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Πονάνε τους αγρότες 
τα 16 λεπτά στο σκληρό  
Οι φανταχτερές ηµερίδες για την ΚΑΠ 
και τα Προγράµµατα δεν κρύβουν τη 
σηµερινή φτώχεια στη γεωργία. σελ. 42

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 07/06

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

222
188

90,95
2,75

229
179

80,74
3,01

235
177

77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

14/06

222
188

93,81
2,78

 

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

225
182
84,76
2,93

ΑΤΑΚ, παραποιήσεις και όμορα 
βράζουν στο ίδιο καζάνι του ΟΣΔΕ  
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων έληξε, όμως τα «μαγειρέματα» μόλις τώρα αρχίζουν 

σελ. 10-11

Ακόµα και το σενάριο για ανώτατο ατοµικό όριο ενισχύσεων 
στα 20.000 ευρώ, ξαναζεσταίνει η πρόταση κανονισµού της 
Κοµισιόν για την ΚΑΠ που θα ισχύσει έως το 2027. σελ. 4-6

Λάστιχο τα δικαιώµατα µε τη νέα ΚΑΠ 2021-27   
ΣABBATO: Τύχωνος επ. Αµαθούντος  Μήνας 6ος, Εβδ. 24η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:02 - ∆ύση 20:50 ΣΕΛΗΝΗ: 3 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος

ΕΝΘΕΤΟ el

Ο αιρετικός Π. Κόκκαλης   
και τα οικοσυστήµατα    
Από το ελαιόλαδο στο κρασί 
κι απ' το λιµάνι στο χωράφι, 
ο Πετράν και η «Γη». σελ. 50 
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Ο αιρετικός Π. Κόκκαλης   
και τα οικοσυστήµατα    
Από το ελαιόλαδο στο κρασί 
κι απ' το λιµάνι στο χωράφι, 

σελ. 50 
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ATZENTA

Οι Έλληνες αγρότες θα πρέπει να είναι ιδι-
αίτερα ανήσυχοι για τις εξελίξεις που 
συνδέονται µε την Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική. Επί της ουσίας, τα χρήµατα που 
θα διατεθούν για την περίοδο 2021-
2027 όχι µόνο θα είναι πολύ λιγότερα, 
αλλά και θα δοθούν µε τελείως διαφο-
ρετικό τρόπο σε σχέση µε τα ισχύοντα 
µέχρι σήµερα. 

Σε µια παρακινδυνευµένη ερµηνεία της ε-
πίσηµης πρότασης της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, θα µπορούσε να πει κανείς 
ότι οι Βρυξέλλες, βλέποντας τη δραµα-
τική συρρίκνωση των διαθέσιµων πό-
ρων για τη νέα ΚΑΠ, κάνουν ό,τι µπο-
ρούν για να θολώσουν τα νερά, παρέ-
χοντας µεγάλες ελευθερίες στα κρά-
τη- µέλη, όσον αφορά στον καθορισµό 
των προϋποθέσεων µε τις οποίες θα χο-
ρηγούνται από δω και µπρος οι ενισχύ-
σεις. Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλου-
θες δύο παράγραφοι του Άρθρου 18 
στην πρόταση της Επιτροπής στις οποί-
ες αναφέρονται επί λέξει τα εξής:     

Άρθρο 18 
Ποσό στήριξης ανά εκτάριο 
1.Η ενίσχυση καταβάλλεται ως ενιαίο ποσό α-

νά εκτάριο εκτός εάν τα κράτη µέλη απο-
φασίσουν να χορηγήσουν τη βασική ει-
σοδηµατική στήριξη βάσει των δικαιω-
µάτων ενίσχυσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 19. 

2.Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν 
να διαφοροποιήσουν το ποσό της βασι-
κής εισοδηµατικής στήριξης ανά εκτάριο 
µεταξύ των διαφόρων οµάδων περιοχών 
που αντιµετωπίζουν παρόµοιες κοινωνι-
κοοικονοµικές ή αγρονοµικές συνθήκες.

Από τα παραπάνω καθίστανται σαφή δύο 
πράγµατα:

Πρώτον, αν τα κράτη – µέλη επιθυµούν µεγα-
λύτερη ενίσχυση των αγροτών τους, τό-
τε δεν έχουν παρά να βάλουν το χέρι στη 
τσέπη και να πληρώσουν από εθνικούς 
πόρους τη διαφορά.

∆εύτερον, οι µέχρι σήµερα προϋποθέσεις κα-
ταβολής των άµεσων ενισχύσεων δεν εί-
ναι δεσµευτικές, αντίθετα, το κάθε κρά-
τος – µέλος έχει τη δυνατότητα να δια-
µορφώσει κατά το δοκούν τους δικούς 
τους κανόνες. 

Τι σηµαίνουν όλα αυτά; 
Πρώτον, ότι οι έχοντες την οικονοµική δυνα-

τότητα να στηρίξουν περαιτέρω την γε-
ωργία τους θα το κάνουν µε όλη τους 
την άνεση, ενώ οι υπόλοιποι θα περιο-
ρισθούν στα «ψίχουλα» των κοινοτικών 
κονδυλίων. 

∆εύτερον, ότι χώρες οι οποίες έχουν τη δυνα-
τότητα να οργανώσουν κατάλληλα ένα 
πλαίσιο πολιτικής που θα διευκολύνει 
την αγροτική ανάπτυξη θα το κάνουν, ε-
νώ, χώρες όπως η Ελλάδα θα βασανίζο-
νται να µετατρέψουν τα χρήµατα σε πα-
ροχές και τις πολιτικές σε ψήφους, αδια-
φορώντας για την ανάπτυξη. 

Agrenda

EDITORIAL
Λείπουν τα λεφτά 
και η οργάνωση

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,18257

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,53270 

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,16318 

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88064

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
130,06000

• Το επώνυµο ελαιόλαδο να πάει 100 
τόνους στόχος ∆ιεπαγγελµατικής σελ. 40 
• Με 38 εκατ. ευρώ η προκήρυξη της 
δράσης για Αυτόχθονες Φυλές σελ. 18

• Επενδύτικό πλάνο 20 εκατ. ευρώ για την 
πενταετία θα «τρέξει» η Πίνδος σελ. 11
• Γλιτώνουν φόρο και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, 
µε εγκύκλιο για αγροτικό εισόδηµα σελ. 25

• Προσδοκίες για τιµή στο σκληρό γεννούν οι 
βροχές σε Ιταλία, Γαλλία σελ. 35, 42, 43
• Με 10 λεπτά κάτω από πέρυσι αγοράζει 
φέτος η Ένωση Νάξου την πατάτα σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μέχρι 15 λεπτά δίνει το εµπόριο στο κριθάρι της Βόρειας Ελλάδας 
για ζωοτροφή, ενώ και το βυνοποιήσιµο έχασε φέτος µισό λεπτό. 
Τιµή ως τα 18 λεπτά δίνει στο χέρι το εµπόριο αυτές τις µέρες για 
το σκληρό σιτάρι, ενώ τα συµβολαιοποιηµένα πιάνουν τα 20 λεπτά. 
Την ίδια ώρα, η Ευρώπη κερδίζει αγορές που παραδοσιακά ανήκαν 
στις ΗΠΑ, ενώ συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιµές στο 
σιτάρι, που φτάνουν στα 210 δολάρια ο τόνος.

Το πράσινο σκουλήκι
Το πράσινο σκουλήκι θεωρείται ο 
σηµαντικότερος εχθρός του βαµβακιού. 
Οι παραγωγοί για να προστατεύσουν 
την καλλιέργειά τους µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν τους φυσικούς 
εχθρούς του, µε τη βοήθεια του δείκτη 
αναλογίας αρπακτικών/πράσινου 
σκουληκιού. Όταν ο δείκτης αυτός έχει 
τιµή 0,5 (δηλαδή αναλογία αρπακτικών: 
πράσινου=1:2) τότε ο πληθυσµός του 
πράσινου σκουληκιού παραµένει κάτω 
του ορίου επέµβασης. Επιπλέον, 
συστήνονται ως καλλιεργητικά µέτρα, 
καταστροφή των υπολειµµάτων της 
καλλιέργειας και των ζιζανίων, 
κατεργασία του εδάφους µετά τη 
συγκοµιδή, σπορά ανθεκτικών 
ποικιλιών, πρώιµη σπορά και αποφυγή 
υπερβολικής βλάστησης.

Με χηµική καταπολέµηση
Ψεκάζουµε για την πρώτη γενεά τον 
Ιούλιο όταν εντοπιστούν 6-8 
προνύµφες πρώτου και δευτέρου 
σταδίου ανά 100 φυτά ή µία νεαρή 
προνύµφη στα φυτά ενός µέτρου 
επί της γραµµής.
Για τη δεύτερη και τρίτη γενεά τον 
Αύγουστο-Σεπτέµβριο, όταν 
εντοπιστούν 4 προνύµφες ανά 100 
φυτά ή µία νεαρή προνύµφη στα 
φυτά 1,5 µέτρου επί της γραµµής.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 16-06-2018
Άστατος καιρός, κατά τόπους 
νεφελώδης, µε τοπικές βροχές 
κυρίως τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες σποραδικές 
καταιγίδες πιθανόν τοπικά 
ισχυρές. Άνεµοι στα δυτικά και 
νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 
µέτριοι και στα υπόλοιπα 
µεταβλητοί µέτριοι. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση.
  
Κυριακή 17-06-2018 και
∆ευτέρα 18-06-2018
Καιρός άστατος, κατά περιόδους 
νεφελώδης, µε τοπικές βροχές 
και πιθανότητα σποραδικών 
καταιγίδων το µεσηµέρι και το 
απόγευµα. Άνεµοι στα δυτικά και 
νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 
µέτριοι και στα υπόλοιπα 
µεταβλητοί µέτριοι. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Τρίτη 19-06-2018 και 
Τετάρτη 20-06-2018 
Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους 
παροδικά αυξηµένες, µε 
πιθανότητα τοπικών βροχών και 
σποραδικών καταιγίδων κυρίως 
τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι και στο 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο. 

Πέµπτη 21-06-2018 και 
Παρασκευή 22-06-2018 
Γενικά αίθριος καιρός, µε κατά 
τόπους νεφώσεις κυρίως στα 
κεντρικά και βόρεια της χώρας, 
µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες στα 
ηπειρωτικά. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και τοπικά 
στα πελάγη πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε φυσιολογικά 
για την εποχή επίπεδα.

Τοπικές νεφώσεις 
µε πιθανότητα κατά 
τόπους βροχών 
αλλά και καταιγίδων. 
Άνεµοι βορειοδυτικοί 
3 µε 5 Bf και 
θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση.

3-5Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ 778,71
773,06

758,96
762,43

769,68
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Νοµοτελιακά προς την πλήρη κα-
τάργηση των ιστορικών δικαιω-
µάτων µετά το 2027 οδηγούν οι 
προτάσεις της Κοµισιόν για την 
νέα ΚΑΠ, οι οποίες τροχοδροµούν 
τα κράτη µέλη να διαφοροποιή-
σουν περαιτέρω την αξία των δι-
καιωµάτων ενίσχυσης.

Μάλιστα, όλα δείχνουν να πα-
τάνε πάνω στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 18 (ποσό στήριξης ανά ε-
κτάριο) που λέει ότι «τα κράτη µέ-
λη µπορούν να αποφασίσουν να 
διαφοροποιήσουν το ποσό της βα-
σικής εισοδηµατικής στήριξης α-
νά εκτάριο µεταξύ των διαφόρων 
οµάδων περιοχών που αντιµετω-
πίζουν παρόµοιες κοινωνικοοι-
κονοµικές ή αγρονοµικές συν-

θήκες.». Βέβαια πριν από αυτό, 
το άρθρο 4 του προτεινόµενου 
κανονισµού, δίνει την δυνατό-
τητα στα κράτη µέλη να καθορί-
σουν µε «ευρύ τρόπο», όπως λέ-
ει και η αιτιολογική έκθεση τους 
σχετικούς ορισµούς πλαισίου για 
τις «αρόσιµες εκτάσεις», τις «µόνι-
µες καλλιέργειες» και τους «µόνι-
µους λειµώνες», σύµφωνα µε τις 
τοπικές συνθήκες καθορίζοντας 
εν τέλει βάσει του διαθέσιµου µει-
ωµένου µπάτζετ της ΚΑΠ, τα επι-
λέξιµα προς ενίσχυση εκτάρια. 

Παράλληλα, πρέπει να θέσουν 
τους όρους που θα καθορίζουν ε-
άν η γη είναι στη διάθεση του γε-
ωργού ή χρησιµοποιείται περιστα-
σιακά, όπως και τις εκτάσεις που 
χρησιµοποιούνται για µη γεωρ-
γικές δραστηριότητες ως επιλέξι-
µα εκτάρια. 

«Βάσει του πλαισίου αυτού, τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να ορίσουν 
στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΑΠ ποιοι γεωργοί δεν θε-
ωρούνται πραγµατικοί γεωργοί 
βάσει προϋποθέσεων όπως οι δο-
κιµές εισοδήµατος, η εισροή γε-
ωργικής εργασίας, το αντικείµε-
νο της επιχείρησης και η εγγρα-
φή στα µητρώα. Επίσης, δεν θα 
πρέπει να αποκλείει τη στήριξη 
πολυδραστήριων γεωργών που 
δραστηριοποιούνται σε γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις αλλά ασχο-
λούνται και µε µη γεωργικές δρα-

στηριότητες εκτός της εκµετάλ-
λευσής τους, καθώς οι πολλα-
πλές δραστηριότητές τους συχνά 
ενισχύουν τον κοινωνικοοικονο-
µικό ιστό των αγροτικών περιο-
χών», αναφέρει σχετικά η αιτιο-
λογική έκθεση των νοµικών κει-
µένων της Κοµισιόν.

Το µόνο κοινό σε ενωσιακό επί-
πεδο, για τη διατήρηση των ουσι-
ωδών στοιχείων ώστε να διασφα-
λίζεται η συγκρισιµότητα µεταξύ 
των αποφάσεων των κρατών µε-
λών, είναι ο ορισµός πλαισίου για 
την «γεωργική έκταση».

Ευρυχωρία στα επιλέξιμα 
προς ενίσχυση εκτάρια 
Στα άρθρα 4 και 18 των νομικών κειμένων η ανακατανομή της ενιαίας

Χρήση γης
Τα κράτη θα καθορίσουν 

εάν η γη είναι στη διάθεση 
του γεωργού ή χρησιµο-

ποιείται περιστασιακά

Μοναδιαία
αξία 75%
Σύµφωνα µε τον προτεινόµενο 
κανονισµό της Κοµισιόν, που θα 
καταργήσει την τρέχουσα ΚΑΠ 
1305/2013, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η µεταγενέστερη 
προσαρµογή στην ενιαία 
ενίσχυση ανά εκτάριο, η 
µέγιστη µείωση της αξίας των 
δικαιωµάτων δεν µπορεί να 
είναι κατώτερη του 30%, ώστε 
το αργότερο ως το 2026 όλα 
να έχουν αξία τουλάχιστον 75% 
του µέσου προβλεπόµενου 
µοναδιαίου ποσού για τη βασική 
εισοδηµατική στήριξη.

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020 τα κρά-
τη-µέλη θα πρέπει να κλειδώσουν τις 
εθνικές επιλογές εν είδη στρατηγικών 
σχεδίων για το νέο καθεστώς επιδο-
τήσεων, που παρότι δίνει...ελευθερί-
ες αφού δεν υφίστανται κριτήρια επι-
λεξιµότητας σε επίπεδο ΕΕ για τη στή-
ριξη, εντούτοις εγείρει ανησυχίες για:

 το κατά πόσο θα τρέξει έγκαιρα α-
φού πλέον οι άµεσες πληρωµές µπαί-
νουν στη λογική έγκρισης των προ-
γραµµάτων του β’ πυλώνα,

 το πώς και σε ποιους θα δοθεί, 
δεδοµένου ότι διευκολύνονται τα πε-
ριθώρια ανακατανοµής µε ό,τι αυτό 
µπορεί να σηµαίνει. 

 Το πώς θα δοθεί η αναδιανεµητι-
κή σε διαφορετικής κλίµακας εκτάρια.

Άρθρο 26 
Συµπληρωµατική στήριξη 
αναδιανεµητικού εισοδήµατος 

1.Τα κράτη µέλη προβλέπουν συ-
µπληρωµατική στήριξη του αναδια-
νεµητικού εισοδήµατος για τη βιω-
σιµότητα («στήριξη του αναδιανεµη-
τικού εισοδήµατος») υπό τους όρους 

που προσδιορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. 

2.Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την 
ανακατανοµή της στήριξης από µεγα-
λύτερες σε µικρότερες ή µεσαίες γε-
ωργικές εκµεταλλεύσεις µε τη µορφή 
ετήσιας αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης 
ανά επιλέξιµο εκτάριο. 

3.Τα κράτη καθορίζουν ένα ποσό α-
νά εκτάριο ή διαφορετικά ποσά για δι-
αφορετικής κλίµακας εκτάρια και τον 
ανώτατο αριθµό εκταρίων ανά γεωρ-
γό για τον οποίο θα καταβληθεί η ενί-
σχυση αναδιανεµητικού εισοδήµατος.

4.Το ποσό ανά εκτάριο που προβλέ-
πεται για ένα δεδοµένο έτος δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει τον εθνικό µέσο ό-
ρο των άµεσων ενισχύσεων. 

1η Ιανουαρίου 2020
Την 1η Ιανουαρίου 2020 τα 

κράτη πρέπει να κλειδώσουν 
τις εθνικές επιλογές εν είδη 
στρατηγικών σχεδίων για το 
νέο καθεστώς επιδοτήσεων

Πλαφόν εκταρίων ανά γεωργό για αναδιανεμητική ενίσχυση 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
(ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΠ)

3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ �ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

258 314 386

63%
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Στο άρθρο 22 καθορίζεται πώς κατα-
νέµονται δικαιώµατα ενίσχυσης από 
το αποθεµατικό σε πραγµατικούς α-
γρότες (νέους, νεοεισερχόµενους). 
Συγκεκριµένα, τα κράτη µέλη:

 Κατανέµουν δικαιώµατα ενίσχυ-
σης ή αυξάνουν την αξία των υφιστά-
µενων δικαιωµάτων ενίσχυσης των 
δικαιούχων πραγµατικών γεωργών 
βάσει οριστικής δικαστικής απόφα-
σης ή οριστικής διοικητικής πράξης 
της αρµόδιας αρχής κράτους µέλους. 

 Μεριµνούν, ώστε το απόθεµα να 
αναπληρώνεται µε γραµµική µείωση 
της αξίας όλων των δικαιωµάτων, ε-
φόσον το απόθεµα δεν επαρκεί για 
κάλυψη της κατανοµής δικαιωµάτων.

 Θεσπίζουν συµπληρωµατικούς 

κανόνες για τη χρήση του αποθεµα-
τικού και τις περιπτώσεις που θα ο-
δηγούσαν στην αναπλήρωσή του µε 
γραµµική µείωση της αξίας όλων των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης.

 Καθορίζουν την αξία των νέων 
δικαιωµάτων ενίσχυσης που χορη-
γούνται από το αποθεµατικό στην 
εθνική µέση αξία των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης κατά το έτος χορήγησης 
ή στη µέση αξία των δικαιωµάτων ε-
νίσχυσης για κάθε οµάδα εδαφών 
που ορίζονται, το έτος χορήγησης. 

 Μπορούν να αποφασίσουν να 
αυξήσουν την αξία των υφισταµένων 
δικαιωµάτων µέχρι την εθνική µέση 
αξία κατά το έτος χορήγησης ή έως τη 
µέση τιµή για κάθε οµάδα εδαφών.

Αποθεματικό αλλάζει αξίες

Πάνω από 30% μείωση 
της αξίας δικαιωμάτων
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τη µονα-
διαία αξία των δικαιωµάτων ενίσχυ-
σης πριν από τη σύγκλιση, σύµφω-
να µε το άρθρο 20 του προτεινόµε-
νου κανονισµού για την ΚΑΠ, προ-
σαρµόζοντας την αξία των δικαιωµά-
των ενίσχυσης αναλογικά µε την α-
ξία τους, για το έτος υποβολής αιτή-
σεων 2020. Μάλιστα, σύµφωνα µε 
το άρθρο 20, η µέγιστη µείωση δεν 
µπορεί να είναι κατώτερη του 30%.

Άρθρο 20 
Αξία δικαιωµάτων και σύγκλιση 
1.Τα κράτη καθορίζουν τη µο-

ναδιαία αξία των δικαιωµάτων ενί-
σχυσης πριν από τη σύγκλιση προ-
σαρµόζοντας την αξία των δικαιω-
µάτων ενίσχυσης αναλογικά µε την 
αξία τους, όπως καθορίζεται σύµ-
φωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 για το έτος απαίτησης 
2020 και τις σχετικές ενισχύσεις για 
γεωργικές πρακτικές επωφελείς για 
το κλίµα και το περιβάλλον για έτος 
υποβολής αιτήσεων 2020.

2.Τα κράτη µέλη µπορούν να α-
ποφασίσουν να διαφοροποιήσουν 
την αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 παραγρ. 2.

3.Τα κράτη ορίζουν έως το 2026 

το αργότερο, ανώτατο όριο της αξίας 
των δικαιωµάτων ενίσχυσης για το 
κράτος ή για κάθε οµάδα εδαφών 
που καθορίζονται σ το άρθρο 18 πα-
ράγραφος 2.

4.Όταν η αξία των δικαιωµάτων ε-
νίσχυσης, όπως καθορίζεται σύµφω-
να µε την παράγραφο 1, δεν είναι ο-
µοιόµορφη εντός κράτους µέλους ή 
εντός οµάδας εδαφών, όπως καθορί-
ζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, 
τα κράτη διασφαλίζουν τη σύγκλιση 
της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης 
προς ενιαία τιµή µονάδας ως το 2026.

5.Για τους σκοπούς της παραγρά-
φου 4, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώ-
στε, το αργότερο µέχρι το έτος 2026, 
όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης να έ-
χουν αξία τουλάχιστον 75% του µέσου 
προβλεπόµενου µοναδιαίου ποσού 
για τη βασική εισοδηµατική στήριξη 
για το έτος υποβολής αιτήσεων 2026.

6.Τα κράτη χρηµατοδοτούν τις αυ-
ξήσεις στην αξία των δικαιωµάτων ε-
νίσχυσης που απαιτούνται (σύγκλιση), 
και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µει-
ώνοντας τη διαφορά µεταξύ της µο-
ναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων ενί-
σχυσης, που καθορίζεται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1, και του µέσου 
προβλεπόµενου ποσού µονάδας για 
τη βασική στήριξη του εισοδήµατος 
για το έτος υποβολής αιτήσεων 2026. 

7.Οι µειώσεις βασίζονται σε αντικει-
µενικά και αµερόληπτα κριτήρια. Με 
την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσο-
στού που καθορίζεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο 5, τα κριτήρια αυτά 
µπορούν να περιλαµβάνουν τον κα-
θορισµό µέγιστης µείωσης η οποία δεν 
µπορεί να είναι κατώτερη του 30%.

Συνεισφορά
Τα κράτη µέλη χρηµατοδο-
τούν τις αυξήσεις στην αξία 
των δικαιωµάτων ενίσχυσης 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο

Κάθε κράτος µέλος 
υποβάλλει στην 
Επιτροπή πρόταση 
στρατηγικού σχεδίου, 
το αργότερο µέχρι την 
1η Ιανουαρίου 2020. 
Τα κράτη µέλη µπορούν 
να επανεξετάσουν τις 
επιλογές τους, το 2023.

ΑΓΟΡΕΣ (ΚΟΑ)
ΠΕΡΙΟ∆Ο 2021-2027
(ΕΥΡΩ, ΕΤΗΣΙΩΣ)

400
23

ΕΚΑΤ.

ΕΚΑΤ.

 6,1 ΕΚΑΤ.

 180 ΕΚΑΤ.

ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
(ΑΡΘΡΟ 36) ΣΤΗΝ ΕΕ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Προκειµένου να υπολογισθεί το ποσό για τη συγκεκριµένη 
καλλιέργεια ανά εκτάριο επιλέξιµης περιοχής, οι αποδόσεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 2 πολλαπλασιάζονται επί 
τα εξής ποσά αναφοράς

ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
�ΕΚΤΑΡΙΑ�

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ
�ΤΟΝΟΙ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

3.342 250 000 48 000 360 

1,2 3,2 3,5 2,2

�ΕΥΡΩ�

ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ

ΚΑΙ ΤΟΥ

ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕ
ΣΕ 6

624,11 225,04 348,03 219,09 

2022
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΚΑΤΩ ΤΟΥ

90% 

90% 

ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΕΕ

ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΚΑΤΑ 

50% 
ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥΣ

 ΣΤΑ∆ΙΑΚΑ ΒΗΜΑΤΑ



Άρθρο 12
Γεωργική κατάσταση
Τα κράτη µεριµνούν ώστε όλες 
οι γεωργικές εκτάσεις, και αυ-
τές που δεν χρησιµοποιούνται 
πλέον για παραγωγικούς σκο-
πούς, να διατηρούνται σε καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση. Καθορίζουν, τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που 
πρέπει να τηρούν οι δικαιού-
χοι, λαµβανοµένων υπόψη των 
ειδικών χαρακτηριστικών των 
σχετικών περιοχών, της κατά-
στασης εδάφους, κλίµατος, συ-
στηµάτων εκτροφής, χρήσης 
γης, αµειψισποράς κ.α..

Άρθρο 18 
στήριξη ανά εκτάριο 
1.Η ενίσχυση καταβάλλεται ως 
ενιαίο ποσό ανά εκτάριο εκτός 
εάν τα κράτη µέλη αποφασί-
σουν να χορηγήσουν τη βασι-
κή εισοδηµατική στήριξη βάσει 
των δικαιωµάτων ενίσχυσης. 
2.Τα κράτη µπορούν να απο-
φασίσουν να διαφοροποιή-
σουν το ποσό της βασικής ει-
σοδηµατικής στήριξης ανά 
εκτάριο µεταξύ των διαφό-
ρων οµάδων περιοχών που 
αντιµετωπίζουν παρόµοιες 
αγρονοµικές συνθήκες.

Άρθρο 25 
Εφάπαξ ενίσχυση για
 µικροκαλλιεργητές 
Τα κράτη µπορούν να ενισχύ-
ουν µικροκαλλιεργητές, όπως 
ορίζονται από τα κράτη, µε ένα 
εφάπαξ ποσό, αντικαθιστώ-
ντας τις άµεσες ενισχύσεις του 
παρόντος τµήµατος και του 
τµήµατος 3 του παρόντος κε-
φαλαίου. Η σχετική παρέµβα-
ση θα συµπεριληφθεί από τα 
κράτη µέλη στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΑΠ ως προαιρετι-
κή για τους γεωργούς.

Άρθρο 72 
Ανταλλαγή γνώσεων 
1.Τα κράτη µπορούν να χορη-
γούν στήριξη για την ανταλλα-
γή γνώσεων και πληροφοριών 
για τις γεωργικές, δασικές και 
αγροτικές επιχειρήσεις. [...] 
Περιορίζουν τη µέγιστη στήρι-
ξη στο 75% των επιλέξιµων 
δαπανών. Κατά παρέκκλιση, 
στην περίπτωση σύστασης 
υπηρεσιών παροχής συµβου-
λών σε γεωργικές εκµεταλ-
λεύσεις, τα κράτη µέλη µπο-
ρούν να χορηγούν στήριξη που 
δεν θα υπερβαίνει το πάγιο 
ποσό των 200.000 ευρώ.  

Για να µην υπάρχουν παρανοήσεις 
στα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να αναφέ-
ρουν τους ορισµούς της γεωργικής 
δραστηριότητας, της γεωργικής έ-
κτασης, των επιλέξιµων εκταρίων, 
του πραγµατικού και του νεαρού 
γεωργού. Η Κοµισιόν µε το άρθρο 
4 βάζει το πλαίσιο που θα πρέπει 
να κινηθούν.

Άρθρο 4 
1. Τα κράτη θα αναφέρουν, στα 

στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ, 
τους ορισµούς της γεωργικής δρα-
στηριότητας, της γεωργικής έκτασης, 
των επιλέξιµων εκταρίων, του πραγ-
µατικού και του νεαρού γεωργού:

α) η έννοια της «γεωργικής δρα-
στηριότητας» ορίζεται κατά τρόπον 
ώστε να περιλαµβάνει τόσο την πα-
ραγωγή γεωργικών προϊόντων, συ-
µπεριλαµβανοµένων των δενδρυλ-
λίων περιοδικής υλοτόµησης και του 
βαµβακιού, όσο και τη διατήρηση 
της γεωργικής έκτασης σε κατάστα-
ση που την καθιστά κατάλληλη για 
βόσκηση ή καλλιέργεια χωρίς προ-
παρασκευαστικές ενέργειες πέραν 
των συνήθων γεωργικών µεθόδων·

β) ως «γεωργική έκταση» νοείται 
οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, 
µόνιµων βοσκότοπων ή µόνιµων 
καλλιεργειών. Οι όροι «αρόσιµες ε-
κτάσεις», «µόνιµες καλλιέργειες» και 
«µόνιµοι βοσκότοποι» καθορίζονται 
περαιτέρω από τα κράτη µέλη εντός 
του ακόλουθου πλαισίου: (i) ως «α-
ρόσιµη γη» νοείται η γη που καλλι-
εργείται για φυτική παραγωγή ή ε-
κτάσεις διαθέσιµες για φυτική πα-
ραγωγή αλλά βρίσκονται σε αγρα-
νάπαυση, συµπεριλαµβανοµένων 
των εκτάσεων υπό καθεστώς παύ-
σης καλλιέργειας. (ii) ως «µόνιµες 
καλλιέργειες» νοούνται οι µη εναλ-
λασσόµενες καλλιέργειες, εκτός από 
τους µόνιµους βοσκότοπους και τους 
µόνιµους λειµώνες, οι οποίες κατα-
λαµβάνουν τη γη για περίοδο του-

λάχιστον πέντε ετών και αποδίδουν 
επαναλαµβανόµενες συγκοµιδές· iii) 
ως «λιβάδια» και «µόνιµος βοσκότο-
πος» (αποκαλούµενοι ως «µόνιµος 
βοσκότοπος») νοείται η γη που δεν 
έχει περιληφθεί στην αµειψισπορά 
επί πέντε έτη ή περισσότερο και χρη-
σιµοποιούνται για τη καλλιέργεια α-
γρωστωδών ή άλλων ποωδών κτη-
νοτροφικών φυτών µε αυτοσπορά 
ή σπαρµένο. 

γ) για τους σκοπούς των παρεµβά-
σεων υπό µορφή άµεσων ενισχύσε-
ων, το «επιλέξιµο εκτάριο» ορίζεται 
ώστε να περιλαµβάνει οποιαδήποτε 
γεωργική έκταση:

(i) που, στη διάρκεια του έτους 
για το οποίο ζητείται στήριξη χρησι-
µοποιείται για γεωργική δραστηρι-
ότητα ή, όταν η έκταση χρησιµοποι-
είται και για µη γεωργικές δραστη-
ριότητες, χρησιµοποιείται κατά κύ-
ριο λόγο για γεωργικές δραστηριό-
τητες και είναι στη διάθεση του γε-
ωργού. Όταν δικαιολογείται δεόντως 
για περιβαλλοντικούς λόγους, τα επι-
λέξιµα εκτάρια µπορούν επίσης να 
περιλαµβάνουν ορισµένες εκτάσεις 
που χρησιµοποιούνται για γεωργι-
κές δραστηριότητες µόνο κάθε δεύ-
τερο έτος. (ii) που έδωσε το δικαίω-
µα στις πληρωµές βάσει του τίτλου 
ΙΙΙ κεφάλαιο II τµήµα 2 υποτµήµα 
2 του παρόντος κανονισµού ή στο 
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ε-
νίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας 
στρεµµατικής ενίσχυσης που προ-
βλέπεται στον τίτλο III του κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και το 
οποίο:   δεν ανταποκρίνεται πλέ-
ον στον ορισµό του «επιλέξιµου ε-
κταρίου» στο σηµείο α) του κανονι-
σµού 1307/2013,·  για τη διάρκεια 
της σχετικής δέσµευσης του κάθε γε-
ωργού, έχει αναδασωθεί[...]   για τη 
διάρκεια της σχετικής δέσµευσης του 
κάθε γεωργού, τελεί υπό καθεστώς 
παύσης καλλιέργειας [...].

δ) οι «πραγµατικοί γεωργοί» ορί-
ζονται µε τρόπο ώστε να διασφαλί-
ζεται ότι δεν χορηγείται στήριξη σε 

εκείνους των οποίων η γεωργική 
δραστηριότητα αποτελεί απλώς ένα 
ασήµαντο µέρος των συνολικών οι-
κονοµικών δραστηριοτήτων τους ή 
των οποίων η κύρια επιχειρηµατική 
δραστηριότητα δεν είναι γεωργική, 
χωρίς να αποκλείεται η στήριξη των 
γεωργών µε πολλαπλές δραστηριό-
τητες. Ο ορισµός προσδιορίζει ποιοι 
γεωργοί δεν θεωρούνται πραγµατι-
κοί γεωργοί, βάσει προϋποθέσεων 
όπως οι δοκιµές εισοδήµατος, οι εισ-
ροές εργασίας στις αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις, το αντικείµενο της επιχεί-
ρησης ή/και η εγγραφή σε µητρώα.

Ορισμοί που θα επαναδιατυπωθούν 
στα στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ ΚΑΙΡΙΑ 

ΑΡΘΡΑ

Επιλέξιµες 
εκτάσεις

Η περιεκτικότητα των 
ποικιλιών κάνναβης 
σε τετραϋδροκαννα-

βινόλη δεν υπερβαίνει 
το 0,2%
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Η συνδεδεµένη εισοδηµατική στήρι-
ξη βάσει του άρθρου 30 µπορεί να 
χορηγηθεί µόνο στους ακόλουθους 
τοµείς και παραγωγές ή σε συγκεκρι-
µένους τύπους γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων που κρίνονται ως σηµαντι-
κές για οικονοµικούς, κοινωνικούς 
ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπό-
ροι, πρόβειο και αίγειο κρέας, βό-
ειο κρέας, ελαιόλαδο, µεταξοσκώλη-
κες, αποξηραµένες ζωοτροφές, λυκί-
σκος, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαµο 
και το κιχώριο, φρούτα και λαχανι-
κά, οι δασύλλια περιοδικής υλοτό-

µησης µε βραχυχρόνια αµειψισπορά 
και άλλες µη εδώδιµες καλλιέργει-
ες, εξαιρουµένων των δέντρων, που 
χρησιµοποιούνται για την παραγω-
γή προϊόντων που µπορούν να υπο-
καταστήσουν ορυκτά υλικά. Μάλιστα 
βάσει του άρθρου 32 τα κράτη µέλη 
δύναται να λάβουν µέτρα στήριξης 
από διαρθρωτικές ανατροπές της ι-
σορροπίας της αγοράς σε έναν τοµέα.

Άρθρο 32
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να ε-

γκρίνει κατ ‘εξουσιοδότηση πράξεις, 

σύµφωνα µε το άρθρο 138, για τη συ-
µπλήρωση του παρόντος κανονισµού 
όσον αφορά τα µέτρα για την προφύ-
λαξη των δικαιούχων εθελοντικής συν-
δεδεµένης στήριξης από διαρθρωτικές 
ανισορροπίες της αγοράς σε έναν το-
µέα. Αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πρά-
ξεις µπορούν να επιτρέπουν στα κρά-
τη µέλη να αποφασίζουν ότι η συνδε-
δεµένη εισοδηµατική στήριξη µπορεί 
να εξακολουθήσει να καταβάλλεται έ-
ως το 2027 µε βάση τις µονάδες πα-
ραγωγής για τις οποίες χορηγήθηκε 
τέτοια στήριξη στο παρελθόν.

Συνδεδεμένες με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ (ΑΡΘΡΟ 85)

70%
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

20%
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

70%

Στις εξόχως 
απόκεντρες 
περιφέρειες 
& µικρά 
νησιά του 
Αιγαίου

70% 65% 43%

Σε περιοχές 
µε φυσικούς 
ή άλλους 
περιορισµούς

Στις λιγότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες

Στις άλλες 
περιφέρειες
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Για τις 23 Οκτωβρίου προκαταβολή τσεκ,
με 15 εκατ. σκούπα οι τρύπες του 2017
Στα τέλη του μήνα αναμένεται η υπογραφή Χουλιαράκη για τα 60 εκατ. των παλιών αγροπεριβαλλοντικών

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στα περσινά βήµατα φαίνεται να κινούνται οι αρµόδι-
οι του Οργανισµού Πληρωµών σχετικά µε την προκατα-
βολή του τσεκ, που τοποθετείται την εβδοµάδα 22 µε 26 
Οκτωβρίου και πιθανότερη ηµεροµηνία για την έναρξη 
των πιστώσεων την Τρίτη 23 του µήνα. Οι διαδικασίες 
πέρυσι «κύλησαν» οµαλά και φέτος δεν φαίνεται να υ-
πάρχουν τροποποιήσεις σχετικά µε τους δικαιούχους, 
καθώς δεν µεσολάβησαν φορολογικές ή ασφαλιστικές 
αλλαγές που να επηρεάζουν τη διαδικασία, η οποία πα-
ραµένει στα πλαίσια της υπάρχουσας ΚΑΠ. Μάλιστα, ό-
πως τα δύο τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος η Κοµισιόν 
αναµένεται να δώσει στις εθνικές κυβερνήσεις τη δυνα-
τότητα να καταβάλουν το 70% της προκαταβολής των ά-
µεσων ενισχύσεων και το 85% των ενισχύσεων αγρο-
τικής ανάπτυξης στους αγρότες από τις 16 Οκτωβρίου.

Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, όπως γνωρίζουν καλύτε-
ρα από όλους οι ίδιοι οι παραγωγοί, ταυτόχρονα µε τις 
πιστώσεις γίνονται και συµψηφισµοί µε χρέη προς το δη-
µόσιο (εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ κλπ), µε οφειλές προς τους 
δήµους και τα ΤΟΕΒ (πληρωµές βοσκοτόπων, τέλη άρ-
δευσης), αλλά και µε τις εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ. Σηµειω-
τέον ότι εκτός πληρωµής θα µείνουν όσοι έχουν να λά-
βουν ποσό λιγότερο από 250 ευρώ.

Στο δεκαήµερο εκκαθάριση περί
τα 15 εκατ. για ενισχύσεις του 2017

Αυτές τις ηµέρες, εν τω µεταξύ, οι αρµόδιοι του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ έχουν ανοιχτά δύο µέτωπα. Το ένα αφορά τα Βιο-
λογικά τόσο του 2017 όσο και τις εκκρεµότητες από προ-
ηγούµενα έτη και το άλλο την επόµενη µεγάλη πληρω-
µή, που τοποθετείται για την τελευταία εβδοµάδα του Ι-
ουνίου, που θα κλείσει όλες τις τρύπες δεδοµένης και 
της κοινοτικής υποχρέωσης υπόλοιπα από προγράµµα-
τα και ενισχύσεις µιας χρονιάς να έχουν ολοκληρωθεί 
το αργότερο ως 30 Ιουνίου κάθε έτους. Σύµφωνα µε τον 
αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργο Κέντρο «η πληρωµή 
του Ιουνίου θα είναι «σκούπα» για όλα τα υπόλοιπα του 
2017 και υπολογίζεται ότι αφορά ποσό περί το 10% της 
εξόφλησης του Μαιου, ήτοι κοντά στα 10 µε 15 εκατ. ευ-
ρώ». Άλλωστε, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό, πρόκειται για 
µικροποσά σε κάθε παραγωγό, ενώ η µόνη νέα πληρωµή 
θα αφορά τρία µέτρα για τα µικρά νησιά του Αιγαίου που 
µέχρι σήµερα δεν πληρώθηκαν καθόλου (µαστίχα Χίου, 
γάλα µε προορισµό την παραγωγή τυριού και αµπελώ-
νες για παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ) και υπολογίζο-
νται περί τα 3 εκατ. ευρώ. Στην ίδια πληρωµή, σύµφω-
να µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και υπόλοιπα από 
την ειδική ενίσχυση βάµβακος για όσους παραγωγούς 
έχουν υποβάλλει ενστάσεις αλλά και οι συνδεδεµένες 
που εκκρεµούν από τις αιτήσεις 2017 καθώς και τυχόν 
υπόλοιπα για τις ενισχύσεις που έχουν ήδη καταβληθεί.

Από τον Ιούλιο θα αρχίσουν 
να ξεκολλάνε τα παλιά βιολογικά 

Μεγάλος βραχνάς για τον Οργανισµό Πληρωµών πα-
ραµένουν τα Βιολογικά, µε τους αρµόδιους να εστιάζουν 
στην εξόφληση της Βιολογικής του 2017, την οποία δρο-

µολογούν τις επόµενες ηµέρες. Σύµφωνα µε τον αντι-
πρόεδρο Γιώργο Κέντρο, αναµένεται να πληρωθεί το υ-
πόλοιπο 30% της Βιολογικής του 2017 και όσοι είχαν α-
στοχίες και δικαιώθηκαν θα λάβουν όλο το ποσό. Με τους 
πρώτους υπολογισµούς, το ποσό εκτιµάται ότι θα ανέλ-
θει περί τα 8 µε 10 εκατ. ευρώ, ενώ προς το παρόν δεν 
είναι ακόµα γνωστό αν θα γίνει ξεχωριστεί πίστωση ή αν 
θα συµπεριληφθεί στο µεγάλο πακέτο στα τέλη Ιουνίου.

Εν τω µεταξύ, για τα παλιά Βιολογικά, την υπογραφή 
του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Γιώργου Χου-
λιαράκη περιµένει το επόµενο διάστηµα η ΚΥΑ µε την έ-
γκριση ποσού 60 εκατ. ευρώ για την κάλυψη εκκρεµο-
τήτων από αγροπεριβαλλοντικά περασµένων ετών. Α-
πό τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιµάται ότι µέχρι τα τέλη Ιουνίου θα 
έχει υπογραφεί για να γίνει η πολυαναµενόµενη µετα-

φορά των χρηµάτων που θα ξεκλειδώσει τη διαδικασία, 
για να γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και κατόπιν να 
δοθεί εντολή στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ να ξεκινήσουν να 
στέλνουν τις λίστες µε τους δικαιούχους από παλιότερα 
έτη (2012-2016), ώστε αυτοί να αρχίσουν οι πιστώσεις. 

Με αυτή την απόφαση θα καλυφθούν τα υπόλοιπα α-
πό τα Βιολογικά του 2015, ενώ όσον αφορά το 2016 οι 
διοικητικοί έλεγχοι έχουν υλοποιηθεί σε µεγάλο ποσοστό 
και θα ολοκληρωθούν στο επόµενο χρονικό διάστηµα, 
ώστε κάθε που θα φτάνουν στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ 
παρτίδες δικαιούχων, θα στέλνονται προς πληρωµή. Πά-
ντως, ο αντιπρόεδρος του Οργανισµού Γιώργος Κέντρος 
διευκρινίζει ότι στόχος του Οργανισµού Πληρωµών εί-
ναι «να κλείσουν όλα τα υπόλοιπα από το παλιό Πρό-
γραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης µέχρι το τέλος του έτους».

Γενετικοί 
πόροι 

κτηνοτροφίας 
Έως τις 30 

Σεπτεµβρίου αιτή-
σεις πληρωµής 

από δικαιούχους 
του προγράµµατος 

των γενετικών 
πόρων (∆ράσης 

10.2.1 του Υποµέ-
τρου 10.2)

Σε 5 δόσεις 
Σε πέντε δόσεις 

και ως 29 Σεπτεµ-
βρίου καλούνται 

οι αγρότες να 
τακτοποιήσουν 

τις εισφορές του 
µήνα Μαρτίου 

στον ΕΦΚΑ

Αντιρρήσεις 
επί δασικών 

∆ίµηνη παράταση, 
έως 31 Ιουλίου, 
στην υποβολή 

αντιρρήσεων επί 
των δασικών, 

για όσους χάρτες 
αναρτήθηκαν από 
Οκτώβριο 2017 
ως Μάρτιο 2018

Επίδοµα 
παιδιού

Όσοι υποβάλλουν 
αίτηση Α21 έως 

τις 20 Ιουνίου θα 
συµπεριληφθούν 

στην πληρωµή 
της β’ δόσης 

του επιδόµατος 
παιδιού 2018 στις 

25-27 Ιουνίου

Δικαίωμα συνδεδεμένης και σε μοσχάρια που δεν είναι 
στην κατοχή του κτηνοτρόφου όταν κάνει ΟΣΔΕ
∆εν είναι πλέον απαραίτητο ο κτηνοτρόφος να έχει στην κατοχή του τα βοοειδή κατά την υποβολή της 
ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ώστε να δικαιούνται συνδεδεµένη ενίσχυση, σύµφωνα µε τροποποιητική 
απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου.
Αυτό σηµαίνει ότι συνδεδεµένη ενίσχυση δικαιούνται και τα βοοειδή που σφάχτηκαν πριν το ΟΣ∆Ε αλλά 
και όσα γεννηθούν µετά την υποβολή της αίτησης, εφόσον φυσικά έχουν σηµανθεί και καταγραφεί και 
βρίσκονται στην κατοχή του βοοτρόφου για διάστηµα άνω των πέντε (5) µηνών µε καταληκτική 
ηµεροµηνία συµπλήρωσης της εν λόγω κατοχής εντός του έτους ενίσχυσης.
Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
Άρθρο 1, Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. 1628/64707/14-6-2017 απόφασή µας ως εξής:
1. Στο άρθρο 3, η παράγραφός Β2 αντικαθίσταται ως εξής:
Επιλέξιµα θεωρούνται τα βοοειδή που έχουν σηµανθεί και καταγραφεί και βρίσκονται στην κατοχή του 
βοοτρόφου για διάστηµα άνω των πέντε (5) µηνών µε καταληκτική ηµεροµηνία συµπλήρωσης της εν 
λόγω κατοχής εντός του έτους ενίσχυσης, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή τους κατά την υποβολή 
της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
3. Στο άρθρο 3, προστίθεται παράγραφος Β4, ως εξής:
Το σύνολο των επιλέξιµων προς πληρωµή βοοειδών, όπως ορίζονται στην παράγραφο Β3, εκφράζονται 
σε ΜΜΖ σύµφωνα µε τον πίνακα µετατροπής του άρθρου 7.

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2017

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ,  |  ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ |  ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ VQPRD

8�10
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 

3

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2017ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ

ΜΕΧΡΙ

ΟΚΤΩΒΡΙΟ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
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Εισφορές 
ΕΛΓΑ

Μέχρι τις 29 Ιου-
νίου έχουν περι-
θώριο αγρότες 

και κτηνοτρόφοι 
να τακτοποιήσουν 
τις εισφορές τους 

προς τον ΕΛΓΑ

ΕΝΦΙΑ
Ειδικά για το έτος 
2018, εφόσον η 

πράξη προσδιορι-
σµού του φόρου 
εκδοθεί εντός 

του Σεπτεµβρίου 
2018, η πρώτη 
δόση καταβάλλ 
ται µέχρι και τις 

30.9.2018.

Περιθώριο έως τις 10 Ιουλίου δίνεται στους 
αγρότες που δεν θα υποβάλλουν 
εµπρόθεσµη µέχρι τις 2 Ιουλίου αίτηση 
µεταβίβασης δικαιωµάτων, σύµφωνα µε 
εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, στο 
έγγραφο αναφέρεται ότι «σε περίπτωση που 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή/και 
εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίοι δεν 
επέτρεψαν την εµπρόθεσµη υποβολή της 
αίτησης µεταβίβασης για το έτος 2018, 
δηλαδή ως 2 Ιουλίου, είναι δυνατή η 
υποβολή της αίτησης µεταβίβασης µέσω της 
διαδικτυακής εφαρµογής ως 10 Ιουλίου.
Στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά 
επιλέγεται το πεδίο ανωτέρα βία, η αίτηση 
µεταβίβασης καταχωρείται και συνοδεύεται, 
πέρα των κατά περίπτωση απαραίτητων 
δικαιολογητικών, και από τις σχετικές κατά 
περίπτωση αποδείξεις στοιχειοθέτησης της 
ανωτέρας βίας. Αν δεν γίνουν δεκτοί οι 
επικαλούµενοι λόγοι ανωτέρας βίας, οι 
αιτήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη και δεν 
εξετάζονται αυτόµατα για το επόµενο έτος 
ενίσχυσης 2019.

Ως 28 Ιουνίου σύμβαση 
με πιστοποιητή για 
τους βιοκτηνοτρόφους 

Μέχρι τις 28 Ιουνίου θα πρέπει να 
έχουν συνάψει σύµβαση µε Οργανισµό 
Ελέγχου και Πιστοποίησης οι δικαιούχοι 
της Βιολογικής Κτηνοτροφίας 
(«νεοεισερχόµενοι») και µέχρι την 1η 
Σεπτεµβρίου µε γεωπόνο σύµβουλο, 
σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, σε 
συνέχεια της µε αριθµ. 1669/77853/01-
06-2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων, 
ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι ότι 
οι δεσµεύσεις των δικαιούχων εκκινούν 
από την ηµεροµηνία έκδοσης της ένταξης 
πράξεων, ήτοι από την 2η Ιουνίου.

Βεβαιώσεις σε αγρότες 
για εισφορές που έχουν
καταβληθεί ως 31-12-2016

Στον ατοµικό λογαριασµό κάθε ασφαλισµένου 
αγρότη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ 
έχουν αναρτηθεί οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών 
εισφορών 2017 για φορολογική χρήση. Επί-
σης παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης βεβαίω-
σης για ασφαλισµένους που έχουν καταβάλει 
ασφαλιστικές εισφορές εντός του έτους 2017 
για χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγµατοποι-
ήσει µέχρι 31-12-2016 στους εντασσόµενους 
φορείς συµπεριλαµβανοµένου και του ΟΓΑ.
Η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ αναφέρει:

Ο ΕΦΚΑ ενηµερώνει ότι οι βεβαιώσεις ασφα-
λιστικών εισφορών 2017 Μη Μισθωτών Ασφα-
λισµένων, για φορολογική χρήση, έχουν αναρ-
τηθεί στον ατοµικό λογαριασµό κάθε ασφαλισµέ-
νου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε νέα επιλογή 
«Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ». Επιπλέον από τις ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες ΕΦΚΑ µέσω της υπηρεσίας «Βεβαι-
ώσεις εισφορών για φορολογική χρήση 2017» 
παρέχεται η δυνατότητα, πρόσβασης στην ανω-
τέρω νέα επιλογή «Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ» και έκδο-
σης βεβαίωσης για ασφαλισµένους που έχουν 
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές εντός του έτους 
2017 για χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγµατο-
ποιήσει µέχρι 31-12-2016 στους εντασσόµενους 
φορείς (π. ΟΑΕΕ, π. ΟΓΑ, π. ΤΣΜΕ∆Ε, π. ΤΣΑΥ).

Μεταβιβάσεις έως 
10 Ιουλίου λόγω
ανωτέρας βίας

12 ΙΟΥΝΙΟΥ    

11 ΙΟΥΝΙΟΥ                    

7 ΙΟΥΝΙΟΥ    

8 ΙΟΥΝΙΟΥ     

765.729,91

617.653,68

169.476,27

1.506.624,41

ΠΟΣΟ (ευρώ) ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

220

15

116

26

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
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Θέατρο σκιών
Καραγκιόζ μπερντές 
το ΟΣΔΕ, φορτώνει 
κόστη και αγωνίες 

Μια παλιά εργολαβία - χάρη στους συνεταιρισμούς, 
δώρο στο αδηφάγο σύστημα ιδιωτικών συμφερόντων

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Έληξε την Παρασκευή 15 Ιουνίου και 
η τελευταία προθεσµία υποβολής των 
δηλώσεων ΟΣ∆Ε των αγροτών, ωστό-
σο οι αγωνίες για την ενεργοποίηση 
των δικαιωµένων και την πίστωση 
των αντίστοιχων ενισχύσεων θα συ-
νεχίσουν να βασανίζουν τον αγρο-
τικό κόσµο, καθώς το όλο σύστηµα 
έχει στηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
«αρµέγει» τους παραγωγούς και να 
τους κρατάει οµήρους µιας µηχανο-
παρέας που δεν έχει ιερό και όσιο. 

Έτσι, µια διαδικασία πολύ πιο α-
πλή από τις δηλώσεις εισοδήµα-
τος που υποβάλουν κάθε χρόνο 
οι φορολογούµενοι και της οποί-
ας τη µηχανογραφική ευθύνη έχει 
η γενική γραµµατεία πληροφορια-
κών συστηµάτων του υπουργείου 
Οικονοµικών, στην περίπτωση του 
ΟΣ∆Ε έχει περάσει σε µια κάστα ε-
πιτήδειων που υποκινούνται µόνο 
από προσωπικά κίνητρα για κέρδη 
και εξουσίες.

Έτσι, η «εργολαβία» που ξεκίνη-
σε πριν από χρόνια µε αφορµή την 
εµπλοκή, τότε, της ΠΑΣΕΓΕΣ και των 
Ενώσεων Συνεταιρισµών, στις οποί-
ες ίσως το πελατειακό σύστηµα χρω-
στούσε χάρη, έχει περάσει τώρα σε 
ένα «αδυσώπητο σύστηµα» ιδιωτι-
κών συµφερόντων, το οποίο, πά-
λι µε ψεύτικες πλάτες, έχει βάλει 

σκοπό να απλώσει την επικυριαρ-
χία του σε όλο το φάσµα της αγρο-
τικής δραστηριότητας.

Το εύκολο χρήµα φέρνει πολλά 
φακελάκια και τα πολλά φακελάκια 
φέρνουν µεγάλα διλήµµατα και πά-
ει λέγοντας, ειδικά σε µια χώρα, ό-
που τα τελευταία χρόνια οι ισορρο-
πίες έχουν χαθεί, οι αντιστάσεις έ-
χουν ατονήσει και ο κάθε κατεργά-
ρης βρίσκει έναν τρόπο να κάνει τη 
δουλειά του, τις περισσότερες φο-
ρές σε βάρος της κοινωνίας.

∆ικαίως, λοιπόν, πολλοί αναρω-
τιούνται, πόσο έχει κοστίσει αυτά τα 

χρόνια στους παρα-
γωγούς αλλά και 
στον Έλληνα φο-
ρολογούµενο αυ-
τό το σαθρό, ελε-
εινό και αδηφάγο 
σύστηµα διαχείρι-
σης των δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε και ποιο εί-
ναι αντίστοιχα το 
όφελος για τους 
συντελεστές της 
αγροτικής παρα-
γωγής; Αν υπήρχε 
οργανωµένο κρά-

τος και υπεύθυνη πολιτική ηγεσία, 
θα ανέθετε σε έναν ανεξάρτητο ορ-
γανισµό µια σύντοµη και περιεκτι-
κή µελέτη, που να λέει, ποιο είναι 
το κόστος σε χρήµα, σε χρόνο και 
σε διαφυγόντα οφέλη (π.χ. µη αξι-
οποίηση των στοιχείων του ΟΣ∆Ε 
για ανάπτυξη πολιτικών) και πως 
θα µπορούσε αυτή η υπόθεση, χω-
ρίς τους αγύρτες που την έχουν κα-
πακώσει, να λειτουργήσει προς ό-
φελος των συντελεστών της παρα-
γωγής και την ελληνικής οικονο-
µίας γενικότερα. 

Αντί αυτού, έχουµε την επανάλη-
ψη κάθε χρόνο, της ίδιας πολύπλο-
κης διαδικασίας, η οποία επί της ου-
σίας τεκµαίρεται από έναν αήθη εκ-
βιασµό ο οποίος λέει, «αν δεν βασι-
σθείς πάνω µου, δεν πρόκειται να 
πληρωθούν οι αγρότες»!

21-22, 35-36

Νέες πιέσεις 
στο επιτραπέζιο
από τα όψιμα 
της Ευρώπης 

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

∆υσαρεστηµένοι και απογοητευµένοι εί-
ναι οι παραγωγοί πατάτας Νάξου, οι ο-
ποίοι διαµαρτύρονται για τη χαµηλή τι-
µή της φηµισµένης πατάτας φέτος, η ο-
ποία κάνει ασύµφορη την παραγωγή µε 
αποτέλεσµα αρκετοί από αυτούς να σκέ-
φτονται ακόµα και να εγκαταλείψουν 
την καλλιέργεια. Συγκεκριµένα, η τιµή 
που ανακοινώθηκε στους παραγωγούς 
από την ΕΑΣ Νάξου είναι στα 34 λεπτά 
το κιλό, ενώ από τους εµπόρους στα 30 

λεπτά, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι η 
τιµή έφτανε κοντά στα 45 λεπτά το κι-
λό. Ταυτόχρονα η ανοµβρία και η µει-
ωµένη παραγωγή κάνουν το έργο τους 
ακόµα πιο δύσκολο, ενώ αρκετές πατά-
τες έσπασαν και από την ισχυρή ανεµο-
θύελλα του Μαΐου. «Για να κάνουµε ένα 
µεροκάµατο η τιµή πρέπει να είναι πά-
νω από 35 λεπτά. Με αυτές τις τιµές δεν 
βγαίνουµε» δήλωσε στην εφηµερίδα 
Agrenda ο παραγωγός Μιχάλης Ρώτας. 

Ο Αποστόλου πέρασε, η πατάτα έπεσε
 Δέκα λεπτά κάτω από πέρυσι, στα 35 λεπτά, αγοράζει φέτος η Ένωση Νάξου 
 Με αυτές τις τιµές και µικρή σοδειά, τα έσοδα των παραγωγών κινούνται οριακά
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X 
ρηµατιστηριακά, οι τιµές βάµβα-
κος έλαβαν στήριξη από την έκ-
θεση του USDA, η οποία αύξησε 
τις εξαγωγές φετινής σοδειάς α-

µερικάνικου προϊόντος, ενώ για τη νέα σοδειά 
µείωσε την παγκόσµια παραγωγή πολύ περισ-
σότερο από την αντίστοιχη κατανάλωση. Οι πιο 
πολλοί αναλυτές αναµένουν δοκιµή για υψη-
λότερα επίπεδα, καθώς η τάση µακροπρόθε-
σµα παραµένει ανοδική. Στην αγορά µας, µε 
το χρηµατιστήριο τόσο ψηλά είναι λογικό το 
πριµ για τη σοδειά µας (basis) να µειώνεται, ενώ 
δουλειές σηµειώνονται µόνο αν προσφέρουµε 
ως 4 σεντς πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘18.  

 Σηµάδια αισιοδοξίας για τις τιµές στο σκλη-
ρό σιτάρι φέρνουν τα καιρικά προβλήµατα στην 
Ιταλία και τη Γαλλία, καθώς οι πρόσφατες βρο-
χοπτώσεις αναµένεται λογικά να επηρεάσουν τις 
ποιότητες και τις ποσότητες ανοίγοντας παράλ-
ληλα παράθυρο για τη σοδειά µας. Φυσικά χρει-
αζόµαστε καλή ποιότητα, κάτι το οποία φαίνε-
ται να έχουµε στις περισσότερες περιοχές, διότι 
αυτό θα τους λείψει. Στην Ιταλία έχουν χαµηλά 
ειδικά βάρη και υαλώδη, ενώ οι Ιταλοί έµποροι 
κινούνται στα 200 ευρώ ο τόνος FOB, επίπεδα 
που δεν συγκινούν τους Έλληνες εξαγωγείς.

 Μικρή αύξηση ως προς τον όγκο τους α-
πό 2%-4% καταγράφουν τα αποθέµατα οίνου, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του τµήµατος Αµπέ-
λου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα αποθέµατα οί-
νοι µε απογραφή 31/07/2017 ανέρχονται σε 
1.423.402 hl και παρουσιάζουν ελαφρά αύξη-
ση κατά 3,82%  από το ς016 (1.371.071 hl). Τα 
αποθέµατα οίνου µε 31/12/2017 είναι αυξη-
µένα επίσης κατά 3,32% και σε σύγκριση µε το 
µέσο όρο της τελευταίας 5ετίας.

Κάτω το πριμ βάσης, 
 αναμονή στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

08/06 11/06 12/06 13/06 14/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

473,78474,22

477,11
476,69

473,52

Νευροκόπι
Η καλλιέργεια εξελίσσεται 

κανονικά µε τους εκεί παραγω-
γούς να περιµένουν µια καλή 

συγκοµιδή τον Σεπτέµβριο

Ηλεία
Μισή σε σχέση µε πέρυσι 
καταγράφεται  η απόδοση 

στην Ηλεία, µε την τιµή 
παραγωγού στα 30 λεπτά

Αχαΐα
«Μικρή  απόδοση και καθόλου 

δουλειά» λένε οι πατατοπαραγω-
γοί  της Αχαΐας, µε τη συγκοµιδή 
να βρίσκεται τώρα στο τελείωµα

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

10/05 17/05 23/05 31/05 07/06 14/06

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

224

199

183

2,81

318,3

1.012,0

16,00

65,9

105,68

113,96

222

199

185

2,76

322,1

1.006,4

15,25

75,8

101,75

116,42

222

199

185

2,76

344,0

1.031,4

15,23

73,1

104,9

117,97

222

206

188

2,75

350,4

1.016,6

15,59

76,3

104,2

119,57

222

206

188

2,75

350,1

994,4

15,41

78,5

108,5

120,18

222

206

188

2,78

350,7

925,6

15,39

81,2

107,6

121,0

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

161,4160,5 160,8 160,8 160,2
164,3

85,86
92,49 93,81

87,35
84,35

90,95

Τιμές παραγωγού
Πατάτας (λεπτά κιλό)
Νάξος 
2018  34
2017  42-45
Αχαΐα 
2018  30-35
2017  15-20
Ηλεία  
2018 30 
2017 8-12

ΠΗΓΗ: AGRENDA

2018  34
2017  42-45

2018  30-35
2017  15-20

2018 30 

Τιμή παραγωγού 
Όψιμα επιτραπέζια 
ροδάκινα (λεπτά/κιλό) 
Royale Gem June Gold 25 - 30

Ruby Rich  Spring Bell 25 - 30

Nεκταρίνια (Big Bang)-(Big Top) 35 -40
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Μισό λεπτό έχασαν 
στο βυνοποιήσιμο 
κριθάρι τα συμβόλαια

 Πλησιάζει τα 95 
σεντς το χρηματιστήριο 
στο βαμβάκι

Επιστρέφει σε κανονικά 
επίπεδα το καρότο 
Κοντά στα 45 λεπτά επανακάµπτει 
η τιµή παραγωγού στο καρότο, που 
πέρυσι έχασε 50% σε αξία. Αιτίες 
αφενός η αυξηµένη ζήτηση λόγω της 
βαρυχειµωνιάς στην Ιταλία και αφετέρου 
η παύση εισαγωγών από την Τουρκία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Το ίδιο ακριβώς 
κάθε χρόνο! 
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οι υπεύθυνες 
πολιτικές ηγεσίες, αν έχουν αποµείνει 
τέτοιες, λένε µέσα τους, «δεν µπορεί να 
πάει άλλο αυτή η υπόθεση!». Όµως 
περνάει γρήγορα το καλοκαίρι, έρχεται 
γρήγορα το φθινόπωρο των πληρωµών 
(συνήθως ο Οκτώβριος είναι ο µήνας 
για την προκαταβολή της ενιαίας 
ενίσχυσης), «σφίγγουν τα δόντια» όσοι 
εκ των αρµοδίων δεν έχουν προσδεθεί 
στο σάπιο σύστηµα, πλησιάζει µετά ο 
καιρός για τις καινούργιες δηλώσεις 
και αφήνεται, κάθε χρόνο, το πράγµα 
στην τύχη του και σ’ αυτόν το «βάλτο» 
που όµοιός του δεν έχει υπάρξει, 
τουλάχιστον  στα χρόνια της 
µεταπολίτευσης. 
Ένα µικρό δείγµα των επί µέρους 
θεµάτων που ανακύπτουν µέσα απ’ 
αυτή τη δαιδαλώδη διαδικασία, 
παρατίθεται σε µια από τις καταγραφές 
που κάνει τις τελευταίες ώρες η Ένωση 
Βιοκαλλιεργητών Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας, στην οποία, µπορεί 
κάποιοι να προσάπτουν εύκολα τη 
ρετσινιά της «γραφικής», ωστόσο, 
κανείς δεν µπορεί να της αµφισβητήσει 
ότι έχει καταγράψει αλήθειες.

Πολλοί αναρωτιούνται, 
πόσο έχει κοστίσει αυτά τα 
χρόνια στους παραγωγούς 
αυτό το σαθρό σύστηµα 
διαχείρισης των 
δηλώσεων ΟΣ∆Ε.

Το όλο 
σύστηµα 
έχει στηθεί 
µε τέτοιο 
τρόπο 
ώστε να 
«αρµέγει» 
τους πα-
ραγωγούς 
και να τους 
κρατάει 
οµήρους 
µιας µηχα-
νοπαρέας. 
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Επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ προ-
γραµµατίζει να υλοποιήσει την προσεχή 
πενταετία 2018-2022 ο Αγροτικός Πτηνο-
τροφικός Συνεταιρισµός Ιωαννίνων «Πίν-
δος», όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρός της 
οργάνωσης Ανδρέας ∆ηµητρίου, στην εκ-
δήλωση εορτασµού των 60 χρόνων του 
συνεταιρισµού. Οι επενδύσεις αφορούν 
νέα γραµµή έτοιµων ψηµένων προϊό-
ντων, νέα γραµµή πτηνοσφαγείου, εκσυγ-
χρονισµό των κέντρων διανοµής, εκσυγ-
χρονισµό του στόλου διανοµής  και πρό-
γραµµα µηχανογράφησης παραγωγής.

Όχηµα για τις αλλαγές οι άνθρωποι της 
οργάνωσης, αφού όπως τόνισε ο κ. ∆ηµη-
τρίου «Η Πίνδος δεν είναι µόνο οι αριθ-
µοί, αλλά περισσότερο οι άνθρωποί της, 
οι εργαζόµενοί της, οι συνεταίροι κ.λπ.».

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσί-
ασε ο πρόεδρος, η Πίνδος κατάφερε το 
2017 να πάει το τζίρο της στα 240 εκατ. 
ευρώ και την παραγωγή κοτόπουλων στα 
35 εκατ. κεφάλια. Στα εννιά χρόνια της 
κρίσης οι εργαζόµενοί της αυξήθηκαν 
κατά 300, µε αποτέλεσµα αυτή τη στιγ-
µή να ξεπερνούν τους 1.200.

Ακόµα και µετά τη λήξη των φε-
τινών δηλώσεων ΟΣ∆Ε, στον αέ-
ρα παραµένει το θέµα του ΑΤΑΚ 
στα µισθωµένα αγροτεµάχια, µε 
χιλιάδες αγρότες να εκφράζουν 
την αγωνία τους για το ενδεχόµε-
νο να χαθούν δικαιώµατα και ενι-
σχύσεις. Και µπορεί να έχει δοθεί 
προφορική εντολή στις Πύλες να 
«φεύγουν» οι δηλώσεις έστω και 
µε «ψεύτικο» αριθµό ΑΤΑΚ, ωστό-
σο το ζητούµενο είναι αν τελικά θα 
οριστικοποιηθούν, κι αν αυτό «πε-
ράσει», ποιος τελικά θα πάρει επά-
νω του την ευθύνη σε περίπτωση 
κοινοτικών ελέγχων. 

Τη δική του απάντηση δίνει ο 
υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, 
σε ρώτηση του βουλευτή Ν∆ Αθ. 
∆αβάκη, διευκρινίζοντας ότι «σε 
καµία περίπτωση δεν τίθεται κίνδυ-
νος στην ενεργοποίηση των δικαι-
ωµάτων και στην πληρωµή όλων 
των καθεστώτων για το 2018, ενώ 
θα εξεταστούν τυχόν περιπτώσεις 
αδυναµίας διαθεσιµότητας του Α-
ΤΑΚ». Ωστόσο, οι Λάκωνες βιοκαλ-
λιεργητές καταγράφουν τα εξής: 

«Σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 
25 Μαΐου, στην παράγραφο 3.7.3.1 
«Χρήση µη ιδιόκτητων αγροτεµα-
χίων», αναφέρεται ότι για τα µι-
σθωµένα αγροτεµάχια ο ΑΤΑΚ εί-

ναι προαιρετικός για το 2018. Πα-
ρόλα αυτά αν δεν υπάρχει ΑΤΑΚ, 
η δήλωση για τα µισθωµένα δεν ε-
νεργοποιείται, γιατί δεν το δέχεται 
το σύστηµα. Έχει δοθεί προφορική 
οδηγία δική σας στα ΚΥ∆ για πλα-
σµατικό ΑΤΑΚ, διαφορετικά δεν ε-
νεργοποιείται η δήλωση. Υπουργείο, 
ΓΕ∆∆, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΚΥ∆, θα πρέπει να 
µας πουν γιατί δεν ενεργοποιείται 
η δήλωση µε µισθωµένα αγροτε-
µάχια χωρίς ΑΤΑΚ; Ποιοι θα ανα-
λάβουν τις ευθύνες; 

Εξακολουθείτε το ίδιο βιολί! Όµως, 
ο αναπληρωτής Γιάννης Τσιρώνης 
τον Ιανουάριο του 2017 µας είχε 
πει σχετικά µε τον κατακερµατισµό 
των αγροτεµαχίων από το 2014 ότι 
«Εφόσον τα αγροτεµάχια που προ-
έκυψαν από τον κατακερµατισµό α-
κουµπούν το κυρίως αγροτεµάχιο, 
θεωρούνται όµορα, αθροίζονται µε-
ταξύ τους και αθροίζονται και τα δέ-
ντρα στο σύνολο». 

Εσείς αυτό το πήρατε, το παραποι-
ήσατε, θέσατε περιορισµούς που δεν 
προκύπτουν από καµία νοµοθεσία. 
Ισχυρίζεστε ότι π.χ. δεν είναι όµορα 
δύο αγροτεµάχια:

 εάν αλλάζει η ποικιλία στην ο-
µάδα καλλιέργειας

 εάν υπάρχει συνιδιοκτησία
 εάν αλλάζουν «περιφέρεια».

Επενδύσεις 20 
εκατ. ετοιμάζει 
στην πενταετία 
η Πίνδος 

Το ΑΤΑΚ πέρασε στα όμορα,  
οι φόβοι για ενισχύσεις μένουν

Στη γενέθλια εκδήλωση 
παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων ο 

υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, 
βουλευτές όλων των κοµµάτων, 

καθώς και πολλοί εκπρόσωποι του 
συνεταιριστικού κινήµατος.

Οι οµιλητές 
αναφέρθηκαν 
στην επιστροφή 
των καταθέσεων 
σε σχέση µε 
τον Ιούνιο του 
2015 και στη 
σταδιακή µείωση 
της ανεργίας από 
27,9% σε 20,1%.

Η Eurobank στηρίζει τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα

Τα προγράµµατα χρηµατοδότησης και τις ευκαιρίες µέσω των συνεργασιών της 
τράπεζας µε διεθνείς φορείς που µπορούν να «εκµεταλλευτούν» οι 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατέγραψε η ηµερίδα, που διοργάνωσαν από κοινού 
η Eurobank και το Επιµελητήριο Λάρισας την Πέµπτη 7 Ιουνίου στη Λάρισα.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενηµέρωση του επιχειρηµατικού κόσµου της 
Θεσσαλίας, που καλύπτει µεγάλο φάσµα δραστηριοτήτων σε όλους τους 
κλάδους-όπως και αυτόν της αγροδιατροφής- καθώς και των τοπικών φορέων 
για το πρόγραµµα ολοκληρωµένων λύσεων για τη στήριξη της µικροµεσαίας 
επιχειρηµατικότητας της Eurobank. Στο σηµαντικό ρόλο των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκε στην 
οµιλία του ο γενικός διευθυντής Retail Banking της τράπεζας Ιάκωβος 
Γιαννακλής τονίζοντας ότι «Στη σηµαντική αυτή καµπή που βρίσκεται η ελληνική 
οικονοµία και ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, στρατηγικός στόχος της Τράπεζάς 
µας είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας και των πελατών της, ειδικά των 
δυναµικών επιχειρηµατιών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν 
ραχοκοκαλιά  της  ελληνικής οικονοµίας και µέσα από αυτές µπορούµε να 
πετύχουµε τη σταθερή και βιώσιµη ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια».

Ιδία ευθύνη 
Η εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 
αναφέρει ρητά ότι «η 

ορθή συµπλήρωση 
της αίτησης αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη 
του γεωργού και οι 

δικαιούχοι υποχρεού-
νται να δηλώνουν µε 

σαφή τρόπο την έκταση 
κάθε αγροτεµαχίου»



ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Περαιτέρω µείωση του αφορολόγητου 
(από 8.660 στα 5.600 ευρώ), που συνο-
δεύεται µε φορολογική επιβάρυνση 660 
ευρώ το χρόνο, άρση του τραπεζικού και 
φορολογικού απόρρητου σε αγρότες που 
εντάσσονται στον εξωδικαστικό, αύξηση 
στις τιµές του ΕΝΦΙΑ που θα επιβαρύνει 
κάποιες κατηγορίες ιδιοκτητών αγροτε-
µαχίων και αλλαγές στα εισοδήµατα από 
τη χρήση αγροτικής γης προβλέπει το µε-
σοπρόθεσµο για τους αγρότες. 

Αντιδράσεις 
Το πολυνοµοσχέδιο που αποτελείται 

από 120 άρθρα όπως ήταν φυσικό προ-
κάλεσε από την πρώτη στιγµή αντιδρά-
σεις στους κόλπους των αγροτών. Όπως 
µάλιστα τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πα-
νελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων τα νέα 
αυτά µέτρα έρχονται να προστεθούν στον 
ήδη βεβαρηµένο αγροτικό κλάδο γεγο-
νός που αναµένεται να συρρικνώσει εκ 
νέου τα εισοδήµατά τους.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη µείωση του 
αφορολόγητου οι αγρότες τονίζουν ότι 
αυτό σηµαίνει επιπλέον φορολογική ε-
πιβάρυνση 660 ευρώ τον χρόνο και ζη-
τούν την επαναφορά του στα 12.000 ευ-
ρώ. Εκτός των φορολογικών επιβαρύν-
σεων όµως, οι αγρότες που το επόµενο 
διάστηµα θα επιλέξουν να ενταχθούν 
στον λεγόµενο εξωδικαστικό θα πρέπει 
να γνωρίζουν ότι θα έρθουν αντιµέτω-

ποι µε την άρση του τραπεζικού και φο-
ρολογικού τους απορρήτου. 

Αυτό από την µια ήταν αναµενόµενο α-
φού το ίδιο συµβαίνει και µε όλες τις άλ-
λες επαγγελµατικές κατηγορίες που ε-
ντάσσονται σε αυτού τους είδους τις ρυθ-
µίσεις γι’ αυτό εµµέσως πλην σαφών είχε 
αναφερθεί και στην συνέντευξη Τύπου 
που παραχώρησε – πριν ένα περίπου µή-
να – ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Εισοδήµατα από αγροτική γη
Το µεσοπρόθεσµο προβλέπει όµως 

και αλλαγές και για τα εισοδήµατα α-
πό την χρήση αγροτικής γης. Ειδικότε-
ρα τονίζει ότι: «για τους ασκούντες ατο-
µική αγροτική επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα δεν υπολογίζεται τεκµαρτό ει-
σόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δω-
ρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατι-
όντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσε-
ων στις οποίες περιλαµβάνονται λιβά-

δια, καλλιεργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες 
γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή ε-
γκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για 
την άσκηση της δραστηριότητας αυτής». 
Τα παραπάνω µεταφράζονται ως εξής 
από τους λογιστές: «Ένας αγρότης στα 
χωράφια που χρησιµοποίει (στα οποία 
µπορεί να είναι χτισµένοι στάβλοι ή α-
ποθήκες) δεν υπολογίζεται αντικειµενι-
κός προσδιορισµός ιδιόχρησης – όπως 
γίνεται στα γραφεία ή τα καταστήµατα 
– άρα δεν έχει δικαίωµα να πει ότι θα 
υπολογίσει ένα αντικειµενικό (τεκµαρ-
τό) ενοίκιο. Με απλά λόγια δεν θα µπο-
ρούσε να υπολογίσει το τεκµαρτό ενοί-
κιο το οποίο είναι 3% της αξίας. Αν είχε 
δηλαδή 100 στρέµµατα µε ενοίκιο ένα 
χιλιάρικο το στρέµµα (άρα 3.000 ευρώ 
εισόδηµα), να βάλει 3.000 τεκµαρτό ε-
νοίκιο, να φορολογηθεί µε 15% και τα 
3.000 ευρώ να τα περάσει έξοδα στα 
βιβλία προκειµένου να κερδίσει 22%»

Συνέχεια στο «δώσε» των αγροτών 
υπαγορεύει το νέο μεσοπρόθεσμο     
Με το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο οι αγρότες εκτός από τη μείωση του αφορολόγητου 
θα χάσουν και το τραπεζικό τους απόρρητο αν θέλουν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό

Απώλειες 
Οι αγρότες λένε ότι 
η κυβέρνηση προ-

σπαθώντας να καλ-
λιεργήσει κάλπικες 

προσδοκίες εξαγγέλ-
λει «αντίµετρα» που 
δεν καλύπτουν τις 

απώλειες

Επαναφορά 
Παραµένει το αίτηµα 

για αφορολόγητο ατο-
µικό εισόδηµα 12.000 
ευρώ, προσαυξηµένο 

µε 3.000 ευρώ για 
κάθε παιδί

Αρκετοί αγρότες θα πρέπει 
να περιµένουν φουσκωµένα 
εκκαθαριστικά λόγω των 
νέων αντικειµενικών αξίών.

Νέα 
ηµεροµηνία 
έναρξης της
πλατφόρµας
Ο υφυπουργός Βασίλης 
Κόκκαλης τοποθετεί τώρα ως 
στόχο του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης στις 18 
µε 20 Ιουνίου την έναρξη της 
λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας που θα υποδεχτεί 
τις αιτήσεις των αγροτών για 
ρύθµιση ή συµβιβασµό 
κόκκινων δανείων σε 
τράπεζες που βρίσκονται σε 
εκκαθάριση (παλιά ΑΤΕ κ.λπ.), 
αλλά και προς τα ασφαλιστικά 
ταµεία, στο πλαίσιο του 
εξωδικαστικού συµβιβασµού.

Ο ΟΓΑ
καθυστερεί 
την διαδικασία  
Η µέχρι τώρα καθυστέρηση 
στο άνοιγµα της πλατφόρµας, 
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 
έχουν βεβαιωθεί ακόµα οι 
οφειλές των αγροτών προς το 
ΕΦΚΑ για το έτος 2017». Να 
σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε 
όσα έχουν γίνει γνωστά όσοι 
αγρότες και κτηνοτρόφοι 
υπαχθούν στη ρύθµιση:
 θα έχουν 100% διαγραφή 

τόκων
 εφαρµογή του Νόµου 

3259/2004 για τα πανωτόκια
 και έως 60% διαγραφή 

κεφαλαίου κατά περίπτωση.

Προϋποθέσεις 
υπαγωγής στο 
πρόγραµµα
Σε ότι αφορά τις 
προϋποθέσεις υπαγωγής στο 
πρόγραµµα της ρύθµισης, έχει 
ξεκαθαριστεί πως το 
οφειλόµενο ποσό, θα 
διαµορφώνεται ανάλογα µε το 
ύψος του δανείου που 
ελήφθη, σε σχέση µε την 
εξασφάλιση του χρέους του 
και ιδίως των εµπραγµάτων 
ασφαλειών (υποθήκες, 
προσηµειώσεις). Σε κάθε 
περίπτωση, λαµβάνεται υπόψη 
η τρέχουσα ατοµική 
περιουσιακή κατάσταση του 
κάθε ενδιαφεροµένου όπως 
προκύπτει από τα 
προσκοµιζόµενα 
δικαιολογητικά του.
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ΥΨΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ (ΕΥΡΩ) 

8.660

2018

5.600 660
2019

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΑΝΑ ΑΓΡΟΤΗ





Μονίλια έφερε 
η υγρασία 
Μεγαλύτερη ευπάθεια στο στάδιο 
της ωρίμανσης για πυρηνόκαρπα

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

O βροχερός και υγρός καιρός των 
τελευταίων ηµερών υπήρξε ιδι-
αίτερα ευνοϊκός για την ανάπτυ-
ξη και την ταχεία εξάπλωση της 
µονίλιας στα πυρηνόκαρπα. Η 
ευπάθεια των καρπών στον πα-
θογόνο µύκητα µεγαλώνει όσο 
αυτοί πλησιάζουν το στάδιο της 
ωρίµανσης, καθώς και µετά από 
ακραία καιρικά φαινόµενα που 
τραυµατίζουν τους καρπούς, ό-
πως το χαλάζι και οι ισχυροί ά-
νεµοι, τονίζουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών Βόλου.

Για την προστασία των καρ-
πών από τη ασθένεια και ιδιαί-

τερα σε οπωρώνες µε ιστορικό 
προσβολής από τον µύκητα, συ-
στήνεται άµεσα ψεκασµός µε έ-
να κατάλληλο και εγκεκριµένο 
µυκητοκτόνο.

Μύγα Μεσογείου: Είναι έ-
να εξαιρετικά πολυφάγο έντο-
µο και µπορεί να αποβεί ιδιαί-
τερα καταστρεπτικό για πολλά 
είδη καρπών, από την έναρξη 
του σταδίου ωρίµανσης (αλλαγή 
χρώµατος) µέχρι τη συγκοµιδή. 

Η προστασία των καρπών αρχί-
ζει από το στάδιο της αλλαγής 
χρώµατος (έναρξη ωρίµανσης) 
και µπορεί να εφαρµοστεί είτε 
µε ψεκασµό κάλυψης µε ένα ε-
γκεκριµένο εντοµοκτόνο, είτε µε 
δολωµατικό ψεκασµό. Οι ψεκα-
σµοί κάλυψης πρέπει να επανα-
λαµβάνονται ανάλογα µε τη δι-
άρκεια δράσης του εντοµοκτό-
νου, ενώ οι δολωµατικοί περί-
που ανά εβδοµάδα. 

Ανάρσια και γραφόλιθα: Οι 
συλλήψεις των ακµαίων των ε-
ντόµων συνεχίζονται σε όλες τις 
περιοχές και γενικά είναι περιο-
ρισµένες. Για την προστασία των 
καρπών από τις προνύµφες συ-
στήνεται η συνέχιση των επεµ-
βάσεων µε ένα εγκεκριµένο και 

κατάλληλο εντοµοκτόνο.
Αφίδες-Μελίγκρες: Σε οπω-

ρώνες που παρατηρείται προσβο-
λή της νεαρής βλάστησης από 
αφίδες, συνιστάται επέµβαση 
µε ένα κατάλληλο για την καλ-
λιέργεια εντοµοκτόνο.

Ραγοπλέτιδα (Σκουλίκι των 
κερασιών): Για την προστασία 
των κερασιών των όψιµων ποι-
κιλιών από το έντοµο, συνιστά-
ται ψεκασµός µε ένα κατάλλη-
λο και εγκεκριµένο εντοµο-
κτόνο. Επειδή ο χρόνος µετα-
ξύ έναρξης προσβολής και συ-
γκοµιδής είναι µικρός, να δο-
θεί µεγάλη προσοχή στην επι-
λογή των εντοµοκτόνων, ώστε 
να µην υπάρξει κίνδυνος υ-
πολειµµάτων στους καρπούς.

Γέµισαν ξυλοφάγα έντοµα τα µηλοειδή της Κεντρικής Ελλάδας
Την εποχή αυτή διαπιστώνονται συνεχείς συλλήψεις ακµαίων κόσσου, 
ζεύζερας και σέζιας σε φεροµονικές παγίδες στους οπωρώνες µε µηλιές 
και αχλαδιές στην κεντρική και Στερεά Ελλάδα. Όπως αναφέρουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, 
πρόκειται για ξυλοφάγα λεπιδόπτερα, έντοµα των οποίων οι προνύµφες σε 
µεγάλους πληθυσµούς προκαλούν ξηράνσεις κλάδων και δέντρων. Η 

καταπολέµησή τους είναι πολύ δύσκολή, διότι αυτές δραστηριοποιούνται κάτω από 
τον φλοιό και µέσα στο ξύλο. Σε οπωρώνες που εµφανίζουν προσβολές συστήνεται 
άµεσα ψεκασµός µε εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και σκοπό τη θανάτωση των ακµαίων 
πριν ωοτοκήσουν καθώς και των νεαρών προνυµφών, πριν την είσοδό τους στον 
κορµό και τους κλάδους. Να γίνει επίσης πλήρης και επιµεληµένη κάλυψη των 
δέντρων µε το ψεκαστικό υγρό, µε έµφαση στην περιοχή του λαιµού και του κορµού.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Σχισίµατα 
Στα κεράσια συστήνεται 
διακοπή των ποτισµάτων 

πριν τη συγκοµιδή, για 
την αποφυγή ρωγµών

Θρίπες και αφίδες στην ντοµάτα 
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την 
ανάπτυξη του θρίπα στην καλλιέργεια της υπαίθριας 
ντοµάτας (επιτραπέζιας, βιοµηχανικής), ο οποίος 
προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να 
αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων και 
το κυριότερο είναι φορέας ιώσεων. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
συστήνουν να γίνει άµεσα ένας ψεκασµός µε 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Την ίδια 
ώρα, την εµφάνισή τους µε µεγάλους πληθυσµούς 
έκαναν οι αφίδες στις υπαίθριες καλλιέργειες µε 
ντοµάτες της Κεντρικής Ελλάδας. Oι αφίδες προκαλούν 
πολλές ζηµιές αν δεν γίνει γρήγορη επισήµανση, ενώ 
έχουν µεγάλη ικανότητα πολλαπλασιασµού, δυνατότητα 
µετάδοσης ιώσεων και δηµιουργία µελιτωµάτων. 
Συστήνεται ψεκασµός όπου εντοπίζεται το έντοµο.

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Pirimor 50 WG, 
Plenum 50 WG
ARYSTA: Cyperkill Max 2 EC (θρίπας) και Deltagri 
EC (αφίδες)
BAYER: Movento 150 OD, Calypso 480 SC
ELANCO: Laser 480SC (θρίπες) και Closer 120SC, 
Reldan 225EC (αφίδες)
FMC: Tripsol Pro EC, Zoro 1.8 EW (ρίπες) και 
Danadim Progress 40 EC (αφίδες)
SIPCAM: Gazelle SP
SYNGENTA: Vertimec 1,8 EC, Vertimec Pro 1,8 SC 
(θρίπες) και Ampligo150ZC, Karate Zeon 10 CS 
(αφίδες)
VIORYL: Acaridoil 13SL, Ritmus 2.5EC

Ευδεµίδα στο αµπέλι 
Με µικρό αριθµό συλλήψεων στο δίκτυο των 
φεροµονικών παγίδων Καβάλας, ∆ράµας, Ξάνθης και 
Σερρών ξεκίνησε η δεύτερη πτήση της ευδεδµίδας. Οι 
ζηµιές που προκαλούνται από αυτή τη γενιά είναι 
σηµαντικές όταν οι πληθυσµοί είναι αυξηµένοι, ιδίως 
στα επιτραπέζια σταφύλια, τονίζουν οι γεωπόνοι της 
∆ΑΟΚ Σερρών. Εφόσον γίνει χρήση ωοκτόνων, οι 
εφαρµογές πρέπει να γίνουν άµεσα, ενώ στην 
περίπτωση εφαρµογής προνυµοκτόνων µια εβδοµάδα 
αργότερα. Οι καλλιεργητές πρέπει να ελέγχουν τα 
πρέµνα τους για παρουσία αυγών, ιδιαίτερα αν 
βρίσκονται µακριά από το δίκτυο παγίδων και να 
προχωρήσουν σε επέµβαση όταν βρεθούν αυγά ή 
προνύµφες στο 3-5% των βοτρύων.   

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Bulldock 2,5 SC, 
Mavrik Aquaflow 24 EW
ARYSTA: DASKOR 2 EC
BAYER: Decis 2.5 EC, Decis Protech 15 EW
ELANCO: Radiant 120SC, Reldan 225EC
FMC: Coragen 20 SC, Tripsol Pro EC 
SYNGENTA: Affirm 095SG, Insegar 25WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Αντί να πάνε με 
το κτήμα, πάνε 
με το πρόσωπο 
οι άδειες νερού

Από εργαλείο δουλειάς σε 
καθεστώς ταλαιπωρίας έχει 
εξελιχθεί η ιστορία των 
αδειών χρήσης νερού που 
προκαλεί πολλαπλά 
προβλήµατα στην 
παραγωγική διαδικασία, 
συνέβαλε στη διάλυση της 
Απονιτροποίησης και τώρα 
απειλεί τα Σχέδια 
Βελτίωσης των αρδευτικών 
έργων (Μέτρο 4.1.2).Το 
παράλογο της υπόθεσης 
είναι πως αντί να πηγαίνει 
«πακέτο» µε το κτήµα η 
άδεια νερού, συνδέεται µε 
το πρόσωπο που την 
έβγαλε, όπως άφησε να 
εννοηθεί εγκύκλιος του 
υπουργείου για τους 
προενταξιούς ελέγχους 
(Αριθµ. Πρώτ 1131/52414) 
της Απονιτροποίησης. Έτσι 
αγρότες που νοικιάζουν 
αγροτεµάχια βρίσκονται 
αντιµέτωποι µε την άρνηση 
των ιδιοκτητών της γης να 
τροποποιήσουν και να 
γράψουν την άδεια στον 
νοικάρη, καθώς φοβούνται ότι 
δεν θα την πάρουν πίσω. 
Ωστόσο, στον οδηγό των 
Σχεδίων Βελτίωσης, 
αναφέρεται καθαρά πως 
απαιτείται η άδεια νερού για 
τις επενδύσεις, οπότε όταν 
βγει η προκήρυξη, οι 
επενδυτές ενδέχεται να το 
βρουν µπροστά τους. 
Θυµίζουµε πως µέσω του 
Μέτρου 4.1.2 οι επενδύσεις 
που καλύπτονται µπορούν να 
αφορούν µεταξύ άλλων:
α) σύγχρονα, καινούργια 
αρδευτικά συστήµατα 
χαµηλών και µεσαίων 
πιέσεων (π.χ στάγδην 
άρδευση), β) αρδευτικές 
υδατοδεξαµενές και γ) 
εγκαταστάσεις µεταφοράς 
αρδευτικού νερού µέσω 
κλειστών αγωγών. 

Αναβάλλονται επενδύσεις και στοιβάζονται αιτήσεις 

Χάνουν το νόημά τους τα Σχέδια 
με παρατάσεις μέχρι το φθινόπωρο 

 Για τις 5 Αυγούστου η καινούργια προθεσμία     Αντιδρά με επιστολή του ο ΣΕΑΜ

Τα αντανακλαστικά του έδειξε 
ο ΣΕΑΜ λίγες ώρες αφότου 
είχε αναρτηθεί στο AgroNews 
η είδηση της νέας παράτασης.

Ολόκληρη η επιστολή του ΣΕΑΜ προς Κασίµη

Προς: Κύριο Χαράλαµπο Κασίµη
Θέµα: Καθυστέρηση στην ολοκλήρω-

ση της Α’ Φάσης του Μέτρου 4.1.1
Με ιδιαίτερο προβληµατισµό, αλλά 

και απογοήτευση παρακολουθούµε τις 
συνεχείς παρατάσεις που δίνονται για 
την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του 
µέτρου 4.1.1 του ΠΑΑ 2014-2020 και 
που αφορά στην υποβολή των αιτήσε-
ων από τους ενδιαφερόµενους για έ-
νταξη στο πρόγραµµα. Οι παρατάσεις 
αυτές, έρχονται να επιτείνουν την µε-
γάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση 
του συγκεκριµένου προγράµµατος, η 
οποία ξεκίνησε από τον σχεδίασµά µέ-
χρι και την προκήρυξή του.

Ο ΣΕΑΜ έχοντας την εµπειρία των α-
δυναµιών και στρεβλώσεων που παρου-
σίασαν στην υλοποίησή τους τα προη-
γούµενα προγράµµατα, επεσήµανε έ-
γκαιρα τον κίνδυνο για αυτές τις καθυ-
στερήσεις, που θέτουν σε κίνδυνο την 
οµαλή και πλήρη υλοποίηση του προ-
γράµµατος. ∆υστυχώς, οι εξελίξεις επι-
βεβαιώνουν τους φόβους µας και δια-
ψεύδουν τις καθησυχαστικές διαβεβαι-
ώσεις που πάντα µας δίνατε.

Οι συνεχείς παρατάσεις που δίδονται 
δεν βοηθάνε σε τίποτα, πέραν της αύξη-
σης των αιτήσεων που υποβάλλονται και 
που είναι χωρίς αντίκρισµα, µια και ο 
προϋπολογισµός του προγράµµατος εί-
ναι συγκεκριµένος και δεν αυξάνεται. 
Αντίθετα φοβόµαστε ότι η υπερβολική 
διόγκωση του αριθµού των αιτήσεων, 
θα προκαλέσει περαιτέρω προβλήµα-
τα και καθυστερήσεις στην διαδικασία 
των αξιολογήσεων.

∆εν θέλουµε να πιστεύουµε ότι οι 
παρατάσεις αυτές εξυπηρετούν άλλους 

στόχους από αυτούς που προβλέπει το 
πρόγραµµα. Σίγουρα όµως δεν βοηθά-
νε στην έγκαιρη και ολοκληρωτική υλο-
ποίηση του προγράµµατος, δεν βοηθάνε 
τους αγρότες που συνεχώς αναβάλουν 
αναγκαίες επενδύσεις και δεν βοηθάνε 
την αγορά των γεωργικών µηχανηµά-
των η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, 
από τους ανεπαρκείς χειρισµούς της Πο-
λιτείας διαχρονικά, στην διαχείριση αυ-
τών των προγραµµάτων.

Τελευταία κυκλοφορούν φήµες στην 
αγορά ότι οι παρατάσεις θα συνεχιστούν 
και µάλιστα µπορεί να φτάσουν ακόµη 
και µέχρι το Φθινόπωρο! Επειδή η λειτουρ-
γία και ο προγραµµατισµός των επιχειρή-
σεων - µελών του Συνδέσµου, δεν µπο-
ρεί να βασίζεται σε φήµες, ζητάµε να έ-
χουµε µια αξιόπιστη και έγκυρη πληρο-
φόρηση από εσάς, ως υπεύθυνος γραµ-
µατέας της ∆ιαχειριστικής αρχής, για το 
χρονοδιάγραµµα των υπολοίπων φάσε-
ων του προγράµµατος (ολοκλήρωση αι-
τήσεων - αξιολογήσεις - εγκρίσεις - εκτα-
µιεύσεις επιδοτήσεων).

Αντιλαµβάνεστε ότι το πρόβληµα πλέ-
ον παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, άλ-
λη µια χρονιά πάει χαµένη και περιµέ-
νουµε να ορίσετε µια συνάντηση µε εκ-
προσώπους του ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου του Συνδέσµου µας, για µια πλήρη ε-
νηµέρωση. Ευελπιστούµε στην θετική α-
νταπόκρισή σας στο αίτηµά µας και σας 
ευχαριστούµε θερµά εκ των προτέρων.

Με εκτίµηση
Για το Σύνδεσµο Εισαγωγέων-
Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων

Σάββας Μπαλουκτσής, πρόεδρος 
∆Σ, ΣΕΑΜ

Φωτιά έχουν ανάψει στις τάξεις 
αγροτών και εισαγωγέων µηχα-
νηµάτων, οι νέες παρατάσεις των 
Σχεδίων Βελτίωσης που αναβά-
λουν συνεχώς αναγκαίες επεν-
δύσεις, δεν βοηθάνε την αγορά, 
αυξάνουν τις αιτήσεις χωρίς αντί-
κρισµα λόγω περιορισµένου µπά-
τζετ και µπορεί στην τελική να ε-
ξυπηρετούν άλλα συµφέροντα.

Αφορµή για να θέσει υπόψη του 
Χαράλαµπου Κασίµη τα παραπά-
νω ο ΣΕΑΜ (ολόκληρη η επιστολή 
δεξιά), στάθηκε ένα e-mail των δι-
αχειριστικών προς τους µελετητές 
που έκανε λόγο για παράταση τό-
σο της ηµεροµηνίας υποβολής δι-
καιολογητικών στις ∆ΑΟΚ (λήγει 
18 Ιουνίου) όσο και της πρώτης 
και δεύτερης οριστικοποίησης. Οι 
ακριβείς ηµεροµηνίες θα ανακοι-
νωθούν την ερχόµενη εβδοµάδα 

σύµφωνα πάντα µε το εν λόγω η-
λεκτρονικό µήνυµα που αναφέρει: 
«Καθότι πλησιάζει η προθεσµία υ-
ποβολής στις ∆ΑΟΚ δικαιολογητι-
κών για θεώρηση στο πλαίσιο του 
Mέτρου 4.1 (η οποία αυτή τη στιγ-
µή είναι η 18/6/2018), θα θέλαµε 
να σας ενηµερώσουµε ότι επίκει-
ται απόφαση παράτασης τόσο αυ-
τής της ηµεροµηνίας όσο και της η-
µεροµηνίας οριστικοποίησης πρώ-
του και δευτέρου σταδίου (θα εξα-
κολουθήσουν να είναι ταυτόχρο-
να). Ο σκοπός της εν λόγω ενηµέ-
ρωσης είναι να µειωθεί η χρονική 
πίεση για όλους (µελετητές και Υπη-
ρεσίες) και να αποφευχθεί ο συνω-
στισµός εν’ όψει της επικείµενης λή-
ξης της υφιστάµενης προθεσµίας.

Θα υπάρξει αναλυτικότερη ε-
νηµέρωση εντός της ερχόµενης 
εβδοµάδας.».

Θυµίζουµε εδώ ότι η διορία για 
την πρώτη οριστικοποίηση έχει ή-
δη πάρει παράταση καθώς από τις 
5 Ιουνίου, µετακινήθηκε ένα µή-
να µετά, στις 5 Ιουλίου και τώρα, 
σύµφωνα µε πρώτες εκτιµήσεις 
θα µεταφερθεί, ένα µήνα µπρο-
στά, δηλαδή τις 5 Αυγούστου.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΑΟΚ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, 
ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

18/06/201818/06/2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

05/07/201805/07/2018

ΥΠΟΒΟΛΗ
 ΣΤΙΣ ∆ΑΟΚ 

ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

20/07/201820/07/2018
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Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων

Κοντεύει η ημερομηνία 
προκήρυξης της δράσης 
για Αυτόχθονες Φυλές 

  H ενημέρωση των πυλών ΟΣΔΕ προς τους κτηνοτρόφους 
είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα βγει στον αέρα η 
πρόσκληση που θα πάρει δεδομένα από τις φετινές αιτήσεις

  Με 38 εκατ. ευρώ η προκήρυξη λόγω αύξησης των περιοχών 
όπου έχει εντοπιστεί επιλέξιμο ζωικό κεφάλαιο 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μετά και τα τελευταία, τουλάχιστον 
επισήµως, κλικ για την καταγραφή 
του αριθµού των αυτόχθονων ζώων 
στο ΟΣ∆Ε ώστε να ξέρουν πώς να βα-
δίσουν οι αρχές, δεν υπάρχει πλέον 
άλλη δικαιολογία για την καθυστέρη-
ση της προκήρυξης του Μέτρου 10.1.9 
«Σπάνιες Φυλές» το πλαίσιο εφαρµο-
γής του οποίου έχει δηµοσιευτεί αρ-
χές Απριλίου (ΦΕΚ 1226/Β’/2018).

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κά-
ποιες πύλες ΟΣ∆Ε έχουν ενηµερώ-
σει ήδη τους κτηνοτρόφους που πή-
γαν να υποβάλλουν δήλωση µε σπά-
νιες φυλές στο ζωικό τους κεφάλαιο, 
πως η προκήρυξη θα βγει στον αέρα 
την ερχόµενη εβδοµάδα, ή ακόµα και 
την Παρασκευή (σ.σ 15 Ιουνίου), κά-
τι που δεν είχε συµβεί µέχρι την ώ-
ρα που γράφονταν αυτές οι γραµ-
µές. Σηµειώνεται πως οι δεσµεύσεις 
για τους κτηνοτρόφους έχουν ξεκι-
νήσει ήδη από τις 2 Απριλίου 2018, 
οπότε και δηµοσιεύτηκε το πλαίσιο ε-
φαρµογής του Μέτρου. Αναλυτικά το 
προφίλ των Μ10.1.9 «Σπάνιε Φυλές»:

∆ικαιούχοι ενίσχυσης
Φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµά-

δες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
φυλών αγροτικών ζώων που απει-
λούνται µε εξαφάνιση είναι δικαι-
ούχοι εφόσον:

1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυ-
λών αγροτικών ζώων που απειλού-
νται µε εξαφάνιση, όπως αυτές απο-
τυπώνονται στον πίνακα του άρθρου 
5 της της υπουργικής απόφασης,

2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυ-
λών στις συγκεκριµένες περιοχές πα-
ρέµβασης της χώρας,3. εκτρέφουν ζώα 
εγγεγραµµένα στο γενεαλογικό βι-
βλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Να απενταχθούν από το πρόγραµµα 
γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία 
ψάχνονται µη κερδοσκοπικοί σύλλο-
γοι και ενώσεις κτηνοτρόφων, λόγω 
του νέου τρόπου καταβολής της ενί-
σχυσης, που επιβάλλει να είναι όλα 
πληρωµένα µαζί και η µισθοδοσία µέ-
σω τραπέζης για να πραγµατοποιηθεί 
η πληρωµή από ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Πληροφορίες από δικαιούχους 
που εδρεύουν στο θεσσαλικό κά-
µπο και µένει να επιβεβαιωθούν α-
ναφέρουν πως η σχετική εγκύκλι-
ος του ΟΠΕΚΕΠΕ (Αρ. Πρωτ.: 24312 
«∆ιαδικασία πληρωµής της ∆ρά-
σης 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην 
Κτηνοτροφία»), ζητά ουσιαστικά ό-
λα τα χρήµατα να είναι πρώτα κα-
τατεθηµένα στην τράπεζα, ώστε να 
καταβληθεί η δηµόσια δαπάνη. Ω-
στόσο, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν 
πως ακόµα και αν µαζέψουν τα µέ-
λη του συλλογικού σχήµατος που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα κά-
ποιο χρηµατικό ποσό, δεν υπάρχει 
το θεσµικό ή το φορολογικό πλαί-
σιο για να υποστηριχθεί η διαδικα-
σία. Σηµειώνεται πως εδώ ωστόσο 

δεν τίθεται κάποιο ζήτηµα για αγρο-
τικούς συνεταιρισµούς µε επιχειρη-
µατική δραστηριότητα που συµµετέ-
χουν στο πρόγραµµα, αλλά εντοπί-
ζεται σε µη κερδοσκοπικούς φορείς 
όπως είναι αυτός των Μετακινούµε-
νων και των Καραγκούνικων.  Σηµει-
ώνεται τέλος πως ενήµερος για το 
θέµα αυτό είναι και ο γενικός γραµ-
µατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλα-
µπος Κασίµης.

Θυµίζουµε ότι η ∆ράση Γενετικών 
Πόρων αφορά:

Α. Συλλογή - τήρηση στοιχείων γε-

Ζόρι πληρωμών σε γενετικούς

Ύψος ενίσχυσης
Το πριµ κυµαίνεται αναλόγως αν ο 

κτηνοτρόφος διατηρεί ένα αρσενικό 
ζώο ανά 15 θηλυκά αναπαραγωγής 
και ορίζεται ως εξής:

Βοοειδή: 333 ευρώ ανά ΜΖΚ, 310 ευ-
ρώ ανά ΜΖΚ χωρίς διατήρηση αρσενι-
κού. Σηµειώνεται ότι τα βοοειδή ηλικί-
ας 6 µηνών έως 2 ετών µετρούν για 0,6 
ΜΖΚ και τα άνω των 2 ετών για 1 ΜΖΚ. 

Αιγοπρόβατα: 232 ευρώ ανά ΜΖΚ, 
209 ευρώ ανά ΜΖΚ χωρίς διατήρηση 
αρσενικού. Περίπου, 34,8 και 31,35 
ευρώ ανά ζώο άνω του 1 έτους. 

Xοίροι: 215 ευρώ ανά ΜΖΚ, 192 ευ-
ρώ ανά ΜΖΚ χωρίς διατήρηση αρσενι-
κού. Περίπου, 107,5 και 96 ευρώ αντί-
στοιχα ανά χοιροµητέρα. 

Ιπποειδή: 350 ευρώ ανά ΜΖΚ ή πιο 
απλά 350 ευρώ ανά ενισχυόµενο ζώο. 

Επιλέξιµες φυλές
Βοοειδή: Τήνου, Κέας,  Κατερίνης, 

Συκιάς, Ελληνικός βούβαλος, Ελληνι-
κή βραχυκερατική.

Πρόβατα: Καταφυγίου, Ρουµλουκί-
ου, Ορεινό Ηπείρου, Ικαρίας, Λευκίµης, 
Κατσικά, Άργους Ζακύνθου, Φλώρινας – 
Πελαγονίας, Σαρακατσάνικο, Γλώσσας 
Σκοπέλου, Κύµης, Αγρινίου, ∆ράµας, 
Θράκης, Καλαρρύτικο, Πηλίου, Σερρών.

Αίγες: Σκοπέλου.
Χοίροι: Εγχώριος Ελληνικός Χοίρος.
Ιπποειδή: Ηλείας, Πηνείας, Θεσσαλί-

ας, Σκύρου, Πίνδου, Μεσσαράς.

Από τις 2 Απριλίου
Σηµειώνεται ότι από τις 2 

Απριλίου έχουν ξεκινήσει οι 
δεσµεύσεις της προκήρυξης για 

τους κτηνοτρόφους 

Το ύψος ενίσχυσης 
για βοοειδή είναι 
330 ευρώ ανά ΜΖΚ, 
310 ευρώ ανά ΜΖΚ 
χωρίς διατήρηση 
αρσενικού. 
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ΠΡΙΜ ΕΥΡΩ/ΜΖΚ

ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ
1 ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ 

ΑΝΑ 15 ΘΗΛΥΚΑ

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΧΟΙΡΟΙ

ΙΠΠΟΕΙ∆Η

ΜΕ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
1 ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ 

ΑΝΑ 15 ΘΗΛΥΚΑ

333

232

310

209

215 192

350 350



πόρους

Άνοιξαν παντού
οι αιτήσεις δανείων
για το Εξοικονομώ
Στην επόµενη φάση της διαδι-
κασίας υποβολής αιτήσεων έχει 
περάσει το πρόγραµµα «Εξοικο-
νόµηση κατ οίκον ΙΙ», καθώς έ-
χει ενεργοποιηθεί η δυνατότη-
τα αίτησης χρηµατοδότησης α-
πό τραπεζικό ίδρυµα σε όλες τις 
Περιφέρειες πλέον, ενώ µε τρο-
ποποιητική απόφαση πραγµατο-
ποιούνται σχετικές µε το δανει-
σµό των δικαιούχων αναπρο-
σαρµογές.

Συγεκριµένα στις αιτήσεις που 
έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρµα exoikonomisi.
ypen.gr ενεργοποιείται η επιλο-
γή λήψης ή µη δανείου.

Εφόσον ο ενδιαφερόµενος ε-
πιλέξει:

 τη λήψη δανείου, θα ακολου-
θεί (εντός 30 ηµερών) πιστολη-
πτικός έλεγχος από την εµπλε-
κόµενη τράπεζα ώστε (εντός 75 
ηµερών) να εγκριθεί το δάνειο.

 τη µη λήψη δανείου, η αίτη-
ση θα προωθείται προς οριστι-
κή υπαγωγή.

∆ιευκρινίζεται ότι:
 Η προθεσµία 30 ηµερών προς 

τις τράπεζες για την πραγµατο-
ποίηση πιστωτικού ελέγχου λο-
γίζεται από τη χρονική στιγµή 
που ο ενδιαφερόµενος επιλέ-
ξει στο πληροφοριακό σύστη-
µα τη λήψη δανείου και επισυ-
νάψει το σύνολο των απαιτού-
µενων δικαιολογητικών.

 Το ποσό για την επιχορή-
γηση θα παραµένει δεσµευµέ-
νο µέχρι και 75 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία έναρξης υποβολής 
αίτησης δανείου για την οικεία 
Περιφέρεια (σύµφωνα µε τον πα-
ραπάνω πίνακα). Εντός του δια-
στήµατος αυτού θα πρέπει να ε-
γκριθεί το δάνειο ή ο ενδιαφε-
ρόµενος να «θέσει» την αίτηση 
σε κατάσταση «προς υπαγωγή» 
χωρίς τη λήψη δανείου.

 Για τις αιτήσεις που εντάσ-
σονται σε «ειδική περίπτωση», 
η προθεσµία των 75 ηµερών λο-
γίζεται από την ηµεροµηνία η-
λεκτρονικής ενηµέρωσης του 
ωφελουµένου για την ολοκλή-
ρωση των σχετικών ελέγχων για 
την έγκριση.

Σηµειώνεται εδώ πως για την 
αποφυγή φόρτου στο πληροφο-
ριακό σύστηµα, έχει ακολουθη-
θεί και πάλι ο διαχωρισµός της ε-
πικράτειας σε τρεις οµάδες Περι-
φερειών, και η τµηµατική ενερ-
γοποίηση της συγκεκριµένης ε-
πιλογής. Τελευταίες Περιφέρει-
ες που άνοιξαν την πλατφόρµα 
ήταν η Αττική και το Νότιο Αι-
γαίο στις 4 Ιουνίου. 

Έως τέλη Σεπτεµβρίου 
οι αιτήσεις πληρωµών 

Έως τις 30 Σεπτεµβρίου θα έχουν 
τη δυνατότητα οι δικαιούχοι του 
προγράµµατος των γενετικών 
πόρων (∆ράσης 10.2.1 του 
Υποµέτρου 10.2) να υποβάλουν 
αιτήσεις πληρωµής. Αυτό αφορά 
όσα αιτήµατα πληρωµής 
υποβληθούν εντός του έτους 2018 
και αφορούν σε δαπάνες που 
πραγµατοποιήθηκαν εντός του έτους 
2017, καθώς και του πρώτου 
τετραµήνου του 2018

Συνολική στήριξη
5,4 εκατ. ευρώ
Η οικονοµική στήριξη 5,4 εκατ. ευρώ 
χορηγείται σε 16 δικαιούχους που 
εντάχθηκαν στη ∆ράση 10.2.1, 
«Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», 
Μέτρο 10, Υποµέτρο 10.2 του 
Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Περιόδου (2014-
2020). Η ιδία συµµετοχή των 
δικαιούχων είναι µηδενική για όλες 
τις δράσεις εκτός από τη 
«Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου 
αποδόσεων» Το έργο έχει διάρκεια 
τριάντα έξι (36) µήνες.

νεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-
διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων 
και µητρώων.

Β. Ατοµικό έλεγχο της ποιοτικής 
και ποσοτικής απόδοσης των ζώων. 

Γ. Ενηµέρωση των κτηνοτρόφων 
για τη διάδοση και χρήση του κατάλ-
ληλου για την κάθε περιοχή ζωικού 
γενετικού υλικού.

∆. Γονοτυπικό έλεγχος αιγοπρο-
βάτων ο οποίος γίνεται προκειµέ-
νου να εντοπισθούν τα γονίδια που 
θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και 
αξιοποίηση της φυλής.

∆έσµευση
Το ποσό για την επιχο-
ρήγηση θα παραµένει 

δεσµευµένο µέχρι και 75 
ηµέρες από την ηµερο-

µηνία έναρξης υποβολής 
αίτησης δανείου 
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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
Tο χρονοδιάγραµµα για την 
υποβολή αιτήσεων στα 
σχέδια βελτίωσης µε τις 
αντίστοιχες καταληκτικές 
ηµεροµηνίες ορίζεται ως 
ακολούθως:
α) υποβολή αιτηµάτων στις 
∆ΑΟΚ για τη θεώρηση 
εγγράφων, τη χορήγηση 
βεβαιώσεων η 18/06/2018.
β) υποβολή του πρώτου 
σταδίου και δεύτερου 
σταδίου της αίτησης ορίζεται 
η 05/07/2018.
γ) υποβολή στις ∆ΑΟΚ 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».

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ 
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 

ΙΙ

56.000
ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΕΣΠΑ

ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΕΩΣ  ΣΑΒΒΑΤΟ

30/6 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μερίδιο από τα κέρδη των εταιρείων αγροχη-
µικών διεκδικούν οι κατασκευαστές αγροτι-
κών µηχανηµάτων, καθώς περισσότερα χρή-
µατα επενδύονται στον ακριβότερο νέο εξο-
πλισµό, ο οποίος µε τη σειρά του µειώνει τον 
όγκο συναλλαγών σε σκευάσµατα φυτοπρο-
στασίας λόγω ακριβέστερης εφαρµογής και 
παρέχει στους αγρότες τη δυνατότητα µεσο-
πρόθεσµα να συµπιέσουν τα κόστη. Αυτό του-
λάχιστον υποστηρίζει άρθρο του διεθνούς 
πρακτορείου Reuters, µε τίτλο «Τα ροµπότ 

καταπολεµούν τα ζιζάνια και δηµιουργούν 
προκλήσεις στους γίγαντες των αγροχηµι-
κών», όπου αναλύεται το εξελιγµένο εµπο-
ρικό µοντέλο που καλείται πλέον να ακολου-
θήσει ο κλάδος των εισροών, συµβαδίζοντας 
µε τις νέες τάσεις στην εκµηχάνιση. Έτσι, ε-
ταιρείες όπως η Bayer, επιδιώκουν συµφω-
νίες για να αναπτύξουν δικά τους συστήµα-
τα ακριβείας, ενώ η Syngenta, για παράδειγ-
µα, ψάχνει να αναπτύξει φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που ταιριάζουν στο νέο εξοπλισµό, 
σύµφωνα πάντα µε το Reuters.

Ο Λίαµ Κόντον, επικεφαλής του τµήµατος 
Επιστήµης Γεωργίας της Bayer είχε αναφέρει 

Τρέχει να πιάσει τον 
εξοπλισμό η επιστήμη 
των αγροχημικών     
Ξεθωριάζουν τα όρια που χωρίζουν τους κλάδους 
εισροών και μηχανημάτων λέει το Reuters 

Αύξηση εσόδων 
για την Deere
Μια ευρεία βελτίωση των 
συνθηκών της παγκόσµιας 
αγοράς βοήθησε τη 
Deere & Co να αυξήσει 
τις παγκόσµιες καθαρές 
πωλήσεις και έσοδα κατά 
29% το δεύτερο τρίµηνο 
του 2018.Όσον αφορά το 
µέλλον, οι πωλήσεις των 
γεωργικών µηχανηµάτων 
αναµένεται να αυξηθούν 
στις ΗΠΑ και τον Καναδά 
κατά περίπου 10% µέχρι 
το τέλος του 2018. 

Νέο τερµατικό 
φέρνει η Amazone
Η Amazone παρουσίασε 
το AmaTron4, ένα τερµα-
τικό ISOBUS στην έκθεση 
Cereals (13-14 Ιουνίου). 
Το AmaTron τέταρτης γε-
νιάς, έχει σχεδιαστεί για 
να ρυθµίζει παρελκόµενα 
νέας τεχνολογίας, µέσω 
12 πλήκτρων. Επιπλέον, 
υπάρχουν τρία πλήκτρα 
απλής επιλογής που διευ-
κολύνουν την πλοήγηση 
στο µενού.

Συλλεκτικό τρακτέρ 
Case IH Magnum
H Case IH παρουσίασε τις 
συλλεκτικές εκδόσεις έξι 
µοντέλων Maxxum, γιορ-
τάζοντας έτσι την επιτυχία 
µε τέσσερα διεθνή βρα-
βεία σε πρόσφατες εκδη-
λώσεις. Τα τρακτέρ αυτά 
θα είναι διαθέσιµα για πα-
ραγγελία στα τέλη Ιουνίου, 
µε το πακέτο να περιλαµ-
βάνει EU Stage IV µοντέ-
λα των 160 ίππων, και 
6κύλινδρων 165 ίππων.

Τρακτέρ µεθανίου 
σχεδιάζει η MF

∆εν είναι τίποτα ακόµα 
επίσηµο, αλλά όπως φαί-
νεται η MF αναπτύσσει το 
δικό της τρακτέρ που θα 
κινείται µε µεθάνιο.
Μέχρι στιγµής όλο αυτό το 

Υβριδικό Belarus 
στην αγορά

Η Belarus ανακοίνωσε 
πως θα κυκλοφορήσει ένα 
υβριδικό (ντίζελ και ηλε-
κτρικό) τρακτέρ στην αγο-
ρά µέσα στο καλοκαίρι. Η 
λειτουργία του θα βασίζε-
ται στην αλλαγή του κιβώ-
τιου powershift µε µία 
ηλεκτρική γεννήτρια 
270kW, µε το ηλεκτροµη-
χανικό CVT να παρέχει 
δύο σειρές ταχυτήτων (σε 
εργασία 0-15 χλµ/ώρα και 
στο δρόµο 0-50 χλµ/ώρα) 
και ελάχιστη ταχύτητα πε-
ρίπου 160 µέτρα την ώρα.

σχέδιο βρίσκεται ακόµα σε 
µακέτα, σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ του La France 
Agricole, και στόχος είναι 
να υπάρξουν λύσεις εναλ-
λακτικών καυσίµων για τη 
Σειρά 7700. Οι µηχανικοί 
της εταιρείας έχουν εξετά-
σει αρκετές επιλογές, µε-
ταξύ άλλων φιάλες υδρο-
γόνου, ωστόσο βλέπουν να 
βγάζει περισσότερα µίλια 
το µεθάνιο.



Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 Agrenda 37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

πάντως τον περασµένο Φλεβάρη πως δεν α-
νησυχεί για την πορεία των πωλήσεων «επει-
δή δεν ορίζουµε τον εαυτό µας ως πωλητή ό-
γκου. Προσφέρουµε µάλλον µια συνταγή για 
ένα χωράφι χωρίς ζιζάνια και πληρωνόµαστε 
µε βάση την ποιότητα του αποτελέσµατος».

Η Syngenta από την πλευρά της, η οποία υ-
πήρξε επενδυτής στην εταιρεία τεχνολογίας 
Blue River πριν την εξαγοράσει (την Blue River) 
η Deere, λέει όπως µεταδίδει το Reuters πως 
τα πλεονεκτήµατα της νέας τεχνολογίας ξε-
περνούν τις πιθανές απειλές στα υπάρχοντα 
επιχειρηµατικά µοντέλα. «Θα είµαστε µέρος 
της ιστορίας, φτιάχνοντας νέα µόρια και σκευ-
άσµατα που αναπτύσσονται ειδικά για την τε-
χνολογία αυτή» αναφέρει ο Renaud Devel, πα-
γκόσµιος επικεφαλής του τµήµατος ελέγχου 
ζιζανίων της Syngenta. Αν και δεν έχει πλάνα 
να επενδύσει απευθείας στη γεωργική µηχα-
νική, η Syngenta επιδιώκει συνεργασίες που 

µπορούν να συνεισφέρουν στα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες της, λέει ο κ. Devel. 

Συνταγές που έµειναν στα εργαστήρια
Και πάλι όµως, ο Jeneiv Shah, αναπληρωτής 

διευθυντής του 152 εκατ. λιρών Sarasin Food 
& Agriculture Opportunities fund, υποστηρίζει 
πως οι µεγάλες εταιρείες αγροχηµικών θα πρέ-
πει να επιταγχύνουν τις επενδύσεις τους για να 
διαµορφώσουν τις δραστηριότητές τους έτσι, ώ-
στε να είναι έτοιµες για το νέο ψηφιακό µοντέ-
λο της γεωργίας. «Οι παίχτες πρέπει να επεν-
δύσουν πολλά περισσότερα για να βρίσκονται 
σε καλύτερη θέση από ότι τώρα σε 10 χρόνια. 
Το αίσθηµα του κατ’ επείγοντος θα αυξηθεί όσο 
οι αγρότες συνεχίζουν να υιοθετούν µερικά α-
πό τα πιο ανεπτυγµένα εργαλεία που βγαίνουν 
στην αγορά», αναφέρει ο έµπειρος µάνατζερ. 

Μάλιστα, το ρεπορτάζ του Reuters λέει πως 
η τεχνολογία των φυτοπροστατευτικών είναι ε-
κείνη τώρα που πρέπει να αρχίσει να συµβαδί-
ζει µε τις εξελίξεις στην αγροτική εκµηχάνιση, 
µε τις µεγάλες εταιρείες αγροχηµικών να εξε-
τάζουν την αναβίωση πειραµατικών ζιζανιοκτό-
νων που κάποτε θεωρούνταν πολύπλοκα και µε 
µεγάλο κόστος. Ο Λίαµ Κόντον της Bayer είπε 
πως το περιβάλλον ψεκασµού ακριβείας µπο-
ρεί και να είναι το τελειωτικό χτύπηµα σε πε-
ραιτέρω προσπάθειες ανάπτυξης νέων ευρέου 
φάσµατος και µη εκλεκτικών ζιζανιοκτόνων.

Της ecoRobotix
Στην Ελβετία, ένα ροµπότ που κινείται 
µε ηλιακή ενέργεια σκανάρει σειρές 

φυτών µε την κάµερά του, αναγνωρί-
ζει τα ζιζάνια και τα ραντίζει (φώτο)

Έκθεση ποικιλιών 
πατάτας στην Αχαΐα 
από την Ευθυμιάδης
Οι ποικιλίες πατάτας που αναπτύσσονται ήδη ή προβλέπε-
ται να αναπτυχθούν τα επόµενα χρόνια εµπορικά στην Ελ-
λάδα από καλλιέργειες στην περιοχή της Αχαΐας, παρου-
σιάστηκαν από την Κ&Ν Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ στην περιοχή 
της Ηλείας την Πέµπτη 7 Ιουνίου. Συγκεκριµένα, αναδεί-
χθηκε, όπως λέει η εταιρεία «η σταθερότητα συµπεριφο-
ράς κάτω από τα διαφορετικά αυτά περιβάλλοντα  των ποι-
κιλιών και ιδιαίτερα των εµπορικών ποικιλιών LAPERLA, 
ULTRA, BELMONDA και LANORMA». Η µεγάλη προσέλευ-

ση συνεργατών της Κ&Ν 
Ευθυµιάδης από αρκε-
τές περιοχές της χώρας 
και παραγωγών πατάτας 
από τις περιοχές Ηλείας 
και Αχαΐας χαρακτηρί-
ζει το αυξηµένο ενδια-

φέρον για την καλλιέργεια και το γενετικό υλικό των οί-
κων DEN HARTIGH και SOLANA που αντιπροσωπεύει α-
ποκλειστικά για την ελληνική αγορά η Κ&Ν Ευθυµιάδης.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους οι εκπρόσω-
ποι του Ολλανδικού οίκου DEN HARTIGH, κύριοι Wiebe 
de Jong και Matthijs Kloek, ενηµερώνοντας και απαντώ-
ντας στα ερωτήµατα των παρευρισκοµένων.

Φιλμ από Hellagro
Το Silofilm προτείνει η εταιρεία Hellagro για τις ανάγκες 
της ενσίρωσης. Είναι ένα διάφανο, πολύ λεπτό και ελα-
στικό φιλµ (πάχος 30 µm) σε πλάτος 12, 14, 16 µέτρα και 
µήκος 100 µέτρα. Το µεγάλο του πλεονέκτηµα, λέει η ε-
ταιρεία, είναι ότι προσκολλάται στο σωρό του ενσιρώµα-
τος (δηµιουργείται κενό αέρα) αποτρέποντας τη δηµιουρ-
γία θυλάκων µεταξύ Α/Μ φίλµ και ζωοτροφής που οδη-
γούν σε υποβάθµιση της ποιότητας της ζωοτροφής. Σε 
συνδυασµό µε το ασπρόµαυρο φιλµ που τοποθετείται α-
πό επάνω, εξασφαλίζεται πλήρης επαφή των φιλµ µε το 
ενσίρωµα, ώστε ο κτηνοτρόφος να µην χάνει ενσίρωµα.
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Εις θυσίαν! 
 ∆ιαχρονικό: Είναι απίστευτον, ότι 

ο Έλλην πολιτικός είναι ικανός να 
προχωρήσει ακόµη και εις θυσίαν της 
χώρας του και πολλών ανθρωπίνων 
ζωών, αρκεί να διατηρήσει το κόµµα 
του εις τηνεξουσίαν, έστω και δι’ 
ολίγας ηµέρας …» G. Horton, 1859-
1942, Αµερικανός διπλωµάτης, 
ποιητής & φιλέλληνας.

 Κλιµατική αλλαγή: «Η ξηρασία 
έδωσε ώθηση σε υπάρχουσες κρίσεις. 
Είδαµε ότι η αύξηση των τιµών στα 
τρόφιµα και η ανεργία του αγροτικού 
πληθυσµού ήταν µερικές από τις 
αιτίες της Αραβικής Άνοιξης σε 
Συρία, Αίγυπτο, Λιβύη και Τυνησία. Σε 
Σοµαλία, Νότιο Σουδάν και Υεµένη, η 
ξηρασία έδωσε ώθηση στις κρίσεις 
που ήδη υπήρχαν εκεί και ώθησε 
γενικά το µεταναστευτικό. Και µετά 
αυτά είχαν συνέπειες στις ευρωπαϊκές 
χώρες, ακόµη και πολιτικές συνέπειες. 

Το είδαµε ακόµη 
και σε εκλογές 
σε ευρωπαϊκά 
κράτη, ότι το 
µεταναστευτικό 
είχε γίνει το 
βασικό πολιτικό 
θέµα». Κλιµατική 
Αλλαγή 2018. 

Κύπρος, euronews.com, 18/5/2018. 

 Κρέας-κρίση: Μείωση στην 
κατανάλωση και στην παραγωγή 
κρέατος στην Ελλάδα επέφερε η 
οικονοµική κρίση. H κατανάλωση στην 
Ελλάδα ήταν το 2017 506.000 τόνοι. 
Στην κρεοπαραγωγή σηµειώθηκε 
µείωση σε όλα τα είδη κρέατος, εκτός 
πουλερικών. Το αιγοπρόβειο κρέας 
έπεσε κατά 23%, από το 2014 έως το 
2016. Πολύ µικρή µείωση 
παρουσιάζουν οι εισαγωγές κρέατος. 
Η Ελλάδα εισάγει κυρίως από 
Ολλανδία, ενώ ακολουθούν Γαλλία, 
Γερµανία, Ισπανία. OEY Ισπανίας 
στην Ελλάδα, 26/5/2018.

 Άκαπνος καπνός: Μια Ελληνική 
Καινοτοµία από την Κοιν.Σ.Επ 
ΑΡΧΑΝΙ. Ένα υποκατάστατο καπνού 
που περιλαµβάνει µόνο βότανα 
ελληνικής καλλιέργειας. Το ίδιο blend 
γίνεται τσάϊ και στριφτό τσιγάρο (δεν 
υπάρχει ίχνος καπνού, άρα ούτε 
νικοτίνης), µπαίνει όµως και στο 
Vaporizer βοηθώντας τον οργανισµό 
µας. Περιλαµβάνουν Φασκόµηλο, 
Χαµοµήλι, Τριαντάφυλλα Εκουαδόρ, 
∆υόσµο, Βήχιο, Νταµιάνα και Sativa 
L. www.smokerslab.com,          
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Νέες ιδέες και προτάσεις που θα κα-
λύπτουν όλα τα στάδια της παραγω-
γής του αµπελοοινικού τοµέα, «από 
τον σπόρο µέχρι και την ανακύκλω-
ση της φιάλης», θα αναµετρηθούν 
στον πρώτο διαγωνισµό καινοτοµί-
ας του κλάδου του οίνου «VitiVini 
LAB», ο οποίος ανακοινώθηκε την 
Τετάρτη 13 Ιουνίου από τον πρό-
εδρο της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατι-
κής Αµπέλου και Οίνου (Ε∆ΟΑΟ), 
Βαγγέλη Αργύρη, και τον ιδρυτή 
της Aephoria.net, Πέτρο Κόκκαλη.

Bασικός στόχος του διαγωνισµού 
είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του αµπελοοι-
νικού τοµέα, µέσω της εισαγωγής 
της καινοτοµίας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της ψηφιοποίησης, 
της βιωσιµότητας, της ανθεκτικότη-
τας και της νεοφυούς επιχειρηµατι-
κότητας καθώς και την διασύνδεση 
των οινοποιητικών επιχειρήσεων και 
των αµπελουργικών εκµεταλλεύσε-
ων µε καινοτόµες πρακτικές. Όλα 
αυτά µέσα στο πλαίσιο ενός στρα-
τηγικού σχεδιασµού για την αµπε-

λουργία που προωθεί η Ε∆ΟΑΟ.
«Ο πρωτογενής τοµέας θα µας 

βγάλει από την κρίση, να εκµεταλ-
λευτούµε αυτό που ξέρουµε να κά-
νουµε και το κλίµα ώστε να προχω-
ρήσουµε», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο κ. Αργύρης, εκφράζοντας ταυτό-
χρονα την  επιθυµία του ο διαγωνι-
σµός αυτός να γίνει θεσµός.

«Να µεταφράσουµε µε όρους α-
γοράς την έρευνα που ούτως ή άλ-
λως γίνεται στα Ερευνητικά Ιδρύµα-
τα και τα Πανεπιστήµια», υποστή-
ριξε ο κ. Κόκκαλης. Συγκεκριµένα 
για τον διαγωνισµό, ο κ. Κόκκαλης 
ανέφερε πως θα είναι ένας «κλασ-
σικός διαγωνισµός καινοτοµίας σε 
όλο το φάσµα από τον σπόρο  µέ-

χρι και την ανακύκλωση της φιά-
λης», για να προσθέσει πως «αυτό 
που ψάχνουµε είναι προτάσεις που 
θα µπορούν να παραγάγουν οικο-
νοµικό αποτέλεσµα». Τα εργαλεία 
που θα προσφέρει ο διαγωνισµός 
στις 10 καλύτερες οµάδες θα είναι 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα τεσ-
σάρων µηνών, που αποτελείται α-
πό µια περίοδο  επώασης κατά την 
οποία οι οµάδες θα αναπτύξουν πε-
ρεταίρω τις ιδέες τους ενσωµατώνο-
ντας την παρεχόµενη από τους δι-
οργανωτές τεχνογνωσία. Το δεύτε-
ρο εργαλείο θα είναι η δικτύωση µε 
ανθρώπους του κλάδου, όπως είναι 
οργανώσεις, εταιρείες και ενώσεις 
σε όλο το φάσµα της παραγωγής.

Οι ψαγμένοι άνθρωποι 
του κρασιού καλούνται 
να συμπράξουν με ιδέες 
οικονομίας  Ο πρώτος διαγωνισμός καινοτομίας 

VitiVini Lab, θα μεταφράσει την έρευνα από 
το σπόρο μέχρι την φιάλη με όρους αγοράς 

«Να µεταφράσουµε µε όρους αγοράς την 
έρευνα που γίνεται» είπε ο κ. Κόκκαλης.

Εµπειρογνώµονες και επιστήµονες στην επιτροπή που 
θα αξιολογήσει τις προτάσεις, µε τη συµβολή του κοινού

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να συµβάλλουν στη βιώσιµη 
ανάπτυξη του αµπελοοινικού τοµέα ενώ µπορούν να αφορούν στην ανάπτυξη  
και την ανάδειξη καινοτόµων µεθόδων, προϊόντων και υπηρεσιών στα στάδια 
της καλλιέργειας της αµπέλου, της παραγωγής, της µεταποίησης, της 
τυποποίησης, της εµπορίας, της προβολής και προώθησης του οίνου 
(συµπεριλαµβανοµένου του οινοτουρισµού). Στην συνέχεια, οι προτάσεις θα 
αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που αποτελείται 
από εµπειρογνώµονες και εξειδικευµένους επιστήµονες για να ξεχωρίσουν 15, 
ενώ µε την ψήφο του κοινού, 10 θα διακριθούν. «Φιλοδοξούµε σε έναν γόνιµο 
διάλογο, κρίσιµο για την οικονοµία» ανέφερε ο κ. Κόκκαλης, µε τον κ. Αργύρη 
να συµπληρώνει: «γνωρίζοντας τον χώρο του κρασιού προδιαγράφω την 
επιτυχία. Οι άνθρωποι του κρασιού άλλωστε είναι περισσότερο ψαγµένοι».

∆ικτύωση
Τετράµηνο 
πρόγραµµα 

επώασης και 
δικτύωση µε 

τον κλάδο για 
τους νικητές

Στόχος
Μεταφορά 

έρευνας από 
τα εργαστήρια 
στα αµπέλια 

και στα 
οινοποιεία

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Έχει περάσει ανεπιστρεπτί ο καιρός 
που το ροζέ κρασί θεωρούταν το α-
ποπαίδι της ελληνικής, αλλά και της 
παγκόσµιας οινικής παραγωγής. Α-
πό τη στιγµή που οινοποιοί και κατα-
ναλωτές συνειδητοποίησαν ότι ο ρο-
ζέ οίνος µπορεί να έχει ποιότητα και 
βάθος, βλέπουµε δουλειές που µέχρι 
πριν από 10 χρόνια δεν θα µπορού-
σαµε καν να φανταστούµε.

Έτσι, οι ροζέ οίνοι έφτασαν να α-
ντιπροσωπεύουν το 10,1% της παγκό-
σµιας αγοράς, ενώ σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην 
Vinexpo 2018, το ποσοστό αυτό θα 
φτάσει το 10,6% µέχρι το 2020. Ωστό-
σο, υπάρχουν προκλήσεις που το ρο-
ζέ θα πρέπει να αντιµετωπίσει και στε-
ρεότυπα τα οποία θα πρέπει να σπά-
σει αν θέλει να κάνει ένα βήµα παρα-
πάνω. Όσον αφορά τον ελληνικό ρο-
ζέ, το ερώτηµα που τίθεται είναι αν θα 
πρέπει να αφοσιωθεί στα ελαφριά, ευ-
κολόπιοτα και ανοιχτόχρωµα κρασιά 
«τύπου Προβηγκίας», τα οποία είναι 
η κυρίαρχη τάση τα τελευταία χρόνια, 
ή αν θα πρέπει να δώσει έµφαση και 
στα παραδοσιακά πιο σκουρόχρωµα 
ελληνικά ροζέ κρασιά, που ίσως θα 
την βοηθήσουν να ξεχωρίσει σε σχέ-
ση µε τις παραγωγές άλλων χωρών. 

Η καταλληλότερη περίσταση για να 
συζητήσουµε για όλα αυτά τα θέµατα 
δεν θα µπορούσε να είναι άλλη από 
την εκδήλωση γευσιγνωσίας Drink 
Pink, Rosé Wine Extravaganza, που 
πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 10 
Ιουνίου στο ξενοδοχείο Hilton. 

«Στόχος µας είναι να απενοχοποι-
ήσουµε τους καταναλωτές ως προς το 
ροζέ κρασί, γιατί πολλοί θεωρούν ότι 
αυτό δεν είναι ωραίο. Ωστόσο, πρόκει-
ται για ένα κρασί που ταιριάζει σε κά-
θε περίσταση», ανέφερε στην Agrenda 
ο διοργανωτής της έκθεσης, Ντίνος 
Στεργίδης.  

Έµφαση σε σκουρόχρωµες 
προτάσεις κρασιών

«Υπάρχει σαφώς µία τάση να δη-
µιουργήσουµε ανοιχτόχρωµα ροζέ 
κρασιά και καλώς, κατά τη γνώµη 
µου, γιατί έχουµε πάρα πολύ κα-
λά αποτελέσµατα. Νοµίζω, όµως, 
ότι το ελληνικό παραδοσιακό ρο-
ζέ, το λίγο πιο σκούρο, δεν θα πρέ-
πει να µείνει πίσω», επισήµανε η 
Γιοβάννα Λύκου, εκπρόσωπος του 
Wine in the City, που συµµετείχε 
στην έκθεση. 

Σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο 
∆ιεθνούς Αγοράς Ροζέ Οίνων, τα α-
νοιχτόχρωµα ροζέ κρασιά αντιπρο-
σωπεύουν το 34% της παγκόσµιας 
κατανάλωσης, τα σκουρόχρωµα ρο-
ζέ το 26% και τα ενδιάµεσα το 40%. 

Θα μπορούσε η Ελλάδα 
να ξεχωρίσει επενδύοντας
στα κλασικά σκουρόχρωμα ροζέ;

Με ένα ταξίδι στη γεύση και την παλιά 
Αθήνα γιόρτασε τα γενέθλιά της η 3αλφα
Σε σκηνικό που θύµιζε αθηναϊκή 
αυλή της δεκαετίας  του 1960 µε-
ταµόρφωσε το  προαύλιο του Μη-
χανουργείου της Τεχνόπολης του 
∆ήµου Αθηναίων  η 3αλφα - Αφοι 
Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ το βράδυ της 
Τρίτης, για να γιορτάσει τα πεντη-
κοστά της γενέθλια, δίνοντας την 
δυνατότητα στους καλεσµένους της 
να ανακαλέσουν την εποχή που η 
εταιρεία έκανε τα πρώτα της βήµατα. 

«Στόχος µας είναι να συνεχίσου-
µε την επιτυχηµένη πορεία της ε-
ταιρείας, όπως µάθαµε µέσα από 
σκληρή δουλεία και αφοσίωση» 
δήλωσε στην Agrenda ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύµβουλος της εται-
ρείας, Άγης Καραγεωργίου, ενώ συ-
µπλήρωσε: «έχει γίνει µία στροφή 
προς τον πρωτογενή τοµέα στη χώ-
ρα µας, παρά τις αµέτρητες δυσκο-
λίες που αντιµετωπίζουµε. Πριν α-
πό 10 περίπου χρόνια, δηµιουργή-
σαµε την «Οµάδα Παραγωγών 3αλ-
φα», η οποία αποτελείται σήµερα 
από 330 Έλληνες παραγωγούς, 
που µοιράζονται το µεράκι και το 
όραµα της 3αλφα, να ενισχυθεί η 
αγροτική παραγωγή και να απο-
κτήσει η Ελλάδα µας αυτάρκεια α-
γροτικών προϊόντων και ανταγω-

νιστικότητα στις διεθνείς αγορές».
Ιδιαίτερη µνεία στο DNA της ε-

ταιρείας έκανε ο γενικός διευθυ-
ντής της 3αλφα Κώστας Καραγε-
ωργίου λέγοντας «τα χαρακτηριστι-
κά του δικού µας DNA είναι το µε-
ράκι, η αγάπη και η όρεξη. Όρεξη 
όχι µονάχα για δουλειά αλλά και 
για εξέλιξη, για ακόµα µεγαλύτε-
ρη προσπάθεια, ώστε να παραµεί-
νουµε πρώτοι και να είµαστε αντά-
ξιοι της εµπιστοσύνης των συνερ-
γατών και των καταναλωτών µας. 
Εµπιστοσύνη, την οποία κερδίσα-
µε και διατηρούµε εδώ και 50 χρό-
νια, θρέφοντας γενιές παιδιών που, 
όντας τώρα ενήλικες, ακόµα θυ-
µούνται τη συσκευασία 3αλφα στα 
ντουλάπια της κουζίνας των παι-
δικών τους χρόνων». «Στην 3αλ-
φα µεγαλώσαµε µαζί µε τους Έλ-
ληνες καταναλωτές» συµπλήρω-
σε ο κ. Άγης Καραγεωργίου, υπο-
γραµµίζοντας πως «τα µανίκια µας 
παραµένουν σηκωµένα». Κατά τη 
διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσµέ-
νοι είχαν τη δυνατότητα να περιη-
γηθούν και γευστικά στα 50 αυτά 
χρόνια, µέσα από 6 διαφορετικά 
µενού που αντιπροσώπευαν κάθε 
δεκαετία της εταιρείας. 

«Μεγάλωσε 
µαζί µε τους 
καταναλωτές»

Η 3αλφα - Αφοι Κ. 
Καραγεωργίου ΑΕΒΕ 
δηµιουργήθηκε το 
1968 όταν µία 
«παρέα» νέων 
ανθρώπων είχαν µία 
ιδέα: να 
επεξεργαστούν, να 
συσκευάσουν και να 
τοποθετήσουν στα 
ράφια των 
πρωτοεµφανιζόµενων 
τότε σούπερ µάρκετ 
προϊόντα που µέχρι 
εκείνη την στιγµή οι 
καταναλωτές 
µπορούσαν να τα 
προµηθεύονται µη 
συσκευασµένα από τα 
παντοπωλεία.
Στην πορεία αυτή των 
50 χρόνων η εταιρεία 
δεν έχει σταµατήσει να 
εξελίσσεται και να 
επενδύει σε σύγχρονο 
µηχανολογικό 
εξοπλισµό.

«Να απενοχοποιήσουµε τους 
καταναλωτές ως προς το ροζέ» κρασί.

Συµπαγής
Η Οµάδα Παραγωγών 

3αλφα αποτελείται 
σήµερα από 330 

Έλληνες καλλιεργη-
τές, που βάζουν πλάτη 
στον πρωτογενή τοµέα
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Παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της αλυσίδας παραγωγής 
και κύρια στο χωράφι και στα ελαιοτριβεία, προτείνει 
η Διεπαγγελματική, θέτοντας ταυτόχρονα ζήτημα 
για θέσπιση πόρου που θα στηρίξει τη λειτουργίας της 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα σχέδιο στρατηγικής για τον τοµέα του ελαι-
ολάδου που περιφρονεί τον µέχρι σήµερα τρόπο 
λειτουργίας των προγραµµάτων ΟΕΦ και βάζει 
στόχο τον τριπλασιασµό, σε ορατό χρόνο, των 
εξαγωγών τυποποιηµένου - επώνυµου ελαιο-
λάδου, παρουσίασε στη γενική της συνέλευση 
η  Ε∆ΟΕ (διεπαγγελµατική), θέτοντας ταυτόχρο-
να θέµα θέσπισης πόρου για τη λειτουργία της.
Το σχέδιο στρατηγικής που παρουσιάζει ολό-
κληρο η Agrenda έχει ως ακολούθως:
Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα σηµαντικότε-
ρα προϊόντα της αγροτικής οικονοµίας της χώ-
ρας, µε τεράστια κοινωνική και οικονοµική ση-
µασία, δεδοµένου ότι:

 Προσφέρει εισόδηµα και απασχόληση σε 
περισσότερες από 500.000 οικογένειες

 Συνεισφέρει πέραν του 1 δις ευρώ ετησίως 
στο ΑΕΠ της χώρας

 Αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήµατος και 
απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα της οικο-
νοµίας σε πολλές περιοχές της χώρας µε περιο-
ρισµένες αναπτυξιακές δυνατότητες.

Ο ρόλος και η σηµασία του ελαιολάδου απο-
κτούν ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα µε βάση το 
νέο µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης της εθνι-
κής µας οικονοµίας, πάνω σε στέρεες βάσεις, 
στα πλαίσια της οποίας ο πρωτογενής τοµέας 
καλείται να πρωταγωνιστήσει.

Για να µπορέσει, όµως, το ελληνικό ελαιόλα-
δο όχι µόνο να διατηρήσει την βαρύτητα που έ-
χει ειδικότερα στην αγροτική µας οικονοµία και 
γενικότερα στην εθνική µας οικονοµία, αλλά να 
την ενισχύσει και να την βελτιώσει ακόµη περισ-
σότερο,  απαιτείται η ύπαρξη µιας ολοκληρωµέ-
νης εθνικής στρατηγικής για το προϊόν.

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µε συνέπεια 
και συνέχεια µιας εθνικής στρατηγικής καθίστα-
ται επιβεβληµένη, προκειµένου να προσαρµο-
σθεί οργανωτικά και λειτουργικά ο τοµέας του ε-
λαιολάδου στις απαιτήσεις και τον σκληρό αντα-
γωνισµό που συνεπάγεται η παγκοσµιοποιηµέ-
νη πλέον οικονοµική δραστηριότητα και να δια-
σφαλιστεί η προοπτική και το µέλλον όλων όσοι 
ασχολούνται µε το προϊόν και κυρίως των εκα-
τοντάδων χιλιάδων ελλήνων ελαιοπαραγωγών.

Η εθνική στρατηγική για το ελληνικό ελαιό-
λαδο θα πρέπει να περιλαµβάνει τον σχεδιασµό 
και την υλοποίηση µέτρων και ενεργειών που θα 
στοχεύουν:

 Στην αντιµετώπιση των προβληµάτων και 
των αδυναµιών διαρθρωτικού κυρίως χαρακτήρα 
που εµφανίζει ο ελαιοκοµικός τοµέα της χώρας, 

 Στην βελτίωση, την προστασία και την ανά-
δειξη της ποιότητας του προϊόντος και την αξιο-
ποίηση της ως συγκριτικού πλεονεκτήµατος α-
πέναντι στους ανταγωνιστές µας,

 Στην ύπαρξη διαφάνειας και νοµιµότητας 
στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της ε-
σωτερικής αγοράς στο επίπεδο του τελικού κα-
ταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένων και των χώ-
ρων µαζικής εστίασης,

 Στην διεύρυνση της παρουσίας και της ζή-

τησης του επώνυµου ελληνικού τυποποιηµένου 
ελαιολάδου στις αγορές του εξωτερικού, 

Όπως όλοι γνωρίζουµε τα βασικά µειονεκτή-
µατα που αντιµετωπίζει το ελληνικό ελαιόλαδο 
συνδέονται µε το σχετικά ψηλό κόστος παραγω-
γής σε σχέση µε τους ανταγωνιστές µας (Ισπα-
νία, Τυνησία, Μαρόκο, Τουρκία, κλπ), εξ αιτίας 
του µικρού και πολυτεµαχισµένου κλήρου και 
της µορφολογίας του εδάφους και η έλλειψη βι-
ώσιµων και ανταγωνιστικών επιχειρηµατικών 
σχηµάτων µε βάση τα δεδοµένα και τις απαιτή-
σεις της παγκοσµιοποιηµένης πλέον οικονοµι-
κής δραστηριότητας.

Απέναντι στα µειονεκτήµατα αυτά το ελληνι-
κό ελαιόλαδο έχει να αντιπαραθέσει τα πολύ κα-
κά ποιοτικά του χαρακτηριστικά.

Σαν Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Ελαι-
ολάδου θεωρούµε ότι η Εθνική Στρατηγική για 
το προϊόν θα πρέπει να στηρίζεται και να κινεί-
ται πάνω στους κάτωθι άξονες:

1Θεσµοθέτηση µέτρων φορολογικού 
και εισοδηµατικού χαρακτήρα και γε-

νικότερα κινήτρων µε στόχο τη δηµιουργία βι-
ώσιµων επιχειρηµατικών σχηµάτων σε όλα τα 
επίπεδα των επί µέρους κλάδων του ελαιολά-
δου, ξεκινώντας από τον πρωτογενή τοµέα και 
τις οργανώσεις παραγωγών και φθάνοντας µέ-
χρι τον τοµέα της τυποποίησης και της εµπορί-
ας του προϊόντος. 

Στη περίπτωση αυτή σηµαντικό ρόλο θα µπο-
ρούσε να έχει η στοχευµένη προς αυτήν την κα-
τεύθυνση διοχέτευση πόρων του ΕΣΠΑ που προ-
βλέπονται για τον αγροτικό τοµέα, µέσω κινή-
τρων για συγχωνεύσεις και δηµιουργία ευρύ-
τερων επιχειρηµατικών σχηµάτων (clustering).

Τα βιώσιµα επιχειρηµατικά σχήµατα αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για την µείωση του κό-
στους παραγωγής, την προστασία, την βελτίω-
ση και ανάδειξη της ποιότητας και την προσαρ-
µογή στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της παγκο-
σµιοποίησης.

2Συστηµατική ενηµέρωση και πληρο-
φόρηση µέσα από έντυπα και ηµερίδες 

όλων των εµπλεκοµένων στην παραγωγή και 
διακίνηση του ελαιολάδου (ελαιοπαραγωγοί, 
ελαιοτριβείς, διακινητές, τυποποιητές) για ορ-
θές πρακτικές και υφιστάµενες ρυθµίσεις για 
την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας 
του προϊόντος. 

3Θεσµοθέτηση ενός αποτελεσµατικού 
και ταυτόχρονα ευέλικτου θεσµικού 

πλαισίου για τη δακοκτονία, προσαρµοσµέ-
νου στις ιδιαιτερότητες της κάθε ελαιοπαραγω-
γικής περιοχής της χώρας. Πρόκειται για ένα 
θέµα που επηρεάζει άµεσα, τόσο τα ποσοτικά ό-
σο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγω-
γής ελαιολάδου κάθε ελαιοκοµικής περιόδου. 

Πέραν της δακοκτονίας χρειάζεται επίσης συ-
στηµατική έρευνα για την πρόληψη και αντιµετώ-
πιση των διαφόρων ασθενειών των ελαιοδέντρων. 

4 Λήψη µέτρων προστασίας και αξιο-
ποίησης των υδάτινων πόρων στις ε-

λαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας µε πα-
ρεµβάσεις επενδυτικού χαρακτήρα σε έργα υ-
ποδοµών (φράγµατα, αρδευτικά δίκτυα και συ-
στήµατα, κλπ).

Μέτρα αυτής της µορφής θα βοηθήσουν στην 
αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρί-

ας, το οποίο αναµένεται να οξυνθεί λόγω της 
επερχόµενης κλιµατικής αλλαγής, συµβάλλο-
ντας µε αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της πα-
ραγωγής και της παραγωγικότητας των ελαιώ-
νων, στη µείωση του κόστους παραγωγής και 
τελικά στην στήριξη και ενίσχυση του εισοδή-
µατος των ελαιοπαραγωγών. 

5 Επιστηµονικές έρευνες και µελέτες 
για τα διαθρεπτικά, φυσικοχηµικά και 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελλη-
νικού ελαιολάδου σε διαχρονική βάση, ανά 
ποικιλία ελαιοδέντρων και ελαιοκοµική περιο-
χή της χώρας, για την χάραξη εθνικών θέσεων 
για το προϊόν και τη λήψη µέτρων βελτίωσης α-
δυναµιών εξωγενούς χαρακτήρα.

6 ∆ηµιουργία σταθερού θεσµικού πλαι-
σίου ίδρυσης (χωροταξικά), οργάνωσης 

και λειτουργίας επιχειρήσεων στον ελαιοκοµι-
κό τοµέα (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια, πυρη-
νελαιουργεία, ραφινερίες, κλπ), που θα λαµβά-
νει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος.

Η έλλειψη ενός σαφούς και σταθερού πλαι-
σίου δηµιουργεί ήδη πολύ µεγάλα προβλήµα-
τα σε πολλές επιχειρήσεις του ελαιοκοµικού το-
µέα, γεγονός που δεν επιτρέπει την οµαλή και 
απρόσκοπτη άσκηση της επιχειρηµατικότητας, 
πράγµα που αποβαίνει τελικά σε βάρος της α-
ποτελεσµατικότητας του τοµέα και της συµβο-
λής που αυτός µπορεί να έχει στην εθνική µας 
οικονοµία.

Το επώνυμο λάδι
να πάει 100 τόνους 
βάζει στόχο η ΕΔΟΕ 

Διεπαγγελματική 
Ελαιολάδου
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7 Στην περίπτωση των ελαιουργείων 
διαπιστώνουµε ότι 

 εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλη-
µα η διαχείριση των αποβλήτων, ένα θέµα για 
το οποίο θα πρέπει να δοθεί µια οριστική λύση,

 υπάρχει σοβαρό θέµα µε τους ελέγχους 
του ΕΛΓΟ, οι υπηρεσίες του οποίου ζητάνε κα-
ταστάσεις που δεν είναι σύµφωνες µε την ισχύ-
ουσα φορολογική νοµοθεσία (Ελληνικά Λογι-
στικά Πρότυπα – ΕΛΠ) 

 υπάρχει ανάγκη δηµιουργίας βάσης δεδο-
µένων (ηλεκτρονική πλατφόρµα), η οποία θα 
ενηµερώνεται από τις ποσοτικές κινήσεις των 
ελαιουργείων (παροχή ελαιοποίησης, αγορές, 
πωλήσεις). Στην βάση δεδοµένων θα έχουν 
πρόσβαση οι µονάδες τυποποίησης, τα πυρη-
νελαιουργεία και εµπλεκόµενοι µε το προϊόν 
αρµόδιοι κρατικοί φορείς (ΕΛΓΟ, ΕΦΕΤ, ΥΠΑ-
ΑΤ, Υπουργείο Περιβάλλοντος, κλπ). 

Από τη βάση δεδοµένων θα µπορεί να γίνει 
αναζήτηση και αξιοποίηση στοιχείων σχετικά 
µε ποιοτικές κατηγορίες, ποσότητες ανά ελαι-
οπαραγωγική περιοχή, κλπ.

Επίσης, µέσα από τη βάση θα µπορεί να ε-
ξυπηρετηθεί η πλήρης ιχνηλάτιση του προϊ-
όντος, από το ελαιουργείο µέχρι την τελική 
του διάθεση (σε χύµα ή τυποποιηµένη µορ-
φή), στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ που προβλέπεται από την ενω-
σιακή νοµοθεσία.

8 Αποτελεσµατικοί έλεγχοι για τη δια-
σφάλιση νοµιµότητας και διαφάνει-

ας στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς στο επίπεδο του τε-
λικού καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένων και 
των χώρων µαζικής εστίασης, για την προστα-
σία των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόµιµα, 
των συµφερόντων του καταναλωτικού κοινού και 
του ∆ηµοσίου (φορολογικά έσοδα).

9   Επαναξιολόγηση των αναγνωρισµέ-
νων Προστατευόµενων Ονοµασιών 

(ΠΟΠ και ΠΓΕ) για τα ελληνικά ελαιόλαδα, 
λαµβάνοντας υπόψη και το ισχύον ενωσιακό θε-
σµικό πλαίσιο, µε στόχο ενδεχόµενες παρεµβά-
σεις που θα µπορούσαν να αναβαθµίσουν και 
να δώσουν ουσιαστικό περιεχόµενο από οικο-
νοµική άποψη στον εν λόγω θεσµό.

10  Στήριξη και ενίσχυση της παραγω-
γής βιολογικών ελαιολάδων, λαµβά-

νοντας υπόψη ότι η ζήτησή τους βαίνει συνεχώς 
αυξανόµενη στις µεγάλες αγορές του εξωτερι-
κού, εντός και εκτός ΕΕ.

Θεωρούµε την παραγωγή Βιολογικών ελαιο-
λάδων µε Προστατευόµενη Ονοµασία, κοµβικής 
σηµασίας παράγοντα για µια πετυχηµένη παρου-
σία και ζήτηση του επώνυµου ελληνικού ελαιο-
λάδου στις αγορές του εξωτερικού. 

11 Προωθητικές ενέργειες µε στόχο τη δι-
εύρυνση της γνωριµίας και την ανάδειξη 

Εισφορά
Όπως είναι γνωστό µέσα από 
τον θεσµό της ανταποδοτικής 
εισφοράς οι ισπανικοί φορείς 
του ελαιολάδου εξασφαλίζουν 
σε ετήσια βάση οικονοµικούς 
πόρους πέραν των 6 εκατ. ευρώ, 
τους οποίους και αξιοποιούν σε 
ενέργειες και µέτρα υπέρ της 
ανάπτυξης της καλλιέργειας 
και του προϊόντος

της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου στο επί-
πεδο των διακινητών, των διαµορφωτών της κοι-
νής γνώµης και του καταναλωτικού κοινού, στις 
µεγάλες αγορές του εξωτερικού, προκειµένου να 
αυξηθεί η παρουσία και η ζήτηση του προϊόντος 
σε τυποποιηµένη επώνυµη µορφή στην εν δυνά-
µει διεθνή αγορά που ξεπερνάει, πλέον, τους 700 
χιλ. τον. ετησίως.  

Μέσα από τις προωθητικές ενέργειες θα πρέπει 
να επιδιώξουµε την αύξηση των εξαγωγών επώνυ-
µου ελληνικού τυποποιηµένου ελαιολάδου από τα 
σηµερινά επίπεδα των 30-35.000 τον, µεσοπρόθε-
σµα µεν στα επίπεδα των 70.000 τον., µακροπρό-
θεσµα δε στα επίπεδα των 100.000 τον., απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία της αγο-
ράς και την απεξάρτηση από τις διαθέσεις των ιτα-
λών εµπόρων για χύµα εισαγωγές ελληνικού ελαι-
ολάδου. Η επίτευξη του εν λόγω στόχου µεταφρά-
ζεται σε ένα µερίδιο αγοράς για το ελληνικό τυπο-
ποιηµένο ελαιόλαδο της τάξης του 10-15%, ποσο-
στό το οποίο µπορούµε να διεκδικήσουµε µε σω-
στή οργάνωση και συντονισµένες προσπάθειες. 

Υποβοηθητικά στην περίπτωση αυτή θα µπορού-
σαν να συµβάλουν

 αφενός, οι καµπάνιες τουριστικής προβολής 
της χώρας µας στο εξωτερικό, και

 αφετέρου η αξιοποίηση, µε τη στήριξη και τη 
συνδροµή των ξενοδόχων, των 25 και πλέον εκ. του-
ριστών που επισκέπτονται τη χώρα µας κάθε χρόνο.

12 Θεσµοθέτηση ανταποδοτικής εισφο-
ράς (tax parafiscal) υπέρ της Ε∆ΟΕ, 

προκειµένου να υπάρξουν οι αναγκαίοι οικονο-
µικοί πόροι για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση 
εθνικού χαρακτήρα µέτρων και ενεργειών µε στό-
χο, αφενός την αντιµετώπιση και επίλυση αδυνα-
µιών και προβληµάτων του ελαιοκοµικού τοµέα 
και αφετέρου την προώθηση και προβολή του ε-
πώνυµου ελληνικού ελαιολάδου στις µεγάλες α-
γορές του εξωτερικού. Όπως είναι γνωστό µέσα 
από τον θεσµό αυτό οι ισπανικοί φορείς του ελαι-
ολάδου εξασφαλίζουν σε ετήσια βάση οικονοµι-
κούς πόρους πέραν των έξι (6) εκατ. ευρώ, τους ο-
ποίους και αξιοποιούν σε ενέργειες και µέτρα που 
προαναφέρθηκαν. 

13 Προγράµµατα ΟΕΦ 
Θεωρούµε την αξιοποίηση των Προγραµ-

µάτων των ΟΕΦ ως ένα πολύ καλό εργαλείο για 
την αντιµετώπιση και την επίλυση διαρθρωτικών 
αδυναµιών και ζητηµάτων εθνικής εµβέλειας και 
σηµασίας, τόσο του ελαιοκοµικού τοµέα γενικό-
τερα όσο και του ελαιολάδου ειδικότερα. 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από ένα 
σαφές πλαίσιο το οποίο θα στοχεύει στη σωστή α-
ξιοποίηση των πόρων που διατίθενται για τα εν λό-
γω Προγράµµατα. ∆υστυχώς ο µέχρι στιγµής τρό-
πος διαχείρισης των διαθεσίµων πόρων δεν εξυ-
πηρετεί εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες αλλά 
την ικανοποίηση τοπικού χαρακτήρα ισορροπιών.

14 Η στόχευση της εθνικής στρατηγικής πρέπει πλέον να εστιάζει, 
Στην παραγωγή ποιοτικού, ασφαλούς και υγιεινού ελαιολάδου σε 

τιµές όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικές,
Στην δηµιουργία βιώσιµων επιχειρηµατικών σχηµάτων, προκειµένου να α-

ξιοποιούνται οι οικονοµίες κλίµακος που παρουσιάζει ο τοµέας και να πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας µε βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
που θέτει η παγκόσµια αγορά,  

στο marketing και την διεύρυνση της παρουσίας και της ζήτησης του επώ-
νυµου τυποποιηµένου ελληνικού ελαιολάδου σε αγορές του εξωτερικού. Η 
χώρα παράγει εδώ και δεκαετίες εξαιρετικά προϊόντα. Ήρθε η ώρα να τους 
δώσει την προστιθέµενη αξία και την εξωστρέφεια µέσα από την τυποποίη-
ση και το Marketing. 

Οι υπάρχουσες υποδοµές είναι αρκετές για να καλύψουν τις υφιστάµενες 
ανάγκες στο εσωτερικό της χώρας, αυτό που χρειάζεται κατά κύριο λόγο είναι 
νέες αγορές, που θα δώσουν προστιθέµενη αξία στο προϊόν.

Η Ε∆ΟΕ είναι έτοιµη να συνεργασθεί µε όλες τις αρµόδιες κρατικές υπηρε-
σίες, τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού όσο και κυρίως υλοποίησης των ανωτέρω 
προτεινόµενων µέτρων και ενεργειών µε στόχο τη διασφάλιση της προοπτι-
κής και του µέλλοντος του ελληνικού ελαιολάδου.  



Agrenda42 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 16 & Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

Δίνουμε όλοι ανοιχτά και 
ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο

Δεν αξίζουν τα 16 λεπτά στο σκληρό για έναν παραγωγό που πονάει τη δουλειά του, λέει στην 
Agrenda ο  Iωάννης Τζαβέλλας από το Καλαμάκι Αγιάς, που μεγάλωσε μέσα στα σταροχώραφα 

Αγγίζει το άριστο η φετινή παραγωγή 
στον µεγαλύτερο σιτοβολώνα της χώ-
ρας, τον θεσσαλικό κάµπο, καθώς χα-
ρακτηρίζεται από άνω του 80% ειδικό 
βάρος, 90-100% υαλώδη και 14% πρω-
τεΐνη. Τώρα οι παραγωγοί στρέφουν το 
ενδιαφέρον τους στην τιµή µε τα µη-
νύµατα να είναι όµως δυσοίωνα. Το 
εµπόριο αφήνει να πλανώνται µέχρι 
και τα 16 λεπτά το κιλό. ∆ιευκόλυνε 
σ’ αυτό και το χαλάζι που έπεσε την τε-
λευταία µέρα στ’ αλώνια προλαβαίνο-
ντας τις µηχανές στο χωράφι. 

«Προς το παρόν η τιµή που ακούγε-
ται είναι 16 λεπτά γι’ αυτό τα κρατάµε 
όλοι ανοιχτά, ελπίζοντας σε κάτι κα-
λύτερο», λέει στην Agrenda ο Iωάννης 
Τζαβέλλας από το Καλαµάκι Αγιάς, 
που σήµερα καλλιεργεί µε την οικο-
γένειά του 150 στρέµµατα σκληρό σι-
τάρι στις θέσεις Μαγούλα, Χατζηµπα-
σίδικο, Τσαΐρι και Ρουµάνι. 

Σκιαγραφώντας την κατάσταση σή-
µερα, ο ίδιος τονίζει ότι «ο µόνιµος «πο-
νοκέφαλός» µας είναι  η πολιτεία που 
πρέπει να µεριµνήσει για χαµηλότερες 
τιµές καυσίµων- πετρελαίου, χαµηλές 
τιµές σε αγροτικά εφόδια, φθηνότερο 
αγροτικό ρεύµα, κατασκευή έργων αρ-
δευτικού δικτύου αλλά και αποστραγ-
γιστικού,  µείωση φορολογίας και ει-
σφορών. Μόνο έτσι θα σηκώσουµε κε-
φάλι στον πρωτογενή τοµέα για τον ο-
ποίο τόσος λόγος γίνεται». 

Βέβαια, οι συνθήκες δεν ήταν πά-
ντα έτσι, λέει και περιγράφει µε γλα-
φυρό τρόπο τις θύµησές του, που τον 

οδήγησαν να ασχοληθεί µε τη γε-
ωργία. «Μεγαλώνοντας σε αγροτι-
κή οικογένεια µε αναµνήσεις πλού-
σιες από  εικόνες του χωριού, παί-
ζοντας ανέµελα σε αυλακιές χωρα-
φιών, ποτίζοντας µε Μαλκότση και 
µετά το σχολείο βοηθώντας τους 
γονείς σε όσες δουλειές άντεχαν 
τα παιδικά µου χέρια, η µοίρα µου 
σχεδόν ήταν προκαθορισµένη, πα-
ρά τις σπουδές µου ως ηλεκτρολό-
γος. Το χωριό µας έσφυζε από ζωή 
καθώς ασχολούνταν και µε την ση-
ροτροφία. Το θέρος όµως αποτε-
λούσε την πιο έντονη θύµησή µου, 
καθώς έµοιαζε µε πολυήµερη γιορ-
τή. Την εποχή του 1969-1970 που 
τα αλώνια άρχιζαν αρχές Ιουνίου 
και τελείωναν τέλος Ιουλίου, στην 
αρχή της εκµηχάνισης της γεωργί-
ας στην περιοχή Καλαµάκι του ση-
µερινού δήµου Κιλελέρ, θυµάµαι 
τον πατέρα µου που τότε  ήταν χει-
ριστής σε πρωτοεµφανιζόµενη για 
την εποχή µηχανή συγκοµιδής «πα-
τόζα», να θερίζει το σιτάρι και τους 

εργάτες, άνδρες και γυναίκες, που  α-
κολουθούσαν φορώντας µεγάλα ψά-
θινα καπέλα, να µαζεύουν το σιτάρι 
σε µεγάλα τσουβάλια. Εγώ ακολου-
θούσα µέσα στη ζέστη και τον καυτό 
ήλιο µαζεύοντας πότε πίσω την µητέ-
ρα µου και πότε ανέβαινα στη µηχανή 
µε τον πατέρα µου, που τόσο θαύµα-
ζα κι ευχόµουν κάποια µέρα να µπο-
ρέσω να κάνω ότι κι εκείνος», αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά.

Έτσι, σύµφωνα µε τον ίδιο, αποφά-
σισε να ασχοληθεί µε τον πρωτογενή 
τοµέα, να καλλιεργεί τη γη που τόσο 
αγαπά, ως παραγωγός και να συνεχί-
σει την αλυσίδα παραγωγής και στον 
δευτερογενή τοµέα, προωθώντας τα 

προϊόντα της οικογένειάς του αλλά 
και των άλλων παραγωγών εξασφα-
λίζοντας τις καλύτερες συνθήκες πώ-
λησης και τιµές.

Όποιος καλλιεργεί, µοχθεί 
και πρέπει να αµείβεται

«Σαν παραγωγός αλλά και µεσίτης 
αγροτικών προϊόντων εδώ και 25 χρό-
νια, συνεργαζόµενος µε τα εκκοκκιστή-
ρια βάµβακος της Κ.Β.ΜΑΡΚΟΥ στη Λι-
βαδειά και ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. στο Αχίλλειο 
Λάρισας, παραδίνω  βαµβάκι και τα τε-
λευταία δέκα  χρόνια µε την επέκταση 
της εταιρείας στο εµπόριο δηµητρια-
κών, αγοράζοντας την πρώην ΚΥ∆ΕΠ 
στο Βελεστίνο Βόλου, µπήκα δυναµι-

κά στο χώρο του εµπορίου σιτηρών, κά-
νοντας παραλαβές σκληρού και µαλα-
κού σιταριού καθώς και αραβόσιτου α-
πό παραγωγούς σχεδόν όλης της Θεσ-
σαλίας αλλά και της ευρύτερης περιο-
χής της Καστοριάς. Θεωρώ ότι όποιος 
καλλιεργεί τη γη, µοχθεί  και κουρά-
ζεται γι’ αυτήν, πρέπει να αµείβεται µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο», λέει στην 
Agrenda ο ίδιος.

Με τον καιρό έµαθα ότι το όργωµα 
δεν χρειάζεται να γίνεται σε µεγάλο βά-
θος αφού στα πρώτα 30 εκ. βρίσκεται 
το ριζικό σύστηµα του σιταριού. Βαθύ-
τερο όργωµα κάνουµε µόνο αν η προ-
ηγούµενη καλλιέργεια έχει µεγάλο ό-
γκο φυτικών υπολειµµάτων όπως, το 
βαµβάκι και το καλαµπόκι. Κατά την 
σπορά το έδαφος δεν πρέπει να βρί-
σκεται στο «ρόγο» του, δηλαδή να εί-
ναι πολύ υγρό, καθώς δηµιουργούνται 
µεγάλοι βώλοι που δύσκολα σπάνε. 

Αντίθετα οι µικροί βώλοι είναι ε-
πιθυµητοί γιατί προστατεύουν από 
τον αέρα και το κρύο τα νεαρά φυ-
τά, βοηθούν να ριζώσουν καλύτερα 
και να έχουν µεγαλύτερο αδέλφω-
µα. Τον χειµώνα σπάνε, στηρίζουν 
το φυτό και εµποδίζουν την συµπίε-
ση του εδάφους και την δηµιουργία 
κρούστας από την βροχή. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΣΤΑ 20 ΛΕΠΤΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΑ 

Αποθήκες και υπομονή για 
αργότερα η δεύτερη επιλογή

Ψάχνει να βρει «κουσούρια» 
για να δώσει πιο λίγο το εμπόριο

Καλύτερες αποδόσεις ανέµεναν στις Σέρρες, αναφέρει ο κ. 
Βαρούτης, «αλλά οι τελευταίες βροχές επηρέασαν την παραγωγή η 
οποία κινείται στα 400 κιλά το στρέµµα, ενώ για τιµές δεν µιλά 
κανείς». Κατώτερες των προσδοκιών, είναι οι στρεµµατικές αποδόσεις 
και στην περιοχή του Έβρου. Σύµφωνα µε τον Σταύρο Ηλία από την 
τοπική ΕΑΣ «η Ένωσή µας έχει συµβολαιακή µε παραγωγούς που 
καλλιέργησαν 2.500 στρέµµατα της ποικιλίας ΕΛΠΙ∆Α, για 
λογαριασµό ενός εµπόρου από τους Σοφάδες Καρδίτσας, µε 
εγγυηµένη τιµή στα 20 λεπτά το κιλό, όµως ενώ περιµέναµε να 
πιάσουµε 1.000 τόνους σκληρό στάρι, ζήτηµα είναι αν θα 
συγκεντρώσουµε τους µισούς, καθώς δεν έβρεξε καθόλου στην 
περιοχή από τα µέσα Φεβρουαρίου έως σήµερα». Όπως εξήγησε στα 
καλά χωράφια η απόδοση δεν ξεπερνά τα 250-260 κιλά το στρέµµα, 
ενώ αναµενόταν τουλάχιστον 450 κιλά το στρέµµα, ενώ στα µπαΐρια 
η παραγωγή κυµαίνεται στα 150-200 κιλά το στρέµµα.  «Όσοι 
παραγωγοί δεν είναι στη συµβολαιακή και είναι οι περισσότεροι, από 
την περιοχή µας ακούµε πως οι τιµές που παίρνουν από το εµπόριο 
είναι στα 17 λεπτά το κιλό» τόνισε ο ίδιος, για να προσθέσει ότι για τις 
αγορές µαλακού σίτου από την ΕΑΣ Έβρου (σ. σ. σχεδιάζει να 
συγκεντρώσει µία ποσότητα περί τους 1.000 τόνους φέτος) µε σκοπό 
τη µετατροπή τους σε ζωοτροφή, η τιµή που ανακοίνωσε ότι θα δώσει 
η Ένωση στους ενδιαφερόµενους παραγωγούείναι στα 15 λεπτά το 
κιλό, όσο δηλαδή και πέρυσι.

∆ύσκολη προοιωνίζεται η κατάσταση στα στά-
ρια σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, 
στα οποία αν και το αλώνι έχει µπροστά του, 
σε κάποιες περιοχές, έως και 10-15 ηµέρες α-
κόµη, τα πρώτα δείγµατα τιµών δεν ξεπερνούν 
τα 18 λεπτά το κιλό, καθώς όπως λένε οι πα-
ραγωγοί «το εµπόριο ψάχνει να βρει κουσού-
ρια», πλην της περίπτωσης της ΕΑΣ Έβρου, η 
οποία πληρώνει 20 λεπτά το κιλό, αλλά για 
συµβολαιοποιηµένη παραγωγή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο κ. Σαχίνας από 
την ΕΑΣ Μουδανιών, η συγκοµιδή είναι στις 
αρχές ακόµη, αλλά τα πρώτα δείγµατα παρα-
πέµπουν σε αποδόσεις από 150 έως 350-400 

κιλά το στρέµµα και καλή ποιότητα, αν και σε 
κάποιες περιπτώσεις, µετά την τελευταία βρο-
χή, παρατηρήθηκαν φαινόµενα µε απώλεια 
ειδικού βάρους. Ως προς τις τιµές για το σκλη-
ρό, µας εξήγησε ο ίδιος ότι για αγορές τοις µε-
τρητοίς, ανάλογα την περίπτωση (και πόσο έ-
χει ανάγκη τα χρήµατα ο κάθε παραγωγός) το 
εµπόριο δίνει 15 έως 17 λεπτά το κιλό, ενώ 
αν ο παραγωγός θέλει να το δώσει το προϊόν 
του µε ανοικτή τιµή, προσδοκώντας σε άνο-
δο αργότερα, οι προκαταβολές του εµπορίου 
«παίζουν» από 10 έως 13 λεπτά.

Στην Επανοµή Θεσσαλονίκης τα περιποι-
ηµένα χωράφια, σύµφωνα µε τον κ. Τσιώ-
νη, του τοπικού αγροτικού συλλόγου, απο-

δίδουν µέχρι και 500 κιλά το στρέµµα σκλη-
ρού σίτου, αλλά ο µέσος όρος είναι στα 350 
κιλά το στρέµµα. Όσο για τις τιµές, ο αγροτι-
κός σύλλογος του κ. Τσιώνη θα συγκεντρώ-
σει περί τους 1.500 – 2.000 τόνους και κάπου 
στο τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου θα επι-
χειρήσει δηµοπρασία µε την ελπίδα να πάρει 
από το εµπόριο την υψηλότερη δυνατή προ-
σφορά. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται 
και ιδιώτες έµποροι, µας είπε ο συνοµιλητής 
µας, οι οποίοι φέρονται να ψωνίζουν µε 15 
έως 17 λεπτά το κιλό. «Ποιοτικά είναι καλή 
η παραγωγή, αλλά το εµπόριο ψάχνει κου-
σούρια για να µην πληρώσει ψηλά. Όταν δεν 
πάει καλά το ειδικό βάρος, ζητούν ειδικό βά-
ρος, όταν δεν έχουν πρωτεΐνη, ζητούν πρω-
τεΐνη και ούτω καθεξής», σηµείωσε µε παρά-
πονο ο κ. Τσιώνης.

«Είµαστε για φυλακή», λένε στο Κιλκίς
∆ύσκολα είναι τα πράγµατα φέτος µε το 

σκληρό στάρι στο Κιλκίς, κατά τον κ. Κοτανί-
δη, ο οποίος εκτιµά πως οι στρεµµατικές απο-
δόσεις είναι στα 180-200 κιλά το στρέµµα. «Εί-
µαστε για φυλακή», είπε αφοπλιστικά, τονίζο-
ντας πως οι τιµές που ακούγονται είναι για 16 
λεπτά το κιλό, τοις µετρητοίς, αλλά δίνουν το 
δικαίωµα στον παραγωγό να τους τα αφήσει 
για φύλαξη στις αποθήκες τους µε ανοικτή τι-
µή, εάν έχουν την ευχέρεια να περιµένουν εν-
δεχόµενη αύξηση της ζήτησης.

Στην Ξάνθη, σύµφωνα µε τον κ. Γιαννέλη, 
τα περισσότερα στάρια είναι µαλακά, οι απο-
δόσεις φέτος κυµαίνονται στα ποτιστικά µετα-
ξύ 600-650 κιλών το στρέµµα και οι τιµές είναι 
στα περσινά επίπεδα των 15 λεπτών το κιλό. 
Στα σκληρά, που είναι σαφώς λιγότερα, γίνο-
νται συναλλαγές µε 18 λεπτά το κιλό, ανέφε-
ρε ο ίδιος, ανάλογα µε την ποιότητα.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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«Στόχος µας είναι να περάσουµε σταδιακά α-
πό τις επιδοµατικού χαρακτήρα ενισχύσεις της 
παραγωγής, που αποτέλεσαν κυρίαρχο συστα-
τικό της πολιτικής σε εθνικό επίπεδο τις προ-
ηγούµενες δεκαετίες, σε αναπτυξιακού χαρα-
κτήρα επενδύσεις που θα δηµιουργούν συν-
θήκες βελτίωσης της βιωσιµότητας και αντα-
γωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων, συνθήκες δηµιουργίας νέων θέσεων απα-
σχόλησης, βιώσιµης διαχείρισης των φυσικών 
πόρων καθώς και ισόρροπης εδαφικής ανά-
πτυξης των αγροτικών περιοχών.». Με τη φρά-

ση αυτή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
κ. Βασίλης Κόκκαλης, καλοσώρισε την περα-
σµένη Πέµπτη την προκήρυξη του µέτρου 16 
«Συνεργασία» στο πλαίσιο ενηµερωτικής εκ-
δήλωσης στην Λάρισα µε αντικείµενο τη συ-
νεργασία και την καινοτοµία µέσω του Προ-
γράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύµφωνα µε το λαρισαίο υφυπουργό, το 
µέτρο της Συνεργασίας υπηρετεί την στρατη-
γική «για αλλαγή του παραγωγικού µας προ-
τύπου και δοµική αναδιάρθρωση του πρωτο-
γενή τοµέα µέσα από την ενθάρρυνση υιοθέ-
τησης νέων ιδεών, νέων τεχνολογιών, και νέ-
ων πρακτικών στη παραγωγή. Μέσα από την 
ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατι-
κότητας, την παροχή κινήτρων για την συλλο-
γικότερη οργάνωση και δράση των παραγω-
γών, την ανάπτυξη συνεργειών και επιχειρη-
σιακών δικτυώσεων για την µεταφορά γνώσε-
ων και εµπειριών, την διασύνδεση της έρευ-
νας µε την γεωργική πρακτική». 

Στην κατάµεστη αίθουσα του ξενοδοχείου 
Ιmperial από καθηγητές και ερευνητές κατά 

την παρουσίαση του Μέτρου 16, που αν και 
φαίνεται να γίνεται πράγµατι κάποια προσπά-
θεια από τη γενική γραµµατεία να ενδιαφερ-
θούν και να το καταλάβουν οι αγροτικοί συ-
ντελεστές, τα δεδοµένα µέχρι στιγµής δείχνουν 
ότι τα πανεπιστήµια έχουν πιο άµεσο κίνητρο 
ανάµειξης. Στα περιθώρια της παρουσίασης 
του Μέτρου βρέθηκαν και µελετητές, οι οποί-
οι «ενόχλησαν» τον γενικό γραµµατέα, Χαρά-
λαµπο Κασίµη περισσότερο για την παράταση 
στα Σχέδια Βελτίωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρ-
ξουν σαφείς ηµεροµηνίες. Σηµειωτέων στόχος 
του Μέτρου είναι η ενίσχυση της συνεργασί-
ας µεταξύ των αγροτών και της επιστηµονι-
κής κοινότητας, αλλά και άλλων φορέων και 
η προώθηση της καινοτοµίας µε σκοπό: την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχει-
ρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή, στον το-
µέα των τροφίµων, των τοπικών κυρίως προϊ-
όντων και την αναζήτηση νέων καλλιεργητι-
κών πρακτικών που συµβάλλουν στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, αλλά και την προ-
σαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.

Δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί 
δεόντως η «Συνεργασία»   

Οψίµιση στο βαµβάκι και ολική
καταστροφή σε πεπόνια, καρπούζια
από χαλάζι σε δήµους της Λάρισας

Χαλάζι µεγέθους µεγαλύτερο του ρεβιθιού 
χτύπησε αργά το απόγευµα της Τετάρτης 13 
Ιουνίου καλλιέργειες της Θεσσαλίας, 
προκαλώντας ανυπολόγιστες ζηµιές, µε το 
µπουρίνι που ακολούθησε να αποτελειώνει το 
καταστροφικό του έργο. Τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα εστιάστηκαν κυρίως στους δήµους 
Κιλελέρ, Τυρνάβου, Λάρισας, Καρδίτσας, 
Παλαµά, Μουζακίου, Τρικκαίων και 
Καλαµπάκας, µε τους ισχυρούς ανέµους να 
ξεριζώνουν και να σπάζουν δέντρα, να 
διακόπτεται η ηλεκτροδότηση σε τµήµατα της 
Λάρισας και των γύρω χωριών, ενώ  τα 
κλιµάκια του ΕΛΓΑ µε τον διευθυντή 
Θεσσαλίας Μιχάλη Λιόντο να έχουν πιάσει 
από νωρίς το επόµενο πρωί δουλειά. 
Τα πρώτα χτένια, τα πρώτα και καλύτερα 
καρποφόρα όργανα του βαµβακιού «κλάδεψε» 
η έντονη χαλαζόπτωση που έπεσε στην Αγία 
Κυριακή, το Ριζαριό, τον Λόγγο και την 
ευρύτερη περιοχή τους, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων 
Τεχνολόγων Γεωπόνων τµήµατος Λάρισας 
Βασίλη Κρανιά, «καταστρέφοντάς τα σχεδόν 
ολοσχερώς µε αποτέλεσµα να πάει σε οψίµιση η 
καλλιέργεια τουλάχιστον κατά 15 µέρες, καθώς 
περιµένουµε να ξεπεράσει το σοκ το 
βαµβακόφυτο και να καρποφορήσει εκ νέου». 
Ανάλογα προβλήµατα εντοπίζονται και σε 
καλλιέργειες καλαµποκιού, µηδικής και 
κολοκυθιού µε το µεγάλο πρόβληµα να πέφτει 
στις καλλιέργειες καρπουζιού και πεπονιού, 
καθώς βρίσκονταν στο αρχικό στάδιο της 
συγκοµιδής. Πληγώθηκαν και πολλά 
τρυπήθηκαν από το χαλάζι, τις επόµενες µέρες 
θα επέλθει σήψη, µε αποτέλεσµα να µην είναι 
εµπορεύσιµα και το φυτό πιθανών να µην 
ξανακαρποφορήσει. «Όσοι περιµέναµε να 
πιάσουµε την καλή τιµή του πρώτου µαχαιριού 
καταστραφήκαµε», τονίζει ο ίδιος. 
Άµεσα αναµένεται να γίνουν οι αναγγελίες 
ζηµιών από τους τοπικούς ανταποκριτές του 
ΕΛΓΑ, ώστε οι πληγέντες παραγωγοί να 
δηλώσουν τις ζηµιές και στη συνέχεια να 
προβούν σε εκτιµήσεις οι γεωπόνοι.

Το γεγονός ότι η αίθουσα στο Imperial είχε περισσότερους καθηγητές και 
ερευνητές από αγρότες στην παρουσίαση του Μέτρου δεν έμεινε ασχολίαστο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Κάπου χάνονται τα διαχειριστικά βoσκής 

Ο χρόνος περνά κι ακόμα 
δεν βρίσκονται τα λεφτά 

 Αύξηση του κόστους από τις 600.000 στα 3,5 εκατ. βλέπει ο Καχριμάνης
  Με μισθώματα από τους κτηνοτρόφους θα καλυφθούν οι Περιφέρειες;

Σε παιχνίδι µετακύλησης ευθυνών ε-
πιδίδονται το τελευταίο διάστηµα οι ε-
µπλεκόµενοι στα διαχειριστικά σχέδια 
βόσκησης, µόλις 7 µήνες πριν λήξει 
η κοινοτική προθεσµία ολοκλήρωσής 
τους στις 31 Ιανουαρίου 2019. Ο χρό-
νος πιέζει, ο κίνδυνος να χαθούν αφε-
νός εκτάσεις και αφετέρου αγροτικές ε-
νισχύσεις ελλοχεύει και όλοι τώρα πε-
ριµένουν µια σύσκεψη στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει προ-
γραµµατιστεί για την επόµενη εβδο-
µάδα. Από τη µία οι Περιφέρειες χρει-
άζονται χρήµατα για να ξεκινήσουν τις 
απαραίτητες µελέτες και από την άλλη 
υπουργός και αναπληρωτής φαίνεται 
πως δεν έχουν ακόµα αποφασίσει µια 
κοινή γραµµή για το πόσο τις κοστολο-
γούν ανά περιφέρεια.

Ενδεικτικό το παράδειγµα της Ηπεί-
ρου, µε τον περιφερειάρχη Αλέξανδρο 
Καχριµάνη να περιγράφει την κατάστα-
ση ως εξής: «Είχαµε λάβει τις προτάσεις 
για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης 
από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Βαγγέλη Αποστόλου, σύµφωνα µε 
τον οποίο το κόστος για την Περιφέρειά 
µας, έφτανε τα 600.000 ευρώ. Εµείς α-
κόµα και τώρα καταφέραµε να εξασφα-
λίσουµε και τα έχουµε αυτά τα χρήµατα 
για να ξεκινήσουµε τις µελέτες, για να 
ολοκληρωθεί έγκαιρα το έργο και χω-
ρίς πρόστιµα και καταλογισµούς από 
την ΕΕ. Όµως εκ των υστέρων λάβαµε 
τις αντίστοιχες προτάσεις του αναπλη-
ρωτή Γιάννη Τσιρώνη, µε τις οποίες το 
κόστος για µας όσον αφορά την εκπό-
νηση των διαχειριστικών ανεβαίνει στα 
3,5 εκατ. ευρώ. Όµως αυτό είναι απα-
γορευτικό ποσό για την Περιφέρεια Η-
πείρου, ειδικά τις εποχές που ζούµε». 

Μάλιστα, για να δώσει το µέγεθος του 
ποσού, ο ίδιος διευκρινίζει ότι τα ποσά 
που εξασφαλίστηκαν προέρχονται α-
πό µισθώµατα που πληρώνουν οι κτη-
νοτρόφοι για τις εκτάσεις τους.

Από την άλλη µεριά, από τα αρµόδια 
υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος ρίχνουν τις ευθύνες στις Πε-

ριφέρειες, που δεν έχουν ακόµα κατα-
φέρει να ολοκληρώσουν τους απαραί-
τητους υπολογισµούς του εκτιµούµενου 
κόστους των µελετών ώστε να υπογρά-
ψουν την απαραίτητη προγραµµατική 
σύµβαση µε το ΥΠΑΑΤ. Εν τω µεταξύ, 
κι όσο δεν γνωρίζουν την πηγή και το 
ύψος της χρηµατοδότησης, διστάζουν 
να προχωρήσουν τη διαδικασία, προ-
κειµένου να µη βρεθούν εκτεθειµένοι 
απέναντι στους κτηνοτρόφους που θα 
κληθούν να πληρώσουν το µίσθωµα. 

Σηµειωτέον ότι τα περιθώρια στε-
νεύουν αφού κάθε περαιτέρω καθυ-
στέρηση µπορεί να οδηγήσει σε αδυ-
ναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων της 
χώρας απέναντι στην ΕΕ και κατ’ επέ-
κταση σε καταλογισµού, αλλά και σε 
απώλεια κοινοτικών κονδυλίων που 
δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι.

Σύσκεψη 
Για την επόµενη εβδοµάδα έχει 
προγραµµατιστεί σύσκεψη στο 

υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
µε όλους τους εµπλεκόµενους 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΒΑ∆ΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 ΒΟΣΚΗΣΙΜΗ ΥΛΗ

150
χλγρ./στρ.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΒΟΣΚΗΣΙΜΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΜΖΜ

300 χλγρ.

ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ 
/ ΣΤΡΕΜΜΑ

75/300=0,25
ΜΖΜ/στρέµµα 

75
χλγρ./στρ.

H
Η εκπόνηση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης 
(∆ΣΒ) αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τη ρύθµι-
ση σηµαντικών και χρόνιων προβληµάτων της ε-
κτατικής κτηνοτροφίας, και υποχρέωση της χώρας 

σε σχέση µε την εφαρµογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ) της Ε.Ε.. Τις τελευταίες εβδοµάδες έχουν γραφτεί πολ-
λά αναφορικά µε τον χρόνο υλοποίησης των ∆ΣΒ, την εξάρ-
τηση των κοινοτικών ενισχύσεων από αυτά στο άµεσο µέλ-
λον, αλλά και το γεγονός ότι σύµφωνα µε τον σχετικό νόµο 
τα ∆ΣΒ θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί και εγκριθεί αρµοδί-
ως µέχρι τις 31-01-2019. Τα ∆ΣΒ είναι µελέτες µε σηµαντική 
αναπτυξιακή διάσταση, µε τις οποίες θα ρυθµιστούν συνολι-
κά κατά χώρο και χρόνο και για πρώτη φορά µε διαφανή επι-
στηµονικό τρόπο τα χρονίζοντα προβλήµατα της διαχείρισης 
των βοσκήσιµων γαιών της χώρας. Στόχος η αειφορική δια-
χείριση των λιβαδοπονικών πόρων και η έµπρακτη υποστή-
ριξη της εκτατικής κτηνοτροφίας, που µπορεί να αποτελέσει 
µια από τις «ατµοµηχανές» της ελληνικής αγροτικής οικονο-
µίας, καθώς εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη βιοµηχανία τρο-
φίµων και την αγορά µε προϊόντα υψηλής ποιότητας (π.χ. αι-
γοπρόβειο για παραγωγής Φέτας) και για τα οποία δαπανώ-
νται µεγάλα ποσά για εισαγωγές (π.χ. βόειο και αιγοπρόβειο 
κρέας), ενώ υπάρχουν προϋποθέσεις για σηµαντική αύξηση 
της εγχώριας παραγωγής. 

Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν 
Το Νοέµβριο του 2017 οι Περιφερειάρχες αιτήθηκαν προς το 
γραφείο αναπληρωτή Υπ. ΑΑΤ την προετοιµασία του υλικού 
για την διεξαγωγή των διαγωνισµών ανάθεσης των ∆ΣΒ σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του νόµου 4351/2015, δηλώνοντας α-
δυναµία για την υλοποίηση του εξειδικευµένου αυτού έργου. 
Συστάθηκε οµάδα ειδικών υψηλής εξειδίκευσης και προετοι-
µάστηκε όλο το απαραίτητο υλικό (σε επίπεδο ∆ήµων) για την 
άµεση σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ ΥΠΑΑΤ 
και Περιφερειών για την διεξαγωγή των διαγωνισµών.

∆εν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία οι Περιφέρειες 
Οι περισσότερες Περιφέρειες της χώρας δεν έχουν κα-
ταφέρει να ολοκληρώσουν τους  υπολογισµούς για το 

εκτιµούµενο κόστος των µελετών, καθώς κλήθηκαν σε σύντο-
µο χρόνο να υλοποιήσουν µια πρωτόγνωρη για αυτές άσκη-
ση, η οποία -παρά τα εργαλεία που δόθηκαν- σίγουρα δεν εί-
ναι απλή και ενέχει µεγάλη ευθύνη για την όσο το δυνατό κα-
λύτερη αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης. Σε συνδυα-
σµό µε το γεγονός ότι δεν έχουν ακόµη αποσαφηνιστεί πλή-
ρως οι πηγές χρηµατοδότησης του εγχειρήµατος, κάτι που α-
ναµένεται να γίνει σύντοµα από το ΥΠΑΑΤ, και µε δεδοµένο 
ότι η φετινή εαρινή και θερινή περίοδος (µέσα στις οποίες θα 
µπορούσαν να έχουν συλλεχθεί τα δεδοµένα λιβαδικής πα-
ραγωγής στα πεδινά, ηµιορεινά και ορεινά λιβάδια, αν είχαν 
οριστεί ανάδοχοι των µελετών) δεν µπορούν πλέον να αξιο-
ποιηθούν, οι αρµόδιες Περιφερειακές υπηρεσίες καλούνται 
να προχωρήσουν άµεσα στις απαραίτητες προεκτιµήσεις και 
σε συνάψεις προγραµµατικών συµβάσεων µε το ΥΠΑΑΤ µε 
σκοπό την έγκαιρη αξιοποίηση των µισθωµάτων βοσκής που 
καταβάλλουν οι κτηνοτρόφοι, αλλά και την αξιοποίηση των 
κονδυλίων της ΚΑΠ της επόµενης προγραµµατικής περιόδου. 
Περαιτέρω καθυστερήσεις – από οποιαδήποτε πλευρά και για 
οποιονδήποτε λόγο – στον προγραµµατισµό δράσεων είναι πο-
λύ πιθανό να επιφέρουν (α) αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώ-
σεων της χώρας απέναντι στην Ε.Ε. (οδηγώντας ίσως και στην 
επιβολή προστίµων), (β) επιπλέον προβλήµατα στον ήδη δοκι-
µαζόµενο ευαίσθητο κλάδο της εκτατικής κτηνοτροφίας, και (γ) 
απώλεια κονδυλιών της Ε.Ε. που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι.

ΓΕΩΠΟΝΟΥ-ΛΙΒΑ∆ΟΠΟΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Σ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΒΑ∆ΟΠΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δεν είναι έτοιμες 
οι Περιφέρειες 

ΤOY ∆Ρ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΖΟΓΛΟΥ *

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Όλοι είχαν ένα λόγο και ήταν εκεί, 
στα γενέθλια για τα 60 χρόνια του 
Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνε-
ταιρισµού Πίνδος, τα οποία γιορ-
τάστηκαν µε πολύ λάµψη στo Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, 
στην Κηφισία. 

Άλλοι γιατί έβαλαν πλάτη στην 
ανάπτυξη των συνεταιρισµών, άλ-
λοι γιατί παλεύουν για τη σωτηρία 
τους, άλλοι γιατί τράβηξαν το χαλί 
κάτω από τα πόδια των οργανώσε-
ων και άλλοι γιατί απλώς, κάνουν 
δηµόσιες σχέσεις.      

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Βαγγέλης Αποστόλου που παρα-
βρέθηκε µε σύσσωµο το επιτελείο 
του, έκανε λόγο για θετικές εξελί-
ξεις στο θέµα των παλαιών απαιτή-
σεων – ανακτήσεων από τους συ-
νεταιρισµούς, µόνο που η πραγµα-
τικότητα δεν δείχνει να συµφωνεί 
µαζί του. Μπορεί να είναι αλήθεια 
ότι οι απαιτούµενες ανακτήσεις πε-
ριορίζονται στο 1/5 και συγκεκρι-
µένα από τα 400 στα 86 εκατ. ευ-
ρώ, ωστόσο ο υπουργός παραλεί-
πει να αναφέρει ότι οι ανακτήσεις 
αυτές ήρθαν ως αποτέλεσµα χρη-
µατοδοτήσεων που έγιναν µε κυ-
βερνητική ευθύνη, είτε το 1986 µε 

αφορµή το Τσέρνοµπιλ, είτε και µε-
ταγενέστερα µε τα γνωστά δάνεια 
Κοντού στις Ενώσεις Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών.

Στις πλάτες των συνεταιρισµών
Η σηµερινή κυβέρνηση επέλεξε, 

αντί να αναλάβει η ίδια η κεντρική 
διοίκηση αυτό το βάρος, να το µε-
ταφέρει στις πλάτες των συνεταιρι-
σµών και να επιταχύνει σε πολλές 
περιπτώσεις, µέσα απ’ αυτή τη δια-
δικασία τον οικονοµικό τους θάνα-
το. Το ρεπορτάζ της Agrenda λίγες 
µέρες πριν από τις δηλώσεις του υ-
πουργού στα 60χρονα της Πίνδος, 
είναι ενδεικτικό της κατάστασης, 
που δείχνει να εξωραΐζει ο υπουρ-
γός µε τις αναφορές του για σκόντο 
σε συννενόηση µε τις Βρυξέλλες.

«Το παρελθόν των συνεταιρι-
σµών δυστυχώς δεν ενισχύει την 
σηµερινή τους εικόνα, γνωρίζετε 
ότι βρήκαµε κάτω από το χαλί χρο-
νίζοντα προβλήµατα και τα αντι-
µετωπίσαµε. Είµαστε σε πολύ κα-
λή πορεία µε ζητήµατα που έχουν 
να κάνουν µε χρέη και καταλογι-
σµούς. Με συντονισµένες προσπά-
θειες από το 2015 ξεκινήσαµε µα-
ζί µε εκπροσώπους των υπόχρεων 
συνεταιρισµών επαφές µε την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιµε-
τώπιση  των ανακτήσεων που έρ-

χονται από το 1992 και µιλάµε για 
εκατοντάδες εκατοµµύρια. Υπάρ-
χει σήµερα  µια θετική έκβαση στο 
θέµα. Ο στόχος µας  να λυθεί το 
πρόβληµα  σε συνεργασία µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να δι-
αταράξει την λειτουργία των υπό-
χρεων συνεταιρισµών, στα πλαίσια 
των οικονοµικών τους δυνατοτή-
των, φαίνεται ότι τώρα µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί. Για πρώτη φο-
ρά τα επιχειρήµατά µας, µε την κα-
τάλληλη τεκµηρίωση, βλέπουµε 
να εισακούγονται από την Ε. Επι-
τροπή. Αυτό µπορεί να οδηγήσει 
σε σηµαντική συρρίκνωση των α-
παιτούµενων ανακτήσεων  και να 
φτάσει µέχρι και στο 1/5 των αρ-

χικών ποσών.», δήλωσε. 

Λύσεις για όλους...
Στο µεγάλο πρόβληµα που αφο-

ρά τους  υπερχρεωµένους συνεται-
ρισµούς, ο υπουργός επανέλαβε: 

 Έχει ξεκινήσει νοµοθετική πρω-
τοβουλία για την διάσωσή τους µέ-
σω συγχωνεύσεων µε άλλους υγι-
είς συνεταιρισµούς. 

 Για την παραγωγική περιουσία 
των 27 πρώην Ενώσεων που βρί-
σκονται σε εκκαθάριση για πάνω α-
πό πέντε χρόνια, αναζητείται λύση. 

 Υπάρχει σχεδιασµός ώστε πο-
λύτιµα παραγωγικά περιουσιακά 
στοιχεία να επαναλειτουργήσουν 
µε συνεργατικά σχήµατα.

Συνεταιριστές και εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής στο ίδιο τραπέζι. Στην εκδήλωση για τα 60 χρόνια της Πίνδος παρευρέθηκε και η βουλευτής Α’ Αθήνας της Ν∆, Ντόρα Μπακογιάννη.

«Και στα 100» ευχήθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Βαγγέλης Αποστόλου στον πρόεδρο του Αγροτικού Πτηνοτροφικού 
Συνεταιρισµού Πίνδος, Ανδρέα ∆ηµητρίου. 

Γέλια και χαρές 
και ανακτήσεις 
δανείων 30ετίας
Η κυβέρνηση θα «κουρέψει» στο 1/5 , αν δοθεί το OK της 
ΕΕ, ανακτήσεις συνεταιρισμών που αφορούν στο κράτος

Τιµητική εκδήλωση
Παράγοντες της πολιτικής, 

επιχειρηµατικής και 
συνεταιριστικής σκηνής 
έδωσαν το παρών στην 

εκδήλωση για τα 60 
χρόνια της Πίνδος 
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Ξηλώνει τη CETA ο Ιταλός υπουργός, 
παίρνουν βαθιά ανάσα εδώ οι τσελιγκάδες

Την ώρα που η χώρα µας µαζεύει σε 
επίπεδο Φίλων της Φέτας, υπογραφές 
για να µην κυρωθεί στην ελληνική 
Βουλή η εµπορική συµφωνία ΕΕ-Κα-
ναδά, η επονοµαζόµενη CETA, η ο-
ποία αφήνει απροστάτευτο το εθνι-
κό µας προϊόν, η Ιταλία εµφανίζε-
ται διατεθειµένη να µην προχωρή-
σει στην επικύρωσή της. 

Το εθνικό µας προϊόν που κιν-
δυνεύει µε ελλιπή προστασία λόγω 
πολιτικών παλινωδιών και λαθών 
φαίνεται να βρίσκει σε αυτή τη φά-
ση λοιπόν έναν ανέλπιστο σύµµα-
χο. Έτσι, το γεγονός ότι για να επι-
κυρωθεί η συµφωνία απαιτείται η υ-
πογραφή και των 28 χωρών-µελών 
της ΕΕ, και εφόσον βέβαια επιµείνει 
στο «βέτο», το ιταλικό κοινοβούλιο, 
µπορεί εν τέλει να σώσει την Φέτα.

«∆εν θα επικυρώσουµε τη συµ-
φωνία ελεύθερου εµπορίου µε τον 

Καναδά διότι προστατεύει ένα πολύ 
µικρό µέρος των προϊόντων µας µε 
προστατευόµενη ονοµασία προέλευ-
σης και προστατευόµενη γεωγραφι-
κή ένδειξη», ανακοίνωσε ο νέος υ-
πουργός Γεωργίας Τζιάν Μάρκο Σε-
ντινάιο σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στην εφηµερίδα La Stampa. Ση-
µειωτέων, η Ιταλία διαθέτει τα περισ-
σότερα τέτοια προϊόντα από όλες τις 
χώρες της ΕΕ. Να σηµειωθεί ότι η ε-
µπορική συµφωνία ΕΕ-Καναδά, µε-
ταξύ άλλων, προβλέπει:

 την κατάργηση σχεδόν του 98% 
των δασµών µεταξύ των δύο πλευρών, 

 το άνοιγµα των δηµόσιων διαγω-
νισµών και θα επιτρέψει στην ΕΕ να ε-
ξάγει περισσότερο τυρί και κρασί, ενώ 

 στον Καναδά περισσότερο χοι-
ρινό και µοσχαρίσιο κρέας σε πο-
σοστά που θα αυξάνονται τα επόµε-
να έξι χρόνια.

Ο Σεντινάιο, 
ανήκει στο 
ακροδεξιό 
κόµµα της Λέ-
γκας, το οποίο 
σχηµάτισε 
κυβέρνηση 
συνασπισµού 
µε το Κίνηµα 
των Πέντε 
Αστέρων.

Ανέλπιστος 
σύµµαχος για Φέτα

Για να κυρωθεί η 
εµπορική συµφωνία 

ΕΕ-Καναδά, απαιτείται 
η υπογραφή και των 

28 χωρών-µελών

Πολλές οι έξωθεν 
παρεμβάσεις για να 
περάσει η παρανομία 
στα προγράμματα ΟΕΦ

Πάντα ήταν δύσκολη η αξιολόγη-
ση στα προγράµµατα των Οργα-
νώσεων Ελαιοκοµικών Φορέων, 
αυτή τη φορά όµως, η υπόθεση 
βγάζει µάτι!  Οι αγύρτες της µηχα-
νοπαρέας διεκδικούν κάτι παραπά-
νω από το µισό του προγράµµατος 
για τους ΟΕΦ, ήτοι 41 εκατ. ευρώ σε 
σύνολο 70 εκατ. περίπου.

Η αλαζονική κάθοδος για υφαρ-
παγή των προγραµµάτων από µια 
κακοµαθηµένη κάστα, γνωστή για 
τα έργα και τις ηµέρες της στο ΟΣ-
∆Ε, έχει φέρει σε πολύ δύσκολη 
θέση τις αρµόδιες αρχές και την 
υπό τον γενικό γραµµατέα, Νίκο 
Αντώνογλου, Κεντρική Επιτροπή 
Αξιολόγησης ΟΕΦ. Η  τελευταία, 
παρά την επιµέλεια µε την οποία 
έχει χειριστεί µέχρι σήµερα το θέ-

µα, δυσκολεύεται απ’ ό,τι φαίνεται 
να εφαρµόσει το γράµµα του νό-
µου, καθώς οι έξωθεν παρεµβά-
σεις είναι πολλές και ποικίλες. Το 
πού θα οδηγηθούν τα πράγµατα 
θα δείξει ο χρόνος, αν και οι κα-
θυστερήσεις µετρούν το τρίµηνο 
και οι κίνδυνοι γίνονται ορατοί.

Κάστα παρατρεχάµενων  
Το πρόβληµα εντοπίζεται στην... 

µε το έτσι θέλω απαίτηση της παρα-
πάνω κάστας συµβούλων και παρα-
τρεχάµενων να διαχειριστούν πε-
ρίπου το µισό του συνολικού προ-
γράµµατος για την 3ετία και µάλιστα 
µέσα από παρείσακτους ελαιοκοµι-
κούς φορείς (κατά βάση της Κρήτης), 
η παραγωγική βάση των οποίων ε-
λέγχεται ποικιλοτρόπως. Παρέµβα-

ση, έχει γίνει εδώ και τρεις εβδοµά-
δες από τη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, ο πρόε-
δρος της οποίας, Παύλος Σατολιάς, 
µε έγγραφο προς τον γενικό γραµ-
µατέα του υπουργείου και πρόεδρο 
της Επιτροπής Νίκο Αντώνογλου, ε-
πισηµαίνει τους κινδύνους που γεν-
νώνται από µια επιπόλαιη διαχείρι-
ση του θέµατος, σε µια εποχή που 
αξιόλογες οργανώσεις και οργανω-
µένοι ελαιοπαραγωγοί, έχουν ανά-
γκη τη χρηµατοδότηση των ΟΕΦ για 
να υποστηρίξουν αξιόλογα και χει-
ροπιαστά αναπτυξιακά πλάνα. Ση-
µειωτέον ότι µε βάση τις τελευταίες 
συζητήσεις στην Επιτροπή, εξετάζε-
ται το ενδεχόµενο να «κοπούν» πό-
ροι από την εκπαίδευση των ελαιο-
παραγωγών για να δοθούν «δώρα» 
σε ανυπόστατους ΟΕΦ.

Με βάση τις τελευταίες 
συζητήσεις στην 

Επιτροπή, εξετάζεται 
το ενδεχόµενο να 

«κοπούν» πόροι από 
την εκπαίδευση των 

ελαιοπαραγωγών για 
να δοθούν «δώρα» σε 

ανυπόστατους ΟΕΦ.
Έχουν ξεσηκωθεί 

και οι πέτρες
Παρέµβαση επί του 

θέµατος έκανε και ο 
πρόεδρος της Νέας 

ΠΑΣΕΓΕΣ, µε επιστολή 
του προς τον γγ του 

υπουργείου Νίκο 
Αντώνογλου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Αισθάνοµαι σαν σκακιστής 
που παίζει ταυτόχρονα σε 
δύο σκακιέρες γιατί έχουµε 
διαπραγµατεύσεις για τα 
οικονοµικά αλλά και το 
θέµα του ονόµατος. Ελπίζω 
και την επόµενη εβδοµάδα 
να έχουµε την καλύτερη 
λύση για το πιο σηµαντικό 
ζήτηµα των τελευταίων 
ετών για τη χώρα».

ΚΑΤΕΡ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΥΦΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«Αποδείχτηκε ότι δεν 
υπάρχουν δράκοι. Τα 
στοιχεία για επιβαρύνσεις 
στον ΕΝΦΙΑ διαψεύδουν 
όσους µιλούσαν για 
υπέρµετρες αυξήσεις σε 
βάρος κοινωνικών 
οµάδων. Για το 97% των 
φυσικών προσώπων το 
ποσό είναι µειωµένο, 
αµετάβλητο ή ελάχιστο».

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΠΑ
«Ο πρωθυπουργός του 
Καναδά ενήργησε µε τόση 
πραότητα στις συναντήσεις 
στη G7 µόνο και µόνο για 
να δώσει συνέντευξη 
Τύπου, τονίζοντας ότι οι 
δασµοί ΗΠΑ είναι ένα είδος 
προσβολής. Πολύ ανέντιµο 
και αδύναµο. Είναι 
απάντηση στους δικούς του 
270% στα γαλακτοκοµικά».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΩΣ ΛΕΕΙ ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ, ΕΜΑΘΕ Η ΓΡΙΑ ΤΟΥ ΟΣ∆Ε ΣΤΑ ΣΥΚΑ ΘΑ ΦΑΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΚΟΦΥΛΛΑ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
∆ωράκι
Με δωράκια εµφανίστηκε στα 
60χρονα γενέθλια της Πίνδος ο 
Βαγγέλης, λέγοντας πως έχει 
καλά νέα από το µέτωπο των 
παλιών απαιτητών ανακτήσεων 
της ΕΕ από συνεταιρισµούς. Τα 
επιχειρήµατα εισακούστηκαν 
από την Επιτροπή, είπε, και οι 
ανακτήσεις µπορεί να φτάσουν 
µέχρι και στο 1/5 των αρχικών 
ποσών. Σβελτάδα, µην περιµένει 
να γιορτάσει τα 100!

 

Το ψάχνει
Για την παραγωγική περιουσία 
27 πρώην Ενώσεων που 
βρίσκονται σε εκκαθάριση για 
περισσότερα από πέντε χρόνια, 
ο υπουργός της πλατείας, ακόµα 
ψάχνει λύσεις για να µην 
υποστούν περαιτέρω απαξίωση. 
Υπάρχει, λέει, σχεδιασµός και 
σύντοµα τα πολύτιµα 
παραγωγικά περιουσιακά 
στοιχεία θα λειτουργήσουν µε 
συνεργατικά σχήµατα. Ίδωµεν...

 

Φοροαποθηκάριοι
Φορολογικές αποθήκες για 100 
τόνους και πλέον κάθε µήνα στο 
τελωνείο και επιβολή ΦΠΑ επί 
του φόρου, φέρνουν τα εµπόδια 
της κυβέρνησης µε τον ΕΦΚ στο 
κρασί, λένε Κεγκέρογλου, 
∆ανέλλης και Τζελέπης που 
καταγγέλλουν επιχείρηση 
αποδυνάµωσης αµπελουργίας. 
Ρωτούν δε, να µάθουν τις πταίει 
για τις καθυστερήσεις στην 
απορρόφηση πόρων.

Αποχαιρέτα το αφορολόγητο

Με τη Severna Makedonija, γαργάρα τα µέτρα του Πολυνοµο-
σχεδίου και του µεσοπρόθεσµου, που εκτός των άλλων περι-
λαµβάνει νέες µεγάλες περικοπές στο αγροτικό εισόδηµα από 
το 2020, µε µείωση του αφορολόγητου από 8.660 στα 5.600 ευ-
ρώ. Τσάµπα τα 40 µερόνυχτα στα µπλόκα λένε οι αγρότες, που 
µιλούν για κοροϊδία και για κάλπικες εξαγγελίες µε τα περί... 
αντίµετρων. Κατά τα λοιπά και στην εισηγητική της νέας ΚΑΠ, 
ο νοµοθέτης καλεί τα κράτη-µέλη µέσω των στρατηγικών τους 
σχεδίων να δώσουν φορολογικά κίνητρα στους αγρότες για να 
µην διαρραγεί περαιτέρω ο ιστός της υπαίθρου.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στην πλατεία, για 
θέµατα όπως για 
παράδειγµα από πού να 
προµηθευτούµε χαρτί 
ή καφέ, συστήνουν και 
µία οµάδα εργασίας, 
φανταστείτε πόσες θα 
πρέπει να φτιαχτούν 
για τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΑΠ...

Ανησυχούν και οι 
µηχανηµατάδες για τις 
συνεχείς παρατάσεις 
στα Σχέδια. ∆εν 
βοηθάνε σε τίποτα, 
λένε, πέραν της 
αύξησης των αιτήσεων 
που υποβάλλονται 
χωρίς αντίκρισµα, µιας 
κι ο προϋπολογισµός 
είναι δεδοµένος και 
δεν... αυγατίζει!

Υβρίδια
 Αδικείτε τη Θεσσαλία στη 

βιολογική κτηνοτροφία, λέει ο 
Μάξιµος (έδωσα τη µάχη στο 
γάλα) στον υπουργό Βαγγέλη, 
αφού εγκρίθηκαν µόλις 499 
από τους 1.459 αιτούντες 
νέους κτηνοτρόφους και 372 
από του 663 παλαιούς 
δικαιούχους στο πρόγραµµα.

 Ο Θεσσαλός βουλευτής της 
Ν∆, ζητά να κατατεθούν στα 
Βουλή τα σχετικά έγγραφα για 
τα κριτήρια µε τα οποία έγινε 
η αναδιανοµή των πόρων στις 
Περιφέρειες και υπήρξε 
ελάχιστη αύξηση των 
κονδυλίων στη Θεσσαλία.

 Το µεγάλο ενδιαφέρον για 
την ένταξη στο πρόγραµµα, 
που οδήγησε στο να τεθεί ο 
πήχης των µορίων βάσης 
ψηλότερα, σε σχέση µε άλλες 
Περιφέρειες, δηµιουργεί 
θέµατα άνισης µεταχείρισης, 
λέει ο πρώην υπουργός.

;

ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΑΛΑΧ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Ήταν ένα κανονικό φάουλ 
στη διάρκεια του παιχνιδιού; 
∆εν ξέρω, ίσως... Λέει ο 
Ράµος ότι τον είχα αρπάξει 
από το µπράτσο, αλλά στη 
συνέχεια τραυµατίστηκα 
στο άλλο; Απαντώ ότι είναι 
πάντα καλό, όταν αυτός 
που πρώτα σε έκανε να 
κλάψεις, στη συνέχεια σε 
κάνει να γελάς».

Ρώτα εµένα 
που έχω 
πάρει... αγκαλιά 
τουλάχιστον 
πέντε υπουργούς!

Είδε κι απόειδε η ∆ΕΗ και αποφάσισε να 
προχωρήσει σε παύση εκπροσώπησης για τους 
ΟΕΒ µε υπέρογκα χρέη, τα οποία και δεν 
ρυθµίζουν. Μάλιστα, ο πρόεδρος και διευθύνων της 
εταιρείας τονίζει ότι οι µεγάλες οφειλές σε 
συγκεκριµένες περιοχές της χώρας δεν οφείλονται 
σε αδυναµία πληρωµής αλλά σε στρατηγική 
αθέτησης των υποχρεώσεών τους. Σε αυτές, εν τω 
µεταξύ, τις περιοχές δείχνει πρώτη την 
Αιτωλοακαρνανία….

Πάνω από το 20% του συνολικού χρέους, δηλαδή 
10,2 εκατ. σε σύνολο 45 εκατ. ευρώ προέρχεται, 
σου λέει η ∆ΕΗ, από ΟΕΒ της Αιτωλοακαρνανίας... 
Και µη µου πείτε, λέει ο πρόεδρος ότι το φαινόµενο 
αυτό οφείλεται σε αδυναµία πληρωµής ή σε 
µείωση του αγροτικού εισοδήµατος, γιατί οι 
αγρότες σε άλλες περιοχές της χώρας είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους! Αµ πως… Και 
καθίστε να δείτε τι θα σας φτιάξω εγώ…

Μια τετραετία απλήρωτοι οι κτηνοτρόφοι 
Λάρισας που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο από 
το καταρροϊκό πυρετό και µάλιστα µε σφάλµα του 
υπουργείου κι ακόµα άκρη δεν έχει βγει! Το 
επαναφέρει ο βουλευτής του νοµού Κατσιαντώνης, 
που κάνει λόγο για ανεπάρκεια του υπηρεσιακού 
µηχανισµού, αφού πριν ακόµη ολοκληρωθεί ο 
εργαστηριακός έλεγχος στο σφαγείο των νεκρών 
ζώων, εδόθη εντολή χωρίς να υπάρξει πιστοποίηση 
για την ασθένεια τους, για την καταστροφή τους….

Πίσω και παραπίσω το άνοιγµα της περιβόητης 
πλατφόρµας για τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων. 
Τώρα ο υφυπουργός Κόκκαλης από την Κρήτη είπε 
για τις 20 Ιουνίου. Οι αγρότες περιµένουν, αλλά οι 
αρµόδιοι ρίχνουν το φταίξιµο στη µη βεβαίωση των 
αγροτικών χρεών από τον ΟΓΑ. Εν τω µεταξύ, 
κάποιοι παραγωγοί το έψαξαν λίγο και λένε ότι για 
να φτάσει αγρότης να έχει όφελος ως και 60%, 
όπως τάζουν, θα πρέπει να µην έχει ουσιαστικά 
ούτε κεφάλαιο, ούτε ιδιαίτερα εισοδήµατα…. Άνετα!

Εύκολα άλλαξε γνώµη και η διοίκηση της 
Ένωσης Τρικάλων σχετικά µε το σκληρό σιτάρι. 
Στην αρχή ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι 
παραλαβές σιτηρών. Μετά, την Παρασκευή 8 του 
µήνα ενηµέρωσε άπαντες ότι δίνει προκαταβολή 
10 λεπτά. Τρεις µέρες µετά, µε νέα ανακοίνωση, 
αποφάσισε λέει το ∆Σ να δίνει προκαταβολή 15 
λεπτά! Τι παίχτηκε εν τω µεταξύ; Κάτι νογάνε, λέει 
φίλος αγρότης, ότι θα πιάσει τιµή το σκληρό…. 

Πιεσµένα και τα επιτραπέζια ροδάκινα, που τον 
Μάιο στην έναρξη της συγκοµιδής γέµισαν ελπίδες 
τους καλλιεργητές, που έπιασαν τότε και 2 ευρώ το 
κιλό. Τώρα, σου λέει, τα όψιµα Royale Gem, June 
Gold, Ruby Rich και Spring Bell, που κόβονται αυτή 
την περίοδο,  η τιµή παραγωγού κυµαίνεται στα 25 
µε 30 λεπτά! Άσε που περιµένουν αφενός µεγάλο 
όγκο παραγωγής τις επόµενες µέρες και αφετέρου 
να µπουν τα ισπανικά και τα ιταλικά που φέτος είναι 
όψιµες…. Χαρές να δεις οι έµποροι…. Άλλο πράγµα!    
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ



Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 Agrenda 49ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η
σύνοδος κορυφής των Ντόναλντ 
Τραµπ και Κιµ Γιονκ Ουν έφερε 
ελπίδα ότι η τελευταία άσχηµη σύ-
γκρουση του Ψυχρού Πολέµου θα 

µπορέσει να λάβει τέλος, ανακουφίζοντας από 
την απειλή ενός πυρηνικού πολέµου στην Ασία 
και από το να εξαπλωθεί ενδεχοµένως η σκλη-
ρή Βορειοκορεατική δικτατορία στον κόσµο. 
[…]. Αλλά είναι δύσκολο να είσαι αισιόδοξος.

Το καθεστώς της Πιονγκιάνγκ έχει σπάσει τις 
υποσχέσεις του για τον τερµατισµό του πυρηνι-
κού του προγράµµατος. Η Ουάσιγκτον έχει κά-
νει κι εκείνη λάθη από µέρους της. Και ενώ η 
συνάντηση Τραµπ-Κιµ ήταν η πρώτη για ηγέ-
τες των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας, δεν ήταν 
η πρώτη επαφή υψηλού επιπέδου[...]. Έτσι συ-
νεχίζω να αναρωτιέµαι: Είναι διαφορετική αυτή 
τη φορά; Υπάρχει ένα στοιχείο που είναι διαφο-
ρετικό: Οι δύο πλευρές που έκατσαν στο τρα-
πέζι. Οι ΗΠΑ δεν είχαν προχωρήσει σε διαβου-
λεύσεις µε τον Κιµ Γιονκ Ουν για το πυρηνικό 
ζήτηµα κι ενώ δεν γνωρίζουµε τι πραγµατικά 
τον έπεισε να διαπραγµατευτεί, δεν µπορούµε 
να υποθέσουµε ότι έχει τα ίδια κίνητρα µε τον 
πατέρα του. Ορισµένοι παρατηρητές της Βόρει-
ας Κορέας είναι πεπεισµένοι ότι ο νεότερος Κιµ 
θέλει πραγµατικά να αναπτύξει την οικονοµία 

του και να επανα-
φέρει τη χώρα του 
και δεν µπορεί να 
το κάνει χωρίς την 
άρση των κυρώσε-
ων και την υποστή-
ριξη των ΗΠΑ.

Έπειτα υπάρχει 
ο Τραµπ. Είναι κι 
αυτός διαφορετι-

κός. ∆εν είναι οι απειλές περί «φωτιάς και µα-
νίας» και η εκστρατεία «µέγιστης πίεσης» που 
τον διακρίνει από τους προκατόχους του. Εί-
ναι η διαφορά του από την παραδοσιακή εξω-
τερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Όπως παρα-
τηρήσαµε πιο πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής 
της G-7 στον Καναδά, ο Τραµπ ενδιαφέρεται ε-
λάχιστα για τους συµµάχους, τις προηγούµε-
νες συµφωνίες ή τις διεθνείς δεσµεύσεις. Επι-
πλέον, φαίνεται πρόθυµος να κάψει το εγχει-
ρίδιο εξωτερικής πολιτικής που ακολούθησε 
η Ουάσιγκτον από την εποχή του Tρούµαν. 
Αυτό θα µπορούσε να κάνει τον Tραµπ πρό-
θυµο ως προς το να κάνει αυτό που δεν θα έ-
κανε κανένας άλλος πρόεδρος στη σύγχρονη 
εποχή για να συνάψει µια συµφωνία µε τον 
Kιµ, και αυτό µπορεί να δηµιουργήσει ευκαι-
ρίες µε την Πιονγκιάνγκ, που οι ΗΠΑ δεν είχαν 
ποτέ. […].Το κοινό έγγραφο Τραµπ και Κιµ εί-
ναι ένα αριστούργηµα διπλωµατικής ασάφει-
ας που φαίνεται ότι αφήνει ατελές το σκληρό 
έργο της επίτευξης µιας πραγµατικής και επα-
ληθεύσιµης συµφωνίας για να τερµατιστεί το 
πυρηνικό πρόγραµµα της Βόρειας Κορέας.[…]. 

  *ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ BLOOMBERG

Οι χειραψίες
Τραμπ-Κιμ

ΤΟΥ ΜΑΪΚΛ ΣΟΥΜΑΝ *

Τ
α εγκλήµατα που έχουν γίνει αυτά τα χρό-
νια, κάτω από τη σκόνη που σήκωσε η οι-
κονοµική κρίση, είναι πολλά και σχεδόν 
όλα σε βάρος των οικονοµικά αδυνάτων. 

Είναι όµως και ένα έγκληµα διαρκείας, το οποίο 
δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως, µιας και τα «θύµατα» 
δεν είναι φυσικά πρόσωπα αλλά συνεταιρισµοί. Α-
ναφέροµαι στις περιουσίες, µεγάλες περιουσίες για 
τα ελληνικά δεδοµένα, οι οποίες δηµιουργήθηκαν 
σε δύσκολες εποχές µε τη βοήθεια του κράτους αλ-
λά και µε το υστέρηµα των αγροτών. Περιουσίες για 
τις οποίες, όχι µόνο δεν υπήρξε µέριµνα ώστε να α-
ποδοθούν στον αγροτικό κόσµο αλλά εγκαταλείφθη-
καν στο έλεος του κάθε τυχάρπαστου.  

  Το κάλπικο ζύγι
ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ µεταποιητικές µονάδες, κονσερβοποι-
είες, συσκευαστήρια, εκκοκκιστήρια κ.α. µέχρι µικρές 
αποθήκες, σιλό, γεφυροπλάστιγγες, δηλαδή υποδοµές 
οι οποίες έχουν τη σηµασία τους για την τοπι-
κή οικονοµία, ενισχύουν το περί κοινο-
κτηµοσύνης αίσθηµα των πολιτών, 

δυναµώνουν την εµπιστοσύνη της κοινωνίας σ’ αυτό 
που λέµε συνήθως κράτος. Είναι όµως κάποια χρόνια 
τώρα που οι περιουσίες αυτές λαφυραγωγούνται µε 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο, χωρίς να αρθρώνεται ένας 
διαφορετικός λόγος, χωρίς να διαφαίνονται προσεγ-
γίσεις σε µια άλλη πολιτική. Μέσα στον ορυµαγδό της 
χρεοκοπίας, µέσα στο φόβο των ανθρώπων για το αύ-
ριο, οι αρχές αδιαφορούν, οι έχοντες έννοµο συµφέ-
ρον διστάζουν και οι επιτήδειοι κάνουν, ως είθισται σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις, ανενόχλητοι τη δουλειά τους.

  Στον κουρνιαχτό της κρίσης  
ΚΑΝΕΙΣ, από το 2010, όταν ξεκίνησε η κρίση και µαζί 
τα µεγάλα προβλήµατα βιωσιµότητας των συνεταιρι-
σµών, δεν µπήκε στον κόπο να καταγράψει αυτή την 
περιουσία, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε πραγµατικά για 
την τύχη της, κανείς δεν υπερασπίσθηκε τον κοινωνι-
κό τους ρόλο κανείς δεν δείχνει διατεθειµένος ακόµα 
και σήµερα να διασώσει ό,τι διασώζεται, προς όφελος 

των αγροτών ή να δώσει στη δηµοσιότητα στοιχεία για 
το δρόµο που πήραν, µέσα στον κουρνιαχτό της ηθι-
κής µας, πάνω απ’ όλα, χρεοκοπίας.  

  Συνεταιριστική άλωση
ΤΟ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ πολλές φορές ότι οι δοµές αυτής 
της χώρας αντί να ενισχυθούν αποσυντίθενται και 
οι συνεταιρισµοί είναι ίσως το πλέον χαρακτηριστι-
κό παράδειγµα αυτής της διαδικασίας. Αποτέλεσαν, 
σχεδόν από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 την κερκό-
πορτα για την αποδυνάµωση της συλλογικής δράσης 
και έκφρασης στον αγροτικό χώρο, αλώθηκαν από 
τον κοµµατισµό και το πελατειακό κράτος, µετατρά-
πηκαν σε εκκολαπτήριο σκανδάλων και οδηγήθη-
καν µε τον καιρό στην χρεοκοπία και στην απαξίωση.

  Στελεχοδιώκτης
Ο ΝΟΜΟΣ 4015/2011, λεγόµενος και νόµος Σκαν-

δαλίδη, παρά τη φιλοδοξία που εξέφραζε αρ-
χικά για ανόρθωση του συνεταιριστικού 

θεσµού, µένοντας για καιρό βήµα µε-
τέωρο, επιτάχυνε την αποδιοργάνω-
ση ακόµα και υγειών οργανώσε-
ων, άφησε εκτεθειµένους τους 
ενασχολούµενους µε το συνερ-
γατισµό, επέτεινε την απογοή-
τευση στις τάξεις των συνεταιρι-
σµένων αγροτών και αποµάκρυ-
νε και τα τελευταία καλά στελέ-
χη από το χώρο.

  Στην ζούλα
Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 4384/2016 

δεν συνέβαλε στην αποκατάσταση της τάξης. Συνεχίζει 
συνειδητά από την πλευρά του νοµοθέτη να αφήνει ε-
κτεθειµένες τις διοικήσεις των συνεταιρισµών και δεν 
διευκολύνει την µεταβίβαση µε συνοπτικές διαδικασί-
ες των περιουσιακών στοιχείων συνεταιρισµών σε υγι-
είς οργανώσεις, αντίθετα δίνει το περιθώριο σε ιδιώτες 
να καρπωθούν ακίνητα, υποδοµές και εξοπλισµό που 
ανήκουν στους αγρότες και στην κοινωνία. 

  Ταιριάσανε και συμπεθεριάσανε
ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, οι διαθέτοντες  τη σχετι-
κή δικτύωση λαφυραγωγούν ήδη ό,τι έχει αποµείνει 
από τις οργανώσεις, ενώ κάποιοι άλλοι, µηχανορρα-
φώντας επιδιώκουν να υποκαταστήσουν τους συνε-
ταιρισµούς και να ποδηγετήσουν τους συντελεστές 
της αγροτικής παραγωγής δια ίδιο όφελος. Το πόσο 
ακόµα µπορεί, µια κατ’ ευφηµισµόν οργανωµένη κοι-
νωνία, να κατεβαίνει του κακού τη σκάλα, καταγρά-
φεται από µέρα σε µέρα, δείχνοντας και τη συνέχεια. 

Λαφυραγωγούνται
Είναι κάποια χρόνια τώρα 

που περιουσίες µεταποιητικών 
µονάδων λαφυραγωγούνται
µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η αλήθεια είναι ότι ο Πέτρος Κόκ-
καλης, πρωτότοκος γιος του επιχει-
ρηµατία Σωκράτη Κόκκαλη και εγ-
γονός του γιατρού - υπουργού στην 
κυβέρνηση του βουνού, Πέτρου 
Κόκκαλη, δεν είναι σαν τ’ άλλα παι-
διά. Έχει πάντα το δικό του τρόπο! 

Προτίµησε να σπουδάσει ιστορία 
στο πανεπιστήµιο του Hampshire και 
αργότερα δηµόσια διοίκηση στο Χάρ-
βαρντ, παρά να εµπλακεί εξ αρχής 
µε τα οικονοµικά και τις business. 

Για πολλούς θεωρείται ακτιβι-
στής. Ψάχνοντάς το λίγο βαθύτερα, 
θα µπορούσε να είναι και «κοινω-
νικός επιχειρηµατίας». Η Οργάνω-
ση Γη, της οποίας διατελεί συνιδρυ-
τής και εµψυχωτής, προωθεί την ι-
δέα της «Περιβαλλοντικής Κοινωνι-
κής Νοηµοσύνης». Με άλλα λόγια, 

η οργάνωση πιστεύει ότι είναι απα-
ραίτητη, η δικτύωση, η ενηµέρωση, 
η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίη-
ση της κοινωνίας πάνω στα σύγχρο-
να προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 
πλανήτης αλλά και των τρόπων που 
µπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος, µέ-
σα από την καθηµερινή δράση και 
πρακτική να συνεισφέρει στη δια-
φύλαξη των φυσικών πόρων και 
στην κοινωνική πρόοδο. 

 Τι σχέση έχουν όλα αυτά µε τα 
αγροτικά; Εµείς εδώ, τον γνωρίσα-
µε από την εµπλοκή του στο Olive 
Challenge, έναν διαγωνισµό για την 
ελιά και το ελαιόλαδο που ξεκίνησε 
τον περασµένο Νοέµβριο και VitiVini 
LAB, µια αντίστοιχη προωτοβουλία 
για το αµπέλι και το κρασί, η οποία 
ανακοινώθηκε την Τετάρτη, από κοι-
νού µε την Ε∆ΟΑΟ (∆ιεπαγγελµατι-
κή Οργάνωση του Οίνου). 

Τι θα µείνει απ’ όλα αυτά δεν εί-
ναι εύκολο να εκτιµηθεί. Ωστόσο, ο 
τρόπος µε τον οποίο αυτές οι προ-
σπάθειες φέρνουν κοντά τους συ-
ντελεστές του κάθε κλάδου, βάζο-
ντάς τους µάλιστα σε έναν τελείως 
διαφορετικό τρόπο σκέψης, συνι-
στά µια ενδιαφέρουσα παρακατα-
θήκη. Άλλωστε, πριν απ’ αυτά που 
συνδέονται µε την αγροτική παρα-
γωγή, έχει «τρέξει» το project «Blue 
Growth» για τη θαλάσσια οικονοµία 
στον Πειραιά, το οποίο µετράει ήδη 
στο ενεργητικό του 10 επιχειρήσεις, 
55 θέσεις εργασίας και µια καινο-
τόµο δραστηριότητα που πήρε δια-
βατήριο για το Ρότερνταµ. 

Οι ευκολόπιστοι, πάντως, πίσω απ’ 
όλη αυτή τη δραστηριότητα του Πέ-
τρου Κόκκαλη, βλέπουν βλέψεις για 
την κεντρική πολιτική σκηνή. Άλλω-
στε δεν είναι καιρός που ο τύπος τον 
ήθελε να δέχεται πρόταση για να εί-
ναι υποψήφιος, σε εκλόγιµη θέση, 
µε το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. 
Οι φιλικές σχέσεις µε το Μαξίµου εί-
ναι γνωστές τοις πάσι, αυτό όµως που 
δεν µπορούν να αντιληφθούν οι πε-
ρισσότεροι είναι ότι ο Πέτρος Κόκκα-
λης δεν παίζει µε τους κλασικούς ό-
ρους και επιµένει να ακολουθεί το 
δικό του δρόµο (My Way). Σ’ αυτή τη 
βάση µάλλον θα έβλεπε µε πολύ µε-
γαλύτερο ενδιαφέρον µια πολύπλευ-
ρη συνεργασία όχι µόνο µε την Ε∆Ο-
ΑΟ αλλά µε όλες τις ∆ιεπαγγελµατι-
κές Οργανώσεις της αγροτικής παρα-
γωγής, έτσι ώστε τα όνειρά του για 
τη Γη να γίνουν πράξη.   

Γητευτής Οικοσυστημάτων
Από τα διοικητικά του Ολυμπιακού στα clusters του ελαιολάδου και του κρασιού

Ο Πέτρος Κόκκαλης, γεννηµένος 
στην Αθήνα το 1970, είναι 
επιχειρηµατίας και παράγοντας του 
αθλητισµού. Σπούδασε ιστορία 
στο πανεπιστήµιο Hampshire και 
πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές 
σπουδές στην δηµόσια διοίκηση 
στο Χάρβαρντ J.F.K. School of 
Government. Το 1994 
τοποθετήθηκε διευθυντής 
Marketing στην ΠΑΕ Ολυµπιακός 
και το 1996 γενικός διευθυντής 
της εταιρείας. Αργότερα 
αναβαθµίστηκε στην θέση του 
αντιπροέδρου του OΣΦΠ (έως 
2008). Την περίοδο 2000-2001 
διετέλεσε διευθύνων σύµβουλος 
της ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. Επίσης είναι 
µέλος του ∆Σ της Intralot, 
αντιπρόεδρος στο ίδρυµα Κόκκαλη.

Οι ευκολόπιστοι, πάντως, πίσω απ’ όλη αυτή τη δραστηριότητα 
του Πέτρου Κόκκαλη, βλέπουν βλέψεις για την κεντρική πολιτική 
σκηνή. Οι φιλικές σχέσεις µε το Μαξίµου είναι γνωστές τοις πάσι, 
αυτό όµως που δεν µπορούν να αντιληφθούν οι περισσότεροι 
είναι ότι ο Πέτρος Κόκκαλης δεν παίζει µε τους κλασικούς 
όρους και επιµένει να ακολουθεί το δικό του δρόµο.

Πέτρος Κόκκαλης

Περιβαλλοντική 
Νοηµοσύνη

Η Οργάνωση Γη, της 
οποίας διατελεί συνι-

δρυτής και εµψυχωτής, 
προωθεί την ιδέα της 

«Περιβαλλοντικής Κοι-
νωνικής Νοηµοσύνης» 

Γνωριµία
Εµείς εδώ, τον γνωρί-
σαµε από την εµπλοκή 

του στο Olive Challenge, 
έναν διαγωνισµό για την 

ελιά και το ελαιόλαδο 
και στο VitiVini LAB, µια 
αντίστοιχη προωτοβου-

λία για τον οίνο

Blue Growth
O κ. Κόκκαλης έχει «τρέξει» 
το project «Blue Growth» 

για την θαλάσσια οικονοµία 
στον Πειραιά, το οποίο 

µετράει ήδη στο ενεργητικό 
του 10 επιχειρήσεις και µια 
καινοτόµο δραστηριότητα 

που πήρε διαβατήριο για το 
Ρότερνταµ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Επιχειρηµατικά ντηλ 
κλείνει η Summer 
Fancy Food Show

Από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 
πραγµατοποιείται η Summer 
Fancy Food Show, η µεγαλύτερη 
εκθεσιακή εκδήλωση τροφίµων 
και ποτών της Βόρειας Αµερικής, 
η οποία θα λάβει χώρα στο Jacob 
K. Javits Convention Center στη 
Νέα Υόρκη. Πρόκειται για µια 
διεθνή έκθεση για τρόφιµα και 
ποτά που διοργανώνεται δύο 
φορές το χρόνο από τον 
σύνδεσµο «Specialty Food 
Association», στον οποίο 
συµµετέχουν πάνω από 3.000 
µέλη. Στόχος των επιχειρηµατικών 
αποστολών, που λαµβάνουν χώρα 
είναι να δώσει την ευκαιρία σε 
εξωστρεφείς επιχειρήσεις να 
διερευνήσουν την αµερικανική 
αγορά και να έχουν επαφές και 
συζητήσεις µε τοπικές εταιρείες, 
ώστε να επιδιώξουν συµφωνίες 
για εξαγωγές, joint ventures, 
συµπράξεις και επενδύσεις.

 Αίτηση τροποποίησης µέχρι τις 
20 Ιουνίου µπορούν να 
υποβάλλουν οι οινοποιητικές 
επιχειρήσεις, που εντάχθηκαν στο 
πρόγραµµα επενδύσεων για την 
περίοδο 2017-2018.
 Μέχρι τις 25 Ιουνίου η αίτηση 

στήριξης µεµονωµένων 
παραγωγών και οµάδων στο 
Μέτρο 5.1 για αντιλαζικά δίχτυα, 
αντιπαγετικούς ανεµιστήρες και 
αντιβρόχινες µεµβράνες.
 Στις 25-27 Ιουνίου η πληρωµή 

της β’ δόσης του νέου   
επιδόµατος παιδιού για το 2018.
 Παράταση έως τέλος Ιουνίου 

για την υποβολή των αιτήσεων 
µεταβίβασης δικαιωµάτων.
 Μέχρι τις 5 Ιουλίου η πρώτη 

οριστικοποίηση των αιτήσεων στα 
Σχέδια Βελτίωσης.
 Παράταση µέχρι τις 31 Ιουλίου 

στην υποβολή αντιρρήσεων επί 
των δασικών χαρτών που 
αναρτήθηκαν από τον Οκτώβριο 
2017 έως τον Μάρτιο 2018.
 Σε 5 δόσεις έως 29 

Σεπτεµβρίου η πληρωµή των 
εισφορών αγροτών στον ΕΦΚΑ.
 Μέχρι 15 ∆εκεµβρίου η 

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

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Ηµερίδα για τη Νέα
ΚΑΠ 2021 – 2027
Ηµερίδα µε θέµα: «Το µέλλον της Αγροτικής 
Παραγωγής - Νέα ΚΑΠ 2021-2027» 
πραγµατοποιείται τη ∆ευτέρα 18 Ιουνίου 2018 
(10.00 π.µ. ) στο ξενοδοχείο Imperial στη Λάρισα. 
Στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν οι αλλαγές που 
έρχονται µε τη νέα ΚΑΠ και τι φέρνουν στους 
αγρότες και κτηνοτρόφους. Κύριοι οµιλητές είναι:
- ο πρώην Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μόσχος Κορασίδης
- ο π. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. ∆.Μελάς
- ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Συλλόγων Γεωπόνων κ. ∆ηµήτρης Σοφολόγης
Παρέµβαση θα πραγµατοποιήσει ο Γενικός 
∆ιευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τάσος Χανιώτης
Την ηµερίδα διοργανώνουν η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, η ΠΕ∆ Θεσσαλίας, το ΓΕΩΤEΕ 
Ελλάδος, ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας, η 
Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, η 
Οµοσπονδία κτηνοτρόφων και κτηνοτροφικών 
συλλόγων Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, η Ε.Ν.Α ν. 
Λάρισας, το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης και 
το Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας και οι 
Αγροτικοί Συνεταιρισµοί Θεσσαλίας.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Το Σάββατο 16 Ιουνίου 

2018 και ώρα 9.00µ.µ στο 
προαύλιο χώρο του δηµοτικού 
σχολείου Αχλαδοκάµπου 
διοργανώνεται η 6η Γιορτή 
Ελιάς  σε συνεργασία µε την 
αντιπεριφέρεια Αργολίδας. Θα 
προσφερθεί δωρεάν ελαιόλαδο, 
καθώς και παραδοσιακά 
εδέσµατα από ελιά.

 ∆ιεθνές Ευρωπαϊκό συνέδριο 
για τη διαχείριση των 
βοσκοτόπων και κτηνοτροφικών 
φυτών, µε θέµα «Βιώσιµη 
παραγωγή γάλακτος και κρέατος 
από συστήµατα εκτροφής µε 
βοσκοτόπους» διεξάγεται στην 
πόλη Κόρκ της Ιρλανδίας, στις 

17-21 Ιουνίου. Πληροφορίες στο 
https://www.egf2018.com/

 Η Freshuelva διοργανώνει το 
4ο ∆ιεθνές συνέδριο κόκκινων 
φρούτων (µούρα, φράουλες, 
σµέουρα, βατόµουρα και µύρτιλα) 
στην ισπανική πόλη Huelva, στις 
20-21 Ιουνίου. Για πληροφορίες 
στο http://congresofrutosrojos.
com/presentacion/.

 Μετά την πρώτη επιτυχία της 
Interpoma China, ενός νέου 
σηµείου συνάντησης για την 
βιοµηχανία µήλων στην Ασία, η 
επόµενη έκθεση θα 
πραγµατοποιηθεί στις 27 µε 29 
Ιουνίου στο συνεδριακό Κέντρο 

Weihai στη χερσόνησο Shandong. 
Πληροφορίες στο http://www.
fierabolzano.it/interpomachina/en/

 Η 6η διεθνής εµπορική έκθεση 
Horti ASIA 2018, για την 
παραγωγή και µεταποίηση στα 
ανθοκοµικά και κηπευτικά φυτά 
θα λάβει χώρα 22 µε 24 
Αυγούστου µαζί µε την 2η 
Agritechnica Asia στην 
Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης. 
Πληροφορίες στο http://www.
horti-asia.com/

 Στην Πανελλήνια Έκθεση 
Χειροτεχνίας και Αγροτικής 
Οικονοµίας Κρεµαστής της Ρόδου 
που φέτος διανύει την 53η χρονιά 

συνεχόµενης παρουσίας της και 
θα λάβει χώρα στην Κρεµαστή 
Ρόδου στις 10-23 Αυγούστου 
2018, αναδεικνύονται τα 
προϊόντα της ελληνικής 
χειροτεχνίας, της λαϊκής τέχνης 
και της ελληνικής γης.

 Η ∆ιεθνής 56η έκθεση Agra, 
µια από τις κορυφαίες εµπορικές 
εκθέσεις για τα γεωργικά 
προϊόντα και τρόφιµα στην 
Κεντρική Ευρώπη, θα διεξαχθεί 
από το Σάββατο 25 Αυγούστου 
έως την Πέµπτη 30 του µήνα 
στην Gornja Radgona της 
Σλοβενίας. Πληροφορίες στο 
http://www.pomurski-sejem.si/
index.php/en/agra/fair-plan

«Ανοιχτά Ζυθοποιεία» 
16 και 17 Ιουνίου
Μια ιδιαίτερη γευστική και ταξιδιωτική εµπειρία θα 
έχουν την ευκαιρία να ζήσουν οι λάτρεις του 
ζύθου σε όλη την Ελλάδα, µέσα από τη δράση 
«Ανοιχτά Ζυθοποιεία», το Σάββατο 16 και την 
Κυριακή 17 Ιουνίου, σε µία νέα πρωτοβουλία της 

Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών. Πρόκειται για ένα 
γεµάτο µε δράσεις Σαββατοκύριακο, όπου οι 
λάτρεις της µπύρας έχουν την ευκαιρία να µάθουν 
ότι πραγµατικά θέλουν γύρω από την αγαπηµένη 
τους απόλαυση. ∆ίνεται η ευκαιρία της επίσκεψης 
µε δωρεάν είσοδο σε κάποιες από τις 
σηµαντικότερες ζυθοποιείες της χώρας µε 
διαδραστικά προγράµµατα όπως σεµινάρια για την 
τέχνη της ζυθοποίησης, ξενάγηση στους χώρους 
της ζυθοποίησης και της εµφιάλωσης.

ΕΛΛΑ∆Α

Γαστριµαργικές
εµπειρίες 
γραβιέρας

Μία τριήµερη γαστριµαργική 
πανδαισία µε πρωταγωνίστρια 
την ονοµαστή Γραβιέρα Νάξου 
ΠΟΠ και συµπρωταγωνιστές 
τα ξακουστά παραδοσιακά 
προϊόντα του νησιού 
διοργανώνει η ΕΑΣ Νάξου 
στις 15, 16 και 17 Ιουνίου. Με 
φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου 
διακεκριµένοι food bloggers 
θα µυηθούν στις νησιώτικες 
συνταγές µε Γραβιέρα Νάξου 
ΠΟΠ που θα επιµεληθούν 
γνωστοί σεφ αλλά και ντόπιοι 
µάγειρες, οι οποίοι γνωρίζουν 
καλά τα µυστικά της 
κυκλαδίτικης κουζίνας. Στο 
πρόγραµµα του τριήµερου 
event, γεύµα-έκπληξη µε 
παραδοσιακά προϊόντα του 
νησιού στο Κάστρο της Χώρας, 
παρουσίαση του βιβλίου του 
Χρ. Νέζου «Μαγειρεύοντας 
στη Νάξο και τις µικρές 
Κυκλάδες», βόλτα µε καΐκι και 
γεύµα στα Κουφονήσια.

ΝΑΞΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 

Έρχεται µεγαλύτερη
η φετινή Alexpo

Η 18η ∆ιεθνή Έκθεση 
Αλεξανδρούπολης «Αlexpo 2018», 
που φέτος είναι αφιερωµένη στη 
Γαστρονοµίας, θα διεξαχθεί σε έναν 
χώρο περίπου 3000 τετραγωνικών 
µέτρων µε τη συµµετοχή τοπικών 
επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται και στους 
κλάδους Τροφίµων και Ποτών όπως 
και Αγροτικών Ειδών.
Η έκθεση θα διεξαχθεί στον χώρο 
του λιµένα στο Επιµελητήριο Έβρου 
από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου 
2018. Οι ενδιαφερόµενοι για 
πληροφορίες συµµετοχής µπορούν 
να επικοινωνούν ή να επισκέπτονται 
καθηµερινά το Επιµελητήριο στην 
Αλεξανδρούπολη, ή το παράρτηµα 
στην Ορεστιάδα, ή να επισκέπτονται 
την ιστοσελίδα του επιµελητηρίου, 
www.evroschamber.gr.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

Σύσσωµος ο κόσµος 
του ροδάκινου 

Το 3ο Φεστιβάλ Ροδάκινου του 
Τουριστικού Οµίλου Βέροιας είναι 
γεγονός. Από 15 έως 17 Ιουνίου 
2018 η πρωτεύουσα του µακεδονικού 
κάµπου ανοίγει την αγκαλιά της και 
σας περιµένει για µια σειρά από 
δράσεις µε επίκεντρο το Ροδάκινο. 
Βιωµατικές εµπειρίες συγκοµιδής 
ροδάκινων για οικογένειες, παιχνίδια 
για παιδιά, έκθεση φωτογραφίας 
«Ανθισµένες Ροδακινιές», συνέδριο, 
γιορτή γαστρονοµίας, 
βιβλιοπαρουσίαση, θεατρική 
παράσταση και συναυλία µε τον ∆ώρο 
∆ηµοσθένους, συνθέτουν ένα 
πολύχρωµο µωσαϊκό εκδηλώσεων 
(ελεύθερη είσοδος). Συνδιοργανωτές 
της εκδήλωσης η Κοινοπραξία 
Οµάδων Παραγωγών Συνεταιρισµών 
νοµού Ηµαθίας, το Επιµελητήριο 
Ηµαθίας και ο ∆ήµος Βέροιας.

ΒΕΡΟΙΑ 
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• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής, σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Πε-
ριοχή Εύβοια. Τηλ.6948/447046.

Πωλείται αγελάδα ασπρόµαυρη 
γαλακτοπαραγωγής σε κατάσταση 
εγκυµοσύνης. Περιοχή Αµφιλοχίας. 
Τηλ.6937/215115.

Πωλούνται δικαιώµατα αιγοπροβά-
των. Περιοχή Θέρµη Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6984/471046.

Πωλούνται άλογα Αραβανίσια. Τι-
µή 200€ έκαστο. Τηλ.6974/281683.

Πωλούνται 8 κατσίκια ∆αµασκού και 
4 προβατίνες. Τηλ.6908/385524.

Πωλούνται 70 πρόβατα ντόπια, δια-
σταυρωµένα µε Ασάφ. Τα 65 είναι θη-
λυκά και  5 αρσενικά. Περιοχή Γρεβε-
νών. Τηλ.6972/255325.

Πωλούνται 10 µοσχίδες γαλακτο-
παραγωγής Holstein, ηλικίας 14 
έως 15 µηνών και άλλες 10 ηλικί-
ας 8 έως 10 µηνών, άριστης ποιό-
τητας, ελεγµένα από το κτηνιατρείο. 
Τηλ.6974/930677.

Πωλούνται 100 κατσίκια από τα 
οποία τα 50 είναι Μούρθια  και 48 
θηλυκά κατσικάκια. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6980/219428.

Πωλούνται 25 βιτούλες υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής ∆αµασκού µε Αλ-
πίν. Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται 70 καθαρόαιµα πρόβα-
τα Χιώτικα, σε κατάσταση εγκυµοσύ-
νης, 16 αρνάδες πεντέµισι µηνών και 
6 κριάρια. Τιµή 5.000€ συζητήσιµη. 
Τηλ.6979/114453, 2752/096367.

Πωλούνται 45 πρόβατα Φριζάρτα, 1 
και 2 ετών, αρµεγόµενα µε 65 κιλά 
γάλα. Τηλ.6940/151407. 

Πωλούνται πρόβατα σε κατάστα-
ση εγκυµοσύνης, καλής ράτσας. 
Τηλ.6986/824541.

Πωλούνται κριάρια φυλής Μυτιληνιά 
2 ετών. Τηλ.6936/990400.

Πωλούνται 160 πρόβατα Χιώτικα, 
όλα νέα, πολύ υψηλής γαλακτοπαρα-
γωγής, γονοτυπηµένα, ανθεκτικά στη 
Scrap(ARR ARR). Τιµή πολύ καλή. 
Τηλ.6944/267397.

Πωλούνται 300 πρόβατα διασταυ-
ρωµένα Γερµανικά, υψηλής γαλακτο-
παραγωγής, µε βιβλίο εµβολίων, 1,5-3 
ετών. Τα 80 γεννούν 10 Σεπτεµβρί-
ου και τα 220 γεννούν 15 Οκτωβρί-
ου. Τηλ.6946/062106.

Πωλούνται 8 προβατίνες γερµανικές 
σε κατάσταση εγκυµοσύνης, γεννούν 
σε 1 µήνα και 15 γίδες διάφορες ρά-
τσες. Τηλ.6977/678038. 

Πωλούνται  18 κατσίκες ∆αµασκού, 
γεννούν 10 Οκτωβρίου και 2 τράγοι 
∆αµασκού. Τηλ.6946/062106.

Πωλούνται  80 γίδια βελτιωµένα, 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Τιµή ευ-
καιρία. Περιοχή Γιαννιτσά. Πληροφο-
ρίες κ. Γιώργος. Τηλ.2382/026090, 
6945/871123, 6940/914011.

Πωλούνται 100 πρόβατα Λα-
κόν  υψηλής γαλακτοπαραγω-
γής που θα επιλεγούν από κοπάδι 
300 προβάτων. Τιµή 100€ έκαστο. 
Τηλ.6940/700974.

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, γερµα-
νικά, Ασάφ, Αβάσι και Χιώτικα, γίδια 
∆αµασκού, Αλπίν, Ζάννα, Τόκεβορ 
βελτιωµένα και διασταυρωµένα και 
αγελάδια Λιµουζίν ελευθέρας βοσκής. 
Τηλ.6982/619546, 6974/916517.

Πωλούνται ζωικά δικαιώµατα, πλη-
ρωµή µετρητοίς. Τηλ.6982/619546, 
6974/916517.

Πωλούνται 20 αρσενικά µοσχαρά-
κια, 1-4 ετών, από µητέρες γαλακτο-
παραγωγής και 20 θηλυκά µοσχαρά-
κια Holstein 14 µηνών. Περιοχή Λα-
γκαδά. Τηλ.6972/852025.  

Πωλούνται 45 γίδια πάνω στην πα-
ραγωγή ή ανταλάσσονται µε τριφύλλι. 
Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6972/102664.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλείται τριφύλλι σε δέµατα των 
28 κιλών, σανό από βρώµη και άχυ-
ρο. Τιµή πολύ καλή. Περιοχή Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται σανός βρώµης προς 3€ 
το δέµα  καθώς και σανός µηδικής 
προς 4€ το δέµα, βρίσκονται σε απο-
θήκη. Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται δικαιώµατα σιτη-
ρών 45 στρέµµατα αρόσιµα. 
Τηλ.6944/985675.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται σιτάρι, κριθάρι και σίκα-
λη από παραγωγούς, σε καλές τιµές. 
Τηλ.6947/560683.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται-ενοικιάζεται σταβλική 
εγκατάσταση 350τ.µ. για εκτροφή αι-
γοπροβάτων. Τηλ.6972/632799.

 Ενοικιάζονται σταβλικές εγκαταστά-
σεις µε ρεύµα και νερό, 760 τ.µ., δια-
θέτει υπόστεγο 500 µ. Περιοχή Θέρ-
µη Θεσσαλονίκης. Τηλ.6984/471046.

Πωλείται αγρόκτηµα 4 στρεµµάτων 
µε στάβλο, οικία, σιδεροκατασκευή 
αποθήκη. Περιοχή Πέλλας, ∆.δ. Ρα-
χώνας. Τηλ.6994/236045.

Πωλείται κτήµα 100 στρεµµάτων, 
ποτιστικό µε µεγάλη καινούργια απο-
θήκη. Περιοχή Μαγνησία σε πολύ κε-
ντρικό σηµείο. Τηλ.6971/825207.

Πωλείται ή ενοικιάζεται ηµιορει-
νό αγρόκτηµα, 500 µέτρα από τον 
πλησιέστερο οικισµό, 140 στρέµµα-
τα, περιφραγµένο, µε 2 σταυλαποθή-
κες 100τ.µ. έκαστη και δεξαµενή νε-
ρού 140 κυβικά. Κατάλληλο για κτη-
νοτροφία, µελισσοκοµεία και καλλιέρ-
γεια αρωµατικών φυτών. Περιοχή Ζά-
κυνθος. Τηλ.6945/019619.

Πωλείται αγρόκτηµα 7 στρεµµάτων, 
500 µέτρα από το χωριό. Περιοχή Ζέ-
λι Λόκριδος. Πληροφορίες κ. Παπαγε-
ωργίου. Τηλ.6982/412573.

Πωλείται ή νοικιάζεται κτήµα 30 
στρεµµάτων µε µαντρί, αρµεκτικό, πό-
σιµο νερό και νερό ύδρευσης. Περιο-
χή Πρέβεζας. Τηλ.6931/179159.

Πωλείται αγροτεµάχιο 50 στρεµ-
µάτων µε εσπεριδοειδή πορτοκα-
λιές Ναβαλίνα και µανταρινιές Νό-
βα περιφραγµένο. Περιοχή Αγρίνιο. 

Τηλ.6948/195906.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται αερολέβητας και καυ-
στήρας πετρελαίου   35.000 θερ-
µίδων. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6997/283980.

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

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

Πωλούνται τρακτέρ Massey 
Ferguson 92 ίππων, 4Χ4, καινούργια 
πλατφόρµα ανατρεπόµενη µε διπλές 
ρόδες, αρµεκτήριο Ισπανικό 18 θέσε-
ων και σπαστήρας ζωοτροφών µοντέ-
λο Αυστρίας, όλα σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλή-
ρως εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο 
αποθήκες, µε φορτωτή Bobcat, µε 
πέντε στρέµµατα γη, σπαστήρα ζωο-
τροφών, τρακτέρ Massey Ferguson 
95άρι, µοντέλο 2005 µε λίγες ώρες 
εργασίας, διπλό διφορικό και µε ξεχω-
ριστή κατοικία εντός της µονάδας. Πε-
ριοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για 
επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, δι-
αθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάν-
θη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτι-
κός θάλαµος συντηρήσεως, διαστά-
σεων 12,9 X 7 X 5 ύψος µε όζον 
και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

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

Πωλείται µια αρµεκτική µε 2 κάδους 
Inox, µε 4 χειριστήρια και µια ηλε-
κτρογεννήτρια πετρελαίου, 15 καβιά 
τριφασικό, µε ειδικό αυτοµατισµό για 
παγολεκάνη. Τηλ.6972/632799.

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

Πωλείται καινούριο µεταλλικό κτίριο 
1.550 τετραγωνικά 7,5 µέτρα  ύψος, 
µε ενσωµατωµένη οικία, χωρίς κο-
λώνες, πολύ κεντρικό, κατάλληλο για 
ποιµνιοστάσιο αποθήκη ή ότι άλλο θέ-
λετε, µέσα σε κτήµα 35 ή 100 στρέµ-
µατα σε απολύτως λογική τιµή. Περι-
οχή Μαγνησίας. Τηλ.6971/825207.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος ανο-
ξείδωτες αχρησιµοποίητες και πλατ-
φόρµα δίτροχη µε 2 έξτρα λάστιχα σε 
πολύ καλή τιµή. Τηλ.6971/825207.

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, 
αµεταχείριστος.   Τιµή 1.500€.Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/505876.

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

Πωλούνται σκαλιστήρι 5σει-
ρο σπαστό και φρεζοσκαλιστήρι. 
Τηλ.6979/957956.

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

Πωλείται αρµεκτήριο Milkplan 24 
θέσεις γρήγορης εξόδου, µε αυ-
τόµατο πλυντήριο. Τιµή 10.000€. 
Περιοχή Θέρµη Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6984/471046.

Πωλείται σπαστήρας µε χαρµανιέρα 
2 κυβικών και ηλεκτρονικό ζυγιστικό. 
Τιµή 7.000€. Περιοχή Θέρµη Θεσσα-
λονίκης. Τηλ.6984/471046.

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, άρο-
τρο 3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά 28 δίσκων επισκευασµένη, σιτο-
σπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 
δίσκων µε διπλό αµπάρι, καλλιεργη-
τής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρα-
κτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.

Πωλούνται πλαστικές υδρορροές 
υδροπονίας σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6932/076272.

Πωλείται φρέζα Agria 19 ίπ-
πων, µοντέλο 1993. Τιµή 2.500€. 
Τηλ.6979/691875.

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

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

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

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

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

Πωλούνται πρέσα Welger 530 
µε σχοινί, χορτοκοπτικό Crone 
αναρτώµενο, πλάτος κοπής 2,80, 
σβάρνα 32άρα Ζορµπά υδραυλι-
κή και καλλιεργητής  Ζαµίδη 325. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται δύο δεξαµενές Inox, µε 
ποδαρικά, χωρητικότητας 32.000 λί-
τρα έκαστη. Τιµή 6.500€ έκαστη. 
Τηλ.6977/207741. 

Πωλείται   θερµοκήπιο γυάλινο, ολ-
λανδικό, µε ύψος υδρορροής 2,6 m, 
έκτασης 2 στρεµµάτων µε βοηθητι-
κούς χώρους 250 m2, µε αυτόµατα 
παράθυρα - σύστηµα σκίασης - σύστη-
µα θέρµανσης (αποτελούµενο από δί-
κτυο σωληνώσεων θέρµανσης και αε-
ρόθερµα), µε 2  καυστήρες (πυρηνό-
ξυλου και υγραερίου), µε ψυκτικό µη-
χάνηµα, µε γεννήτρια 35 KVA. Περι-
οχή πλησίον της Βιοµηχανικής Περιο-
χής Πατρών. Τηλ.6976/704041.

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

Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 µι-
κρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες κ. 
Φανή. Τηλ.23310/20152, 6972/139823.
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ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
  liamis@agronews.gr

Στα χέρια µιας νεαρής Ελληνίδας έχει 
εµπιστευτεί ο παγκόσµιος ηγέτης του 
αγροτικού εξοπλισµού «John Deere», 
το εµπορικό «τιµόνι» συνολικά 10 χω-
ρών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώ-
πης, για τις πωλήσεις λύσεων κι ερ-
γαλείων τελευταίας τεχνολογίας, που 
σχετίζονται µε τον τοµέα της γεωργί-
ας ακριβείας.

Προερχόµενη από µια ήσυχη α-
γροτική περιοχή της Βόρειας Εύβοι-
ας και µετά από σπουδές και στην Α-
µερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσα-
λονίκης, η Όλγα Παπανδρέου –περί 
ης ο λόγος- έγινε µέλος της οµάδας 
της John Deere το 2011 µετά από εξά-
µηνη πρακτική άσκηση πάνω σε ένα 
project εργασίας για τις αγορές της 
Νοτίου Αφρικής και της Μέσης Ανα-
τολής. Τα τελευταία 4 χρόνια έως και 
σήµερα, η κα. Παπανδρέου εργάζε-
ται ως Ειδικός Πωλήσεων Προϊόντων 
του τµήµατος της Γεωργίας Ακριβείας 
της John Deere, υπεύθυνη σε χώρες 
Κεντρικής και τη Βόρειας Ευρώπης. 

Το γεµάτο εµπειρίες, προκλήσεις, 
ικανοποίηση, αλλά και µε δυσκολί-
ες, έως τώρα, αυτό ταξίδι της Όλγας 
Παπανδρέου, το µοιράστηκε η ίδια µε 
τους σπουδαστές του µονοετούς προ-
γράµµατος «Σύγχρονες γεωργικές πρα-

κτικές» του Perrotis College, ως προ-
σκεκληµένη οµιλήτρια κατά την τελε-
τή αποφοίτησής τους στις 8 Ιουνίου.

Εκεί, επιχείρησε να αποκαλύψει 
στους αποφοίτους το δικό της «µυστι-
κό επιτυχίας» και τα µαθήµατα που 
πήρε και την οδήγησαν από ένα χω-
ριό της Βόρειας Εύβοιας, στην «κα-
µπίνα» της John Deere στην Ελβετία.

«Μη χάνετε το πάθος σας για αυ-
τό που κάνετε και δουλέψτε σκληρά 
σαν να είναι η µοναδική σας ευκαι-
ρία να το πετύχετε», ήταν το πρώτο 

µήνυµα που προσπάθησε να περάσει, 
ενθυµούµενη την πρώτη ηµέρας της 
στο γραφείο του Ακαδηµαϊκού ∆ιευ-
θυντή του Perrotis College, όταν ε-
κείνος της είχε πει, ότι δεν θέλει να 
ακούει «δεν γνωρίζω». «Για µένα ή-
ταν σαφές! Οι στόχοι µας µπορούν 
να επιτευχθούν µόνο µε αφοσίωση 
και σκληρή δουλειά. Πρέπει να ερ-
γαστούµε σκληρά και να πολεµή-
σουµε για αυτά που θέλουµε να πε-
τύχουµε εµείς οι ίδιοι χωρίς να βα-
σιζόµαστε σε άλλους».

Μήνυµα προς νέους  
«Μην εφησυχάζετε. Το ταξίδι 

µόλις τώρα ξεκινά και κανείς δε 
µπορεί να σας εγγυηθεί πως θα 

είναι εύκολο»

Ραντεβού ξανά στον 4ο
Ηµιµαραθώνιο Στυµφαλίας
Ο 3ος Ηµιµαραθώνιος αγώνας 
δρόµου, Stymphalia Lake Run 
2018 στη Λίµνη Στυµφαλία 
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία. Η 
διοργάνωση που ανανεώνει το 
ραντεβού για την επόµενη χρονιά, 
την τελευταία Κυριακή του Μαΐου, 
διοργανώθηκε από το ΝΠ∆∆ 
Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού 
Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», το 
Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και τον αθλητικό 
σύλλογο Λαύκας «Η Στυµφαλίς».

Παραδοσιακές κουρές
προβάτων για 7η φορά
Για έβδοµη συνεχή χρονιά και στο 
πλαίσιο της φιλοσοφίας «We do 
local», το Creta Maris Beach Resort 
πραγµατοποίησε την Πέµπτη 7 
Ιουνίου 2018, παραδοσιακές 
Κουρές προβάτων.  
Οι Κουρές πραγµατοποιήθηκαν στην 
παραλία του ξενοδοχείου µε 
τυροκοµία, αντικριστό και 
παραδοσιακή µουσική, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους επισκέπτες να 
γίνουν κοινωνοί των παραδόσεων 
και εθίµων της Κρήτης.

Κλείνει 100 χρόνια 
«Η ∆ήµητρα»
Το σχέδιο δράσεων και 
εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια 
συνεχόµενης λειτουργίας της 
συνεταιριστικής οργάνωσης 
παρουσιάζει Ο Αγροτικός 
Οινοποιητικός Συνεταιρισµός Νέας 
Αγχιάλου «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» την 
Πέµπτη 21 Ιουνίου στον χώρο της 
εταιρείας, στην οδό Παπάζογλου 
3, Ταύρος, Αθήνα. Στους 
συµµετέχοντες θα δοθεί δωρεάν  
η συλλεκτική έκδοση-ηµερολόγιο 
για το 2018 του συνεταιρισµού.

∆ηµήτρης Μυταράς: Από το
σύγχρονο στο διαχρονικό
Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του 
Ιδρύµατος Βασίλη και Ελίζας 
Γουλανδρή διοργανώνει, από 1 
Ιουλίου έως 30 Σεπτεµβρίου στην 
‘Ανδρο, ένα µεγάλο αφιέρωµα µε 
τίτλο «∆ηµήτρης Μυταράς: Από το 
σύγχρονο στο διαχρονικό»
Το εικαστικό αυτό αφιέρωµα θα 
πλαισιώσει ο δίγλωσσος 
συνοδευτικός κατάλογος 284 
σελίδων, τον οποίο θα εκδώσει η 
Μικρή Άρκτος. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 22820 22444.

Μέλος της πρώτης γενιάς αποφοίτων, οι οποίοι έλαβαν το Bachelor of Science από το Perrotis, η κα. Παπανδρέου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Μία Ευβοιώτισσα στο 
τιμόνι της John Deere  
Από πρακτικάρια, υπεύθυνη για πάνω από 10 χώρες στο τμήμα 
πωλήσεων εξοπλισμού ακριβείας της Ελβετίας η Όλγα Παπανδρέου

Πωλούνται βραστήρας ηλεκτρικός 

600 κιλών, µαζί µε το πίνακά του και 

παγολεκάνη 600 κιλών, σε πολύ καλή 

κατάσταση. Τηλ.6983/301210.

Πωλείται τρακτέρ Fiat µοντέλο 1982, 

64 ίππων. Τηλ.6947/723035.

Πωλείται υπόστεγο 530 µέτρα, 15 

πλάτος, 35 µήκος, 5 ύψος. Περιοχή 

Θέρµη Θεσσαλονίκης. Αξία κατασκευ-

ής 40.000€. Τιµή 10.000€. Μόνο σο-

βαρές προτάσεις. Τηλ.6984/471046.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος απο-

πρασινισµού για πορτοκάλια. Τοπο-

θέτηση, λειτουργία, εγγύηση. Τηλ. 

6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρα-

σινισµού για πιπεριές. Τοποθέτηση, λει-

τουργία, εγγύηση. Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ακτι-

νίδιο. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύη-

ση. Τηλ.6936/589801.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ρό-

δια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 

Τηλ.6989/777700.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος 3×6×3, 

πάνελ 8άρι αχρησιµοποίητο, µοτέρ 

Copeland τριφασικό, αεροψυκτήρας 

τριφασικός, πόρτα ανοιγόµενη, όλα σε 

άψογη κατάσταση και το µοτέρ από γε-

νικό σέρβις. Τιµή 3.200€. Περιοχή Νο-

µός Αττικής. Τηλ.6947/096907.

Πωλείται  µεταλλικό  θερµοκήπιο τύ-

που τούνελ µε άνοιγµα  9 µέτρα, σκε-

λετός από σωλήνα γαλβάνιζε, τόξα 

Φ60 και ενισχύσεις Φ33. ∆εν περιλαµ-

βάνονται τα υλικά κάλυψης. Περιοχή 

Νοµός Αττικής. Τιµή 7.500€/στρέµµα. 

Τηλ.6947/096907.

Πωλείται πολύρρικτο τοξωτό θερµο-

κήπιο σε άψογη κατάσταση αποτελού-

µενο από µεταλλικό γαλβάνιζε σκελε-

τό µε σωλήνα Φ60, παράθυρα ορο-

φής σε κάθε τόλ, οκτάµετρο άνοιγµα, 

ύψος υδρορροής 3-3,5 µέτρα, ύψος 

κορυφής 5 µέτρα, πλαϊνά ηλεκτροκί-

νητα παράθυρα στις δυο πλευρές, συ-

ρόµενη µεγάλη πόρτα, 10.000τ.µ. Τιµή 

8.500€ στρέµµα. Σε περίπτωση αγο-

ράς ολοκλήρου η συνολική τιµή είναι 

75.000€ για τα 10 στρέµµατα. Θα πα-

ραδοθεί λυµένο. Τηλ.6947/096907.

Πωλείται δισκοσβάρνα αµπελουρ-

γική, φάρδος 1,60. Τιµή 800€. 

Τηλ.6978/740083.

Πωλείται γεννήτρια καινούργια 17 

kwa τριφασική, πάνω σε βάση και 

δουλεύει µε παρτικό. Περιοχή Λάρισα. 

Τηλ.6972/102664.

Πωλείται χαρµανιέρα κάθετη, 

1.000 κιλών, σε άριστη κατάσταση. 

Τηλ.6976/516447.
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Απαντήσεις 
μόνο με κούπα 
Κοιτάει ψηλά η Βραζιλία, φοβάται ο Μέσι 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε ρυθµούς Βραζιλίας και Αργε-
ντινής κινείται αυτό το σαββατο-
κύριακο το Μουντιάλ της Ρωσί-
ας που ξεκίνησε την περασµένη 
Πέµπτη και θα µας κρατήσει συ-
ντροφιά έως τις 15 Ιουλίου. Συ-
γκεκριµένα αυτό το Σάββατο η Αρ-
γεντινή του Σαµπαόλι αναµένε-
ται να παραταχθεί µε τον Σέρχιο 
Αγκουέρο στη γραµµή κρούσης 
που προτιµάται έναντι του Γκον-
σάλο Ιγκουαΐν ενάντια στο από-
λυτο αουτσάιντερ Ισλανδία, που 
πριν 2 χρόνια πάντως είχε κάνει 
µεγάλη ζηµιά στο Γιούρο. Στον ί-
διο όµιλο (∆) η Κροατία µε όπλο 

το µεσοεπιθετικό της ταλέντο α-
ντιµετωπίζει τη Νιγηρία, ενώ την 
ίδια µέρα η Γαλλία µε τον νέο σού-
περ σταρ, Κίλιαν Μπαπε, στην ε-
πίθεση µάλλον θα έχει εύκολο 
έργο απέναντι στην Αυστραλία.

Την Κυριακή έρχεται η σειρά 
της Βραζιλίας που έχει να κατα-
κτήσει Παγκόσµιο επί ευρωπαϊ-
κού εδάφους από το 1958. Η Σε-
λεσάο µε τον Νεϊµάρ να δείχνει 
πως έχει ξεπεράσει τον τραυµα-
τισµό του ξεκινά το ταξίδι της στα 
γήπεδα της Ρωσία κόντρα στην 
Ελβετία. Παράλληλα η Γερµα-
νία που θέλει να κάνει το «2 στα 
2» σε παγκόσµια τρόπαια κάνει 
σεφτέ στη διοργάνωση ενάντια 
στο Μεξικό.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου της Ρωσίας, η FIFA ψήφισε για το ποιες 
χώρες θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ του 2026, στο 
οποίο θα συµµετέχουν για πρώτη φορά 48 οµάδες.
Στο κογκρέσο της Μόσχας, η κοινή υποψηφιότητα 
των Ηνωµένων Πολιτειών, του Καναδά και του 
Μεξικού επικράτησε εκείνης του Μαρόκου και 
επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το τουρνουά του 2026.

Στην Αμερική και
με 48 ομάδες το 2026

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Αγανάκτησαν 
και οι σύμβουλοι 
με τις παρατάσεις 
στα Σχέδια Βελτίωσης

Κλαίνε οι αγρότες 
για τις επιδοτήσεις 
κλαίνε και οι αγύρτες 
για τις δηλώσεις 

Ειδικό ένθετο 
με ολόκληρη την 
πρόταση κανονισμού 
για τη νέα ΚΑΠ  

Πάει για κορυφή
Ο Ρότζερ Φέντερερ αποφάσισε να 
µην αγωνιστεί στα χωµάτινα 
τουρνουά, αλλά ήρθε η ώρα της 
επιστροφής του µετά από 2,5 
µήνες, µε τη συµµετοχή του στο  
τουρνουά Mercedes Cup της 
Στουτγκάρδης. Το τουρνουά αυτό 
που διεξάγεται έως τις 17 Ιουνίου 
µπορεί να φέρει τον Ισπανό ξανά 
στην κορυφή, «γκρεµίζοντας» τον 
Ναδάλ, ο οποίος κατέκτησε το 
Ρολάντ Γκαρός.

Μεγαλεία για Ferrari
Ξανά στην πρώτη θέση του 
βαθµολογικού πίνακα της Formula 
1 βρίσκεται ο Σεµπάστιαν Φέτελ, 
µετά τη νίκη του στον Καναδά, 
απέχοντας µόλις ένα βαθµό από 
τον κύριο ανταγωνιστή του, Λούις 
Χάµιλτον. Επόµενο ραντεβού στο 
γκραν πρι της Γαλλίας 22-25 
Ιουνίου, για ένα πρωτάθληµα που 
µετά από αρκετά χρόνια φαντάζει 
αµφίρροπο. 

Πέµπτος για την ΑΕΛ
Στην απόκτηση του Γκανέζου 
επιθετικού, Ρόµπερτ Γκάνσα, που 
αγωνιζόταν στην Αλ Σαµπάµπ του 
Οµάν προχώρησε η ΑΕΛ. Αυτή 
αποτελεί την πέµπτη φετινή 
µεταγραφή (µετά τους Καρανίκα, 
Φριούι, Αναστασόπουλο, Κάσσο) 
των βυσσινί. Παράλληλα παίκτης 
της ΑΕΛ θα παραµείνει για άλλο 
ένα χρόνο ο Βαγγέλης Μόρας µε 
την οµάδα του θεσσαλικού κάµπου 
να ανακοινώνει την ανανέωση της 
µεταξύ τους συνεργασίας.  

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Σάββατo 16 Ιουνίου ΕΡΤ 1

Κυριακή 17 Ιουνίου ΕΡΤ 1

∆ευτέρα 18 Ιουνίου ΕΡΤ 1

Σάββατo 16 Ιουνίου

13:00

Γαλλία - Αυστραλία

16:00

Αργεντινή - Ισλανδία

19:00

Περού - ∆ανία

22:00

Κροατία - Νιγηρία

15:00 18:00 21:00

Κόστα Ρίκα - Σερβία Γερµανία - Μεξικό Βραζιλία - Ελβετία

15:00 18:00 21:00

Σουηδία - Ν. Κορέα Βέλγιο – Παναµάς Τυνησία – Αγγλία

Τρίτη 19 Ιουνίου ΕΡΤ 1

Τετάρτη 20 Ιουνίου ΕΡΤ 1

15:00 18:00 21:00

Κολοµβία – Ιαπωνία Πολωνία – Σενεγάλη Ρωσία – Αίγυπτος

15:00 18:00 21:00

Πορτογαλία – Μαρόκο Ουρουγουάη – Σ. Αραβία Ιράν – Ισπανία





Όχι άλλες 
δαγκωνιές
Στο Μουντιάλ του 2014, 
ο Λουίς Σουάρεζ 
πρωταγωνίστησε σε µία από τις 
αρνητικές φάσεις της 
διοργάνωσης, όταν και δάγκωσε 
τον Τζόρτζο Κιελίνι, στη διάρκεια 
του αγώνα κόντρα στην Ιταλία. 
Με αφορµή το περιστατικό αυτό 
και λίγες ηµέρες πριν την αυλαία 
του Μουντιάλ της Ρωσίας, η 
FIFA αποφάσισε πως αντίστοιχες 
κινήσεις θα τιµωρούνται µε 
αποβολή και άµεσο φάουλ. 
Πρόκειται για µια πράξη ιδιαίτερα 
σπάνια, ωστόσο η ροπή του 
Ουρουγουανού προς αυτήν και ο 
σάλος που προκλήθηκε στη 
συνέχεια, ανάγκασαν την 
παγκόσµια ποδοσφαιρική 
οµοσπονδία, να προσθέσει τον 
συγκεκριµένο κανονισµό στους 
ήδη υπάρχοντες. Έτσι, αν ο 
Σουάρεζ έχει κάποια παρόµοια 
«έµπνευση» στο Μουντιάλ της 
Ρωσίας, θα αφήσει την οµάδα του 
µε παίκτη λιγότερο.

  

Πιο ακριβοί 
οι Τρικολόρ

Η Γαλλία είναι η πιο ακριβή 
οµάδα του Παγκοσµίου Κυπέλλου 
µε 1,41 δις ευρώ σύµφωνα µε την 
έρευνα του διεθνούς κέντρου 
αθλητικών σπουδών.  Ακολουθεί 
η Αγγλία µε 1,39 δις ευρώ και 
στην τρίτη θέση είναι η Βραζιλία 
µε 1,27 δις ευρώ. Το Football 
Observatory έλαβε στα υπόψιν 
του παραµέτρους όπως η ηλικία 
κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά και η 
χρονική διάρκεια των 
συµβολαίων τους. Σύµφωνα µε 
την ίδια έρευνα, όλοι οι 
ποδοσφαιριστές που συµµετέχουν 
στο Μουντιάλ κοστίζουν 12,6 δις.

   Κι εκεί που είχαµε ξεχά-
σει την πολυθρύλητη υπόθεση του 
εξωδικαστικού και της πλατφόρµας 

που δεν ανοίγει λόγω ΟΓΑ, να σου και ο υ-
φυπουργός της πλατείας που πήγε στη Μεσ-
σαρά και σαν να µην είχε τίποτα άλλο να πει 
στους αγρότες που τα φέρνουν δύσκολα, κό-
τσαρε µια ακόµη νέα ηµεροµηνία. Στις 20 Ι-
ούνη, θα ξεκινήσει λέει η διαδικασία της ρύθ-
µισης «κόκκινων δανείων» επί εποχής ΑΤΕ..., 
µε τους αγρότες να αµφιβάλλουν για τα απο-
τελέσµατά της.    Παρα-είναι βολικό 
για να είναι απλή σύµπτωση αυτό που συµ-
βαίνει τα τελευταία χρόνια µε όσους ασχο-
λούνται µε το εµπόριο σκληρού σίτου στη 
Βόρεια Ελλάδα. Και για να γίνουµε πιο σα-
φείς: Όπως καταγγέλλουν παραγωγοί α-
πό την ευρύτερη περιοχή, η τακτική τους 
είναι να ψάχνουν να βρουν «κουσούρια» 
στο προϊόν, προκειµένου να καταφέρνουν 
να «πατούν» εκεί, και να πιέζουν τις τιµές. 
Έτσι, όλως συµπωµατικώς όταν η παραγω-
γή δεν έχει, για παράδειγµα, ειδικό βάρος, 
τότε η αγορά, κατά τους εµπόρους, ψάχνει 
ειδικό βάρος, όταν το προϊόν δεν έχε πρω-
τεΐνη, οι µυλωνάδες αποζητούν πρωτεΐνη 
και ούτω καθ’ εξής. Με τον αγρότη µόνιµα 
«απολογούµενο» και ριγµένο. Σας πήρανε 
µυρωδιά παλικάρια…    Με τις χαµη-

λές τιµές στα στάρια, εν τω µεταξύ, βγαίνουν 
δυστυχώς από το παιχνίδι κι αρκετές Ενώσεις, 
οι οποίες µε τον παρεµβατικό τους ρόλο -καλή 
ώρα όπως η ΕΑΣ Βόλου που σώζει τα προσχή-
µατα- απέτρεπαν το εµπόριο από το να… αλω-
νίζει µόνο του, έναντι των παραγωγών. Μια τέ-
τοια περίπτωση είναι η ΕΑΣ Μουδανιών, η ο-
ποία πρώτη φορά φέτος, όπως µαθαίνουµε, 
δεν θα συγκεντρώσει καθόλου στάρια, αν και 
διαθέτει δύο σιλό, ένα στη Βάλτα και ένα στην 
Κασσανδρία, διότι πλέον τα περιθώρια είναι 
µηδαµινά -η προµήθεια δεν ξεπερνά το µισό 
λεπτό λένε- και η οργάνωση όχι δεν θα έβγα-
ζε κάτι, αλλά κινδύνευε, σύµφωνα µε στελέ-
χη της, να µπει και µέσα.    Το ότι η α-
τµόσφαιρα µυρίζει όλο και πιο πολύ… ε-
κλογές, φάνηκε και από το γεγονός ότι τις 
προηγούµενες ηµέρες στη Βόρεια Ελλάδα 
και δη στον κατ’ εξοχήν αγροτικό νοµό της 
Ηµαθίας, βρέθηκε και ο δήµαρχος Αθηναί-
ων και ηγετικό στέλεχος του Κινήµατος Αλ-
λαγής. Ο Γιώργος Καµίνης µε τη (κοµµα-
τική) συνοδεία του βρήκε χρόνο να πετα-
χτεί και έως τα γραφεία της συνεταιριστι-
κής οργάνωσης «Venus», όπου και τον ε-
νηµέρωσε η διοίκησή της για τις εξελίξεις 
γύρω από την καλλιέργεια του ροδάκινου 
και των άλλων φρούτων που είναι σε πε-
ρίσσεια στην ευρύτερη περιοχή. O ΓΥΛΟΣ

Πρεµιέρα για Βραζιλία και Αργεντινή στο Μουντιάλ σελ. 54 • Την πέµπτη της µεταγραφή πραγµατοποίησε η ΑΕΛ σελ. 54

Όλα για το Νότο
Στον ιταλικό αµπελώνα Bersi Serlini έγινε 
η πρώτη παρουσίαση της Σειράς Same 
Frutteto CVT που είναι εξοπλισµένη µε 
συνεχές µεταβαλλόµενο κιβώτιο. Στο Profi 
Ιουνίου ρίχνουµε µια πιο προσεκτική µατιά 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός τρακτέρ 
µε καθαρά µεσογειακό χαρακτήρα.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Για ΟΣ∆Ε και ΟΕΦ
βουτηγµένοι στο λάδι

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

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ MARNIE BOURQUE
Μία από τις αγαπηµένες δηµιουργίες της Αµερικανίδας ζωγράφου και ειδική παραγγελία, ο παραπάνω πίνακας δείχνει έναν οικογενειακό 
αχυρώνα µαζί µε ένα παλιό τρακτέρ John Deere. Ο άντρας που απεικονίζεται είναι ο παππούς του πελάτη που παρήγγειλε τον πίνακα.
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∆υσαρεστηµένοι και απογοητευµένοι εί-
ναι οι παραγωγοί πατάτας Νάξου, οι ο-
ποίοι διαµαρτύρονται για τη χαµηλή τι-
µή της φηµισµένης πατάτας φέτος, η ο-
ποία κάνει ασύµφορη την παραγωγή µε 
αποτέλεσµα αρκετοί από αυτούς να σκέ-
φτονται ακόµα και να εγκαταλείψουν 
την καλλιέργεια. Συγκεκριµένα, η τιµή 
που ανακοινώθηκε στους παραγωγούς 
από την ΕΑΣ Νάξου είναι στα 34 λεπτά 
το κιλό, ενώ από τους εµπόρους στα 30 

λεπτά, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι η 
τιµή έφτανε κοντά στα 45 λεπτά το κι-
λό. Ταυτόχρονα η ανοµβρία και η µει-
ωµένη παραγωγή κάνουν το έργο τους 
ακόµα πιο δύσκολο, ενώ αρκετές πατά-
τες έσπασαν και από την ισχυρή ανεµο-
θύελλα του Μαΐου. «Για να κάνουµε ένα 
µεροκάµατο η τιµή πρέπει να είναι πά-
νω από 35 λεπτά. Με αυτές τις τιµές δεν 
βγαίνουµε» δήλωσε στην εφηµερίδα 
Agrenda ο παραγωγός Μιχάλης Ρώτας. 

Ο Αποστόλου πέρασε, η πατάτα έπεσε
 Δέκα λεπτά κάτω από πέρυσι, στα 35 λεπτά, αγοράζει φέτος η Ένωση Νάξου 
 Με αυτές τις τιµές και µικρή σοδειά, τα έσοδα των παραγωγών κινούνται οριακά
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ρηµατιστηριακά, οι τιµές βάµβα-
κος έλαβαν στήριξη από την έκ-
θεση του USDA, η οποία αύξησε 
τις εξαγωγές φετινής σοδειάς α-

µερικάνικου προϊόντος, ενώ για τη νέα σοδειά 
µείωσε την παγκόσµια παραγωγή πολύ περισ-
σότερο από την αντίστοιχη κατανάλωση. Οι πιο 
πολλοί αναλυτές αναµένουν δοκιµή για υψη-
λότερα επίπεδα, καθώς η τάση µακροπρόθε-
σµα παραµένει ανοδική. Στην αγορά µας, µε 
το χρηµατιστήριο τόσο ψηλά είναι λογικό το 
πριµ για τη σοδειά µας (basis) να µειώνεται, ενώ 
δουλειές σηµειώνονται µόνο αν προσφέρουµε 
ως 4 σεντς πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘18.  

 Σηµάδια αισιοδοξίας για τις τιµές στο σκλη-
ρό σιτάρι φέρνουν τα καιρικά προβλήµατα στην 
Ιταλία και τη Γαλλία, καθώς οι πρόσφατες βρο-
χοπτώσεις αναµένεται λογικά να επηρεάσουν τις 
ποιότητες και τις ποσότητες ανοίγοντας παράλ-
ληλα παράθυρο για τη σοδειά µας. Φυσικά χρει-
αζόµαστε καλή ποιότητα, κάτι το οποία φαίνε-
ται να έχουµε στις περισσότερες περιοχές, διότι 
αυτό θα τους λείψει. Στην Ιταλία έχουν χαµηλά 
ειδικά βάρη και υαλώδη, ενώ οι Ιταλοί έµποροι 
κινούνται στα 200 ευρώ ο τόνος FOB, επίπεδα 
που δεν συγκινούν τους Έλληνες εξαγωγείς.

 Μικρή αύξηση ως προς τον όγκο τους α-
πό 2%-4% καταγράφουν τα αποθέµατα οίνου, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του τµήµατος Αµπέ-
λου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα αποθέµατα οί-
νοι µε απογραφή 31/07/2017 ανέρχονται σε 
1.423.402 hl και παρουσιάζουν ελαφρά αύξη-
ση κατά 3,82%  από το ς016 (1.371.071 hl). Τα 
αποθέµατα οίνου µε 31/12/2017 είναι αυξη-
µένα επίσης κατά 3,32% και σε σύγκριση µε το 
µέσο όρο της τελευταίας 5ετίας.

Κάτω το πριμ βάσης, 
αναμονή στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

08/06 11/06 12/06 13/06 14/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

473,78474,22

477,11
476,69

473,52

Νευροκόπι
Η καλλιέργεια εξελίσσεται 

κανονικά µε τους εκεί παραγω-
γούς να περιµένουν µια καλή 

συγκοµιδή τον Σεπτέµβριο

Ηλεία
Μισή σε σχέση µε πέρυσι 
καταγράφεται η απόδοση 
στην Ηλεία, µε την τιµή 

παραγωγού στα 30 λεπτά

Αχαΐα
«Μικρή  απόδοση και καθόλου 

δουλειά» λένε οι πατατοπαραγω-
γοί της Αχαΐας, µε τη συγκοµιδή 
να βρίσκεται τώρα στο τελείωµα

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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1.016,6

15,59
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119,57
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350,1

994,4

15,41

78,5

108,5

120,18

222
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188

2,78

350,7

925,6

15,39

81,2

107,6

121,0

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

161,4160,5 160,8 160,8 160,2
164,3

85,86
92,49 93,81

87,35
84,35

90,95

Τιμές παραγωγού
Πατάτας (λεπτά κιλό)
Νάξος 
2018  34
2017  42-45
Αχαΐα 
2018  30-35
2017  15-20
Ηλεία  
2018 30 
2017 8-12

ΠΗΓΗ: AGRENDA

2018  34
2017  42-45

2018  30-35
2017  15-20

2018 30 
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Θετική για τις τιµές βάµβακος η νέα έκθεση του USDA
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ IOYN

Στήριγµα για την αγορά 
βάµβακος αποτέλεσε η νέα 
έκθεση προσφοράς και ζήτησης 
του USDA. 

Σταθερά τα επίπεδα τιµών 
εδώ και ένα µήνα 
για το σκληρό σιτάρι 
στα ιταλικά χρηµατιστήρια. 

Παραµένει άλλη µία 
εβδοµάδα στα ίδια επίπεδα 
το καλαµπόκι στα 
χρηµατιστήρια της Ιταλίας.  

Ανοδική στροφή καταγράφεται 
στις χρηµατιστηριακές 
τιµές για το κριθάρι 
βυνοποίησης. 

Μικρή άνοδο µετά 
από πολύ καιρό για 
το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
στις αγορές της Ευρώπης.
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ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
diamantopoulos@agronews.gr

Πιέσεις δέχονται από την αρχή της ε-
βδοµάδας τόσο τα ροδάκινα όσο και το 
νεκταρίνια. Ειδικότερα για τις ποικιλί-
ες ροδάκινου Royale Gem, June Gold, 
Ruby Rich και Spring Bell (όψιµα) που 
κόβονται αυτή τη περίοδο η τιµή πα-
ραγωγού κυµαίνεται στα 25 µε 30 λε-
πτά. Σύµφωνα µε όσα τονίζουν στην 
Agrenda παράγοντες της αγοράς οι πι-
έσεις ενδέχεται να ενταθούν αφού τις 
αµέσως επόµενες ηµέρες εκτός του ότι 
θα αυξηθεί η ελληνική παραγωγή, θα 
έχουµε την είσοδο των Ισπανών και Ι-
ταλών που φέτος οψίµησαν και είχαν 
αφήσει ανοιχτό το πεδίο στα ελληνικά. 

Όσον αφορά τα νεκταρίνια Big Bang 
που συγκοµίζονται περισσότερο (το ε-
πόµενο διάστηµα θα µπουν στην πα-
ραγωγή και τα Big Top) τα πράγµατα 
σχετικά µε τις τιµές είναι λίγο καλύτε-
ρα, αφού κυµαίνονται στα 35-40 λεπτά.

«Σε γενικές γραµµές η χρονιά µέ-
χρι στιγµής τουλάχιστον είναι καλύ-

τερη σε σχέση µε πέρυσι όµως κανείς 
δεν ξέρει πως θα εξελιχθεί τώρα που 
θα µπουν περισσότερα ροδάκινα και 
νεκταρίνια στην ελληνική αλλά και 
την παγκόσµια αγορά. Μέχρι στιγµής 
στην Ελλάδα η παραγωγή ήταν σχε-
τικά στις αρχές της ενώ και από την 
Ευρώπη απουσίαζαν οι Ιταλία και Ι-
σπανία», σηµειώνει ο διευθυντής του 
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Νίκος Σάκου-
λας. Ο ίδιος, µάλιστα, προσθέτει ότι 
«όσον αφορά τα προϊόντα του συνε-
ταιρισµού λόγο ποιότητας και brand 
name πωλούνται σε καλύτερες τιµές 
από τα υπόλοιπα που αγοράζουν οι 
έµποροι από τους µεµονωµένους πα-
ραγωγούς. Κατά µέσο όρο τα ροδάκι-
νά µας πωλούνται στα 50 λεπτά και 
τα νεκταρίνια στα 70 λεπτά». 

Από την πλευρά του ο παραγωγός 
και µέλος του ΑΣ Νάουσας Μάκης Α-
ντωνιάδης υπογραµµίζει την ανάγκη 
οι αγρότες να συνεταιριστούν, καθώς 
σε άλλη περίπτωση δεν πρόκειται να 
υπάρξει πρόοδος µε το θέµα των τι-
µών. «Ως παραγωγοί µέλη του ΑΣ Νά-

ουσας απολαµβάνουµε καλύτερες τι-
µές από τους µεµονωµένους αγρότες 
ακόµα και τώρα που ξεκίνησαν οι πι-
έσεις στα δύο αυτά προϊόντα. Αν οι α-
γρότες καταλάβουν γρήγορα τη σηµα-
σία του συνεργατισµού τότε τα πράγ-
µατα θα είναι καλύτερα αφού θα µει-
ωθούν και οι στρεβλώσεις στην αγο-
ρά που δηµιουργεί για παράδειγµα η 
διακίνηση χωρίς τιµολόγια κλπ», συ-
µπληρώνει ο κ. Αντωνιάδης.

Να θυµίσουµε ότι φέτος τον Μάιο - 
στην έναρξη της συγκοµιδής - οι τιµές 
που πληρωνόταν ο παραγωγός για τα 
πρώιµα ροδάκινα σε κάποιες περιπτώ-
σεις άγγιζαν και τα 2 ευρώ γεµίζοντας 
ελπίδες τους καλλιεργητές για µια κα-
λύτερη σχέση µε την περσινή χρονιά.

Πίεση εν όψει, στα µεσοπρώιµα επιτραπέζια
 Τα 30 λεπτά πιάνουν οι ποικιλίες Royale Gem, June Gold και Ruby Rich αυτές τις µέρες
 Αναµένεται να πέσει στην αγορά η ιταλική και η ισπανική σοδειά που άργησε λίγο φέτος 

Σύµφωνα µε στοιχεία 
έρευνας της συνεταιριστικής 
οργάνωσης που 
αντιπροσωπεύει τις 
κορυφαίες εταιρείες στον 
τοµέα των οπωροκηπευτικών 
στην Ιταλία µε την επωνυµία 
«CSΟ», την περίοδο 2004-
2005, η παραγωγή 
ροδάκινων και νεκταρινιών 
στην Ευρώπη έφθασε τους 
4 εκατ. τόνους. Η ιταλική 
παραγωγή ροδάκινων το 
2017 ήταν αυξηµένη κατά 
10% σε σύγκριση µε το 2016 
(περίπου 590.000 τόνους), 
ενώ τα ροδάκινα ποικιλίας 
Clingstone παρουσίασαν 
αύξηση 24% (σχεδόν 
85.000 τόνους). Αντίστοιχα 
η παραγωγή νεκταρινιών 
κατέγραψε αύξηση 5% 
(περίπου 690.000 τόνους). 
Επιπλέον η παραγωγή στην 
Ισπανία αυξήθηκε κατά 9%, 
στη Γαλλία κατά 3%, ενώ 
στην Ελλάδα σηµείωσε 
υψηλό ποσοστό αύξησης 
53% από την ιδιαίτερα 
χαµηλή σοδειά του 2016.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 53% 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΥΣΙ 

Η νέα έκθεση προσφοράς και/ ζήτησης βάµβακος, η 
οποία ανακοινώνεται από το Αµερικάνικο υπουργείο 
Γεωργίας κάθε µήνα, αποτέλεσε στήριγµα για την αγορά. 
Για τη σοδειά 2017-2018 η σηµαντικότερη αλλαγή ήταν 
η αύξηση των αµερικανικών εξαγωγών κατά 500.000 
δέµατα. Για τη νέα σοδειά 2018-2019 εκτιµάται µείωση 
της παραγωγής για Κίνα, Πακιστάν και Αυστραλία, 
αντιθέτως στη Βραζιλία σηµειώνεται αύξηση σε σχέση µε 
την προηγούµενη έκθεση. Ως αποτέλεσµα µειώθηκε η 
παγκόσµια παραγωγή κατά πολύ περισσότερο από τη 
µικρή µείωση στην παγκόσµια κατανάλωση. Επακόλουθα 
µειώθηκαν τα τελικά αποθέµατα κατά 725.000 δέµατα. 

ΝEA ΥOΡKH
Επιβεβαιώνεται ανά εβδοµάδα η µείωση της 
αποκαλούµενης βάσης (πριµ) για τη σοδειά µας, τόσο 
για τα φετινά στοκ όσο και για τη νέα παραγωγή. 
Είναι λογικό αφού το χρηµατιστήριο πλησιάζει τα 95 
σεντς ανά λίµπρα, η φυσική αγορά να ζητά πολύ 
χαµηλότερο πριµ σε σχέση µε δύο µήνες πριν. Ως 
αποτέλεσµα δουλειές βγαίνουν µόνο εφόσον ο 
εκκοκκιστής µειώσει τις προσφορές του προς τα 3-4 
σεντς πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘18. Να 
σηµειωθεί ότι οι πωλήσεις µπορεί να µην είναι 
πολλές, ωστόσο το σήµα της παρουσίας αγοραστών 
αποτελεί στήριξη στις τιµές του ελληνικού βαµβακιού. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τα επώνυµα συνεταιριστικά προϊόντα 
πωλούνται σε καλύτερες τιµές,

2 ΕΥΡΩ 
Τα πρώιµα, στην έναρξη 

της συγκοµιδής τον Μάιο 

έπιασαν και τα 2 ευρώ 

το κιλό

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Παρασκευή
08/06

∆ευτέρα
11/06

Τετάρτη
06/06

Τρίτη
12/06

Πέµπτη
07/06

97.00

96.00

95.00

94.00

93.00

92.00

91.00

90.00

Συνεδρίαση 12/06/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '18 95,21 +0,46

Δεκέμβριος '18 92,90 +1,22



Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 Agrenda Α3 | 35ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Επανήλθε σε φυσιολογικά επίπε-
δα η τιµή παραγωγού για το κα-
ρότο, κοντά στα 45 λεπτά το κιλό 
έπειτα από τη µείωση 50% που 
υπέστη πέρυσι. Μέχρι ένα βαθ-
µό βοήθησε σε αυτό και η αυξη-
µένη ζήτηση στις ευρωπαϊκές α-
γορές, αφενός λόγω της βαρυ-
χειµωνιάς που έπληξε φέτος την 
Ιταλία, η οποία είναι άλλωστε ο 
βασικότερος προµηθευτής του 

συγκεκριµένου προϊόντος στην 
Ευρώπη και αφετέρου λόγω του 
παγώµατος των εισαγωγών κα-
ρότων από την Τουρκία.
«Αν η αγορά τράβαγε, δεν θα έ-
φευγαν», υποστήριξε στην εφηµε-
ρίδα Agrenda ο παραγωγός Γιάν-
νης Χρόνης. «Η τιµή ήρθε εκεί για-
τί δεν µπορούσε ο παραγωγός να 
ανταπεξέλθει στις προηγούµενες 
χαµηλές τιµές, µε αποτέλεσµα να 

σταµατήσει την καλλιέργεια», εξή-
γησε ο κ. Χρόνης για να προσθέ-
σει πως «η φετινή τιµή µπορεί να 
καλύψει τα έξοδα καλλιέργειας, 
αξίζει κανείς να κάτσει να ασχο-
ληθεί. Το θέµα είναι να κρατά ι-
σορροπία η αγορά, να µπορεί ο 
παραγωγός να καλλιεργεί και ο 
καταναλωτής να τρώει. Όταν η α-
γορά δεν υπολογίζει, χρόνο  µε το 
χρόνο η παραγωγή εξαφανίζεται».

ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
  gogos@agronews.gr

Ο Μάιος και η πρώτη εβδοµάδα 
του Ιουνίου έκλεισαν µε τις τιµές 
για τους εξαγωγείς σιταριού πα-
γκοσµίως να ανεβαίνουν, σύµ-
φωνα µε την τελευταία έκθεση 
Ιουνίου του υπουργείου Γεωρ-
γίας των ΗΠΑ (USDA). 

Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή 
της Μαύρης Θάλασσας, όπου ση-
µειώθηκε µια µικρή πτώση της 
τιµής για πρώτη φορά µετά από 
αρκετούς µήνες. Ανησυχίες για 
συνθήκες ξηρασίας σε ορισµέ-
νες καλλιεργητικές ζώνες στην 
ΕΕ, την Μαύρη Θάλασσα, τις Η-
ΠΑ και την Αυστραλία, συνεχί-
ζουν να βάζουν πλάτη στις τιµές.

Για τον µήνα Μάιο, την υψηλό-
τερη τιµή είχε η Αργεντινή που 
µε 265 δολάρια ανά τόνο άφησε 
πίσω της τις ΗΠΑ των 254 δολα-
ρίων ανά τόνο και την Αυστρα-
λία των 263 δολαρίων, κάτι που 
αποτελεί ισχυρή ένδειξη µιας ε-
περχόµενης  περιορισµένης προ-
µήθειας. Οι τιµές σε ΕΕ και Μαύ-
ρη Θάλασσα παραµένουν αντα-
γωνιστικές, αφού διαµορφώνο-
νται στα 210 και 211 δολάρια α-
νά τόνο αντίστοιχα. Συγκεκριµέ-
να για την ΕΕ η τιµή σκαρφάλω-
σε κατά 5 δολάρια τον Μάιο α-
πό τον Μάρτιο όταν αυτή βρισκό-
ταν στα 205 δολάρια ανά τόνο. 

Ηγέτιδες δυνάµεις στην προ-
µήθεια σιταριού παγκοσµίως εί-
ναι η ΕΕ και η Ρωσία οι οποίες 
ευνοούνται αφενός από την τε-
ράστια παραγωγή και τις αντα-
γωνιστικές τιµές και αφετέρου 

από την γεωγραφική εγγύτητα 
σε µερικούς από τους µεγαλύ-
τερους εισαγωγείς, παίρνοντας 
µια θέση που παραδοσιακά κα-
τείχαν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η 
Αυστραλία, ειδικά στην περιο-
χή της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Σύµφωνα µε τους υπολογι-
σµούς του USDA οι χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ασίας και της 
Υποσαχάριας Αφρικής αποτε-
λούν αυτήν την στιγµή αλλά και 
για το επόµενο διάστηµα, τους 
µεγαλύτερους εισαγωγείς σιτα-
ριού παγκοσµίως. Αν και ιστορι-
κά η Βόρεια Αφρική και η Μέση 

Ανατολή είχαν µέχρι πρόσφατα 
αυτόν τον ρόλο, η κατανάλωση 
εκεί την τελευταία δεκαετία δεν 
ακολούθησε τους ρυθµούς ανά-
πτυξης των παραπάνω περιοχών.

Μάλιστα η πολύ καλή σοδειά 
σε Αλγερία, Μαρόκο και Τυνη-
σία αναµένεται να µειώσουν και 
άλλο τις εισαγωγές στην Βόρεια 
Αφρική, ενώ ταυτόχρονα µια ε-
πίσης πολύ καλή χρονιά για την 
Τουρκία, σε συνδυασµό µε τις 
µειωµένες εξαγωγές αλευριού 
και των άφθονων αποθεµάτων 
της ισοφαρίζουν και µε το παρα-
πάνω τις αυξηµένες ανάγκες για 
εισαγωγές σε χώρες κλειδιά της 
Μέσης Ανατολής.

Μειωµένη αναµένεται 
η ευρωπαϊκή παραγωγή

Σύµφωνα µε άλλη έκθεση του 
USDA, επίσης πρόσφατη, η εκτι-
µώµενη συνολική παραγωγή σι-
ταριού της ΕΕ θα υποχωρήσει κα-

τά µια ποσοστιαία µονάδα την 
περίοδο 2018/19 σε σχέση µε 
την προηγούµενη χρονιά, ενώ 
θα βρεθεί κατά 2% µειωµένη σε 
σχέση µε τον µέσο όρο πενταε-
τίας, φτάνοντας τους 149,4 ε-
κατοµµύρια τόνους. Μειωµένες 
θα είναι και οι καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις της Ένωσης κατά 3% 
σε σχέση µε τον µέσο όρο  της 
πενταετίας.

Τα 250 εκατοµµύρια στρέµµα-
τα που θα καλλιεργηθούν µε σι-
τάρι µέσα στο 2018 και το 2019, 
διαµορφώνουν την µικρότερη έ-
κταση καλλιέργειας σιταριού τα 
τελευταία δέκα χρόνια. Η από-
δοση υπολογίζεται στους 0,57 
τόνους ανά στρέµµα, όγκος που 
βρίσκεται 1% πάνω από τον µέ-
σο όρο πενταετίας. Για την «απώ-
λεια» ενός εκατοµµυρίου τόνου 
από την συνολική παραγωγή της 
ΕΕ, ευθύνονται η Γερµανία και η 
Πολωνία, οι οποίες, εξαιτίας της 
ξηρασίας την περίοδο της άνοι-
ξης θα γνωρίσουν µια µείωση 
της παραγωγής κατά 0,8 και 0,2 
εκατοµµύρια τόνους αντίστοιχα.

Η ΕΕ κερδίζει αγορές των ΗΠΑ καθώς 
ανεβαίνουν οι τιµές για το σιτάρι 
Στα 210 δολάρια ο τόνος πληρώνεται το ευρωπαϊκό σκληρό

Ξανά στα 45 λεπτά το καρότο,
ζητούµενο η ισορροπία στις αγορές

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Τα 250 εκατοµµύρια στρέµµατα 

που θα καλλιεργηθούν µε σιτάρι 

µέσα στο 2018 και το 2019, 

διαµορφώνουν την µικρότερη 

έκταση καλλιέργειας σιταριού 

τα τελευταία  10 χρόνια

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι τιµές στην ΕΕ και στην περιοχή 

της Μαύρης Θάλασσας παραµέ-

νουν οι πιο ανταγωνιστικές στα 

210 και 211 δολάρια αντίστοιχα 

H
εικόνα της ελληνικής σο-
δειάς σκληρού σίτου είναι 
ενθαρρυντική ως προς τις 
ποιότητες και τις αποδόσεις. 

Φαίνεται πως τα ειδικά βάρη και υαλώ-
δη θα είναι αυξηµένα σε σχέση µε πέρυ-
σι, ενώ η πρωτεΐνη διατηρείται σε καλά 
και εξαγωγικά επίπεδα. Οι προβληµα-
τισµοί για την πορεία της ιταλικής σο-
δειάς γεννούν προσδοκίες ότι σύντοµα 
οι Ιταλοί έµποροι θα επανέλθουν δυνα-
µικά στην αγορά µας τόσο για να καλύ-
ψουν ανάγκες εσωτερικά όσο και για 
πιθανές πωλήσεις στην Τυνησία. Για 
την ώρα κουβεντιάζουν τιµές στα 200 
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, επίπεδα 
που δεν πείθουν τους πωλητές. 

Στα σκληρά στάρια, οι τιµές της Φότζια 
παρέµειναν στα-
θερές σε χαµη-
λά επίπεδα. Συ-
γκεκριµένα για 
την καλή ποιό-
τητα (ειδικό βά-

ρος 80 kg/hl, πρωτεΐνη 12,5%, υαλώδη 
80%) βρίσκονται στα 207-212 ευρώ ο 
τόνος στην αποθήκη του παραγωγού, 
ενώ η αµέσως επόµενη ποιότητα (ειδι-
κό βάρος 79 kg/hl, πρωτεΐνη 11,5%, υ-
αλώδη 75%) στα 197-202 ευρώ ο τόνος. 

Στη Γαλλία, αλλά και στην Ιταλία, ο 
αλωνισµός έχει δυσκολέψει λόγω των 
βροχοπτώσεων. Αντιθέτως στον Κανα-
δά και ΗΠΑ η σοδειά εξελίσσεται πλέ-
ον υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες.  Η 
ζήτηση για γαλλικά στάρια από την Ιτα-
λία παραµένει ισχυρή και εφόσον συνε-
χιστούν τα προβλήµατα µε τις βροχές, 
φαίνεται πως θα αυξηθεί το πριµ για τα 
ποιοτικά στάρια. Στη γειτονική µας Ιτα-
λία φαίνεται να υπάρχει ήδη θέµα µε 
τα ειδικά βάρη και τα υαλώδη. Βέβαια 
έχουµε δρόµο ακόµα καθώς ο αλωνι-
σµός βρίσκεται περίπου στο 20%. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο τα µα-
λακά στάρια ψάχνουν να βρουν κα-
τεύθυνση. Η πρόσφατη έκθεση προ-
σφοράς και ζήτησης δηµητριακών ή-
ταν καθησυχαστική ως προς τα µαλα-
κά, καθώς αυξήθηκαν τα αρχικά απο-
θέµατα µε αποτέλεσµα να µην αλλά-
ζει ιδιαίτερα η εικόνα στην παγκόσµια 
προσφορά. Εποµένως, η εκτίµηση για 
µείωση της ρωσικής παραγωγής (κα-
τά 3,5 εκατ. τόνους) δεν δείχνει να έ-
χει σηµαντικό αντίκτυπο στα παγκό-
σµια νούµερα. Στη Γαλλία επίσης οι 
τιµές κινούνται στα 180-183 ευρώ ο 
τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr
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Μειωµένες τιµές, έως και µισό λεπτό ανά κιλό συγκριτικά µε πέρυσι, επέβαλε στα φετινά συµβόλαια η µεταποιητική βιοµηχανία στο κριθάρι βυνοποίησης, σε πολλές 
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ και στο προϊόν που προορίζεται για ζωοτροφή η εικόνα δεν είναι καλύτερη, αφού το εµπόριο δεν δίνει πάνω από 15 λεπτά.

Προβληµατισµένοι δηλώνουν οι παραγωγοί κριθαριού για 
τις χαµηλότερες τιµές σε σχέση µε πέρυσι, οι οποίες δεν λέ-
νε να ξεκολλήσoυν από τα χαµηλά των 14 και 15 λεπτών, 
παρά το γεγονός ότι η παραγωγή αναµένεται καλή ποιοτικά.

Εν τω µεταξύ, το παράδοξο είναι ότι την ίδια ώρα τα µει-
ωµένα παγκόσµια αποθέµατα δίνουν ώθηση στο κριθάρι, 
του οποίου η µέση τιµή στην Ευρώπη ανέβηκε µέσα σε ένα 
χρόνο από τα 170 δολάρια ο τόνος, κοντά στα 210 δολάρια, 
σύµφωνα µε έκθεση του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ. 
Σύµφωνα µε το USDA, µεγαλύτερος εισαγωγέας κριθαριού 
παραµένει η Κίνα, καθώς η χώρα στρέφεται στο κριθάρι σαν 

αντίδραση στις επικείµενες µειωµένες εισαγωγές σόργου α-
πό τις ΗΠΑ. Σηµαντικό είναι ότι τα παγκόσµια τελικά απο-
θέµατα θα φτάσουν τα χαµηλότερα επίπεδα από την περί-
οδο 1983-1984. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η κατανάλωση του 
κριθαριού για ζωοτροφή έχει ανέβει µέσα σε εννέα µήνες 
κατά ένα πέµπτο, και η συνολική κατανάλωση της χώρας α-
ναµένεται να αγγίξει τα υψηλότερα επίπεδα εδώ και 25 χρό-
νια, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του Bloomberg.

Υπενθυµίζεται ότι και ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου 
ανακοίνωσε την περασµένη εβδοµάδα προκαταβολή στα 15 
λεπτά όταν πέρυσι ξεκίνησε µε 16 λεπτά και εκκαθάριση στις 
17 Ιουλίου. Την ίδια ώρα η ΕΑΣ Τρικάλων ανακοίνωσε τιµή 
αγοράς στα 18 λεπτά, µε νέα απόφαση της διοίκησης, ενώ 
ο πρόεδρος της οργάνωσης Αχιλλέας Λιούτας κάνει λόγο 
για µειωµένες από πέρυσι εκτάσεις, γεγονός που αποδίδε-
ται στην αδυναµία του προϊόντος να πιάσει καλύτερες τιµές. 

ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ οι φετινές στρεµµατι-
κές αποδόσεις, όπως προκύπτει κι 
από το αλώνι που βρίσκεται στα τε-
λειώµατά του αυτές τις µέρες, είναι 
στην πλειονότητα των περιπτώσε-
ων σηµαντικά υψηλότερες από τις 
περσινές οι παραγωγοί, όπως τονί-
ζουν στην Agrenda, δεν µπορούν να 
το χαρούν. Ειδικότερα, στη Χαλκιδι-

κή, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ε-
ΑΣ Μουδανιών Γιάννης Σαχίνας, µε 
τη συγκοµιδή να έχει σχεδόν ολο-
κληρωθεί, οι στρεµµατικές αποδό-
σεις κυµάνθηκαν από 250 κιλά ανά 
στρέµµα στη χειρότερη και σε πολ-
λές περιπτώσεις έφτασαν ακόµη και 
τα 600 κιλά, όταν πέρυσι κινούνταν 
µεταξύ 150-200 κιλών το στρέµµα.

ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ που απλώνεται κάτω α-
πό το Σχολάρι του Λαγκαδά στο νο-
µό Θεσσαλονίκης όπου οι περισσό-
τερες εκτάσεις φέτος ήταν σπαρµέ-
νες µε κριθάρι βυνοποίησης, οι α-
ποδόσεις, σύµφωνα µε τον παραγω-
γό Γιάννη Παπαδόπουλο, κυµάνθη-
καν από 300 έως 500 κιλά το στρέµ-

µα, αλλά κι εδώ τα φετινά συµβό-
λαια ήταν στα 17,2 λεπτά το κιλό α-
πό 17,5 πέρυσι. «Αν δεν έχεις παρα-
γωγή πάνω από 450 κιλά το στρέµ-
µα δεν βγαίνεις», λέει και προσθέ-
τει πως στην περιοχή ήταν πάνω α-
πό 3.000-4.000 τα στρέµµατα µε βυ-
νοποιήσιµο κριθάρι φέτος.

«ΣΤΟ ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ η µεταποίηση 
πληρώνει 17,5 λεπτά και για ζωοτρο-
φή στα 14-15 λεπτά», λέει ο παρα-
γωγός Φίλιππος Κοτανίδης. Καλύτε-
ρη εικόνα είχε το αλώνι στην Ξάνθη, 
όπως µας περιέγραψε ο παραγωγός 
και αλωνιάρης Γιάννης Γιαννέλης, α-

πό την περιοχή της Γεννησσέας. «Εί-
µαστε ελαφρώς πιο κάτω από πέρυ-
σι, αλλά πιάσαµε 600 µε 700 κιλά 
το στρέµµα στα ποτιστικά», ανέφε-
ρε για να τονίσει ότι στο βυνοποιή-
σιµο φέτος τα συµβόλαια ήταν στα 
17,5 λεπτά από 18 λεπτά το 2017.

«ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ παραγωγικότητας φέ-
τος πήγαν πάρα πολύ καλά. Μάλι-
στα οι εκτάσεις µε κριθάρι ήταν πε-
ρισσότερες από ό,τι πέρυσι. Ωστό-
σο, για το συµβολαιοποιηµένο βυ-
νοποιήσιµο κριθάρι, τα συµβόλαια 
µε µεγάλη ζυθοποιία της χώρας ή-
ταν φέτος µειωµένα για τους παρα-
γωγούς, στα 17,2 λεπτά το κιλό, έ-

ναντι 17,5 λεπτά το 2017», σηµείω-
σε ο κ. Σαχίνας. Ως προς το κριθάρι 
για ζωοτροφή, ο συνοµιλητής µας 
υποστήριξε πως η τιµή του κυµαί-
νεται στα 14-15 λεπτά το κιλό, που 
σηµαίνει ότι όσοι δεν έχουν µια µέ-
ση στρεµµατική παραγωγή στα 400 
- 500 κιλά, δύσκολα θα τους µείνει 
κάτι στην τσέπη.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ είναι τα πε-
ρισσότερα κριθάρια και στην Επανο-
µής, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, 
µε τις φετινές αποδόσεις, σύµφωνα 
µε τον πρόεδρο του τοπικού Αγροτι-
κού Συλλόγου Γεώργιο Τσιώνη να 
«έχουν ένα µέσο στήσιµο στα 450 
κιλά και τιµή γύρω στα 17 λεπτά το 

κιλό». Στο Κιλκίς µε αλωνισµένο 
πάνω από το 90% των κριθαριών ό-
πως τονίζει ο παραγωγός Φίλιππος 
Κοτανίδης, η παραγωγή, λόγω των 
βροχών που έπεσαν στην περιοχή, 
κινείται πάνω από τα 300 κιλά το 
στρέµµα, όταν παραδοσιακά δεν ξε-
περνά τα 200-250 κιλά το στρέµµα. 

ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ οι στρεµµατικές απο-
δόσεις, σύµφωνα µε τον παραγω-
γό Χρήστο Βαρούτη, είναι στα 400 
κιλά το στρέµµα, πολύ πιο πάνω 
από το καταστροφικό 2017, αλλά 
«µε τις τιµές που δίνει το εµπόριο 
είναι µάταιο». Αντίστοιχα, στην πε-

ριοχή, όπως είπε ο παραγωγός ∆ια-
µαντής ∆ιαµαντόπουλος «το κριθά-
ρι για ζωοτροφή ακούγεται στα 13 
λεπτά». Σε εξέλιξη είναι το αλώνι 
του κριθαριού και στον Έβρο µε την 
ΕΑΣ να ζητά κριθάρι για ζωοτροφή 
προς 15 λεπτά.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Προκαταβολή 15 λεπτά στο Βόλο,
στα 18 λεπτά αγορά στα Τρίκαλα 
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«Κάτω από τη βάση» παίρνουν και τα συµβόλαια στο κριθάρι 
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Μια ανάσα από τις 780 µονάδες 
έκλεισε το ΧA την Πέµπτη 
Λίγο κάτω από τις 780 µονάδες έκλεισε την 
Πέµπτη 16/6 το χρηµατιστήριο Αθήνων, το 
οποίο µε τη βοήθεια της δεύτερης διαδοχικής 
εκρηκτικής ανόδου του τραπεζικού κλάδου, 
κατάφερε να διασπάσει τις 770 µονάδες και 
να κινηθεί πιο κοντά στις 800 µονάδες. 
Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε µε 
κέρδη 1,17% στις 778,71 µονάδες, ενώ 
κινήθηκε µεταξύ των 767,02 µονάδων 
(-0,35%) και 779,66 µον. (+1,30%). Ο τζίρος 
διαµορφώθηκε στα 48,8 εκατ. ευρώ.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Την επιστροφή 
κεφαλαίου 28 λεπτών ανά 
µετοχή και πρόγραµµα αγοράς 

ιδίων µετοχών ενέκρινε η γενική 
συνέλευση της Στέλιος Κανάκης, 
στην οποία παρέστησαν µέτοχοι που 
εκπροσωπούν 6.612.420 κοινές, 
ονοµαστικές µετοχές και ισάριθµα 
δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 
88,17 % επί συνόλου.

ΝΙΚΑΣ: Από της 13 Ιουνίου ξεκίνησε 
η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. των 
39.999.997 νέων κοινών 
ονοµαστικών µε δικαίωµα ψήφου 
µετοχών της Νίκας, ονοµαστικής 
αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία, που 
προέκυψαν από την αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου.

ΚΟΡΡΕΣ: Σε έκτακτη γενική 
συνέλευση καλεί το διοικητικό 
συµβούλιο της Κορρές τους 
µετόχους της εταιρείας την Πέµπτη 
28 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 
µ.µ. στα γραφεία της εταιρείας στην 
Μεταµόρφωση Αττικής και επί των 
οδών ∆ροσίνη 3 και Τατοΐου, µε 
µόνο θέµα την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου.

ΦΑΓΕ: Επέστρεψε στην κερδοφορία η 
ΦΑΓΕ το 2017, καταγράφοντας κέρδη 
ύψους 7,25 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 
12,38 εκατ. το 2016. Ο κύκλος 
εργασιών διαµορφώθηκε στα 143,4 
εκατ. ευρώ πέρυσι σε σχέση µε τα 
152,8 εκατ. το 2016.

SATIVA: Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-
∆ΙΚΑ ΜΑΣ αποκτά ένα νέα µέλος, 
τη Sativa, από τους Μολάους 
Λακωνίας µε βασικό αντικείµενο 
την τυποποίηση αγροτικών 
προϊόντων και κύριο προϊόν 
τις βρώσιµες ελιές.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το Παγκόσµιο Κύπελλο που ξεκίνησε την 
Πέµπτη στη Ρωσία αποτελεί και επενδυτι-
κό γεγονός µε τους αναλυτές να προειδο-
ποιούν ότι οι χρηµαταγορές τείνουν να ε-
νεργούν συναισθηµατικά, όπως οποιοσ-
δήποτε µεγάλος φαν του ποδοσφαίρου, 
κατά τη διάρκεια των αγώνων. Περισσό-
τερο από τα δύο τρίτα (43) των 64 συνο-
λικών µατς στο φετινό Μουντιάλ, θα παι-
χτούν κατά τις ώρες συναλλαγών της Ευ-
ρώπης και της Λατινικής Αµερικής, γεγο-
νός που έχει αποδειχθεί ότι µεταβάλλει 
σηµαντικά τη συµπεριφορά της αγοράς.

Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου του 2010 στη Νό-
τια Αφρική, οι συναλλαγές των χρηµατι-
στηρίων µειώθηκαν κατά 55% σε µέσο όρο 
όταν οι οµάδες της κάθε χώρας έπαιζαν, 
σύµφωνα µε έκθεση του Μάικλ Έχρµαν ε-
πικεφαλής έρευνας της νοµισµατικής πο-
λιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-

ζας. Στη Βραζιλία και την Αργεντινή η µεί-
ωση του τζίρου ήταν ακόµη πιο έντονη, κα-
τά 75% και 80% αντίστοιχα, ενώ στην Ευ-
ρώπη µειώθηκε κατά 38% και στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες κατά 43%, µε τις πιο κρίσι-
µες στιγµές των µατς, όπως η επίτευξη ε-
νός γκολ, να µειώνουν τη συναλλαγµατι-
κή δραστηριότητα κατά ένα περαιτέρω 5%. 

Ανεξάρτητα, πάντως από το βασιλιά των 
σπορ, οι αγορές δεν περίµεναν τις ανακοι-
νώσεις Ντράγκι στην συνεδρίαση της Ρίγα 
την περασµένη Πέµπτη και είχαν προεξο-
φλήσει τον τερµατισµό της αγοράς οµολό-
γων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα. Σύµφωνα πάντως µε τις επίσηµες απο-
φάσεις της ΕΚΤ, το ∆εκέµβριο σταµατά η 
ποσοτική χαλάρωση, ενώ τα επιτόκια θα 
παραµείνουν αµετάβλητα ως το καλοκαίρι 
του 2019. Νωρίτερα, η Αµερικανική Οµο-
σπονδιακή Τράπεζα είχε αυξήσει (δεύτερη 
φορά φέτος) το επιτόκιο στο 1,75% µε 2%.

Ενδιαφέρον 
Την πρόθεσή του όχι για την εξαγορά 
της εταιρείας στο σύνολο, αλλά για την 
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της 
αλλαντοβιοµηχανίας ΒΙΚΗ, µε 
κυριότερο αυτό της παραγωγικής της 
µονάδας, έκανε γνωστή ο Σπύρος 
Θεοδωρόπουλος στο περιθώριο της 
γενικής συνέλευσης της Νίκας. Πιθανό 
ενδιαφέρον, εφόσον η ΒΙΚΗ τεθεί σε 
ειδική διαχείριση και για το «σήµα» της.

Bovillage
Σπαλοµπριζόλα (entrecôte) µε σάλτσα 
κόκκινου κρασιού και ψητά λαχανικά, 
σταβλίσια µπριζόλα (côte de bœuf) µε 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ανθό αλατιού 
Μεσολογγίου και πατάτες µε 
δεντρολίβανο ήταν µερικά µόνο από τα 
ξεχωριστά εδέσµατα που είχαν την 
ευκαιρία να γευτούν οι πελάτες του 
εστιατορίου Balcony, στο Κουκάκι από 
τη µάρκα Bovillage.

To Μουντιάλ βάζει
αυτογκόλ στις αγορές

 Το ποδόσφαιρο επηρεάζει τους επενδυτές
 Δεκέμβριο ο τερματισμός αγοράς ομολόγων
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
CPI Α.Ε. 0,2560 28,64%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,2320 22,11%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ 0,2260 13,00%

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,4500 11,54%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,8500 11,45%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 0,7900 - 20,60%

DIVERSA ΕΜ. ΒΙΟΤ. ΕΙΣΑΓ. Τ.ΠΑΡ.ΥΠ. ΑΕ 0,4520 - 20,00% 

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡ. ΝΗΜ. 0,0385 - 19,79%

TRASTOR ΕΤ. ΕΠΕΝ∆. ΑΚ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,7750 - 7,74%

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 3,0000 - 6,83%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.238,48 + 0,15%
 NASDAQ Comp 7.750,05 + 0,71 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.524,11 + 1,28%
Λονδίνο FTSE 100 7.777,22 + 0,95%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.093,14 + 1,57%
Παρίσι CAC-40 5.529,96 + 1,42%
Ζυρίχη SMI 8.675,98 + 0,48 %
Τόκιο NIKKEI-225 22.738,61 - 0,99%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία
      αλλαγή
FED Βασικό 2,00 13.06.2018 
EKT Βασικό 0,00 26.04.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 25.01.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,5 01.04.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.05.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,73 10.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,18 09.05.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  09.05.2018
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Αλλαγές και υποχρεώσεις 
για αγρότες ειδικού καθεστώτος 

Ο
ι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έρχονται 
και πάλι στο προσκήνιο, καθώς εµφανίζο-
νται µπροστά µας τα προβλήµατα τους, τα 
οποία δεν λένε να κατανοήσουν ή δεν τους 

βοηθάνε κάποιοι να το κάνουν.
Με το άρθρο 47 του νόµου 4410/ 3.08.16, τροποποι-

ήθηκε το άρθρο 41 του κώδικα ΦΠΑ 
του νόµου 2859/2000 και θα προ-
σπαθήσουµε περιεκτικά να αναφερ-
θούµε στις αλλαγές αυτές.

 Για την υποχρεωτική ένταξη στο 
κανονικό καθεστώς, ένας παραγωγός 
θα πρέπει να υπερβαίνει την προη-
γούµενη χρονιά τις 15.000 ευρώ σε 
πωλήσεις προϊόντων παραγωγής του 
(τζίρος) ή τις 5.000 ευρώ σε είσπρα-
ξη επιδοτήσεων. Ο όρος «ενιαία» έ-
χει πάψει να υφίσταται και στη θέση 
της έχουµε το όριο των 5.000 ευρώ 
επιδοτήσεων. Τα τελευταία δύο χρό-
νια και µέσα από αυτή εδώ τη στήλη, 
έχουµε γράψει επανειληµµένως ότι 
έπρεπε να αλλάξει ο όρος ενιαία ενί-
σχυση, από τη στιγµή µάλιστα που 
η ενιαία ενίσχυση δεν υπάρχει µετά 
την 31.12.14 και έχει αντικαταστα-
θεί πλέον από τη βασική ενίσχυση 
και το πρασίνισµα. 

 Όταν λέµε επιδοτήσεις άνω των 
5.000 ευρώ, σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1201/16, εννοού-
µε ότι λαµβάνονται υπόψη όλες οι επιδοτήσεις που έ-
χουν εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 
έτους, ανεξάρτητα ποιο έτος φορούν. 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ:
 Όσοι κατά την προηγούµενη χρονιά εισέπραξαν ε-

πιδοτήσεις κάτω από 5.000 ευρώ ή έκανα πωλήσεις κά-
τω από 15.000 ευρώ, έχουν τη δυνατότητα να παραµεί-

νουν στο ειδικό καθεστώς. (Το αν 
τους συµφέρει ή όχι, ας το συζητή-
σουν µε το λογιστή τους).

 Η ένταξη στο κανονικό καθε-

στώς ή η παραµονή στο ειδικό καθεστώς, δεν έχει κα-
µία σχέση µε το θέµα «σύνταξη». Πολλοί φοβούνται ό-
τι θα έχουν µείωση αν ενταχθούν σε κάποιο από τα α-
νωτέρω καθεστώτα. Λάθος!!

 Το θέµα ένταξη έχει να κάνει µε το Μητρώο και το 
ΦΠΑ και όχι µε την ασφάλιση.

 Όσοι έχουν άλλη δραστηριότητα (έµποροι, ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες κλπ), αλλά για το αγροτικό τους 
εισόδηµα δεν είχαν υποχρέωση να τηρούν βιβλία (α-
φού τους έδινε το δικαίωµα ο νόµος), από 01.01.17 έ-
πρεπε να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς και για 
την αγροτική τους δραστηριότητα. 

 Άλλαξε ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στο κα-
νονικό καθεστώς των αγροτών, όσων εντάχθηκαν προ-
αιρετικά σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή, υποχρέωση πα-
ραµονής έχει κάποιος για τρία (3) και όχι πέντε (5) έτη.

 Η ένταξη ενός ανένταχτου παραγωγού (υπάρχουν 
πολλοί τέτοιοι-συνταξιούχοι, υπάλληλοι κλπ), µπορεί 
να γίνει οποτεδήποτε χωρίς την επιβολή προστίµου. Η 

ΠΟΛ.1010/18 το ορίζει ξεκάθαρα και λύνει µία και κα-
λή, την αντιπαράθεση κάποιων υπαλλήλων ∆.Ο.Υ. στο 
τµήµα µητρώου µε τους λογιστές ανά την Επικράτεια. 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: έστω ότι δεν είµαι ενταγµένος στο ειδι-
κό καθεστώς. Παράγω όµως και δηλώνω κανονικά την 
παραγωγή µου και φορολογούµαι γι’ αυτή: 

α) Πρέπει να ενταχθώ το αργότερο µέχρι τις 31.10 
προκειµένου να έχω το δικαίωµα να αιτηθώ επιστρο-
φή του κατ’ αποκοπή συντελεστή ΦΠΑ 6%, για τις πω-
λήσεις της παραγωγής µου του προηγούµενου έτους.

β) Μπορώ να ενταχθώ µε οποιαδήποτε ηµεροµηνία 
εντός του προηγούµενου έτους στο ειδικό καθεστώς, 
αρκεί αυτή η ένταξη να είναι πριν από την 1η πώληση, 
αλλιώς έχει αυτοτελές πρόστιµο.  

 Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος έχει µόνο επι-
δότηση και τίποτε άλλο κατά τη διάρκεια του 2017, έχει 
επίσης υποχρέωση να ενταχθεί  στο ειδικό καθεστώς, 
κάτι που προκύπτει ως υποχρέωση επίσης από την 
ΠΟΛ.1010/18. (έστω και µε ηµεροµηνία 31.12.17 (κα-
τά τη διάρκεια του 2018 και όχι απαραίτητα εντός των 
τελευταίων ηµερών του 2017), διότι η επιδότηση δεν 
θεωρείται πώληση και δεν δηµιουργείται υποχρέωση έ-
νταξης στο ειδικό καθεστώς πριν από την είσπραξη της.

Το πρόβληµα εντοπίζεται στο παρόν διάστηµα, κα-
τά τη διάρκεια προσέλευσης των φορολογουµένων 
στα λογιστικά γραφεία για την υποβολή της φορολο-
γικής τους δήλωσης. ∆ιαπιστώνεται ότι κατά το 2017, 
έχουν διενεργήσει πωλήσεις. Π.χ., πλήρωσαν το δικαί-
ωµα στο ελαιοτριβείο µε λάδι. Πλήρωσαν τον ιδιοκτή-
τη αλωνιστικής µηχανής για το θερισµό του σταριού, 
µε δικαίωµα επί του παραχθέντος προϊόντος. Πούλη-
σαν λάδι στους γείτονες, χρησιµοποιώντας το ειδικό 
στοιχείο πώλησης αγροτικών προϊόντων. Σε κάθε πε-
ρίπτωση από τις προηγούµενες, αλλά και για όλες ό-
σες δεν µπορώ να σκεφθώ αυτή τη στιγµή, υπάρχει υ-
ποχρέωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς. 

Ενηµερωθείτε από το λογιστή σας για όλες τις ανωτέ-
ρω λεπτοµέρειες, γιατί τα πράγµατα αγριεύουν. Φροντί-
στε να µην υποβάλλετε τη δήλωση σας ως ανένταχτοι.

Όριο 5.000 ευρώ
Ο όρος «ενιαία» δεν υφί-
σταται και έχει αντικατα-
σταθεί µε το όριο 5.000 

ευρώ επιδοτήσεων 

Καµία σύνδεση
Η ένταξη στο κανονικό 

καθεστώς ή η παραµονή 
στο ειδικό δεν έχει καµία 
σχέση µε τη «σύνταξη»

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)

Ένταξη στο ειδικό καθεστώς χωρίς πρόστιµο
Η ένταξη ενός φυσικού προσώπου που 

είναι ανένταχτος, γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
τους έτους, κάθε έτος, χωρίς πρόστιµο 

(ΠΟΛ.1010/18). Σε κάθε περίπτωση, η ένταξη 
θα πρέπει να γίνει πριν από την πρώτη πώληση. 

Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι πουλάνε έστω 
και 1 κιλό ελαιόλαδο, θα πρέπει να 

ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς.

∆εν υπάρχει δικαίωµα επιλογής για 
την ένταξη στο κανονικό καθεστώς
Πολλοί αγρότες πιστεύουν ότι έχουν το 
δικαίωµα της επιλογής. Νοµίζουν ότι µπορούν 
να επιλέξουν αν θα µπουν στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ ή όχι. Για να σας λυθεί η απορία, 
ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεων και 
των επιλογών του: αν κάποιος δεν ενταχθεί ως 
οφείλει στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ο έλεγχος 
θα του καταλογίσει πρόστιµο 2.500 ευρώ για 
την µη ύπαρξη βιβλίων όπως έχει υποχρέωση. 
Μήπως αυτοί που θεωρούν ότι πληρώνουν το 
λογιστή τους τσάµπα, να το ξανασκεφθούν;
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Συνολικό αγροτικό εισόδημα

Γλιτώνουν φόρο και 
είναι κατ’ επάγγελμα 
οι συνταξιούχοι ΟΓΑ

Εξαιρείται από τον προσδιορισμό η σύνταξη
Σε κοινή γραμμή Οικονομικών και ΥΠΑΑΤ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Γλιτώνουν πρόσθετη φορολογική ε-
πιβάρυνση και µπορούν να λάβουν 
βεβαίωση για το κατ’ επάγγελµα συ-
νταξιούχοι του ΟΓΑ, που έχουν πέραν 
της σύνταξης και ένα αγροτικό εισό-
δηµα, µε τη νέα Κοινή Υπουργική Α-
πόφαση µε την οποία τροποποιείται 
η υπ. αριθµ. 134430/04.03.2011 α-
πόφαση «Προσδιορισµός του αγρο-
τικού εισοδήµατος».

Όπως αναφέρεται, για τον υπολογι-
σµό του ποσοστού του αγροτικού εισο-
δήµατος δεν θα λαµβάνονται υπόψη 
(στο σύνολο του εισοδήµατος, δηλαδή 

στον παρανοµα-
στή του αγροτικού 
προς το εξωαγρο-
τικό) τόσο οι αµοι-
βές που καταβάλ-
λονται σε απασχο-
λούµενους επο-
χιακά εργαζόµε-
νους, για χρονι-
κό διάστηµα µέ-
χρι 150 ηµέρες 
ετησίως, σε επι-
χειρήσεις ή εκµε-
ταλλεύσεις µετα-
ποίησης, τυπο-
ποίησης προϊό-
ντων (οι οποίοι 
υπάγονται στην 
ασφάλιση ΕΦΚΑ, 

πρώην ΟΓΑ), όσο και οι συντάξεις ΕΦ-
ΚΑ, πρώην ΟΓΑ.

Πρόκειται για ένα πρόβληµα που 
δηµιουργήθηκε πέρυσι, το οποίο λύ-
νει τώρα η σχετική ΚΥΑ, που βάζει σε 
µια γραµµή το υπουργείο Οικονοµι-
κών µε το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Για παράδειγµα, πέρυσι ένας 
συνταξιούχος µε 5.000 ευρώ  σύνταξη 
και 3.000 ευρώ αγροτικό εισόδηµα, δι-
καιούτο το αφορολόγητο για το αγρο-
τικό εισόδηµα από το ΥΠΟΙΚ, ωστόσο 
το ΥΠΑΑΤ δεν του έδινε βεβαίωση για 
το κατ’ επάγγελµα, µε αποτέλεσµα να 
καλείται να πληρώσει 22% φόρο και 
22% προκαταβολή φόρου για το επι-
πλέον ποσό. Πλέον µε την ΚΥΑ, η σύ-

νταξη του ΟΓΑ που λαµβάνει εξαιρεί-
ται από τον προσδιορισµό του εισοδή-
µατος, οπότε διατηρεί την ιδιότητα του 
κατ’ επάγγελµα και γλιτώνει το φόρο.

Αναλυτικά 
η απόφαση αναφέρει:

Τροποποίηση της 134430/04.03.2011 
απόφασης των υπουργών Οικονοµι-
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης «Προσ-
διορισµός του αγροτικού εισοδήµατος» 
(Β΄ 392).

1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Στο συνολικό εισόδηµα, το οποίο συ-

γκρίνεται µε το αγροτικό εισόδηµα του 
άρθρου 2 της απόφασης αυτής, δεν προ-
σµετρώνται τα ακόλουθα:

α) Εισόδηµα από κεφάλαιο (ήτοι ει-
σόδηµα από µερίσµατα, τόκους, δικαι-
ώµατα και ακίνητη περιουσία).

β) Εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβα-
σης κεφαλαίου (ήτοι εισόδηµα από µετα-
βίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων).

γ) Αµοιβές που καταβάλλονται σε α-
πασχολούµενους - εποχιακά εργαζόµε-
νους, για χρονικό διάστηµα µέχρι 150 
ηµέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκµε-
ταλλεύσεις µεταποίησης, τυποποίησης 
προϊόντων, οι οποίοι υπάγονται στην 
ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 55 του 
ν. 4387/2016 (Α 85).

δ) Αµοιβές που καταβάλλονται για πε-
ριστασιακή απασχόληση στα µέλη Αγρο-
τικών ή Γυναικείων Συνεταιρισµών, τα 
οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, 
πρώην ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α 85).

ε) Συντάξεις ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 55 του 
ν. 4387/2016 (Α 85).

στ) Έξοδα παράστασης και αποζηµι-
ώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθµού, συνδικαλιστικών και α-
γροτικών συνεταιριστικών οργανώσε-
ων, καθώς και αµοιβές και ποσοστά (ε-
κτός µισθού) των µελών του ∆Σ νοµι-
κών προσώπων.

ζ) Επιδόµατα ανεργίας, τέκνων, το 
εξωιδρυµατικό επίδοµα και κάθε συ-
ναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδι-
κές κατηγορίες ατόµων µε αναπηρίες».

Προσωρινά χωρίς ενηµερότητα
ΕΦΚΑ πολλοί αγρότες 
λόγω βλάβης στο server
Νέο τεχνικό πρόβληµα, λόγω βλάβης του server στα 
κεντρικά αντιµετωπίζουν αυτές τις µέρες οι κατά τόπους 
ανταποκριτές του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, που αδυνατούν να βγάλουν 
ασφαλιστική ενηµερότητα σε όσους αγρότες το επιθυµούν. 
Από τη µία ο οργανισµός µε ανακοίνωσή του, ζητά 
«συγγνώµη για την ταλαιπωρία» και από την άλλη οι 
παραγωγοί έρχονται αντιµέτωποι µε τα γρανάζια της 
γραφειοκρατίας, αφού σε περίπτωση που επείγονται γιατί 
θέλουν να προχωρήσουν σε αγορές αγροτικών εφοδίων ή 
να καταθέσουν αίτηση σε κάποιο Πρόγραµµα, καλούνται να 
απευθυνθούν στον ανταποκριτή της οικείας Περιφέρειας, ο 
οποίος θα στείλει σχετικό αίτηµα στα κεντρικά για να λάβει 
την ασφαλιστική ενηµερότητα. 
Προς το παρόν από τον ΕΦΚΑ δεν υπάρχει κάποια 
ενηµέρωση, ενώ αναµένεται βασικά η διόρθωση του 
προβλήµατος, το οποίο προκλήθηκε -όπως ανακοινώθηκε- 
µετά από διακοπή ρεύµατος, λόγω εργασιών συντήρησης 
του δικτύου της ∆ΕΗ.

Υποχρεωτικά 
με απόδειξη 
η πώληση 
χύμα
τσίπουρου
Η ποσότητα και το είδος των 
παραδιδόµενων αγαθών, 
εκτός από τις προβλεπόµενες 
ενδείξεις, θα πρέπει να 
αναγράφονται υποχρεωτικά 
στις αποδείξεις λιανικής όσον 
αφορά τις πωλήσεις οίνου ή 
αποσταγµάτων (τσίπουρου, 
τσικουδιάς) σε χύµα µορφή 
σε ιδιώτες.
Σύµφωνα µε σχετική απόφαση 
της ΑΑ∆Ε (ΠΟΛ. 1101-ΦΕΚ 
Τεύχος Β’ 2102/08.06.2018), 
η υποχρέωση είναι καθολική και 
καταλαµβάνει τις πωλήσεις των 
υπόψη αγαθών που 
πραγµατοποιούνται από 
καταστήµατα λιανικής πώλησης, 
όπως ενδεικτικά κάβες, 
καταστήµατα εστίασης και λοιπά 
καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, 
συµπεριλαµβανοµένων 
των πωλήσεων που 
πραγµατοποιούνται λιανικώς από 
τους αγρότες του κανονικού ή 
του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
Τα στοιχεία λιανικής πώλησης 
οίνου ή αποσταγµάτων 
(τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύµα 
µορφή εκδίδονται υποχρεωτικά 
µε τη χρήση φορολογικού 
ηλεκτρονικού µηχανισµού 
(Φ.Η.Μ.).
∆εν ισχύουν οι απαλλαγές 
από τη χρήση Φ.Η.Μ. που 
προβλέπονται µε τις διατάξεις 
της Απόφασης Γ.Γ.∆.Ε. για τις 
υπόψη συναλλαγές. Ειδικά για 
τις πωλήσεις των υπόψη αγαθών 
από τους αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος ΦΠΑ, τα σχετικά 
στοιχεία λιανικής πώλησης 
δύναται να εκδίδονται χωρίς 
τη χρήση Φ.Η.Μ..

Εξαίρεση
Με την ΚΥΑ, η 

σύνταξη του ΟΓΑ που 
λαµβάνει εξαιρείται 

από τον προσδιορισµό 
του εισοδήµατος, οπότε 
διατηρεί την ιδιότητα 

του κατ’ επάγγελµα και 
γλιτώνει το φόρο



Στην ανάγκη αύξησης της κατανάλω-
σης των προϊόντων βιοµηχανικής ντο-
µάτας, η οποία τα τελευταία 5 τουλάχι-
στον χρόνια παραµένει σταθερή, ανα-

φέρθηκαν τα στελέχη της παγκόσµι-
ας βιοµηχανίας που συµµετείχαν στο 
13ο Συνέδριο Βιοµηχανικής Ντοµάτας 
(WPTC) το οποίο διεξήχθη στο κρου-
αζιερόπλιο Celestyal Crystal από τις 
11 έως τις 15 Ιουνίου µε προορισµό το 
Κουσάντασι, τη Μύκονο και τη Σαντο-
ρίνη. Οι οµιλητές τόνισαν την ανάγκη 
να µπουν τα προϊόντα αυτά στη διατρο-
φή της γενιάς των Millennials (µε τον 
όρο αυτό περιγράφονται όσοι έχουν 
γεννηθεί την περίοδο 1984 - 2000), 
η οποία αποτελεί το πιο δυναµικό κα-

ταναλωτικό κοινό παγκοσµίως τα επό-
µενα χρόνια. Μάλιστα τονίστηκε η α-
νάγκη να επικοινωνηθεί σωστά εκ νέ-
ου, η διατροφική αξία της ντοµάτας και 
των προϊόντων που προκύπτουν από 
τη µεταποίησή της, και να χαρακτηρι-
στεί Superfood (αφού διαθέτει όλα ε-
κείνα τα διατροφικά χαρακτηριστικά) 
µιας και οι Millennials προτιµούν και 
ξοδεύουν περισσότερα γι’ αυτή την κα-
τηγορία τροφίµων. «Αν η κατανάλω-
ση αυξηθεί, µόνο τότε θα µπορέσου-
µε να κρατήσουµε την καλλιέργεια στη 

χώρας µας», ανέφερε µιλώντας στην 
Agrenda η Μαρία Νοµικού, εµπορική 
διευθύντρια της εταιρείας ∆. Νοµικός 
ΑΕ. Η ίδια αναφέρθηκε στο παράδειγ-

µα του αβοκάντο που τα τελευταία χρό-
νια ως «χαρακτηρισµένο στη συνείδη-
ση του κοινού σαν superfood» σηµει-
ώνει άλµατα στην κατανάλωση στην 
Αµερική και την Ευρώπη. «Το αβοκά-
ντο έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί 
ακόµα και στα social media, µε απο-
τέλεσµα να συναγωνίζεται επί ίσης ό-
ροις σε αναγνωρισιµότητα, διασηµό-
τητες της εποχής που σήµερα διαµορ-
φώνουν άποψη (influencers). Αυτό 
πρέπει να το καταφέρει και η ντοµάτα 
αλλιώς τα πράγµατα τόσο για την πα-

Στα χέρια των 
Millennials το μέλλον 
της βιομηχανικής 
Στόχος η αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων ντομάτας

Πάνω από 500
Συµµετείχαν πάνω από 500 
σύνεδροι από το χώρο της 

επεξεργασίας βιοµηχανικής 
ντοµάτας από όλο τον κόσµο  

Το κρουαζιερόπλιο Celestyal Crystal που φιλοξένησε το 13ο Συνέδριο 
Βιοµηχανικής Ντοµάτας (WPTC) ξεκίνησε τη ∆ευτέρα 11 Ιουνίου από 
τον Πειραιά. Πρώτος σταθµός του ήταν το Κουσάντασι της Τουρκίας. 

Ο ∆ηµήτρης Νοµικός (δεξιά) κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων του 
συνεδρίου είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε τους παρευρισκόµενους 
για όλα τα προβλήµατα που απασχολούν τον κλάδο.

Ο Μάριος 
Νοµικός 

(αριστερά) και 
ο Πέτρος Νο-
µικός (δεξιά), 

µαζί µε τον 
αδερφό τους 
∆ηµήτρη, συ-
νεχίζουν την 

παράδοση της 
οικογένειας, 

που ξεκίνησε 
το 1915 στη 

Σαντορίνη από 
τον παππού 

τους. Και 
οι δυο τους 

παρακολού-
θησαν το 

συνέδριο και 
υποδέχθηκαν 

τους ξένους 
καλεσµένους.

ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr
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ραγωγή όσο και για τη βιοµηχανία θα 
είναι δύσκολα», τόνισε.

Όσον αφορά τη σχέση παραγωγού και 
µεταποίησης, ο  Oleksandr Totsenko, 
εκπρόσωπος µιας από τις σηµαντικότε-
ρες εταιρείες µεταποίησης βιοµηχανικής 
ντοµάτας στην Ουκρανία µε την επωνυ-
µία «iHarpo» τόνισε ότι «στην αλυσίδα 
από το χωράφι µέχρι τον καταναλωτή 
ήµαστε όλοι µέρος. Αν δεν υπάρχουν 
ντοµάτες δεν µπορούµε να δουλέψου-
µε. Αν δεν µπορούµε να δουλέψουµε 
δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν ντο-

µάτες. Μόνο έτσι η καλλιέργεια και η 
µεταποίηση θα έχουν µέλλον σε πα-
γκόσµιο επίπεδο ώστε να παρέχουµε 
ποιοτικά προϊόντα στον καταναλωτή».   

«Έτος απόγνωσης» το 2018 
λένε οι ξένοι μεταποιητές
Στα 650 ευρώ ο τόνος η τιμή του πελτέ αυτή την περίοδο

Κάθε δύο χρόνια
Το συνέδριο διοργανώνεται 
από το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Επεξεργασίας Ντοµάτας 
(WPTC) κάθε δύο χρόνια 

Έτος απόγνωσης χαρακτήρισε το 
2018 για τον τοµέα της βιοµηχα-
νικής και ειδικότερα όσον αφορά 
τις τιµές των προϊόντων, ο πρό-
εδρος του πορτογαλικού οργα-
νισµού µεταποιηµένης ντοµάτας 
(ΑΙΤ), Martin Stilwell κατά την ο-
µιλία του. Ωστόσο συµπλήρωσε ό-
τι οι εκτιµήσεις του κλάδου είναι 
ευοίωνες για το 2019 αφού φέτος 
αναµένεται να απορροφηθούν ό-
λα τα αποθέµατα λόγο της µειωµέ-
νης παγκόσµιας παραγωγής. Μά-
λιστα χαρακτήρισε το 2019: year 
of hope (έτος της ελπίδας)

Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ της Agenda κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου, προκύ-
πτει ότι σε πολύ χαµηλά επίπεδα 
συνεχίζει να κινείται η τιµή του 
πελτέ παρά το γεγονός ότι σε πα-
γκόσµιο επίπεδο έχουν συναφθεί 
ήδη τα πρώτα συµβόλαια για τη 
νέα σεζόν της βιοµηχανικής ντο-
µάτας. Ειδικότερα σύµφωνα µε ό-
σα ανέφεραν στην Agrenda στελέ-
χη της βιοµηχανίας τόσο από την 
Ευρώπη όσο και από την Αµερι-
κή «ο πελτές είχε φτάσει στα 600 
ευρώ τον τόνο. Από τα νέα συµ-
βόλαια που πραγµατοποιούνται 
οι πληροφορίες είναι ανάµικτες. 

Υπάρχουν κάποια που είναι κά-
τω από το κόστος παραγωγής (σ.σ. 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ή-
ταν µια µίξη των περσινών απο-
θεµάτων και της φετινής σεζόν). 
Τα  καθαρά νέα συµβόλαια ανά-

λογα τον προµηθευτή µπορούν 
να καλύψουν το κόστος παραγω-
γής». Και προσθέτουν ότι «αυτή 
την περίοδο κατά µέσο όρο η τι-
µή του πελτέ κυµαίνεται στα 650 
ευρώ ο τόνος». 

Υπενθυµίζουµε ότι πέρσι πριν 
την έναρξη της σεζόν η τιµή ήταν 
στα 680-700 ευρώ ανά τόνο ενώ 
πρόπερσι ανερχόταν στα 820 ευρώ 
ανά τόνο. Παλαιότερα δε έφθανε 
τους 900 ευρώ ο τόνος. Όσον α-

φορά την φετινή παραγωγή σύµ-
φωνα µε όσα αναφέρθηκαν στο 
συνέδριο εκτιµάται µειωµένη σε 
ποσοστό 7%, ενώ στην Ελλάδα η 
παραγωγή αναµένεται στα ίδια ί-
σως και λίγο αυξηµένη. Υπολογί-
ζεται στους 420.000 τόνους.

Για τη φετινή χρονιά µίλησε επί-
σης στην εφηµερίδα Agrenda ο α-
ντιπρόεδρος του Παγκόσµιου Συµ-
βουλίου Επεξεργασίας Ντοµάτας 
(WPTC) και πρόεδρος της εταιρεί-
ας ∆. Νοµικός Α.Ε. ∆ηµήτρης Νο-
µικός λέγοντας: «ναι µεν θα έχου-
µε µια µειωµένη παραγωγή φέ-
τος - το οποίο είναι καλό για τα α-
ποθέµατα που υπάρχουν από την 
άλλη όµως δυστυχώς η κατανά-
λωση δεν ανεβαίνει µε τους ρυθ-
µούς που ανέβαινε τα προηγούµε-
να χρόνια. Αυτό οφείλεται σε µια 
πλειάδα λόγων. Οι πόλεµοι, οι ε-
µπορικές πρακτικές µε δασµούς ει-
σαγωγής, οι οικονοµικές δυσπρα-
γίες πολλών οικονοµιών του πλα-
νήτη είναι µερικές µόνο από τις αι-
τίες που συµβάλουν ως προς αυ-
τή την κατεύθυνση». Και πρόσθε-
σε: «Οι φετινές τιµές πρώτης ύλης 
στην Ελλάδα που έδωσε τουλάχι-
στον η εταιρεία Νοµικός ήταν λί-
γο καλύτερες σε σχέση µε πέρυσι 
και µε καλύτερους όρους όσον α-
φορά τις πληρωµές. Όµως αυτό εί-
ναι ελληνικό φαινόµενο γιατί τό-
σο η Ιταλία όσο και Ισπανία και η 
Πορτογαλία έχουν τις ίδιες τιµές 
µε πέρυσι και λίγο χαµηλότερες». 

M. Stilwell 
O πρόεδρος του ΑΙΤ, 
κατά την οµιλία του 

τόνισε ότι οι εκτιµήσεις 
του κλάδου είναι 

ευοίωνες για το 2019

Η Μαρία Νοµικού, εµπορική διευθύντρια της εταιρείας ∆. Νοµικός ΑΕ 
στην οµιλία της τόνισε τη σηµασία που θα πρέπει να δώσει η µεταποίηση 
στη γενιά των Millennials, προκειµένου να αυξηθεί η κατανάλωση.

Οι σύνεδροι από όλο τον κόσµο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
τη χώρα µας, µε τις επισκέψεις τους στη Μύκονο και τη Σαντορίνη. 
Επιπλέον, η κρουαζιέρα επισκέφθηκε και την αρχαία Έφεσο.
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Δύο ενεργειακές κοινότητες 
με έργα 200 εκατ. στο Αγρίνιο

 Ο επενδυτικός φάκελος με τα 34 projects έχει κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές  
 Θα συμμετέχουν πάνω από 2.000 φυσικά μέλη στις νέες μονάδες ΑΠΕ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ένα µεγαλόπνοο σχέδιο που προβλέπει τη θεµελίω-
ση δύο µεγάλων ενεργειακών κοινοτήτων, στις οποί-
ες θα ενταχθούν 34 «πράσινα έργα» συνολικού προ-
ϋπολογισµού περί τα 200 εκατ. ευρώ, έχει πάρει τη 
µορφή επενδυτικού φακέλου και έχει κατατεθεί στις 
αρµόδιες αρχές µε πρωτοβουλία της ΕΑΣ Αγρινίου.

Για το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο έχει παράσχει 
σχετική βεβαίωση µε τη µορφή πρόθεσης χρηµατο-
δότησης η Alpha Bank, η οποία µε βάση τις πληρο-
φορίες προτίθεται να διευκολύνει τις σχετικές δα-
πάνες σε ποσοστό έως 80%. Τα έργα που χωρίζο-
νται σε δύο ενεργειακές ζώνες, κατανέµονται σε ό-
λο το νοµό Αιτωλοακαρνανίας και αναµένεται να 
συµπεριλάβουν περισσότερα από 2.000 συµµετέχο-
ντες (ως φυσικά µέλη) στις σχετικές δράσεις εγκατά-
στασης µονάδων µε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 

Με βάση τις πληροφορίες, ο προωθούµενος επεν-
δυτικός φάκελος έρχεται να αξιοποιήσει τις ευνοϊ-
κές διατάξεις του νόµου 4513/2018 για τις ενεργει-

ακές κοινότητες και η κατάθεσή του είναι αποτέλε-
σµα συστηµατικής προετοιµασίας ετών. 

Όπως αναφέρει ο εµπνευστής του προγράµµατος, 
πρόεδρος της ΕΑΣ Αγρινίου Θωµάς Κουτσουπιάς, 
οι προωθούµενες επενδύσεις θα καταστήσουν την 
Αιτωλοακαρνανία τον µεγάλο πρωταγωνιστή στη 
νέα ενεργειακή πολιτική της χώρας.

Η ανακοίνωση της ΕΑΣ Αγρινίου
Κατατέθηκε ο ολοκληρωµένος φάκελος στη Ρυθµι-

στική Αρχή Ενέργειας για την αδειοδότηση 34 έργων 
στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικής ισχύος 168Mw.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δηµιουρ-
γία συνθηκών που θα επιτρέψουν την ασφαλή και 
ουσιαστική αύξηση του εισοδήµατος των µελών της 
Ένωσης Αγρινίου και των παραγωγών του συνεταιρι-
σµού από ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία, αλλά και 
του συνόλου των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας.

Η πρωτοβουλία της Ένωσης αξιοποιεί τις δυνατότη-
τες που παρέχει το νέο θεσµικό πλαίσιο για την ενερ-
γειακή πολιτική της χώρας και αποτελεί τη συνέχεια 
της εξίσου µεγάλης προσπάθειας µε τα φωτοβολταϊκά.

Τις νέες της εργαστηριακές εγκαταστάσεις στη Λευ-
κωσία, που θα αποτελέσουν εφαλτήριο για τη στρα-
τηγική ανάπτυξη του οµίλου των εργαστηρίων στη 
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, εγκαινίασε 
στις 6 Ιουνίου η Agrolab RDS, παρουσία του Προέ-
δρου της ∆ηµοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, του Μα-
καριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστοµου 
Β’, του Αναπληρωτή Προέδρου του ∆ηµοκρατικού 
Συναγερµού Λευτέρη Χριστοφόρου, βουλευτών, 
δηµάρχων και πλήθος επιχειρηµατιών.

Η Agrolab RDS-Integrated Laboratory & Consultancy 
Solutions, είναι µέλος της Redestos-Efthymiadis 
Agrotechnology Group, ενός οµίλου µε πάνω από 
80 χρόνια ιστορίας στο χώρο της γεωργίας και συσ-

σωρευµένης εµπειρίας στην κάλυψη των αναγκών 
του αγρότη και του καταναλωτή, µέσα από ένα σύ-
νολο προϊόντων και υπηρεσιών, που αφορούν δη-
µόσια υγεία, τρόφιµα, νερό και περιβάλλον.

Το δίκτυο εργαστηριών της Agrolab RDS, µε τα 
κεντρικά της εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη και µε 
µονάδες σε Αθήνα, Βόλο, Βουλγαρία -τώρα και στην 
Κύπρο- πληροί όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις 
και διαπιστεύσεις ποιότητας εξυπηρετώντας σε ά-
ριστο βαθµό τις ανάγκες της αγοράς των χωρών 
της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Agrolab RDS συνεργάστηκε µε τον καταξιωµένο 
Όµιλο Εταιρειών M.S.C. Latouros Investments, που 
δραστηριοποιείται στη λατόµηση πάνω από 40 έτη.

Στρατηγική ανάπτυξη για την Agrolab RDS 
του Ευθυμιάδη με εφαλτήριο την Κύπρο

Ως 28 Σεπτεµβρίου η ΒΙΚΗ  
σε προστασία από πιστωτές 

Στις 28 Σεπτεµβρίου θα εκδικαστούν οι 
αιτήσεις που υπέβαλαν στο Πρωτοδικείο η 

ηπειρώτικη αλλαντοβιοµηχανία ΒΙΚΗ και η 
θυγατρική της εταιρεία ζωοτροφών LΑΚΥ. Μέχρι 
τότε, όπως έγινε γνωστό, οι εταιρείες θα είναι σε 
καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές. Οι 
εκπρόσωποι της Πειραιώς και της PQH προκρίνουν 
για τη ΒΙΚΗ καθεστώς ειδικής διαχείρισης και για 
τη LAKY το άρθρο 106 Β πτωχευτικού κώδικα. 

Exceptional βραβείο για Νηρέας 
στα Supply Chain Awards
Με την υψηλότατη διάκριση Exceptional Award 
των Supply Chain Awards 2018 στην κατηγορία 
του Πρωτογενούς Τοµέα για την Εφαρµογή και 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Internet of Things 
εφαρµογών και καινοτόµων πρακτικών όλων των 
κρίκων της παραγωγικής αλυσίδας βραβεύτηκε η 
Νηρέας. Η βράβευση στο κτήµα Αριάδνη στην 
Βαρυµπόµπη την Τρίτη 5 Ιουνίου.

Με γεύση Ζυθοποιίας Αταλάντης 
η συναυλία των Scorpions
Με την εζα Fine Lager και την εζα Premium 
Pilsener η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης 
υποστηρίζει τη συναυλία των Scorpions στις 16 
Ιουλίου στο Καλλιµάρµαρο. «Once in a Lifetime» 
οι θρυλικοί Σκορπιοί ενώνουν τις δυνάµεις τους µε 
την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε ένα κορυφαίο 
πολιτιστικό γεγονός. Οι µοναδικές µπίρες της ΕΖΑ 
δεν θα µπορούσαν να λείπουν από το πιο 
εντυπωσιακό µουσικό γεγονός του καλοκαιριού.

Εµπνευστής του 
προγράµµατος ο 
πρόεδρος της ΕΑΣ 
Αγρινίου Θωµάς 
Κουτσουπιάς.

Η Agrolab RDS είναι ένα 
εξειδικευµένο one-stop 

εργαστήριο ευρωπαϊκού 
επιπέδου, που προσφέρει 

στους πελάτες της 
προγράµµατα ελέγχου που 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

της κυπριακής και 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και 

όχι µόνο.

ΝΕΑ
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Στρατηγική 
αγορά η 
Ελλάδα για 
τη British 
American
Tobacco
«Η Ελλάδα είναι και θα 
παραµείνει στρατηγική 
αγορά για την British 
American Tobacco, παρά 
το γεµάτο προκλήσεις 
οικονοµικό περιβάλλον» 
επισηµαίνει ο πρόεδρος και 
διευθύνων της British 
American Tobacco Hellas, 
Χουάν Χοσέ Μάρκο.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, 
«χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αυτής της 
δέσµευσης ήταν η επιλογή 
της Ελλάδας από τον όµιλο 
για τη δηµιουργία ∆ιεθνούς 
∆ιαµετακοµιστικού 
Κέντρου, µια στρατηγική 
απόφαση µε πολλαπλά 
θετικά οφέλη για την 
κίνηση στο λιµάνι του 
Πειραιά και την ελληνική 
οικονοµία γενικότερα».
Παράλληλα, η εταιρεία 
συµβάλλει σηµαντικά στον 
κρατικό προϋπολογισµό, µε 
τους φόρους που 
καταβάλλει καθηµερινά και 
που έχουν ξεπεράσει τα 3 
δισ. ευρώ τα τελευταία 6 
χρόνια, ενώ είναι ένας από 
τους πιο σηµαντικούς 
αγοραστές των εξαιρετικής 
ποιότητας ελληνικών 
καπνών, αγοράζοντας 
ετησίως πάνω από το 20% 
των βασικών ποικιλιών και 
συµβάλλοντας σηµαντικά 
στη σταθερή στήριξη των 
Ελλήνων αγροτών.
Σύµφωνα µε τον 
επικεφαλής της BAT Hellas 
η εταιρεία παρακολουθεί 
τις εξελίξεις στον τοµέα 
της τεχνολογίας, σε 
συνδυασµό µε τις 
κοινωνικές αλλαγές.

Στροφή των ελληνικών εξαγωγι-
κών επιχειρήσεων και σε αγορές, 
πέραν των παραδοσιακών, όπου 
για την ώρα η παρουσία τους είναι 
αναιµική, ζήτησε ο νέος πρόεδρος 
του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορεί-
ου Ελλάδος, Γιώργος Κωνσταντό-
πουλος, υπογραµµίζοντας πως τα 
ελληνικά προϊόντα έχουν τα φόντα 
να σταθούν στα καλύτερα ράφια.

Με µεγάλη εµπειρία από τον κλά-
δο της επιτραπέζιας ελιάς, στον ο-
ποίο η εταιρεία Olympus που δια-
χειρίζεται µαζί µε τον αδελφό του 
Προκόπη Κωνσταντόπουλο διαδρα-
µατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο διε-

θνώς, ο νέος επικεφαλής των εξα-
γωγικών επιχειρήσεων της Βορείου 
Ελλάδος τόνισε πως οι προοπτικές 
του κλάδου είναι απεριόριστες, αρ-
κεί οι επιχειρήσεις να προσαρµο-
στούν στις προκλήσεις της νέας ε-
ποχής. «Τους πρώτους µήνες η ά-
νοδος των εξαγωγών διαµορφώ-
θηκε στο 12%, αλλά αυτή η αύξηση 
δεν µας ικανοποιεί, καθώς υπάρ-
χουν σκαµπανεβάσµατα. Σε πολ-
λές αγορές δεν είµαστε ακόµη µέ-
σα, στις αναδυόµενες λείπουµε ε-
ντελώς, ενώ σε δυνατές όπως η Ι-
απωνία το ισοζύγιο παραµένει αρ-
νητικό», σχολίασε.

Παγώνουν για την ώρα τα σχέδια 
των µετόχων της Chipita για εισα-
γωγή της εταιρείας στην Κύρια Α-
γορά του Χρηµατιστηρίου του Λον-
δίνου, µε δηµόσια προσφορά νέων 
και υφιστάµενων µετοχών καθώς 
συνεχίζονται οι συζητήσεις µε τη 
Mondelez, η οποία ενδιαφέρεται να 
εξαγοράσει τον εγχώριο όµιλο. Αυτό 
επιβεβαίωσε ο Σπ. Θεοδωρόπουλος 
στο περιθώριο της γενικής συνέλευ-
σης της Νίκας, διαψεύδοντας ωστό-
σο τη συνέχιση των συζητήσεων µε 
τη Mondelez. Παράλληλα, άφησε α-
νοιχτό το ενδεχόµενο, αν τεθεί σε ει-
δική εκκαθάριση η αλλαντοβιοµη-
χανία ΒΙΚΗ, να εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον για την απόκτησή της.

Σύµφωνα µε τις  πληροφορίες, η 
Mondelez έχει επανέλθει µε βελτι-
ωµένη προσφορά για την απόκτηση 
του 100% της Chipita, η οποία δεν 
φαίνεται να έχει γίνει αποδεκτή α-
πό τους µετόχους της τελευταίας. 

Αναζητούν νέες αγορές οι 
εξαγωγείς Βορείου Ελλάδας

Καθυστερεί 
το Λονδίνο,
προχωρά με 
Mondelez

Εµπορικό πλεόνασµα 21 δις σε προϊόντα αγροδιατροφής
Το 2017 οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθαν σε 138 δισ. ευρώ, 
σύµφωνα µε έκθεση της Κοµισιόν. Με την αξία του εµπορίου αγροδιατροφικών 
προϊόντων να αγγίζει τα 255 δισ. ευρώ το 2017, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιβεβαιώνει τη θέση της ως του µεγαλύτερου εξαγωγέα-εισαγωγέα στον 
κόσµο. Το 2017 οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθαν σε 138 
δισ. ευρώ, σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 5,1%, µε την αξία των εισαγωγών να 
διαµορφώνεται στα 117 δισ. ευρώ, εµφανίζοντας καθαρό εµπορικό πλεόνασµα 
ύψους 21 δισ. ευρώ, βάσει της ετήσιας έκθεσης, που δηµοσιεύτηκε 7 Ιουνίου.

Η Chipita έκλεισε τη χρήση 
2017 µε EBITDA περίπου 70 

εκατ. ευρώ, όπως αναφέρθηκε 
στην τελευταία παρουσίαση 

σε αναλυτές που διεξήχθη στο 
Βουκουρέστι, ενώ ο δανεισµός 
της ανέρχεται σε περίπου 200 

εκατ. ευρώ.

Τα έργα χωρίζονται 
σε δύο ενεργειακές 
ζώνες και 
κατανέµονται 
σε όλο το νοµό 
Αιτωλοακαρνανίας 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΕ

138
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2017

427
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

2017

117
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

21
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΑΞΙΑ ΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

5,1% ΕΤΗΣΙΑ
ΑΥΞΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

7,5%

ΑΛΥΣΙ∆Α 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

3,7%
 ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
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ΤOY  ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Πολλές φορές η ανάγκη είναι αυτή 
που καθορίζει την αγορά. Όταν ό-
µως αυτή η ανάγκη συνοδεύεται α-
πό την παράδοση ενός τόπου και µια 
ποιοτική πρώτη ύλη το αποτέλεσµα 
είναι µοναδικό. Ο λόγος για το εξαι-
ρετικής ποιότητας γίδινο τυρί του Α-
γροτικού Συνεταιρισµού Καλαβρύ-
των που µπορεί να µην είναι τόσο 
γνωστό όσο η φέτα του, όµως µέσα 
σε µια δεκαετία κατάφερε να εκτινά-
ξει το µερίδιό του στα 55.000 δοχεία. 

Αν και το γίδινο τυρί των Καλα-
βρύτων ξεκίνησε να παράγεται την 
περίοδο που τα πρόβατα ελάττωναν 
την παραγωγή τους και οι αίγες την 
αύξαναν (Γενάρη µε Ιούλιο), ως µια 
προσπάθεια του συνεταιριστικού τυ-
ροκοµείου να παράγει προϊόν τους 
«νεκρούς» για τη φέτα µήνες, σή-
µερα αποτελεί από µόνο του ένα ι-
σχυρό brand name και πωλείται σε 
450 σηµεία σε όλη τη χώρα µέσα α-
πό την αποκλειστική συνεργασία 
της οργάνωσης µε τον Σκλαβενίτη. 

«Τα πρόβατα ξεκινούν να δίνουν 
γάλα τον Οκτώβριο και σιγά-σιγά η 
παραγωγή ανεβαίνει. Τον Ιανουά-
ριο εµφανίζεται για πρώτη φορά το 
γίδινο το οποίο φτάνει στο φουλ της 
παραγωγής του το Μάιο. Τότε αρχί-
ζει να πέφτει το πρόβειο. Μέχρι και 
τον Ιούλιο λοιπόν έχεις περισσότε-
ρο γίδινο γάλα και λιγότερο πρό-

βειο. Από το γεγονός αυτό προέκυ-
ψε η ανάγκη -αφού και το τυροκο-
µείο ήταν ανοιχτό- να δηµιουργή-
σουµε ένα τυρί. Αποφασίσαµε λοι-
πόν να φτιάξουµε το δικό µας 100% 
γίδινο τυρί από ντόπιο γάλα», εξη-
γεί στην Agrenda ο διευθυντής της 
ΕΑΣ Καλαβρύτων Θανάσης Παπα-
δόπουλος. Ο ίδιος προσθέτει ότι «η 
παραγωγή του γίδινου τυριού µας 
ξεκίνησε πριν από περίπου 10 χρό-
νια. Βεβαίως ο τόπος µας είχε µια 
παράδοση σε αυτό. Το γίδινο τυρί 
έχει ξεχωριστή γεύση, έντονη µυ-
ρωδιά κατσικίσιου γάλακτος και ό-
πως λένε και οι διατροφολόγοι είναι 
πιο υγιεινό ακόµα και από τη φέτα».  

Ειδικότερα έρευνες διατροφολό-
γων αναφέρουν ότι το κατσικίσιο 
γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊό-
ντα που παράγονται από αυτό απο-
τελούν σηµαντικό µέσο πρόσληψης 
πολλών θρεπτικών συστατικών, που 
συµβάλλουν σε µια υγιεινή και ισορ-
ροπηµένη διατροφή, σε όλα τα στά-
δια της ζωής επειδή περιέχουν ένα 
ευρύ φάσµα θρεπτικών στοιχείων, 
όπως πρωτεΐνες υψηλής βιολογι-
κής αξίας, ασβέστιο, άλλα θρεπτικά 
στοιχεία, βιταµίνες, λιπαρά οξέα κ.α. 

Η διαφοροποίηση των συστατικών 
µεταξύ του ίδιου αλλά και των δια-
φόρων ειδών γάλακτος µπορεί να 
είναι τόσο ποσοτική  όσο και ποιο-
τική. Να σηµειωθεί ότι η σύσταση 
του κατσικίσιου γάλακτος παρου-
σιάζει µεγάλη παραλλακτικότητα 

που εξαρτάται από πολλούς παρά-
γοντες, (διατροφή, γαλακτική περί-
οδος, φυλές  κ.α.). Επιπλέον εκτός 
των βασικών χαρακτηριστικών του 
µια σειρά από δευτερεύοντα συστατι-
κά, καθοριστικά για τη διαφοροποί-
ηση του, διαµορφώνουν τα ιδιαίτε-
ρα φυσικοχηµικά, τεχνολογικά χα-
ρακτηριστικά, καθώς και τη  θρεπτι-
κή και βιολογική αξία του. 

Οι διατροφικές ιδιότητες του κα-
τσικίσιου γάλακτος δεν οφείλονται 
µόνο στις πρωτεΐνες ή στα ανόργα-
να στοιχεία του, αλλά στη δοµή και 
στη σύσταση του λίπους του γάλα-
κτος (προφίλ λιπαρών οξέων). Στα 
τελευταία εντοπίζονται και οι µεγα-
λύτερες διαφορές µεταξύ κατσικίσιου 
και αγελαδινού γάλακτος.

Υπερτερεί του αγελαδινού
Το ποσοστό των λιποσφαιρίων 

του λίπους του κατσικίσιου γάλα-
κτος µε διάµετρο µικρότερη των 
3µm είναι µεγαλύτερο συγκρινό-

µενο µε το αγελαδινό  γάλα. Το 
µικρότερο µέγεθος των λιποσφαι-
ρίων καθώς και η έλλειψη αγλου-
τινίνης από τη µεµβράνη των, στε-
ρεί στο γάλα την ικανότητα φυσι-
κής αποκορύφωσης (συγκέντρωση 
λίπους στην επιφάνειά του), µε α-
ποτέλεσµα να είναι «φυσικώς» ο-
µογενοποιηµένο. 

Οι διαφορές στο προφίλ των λι-
παρών οξέων εντοπίζονται κυρίως 
στα µικρής και µεσαίας αλυσίδας 
λιπαρά οξέα, τα οποία  βρίσκονται 
σε αυξηµένη συγκέντρωση στο κα-
τσικίσιο γάλα. Συγκεκριµένα το  λί-
πος του κατσικίσιου γάλακτος πε-
ριέχει  35% λιπαρά οξέα µέσης α-
λύσου (C6:0-C14:0) σε σύγκριση 
µε το λίπος αγελαδινού γάλακτος 
που ανέρχετα στο 17%. Το ποσο-
στό των τριών από αυτά: καπροϊ-
κό (C6), καπρυλικό (C8:0), καπρι-
κό (C10:0), κυµαίνεται στο 15%, έ-
ναντι µόνο 5% των αντιστοίχων του 
λίπους γάλακτος αγελάδας.

Στο µικρό µέγεθος των λιποσφαιρίων οφείλεται το λευκό του χρώµα. Το γίδινο τυρί της Ένωσης Καλαβρύτων φτιάχνεται 100% από ντόπιο γάλα των παραγωγών της περιοχής.

«Η παραγωγή του γίδινου τυριού µας ξεκίνησε πριν από περίπου 
10 χρόνια. Έχει ξεχωριστή γεύση, έντονη µυρωδιά κατσικίσιου 
γάλακτος», εξηγεί ο διευθυντής της ΕΑΣ Θανάσης Παπαδόπουλος. 

Η ανάγκη γέννησε 
ένα ισχυρό brand
στο γίδινο τυρί

 Μέσα σε μια διετία εκτοξεύτηκε στα 55.000 δοχεία 
το προϊόν του αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

Ρυθµιστής
Στην καλύτερη πεπτικότητα 

συµβάλλουν και άλλες 
ιδιότητες του κατσικίσιου 
γάλακτος, όπως η µεγάλη 
ρυθµιστική του ικανότητα 

Λίπος γάλακτος
Οι διατροφικές ιδιότητες 
του κατσικίσιου γάλακτος 
οφείλονται και στη δοµή 

και τη σύσταση του 
λίπους του γάλακτος
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∆ιαγραφή και µη προκήρυξη πέντε 
µέτρων, πρόσθετη εθνική χρηµατο-
δότηση 314 εκατ. ευρώ για την εξι-
σωτική αποζηµίωση 2018-2020 και 
προσθαφαιρέσεις πόρων για να πλη-
ρωθούν παλιά Βιολογικά και οι επι-
λαχόντες νέοι αγρότες, περιλαµβάνει 
η πρόταση τροποποίησης των Προ-
γραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Τα µέτρα που διαγράφονται
Όπως φαίνεται έχει «στεγνώσει» ο 
κοινοτικός προϋπολογισµός των δι-
αρθρωτικών προγραµµάτων οπότε 
για να καλυφθούν οι δικαιούχοι της 
εξισωτικής θα πρέπει να βγει χρήµα 
από τα κρατικά ταµεία ενώ για εξα-
σφάλιση επιπλέον κοινοτικών πό-
ρων οι υπεύθυνοι προτείνουν την 
διαγραφή των Μέτρων: 

 Μέτρο 4.3.2 «Αναδασµοί», εξοι-
κονόµηση 13,3 εκατ. ευρώ.

 Μέτρο 6.2 «Εκκίνηση µη γεωρ-
γικής επιχειρηµατικής δραστηριό-
τητας στις αγροτικές περιοχές». Οι 
αρχές λένε ότι αντίστοιχες δράσεις 
προσφέρει ήδη το ΕΣΠΑ και θα προ-
σφέρει και το Leader. Εξοικονοµού-
νται 40 εκατ. ευρώ.

 Μέτρο 10.1.06 «∆ιαχείριση φυτι-
κών υπολειµµάτων των κλαδεµάτων 
στην ελαιοκαλλιέργεια» λόγω παρέµ-
βασης του Μπενάκειου Φυτοπαθαλο-
γικού Ινστιτούτου (43,1 εκατ. ευρώ).

 Μέτρο 4.4.4 «Θρυµµατιστής κλα-
δεµάτων για τις ελαιοκαλλιέργειες» 
(899.786 ευρώ)

 Μέτρο 14 «Καλή µεταχείριση των 
ζώων»  (10 εκατ. ευρώ).

Το καλεντάρι των προκηρύξεων
Τώρα, αναφορικά µε τον προγραµ-

µατισµό των προκηρύξεων, µέσα στον 
Ιούνιο προβλέπεται να βγουν στον α-
έρα: Σπάνιες Φυλές, Αµπελώνας Άµ-
φισσας, Εναλλακτική Ζιζανιοκτονία 
Ορυζώνων και Κοµφούζιο (αναλυτι-
κός πίνακας σελ 28-29).

Όσον αφορά το µέτρο 6.3 για την 
ενίσχυση µικρών εκµεταλλεύσεων 
(14.000 ευρώ ανά δικαιούχο) αυξή-
θηκε ο κοινοτικό προϋπολογισµός 
κατά 33 εκατ. ευρώ από τη διαγρα-
φή άλλων µέτρων.

Παράλληλα τελείως εκτός προϋ-
πολογισµού βγήκαν τα προγράµµα-
τα Μεταποίησης καθώς οι αρχές δεν 

εκτίµησαν σωστά το ύψος των επεν-
δυτικών σχεδίων, οπότε µε βάσει τα 
όσα αναφέρει το έγγραφο της 3ης 
Τροποποίησης, επαναπροσδιορίζο-
νται στα 250 τα επενδυτικά σχέδια 
που θα καλύψει το πρόγραµµα. Θυ-
µίζουµε εδώ ότι 542 είναι ο συνολι-
κός αριθµός των αιτήσεων.

Όλα τα παραπάνω µαρτυρούν πως 
όταν και αν έρθει η ώρα να ζητηθούν 
κι άλλα λεφτά για τα Σχέδια Βελτίω-
σης, τα περιθώρια ανακατανοµών µε-
ταξύ Μέτρων στενεύουν επικίνδυνα 
εκτός αν «θυσιαστούν» οι µπλεγµέ-
νες στα δασαρχεία, δράσεις και µέ-
τρα δασικών προγραµµάτων ενωσι-
ακής συµµετοχής 226 εκατ. ευρώ. 

Η τρίτη κατά σειρά πρόταση τροπο-
ποίησης θα παρουσιαστεί κατά την 
5η Επιτροπή Παρακολούθησης των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 
22 Ιουνίου, στη Χαλκίδα.

Κρατικό χρήμα αλλιώς 
δεν βγαίνει εξισωτική, 
«έπνιξαν» πέντε μέτρα 
Γράψε-σβήσε για να πληρωθούν επιλαχόντες νέοι αγρότες, παλιοί 
βιολογικών και να τρέξει το μέτρο ενίσχυσης μικρών εκμεταλλεύσεων 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

NΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ

ΝΕΟΙ 
ΑΓΡΟΤΕΣ

ΜΙΚΡEΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΠΑΝΙΕΣ
ΦΥΛΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΤΑ

ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

273.819.590

303.790.965

27.962.775

48.931.778

22.000.000
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55.629.243

600.000.000

626.297.763
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Διαγραφή πέντε μέτρων  
για λεφτά σε Βιολογικά, 
Νέους και πριμ Μικρών 
Αντλήθηκαν 105 εκατ. από ευζωία, διαχείριση ελαιοκλαδεμάτων, αγορά 
θρυμματιστή, ίδρυση μη αγροτικών επιχειρήσεων και αναδάσωση

Το πριµ θρυµµατισµού ελαιοκλάδων, 
η ενίσχυση ίδρυσης επιχειρήσεων για 
µέλη αγροτικών νοικοκυριών και η 
δράση βελτίωσης σταβλικών εγκατα-
στάσεων (ευζωία) διαγράφονται µε-
ταξύ άλλων µέτρων και δεν θα προ-
κηρυχθούν ώστε να εξοικονοµηθούν 
κονδύλια κοντά στα 105 εκατ. ευρώ. 
Τα χρήµατα αυτά θα πάνε για την κά-
λυψη αναγκών των µέτρων:

Μ6.1 Νέων Αγροτών (συν 29.971.375 
ευρώ): Θα καλύψουν τους επιλαχόντες. 

Μ11 Βιολογικής Γεωργίας (συν 
25.422.765 ευρώ): Προτείνεται αύξη-
ση της κατανοµής των πόρων λόγω 
της αύξησης των ανειληµµένων υπο-
χρεώσεων (δικαιωµένες ενστάσεις) του 
Προγράµµατος αλλά και κάλυψη των 
νέων προκηρύξεων, κυρίως για την βι-
ολογική κτηνοτροφία.

Μ6.3 Ενίσχυσης µικρών αγροτι-
κών εκµεταλλεύσεων (συν 33.629.243 
ευρώ): Θα ενισχυθεί η στήριξη των µι-
κρών µε πριµ 14.000 ευρώ (Μέτρο 6.3) 
καθώς υπάρχει τάση µείωσης του α-
γροτικού εισοδήµατος από το 2010 
έως το 2013 κατά περίπου 10.000 ευ-
ρώ για την κατηγορία µε οικονοµικό 
µέγεθος εκµετάλλευσης 4.000-7.999 
τυπική απόδοση.

Μ10.1.9 Σπάνιες φυλές (συν 
20.000.000 ευρώ): Απαιτήθηκαν πε-
ραιτέρω πόροι για να καλύψουν την 
αύξηση των περιοχών παρέµβασης 
της δράσης.

Μέτρα που διαγράφονται
Μ4.3.2 «Αναδασµοί» (19.088.545 

ευρώ). ∆ιατηρούνται µόνο οι πόροι 
για την ολοκλήρωση των ανειληµµέ-
νων υποχρεώσεων (5.759.302 ευρώ). 

Μ6.2 «Εκκίνηση µη γεωργικής 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
στις αγροτικές περιοχές» (40.000.000 
ευρώ). Αντίστοιχες δράσεις ενισχύο-
νται µέσω του ΕΣΠΑ και γενικότερα 
ο τοµέας της διαφοροποίησης σε µη 
γεωργική δραστηριότητα ενισχύεται 
επαρκώς και µέσω των προγραµµά-
των LEADER. 

Μ10.1.06 «∆ιαχείριση φυτικών 
υπολειµµάτων των κλαδεµάτων 
στην ελαιοκαλλιέργεια» (43.152.000 
ευρώ), λόγω της σχετικής γνωµοδότη-
σης από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογι-
κό Ινστιτούτο, στην οποία επισηµαίνε-
ται ότι η εφαρµογή της καλλιεργητι-
κής πρακτικής που περιγράφεται στη 
δράση δύναται να συµβάλλει α) στη 
διατήρηση και δυνητικά αύξηση των 
πηγών πρωτογενούς µολύσµατος των 
µυκήτων που προσβάλουν το ξύλο ή 
τους µίσχους και τα ελάσµατα των φύ-
λων εντός του ελαιώνα και β) στη δι-
ασπορά των µολυσµάτων µε τη βοή-
θεια του ανέµου, των σταγονιδίων της 
βροχής και των γεωργικών µηχανηµά-
των, συµπεριλαµβανοµένων των µηχα-
νηµάτων θρυµµατισµού, τόσο σε  γει-
τονικά δέντρα εντός του ελαιώνα όσο 
και σε γειτονικούς ελαιώνες.

Ως συνέπεια της διαγραφής της προ-
αναφερόµενης δράσης διαγράφεται 
και η δράση Μ4.4.4 «Θρυµµατιστής 
κλαδεµάτων για τις ελαιοκαλλιέρ-
γειες» (899.786 ευρώ).

Μ14 «Καλή µεταχείριση των ζώ-
ων», στο οποίο αρχικά έχουν κατανεµη-
θεί 10 εκ. ευρώ. Για την εφαρµογή του 
µέτρου υπάρχει νοµικό κενό που σχε-
τίζεται µε τους κτηνιάτρους εκτροφής 
(εκκρεµεί στο Συµβούλιο της Επικρα-
τείας (ΣτΕ) η κρίση της συνταγµατικό-
τητας ή µη της θεσµοθέτησης του Κτη-
νιάτρου Εκτροφής).

Αναγκαίες κρίθηκαν οι 
ανακατανοµές για την κάλυψη 
υποχρεώσεων άλλων µέτρων.

Ευζωία
Το Μέτρο της Καλής 

µεταχείρισης των ζώων 
δεν θα προκηρυχθεί λένε 
οι αρχές λόγω νοµικού 
κενού που σχετίζεται µε 

τη συνταγµατικότητα 
της θεσµοθέτησης του 
Κτηνιάτρου Εκτροφή 

Μέτρο πιστοποίησης
Η πρόσκληση του µέτρου 3.1 
«Στήριξη για νέα συµµετοχή 

σε συστήµατα ποιότητας» 
αναµένεται να εκδοθεί 
εντός του Σεπτεµβρίου 

2018

Περισσότεροι κατά 20 εκατ. ευρώ 
φτάνοντας τα 38 εκατ. ευρώ δηµό-
σια δαπάνη θα είναι οι κοινοτικοί 
πόροι για τις ανάγκες του Μέτρου 
των Σπάνιων Φυλών, που σύµφω-
να µε το χρονοδιάγραµµα των προ-
κηρύξεων θα βγει στον αέρα άµε-
σα (αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 18). 

Παράλληλα, όπως φαίνεται στο 
επίσηµο καλεντάρι (πίνακας πάνω) 
που θα δώσει στη δηµοσιότητα η γε-
νική γραµµατεία στις 22 Ιουνίου, α-
ναφέρεται ότι εντός του µήνα προ-
κηρύσσονται επίσης:

 Μ10.1.08 Κοµφούζιο: Ενίσχυ-
ση 38,7 ανά στρέµµα ετησίως για τα 
πρώτα έτη εφαρµογής και στα 45,4 
ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα 
τελευταία τρία έτη εφαρµογής, για 
ροδακινιές, νεκταρινιές και βερι-
κοκιές. Στα 54,2 ευρώ ανά στρέµ-
µα ετησίως για τα πρώτα τρία έτη ε-
φαρµογής και στα 62,7 ανά στρέµ-
µα ετησίως για τα τελευταία δύο έ-

τη εφαρµογής, για µηλιές, αχλα-
διές και κυδωνιές. 

 Μ10.1.07 Εναλλακτική Καταπο-
λέµηση Ζιζανίων Ορυζώνων (ΦΕΚ 
1037/Β’/2018). Ύψος ενίσχυσης 
21 ευρώ το στρέµµα.

 Μ10.1.02 «Προστασία παραδο-
σιακού ελαιώνα Άµφισσας» (ΦΕΚ 
3256/Β’/2018): Ενίσχυση 58 ευρώ 
ανά στρέµµα ετησίως, όταν ο ελαι-
ώνας έχει αναχώµατα (τράφια) και 
54,7 ευρώ, όταν δεν έχει.

Τον Ιούνιο η προκήρυξη για Κομφούζιο, 
Ελαιώνες Άμφισσας, Αυτόχθονες Φυλές

∆ΡΑΣΗ
ΜΕΤΡΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 10

10.1.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 2017 ΙΟΥΝΙΟΣ | 2018

10.1.7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΥΖΩΝΕΣΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2018 ΙΟΥΝΙΟΣ | 2018

10.1.8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙ∆ΟΠΤΕΡΩΝ �ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ� 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2017 ΙΟΥΝΙΟΣ | 2018

10.1.9 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2018 ΙΟΥΝΙΟΣ | 2018

10.1.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆ΑΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 2017 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 2018

10.1.10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ � 

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ | 2018 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 2018

10.1.3 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Ν. ΘΗΡΑΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 2017 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 2018

10.2.2 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ � 

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ | 2018 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 2018

10.1.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΜΑΡΤΙΟΣ | 2019 ΙΟΥΝΙΟΣ | 2019

10.1.11 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝΜΑΡΤΙΟΣ | 2019 ΙΟΥΝΙΟΣ | 2019

ΕΚ∆ΟΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
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Εισροή 314,5 εκατ. ευρώ από εθνι-
κή κονδύλια για τα έτη δεσµεύσε-
ων 2018-2020 της εξισωτικής α-
ποζηµίωσης ζητάνε οι διαχειριστι-
κές αρχές, ώστε να µπορέσουν να 
πληρωθούν οι δικαιούχοι. 

Γίνεται έτσι ξεκάθαρο πως τα 
περιθώρια µόχλευσης κοινοτικών 
πόρων έχουν εξαντληθεί τελείως 
και εφόσον δεν υπάρχει χρήµα 
για την κάλυψη ενός «εύκολου» 
µέτρου όπως της εξισωτικής, όλα 
δείχνουν ότι οι επενδυτικές δρά-
σεις σαν τα Σχέδια Βελτίωσης θα 
κινηθούν µε τα λεφτά που έχουν. 
Εφόσον βέδαια δεν υπάρξει δια-
γραφή κι άλλων µέτρων (βλέπε 
σελ. 27) όπως είναι τα δασικά (Μέ-
τρο 8) των 226 εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται πως η πρόταση αύ-
ξησης των χρηµάτων της εξισωτικής 
έγινε καταρχάς αποδεκτή και τώ-
ρα µένει να ανακοινωθεί στην Επι-
τροπή Παρακολούθησης στη Χαλ-
κίδα στις 22 Ιουνίου. Αναλυτικά:

Ενεργοποίηση κεφ. 12 
Πρόσθετη Εθνική 
χρηµατοδότηση

Για να καλυφθούν οι απαιτήσεις 
των προκηρύξεων των ετών εφαρµο-
γής 2018, 2019 και 2020, µε τα 
σηµερινά δεδοµένα (υφιστάµενοι 
βοσκότοποι, µειονεκτικές περιοχές 
πριν τη νέα οριοθέτηση) θα πρέπει 
να αυξηθεί ο προϋπολογισµός του 
µέτρου κατά 314,5 εκ. ευρώ, εί-
τε µεταφέροντας πόρους από άλ-
λα µέτρα του Προγράµµατος, είτε 
από πρόσθετη εθνική χρηµατοδό-
τηση, βάσει του άρθρου 82 καν. 
(ΕΕ) 1305/2013.

Η δυνατότητα αύξησης του προ-
ϋπολογισµού του µέτρου από την 
ισχύουσα κατανοµή του ΕΓΤΑΑ στο 
ΠΑΑ 2014-2020, µεταφέροντας 
πόρους από άλλα µέτρα του Προ-
γράµµατος, δεν κρίνεται σκόπιµη 
τη δεδοµένη στιγµή, λόγω του ότι 

τα µέχρι σήµερα ενεργοποιηµένα 
µέτρα/δράσεις του ΠΑΑ παρουσι-
άζουν αυξηµένη ζήτηση, η οποία 
υπερκαλύπτει κατά πολύ τους κα-
τανεµηµένους πόρους σε αυτά. Συ-
νεπώς µε την υφιστάµενη χρηµα-
τοδοτική κατάσταση του µέτρου υ-
πάρχει άµεσος κίνδυνος να διακο-
πεί η παροχή ενίσχυσης σε χιλιά-
δες ενεργούς αγρότες που λαµβά-
νουν στήριξη µέσω του Μ13 και 
µε τον τρόπο αυτό να δηµιουργη-
θεί αντικίνητρο για την εγκατάλει-
ψη της γεωργικής δραστηριότητας 
στις περιοχές αυτές.

Για το λόγο αυτό διερευνήθηκε 
και έγινε αποδεκτή η δυνατότητα 
παροχής πρόσθετης εθνικής χρηµα-
τοδότησης ύψους 314,5 εκ. ευρώ, 
πόροι οι οποίοι θα καλύψουν τις 
πληρωµές του Μ13 έως το 2020.

Επισηµαίνεται ότι µε την παρού-
σα πρόταση [...] απλώς καλύπτεται 
η συνέχιση των ενισχύσεων µέσω 
του Μ13 και για τα έτη εφαρµο-
γής 2018, 2019 και 2020, µε τα ί-
δια κριτήρια που περιλαµβάνονται 
στο συγχρηµατοδοτούµενο τµήµα 
του Μ13 και είναι σύµφωνα µε το 
άρθρο 31 και 32 καν. 1305/2013, 
όπως αυτός ισχύει.

Από εθνικούς πόρους 
314 εκατ. για εξισωτική

Γίνεται σαφές ότι τα περιθώρια µόχλευσης κοινοτικών πόρων έχουν 
εξαντληθεί, δράσεις όπως τα Σχέδια θα κινηθουν µε λεφτά που υπάρχουν.

Σχήμα
Το νέο χρηµατοδοτικό σχήµα 
όπως διαµορφώνεται στην 
εξισωτική αποζηµίωση:
2018: Κοινοτικά κονδύλια 
133.535.931 ευρώ, Εθνικά 
104.833.333 ευρώ.
2019: Κοινοτικά κονδύλια 
132.437.931 ευρώ, Εθνικά 
104.833.333 ευρώ.
2020: Κοινοτικά κονδύλια 
131.340.931 ευρώ, Εθνικά 
104.833.333 ευρώ. 

2018
Συνολικά 238 εκατ. ευρώ 
έχουν δεσµευθεί για τις 
πληρωµές της εξισωτικής 
αποζηµίωσης όσον αφορά το 
έτος δεσµεύσεων 2018. Η 
εισροή εθνικών κονδυλίων 
κρίθηκε απαραίτητη για να 
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή 
των δικαιούχων.

Ίδιες εκτάσεις
Με την παρούσα 

πρόταση τροποποίησης 
της εξισωτικής δεν 

πραγµατοποιείται αύξηση 
των εκτάσεων που 

βρίσκονται σε περιοχές 
που χαρακτηρίζονται από 

φυσικά ή άλλα µειονε-
κτήµατα

Μέτρο πιστοποίησης
Η πρόσκληση του µέτρου 3.1 
«Στήριξη για νέα συµµετοχή 

σε συστήµατα ποιότητας» 
αναµένεται να εκδοθεί 
εντός του Σεπτεµβρίου 

2018

τη εφαρµογής, για µηλιές, αχλα-
διές και κυδωνιές. 

 Μ10.1.07 Εναλλακτική Καταπο-
λέµηση Ζιζανίων Ορυζώνων (ΦΕΚ 
1037/Β’/2018). Ύψος ενίσχυσης 
21 ευρώ το στρέµµα.

 Μ10.1.02 «Προστασία παραδο-
σιακού ελαιώνα Άµφισσας» (ΦΕΚ 
3256/Β’/2018): Ενίσχυση 58 ευρώ 
ανά στρέµµα ετησίως, όταν ο ελαι-
ώνας έχει αναχώµατα (τράφια) και 
54,7 ευρώ, όταν δεν έχει.

Μέτρο ενίσχυσης µικρών 
εκµεταλλεύσεων και Leader

Πέρα από τα αγροπεριβαλλοντι-
κά προγράµµατα, οι αρχές δεν δε-
σµεύονται στο έγγραφο «Αναλυτι-
κή Παρουσίαση της Πορείας Υλο-
ποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014-
2020» µε σαφή ηµεροµηνία για 
άλλες δράσεις όπως τα Leader (ι-
διωτικές επενδύσεις), ή για το Μέ-
τρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµε-
ταλλεύσων».

Με βάση τώρα αν θα είναι έτοιµα 
τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, 
οι αρχές στοχεύουν να έχουν προ-
κηρύξει έως τον Ιούνιο του 2019, 
δύο προγράµµατα για τη βελτίω-
ση των βοσκοτόπων: Το Μ10.1.05 
για εκ περιτροπής βόσκηση και α-
ναχλόαση των υποβαθµισµένων 
βοσκότοπων µε ενίσχυση 5 ευρώ 
το στρέµµα, και το Μ10.1.11 που 
προσφέρει πριµ στους µετακινού-
µενους κτηνοτρόφους.

Τον Ιούνιο η προκήρυξη για Κομφούζιο, 
Ελαιώνες Άμφισσας, Αυτόχθονες Φυλές

Ενίσχυση φύτευσης 
τοπικών ποικιλιών
Ακόµα ένα µέτρο προς 
προκήρυξη που βρίσκεται 
στο χρονοδιάγραµµα των 
αρχών είναι το Μ10.1.10 
«Προστασία τοπικών 
αβελτίωτων ποικιλιών 
που κινδυνεύουν από 
γενετική διάβρωση». 
Πρόκειται ουσιαστικά για 
το αντίστοιχο των 
«σπάνιων φυλών» αλλά 
για τη φυτική παραγωγή, 
πριµοδοτώντας τους 
αγρότες που θα βάλουν 
στο χωράφι τους τοπικές 
ποικιλίες και θεωρητικά 
µε αυτόν τον τρόπο 
ισοφαρίζεται η απώλεια 
εισοδήµατος. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα ποσά 
ενίσχυσης ανά στρέµµα: 
36,7 ευρώ για σιτηρά, 
52,4 ευρώ για ψυχανθή 
και 62,1 ευρώ για ελιές. 
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10.1.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 2017 ΙΟΥΝΙΟΣ | 2018

10.1.7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΥΖΩΝΕΣΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2018 ΙΟΥΝΙΟΣ | 2018

10.1.8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙ∆ΟΠΤΕΡΩΝ �ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ� 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2017 ΙΟΥΝΙΟΣ | 2018

10.1.9 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2018 ΙΟΥΝΙΟΣ | 2018

10.1.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆ΑΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 2017 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 2018

10.1.10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ � 

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ | 2018 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 2018

10.1.3 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Ν. ΘΗΡΑΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 2017 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 2018

10.2.2 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ � 

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ | 2018 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 2018

10.1.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΜΑΡΤΙΟΣ | 2019 ΙΟΥΝΙΟΣ | 2019

10.1.11 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝΜΑΡΤΙΟΣ | 2019 ΙΟΥΝΙΟΣ | 2019

ΕΚ∆ΟΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΤΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ

ΕΓΤΑΑ
�ΕΥΡΩ�

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι 
�ΕΥΡΩ�

ΕΘΝΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

�ΕΥΡΩ�

ΝΕΟ ΧΡΗΜΑ�
ΤΟ∆ΟΤΙΚΟ 

ΣΧΗΜΑ �ΕΥΡΩ�

Έως 2017 351.475.461 201.212.000 0 552.687.416

2018

104.198.793

98.804.000

314.500.000 711.817.7932019 97.706.000

2020 96.609.000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 455.674.209 494.331.000 314.500.000    1,26 δις
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Μόλις για 250 από τις 542 αιτήσεις 
των δράσεων της Μεταποίησης (Μ4.2.1 
και Μ4.2.2) φτάνουν τα χρήµατα όπως 
παραδέχονται οι αρχές στο έγγρα-
φό της 3ης τροποποίησης, καθώς εί-
χαν υποεκτιµήσει το ύψος των επεν-
δυτικών σχεδίων που κατά µέσο όρο 
ο προϋπολογισµός τους ξεπερνά τα 
1,1 εκατ. ευρώ. 

Αυτό αναφέρεται στο πλαίσιο επί-
δοσης των προγραµµάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, στο οποίο έγιναν και ορι-
σµένα «µαγειρέµατα» προκειµένου 
να ξεκλειδωθούν τα 253.437.645 ευ-
ρώ, που αποτελούν το λεγόµενο «α-
ποθεµατικό επίδοσης». ∆ηλαδή πο-
λύ απλά, πειράζονται ορισµένοι δεί-
κτες ώστε η χώρα µας να περάσει τον 
έλεγχο της ΕΕ και να µην υπάρξει πα-
ρακράτηση χρηµάτων. 

Αναλυτικά στην 3η τροποποίηση 
καταγράφονται τα εξής:

Σχετικά µε τα νέα έργα της τρέχουσας 
περιόδου 2014-2020 (δράσεις Μ4.2.1, 
Μ4.2.2 και Μ4.2.3) υπολογίστηκαν πε-
ρίπου 400 έργα. 

Ο αριθµός των νέων έργων είχε υπε-
ρεκτιµηθεί εξαιτίας λανθασµένων αρ-
χικά υποθέσεων σχετικά µε την παρα-
δοχή ως προς το µέσο όρο προϋπολο-
γισµού ανά έργο και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να γίνει καλύτερη παραδοχή 
ως προς αυτό. Η παραδοχή του µέσου 
όρου του συνολικού προϋπολογισµού 
έγινε βάσει των δεδοµένων των απο-
τελεσµάτων των προκηρύξεων του α-
ντίστοιχου µέτρου της περιόδου 2007-
2013, όπου διαπιστώθηκε µια τάση για 
υλοποίηση έργων αρκετά µικρότερου 
συνολικού προϋπολογισµού από αυ-
τές που είχαν αιτηθεί οι δικαιούχοι.[...]

Ωστόσο, από τα στοιχεία των προσκλή-
σεων του 2017 για τις δράσεις Μ4.2.1 
και Μ4.2.2 µε προϋπολογισµό άνω των 

600.000 ευρώ, καταγράφηκε το έντο-
νο επενδυτικό ενδιαφέρον ενώ παράλ-
ληλα διαπιστώθηκε ότι το µέσο κόστος 
των έργων που έχει υποβληθεί είναι 
αυξηµένο, µε τη µέση αιτούµενη ∆η-
µόσια ∆απάνη ανά επενδυτικό σχέδιο 
να ξεπερνά το 1,1 εκ. ευρώ, ποσό πο-
λύ µεγαλύτερο από το αρχικά εκτιµώ-
µενο (600 χιλ. ευρώ) Το  γεγονός αυ-

τό µας οδηγεί στην πρόταση για µείω-
ση του δείκτη (-150 επενδυτικά έργα). 
Η νέα τιµή οροσήµου 2018 είναι 150 
και αναµένεται οριακά η επίτευξη του 
85% της τιµής οροσήµου 2018, δεδοµέ-
νου ότι η τρέχουσα τιµή του δείκτη είναι 
101 ολοκληρωµένα επενδυτικά σχέδια 
και µέχρι το τέλος 2018 δεν αναµένε-
ται να ξεπεραστούν τα 130.

Υποεκτιμήθηκε η Μεταποίηση, πάνω 
από τις μισές αιτήσεις εκτός μέτρου 
Αιφνιδίασε τις αρχές ο μέσος όρος του 1,1 εκατ. ευρώ ανά επένδυση, που ρίχνει στις 250 τις εγκρίσεις

Κ. Μακεδονία
Ενδεικτικό είναι 

πως µόνο οι 
αιτήσεις από 
την Κεντρική 
Μακεδονία 

εξαντλούν τον 
προϋπολογισµό της 

Μεταποίησης

1,15 δις ευρώ
Συνολικά στη 
Μεταποίηση 

έχουν κατατεθεί 
επενδυτικά σχέδια 

ύψους 1,15 δις ευρώ 
που διεκδικούν 

επιδότηση συνολική 
600 εκατ. ευρώ

Το µέσο κόστος των έργων που έχει υποβληθεί είναι αυξηµένο, µε τη µέση 
αιτούµενη ∆ηµόσια ∆απάνη ανά επενδυτικό σχέδιο να ξεπερνά το 1,1 εκ. ευρώ, 
ποσό πολύ µεγαλύτερο από το αρχικά εκτιµώµενο (600 χιλ. ευρώ).

Οι λόγοι τροποποίησης του πλαισίου επίδοσης των προγραµµάτων

Στην πρόταση της 3ης τροποποίησης περιλαµβάνεται και πρόταση τροποποίησης του πλαισίου επίδοσης (κεφάλαιο 7 
ΠΑΑ 2014-2020) για τους ακόλουθους λόγους:
 Εσφαλµένες εγγραφές δεικτών στο πλάνο δεικτών, όσον αφορά στις Προτεραιότητες 4 και 5 και κυρίως, όσον 

αφορά στις εκτάσεις των Μ10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιµατικές δεσµεύσεις», Μ11 «Βιολογική 
Γεωργία» και Μ8.1 «∆άσωση γεωργικών και µη γεωργικών γαιών».
 Λανθασµένες υποθέσεις που οδήγησαν στην υποεκτίµηση/υπερεκτίµηση των ποσοτικών στόχων και/ή των 

οροσήµων κυρίως στα Μ4.2 «Επενδύσεις στη µεταποίηση» και Μ8.1 «∆άσωση γεωργικών και µη γεωργικών γαιών». 
 Αλλαγές στην κατανοµή κονδυλίων σε ορισµένες προτεραιότητες και ως εκ τούτου αύξηση και του αντίστοιχου 

ποσοτικού δείκτη, στο Μ6.1 «Ενισχύσεις για νέους γεωργούς». 
 Αλλαγές στη ∆ηµόσια ∆απάνη των Προτεραιοτήτων λόγω µείωσης του ποσοστού συγχρηµατοδότησης, δεδοµένης 

της παύσης ισχύος του άρθρου 59§ παράγραφος 4ζ καν. (ΕΕ) 1305/2013..  
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Από Κ. Μακεδονία, και
Θεσσαλία οι περισσότερες 
αιτήσεις Μεταποίησης

Οι περισσότερες αιτήσεις και στις 
δύο δράσεις της Μεταποίησης 
αθροιστικά προέρχονται από την 
Κεντρική Μακεδονία, ενώ 
ακολουθούν Θεσσαλία και 
Πελοπόννησος. Αναλυτικά ο 
αριθµός των αιτήσεων ανά 
Περιφέρεια έχει ως εξής:
Κεντική Μακεδονία: 116 
Θεσσαλία: 74
Πελοπόννησος 72
Κρήτη: 43
∆υτική Ελλάδα: 42
Νότιο Αιγαίο: 38
Βόρειο Αιγαίο: 36
Αττική: 34
Ανατ. Μακεδονία-Θράκη: 28 
Ήπειρος: 23 
Στερεά Ελλάδα: 20
∆υτική Μακεδονία: 11 
Ιόνια Νησιά: 5 
Συνολικά, µετά το πέρας τις 
προθεσµίας, κατατέθηκαν 
ηλεκτρονικά 542 αιτήσεις που 
αντιστοιχούν σε προϋπολογισµό 
1.150.302.930 ευρώ.


