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∆ολιοφθορά στο ΟΣ∆Ε
των βιοκαλλιεργητών     
Παρέµβαση µηχανογράφου  
και πληρωµές κατά το δοκούν 
βλέπουν οι Λάκωνες. σελ. 50 
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Παρατάνε τα γάλατα, 
παίρνουν παγολεκάνες 
Οι αιφνίδιες διακοπές εισκοµίσεων 
αιγοπρόβειου από τη βιοµηχανία 
φέρνει νέα αδιέξοδα. σελ. 27-30

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 19/04

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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Άσφαιρα τα Σχέδια Βελτίωσης   
λόγω εμμονής στα εξ αδιαιρέτου  
Υπονομεύει τις νέες φυτεύσεις οπωροφόρων η απαίτηση Τσιατούρα για τα συνιδιόκτητα κτήματα    

σελ. 14-17

Κάτι από τις δόξες της Fruit Logistica µεταφέρει φέτος 
στα σαλόνια της η Freskon, που λανσάρει νέα άσπερµα 
σταφύλια και σπάνια είδη λαχανικών. σελ. 38-39 

Baby σαλάτες µε µιζούνα, kale και µουσταρδόφυλλα   
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Το ζήτηµα της γεωργικής γης συνολικά 
και ατοµικά (κλήρος), το ιδιοκτησια-
κό καθεστώς κ.α. συνιστούν ένα πε-
ρίπλοκο ζήτηµα το οποίο δεν επιλύε-
ται από τη µια µέρα στην άλλη.

Όπως τονίζει στο πόνηµά του «Γη και ύ-
δωρ» ο έµπειρος γεωπόνος και ε-
µπειρογνώµονας του αγροτικού χώ-
ρου Τάκης Λαϊνάς (Geoplant), τον 
µικρό κλήρο δεν πρέπει να τον βλέ-
πουµε αρνητικά. Αρνητικός είναι ο 
πολυτεµαχισµός της ιδιόκτητης γε-
ωργικής γης και όχι τόσο το µέγε-
θός της. 

Για να γίνει ο κλήρος ενιαίος, προϋπό-
θεση είναι να εφαρµοσθεί αναδα-
σµός γεωργικής γης, όπου αυτός εί-
ναι εφικτός αλλά και πάλι, µόνο αυ-
τό δεν φτάνει. Οι γνωρίζοντες υπο-
στηρίζουν ότι κάθε προσπάθεια σ’ 
αυτό το πεδίο θα πρέπει να υποστη-
ριχθεί από ένα νέο Κληρονοµικό ∆ί-
καιο, όπου, ο κλήρος θα µεταβιβά-
ζεται αυτούσιος και πάντα σε αγρό-
τες ή εν δυνάµει αγρότες, γιατί, µό-
νον έτσι θα πάψει να συνεχίζει να τε-
µαχίζεται.

Υπό τις παρούσες  συνθήκες, αν ένας δά-
σκαλος, µηχανικός ή υπάλληλος εί-
ναι κάτοχος γεωργικής γης, δεν εί-
ναι κακό, αρκεί να καλλιεργεί και να 
παράγει ο ίδιος, υπάρχουν άλλωστε 
πολλά και καλά τέτοια παραδείγµα-
τα. Συµπληρώνουν µ’ αυτό τον τρό-
πο οικογενειακά εισοδήµατα στην 
ελληνική επαρχία, τα οποία είναι ευ-
πρόσδεκτα και φορολογήσιµα.

Μεγέθυνση του γεωργικού κλήρου, συ-
νέβαινε, συµβαίνει και θα συµβαί-
νει στο πλαίσιο µιας υφιστάµενης 
οικονοµικής βιωσιµότητας και της 
δυνατότητας για επέκταση, τονίζει 
στο πόνηµά του ο κ. Λαϊνάς. Όµως, 
η δήθεν τεχνοκρατική αντίληψη ό-
τι θα µεγαλώσει ο κλήρος µέσα α-
πό τη µείωση του αγροτικού πληθυ-
σµού, για να γίνει η ελληνική γεωρ-
γία περισσότερο ανταγωνιστική, εί-
ναι µια γενίκευση επιπόλαιη, πολι-
τικά και κοινωνικά απαράδεκτη και 
αντιφατική, καθώς από τη µια περι-
ορίζονται οι συµµετέχοντες στην α-
γροτική δραστηριότητα και την ίδια 
στιγµή απευθύνεται προσκλητήριο 
σε νέους αγρότες.   Agrenda

EDITORIAL
Μικρός κλήρος
και εντατική 
διαχείριση γης

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,21834 

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,56312

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,19781

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87265

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
132,95500 

•  Αλλαγές στη µοριοδότησης βάζουν 
φωτιά στα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 16-17
• Μικρή πτώση στη βάση του Μέτρου 
Απονιτροποίησης ζητούν µικροί σελ. 19

• Στις 2 Μαΐου οι πρώτες ανακοινώσεις 
για τις περικοπές ενισχύσεων σελ. 4
• Νέα αρδευτικά έργα µε ώθηση από τα 
Προγράµµατα υπόσχονται οι αρχές σελ. 11

• Οι νέες εµπορικές τάσεις στους οπωρώνες 
στα µηνύµατα της έκθεσης Freskon σελ. 38
• Στα 20 λεπτά οι πρώτες κουβέντες 
εµπόρων στο σκληρό σιτάρι σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στα 290 δολάρια ο τόνος παραδοτέα αγόρασε σκληρό σιτάρι η 
Αλγερία, ενώ οι διαπραγµατεύσεις για τη νέα σοδειά 
διαµορφώνονται στα 200 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε µύλους για 
καλές ποιότητες. Αύξηση 6% εµφανίζει η τιµή του πορτοκαλιού στη 
χώρα συγκριτικά µε τη µέση τιµή των τελευταίων 5 ετών, µε τις 
τιµές το πρώτο τετράµηνο του έτους στα 46 ευρώ τα 100 κιλά. 
Πιέζεται ξανά η αγορά για το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Λυµάντρια σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες
Πληθυσµούς του εντόµου λυµάντρια στην 
περιοχή της ∆ράµας σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες, οι οποίες γειτνιάζουν µε 
δασικές εκτάσεις, εντόπισαν οι γεωπόνοι 
του τµήµατος Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου.
Συγκεκριµένα έχει διαπιστωθεί η παρουσία 
µικρού αριθµού προνυµφών πρώτου και 
δεύτερου σταδίου, µόνο σε δασική 
βλάστηση, στην περιοχή των Κυργιών. 
Ακόµη, έχει διαπιστωθεί η παρουσία πολύ 
µικρού αριθµού προνυµφών πρώτου 
σταδίου σε ορισµένες καλλιέργειες µηλιάς 
του νοµού ∆ράµας.  
 
Συστάσεις
Σε περιοχές που γειτνιάζουν µε δασική 
βλάστηση, κυρίως δηλαδή πουρνάρια, οι 
καλλιεργητές θα πρέπει να ελέγχουν τις 
δενδρώδεις καλλιέργειές τους Η 
καταπολέµηση γίνεται µε ψεκασµούς 
φυλλώµατος σκευασµάτων  Bacillus  
thuringiensis εκτός εάν εφαρµόζεται 
πρόγραµµα φυτοπροστασίας για άλλους 
εχθρούς των καλλιεργειών.
 Σε περιπτώσεις έξαρσης πληθυσµών  
υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης 
αλλεργικών αντιδράσεων, γι’ αυτό πρέπει να 
εξετάζεται ως έντοµο υγειονοµικής σηµασίας 
και να εφαρµόζονται εγκεκριµένα βιοκτόνα 
σκευάσµατα σε κατοικίες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 28-04-2018
Αίθριος καιρός αρχικά στα 
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, 
µε τοπικές νεφώσεις το µεσηµέρι 
και το απόγευµα και πιθανότητα 
µεµονωµένων όµβρων κυρίως 
στα ορεινά. Άνεµοι στα δυτικά 
ανατολικοί µέτριοι, στα ανατολικά 
βόρειοι µέτριοι και βαθµιαία στο 
Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση ως προς τις 
µέγιστες τιµές. 

Κυριακή 29-04-2018 και
∆ευτέρα 30-04-2018
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους 
πιο πυκνές, µε πιθανότητα 
τοπικών βροχών κυρίως στα 
ανατολικά ηπειρωτικά. Άνεµοι 
βορειοανατολικοί µέτριοι και 
πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 
πιο ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
µικρή περαιτέρω πτώση στα 
ανατολικά.

Τρίτη 01-05-2018
Πρωτοµαγιά 
Γενικά αίθριος καιρός, τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά θα 
αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις 
και είναι πιθανό να εκδηλωθούν 
µεµονωµένες βροχές κυρίως στα 
ορεινά. Άνεµοι από βόρειες 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

διευθύνσεις µέτριοι και στο 
Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.
 
Τετάρτη 02-04-2018 ως
Παρασκευή 04-04-2018
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες στην ανατολική κυρίως 
χώρα. Στα υπόλοιπα γενικά 
αίθριος καιρός µε τοπικές 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά το 
µεσηµέρι και το απόγευµα και 
πιθανότητα βροχοπτώσεων στα 
ορεινά. Άνεµοι ανατολικοί µέτριοι 
και τοπικά στα πελάγη πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Αίθριος καιρός, 
µε κατά τόπους 
νεφώσεις και 
µεµονωµένες 
βροχοπτώσεις στα 
ορεινά. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση ως 
προς τις µέγιστες 
τιµές.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι µεγάλες αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
θα πληρώσουν το κόστος της µείω-
σης των επιδοτήσεων, µε τον αρµό-
διο Επίτροπο για τον προϋπολογισµό 
Γκίντερ Έτινγκερ να έχει έτοιµη την 
εισήγηση, που θα παρουσιάσει στις 
2 Μαΐου σχετικά µε το νέο Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2021-2027, 
για µείωση των πόρων της ΚΑΠ κατά 
6% και στους δύο πυλώνες.

Μάλιστα, όπως δήλωσε στο Politico: 
«∆εν µπορούµε να απαλλάξουµε α-
πό µειώσεις στις δαπάνες τα προ-
γράµµατα που υποστηρίζουµε. Συ-
γκριτικά µε το 2020, την τελευταία 
δηλαδή χρονιά του τρέχοντος δη-
µοσιονοµικού πλαισίου, η πρότα-
σή µου θα αφορά µειώσεις περί-
που 6%. Ένα µετριοπαθές 6%» και 
όπως ανέφερε, ενηµέρωσε σχετι-
κά πάνω σε αυτή την πρόταση και 
τον αρµόδιο για τη γεωργία Επί-
τροπο, Φιλ Χόγκαν. Πάντως για να 
βγει αυτό το…µετριοπαθές 6%, ο Ε-
πίτροπος Έτινγκερ θα προτείνει να 
αυξηθεί η συνεισφορά των κρατών 
πλέον του 1,5%

Ο αρµόδιος Επίτροπος για τον 

προϋπολογισµό της Ε.Ε αποκά-
λυψε ότι οι Βρυξέλλες ετοιµάζουν 
περικοπές που θα αφορούν τις µε-
γαλύτερες αγροτικές επιχειρήσεις 
της Ευρώπης, στον επόµενο οικο-
νοµικό κύκλο, που θα οδηγήσει 
στη µείωση των αγροτικών επιδο-
τήσεων του χώρου κατά 6%,  δεδο-
µένης της απουσίας των εισφορών 
του Ηνωµένου Βασιλείου στο κοι-
νό ταµείο. Οι γεωργικές δαπάνες 
αποτελούν έναν από τους πιο προ-
φανείς στόχους για περικοπές δε-
δοµένου ότι η ΚΑΠ καταναλώνει 
περίπου το  40% του ευρωπαϊκού 

προϋπολογισµού, κάτι που µετα-
φράζεται σε σχεδόν 59 εκατοµ-
µύρια ευρώ κάθε χρόνο. Όπως υ-
ποστήριξε ο Επίτροπος Έτινγκερ, 
ο καινούριος προϋπολογισµός ε-
πιχειρεί να εξισορροπήσει κάπως 
την σηµερινή κατάσταση βάσει της 
οποίας το 80% των κεφαλαίων της 
ΚΑΠ καταλήγουν στο 20% των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων, οι ο-
ποίες ελέγχονται από την Βρετα-
νική αριστοκρατία καθώς και µε-
γάλες πολυεθνικές.

«Αυτό που έχουµε κατά νου είναι 
ένα µοντέλο φθίνουσας χρηµατοδό-
τησης: Αυτό σηµαίνει ότι µια µεγάλη 
εταιρεία θα πάρει λίγο λιγότερα χρή-
µατα για τις εκτάσεις που εκµεταλ-
λεύεται από ότι µια µικρή επιχείρη-
ση. Ακριβώς γύρω από αυτό θα πε-
ριστραφούν οι συζητήσεις µας στο 
προσεχές διάστηµα». 

Σφίξιµο στο ζωνάρι
Εξάλλου, ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν 

ενηµερώνει µε περιοδείες που κά-
νει ανά την Ευρώπη τους αγρότες 
για ένα επερχόµενο σφίξιµο της ζώ-
νης. «Πρέπει να είµαστε ρεαλιστές. 
Λόγω της µείωσης των χρηµάτων α-
πό τα κράτη-µέλη, θα υπάρξουν πε-
ρικοπές στον προϋπολογισµό της 
ΚΑΠ. Προσπαθώ να σχηµατίσω έ-
ναν ισχυρό συνασπισµό, ώστε να  
να επιτύχουµε το καλύτερο δυνα-
τό αποτέλεσµα σε µια οµολογουµέ-
νως δύσκολη συγκυρία», ανέφερε 
την προηγούµενη εβδοµάδα κατά 
την επίσκεψη του σε αγροτικό συ-
νέδριο στην Ιρλανδία.

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Απριλίου 2018Agrenda4 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μετριοπαθής κατά  Έτινγκερ 
η μείωση 6% των πόρων ΚΑΠ
Μοντέλο φθίνουσας χρηματοδότησης για μεγάλες εκμεταλλεύσεις 

Ελληνογαλλική προσέγγιση για τη σύγκλιση

Προφανής στόχος
Οι γεωργικές δαπάνες αποτελούν 

έναν από τους πιο προφανείς 
στόχους για περικοπές δεδοµένου 
ότι η ΚΑΠ καταναλώνει το 40% 

του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού

Αύξηση
συνεισφοράς
«∆εν θέλουµε να αντισταθµίσουµε 
το κενό του Brexit αποκλειστικά µε 
περικοπές. Χρειαζόµαστε συνεπώς 
ελαφρώς µεγαλύτερες εισφορές 
από τα κράτη-µέλη. Ωστόσο, τµήµα 
του κενού, περίπου το 50%, καθώς 
και µέρος των νέων αρµοδιοτήτων 
θα χρηµατοδοτηθούν µε µειωµένα 
κεφάλαια». Ακόµα ξεκαθάρισε ότι 
θα συµπιεστούν και οι δύο 
πυλώνες της ΚΑΠ, ήτοι οι άµεσες 
ενισχύσεις: «Όλα τα χρήµατα πάνε 
στους στους αγρότες. Ένα κοµµάτι 
των χρηµάτων πάει στο δεύτερο 
πυλώνα, στις αγροτικές περιοχές» 
εξήγησε για να προσθέσει: «Θα 
κάνουµε περικοπές και στους δυο 
πυλώνες της ΚΑΠ».

Μπορεί για τη Γαλλία, οι επιδοτήσεις 
της ΚΑΠ να µην αποτελούν πλέον 
ταµπού, ωστόσο για την αµιγώς α-
γροτική Ελλάδα, όπως φάνηκε και 
στην πρόσφατη συνάντηση του γε-
νικού γραµµατέα Αγροτικής Πολι-
τικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων Χ. Κασίµη µε στελέχη γαλ-
λικής αντιπροσωπείας παραµένουν 
το βασικό επενδυτικό εργαλείο για 
τη βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσε-
ων. Ο κ. Κασίµης, στην συνάντη-
ση που είχε στο υπουργείο µε τους 
Antoine Erhel, γεωργικό σύµβουλο 
της Πρεσβείας της Γαλλίας στη Ρώ-
µη, τον Jean-Pierre Philippe, οικονο-

µικό σύµβουλο και την Στέλλα Κα-
νελλοπούλου, οικονοµική ακόλου-
θο στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην 
Αθήνα, αναφερόµενος στις βασικές 
θέσεις της Ελλάδας για την ΚΑΠ µε-
τά το 2020, επεσήµανε:

 την ανάγκη επαρκούς χρηµα-
τοδότησης και διατήρησης των δύο 
πυλώνων, 

 την αξιολόγηση της εξωτερικής 
σύγκλισης των άµεσων ενισχύσεων 
µεταξύ των κρατών-µελών, λαµβά-
νοντας υπόψη κυρίως τις ενισχύσεις 
ανά εκµετάλλευση, 

 τη διατήρηση της προαιρετικής 
συνδεδεµένης ενίσχυσης,

 τη σηµασία της απλούστευσης 
του πρασινίσµατος, της ηλικιακής α-
νανέωσης του αγροτικού πληθυσµού.

Παράλληλα, επανέλαβε τον προ-
βληµατισµό του για το νέο µοντέλο 
λειτουργίας της ΚΑΠ και την οµαλή 
εφαρµογή του από τα κράτη-µέλη.

Η γαλλική αντιπροσωπεία, πα-
ρουσιάζοντας της θέσεις της Γαλλί-
ας, για την µελλοντική ΚΑΠ, έδωσε 
έµφαση κυρίως στην ανάγκη νέας 
οργάνωσης των διαφόρων τοµέων 
της γεωργίας, στα εργαλεία διαχεί-
ρισης κινδύνων και στην ενίσχυση 
και απλούστευση της περιβαλλοντι-
κής κατεύθυνσης της ΚΑΠ.

Ο Χαράλαµπος Κασίµης στη συνάντηση που είχε στο υπουργείο µε τους 
Antoine Erhel, τον Jean-Pierre Philippe και τη Στέλλα Κανελλοπούλου.
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Αλλαγή σχεδιασµού στον Οργανισµό Πληρωµών σχε-
τικά µε τις επερχόµενες πιστώσεις όσον αφορά τις συν-
δεδεµένες ενισχύσεις, που µεταφέρονται µία εβδοµάδα 
αργότερα κοντά στις 15 Μαΐου προκειµένου να περιλαµ-
βάνεται και η ενίσχυση για τα αιγοπρόβατα.

Ο αρχικός σχεδιασµός των αρµοδίων ήταν η πληρω-
µή των συνδεδεµένων και των υπόλοιπων από το Εθνι-
κό Απόθεµα να γίνει µέχρι τις 9 Μαΐου, ωστόσο το πρό-
βληµα ανέκυπτε στο γεγονός ότι δεν θα ήταν εφικτό να 
συµπεριληφθεί και η ενίσχυση στα αιγοπρόβατα αφού 
απαιτείται αρκετή δουλειά, καθώς τα αρχεία του ΕΛΟΓΑΚ 
που πρέπει να διασταυρωθούν είναι πολλά και δεν ήταν 
βέβαιο ότι θα καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία από τον Οργανισµό έγκαιρα. Επ’ αυτού, όπως ανέ-
φερε στην εφηµερίδα Agrenda ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ Γιώργος Κέντρος «οι διοικητικοί του οργανισµού 
δουλεύουν πυρετωδώς τους απαραίτητους ελέγχους σχε-
τικά µε τους δικαιούχους της συνδεδεµένης ενίσχυσης 
στο αιγοπρόβειο, προκειµένου να προχωρήσουµε σε µία 
συνολική πληρωµή περί τις 15 Μαΐου». 

Σε αυτά που έχουν να πληρωθούν περιλαµβάνονται 
υπόλοιπα πέντε συνδεδεµένων στη φυτική παραγωγή 
(ρύζι, σπόροι σποράς, πορτοκάλια για χυµό, κορινθιακή 
σταφίδα, κρόκος Κοζάνης), µαζί µε την ενίσχυση για τα 
θηλυκά βοοειδή, αλλά και όσα περίσσεψαν περίπου στα 
10 εκατ. ευρώ από την πληρωµή του ∆εκεµβρίου σχετι-
κά µε το Εθνικό Απόθεµα του 2017.

Αυτό το διάστηµα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχουν τις ενστά-
σεις που έγιναν για το Απόθεµα του περασµένου έτους, 
προκειµένου να υπολογιστούν οι δικαιούχοι και τα πο-
σά που έχουν λαµβάνειν για να συµπεριληφθούν στην 
πίστωση µαζί µε τις συνδεδεµένες. «Σκοπός των αρµο-
δίων είναι να προλάβουν να προχωρήσουν σε µεταβιβά-
σεις όσοι παραγωγοί το επιθυµούν» αναφέρει ο αντιπρό-
εδρος Γιώργος Κέντρος. Όπως εξηγεί ο έτερος αντιπρόε-
δρος του Οργανισµού Γιώργος Αποστολάκης «υπάρχει έ-
να ποσό περί τα 3 εκατ. που έχει δεσµευτεί και θα πιστω-
θεί σε όσους δικαιωθούν από τους παραγωγούς που εί-
ναι στον έλεγχο και από αυτούς που υπέβαλλαν ένστα-
ση. Επιπλέον από τον κουµπαρά των 39,6 εκατ. ευρώ του 
Εθνικού Αποθέµατος για το 2017, µετά την πληρωµή του 
∆εκεµβρίου ύψους 28,5 εκατ. σε 30.936 δικαιούχους, θα 
πρέπει να καλυφθούν και νεοεισερχόµενοι και αγρότες 
νεαρής ηλικίας που θέλουµε να φέρουµε στον περιφε-
ρειακό µέσο όρο αξίας δικαιωµάτων».

Εν αναµονή των αποφάσεων 
µε το ύψος των ενισχύσεων ανά προϊόν 

Σηµειωτέον ότι µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές 
οι γραµµές δεν είχε εκδοθεί καµία απόφαση που να κα-
θορίζει το ύψος των εν λόγω ενισχύσεων, προκειµένου 
να «τσουλήσει» η διαδικασία. Πάντως, σύµφωνα µε τους 
προϋπολογισµούς του έτους για κάθε ενίσχυση και τις 
ενδεικτικές τιµές, η πληρωµή υπολογίζεται περί τα 120 
εκατ. ευρώ. Το αυτό επιβεβαιώνει και ο κ. Κέντρος τονί-
ζοντας ότι οι πληρωµές θα ανέρχονται στα επίπεδα των 

προϋπολογισµών ανά συνδεδεµένη, µε εξαίρεση τα πορ-
τοκάλια, στα οποία αναµένεται να περισσέψουν χρήµατα. 

Πιο αναλυτικά, οι 5 συνδεδεµένες στα φυτικά που α-
ποµένουν είναι το ρύζι (µε ενδεικτική τιµή 25,7 ευρώ το 
στρέµµα και προϋπολογισµό 7,8 εκατ. ευρώ), τα πορτοκά-
λια χυµοποίησης (ενδεικτική τιµή 41,1 ευρώ το στρέµµα 
και µπάτζετ 7,6 εκατ. ευρώ), οι σπόροι σποράς (µε τιµή 
αναφοράς τα 68,4 ευρώ το στρέµµα και προϋπολογισµό 
του έτους στα 2,9 εκατ. ευρώ), η κορινθιακή σταφίδα (εν-
δεικτική τιµή 35,2 ευρώ το στρέµµα και µπάτζετ 5 εκατ. 
ευρώ) και ο κρόκος Κοζάνης (ενδεικτική τιµή 189,4 ευρώ 
το στρέµµα και προϋπολογισµό 500.000 ευρώ).

Σε αυτές τις πιστώσεις θα περιλαµβάνεται και η συν-
δεδεµένη στους µεταξοσκώληκες, µε ενδεικτική τιµή στα 
248 ευρώ το κυτίο και προϋπολογισµό 781.153 ευρώ, αλ-
λά και αυτή για τα θηλυκά βοοειδή µε ενδεικτική τιµή στα 
149 ευρώ το ζώο και προϋπολογισµό 36,336 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τη συνδεδεµένη για τις αίγες και τις προ-

βατίνες, αυτή έχει πλέον ενιαία τιµή για τα ορεινά και τα 
πεδινά, η οποία πέρυσι καθορίστηκε στα 11 ευρώ ανά ζώο 
και συνολικό µπάτζετ για το 2017 στα 50,978 εκατ. ευρώ.

Άγνωστο ακόµα παραµένει το αν θα πιστωθούν µα-
ζί και οι ενισχύσεις για κτηνοτρόφους µε ειδικά δικαι-
ώµατα στα 235 ευρώ ανά ΜΜΖ για βοοειδή (προϋπολο-
γισµός 2,82 εκατ. ευρώ) και στα 35 ευρώ το ζώο για αι-
γοπρόβατα (προϋπολογισµός 560.000 ευρώ).

Τέλος, στις πληρωµές που θα ακολουθήσουν είναι η 
εξόφληση της νέας Βιολογικής του 2017, ύψους περίπου 
στα 6 µε 7 εκατ. ευρώ, µε την πίστωση των λογαριασµών 
τους να τοποθετείται αρµοδίως στις αρχές Ιουνίου. Άλ-
λωστε, σύµφωνα και µε τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ 
Γιώργο Κέντρο, «χρονικά δεν υπάρχουν περιθώρια για 
άλλες πιστώσεις, µία ογκώδης στα µέσα Μαΐου κι άλλη 
µία µέσα Ιουνίου». Εν τω µεταξύ, αυτές τις µέρες γίνο-
νται πληρωµές για εκκρεµότητες από παλιά προγράµµα-
τα, όπως Βιολογικά, πρόωρη σύνταξη και Νέοι Αγρότες.

Σύµβουλος 
στα Βιολογικά

Μέχρι τις 30 
Μαΐου έχουν περι-

θώριο να καλύ-
ψουν το δεύτερο 
έτος εφαρµογής 
του Μέτρου 11 

«Βιολογικές 
Καλλιέργειες» µε 
νόµιµη σύµβαση 

µε σύµβουλο 

Αποζηµιώσεις 
2017

Πληρώθηκαν 
αποζηµιώσεις 6,28 

εκατ. σε 4.525 
δικαιούχους για 

εκκαθάριση ζηµιών 
από διάφορα 

ζηµιογόνα αίτια 
του 2017

Ενίσχυση ΟΕΦ
Στα 8 εκατ. ευρώ 

ορίστηκε το 
ύψος της εθνικής 
χρηµατοδότησης 

των προγραµ-
µάτων εργασίας 

των Οργανώσεων 
Ελαιουργικών 

Φορέων για την 
τριετία 2018-2021

Εισφορές 
ΕΛΓΑ

Μέχρι τις 29 
Ιουνίου έχουν 

περιθώριο αγρότες 
και κτηνοτρόφοι 

να τακτοποιήσουν 
τις εισφορές τους 

προς τον ΕΛΓΑ

Αρχές Μαΐου η πλατφόρμα των 120 δόσεων για τους αγρότες
Μέσα στις επόµενες ηµέρες, από τις αρχές Μαΐου αναµένεται να προστεθούν στους χρήστες της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας οι αγρότες (καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η βεβαίωση οφειλών προς τον 
πρώην ΟΓΑ για τα έτη 2015 και 2016). Η ρύθµιση προβλέπει διαγραφή των προσαυξήσεων µέχρι 
85% και των προστίµων µέχρι 95%, ταυτόχρονα µε αποπληρωµή του υπόλοιπου ποσού σε 120 
δόσεις και αφορά χρέη έως 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταµεία και την Εφορία. ∆ικαίωµα 
υπαγωγής στη ρύθµιση έχουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι επιτηδευµατίες µε χρέη έως και 
20.000 ευρώ εκτός και αν το σύνολο των οφειλών τους προς το δηµόσιο αντιστοιχεί στο 85% 
των συνολικών χρεών οπότε το ποσό που µπορεί να ρυθµιστεί ανεβαίνει στις 50.000 ευρώ. Για 
χρέη έως 3000 ευρώ θα δίδονται έως και 36 δόσεις ενώ θα αυξάνονται σε 120 για όσους έχουν 
χρέος έως 20.000 ή έως 50.000 ευρώ. Βέβαια για να ενταχτεί κάποιος αγρότης στην ρύθµιση 
απαιτείται να έχει κάνει έναρξη εργασιών στην Εφορία. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα θα παραµείνει 
ανοικτή µέχρι το τέλος του έτους, ενώ το δικαίωµα υποβολής αίτησης θα δίδεται άπαξ ανά 
οφειλέτη. ∆εν µπορούν να υπαχθούν στη ρύθµιση µισθωτοί, συνταξιούχοι, εισοδηµατίες και 
επιτηδευµατίες οι οποίοι έχουν αναστείλει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.
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Μια βδομάδα πίσω, ως τις 15 Μαΐου, 
στέλνει το αιγοπρόβειο τις συνδεδεμένες 
Περί τα 120 εκατ. ο προϋπολογισμός για όσα περιμένουν να πληρωθούν μαζί με υπόλοιπα από το Απόθεμα

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ €
2018

ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΪΟΥ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
 ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ  

ΜΕΣΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΝΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 2017

 

ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΪΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑ 2017
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Μεταβιβάσεις 
γης 

Σε περιπτώσεις 
αιτήσεων µεταβί-
βασης πρέπει να 

αποδεικνύεται ότι 
ο αποδέκτης έχει 

τη γη στην κατοχή 
του στις 31 Μαΐου 

2018

Ενισχύσεις 
νησιών Αιγαίου 

Την αύξηση του 
συνολικού ποσού 

του ειδικού 
προγράµµατος 
µικρών νησιών 
Αιγαίου από τα 

24 εκατ. που είναι 
στα 40 εκατ. ευρώ 

ανακοίνωσε το  
υπουργείο

Παράταση για τις εισφορές Μαρτίου 
αναµένεται να δώσει ο ΕΦΚΑ ώστε να 
γίνει τελικά ο πολύ-αναµενόµενος 
συµψηφισµός µε τη νέα εκκαθάριση για τις 
εισφορές του 2017 που θα υπολογιστούν 
µε τα εισοδήµατα του 2016. Αυτό σηµαίνει 
ότι τα ειδοποιητήρια για 1,4 εκατ. µη 
µισθωτούς ασφαλισµένους, µεταξύ των 
οποίων και αγρότες, θα εκδοθούν στις 
αρχές Μαΐου. Αιτία της καθυστέρησης το 
γεγονός ότι η εκκαθάριση εισφορών του 
2017 για µη µισθωτούς και αγρότες δεν 
έχει ακόµα ολοκληρωθεί και αναµένεται η 
ανάρτηση των ειδοποιητηρίων, όπως 
ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ. Σε ανακοίνωσή του ο 
φορέας επισηµαίνει ότι «η εµπρόθεσµη 
καταβολή των εισφορών θα γίνει σε νέα 
ηµεροµηνία. Αυτή αναµένεται να είναι 
εντός Μαΐου. ∆εδοµένου ότι η εκκαθάριση 
συνδέεται τεχνικά µε την έκδοση εισφοράς 
Μαρτίου 2018, η οποία καθυστερεί, θα 
δοθεί νέα ηµεροµηνία εµπρόθεσµης 
καταβολής της εισφοράς, για την οποία 
θα υπάρξει νεότερη ενηµέρωση».

Εντολή να μη στέλνουν 
λίστες για τη Δάσωση 
Έχει δηµοσιευτεί η σχετική απόφαση 
µε την έγκριση πίστωσης ποσού 46 
εκατ. ευρώ που θα ξεκολλήσει την 
πληρωµή των εκκρεµοτήτων του παλιού 
προγράµµατος της ∆άσωσης, ωστόσο 
σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργο Κέντρο ακόµα δεν 
έχει γίνει η µεταφορά των χρηµάτων. 
Το ζητούµενο είναι ότι τα κατά τόπους 
δασαρχεία σε πολλές περιπτώσεις 
δηλώνουν ότι δεν έχουν εντολή να 
ξεκινήσουν να στέλνουν αιτήσεις 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς πληρωµή, ενώ 
«ακούγεται» ότι αν δεν συγκεντρωθεί 
το σύνολο των αιτήσεων σε µια περιοχή 
ώστε να κλείσει η λίστα, δεν θα γίνει 
καµία πίστωση.

Στο 3% της αντικειμενικής 
αξίας χωραφιού το τεκμαρτό
εισόδημα από ιδιόχρηση 

Απαλλαγή από το τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιο-
χρησιµοποίηση γεωργικής γης και την φορολο-
γική επιβάρυνση που προέκυπτε από αυτό προ-
βλέπει εγκύκλιος του ΑΑ∆Ε. Σύµφωνα µε αυτή 
ξεκαθαρίζεται ότι για όσους ασκούν ατοµική α-
γροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα δε θα υ-
πολογίζεται εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή 
δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων όπως 
λιβάδια, βοσκήσιµες και καλλιεργήσιµες γαίες 
καθώς και κάθε εγκατάσταση που χρησιµοποι-
είται για άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα εισοδήµατα από α-
κίνητη περιουσία (Πίνακας 4∆2 του έντυπου Ε1) 
διευκρινίζεται από την εγκύκλιο ότι για όσους 
ασκούν ατοµική αγροτική δραστηριότητα δεν 
υπολογίζεται τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοχρη-
σιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιό-
ντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσε-
ων στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, καλλι-
εργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες γαίες και κάθε εί-
δους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιµο-
ποιούνται για άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

Το εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν 
παραχώρηση τεκµαίρεται ότι συνίσταται στο 3% 
της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου σύµφω-
να µε τις ισχύουσες τιµές κατά την 31/12/2015.

Προς παράταση 
οι εισφορές αγροτών 
λόγω συμψηφισμών

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ | 2014-2020

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ    

   

2.306.150

927.637,95

3.357.797,29

ΠΟΣΟ (ευρώ)

176

100

17.031

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
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1
Στο πρόγραµµα της µείωσης ρύπαν-
σης νερού από γεωργική δραστηρι-
ότητα, οι αρδευόµενες καλλιέργει-
ες δηλώνονται ως ποτιστικές ενώ οι 
καλλιέργειες αµειψισποράς ως ξηρι-
κές. Πιο αναλυτικά: 

1. ∆έσµευση Α: Αγρανάπαυση
Προσθήκη δύο νέων εγγραφών στην 

«Αγρανάπαυση»
 «Αγρανάπαυση µε εδαφοκάλυψη» 

όταν το αγροτεµάχιο έχει κλίση >8%
«Αγρανάπαυση χωρίς γεωργική δρα-

στηριότητα» όταν το αγροτεµάχιο έ-
χει κλίση <8% 

2. ∆έσµευση Γ, χλωρά λίπανση 
σε δενδρώδεις καλλιέργειες
Ξεχωριστή καρτέλα όπου δηλώνε-

ται το φυτικό κεφάλαιο που θα χρη-
σιµοποιήσει για τη χλωρά λίπανση

3. ∆έσµευση ∆, ζώνη ανάσχεσης
Σχεδίαση πλευράς αγροτεµαχίου που 

γειτνιάζει µε ύδατα µε βοήθειανέου 
layer για τον υπολογισµό του µήκους.

Ξηρικά τα χωράφια 
της αμειψισποράς 
στην Απονιτροποίηση

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Για αγροτεµάχια ενταγµένα σε οποιαδήποτε δράση/µέ-
τρο των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τα ενοι-
κιαστήρια πρέπει να καλύπτουν το έτος εφαρµογής α-
νάλογα µε τη δράση στην περίπτωση που είναι µεγα-
λύτερο του διαστήµατος της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 
του 2018. Αυτό ξεκαθαρίζει διευκρινιστική εγκύκλιος 

του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε την «υποβολή ορθής δήλω-
σης καλλιέργειας». Επιπλέον τονίζεται ότι δεν επιτρέ-
πεται η εναλλαγή αγροτεµαχίων στις δράσεις: Βιολο-
γικά, Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική 
δραστηριότητα, ∆ιατήρηση αµπελοκοµικής πρακτικής 
στον αµπελώνα Θήρας και Κοµφούζιο. Σηµειωτέον ό-
τι οι παραγωγοί θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τον 
αριθµό των δέντρων που δηλώνονται σε περιπτώσεις 
συµµετοχής τους στα παραπάνω προγράµµατα. 

Έναν οδηγό ορθής υποβολής δήλωσης καλλιέργειας στο πλαίσιο 
της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2018 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, 
προκειμένου οι αγρότες να αποφύγουν λάθη και κατ’ επέκταση 
απώλεια επιδοτήσεων και δικαιωμάτων

Στο Απόθεµα 
Τα δικαιώµατα από αγρο-

τεµάχια που ψηφιοποι-
ήθηκαν σε διαφορετική 

θέση στα έτη 2016- 2017 
σε σχέση µε το 2015 
επιστράφηκαν ήδη 

στο Απόθεµα 

12Σημεία κλειδιά 
για να μη χαθούν 
επιδοτήσεις 

Για τους µικροκαλλιεργητές η διαδικασία δηλώσεων ΟΣ∆Ε είναι απλοποιηµένη.

2Στις βασικές αλλαγές, που εισάγονται, 
τα Νοµικά Πρόσωπα πρέπει να δηλώ-
σουν έτος έναρξης γεωργικής δρα-
στηριότητας. Θεωρείται απαραίτητο 
για τον έλεγχο των δικαιούχων του Ε-
θνικού Αποθέµατος και των δικαιού-
χων του καθεστώτος νεαρής ηλικίας.

Επιπλέον, επιτρέπεται για ορισµέ-
νες επίσπορες ποικιλίες, το αίτηµα για 
συνδεδεµένη ενίσχυση. Στα εν λόγω 
αγροτεµάχια, δεν θα επιτρέπεται αίτη-
µα συνδεδεµένης στην κύρια καλλιέρ-
γεια, καθώς δεν επιτρέπεται διπλή ενί-
σχυση. Τέλος, σηµειώνεται ότι δεν α-
παιτείται πλέον η καταγραφή των ψε-
καστικών µηχανηµάτων, καθώς αυτή 
η διαδικασία θα γίνεται µέσα από ε-
φαρµογή του αρµόδιου υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Συνδεδεμένη και
σε κάποιες επίσπορες

3Όσον αφορά τα δικαιολογητικά, στην 
εγκύκλιο τονίζεται ότι δεν απαιτείται 
επισύναψη παραστατικών για τα ιδι-
όκτητα αγροτεµάχια. Αντίστοιχα, ως 
απόρροια της χρήσης του ΑΤΑΚ, δεν 
απαιτείται η επισύναψη βιβλιαρίου 
τράπεζας. Σηµειωτέον ότι η διασταύ-
ρωση γίνεται µηχανογραφικά, που 
σηµαίνει ότι δεν απαιτείται η επισύ-
ναψη Αριθµού ∆ελτίου Ταυτότητας ή 
διαβατηρίου. Εξαιρούνται όσοι αιτού-
νται δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθε-
µα ή ενίσχυσης νεαρής ηλικίας ή εξι-
σωτική αποζηµίωση. Τέλος, πρόσθε-
τα δικαιολογητικά για τα Νοµικά Πρό-
σωπα κατά περίπτωση είναι τα εξής: 
έντυπο Ν, Ε3, ισοζύγιο έτους, συµβο-
λαιογραφικό πληρεξούσιο.

Χωρίς παραστατικά
τα ιδιόκτητα χωράφια 

4Μετά τις αλλαγές που ανακοινώθη-
καν από την πλατεία Βάθη, σχετικά µε 
το ΑΤΑΚ, στην εγκύκλιο υπογραµµί-
ζεται ότι είναι υποχρεωτική καταχώρι-
ση ΑΤΑΚ σε όλα τα ιδιόκτητα αγροτε-
µάχια, προκειµένου να διασφαλιστεί 
η νοµιµότητα των εκτάσεων, αλλά και 
να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους σε ό-
λα τα στάδια της αίτησης (καταχώρι-
ση και αποσφαλµάτωση). Αντίστοιχα, 
προαιρετική είναι η καταχώριση του 
ΑΤΑΚ για τα ενοικιαζόµενα αγροτεµά-
χια για το έτος 2018, ενώ καθίσταται 
υποχρεωτική η προσκόµισή του µε τη 
δήλωση του 2019, καθώς θα ακολου-
θήσουν εκτεταµένοι διοικητικοί έλεγ-
χοι στις περιπτώσεις µη καταχώρισης. 

Από το 2019 ΑΤΑΚ
στα ενοικιαζόμενα 
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Η διαδικασία για την προσθήκη νέ-
ας ποικιλίας φυτικού κεφαλαίου έ-
χει ως εξής: 

α. Αποστολή από τα ΚΥ∆ στον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ αιτήµατος για προσθήκη νέας ποι-
κιλίας σε οµάδα καλλιέργειας (email  ή 
πλατφόρµα ερωταπαντήσεων)

β. ∆ιερεύνηση για την ορθότητα ή 
µη του αιτήµατος  (ύπαρξη της ποικι-
λίας σε εθνικό/κοινοτικό κατάλογο)

γ. Προσθήκη συντελεστή πρασινί-
σµατος

δ. Προσθήκη ασφαλιστικής εισφο-
ράς µετά από συνεργασία µε τον ΕΛΓΑ

ε. Ενηµέρωση του πίνακα του φυτι-
κού κεφαλαίο

Με επιπλέον εισφορά 
ΕΛΓΑ η προσθήκη 
νέας φυτικής ποικιλίας Απλουστευµένο είναι το καθεστώς για 

τους µικροκαλλιεργητές, καθώς οι δικαι-
ούχοι εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις 
του πρασινίσµατος. Το ποσό όλων των 
άµεσων ενισχύσεων που λαµβάνουν κυ-
µαίνεται ως τα 1.250 ευρώ. Αν γίνει υ-
πέρβαση του ποσού, υπάρχει αναλογι-
κή µείωση σε κάθε ενίσχυση που λαµ-
βάνει ο παραγωγός.

Οι δικαιούχοι εντάχθηκαν αυτόµατα 
το έτος 2015, ενώ η απένταξή τους  µπο-
ρεί να γίνει µε τη δήλωση καλλιέργειας 
του 2018, ειδικά αν αυξάνεται η εκµετάλ-
λευση που κατέχουν, µε αποδοχή µετα-
βίβασης δικαιωµάτων και γενικότερα το 
δικαιούµενο ποσό των ενισχύσεων που 
λαµβάνουν. Η εν λόγω ενίσχυση µπο-
ρεί υπό προϋποθέσεις να µεταβιβαστεί.  

Την πρόσθετη ενίσχυση των νέων δικαι-
ούνται οι γεωργοί νεαρής ηλικίας, που 
είναι ≤40 ετών κατά το έτος της πρώτης 
υποβολής Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, έ-
χουν εγκατασταθεί µέχρι το πολύ 5 χρό-
νια πριν την υποβολή ΕΑΕ (2013), έχουν 
αύξηση 25%- 50% επί της µέσης αξίας δι-
καιωµάτων τους. Να σηµειωθεί ότι η εν 
λόγω ενίσχυση δίνεται για 5 έτη και εί-
ναι διαφορετική από την ενίσχυση του 
προγράµµατος Νέων Αγροτών.

Δυνατότητα 
απένταξης φέτος
με δήλωση για
μικροκαλλιεργητές

Γεωργοί νεαρής 
ηλικίας με ΟΣΔΕ 
από το 2013 και μετά

5Έχει γίνει ενσωµάτωση στο υπόβαθρο 
περιοχών µε κυρωµένους  δασικούς 
χάρτες, προκειµένου οι ΚΥ∆ να έχουν 
τη δυνατότητα να ενηµερώνουν τους 
παραγωγούς, αφού οι εµπλεκόµενες 
εκτάσεις είναι µέχρι νεωτέρας µη επι-
λέξιµες (Subilot). Σε περιπτώσεις χα-
ρακτηρισµού ∆Α / ΧΑ: 

 Ενέργειες αποχαρακτηρισµού έως 
08/08/2018 στα δασαρχεία χωρίς πε-
ραιτέρω ενέργεια στην Ενιαία Αίτηση 
Ενίσχυσης και 

 Συγκεντρωτική ενσωµάτωση απο-
χαρακτηρισµένων.

Σε λοιπές περιπτώσεις αγροτεµα-
χίων, είναι δυνατή η προσφυγή κατά 
των κυρωµένων χαρτών στα διοικητι-
κά δικαστήρια.

Μέχρι 8 Αυγούστου
αποχαρακτηρισμοί 
λόγω δασικών χαρτών 

Κατάργηση της υποχρέωσης διαφοροποί-
ησης και EFA, αν  η µη εξαιρούµενη αρό-
σιµη έκταση υπερβαίνει τα 300 στρέµµα-
τα (30 εκτάρια). Στις αλλαγές σχετικά µε το 
πρασίνισµα, σηµειώνονται τα εξής: 

 Κοινή εξαίρεση για διαφοροποίηση 
και EFA, όταν αγρανάπαυση, κτηνοτρο-
φικά φυτά και ψυχανθή υπερβαίνουν το 
75% της αρόσιµης έκτασης

 Νέος συντελεστής για τα ψυχανθή 
(1 αντί 0,7)  

 Υποχρέωση µη χρήσης φυτοπροστα-
τευτικών στις περιπτώσεις αγρανάπαυσης 
και ψυχανθών

 Αν δεν επιλέγεται το σχετικό πεδίο, 
το αγροτεµάχιο δεν θα υπολογίζεται για 
τις δεσµεύσεις EFA

 Νέος συντελεστής µετατροπής χαντα-
κιών (5 αντί 3)

 Υποχρέωση ψηφιοποίησης των EFA.

Χωρίς EFA εκτάσεις 
πάνω από 300 
στρέμματα

Ειδικά οι κτηνοτρόφοι καλούνται να προσέξουν τα εξής:   
 Ορθή ενηµέρωση του µητρώου κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης
 Επιβεβαίωση µε αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες για την ηλεκτρονική καταχώριση πρό-

σφατων µεταβολών (βοοειδή)
 Παραγγελίες ενωτίων
 Συγκέντρωση εγγράφων ανωτέρας βίας ζωικού κεφαλαίου για συµβάντα πριν την Ενι-

αία Αίτηση Ενίσχυσης 2018
 Υπολογισµός του αριθµού των θηλυκών αιγοπροβάτων που θα διατηρήσει ο κτηνοτρό-

φος µέχρι τη διενέργεια της απογραφής
 Μόνο αυτά είναι εν δυνάµει επιλέξιµα για τη συνδεδεµένη ενίσχυση στον τοµέα πρό-

βειου και αίγειου κρέατος

∆ηλώνεται το ζωικό κεφάλαιο που υπάρχει την ηµέρα της αίτησης και µόνο αυτό, όχι αυτό 
που υπήρχε, ούτε αυτό που θα προκύψει αργότερα. Πολύ µεγάλη προσοχή απαιτείται στην 
ορθή ψηφιοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεων, γιατί πιθανό λάθος µπορεί  να οδηγή-
σει, µετά από επιτόπιο έλεγχο, ακόµη και σε απώλεια επιδοτήσεων!

Επιπλέον δηλώνονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί λόγω ανωτέρας βίας πριν την Ενι-
αία Αίτηση Ενίσχυσης 2018, ως ζώα ανωτέρας βίας, αλλά και το ζωικό κεφάλαιο που θα 
διατηρηθεί ως το τέλος του έτους, για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις  όπου αυτό απαιτείται.

∆εδοµένου ότι αναγνωρίζουν όλοι ότι η πρόβλεψη αυτή είναι αντικειµενικά δύσκολη, ο 
γενικός κανόνας είναι στα διατηρούµενα ζώα να µη δηλώνονται όσα ζώα είναι προγραµ-
µατισµένο να αποµακρυνθούν από την εκµετάλλευση εντός του έτους.

Όλα τα θηλυκά ως την απογραφή 
για συνδεδεμένη αιγοπρόβειου 

Όλες οι ενισχύσεις καταβάλλονται µό-
νο σε ενεργούς γεωργούς, το κριτή-
ριο των οποίων ελέγχεται κάθε χρόνο 
µε βάση τα στοιχεία από το υπουργείο 
Οικονοµικών. Είναι βασική προϋπόθε-
ση να έχει υποβληθεί εγκαίρως η φο-
ρολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση 
µη υποβολής, οι  πληρωµές παραµέ-
νουν σε εκκρεµότητα.

Σηµειώνεται ότι ενεργός γεωργός 
είναι αυτός που ασκεί την ελάχιστη 
γεωργική δραστηριότητα και 

 Έλαβε άµεσες ενισχύσεις µέχρι 5.000 
ευρώ για την προηγούµενη χρονιά ή

 Έλαβε άµεσες ενισχύσεις πάνω α-
πό 5.000 ευρώ και το ποσό που έλα-
βε είναι πάνω από το 55%% των εξω-
γεωργικών του εσόδων.

Τέλος, υπογραµµίζεται ότι από το έ-
τος 2018, καταργείται η «αρνητική λί-
στα» (αεροδρόµια, µεσιτικά γραφεία, 
γήπεδα κλπ).

Έγκαιρη υποβολή 
φορολογικής δήλωσης,
για έγκαιρη πληρωμή

Λάθος καταγραφή ζωικού κεφαλαίου, 
απώλεια επιδοτήσεων 

∆εν µπορεί να αφαιρεθεί εκ των υστέρων, µετά την υποβολή της δήλωσης ΟΣ∆Ε, 
το µη επιλέξιµο µέρος του αγροτεµαχίου, για να µην υπάρξουν ποινές.
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Και οι μικροί  

μπορούν να γίνουν 
μεγάλοι με... 
εντατικοποίηση 
Η μεγέθυνση της υπάρχουσας παραγωγής έχει νόημα 
και όχι η «καραμέλα» περί πολυτεμαχισμένου κλήρου

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Χρόνια τώρα αναλωνόµαστε σε συ-
ζητήσεις για τη «µεγέθυνση του ελ-
ληνικού κλήρου» και το κατά ποσό 
θα αποτελέσει λύση στο πρόβληµα 
διάρθρωσης της αγροτικής µας οι-
κονοµίας. Ωστόσο, σύµφωνα και µε 
την άποψη ανθρώπων που κινού-
νται επί δεκαετίες στην ελληνική 
ύπαιθρο και είναι γνώστες του ελ-
ληνικού παραγωγικού µοντέλου, το 
ζήτηµα δεν είναι να µεγαλώσουµε 
τον κλήρο αλλά να αξιοποιήσου-

µε µε εντατικό τρόπο τη γη που έ-
χει ο καθένας. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα εντατικο-
ποίησης αποτελούν και τα διχτυο-
κήπια τα οποία αν και αποτελούν 
µια µορφή καλλιέργειας µε χαµη-
λό κόστος (σε σχέση µε τα µεγάλα 
«βαριά» θερµοκήπια) µπορούν να 
δώσουν αυξηµένες αποδόσεις όπως 
για παράδειγµα στη ντοµάτα ακόµα 
και κατά την διάρκεια του καλοκαι-
ριού που το προϊόν έχει ζήτηση λό-
γω της αύξησης του τουρισµού και 
η ελληνική κατανάλωση καλύπτε-
ται από εισαγωγές. Επιπλέον, τονί-
ζουν πως χρειάζεται οργάνωση για 
τη διάθεση της παραγωγής.

Με απλά λόγια απαιτείται µεγέθυν-
ση, όχι του ελληνικού κλήρου αλλά 

του όγκου διαχείρισης που µπορεί 
να προέλθει µέσα από την εντατι-
κοποίηση της παραγωγής. «Υπάρ-
χει µια αντίληψη στην Ελλάδα για 
τη µεγέθυνση. Η µεγέθυνση µειώ-
νει τις σταθερές δαπάνες και αυτό 
είναι αλήθεια όµως δεν είναι εφικτή 
λόγω του πολυτεµαχισµένου αγρο-
τικού κλήρου», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά στην Agrenda ο γεωπόνος 
και στέλεχος της εταιρείας Geoplant 
στα Λεχαινά Ηλείας, Τάκης Λαϊνάς. 
Στην ίδια λογική προσθέτει επίσης 
ότι αυτό που θα πρέπει να επιτύχου-
µε είναι «η µεγέθυνση στη διαχείρι-

ση του προϊόντος. 
∆ηλαδή εντατικο-
ποίηση της παρα-
γωγής και µεγέθυν-
ση στον όγκο δια-
χείρισης. Για πα-
ράδειγµα µέσα α-
πό τις οµάδες πα-
ραγωγών». 

Στην παραπά-
νω άποψη συναι-
νεί και ο Βαγγέλης 
Λάσκος, γεωπόνος 
της Φυτοθρεπτικής 
σηµειώνοντας χα-
ρακτηριστικά ότι: 
«αν πάµε να χτυ-

πήσουµε τους ξένους στο κοµµάτι 
του µεγέθους δεν πρόκειται να το 
κερδίσουµε ποτέ». Η εντατικοποί-
ηση - όπως αυτή ορίζεται στις µέ-
ρες µας - αποβλέπει ώστε η γεωρ-
γία να γίνει πιο αποδοτική. Για να 
επιτευχθεί, θα πρέπει να εφαρµο-
στούν διάφοροι τρόποι και µέθο-
δοι, όπως η δηµιουργία νέων απο-
δοτικότερων ποικιλιών, η βελτίω-
ση καλλιεργητικών φροντίδων σε 
συνδυασµό µε χρησιµοποίηση λι-
πασµάτων, η  προσπάθεια αποφυ-
γής απωλειών της παραγωγής. Πα-
ράλληλα – σύµφωνα µε τους ειδι-
κούς - θα πρέπει να επιχειρηθεί η 
αξιοποίηση νέων καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων και η βελτίωση της ήδη 
καλλιεργούµενης γης. 

21-22, 36

Κρατούν σταθερά  
τα 20 λεπτά/κιλό 
οι τιμές στα
Βαλέντσια  
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Α 
ύξηση εκτάσεων της τάξης του 10% 
σε όλη τη χώρα αναµένεται στις νέ-
ες σπορές βάµβακος. Για τα φετινά 
βαµβάκια υπήρξαν κάποιες πωλή-

σεις περίπου 8 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
τιµές Ιουλίου, στα επίπεδα 90-91 σεντς ανά λί-
µπρα για καλές ποιότητες.

 Στην ελληνική αγορά κουβεντιάζεται η έλ-
λειψη νερού στη Θεσσαλία για την καλλιέργεια 
σκληρού σίτου. Τη νέα σοδειά διαµορφώνεται 
διαπραγµατευτικά  µια αγορά στα 200 ευρώ/τό-
νος παραδοτέα σε µύλους για καλές ποιότητες. 

 Μείωση της παραγωγής επιτραπέζιων ρο-
δάκινων-νεκταρινιών αναµένεται στην Ισπανία 
καθώς 71.000 στρεµµάτα επηρεάστηκαν από 
τον παγετό Φεβρουαρίου-Μαρτίου.

Φεύγουν με 91 σεντς 
τα φετινά βαμβάκια 
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Τιμές παραγωγού 
για πορτοκάλια  
(λεπτά το κιλό)
Βαλέντσια 0,20 

Λάνε –Λέιτ 0,40 

Ορτανίκ 0,20
ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Φόβοι για τις 
αποδόσεις στο σκληρό 
σιτάρι λόγω ανομβρίας
 
Υπό πίεση η αγορά 
του έξτρα παρθένου
ελαιόλαδου

Αύξηση 10% στα στρέµµατα
«βλέπει» φέτος το βαµβάκι
Προχωρούν οι σπορές του ελληνικού 
βαµβακιού, µε κύκλους της αγοράς 
να περιµένουν αύξηση εκτάσεων σε 
ποσοστό 10%.  Για τη νέα σοδειά δεν 
υπήρξαν πωλήσεις αφού οι εκκοκκιστές 
περιµένουν να ολοκληρωθούν οι σπορές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η εντατικοποίηση
λύση και 
στην εµπορία 
Σε επίπεδο µικροοικονοµίας,  σύµφωνα 
µε τον κ. Λαϊνά, το µικρό µέγεθος 
αποτελεί εµπόδιο στην 
ανταγωνιστικότητα. «Μεγέθυνση 
συµπτωµατικά θα υπάρξει, αλλά θα 
είναι η εξαίρεση», τονίζει ο γεωπόνος 
από την Ηλεία που µελετά χρόνια το 
ελληνικό αγροτικό µοντέλο. Και 
προσθέτει: «οι ιδιαιτερότητες της 
ελληνικής αγροτικής οικονοµίας, µας 
υποχρεώνουν να δούµε ένα νέο 
αναπτυξιακό µοντέλο. Το ερώτηµα - 
πρόκληση που µπαίνει σε εµάς τους 
γεωτεχνικούς είναι το αν µπορεί το 
µικρό µέγεθος να γίνει οικονοµικά 
βιώσιµο και µε ποιες προϋποθέσεις. 
Γιατί το επόµενο βήµα στον κύκλο της 
οικονοµίας, µετά την παραγωγή ενός 
προϊόντος, είναι η διακίνησή του. 
Πρέπει λοιπόν να υπάρχει µια κρίσιµη 
ποσότητα, ένας σηµαντικός όγκος 
προϊόντος για να πραγµατοποιηθεί µια 
σοβαρή εµπορία του».

Απαιτείται µεγέθυνση, 
όχι του κλήρου αλλά του 
όγκου διαχείρισης που 
µπορεί να προέλθει µέσα 
από την εντατικοποίηση 
της παραγωγής.

Ο έµπειρος 
γεωπόνος 
και στέ-
λεχος της 
Geoplant 
στα Λεχαι-
νά Ηλείας, 
Τάκης Λα-
ϊνάς είναι 
θιασώτης 
της παρα-
γωγικής 
µεγέθυν-
σης.
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Κάµψη των πωλήσεων γάλακτος µέ-
σω σούπερ µάρκετ και σηµαντικό µε-
ρίδιο αγοράς στο 7% στην Ελλάδα για 
τους αυτόµατους πωλητές, κατέγραψε 
έρευνα της εταιρείας IRI. Οι µετρήσεις 
αφορούσαν την περίοδο 2013-2017 
και µε δεδοµένο ότι οι αυτόµατοι πω-
λητές µπήκαν στη ζωή των καταναλω-
τών την τελευταία 3ετία, ο τζίρος των 
23,4 εκατ. ευρώ δεν είναι αµελητέος. 

Την ίδια περίοδο ο τζίρος που πραγ-
µατοποιήθηκε µέσω των αλυσίδων 
σούπερ µάρκετ ήταν 232 εκατ. ευρώ 
επί συνόλου 345,2 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο 33% πραγµατοποιεί-
ται µέσω άλλων καναλιών και ειδικό-
τερα της µικρής λιανικής που ελέγχει 
το 13% της αγοράς µε 45,5 εκατ. ευ-
ρώ. Μέσω της Lidl πραγµατοποιείται 
το 8% ή 28 εκατ. ευρώ,ενώ  των ηλε-
κτρονικών καταστηµάτων το µερίδιο 
των οποίων εκτιµάται από την IRI στο 
2,3% ή 7,8 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται 
πως οι αλυσίδες σούπερ µάρκετ έχα-
σαν 85 εκατ. ευρώ από τις πωλήσεις 
γάλακτος την περίοδο 2013-2017.

Στα τούνελ, τα πολυτούνελ αλ-
λά και τα διχτυοκήπια θα πέσει 
ένα σηµαντικό βάρος αυτού που 
ονοµάζουµε «εντατικοποίησης 
της παραγωγής». Όπως µας ε-
ξηγεί ο Τάκης Λαϊνάς για παρά-
δειγµα στη βορειοδυτική Ηλεία 
και νοτιοδυτική Αχαΐα, τούνελ 
και πολυτούνελ συνθέτουν ένα 
γεωργικό αντικείµενο 18.000 
στρεµµάτων κηπευτικών, µε ση-
µαντικότατο µερίδιο στην τοπι-
κή οικονοµία και ευοίωνες προ-
οπτικές εξέλιξης. Ωστόσο όπως 
µας εξηγεί: «οι υπηρεσίες του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, κατασκευαστικές εταιρείες 
και άλλοι παραµένουν ακόµα, 
αντίθετοι έως εχθρικοί µε αυτά 
τα θερµοκήπια. Οι αρχικές µας 
υποψίες γι’ αυτή την αντίθεση 
επιβεβαιώθηκαν γρήγορα, και 
η επίµονη προσπάθειά µας να 
τα υποστηρίζουµε ποικιλοτρό-
πως δικαιώνεται απόλυτα». Συ-
µπληρώνει επίσης πως οι καλ-
λιέργειες κηπευτικών υπό κά-
λυψη επεκτείνονται και εκτατι-
κά και χρονικά για λόγους αντι-
κειµενικούς. Παραδοσιακές υ-
παίθριες καλλιέργειες από µέ-
σα Σεπτέµβρη έως τέλος Νοέµ-
βρη, είναι επισφαλείς µέχρι α-

δύνατες πλέον, εξαιτίας διάφο-
ρων παραγόντων και κυρίως, λό-
γω της συχνότητας εµφάνισης 
των ακραίων καιρικών φαινο-
µένων, της πληµµυρικής βροχό-
πτωσης και της χαλαζόπτωσης. 
Αλλά και το καλοκαίρι (Ιούλιος, 
Αύγουστος, Σεπτέµβριος), τα υ-
παίθρια κηπευτικά έχουν σοβα-
ρότατα προβλήµατα. Στις παρά-
κτιες ζώνες της δυτικής Ελλά-
δας . Σύµφωνα µε τον γεωπό-
νο ο άλλος τρόπος είναι να α-
ντικαταστήσουµε το πλαστικό 
και να καλύψουµε την καλλι-
έργεια µε εντοµοστεγές δίχτυ. 

«Τούνελ, πολυτούνελ και δι-
χτυοκήπια είναι κατασκευές χα-
µηλού κόστους, απόλυτα συµ-
βατές µε το φυσικό περιβάλλον 
πολλών περιοχών του ελλαδικού 
χώρου, και πιστεύω ότι η ακόµα 
µεγαλύτερη εφαρµογή τους θα 
συντελέσει στη µαζικότερη πα-
ραγωγή κηπευτικών στη χώρα 
µας όλο τον χρόνο, µε προορι-
σµό είτε την εσωτερική αγορά 
είτε την εξαγωγή. Η δε ενθάρ-
ρυνση και υποστήριξη τέτοιων 
επενδύσεων εκ µέρους του κρά-
τους, θεωρώ ότι είναι πολιτική 
µείζονος σηµασίας», καταλή-
γει ο γεωτεχνικός.

Μερίδιο αγοράς
7% στο γάλα 
για αυτόματους 
πωλητές

Πολυτούνελ και διχτυοκήπια 
για αύξηση της παραγωγής

Σύµφωνα µε την έρευνα και την 
πρόθεση των καταναλωτών, κοντά 
στο 20% δήλωσε πως σκοπεύει να 

δαπανήσει περισσότερα χρήµατα για 
την αγορά γάλακτος από αυτόµατους 

πωλητές, µε το 17% του δείγµατος 
να δηλώνει πως σκοπεύει να κάνει 

τις αγορές µέσω ίντερνετ.

Τα διαθέσιµα 
κονδύλια για τα 
αρδευτικά και 
αντιπλυµµηρικά 
έργα ορίστηκαν 
στα 180 εκατ. 
ευρώ για όλη την 
Ελλάδα.

Έργα για αύξηση αρδευόµενων εκτάσεων και για νέο 
δίκτυο γεωτρήσεων ξεκινάνε µέσω Προγραµµάτων

Bελτίωση ή αύξηση των αρδευόµενων εκτάσεων, ταµίευση χειµερινών 
απορροών, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών 
υποδοµών, χρήση ανακυκλωµένου νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό 
εµπλουτισµό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις. 
Αυτά θα είναι τα αποτελέσµατα των έργων που υπόσχεται να φέρει εις 
πέρας η πολιτεία αυτή την προγραµµατική περίοδο µέσω των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, χρησιµοποιώντας κονδύλια 180 
εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το Μέτρο 4.3.1: «Υποδοµές εγγείων 
βελτιώσεων» που ενεργοποιήθηκε και µε τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα 
χρηµατοδοτηθούν έργα µε προϋπολογισµό άνω των 2,2 εκ. ευρώ µε 
φορείς υλοποίησης τη διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών 
Πόρων και τη διεύθυνση Αντιπληµµυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Τώρα αυτό που αναµένεται 
είναι να βγει προκήρυξη περίπου 30 εκατ. ευρώ και για αρδευτικές 
επενδύσεις από τους ίδιους τους αγρότες, µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση επιδότησης θα είναι η εξοικονόµιση νερού.

Χαµηλό κόστος
Τούνελ, πολυτούνελ 
και διχτυοκήπια είναι 
κατασκευές χαµηλού 

κόστους, απόλυτα 
συµβατές µε το 

φυσικό περιβάλλον 
πολλών περιοχών του 

ελλαδικού χώρου



Mηλιά με ακμαία 
της καρπόκαψας 
Αυξανόμενος ο αριθμός 
συλλήψεων των εντόμων 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Η πτήση των ακµαίων της δι-
αχειµάζουσας γενιάς της καρ-
πόκαψας ξεκίνησε στις πεδινές 
καλλιέργειες µηλιάς µε σχετικά 
µικρό, αλλά αυξανόµενο αριθ-
µό συλλήψεων στις φεροµονι-
κές παγίδες.  Όπως αναφέρουν 
οι γεωπόνοι του Περιφερεια-
κού Κέντρου Προστασίας Φυ-
τών Βόλου, η άνοδος της θερ-
µοκρασίας θα εντείνει τη δρα-
στηριότητα του εντόµου. 

Γενικά, η αύξηση των συλλή-
ψεων των ακµαίων στις φερο-
µονικές παγίδες δείχνει αύξη-
ση της δραστηριότητας των ακ-
µαίων του εντόµου. Ωστόσο, ε-

πισηµαίνεται, ότι ο αριθµός των 
συλλήψεων δεν είναι πάντα α-
νάλογος µε το ύψος της προ-
σβολής των καρπών. Αυτό ση-
µαίνει ότι υπάρχουν περιπτώ-
σεις όπου µικρός αριθµός συλ-
λήψεων ακµαίων αντιστοιχεί τε-
λικώς σε υψηλά ποσοστά προ-
σβολής και αντίστροφα.

Να σηµειωθεί ότι την περί-
οδο αυτή οι καλλιέργειες µη-
λιάς ανάλογα µε το υψόµετρο 

και την ποικιλία βρίσκονται από 
το στάδιο της πλήρους άνθισης 
άνθησης, ως και το στάδιο της 
καρπόδεσης. Συνήθως η προ-
σβολή των νεαρών καρπών α-
πό τις προνύµφες ξεκινά όταν 
αυτοί έχουν χάσει το επιφανει-
ακό χνούδι και έχουν φτάσει 
σε διάµετρο τα 2 εκ. περίπου.

Σε οπωρώνες όπου οι καρποί 
έχουν αποκτήσει διάµετρο περί 
τα 2 εκ., συστήνεται άµεσα ψε-
κασµός µε ένα κατάλληλο και 
εγκεκριµένο για την καλλιέρ-
γεια εντοµοκτόνο. Ανεξάρτη-
τα από την κατηγορία εντοµο-
κτόνου που θα επιλεγεί, η κα-
ταπολέµηση του εντόµου πρέ-
πει να είναι προληπτική και να 
στοχεύει στη θανάτωση των αυ-

γών ή/και των νεαρών προνυµ-
φών, πριν αυτές εισχωρήσουν 
στους νεαρούς καρπούς.

Συστήνεται η συχνή εναλλα-
γή εντοµοκτόνων µε διαφορετι-
κό τρόπο δράσης και από αυτά 
προτιµώνται οι ρυθµιστές ανά-
πτυξης, τα φυσικής προελεύσε-
ως σκευάσµατα και τα σκευά-
σµατα εντοµοπαθογόνου ιού, 
που είναι εκλεκτικά και φιλι-
κότερα προς το περιβάλλον. Για 
την επανάληψη του ψεκασµού 
να ληφθούν υπόψη η διάρκεια 
και ο τρόπος δράσης του εντο-
µοκτόνου, ο ταχύς ρυθµός αύ-
ξησης των καρπιδίων, οι και-
ρικές συνθήκες και ο αριθµός 
συλλήψεων ακµαίων στις φε-
ροµονικές παγίδες.

Στο φύλλο σηµαία σηµάδια σεπτορίωσης στα σιτηρά Θεσσαλίας 
Από επιτόπους ελέγχους σε καλλιέργειες σιταριού σε Μαγνησία και Λάρισα, 
αλλά και από εξετάσεις δειγµάτων της αρµόδιας υπηρεσίας έχουν διαπιστωθεί 
µεικτές µολύνσεις από σεπτορίωση (Septoria spp.) και ωΐδιο (Erysiphe graminis 
f.sp. tritici). Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου, τα συµπτώµατα είναι κατά τόπους έντονα, ιδιαίτερα 
σε αψέκαστους αγρούς και σε περιοχές όπου συνηθίζεται η µονοκαλλιέργεια 

σιτηρών. Σε πολλές περιπτώσεις οι προσβολές έχουν φτάσει στο φύλλο σηµαία, η 
καταστροφή του οποίου επηρεάζει καθοριστικά την ποσοτική και την ποιοτική απόδοση των 
σιτηρών. Οι παραγωγοί πρέπει να παρατηρούν τα κτήµατά τους, καθώς πολλές φορές οι 
φυτείες φαίνονται υγιείς, ωστόσο από κοντά τα φυτά είναι προσβεβληµένα. Σε περίπτωση 
σοβαρής προσβολής συστήνεται ψεκασµός άµεσα µε µυκητοκτόνο. Η απόφαση για 
ψεκασµό θα πρέπει πάντα να παίρνεται σε συνεργασία µε τους κατά τόπους γεωπόνους.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Κοµφούζιο
Τακτικός έλεγχος σε 
οπωρώνες όπου έχει 

εφαρµοστεί η µέθοδος της 
παρεµπόδισης σύζευξης

Πυρηνοτρήτης ελιάς 
Στις µεσοπρώιµες περιοχές της Κρήτης η ανθόβια 
γενιά του πυρηνοτρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε 
ελαιώνες µε πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία 
κατά κανόνα δεν χρειάζεται καταπολέµηση της 
ανθόβιας γενιάς, λένε οι γεωπόνοι Ηρακλείου. 
Ωστόσο, ελαιώνες µέτριας ή µειωµένης ανθοφορίας 
(<50% της κανονικής) έχουν ανάγκη προστασίας 
κατά την έναρξη της άνθησης (από το κρόκιασµα έως 
25% ανοικτών ανθέων). Σε ελαιώνες βιολογικής 
γεωργίας η αντιµετώπιση του πυρηνοτρήτη πρέπει να 
γίνεται στην ανθόβια γενιά ανεξαρτήτως του 
µεγέθους της ανθοφορίας για να µειωθεί ο 
πληθυσµός της επόµενης γενιάς (καρπόβιας). 
Συστήνεται επανάληψη της επέµβασης σε 7 ηµέρες. 
Κατά την άνθηση προτείνεται η χρήση µικροβιακών 
σκευασµάτων του βακίλου της Θουριγγίας που δεν 
διαταράσσουν τα έντοµα επικονίασης και τα ωφέλιµα 
(παράσιτα, αρπακτικά).

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Araber, Bulldock 
2,5 SC
BASF: Imidan 50 WG, Xentari
BAYER: Proteus 110 OD, Decis protech 15EW
ELANCO: Delegate 250 WG, Reldan 225EC
SIPCAM: Phosmet Sipcam Inagra 50WP
SYNGENTA: Karate 10 Zeon 10CS, Karate 10 
Zeon 1.5 CS.
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ: DIPEL 32.000 WP, VOLUR 10 
CS with Zeon technology, BACTOSPEINE WG
Deltagri, Lambada 10CS with zeon technology, 
ΑRYSTA: Lambada 25WG, Phosmetar 50WP, 
Amcobac 6.4 WP (bio)

Φώµοψη στις αµυγδαλιές
Σε χαµηλές και υγρές περιοχές στους νοµούς 
Μαγνησίας και Λάρισας εντοπίζονται προσβολές 
από τη φώµοψη phomopsis amygdali (συν. 
Fusicoccum amygdali) στις αµυγδαλιές. Όπως 
αναφέρουν οι γεωπόνοι στο Βόλο η ασθένεια 
προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, 
νέκρωση των οφθαλµών και καστανές 
ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Σε 
µεγαλύτερους κλάδους και βραχίονες προκαλεί 
έλκη στα οποία και διαχειµάζει. Όσον αφορά την 
καταπολέµησή του προτείνεται αφαίρεση και 
καταστροφή µε φωτιά όλων των 
προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου 
εποχής). Αυτό το µέτρο πρέπει να εφαρµόζεται 
από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής µόλις 
εµφανισθούν τα συµπτώµατα της ασθένειας, για 
την µείωση και εξάλειψη των εστιών διαχείµασης 
του παθογόνου. Επιπλέον, συστήνεται να γίνει 
ψεκασµός µε εκλεκτικά και εγκεκριµένα για την 
καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, σε 
συνδυασµό µε τη αντιµετώπιση της 
πολυστίγµωσης.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Απριλίου 2018Agrenda12 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IΑ

: Β
Α

ΣΙ
Λ

ΙΚ
Η

 Π
Α

ΣΧ
Α

Λ
Η

�Τ
ΣΑ

Ν
ΤΟ

Π
Ο

ΥΛ
Ο

Υ�



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:  Tα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα. 

210-6021860ƒˆÙ‹ÛÙÂ Ì·˜!
Γραµµή Τεχνικής Υποστήριξης
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ΣΤΑ∆ΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΠΟΡΑ ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑΠΡΟΣΠΑΡΤΙΚΑ

Το ζιζανιοκτόνο µε µοναδική εκλεκτική µεταφυτρωτική δράση στο βαµβάκι

Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων τα οποία σταµατούν να αναπτύσ-
σονται και γίνονται χλωρωτικά µετά από 5-10 ηµέρες. Τα ευαίσθητα ζιζάνια 
ξηραίνονται σε 2-4 εβδοµάδες ενώ άλλα παραµένουν πράσινα αλλά δεν 
αναπτύσσονται και είναι ανενεργά.

Καθολικός µεταφυτρωτικός ψεκασµός µε µπεκ τύπου σκούπας  
και πίεση µικρότερη από 2 atm.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

  ∆ΟΣΗ  
ΧΡΟΝΟΣ   κ.εκ./στρ.  Όγκος 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 

     ψεκ. υγρ.
     λίτρ./στρ.

 Βαµβάκι Αγριοβαµβακιά 18  20-40
  Βλήτα
  Κύπερη

BAMBAKI από την ανάπτυξη  
του πρώτου φύλλου µέχρι  
τα 15 εκ. ύψος
ΖΙΖΑΝΙΑ όταν έχουν 2-6 φύλλα

ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜEΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ SIPCAM

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ n   To Staple® SL ελέγχει µεταφυτρωτικά  
τα ζιζάνια:
-  Αγριοβαµβακιά (Abutilon theophrasti) 
- Βλήτο (Amaranthus spp.)
- Κύπερη (Cyperus spp.)

n   Εφαρµόζεται µόνο σε περιπτώσεις αποτυχίας  της 
προφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας.

n   Να αποφεύγονται εφαρµογές όταν η καλλιέργεια 
είναι σε κατάσταση στρες (κρύο, ξηρασία, υγρασία, 
προσβολές εντόµων ή άλλο).

n   Τόσο τα βαµβακόφυτα όσο και τα ζιζάνια θα πρέπει 
να είναι σε κατάσταση ζωηρής ανάπτυξης και η 
θερµοκρασία του περιβάλλοντος πάνω από 21°C.

n   Να µην πραγµατοποιείται ψεκασµός αν  
αναµένεται βροχή στις επόµενες 4 ώρες.

Yπεύθυνος 
επικοινωνίας  
και διάθεσης  

στην αγορά:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ
e-mail: info@sipcam.gr
www.sipcam.gr

STAPLE® SL

Aρ. Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά: 70.157
Περίοδος έγκρισης: από  27-03-2018 έως 25-07-2018

Για περιορισµένη και ελεγχόµενη χρήση



Επιμονή Τσιατούρα καίει τις νέες φυτεύσεις       

Κούφια τα Σχέδια 
Βελτίωσης αν δεν γίνουν
δεκτά τα εξ αδιαιρέτου  

 Η απόφαση των αρχών αφήνει εκτεθειμένες τις επενδύσεις χιλιάδων αγροτών

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κοµβικής σηµασίας ζήτηµα που σα-
µποτάρει την προσπάθεια της πλειο-
ψηφίας των αγροτών που θέλουν να 
βάλουν δέντρα µέσω των Σχεδίων 
Βελτίωσης είναι η απόφαση των αρ-
µοδίων αρχών να µην επιδοτούνται 
αγροτεµάχια τα οποία είναι εξ αδιαι-
ρέτου, γεγονός που απαιτεί τη δέου-
σα προσοχή όλων των εµπλεκοµένων. 

∆ηλαδή, αν κάποιος κατέχει 30 στρέµ-
µατα από ένα αγροτεµάχιο 35 στρεµ-
µάτων, δεν µπορεί να ενισχυθεί για 
νέες φυτεύσεις είτε για αναδιάρθρω-
ση της παραγωγής του επειδή υπάρ-
χει ακόµα ένας ιδιοκτήτης εξ αδιαι-
ρέτου. Εντούτοις οι οπωρώνες είναι 
µία επένδυση που απαιτεί πολλά κε-
φάλαια (1.100-2.000 ευρώ το στρέµ-
µα η παλµέτα), ακολουθεί την τάση 
αύξησης των δενδρώδων καλλιεργει-
ών, αποτελεί για κάποιους την τελευ-
ταία ευκαιρία να βγουν από το πα-
ραγωγικό αδιέξοδο και στην τελική, 
οι ίδιες οι αρχές την έχουν θέσει ως 
πρώτη προτεραιότητα για το Μέτρο. 

Το θέµα αυτό δεν αφορά κάποιο 
«τρικ» βαθµολογίας, καθώς αυτοί που 
επιθυµούν να επενδύσουν είναι σο-
βαροί υποψήφιοι που έχουν ήδη πλη-
ρώσει (ή θα πληρώσουν) συµβολαιο-
γραφικά έξοδα για µεταβίβαση αγρο-
τεµαχίου ή/και 12ετή συµβολαιογρα-
φικά µισθωτήρια, αναφέρει ο γεω-
πόνος και γενικός διευθυντής της Α-
ΓΡΟΛΥΣΙΣ, Γιάννης Βαΐδης που ζητά 
από το ΓΕΩΤΕΕ να παρέµβει µε επι-
στολή του καθώς χρόνος για να λυ-
θεί υπάρχει (φιλοξενείται ολόκληρη 
δεξιά). «Τρόποι υπάρχουν, πρέπει ό-
µως να υπάρχει και βούληση» εξηγεί.

Σηµειώνεται εδώ, ότι στην περασµέ-
νη προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης 
το 2011 τα εξ αδιαιρέτου αγροτεµάχια 
γινόντουσαν δεκτά, ενώ υπάρχει επί-
σης παράδειγµα και σε πρόγραµµα αυ-
τής της περιόδου. Συγκεκριµένα, όπως 
περιγράφει στην επιστολή του ο κ. Βα-
ΐδης, στο Μέτρο 5.1 που αφορά τις ε-
πενδύσεις σε ενεργητική προστασία, έ-
γινε σαφές από τους αρµοδίους ότι γί-

νονται δεκτά για επενδύσεις τα εξ αδι-
αιρέτου αγροτεµάχια, µε την προϋπό-
θεση ότι οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες 
συµφωνούν γραπτά (µέσω υπεύθυνης 
δήλωσης) για την πάγια επένδυση που 
θέλει να κάνει ο υποψήφιος στο τµή-
µα που του αναλογεί και καλλιεργεί.

Σηµειώνεται ότι το ενδιαφέρον α-
γροτών για νέες φυτεύσεις είναι µε-
γάλο και η άρση της αδικίας αυτής 
µεταφέρεται ως αδήριτη ανάγκη α-
πό τους µελετητές.

Τρόπος να λυθεί το θέµα της συνιδιοκτησίας
υπάρχει, απαιτεί όµως πολιτική βούληση  

Η πλειοψηφία των υποψήφιων επενδυτών-γεωργών, επιθυµούν να 
προβούν σε επενδύσεις εγκατάστασης φυτειών. Σχεδόν σε όλες οι 
περιπτώσεις οι επενδύσεις αφορούν σε σχήµατα πυκνής φύτευσης 
και παλµέτας. Η εγκατάσταση µιας τέτοιας φύτευσης είναι αρκετά 
δαπανηρή (1.100 ευρώ - 2.000 ευρώ/στρέµµα) και η επιδότησή 
τους µε 50-60% από το Μέτρο 4.1 είναι κοµβικής σηµασίας.
Να προσθέσω σε αυτό το σηµείο ότι σε πανελλαδικό επίπεδο 
υπάρχει η τάση αύξησης των δενδρωδών καλλιεργειών µέσω νέων 
φυτεύσεων ή αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. Στην δική µας περιοχή 
(Πελλα-Ηµαθία) λόγω της κρίσης στο ροδάκινο, ξηλώνονται 
χιλιάδες στρέµµατα και φυτεύονται άλλες καλλιέργειες όπως 
ακτινίδια, κεράσια, βερίκοκα, µήλα και άλλα, ώστε ο επαγγελµατίας 
αγρότης να βρει µια διέξοδο. Αυτή η αναδιάρθρωση είναι κοµβικής 
σηµασίας για την αναδιάρθρωση της οικονοµίας µας που βασίζεται 
σε µεγάλο βαθµό στον πρωτογενή τοµέα και συγκεκριµένα στους 
οπωρώνες και στα φρούτα που αποτελούν εξαγώµενο προϊόν. Αυτή 
η αναδιάρθρωση όµως απαιτεί υψηλά κεφάλαια που µέσα από το 
Μέτρο 4.1 µπορούν να εξασφαλισθούν.
Τροχοπέδη, σε αυτήν την ανασύνταξη των καλλιεργειών των 
γεωργών µας, αυτήν την στιγµή, είναι η απόφαση των αρµοδίων 
του Μέτρου 4.1 να µη γίνονται δεκτά, για επενδύσεις φυτείας, 
αγροτεµάχια τα οποία είναι εξ αδιαιρέτου. 
Η πλειοψηφία των αγροτών ως γνωστών κατέχει και καλλιεργεί 
εδώ και 50 χρόνια αγροτεµάχια εξ αδιαιρέτου χωρίς κανένα 
πρόβληµα. Τα δηλώνουν στον ΟΣ∆Ε, αποτυπώνονται στους 
ορθοφωτοχάρτες, λαµβάνουν δικαιώµατα και επιδοτήσεις, 
πληρώνουν τον ΕΛΓΑ, παίρνουν αποζηµιώσεις. 
Από την άλλη, η διαδικασία του να γίνει κατάτµηση ενός 
αγροτεµάχιου, ωστε να γίνει διαιρετό, είναι κοστοβόρα και πάνω 
από όλα χρονοβόρα.
Σε άλλο Μέτρο του ΠΑΑ, το 5.1 που αφορά την αντιχαλαζική 
προστασία των καλλιεργειών, που προκηρύχθηκε πριν µερικές 
µέρες και παρουσιάστηκε την Τρίτη 24 Απριλίου στον ΕΛΓΟ 
∆ΗΜΗΤΡΑ στο Μακροχώρι Βέροιας, έγινε σαφές από τους 
αρµόδιους ότι γίνονται δεκτά για επενδύσεις τα εξ αδιαιρέτου 
αγροτεµάχια, µε την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες 
συµφωνούν γραπτά (µέσω υπεύθυνης δήλωσης) για την πάγια 
επένδυση που θέλει να κάνει ο υποψήφιος στο τµήµα που του 
αναλογεί και καλλιεργεί.
Πως γίνεται λοιπόν ανάµεσα σε δύο Μέτρα (4.1 & 5.1) του ίδιου 
ΠΑΑ να υφίστανται διαφορετικά µέτρα και σταθµά; Γιατί στην µια 
περίπτωση γίνεται προσπάθεια ώστε να διευκολυνθούν οι 
(απαραίτητες) επενδύσεις στον αγροτικό µας χώρο ενώ στην άλλη 
περίπτωση προβάλλονται δυσκολίες;
Πως είναι δυνατόν π.χ. ένας γεωργός που κατέχει 30 στρέµµατα 
από ένα αγροτεµάχιο 35 στρεµµάτων, να µην µπορεί να κάνει 
επένδυση φυτειών (αξίας 45.000 ευρώ) επειδή υπάρχει στον ίδιο 
αριθµό αγροτεµαχίου ακόµα ένας ιδιοκτήτης εξ αδιαιρέτου, που το 
κατέχουν από κληρονοµιά, χωρίς κιόλας να έχουν επιλέξει ο ένας 
τον άλλον; 
Πως γίνεται σε παλιότερα προγράµµατα των Σχεδίων Βελτίωσης 
να γινόντουσαν δεκτά και όχι τώρα;
Να υπενθυµίσουµε ότι, σε παλιότερα προγράµµατα γινόταν σαφής 
διαχωρισµός του αγροτεµαχίου µε κάποιους τρόπους όπως:
1. Πρόχειρο τοπογραφικό µε γνήσια υπογραφής των συνιδιοκτητών.
2. Επίσηµο τοπογραφικό µε τοπογράφο µε γνήσια υπογραφής των 
συνιδιοκτητών.
3. Συµβολαιογραφική δήλωση ορισµού των τµηµάτων και πλευρών 
που καλλιεργεί ο καθένας µε δέσµευση 15ετίας και για ορισµένο 
σκοπό (πχ επένδυση εγκατάστασης φυτείας ή αποθήκης ή άλλο).
Τρόποι υπάρχουν! Πρέπει να υπάρχει βούληση! Μιλώντας µε 
συναδέλφους έχω διαπιστώσει ότι το πρόβληµα είναι κοινό και σε 
µεγάλη έκταση.

Είχε λυθεί το θέµα 
Σε παλιότερα Σχέδια Βελτίωσης το 
θέµα των εξ αδιαιρέτου λυνόταν 
µε τοπογραφικά και συµβολαια-

γραφική δήλωση ορισµού τµηµά-
των και πλευρών καλλιέργειας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

295,15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

4.1.1
∆ΡΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ, ΣΤΑΒΛΟΥΣ

20,8
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

316
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

4.1.3

ΣΥΝΟΛΟ

∆ΡΑΣΗ 

ΓΙΑ ΑΠΕ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
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Παράταση έως 5 Ιουνίου στα Σχέδια

Το ζουμί τώρα στα μόρια, 
άλλαξαν οι όροι σε ίδια 
συμμετοχή και καινοτομία 

  Δεκτές όλες οι τριμηνιαίες βεβαιώσεις υπολοίπου καταθέσεων 
αρκεί να λήγουν μετά το 2017, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ο 
αγρότης έχει το 20% της ίδιας συμμετοχής για να πάρει μόρια 

 Με μία μονάδα GPS βολεύονται πολλά μηχανήματα για πόντους 
καινοτομίας, βαθμοί και σε αγρομετεωρολογικούς σταθμούς 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αλλαγές στα λεγόµενα «ατού» της 
µοριοδότησης µε περισσότερες επι-
λογές στην καινοτοµία και ευελιξία 
στο θέµα της τεκµηρίωσης της ίδιας 
συµµετοχής, συνοδεύουν την παρά-
ταση έως 5 Ιουνίου στις αιτήσεις των 
Σχεδίων Βελτίωσης. 

Τα δύο παραπάνω κριτήρια δίνουν 
10,2 µόρια και θεωρούνται «ατού» κα-
θώς είναι πόντοι που πολλοί τους κυ-
νηγούν, αλλά λίγοι θα τους έχουν. 
Μάλιστα, εφόσον οι ανοιχτοί κωδι-
κοί για αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τους 
10.500 ενώ υπολογίζεται πως θα χω-
ρέσουν γύρω στους 6.300 (χωρίς την 
υπερδέσµευση ποσού), όλο το ζουµί 
κρύβεται πλέον στη µοριοδότηση. Φυ-
σικά µένει να φανεί πόσες θα είναι 
και οι οριστικοποιήσεις.

Αναλυτικότερα οι αλλαγές στα κρι-
τήρια βαθµολογίας σύµφωνα µε την 
τροποποίηση της πρόσκλησης:

  Στην καινοτοµία εντάσσονται συ-
στήµατα αισθητήρων για µετρήσεις 
παραµέτρων µικροκλίµατος, καλλι-
έργειας και εδάφους. 

 Προστίθεται υποσηµείωση που 
αναφέρει: «Μπορεί η προµήθεια µιας 
µονάδας GPS να αφορά περισσότε-
ρες από µια επενδύσεις αρκεί η συ-
γκεκριµένη µονάδα να προσαρµόζε-
ται λειτουργικά στις επενδύσεις αυτές 
π.χ. η ίδια µονάδα GPS να προσαρµό-
ζεται λειτουργικά στο ψεκαστικό και 
στον λιπασµατοδιανοµέα».

 Για εξοπλισµό ο οποίος προσαρ-
τάται σε τρακτέρ ή άλλες γεωργικές 
µηχανές και αποτελεί καινοτοµία, 
πρέπει να υπάρχουν διακριτές προ-
σφορές ή διακριτές εγγραφές στην ί-
δια προσφορά ώστε να λαµβάνονται 
υπόψη τα ποσά που αφορούν τον ε-
ξοπλισµό. Σε περίπτωση που δεν εί-
ναι σαφής ο διαχωρισµός δεν λαµ-

Μόνο µία από τις Οµάδες Παρα-
γωγών που βρίσκονται κάτω α-
πό την οµπρέλα συνεταιρισµών, 
θα µπορούν να κάνουν αίτηση 
στα Σχέδια Βελτίωσης σύµφωνα 
µε νέες διευκρινιστικές απαντή-
σεις των διαχειριστικών αρχών. 
Αυτό συµβαίνει καθώς οι οµάδες 
που υπάγονται σε συλλογικό σχή-
µα δεν έχουν δικό τους ΑΦΜ αλ-
λά χρησιµοποιούν αυτό του συ-
νεταιρισµού και όπως προκύπτει 
από τις διατάξεις δεν είναι δυνα-
τή η υποβολή περισσοτέρων της 
µιας αίτησης καθώς γίνεται δεκτή 
µία αίτηση ανά ΑΦΜ. Στην περί-
πτωση αυτή µόνο µια οµάδα πα-
ραγωγών µπορεί να υποβάλει αί-
τηση ή συνολικά ο συνεταιρισµός 
µε την προϋπόθεσή ότι οι επενδύ-
σεις γίνονται µε σκοπό τη βελτίω-
ση συνολικά των επιδόσεων των 
εκµεταλλεύσεων των µελών του. 

Ουσιαστικά λοιπόν το ίδιο φαί-
νεται να ισχύει και για το Μέτρο 
9 «Σύσταση Οµάδων και Οργα-
νώσεων Παραγωγών», που επι-
δοτεί µε έως 100.000 ευρώ ετη-

σίως συλλογικά σχήµατα. Όπως 
αναφέρεται στις διατάξεις του εν 
λόγω Μέτρου «Οι δικαιούχοι υ-
ποβάλλουν µόνο µία αίτηση στή-
ριξης ανά ΑΦΜ». Οπότε και πάλι 
µόνο µία από τις οµάδες παραγω-
γών που προέκυψαν από «σπάσι-
µο» συνεταιρισµού θα µπορεί να 
ενταχθεί στο Μέτρο 9. 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει 
στην Agrenda ο πολύπειρος γεω-
πόνος που ακολουθεί από κοντά 
τις εξελίξεις στο θέµα αυτό, Ντί-

Πριμ για μία ομάδα μέσα σε

βάνεται υπόψη στη βαθµολόγηση του 
κριτηρίου. Απαιτείται η υποβολή τεχνι-
κού φυλλαδίου (prospectus).

 Οι δονητές κορµού ή βραχιόνων 
και τα σύνθετα µηχανήµατα δόνησης 
µε σύστηµα περισυλλογής των καρπών 
θεωρούνται πλέον καινοτόµα ανεξάρ-
τητα από τον τρόπο µε τον οποίο δυνα-
µοδοτούνται από το τρακτέρ. 

 Προστίθεται σηµείωση στα συστή-
µατα ηλεκτροστατικής φόρτισης στα-
γονιδίων ώστε να καλύπτονται και άλ-
λες τεχνολογίες.

Τεκµηρίωση ιδιωτικής συµµετοχής
 Για την τεκµηρίωση της ιδιωτικής 

συµµετοχής υποβάλλεται βεβαίωση 
µέσου υπολοίπου για κάθε τραπεζικό 
λογαριασµό στον οποίο είναι δικαιού-
χος ο υποψήφιος. 

Η περίοδος του µέσου υπολοίπου 
πρέπει να τελειώνει το νωρίτερο κα-
τά τη συµπλήρωση του τριµήνου που 
προηγείται της ηµεροµηνίας κατάθε-
σης του αιτήµατος στήριξης. Κατά πα-
ρέκκλιση, οποιαδήποτε βεβαίωση µέ-
σου υπολοίπου για κάθε τραπεζικό λο-
γαριασµό που αφορά χρονική περίοδο 
που λήγει από την 31.12.2017 και µε-
τά, γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει διάρ-
κεια τουλάχιστον τριών µηνών αλλά ό-
χι µεγαλύτερη του έτους. Ως αποτέλε-
σµα δεν απαιτείται έκδοση νέας βε-
βαίωσης για να καλύψει την παρά-
ταση της υποβολής.

Πολλοί επιλαχόντες
Οι ανοιχτοί κωδικοί για 

αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τους 
10.500 ενώ υπολογίζεται πως 

θα χωρέσουν γύρω στους 
6.300 δικαιούχους

Τα κριτήρια ίδιας 
συµµετοχής και 
καινοτοµίας δίνουν 
10,2 µόρια από τα 
100 που δύναται 
να συλλέξει ένας 
υποψήφιος.

Οι οµάδες που υπάγονται σε
χρησιµοποιούν το ΑΦΜ του
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5
ΙΟΥΝΙΟΥ 
2018

Πρώτο στάδιο 
αίτησης

18
ΙΟΥΝΙΟΥ 
2018

Αιτήµατα για 
θεώρηση 
εγγράφων,  
χορήγηση 
βεβαιώσεων 
κ.λ.π. στις ∆ΑΟΚ

5
ΙΟΥΛΙΟΥ
2018

∆εύτερο στάδιο 
αίτησης

20
ΙΟΥΛΙΟΥ
2018

Φυσικός φάκελος

∆ΙΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ



συνεταιρισμό

Χωρίς το κριτήριο
ενεργού αγρότη
επενδύσεις ΑΠΕ
Για τη δράση 4.1.3 που αφορά 
επενδύσεις στον τοµέα των Α-
ΠΕ µία από τις προϋποθέσεις 
ήταν ο υποψήφιος να είναι ε-
νεργός γεωργός, κάτι που πλέ-
ον διαγράφεται. Το κριτήριο 
αυτό φαίνεται να αφαιρέθη-
κε κυρίως για τις ανάγκες σύ-
στασης µονάδων βιοαερίου ή 
άλλων επενδύσεων για τη δι-
αχείριση των αποβλήτων, ώ-
στε να µπορέσουν να µπουν 
σε αυτό το κοµµάτι χοιροτρό-
φοι και πτηνοτρόφοι, που δεν 
λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις. 

Αναλυτικότερα διαγράφεται 
η εξής παράγραφος στα δικαι-
ολογητικά τεκµηρίωσης επιλε-
ξιµότητας του υποψήφιου φυ-
σικού και νοµικού προσώπου:

«Στη δράση 4.1.3, για την τεκ-
µηρίωση της ιδιότητας του ε-
νεργού γεωργού, ο υποψήφι-
ος πρέπει να προσκοµίσει βε-
βαίωση επαγγελµατία γεωργού 
από το Μητρώο Αγροτών και Α-
γροτικώνΕκµεταλλεύσεων ή βε-
βαίωση ότι έχει λάβει ενιαία ε-
νίσχυση για το έτος 2016. Σε 

περίπτωσηαδυναµίας προσκό-
µισης των ανωτέρω, πρέπει να 
αποδείξει ότι οι γεωργικές του 
δραστηριότητες δεν είναι ασή-
µαντες ή ότι ο κύριος επιχει-
ρηµατικός σκοπός συνίσταται 
στην άσκηση γεωργικής δρα-
στηριότητας, σύµφωνα µε την 
υπ. αριθµ. 104/7056/2015 ΥΑ 
(ΦΕΚ Β’ 147)».

Χωρίς άδεια από δασαρχεία 
νέες φυτεύσεις, περιφράξεις

Επιπλέον, σύµφωνα µε την 
τροποποιητική απόφαση αφαι-
ρείται η υποχρέωση προσκό-
µισης δικαιολογητικών απο-
χαρακτηρισµού δασικής έκτα-
σης για νέες φυτεύσεις, ΑΠΕ 
και περιφράξεις σε δασικά µέ-
ρη των εκµεταλλεύσεων. Πιο 
συγκεκριµένα:

 Στον πίνακα 3 για τις πο-
λυετείς φυτείες διαγράφεται 
η πράξη χαρακτηρισµού δασι-
κής έκτασης.

 Στον πίνακα 4 για τις περι-
φράξεις διαγράφεται η πράξη χα-
ρακτηρισµού δασικής έκτασης.

 Στον πίνακα 7 για τις ΑΠΕ 
διαγράφεται η πράξη χαρακτη-
ρισµού δασικής έκτασης.

 Στον πίνακα 3, στη γραµ-
µή ∆6 το δικαιολογητικό περι-
γράφεται πλέον ως «Άδειες φύ-
τευσης όπου απαιτούνται» αντί 
για «Άδειες φύτευσης για νέες 
φυτεύσεις και όχι για εκρίζω-
ση – φύτευση

Βαθµολογούνται πλέον   
και τα νέα σχήµατα 

Στο κριτήριο της βαθµολογίας «Η 
συσχέτιση του οικονοµικού 
µεγέθους του συλλογικού σχήµατος 
µε το ύψος των αιτούµενων 
επενδύσεων» προστίθεται 
διατύπωση προκειµένου να 
λαµβάνουν µέρος της σχετικής 
βαθµολογίας (το 50% αυτής) και τα 
νεοσύστατα συλλογικά σχήµατα.

Αρκεί η αναγνώριση 
για τις αιτήσεις
Για τις οµάδες και τις οργανώσεις 
παραγωγών (όχι όµως για τους 
αγροτικούς συνεταιρισµούς και τις 
ΚΟΙΝΣΕΠ) δεν απαιτείται πλέον η 
εγγραφή στο οικείο µητρώο παρά 
µόνο η αναγνώρισή τους ώστε να 
κάνουν αίτηση ενίσχυσης στα Σχέδια 
Βελτίωσης. Επιπλέον για τα υποψήφια 
συλλογικά σχήµατα η τριετία 2014, 
2015, 2016 αντικαθίσταται από την 
τελευταία διαθέσιµη τριετία ως προς 
τους εγκεκριµένους διαθέσιµους 
ισολογισµούς ενώ µπορεί η ανωτέρω 
προσκόµιση να καλύπτεται από 
σχετική βεβαίωση ορκωτού λογιστή.

νος Μπλιάτσιος ιδρυτής της συµ-
βουλευτικής «Γεωργική Ανάπτυξη 
Α.Ε.». Εν τω µεταξύ, παράταση µέ-
χρι τις 9 Ιουλίου πήραν οι αιτήσεις 
ενίσχυσης για το Μέτρο 9, γεγονός 
που σύµφωνα µε τον κ. Μπλιάτσιο 
οφείλεται και στο γεγονός πως το 
ενδιαφέρον δεν ήταν πολύ µεγά-
λο µέχρι τα µέσα Απριλίου. Εκτι-
µάται πως περίπου 100 συλλογι-
κά σχήµατα θα κάνουν αίτηση έ-
νταξης στο Μέτρο που έχει προϋ-
πολογισµό 25 εκατ. ευρώ.

∆ιαγραφή
Το κριτήριο του ενεργού 
αγρότη διαγράφηκε από 
τα δικαιολογητικά των 

αιτήσεων για τις επενδύ-
σεις σε ΑΠΕ (Μέτρο 4.1.3) 
των Σχεδίων Βελτίωσης

Για χάρη των
Νέων Αγροτών
η παράταση
λένε οι αρχές 
Μετά την πρώτη οριστική 
υποβολή των αιτήσεων, οι 
υπόλοιπες προθεσµίες στα 
Σχέδια Βελτίωσης ορίζονται 
ως ακολούθως: 

 Έως 18 Ιουνίου αιτήµατα 
για τη θεώρηση εγγράφων, τη 
χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. 
στις ∆ΑΟΚ, 

 δεύτερο στάδιο 
οριστικοποίησης αιτήσεων έως 
5 Ιουλίου 2018,

 προσκόµιση φυσικών 
φακέλων έως 20 Ιουλίου.
Σύµφωνα µε το υπουργείο, 
χορηγείται παράταση των 
ηµεροµηνιών υποβολής µε 
δεδοµένο επίσης ότι και σε 
πέντε Περιφέρειες της Χώρας 
παράλληλα µε την προκήρυξη 
των σχεδίων βελτίωσης 
βρισκόταν σε ισχύ και 
πρόκληση υποβολής 
προτάσεων για το Υποµέτρο 
6.1 (Νέοι Γεωργοί) 
προκειµένου να 
διευκολυνθούν οι υποψήφιοι 
νέοι αγρότες και στην 
υποβολή προτάσεων ένταξης 
στα σχέδια βελτίωσης
Σηµειώνεται εδώ πως ως 
περίοδος σύνταξης και 
οριστικοποίησης των αιτήσεων 
στήριξης- φακέλων 
υποψηφιότητας από την οποία 
τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο 
της υποβολής αιτήσεων 
στήριξης- φακέλων 
υποψηφιότητας στη δεύτερη 
προκήρυξη των Νέων έχει 
οριστεί η περίοδος από 15-3-
2018 έως και 3-5-2018. Τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για 
την υποβολή που αναρτώνται 
στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν 
ηµεροµηνία έκδοσης µέχρι και 
τις 20-4-2018.

συλλογικά σχήµατα
συνεταιρισµού για ενισχύσεις.  
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150.000-200.000 500.000

(ΜΕΤΡΟ 4.1.3)

ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ 
ΣΧΗΜΑΤΑ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ



Ά ντληση περισσότερων κονδυλί-
ων και µικρή πτώση της βαθµο-
λογίας από το 12,2 στο 12 για 

να χωρέσουν ακόµα µερικές εκατοντά-
δες δικαιούχοι, είναι η γραµµή που προ-
σπαθούν να περάσουν στο υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης καλλιεργητές που 
έχασαν «στο νήµα» την ένταξη στην Α-
πονιτροποίηση. Και αυτό, γιατί, µε τα µό-
ρια ένταξης στο 12,2, όπως ανακοίνωσε 
το υπουργείο, σηµαίνει ότι εντάσσονται 
4.189 δικαιούχοι µε εκµεταλλεύσεις ά-
νω των 120 στρεµµάτων, ενώ αν πέσει 
στους 12 βαθµούς ο πήχης, θα πριµοδο-
τηθούν και όσοι έχουν 110-120 στρέµ-
µατα γεωργική γη σε επιβαρυµένα υπό-
γεια ύδατα, που αποτελεί ένα υπολογί-
σιµο µέγεθος αιτούντων.  

Σε αυτή τη βάση οι αρχές απαντά-
νε µέσω της ανακοίνωσής τους, 
πως προχώρησαν στη µέγιστη δυ-

νατή υπερδέσµευση, δηλαδή συν 30% 
στον προϋπολογισµό, οπότε δηλαδή, 
ο µόνος τρόπος να χωρέσουν περισσό-
τεροι είναι: Είτε να βρεθούν εκτός προ-
γράµµατος κάποιοι από τον προενταξι-
ακό έλεγχο, είτε να µεταφερθούν κον-
δύλια από άλλα Μέτρα των Προγραµµά-
των, όπως έγινε για παράδειγµα στους 

Νέους Αγρότες. Όσον αφορά ειδικότερα 
τους ελέγχους, αναφέρεται πως πραγµα-
τοποιούνται και προενταξιακά (µόνο ό-
µως µετά από καταγγελία  ή υπόνεια α-
πάτης) αλλά θα γίνουν και µετενταξια-
κά µε κυρώσεις και ανακτήσεις ποσών 
για όσους πιαστούν µε ξηρικά, δηλωµέ-
να ως ποτιστικά.   

Αυτή τη «φωτιά» που άναψαν οι 
12.000 απορρίψεις µικροκαλλι-
εργητών αλλά και αγροτών σε πε-

ριοχές χωρίς επιβαρυµένα υπόγεια ύδα-
τα (αλλά κατά τ’ άλλα ευπρόβλητες στα 
νιτρικά), επιχείρησε να κατευνάσει πα-
ράλληλα το υπουργείο. Πρώτον όπως εί-
πε θα προκηρύξει- χωρίς να προσδιορί-
σει το πότε- το Μέτρο 6.3 που προσφέρει 
14.000 ευρώ σε δύο δόσεις µόνο σε µι-
κρές εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδο-
ση 5.000 έως 7.999 ευρώ, το οποίο είχε 
περιγράψει εκτενώς η Agrenda στο πε-
ρασµένο φύλλο. Ο προϋπολογισµός του 
Μέτρου µάλιστα αυξήθηκε κατά 33,6 ε-
κατ. ευρώ φτάνοντας τα 70 εκατ. ευρώ. 

∆εύτερον, µετά τις αντιδράσεις 
από διάφορους φορείς αγρο-
τών και βουλευτών για αβάντα 

Γκρίνια μικρών στην Απονιτροποίηση 
για να πέσει κι άλλο ο πήχης μορίων 
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Τα 7 καλλιεργητικά 
βήματα για το πριμ 
ψευδοσποράς     
Εγκύκλιο με τον τρόπο διαχείρισης της σποράς  προς τους 
ορυζοκαλλιεργητές οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν τις 
μεθόδους εναλλακτικής ζιζανιοκτονίας που πριμοδοτεί το 
Μέτρου 10.1.7 των Προγραμμάτων εξέδωσε το υπουργείο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Οδηγίες εφαρµογές που απευθύνονται 
στους παραγωγούς-δικαιούχους της δρά-
σης 10.1.07 «Εναλλακτική ζιζανιοκτονία 
στους ορυζώνες» των Προγραµµατών, εξέ-
δωσαν οι διαχειριστικές αρχές, περιλαµ-
βάνοντας 7 βήµατα. Σηµειώνεται πως το 
Μέτρο αυτό αναµένεται να προκηρυχθεί 
σύντοµα και κοµίζει πριµ 21 ευρώ ανά 

στρέµµα ετησίως. Οι δε-
σµεύσεις είναι 5ετής:

Αναλυτικότερα, για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή 
της καλλιεργητικής πρακτι-
κής της ψευδοσποράς, ως 
µέσου αντιµετώπισης των 
ζιζανίων της ορυζοκαλλιέρ-
γειας, οι παραγωγοί-δικαι-
ούχοι της δράσης 10.1.07, 
συνιστάται να ακολουθή-

σουν τις ακόλουθες οδηγίες:
1) Εφαρµογή στον ορυζώνα των συ-

νηθισµένων καλλιεργητικών πρακτικών 
ως προς την προετοιµασία των αγρών για 
σπορά (από την κατεργασία του εδάφους 
µέχρι την ισοπέδωση του αγρού µε laser).

2) Άρδευση των αγροτεµαχίων νωρίς 
(περίπου από τα µέσα Απριλίου), εφαρ-
µόζοντας τις τυπικές µεθόδους κατάκλυ-
σης µε αρδευτικό νερό ύψους 2-3 εκατο-
στών. Οι ποσότητες του παροχετευµένου 
νερού κυµαίνονται από τα 50 m 3 ανά 
στρέµµα για τα βαριά εδάφη έως τα 100 
m 3 ανά στρέµµα για τα ελαφριά εδάφη, 
αντίστοιχα.

3) Το νερό κατάκλυσης παραµένει στον 
ορυζώνα 5 - 10 ηµέρες περίπου, ανάλο-
γα µε τη σύσταση του εδάφους (ελαφρά 

βαριά εδάφη, αντίστοιχα), χρόνος που α-
παιτείται προκειµένου να διηθηθεί το νε-
ρό της κατάκλυσης και στον αγρό να δη-
µιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 
εδαφικής υγρασίας που υποβοηθούν τη 
βλάστηση των ζιζανίων (λασπωµένος α-
γρός).Οι παραγωγοί αποµακρύνουν το 
πλεονάζον νερό κατάκλυσης µέσω της 
διοχέτευσής του σε γειτονικούς υδάτι-
νους αποδέκτες.

4) Στην περίπτωση διήθησης νερού 
προερχόµενου από γειτονικά αγροτεµά-
χια που δεν εφαρµόζουν την τεχνική της 
ψευδοσποράς, πρέπει να εκτελεστούν ε-
πιπλέον µέτρα αποστράγγισης µε τη δη-
µιουργία µικρών τάφρων κατά µήκος των 
αγροτεµαχίων, πλάτους 40 cm και βάθους 
40cm µε κλίση 1-2 cm ανά 100m. Με τον 
τρόπο αυτό, τα νερά της διήθησης θα οδη-
γηθούν προς υδάτινους αποδέκτες.

5) ∆έκα περίπου, ηµέρες µετά τη διή-
θηση του νερού κατάκλυσης και την απο-
µάκρυνση της πλεονάζουσας ποσότητας 
αυτού, ακολουθεί η µηχανική καταστρο-
φή των ζιζανίων µε τη χρήση φρέζας ή 
καλλιεργητή σε βάθος κατεργασίας εδά-
φους 5-8 cm, µε στόχο κυρίως τον τεµα-
χισµό αλλά και το ξερίζωµα των ζιζανίων.

6) Στις περιπτώσεις που κατά τη διάρ-
κεια εφαρµογής της καλλιεργητικής τεχνι-
κής της ψευδοσποράς, επικρατούν ατµο-
σφαιρικές συνθήκες όπως υψηλή βροχό-
πτωση ή/και χαµηλή για την εποχή θερ-
µοκρασία ή/και χαµηλή ηλιοφάνεια, οι 
προβλεπόµενοι χρόνοι των σηµείων 3 και 
5 της παρούσας, ενδέχεται να αυξηθούν.

7) Αµέσως µετά τη µηχανική καταστρο-
φή των ζιζανίων, ο παραγωγός µπορεί να 
προχωρήσει στη σπορά του ρυζιού στον 
ορυζώνα.

Ενίσχυση
Το ύψος της ενίσχυ-
σης διαµορφώνεται 

στα 21 ευρώ ανά 
στρέµµα ενταγµένου 

ορυζώνα

2-3
ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΝΕΡΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΜΕ ΦΡΕΖΑ
ΠΡΙΜ

5-10
ΜΕΡΕΣ

5-8 21ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΒΑΘΟΣ



των µεγάλων εκµεταλλεύσεων, το 
υπουργείο απαντά ουσιαστικά ότι 
«όλοι µαζί το αποφασίσαµε», προ-
τάσσοντας τη διαβούλευση των κρι-
τηρίων κατά τις Επιτροπές Παρακο-
λούθησης των Προγραµµάτων και 
το γεγονός ότι το Μέτρο είναι περι-
βαλλοντικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του 
υπουργείου αναφέρει: Ενερ-
γοποιήθηκαν κριτήρια επιλο-

γής λόγω της  πολύ µεγάλης συµµετο-
χής ενδιαφεροµένων. Προηγούνται 
οι προτάσεις που «δίνουν» µεγαλύτε-
ρο περιβαλλοντικό όφελος. Λόγω του 
αυξηµένου ενδιαφέροντος για ένταξη 
στη δράση, συνολικά υποβλήθηκαν 
16.077 αιτήσεις µε αιτούµενο προϋ-
πολογισµό 583,2 εκατ. ευρώ, ο οποί-
ος υπερβαίνει κατά πολύ τον προϋπο-
λογισµό της προκήρυξης, ενεργοποι-
ήθηκαν κριτήρια επιλογής που συν-
δέονται µε την περιβαλλοντική στό-
χευση της δράσης, τα οποία βασίζο-
νται σε εγκεκριµένες στο ΠΑΑ αρχές 
κριτηρίων επιλογής (χηµική κατάστα-
ση υδατικών συστηµάτων και περιο-
χές Natura).

Από την αρχική έγκριση του 
Προγράµµατος από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρο-

νταν οι αρχές των κριτηρίων επιλο-

γής και µόνο υπό αυτές έγινε αποδεκτή 
η εφαρµογή της δράσης οπότε και πα-
ρέµειναν αµετάβλητες.  Προτεραιότητα 
δόθηκε στην ένταξη περιοχών µε κακή 
χηµική κατάσταση υπογείων υδάτων έ-
ναντι των περιοχών Natura, µιας και ο 
πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι 
η προστασία των υδάτων, έτσι ώστε να 
µεγιστοποιείται η συµβολή της δράσης 
στην προστασία των φυσικών πόρων 
(νερό). Η  προστασία  αυτού του τόσου 
σηµαντικού φυσικού πόρου για τη γε-
ωργία, αλλά και για όλη την κοινωνία 
αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς 
στόχους του ΠΑΑ. Η εξειδίκευση των 
παραπάνω αρχών κριτηρίων επιλογής 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακο-
λούθησης του ΠΑΑ, στην οποία συµµε-
τέχουν µε δικαίωµα ψήφου και θεσµι-
κοί εκπρόσωποι συλλογικών φορέων 
του πρωτογενή τοµέα, αλλά και φορείς 
των Περιφερειακών Αρχών.

Ο ι αλλαγές που πραγµατοποιή-
θηκαν µετά την ψήφιση των 
κριτηρίων επιλογής στην τε-

λευταία Επιτροπή Παρακολούθησης του 
ΠΑΑ (4η) και οι οποίες στη συνέχεια µε-
ταφέρθηκαν στο θεσµικό πλαίσιο της 
δράσης αφορούσαν αποκλειστικά στην 
λεπτοµερέστερη ανάλυση της βαθµολο-
γίας προκειµένου να αποφευχθούν κα-
τά το δυνατόν, οι ισοβαθµίες.

Ε πιπλέον σηµειώνεται ότι κάθε 
πρόταση (µεµονωµένη αίτηση 
στήριξης) υποχρεωτικά αξιολο-

γείται χωριστά και κατατάσσεται στον α-
ντίστοιχο πίνακα ανάλογα µε τη συνολι-
κή βαθµολογία που συγκέντρωσε. Επο-
µένως προτάσεις που συνεισφέρουν πε-
ρισσότερο στην περιβαλλοντική στόχευ-
ση της δράσης, δηλαδή συγκεντρώνουν 
µεγαλύτερη βαθµολογία,  προηγούνται 
έναντι άλλων µε µικρότερη συνεισφορά 
στην επίτευξη του στόχου δηλαδή την µεί-
ωση της ρύπανσης του νερού,  όπως εί-
ναι ο στόχος της δράσης 10.1.4. Προτά-
σεις που περιλαµβάνουν µεγαλύτερη έ-
κταση εντός περιοχών µε περισσότερο 
επιβαρυµένα ύδατα εκ των πραγµάτων 
συνεισφέρουν περισσότερο στην επίτευ-
ξη του στόχου της δράσης και κατά συ-
νέπεια προηγούνται έναντι όσων συνει-
σφέρουν λιγότερο στο στόχο της δράσης.

Π ροκειµένου να υπάρξει το µε-
γαλύτερο δυνατό περιβαλλο-
ντικό όφελος ως κριτήριο ε-

πιλεξιµότητας έχει καθοριστεί η δυνα-
τότητα άρδευσης των υπό ένταξη εκτά-
σεων. Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό 
πλαίσιο προβλέπεται η διενέργεια προε-
νταξιακού ελέγχου από τις ∆ΑΟΚ (σε πε-
ριπτώσεις καταγγελιών ή υπονοιών για 
απάτη) και επιτόπιου ελέγχου (µετενταξι-
ακά), από τους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Μέγιστη 
δυνατή 

υπερδέσμευση 
Από την πρώτη κατάταξη 
προέκυψε ότι οι εν δυνάµει 
δικαιούχοι ανέρχονται σε 
2.758 παραγωγούς που 
συγκεντρώνουν βαθµολογία 
µεγαλύτερη ή ίση των 16 
µορίων, µε συνολική 
αιτούµενη έκταση 666.600 
στρέµµατα και συνολικό 
µέγιστο αιτούµενο ποσό 
199,98 εκατ. ευρώ.
Με υπερδέσµευση ύψους 
130% το υπουργείο θα 
προχωρήσει σε αύξηση του  
προϋπολογισµού της 
πρόσκλησης, ο οποίος θα 
ανέλθει περίπου στα 260 
εκατ. ευρώ οπότε και 
αναµένεται να ενταχθούν 
περίπου 4.190 δικαιούχοι µε 
συνολική έκταση 857.500 
περίπου στρ. που 
συγκεντρώνουν βαθµολογία 
άνω των 12,2 µορίων (κατ’ 
εκτίµηση). Παράλληλα το 
υπουργείο σηµειώνει πως 
εξασφάλισε την µέγιστη 
δυνατή υπερδέσµευση και ότι 
ο προϋπολογισµός για τη 
δράση είναι τετραπλάσιος 
από τον αντίστοιχο 
 της προηγούµενης 
προγραµµατικής περιόδου 
που ήταν 60 εκατ. ευρώ. 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Σχέδια Βελτίωσης
Η καταληκτική ηµεροµηνία 
στα Σχέδια Βελτίωσης 
ορίζεται ως ακολούθως:
α) του πρώτου σταδίου της 
αίτησης, ορίζεται η 
05/06/2018,
β) αιτηµάτων για τη 
θεώρηση εγγράφων, τη 
χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. 
στις ∆ΑΟΚ καθορίζεται η 
18/06/2018,
γ) του δευτέρου σταδίου της 
αίτησης ορίζεται η 
05/07/2018,
δ) του φυσικού φακέλου 
ορίζεται η 20/07/2018.

 
Οµάδες παραγωγών
Παράταση µέχρι τις 7 
Ιουλίου έχουν πάρει οι 
αιτήσεις για το Μέτρο 9 
«Σύσταση Οµάδων και 
Οργανώσεων Παραγωγών».

 
Αναδιάρθρωση 
αµπελώνων
Μέχρι τις 20 Μαΐου 
µπορούν οι κάτοχοι 
αµπελώνων να κάνουν 
αιτήσεις για το πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης.
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πόσα πρώτης ποιότητας αποραγισµένα 
σταφύλια µπορούν να συγκοµιστούν σε 
ένα 8ωρο; Την απάντηση έδωσε το New 
Holland Braud 9090X κατά τη διάρκεια ε-
πίσηµου τεστ, όπου συγκόµισε 197,6 τό-
νους οινοστάφυλα, απόδοση που ισοδυ-
ναµεί µε σχεδόν 24,7 τόνους ανά ώρα και 
περίπου 200.000 φιάλες Shiraz. Όλα αυ-
τά µε 1% υλικά εκτός από σταφύλια (MOG) 
και κατανάλωση µόλις 0,99 λίτρα καυσί-

µου ανά τόνο που συγκοµίστηκε.
Το µηχάνηµα συγκοµιδής Braud, που 

χρησιµοποιήθηκε για την πρόκληση, ή-
ταν εξοπλισµένο µε ένα νέο αποραγιστή-
ρα και πλευρικό σύστηµα µεταφοράς που 
επιτρέπει τη συνεχόµενη συγκοµιδή σε α-
µπελώνες υψηλών αποδόσεων. Το τεστ 
πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη της 
εταιρείας C&S Devito που είχε υπό την ι-
διοκτησία της τους αµπελώνες και του οι-
νοποιείου Riverland Vintners. Ο στόλος 
που χρησιµοποιήθηκε εκτός του Braud, 
ήταν πέντε New Holland Τ4.105F τρακτέρ 

Σε ένα οχτάωρο 
μάζεψε 200.000 
φιάλες Shiraz  
Σύλλεξε και αποράγισε 197,6 τόνους οινοστάφυλα το 
New Holland Braud 9090X σε κτήμα της Αυστραλίας  

Πρωτιά Ford 
στα επαγγελµατικά

To πρώτο τρίµηνο του 
2018 η Ford αναδείχθηκε 
No.1 µάρκα επαγγελµατι-
κών οχηµάτων στην Ευρώ-
πη µε πωλήσεις 93.200 
µονάδων, σύµφωνα µε τα 
τελευταία στοιχεία πωλήσε-
ων στο τέλος Μαρτίου. Την 
περίοδο αυτή, η Ford πέτυ-
χε το µεγαλύτερο µερίδιο 
αγοράς επαγγελµατικών α’ 
τριµήνου από το 1995. 

Η τεχνολογία πάει 
στην Interpoma
Η τεχνολογία θα είναι ο 
πραγµατικός πρωταγωνι-
στής στην Interpoma 
2018, τη διεθνή εµπορική 
έκθεση για τον κλάδο των 
µηλοειδών που θα πραγ-
µατοποιηθεί στο Μπολζά-
νο της Ιταλίας 15–17 Νο-
εµβρίου 2018. Για πρώτη 
φορά οι διοργανωτές θέ-
σπισαν το βραβείο 
Interpoma Technology για 
καινοτόµες τεχνολογίες.

Βράβευση JD 
στην TechAgro
Ένα χρυσό και ένα ασηµέ-
νιο µετάλλιο απονεµήθη-
καν στην John Deere στην 
έκθεση TechAgro στο 
Μπρνο της Τσεχίας, για τις 
τεχνολογίες αλωνισµού 
και σποράς αντίστοιχα. Η 
Σειρά θεριζοαλωνιστικών 
S700 κέρδισε ένα βρα-
βείο καινοτοµίας 
TechAgro Grand Prix λό-
γω του αυτόµατου συστή-
µατος Active Yield.

Με Dyna-4 τώρα τα 
MF 5710 και 5711
Με κιβώτιο ταχυτήτων 
Dyna-4 θα εξοπλίζει τα τε-
τρακίνητα µοντέλα 5710 
and 5711 η Massey 
Ferguson. Αυτά τα 100 
και 110 ίππων µοντέλα θα 

Τέλος τα JCB 
Fastrac 3000
Μετά από 20 χρόνια, η 
JCB έβαλε τέλος στην πα-
ραγωγή των τρακτέρ της 
Σειράς Fastrac 3000. Τα 
µηχανήµατα αυτά ξεκίνη-
σαν την καριέρα τους το 
1998 αντικαθιστώντας τη 
Σειρά 100 (135, 155 και 
185). Τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά των πρώτων µο-
ντέλων 3155 και 3185, 
150 και 170 ίππων αντί-
στοιχα, περιελάµβαναν κι-
βώτιο ταχυτήτων 65χλµ/
ώρα Autoshift 54x18 και 
τριπλή σύνδεση εµπρόσθι-
ας ανάρτησης.

είναι εξοπλισµένα προαι-
ρετικά µε καµπίνα µε 
αναρτήσεις. Οι νέες προ-
σθήκες έκαναν το ντε-
µπούτο τους στην έκθεση 
TechAgro 2018. Τα νέα 
µοντέλα έρχονται να προ-
στεθούν στα 5708 και 
5709 Dyna-4, τα οποία εί-
ναι τρικύλινδρα µοντέλα 
που παρουσιάστηκαν στην 
έκθεση Agritechnica τον 
περασµένο Νοέµβρη.
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Συνεργασία 
με Pavoni για 
την Αγροχημικά 
Βορείου Ελλάδος
Την γκάµα των προϊόντων της συνεχίζει να ενισχύει 
η εταιρεία Αγροχηµικά Βορείου Ελλάδος Α.Ε., φροντί-
ζοντας συνεχώς την ποιότητα και την ποικιλία, φιλο-
δοξώντας να ικανοποιήσει τις αυξηµένες απαιτήσεις 
της ελληνικής γεωργίας. 

Για την επίτευξη των στόχων της, η Αγροχηµικά Βο-
ρείου Ελλάδος Α.Ε. έχει αναπτύξει έναν ευρύτατο κύκλο 
συνεργασιών, µε τις µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου 
διεθνώς. Έτσι προέκυψε η συνεργασία της µε την εται-
ρεία Pavoni & C SPA, µια από τις δυναµικότερες εταιρεί-
ες του χώρου της Ιταλίας στα εξειδικευµένα λιπάσµατα 
και ειδικότερα στα ειδικά κρυσταλλικά.

Το προφίλ της ιταλικής εταιρείας 
Η εταιρεία Pavoni, βρίσκεται στην καρδιά της Σικελί-

ας. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1960, ενώ το 1970 άνοιξε 
το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής εξειδικευµένων λι-
πασµάτων. Το 2007 γίνεται µέτοχος πλειοψηφίας της 
γνωστής εταιρείας, Arpa Speciali SPA .

Η Pavoni, συνεχίζει να είναι ο ηγέτης στον τοµέα των 
ειδικών λιπασµάτων στην Νότια Ιταλία και η δραστηρι-

ότητα της εστιάζεται 
στα εξειδικευµένα λι-
πάσµατα υδρολίπαν-
σης και διαφυλλικών 
εφαρµογών. Το προ-
ϊόν ΝU-ZIM, είναι α-
πό τα πιο διαδεδο-

µένα διαφυλλικά λιπάσµατα για τα εσπεριδοειδή, ενώ 
χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η έξυπνη θρέψη.

Η σωστή θρέψη των φυτών δεν είναι εύκολη υπό-
θεση. Η έξυπνη θρέψη όµως µε εξειδικευµένα προϊ-
όντα υψηλής τεχνολογίας είναι ζητούµενο από πολ-
λές εταιρείες. Σκοπός της έξυπνης θρέψης είναι η 
συνεισφορά στη σωστή δοσολογία µε τα αναγκαία 
θρεπτικά στοιχεία για ορθότερη ανάπτυξη των φυ-
τών. Γι’αυτό είναι και αναγκαίο τα λιπάσµατα να πε-
ριέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που επι-
τρέπουν στις καλλιέργειες να τα απορροφούν µε τον 
πιο βέλτιστο τρόπο. 

Τέλος, στον κύριο στόχο της εταιρείας που είναι η ε-
ξασφάλιση των καταλληλότερων συνθέσεων µέσω της 

υψηλής τεχνολογίας 
προστίθεται η σχέση 
κόστους και πλεονε-
κτηµάτων. Τα λιπά-
σµατα της εταιρειας 
Pavoni, πληρούν ό-
λα τα παραπάνω χα-
ρακτηριστικά , µε συν-
θέσεις που προέρχο-
νται από πρώτες ύλες 
και τεχνικές υψηλής 
ποιότητας για να δί-
νουν την δυνατότητα 
στους παραγωγούς να 
παράγουν µε τη σειρά 
τους προϊόντα υψηλής 
ποιότητας µε ελεγχό-
µενο κόστος, ελκυστι-
κή εµφάνιση και µε α-
ντοχή στη µεταφορά.

και ένα Iveco Stralis φορτηγό, 560 ίππων.  
Η δοκιµή έλαβε χώρα στις 21 Μαρτίου, 

στη Νότια Αυστραλία, σε έναν αµπελώνα 
70 στρεµµάτων. Αν και οι λευκές ποικι-
λίες γενικά δίνουν µεγαλύτερες αποδό-
σεις, η New Holland επέλεξε να δουλέψει 
σε οινοστάφυλα ποικιλίας Shiraz και να 
επικεντρωθεί όχι µόνο στην απόδοση αλ-
λά και στην ποιότητα. 

Το νέο στάνταρ για απαιτητικούς
«Πιστεύουµε πως σύντοµα η ποιότητα α-

ποραγισµένων καρπών θα αποτελέσει το 
νέο στάνταρ για τους πιο απαιτητικούς οι-
νοποιούς. Πολύ σύντοµα µερικά από τα πιο 
διάσηµα παγκοσµίως κρασιά θα µπορούν 

να παράγονται από ύλη που συγκοµίστη-
κε από ένα από τα µηχανήµατά µας», υπο-
στήριξε ο Philippe Boisseau, διευθυντής 
προϊόντων Αµπέλου και Ελιάς. «Βλέπου-
µε τεράστια ζήτηση για µηχανήµατα που 
είναι εξοπλισµένα µε αποραγιστήριο ιδι-
αίτερα σε Βόρεια Αµερική και Αυστραλία», 
προσθέτει το στέλεχος της New Holland.

Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του µηχανήµατος, το Braud 9090X διαθέ-
τει δυνατότητα γωνίας στροφής 90 µοιρών 
και ενσωµατωµένο µόνιτορ IntelliView™ 
µε Intelligent Management System που 
παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις κύ-
ριες λειτουργίες συγκοµιδής και δίνει ώ-
θηση σε απόδοση και παραγωγικότητα. 
Ο εξακύλινδρος κινητήρας FPT Industrial 
Common Rail του Braud έχει ισχύ 175 ίπ-
πων και θεωρείται αρκετά οικονοµικός. Το 
σύστηµα δόνησης µε το οποίο είναι εξο-
πλισµένο το µηχάνηµα, επιτρέπει σε κάθε 
δονητική ράβδο συλλογής να λειτουργεί 
ανεξάρτητα, επιτρέποντας συγκοµιδή χω-
ρίς ζηµιές στο υλικό ή το πρέµνο.

Σηµειώνεται εδώ, ότι η New Holland έ-
χει πουλήσει πάνω από 15.000 µηχανή-
µατα συγκοµιδής Braud από το 1975, που 
βρίσκονται στην αγορά.

Προδιαγραφές
Το Braud 9090X διαθέτει δυνατότητα 

γωνίας στροφής 90 µοιρών, ενσω-
µατωµένο µόνιτορ IntelliView™ µε  

Intelligent Management System και 
κινητήρα 175 ίππων



Νέες πατέντες 
και συμβόλαια 
έφερε η Freskon
Οι ποικιλίες αποδόσεων 3 τόνων ανά στρέμμα στο 
επιτραπέζιο σταφύλι και η αυξητική εμπορική τάση για 
έτοιμες σαλάτες στα μηνύματα της εμπορικής έκθεσης

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Νέες πατενταρισµένες ποικιλίες επιτραπέζιου στα-
φυλιού που έχουν έρθει ή ετοιµάζονται να έρθουν 
στην Ελλάδα. Καινοτόµες προτάσεις προϊόντων σε ε-
πίπεδο συσκευασίας. Τεχνολογίες αιχµής που έχουν 
να κάνουν µε την καλλιέργεια και τη µετασυλλεκτι-
κή συµπεριφορά των προϊόντων. Εκτιµήσεις για την 
προσδοκώµενη παραγωγή ροδάκινων, νεκταρινιών 
και βερίκοκων σε Ελλάδα και Ευρώπη και πολλές ευ-
καιρίες -πάνω από 2.500 προγραµµατισµένα ραντε-
βού µε χονδρεµπόρους, µε διακινητές και λιανεµπό-
ρους- για ενίσχυση υφιστάµενων εµπορικών συνερ-
γασιών και κυρίως σύναψη νέων. Τα παραπάνω εί-
ναι ορισµένα από τα στοιχεία που συνθέτουν το «µε-
νού» της 4ης διεθνούς έκθεσης φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών Freskon, που άνοιξε τις πύλες της την 
περασµένη Πέµπτη 26 Απριλίου και ρίχνει την αυ-

Θέμα απόστασης 
 ∆ιαχρονικό: Από τη 

σοβαρότητα στη γελοιότητα η 
απόσταση είναι µικρή. Από τη 
γελοιότητα έως τη σοβαρότητα, η 
απόσταση είναι τεράστια. William 
Shakespeare

 Όχι εντατική: Κατηγορώντας 
τα σηµερινά γεωργικά συστήµατα 
για την υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος, προτείνει ο FAO 
«∆ιπλή πράσινη επανάσταση: 
Τροφοδοτώντας τον κόσµο 
διατηρώντας παράλληλα και το 
περιβάλλον». «Το σύστηµα 
παραγωγής τροφίµων βασισµένο σε 
γεωργικά συστήµατα που 
χρησιµοποιούν πολλές εισροές και 
πόρους έχει υψηλό κόστος για το 
περιβάλλον», José Graziano da 
Silva, ∆ιευθυντής FAO. Το 
αποτέλεσµα είναι ότι εδάφη, δάση, 
νερό, ποιότητα του αέρα, 

βιοποικιλότητα 
εξακολουθούν 
να 
επιδεινώνονται, 
ενώ η αυξηµένη 
παραγωγή µε 
κάθε κόστος 
δεν έχει 
εξαλείψει την 

πείνα. ΑγροΟικολογία. Ρώµη, 
3-5/4/2018. Ε. 

 Λάδι-γνωστική: Η βελτιωµένη 
γνωστική λειτουργία, ιδιαίτερα 
µεταξύ των ηλικιωµένων, είναι ένα 
χαρακτηριστικό της Μεσογειακής 
∆ιατροφής. Το κύριο λιπίδιο είναι το 
ελαιόλαδο. Στη Γαλλία, µια 
πρόσφατη µελέτη σε ενήλικες 
µεγαλύτερης ηλικίας έχει δείξει ότι 
η οπτική µνήµη και η ευφράδεια 
µπορεί να βελτιωθεί µε αυτό που οι 
ερευνητές ονόµασαν «εντατική 
χρήση» ελαιολάδου, που σήµαινε 
τακτική χρήση ελαιολάδου όχι µόνο 
για το µαγείρεµα, αλλά σε σαλάτες 
και σάλτσες. ∆. Ξενάκη. onmed.gr.

 Στις ΗΠΑ: Πρώτες οι φράουλες 
στη λίστα των 12 πιο «βρώµικων» 
φρουτολαχανικών στις ΗΠΑ, από τα 
47 πιο δηµοφιλή. Μία µόνο 
φράουλα περιείχε 20 είδη 
φυτοφαρµάκων. Ακολουθούν το 
σπανάκι και µετά νεκταρίνια, µήλα, 
σταφύλια, ροδάκινα, κεράσια, 
αχλάδια, ντοµάτες, σέλερι, πατάτες 
και γλυκές πιπεριές. Το ξέπλυµα µε 
νερό για 30 δευτερόλεπτα µειώνει 
τον κίνδυνο. CNN. 11/4/2018.   
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ
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λαία της σήµερα στη Θεσσαλονίκη.
Το πολυγεγονός -όπως αρέσκονται να το α-

ποκαλούν οι ιθύνοντες της ∆ΕΘ – Helexpo- για 
τον ιδιαίτερα δυναµικό κλάδο των φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών, παρά τις «παιδικές α-
σθένειες» προσπαθεί να εδραιωθεί στη συνεί-
δηση των Ελλήνων παραγωγών και διακινητών, 
αλλά και των ξένων πελατών – συνεργατών, ως 
η αντιπροσωπευτική έκθεση του κλάδου σε ό-
λη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι συνολικά 210 εκθέτες (έναντι 191 το 
2017) από Ελλάδα κι εξωτερικό, προερχόµε-
νοι από 22 χώρες του κόσµου, και, από την 
άλλη, οι περίπου 150 προσκεκληµένοι εµπο-
ρικοί επισκέπτες, από 31 διαφορετικές γωνιές 
της γης, έδωσαν στη διοργάνωση τον αέρα 
διεθνοποίησης που ψάχνει, ωστόσο υπάρ-
χει ακόµη δρόµος που πρέπει να διανυθεί..

Σχέδια για 500 στρέµµατα εντός του 2018 
σταφυλιού από Jupiter και IFG

Όσον αφορά στα νέα της φετινής Freskon, 
ο Mark Tweddle της Jupiter Group, µιλώντας 
στο 1ο διεθνές συνέδριο για το επιτραπέζιο 
σταφύλι, ανέφερε ότι ο βρετανικός όµιλος 
επεκτείνει τη δράση του στην Ελλάδα µέσω 
συνεργασιών µε Έλληνες παραγωγούς και 
διακινητές για την ανάπτυξη τεσσάρων ά-
σπερµων πατενταρισµένων ποικιλιών της 
σειρά Arra. Πρόκειται για κλειστά συµβό-
λαια, που έχουν υπογραφεί µε τις εταιρεί-
ες διακίνησης φρούτων και λαχανικών ΑΒ 
– Παττίκας – Χάτσιος από τη Θέρµη Θεσσα-
λονίκη, µε την Γ. Κατσαγκιώτης στην Καβά-
λα, µε την Πρωτοφανούσης και µε την οµά-
δα παραγωγών Σύµβολο και πάλι στην Κα-

βάλα. Ήδη στο πλαίσιο των συµβολαίων που 
έχουν υπογραφεί, έχουν φυτευτεί περίπου 
500 στρέµµατα και εντός του 2018 πρόκει-
ται να φυτευτούν άλλα τουλάχιστον 450, ό-
λα στην Βόρεια Ελλάδα. 

Ανοικτό εµπορικό παράθυρο
«Σε βάθος τετραετίας θέλουµε να έχουµε 

αναπτύξει τουλάχιστον 3.000 – 4.000 στρέµ-
µατα µε τις συγκεκριµένες τέσσερις ποικιλί-
ες, καθώς και µια ακόµη από τη Χιλή, µε την 
επωνυµία ΙΝΙΑ 1», µας εξήγησε ο κ.  Tweddle 
προσθέτοντας πως πρόκειται για όψιµες ποι-
κιλίες, οι οποίες θα δώσουν την ευκαιρία να 
καλυφθεί ένα ανοικτό εµπορικό παράθυρο 
που υπάρχει σήµερα στις διεθνείς αγορές.

Ανάλογα σχέδια έχει και η εταιρεία IFG, 
όπως µας πληροφόρησε το διοικητικό της 
στέλεχος, Γιάννης Κανάκης. «Έχουµε συ-
νάψει σχετικές συνεργασίες και αυτές τις 
ηµέρες θα αρχίσουµε να φυτεύουµε τέσ-
σερις νέες πατενταρισµένες ποικιλίες, ιδι-
αίτερα παραγωγικές, µε απόδοση πάνω α-
πό 3 τόνους το στρέµµα, σε µια έκταση 320 
στρεµµάτων, σε όλη την Ελλάδα», µας είπε 
χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία «Σαλάτες Βεζύρογλου», επίσης, 
παρουσιάζουν για πρώτη φορά, στη φετινή 
Freskon τρεις καινοτόµες εκδοχές των baby σα-
λατών, µε µιζούνα, µε µουσταρδόφυλλα (σινά-
πι) και Kale, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν στην 
αγορά στις αρχές Μαΐου. 

FreshCon Market
Για µία ακόµη χρονιά στο πλαίσιο της Freskon 

πραγµατοποιείται και το FreshCon Market, που 

στοχεύει να συνδέσει την εγχώρια παραγωγή 
µε το λιανεµπόριο, δηµιουργώντας τις κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις άµεσων συµφωνιών. Από 
την Ελλάδα συµµετέχουν οι αλυσίδες Μασού-
της, Κρητικός, Metro, Χαλκιαδάκης και Discount 
Markt, από την Βουλγα ρία τα λιανεµπορικά δί-
κτυα Fantastico και Τ-Market, από την Ουκρα-
νία τα σούπερ µάρκετ ATB Market, Brusnichka, 
Tavria V και Velyka Kyshenya, από την Ρουµα-
νία η Mega Image και από την Λευκορωσία η 
Dionis. Επίσης, το «παρών» δίνει και η κεντρι-
κή µονάδα αγοράς φρέσκων φρούτων και λα-
χανικών του οµίλου Metro, που εδρεύει στη Βα-
λένθια της Ισπανίας και εξυπηρετεί 18 χώρες 
στην Ευρώπη και την Ασία.

Ως προς το 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο για το επιτρα-
πέζιο σταφύλι, κατά τη διάρκεια του αναλύθη-
καν το τί ισχύει στην αγορά του. Είναι ενδεικτι-
κό πως ο κύκλος εργασιών που πραγµατοποι-

είται γύρω από τον τοµέα των φρέσκων φρού-
των και λαχανικών υπολογίζεται στα περίπου 
3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 820 ε-
κατ. ευρώ (σ. σ. µε στοιχεία του 2016), αφορούν 
στην αξία των εξαγωγών, δηµιουργώντας -από 
τους ελάχιστους τοµείς- θετικό εµπορικό ισοζύ-
γιο. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα ανοδικά έχουν 
κινηθεί και οι εξαγώγιµοι όγκοι, οι οποίοι από 
τους σχεδόν 750.000 τόνους το 2016, υπερδι-
πλασιάστηκαν µέσα σε µια δεκαετία, ξεπερνώ-
ντας, το 2016, τους 1,5 εκατ. τόνους.

Βασικοί προορισµοί των προϊόντων του τοµέα 
παραµένουν, κατά βάση, οι αγορές της Βουλγα-
ρίας, της Ρουµανίας και της Γερµανίας, ενώ πολ-
λή δυναµικά έχουν µπει στο παιχνίδι της διεκ-
δίκησης µεριδίων αφενός η Πολωνία, για την 
οποία ειπώθηκε πως σε ένα χρόνο είναι πολύ 
πιθανό να έχει υποσκελίσει τη Γερµανία στην 
3η θέση και αφετέρου η Σερβία.

Πιστή στο ραντεβού της µε τις µεγάλες διοργανώσεις του αγροτικού χώρου η Green Box µε 
την Agrenda και το Fresher υποδέχθηκαν τους αναγνώστες τους στο περίπτερο 13, St. 52. 

Στη φετινή Freskon παρουσιάστηκαν όλο το τριήµερο πολλές καινοτόµες προτάσεις 
προϊόντων σε επίπεδο συσκευασίας που κέντρισαν το ενδιαφέρον των χιλιάδων επισκεπτών. 

Έδειξαν «φρέσκα» προϊόντα 

H Αλφειός Ρόδι, από την Πελοπόννησο εκτός από το κλασσικό χυµό ρόδι, κάνει 
«ντεµπούτο» και µε µαρµελάδα ροδιού, κρέµα βαλσάµικου µε ρόδι και σάλτσα 
ροδιού, ενώ ταυτόχρονα θα κυκλοφορήσει στην αγορά η συσκευασία του 1 
λίτρου παγωµένου χυµού ροδιού.
Η Αγροανάπτυξη, από την Ελάτεια Φθιώτιδας, επίσης, παρουσιάζει για πρώτη 
φορά στο εµπορικό κοινό το νέο της Brand, «Φωκέων Γαία», που αφορά σε µια 
καινούρια συσκευασία κρεµµυδιού και πατάτας, η οποία προορίζεται για 
εξαγωγές, ενώ παρούσα στη Freskon είναι κι η εταιρεία Θερµοκήπια Θράκης, 
που έχει αναπτύξει 140 στρέµµατα υδροπονικού θερµοκηπίου στη Ξάνθη, και 
διερευνά τις δυνατότητες να ανοίξει νέες αγορές για τα προϊόντα της (τοµάτα 
και αγγουράκι) στο εξωτερικό.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Απριλίου 2018 Agrenda 39



Η beef 
ντομάτα 
δίνει τον 
τόνο στην 
αγορά

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Πυξίδα για την καλλιέργεια επιτραπέζιας ντο-
µάτας, θερµοκηπιακής και υπαίθριας, αποτε-
λούν, σύµφωνα µε παραγωγούς και επιχειρη-
µατίες του χώρου, οι απαιτήσεις της λαχαναγο-
ράς. Όπως µάλιστα τονίζει στην Agrenda ο ∆η-
µήτρης Ζωγόπουλος, εκπρόσωπος της εταιρείας 
Γεωργική Ανάπτυξη στη Μεσσηνία: «αν διαλέ-
ξεις κάτι για την λαχαναγορά θα… περάσει και 
στα σούπερ µάρκετ. Το αντίθετο δεν θα συµβεί. 
Μέχρι στιγµής, η τάση δείχνει ότι µεγαλύτερη α-
νάγκη υπάρχει για την µεγαλόκαρπη (beef) ντο-
µάτα και ακολουθούν οι µικρόκαρπες (βελανίδι 
κ.α.) που θεωρούνται σπεσιαλιτέ προϊόν». Όσον 
αφορά αυτά καθ’ αυτά τα υβρίδια που επιλέγο-
νται για καλλιέργεια ανά σεζόν, ο ίδιος τονίζει 
την κυριαρχία (σε ποσοστό 90%) του υβριδίου 
«Ελπίδα» στις καλοκαιρινές φυτεύσεις. Κάτι α-
ντίστοιχο δεν συµβαίνει σε καµία άλλη εποχή 
µε κανένα άλλο υβρίδιο, µας εξηγεί.  

Όταν κολλά η αγορά δεν κινούνται
 τα σπεσιαλιτέ (βελανίδια)

«Η επιλογή των ποικιλιών είναι θεµελιώδης. 
∆ίνουµε βάση στην µεγαλόκαρδη (beef) ντοµά-
τα. Όχι ότι δεν υπάρχει ανάγκη και για άλλες», 
αναφέρει χαρακτηριστικά στην Agrenda ο ∆ηµή-
τρης Ζωγόπουλος.  Και προσθέτει: «Θα µπορού-
σαµε να µπούµε στην λογική να έχουµε περισσό-
τερα σπεσιαλιτέ προϊόντα (βελανίδια) αλλά όπως 
διαπιστώσαµε πέρσι, παρά το γεγονός ότι υπάρ-
χει µια τάση προς αυτά, αν κολλήσει η αγορά τό-
τε δεν κινούνται καθόλου, ενώ η beef θα πουλη-
θεί έστω και µε χαµηλότερη τιµή όταν στην αγο-
ρά υπάρχει πρόβληµα. Αν µια µονάδα λοιπόν έ-
χει τα σπεσιαλιτέ στην πλειοψηφία της παραγω-
γής της, σε µια τέτοια περίπτωση είναι καταδικα-
σµένη». Αυτός είναι και ο λόγος που σύµφωνα 

µε τον ∆ηµήτρη Ζωγόπουλο µια επιχείρησης πα-
ραγωγής κηπευτικών θα πρέπει να συνάπτει συµ-
φωνίες µε ένα µεγάλο αριθµό αγοραστών και να 
µη δίνει σε κάποια αλυσίδα πάνω από το 20% των 
προϊόντων της. «Μόνο έτσι περιορίζουµε το ρί-
σκο», υπογραµµίζει ο Μεσσήνιος επιχειρηµατίας. 

∆εν έχει βρεθεί η... Ελπίδα του Γενάρη
Αναφερόµενος στην επιλογή υβριδίου µας ε-

ξηγεί πως τα υβρίδια δεν συµπεριφέρονται το ί-
διο αν τα φυτέψεις διαφορετική εποχή. Εκεί φαί-
νεται και η κυριαρχία ενός υβριδίου στην αγορά. 
Το καλοκαίρι η φύτευση του Αυγούστου είναι η 
ποικιλία «Ελπίδα», της εταιρείας Σπύρου που έχει 
πάρει 90% της αγοράς. «Για τις φυτεύσεις του Γε-
νάρη δεν υπάρχει αντίστοιχο κυρίαρχο υβρίδιο. 
Με απλά λόγια δεν έχουµε βρει την… Ελπίδα του 
Γενάρη. Εµείς σαν εταιρεία δεν δουλεύουµε στο 
κοµµάτι του υβριδισµού όµως µπορούµε να πού-
µε την άποψή µας σε εταιρείες. Ούτως ή άλλως οι 
εταιρείες µας δίνουν υβρίδια, τα οποία τα έχουν 
προκρίνει από κάποιο γενετικό πρόγραµµα, πριν 
ακόµα βγουν στο εµπόριο, ώστε να τα δοκιµάσου-
µε και να αποφασίσουν στην συνέχεια αν θα προ-
χωρήσουν εµπορικά ή όχι».

Επιπλέον, ο ∆ηµήτρης Ζωγόπουλος µας µίλη-
σε και για την απόφαση της Γεωργικής Ανάπτυ-

Η λαχαναγορά δίνει εμπορικά τον τόνο στην καλλιέργεια επιτραπέζιας 
ντομάτας, ενώ θεμελιώδους σημασίας είναι η επιλογή των ποικιλιών 

Ο Γιάννης Πανάγος 
συζήτησε µε τον ∆. 
Ζωγόπουλο (δεξιά) 
για τα προβλήµατα και 
της προοπτικές της 
ελληνικής ντοµάτας.
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ξης να ασχοληθεί µε τα σπορόφυτα. «Στο πα-
ρελθόν οι παραγωγοί µε τους οποίους συνερ-
γαζόµασταν αλλά και εµείς θα έπρεπε να αγο-
ράσουµε τα φυτά (για τις καλλιέργειες) από άλ-
λα φυτώρια.

 Επειδή όµως βλέπαµε πως εξελισσόταν η κα-
τάσταση στην αγορά  αποφασίσαµε να µπούµε 
και σε αυτόν τον κλάδο. Ήταν όµως µια πανά-
κριβη επένδυση η οποία ανήλθε στα 120.000 
ευρώ το στρέµµα. Ο λόγος λοιπόν που µπήκα-
µε τόσο ενεργά στην παραγωγή και πώληση κη-
πευτικών, αυξάνοντας τις εκτάσεις των θερµο-
κηπίων µας, ήταν αρχικά, προκειµένου να απο-
σβέσουµε όσο πιο γρήγορα την µεγάλη αυτή ε-
πένδυση στα σπορόφυτα.  Σήµερα έχουµε φτά-
σει στο σηµείο και οι δύο κλάδοι να είναι ισάξι-
οι», µας λέει ο επιχειρηµατίας. 

Τέλος ο ∆ηµήτρης Ζωγόπουλος αναφέρθηκε 
και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν επι-
χειρήσεις σαν την δική του οι οποίες δραστηρι-
οποιούνται στον αγροδιατροφικό τοµέα σηµειώ-
νοντας χαρακτηριστικά: «αυτή την στιγµή το κό-
στος φορολογικής συµµόρφωσης απέναντι στο 
κράτος φτάνει το 67%. Με αυτά τα δεδοµένα τα 
περιθώρια µας για κέρδος είναι ασφυκτικά. Οι 
ισορροπίες ώστε να κρατηθεί αυτή η δουλειά σε 
κερδοφορία είναι πολύ λεπτές».  

Εξαιρετικές προοπτικές τόσο για τους παρα-
γωγούς όσο και για τις µεταποιητικές επιχει-
ρήσεις – οι οποίες δραστηριοποιούνται κατά 
κύριο λόγο στην περιοχή του Τραγανού Η-
λείας – αποτελεί η καλλιέργεια βιοµηχανι-
κής πιπεριάς (ποικιλίας Σταυρός) που προ-
ορίζεται για τουρσί. Η περιοχή, σύµφωνα µε 
όσα εξήγησαν στην Agrenda άνθρωποι της 
παραγωγής – κατά την διάρκεια πρόσφατης 
επίσκεψης της εφηµερίδας στην ∆υτική Ελ-
λάδα, αποτελεί την πατρίδα του ελληνικού 
τουρσιού πιπεριάς, που εξάγεται κατά απο-
κλειστικότητα σχεδόν, στην αγορά των ΗΠΑ.

Συµβόλαια στα 30 λεπτά/κιλό
Μάλιστα οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν  µε 

τους καλλιεργητές πρακτικές συµβολαιακής 
γεωργίας µε τις τιµές παραγωγού να κυµαί-
νονται στα 30 λεπτά το κιλό. Η καλλιέργεια, 
σήµερα απαριθµεί περίπου 10.000 στρέµ-
µατα ενώ οι αποδόσεις αγγίζουν τους 5 – 6 
τόνους το στρέµµα. Η ποικιλία Σταυρός εί-
ναι µια πρώιµη, τοπική παραγωγική ποικι-
λία µε µικρή καυστικότητα και κατάλληλη 
για παραγωγή τουρσί, που αναπτύχθηκε α-
πό το Ινστιτούτο Λαχανοκοµίας και Αµπέλου 
στον Κόροιβο Γαστούνης, (πλέον δεν λει-

τουργεί), µας κάνει γνωστό ο γεωπόνος και 
συνιδιοκτήτης της εταιρείας Geoplant, Τά-
κης Λαϊνάς. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η πιπεριά 
για τουρσί είναι µια αποδοτική καλλιέργεια 
για την Ηλεία που ξεκίνησε εδώ και δεκα-
ετίες από την περιοχή του Τραγανού όπου 
παραδοσιακά υπήρχαν µεταποιητικές επι-
χειρήσεις και πλέον υπάρχουν και κάποιες 
ακόµα στις περιοχές των Λεχαινών και του 
Χάβαρι. Αναφορικά µε το κόστος καλλιέρ-
γειας, ο συνοµιλητής µας, σηµειώνει ότι τα 
περισσότερα έξοδα αφορούν τη συγκοµι-
δή. «Όσο η καλλιέργεια της πιπεριάς ήταν 
οικογενειακή (5-10 στρεµµάτων) το εισόδη-
µα ήταν ικανοποιητικό. Η οικογένεια συµ-
µετείχε στην συγκοµιδή κατά 70%. Τα επό-
µενα χρόνια, τα δεδοµένα άλλαξαν και οι 
εκµεταλλεύσεις µεγάλωσαν φτάνοντας τα 
50 -70 στρέµµατα µε αποτέλεσµα να µειώ-
νονται τα έσοδα αφού τα κόστη αυξήθηκαν. 
Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια µε την χρήση 
της στάγδην άρδευσης η καλλιέργεια επα-
νήλθε στα 7-10 στρέµµατα.». 

Οι µεγαλύτερες µεταποιητικές επιχειρή-
σεις που εµπορεύονται το τουρσί της βιοµη-
χανικής πιπεριάς είναι οι: ΚΩΖΑΤ Α.Β.Ε.Ε και 
οι Κ. Ζαφειρόπουλος - Α. Τοµαράς ΑΒΕΕ.

Η αγορά της Ρωσίας επόμενος στόχος 
του λακωνικού έξτρα παρθένου 

Πιπεριά τουρσί από το Τραγανό 
Ηλείας τρώνε οι Αμερικανοί

Τέλος, περιγράφοντας την ευρωπαϊκή 
πραγµατικότητα στον συγκεκριµένο κλά-
δο ο πρόεδρος της ΕΑΣ Λακωνίας µας επι-
σηµαίνει: «στην ευρωπαϊκή αγορά και συ-
γκεκριµένα στην αγορά της δυτικής Ευρώ-
πης υπάρχει µια άλλη ιδιοµορφία αφού 
τη διακίνηση ελέγχουν συγκεκριµένες ε-
ταιρείες logistics. Σε κάποιες περιπτώσεις 
ίσως µπορούν να ευνοηθούν και µεµονω-

µένες προσπάθειες λόγω της ποιότητας 
του προϊόντος που προσφέρουν αλλά α-
ποτελούν εξαίρεση». 

«Για παράδειγµα σας αναφέρω ότι την 
Tesco στην Αγγλία την τροφοδοτεί συγκε-
κριµένο logistic µε δικά του brand. Αν δεν 
συνάψεις συµφωνία µε την συγκεκριµέ-
νη επιχείρηση στα Tesco δεν µπαίνεις», 
λέει µε νόηµα ο κ. Προκοβάκης. 

Τις δυσκολίες διείσδυσης στις µεγάλες α-
γορές του εξωτερικού ακόµα και για ποι-
οτικά προϊόντα όπως το έξτρα παρθένο ε-
λαιόλαδο της Λακωνίας επισηµαίνει στην 
Agrenda ο πρόεδρος της ΕΑΣ Λακωνίας, 
Νίκος Προκοβάκης. Σύµφωνα µε τον έ-
µπειρο συνεταιριστή µετά από µια σειρά 
εξαγωγικών επιτευγµάτων όπως τις εξα-
γωγές στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν, η Έ-
νωση έχει θέσει ως στόχο την αγορά της 
Ρωσίας, η οποία υπό προϋποθέσεις µπορεί 
να αποδειχθεί πολύτιµη λόγω των ολοέ-
να αυξανόµενων αναγκών σε ελαιόλαδο. 

Ψάχνουν το κουµπί των Ρώσων εµπόρων
«Ήµαστε µια εταιρεία η οποία µπορεί 

να προσφέρει µε αξιοπιστία προϊόν και το 
συµβόλαιο που θα υπογράψει να το εξυ-
πηρετήσει. Το θέµα είναι ότι δεν είναι εύ-
κολο να κάνεις την πρώτη τοποθέτηση», 
τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Προκοβά-
κης. Και συµπληρώνει: «για παράδειγµα 
µε συντονισµένες προσπάθειες καταφέ-
ραµε να… µπούµε στην Ιαπωνία, την  Τα-
ϊβάν και την Κορέα. 

Τώρα πραγµατοποιούµε µια προσπάθεια 
στην Ρωσία αν τα καταφέρουµε και εκεί τα 
πράγµατα θα είναι πολύ καλύτερα. Πρέπει 
όµως πρώτα να βρούµε το κουµπί τους και 
να πείσουµε τους ίδιους τους Ρώσους να 
µπουν στο παιχνίδι γιατί χωρίς αυτούς η 
συγκεκριµένη αγορά δεν ανοίγει». 

Ο πρόεδρος της 
ΕΑΣ Λακωνίας 
Ν. Προκοβάκης 
(αριστερά), 
συνοµιλεί µε 
τον εκδότη της 
Αgrenda Γιάννη 
Πανάγο.

Οι παίκτες 
  Στην αγορά δυτικής 
Ευρώπης υπάρχει η 
ιδιοµορφία τη δια-

κίνηση να ελέγχουν 
συγκεκριµένες εται-

ρείες logistics
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Συνταγές θρέψης  
με σφραγίδα 
Φυτοθρεπτική   
Νέα εποχή στις αποδόσεις του Λακωνικού ελαιώνα 
εγγυώνται τα νέα α λα καρτ προϊόντα της εταιρείας    

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ 
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Την παραγωγική εικόνα του λα-
κωνικού ελαιόλαδου κατέφερε να 
αναβαθµίσει την τελευταία επταε-
τία η συνεργασία της ΕΑΣ Λακω-
νίας µε την Φυτοθρεπτική, αφού, 
όπως εξηγούν στην Agrenda στε-
λέχη της ένωσης αλλά και της ε-
ταιρείας, δόθηκε βάση σε ειδικευ-
µένα προϊόντα θρέψης κατάλληλα 
για τα εδάφη της περιοχής. 

«Αυτό που λέµε µε σιγουριά εί-
ναι ότι η Λακωνία έφτασε το λά-
δι σε ένα άλλο επίπεδο όσον α-
φορά τις αποδόσεις του αλλά και 
την ποιότητά του, γεγονός που ο-
φείλεται στην συστηµατική δου-
λειά που έχει γίνει από φορείς 
σαν την Φυτοθρεπτική», αναφέ-
ρει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Λακωνί-
ας Νίκος Προκοβάκης κατά την 
επίσκεψή µας στις ιστορικές ε-
γκαταστάσεις της συνεταιριστι-
κής οργάνωσης. Και προσθέτει: 
«µε την εταιρεία  διαχειριστήκα-

µε την λακωνική γη, καταγράψα-
µε τα εδάφη µέσα και καταφέρα-
µε να βρούµε αυτό που ακριβώς 
θέλαµε όσον αφορά τα προϊόντα 
θρέψης και λίπανσης». Αναφερό-
µενος στα συνεργασία µεταξύ των 
δύο πλευρών ο πρόεδρος της Ε-
ΑΣ Λακωνίας αναφέρει χαρακτη-
ριστικά: «όταν ο άλλος ακούει τις 
ανάγκες µας και εφαρµόζει αυ-
τά που ζητάµε στην ουσία κερδί-
ζουµε και οι δύο αλλά πολύ πε-
ρισσότερο ο αγρότης στον οποίο 
απευθυνόµαστε Αν πούµε στην 
Φυτοθρεπτική ότι υπάρχει κάποιο 
πρόβληµα το ακούει και µας προ-
σφέρει την λύση». 

Το πρόβληµα βρίσκει λύση
Από την πλευρά του ο πρόεδρος 

της Φυτοθρεπτικής Νίκος Κουτσού-
γερας συµπληρώνει: «από την στιγ-
µή που καταγράφεις ένα πρόβλη-
µα µπορείς και να το λύσεις. Σε αυ-
τό βασίστηκε η συνεργασία µας µε 
την Ένωση. Εδώ και χρόνια που 
συνεργαζόµαστε δηµιουργήσαµε 
προϊόντα τα οποία απευθύνονται 
αποκλειστικά στα εδάφη της Λα-
κωνίας. Το λίπασµα Veto µε τους 
διάφορους τύπους του αποτελεί 
ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. 
Βέβαια η γκάµα των ειδικευµένων 
προϊόντων δεν εξαντλείται σε ένα 
µόνο κωδικό».

 Ο ίδιος πρόσθεσε: «Εµείς κυρί-
ως αυτό που κάνουµε είναι να α-
κούµε τα αιτήµατα και τις ανάγκες 
των παραγωγών και στη συνέχεια 
ερχόµαστε να προσφέρουµε λύσεις 
µε την ειδίκευση που διαθέτουµε». 
Αυτή είναι άλλωστε – σύµφωνα µε 
τους παραγωγούς και τους γεωπό-
νους που µιλήσαµε – και η διαφο-
ρά της εταιρείας µε άλλες του χώ-
ρου. «Και άλλες εταιρείες διαθέ-
τουν στο χαρτοφυλάκιο τους άρι-
στα προϊόντα θρέψης και λίπανσης 
όµως η διαφορά µας µε τον αντα-
γωνισµό έγκειται στο γεγονός ότι 
εµείς εξιδικεύουµε τον κάθε τύπο 
στην ανάγκη της περιοχής που θα 
εφαρµοστεί», καταλήγει ο κ. Κου-
τσούγερας. 

Ο πρόεδρος της Φυτοθρεπτικής, Νίκος 
Κουτσούγερας συνόδεψε την Agrenda 
στην επίσκεψή της στη Λακωνία.

Προϊόντα λίπανσης για κάθε ξεχωριστό 
αλλά και εξειδικευμένα στις ανάγκες των 

Η Λακωνία έφτασε το 
λάδι σε ένα άλλο επίπεδο 
όσον αφορά τις 
αποδόσεις του, γεγονός 
που οφείλεται στη 
συστηµατική δουλειά που 
έχει γίνει σε συνεργασία 
µε φορείς σαν τη 
Φυτοθρεπτική, µας λέει 
ο πρόεδρος της ΕΑΣ, 
Νίκος Προκοβάκης.

Συνεργασία  

Για τις προσπάθειες της Φυτοθρεπτι-
κής που κατά κύριο λόγο στοχεύ-
ουν στη δηµιουργία εξειδικευµέ-
νων προϊόντων θρέψης και λίπαν-
σης µίλησε στην Agrenda και ο γε-
ωπόνος της εταιρείας Βαγγέλης Λά-
σκος ο οποίος µας συνόδεψε στην 
επίσκεψή µας στα Λεχαινά. Σύµφω-
να µε όσα µας ανέφερε η παραγω-
γή όλων των προϊόντων της Φυτο-
θρεπτικής είναι παραγωγή της ίδιας 
της εταιρείας. « Κάνουµε ανάµειξη 
πρώτων υλών σε συγκεκριµένες α-
ναλογίες, µε συγκεκριµένη µελέτη 
για το τι θέλει ακριβώς ο παραγωγός 
και ανάλογα µε τους στόχους που 
θέτει. Εκεί έχουµε το πλεονέκτηµα». 
Και συµπληρώνει: «επειδή µπορείς 
να εφαρµόζεις ποσότητες ανά στά-
διο φυτού, µε τη σταγόνα σε µικρές 
ποσότητες όταν τις χρειάζεται το φυ-

τό επιλέγεις και τον τύπο του προ-
ϊόντος. Άλλο λίπασµα θα εφαρµό-
σει κάποιος όταν κάνει εγκατάστα-
ση καλλιέργειας, άλλο όταν θέλει 
να αναπτυχθεί το φυτό,  άλλο πριν 
την καρποφορία, άλλο στα δεσίµα-
τα, άλλο κατά την διάρκεια της ωρί-
µανσης και της συγκοµιδής. 

Τα προϊόντα 
Κατά την επίσκεψή µας στην Η-

λεία αλλά και την Λακωνία διαπιστώ-
σαµε ότι τα προϊόντα  που χρησιµο-
ποιούνται κατά κόρον στις καλλιέρ-
γειες της περιοχής είναι το Best, το 
Humozal, το Veto και το Nutriplus. 
Tα Best είναι υδατοδιαλυτά λιπά-
σµατα χαµηλού pH µε ουρία χαµη-
λής διουρίας, αµινοξέα, ενεργοποι-
ητές, Fe EDDHMA. Περιέχουν 3% α-
µινοξέα, φουλβικά οξέα και εκχύλι-

Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΑ ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΚΩΚΚΩ∆Η

Xαµηλού pH µε ουρία 
χαµηλής διουρίας, αµινοξέα, 
ενεργοποιητές, Fe EDDHMA

Σε µορφή pellet, µε οργανική 
ουσία υψηλής ποιότητας - 
Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία

Σε µορφή pellet, µε οργανική 
ουσία υψηλής ποιότητας - 
Mαγνήσιο και Iχνοστοιχεία

∆εν περιέχουν ξένες ύλες. 
∆ιαθέτουν υψηλά ποσοστά 
διαλυτότητας φωσφόρου 
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Ο γεωπόνος της Φυτοθρεπτικής 
Βαγγέλης Λάσκος µας τόνισε την ανάγκη 
εφαρµογής των νέων τεχνολογιών.

στάδιο της καλλιέργειας 
εδαφών της κάθε περιοχής

σµα φυκιών, πρώτες ύλες υψηλής 
καθαρότητας και διαλυτότητας. Πε-
ριέχουν επίσης ιχνοστοιχεία µε χη-
λικό παράγοντα EDTA, EDDHMA 
και Μαγνήσιο (όπου απαιτείται). Ο 
αριθµός των εφαρµογών και οι δο-
σολογίες εξαρτώνται από την καλ-
λιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης.

Τα Humozal είναι οργανοχηµι-
κά λιπάσµατα σε µορφή pellet, µε 
οργανική ουσία υψηλής ποιότητας. 
Ειδικότερα περιέχουν ΝPK - Μαγνή-
σιο και Ιχνοστοιχεία. Η διάµετρος 
του pellet είναι 2-4 mm. Το κάλιο 
προέρχεται από Θειικό Κάλιο.

Τα Veto είναι επίσης οργανοχη-
µικά λιπάσµατα σε µορφή pellet, 
µε οργανική ουσία υψηλής ποι-
ότητας - Μαγνήσιο και Ιχνοστοι-
χεία. Περιέχουν οργανική ουσία 
υψηλής ποιότητας, NPK - Μαγνή-
σιο και Ιχνοστοιχεία. Η διάµετρος 
των pellet είναι 2-4 mm. 

Τα Nutriplus είναι κωκκώδη λι-
πάσµατα. ∆εν περιέχουν ξένες ύ-
λες. ∆ιαθέτουν υψηλά ποσοστά δι-
αλυτότητας φωσφόρου. Επίσης δι-
αθέτουν µια ευρεία γκάµα τύπων 
για ποικίλες χρήσεις.

Νέες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στα 
προϊόντα θρέψης, βασισµένες στα γε-
ρά θεµέλια της συνεργασίας εταιρειών 
όπως η Geoplant και η Φυτοθρεπτική, 
έχουν καταφέρει να αυξήσουν τις απο-
δόσεις στα κηπευτικά (όπως η φράουλα 
ή η πατάτα) αλλά και την δενδροκοµία 
του κάµπου της Ηλείας. Τα παραπάνω 
µας εξήγησαν στελέχη των δύο εταιρει-
ών που δραστηριοποιούνται στην περι-
οχή και έχουν καταφέρει να διαδραµα-
τίσουν ηγετικό ρόλο στην παραγωγική 
εξέλιξη της περιοχής. Επισκεπτόµενοι 
τα γραφεία της Geoplant στα Λεχαινά 
συναντήσαµε τον γεωπόνο και έναν εκ 
των ιδιοκτητών της εταιρείας Geoplant, 
Τάκης Λαϊνά ο οποίος µας ανέφερε:  
«περνάνε νέες τεχνολογίες στα σκευ-
άσµατα. Σήµερα η θρέψη έχει γίνει πο-
λύ πιο σύνθετη. Με την Φυτοθρεπτική 
έχουµε δύο άξονες. Ο ένας είναι αυτός 
που αφορά τα προϊόντα βασικής λίπαν-
σης και ο δεύτερος αφορά τα υγρά δι-
αφυλλικά σκευασµατα τα οποία είναι 
προϊόντα που βασίζονται στην εφαρµο-
γή νέων τεχνολογιών.  Αυτά εφαρµό-
ζονται όλο τον χρόνο µια και στην πε-
ριοχή µας έχουµε το πλεονέκτηµα να 
καλλιεργούµε 12 µήνες στην δενδρο-
κοµία (π.χ. εσπεριδοειδή), τα κηπευτι-
κά υπό κάλυψη και υπαίθρια αλλά και 
τις µεγάλες καλλιέργειες όπως το κα-
λαµπόκι ή την βιοµηχανική ντοµάτα». 

Ιδιοµορφίες 
Απαντώντας σε ερώτησή µας σχε-

τικά µε την ιδιοµορφία των εδαφών 
της περιοχής και τις ανάγκες σε προ-
ϊόντα θρέψης και λίπανσης, ο εκπρό-
σωπος της Geoplant µας εξήγησε ότι 
στην Ηλεία «υπάρχει µεγάλη ποικιλία 
εδαφών. Η φράουλα για παράδειγµα 
ευδοκιµεί σε ελαφρά εδάφη για να έ-
χει την πρωιµότητα. Τα εδάφη αυτά εί-
ναι ελαφρώς όξυνα έως όξυνα µε α-
ποτέλεσµα να θέλουν βελτίωση η ο-
ποία γίνεται µε διάφορα υλικά. Εµείς 
δουλεύουµε 20 περίπου κωδικούς της 

Φυτοθρεπτικής όπως για παράδειγµα 
το Veto, το Humozal των εσπεριδοει-
δών 14 7 14, το  Humozal της ελιάς 
κ.α. Από κει και πέρα υπάρχουν και 
άλλα λιπάσµατα όπως τα υγρά. Η κα-
λύτερη εταιρεία τέτοιων λιπασµάτων 
είναι η Stoller την οποία στην Ελλάδα 
αντιπροσωπεύει η Ora Services θυγα-
τρική της Φυτοθρεπτικήs. 

Πρόκειται για πολύ αποδοτικά λιπά-
σµατα τα οποία περιέχουν µορφές αζώ-
του όπως το Nutriplus». Επιπλέον, ο γε-
ωπόνος συµπληρώνει ότι: «στην χηµεία 
των διαλυµάτων οι εταιρείες προσέφε-
ραν τα λεγόµενα υδατοδιαλυτά λιπά-
σµατα παίρνοντας καλές πρώτες ύλες 
φωσφορικό κάλι, φωσφορικό µαγνή-
σιο, νιτρικό ασβέστιο κ.α. Στο τοµέα αυ-
τό έχουµε τα προϊόντα Best της Φυτο-
θρεπτική τα οποία είναι εµπλουτισµέ-
να και µε τα ιχνοστοιχεία που χρειάζο-
νται τα οποία είναι εξίσου απαραίτητα».

Οι νέα τεχνολογία των 
υγρών διαφυλλικών
δίνουν κιλά στην Ηλεία

Σήµερα η θρέψη - όπως 
µας εξηγούν οι γεωπόνοι - 
έχει γίνει πολύ πιο 
σύνθετη. «Με την 
Φυτοθρεπτική έχουµε δύο 
άξονες. Ο ένας είναι αυτός 
που αφορά τα προϊόντα 
βασικής λίπανσης και ο 
δεύτερος αφορά τα υγρά 
διαφυλλικά σκευασµατα», 
µας τονίζει ο Τ. Λαϊνάς.

Σύµφωνα µε τον γεωπόνο 
της Geoplant Τάκη Λαϊνά 
η εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην 
Ηλεία δουλεύει µε 20 
περίπου κωδικούς της 
Φυτοθρεπτικής όπως για 
παράδειγµα το Veto, το 
Humozal των 
εσπεριδοειδών και της 
ελιάς. 

Άξονες

20 προϊόντα 
θρέψης

Μέσα σε 7 περίπου χρόνια 
που συνεργάζονται η ΕΑΣ 
Λακωνίας και η 
Φυτοθρεπτική η παραγωγή 
στο ελαιόλαδο έχει 
πραγµατοποιήσει άλµατα.

7ετία

Στην Ηλεία όλο τον χρόνο 
«δουλεύονται» πολλοί 
τύποι προϊόντων θρέψης. 
Ωστόσο οι 4 
δηµοφιλέστεροι αφορούν 
τα λιπάσµατα Best, 
Humozal, Veto και 
Nutriplus.

4 κωδικοί

Ο Γιώργος 
Στρατάκος, 
γεωπόνος της 
ΕΑΣ Λακωνίας 
µας ξενάγησε 
σε όλους τους 
χώρους των  
εγκαταστάσεων 
της Ένωσης και 
µας περιέγραψε  
πως τα λιπάσµατα 
όπως το Veto 
προσαρµόζονται 
στις ανάγκες της 
καλλιέργιας της 
ελιάς.

Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΑ ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΚΩΚΚΩ∆Η

Xαµηλού pH µε ουρία 
χαµηλής διουρίας, αµινοξέα, 
ενεργοποιητές, Fe EDDHMA

Σε µορφή pellet, µε οργανική 
ουσία υψηλής ποιότητας - 
Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία

Σε µορφή pellet, µε οργανική 
ουσία υψηλής ποιότητας - 
Mαγνήσιο και Iχνοστοιχεία

∆εν περιέχουν ξένες ύλες. 
∆ιαθέτουν υψηλά ποσοστά 
διαλυτότητας φωσφόρου 

Νίκος Κουτσούγερας 
«Από τη στιγµή που κατα-

γράφεις ένα πρόβληµα 
µπορείς και να το λύσεις. Σε 

αυτό βασίστηκε η πολυ-
χρονη συνεργασία µας µε 
την Ένωση Λακωνίας»
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με αύξηση πωλήσεων άνω του 10%  ε-
τησίως, ήτοι σε αξία 30, 7 δις  ο τοµέ-
ας των βιολογικών προϊόντων βρίσκε-
ται σε ισχυρή ανοδική καµπύλη, δυ-
ναµική που θέλουν να αξιοποιήσουν 
οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών µε τον 
νέο κανονισµό για τη βιολογική γεωρ-
γία, που εξασφάλισε το πράσινο φως 
της Ευρωβουλής και µένει να εγκρι-
θεί και από τους Υπουργούς Γεωργίας.

Ως εκ τούτου, το επικείµενο πλαίσιο 
επιτρέπει το καθεστώς των µικτών εκ-
µεταλλεύσεων προκειµένου να ενθαρ-
ρυνθεί η µετατροπή από τη συµβατική 
στη βιολογική γεωργία, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι οι γεωργικές δραστηριό-
τητες θα διαχωρίζονται σαφώς και α-
ποτελεσµατικά, ενώ καθιερώνει πα-
ράλληλα τη διαδικασία συστήµατος 
οµαδικής πιστοποίησης διευκολύνο-
ντας την είσοδο σε µικροκαλλιεργητές.

Παράλληλα, εισάγει αυστηρότερους 
ελέγχους και υποχρεώνει τις τρίτες χώ-
ρες σε πανοµοιότυπους ευρωπαϊκούς 
κανόνες, ενώ προβλέπει την περαιτέ-
ρω ενίσχυση των βιολογικών τροφί-
µων στην ΕΕ µε την αύξηση της προ-
σφοράς βιολογικών σπόρων και ζώων.

Ο νέος κανονισµός που σηµατοδοτεί 
το τέλος µιας τετραετούς διαπραγµα-
τευτικής περιόδου και αναµένεται να 

τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, 
θεσπίζει ακόµα µια σειρά νέων µέτρων 
για την αποφυγή µόλυνσης των βιολο-
γικών προϊόντων µε διάφορες αγροτι-
κές εισροές. ∆ιευκρινίζεται τέλος  πως 
χώρες της Ε.Ε που εφαρµόζουν αυτήν 
τη στιγµή τα κατώτατα επιτρεπόµενα 
όρια για τις µη εγκεκριµένες ουσίες, 
µπορούν µεν να τα διατηρήσουν, υπο-
χρεούνται δε να επιτρέπουν την πρό-
σβαση στις αγορές τους σε άλλες χώ-
ρες της ΕΕ οι οποίες συµµορφώνονται 
µε τους γενικούς ευρωπαϊκούς κανό-
νες. «Μόλις παραχθούν σύµφωνα µε 
τα πρότυπα που απαιτούνται από τον 
κανονισµό, προϊόντα όπως το κερί µέ-
λισσας, το µαλλί και το αλάτι µπορούν 
να αποκτήσουν την βιολογική ετικέ-
τα», σηµείωσε η Mairéad McGuinness, 

πρώτη αντιπρόεδρος του Ευρωκοινο-
βουλίου που υπέγραψε τους νέους 
κανόνες. «Η ανάπτυξη των βιολογι-
κών τροφίµων και της γεωργίας πρέ-
πει τώρα να αποτελέσει προτεραιότη-
τα στο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαί-
σιο της ΕΕ», δήλωσε σχετικά ο Εντου-
άρντο Κουόκο, διευθυντής της IFOAM 
ΕΕ, της διεθνής οργάνωσης για τη Βι-
ολογική Γεωργία,  συνιστώντας την 
έγκαιρη αντιµετώπιση των υφισταµέ-
νων αδυναµιών.

Tρεις πυλώνες του νέου κανονισµού 
Α. Τρόφιµα υψηλής ποιότητας
  Επιτόπιοι έλεγχοι σε όλους τους 

φορείς εκµετάλλευσης, τουλάχιστον 
µία φορά το χρόνο ή µία φορά κάθε 
δύο χρόνια αν δεν υπάρχει παράβαση.

 Τα εισαγόµενα προϊόντα θα συµ-
µορφώνονται µε τα πρότυπα της ΕΕ. 

Β. Ενίσχυση της παραγωγής 
 Αύξηση της παραγωγής βιολογι-

κών σπόρων και ζώων. Σταδιακή κατάρ-
γηση των συµβατικών µέχρι το 2035.

 Μικτές γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
εφόσον θα υπάρχει σαφής διαχωρισµός.

 Καθιέρωση οµαδικής πιστοποίησης.
Γ. Αποφυγή µόλυνσης µε από δι-

άφορες γεωργικές εισροές
 νέα προληπτικά µέτρα
 αρκεί η συµµόρφωση των Κρα-

τών Μελών µε τους γενικούς ευρω-
παϊκούς κανόνες.

Με οδηγό την υπεραξία 
στο ράφι, κινείται ο νέος 
κανονισμός βιολογικής
γεωργίας

Αδασμολόγητο πλέον 

Οι ευρωβουλευτές έδωσαν το πράσινο φως µε 466 ψήφους υπέρ, 124 κατά και 50 
αποχές στο νέο ευρωπαϊκό κανονισµό για τη βιολογική γεωργία.
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Προτεραιότητα, λέει ο IFOAM στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, 
μέσω ΚΑΠ η παραγωγή βιολογικών

Τι θα κερδίσει 
το Μεξικό
Η προτιµησιακή συµφωνία για 
τις ποσοστώσεις για τις 
εξαγωγές του Μεξικό στην Ε.Ε 
αφορούν:  το βοδινό κρέας 
και διαµορφώνονται σε δασµό 
7,5% και όριο τους 10.000 
τόνους.   Απελευθέρωση για 
τα πουλερικά, µε εξαίρεση το 
στήθος κοτόπουλου και τα 
αυγά όπου θα εισαχθεί 
προτιµησιακός δασµός στους 
10.000 και 5000 τόνους 
αντίστοιχα.  Ευθυγράµµιση 
εξαγωγών µπανάνας µε όσα 
ισχύουν σε άλλες χώρες που 
βρίσκονται σε αντίστοιχη 
συµφωνία µε την ΕΕ (75ευρώ/ 
τόνος).  Απελευθέρωση 
εξαγωγών  µελιού σε 7 έτη. 
 Απελευθέρωση και στην 

εξαγωγή χοιρινού κρέατος.   
Σταδιακή απελευθέρωση 
εξαγωγής αιθανόλης σε πέντε 
χρόνια µε όριο τους 25.000 
τόνους,  ο δασµός για  
ακατέργαστη ζάχαρη  30.000 
τόνων στα 49ευρώ/τόνος θα 
εισαχθεί σταδιακά σε 3 χρόνια.

Περισσότερο κερδισµένοι αναµένε-
ται να βγουν οι ευρωπαίοι παραγω-
γοί πουλερικών, τυριών, σοκολάτας, 
ζυµαρικών, χοιρινού κρέατος, µή-
λων και κονσερβοποιηµένων ροδά-
κινων µετά την συµφωνία της ΕΕ µε 
το Μεξικό που προβλέπει κατάργηση 
των δασµών στο αγροτικό εµπόριο. 
Η συµφωνία, µεταξύ των δύο µερών 
που επετεύχθη µετά από διετή δια-
πραγµάτευση, επισφραγίστηκε στις 
21 Απριλίου και εκτιµάται πως θα δι-
ευκολύνει τους εξαγωγείς της ΕΕ να 
πωλούν τα προϊόντα τους στο Μεξι-
κό και να εξοικονοµούν έως και 100 
εκατοµµύρια ευρώ ετησίως από τελω-
νειακούς δασµούς. Συγκεκριµένα, το 
Μεξικό θα αφαιρέσει τους υψηλούς 
δασµούς στα βασικά προϊόντα της 
ΕΕ που κυµαίνονταν από 20% (ζυµα-
ρικά, σοκολάτα, είδη ζαχαροπλαστι-
κής, τυριά, µήλα και κονσερβοποιη-
µένα ροδάκινα, 45% (χοιρινό κρέας) 
και έφθαναν και το 100% για τα προ-
ϊόντα πουλερικών. Για τα φρούτα οι 
δασµοί θα καταργηθούν σταδιακά 
φθάνοντας για παράδειγµα στα µή-
λα σε πλήρη απελευθέρωση σε δέκα 
χρόνια και για τα κονσερβοποιηµένα 
ροδάκινα σε επτά χρόνια.

Στην περίπτωση τυριών όπως το 
Gorgonzola και το Roquefort, στα ο-
ποία επιβάλλονται σήµερα δασµοί έ-



Το Brexit αλλά και οι νέες αυξηµένες 
ανάγκες στους τοµείς της ασφάλειας, 
της µετανάστευσης και της άµυνας 
όπως προκύπτουν από τις διεθνείς 
εξελίξεις, υποχρεώνουν την Ευρώπη 
σε περικοπές στον προϋπολογισµό 
της ΚΑΠ, κάτι που δεν σταµατά να ε-
παναλαµβάνει ο Φιλ Χόγκαν, κοινο-
τικός επίτροπος γεωργίας.

«Πρέπει να είµαστε ρεαλιστές, σε 
πολλούς ευρωπαϊκούς κύκλους, η 
ΚΑΠ συνιστά την πρώτη επιλογή για 
περικοπές» υποστήριξε ο κ. Χόγκαν 
µιλώντας ενώπιον 400 αγροτών σε 
εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε α-
πό το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στην Ιρλανδία και της Ιρλαν-
δικής Οµοσπονδίας Αγροτών στην 
πόλη Κιλκέννι, στις 20 Απριλίου. Ε-
ξηγώντας πως  δεδοµένης της απου-
σίας περισσότερων χρηµάτων από 
τα κράτη-µέλη, αφού το Brexit δη-
µιουργεί µια τρύπα 12 δις ευρώ, θα 
υπάρξουν περικοπές στον προϋπο-
λογισµό της ΚΑΠ. 

Το «success story» 
απαιτεί συµµαχίες  

Παρόλα αυτά, δεσµεύτηκε πως 
στο προσεχές διάστηµα θα εστιά-
σει στην διαµόρφωση µιας ισχυ-
ρής συµµαχίας, ώστε να αντισταθµι-
στούν οι συνέπειες από τις µεγαλύ-
τερες περικοπές και «να πετύχουµε 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα σε 
µια οµολογουµένως δύσκολη συ-
γκυρία», όπως χαρακτηριστικά ανέ-
φερε. Μάλιστα, χαρακτήρισε ευρω-
παϊκό «success story» την ΚΑΠ, α-
φού, σύµφωνα µε τον ίδιο, «εγγυ-
άται την υψηλότερη δυνατή ποιό-
τητα και ασφάλεια τροφίµων πα-
γκοσµίως, ενώ ταυτόχρονα διατη-
ρεί τις επαρχιακές περιοχές της Έ-
νωσης, ελκυστικές και αειφόρες». 

Γύρω από αυτήν την λογική περι-
στρέφεται το βασικό του επιχείρηµα 
στους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ στη 
συνέχεια αναφέρθηκε στην πρότα-
σή του ώστε να καλυφθεί το κενό 
του Brexit, η οποία προβλέπει πως 
τα κράτη-µέλη µπορούν να συνει-
σφέρουν µε ένα υψηλότερο ποσο-
στό επί του Ακαθάριστου Εθνικού 
∆είκτη.  Σηµείωσε δε πως αρκετοί 
ηγέτες, αντέδρασαν θετικά σε αυ-
τήν του την πρόταση. 

Η προστασία των µικρών και των 
µεσαίων αγροτών αποτελεί την βα-
σική προτεραιότητα του στις εν εξε-
λίξει διαπραγµατεύσεις για το νέο 
προϋπολογισµό της ΕΕ, υπογράµµι-
σε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, τους ο-
ποίους χαρακτήρισε ως «την ραχο-
κοκαλιά των αγροτικών κοινοτή-
των και της παραγωγής τροφίµων 
της Ευρώπης».

Ρεαλισμός και Χόγκαν λένε 
ότι η πιο «φτωχή» ΚΑΠ μετά το ‘20
εστιάζει στους μικροκαλλιεργητές

Οι Ιρλανδοί αγρότες άκουσαν µε προσοχή τις ειδήσεις Χόγκαν ότι τα κονδύλια 
της ΚΑΠ θα είναι πιο λίγα κυρίως για τις µεγάλες αγροτικές εκµεταλλεύσεις.

το εμπόριο αγροτικών ΕΕ-Μεξικού

ως 20%, θα παρέχεται προτιµησια-
κή πρόσβαση ενώ επιπλέον εξα-
σφαλίζεται για πρώτη φορά σηµα-
ντική πρόσβαση σε πολλά άλλα εί-
δη τυριών. Ταυτόχρονα, ανοίγει ο 
δρόµος και για την εξαγωγή γάλα-
κτος σε σκόνη, σε µια από τις µεγα-
λύτερες αγορές, µε αυτές να φτά-

νουν άµεσα τους 30.000 τόνους, 
ενώ προβλέπεται σταδιακή αύξη-
ση στους 50.000 τόνους.

Παράλληλα, η λίστα µε τα δια-
κριτά ευρωπαϊκά τρόφιµα και πο-
τά µε γεωγραφική ένδειξη για το 
Μεξικό αυξάνεται από 84 σήµερα 
στα 340 προϊόντα, κάτι που ευνο-
εί τους παραγωγούς παραδοσια-
κών εδεσµάτων που θα προστατεύ-
ονται από τις αποµιµήσεις. 

Σηµαντική παράµετρος, πως η 
συµφωνία µε ρητή αναφορά στην 
αρχή προφύλαξης, εξασφαλίζει 

στην ΕΕ το δικαίωµα να διατηρεί 
εκτός της αγοράς της προϊόντα για 
τα οποία δεν υπάρχει επιστηµονι-
κή βεβαιότητα ότι είναι ασφαλή.

Θετική για τον ευρωπαϊκό α-
γροδιατροφικό τοµέα χαρακτή-
ρισε την συµφωνία ο Επίτροπος 
Χόγκαν, δηλώνοντας: «∆ηµιουρ-
γούνται νέες εξαγωγικές ευκαιρί-
ες για τα υψηλής ποιότητας τρό-
φιµα και ποτά µας, κάτι που µε 
τη σειρά του θα τονώσει την απα-
σχόληση και την ανάπτυξη, ιδίως 

στις αγροτικές περιοχές». Υπεν-
θυµίζεται πως από το 2000, όταν 
άρχισε να ισχύει η προηγούµενη 
εµπορική συµφωνία ΕΕ-Μεξικού, 
οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ 
της ΕΕ και του Μεξικού αυξήθη-
καν µε ρυθµό περίπου 8 % ετησί-
ως, γεγονός που οδήγησε σε συ-
νολική αύξηση ύψους 148% στο 
εµπόριο αγαθών κατά τη συγκε-
κριµένη περίοδο, µε την νέα συµ-
φωνία να ενισχύει ακόµη περισ-
σότερο την τάση αυτή.
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Copa Cogeca 
Προβληµατικό χαρακτη-

ρίζουν το σκέλος που 
αφορά στο µεξικάνικο 
βοδινό κρέας, εκτιµώ-
ντας πως οι εισαγωγές 
10.000 τόνων βοδινού 

είναι πάρα πολύ µεγάλες

80%
20%ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΗΣ ΚΑΠ

ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ 

ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ

90%

Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΠ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

62ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ

2017
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

38 ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ

2017
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

15ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2016
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

10 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2016
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΕ
 ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ
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Μετεξεταστέα η δημόσια 
διοίκηση στους ελέγχους     
Λείπουν οι κλειδούχοι αποφάσεων και οργιάζουν οι αθέμιτες πρακτικές λένε στον ΕΦΕΤ 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με το γάντι ή µάλλον µε µια γραφιστική 
παραλλαγή του βασικού εργαλείου των 
συστηµάτων ISO, «σφάζει», ο σύλλογος 
µόνιµων υπαλλήλων στον ΕΦΕΤ τις πο-
λιτικές ηγεσίες που συντηρούν, όπως υ-
ποστηρίζει, δυνάµεις που προωθούν και 
ενισχύουν το περιβάλλον σύγχυσης, α-
νοργανωσιάς και διάσπασης στον έλεγ-
χο των τροφίµων.

«Οποιαδήποτε δραστηριότητα της οι-
κονοµίας παρουσιάζει κέρδη, είναι συ-
νηθισµένο να βάλλεται από τυχοδιώκτες 
του εύκολου κέρδους αλλά και από κοι-
νούς εγκληµατίες. Από τον κανόνα δεν 
ξεφεύγει δυστυχώς, και ένας από τους 
δυναµικότερους κλάδους της ελληνικής 
οικονοµίας, αυτός των τροφίµων, όπου 
οι αθέµιτες πρακτικές πέραν των άλλων, 
ενέχουν και κίνδυνο για της υγεία των 
καταναλωτών», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά η επιστολή του Συλλόγου Μονί-
µων Υπαλλήλων στον ΕΦΕΤ µε αποδέ-
κτες τους υπουργούς Οικονοµίας, Υγεί-
ας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μάλιστα, ατυχώς, όπως αναφέρουν 
στην επιστολή οι εκάστοτε πολιτικές ηγε-
σίες είτε λόγω ατολµίας, είτε λόγω άγνοι-
ας αλλά και µε το φόβο του πολιτικού κό-
στους, αποφεύγουν να δηµιουργήσουν 

το ορθό περιβάλλον, κατά την επιστηµο-
νική και κοινή λογική αλλά και τη λογι-
κή της χρηστής δηµόσιας διοίκησης, και 
αυτό είναι απολύτως εµφανές στον έλεγ-
χο των τροφίµων.  Την ίδια, ώρα, ο ΕΦΕΤ, 
παραµένει αποδυναµωµένος µε 260 άτο-
µα σε 9 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, αντί 
των 550 σε 13 ∆ιευθύνσεις.

«Τσαλαβούτα» δείχνει το δέντρο 
αποφάσεων

Στην επιστολή περιγράφεται το πρό-
βληµα µε τη χρήση µια παραλλαγής ε-
νός βασικού εργαλείου των συστηµάτων 
ISO, το «∆έντρο αποφάσεων για τον έ-
λεγχο των τροφίµων και την προστασία 
των καταναλωτών» και βάσει αυτής προ-
κύπτει ότι η δηµόσια διοίκηση µένει… 
µετεξεταστέα αφού:

  Επιτρέπει σε διάφορα υπουργεία και 
υπηρεσίες να «τσαλαβουτούν»

 αυτόνοµα και κατά το δοκούν , στον 
έλεγχο, µε πλήρη έλλειψη συντονισµού 
και αδυναµία συγκέντρωσης και συνο-
λικής επεξεργασίας των αποτελεσµάτων 
των ελέγχων.

 Αγνοεί τις ετησίως επαναλαµβανό-
µενες συστάσεις της ΕΕ για ενιαίο σύ-
στηµα ελέγχων υπό το συντονισµό ε-
νός µόνο φορέα.

 Θεωρεί λογικό να υλοποιεί 50% λι-
γότερους ελέγχους από αυτούς που θα 

µπορούσε να πραγµατοποιεί.
 Χρηµατοδοτεί τον ΕΦΕΤ οριακά µε 

τα έξοδα µισθοδοσίας και αναµένει τα 
υπόλοιπα να τα αναζητήσει µέσω της ε-
πιβολής προστίµων, διακυβεύοντας την 
πιθανότητα ελαχιστοποίησης των ελέγ-
χων λόγω χαµηλής εισπραξιµότητας εν 
µέσω οικονοµικής κρίσης.

 ∆ιατηρεί σε ισχύ το νόµο 4235/2014 
για τα πρόστιµα, ο οποίος µετατρέπει 
τους ελεγκτές σε συµβούλους, ενώ τα 
πρόστιµα όταν τελικά επιβάλλονται εί-
ναι αµελητέα.

Απουσία πολιτικής γύρω από τον 
εξορθολογισµό του ελέγχου των τροφίµων 

διαπιστώνει επιστολή του Συλλόγου 
Μονίµων Υπαλλήλων στον ΕΦΕΤ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες 
είτε λόγω ατολµίας, ή άγνοιας 
και φόβου για πολιτικό κόστος 
αποφεύγουν να δηµιουργήσουν 
ορθό περιβάλλον.

ΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ενδιαφέρεται για τη δηµιουργία 
ενός υγιούς περιβάλλοντος   
µηχανισµών και ελεγχόµενων στο 
χώρο των τροφίµων µε στόχο την 
προστασία των καταναλωτών αλλά 
και της οικονοµίας.

Αξιοποιεί τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Αξιοποιεί τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Αξιοποιεί
Τροφίµων (ΕΦΕΤ) που συστάθηκε ως 
Κεντρική Αρµόδια Αρχή για τον έλεγχο 
των τροφίµων, ως το µοναδικό
συντονιστή όλων των εµπλεκοµένων 
στον έλεγχο.

Ενισχύει σε ανθρώπινο δυναµικό τον 
ΕΦΕΤ, ο οποίος από τα προβλεπόµενα 

στον οργανισµό του 550 άτοµα 
προσωπικό και τις 13 Περιφερειακές 

∆ιευθύνσεις, ουδέποτε ξεπέρασε τα 260 
άτοµα και τις 9 ∆ιευθύνσεις αντίστοιχα.

έξοδα µισθοδοσίας, ενοικίων, 

ΧρηµατοδοτείΧρηµατοδοτείΧρηµατοδοτείΧρηµατοδοτεί τον ΕΦΕΤ µε το  τον ΕΦΕΤ µε το  τον ΕΦΕΤ µε το  τον ΕΦΕΤ µε το Χρηµατοδοτεί τον ΕΦΕΤ µε το ΧρηµατοδοτείΧρηµατοδοτεί τον ΕΦΕΤ µε το ΧρηµατοδοτείΧρηµατοδοτείΧρηµατοδοτεί τον ΕΦΕΤ µε το Χρηµατοδοτεί τον ΕΦΕΤ µε το Χρηµατοδοτεί τον ΕΦΕΤ µε το ΧρηµατοδοτείΧρηµατοδοτείΧρηµατοδοτεί τον ΕΦΕΤ µε το Χρηµατοδοτεί αναγκαίοαναγκαίοαναγκαίοαναγκαίο
ποσόποσόποσό για την  για την  για την ορθήορθήορθή λειτουργία του, δηλαδή  λειτουργία του, δηλαδή  λειτουργία του, δηλαδή 
έξοδα µισθοδοσίας, ενοικίων, έξοδα µισθοδοσίας, ενοικίων, έξοδα µισθοδοσίας, ενοικίων, 
λογαριασµών κοινής ωφελείας (ρεύµα, λογαριασµών κοινής ωφελείας (ρεύµα, λογαριασµών κοινής ωφελείας (ρεύµα, 
ύδρευση, τηλεφωνία), µετακινήσεων, ύδρευση, τηλεφωνία), µετακινήσεων, ύδρευση, τηλεφωνία), µετακινήσεων, ύδρευση, τηλεφωνία), µετακινήσεων, 
αναλωσίµων εργαστηρίων, κλπ.αναλωσίµων εργαστηρίων, κλπ.αναλωσίµων εργαστηρίων, κλπ.

∆ρέπει καρπούς. Ο Έλληνας καταναλωτής 
µπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Η εικόνα 

της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι αυτή µιας 
οργανωµένης, αξιόπιστης και σοβαρής

χώρας.
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Αποζημιώσεις για τον καταρροϊκό 
περιμένουν οι Θεσσαλοί στο Divani 
«Θερµή» υποδοχή επιφυλάσσουν στον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέ-
λη Αποστόλου οι Θεσσαλοί κτηνοτρό-
φοι που περιµένουν ακόµα τις αποζη-
µιώσεις για τον καταρροϊκό πυρετό που 
χτύπησε τα κοπάδια στην περιοχή του 
Τυρνάβου το 2014. Πρόκειται για 400 
οικογένειες προβατοτρόφων, οι οποί-
ες υπέστησαν βεβαιωµένα απώλειες 
ζωϊκού κεφαλαίου, εκείνη την περίο-
δο, ωστόσο, τα δείγµατα που πιστοποι-
ούσαν την ασθένεια, χάθηκαν στις κα-
λένδες της γραφειοκρατίας.

Όπως δηλώνει στην Agrenda o κτη-
νοτρόφος Βαγγέλης Κεντρούλης από 
τον Τύρναβο, οι απώλειες που κατα-
γράφηκαν από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες ανέρχονται σε 6.000 ζώα περί-
που και το συνολικό ύψος της απο-
ζηµίωσης υπολογίζεται σε 1 εκατοµ-
µύριο ευρώ , δηλαδή περί τα 160 ευ-
ρώ το ζώο. Οι τελευταίες πληροφο-
ρίες θέλουν τους κτηνοτρόφους της 
περιοχής να κινούνται δραστήρια ώ-
στε να απαιτήσουν από τον υπουρ-
γό που θα βρίσκεται στη Λάρισα στις 

3 Μαΐου - επ’ ευκαιρία της εκδήλω-
σης του Economist- άµεση υλοποί-
ηση παλαιότερης δέσµευσής του ότι 
το θέµα θα τακτοποιηθεί.
 
 ∆εκαήµερο κινητοποιήσεων 
Θερινές αγροτικές κινητοποιήσεις 
προγραµµατίζει η Πανελλαδική Ε-
πιτροπή των Μπλόκων µε ορίζοντα 
το 10ήµερο στα τέλη Ιουνίου µε αρ-
χές Ιουλίου. Αιχµή των κινητοποι-
ήσεων, που συµφωνήθηκαν στην 
πρόσφατη σύσκεψη της Πανελλαδι-
κής Επιτροπής Μπλόκων στο εργατι-
κό κέντρο Λάρισας, η πτώση των τι-
µών στο αγελαδινό-αιγοπρόβειο γά-
λα, οι απούλητες πατάτες της περσι-
νής σεζόν, οι απλήρωτες αποζηµιώ-
σεις ΕΛΓΑ και το φορολογικό-ασφα-
λιστικό. Οι κατά τόπους κινητοποιή-
σεις θα περιλαµβάνουν αγωνιστικές 
παρεµβάσεις στα τοπικά καταστήµα-
τα των εφοριών, του ΕΦΚΑ, του ΕΛΓΑ, 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, τραπεζών, σε τοπικές 
διοικητικές αρχές, συγκεντρώσεις σε 
πόλεις και άλλες δράσεις.

Οι απώλειες που 
καταγράφηκαν 
σε ζωϊκό 
κεφάλαιο 
ανέρχονται σε 
6.000 ζώα µε 
το ύψος της 
αποζηµίωσης να 
υπολογίζεται στα 
160 ευρώ/ζώο. 

400 οικογένειες
Περίπου 400 οικογέ-

νειες προβατοτρόφων, 
υπέστησαν βεβαιωµένες 
απώλειες ζωικού κεφα-
λαίου, το 2014 από τον 
καταρροϊκό, ωστόσο τα 

δείγµατα χάθηκαν 
στις καλένδες της 
γραφειοκρατίας

Τρίτη 4ετία Μάμαλη 
έβγαλαν οι κάλπες 
στις εκλογές ΓΕΩΤΕΕ

∆εν κρύβουν τη χαρά τους τα µέλη της 
µέχρι σήµερα διοίκησης του Γεωτεχνι-
κού Επιµελητηρίου για την τεράστια 
– όπως της χαρακτηρίζουν- επιτυχία 
τους στις εκλογικές διαδικασίες της 
περασµένης Κυριακής 22 Απριλίου. 

Τα προσωρινά αποτελέσµατα σε 64 
από τα 66 εκλογικά τµήµατα δίνουν 
στη ∆ηµοκρατική Ανεξάρτητη Κίνη-
ση Επιστηµόνων Γεωτεχνικών (∆ΑΚΕ 
Γεωτεχνικών) ποσοστό 44,3% και το 
«δικαίωµα» στον σηµερινό πρόεδρο 
Σπύρο Μάµαλη να µιλάει για θρίαµ-
βο της παράταξής του και αναγνώρι-
ση του έργου τους, αφού η µέχρι σή-
µερα διοίκηση του Επιµελητηρίου κα-
τάφερε να αυξήσει τα ποσοστά της κα-
τά 12 µονάδες στις εκλογές της Κυρια-
κής (∆AΚΕ Γεωτεχνικών από 39% σε 
44,3% και ∆ηµοκρατική Συµπαράτα-
ξη Γεωτεχνικών από 16% σε 21,2%).

 Αυτή είναι και η ευκαιρία του κ. Μά-
µαλη να απαντήσει σε όσους του κα-
ταλόγιζαν «κακοδιαχείριση» και «εν-
δοτική» συµπεριφορά  µε τις εκάστο-
τε κυβερνήσεις και να µιλήσει για α-
ναχαίτιση της πορείας απαξίωσης τα 
τελευταία χρόνια του Επιµελητηρίου.

Όσον αφορά τα αποτελέσµατα, δεύ-
τερη έρχεται η ∆ηµοκρατική Συµπα-
ράταξη Γεωτεχνικών (ΠΑΣΟΚ) µε πο-
σοστό 21,2%, ακολουθεί η Γεωτεχνιι-
κή Ενωτική Κίνηση (ΣΥΡΙΖΑ) µε 14,5%, 
Πανεπιστηµονική Γεωτεχνικών – Συ-
νεργαζόµενοι µε 10,8%, η Αγωνιστι-
κή Μετωπική Παρέµβαση – Ανυπότα-
κτοι Γεωτεχνικοί µε 4,1%, η Αριστερή 
Πρωτοβουλία Γεωτεχνικών µε 3,6% 
και ο Παγουρόπουλος Γεώργιος (µε-
µονωµένος υποψήφιος) µε 16 ψή-
φους και ο έτερος µεµονωµένος Κο-
ντοδήµας ∆ηµήτρης µε 27 ψήφους. 

Σύµφωνα µε τα όσα έκανε γνωστά στην 
Agrenda ο µέχρι σήµερα πρόεδρος του 
ΓΕΩΤΕΕ Σπύρος Μάµαλης, στις φετινές 
εκλογές περιορίστηκε η αποχή, καθώς 
ψήφισαν 300 άτοµα παραπάνω από 
την προηγούµενη φορά, µε έγκυρα 
4.900 ψηφοδέλτια. Το Επιµελητήριο 
θα συγκροτηθεί σε σώµα, αφού ολο-
κληρωθούν οι διαδικασίες, µέσα στις 
επόµενες δύο εβδοµάδες, ωστόσο πρέ-
πει να θεωρείται βέβαιο πως πρόεδρος 
θα παραµείνει ο Σπύρος Μάµαλης, δι-
εκδικώντας την πρωτιά καθώς -όπως ο 
ίδιος λέει- είναι ο µοναδικός ως τώρα 
που συµπληρώνει τρεις συνεχόµενες 
θητείες στο τιµόνι του ΓΕΩΤΕΕ (έλαβε 
πάνω από 1.300 ψήφους).

Με το ίδιο διοικητικό «status quo», σε 
επίπεδο προσώπων, φαίνεται πως θα 
πορευτούν στην επόµενη 4ετία οι γε-
ωτεχνικοί Βορείου Ελλάδος. E. ∆ΟΥΣΚΑ

Πάνω από 1.300 ψήφους 
έλαβε στις εκλογές της 

περασµένης Κυριακής, ο 
µέχρι τώρα πρόεδρος του 

ΓΕΩΤΕΕ Σπύρος Μάµαλης.Σε σώµα
Το Επιµελητήριο θα 

συγκροτηθεί σε σώµα, 
αφού ολοκληρωθούν 
οι διαδικασίες µέσα 
στις επόµενες δύο 

εβδοµάδες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IA

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IΑ

: Β
Α

ΣΙ
Λ

ΙΚ
Η

 Π
Α

ΣΧ
Α

Λ
Η

�Τ
ΣΑ

Ν
ΤΟ

Π
Ο

ΥΛ
Ο

Υ�



Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Απριλίου 2018Agrenda48 ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
«Πρέπει να βάλουµε έναν 
εθνικό στόχο, την επόµενη 
5ετία να διπλασιαστούν οι 
επενδύσεις στην Ελλάδα, 
που είναι µόλις 22 δισ. 
Αλλά αυτό θα γίνει αν 
αλλάξουν η φορολογική 
πολιτική, η γραφειοκρατία 
και η δικαιοσύνη. Οι 
επενδύσεις δεν θα πέσουν 
από τον ουρανό».

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ
ΚΑΘΗΓ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
«Είµαστε πλασµένοι από 
την ύλη του ονείρου, λέει ο 
Σαίξπηρ. Τον παραφράζω. 
Είµαστε πλασµένοι από την 
ύλη της απώλειας, της 
οδύνης. Χωρίς τον θάνατο 
η ζωή του ανθρώπου δεν 
θα ήταν ανθρώπινη. Χωρίς 
το πρώτο κλάµα θα 
ήµασταν ακόµα αγέννητοι 
στην κοιλιά της µάνας µας».

ΜΠΙΝΑΛΙ ΓΙΛΝΤΙΡΙΜ
ΠΡΩΘΥΠ. ΤΟΥΡΚΙΑΣ
«Είµαστε µέλη του NATO. 
Είµαστε από µια χώρα που 
περιµένει να γίνει µέλος 
της ΕΕ πάνω από 60 έτη. 
Όσοι ζήτησαν να ενταχθούν 
µετά από εµάς έγιναν µέλη 
νωρίτερα. Υπάρχει µια 
ιδεολογική προσέγγιση 
σχετικά µε την Τουρκία. Η 
Ευρασία πρέπει να είναι το 
κέντρο της ειρήνης».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΙΩΡΓΟ ΕΙΧΑ ΓΙΩΡΓΟ ΠΗΡΑ, ΚΙ ΑΜΑ ΘΑ ΞΑΝΑΧΗΡΕΨΩ ΠΑΛΙ ΓΙΩΡΓΟ ΘΑ ∆ΙΑΛΕΞΩ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Αγρόν ηγόρασε
Στο πρώτο Φόρουµ για την 
αγροκαλλιέργεια και τα τρόφιµα 
στην Ιορδανία βρέθηκε ο 
υπουργός Βαγγέλης, ο οποίος 
είχε προσκληθεί από τον 
οµόλογο του. Εξάλλου, ο καιρός 
προσφέρεται για ταξιδάκια 
αναψυχής. Όσο για τα θέµατα 
που καίνε τους Έλληνες 
παραγωγούς και δη τους 
κτηνοτρόφους… µάλλον 
αγρόν ηγόρασε!

 

Κλειδούχοι
Με ένα ωραίο γραφιστικό 
χρησιµοποιώντας µια 
παραλλαγή του εργαλείου των 
συστηµάτων ISO, οι µόνιµοι 
υπάλληλοι στον ΕΦΕΤ, 
δείχνουν πως οι κλειδούχοι 
των αποφάσεων διαχρονικά 
επιµένουν στον τοµέα των 
ελέγχων των τροφίµων να 
ενισχύσουν το περιβάλλον 
σύγχυσης, ανοργανωσιάς και 
διάσπασης.

 

Τρίτωσε
Οι γεωτεχνικοί γκρίνιαζαν µε 
τα έργα και της ηµέρες του 
Σπυρίδωνα, όµως η κάλπη είχε 
άλλη γνώµη κι όπως φαίνεται ο 
σηµερινός πρόεδρος πάει 
ολοταχώς για την τρίτη του 
θητεία στο Επιµελητήριο. Το 
ενδοτικός που του καταλόγιζαν 
µάλλον όπως λέει και ο ίδιος 
δεν και τόσο δόκιµο, όσο το… 
ενωτικός κατά τη δική του 
προσέγγιση.

Συνδροµή Αλέξη ψάχνουν οι αιγοπροβατοτρόφοι

Στο… και µη παρέκει έχει φθάσει η κατάσταση µε την κατρακύ-
λα των τιµών παραγωγού στο αιγοπρόβειο γάλα, µε τον κτηνο-
τροφικό κόσµο να ζητά ραντεβού µε τον πρωθυπουργό προκει-
µένου να µπει ένα τέλος στην παράνοµη χρήση εισαγόµενου 
αιγοπρόβειου γάλακτος για την παρασκευή Φέτας, η οποία δι-
ευκολύνεται όπως λένε από την ανυπαρξία ελέγχων του ΕΛΟ-
ΓΑΚ. Μάλιστα, στη µάζωξη που έγινε στον Τύρναβο, οι κτηνο-
τρόφοι της Θεσσαλίας έθεσαν στο τραπέζι να εξεταστεί µετά α-
πό συνεννόηση µε νοµικό σύµβουλο το ενδεχόµενο προσφυ-
γής στον εισαγγελέα για την αδικαιολόγητη πτώση των τιµών. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Πώς ανταποκρίνεται 
η Ελλάδα στις 
πρωτοβουλίες της ΕΕ 
για τον αγροτικό τοµέα 
θα περιγράψει στις 
3 Μαΐου ο υπουργός 
Βαγγέλης στο συνέδριο 
του Economist που θα 
γίνει στην καρδιά της 
αγροτικής οικονοµίας, 
τη Λάρισα.

Απέξω θα τον 
περιµένουν οι 
κτηνοτρόφοι 
διαµαρτυρόµενοι για 
την πτώση των τιµών 
στο αιγοπρόβειο γάλα, 
προειδοποιώντας 
πως µέχρι το 
ερχόµενο φθινόπωρο 
µεγάλο τµήµα της 
αιγοπροβατοτροφίας 
δεν θα υπάρχει.

Υβρίδια
 Καλά τα περιέγραψε στον 

Τύρναβο η Βράντζα τα κακώς 
κείµενα στην κτηνοτροφία, όµως 
πέρα από τις διαπιστώσεις, το 
διακύβευµα παραµένει ότι οι 
προτάσεις παραµένουν σε 
επίπεδο ρητορικής και το µόνο 
που περπατά είναι να γίνονται 
επιτροπές και τµήµατα µε φόντο 
πάντα ένα… εθνικό σχέδιο.

 ∆εν ξέρω, κατά πόσο η 
πρόταση για ίδρυση τµήµατος 
αποκλειστικά για τη Φέτα, θα 
αλλάξει κάτι ως προς την 
κατάρρευση των τιµών στο 
πρόβειο και το γίδινο γάλα, 
την ώρα που η αγορά βοά 
για εισαγωγές και προσµίξεις.

 Εξάλλου, όπως λέει και η 
Καρδιτσιώτισσα πλέον ο κακός 
εννοούµενος ανταγωνισµός µε 
µεθόδους νοθείας, έφυγε από το 
επίπεδο των παραγωγών και 
πέρασε στη µεταποίηση, τις 
λιανικές πωλήσεις, την εστίαση…

;

ΚΕΒΙΝ ΝΤΟΥΡΑΝΤ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Όταν ήµουν στην 
Οκλαχόµα, είχα σπουδαίους 
συµπαίκτες, σπουδαίους 
προπονητές και διοίκηση, 
αλλά απασχολούσα το 
µυαλό µου µε το πώς 
λειτουργεί µια οµάδα σε 
µια µικρή αγορά κι αυτό µε 
κρατούσε κάποιες φορές 
µακριά από το πραγµατικά 
σηµαντικό, το µπάσκετ».

Ζήλεψε 
βλέπετε 
τη δόξα 
του Τάκη 
µε τα λεµόνια!

Τις ογκώδεις πληρωµές τελικά πιο εύκολα τις 
«κουµαντάρουν» οι αρµόδιοι! Εκεί που κολλάνε 
είναι στις παλιές εκκρεµότητες, µε τεχνικά λάθη και 
µπερδέµατα! Φώναξαν και οι Νέοι Αγρότες του 
2014 ότι είναι απλήρωτοι από τον Σεπτέµβριο που 
πήραν το χαρτί της εκπαίδευσης και να σου ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει πληρωµή 2,3 εκατ…  Φωνάζουν, 
βέβαια, τόσο καιρό και οι δικαιούχοι της παλιάς 
∆άσωσης, αλλά σε αυτούς δεν λέει τίποτα γιατί δεν 
έχει γίνει ακόµα η µεταφορά των χρηµάτων… Στην 
αναµονή, κατά το σύνηθες, για να µην ξεχνιούνται!     

Το δίκιο τους ψάχνουν οι βιοκαλλιεργητές της 
Λακωνίας, που υπολογίζουν ότι έχασαν ενισχύσεις 
πάνω από 2 εκατ. από το 2012 ως το 2016, λόγω 
αυθαίρετης παρέµβασης στα δηλωθέντα στοιχεία 
ΟΣ∆Ε από τους διαχειριστές του µηχανογραφικού 
συστήµατος, όπως καταγγέλλει ο Καραµπάσης σε 
επιστολή του. Άσε που για τις «παραποιήσεις» στην 
προσδιορισθείσα έκταση, σου λέει, δεν έµαθαν ποτέ 
τίποτα οι βιοκαλλιεργητές, ούτε εµφανίστηκαν στις 
επόµενες δηλώσεις ΟΣ∆Ε. Οι Λάκωνες ζητούν την 
παρέµβαση των αρµοδίων για να προχωρήσει η 
εκδίκαση των ενστάσεων 2014, 2015, αλλά και η 
έκδοση των καταστάσεων πληρωµών του 2016, 
πριν τις 30 Ιούνη, για να µη χαθούν κι άλλα λεφτά!

Χρήµατα υπάρχουν, και µάλιστα έρχονται από 
τας Ευρώπας, τονίζει η Σερραία βουλευτής, που 
ζητά εξηγήσεις από τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης για την ολιγωρία που επιδεικνύεται στην 
αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ στον τοµέα 
αγροδιατροφής. Άλλα κράτη, σου λέει, έχουν ήδη 
χρησιµοποιήσει προς όφελος των γεωργών τους, τα 
συγκεκριµένα εργαλεία, σε συνδυασµό µε το ΠΑΑ, 
χρηµατοδοτώντας µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 
Εµείς, σαν χώρα, έχουµε πλάνο σχεδιασµού, ρωτά 
η Αραµπατζή και ζητά να µάθει ποιος θα είναι ο 
φορέας εφαρµογής και πότε αρχίζουν οι αιτήσεις.

Νέα παράταση ανακοινώθηκε για τις αιτήσεις στα 
Σχέδια Βελτίωσης µέχρι 5 Ιουνίου. Η ανακοίνωση 
του υπουργείου αναφέρει ότι αυτό έγινε για να 
διευκολυνθούν οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες, αφού 
σε πέντε Περιφέρειες είναι ανοιχτή η πρόσκληση 
για το Υποµέτρο 6.1! ΟΚ, λένε οι γνωρίζοντες, αλλά 
βασικά φταίει το µηχανογραφικό σύστηµα που όλο 
µπλοκάρει, αλλά και το γεγονός ότι υποψήφιοι και 
µελετητές πρέπει πρώτα να «χωνέψουν» τις 
αλλαγές που πρέπει να ενσωµατωθούν µετά την 
τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου της δράσης!

Με δυσκολία θα καταφέρουν να ταΐσουν φέτος τα 
ζώα τους µε τη ντόπια παραγωγοί οι σιτοπαραγωγοί 
της Πάρου. Αφενός η παρατεταµένη ανοµβρία, που 
δεν βοήθησε τα σιτηρά να αναπτύχθηκαν 
φυσιολογικά και να δέσει ο καρπός και αφετέρου οι 
ψηλές ανοιξιάτικες θερµοκρασίες έφεραν πολύ 
πρώιµα το θερισµό. Τέλος Απριλίου και οι κοµπίνες 
τελείωσαν ήδη τη δουλειά τους στα χωράφια… 
Τώρα µένουν οι αγορές από την κεντρική χώρα, µε 
τα µεταφορικά να αυξάνουν το κόστος για τον 
παραγωγό….      Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α 
ίσθηση έκανε o βαρύς φά-
κελος µε έγγραφα και οι ε-
πιµελείς σηµειώσεις που 
κρατούσε η Καρδιτσιώτισ-

σα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα 
Βράντζα στην Πανθεσσαλική συνά-
ντηση της Οµοσπονδίας κτηνοτροφι-
κών συλλόγων και κτηνοτρόφων στον 
Τύρναβο. Η βουλευτής που πρότεινε 
την ίδρυσή τµήµατος Φέτας στο ΥΠΑ-
ΑΤ, εν µέσω έντονων διαµαρτυριών 
και πυρών για την κατάσταση στην αι-
γοπροβατοτροφία και την κατατρακύ-
λα των τιµών στο γάλα έβγαλε «λευκή 
σηµαία» ξεκαθαρίζοντας ότι βρίσκεται 
εκεί µε την ιδιότητα του κτηνιάτρου πα-
ραγωγικών ζώων και εκπροσωπώντας 
τους πολίτες και όχι την κυβέρνηση. 
Αλήθεια την κυβέρνηση ποιος εκπρο-
σώπησε ο ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας;

  Σφίξτε το ζωνάρι
Ο ΦΙΛΟΣ του Βαγγέλη, ο Φιλ (επίτρο-
πος γεωργίας), όπως επικοινωνού-
σε για τα καλά της ΚΑΠ και για το… 
success story της, τους τελευταίους µή-
νες γυρνάει τις απανταχού αγροτικές 
περιοχές της Ευρώπης για να πει ότι 
οι αγρότες θα πρέπει να σφίξουν λί-
γο το ζωνάρι τους καθώς η εποχή των 
παχιών αγελάδων (βλέπε επιδοτήσεις), 
τελειώνει µε την αποχώρηση της Βρε-
τανίας από το γκρουπ και µε τις νέες 
γεωπολιτικές προκλήσεις. 

  Ο Γερμανός ξέρει
Η∆Η, στα αποκαλυπτήρια της πρότα-
σης για το νέο Πολυετές ∆ηµοσιονο-
µικό Πλαίσιο στις 2 του Μαΐου, ο επί 
του προϋπολογισµού κοι-
νοτικός Επίτροπος, Έτιγκερ 
(Γερµανός γαρ)  ετοιµάζεται 
να ανακοινώσει περικοπές 
της τάξης του 6% και στους 
δύο πυλώνες. Βέβαια, εδώ 
και καιρό διάφορα τεχνο-
κρατικά παπαγαλάκια µι-
λούσαν για µειώσεις άνω 
του 20%, ίσως για να φα-
νεί ως µικρή η επίπτωση 
και ως γενναιόδωρη η Κο-
µισιόν. Βέβαια, υπάρχει α-
κόµη δρόµος και δεν απο-
κλείονται ανατροπές…

  Γαλλιστί
Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ πάντως στη Βά-
θη, που υποδέχθηκε τη Γαλλική α-
ντιπροσωπεία αναζητά συµµαχίες 
σε διπλωµατικό µάλλον επίπεδο, 
αφού οι επισκέπτες του ήταν από 
την Γαλλική Πρεσβεία (Ρώµης και 
Αθήνας) για να µην περάσει η πλή-
ρης εξωτερική σύγκλιση εκφράζο-
ντας ανησυχίες για το νέο µοντέ-
λο λειτουργίας της ΚΑΠ. Οι Γάλ-
λοι πάντως, που κατά τον πρόε-
δρο Μακρόν έχουν ξεπεράσει το 
ταµπού των επιδοτήσεων δίνουν 
έµφαση στα εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων και στην ενίσχυση και α-
πλούστευση της περιβαλλοντικής 
κατεύθυνσης της ΚΑΠ. 

 Ίπποι χωρίς ένσημα;
ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ, ο οικολόγος α-
ναπληρωτής συνεχίζει αγόγγυστα 
το έργο του και συστήνει κατά την 
προσφιλή µέθοδο στη Βάθη άλ-
λη µία οµάδα εργασίας, αυτή την 
φορά για τις µεθόδους αναγνώ-
ρισης των ιπποειδών. Λείπει, λέ-
ει η υπουργική απόφαση που θα 
εναρµονίζει την υφιστάµενη νο-
µοθεσία µε τον εκτελεστικό κοι-
νοτικό κανονισµό και ως εκ τού-
του τα ιπποειδή, όπως για παρά-
δειγµα τα ζώα εργασίας, εργάζο-
νται χωρίς κανένα θεσµικό ή ελε-
γκτικό πλαίσιο. Και να ‘ταν τα µό-
να… χωρίς εργόσηµο. 

  Το λακωνίζειν
ΣΕ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ πυρετό βρί-
σκεται η ΕΑΣ Λακωνίας. Εντός 
των ιστορικών της εγκαταστά-
σεων µε θέα τον Ταΰγετο, στη 
Σπάρτη, διαµορφώνονται νέ-
οι σύγχρονοι χώροι ακριβώς 
πάνω από τη γραµµή τυπο-
ποίησης έτσι ώστε οι γεωπό-
νοι – χηµικοί και ειδικοί τρο-
φίµων να είναι κοντά στο τε-
λικό προϊόν. Μπορεί οι περισ-
σότερες συνεταιριστικές ορ-
γανώσεις να φυλλοροούν ό-
µως αυτή της Λακωνίας κάνει 
δουλειά και µάλιστα καλή! 

Περικοπές της 
τάξης του 6% στις 
ενισχύσεις της 
ΚΑΠ και αυξηµένη 
συνεισφορά των 
κρατών-µελών 
στην πρόταση 
του γερµανού 
επιτρόπου 
προϋπολογισµού για 
το νέο Πολυετές, 
αφήνοντας πίσω 
τις διαρροές από...
τεχνοκρατικά 
παπαγαλάκια για 
µειώσεις άνω του 
20%. Γενναιόδωρη 
γαρ, η Κοµισιόν

Α
πό πολλούς αγροτικούς συνεταιρι-
σµούς τίθενται ερωτήµατα για την 
ισχύ της διάταξης της περιπτώσε-
ως  δ) του άρθρου 6 της Απόφασης 

2062/2016, µε την οποία ορίζεται ότι διαγρά-
φονται από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών, αυτοί των οποίων ο κύκλος ερ-
γασιών, ο οποίος πρέπει να προέρχεται απο-
κλειστικά και µόνο από παραγωγική δραστη-
ριότητα δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 
ευρώ, κατά µέσο όρο, στην τριετία ή το ποσό 
των 10.000 ευρώ, για συνεταιρισµούς γυναι-
κών, βιολογικών προϊόντων µικρών νησιών 
και ορεινών περιοχών. Άποψή µας είναι ότι η 
διάταξη αυτή, η οποία διαλαµβάνεται στη µε 
αριθµό 2062/2016  Υπουργική Απόφαση και 
την τροποποιητική της  656/2018, δεν είναι 
νόµιµη, συνεπώς άκυρη, διότι έχει εκδοθεί 
καθ’ υπέρβαση νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως.

Συγκεκριµένα: Με τις παραγράφους 4 και 5 
του άρθρου 20 του νόµου 4384/2016, ορίζε-
ται ότι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί διαγράφο-
νται από το Μητρώο για λόγους, που αφορούν 
τη µη υποβολή των απαιτούµενων εγγράφων 
και δικαιολογητικών, που επισυνάπτονται στην 

τακτική ετήσια δή-
λωσή τους καθώς 
και για µη τήρη-
ση των διατάξεων 
του νόµου και του 
καταστατικού τους  
όπως οι λόγοι αυ-
τοί εξειδικεύονται 
µε την ΥΑ, η οποία 
θα εκδοθεί και θα 

καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης των δηλώ-
σεων, επιπλέον απαιτούµενα έγγραφα και δι-
καιολογητικά που επισυνάπτονται στην τακτι-
κή δήλωση καθώς και η διαδικασία ηλεκτρονι-
κής υποβολής τους, οι λόγοι διαγραφής από 
το Μητρώο και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.

Σύµφωνα µε την άνω διάταξη του νόµου, 
παρέχεται η εξουσιοδότηση στον υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης να εξειδικεύσει µε την α-
πόφασή του, την οποία θα εκδώσει, τους λό-
γους, που αναφέρονται στο νόµο 4384/2016 
η παράβαση των οποίων επιφέρει τη διαγραφή 
του αγροτικού συνεταιρισµού από το Μητρώο.

Όµως ο νόµος 4384/2016, σε ουδεµία δι-
άταξή του προβλέπει, ότι ένας συνεταιρισµός 
για να χαρακτηρίζεται « µη αδρανής», πρέπει 
να έχει κύκλο εργασιών από παραγωγική α-
ποκλειστικά δραστηριότητα 30.000 ευρώ κα-
τά µέσο όρο τριετίας. Συνεπώς ο κανονιστικός 
νοµοθέτης, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
θέσπισε διάταξη, η οποία βρίσκεται έξω από 
τα όρια της δράσης, που του έθεσε ο νοµοθέ-
της, καθιστώντας τη άκυρη.

*∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

Άκυρη η διαγραφή 
συνεταιρισμών με 
τζίρο ως 30.000 ευρώ

THΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗΣ-ΑΝΝΑΣ  
        ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ *
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Π
ρόσφατα γίναµε αποδέ-
κτες δύο επιστολών που 
εστάλησαν σε συνάδελ-
φο (συγγενικό πρόσωπο) 

από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη ∆.Α.Ο. Πε-
λοποννήσου. Σε αίτηµα της συναδέλ-
φου να δοθούν εξηγήσεις για τις µει-
ώσεις – κυρώσεις – ποινές που έχουν 
επιβληθεί για τα έτη 2014 και 2015, 
σε µια πρώτη ανάγνωση παρατηρού-
µε ότι έχει γίνει παραβίαση της Κοινο-
τικής Νοµοθεσίας, της Εθνικής Νοµο-
θεσίας και παραποίηση των στοιχείων 
ΟΣ∆Ε της συναδέλφου.  Ταυτόχρονα ο 
ένας επιρρίπτει ευθύνες στον άλλον. 

Αποτέλεσµα αυτής της παρανοµίας 
ήταν να έχουν χαθεί οικονοµικές ενι-
σχύεις (σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
ΟΠΕΚΕΠΕ για τη Λακωνία) για τα έτη 
2012, 2013, 2014 ύψους 1.350.000 
ευρώ εκ των οποίων οι 562.660 ευρώ 
το έτος 2014, που ήταν και το έτος που 
εφαρµόστηκε ο παράνοµος πολυτεµα-
χισµός των αγροτεµαχίων. 

Στο έγγραφο απάντηση στη συ-
νάδελφο, µε αριθµό πρωτοκόλλου 
264080/60523/30-10-2017 της ∆ΑΟ 
Πελοποννήσου, αρχικά έγινε προσπά-
θεια να εξηγήσουν τα αίτια για τις ποι-
νές που επιβλήθηκαν, επιρρίπτοντας 
ευθύνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρατηρείται 
αυθαίρετη παρέµβαση στα δηλωθέντα 
στοιχεία του ΟΣ∆Ε ή ΕΑΕ από τους δι-
αχειριστές του µηχανογραφικού συ-
στήµατος. Τα στοιχεία αυτά (προσδιο-
ρισθείσα έκταση) έχουν παραποιηθεί 
από τους µηχανογράφους, ουδέποτε 
ενηµερώθηκε σχετικά η συνάδελφος 
και ουδέποτε εµφανίστηκαν στις επό-
µενες δηλώσεις ΟΣ∆Ε. Επίσης υπάρ-
χει και αλλαγή του 13ψήφιου σε ορι-
σµένα τεµάχια. Τα ως άνω έχουν κα-
ταγγελθεί, χωρίς να απαντηθούν α-
πό κανέναν. 

Επιτόπιοι έλεγχοι
Για µια ακόµα φορά κ. πρόεδρε του 

ΟΠΕΚΕΠΕ, [...].επισηµαίνουµε ότι πα-
ρανοµείτε ασύστολα µε τα όσα γράφε-
τε στο υπ. αρίθµ 18034/5-3-2018 ή στο 
18034/16-02-2018 έγγραφα σας (τα ο-
ποία έχουν ίδιο πρωτόκολλο, αλλά δι-
αφορά ενός µήνα στην ηµεροµηνία). 
Το δεύτερο έφερε τον χαρακτηρισµό 
«ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» και «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΨΗ». Η ορθή επανάληψη αφορού-
σε α) άλλη ηµεροµηνία και β) στο ση-
µείο «(π.χ. στην περίπτωση του ευρή-
µατος «Μη επιλέξιµο αγροτεµάχιο λό-

γω αλλαγής ποικιλίας…», το οποίο α-
ντικατέστησε το σηµείο «(π.χ. στην πε-
ρίπτωση του ευρήµατος «Μη επιλέξι-
µο αγροτεµάχιο λόγω πυκνότητας δέν-
δρων…». Εµείς είχαµε ρωτήσει αν εί-
χε γίνει επιτόπιος έλεγχος για τον κω-
δικό λόγω «πυκνότητας δένδρων», το 
πήρατε πίσω γιατί ξέρατε ότι ουδέπο-
τε έγινε επιτόπιος έλεγχος την επίµα-
χη περίοδο. Παρόλα αυτά το εύρηµα 
µε κωδικό 25028, που αφορούσε την 
πυκνότητα δένδρων, εξαφανίσθηκε 
από τις καταστάσεις ως εκ θαύµατος. 

Πάµε τώρα στην ουσία του εγγράφου. 
Τα όσα επικαλείστε ότι έγιναν σύµφω-
να µε τις ενωσιακές και εθνικές διατά-
ξεις, µας τα είχατε ξαναπεί επακριβώς 
τα ίδια στις 20/09/2017 µε το αριθµ. 
πρωτ. 78814 εγγραφό σας, δηλαδή έξι 
(6) µήνες πριν, µε το οποίο περιγράφα-
τε µε γλαφυρό τρόπο και καµάρι πόσα 
χρήµατα έχουν χάσει οι Λάκωνες Βι-
οκαλλιεργητές (µε συµβάσεις 5ετίας) 
για τα έτη 2012-2013-2014 και φθά-
νουν στο ύψος του 1.350.000,00 ευρώ. 
Αν συνυπολογίσουµε και τα έτη 2015 
και 2016, ξεπερνάν τα 2 εκατ. ευρώ. 

Τώρα όσον αφορά τον υπολογισµό 
πληρωµής, σας καταλογίζουµε τα κάτωθι

:
Μειώσεις – Κυρώσεις

Η κύρωση που εφαρµόζεται έχει σχέ-
ση µε την έκταση σε επίπεδο οµάδας 
καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τη νοµο-
θεσία, που εσείς δεν εφαρµόζετε, ό-
ταν εµφανιστεί κωδικός ποινής «∆ι-
αφορά 20% έως 50%» ή κωδικός «∆ι-
αφορά >50%», ο δικαιούχος δεν πλη-
ρώνεται για το τρέχον έτος. Επιπλέον 
στην περίπτωση του κωδικού «∆ιαφο-
ρά >50%», δεν πληρώνεται για το τρέ-
χον έτος και έχει επιπτώσεις και για το 
επόµενο έτος. Αν εµφανιστεί ο κωδι-
κός 23119 «∆ιαφορά >3%» επιφέρει 
πάλι ποινή στο σύνολο της ενταχθεί-
σας έκτασης και όχι στο αγροτεµάχιο. 

Άρα ο ισχυρισµός σας ότι η επίπτω-
ση κωδικού λάθους που αφορά την 
έκταση, ότι δύναται να αφορά σε τε-
µάχιο, είναι λάθος. Αφορά το σύνολο 
της έκτασης σε επίπεδο οµάδας καλλι-
έργειας. Για να γίνει κατανοητό έστω 
π.χ. ότι η συνολική αιτηθείσα – δηλω-
θείσα έκταση είναι 12,5 Ha, ήτοι 5 Α-
γροτεµάχια των 5Ha, 2Ha, 1Ha, 3Ha, 
1,5Ha, και έστω ότι έχει γίνει µείωση 
στο αγροτεµάχιο 5Ha σε ποσοστό 25%, 
ήτοι 1,25Ha. Άρα η προσδιορισθείσα 
είναι στο σύνολο 11Ha. 

Ο υπολογισµός της µείωσης
Παράδειγµα: 100 x [(δηλωθείσα - 

προσδιορισθείσα) / προσδιορισθεί-
σα] ήτοι 100 x [(12,5-11)/11] = 100 x 
(1,5/11) =13,63%. Παρατηρούµε ότι ε-
νώ έχουµε µείωση 25% στο µεγαλύτε-
ρο αγροτεµάχιο (5Ha), στο σύνολο της 
έκτασης της δηλωθείσας η µείωση εί-
ναι 13,63%. Άρα για να εµφανιστεί κύ-
ριοι και κυρία, ο κωδικός 23120 (δια-
φορά µεταξύ 20 και 50%) ή ο κωδικός 
23121 (διαφορά> 50%) στο σύνολο ο-
µάδας καλλιέργειας θα πρέπει να απο-
δεικνύεται διαφορά πάνω από 20% στο 
σύνολο της δηλωθείσας έκτασης. Επί-
σης πρέπει να γνωρίζετε ότι η ελαιοκο-
µία είναι ίδια οµάδα καλλιέργειας για 
όλες τις ποικιλίες. Τώρα η δηλωθείσα 
έκταση είναι αυτή που δηλώθηκε στην 
αίτηση πληρωµής (Καν. 65/2011 άρθρο 
16, παρ. 3 και παρ. 5). Η έκταση που α-
ναφέρεται στη σύµβαση των δικαιού-
χων, αναφέρεται ως «έκταση προς έ-
νταξη» και όχι «ενταχθείσα». Άρα η δη-
λωθείσα έκταση είναι αυτή στην αίτη-
ση πληρωµής, και όχι η έκταση προς 
ένταξη στη σύµβαση. 

2.Μειώσεις επιβάλλονται και σε πε-
ρίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής και 
όχι µη υποβολής αίτησης πληρωµής, 
δυνάµει του ΕΚ 1122/2009, άρθρο 23, 
παρ. 1 και άρθρο 19, παρ. 1 της ΚΥΑ 
που αναφέραµε αρχικά και διέπει το 
πρόγραµµα. Ο κωδικός 23175 (εκπρό-
θεσµη αίτηση πληρωµής έως 25 ηµέ-
ρες) επιφέρει ποινή 1% ανά ηµέρα και 
στην περίπτωση µας ο κωδικός 23063 
(εκπρόθεσµη αίτηση από 25 ηµέρες έ-
ως 6 µήνες) και όχι κωδικός 230363, 
ο οποίος είναι ανύπαρκτος, επιφέρει 
αποβολή από το πρόγραµµα και δεν 
δύναται να πραγµατοποιηθεί άρση των 
ευρηµάτων ως ισχυρίζεστε. 

Παραπλάνηση και δόλος
Για εµάς, να ισχυρίζεστε ότι η µη υ-

ποβολή αίτησης πληρωµής επιβάλ-
λει µειώσεις και όχι απόρριψη είναι 
θράσος και κάτι κρύβει, όπως και αυ-
τό που περιγράφετε «Ο κωδικός που 
αφορά εκπρόθεσµη δηλ. εφαρµογής 
(κωδικός 230363) λόγω ανωτέρας βί-
ας» είναι λίαν επιεικώς κάλπικος και 
ανύπαρκτος και δεν υπάρχει στο εγχει-
ρίδιό σας, υποκρύπτει δόλο, παραπλά-
νηση και παραπληροφόρηση. 

Οι παραβάσεις του νόµου που έχου-
νε γίνει εκ µέρους σας, είναι συνεχό-
µενες, αφορούν τα έτη 2012,2013 και 

2014 µετά ενστάσεων καθώς και το έ-
τος 2015 για τις αρχικές καταστάσεις 
πληρωµών (εκκρεµούν ανεξήγητα οι 
ενστάσεις του 2015 περίπου ένα χρόνο 
καθώς και το σύνολο πληρωµών του 
2016 για τη Λακωνία). ∆εν τηρήθηκε 
η κοινοτική νοµοθεσία και συγκεκρι-
µένα: Καν. (ΕΚ) 1122/2009 άρθρο 58, 
Καν. (ΕΚ) 65/2011 άρθρο 16, Καν. (ΕΚ) 
73/2009, Καν.(ΕΚ) 1306/2013 µετά τη 
νέα βάση δεδοµένων λόγω µεταφοράς 
των ανειληµµένων υποχρεώσεων στο 
Πρόγραµµα 11 ΠΑΑ 2014-2020 και η 
εθνική νοµοθεσία ΚΥΑ 079833/25-10-
2011 (ΦΕΚ 2366/Β/2011) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 19 παρ. 2 
και άρθρο 18 παρ. 2 σηµείο α και ββ 
καθώς και παρ. 3 σηµείο α, αα, ββ. Η 
παράβαση των ανωτέρω είχε γίνει α-
πό την αρχή όπως και η παράβαση των 
όρων της αρχικής σύµβασης που τρο-
ποποιούσατε κατά το δοκούν. Όπως 
δε αποδεικνύεται βάση του Καν. (ΕΚ) 
1306/2013, άρθρο 64 παρ. 2γ «∆εν ε-
πιβάλλονται κυρώσεις όταν η µη συµ-
µόρφωση οφείλεται σε σφάλµα της 
αρµοδίας αρχής ή άλλης αρχής και ε-
φόσον το σφάλµα δε µπορούσε να ε-
ντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το 
οποίο αφορά η διοικητική κύρωση». 

Είµαστε στη διάθεσή σας για την 
προσκόµιση αναλυτικότερων στοι-
χείων που αφορούν δεκάδες δικαι-
ούχους κατ’ έτος, ζητούµε την παρα-
δειγµατική τιµωρία όλων όσων ευθύ-
νονται και τη δικαίωση όλων των δι-
καιούχων συναδέλφων, την απόδο-
ση των χρηµάτων που παρακρατήθη-
καν µε τη µορφή ποινών ύψους περί-
που 2 εκατ. ευρώ και πριν την περί-
οδο της λήξης – παράτασης της προ-
θεσµίας πληρωµής των ενισχύσεων, 
που είναι η 30-06-2018. Επίσης ζητά-
µε την παρέµβασή σας για την έκδο-
ση των καταστάσεων πληρωµών – α-
πορριπτοµένων για το έτος 2016, τυ-
χόν ενστάσεων που θα ακολουθή-
σουν καθώς επίσης και την εκδίκα-
ση των ενστάσεων 2014, 2015 και 
των αιτήσεων θεραπείας που έχουν 
γίνει. Την επιστολή αυτή την κρατάµε 
και δεν την στέλνουµε προς το παρόν 
στην OLAF (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κα-
ταπολέµησης της Απάτης), όπως µας 
συµβούλευσε αρχικά η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή Γεωργίας). 

*ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Αίτημα για άρση αδικιών στις απώλειες ενισχύσεων Βιολογικής Γεωργίας 

Αυθαίρετη παρέμβαση του μηχανογράφου 
σε στοιχεία του ΟΣΔΕ βλέπουν οι Λάκωνες

ΤOY ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ*

Πριν τις πληρωµές
Πριν τη λήξη της προθεσµίας 

πληρωµής ενισχύσεων, 
δηλαδή την 30-06-2018, η 
δικαιοσύνη έχει πλέον το 

λόγο, προκειµένου να βάλει 
ένα τέλος στις παρανοµίες 
λένε οι βιοκαλλιεργητές

Αποδέκτες 
Η επιστολή έχει ως αποδέκτες 

τον υπουργό Γεωργίας, τον 
πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ τη ∆ΑΟ 

Πελοποννήσου το Σώµα 
Επιθεωρητών ∆ηµ. ∆ιοίκησης, 

το Περιφερειακό Γραφείο 
Τρίπολης και την Επιτροπή 

Αναφορών ΕΕ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Στο θεσσαλικό κάµπο 
χτυπά η καρδιά 
της αγροτικής 
επιχειρηµατικότητας
Το 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας 
που διοργανώνει ο Economist µε θέµα «Sowing 
the seeds of prosperity» πραγµατοποιείται στις 3 
Μαΐου στο Divani Palace Larissa, στην πόλη της 
Λάρισας. Το συνέδριο που είναι αφιερωµένο 
στον πρωτογενή τοµέα θέτει στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος τις τρέχουσες εξελίξεις στην 
αγροτική οικονοµία και στην ανάδειξη της 
αναγκαίας στρατηγικής ώστε να επιταχυνθεί η 
ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα όχι µόνο για 
την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Η Sial Canada, από τις 

µεγαλύτερες εκθέσεις 
τροφίµων και ποτών στη Βόρειο 
Αµερική πραγµατοποιείται στις 
2 µε 4 Μαΐου στον Καναδά 
στην πόλη Μοντρεάλ. Για 
πληροφορίες στο https://
sialcanada.com/en/

 Η Αµερικανική Γεωργική 
Σχολή διοργανώνει και φέτος τη 
«Μέρα Μαγιού», µια µοναδική 
γιορτή της Άνοιξης την Κυριακή 
6 Μαΐου, από τις 11:00 έως τις 
16:00, στις καταπράσινες 
εγκαταστάσεις της. Για 
πληροφορίες στο http://www.
afs.edu.gr/newsd.
php?id=1785&lg=1

 Η Ελληνική Κτηνιατρική 
Εταιρεία διοργανώνει το 14ο 
Πανελλήνιο Κτηνιατρικό 
συνέδριο, µε θέµα «Η 
Κτηνιατρική σε έναν κόσµο που 
αλλάζει» στο συνεδριακό χώρο 
του ξενοδοχείου Porto Palace 
Hotel, στη Θεσσαλονίκη 11-13 
Μαΐου. Περισσότερα στο http://
hvms2018.frei.gr/

 Ξεκίνησε η 64η ανθοκοµική 
έκθεση Κηφισιάς και θα 
διαρκέσει µέχρι τις 13 Μαΐου στο 
Άλσος Κηφισιάς «∆ηµήτρης 
Ζωµόπουλος» µε ωράριο 10:00-
22:00.Η είσοδος για το κοινό 
είναι δωρεάν. Πληροφορίες στο 
http://kifissiaflowershow.gr/

 Η 20η ∆ιεθνής Έκθεση 
Αγροτικής Τεχνολογίας, Agritech 
Israel 2018, µία από τις 
σηµαντικότερες εκθέσεις στον 
κόσµο στον τοµέα των γεωργικών 
τεχνολογιών στις 8 - 10 Μαΐου 
2018 στο Ισραηλινό Εκθεσιακό 
Κέντρο και το Συνεδριακό Κέντρο 
στο Τελ Αβίβ µε είσοδο ελεύθερη 
για όλους. Πληροφορίες στο 
http://agritechisrael.org/

 Από τις 9 έως τις 11 Μαΐου 
2018 στο εκθεσιακό κέντρο Ρίµινι 
της Ιταλίας η διεθνής έκθεση 
οπωροκηπευτικών Macfrut 2018. 
Πληροφορίες στο www.macfrut.
com/en/c/77/brochure_
macfrut_2018.

 Η µεγαλύτερη διεθνής 
εµπορική έκθεση κάνναβης των 
Βαλκανίων, στην καρδιά της 
Αθήνας! Ένα τριήµερο πολυθέαµα 
1-3 Iουνίου, µε εκθέτες τις 
µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου, 
2 συνέδρια µε 30 οµιλητές 
διεθνούς κύρους, επαγγελµατικά 
σεµινάρια και εργαστήρια, 
εικαστικές τέχνες, µουσική από 
αγαπηµένους καλλιτέχνες.

 Το 33ο ετήσιο επιστηµονικό της 
συνέδριο οργανώνει η ΕΖΕ στην 
Πρέβεζα 3 µε 5 Οκτωβρίου. Για 
περισσότερες πληροφορίες: www.
eze.gr, τηλ. 210 5294411, 210 
5294412, Fax: 210 5294413, 
E-mail: eze@aua.gr

Στις 3-6 Μαΐου 
η 43η έκθεση γούνας
Καστοριάς
Το ραντεβού τους µε τον εµπορικό κόσµο των 
µεγαλύτερων αγορών γούνας ανανεώνουν οι 
σηµαντικότερες και πλέον καταξιωµένες επιχειρήσεις 
της Ελλάδας και του εξωτερικού, συµµετέχοντας στην 
43η ∆ιεθνή Έκθεσης Γούνας Καστοριάς , που ξεκινά 
από τις 3 έως τις 6 Μαΐου στο Κέντρο Γούνας 
∆υτικής Μακεδονίας, µε φόντο την Παλιά Πόλη, τα 
καλντερίµια και τα πετρόκτιστα κτίρια, όπου γεννήθηκε 

και αναπτύχθηκε η τέχνη 
της γουνοποιίας.
Κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης, οι 
συµµετέχουσες 
επιχειρήσεις θα 
λανσάρουν τις νέες prêt 

a porter κολεξιόν τους για τον χειµώνα 2018, 
αποτελούµενες από τα καλύτερα δείγµατα της γούνας 
σε µοντέρνα σχέδια που ακολουθούν την τελευταία 
λέξη της µόδας. Μία τεράστια ποικιλία νέων 
δηµιουργιών θα παρουσιαστεί στον εκθεσιακό χώρο 
µεγέθους 13.500 τ.µ., ικανού  να υποδεχθεί τους 
εκατοντάδες  επισκέπτες από 40 και πλέον 
διαφορετικές χώρες που κάθε χρόνο επιλέγουν την 
Έκθεση της Καστoριάς.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Απονοµή 
βραβείων 
του ATHIOOC 

Τα 242 βραβευµένα 
ελαιόλαδα του διεθνούς 
διαγωνισµού «Athena 
International Olive Oil 
Competition» που 
οργανώθηκε πρόσφατα στους 
∆ελφούς, παρουσιάζονται το 
Σάββατο 28 Απριλίου στο 
Ζάππειο Μέγαρο, σε µια 
εκδήλωση γευστικής δοκιµής. 
Από τις 12 το µεσηµέρι µέχρι 
τις 8 το βράδυ, οι επισκέπτες 
θα έχουν τη µοναδική ευκαιρία 
να δοκιµάσουν µερικά από τα 
καλύτερα και πιο σπάνια 
ελαιόλαδα στον κόσµο από 11 
χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, 
Ισπανία, Κροατία, Πορτογαλία, 
Τυνησία, Γαλλία, Τουρκία, 
Ισραήλ, Βραζιλία, Mαρόκο. 
Όπως υποστηρίζουν οι 
διοργανωτές, οι Έλληνες 
«µικροί παραγωγοί» 
ελαιολάδου βρίσκονται ακόµα 
στην αρχή µιας τεράστιας 
προσπάθειας εδραίωσης του 
premium ελληνικού 

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΙΣΑ 

 Έως 3 Μαΐου οριστικοποίηση των 
φακέλων υποψηφιότητας για τη 
δεύτερη πρόσκληση Νέων Αγροτών 
 Μέχρι 7 Μαΐου αιτήσεις στο Μέτρο 

για σύσταση Οµάδων Παραγωγών
 Παράταση ως 7 Μαΐου σε αιτήσεις 

υπαγωγής στον δεύτερο κύκλο του 
Αναπτυξιακού νόµου 4399/2016 
«Γενική Επιχειρηµατικότητα»
 Μέχρι 10 Μαΐου αιτήσεις δηµόσιων 

φορέων για αρδευτικά έργα µέσω της 
∆ράσης 4.3.1 «Υποδοµές Εγγείων 
Βελτιώσεων» των Προγραµµάτων
 Ως 15 Μαΐου αίτηση τροποποίησης 

ή µεταβιβάσεων για το δεύτερο έτος 
εφαρµογής του Κοµφούζιο
 Έως την Τρίτη 15 Μαΐου αιτήσεις 

µεταβίβασης και οριστικοποίησης 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 2018
 Υποβολή αντιρρήσεων για τους 

δασικούς χάρτες µέχρι τις 30 Μαΐου
 Σε αιτήσεις µεταβίβασης πρέπει να 

αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης έχει γη 
στην κατοχή του στις 31 Μαΐου 2018 
 Παράταση ως 5 Ιουνίου για αιτήσεις 

στα Σχέδια Βελτίωσης κι ως 5 Ιουλίου 
οι αιτήσεις για το δεύτερο στάδιο
 Έως 25 Ιουνίου αίτηση στήριξης 

µεµονωµένων παραγωγών και 
οµάδων στο Μέτρο 5.1 για αντιλαζικά 
δίχτυα, αντιπαγετικούς ανεµιστήρες 
και αντιβρόχινες µεµβράνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Συνέδριο για την 
επιτραπέζια ελιά 
από το Perrotis College

Σηµαντικοί οµιλητές από όλο τον 
κόσµο και ειδικοί στον κλάδο της 
ελιάς τόσο από τον ακαδηµαϊκό, όσο 
κι από τον επιχειρηµατικό τοµέα, θα 
συµµετάσχουν στο πρώτο διεθνές 
συνέδριο του Κέντρου Ελιάς 
«Κρίνος» - Perrotis College.
Τίτλος του είναι: «Επιτραπέζια ελιά: 
αναζητώντας την καινοτοµία – 
ανακαλύπτοντας νέες τάσεις» και θα 
πραγµατοποιηθεί 24 – 26 Μαΐου 
2018 στις εγκαταστάσεις του Perrotis 
College, στο campus της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής. Οι 
εισηγητές αναµένεται να 
προχωρήσουν σε σηµαντικές 
ανακοινώσεις σε ότι αφορά τις 
πρόσφατες καινοτοµίες και τις 
µελλοντικές τάσεις στην επιτραπέζια 
ελιά σε παγκόσµιο επίπεδο .
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και 
µουλάρι. Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής. Τηλ.6944/544712.

Πωλούνται δικαιώµατα ζώων. 
Τηλ.6978/097309.

Πωλούνται κουνέλια ζωντανά 
όλες τις ράτσες. Περιοχή Τρικάλων. 
Τηλ.6946/204781.

Πωλούνται πρόβατα Γερµνοχιώτικα. 
Τιµή 90€ έκαστο. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται φάρµα – επιχείρηση πιστο-
ποιηµένου µαύρου αυτόχθονου ελλη-
νικού χοίρου, σε ιδιόκτητη έκταση 18 
στρεµµάτων πλέον δάσους, µε 100 
χοιροµητέρες µε τα παράγωγά τους 
και κάπροι, βιοργανικής κατεύθυνσης 
µε υποστατικά στάβλους και αποθή-
κες. Περιοχή Τοίχειο Φωκίδας (όρια 
παραπόταµου Μόρνου). Πληροφορί-
ες κ. ∆ηµήτρης. Τηλ.6944/337668, 
6948/883825.

Πωλούνται 95 πρόβατα και 10 
αρνιά µαζί µε τα δικαιώµατα. Τι-
µή 15.000€. Περιοχή Φθιώτιδας. 
Τηλ.6976/896021.

Πωλούνται αρνιά Σαρολέ τα µοναδικά 
στην Ελλάδα. Τηλ.6973/290729.

Πωλούνται γουρουνάκια για 
θρέψιµο από 20 έως 100 κιλά. 
Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται γύρω στα 200 γίδια. Περι-
οχή Φλώρινα. Τηλ.6934/670630.

Πωλούνται 130 γίδια µε ή χωρίς τα 
δικαιώµατά τους. Περιοχή Αρκαδία. 
Τηλ.6977/771358.

Πωλούνται 45 γίδια πάνω στην 
παραγωγή. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6972/102664.

Πωλούνται γνήσια κατσικάκια Αλπίν 
θηλυκά και αρσενικά, 60 ηµερών. Πε-
ριοχή Θεσπρωτίας. Τηλ.6973/046067.

Πωλούνται 250 γίδια βελτιωµένα µα-
ζί µε τα κατσίκια τους και τα δικαιώµα-
τα. Τηλ.6984/769008.

Πωλούνται κριάρια Λακόν σε κα-
λή τιµή. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6988/279441.

Πωλούνται 16 µοσχάρια Limousine, Ελ-
ληνικά, για σφαγή. Τηλ.6976/141565.

Πωλούνται 8 κατσίκες µε ή χω-
ρίς τα κατσίκια τους, βελτιωµένες 
και 1 τράγος. Περιοχή Παρνασσός. 
Τηλ.6972/590644.

Πωλούνται γίδες Αγγλονούµπια. Τι-
µή 200€ έκαστη. Περιοχή Αττικής. 
Τηλ.6976/433978. 

Πωλούνται αίγες φυλής Alpine δια-
σταυρωµένες µε ντόπια, σε γαλακτοπα-
ραγωγή και κατσικάδες της ίδιας φυλής 
ηλικίας 4 µηνών σε πολύ καλή τιµή. Πε-
ριοχή Αττική. Τηλ.6922/257310.

Πωλούνται τράγοι Alpine και Ζά-
ανεν για βελτίωση κοπαδιών. 
Τηλ.6974/566785.

Πωλούνται 50 πρόβατα σε κατάσταση 
εγκυµοσύνης και 10 γεννηµένα Λακόν, 
Γερµανικά και Ασάφ. Περιοχή Εύβοια. 
Τηλ.6985/747840.

Πωλούνται 50 πρόβατα Σεγερµανικά. 
Τιµή 90€ έκαστο. Περιοχή Γιαννιτσά. 
Τηλ.6937/510240.

Πωλούνται 150 πρόβατα Λακόν και 
50 αρνάκια θηλυκά. Πληροφορίες κ. 
Θανάσης. Τηλ.6908/385524.

Πωλούνται 45 πρόβατα Φριζάρ-
τα µε 2κιλά γάλα το καθένα και 
3 αρσενικά Φριζάρτα ενός έτους. 
Τηλ.6940/151407.

Πωλούνται 300 γίδια από κτηνοτρό-
φο λόγω συνταξιοδότησης. Τιµή συζη-
τήσιµη. Τηλ.6977/864149.

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται ζωικά δικαιώµατα προς αγο-
ρά. Τηλ.6943/294799.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται τριφυλλόσπορος εσο-
δείας 2017 σε σακιά 25 κιλών, κα-
θαρισµένος σε τριέρι και µαγνήτη. 
Τηλ.6976/516447.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολο-
γικό, χοντρική, λιανική καθώς και για 
σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Πε-
ριοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0.15€ το κι-
λό και βιολογικό προς 0.20€ το κιλό. 
Περιοχή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλίας 
Υλίκη. Τηλ.6972/271604.

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

Πωλούνται δέµατα τριφύλλι, τσαΐρι, 
βρώµη µαζί µε βίκο και βρώµη. Τιµή 
5€ το δέµα. Παραδοτέα στο χώρο σας. 
Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται τριφύλλια σε µπάλες µι-
κρές και τριφυλλόσπορος. Περιοχή 
Σέρρες. Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται 500 µπάλες σανό βρώ-
µης, από αποθήκη. Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6944/654718.

Πωλούνται δικαιώµατα σιτηρών 90 
στρέµµατα. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται τριφύλλι 1ο χέρι, Α ποιότητας, 
σε µικρές µπάλες. Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται χορτοδέµατα βιολο-
γικής βρώµης.  Περιοχή Αγρινίου. 
Τηλ.6978/004097. 

Πωλούνται µπάλες σανό και τριφύλ-
λι νέας σοδειάς, εξαιρετικής ποιότη-
τας, µε δυνατότητα µεταφοράς. Περιο-
χή Αχαΐας. Τηλ.6982/485793.

Πωλούνται 800 µπάλες άχυρο. Περι-
οχή Κιλκίς. Τηλ.6972/352978.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται-ενοικιάζεται σταβλική εγκα-
τάσταση 350τ.µ. για εκτροφή αιγοπροβά-
των. Τηλ.6972/632799.

Πωλούνται 350 στρέµµατα δικαιώµατα 
βασικής ενίσχυσης. Τηλ.6985/579812.

Πωλείται αγρόκτηµα συκοπερίβολλο 10 
στρέµµατα, µε 140 δέντρα 20 ετών πα-
ραγωγικά, µε 2 στρέµµατα χέρσο για δι-
άφορες εργασίες και µε αγροτικό δρόµο 
στις 2 πλευρές. Τιµή 55.000€. Περιοχή 
Εύβοια. Τηλ.6995/953981.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα χωραφιών. Πλη-
ρωµή µετρητοίς. Τηλ.6945/797323.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται καινούργια ράουλα ερπιστιριο-
φόρων διαφόρων διαστάσεων, Ιταλικής κατα-
σκευής 1970 προς 100€ έκαστο. Επίσης αντί-
στοιχα  πέδιλα προς  3€ έκαστο και χειριστήρια. 

Τηλ.210/9820024, 6972/951763.

Πωλούνται µπουκάλια για κρασί, µέ-
λι, λάδι και πετρέλαιο, µικρά και µεγάλα 
σε προσιτές τιµές. Τηλ.2310/684438, 
6981/533172.

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-
κρύο µάρκας Αlto. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα 
κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6936/988485. 

Πωλείται πλυστικό µηχάνη-
µα βενζινοκίνητο Subaru 6 ίππων. 
Τηλ.6936/988485.

Πωλείται κλούβα ψυγείου µε το ψυ-
κτικό µηχανισµό αµερικάνικής προέ-
λευσης. Λειτουργεί µε τριφασικό ρεύ-
µα, κατάλληλο για συντήρηση και ψύξη. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για λαχανικά, 
φρούτα και κρέας. Περιοχή Χαλκιδική. 
Τηλ.6946/375242.

Πωλείται κτίριο σιδηροκατασκευ-
ής 1.200τ.µ. ανοξείδωτο, κατάλληλο 
για χρήση στάβλου, αποθήκης, µονά-
δα µεταποίησης. Περιοχή Χαλκιδικής. 
Τηλ.6946/375242.

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

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

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

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

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

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται τρακτέρ αµπελουργικό 55 
ίππων µε καµπίνα, 4Χ4, µοντέλο 2015. 
Τηλ.6945/373163. 

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

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

Πωλείται αερολέβητας και καυστήρας 
πετρελαίου  35.000 θερµίδων. Περιοχή 
Θεσσαλονίκη. Τηλ.6997/283980.

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6997/283980.

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

Πωλείται αρµεκτικό  Στράνγκο για 
πρόβατα 32 θέσεων, αυτόµατο πλύσι-
µο γρήγορης διαφυγής προβάτων. Πε-
ριοχή Πρέβεζα. Τηλ.6931/179159.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για κρεµ-
µύδια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύη-
ση. Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για σκόρ-
δα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ακτι-
νίδιο. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύη-
ση. Τηλ.6936/589801.

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

Πωλείται πρέσα 630. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ.6948/603514.

Πωλούνται χαρµανιέρα 3.200 κιλών 
και σφυρόµυλος επαγγελµατικός 30 
ίππων. Τιµή 1.500€. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6947/404701.

Πωλείται υπόστεγο 530 µέτρα, 15 
πλάτος, 35 µήκος, 5 ύψος. Περιοχή 
Θέρµη Θεσσαλονίκης. Αξία κατασκευ-
ής 40.000€. Τιµή 12.000€. Μόνο σο-
βαρές προτάσεις. Τηλ.6984/471046.

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρι-
σµού κοπριάς, τύπου scraper για αγε-
λάδες και 20 στρώµατα µε θέσεις αγε-
λάδων. Τηλ.6987/129856.

Πωλούνται τρακτέρ Massey Ferguson 
92 ίππων, 4Χ4 και καινούργια πλατ-
φόρµα ανατρεπόµενη µε διπλές ρό-
δες. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί, 
χορτοκοπτικό Κρόνε µε πλάτος κοπής 
2,80 αναρτώµενο. Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται χορτοδετικές µηχανές 
Velker. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται άροτρο µάρκας Κverneland 
ΑΒ85  σε καλή κατάσταση. 
Tηλ.6972/821398.

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονά-
δα για αιγοπρόβατα, πλήρως εξοπλι-
σµένη, µε αρµεκτήριο, σπαστήρα ζω-
οτροφών, 2 µεγάλες αποθήκες ζωο-
τροφών και στέγαστρα. Περιοχή Ξάν-
θη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλή-
ρως εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο 
αποθήκες, µε φορτωτή Bobcat, µε πέ-
ντε στρέµµατα γη, σπαστήρα ζωοτρο-
φών, τρακτέρ Massey Ferguson 95άρι, 
µοντέλο 2005 µε λίγες ώρες εργασίας, 
διπλό διφορικό και µε ξεχωριστή κατοι-
κία εντός της µονάδας. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται µονάδα παραγωγής ζωο-
τροφών-pellet, παραγωγικότητα 800-
1.600 κιλά, αποτελούµενο από σφυρό-
µυλο 20 ίππων, χαρµανιέρα οριζόντια 
ενός τόνου, πρέσα pellet, ξηραντήριο, 
ψυκτική µηχανή, αναβατόριο ταινία και 
αναβατόριο κοχλία, σιλό 2 και 5 τόνων 
και µια κλειστική µηχανή. Τιµή συζητή-
σιµη. Τηλ.6975/511716.

Πωλείται γερανός παπαγαλάκι µε βά-
ση-τραπέζι για τοποθέτηση σε τρακτέρ 
ή µικρό φορτηγό, ανυψωτική ικανότητα 
1.600 κιλά. Τηλ.6975/511716.

Πωλείται φουντουκοσυλλεκτική µη-
χανή ιταλικής κατασκευής σε άριστη 
κατάσταση. Εργάζεται µέσω παρτικόφ 
τρακτέρ, µε 2 µάνικες αναρρόφησης 
κατάλληλη για συλλογή αµυγδάλων 
και κάστανων. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6944/144342. 

Πωλούνται ψυκτικός θάλαµος 3Χ6Χ3, 
πάνελ δεκάρι (αχρησιµοποίητο), µοτέρ 
copeland τριφασικό, αεροψυκτήρας 
τριφασικός,πόρτα ανοιγόµενη, όλα σε 
άψογη κατάσταση και το µοτέρ από γε-
νικό σέρβις. Τιµή 3.000€. Περιοχή Ατ-
τική. Τηλ.6947/096907.

Πωλείται µεταλλικό   θερµοκήπιο τύ-
που τούνελ µε άνοιγµα  9 µέτρα, σκε-
λετός από σωλήνα γαλβάνιζε, τό-
ξα Φ60 και ενισχύσεις Φ33. ∆εν πε-
ριλαµβάνονται τα υλικά κάλυψης. Τι-
µή 7.500€/στρέµµα. Περιοχή Αττικής.
Τηλ.6947/096907.

Πωλείται πολύρρικτο τοξωτό θερµο-
κήπιο σε άψογη κατάσταση αποτελού-
µενο από µεταλλικό γαλβάνιζε σκελε-
τό µε σωλήνα Φ60, παράθυρα οροφής 
σε κάθε τόλ, οκτάµετρο άνοιγµα, ύψος 
υδρορροής 3-3,5 µέτρα, ύψος κορυ-
φής 5 µέτρα, πλαϊνά ηλεκτροκίνητα 
παράθυρα στις δυο πλευρές, µια συ-
ρόµενη µεγάλη πόρτα, 10.000τ.µ. Τι-
µή 8.500€/στρέµµα. Σε περίπτωση 
αγοράς ολόκληρου η συνολική τιµή εί-
ναι 75.000€ για τα δέκα στρέµµατα. 
Τηλ.6947/096907.

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

Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 µι-
κρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες κ. 
Φανή. Τηλ.23310/20152, 6972/139823.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµα-
τος βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπά-
λα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε 
µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, 
E-mail: papapg100@gmail.com
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ΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗ 
  karamali@agronews.gr

Για πρώτη φορά µία ελληνική πόλη 
χρίζεται «Ευρωπαϊκή πόλη κρασιού» 
και για το 2018 αυτή θα είναι το Ρέ-
θυµνο. Αυτή η ευθύνη ανατέθηκε 
στο νοµό της Κρήτης µετά από αίτη-
µα που κατέθεσε ο δήµος Ρεθύµνου 
σε συνεργασία µε την Αναπτυξιακή 
του Επιµελητηρίου Ρεθύµνου που για 
όλο το έτος είναι επιφορτισµένη µε 
την διοργάνωση εκδηλώσεων, δράσε-
ων και σεµιναρίων µε θέµα το κρασί.

Όπως τόνισε στην Κρητική Επιθε-
ώρηση η πρόεδρος της ΚΕ∆ΗΡ, Πέ-
πη Μπιρλιράκη, η ανάθεση αυτής της 
ευθύνης για το Ρέθυµνο είναι σηµα-
ντική, καθώς «µε την κατάθεση του 
φακέλου φάνηκε ότι διοργανώνου-
µε πολύ καλές εκδηλώσεις.

Η Γιορτή Κρητικής ∆ιατροφής θα 
είναι βασικός άξονας για την παρου-
σία µας, θα έχουµε συνεργασία µε το 
δίκτυο οινοπαραγωγών Κρήτης και 
θα είναι µεγάλη ευκαιρία προβολής 
όλου του κρητικού αµπελώνα, αλλά 
και της κρητικής ταυτότητας, της γα-
στρονοµίας και της τουριστικής µας 
υποδοµής».
Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πόλεων 
του Κρασιού δηµιουργήθηκε το 
2000 µε στόχο την προώθηση και 
ενίσχυση των περιοχών που 

συνδέονται οικονοµικά µε την 
οινοποιία.

Τα µέλη του δικτύου συνιστούν πε-
ρίπου 800 ευρωπαϊκές πόλεις ή οµά-
δες πόλεων και προστατεύονται από 
την εγγύηση της ποιότητας των κρα-
σιών τους. Ανάµεσά τους βρίσκεται 
και η Ελλάδα, και ειδικότερα η Νεµέα, 
η Νάουσα, η Ρόδος, ο Τύρναβος, τα 
Σπάτα και η Αιδηψός.

Ειδικότερα, στόχοι του δικτύου είναι:
Εκπροσώπηση συµφερόντων των 

µελών του στα ευρωπαϊκά θεσµικά 

όργανα,προώθηση του οινοτουρι-
σµού, ανάπτυξη δράσεων, ανταλλα-
γή εµπειριών καθώς επίσης σύνα-
ψη σταθερών συνεργασιών και διά-
δοση καλών πρακτικών.

Ενδεικτικά παραδείγµατα δράσε-
ων του δικτύου αποτελούν η σύντα-
ξη της Ευρωπαϊκής Βίβλου Οινοτουρι-
σµού, η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής 
Ηµέρας Οινοτουρισµού (κάθε δεύτε-
ρη Κυριακή του Νοεµβρίου) και η κα-
θιέρωση του βραβείου ανάδειξης της 
Ευρωπαϊκής Πόλης Κρασιού.

Το RECEVIN  
Παρέχει µια κοινή πλατφόρµα 
για την ανταλλαγή εµπειριών, 

επαφών και συνεργασίας

Έκθεση φωτογραφίας
µε θέµα την «Παράδοση»
Έως τις 6 Μαΐου φιλοξενείται στο 
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυµφαλίας, 
έκθεση φωτογραφίας απο τον 
∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Φωτογραφίας 
2018, µε θέµα «Παράδοση: 
Αποτυπώνοντας την άυλη πολιτιστική 
κληρονοµιά µε µια σύγχρονη 
φωτογραφική µατιά». Η έκθεση είναι 
µια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού 
Ιδρύµατος του Οµίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ) σε συνεργασία µε το 
Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 
2018. Τηλ.2747022279.

Το νησί µου 12 Μήνες 
στην Αστυπάλαια
Την οµορφιά της off season 
Αστυπάλαιας µέσα από ένα 
τετραήµερο ανοιξιάτικων δράσεων 
µας προσκαλεί να ανακαλύψουµε η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, στο πλαίσιο 
στήριξης της πρωτοβουλίας «Το 
Νησί µου 12 Μήνες» που 
πραγµατοποιείται από την 
κοινωφελή εταιρία ΑΕΛΙΑ.
απο τις 28 Απριλίου µέχρι την 1η 
Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.facebook.com/
Astypassion/

Ο Νέος της Μαντίνειας,
στο Αθέατο Μουσείο
Το Αθέατο Μουσείο είναι η 
επιτυχηµένη δράση του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου που 
προβάλλει επιλεγµένες αρχαιότητες 
από τον κόσµο των αποθηκών. Μετά 
από 16 θαυµάσια αντικείµενα που 
παρουσιάστηκαν έως τώρα, το 
Αθέατο Μουσείο υποδέχεται τον 
«Νέο της Μαντίνειας». ∆ιάρκεια 
Έκθεσης έως 22 Ιουλίου. 
Απαραίτητη η κράτηση θέσης. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 214 
4856. 2132144858, 2132144866.

Κινηµατογραφικές
προβολές από το ΠΙΟΠ
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πει-
ραιώς (ΠΙΟΠ) σε συνεργασία µε το 
CineDoc & το CineDoc Kids παρουσι-
άζει στις 8 Μαΐου επιλεγµένες ταινί-
ες µυθοπλασίας και ντοκιµαντέρ για 
µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, στο Συνεδρια-
κό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, στη 
Θεσσαλονίκη. Απαιτείται κράτηση θέ-
ση. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορί-
ες επικοινωνείτε µε την κα Ναντίνα 
Κυριαζή στο τηλ. 2310 385662 .
Email:kyriazik@piraeusbank.gr.

Στόχος είναι η προώθηση και η ενίσχυση των περιοχών που συνδέονται οικονοµικά µε την οινοποιία.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ευρωπαϊκή πόλη 
κρασιού το Ρέθυμνο  
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων προστατεύονται 
από την εγγύηση της ποιότητας των κρασιών τους 

Πωλούνται κοχλιοµεταφορέας και µι 
µεταφορική ταινία. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκη. Τηλ.6937/459232.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυ-
κτικός θάλαµος συντηρήσεως, δια-
στάσεων 12,9 X 7 X 5 ύψος µε όζον 
και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

Πωλείται φρέζα Queen 2,3 µέτρα σε 
καλή κατάσταση. Τηλ.6940/151407.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άρο-
τρο 3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 
28 δίσκων επισκευασµένη, σιτοσπαρτι-
κή Ζορµπά επισκευασµένη, 13 δίσκων 
µε διπλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δο-
ντιών, ραντιστικό για τρακτέρ 500 λί-
τρων. Τηλ.2310/711133.

Πωλούνται τρακτέρ Belarus 90 ίπ-
πων, σιτοσπαρτική  Ζ 16άρα, δισκοσβάρ-
να ΒΕΚΑΜ  28άρα, πνευµατική µηχανή 
4άρα, σκαλιστήρι 5σειρο Χίγκας, ραντι-
στικό 800 λίτρα, άροτρο 3υνο και  λι-
πασµατοδιανοµέας. Τηλ.6977/830247.

Πωλείται Scraper 50Χ50 αυτόµατο, 
100 µέτρα, 35 κρεβάτια, 45 παγίδες. 
Τηλ.6988/546494. 

Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων 2Χ6 
Delaval αυτόµατο. Τιµή 7.500€ και την 
παγίδα δώρο. Τηλ.6972/005734.

Πωλούνται δισκοσβάρνα 32 δίσκων 
Ζορµπά υδραυλική, καλλιεργητής 
325 Ζαµίδη και άροτρο Τσάνιο 4υνο. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται χορτοκοπτικό Κρόνε 
αναρτώµενο, πλάτος κοπής 2,80. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας 
χρήσεως και κλουβάκια Μπινς. Περιο-
χή Βέροιας. Τηλ.6979/291468.

Πωλούνται τρακτέρ John Deer 30-40, 
92 ίπποι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα, 
ρίπερ 7 νύχια Ζορµπά και ένα µηχανάκι 
Μαλκότση σε καλή κατάσταση, µια κε-
ντρόφυγα πολυβάθµια Ποσειδώνας και 
δύο κεντρόφυγες διβάθµιες Χρυσάφη. 
Τηλ.2310/711562, 6979/169426.

Πωλείται γεννήτρια 40 kwa ελα-
φρώς µεταχειρισµένη. Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6972/892028.

Πωλείται µια αρµεκτική µε 2 κάδους 
Inox, µε 4 χειριστήρια και µια ηλεκτρο-
γεννήτρια πετρελαίου, 15 καβιά τριφα-
σικό, µε ειδικό αυτοµατισµό για παγολε-
κάνη. Τηλ.6972/632799.

Πωλείται παγίδα 6 θέσεων αιγοπρο-
βάτων και αρµεκτική µηχανή για 2 αι-
γοπρόβατα. περιοχή ∆ράµα-Ξάνθη. 
Τηλ.6936/569870.

Πωλούνται σπιράλ πλαστικά για νε-
ρό, αέρα και λάδι από 1 – 10 ίντσες. 
Τηλ.6944/722686.

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

Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπροβάτων 
Westfalia 24Χ24. Τηλ.6985/732845.
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Αποφασισμένοι
για την ανατροπή 
Ρόμα εναντίον Λίβερπουλ στη ρεβάνς 

ΤOY  ΒΑΣΙΛΗ ΝΑΝΗ 
nanis@agronews.gr

Μπορεί το 5-2 του πρώτου αγώ-
να στο Άνφιλντ να µην αφήνει 
και πολλά περιθώρια για αισιο-
δοξία στους φίλους της Ρόµα, αλ-
λά οι τελευταίοι αναµένεται να γε-
µίσουν το Ολίµπικο την Τετάρτη, 
ελπίζοντας πως η οµάδα τους θα 
κάνει µια ιστορική ανατροπή και 
θα προκριθεί στον τελικό του Κι-
έβου. Από την πλευρά της η Λί-
βερπουλ, έχοντας «καβάντζα» το 
σκορ του πρώτου αγώνα και µε το 
µεγάλο της αστέρι Μοχάµεντ Σα-
λάχ σε δαιµονιώδη κατάσταση, 
αισιοδοξεί πως θα καταφέρει να 
βρεθεί στον τελικό της κορυφαί-

ας διασυλλογικής διοργάνωσης 
µετά από 11 χρόνια. Εκεί θα βρε-
θεί και µία εκ των Ρεάλ-Μπάγερν 
µε τη «βασίλισσα» να έχει κάνει 
ήδη ένα µεγάλο βήµα επικρατώ-
ντας µε το γνωστό κυνικό της τρό-
πο 1-2 µέσα στο Μόναχο στο πρώ-
το παιχνίδι. Ο δεύτερος ηµιτελικός 
θα διεξαχθεί την Τρίτη στο Σαντιά-
γκο Μπερναµπέου της Μαδρίτης.  

Με µεγάλο ενδιαφέρον βέβαια 
αναµένονται και οι ρεβάνς του 
Europa League εκεί όπου η Ατ-
λέτικο Μαδρίτης περιµένει µε ά-
γριες διαθέσεις την Άρσεναλ στη 
Μαδρίτη και η Σαλτσµπουργκ υ-
ποδέχεται την Μαρσέιγ στην Αυ-
στρία µε φόντο το εισιτήριο για 
τον τελικό της Λυόν.

Τα Χίος- Απόλλων Σµύρνης και Εθνικός-Υδραϊκός θα 
είναι τα ζευγάρια που θα τεθούν αντιµέτωπα στον 
πρώτο γύρο των πλέι οφ στην Α1 Ανδρών του Πόλο, 
µετά και την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας 
του πρωταθλήµατος. Οι δύο πρωτοπόροι, Ολυµπιακός 
και Βουλιαγµένοι θα µπουν κατευθείαν στην δεύτερη 
φάση αντιµετωπίζοντας τους νικητές. 

Ξεκινούν τα πλέι οφ
στην Α1 του πόλο

Formula 1

Αζερµπαϊτζάν, Κατατακτήριες 15.50 COSMOTE SPORT 5 

Πόλο (Champions League) 

Ντιναµό Μόσχας- Ολυµπιακός 19.15 ΕΡΤ2 

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Ίντερ- Γιουβέντους 21.45 COSMOTE SPORT 1 

Formula 1

Αζερµπαϊτζάν, Αγώνας 15.00 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Premier League) 

Μάντσεστερ Γιουν.– Άρσεναλ 18.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Super League)

Ξάνθη – ΑΕΛ 19.00 Novasports 24

Λαµία - ΠΑΣ Γιάννινα  19.00 Novasports stories

Ολυµπιακός – Παναιτωλικός  19.00 Novasports 4

Κέρκυρα – ΑΕΚ 19.00 Novasports 3

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 19.00 Novasports 3

Ποδόσφαιρο (Primera Division)

Λα Κορούνια – Μπαρτσελόνα 21.45 COSMOTE SPORT 2

OMΑ∆Α ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 28 Απριλίου

Κυριακή 29 Απριλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι µεγάλες 
 εκμεταλλεύσεις  
και τα ισχυρά όπλα 
των μικρών αγροτών

Γιατί η Λακωνία   
γύρισε το παιχνίδι 
στον τομέα της 
αγροτικής παραγωγής

Στις 2 Μαΐου  
η πρώτη εικόνα 
για το πολυετές 
και τη νέα ΚΑΠ 

Ενδιαφέρον για Μασούρα
Μεταγραφικός στόχος οµάδων 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
φαίνεται πως έχει γίνει ο 
22χρονος δεξιός µπακ χαφ της 
ΑΕΛ Γιάννης Μασούρας, ο οποίος 
διανύει µια εξαιρετική χρονιά.  Σε 
άλλα νέα, χωρίς απρόοπτα 
εξελίσσεται η προετοιµασία των  
«βυσσινί» για το παιχνίδι της 
Κυριακής µε αντίπαλο την Ξάνθη 
στα Πήγάδια, το προτελευταίο για 
τo φετινό πρωτάθληµα.

Next Stop Αζερµπαϊτζάν
Με µεγάλο ενδιαφέρον 
αναµένεται το επόµενο γκραν πρι 
της Formula 1 την Κυριακή 29 
Απριλίου στο Αζερµπαϊτζάν. Το 
κακό ξεκίνηµα της Mercedes σε 
συνδυασµό µε την άνοδο της Red 
Bull έχουν δώσει απρόσµενο 
ενδιαφέρον στο πρωτάθληµα, που 
διεκδικεί και η Ferrari. Οι τρεις 
οµάδες µάλιστα µονοπωλούν τις 
νίκες τα τελευταία 100 γκραν πρι. 

Τελικός στο Γουέµπλεϊ
Τσέλσι εναντίον Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ είναι το ζευγάρι του 
τελικού του κυπέλλου Αγγλίας που 
θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου στο 
Γουέµπλεϊ.  Οι «µπλε» του 
Λονδίνου θα βρίσκονται εκεί για 
2η συνεχόµενη χρονιά και 11η 
στην ιστορία τους µετά την 
επικράτησή τους επί της 
Σαουθάµπτον µε 2-0 στον 
ηµιτελικό. Από την πλευρά τους οι 
«κόκκινοι διάβολοι» πέταξαν έξω 
την Τότεναµ µε 2-1 στον άλλον 
ηµιτελικό που έγινε στο Γουέµπλει.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Α 
ύξηση εκτάσεων της τάξης του 10% 
σε όλη τη χώρα αναµένεται στις νέ-
ες σπορές βάµβακος. Για τα φετινά 
βαµβάκια υπήρξαν κάποιες πωλή-

σεις περίπου 8 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
τιµές Ιουλίου, στα επίπεδα 90-91 σεντς ανά λί-
µπρα για καλές ποιότητες.

 Στην ελληνική αγορά κουβεντιάζεται η έλ-
λειψη νερού στη Θεσσαλία για την καλλιέργεια 
σκληρού σίτου. Στη νέα σοδειά διαµορφώνεται 
διαπραγµατευτικά  µια αγορά στα 200 ευρώ/τό-
νος παραδοτέα σε µύλους για καλές ποιότητες. 

 Μείωση της παραγωγής επιτραπέζιων ρο-
δάκινων-νεκταρινιών αναµένεται στην Ισπανία 
καθώς 71.000 στρεµµάτα επηρεάστηκαν από 
τον παγετό Φεβρουαρίου-Μαρτίου.

Φεύγουν με 91 σεντς 
τα φετινά βαμβάκια 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

218

216

214

212

210

208

195 197
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

21/03 29/03 04/04 12/04 19/04 26/04

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

229

179

156

3,03

14,27

119,57

229

179

156

3,01

14,24

115,9

229

179

156

3,03

14,41

112,1

227

180

161,7

3,12

14,43

114,8

227

182

162,5

2,98

14,49

119,0

225

182

163,2

293

14,53

121,9

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

199

83,08

80,74 82,02

83,83
82,74

84,76

195 195 195
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Υπό ιδανικές συνθήκες οι νέες σπορές στο βαµβάκι

250

240
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200

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
84,76

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

182

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200
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180

170

160

150

163,2

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,93

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ

Σε ανοδική τροχιά επέστρεψαν 
οι τιµές των προθεσµιακών 
συµβολαίων Ιουλίου ’18 
στο βαµβάκι.

Σε µικρή πίεση αυτή 
την εβδοµάδα τα ιταλικά 
χρηµατιστήρια για 
το σκληρό σιτάρι. 

Σταθερό, µετά την άνοδο, 
αυτή την εβδοµάδα 
το καλαµπόκι στα 
χρηµατιστήρια της Ιταλίας.  

Σταθερά σε ανοδική πορεία 
οι χρηµατιστηριακές τιµές 
για το κριθάρι βυνοποίησης. 

∆εύτερη εβδοµάδα 
υπό πίεση το έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο στην Ευρώπη 
και στη χώρα µας.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μια αγορά στα 200 ευρώ ο τόνος πα-
ραδοτέα σε µύλους για τις καλές ποι-
ότητες δείχνει αυτές τις µέρες να δια-
µορφώνεται στις πρώτες διαπραγµα-
τεύσεις για τη νέα σεζόν στο σκληρό 
σιτάρι. Κι ενώ η νέα σοδειά εξελίσσε-
ται οµαλά, διατυπώνονται κάποιες α-
νησυχίες για την καλοκαιρία και την 
έλλειψη βροχοπτώσεων που επικρα-
τούν αυτό το διάστηµα στην κεντρική 
Ελλάδα και τον θεσσαλικό κάµπο και 
το κατά πόσο θα επηρεάσουν τις απο-
δόσεις και τις ποιότητες. 

Ωστόσο, το τελευταίο report του USDA, 
που «βλέπει» µείωση στην παγκόσµια 
παραγωγή σιταριού αναµένεται να στη-
ρίξει και τις τιµές του προϊόντος.  Βέβαια, 
µε µια πρώτη µατιά, οι εκτιµήσεις του 
υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ για την 
παραγωγή και ζήτηση αγροτικών προ-
ϊόντων, έκρυβαν ελάχιστες εκπλήξεις 
για το σιτάρι. Ωστόσο εντοπίζεται  ένας 
απαρατήρητος παράγοντας που αφορά 

την αυξηµένη κατανάλωση σιταριού για 
ζωοτροφές, η οποία υπολογίζεται τώρα 
στους 146 εκατ. µετρικούς τόνους, πα-
ρουσιάζοντας µια αύξηση 7% συγκριτι-
κά µε τον µέσο όρο της 5ετίας. Το γεγο-
νός αυτό οφείλεται κυρίως στην ταχύ-
ρυθµη µείωση της προσφοράς συµβα-
τικών ζωοτροφών δηµητριακών. 

Αυξηµένη ζήτηση για ζωοτροφές
Με ένα 19% της παγκόσµιας παραγω-

γής σιταριού να χρησιµοποιείται για ζω-
οτροφές, η προσφορά και η ζήτηση δη-
µητριακών για τη συγκεκριµένη χρήση 
όπως διαµορφώνεται σήµερα, έχει ση-
µαντικές επιπτώσεις στο σιτάρι. Συµπε-
ριλαµβανοµένου του καλαµποκιού, η 
παγκόσµια παραγωγή δηµητριακών για 
ζωοτροφές έπεσε κατά 4% ή κατά 49,9 
εκατ. µετρικούς τόνους από την προη-
γούµενη χρονιά, κάτι που δεν συνέβη 
στην περίπτωση της κατανάλωσης, η ο-
ποία αυξήθηκε κατά 15,1 εκατ. µετρι-
κούς τόνους. Η αυξηµένη ζήτηση και η 
µειωµένη προσφορά συµβατικών ζωο-
τροφών από δηµητριακά θα στερήσει 

για το 2017-2018 από τα τελικά απο-
θέµατα των συγκεκριµένων σιτηρών 
38,8 εκατ. µετρικούς τόνους. Εξαιτίας 
µάλιστα της αυξηµένης ζήτησης ζωο-
τροφών από σιτάρι, οι παγκόσµιες τι-
µές του προϊόντος γνώρισαν κι αυτές 
µια αύξηση τη συγκεκριµένη περίοδο, 
της τάξης  των 9 δολαρίων/µπούσελ.

Οι αγρότες ανά τον κόσµο, λαµ-
βάνοντας υπ όψιν τους την αύξηση 
των τιµών για τις συµβατικές ζωοτρο-
φές από δηµητριακά, εκτιµάται πως 
θα σπείρουν περισσότερο  καλαµπό-
κι, κριθάρι και σόργο κατά το 2018-
2019.  Μάλιστα προβλέπεται πως η 
παγκόσµια παραγωγή σιταριού θα 
µειωθεί για την περίοδο 2018-2019 
κατά 17 εκατ. µπούσελ φτάνοντας 
τους 741 εκατ. µπούσελ.

Στα 20 λεπτά οι πρώτες κουβέντες στο σκληρό
Ανησυχία στο θεσσαλικό κάµπο για τις αποδόσεις λόγω έλλειψης εποχικών βροχοπτώσεων
Στήριγµα στις τιµές του προϊόντος από τη µείωση της παγκόσµιας παραγωγής περιµένει το USDA

H έλλειψη βροχοπτώσεων 
στη Θεσσαλία αρχίζει και 
ανησυχεί κάπως την αγορά 
σκληρού σίτου. Μέχρι 
στιγµής η νέα σοδειά 
εξελίσσεται οµαλά, εντούτοις 
η έλλειψη νερού αυτή την 
εποχή ενδέχεται να 
επηρεάσει τις αποδόσεις 
αλλά και τις ποιότητες. 
Αναφορικά µε πωλήσεις 
αρχίζει να διαµορφώνεται 
µια αγορά για τη νέα σοδειά 
περίπου στα 200 ευρώ ο 
τόνος παραδοτέα σε µύλους 
για τις καλές ποιότητες. Για 
τα φετινά στοκ δεν υπάρχει 
για άλλη µια εβδοµάδα 
κάποια υποσχόµενη τιµή. 
Στην παγκόσµια αγορά, η 
Αλγερία αγόρασε µέσω 
διαγωνισµού 70.000 τόνους 
µεξικάνικα, 100.000 
καναδικά και 35.000 
αµερικανικά σιτάρια στα 
επίπεδα των 290 δολαρίων 
ο τόνος παραδοτέα σε 
λιµάνι τους µε φορτώσεις 
Ιουλίου. 

ΣΤΑ 290 ∆ΟΛΑΡΙΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ΑΓΟΡΑΣΕ Η ΑΛΓΕΡΙΑ

Οι τιµές εξακολουθούν και κινούνται κυρίως 
µεταξύ 82-84 σεντς ανά λίµπρα ανάλογα µε 
τα καιρικά νέα στις ΗΠΑ. Στην αρχή της 
εβδοµάδας, οι τιµές Ιουλίου έσπασαν ανοδικά 
τα 85 σεντς σηµειώνοντας υψηλό εβδοµάδων, 
κατόπιν υπήρξαν ρευστοποιήσεις κερδοσκόπων 
οι οποίες σε συνδυασµό µε την πρόβλεψη των 
µετεωρολόγων για βροχοπτώσεις στο Τέξας 
πίεσαν τις τιµές λίγο κάτω από τα 82 σεντς ανά 
λίµπρα. Σε αυτά τα επίπεδα η αγορά λαµβάνει 
στήριξη από τη ζήτηση των κλωστηρίων και τα 
αφιξάριστα συµβόλαια που έχουν. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι σπορές του ελληνικού βαµβακιού προχωρούν 
σε πολύ ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Όλοι οι 
παράγοντες εκτιµούν ότι η αύξηση των 
εκτάσεων θα κυµανθεί στο 10% πανελλαδικά. 
Αναφορικά µε τα φετινά στοκ, τις τελευταίες 
µέρες υπήρξαν πωλήσεις στην τουρκική αγορά 
σε επίπεδα περίπου 8 σεντς ανά λίµπρα πάνω 
από τις αντίστοιχες χρηµατιστηριακές τιµές του 
Ιουλίου ‘18. Για τη νέα σοδειά δεν υπήρξαν 
νεώτερες πωλήσεις, δεδοµένου ότι η ζήτηση 
έχει ατονήσει λίγο, ενώ οι εκκοκκιστές 
αναµένουν να ολοκληρωθούν οι σπορές. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Μείωση κατά 1% των εκτάσεων µε 
σιτάρι προβλέπεται το 2018-2019.

 USDA
Σβήνουν αποθέµατα 

ανεβάζει τις τιµές η ζήτηση 

ζωοτροφών από σιτάρι

Συνεδρίαση 24/04/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος ‘18 81,51 -2,61

Δεκέμβριος ‘18 77,59 -1,76

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Παρασκευή
20/04

∆ευτέρα
23/04

Τετάρτη
18/04

Τρίτη
24/04

Πέµπτη
19/04

86.00

85.00

84.00

83.00

82.00

81.00

80.00

04/18/2018 82.41
04/09/2018 82.82
04/20/2018 84.73
04/23/2018 84.12
04/24/2018 81.51
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Χωρίς αυξοµειώσεις τόσο στην τιµή όσο και την παραγωγή συνεχίζεται τον τελευταίο µήνα η συγκοµιδή στα πορτοκάλια της ποικιλίας Βαλέντσια. Σε 
πολύ καλά επίπεδα κινούνται σύµφωνα µε το ρεπορτάζ και οι εξαγωγές. Την ίδια στιγµή τα τελευταία της Λάνε – Λέιτ πιάνουν 40 λεπτά το κιλό. 

Την κατάσταση που διαµορφώθηκε στις αρχές του µήνα µε 
την εισαγωγή δασµών που επέβαλε η Κίνα στις ΗΠΑ, προ-
σπαθούν να εκµεταλλευτούν οι Ισπανοί, αφού η νέα οικο-
νοµική διαµάχη ανάµεσα στις δυο υπερδυνάµεις µπορεί να 
εξελιχθεί σε µια τεράστια ευκαιρία για τους παραγωγούς. 
Ανάµεσα στη λίστα µε τα περισσότερα από 120 αγαθά που 
εισήγαγε µέχρι πρόσφατα η Κίνα από τις ΗΠΑ, περιλαµβά-
νονται εσπεριδοειδή από την Καλιφόρνια, για τα οποία ε-
κτιµάται µια αύξηση 15- 20% στην µετά δασµών τιµή. Σηµει-
ωτέον, πέρυσι οι εξαγωγές ισπανικών πορτοκαλιών στην 
Κίνα ήταν διπλάσιες σε όγκο. Όλα αυτά κινητοποίησαν 

την EuroFreshProduce, που έχει αναλάβει την προώθηση 
ευρωπαικών κηπευτικών προϊόντων, να οργανώσει µια έ-
κτακτη συνάντηση µε τον ισπανικό συναιτερισµό «Cítricos 
de Espaňa», προκειµένου να ανοίξει τον δρόµο για τα ισπα-
νικά εσπεριδοειδή στην αχανή Κινεζική αγορά. Να σηµει-
ωθεί, πως εξαιτίας πρακτικών δυσκολιών, την στιγµή αυτή 
µόνο τα πορτοκάλια, τα οποία έχουν ήδη πολύ καλή φήµη 
στην Κίνα, µπορούν να ευνοηθούν από µια τέτοια συµφωνία.

Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο EuroFreshProduce, Όλιβερ 
Χουσµαν, επικρατεί µεγάλη αβεβαιότητα στους Κινέζους ει-
σαγωγείς εξαιτίας της αύξησης των τιµών στα αµερικανικά 
προϊόντα, γεγονός που τους οδηγεί στην αναζήτηση νέων 
επιλογών: «Η Ισπανία µπορεί να προσφέρει υψηλής ποιό-
τητας προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιµές τα οποία επίσης εί-
ναι πιο ασφαλή από τα αµερικανικά, αφού ακολουθούν τις 
ευρωπαϊκές οδηγίες», ανέφερε. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ πρόσηµο συνεχίζεται η 
χρονιά στα πορτοκάλια Βαλέντσια, 
διαβεβαιώνει ο πρόεδρος του συ-
νεταιρισµού Sparta Orange, Πέ-
τρος Μπλέτας. Την περίοδο αυτή 
συγκοµίζονται οι ποικιλίες Βαλέ-
ντσια, τα Λάνε –Λέιτ  και λίγα Ορ-
τανίκ, ωστόσο τον κύριο όγκο της 
παραγωγής αποτελούν τα Βαλέ-

ντσια. Η τιµή παραγωγού κυµαί-
νεται στα 20 λεπτά το κιλό µε την 
παραγωγή να είναι αρκετά καλή 
φέτος. Σύµφωνα µε τον κ. Μπλέ-
τα οι εξαγωγές βρίσκονται σε πο-
λύ καλά επίπεδα, µε κύριους εισα-
γωγείς την Ιταλία, την Ουγγαρία 
και την Ρουµανία. Η συγκοµιδή 
ολοκληρώνεται τέλη Οκτωβρίου.

ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ σύµφωνα µε στοιχεία 
της Κοµισιόν στα 70 ευρώ τα 100κι-
λά διαµορφώθηκε η µέση τιµή για τα 
πορτοκάλια τον µήνα Μάρτιο στην 
Ε.Ε, σηµειώνοντας µια αύξηση της 
τάξης του 28%, πάνω από τον µέσο 
όρο των τελευταίων πέντε ετών. Οι 
τιµές για την Ελλάδα είναι υψηλότε-

ρες από πέρυσι, ωστόσο παρουσία-
σαν µια µικρή πτώση κατά το πρώτο 
τετράµηνο του 2018, φτάνοντας τα 
46ευρώ/100κιλά. Συγκριτικά µε την 
µέση τιµή των τελευταίων 5 ετών, πα-
ρατηρείται µια αύξηση 6%, ενώ συ-
γκριτικά µε τον Φεβρουάριο παρατη-
ρήθηκε µια πτώση της τάξης του 3%.

Η ΑΝΟ∆ΙΚΗ πορεία των τιµών ήταν 
αναµενόµενη και πράγµατι επιβε-
βαιώνεται αφού µέχρι σήµερα, ό-
λα τα κράτη-µέλη που παράγουν 
πορτοκάλια, βλέπουν κάθε µήνα 
τις τιµές των προϊόντων τους να 
σκαρφαλώνουν για τα καλά πάνω 

από τα επίπεδα της πενταετίας. Άλ-
λωστε, ήδη από την αρχή της οικο-
νοµικής χρονιάς η µέση τιµή για 
το πορτοκάλι βρίσκεται σταθερά 
πάνω από τον µέσο όρο της περι-
όδου σύγκρισης, η οποία έχει δια-
µορφωθεί στα 55 ευρώ/100 κιλά.

«Η ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η των πορτοκαλιών 
ποικιλίας Λάνε – Λέιτ, που ξεκίνη-
σε πριν από περίπου δύο µήνες, 
είναι τώρα στο τελείωµα. Οι τιµές 
κυµαίνονται στα 40 λεπτά το κιλό 
µε µικρές αποκλίσεις, ενώ τα τε-
λευταία δύο χρόνια  βρίσκονται α-
νάµεσα στα 40 – 50 λεπτά το κιλό. 
Οι εξαγωγές πάνε επίσης καλά. Τα 

Oρτανίκ, όσον αφορά τις τιµές ξεκί-
νησαν από τα 25 – 30 λεπτά το κι-
λό και σήµερα έχουν πέσει στα 20 
λεπτά. Πρόκειται για µια ποικιλία 
που στο σύνολό της σχεδόν εξάγε-
ται, καθώς στην Ελλάδα, λόγο της 
ιδιοµορφίας της (σκληρό πορτοκά-
λι) δεν προτιµάται από τους κατα-
ναλωτές», αναφέρει ο Π. Μπλέτας.

Η ΞΗΡΑΣΙΑ που έπληξε αρκετές περι-
οχές της Νότιας Ευρώπης και στην 
περίπτωση της Ελλάδας την Κρή-
τη, επηρέασε µέχρι ένα βαθµό την 
τωρινή κατάσταση της αγοράς. Η Ι-
ταλία φαίνεται πως ανακάµπτει α-
πό την ξαφνική πτώση των τιµών 
που έγινε τον Ιανουάριο εξαιτίας 

των άσχηµων καιρικών συνθηκών, 
µε την τιµή για τα πορτοκάλια να 
διαµορφώνεται στα 90 ευρώ /100 
κιλά, µια διαφορά 21% πάνω από 
τον µέσο όρο της τελευταίας 5ετίας. 
Στην περίπτωση της Ισπανίας και 
της Πορτογαλίας, η αύξηση αυτή 
άγγιξε το 41% και 43% αντίστοιχα. 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ των δυσµενών καιρικών 
συνθηκών σε ΗΠΑ, Βραζιλία και Ε.Ε, 
η παγκόσµια προµήθεια πορτοκα-
λιών που φτάνουν στο ράφι για ά-
µεση κατανάλωση αναµένεται να 
σηµειώσει µια πτώση της τάξης του 
7,5% συγκριτικά µε την περσινή σε-

ζόν σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουρ-
γείου Γεωργίας των ΗΠΑ και σχετι-
κή έκθεση της Κοµισιόν (µήνα Μάρ-
τιο). Η ζήτηση για πορτοκάλια πα-
ρουσιάζει συνεχή αύξηση τα τελευ-
ταία χρόνια, καθιστώντας τα εξαιρετι-
κά δηµοφιλή στις ασιατικές αγορές.

Η σύγκρουση ΗΠΑ – Κίνας 
ευνοεί τα ισπανικά πορτοκάλια
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΙΣΠΑΝΙΑ
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Με βάση τα 20 λεπτά συνεχίζεται η συγκοµιδή Βαλέντσια

Ε.Ε ΕΛΛΑ∆Α ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

70

128%
106%

141%
121%

143%

46

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΤΙΜΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΕΥΡΩ/100ΚΙΛΑ ΚΑΙ % ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

90

48

67



www.agronews.gr

B1 |  23
Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Απριλίου 2018

COCA-COLA: Καλύτερα των 
εκτιµήσεων τα έσοδα τριµήνου 
λόγω της υψηλότερης ζήτησης για 

την Coke Zero Sugar και τις νέες 
γεύσεις της Diet Coke. Τα καθαρά κέρδη 
στα 1,37 δισ. δολάρια, στο α’ τρίµηνο που 
έληξε στις 30 Μαρτίου, από τα 1,18 δισ. 
δολάρια ή 27 σεντς ανά µετοχή πέρυσι.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Στις 20 Ιουνίου η ετήσια 
τακτική γενική συνέλευση των µετόχων, στις 
25 του ίδιου µήνα η αποκοπή δικαιώµατος 
µερίσµατος χρήσεως 2017, στις 26 ο 
προσδιορισµός δικαιούχων και στις 2 
Ιουλίου η καταβολή του.

BARILLA HELLAS Η εξωστρέφεια 
ισχυροποιεί την κερδοφορία της 
εταιρείας για τρίτη συνεχή χρονιά, 
καταγράφοντας αύξηση κερδών προ 
φόρων κατά 21%, ενισχυµένο κύκλο 
εργασιών, σταθερά άνω των 70 εκατ. 
ευρώ, περαιτέρω διεύρυνση των 
µεριδίων αγοράς και αναβάθµιση του 
ρόλου της Ελλάδας.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL: Η 
καπνοβιοµηχανία ανακοίνωσε καθαρά 
κέρδη στα 1,556 δισ. δολάρια ή 1 δολάριο 
ανά µετοχή στο α’ τρίµηνο, χαµηλότερα 
από τα 1,590 δισ. δολάρια ή 1,02 δολάρια 
ανά µετοχή πέρυσι.
 
PERNOD RICARD: Η γαλλική εταιρεία 
ποτών ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις γ’ 
τριµήνου υποχώρησαν ελαφρώς κατά 
0,5% στα 1,98 δισ. ευρώ λόγω κυρίως 
των δυσκολιών στην Ισπανία και Γαλλία 
και τη Ρωσία.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ο Αµερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ 
κατέφυγε στο Twitter αργά την περασµέ-
νη εβδοµάδα για να κατηγορήσει φαι-
νοµενικά τον ΟΠΕΚ πως φέρνει τεχνη-
τά τις τιµές σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η 
πραγµατικότητα είναι ότι ο λόγος που η 
τιµή ενός βαρελιού πετρελαίου φλερτά-
ρει µε το επίπεδο των 70 δολαρίων δεν 
έχει να κάνει µε τον ΟΠΕΚ όσο µε τη ζή-
τηση, γράφει το Bloomberg. «Υπάρχει έ-
νας κανόνας σχετικά µε τα εµπορεύµα-
τα που οι άνθρωποι ξεχνούν, ότι αγορά-
ζονται και δεν πωλούνται. Οι επόµενες 
κινήσεις στις τιµές του πετρελαίου είναι 
απίθανο να σφυρηλατηθούν από τα χέ-
ρια του ΟΠΕΚ, αντ’ αυτού θα εξαρτώνται  
από τη δύναµη των καταναλωτών ΗΠΑ 

και την υγεία της παγκόσµιας οικονοµί-
ας.», αναφέρει το άρθρο.

Στο µεταξύ, λίγο µετά το Washington 
Club και µία µόλις ηµέρα πριν από το ά-
τυπο Eurogroup στη Σόφια που θα δεί-
ξει την πορεία των συζητήσεων για την 
έξοδο της χώρας «από τα µνηµόνια», ο 
Ζαν Κλόντ Γιούνκερ βρέθηκε την Πέµπτη 
στην Αθήνα εκπέµποντας θετικά µηνύ-
µατα για το χρέος και τη συµφωνία για 
την µεταµνηµονιακή εποπτεία. 

Την ίδια ώρα, τη δηµιουργία ενός µηχα-
νισµού ελάφρυνσης του ελληνικού χρέ-
ους που θα ενεργοποιείται µόνον αν η Ελ-
λάδα τηρεί τις δηµοσιονοµικές της, µετά 
το τέλος του προγράµµατος, υποστηρίζει 
το γερµανικό υπουργείο Οικονοµικών. 

Υψηλή εποπτεία
 Η ζήτηση ανεβάζει το πετρέλαιο όχι ο ΟΠΕΚ
 Αυστηρή γραμμή Βερολίνου για το χρέος

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
835.8

 

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
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840
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Πέµπτη 26/04 

Τρίτη
24/04

Τετάρτη
25/04

Πέµπτη
26/04

Παρασκευή
20/04

∆ευτέρα
23/04

Top Movers
 Ευρώ  Μεταβολή %
ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,2680 22,94%
ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΑΕ 7,5000 16,28%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 2,2000 10,00%
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. ΒΙΟΜ. ΜΑΡΜ. 3,9200 9,80%
ΓΕΚΕ Α.Ε. 5,4500 9,00%
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 0,4800 - 20,00%
Α. ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) 0,0805 - 12,02% 

Α. ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΠ)  0,0780 - 9,83%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,1770 - 9,69%
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,1900 - 9,52%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 24,227.96 + 1,34 %
 NASDAQ Comp 7.097,25 + 1,35 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.506,86 + 0,60%
Λονδίνο FTSE 100 7.421,43 + 0,57%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.500,47 + 0,63%
Παρίσι CAC-40 5.453,58 + 0,74%
Ζυρίχη SMI 8.835,03 + 1,08 %
Τόκιο NIKKEI-225 22.319,61 + 0,47%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 13.12.17
ΕΚΤ Βασικό 0,00 10.03.16
 Καταθέσεων -0,40 16.03.16
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,50 02.11.17
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 01.02.16
ΕΛΒΕΤΙΑ 3M Libor (εύρος) -0,74 13.02.17
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M -0,19 13.02.18
 EURIBOR -1M -0,36 13.02.18

Deutz-Fahr Agrotron

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μην χάσετε 
  το τεύχος 

Μαΐου

Deutz-Fahr Agrotron
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ



Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Απριλίου 2018Agrenda MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑB2 | 24

Οι διάφορες περιπτώσεις παράλληλης 
ασφάλισης για τα αγροτικά εισοδήματα

Ι
διοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων, που είναι πα-
ράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.

Ενώ καταρχήν προβλεπόταν απαλλαγή από τον 
Ο.Α.Ε.Ε, και ασφάλιση στον Ο.Γ.Α, το δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 3 του άρθρου 40 διαγράφτηκε: «3. Το 

δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρ-
θρου 40 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) α-
παλείφεται.» µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 1 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 
185/30-09-2016) από τη δηµοσίευ-
ση του νόµου στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, ήτοι από 30/09/2016, 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ιδί-
ου νόµου. 

Το εδάφιο που διαγράφηκε όριζε 
τα εξής: «Το αυτό ισχύει αναλογικά 
και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών 
καταλυµάτων των παραγράφων 1 και 
2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 
118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10), ό-
πως ισχύουν, και γενικά όλων των 
κυρίων και µη κυρίων καταλυµά-
των µε το ειδικό σήµα λειτουργίας 
του EOT δυναµικότητας έως και πέ-
ντε (5) δωµατίων, σε ολόκληρη την 
Επικράτεια, καθώς και για τους ιδιο-
κτήτες τουριστικών καταλυµάτων των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 

του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10), 
όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και µη κυ-
ρίων καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του 
EOT δυναµικότητας από έξι (6) µέχρι και δέκα (10) δω-
µατίων, σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα 
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 58 
του ν. 4144/2013.»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ το προηγούµενο κα-
θεστώς Ν. 3846/2010 Εγγυήσεις 
για την εργασιακή ασφάλεια και 
άλλες διατάξεις (η πιο πρόσφα-

τη Κωδικοποίηση, έγινε µε τον νόµο 4331/2015 στις 
2/7/2015), ίσχυαν τα εξής: Άρθρο 25. Θέµατα O.A.E.E.- 
Ο.Γ.Α.: «5. Οι ιδιοκτήτες έως και 10 ενοικιαζόµενων 
δωµατίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωµένων δι-
αµερισµάτων έως και 10 δωµάτια, σε όλη την επικρά-
τεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Ε-
φόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απα-
σχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή 
το ∆ηµόσιο ή λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήπο-
τε ασφαλιστικό οργανισµό ή το ∆ηµόσιο, δεν υπάγο-
νται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισµούς.

Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόµενων δω-
µατίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωµένων διαµε-
ρισµάτων έντεκα (11) και άνω δωµατίων, σε περιοχές 
της περίπτωσης 1.α), υπάγονται από 1.1.2007 στην υ-
ποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο µέσος ό-
ρος των εισοδηµάτων των τριών (3) πρώτων ετών από 
τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκ-
καθαριστικά σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος της αρ-
µόδιας ∆.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε 
ισχύοντος ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ».

Συµπερασµατικά σύµφωνα µε τα παραπάνω, όποιος 

αγρότης έχει και ενοικιαζόµενα δωµάτια, τότε: 
Εάν έχει έως πέντε (5) δωµάτια, παραµένει ασφαλι-

σµένος στον ΟΓΑ και µπορεί να ασκήσει την δραστη-
ριότητα των ενοικιαζόµενων δωµατίων.

Εάν έχει από 6-10 δωµάτια τότε -προκειµένου να 
µπορεί να ασκήσει τη δραστηριότητα των ενοικιαζό-
µενων δωµατίων- θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαίω-
ση από το ΚΕΠΠΥΕΛ ότι είναι εγγεγραµµένος στο Μη-
τρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων, την ο-
ποία προσκοµίζουν στον τέως Ο.Α.Ε.Ε., από τον οποίο 
θα λάβουν απαλλαγή από την ασφάλιση. ∆ιαφορετικά 
ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ και αντι-
µετωπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν.4386/16 
(παράλληλη ασφάλιση).

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 36 , του Ν. 4387/2016, Πα-
ράλληλη ασφάλιση: « 1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως 
του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποί-
ους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών 
διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισ-
σότερους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς 
ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλ-
λουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελµατική δραστη-
ριότητα τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, ό-
πως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόµο. Στην 
περίπτωση αυτή για τις πλέον της πρώτης αναληφθεί-
σες επαγγελµατικές δραστηριότητες δεν εφαρµόζεται 
η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης µηνιαίας ασφαλι-
στικής εισφοράς.  Για παράδειγµα, έµπορος ασφαλισµέ-
νος στον ΟΑΕΕ, ο οποίος έχει παράλληλα και αγροτικά 
εισοδήµατα, θα καταβάλλει ΕΦΚΑ/ΟΓΑ µε βάση τα δη-
λωθέντα καθαρά αγροτικά εισοδήµατα της προηγού-
µενης χρονιάς. Αν έχει δηλαδή 1.000 ευρώ αγροτικό 
εισόδηµα, η ασφαλιστική εισφορά θα υπολογιστεί και 
θα καταβάλλει συνολικά στο έτος 1000 Χ 23,10% = 231 
ευρώ και όχι 1.142 ευρώ (95,18 ευρώ / µήνα) που εί-
ναι η ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά.

Εισφορές
Όσοι έχουν παράλληλη 
ασφάλιση καταβάλλουν 
για κάθε δραστηριότητα 

τις εισφορές

Έως 5 δωµάτια
Εάν ασφαλισµένος στον 
ΟΓΑ έχει πέντε δωµάτια, 
µπορεί να ασκήσει τουρι-

στική δραστηριότητα

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)

Συµπληρωµατικές λόγω επιδοτήσεων
Οι επιδοτήσεις θα πρέπει να φορολογούνται 

στο έτος που εισπράττονται. ∆ιότι τότε 
αποκτούν σηµασία γι’ αυτόν που τις 

εισπράττει, γιατί θα ησυχάσουµε επιτέλους 
από τις συµπληρωµατικές δηλώσεις και 

επειδή µε τον τρόπο αυτό θα αποτυπώνονται 
όλες στη φορολογία και δεν θα 

αποκρύπτονται όπως γίνεται τώρα. 

Νόµος 4492/17: 
εξόφληση σε 60 ηµέρες
Οι παραγωγοί που πουλάνε τα νωπά και 
ευαλλοίωτα προϊόντα θα πρέπει να 
εξοφλούνται εντός 60 ηµερών από την 
έκδοση του τιµολογίου. Το γεγονός ότι δεν 
έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρµα ανάρτησης 
των παραστατικών πώλησης και των 
αποδεικτικών εξόφλησης δεν αναιρεί την 
υποχρέωση εξόφλησης εντός 60 ηµερών.





ΤOY  ΒΑΣΙΛΗ ΝΑΝΗ 
nanis@agronews.gr

Την πρόθεσή της να στηρίξει την καλ-
λιέργεια των ψυχανθών δείχνει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, µέσω της δηµιουρ-
γίας του προγράµµατος TRUE project, 
που µετρά ήδη έναν χρόνο ύπαρξης 
και δραστηριοποιείται στα πλαίσια του 
HORIZON 2020. Το πρόγραµµα παρου-
σιάστηκε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια 
της Πανευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης για 
τα Ψυχανθή, που έλαβε χώρα την Παρα-
σκευή 20 Απριλίου στο Γεωπονικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών. 

Η ύπαρξη τέτοιων προγραµµάτων δεν 
µπορεί παρά να σχετίζεται µε τα σενά-
ρια που θέλουν την ΕΕ να «σηκώνει το 
φρένο» από τις συνδεδεµένες καλλιέρ-
γειες, µετά το κάλεσµα που απεύθυνε 
τον προηγούµενο µήνα για διαβούλευ-
ση σχετικά µε την προοπτική ανάπτυ-
ξης ενός πανευρωπαϊκού σχεδίου για 
τον τοµέα πρωτεϊνούχων καλλιεργει-
ών. «Αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη κα-
ταναλώνουµε πολλά ψυχανθή, αλλά το 
70% εξ αυτών είναι εισαγόµενα, κυρίως 
από την Αµερική.  Η αναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών µε σκοπό τη µείωση αυ-
τού του ποσοστού είναι ο απώτερος σκο-

πός του TRUE project. Για να το πετύ-
χουµε στοχεύουµε στην καλύτερη 

ενηµέρωση παραγωγών, κατανα-
λωτών και εµπόρων, από κοινού 
µε την τροποποίηση της ευρωπα-
ϊκής νοµοθεσίας που διέπει την 
καλλιέργεια ψυχανθών, έτσι ώ-
στε να υπάρχει µεγαλύτερο κέρ-
δος για τους παραγωγούς». Με 
τα λόγια αυτά συνόψισε σε δη-
λώσεις του στην Agrenda, ο καθη-

γητής  Pietro Iannetta από το Ινστι-
τούτο James Hutton της Σκωτίας και 

συντονιστής του προγράµµατος, τους 
σκοπούς του TRUE project.

Πάντα οικονοµικά βιώσιµες µονάδες
Από την πλευρά του, ο καθηγητής του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
συντονιστής της συνδιάσκεψης, ∆ηµή-
τρης Σάββας στάθηκε περισσότερο στην 
ανάγκη που υπάρχει «οι καλλιέργειες να 
είναι φιλικές προς το περιβάλλον αλλά 
και οικονοµικά βιώσιµες. Η αύξηση της 

παραγωγής πρέπει να συνδυάζεται και 
από παράλληλη αύξηση της κατανάλω-
σης, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινης κατα-
νάλωσης, όσο και ζωοτροφών, ώστε να 
υποστηριχθεί αυτή η παραγωγή µε ικα-
νοποιητικές τιµές. Για το µέλλον πάντως 
είµαι αισιόδοξος καθώς αυξάνεται η συ-
νειδητοποίηση του κόσµου όσον αφο-
ρά τη διατροφική αξία των ψυχανθών, 
αλλά κυρίως φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει αντιληφθεί τις δυνατότητες 
αυτών των φυτών και τα υποστηρίζει». 

Έλαµψαν δια της απουσίας 
τους οι παραγωγοί

Στην εκδήλωση παρουσίασαν τις µε-
λέτες τους Έλληνες επιστήµονες, αλλά 
και άλλοι από Γαλλία και Σκωτία, ενώ 
αρνητική εντύπωση έκανε η πλήρης α-
πουσία παραγωγών. Στο γεγονός αυ-
τό ίσως έπαιξε ρόλο και το ότι όλη η 
συνδιάσκεψη διεξήχθη στα αγγλικά. 
Μοναδική εξαίρεση ο Γιάννης Μητρό-
πουλος, εκπρόσωπος της Οµάδας Πα-
ραγωγών ∆ΙΚΟΤΥΛΟΝ, από τον Φενεό 
ορεινής Κορινθίας, που παρουσίασε 
τους τρόπους καλλιέργειας των φασο-
λιών-βανίλιες της περιοχής, τα οποία 
η Ε.Ε. έχει αναγνωρίσει ως ΠΟΠ-ΠΓΕ α-
πό το 2012. Σηµαντικό θετικό αντίκτυ-
πο είχε για την ελληνική καλλιέργεια 
ψυχανθών η µεταστροφή της ευρωπα-
ϊκής πολιτικής και τα όσα εφαρµόστη-
καν µε την ΚΑΠ, σύµφωνα µε τον ∆η-
µήτρη Βλαχοστέργιο του ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα. Η χώρα µας επιλέγοντας να συ-
µπεριλάβει τα ψυχανθή στις συνδεδε-
µένές κατάφερε να αυξήσει την ποσό-
τητα και την ποιότητα.   

TRUE project 
για τα ψυχανθή 
δουλεύει η Ευρώπη
Το πρόγραμμα μέσω του Horizon 2020 παρουσιάστηκε 
στην Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη στο Γεωπονικό

Η αύξηση της κατανάλωσης και το µεγάλο 
ποσοστό εισαγωγών (70%) δηµιουργούν 
ευκαιρίες για τους παραγωγούς. 

70%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ΨΥΧΑΝΘΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

70% 30% 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΛΛΑ∆Α

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Ε.Ε.

60% 40% 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ευκαιρίες για τους 
παραγωγούς λόγω της 
αυξηµένης κατανάλωσης
Την ύπαρξη έντονης τάσης για 
άνοδο της κατανάλωσης των 
ψυχανθών στην Ε.Ε τα τελευταία 
χρόνια υπογράµµισαν αρκετοί από 
τους οµιλητές, γεγονός που 
δηµιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες 
για τους παραγωγούς. «Την 
τελευταία πενταετία παρατηρείται 
τάση για αύξηση της κατανάλωσης, 
όµως το ισοζύγιο µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής παραγωγής και των 
εισαγωγών από άλλες ηπείρους 
παραµένει αρνητικό. Έτσι,  
δηµιουργούνται ευκαιρίες για τους 
παραγωγούς, που εάν στηριχθούν 
κατάλληλα µπορούν να αναπτύξουν 
βιώσιµες εκµεταλλεύσεις» ανέφερε 
στην παρουσίασή του ο κ. Pietro 
Iannetta. «Επίσης θα πρέπει να 
προάγουµε ποικιλίες, πιο 
προσαρµοσµένες στο περιβάλλον, 
µε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις 
ασθένειες και τους 
µικροοργανισµούς» πρόσθεσε.
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Στην γερμανική Zertus το 
45% των μετοχών της Gaea

 Φήμες τα περί εξαγοράς από τον όμιλο Παντελιάδη, λέει ο Κεφαλογιάννης
 Πριν λίγους μήνες η επιχείρηση προχώρησε σε ρύθμιση των δανείων της

ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
diamantopoulos@agronews.gr

Για τις αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Gaea, τη στιγµή που πληθαίνουν οι φήµες για 
εξαγορά της εταιρείας από τον όµιλο Παντε-
λιάδη, µίλησε στην Agrenda o ιδρυτής της ε-
ταιρείας,  Άρης Κεφαλογιάννης. Ο επιχειρηµα-
τίας που τα τελευταία χρόνια µέσω της εταιρεί-
ας του δραστηριοποιείται στις εξαγωγές ελληνι-
κού ελαιολάδου  θέλησε να διαψεύσει την φη-
µολογία για πώληση του πλειοψηφικού πακέ-
του της Gaea σηµειώνοντας: «δεν ισχύει ότι η 
Gaea πέρασε σε κάποιο άλλο ελληνικό ή ξένο 
επιχειρηµατικό fund. Αυτό που ισχύει είναι ό-
τι ένας εκ των µετόχων µας και συγκεκριµένα 
η γερµανική εταιρεία Zertus που είχε επενδύ-
σει σε εµάς από το καλοκαίρι του 2015 και εί-
χε ένα µετατρέψιµο οµολογιακό, προχώρησε 
στην µετατροπή του, αυξάνοντας το ποσοστό 
των µετοχών της. Ωστόσο, θα πρέπει να ξεκα-
θαρίσουµε ότι το ποσοστό αυτό ήταν µη πλει-

οψηφικό και παραµένει µη πλειοψηφικό». Σε 
ερώτηση µας σχετικά µε την διαφοροποίηση 
του ποσοστού αυτού ο κ. Κεφαλογιάννης µας 
έκανε γνωστό ότι από 10% ανήλθε στο 45% χα-
ρακτηρίζοντάς το «µια σηµαντική αλλαγή αλ-
λά όχι εξαγορά». 

Όσον αφορά τον ρόλο του ίδιου στην επιχεί-
ρηση, µας τόνισε πως εκτός του ότι παραµένει 
κύριος µέτοχος, πλέον έχει αναλάβει διευθύνων 
σύµβουλος στο κοµµάτι των πωλήσεων στην 
Αµερική ενώ υπάρχει και ένας νέος συνεργά-
της (γερµανικής καταγωγής ο οποίος ζει στη 
χώρα µας) που… τρέχει την Gaea στην Ελλάδα. 

Τέλος, να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το ρε-
πορτάζ, η επιχείρηση πριν λίγους µήνες προ-
χώρησε σε ρύθµιση µέρους του δανεισµού της, 
εξασφαλίζοντας πρόσθετες «ανάσες» για την 
υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού της, 
ο οποίος αναπτύσσεται µε την παραγωγή και 
διάθεση βιολογικών ελιών σε σακουλάκι χω-
ρίς άλµη και εντονότερη δραστηριότητα στην 
κατηγορία των προϊόντων healthy snacking.

Πρόγραµµα περικοπής κόστους δροµολογεί ο 
γαλακτοκοµικός συνεταιριστικός κολοσσός Arla 
Foods, για να εξοικονοµήσει 400 εκατ. ευρώ (493,5 
εκατ. δολάρια) µέχρι τα τέλη του 2020. Η κίνηση 
αυτή έρχεται λόγω των πιέσεων που δέχεται η βρε-
τανική λίρα µετά την απόφαση του Ηνωµένου Βα-
σιλείου να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος, η Arla αναµέ-
νει να επιστρέψει περίπου 300 εκατ. ευρώ στους α-
γρότες, ενώ επιπλέον έσοδα θα επανεπενδύονται 
στην εταιρεία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δα-
νέζικος όµιλος. «Η κίνηση έρχεται ως αποτέλεσµα 
έκθεσης της εταιρείας στο βρετανικό νόµισµα και 
των δυσµενών εξελίξεων στις αγορές εµπορευµά-

των», λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Arla.
Η εταιρεία, µε έδρα τη ∆ανία, αύξησε πέρυσι τις 

πωλήσεις της κατά 8% στα 10,3 δισ. ευρώ, µε το ένα 
τέταρτο της αγοράς να αφορά τη Βρετανία, όµως 
δέχθηκε χτύπηµα περίπου 150 εκατ. ευρώ, κυρί-
ως λόγω της εξασθένησης της λίρας. 

Η επιχείρηση - που ανήκει σε 11.200 αγρότες 
στη ∆ανία, τη Σουηδία, τη Γερµανία, τη Βρετανία, 
το Λουξεµβούργο, τις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο 
– ανταγωνίζεται τους γίγαντες τροφίµων όπως η 
Danone και η Nestle. Το πρόγραµµα, αναµένεται 
να οδηγήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας µετα-
ξύ των περίπου 19.000 υπαλλήλων της Arla, πα-
ρόλο που ο ακριβής αριθµός παραµένει ασαφής.

Περικοπή κόστους με επιστροφή 300 εκατ. 
σε αγρότες λόγω Brexit από την Αrla Foods

Χωρίς αλλαγές µετά τις 
εκλογές η Π. Πετρόπουλος 

Συγκροτήθηκε σε σώµα στις 20 
Απριλίου το νέο διοικητικό συµβούλιο της 

Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, µε πενταετή θητεία, 
ως εξής: Πρόεδρος: Mιχάλης Μιχαλούτσος, 
αντιπρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος: Ιωάννης 
Πετρόπουλος και µη εκτελεστικά µέλη Ευστάθιος 
Παπαγεωργίου, Νικόλαος Εµπέογλου, Ιωάννης 
Φιλιώτης, Γιώργος ∆ράκος, Γιάννης Κατσουρίδης, 
Στέφανος Μάνος, Μιχάλης Οικονοµάκης. 

Σε τροχιά η µονάδα παραγωγής 
της Elbisco στη Χαλκίδα
Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης 
µονάδας παραγωγής φρυγανιάς της εταιρείας 
ELBISCO στη Χαλκίδα, µετά την ολοκλήρωση 
σχετικής επένδυσης ύψους 20 εκατ. Μάλιστα, 
όπως ειπώθηκε στα εγκαίνια της νέας µονάδας, 
«η νέα εποχή της εταιρείας σηµατοδοτείται από 
την υιοθέτηση ενός νέου οράµατος και εταιρικής 
ταυτότητας και από επιχειρηµατικές κινήσεις».

Η ασιατική µπύρα Tiger εκτόξευσε 
τις πωλήσεις της Heineken
Η ισχυρή ζήτηση για την Tiger της Heineken στην 
Ασία βοήθησαν τη δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία 
ζυθοποιίας παγκοσµίως να ξεπεράσει τις 
επιπτώσεις του κρύου καιρού στην Ευρώπη, το 
πρώτο τρίµηνο της χρονιάς. Οι παραγγελίες 
µπύρας αυξήθηκαν 4,3% αυτό το διάστηµα, για 
την εταιρεία µε έδρα το Άµστερνταµ, και ήταν 
καλύτερες από τις εκτιµήσεις των αναλυτών 
που έκαναν λόγο για ενίσχυση ύψους 4,1%. 

Αύξησε το ποσοστό 
της στη Gaia από 
10% στο 45% η 
Zertus.

Η δανέζικη εταιρεία αύξησε 
πέρυσι τις πωλήσεις της 

κατά 8% στα 10,3 δισ. 
ευρώ, µε το ένα τέταρτο 
της αγοράς να αφορά τη 
Βρετανία, όµως δέχθηκε 

χτύπηµα περίπου 150 εκατ. 
ευρώ, κυρίως λόγω της 
εξασθένησης της λίρας.

ΝΕΑ
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Mπαίνει στα φουντούκια 
Οκτώβρη η Wonderplant

  Η επιλογή της καλλιέργειας έρχεται να «κουμπώσει» με τις αυξημένες 
ανάγκες της Chipita στην παραγωγή των σοκολατούχων κρουασάν

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μετά την υδροπονική ντοµάτα, στο φου-
ντούκι και στο καρύδι. Η Wonderplant εί-
ναι έτοιµη να κάνει το επόµενο βήµα και 
να διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτή-
των της και στο χώρο των δενδρωδών καλ-
λιεργειών, ενώ την ίδια στιγµή επενδύει 
και στο κύριο αντικείµενο, την υδροπο-
νική ντοµάτα, µε µια νέα επένδυση για 
την επέκταση των υφιστάµενων θερµο-
κηπιακών της εγκαταστάσεων, στην πε-
ριοχή της Πετρούσας ∆ράµας.

Η ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυ-
λακίου, ταυτόχρονα και µε τον εµπλου-
τισµό του, είναι ειληµµένη απόφαση και 
µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους τα σχέ-
δια θα έχουν «µετουσιωθεί» σε, επιπλέ-
ον, τουλάχιστον 140 στρέµµατα µε ντο-
µάτα και νέες καλλιέργειες.

«∆ιαθέτουµε µια έκταση γύρω στα 100 
στρέµµατα δίπλα στο χώρο του θερµοκη-
πίου, την οποία θα αξιοποιήσουµε φυτεύ-
οντας δέντρα», είπε στην Agrenda ο διευ-
θύνων σύµβουλος της Wonderplant, Θέ-
µης Μακρής, προσθέτοντας ότι «η ιδέα που 
έχει πέσει στο τραπέζι είναι να την εκµε-
ταλλευτούµε για την καλλιέργεια φουντου-
κιάς και κατά πάσα πιθανότητα καρυδιάς».

Οι πρώτες φυτεύσεις έχει αποφασι-
στεί να γίνουν τον προσεχή Οκτώβριο, 
ενώ η αναλογία ως προς την έκταση που 
θα καλύψουν οι φουντουκιές κι οι κα-
ρυδιές, είναι κάτι που θα οριστικοποιη-
θεί στο διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι 
το ερχόµενο φθινόπωρο.

Η επιλογή του φουντουκιού έγινε α-
φενός γιατί η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ελ-
λειµµατική σε αυτή την καλλιέργεια, αλ-
λά και διότι, αφετέρου, µπορεί να «κου-
µπώσει» µε τις αυξηµένες ανάγκες που έ-
χει η Chipita, η οποία ελέγχει το 14% της 

Wonderplant, στην πα-
ραγωγή των σοκολα-
τούχων κρουασάν, στη 
λογική της συνέργειας µε-
ταξύ των δύο επιχειρηµατικών 
σχηµάτων, χωρίς να αποκλείονται 
και άλλες εγχώριες και µη µεταποιητι-
κές βιοµηχανίες. Ανάλογο είναι το σκε-
πτικό και σε σχέση µε την επιλογή της 
καλλιέργεια της καρυδιάς.

«∆εν το κάνουµε γιατί είχαµε έναν 
χώρο και δεν θέλαµε να κάθεται, αλλά 
γιατί είναι ενσυνείδητη επιδίωξή να α-
σχοληθούµε ακόµη περισσότερο µε τον 
γεωργικό τοµέα», επισήµανε ο κ. Μα-
κρής, διευκρινίζοντας πως η επένδυση 
στην καλλιέργεια των δενδρωδών δεν 
θα είναι ιδιαίτερα µεγάλη.

Στο βασικό αντικείµενο δραστηριότητας, 
αντιθέτως, η Wonderplant έχει σε εξέλιξη 
επένδυση της τάξης των 8 εκατ. ευρώ, µέ-
σω της οποίας θα προστεθούν, στο υφι-
στάµενο θερµοκήπιο, άλλα 40 στρέµµα-
τα, ανεβάζοντας τη συνολική έκταση της 
εγκατάστασης στα 160 στρέµµατα.

«Με την προσθήκη του νέου τµήµατος 
της θερµοκηπιακής υποδοµής, που θα 
είναι έτοιµη περί το ∆εκέµβριο του 2018, 
η παραγωγική δυναµικότητά µας σε ντο-
µάτα θα φτάσει στους περίπου 10.000 
τόνους, από τους σχεδόν 7.500 τόνους, 
που κυµαίνεται σήµερα», διευκρίνισε ο 
συνοµιλητής µας, προσθέτοντας πως µε 
το εν εξελίξει επενδυτικό των 8 εκατ. ευ-
ρώ, η συνολική επένδυση που έχει υλο-
ποιηθεί από το σχήµα στην Πετρούσα της 
∆ράµας, θα φτάσει στα 40 εκατ. ευρώ.

Με την αύξηση της παραγωγής η εται-
ρεία θα µπορεί να ανταποκριθεί αποτε-
λεσµατικότερα στην αυξηµένη ζήτηση 
που εκδηλώνεται στην εγχώρια αγορά, 
κυρίως κατά τις περιόδους της υψηλής 
τουριστικής κίνησης.

Στα πλάνα 3-5 νέες 
µονάδες επενδυτικής
αξίας 150 εκατ. ευρώ
Στο σχεδιασµό των µετόχων της Wonderplant 
εξακολουθεί να περιλαµβάνεται η εκτέλεση ενός 
πολύ µεγαλύτερου επενδυτικού προγράµµατος, 
της τάξης των 150 εκατ. ευρώ και πλέον, για 
τη δηµιουργία 3-5 µονάδων υδροπονικής 
καλλιέργειας ντοµάτας στη Βόρεια Ελλάδα, µόνο 
που προς το παρόν το συγκεκριµένο project, όπως 
τονίζεται από τον διευθύνοντα σύµβουλο της 
Wonderplant δεν έχει ωριµάσει ακόµη, ώστε να 
µπει σε τροχιά υλοποίησης. Αναφορικά µε την 
πορεία των µεγεθών της εταιρείας κατά τη χρήση 
του 2017, τα στοιχεία θα δηµοσιοποιηθούν στις 
επόµενες ηµέρες, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν 
πως ο κύκλος εργασιών της αναµένεται να 
κυµανθεί στα επίπεδα των 16 εκατ. ευρώ και 
συνοδεύεται για µια ακόµη χρονιά µε κερδοφορία.

Η Wonderplant έχει σε εξέλιξη 
επένδυση 8 εκατ. ευρώ, για 
να προστεθούν, στο υπάρχον 
θερµοκήπιο, άλλα 40 στρέµµατα, 
φτάνοντας τα 160 στρέµµατα.

Με προσθήκη του νέου τµήµατος 
της θερµοκηπιακής υποδοµής, 
που θα είναι έτοιµη το ∆εκέµβριο, 
η παραγωγική δυναµικότητα του 
οµίλου σε ντοµάτα θα φτάσει 
περίπου τους 10.000 τόνους.

160 στρμ.

10.000 τόνοι

Η Wondeplant πρωτολειτούργησε 
στα τέλη του 2011 και είναι το 
δηµιούργηµα επιχειρηµατιών από τον 
κλάδο των τροφίµων, του Σπύρου 
Θεοδωρόπουλου (Chipita), Σταύρου 
Νένδου (Select Αρτοσκευάσµατα), 
Aχιλλέα Φώλια (ιδρυτής Goody’s), 
Μιχάλη Αραµπατζή (Ελληνική Ζύµη) 
και Θεµιστοκλή Μακρή.

Από το 2011
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Αρχίζουν να γίνονται βουνό τα προβλήµα-
τα στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας. 
Με αφετηρία το ζήτηµα της φέτας, υπάρχει 
πίεση στις τιµές παραλαβής του γάλακτος 
από τους παραγωγούς, η οποία φέρνει ή-
δη προ αδιεξόδου πολλές εκµεταλλεύσεις. 
Στον Τύρναβο, σε ευρεία πανθεσσαλική 
σύσκεψη, ο κτηνοτροφικός κόσµος έθε-
σε προ των ευθυνών όλους τους εµπλεκό-
µενους φορείς, ενώ ανάλογη συνάντηση 
στις Σέρρες έδειξε πως η κατάσταση πλέ-
ον έχει ξεφύγει καθώς ο νόµος της προ-
σφοράς και της ζήτησης έχει πάψει από 
καιρό να λειτουργεί... και καταστρατηγεί-

ται εν τη απουσία ελέγχων από τις αρµό-
διες εποπτικές αρχές. 

Σταµατούν αιφνιδιαστικά συνεργασίες
Ανάστατοι είναι οι αιγοπροβατοτρόφοι σε 

όλη τη Βόρεια Ελλάδα µε τα «χτυπήµατα κά-
τω από τη ζώνη» που άρχισαν να δέχονται 
το τελευταίο διάστηµα από τις γαλακτοβι-
οµηχανίες, οι οποίες όχι µόνο κατεβάζουν 
τις τιµές σε µη βιώσιµα επίπεδα, αλλά πλέ-
ον «σπάνε» και συνεργασίες πριν κλείσει η 
γαλακτική σεζόν.Τα κρούσµατα παίρνουν, 
µέρα µε τη µέρα, µορφή χιονοστιβάδας, ιδί-
ως από το Πάσχα και µετά, σε σηµείο που ο 
κόµπος έφτασε στο χτένι και η οργή στις τά-
ξεις των κτηνοτρόφων έχει αρχίσει να ξει-
χιλίζει, όπως φάνηκε και σε σύσκεψη που 

πραγµατοποιήθηκε το βράδυ του περασµέ-
νου Σαββάτου στις Σέρρες µε τη συµµετοχή 
παραγωγών και από το Κιλκίς.

«Περιµένουµε τις αποφάσεις που θα λά-
βουν κι οι συνάδελφοι από την Καβάλα και 
την Αλεξανδρούπολη, για να δούµε πώς 
θα αντιδράσουµε», τόνισε στην Agrenda 
ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλ-
λόγου της Παιονίας Κιλκίς Θωµάς Καρυ-
πίδης, προϊδεάζοντας για την διοργάνωση 
ακόµη και συλλαλητηρίου στη Θεσσαλο-
νίκη, καθώς όπως σηµειώνει «οι τυροκό-
µοι παρατάνε τα γάλατα και παίρνουν τις 
παγολεκάνες από τους παραγωγούς, για-
τί όπως λένε έχουν πολύ στοκ εµπόρευµα. 
Αυτά είναι δικαιολογίες που δεν στέκουν. 
Είµαστε σε απόγνωση». 

Γιατί τα ’σκιαζε η φοβέρα
και τα πλάκωνε η σκλαβιά 
Οι τυροκόμοι παρατάνε τα γάλατα και παίρνουν τις παγολεκάνες από τους παραγωγούς 
επικαλούμενοι μεγάλο στοκ εμπορεύματος, προκαλώντας τους οικονομική ασφυξία 

Τεχνητή κρίση
Η µεγάλη 

γαλακτοβιοµηχανία 
δηµιούργησε τεχνητή 
κρίση µε τις αθρόες 

εισαγωγές γάλακτος και 
την παραγωγή λευκού 

τυριού, µε αποτέλεσµα να 
κατρακυλίσουν οι τιµές 

στο αιγοπρόβειο
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Ο εκφοβισμός από τις τιμές   
πέρασε στις παγολεκάνες 

Αφήνουν ξεκρέμαστους τους παραγωγούς αιγοπρόβειου γάλακτος οι βιομηχανίες

Σε Χαλκιδική, Κιλκίς, Σέρρες, Ξάνθη 
και Καβάλα, παραγωγοί έχουν ειδο-
ποιηθεί ότι θα πρέπει να βρουν άλλη 
βιοµηχανία να παραδώσουν τα γάλα 
τους, ενώ συνεχίζεται η τακτική των 
πιέσεων για τη µείωση της τιµής, µε 
επιχειρήµατα – προσχήµατα, όπως 
τα λένε οι κτηνοτρόφοι.

«Μετά από µια πολύ µεγάλη µείω-
ση στην τιµή, που φτάνει µέχρι και 
τα 20 λεπτά το κιλό, σε σχέση µε την 
αρχική συµφωνία, τώρα βλέπουµε 
ότι κάποιοι τυροκόµοι έχουν αρχί-
σει κι αφήνουν γάλατα στην περιο-
χή µας» τόνισε στην Agrenda ο κτη-
νοτρόφος Μανώλης Τράκας από τη 
Γαλάτιστα Χαλκιδικής, σηµειώνο-
ντας πως ο ίδιος γνωρίζει πως σε 
αυτή τη δύσκολη θέση έχουν περι-
έλθει τουλάχιστον τρεις κτηνοτρό-
φοι από το χωριό του.

Ένας από αυτούς είναι ο Θανάσης 
Βλάχος, παραγωγός µε 330 πρόβατα 
(αρµεγόµενα) που παράγει περί τα 
500 κιλά γάλα την ηµέρα, ο οποίος 
λίγες ηµέρες µετά το Πάσχα ειδοποι-
ήθηκε από την τυροκοµική εταιρεία 
Σταθώρης που έχει έδρα στην Ιερισσό 
Χαλκιδικής, να αναζητήσει άλλον α-
γοραστή για το γάλα του. «Μετά από 
5 χρόνια συνεργασίας, µας είπε ότι 
δεν µπορεί να συνεχίσει να εισκοµί-
ζει το γάλα µας και ότι µας δίνει ένα 
περιθώριο να ψάξουµε για εναλλα-
κτική λύση. ∆υστυχώς όµως δεν υ-
πάρχει, γιατί και τα υπόλοιπα τυρο-
κοµεία υποστηρίζουν πως κι εκείνα 
δεν µπορούν να απορροφήσουν πε-
ρισσότερες ποσότητες», µας εξήγη-
σε ο κ. Βλάχος, επισηµαίνοντας µε 
απόγνωση ότι «ήδη σε επίπεδο τι-
µής η µείωση που µας επιβλήθηκε 
από τον Ιούλιο του 2017 έως σήµε-

ρα είναι 21%. Από τα 1,01 ευρώ το 
κιλό, πέσαµε στα 0,80 ευρώ το κι-
λό. Έχοντας µια παραγωγή να κυ-
µαίνεται στους 160-170 τόνους τη 
σεζόν, µιλάµε για µια σηµαντική 
εισοδηµατική απώλεια. Αν, όµως, 
σταµατήσουν να παίρνουν το γάλα 
µας, τότε είναι βέβαιο ότι θα κατα-
στραφούµε. Εγώ υπολογίζω ότι έ-
ως το τέλος της γαλακτικής σεζόν 
θα έχω άλλους 60 - 70 τόνους γά-
λα, που σηµαίνει πως έστω και µε 
τη µειωµένη τιµή, θα χάσω πάνω 
από 50.000 ευρώ. Και τα χρήµα-
τα αυτά δεν είναι κέρδος. Είναι κε-
φάλαιο που χρειάζοµαι για να α-
γοράσω τροφές. Πώς θα βγάλω το 
χειµώνα; Θα µας σβήσουν, η κατά-
σταση είναι απελπιστική».

Σε ανάλογα δυσάρεστη θέση, 
κατά τον κ. Βλάχο, έχουν βρεθεί 
εσχάτως ένας ακόµη παραγωγός 
από τη Γαλάτιστα µε κατσικίσιο 
γάλα, άλλοι δύο κτηνοτρόφοι α-
πό την Περιστερά, καθώς και ένας 
από τη Ραιδεστό, αφού εκτός από 
την Σταθώρης, ανάλογη τακτική ε-
φαρµόζουν και άλλες τυροκοµικές 

επιχειρήσεις, όπως η Βαλµάς και η 
Νταµπίζας. Η τελευταία φέρεται να 
έστειλε µήνυµα στους παραγωγούς 
της περιοχής ότι επειδή θα συνεχί-
σει να εισκοµίζει το γάλα τους, για-
τί δεν θέλει να σπάσει, στη µέση της 
χρονιάς, τη συµφωνία συνεργασία 
τους, θα πρέπει οι τιµές να συµπιε-
στούν ακόµη περισσότερο.

Πετάνε το πρόβειο γάλα
Ίδια εικόνα και στις κτηνοτροφι-

κές εκµεταλλεύσεις του Κιλκίς, σύµ-
φωνα µε τον κ. Καρυπίδη. «Οι τιµές 
έχουν πέσει ακόµη και στα 74-75 λε-
πτά το κιλό για το πρόβειο και στα 47 
το κιλό για το γίδινο, αλλά το χειρό-
τερο είναι ότι οι βιοµηχανίες εγκα-
ταλείπουν τα γάλατα. Πρόσφατα η 
Βαλµάς άφησε έναν παραγωγό α-

πό το Ηλιόλουστο Κιλκίς και µε το 
ζόρι πείσαµε την Κολιός να τον πά-
ρει, για να µην αναγκαστεί ο άνθρω-
πος να πετάει το γάλα του. Το ίδιο έ-
γινε και για έναν παραγωγό στο Σι-
δηρόκαστρο, ο οποίος το διήµερο εί-
χε 2,5 τόνους γάλα και τον σταµάτη-
σε η Βαλµάς», ανέφερε ο πρόεδρος 
του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου 
Παιονίας και πρόσθεσε πως «η αγα-
νάκτηση των παραγωγών έχει φτά-
σει στα ύψη. Επιτρέπεται το 2018 να 
πετάµε πρόβειο γάλα; Πού είναι οι 
έλεγχοι από τις αρµόδιες αρχές και 
το υπουργείο; Επιτέλους να εφαρ-
µοστούν τα ισοζύγια και να εφαρ-
µοστούν και στα µη ΠΟΠ προϊόντα».

Σταµατούν τις εισκοµίσεις
Σοβαρότατα προβλήµατα αντιµε-

τωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και στο 
νοµό Ξάνθης, όπου οι τιµές κυµαί-
νονται από 64 λεπτά το κιλό για το 
πρόβειο και το ανώτερο φτάνει τα 
80 λεπτά το κιλό. «Οι περισσότεροι 
παίρνουν µεταξύ 70 και 72 λεπτά το 
κιλό», τονίζει ο πρόεδρος του Κτη-
νοτροφικού Συλλόγου Ξάνθης, Α-
θανάσιος Λουκµακιάς σηµειώνο-
ντας ότι «Το θέµα της τιµής το χω-
νέψαµε. Αυτό που δεν παλεύεται εί-
ναι ότι ξυπνάµε το πρωί µε το φό-
βο ότι θα µας τηλεφωνήσουν και 
θα µας ανακοινώσουν ότι σταµα-
τάνε τη συνεργασία µας».

Όπως εξηγεί ο ίδιος στην περιοχή 
δραστηριοποιούνται σήµερα τέσσερις 
γαλακτοβιοµηχανίες, η Εβροφάρµα, 
η Τυράς, η ∆έλτα και η Λα φάρµα, 
ενώ αντίθετα η Κολιός κι η Μεβγάλ 
από το Σεπτέµβριο ειδοποίησαν ότι 
δεν θα εισκοµίσουν γάλα. «Οι παρα-
γωγοί που συνεργαζόταν µε αυτούς 
τους δύο βρέθηκαν ξεκρέµεστοι και 
ακούµε ότι χρειάστηκε πολιτική πα-
ρέµβαση να έρθει στο νοµό η Εβρο-
φάρµα και να πάρει το γάλα τους µε 
τιµή στα 64 λεπτά το κιλό», είπε ο κ. 
Λουκµακιάς, συµπληρώνοντας πως 
«και άλλες βιοµηχανίες, όπως η ∆έλ-
τα επικαλούµενες ότι το γάλα έχει χα-
µηλά λιπαρά, σταµατάνε για κάποιες 
µέρες να το παίρνουν».
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Ο πρώην Πρόεδρος 
Οµοσπονδίας Κτηνοτροφικών 

Συλλόγων Περιφέρειας 
Θεσσαλίας Θανάσης Νασίκας,

η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Ν.Καρδίτσας Παναγιώτα 

Βράντζα και Αντιπρόεδρος 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 

Φέτας Μιχάλης Τζιότζιος 
µεταξύ των συµµετεχόντων. 
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ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Πρόβειο γάλα από Σαρδηνία
με 58 λεπτά παραδοτέο

Ο Τύρναβος ζητά ηλεκτρονικό 
τιμολόγιο και ισοζύγια παντού

Στις Σέρρες σύµφωνα µε την πρόεδρο του τοπικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου, Ελπίδα 
Σιδηροπούλου «εκτός από το ότι οι τιµές έχουν πέσει στα 74 λεπτά το κιλό, δέχοµαι 
καθηµερινά τηλεφωνήµατα που µου λένε πως γαλακτοβιοµηχανίες όπως η Βαλµάς 
και η ∆έλτα, µαζεύουν πλέον και παγολεκάνες, ενώ πριν λίγο καιρό ο Βασιλίτσας 
έπαψε να αγοράζει γάλα από το νοµό, καθώς, τόνισε ότι, βολεύεται µε την πρώτη ύλη 
που εισκοµίζει από τη δική του περιοχή» υπογραµµίζοντας ότι από την κατάσταση που 
έχει δηµιουργηθεί ο κόσµος έχει φοβηθεί, ενώ αρκετοί πουλάνε κοπάδια γιατί δεν 
ξέρουν τί να κάνουν.  «Τις επιπτώσεις του εκφοβισµού τις διαπιστώσαµε και στη 
συνάντηση το περασµένο Σάββατο, όταν κάποιοι παραγωγοί δεν ήθελαν να έρθουν 
και µας έλεγαν καλύτερα να µη φανούµε γιατί µπορεί να σταµατήσουν να παίρνουν 
το γάλα µας», ανέφερε. Ανάλογο σκηνικό έχει στηθεί από τις γαλακτοβιοµηχανίες και 
στην Καβάλα, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του τοπικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου, Νίκο 
∆ηµόπουλο, ο οποίος υπογραµµίζει ότι «όταν παρατάς κάποιον τέτοια εποχή, στην 
ουσία τον τελειώνεις». Αυτή την περίοδο, επισηµαίνει, υπάρχουν τυροκοµικές 
επιχειρήσεις που διαµηνύουν σε συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους που έχουν 
«αδύναµο» γάλα ότι πρέπει να βρουν άλλον να συνεργαστούν. Την ίδια στιγµή οι 
τιµές στην Καβάλα για την πλειοψηφία των εκτροφών µε 250-400 ζώα, κυµαίνεται 
στα 80-82 λεπτά το κιλό αλλά η τάση είναι καθοδική, αναφέρει ο κ. ∆ηµόπουλος και 
στηλιτεύει το γεγονός πως «όλα τα τυροκοµεία κάνουν ανεξέλεγκτες εισαγωγές. 
Έχουν κουβαλήσει όλη τη Γαλλία και τη Βουλγαρία και δεν κάνει κανείς τίποτε.». Το 
θέµα των ανεξέλεγκτων εισαγωγών θέτει και ο κ. Λουκµακιάς από τη Ξάνθη 
λέγοντας πως «από τη Σαρδηνία έρχεται πρόβειο γάλα µε 58 λεπτά το κιλό, 
παραδοτέο και µετά µας λένε ότι έχουν πλεόνασµα γάλακτος και για αυτό δεν 
θέλουν το ελληνικό. Ας µας απαντήσει όµως κάποιος πως γίνεται στην Αν. 
Μακεδονία- Θράκη, που την τριετία 2014 – 16 χάθηκαν 350.000 αιγοπρόβατα από 
ασθένειες να αυξήθηκε η παραγωγή γάλακτος;».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η κατρακύλα της τιµής του αιγοπρόβειου γάλα-
κτος, έφερε τους κτηνοτρόφους από το µαντρί 
στον Τύρναβο, γεµίζοντας ασφυκτικά και δυνα-
µιτίζοντας την ατµόσφαιρα του Εµµανουήλιου 
Πνευµατικού Κέντρου το πρωί του Σάββατου  21 
Απριλίου 2018, ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµα 
της Οµοσπονδίας κτηνοτροφικών συλλόγων και 
κτηνοτρόφων περιφέρειας Θεσσαλίας για διεξα-
γωγή πανθεσσαλικής συνάντηση, µε τον πολιτι-
κό κόσµο να παίρνει και επίσηµα θέση για την 
σηµερινή εικόνα της εγχώριας κτηνοτροφίας. Ση-

µεία σύγκλισης, όσα τυροκοµεία και γαλακτοβιο-
µηχανίες εισάγουν αιγοπρόβειο γάλα να µην πα-
ράγουν ΠΟΠ προϊόντα, ο ΕΛΟΓΑΚ να κάνει ισο-
ζύγιο σε όλα τα προιόντα ΠΟΠ και µη και όχι µό-
νο στο αιγοπρόβειο γάλα και η θέσπιση ηλεκτρο-
νικού τιµολογίου σε όλα τα οχήµατα γάλακτος.

Για καρτέλ τύπου Κόζα Νόστρα στο γάλα, α-
νοιχτές τιµές, πωλήσεις χωρίς συµβόλαια, α-
θρόες εισαγωγές, αθέµιτες πρακτικές ελληνο-
ποιήσεων,  άρνηση από γαλακτοβιοµηχανίες 
της Βορείου Ελλάδος να παραλάβουν το γάλα 
από έλληνες κτηνοτρόφους, ανύπαρκτους ελέγ-
χους, νοθεία, παραπλάνηση του καταναλωτή, 
παράνοµα οχήµατα που µεταφέρουν παράλλη-
λα ύποπτα για καρκίνο υγρά στην ίδια δεξαµε-
νή που µεταφέρουν και γάλα, GPS και άλλα ή-
ταν τα θέµατα που ακούστηκαν.

Η  πτώση των τιµών στο αιγοπρόβειο γάλα και 
στα αµνοερίφια είναι τέτοια που σε λίγο δεν θα 
υπάρχει κτηνοτροφία στην Ελλάδα τόνισε ο Πρό-
εδρος της Οµοσπονδίας Νίκος Παλάσκας συ-
µπληρώνοντας ότι «αφού δεν µπορεί η κυβέρ-
νηση και ο ΕΛΟΓΑΚ να κάνουν ελέγχους ας α-
φήσουν εµάς µέσω της ∆ιεπαγγελµατικής Ορ-
γάνωσης Φέτας που δεν µας δίνουν έγκριση να 
κάνουµε ελέγχους. Καθηµερινά µας παίρνουν 
τηλέφωνο κτηνοτρόφοι για µειώσεις στις τιµές 
του γάλακτος και τώρα τελευταία ακούµε τυρο-
κόµους να παρατάνε γάλατα κτηνοτρόφων». 

Πρόταση Βράντζα για τµήµα Φέτας 
Με µελανά χρώµατα περιέγραψαν την κατάστα-

ση ο Πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΠΕΚ Στέργι-
ος Κύρτσος και Γιάννης Γκρίνιας και ο αντιπρόε-
δρος της διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φέτας  Μι-
χάλης Τζιότζιος, ενώ παρεµβάσεις έκαναν και ο 
πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φέ-
τας και αντιπρόεδρος της ∆ωδώνης Γιάννης Βιτά-
λης, πρόεδροι κτηνοτροφικών συλλόγων, ο περι-
φερειάρχης Ηπείρου Αλ.Καχριµάνης και εκπρό-
σωποι κοµµάτων και φορέων.

«Στο χώρο του γάλακτος δραστηριοποιούνται 
µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα και επιδιώκουν 
παντί τρόπω, µε θεµιτά και αθέµιτα µέσα, να µε-
γιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Το πέτυχαν στο 
αγελαδινό γάλα µε την απελευθέρωση της δι-
άρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος» τόνισε ο 
βουλευτής Λαρίσης της Ν∆ Μάξιµος Χαρακόπου-
λος. Από την πλευρά της η βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Ν. Καρδίτσας Παναγιώτα Βράντζα πρότει-
νε την ίδρυσή τµήµατος Φέτας στο ΥΠΑΑΤ, ενώ 
εν µέσω εντόνων διαµαρτυριών τόνισε ότι βρί-
σκεται εκεί µε την ιδιότητα του κτηνιάτρου πα-
ραγωγικών ζώων και εκπροσωπώντας τους πο-
λίτες και όχι την κυβέρνηση.  «Συγκεκριµένες 
είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει το κράτος 
αν θέλει να βοηθήσει την κτηνοτροφία ώστε να 
υπάρχει και του χρόνου, ήτοι έλεγχοι σε όλο το 
κύκλωµα διακίνησης και παραγωγής γάλακτος 
και τυριών», λέει στην Αgrenda ο τυροκόµος 
και  καθηγητής Ηπείρου, Λάµπρος Χατζηζήσης. 
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Την παρέµβαση του πρωθυπουργού 
ζητά µε επιστολή ο κτηνοτροφικός κό-
σµος προκειµένου να µπει ένας φραγ-
µός στην παράνοµη χρήση εισαγόµε-
νου αιγοπρόβειου γάλακτος για την 
παρασκευή Φέτας, η οποία διευκολύ-
νεται όπως λένε από την ανυπαρξία ε-
λέγχων του ΕΛΟΓΑΚ, µε αποτέλεσµα 
την κατακόρυφη πτώση της τιµής στο 
αιγοπρόβειο γάλα.

«Ζούµε µία κατάσταση που δεν έχει 
προηγούµενο καθώς εάν σταµατήσουν 
να παίρνουν το γάλα από τους αιγο-
προβατοτρόφους ή συνεχίσουν αυτές 
οι µειωµένες τιµές µέχρι το φθινόπω-
ρο µεγάλο τµήµα της αιγοπροβατοτρο-
φίας δεν θα υπάρχει. Αυτός είναι και 
ο λόγος που ζητάµε συνάντηση µαζί 
σας καθώς θεωρούµε ότι πρέπει άµε-
σα να δράσετε για να σωθεί ο κλάδος 
µας», αναφέρει η επιστολή της Οµο-
σπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων 
Θεσσαλίας. Στην επιστολή παρατίθε-
νται  οι αποφάσεις που ελήφθησαν 
κατά την πρόσφατη ευρεία πανθεσσα-
λική κτηνοτροφική συνάντηση στον 
Τύρναβο, µε αίτηµα αιχµής τα τυρο-
κοµεία και γαλακτοβιοµηχανίες που 
εισάγουν αιγοπρόβειο γάλα να µην 
παράγουν ΠΟΠ προϊόντα.

Αναλυτικά η επιστολή στον 
πρωθυπουργό

Κ. Πρωθυπουργέ είµαστε ένας κλάδος 
που απασχολεί µαζί µε την µεταποίηση 
και τα συναφή επαγγέλµατα που δρα-
στηριοποιούνται πέριξ της κτηνοτροφί-
ας τις 500.000 άτοµα. ∆ίνουµε δουλειά 
σε 15 άλλα επαγγέλµατα και η δουλειά 
µας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε αυτή 
του γεωργού καθώς µεγάλο µέρος της 
γεωργικής παραγωγής (κυρίως καλα-
µπόκι και µηδική) καταναλώνεται από 
εµάς. Τους τελευταίους έξι µήνες βιώ-
νουµε µια πρωτόγνωρη κατάσταση µε 
κατακόρυφη πτώση της τιµής του αιγο-
πρόβειου γάλακτος η οποία οφείλετε 
στην ανυπαρξία ελέγχων από τον ΕΛΟ-
ΓΑΚ µε αποτέλεσµα εισαγωγές αιγοπρό-
βειου γάλακτος που παράνοµα χρησιµο-
ποιήθηκαν για παραγωγή Φέτας καθώς 
επίσης και µετατροπή λευκού τυριού σε 
Φέτα έχουν συµπιέσει τις τιµές τόσο στην 
Φέτα όσο και στο γάλα που παράγουµε.

Γι’ αυτό τον λόγο µε µεγάλη συµµετοχή 
κτηνοτρόφων από όλη την Θεσσαλία και 
όχι µόνο έγινε το Σάββατο 21-04-2018 
η πανθεσσαλική συνάντηση κτηνοτρό-
φων στον Τύρναβο. Το κύριο συµπέ-
ρασµα από την συνάντηση ήταν η κα-
ταστροφή του κλάδου της αιγοπροβατο-
τροφίας µε τις τελευταίες µειώσεις που 
έγιναν στο αιγοπρόβειο γάλα.

Η  πτώση των τιµών στο αιγοπρόβειο 

γάλα και στα αµνοερίφια είναι τέτοια 
που σε λίγο διάστηµα δεν θα υπάρχει 
κτηνοτροφία στην Ελλάδα. Η κατάστα-
ση έχει φτάσει στο απροχώρητο και κα-
θηµερινά µας παίρνουν τηλέφωνο κτη-
νοτρόφοι για µειώσεις στις τιµές του γά-
λακτος αλλά τώρα τελευταία ακούµε τυ-
ροκόµους να παρατάνε γάλατα συνα-
δέλφων. Ζούµε µία κατάσταση που δεν 
έχει προηγούµενο καθώς εάν σταµατή-
σουν να παίρνουν το γάλα από τους αι-
γοπροβατοτρόφους ή συνεχίσουν αυτές 
οι µειωµένες τιµές µέχρι το φθινόπωρο 
µεγάλο τµήµα της αιγοπροβατοτροφίας 
δεν θα υπάρχει. Αυτός είναι και ο λόγος 
που ζητάµε συνάντηση µαζί σας καθώς 
θεωρούµε ότι πρέπει άµεσα να δράσε-
τε για να σωθεί ο κλάδος µας.

Από την συνάντηση των κτηνοτρό-
φων το Σάββατο 21-4-2018 στον Τύρ-
ναβο εκτός από την συνάντηση µαζί σας 
οµόφωνα αποφασίστηκαν προτάσεις και 
δράσεις τις οποίες σας τις παραθέτουµε:

  Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων τόσο 
από την Θεσσαλία όσο και από άλλες πε-
ριοχές της Ελλάδος την Πέµπτη 3 Μαΐου 
στη Λάρισα στο συνέδριο του Economist 
όπου θα παρευρίσκεται και ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης.

  Όσα τυροκοµεία και γαλακτοβιο-
µηχανίες εισάγουν αιγοπρόβειο γάλα να 
µην παράγουν ΠΟΠ προϊόντα.

  Ανεξάρτητος ΕΛΟΓΑΚ µε συµµετο-
χή κτηνοτρόφων & τυροκόµων στο ∆ι-

οικητικό συµβούλιο και όχι µε δηµόσι-
ους υπαλλήλους όπως θέλει να νοµοθετή-
σει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

  Αύξηση των προστίµων µε ποσο-
στό επί του τζίρου σε όσους κάνουν πα-
ραβάσεις σε ΠΟΠ προϊόντα και σε περί-
πτωση δεύτερης παράβασης να κλείνει 
το τυροκοµείο ή η γαλακτοβιοµηχανία.

  Έγκριση άµεσα από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης της ∆ιεπαγγελµα-
τικής Οργάνωσης Φέτας.

  Να δoθεί de minimis στους κτηνο-
τρόφους για την µείωση της τιµής του 
αιγοπρόβειου γάλακτος.

  Ο ΕΛΟΓΑΚ να κάνει ισοζύγιο σε ό-
λα τα προϊόντα ΠΟΠ και µη και όχι µό-
νο στο αιγοπρόβειο γάλα.

  Ζητάµε να τοποθετηθούν GPS και 
να θεσπιστεί ηλεκτρονικό τιµολόγιο σε 
όλα τα οχήµατα µεταφοράς γάλακτος.

  Να γίνουν από το Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης προσλήψεις τόσο για 
τον ΕΛΟΓΑΚ όσο και στις κτηνιατρικές 
υπηρεσίες των Περιφερειών.

  Να εξετασθεί µετά από συνεννόη-
ση µε νοµικό σύµβουλο το ενδεχόµενο 
προσφυγής στον εισαγγελέα για την α-
δικαιολόγητη πτώση των τιµών.

Ευελπιστούµε άµεσα να συναντηθού-
µε για να µπορέσουµε έστω και τώρα να 
σωθεί ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας.

 Ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας 
Παλάσκας Νικόλαος

Παρέμβαση Τσίπρα ζητούν οι κτηνοτρόφοι 
Με γραμμή πλεύσης την πρόταση Καχριμάνη το υπόμνημα της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας

Ασυµβίβαστο
Όσα τυροκοµεία και 
γαλακτοβιοµηχανίες 
κάνουν εισαγωγές  

αιγοπρόβειου 
γάλακτος να µην  
παράγουν ΠΟΠ 

προϊόντα

3 Μαΐου
Κτηνοτροφικό 

συλλαλητήριο την 
ηµέρα διεξαγωγής 

της αγροτικής 
συνόδου

του Economist

Εισαγγελέας
Οι κτηνοτρόφοι 

εξετάζουν το 
ενδεχόµενο 
να ζητηθεί η 

παρέµβαση των 
εισαγγελικών 
αρχών για την 
αδικαιολόγητη 
πτώση τιµών

Μαζική η συµµετοχή κτηνοτρόφων στην εκδήλωση του Τυρνάβου.

Η κυβέρνηση και όλοι οι
εµπλεκόµενοι πήραν το
µήνυµα των κτηνοτρόφων
λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας

«Η πανθεσσαλική συνάντηση των 
κτηνοτρόφων της 21ης Απριλίου 2018 
στον Τύρναβο, που διοργάνωσε η 
Οµοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων 
Θεσσαλίας, έστειλε ένα ειλικρινές σήµα 
κινδύνου για την επιβίωση της 
αιγοπροβατοτροφίας. Αποδέκτες του SOS, 
εκτός της κυβέρνησης και του οικείου 
υπουργείου, είναι, σύµφωνα µε τις 
αγορεύσεις στη συνάντηση, όλα τα πολιτικά 
κόµµατα, οι επαγγελµατικοί φορείς της 
οικείας αλυσίδας παραγωγής (τυροκόµοι 
κλπ.), οι φορείς της αυτοδιοίκησης κι οι 
ελεγκτικές αρχές της πολιτείας, όπως ο 
ΕΛΟΓΑΚ κλπ.», αναφέρει ανακοίνωση του 
ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας αναφορικά µε τα 
προβλήµατα απο την πτώση ως 20 λεπτά 
της τιµής αιγοπρόβειου γάλακτος και την 
άρνηση γαλακτοβιοµηχανιών να πάρουν το 
γάλα από κτηνοτρόφους µε τους οποίους 
συνεργάζονται. Αναφορικά µε τις αιτίες τις 
ευθύνες και τα µέτρα που µπορούν να 
θεραπεύσουν την οξυµένη κατάσταση ο 
ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας, µεταξύ άλλων, λέει: 

  Η άποψη ότι για το φαινόµενο κυρίως 
ευθύνεται ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, εξαιτίας της υπολειτουργίας 
των ελεγκτικών µηχανισµών, αντιµετωπίζει 
µονοδιάστατα ένα πρόβληµα 
πολυπαραγοντικό.[...]. Σε µια περίοδο 
κάµψης της εγχώριας αγοράς φέτας και µη 
αντιστάθµισής της από γενναία αύξηση των 
εξαγωγών φέτας , η µεγάλη 
γαλακτοβιοµηχανία δηµιούργησε τεχνητή 
κρίση µε τις αθρόες εισαγωγές γάλακτος 
και την παραγωγή λευκού τυριού. Αυτό 
αποτελεί την κύρια αιτία που κατρακύλησαν 
οι τιµές αιγοπρόβειου γάλακτος. Αυτή η 
ολοκληρωµένη άποψη δεν ακούστηκε 
καθαρά. Ακούστηκαν όµως αποσπασµατικά 
οι ευθύνες των µεγάλων τυροκόµων για 
αθρόες εισαγωγές γάλακτος. [...].

  ∆ιατρανώθηκε ότι οι µεγάλοι εγχώριοι 
παίκτες είναι ασύδοτοι, δηµιουργώντας 
αθέµιτο ανταγωνισµό και στο κυνήγι του 
κέρδους δηµιουργούν προβλήµατα στους 
κτηνοτρόφους [...].

  Στα µέτρα ανακούφισης για παράδειγµα, 
όσα τυροκοµεία και γαλακτοκοµικές 
βιοµηχανίες εισάγουν αιγοπρόβειο γάλα, να 
µην παράγουν ΠΟΠ προϊόντα, ισοζύγιο σε 
όλα τα προϊόντα ΠΟΠ, GPS και ηλεκτρονικό 
τιµολόγιο σε όλα τα οχήµατα µεταφοράς 
γάλακτος, προσλήψεις προσωπικού για 
ελέγχους. Σε περίπτωση που εκτιµηθεί ότι 
το πρόβληµα χρήζει άµεσης λύσης, αυτή 
πρέπει να αναζητηθεί: Στην αποζηµίωση 
των πληττοµένων (de minimis), στην 
χρηµατοδότηση µε άτοκα δάνεια για 
εκσυγχρονισµό παγίων εγκαταστάσεων 
των αιγοπροβατοτρόφων και την άµεση 
χρησιµοποίηση  συµβολαίων ανάµεσα σε 
κτηνοτρόφους-τυροκοµικές επιχειρήσεις.
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