα 15.000 ευρώ οικογενειακό για το Μέτρο 6.3

Με σύζυγο που έχει κάνει
ΟΣΔΕ δεν είσαι δικαιούχος
Στα κριτήρια επιλεξιµότητας της 
εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την 
ΥΑ ισχύουν τα εξής:

1. Η γεωργική εκµετάλλευση 
πρέπει να βρίσκεται στην ευρύ-
τερη περιοχή του τόπου της µό-
νιµης κατοικίας του/της αρχηγού 
της εκµετάλλευσης. 

2. Η γεωργική εκµετάλλευση 
πρέπει να έχει µέγεθος παραγωγι-
κής δυναµικότητας (εκφρασµένη 
ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον 
ίσο µε 5.000 έως και 7.999 ευρώ.

3. Ως προς τις οικογενειακές 
εκµεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέ-
ον τα ακόλουθα: 

Μόνο ένας εκ των συζύγων µπο-
ρεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της 
οικογενειακής εκµετάλλευσης. 
Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωρ-
γικής εκµετάλλευσης από σύζυγο 
που είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑ-
ΑΕ µε την ιδιότητα του επαγγελ-
µατία αγρότη ή έχει τις προϋπο-
θέσεις χαρακτηρισµού στο ΜΑΑΕ 
ως επαγγελµατίας αγρότης, δεν 
γίνεται αποδεκτή για την ένταξη 
στο υποµέτρο. Το σύνολο των ι-
διόκτητων αγροτεµαχίων/ζωικού 
κεφαλαίου της οικογένειας θεω-

ρείται ότι κατέχεται από τον υπο-
ψήφιο κατά την υποβολή της αί-
τησης στήριξης.

Μη επιλέξιµοι υποψήφιοι
1. Τα νοµικά πρόσωπα. 
2. ∆ικαιούχοι των δράσεων Νέ-

ων Αγροτών από την περίοδο 2000-
2006 και µετά.

 3. Όσοι έχουν σύζυγο που εί-
ναι είτε επαγγελµατίας αγρότης 
εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ ή έχει 
τις προϋποθέσεις για να οριστεί 
ως επαγγελµατίας αγρότης από 
το ΜΑΑΕ.

4. Όσοι έχουν σύζυγο που έ-
χει υποβάλλει ΟΣ∆Ε κατά το έτος 
αναφοράς της αίτησης στήριξης.

5. Συνταξιούχοι και σπουδα-
στές ή φοιτητές από την έναρξη 
της φοίτησης έως τη συµπλήρωση 
του αριθµού των προβλεπόµενων 
ετών φοίτησης για κάθε σχολή. 

6. Όσοι δεν έχουν τις προϋπο-
θέσεις να οριστούν ως επαγγελ-
µατίες αγρότες στο ΜΑΑE, σύµφω-
να µε τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις που ισχύουν κάθε φορά.

7. Όσοι δεν συγκεντρώνουν 
την ελάχιστη βαθµολογία των 65.

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Επαγγελµατίες αγρότες µέχρι 
61 ετών, που δεν ξεπερνά το 
αγροτικό τους εισόδηµα στην 
τριετία κατά µέσο όρο τα 3.000 
ευρώ, ορίστηκαν ως δικαιούχοι 
στο Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µι-
κρών γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων», σύµφωνα µε το πλαίσιο 
εφαρµογής που βγήκε στη δη-
µοσιότητα.

Βάσει της υπουργικής απόφα-
σης η οποία καθορίζει το πλαί-
σιο εφαρµογής του Μέτρου του 
πριµ των 14.000 ευρώ, µε την 
προκήρυξη να αναµένεται εντός 
των ερχόµενων ηµερών, οι υ-
ποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέ-
πει επίσης να κατοικούν σε µι-
κρές κοινότητες έως 5.000 κα-
τοίκων. Υπενθυµίζεται ότι ο προ-
ϋπολογισµός, έχει οριστεί στα 
70 εκατ. ευρώ, οπότε θα χωρέ-

σουν στο πρόγραµµα 5.000 δι-
καιούχοι, εκτός περίπτωσης υ-
περδέσµευσης.

Αναλυτικά, στην υπουργική 
απόφαση «Καθορισµός πλαισί-
ου εφαρµογής του Υποµέτρου 
6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργι-
κών εκµεταλλεύσεων»ορίζονται 
τα εξής για το Μέτρο:

Επιλεξιµότητα δικαιούχου
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης 

στήριξης έχουν τα φυσικά πρό-
σωπα, κάτοχοι γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων, εφόσον:

1. Είναι 18 έως 61 ετών.
2. Είναι κάτοικοι Κοινοτήτων 

έως 5.000 κατοίκων.
3. Είναι αρχηγοί σε υφιστάµε-

νες γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
4. Έχουν κάνει ΟΣ∆Ε.
5. Είναι κατ’ επάγγελµα α-

γρότες στο ΜΑΑΕ.
6. Έχουν ατοµικό αγροτικό ει-

σόδηµα από 0,01 ευρώ έως και 
3.000 ευρώ και συνολικό οικο-
γενειακό εισόδηµα (υποψηφί-
ου, συζύγου και ανηλίκων τέ-
κνων από όλες τις πηγές) έως 
και 15.000 ευρώ. Το ατοµικό 
αγροτικό εισόδηµα και το συ-
νολικό οικογενειακό εισόδη-
µα υπολογίζεται ως ο µέσος ό-
ρος των εισοδηµάτων των δια-
θέσιµων φορολογικών στοιχεί-
ων των τριών τελευταίων ετών. 

7. Υποβάλλουν Επιχειρηµα-
τικό Σχέδιο, µε ελάχιστη διάρ-
κεια υλοποίησης τα τρία έτη και 
µέγιστη τα τέσσερα έτη, µε συ-
γκεκριµένες δεσµεύσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ 6.3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α' ∆ΟΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Β' ∆ΟΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

70

9.800

5.000

4.200

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 ΕΥΡΩ

 ΕΥΡΩ

Η βάση στα 
65 μόρια
Οι υποψήφιοι για να ενταχθούν 
στο Μέτρο θα πρέπει να 
συµπληρώσουν τουλάχιστον 
65 µόρια καλύπτοντας µερικά 
από τα εξής κριτήρια:
1. Αγρότες ηλικίας έως 35 
ετών: 4 µόρια
2. Συµµετοχή σε Οµάδες και 
Οργανώσεις παραγωγών: 5 
µόρια
3. Βιολογική ή ολοκληρωµένη 
διαχείριση: 6 µόρια
4. Ατοµικό εισόδηµα 3ετίας 
(Μ.Ο.) έως και 4.000 ευρώ 
(από κάθε πηγή): 8 µόρια, έως 
και 7.000 ευρώ (από κάθε 
πηγή): 5,6 µόρια, έως και 
9.000 ευρώ (από κάθε πηγή): 
4 µόρια
5. Ύψος οικογενειακού 
εισοδήµατος (περισσότερα 
µόρια για χαµηλότερο): 0-7 
µόρια
6. Νησιά µε πληθυσµό έως και 
3.000 κάτοικοι ή Νησιά που 
ανήκουν σε µη νησιωτικές 
περιφέρειες ή ορεινές 
περιοχές: 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. Ιδιόκτητη γη από 50% και 
άνω: 6 έως 12 µόρια
9. Τυπική απόδοση 
εκµετάλλευσης από 6.000 έως 
και 7.000 ευρώ: 6,5, έως και 
7.999 ευρώ: 13 µόρια
10. Αιγοπροβατοτρόφοι: 3,5 
έως 7 µόρια. Αντίστοιχα για 
την καλλιέργεια ζωοτροφών , 
οπωροκηπευτικών, ή φυτών 
ανθεκτικών στην κλιµατική 
αλλάγη: 3,2 έως 4,2 µόρια.
11. Επιχειρηµατικό σχέδιο για 
αιγοπροβατοτροφία: 3,5 έως 7 
µόρια. Αντίστοιχα για την 
καλλιέργεια ζωοτροφών , 
οπωροκηπευτικών, ή φυτών 
ανθεκτικών στην κλιµατική 
αλλάγη: 2,8 έως 4,2 µόρια.
12. Κλάδοι προτεραιοτήτων 
Περιφέρειας: έως 7 µόρια.
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Μούδιασμα 
Πολλές  υποχρεώσεις   
λίγες προσδοκίες 
και... βαρυχειμωνιά   
Πως η οικονομική καχεξία στην ύπαιθρο αποθαρρύνει 
τις κινητοποιήσεις των αγροτών όπου το κλίμα είναι βαρύ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε οικονοµικά δεινή θέση βρίσκεται 
αυτό τον καιρό η συντριπτική πλει-
οψηφία των αγροτών, κατάσταση η 
οποία δεν τους επιτρέπει ούτε... να 
βγουν στους δρόµους, όπως συνέ-
βαινε τις παλιότερες εποχές. 

Ένα πλέγµα από αιτίες, όπως είναι 
οι µεγάλες υποχρεώσεις που ανακύ-
πτουν, ειδικά την τελευταία τριετία έ-
ναντι τους κράτους (εφορία, ταµεία, 
ασφάλιση παραγωγής), οι χαµηλές 
αποδόσεις που καταγράφονται σε αρ-

κετές παραγωγές, λόγω και των δύ-
σκολων καιρικών συνθηκών και η 
περιορισµένη έως µηδενική πρόσβα-
ση σε δανειακά κεφάλαια, κρατούν 
τους αγρότες καθηλωµένους. Σ’ όλα 
αυτά έρχεται να προστεθεί βέβαια, η 
απουσία θεσµοθετηµένων οργάνων 
εκπροσώπησης, αλλά και η έλλειψη 
εµπιστοσύνης απέναντι στις εναπο-
µείνασες άτυπες «επιτροπές µπλό-
κων», οι οποίες, µάλλον, απ’ ότι φαί-
νεται, τα έχουν φάει τα ψωµιά τους. 

Όπως δηλώνουν έµπειρα στελέχη 
του χώρου, η «πικρή γεύση» που έ-
χει αφήσει η άτσαλη υποστολή της 
«σηµαίας» του αγώνα το χειµώνα του 
2016 δεν λέει να κλείσει τις πληγές 
που άνοιξαν µεταξύ των συνδαιτυµό-
νων του αγροτικού χώρου εκείνο το 
διάστηµα. Την ίδια στιγµή, όλοι αντι-
λαµβάνονται ότι αυτός ο τρόπος δι-

εκδίκησης εκτός από παρωχηµένος, 
έχει καταστεί και µη αποδοτικός. Ό-
χι µόνο γιατί οι οικονοµικές συνθή-
κες δεν το επιτρέπουν αλλά και για-
τί, αυτή η κυβέρνηση, έχει αποδει-
χθεί ιδιαιτέρως επιδέξια στη διαχεί-
ριση τέτοιων καταστάσεων, λόγω... 
αριστερής προέλευσης. 

Όλα αυτά πάντως δεν σηµαίνουν 
ότι τα πράγµατα στον αγροτικό χώ-
ρο είναι καλά. Θα µπορούσε να πει 
κανείς ότι είναι χειρότερα από κά-
θε άλλη φορά στα χρόνια της µετα-
πολίτευσης, κι αυτό προκύπτει, όχι 
µόνο από τα επιτόπια ρεπορτάζ της 

Agrenda αλλά και 
από τις στατιστικές 
αναλύσεις και µε-
λέτες των αρµόδι-
ων κοινοτικών αρ-
χών. Όπως τα στοι-
χεία δείχνουν, χρό-
νο µε το χρόνο ο-
δηγούµαστε στην 
αποδυνάµωση των 
εκµεταλλεύσεων 
µεσαίας τάξης. Έ-
χουµε έτσι, δύο κα-
τηγορίες εκµεταλ-
λεύσεων, τις πολύ 

µικρές και τις πολύ µεγάλες µε τε-
λείως διαφορετικά χαρακτηριστι-
κά και τελείως διαφορετικές ανά-
γκες. Στις µικρές, όπου χρόνο µε 
το χρόνο θα κυριαρχούν οι ετεροε-
παγγελµατίες, σήµερα η κατάστα-
ση µοιάζει χαοτική. Οι παλιές (εκ-
µεταλλεύσεις), κινούνται µε τη δύ-
ναµη της αδράνειας και οι νεώτερες 
µε το «φρέσκο χρήµα» των νεοει-
σερχόµενων, όχι κατ’ ανάγκη νέων 
σε ηλικία, ασχολούµενων µε την α-
γροτική δραστηριότητα. Βέβαια, οι 
αντοχές και σ’ αυτή τη δεύτερη υπο-
κατηγορία δεν είναι πολλές. 

Την ίδια στιγµή, στις µεγάλες εκµε-
ταλλεύσεις, οι οποίες για τα ευρωπαϊ-
κά ή τα διεθνή δεδοµένα παραµένουν 
πολύ µικρές, οι καθοδηγητές τους βι-
ώνουν τα προβλήµατα της αναρχίας 
(της αγοράς) και της αποµόνωσης.  

21-22, 35-36

Μπόνους 
τουλάχιστον 
δέκα λεπτών στη 
λιγοστή σταφίδα
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Χ
ρηµατιστηριακά το βαµβάκι βρίσκε-
ται σε µια πλάγια αβέβαιη κίνηση η 
οποία οφείλεται στην αναστολή λει-
τουργίας µέρους των υπηρεσιών του 

οµοσπονδιακού κράτους, αλλά και στην αποτυ-
χία τερµατισµού του εµπορικού πολέµου. Το κα-
λό είναι πως ζήτηση υπάρχει και σηµειώνονται 
πωλήσεις αµερικανικού, ενώ και η αγορά δεν 
δοκίµασε χαµηλότερα επίπεδα από τα 70 σεντς.  

  Στην αγορά µας ήρθε επιτέλους η ώρα να 
γίνουν κάποιες σηµαντικές εξαγωγές και για τα 
ποιοτικά σκληρά σιτάρια, µετά τα ζωοτροφικά. 
Οι δουλειές της Τυνησίας κινητοποίησαν τους 
εµπόρους οι οποίοι ψάχνουν ποσότητες για να 
καλύψουν την πώληση µε ελληνική σοδειά.      

Ακριβό βρίσκουν 
το ελληνικό βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ
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214
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210
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234 234
ΣΚΛΗΡΟ  ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

02/01 10/01 17/0106/12 13/12 20/12

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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13,82
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205

79,97

13,75

88,57
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179

210

76,71

13,81

86,11
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72,20

14,33

96,21
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183

225

73,63

14,37

104,79

232

183

225

73,27

14,23

103,87

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

3,00 2,86
2,74

2,68 2,65
2,71

229
230 230 230

Τιμές παραγωγού
(ευρώ/κιλό)
2017  1,40

2018  1,70

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Δύσκολη η αύξηση 
της βάσης στο βαμβάκι 
προς το παρόν 

 Ανεβαίνει ο πήχης 
για τις τιμές παραγωγού 
με ενδιαφέρον από έξω

Με το σταγονόµετρο το 
εξαιρετικά παρθένο φέτος 
Οι φετινές επιδόσεις της χώρας 
συγκαταλέγονται στις χειρότερες της 
30ετίας σύµφωνα µε τον µεσάζοντα 
Λουιτζίνο Μαζέι, µε τις ποσότητες έξτρα 
παρθένου λιγοστές, που θα απορροφηθούν 
κυρίως από την εγχώρια βιοµηχανία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

«Κόκκινοι» 
οι κωδικοί 
του ελαιολάδου  
Στα µεγάλα βάρη που µεταφέρονται 
στους συντελεστές της αγροτικής 
παραγωγής εξαιτίας των εκτεταµένων 
φορολογικών και ασφαλιστικών 
ρυθµίσεων της τελευταίας τριετίας, 
προστείθενται φέτος και σηµαντικές 
εισοδηµατικές απώλειες προερχόµενες, 
τόσο από τη µειωµένη παραγωγή όσο 
και από την υποχώρηση των τιµών. 
Ο τοµέας του ελαιολάδου είναι ίσως ο 
πιο αντιπροσωπευτικός των δυσκολιών 
που ανακύπτουν. Εκτιµάται ότι την 
προηγούµενη ελαιοκοµική περίοδο µε 
µια παραγωγή κοντά στους 250.000 
τόνους ελαιολάδου, το προϊόν έκανε 
έναν τζίρο για τους παραγωγούς κοντά 
στο 1 δισ. ευρώ. Φέτος µε 160.000 
τόνους και µάλιστα αρκετά 
χαµηλότερης ποιότητας και µε τις τιµές 
να έχουν υποχωρήσει ήδη κατά 30% 
η κατάσταση µοιάζει αδιέξοδη. Ήδη 
οι αδυναµίες των καλλιεργητών 
µεταφέρονται σε όλο το φάσµα της 
αλυσίδας, µε τα γεωπονικά καταστήµατα 
και τις τράπεζες να γράφουν τις 
πρώτες κόκκινες γραµµές.  

Ανοιχτές πληγές µεταξύ 
των συνδαιτυµόνων του 
αγροτικού χώρου έχει 
αφήσει η άτσαλη υποστολή 
της «σηµαίας» του αγώνα 
το χειµώνα του 2016.

Παροχηµέ-
νος και µη 
αποδοτικός 
τρόπος δι-
εκδίκησης 
αυτός των 
µπλόκων.
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Φτωχότερος ο κόσµος του οίνου µετά την 
απώλεια του Gerard Basset που πέθανε 
στα 62 του χρόνια χτυπηµένος από τον 
καρκίνο. Γεννηµένος στη Γαλλία, ξεκίνη-
σε την καριέρα του ως σεφ, αλλά µετά από 
ένα ταξίδι στο Λίβερπουλ για έναν αγώνα 
ποδοσφαίρου βρήκε τον πραγµατικό του 
προορισµό. Ήταν ο πρώτος και παραµέ-
νει ο µοναδικός που απέσπασε τους δύο 
απαιτητικούς τίτλους του Master of Wine 
(1998) και του Master Sommelier (1989). 

Παράλληλα, κατείχε MBA Wine Business 
και MSc από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Α-
µπέλου και Οίνου. Κατέκτησε το Παγκό-
σµιο Πρωτάθληµα Sommelier το 2010 
και του απονεµήθηκε ο τίτλος του ιππότη 
του τάγµατος της Βρετανικής Αυτοκρατο-
ρίας το 2011. Με τη σύζυγό του Nina είχε 
δηµιουργήσει το wine hotel «TerraVina», 
στο New Forest στη νότια Αγγλία. Μιλώ-
ντας στον Brian St Pierre το 2013 είχε υ-
πογραµµίσει: «Πιστεύω απόλυτα στην α-
ξία της εκπαίδευσης, τόσο για την οµάδα 
µου και τους µαθητές, όσο και για µένα». 

Την τροποποίηση των κριτηρί-
ων προτεραιότητας βάσει των ο-
ποίων θα δοθούν οι νέες άδειες 
φύτευσης τη φετινή περίοδο, 
εξετάζει το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, µε τον υπουρ-
γό να δέχεται προτάσεις για δι-
ευκόλυνση της πριµοδότησης 
αµπελουργικών εκτάσεων άνω 
των 20 στρεµµάτων.

Η φετινή περίοδος υποβολής 
αιτήσεων για τις άδειες φύτευ-
σης θα ξεκινήσει στις 27 Φε-
βρουαρίου και θα λήξει στις 27 
Μαρτίου. Ενόψει αυτών, η ΚΕΟ-
ΣΟΕ απέστειλε εκ νέου τις προ-
τάσεις για την τροποποίηση των 
κριτηρίων χορήγησης Αδειών 
Φύτευσης (τις οποίες ήδη είχε 
υποβάλλει στον απελθόντα υ-
πουργό) στον υπουργό Σταύρο 
Αραχωβίτη. Συγκεκριµένα, στις 
προτάσεις αυτές (βλέπε σχετικό 
πίνακα) φαίνεται, πως η Ένω-
ση προµοτάρει τις εκτάσεις α-
µπελώνα άνω των 20 στρεµµά-
των, όπως άλλωστε κάνει γνω-
στό και σε σχετικό δελτίο τύπου 
που εξέδωσε. Ειδικότερα, η ΚΕ-
ΟΣΟΕ αναφέρει τα εξής: 

«Με βάση τα κριτήρια προτε-
ραιότητας (άρθρο 6 της σχετικής 
ΥΑ και σύµφωνα µε το άρθρο 

64 § 2 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/2013), 
οι Άδειες Φύτευσης πριµοδοτού-
νται για τους δικαιούχους των 
οποίων η υφιστάµενη φυτεµέ-
νη µε αµπέλους έκταση ανέρχε-
ται από 5 έως 20 στρέµµατα, α-
ποκλειοµένων ουσιαστικά των 
κατόχων εκµεταλλεύσεων άνω 
των 20 στρεµµάτων, εκτάσεις 
οι οποίες εκπληρώνουν τα χα-
ρακτηριστικά µιας βιώσιµης α-
µπελουργικής εκµετάλλευσης.

Άποψή της ΚΕΟΣΟΕ αποτε-
λεί ότι, «σαφώς πρέπει να ε-
νισχύονται οι αµπελουργικές 
εκµεταλλεύσεις µε υφιστάµε-
νο αµπελώνα εύρους από 5 έ-
ως 20 στρέµµατα, το ίδιο όµως 
πρέπει να ισχύσει και για τις α-
µπελουργικές εκµεταλλεύσεις 
άνω των 20 στρεµµάτων, που 
στην πράξη αποκλείονται α-
νεξάρτητα αν στο συγκεκριµέ-
νο κριτήριο υπάρχει µικρότερη 
πριµοδότηση για τις εκτάσεις 
µεταξύ 20 και 30 στρεµµάτων 
και άνω των 30 στρεµµάτων».

Τέλος, αναφέρεται από την 
Ένωση, ότι ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης έχει λάβει υ-
πόψη του σχετικό τεκµηριωµέ-
νο υπόµνηµα και εµφανίζεται 
θετικός στις αλλαγές.

Έφυγε ο θρύλος 
του κρασιού 
Gerard Basset

Ανοιχτό ενδεχόμενο αλλαγών 
στις άδειες φύτευσης αμπέλου

Ο Gerard Basset ήταν ενεργός 
σε µια αναπτυσσόµενη επιχειρησιακή 

αυτοκρατορία, συµπεριλαµβανοµένου 
του Wine Hotel, του οποίου 
ήταν ιδρυτικός συνεργάτης, 

και του TerraVina.

Υποβολή αιτήσεων
Η φετινή περίοδος 

αιτήσεων για τις άδειες 
φύτευσης ξεκινά στις 

27 Φεβρουαρίου και θα 
διαρκέσει ένα µήνα

SQM is the worldwide leader in Specialty Plant Nutrition, selling its products in 110 countries. SQM is the leader in 
production of potassium nitrate from natural origin, with the lowest Carbon footprint, chloride-free, and 100% water-
soluble, allowing for increasing yield and quality of a variety of cash crops in greenhouses and in open field. 

SQM Europe NV’s headquarters are based in Antwerp, Belgium. For further expansion of the Specialty Plant Nutrition (SPN) 
division of the company, we are currently looking for a:

Sales Manager Greece
YOUR FUNCTION:
• You will work from a home office in Greece. 
• You are responsible for the sales and marketing of SPN products, first in Greece, later also including Balkan markets. 
• You analyze markets and look for new customers, new opportunities and new applications.
• You provide training to customers and sales teams of distributors.
• You negotiate contracts, follow-up sales and payments and work towards targets.
• You work out business plans for the development in Greece and Balkan countries. 
• You report to the Sales Director SPN in Antwerp. You work in close collaboration with the Antwerp office on orders, 
logistics, finance, marketing and technical support.

YOUR PROFILE
REQUIREMENTS
• Master degree in Agriculture/Agronomy or equal through experience.
• Min. 5 years’ experience in a commercial function in the agricultural sector, preferably in horticultural inputs. Knowledge of 
Plant Nutrition is an asset.  
• Fluent in Greek and English, knowledge of other European languages is an asset. 
• Management experience or knowledge of business economy are additional assets.
• Prepared to travel extensively in Greece and later on in Balkan countries, occasionally to Belgium or other European 
destinations.  

COMPETENCES
• Ability to work independently, flexible and methodically, with an entrepreneurial approach. You are pro-active and you 
have the drive to take initiative.
• Very good and clear communication skills, oral and written. Excellent negotiation skills.
• Team player mentality. 

OFFER
A challenging job opportunity at a worldwide leader in plant nutrition. After training period, you will become the face of the 
company in Greece, and later also in the Balkan countries. The company will provide you tools to become a reliable partner 
for your clients and to further develop its business, in a cooperation with a motivated team. SQM offers a market competitive 
remuneration package, space for personal initiative, a high level of autonomy, and personal development possibilities. 

INTERESTED?
Please send your cv and motivation letter (only by e-mail) to bart.meylemans@sqm.com latest February 10th.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 
ΟΡΕΙΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

W4
0,35 0,35

ΕΥΡΟΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

≥ 5 – 50 
στρµ.

≥ 3 – 30 
στρµ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1 PT
10 10
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ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Με ενστάσεις προς τις κατά τόπους ∆ΑΟΚ 
που τους καλούν να υπογράψουν την τε-
χνική λύση ανταπαντούν οι κτηνοτρόφοι 
στην ηγεσία της πλατείας Βάθη, που παρά 
τον ντόρο που έχει προκληθεί σχετικά µε 
το θέµα αποφεύγει να πάρει επίσηµη θέ-
ση. Ωστόσο λόγω της πίεσης που ασκή-
ται το υπουργείο έδωσε παράταση ενός 
µήνα σε σχέση µε πέρσι (έως 31/1/2019) 
για την υποβολή αιτηµάτων κτηνοτρό-
φων που επιθυµούν ανακατανοµή των 
βοσκοτόπων που τους έχει κατανεµηθεί

 Σύµφωνα πάντως µε όσα έκαναν γνω-
στά στην Agrenda κτηνοτρόφοι από τη Θεσ-
σαλία την ερχόµενη ∆ευτέρα 21 Ιανουα-
ρίου, θα απευθυνθούν στις ∆ΑΟΚ ζητώ-
ντας να υποβάλλουν ενστάσεις κατά της 
τεχνικής λύσης στα βοσκοτόπια που τους 
καλούν να αποδεχθούν, ήδη µάλιστα έ-
χουν αποστείλει επιστολή σχετικά µε το 
θέµα προς τις κατά τόπους διευθύνσεις 
γεωργίας. «Θα δηλώσουµε µε κάθε τρό-
πο ότι δεν δεχόµαστε την τεχνική λύση, 
ενώ παράλληλα θα ζητήσουµε βοσκότο-
πο εκεί που έχουµε και το στάβλο µας. 
Αν δεν µας το κάνουν αποδεκτό το αίτη-
µα θα καταθέσουµε και αίτηση µε αριθ-
µό πρωτοκόλλου», τονίζουν. 

«Πρόκειται για εκβιασµό και δεν τον α-
ποδεχόµαστε», µας αναφέρουν κτηνοτρό-
φοι από τον θεσσαλικό κάµπο και προ-
σθέτουν ότι «όλα αυτά τα χρόνια έδωσαν 
βοσκοτόπους σε άτοµα που δεν κάνουν 
χρήση για να πάρουν τις επιδοτήσεις. Ό-
σοι έκαναν τη διαχείριση θα βγουν εκτε-
θειµένοι. Αν υπογράψουµε θα φαίνεται 

ότι αποδεχόµαστε τη λύση που µας πρό-
τεινε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης». 

Σύµφωνα όσα έχει ήδη γράψει η Agrenda 
προ τετελεσµένων γεγονότων θέτει το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τους κτη-
νοτρόφους, καλώντας τους να υπογρά-
ψουν την κατανοµή που έχει κάνει ο Ο-
ΠΕΚΕΠΕ για τα βοσκοτόπια. Με τον τρόπο 
αυτό και ρίχνοντας τους το τυράκι της δυ-
νατότητας ενστάσεως στο µέλλον, οι πα-
ραγωγοί θα λαµβάνουν πλέον γνώση για 
τον επιλέξιµο βοσκότοπο που τους δόθη-
κε µε την τεχνική λύση, ο οποίος µπορεί 
να είναι όχι στο µέρος που βρίσκονται οι 
σταβλικές εγκαταστάσεις κάθε κτηνοτρό-
φου, αλλά εντός της έκτασης που περι-
λαµβάνει η Περιφέρειά τους.

∆ιαφορετικές ηµεροµηνίες
Μάλιστα ο κτηνοτροφικός κόσµος κα-

λείται να υπογράψει µέχρι (το επόµενο δι-

άστηµα) την κατανοµή που τους έχει γίνει 
διαφορετικά -όπως ενηµερώνονται από 
τις ∆ΑΟΚ- χάνουν κάθε δικαίωµα ένστα-
σης να διεκδικήσουν τις εκτάσεις που εί-
ναι πραγµατικά κοντά στο στάβλο τους.  

Το θέµα έχει προκαλέσει αναστάτωση 
στους παραγωγούς ενώ ήδη η Οµοσπον-
δία Κτηνοτροφικών Συλλόγων και Κτη-
νοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλ-
λά και η ΠΕΚ έχουν αποστείλει επιστολές 
στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύ-
ρο Αραχωβίτη  περιγράφοντας το αδιέξο-
δο που δηµιουργείται. Οι φορείς των κτη-
νοτρόφων θεωρούν ότι µε ύπουλο τρόπο 
η Βάθη θέλει να κάνει συνένοχους τους 
κτηνοτρόφους στη δική του τεχνική λύ-
ση. «Μια τεχνική λύση στα βοσκοτόπια ό-
που οι κτηνοτρόφοι επί τρία χρόνια που 
εφαρµόζεται δεν ερωτήθηκαν καθόλου 
και ξαφνικά τώρα γίνεται προσπαθεία να 
τους την επιβάλουν».

Βοσκότοπο εκεί που έχουν το 
στάβλο απαιτούν οι κτηνοτρόφοι 
Ακύρωση της υποχρέωσης να υπογράψουν την κατανομή βάσει τεχνικής λύσης και 
διασφάλιση των βοσκοτόπων τους και των δικαιωμάτων τους ζητούν οι παραγωγοί

Παράταση
Παράταση ενός µήνα 

σε σχέση µε πέρσι 
(έως 31/1) έδωσε 

το υπουργείο µέχρις 
ότου οι κτηνοτρόφοι 

ολοκληρώσουν τα 
αιτήµατα τους για 
ανακατανοµή των 

βοσκοτόπων

Κατά της 
τεχνικής λύσης
Οι προβατοτρόφοι 

θα απευθυνθούν στις 
∆ΑΟΚ, προκειµένου 

να υποβάλλουν 
ενστάσεις κατά της 
τεχνικής λύσης που 

τους καλούν να 
αποδεχθούν

Οι φορείς των κτηνοτρόφων 
θεωρούν ότι η Βάθη θέλει 
να κάνει συνένοχους τους 
παραγωγούς στην τεχνική λύση.

Οι διαψεύσεις 
για το πριµ
εξόδου 
δεν πείθουν
Ουδείς φαίνεται να πείθεται 
από τις διαψεύσεις αρµοδίων 
εντός και εκτός Ελλάδος, 
αναφορικά µε το αποκαλυπτικό 
άρθρο της Agrenda περί 
σχεδίου πριµ εξόδου στην 
αιγοπροβατοτροφία. Το θέµα, 
που καίει πολύ κόσµο από τον 
πρωτογενή τοµέα, βρέθηκε στο 
επίκεντρο συζήτησης για τα 
αγροτικά στη Βουλή που 
προκάλεσε επερώτηση της ΚΟ 
του ∆ΗΣΥ, µε τα κόµµατα της 
αντιπολίτευσης να ζητούν 
περαιτέρω εξηγήσεις. 
Ενδεικτική η αναφορά της 
επικεφαλής αγροτικού της Ν∆ 
Φωτεινής Αραµπατζή, η οποία 
κατηγόρησε την κυβέρνηση ως 
αυτουργό της κατάρρευσης του 
κλάδου, της πτώσης των τιµών, 
ενώ η ίδια µίλησε και για άλλα 
δηµοσιεύµατα που µιλούν για 
οικειοθελείς αποχωρήσεις των 
κτηνοτρόφων µε prim 300 
ευρώ το ζώο.
«Πάτε και µοιράζετε de minimis 
ψίχουλα, χρήµατα βεβαίως του 
Έλληνα φορολογούµενου, 
νοµίζοντας ότι µε ασπιρινούλες 
θα σώσετε από τη βαθιά κρίση. 
Και σαν να µην έφταναν όλα 
αυτά, κυκλοφορούν και κάποια 
δηµοσιεύµατα που µιλούν για 
οικειοθελείς αποχωρήσεις των 
κτηνοτρόφων µε prim 300 
ευρώ το ζώο. Θα ήταν ολέθριο 
σενάριο, αν συνέβαινε, γιατί θα 
οδηγούσε στον αφανισµό ενός 
κλάδου, στον οποίο έχουµε 
συγκριτικό πλεονέκτηµα. 
Είµαστε η µόνη χώρα που 
µπορεί να εξάγει φέτα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή, 
κύριε Υπουργέ, είναι τέτοια η 
απόγνωση των κτηνοτρόφων 
που λένε «µήπως να 
πουλήσουµε το βιός µας για 
300 ευρώ!», µε την υφυπουργό 
Ολυµπία Τελιγιορίδου να 
διαψεύδει εκ νέου.
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Παράσιτα λόγω 
βαρυχειμωνιάς
Στις προληπτικές τεχνικές και 
το σωστό κλάδεμα στο αμπέλι

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Άµεσα σχετιζόµενες µε το χει-
µερινό κλάδεµα είναι οι µυ-
κητολογικές ασθένειες που 
προσβάλλουν το ξύλο του α-
µπελιού, λένε οι γεωπόνοι. Η 
ευτυπίωση, η ίσκα, η ασθένεια 
Petri και η µελανή νέκρωση 
βραχιόνων αποτελούν πολύ 
σοβαρά προβλήµατα της α-
µπελοκαλλιέργειας, ενώ η 
µετάδοσή τους ευνοείται α-
πό βροχές και ανέµους. 

Οι παραπάνω ασθένειες µει-
ώνουν σοβαρά την παραγω-
γή και καταστρέφουν σταδι-
ακά το φυτικό κεφάλαιο. Ό-
πως µάλιστα τονίζουν οι ει-

δικοί, οι ασθένειες αυτές µε-
ρικές φορές δρουν και ταυ-
τόχρονα, προκαλώντας νέ-
κρωση αγγείων του ξύλου 
µε αποτέλεσµα τη σταδιακή 
ξήρανση κεφαλών, βραχιό-
νων και τελικώς ολόκληρων 
των πρέµνων.

Οι γεωπόνοι προειδοποι-
ούν τους παραγωγούς µε µια 
σειρά από προληπτικά µέτρα, 
τα οποία πρέπει να εφαρµο-

στούν επιµελώς για να παρε-
µποδιστεί η µετάδοση των α-
σθενειών:

 Τα πρέµνα µε εµφανή 
συµπτώµατα προσβολής να 
κλαδεύονται τελευταία. Η α-
φαίρεση των προβεβληµένων 
τµηµάτων πρέπει να γίνεται 
µε διαδοχικά κοψίµατα, µέχρι 
η τελική τοµή να εµφανιστεί 
φυσιολογική, χωρίς να έχει ε-
πάνω καστανούς µεταχρωµα-
τισµούς ή άλλες αλλοιώσεις.

 Να αποφεύγονται οι µε-
γάλες τοµές κλαδέµατος, δι-
ότι αυξάνεται κατά πολύ η πι-
θανότητα µόλυνσης των πρέ-
µνων. Στη περίπτωση που οι 
µεγάλες τοµές δεν µπορούν 
να αποφευχθούν, προτείνε-

ται οι τοµές να γίνονται όσο 
πιο όψιµα γίνεται και να κα-
λύπτονται µε προστατευτικό 
σκεύασµα.

 Τα προσβεβληµένα φυ-
τικά µέρη (κεφαλές, βραχίο-
νες) να αποµακρύνονται ά-
µεσα από τον αµπελώνα και 
να καίγονται.

 Το κλάδεµα να γίνεται ό-
σο το δυνατόν πιο καθυστε-
ρηµένα  και οπωσδήποτε µε 
ξηρό καιρό, προκειµένου να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
µόλυνσης των τοµών κλαδέ-
µατος από µύκητες του ξύλου.

 Αµέσως µετά το κλάδεµα 
και µέχρι το φούσκωµα των 
µατιών να γίνεται ψεκασµός 
µε χαλκούχο σκεύασµα.

Επιτόπιοι έλεγχοι των εσπεριδοειδών για τον καφέ τετράνυχο
Να χρησιµοποιήσουν έναν µεγεθυντικό φακό και µε τη βοήθειά του να 
διακρίνουν άτοµα του ακάρεως και εκδύσεις στα εσπεριδοειδή συνιστούν 
οι γεωπόνοι στους παραγωγούς για τη λήψη µέτρων κατά του τετράνυχου. 
Ο καφέ τετράνυχος των εσπεριδοειδών είναι έντοµο που αποτελεί σηµαντικό 
εχθρό όλων των εσπεριδοειδών και προσβάλλει κυρίως την άνω επιφάνεια 
των φύλλων κατά µήκος της κεντρικής νεύρωσης, προκαλώντας 

προλυάριθµες κηλίδες που καλύπτουν σχεδόν όλη την επιφάνεια του φύλλου. Το 
προσβεβληµένο δέντρο έχει χλωρωτική όψη και σε περίπτωση πολύ σοβαρής προσβολής 
εµφανίζει εξασθενηµένη ανάπτυξη, µειωµένη παραγωγή και φυλλόπτωση. Για την 
αντιµετώπισή του οι γεωπόνοι συστήνουν στους καλλιεργητές να πραγµατοποιούν στα 
κτήµατά τους µακροσκοπικούς ελέγχους ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως τα συµπτώµατα 
στα φύλλα όπως είναι οι χλωρωτικές κηλίδες, ο αποχρωµατισµός και η συστροφή.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Με κάψιµο  
Προτείνεται 

να αποµακρύνονται 
τα προσβεβληµένα 

φυτικά µέρη

Περονόσπορος 
στο αγγούρι θερµοκηπίου
Ευαίσθητες στις ασθένειες λόγω των 
βροχών εµφανίζονται οι αγγουριές 
θερµοκηπίου στους νοµούς Μαγνησίας, 
Τρικάλων και Λάρισας, λένε οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 
Βόλου. Εν τω µεταξύ, διαπιστώθηκε η 
εµφάνιση του περονόσπορου µε συµπτώµατα 
στην πάνω επιφάνεια των φύλλων όπου 
δηµιουργούνται κίτρινες κηλίδες και στη 
κάτω επιφάνεια του φύλλου υπόλευκες 
εξανθήσεις. Οι τρόποι καταπολέµησης του 
περονόσπορου, σύµφωνα µε τους ειδικούς, 
είναι η αποµάκρυνση των προσβεβληµένων 
φύλλων και ψεκασµός αυτών µόλις 
εµφανισθούν τα πρώτα συµπτωµάτα.

Σκευάσµατα
BASF: Orvego 30/22,5 SC, Enervin Top 12/ 
144 WG, Cabrio Duo 4, 7,2 EC
BAYER: Volare 687.5SC, Aliette 80WG
ELANCO: Curzate 60WG, Equation Pro WG
SIPCAM: Clortosip
Syngenta: Ridomil Gold MZ 68 WG, Ortiva 
Opti 8/40 SC
Vioryl: Υδροξείδιο χαλκού Βιορύλ 50WP
 
Άσπρη ψώρα (βαµβακάδα) 
στα πυρηνόκαρπα
Σε οπωρώνες πυρηνόκαρπων (ροδακινιά, 
βερικοκιά, νεκταρινιά, κερασιά, δαµασκηνιά) 
στους οποίους την προηγούµενη 
καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκαν 
σοβαρές προσβολές από το κοκκοειδές 
συνιστάται προσεκτική αφαίρεση όλων των 
προσβεβληµένων από το έντοµο κλάδων 
κατά το κλάδευµα, καταστροφή τους και 
ψεκασµός µε ένα εγκεκριµένο για την 
καλλιέργεια ορυκτέλαιο, που πρέπει να 
εφαρµόζεται µέχρι το φούσκωµα των 
µατιών. Τα καλλιεργητικά µέτρα και οι 
ψεκασµοί κατά την περίοδο του λήθαργου, 
όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι, έχουν σκοπό 
να µειώσουν τους αρχικούς πληθυσµούς των 
εχθρών (έντοµα, ακάρεα) καθώς και τα 
αρχικά µολύσµατα των ασθενειών 
(µυκητολογικές, βακτηριολογικές).

Σκευάσµατα
BASF: Triona 96 EC
BAYER: Movento 150OD, Movento Gold 
100EC
ELANCO: Closer 120SC
SIPCAM: Treenol EC
Vioryl: Acaridoil 13SL, Paraffinic oil Βιορύλ 
98,5 EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στο ακουστικό τους θα πρέπει να αναµένουν τις 
ερχόµενες ηµέρες οι υποψήφιοι δικαιούχοι Σχε-
δίων Βελτίωσης για ενδεχόµενες επεµβάσεις που 
θα πρέπει να κάνουν στους επενδυτικούς τους 
φακέλους, οι οποίες θα προκύψουν από την α-
ξιολόγηση των αιτήσεών τους. Βάσει του οδηγού 
που βγήκε για τους αξιολογητές, προκύπτουν 

σηµεία ενδιαφέροντος τα οποία δεν είχαν απο-
τυπωθεί σαφώς στην προκήρυξη, όπως για πα-
ράδειγµα το γεγονός πως ο εξοπλισµός που εν-
σωµατώνεται στο τρακτέρ (π.χ GPS) θα συνυπο-
λογίζεται στο κόστος του, οπότε αν η επένδυση 
αυτή ξεπερνά τα 125.000 ευρώ, θα υπάρξει πε-
ρικοπή µέχρι το ποσό αυτό. Παράλληλα, στον 
οδηγό δεν φαίνεται πουθενά ότι τα µηχανήµα-
τα που τα έχει εντάξει ο υποψήφιος ως καινοτό-
µα στην επένδυση µε εγκεκριµένη µελέτη αλλά 

βρίσκονται εκτός του σχετικού πίνακα προκήρυ-
ξης, θα µπορέσουν να λάβουν τα αντίστοιχα µό-
ρια προτεραιότητας, παρότι σε διευκρινιστική ε-
γκύκλιο είχε οριστεί διαφορετικά. Επιπλέον, στον 
οδηγό αξιολόγησης 2019, ξεκαθαρίζονται τα εί-
δη των εγγράφων φορολογικής και ασφαλιστι-
κής ενηµερότητας που είχαν µπερδέψει µελετη-
τές και υποψηφίους. Σε κάθε περίπτωση, η δι-
αδικασία της αξιολόγησης, θα ξεκινήσει εντός 
Φεβρουαρίου, όπως ενηµερώνουν οι αρµόδιοι. 

Αναλυτικά ορισµένα σηµεία που αποσαφηνίζει 
ο οδηγός έχουν ως εξής:

Αρχηγός εκµετάλλευσης στην 5ετία
Εξετάζεται η πρώτη εγκατάσταση εντός της 

τελευταίας 5ετίας βάσει των εκκαθαριστικών 
φορολογίας εισοδήµατος των φορολογικών ε-
τών 2011 και 2012 από τα οποία να προκύπτει 
για κάθε έτος ότι τα ατοµικά γεωργικά εισοδή-
µατα, περιλαµβανοµένων και των ενισχύσεων 
του πυλώνα Ι, δεν είναι µεγαλύτερα από τα πά-
σης φύσης ατοµικά εξωγεωργικά. 

Φορολογικές και ασφαλιστικές ενηµερότητες
Εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ασφαλιστικής 

ενηµερότητας του κύριου φορέα ασφάλισης σε 
ισχύ κατά την ηµεροµηνία οριστικοποίησης της 
ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης. Στην περίπτω-
ση που ο υποψήφιος δικαιούχος φυσικό πρόσω-
πο έχει υποβάλλει αίτηµα ασφάλισης στον Ενι-
αίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά 
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, 
δύναται, αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενη-
µερότητας, να προσκοµίσει αντίγραφο της αίτη-
σής του ή έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει 
την υποβολή σχετικού αιτήµατος. Για τη φορο-
λογική ενηµερότητα Εξετάζεται η ύπαρξη απο-
δεικτικού ενηµερότητας για χρέη προς το δηµό-
σιο σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία οριστικοποίη-
σης της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης. Η ύπαρ-
ξη βεβαίωσης οφειλής δεν υποκαθιστά την ενη-
µερότητα για χρέη προς το δηµόσιο. 

Μείωση επενδυτικής δαπάνης
Παράδειγµα: Άροτρο: Αιτούµενη δαπάνη 22.000 

ευρώ, Φρέζα: Αιτούµενη δαπάνη 10.000 ευρώ, 

Ο οδηγός αξιολόγησης 2019 
για τα Σχέδια Βελτίωσης 
απεστάλη στις ΔΑΟΚ την 
περασμένη εβδομάδα, με 
τον έλεγχο των φακέλων να 
αναμένεται να ξεκινήσει στις 
αρχές Φεβρουαρίου. Στόχος 
των αρχών είναι να έχουν 
βγει τα πρώτα αποτελέσματα 
μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο, 
τουλάχιστον στις Περιφέρειες 
με αναλογικά λίγες αιτήσεις 
ενίσχυσης

Με φουλ έξτρα τα τρακτέρ 
ελέγχονται στα Σχέδια Βελτίωσης
Στο όριο κόστους των τρακτέρ όλος ο εξοπλισμός που ενσωματώνει, όπως τα GPS

Η πρόβλεψη ιδιωτικής συµµετοχής, 
χωρίς δανεισµό, στα Σχέδια Βελτίωσης 
διαµορφώνεται στα 400 εκατ. ευρώ, ενώ η 
ζήτηση για τα δανειακά κεφάλαια τα 265.
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Καταστροφέας: Αιτούµενη δαπάνη 10.000 ευρώ. 
Σύνολο παρελκόµενων κατεργασίας εδάφους: 
42.000 ευρώ. Προκύπτει ανάγκη µείωσης των 
ανωτέρω δαπανών κατά 2.000 ευρώ συνολικά 
καθώς υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου επιλέ-
ξιµου ποσού των 40.000 ευρώ για µηχανήµατα 
κατεργασίας εδάφους. Ο αξιολογητής επικοι-
νωνεί µε τον µελετητή. Αν ο µελετητής υποδεί-
ξει ότι θέλει να µειωθεί το άροτρο κατά 2.000 
ευρώ, ο αξιολογητής προβαίνει στην ανάλογη 
µείωση. Αν ο µελετητής δεν ανταποκριθεί, ο α-
ξιολογητής µειώνει οριζόντια τις τιµές.

Καινοτόµες επενδύσεις
Στην περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί αι-

τούµενες επενδύσεις ως καινοτόµες εξετάζε-
ται από τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά ε-
πιλεξιµότητας της επένδυσης και τα αναφε-
ρόµενα στην αίτηση αν περιλαµβάνονται σε 
αυτές που περιγράφονται στους αντίστοιχους 
πίνακες. Αν διαπιστωθούν επενδύσεις κατα-
χωρηµένες ως καινοτόµες οι οποίες δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις, ο αξιολογητής, κατά 
την κρίση του, προβαίνει στην αντίστοιχες δι-
ορθώσεις, δηλαδή µεταβάλει την υποκατηγο-
ρία της επενδυτικής δαπάνης.

Αγορά τρακτέρ
Ελέγχεται η δαπάνη αγοράς ελκυστήρα να µην 

υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ. Σε αυτήν τη δαπά-
νη συµπεριλαµβάνεται ο εξοπλισµός που ενσω-
µατώνεται στον ελκυστήρα (gps, καµπίνα κ.τ.λ.).

Νέες φυτεύσεις σε παραγωγή πιέζουν 
για εγκρίσεις στη Μεταποίηση
Καθηλωµένους σε επενδυτική αδράνεια κρατούν δυ-
ναµικούς συνεταιρισµούς κι οµάδες παραγωγών α-
πό την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, οι αργοί ρυθµοί στην υ-
λοποίηση προγραµµάτων του ΠΑΑ και η έλλειψη κι-
νήτρων για τη στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών, 
που θα τους επιτρέψουν να κλείσουν το υφιστάµενο 
κενό υποδοµών, σε σχέση µε την ανάπτυξη που γνω-
ρίζουν οι πολυετείς καλλιέργειες τοπικά.

Ενδεικτικό του προβλήµατος που υπάρχει είναι 
το γεγονός ότι στον κάµπο της πεδιάδας του Νέστου 
και µόνο για την καλλιέργεια του ακτινιδίου, ένα 
προϊόν µε πάνω από 15.000 στρέµµατα φυτειών και 
ετήσια παραγωγή 40.000 τόνους, οι υφιστάµενοι 
ψυκτικοί θάλαµοι έχουν δυνατότητα αποθήκευσης 
έως 24.000 τόνους, µε συνέπεια ένα 40%-45% του 
παραγόµενου όγκου να αδυνατούν οι παραγωγοί 
να τον διαχειριστούν σωστά εµπορικά, καθώς υπο-
χρεώνονται να τον πουλήσουν υπό τη δαµόκλειο 
σπάθη του κινδύνου της αλλοίωσης.

Η κατάσταση γίνεται ακόµη πιο πιεστική αν 
αναλογιστεί κανείς ότι εκτός από το ακτινίδιο 
στην περιοχή καλλιεργείται ο κύριος όγκος της 
εθνικής παραγωγής σπαραγγιών, αρκετά πυρη-
νόκαρπα, ενώ εσχάτως οι παραγωγοί επεκτείνο-
νται και σε φυτεύσεις µηλοειδών.

Το εξοργιστικό, όπως αναφέρουν οι αγρότες, είναι 
ότι οι εννέα συνεταιρισµοί κι οµάδες παραγωγών που 
δραστηριοποιούνται τοπικά έχουν υποβάλλει ήδη από 
το 2017, επενδυτικά σχέδια, όχι µόνο για ψυκτικούς 
θαλάµους, αλλά και για διαλογητήρια και συσκευα-
στήρια, ώστε τα προϊόντα, τα οποία κατά κύριο λόγο 
εξάγονται, να φεύγουν τυποποιηµένα και µε προστι-
θέµενη αξία, ωστόσο ακόµη δεν έχει εγκριθεί τίποτε.

Το πρόβληµα της έλλειψης υποδοµών, µαζί τις δυ-
σλειτουργίες που προκαλεί στους παραγωγούς της 
Περιφέρειας άλλα θέµατα όπως η κατανοµή των βο-
σκοτόπων, οι ζηµίες στις καλλιέργειες επιτραπέζιου 
σταφυλιού και ελιάς που σηµειώθηκαν το 2018 κ.λπ, 
βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που οργανώθη-
κε στις 11 Ιανουαρίου στην αντιπεριφέρεια Καβάλας, 
µε συµµετοχή 14 τοπικών φορέων και παρουσία του 
γενικού γραµµατέα του ΥπΑΑΤ Χαράλαµπου Κασίµη.

«Του µεταφέραµε τον προβληµατισµό ότι οι ε-
πενδύσεις που υλοποιούνται από τους παραγωγούς 
στο επίπεδο της αύξησης των φυτειών δεν µπορούν 
να περιµένουν κι απάντηση που µας έδωσε ήταν ό-
τι οι διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων στο 
µέτρο 4.2, για τη µεταποίηση, είναι σε εξέλιξη και 
θα αρχίσουν οι εγκρίσεις», τόνισε στην εφηµερίδα 
Agrenda ο Σάββας Αργυράκης, πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συλλόγου ∆ήµου Νέστου.    ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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Κυψέλες
Αν ο αιτούµενος 
προϋπολογισµός 
υπερβαίνει τον 

ανώτατο επιλέξιµο 
ο υποψήφιος πρέπει 

να υποδείξει γρα-
πτώς ποιες δαπάνες 

θα µειωθούν

Ίδια συµµετοχή
Εξετάζονται οι 

βεβαιώσεις µέσου 
υπολοίπου για 

κάθε τραπεζικό 
λογαριασµό, καθώς 
και τα εξοφληµένα 

παραστατικά 
γενικών δαπανών 

για τα µόρια τις 
ίδιας συµµετοχής

Βάση 
δεδοµένων

Η αξιολόγηση των 
αιτήσεων περιµένει 
να δουλέψει η βάση 
δεδοµένων για τους 

υποψήφιους

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1.744

ΑΤΤΙΚΗΣ 100
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 1.237
∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ 1.244
∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1.083
ΗΠΕΙΡΟΥ 540
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.762
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 91
Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 3.906
ΚΡΗΤΗΣ 1.103
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 204
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.307
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 943



Οικονοµικά κριτήρια και φο-
ρολογικά στοιχεία που να α-
ποδεικνύουν την πώληση βι-

ολογικών προϊόντων την περασµένη 
τριετία, ζητούν οι βιοκαλλιεργητές στη 
Βόρεια Ελλάδα, ως απαραίτητα κριτή-
ρια για την ένταξη στην προκήρυξη 
του Μέτρου 11, ώστε µόνο οι γνήσι-
οι παραγωγοί που έχουν επενδύσει 
στην βιολογική γεωργία να πριµοδο-
τούνται. Η προϋπόθεση αυτή µάλιστα, 
είχε εξεταστεί από τις αρµόδιες αρχές, 
επί υπουργίας Τσιρώνη, ωστόσο όπως 
φαίνεται από την προκήρυξη που α-
νοίγει για αιτήσεις 19 Φεβρουαρίου, 
δεν υπάρχει κανένα τέτοιο «φίλτρο». 

Γι’ αυτό το λόγο, µε επιστολή του 
προς την πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης το νεοσύστατο Σωµατείο Αγροτών 
Βιοκαλλιεργητών Νοµού Πέλλας, ζη-
τά την τροποποίηση της πρόσκλησης 
πριν ξεκινήσουν οι αιτήσεις, ώστε δι-
καιούχοι του µέτρου να κριθούν όλοι 
όσοι ασχολούνται µε την βιολογική 
γεωργία µε συγκεκριµένα οικονοµι-
κά κριτήρια,όπως η ύπαρξη κερδοφο-
ρίας από την ενασχόληση µε την βιο-
λογική γεωργία τουλάχιστον µία φο-

ρά εντός τριετίας, ανώτατο και κατώ-
τατο όριο κερδοφορίας. «Και όλα αυ-
τά να αποδεικνύονται από τα επίσηµα 
φορολογικά στοιχεία των καλλιεργη-
τών (El, Ε3, τιµολόγια κλπ)», αναφέ-
ρουν οι βιοκαλλιεργητές.

Ένα ακόµα ζήτηµα που έχει 
προκαλέσει αντιδράσεις, έχει 
να κάνει µε την επιλεξιµότη-

τα των καλλιεργειών και συγκεκριµέ-
να µε τον αποκλεισµό κατηγοριών ό-
πως µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπερι-
δοειδή, ρύζι και αρωµατικά φυτά. «Το 
90% των καλλιεργειών που έχουν τε-
θεί εκτός µέτρου βρίσκεται στην Βόρεια 
Ελλάδα» υποστηρίζουν για αυτό το θέ-
µα οι βιοκαλλιεργητές από την Πέλλα. 

Την ίδια ώρα, είναι γνωστό σε 
όποιον ασχολείται µε τον κλά-
δο, ότι αρκετά χρήµατα από την 

πρώτη προκήρυξη της βιολογικής γε-
ωργίας πήγαν στην καλλιέργεια µη-
δικής που αντιµετωπίστηκε από κά-
ποιους ως η εύκολη λύση για να λά-
βουν την ενίσχυση. Να σηµειωθεί ε-
δώ ότι η µηδική θα συνεχίσει να πρι-
µοδοτείται από τη νέα προκήρυξη, την 

Παραστατικά πωλήσεων ως κριτήριο 
ένταξης στη Βιολογική Γεωργία
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Βανάκια με ΕΣΠΑ
για εστίαση 
και λιανεμπόριο    
Στις 6 Φεβρουαρίου ανοίγει ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης 
10.000 έως 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις 
λιανεμπορίου και εστίασης, που θέλουν νέο εξοπλισμό, 
μεταφορικά μέσα και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όλες οι µικρές και πολύ µικρές επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λια-
νικό εµπόριο και την εστίαση, θα έχουν 
την ευκαιρία να διεκδικήσουν, µερίδιο 
από τα 60 εκατ. ευρώ της ∆ράσης «Ερ-

γαλειοθήκη Επιχειρηµα-
τικότητας: Εµπόριο-Εστία-
ση-Εκπαίδευση», που α-
νοίγει για αιτήσεις στις 6 
Φεβρουαρίου και κλείνει 
στις 19 Απριλίου. 

Το πρόγραµµα αυτό ε-
πιδοτεί επενδυτικά σχέδια 
από 10.000 έως 150.000 
ευρώ. Η επιδότηση ορίζε-
ται στο 50% των επενδυ-
τικών δαπανών.

Τι χρηµατοδοτείται
 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλ-

λων χώρος έως 100% του επενδυτικού 
σχεδίου του δικαιούχου.

 Παρεµβάσεις για εξοικονόµηση ε-
νέργειας και αναβάθµιση της υγιεινής 
και ασφάλειας.

 Μηχανήµατα-Εξοπλισµός έως 100% 
του επενδυτικού σχεδίου.

 Προµήθεια και εγκατάσταση εξο-
πλισµού για εξοικονόµηση ενέργειαςα-
ναβάθµιση της υγιεινής και ασφάλειας 
στους χώρους της επιχείρησης.

 Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλι-
σµού πληροφορικής.

 Μεταφορικά µέσα µέχρι 25.000 ευ-
ρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδί-
ου για επιχειρήσεις λιανεµπορίου-εστί-

ασης και έως 100% για επιχειρήσεις εκ-
παίδευσης-κοινωνικής µέριµνας.

 Ψηφιακή προβολή, πιστοποίηση υπη-
ρεσιών ή/και διαδικασιών, µισθολογικό 
κόστος εργαζοµένων (νέο προσωπικό).

 ∆απάνες µελετών, κατάρτισης, παρα-
κολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστι-

κά να ικανοποιούν τις παρακάτω πο-
ρϋποθέσεις:

 να έχουν την ιδιότητα των µικρών 
και πολύ µικρών επιχειρήσεων,

 να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις 
διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάµηνης 
διάρκειας,

 να διαθέτουν έναν τουλάχιστον ε-
πιλέξιµο ΚΑ∆, ως ενεργή κύρια ή δευ-
τερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των τριών αυτών διαχειριστι-
κών χρήσεων,

 να έχουν το έτος που προηγείται της 
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης 
χρηµατοδότησης, κατ’ ελάχιστον µία ε-
τήσια µονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον 
κλάδο του λιανικού εµπορίου, δύο ΕΜΕ 
για τον κλάδο της εστίασης και πέντε Ε-
ΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοι-
νωνικής µέριµνας.

Χρόνος υλοποίησης επενδύσεων
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποι-

ήσουν το 30% του εγκεκριµένου επιχο-
ρηγούµενου προϋπολογισµού της επέν-
δυσης, µέσα σε 12 µήνες από την ηµερο-
µηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Η 
χρονική διάρκεια της υλοποίησης του έρ-
γου δεν µπορεί να ξεπερνά τους 24 µήνες. 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

16%
50%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

10.000 ΕΩΣ

150.000

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 ΕΥΡΩ

Προϋπολογισµός
Η ∆ράση του ΕΣΠΑ 
για το εµπόριο και 
την εστίαση έχει 
προϋπολογισµό 
60 εκατ. ευρώ 



ώρα που όπως αναφέρει το Σωµα-
τείο από την Πέλλα, «έχουν εξαι-
ρεθεί από το µέτρο στήριξης καλ-
λιέργειες µεγάλες, µε µεγάλο βαθ-
µό δυσκολίας σε ό, τι αφορά την 
καλλιέργεια, µε απαίτηση γνώ-
σης τεράστιας δυσκολίας, που έ-
χουν ζωτική σηµασία για την α-
γροτική οικονοµία και συνεισφέ-
ρουν στην κερδοφορία τόσο του 
βιοκαλλιεργητή όσο και του κρά-
τους». Όσον αφορά συγκεκριµέ-
να τις καλλιέργειες που εντάχθη-
καν αυτές είναι: ελιά, σταφίδα, ε-
πιτραπέζια και οινοποιήσιµα στα-
φύλια, κτηνοτροφικό καλαµπόκι 
και εδώδιµο, χειµερινά σιτηρά, µη-
δική, κτηνοτροφικά ψηχανθή, ό-
σπρια, λαχανικά (φυλλώδη, σταυ-
ρανθή, βολβώδη, καρότο και πα-
τάτα), ακρόδρυα. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι 
από το Μέτρο δεν αποκλεί-
ονται οι βιοκαλλιεργητές 

που ήδη πριµοδοτούνται από την 
πρώτη προκήρυξη που είχε βγει 
το 2017. Αντίθετα, όπως αναφέ-
ρεται στην προκήρυξη: «∆ικαιού-
χοι των µε αριθ. 74/4119/13-01-
2012 και 800/19605/17-02-2012 
Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδια-
φέροντος των δράσεων 1.1 «Βιο-
λογική γεωργία» και 1.2 «Βιολο-
γική 11 κτηνοτροφία» του Μέτρου 

214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοι-
χα, δύνανται να υποβάλουν αίτηση 
στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέ-
ροντος, ακόµη κι αν οι συµβατικές 
υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις ως άνω προσκλήσεις δεν έχουν 
λήξει κατά την ηµεροµηνία έκδοσής 
της». Αυτό σηµαίνει για παράδειγµα, 
ότι αν ένας παραγωγός έχει εντάξει 
100 στρέµµατα ελιές στα Βιολογικά 
της πρώτης προκήρυξης και διαθέ-
τει ακόµα 50 στρέµµατα συµβατική 
καλλιέργεια, µπορεί να κάνει αίτηση 
ένταξης για αυτά τα 50 στρέµµατα. 

∆ικαιούχοι του µέτρου γενικό-
τερα, µπορούν να κριθούν 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 

οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώ-
πων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί. 
Ένας υποψήφιος δύναται να υποβά-
λει αίτηση στήριξης σε όσες από τις 
προκηρυσσόµενες δράσεις της πρό-
σκλησης επιθυµεί. Στην περίπτωση 
που τα προς ένταξη αγροτεµάχια έ-
χουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψη-
φίου για το έτος 2018 µε ακαλλιέρ-
γητο περιθώριο, η έκταση αυτή είναι 
επιλέξιµη προς ένταξη στις δράσεις 
11.1.1 και 11.2.1 µόνο για αγροτε-
µάχια που στην ΕΑΕ του υποψηφί-
ου για το έτος 2018, έχουν δηλωθεί 
µε αροτραίες καλλιέργειες, λαχανι-
κά ή όσπρια, υπό την αίρεση δήλω-

σης στις ΕΑΕ των ετών εφαρµογής, 
του ακαλλιέργητου περιθωρίου µε ε-
πιλέξιµες για ενίσχυση καλλιέργειες.

Αν δεν επαρκεί ο προϋπολο-
γισµός για την κάλυψη ό-
λων των αιτήσεων, τότε θα 

µπουν σε εφαρµογή τα κριτήρια µο-
ριοδότησης, ώστε να περάσουν οι υ-
ποψήφιοι µε τη µεγαλύτερη βαθµο-
λογία. Για τους νεοεισερχόµενους, 
προτεραιότητα δίνεται σε υποψήφι-
ους ηλικίας έως 31 ετών µε τα µόρια 
να πέφτουν σταδιακά µέχρι τα 56 έ-
τη. Από εκεί και πέρα, θα µετρήσει 
η εντασσόµενη έκταση σε ορεινές ή 
µειονεκτικές περιοχές, και η καλλι-
έργεια ζωοτροφών ενταγµένων στη 
Βιολογική Κτηνοτροφία. 

Για τους παλιούς, προτεραιότη-
τα θα δοθεί σε κατ’ επάγγελ-
µα αγρότες που είναι και µέλη 

συλλογικών σχηµάτων που εφαρ-
µόζουν βιολογικές πρακτικές την 
τελευταία πενταετία (µόρια ανά έ-
τος). Από εκεί και πέρα, θα µετρήσει 
η εντασσόµενη έκταση σε ορεινές ή 
µειονεκτικές περιοχές, και η καλλι-
έργεια ζωοτροφών ενταγµένων στη 
Βιολογική Κτηνοτροφία. 

Ύψος 
ενισχύσεων 

Το Μέτρο 11 χωρίζεται σε 
δύο δράσεις: Τη δράση 11.1.1 
που αφορά αγροτεµάχια που 
από συµβατικά µετατρέπονται 
σε βιολογικά, και τη δράση 
11.2.1 που αφορά 
αγροτεµάχια βιολογικής 
παραγωγής που οι κάτοχοί 
τους θέλουν να τα 
συντηρήσουν βιολογικά. 
Το ύψος της ενίσχυσης 
(ευρώ ανά στρέµµα) για τη 
δράση 11.1.1 έχει οριστεί ως 
εξής: Ελιά 67,9, σταφίδα 71,9, 
επιτραπέζιο σταφύλι 90, 
αραβόσιτος εδώδιµος 56,3, 
χειµερινά σιτηρά 12,2, µηδική 
58,5, άλλα κτηνοτροφικά 
ψυχανθή 45, όσπρια 45,6, 
λαχανικά 60 και ακρόδρυα 
90 ευρώ ανά στρέµµα.
Το ύψος της ενίσχυσης 
(ευρώ ανά στρέµµα) για τη 
δράση 11.1.1 έχει οριστεί ως 
εξής: Ελιά 50,5, σταφίδα 
63,6, επιτραπέζιο σταφύλι 90, 
αραβόσιτος εδώδιµος 65,7, 
χειµερινά σιτηρά 6, µηδική 
57,4, άλλα κτηνοτροφικά 
ψυχανθή 49,1, όσπρια 49,1, 
λαχανικά 60 και ακρόδρυα 
61,6 ευρώ ανά στρέµµα. 
Για τα έξοδα πιστοποίησης οι 
δικαιούχοι θα αποζηµιωθούν 
από άλλο µέτρο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Μέτρο 3).
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Συνέργειες
Το καθεστώς «Συνέργειες 
και ∆ικτυώσεις» του 
Αναπτυξιακού Νόµου 
δέχεται αιτήσεις µέχρι 
31 Ιανουαρίου 2019. Τα 
σχήµατα αυτά θα έχουν 
έναν φορέα διαχείρισης, 
ο οποίος µπορεί να είναι 
αγροτικός συνεταιρισµός 
ή Οµάδα Παραγωγών.

 
ΕΣΠΑ για ενίσχυση
µικροµεσαίων
Από 6 Φεβρουαρίου θα 
µπορούν να κάνουν αιτήσεις 
οι ενδιαφερόµενοι για τις 
δράσεις «Εργαλειοθήκη 
Ανταγωνιστικότητας 
µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων» µε 
προϋπολογισµό 
400 εκατ. ευρώ.

 
Αυτόχθονες φυλές
Τον ερχόµενο Μάρτιο θα 
προκηρυχθεί, σύµφωνα µε 
ενηµερωτικό έγγραφο του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης που 
δηµοσιεύθηκε στη ∆ιαύγεια, 
η δεύτερη πρόσκληση της 
∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση 
απειλούµενων αυτόχθονων 
φυλών αγροτικών ζώων» 
του Μέτρου.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Έχοντας ήδη πείσει τους κριτές της EIMA 
για την ευελιξία και τη χαµηλή τους κα-
τανάλωση σε καύσιµα (Fendt 313 Vario), 
τα µεσαία 300άρια Vario της Fendt έρχο-
νται µε φιλοδοξία να αποτελέσουν µία 
καλή λύση στην κατηγορία των µεσαίων 
ιπποδύναµης τρακτέρ. H Fendt «ρίχνει» 
τα Vario 300 στην αγορά  διαθέσιµα σε 4 
εκδόσεις ισχύος από 101 έως 132 ίππους 
(Vario 310-313), τα οποία µε τις «µαζεµέ-

νες» τους διαστάσεις  έχουν γίνει τα «κα-
µάρια» του χαρτοφυλακίου της εταιρεί-
ας. Το πρόσφατο φρεσκάρισµα της σει-
ράς περιλαµβάνει αναβαθµίσεις περισ-
σότερο τεχνολογικής σκοπιάς.

Μέσα στην καµπίνα τα Vario διαθέτουν 
πλέον οθόνη Varioterminal των 7 ιντσών 
µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα εκτέ-
λεσης σχεδόν όλων των λειτουργιών, συ-
µπεριλαµβανοµένων ακόµη και αυτών του 
ISObus (εξαρτήµατα που είναι συµβατά µε το 
ISObus χειρίζονται από το Varioterminal).

∆ίπλα σε αυτό έρχεται να προστεθεί και 

Κονσόλες και οθόνες 
φρεσκάρουν τα Vario 
300 της Fendt
Διαθέσιμα σε τέσσερις εκδόσεις με τεχνολογίες που 
βοηθούν στο κεφαλάρι και στις εργασίες ακριβείας

Πρόβλεψη ρεκόρ 
µέχρι το 2023

Αύξηση πωλήσεων που 
θα φτάσει ακόµα και τις 
350.000 µονάδες τρακτέρ 
µέχρι το 2023 δείχνει η 
έρευνα της Ευρωπαϊκής 
Έκθεσης Προοπτικών 
και Προβλέψεων για την 
αγορά τρακτέρ τα έτη 
2018-2023. Σε αυτές τις 
αποδόσεις, σηµειώνεται ότι 
θα συµβάλουν και οι νέοι 
κανονισµοί ασφαλείας.

Έλεγχος µέσω 
κινητού για Valtra
Πρόσβαση στα δεδοµένα  
του τρακτέρ µπορεί να 
έχει από το κινητό του 
ο ιδιοκτήτης των νέων 
Valtra, µέσω της νέας 
εφαρµογής που ανέπτυξε 
η εταιρεία. Η εφαρµογή 
Valtra Connect, Care & 
Go είναι διαθέσιµη στα 
τρακτέρ της σειράς N και 
T για αρχή, ενώ λέγεται 
πως θα γίνει διαθέσιµη 
και σε άλλα µοντέλα.

Ενοικίαση Claas 
µέσω Sixt
Να νοικιάσει ένα από τα 
µεγάλα Claas Axion των 
σειρών 800 και 900 
µπορεί ο καθένας πλέον στη 
Γερµανία, αφού η εταιρεία 
τρακτέρ Claas υπέγραψε 
ντηλ µε την εταιρεία 
ενοικιάσεων αυτοκινήτων 
Sixt. Πρόκειται για καµπάνια 
µε στόχο να προµοτάρει 
ένα πρόγραµµα ενοικίασης 
τρακτέρ, που λάνσαρε η 
Claas πιλοτικά.

Κυρίαρχη στη 
Γαλλία η John Deere
Μάχη µε την New 
Holland στην αγορά 
τρακτέρ επί γαλλικού 
εδάφους έδωσε η John 
Deere, αφού το χάσµα 
στις πωλήσεις µεταξύ των 

Νέο «µεσαίο» 
ArmaTrac
Την αποκάλυψη του νέου 
µεσαίας ιπποδύναµης 1254 
Lux CRD4 έκανε η 
Armatrac (Erkunt) για την 
Αγγλία και την Ιρλανδία, 
στην έκθεση Lamma 2019, 
που πραγµατοποιήθηκε στο 
Μπέρµπιγχαµ πριν λίγες 
ηµέρες. Η αυξηµένη 
ιπποδύναµη, που φτάνει 
αισίως τους 125 ίππους, και 
ο κινητήρας της Deutz 
αποτελούν µεταξύ άλλων 
τα σηµεία αναβάθµισης του 
νέου 1254 Lux CRD4, που 
βρίσκεται στην πιο δηµοφιλή 
κατηγορία τρακτέρ.

δύο εταιρειών µειώθηκε 
και άλλο σε σχέση µε το 
2017. Με ποσοστό 18,5% 
επικράτησε η John Deere 
στις πωλήσεις τρακτέρ 
στη Γαλλία, σύµφωνα 
µε τα στατιστικά του 
οργανισµού Gros 
Tracteurs Passion. 
Συνολικά στη Γαλλία το 
2018 πουλήθηκαν 33.115 
τρακτέρ.
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Κόπηκε η κορδέλα
για τη νέα αυλή Claas 
στην Ορεστιάδα
Το νέο της υποκατάστηµα εγκαινίασε στην Ορεστιάδα η 
εταιρεία Γεωργοτεχνική Γ. Χίγκας ΑΒΒΕ, επίσηµος 
εισαγωγέας των γεωργικών µηχανηµάτων και τρακτέρ 
Claas αλλά και άλλων εταιρειών του αγροτικού κλάδου. 
Τα επίσηµα εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν το Σάββατο 12 
Ιανουαρίου παρουσία του υπεύθυνου του 
υποκαταστήµατος Χριστόδουλου Σιαντίδη και άλλων 
µεγάλων στελεχών της εταιρείας, µε επικεφαλής τον 
διευθύνοντα σύµβουλο Γιάννη Χίγκα.
Το υποκατάστηµα της Ορεστιάδας είναι το δεύτερο του 
οµίλου Χίγκα, µετά από αυτό της Λάρισας που 
εγκαινιάστηκε πριν δύο χρόνια, µε την εταιρεία να 
δηλώνει ότι σχεδιάζει την επόµενη κίνησή της, στα 
πλαίσια του προγράµµατος ανάπτυξης που υλοποιεί την 
τελευταία πενταετία. Οι παρευρισκόµενοι είχαν την 
ευκαιρία να δουν από κοντά την µεγάλη σειρά 
µηχανηµάτων της εταιρίας, που διαθέτει τόσο η Claas 
όσο και οι υπόλοιπες επώνυµες µάρκες που 
αντιπροσωπεύει ο όµιλος.
Μεταξύ των άλλων, την εκδήλωση τίµησαν µε την 

παρουσία τους ο δήµαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος 
Μαυρίδης και ο πρόεδρος του Εµπορικού Επιµελητηρίου 
Έβρου και υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατ. 
Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης. 
Στην εκδήλωση ήταν παρόντα και πολλά στελέχη της 
εταιρείας, µε επικεφαλής τον διευθύνοντα σύµβουλο 
Γιάννη Χίγκα, ο οποίος από κοινού µε τον δήµαρχο της 
πόλης έκανε την καθιερωµένη κοπή της κορδέλας των 
εγκαινίων. Τη θερµή υποδοχή και φιλοξενία των 
επισκεπτών ανέλαβε ο υπεύθυνος του υποκαταστήµατος 
κ. Χριστόδουλος Σιαντίδης µαζί µε την οικογένειά του.

Συμμαχούν Ford 
και Volkswagen 
Τα χέρια έδωσαν οι κολοσσοί Ford και Volkswagen µε 
σκοπό να ανταποκριθούν στις ανάγκες για ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών στα µοντέλα τύπου βαν και pick-up.
Αρχής γενοµένης από το 2022 οι δύο 
αυτοκινητοβιοµηχανίες θα συνεργαστούν στην 
κατασκευή των επαγγελµατικών οχηµάτων, 
φιλοδοξώντας να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους απέναντι στη συγκεκριµένη κατηγορία.
Όπως σηµειώνεται, η συνεργασία δεν προβλέπει 
ανταλλαγή µετοχών µεταξύ των δύο εταιρειών. Ως 
αποτέλεσµα της συνεργασίας, οι δύο εταιρείες αρχικά θα 
προσφέρουν µεσαία επαγγελµατικά οχήµατα pickup για 
τις παγκόσµιες αγορές, ξεκινώντας από το 2022, και 
προτίθενται να συνεχίσουν µε βαν για την Ευρώπη.

το Variotronic, ο «φύλακας άγγελος» στη 
στροφή στο κεφαλάρι. Οι κινητήρες των 
Vario 300 δουλεύουν σε χαµηλές στροφές, 
έχουν χωρητικότητα 4,4 λίτρων και, σύµφω-
να µε την εταιρεία, είναι εξελιγµένοι και πο-
λύ ανταγωνιστικοί στη κατηγορία τους λό-
γω ροπής και  κατανάλωσης. 

Χάρη στο νέο σύστηµα ψύξης και το µεγα-
λύτερης χωρητικότητας φίλτρο αέρα η κα-
τανάλωση καυσίµου δείχνει µειωµένη στα 
συγκριτικά τεστ των µοντέλων. Παράλλη-
λα, µε τη χρήση του πρόσθετου υγρού καυ-
σίµου AdBlue και τον καταλύτη οξείδωσης 

του πετρελαίου (DOC), τα 300άρια µε το σύ-
στηµα άµεσου ψεκασµού καυσίµου αφή-
νουν µικρό αποτύπωµα στο περιβάλλον, 
συµµορφωµένα πλέον και µε τα πρότυπα 
ρύπων Stage 4.

Η µετάδοση της κίνησης έρχεται µέσα α-
πό ένα αδιαβάθµητο κιβώτιο της Fendt, προ-
σφέροντας τελική ταχύτητα 40 χλµ/ώρα.

Το χαρακτηριστικό που έκανε συγκεκρι-
µένα το Vario 313 να αποσπάσει το βραβείο 
«Best Utility Tractor» στην EIMA 2018 εί-
ναι το Variotronic. Η εταιρεία έχει υπολο-
γίσει ότι µέσω του ηλεκτρονικού βοηθήµα-
τος Variotronic  ο χειριστής µπορεί να «γλι-
τώσει» µέχρι και 1920 κινήσεις που θα έ-
κανε µε τα χέρια, αν εκτελούσε σε ένα χω-
ράφι 160 στροφές σε µια ηµέρα.

Πανοραµική θέα µέρα-νύχτα
Η κατασκευάστρια επανασχεδίασε το παρ-

µπρίζ και αφαίρεσε τη δεξιά κολόνα στο 
µπροστινό µέρος θέλοντας να βελτιώσει την 
ορατότητα που προσφέρεται στον χειριστή.

Μαζί µε αυτή την ανανέωση, πρόσθεσε 
και φώτα εργασίας στην οροφή, δίνοντας 
όµως και τη δυνατότητα προαιρετικά για 
προσαρµογή έξτρα φωτιστικών σωµάτων 
τύπου Led µπροστά και πίσω.

Ξεκούραστο
Μέσω του Variotronic ο χειριστής 

µπορεί να «γλιτώσει» µέχρι και 1920 
κινήσεις που θα έκανε µε τα χέρια, 

αν εκτελούσε 160 στροφές
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Λουλούδι 
χωρίς μυρουδιά 

 ∆ιαχρονικό: Όσοι αποµείναµε 
πιστοί στην παράδοσή µας, όσοι δεν 
αρνηθήκαµε το γάλα που βυζάξαµε, 
αγωνιζόµαστε, άλλος εδώ, άλλος 
εκεί, καταπάνω στην ψευτιά. 
Καταπάνω σ’ αυτούς που θέλουνε 
την Ελλάδα ένα κουφάρι χωρίς 
ψυχή, ένα λουλούδι χωρίς µυρουδιά. 
Φώτης Κόντογλου (1895-1965, 
Έλληνας λογοτέχνης και ζωγράφος) 

 Κοινωνία Πολιτών: H Επιτροπή 
Μόνιµων Αντιπροσώπων συµφώνησε 
στη λεγόµενη «γενική προσέγγιση», 
για τον κανονισµό σχετικά µε τη 
διαφάνεια και τη βιωσιµότητα της 
αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα 
τροφίµων στην ΕΕ. Η νέα νοµοθετική 
πράξη σκοπεύει όχι µόνο σε 
περισσότερη ανεξαρτησία των 
µελετών, αλλά και στη βελτίωση των 

επιστηµονικών 
επιδόσεων της 
Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την 
Ασφάλεια των 
Τροφίµων. Οι 
πολίτες 
επέβαλαν αυτή 
την αλλαγή, µε 

αγώνα για τη γλυφοσάτη, τους 
γενετικά τροποποιηµένους 
οργανισµούς και τους ενδοκρινικούς 
διαταράκτες. [ellinikigeorgia.gr, 
14/12/2018] 

 Έλλειψη νερού: Η Ελλάδα 
είναι στις χώρες που προβλέπεται 
ότι θα αντιµετωπίσουν ελλείψεις 
νερού (-810 εκατ. τµ νερού). Οι 
συνέπειες αποδίδονται στην 
κλιµατική αλλαγή (σε ποσοστό 80-
90%) και δευτερευόντως στη χρήση 
γης και νερού (10-20%). Η ξηρασία 
θα έχει επιπτώσεις στη γεωργία και 
τα τρόφιµα. [Κοινό Κέντρο Ερευνών-
JRC, ΑΠΕ-ΜΠΕ, 29/12/2018]

 ΚΑΠ και εργασία: Ένοχη 
η ΚΑΠ για τις ιδιαίτερα επικίνδυνες 
συνθήκες διαβίωσης, παράνοµους 
µετανάστες στη γεωργία, διότι ευνοεί 
την παραγωγή ευρείας κλίµακας και 
µεγάλης απόδοσης. Μια τέτοια 
συνθήκη συντελεί στην πτώση των 
τιµών παραγωγού και φέρνει σε 
µειονεκτική θέση τους 
µικροκαλλιεργητές. [Ίδρυµα 
Ανοικτής Κοινωνίας, Κέντρο R. 
Schuman, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Φλωρεντίας, 28/12/2018]

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Οι εταιρείες εµπορίας κρασιού, οι σο-
µελιέ, οι αγοραστές κρασιού και οι ει-
σαγωγείς που δοκιµάζουν κρασί κα-
θηµερινά, γνωρίζουν καλά πως οι φι-
άλες µεγάλου µεγέθους είναι φιάλες 
ειδικών περιστάσεων και πολυπόθητα 
αντικείµενα συλλεκτών. Οι οινοποι-
οί τοποθετούν σε µεγάλα µπουκάλια 
τα αγαπηµένα τους κρασιά, αναφέρει 
άρθρο της ιστοσελίδας Quartzy, σύµ-
φωνα µε το οποίο η κατηγορία αυτή 
είναι η µεγαλύτερη νέα τάση στο κρα-
σί και επιλέγεται  από πολλούς πλέ-
ον οινοποιούς ως «κάψουλα χρόνου» 
για τα µεγάλα τους κρασιά.

«Οι οινοποιοί τείνουν να βάζουν τις 
καλύτερες εµφιαλώσεις τους - tête de 
cuvée τα αποκαλούν - και τα καλύτε-
ρα κρασιά, για τα οποία είναι υπερή-
φανοι σε µεγάλες φιάλες», λέει ο Ζόε 
Ροµπιτέιλ, επικεφαλής sommelier στο 
Bar Boulud στην πόλη της Νέας Υόρ-
κης, εξηγώντας πως «ο λόγος για τον 
οποίο οι οινοποιοί βάζουν τα αγαπη-
µένα τους κρασιά σε µεγάλα µπουκά-
λια είναι γιατί χρησιµοποιούν την κά-
ψουλα χρόνου ως αποτέλεσµα, επειδή 

το κρασί θα ωριµάσει πολύ πιο αργά 
και πολύ πιο χαριτωµένα µέσα στο χο-
ντρό γυαλί ενός µεγάλου µπουκαλιού».

Τα πάντα στον κόσµο του κρασιού 
ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό και οι 
µεγάλες φιάλες δεν διαφέρουν σε 
αυτό. Καλύπτουν ένα εύρος ποιότη-
τας και πολλές ιδιόµορφες περιφε-
ρειακές διαφορές. Περιλαµβάνουν 
επίσης µια σειρά µεγεθών. 

Για παράδειγµα, υπάρχει κάποια σύγ-
χυση µεταξύ ενός «double magnum» 
που είναι πάντα τρία λίτρα και ενός 
«jeroboam» που µερικές φορές είναι 
τρία λίτρα ως 4 λίτρα, ανάλογα µε τον 
τόπο παραγωγής και εµφιάλωσης του 
κρασιού. Σε γενικές γραµµές, όµως, έ-
να «magnum» είναι το ισοδύναµο δύο 

standard µπουκαλιών κρασιού. Ένα 
«διπλό magnum» ή «Jeroboam» εί-
ναι τέσσερα standard µπουκάλια ένα 
«Methuselah» αντιστοιχεί σε οκτώ, ένα 
«Salmanazar», σε 12, ένα «Balthazar» 
σε 16 και ένα «Nebuchadnezzar» σε 20.

Κάθε είδος κρασιού από όλο τον 
κόσµο µπορεί να µπει σε µεγάλη φι-
άλη κι αυτό συµβαίνει στα περισσό-
τερα κρασιά. Στην Καµπανία συγκε-
κριµένα, οι παραγωγοί φτιάχνουν 
κρασιά ειδικά για τα µεγάλα µπου-
κάλια. «Μας αρέσει να φτιάχνουµε 
magnums», λέει η Σοφί Λαρµαντιέρ, 
του Larmandier-Bernier στην Καµπα-
νία. «Είναι το τέλειο µέγεθος για την 
παλαίωση και εξακολουθεί να είναι 
εύκολο να σερβιριστεί», αναφέρει.

Σαν κάψουλες χρόνου
οι magnum φιάλες για 
την παλαίωση μεγάλων
κρασιών Η κατηγορία των μεγάλων φιαλών 

αποτελεί ήδη τάση στο κρασί και 
επιλέγεται πλέον από πολλούς οινοποιούς

Τα πάντα στον κόσµο του κρασιού 
διαφέρουν, όπως και οι µεγάλες φιάλες.

Η σαµπάνια αγαπά το µέγεθος Nebuchadnezzar 
και τα πάρτι τα Jeroboam και Methuselah

«Εάν βρείτε ένα µπουκάλι σε µέγεθος Nebuchadnezzar είναι σίγουρο ότι εννέα 
φορές από τις 10 θα είναι ένα µπουκάλι σαµπάνιας», λέει ο Ροµπιτέιλ, 
σηµειώνοντας ότι συχνά προορίζονται για µεγάλους γάµους και άλλους 
εορτασµούς. Άλλες περιοχές που είναι πιθανό να φτιάξουν µπουκάλια σε 
µεγάλα µεγέθη περιλαµβάνουν τη Βουργουνδία και το Μπορντό στη Γαλλία 
και το Πιεµόντε στην Ιταλία, όπου παράγεται το κρασί Barolo.
Σε ένα εστιατόριο, η παραγγελία ενός magnum αντί για πολλά µπουκάλια είναι 
πιο ευχάριστη, λέει η Γούιτνει Σούµπερτ, French-portfolio manager στην εταιρεία 
εισαγωγής κρασιού της Νέας Υόρκης Polaner Selections. Για µια ξεχωριστή 
γιορτή, το µεγάλο format είναι πολύ πιο ξεχωριστό από την αγορά ενός κιβωτίου 
κρασιών. «Και τα Jeroboam και τα Methuselah είναι εξίσου εντυπωσιακά» λέει η 
Λάρµαντερ καθώς όπως υπογραµµίζει «ταιριάζουν άψογα στα µεγάλα πάρτυ!».

Ξεχωριστό
Tο µεγάλο 

format είναι 
πολύ πιο 

special από 
την αγορά 

ενός κιβωτίου 

Σύγχυση
Υπάρχει σύγ-
χυση µεταξύ 
ενός «double 
magnum» που 
είναι πάντα 3 
λίτρα και ενός 

«jeroboam» 
που βγαίνει και 

σε 4,5 λίτρα

Τête de 
cuvée

Οι οινοποιοί 
τείνουν να 
βάζουν τις 
καλύτερες 

εµφιαλώσεις 
τους σε µεγά-

λες φιάλες

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Αλλαγές στη νοµοθεσία όπου χρειάζε-
ται, για να γίνει η καλλιέργεια βιοµη-
χανικής κάνναβης πιο ελκυστική, οι 
οποίες θα έρθουν στο προσεχές διά-
στηµα εισηγούνται ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης 
και ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης.

«Η βιοµηχανική κάνναβη ήρθε η ώ-
ρα να αποκτήσει τη προστιθέµενη αξία 
που είχε και δεν είχε αναδειχθεί όλα αυ-
τά τα χρόνια. Με τα συναρµόδια υπουρ-
γία, θα προσπαθήσουµε να αποκτήσει 
προστιθέµενη αξία η βιοµηχανική ώ-
στε να αποκτήσουν εισόδηµα οι αγρό-
τες µε την προσέλκυση των επενδυτών 
και στην βιοµηχανική κάνναβη» δήλω-
σε σχετικά ο κ. Κόκκαλης, στα πλαίσια 
της 2ης «Athens Cannabis Expo» που 
έλαβε χώρα στο κλειστό Παλαιού Φα-
λήρου το τριήµερο 18-20 Ιανουαρίου.

Από την πλευρά του ο κ. Αραχωβίτης 
υποστήριξε πως: «Η σηµερινή κυβέρ-
νηση ξεπερνάει ταµπού, άγνοιες, και 
φοβίες του παρελθόντος και αλλάζο-
ντας το νοµοθετικό πλαίσιο για την βι-
οµηχανική και φαρµακευτική κάννα-
βη, συµβάλει στο να δηµιουργηθούν 
θέσεις εργασίας, στο να παραχθούν 
προϊόντα στη χώρα, να αξιοποιηθεί η 
βιοµηχανία που τα χρόνια της κρίσης 
δηµιούργησε κουφάρια, µε τολµηρά 
βήµατα και επιστηµονικά δεδοµένα. 
Έχουµε τα αυτιά µας και τα µάτια µας 
ανοιχτά σε οτιδήποτε καινούριο και αυ-
τό το ενσωµατώνουµε χωρίς ταµπού και 
προκαταλήψεις», ενώ στη συνέχεια, α-
παντώντας σε ερώτηµα σχετικά µε το 
περιεχόµενο των νοµοθετικών αλλα-
γών που προανήγγειλε είπε ανέφερε 
πως: «Αλλάζουν οι περιοριστικοί παρά-
γονται που υπάρχουν τώρα στην καλ-
λιέργεια, είτε είναι τόπος στην καλλι-
έργεια, είτε είναι στην περιεκτικότητα 
στα τρόφιµα της τετραϋδροκανναβινό-
λης. Τα προσαρµόζουµε για να είναι 
πιο δυναµική η καλλιέργεια», ωστόσο 

σε ότι αφορά τις ενισχύσεις, απάντησε 
πως δεν προβλέπεται κάτι.

Μεγάλη γκάµα προϊόντων
Σε ό,τι αφορά την έκθεση, περισσό-

τεροι από 150 επαγγελµατίες του χώ-
ρου της κάνναβης παρουσίασαν στους 
επισκέπτες τα προϊόντα τους, τα οποία 
περιλάµβαναν τσάι, αναψυκτικά και 
διάφορα τρόφιµα βιοµηχανικής κάν-
ναβης, αξεσουάρ καπνιστών, ρούχα, 
λιπάσµατα και εξοπλισµός για εσωτε-
ρική καλλιέργεια, µονωτικά κλπ. Οι 
υπουργοί του ΥπΑΑΤ, συνοδεία του 
αναπληρωτή υπουργού Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης, Στέργιου Πιτσιόρλα 
καθώς και της Περιφερειάρχη Αττι-
κής, ξεναγήθηκαν από τα περίπτερα 
συνοµίλησαν µε τους εκθέτες και δο-
κίµασαν τα προϊόντα τους.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 

Αφήνει πίσω ταμπού και δίνει
υπεραξία στη βιομηχανική
κάνναβη η κυοφορούμενη ΚΥΑ

Τα υπερμεγέθη μπουκάλια οίνου αρχικά
συνδέθηκαν με τα μπόνους τραπεζιτών

Τα υπερµεγέθη µπουκάλια (magnum), 
που ήταν κάποτε συνδεδεµένα µε 
τη σαµπάνια και τον εορτασµό των 
µπόνους των τραπεζιτών, άρχισαν 
να γίνονται ρεύµα µε την... άνθη-
ση των µπουκαλιών του ενάµισι 
λίτρου σε χαµηλή τιµή.

Την τάση αυτή καταγράφει σε 
άρθρο της η Guardian, λαµβάνο-
ντας υπόψη τις πωλήσεις των βρε-
τανικών σούπερ µάρκετ. Συγκεκρι-
µένα, τζίρο-ρεκόρ ύψους 15 εκατ. 
αγγλικών λιρών σε πωλήσεις υ-
περµεγεθών µπουκαλιών το 2017 
αποτύπωσε η Nielsen Research, 
παρόλο που το νούµερο φαίνε-
ται µικρό στο πλαίσιο µιας αγοράς 
που ανέρχεται στα 6,7 δις λίρες. 

Η αλυσίδα Waitrose µετέφερε 
ότι οι πωλήσεις κρασιών σε µέ-
γεθος διπλάσιο από το συµβατι-
κό (όπως για παράδειγµα ο µη 
αφρώδης οίνος Côtes du Rhône 
σε µπουκάλι του ενάµιση λίτρου) 
διπλασιάστηκαν το 2017, ενώ οι 
αλυσίδες Sainsbury’s και Tesco 
αποτιµούσαν την αύξηση σε πε-
ρισσότερο από 20%. Το Majestic 
Wine, η µεγαλύτερη κάβα οίνου 
στην Αγγλία παρατήρησε διεύρυν-
ση πωλήσεων κατά 500%.

Στην Αυστραλία, οι υπερµεγέ-
θεις φιάλες είναι τάση εδώ και κά-
ποιο καιρό. Οι εξαγωγές τους από 
την Αυστραλία στην Αγγλία αυξή-
θηκε κατά 130% το 2017. Εκεί η 
άνθηση που γνωρίζουν εκκινεί α-
πό τη δεκαετία του 1960, µε το α-
ποκαλούµενο «goon bag», κρασί 
σε κουτί. Η βρετανική εκδοχή φέ-
ρει το όνοµα «bagnum» και από 
το 2013 που πρωτοκυκλοφόρησε, 
σε τιµή µεταξύ 22 και 30 λιρών α-
νά ασκό, παρατηρήθηκε διπλασια-
σµός των πωλήσεων κάθε χρόνο. 

«Οι καταναλωτές αναζητούν πιο 
ελκυστικές οικονοµικά επιλογές 
σε αυτές τις φιάλες, που είναι ση-
µαντικά πιο προσιτές από άποψη 
τιµής σε σχέση µε τις σαµπάνιες», 
υποστήριξε η Anne Jones, µάνα-
τζερ ποτών στα Waitrose. Από την 
πλευρά της, η καθηγήτρια Petra 
Meier, επικεφαλής της Οµάδας Έ-
ρευνας για το αλκοόλ του Πανε-
πιστηµίου του Σέφιλντ, σχολίασε 
ότι «Εάν φτάσουµε στο σηµείο ό-
που το αντίτιµο θα αποτελεί κίνη-
τρο για να αγοράσει κανείς τις υ-
περµεγέθεις φιάλες, όπως συµ-
βαίνει µε το κρασί σε κουτί, ίσως 
πρέπει να ανησυχούµε». 

Η Τaittinger 
στηρίζει τους 
ανθρώπους 
της µεγάλης 
οθόνης
Η σαµπάνια Taittinger, 
µία από τις τελευταίες 
οικογενειακές 
επιχειρήσεις στον 
κλάδο, είναι επίσηµη 
χορηγός των Βραβείων 
Ηθοποιού Μεγάλης 
Οθόνης Guild για 
περισσότερα από 15 
χρόνια. Μάλιστα έχει 
στηρίξει πρωτοβουλίες 
συγκέντρωσης 
χρηµάτων για ενίσχυση 
του Ιδρύµατος SAG-
AFTRA. Το 2016 είχε 
δωρίσει 130 µπουκάλια 
και δύο υπερµεγέθεις 
φιάλες που υπέγραψαν 
VIP παριστάµενοι όπως 
ο διάσηµος ηθοποιός 
Jeff Goldblum, στη 
φιλανθρωπική 
εκδήλωση που έλαβε 
χώρα στα γραφεία 
της εφηµερίδας 
Washnigton Post.  

Οι επενδύσεις στη βιοµηχανική 
κάνναβη γίνονται µεµονωµένα.

Μεγάλες γουλιές
Οι µεγαλύτερες δόσεις 
σερβιρίσµατος οδηγούν 

σε µεγαλύτερη 
κατανάλωση, υπο-

στήριξε η καθηγήτρια 
Petra Meier 

MAGNUM
2

4

8

12

16

20

JEROBOAM

METHUSELAH

SALMANAZAR

BALTHAZAR

NEBUCHADNEZZAR

ΜΕΓΕΘΗ 
ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ 
ΚΡΑΣΙΟΥ
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Άντισσα Λέσβου

Ο τυροκόμος 
που μεγάλωσε μαζί με 
το κοπάδι του νησιού
Για 70 χρόνια ο Ευριπίδης Θυμέλης αξιοποιεί την παραγωγή 
της Λέσβου με αφορμή τις συλλογικές ανάγκες του χωριού

Παραγωγή
Σήµερα η παραγωγή 

του τυροκοµείου 
φτάνει τους 400 

τόνους κασέρι, 60 
τόνους γραβιέρα, 60 
τόνους λαδοτύρι και 

150 τόνους φέτα

Σήµερα ο Ευριπίδης Θυµέλης 
παραµένει ακούραστος: «∆εν 
µπορώ να καθίσω σπίτι είµαι 
άνθρωπος του κόσµου» λέει, 
«έρχοµαι στο γραφείο και 
βοηθάω για να περνάει η µέρα».

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Λίγα πρόβατα «µυτιληνιά» και βελανιδιές 
συναντούσε κανείς από την Καλλονή µέχρι 
την Άντισσα όταν έφυγαν οι Γερµανοί. Στο 
ρηµαγµένο από την Κατοχή και τους µαυρα-
γορίτες νησί, η συλλογική ανάγκη του χω-
ριού έδειξε το δρόµο στον νεαρό τότε Ευριπί-
δη Θυµέλη, γέννηµα θρέµµα της Άντισσας, 
και τον πατέρα του προς την τυροκοµεία.   

«Τι άλλο να κάνεις; Αυτά ήταν τα προϊό-
ντα του χωριού. Το γάλα και το βελανίδι» 
ξεκινά την αφήγηση ο κ. Θυµέλης. «Είχα-
µε ένα µπακάλικο προπολεµικώς, έκλεισε 
όµως στην Κατοχή και βγήκαν άλλοι έµπο-
ροι. Μόλις έγινε η Απελευθέρωση, ο πατέ-
ρας µου µάζεψε τους καλούς που ήταν εδώ 
τότε να κάνουν µια δουλειά µαζί. Όπως ή-
ταν τα  πράγµατα, κεφάλαια δεν είχαν, τίπο-
τα δεν είχαν, ξεκίνησαν και κάνανε ένα κα-
λό παντοπωλείο και ένα τυροκοµείο. Έπαιρ-

ναν τότε 500 κιλά γάλα την ηµέρα, δεν είχε 
και παραπάνω», θυµάται.

Το τυρί, το διέθεταν τότε στα γειτονικά 
χωριά, το πολύ πολύ να έφτανε έως τη Μυ-
τιλήνη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη του 
νησιού, σε ποσότητες που δεν ξεπερνούσε 
τους τέσσερεις µε πέντε τόνους το χρόνο. Το 
γάλα λειτουργούσε αντί χρηµάτων. «Όλοι 
οι κτηνοτρόφοι αγόραζαν τα προς το ζην α-
πό το µπακάλικο εδώ, πληρώνοντας µε γά-
λα και όταν έκλεινε το τυροκοµείο κάποια 
δουλειά, γινόταν η εξόφληση για το γάλα α-
πό τα κέρδη µε το τυρί». 

Το κασέρι ήταν η πρώτη παραγωγή του 
τυροκοµείου που σήµερα έφτασε να προ-
µηθεύει µια από τις µεγαλύτερες αλυσίδες 
σουπερ µάρκετ της χώρας, µε παραγωγή πά-
νω από 400 τόνους κασέρι ετησίως, γραβιέ-
ρας, λαδοτυριού και φέτας. «Ήταν το µόνο 
τυρί που µπορούσαµε να το κάνουµε. Είναι 
λαϊκό τυρί το κασέρι. Κασέρι και φέτα ήθε-
λε τότε ο κόσµος» εξηγεί ο ίδιος.

Το πρώτο κτήριο που αντικρίζει κανείς µπαίνοντας στο χωριό Άντισσα στη Λέσβο 
σε υψόµετρο κοντά στα 300 µέτρα, είναι το τυροκοµείο του Ευριπίδη Θυµέλη. 
Είναι ένα από  τα πρώτα τυροκοµεία του νησιού και είναι εκεί απ’ όπου ξεκίνησε να 
αναπτύσσεται η οικονοµία της Λέσβου από το µηδέν, µετά την Απελευθέρωση. Εκεί 
συνάντησε η εφηµερίδα Agrenda τον 92άχρονο σήµερα τυροκόµο του οποίου το 
όνοµα έχει ταυτιστεί µε την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στο νησί.

Ευριπίδης Θυµέλης
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Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας ήταν 
για τις επόµενες δυο δεκαετίες υ-
ποτυπώδης. «Γύρω στο ‘70 άρχισε 
να ανεβαίνει η κτηνοτροφία εδώ, 
κι εµείς µέχρι το 1960 ήµασταν µι-
κροί. Σιγά σιγά µεγάλωσε παραγω-
γή εδώ, και εµείς µαζί, µετά ξεκινή-
σαµε να παίρνουµε γάλα και από 
άλλα χωριά», εξηγεί ο κ. Θυµέλης. 

Οι συνεργασίες που έκανε µε τους 
κτηνοτρόφους και τους συνεταιρι-
σµούς ήταν πάντα πολυετείς και στη-
ρίζονταν στις βάσεις που µπήκαν α-
πό το ξεκίνηµα. «Ήξερε ο ένας τον 
άλλο, τα βιβλία µας ήταν απλά, χω-
ρίς αποδείξεις, χωρίς υπογραφή. Έρ-
χονταν διάφοροι, δώσε µου 5.000 
δραχµές, δώσε µου 1.000 δραχµές, 
τα έδινα µου τα έφερναν. Τις προ-
στριβές τις απέφευγε ο κ. Θυµέλης 
και µε τους κτηνοτρόφους και τους 
συνεργάτες του στο τυροκοµείο. 

«Με τιµιότητα και εργατικότητα 
µεγαλώσαµε µαζί και αποκτήσαµε 
µια θέση στους µεγάλους. ∆εν είχα-
µε ποτέ µε τους κτηνοτρόφους προ-
στριβές, κανείς δεν είπε κακή κουβέ-
ντα για µας», αναφέρει µε ικανοποί-
ηση, για µερικούς από τους φίλους 
του παλιούς κτηνοτρόφους που α-
κόµα και σήµερα στο καφενείο του 

χωριού του προσφέρουν κεράσµατα.
Για τα προϊόντα του µιλάει µε κα-

µάρι και αυτοπεποίθηση. «Πάντοτε 
η επιθυµία µου ήταν να έχω καλό 
εµπόρευµα. Και έλεγα στους µα-
στόρους, δεν θα λυπάστε ότι θα έ-
χουµε ακριβότερο κόστος, θέλω να 
είναι το εµπόρευµα πρώτης κατη-
γορίας και αυτό το κρατήσαµε χρό-
νια τώρα» είπε, και όπως εξήγησε, 
στην Βαρβάκειο που χτυπούσε µέ-
χρι και το 1990 η καρδιά της αγο-
ράς των Αθηνών τα προτιµούσαν, 
ενώ στο καφενείο που οι τυροκό-
µοι όλης της χώρας συναντιόντου-
σαν πριν ξεκινήσει ο καθένας για 
τις δουλειές του στη πόλη, όλοι 
τον ήξεραν σαν τίµιο και ειλικρινή. 

Σε µια από αυτές του τις εξορµή-
σεις στην Αθήνα, γνώρισε και τον 
Σπύρο Σκλαβενίτη, όταν περνώ-
ντας έξω από ένα σούπερ µάρκετ, 
στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 
1980, µπήκε µέσα και ρώτησε αν 
χρειάζονται εµπόρευµα. «Μου λέει 
βάλε 200 πλάκες γραβιέρα και 100 
κιβώτια κασέρι και ξεκινήσαµε. Για 
µένα αυτή η ποσότητα ήταν µεγάλη 
υπόθεση τότε. Γίναµε φίλοι µε τον 
κ. Σπύρο και πάντοτε µε πρόσεχε», 
εξιστορεί ο κ. Θυµέλης.

Η γνωριμία με τον Σπύρο Σκλαβενίτη 
το ‘80 και το καμάρι για την Βαρβάκειο

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

H φυλή Λέσβου είναι µια από τις σηµαντικότερες 
φυλές προβάτων της χώρας. Εκτρέφεται κυρίως στο 

βορειοδυτικό τµήµα του νησιού και αριθµεί περί τα 
280.000 µε 300.000 ζώα. Η φυλή παρουσιάζει 

εξαιρετικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η προσαρµογή 
σε ξηροθερµικές συνθήκες, η µεγάλη αντοχή και η 

παραγωγικότητα ακόµα και υπό αντίξοες συνθήκες.

Fendt Αγγλίας  
Νέος υπεύθυνος 
πωλήσεων 
Ανάµεσα στις τελευταίες προσθήκες 
στο προσωπικό της κατασκευάστριας 
τρακτέρ Fendt θα βρίσκεται ο 
Σάιµον Χέβιτ, ο οποίος αναλαµβάνει 
καθήκοντα υπεύθυνου πωλήσεων 
για τις θεριζοαλωνιστικές µηχανές 
και τα προϊόντα αγροτικού 
εξοπλισµού στην Αγγλία. 
Το νέο µέλος έχει εργαστεί στο 
παρελθόν για τη New Holland.

ΣΕΠΥ 
Ο Αλέξανδρος 
Διαμαντίδης 
διευθυντής
Τα καθήκοντα του Γενικού 
∆ιευθυντή του Συνδέσµου 
Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού (ΣΕΠΥ) ανέλαβε ο 
Αλέξανδρος ∆ιαµαντίδης. Ο κ. 
∆ιαµαντίδης είναι πτυχιούχος της 
Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ και 
∆ιδάκτορας της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας. 

Cargill
Αλλαγή ηγεσίας
στα πρωτεϊνούχα
Ο Τζον Νας ορίστηκε νέος αρχηγός 
της εταιρείας παρασκευής 
πρωτεϊνούχων τροφίµων Cargill στη 
βόρεια Αµερική, στο πλαίσιο της 
αλλαγής ηγεσίας του οµίλου. Ο Τζον 
Νας θα αναφέρεται στον Μπράιαν 
Σάικς, το νέο µέλος της 
εκτελεστικής οµάδας της εταιρείας. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σήµερα
Τα ηνία της επιχείρησης 
έχει αναλάβει εδώ και 
λίγο καιρό ο γιός του 

Ευριπίδη Θυµέλη, 
Ιγνάτιος (φώτο πάνω)

ΑΝΤΙΣΣΑ
ΛΕΣΒΟΣ
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Τη νέα πρακτική συμβολαίων σταθερής τιμής 
στο αγελαδινό γάλα εγκαινίασε ο όμιλος Σαράντη

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Τρίµηνα συµβόλαια σταθερής τιµής ενερ-
γοποίησε στην αγορά αγελαδινού γάλα-
κτος µεγάλη εγχώρια γαλακτοβιοµηχα-
νία, δίδοντας µια αίσθηση έστω και προ-
σωρινής ασφάλειας στους συνεργαζόµε-
νους παραγωγούς. Ωστόσο, η γενικότε-
ρη εικόνα αβεβαιότητας στον κλάδο πα-
ραµένει ο κανόνας, καθώς η πλειονότη-
τα των εταιρειών, επικαλούµενη χαµηλή 
κατανάλωση, άρχισε και πάλι να «ροκα-
νίζει», µήνα µε το µήνα, τις τιµές παραγω-
γού, δυσχεραίνοντας τη βιωσιµότητα των 
εκµεταλλεύσεων.

Τη νέα, για τα ελληνικά δεδοµένα, πρα-
κτική της υπογραφής συµβολαίων, που να 
δεσµεύουν τα δύο αντισυµβαλλόµενα µέρη 
από τυχόν υπαναχωρήσεις είτε στο επίπε-
δο της τιµής (από τη γαλακτοβιοµηχανία), 
είτε της πιστότητας (από τον αγελαδοτρό-
φο), κρατώντας ταυτόχρονα σταθερότητα 
στις τιµές, εισήγαγε ο όµιλος «Ελληνικά 
Γαλακτοκοµεία» της οικογένειας Σαράντη.

Μέσα ∆εκεµβρίου
έως µέσα Φεβρουαρίου

Τα πρώτα συµβόλαια µεταξύ των γαλα-
κτοβιοµηχανιών Όλυµπος, Ροδόπη και 
Τυράς και συνεργαζόµενων αγελαδοτρό-
φων, όπως πληροφορείται η Agrenda, υπο-
γράφηκαν στα µέσα ∆εκεµβρίου του 2018 
µε τρίµηνη ισχύ, που σηµαίνει ίδιες τιµές 
για το γάλα που θα εισκοµιστεί µέχρι και 
τα µέσα Φεβρουαρίου. Οι τιµές που έχουν 
συµφωνηθεί στα συµβόλαια βέβαια ποικί-
λουν, ανάλογα µε τον αγελαδοτρόφο και 
την ποιότητα γάλακτος που παραδίδει, ω-
στόσο το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι 
τρεις γαλακτοβιοµηχανίες δεν ήγειραν κα-
µία απαίτηση αναπροσαρµογής για το τρί-
µηνο της σύµβασης, σε σχέση µε ό,τι πλή-
ρωναν µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου.

«Το τί θα µας προταθεί, όσον αφορά στην 
τιµή, για το τρίµηνο από τα µέσα Φεβρου-
αρίου µέχρι τα µέσα Μαΐου δεν το γνωρί-
ζουµε ακόµη. Όµως σε κάθε περίπτωση οι 
τρίµηνες συµβάσεις είναι θετική εξέλιξη, 
διότι παρέχουν µια έστω και βραχυχρόνια 
ασφάλεια σε τυχόν µείωση τιµών, ενώ στο 
ενδεχόµενο αύξησής τους η απώλεια δεν 
είναι µεγάλη, όπως για παράδειγµα αν η 
ισχύ τους ήταν ενός έτους. Ο παραγωγός 
έχει επίσης το χρόνο, αν δεν του αρέσουν 
οι όροι που του προτείνει η γαλακτοβιοµη-
χανία, να ψάξει µε άνεση να βρει µια νέα 
πιο συµφέρουσα συνεργασία», εξήγησε 

στην Agrenda ο Χρήστος Βουλγαρίδης έ-
µπειρος αγελαδοτρόφος από τη Ξάνθη, ο 
οποίος συνεργάζεται µε τη γαλακτοβιοµη-
χανία «Ροδόπη».

Μοίρασε bonus 
ο όµιλος Σαράντη

Τα τρίµηνα συµβόλαια, ωστόσο, δεν εί-
ναι ο µόνος, θετικός, νεοτερισµός που ει-
σήγαγε ο όµιλος «Ελληνικά Γαλακτοµεία» 
στην εγχώρια αγορά γάλακτος. Το µεση-
µέρι της περασµένης Κυριακής 13 Ιανου-
αρίου σε ειδική εκδήλωση που οργάνω-
σε στη Λάρισα βράβευσε 5 συνεργαζόµε-
νους αγελαδοτρόφους για το ποιοτικό γά-
λα που παράγουν, µεταξύ των οποίων και 
ο κ. Βουλγαρίδης, συνοδεύοντας τη διάκρι-
ση µε µπόνους 10.000 ευρώ για τον καθέ-
να. Επίσης, δόθηκε σε είκοσι αιγοπροβα-
τοτρόφους 5.000 ευρώ βραβείο, ανά περί-
πτωση, ενώ πρόσθετες χρηµατικές ενισχύ-
σεις που ξεκινούσαν από 400 ευρώ για έ-
να παιδί και έφταναν έως και 4.000 ευρώ 
για πολύτεκνες οικογένειες, έλαβε το 90% 
των εργαζοµένων στον όµιλο.

Κανόνας η αβεβαιότητα 
στην αγελαδοτροφία 

Η πρωτοβουλία αυτή, που θα ήταν ευ-
χής έργο να τύχει µιµητισµού και από τους 
άλλους µεγάλους «παίχτες» της αγοράς, 
δεν είναι, όµως, παρά εξαίρεση πιθανότα-

τα συγκυριακή -από µια εταιρεία µάλιστα 
που στον προηγούµενο κύκλο µειώσεων 
τιµών ήταν από αυτές που έσερναν το χο-
ρό- σε έναν κλάδο που, κατά τα άλλα, έχει 
αρχίσει να συγκεντρώνει και πάλι ανησυ-
χητικά σύννεφα.

«Η κατάσταση γενικότερα είναι νοσηρή. 
Στην πλειονότητα των παραγωγών ασκού-
νται πιέσεις για µειώσεις τιµών, µε συνέ-
πεια η εγχώρια παραγωγή να µην πηγαίνει 
καλά, ακολουθώντας τάσεις συρρίκνωσης, 
αφού συνεχίζουν να  κλείνουν µονάδες, ε-
νώ ακυρώνονται και σχέδια που είχαν εκ-
πονηθεί για την αύξηση κοπαδιών. Και ό-
λα αυτά σε µια χώρα που δεν παράγει ού-
τε το 40% του γάλακτος που καταναλώνει 
και εισάγει το υπόλοιπο σε συµπύκνωµα 
από τη Γερµανία, την Ουγγαρία, τη Ρουµα-
νία και την Τσεχία», είπε στην Agrenda ο 
πρώην πρόεδρος της Ένωσης Φυλής Χολ-
στάιν Ελλάδος, Θανάσης Βασιλέκας.

Το σταδιακό «ροκάνισµα» των τιµών, 
στο οποίο συµµετέχει η πλειονότητα των 
γαλακτοβιοµηχανιών της χώρας, µε το ε-
πιχείρηµα ότι η κατανάλωση έχει µειωθεί 
σηµαντικά, ξεκίνησε πριν περίπου 3 µήνες 
και δεν ξέρει κανείς πότε και πού θα στα-
µατήσει ο κατήφορος.

«Κόβουν» τιµές οι περισσότεροι
γαλακτοβιοµήχανοι

 Όπως ανέφερε στην Agrenda παραγω-

γός από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος θέ-
λησε να διατηρήσει την ανωνυµία του, η 
γαλακτοβιοµηχανία ∆έλτα, αυτό το τελευ-
ταίο διάστηµα έχει κατεβάσει την τιµή 2 µε 
3 λεπτά το κιλό και ο ίδιος ανησυχεί ότι ί-
σως να υπάρξει και συνέχεια.

Οι αναπροσαρµογές στην τιµολογιακή 
πολιτική της ∆έλτα, κατά άλλες πηγές του 
χώρου, έχουν δώσει πάτηµα και στην –κα-
τά ένα τρόπο «οµόσταβλή» της- Μεβγάλ, 
η οποία, πλέον, πιέζει και εκείνη τις τιµές 
προς τα κάτω, µε επίκληση του επιχειρή-
µατος πως δεν µπορεί παρά να ακολου-
θήσει τον ανταγωνισµό και ήδη σε παρα-
γωγό µε τον οποίο συνοµίλησε η Agrenda 
του κατέβασε 1,5 λεπτά το κιλό, στην τιµή 
του γάλακτος, µέσα στο τελευταίο δίµηνο.

Τα πράγµατα φαίνεται ότι είναι ακόµη 
πιο δύσκολα για τους αγελαδοτρόφους 
που συνεργάζονται µε την Εβροφάρµα, 
αν ισχύουν οι πληροφορίες ότι η µέση τι-
µή που πληρώνει σήµερα η γαλακτοβιοµη-
χανία είναι τα 36-37 λεπτά το κιλό. 

Σε καλύτερη µοίρα όλων –«προνοµοι-
ούχους τους χαρακτηρίζουν συνάδελφοί 
τους- φαίνεται να είναι οι αγελαδοτρό-
φοι που συνεργάζονται µε τη Friesland 
- Campina, η οποία πληρώνει τη µέση τι-

Μια κάποια 
αίσθηση ασφάλειας 
τα 3μηνα συμβόλαια 

Κινητικότητα 
στο αγελαδινό
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µή του ΕΛΟΓΑΚ, συν 2 λεπτά το κιλό, µό-
λις επτά ηµέρες µετά το κλείσιµο του µή-
να, ενώ παρέχει επίσης και προκαταβολή 
δύο µηνιάτικα όταν είναι η περίοδος για 
τις αγορές ζωοτροφών, τα οποία οι κτηνο-
τρόφοι εξοφλούν σε διάστηµα 10 µηνών. 
Πρακτική που δεν ακολουθεί, πλέον, κα-
µία άλλη γαλακτοβιοµηχανία. «Το θέµα 
µε τη Friesland είναι ότι εισκοµίζει πολύ 
λίγες ποσότητες ελληνικού γάλακτος», α-
νέφερε στην Agrenda έτερος παραγωγός 
ο οποίος, επίσης, δεν επιθυµεί να αποκα-
λυφθεί η ταυτότητά του.

Αναγκαία η κινητροδότηση 
για αύξηση της κατανάλωσης

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η ηγεσία της 
Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδος, όπως 
µας λέει ο κ. Βασιλέκας θεωρεί εκ των ων 
ουκ άνευ προϋπόθεση για να αναστραφεί 
το κλίµα, να δοθούν κίνητρα για να αυξη-
θεί η κατανάλωση του ελληνικού αγελα-
δινού γάλακτος και ως αποτέλεσµα και η 
παραγωγή του. 

«Είναι απλά τα πράγµατα, διότι µιλάµε 
για µια ελεύθερη αγορά. Αν αλλάξει ο Κώ-
δικας Τροφίµων και Ποτών, στο σηµείο 
που αναφέρεται στο πώς µπορεί να παρα-

σκευαστεί το γιαούρτι κι αναφερθεί ρητά 
ότι για να ονοµάζεται ελληνικό θα πρέπει 
να χρησιµοποιεί µόνο φρέσκο ελληνικό 
γάλα, γιατί δεν νοείται να παρασκευάζε-
ται µε συµπύκνωµα ή εισαγόµενο γάλα, 
θα έχει γίνει µια πολύ σηµαντική κίνηση 
για να αυξηθεί η κατανάλωση ελληνικής 
πρώτης ύλης» µας είπε ο πρώην πρόεδρος 
της ΕΦΧΕ. Αντίστοιχα, αναφέρει, καθοριστι-
κής σηµασίας θα είναι να εφαρµοστεί, η 
νοµοθεσία που έχει ψηφιστεί εδώ και σχε-
δόν ένα χρόνο µε καθυστέρηση ενός χρό-
νου, αναφορικά µε την υποχρεωτική ανα-
γραφή στις συσκευασίες των γαλακτοκοµι-
κών, της χώρας προέλευσης του γάλακτος 
και να συνδυαστεί µε αυστηρούς ελέγχους.

«Κολυµβήθρα του Σιλωάµ»
το ΕΕ στην αναγραφή
προέλευσης του γάλακτος

«Ζητάµε να γίνει σεβαστό το δικαίωµα 
του καταναλωτή να γνωρίζει ποια είναι 
η προέλευση της πρώτης ύλης του προϊό-
ντος που καταναλώνει. ∆εν πρόκειται για 
µια κίνηση προστατευτισµού, όπως πολλοί 
θέλουν να τη χαρακτηρίσουν», εξηγεί ο κ. 
Βασιλέκας και προσθέτει ότι «ήδη η Γαλλία 
κι η Ιταλία εφαρµόζουν ανάλογες πρακτι-

Τιμές
Το σταδιακό «ροκάνισµα» των 
τιµών, στο οποίο συµµετέχει η 
πλειονότητα των 
γαλακτοβιοµηχανιών της χώρας, 
ξεκίνησε πριν περίπου 3 µήνες 
και δεν ξέρει κανείς πότε και 
πού θα σταµατήσει ο κατήφορος.

κές και µάλιστα η συσκευασία στα γαλα-
κτοκοµικά προϊόντα τους αναγράφει όλες 
τις χώρες, αν πρόκειται για γάλα από πε-
ρισσότερες της µιας, διότι η αναφορά του 
γενικού Ε.Ε., στη χώρα προέλευσης, είναι 
κάτι σαν την κολυµβήθρα του Σιλωάµ».

Για τα δύο πρώτα αιτήµατα της ΕΦΧΕ η 
νέα ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων έχει δεσµευτεί 
πως θα τα ρυθµίσει µέχρι το τέλος Ιανου-
αρίου και µένει να φανεί αν τηρήσει τη δέ-
σµευση ή θα ακολουθήσει την τακτική των 
προηγούµενων ενοίκων της Πλατείας Βά-
θη, για τους οποίους οι παραγωγοί λένε ό-
τι το ισοζύγιο της θητείας τους ήταν αρνη-
τικό για τον κλάδο.

Πολύ σηµαντικό, ταυτόχρονα, είναι να 
ξεκαθαρίσει το τοπίο και µε τη χρήση το-
πωνυµίων που αναγράφονται στις συσκευ-
ασίες των γαλακτοκοµικών, ώστε αυτό να 
επιτρέπεται µόνο εάν το γάλα που χρησι-
µοποιείται προέρχεται από εκµεταλλεύσεις 
της εκάστοτε περιοχής.

Χρειάζεται στροφή στην
παραγωγή προϊόντων
προστιθέµενης αξίας 

«Το ζητούµενο είναι η στρατηγική της 
χώρας να πάει σε προϊόντα ποιότητας και 
υψηλής προστιθέµενης αξίας που να µην 
µπορούν να τα ανταγωνιστούν οι Ολλαν-
δοί, οι Γερµανοί και οι άλλοι Ευρωπαίοι 
και όχι να χτυπιόµαστε στο επίπεδο των 
τιµών και να απαξιώνουµε τα γαλακτοκο-
µικά µας», τονίζει από την πλευρά το µέ-
λος της διοίκησης της ΕΦΧΕ, Σάκης Παπα-
παναγιώτου. Ο ίδιος κρούει τον κώδωνα 
του κινδύνου για την αυξανόµενη χρήση 
των εισαγωγών γάλακτος, η οποία σε συν-
δυασµό µε τα αυξηµένα βάρη από τη φο-
ρολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές, υ-
πονοµεύουν τη βιωσιµότητα του κλάδου.

Από 10% το εργόσημο 
πήγε στο 30% της αμοιβής 
«Παλαιότερα ασφαλίζαµε τους εργαζόµενους στις εκµεταλλεύσεις µας 
στον ΟΓΑ και το εργόσηµο ήταν στο 10% του µεροκάµατου που έπαιρ-
ναν, τώρα είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ και η δαπά-
νη εκτινάχθηκε στο 30%. Αν συνεχιστεί και η πίεση στο επίπεδο της τι-
µολογιακής πολιτικής, όταν µε τα 39 λεπτά το κιλό, είσαι ίσα βάρκα ί-
σα νερά, φοβάµαι ότι κάποιοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταΐσουν 
σωστά τα ζώα τους. Ευτυχώς δεν έχει ανέβει η τιµή των ζωοτροφών και 
µπορούµε κι αντέχουµε», ανέφερε χαρακτηριστικά το µέλος της διοί-
κησης της ΕΦΧΕ, Σάκης Παπαπαναγιώτου, για να προσθέσει πως «ελ-
πίζω να µη φτάσουµε στη στιγµή που θα παρακαλάµε για κανένα πριµ 
σαν αυτό που ακούγεται για την αποχώρηση από την αιγοπροβατοτρο-
φία, γιατί το µόνο που έχει αποµείνει σε αυτή τη χώρα είναι η πρωτογε-
νής παραγωγή και αν λείψει και αυτή, δεν ξέρω τι θα κάνουµε».
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Τον κώδωνα του κινδύνου για τις δυσµενέστα-
τες συνέπειες που θα έχει για τις επιχειρήσεις 
του εγχώριου αγροδιατροφικού τοµέα και τα 
αντίστοιχα σχετικά προϊόντα που παράγουν, 
µια πιθανή επίσηµη και αναγνωρισµένη από 
την Ελλάδα χρήση της ονοµασίας «Μακεδονι-
κός/ή/ό» σε διατροφικά ή άλλα προϊόντα α-
πό επιχειρήσεις της ΠΓ∆Μ, µετά την κύρωση 
της συµφωνίας των Πρεσπών, κρούει το Πα-

ράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ.
Σε ανοικτή επιστολή τους προς βουλευτές 

και κόµµατα η διοικούσα του επιµελητηριακού 
φορέα, µέσω ειδικής οµάδας εργασίας που 
συγκρότησε για το θέµα, προειδοποιεί πως η 
συµφωνία των Πρεσπών αφήνει σε πλήρη α-
οριστία µεταξύ άλλων και το θέµα της εµπορι-
κής ονοµασίας, των εµπορικών σηµάτων και 
της επωνυµίας των προϊόντων της µακεδονι-

κής γης και τους καλεί να µην την κυρώσουν 
γιατί «θα δηµιουργήσει προβλήµατα στις µα-
κεδονικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στον αγροδιατροφικό τοµέα». 

Πιο συγκεκριµένα το ΓΕΩΤΕΕ αναφέρει 
πως σε κίνδυνο τίθενται τα ΠΓΕ προϊόντα 
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος και το Τσίπου-
ρο Μακεδονίας καθώς επίσης και το σήµα 
της «Μακεδονικής Κουζίνας». 

 Γκρίζα η συμφωνία των Πρεσπών για σήματα αγροδιατροφής 

Το λόμπι της 
Καλιφόρνια θέλει να 
κάνει με το ισπανικό 
ελαιόλαδο ό,τι έκανε 
με το γαλλικό κρασί 
40 χρόνια πριν. Να 
το εξαφανίσει από 
τον χάρτη των ΗΠΑ, 
εξασφαλίζοντας το 
δικό του μελλοντικό 
μονοπώλειο 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το 2013, τρία χρόνια προτού ο πρόεδρος 
Τραµπ εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο και 
εξαπολύσει τον δασµολογικό πόλεµο, από 
τον οποίο ήδη έχουν χτυπηθεί οι ισπανικές 
µαύρες επιτραπέζιες ελιές, το λόµπι της Κα-
λιφόρνια παρουσίασε στην τότε κυβέρνη-
ση ένα «marketing order» κατά του ισπανι-
κού ελαιολάδου. Πρόκειται για ένα αίτηµα 
φορέων της βιοµηχανίας, που παρουσιάζο-
νται εµπορικοί λόγοι για τους οποίους ένα 
εισαγόµενο προϊόν προκαλεί ζηµιά στην ε-
θνική οικονοµία. «Στο τέλος δεν έγινε τίπο-
τα», ανακαλεί ο Ραφαέλ Πίκο, πρόεδρος της 
ASOLIVA, «ωστόσο το 2019 δικαιούνται να 
επανέλθουν µε το ίδιο αίτηµα, και αυτό εί-
ναι ενοχλητικό». 

Η δυναµική του ελαιολάδου ελκύει τη βι-
οµηχανία της Καλιφόρνια, η οποία τώρα θέ-
λει να εκµεταλλευθεί την εµπορική σύγχυ-
ση ανάµεσα σε Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες 
για να διεκδικήσει τα αιτήµατά της. Φυσικά 
η εµπορική διαµάχη είναι απλώς το όχηµα 
για τους επιχειρηµατίες της Καλιφόρνια, α-
φού 40 χρόνια πριν πέτυχαν το ίδιο πράγµα 
µε το γαλλικό κρασί, το οποίο τότε µονοπω-
λούσε στις αµερικανικές αγορές. 

«Ουσιαστικά οι Καλιφορνέζοι σκέφτονται 
µακροπρόθεσµα, και θέλουν να ακολουθή-
σουν στον τοµέα του ελαιολάδου το ίδιο µο-
ντέλο που ακολούθησαν 40 χρόνια πριν µε 
το κρασί. Τότε σιγά σιγά έθαψαν την Γαλλία, 
η οποία κατείχε την πρώτη θέση στις προτι-
µήσεις των Αµερικανών για κρασί, προκει-
µένου να προωθήσουν το δικό τους, όπως 

και έγινε, αφού τώρα είναι πρώτοι στις πω-
λήσεις και χαίρουν της εκτίµησης των κατα-
ναλωτών», εξηγεί ο Ραφαέλ Πίκο. 

Η κατάσταση σήµερα, ανησυχεί σε µεγάλο 
βαθµό τον µεγαλύτερο ισπανικό συνεταιρι-
σµό παραγωγών και εξαγωγών ελαιολάδου, 
αφού το marketing order που θα φτάσει φέ-
τος στο Κογκρέσο, αν και δεν έχει καµία λο-
γική εµπορική ή οικονοµική, µπορεί να ζη-
µιώσει τις ισπανικές εξαγωγές. Λογική δεν 
έχει γιατί αυτήν τη στιγµή στην Καλιφόρνια 
παράγεται µόλις το 3% του συνολικού ελαιο-
λάδου που καταναλώνεται στις ΗΠΑ και άρα 
ένα µέτρο κατά των εισαγωγών θα µπορού-

σε να βλάψει τους Αµερικανούς καταναλω-
τές. Το ίδιο δεν ισχύει στην περίπτωση των 
επιτραπέζιων ελιών, αφού τουλάχιστον εδώ 
οι Καλιφόρνια πετυχαίνει το 40% του όγκου 
που καταναλώνεται. Ωστόσο και στις δυο πε-
ριπτώσεις πωλείται µεγαλύτερος όγκος προ-
ϊόντων από αυτόν που παράγεται, κάτι που 
σηµαίνει υποχρεωτικές εισαγωγές. 

Τι θα πετύχαινε ένας δασµός
στο ισπανικό ελαιόλαδο; 

Με τα τωρινά δεδοµένα, κάτι τέτοιο θα ε-
νίσχυε τις πωλήσεις του χύµα ελαιολάδου 
και όχι του τυποποιηµένου, δηλαδή του προ-

Η σύγχυση ως 
προς το εµπόριο 
ανάµεσα σε ΗΠΑ-
ΕΕ ανυσηχεί τους 
Ισπανούς παραγω-
γούς ελαιολάδου. 

Με αίτημα στο Κογκρέσο 
Το λόμπι Καλιφόρνιας
θέλει να εξοστρακίσει 
το ισπανικό ελαιόλαδο 

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΠΑΝΟΥΣ  

ΙΣΠΑΝΙΑHΠA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΣΕ ΗΠΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΠΑ

50%
ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΤΟΝΟΙ 

ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΠΑ

320.000

3%

ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΖΗΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 
ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ

40%
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«Μπλόκο» στη λειτουργία των διοικητικών υπη-
ρεσιών της ΕΒΖ, µε κατάληψη, επ’ αόριστον, των 
κεντρικών γραφείων της ζαχαροβιοµηχανίας 
στην πλατεία Αριστοτέλους, «έστησαν» από τις 
14 Ιανουαρίου αγανακτισµένοι τευτλοπαραγω-
γοί, σε µια ύστατη προσπάθεια να στρέψουν την 
προσοχή των ιθυνόντων. Απλήρωτοι, για µια α-
κόµη χρονιά, παρότι οι συµβάσεις προέβλεπαν 
πως θα έχουν εξοφληθεί ως το τέλος ∆εκεµβρί-

ου, λιγότερο από ένα µήνα πριν την έναρξη της 
σποράς, ενεργοποίησαν το έσχατο µέσο πίεσης.

«Θα κατασκηνώσουµε εδώ, µε εκ περιτροπής 
οµάδες περιφρούρησης για όσο χρειαστεί», τόνι-
σε ο παραγωγός Γιάννης Σαµαράς, ένας εκ των 
περίπου 40 αγροτών που πρωτοστατούν στην 
κατάληψη. Όπως εξήγησε η οικονοµική εκκρε-
µότητα της βιοµηχανίας προς τους περίπου 600 
παραγωγούς είναι περί τα 1,7 εκατ. ευρώ για το 

2018, αλλά υπάρχουν ακόµη 600.000 ευρώ από 
τα ασυγκόµιστα τεύτλα του Έβρου από το 2017.

Μέσω της κατάληψης οι τευτλοπαραγωγοί ε-
πιδιώκουν να πιέσουν το ΥπΑΑΤ να τρέξει και 
τις διαδικασίες για την άµεση πληρωµή της συν-
δεδεµένης ύψους 73 ευρώ το στρέµµα, αφού η 
συγκοµιδή των τεύτλων ολοκληρώθηκε από το 
τέλος Νοεµβρίου και η ΕΒΖ έχει ήδη στείλει εδώ 
και περίπου ένα µήνα τη λίστα των δικαιούχων. 

Απλήρωτα τα τεύτλα και χωρίς σχέδιο εξυγίανσης η ΕΒΖ 

Παρωχηµένη, δεδοµένων των νέων 
τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και των 
κλιµατολογικών συνθηκών, η εφαρµο-
γή του προγράµµατος δακοκτονίας στη 
χώρα µας, η οποία ακολουθεί, σύµφω-
να µε τα όσα αναφέρει το ΓΕΩΤΕΕ, την 
ίδια διαδικασία ελαιοπροστασίας εδώ 
και 40 χρόνια βασιζόµενη κυρίως σε 
εµπειρικές και υποκειµενικές εκτιµή-
σεις. Ακόµη, πιο πίσω στο 1953 ανά-
γει τις τεχνικές ελαιοπροστασίας ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,  ο ο-
ποίος σε προσφατη συζήτηση στη Βου-
λή για το αγροτικό είπε πως είνα σε ε-
πεξεργασία νοµοσχέδιο τροποποίη-
ση του νοµικού πλαισίου για το δάκο.

Αφορµή, πάντως, για τις παρατη-
ρήσεις του ΓΕΩΤΕΕ- Παράρτηµα Πε-
λοποννήσου και ∆υτικής Στερεάς Ελ-
λάδας η ελαιοκοµική χρονιά 2018, η 
οποία χαρακτηρίστηκε από την τερά-
στια απώλεια παραγωγής ελαιοκάρ-
που και την υποβαθµισµένη σε πολ-
λές των περιπτώσεων ποιότητα ελαι-
όλαδου. Μάλιστα, όπως αναφέρει το 
Επιµελητήριο, «οι καιρικές συνθή-
κες που επικράτησαν κατά την καλ-
λιεργητική περίοδο του 2018 χωρίς 
να είναι ακραίες, ήταν ασυνήθιστες 
και επηρέασαν την καλλιέργεια της 
ελιάς δηµιουργώντας ιδανικές συν-
θήκες για την ανάπτυξη των εντο-
µολογικών (κυρίως δάκος) και µυ-
κητολογικών (κυρίως γλοιοσπόριο) 

εχθρών της ελιάς».
Στο πλαίσιο αυτό, καταθέτει δεκά-

λογο προτάσεων προς την πολιτική η-
γεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και στους Περιφερειάρχες Πε-
λοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας  και Ι-
ονίων Νήσων, που επικεντρώνονται: 

  Στην αλλαγή του τρόπου οριο-
θέτησης των περιοχών δακοκτονίας.

  Στη συνέχιση υλοποίησης του 
προγράµµατος δολωµατικών ψεκα-
σµών δακοκτονίας µε τη δηµιουργία 
συντονιστικού κέντρου παρακολού-
θησης των απαιτούµενων ενεργειών 
και µε δυνατότητα παρεµβάσεων όταν 
εντοπίζονται προβλήµατα.

 Στην προµήθεια των δραστικών ου-
σιών καταπολέµησης του δάκου από 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

  Στην τοποθέτηση των παγίδων πα-
ρακολούθησης των ακµαίων του δά-
κου, να γίνεται αυστηρά στις θέσεις 
που υποδεικνύουν οι Γεωπόνοι του 
προγράµµατος δακοκτονίας των ∆Α-
ΟΚ, να αποστέλλουν ψηφιακά δεδο-
µένα, ώστε να δίνουν σε πραγµατικό 
χρόνο τα αποτελέσµατα των συλλήψε-
ων και να λειτουργούν.

 Στην εξασφάλιση των αναγκαίων 
πιστώσεων και στην έγκαιρη επιλογή 
αναδόχου µέσα από διαγωνισµό και ό-
χι απευθείας αναθέσεις, για την πραγ-
µατοποίηση τουλάχιστον τριετούς προ-
γράµµατος δακοκτονίας, κλπ.

ϊόντος στο οποίο αξίζει κανείς να επενδύ-
σει, αφού παράγει µεγαλύτερη υπεραξία 
και κατασκευάζει µια εικόνα, που συνε-
πάγεται σε µια εδραίωση της παρουσίας 
των προϊόντων µιας χώρας σε µια άλλη. 
«Μια πιθανή απειλή θα µπορούσε να εί-
ναι το να περιοριστεί ο δασµός στις εισα-
γωγές τυποποιηµένου ελαιολάδου και ό-
χι του χύµα, αν και πάλι στις ΗΠΑ δεν υ-
πάρχουν αρκετές µονάδες τυποποίησης 
ώστε να καλυφθεί η ζήτηση», αναφέρει 
ο ισχυρός άνδρας της ASOLIVA.

Είναι γνωστό πως ο ανδαλουσιανός συ-
νεταιρισµός DCOOP ήδη επενδύει σε αµερι-
κανικές εταιρείες, όπως είναι η Pompeian, 
της οποίας ήλεγχε το 20% και τώρα βρί-
σκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά του 
50% της εταιρείας. Κάτι τέτοιο προστατεύ-
ει τον συνεταιρισµό από έναν ενδεχόµε-
νο δασµό στο ελαιόλαδο, ενώ µε την συµ-
φωνία µε την Bell πέτυχε το ίδιο ακριβώς 
µε τον δασµό στις επιτραπέζιες ελιές. Αυ-
τό δεν παύει να είναι ωστόσο µια µορφή 
εµπορικού εκβιασµού που έχει την µορ-
φή της υποχρεωτικής επένδυσης σε µια 
αµερικανική εταιρεία, διαφορετικά παρα-
µονεύει η έκθεση σε εµπορικές διαµάχες. 

Τριετία
Εξασφάλιση 
πιστώσεων 
και επιλογή 

αναδόχου µε 
διαγωνισµό για 

3ετές πρόγραµµα 
δακοκτονίας, 

στις προτάσεις 
ΓΕΩΤΕΕ

Αραχωβίτης
Είναι σε 

επεξεργασία 
νοµοσχέδιο για 

τροποποίηση του 
θεσµικού πλαι-
σίου του 1953 

για το δάκο, λέει 
ο υπουργός 

Η δακοκτονία ζητά σύγχρονα εργαλεία και 
όχι εμπειρικές εκτιμήσεις, λέει το ΓΕΩΤΕΕ

Ντηλ µόνο µε
ντόπιο συνεταίρο

Στις ΗΠΑ, πρακτικά 
συµβαίνει ακριβώς το ίδιο 
πράγµα όπως στην Κίνα, 
όπου αν κάποιος θέλει να 
εδραιώσει εµπορικές 
σχέσεις χρειάζεται ντόπιο 
συνέταιρο που ελέγχει το 
50% της εταιρείας. Μια 
τέτοια συνεργασία, µόνο 
να βλάψει θα µπορούσε 
τις ευρωπαϊκές εξαγωγές 
ελαιολάδου, καθώς 
υποθάλπει υφιστάµενες 
ετικέτες αφού στις ΗΠΑ 
δεν εφαρµόζονται τα ίδια 
κριτήρια ποιότητας µε 
αυτά στην ΕΕ, και άρα η 
πρόσµιξη µε άλλα είδη 
ελαίων επιτρέπεται. Είναι 
άλλωστε µια κατηγορία 
που έχει πλήξει την εικόνα 
του Dcoop και το βασικό 
επιχείρηµα του λόµπι 
της Καλιφόρνια.  
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Όσο εξασθενεί η ΚΑΠ 
χάνει συνοχή η ύπαιθρος   
Η νέα ΚΑΠ, όποτε κι αν έρθει, φαίνεται να επιταχύνει τις ανακατατάξεις στον 
αγροτικό χώρο ενισχύοντας την τάση για πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
 panagos@agronews.gr

Μικρές στρεµµατικές άµεσες ενισχύσεις 
και στοχευµένα διαρθρωτικά προγράµ-
µατα, είναι το πλέγµα που φαίνεται να 
συνθέτει την Κοινή Αγροτική Πολιτική 
για τα επόµενα χρόνια. Ανεξάρτητα α-
πό τις καθυστερήσεις που θα υπάρξουν 
στις τελικές αποφάσεις, ενδεχοµένως 
και στο χρόνο εφαρµογής του νέου κα-
θεστώτος, λόγω Brexit και Ευρωεκλο-
γών, η νέα ΚΑΠ δείχνει να επιταχύνει 
τις ανακατατάξεις στον αγροτικό χώρο. 

Ήδη παρατηρείται ένας συγκεντρωτι-
σµός στον τοµέα της αγροτικής παρα-
γωγής, µε αποδυνάµωση των εκµεταλ-
λεύσεων µεσαίας κλίµακας.

Την τάση δηµιουργίας αγροτικών µο-
νάδων δύο ταχυτήτων, δηλαδή πολύ 
µεγάλων και αντίστοιχα πολύ µικρών, 
έρχεται να επιβεβαιώσει σχετική µελέ-
τη των καθηγητών Μαντζιάρη, Ροζάκη 
και Καρανικόλα. Βάσει αυτής, η ελλη-
νική γεωργία έχει χάσει την τελευταία 
δεκαετία περισσότερες από ένα εκατοµ-
µύριο θέσεις απασχόλησης. 

Την ίδια στιγµή, οι µελέτες δείχνουν 
ενίσχυση της παραγωγικότητας των µο-
νάδων µε αντίστοιχη, όµως, επιβάρυνση 
του κόστους παραγωγής. Ζούµε στην ε-

ποχή της ψηφιοποίησης, ωστόσο, η εν-
σωµάτωση της τεχνολογίας ακριβείας, 
είναι κάτι που κοστίζει ακριβά, ειδικά σε 
χώρες µε µικρό κλήρο και µεγάλη δια-
σπορά. Παράλληλα, αυτό το οποίο κρί-
νεται το επόµενο διάστηµα  είναι ο ευ-
ρύτερος ρόλος της Ευρώπης στην παρα-
γωγή τροφίµων. Ενδεχόµενη αποδυνά-
µωση της ΚΑΠ, ίσως σηµάνει και υπο-
χώρηση της ευρωπαϊκής ιδέας. 

Αυτό στο οποίο όλοι συµφωνούν είναι 
ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική επιβάλ-
λεται να οδηγεί σε συγκεκριµένα και µε-
τρήσιµα αποτελέσµατα. Κάτι τέτοιο, δυ-
σκολεύει χώρες όπως η Ελλάδα, µε σο-
βαρές ελλείψεις στη δηµόσια διοίκηση. 

Μια άλλη µεγάλη δυσκολία για τη χώ-
ρα µας έχει να κάνει µε το ενδεχόµενο 
αύξησης της κρατικής συνεισφοράς στα 
προωθούµενα χρηµατοδοτικά προγράµ-
µατα. Πέραν του ευρύτερου πλαισίου πά-
ντως, η ελληνική πλευρά καλείται να ε-
πιλύσει µια σειρά από ζητήµατα όπως:

  Η κατάργηση των λεγόµενων ιστο-
ρικών δικαιωµάτων.

  Η τακτοποίηση των θεµάτων που 
συνδέονται µε την κατανοµή των βο-
σκοτόπων και τους δασικούς χάρτες

  Η διαµόρφωση προϋποθέσεων για 
πολύ στοχευµένα προγράµµατα σε επί 
µέρους κλάδους παραγωγής, όπως εί-

ναι η ελαιοκοµία, η αιγοπροβατοτρο-
φία, οι ντόπιες ποικιλίες κ.α.

Τέλος, την παραγωγή προϊόντων µε 
ταυτότητα υπεραξίας, καλό είναι να πλαι-
σιώσουν αυτή τη φορά και γενναίες πρω-
τοβουλίες για την βελτίωση των όρων 
ζωής στην ύπαιθρο. Όπως και να ‘χει οι-
κονοµική δραστηριότητα χωρίς κοινωνι-
κή συνοχή και ευηµερία των αγροτικών 
πληθυσµών δεν µπορεί να υπάρξει, κι 
αυτό, είναι κάτι στο οποίο, καλούµαστε 
όλοι... να έχουµε κατά νου.

Στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου, στη ζώνη 
ελεύθερου εµπορίου στη Σαγκάη, ο κ. Κόκκαλης µαζί µε 

την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά.

Από τη Σαγκάη
µε αγάπη
Προφητικό το περασµένο δηµοσίευµα 
της Agrenda µε την προσωπογραφία του 
υφυπουργού Βασίλη Κόκκαλη και τις 
µετέπειτα κινήσεις του, που 
σηµατοδότησε η ψήφος εµπιστοσύνης 
που παρείχε στην κυβέρνηση και έφερε 
την διαγραφή του από τους ΑΝΕΛ. 
Εξάλλου, η κυβερνητική αποστολή για τα 
εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στην 
Κίνα, λειτούργησε ως άλλοθι για τις 
εξελίξεις που δροµολογήθηκαν στον 
κυβερνητικό συνασπισµό εν τη απουσία 
του. Κατά τα λοιπά, µε βάση τα όσα 
αναφέρουν τα σχετικά δελτία το 
ελληνικό περίπτερο στην Κίνα, τέθηκε σε 
λειτουργία από το Hellenic Trade Council 
και τη Shanghai Amber Harvest 
International Trade Co., Ltd., µε στόχο 
την περαιτέρω ανάπτυξη των εµπορικών 
δεσµών της Ελλάδας µε την Κίνα και την 
ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών 
στους τοµείς της ανάπτυξης, του 
τουρισµού, του αθλητισµού, των 
επενδύσεων, των τεχνολογικών 
καινοτοµιών, της διαχείρισης αποβλήτων 
και της εξαγωγής αγροτικών προϊόντων. 
Το ταξίδι στην Κίνα αποτέλεσε δε, µιας 
πρώτης τάξης ευκαιρία για επισκέψη του 
κ. Κόκκαλη στη περιοχή Chong Ming, 
νησί-πρότυπο της Κυβέρνησης της Κίνας 
για τη δηµιουργία οικολογικού πάρκου, 
µε έµφαση στην καλλιέργεια αγροτικών 
προϊόντων υψηλής ποιότητας, µε χρήση 
περιορισµένων φυτοπροστατευτικών και 
λιπασµάτων, σε πρότυπες µονάδες 
επεξεργασίας ρυζιού, εταιρείες τεχνητής 
νοηµοσύνης, κλπ.
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Το δαχτυλίδι στον νεαρό Κουρουμπίνο 
ετοιμάζεται να δώσει ο Παλάσκας 
∆έκα άτοµα είχαν δηλώσει, µέχρι 
και την Παρασκευή το πρωί, υπο-
ψηφιότητα για τις εκλογές της Ο-
µοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλ-
λόγων Θεσσαλίας που διεξάγο-
νται την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 
στον Πλατύκαµπο. Με τον έως τώ-
ρα πρόεδρο Νίκο Παλάσκα να ε-
γκαταλείπει τελικά την ιδέα και 
για τρίτη τετραετία, οι υποψήφι-
οι είναι οι εξής: Ιωάννης Μπαρ-
δανίκας, Ιωάννης Κουρουµπίνος, 
Γιώργος Μιχαλογιάννης, Αθανάσι-
ος Βέρρας, Αναστάσιος Αντωνίου, 
∆ηµήτρης ∆όκος, Χρήστος Μπαξε-
βάνης, Χρήστος Μητρούσιας, Γιάν-
νης Κωτούλας, Φώτης Πατούνης. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της 
Agrenda επικρατέστερος των υ-
ποψηφίων για τη θέση του προ-
έδρου είναι ο 45άρης κτηνοτρό-
φος από το Βλαχογιάννη Γιάννης 
Κουρουµπίνος, ο οποίος µέχρι σή-
µερα είναι αντιπρόεδρος στην Ο-
µοσπονδία. 

Την απόφασή του να µην συ-
νεχίσει στη θέση του προέδρου 
ο Νίκος Παλάσκας έκανε γνωστή 

την περασµένη Τρίτη σε 25 περί-
που συναδέλφους του, σε τραπέ-
ζι που τους παρέθεσε στον Τύρ-
ναβο. Μιλώντας στην Agrenda ο 
ίδιος ανέφερε ότι παραµένει γε-
νικός γραµµατέας της Πανελλή-
νιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) 
και δεν εγκαταλείπει την προσπά-
θεια σύστασης της ∆ιεπαγγελµατι-
κής Οργάνωσης Φέτας. «Όλοι µα-
ζί από το πόστο του ο καθένας θέ-
λουµε να προσφέρουµε στον κλά-
δο. Εγώ µετά από 8 χρόνια στη θέ-
ση αυτή θεωρώ ότι πρέπει να δώ-
σω χώρο στους νέους ανθρώπους. 

Ευχαριστώ θερµά όλους τους συ-
ναδέλφους µου για τη συνεργασία 
µας όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε 
ο Νίκος Παλάσκας και πρόσθεσε 
ότι «Αυτό το διάστηµα υπάρχουν 
δύο µεγάλα θέµατα στον κλάδο. Το 
ένα έχει να κάνει µε την τεχνική 
λύση στα βοσκοτόπια και το δεύτε-
ρο µε τη ∆ιεπαγγελµατική Φέτας, 
η διαδικασία δηµιουργίας της ο-
ποίας έχει κολλήσει και οι µόνοι 
φορείς που τη στηρίζουν είναι η 
ΠΕΚ και η Οµοσπονδία».

∆ύο µεγάλα 
θέµατα στο 
επίκεντρο του 
κτηνοτροφι-
κού κλάδου, η 
τεχνική λύση 
στα βοσκο-
τόπια και η 
εκκρεµότητας 
στη σύσταση 
της ∆ιεπαγ-
γελµατικής 
Φέτας.

Νέο αίµα
Μετά από 8 χρόνια στη 

θέση του προέδρου 
στην Οµοσπονδία, 
ο Νίκος Παλάσκας 

εκτιµά πως πρέπει να 
δωθεί χώρος σε νέους 

ανθρώπους

Ξεκούρδιστοι και 
ρέστοι βγαίνουν 28 
Γενάρη στις εθνικές 
οδούς οι αγρότες 

Πιο στεγνοί οικονοµικά από κάθε άλ-
λη χρονιά, αλλά χωρίς αυτοπεποίθηση 
και δικτύωση βγαίνουν φέτος στις εθνι-
κές οδούς οι αγρότες. Οι αυξηµένες υ-
ποχρεώσεις και η έλλειψη ρευστότητας 
τους οδηγούν αναπόφευκτα σε κινητο-
ποιήσεις προκειµένου να βρεθούν λύ-
σεις. Την ίδια ώρα οι εναποµείναντες 
στρατηγοί των µπλόκων δεν φαίνεται 
να καταφέρνουν να συσπειρώσουν τον 
αγροτικό κόσµο, σε µια µορφή αντίδρα-
σης που δείχνει εδώ και καιρό να έχει 
χάσει την παλιά δυναµική της.  Το πρώ-
το δείγµα γραφής θα δοθεί στις 28 Ια-
νουαρίου από τη Νίκαια, µε αιχµή τις 
ανοιχτές τιµές στο βαµβάκι, όπως απο-
φασίστηκε στη σύσκεψη της περασµέ-

νης Τρίτης στην Αγιά που διοργάνωσε 
η Ενωτική Οµοσπονδία Αγροτικών Συλ-
λόγων Νοµού Λάρισας. Παρόλα αυτά, 
σύµφωνα µε όσα εξηγεί στην Agrenda 
η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου 
Αµυνταίου και µέλος της Πανελλαδι-
κής Επιτροπής των Μπλόκων ∆ιαµάντω 
Κρητικού, επειδή ακόµα οι κατά τόπους 
συναντήσεις της επιτροπής βρίσκονται 
σε εξέλιξη συζητείται και το ενδεχόµενο 
το µπλόκο να στηθεί τελικά στον Πλα-
τύκαµπο. Όλα θα εξαρτηθούν από το τι 
θα αποφασίσουν οι αγρότες της Καρδί-
τσας. Συνδικαλιστές αναφέρουν στην 
Agrenda πως αν οι Καρδιτσιώτες βγά-
λουν τα τρακτέρ στον κόµβο Παλαµά, 
όπως πέρυσι, τότε οι Λαρισαίοι θα κα-

τευθυνθούν στον Πλατύκαµπο. Αν α-
ποφασισθεί η δηµιουργία ενός ενιαίου 
δυναµικού µπλόκου, τότε κερδίζει έδα-
φος το σενάριο της Νίκαιας. Μπροστά-
ρηδες για άλλη µια χρονιά τα µέλη της 
Επιτροπής των µπλόκων, µετά τη συνά-
ντηση στις Σέρρες,  παρουσία πάνω από 
9 οµοσπονδιών και 70 αγροτικών συλ-
λόγων, στην Ελασσόνα και στα Φάρσα-
λα, συνεχίζουν µε ενηµερωτικές συνα-
ντήσεις στα Μάλγαρα, στο Αγγελόκα-
στρο Μεσολογγίου και στον Πλατύκα-
µπο, όπου αναµένεται να δώσουν το πα-
ρόν άνθρωποι του πρωτογενούς τοµέα 
από διάφορες περιοχές της Μακεδονί-
ας, θεσσαλικού κάµπου, Αιτωλοακαρ-
νανίας, Ηπείρου και Πελοποννήσου.   

Η Καρδίτσα θα δώσει 
τον τόνο για τον τρόπο 

που θα κινηθούν τα 
αγροτικά µέτωπα, στο 

θεσσαλικό κάµπο.

Πλατύκαµπος
Αν οι Καρδιτσιώτες 
βγάλουν τα τρακτέρ 
στον κόµβο Παλαµά, 
όπως πέρυσι, τότε 

οι Λαρισαίοι θα 
κατευθυνθούν στον 

Πλατύκαµπο
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙ∆ΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΒΕΠ
«Η εκτεταµένη 
παροχολογία της 
προεκλογικής περιόδου 
είναι πιθανό να οδηγήσει 
σε δηµοσιονοµικό 
εκτροχιασµό το 2019. Γι’ 
αυτό τον λόγο, τόσο οι 
Έλληνες όσο και οι ξένοι 
αναλυτές θεωρούν 
προτιµότερες τελικά τις 
πρόωρες εκλογές».

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΪΝΑΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«∆εν αντιλαµβάνοµαι 
κόπωση, αισθάνοµαι σαν να 
βρίσκοµαι στα µισά µιας 
ενδιαφέρουσας διαδροµής, 
που έχει τα πάντα, 
ανηφόρες, ισιώµατα, 
κατηφόρες, ρυάκια, 
άσφαλτο, χωµατόδροµους, 
απ’ όλα. Πρέπει να τη 
διαθέτεις για να σου δοθεί 
η ευκαιρία της διαδροµής».

ΤΕΡΕΖΑ ΜΕΪ
ΠΡΩΘ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
«Θα συνεχίσουµε να 
εργαζόµαστε προκειµένου 
να εκπληρώσουµε τη 
σοβαρή υπόσχεση που 
δώσαµε προς τους πολίτες 
αυτής της χώρας, να 
υλοποιήσουµε δηλαδή 
το αποτέλεσµα του 
δηµοψηφίσµατος και να 
αποχωρήσουµε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ �ΓΡΥΛΟΣ� ΓΙΑ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΚΙ Ο ΑΝΕΣΤΙ∆ΗΣ   

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Γαριδοµπουκιές
Μετά τις κουτάλες ήρθαν 
οι ανακλήσεις των 
γαριδοµπουκιών από τον 
Χρόνη, που περιµένει, µετά την 
εξ αναβολής, συνάντηση στη 
Βάθη για το πρωτόκολλο 
συνεργασίας στα τρόφιµα, µε 
το Σταύρο και τη Ρένα. Βέβαια, 
είχαν προηγηθεί και οι 
ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις 
και το ταξίδι του Βασίλη στη 
Σαγκάη.

 

Shutdown
Για µία ολόκληρη ηµέρα, (την 
περασµένη ∆ευτέρα), η 
ιστοσελίδα του οργανισµού 
πληρωµών είχε πέσει. Λέτε, από 
τον όγκο των πληρωµών που 
ετοιµάζει για Φλεβάρη; Το 
shutdown, πάντως στη δηµόσια 
διοίκηση είναι γενικότερο 
φαινόµενο. Για όσους, πάντως, 
ανησύχησαν η ιστοσελίδα µε την 
κανονική της ροή ανακοινώσεων 
(λέµε τώρα), επανήλθε.

 

Βαθύ µπλέ
Μπορεί να είχαµε ανατροπές 
στον µέχρι τώρα κυβερνητικό 
συνασπισµό και διαζύγια, 
όµως χάριν της τεχνητής...
νοηµοσύνης στην υπηρεσία 
της ελληνικής αγροτικής 
οικονοµίας, ο υφυπουργός 
της πλατείας πετάχτηκε µέχρι 
τη Σαγκάη, δίνοντας από εκεί 
την ψήφο εµπιστοσύνης του. 
Όλα τα άλλα είναι πια 
ιστορία.

Ο Κλεπτοµνήµων και η Συνέχεια των Ψεµάτων

Την παροιµία «Όσα κάνει η γίδα στο πουρνάρι, τα βρίσκει στο 
τοµάρι», θέλησε να θυµίσει στην κυβέρνηση ο Τζελέπης στην 
πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για τα αγροτικά, που οδήγησε 
στην επερώτηση της Φώφης, στρέφοντας την κριτική του στις πο-
λιτικές της τελευταίας 4ετίας που προκάλεσαν συρρίκνωση του 
αγροτικού τοµέα. Κάπου εκεί, έπεσε και η όλο νόηµα προτροπή 
Αραχωβίτη για ανάγνωση του µυθιστορήµατος «Ο Κλεπτοµνή-
µων» για το τοις πταίει..., µε το βουλευτή της ∆ΗΣΥ Κουτσούκο 
να απαντά ότι διαβάζει το νέο κυβερνητικό µυθιστόρηµα του µε 
τίτλο «Η Συνέχεια των Ψεµάτων». Βιβλιοφάγοι... αν µη τι άλλο...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Με ένα τραπέζι στους 
συναδέλφους του ο 
αεικίνητος τσέλιγκας 
Παλάσκας θέλησε να 
δώσει το στίγµα της 
αλλαγής της σκυτάλης, 
στην Οµοσπονδία. 
Όσο για τη θέση στη 
∆ιεπαγγελµατική 
Φέτας, θα τον περιµένει, 
αρκεί να...συσταθεί.

Αλήθεια η αλλαγή του 
Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών για παρασκευή 
γιαουρτιού µόνο από 
νωπό γάλα, πόσα 
κεσεδάκια ακόµη θα 
περιµένει; Γιατί στα 
λόγια, έχουν µείνει και 
η σήµανση της χώρας 
προέλευσης στο γάλα 
και η πληρωµή των 60 
ηµερών στα νωπά.

Υβρίδια
 Η ΕΒΖ, είπε, ο υπουργός της 

πλατείας στη διάρκεια 
πρόσφατης συζήτησης στη 
Βουλή, ήταν µια αµαρτωλή 
βιοµηχανία, όπου συνέτρεχαν 
όλα τα φαινόµενα 
κακοδιαχείρισης, διορισµών µε 
προνοµιακές συµβάσεις, µε 
αδιαφανείς διαδικασίες κλπ, κλπ.

 Μόλις όµως ανέλαβε η 
κυβέρνηση το 2015, αµέσως 
λέει εξασφαλίστηκαν 30 εκατ. 
προκειµένου να δουλέψει η 
Βιοµηχανία, ενώ µε πρόσφατο 
νόµο διασφαλίζονται οι 
εργαζόµενοι που µπορούν να 
µεταταχθούν στο ∆ηµόσιο. 
Γιατί άραγε;

 Τώρα, πως θα επέλθει η 
βιωσιµότητα της ζάχαρης µε 
µετατάξεις και συνδεδεµένη 
στους τευτλοπαραγωγούς, που 
τους δίνεται ίσα-ίσα για να 
υπάρχει κι εκεί µία 
ρευστότητα...δεν ξέρουµε. 

;

ΦΡΑΝ ΣΟΛ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Είµαι πολύ ευγνώµων στη 
Ντιναµό για την ευκαιρία 
που µου δίνει να παίξω 
στην Ευρώπη. Θα κάνω τα 
πάντα για να δικαιώσω τη 
στήριξή τους. Θέλω να 
προετοιµαστώ για τα µατς 
µε τον Ολυµπιακό τόσο 
σωµατικά όσο και 
ψυχολογικά, αφού θα είναι 
τα πρώτα µου µατς».

Σφυρίζεις ένα 
και µετά κάνεις 
τον Κινέζο!

Θύµατα της… τηλεµετρίας του ΟΠΕΚΕΠΕ 
µαθαίνουµε ότι έπεσαν 500 περίπου 
ελαιοπαραγωγοί της Κέρκυρας που δεν 
πληρώθηκαν τον ∆εκέµβριο το τσεκ. Μετά 
από τις αντιδράσεις ο οργανισµός καλεί 
«άµεσα», όπως µας λένε, τους παραγωγούς 
προκειµένου να κάνουν πάλι ένσταση. Να 
πούµε ότι κατά γενική οµολογία το σύστηµα 
τηλεµετρίας του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει να 
παρουσιάζει δυσλειτουργίες και σ’ αυτές 
ακριβώς τις δυσλειτουργίες οφείλονται τα 
ζητήµατα µε τα µειωµένα ποσά, κυρίως στο 
νότιο συγκρότηµα του νησιού.

Χωρίς αντίκτυπο φαίνεται ότι είναι πλέον οι 
ανακοινώσεις της ΕΒΖ αλλά και της Βάθη για 
τις πληρωµές των τευτλοπαραγωγών. Τους 
είχαν πει ότι θα δουν λεφτά από τον 
∆εκέµβρη, έχουµε ξεπεράσει τα µέσα του 
Γενάρη κι ακόµα περιµένουν. Για τον λόγο 
αυτό οι παραγωγοί «κατέλαβαν» τη ∆ευτέρα, 
τις διοικητικές υπηρεσίες της ΕΒΖ στη 
Θεσσαλονίκη. Από την ηµέρα εκείνη δεν 
έχουν κάνει βήµα από τα γραφεία της 
επιχείρησης, ενώ η διοίκηση τους ξαναλέει 
για άµεσες πληρωµές, όπως επίσης και ο 
Αραχωβίτης µέσω συνεντεύξεων του στο 
ΑΠΕ. Όµως έπαθαν κι έµαθαν οι αγρότες…

Και τους αγρότες αφορά όπως µας λένε 
λογιστές το «φορολογικό διαζύγιο». 
Ειδικότερα τονίζουν ότι στην περίπτωση που 
ένας παραγωγός έχει οφειλές προς το 
δηµόσιο (π.χ. στις ∆ΟΥ) και η σύζυγός του, 
για παράδειγµα, δικαιούται να λάβει 
επιστροφή φόρου (εισοδήµατος ή ΦΠΑ), 
συµφέρει τους παραγωγούς, να υποβάλουν 
χωριστά τις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήµατος τους. Με τον τρόπο αυτό αν ο 
σύζυγος χρωστάει δεν θα χάσει την 
επιστροφή και η γυναίκα. Ή και αντίστροφα!

Χρόνια τώρα ακούµε για το ενδιαφέρον της 
Ελλάδας να εξάγει στην αγορά της Ινδίας και 
τα προβλήµατα µε τις φυτοϋγειονοµικές 
απαιτήσεις. Όλα τα προβλήµατα λύνονται και 
όλο τα ίδια συζητούν στη Βάθη. Αυτά είπαν 
και προχθές ο υπουργός, η υφυπουργός και η 
Ινδή πρέσβης στην Αθήνα Shamma Jain. 
Από όσα καταλάβαµε παρ’ όλα αυτά (από το 
δελτίο Τύπου), οι εξαγωγές αργούν ακόµα 
καθώς τίποτα δεν έχει προχωρήσει. 

Την πλάτη τους φαίνεται ότι γυρίζουν οι 
αγρότες στον πολύδιαφηµισµένο, 
εξωδικαστικό συµβιβασµό για τη ρύθµιση των 
οφειλών τους προς την εφορία, τα 
ασφαλιστικά ταµεία και την πρώην Αγροτική 
Τράπεζα. Σύµφωνα µε στοιχεία που 
δηµοσιεύτηκαν µέσα σε διάστηµα έξι µηνών, 
που τρέχει η ρύθµιση από τις 27 Ιουνίου, 
υποβλήθηκαν 318 αιτήσεις και από αυτές 
ολοκληρώθηκαν µόλις οι 143. ∆εν το λες 
και επιτυχία!   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
εν είναι µόνο που ο χει-
µώνας φέτος θυµήθηκε τα 
παλιά και παίζει µε θερµο-
κρασίες κάτω του µηδενός. 

Είναι και το γεγονός ότι οι περισσότε-
ροι αγρότες φέτος «τουρτουρίζουν» 
από την αφραγκία και µε τέτοια «ξε-
ροπαγία» δεν τους κάνει καρδιά να 
βγουν από το σπίτι. 

  Ώριμα φρούτα 
ΒΡΕΘΗΚΕ, απ’ ό,τι φαίνεται, τρόπος να 
κλείσει ο ιστορικός κύκλος των µπλό-
κων. Κι αυτός δεν είναι άλλος από την 
οικονοµική «αφαίµαξη» των συντελε-
στών της αγροτικής παραγωγής. Πρό-
κειται για κουκιά µετρηµένα. Τώρα «ω-
ριµάζουν» τα µέτρα του 2016 (φορο-
λογία εισοδήµατος, ασφαλιστικές ει-
σφορές, ΕΝΦΙΑ, µείωση συντάξεων) 
και σ’ όλα αυτά προστίθενται µειωµέ-
νες παραγωγές (ελαιόκαρπος, σκλη-
ρά σιτάρια, βιοµηχανική ντοµάτα, ε-
πιτραπέζια και συµπύρηνα ροδάκινα 
κ.α.), όπως επίσης και πίεση των τιµών 
διάθεσης των προϊόντων στην αγορά.

    Όπου φτωχός...
∆ΕΝ ΞΕΡΩ τι ακριβώς έχουν στο νου 
τους οι συµπατριώτες µου εναποµεί-
ναντες καθοδηγητές των µπλόκων, 
πάντως, δεν έχει υπάρξει προηγού-
µενο σε ότι αφορά την έλλειψη δι-
άθεσης για... δραστηριότητα κατά 
µήκος των εθνικών οδών. Κι ας εί-
ναι προεκλογική χρονιά, κι ας δεί-
χνουν έτοιµοι οι κυβερνώντες να α-
νταποκριθούν στα κελεύσµατα για 
de minimis. 

    Οι τσίμπλες
EINAI TETOIO  το µούδιασµα 
εξαιτίας της «τσίµπλας» στα 
µάτια των συντελεστών της 
αγροτικής παραγωγής, που 
ουδείς έχει διάθεση να βγει 
στην κόντρα και στη διεκδί-
κηση. Θα θυµούνται, άλλω-
στε, οι παλιότεροι ότι τις κα-
λές εποχές τα µπλόκα ήταν 
πανηγύρι. Πέραν της διεκδί-
κησης, εξέφραζαν µια εσωτερι-
κή διάθεση αναµέτρησης.

  Καινά δαιμόνια
ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ήταν η αναµέ-
τρηση του κέντρου µε την περιφέρεια, 
των τρακτέρ µε τα φορτηγά, των αγρο-
τών µε τους αστούς,  των παλαιοκοµ-
µατικών µε τους εκσυγχρονιστές και 
πάει λέγοντας. Άλλωστε, εκείνη την 
εποχή, λίγο πολύ, όλοι οι αγρότες ή-
ταν µια κοψιά. ∆εν ξεχώριζαν, όπως 
σήµερα, οι µεγάλοι από τους µικρούς, 
οι οργανωµένοι από τους ανοργάνω-
τους, οι λεφτάδες από τους φτωχούς. 
Τα «καινά δαιµόνια» άρχισαν να φαί-
νονται πολύ αργότερα και βρήκαν πρό-
σφορο έδαφος στα χρόνια της κρίσης.    

    Χαλαζοβαρεμένοι
ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και έλλειψη προ-
σωπικού ευθύνονται, σου λέει, που 
οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ Λάρισας δεν έ-
χουν ακόµα ολοκληρώσει τις εκτιµή-
σεις για τις ζηµιές από το χαλάζι του 
περασµένου Μαΐου στην Αγιά. Τώρα 
βέβαια, οχτώ µήνες µετά, και που θα 
πάνε για καταγραφή, άγνωστο τι θα 
δουν και τι θα καταλάβουν! Αλλά ε-
ντάξει, πρόκειται για περίπου 200 ά-
τοµα, οπότε µικρό το κακό! Εδώ άλλα 
κι άλλα πιο βασικά θέµατα τα στέλ-
νουν όλο και παραπίσω!   

  Κοινοτικό σπρώξιμο 
ΤΑ ΚΑΛΑ, πάντως, να λέγονται! Κα-
µία σύγκριση δεν υπάρχει στη ροή των 
πληρωµών για τα αγροπεριβαλλοντικά 
προγράµµατα σε σχέση µε τα παλαιότε-
ρα χρόνια. Από πέρυσι, δικαιούχοι βι-
ολογικών και νιτρικών πληρώνονται 
το 75% του ποσού που τους αναλογεί 

και µάλιστα ανά έτος. Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι το πρόγραµµα βι-

ολογικής γεωργίας µε πρώτο έ-
τος πληρωµής το 2017 έχει εξο-
φλήσει τους παραγωγούς για 
το 2017 στο σύνολο του πο-
σού, ενώ έχουν λάβει και την 
προκαταβολή για το 2018 και 
τώρα αναµένουν την εξόφλη-
ση τους τον Ιούνιο. Κοινοτική 
υποχρέωση κινεί τα νήµατα, 
αλλά η ουσία είναι µία!  Χρή-
µατα στην ώρα τους για να τρέ-
χουν οι επενδύσεις! 

Οι περισσότεροι 
αγρότες φέτος 
«τουρτουρίζουν» 
από την αφραγκία 
και µε τέτοια 
«ξεροπαγία», δεν 
τους κάνει καρδιά 
να βγουν από το 
σπίτι. Βρέθηκε 
φαίνεται, ο τρόπος 
να κλείσει ο 
ιστορικός κύκλος 
των µπλόκων που 
δεν είναι άλλος 
από την οικονοµική 
«αφαίµαξη» των 
συντελεστών 
παραγωγής

Τ
ι θα συµβεί µε το Brexit; Ένα δεύτε-
ρο δηµοψήφισµα; Μια σκληρή έξο-
δος χωρίς συµφωνία; Μια νέα προ-
σφορά από την ΕΕ που δεν θα είναι 

τόσο προσβλητική όσο εκείνη που απορρίφθη-
κε από τη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων; Έ-
νας Θεός ξέρει και ακόµη κι αυτός ενδέχεται 
να µην είναι σίγουρος. Μέρος του προβλήµα-
τος αποτελεί το ότι δεν µοιάζει να υπάρχουν 
πολλοί παίκτες που να έχουν λογική εκεί έξω. 
Πολλά έχουν γραφτεί για τις φαντασιώσεις ό-
σων υποστήριζαν το Brexit. Σε αυτές χρειάζε-
ται να προσθέσουµε και εκείνες των Ευρωκρα-
τών που σε κάθε βήµα της διαδικασίας συµπε-
ριφέρθηκαν στην Βρετανία όπως στην Ελλάδα, 
µε εκφοβισµούς για να συνθηκολογήσει. Μι-
κρές χειρονοµίες θα µπορούσαν σώσουν την 
παραµονή το 2016. Λίγη ευελιξία, µικρότερη 
αποφασιστικότητα για την επιβολή ταπεινωτι-
κών όρων ίσως να είχαν οδηγήσει σε ένα µα-
λακό Brexit. Αλλά υπήρχε αλαζονεία σε όλη τη 
διαδροµή. Ακούµε ότι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι 
έχουν σοκαριστεί από το µέγεθος της ήττας της 
Μέι και η αίσθησή µου είναι ότι αρχίζουν να 
συνειδητοποιούν ότι µια έξοδος της Βρετανίας 
χωρίς συµφωνία θα προκαλούσε µεγάλη ζηµιά 
στην εύθραυστη ευρωζώνη.  Σε ό,τι αφορά τα 
µακροπρόθεσµα οικονοµικά του Brexit, η έξο-

δος από την κοινή 
ευρωπαϊκή αγορά 
θα αύξανε το κόστος 
των εµπορικών συ-
ναλλαγών σχεδόν 
για το µισό εµπόριο 
της Βρετανίας. Θα 
υπάρξουν και κά-
ποιοι που θα επω-
φεληθούν από το 

Brexit, ακόµη και µέσα στο ΗΒ. Η ΕΕ ήταν κα-
λή για τον ρόλο του Λονδίνου ως χρηµατοπι-
στωτικού κέντρου αλλά αυτό σήµαινε ακριβή 
λίρα, που έπληξε τη βιοµηχανία του Βορρά. Το 
Brexit συνεπάγεται µια συστηµατικά φθηνότερη 
λίρα που θα µεταφραζόταν σε έναν πιο εύρω-
στο κατασκευαστικό κλάδο που θα ωφελούσε 
τις βιοµηχανικές περιοχές, ωστόσο, το συγκε-
κριµένο στοιχείο ίσως εξανεµιζόταν από τις υ-
ψηλότερες τιµές για τους καταναλωτές.  

Αν και τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα του 
Brexit θα είναι πιθανά µετριοπαθή, βραχυπρό-
θεσµα τα πράγµατα θα µπορούσαν να ‘ναι πο-
λύ χειρότερα για τη Βρετανία και την ΕΕ.  Αυ-
τό που είναι καινούριο είναι ότι το βραχυπρό-
θεσµο ρίσκο για την υπόλοιπη Ευρώπη δεί-
χνει σηµαντικά µεγαλύτερο απ’ ό,τι πριν λί-
γους µήνες. Προφανώς, το εµπόριο ΕΕ-ΗΒ εί-
ναι πολύ µικρότερο για την οικονοµία της ΕΕ, 
απ’ ό,τι γι’ αυτή της Βρετανίας. Σε περίπτωση 
που το ενδεχόµενο ενός σκληρού Brexit πά-
ρει σάρκα και οστά θα συµπέσει µε αυτό που 
µοιάζει να είναι η χειρότερη επιβράδυνση α-
πό την κρίση της ευρωζώνης το 2011-2012. 

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΝΟΜΠΕΛ

Φαντασιώσεις
με το  Brexit

ΤOY ΠΟΛ ΚΡΟΥΓΚΜΑΝ *
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Στο έντονα μεσογειακό 
τοπίο της Πελοποννήσου, 
σκιαγραφεί τις δράσεις της 
η Αναπτυξιακή Πάρνωνα 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Τους προσεχείς µήνες, αναµένεται η δηµο-
σίευση της πρόσκλησης για την υποβολή ε-
πενδυτικών προτάσεων ιδιωτικού χαρακτή-
ρα στα πλαίσια των Leader, µε την Αναπτυ-
ξιακή Πάρνωνα ΑΕ να δηλώνει έτοιµη να ε-
ξυπηρετήσει τους τοπικούς στρατηγικούς 
στόχους, που έχουν αναδειχθεί στην περι-
οχή παρέµβασής της, που καλύπτει σχεδόν 
τη µισή Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Συγκεκριµένα, για την προγραµµατική πε-
ρίοδο 2014-2020, η περιοχή παρέµβασης της 
Αναπτυξιακής Πάρνωνα για την υλοποίηση 
του τοπικού προγράµµατος CLLD/Leader πε-
ριλαµβάνει 13 OTA των νοµών Αργολίδας, 
Αρκαδίας και Λακωνίας: Β. Κυνουρίας, Ν. Κυ-
νουρίας, Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Άργους – 
Μυκηνών, Επιδαύρου, Ερµιονίδας, Ναυπλιέ-

ων, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Μονεµβασί-
ας, Σπάρτης και Ελαφονήσου (εξαιρουµένων 
των αστικών κέντρων της Σπάρτης, της Τρί-
πολης, του Άργους και του Ναυπλίου), συνο-
λικής έκτασης περίπου 9.500 τ.χλµ , µε πλη-
θυσµό που ανέρχεται σε 149.029 κατοίκους. 

Η προτεινόµενη περιοχή χαρακτηρίζεται 
από έντονο µεσογειακό τοπίο µε κυρίαρχα 
στοιχεία το σηµαντικό φυσικό περιβάλλον 
και την έντονη και αναγνωρίσιµη ιστορική 
και πολιτιστική κληρονοµιά. 

Ο συνδυασµός χερσαίων και θαλάσσιων πα-
ραγωγικών περιοχών, η ύπαρξη περιοχών ιδι-
αίτερου οικολογικού και πολιτιστικού ενδια-
φέροντος σε συνδυασµό µε την παρουσία δι-
ατηρητέων και παραδοσιακών οικισµών, συν-
θέτουν τον όρο «Απόθεµα Βιόσφαιρας» που 
έχει δώσει η UNESCO, απολύτως συµβατό µε 
την περιοχή. Επιπρόσθετα η περιοχή, καθ’ ό-
τι γεωργική, παράγει αλλά και εξάγει προϊ-
όντα υψηλής ποιότητας και προϊόντα που έ-
χουν χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ.

Σε ό,τι αφορά τον τουριστικό τοµέα της πε-
ριοχής, το µικρό µέγεθος των τουριστικών 
επιχειρήσεων, η µικρή διάρκεια της τουρι-
στικής περιόδου, οι ανεπαρκείς συγκοινω-

νιακές δοµές πρόσβασης στην περιοχή αλ-
λά και η έλλειψη τουριστικών υποδοµών, 
συντελούν στην εφαρµογή µιας στρατηγι-
κής που θα στοχεύει στην αναβάθµιση και 
τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων υπο-
δοµών αλλά και στη δηµιουργία νέων, όπως 
π.χ. αναβάθµιση λιµενικών υποδοµών, δηµι-
ουργία εναλλακτικού τουρισµού, εκπαίδευ-
ση και εξειδίκευση των απασχολούµενων 
στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής.

Η Τοπική Στρατηγική 
επικεντρώνεται σε 2 στόχους:

1. Η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας µε την 
αναγνώριση, διαχείριση και ανάπτυξη του «Α-
ποθέµατος Βιόσφαιρας», η βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής και η δηµιουργία υποδοµών του-
ριστικού προορισµού.

2. Η προώθηση της τοπικής επιχειρηµατι-
κότητας µε τη συνεργασία, τη µεταφορά τε-
χνογνωσίας και την ενίσχυση της καινοτοµί-
ας και της εξωστρέφειας.

Εδώ να σηµειωθεί πως πρόσφατα δηµο-
σιεύτηκε η 1η Πρόσκληση για την υποβο-
λή προτάσεων ∆ηµοσίου Χαρακτήρα, όπου 
σηµείωσε υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον µε 

την υποβολή 65 επενδυτικών σχεδίων, συ-
νολικού προϋπολογισµού 9.200.000 ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες  έχουν αναρτη-
θεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρ-
νωνα Α.Ε.: www.parnonas.gr  

∆ράσεις ιδιωτικού
χαρακτήρα που επιδοτούνται

Οι δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στα πλαί-
σια των προγραµµάτων CLLD/Leader, διαµορ-
φώνονται στις παρακάτω κύριες κατηγορίες: 
Κατάρτιση, Μεταποίηση γεωργικών και µη γε-
ωργικών προϊόντων, Εµπόριο, Τουρισµός και 
τουριστικές υπηρεσίες, Εστίαση και αναψυχή, 
Παροχή υπηρεσιών, Οικοτεχνία & πολυλειτουρ-
γικά αγροκτήµατα, Συνεργασία για ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και πρακτικών. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε αίτη-
σης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυ-
σης δεν µπορεί να υπερβεί τις 600.000 ευ-
ρώ για πράξεις που αφορούν σε υποδοµές 
και εξοπλισµό και τις 100.000 ευρώ για άυ-
λες πράξεις, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης κυ-
µαίνεται από 45% έως 65% ανάλογα µε την 
υποδράση, το µέγεθος της επιχείρησης και 
το ύψος της επένδυσης. 

Η συλλογική πρωτοβουλία 
που κάνει τα Leader έργα ζωής  

Έργα
Συγκεντρωτικά, µόνο µέσω 

του ΠΑΑ (Leader) έχουν 
ενισχυθεί 290 επενδυτικά 

σχέδια στην Ανατολική 
Πελοπόννησο, συνολικής 

∆ηµόσιας ∆απάνης περίπου 
21.500.000 ευρώ

 Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» 
(ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1995. Γενικός 
διευθυντής της ΟΤ∆, είναι ο δασολόγος-
περιβαλλοντολόγος, Μαρίνης Μπερέτσος 
και πρόεδρος της Ε∆Π ο Σπύρος Φλώρος.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Πανελλήνιο
συνέδριο ρυζιού 
Το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο ρυζιού µε τίτλο 
«Το Ρύζι είναι η Ζωή µας», θα διεξαχθεί στις 25 
Ιανουαρίου στο Porto Palace (26ης Οκτωβρίου 
65), µε ώρα προσέλευσης: 8:30πµ. Θα συζητηθούν 
οι εξελίξεις και οι προκλήσεις στην καλλιέργεια 
του ρυζιού µε σκοπό να δηµιουργηθεί µια βάση 
συνεργατικών δεσµών, από τους οποίους θα 
προκύψουν ευκαιρίες που θα προσδώσουν 
προστιθέµενη αξία σε όλα τα µέρη στην αλυσίδα 
παραγωγής και διάθεσής του. Θα απευθύνουν 
χαιρετισµό, µεταξύ άλλων, ο υπουργός αγροτικής 
ανάπτυξης Σ. Αραχωβίτης και ο περιφερειάρχης 
Κ. Μακεδονίας, Α. Τζιτζικώστας.

Ελληνικό Απόσταγµα
στην Αίγλη Ζαππείου
Τσίπουρα από µικρούς παραγωγούς, premium 
ούζα διπλής και τριπλής απόσταξης, αποστάγµατα 
φρούτων, ηδύποτα από βότανα και άλλες 
αρωµατικές ουσίες της ελληνικής υπαίθρου και 

σπάνια 
πεπαλαιωµένα 
τσίπουρα, θα 
φιλοξενηθούν 
στην Αίγλη 
Ζαππείου 
(αίθουσα 
Ολυµπία), στις 10 
Φεβρουαρίου, 
ώρες: 13:00 – 
20:00µµ. 
Συνοδεία 
εδεσµάτων στη 
διοργάνωση θα 
φιλοξενηθούν 

δύο παράλληλες εκδηλώσεις. Η µία (στις 16:00 – 
17:00 µµ) µε θέµα τα ουζερί και τους ουζοµεζέδες 
και η δεύτερη (στις 17:30 – 20:00 µµ) θα είναι 
αφιερωµένη στη µνήµη του Ανέστη 
Μπαµπατζιµόπουλου (1940-2018). 

Τα ΒορΟινά 
στην πρωτεύουσα 
Τα ΒορΟινά σκατηφορίζουν 
στις 3 Φεβρουαρίου στο 
ξενοδοχείο Μεγάλη 
Βρετάννια (αίθουσα Grand 
Ballroom). Οι επισκέπτες θα  
δοκιµάσουν λευκά και ροζέ 
κρασιά σοδειάς 2018 και 
επιλεγµένα πεπαλαιωµένα 
και πειραµατικά, Ώρες 
προσέλευσης: 12:00-15:00 
µµ για επαγγελµατίες.
Είσοδος: δωρεάν µε 
επαγγελµατική κάρτα 
(χρειάζεται προεγγραφή). 
Στις 15:00-20:00 µµ ανοίγει 
η εκδήλωση για το κοινό µε 
κόστος 8 ευρώ (µε 
προεγγραφή 5 ευρώ).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 

Ηµερίδα και workshop 
για το ελαιόλαδο

Workshop γευσιγνωσίας 
ελαιόλαδου και ηµερίδα µε θέµα 
«Ελαιόλαδο: Καλλιέργεια - 
Μεταποίηση –  ∆ιατροφική αξία» 
διοργανώνει στις 25 Ιανουαρίου 
το Κέντρο Ελιάς Krinos του 
Perrotis College σε συνεργασία µε 
τον διεθνή διαγωνισµό ελαιόλαδου 
Athena. Στόχος του workshop να 
έρθουν σε επαφή οι Έλληνες 
παραγωγοί µε τους ανταγωνιστές 
τους στη διεθνή αγορά και να 
παρουσιαστούν οι παράµετροι µε 
τις οποίες βαθµολογούν το 
ελαιόλαδο οι γευσιγνώστες και 
κριτές διαγωνισµών. Περισσότερες  
πληροφορίες στην Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή και στο τηλ: 2310 
492 700 (www.afs.edu.gr). 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται αρνιά Ασάφ θη-
λυκά και αρσενικά, 2 µηνών, 
από πατέρα µε µεγάλη γεννε-
τική αξία στο pedigree, πρώτης 
κατηγορίας γονότυπων (R/R), 
ανθεκτικά στη τροµώδη νόσο 
των προβάτων. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6970/040330.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτο-
παραγωγής. Τηλ.6977/549531.

Πωλούνται 14 αγελάδες σε κα-
τάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή 
Εύβοιας. Τηλ.6938/259259.

Πωλούνται 40 πρόβατα γενη-
µένα Φριζάρτα µε Χιώτικα και 
30 πρόβατα σε κατάσταση εγκυ-
µοσύνης. Τηλ.6940/141407.

Πωλούνται 200 γίδια ντό-
πια. Περιοχή Μεσσηνία.  
Τηλ.6982/933464.

Πωλούνται 45 ζυγούρια Λακόν, 
γεννάνε τον Φεβρουάριο. Τιµή 
90€ συζητήσιµη. Περιοχή Αχα-
ΐα. Τηλ.6982/113390.  

Πωλούνται 50 πρόβατα χιώ-
τικα και γερµανοχιώτικα γεν-
νηµένα το Νοέµβριο µαζί µε 
τα αρνιά τους. Τιµή 100€ έκα-
στο, χωρίς τα αρνιά 60€. Περι-
οχή Πιερίας. Τηλ.2353/023850, 
6944/414903.

Πωλούνται γαλοπούλες Buff 
διάφορα χρώµατα, αρνά-
δες Ασσάφ, κατσίκια αρσενι-
κά και θηλυκά ∆αµασκού από 
µάνες υψηλής γαλακτοπαρα-
γωγής. Τηλ.2102/481897, 
6972/807389.

Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν. 
Τηλ.6934/043602.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέ-
τριο από ελληνικές ποικιλίες βρα-
στερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική 
καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε 
όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,17€ 
το κιλό και βιολογικό προς 
0,23€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρι-
σµένος απολυµασµένος, κατάλ-
ληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, 
κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. 
Τηλ.6948/423151.

Πωλούνται τριφύλλι και τσαΐρι 
άριστης ποιότητας σε πολύ καλή τι-
µή. Παράδοση και σε µικρές ποσό-
τητες στη Θεσσαλονίκη καθώς και 
στους γύρω νοµούς. www.trifillia.
gr. Τηλ.6944/411107.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυ-
ρα, τριφύλλι, αραποσιτιά και σα-
νός βρώµης, εξαιρετικής ποιό-
τητας, σε προσιτή τιµή. Περιοχή 
Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς. 
Τηλ.6982/485793.

Πωλείται σπόρος φακής ποικιλία 
Σάµου. Τηλ.6932/372270.

Πωλούνται µπάλες άχυρου, σα-
νού και φιστικιάς. Περιοχή Αρκα-
δίας. Τηλ.6970/485300.

Πωλούνται µπάλες άχυρο, µι-
κρές. Περιοχή Πλαγιά Κιλκίς. 
Τηλ.6945/527293. 

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος Ρ2 
, καθαρισµένος, απολυµασµένος, 
κατάλληλος για χλωρή λίπανση και 
σανό. Τηλ.6981/088747.

Πωλούνται από παράγωγο 
εντός αποθήκης περίπου 14 τό-
νοι (600 δέµατα) Βιολογικό λι-
βαδίσιο µοσχοτρίφυλλο για γι-
δοπρόβατα. Περιοχή Καλαµάτα. 
Τηλ.6944/067610.

Πωλείται σιταροσίκαλη προς 
0,21€ το κιλό. Περιοχή Λαγκαδά 
Θες/κης. Τηλ.6977/830247.

Πωλείται σανό βρώµης προς 
0,17€ το κιλό, τριφύλλι  προς 
0,22€ το κιλό και τσαΐρι προς 
0,17€ το κιλό. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6934/043602.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τε-
τράγωνη µπάλα προς 0,18€ το κι-
λό και καλαµπόκι σε σακιά προς 
0,20€ το κιλό. Περιοχή Γιαννι-
τσών. Τηλ.6945/805371.

Πωλείται χορταροτρίφυλλο και 
καθαρό τριφύλλι. Περιοχή Ναύπα-
κτος. Τηλ.6943/920243.

Πωλείται σανός βρώµης προς 
0,16€ το κιλό και βίκος προς 
0,22€ το κιλό, άβρεχα, εξαιρετι-
κής ποιότητας. Περιοχή Μαγνησί-
ας. Τηλ.6944/272804.

Πωλούνται δέµατα σανός, βρώ-
µη σύγκαρποι προς 3€ το δέµα, 
τριφύλλι αρίστης ποιότητας προς 
4€ το δέµα, αλεύρι από κεχρί χω-
ρίς γλουτένη προς 3,5€ το κιλό. 
Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται για σπορά κριθάρι ∆ή-
µητρα, βρώµη Κασσάνδρα και ρε-
βίθι Θήβα, τριορισµένα πρωτοετή. 
Τηλ.6972/802670.

Πωλείται σανός βρώµης προς 
0,16€ το κιλό, βίκος προς 0,22€ 
το κιλό, σε µπάλες 30 κιλών άβρε-
χα και αρίστης ποιότητος. Περιοχή 
Μαγνησίας. Τηλ.6944/272804.

Πωλούνται άχυρα µικρού µε-
γέθους. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Tηλ.6937/313613.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χόρτα τριφύλλια ή σα-
νά και άχυρα σε µεγάλες µπάλες 
για αγελάδες. Τηλ.6974/567958.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παραχωρείται αγρόκτηµα για την 
από κοινού εκµετάλλευση άνευ τι-
µήµατος. ∆ιαθέτει 14 στρέµµατα 
προς καλλιέργεια και έχει επιπλέ-
ον σταβλικές εγκαταστάσεις, απο-
θήκες, οικία, φως και νερό. Περι-
οχή Χαλκηδόνας, 30χλµ από τη 
Θεσσαλονίκη.  Τηλ.6945/934725.

∆ιατίθενται 160 στρέµµα-
τα για συνεργασία, για καλλι-
έργεια αρωµατικών και φαρµα-
κευτικών φυτών. Ποτιστικά υψη-
λών αποδόσεων. Περιοχή νοµού 
Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµ-
µάτων και έτερο 61 στρεµµά-
των, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκη-
δόνα, υψηλών αποδόσεων. 
Τηλ.6945/934725.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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 επισκευασµέ-
νη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευ-
ασµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπά-
ρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, ρα-
ντιστικό για τρακτέρ 500 λίτρων. 
Τηλ.2310/711133.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρο-
νοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε 
αποθηκευτικούς χώρους και όλα 
τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε 
κοντέινερ ανοξείδωτα για µονά-
δες, µε όλο τον εξοπλισµό. Περι-
οχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχα-
νήµατα και κατασκευάζονται 
τυροκοµία µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο 
τον εξοπλισµό, λέβητα 200άρι 
υγραερίου, παστερίωση 1,5 τό-
νου, ντουλάπα για γιαούρτια ψύ-
ξη-θέρµανση χωρητικότητας 500-
3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τό-
νων. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρ-
µανση-ψύξη για παραδοσιακό για-
ούρτι, χωρητικότητας 1.000 και 
2.000 τεµάχια και µηχάνηµα πα-
στερίωσης για γάλα,  400 κιλών, 
µε καυστήρα. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 
κούπες, 200 µανοµετρικό, µάρ-
κας Ανάβαλος, σχεδόν καινούρ-
για. Τηλ.6971/675531.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυ-
κτικός θάλαµος συντηρήσεως, δι-
αστάσεων 12,9 X 7 X 5 ύψος µε 
όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λα-
κωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλε-
κτρικός κάλυψης περίπου 15 
στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

Πωλείται τρακτέρ Ladini Alpine 
85 µοντέλο του 2005 (4.800 
ώρες), µε καµπίνα. Περιοχή Αχα-
ΐα. Τηλ.6972/238276.

Πωλείται ενσιροδιανοµέας γερ-
µανικός, Silokin 5 κυβικά, µε ηλε-
κτρονικό ζυγιστικό και ταινία εκ-
φόρτωσης, σχεδόν καινούργιος. 
Τιµή 8.000€. Τηλ.6985/732845.

Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπρο-
βάτων Westfalia 24Χ24 µε πα-
γίδα γρήγορης εξόδου και αυ-
τόµατο ταϊστικό. Τιµή 7.500€. 
Τηλ.6985/732845.

Πωλούνται σταβλικές εγκατα-
στάσεις µε ρεύµα, νερό και δρό-
µο. Περιοχή Λευκώνας Σερρών. 
Τηλ.6984/340383.

Πωλείται τρακτέρ Universal 
65 ίππων, 4Χ4, µε κουβά. 
Τηλ.6940/151407.

Πωλούνται 2 παγολεκάνες 500-
1.000 λίτρων σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται Jeep Nissan Patrol 
µε άδεια αγροτικό µηχάνηµα. 
Τηλ.6944/624443.

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

Πωλούνται 280 µεγάλα γί-
δια και 60 µικρά γίδια, µα-
ζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες 
κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ

Τεχνικός αρµεκτικών µε πο-
λυετή εκπαίδευση στο εξω-
τερικό προσφέρει τις παρα-
κάτω υπηρεσίες:
Σέρβις, βελτιστοποίηση και 
τοποθέτηση καινούργιων και 
µεταχειρισµένων αρµεκτι-
κών µηχανηµάτων µε στό-
χο τη µείωση χρόνου άρµε-
ξης, σωµατικών κυττάρων, 
µικροβίων µε µηδενικές µα-
στήτιδες, την αύξηση παρα-
γωγή γάλακτος, λίπους και 
πρωτεΐνης.
ΤΗΛ.: 6989/977779

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αναβίωσαν µνήµες και έκαναν γνω-
στό τον πατριωτικό και περήφανο 
τρόπο ζωής των Βλάχων τα δύο βι-
βλία που παρουσιάστηκαν στην κα-
τάµεστη αίθουσα του ∆ηµοτικού Ω-
δείου Λάρισας, «Τα 3 χωριά Τόϊβα-
σι, Καλοχώρι- Χειµάδι- Νέσσων, Ιστο-
ρία και µνήµες» του Παύλου Λάλου 
και «Καλοχώρι - Τόϊβασι - Ανθρώπων 
Μνήµες, Φωτογραφικό Λεύκωµα» του 
Συλλόγου ΜΕΣ Καλοχωρίου. Συγγρα-
φέας του βιβλίου ο Παύλος Λάλος, 
ενώ το λεύκωµα που δηµιουργήθη-
κε σε µία περίοδο 6 ετών, αποτελεί-
ται από φωτογραφίες κατοίκων του 
χωριού, οι οποίες χρονολογούνται 
από το 1910 έως το 1960. Το όλο έρ-
γο απαρτίζεται από 8 βασικά κεφά-
λαια, στα οποία ο συγγραφέας ακτι-
νογραφεί λεπτοµερώς την περιοχή 
και τους ανθρώπους της.

Μέσα από αυτά δίνονται τα χαρα-

κτηριστικά και η µικρογραφία της 
περιοχής του πρώην Τόϊβασι, στην 
περιοχή του οποίου εγκαταστάθη-
καν βλαχόφωνες µε ελληνική συ-
νείδηση οικογένειες. Μετά από κά-
ποιες ιστορικές αναφορές, ο λόγος 
έρχεται στο πρόσφατο παρελθόν. 
Επειδή οι κάτοικοι ήταν κτηνοτρό-
φοι, ο συγγραφέας ασχολείται λε-
πτοµερώς µε το ζωικό κεφάλαιό 
τους, για κάθε οικογένεια, την πε-
ρίοδο 1935-1950, µε καταγραφή ό-
λων των επωνύµων, γεγονός το ο-

ποίο είναι µία προσφορά και στον 
θεσσαλό ονοµατολόγο. Μεγάλο εν-
διαφέρον έχει το κεφάλαιο, µε τον 
τίτλο Λαϊκός Πολιτισµός, στο οποίο 
δηµοσιεύονται τα δηµοτικά τραγού-

δια της περιοχής, καλαντίσµατα και 
έθιµα, γνωµικά και αινίγµατα, πα-
ροιµίες και διάφορα έθιµα. Το κυ-
ρίως µέρος του έργου ολοκληρώ-
νεται µε την περιγραφή του βου-
νού Χασάµπαλη, το πράσινο µάρ-
µαρο, τα λατοµεία. 

Πρόγονοι
Ιστορία είναι ό,τι έχει περάσει 
στο παρελθόν, στο πρόσφατο 
και στο απώτερο, η καθηµερι-

νότητα των προγόνων

Ο Zagorin στα παιδιά
της πρώτης Στρατιάς   
Ενηµερωτική επίσκεψη 
πραγµατοποίησε στις 14 Ιανουαρίου 
ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Ζαγοράς Πηλίου, γνωστός µε το 
σήµα Zagorin, στον βρεφονηπιακό 
σταθµό µε τους 70 µαθητές της 1ης 
Στρατιάς, εντός του Στρατοπέδου 
«Νικολάου Πλαστήρα» στη Λάρισα 
προκειµένου να τα εξοικειώσουν µε 
το µήλο και άλλα φρούτα στα 
πλαίσια µιας υγιεινής διατροφής 
καθώς και µε την αγροτική 
παραγωγή. 

Αγροταυτότητα για τα
προϊόντα της Λήµνου
Το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων 
και ∆ιατροφής του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου διοργανώνει τη 
συνάντηση «Ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα των 
ταυτοποιηµένων, τοπικών, 
παραδοσιακών προϊόντων 
διατροφής» στις 23 Ιανουαρίου 
στο Κινηµατοθέατρο Μαρούλα στη 
Μύρινα, ώρα 18:30µµ στα πλαίσια 
του προγράµµατος Αγροταυτότητα 
(Interreg Ελλάδα-Κύπρος). Για 
συµµετοχές: 22540 83013.

«Sleepover» στην
Αµερικανική Γεωργική
Συνεχίζεται το πρόγραµµα 
«Ξεχωριστά Σαββατόβραδα στο 
Αγρόκτηµα». Απευθύνεται σε παιδιά 
(Γ’ έως ΣΤ’ ∆ηµοτικού) και το 
επόµενο «Ξεκίνησε το Τριώδιο!» έχει 
προγραµµατιστεί για τις 16 
Φεβρουαρίου. Από τις 19:30 µµ του 
Σαββάτου µέχρι τις 10:00 π.µ. της 
εποµένης τα παιδιά θα 
κατασκευάσουν αποκριάτικες µάσκες, 
χαρταετούς και θα εξοικειωθούν µε 
τη µοντέρνα αντίληψη για τη χρήση 
βιβλιοθήκης. βιβλιοθήκης. 

Το θεσµικό πλαίσιο για
συνεταιρισµούς σε βιβλίο
Κυκλοφορεί το βιβλίο του 
επίκουρου καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, 
Μιχάλη Φεφέ, «Αγροτικοί 
Συνεταιρισµοί», που αναφέρεται 
στο νέο θεσµικό πλαίσιο που διέπει 
τους αγροτικούς συνεταιρισµούς. 
Στις 19 Ιανουαρίου, ώρα 12:00πµ 
θα παρουσιαστεί στη Στοά του 
Βιβλίου (Πεσµαζόγλου 5 και 
Σταδίου) το βιβλίο του ∆ρ. 
Απόστολου Βετσόπουλου «Ιστορία 
των Συνεταιρισµών στην Ελλάδα». 

Ιωάννα Σαΐτη, Λευτέρης Σαΐτης, Απόστολος Έξαρχος και Στέργιος Σαΐτης 
στην εκδήλωση για «Τα 3 χωριά» στο  ∆ηµοτικό Ωδείο Λάρισας.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ιστορίες και μνήμες 
από τα βλαχοχώρια
Βιβλίο και λεύκωμα για τα χωριά Καλοχώρι, Χειμάδι και Νέσσων 
αρχειοθετούν την ανθρωπογεωγραφία μίας ποιμενικής κοινωνίας

Κατασκευάζονται υπερσύγχρο-

νοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε 

αποθηκευτικούς χώρους και όλα 

τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 

Τηλ.6972/173482.

Πωλείται τρακτέρ Stayer 8110, 

µε 6.000 ώρες, σε καλή κατά-

σταση, µε σπαρτική Vekam, άρο-

τρο, βαρύ και ελαφρύ καλλιερ-

γητή, λιπασµατοδιανοµέα και ρα-

ντιστικό καινούργιο 700 κιλών. 

Τηλ.6943/457861. 

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 

70 ίππων, µοντέλο 1989, άρο-

τρο 3υνο Τσάνιο, ραντιστικό 

650 λίτρων, λιπασµατοδιανοµέ-

ας 300 λίτρων, πνευµατική µη-

χανή 4σειρη Pnevmasen, σκαλι-

στήρι 5σειρο Γκασπάρδο και αντί-

βαρα για τρακτέρ Ford 7810. 

Τηλ.6977/830247.

Πωλούνται καινούργια ανταλ-

λακτικά Ιταλικής κατασκευ-

ής γεωργικών-χωµατουργι-

κών, Fiat 1965-1980, µε εξοπλι-

σµό συνεργείου και βιβλία επι-

σκευής. Τηλ.210/9820024, 

6972/951763.

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε 

κοντέινερ ανοξείδωτα για µονά-

δες, µε όλο τον εξοπλισµό. Περιο-

χή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχα-

νήµατα 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-θέρ-

µανση χωρητικότητας 500-3.000 

τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων. 

Τηλ.6972/173482.

Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπροβά-

των, 24 θέσεων Westfalia, µε αυ-

τόµατο πλυντήριο, χωρίς παγίδα. 

Τιµή 7.500€. Τηλ.6985/732845.

Πωλείται καρούλι Φ90 Πατενίδη 

300αρα και ένας χορτοσυλλέκτης 

µε 8 µπράτσα. Περιοχή Χαλκιδι-

κής. Τηλ.6982/776003.

Πωλούνται µαχαίρι ισοπε-

δώµατος, αυλακοτήρας για 

σπαράγγια και οβίδα διπλή. 

Τηλ.6976/413663.
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Τρίτος γύρος
με εκπλήξεις
Οι ρούκις κάνουν άνω-κάτω τα κορτ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Συνεχίζεται το θέαµα και αυτό το 
σαββατοκύριακο στο Αυστραλια-
νό Όπεν µε τον τρίτο γύρο των 32 
καλύτερων να βρίσκεται σε εξέ-
λιξη. Από τα ζευγάρια που έχουν 
φτάσει σε αυτόν, ξεχωρίζουν οι 
µάχες µεταξύ του Σέρβου, Νόβακ 
Τζόκοβιτς και του Καναδού Ντέ-
νις Σαποβάλοφ, την ώρα που το 
νούµερο τέσσερα της κατάταξης, 
Αλεξάντερ Τσβέρεφ κοντραρίζεται 
µε την έκπληξη του τουρνουά, Ά-
λεξ Μπολτ. Σηµειώνεται εδώ πως 
και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αλλά 
και η Μαρία Σάκκαρη, δίνουν το 
παρών σε αυτό το γύρο. Όσον α-

φορά τις γυναίκες, το νούµερο έ-
να της κατάταξης, η Ρουµάνα Σι-
µόνα Χάλεπ τίθεται αντιµέτωπη 
µε την Βίνους Γουίλιαµς.

Στο ποδόσφαιρο τώρα, αυτό 
το Σάββατο διεξάγεται το µεγά-
λο ντέρµπι του Λονδίνου, µετα-
ξύ της Άρσεναλ και της Τσέλσι 
µε αµφότερες τις δύο οµάδες να 
βρίσκονται µακρυά από την κο-
ρυφή της Πρέµιερ, όπου δεσπό-
ζει η Λίβερπουλ που έχει εύκολο 
έργο απέναντι στην Κρύσταλ Πά-
λας. Επιπλέον, τη ∆ευτέρα 21 Ια-
νουαρίου, θα διεξαχθεί το σπου-
δαίο µατς µεταξύ Ολυµπιακού και 
Παναθηναϊκού στο βόλεϊ αντρών, 
στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής 
της ελληνικής λίγκας. 

Τα γάντια του αλλά και... την κάσκα του αποφάσισε να 
κρεµάσει στο τέλος της σεζόν, ο Πετρ Τσεχ, ένας από τους 
καλύτερους τερµατοφύλακες όλων των εποχών. Ο Τσέχος 
που ανήκει στην Άρσεναλ αφήνει το άθληµα χορτασµένος, 
καθώς στα 36 του έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους, 
κυρίως µε την Τσέλσι, η οποία αναµένεται να του 
προσφέρει και κάποιον εξωγηπεδικό ρόλο στην οµάδα. 

Ο θρυλικός Τσεχ
κρεμάει τα γάντια του  

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 19 Ιανουαρίου
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα 17.15 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλη 17.15 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Τσέλσι 19.30 COSMOTE SPORT 1

Τένις (Αυστραλιανό Όπεν)

Αγώνες 02.00 Eurosport 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός 15.00 Novasports 1

ΑΕΛ – Άρης 17.15 Novasports 2

AEK – Αστέρας Τρίπολης 19.30 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Νάπολι – Λάτσιο 21.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα 17.15 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλη 17.15 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Τσέλσι 19.30 COSMOTE SPORT 1

Τένις (Αυστραλιανό Όπεν)

Αγώνες 02.00 Eurosport 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός 15.00 Novasports 1

ΑΕΛ – Άρης 17.15 Novasports 2

AEK – Αστέρας Τρίπολης 19.30 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Νάπολι – Λάτσιο 21.30 Novasports 2

Κυριακή 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τρεις κινήσεις 
θεσμικού χαρακτήρα 
από Αραχωβίτη για 
να σωθεί η παρτίδα  

Ανησυχία    
και στις Βρυξέλλες  
για τους αγρότες 
μεσαίας κλίμακας

Αργό ξύπνηµα 
αγοράς στο σκληρό, 
κίνηση βοήθειας 
στην καλλιέργεια 

∆ύσκολη κλήρωση
H Εθνική οµάδα βόλεϊ κληρώθηκε 
στον πιο δύσκολο όµιλο του 
ευρωπαϊκού πρωταθλήµατος 
καθώς στο Μονπελιέ (Α’ όµιλος) 
θα βρει απέναντί της την 
οικοδέσποινα Γαλλία, την Ιταλία, 
τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και 
την Πορτογαλία. Η διοργάνωση θα 
αρχίσει στις 12 Σεπτεµβρίου σε 
Γαλλία και Σλοβενία και στις 14 
του ίδιου µήνα σε Ολλανδία και 
Βέλγιο. Ο τελικός θα διεξαχθεί 
στο Παρίσι στις 29 Σεπτεµβρίου.

Στα χνάρια του πατέρα
Κοντά σε συµφωνία µε την Ferrari 
βρίσκεται ο Μικ Σουµάχερ, γιος του 
θρύλου της Formula 1, Μίκαελ, 
13 χρόνια µετά την τελευταία 
παρουσία του επτάκις Παγκόσµιου 
Πρωταθλητή. Όπως λένε ιταλικά 
δηµοσιεύµατα, ο γιος του «Σούµι» 
είναι φέτος υποψήφιος για τη θέση 
του δοκιµαστή οδηγού στη 
Scuderia, κάτι που µπορεί να τον 
οδηγήσει στο µέλλον στα γκραν πρι. 

Χτίζει σερί η ΑΕΛ
Το πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο 
που έχει δείξει το 2019 θέλει να 
διατηρήσει η οµάδα της ΑΕΛ, 
η οποία παρουσιάζει µία σαφώς 
καλύτερη εικόνα σε σχέση µε τον 
πρώτο γύρο. Επόµενος αντίπαλος 
είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης την 
ερχόµενη Κυριακή 20/1(17:15), 
µια οµάδα που πρέπει να 
αντιµετωπιστεί µε την πρέπουσα 
σοβαρότητα και ο οποίος βρίσκεται 
στην 7η θέση της βαθµολογίας µε 
22 βαθµούς.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Ήμουνα νιος 
και γέρασα
Οι περισσότεροι χρήστες των social 
media κινούνται σε ρυθµούς 
#10YearsChallenge. Παρουσιάζουν  
δηλαδή τους εαυτούς τους πριν 
από 10 χρόνια και σήµερα και 
κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις. 
Ο αθλητισµός δεν θα µπορούσε να 
λείψει από αυτή τη νέα παγκόσµια 
τάση, µε την Ευρωλίγκα να µπαίνει 
και αυτή στο χορό. Συγκεκριµένα 
θυµήθηκε την απονοµή του 
τροπαίου στον Παναθηναϊκό στο 
Final 4 του 2009 στο Βερολίνο µε 
τους ∆ηµήτρη ∆ιαµαντίδη και 
Φραγκίσκο Αλβέρτη να 
πρωταγωνιστούν και παράλληλα 
ζήτησε από τους φιλάθλους να 
αναδείξουν τον φετινό νικητή της 
διοργάνωσης. Από τη µεριά του ο 
Νικ Καλάθης συµµετείχε και αυτός 
στο µαζικό κίνηµα των ηµερών και 
ανέβασε µια φωτογραφία από τη 
rookie χρονιά του στον 
Παναθηναϊκό όπου, η µόνη 
διαφορά είναι η υπάρξη... µαλλιών.

  

To All Star Game 
πάει Θεσσαλονίκη
Την έναρξη της ψηφοφορίας για το 
φετινό All Star Game που θα 
φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη το 
διήµερο 9-10 Φεβρουαρίου 
ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ. 
Συγκεκριµένα, το ΕΚΟ All Star 
Game, επιστρέφει ύστερα από 23 
χρόνια στη συµπρωτεύουσα και στο 
Αλεξάνδρειο και οι φίλοι του 
µπάσκετ και της Betshop Basket 
League θα έχουν την ευκαιρία να 
ψηφίσουν τους Έλληνες και ξένους 
αθλητές που επιθυµούν να δουν να 
αγωνίζονται στην 23η «Γιορτή» του 
Πρωταθλήµατος.

   Ανάµεσα στα πολλά, που 
επικαλέστηκε ο υπεύθυνος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της ∆ηµοκρατικής Συ-

µπαράταξης, στη λογοµαχία στη Βουλή µε α-
φορµή την επερώτηση της Κοινοβουλευτικής 
Οµάδας της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ-
ΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ και τα de minimis στους κτηνο-
τρόφους που για ετήσια απώλεια 35 ευρώ ε-
τησίως για το αιγοπρόβειο γάλα, τους δίνο-
νται 5 ευρώ και αυτά ως µέτρο ανακούφισης 
µέχρι να αποδώσουν οι έλεγχοι στην αγορά. 
«Ούτε καν την παραποµπή του θέµατος στην 
Επιτροπή Ανταγωνισµού κάνατε για να κρατή-
σετε έστω τα προσχήµατα», είπε.    Για 
τον υπουργό της πλατείας, πάντως, οι ήσ-
σονος σηµασίας δεν δόθηκαν για ψηφοθη-
ρικούς ή µικροκοµµατικούς λόγους, ασχέ-
τως αν οι εκλογές πλησιάζουν, αλλά να για 
καλύψουν συγκεκριµένα προβλήµατα που 
δεν εµπίπτουν στον κανονισµό του ΕΛΓΑ ή 
των ΠΣΕΑ. Αυτό, για όσους...παρεξήγησαν 
τις προθέσεις του υπουργού!    Το α-
ποκαλυπτικό πάντως δηµοσίευµα της Agrenda, 
για κοινοτικό σχέδιο πριµ εξόδου στην αιγο-
προβατοτροφία, κάνει να διαρρηγνύουν τα ι-
µάτια τους άσχετους και εµπλεκοµένους µε το 
διαχρονικό «έγκληµα» στον εν λόγω κλάδο, 
ενώ τώρα ακούγονται και 300ευρα...    
Καλή, η απαρίθµηση της Ολυµπίας στο ΚΙ-

ΝΑΛ, των στοιχείων για τους ελέγχους στο 
γάλα που ξεκινούν από την περίοδο 2012-
2014, (προηγούµενη κυβέρνηση) και διπλα-
σιάζονται επί των ηµερών της. Το µόνο που 
λείπει από τα αριθµητικά δεδοµένα, είναι 
τα ονόµατα των παραβατών και τα πρόστι-
µα, ειδικά για τις 1217 µη συµµορφώσεις 
στο ΠΟΠ Φέτα.    Έτοιµη λέει, προς υ-
πογραφή (τι περιµένει;)  η υπουργική απόφα-
ση για διασταυρωτικούς ελέγχους στο γάλα µε 
τα δελτία παραλαβής και παράδοσης από τον 
αγοραστή και τον παραγωγό αντίστοιχα, που 
εισάγει παράλληλα και αυξηµένα πρόστιµα 
για τους παραβάτες ακόµη και µέχρι του ση-
µείου για κλείσιµο της επιχείρησης µέχρι ένα 
εξάµηνο, µετά από υποτροπή. Μέχρι και δορυ-
φορικά συστήµατα θα τεθούν δοκιµαστικά σε 
εφαρµογή για την πάταξη των ελληνοποιήσε-
ων, είπε η υφυπουργός.    «Ούτε µια, έ-
στω προσχηµατική, παραποµπή του θέµατος 
των εναρµονισµένων πρακτικών των γαλα-
κτοβιοµηχανιών στην Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού δεν έγινε, ούτε καν υλοποίηση των ε-
λέγχων για τις παράνοµες ελληνοποιήσεις 
που ανακοινώθηκαν. Αντιθέτως, καταργή-
θηκαν και οι έλεγχοι στο κρέας. Χρησιµο-
ποιείτε ως «χάπι» το de minimis. ∆εν λύνο-
νται, όµως, έτσι όλα τα προβλήµατα», η α-
νταπάντηση Θεοχαρόπουλου. O ΓΥΛΟΣ

Οι 32 καλύτεροι στη µάχη του Αυστραλιανού Όπεν σελ. 54 • Ευκαιρία να µπει στην πρώτη δεκάδα την Κυριακή για ΑΕΛ σελ. 54

Για γαμπρός
Το γυάλισµα και βάψιµο των αγροτικών 
µηχανηµάτων είναι µία τέχνη από µόνη 
της. Μπορεί για κάποιους να είναι απλά µία 
πολυτέλεια, αλλά όπως µας διαβεβαιώνει 
στο Profi Φεβρουαρίου, η εταιρεία RP 
Valeting and Dealing, ένα όµορφο τρακτέρ 
είναι ένα θέαµα που αλλάζει τη διάθεση. 

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Τσίµπλα στο µάτι 
και άδειο κρεβάτι 

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

ΤΡΑΚΤΕΡ ΑΝΤΙΚΕΣ ΤΗΣ WENDY BRAYTON
Θα δεις κάποια να σαπίζουν παρατηµένα στην ύπαιθρο και άλλα πίσω από βιτρίνες συλλεκτών. Το σίγουρο είναι πως τα παλιά τρακτέρ ασκούν µία 
γοητεία σε όλους όσους έχουν περάσει από το αγροτικό επάγγελµα και είναι εδώ για να µας υπενθυµίζουν το πού έχει φτάσει η τεχνολογία. 
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Χ
ρηµατιστηριακά το βαµβάκι βρίσκε-
ται σε µια πλάγια αβέβαιη κίνηση η 
οποία οφείλεται στην αναστολή λει-
τουργίας µέρους των υπηρεσιών του 

οµοσπονδιακού κράτους, αλλά και στην αποτυ-
χία τερµατισµού του εµπορικού πολέµου. Το κα-
λό είναι πως ζήτηση υπάρχει και σηµειώνονται 
πωλήσεις αµερικανικού, ενώ και η αγορά δεν 
δοκίµασε χαµηλότερα επίπεδα από τα 70 σεντς.  

  Στην αγορά µας ήρθε επιτέλους η ώρα να 
γίνουν κάποιες σηµαντικές εξαγωγές και για τα 
ποιοτικά σκληρά σιτάρια, µετά τα ζωοτροφικά. 
Οι δουλειές της Τυνησίας κινητοποίησαν τους 
εµπόρους οι οποίοι ψάχνουν ποσότητες για να 
καλύψουν την πώληση µε ελληνική σοδειά.      

Ακριβό βρίσκουν 
το ελληνικό βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ
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234 234
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Άκαρπη για την ώρα η προσπάθεια αύξησης της βάσης
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ

Ζήτηση παρουσιάζει το  αµερικανικό 
βαµβάκι, εµποδίζοντας την αγορά να 
δοκιµάσει χαµηλότερα επίπεδα τιµών, 
όµως ο εµπορικός πόλεµος ακόµα 

Συνεχίζεται η ανοδική τάση στις τιµές 
του σκληρού στην Ιταλία, µε τη νέα 
λίστα της Φότζια να ανταποκρίνεται 
στο θετικό κλίµα που δηµιουργείται. 

Την πορεία του σιταριού ακολουθεί 
το καλαµπόκι στα ευρωπαϊκά 
χρηµατιστήρια, µε νέα άνοδο 
στην τιµή του στη λίστα της Φότζια.

Ακολουθεί την ανοδική πορεία 
των τιµών των σιτηρών στα 
ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια 
το κριθάρι βυνοποίησης.

Ανοδικά κινήθηκε το ελαιόλαδο στις 
ευρωπαϊκές αγορές την περασµένη 
εβδοµάδα, όµως παραµένει σε χαµηλά 
συγκριτικά µε πέρυσι επίπεδα.
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ανησυχεί. 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στο επίκεντρο των αγοραστών φαί-
νεται να έρχεται το επόµενο διά-
στηµα το ελληνικό σκληρό σιτάρι, 
µε τις τιµές να διαπραγµατεύονται 
ήδη στα 230 ευρώ ο τόνος. Από τη 
µία πλευρά, µεγάλοι έµποροι που έ-
χουν πουλήσει στην Τυνησία θα α-
ναγκαστούν να αγοράσουν και από 
Ελλάδα για να καλύψουν τις πωλή-
σεις τους. Να σηµειωθεί ότι οι φορ-
τώσεις είναι κυρίως για Φεβρουάριο 
και Μάρτιο, οπότε σύντοµα αναµέ-
νεται να φανούν οι διαθέσεις της α-
γοράς. Υπενθυµίζεται ότι έγιναν δύο 
πωλήσεις στην Τυνησία για καλές 
ποιότητες, µία για 50.000 τόνους και 
άλλη µια για 100.000 τόνους, µε τις 
τιµές που κλείστηκαν να βρίσκονται 
στα 290 µε 296 δολάρια ο τόνος πα-
ραδοτέα σε λιµάνι της χώρας. 

Εν τω µεταξύ, ήδη ακούγεται στην 
ελληνική αγορά ότι ένας µεγάλος 
Ιταλός έµπορος ψάχνει για ποιοτι-

κά σκληρά σιτάρια, πληρώνοντας 
τιµές περίπου στα 230 ευρώ ο τό-
νος FOB λιµάνι µας. Βέβαια, υπάρ-
χει και η εναλλακτική να «καλυ-
φθεί» αυτή η ζήτηση µε ισπανικές 
ποσότητες, αλλά το σίγουρο είναι 
ότι και το ελληνικό προϊόν έχει θέ-
ση στα tenders. 

Αυτό στην ουσία δείχνει ότι εκτός 
από τη στήριξη των κοτοπουλάδων 
στις χαµηλές ποιότητες, η οποία έ-
φτασε τις πωλήσεις στα 210 ευρώ ο 
τόνος FOB, η αγορά περιµένει στο α-
µέσως επόµενο διάστηµα υψηλότε-
ρα επίπεδα και για τα ποιοτικά σκλη-
ρά µε τις διαπραγµατεύσεις να βρί-
σκονται στα 230 ευρώ ο τόνος FOB. 
Σε αυτό βοηθά και το γεγονός ότι 
ο Καναδάς λόγω παγετού, που βέ-
βαια είναι σύνηθες φαινόµενο για 
την εποχή, θα δυσκολευτεί να κα-
λύψει αυτές τις ζητήσεις. Κατ’ επέ-
κταση, µε αυτά τα δεδοµένα φαίνε-
ται πως όσο προχωράµε προς τη νέα 
σοδειά και ειδικά εφόσον ο Κανα-
δάς σπείρει λιγότερες εκτάσεις το 

σκληρό θα έχει ανοδική δυναµική 
για τις τιµές παραγωγού. Σε κάθε 
περίπτωση, ωστόσο, οι αναλυτές 
σηµειώνουν ότι δεν πρέπει να πε-
ριµένουµε θαύµατα και τρελά ρά-
λι τιµών, καθώς τα αποθέµατα εί-
ναι αρκετά τόσο στη χώρα µας, ό-
σο και παγκοσµίως. 

Για την ώρα πάντως, στην Ιταλία 
τα χρηµατιστήρια κινήθηκαν ανο-
δικά και οι καλές ποιότητες δια-
πραγµατεύονται στα 240-245 ευ-
ρώ ο τόνος για τον παραγωγό. Α-
ντίστοιχα, στη Γαλλία, αν και µε 
καθυστέρηση µιας εβδοµάδας σε 
σύγκριση µε την Ιταλία, οι τιµές ε-
νισχύθηκαν στα 218 ευρώ ο τόνος 
παραδοτέα σε λιµάνι τους. 

Τα 23 λεπτά πιάνουν τα καλά σκληρά
 Οι διαγωνισµοί στην Τυνησία ανέβασαν τον πήχη για τις τιµές παραγωγού στο σιτάρι

 Με τον Καναδά να έχει λιγότερη σοδειά και οι Ιταλοί έµποροι στρέφονται στην Ελλάδα Μετά από την τελευταία 
πράξη της προηγούµενης 
εβδοµάδας µε την πώληση 
ενός µεγάλου όγκου σιταριού 
στην Αίγυπτο µε τιµή στα 
242 δολάρια ανά τόνο, 
υπάρχουν ενδείξεις πως 
τα αποθέµατα της Ρωσίας 
εξαντλούνται, γεγονός που 
θα οδηγήσει σε ένα ράλι 
των τιµών διεθνώς, σύµφωνα 
µε αναλυτές. Αφενός η 
Αίγυπτος κοιτάζει πλέον 
άλλους πωλητές, όπως είναι 
οι ΗΠΑ, αφετέρου η Ρωσία 
ετοιµάζει πακέτο ενισχύσεων 
προς τους εµπόρους της 
χώρας, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η µετακίνηση 
σιταριού από το εσωτερικό 
της χώρας, σε περιοχές που 
απέχουν ασύµφορα πολλά 
χιλιόµετρα από κάποιο λιµάνι. 
«Αν δεν το κάνουν, σύντοµα 
οι τιµές τους θα γίνουν 
λιγότερο ανταγωνιστικές», 
εξηγεί ο Μπρους Μπέρνετ, 
καναδικής εταιρείας παροχής 
πληροφοριών στην αγορά 
σιτηρών.

ΤΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ 
ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ

Σε πολύ στενό εύρος, µεταξύ 72-73 σεντς ανά λίµπρα, 
κινείται το βαµβάκι στις τελευταίες συνεδριάσεις 
αδυνατώντας να λάβει σαφή κατεύθυνση. Οι βασικοί 
λόγοι αυτής της πλάγιας κίνησης είναι η έλλειψη 
πληροφόρησης για τις εξαγωγές/πωλήσεις αµερικανικής 
σοδειάς (λόγω του «shutdown»), αλλά και το θολό τοπίο 
στον πραγµατικό τερµατισµό του εµπορικού πολέµου. Οι 
µεγάλοι παίκτες της αγοράς προτιµούν να µην κάνουν 
κινήσεις, περιµένοντας τις εξελίξεις. Η αβεβαιότητα που 
επικρατεί µπλοκάρει όλους τους επενδυτές. Θετικό 
βέβαια είναι πως φαίνεται να έχουν γίνει πολλές 
πωλήσεις αµερικανικού, χωρίς να γνωρίζουµε πόσες. 

ΝEA ΥOΡKH
Η διεθνής αγορά έχει πληµµυρίσει από φτηνές 
προσφορές αµερικανικής σοδειάς, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για λίγο χαµηλότερες χρωµατικά ποιότητες. Οι 
προσφορές αµερικανικού βαµβακιού παραδοτέου στην 
Άπω Ανατολή είναι µόνο 2 σεντς υψηλότερα από τις 
αντίστοιχες προσφορές µας, αλλά επί αυτοκινήτου. Η 
προσπάθεια για κάτι καλύτερο στο πριµ δεν έχει 
καρποφορήσει για την ώρα, εντούτοις οι εκκοκκιστές 
αντιστέκονται τονίζοντας πως εφόσον πουλήσουν 
χαµηλότερα θα γράψουν σηµαντικές ζηµιές. Πάντως, 
ζήτηση υπάρχει, αλλά δεν γίνονται σηµαντικές δουλειές 
καθώς οι αγοραστές βρίσκουν τις τιµές µας ακριβές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Μεγάλος Ιταλός έµπορος 
βολιδοσκοπεί την ελληνική αγορά. 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
Ο Καναδάς λόγω παγετού, 

αυτή την εποχή, 

θα δυσκολευτεί να καλύψει 

τη ζήτηση της αγοράς

Συνεδρίαση 16/01/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '19 73,27 +0,91

Μάιος '19 74,54 +0,82

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΟΥ 2019

Τρίτη
15/01

Τετάρτη
16/01

Πέµπτη
10/01

Παρασκευή
11/01

∆ευτέρα
14/01

77

76

75

74

73

72

71

70

69

01/10/2019 72.8
01/11/2019 72.49
01/14/2019 72.99
01/15/2019 72.36
01/16/2019 73.27



ΤOY  ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Τιµή στα 1,70 ευρώ το κιλό πλη-
ρώνει αυτό το διάστηµα η Παναι-
γιάλειος Ένωση Συνεταιρισµών 
τους παραγωγούς κορινθιακής 
σταφίδας, ενώ υπάρχει δέσµευ-
ση για επιπλέον µπόνους του-
λάχιστον 10 λεπτά. Μάλιστα, ο 
διευθυντής της οργάνωσης µι-
λά για µια καλή εµπορική χρο-
νιά όσον αφορά και τις τιµές πα-
ραγωγού, αλλά επιµένει στην α-
νάγκη αναδιάρθρωσης της καλ-
λιέργειας, προκειµένου αυτή να 
έχει µέλλον. Σηµειωτέον ότι µέ-
χρι στιγµής έχει πουληθεί περί-
που το 60% της παραγωγής, ενώ 
έως το Πάσχα αναµένεται να έ-
χει εξαχθεί και το υπόλοιπο 40%, 
σύµφωνα µε τον εµπορικό προ-
γραµµατισµό της ΠΕΣ. 

«Μια καλή τιµή παραγωγού 
για να αντιµετωπίζει και το κό-
στος, θα πρέπει να είναι κοντά 
στο 1,70 ευρώ το κιλό, δεδοµέ-
νου ότι υπάρχει και επιδότηση 
(συνδεδεµένη ενίσχυση). Η α-
νώτερη τιµή που δόθηκε πέρυ-
σι ήταν στο 1,40 ευρώ ενώ φέ-
τος η Παναιγιάλειος πληρώνει 
ήδη 1,70 ευρώ, ενώ προγραµ-

µατίζει να δώσει και συµπλη-
ρωµατική τιµή, η οποία σε κά-
θε περίπτωση θα είναι πάνω α-
πό 1,80 ευρώ», δηλώνει στην 
Agrenda ο Μίλτος Σταυρόπου-
λος. Και προσθέτει ότι «οι πο-
σότητες που έχουν κρατήσει α-
κόµα οι παραγωγοί θα απορ-
ροφηθούν σε αυτές τις τιµές».

Ο ίδιος εν τω µεταξύ επεσήµα-

νε ότι η σηµαντική αύξηση των 
τιµών έχει δηµιουργήσει µια α-
ντίδραση στην αγορά, καθώς η 
κορινθιακή σταφίδα είναι κατά 
60% ακριβότερη από την τουρκι-
κή σουλτανίνα, ένα οµοειδές και 
ανταγωνιστικό προϊόν. «Αυτό έ-
χει σαν αποτέλεσµα οι βιοµήχα-
νοι στο εξωτερικό να στρέφονται 
στην τουρκική σουλτανίνα» τόνισε.

Με µπόνους από την Παναιγιάλειο στα 1,80 ευρώ 
η λιγοστή φετινή κορινθιακή σταφίδα 
Αυξηµένος ο ανταγωνισµός από την πιο φθηνή κατά 60% τουρκική σουλτανίνα 

ΦΥΤΕΥΟΥΝ ΕΛΙΕΣ
«Στις καλλιέργειες κορινθι-

ακής φυτεύουν και ελιές. Σε 

πέντε χρόνια τι θα κάνει ο 

παραγωγός; Θα κόψει τις ελιές 

ή θα ξεριζώσει τη σταφίδα. Η 

απάντηση είναι αυτονόητη», 

λέει ο Μίλτος Σταυρόπουλος

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙ∆Α

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΠΡΙΝ ΜΙΑ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ

2019

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

2017

2018

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

1,40
140.000

90.0001,70

30%

40%

Σ
την αγορά µας τους πρώτους 
µήνες του έτους αναµένεται 
να πραγµατοποιηθούν αρκε-
τές εξαγωγές καλών πλέον 

ποιοτήτων από σκληρό σιτάρι. Οι δια-
γωνισµοί στην Τυνησία κινητοποίησαν 
τους εµπορικούς οίκους, οι οποίοι και 

προτίθενται να 
φορτώσουν ι-
σπανικά αλλά 
και ελληνικά 
σιτάρια. Οι τι-
µές που έχουν 

αρχίσει να κυκλοφορούν κυµαίνονται 
στα 230 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, 
ενώ η εσωτερική αγορά κινείται στα 22 
λεπτά το κιλό παραδοτέα στον µύλο για 
τις καλές ποιότητες. Στη λίστα της Φό-
τζια τα ποιοτικά στάρια µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτε-
ΐνη 12,5% πιάνουν τα 240-245 ευρώ. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΕΙΡΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 
ΣΤΟ ∆ΙΜΗΝΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Μεγάλη προσφορά µε υποτονική ζήτηση διαµόρφωσαν το κλείσιµο του προηγούµενου και το ξεκίνηµα του νέου έτους, µε αρκετούς ωστόσο να εκτιµούν 
πως στην πορεία, και αφού σταµατήσουν τα ελαιοτριβεία να δουλεύουν, η αγορά θα διψάσει πάλι για ελαιόλαδο, µε τα ποιοτικά να έχουν προτεραιότητα.

Μια εξαιρετική χρονιά αναµένεται να είναι η φετινή 
για το Μαρόκο, µε την παραγωγή ελαιολάδου να ξε-
περνά τις αρχικές εκτιµήσεις. Με µια απόδοση κατά 
µέσο όρο κοντά στα 6-7 τόνους ανά εκτάριο, το µα-
ροκινό προϊόν υπολογίζεται πως θα ξεπεράσει τους 
200.000 τόνους, αγγίζοντας τους 220.000 τόνους, 
αυξηµένο κατά 42% σε σχέση µε τον µέσο όρο της 
πενταετίας. Η τιµή αυτού ωστόσο θα είναι µειωµέ-
νη συγκριτικά µε τα 4,80 ευρώ το κιλό πέρυσι και 
θα κυµαίνεται στα 2,40 ευρώ µε 3,80 ευρώ το κιλό. 

«Οι µηδενικές βροχοπτώσεις από την έναρξη της 

συγκοµιδής σε συνδυασµό µε την απουσία του δά-
κου, έχουν έναν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του 
ελαιολάδου» αναφέρει ο Noureddine Ouazzani, δι-
ευθυντής του Agro-pôle Olivier. Αξίζει να σηµειω-
θεί, πως οι  φετινές επιδόσεις είναι αποτέλεσµα του 
«Σχεδίου Πράσινο Μαρόκο», που στόχο είχε τη βελ-
τίωση της εγχώριας παραγωγής µε γνώµονα τις ε-
ξαγωγές, οι οποίες, ειδικά στην περίπτωση των Η-
ΠΑ, είναι ικανοποιητικές.

Στην Τυνησία από την άλλη πλευρά, σηµειώνεται 
σηµαντική µείωση στην τιµή παραγωγού, µε τα επί-
πεδα να πέφτουν στα 2,50 ευρώ το κιλό από τα 3,50 
ευρώ που ήταν πέρυσι τον Ιανουάριο. Σε ό,τι αφο-
ρά τον όγκο της παραγωγής, φαίνεται πως ο στό-
χος των 140.000 τόνων µάλλον θα επιβεβαιωθεί, µε 
τη συγκοµιδή να βρίσκεται στο 70%. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΜΕ ΤΙΜΕΣ σχετικά αµετάβλητες δι-
απραγµατεύεται το ελαιόλαδο το τε-
λευταίο διάστηµα, όσο η ισπανική πα-
ραγωγή διοχετεύει µεγάλες ποσότη-
τες στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο οι 
παράγοντες της αγοράς διατηρούν 
την αισιοδοξία τους για ανάκαµψη 
της ζήτησης στο προσεχές διάστη-
µα. Ήδη στην Κρήτη έχει εκδηλω-

θεί µια κινητικότητα, η οποία δεν ε-
ντοπίζεται στις υπόλοιπες περιοχές. 
Σηµείο καµπής ο Απρίλιος ή ο Μά-
ιος σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του 
Χουάν Βιλάρ, αναλυτή και καθηγη-
τή του πανεπιστηµίου της Χαέν, µε 
την πορεία των τιµών να κρίνεται τό-
τε από τις πρώτες προβλέψεις της ε-
πόµενης συγκοµιδής.  

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ της Ελλάδας αναµένεται 
µικρότερη των αρχικών εκτιµήσεων 
που έκαναν λόγο 240.000 τόνους. 
Σύµφωνα µε το περιοδικό Mercacei, 
ο Ιταλός διαµεσολαβητής για ιταλι-
κές εταιρείες τυποποίησης, Λουιτζί-
νο Μαζέι, εκτιµά την παραγωγή της 
χώρας µας στους 170.000 τόνους, µε 

προβλήµατα ποιότητας. Υπογραµµί-
ζει δε πως δάκος και γλοιοσπόριο 
ευθύνονται για το χειρότερο απο-
τέλεσµα την τελευταία 30ετία, ενώ 
θεωρεί περιορισµένες τις εξαγωγι-
κές δυνατότητας της χώρας µε τον 
µεγαλύτερο όγκο να απορροφά η 
εγχώρια βιοµηχανία.

Η ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑ µόνη της ευθύνεται 
για το 78% της συνολικής παραγω-
γής της Ισπανίας, µε τις εκτιµήσεις 
να επιµένουν για έναν όγκο κοντά 
στους 1,6 εκατ. τόνους. Ωστόσο οι 
χαµηλές αποδόσεις του καρπού 
φέτος, σε συνδυασµό µε την καθυ-

στερηµένη έναρξη της συγκοµιδής 
λόγω βροχών κάνουν µερικούς να 
αµφισβητούν τα περιθώρια επίτευ-
ξης του στόχου αυτού. Οι ποσότη-
τες σε έξτρα παρθένο θα είναι και 
εκεί περιορισµένες, µε τον µεγα-
λύτερο όγκο να αφορά παρθένα.

ΕΛΑΦΡΩΣ ανοδικές τάσεις κατέ-
γραψαν οι τιµές παραγωγού στην 
Κρήτη, όπου όλο και περισσότε-
ροι συνεταιρισµοί βλέπουν τη ζή-
τηση για το ελαιόλαδό τους να 
ζωηρεύει, κλείνοντας συµφω-
νίες µε τιµές άνω των 3 ευρώ το 
κιλό. Στην υπόλοιπη χώρα ωστό-
σο οι τιµές και η ζήτηση παραµέ-

νουν αµετάβλητες το τελευταίο 
διάστηµα, έπειτα από µια µικρή 
πίεση  πριν τις γιορτές. Στη Λα-
κωνία η αγορά βρίσκεται σε χει-
µερία νάρκη, µε τους ξένους ε-
µπόρους ωστόσο να διατηρούν 
το ενδιαφέρον τους για την εκεί 
παραγωγή, µε τις τιµές να µην 
ξεπερνούν τα 3,50 ευρώ το κιλό.

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ η παραγωγή µε δυ-
σκολία θα ξεπεράσει τους 150.000 
τόνους, σύµφωνα µε παράγοντες 
της εκεί αγοράς, ωστόσο τα επί-
σηµα στοιχεία αναµένονται από 
µέρα σε µέρα. Η παγωνιά που έ-
πληξε τους ελαιώνες στις αρχές 
της άνοιξης του 2018, σε συνδυα-

σµό µε τον παράγοντα Xylella στη 
νότια Απουλία, είναι οι κύριοι ύ-
ποπτοι. Πολλά ελαιοτριβεία δεν 
άνοιξαν καν φέτος, ενώ µερικά 
λειτούργησαν µόλις για δυο µή-
νες. Οι τιµές παραµένουν σταθε-
ρές ξεκινώντας από τα 5 ευρώ έ-
ως τα 5,80 ευρώ το κιλό.  

ΥΨΗΛΗΣ ποιότητας ελαιόλαδο ανα-
µένουν οι Πορτογάλοι παραγωγοί 
ελαιολάδου, των οποίων ωστόσο  
η συγκοµιδή, η οποία πλησιάζει 
προς το τέλος της στις περισσότε-
ρες περιοχές, δεν θα επιτρέψει πο-
σότητες µεγαλύτερες των 100.000 

τόνων. Η απόδοση του καρπού θα 
είναι και εκεί περιορισµένη και µει-
ωµένη κατά 30% συγκριτικά µε πέ-
ρυσι. Η τιµή του έξτρα παρθένου ε-
λαιολάδου ξεκινά από τα 2,70 ευ-
ρώ το κιλό και φτάνει τα 3,30 ευρώ 
ανάλογα µε την ποιότητα.

Βλέψεις για τις ΗΠΑ έχουν 
οι Μαροκινοί παραγωγοί

1

3

5

2

4

6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

AGRO-PÔLE OLIVIER
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Τριπλή πίεση υφίστανται φέτος οι ελαιοπαραγωγοί 

Ο διευθυντής του Agro-pôle Olivier 
Noureddine Ouazzani.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΠΗΓΗ: MERCACEI

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΤΟΝΟΙ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
 2,70 � 3,30 ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

5 � 5,80

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
2,72 170.000

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΤΟΝΟΙ

2,70�3,30 

<100.000
ΤΟΝΟΙ

150.000

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 
1,6

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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Στο κενό πέφτουν οι προσπάθειες 
αντίδρασης της αγοράς
Το θέµα της συνολικής αντιµετώπισης των 
κόκκινων δανείων, το οποίο απασχολεί την αγορά 
και αντιµετωπίζεται ως µείζον καταλύτης που θα 
κρίνει την πορεία της, γίνεται πλέον σαφές ότι 
ανάγεται στο κορυφαίο ζήτηµα της δεύτερης 
αξιολόγησης που ξεκινά και επισήµως την επόµενη 
εβδοµάδα µε την κάθοδο των επικεφαλής των 
θεσµών στην Αθήνα. Αυτό σε συνδυασµό µε το 
τραπεζικό σφυροκόπηµα, ρίχνουν το 
Χρηµατιστήριο µε τον Γενικό ∆είκτη να σηµειώνει 
απώλειες καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας.  

ΣΕΛΟΝΤΑ: Μετά από αίτηµα 
που υπέβαλαν (9/1/2019) 
µέτοχοι που εκπροσωπούν το 

9,47% του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», αναβάλλεται η 
γενική συνέλευση και λήψης απόφασης 
επί των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης 
για την 29η Ιανουαρίου 2019.

AΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Η 
Aγροτικός Οίκος Σπύρου ανακοίνωσε 
ότι κατά την επαναληπτική, µετά από 
αναβολή έκτακτη συνέλευση 
(9/1/2019) των Μετόχων της 
αποφασίστηκε µε απαρτία 57,74% 
και οµόφωνη πλειοψηφία η µη 
εκλογή νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, καθώς η εταιρία θα 
συνεχίσει την εκπροσώπησή της 
από το παρόν ∆Σ, η θητεία του 
οποίου λήγει την 30/06/20.

LIDL HELLAS: H Lidl Ελλάς διανύει 
πλέον 20 χρόνια επιτυχηµένης 
παρουσίας στην Ελλάδα. Ξεκινώντας 
µε 425 εργαζόµενους το 1999, 
έχει πλέον ξεπεράσει τους 5.500, 
προγραµµατίζοντας να φθάσουν το 
2019 τους 6.000. Από 1η Μαρτίου 
2019 θα εφαρµόσει µια νέα 
µισθολογική πολιτική που θα έχει ως 
αποτέλεσµα την αύξηση των απολαβών 
και κατά συνέπεια την αυξηµένη 
επένδυση σε µισθούς κατά 5,3%.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:Την στήριξη 
της στους τους πυρόπληκτους της 
Ανατολικής Αττικής δείχνει η ΑΒ 
Βασιλόπουλος. Στο πλαίσιο αυτό 
πρόσφερε 2.700 τεµάχια σε τρόφιµα, 
ξηρά τροφή, είδη υγιεινής στους 
κατοίκους του ∆ήµου Μαραθώνα και 
800 τεµάχια του ∆ήµου Ραφήνας.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η βελτιωµένη εµπιστοσύνη µεταξύ Α-
θήνας και πιστωτών οδήγησε στα µέτρα 
για την ελάφρυνση χρέους, γεγονός που 
σε συνδυασµό µε το τέλος της περιόδου 
των µνηµονίων τον Αύγουστο του 2018 
και της καλύτερης δηµοσιονοµικής από-
δοσης, συνέβαλε στο να αποκατασταθεί 
σε κάποιο βαθµό η εµπιστοσύνη των ξέ-
νων επενδυτών στην ελληνική οικονοµία. 

Αυτό διαπιστώνει σε έκθεση της η Citi που 
επισηµαίνει ότι η µεταρρυθµιστική αδυνα-
µία επιµένει, ενώ υπογραµµίζει το θετικό 
ρίσκο των πρόωρων εκλογών την άνοιξη. 
Σύµφωνα µε τον οίκο, η βελτίωση της οι-
κονοµίας έχει βοηθήσει το ΣΥΡΙΖΑ να ανε-
βάσει τα ποσοστά του από τα χαµηλά του 
2017, τα οποία εντούτοις δεν αρκούν βά-
σει των δηµοσκοπήσεων για να ξεπεράσει 
τη Νέα ∆ηµοκρατία. Στην ανάλυση της, η 
Citi αναφέρει ότι µια συντηρητική κυβέρ-
νηση στην Αθήνα θα είναι πιο φιλική για 

τις αγορές και το επιχειρείν σε σχέση µε τον 
υφιστάµενο κυβερνητικό συνασπισµό, αν 
και αναµένεται δύσκολος ο σχηµατισµός 
κυβέρνησης δεδοµένου του κατακερµατι-
σµού στο ελληνικό κοινοβούλιο. Άνολογη 
εκτίµηση εκφράζει και η Morgan Stanley. 
Αναλύσεις στο διεθνή τύπο µιλούν για προ-
ώρες εκλογές, µεταξύ των οποίων και η Bild 
που θεωρεί ότι θα διεξαχθούν πριν από το 
καλοκαίρι, καθώς η κυβέρνηση δεν διαθέ-
τει την απαιτούµενη δύναµη και ο Αλέξης 
Τσίπρας δεν θέλει να περιµένει.

Στο µάκρο περιβάλλον, σύµφωνα µε 
την Capital Economics, τα οµόλογα θα 
αναδειχθούν φέτος στο ασφαλέστερο 
καταφύγιο για τους επενδυτές, καθώς 
οι µεγάλες οικονοµίες κατεβάζουν τα-
χύτητα, οι κεντρικές τράπεζες µεταθέ-
τουν ή ανατρέπουν τα σχέδιά τους για 
τα επιτόκια και οι αγορές µετοχών ετοι-
µάζονται για νέα «αιµορραγία». 

McDonald’s
Η Premier Capital ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
διευρύνει την ανάπτυξη του δικτύου 
McDonald’s στην Ελλάδα, µε δύο νέα 
καταστήµατα σε Αθήνα (Χαλάνδρι, 
Νοµισµατοκοπείο) και Λάρισα (επί της 
παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών- Θεσσαλονίκης), 
επένδυσης 3,1 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας 
τον αριθµό των εστιατορίων της σε 24. 
Στόχος, άλλα εννέα µέσα στην επόµενη 
3ετία ύψους 10,5 εκατ. ευρώ.

Λουμίδης
Τιµητική διάκριση για τη µακρά και 
πολύτιµη προσφορά της οικογένειας 
Λουµίδη στον κόσµο του Εµπορίου και 
του Επιχειρείν απένειµε το Ε.Β.Ε.Π. 
σε εκδήλωση για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας των 
παραγωγικών φορέων του Πειραιά. Στην 
εκδήλωση αποφασίστηκε οµόφωνα η 
απονοµή της τιµητικής διάκρισης στο 
πρόσωπο του προέδρου Άρη Λουµίδη.

Ξένοι οίκοι πιέζουν 
για πρόωρες εκλογές

 Θετικό ρίσκο οι εκλογές στην Ελλάδα άνοιξη 
 Ασφαλέστερο καταφύγιο φέτος τα ομόλογα 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
616,96
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2600 17,12%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,3840 9,71%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 0,2560 9,40%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 0,9750 8,33%

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0,2140 6,47%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦ. & ΣΠΙΤ. 0,0240 - 20,00% 

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ 0,2240 - 19,42%

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 0,0320 - 18,99%

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 0,2520 - 12,50%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,1350 - 9,40%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 24.191,31 - 0,065%
 NASDAQ Comp 7.034,69 + 0,15 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.067,42 - 0,32%
Λονδίνο FTSE 100 6.818,47 - 0,64%
Φρανκφούρτη DAX-30 10.912,54 - 0,17%
Παρίσι CAC-40 4.790,91 - 0,41%
Ζυρίχη SMI 8.897,00 + 0,26 %
Τόκιο NIKKEI-225 20.402,27 - 0,20%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 2,5 19.12.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 24.12.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,118 24.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,365  24.08.2018
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Οι σχετικές υποχρεώσεις για την τήρηση 
βιβλίων των νεοεισερχόμενων αγροτών

Τ
ο τελευταίο διάστηµα επανήλθε στο προσκή-
νιο και γράφεται κατά κόρον σε πολλές ε-
φηµερίδες, sites (και όχι µόνο) ότι οι νεο-
εισερχόµενοι αγρότες είναι υποχρεωµένοι 

να τηρούν βιβλία, προκειµένου να µπορέσουν να τύ-
χουν της λήψης βεβαίωσης του νεοεισερχόµενου στον 

αγροτικό τοµέα. Φυσικά κάτι τέτοιο 
δεν ισχύει (ποτέ δεν ίσχυε). Ας δού-
µε το γιατί: Στις 26 Μαρτίου 2018 δη-
µοσιεύθηκε από το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, η απόφαση µε αρ. 
πρωτ. 156/46178 µε θέµα «∆ιευκρι-
νήσεις σχετικά µε την χορήγηση βε-
βαίωσης ΜΑΑΕ σε νεοεισερχόµενους 
στον αγροτικό τοµέα και την υποχρέ-
ωση τήρησης λογιστικών βιβλίων»

Η εν λόγω απόφαση ορίζει: 
1. Στην §α: «α) Σύµφωνα µε τις δι-

ατάξεις της παρ.1, περ. α) και β) του 
άρθρου 2 του ν. 3874/2010, (Α΄151), 
ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέ-
πει να πληρούνται σωρευτικά για να 
χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελ-
µατίας αγρότης, µεταξύ αυτών και η 
υποπερίπτωση αε) «τηρεί λογιστικά 
βιβλία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία»

2. Στην §β: «….Εποµένως και ο νε-
οεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, 
υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης 

λογιστικών βιβλίων».
3. Στην §γ: «γ) Περαιτέρω µε το 1289/70109/28-06-

2017 Α∆Α: ΩΛ∆Ξ4653ΠΓ-Γ∆9 έγγραφο της υπηρεσίας 
µας, δίδονται διευκρινήσεις σχετικά µε την υποχρέω-
ση της τήρησης των λογιστικών βιβλίων».  

ΚΑΜΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Τι λέει η παραπάνω απόφαση 1289; Το αυτονόη-

το: επικαλείται το νόµο του υπουργείου Οικονοµικών 
(ν.4389/2016), ο οποίος µε το άρ-
θρο 65 ορίζει τα κριτήρια που πρέ-
πει να πληροί κάποιος, προκειµένου 
να θεωρείται κατ’ επάγγελµα αγρό-

της. ∆ιευκρινίζεται πως, ένας αγρότης µπορεί να είναι 
ενταγµένος είτε στο ειδικό είτε το κανονικό καθεστώς, 
χωρίς αυτό να του δηµιουργεί πρόβληµα στην ιδιότη-
τα του κατ’ επάγγελµα αγρότη. Για τους νεοεισερχόµε-
νους τον αγροτικό τοµέα, δεν προβλέπεται κάποια ειδι-
κή αντιµετώπιση ή κάποια επιπλέον κριτήρια ένταξης. 

Επανέρχοµαι στην απόφαση της 26.03.18 η οποία έχει 
δηµιουργήσει ντόρο για το τίποτε και από του πουθενά. 
Η χειρότερη παραπληροφόρηση γίνεται όταν κάποιοι, 
παίρνουν αποσπασµατικά λέξεις ή προτάσεις από κεί-
µενο και τις χρησιµοποιούν ως τίτλους δηµοσιευµάτων. 

Το ίδιο έχει συµβεί κι εδώ και ήταν η αφορµή να γρά-
ψω το σηµερινό µου άρθρο: ο τίτλος δηµοσιεύµατος σε 
τοπικό επαρχιακό τύπο ήταν: «Υποχρεωτική η τήρηση 
λογιστικών βιβλίων για νεοεισερχόµενους στον αγρο-
τικό τοµέα», κάτι που δεν ισχύει.

Γράφει λοιπόν η εν λόγω απόφαση: «Εκ των παρα-
πάνω διαλαµβανοµένων για να χαρακτηρισθεί κάποιος 
νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα θα πρέπει να 
πληροί τις προϋποθέσεις του επαγγελµατία αγρότη, ε-
ποµένως και της τήρησης λογιστικών βιβλίων σύµφω-
να µε το 1289/70109/28-06-2017 έγγραφο µας, εκτός 

της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και του κριτη-
ρίου του εισοδήµατος».

ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ:
1. Οι νεοεισερχόµενοι αγρότες έχουν τις ίδιες υπο-

χρεώσεις, µε όλους όσους έχουν αγροτικά εισοδήµατα.
2. Για να θεωρηθεί κάποιος κατ’ επάγγελµα αγρότης 

θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 65 του νό-
µου 4389/16 τα είναι: α) Να έχεις αγροτική εκµετάλ-
λευση, β) να είσαι γραµµένος στον ΟΓΑ, γ) να διαθέ-
τεις το 30% του συνολικού σου χρόνου, δ) να έχεις κά-
νει δήλωση καλλιέργειας και ε) να είναι η εκµετάλλευ-
ση ασφαλισµένη στον ΕΛΓΑ. 

3. Οι νεοεισερχόµενοι για την ένταξη τους στα βιβλία, 
υποχρεώνονται από τις διατάξεις του Οικονοµικών και 
συγκεκριµένα από την ΠΟΛ.1201/16η οποία ορίζει ό-
τι: «όσοι την προηγούµενη χρονιά έχουν εισπράξει επι-
δοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ, υποχρεούνται να εντα-
χθούν στο κανονικό καθεστώς από 01.01 του εποµέ-
νου έτους, ανεξάρτητα τι αφορούν οι επιδοτήσεις αυτές.

4. Αυτό σηµαίνει ότι: όσοι νέοι αγρότες, το 2018 εισέ-
πραξαν επιδότηση νεοεισερχόµενων αγροτών (ή όπως 
αλλιώς ονοµάζεται) υποχρεούνται από 01.01.19 να εί-
ναι ενταγµένοι στο κανονικό καθεστώς, (προλαβαίνουν 
ακόµη, η ένταξη χωρίς πρόστιµο είναι µέχρι 30.01.19).

5. Όσοι έχουν αυτή την υποχρέωση και δεν έχουν ε-
νταχθεί, θα πρέπει άµεσα να απευθυνθούν στις ∆.Ο.Υ. 
και να ενταχθούν εκπρόθεσµα από 01.01.18 στο κανο-
νικό καθεστώς των αγροτών.

6. Όσοι εισέπραξαν το 2017 επιδότηση νεοεισερχόµε-
νων αγροτών άνω των 5.000 ευρώ και δεν εντάχθηκαν 
στο κανονικό καθεστώς, να το κάνουν άµεσα από την 
01.01.18 µε τα προβλεπόµενα πρόστιµα. Σε περίπτω-
ση ελέγχου τα πρόστιµα είναι κατά πολύ µεγαλύτερα.

7. Όσοι δεν το κάνουν από το προβλεπόµενο διά-
στηµα αλλά αργότερα (για να αποφύγουν το πρόστι-
µο των 100 ευρώ της εκπρόθεσµης ένταξης), σε περί-
πτωση ελέγχου κινδυνεύουν µε πρόστιµο 2.50 ευρώ.

Τέλος, να ξεκαθαρίσουµε ότι: άλλο οι επιδοτήσεις 
που φορολογούνται και άλλο οι επιδοτήσεις που υπο-
χρεώνουν έναν αγρότη να ενταχθεί στα βιβλία ή όχι.  

Όπως όλοι
Για τους νεοεισερχόµε-
νους δεν προβλέπεται 
ειδική αντιµετώπιση 
ή επιπλέον κριτήρια

Υπάρχει διαφορά
Άλλο οι επιδοτήσεις που 
φορολογούνται κι άλλο 

εκείνες που υποχρεώνουν 
την ένταξη στα βιβλία

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ»
Αλλάζει ξανά ο τρόπος 

αναγνώρισης της δαπάνης των 
ασφαλιστικών εισφορών. 

Πλέον, θα αναγνωρίζονται 
στο έτος που καταβάλλονται. 
Έτσι, µπορείς να µεταφέρεις 

δαπάνη σε επόµενο έτος.

Αλλάξτε τον τρόπο φορολόγησης 
των αγροτικών επιδοτήσεων

Πλέον πρέπει να αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης 
των επιδοτήσεων. Είναι περισσότερο 
επιβεβληµένο από ποτέ, οι επιδοτήσεις να 
φορολογούνται στο χρόνο είσπραξης και όχι 
στο έτος που ανήκουν. Μέχρι να γίνει αυτό, 
θα έχουµε σε ετήσια βάση συµπληρωµατικές 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος. 





ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

10η απονοµή βραβείων 
«Αγρότης της Χρονιάς»  

από την εφηµερίδα 
Agrenda

Σάββατο 19 Ιανουαρίου,  
αρχοντικό  Κινστέρνα 

στη Μονεµβασιά

Η εφημερίδα Agrenda και η Οργανωτική Επιτροπή 

του θεσμού «Aγρότης της Χρονιάς», σας προσκαλούν 

στην τελετή απονομής των Βραβείων 2019.

Η διοργάνωση αναδεικνύει πρόσωπα και πρωτοβουλίες 

με σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη, ζωηρή παρουσία 

και συνεισφορά στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής 

και δράση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας

Αναστασία Στασινού Τ. 210 3232905 | 697 3833032 | stasinou@agronews.gr

Kinsterna Hotel    Μονεμβασιά

19 01 2019  10:00 π.μ.
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Όλα είναι έτοιµα για τη µεγάλη ετήσια γιορτή 

του «Αγρότη της Χρονιάς». 

Τα βραβεία θεσµός που έχει καθιερώσει 

η εφηµερίδα Agrenda, αναδεικνύοντας την  

απονοµή τους σε ηµέρα γιορτής για όλους τους 

αγρότες, συνδέονται φέτος µε την ιστορική περιοχή 

της Μονεµβασιάς και το φιλόξενο αρχοντικό 

Κινστέρνα. Η ολοήµερη εκδήλωση συζητήσεων 

και απονοµής των βραβείων έχει προγραµµατισθεί  

για το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί 

στις αίθουσες του αρχοντικού.   

Σε έναν τόπο µε άµεση αναφορά στην αγροτική 

παραγωγή, όπου κυριαρχούν αιωνόβιες ελιές και 

παραδοσιακοί αµπελώνες, ο «Αγρότης της Χρονιάς»   

έρχεται να ξεδιπλώσει τις αρετές της ελληνικής 

γεωργίας και να αναδείξει λαµπρά  παραδείγµατα 

πρωταγωνιστών του αγροτικού γίγνεσθαι.  

Κεντρικός οµιλητής στη φετινή εκδήλωση του «Αγρότη 

της Χρονιάς»  θα είναι ο γενικός γραµµατέας του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και καθηγητής του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθήνας, Χαράλαµπος 

Κασίµης,  ο οποίος θα εστιάσει σε θέµατα Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής και Προγραµµάτων Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Στη διάρκεια της Ηµερίδας, επίλεκτα 

µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, στελέχη  

του τραπεζικού τοµέα, παράγοντες της αγοράς 

µηχανηµάτων και τεχνοκράτες  από τον κλάδο 

των αγροτικών εφοδίων, κυρίως δε, καταξιωµένοι 

για τη δουλειά τους αγρότες και κτηνοτρόφοι 

θα κληθούν να αναπτύξουν ενδιαφέρουσες 

θεµατικές ενότητες και να αναπτύξουν συγκεκριµένα 

επιχειρηµατικά projects. 

Η εκδήλωση θα κλείσει µε την απονοµή των τριών 

βραβείων:

-Αγρότης της Χρονιάς

-Κτηνοτροφική Εκµετάλλευση της Χρονιάς

-Συλλογική Προσπάθεια της Χρονιάς

Θα απονεµηθούν επίσης δύο τιµητικές διακρίσεις σε 

πρόσωπα και πρωτοβουλίες µε καταξιωµένη παρουσία 

και ιδιαίτερη συµβολή στα αγροτικά δρώµενα.  



Κοινή Αγροτική Πολιτική, 

προγράµµατα, τεχνολογικές 

εξελίξεις και οργάνωση 

εκµεταλλεύσεων   

Πρώτο
Μέρος

∆εύτερο
Μέρος

Χαράλαµπος Κασίµης 
Κοινή Αγροτική Πολιτική και 
Αναπτυξιακά Προγράµµατα  

Νικόλαος ∆αλέζιος
Γεωργία και Νέες Τεχνολογίες

Iάκωβος Γιαννακλής
Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα   

Νίκος Βαλλής
Οργανώσεις Παραγωγών

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
9:30 - 10:00 π.µ.

ΕΝΑΡΞΗ | 11:30 π.µ.

ΕΝΑΡΞΗ | 14:00 µ.µ.

ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
 10:00 π.µ .

Συντονιστής: Γιάννης Πανάγος

Συντονιστής: Γιάννης Πανάγος

Συντονιστής: Στέλιος ∆ρυς

Συντονιστής: Μωρίς Σιακκής

19  01  2019  | 10:00 π.μ.

Kinsterna Hotel  |  Μονεμβασιά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

PROJECTS
Φωτεινή Ποριαζή
Παξιµάδια Λήµνου 

Στέργιος Σαλαµουσάς
 Όσπρια Λήµνου 

Γιώργος Τσιµπίδης
Οινοποίηση στη Μονεµβασιά

Ανδρέας Λύρας
Κρεµµύδια Βατικιώτικα 

Κωνσταντίνος Ασκούνης
Λακωνικό ελαιόλαδο

Μαρίνος Μπερέτσος
Προγράµµατα Leader

Επιχειρηµατικές 

πρωτοβουλίες µε σαφή 

αναφορά στην αγροτική 

παραγωγή και συµβολή 

στην τοπική ανάπτυξη  

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ  |  ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
13:00 Μ.Μ.

Ο τοµέας της ελιάς 

και του ελαιολάδου και 

οι προκλήσεις από τις οποίες 

προσδιορίζεται η παρουσία 

στις διεθνείς αγορές   

Άρης Κεφαλογιάννης
Αγορές και Branding 

Γεώργιος Κουµπούρης
Πιστοποίηση Ποικιλιών 

Άγγελος Μοχλούλης
Τεχνολογία και Περιβάλλον

Μανώλης Γιαννούλης
∆ιεπαγγελµατική Ελαιολάδου  

Γιώργος Κωνσταντόπουλος
Εξαγωγές και Επιτραπέζια Ελιά 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Αγρότης 
της Χρονιάς

Συλλογική 
Προσπάθεια
της Χρονιάς

Kτηνοτροφική 
Εκµετάλλευση
της Χρονιάς

Τιµητικές
∆ιακρίσεις

ΕΝΑΡΞΗ 15:00 µ.µ.
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Οι δέκα κορυφαίοι κίνδυνοι 
επιχειρήσεων για την Allianz

 Το βαρόμετρο για το 2019 ενσωματώνει απόψεις ειδικών από 86 χώρες
 Στην Ελλάδα μεγαλύτερος φόβος η αλλαγή νομοθεσίας και πλαισίου

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Tα κυβερνοσυµβάντα και η διακοπή της επιχειρη-
µατικής δραστηριότητας αποτελούν τους δύο κο-
ρυφαίους κινδύνους για τις επιχειρήσεις παγκο-
σµίως, ακολουθούµενα από την πυρκαγιά και τις 
φυσικές καταστροφές, όπως προκύπτει από την 
ετήσια έρευνα της Allianz. Σύµφωνα µε το Βαρό-
µετρο της Allianz για το 2019, η  διακοπή εργα-
σιών παραµένει για 7η χρονιά η σηµαντικότερη 
απειλή για τις επιχειρήσεις και δη µετά από κυ-
βερνοεπίθεση παγκοσµίως και είναι ο µεγαλύτε-
ρος κίνδυνος σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, 
η Γερµανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Κίνα. 

Μάλιστα, σύµφωνα µε το Center for Strategic 
and International Studies, το έγκληµα στον κυ-
βερνοχώρο κοστίζει σήµερα περίπου 600 δισ. 
δολάρια ετησίως, από 445 δισ. δολάρια το 2014.

Επίσης, η συνεχιζόµενη αβεβαιότητα σχετικά µε 
το Brexit, τους παγκόσµιους εµπορικούς πολέµους 
και τους δασµούς πυροδοτούν τις εταιρικές ανησυ-

χίες σχετικά µε τις αλλαγές στη νοµοθεσία και το 
ρυθµιστικό πλαίσιο (4η θέση). Στη λίστα της κα-
τάταξης των επιχειρηµατικών κινδύνων στην 5η 
θέση συναντάµε τις εξελίξεις της αγοράς (π.χ. µε-
ταβλητότητα, εντατικοποίηση του ανταγωνισµού/
νεοεισερχόµενοι παίκτες, εξαγορές και συγχωνεύ-
σεις, στασιµότητα και διακυµάνσεις της αγοράς).

Βάση της λίστας, η κλιµατική αλλαγή σκαρφά-
λωσε στην 8η θέση, ενώ η έλλειψη εξειδικευµένου 
εργατικού δυναµικού εµφανίζεται για πρώτη φορά 
µεταξύ των 10 κορυφαίων κινδύνων παγκοσµίως.

Στην Ελλάδα, στην πρώτη θέση των κορυφαίων 
επιχειρηµατικών κινδύνων παραµένουν οι αλλα-
γές στη νοµοθεσία και το ρυθµιστικό πλαίσιο (π.χ. 
εµπορικοί πόλεµοι και δασµοί, οικονοµικές κυρώ-
σεις, προστατευτισµός, Brexit, διάλυση της ευρωζώ-
νης), ενώ στην 2η θέση, οι εξελίξεις της αγοράς (π.χ. 
µεταβλητότητα, εντατικοποίηση του ανταγωνισµού/ 
νεοεισερχόµενοι παίκτες, εξαγορές και συγχωνεύ-
σεις, στασιµότητα και διακυµάνσεις της αγοράς).

Στην 3η θέση της κατάταξης οι πυρκαγιές, Μακρο-
οικονοµικές εξελίξεις και οι φυσικές καταστροφές.

Αναταράξεις σε κτηνοτρόφους, στη βιοµηχα-
νία και παραγωγούς ζωοτροφών προκαλεί η 
εξάπλωση των κρουσµάτων αφρικανικής πα-
νώλης σε χοιροτροφικές µονάδες στην Κίνα.

Συγκεκριµένα, η Κίνα φέτος έχει σφαγιάσει 
916.000 χοίρους σε συνέχεια των εκατό κρουσµά-
των που διαπιστώθηκαν στη χώρα τον περασµένο 
Αύγουστο, σύµφωνα µε ανακοίνωση του κινεζικού 
Υπουργείου, την ώρα που θεωρείται ότι η ασθένεια 
εξαπλώνεται και σε νέες περιοχές και µεγαλύτερες 
φάρµες. Σύµφωνα το Reuters, 24 περιοχές έχουν 
πληγεί το διάστηµα, δηµιουργώντας αρνητικές 
συνθήκες για τη σηµαντικότερη χώρα στο εµπό-
ριο χοιρινού και τους συναφείς µε αυτό κλάδους. 

Μάλιστα, το γεγονός ότι χιλιάδες ζώα θανα-
τώνονται στις φάρµες που έχουν προσβληθεί, 
οδηγεί πολλούς κτηνοτρόφους να εγκαταλεί-
ψουν το επάγγελµα εξαιτίας των συνεπειών 
που υφίστανται ως απόρροια της ασθένειας 
στις τιµές και το εµπόριο, παρατήρησε η Pan 
Chenjun, αναλύτρια της Rabobank. 

Μάλιστα, η ίδια εκτιµά, ότι η ρευστοποίηση στην 
οποία προβαίνουν οι θεωρούµενοι µικροί αγρότες 
και η αργή ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου στις 
µεγάλες φάρµες ενδέχεται να οδηγήσει σε µείωση 
των κοπαδιών χοίρων στη χώρα κατά 20% το 2019. 
Ακόµη, οι επιπτώσεις της νόσου γίνονται αισθητές 
και στον κλάδο της σίτισης των ζώων. 

Παρενέργειες σε κτηνοτρόφους, βιομηχανία και 
συμβόλαια ζωοτροφών φέρνει η πανώλη χοίρων 

Η BASF στα ιδρυτικά µέλη 
µιας παγκόσµιας συµµαχίας

Η BASF έγινε ιδρυτικό µέλος µιας 
παγκόσµιας συµµαχίας περίπου 30 

εταιρειών µε στόχο την προώθηση λύσεων που 
µειώνουν και εξαλείφουν τα πλαστικά απόβλητα στο 
περιβάλλον και ιδιαίτερα στις θάλασσες. Η Συµµαχία 
για την εξάλειψη της ρύπανσης από πλαστικά 
απόβλητα έχει δεσµεύσει πάνω από 1 δισ. δολάρια 
µε το στόχο να επενδύσει 1,5 δισ. δολάρια τα 
επόµενα πέντε χρόνια, για να βοηθήσει να µπει ένα 
τέλος στα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον. 

Το shutdown δεν διακόπτει 
τις εµπορικές διαπραγµατεύσεις
Το Γραφείο του Αµερικανού Εµπορικού 
Αντιπροσώπου (USTR) ενηµερωνει ότι οι 
λειτουργίες του, συµπεριλαµβανοµένων των 
εµπορικών διαπραγµατεύσεων, θα συνεχιστούν, 
παρά τη µερική διακοπή της κυβέρνησης. «Το 
USTR έχει θέσει σε εφαρµογή το σχέδιο 
χρηµατοδότησης έκτακτης ανάγκης», ανέφερε η 
υπηρεσία σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Κορυφαία θέση για την καµπάνια 
MILKO µε Αντετοκούνµπο
Tο MILKO βραβεύτηκε πρόσφατα στο YouTube 
Pulse, για την καµπάνια animation «Giannis Needs 
Milko», που σκαρφάλωσε στη 2η θέση του 
YouTube Ads Leaderboard 2018. Το MILKO και 
ο Γιάννης Αντετοκούνµπο, ο οποίος από το 2014 
είναι ο πρεσβευτής καµπάνιας της εταιρείας, 
ταράζουν τα νερά µε µια απρόβλεπτη και 
πρωτοποριακή επικοινωνία σε µορφή animation.

Tο έγκληµα στον 
κυβερνοχώρο 
κοστίζει σήµερα 
περίπου 600 δις 
δολάρια ετησίως, 
από 445 δις 
δολάρια το 2014.

Να σηµειωθεί ότι λόγω της 
νόσου η Κίνα είχε σφαγιάσει 
γύρω στα 700 εκατοµµύρια 

χοίρους το 2017. 

Τις απόψεις 
συνολικά 2.415 
εµπειρογνωµόνων 
από 86 χώρες, 
έλαβε υπόψη της η 
έρευνα της Allianz.

ΝΕΑ
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Κονδύλι 
191 εκατ.
για προώθηση 
αγροτικών 
προϊόντων ΕΕ
Την έναρξη υποβολής 
προτάσεων για 
προγράµµατα προώθησης 
ευρωπαϊκών αγροτικών 
προϊόντων σε ολόκληρο 
τον κόσµο και εντός της 
ΕΕ, ύψους 191,6 εκατ. 
ευρώ για το 2019, 
ανακοίνωσε η Κοµισιόν. 
Πέρυσι το αντίστοιχο 
ποσό ανήλθε στα 179 
εκατ. ευρώ.  Οι αιτήσεις 
για έγκριση πρέπει να 
υποβληθούν έως τις 16 
Απριλίου 2019 στον 
αρµόδιο Εκτελεστικό 
Οργανισµό Καταναλωτών, 
Υγείας, Γεωργίας και 
Τροφίµων της ΕΕ 
(CHAFEA), µε τους 
δικαιούχους να 
ανακοινώνονται το 
Φθινόπωρο. Η συµµετοχή 
της Ε.Ε. στις επιλέξιµες 
δαπάνες είναι 70-80%, 
το υπόλοιπο ποσοστό 
καλύπτεται από τις 
προτείνουσες 
οργανώσεις.
Από το παραπάνω ποσό, 
περίπου 89 εκατ ευρώ θα 
διατεθούν σε εκστρατείες 
σε χώρες µε υψηλή 
ανάπτυξη όπως είναι 
ο Καναδάς, η Κίνα, η 
Κολοµβία, η Ιαπωνία, 
η Κορέα, το Μεξικό και 
οι Ηνωµένες Πολιτείες, 
δίνοντας έµφαση στην 
προώθηση 
συγκεκριµένων 
προϊόντων, όπως οι 
επιτραπέζιες ελιές.
Στην χώρα µας σχετική 
ενηµερωτική ηµερίδα 
θα διοργανωθεί από το 
υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης στα τέλη 
Φεβρουαρίου.

Βραβεία σε κτηνοτρόφους που ξε-
χώρισαν για την ποιότητα στο γά-
λα απένειµε η γαλακτοβιοµηχανία  
Όλυµπος. «Οι άνθρωποι της ελλη-
νικής υπαίθρου, που µοχθούν κα-
θηµερινά για την προµήθεια του 
υψηλής διατροφικής αξίας γάλα 
ΟΛΥΜΠΟΣ, τιµήθηκαν από τη δι-
οίκηση της εταιρείας στα πρόσω-
πα 25 συναδέλφων τους που ξε-
χώρισαν για την ποιότητα του γά-
λακτος», αναφέρει σχετική ανακοί-
νωση της εταιρείας. Η τιµητική δι-
άκριση συνοδεύονταν από χρηµα-
τικά έπαθλα των 5.000 και 10.000 
ευρώ για τον καθένα.

Τα ονόµατα των βραβευθέντων 
είναι τα εξής: Βουλγαρίδης Χρήστος, 
Καζάνας ∆ηµήτριος, Μαστοργιάν-
νης ∆ηµήτριος, Μπουνταλάς Μιχα-
ήλ, Τούσκας Θωµάς, Βέρρας Αθανά-
σιος, Βλαχοδήµος ∆ηµήτριος, Βλα-
χόπουλος Ιωάννης, Γκανέτσας Αθα-
νάσιος, ∆ήµου Α., Κουτίδης ∆ηµήτρι-
ος, Κυπίρτογλου Σταύρος, Λειβαδί-
της Σπυρίδων, Βαβλιάρας Κων/νος, 
Ζησόπουλος Ηρακλής,Καλόγηρος 
Κων/νος. Κωνσταντινίδης Κων/νος, 
Μπαρµπαγιάννης Αθ., Νερατζάκης 
Αναστάσιος, Ορφανίδης Στέργιος, 
Σαίτης ∆ηµήτριος, Τσιγάρας Κων/
νος, Ψυρρής Βασίλειος.

Η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση 
που δέχεται για το ΘΕΟΝΗ φυ-
σικό µεταλλικό νερό, τόσο από 
την εγχώρια όσο και από τη δι-
εθνή αγορά, οδήγησε την ΑΗΒ 
Γκρουπ σε µία νέα επιτυχηµένη 
επένδυση για τη δηµιουργία δεύ-
τερης γραµµής παραγωγής, στη 
Βατσουνιά Καρδίτσας.

Σχετικά µε την επένδυση αυτή, 
ο πρόεδρος και διευθύνων σύµ-
βουλος της ΑΗΒ Γκρουπ, ∆ηµή-
τρης Τσέλιος δήλωσε ότι «Είµα-
στε υπερήφανοι για το νέο µεγά-
λο βήµα. Η επέκταση της γραµµής 
παραγωγής ανοίγει νέους ορίζο-
ντες για το νερό ΘΕΟΝΗ και προ-
οικονοµεί ένα µέλλον στο οποίο 
θα συνεχίσουµε να ανταποκρινό-
µαστε µε συνέπεια στις ανάγκες 
και τις νέες προκλήσεις καθώς και 
να έχουµε ακόµα µεγαλύτερη πα-
ρουσία τόσο στις αγορές του εσω-
τερικού όσο και του εξωτερικού».

Η Όλυμπος βράβευσε
25 κτηνοτρόφους

Νέα γραμμή
παραγωγής 
για το νερό 
ΘΕΟΝΗ

O εµπορικός πόλεµος χτυπά την Tyson Foods

Η Tyson Foods αισθάνεται την πίεση από τον εµπορικό πόλεµο και από µια 
ρευστή αγορά στα αγροτικά εµπορεύµατα, που έχει ως αποτέλεσµα οι τιµές 
του κρέατος να υποχωρούν. Όντας η µεγαλύτερη εταιρεία επεξεργασίας 
κρέατος στον κόσµο, µε θυγατρικές όπως η Hillshire Farms, η Jimmy Dean 
και η Ball Park, η Tyson Foods επηρεάστηκε αρνητικά, σύµφωνα µε το 
axios.com, κυρίως εξαιτίας της αβεβαιότητας που δηµιούργησε η επιβολή 
δασµών συν την όλο και µεγαλύτερη εξάρτηση της βιοµηχανίας κρέατος από 
τις εξαγωγές από χώρες όπως το Μεξικό και η Κίνα, µε τις µετοχές της να 
υποχωρούν την περσινή χρονιά σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25%. 

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό 
ΘΕΟΝΗ έλαβε για πέµπτη  

συνεχή χρονιά το περασµένο 
καλοκαίρι τα τρία Χρυσά 

Αστέρια του Superior Taste 
Award, για την ανώτερη και 

ξεχωριστή του γεύση.

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

16%
2016

25%
2017



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Το πρώτο φυσικοχηµικό τείχος 
προστασίας απέναντι στις ασθέ-
νειες του ξύλου της αµπέλου α-
νέπτυξε και θέτει σε εφαρµογή η 
BASF, µε σκοπό να καλύψει προ-
ληπτικά τα υγιή πρέµνα της α-
µπέλου, αφού οι ανοικτές πλη-
γές που προκύπτουν µετά από το 
κλάδεµα µπορούν να προσελκύ-
σουν τα παθογόνα της ίσκας και 
άλλων ασθενειών.

Σε ειδική εκδήλωση τη Τετάρ-
τη 16 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο 
Alkyon Resort Hotel & Spa στο Βρα-
χάτι Κορινθίας, η BASF παροουσί-
ασε το Tessior System που αποτε-
λεί προϊόν συνεργασίας της µε τις 
εταιρείες MESTO και FELCO. Πρό-
κειται για ένα προϊόν ψεκασµού 
που περιέχει 2 αναγνωρισµένες 
χηµικές ουσίες, το Pyraclostrobin 
και το Boscalid, καθώς και ένα ε-
ξελιγµένο φυσικό πολυµερές, το 
οποίο προσδίδει µια κολλοειδή 
µορφή στο τελικό προϊόν  για να 
προσκολλάται στην τοµή.

Όπως εξήγησε στην Agrenda o 
Crop Manager ∆ενδροκοµίας και 
Αµπελιού της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ  Ά-
ρης Νότης, «λίγα δευτερόλεπτα µε-
τά την εφαρµογή, το Tessior στε-
γνώνει και το χρώµα µετατρέπε-
ται σε ένα άχρωµο προστατευτι-
κό φιλµ, το οποίο προσφέρει φυ-

σικοχηµική προστασία. Η εφαρ-
µογή του Tessior, που συνιστά-
ται όσο το δυνατόν γρηγορότερα 
µετά το κλάδεµα, καλύπτει µε µε-
γάλη ακρίβεια όλες τις τοµές, ό-
πως ακριβώς ένα επίθεµα, το ο-
ποίο επουλώνει την πληγή του 
δέρµατος, αµέσως µετά το κόψι-
µο», ανέφερε ο υπεύθυνος δεν-
δροκοµίας.

Το Tessior αποτελεί ουσιαστι-
κά ένα φυσικό και χηµικό «τεί-
χος» κατά της ίσκας µε εµφανή 
βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθε-
σµα οφέλη για τον αµπελοπαρα-
γωγό. Περιγράφοντας τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήµατος, ο υ-
πεύθυνος δενδροκοµίας και αµπε-
λιού της BASF εξήρε την ευκολία 
εφαρµογής του υγρού µέσω της 
συσκευής ψεκασµού.

Συσκευή έτοιµη προς χρήση
Η συσκευή ψεκασµού αποτε-

λείται από µία µπαταρία, ένα µι-
κρό χειριστήριο και ένα πιστόλι 
ψεκασµού. Χωρίς την ανάγκη για 
πρόσθετο νερό ή άλλου είδους α-
νάµιξη, το υγρό Tessior τοποθε-
τείται στο µικρό σακίδιο πλάτης 
που φορά ο ψεκαστής.

Λειτουργώντας µε µπαταρία, και 
κρατώντας το στα χέρια του µπορεί 
να στοχεύσει ακριβώς στην τοµή 
του πρέµνου. Η τοµή σφραγίζε-
ται µε ένα πολυµερές αόρατο συ-
στατικό, προστατεύοντας το κάθε 

πρέµνο από την απειλή της ίσκας.
∆εδοµένου ότι το µέγεθος της 

προσβολής από την ίσκα της α-
µπέλου παγκοσµίως φτάνει έως 
και 30% επί των καλλιεργουµέ-
νων εκτάσεων σε ορισµένες πε-
ριοχές, και µε το ετήσιο κόστος 
αναµπέλωσης εξαιτίας της ίσκας 
να ανέρχεται σε 1,5 δις δολάρια 
σε όλο τον κόσµο, ο αναπληρω-
τής καθηγητής Φυτοπαθολογίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµί-
ου Θεσσαλονίκης Γιώργος Καρα-
ογλανίδης τόνισε τη σηµαντικότη-
τα της µέριµνας για την προστα-
σία της καλλιέργειας, επισηµαί-
νοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν 
τις ασθένειες του ξύλου της αµπε-
λου ως την «νέα φυλλοξήρα» .

Θέλοντας να περιγράψει την 
επιδηµιολογία της ασθένειας, ο  
Καθηγητής Φυτοπαθολογίας εί-
πε ότι το σύµπτωµα της ίσκας εί-
ναι η σταδιακή µείωση της παρα-

γωγικότητας και ζωηρότητας του 
πρέµνου, που έχει ως αποτέλε-
σµα την πλήρη απώλειά του. Τα 
αµπέλια κλαδεύονται κατά την 
περίοδο του ληθάργου, από το 
χειµώνα προς την άνοιξη. Αµέ-
σως µετά το κλάδεµα, και ενώ οι 
κληµατίδες είναι εκτεθειµένες, 
τα παθογόνα της ίσκας διεισδύ-
ουν στο εσωτερικό τους και ε-
γκαθίστανται.

Τα οφέλη από το Tessior System 
θα µπορούσαν να συνοψισθούν 
παρακάτω ως εξής:  

 Προστατεύει από την ίσκα, δι-
ατηρώντας υγιή τα αµπέλια. 

 Εξασφαλίζει την επένδυση µέ-
σο-µακροπρόθεσµα: µεγιστοποιεί 
την παραγωγή και την ποιότητα.

 Ενεργοποιεί την οµοιογενή 
συγκοµιδή και ποιότητα, από φυ-
τά της ίδιας ηλικίας.

 ∆ιατηρεί την ιστορικότητα του 
αµπελώνα, για τις επόµενες γενιές.

Η BASF Ελλάς δοκιµάζει εδώ και 5-6 χρόνια το Tessior System. Η εκδήλωση καλύφθηκε από οµιλίες των στελεχών της BASF που παρουσίασαν το προϊόν.

«Η BASF στηρίζει την ελληνική γεωργία και τη βιωσιµότητά της µε 
πληθώρα πρότζεκτ που τρέχουν συνεχώς», ανέφερε ο διευθύνων 
σύµβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, Βασίλης Γούναρης.

Τη λύση στην 
ίσκα της αμπέλου 
βρίσκει η BASF
Άμεση πρόληψη των ασθενειών του ξύλου και 
μακροπρόθεσμα υγιή αμπέλια υπόσχεται το Tessior

Ο επιµένων νικά
Μέχρι σήµερα δεν έχει 

βρεθεί καµία αποτελεσµα-
τική λύση για την πλήρη 
καταπολέµηση της ίσκας 

της αµπέλου
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ΤOY   ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Ασφαλιστικά ξεκρέµαστοι αλλά και στο τέλος ζη-
µιωµένοι, είναι χιλιάδες νέοι και νεοεισερχόµε-
νοι αγρότες αφού ο µέχρι άλλοτε ασφαλιστικός 
φορέας των παραγωγών (ΟΓΑ) µετά την συγχώ-
νευση του στον ΕΦΚΑ ενώ τους εγκρίνει την α-
σφάλιση δεν τους επιτρέπει να πληρώσουν ού-
τε την βασική εισφορά για 3 - 4 χρόνια µε απο-
τέλεσµα να µένουν ουσιαστικά ανασφάλιστοι.

Επιπλέον, το πιο παράδοξο σε αυτήν την 
υπόθεση είναι πως αν δεν βρεθεί άµεσα λύ-
ση, στο τέλος οι αγρότες αυτοί θα κληθούν, 
να πληρώσουν µεγάλα χρηµατικά ποσά σαν 
αναδροµικά και για τα χρόνια που δεν ήταν 
ουσιαστικά ασφαλισµένοι. 

Αναλυτικότερα, η ιστορία έχει ως εξής:
Πρώτον, οι νέοι και νεοεισερχόµενοι, που υ-

πέβαλαν αίτηση για ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (πρώ-
ην ΟΓΑ) έγιναν εξαρχής δεκτοί αλλά για τα επό-
µενα χρόνια ο φορέας δεν τους ζήτησε να πλη-
ρώσουν εισφορές µε αποτέλεσµα παρά την έ-
νταξή τους και την έναρξη εργασιών που έκα-
ναν να φαίνονται ανασφάλιστοι. 

∆εύτερον, οι ίδιοι ζητούν όλα αυτά τα χρό-
νια από τον ΕΦΚΑ να µπορούν να πληρώνουν 
το ποσοστό βασικής ασφάλισης, προκειµένου 
να είναι ασφαλισµένοι, και στηνσυνέχεια όταν 
ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις να ελεγχθεί η δι-
αφορά που προκύπτει λόγω του εισοδήµατος 
και να πληρώσουν το ποσό που τους αναλογεί. 

Τρίτον, οι αγρότες όταν τελικά γίνονται 
δεκτοί από τον ΕΦΚΑ τους ζητείτε να καταβά-

λουν αναδροµικά όλες τις εισφορές (3-4  ε-
τών), παρά το γεγονός ότι ήταν ανασφάλιστοι 
µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ανταπο-
κριθούν οικονοµικά.

Τα παραπάνω προβλήµατα έρχεται να επιλύ-
σει µερικώς νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ σύµφω-
να µε την οποία καταργείται αφενός η απαίτη-
ση εισφορών κλάδου περίθαλψης, έως την η-
µεροµηνία καταχώρισης της εγγραφής στα µη-
τρώα του ΕΦΚΑ, για τις εκκρεµείς αιτήσεις νεο-
ασφαλιζόµενων αγροτών, ωστόσο δεν επιλύει 
το θέµα της περίθαλψης. Αυτό σηµαίνει ότι νέ-
οι και νεοεισερχόµενοι θα χρεώνονται µόνο µε 
τις εισφορές του κλάδου για την σύνταξη (που 
αποτελεί και το µεγαλύτερο µέρος των εισφο-
ρών στον ΕΦΚΑ), για τις οποίες ωστόσο εκκρε-
µεί η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης .

Εκεί που δεν τους ασφάλιζε 
ο ΟΓΑ τώρα ζητά αναδρομικά  
Νέοι και νεοεισερχόμενοι στον κλάδο καλούνται να πληρώσουν εισφορές από το 2016

Ξεκρέµαστοι και 
ζηµιωµένοι

Σε κάθε προγραµµατική 
περίοδο εντάσσονται στα 

προγράµµατα νέων αγροτών 
περίπου 6.000 δικαιούχοι. 
Αν υπολογίσουµε ακόµα 
3.000 – 4.000 περίπου 

νεοεισερχόµενους µιλάµε για 
10.000 αγρότες που µένουν 

ανασφάλιστοι
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Μόνο για σύνταξη 
οι εισφορές μέχρι να 
μπουν στα καινούργια 
μητρώα του ΕΦΚΑ 
Η νέα εγκύκλιος δεν λύνει τα προβλήματα των νεοασφαλιζόμενων 
αγροτών αφού εκκρεμεί η έκδοση τις σχετικής υπουργικής απόφασης

Χωρίς απαίτηση εισφορών κλάδου 
περίθαλψης, έως την ηµεροµηνία 
καταχώρισης της εγγραφής στα µη-
τρώα του ΕΦΚΑ, θα αντιµετωπίζονται 
οι εκκρεµείς αιτήσεις νεοασφαλιζό-
µενων αγροτών. ∆ηλαδή θα χρεώνο-
νται µόνο µε τις εισφορές του κλά-
δου κύριας ασφάλισης, για τις οποί-
ες όµως εκκρεµεί η έκδοση σχετι-
κής Υπουργικής Απόφασης για τον 
τρόπο είσπραξής τους. Τα παραπά-
νω διευκρινίζονται, µεταξύ άλλων, 
µε σχετικό έγγραφο του ΕΦΚΑ ανα-
φορικά µε την έναρξη και διακοπή 
της ασφάλισης των αγροτών, µε το 
οποίο παρέχονται οδηγίες για την 
ασφαλιστική αντιµετώπιση εκκρε-
µών και νέων αιτήσεων καθώς και 
την µηχανογραφική διαχείριση τους 
στο σύστηµα «Ασφάλιση-Έσοδα».

Αναλυτικά η εγκύκλιος που δηµο-
σίευσε την περασµένη ∆ευτέρα (17 
Ιανουαρίου) ο Ενιαίος Φορέας Κοινω-
νικής Ασφάλισης αναφέρει: 

Α. Ασφαλιστική αντιµετώπιση:
1. Αιτήσεις που υποβάλλονται µετά 

την 18.7.2018, ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος των νέων διατάξεων, αντιµε-
τωπίζονται ως εξής:

α) Εφόσον υπάρχει υποχρέωση έ-
ναρξης εργασιών στη ∆ΟΥ, η ασφά-
λιση ανατρέχει από την αντίστοιχη 
ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότη-
τας µε απαίτηση καταβολής εισφο-
ρών για όλους τους Κλάδους, ακό-
µη και στις περιπτώσεις που η ηµε-
ροµηνία έναρξης ανατρέχει και πριν 

την 18.7.2018.
β) Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέω-

ση έναρξης εργασιών στην ∆ΟΥ, η 
ασφάλιση ανατρέχει από την πρώτη 
ηµέρα του µήνα υποβολής του Απο-
γραφικού ∆ελτίου µε απαίτηση κα-
ταβολής εισφορών για όλους τους 
Κλάδους.

Η διαδικασία ελέγχου µε τις δια-
τάξεις του Ν. 3050/02, όπως ισχύει, 
για αναδροµικό χρόνο ασφάλισης 

πριν την ισχύ των νέων διατάξεων 
εξακολουθεί να ισχύει. Ο τρόπος εί-
σπραξης των ασφαλιστικών εισφο-
ρών θα καθοριστεί µετά την έκδοση 
της ΥΑ για όλους τους Κλάδους ακό-
µη και στις περιπτώσεις που η ηµε-
ροµηνία έναρξης ανατρέχει και πριν 
την 18.7.2018.

2. Εκκρεµείς αιτήσεις
Ως εκκρεµείς νοούνται αιτήσεις που 

έχουν υποβληθεί πριν την 18.7.2018, 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των νέ-
ων διατάξεων και αντιµετωπίζονται 
ως εξής:

α) Εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί έ-
ναρξη εργασιών στη ∆ΟΥ, η έναρξη 
ασφάλισης ανατρέχει από την αντί-
στοιχη ηµεροµηνία έναρξης δραστη-
ριότητας χωρίς απαίτηση εισφορών 
Κλάδου Περίθαλψης, έως την ηµε-
ροµηνία καταχώρισης της εγγραφής 
στα µητρώα του ΕΦΚΑ, και µε απαί-
τηση εισφορών για όλους τους Κλά-
δους από την 1η του µήνα που πραγ-
µατοποιείται η καταχώριση.

β) Εφόσον δεν έχει πραγµατοποι-
ηθεί έναρξη εργασιών στην ∆ΟΥ, η 
έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από 
την πρώτη ηµέρα του µήνα υποβο-
λής του Απογραφικού ∆ελτίου χω-
ρίς απαίτηση εισφορών Κλάδου Πε-
ρίθαλψης, έως την ηµεροµηνία κα-
ταχώρισης της εγγραφής στα µη-
τρώα του ΕΦΚΑ, και µε απαίτηση ει-
σφορών για όλους τους Κλάδους α-
πό την 1η του µήνα που πραγµατο-
ποιείται η καταχώριση.

Με µία αίτηση στον ΕΦΚΑ θα 
µπορούν να πετύχουν διαγραφή 
χρεών και προστίµων οι διπλο-
ασφαλισµένοι αγρότες. Προϋ-
πόθεση γι’ αυτό είναι να απο-
δείξουν ότι η κανονική τους α-
σφάλιση ως το 2016 ήταν σε 
ένα Ταµείο και η δεύτερη α-
σφάλιση που τους ζητήθηκε 
στο παρελθόν ήταν αχρείαστη, 
και εποµένως δε χρειάζεται να 
πληρώσουν αυτά που τους κα-
ταλογίστηκαν.

Σε περίπτωση που πλήρωσαν 
τις εισφορές της διπλής ασφά-
λισης, δε θα πάρουν τίποτε πί-
σω, αλλά ό,τι έδωσαν θα συνυ-
πολογιστεί στη σύνταξή τους. 
Αν όµως χρωστούν εισφορές, 
δε θα αναζητηθούν και θα σβή-
σουν υπό όρους. 

Σύµφωνα µε τρεις αποφάσεις 
που υπέγραψε ο  υφυπουργός Ερ-
γασίας Τάσος Πετρόπουλος λί-

γο πριν την εκπνοή του 2018:  
  Οι νέοι ασφαλισµένοι (µε-

τά το 1993) σε περίπτωση υπο-
χρεωτικής ασφάλισής τους σε 
περισσότερους του ενός φορείς 
λόγω ιδιότητας και απασχόλη-
σης ζητούν τη διαγραφή των 
βεβαιωµένων και µη οφειλών 
τους από τη δεύτερη ασφάλι-
σή τους, συµπεριλαµβανοµέ-
νων τυχόν πρόσθετων τελών, 
τόκων, προσαυξήσεων και λοι-
πών επιβαρύνσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλε-
κτρονικά στον ΕΦΚΑ. Για τη δι-
αγραφή οφειλών θα πρέπει να 
αποδεικνύεται η πλήρης ασφά-
λιση σε έναν φορέα κύριας α-
σφάλισης κατά το χρονικό δι-
άστηµα που έπρεπε να πληρώ-
σει διπλή εισφορά. Η προϋπό-
θεση της πλήρους ασφάλισης 
συντρέχει ακόµα και όταν δεν 
έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές 

Διαγραφή χρεών και προστίμων 
με μια απλή αίτηση στον ΕΦΚΑ

Νέες οδηγίες παρέχει εγκύκλιος 
του ΕΦΚΑ για την αντιµετώπιση 
εκκρεµών και νέων αιτήσεων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ:
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γο πριν την εκπνοή του 2018:  
  Οι νέοι ασφαλισµένοι (µε-

τά το 1993) σε περίπτωση υπο-
χρεωτικής ασφάλισής τους σε 
περισσότερους του ενός φορείς 
λόγω ιδιότητας και απασχόλη-
σης ζητούν τη διαγραφή των 
βεβαιωµένων και µη οφειλών 
τους από τη δεύτερη ασφάλι-
σή τους, συµπεριλαµβανοµέ-
νων τυχόν πρόσθετων τελών, 
τόκων, προσαυξήσεων και λοι-
πών επιβαρύνσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλε-
κτρονικά στον ΕΦΚΑ. Για τη δι-
αγραφή οφειλών θα πρέπει να 
αποδεικνύεται η πλήρης ασφά-
λιση σε έναν φορέα κύριας α-
σφάλισης κατά το χρονικό δι-
άστηµα που έπρεπε να πληρώ-
σει διπλή εισφορά. Η προϋπό-
θεση της πλήρους ασφάλισης 
συντρέχει ακόµα και όταν δεν 
έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές 

εισφορές κατά το επίµαχο χρο-
νικό διάστηµα. Η διαγραφή χρε-
ών επεκτείνεται σε επικουρική 
ασφάλιση και εφάπαξ εφόσον 
υπήρξαν διπλές εισφορές. Με 
την αίτηση και µέχρι την έκδο-
ση απόφασης αναστέλλονται 
κατασχέσεις.

  Όσοι υπήχθησαν στην α-
σφάλιση του ΟΑΕΕ και του Ο-
ΓΑ, λόγω δραστηριοποίησης σε 
περιοχές µε ειδικά πληθυσµια-
κά κριτήρια, µπορούν να ζητή-
σουν τη διαγραφή των βεβαι-
ωµένων και µη οφειλών τους 
προς τον ΟΑΕΕ, µε αίτηση στον 
ΕΦΚΑ. Θα πρέπει να αποδεικνύ-
εται όµως ότι η υπαγωγή σε Ο-
ΑΕΕ και ΟΓΑ έγιναν για την ί-
δια δραστηριότητα και ότι είχαν 
πλήρη ασφάλιση στον ΟΓΑ κα-
τά το χρονικό διάστηµα για το 
οποίο ζητείται η διαγραφή ο-
φειλών από τον ΟΑΕΕ.

Διαγραφή χρεών και προστίμων 
με μια απλή αίτηση στον ΕΦΚΑ

Επικουρική
Η διαγραφή χρεών επε-
κτείνεται σε επικουρική 
ασφάλιση και εφάπαξ 

εφόσον υπήρξαν διπλές 
εισφορές. Με την αίτηση 

και µέχρι την έκδοση 
απόφασης αναστέλλο-

νται κατασχέσεις

Από αρχές του 
µήνα πιάνεται η
ασφάλιση και όχι
από την έναρξη 
εργασιών 

Για τους αγρότες που 
κάνουν έναρξη εργασιών 
στην εφορία, ως 
ηµεροµηνία έναρξης 
ασφάλισης στον ΕΦΚΑ 
λογίζεται η πρώτη ηµέρα 
του µήνα έναρξης 
εργασιών στη ∆ΟΥ. Έτσι, 
για παράδειγµα, εάν 
κάποιος έκανε έναρξη 
στη ∆ΟΥ στις 19 Μαΐου, η 
ασφάλισή του θεωρείται 
πως ξεκίνησε από την 1η 
Μαΐου. Αντίστοιχα, ως 
ηµεροµηνία διακοπής της 
ασφάλισης λογίζεται η 
τελευταία ηµέρα του 
µήνα διακοπής άσκησης 
ασφαλιστέας 
δραστηριότητας στη ∆ΟΥ. 
Να σηµειωθεί ότι µε το 
προηγούµενο καθεστώς, 
κατά τη διαδικασία 
υπαγωγής στην ασφάλιση 
του ΕΦΚΑ, οι αγρότες 
συµπλήρωναν 
απογραφικό δελτίο, 
αντίγραφο του οποίου 
όφειλαν να καταθέσουν 
στην εφορία προκειµένου 
να προβούν στην έναρξη 
εργασιών. Η βεβαίωση 
από την εφορία και το 
απογραφικό δελτίο, µαζί 
µε τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά, 
αποστέλλονταν στον 
ΕΦΚΑ για την 
ολοκλήρωση της 
εγγραφής. 

Σε κατάσταση µιας ιδιότυπης ο-
µηρίας βρίσκονται εκτός από τους 
νέους και νεοεισερχόµενους και 
οι αγρότες που έχουν αιτηθεί να 
βγουν στη σύνταξη, αφού εδώ και 
δύο χρόνια δεν ξέρουν πότε θα 
πληρωθούν αλλά και ούτε τι σύ-
νταξη θα πάρουν. Ακόµα και οι 
γεννηθέντες του 1950, οι οποίοι 
θα έπρεπε αρχές του 2017 να συ-
νταξιοδοτηθούν µέχρι και σήµε-
ρα - αρχές του 2019 – περιµένουν 
ακόµα να πληρωθούν. Πρόκειται 
ουσιαστικά για 4.000 εν δυνάµει 
συνταξιούχους που είχαν ασφά-
λιση και σε άλλα ασφαλιστικά τα-
µεία. Την ίδια στιγµή για τους α-
γρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς, 
που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ από 
την 1/1/2017 οι συντάξεις τους 
πλέον υπολογίζονται µε τους ενι-
αίους κανόνες που ισχύουν για 
όλους τους ασφαλισµένους της 
χώρας µας. 

Μεταβατικό στάδιο
Από το 2017, ειδικά για τους α-

γρότες, έχει καθοριστεί µεταβατι-
κό διάστηµα πλήρους ένταξης στο 
ενιαίο ασφαλιστικό σύστηµα, στη 
διάρκεια του οποίου προβλέπε-
ται διπλός υπολογισµός της σύ-
νταξης. Ένα µέρος της σύνταξης 
θα αντιστοιχεί σε αναλογία της 
εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ 
και σε µέρος της ανταποδοτικής. 
Σταδιακά, σε ποσοστό το οποίο υ-
περβαίνει το 6,20% ανά έτος από 
το 2017 έως το 2030, θα αυξάνε-
ται η αποδιδόµενη αναλογία της 
εθνικής σύνταξης που, για πρώ-
τη φορά, θα καταβάλλεται στους 
πρώην ασφαλισµένους του ΟΓΑ. 
Μαζί µε την ανάλογα προσαυξα-
νόµενη ανταποδοτική σύνταξη, ο 
ασφαλισµένος θα λαµβάνει πλέ-
ον µεγαλύτερη της καταβαλλόµε-
νης, µέχρι το 2016, σύνταξης. Αυ-
ξηµένη, ανάλογα µε το ύψος και 
της εισφοράς που θα καταβάλλει 
ο ίδιος ο ασφαλισµένος. 

Ποσοστά εισφορών
Στο 13,3% καθορίζεται πλέον η 

εισφορά σύνταξης για αγρότες και 
ελεύθερους επαγγελµατίες. Σύµ-
φωνα µε όσα αναφέρει ο νέος νό-
µος που τέθηκε σε ισχύ από 1η Γε-
νάρη, οι αγρότες θα καταβάλουν 
το 2019 εισφορές 12%, το 2020 ει-
σφορά στο 12,66%, το 2021 εισφο-
ρά στο 13% και το 2022 εισφορά 
στο 13,3%, αντί 18%, 19%, 19,5% 
και 20% που ήταν οι αρχικά προσ-
διορισµένες εισφορές σύνταξης α-
πό το νόµο 4387/2016 (νόµος Κα-
τρούγκαλου).

Ωστόσο σύµφωνα µε λογιστές η 
µείωση θα είναι µόνο στα χαρτιά α-
φού τόσο η κατάργηση της έκπτω-
σης 15% στη βάση υπολογισµού ό-
λων των εισφορών όσο και η  αύ-
ξηση των κατωτάτων εισφορών η 
οποία θα προέλθει από την εξαγ-
γελθείσα αύξηση του κατώτατου 
µισθού θα επιφέρει διπλό ασφα-
λιστικό σοκ και στους αγρότες. 

Πάγο σε 4.000 αγρότες του
1950 με διαδοχική ασφάλιση 

Για τους αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς, που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ από 
την 1/1/2017 οι συντάξεις τους πλέον υπολογίζονται µε τους ενιαίους κανόνες 
που ισχύουν για όλους τους ασφαλισµένους της χώρας µας. 

Αιτήσεις
Ως εκκρεµείς αιτήσεις 
συνταξιοδότησης νοούνται 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί 
πριν την 18.7.2018, 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
των νέων διατάξεων.

Οφειλές
Οι νέοι ασφαλισµένοι (µετά το 
1993) σε περίπτωση 
υποχρεωτικής ασφάλισής τους 
σε περισσότερους του ενός 
φορείς λόγω ιδιότητας και 
απασχόλησης ζητούν τη 
διαγραφή των βεβαιωµένων 
και µη οφειλών τους από τη 
δεύτερη ασφάλισή τους, 
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν 
πρόσθετων τελών, τόκων, 
προσαυξήσεων και λοιπών 
επιβαρύνσεων.

Στην αναµονή
Ακόµα και οι γεννη-
θέντες του 1950, οι 

οποίοι θα έπρεπε αρχές 
του 2017 να συνταξι-
οδοτηθούν µέχρι και 

σήµερα, αρχές του 2019, 
περιµένουν ακόµα να 

πληρωθούν
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∆υνατότητα ένταξης στο ειδικό καθε-
στώς έχουν όσα φυσικά πρόσωπα (π.χ. 
υπάλληλοι ή συνταξιούχοι ∆ηµοσίου 
ή Ιδιωτικού Τοµέα) που διενεργούν 
πωλήσεις προς οποιονδήποτε χωρίς 
ωστόσο να υποχρεούνται να προσκό-
µιση δικαιολογητικών όπως για πα-
ράδειγµα αυτό της δήλωσης ΟΣ∆Ε. 
Σύµφωνα µε όσα εξηγούν λογιστές 
την Agrenda, αποκωδικοποιώντας την 
τελευταία ενηµερωτική εγκύκλιο της 
ΑΑ∆Ε, δεν χρειάζεται επίσης να απο-
δείξει κανείς για ποιο λόγο επιθυµεί 
να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς. Να 
σηµειωθεί ότι από την 1/1/17 έχουµε 
ξεκάθαρα δύο καθεστώτα αγροτών: το 
ειδικό και το κανονικό. ∆εν υπάρχει 
πλέον για το Μητρώο, ανένταχτος α-
γρότης / παραγωγός. 

Στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται 
υποχρεωτικά, όσοι από την 01.01.17 
και µετά πουλάνε αγροτικά προϊόντα 
παραγωγής τους, ανεξαρτήτως αξίας, 
ή εισπράττουν επιδοτήσεις ανεξαρτή-
τως ποσού. 

Τα κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος 
στο ειδικό καθεστώς είναι α) η πώλη-
ση παραχθέντων προϊόντων (ανεξαρ-
τήτου αξίας) και β) η είσπραξη επιδό-
τησης (ανεξαρτήτως ποσού). 

Όταν ισχύει το ένα από τα δύο, τότε 
υπάρχει υποχρέωση ένταξης στο ειδικό 
καθεστώς, στους χρόνους που αναφέ-
ρονται πιο πάνω.  Αυτό σηµαίνει ότι:

 Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς, γί-
νεται προσκοµίζοντας το έντυπο Μ0 
και µόνο αυτό, χωρίς την υποβολή 
του εντύπου Μ2. 

 Καλό είναι να προσκοµίζεται και 
το έντυπο Μ1 µε µία φωτοτυπία της 
ταυτότητας, για την επιβεβαίωση της 

ορθότητας των ατοµικών στοιχείων 
στο Μητρώο. Σηµειώνεται επίσης ό-
τι ετεροχρονισµένη ένταξη στο ειδι-
κό καθεστώς, δεν απαγορεύεται α-
πό κάποια διάταξη. Μπορεί κάποιος 
να υποβάλλει στο Μητρώο της αρµό-
διας ∆.Ο.Υ. αίτηση µε επιθυµία έντα-
ξης στο ειδικό καθεστώς την 01.01.10, 
ή την 01.01.07 κλπ. ή και παλιότερα. 

Το σίγουρο είναι ότι δεν µπορεί να 
ζητήσει επιστροφή ΦΠΑ, άρα όποιος 
ενδιαφέρεται να ενταχθεί µε παλιά ηµε-
ροµηνία για κάποιο άλλο λόγο το ζητά. 

Όποιος κι αν είναι ο λόγος αυτό πά-
ντως, το Μητρώο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 
είναι υποχρεωµένο να παραλάβει την 
αίτηση του και:

α) Εφόσον η ηµεροµηνία ένταξης 

που ζητείται  είναι µέχρι και την 01.01. 
του προηγούµενου έτους, να προχω-
ρήσει άµεσα στην ένταξη του ενδιαφε-
ρόµενου στο ειδικό καθεστώς.

β) Εφόσον η ηµεροµηνία που αιτεί-
ται ο ενδιαφερόµενος είναι παλαιό-
τερη, ορίζεται ελεγκτής ο οποίος συ-
ντάσσει έκθεση ελέγχου µε την οποία 
προσδιορίζεται η ορθότητα ή όχι του 
αιτήµατος.

Τέλος, η ΑΑ∆Ε σηµειώνει ότι η έντα-
ξη ενός ανένταχτου φυσικού προσώ-
που στο ειδικό καθεστώς, θεωρείται ε-
µπρόθεσµη εφόσον γίνει πριν από την 
διενέργεια της 1ης πώλησης. Μπορεί 
να γίνει και µετά, µόνο που, σε περί-
πτωση ελέγχου θα του επιβληθεί πρό-
στιµο εκπρόθεσµης ένταξης.

Χωρίς δήλωση ΟΣΔΕ ένταξη 
στο ειδικό καθεστώς αγροτών 
Κριτήριο η έναρξη πώλησης αγροτικών προϊόντων λέει το νέο εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ

Πρώτη πώληση
Η ένταξη  φυσικών 

προσώπου στο 
ειδικό καθεστώς, 
είναι εµπρόθεσµη 
εφόσον γίνει πριν 

από την διενέργεια 
της 1ης πώλησης

∆ύο κριτήρια
Το κριτήρια για να 
ενταχθεί κάποιος 

στο ειδικό καθεστώς 
είναι α) η πώληση 

παραχθέντων 
προϊόντων και 
β) η είσπραξη 
επιδότησης 

(ανεξαρτήτως 
ποσού)

Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες που αποφασίζουν να αλλάξουν κατηγορία  

Επιστροφή ΦΠΑ για τους µήνες που τελούσαν υπό το ειδικό καθεστώς αγροτών έχουν οι παραγωγοί που αποφασίσουν να µεταταχθούν 
στο κανονικό καθεστώς πριν την ολοκλήρωση του φορολογικού έτους. Σύµφωνα µε το νεότερο εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) και τις εξηγήσεις που έδωσαν στην Agrenda λογιστές που ασχολούνται τα θέµατα φορολογίας των αγροτών: 
«αν η ένταξη/µετάταξη στο κανονικό καθεστώς πραγµατοποιείται εντός του φορολογικού έτους, οι αγρότες έχουν δικαίωµα επιστροφής 
για πράξεις που πραγµατοποιούνται κατά τον χρόνο ένταξής τους στο ειδικό καθεστώς αγροτών».
Σηµειώνεται ότι η ένταξη στο κανονικό καθεστώς των αγροτών ισχύει από την ηµεροµηνία, κατά την οποία συντρέχει µία από τις 
παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, καθώς και στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 15.000 ευρώ από παραδόσεις αγροτικών 
προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών ή υπέρβασης του ορίου των 5.000 από επιδοτήσεις (βασική ενίσχυση, πρασίνισµα, νέοι 
γεωργοί κ.α.). Για την ένταξη αυτή στο κανονικό καθεστώς υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους δήλωση έναρξης ή µεταβολών.

Αγρότες µε βιβλία 
άλλης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας
 
Στο κανονικό καθεστώς 
µετατάσσονται οι αγρότες που 
διατηρούν βιβλία από 
παράλληλη οικονοµική 
δραστηριότητα. Αυτό 
ξεκαθαρίζει το πρόσφατο 
εγχειρίδιο ενηµέρωσης των 
αγροτών του ειδικού 
καθεστώτος (του άρθρου 41 του 
κώδικα ΦΠΑ) που έδωσε στη 
δηµοσιότητα η ΑΑ∆Ε, στο οποίο 
επίσης συµπεριλαµβάνονται 
ακόµα τρεις κατηγορίες.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την 
ΑΑ∆Ε δεν υπάγονται στο ειδικό 
καθεστώς αγροτών, αλλά 
εντάσσονται στο κανονικό 
καθεστώς οι αγρότες, οι οποίοι: 

  ασκούν τις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις και παρέχουν 
τις αγροτικές υπηρεσίες που 
προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 42 του Κώδικα Φ.Π.Α., 
µε τη µορφή εταιρείας 
οποιουδήποτε τύπου ή 
αγροτικών συνεταιρισµών,

 πωλούν αγροτικά προϊόντα 
παραγωγής τους, ύστερα από 
επεξεργασία που µπορεί να 
προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα 
βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών 
προϊόντων, - παραδίδουν 
προϊόντα παραγωγής τους από 
λαϊκές αγορές ή από δικό τους 
κατάστηµα ή πραγµατοποιούν 
εξαγωγές ή παραδόσεις των 
προϊόντων τους προς άλλο 
κράτος - µέλος της Ε.Ε.


