
Μικροί οινοποιοί,  
µεγάλες αποφάσεις     
Εντάσεις στις τάξεις των οινοποιών 
από τις αποφάσεις των «µικρών» 
για αυτόνοµο Σύνδεσµο. σελ. 50 
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Ξεκινάει η ρύθµιση 
στα κόκκινα δάνεια    
Με «κούρεµα» έως 60% και µε 120 
δόσεις αρχίζει στις 14 Μαΐου η ρύθµιση 
στα κόκκινα αγροτικά δάνεια. σελ. 46

ΕΝΘΕΤΟ 

Ξηρασία 
και Casillo 
αδειάζουν    
το σκληρό
Ανακατατάξεις ένα μήνα πριν τα αλώνια

Ιστορική κληρονοµιά 2.600 ετών 
ενσωµατώνει το brand «Φωκέων Γαία» 
της Αγροανάπτυξη. Κάτω από την οµπρέλα 
του κρεµµύδια και πατάτες, που παράγει 
η εταιρεία και µε συµβολαιακή. σελ. 43

Με 40% εγχώρια παραγωγή δεν 
γίνεται να «πνίγονται» στο αγελαδινό 
οι γαλακτοβιοµηχανίες, τονίζει η 
Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας. 
Αδικαιολόγητη η πτώση τιµών. σελ. 45

Ταυτότητα µε ρίζες
στη Φωκέων Γαία 

Πιάνουν αγελαδινό  
οι πιέσεις στο γάλα 

Με φόβους όσον αφορά τις αποδό-
σεις λόγω της ανοµβρίας και των υ-
ψηλών θερµοκρασιών του Απριλίου, 
αλλά και ανακατατά-
ξεις στο κοµµάτι της 
εµπορίας ξεκινά σε 
λίγο καιρό η νέα σε-
ζόν στο σκληρό σιτάρι. Τις αποστά-
σεις του φαίνεται να «παίρνει» από 
την ελληνική αγορά ο περιβόητος 
ιταλικός οίκος «Casillo Group», α-
φού έσπασε το ντηλ µε τη Menegali, 

και να στρέφεται σε ιταλικά, καζά-
κικα και µεξικάνικα σιτάρια. Εν τω 
µεταξύ, τις έντονες ανησυχίες τους 

εκφράζουν οι καλ-
λιεργητές ιδιαίτερα 
των ξηρικών χωρα-
φιών, που βλέπουν 

τα στάχυα να κιτρινίζουν πρόωρα, ε-
νώ αναµένεται πολλοί από αυτούς 
να βρεθούν αντιµέτωποι και µε τον 
ΕΛΓΑ, καθώς ο κανονισµός δεν α-
ποζηµιώνει ανοµβρία. σελ. 42, 22

Τα πολιτικά µαθηµατικά των 
Βρυξελλών βάζουν όριο στο τσεκ 
για τους µεγαλοαγρότες τα 60.000 
ευρώ και περικοπή 10% στο β’ 
πυλώνα. Η εξίσωση δεν βγαίνει, 
λένε οι οικονοµολόγοι. σελ. 8-11

Όριο τσεκ στα 60.000 ευρώ

µεγάλες αποφάσεις     
Εντάσεις στις τάξεις των οινοποιών 
από τις αποφάσεις των «µικρών» 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 26/04

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
182
84,76
2,93



3-4 B

3-4B
3-4B

 ΑΘΗΝΑ

HΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

200C

210C

ΛΑΡΙΣΑ
270C

260C
KABΑΛΑ

280C
4-5 B

2-3 B

20 0 C

270C

220C

ΣΕΛ. 2 - KAIΡOΣΣΕΛ. 2 - KAIΡOΣ

Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Μαΐου 2018Agrenda2
ATZENTA

Ο συνεργατισµός είναι ένα µοντέλο 
οργάνωσης που επινοήθηκε από 
αδύναµες οικονοµικά κοινωνικές 
οµάδες για τη βελτίωση της οικο-
νοµικότητας των µελών τους (Τά-
κης Ν. Λαϊνάς, Γη και ύδωρ, σελ. 
28, κεφάλαιο Συνεργατισµός).

Στην περίπτωση της χώρας µας και ει-
δικότερα σε ό,τι αφορά τον τοµέα 
της αγροτικής παραγωγής, η µε-
ταπολεµική αναδροµή δείχνει ό-
τι ο συνεργατισµός άνθησε κατά 
την πρώτη περίοδο εκµηχάνισης 
της ελληνικής γεωργίας, στηριζό-
µενος είτε σε µικρά οικογενειακά 
συλλογικά σχήµατα, είτε σε µεγά-
λες κρατικοσυνεταιριστικές επι-
χειρήσεις, µε πολλές εξ αυτών να 
έχουν τη µορφή θυγατρικών µε-
τοχικού ενδιαφέροντος της ΑΤΕ. 

Βέβαια, αυτή η «άνοιξη» του συνεργα-
τισµού στη χώρα µας δεν κράτησε 
για πολύ, καθώς, στα χρόνια της 
οικονοµικής ευµάρειας και των 
µεγάλων κοινοτικών επιδοτήσε-
ων, δηλαδή µετά το ’80, δεν ήταν 
λίγοι αυτοί οι οποίοι θεώρησαν ό-
τι οι συνεταιρισµοί έκλεισαν τον 
κύκλο τους και ότι στο εξής θα 
µπορούσε ο καθένας µόνος του. 

Η πραγµατικότητα δείχνει  ότι... επλα-
νήθησαν πλάνην οικτράν!

Η εικόνα που διαµορφώνεται σήµερα 
σε κρίσιµους παραγωγικούς κλά-
δους, όπως π.χ. τα γαλακτοκοµι-
κά και τα οπωροκηπευτικά, οδη-
γεί αβίαστα στο συµπέρασµα ό-
τι το µοντέλο της πολυδιάσπασης 
και των καχεκτικών συλλογικών 
σχηµατισµών, αποβαίνει καταφα-
νώς σε βάρος των παραγωγών. 
Το γεγονός, µάλιστα, ότι η απο-
δυνάµωση των συνεταιριστικών 
δοµών, κάνει την εµφάνισή της 
στη φάση της διεθνοποίησης των 
αγορών, επιφέρει διπλό πλήγµα, 
καθώς τις εµφανείς αδυναµίες 
στήριξης των εξαγωγών συνοδεύ-
ει µια κατακλυσµιαία αύξηση των 
εισαγωγών αγροτικών προϊόντων 
(γάλα, φρούτα, λαχανικά κ.λ.π.), 
εξέλιξη που δυσκολεύει τη θέση 
των παραγωγών και υπονοµεύει 
την πορεία ανασυγκρότησης των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

 Agrenda

EDITORIAL
Επλανήθησαν
πλάνην οικτράν 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,19809

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,54030

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,19445 

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88127

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
131,38650

• Σε έναν πιλοτικό αγρό 5 πρακτικές 
στο σκληρό έδειξε η Misko σελ. 42-43
• Εκτός Σχεδίων Βελτίωσης κινδυνεύουν 
να µείνουν οι αιγοπροβατοτρόφοι σελ. 16

• Ραντεβού στις 11 Μαΐου για να κλείσει η 
υπόθεση ∆ιεπαγγελµατική Φέτας σελ. 44
• Το κεφάλαιο των αγροτικών ενισχύσεων 
απασχόλησε έντονα τον Economist σελ. 26

• Θα επηρεάσει τις αποδόσεις σε κιλά στο 
σκληρό σιτάρι η έλλειψη νερού σελ. 22,42
• Στο 1,60 ευρώ «κόβονται» στην Ηλεία οι 
φράουλες Camarosa και Fortuna σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ζήτηµα µε τις αποδόσεις φέρνει η ανοµβρία και η καλοκαιρία 
του Απριλίου στο σιτάρι, µε τη µέση τιµή να διαµορφώνεται στα 
189 δολάρια ο τόνος σύµφωνα µε έκθεση του IGC. Στα 86,5 
σεντς οι πράξεις για τη νέα σοδειά στο βαµβάκι, στα 7 σεντς 
ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’18, αλλά δεν 
πληρώνονται τελευταία. Λιγότερα στρέµµατα αναµένονται 
στο καλαµπόκι, λόγω των χαµηλών τιµών για δύο χρόνια.

Προληπτικός ψεκασµός για 
τη σεπτορίωση στις φιστικιές
Μεγάλη προσοχή εφιστούν στους 
καλλιεργητές φιστικιάς για τη σεπτορίωση 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου, καθώς οι 
µολύνσεις ξεκινούν την άνοιξη και 
µπορούν να συνεχιστούν µέχρι την πτώση 
των φύλλων, εφόσον οι συνθήκες είναι 
ευνοϊκές. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι 
ειδικοί, η σεπτορίωση (Septoria spp.) 
προσβάλλει τα φύλλα δηµιουργώντας και 
στις δύο επιφάνειες πολυάριθµες, µικρές, 
µαύρες κηλίδες. Τα φύλλα πέφτουν 
πρόωρα µε αποτέλεσµα την εξασθένηση 
των δένδρων, την ευαισθητοποίησή τους 
σε προσβολές από σκολύτες και τη µείωση 
της παραγωγής την επόµενη χρονιά.

Συστάσεις 
Να σηµειωθεί ότι η ασθένεια ευνοείται 
από υψηλή σχετική υγρασία. Οι γεωπόνοι 
συνιστούν προληπτικό ψεκασµό στο 
βλαστικό στάδιο που το περικάρπιο θα 
αποκτήσει µήκος 1 εκατοστό. Οι ψεκασµοί 
θα πρέπει να επαναλαµβάνονται ανάλογα 
µε την ένταση της προσβολής στο 
δενδροκοµείο και στην περιοχή, και 
εφόσον επικρατούν συνθήκες υψηλής 
ατµοσφαιρικής υγρασίας. Εγκεκριµένες 
δραστικές ουσίες: copper hydroxide, 
copper oxide, copper oxychloride.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 05-05-2018
Στο Ιόνιο και την ηπειρωτική 
χώρα νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες, µε τοπικές βροχές 
και από το µεσηµέρι 
πρόσκαιρους όµβρους και 
µεµονωµένες καταιγίδες. Στα 
υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός, 
αλλά βαθµιαία θα αναπτυχθούν 
τοπικές νεφώσεις. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και 
στα ανατολικά και νότια πελάγη 
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 06-05-2018
Άστατος καιρός κατά περιόδους 
νεφελώδης, µε τοπικές βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες 
κυρίως στα ηπειρωτικά το 
απόγευµα. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στα 
πελάγη τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση. 

∆ευτέρα 07-05-2018
και Τρίτη 08-05-2018
Καιρός άστατος µε τοπικές 
νεφώσεις και κατά τόπους 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες. Εξασθένιση των 
φαινοµένων από αργά τη νύχτα. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι και στα πελάγη τοπικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή περαιτέρω πτώση. 

Τετάρτη 09-05-2018 έως
Παρασκευή 11-05-2018
Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις 
τοπικά αυξηµένες τις 
απογευµατινές ώρες, οπότε 
και θα σηµειωθούν πρόσκαιροι 
όµβροι ή µεµονωµένες 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη 
χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα 
αυξηµένες στα νοτιοανατολικά 
τις πρωινές ώρες. Άνεµοι 
βόρειοι µέτριοι και στο Αιγαίο 
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
στα ίδια επίπεδα. 

Άστατος καιρός µε 
τοπικές νεφώσεις 
και πιθανότητα 
βροχοπτώσεων. 
Άνεµοι βόρειοι 3 
µε 5 µποφόρ και 
θερµοκρασία στα ίδια 
επίπεδα. 
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Η δυσκολία εξασφάλισης ασφα-
λιστικής και φορολογικής ενηµε-
ρότητας σε συνδυασµό µε τις συ-
νεχείς τροποποιήσεις, τα µαγειρέ-
µατα στα µόρια και την ιστορία µε 
τις αποσβέσεις στα τρακτέρ, φαί-
νεται να έκοψαν την όρεξη σε µε-
γάλη µερίδα παραγωγών για να 
παλέψουν για µία θέση στα Σχέ-
δια. Κωδικοί αιτήσεων µπορεί να 
ανοίγουν συνεχώς αλλά τελικά 
µπορεί αρκετές εξ αυτών να µην 
οριστικοποιηθούν µπροστά στα 
παραπάνω εµπόδια και όσο περ-
νάει ο καιρός η πρόβλεψη πως θα 
ενταχθεί «ένας στους τρεις» µε-
τατρέπεται σε «ένας στους δύο» 
καθώς το µέτρο θα χωρέσει γύρω 
στους 6.300 δικαιούχους (χωρίς 
τυχόν υπερδέσµευση).

Ακόµα µία τροποποίηση
Μάλιστα, όσον αφορά τις συνε-

χόµενες αλλαγές στο θεσµικό πλαί-
σιο, σύµφωνα µε µελετητές, επί-
κειται ακόµα µία τροποποίηση της 
προκήρυξης και µε τις καλλιεργητι-
κές εργασίες στο φουλ, ακόµα ένα 
ραντεβού µε τον µελετητή για κά-
ποιους δεν χωράει στο καλεντάρι.

Εδώ, έρχεται να προστεθεί και 
η απουσία σηµαντικών φορολο-
γικών κινήτρων για νέες επενδύ-
σεις, όπως η αύξηση του συντε-
λεστή απόσβεσης στον αγροτικό 
εξοπλισµό ώστε να µπορούν να 
γράφουν έξοδα οι αγρότες. Μά-
λιστα αν και φορολογικά τα τρα-
κτέρ αποσβένονται σε µία 10ετία, 
οι διαχειριστικές αρχές εισάγο-
ντας τη 12ετία έκοψαν τη φόρα 
σε µία µεγάλη µερίδα υποψήφι-
ων επενδυτών.

Παράλληλα, τα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία που θα καλύψουν την ι-
διωτική συµµετοχή και η δυνατότη-

τα εκχώρησης ενίσχυσης βρίσκο-
νται ακόµα στα χαρτιά, οι δεκαε-
τείς δεσµεύσεις τροµάζουν και η 
εµπειρία της προκήρυξης του 2011 
γεµίζει αµφιβολίες για το αν αξί-
ζει τελικά η ένταξη. Φυσικά, εδώ 
υπάρχει και το στοιχείο του πό-
τε θα γίνουν οι εντάξεις και κατά 
πόσο ο τεχνοοικονοµικός σχεδι-
ασµός θα µπορέσει να τηρηθεί πι-
στά από τους παραγωγούς, εφό-
σον στο κυνήγι των µορίων υπάρ-
χουν αρκετά µαγειρέµατα.

Γλυκάθηκαν από τους Νέους
Εντούτοις υπάρχει και η άπο-

ψη, πως αγρότες µε λίγα µόρια 
(50-60) βλέποντας αυτό που έγι-
νε µε τους Νέους Αγρότες όπου 
τελικά βρέθηκε ο τρόπος να χωρέ-
σουν όλοι, εκεί που ήταν να µην 
προχωρήσουν σε αίτηση τελικά 
το ξανασκέφτονται. Άλλωστε, οι 
διαχειριστικές αρχές έχουν κάνει 
κατά καιρούς δηλώσεις για γεν-
ναία υπερδέσµευση. 

Επίσης, υπάρχει και το γεγονός 
ότι ο παραγωγικός ιστός θα κάνει 
χρόνια να ξαναδεί Σχέδια, οπότε 
πολλοί είναι εκείνοι που δεν θέ-
λουν να χάσουν την ευκαιρία. Ό-
πως και να έχει το ύψος των επι-
δοτήσεων είναι φέτος αρκετά µε-
γαλύτερο σε σχέση µε την περα-
σµένη περίοδo, η αγορά αγροτι-
κών µηχανηµάτων δείχνει κάποια 
ευελιξία και τέλος, το πρόγραµ-
µα έχει συµπέσει µε την περίοδο 
της µεγάλης ζήτησης για νέες φυ-
τεύσεις δενδροκαλλιεργειών και 
αναδιάρθρωση της παραγωγής.
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Τώρα ένας στους δύο 
στα Σχέδια Βελτίωσης   
Σβήνει ο ζήλος για ένταξη μπροστά στο θολό θεσμικό πλαίσιο

Είναι αργά πλέον για την Απονιτροποίηση

Αντίθετη άποψη
Από την άλλη κάποιοι λένε πως 
ο παραγωγικός ιστός θα κάνει 

χρόνια να ξαναδεί Σχέδια, οπότε 
δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία

Πολύ αργά οι
τροποποιήσεις
Σηµειώνεται εδώ, πως µία µερίδα 
θεσµικών ισχυρίζεται πως είναι 
λάθος να υπάρχουν 
τροποποιήσεις όσο είναι ανοιχτή η 
προκήρυξη, ειδικά τόσο αργά 
καθώς έτσι πλήττεται η αξιοπιστία 
του προγράµµατος. Παράλληλα 
ήδη µπορεί να υπήρξαν κάποιες 
οριστικοποιήσεις φακέλων πριν 
την τροποποίηση και να έχουν 
κινητοποιηθεί πόροι για 
επιχειρηµατικά σχέδια που τώρα 
ίσως θα πρέπει να αλλάξουν. 
Υπενθυµίζεται πως αν ο 
παραγωγός αλλάξει τις δαπάνες 
του, τότε αλλάζει και η 
ηµεροµηνία που θεωρείται ότι 
έχει οριστικοποιήσει την αίτηση.

Για παράβλεψη σηµαντικών και 
οφθαλµοφανών σηµείων που ά-
φησαν ανοιχτό το πεδίο για λα-
θροχειρίες στο Μέτρο της Απονι-
τροποίησης, κατηγορεί η Πανελ-
λήνια Οµοσπονδία Γεωτεχνικών 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕ∆Υ) 
το υπουργείο, επισηµαίνοντας ό-
τι πλέον τα περιθώρια είναι πο-
λύ στενά για να σωθεί το πράγ-
µα. Όπως αναφέρει, οι έλεγχοι 
που θα γίνουν τώρα θα µπορού-
σαν να είχαν αποφευχθεί αν για 
παράδειγµα δεν είχε γίνει το «ά-

νοιγµα» για διορθώσεις της ΕΑΕ 
2017 τον περασµένο Οκτώβριο – 
Νοέµβριο κατά το οποίο έγιναν 
αποδεκτές και «διορθώσεις» στ΄ 
αρδευόµενα αγροτεµάχια. Η συ-
γκεκριµένη κίνηση θεωρήθηκε κά-
λεσµα για «βάπτισµα» όλων των 
αγροτεµαχίων ως αρδευοµένων, 
παρατηρεί η ΠΟΓΕ∆Υ.

Επιπλέον, οι γεωτεχνικοί του 
∆ηµοσίου αναρωτιούνται ποιον 
εξυπηρετούσε η µη πρόβλεψη πε-
δίου στην ηλεκτρονική εφαρµο-
γή για τις άδειες χρήσης νερού 

και για το αν είναι θεµιτό και νό-
µιµο να δέχεται το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης ιδιωτικό συµ-
φωνητικό για χρήση υδροληψί-
ας άλλου παραγωγού. 
Τέλος, όπως ισχυρίζεται στη σχε-
τική ανακοίνωσή της ΠΟΓΕ∆Υ, 
πλέον καλούνται οι αποκεντρω-
µένες διευθύνσεις (∆ΑΟ/∆ΑΟΚ) 
να βγάλουν το φίδι από την τρύ-
πα µε τους προενταξιακούς ελέγ-
χους και σε περίπτωση αποτυχίας 
του Μέτρου, να επωµιστούν αυ-
τές τα όποια σφάλµατα. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

295,15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

4.1.1
∆ΡΑΣΗ 

30
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ4.1.2

∆ΡΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ, ΣΤΑΒΛΟΥΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

20,8
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

346
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

4.1.3

ΣΥΝΟΛΟ

∆ΡΑΣΗ 

ΓΙΑ ΑΠΕ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

YΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΝΕΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ

60% 

60% 

70% 

80% 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

85% 
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ
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«Κλείδωσε» για την Τρίτη 15 Μαΐου
η πληρωμή για αιγοπρόβατα και βοοειδή 
Μικρά τα ποσά για τις λοιπές συνδεδεμένες στη φυτική παραγωγή, μένει εκτός ο κρόκος Κοζάνης για το 2017

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Για την Τρίτη 15 Μαΐου δείχνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την 
πληρωµή µιας σειράς συνδεδεµένων ενισχύσεων, µε τα 
µεγαλύτερα ποσά να αφορούν τα αιγοπρόβατα και τα βο-
οειδή, λέει στην εφηµερίδα Agrenda ο αντιπρόεδρος του 
οργανισµού Γιώργος Κέντρος. Άλλωστε, όπως εξηγεί, το 
να συµπεριληφθεί στις επόµενες πιστώσεις το αιγοπρό-
βειο ήταν αφενός ο βασικός στόχος και αφετέρου η αιτία 
της καθυστέρησης της πληρωµής, που αρχικά είχε προ-
γραµµατιστεί για την ερχόµενη εβδοµάδα. 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς από τον Οργανισµό, 
µέσα στις επόµενες ηµέρες αναµένεται να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία των διασταυρώσεων των σχετικών αρχείων 
από τον ΕΛΟΓΑΚ, διαδικασία που εξαρχής ήταν ογκώδης 
και πολύπλοκη και οδήγησε και στην αλλαγή του χρονο-
διαγράµµατος. Επ’ αυτού, όπως ανέφερε στην εφηµερίδα 
Agrenda ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Κέντρος 
«οι διοικητικοί του οργανισµού δουλεύουν πυρετωδώς 
τους απαραίτητους ελέγχους σχετικά µε τους δικαιούχους 
της συνδεδεµένης ενίσχυσης στο αιγοπρόβειο, προκει-
µένου να προχωρήσουµε σε µία συνολική πληρωµή α-
πό τις 15 Μαΐου µέχρι το τέλος εκείνης της εβδοµάδας».

Να σηµειωθεί, άλλωστε, ότι στις συνδεδεµένες που εί-
ναι να πληρωθούν, τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή είναι 
στα ποσά που θα «φανούν», αφού πρόκειται για προϋ-
πολογισµούς στα 50,978 εκατ. ευρώ και 36,336 εκατ. ευ-
ρώ αντίστοιχα. «Τα υπόλοιπα είναι µικρά ποσά» διευκρι-
νίζει ο κ. Κέντρος, που υπολογίζει το σύνολο των πιστώ-
σεων να ανέρχεται περί τα 70 εκατ. ευρώ.  

Πιο αναλυτικά, οι συνδεδεµένες προς πληρωµή είναι: 
 Στον τοµέα του αιγοπρόβειου, η τιµή που είναι πλέον 

ενιαία για ορεινά και πεδινά, καθορίστηκε στα 11 ευρώ 
ανά ζώο, µε µπάτζετ για το 2017 στα 50,978 εκατ. ευρώ.

 Στον τοµέα του βοείου κρέατος, η ενδεικτική τιµή εί-
ναι στα 149 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο και ο προϋπολογι-
σµός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 36.336.635 ευρώ. 

 Στον τοµέα του ρυζιού, η ενδεικτική τιµή για το έτος 
2017 είναι στα 25,7 ευρώ το στρέµµα και ο προϋπολο-
γισµός ανέρχεται στα 7.811.531 ευρώ.

 Στον τοµέα των πορτοκαλιών προς χυµοποίηση, η 
ενδεικτική τιµή στα 41,1 ευρώ το στρέµµα και ο προϋ-
πολογισµός για το 2017 ανέρχεται στα 7.603.500 ευρώ.

 Στον τοµέα των σπόρων σποράς, η ενδεικτική τιµή 
ορίζεται στα 68,4 ευρώ το στρέµµα και το µπάτζετ για το 
έτος 2017 ανέρχεται στα 2.929.324 ευρώ.

 Στον τοµέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφί-
δας, η ενδεικτική τιµή ορίζεται στα 35,2 ευρώ το στρέµµα 
και ο προϋπολογισµός για το 2017 στα 5.000.000 ευρώ.

 Στον τοµέα των µεταξοσκωλήκων η ενδεικτική τιµή 
έχει οριστεί στα 248 ευρώ το κυτίο και ο ετήσιος προϋ-
πολογισµός στα 781.153 ευρώ.

Μαζί τα υπόλοιπα από το Εθνικό Απόθεµα  
Σε αυτά που έχουν να πληρωθούν περιλαµβάνονται 

και όσα περίσσεψαν περίπου στα 10 εκατ. ευρώ από την 
πληρωµή του ∆εκεµβρίου σχετικά µε το Εθνικό Απόθεµα 
του 2017. Αυτό το διάστηµα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχουν τις 
ενστάσεις που έγιναν για το Απόθεµα του περασµένου έ-

τους, για να υπολογιστούν οι δικαιούχοι και τα ποσά που 
έχουν λαµβάνειν για να συµπεριληφθούν στην πίστω-
ση µαζί µε τις συνδεδεµένες. «Σκοπός των αρµοδίων εί-
ναι να προλάβουν να προχωρήσουν σε µεταβιβάσεις ό-
σοι παραγωγοί το επιθυµούν» αναφέρει ο αντιπρόεδρος 
Γιώργος Κέντρος. Όπως εξηγεί ο έτερος αντιπρόεδρος 
του Οργανισµού Γιώργος Αποστολάκης «υπάρχει ένα 
ποσό περί τα 3 εκατ. που έχει δεσµευτεί και θα πιστωθεί 
σε όσους δικαιωθούν από τους παραγωγούς που είναι 
στον έλεγχο και από αυτούς που υπέβαλλαν ένσταση. 
Επιπλέον από τον κουµπαρά των 39,6 εκατ. ευρώ του Ε-
θνικού Αποθέµατος για το 2017, µετά την πληρωµή του 
περασµένου ∆εκεµβρίου ύψους 28,5 εκατ. σε 30.936 δι-
καιούχους, θα πρέπει να καλυφθούν και νεοεισερχόµε-
νοι και αγρότες νεαρής ηλικίας που θέλουµε να φέρουµε 
στον περιφερειακό 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. 

Άγνωστο επίσης παραµένει το πότε θα πιστωθούν µα-
ζί και οι ενισχύσεις για κτηνοτρόφους µε ειδικά δικαιώ-
µατα στα 235 ευρώ ανά ΜΜΖ για βοοειδή (προϋπολογι-
σµός 2,82 εκατ. ευρώ) και στα 35 ευρώ το ζώο για αιγο-
πρόβατα (προϋπολογισµός 560.000 ευρώ).

Τέλος, στις πληρωµές που θα ακολουθήσουν είναι η 
εξόφληση της νέας Βιολογικής του 2017,  περί τα 6 µε 
7 εκατ. ευρώ, που τοποθετείται αρµοδίως στις αρχές Ι-
ουνίου. Άλλωστε, σύµφωνα και µε τον κ. Κέντρο, «χρο-
νικά δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες πιστώσεις, µία 
ογκώδης στα µέσα Μαΐου και άλλη µία µέσα Ιουνίου». 

Εισφορές 
Μαρτίου 

Παρατείνεται η 
καταβολή της τρέ-
χουσας εισφοράς 
µηνός Μαρτίου 
2018 αγροτών 

στον ΕΦΚΑ µέχρι 
τις 18 Μαΐου

Ενστάσεις στη 
Βιολογική 
Μέχρι τις 14 

Μαΐου υποβάλλο-
νται οι ενδικοφα-
νείς προσφυγές 
για Βιολογική 
Κτηνοτροφία 

Εισφορές 
ΕΛΓΑ

Μέχρι τις 29 Ιου-
νίου έχουν περι-
θώριο αγρότες 

και κτηνοτρόφοι 
να τακτοποιήσουν 
τις εισφορές τους 

προς τον ΕΛΓΑ

Ενισχύσεις 
νησιών 
Αιγαίου 

Την αύξηση του 
συνολικού ποσού 
του ειδικού προ-

γράµµατος µικρών 
νησιών Αιγαίου 
από τα 24 εκατ. 

που είναι σήµερα 
στα 40 εκατ. ευρώ 

ανακοίνωσε ο 
υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 

από τη Ρόδο

Έναρξη συνταξιοδότησης αγροτών την ημέρα 
που «κλείνουν» το 67ο έτος της ηλικίας τους 

Οι αγρότες – από τούδε και στο εξής - θα αποκτούν δικαίωµα συνταξιοδότησης τη µέρα που συµπληρώνουν το 
προβλεπόµενο όριο ηλικίας (67 έτη) και όχι τον Ιούλιο της χρονιάς κατά την οποία συµπλήρωναν το 67ο έτος 
της ηλικίας όπως ίσχυε πριν τη ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου. Αυτό προβλέπει  σχέδιο νόµου που 
αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή και προανήγγειλε ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος 
Πετρόπουλος. Το σχέδιο νόµου θα περιλαµβάνεται διάταξη που θα ορίζει ότι από το 2018, οι αγρότες θα 
αποκτούν δικαίωµα συνταξιοδότησης τη µέρα που συµπληρώνουν το προβλεπόµενο όριο ηλικίας (67 έτη). Πριν 
από την ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου, η συνταξιοδότηση των αγροτών ξεκινούσε τον Ιούλιο της χρονιάς 
κατά την οποία συµπλήρωναν το 67ο έτος της ηλικίας τους και όχι κατά τον µήνα των γενεθλίων τους, όπως 
ισχύει για όλους τους υπόλοιπους ασφαλισµένους. Με την ασφαλιστική µεταρρύθµιση του 2016, προβλέφθηκαν 
ενιαίοι όροι συνταξιοδότησης όλων των ασφαλισµένων, όµως δεν υπήρξε αλλαγή για τους αγρότες.
Επιπλέον µε άλλη διάταξη θα δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες για άµεση έναρξη ασφάλισης, µε κατάρτιση 
µόνιµου απογραφικού δελτίου. Πρόκειται για ρύθµιση που ακουµπά ειδικές κατηγορίες αγροτών, οι οποίοι δεν 
είχαν υποχρέωση έναρξης επαγγέλµατος στην εφορία, λόγω χαµηλού εισοδήµατος (µικρές καλλιέργειες κ.λπ.). 
Η διάταξη προβλέπει δυνατότητα υποβολής αίτησης στον ΕΦΚΑ, ώστε να γίνεται άµεσα η έναρξη ασφάλισης, 
ενώ ο φορέας µπορεί να ανατρέξει έως και 5 χρόνια πίσω για περιπτώσεις αναδροµικής ασφάλισης.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ €
2018

ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΪΟΥ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΟΕΙ∆Η 

ΜΕΣΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΝΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 2017

 

ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΪΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑ 2017

10 6�7  
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

70
EKAT. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Αναδιάρθρωση 
αµπελώνων

Μέχρι 20 Μαΐου 
αιτήσεις αµπε-
λουργών για 

το πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης που 

επιδοτεί την εκρί-
ζωση, αναφύτευση 
και βελτίωση των 

τεχνικών διαχείρισης 
αµπελώνων

Σύµβουλος 
στα Βιολογικά

Μέχρι τις 30 Μαΐου 
έχουν περιθώριο 
να καλύψουν το 

δεύτερο έτος εφαρ-
µογής του Μέτρου 

11 «Βιολογικές 
Καλλιέργειες» µε 

νόµιµη σύµβαση µε 
σύµβουλο

Την «ευκαιρία» που έδωσε η Κοµισιόν στα 
κράτη µέλη για παράταση της καταληκτική 
ηµεροµηνίας υποβολής των δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε µέχρι τις 15 Ιουνίου, έρχεται να 
«εκµεταλλευτεί» το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ανακοινώνοντας και επίσηµα 
την απόφαση για µετάθεση της προθεσµίας 
κατά ένα µήνα. Άλλωστε, δεν είναι λίγα τα 
κράτη που κωλύονταν να ολοκληρώσουν 
έγκαιρα τη διαδικασία, ανάµεσα τους και η 
Ελλάδα, που δεν έχει οριστικοποιήσει 
πάνωα από το 1/3 των συνολικών 
αιτήσεων πληρωµής. Στην ανακοίνωση, 
µάλιστα, της Βάθη αναφέρεται ότι «το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
προκειµένου να διευκολυνθούν οι 
Έλληνες αγρότες για την οµαλή υποβολή 
των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης για το 
έτος 2018, υποστήριξε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση την παράταση της τελικής 
ηµεροµηνίας έως την 15η Ιουνίου.
Στο πλαίσιο αυτό, ψηφίστηκε οµόφωνα 
Εκτελεστικός Κανονισµός από την αρµόδια 
επιτροπή της ΕΕ στις 26 Απριλίου»..

Αγροτικό εισόδημα τα 
έσοδα από τις οικοτεχνίες
Τα έσοδα από την οικοτεχνία θα 
συµπεριλαµβάνεται πλέον στα αγροτικά 
εισοδήµατα, αναφέρει ανακοίνωση 
του υπουργείου, που πατά σε εγκύκλιο 
της ΑΑ∆Ε. Η ένταξη αυτή αποτελούσε 
πάγιο αίτηµα των επαγγελµατιών 
αγροτών, όπως αυτοί ορίζονται και είναι 
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, οι οποίοι 
ασκούν την εν λόγω δραστηριότητα της 
οικοτεχνίας. Ως σήµερα εξοµοιώνονταν 
ως προς τη φορολογική αντιµετώπιση ο 
επαγγελµατίας αγρότης που µεταποιεί 
τη δική του παραγωγή µε µία βιοτεχνική 
επιχείρηση που αγοράζει και µεταποιεί τα 
πρωτογενή προϊόντα τρίτων.

Σε πέντε δόσεις χρεωστικά 
υπόλοιπα για τις εισφορές 
των αγροτών στον ΕΦΚΑ

Τη δυνατότητα πληρωµής των εισφορών τους 
στον ΕΦΚΑ σε πέντε δόσεις θα έχουν φέτος οι α-
γρότες σύµφωνα µε διευκρινιστική εγκύκλιο της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Εισφορών και Ελέγχων. Οι 
δόσεις αφορούν όσους ασφαλισµένους στον πρώ-
ην ΟΓΑ δήλωσαν παραπάνω καθαρά εισοδήµατα 
το 2016 από αυτά του 2015. Την ίδια ώρα, οι τρέ-
χουσες εισφορές 2018 θα εκδίδονται κανονικά, 
καθόσον δεν αποτελούν ασφαλιστική οφειλή του 
έτους εκκαθάρισης (2017). Για την εκκαθάριση ει-
σφορών 2017, η διαχείριση των χρεωστικών και 
πιστωτικών υπολοίπων θα εφαρµοστεί ως εξής:

 Το χρεωστικό υπόλοιπο θα αναζητηθεί ισό-
ποσα κατανεµηµένο σε 5 µηνιαίες δόσεις, της 
πρώτης καταβαλλοµένης έως την 31.5.2018 (τε-
λευταία δόση 28.9.2018).

 Το πιστωτικό υπόλοιπο εκκαθάρισης 2017 θα 
συµψηφιστεί µε ενδεχόµενες οφειλές τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 κατά την η-
µεροµηνία εκκαθάρισης και, εφόσον προκύπτει 
εναποµείναν υπόλοιπο, αντιµετωπίζεται ως εξής:

α. Ποσό των 50,01 ευρώ και άνω, παραµένει 
στο λογαριασµό του ασφαλισµένου για να συµ-
ψηφιστεί µε εισφορές επόµενων µηνών.

β. Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50 ευρώ θα συµψη-
φιστεί µε επόµενη τρέχουσα εισφορά.

Και επίσημα φέτος
έως τις 15 Ιουνίου
οι δηλώσεις ΟΣΔΕ

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

425.090,47

206.088,98

97.516,64

505.247,75 

ΠΟΣΟ (ευρώ)ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

93

11

105
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Το σύνθηµα για µειώσεις κατά 5% 
στον προϋπολογισµό της ΚΑΠ, δη-
λαδή κατά 17 δισ. ευρώ, κάτι που 
φέρνει  πλαφόν επιδοτήσεων έως 
60.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση και 
αύξηση της εθνικής συνεισφοράς στα 
προγράµµατα  β’ πυλώνα, δόθηκε 
την Τρίτη 2 Μαΐου µε τα αποκαλυ-
πτήρια του νέου Πολυετούς ∆ηµο-
σιονοµικού Πλαισίου 2021-2027.

Tα πολιτικά µαθηµατικά έβγαλαν 
έναν µακροπρόθεσµο προϋπολογι-
σµό ύψους 1,135 τρισ. ευρώ σε ανα-
λήψεις υποχρεώσεων (σε τιµές του 
2018) για την επόµενη 7ετή περίο-
δο που ισοδυναµεί µε το 1,11% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος 
της ΕΕ των 27, µε τις περικοπές κα-
τά 5% - βάσει της αριθµητικής της 
Κοµισιόν - να εκτείνονται πέραν τις 
ΚΑΠ και στην Πολιτική Συνοχής, ώ-
στε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα 
η νέα πραγµατικότητα της Ένωσης 
µετά και το Brexit. 

Μάλιστα, οι πολιτικές αυτές, βάσει 
της σχετικής ανακοίνωσης της Κοµι-
σιόν, θα εκσυγχρονιστούν ώστε να ε-
ξασφαλιστεί ότι µπορούν να συνεχί-
σουν να είναι αποτελεσµατικές µε λι-

γότερους πόρους και να εξυπηρετούν 
επίσης νέες προτεραιότητες. Για πα-
ράδειγµα, η πολιτική συνοχής θα δι-
αδραµατίζει έναν ολοένα σηµαντικό-
τερο ρόλο στη στήριξη των διαρθρωτι-
κών µεταρρυθµίσεων και τη µακροπρό-
θεσµη ενσωµάτωση των µεταναστών. 

Επιπλέον, όπως φαίνεται σε ένα 
προσχέδιο της ΚΑΠ, η Κοµισιόν ε-
τοιµάζεται να µειώσει τις επιδοτή-
σεις στις µεγάλες εκµεταλλεύσεις 
κάτι που επιβεβαίωσε και ο αρµό-
διος για τον προϋπολογισµό της ΕΕ 
Επίτροπος Γκίντερ Έτινγκερ, ανα-
φέροντας ότι προτιµά ένα µοντέλο 
φθίνουσας χρηµατοδότησης όπου 
«οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις θα 
λαµβάνουν για τις εκτάσεις τους λί-

γα λιγότερα χρήµατα από ό,τι οι µι-
κρότερες». Στο προσχέδιο προτείνε-
ται ακόµα ένα προαιρετικό µέτρο το 
οποίο θα εξασφαλίζει στα κράτη µέ-
λη περισσότερες επιδοτήσεις εφό-
σον εφαρµόζουν πολιτικές φιλικές 
προς το περιβάλλον.    

Η αναθεωρηµένη πολιτική της 
ΚΑΠ, µε µπάτζετ 365 δισ. ευρώ:

   Θα εξακολουθήσει να βασίζε-
ται στους δύο πυλώνες: τις άµεσες 
πληρωµές και τα µέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης, για τα οποία η Κοµισιόν 
προτείνει την αύξηση των εθνικών 
ποσοστών συγχρηµατοδότησης. 

 Η διαχείριση θα κατανέµεται µε-
ταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών. 
Η Επιτροπή προτείνει να εισαχθεί έ-
να νέο µοντέλο παράδοσης, µετατο-
πίζοντας τη σηµερινή πολιτική που 
βασίζεται στη συµµόρφωση σε µια 
πολιτική προσανατολισµένη στα α-
ποτελέσµατα για την επίτευξη κοι-
νών στόχων που έχουν τεθεί σε ε-
πίπεδο ΕΕ αλλά εφαρµόζονται πιο 
ευέλικτα σε εθνικό επίπεδο.

  Ποσό 10 δισ. ευρώ θα διατεθεί 
µέσω του Horizon Europe για την 
έρευνα και την καινοτοµία στον το-
µέα των τροφίµων, της γεωργίας, 
της αγροτικής ανάπτυξης και της 
βιοοικονοµίας.

Πολιτικά μαθηματικά
Πλαφόν 60.000 ευρώ
σε μεγάλους της ΚΑΠ
απ’ το 2021

Ο γρίφος Μακρόν, τα 
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Επανεθνικοποίηση μέσω β’ 
πυλώνα φέρνει η πρόταση για 
αύξηση εθνικής συνεισφοράς

Στο Συµβούλιο και 
Ευρωκοινοβούλιο 
περνά η σκυτάλη
Σε κάθε περίπτωση θα 
επιδιωχθεί να υπάρξει 
συµφωνία πριν από τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη 
διάσκεψη κορυφής στο 
Σιµπίου, στις 9 Μαΐου 
2019, ως εκ τούτου µε 
βάση τις σηµερινές 
προτάσεις, η Επιτροπή θα 
υποβάλει 29 Μαΐου µε 
12 Ιουνίου, λεπτοµερείς 
θέσεις για χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα ανά τοµέα.
«Πρέπει να έχουµε στόχο 
την επίτευξη συµφωνίας 
πριν από τις εκλογές του 
Ευρωκοινοβουλίου το 
2019», είπε ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ τονίζοντας πως 
οι καλές οικονοµικές 
προοπτικές δίνουν µια 
«ανάσα», αλλά δεν 
απαλλάσσουν την Ένωση 
από εξοικονόµηση πόρων 
σε ορισµένους τοµείς.

Ένας σκληρός γύρος διαπραγµα-
τεύσεων µεταξύ των εθνικών κυ-
βερνήσεων, µε τους δυσαρεστη-
µένους να προέρχονται κυρίως α-
πό την Ανατολική και Κεντρική Ευ-
ρώπη, µε τους ειδικούς να προει-
δοποιούν για ρήγµα Ανατολής-∆ύ-
σης στους κόλπους της κοινότητας, 
ξεκινά µετά τα αποκαλυπτήρια του 
νέου Πολυετούς. Ήδη, καταγράφο-
νται αντιδράσεις από χώρες όπως 
η Αυστρία, ενώ πληθώρα ενστάσε-
ων αναµένεται επίσης από τις Πο-
λωνία, Ουγγαρία, που βρίσκονται 
ούτως ή άλλως σε τροχιά σύγκρου-
σης µε τις Βρυξέλλες.  

Το µπάτζετ της ΚΑΠ, περιορίζεται κα-
τά 5% όµως τα περί εκσυγχρονισµού, 
δικαιότερης κατανοµής, σύγκλισης δι-
καιωµάτων αλλά και αυξηµένης εθνι-
κής συνεισφοράς στο β’ πυλώνα, ήτοι 
στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυ-
ξης σκιάζει χώρες, όπως η Ελλάδα.

Γαλλία, ο µεγαλύτερος δικαιούχος
Μία πηγή της ΕΕ αναφέρει ότι η 

µελλοντική συζήτηση «θα δείξει πού 
θα βρίσκεται η πολιτική εξουσία µε-
τά το Brexit στην ΕΕ», µε τη Γαλλία 
να είναι βασικός παίκτης ως ο µεγα-
λύτερος δικαιούχος και στον πρώτο 
σχολιασµό της πρότασης του προϋ-
πολογισµού να κρίνει ως «απαράδε-

 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2021-2027 (δις. ευρώ)

1. Ενιαία αγορά, καινοτοµία και ψηφιακή οικονοµία 187,370

2.
Συνοχή και αξίες

Εκ των οποίων: οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

442,412
373,000

3.
Φυσικοί πόροι και περιβάλλον
Εκ των οποίων: δαπάνες σχετικές µε την αγορά και άµεσες ενισχύσεις

378,920
286,195

4. Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων 34,902

5. Ασφάλεια και άµυνα 27,515

6. Οι γειτονικές χώρες και ο υπόλοιπος κόσµος 123,002

7.
Ευρωπαϊκή δηµόσια διοίκηση

Εκ των οποίων: διοικητικές δαπάνες των θεσµικών οργάνων

85,287
66,028

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ως ποσοστό του ΑΕΕ

1.279,408
1.11%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ως ποσοστό του ΑΕΕ

1.245,408
1.08%

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (EΕ-27)

Ο Επίτροπος 
προϋπολογισµού 
Γκίντερ Έτινγκερ 
και ο πρόεδρος της 
Κοµισιόν Ζαν Κλωντ 
Γιουνκέρ, κατά τα 
αποκαλυπτήρια του 
νέου Πολυετούς 
2021-2027.  



Οι άµεσες πληρωµές δεν θα µειωθούν 
πλέον του 4% σε κανένα κράτος µέλος 
διαβεβαιώνει ο αρµόδιος Επίτροπος 
Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, εντούτοις για 
τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυ-
ξης προτείνεται να υπάρξει περικο-
πή 10% και να εναπόκειται στα κράτη 
µέλη να καλύψουν αυτό το κενό. Μά-
λιστα, κατ’ αυτόν τον τρόπο οι αγρό-
τες δεν θα επηρεαστούν υποστηρίζει 
ο Χόγκαν, αφήνοντας αναπάντητο τι 
θα γίνει µε τα κράτη-µέλη που δεν θα 
µπορέσουν να καλύψουν το χάσµα.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα 16 κράτη 
µέλη θα µειώσουν τις άµεσες πληρω-
µές κατά 3,1%, ενώ άλλα έξι θα πέ-
σουν κάτω από αυτό το ποσοστό, ε-
νώ πέντε θα σηµειώσουν πραγµατι-
κή αύξηση (π.χ. αύξηση 13,6%, 13,2% 
και 12,3% αντίστοιχα). Στη Ρουµανία, 
τη Σλοβακία και την Πορτογαλία δεν 
θα υπάρξει µείωση, ενώ στη Βουλγα-
ρία θα είναι µόνο κατά 1%.

Χωρίς περικοπή στην ανάπτυξη
Ωστόσο, όσον αφορά την αγροτι-

κή ανάπτυξη, ο Χόγκαν ανέφερε ως 
παράδειγµα το Βέλγιο, λέγοντας ό-
τι µιλάµε για 12 εκατ. ευρώ ετησίως, 
στην Ιρλανδία 47 εκατ. και στην Ισπα-
νία 180 εκατ. ευρώ. «Αν ένα κράτος 
µέλος αποφασίσει να προχωρήσει 
στην κάλυψη του χάσµατος, δεν θα 
υπάρξει περικοπή στην αγροτική α-
νάπτυξη και οι αγρότες δεν θα επη-
ρεαστούν», τόνισε ο Επίτροπος.

Μόνο οι χοµπίστες θα επηρεαστούν
Πάντως, σύµφωνα µε τον Επίτροπο 

γεωργίας κανονικά θα λαµβάνουν ε-

πιδοτήσεις και µετά το 2020 οι µη κατ’ 
επάγγελµα αγρότες, αντίθετα όπως 
είπε θα πρέπει να ανησυχούν «µόνο 
όσοι ασχολούνται µε την καλλιέργεια 
από χόµπι ή «οι αγρότες του κανα-
πέ» όπως τους αποκαλούµε, θα εξε-
ταστούν λεπτοµερώς για να πάρουν 
χρήµατα από την ΚΑΠ επειδή δεν α-
σχολούνται µε τη γεωργία».

«∆εν ξέρω από πού προέκυψε αυ-
τή η ανησυχία αλλά θέλω να διαβε-
βαιώσω τους αγρότες µερικής απα-
σχόλησης ότι θα προστατεύσουµε το 
δικαίωµά τους να λαµβάνουν πλη-
ρωµές από την Ένωση» ανέφερε σε 
δηλώσεις του. «∆εν υπάρχει τίποτα 
για το οποίο πρέπει να ανησυχούν 
οι αγρότες µερικής απασχόλησης» 
συµπλήρωσε.

Μάξιμουμ περικοπή 10%
στα προγράμματα και 4% 
στο τσεκ, λέει ο Χόγκαν

O Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν 
έδωσε άλλη ερµηνεία στα νούµερα.

O πρόεδρος της Copa κ. Χοακίµ Ράκβιντ, µιλά για πρόσθετη 
επιβάρυνση ελέω περικοπών στα εισοδήµατα των αγροτών της ΕΕ.

νομικά κείμενα και οι ευρωεκλογές

κτη» την περικοπή της ΚΑΠ. Μά-
λιστα, αυτά που θα είναι πρόθυ-
µος να αποδεχθεί στην ΚΑΠ ο Ε-
µανουέλ Μακρόν θα καθορίσουν 
και το πώς θα διαµορφωθούν τα 
νοµικά κείµενα στην συνέχεια. 

Σύµφωνα πάντως µε τον Γάλ-
λο υπουργό Γεωργίας, Στεφάν 
Τραβέρτ πρόκειται για µια «δρα-
στική, µαζική και τυφλή περικο-
πή που είναι απλά αδιανόητη», 

τονίζοντας ότι οι εν λόγω προτά-
σεις της Κοµισιόν αποτελούν µό-
νο ένα σηµείο εκκίνησης για δι-
απραγµατεύσεις. «Αποτελεί έναν 
πρωτόγνωρο κίνδυνο για τη βιω-
σιµότητα των εκµεταλλεύσεων, ε-
πηρεάζοντας σοβαρά τα εισοδή-
µατα των αγροτών, για τα οποία 
η άµεση βοήθεια είναι ένα ουσι-
αστικό δίχτυ ασφαλείας. Η Γαλλία 
δεν µπορεί να δεχθεί οποιαδήπο-
τε µείωση των άµεσων εισοδηµά-

των για τους αγρότες», υποστήρι-
ξε, ο γάλλος υπουργός.

Στο µεταξύ και οι κορυφαίες α-
γροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις 
υποδέχθηκαν χλιαρά την πρότα-
ση του Επιτρόπου Έτιγκερ λέγο-
ντας ότι τα εισοδήµατα των αγρο-
τών είναι ήδη 40% χαµηλότερα α-
πό το µέσο όρο των κερδών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλους 

τοµείς της οικονοµίας.
«Οι προτεινόµενες περικοπές 

στον προϋπολογισµό απειλούν όχι 
µόνο τα µέσα διαβίωσης των αγρο-
τών και τα τεράστια τµήµατα των α-
γροτικών περιοχών της Ευρώπης, 
αλλά και την επίτευξη των περιβαλ-
λοντικών και κοινωνικών στόχων 
της ΕΕ», δήλωσε ο πρόεδρος της 
οργάνωσης Copa Χοακίµ Ράκβιντ.
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Copa Cogeca
Τα εισοδήµατα των αγρο-

τών είναι ήδη 40% χαµηλό-
τερα από το µέσο όρο των 
κερδών της ΕΕ σε άλλους 

τοµείς της οικονοµίας
ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ  
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50%

40%

30%

20%

10%

1988-1992 1993-1999 1995-1999* 2000-2006 2007-2013 2014-2020 2021-20271988-1992 1993-1999 1995-1999* 2000-2006 2007-2013 2014-2020 2021-2027

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

*ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 1995

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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Περικοπή
15% της ΚΑΠ 
δείχνει η ανάγνωση 
του Άλαν Μάθιους 
Μείωση 5% στις αγροτικές δαπάνες βγαίνει μόνο από την 
σύγκριση  ανόμοιων μεγεθών λέει και το Farm Europe

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆ιαφορετική ανάγνωση επί της πρό-
τασης Ετίνγκερ για περικοπές 5% στα 
κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολι-
τικής, κάνει ο διακεκριµένος αγροτο-
οικονοµολόγος Άλαν Μάθιους, ο ο-
ποίος βάσει των δικών του υπολογι-
σµών οι µειώσεις θα ξεπεράσουν το 
15% σε πραγµατικούς όρους κατά την 
περίοδο του επόµενου Πολυετούς ∆η-
µοσιονοµικού Πλαισίου. Μάλιστα, κα-
τά τον ίδιο, την µεγαλύτερη περικοπή 
δαπανών θα δεχθεί ο β’ πυλώνας, δη-

λαδή τα προγράµµατα αγροτικής ανά-
πτυξης, την οποία υπολογίζει σε περί-
που 26%. Σύµφωνα µε τον καθηγητή 
του Πανεπιστηµίου του Τρίνιτι, η πε-
ρικοπή 5% χωρίς να διευκρινιστούν 
λεπτοµερέστερα τα ποσοστά ή η χρο-
νική περίοδος, είναι σχεδόν ένας ά-
σχετος αριθµός, εντούτοις φαίνεται 
ότι βασίζεται σε σύγκριση σε ονοµα-
στικούς όρους των συνολικών πόρων 
σε κάθε περίοδο προγραµµατισµού.

Οι τάσεις δαπανών καταγράφονται 
καλύτερα συγκρίνοντας τις προτεινό-
µενες δεσµεύσεις το 2027 µε τις προ-
τεινόµενες δεσµεύσεις το 2020. Από 
τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι ο συ-
νολικός προϋπολογισµός της ΚΑΠ θα 
µειωθεί κατά περίπου 15% κατά την 
περίοδο του επόµενου Π∆Π. Οι άµε-
σες πληρωµές θα διατηρηθούν σε ο-
νοµαστικούς όρους, αλλά οι πληρω-

µές αγροτικής ανάπτυξης θα µειω-
θούν κατά ένα τέταρτο.  

Η κρυφή εξίσωση δείχνει ότι η ΚΑΠ 
δεν θα καλύψει µόνο το Brexit

Με την ανάλυση Μάθιους, συµφω-
νεί και το ευρωπαϊκό think tank, Farm 
Europe που λέει ότι βάσει της κρυφής 
εξίσωσης Έτινγκερ, οι περικοπές α-
πό τον προϋπολογισµό της ΚΑΠ, θα 
ανέλθουν σε 27,4 δισ. ευρώ. Εποµέ-
νως, ο προϋπολογισµός για τη γεωρ-
γία δεν θα αναλάβει µόνο το πακέτο 
ΚΑΠ-Brexit (18,9 δισ. Ευρώ) αλλά θα 
συνεισφέρει 8,5 δισ. ευρώ για άλλες 

πολιτικές της ΕΕ.
Σύµφωνα, µε τον 

Μάθιους µια περι-
κοπή 5% µπορεί να 
προκύψει µόνο αν 
η σύγκριση γίνει µε 
τον υπολογισµό των 
τρεχουσών τιµών σε 
συνδυασµό µε το σύ-
νολο των πόρων α-
νάµεσα στις δυο προ-
γραµµατικές περι-
όδους, αυτό δηλα-
δή που κάνει η Κο-
µισιόν. 

Υπολογίζοντας όµως την αλλαγή 
στον προϋπολογισµό της ΚΑΠ συγκρί-
νοντας την διαφορά στα µεγέθη ανά-
µεσα στο 2020, την τελευταία χρονιά 
του τρέχοντος προγράµµατος, µε το 
2027, την τελευταία χρονιά του επό-
µενου προγράµµατος και λαµβάνο-
ντας υπ όψιν το κενό του Brexit τα α-
ποτελέσµατα είναι πολύ διαφορετικά. 

Οι δαπάνες µε πραγµατικούς όρους 
για τον α’ πυλώνα, θα είναι µειωµένες 
κατά 11% στο τέλος του 2027 σε σχέ-
ση µε το 2020, ενώ για τον β’ πυλώνα, 
η µείωση  θα φτάσει το 26%, µε αυτόν 
τον τρόπο προσέγγισης. Μπορεί µε ο-
νοµαστικούς όρους οι δαπάνες για τον 
α’ πυλώνα να µένουν σχεδόν στα ίδια 
επίπεδα, ωστόσο οι αγρότες θα αντι-
ληφθούν την µείωση κατ’ αναλογία 
µε τον δείκτη πληθωρισµού όπως θα 
διαµορφωθεί τότε.

21-22,36

Λιγότερο 
καλαμπόκι
λόγω συνεχών
χαμηλών τιμών 
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Με τιµές σε ικανοποιητικά - σύµφωνα 
µε τους παραγωγούς επίπεδα -  περί το 
1,60 ευρώ το κιλό «κόβονται» αυτό το δι-
άστηµα οι φράουλες ποικιλίας Camarosa 
και Fortuna στις περιοχές της Βάρδας 
και της Νέας Μανωλάδας, στην Ηλεία.

Η παραγωγή ωστόσο, σύµφωνα µε ό-
σα αναφέρει στην Agrenda ο παραγω-
γός από τη Μανωλάδα, Γιάννης ∆ιασά-
κος, αυτό το διάστηµα είναι µειωµένη. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την 

ίδια εποχή πέρσι ήταν µεγαλύτερη, ε-
νώ οι τιµές κυµαίνονταν στα ίδια περί-
που επίπεδα. Στην περιοχή της Ηλείας 
σύµφωνα και µε το γεωπόνο και συνι-
διοκτήτη της εταιρείας Geoplant, Τάκη 
Λαϊνά τα στρέµµατα των καλλιεργειών 
φράουλας φτάνουν τα 10.000 σε αυ-
τή εµπλέκονται περίπου 100 παραγω-
γοί ενώ ο τζίρος από την καλλιέργεια 
αγγίζει τα 80 εκατ. ευρώ και οι αποδό-
σεις τους 4,5 µε 5 τόνους το στρέµµα.

Καµαρόσα και Φορτούνα 1,60 ευρώ
 Μειωµένη αυτή την περιόδο η παραγωγή φράουλας στη Μανωλάδα 

 Στην Ηλεία ο τζίρος από την καλλιέργεια αγγίζει περίπου τα 80 εκατ. ευρώ
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Α 
νοδική εξακολουθεί να παραµένει 
η τάση στα χρηµατιστήρια βάµβα-
κος τόσο για τη φετινή όσο και για 
τη νέα σοδειά. Η παγκόσµια ζήτηση 

είναι λίγο πιο ήρεµη αυτό το διάστηµα, χωρίς 
να σηµαίνει ότι δεν κλείνονται δουλειές, ενώ 
παράλληλα το δολάριο είναι ανοδικό, γεγο-
νός που ευνοεί το ελληνικό προϊόν. Στην ελ-
ληνική αγορά φαίνεται ότι θα σηµειωθεί αύ-
ξηση στρεµµάτων, της τάξης του 10% στη νέα 
σοδειά. Εν τω µεταξύ, πωλήσεις δεν σηµειώ-
νονται καθώς οι τιµές µας τόσο για τη νέα όσο 
και για την παρούσα σοδειά δεν πληρώνονται. 

 
 Τα ξερικά χωράφια µε σκληρό σιτάρι βρί-

σκονται σε άσχηµη κατάσταση λόγω της ανοµ-
βρίας σύµφωνα µε τους ειδικούς. Αναµένο-
νται κάποιες βροχές στα τέλη της εβδοµάδας, 
ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι οι αποδόσεις 
θα επηρεαστούν. Σε αυτό το σκηνικό όλοι οι 
τοπικοί µύλοι θα µπουν στα αλώνια µε απο-
θέµατα ρεκόρ.  Την ίδια ώρα, στα µαλακά στά-
ρια στο Σικάγο σηµειώθηκε άνοδος λόγω της 
έλλειψης βροχοπτώσεων, ενώ και στη Γαλλία 
η εικόνα ήταν παρόµοια, καθώς εντάθηκε λό-
γω την πτώσης του ευρώ έναντι του δολαρίου.   

 Ισχυρές βροχές και χαλάζι κατέστρεψαν 
2.800 εκτάρια µε ροδάκινα, βερίκοκα, νεκτα-
ρίνια και άλλα πυρηνόκαρπα σε αρκετές περι-
οχές της ευρύτερης περιφέρειας της Μούρθια. 
Σηµαντικές ζηµιές σηµειώθηκαν σε µέρη όπως 
το Βέγκα Μέντια και η κοιλάδα Ρικότε. Από την 
κακοκαιρία επηρεάστηκαν πιο πολύ ροδάκι-
να, βερίκοκα, νεκταρίνια, αµπέλια, ροδάκινα 
παραγκουάγιο και επιτραπέζια σταφύλια, κυ-
ρίως στους δήµους Ούλεα, Φορτούνα και Μο-
λίνα ντε Σεγκούρα, όπως επίσης και σε µερι-
κές περιοχής της Χουµίγια και της Σαντοµέρα.

Το δολάριο στηρίζει 
το ελληνικό βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

26/04 27/04 30/04 02/05 03/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

306,46
305,90

299,78

305,32
305,94

Ροή
Η ροή των εξαγωγών

 µετά την αρχική καθυστέρηση 
που καταγράφηκε στην αρχή της 

περιόδου (∆εκέµβριο – Ιανουάριο) 
κρίνεται καλή

Μεταποίηση 
Οι παραγωγοί τονίζουν 

ότι η δηµιουργία µεταποιητικών 
µονάδων στην περιοχή 
θα µπορούσε να δώσει 

ώθηση στο προϊόν 

15%
Παρά τη µείωση 

παραγωγής αυτή την περίοδο 
οι εκτιµήσεις κάνουν λόγο για 
συνολική αύξηση παραγωγής 

της τάξεως του 15%

Τιμές παραγωγού 
Φράουλα
(ευρώ το κιλό)
Ποικιλίες Καµαρόσα και Φορτούνα

Μάιος 2018 1,60

Απρίλιος 2018 1,50 

Φεβρουάριος 2018 2,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμές αραβόσιτου 
(Λεπτά/κιλό)
2017-18 M.O. 15 – 16 

2017-18* () 18 – 19
Τιµή αγοράς κτηνοτρόφων**  19 - 20

*όσοι κράτησαν αποθέµατα

**για ζωοτροφή
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Αύξηση εκτάσεων 
αλλά και τιμής βλέπει
η ICAC για το βαμβάκι 

 Αλλάζει προτιμήσεις 
ο Καζίλο στην αγορά 
σκληρού σίτου

Πιάνουν 1,60 ευρώ 
Καµαρόσα και Φορτούνα 
Με τιµές στο 1,60 ευρώ το κιλό για 
ωστόσο µειωµένη αυτή την περίοδο 
παραγωγή «κόβονται» οι φράουλες 
ποικιλίας Camarosa και Fortuna στις 
περιοχές της Βάρδας και της Νέας 
Μανωλάδας, στην Ηλεία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πτώση 26% 
στο β’ πυλώνα
Η σοβαρή συµπίεση στον β’ Πυλώνα, 
και το γεγονός πως οι άµεσες 
πληρωµές δείχνουν να προστατεύονται 
σχετικά, δεν συµβαδίζει µε τη ρητορική 
της Επιτροπής ότι η επόµενη ΚΑΠ θα 
απαιτήσει υψηλότερο επίπεδο 
φιλοδοξίας για το περιβάλλον και το 
κλίµα, τονίζει ο Άλαν Μάθιους.
Η Επιτροπή µπορεί να επισηµάνει το 
υψηλότερο επίπεδο 
συγχρηµατοδότησης που θα ζητηθεί 
από τα κράτη µέλη και να υπογραµµίζει 
ότι θα υπάρξει ευελιξία κατά την 
επόµενη περίοδο προγραµµατισµού, 
ώστε τα κράτη µέλη να µπορούν να 
ανακατανέµουν τους πόρους µεταξύ 
των πυλώνων, εντούτοις, σύµφωνα µε 
τον αγροτοοικονοµολόγο είναι επίσης 
πιθανό ότι οι υψηλότερες 
περιβαλλοντικές και κλιµατικές 
φιλοδοξίες να οδηγήσουν σε 
ισχυρότερες ρυθµίσεις, όπως η νέα 
επιβολή όρων που πρέπει να διέπουν 
την παραλαβή των άµεσων πληρωµών. 

Μπορεί µε ονοµαστικούς 
όρους οι δαπάνες για 
τον α’ πυλώνα να µένουν 
σχεδόν στα ίδια επίπεδα, 
ωστόσο οι αγρότες θα 
αντιληφθούν την µείωση 
κατ’ αναλογία µε τον 
δείκτη πληθωρισµού όπως 
θα διαµορφωθεί τότε.

Οι άµεσες 
πληρωµές 
θα διατη-
ρηθούν 
σε ονοµα-
στικούς 
όρους.

2020 
όρια Π∆Π

2020 
όρια Π∆Π

2020 
όρια ΗΒ 

2020 Ε.Ε 
των 27 

όρια Π∆Π

2027 
Ε.Ε των 27 
όρια Π∆Π

∆ιαφορά 
ανάµεσα στα 
όρια του Π∆Π

Στήλη (1) τιµές 2011
(2) τιµές 

2018
(3) τιµές 

2018
(4) τιµές 2018 (5) τιµές 2018

(6)
%

Πηγή
Ρύθµιση 

1311/2013 και 
1205/2013

Υπολογισµένο µε 
βάση συντελεστή 
πληθωρισµού 2%

Ρύθµιση 
1305/2013 

και 
1307/2013

Στήλες (2)-(3)
Κοµισιόν 

(2018) 321
Στήλες 
(5-4)/4

Α΄ Πυλώνας 37.605 42.511 3.449 39.062 34.606 -11,4%

Β Πυλώνας 11.357 13.045 351 12.694 9.421 -25,8%

Σύνολο 
δαπανών 

ΚΑΠ
48.962 55.557 3.801 51.756 44.027 -14,9%

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠ (2020 - 2027) ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΗ
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Πιο δυνατή φωνή για τις µικρές οι-
νοποιητικές µονάδες και ταυτόχρονα 
«σχίσµα» στις τάξεις του οινοποιητι-
κού κλάδου, συνιστά η ιδέα δηµιουρ-
γίας ξεχωριστού Συνδέσµου Μικρών 
Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ) µε πρώ-
το πρόεδρο τον Αθ. Ντούγκο. Η  ιδέα 
του συνδέσµου γεννήθηκε το 2017, 
όταν, όπως λέει και η σχετική ανα-
κοίνωση του ΣΜΟΕ, µια οµάδα οινο-
ποιών οραµατίστηκε την περαιτέρω ε-
ξάπλωση του ελληνικού κρασιού και 
του αµπελώνα του, µε κριτήριο την α-
νάδειξη των ελληνικών terroir, ποι-
κιλιών και κρασιών. Έτσι, στις 16 Α-
πριλίου 2018 εγένετο και επίσηµα ο 
Σύνδεσµος Μικρών Οινοποιών Ελ-
λάδος µε τους ακόλουθους στόχους:

 Την ανάπτυξη και ενίσχυση των 
µικρών οινοποιητικών επιχειρήσεων

 Την επαρκή κάλυψη λόγω απου-
σία επίσηµης αντιπροσώπευσης των 
µικρών οινοποιητικών επιχειρήσεων.

 Την υποστήριξη νέων και παλιών 
οινοποιών να αντιµετωπίσουν από 
κοινού τις προκλήσεις των αγορών.

Σε ένα αβέβαιο πολιτικό και οι-
κονοµικό πλαίσιο, όπου σχε-
δόν όλοι οι τοµείς της γεωργί-
ας βρίσκονται σε κρίση, η πρό-
ταση της Κοµισιόν για περικο-
πές στην ΚΑΠ, είναι πολύ ανη-
συχητική για το µέλλον των ευ-
ρωπαϊκών βιοµηχανιών και την 
οικονοµική βιωσιµότητα πολ-
λών γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων σε ολόκληρη την Ευρω-
παϊκή Ένωση. 

Αυτό υποστηρίζει το Farm Europe, 
το οποίο βάσει των προσοµοι-
ώσεων στα αριθµητικά δεδοµέ-
να που περιλαµβάνει η πρότα-
ση της Επιτροπής, λαµβάνοντας 
υπόψη το µερίδιο των άµεσων 
πληρωµών στο τελικό γεωργι-
κό εισόδηµα και χωρίς να αλ-
λάξουν οι παράµετροι της τρέ-
χουσας ΚΑΠ , εκτιµά ότι θα εί-
χε άµεσο αντίκτυπο µε µείωση 
του αγροτικού εισοδήµατος κα-
τά 8,15% το 2027. Η µείωση θα 
φθάσει το 26,4% στη ∆ανία και 
το 13% στην Τσεχική ∆ηµοκρα-
τία - χώρες όπου το µερίδιο των 
άµεσων πληρωµών είναι το µε-
γαλύτερο. Στη Γερµανία και τη 
Γαλλία, το γεωργικό εισόδηµα 
θα µειωνόταν κατά περίπου 6,5% 
και κατά 3,5% περίπου στην Ι-

ταλία και την Ισπανία.
Η εξίσωση που προτείνει η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή αµφισβητεί 
βαθιά την ικανότητα του ευρω-
παϊκού γεωργικού τοµέα να α-
νταποκριθεί στις αυξανόµενες 
κοινωνικές προσδοκίες. Παρό-
λο που η εγκατάσταση νέων 
γεωργών αποτελεί προτεραιό-
τητα, οι προτεινόµενες κατευ-
θυντήριες γραµµές θα οδηγή-
σουν σε επιτάχυνση της ανα-
διάρθρωσης του γεωργικού το-
µέα, ιδίως στους τοµείς του γά-
λακτος, των καλλιεργειών και 
του βοείου κρέατος. Αυτό θα ο-
δηγούσε σε επέκταση των εκ-
µεταλλεύσεων και σε αναζήτη-
ση εντατικοποίησης.

Στο πλαίσιο των αυξανόµε-
νων κοινωνικών αναγκών και 
της ανάγκης επένδυσης για 
τη µετάβαση των αγρονοµι-
κών συστηµάτων σε πιο ανθε-
κτικά µοντέλα τόσο από οικο-
νοµική όσο και από περιβαλ-
λοντική άποψη, η µείωση που 
προβλέπει η Επιτροπή φαίνε-
ται αβάσιµη και είναι η συ-
νάφεια των κατευθυντήριων 
γραµµών µεταρρύθµισης της 
ΚΑΠ που παρουσιάστηκαν τον 
περασµένο Νοέµβριο.

Με δική τους 
φωνή οι μικρές 
οινοποιητικές 
επιχειρήσεις

Μείωση 8,15% στο εισόδημα 
των αγροτών στην ΕΕ-27

Η σύνθεση του πρώτου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου είναι:

Πρόεδρος: Αθ. Ντούγκος (φωτό).
Αντιπρόεδρος:  Ι. Παπαργυρίου
Γ. Γραµµατέας: Αικ. Μποσινάκη

Ταµίας:  Απ. Θυµιόπουλος
Μέλη: Ελ. ∆ιγενάκης, Ν. 

Πετρακόπουλος, Κ. Πυργάκης.

Η επανεκκίνηση 
της ελληνικής 
οικονοµίας, 
είναι απόλυτα 
συνδεδεµένη 
µε τον αγροτικό 
τοµέα, τόνισε 
ο Σύµβουλος 
∆ιοίκησης της 
Πειραιώς, Χρ. 
Αντωνιάδης.

Περί τις 300 συµφωνίες συµβολαιακής γεωργίας 
µε 25.000 παραγωγούς από την Τράπεζα Πειραιώς

Μια ολιστική στήριξη του αγροτικού τοµέα µε στόχο τον εκσυγχρονισµό των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων προωθεί η τράπεζα Πειραιώς, όπως τονίστηκε κατά τη 
διάρκεια ηµερίδας που διοργάνωσε σε συνεργασία µε τη ΣΕΚΕ, στην Ξάνθη 
προκειµένου να ενηµερωθεί ο αγροτικός κόσµος για τα Σχέδια Βελτίωσης και τα 
υπόλοιπα επιχορηγούµενα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 
-2020, καθώς και για τη Συµβολαιακή Γεωργία. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο 
Γενικός ∆ιευθυντής της ΣΕΚΕ Αλέξανδρος Κοντός, «Σε µία περίοδο άπνοιας για 
την ελληνική γεωργία ο β’ πυλώνας της ΚΑΠ είναι η µοναδική διέξοδος για 
επενδύσεις είτε στην πρωτογενή παραγωγή, είτε στη µεταποίηση, µε την 
υποστήριξη χρηµατοδότησης από ένα πιστωτικό ίδρυµα. Η τράπεζα Πειραιώς έχει 
τη στρατηγική και την εµπειρία να υποστηρίξει αποτελεσµατικά αυτό το εγχείρηµα». 
Όπως ειπώθηκε στην εκδήλωση, στην πρώτη 5ετία εφαρµογής του έχουν 
υλοποιηθεί πάνω από 300 συµφωνίες µεταξύ συνεταιρισµών και επιχειρήσεων, µε 
περίπου 25.000 παραγωγούς. Το βασικό όφελος για τους παραγωγούς είναι η 
ευέλικτη κάλυψη της αναγκαίας ρευστότητας για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα για 
την παραγωγή τους, µε µόνη διασφάλιση το συµβόλαιο.

Μεγάλη µείωση
Η µείωση θα φθάσει το 
26,4% στη ∆ανία και 
το 13% στην Τσεχική 
∆ηµοκρατία, χώρες 
όπου το µερίδιο των 
άµεσων πληρωµών 
είναι το µεγαλύτερο
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ΤOY  ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Έτοιµοι να εκµεταλλευτούν την 
ευρωπαϊκή έλλειψη καρπουζιού 
δηλώνουν οι Έλληνες παραγω-
γοί που βλέπουν τη ζήτηση να 
είναι αυξηµένη λόγω της οψί-
µισης στις ανταγωνίστριες - ε-
ντός συνόρων Ε.Ε. - χώρες, που 
ο καιρός δεν βοήθησε την ανά-
πτυξη των καλλιεργειών τους 
προηγούµενους µήνες. 

Το καρπούζι της Κρήτης ήδη 
έχει ξεκινήσει να συγκοµίζεται 
εδώ και µέρες ενώ και τα θερ-
µοκηπιακά της Ηλείας µετρούν 
µια εβδοµάδα. Οι τιµές παραγω-
γού στο νησί κυµαίνονται στα 
80 λεπτά το κιλό ενώ λίγο πιο 
κάτω κόβουν στην ∆υτική Ελ-
λάδα. Αυτό που ωστόσο υπο-
γραµµίζουν όλοι, παραγωγοί 
– γεωπόνοι και έµποροι είναι 
ότι το ξεκίνηµα θεωρείται θετι-
κό και σίγουρα καλύτερο από 
το περσινό (µε µοναδικό προ-
βληµα τις ηµέρες της απεργίας 
των πλοίων στην Κρήτη).  

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της 
Agrenda η συγκοµιδή των θερ-
µοκηπιακών καρπουζιών της Η-
λείας (σε περιοχές όπως η Βάρ-
δα, η Νέα Μανωλάδα και η Αµα-
λιάδα) ξεκίνησε πριν από περί-
που µια εβδοµάδα µε τα πρώτα 
προϊόντα να πληρώνονται στα 

90 λεπτά το κιλό. Σύµφωνα µε 
όσα αναφέρει ο Τάκης Λαϊνάς, 
γεωπόνος και συνιδιοκτήτης της 
εταιρείας Geoplant στην περι-
οχή των Λεχαινών της Ηλείας: 
«η συγκοµιδή των καρπουζιών 
που βρίσκονται υπό κάλυψη (σε 
τούνελ και πολυτούνελ) ξεκίνη-
σε το Σάββατο 28 Απριλίου, και 
σήµερα οι εµπορικές πράξεις γί-
νονται στα 70 - 80 λεπτά. Πρό-
κειται για µια ικανοποιητική τι-
µή αφού πέρσι την ίδια εποχή 
ξεκινούσαµε µε 60 – 70 λεπτά 
το κιλό». Ο ίδιος προσθέτει ό-
τι: «το θετικό φέτος είναι ότι η 
ευρωπαϊκή παραγωγή έχει ο-
ψιµήσει αρκετά. Θα πρέπει λοι-
πόν οι Έλληνες παραγωγοί να 
εκµεταλλευτούν αυτό το κενό 
προς όφελός τους προκειµένου 
να πιάσουν όσο το δυνατόν κα-
λύτερες τιµές. Τα καρπούζια ε-
κτός θερµοκηπίου στην περι-
οχή µας αναµένεται να βγουν 
στην αγορά µετά τις 15 Μαΐου. 
Ακόµα και τότε δεν θα έχουν 
ξεκινήσει ούτε οι Ιταλοί, ούτε 
οι Ρουµάνοι, ούτε οι Ούγγροι». 

Για µια καλή έναρξη κάνει λό-
γο στην Agrenda και ο Μανώ-
λης Ορφανουδάκης, παραγω-
γός και  πρόεδρος του Αγροτι-
κού Συλλόγου Τυµπακίου. Σύµ-
φωνα µε όσα µας ανέφερε: «η 
συγκοµιδή καρπουζιού συνεχί-
ζεται µε καλούς ρυθµούς τόσο 

σε σχέση µε την παραγωγή, ό-
σο και σε ό,τι έχει να κάνει µε 
την ποιότητα και τη ζήτηση του 
προϊόντος στο εξωτερικό. 

Οι τιµές κινούνται επίσης σε 
ικανοποιητικά επίπεδα, δηλα-
δή στα 80 – 90 λεπτά το κιλό. 
Βέβαια, θα πρέπει να πούµε ό-
τι στην έναρξη κόβαµε σε τιµές 
πάνω από τα 2,50 ευρώ το κι-
λό. Αυτό που διαπιστώνουµε 
είναι ότι στις αγορές της Ευρώ-
πης µέχρι στιγµής φέτος υπάρ-
χει έλλειψη στο προϊόν, οπότε 
τα ελληνικά καρπούζια έχουν 
ζήτηση. Σε αυτό φυσικά συντε-
λεί και ο καλός καιρός στις πε-
ρισσότερες αγορές».

Λίγο αργότερα στην Τριφυλία  
Αισιόδοξες είναι οι εκτιµήσεις 

και από την περιοχή της Τριφυ-
λίας όπου καλλιεργούνται περί-
που 6.000 στρέµµατα χαµηλής 

κάλυψης καρπουζιού (την περί-
οδο αυτή τα θερµοκήπια έχουν 
ξεσκεπαστεί) και η συγκοµιδή 
του αναµένεται στις 10 Μαΐου 
περίπου. Σύµφωνα µε τον πα-
ραγωγό και έµπορο, Μπάµπη 
Παπαδόπουλο: «η ζήτηση είναι 
αυξηµένη αυτό το διάστηµα κα-
θώς οι ανταγωνιστές µας θα κα-
θυστερήσουν να συγκοµίζουν - 
περίπου 20 ηµέρες σε σχέση µε 
πέρσι - λόγω των καιρικών συν-
θηκών που επικράτησαν το προ-
ηγούµενο διάστηµα».

Όσον αφορά τις εκτιµήσεις 
για τη φετινή παραγωγή ο κ. 
Παπαδόπουλος µας ανέφερε 
ότι αναµένεται λίγο µειωµένη, 
γεγονός που οφείλεται στο ότι 
φέτος οι φυτεύσεις ξεκίνησαν 
νωρίτερα αλλά στην συνέχεια: 
«είχαµε κρύες νύχτες µε απο-
τέλεσµα να µην γίνει το καλύ-
τερο δυνατό δέσιµο».   

Ο κύριος όγκος των πρώιµων καρπούζιών της Ηλείας θα βγει σε 10 µέρες. Ο Τάκης Λαϊνάς σε πρόσφατη συνοµιλία µε τον συντάκτη της Agrenda Χρήστο ∆ιαµαντόπουλο και τον Γιάννη Πανάγο. 

Εδώ και µια εβδοµάδα περίπου οι παραγωγοί της Ηλείας έχουν µπει 
στα χωράφια και συγκοµίζουν τα πρώτα καρπούζια της σεζόν τα 
οποία φεύγουν για εξαγωγές σε ικανοποιητικές τιµές παραγωγού.

Είκοσι μέρες δίνει
προτεραιότητα η ΕΕ
στο ντόπιο καρπούζι 
Σε Ιταλία και Ρουμανία η συγκομιδή ξεκινάει στις 20 
Μαΐου, γεγονός που δημιουργεί έλλειψη στην αγορά

Στην Κρήτη
Η τιµή παραγωγού 

στην έναρξη της σεζόν 
έφτανε ακόµα και 2,70 

ευρώ το κιλό

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
(λεπτά/κιλό)

55 
70 

ΑΡΧΕΣ
ΜΑΪΟΥ2017 2018



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. 
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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



Ωίδιο και ακάρεα 
τρώνε τ’ αμπέλια 
Πιο ευαίσθητα τα βλαστικά στάδια 
μούρο, άνθηση, καρπόδεση

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

∆ευτερογενείς εµφανίσεις από 
ωίδιο και αυξητική τάση προσβο-
λών από ακάρεα εντοπίζεται αυ-
τή την περιοχή στα αµπέλια της 
Κρήτης. Την ίδια ώρα, οι καιρι-
κές συνθήκες δεν ευνοούν την 
ανάπτυξη του περονόσπορου, ε-
νώ για την ευδεµίδα και το τζιτζι-
κάκι απαιτούνται συστηµατικοί 
έλεγχοι, αλλά όχι επεµβάσεις, ό-
πως τονίζουν στους αµπελουρ-
γούς οι γεωπόνοι του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ηρακλείου. 

Ειδικότερα, το τελευταίο δε-
καήµερο διαπιστώνονται δευ-
τερογενείς µολύνσεις σε φύλ-

λα και ανθοταξίες της αµπέλου 
από το ωίδιο. Ο καιρός ευνοεί 
την ανάπτυξη του µύκητα και η 
ασθένεια σταδιακά εξαπλώνε-
ται, ενώ τονίζεται ότι τα βλαστικά 
στάδια που ακολουθούν (µούρο 
-άνθηση –καρπόδεση)  είναι πο-
λύ ευαίσθητα στις προσβολές.

Οι γεωπόνοι του Κέντρου προ-
τείνουν να συνεχιστεί η προστα-
σία και σε αµπέλια που δεν έχει 
γίνει καµία επέµβαση να γίνει α-

µέσως αντιµετώπιση. Συστήνεται 
η προληπτική και θεραπευτική 
δράση του θειαφιού σε µορφή 
σκόνης επίπασης, µε µία τουλά-
χιστον εφαρµογή κατά τα επό-
µενα ευαίσθητα στάδια. 

Οι µολυσµένοι βλαστοί (πρώ-
ιµες προσβολές) που τυχόν γί-
νονται αντιληπτοί, πρέπει να α-
φαιρούνται και να αποµακρύνο-
νται από τα αµπέλια, καθώς υ-
πενθυµίζεται ότι οι προσβεβλη-
µένοι βλαστοί διατηρούν το µό-
λυσµα για µεγάλο διάστηµα και 
το διασπείρουν σε όλο το αµπέλι.

Κακό άνοιγµα µατιών 
λόγω ακάρεων

Σε αρκετά αµπέλια παρατηρεί-
ται σηµαντικό ποσοστό µατιών 

που δεν άνοιξαν ή άνοιξαν δί-
νοντας ασθενικούς βλαστούς µε 
βραχυγονάτωση, πλάτυνση και 
τεθλασµένη ανάπτυξη. 

Τα συµπτώµατα Εµφανίζονται 
κυρίως στη σουλτανίνα και σε 
αρκετές οινοποιήσιµες ποικιλίες 
(merlot, βιδιανό, ασύρτικο κ.ά.). 

Υπενθυµίζεται ότι ικανοποι-
ητική αντιµετώπιση για το άκα-
ρι επιτυγχάνεται µε επεµβάσεις 
που γίνονται από το φούσκωµα 
των µατιών, όπου διαχειµάζει, έ-
ως την µετανάστευση των πλη-
θυσµών, η οποία σχεδόν ολο-
κληρώνεται µέχρι τα στάδια F–G 
(µήκος βλαστών 10 –25 εκ.). Οι 
επεµβάσεις που γίνονται µετά 
την περίοδο αυτή έχουν µικρή 
αποτελεσµατικότητα.

Ευαίσθητες στα φουζικλάδια κατά την καρπόδεση αχλαδιά και µηλιά
Οι επικρατούσες θερµοκρασίες, οι πολύ υψηλές σχετικές υγρασίες και οι 
βροχοπτώσεις που επικρατούν το τελευταίο διάστηµα ευνοούν ιδιαίτερα τη 
µολυσµατικότητα των φουζικλάδιων σε µηλιές και αχλαδιές της κεντρικής 
και Στερεάς Ελλάδας. Στα φουζικλάδια Τα πλέον συχνά και χαρακτηριστικά 
συµπτώµατα εµφανίζονται στα φύλλα και στους καρπούς, όπως τονίζουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. Το 

βλαστικό στάδιο της καρπόδεσης και της αύξησης των νεαρών καρπών είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητο στην προσβολή από τους µύκητες. Για το λόγο αυτό συστήνεται η συνέχιση 
της προστασίας των καλλιεργειών µε εγκεκριµένο φυτοπροστατευτικό για όσο 
διάστηµα επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και ανάλογα µε το ιστορικό 
προσβολής των οπωρώνων. Ενθαρρύνεται επίσης η χρήση του µικροβιακού 
σκευάσµατος µε βάση το βακτηριακό στέλεχος Bacillus subtilis QST 713.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Τζιτζικάκι 
Η αντιµετώπισή του στο-

χεύει στις ατελείς µορφές 
του εντόµου στην κάτω 
επιφάνεια του φύλλου 

Παρλατόρια στα εσπεριδοειδή 
Υπάρχουν σοβαρές προσβολές από την παρλατόρια 
σε οπωρώνες εσπεριδοειδών της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας , ενώ η έξοδος των νεαρών 
ερπουσών είναι σε εξέλιξη. 
Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ναυπλίου, το ασπίδιο 
είναι επιµήκες, µε χαρακτηριστικό µαύρο χρώµα κι 
έχει φυσικούς εχθρούς που βρίσκονται σε 
δραστηριότητα αυτή την εποχή. Στους οπωρώνες που 
εντοπίζονται προσβολές, να γίνει άµεσα επέµβαση, η 
οποία πρέπει να επαναληφθεί µετά από το 
δεκαπενθήµερο  σε οπωρώνες µε πυκνούς 
πληθυσµούς, επειδή συνυπάρχουν τα περισσότερα 
βιολογικά στάδια του κοκκοειδούς. Μεταξύ των 
φυτοπροστατευτικών συστήνεται και θερινός πολτός. 

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Laincoil, Zulu 10 EC 
ARYSTA: Pyrifen 10 EC, Ovitex 81.7 EC (bio)
BAYER: Movento 150 OD,  Movento Gold 100 SC
FMC: Mojante EC (paraffinic oil 83.3% β/ο)
HELLAFARM: Admiral 10 EC, Support 97,6 EC
SIPCAM: Treenol EC
VIORYL: Acaridoil 13SL, Paraffinic Oil ΒΙΟΡΥΛ 
98.5EC

Βαµβακάδα ροδακινιάς 
Η πλήρης ωοτοκία στους οπωρώνες της 
κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας παρατηρήθηκε 
το χρονικό διάστηµα 13-16 Απριλίου. Η εµφάνιση 
των κινητών προνυµφών (έρπουσες) ξεκίνησε 
από τις 18-20 Απριλίου. Όπως αναφέρουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, το µέγιστο της 
εµφάνισης των κινητών προνυµφών εντοπίστηκε 
το χρονικό διάστηµα 27 Απριλίου - 1 Μαΐου. 
Εγκεκριµένες δραστικές ουσίες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων θεωρούνται οι 
εξής:  Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Fatty 
acid potassium salt, Paraffin oil, Pyriproxyfen, 
Spirotetramat, Sulfoxaflor.
Σε κάθε περίπτωση, οι γεωπόνοι συνιστούν την 
προσοχή των καλλιεργητών κατά την επιλογή των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειµένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Araber EC, Zulu 10 
EC
ARYSTA: Pyrifen 10 EC, Ovitex 81.7 EC (bio)
BAYER: Movento 150 OD, Movento Gold 100 SC
FMC: Mojante EC (paraffinic oil 83.3% β/ο)
HELLAFARM: Admiral 10 EC, Chlorpyrifos-
Headland 48 EC, Support 97,6 EC 
SIPCAM: Treenol EC
VIORYL: Acaridoil 13SL, Paraffinic Oil ΒΙΟΡΥΛ 
98.5EC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Λύση στο πρόβληµα µε τα εξ α-
διαιρέτου αγροτεµάχια που δεν 
µπορούν να επιδοτηθούν για 

φυτεύσεις δέντρων από τα Σχέδια Βελ-
τίωσης, φαίνεται να υιοθετούν οι δια-
χειριστικές, θέµα που πρώτη ανέδειξε η 
Agrenda. Συγκεκριµένα, οι αρχές προ-
τείνουν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις 
να προχωρούν τα δύο ενδιαφερόµενα 
µέρη σε ιδιωτικό συµφωνητικό µε τοπο-
γραφικό και συµβολαιογραφική σφρα-
γίδα όπου θα γίνεται η ρύθµιση χρήσης 
νοµής για τις ανάγκες των επενδυτικών 
σχεδίων. Η διαδικασία αυτή παίρνει πε-
ρίπου 3 µέρες σύµφωνα µε τη σύµβου-
λο Κυριακή Μπαλλή της Οικονοµετε-
χνικής. Υπενθυµίζεται ότι το παραπά-
νω ζήτηµα αφορά µεγάλο µέρος των ε-
πενδυτών που θέλουν να επιδοτηθούν 
για φυτεύσεις δέντρων, όπως είχε επι-
σηµάνει σε επιστολή του ο γενικός δι-
ευθυντής της εταιρείας συµβούλων Α-
ΓΡΟΛΥΣΙΣ, Γιάννης Βαΐδης και η οποία 
είχε φιλοξενήσει στο περασµένο φύλ-
λο της, η εφηµερίδα Agrenda. 

Εν τω µεταξύ, όπως φαίνεται θα 
υπάρξει ακόµα µία τροποποί-
ηση στα Σχέδια Βελτίωσης ω-

στόσο παραµένει άγνωστο το τι θα 
περιέχει. Πάντως µοιάζει απίθανο να 
υπάρξει άλλη παράταση στις ηµερο-
µηνίες. Όσον αφορά τις πρόσφατες 
τροποποιήσεις, αυτές έχουν να κά-
νουν κυρίως µε το κριτήριο της και-
νοτοµίας (ρεπορτάζ σελ 20,37) υπήρ-
ξαν ακόµα µερικές. Σύµφωνα µε αλ-
ληλογραφία των διαχειριστικών αρ-
χών µε τους µελετητές, που ωστό-
σο δεν έχει νοµική ισχύ (δηλαδή εί-
ναι καλύτερο κάποιος να ανατρέξει 
στα ΦΕΚ) οι αλλαγές έχουν ως εξής:  

Κάποιος που ο ΟΓΑ δεν τον έ-
χει ασφαλίσει ακόµα µπορεί 
να καταθέσει φάκελο µε ει-

δική βεβαίωση που εκδίδουν πλέ-
ον τα πρώην ΚΕΠΥΕΛ, προκειµένου 
να καλυφθεί η αδυναµία χορήγη-
σης βεβαίωσης ένταξης στο ΜΑΑΕ. 
Αντίστοιχα, η αδυναµία προσκόµι-
σης ασφαλιστικής ενηµερότητας 
που δηµιουργεί πρόβληµα στην ε-
πιλεξιµότητα θεραπεύεται µε προ-
σκόµιση αντιγράφου της αίτησης 
εγγραφής στον ΟΓΑ.

Δυνητική λύση στα εξ αδιαιρέτου, 
τοπογραφικό και ρύθμιση νομής
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Στερούνται μόρια, 
χάνουν τα Σχέδια  
οι κτηνοτρόφοι     
Εκτός των Σχεδίων Βελτίωσης κινδυνεύουν να μείνουν 
οι αιγοπροβατοτρόφοι χάνοντας το 15% των μορίων λόγω 
χαμηλού τζίρου. Με τροποποιητική απαντούν οι αρμόδιοι 
προσμετρώντας και τα αρσενικά ζώα στο οικονομικό μέγεθος

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σοβαρό κίνδυνο να µείνουν εκτός Σχε-
δίων Βελτίωσης αντιµετωπίζουν οι αιγο-
προβατοτρόφοι, καθώς χάνουν τουλάχι-
στον το 15% της µοριοδότησης, παρά τη 
σηµαία της «προτεραιότητας» στις επεν-

δύσεις του κλάδου, που α-
νεµίζει στον οδηγό των δι-
αρθρωτικών προγραµµά-
των η πολιτεία. Συγκεκρι-
µένα, επαγγελµατίες του 
κλάδου διαπιστώνουν πως 
αδυνατούν να πιάσουν 
το κριτήριο που ορίζει ό-
τι το ύψος των επενδύσε-
ών τους δεν πρέπει να ξε-
περνά το 4πλάσιο του οι-
κονοµικού τους µέγεθος 
(τυπική απόδοση), χάνο-
ντας έτσι 15 µόρια. Ο κύ-

ριος λόγος που συµβαίνει αυτό είναι η 
χαµηλή «τυπική απόδοση» που  συγκε-
ντρώνουν οι εκµεταλλεύσεις αιγοπροβά-
των, σε σχέση µε το ύψος της επένδυσής 
τους που είναι αρκετά υψηλό για µία σο-
βαρή και τεχνοοικονοµικά βιώσιµη πα-
ραγωγική µονάδα. Σηµειώνεται εδώ, ότι 
σύµφωνα µε τεχνική περιγραφή (Τµήµα 
Ζωικής Παραγωγής, ΤΕΙ Λάρισας, 2011) 
το κόστος κτιριακών υποδοµών και µη-
χανολογικού εξοπλισµού µίας προβατο-
τροφικής εκµετάλλευσης 200 προβατί-
νων και 20 κριαριών (19.689 τυπική από-
δοση), υπολογίζεται στα 165.000 ευρώ. 

Οι αρχές προσπάθησαν να βοηθήσουν 
την κατάσταση µε την τελευταία τροπο-
ποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης, και πλέ-

ον στο οικονοµικό µέγεθος προσµετρά-
ται και η κατηγορία «άλλα αιγοπρόβα-
τα» που περιλαµβάνει και τα αρσενικά 
ζώα, ωστόσο δεν θεωρείται αρκετό για 
να αµβλύνει την κατάσταση.

 Αναλυτικότερα η συµβολή της κάθε 
κατηγορίας ζώων στην τυπική απόδο-
ση έχει ως εξής:

 Θηλυκά Προβατοειδή αναπαραγω-
γής: 93 ευρώ ανά ζώο.

 Λοιπά προβατοειδή: 59 ευρώ ανά ζώο.
 Θηλυκά Αιγοειδή αναπαραγωγής: 

83 ευρώ ανά ζώο.
 Λοιπά αιγοειδή: 56 ευρώ ανά ζώο.

Παράλληλα, όσοι κτηνοτρόφοι ιδιο-
παράγουν ζωοτροφές συγκεντρώνουν 
επίσης 147,4 ευρώ ανά καλλιεργούµε-
νο στρέµµα.

Σοβαρά παράπονα και από ΕΦΧΕ
Μεγάλο είναι και το πρόβληµα στην 

αγελαδοτροφία, καθώς ο συγκεκριµέ-
νος κλάδος δεν αποτελεί «προγραµµα-
τική προτεραιότητα» χάνοντας αυτόµα-
τα 12 από τα 100 µόρια που µπορεί να 
λάβει ένας δικαιούχος. 

«Ειλικρινά θα ήµασταν ευτυχείς, αν 
µας υποδείκνυαν οι αρµόδιοι, έστω και 
µια καινούρια µονάδα γαλακτοπαραγω-
γής, που έγινε τα τελευταία χρόνια, α-
φού µε τη βαθµολόγηση και µόνο είναι 
αδύνατον να ενταχθεί κάποιος σε σχέδιο 
βελτίωσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας.

Σηµειώνεται εδώ ότι όλες οι Περιφέ-
ρειες εκτός από τρεις (Στερεά Ελλάδα, 
Αττική και Ιόνια Νησιά) έχουν θέσει ως 
προτεραιότητα τη βοοτροφία δίνοντας 
έως και 14 µόρια. 

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΝΑ ΖΩΟ

ΘΗΛΥΚΑ
ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ∆Η

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΥΡΩ/ΖΩΟ
 93

ΛΟΙΠΑ 
ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ∆Η

ΛΟΙΠΑ 
ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ∆Η ΕΥΡΩ/ΖΩΟ

 59

ΘΗΛΥΚΑ
ΑΙΓΟΕΙ∆Η

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΥΡΩ/ΖΩΟ
 83

ΛΟΙΠΑ
ΑΙΓΟΕΙ∆Η ΕΥΡΩ/ΖΩΟ

 56

Προτεραιότητα
Ο παραγωγικός προ-
σανατολισµός στην 
αιγοπροβατοτροφία 

θεωρείται προτεραιό-
τητα στα Σχέδια



Για τις οµάδες και τις οργα-
νώσεις παραγωγών (όχι ό-
µως για τους αγροτικούς 

συνεταιρισµούς και τις ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ) δεν απαιτείται η εγγραφή 
στο οικείο µητρώο παρά µόνο η 
αναγνώρισή τους.

∆ιαγράφεται η παράγρα-
φος 12 του άρθρου 9 µε 
αποτέλεσµα να απαλεί-

φονται από τις µη επιλέξιµες δα-
πάνες οι δαπάνες εξοπλισµού 
συσκευασίας και τυποποίησης 
µελιού καθώς και ο χώρος συ-
σκευασίας και τυποποίησης µε-
λιού. Συνεπώς αυτές οι δαπάνες 
είναι επιλέξιµες.

Για τη δράση 4.1.3 µία α-
πό τις προϋποθέσεις ήταν 
ο υποψήφιος να είναι ε-

νεργός γεωργός, κάτι που πλέ-
ον διαγράφεται (διαγραφή πα-
ραγράφου 10 από το κεφάλαιο 
Β του παραρτήµατος 1 της πρό-
σκλησης και της παραγράφου 
5 από το κεφάλαιο Β).

Για τα υποψήφια συλλογι-
κά σχήµατα η τριετία 2014, 
2015, 2016 αντικαθίστα-

ται από την τελευταία διαθέσιµη 

τριετία ως προς τους εγκεκριµέ-
νους διαθέσιµους ισολογισµούς 
ενώ µπορεί η ανωτέρω προσκόµι-
ση να καλύπτεται από σχετική βε-
βαίωση ορκωτού λογιστή. Οµοί-
ως, µε βεβαίωση ορκωτού λογι-
στή βεβαιώνεται ότι  εµφανίζουν 
κερδοφόρο µέσο όρο αποτελεσµά-
των προ φόρων και αποσβέσεων 
και µέσο κύκλο εργασιών µεγα-
λύτερο των 30.000 ευρώ κατά τις 
τρεις προηγούµενες χρήσεις από 
το έτος υποβολής.

Στς πολυετείς φυτείες, πε-
ριφράξεις, επενδύσεις Α-
ΠΕ διαγράφεται η υποχρέ-

ωση πράξης χαρακτηρισµού δασι-
κής έκτασης.

Ως προς το µέσο τριµηνιαίο 
υπόλοιπο, διευκρινίζεται 
για όλους τους τύπους υ-

ποψηφίων ότι «Κατά παρέκκλι-
ση, οποιαδήποτε βεβαίωση αφο-
ρά χρονική περίοδο που λήγει α-
πό την 31.12.2017 και µετά, γίνε-
ται αποδεκτή εφόσον έχει διάρκεια 
τουλάχιστον τριών µηνών αλλά ό-
χι µεγαλύτερη του έτους.» Μία α-
πό τις συνέπειες είναι να µην α-
παιτείται έκδοση νέας βεβαίωσης 
για να καλύψει την παράταση της 
υποβολής εφόσον έχει ήδη εκδο-

θεί βεβαίωση η οποία λήγει από 
την 31.12.2017 και µετά.

∆ιευκρινίζεται σε απάντηση  
αρκετών ερωτήσεων πλέον 
στο κριτήριο 4.1.α αποσα-

φηνίζεται ότι στο κόστος για την 
κατασκευή των σχετικών κτιριακών 
εγκαταστάσεων δεν περιλαµβάνο-
νται οι γενικές δαπάνες, η άδεια 
δόµησης, η διαµόρφωση περιβάλ-
λοντος χώρου και η περίφραξη.

∆ιευκρινίζεται σε απάντηση  
αρκετών ερωτήσεων ότι στο 
πεδίο 7.1 υπολογίζεται ο 

π/υ των επενδύσεων που θα εγκρι-
θούν ως καινοτόµες ενώ σε αυτές 
µπορούν να περιλαµβάνονται και 
επενδύσεις εκτός του σχετικού πί-
νακα εφόσον η γνωµοδοτική επι-
τροπή κάνει δεκτή την τεκµηρίω-
ση του µελετητή. Επίσης, για εξο-
πλισµό ο οποίος προσαρτάται σε 
γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλες 
γεωργικές µηχανές και αποτελεί 
καινοτοµία, πρέπει να υπάρχουν 
διακριτές προσφορές ή διακριτές 
εγγραφές στην ίδια προσφορά ώ-
στε να λαµβάνονται υπόψη τα πο-
σά που αφορούν τον εξοπλισµό.

Κριτήριο
βαθμολόγησης 

καινοτομίας
Το πεδίο της καινοτοµίας 
µοριοδοτείται όταν υπάρχουν 
επενδύσεις οι οποίες 
χαρακτηρίζονται καινοτόµες 
σύµφωνα µε τους πίνακες της 
προκήρυξης ή σύµφωνα µε 
την γνωµοδοτική επιτροπή και 
εγκρίνονται. Εάν το ποσοστό 
(%) των καινοτόµων 
επενδύσεων επί του συνόλου 
των αιτούµενων επενδύσεων 
είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 
20% βαθµολογείται µε 5 
µόρια ενώ τα µόρια 
µειώνονται γραµµικά έως 
ποσοστό καινοτόµων 
επενδύσεων 2% που 
βαθµολογείται µε 0,5 µόρια.
Για εξοπλισµό ο οποίος 
προσαρτάται σε µηχανήµατα 
και αποτελεί καινοτοµία, 
πρέπει να υπάρχουν διακριτές 
προσφορές ή διακριτές 
εγγραφές στην ίδια προσφορά 
ώστε να λαµβάνονται υπόψη 
τα ποσά που αφορούν τον 
εξοπλισµό. Σε περίπτωση που 
δεν είναι σαφής ο διαχωρισµός 
δεν λαµβάνεται υπόψη στη 
βαθµολόγηση του κριτηρίου.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Ενεργητική 
προστασία
Έως τις 25 Ιουνίου καλού-
νται να κάνουν αίτηση στή-
ριξης µεµονωµένοι παραγω-
γοί και οµάδες στο Μέτρο 
5.1 «Επενδύσεις σε προλη-
πτικά µετρά που σκοπεύουν 
στη µείωση των δυσµενών ε-
πιπτώσεων πιθανών φυσικών 
φαινοµένων, δυσµενών και-
ρικών συνθηκών και κατα-
στροφικών συµβάντων» του 
ΠΑΑ 2014-2020 που κα-
λύπτει δράσεις ενεργητικής 
προστασίας όπως αντιλαζικά 
δίχτυα, αντιπαγετικούς ανεµι-
στήρες και αντιβρόχινες µεµ-
βράνες.

 
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
Μέχρι τις 7 Ιουλίου έχουν 
περιθώριο τα νέα συλλογικά 
σχήµατα να κάνουν αιτήσεις 
ενίσχυσης για το Μέτρο 9  
του ΠΑΑ 2014-2020 
«Σύσταση Οµάδων και 
Οργανώσεων Παραγωγών».



Πρόβλεψη για επιλαχόντες κτηνοτρόφους

Υπερδέσμευση έως 30% 
και ανακατανομή από 
τα ρέστα στη Βιολογική

 Δικαίωση ζητούν όσοι μένουν εκτός επειδή δεν πήραν μόρια από 
ζωοτροφές που καλλιεργούν λόγω λάθους κατά την υποβολή του 
ΟΣΔΕ. Αέρα μπήκαν οι έχοντες 10 χρόνια εμπειρία

 Ανακατανομή κονδυλίων από Περιφέρειες που περίσσεψαν 
χρήματα και έξτρα 23 έως 69 εκατ. ευρώ για επιλαχόντες

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε µία υπερδέσµευση 10-30% και 
ανακατανοµή των κονδυλίων από 
Περιφέρειες που περίσσεψαν χρή-
µατα, αναµένεται να προχωρήσουν 
οι διαχειριστικές αρχές, ώστε να 
ενταχθεί και ένας µεγάλος αριθ-
µός επιλαχόντων στο πρόγραµµα 
Βιολογικής Κτηνοτροφίας. Μάλι-
στα, κάποιοι από όσους κρίνονται 
ως επιλαχόντες στα προσωρινά α-
ποτελέσµατα δεν κατάφεραν να 
πάρουν παραπάνω µόρια από λά-
θος στο ΟΣ∆Ε του 2017. Καθώς, 
όπως λένε, λόγω  έλλειψη ενη-
µέρωσης κατά τις δηλώσεις, δεν 
κλίκαραν τον κωδικό 8 που αφο-
ρά τις ζωοτροφές σε καλλιέργει-
ες όπως βρώµη, µηδική κ.λπ, µε 
αποτέλεσµα να µην καταφέρουν 
να µοριοδοτηθούν από το κριτή-
ριο «ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών». 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε α-
νακοίνωση του υπουργείου, για 
να µετρήσει το κριτήριο των ζω-
οτροφών πρέπει το αγροτεµάχιο:

«α) να είχε δηλωθεί στην ΕΑΕ έ-
τους 2017 µε καλλιέργεια που α-
νήκει στην κατηγορία «Κτηνοτρο-
φικά Φυτά Ζωοτροφές», και

β) να ήταν ενταγµένο σε Σύστη-
µα Ελέγχου πριν την ηµεροµηνία 
έκδοσης της Πρόσκλησης για το 
Μέτρο 11 (20 Φεβρουαρίου 2018) 
µε σχετική αντίστοιχη καλλιέργεια 
για το έτος 2017 ανεξαρτήτως στα-
δίου, που σηµαίνει ότι η µοριοδό-
τηση λαµβάνεται και στην περίπτω-
ση που το αγροτεµάχιο βρίσκεται 
σε στάδιο µετατροπής».

Οι ενστάσεις πάντως θα παρα-
µείνουν ανοιχτές µέχρι τις 14 Μα-
ΐου, µε τους οριστικούς πίνακες 
δικαιούχων να προκύπτουν µε-
τά την ολοκλήρωσή τους. Όσον 

Nα προσκοµίσουν από τώρα χαρ-
τιά και δικαιολογητικά που αποδει-
κνύουν πως πράγµατι είναι ποτιστι-
κά τα αγροτεµάχια που δήλωσαν για 
πριµ στην Απονιτροποίηση, καλού-
νται από τώρα οι παραγωγοί. Μάλι-
στα, έχουν ξεκινήσει ήδη να έρχο-
νται τα πρώτα ειδοποιητήρια στους 
εν δυνάµει δικαιούχους, καθώς ό-
πως λέει το υπουργείο αυτό γίνεται 
µετά από αριθµό καταγγελιών, αλ-
λά και σειρά δηµοσιευµάτων που α-
ναφέρουν εκτεταµένη υποβολή ανα-
ληθών στοιχείων εκ µέρους των υ-
ποψήφιων ως προς την δυνατότητα 
άρδευσης των δηλούµενων προς έ-
νταξη αγροτεµαχίων. 

Εποµένως, για το διοικητικό έλεγ-
χο από τις ∆ΑΟΚ κρίνεται απαραίτη-
τη η προσκόµιση των ακόλουθων δι-
καιολογητικών:

1) της βεβαίωσης από το φορέα δι-
αχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, ∆ήµο) εφόσον 
πρόκειται για αγροτεµάχιο αρδευό-
µενο από συλλογικό δίκτυο ή/και

2) της ισχύουσας άδειας χρήσης 
νερού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
Υδάτων της αντίστοιχης Αποκεντρω-

µένης ∆ιοίκησης, εφόσον πρόκει-
ται για αγροτεµάχιο αρδευόµενο α-
πό σηµείο υδροληψίας είτε από υ-
πόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, 
πηγή) είτε από επιφανειακό υδατι-
κό σύστηµα ή/και

3) της υποβληθείσας αίτησης για 
έκδοση της ως άνω άδειας χρήσης 
νερού µε τον αριθµό πρωτοκόλλου, 
σε περίπτωση που η άδεια δεν έχει α-
κόµα εκδοθεί. Η ηµεροµηνία πρωτο-
κόλλου της αίτησης πρέπει να είναι 
µέχρι και την  16.02.2018, ηµεροµη-

Τώρα μένει να αποδείξουν

αφορά την παραπάνω περίπτωση 
µε τις ζωοτροφές, φαντάζει δύσκο-
λο να υπάρξει δικαίωση στις ενστά-
σεις σύµφωνα µε τους έχοντες γνώ-
ση των πραγµάτων.

Πληρωµή βάσει ΟΣ∆Ε 2018
Παράλληλα, σύµφωνα µε την ε-

νηµέρωση από το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, κατά τη διαδικα-
σία του διοικητικού ελέγχου για 
την αξιολόγηση των αιτήσεων στή-
ριξης των υποψηφίων δεν λαµβά-
νεται υπόψη ο αριθµός και η ηλι-
κία των ζώων. 

Ο υπολογισµός της πυκνότητας 
βόσκησης ΜΖΚ ανά εκτάριο, όπου 
θα λάβει υπόψη του τα βοοειδή ά-
νω των έξι µηνών και τα αιγοπρό-
βατα άνω των δώδεκα µηνών, αφο-
ρά στη διαδικασία πληρωµής και θα 
πραγµατοποιηθεί µε βάση την Ενι-
αία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2018 η 
οποία αποτελεί και αίτηση πληρω-
µής στο πλαίσιο του Μέτρου 11 Βι-
ολογική Κτηνοτροφία.

Η µέγιστη πυκνότητα βόσκησης 
µε την οποία δύναται ο δικαιούχος 
να επιδοτηθεί είναι 1,29 ΜΖΚ ανά 
εκτάριο (Ha) που σηµαίνει ότι αν 
κάποιος δικαιούχος έχει πυκνότη-
τα βόσκησης µεγαλύτερη του 1,29 
δεν θα επιδοτηθεί παραπάνω από 
αυτό το όριο.

Εύκολα φαίνεται 
να εντάχθηκαν 
στη Βιολογική 
Κτηνοτροφία όσοι 
πιστοποιήσουν 
συνεχώς την 
παραγωγή τους 
7-10 χρόνια.

Αν έχουν αποτέλεσµα οι έλεγχοι
πίνακες των δικαιούχων και ίσως
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Λάθος κλικ
Από έλλειψη ενηµέρωσης 
κατά τις δηλώσεις, κάποιοι 
δεν κλίκαραν τον κωδικό 8 

που αφορά τις ζωοτροφές µε 
αποτέλεσµα να χάσουν µόρια

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ΕΥΡΩ/HA/ΕΤΟΣ) 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ211

ΒΟΟΕΙ∆Η 

ΜΕ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ/  
ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΜΕ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ME
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

333

267

ΑΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ >1ΜΖΚ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ, 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ Χ MZK ΕΩΣ 1,29

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

247

347

280



τα ποτιστικά

Πρώτο βήμα
για προκήρυξη 
Δασώσεων 
Τις απαραίτητες διαδικασίες για 
τη σύνταξη του θεσµικού πλαισί-
ου για τις δασικές δράσεις των 
προγραµµάτων, όπως είναι το 
Μέτρο 8.1 «∆άσωση και δηµι-
ουργία δασικών εκτάσεων» και 
το Μέτρο 8.2 «Εγκατάσταση και 
συντήρηση γεωργοδασοκοµικών 
συστηµάτων», δροµολόγησαν οι 
διαχειριστικές αρχές, ώστε να α-
κολουθήσουν οι προκηρύξεις.

Υπενθυµίζεται ότι τα 60 ευρώ 
ανά δασωµένο στρέµµα ετησί-
ως φθάνει το ποσό που θα λαµ-
βάνουν οι παραγωγοί ως απο-
ζηµίωση για την αγροτική έκτα-
ση που θα εντάξουν στο Μέτρο 
8.1 που είναι παρόµοιο µε την 
«Πρώτη ∆άσωση Γαιών» που έ-
τρεξε την περασµένη προγραµ-
µατική περίοδο. Ο ενδιαφερόµε-
νος θα πρέπει να έχει γη άνω 
των 5 στρεµµάτων, όπου του ε-
πιτρέπεται να διαλέξει παραπά-
νω από ένα είδος δέντρων από 
έναν κατάλογο µε 108 είδη, α-
νάλογα µε τη ζώνη βλάστησης 
που βρίσκεται.

Για την προκήρυξη, όπως προ-

αναφέρθηκε έγινε το πρώτο βή-
µα στις 30 Απριλίου, µε τις δια-
χειριστικές να δηµοσιεύουν α-
πόφαση µε θέµα Απόφαση έ-
νταξης πράξης µε τίτλο: «Σύµ-
βουλος υποστήριξης δασικού 
τοµεακού σχεδιασµού στη Γενι-
κή ∆ιεύθυνση ∆ασών και ∆ασι-
κού Περιβάλλοντος για τα εκχω-
ρηθέντα δασικά µέτρα του ΠΑΑ 
2014-2020» στο Μέτρο 20 του 
προγράµµατος «Αγροτική Ανά-
πτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Ο Ανάδοχος που θα οριστεί θα 
υποστηρίξει τον Ενδιάµεσο Φο-
ρέα ∆ιαχείρισης (Ε.Φ.∆ .) που εί-
ναι η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών 
και ∆ασικού Περιβάλλοντος στη 
σύνταξη του σχετικού θεσµικού 
πλαισίου και των συνοδευτικών 
εγγράφων για καθένα από τα 
εκχωρηθέντα δασικά µέτρα και 
ειδικότερα:

Α. Στα δασικά µέτρα του ΠΑΑ 
2014-2020, που υπάγονται στις 
κατηγορίες «παρεµβάσεις ιδιω-
τικών επενδύσεων» και «λοιπές 
παρεµβάσεις συµπεριλαµβανο-
µένων των δηµοσίων επενδύσε-
ων» (υποµέτρα 8.3, 8.4 και 8.6.)

Β. Στα δασικά µέτρα του ΠΑΑ 
2014-2020, που υπάγονται στην 
κατηγορία παρεµβάσεων που 
συνδέονται µε έκταση ή αριθ-
µό ζώων και εµπίπτουν στο πε-
δίο ισχύος του Ολοκληρωµένου 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ε-
λέγχου (ΟΣ∆Ε) (υποµέτρα 8.1, 
8.2 και 12.2).

Μέχρι 25 Μαΐου   
ολοκλήρωση ελέγχων 

Η προθεσµία εντός της οποίας οι 
παραγωγοί πρέπει να προσκοµίσουν 
τα δικαιολογητικά θα οριστεί από 
τους αρµόδιους χειριστές της 
∆ράσης ανά ∆ΑΟ/∆ΑΟΚ. 
Προκειµένου ο αρµόδιος 
Ενδιάµεσος Φορέα ∆ιαχείρισης 
(ΕΦ∆), να προχωρήσει, το ταχύτερο 
δυνατό, στην κατάρτιση του τελικού 
Πίνακα Κατάταξης, η όλη διαδικασία 
ελέγχου πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί έως 25 Μαΐου 2018.

Και επιτόπιοι έλεγχοι 
µετά από υπόνοιες
Εφόσον κρίνεται απαραίτητο είτε 
λόγω ασαφειών είτε λόγω υπονοιών 
απάτης, είναι δυνατόν ο έλεγχος 
των παραστατικών να συµπληρωθεί 
µε τη διεξαγωγή από τους 
αρµόδιους ελεγκτές των ∆ΑΟΚ 
επιτόπιου ελέγχου στα 
αµφισβητούµενα αγροτεµάχια, µε
τη σύνταξη σχετικού πρακτικού.
Υπενθυµίζεται πως στο Μέτρο της 
Απονιτροποίησης έκαναν αίτηση 
16.077 άτοµα και εντάχθηκαν µόλις 
4. 189 µε µπάτζετ 260 εκατ. ευρώ.

νία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
των αιτήσεων στήριξης για τη ∆ράση.

4) Επιπλέον, στις περιπτώσεις που 
το σηµείο υδροληψίας βρίσκεται σε 
χώρο ιδιωτικής ιδιοκτησίας που δεν 
ανήκει στον παραγωγό, και εφόσον 
δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τροπο-
ποίηση της υπάρχουσας άδειας χρή-
σης νερού, πρέπει να προσκοµισθεί το 
ιδιωτικό συµφωνητικό µε τον ιδιώτη 
κύριο ή κάτοχο του υδροληπτικού έρ-
γου µαζί µε την ισχύουσα  αδεια χρή-
ση νερού στο όνοµα του τελευταίου.

Αργουν ακόµα
Θεσµικά µπορεί να µπήκαν 
σε κάποιο δρόµο τα δασικά 
Μέτρα, ωστόσο οι τελικές 

προκηρύξεις οδεύουν 
µάλλον για τις αρχές του 

2019

Παραπίσω 
πήγε το Μέτρο
ενίσχυσης της
Συνεργασίας 
Ξανά σε διαβούλευση µπήκαν 
τα κριτήρια µοριοδότησης του 
Μέτρου 16 «Συνεργασία» των 
Προγραµµάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης και απ’ ό,τι 
φαίνεται η πρόσκληση οδεύει 
για Ιούνιο, παρά το γεγονός 
πως ήταν έτοιµη προς 
υπογραφή στο γραφείο του 
υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Το Μέτρο αυτό, 
όπως έχει γράψει η Agrenda, 
προσφέρει πλήρη αποζηµίωση 
για τη χρήση αγροεφοδίων και 
συν 20% στην ενίσχυση για 
ό,τι µηχάνηµα προβλέπεται 
στις διατάξεις των Σχεδίων 
Βελτίωσης και της 
Μεταποίησης, θα προσφέρει 
σε συµπράξεις αγροτών µε 
άλλους φορείς. Αρκεί βέβαια, 
ο εξοπλισµός και τα 
αναλώσιµα να 
χρησιµοποιούνται σε πρότζεκτ 
που θεωρούνται «καινοτόµα» 
και έχουν συγκεκριµένη και 
πρακτική εφαρµογή. 
Η διαβούλευση που θα 
διαρκέσει µέχρι τις 15 Μαΐου 
προβλέπει αλλαγές στα 
κριτήρια µοριοδότησης, 
δίνοντας µεγαλύτερο 
πρόκριµα σε Οµάδες 
Παραγωγών, Οργανώσεις και 
Συνεταιρισµούς που θα 
αποτελέσουν µέλη της 
σύµπραξης έναντι 
µεµονωµένων αγροτών και 
µειώνει παράλληλα την ένταση 
κριτηρίων όπως είναι η 
σαφήνεια, η ορθότητα, η 
πληρότητα και η τεκµηρίωση 
της καινοτόµας ιδέας. 
Σηµειώνεται πως αυτή είναι η 
πολλοστή φορά που ζυµώνεται 
ξανά το Μέτρο της 
Συνεργασίας, το οποίο 
θεωρείται διοικητικά και 
κανονιστικά αρκετά δύσκολο 
στην εφαρµογή του, ενώ 
στοίχηµα αποτελεί η 
προσέλκυση πολλών αιτήσεων 
ενίσχυσης. 

τότε αναµένονται αλλαγές στους
και στην τελική µοριοδότηση. 
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900

ΚΟΣΤΟΣ ∆ΑΣΩΣΗΣ

ΤΕΜ/ΕΚΤΑΡΙΟ
9.090

ΕΥΡΩ

ΦΥΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΣΗ

5.380
ΕΥΡΩ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΗΝ 8ΕΤΙΑ

250
ΤΕΜ/ΕΚΤΑΡΙΟ

5.630
ΕΥΡΩ

2.130
ΕΥΡΩ
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Μένει να φανεί, αν 
όλη αυτή η τεχνολογία 
θα έχει και απτή 
εφαρµογή στο χωράφι 
ή απλά θα αναλωθεί 
στην εξασφάλιση 
µορίων.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
liamis@agronews.gr

Θετικά υποδέχτηκαν οι άνθρωποι της αγο-
ράς τις προσαρµογές που έγιναν στο κρι-
τήριο της καινοτοµίας των Σχεδίων Βελτίω-
σης, που µεταξύ άλλων καλύπτει τώρα µε-
τεωρολογικούς σταθµούς και δίνει ευελιξία 
στο θέµα των GPS. Ωστόσο, µένει να φανεί, 
αν όλη αυτή η τεχνολογία θα έχει και απτή 
εφαρµογή στο χωράφι ή απλά θα αναλω-
θεί στην εξασφάλιση µορίων. 

Μιλώντας στην Agrenda, o Αριστόδηµος 

Ζαµίδης της TractorGPS, ο οποίος κινητο-
ποίησε τις αρχές για να προβούν στις πα-
ραπάνω αλλαγές µε επιστολή του προς τον 
προϊστάµενο της µονάδας επενδύσεων, Θύ-
µιο Τσιατούρα, λέει πως έχει ακόµα να γίνει 
αρκετή δουλειά στο θέµα της «καινοτοµίας».

Όπως αναφέρει, εκτός από το κοµµάτι των 
GPS και των µετεωρολογικών σταθµών, θα 
πρέπει να ξεκαθαριστούν ακόµα δύο σηµεία 
που έχουν να κάνουν µε την αξία της επέν-
δυσης που θα θεωρηθεί καινοτοµία αλλά 
και µε τον έλεγχο που πρέπει να γίνει για 
να εξασφαλιστεί η πραγµατική λειτουργία 

Η νέα τεχνολογία δεν 
είναι μόνο για μόρια  
αλλά και για δουλειά      
Έλεγχος στο εάν πράγματι μπαίνουν στο χωράφι τα 
«καινοτόμα» προϊόντα και συμμάζεμα της αξίας τους

Υλικά χορτοδεσίας 
Hellagro για δέματα 
και ενσιρώματα

 Μία µεγάλη γκάµα υλικών χορτοδεσίας, όπως το δί-
χτυ χορτοδεσίας Atlas, ο σπάγκος χορτοδεσίας Extra, το 
φιλµ ενσίρωσης Silograss 7, το ασπρόµαυρο φιλµ ενσί-
ρωσης Silomax και ένα νέο προϊόν στην κατηγορία, το 
υπόστρωµα ενσίρωσης Silofilm, διαθέτει στην ελληνι-
κή αγορά η Hellagro AE. Καινοτόµο υλικό της εταιρεί-
ας τα τελευταία χρόνια αποτελεί το φιλµ ενσίρωσης δε-
µάτων Silograss 7, προϊόν που έχει εξελιχθεί σε συνερ-
γασία µε κτηνοτρόφους σε περισσότερες από 20 χώ-
ρες. Όπως αναφέρει η εταιρεία, τίναι το µοναδικό πο-
λυστρωµατικό φιλµ πάχους 25µm. Παράγεται µε τεχνο-
λογία blown extrusion, από πρώτες ύλες ανώτερης ποι-
ότητας, γεγονός που το καθιστά περισσότερο ελαστικό 
και µε αυξηµένες κολλητικές ιδιότητες για άψογη ενσί-
ρωση. Στα πλεονεκτήµατά του ανήκει και η UV προστα-
σία για µέχρι ένα χρόνο.

Υψηλών προδιαγραφών
Ο σπάγκος χορτοδεσίας Extra προέλευσης ∆υτικής Ευ-

ρώπης, αποτελεί προϊόν υψηλών προδιαγραφών και χα-
ρακτηρίζεται από εγγυηµένο µήκος κάθε τύπου, µε χα-
ρακτηριστικά που ανεβάζουν τον πήχυ ποιότητας και α-
ποδοτικότητας λέει η εταιρεία Hellagro AE. Κάθε τύπος 
(130, 150, 350, 400, 500) χαρακτηρίζεται από εγγυηµέ-
νο µήκος και βάρος ανά ζευγάρι. 

Ένα ακόµη επώνυµο προϊόν είναι το δίχτυ χορτοδεσί-
ας Atlas, ελληνικής κατασκευής, µε πλέξη 30% πιο αν-
θεκτική σε σχέση µε άλλα δίχτυα της αγοράς, γεγονός 

που εγγυάται την ασφαλή τύλιξη των δεµάτων και τη δι-
ατήρησή τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. ∆ίχτυ 
που αποδίδει απροβληµάτιστα κάτω από οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες λέει η εταιρεία, εξασφαλίζοντας ο-
µοιόµορφα δέµατα καλυµµένα από άκρη σε άκρη. Κά-
θε ρολό διαθέτει εγγυηµένο µήκος (2000, 3000, 3600, 
4500m), ενώ οι διαθέσιµες διαστάσεις καλύπτουν κάθε 
τύπο µηχανής, εξασφαλίζοντας την κάλυψη του δέµατος.

Προστασία του ενσιρώµατος
Επίσης, τα ασπρόµαυρα φιλµ ενσίρωσης Silomax α-

διαµορφώνουν τα δέµατα σε σωρούς και τα σκεπάζουν 
προκειµένου να επιτύχουν καλύτερη ποιότητα ενσιρώ-
µατος καθώς το λευκό χρώµα αντανακλά τη θερµότητα 
ενώ το µαύρο εξασφαλίζει την αδιαφάνεια, είτε για να 
επιτύχουν τη ζύµωση του ενσιρώµατος, ή για την προ-
στασία των δεµάτων από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Το διάφανο υπόστρωµα ενσίρωσης Silofilm είναι ένα 
λεπτό φιλµ, πάχους 30µm, υψηλής αντοχής που τοποθε-
τείται µεταξύ του ασπρόµαυρου φιλµ και του σωρού της 
ενσίρωσης. ∆ιαθέτει µικρό πάχος και µεγάλη ελαστικό-
τητα, µε συνέπεια να προσκολλάται καλύτερα στην επι-
φάνεια του ενσιρώµατος περιορίζοντας την συγκράτη-
ση του αέρα. Χρησιµοποιείται συνδυαστικά µε το ασπρό-
µαυρο φιλµ Silomax.
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Συμφωνία Πειραιώς
με Θεοχαράκης 
για χρηματοδότηση 
εξοπλισμού
Σε συµφωνία µε την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ που δι-
αθέτει στην ελληνική αγορά τα µηχανήµατα της SDF 
(Same, Deutz-Fahr) ήρθε η Τράπεζα Πειραιώς µε σκοπό 
τη χρηµατοδότοση αγροτών για την αγορά εξοπλισµού 
µε ευνοϊκούς όρους. Όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο 
τύπου της η Τράπεζα Πειραιώς, η συµφωνία αυτή αφο-
ρά περιπτώσεις τόσο στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίω-
σης, όσο και εκτός. 
Η χρηµατοδότηση θα γίνεται µε επενδυτικό δάνειο για 
την αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού νέου ή µεταχει-
ρισµένου (τρακτέρ και παρελκόµενα) µε ευνοϊκούς ό-
ρους, αλλά και σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τους πε-
λάτες, σύµφωνα µε την Τράπεζα Πειραιώς. 

Από το 1960 στην αγορά τρακτέρ
Παράλληλα, το δελτίο τύπου αναφέρει:
«Η νέα αυτή συµφωνία, αφορά σε ολοκληρωµένη χρη-
µατοδοτική πρόταση και πιστοποιεί τη σταθερή βούλησή 
της για την υποστήριξη του αγροτικού επιχειρείν και την 

ενθάρρυνση κάθε υγιούς 
και παραγωγικής προ-
σπάθειας στον πρωτογε-
νή τοµέα της οικονοµίας.
Η Θεοχαράκης Α.Ε. κα-
τέχει ηγετική θέση στην 
ελληνική αγορά στους 
τοµείς δραστηριότητας 
της. Ήδη, από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1960, 
εισχώρησε στην αγορά 

των γεωργικών ελκυστήρων, µε την αντιπροσώπευση 
των τρακτέρ Universal, µία από τις κορυφαίες µάρκες 
τρακτέρ της εποχής. To 1978, η Θεοχαράκης Α.Ε. συνέ-
χισε την επιτυχηµένη πορεία της στο χώρο, αναλαµβά-
νοντας την εισαγωγή και αντιπροσώπευση των γεωργι-
κών ελκυστήρων Same στην Ελλάδα. Το 2001 η Deutz-
Fahr εµπιστεύθηκε το όνοµά της στην εταιρεία Θεοχα-
ράκης Α.Ε. µε την εισαγωγή και αντιπροσώπευση στην 
Ελλάδα των κορυφαίων γεωργικών ελκυστήρων και θε-
ριζοαλωνιστικών µηχανών Deutz-Fahr.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1959 και αποτελεί ένα όνοµα που 
είναι πια συνώνυµο µε µία τεράστια γκάµα αγαθών και 
µηχανηµάτων, που καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα κα-
ταναλωτικών και επαγγελµατικών απαιτήσεων. ∆ιαθέ-
τει δύο µεγάλους εκθεσιακούς χώρους και δύο µεγάλα 
συνεργεία και αποθήκες ανταλλακτικών στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη. Το δίκτυο συνεργατών της εταιρεί-
ας περιλαµβάνει 90 σηµεία σε όλη τη γεωγραφική πε-
ριοχή της Ελλάδας, µε συνεργάτες έµπειρους και άρτια 
εκπαιδευµένους, µε µεγάλη διαθεσιµότητα σε ανταλ-
λακτικά και έτοιµους να εξυπηρετήσουν κάθε πελάτη».

αυτών των µηχανηµάτων. 
Αναλυτικά στην επιστολή του προς τον 

κ. Τσιατούρα σηµειώνει:
«Παρατηρήσαµε ότι τα προϊόντα καινοτο-

µίας 5,7,9,13 (ψεκαστικό, λιπασµατοδιανο-
µέας, σπαρτική), όπως αυτά αναφέρονται 
στον πίνακα 1.6.1 χαρακτηρίζονται ως και-
νοτόµα στο σύνολο του κόστους αγοράς, ε-
νώ στη πραγµατικότητα η καινοτοµία που 
φέρουν, αφορά ένα µέρος της συνολικής α-
ξίας του παρελκόµενου.

Για παράδειγµα, το καινοτόµο σύστηµα 
τµηµατικού ελέγχου σε ένα µικρού µεγέθους 
ψεκαστικό 1 τόνου κοστίζει περίπου 5.000-
8.000 ευρώ, ενώ κοστίζει το ίδιο και σε έ-
να µεγάλο ψεκαστικό 3 τόνων.  Βέβαια η δι-
αφορά της αξίας των 2 ψεκαστικών, χωρίς 
το καινοτόµο σύστηµα, µπορεί να ανέρχεται 

στο ποσό των 20.000 ευρώ. Άρα όπως προ-
κύπτει µε τα τωρινά δεδοµένα, ενδέχεται µια 
πρόταση να χαρακτηριστεί ως καινοτόµα και 
να µοριοδοτηθεί πλήρως λόγω της αξίας αγο-
ράς ενός µηχανήµατος και όχι από τη πραγ-
µατική αξία της καινοτοµίας.

Πρότασή µας λοιπόν, είναι να οριστεί ένα 
πλαφόν για το καθένα παρελκόµενο στο πο-
σό της καινοτοµίας, που αφορά ένα από τα 
προαναφερθέντα καθένα από τα παραπά-
νω, το οποίο σε καµία των περιπτώσεων δε 
θα συνδέεται µε τη συνολική αξία του µηχα-
νήµατος, όπως λιπασµατοδιανοµέα, ψεκα-
στικού ή σπαρτικής µηχανής.

Παρατηρήσαµε ότι δεν υπάρχει σαφής ει-
σήγηση για τον τρόπο που θα εξασφαλίζεται 
η πραγµατική λειτουργία του λιπασµατοδια-
νοµέα ή του ψεκαστικού ως µηχανηµάτων 
χωρικά διαφοροποιηµένης εφαρµογής. Έχει 
προβλεφθεί κάποιος επιτόπιος έλεγχος;  Λό-
γω της πολυετούς εµπειρίας µας στην εγκα-
τάσταση και λειτουργία µηχανηµάτων δια-
φοροποιηµένης εφαρµογής, είµαστε στη δι-
άθεσή σας για να συζητήσουµε και να κατα-
λήξουµε σε πρωτόκολλα ελέγχου που θα δι-
ασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων του 
προγράµµατος και όχι απλά τη προµήθεια 
των προϊόντων.»

TractorGPS
Στοιχεία της επιστολής του Άρη 
Ζαµίδη, ιδρυτή της TractorGPS 

ενσωµατώθηκαν στην προκήρυξη των 
Σχεδίων Βελτίωσης
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πέντε φορές είδε το κοινό το 
«Omphacium Organic» στην 
σκηνή της τελετής απονοµής 
βραβείων του NYIOOC που έγι-
νε την περασµένη Πέµπτη στην 
Νέα Υόρκη, κάτι που από µόνο 
του αποτελεί έκπληξη. «Όλοι ό-
µως αναρωτήθηκαν όταν έµα-
θαν ότι το ελαιόλαδο αυτό εί-
ναι από την Ελλάδα», αφηγεί-
ται ο άνθρωπος πίσω από την ε-
πιτυχία της Ελαιουργίας Παπα-
δόπουλος από την Ηλεία, Κων-
σταντίνος Παπαδόπουλος.

Η «κακή φήµη», ανάµεσα στους 
παραγωγούς αλλά και στην βι-
βλιογραφία, της ποικιλίας νε-
µουτιάνα, η οποία πρόσφατα 
µετονοµάστηκε σε Ολυµπία ύ-
στερα από απόφαση του δηµο-
τικού συµβουλίου Αρχαίας Ολυ-
µπίας, προκειµένου να αναδει-
χθεί η περιοχή και η χώρα, σύµ-
φωνα µε τον κ. Παπαδόπουλο, 
την είχε αφήσει στα αζήτητα. 
«Την έχω ανακαλύψει εδώ και 
τέσσερα µε πέντε χρόνια» εξη-
γεί ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποί-
ος ανέλαβε από τον πατέρα του 
τα ινία της επιχείρησης το 2016, 
όταν κυκλοφόρησε και το «χρυ-

σό» ελαιόλαδο, ενώ από νωρί-
τερα είχε ξεκινήσει τους πειρα-
µατισµούς αφού έβλεπε πως η 
κορωνέικη «έχει πιάσει ταβάνι 
και δεν µπορεί να ανταγωνιστεί 
στα ίσια τις ισχυρές ποικιλίες 
των Ιταλών και των Ισπανών». 

Η έντονα πικρή και πικάντι-
κη γεύση της, αποθάρρυνε τους 
παραγωγούς.  «Όλοι έλεγαν ότι 
παράγει κακής ποιότητας ελαι-
όλαδο» εξηγεί ο κ. Παπαδόπου-
λος, ο οποίος εντόπισε το πρό-
βληµα στην διαδικασία ελαιο-
ποίησης. «Εξαιτίας ακριβώς αυ-
τών των χαρακτηριστικών υπέθε-
σα ότι θα έχει πολύ µεγάλη πε-
ριεκτικότητα σε φαινόλες, που 
είναι  και το πιο σηµαντικό συ-
στατικό, και έτσι ξεκίνησα αµέ-
σως να κάνω έρευνες». Το µυ-
στικό της επιτυχίας µε την συ-
γκεκριµένη ποικιλία, το οποίο 
«αποκάλυψε» ο παραγωγός, 
κρύβεται στην άµεση συλλογή 
του καρπού. «Η ωρίµανσή της 
εξελίσσεται ραγδαία και για αυ-
τό χρειάζεται προσοχή ώστε να 
µη µαυρίσει. Θα πρέπει να µα-
ζεύεται από τα µέσα Οκτωβρίου 
µέχρι το πολύ την πρώτη εβδο-
µάδα του Νοεµβρίου».  

Να σηµειωθεί ακόµα πως η ποι-
κιλία εντοπίζεται στη Γορτυνία, στα 
όρια της Αρκαδίας µε την Ηλεία 
και φτάνει µέχρι την Ολυµπία, α-
πό όπου ξεκινά το ταξίδι της πριν 

βρεθεί στα ράφια των delicatessen 
της Νέας Υόρκης και άλλων µεγά-
λων πόλεων των ΗΠΑ, στην τιµή 
των 50 δολαρίων τα 500ml. «Το 
Omphacium Organic έχει την ι-
διαιτερότητα ότι το παράγουµε 
πολύ νωρίς. Ο τρόπος παραγω-
γής του είναι πολύ συγκεκριµέ-
νος, γίνεται σε θερµοκρασία πε-
ριβάλλοντος, δεν χρησιµοποιεί-
ται νερό, δεν φιλτράρεται, ενώ η 
ποσότητά του είναι πολύ περιορι-
σµένη. Για αυτό το έχουµε και σε 
αριθµηµένες φιάλες από ανοξεί-
δωτο ατσάλι, ενώ είναι και πιο α-
κριβό από τα προϊόντα µας» ανέ-
φερε ο κ. Παπαδόπουλος.

Το µεγάλο στοίχηµα 
των εξαγωγών 

Όπως µας εξήγησε ο κ. Παπα-
δόπουλος, η Ελλάδα παράγει πε-

Αλλάζει η φιλοσοφία για το έξτρα παρθένο 

Ευοίωνο  βλέπουν το µέλλον των ελληνικών εξαγωγών τόσο οι 
Έλληνες παραγωγοί, όσο και η Μαρία Κατσούλη, διευθύντρια 
του διεθνούς διαγωνισµού, οι οποίοι θεωρούν πως οι διακρίσεις 
των ελληνικών ελαιολάδων δείχνουν µια τάση στροφής προς 
την ποιότητα. «Το ελαιόλαδο δεν χάνει την γοητεία του και 
συνεχώς ανοίγουν καινούριες αγορές κάτι που σηµαίνει πως 
δεν θα µπει ποτέ στα αζήτητα», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος. 
Επισηµαίνεται ωστόσο πως είναι ακόµα µακρύς ο δρόµος για 
την καθιέρωση στις διεθνείς αγορές. Έρευνα, υποµονή και 
επιµονή συνιστούν οι ειδικοί, διευκρινίζοντας πως οι κακές 
συνήθειες στον τρόπο καλλιέργειας και έπειτα στο ελαιοτριβείο,  
καθώς και η έλλειψη σε επενδύσεις σε νέα µηχανήµατα, σε 
συνδυασµό µε την σχεδόν ανύπαρκτη έρευνα σε ακαδηµαϊκό 
επίπεδο, σε αντίθεση µε το ιταλικό και ισπανικό παράδειγµα, 
συνιστούν τα µεγαλύτερα εµπόδια των επιχειρηµατιών.

Νεμουτιάνα 
ή αλλιώς Ολυμπία
η έκπληξη στους 
διεθνείς διαγωνισμούς
Η «παρεξηγημένη» ποικιλία ελιάς που ξεκίνησε από την Ηλεία 
για να βρεθεί στα ράφια των delicatessen της Νέας Υόρκης

Να αναδειχθούν νέες ποικιλίες, 
αφού η κορωνέικη δεν µπορεί 
να δώσει κάτι παραπάνω και 
να ανταγωνιστεί τις ισχυρές 
ιταλικές και ισπανικές.

Η Ελλάδα να εστιάσει στην 
παραγωγή ενός «γκουρµέ» 
προϊόντος, µε µεγάλη υπεραξία, 
κάτι που θα επιστρέψει και 
στους παραγωγούς.

Έρευνα Στόχος

Ούτε κακία, 
ούτε φθόνος

 ∆ιαχρονικό: Οι σκύλοι είναι η 
επαφή µας µε τον παράδεισο. ∆εν 
ξέρουν ούτε κακία ούτε φθόνο ούτε 
δυσφορία. Μίλαν Κούντερα.

 Ελιές: ∆ιατροφικός θησαυρός. 
Τεράστια πηγή βιταµίνης Ε, χαλκού, 
ψευδαργύρου και φυτικών ινών. 
Φορτωµένες µε αντιοξειδωτικά. 
Βοηθούν στην καταπολέµηση της 
φλεγµονής, του οξειδωτικού στρες 
και του καρκίνου του παχέος 
εντέρου, του µαστού και του 
δέρµατος. Μειώνει τον κίνδυνο του 
Αλτσχάιµερ. Υψηλή περιεκτικότητα 
σε σίδηρο. medinova.gr, 11/4/2018 

 Εισαγωγή 
κρέας: Από το 
2010 στο 2017, 
αυξηµένη 5,57% 
ήταν η αξία των 
εισαγωγών 
κρέατος, και 
έφτασε τα 1, 19 
δις ευρώ, ενώ οι 

ποσότητες αυξήθηκαν κατά 0,71%.
που σηµαίνει ότι αυξήθηκαν οι µέσες 
τιµές που αγοράζουµε το κρέας, εν 
µέσω κρίσης. Πληρώνουµε για 
εισαγωγές κρέατος κυρίως από 
Ολλανδία (29,36%), από Γαλλία 
(18,76%), από Γερµανία (13,59%), 
από Βουλγαρία (5,22), από Πολωνία 
(4,11%), από ∆ανία (3,65%), από 
Βέλγιο (2,65%), από Ρουµανία 
(1,63%) και από Ν. Ζηλανδία 
(1,24%)! Πολύ ενδιαφέρουσα 
ανάλυση στο meatnews Απριλίου. 

 ΕΠρουφάν…: Η Αγγλική 
κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θέλει 
να απαγορεύσει µέχρι το τέλος του 
2018 τα πλαστικά καλαµάκια, τους 
πλαστικούς αναδευτήρες ποτών και 
καφέ και τις πλαστικές µπατονέτες 
στο πλαίσιο της µάχης της εναντίον 
των απορριµµάτων αυτού του υλικού 
που είναι παράγωγο του πετρελαίου. 
Εξαιρέσεις θα προβλέπονται, όπως 
να χρησιµοποιούνται πλαστικά 
καλαµάκια σε ιατρικό πλαίσιο. 
Περίπου 8,5 δισ πλαστικά καλαµάκια 
απορρίπτονται κάθε χρόνο στην 
Αγγλία. Σήµερα πληρώνουν 5 πένες 
(0,057 ευρώ) για κάθε σακούλα. Η 
κυβέρνησή επιθυµεί επίσης να 
εγκαθιδρύσει ένα σύστηµα χρέωσης 
για τα πλαστικά µπουκάλια. Μ. 
Γκόουβ, υπουργός Περιβάλλοντος. 
BBC.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η

ΧΡΥΣΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣETOΣ

 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ

2016

2017

2018

8

20

31

10

26

23

20

46

54

180

130

155

ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ
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Μπορεί η Ελλάδα να βρίσκεται τρίτη στη 
λίστα µε τις χώρες που παράγουν το πε-
ρισσότερο ελαιόλαδο τόσο στην ΕΕ όσο 
και παγκοσµίως, ωστόσο έχει ακόµα να 
διανύσει πολύ δρόµο προκειµένου να 
αναγνωριστούν οι Έλληνες παραγωγοί 
διεθνώς για την ποιότητα του προϊόντος 
τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ό-
τι η Ελλάδα κατατάσσεται πέµπτη στη πα-
γκόσµια κατάταξη στα υψηλής ποιότη-
τας ελαιόλαδα, µε τις ΗΠΑ, οι οποίες ξε-
κίνησαν σχετικά πρόσφατα την ενασχό-
ληση µε τον κλάδο της ελιάς, να βρίσκο-
νται στην τρίτη θέση.  

Η φετινή χρονιά βοήθησε πολύ, αφού 
οι καιρικές συνθήκες ενίσχυσαν και την 
ποιότητα και την ποσότητα, σύµφωνα µε 
τον κ. Παπαδόπουλο, της οµώνυµης Ελαι-
ουργίας. Ωστόσο οι νέες χώρες που κοι-
τούν να ανοιχτούν 
στην αγορά του, 
εξασφαλίζουν α-
πό την αρχή της 
προσπάθειάς τους 
τα στοιχεία εκεί-
να, που ανεξαρ-
τήτως καιρού, θα 
τους επιτρέψουν 
να γίνουν αυτοµά-
τως ανταγωνιστι-
κές. Όπως αναφέρει ο παραγωγός από 
την Ολυµπία, το συγκεκριµένο γεγονός 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, εξηγώντας 
πως αυτό συµβαίνει γιατί όσοι µπαίνουν 
στην παραγωγή, αγοράζουν πρώτα «τε-
χνογνωσία». «Θα πάνε σε Ιταλούς, σε Ι-
σπανούς, και σε µένα έχουν έρθει από το 
Περού και την Κίνα» είπε, υποστηρίζοντας 
πως αυτό υποδηλώνει ότι εκείνες οι χώ-
ρες στοχεύουν στην παραγωγή υψηλής 
ποιότητας. «Οι χώρες αυτές έχουν κάνει 
έρευνα, επενδύουν στην τεχνολογία και 
παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα. 
Έτσι αυτοµάτως γίνονται ανταγωνιστι-
κοί, κάτι που λείπει από τους δικούς µας 
παραγωγούς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

ρίπου 300 χιλιάδες τόνους ελαι-
όλαδο κάθε χρόνο, µε το µισό να 
διατίθεται για εσωτερική κατανά-
λωση. «Οι τόνοι που περισσεύουν 
για εξαγωγή, αντιστοιχούν στην 
διακίνηση που κάνουν µια – δυο 
µεγάλες ιταλικές εταιρείες» είπε, 
υποστηρίζοντας πως ακριβώς ε-
πειδή η Ελλάδα δεν µπορεί να α-
νταγωνιστεί τις άλλες χώρες στο 
κοµµάτι της µαζικής παραγωγής, 
θα έπρεπε να εστιάσει στην παρα-
γωγή ενός «γκουρµέ» προϊόντος. 

Ένα ακόµα βασικό πρόβληµα 
είναι η νοοτροπία των παραγω-
γών, οι οποίοι πολλές φορές βά-
ζουν οι ίδιοι τρικλοποδιά στις 
προσπάθειές τους. «Να πείσου-
µε τους παραγωγούς να καλλι-
εργούν πιο σωστά και κυρίως να 
µαζεύουν πιο νωρίς, όχι τον Ια-
νουάριο», όπως υπογράµµισε. 

Οι ξένες αγορές είναι ακόµα 
διστακτικές αφού συχνά 
παρουσιάζεται έλλειψη στην 
σταθερότητα τόσο της ποιότητας 
όσο και της ποσότητας.

Σταθερότητα

Καθιερώνεται 
στη διεθνή σκηνή 
Με 359 ελαιόλαδα εκ των οποίων τα 188 
να προέρχονται από άλλες ελαιοπαραγωγές 
χώρες, ολοκληρώθηκε ο διεθνής 
διαγωνισµός ελαιολάδου «Athena» µε την 
απονοµή των βραβείων στο Ζάππειο 
Μέγαρο το προηγούµενο Σάββατο, 
επιβεβαιώνοντας την θέση της Ελλάδας 
στην διεθνή κοινότητα του έξτρα παρθένου. 
Από τις 171 ελληνικές συµµετοχές, 
µετάλλιο πήραν οι 107 διαγράφοντας µια 
ανοδική πορεία σε σχέση µε πέρσι και 
σπάζοντας και  εδώ κάθε προηγούµενο 
ρεκόρ. Οι διοργανωτές στοχεύουν τώρα 
στην περαιτέρω ανάδειξη του διαγωνισµού 
στις διεθνείς αγορές, δίνοντας ταυτόχρονα 
την ευκαιρία να ανοίξει η πόρτα και για το 
ελληνικό ελαιόλαδο. 

Ο Ιταλός Τζουζέπε Τάιµπι παίρνει το 
Χρυσό Βραβείο για το Olio Taibi.

Η Μαρία Κατσούλη και ο Ντίνος Στεργίδης 
στην απονοµή των βραβείων του ATHENA. 

Ιταλοί κλέβουν 
την παράσταση
Παγκόσµια νικήτρια η Ιταλία στον διεθνή 
διαγωνισµό της Νέας Υόρκης, η οποία µε έναν 
πρωτοφανή αριθµό διακρίσεων, 253 στο 
σύνολο, διατηρείται στην κορυφή της 
«αριστείας» στο ελαιόλαδο, παρά την 
οµολογουµένως δύσκολη χρονιά για τους 
Ιταλούς. Οι Έλληνες παραγωγοί πήραν τα 
περισσότερα βραβεία από κάθε άλλη χρονιά. 
Στον φετινό διαγωνισµό,  ο οποίος αποτελεί 
ορόσηµο για την διεθνή αγορά, διαγωνίστηκαν 
ανάµεσα στις 1000 συµµετοχές από 27 
χώρες, 155 ελληνικά ελαιόλαδα. Τα 31 χρυσά 
και 23 ασηµένια βραβεία διαµορφώνουν το 
καινούριο ρεκόρ της χώρας, τόσο στον αριθµό 
χρυσών που απονεµήθηκαν, όσο και στο 
σύνολο γενικά των µεταλλίων που πήραν 
Έλληνες παραγωγοί. 

Πίσω περιμένουν
αρκετοί, ικανοί 
να μας περάσουν

Άγνοια
Εδώ δεν έχουµε 
αυτήν την αντί-

ληψη. Καλό, κακό 
στην ίδια τιµή θα 

πουλήσουν

Ο Κωνσταντίνος 
Παπαδόπουλος 
µαζί µε τα προϊόντα 
του που σάρωσαν 
τα βραβεία 
στους διεθνείς 
διαγωνισµούς της 
Νέας Υόρκης 
και της Αθήνας.

ΟΙ ∆ΕΚΑ ΠΡΩΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017)

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΗΠΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΙΣΡΑΗΛ

ΧΙΛΗ

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

52416.50

51504.00

14635.25

13051.50

9956.00

6788.50

3297.25

3003.75

2374.50

2233.25
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Κάτω από 
600 ευρώ  
έριξαν την 
τιμή του πελτέ 
τα ευρωπαϊκά 
αποθέματα
Πέρυσι,  πριν την έναρξη της σεζόν, η 
τιµή ήταν στα 700 ευρώ ανά τόνο ενώ το 
2016 - σύμφωνα με τα στοιχεία - ανερχόταν 
στα 820 ευρώ ανά τόνο. Παλαιότερα δε, 
σύμφωνα με όσα μας έκανε γνωστά ο 
Δημήτρης Νομικός, η διεθνής τιμή  του 
πελτέ έφτανε και τους 900 ευρώ ανά τόνο

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Μπορεί η Ελλάδα να αντιπροσωπεύει µόνο το 1,2% 
της παγκόσµιας παραγωγής βιοµηχανικής ντοµά-
τας όµως όπως υπογραµµίζει στον διεθνή ιστότοπο 
tomatonews.com, ένας από τους εγκυρότερους ανα-
λυτές της αγοράς – ο François-Xavier Branthôme – εί-
ναι µια από τις ελάχιστες χώρες που έχει καταφέρει 
να εξάγει τα προϊόντα της σε όλο τον κόσµο. Ειδικό-
τερα, περισσότερες από 40 χώρες σε Ευρώπη, Μέση 
Ανατολή, Άπω Ανατολή, ΗΠΑ κ.α. απορροφούν προ-
ϊόντα (πελτέ, κονσερβοποιηµένης ντοµάτας και σάλ-
τσας) ελληνικής βιοµηχανικής τοµάτας. Αυτή η «δι-
είσδυση κατά 80% στις ξένες αγορές, κατατάσσει την 
Ελλάδα στην 10η θέση των παγκόσµιων εξαγωγέων 
πελτέ, 4η εξαγωγέα κονσερβοποιηµένης ντοµάτας και 
35η χώρα µεταξύ των εξαγωγέων σάλτσας. Σε σχέση 
µε τα έσοδα, κατάφερε να καταταγεί στην 13η θέση 
παγκοσµίως, µε κύκλο εργασιών για τις εξαγωγές στα 
76 εκατ. δολάρια το 2017 (κατά µέσο όρο περίπου 62 
εκατ. δολάρια την τελευταία πενταετία)».

Όσον αφορά τις εκτιµήσεις για τη φετινή παραγω-
γή, σύµφωνα µε όσα κάνει γνωστά στην Agrenda ο 
αντιπρόεδρος του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Βιοµηχανι-
κής Ντοµάτας (WPTC) και πρόεδρος της Νοµικός Α-
ΒΕΚ (Βιοµηχανία Προϊόντων Ντοµάτας), ∆ηµήτρης 
Νοµικός  αναµένεται µικρή άνοδος, της τάξεως του 
6%. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον κ. Νοµικό, η Ιταλία 
και η Ισπανία που αποτελούν τις κορυφαίες ευρωπα-

ϊκές ντοµατοπαραγωγικές χώρες αναµένεται να κα-
ταγράψουν µείωση στην παραγωγή τους 4 και 22% 
αντίστοιχα. Αύξηση παραγωγής αναµένουν οι ΗΠΑ, 
η Ουκρανία και το Ιράν. Επίσης η Κίνα εκτιµάται ότι 
θα έχει µικρότερη σε σχέση µε πέρσι, παραγωγή. Ει-
δικότερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο «τόσο η Ισπανία ό-
σο και η Πορτογαλία είχαν επιδείξει… όρεξη να αυ-
ξήσουν την παραγωγή τους αλλά ο καιρός δεν βοή-
θησε.  Επίσης και στην Ιταλία θα έχουµε ελαφρά µεί-
ωση παραγωγής. Μειωµένη θα είναι η παραγωγή και 
στη Ρωσία», σηµειώνει ο Έλληνας επιχειρηµατίας. 

Στα 580 ευρώ ο πελτές
Την ίδια στιγµή, σηµαντική παράµετρο για την 

πορεία του παγκόσµιου εµπορίου προϊόντων βιο-
µηχανικής ντοµάτας αποτελεί το γεγονός ότι η διε-
θνής τιµή του πελτέ έχει πέσει κάτω από 600 ευρώ 
ανά τόνο.  Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Νο-
µικό: «η τιµή του πελτέ αυτό το διάστηµα βρίσκεται 
στα 580 ευρώ ανά τόνο. Πέρυσι,  πριν την έναρξη 
της σεζόν η τιµή ήταν στα 680 – 700 ευρώ/τόνο ε-
νώ το 2016 ανερχόταν στα 820 ευρώ/τόνο. Παλιό-
τερα έφτανε και τους 900 ευρώ/τόνο». Και προσθέ-
τει: «Η µείωση της τιµής του πελτέ οφείλεται καθα-
ρά στην προσφορά και τη ζήτηση. Όταν υπάρχει α-
πόθεµα οι βιοµηχανίες κοιτούν πώς να πουλήσουν 
και να πληρωθούν. Αυτή την στιγµή σηµαντικά α-
ποθέµατα έχει η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογα-
λία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αποθέµατα». Στην 
άλλην πλευρά του Ατλαντικού - όπως µας τονίζει ο 

Στελέχη της αγοράς εκφράζουν στην 
Agrenda την αισιοδοξία τους ότι τον 

επόµενο χρόνο θα υπάρχουν λιγότερα 
αποθέµατα πελτέ βιοµηχανικής ντοµάτας. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο ∆ηµήτρης 
Νοµικός: «αυτή την στιγµή σηµαντικά 

αποθέµατα έχει η βιοµηχανία της Ιταλίας, 
της Ισπανία και της Πορτογαλίας».  

Αντιθέτως η χώρα µας έχει... ξεστοκάρει. 
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πρόεδρος της Νοµικός ΑΒΕΚ  - οι ΗΠΑ και πέρσι θε-
ωρώντας ότι βοηθιούνται από το δολάριο αλλά και 
µιας σειρά άλλων παραγόντων… έδιωξαν τα απο-
θέµατά τους. Συµπληρώνει ωστόσο ότι «όλα αυτά 
δεν σηµαίνουν ότι θα… ανοίξουµε σαµπάνιες αλ-
λά πρόκειται για στοιχεία που θα πρέπει να εξετα-
στούν. Έχουµε ωστόσο την αισιοδοξία ότι του χρό-
νου θα υπάρχουν λιγότερα αποθέµατα».

Μικρή µείωση στη Θεσσαλία
Επιπλέον ο ∆ηµήτρης Νοµικός αναφέρθηκε – µι-

λώντας στην Agrenda – και στην πορεία των φετι-
νών φυτεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, κάνο-
ντάς µας γνωστό ότι «στην Θεσσαλία έχουν ξεκινή-
σει και αναµένεται να ολοκληρωθούν έως τις 15 Μα-
ΐου όπως και στην περιοχή της Ηλείας. Οι φυτεύσεις 
– κατά γενική οµολογία – πάνε καλά αφού ο καιρός 
ήταν πολύ ευνοϊκός όλο αυτό το διάστηµα. Παρόλα 
αυτά τα στρέµµατα είναι µειωµένα σε σχέση µε τη 
περσινή χρονιά στην Θεσσαλία σε ποσοστό της τά-
ξεως του 5 – 8%. Παρόλα αυτά δεν αναµένουµε µεί-
ωση της παραγωγής γιατί πέρσι παρά τα ελάχιστα 
περισσότερα στρέµµατα είχαµε σηµαντικές ζηµιές 
στην περιοχή των Φαρσάλων». 

Απαντώντας σε ερώτησή µας σχετικά µε τις τι-
µές που θα πληρωθούν φέτος οι παραγωγοί που 
θα παραδώσουν βιοµηχανική ντοµάτα στον «Νο-
µικό», ο επιχειρηµατίας τονίζει ότι: «σε σχέση µε 
πέρσι είναι αυξηµένες. Επίσης, θα πρέπει να επι-
σηµάνουµε το γεγονός ότι η εταιρεία µας φέτος έ-
χει δώσει και διαφορετικό - πιο σύντοµο - χρονο-
διάγραµµα για τις πληρωµές σε σχέση µε πέρσι. 
Αυτό που θα ισχύσει για την βιοµηχανία µας είναι 
ότι οι παραγωγοί δεν θα παίρνουν προκαταβολές 
αλλά θα εξοφλούνται για το προϊόν που παρέδω-
σαν, ένα µήνα µετά. Πέρσι εξόφληση γινόταν τον 
∆εκέµβριο και δουλεύαµε µε προκαταβολές. Αυτό 
γίνεται διότι καταλαβαίνουµε ότι ο κόσµος αντιµε-
τωπίζει µεγάλες δυσκολίες όλα αυτά τα τελευταία 
χρόνια και επιθυµία µας είναι να τους βοηθήσουµε 
να παραµείνουν στην συγκεκριµένη καλλιέργεια». 

Ο ∆ηµήτρης, ο Μάριος και ο Πέτρος Νοµικός συνεχίζουν την παράδοση που 
ξεκίνησε το 1915 στο νησί της Σαντορίνης o παππούς τους. 

Εξαγωγές
Η Ελλάδα έχει 

καταφέρει 
να εξάγει σε 
περισσότερες 

από 40 χώρες σε 
Ευρώπη, Μέση 
Ανατολή, Άπω 
Ανατολή, ΗΠΑ 

κ.ά. 

Στη Βρετανία
πάει το 36% 
της εγχώριας
παραγωγής
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας 
tomatonews.com που βασίζεται σε στοιχεία της 
εταιρείας ερευνών IHS Markit η ευρωπαϊκή 
αγορά, και ιδιαίτερα οι χώρες της δυτικής ΕΕ, 
αποτελούν τους κύριους προορισµούς πώλησης 
των ελληνικών προϊόντων βιοµηχανικής 
ντοµάτας στο εξωτερικό. Συγκεκριµένα ο 
τοµατοπολτός διπλής και τριπλής συµπύκνωσης 
«εξάγεται σε εταιρείες στη Μεγάλη Βρετανία, την 
Πολωνία, τις Κάτω Χώρες και τη Γερµανία. Οι 
κονσέρβες τοµάτας εξάγονται επίσης σε Μεγάλη 
Βρετανία, Βέλγιο και Κάτω Χώρες. Έτσι ένα 
µεγάλο µέρος του κύκλου εργασιών προέρχεται 
από γειτονικές χώρες ή από χώρες που είναι 
σχετικά γεωγραφικά κοντά», επισηµαίνει για τις 
ελληνικές εξαγωγές το tomatonews.com και 
προσθέτει: «οι ελληνικές σάλτσες απευθύνονται 
κυρίως σε αγορές Ιαπωνίας, Βουλγαρίας, ΗΠΑ 
και Σαουδικής Αραβίας. Το εµπορικό πλαίσιο που 
θα διαµορφωθεί στην µετά Brexit εποχή έχει 
µεγάλη σηµασία για την Ελλάδα, όπως και για την 
Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το εµπόριο 
των οποίων στοχεύει σε µεγάλο βαθµό στη 
Μεγάλη Βρετανία. Τα τελευταία τρία χρόνια, το… 
τιµολόγιο του Ηνωµένου Βασιλείου για 
προµήθειες ελληνικών προϊόντων βιοµηχανικής 
ντοµάτας (κατά µέσο όρο 22,5 εκατ. ευρώ) 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 36% του 
συνολικού κύκλου εργασιών της Ελλάδας». 
Τέλος, η ελληνική βιοµηχανία ντοµάτας εξάγει 
µόνο µικρές ποσότητες σάλτσας και κέτσαπ. Κατά 
τη διάρκεια των 5 τελευταίων ετών, κατά µέσο 
όρο ετησίως εξήχθησαν λιγότεροι από 2.500 
µετρικοί τόνοι σάλτσας, µε µέσο κύκλο εργασιών 
λίγο µεγαλύτερο από τα 3 εκατ. ευρώ. Η 
κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει µόνο το 2% των 
πρώτων υλών που απορροφούν οι εξαγωγές και 
το 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών. 

Η ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ

Από το 1915 ως σήμερα έχει 
κάνει σημαντικές επενδύσεις 
Η «∆. Νοµικός Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1915 στη Σαντορίνη, από τον ∆ηµήτριο Νοµικό, 
και ήταν η πρώτη εταιρεία παραγωγής προϊόντων ντοµάτας στα Βαλκάνια, µε 
εργοστάσια αρχικά στη Σαντορίνη, αργότερα στην Κω και από τη δεκαετία του 
1970 επεκτάθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σήµερα, 102 χρόνια µετά, η εταιρεία 
παραµένει 100% οικογενειακή και η τρίτη γενιά της οικογένειας, ο ∆ηµήτρης, ο 
Μάριος και ο Πέτρος Νοµικός, έχουν καταφέρει κόντρα στο γενικότερο κλίµα να 
την αναδείξουν στη µεγαλύτερη εταιρεία µεταποίησης ντοµάτας στην Ελλάδα, µε 
δυνατότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τους 300.000 τόνους νωπής 
ντοµάτας τη σεζόν. Στην Ελλάδα από µερίδιο αγοράς περίπου 10% που είχε στα 
µέσα της δεκαετίας του 1990 σήµερα κυριαρχεί µε µερίδιο αγοράς της τάξης 
του 60%. Στη µεγάλη διαδροµή της εταιρείας τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζουν η 
εξαγορά το 2003 της Merko Gida SanayiVeTicaret, µία από τις µεγαλύτερες 
εταιρείες µεταποίησης ντοµάτας στην Τουρκία, ενώ το 2007 εξαγόρασε την 
ελληνική θυγατρική της H.J. Heinz Ltd, την Copais S.A.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ

Η.Π.ΑΓΑΛΛΙΑΦΙΛΑΝ∆ΙΑ
ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ
ΑΡΑΒΙΑΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΤΙMΕΣ  «∆. ΝΟMΙΚΟΣ» ΑΒΕΚ 
ΚΑΙ COPAIS ABEE

90 5 
82 5 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ BRIX

NΟMΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΝΟMΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

83 5 ΦΘΙΩΤΙ∆Α ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ∆ΟMΟΚΟΥ

80 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ



Ενώ η ανομβρία κόβει κιλά

Ανατροπές λόγω  
Casillo στην αγορά 
σκληρού σίτου
Έσπασε το ντηλ με Menegali, στροφή σε ιταλικά, 
καζάκικα και μεξικάνικα από τον Ιταλό έμπορο 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με καινούργια δεδοµένα ανοίγει σε 
λίγο καιρό η νέα σεζόν στο σκληρό 
σιτάρι, καθώς η αποστασιοποίηση, ό-
πως φηµολογείται, του περιβόητου 
ιταλικού οίκου που ακούει στο όνο-
µα «Casillo Group» φαίνεται να αλ-
λάζει τις ισορροπίες.

Οι πληροφορίες θέλουν κοµµάτι 
της εγχώριας αγοράς να περιέρχεται 
στον εµπορικό οίκο Menegali, συνε-
ταίρο µέχρι πρότινος του Casillo, ο ο-
ποίος συνεργάζεται, απ’ ό,τι λέγεται 
για τις δουλειές επί ελληνικού εδά-
φους µε τον γνωστό έµπορο Κωσταντι-
νίδη. Το πού θα οδηγήσουν αυτές οι 
ανακατατάξεις κανείς δεν ξέρει, προς 
το παρόν πάντως αυτό που φαίνεται 
είναι να µη λειτουργεί η «σκούπα» 
που συνήθιζε να κάνει κάθε χρόνο, 
ειδικά τέτοια εποχή ο Casillo, έστω 

και σε τιµές «σκοτωµένες», όπως λέ-
νε στην εµπορική γλώσσα. 

Από κει και πέρα, ο Ιταλός ετοιµά-
ζει µια συµφωνία µε τον µεγαλύτε-
ρο αγροτικό συνεταιρισµό της Ιταλί-
ας (Coldiretti) για τη νέα σοδειά στο 
σκληρό, προκειµένου να εξασφαλίσει 
τοπική παραγωγή, στο πλαίσιο των 
νέων αναγκών που δηµιουργούνται 
γαι τις ιταλικές εταιρείες ζυµαρικών, 
οι οποίες θέλουν να αναγράφεται η 
χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης 
στη συσκευασία τους. 

Βέβαια, πρέπει να σηµειωθεί ότι στο 
ελεύθερο εµπόριο κάτι τέτοιο δεν α-
ποτελεί θέσφατο, αφού αν υπάρχει 
φόρτωση ή διαγωνισµός σε τιµή που 
ο ίδιος ο έµπορος θα κρίνει ικανοποι-
ητική, τότε θα αγόραζε σίγουρα. Για 
την ώρα επιλέγει να εµπορεύεται πε-
ρισσότερο καζάκικα και µεξικάνικα 
σιτάρια, στα οποία µπορεί να βρει τη 
σχέση τιµής-ποιότητας που επιδιώκει 
η επιχείρησή του. 

Η αλλαγή στάσης του φάνηκε από 
πέρυσι όταν ακούστηκε ότι τα «τσού-
γκρισε» µε τον Έλληνα συνεργάτη 
του. Το γεγονός είναι ότι η ελληνι-
κή σοδειά σκληρού σίτου δείχνει να 
χάνει δυναµικότητα στις εξαγωγές, 
κάτι το οποίο φάνηκε «αισθητά» στις 
φετινές πράξεις και έχει βάση πάντα 
στην τιµή του προϊόντος. Την ίδια ώ-
ρα, σηµειώνεται ότι το κανάλι της ι-
ταλικής αγοράς φέτος δεν είναι ζω-
ηρό, δεδοµένου ότι και ο Casillo έκα-
νε µόνο µία δουλειά. Η επιλογή του 
να στρέψει µεγάλο µέρος της εµπο-
ρικής του δραστηριότητας στη χώρα 
του και να περιορίσει τις αγοραστικές 
του κινήσεις µε ελληνικό προϊόν, α-
πό τη µία σηµατοδοτεί την απώλεια ε-
νός εν δύναµει αγοραστή, κι από την 
άλλη µπορεί και να σηµαίνει ότι τα 
ελληνικά σιτάρια ίσως βρουν και χω-
ρίς τον Casillo την τύχη τους, ακόµη 
και στην ιταλική αγορά. Ενδεικτικό 
είναι ότι φέτος για παράδειγµα που 
δεν είναι δυναµικός, η αγορά βρήκε 
το δρόµο της ακόµα και για τις χαµη-
λές ποιότητες. Λέγεται µάλιστα ότι 
γνωστά ονόµατα του εµπορίου ψά-
χνουν για νέες αποθήκες. 

Η ακαλλιέργεια δίψασε αργότερα 
σε σχέση µε το κλασικό όργωµα 
και έδωσε ικανοποιητικό φύτρω-
µα, η αµειψισπορά ξεκίνησε νω-
ρίτερα και η διαφοροποιηµένη λί-
πανση έδειξε τις διαφορές στις µο-
νάδες αζώτου στην εναλλαγή καλ-
λιεργειών. Αυτά ήταν µερικά από 
τα ευρήµατα που είχαν την ευκαι-
ρία να δουν οι αγρότες στον πιλοτι-
κό αγρό σκληρού σίτου της Misko, 
που έχει φτάσει στο στάδιο του ξε-
σταχιάσµατος ενώ τώρα έχει αρχί-
σει η γονιµοποίηση. Συγκεκριµέ-
να, ο πιλοτικός αγρός είχε χωρι-
στεί σε πέντε µέρη, όπως αναφέ-
ρει στην Agrenda ο ∆ρ. Θεοφάνης 
Γέµτος (φώτο), επιστηµονικός υπεύ-

θυνος του Προγράµµατος Ελληνι-
κού Σίτου της Misko: 

 Αµειψισπορά µε φασόλι,
 Αµειψισπορά µε καλαµπόκι, 
 Ακαλλιέργεια,
 ∆ιαφοροποιηµένη λίπανση,
 Συµβατική καλλιέργειας.

Τα πρώτα συµπεράσµατα
Σύµφωνα µε τον κ. Γέµτο, φυ-

σικά, η αµειψισπορά µε το ψυ-
χανθές φαίνεται να δίνει καλύ-
τερη φυτεία, ενώ στην ακαλλιέρ-
γεια παρατηρήθηκε ικανοποιητι-
κό φύτρωµα παρά το γεγονός ό-
τι σπάρθηκε αργά το χωράφι και 
σε υγρές συνθήκες. Από την άλ-
λη το όργωµα άργησε να φυτρώ-
σει, καθώς, όπως αναφέρει ο οµό-
τιµος καθηγητής του Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλίας, µάλλον ο σπό-
ρος µπήκε πολύ βαθιά. Το δεύ-
τερο αξιοσηµείωτο στοιχείο είναι 
πως το όργωµα «δίψασε» πολύ πιο 
γρήγορα, καθώς η ακαλλιέργεια 
κράτησε την υγρασία στο χώµα. 
Σηµειώνεται εδώ ότι όλα τα ποτί-

σµατα έγιναν µε στάγδην άρδευ-
ση. Ειδικότερα στην αµειψισπο-
ρά µε το φασόλι,  η φυτεία ξεκί-
νησε να δίνει πιο γρήγορα, ενώ 
παρατηρήκε ότι στη διαφοροποι-
ηµένη λίπανση, οι γεωπόνοι έ-
ριξαν 18 κιλά 40-0-0 λίπασµα το 
στρέµµα και στο καλαµπόκι 27 
κιλά το στρέµµα. Εντούτοις στην 
οµοιόµορφη λίπανση έριξαν 24 
κιλά λίπασµα. Άρα, όπως λέει ο 
κ. Γέµτος, το σύστηµα αναγνώρι-
σε πως από το φασόλι το χωράφι 

Πρόγραµµα Misko
Οργανωτικός υπεύθυνος 

είναι ο δρ. Χρήστος Καβαλά-
ρης, και επικεφαλής αυτού 

ο Κώστας Θεοχαρίδης

Η τεχνική «χωρίς όργωμα» 
κράτησε υγρασία και έδωσε 
ικανοποιητικό φύτρωμα
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Οι θερµοκρασίες του Απρίλη 
κιτρίνισαν τα στάχυα 
Τις έντονες ανησυχίες τους για την 
καλοκαιρία και τις υψηλές θερµοκρασίες 
του Απριλίου σε συνδυασµό µε την 
έλλειψη βροχοπτώσεων και το κατά πόσο 
θα επηρεάσουν τις αποδόσεις και τις 
ποιότητες εκφράζουν οι σιτοπαραγωγοί 
της κεντρικής Ελλάδας και του 
θεσσαλικού κάµπου. Ένα µήνα πριν 
µπουν στα αλώνια και το µεγαλύτερο 
πρόβληµα εντοπίζεται στα ξηρικά 
χωράφια. Ειδικότερα στα ψηλώµατα και 
στις ράχες που στεγνώνουν πρώτα, οι 
καλλιέργειες µε σιτάρια έχουν αρχίσει να 
κιτρινίζουν, δείγµα πρόωρης ωρίµανσης, 
ενώ παρατηρούνται και πολλά στάχια 
χωρίς καρπό. Έντονο είναι το ζήτηµα και 
στα χωράφια µε πυκνά φυτά και πολύ 
σπόρο. Οι παραγωγοί θα βρεθούν 
αντιµέτωποι και µε τον ΕΛΓΑ, καθώς ο 
κανονισµός δεν αποζηµιώνει ανοµβρία.

Ο Πιλοτικός Αγρός 
του Προγράµµατος 
Ελληνικού Σίτου Misko 
θα συγκοµιστεί για
να γίνει ανάλυση 
της ποιότητας.
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Ένα νέο brand, µε την ετικέτα «Φωκέ-
ων Γαία», που θα είναι συνώνυµο της 
ποιότητας και της ασφάλειας, αλλά, ε-
πιπλέον, θα ενσωµατώνει στα προϊό-
ντα και στοιχεία από την ιστορική κλη-
ρονοµιά 2.600 χρόνων, που έχουν α-
φήσει στην περιοχή το Μαντείο των 
∆ελφών, η αρχαία Ελάτεια και ο Παυ-
σανίας µε τα Φωκικά του, λανσάρει η 
εταιρεία Αγροανάπτυξη.

Τα «αποκαλυπτήρια» του νέου σή-
µατος έγιναν σε ειδική εκδήλωση στη 
Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια της 4ης δι-
εθνούς έκθεσης φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών, Freskon, από τον γενικό 
διευθυντή της Αγροανάπτυξη Γιάννη 
Σταύρου, παρουσία εµπορικών και άλ-
λων επισκεπτών.

Σε πρώτη φάση κάτω από την «ο-
µπρέλα» του «Φωκέων Γαία» µπαίνουν 
τα κρεµµύδια κι οι πατάτες που παρά-
γει η επιχείρηση µε συµβολαιακή γε-
ωργία, όσο και σε ιδιόκτητα κτήµατα, 
ενώ στόχος είναι οι εξαγωγές.

«Καλλιεργούµε περίπου 4.000 στρέµ-
µατα, ιδιόκτητα και συµβολαιακά µε άλ-
λους 15 παραγωγούς και το 60% των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων αφορά σε 
πατάτα, ενώ το υπόλοιπο 40% είναι τα 
κρεµµύδια», εξήγησε στην Agrenda ο 
κ. Σταύρου, προσθέτοντας πως «για ε-
µάς καινοτοµία είναι η παράδοσή µας 
και το γεγονός ότι σε αυτά τα χώµατα 
και πριν από 2.600 χρόνια καλλιερ-
γούσαν κρεµµύδια. Αυτό θα προσπα-
θήσουµε να αναδείξουµε σε όλο τον 
κόσµο. Να βάλουµε προστιθέµενη αξία 
στο προϊόν, µέσα από την ιστορία µας».

Μια δυναµική αγορά στην οποία 
προσανατολίζεται η Αγροανάπτυξη 
να κινηθεί εξαγωγικά είναι αυτή των 
χωρών του Αραβικού Κόλπου, καθώς 

οι άνθρωποι εκεί αρέσκονται να κατα-
ναλώνουν κρεµµύδια, ενώ έχουν και 
σε µεγάλη υπόληψη την Ελλάδα και 
τη µακραίωνη ιστορία της.

«Έχουµε στα σκαριά µια σηµαντική 
συµφωνία µε έναν χονδρέµπορα στο 
Ντουµπάι, να προχωρήσουµε σε εξαγω-
γές. Περιµένουµε σύντοµα να ολοκλη-
ρωθεί η συναλλαγή», µας αποκάλυψε ο 
κ. Σταύρου. Σχέδια, ωστόσο, υπάρχουν 
και για άλλα προϊόντα που θα µπορού-
σαν να µπουν κάτω από το νέο brand, 
αφού όπως παραδέχθηκε ο συνοµιλη-
τής µας «το επόµενο βήµα θα είναι να 
επεκταθούµε και στα φρέσκα κηπευτικά 
αλλά και στο ρόδι». ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Σήμα Φωκέων Γαία 
χτίζει μύθο για εξαγωγή 
πατάτας, κρεμμυδιών

Παρατηρήκε ότι 
στο χωράφι από 
αµειψισπορά φασολιού 
στη διαφοροποιηµένη 
λίπανση, οι γεωπόνοι 
έριξαν 18 κιλά 40-0-
0 λίπασµα το στρέµµα 
και από αµειψισπορά 
καλαµποκιού 27 κιλά 
το στρέµµα. Εντούτοις 
στην οµοιόµορφη 
λίπανση έριξαν 24 κιλά 
λίπασµα. Άρα, το σύστηµα 
αναγνώρισε πως από το 
φασόλι το χωράφι είχε 
ήδη άζωτο.

Παράλληλα το Πρόγραµµα 
για να ενισχύσει τους 
αγρότες τους πρότεινε 
να χρησιµοποιήσουν το 
λογισµικό granoduro.net. 

Λίπασμα

Granaduro

Ο Πιλοτικός Αγρός του 
Προγράµµατος Ελληνικού 
Σίτου Misko, βρίσκεται 
στο Περίβλεπτο, στο 
νοµό Μαγνησίας, σε µία 
έκταση που καλύπτει 80 
στρέµµατα.

80 στρμ.

Το ένα τµήµα του αγρού 
καλλιεργήθηκε µε 
συµβατικό τρόπο, ενώ τα 
υπόλοιπα µε διάφορες 
καλλιεργητικές πρακτικές 
όπως αµειψισπορά, 
ακαλλιέργεια, σύστηµα 
µεταβλητής λίπανσης και 
χρήση διαφοροποιηµένης 
λίπανσης, ενώ σε όλα τα 
τµήµατα εφαρµόστηκε 
στάγδην άρδευση.

Στάγδην

είχε άζωτο, ενώ στο καλαµπόκι έ-
ριξε παραπάνω λίπασµα. 

Σηµειώνεται εδω πως ο Πιλοτι-
κός Αγρός του Προγράµµατος Ελ-
ληνικού Σίτου Misko, βρίσκεται 
στο Περίβλεπτο, στο Νοµό Μαγνη-
σίας, σε µία έκταση που καλύπτει 
80 στρέµµατα και στις 3 Μαΐου τον 
επισκέφτηκαν αγρότες και γεωτε-
χνικοί  από τη Μαγνησία, την Πτο-
λεµαΐδα, την Λάρισα, την Καρδί-
τσα, την Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, 
την ∆ράµα και την Θήβα.

Ο Πιλοτικός Αγρός του Προγράµ-
µατος Ελληνικού Σίτου Misko θα 
συγκοµιστεί και θα γίνει ανάλυ-
ση ποιοτικών χαρακτηριστικών 
του σπόρου προκειµένου να προ-
κύψουν και τα αποτελέσµατα της 
δράσης αυτής.

Οργανωτικός υπεύθυνος του 
Προγράµµατος είναι ο δρ. Χρή-
στος Καβαλάρης, και επικεφαλής 
αυτού ο Κώστας Θεοχαρίδης, γε-
ωπόνου επικεφαλής τµήµατος Α-
γορών Πρώτων Υλών.

Οι Ι. Σταύρου (αριστερά) και Ι. 
Ζανιάς κοιτάνε προς τις χώρες του 
Αραβικού Κόλπου, µία καλή αγορά 
για τα ελληνικά κρεµµύδια.

Περίπου 2.400 στρέµµατα, ιδιόκτητα και συµβολαιακά αφορούν την 
καλλιέργεια πατάτας και 1.600 στρέµµατα την καλλιέργεια κρεµµυδιού.
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Σε απόγνωση οι 

αιγοπροβατοτρόφοι από την 
πτώση των τιµών στο γάλα και 
τις πιέσεις που δέχονται από τη 
βιοµηχανία λόγω των αθρόων 

εισαγωγών. Μια καλή ευκαιρία το 
αγροτικό συνέδριο του Economist 

στη Λάρισα για τη διοργάνωση 
του συλλαλητηρίου και την 

συνάντηση µε τον Αποστόλου.

Η επίδραση της εξουσίας 
είναι πιο ισχυρή από την πείνα 

Το «τυράκι» της Διεπαγγελματικής καταλάγιασε τις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων   

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Φαίνεται πως η επίδραση που ασκεί η 
εξουσία είναι τελικά πιο ισχυρή από 
τις συνέπειες της πείνας. Αυτό έδειξε 
η τελευταία «αναµέτρηση» των Θεσ-
σαλών κτηνοτρόφων µε τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Α-
ποστόλου, η οποία έληξε µε νίκη του 
τελευταίου, τουλάχιστον σε επίπεδο 
εντυπώσεων.

Η συγκέντρωση των τσελιγκάδων 
στην κεντρική πλατεία της Λάρισας 
δεν ήταν τόσο µαζική που να τροµά-
ξει τον υπουργό, ενώ η επίθεση φι-
λίας του Aποστόλου ήταν τόσο κα-
ταιγιστική που δύσκολα θα µπορού-
σε να περιφρονηθεί από τους άπει-
ρους συνδικαλιστικά εκπροσώπους 
των αιγοπροβατοτρόφων.  

Τα γεγονότα έλαβαν χώρα στο περι-
θώριο του συνεδρίου του Economist, 
όπου, 200 περίπου κτηνοτρόφοι προ-
σπάθησαν να εκφράσουν µε δυναµι-
κό τρόπο τις δυσκολίες που βιώνει ο 
κλάδος, λόγω της πίεσης που κατα-
γράφεται στην τιµή του αιγοπρόβει-
ου γάλακτος. Οι συµµετέχοντες µοί-
ρασαν γάλα στους περαστικούς, ενώ 
άδειασαν και δοχεία στους δρόµους 
µε συνθήµατα κατά της κυβέρνησης. 
Αργότερα ωστόσο, οι αντιστάσεις τους 
κάµφθηκαν, όταν ο Βαγγέλης Από-
στολου τους έταξε αφενός µεν την ά-

µεση (την επόµενη Παρασκευή 11 
Μαΐου) διευθέτηση του θέµατος της 
∆ιεπαγγελµατικής Φέτας και αφε-
τέρου την ουσιαστική «παράδοση» 
των κλειδιών του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στο 
κοµµάτι που αφορά τους ελέγχους 
στα ισοζύγια. Υπήρχαν βέβαια και 
οι πιο υποψιασµένοι που µετά τη 
συνάντηση µας δήλωσαν ότι όλα 
αυτά είναι καλά στα λόγια αλλά ο 
υπουργός δεν κατάφερε να πείσει 
για τον τρόπο µε τον οποίο θα επι-
τευχθούν. Μάλιστα περιµένουν να 
µάθουν – αν είναι δυνατόν – πως 
θα µπορέσει µια ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση να τρέξει µια σύνθετη ε-
λεγκτική λειτουργία την οποία ούτε 
η πολιτεία δεν µπορεί καλά – καλά 
να περατώσει µε επιτυχία.

Στη συνάντηση που διήρκησε πε-
ρισσότερο από µια ώρα, οι κτηνο-
τρόφοι έθεσαν ωστόσο το θέµα της 
∆ιεπαγγελµατικής της Φέτας και της 
σύστασής της. Ο υπουργός – όπως 
επεσήµαναν στην Agrenda µέλη της 

Οµοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσα-
λίας – δεσµεύτηκε να συναντηθεί µε 
τους κτηνοτρόφους για το θέµα την 
ερχόµενη Παρασκευή ώστε πιθανόν 
να βρουν κοινό τόπο και να «κλειδώ-
σει» η ∆ιεπαγγελµατική. 

Ναι σε ηλεκτρονικό
τιµολόγιο και GPS,
αργότερα de minimis

Εκτός όµως της ∆ιεπαγγελµατι-
κής Φέτας οι κτηνοτρόφοι στην Λά-
ρισα είχαν την ευκαιρία να θέσουν 
στον Βαγγέλη Αποστόλου και µια 
σειρά αιτηµάτων όπως αυτά διαµορ-
φώθηκαν στην πρόσφατη συγκέ-
ντρωση τους στον Τύρναβο. Όπως 
ανέφερε στην Agrenda o τεχνικός 

σύµβουλος της Οµοσπονδίας κτηνο-
τροφικών συλλόγων και κτηνοτρό-
φων περιφέρειας Θεσσαλίας, Γιάν-
νης Κόκουρας ο υπουργός δεσµεύ-
τηκε να φέρει το επόµενο διάστηµα 
το ηλεκτρονικό τιµολόγιο και το GPS 
στην µεταφορά του γάλακτος από τα 
φορτηγά, ώστε να φαίνεται από πα-
ρελήφθη και που κατέληξε το προϊ-
όν. Επίσης, σηµείωσε ότι πρόκειται 
να προωθήσει πιο αυστηρή νοµοθε-
σία, µέχρι και επιβολή λουκέτου, σε 
όποια τυροκοµική επιχείρηση «συλ-
λαµβάνεται» να παράγει τυρί φέτα 
µε εισαγόµενο γάλα. Ωστόσο ξεκα-
θάρισε ότι δεν µπορεί να θεσµοθε-
τήσει σχετικά µε τα τυροκοµεία που 
εισάγουν γάλα και παράγουν υπο-

προϊόντα  διότι αντίκειται στην ευρω-
παϊκή νοµοθεσία. Σχετικά µε την κα-
ταβολή de minimis στους κτηνοτρό-
φους για την µείωση της τιµής του 
αιγοπρόβειου γάλακτος ο Βαγγέλης 
Αποστόλου ξεκαθάρισε ότι στην πα-
ρούσα φάση δεν υπάρχουν τα χρή-
µατα και πρόκειται  να εξετάσει το εν-
δεχόµενο από το νέο έτος. 

Μετά τη συνάντηση µε τους κτη-
νοτρόφους ο υπουργός, Βαγγέλης 
Αποστόλου ανέφερε ότι: «Όντως υ-
πάρχει πρόβληµα µε την τιµή του αι-
γοπρόβειου γάλακτος. Έγινε κατα-
νοητό προς όλους πως το Υπουργείο 
δεν µπορεί να παρέµβει στη διαµόρ-
φωση των τιµών στην αγορά. Συµ-
φωνήσαµε να δηµιουργηθεί µια ∆ι-
επαγγελµατική Οργάνωση για αυτό 
και συνεννοηθήκαµε να συναντη-
θούµε την επόµενη εβδοµάδα στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  
όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ί-
δρυση αυτής της ∆ιεπαγγελµατικής». 
Και πρόσθεσε: «πιστεύουµε ότι η συ-
νεργασία του Υπουργείου µε τη ∆ι-
επαγγελµατική Οργάνωση και πα-
ράλληλα δηµιουργώντας περισσό-
τερα κλιµάκια ελέγχου του χώρου, 
θα είναι αυτή που θα µας επιτρέψει  
να έχουµε την επόµενη περίοδο µια 
ανάκαµψη, θα έλεγα, της τιµής του 
αιγοπρόβειου γάλακτος». 
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Πως είναι 
δυνατόν την 
µια  βδοµάδα οι 
βιοµηχανίες να 
ζητούν από τους  
κτηνοτρόφους 
να  αυξήσουν την 
παραγωγή τους 
και την άλλη να 
µην παίρνουν το 
γάλα, ρωτάει το 
προεδρείο της 
ΕΦΧΕ.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΪΟΥ 

Στο ίδιο τραπέζι όλοι 
οι εμπλεκόμενοι για 
να βγει το καταστατικό  

Από ποιο γάλα «πνίγονται» 
οι βιομηχανίες ρωτά η ΕΦΧΕ

Περιθώριο µιας εβδοµάδας - µέχρι την ερχόµενη Παρασκευή 11 
Μαΐου - έχουν τόσο οι κτηνοτρόφοι όσο και το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης έως ότου συναντηθούν και καταλήξουν στο καταστατικό της  
Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φέτας. Σε αυτή τη συνάντηση 
ωστόσο εκτός από τα δύο µέρη θα κληθούν να συµµετάσχουν τόσο οι 
µικροί τυροκόµοι όσο και ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών 
Γαλακτοκοµικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) που θα συµµετέχουν στην 
Οργάνωση και έχουν στηρίξει την προσπάθεια των Θεσσαλών. Όπως 
εξηγούν στην Agrenda εκπρόσωποι των παραγωγών ένα χρόνο µετά 
την ανακοίνωση για την προσπάθεια δηµιουργίας ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης οι συνθήκες έχουν ωριµάσει και µένει µόνο οι πολιτική 
βούληση αν θέλουµε πραγµατικά να προστατευτεί το σηµαντικό αυτό 
ΠΟΠ προϊόν που αποτελεί χωρίς αµφιβολία την ναυαρχίδα της 
ελληνικής κτηνοτροφίας. Επιπλέον η δηµιουργία της ∆ιεπαγγελµατικής  
θα βοηθήσει και στον τερµατισµό της… κατρακύλας στις τιµές του 
αιγοπρόβειου γάλακτος.  Σχετικά µε τις τιµές, οι κτηνοτρόφοι που 
διαδήλωσαν στη Λάρισα, ανέφεραν ότι  έχουν φτάσει στα 70 λεπτά το 
κιλό για το πρόβειο γάλα και στα 37 λεπτά το κιλό για το γιδινό. 
«Πρέπει να σταµατήσει ο κατήφορος. Θα πρέπει να ανεξαρτοποιηθεί ο 
ΕΛΟΓΑΚ από τον ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα για να µπορέσει να προχωρήσει 
σε ουσιαστικούς ελέγχους», δήλωσε χαρακτηριστικά στην Agrenda o 
παραγωγός και πρώην πρόεδρος της Οµοσπονδίας Κτηνοτροφικών 
Συλλόγων Θεσσαλίας, Μιχάλης Τζιότζιος. 

Τη στιγµή που οι Έλληνες αγελαδοτρό-
φοι παράγουν µόνο το 40% των αναγκών 
της χώρας σε γάλα, πώς είναι δυνατόν ό-
λες οι ελληνικές γαλακτοβιοµηχανίες να 
λένε ότι «πνίγονται» στο γάλα και ότι χα-
τιρικά το παίρνουν από ορισµένους πα-
ραγωγούς. Το ερώτηµα αυτό απευθύνει 
αρµοδίως µε ανοικτή επιστολή της η Έ-
νωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας, εκφράζο-
ντας τον έντονο προβληµατισµό της για 
όσα συµβαίνουν στο χώρο του γάλακτος 
και του κρέατος. Στην επιστολή της, ζη-
τά να µάθει πότε θα τεθεί τελικά σε ισχύ 
ο νόµος περί υποχρεωτικής αναγραφής 

της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης.
Μάλιστα, η Ένωση κάνει λόγο για σκω-
τσέζικο ντους εταιρειών προς τους παρα-
γωγούς, που τη µία εβδοµάδα τους ζητούν  
να αυξήσουν την παραγωγή γάλακτος και 
την εποµένη τους ανακοινώνουν ότι έχουν 
υπερπροσφορά. 

Παράγουµε µόνο το 40% 
των αναγκών σε αγελαδινό 

Όπως αναφέρεται στην επιστολή της 
ΕΦΧΕ «από τον Γενάρη-Φλεβάρη άρχισε  
σταθερά πτώση τιµών από τις γαλακτοβι-
οµηχανίες στις τιµές του παραγωγού η ο-
ποία συνεχίζεται αµείωτη µέχρι και σήµε-
ρα, µε αποτέλεσµα οι µονάδες, να έχουν 

κατά µέσο όρο απώλεια στην τιµή του λί-
τρου περίπου 3 - 4 λεπτά. Με αφορµή αυ-
τό το γεγονός αλλά και το ό,τι τίθεται τε-
λικά σε ισχύ ο νόµος περί υποχρεωτικής 
αναγραφής της χώρας προέλευσης της 
πρώτης ύλης, θα θέλαµε να καταθέσου-
µε τον προβληµατισµό µας:

Α) Πώς είναι δυνατόν όλες οι ελλη-
νικές γαλακτοβιοµηχανίες να λένε ότι 
«πνίγονται» στο γάλα και ότι χατιρικά το 
παίρνουν από ορισµένους παραγωγούς 
τη στιγµή που παράγουµε µόνο το 40% 
των αναγκών µας; Από ποιο γάλα πνίγο-
νται; Από αυτό που εισάγουν;

Β) Πότε θα σταµατήσει η παλινδρόµη-
ση από το κρύο στη ζέστη, ανάµεσα στις 
εταιρίες και τους παραγωγούς, η οποία έ-
χει καταστροφικές συνέπειες για την κτη-
νοτροφία; Πως είναι δυνατόν τη µία εβδο-
µάδα, να παροτρύνει κάποιον παραγωγό 
της να αυξήσει την γαλακτοπαραγωγή του 
και την άλλη εβδοµάδα να του λέει ότι δεν 
χρειάζεται το γάλα του; 

Γ) Τώρα που θα ισχύσει ο νόµος για την 
υποχρεωτική αναγραφή, το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και το υπουργείο Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης θα φροντίσουν 
για την πλήρη εφαρµογή του και θα επι-
βάλλουν σκληρές ποινές στους παραβάτες;

∆) Θα αναλάβει τις ευθύνες που του 
αναλογούν,  ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίµων, όταν αποδέχτηκε ελαφρά τη 
καρδία,  στο νέο Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών το γιαούρτι να γίνεται από συµπύ-
κνωµα και από οποιοδήποτε σχεδόν γά-
λα εισαγωγής; Θα προστατέψει τον κα-
ταναλωτή και τον παραγωγό της χώρας;

Καλούµε τους καταναλωτές να στηρίξουν 
την ελληνική παραγωγή και να ψωνίζουν 
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που αναγρά-
φουν ότι είναι από 100% ελληνικό γάλα». 
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Κλείνουν οι λογαριασμοί 
συνεταιριστών με κόμματα
Επιταχύνονται οι ζυμώσεις στα κανάλια αγροτοσυνδικαλιστών με πολιτικούς φορείς 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Εντείνονται το τελευταίο διάστηµα οι δι-
εργασίες που σχετίζονται µε την προσπά-
θεια των πολιτικών κοµµάτων να διαµορ-
φώσουν, καθένα για λογαριασµό του, τα 
βασικά κανάλια επιρροής στον αγροτικό 
χώρο αλλά και ευρύτερα στους σχηµατι-
σµούς του αγροδιατροφικού τοµέα.

Με αφετηρία την κάλυψη του κενού 
που άφησε πριν από 2 περίπου χρόνια, η 
χρεοκοπηµένη, πολιτικά και οικονοµικά, 
ΠΑΣΕΓΕΣ, κατ’ αρχήν τα κόµµατα που βρί-
σκονται πιο κοντά στην εξουσία, δηλαδή 
ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα ∆ηµοκρατία και κατά 
δεύτερο λόγο το Κίνηµα Αλλαγής, επιχει-
ρούν να προσαρτήσουν προσωπικό και να 
επηρεάσουν αντίστοιχα τις επικείµενες ε-
ξελίξεις. Από την άλλη πλευρά, το δυναµι-
κό που κινείται στις υπό διαµόρφωση νέες 
οργανώσεις, σπεύδει να επωφεληθεί της 
πολιτικής αγωνίας των κοµµάτων και εί-
ναι έτοιµο να ανταλλάξει την όποια βοή-
θεια σ’ αυτή τη φάση µε εκλογική στήρι-
ξη στη συνέχεια. Τα τελευταία αλλά και τα 
επόµενα 24ωρα δείχνουν να είναι πλού-
σια σε τέτοιες συναντήσεις, το νόηµα και 
το αποτέλεσµα των οποίων δεν είναι ακό-
µα ορατό, θα φανεί όµως στη συνέχεια. 

Η εβδοµάδα ξεκίνησε π.χ. µε τη συνά-

ντηση που είχαν τα µέλη της διοίκησης 
του ΣΑΣΟΕΕ (φιλοδοξούν να υποκαταστή-
σουν το ρόλο της παλιάς ΠΑΣΕΓΕΣ) µε τον 
πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Απ’ ότι φαίνεται η συνάντη-
ση κλείστηκε µε παρέµβαση της τοµεάρ-
χη Αγροτικού του κόµµατος Φωτεινής Αρα-
µπατζή, ωστόσο το αποτέλεσµα δεν φαίνε-
ται να ικανοποίησε πλήρως τους «επισκέ-
πτες» της οδού Πειραιώς. Η ψυχρή ατµό-
σφαιρα και η προσεκτική στάση του αρχη-
γού της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει να κάνει 
βέβαια και µε τις «εσωτερικές διαφορές» 
που φαίνεται να υπάρχουν στη νεοσύστα-
τη οργάνωση, η θεσµική υπόσταση της ο-
ποίας παραµένει µετέωρη. Αρκεί να παρα-
τηρήσει κανείς προσεκτικά πως κάθησαν 
οι εν λόγω «συνδαιτυµόνες» στο τραπέζι 
µε τον Μητσοτάκη, για να αντιληφθεί τις 
αποστάσεις που τους χωρίζουν.

Εκτεταµένες ζυµώσεις έλαβαν χώρα την 
περασµένη Πέµπτη και στο αγροτικό συ-
νέδριο του Economist στη Λάρισα, όπου 
ο υπουργός Αποστόλου προσπάθησε να 
επωφεληθεί της αγωνίας των κτηνοτρό-
φων για να περάσει τις θέσεις του αναφο-
ρικά µε την διεπαγγελµατική της Φέτας. Οι 
Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι από την άλλη πλευ-
ρά, εκµεταλλεύθηκαν το event για να πά-
ρει δηµοσιότητα η δυσκολία αναφορικά 
µε τις τιµές του αιγοπρόβειου γάλακτος, 

έβαλαν ωστόσο λίγο νερό στο κρασί τους 
αναφορικά µε τη στελέχωση της νέας δι-
επαγγελµατικής. Μια δεύτερη πράξη στο 
ίδιο θέµα αναµένεται να παιχθεί βέβαια 
την Κυριακή στην Καρδίτσα, όπου οι ίδιοι 
εκπρόσωποι των Θεσσαλών κτηνοτρόφων 
αναµένεται να συναντήσουν τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Ο τελευταίος δείχνει έτοιµος 
να «αναγνωρίσει» την πρωτοβουλία, αρκεί 
να καθυστερήσει την πολιτική αξιοποίηση 
του θέµατος από την σηµερινή κυβέρνη-
ση και τους επιτελείς της πλατείας Βάθη.           

Από τη συνάντηση των 
κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας 

µε τον υπουργό Αποστόλου στο 
περιθώριο του Economist.

Συνέντευξη 
για αγροτικά
χρέη σε δόσεις
Σε αναλυτικές ανακοινώσεις για 
τις δυνατότητες ρυθµίσεων στα 
αγροτικά χρέη, αναµένεται να 
προβεί τη ∆ευτέρα, κατά τη 
διάρκεια ειδικής συνέντευξης 
τύπου, ο υπουργός Βαγγέλης 
Αποστόλου. Στη συνέντευξη θα 
παραβρεθούν, εκτός απροόπτου, 
ο υφυπουρός Βασίλης Κόκκαλης 
και ο ειδικός γραµµατέας 
∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
Φώτης Κουρµούσης.  
Ως γνωστόν, η ρύθµιση αγροτικών 
χρεών που αναµένεται να τεθεί σε 
εφαρµογή από τις 14 Μαΐου, αφορά 
χρέη προς το δηµόσιο και τις 
τράπεζες, µε «κούρεµα» έως 60% 
και αποπληρωµή έως 120 δόσεις.
Συγκεκριµένα, ενεργοποιείται η 
δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών 
αγροτών προς εφορία για εισόδηµα, 
ΦΠΑ κλπ, για ασφαλιστικές 
εισφορές του ΟΓΑ και για τα 
αγροτικά δάνεια προς τράπεζες 
που έκλεισαν και βρίσκονται υπό 
εκκαθάριση (πρώην Αγροτική 
Τράπεζα, Συνεταιριστικές, ΤΤ, 
FBB, Probank, Proton κλπ).
Σύµφωνα µε πληροφορίες από το 
υπουργείο Οικονοµίας, η ρύθµιση 
οφειλών δύναται να περιλαµβάνει
100% διαγραφή τόκων 
υπερηµερίας δανείων. Επιπρόσθετα 
διαγραφή τόκων και κεφαλαίου 
δανείων, βάσει των ήδη 
αποπληρωµένων ποσών, αφού 
ληφθεί υπόψη ο νόµος για τα 
πανωτόκια και οι ισχύουσες 
υποθήκες (κατόπιν ελέγχου). 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Αναρρώνει στο νοσοκομείο Καρδίτσας 
μετά τον τραυματισμό του ο Μπούτας
Ανησυχία προκάλεσε στον αγρο-
τικό κόσµο η είδηση του τραυµατι-
σµού, του αγαπητού σε όλους Θεσ-
σαλού αγροτοσυνδικαλιστή Βαγ-
γέλη Μπούτα. Ωστόσο σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ η κατάσταση της υ-
γείας του εξελίσσεται οµαλά αφού 
σύµφωνα µε όσα έγιναν γνωστά, 
το µεσηµέρι της Τετάρτης (2/5) ο Β. 
Μπούτας µεταφέρθηκε µε ασθενο-
φόρο από το Γ.Ν. Λάρισας στο Γ.Ν. 
Καρδίτσας και ειδικότερα στην ορ-
θοπεδική κλινική όπου και θα συ-
νεχιστεί για τις επόµενες ηµέρες η 
νοσηλεία του. Ωστόσο, σύµφωνα µε 
τους γιατρούς για την πλήρη απο-
κατάσταση των καταγµάτων που έ-
χει στα άκρα από το ατύχηµα µε το 
τρακτέρ του την περασµένη Κυρια-
κή (29/4) θα απαιτηθεί ακόµα και-
ρός καθώς και πιθανή νέα χειρουρ-
γική επέµβαση.

Να σηµειωθεί ότι o Βαγγέλης Μπού-
τας εκτελούσε εργασίες ψεκασµού 
στο αµπέλι του. Ωστόσο κατά τη δι-
άρκεια των εργασιών το τρακτέρ α-

νατράπηκε µε αποτέλεσµα να τον κα-
ταπλακώσει τραυµατίζοντας τον στα 
άκρα (πολλαπλά κατάγµατα). Στην 
συνέχεια µεταφέρθηκε µε το ΕΚΑΒ 
στο νοσοκοµείο Καρδίτσας όπου και 
έγινε χειρουργείο. Στο πλευρό του 
κ. Μπούτα βρίσκονται οι συγγενείς 
του αλλά και πολλοί φίλοι και συ-
ναγωνιστές, που έσπευσαν στο νο-
σοκοµείο µαθαίνοντας το δυσάρε-
στο περιστατικό. Εκτός από τους α-
γρότες, ευχές για ταχεία ανάρρωση 
έστειλε στον Θεσσαλό αγρότη και ο 
πολιτικός κόσµος αφού ως γνωστό 
ο Βαγγέλης Μπούτας έχει διατελέ-
σει και βουλευτής του ΚΚΕ. Μεταξύ 
αυτών που του ευχήθηκαν ήταν ο 
πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Βού-
τσης. Όπως έγινε γνωστό ο πρόε-
δρος της Βουλής επικοινώνησε τη-
λεφωνικά µε τον Γενικό Γραµµατέα 
του ΚΚΕ, κ. ∆ηµήτρη Κουτσούµπα, 
προκειµένου να πληροφορηθεί για 
την κατάσταση της υγείας του πρώ-
ην βουλευτή και του ζήτησε να του 
µεταφέρει τις ευχές του.  

Ο Βαγγέλης 
Μπούτας 
εκτελούσε 
εργασίες 
ψεκασµού στο 
αµπέλι του. 
Ωστόσο κατά 
τη διάρκεια 
των εργασιών 
το τρακτέρ 
ανατράπηκε.

Στην ορθοπεδική
Η κατάσταση της 

υγείας του εξελίσσεται 
οµαλά αφού σύµφωνα 
µε όσα έγιναν γνωστά, 

το µεσηµέρι της 
Τετάρτης (2/5) ο Β. 
Μπούτας µεταφέρ-

θηκε µε ασθενοφόρο 
από το Γ.Ν. Λάρισας 
στο Γ.Ν. Καρδίτσας 
και ειδικότερα στην 
ορθοπεδική κλινική

Φοροελαφρύνσεις 
και στήριξη 
συνεταιριστών  
υπόσχεται 
ο Μητσοτάκης 

Με τον πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρα-
τίας Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθη-
κε στις αρχές της εβδοµάδας το προ-
εδρείο του ΣΑΣΟΕΕ, σε συνέχεια των 
επαφών της διοίκησης µε πολιτικούς 
αρχηγούς. Σε µια εκτεταµένη συζήτη-
ση για όλα τα θέµατα που απασχολούν 
τον αγροτικό κόσµο και το συνεταιρι-
στικό κίνηµα της χώρας, ο Κ. Μητσο-
τάκης παρουσίασε το πρόγραµµα του 
κόµµατός του, ενώ δεσµεύτηκε ότι θα 
επιχειρήσει µε ρεαλιστικές λύσεις να 
ελαφρύνει τα φορολογικά και ασφα-
λιστικά βάρη στους αγρότες, να ενι-
σχύσει την εποπτεία στην αγορά και 
να αναδείξει τον ρόλο των συνεταιρι-

στικών οργανώσεων παραγωγών ως 
βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της α-
γροτικής οικονοµίας.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσµου υπο-
γράµµισαν τη µεγάλη σηµασία που έ-
χει για την ελληνική γεωργία αλλά και 
την οικονοµία της χώρας γενικότερα, 
η περαιτέρω ενίσχυση του συνεταιρι-
στικού κινήµατος, το οποίο σήµερα δέ-
χεται έναν συνεχή και αδικαιολόγητο 
«πόλεµο» από εκπροσώπους της κυ-
βέρνησης, για λόγους που έχουν σχέ-
ση µε την εξυπηρέτηση ιδίων συµφε-
ρόντων. Από την πλευρά του ο αργη-
γός της Ν∆ συνεχάρη τους εκπροσώ-
πους του ΣΑΣΟΕΕ για τη δηµιουργία 

ενός Συνδέσµου µε υγιείς συνεταιρι-
στικές οργανώσεις και επιχειρήσεις, 
χωρίς την οποιαδήποτε κρατική επιχο-
ρήγηση, ενώ τόνισε ότι θα ακολουθή-
σουν και άλλες αντίστοιχες συναντή-
σεις, προκειµένου να βρίσκονται οι κα-
λύτερες δυνατές λύσεις για κάθε πρό-
βληµα που αντιµετωπίζει ο αγροτικός 
κόσµος της χώρας.

Στη συνάντηση αυτή, όπως αναφέ-
ρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΑ-
ΣΟΕΕ, παρευρέθηκαν επίσης η υπεύ-
θυνη του τοµέα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης της Ν∆ Φωτεινή Αραµπατζή και ο 
Γραµµατέας Αγροτικών Φορέων Κων-
σταντίνος Μπαγινέτας.

Τον ΣΑΣΟΕΕ 
εκπροσώπησαν 

ο πρόεδρος 
Αλέξανδρος Κοντός, ο 
αντιπρόεδρος Νικήτας 

Πρίντζος και τα µέλη 
του ∆Σ του Συνδέσµου 
κ.κ. Χρήστος Τσιχήτας, 

Κωνσταντίνος Λεπίδας, 
Ανδρέας Στρατάκης και 

Χρήστος Γιαννακάκης.

Συναντήσεις
Θα ακολουθήσουν και 
άλλες τέτοιες επαφές 
µε τους συνεταιριστές, 

έκανε γνωστό 
ο Κ. Μητσοτάκης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ
ΑΘΛΗΤΗΣ
«Είµαι ο Νίκος Γκάλης και 
κάποιοι δεν είναι καλά. 
Είµαι αθλητής και κάποιοι 
δεν είναι δηµοσιογράφοι. 
∆εν είµαι πολιτικός και 
κάποιοι δεν θα έπρεπε να 
είναι πολιτικοί. ∆εν θα 
βρίσκοµαι σε κανένα 
ψηφοδέλτιο και κάποιοι δεν 
θα έπρεπε να βρίσκονται 
στη θέση που βρίσκονται». 

ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΟΣΑΛΑΚΗ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟ∆ΑΣ
«Έχω εµµονή µε το τι 
γίνεται στο χώρο. Πιο πολύ 
ακολουθώ εκθέσεις και 
µουσεία παρά µπλόγκερ 
µόδας στο Instagram. 
Αισθάνοµαι ότι τα έχω δει 
αυτά. Και, όπως ξέρουµε, η 
µόδα είναι κυκλική και 
καµιά φορά λέω ότι σήµερα 
λειτουργεί πιο πολύ για να 
εντυπωσιάζει τους νέους».

ΖΑΝ ΚΛΩΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
«∆ε θα διαπραγµατευθούµε 
για τους αµερικανικούς 
δασµούς υπό καθεστώς 
απειλής. Οι Βρυξέλλες είναι 
έτοιµες να απαντήσουν µε 
αντίποινα εάν τελικά δεν 
βρεθεί κοινός τόπος. Τα 
αµερικανικά µέτρα δεν 
µπορούν να δικαιολογηθούν 
στη βάση της εθνικής 
ασφάλειας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
∆ΗΛΑ∆Η ΑΝΤΑΛΛΑΧΘΗΚΕ Η ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΕΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Κενό;
Τι συµβαίνει άραγε µε τον 
κλάδο τον οινοποιητικό; Η 
γένεση του Συνδέσµου 
Μικρών Οινοποιών Ελλάδος, 
µιλά ξεκάθαρα για απουσία 
επίσηµης εκπροσώπησης τους. 
(Ο ΣΕΟ, η ∆ιεπαγγελµατική, 
που είναι;). Πάντως τα σχέδια 
του νέου Συνδέσµου τρέχουν 
καθώς ήδη η πρώτη Γενική 
Συνέλευση έβγαλε και 
προεδρείο.

 

Χωρίς φρένο
Μπορεί όπως ειπώθηκε σε 
πρόσφατη εκδήλωση στα 
Γιάννενα το γίδινο να αποτελεί 
το γάλα του µέλλοντος, 
ιδιαίτερα αυτού που 
προέρχεται από τις ντόπιες 
φυλές, εντούτοις οι τιµές 
παραγωγού υπόκεινται σε 
κατρακύλα (έφθασαν στα 47 
λεπτά το κιλό) ελλείψει 
φρένου από φθηνές 
εισαγωγές.

 

Άλλος για Χίο
Αλήθεια αυτή η ιστορία µε τα 
περιφερειακά συνέδρια (ήτοι 
νέα βερσιόν από τα 13 
περιφερειακά καλάθια 
Σκανδαλίδη) οδηγεί σε κάποιο 
παραγωγικό αποτέλεσµα. Γιατί, 
στο τέλος της ηµέρας, αυτό 
που µένει είναι οι διαπιστώσεις, 
οι επαφές, τα οδοιπορικά και 
τα κεράσµατα. Κι όπως λέει και 
το άσµα άλλος για Χίο τράβηξε 
κι άλλος για Μυτιλήνη…

Στο Πλατύ η καθυστέρηση δεν αλλάζει αποτέλεσµα

To ενδιαφέρον για την πτωχευµένη ζαχαροβιοµηχανία και τα 
περί «Λευκού Ιππότη», που βάζει κάθε φορά, ο εκάστοτε νέος 
πρόεδρος της, µοιάζει σαν το ανέκδοτο µε τον Τοτό. Τι κι αν ό-
λα τα στοιχεία δείχνουν αρνητικό πρόσηµο, µε τη νέα καµπάνια 
να είναι ζηµιογόνα δεδοµένου ότι οι εκτάσεις που έχουν σπαρ-
θεί µόλις και µε το ζόρι φτάνουν στις 13.500 στρέµµατα; Βέβαια, 
πάντα σε µια διαπραγµάτευση άλλη αξία έχει ένας οργανισµός 
που είναι παραγωγικός κι άλλη ένα απλό «κέλυφος». Όµως, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση µήπως συµβαίνουν και τα δύο και α-
πλά οι καθυστερήσεις που µετράνε είναι για άλλους λόγους…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τελικά η πρόταση 
Έτινγκερ για το 
µπάτζετ της ΚΑΠ µετά 
το 2020 ήταν ακόµη 
πιο µετριοπαθής, µε 
την περικοπή ευτυχώς 
να περιορίζεται στο 5% 
και τους δύο πυλώνες 
να παραµένουν 
ακέραιοι ως προς τη 
δοµή τους.

Βέβαια, ο Β’ 
πυλώνας της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής 
θα χρειαστεί να 
στηριχθεί περεταίρω 
µε περισσότερα εθνικά 
κονδύλια και εκεί 
αρχίζουν τα δύσκολα 
για την γεωργία δύο 
ταχυτήτων και τα περί 
επανεθνικοποίησης.

Υβρίδια
 Σκωτσέζικο ντους κάνουν οι 

ελληνικές γαλακτοβιοµηχανίες 
στους αγελαδοτρόφους λέει η 
ΕΦΧΕ, που αναρωτιέται πως 
γίνεται να λένε ότι «πνίγονται» 
στο γάλα όταν η εγχώρια 
παραγωγή καλύπτει µόνο το 
40% των αναγκών µας; 

 Από ποιο γάλα πνίγονται; 
Από αυτό που εισάγουν; Ρωτάει 
µάλλον ρητορικά µε επιστολή 
της, στην οποία κάνει λόγο για 
παλινδρόµηση από το κρύο στη 
ζέστη, που τη µία τους ζητούν 
να αυξήσουν την παραγωγή 
γάλακτος και την εποµένη 
µιλούν για υπερπροσφορά. 

 Μάλιστα, ο πρόεδρος της 
Ένωσης χτυπά καµπανάκι 
ζητώντας υπουργεία και αρχές 
να αναλάβουν ευθύνες. ∆εν 
γίνεται ο ΕΦΕΤ να αποδέχτηκε 
ελαφρά τη καρδία το γιαούρτι 
να γίνεται από συµπύκνωµα και 
κάθε σχεδόν γάλα εισαγωγής…

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
TΕΝΙΣΤΑΣ
«Το Νούµερο ένα είναι 
ένας περιορισµός, δεν είναι 
ο µόνος στόχος µου. 
Μπορείς να επιτύχεις 
περισσότερα πράγµατα από 
ό, τι να είσαι το Νούµερο 
ένα: να γράψεις ιστορία 
στο τένις και να εµπνεύσεις 
τους ανθρώπους και τα 
παιδιά να ασχοληθούν µε 
αυτό το άθληµα».

Μην ανησυχείς 
και στο επόµενο 
συνέδριο πάλι 
εδώ θα είµαι! 

Αφού ούτε το 1/3 των δηλώσεων ΟΣ∆Ε δεν 
είχαν οριστικοποιηθεί πριν µια βδοµάδα, µόλις 20 
µέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας, ήταν εκ των 
ουκ άνευ η παράταση που δόθηκε. Άλλωστε, αφού 
ο Επίτροπος Γεωργίας έδωσε το δικαίωµα στα 
κράτη να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, 
γιατί η πλατεία Βάθη να µην το εκµεταλλευτεί! Το 
έκανε και πέρυσι και µάλλον βόλεψε! Αυτό όµως 
δεν σηµαίνει ότι πρέπει οι παραγωγοί να το 
αφήσουν για τον άλλο µήνα…. Άλλωστε, θεµατάκια 
υπάρχουν πολλά, βλέπε ΑΤΑΚ, δασικοί χάρτες…. 

Τίποτα δεν τελείωσε όσον αφορά το µπέρδεµα 
µε τους δασικούς χάρτες και τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε. 
∆εν είναι λίγοι οι παραγωγοί που «τρέµουν» µη 
χάσουν τις επιδοτήσεις τους, λόγω ασαφειών στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς. Στην Κρήτη, πάντως, σε 
πρόσφατη σύσκεψη κάποιοι ξύπνιοι πρότειναν την 
ενοικίαση των εκτάσεων από τον δήµο, κάτι που 
τους βρίσκει αντίθετους, αφού έτσι θα είναι σαν να 
αναγνωρίζουν ότι τα χωράφια δεν είναι δικά τους 
αλλά κοινοτικά, που ούτως ή άλλως δεν ισχύει.

 «Τα ψέµατα τέλειωσαν, τα παραµύθια σας «δεν 
περνάνε πια», αποζηµιώστε τους παραγωγούς για 
τις περσινές βροχές και το εµπάργκο» απαιτεί ο 
βουλευτής Καρασµάνης από τον υπουργό, στον 
οποίο χρεώνει εµπαιγµό προς τους καλλιεργητές 
ροδάκινου. Όπως λέει, ως τον Οκτώβρη τους 
παραµύθιαζε µε το περιβόητο «θετικό πόρισµα» 
της Επιτροπής, τον Γενάρη είπε το αµίµητο ότι οι 
βροχές του Ιουλίου έπληξαν τα ροδάκινα πάνω 
στην ανθοφορία και την καρπόδεση – ενώ ήταν 
περίοδος συγκοµιδής, µετά πέταξε το «µπαλάκι» 
σε «αναρµόδιους» για εκτιµήσεις συνεταιρισµούς! 
∆ηλαδή, σε παγκόσµια πρωτοτυπία, κατήργησε τον 
ασφαλιστικό φορέα ΕΛΓΑ… Τώρα, έρχεται να 
δηλώσει ότι «οι πληρωµές θα γίνουν άµεσα, µετά 
τους διασταυρωτικούς ελέγχους». Ήµαρτον!

Άσπρισαν, σου λέει, σε κάποιες περιοχές του 
θεσσαλικού κάµπου τα στάχυα, που τέτοιο καιρό 
κανονικά είναι πράσινα! Οι υψηλές θερµοκρασίες 
µέσα στον Απρίλη και η έλλειψη βροχών εγείρει 
έντονους φόβους στους καλλιεργητές σιταριού, 
ψυχανθών και οσπρίων για θέµατα ποσότητας 
αλλά και ποιότητας. Τα φυτά στρεσαρίστηκαν από 
τις απότοµες ζέστες, ενώ και οι παραγωγοί δεν 
πρόλαβαν να ποτίσουν! Άσε που µετά από αυτά 
πέφτουν και κάτι χαλάζια κι άστα να πάνε…. 

Ακούµε ότι ο Καζίλο ετοιµάζει συµφωνά µε 
ιταλικό αγροτικό συνεταιρισµό για το σκληρό 
σιτάρι. Ένας µεγάλος έµπορος που ερχόταν και 
«καθάριζε» µεγάλες ποσότητες µε χαµηλής 
ποιότητας προϊόν, τώρα λένε θα προτιµήσει τη 
ντόπια σοδειά της χώρας του. Βέβαια, οι γνώστες 
της αγοράς κρατούν πισινή, γιατί όπως λένε και να 
φύγει, άµα του «σκάσει» φορτίο σε ικανοποιητική 
τιµή θα σπεύσει να ψωνίσει, οπότε δεν ανησυχούν! 
Άσε που φέτος το µεγαλύτερο θέµα για την ώρα 
είναι οι αναβροχιές και οι υψηλές θερµοκρασίες 
του Απριλίου που εγείρουν ανησυχία για τις 
αποδόσεις στο σκληρό!        Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Π
άντοτε οι πολιτικοί κρατούσαν απο-
στάσεις από την πραγµατικότητα, ό-
µως ο τρόπος που έχει ο υπουργός 
Ευάγγελος να «συµβιβάζει» τους συ-

νοµιλητές του µε την ουτοπία, δείχνει µεγάλο 
ταλέντο. Στη συνάντηση που είχε µε τους Θεσ-
σαλούς κτηνοτρόφους, την περασµένη Πέµπτη 
στο Divani της Λάρισας π.χ., ούτε λίγο ούτε πο-
λύ, τους έδωσε να καταλάβουν ότι έλεγχοι στα 
ισοζύγια γάλακτος γίνονται. Αλλά και γι’ αυτούς 
που δεν γίνονται φταίνε πάλι οι κτηνοτρόφοι 
που δεν έχουν καταφέρει να συµφωνήσουν σε 
µια ∆ιεπαγγελµατική για τη Φέτα.    

  Περάστε στις 11 του Μάη 
ΕΛΑΤΕ, τους είπε, στις 11 του µήνα στο υπουρ-
γείο, να συµφωνήσουµε σε µια ενιαία διεπαγ-
γελµατική οργάνωση για τη Φέτα κι ελάτε στη 
συνέχεια να σας παραδώσω και τα κλειδιά του 
ΕΛΓΟ. Κοιτάζονταν µεταξύ τους οι τσε-
λιγγάδες µέχρι να καταλάβουν πε-
ρί τίνος επρόκειτο. Στο µεταξύ 

η ζηµιά είχε γίνει. Κάποιοι, οι πιο ευκολόπιστοι, 
την έχαψαν τη µύγα, κι άντε τώρα να τους βγά-
λεις από το µυαλό ότι αυτού του είδους οι διευ-
θετήσεις δεν γίνονται, καθώς είναι άλλο η πε-
ριφρούρηση του φακέλου κατοχύρωσης της Φέ-
τας και άλλο η ελεγκτική λειτουργία µιας δηµό-
σιας υπηρεσίας, έστω κι αν αυτή χρηµατοδοτεί-
ται από εισφορές του συντελεστών της αγοράς.

  Κόκκινο κρασί, γαλάζια φέτα  
ΟΣΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ θα διατηρούν λόγο στη συ-
γκρότηση των διεπαγγελµατικών οργανώσεων 
σε κλάδους παραγωγής όπως φέτα, κρέας, κρα-
σί, ελαιόλαδο, πυρηνόκαρπα κ.α. τόσο θα περιο-
ρίζεται ο ρόλος και η εµβέλεια αυτών των οργα-
νώσεων. Φίλοι µου κι αγαπηµένοι οι συµπατρι-
ώτες µου οι Θεσσαλοί, πολύ φοβάµαι όµως ότι 
αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία απ’ αυτή που 
έχουν οι «ευλογίες» των πολιτικών κοµµάτων 

και εν προκειµένω της Νέας ∆ηµοκρατίας. Σ’ αυ-
τή µάλιστα την κατεύθυνση, σπεύδουν να συνα-
ντηθούν την Κυριακή στην Καρδίτσα µε τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, ελπίζοντας ότι η πρωτοβου-
λία τους θα τύχει µιας κατ’ αρχήν αναγνώρισης 
από τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης η οποία θα τον δεσµεύει για τη συνέχεια. 
Στον αντίποδα, ως γνωστόν, ο υπουργός Ευάγ-
γελος ζητάει να τοποθετηθούν δύο «δικοί του» 
στην υπό σύσταση οργάνωση, προκειµένου να 
παράσχει τις δικές του ευλογίες.   

  Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει 
ΨΑΧΝΩ να βρω ακόµα, τι µου θυµίζει: «Ο αγρο-
τικός τοµέας της Ελλάδας βρισκόταν για χρόνια 
σε µια παρελκυστική πορεία, µε ασαφή στρα-
τηγική και ανεπαρκή σχεδιασµό από πλευράς 
πολιτικής ηγεσίας. Ως αποτέλεσµα οι αγρότες 
έχασαν την πίστη τους στην Πολιτεία και στη 

γη τους και στερηµένοι από την ικµά-
δα και τη δηµιουργικότητα ανέµε-

ναν την καταβολή των κοινοτι-
κών επιδοτήσεων. Οι πολιτι-

κές αβελτηρίες στο εσωτερι-
κό και τα δοµικά σφάλµατα 
στη διαµόρφωση της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής, µε-
τέτρεψαν την πιο δυναµιι-
κή ατµοµηχανή της Ελλη-
νικής Οικονοµίας, την καλ-
λιέργεια της γης και την ε-
κτροφή των ζώωνσε µια µη 
βιώσιµη και µη ελκυστική 
δραστηριότητα, σχεδόν προ-
νοιακού χαρακτήρα». Υφυ-

πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκα-
λής, στο 4ο Συνέδριο του Economist. Ωστόσο 
έµενα, µπορείτε να µου πέιτε τι µου θυµίζει, τι 
µου θυµίζει...  

  Terroir Κουμουνδούρου  
∆ΕΝ ΞΕΡΩ αν οι συντελεστές του κλάδου της Φέ-
τας βρουν τελικά κοινό τόπο για τη συγκρότη-
ση µίας και ενιαίας διεπαγγελµατικής οργάνω-
σης, όπως τους ζητάει επιµόνως ο Αποστόλου, 
αυτό που ξέρω είναι ότι οι συνδαιτυµόνες στον 
κλάδο του κρασιού, κινδυνεύουν να γίνουν α-
πό «δύο χωριά», µετά την επισηµοποίηση του 
νεοσύστατου Συνδέσµου Μικρών Οινοποιών Ελ-
λάδος (ΣΜΟΕ). Για τους παρεπιδηµούντες την Ι-
ερουσαλήµ οι σχετικές ανακοινώσεις δεν απο-
τέλεσαν κεραυνό εν αιθρία, ωστόσο, οι ψίθυροι 
λένε πως στις ζυµώσεις των «µικρών» έβαλε το 
χεράκι της και η Κουµουνδούρου.            

Με τις ευλογίες
Όσο τα κόµµατα θα διατηρούν λόγο 
στη συγκρότηση διεπαγγελµατικών 

οργανώσεων σε κλάδους παραγωγής, 
τόσο θα περιορίζεται ο ρόλος και η 
εµβέλεια των οργανώσεων αυτών

Ζ
ούµε σε µια χώρα υπερθετικών. ∆ιαθέ-
τουµε το πιο αποτυχηµένο σύστηµα α-
σφάλισης. Το γνωρίζουµε αυτό επειδή 
µας χρεοκόπησε το 2010, µας κρατά στα 

µνηµόνια τώρα και θα αποτρέπει την ανάπτυξη 
το 2030. […]. Ως πρόγραµµα ασφάλισης το νέο 
σύστηµα που έχουµε σήµερα: ∆εν προφυλάσσει, 
δεν διαβεβαιώνει και δεν επιτρέπει προγραµµα-
τισµό. Ακόµη και µετά τις αλλαγές, που έγιναν 
µε τις ευλογίες των θεσµών, το σύστηµα παρα-
µένει υπερβολικά κρατικό, άκαµπτο και γενναι-
όδωρο.[…]. Η οικονοµική θεωρία δικαιολογεί 
την πατερναλιστική κρατική, αφού τα άτοµα, αν 
αφεθούν µόνα τους, λειτουργούν µε υπερβολι-
κά µυωπικό τρόπο· θεωρούν ότι ο κόσµος τελειώ-
νει σε λίγα χρόνια και έτσι δεν φροντίζουν επαρ-
κώς. Το κράτος, εν τη σοφία του, υποτίθεται ό-
τι αναλαµβάνει την ευθύνη επειδή είναι πιο ορ-
θολογικό από τους υπηκόους του. Το Ελληνικό 
κράτος, αντιθέτως, είναι κατ’ εικόνα και οµοίω-
ση – στην καλύτερη περίπτωση: Πήρε την ευθύ-
νη για τις συντάξεις όλων µας γιατί, υποτίθεται ό-
τι είµαστε κοντόφθαλµοι και αποδείχτηκε το ίδιο 
πιο κοντόφθαλµο από τον ψηφοφόρο. ∆ιαχειρί-
στηκε τις συντάξεις όπως το παιδάκι ο Μπόµπος 
µε τις πασχαλινές σοκολάτες – τις καταβροχθίζει 
όλες µαζί και τον τρέχουµε στον γιατρό. Το χειρό-
τερο είναι ότι ακόµη και µετά την κρίση, ο Μπό-

µπος κυριαρχεί και 
στα τρία κυβερνητικά 
κόµµατα που έχουν 
υπογράψει µνηµο-
νιακούς ασφαλιστι-
κούς νόµους.[...]. Ως 
προς τον ατοµικό προ-
γραµµατισµό, το ση-
µερινό σύστηµα συ-

ντάξεων, δυστυχώς είναι ένα σύστηµα «Οποιος 
πρόλαβε», αγγλιστί Pay-As-You-Grab. Το σύστη-
µα συντάξεων πρέπει να ξαναβρεί τις ασφαλιστι-
κές του ρίζες. Χρειάζεται να χορηγεί µόνο όσες υ-
ποσχέσεις µπορεί να τηρήσει. [...].Για να µπορεί 
να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει περισσότερη ερ-
γασία και περισσότερη αποταµίευση. Ένα σύστη-
µα συντάξεων που προσφέρει κίνητρα για αυτό 
είναι το σύστηµα τριών πυλώνων. […]. Η πρότα-
ση που έχουµε επεξεργαστεί υπό τον τίτλο «Συ-
ντάξεις για Νέους», τοποθετεί τις συντάξεις ως 
τµήµα της ασφάλισης. […]εισάγει ένα σύστηµα 
τριών πυλώνων, όπως αυτά που τείνουν να γί-
νουν ο κανόνας στην Ευρώπη […], προσαρµό-
ζεται στη Ελληνική πραγµατικότητα µε τέσσερις 
τρόπους και προτείνει: µια γενναία µείωση των 
εισφορών (10%) στην κύρια σύνταξη [...], την διο-
χέτευση των σηµερινών εισφορών (6% σε βάθος 
χρόνου) στις επικουρικές συντάξεις σε νέο κεφα-
λαιοποιητικό σύστηµα, εισάγει το νέο σύστηµα 
µε µεγάλη ταχύτητα, δεν ανατρέπει τις αλλαγές 
της περιόδου 2010-2018. [...]. Η λύση του ασφα-
λιστικού δεν είναι να κάνουµε την τρύπα µελα-
νότερη, αλλά να φροντίσουµε να µην παγιδεύει 
τα πρώτα βήµατα της ανάπτυξης µετά την κρίση.  

*ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνταξιοδοτικό, 
όποιος πρόλαβε 

TOY ΠΛΑΤΩΝ ΤΗΝΙΟΥ * 
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Το καλό κρασί δεν είναι για λίγους, ού-
τε η οινοποίηση ένα κλειστό κλαµπ και 
αυτό φαίνεται να θέλουν να αποδεί-
ξουν τα µικρά οικογενειακά οινοποι-
εία που φιλοδοξούν να δυναµώσουν 
την παρουσία τους. Ο ανήσυχος Λαρι-
σαίος οινοποιός Θάνος Ντούγκος εί-
ναι ο πρώτος πρόεδρος του Συνδέσµου 
Μικρών Οινοποιών Ελλάδος που µαζί 
µε µια οµάδα συναδέλφων του οραµα-
τίστηκε την περαιτέρω εξάπλωση του 
ελληνικού κρασιού και του αµπελώνα, 
µε κριτήριο την ανάδειξη των ελληνι-
κών terroir, ποικιλιών και κρασιών. 
Ο νεοσύστατος σύνδεσµος φαίνεται 
πως θα ταρακουνήσει τα νερά στο οι-
νοποιητικό γίγνεσθαι, που αν και οι ι-
δρυτικοί και οραµατικοί του στόχοι συ-
µπλέουν µε αυτούς του Συνδέσµου Ελ-
ληνικού Οίνου, εντούτοις δεν φαίνεται 
ότι…καλύπτονταν ως τώρα. 

«Η Ελλάδα είναι, κλιµατολογικά και 

εδαφικά, µαγαζί γωνία. Αντί λοιπόν η 
επίσηµη πολιτεία, το κράτος και οι ε-
πίσηµοι φορείς, να σχεδιάσουν πά-
νω στην αγροτική παραγωγή, επάνω 
στο κρασί, το λάδι, το τυρί… αλλά και 
στον τουρισµό, απεναντίας δεν έγινε 
απολύτως τίποτα, µε τις γνωστές σε ό-
λους συνέπειες. Αυτό λοιπόν που δεν 
κατάφερε να κάνει το κράτος οφείλει 
και πρέπει να το πράξει τώρα η νέα γε-
νιά… Είναι µονόδροµος και επιτακτική 
ανάγκη, αν θέλουµε η χώρα αυτή να 
µπει σε πραγµατική τροχιά προόδου, 
να αρχίζουµε να παράγουµε υψηλής 
ποιότητας προϊόντα σε υψηλές τιµές, 
µε προσοχή στη µεταποίηση και στό-
χο την εξαγωγή. Αυτή είναι η λύση», 
δήλωνε πριν καιρό σε συνέντευξη του 
ο Θάνος Ντούγκος, που φαίνεται πως 
έφθασε το πλήρωµα του χρόνου για να 
δροµολογηθούν αποφάσεις προς αυ-
τή την κατεύθυνση.

Η ιστορία της ενασχόλησης µε το 
κρασί ξεκινάει από τις αρχές της δεκα-
ετίας του ‘50, όταν οι παππούδες του 
Θάνου ίδρυσαν στη Λάρισα ένα από 
τα πρώτα φυτώρια αµπέλου της χώ-
ρας. Το φυτώριο αυτό πέρασε στα χέ-
ρια των θείων του οι οποίοι ενέταξαν 
στην επιχείρηση το 1976 και τον πα-
τέρα του ∆ηµήτρη. Εκείνος, όντας α-
νήσυχος και διορατικός, το 1983 άρ-
χισε να οινοποιεί ερασιτεχνικά, παίρ-
νοντας σταφύλια από αµπελουργούς-
πελάτες του φυτωρίου. 

Ταξίδευε σε περιοχές Ο.Π.Α.Π. και 
αγόραζε τα καλύτερα σταφύλια από 
τους πελάτες του, τα οποία οινοποιούσε 
για τον εαυτό του και τους φίλους του. 
Τα καλά νέα όµως στην πόλη της Λά-
ρισας διαδίδονται γρήγορα. Έτσι όλο 
και περισσότεροι οινόφιλοι δείχνουν 
την προτίµησή τους στα υπέροχα κρα-
σιά του...Αυτό τον οδηγεί το 1992 στην 
αγορά και φύτευση ιδιόκτητου αµπε-
λώνα εντός της ζώνης ΠΟΠ Ραψάνη 
και στην ανέγερση ενός µικρού πα-
ραδοσιακού οινοποιείου. Σε υψόµε-
τρο 550-700 µέτρων στις βορειοανα-
τολικές πλαγιές του Ολύµπου, στις θέ-
σεις Προσήλια και Τουρτούρα Ραψά-
νης εκτείνονται οι αµπελώνες Ντού-
γκου που διαχειρίζονται σήµερα ο Θά-
νος (γεωπόνος) και η αδελφή του Λου-
ΐζα (οινολόγος), τρίτη γενιά φυτωριού-
χοι και πρώτη οινοποιοί. Ο νέος πρόε-
δρος του ΣΜΟΕ, ο άνθρωπος που κου-
βαλάει ένα επίθετο ταυτόσηµο στη Λά-
ρισα µε τους… «Μεθυστάνες», αφού υ-
πήρχε µια εποχή όπου όλοι στην περι-
οχή έπιναν «Μεθυστάνες Ντούγκου».

Οι μικροί βγαίνουν μπροστά
Ο πρόεδρος του ΣΜΟΕ, κουβαλάει ένα επίθετο ταυτόσημο στη Λάρισα με τους «Μεθυστάνες»

Ο Θάνος Ντούγκος του ∆ηµητρίου 
γεννήθηκε στη Λάρισα το 1971. 
Πάππου προς πάππου 
φυτωριούχοι αµπέλου και 
οινοποιοί οι πρόγονοι από την 
µεριά της µητέρας του και µε 
πατέρα οικονοµολόγο που ίδρυσε 
το οινοποιείο «Ντούγκος», η 
πορεία του ήταν προδιαγραµµένη. 
Σπούδασε γεωπόνος στο 
εξωτερικό, από το 1996 ανέλαβε 
το οινοποιείο και είναι υπεύθυνος 
στους αµπελώνες και στο τµήµα 
πωλήσεων στην Αµερική. Είναι 
παντρεµένος µε την καθηγήτρια 
Αγγλικών Αναστασία Λουτρίδου 
και έχουν τρία παιδιά.  

Ο ανήσυχος Λαρισαίος οινοποιός Θάνος Ντούγκος είναι ο 
πρώτος πρόεδρος του Συνδέσµου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος 
που µαζί µε µια οµάδα συναδέλφων του οραµατίστηκε 
την περαιτέρω εξάπλωση του ελληνικού κρασιού και του 
αµπελώνα, µε κριτήριο την  ανάδειξη των ελληνικών terroir, 
ποικιλιών και κρασιών, αρκεί να µην τους... κοπεί η φόρα.

Θάνος Ντούγκος

Χαµένη ευκαιρία
«∆εν µπορεί να 

υποδεχόµαστε 24 
εκατοµµύρια τουρίστες 

και να µην έχουν 
πρόσβαση στα καλά 

ελληνικά κρασιά», λέει 
µε κάθε ευκαιρία ο 
Θανος Ντούγκος

Άλλο ΣΜΟΕ
Ο νεοσύστατος σύν-

δεσµος φαίνεται πως 
θα ταρακουνήσει τα 

νερά στο οινοποιητικό 
γίγνεσθαι αν και οι 

ιδρυτικοί και οραµατικοί 
του στόχοι συµπλέουν µε 

αυτούς του ΣΕΟ

Το Κτήµα Ντούγκου
Tα 64 στρέµατα ιδιόκτη-
των βιολογικών αµπε-

λώνων, 12 ελληνικές και 
γαλλικές ποικιλίες, 8 µονα-

δικές ετικέτες, 9 χώρες 
εξαγωγής, µαρτυρούν 

την ανοδική πορεία του 
οινοποιείου, που βρίσκεται 
στην αγκαλιά των Τεµπών 

και του Ολύµπου

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Επιχειρηµατικότητα 
και καινοτοµία 
στη διεθνή έκθεση 
για την κάνναβη 

Η µεγαλύτερη διεθνής εµπορική 
έκθεση κάνναβης στην Ελλάδα 
µετράει αντίστροφα. Για τρεις 
ολόκληρες µέρες, από την 1η 
έως τις 3 Ιουνίου 2018, η 
Τεχνόπολη του ∆ήµου 
Αθηναίων θα αποτελέσει το 
σηµείο αναφοράς για την 
παγκόσµια βιοµηχανία της 
κάνναβης.
Στους ειδικά διαµορφωµένους 
χώρους της έκθεσης 
BALKANNABIS EXPO 2018 
θα συναντηθούν οι πλέον 
καταξιωµένοι επαγγελµατίες 
του κλάδου, καλλιεργητές, 
παραγωγοί και επιστήµονες για 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, 
την παρουσίαση των πιο 
σύγχρονων και καινοτόµων 
τεχνολογιών και εφαρµογών 
της βιοµηχανικής και 
φαρµακευτικής κάνναβης. 

 Μέχρι τις 7 Μαΐου αιτήσεις 
για το Μέτρο σύστασης Οµάδων 
και Οργανώσεων Παραγωγών
 Έως 10 Μαΐου αιτήσεις 

δηµόσιων φορέων για 
αρδευτικά έργα µέσω της 
∆ράσης 4.3.1 «Υποδοµές 
Εγγείων Βελτιώσεων»
 Μέχρι 15 Μαΐου αιτήσεις 

τροποποίησης ή µεταβιβάσεων 
για 2ο έτος του Κοµφούζιο
 Παρατείνεται έως τις 21 

Μαΐου η υποβολή αιτήσεων 
υπαγωγής στον 2ο κύκλο του 
καθεστώτος του Αναπτυξιακού 
«Γενική Επιχειρηµατικότητα»
 Υποβολή αντιρρήσεων για 

δασικούς χάρτες ως 30 Μαΐου
 Παράταση έως 5 Ιουνίου για 

αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης 
και µέχρι 5 Ιουλίου οι αιτήσεις 
για το δεύτερο στάδιο
 Έως τις 15 Ιουνίου αιτήσεις 

µεταβίβασης, οριστικοποίησης 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
για το έτος ενίσχυσης 2018
 Έως τις 25 Ιουνίου αίτηση 

στήριξης στο Μέτρο 5.1 για 
αντιλαζικά και αντιπαγετικά
 Μέχρι 15 ∆εκεµβρίου ή 

εξάντλησης προϋπολογισµού 
των 150 εκατ. ευρώ, αιτήσεις 
από επιχειρήσεις, οµάδες και 
συνεταιρισµούς στο καθεστώς 
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού» του Αναπτυξιακού.

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Αγροτικό συνέδριο 
από τη Ναυτεµπορική
Μετά από εννέα χρόνια µνηµονίων, η Ελλάδα 
ετοιµάζεται να επανέλθει στην κανονικότητα. Σε 
επίπεδο πρωτογενούς τοµέα, το ερώτηµα που τίθεται 
είναι: ποια θα είναι η θέση της αγροτικής 
δραστηριότητας στην µεταµνηµονιακή Ελλάδα; Ποια 
είναι η πραγµατική δυναµική του πρωτογενή κλάδου 
και υπό ποιες προϋποθέσεις µπορεί η εγχώρια 
αγροτική παραγωγή να «αποδώσει» τα βέλτιστα; Στο 
πλαίσιο αυτό η Ναυτεµπορική προσφέρει βήµα σε 
όλους τους εµπλεκόµενους του αγροτικού τοµέα 
(εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, θεσµικοί και 
ακαδηµαϊκοί φορείς, στελέχη µεταποίησης, 
οργανώσεις) µέσα από το 3ο Αγροτικό Συνέδριο µε 
τίτλο «ο ρόλος της ελληνικής Γεωργίας στην 
ανασυγκρότηση της χώρας», την Τετάρτη 23 Μαΐου 
στο Divani Caravel, µε χορηγούς επικοινωνίας την 
Agrenda και το Agronews. Για πληροφορίες στο 
http://events.naftemporiki.gr/Agrotiko2018. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 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/

 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/

 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.

 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 έκθεση DRONE EXPO που 
διοργανώθηκε για 1η φορά το 
2016, θα πραγµατοποιηθεί από 18 
έως 20 Μαΐου 2018, στην 
Αίθουσα Ξιφασκίας στο Ελληνικό.

 Στις 19 Μαΐου, το Οινοποιείο 
ΚΕΧΡΗΣ διοργανώνει το πρώτο 
επιστηµονικό Συµπόσιο για τη 
ρετσίνα µε τίτλο Ρετσίνα. Η 
διαχρονική ιστορία της ρητίνης στην 
οινοποιητική τεχνική. Το Συµπόσιο, 
το οποίο εντάσσεται στη σειρά  
Οίνον Iστορώ, θα πραγµατοποιηθεί 
στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου 
µας στο Καλοχώρι, Θεσσαλονίκης.

 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

Μέρα Μαγιού 
στην Αµερικανική
Γεωργική Σχολή
Την Κυριακή 6 Μαΐου από τις 11:00 έως τις 16:00, 
οι πύλες της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής θα 
ανοίξουν για να υποδεχθούν χιλιάδες επισκέπτες. 
Πρόκειται για τη «Μέρα Μαγιού», µία µεγάλη γιορτή 
της άνοιξης, ένα πραγµατικό πανηγύρι χαράς, ένα 
ψυχαγωγικό και πολιτιστικό φεστιβάλ για όλη την 
οικογένεια. Οι επισκέπτες µπορούν να ενηµερωθούν 
για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της Σχολής και 

του Perrotis College και να παρακολουθήσουν 
δεκάδες ψυχαγωγικά και πολιτιστικά δρώµενα. 
Όπως: κινητικές δραστηριότητες, ελληνικά και 
αµερικανικά παιχνίδια, διαγωνισµό Trivial - Perrotis 
College edition, λαϊκή αγορά, οινογευσιγνωσία, 
παρασκευή φυσικών καλλυντικών, κ.α.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Όλα για το ΠΟΠ 
πευκοθυµαρόµελο 

Επιστηµονική διηµερίδα 
µελισσοκοµίας µε θέµα 
«ΠΟΠ Κρήτης-η επόµενη 
µέρα της κρητικής 
µελισσοκοµίας» 
διοργανώνουν στο Ρέθυµνο 
στο «Σπίτι του Πολιτισµού» 
στις 5-6 Μαΐου ο 
Μελισσοκοµικός 
Συνεταιρισµός Ρεθύµνης σε 
συνεργασία µε την Ελληνική 
Επιστηµονική Εταιρεία 
Μελισσοκοµίας-
Σηροτροφίας, το 
Μελισσοκοµικό Σύλλογο 
Ρεθύµνης «ο Μελισσέας» 
και το Εργαστήριο 
Μελισσοκοµίας του 
Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου. Η οµάδα που 
προετοίµασε και κατάθεσε 
την καταχώρηση του 
πευκοθυµαρόµελου ΠΟΠ 
Κρήτης θα ενηµερώσει τους 
µελισσοκόµους για όλες τις 
πτυχές της προσπάθειας και 
για τις διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθήσουν.

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΑΘΗΝΑ

Συµπόσιο για τη 
ρετσίνα από το 
οινοποιείο Κεχρής 

Το πρώτο επιστηµονικό συµπόσιο για 
τη ρετσίνα είναι γεγονός. Το Σάββατο 
19 Μαΐου, το οινοποιείο ΚΕΧΡΗΣ 
διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του 
στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 
διεπιστηµονικό συµπόσιο µε τίτλο 
Ρετσίνα. Η διαχρονική ιστορία της 
ρητίνης στην οινοποιητική τεχνική. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, η 
οποία εντάσσεται στη σειρά Οίνον 

Ιστορώ, για 
πρώτη φορά, 
ερευνητές από 
διαφορετικά 
επιστηµονικά 
πεδία θα 
εξετάσουν το 
παρελθόν, το 
παρόν και το 

µέλλον του παραδοσιακού µας 
κρασιού, µέσα από έναν διάλογο που 
θα τιµήσει µε την παρουσία της η κ. 
Σταυρούλα Κουράκου-∆ραγώνα, η 
σεβάσµια κυρία του ελληνικού 
κρασιού. Η συµµετοχή στο συµπόσιο 
είναι ελεύθερη κατόπιν εγγραφής 
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα www.
retsinawine.gr.

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρµονία στο ελαιόλαδο 
σε σεµινάριο ΣΕΒΙΤΕΛ 

Σεµινάριο στο οποίο για πρώτη φορά 
θα παρουσιαστεί λεπτοµερώς και 
αναλυτικά η σηµαντική για την 
οργανοληπτική αξιολόγηση των 
εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων, 
παράµετρος της Αρµονίας-
Ισορροπίας πραγµατοποιεί στις 19 
Μαΐου από την Ακαδηµία Ελαιολάδου 
του ΣΕΒΙΤΕΛ, µε εισηγητή τον Dieter 
Oberg, Panel Supervisor του 
Γερµανικού Οργανοληπτικού 
Εργαστηρίου και πρόεδρο του 
Γραφείου Πληροφοριών Ελαιολάδου 
της Γερµανίας. Το πρόσθετο 
οργανοληπτικό χαρακτηριστικό που 
ονοµάζεται «αρµονία» ή «ισορροπία» 
είναι η ποσοτικοποίηση σε µία και 
µόνο παράµετρο της συνολικής 
ποιότητας των εξαιρετικών παρθένων 
ελαιολάδων. Για πληροφορίες και 
δηλώσεις συµµετοχής 2103238856 
και s.theodosiou@sevitel.gr.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και µουλά-
ρι. Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται κουνέλια ζωντανά όλες τις ρά-
τσες. Περιοχή Τρικάλων. Τηλ.6946/204781.

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

Πωλείται φάρµα – επιχείρηση πιστοποιηµέ-
νου µαύρου αυτόχθονου ελληνικού χοίρου, 
σε ιδιόκτητη έκταση 18 στρεµµάτων πλέ-
ον δάσους, µε 100 χοιροµητέρες µε τα πα-
ράγωγά τους και κάπροι, βιοργανικής κατεύ-
θυνσης µε υποστατικά στάβλους και αποθή-
κες. Περιοχή Τοίχειο Φωκίδας (όρια παραπό-
ταµου Μόρνου). Πληροφορίες κ. ∆ηµήτρης. 
Τηλ.6944/337668, 6948/883825.

Πωλούνται 95 πρόβατα και 10 αρνιά µαζί µε 
τα δικαιώµατα. Τιµή 15.000€. Περιοχή Φθιώ-
τιδας. 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. Περιοχή 
Φλώρινα. Τηλ.6934/670630.

Πωλούνται 130 γίδια µε ή χωρίς τα δικαιώµα-
τά 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. Περιοχή Θεσπρω-
τίας. Τηλ.6973/046067.

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

Πωλούνται κριάρια Λακόν σε καλή τιµή. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6988/279441.

Πωλούνται 16 µοσχάρια Limousine, Ελληνι-
κά, για σφαγή. Τηλ.6976/141565.

Πωλούνται αίγες φυλής Alpine διασταυ-
ρωµένες µε ντόπια, σε γαλακτοπαραγω-
γή και κατσικάδες της ίδιας φυλής ηλικίας 
4 µηνών σε πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αττική. 
Τηλ.6922/257310.

Πωλούνται γίδες Αγγλονούµπια. Τιµή 200€ 
έκαστη. Περιοχή Αττικής. Τηλ.6976/433978. 

Πωλούνται 8 κατσίκες µε ή χωρίς τα κατσί-
κια τους, βελτιωµένες και 1 τράγος. Περιοχή 
Παρνασσός. Τηλ.6972/590644.

Πωλούνται τράγοι Alpine και Ζάανεν για βελ-
τίωση κοπαδιών. Τηλ.6974/566785.

Πωλούνται 50 πρόβατα σε κατάστα-
ση εγκυµοσύνης και 10 γεννηµένα Λα-
κόν, Γερµανικά και Ασάφ. Περιοχή Εύβοια. 
Τηλ.6985/747840.

Πωλούνται 50 πρόβατα Σεγερµανι-
κά. Τιµή 90€ έκαστο. Περιοχή Γιαννιτσά. 
Τηλ.6937/510240.

Πωλούνται 150 πρόβατα Λακόν και 50 αρ-
νάκια θηλυκά. Πληροφορίες κ. Θανάσης. 
Τηλ.6908/385524.

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

Πωλούνται 300 γίδια από κτηνοτρόφο λό-
γω συνταξιοδότησης. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ.6977/864149.

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

Πωλούνται 20 µοσχαράκια αρσενικά 1 έτους 
– 3 µηνών από αγελάδες Holstein γαλακτοπα-
ραγωγής. Τηλ.6972/852025.

Πωλούνται δικαιώµατα 18 εκτάρια. Περιοχή 
Αριδαίας. Τηλ.6945/730168.

Πωλούνται 500 γίδια ή και τα µισά, άγρια του 
βουνού. Τηλ.6987/236109.

Πωλούνται πρόβατα Λακόν Γαλλικά γαλα-
κτοπαραγωγής και αρνιά 4 µηνών. Περιοχή 
∆ράµας. Τηλ.6979/073269.

Πωλούνται 50 πρόβατα αρµεγόµενα Λακόν. 
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6988/279441.

Πωλείται τράγος ∆αµασκού σούτος, 2 ετών. 
Τηλ.6930/448503.

Πωλούνται δικαιώµατα αιγοπροβάτων χωρίς 
ζώα. Τιµή 6.000€. Τηλ.6983/717473. 

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Ασάφ, Αβάσι, 
Γερµανοχιώτικα, αγελάδες Λιµουζίν γαλα-
κτοπαραγωγής, ελευθέρας βοσκής, γίδια Ζα-
νέ, Αλπίν, Μούρθια, Τόκεµπουρκ καθώς και τα 
δικαιώµατά τους. Τηλ.6974/916517.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται τριφυλλόσπορος εσοδείας 2017 σε 
σακιά 25 κιλών, καθαρισµένος σε τριέρι και 
µαγνήτη. Τηλ.6976/516447.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0.15€ το κιλό και βι-
ολογικό προς 0.20€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται οριστικά δικαιώµατα για δενδρώ-
δης καλλιέργειες. Τηλ.6976/413663.

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

Πωλούνται τριφύλλια σε µπάλες µικρές 
και τριφυλλόσπορος. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται 500 µπάλες σανό βρώµης, από 
αποθήκη. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6944/654718.

Πωλούνται δικαιώµατα σιτηρών 90 στρέµµα-
τα. Τηλ.6944/985675.

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

Πωλούνται χορτοδέµατα βιολογικής βρώµης.  
Περιοχή Αγρινίου. Τηλ.6978/004097. 

Πωλούνται 800 µπάλες άχυρο. Περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ.6972/352978.

Πωλούνται µπάλες σανό και τριφύλλι νέ-
ας σοδειάς, εξαιρετικής ποιότητας, µε δυ-
νατότητα µεταφοράς. Περιοχή Αχαΐας. 
Τηλ.6982/485793.

Πωλούνται τριφύλλι και τσαΐρι άριστης ποιό-
τητας σε πολύ καλή τιµή. Παράδοση και σε µι-
κρές ποσότητες στη Θεσσαλονίκη καθώς και 
στους γύρω νοµούς. Τηλ.6944/411107.

Πωλούνται δικαιώµατα  150 στρεµ-
µάτων. Περιοχή Πελασγία Φθιώτιδας. 
Τηλ.6974/385709. 

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται-ενοικιάζεται σταβλική εγκατά-
σταση 350τ.µ. για εκτροφή αιγοπροβάτων. 
Τηλ.6972/632799.

Πωλούνται 350 στρέµµατα δικαιώµατα βασι-
κής ενίσχυσης. Τηλ.6985/579812.

Πωλείται αγρόκτηµα συκοπερίβολλο 10 
στρέµµατα, µε 140 δέντρα 20 ετών παρα-
γωγικά, µε 2 στρέµµατα χέρσο για διάφο-
ρες εργασίες και µε αγροτικό δρόµο στις 2 
πλευρές. Τιµή 55.000€. Περιοχή Εύβοια. 
Τηλ.6995/953981.

Πωλείται περιβόλι µε εσπεριδοειδή 50 
στρέµµατα µε 1.400 δένδρα Ναβαλίνα, 1.400 
δένδρα µανταρίνια Νόβα ψηλά από νεραντζιά, 
περιφραγµένο. Τηλ.6948/195906.

Πωλείται κτήµα ποτιστικό 54 στρεµµάτων. Πε-
ριοχή ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τηλ.6978/229651.

Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από κοινού 
εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. ∆ιαθέτει 14 
στρέµµατα προς καλλιέργεια και έχει επιπλέ-
ον σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, οικία, 
φως και νερό. Περιοχή Χαλκηδόνας, 30χλµ 
από τη Θεσσαλονίκη.  Τηλ.6945/934725.

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, 
για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευ-
τικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. 
Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκη-
δόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων και έτε-
ρο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδό-
να, υψηλών αποδόσεων. Τηλ.6945/934725.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα χωραφιών. Πληρωµή 
µετρητοίς. Τηλ.6945/797323.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται καινούργια ράουλα ερπιστιριο-
φόρων διαφόρων διαστάσεων, Ιταλικής κα-
τασκευής 1970 προς 100€ έκαστο. Επίσης 
αντίστοιχα  πέδιλα προς  3€ έκαστο και χει-
ριστήρια. Τηλ.2109820024, 6972/951763.

Πωλείται κτίριο σιδηροκατασκευής 1.200τ.µ. 
ανοξείδωτο, κατάλληλο για χρήση στάβλου, 
αποθήκης, µονάδα µεταποίησης. Περιοχή Χαλ-
κιδικής. Τηλ.6946/375242.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊκή 
καµπίνα. Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται µπουκάλια για κρασί, µέλι, 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 κατάλ-
ληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6936/988485. 

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο 
Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται κλούβα ψυγείου µε το ψυκτικό µη-
χανισµό αµερικάνικής προέλευσης. Λειτουρ-
γεί µε τριφασικό ρεύµα, κατάλληλο για συντή-
ρηση και ψύξη. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
λαχανικά, φρούτα και κρέας. Περιοχή Χαλκι-
δική. Τηλ.6946/375242.

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

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

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. 
Τηλ.6972/307674.

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

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δεν-
δροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 
2007, full extra. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλείται αερολέβητας και καυστήρας πετρε-
λαίου  35.000 θερµίδων. Περιοχή Θεσσαλονί-
κη. Τηλ.6997/283980.

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιοχή Θεσσα-
λονίκης. Τηλ.6997/283980.

Πωλείται γεννήτρια καινούργια 17 kwa τρι-
φασική, πάνω σε βάση και δουλεύει µε παρτι-
κό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/102664.

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 κατασκευής 40.000€. Τιµή 12.000€. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.6984/471046.

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρι-
σµού κοπριάς, τύπου scraper για αγελά-
δες και 20 στρώµατα µε θέσεις αγελάδων. 
Τηλ.6987/129856.

Πωλούνται χορτοδετικές µηχανές Velker. 
Τηλ.6942/620576.

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

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

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα για αιγο-
πρόβατα, πλήρως εξοπλισµένη, µε αρµεκτή-
ριο, σπαστήρα ζωοτροφών, 2 µεγάλες αποθή-
κες ζωοτροφών και στέγαστρα. Περιοχή Ξάν-
θη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται φουντουκοσυλλεκτική µηχανή ιτα-
λικής κατασκευής σε άριστη κατάσταση. Ερ-
γάζεται µέσω παρτικόφ τρακτέρ, µε 2 µάνι-
κες αναρρόφησης κατάλληλη για συλλογή 
αµυγδάλων και κάστανων. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.6944/144342. 

Πωλούνται τρακτέρ Massey Ferguson 92 ίπ-
πων, 4Χ4 και καινούργια πλατφόρµα ανατρε-
πόµενη µε διπλές ρόδες. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλήρως 
εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο αποθήκες, 
µε φορτωτή Bobcat, µε πέντε στρέµµατα 
γη, σπαστήρα ζωοτροφών, τρακτέρ Massey 
Ferguson 95άρι, µοντέλο 2005 µε λίγες ώρες 
εργασίας, διπλό διφορικό και µε ξεχωριστή 
κατοικία εντός της µονάδας. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται µονάδα παραγωγής ζωοτροφών-
pellet, παραγωγικότητα 800-1.600 κιλά, απο-
τελούµενο από σφυρόµυλο 20 ίππων, χαρµα-
νιέρα οριζόντια ενός τόνου, πρέσα pellet, ξη-
ραντήριο, ψυκτική µηχανή, αναβατόριο ται-
νία και αναβατόριο κοχλία, σιλό 2 και 5 τό-
νων και µια κλειστική µηχανή. Τιµή συζητήσι-
µη. Τηλ.6975/511716.

Πωλούνται ψυκτικός θάλαµος 3Χ6Χ3, πάνελ 
δεκάρι (αχρησιµοποίητο), µοτέρ copeland τρι-
φασικό, αεροψυκτήρας τριφασικός,

πόρτα ανοιγόµενη, όλα σε άψογη κατάσταση 
και το µοτέρ από γενικό σέρβις. Τιµή 3.000€. 
Περιοχή Αττική. Τηλ.6947/096907.

Πωλείται µεταλλικό  θερµοκήπιο τύπου τού-
νελ µε άνοιγµα   9 µέτρα, σκελετός από σω-
λήνα γαλβάνιζε, τόξα Φ60 και ενισχύσεις 
Φ33. ∆εν περιλαµβάνονται τα υλικά κάλυ-
ψης. Τιµή 7.500€/στρέµµα. Περιοχή Αττι-
κής. Τηλ.6947/096907.

Πωλείται πολύρρικτο τοξωτό θερµοκήπιο σε 
άψογη κατάσταση αποτελούµενο από µεταλλι-
κό γαλβάνιζε σκελετό µε σωλήνα Φ60, παρά-
θυρα οροφής σε κάθε τόλ, οκτάµετρο άνοιγ-
µα, ύψος υδρορροής 3-3,5 µέτρα, ύψος κο-
ρυφής 5 µέτρα, πλαϊνά ηλεκτροκίνητα παρά-
θυρα στις δυο πλευρές, µια συρόµενη µεγά-
λη πόρτα, 10.000τ.µ. Τιµή 8.500€/στρέµµα. 
Σε περίπτωση αγοράς ολόκληρου η συνολική 
τιµή είναι 75.000€ για τα δέκα στρέµµατα. 
Τηλ.6947/096907.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλα-
µος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 
ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακω-
νίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλούνται κοχλιοµεταφορέας και µι µε-
ταφορική ταινία. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6937/459232.

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

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 3υνο 
12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επι-
σκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευα-
σµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπάρι, καλλιεργη-
τής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρακτέρ 500 
λίτρων. Τηλ.2310/711133.

Πωλούνται τρακτέρ Belarus 90 ίππων, σι-
τοσπαρτική  Ζ 16άρα, δισκοσβάρνα ΒΕ-
ΚΑΜ  28άρα, πνευµατική µηχανή 4άρα, σκα-
λιστήρι 5σειρο Χίγκας, ραντιστικό 800 λί-
τρα, άροτρο 3υνο και  λιπασµατοδιανοµέας. 
Τηλ.6977/830247.

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ

Τεχνικός αρµεκτικών µε πο-
λυετή εκπαίδευση στο εξω-
τερικό προσφέρει τις παρα-
κάτω υπηρεσίες:
Σέρβις, βελτιστοποίηση και 
τοποθετήσεις παντώς είδους 
αρµεκτικών µηχανηµάτων µε 
στόχο τη µείωση χρόνου άρ-
µεξης, σωµατικών κυττάρων, 
µικροβίων µε µηδενικές µα-
στήτιδες, την αύξηση παρα-
γωγή γάλακτος, λίπους και 
πρωτεΐνης.
ΤΗΛ.: 6989/977779
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ΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗ 
  karamali@agronews.gr

Στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας 
Χορού, η ∆ιεύθυνση Πολιτισµού του 
δήµου Βόλου και η ∆ηµοτική Σχο-
λή Χορού, διοργανώνουν παράστα-
ση χορού µε τίτλο «Fragments», την 
Κυριακή 6 Μαΐου στις 20.30 στο Θέ-
ατρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής. Η ∆ι-
εύθυνση Πολιτισµού συµµετέχει για 
έβδοµη συνεχόµενη χρονιά στον ε-
ορτασµό για την Παγκόσµια Ηµέρα 
Χορού, που καθιερώθηκε το 1982 α-
πό το ∆ιεθνές Συµβούλιο Χορού της 
UNESCO, τον επίσηµο ανώτατο οργα-
νισµό για όλες τις µορφές χορού, σε 
όλες τις χώρες του κόσµου. Εορτάζε-
ται κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου, η-
µεροµηνία γέννησης του Ζαν-Ζορζ 
Νοβέρ (1772), δηµιουργού του σύγ-
χρονου µπαλέτου. Σε όλο τον κόσµο 
σχολές χορού, χορευτικές οµάδες και 
άλλοι φορείς που έχουν αντικείµενό 
τους το χορό, οργανώνουν εκδηλώ-
σεις για να τιµήσουν τη µέρα αυτή. Ο 
χορός είναι η τέχνη η οποία απαντά 
στην ανθρώπινη ανάγκη για έκφρα-
ση από την αρχαία εποχή. Είναι η υ-
πέρτατη τέχνη που µπορεί να συγκι-
νήσει, να µιλήσει, να ψυχαγωγήσει 
ακόµη και να θεραπεύσει.

Η υπεύθυνη σπουδών Άντζελα 
Καλαντζή και οι καθηγήτριες Αλίκη 

Κασσάνδρα, Θώµη Κόκκινου και Ε-
λένη Φραγκουδάκη, αξιοποιώντας το 
δυναµικό των µαθητών της σχολής 
που ασχολούνται µε τον σύγχρονο 
χορό, εξερευνούν τα εκφραστικά µέ-
σα των χορευτών για να οδηγήσουν 
µέσα από τη δική τους µατιά σε µια 
συνθήκη του σήµερα, αποκαλύπτο-
ντας και φέτος τη µοναδική αυτή 
τέχνη. Ο τίτλος της παράστασης α-
πηχεί και στον αποσπασµατικό χα-
ρακτήρα της, µέσω των διαφορετι-
κών επιπέδων και ηλικιών των τµη-

µάτων που θα παρουσιαστούν αλλά 
και στον όρο «fragmentation» ή αλ-
λιώς κατακερµατισµό που αναφέρε-
ται στον τρόπο που ένα αρχείο απο-
θηκεύεται στην µνήµη ενός σκλη-
ρού δίσκου σε πολλά µικρά κοµµά-
τια δεδοµένων.Όµως για τον σύγ-
χρονο χορό αυτό είναι ακριβώς που 
τον αναζωογονεί, που µας δίνει ε-
λευθερία να επεξεργαστούµε τις ι-
δέες, τα σώµατα, τα συναισθήµατα 
µας µε έναν εντελώς προσωπικό 
και ιδιαίτερο τρόπο.

∆ηµιουργός του 
σύγχρονου χορού 

Υπήρξε ο Ζαν-Ζορζ Νοβέρ
 που γεννήθηκε στις 29 

Απριλίου 1727

Αιτήσεις για παιδικές
κατασκηνώσεις στο ΥπΑΑΤ
Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι εν 
ενεργεία υπάλληλοι του 
υπουργείου ή των εποπτευόµενων 
φορέων και οργανισµών, τα δε 
τέκνα να είναι ηλικίας 6 έως 16 
ετών. Η αποστολή της αίτησης 
γίνεται ηλεκτρονικά µέχρι τις 18 
Μαΐου  2018 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kataskinoseis@
minagric.gr εφόσον έχει 
εξασφαλιστεί εγγράφως η 
αποδοχή του παιδιού από την 
κατασκήνωση της προτίµησής του.

Ανθοκοµική έκθεση
Κηφισιάς 2018
Η ετήσια ανθοκοµική έκθεση 
Κηφισιάς πραγµατοποιείται στο 
άλσος Κηφισίας «∆ηµήτρης 
Ζωµόπουλος» και θα διαρκέσει 
έως 13 Μαΐου. Στα εγκαίνια της 
έκθεσης παραβρέθηκε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης 
Αποστόλου ο οποίος µίλησε για τις 
ευκαιρίες που δηµιουργεί η  
ανθοκοµία αλλά και για και τις 
προσπάθειες της πολιτείας να 
χρηµατοδοτήσει τον κλάδο. 
www.kifissiaflowershow.gr.

«Με τη δύναµη του
νερού» απο το ΠΙΟΠ
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει, 
για τέταρτη συνεχή χρονιά στις 5 
και 6 Μαΐου την αναβίωση της 
παραδοσιακής νεροτριβής και 
του νερόµυλου. Θα ακολουθήσει 
γιορτή µε παραδοσιακούς 
χορούς από το Λύκειο 
Ελληνίδων-Παράρτηµα Τρίπολης 
και λιτό φαγητό από τον 
Αγροτουριστικό Πολιτιστικό 
Σύλλογο Γυναικών ∆ηµητσάνας.
Τηλέφωνο: 27950 31630. 

Έκθεση Φωτογραφίας
«Βοιβηίδα» στη Λάρισα
 Η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας 
παρουσιάζει την ατοµική έκθεση 
φωτογραφίας του Τάσου 
Καρακούλια µε τίτλο «Βοιβηίδα». 
Ο φωτογράφος, παρακολουθεί µε 
ιδιαίτερη αγωνία τις προσπάθειες 
ανασύστασης της λίµνης Κάρλα. Η 
έκθεση θα φιλοξενηθεί στον χώρο 
της Φωτογραφικής Λέσχης 
Λάρισας Ροδόπης 48, στο 
Πνευµατικό Κέντρο Σωτηρίου 
Ζιαζιά και θα διαρκέσει έως 16 
Μαίου 2018.

Η ∆ιεύθυνση Πολιτισµού συµµετέχει επτά συνεχόµενα χρόνια στον εορτασµό για την Παγκόσµια Ηµέρα Χορού. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

«Fragments» από 
τον Δήμο Βόλου
Παράσταση σύγχρονου χορού που θα παρουσιαστεί στις 
6 Μαΐου στις 20:30 στο Θέατρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής 

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 άρο-
τρο Τσάνιο 4υνο. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί, χορ-
τοκοπτικό Κρόνε µε πλάτος κοπής 2,80 αναρ-
τώµενο. Τηλ.6982/551234.

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

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας χρήσε-
ως και κλουβάκια Μπινς. Περιοχή Βέροιας. 
Τηλ.6979/291468.

Πωλούνται τρακτέρ John Deer 30-40, 92 ίπ-
ποι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα, ρίπερ 7 νύχια 
Ζορµπά και ένα µηχανάκι Μαλκότση σε καλή 
κατάσταση, µια κεντρόφυγα πολυβάθµια Ποσει-
δώνας και δύο κεντρόφυγες διβάθµιες Χρυσά-
φη. Τηλ.2310/711562, 6979/169426.

Πωλείται γεννήτρια 40 kwa ελαφρώς µεταχει-
ρισµένη. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6972/892028.

Πωλείται µια αρµεκτική µε 2 κάδους Inox, µε 
4 χειριστήρια και µια ηλεκτρογεννήτρια πετρε-
λαίου, 15 καβιά τριφασικό, µε ειδικό αυτοµατι-
σµό για παγολεκάνη. Τηλ.6972/632799.

Πωλείται φρέζα Queen 2,3 µέτρα σε καλή κα-
τάσταση. Τηλ.6940/151407.

Πωλείται παγίδα 6 θέσεων αιγοπροβάτων και 
αρµεκτική µηχανή για 2 αιγοπρόβατα. περιοχή 
∆ράµα-Ξάνθη. Τηλ.6936/569870.

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπροβάτων 
Westfalia 24Χ24. Τηλ.6985/732845.

Πωλούνται τρακτέρ 48 ίππων µαζί µε φρέζα, 
ραντιστικό, φρεζάκι µικρό και θιαφιστικό. Τιµή 
5.000€. Τηλ.6944/624443.

Πωλούνται καλλιεργητής, ρίπερ, εδαφοσχί-
στης  µοντέλο 4.000, καρούλι αρδεύσεως, 
άροτρο τρίγωνο, σωλήνες αρδεύσεως 3αρια. 
Τηλ.2310/711456, 6980/729409.

Πωλείται καινούριο µεταλλικό κτίριο 1.550 τε-
τραγωνικά 7,5 µέτρα  ύψος, µε ενσωµατωµέ-
νη οικία, χωρίς κολώνες, πολύ κεντρικό, κα-
τάλληλο για ποιµνιοστάσιο αποθήκη ή ότι άλ-
λο θέλετε, µέσα σε κτήµα 35 ή 100 στρέµµατα 
σε απολύτως λογική τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. 
Τηλ.6971/825207.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος ανοξείδω-
τες αχρησιµοποίητες και πλατφόρµα δίτρο-
χη µε 2 έξτρα λάστιχα σε πολύ καλή τιµή. 
Τηλ.6971/825207.

Πωλούνται συγκρότηµα αραβοσίτου δυναµι-
κότητας 30 τόνων /ώρα, σιλό αποθήκευσης κα-
λαµποκιού 1.200 τόνων και σιλό αποθήκευσης 
1.890 τόνων. Τηλ.6978/229651.

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

Πωλείται βυτίο αµεταχείριστο για όλες τις 
χρήσεις, χωρητικότητας 4 τόνων. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6942/505876.

Πωλούνται 1 σκαλιστήρι 5σειρο σπαστό, 1 
λιπασµατοδιανοµέας µικρός και 1 ραντιστικό 
1.000 κιλών. Τηλ.6979/957956.

Πωλείται τρακτέρ Deutz agrotron120 ίππων, 
µοντέλο ’98, πετρελαίου, 7.500 ώρες χρήσης. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.6977/051672.
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Καιρός για δύο 
στην Ουκρανία
Ρεάλ και Λίβερπουλ στον τελικό του Μαΐου

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΝΑΝΗ
 nanis@agronews.gr

∆ύο από τους πλέον ιστορικούς 
ευρωπαϊκούς συλλόγους θα βρε-
θούν αντιµέτωποι στον φετινό τε-
λικό του Τσάµπιονς Λιγκ, καθώς 
Ρεάλ και Λίβερπουλ κατάφεραν 
να τσεκάρουν τα εισιτήρια για το 
Κίεβο. Μετά από έναν συναρπα-
στικό ηµιτελικό, που κράτησε α-
µείωτο το ενδιαφέρον µέχρι το τε-
λευταίο δευτερόλεπτο, η Ρεαλ ξε-
πέρασε το εµπόδιο της Μπάγερν.  
Το τελικό 2-2 της Μαδρίτης σε συν-
δυασµό µε το 1-2 του Μονάχου ή-
ταν αρκετά για τη Βασίλισσα, η ο-
ποία θα διεκδικήσει το τρίτο συνε-
χόµενο και 16ο Κύπελλο Πρωτα-

θλητριών στην ιστορία της. Απέ-
ναντί της θα βρεθεί η Λίβερπουλ,  
που πέταξε έξω τη Ρόµα µετά α-
πό δύο αναµετρήσεις που ήταν 
πλούσιες σε γκολ και θέαµα. Το 
5-2 του Άνφιλντ στο πρώτο παιχνί-
δι λίγο έλειψε να ανατραπεί στο 
δεύτερο, καθώς η Ρόµα πάλεψε 
για την ισοφάριση του σκορ µέ-
χρι το τέλος. Το τελικό 4-2 υπέρ 
της όµως δεν ήταν αρκετό, δίνο-
ντας την πρόκριση στους «κόκκι-
νους», οι οποίοι θα βρεθούν ξα-
νά σε τελικό Τσάµπιονς Λιγκ έ-
ντεκα ολόκληρα χρόνια µετά την 
τελευταία τους παρουσία στην Α-
θήνα το 2007. Ο τελικός έχει ορι-
στεί για τις 26 Μαΐου στο Στάδιο 
Ολιµπίνσκι του Κιέβου. 

Με τεράστιο ενδιαφέρον αναµένεται το επόµενο 
γραν πρι της Formula 1 που θα γίνει στην πίστα της 
Βαρκελώνης στις 11-13 Μαΐου, καθώς η κορυφή της 
βαθµολογίας έχει πάρει φωτιά. Εκεί βρίσκεται ο 
Παγκόσµιος Πρωταθλητής Λιούις Χάµιλτον, µε 70 
βαθµούς, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί ο 
Σεµπάστιαν Φέτελ της Ferrari µε 66.

Ραντεβού ξανά
στη Βαρκελώνη 

Moto GP 

Ισπανία, Κατατακτήριες δοκιµές 15.05 COSMOTE SPORT 5 

Μπάσκετ  (Basket League) 

Ολυµπιακός- ΠΑΟΚ 17.00 COSMOTE SPORT 4 

Ποδόσφαιρο (Super League)

ΠΑΟΚ – Πλατανιάς 19.00 Novasports 3

ΑΕΛ- Λαµία 19.00 Novasports 4

Απόλλων Σµύρνης- ΑΕΚ 19.00   Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Premier League)

Τσέλσι- Λίβερπουλ 18:30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Super League)

Παναθηναϊκός-Ξάνθη 19.00 Novasports 4

ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυµπιακός 19.00 Novasports 3

Μπάσκετ (Champions League)

Τελικός 20.30 ΕΡΤ1/ Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Primera Division)

Μπαρτσελόνα- Ρεάλ Μαδρίτης     21.45 COSMOTE SPORT 1

OMΑ∆Α ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 5 Μαΐου  

Κυριακή 6 Μαΐου  

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Το Πολυετές
εντείνει τις  πιέσεις 
για τα νομικά 
κείμενα της ΚΑΠ

Ανακοινώσεις 
από Δευτέρα 
στη Βάθη για 
τον εξωδικαστικό

Μια βδοµάδα
ζυμώσεων μπας 
και μπει υπογραφή για 
Διεπαγγελματική Φέτας

Ολυµπιακός vs ΠΑΟΚ
Οι ΠΑΟΚ και Ολυµπιακός 
διασταυρώνουν τα ξίφη τους και 
φέτος για τον τίτλο στην Α1 βόλεϊ 
ανδρών. Πρωταθλητής θα στεφθεί 
αυτός που θα φτάσει πρώτος στις 
τρεις νίκες, µε τα παιχνίδια να 
διεξάγονται εναλλάξ στην έδρα 
της κάθε οµάδας. Σε δηλώσεις του 
ο προπονητής των 
«ερυθρολεύκων», Φερνάντο 
Μουνιόθ Μπενίτεθ χαρακτήρισε 
τους τελικούς «την πιο σηµαντική 
στιγµή της χρονιάς». 

Εκτός ο Μάρεϊ
Ο τρεις φορές πρωταθλητής σε 
Grand Slam και πρώην Νο1 στην 
παγκόσµια κατάταξη, Άντι Μάρεϊ, 
ανακοίνωσε την απόφασή του  
πως δεν θα αγωνιστεί στο 
επικείµενο Roland Garros του 
Παρισιού. Ο Βρετανός αθλητής 
δεν έχει αναρρώσει πλήρως από 
τον τραυµατισµό του στο ισχίο και 
δεν θα προλάβει την έναρξη της 
διοργάνωσης που είναι 
προγραµµατισµένη στις 21 Μαΐου. 

Παρελθόν ο Ναζλίδης
Μακριά από τη Λάρισα φαίνεται 
πως θα συνεχίσει την καριέρα του 
ο αρχηγός της ΑΕΛ Θωµάς 
Ναζλίδης, καθώς όπως όλα 
δείχνουν είναι πολύ κοντά σε 
συµφωνία µε τον Άρη 
Θεσσαλονίκης. Ο 30χρονος 
επιθετικός αγωνίστηκε για δύο 
σεζόν µε τα βυσσινί, 
καταγράφοντας 65 συµµετοχές.  

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



Το άγγιγμα 
του... 
«Λεμπρόν»
Πέντε φορές µεγαλύτερη είναι 
πλέον η αξία των µετοχών της 
ποδοσφαιρικής Λίβερπουλ που 
αγόρασε ήδη από το 2011 ο 
Λεµπρόν Τζέιµς. Ο Αµερικανός 
µπασκετµπολίστας είχε αγοράσει 
τότε το 2% των µετοχών της 
οµάδας για 6.500.000 δολάρια. 
Απ΄ ότι φαίνεται όµως εκτός 
από ταλέντο στο µπάσκετ 
φαίνεται ότι διαθέτει και 
επιχειρηµατικό δαιµόνιο, καθώς 
σήµερα το κόστος αγοράς του 
συγκεκριµένου πακέτου 
ανέρχεται στα 32.000.000 
δολάρια. ∆εν γνωρίζουµε αν ο 
«Βασιλιάς» έχει κάνει και άλλες 
ανάλογες επιχειρηµατικές 
κινήσεις, πάντως αυτή φαίνεται 
να είναι ιδιαίτερα επικερδής.   

  

Φόρεσε τα καλά 
του το ΟΑΚΑ
Περισσότερο χρώµα και µία 
ολοκαίνουργια οθόνη στα 
πρότυπα των γηπέδων του NBA 
απέκτησε το κλειστό του ΟΑΚΑ 
εν όψει της διοργάνωσης του 
µπασκετικού «Champions 
League». Γέµισε µε λογότυπα 
του Basketball Champions 
League και του Final Four, ενώ 
στο κέντρο της οροφής 
τοποθετήθηκε φωτεινός πίνακας 
αποκλειστικά για το τριήµερο, 
ίδιος µε εκείνους των 
κορυφαίων γηπέδων της 
Ευρώπης και του ΝΒΑ. Η 
διοργάνωση έρχεται για πρώτη 
φορά στη χώρα µας και σε αυτή, 
πέραν της «οικοδέσποινας» ΑΕΚ 
θα συµµετάσχουν η Μονακό, η 
Λούντβιχσπουργκ και η Μούρθια.

   Την πρότασή της για έναν 
προϋπολογισµό ύψους 1,135 δισ. ευ-
ρώ που αντιστοιχεί µόλις στο 1,11% 

του ΑΕΠ των 27 κρατών- µελών παρουσίασε 
την εποµένη της Πρωτοµαγιάς η Κοµισιόν. Θα 
αρχίσει έτσι ένας σκληρός γύρος διαπραγµα-
τεύσεων µεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων, µε 
τους δυσαρεστηµένους να προέρχονται κυρί-
ως από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, 
µε τους ειδικούς να προειδοποιούν για ρήγµα 
Ανατολής-∆ύσης στους κόλπους της κοινότη-
τας.    Ήδη, καταγράφονται αντιδρά-
σεις από χώρες όπως η Αυστρία, ενώ πλη-
θώρα ενστάσεων αναµένεται επίσης από τις 
Πολωνία, Ουγγαρία, που βρίσκονται ούτως 
ή άλλως σε τροχιά σύγκρουσης µε τις Βρυ-
ξέλλες.    Το µπάτζετ η ΚΑΠ, περιορί-
ζεται κατά 5% όµως τα περί εκσυγχρονισµού 
για δικαιότερης κατανοµής αλλά και αυξηµέ-
νης εθνικής συνεισφοράς στο β’ πυλώνα, ήτοι 
στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης σκιά-
ζει χώρες, όπως η Ελλάδα. Ο περιοδεύον  Βαγ-
γέλης πάντως, λέει ότι παρά τις δυσκολίες η 
πραγµατικότητα έχει αρχίσει να επιβεβαιώνει 
τις κυβερνητικές προσπάθειες. Με σηµείο επα-
νεκκίνησης το µηδέν;    Γενικότερα, ό-
λα καλά, όλα ανθηρά… Κάπως έτσι και στην 
έκθεση θεσµό για τα λουλούδια στην Κηφι-
σιά, µε τον Βαγγέλη, να ξανα… υπόσχεται 

για ένταξη στον αναπτυξιακό των επενδύ-
σεων στον πρωτογενή τοµέα θερµοκηπια-
κού τύπου άνω των 500.000 ευρώ. Ψάχνει 
λέει τον τρόπο και κινείται ζωηρά (πόσο;) 
για να µπουν και οι ανθοκοµικές επιχειρή-
σεις εκεί.    Ο Καρασµάνης από την άλ-
λη που έχει πάρει πάνω του το θέµα των απο-
ζηµιώσεων στους ροδακινοπαραγωγούς, επα-
νέρχεται µετά τις τελευταίες δηλώσεις του υ-
πουργού της πλατείας ότι οι πληρωµές θα γί-
νουν άµεσα, αλλά µετά τους διασταυρωτικούς 
ελέγχους που αναµένεται να ολοκληρωθούν 
µέχρι το τέλος Μαΐου.    Το θέµα λέει εί-
ναι «ποιος ή ποιοι θα κάνουν τους διασταυ-
ρωτικούς ελέγχους, αφού ο ΕΛΓΑ έχει εξαι-
ρεθεί από τις εκτιµήσεις για τις συγκεκριµέ-
νες ζηµιές», ενώ όπως υποστηρίζει δεν πα-
τάει πουθενά και η αναφορά του  υπουρ-
γού ότι: «…για την απώλεια του εισοδήµα-
τος της συγκεκριµένης περιόδου, εφόσον 
υπάρξει σχετική τεκµηρίωση, θα εξαντληθεί 
κάθε δυνατότητα κάλυψής της»! Κατά τον ί-
διο, εµφανέστατα, η δεύτερη πρόταση αναι-
ρεί την πρώτη – δηλαδή την διαβεβαίωση ό-
τι οι πληρωµές θα γίνουν άµεσα – αφού δεν 
εξηγεί για ποια τεκµηρίωση µιλάει όπως και 
από πού θα πάρει τα λεφτά για τις αποζη-
µιώσεις, δεδοµένου ότι κατά τον ΕΛΓΑ, όλη 
η διαδικασία αυτή είναι παράτυπη. O ΓΥΛΟΣ

Η «Βασίλισσα» κυνηγά το τρίτο στη σειρά σελ. 54 • Ολυµπιακός και ΠΑΟΚ στην «πιο σηµαντική στιγµή της χρονιάς» σελ. 54

Μέγιστη απόδοση
Κοπή, συλλογή, πρεσάρισµα και 
χορτοδεσία. Στην εκκίνηση της λεγόµενης 
«πράσινης γραµµής» βρίσκεται το 
χορτοκοπτικό και, όπως είναι γνωστό, η 
αρχή είναι το ήµισυ του παντός. Έτσι η 
Claas εξόπλισε µε µπάρα κοπής Max Cut 
το Disco, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των 
συντακτών του Profi Μαΐου 

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Στα σιλό ζήλο,
όπως ο Καζίλο 

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

ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ  ΤΗΣ SUSAN TAYLOR
Η αγάπη της Susan Taylor να ζωγραφίζει ζώα πηγάζει από µια ατέρµονη γοητεία που της ασκεί η ίδια η ύπαρξη τους. Συνεπώς, η ζωή στην 
αγγλική ύπαιθρο γίνεται πηγή έµπνευσης για το έργο της. Αυτές είναι οι αγελάδες του ταχυδρόµου του χωριού, όπως λέει η δηµιουργός. 

Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Μαΐου 2018



Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Μαΐου 2018

Με τιµές σε ικανοποιητικά - σύµφωνα 
µε τους παραγωγούς - επίπεδα περί το 
1,60 ευρώ το κιλό «κόβονται» αυτό το δι-
άστηµα οι φράουλες ποικιλίας Camarosa 
και Fortuna στις περιοχές της Βάρδας 
και της Νέας Μανωλάδας, στην Ηλεία.

Η παραγωγή ωστόσο, σύµφωνα µε ό-
σα αναφέρει στην Agrenda ο παραγω-
γός από τη Μανωλάδα, Γιάννης ∆ιασά-
κος, αυτό το διάστηµα είναι µειωµένη. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την 

ίδια εποχή πέρσι ήταν µεγαλύτερη, ε-
νώ οι τιµές κυµαίνονταν στα ίδια περί-
που επίπεδα. Στην περιοχή της Ηλείας 
σύµφωνα και µε το γεωπόνο και συνι-
διοκτήτη της εταιρείας Geoplant, Τάκη 
Λαϊνά τα στρέµµατα των καλλιεργειών 
φράουλας φτάνουν τα 10.000 σε αυ-
τή εµπλέκονται περίπου 100 παραγω-
γοί ενώ ο τζίρος από την καλλιέργεια 
αγγίζει τα 80 εκατ. ευρώ και οι αποδό-
σεις τους 4,5 µε 5 τόνους το στρέµµα.

Καµαρόσα και Φορτούνα 1,60 ευρώ
 Μειωµένη αυτή την περιόδο η παραγωγή φράουλας στη Μανωλάδα 

 Στην Ηλεία ο τζίρος από την καλλιέργεια αγγίζει περίπου τα 80 εκατ. ευρώ
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Α 
νοδική εξακολουθεί να παραµένει 
η τάση στα χρηµατιστήρια βάµβα-
κος τόσο για τη φετινή όσο και για 
τη νέα σοδειά. Η παγκόσµια ζήτηση 

είναι λίγο πιο ήρεµη αυτό το διάστηµα, χωρίς 
να σηµαίνει ότι δεν κλείνονται δουλειές, ενώ 
παράλληλα το δολάριο είναι ανοδικό, γεγο-
νός που ευνοεί το ελληνικό προϊόν. Στην ελ-
ληνική αγορά φαίνεται ότι θα σηµειωθεί αύ-
ξηση στρεµµάτων, της τάξης του 10% στη νέα 
σοδειά. Εν τω µεταξύ, πωλήσεις δεν σηµειώ-
νονται καθώς οι τιµές µας τόσο για τη νέα όσο 
και για την παρούσα σοδειά δεν πληρώνονται. 

 
 Τα ξερικά χωράφια µε σκληρό σιτάρι βρί-

σκονται σε άσχηµη κατάσταση λόγω της ανοµ-
βρίας σύµφωνα µε τους ειδικούς. Αναµένο-
νται κάποιες βροχές στα τέλη της εβδοµάδας, 
ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι οι αποδόσεις 
θα επηρεαστούν. Σε αυτό το σκηνικό όλοι οι 
τοπικοί µύλοι θα µπουν στα αλώνια µε απο-
θέµατα ρεκόρ.  Την ίδια ώρα, στα µαλακά στά-
ρια στο Σικάγο σηµειώθηκε άνοδος λόγω της 
έλλειψης βροχοπτώσεων, ενώ και στη Γαλλία 
η εικόνα ήταν παρόµοια, καθώς εντάθηκε λό-
γω την πτώσης του ευρώ έναντι του δολαρίου.   

 Ισχυρές βροχές και χαλάζι κατέστρεψαν 
2.800 εκτάρια µε ροδάκινα, βερίκοκα, νεκτα-
ρίνια και άλλα πυρηνόκαρπα σε αρκετές περι-
οχές της ευρύτερης περιφέρειας της Μούρθια. 
Σηµαντικές ζηµιές σηµειώθηκαν σε µέρη όπως 
το Βέγκα Μέντια και η κοιλάδα Ρικότε. Από την 
κακοκαιρία επηρεάστηκαν πιο πολύ ροδάκι-
να, βερίκοκα, νεκταρίνια, αµπέλια, ροδάκινα 
παραγκουάγιο και επιτραπέζια σταφύλια, κυ-
ρίως στους δήµους Ούλεα, Φορτούνα και Μο-
λίνα ντε Σεγκούρα, όπως επίσης και σε µερι-
κές περιοχής της Χουµίγια και της Σαντοµέρα.

Το δολάριο στηρίζει 
το ελληνικό βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

26/04 27/04 30/04 02/05 03/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

306,46
305,90

299,78

305,32
305,94

Ροή
Η ροή των εξαγωγών

 µετά την αρχική καθυστέρηση 
που καταγράφηκε στην αρχή της 

περιόδου (∆εκέµβριο – Ιανουάριο) 
κρίνεται καλή

Μεταποίηση 
Οι παραγωγοί τονίζουν 

ότι η δηµιουργία µεταποιητικών 
µονάδων στην περιοχή 
θα µπορούσε να δώσει 

ώθηση στο προϊόν 

15%
Παρά τη µείωση 

παραγωγής αυτή την περίοδο 
οι εκτιµήσεις κάνουν λόγο για 
συνολική αύξηση παραγωγής 

της τάξεως του 15%

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

82,0280,74

83,83
82,74

84,76
85,01

14,24
14,49

15,22

14,4314,41
14,53

Τιμές παραγωγού 
Φράουλα
(ευρώ το κιλό)
Ποικιλίες Καµαρόσα και Φορτούνα

Μάιος 2018 1,60

Απρίλιος 2018 1,50 

Φεβρουάριος 2018 2,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ενισχυµένο δολάριο και χρηµατιστήριο βάµβακος 
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∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ

Ανοδικά συνεχίζουν 
να κινούνται οι τιµές των 
προθεσµιακών συµβολαίων 
στο βαµβάκι.

Χωρίς µεταβολές 
στην τιµή του σκληρού σίτου 
αυτή την εβδοµάδα 
τα ιταλικά χρηµατιστήρια. 

Παραµένει στα ίδια επίπεδα, 
µετά την πρόσφατη άνοδο, 
το καλαµπόκι στα 
χρηµατιστήρια της Ιταλίας.  

Απώλειες γράφουν 
αυτή την εβδοµάδα 
οι χρηµατιστηριακές τιµές 
για το κριθάρι βυνοποίησης. 

Και τρίτη εβδοµάδα 
υπό πίεση το έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο στην Ευρώπη 
και στη χώρα µας.
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ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Απώλειες καταγράφει φέτος η καλλι-
έργεια καλαµποκιού σε όλη τη χώρα 
αφού οι χαµηλές τιµές (15 µε 16 λεπτά 
το κιλό κατά µέσο όρο) και το ολοένα 
αυξανόµενο κόστος της καλλιέργειας 
δεν αφήνουν περιθώρια στους παρα-
γωγούς. Αν και ακόµα η σπορά δεν έ-
χει ολοκληρωθεί στο σύνολο της χώ-
ρας (στην Ηλεία είναι ακόµα στα χω-
ράφια) όλα δείχνουν ότι η µείωση θα 
ξεπεράσει το 10% -15%. Ένας επίσης 
παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά 
την καλλιέργεια σχετίζεται, όπως ανα-
φέρουν παραγωγοί, µε τις αυξηµένες 
φθηνές εισαγωγές από τα Βαλκάνια.  
Αν µάλιστα συνυπολογιστούν και επι-
µέρους προβλήµατα, όπως για παρά-
δειγµα στο νοµό Σερρών όπου πέρυσι 
οι καλλιεργητές είχαν να αντιµετωπί-
σουν απογοητευτικές αποδόσεις (κά-
τω από τα 800 κιλά/στρ.) λόγω του ε-
ντόµου Diabrotica, τότε γίνεται αντιλη-
πτό ότι η καλλιέργεια καλαµποκιού βρί-

σκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόµι. 
Για τη φετινή χρονιά στην περιοχή 

της Θεσσαλίας, µίλησε στην Agrenda ο 
πρόεδρος της ΕΑΣ Τρικάλων, Αχιλλέας 
Λιούτας σηµειώνοντας: «τόσο σε επίπε-
δο χώρας όσο και σε επίπεδο Θεσσαλί-
ας αναµένεται µείωση των εκτάσεων. 
Αυτό συµβαίνει λόγω των χαµηλών τι-
µών αφού για παράδειγµα πέρσι ο κύ-
ριος όγκος της παραγωγής µας πουλή-
θηκε στα 15 λεπτά το κιλό». 

Απαντώντας σε ερώτησή µας αν υ-
πάρχουν ακόµα αποθέµατα από την 
περσινή σεζόν ο κ. Λιούτας µας απά-
ντησε θετικά σηµειώνοντας όµως ότι 
δεν γίνονται πολλές εµπορικές πράξεις 
και πως οι λίγες που πραγµατοποιού-
νται είναι στα 18-19 λεπτά.

Για µείωση των εκτάσεων και στην 
περιοχή της Ηλείας κάνει λόγο στην 
Agrenda και ο πρόεδρος των καλαµπο-
κοπαραγωγών της περιοχής, Χρήστος 
Παλαιολόγος. Όπως µας τόνισε: «είµα-
στε ακόµα στην σπορά αλλά εκτιµού-
µε ότι τα στρέµµατα θα είναι λιγότε-
ρα σε σχέση µε το 2017 που καλλιερ-

γήσαµε 35.000. Ειδικά στην Ηλεία οι 
παραγωγοί έχουν απογοητευτεί διότι 
µετά τις ζηµιές του 2016 (ανεµοστρό-
βιλος) ακόµα δεν έχουν αποζηµιωθεί. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να εγκατα-
λείπουν την καλλιέργεια.

Αύξηση παραγωγής δείχνει το IGC 
Ενώ στην Ελλάδα όλα συντείνουν 

στο γεγονός πως θα έχουµε πτώση της 
παραγωγής, τα πρόσφατα (τέλος Απρι-
λίου) αναθεωρηµένα στοιχεία του ∆ι-
εθνούς Συµβουλίου Σιτηρών κάνουν 
λόγο για αύξηση της φετινής ευρωπαϊ-
κής παραγωγής καλαµποκιού. Σύµφω-
να µε τις ίδιες εκτιµήσεις η αύξηση της 
παραγωγής αναµένεται να σηµειωθεί 
τόσο στην ΕΕ όσο και την Κίνα. 

Λιγότερο καλαµπόκι λόγω χαµηλών τιµών
Οι εµπορικές πράξεις πώλησης αποθεµάτων κυµαίνονται στα 18-19 λεπτά
Η φετινή στρεµµατική µείωση εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει το 10 µε 15% Ακόµα δεν έχει βρέξει καλά 

στις περισσότερες περιοχές 
της χώρας που καλλιεργούνται 
σιτηρά µε αποτέλεσµα οι 
ανησυχίες να εντείνονται. Για 
την ώρα πάντως είναι µεγάλη 
η διαφορά µεταξύ ξερικών και 
ποτιστικών χωραφιών. Αν 
επιµείνει η έλλειψη νερού θα 
επηρεαστούν οι αποδόσεις σε 
κιλά.  Στα σκληρά σιτάρια, 
αµετάβλητες παρέµειναν οι 
τιµές της Φότζια. Για την καλή 
ποιότητα (ειδικό βάρος 80 kg/
hl, πρωτεΐνη 12,5%, υαλώδη 
80%) βρίσκονται στα 210-215 
ευρώ ο τόνος στην αποθήκη 
του παραγωγού, ενώ η 
αµέσως επόµενη στα 200-
205 ευρώ. 
Με τη σηµερινή εικόνα η 
πιθανότητα αντίδρασης των 
τιµών στο σκληρό σιτάρι, 
φαντάζει να βασίζεται 
περισσότερο στη δυναµική 
ανοδική αντίδραση των 
µαλακών και στη θεωρητική 
διαφορά (spread) µεταξύ των 
δύο ποιοτήτων. 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ 
ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ 

Οι τιµές συντηρούνται σε υψηλά επίπεδα παρά την 
άνοδο του δολαρίου. Η τάση εξακολουθεί να είναι 
ανοδική τόσο για τις τιµές Ιουλίου ‘18 (φετινή 
σοδειά) όσο και για την τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘18 
(νέα σοδειά). Τα αφιξάριστα συµβόλαια των 
κλωστηρίων πάνω στον Ιούλιο είναι ακόµα πολλά κι 
αυτό αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στήριξης της 
αγοράς σε περίπτωση διόρθωσης. Στον τοµέα της 
ζήτησης τα πράγµατα είναι λίγο πιο ήσυχα αλλά όχι 
υποτονικά, ενώ η κατανάλωση βαµβακερής ίνας 
είναι στα πάνω της κι αυτό αποτυπώνεται στα 
γραφήµατα των τιµών. 

ΝEA ΥOΡKH
Νέες πωλήσεις δεν ακούγονται στην ελληνική αγορά 
για το βαµβάκι, καθώς οι τιµές µας θεωρούνται µη 
ανταγωνιστικές. Οι προσφορές µας είναι πλέον πάνω 
από τα 90 σεντς ανά λίµπρα και οι αγοραστές 
ενδιαφέρονται για πολύ χαµηλότερα επίπεδα. 
Παράλληλα, στην Τουρκία η υποτίµηση της λίρας έχει 
αποδυναµώσει τους εν δυνάµει αγοραστές. Το καλό 
νέο είναι πως το δολάριο ενισχύεται έναντι του 
ευρώ, γεγονός που σηµαίνει ότι οι τιµές που 
λαµβάνουµε σε ευρώ είναι υψηλότερες. Αναφορικά 
µε τη νέα σοδειά υπάρχει παύση στις νέες πωλήσεις 
µέσα σε ένα ενθαρρυντικό για τις σπορές κλίµα.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Βραχνάς οι φθηνές αθρόες 
εισαγωγές από τα Βαλκάνια.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
Τα καλαµπόκια έχουν φτάσει 

τα 20 εκατοστά ωστόσο 

το αλώνισµα  θα ξεκινήσει 

περίπου στις 25 Αυγούστου

Συνεδρίαση 02/05/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '18 84,68 +0,20

Δεκέμβριος '18 79,43 +0,63

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
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Οι τιµές του βαµβακιού θα φθάσουν στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας την επόµενη σεζόν, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ∆ιεθνούς Συµβουλευτικής 
Επιτροπής για το βαµβάκι, καθώς οι εκτιµήσεις για τα υπάρχοντα αποθέµατα κάνουν λόγο για τις χαµηλότερες διαθέσιµες ποσότητες από το 2011-2012. 

Οι τιµές στο βαµβάκι παραµένουν υψηλές την περίοδο 2017-
2018 και διαµορφώνονται κατά µέσο όρο στα 84,63 σεντς α-
νά λίµπρα, γεγονός που αναµένεται να επηρεάσει τις αποφά-
σεις σποράς για την περίοδο 2018-2019, αναφέρει η ICAC. 
Η παγκόσµια έκταση της καλλιέργειας καταλαµβάνει κατά 
µέσο όρο τα τελευταία δέκα χρόνια 32,4 εκατ. εκτάρια και 
φαίνεται πως θα αυξηθεί σηµαντικά στην επόµενη περίοδο. 

Η αναµενόµενη αύξηση των εκτάσεων υπολογίζεται γύρω 
στα 5,08 εκατ. εκτάρια επιπλέον, δηλαδή περισσότερα 11% 
για τις ΗΠΑ. Αντίθετα, οι εκτάσεις στην Ινδία υπολογίζεται 
να µειωθούν κατά 11,9 εκατ. εκτάρια, ενώ σταθερή αναµέ-

νεται να µείνει η παραγωγή στην Κίνα, δεδοµένων και των 
πολιτικών ενίσχυσης της κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, στην χώρα µας οι πρώτες εκτιµήσεις µιλούν 
για αύξηση της τάξης του 10% στη νέα σεζόν, µε την τάση 
στα χρηµατιστήρια να διατηρείται ανοδική τόσο για τη φε-
τινή όσο και για τη νέα σοδειά, µε την ελληνική αγορά να 
βρίσκει στήριγµα στην άνοδο του δολαρίου έναντι του ευρώ. 

Η παγκόσµια κατανάλωση βαµβακιού αναµένεται να συ-
νεχίσει τη σταθερή ανοδική της πορεία το 2018-2019, η ο-
ποία θα φτάσει στους 26,7 εκατ. τόνους από τους 25,5 εκατ. 
τόνους που υπολογίζεται για αυτή την περίοδο. Για τέταρτη 
συνεχόµενη χρονιά τα στοιχεία εισαγωγών της Κίνας δεί-
χνουν αύξηση στους 1,5 εκατ. τόνους. Ο πλειστηριασµός α-
ποθεµάτων βαµβακιού που ξεκίνησε η Κίνα τον Μάρτιο α-
ναµένεται να συνεχιστεί µέχρι τον Σεπτέµβριο, διαθέτοντας 
30.000 τόνους την ηµέρα προς πώληση.        ΒΑΣΙΛΗ Σ ΝΑΝΗΣ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ πρόβλεψη στα 84 λεπτά 
τη λίµπρα, όπως µετράται στο δεί-
κτη των φυσικών τιµών Cotlook A, 
αναφέρει ως µέση τιµή για τη σεζόν 
2018-2019, η οποία ξεκινά τον Αύ-
γουστο, η ICAC. Η τιµή αυτή µετα-
φράζεται σε µία µικρή βελτίωση α-
πό την τιµή που αναµένεται για αυ-
τή τη χρονιά και η οποία στον δείκτη 

Cotlook ανέβηκε κατά 5 σεντς η λί-
µπρα, φθάνοντας στα 83 σεντς. Η ε-
πιτροπή δεν κατάφερε να εξηγήσει 
τον λόγο πίσω από αυτή τη βελτίωση, 
ωστόσο οι τιµές είναι σταθερά υψη-
λότερες από αυτές που πολλοί ειδι-
κοί προέβλεψαν αρχικά στη χρονιά, 
µε τον Cotlook A να κλείνει την πε-
ρασµένη εβδοµάδα στα 89,95 σεντς.

ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο των αποθεµάτων θα 
είναι το χαµηλότερο από το 2011-
2012 και µετά, την ίδια ώρα που τα 
αποθέµατα στις ΗΠΑ προσπαθούν 
να επανέλθουν από το χαµηλότε-
ρο σηµείο που βρέθηκαν τα τελευ-
ταία 20 χρόνια.  Η Επιτροπή υπο-
γραµµίζει τη θετική βραχυπρόθε-

σµη πορεία της αγορά του βαµβα-
κιού, τονίζοντας την προοπτική της 
ανόδου της ζήτησης για ίνες, η ο-
ποία φαίνεται να είναι µεγαλύτερη 
κατά 1,1 εκατ. τόνους για την επό-
µενη χρονιά, ακολουθώντας µάλι-
στα την αύξηση ύψους 880.00 τό-
νων για το 2017-2018. 

«ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ, η µεγαλύτερη 
παραγωγός χώρα του κόσµου, η 
Ινδία, κατέγραψε µειώσεις στην 
παραγωγή λόγω της προσβολής 
από το ροζ σκουλήκι και οι καλλι-
εργήσιµες εκτάσεις αναµένεται να 
µειωθούν σε 12 εκατ. εκτάρια για 

το 2018-2019». Επίσης, στις ΗΠΑ 
φαίνονται σηµάδια ανάκαµψης 
φέτος, µε το USDA, σε πρόσφατη 
έκθεσή του, να κάνει λόγο για τα 
υψηλότερα επίπεδα των τελευταί-
ων εφτά χρόνων, συγκεκριµένα 
13,6 εκατ. στρέµµατα.  

Η ΤΙΜΗ των 84 σεντς η λίβρα που 
προέβλεψε η ∆ιεθνής Συµβουλευ-
τική Επιτροπή για το βαµβάκι θα 
είναι επίσης η µεγαλύτερη από το 
2013-2014 κι έπειτα, όταν η µέ-
ση τιµή είχε διαµορφωθεί στα 91 
σεντς η λίµπρα, πριν κατρακυλή-
σει στα 70 σεντς δυο χρόνια αργό-
τερα, όταν η Κίνα περιόρισε τις ει-

σαγωγές και επικεντρώθηκε στο να 
ενισχύσει τα δικά της αποθέµατα. 
Η πρόβλεψη της τιµής από τη ∆ιε-
θνή Συµβουλευτική Επιτροπή για 
το βαµβάκι ήρθε µετά την εκτίµηση 
για µείωση των αποθεµάτων κατά 
220.00 τόνους, σε 17,93 εκατοµµύ-
ρια τόνους συνολικά, για το κλείσι-
µο της σεζόν 2018-2019.

«Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, η οποία έχει αυξη-
θεί σταθερά κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τριών σεζόν, αναµένε-
ται να συνεχίσει να αυξάνεται» α-
ναφέρει η Επιτροπή, η οποία στέ-
κεται και σε διάφορους παράγο-
ντες, συµπεριλαµβανοµένης «της 
ανόδου του κόστους παραγωγής 

των συνθετικών ινών και τη µεγα-
λύτερη συνειδητοποίηση της περι-
βαλλοντικής ζηµιάς που προκαλεί-
ται από τις συνθετικές ίνες». Την ί-
δια στιγµή, η παραγωγή θα µειωθεί 
την επόµενη χρονιά κατά 320.00 
τόνους, φθάνοντας τους 25,35 ε-
κατ. τόνους, σύµφωνα µε την ICAC.

Η ICAC εκτιµά πως για το 2018-2019 
η πτώση των παγκόσµιων αποθεµά-
των βαµβακιού θα είναι 1,17 εκατ. 
τόνοι, πτώση πολύ µεγαλύτερη α-
πό αυτή που προέβλεψε η Cotton 
Outlook, η οποία προσφάτως προ-
έβλεψε µείωση που δεν θα ξεπερά-

σει τους 573.000 τόνους. Η Cotton 
Outlook ήταν επίσης πιο αισιόδο-
ξη στις προοπτικές της παραγωγής, 
για την οποία εκτιµά ότι θα διαµορ-
φωθεί σε 26,13 εκατ. τόνους, σχε-
δόν 800.000 τόνους µεγαλύτερη α-
πό την πρόβλεψη της ICAC. 

Περισσότερα στρέμματα 
αναμένονται τη νέα σεζόν
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ΑΥΞΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
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Στα χαµηλά το στοκ, σε υψηλά 5ετίας η τιµή στο βαµβάκι

Μείωση 
παγκόσµιων
αποθεµάτων
κατά 

Η παραγωγή 
βαµβακιού θα 
µειωθεί κατά

Η παγκόσµια 
κατανάλωση  
θα φτάσει 
στους

Η ζήτηση 
για ίνα 
αυξάνεται

σε 17,93 
εκατ. τόνους

κατά 1,1 
εκατ. τόνους

στους 25,35 
εκατ. τόνους

Cotlook A

84 220.00 4,4% 320.00 26,7
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∆είκτης

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙCAC ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2018-2019



Με απώλειες έκλεισε το ΧA 
και κάτω από τις 840 µονάδες
Ισχυρές απώλειες καταγράφηκαν στη 
συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου την Πέµπτη 
3/5, µε την αγορά να ενθυλακώνει σηµαντικό 
µέρος των κερδών των προηγούµενων 
ηµερών, πληρώνοντας το «τίµηµα» της εκ 
νέου απώλειας των 850 µονάδων. 
Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε µε 
απώλειες 2,18% στις 839,34 µονάδες, ενώ 
κινήθηκε µεταξύ των 854,87 µονάδων 
(-0,37%) και 839,34 µονάδες. Ο τζίρος 
διαµορφώθηκε στα 56 εκατ. ευρώ και ο 
όγκος ανήλθε στα 44 εκατ. τεµάχια.

Top Movers
 Ευρώ  Μεταβολή %
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,0560 19,15%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ∆ΙΕΘ. ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 0,4700 18,09%

ΑΡΤΟΒΙΟΜ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 2,2000 10,00%

ΒΙΣ Α.Ε. 0,8800 10,00%

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 0,6050 10,00%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,1800 - 25,62%

CPI Α.Ε. 0,2100 - 12,50% 

PASAL Α.Ε. ΑΝ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,0885 - 9,23%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,1010 - 9,01%

∆ΙΑΓ. & ΘΕΡΑΠ. ΚΕΝΤ.ΑΘΗΝ. ΥΓΕΙΑ ΑΕ 0,8030 - 8,75%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 23.579,91 - 1,44%
 NASDAQ Comp 7.013,52 - 1,23 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.525,76 - 0,79%
Λονδίνο FTSE 100 7.502,69 - 0,54%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.686,04 - 0,91%
Παρίσι CAC-40 5.495,52 - 0,61%
Ζυρίχη SMI 8.842,29 - 0,61 %
Τόκιο NIKKEI-225 22.472,78 - 0,16%

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

VIVARTIA: Κέρδη κατέγραψε 
για πρώτη φορά µετά το 2009 ο 
όµιλος Vivartia, ενώ εντός Μαΐου 

αναµένονται και οι τελικές 
υπογραφές για την αναδιάρθρωση του 
δανεισµού του. Σύµφωνα µε την 
οικονοµική έκθεση του οµίλου, τα 
ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων 
έφθασαν το 2017 τα 3,3 εκατ. ευρώ.

ΣΕΛΟΝΤΑ: Ο ενοποιηµένος κύκλος 
εργασιών το 2017 για τη Σελόντα 
ανήλθε σε 175,4 εκατ. ευρώ, έναντι 
167,5 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 4,7%. Οι πωλήσεις των 
ιχθύων αυξήθηκαν κατά 5,3% ή 8,06 
εκατ. ευρώ (από 151,35 εκατ. ευρώ το 
2016 σε 159,4 εκατ. ευρώ το 2017) και 
αντιστοιχούν στο 91% των πωλήσεων. 

ΝΙΚΑΣ: Αύξηση 7,5% στον κύκλο 
εργασιών της το 2017 διαµορφούµενος 
σε 43,286 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση, κατά την ίδια 
περίοδο, η εταιρεία αύξησε το µερίδιό 
της στην συνολική αγορά Αλλαντικών, 
η οποία παρέµεινε σταθερή, από 13,1% 
σε 15,8% σε όγκους, µε σταθερό το 
µερίδιό της σε αξίες στο 14,5%.

DANONE: Πλήρως ευθυγραµµισµένη µε 
την ατζέντα 2030 για την βιώσιµη 
ανάπτυξη του ΟΗΕ, η εταιρεία επιδιώκει 
µεταξύ άλλων την ποιοτική αναβάθµιση 
των προϊόντων της, τη βιωσιµότητα των 
οικονοµικών της, την ανάπτυξη ενός 
κοινωνικού εταιρικού προφίλ και την 
προστασία του περιβάλλοντος.

UNILEVER: Οι πωλήσεις της εταιρείας 
το πρώτο τρίµηνο του 2018 αυξήθηκαν 
σε ποσοστό 3,4%, ο τζίρος υποχώρησε 
5,2% στα 12,6 δισ. ευρώ, λόγω των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, την ώρα 
που οι αναλυτές περίµεναν να φτάσει 
στα 12,84 δισ. ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το α’ τρίµηνο του 2018 το σορτάρισµα 
µεταβλητότητας ήταν η πιο δηµοφιλής 
συναλλαγή στις χρηµαταγορές, ενώ το 
β΄ τρίµηνο η µάχη θα δοθεί ανάµεσα 
στα θεµελιώδη οικονοµικά στοιχεία και 
τις προβλέψεις. Αυτό υποστηρίζει ο Πή-
τερ Γκάρνι Επικεφαλής Στρατηγικής Με-
τοχών της Saxo Bank. 

Τα επιτόκια σε παγκόσµιο επίπεδο 
έχουν αυξηθεί, µε αποτέλεσµα να ενι-
σχύουν τις εναλλακτικές λύσεις ένα-
ντι των µετοχών. Η υψηλή πιθανότη-
τα ύφεσης µέσα στα επόµενα δύο χρό-
νια κάνει τις προβλέψεις να µην υπο-
στηρίζουν επιθετική στάση και µεγά-
λη έκθεση στις µετοχές, λέει ο Γκάρνι.
Για µεγάλη διόρθωση στις χρηµατιστη-
ριακές αγορές προειδοποιεί ο µεγαλο-

επενδυτής Μαρκ Μόµπιους. «Θα µπο-
ρούσε να υπάρξει µια σηµαντική διόρ-
θωση στις αγορές» δήλωσε στο CNBC, 
ενώ αναφερόµενος τόσο στις αναπτυγ-
µένες όσο και στις αναδυόµενες αγο-
ρές πρόσθεσε ότι µια αναπροσαρµογή 
κατά 30% µε 40% δεν είναι παράλογη. 
«Πιστεύω ότι ο καταλύτης θα έρθει α-
πό τις συνεχιζόµενες αυξήσεις επιτοκί-
ων», ανέφερε.

Στην ευρωζώνη, την ώρα που η ΕΚΤ 
σκέπτεται να αρχίσει να περιορίζει τα µέ-
τρα νοµισµατικής επέκτασης καταγράφε-
ται το α’ τρίµηνο επιβράδυνση στο ρυθ-
µό ανάπτυξης της οικονοµίας που απο-
δίδεται κυρίως στις κακές καιρικές συν-
θήκες και αποθέρµανση της µεταποιη-
τικής δραστηριότητας και το β’ τρίµηνο. 

Koutsiko
«Τα καλά αρώµατα µπαίνουν σε µικρά 
µπουκαλάκια». Αυτή είναι η λογική της 
νέας άκρως καλοκαιρινής και φρέσκιας 
σειράς προϊόντων του οινοποιείου 
Λαφαζάνη «Koutsiko». Η νέα σειρά, 
που παρουσιάστηκε την Πρωτοµαγιά 
θα κυκλοφορήσει σε ατοµικές και 
ντιζαϊνάτες συσκευασίες των 187ml. Η 
σειρά «Koutsiko» διαθέτει έξι επιλογές, 
δύο λευκές, δύο ροζέ και δύο ερυθρές.

Κερδοφορία
Η εξωστρέφεια ισχυροποιεί την 
κερδοφορία της Barilla Hellas για τρίτη 
συνεχόµενη χρονιά, καταγράφοντας 
αύξηση κερδών προ φόρων κατά 21%, 
ενισχυµένο κύκλο εργασιών άνω των 70 
εκατ. ευρώ, περαιτέρω διεύρυνση των 
µεριδίων αγοράς, αναβάθµιση του ρόλου 
της Ελλάδας και σηµαντικές προοπτικές 
από τη δηµιουργία του τοµέα Μεγάλης 
Ανατολικής Ευρώπης της µητρικής.

Οι αυξήσεις επιτοκίων 
φέρνουν διορθώσεις 

 To α’ τρίμηνο κέρδισε το σορτάρισμα 
 Αποθέρμανση στη μεταποίηση Ευρωζώνης 
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Θέλει προετοιμασία και όχι βιασύνη 
η έναρξη των φορολογικών δηλώσεων

O
ι φορολογικές δηλώσεις µπορεί να ξεκί-
νησαν, όµως στην ουσία είναι ανενερ-
γή η διαδικασία υποβολής τους, αφού 
υπάρχουν ακόµη προβλήµατα. Οι συ-

νάδελφοι προσπαθούν να βάλουν σε µία σειρά τα 
νέα δεδοµένα και ο χρόνος αµεί-
λικτα τρέχει, µε πολλές πιθανότη-
τες, αρκετές δηλώσεις να κινδυ-
νεύουν να υποβληθούν εκπρόθε-
σµες. Κι ακόµη δεν ξεκινήσαµε.

Ας δούµε όµως κάποιες βασικές 
ενέργειες προετοιµασίας που πρέ-
πει να γίνουν από τους φορολο-
γούµενους, ώστε να βοηθήσουν 
από την πλευρά τους στην επιτά-
χυνση της διαδικασίας υποβολής 
των δηλώσεων τους.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ: Οι περισσό-
τεροι, έχουν µικρά ή µεγαλύτερα 
δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτι-
κά, επαγγελµατικά κλπ). Θα πρέ-
πει να ενηµερωθούν από τον λο-
γιστή τους για το αν τελικά εµφα-
νίζονται ή όχι τα τοκοχρεολύσια 
στο έντυπο της δήλωσης τους. Αν 
δεν είναι καταχωρηµένα, πρέπει 
να απευθυνθούν στην τράπεζα 
ή στις τράπεζες που έχουν τα δά-

νεια και να ζητήσουν βεβαίωση για τις δόσεις που 
καταβλήθηκαν το προηγούµενο έτος. Η βεβαίω-
ση έχει ανάλυση των δόσεων µε διαχωρισµό του 
κεφαλαίου και των τόκων. Ειδικά, για τους αγρό-
τες που έχουν και φωτοβολταϊκά, η βεβαίωση εί-
ναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ καθώς πε-
ριλαµβάνει τόκους οι οποίοι παίζουν σηµαντικό 
ρόλο στη διαµόρφωση του τελικού φορολογητέ-
ου αποτελέσµατος αφού, καταχωρούνται στα βι-

βλία τους και µειώνουν τα έξο-
δα. Σε κάθε περίπτωση η βεβαί-
ωση για το κάθε δάνειο είναι υ-
ποχρεωτική. Μπορεί η δήλωση 

να συντάσσεται από το λογιστή, όµως δεν πρέπει 
να ξεχνάτε ότι γίνεται κατά δήλωση του φορολο-
γουµένου. Και οι φορολογούµενοι έχουν υποχρέ-
ωση να προσκοµίσουν όλα εκείνα τα δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται προκειµένου να θεωρηθεί η 
δήλωση ορθά υποβεβληµένη. Αν δεν προσκοµίσει 
κάποιος βεβαίωση δανείων, βεβαίωση είσπραξης 
κάποιων επιδοµάτων ή οτιδήποτε άλλο έχει υπο-
χρέωση, τότε η δήλωση θεωρείται ανακριβής και 
ο νόµος ορίζει την επιβολή ποινής. Πότε, δεν το 
γνωρίζω. Γνωρίζω όµως ότι αυτό προβλέπεται και 
ο  καθένας αναλαµβάνει τις ευθύνες του.
ΕΡΓΟΣΗΜΑ: Όλοι όσοι έχουν εργαστεί και πληρω-
θεί µε εργόσηµο, θα πρέπει να προσκοµίσουν α-
ντίγραφο των εργοσήµων προκειµένου να κατα-
χωρηθούν τα ποσά αυτά στη φορολογική τους δή-
λωση. Μέχρι στιγµής τα εργόσηµα δεν έχουν εµ-
φανιστεί στο σύστηµα και δεν ξέρουµε αν τελικά 
εµφανιστούν ή όχι. Και φυσικά δεν µπορούµε να 
περιµένουµε πότε αυτό θα γίνει, εποµένως όσοι έ-
χουν πληρωθεί µε εργόσηµο, να φροντίσουν στο 
ραντεβού τους µε το λογιστή, να έχουν µαζί τους 

τα παραστατικά µε τα οποία πληρώθηκαν, ώστε 
να αποτυπωθεί στη δήλωση τους το έσοδο αυτό. 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΑ: Τα µισθωτήρια καλό είναι να τα 
προσκοµίζετε στο λογιστή σας, µόλις ολοκληρώ-
νετε την σύνταξη και υποβολή της δήλωσης καλ-
λιέργειας (ΟΣ∆Ε). Σε περίπτωση που κάποιοι δεν 
έχετε προσκοµίσει ακόµη τα περυσινά, φροντίστε 
να τα έχετε φωτοτυπία και να τα δώσετε στο λο-
γιστή σας για να προχωρήσει στις προβλεπόµε-
νες ενέργειες.

Υπάρχουν πάρα πολλά πράγµατα τα οποία θα 
µπορούσα να γράφω συνεχώς, για τις ενέργειες 
που πρέπει να γίνονται. Όµως αυτό είναι αρµο-
διότητα του συναδέλφου λογιστή Φοροτεχνικού 
που παρακολουθεί τα βιβλία και τις δηλώσεις σας. 

Με την ευκαιρία θα επισηµάνω το εξής: Με προ-
βληµατίζει το γεγονός ότι πάρα πολλοί αγρότες α-
πλά καλλιεργούν και τίποτε άλλο. ∆εν γνωρίζουν 
το κόστος ανά στρέµµα, ανά καλλιέργεια γενικότε-
ρα. Στην ερώτηση «γιατί αποφάσισες να καλλιεργή-
σεις φέτος π.χ. βαµβάκι;», µία από τις απαντήσεις εί-
ναι « θα εισπράξω τη συνδεδεµένη». Όµως αν είσαι 
αγρότης βαµβακοκαλλιεργητής στην Καρδίτσα, τα έ-
ξοδα για το ΤΟΕΒ είναι 70-75,00€ / στρέµµα, δηλα-
δή ό,τι εισπράττεις από τη συνδεδεµένη βάµβακος, 
πάει και πληρώνει τα ποτιστικά. Άρα ποιο το όφελος; 

Το τι κερδίζει ο καθένας µπορεί να το γνωρίζει 
µόνο µέσα από τα πραγµατικά έξοδα που κάνει 
και όχι από τα παραστατικά που προσκοµίζει στο 
λογιστή. Κλασσική περίπτωση τα εργόσηµα: απα-
σχολούνται στα χωράφια αλλοδαποί χωρίς χαρ-
τιά (ξέρετε, αυτοί που λιάζονται), πληρώνονται, η 
αµοιβή δεν µπορεί να εµφανιστεί πουθενά, ο α-
γρότης αναγκάζεται να ψάξει άλλους να τους βά-
λει το εργόσηµο για να έχει φορολογικό αποδει-
κτικό για τη δαπάνη, αλλά δυσκολεύεται να την α-
ποτυπώσει ισόποσα. Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν 
το πραγµατικό κόστος ανά καλλιέργεια. Γιατί µό-
νο έτσι θα είναι σε θέση να αποφασίζουν σωστά, 
για το είδος της καλλιέργειας και τον τρόπο µείω-
σης του κόστους παραγωγής.

∆άνεια
Οι αγρότες πρέπει να 

ξέρουν αν τα τοκοχρεο-
λύσια εµφανίζονται στη 

δήλωση τους  

Εργόσηµα
Όσοι έχουν πληρωθεί µε 
εργόσηµα πρέπει να τα 
καταθέσουν οι ίδιοι για 

να αποτυπωθεί το έσοδο

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 φορολογικές 
δηλώσεις λόγω επιδοτήσεων

Οι επιδοτήσεις φορολογούνται στο έτος που 
ανήκουν. Καλό είναι όσοι παραλαµβάνουν 

συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις και 
δηµιουργούν προβλήµατα στους συναδέλφους, 

να δουν µε προσοχή την ΠΟΛ.1116/15.

Aσφαλιστικές εισφορές
Εν αναµονή της εκκαθάρισης από τον ΕΦΚΑ 
είναι πολλοί αγρότες (και όχι µόνο). Πολλοί 
ρωτάνε αν θα πρέπει να συνεχίζουν να 
πληρώνουν, από τη στιγµή που πέρυσι 
πλήρωσαν παραπάνω ποσά. Είναι κάτι που θα 
αποφασίσουν οι ίδιοι καθώς αν π.χ. έχουν 
φωτοβολταϊκά, χρειάζονται ασφαλιστική 
ενηµερότητα για τον ΛΑΓΗΕ. 





ΤOY  ΒΑΣΙΛΗ ΝΑΝΗ 
nanis@agronews.gr

Την ανάπτυξη δύο νέων χρηµατοδο-
τικών εργαλείων, µε τα οποία θα µπο-
ρούν να πραγµατοποιηθούν επενδύ-
σεις όπως η αγορά µεταχειρισµένου ε-
ξοπλισµού, η αγορά ζωικού κεφαλαί-
ου, η φύτευση ετήσιων καλλιεργειών 
και άλλες που µέχρι τώρα δεν καλύπτο-
νται από το υφιστάµενο πλαίσιο των 
επιχορηγήσεων, παρουσίασε ο Γενι-
κός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Κοινοτι-
κών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης στο 
4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατι-
κότητας που διοργάνωσε ο Economist 
στη Λάρισα. Στις πρωτοβουλίες αυτές 
οδηγεί η ύπαρξη χρηµατοδοτικού κε-
νού, που σύµφωνα µε µελέτες ανέρχε-

ται σε 2,5 δις ευρώ για τη γεωργία και 
περίπου 2,85 δις ευρώ για τη µεταποί-
ηση γεωργικών προϊόντων.

Συγκεκριµένα, αυτά τα εργαλεία α-
φορούν αφενός την παροχή µικρό-δα-
νείων ύψους έως 25.000 ευρώ και α-
φετέρου την παροχή δανείων ύψους 
άνω των 25.000 ευρώ µε εγγύηση α-
πό το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 2014-2020. 

Ο Παναγιώτης Θεοδώρου, ήταν αυ-
τός που εκπροσώπησε τη Eurobank στο 
Συνέδριο, παρουσιάζοντας προγράµ-
µατα οικονοµικής υποστήριξης όπως 
το Cosme. Πρόκειται για ένα χρηµατο-
δοτικό εργαλείο που σε συνεργασία µε 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων κα-
λύπτει ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης, 
αγορά γης, αγορά εξοπλισµού και κα-

τασκευή εγκαταστάσεων και προσφέ-
ρεται µε µειωµένες εξασφαλίσεις και 
ελκυστική τιµολόγηση, µιας και για 
το 50% του δανείου εγγυάται το Ευ-
ρωπαϊκό Ταµείο. Όσον αφορά την 
αξιοποίηση των διαφόρων µέτρων 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά-
πτυξης, η τράπεζα έχει διαµορφώσει 
ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα το ο-
ποίο περιλαµβάνει χρηµατοδότηση έ-
ως και το 100% της ιδιωτικής συµµε-
τοχής, προεξόφληση της επιχορήγη-
σης και χορήγηση Εγγυητικής Επιστο-
λής λήψης προκαταβολής. Στην ανά-
γκη αξιοποίησης εργαλείων και προ-
γραµµάτων για την ένταξη της τεχνο-
λογίας στην αγροτική παραγωγή στά-
θηκε ο Γιώργος Κατσουράνης από την 
Τράπεζα Πειραιώς. 

Η βελτίωση των φυτών θα γίνει πο-
λύ πιο αποτελεσµατική, πολύ πιο γρή-
γορη και αυτό θα έχει ως συνέπεια να 
παράγονται πολύ πιο φτηνά σπόροι, 
ενώ θα αποτιµηθεί και θα αξιοποιηθεί 
πολύ καλύτερα η βιοποικιλότητα, σύµ-

φωνα µε τα όσα ανέφερε ο οµότιµος 
καθηγητής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλονίκης και πρώην 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων Αθανάσιος Τσαυτάρης. Η 
βιοπληροφορική  µε την ανάπτυξη των 
τεχνολογιών ανάγνωσης του DNA και 
τις αλλαγές είναι η βασική αιτία πίσω 
από αυτές τις εξελίξεις. 

Την προσπάθεια που γίνεται προς 
την κατεύθυνση της πιστοποίησης του 
ελληνικού βαµβακιού κατά το Εθνικό 
Πρότυπο AGRO 2.1 – 2.2 υπενθύµισε 
από το βήµα του Συνεδρίου ο πρόεδρος 

Πρώτα να δούμε το 
χρηματοδοτικό κενό 
2,5 δις, μετά την ΚΑΠ
Εύκολο δανεισμό και για αγροεφόδια υπόσχεται ο Κασίμης 

Βιοπληροφορική 
Πολύ πιο φθηνοί θα είναι οι 

σπόροι στο µέλλον λόγω της 
ύπαρξης νέων τεχνολογιών 
όπως η ανάγνωση του DNA

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Βαγγέλης Αποστόλου 
συνοµιλεί µε τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Νίκο Παπαδόπουλο, 
µάλλον... χαρούµενοι για την µετριοπαθή περικοπή 5% στην ΚΑΠ.

Στη µέση ο κ. Νίκος Κυριακίδης, εµπορικός διευθυντής Yara Ελλάς 
και γενικός γραµµατέας του Συνδέσµου Παραγωγών και Εµπόρων 
Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ) µαζί µε τον αντιπεριφερειάρχη Γ. Λαδόπουλο (δεξιά).

H αγροτική 
παραγωγή 
έχει σηµειώσει 
µεγάλες 
πρόοδους τις 
τελευταίες 
δεκαετίες µε 
αποτέλεσµα 
σήµερα να 
υπάρχει πολύ 
λιγότερη πείνα 
στον κόσµο 
σηµείωσε ο 
πρόεδρος του 
4ου Συνεδρί-
ου Economist, 
John 
Andrews.
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του ∆Σ της ΒΙΟΛΑΡ και πρόεδρος της 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Βάµβα-
κος κ. Βασίλειος Μάρκου. Επιπλέον, ο 
κ. Μάρκου αναφέρθηκε στη σηµασία 
του βαµβακιού για την ελληνική αγρο-
τική παραγωγή, καθώς καλύπτει περί-
που 2.500.000 στρέµµατα περίπου, ε-
νώ προσφέρει στο σύνολο των καλλι-
εργητών περίπου µισό δισεκατοµµύ-
ριο ευρώ άµεσο εισόδηµα. 

Aπό την πλευρά του, ο Μιχάλης Α-
νατολίτης, Αντιπρόεδρος, Σύνδεσµος 
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιοµη-

χανιών (ΣΘΕΒ) κατέδειξε τον κίνδυνο η 
Ελλάδα καθηλωθεί µεταξύ των χωρών 
χαµηλής παραγωγικής βάσης και τελι-
κά χαµηλών µισθών λόγω της αδυνα-
µίας της να προσαρµοστεί στις τεχνο-
λογικές εξελίξεις. 

Πιο σημαντικές από τον 
ΠΟΕ οι διμερείς συμφωνίες
Αλλάζει το περιβάλλον των εμπορικών τιμών μετά το 2020

Γραµµή άµυνας
Στα 2,5 εκατ. στρέµµατα  
η έκταση βαµβακιού που 

καλλιεργείται στη χώρα µας 
λέει ο  εκκοκκιστής Μάρκου

«Η ΚΑΠ θα πρέπει να αντιµετω-
πίσει της προκλήσεις της µετά το 
2020 εποχής µε τους όρους και τις 
απαιτήσεις της, και όχι µε αυτούς 
που ανακυκλώνουν διλήµµατα της 
προηγούµενης δεκαετίας» τόνισε ο 
διευθυντής της ∆ιεύθυνσης Στρα-
τηγικής, Απλοποίησης και Αναλύ-
σεων Πολιτικής στη Γενική ∆ιεύ-
θυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Τάσος Χανιώτης. Η 
µεγάλη πρόκληση είναι για τον κ. 
Χανιώτη η προσαρµογή στο νέο πε-
ριβάλλον τιµών, µε τα υπέρ και τα 
κατά που διαφέρουν ανά τοµέα, 
τα νέα δεδοµένα του εµπορίου, ό-
που διµερείς συµφωνίες παίρνουν 
προτεραιότητα έναντι του ΠΟΕ και 
τη συµφωνία του Παρισιού για την 
κλιµατική δράση. Αυτές είναι οι 
τρείς αλλαγές του ευρύτερου πε-
ριβάλλοντος που θα χαρακτηρί-
σουν τον γεωργικό και διατροφι-
κό τοµέα τα χρόνια που έρχονται.

Όχι στην εθνική 
συγχρηµατοδότηση

Από την πλευρά του, ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, α-
ναφέρθηκε στις εξελίξεις που α-
φορούν στον προϋπολογισµό της 
ΚΑΠ. «Να αποτραπεί κάθε ιδέα ακό-
µη και για µικρού βαθµού συγχρη-
µατοδότηση των άµεσων ενισχύ-
σεων από εθνικούς πόρους, για-
τί κάτι τέτοιο θα επιφέρει επανε-
θνικοποίηση, µε την οποία ασφα-

λώς και δεν συµφωνούµε» τόνισε. 
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίµων, κ. Βασίλης 
Κόκκαλης, αναφέρθηκε στη ρύθ-
µιση των κόκκινων αγροτικών δα-
νείων: «Για πρώτη φορά θεσπίζεται 
η δυνατότητα διευθετήσεως των ο-
φειλών προς την πρώην ΑΤΕ µε ευ-
νοϊκούς όρους, λαµβάνοντας πρω-
τίστως υπόψη την βιώσιµη οικονο-
µική δυνατότητα εκάστου δανειο-

λήπτη βάσει των τρεχουσών περι-
ουσιακών στοιχείων και της εισο-
δηµατικής ικανότητάς του».

Ακόµη, επισήµανε ότι  για πρώ-
τη φορά δηµιουργείται θεσµικό 
πλαίσιο για την κατά παρέκκλιση 
χορήγηση άδειας σε φυτοπροστα-
τευτικά σκευάσµατα, γνωστή ως 
«120 ηµέρες». «Η υπουργική α-
πόφαση που υπέγραψα τις προη-
γούµενες ηµέρες προέκυψε µέσα 
από συγκερασµό των εισηγήσεων 
της υπηρεσίας µε τις απόψεις του 
Ελληνικού Συνδέσµου Φυτοπρο-
στασίας (ΕΣΥΦ). 

Ευκαιρίες σε Αφρική και Ασία
Ακόµη, η ραγδαία ανάπτυξη στις 

χώρες της Αφρικής και της Ασίας 
δηµιουργεί ευκαιρίες για τις ελλη-
νικές επιχειρήσεις πολλαπλασιαστι-
κού υλικού σύµφωνα µε τον κ. Σω-
τήριο Σαλή, ιδιοκτήτη της Φυτωρια-
κής Επιχείρησης παραγωγής πολ-
λαπλασιαστικού υλικού Ελιάς και 
Εσπεριδοειδών Hellenic Plants. Συ-
γκεκριµένα ο κ. Σαλής ανέφερε πως 
«η Ελλάδα µπορεί να είναι πρωτα-
γωνιστής και όχι θεατής όχι µόνο 
στο νοτιοανατολικό τµήµα της Ευ-
ρώπης αλλά και στις ευρύτερες α-
γορές της Ασίας και της Αφρικής».

Τέλος στην ανάγκη για επανα-
θεµελίωση στη χώρα µας της έν-
νοιας του συνεργατισµού έκανε 
λόγο ο Πρόεδρος του ∆Σ ΘΕΣγη 
Συνεταιρισµός Αγροτών Θεσσα-
λίας, Παναγιώτης Καλφούντζος. 

Κόκκινα δάνεια
Θεσπίζεται η δυνατότητα 
διευθετήσεων προς την 
πρώην ΑΤΕ µε ευνοϊ-

κούς όρους

O καθηγητής ∆ρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής του ΤΕΙ Θεσσαλίας (δεξιά) 
είναι γνωστός για τη δουλειά του στον τοµέα της καινοτοµίας όσον 
αφορά τις θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις.

Η Agrenda και το Agronews ως χορηγοί επικοινωνίας βρέθηκαν 
στο χώρο του Συνεδρίου για να καταγράψουν τις εργασίες και να 
συνοµιλήσουν µε τους αναγνώστες τους.

Η γενική διευθύντρια του ΕΣΥΦ, 
Φραντζέσκα Υδραίου.
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Όλα θα κριθούν στο τίμημα 
για την πώληση της Δωδώνη

 Ενδιαφέρον Optima Παντελιάδη, FrieslandCampina και Δασκαλόπουλου
 Η διοίκηση της Strategic Initiatives εξετάζει τις προοπτικές αποεπένδυσης 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
 douska@agronews.gr

Επανήλθε στο προσκήνιο, ένα χρόνο µετά την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος της διοίκησης της 
Strategic Initiatives να πωλήσει µέρος των µε-
τοχών της στη ∆ωδώνη, η κουβέντα για την πώ-
ληση της γαλακτοβιοµηχανίας. Και µπορεί πη-
γές προσκείµενες στη διοίκηση της εταιρείας 
να επιβεβαιώνουν πως κατά καιρούς διεξάγο-
νται διάφορες συζητήσεις, ωστόσο σπεύδουν 
να τονίσουν πως αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει 
καµία συµφωνία για συνεργασία.

Πάντως, οι πληροφορίες θέλουν τη ∆ωδώνη 
να έχει µπει στο «ραντάρ» εγχώριων και ξένων 
επενδυτών, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδια-
φέρον να τοποθετηθούν στο µετοχικό κεφά-
λαιό της. Ανάµεσα τους βρίσκονται ορισµένα 
από τα µεγαλύτερα ονόµατα της εγχώριας αγο-
ράς τροφίµων, όπως η Optima της οικογένειας 
Παντελιάδη (κατέχει επίσης την αλυσίδα σού-
περ µάρκετ ΜΕΤΡΟ – My Market) και η ολλαν-

δική FrieslandCampina αλλά και το επενδυτι-
κό fund Deca, στο οποίο συµµετέχει ο πρώην 
πρόεδρος του ΣΕΒ, ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος.

Το σενάριο πώλησης της ∆ωδώνης δεν εί-
ναι καινούριο, το νέο είναι ότι το επενδυτικό 
fund που απέκτησε την εταιρεία πριν τέσσερα 
χρόνια από την ΑΤΕ λέγεται πως ξεκίνησε να 
εξετάζει τις προοπτικές αποεπένδυσης µιας 
και του χρόνου «ωριµάζει» η τοποθέτησή του. 

Γνωστό επίσης είναι και το ενδιαφέρον της 
FrieslandCampina, η οποία ποντάρει σε µια «η-
χηρή» εξαγορά στην ελληνική αγορά. Σύµφω-
να µε τις πληροφορίες, οι Ολλανδοί επεξεργά-
ζονται εδώ και κάποιους µήνες διάφορα σενά-
ρια και δεν αποκλείεται µάλιστα να καταθέσουν 
συγκεκριµένη πρόταση το επόµενο διάστηµα.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, η διαπραγµά-
τευση για την πώληση της γαλακτοβιοµηχανίας 
θα είναι αρκετά «σκληρή», καθώς «όλα θα κρι-
θούν στο τίµηµα» αφού οι διοικούντες τη ∆ωδώ-
νη θα επιδιώξουν να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη 
τους, στοχεύοντας στο µέγιστο δυνατό τίµηµα.

Με στόχο τον διπλασιασµό της παραγωγής, ο αµερι-
κανικός κολοσσός στον κλάδο της αγροδιατροφής 
Archer Daniels Midland Co, ο οποίος έχει αγοράσει 
τη βουλγαρική εταιρεία Amilum Bulgaria, ανακοί-
νωσε πρόσφατα ότι ξεκίνησε την κατασκευή µιας 
νέας µονάδας επεξεργασίας καλαµποκιού στην πό-
λη Ράζγκραντ, κοντά στα σύνορα µε τη Ρουµανία.

Πρόκειται για µια επένδυση 102,2 εκατ. ευρώ, 
που αναµένεται να δηµιουργήσει 300 περίπου νέ-
ες θέσεις εργασίας, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της 
βουλγαρικής κυβέρνησης, ενώ η συγκεκριµένη ε-
πέκταση θα επιτρέπει στην Amilum την επεξεργα-
σία 900.000 τόνων καλαµποκιού ετησίως. Σύµφω-
να µε δηλώσεις εκπροσώπου της ADM, «η συγκε-

κριµένη επένδυση θα δώσει τη δυνατότητα στην ε-
ταιρεία να ανταπεξέλθει στην αύξηση της ζήτησης 
για γλυκαντικές ουσίες, παράγωγα του καλαµπο-
κιού, όπως αυτή διαµορφώθηκε µετά την κατάργη-
ση των ποσοστώσεων στη ζάχαρη». Συνεπώς, το µε-
γαλύτερο  κοµµάτι της παραγωγής, που περιλαµ-
βάνει προϊόντα γλυκόζης, φρουκτόζης, αραβοσί-
του κ.α, θα εξάγεται, δηµιουργώντας ένα θετικό α-
ντίκτυπο για το εµπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας. 

Στα σχέδια της εταιρείας και η κατασκευή και άλ-
λων εγκαταστάσεων, µε στόχο την παραγωγή αιθα-
νόλης, αξιοποιώντας τα υπολείµµατα της παραγω-
γής των γλυκαντικών, σε µια προσπάθεια εξισορ-
ρόπησης της ενεργειακής απόδοσης.  Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

Βάζει μπρος νέα μονάδα επεξεργασίας 
καλαμποκιού στη Βουλγαρία η ADM

Στο 31,4% µερίδιο αγοράς 
των Sainsbury-Asda

Στην εξαγορά της βρετανικής µονάδας 
της Walmart Inc, της Asda, προχώρησε η 

βρετανική αλυσίδα σούπερ µάρκετ Sainsbury, 
έναντι 10,1 δισ. δολαρίων. Η συγχώνευση των 
Sainsbury και Asda Group θα δηµιουργήσει µια 
συγχωνευµένη οντότητα µε µερίδιο αγοράς 31,4%, 
ξεπερνώντας τον τωρινό Νο1 της αγοράς λιανικής 
του Ηνωµένου Βασιλείου, την Tesco.  

Αναδιάρθρωση δανείων και 
µείωση δαπανών για Creta Farms
Σε αναδιοργάνωση του δανεισµού της Creta Farm 
καθώς και των συµβάσεων factoring και leasing  
προχώρησαν οι συστηµικές τράπεζες. Η συµφωνία 
υπεγράφη στις 14 Μαρτίου, αλλά έχει αναδροµική 
ισχύ από 29/12/2017. Αφορά την αναδιοργάνωση 
του συνόλου, σχεδόν, του δανεισµού του οµίλου, 
µαζί µε τα κοινοπρακτικά δάνεια, τα διµερή δάνεια 
και τις χρηµατοδοτήσεις factoring και leasing.

Συµφωνία µε τη σουηδική 
ICA Gruppen για την Ocado
Η Ocado group ανακοίνωσε την υπογραφή 
συµφωνίας µε τη σουηδική ICA Gruppen για την 
ανάπτυξη των online δραστηριοτήτων τροφίµων 
λιανικής της εταιρείας και αναµένει η πλατφόρµα 
να εφαρµοστεί µέχρι τα τέλη του 2020. Η 
εισηγµένη εταιρεία σούπερ µάρκετ µέσω διαδικτύου 
ανακοίνωσε ότι η ίδια και η ICA θα αναπτύξουν ένα 
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στην ευρύτερη 
περιοχή της Στοκχόλµης, µε την κατασκευή να 
αναµένεται να διαρκέσει περί τα τρία χρόνια.

Στο «ραντάρ» του 
ενδιαφέροντος 
για τη ∆ωδώνη 
και η Optima 
της οικογένειας 
Παντελιάδη.

Η συγκεκριµένη επένδυση θα 
δώσει τη δυνατότητα στην 
εταιρεία να ανταπεξέλθει 
στην αύξηση της ζήτησης 

για γλυκαντικές ουσίες, 
παράγωγα του καλαµποκιού, 

όπως αυτή διαµορφώθηκε 
µετά την κατάργηση στην 

ΕΕ, των δασµολογικών  
ποσοστώσεων στη 

ζάχαρη τον προηγούµενο 
Σεπτέµβριο.

ΝΕΑ
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Διεθνής συμμαχία Βayer 
για μικροκαλλιεργητές

  Η συμφωνία καλύπτει από φύτευση σπόρων, άρδευση ακριβείας 
και φυτοπροστασία, μέχρι τη χρηματοδότηση και την ασφάλιση

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μία νέα συµµαχία µε στόχο να «ξεκλειδώ-
σουν» τη δυναµική παραγωγών µικρής 
κλίµακας σχηµατίζουν η Bayer, ο ∆ιεθνής 
Οικονοµικός Οργανισµός- ΙFC, η Netafim 
και η Swiss Re Corporate Solutions. Η συµ-
φωνία επισφραγίστηκε στις 20 Απριλίου 
µε την ονοµασία Better Life Farming, ώ-
στε να παρέχουν ολιστικές και καινοτό-
µες λύσεις σε παραγωγούς µικρής κλί-
µακας στον αναπτυσσόµενο κόσµο και 
να τους διευκολύνουν να αναπτύξουν τις 
φάρµες τους σε αειφόρες επιχειρήσεις.

Μαζί µε πολυάριθµους συνεργάτες, η 
συµµαχία θα προσφέρει µία ολοκληρω-
µένη προσέγγιση καλύπτοντας από τη 
φύτευση σπόρων, την άρδευση ακριβεί-
ας και τη φυτοπροστασία, µέχρι τη χρη-
µατοδότηση και την ασφάλιση - όλα εξα-
τοµικευµένα στις ειδικές τοπικές και πολι-
τιστικές ανάγκες αυτών που καλλιεργούν 
λιγότερο από 2 εκτάρια γης. 

Περίπου 450 εκατοµµύρια παραγωγοί 
µικρής κλίµακας σε όλο τον κόσµο είναι 
ευάλωτοι σε πολλαπλές προκλήσεις  – 
όπως η έλλειψη χρηµατοδότησης, οι α-
ντίξοες κλιµατικές επιπτώσεις, η λειψυ-
δρία, τα έντοµα και οι ασθένειες καλλι-
εργειών, η µετανάστευση στις πόλεις, οι 
κυµαινόµενες τιµές εµπορευµάτων, και  
τα νοµοθετικά εµπόδια – και απολαµβά-
νουν µόνο ένα µέρος της δυναµικής της 
παραγωγικότητας τους. Συνδέοντας την 
παγκόσµια εξειδίκευση µε την ανάλυση 
σε βάθος των τοπικών αγορών και τους 
συνεργάτες, και παρέχοντας εξελιγµένες 
αγρονοµικές λύσεις, η συµµαχία φιλοδο-
ξεί να βοηθήσει τους παραγωγούς να συ-
νειδητοποιήσουν τη δυναµική τους, καλ-
λιεργώντας όχι απλά για να επιβιώσουν, 
αλλά κυρίως για να ευηµερούν ως επιχει-

ρήσεις που στοχεύουν 
στην αειφορία.

«Χρειαζόµαστε  µια πα-
γκόσµια σταδιακή αλλα-
γή στην καινοτοµία, συνερ-
γασία και δηµιουργικότητα ώστε 
να βοηθήσουµε τους παραγωγούς σε 
όλο τον κόσµο να παράγουν περισσότε-
ρο υγιεινά, ασφαλή και προσιτά στην τι-
µή τρόφιµα µε ένα περισσότερο βιώσιµο 
τρόπο», είπε ο Liam Condon, Πρόεδρος 
του Τοµέα Crop Science της Bayer, κατά 
την επίσηµη ανακοίνωση της πρωτοβου-
λίας στην Washington. 

«Το Better Life Farming είναι ένα σπου-
δαίο παράδειγµα για το πώς µία συλλο-
γική προσπάθεια και δέσµευση για και-
νοτοµία, αειφορία και κοινωνική ευθύνη 
µπορούν να συµβάλλουν σε µία καλύτε-
ρη ζωή, όχι µόνο για τους παραγωγούς 
µικρής κλίµακας και τις οικογένειές τους, 
αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες τους».

Ένα αρχικά πιλοτικό πρόγραµµα Better 
Life Farming έχει ήδη βοηθήσει πολλούς 
παραγωγούς, όπως τη Ruth Kajuju, µία 
παραγωγό µικρής κλίµακας από την Κέ-
νυα. Χρησιµοποιώντας τώρα βελτιωµένες 
πρακτικές καλλιέργειας και φυτοπροστα-
σίας, η Kajuju είπε ότι είναι σε θέση να 
στείλει στο σχολείο τα παιδιά της και α-
ναµένει να καλλιεργεί περισσότερες καλ-
λιέργειες στα επόµενα χρόνια.

«Ως αποτέλεσµα αυτής της πρωτοβου-
λίας, βλέπω τον εαυτό µου να κάνει µε-
γάλη πρόοδο στα επόµενα τρία χρόνια», 
οραµατίζεται η Kajuju. «Εξελίσσοµαι τό-
σο εγώ προσωπικά όσο και η γη µου. Τώ-
ρα καλλιεργώ 2 εκτάρια, αλλά προβλέπω 
ότι θα είµαι σε θέση να καλλιεργώ µε ε-
πιτυχία πέντε ή και περισσότερα εκτάρια. 
Επίσης, θα βελτιώσω την κοινωνική µου 
κατάσταση και θα είµαι σε καλύτερη θέ-
ση να φροντίσω την οικογένειά µου».

Υψηλή ποιότητα και 
αύξηση εισοδήµατος 
Η συµµαχία φιλοδοξεί να βοηθήσει τη διασφάλιση 
περισσότερο ασφαλούς και θρεπτικής τροφής, µε 
προσιτή τιµή, για τον παγκόσµιο αυξανόµενο πληθυσµό, 
προωθώντας το Στόχο Βιώσιµης Ανάπτυξης των 
Ηνωµένων Εθνών Μηδενική Πείνα επιτυγχάνοντας 
ασφάλεια τροφίµων και βελτιωµένη διατροφή και 
προωθώντας την αειφόρο γεωργία. Η αποτελεσµατική 
χρήση των διαθέσιµων πόρων, όπως νερό, λιπάσµατα 
και ενέργεια, θα ενδυναµώσουν τους παραγωγούς να 
παράγουν καλλιέργειες υψηλότερης ποιότητας, να 
αυξήσουν τα εισοδήµατά τους και να κάνουν τη 
γεωργία ελκυστική για τις µελλοντικές γενιές. «Μέσω 
της πρωτοβουλίας Better Life Farming, µπορούµε 
περαιτέρω να προστατεύσουµε τους παραγωγούς 
µικρής κλίµακας από τους υπάρχοντες κινδύνους όπως 
ξηρασία, χαλάζι, πληµµύρες και αντίξοο καιρό» 
προσθέτει ο Agostino Galvagni, Chief Executive 
Officer της Swiss Re Corporate Solutions.

Με άρδευση ακριβείας και νέες 
εξελιγµένες γεωργικές πρακτικές 
που φέρνει η συµµαχία, οι µικροί 
παραγωγοί µπορούν να αυξήσουν 
σηµαντικά τη σοδειά τους.

Εξατοµικευµένες λύσεις στις 
ειδικές τοπικές και πολιτιστικές 
ανάγκες όσων καλλιεργούν πιο 
λίγα από 2 εκτάρια γης, για να 
βοηθηθούν περίπου 450 εκατ. 
παραγωγοί µικρής κλίµακας.  

Ακριβείας

450 εκατ. 

«Το IFC επιδιώκει να φέρει κοντά 
εκπροσώπους της βιοµηχανίας, 
χρηµατοδότες και τα κανάλια 
αγοράς µαζί µε εκπαίδευση για 
επιχειρηµατικές δεξιότητες και 
αγρονοµικές πρακτικές µέσω µιας 
βιώσιµης και αµοιβαία επωφελής 
σχέσης» λέει ο διευθύνων του IFC 
για τη Μ. Ανατολή, Sérgio Pimenta.

Κανάλια



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Κατακερµατισµό των δικτύων που εµπλέκονται 
στη διακίνηση των πυρηνόκαρπων, χαλάρωση της 
καλλιεργητικής φροντίδας (ειδικά στα επιτραπέ-
ζια ροδάκινα), λάθη στην επιλογή των ποικιλιών 
και αναχρονιστικά µοντέλα φυτεύσεων, καταγρά-
φονται από τους ιθύνοντες στο συγκεκριµένο το-
µέα, τουλάχιστον µε βάση τις κύριες τοποθετήσεις 
οι οποίες έγιναν στη διάρκεια του τριηµέρου της 
Freskon (26-28 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη) και 
ειδικότερα στο παράλληλο συνέδριο του οποίου 
την οργανωτική ευθύνη είχαν τα «Φρουτονέα».

Σταχυολογώντας τις σηµαντικότερες επιση-
µάνσεις των ειδικών επί του θέµατος, θα µπο-
ρούσε να πει κανείς ότι η δουλειά που έχει γί-
νει µέχρι σήµερα δικαιώνει έως ένα βαθµό τους 

καλλιεργητές των συµπύρηνων ροδάκινων, ε-
νώ αντίθετα αφήνει κυριολεκτικά ακάλυπτους 
όλους εκείνους που επέλεξαν τα τελευταία χρό-
νια να κινηθούν δραστήρια στις επιτραπέζιες 
ποικιλίες. Κι αν οι επιπτώσεις από το ρωσικό ε-
µπάργκο αποτελούν την εύκολη δικαιολογία 
για όλα τα απογοητεύσεις που βιώνουν σήµε-
ρα οι παραγωγοί, η βαθύτερη ανάλυση δείχνει 
ότι όλα ξεκινούν από την άναρχη ανάπτυξη της 
καλλιέργειας και την επιπόλαιη επιλογή των 
ποικιλιών και φθάνουν στα δαιδαλώδη δίκτυα 
διακίνησης των προϊόντων που αδυνατούν να 
διαµορφώσουν έναν ενιαίο λόγο στις διεθνείς 
αγορές και να αξιοποιήσουν τα όποια πλεονε-
κτήµατα µπορεί να έχει η εγχώρια παραγωγή.

Σηµειωτέον ότι στην Ισπανία, τον τελευ-
ταίο λόγο στη διακίνηση των πυρηνόκαρ-
πων έχουν 4 Κοινοπραξίες, ενώ στις ΗΠΑ η 

αντίστοιχη ευθύνη µοιράζεται ανάµεσα σε 
6 µεγάλα σχήµατα. Στην Ελλάδα αν θελή-
σει κανείς να καταγράψει τον τρόπο µε τον 
οποίο «φεύγουν» τα νωπά προϊόντα αυτής 
της κατηγορίας για να αναζητήσουν την τύ-
χη τους στη διεθνή αγορά, θα δούµε ότι δρα-
στηριοποιούνται περισσότερες από 100 ε-
πιχειρήσεις και πολλαπλάσιος αριθµός µε-
σαζόντων, µε τους οποίους καλείται να συ-
νοµιλεί ο κάθε παραγωγός.

Έτσι, µε εξαίρεση την συστηµατική προσπάθεια 
η οποία γίνεται εδώ και χρόνια από τον ΑΣΕΠΟΠ 
Βελβεντού και δευτερευόντως από τον ΑΣΕΠΟΠ 
Τυρνάβου, τα περισσότερα από τα συλλογικά σχή-
µατα στο επιτραπέζιο ροδάκινου παραµένουν ε-
ξόχως αναχρονιστικά, ενώ αδύναµη είναι η δρα-
στηριότητα που δύνανται να παρουσιάσουν και 
οι ιδιωτικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου.  

Οι αδυναμίες υπάρχουν  
αλλά η χρονιά μοιάζει καλή
Αδήριτη ανάγκη η συγκέντρωση της διακίνησης των πυρηνόκαρπων σε λίγα σχήματα

Πολλοί οι µεσάζοντες
Στην Ελλάδα όσον αφορά τη 

διακίνηση των πυρηνόκαρπων 
δραστηριοποιούνται 
περισσότερες από 

100 επιχειρήσεις και 
πολλαπλάσιος αριθµός 

µεσαζόντων, µε τους οποίους 
καλείται να συνοµιλεί ο κάθε 

παραγωγός
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Κανάλι για εξαγωγές 
ανοίγει στην ελληνική
παραγωγή η μείωση 
σε Ισπανία και Ιταλία 
Βάσει δηλώσεων ΟΣΔΕ υπάρχουν 228.000 στρέμματα με επιτραπέζια 
ροδάκινα και νεκταρίνια σε όλα τα παραγωγικά κέντρα της χώρας

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στη σαθρή εικόνα µε τα αναχρονιστι-
κά συλλογικά σχήµατα και την αδύνα-
µη δραστηριότητα των ιδιωτών εξαγω-
γέων, έρχεται να προστεθεί και το πρό-
βληµα που ανακύπτει από το ρωσικό 
εµπάργκο, το οποίο, αντί να διευκολύ-
νει την ανασυγκρότηση στις τάξεις των 
διακινητών, εξέθρεψε το ευκαιριακό ε-
µπόριο και τη µαύρη αγορά, ειδικά από 
τη στιγµή που τα προϊόντα για να φθά-
σουν τελικά και στη Ρωσία, καλούνται 
να ακολουθήσουν περίεργα µονοπάτια. 

Με τον καιρό, οι χαµηλές πτήσεις των 
τιµών παραγωγού σε επιτραπέζια ροδά-
κινα και νεκταρίνια έφεραν µιζέρια και 
στην καλλιεργητική φροντίδα, στοιχείο 
το οποίο αποτυπώνεται µε σαφήνεια 
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρ-
πών και στις αποδόσεις των οπωρώνων. 

Γιώργος Kάντζιος από τον ΑΣΕΠΟΠ 
Βελβεντού, Χρήστος Γεωργίου από τον 
ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου, Χρήστος Γιαννακά-
κης από τη Venus, ∆ηµήτρης Χαµπίδης 
από την Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσα-
λονίκης, Τάκης Ορφανός από τα Φρου-
τονέα και Αθανάσιος Μολασιώτης από 
το Τµήµα Γεωπονίας του ΑΠΘ, δίνουν 
µια βασική ιδέα της κατάστασης που α-
ναµένεται να διαµορφωθεί στην εγχώ-
ρια και διεθνή αγορά πυρηνόκαρπων 
τους επόµενους µήνες και καταθέτουν 
προτάσεις µε βάση τις οποίες µπορεί να 
αναµένεται βελτίωση της κατάστασης. 

Πρώιµη σοδειά περιµένει Ελλάδα
Κανονική παραγωγή, µε πρωιµότητα 

λίγων ηµερών και αρκετά µεγάλες δια-
κυµάνσεις στην ποιότητα, που θα παί-
ξουν το ρόλο τους στην τελική τιµή πα-
ραγωγού, προοιωνίζεται η φετινή καλλι-
εργητική σεζόν για τα ελληνικά επιτρα-
πέζια ροδάκινα και νεκταρίνια, ενώ την 
ίδια στιγµή η Ισπανία αναµένει πτώση 
στο 15%-20% και η Ιταλία λίγο λιγότερη.

Το συµπέρασµα προέκυψε σε συζήτη-
ση σχετικά µε τις εκτιµήσεις για τη νέα 
εµπορική περίοδο στα εγχώρια πυρηνό-
καρπα και τις αντίστοιχες τάσεις στην Ευ-
ρώπη, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
της 4ης διεθνούς έκθεσης «Freskon».

«Με βάση τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, υπάρ-
χουν, συνολικά, 228.000 στρέµµατα 

µε επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρί-
νια σε όλα τα παραγωγικά κέντρα της 
χώρας» είπε χαρακτηριστικά ο πρόε-
δρος της Κοινοπραξίας Οµάδων Παρα-
γωγών νοµού Ηµαθίας, Χρήστος Γιαν-
νακάκης, διευκρινίζοντας ότι ο κύριος 
πυρήνας της καλλιέργειας είναι στην 
Κεντρική Μακεδονία.

Από τα στατιστικά στοιχεία που παρέ-
θεσε προκύπτει πως η Ηµαθία έχει τις 
περισσότερες εκτάσεις µε επιτραπέζια 
ροδάκινα, καλύπτοντας µια επιφάνεια 
78.500 στρεµµάτων κι αµέσως µετά α-
κολουθούν η Πέλλα µε 53.500 στρέµ-
µατα, η Λάρισα µε 9.300 στρέµµατα, η 
Κοζάνη µε 6.900 στρέµµατα, η Αργο-
λίδα µε 1.500 στρέµµατα, κατά τεκµή-
ριο πρώιµες ποικιλίες, η Πιερία µε 709 
στρέµµατα, η Κορινθία µε 945 στρέµ-
µατα και η Καβάλα µε 798 στρέµµατα.

Ανάλογη κατάταξη υπάρχει και στα νε-
κταρίνια µε την Ηµαθία να ηγείται έχο-
ντας φυτείες σε έκταση 32.000 στρεµµά-
των κι ακολουθούν οι Πέλλα µε 30.700 
στρ., Λάρισα µε 5.500 στρ., Κοζάνη µε 
1.945 στρ., η Αργολίδα µε 1.291 στρ., η 
Πιερία µε 773 στρ., η Κορινθία µε 454 
στρ., κι η Καβάλα µε 250 στρέµµατα.

Όσον αφορά τους ανταγωνιστές της 
Ελλάδας από τη Νότια Ευρώπη, η Ισπα-
νία, που παραδοσιακά παράγει περί τους 
1,5 εκατ. τόνους επιτραπέζια ροδάκινα κι 
εξάγει πάνω από 1 εκατ. τόνους, εκτιµά-
ται ότι έχει υποστεί ζηµιά περί το 15-20%, 
κυρίως στις νότιες περιοχές (σ. σ. Μούρ-
θια), που σηµαίνει πως η σοδειά της θα 
είναι µειωµένη κατά 300.000 τόνους.

Στα περσινά επίπεδα αναµένε-
ται να κυµανθεί η προσδοκώµε-
νη φετινή παραγωγή επιτραπέ-
ζιων ροδάκινων και νεκταρινιών 
στην περιοχή της Κεντρικής Μα-
κεδονίας, υπό την προϋπόθεση 
πως µέχρι την έναρξη της συ-
γκοµιδής δεν θα υπάρξουν ζη-
µίες. «Αν υποθέσουµε ότι από 
τα 228.000 στρέµµατα πανελλα-
δικά τα 176.000 στρέµµατα είναι 
πλήρως παραγωγικά και γνωρί-
ζοντας ότι η µέση στρεµµατική α-
πόδοση κυµαίνεται στους 1,8 –2 
τόνους το στρέµµα, είναι εύκολο 
να υπολογίσουµε την αναµενό-
µενη παραγωγή», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο Χρήστος Γιαννακά-
κης, προσθέτοντας πως σε Πέλλα 
και Ηµαθία, η έναρξη της συγκο-
µιδής αναµένεται τέλος Μαΐου.

Παρόµοια εικόνα, για παραγω-

γή που θα κυµανθεί λίγο πάνω– 
λίγο κάτω από τους περσινούς ό-
γκους, παρουσίασε κι ο εµπορι-
κός διευθυντής του ΑΣΕΠΟΠ Βελ-
βεντού, Γιώργος Κάντζιος για τη 
∆υτική Μακεδονία. «Στην περιοχή 
του νοµού Κοζάνης, στα επιτραπέ-
ζια ροδάκινα η φετινή παραγωγή 
αναµένεται περίπου 12.500 τόνοι, 
ενώ άλλοι σχεδόν 6.000 τόνοι θα 
είναι τα νεκταρίνια». 

Αντίστοιχα στη Φλώρινα η ανα-
µενόµενη παραγωγή στο επιτραπέ-
ζιο ροδάκινο είναι στους 3.800 τό-
νους και στο νεκταρίνι στους 1.350 
τόνους», ανέφερε ο οµιλητής και 
πρόσθεσε πως «συνολικά στη ∆υ-
τική Μακεδονία αναµένουµε πε-
ρί τους 16.300 τόνους ροδάκινο, 
όσο δηλαδή και πέρυσι και περί-
που 7.350 τόνους νεκταρίνι, που 
σηµαίνει µια αύξηση 10% από το 

Αύξηση 10% στα νεκταρίνια 
περιμένει η Δυτική Μακεδονία

Στην Ιταλία η παραγωγή κυµαίνεται 
στους 1,3 εκατ. τόνους και οι εξαγωγές 
υποχώρησαν στους 360.000 τόνους.

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ 2018 (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
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γή που θα κυµανθεί λίγο πάνω– 
λίγο κάτω από τους περσινούς ό-
γκους, παρουσίασε κι ο εµπορι-
κός διευθυντής του ΑΣΕΠΟΠ Βελ-
βεντού, Γιώργος Κάντζιος για τη 
∆υτική Μακεδονία. «Στην περιοχή 
του νοµού Κοζάνης, στα επιτραπέ-
ζια ροδάκινα η φετινή παραγωγή 
αναµένεται περίπου 12.500 τόνοι, 
ενώ άλλοι σχεδόν 6.000 τόνοι θα 
είναι τα νεκταρίνια». 

Αντίστοιχα στη Φλώρινα η ανα-
µενόµενη παραγωγή στο επιτραπέ-
ζιο ροδάκινο είναι στους 3.800 τό-
νους και στο νεκταρίνι στους 1.350 
τόνους», ανέφερε ο οµιλητής και 
πρόσθεσε πως «συνολικά στη ∆υ-
τική Μακεδονία αναµένουµε πε-
ρί τους 16.300 τόνους ροδάκινο, 
όσο δηλαδή και πέρυσι και περί-
που 7.350 τόνους νεκταρίνι, που 
σηµαίνει µια αύξηση 10% από το 

2017». Ανέφερε επίσης πως µέ-
χρι στιγµής η παραγωγή εξελίσ-
σεται χωρίς προβλήµατα και φαί-
νεται πως ποιοτικά θα είναι καλύ-
τερη έναντι της περσινής, αλλά και 
πιο  πρώιµη 5-7 ηµέρες.

Χωρίς µεγάλες διακυµάνσεις 
από το 2017 προβλέπεται και στη 
Θεσσαλία η παραγωγή, σύµφωνα 
µε τον εµπορικό διευθυντή του Α-
ΣΕΠΟΠ Τυρνάβου, Χρήστο Γεωρ-
γίου, ο οποίος εκτίµησε πως στην 
περιοχή υπολογίζεται να συγκοµι-
στούν περί τους 15.000 τόνους επι-
τραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια.

Σύµφωνα µε τον Παναγιώτη 
Ορφανό εκδότη του περιοδικού 
«Φρουτονέα», η παραγωγή στην 
Πελοπόννησο θα είναι ελαφρώς 
πρώιµη και ο όγκος της θα κυµαν-
θεί στους περίπου 5.000 τόνους 
ροδάκινα και νεκταρίνια. 

Αύξηση 10% στα νεκταρίνια 
περιμένει η Δυτική Μακεδονία

Στα ίδια στην Κοζάνη
 «Στην Κοζάνη, η φετινή 
παραγωγή επιτραπέζιου 
ροδάκινου αναµένεται 

περί τους 12.500 τόνους 
και στους 6.000 τόνους 

τα νεκταρίνια», σύµφωνα 
µε τον εµπορικό διευθυντή 
του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, 

Γιώργο Κάντζιο 

Λιγότερο βερίκοκο 
11% στην Ελλάδα
Μείωση 18% από πέρυσι 
στην παραγωγή του 
ευρωπαϊκού βερίκοκου 
δείχνουν τα πρώτα 
στοιχεία. Στους 79.800 
τόνους εκτιµάται η 
ελληνική παραγωγή, ενώ 
στους 558.000 τόνους 
υπολογίζεται η συνολική 
παραγωγή της Ευρώπης. 
Οι εκτιµήσεις βάζουν τη 
φετινή απόδοση πάνω 
από τον µέσο όρο της 
πενταετίας 2012-2016 
κατά 8%, αλλά σαφώς 
πολύ πιο κάτω από την 
περσινή, κατά 121.722 
τόνους. Οι 680.000 
τόνοι του 2017 
αποτελούν απόδοση 
ρεκόρ για τα βερίκοκα. 
Οι αυξηµένες αυτές 
ποσότητες «χτύπησαν» 
άµεσα την αγορά, 
οδηγώντας στη µάλλον 
χειρότερη χρονιά των 
τελευταίων 2 δεκαετιών 
σχετικά µε την τιµή 
παραγωγού. Η παγωνιά, 
το κρύο και οι βροχές 
Φεβρουαρίου και 
Μαρτίου έπαιξαν το ρόλο 
τους και θα επηρεάσουν 
αρνητικά την παραγωγή, 
ενώ ίσως θα έπρεπε να 
λάβει κανείς υπ όψιν 
του και το φαινόµενο της 
φυσικής εναλλαγής που 
«ενεργοποιήθηκε» µετά 
από µια χρονιά σαν την 
προηγούµενη.

«Από τη στιγµή που το στήσιµο κυ-
µαίνεται στους περίπου 3 τόνους το 
στρέµµα, η προσδοκώµενη παραγω-
γή στο συµπύρηνο ροδάκινο φέτος, 
αναµένεται σηµαντική», παρατήρη-
σε ο επικεφαλής της Κοινοπραξίας 
Οµάδων Παραγωγών νοµού Ηµαθί-
ας, Χρήστος Γιαννακάκης. 

Σύµφωνα µε τον έµπειρο συνεται-
ριστή, εφόσον η καλλιεργητική πε-
ρίοδος συνεχίσει να εξελίσσεται χω-
ρίς ιδιαίτερα προβλήµατα µέχρι την 
έναρξη της συγκοµιστικής περιόδου, 
στις αρχές Ιουλίου, οι εκτάσεις από 
τις οποίες αναµένεται παραγωγή κα-
λύπτουν επιφάνεια 182.000 στρεµ-
µάτων, βάσει στοιχείων από τις δη-
λώσεις ΟΣ∆Ε του 2017. 

Όπως ο ίδιος είπε, στο συµπύρη-
νο ροδάκινο η καλλιέργεια εστιά-
ζεται κυρίως στην περιοχή της Πέλ-
λας, όπου καλλιεργούνται περί τα 
86.000 στρέµµα και έπεται η Ηµα-
θία µε 60.000 στρέµµατα. Στην τρί-
τη θέση της λίστας κατατάσσεται η 
Φλώρινα µε γύρω στα 7.000 στρέµ-
µατα και ακολουθούν η Λάρισα µε 
6.300 στρέµµατα, η Πιερία µε 399 
στρέµµατα, η Ξάνθη µε 115 στρέµ-
µατα, η Καβάλα µε 87 στρέµµατα, το 
Κιλκίς µε 82 στρέµµατα και η Θεσ-
σαλονίκη µε 57 στρέµµατα.

Στη Φλώρινα, ειδικότερα, όπως α-
νέφερε ο Γιώργος Κάντζιος από τον 
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, αναµένεται να 
συγκοµιστούν περί τους 20.000 τό-
νους συµπύρηνου ροδάκινου, όγκος 
αυξηµένος κατά περίπου 8% σε σχέ-
ση µε πέρυσι, ενώ στη Λάρισα, βά-
σει εκτιµήσεων του Χρήστου Γεωρ-
γίου, από τον ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου 
«πάµε για περίπου 12.000 τόνους».

Ανάγκη για αναδιάρθρωση
Με αυτές τις εκτάσεις και τις ανα-

µενόµενες στρεµµατικές αποδόσεις, 
η καλλιέργεια φαίνεται ότι έχει υ-
περβεί τις δυνατότητες απορρόφη-
σης της κονσερβοποιίας και της χυ-
µοποίησης και υπό αυτή την έννοια 
είναι αναγκαίο να σταµατήσουν οι 
νέες φυτεύσεις, είπε ο κ. Γιαννακά-

κης. «Η κονσερβοποιία ό,τι περισ-
σότερο από 300.000 τόνους, απλώς 
δεν θα µπορεί να το σηκώσει, ενώ 
και η χυµοποίηση, που συνήθως 
απορροφά γύρω στους 40.000 τό-
νους δεν στέλνει ελπιδοφόρα µη-
νύµατα, διότι οι αποθήκες είναι ή-
δη γεµάτες και ο κλάδος δεν έχει 
δυνατότητες να πάρει πρόσθετες 
ποσότητες. Πέραν αυτού, µε 6 λε-
πτά το κιλό που πλήρωσε η βιοµη-
χανία και µε το κόστος στα 16 λε-
πτά το κιλό, δεν αξίζει τον κόπο να 
παράξεις για χυµοποίηση» ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά. 

Προειδοποίησε δε πως «αν συ-
νεχιστούν οι ανεξέλεγκτες φυτεύ-
σεις θα οδηγηθούµε νοµοτελειακά 
σε κακά αποτελέσµατα», προσθέτο-
ντας ότι «ίσως πρέπει να δούµε και 
τη συµβολαιακή σχέση της καλλι-
έργειας και να µην έχουµε πλεο-
νασµατικές ποσότητες, οι οποίες α-
ποδεδειγµένα είναι καταστροφικές 
για την τιµή του προϊόντος, προκα-
λώντας πρόβληµα και στον παρα-
γωγό, όσο και στις βιοµηχανίες».

Σε πλεονεκτικότερη θέση
τα συμπύρηνα ροδάκινα   

Με αυτές τις εκτάσεις και τις αναµενόµενες στρεµµατικές αποδόσεις, η 
καλλιέργεια φαίνεται ότι έχει υπερβεί τις δυνατότητες απορρόφησης της 
κονσερβοποιίας, υποστήριξε ο Χρήστος Γιαννακάκης της Venus. 

8%
Στη Φλώρινα αναµένεται να 
συγκοµιστούν περί τους 
20.000 τόνους συµπύρηνου 
ροδάκινου φέτος, όγκος ο 
οποίος είναι αυξηµένος κατά 
περίπου 8% από πέρυσι. 

300.000 
τόνοι 
Η κονσερβοποιία ποσότητες 
πάνω από 300.000 τόνους, 
απλώς δεν θα µπορεί να τις 
«σηκώσει», ενώ και η 
χυµοποίηση, που συνήθως 
απορροφά γύρω στους 
40.000 τόνους δεν στέλνει 
ελπιδοφόρα µηνύµατα, διότι οι 
αποθήκες είναι ήδη γεµάτες. 

Στους 15.000 
τόνους η Θεσσαλία
Στη Θεσσαλία υπολογί-
ζεται να συγκοµιστούν 

περί τους 15.000 τόνους 
επιτραπέζια ροδάκινα 
και νεκταρίνια, εκτιµά 

ο εµπορικός διευθυντής 
του ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου, 

Χρήστος Γεωργίου
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∆εν έχει προηγούµενο το «σήριαλ» του ε-
µπαιγµού που ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης συνεχίζει απτόητος κοντά δέ-
κα µήνες τώρα, σε βάρος των ροδακινο-
παραγωγών που καταστράφηκαν από τις 
βροχοπτώσεις του περασµένου Ιουλίου, 
αναφέρει σε αιχµηρή ανακοίνωσή του ο 
βουλευτής και πρώην υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασµάνης.

Η απάντηση Καρασµάνη έρχεται στις 
δηλώσεις του υπουργού Βαγγέλη Απο-
στόλου για «ολοκλήρωση των διασταυ-
ρωτικών ελέγχων περί τα τέλη Μαΐου θα 
πρέπει να περιµένουν οι ροδακινοπαρα-
γωγοί, που επλήγησαν από τις βροχές Ι-
ουλίου 2017, για να αποζηµιωθούν». Ό-
πως ανέφερε ο υπουργός µετά από πρό-
σφατη συνάντησή του µε βουλευτές Η-
µαθίας και Πέλλας, «οι πληρωµές θα γί-
νουν άµεσα, αλλά µετά τους διασταυρω-
τικούς ελέγχους, που αναµένεται να ολο-
κληρωθούν στα τέλη Μαΐου. Επίσης, ότι 
για την απώλεια του εισοδήµατος της συ-
γκεκριµένης περιόδου, εφόσον υπάρχει 
σχετική τεκµηρίωση, θα εξαντληθεί κάθε 
δυνατότητα κάλυψής της».

Αιχµηρός από την πλευρά του ο βου-
λευτής Γιώργος Καρασµάνης απαντά στον 
κ. Αποστόλου ότι «τα ψέµατα τέλειωσαν, 
τα παραµύθια σας δεν περνάνε πια, απο-
ζηµιώστε τους τώρα για τις περσινές βρο-
χές και το εµπάργκο» και περιγράφει την 
κατάσταση γλαφυρά ως εξής: 

«Αφού µέχρι τον Οκτώβρη τους παραµύ-
θιαζε µε το περιβόητο… «θετικό πόρισµα» 
της Επιτροπής του, το οποίο «θα» εφάρµο-
ζε και τους διαβεβαίωνε ότι «θα» τους α-
ποζηµιώσει…. Αφού τον Γενάρη σε συνέ-
ντευξή του στην ΕΡΤ είπε το αµίµητο ότι οι 
βροχές του Ιουλίου έπληξαν τα ροδάκινα 
πάνω στην ανθοφορία και την καρπόδε-
ση – ενώ ήταν περίοδος συγκοµιδής (κο-
τζάµ υπουργός… χαµένος στη µετάφρα-
ση)!... Στη συνέχεια τι έκανε;

Στη συνέχεια πέταξε το «µπαλάκι» στους 
(αναρµόδιους µε το αντικείµενο) συνεται-

ρισµούς, για να κάνουν… εκτιµήσεις και 
να µαζεύουν δηλώσεις! ∆ηλαδή, σε παγκό-
σµια πρωτοτυπία, κατήργησε τον ασφαλι-
στικό φορέα ΕΛΓΑ – τον οποίο πληρώνουν 
οι αγρότες – και ανέθεσε το ασφαλιστικό έρ-
γο του Οργανισµού στους Συνεταιρισµούς!

∆υστυχώς, ο κύριος Αποστόλου, έχει 
πει τόσα πολλά, συνειδητά ανεφάρµοστα, 
έχει δώσει τόσες υποσχέσεις, εν γνώσει 
του ότι δεν µπορεί να ανταποκριθεί, έχει 
πλέον αυτοπαγιδευθεί  χωρίς δυνατότη-
τα διεξόδου και, σήµερα, µπροστά στην 
ογκούµενη οργή των ροδακινοπαραγω-
γών, έρχεται µε µια δήλωση για να µας 
πει τί; Ότι «οι πληρωµές θα γίνουν άµε-
σα, αλλά µετά τους διασταυρωτικούς ε-
λέγχους που αναµένεται να ολοκληρω-
θούν µέχρι το τέλος Μαΐου».

Ποιος ή ποιοι θα κάνουν τους διασταυ-
ρωτικούς ελέγχους, αφού ο ΕΛΓΑ έχει εξαι-

ρεθεί από τις εκτιµήσεις για τις συγκεκριµέ-
νες ζηµιές, δεν µας λέει ο κύριος υπουργός.

Ακολουθεί όµως και δεύτερη πρόταση 
που λέει ότι: «…για την απώλεια του εισο-
δήµατος της συγκεκριµένης περιόδου, ε-
φόσον υπάρξει σχετική τεκµηρίωση, θα ε-
ξαντληθεί κάθε δυνατότητα κάλυψής της»!

Εµφανέστατα, η δεύτερη πρόταση αναι-
ρεί την πρώτη – δηλαδή τη «διαβεβαίωση» 
ότι οι πληρωµές θα γίνουν άµεσα – αφού 
δεν εξηγεί για ποια «τεκµηρίωση» µιλάει! 
Όπως ο κύριος Αποστόλου, δεν µας λέει α-
πό πού θα πάρει τα λεφτά για τις αποζηµι-
ώσεις, δεδοµένου ότι κατά τον ΕΛΓΑ, όλη η 
διαδικασία αυτή είναι παράτυπη.

Εδώ έχουµε αµείλικτα ερωτήµατα που α-
παιτούν άµεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις. 
Τις οποίες δεν έχει. Και το µόνο που θέλει 
να πετύχει, µέσα  στα «κουλουβάχατα» που 
έχει κάνει, είναι να κερδίσει πάλι χρόνο».

Ακόμα οι αποζημιώσεις του Ιουλίου 2017  
Ένα μήνα πριν τη νέα συγκομιδή, οι καλλιεργητές περιμένουν την πληρωμή για τις περσινές βροχές

Τέλος Μαΐου
Οι πληρωµές θα 
γίνουν άµεσα, 

αλλά µετά τους 
διασταυρωτικούς 

ελέγχους που 
αναµένεται να 
ολοκληρωθούν 
µέχρι το τέλος 

Μαΐου, ανακοίνωσε 
ο υπουργός 

Β. Αποστόλου

Σε ρόλο ΕΛΓΑ
Αναρµόδιους µε 
το αντικείµενο 

χαρακτηρίζει τους 
συνεταιρισµούς ο 

Καρασµάνης, για να 
κάνουν εκτιµήσεις 
και να µαζεύουν 

δηλώσεις, κάτι που 
ουσιαστικά καταργεί 

τον ΕΛΓΑ

Χαλάζι «χτύπησε» 28.000 στρέµµατα µε πυρηνόκαρπα στη Μούρθια

Ισχυρές βροχές και χαλάζι κατέστρεψαν 2.800 εκτάρια µε ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια και άλλα πυρηνόκαρπα σε αρκετές περιοχές της 
ευρύτερης περιφέρειας της Μούρθια. Σηµαντικές ζηµιές σηµειώθηκαν σε µέρη όπως το Βέγκα Μέντια και η κοιλάδα Ρικότε. Οι βροχές, 
συνοδευόµενες από χαλάζι, κράτησαν ολόκληρο το απόγευµα της Παρασκευής 27 Απριλίου επηρεάζοντας σηµαντικά τις καλλιέργειες. Ο 
πρόσφατα διορισµένος Σύµβουλος Νερού, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Μιγκέλ Άνγκελ ντελ Αµόρ, επισκέφτηκε την περιοχή και 
δήλωσε: «Μετά από τις πρώτες εκτιµήσεις, υπολογίζεται ότι περίπου 2.800 εκτάρια καταστράφηκαν, µε τη ζηµιά στα βερίκοκα να 
υπολογίζεται περί του 5.000 τόνους». Ο ίδιος δήλωσε στους καλλιεργητές ότι θα έχουν τη στήριξη της τοπικής κυβέρνησης. 
Από την κακοκαιρία επηρεάστηκαν πιο πολύ ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια, αµπέλια, ροδάκινα παραγκουάγιο και επιτραπέζια σταφύλια, 
κυρίως στους δήµους Ούλεα, Φορτούνα και Μολίνα ντε Σεγκούρα, όπως επίσης και σε µερικές περιοχής της Χουµίγια και της Σαντοµέρα. Ο 
Ντελ Αµόρ υπογράµµισε ότι εµπειρογνώµονες του Περιφερειακού Συµβουλίου ξεκίνησαν αµέσως, σε συνεργασία µε τους αγρότες που 
υπέστησαν καταστροφές, τις απαραίτητες διεργασίες προκειµένου να έχουν µια πλήρη και ακριβή εκτίµηση της ζηµιάς κατά το συντοµότερο 
δυνατόν. Σηµειωτέον ότι η κακοκαιρία κατέστρεψε ακόµα φύλλα και κλαδιά, όπως και φρούτα, τα οποία θα κατευθυνθούν στο χυµό.

Τα ψέµατα τελείωσαν,
λέει ο Καρασµάνης

Αυτή τη φορά δεν θα τα 
καταφέρει! Οι καταστροφές από 
τις περσινές καλοκαιρινές βροχές, 
ήταν ένα θέµα που µόνος του το 
έκανε µαντάρα. Ένα ζήτηµα που 
θα έπρεπε να έχει λυθεί µέσα στα 
πρώτα 24ωρα, µε την εφαρµογή 
του κανονισµού του ΕΛΓΑ που 
ορίζει ρητά ότι, από Μάη µέχρι 
Νοέµβρη οι βροχές καλύπτονται 
ασφαλιστικά! Έχει µια τελευταία 
ευκαιρία: Να εφαρµόσει αυτά που 
του έχω προτείνει και δηλαδή 
άµεσα τον Κανονισµό του ΕΛΓΑ 
που τα καλύπτει όλα! Επιτέλους, να 
λάβει υπόψη του και τις εξαιρετικά 
δύσκολες ώρες που περνάνε οι 
ροδακινοπαραγωγοί…  Ότι το 2017 
ήταν η χειρότερη χρονιά τους – µε 
δεδοµένο και το µπάχαλο που 
επίσης ο ίδιος έχει καταφέρει να 
κάνει και µε τα στοιχεία του 
φακέλου για τις ζηµιές από το 
ρώσικο εµπάργκο που απερρίφθη 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε ένα µήνα, µπαίνουµε στη νέα 
συγκοµιδή. Οι άνθρωποι αυτοί, 
προσπαθούν να µαζέψουν τα 
κοµµάτια τους και να επιβιώσουν 
και ο κ. Αποστόλου συνεχίζει την 
εξοργιστική πρακτική της 
παραπλάνησης και της ωµής 
κοροϊδίας! 

O βουλευτής και 
πρώην υπουργός 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
Γιώργος 
Καρασµάνης.


