
  
Αργός για αγρότης,  
βαρύς για βουλευτής
Όταν ήταν αγρότης έκανε πολιτική και 
τώρα που είναι βουλευτής κάνει τον 
αγρότη, ο Ν. Παπαδόπουλος. σελ. 58 
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Ειδικοί ανακαλύπτουν 
το ελληνικό κρασί 
Έκπληκτοι από την υψηλή ποιότητα 
των ελληνικών κρασιών δηλώνουν 
Γερµανοί γνώστες του κλάδου. σελ. 47

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 14/06

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

222
188

93,81
2,78

229
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3,01
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177
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235
177

78,95
3,64

21/06

222
187

83,21
2,77

 

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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Οι ασύμφορες τιμές  
και οι «ενέσεις» 
των προγραμμάτων  
Δύσκολη αγορά για σιτάρι και ροδάκινα, ενώ ο Τραμπ «ρίχνει» και το βαμβάκι   

Τα πρόσωπα και οι θέσεις στη 
∆ιεπαγγελµατική Φέτας δείχνουν 
ποιος έχει τον πρώτο λόγο.  σελ. 55

Μετά το καλοκαίρι βλέπει τις 
αποζηµιώσεις για τα ροδάκινα ο γ.γ. 
Νίκος Αντώνογλου. σελ. 52-53

Απαλλαγή έως 80% από αρδευτικά 
τέλη φέρνει πιλοτικό πρόγραµµα 
net metering στουςΤΟΕΒ. σελ. 48

Παράταση µέχρι 29 Αυγούστου για 
τα Σχέδια Βελτίωσης. Το φθινόπωρο 
οι φάκελοι στις ∆ΑΟΚ. σελ. 53

  ∆ιεπαγγελµατική 
των συµβιβασµών   

Για τον Αύγουστο 
οι αποζηµιώσεις  

  Ρεύµα σε ΤΟΕΒ 
  µε Net Metering 

  Άλλον ένα µήνα  
  Σχέδια Βελτίωσης 

Κομμένοι  
οι 70άρηδες 
από τα ΠΣΕΑ
Ούτε απώλεια παραγωγής ούτε ανασύ-
σταση κεφαλαίου από τα ΠΣΕΑ δικαιού-
νται οι αγρότες άνω των 70 ετών, σύµ-
φωνα µε τον Κανονισµό του ΕΛΓΑ που 
δεν συµβαδίζει µε το σχέδιο απόφασης 
που είχε εγκρίνει η Κοµισιόν.  σελ. 6

Πολλές ζημιές 
από καταιγίδες 
Πάνω από 40.000 στρέµµατα µε κηπευ-
τικά, πυρηνόκαρπα, βαµβάκια και βι-
οµηχανική ντοµάτα σε Θεσσαλία και 
Μακεδονία µετρούν απώλειες παρα-
γωγής από την πρόσφατη κακοκαιρία. 
Πιάνουν δουλειά οι εκτιµητές. σελ. 12

Με 199 μονάδες 
βιοαέριο ισχύος  
Στα τέλη του 2017 η Ελλάδα αριθµού-
σε συνολικά 30 µονάδες βιοαερίου συ-
νολικής ισχύος 59,67 MW και σήµερα 
φτάνουν τις 199, ενώ 22 από αυτές έ-
χουν υπογράψει συµβάσεις σύνδεσης 
για 35,56 MW µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ. σελ. 53

Νόμος ο μηλίτης  
στη ζυθοποίηση
Πεδίο στις ελληνικές κυρίως ζυθοποιί-
ες για παρασκευή νέων αλκοολούχων 
ποτών ζύµωσης από χυµό µήλου, α-
χλαδιού, ροδιού και δηµητριακών, δί-
νει απόφαση του υπουργείου Οικονο-
µικών που πήρε ΦΕΚ. σελ. 46-47

BAMBAKI 
Απώλειες 10 σεντς στα 
χρηµατιστήρια, λόγω των 
ρευστοποιήσεων. Περισσότερα 
εµπορεύµατα σελ. 21-22, 44
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

 Προστιθέμενη αξία
 Εξαγωγές
 Επιχειρηματικές επιδόσεις
 Η σημασία της επωνυμίας (brand)

 Ελαιόλαδο
 Κρασί
 Γαλακτοκομικά
 Φρούτα και λαχανικά

 Η βιομηχανία τροφίμων και 
ποτών – έμφαση στις ΜμΕ

 Προοπτικές και προκλήσεις 
ανά προϊόν

σελ. 10-11, 15-19, 21,22, 43-44

Φάκελος: σελ. 27-38
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Μια λεπτή γραµµή χωρίζει την κριτική αµφιβο-

λία από την κακή πίστη. 

Μπορούµε να πούµε ότι η αµφιβολία διατηρεί 

άθικτο το ενδιαφέρον για τον κόσµο, για 

την έκβαση των πραγµάτων και της κάθε 

συνοµιλίας.
Αντίθετα, η κακοπιστία έχει ήδη αποφανθεί 

πως σχεδόν τίποτα δεν µπορεί να διορ-

θωθεί και ότι ο άλλος σίγουρα θα µας τη 

«φέρει». 

Η αµφιβολία έχει πάντα όρεξη να ψάξει το α-

ντικείµενό της, να ξαναδιαβάσει τα κείµε-

να, να διατυπώσει καινούργιες ερωτήσεις 

και να εξετάσει τις απαντήσεις.

Η κακή πίστη διαγράφει εκ των προτέρων και 

απότοµα. Είναι σαν να σου έχει µαυρίσει η 
καρδιά εξαρχής και όχι στην πορεία ή όταν 

συµβεί κάποιο ατυχές επεισόδιο…

Νικόλας Σεβαστάκης
Το Βήµα, 10 Ιουνίου 2018

Η επίκληση της εισαγωγής στην παραπάνω 
ανάλυση, η οποία, στις µέρες µας, δεί-
χνει να έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής, ται-
ριάζει «γάντι» µε όσα συµβαίνουν τα τε-
λευταία χρόνια στους αγροτικούς συνε-
ταιρισµούς. 

Η αµφιβολία που ίσως είναι και φυσικό να υ-
ποφώσκει κατά καιρούς, τόσο για τα πρό-
σωπα που ασκούν διοίκηση όσο και για 
τον ίδιο το θεσµό, έχει δώσει τη θέση της 
σε µια βαριά σκιά κακοπιστίας, όπου κα-
νείς δεν έχει διάθεση για τίποτα. 

Ακόµα και στις λίγες περιπτώσεις που κά-
τι πάει να γίνει, ο υπονοµευτικός λό-
γος όσων απέχουν επιδρά καταλυτικά 
στην έκβαση των εγχειρηµάτων συλλο-
γικής δράσης. 

Εξήγηση για το φαινόµενο υπάρχει, καθώς 
την «κερκόπορτα» του κοµµατισµού που 
αποδυνάµωσε τις συνεταιριστικές οργα-
νώσεις, εκµεταλλεύεται απροκάλυπτα αυ-
τό τον καιρό ένα πλέγµα ιδιωτικών συµ-
φερόντων, το οποίο, µε πεδίο αναφοράς 
το ΟΣ∆Ε, επηρεάζει καταστάσεις, εκθέ-
τει πρόσωπα και θεσµούς, στερώντας εν 
τέλει κάθε ικµάδα δηµιουργικής δράσης 
και αξιοπιστίας των οργανώσεων.

Η ιστορία, ωστόσο, έχει δείξει ότι σε χώρες µε 
τα δοµικά χαρακτηριστικά της ελληνικής 
γεωργίας (µικρός κλήρος και πανσπερ-
µία προϊόντων), χωρίς συνεταιρισµούς 
ή τουλάχιστον ισχυρές οµάδες παραγω-
γών, δεν πας πουθενά. Για να καµφθεί, 
ωστόσο, η κακή πίστη, χρειάζεται να εξο-
ντωθούν πρώτα… τα παράσιτα!    Agrenda

EDITORIAL
Αμφιβολία 
και κακή πίστη

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,15567

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,53960

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,15305

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87895

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
127,87700

• Στον αέρα τρεις προσκλήσεις, για σπάνιες 
φυλές, δέντρα και ορυζώνες σελ. 15-19
• Σχεδια net metering στους ΤΟΕΒ για 
πότισµα χωρίς διακοπέςς σελ. 48-49

• Πρόκληση το πέρασµα στις επιδόσεις για 
τις ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ σελ. 50-51
• Κούρεµα 50% και για χρέη άνω των 
50.000 ευρώ µέσω εξωδικαστικού σελ. 42

• Καλύτερη σε σχέση µε πέρσι η χρονιά στο 
πεπόνι, στα 45 λεπτά τα Galia σελ. 43
• Η πολιτική Τραµπ έριξε 10 σεντς τα 
συµβόλαια Ιουλίου στο βαµβάκι σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στο χαµηλότερο επίπεδο από το 1991 έπεσε ο δείκτης τιµών 
αγροτικών  εµπορευµάτων του Bloomberg, λόγω της εµπορικής 
διαµάχης ΗΠΑ και Κίνας. Σε αυτά και το βαµβάκι άρχισε να 
διορθώνει από τα πρόσφατα υψηλά, ενώ η πτώση εντάθηκε από τις 
ρευστοποιήσεις των κερδοσκόπων. Στα 45 λεπτά πιάνουν τα 
πεπόνια ποικιλίας Galia στη  Ηλεία, που ξεκίνησαν στα 60 λεπτά από 
την Κρήτη, ενώ αναµένεται να µπουν στην παραγωγή τα Long Life.

Καρπόκαψα αχλαδιάς 
και κυδωνιάς 
Η δεύτερη πτήση της καρπόκαψας 
ξεκίνησε στις πρώιµες και µεσοπρώιµες 
περιοχές της Πελοποννήσου, όπου 
υπάρχουν οπωρώνες αχλαδιάς και 
κυδωνιάς. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ναυπλίου καλούν τους 
καλλιεργητές να προχωρήσουν άµεσα σε 
ένα ψεκασµό µε κατάλληλα σκευάσµατα, 
όπως ωοκτόνα ή ρυθµιστές ανάπτυξης, 
προνυµφοκτόνα ή/και ιολογικά. 

Προσβολές 
H γενιά αυτή µπορεί να προκαλέσει 
σοβαρές ζηµιές, ιδιαίτερα σε δέντρα 
που δεν έχουν αραιωθεί επαρκώς και 
υπάρχουν καρποί που ακουµπούν µεταξύ 
τους ή εντοπίζονται προσβεβληµένοι 
καρποί από την πρώτη γενιά που δεν 
έχουν αφαιρεθεί εγκαίρως. Η κάµπια 
µόλις ξεµυτίσει από το αυγό µπαίνει στο 
νεαρό καρπό, κατευθύνεται προς το 
κέντρο του, όπου τρώει τους τρυφερούς 
σπόρους. Οι προσβεβληµένοι καρποί 
σκουληκιάζουν και πέφτουν πρόωρα ή 
υποβαθµίζονται ποιοτικά και είναι 
ακατάλληλοι για φάγωµα ή εµπορία. Οι 
γεωπόνοι τονίζουν στους καλλιεργητές να 
καλύψουν επιµεληµένα και τις κορυφές 
των δέντρων, καθώς τα πιο πολλά αυγά 
αποτίθενται στα ψηλά κλαδιά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 23-06-2018
Λίγες νεφώσεις στα βόρεια, που 
βαθµιαία θα αυξηθούν και θα 
εκδηλωθούν τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Νεφώσεις 
στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, µε 
πιθανότητα όµβρων. Άνεµοι στα 
δυτικά ασθενείς και βαθµιαία 
δυτικοί µέτριοι, στα ανατολικά 
βορειοδυτικοί µέτριοι και βαθµιαία 
στο Αιγαίο βορειοανατολικοί µε 
την ίδια ένταση. Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση στα βόρεια. 

Κυριακή 24-06-2018 και
∆ευτέρα 25-06-2018
Νεφώσεις στα κεντρικά και τα 
βόρεια, παροδικά αυξηµένες µε 
τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη 
χώρα λίγες νεφώσεις το µεσηµέρι 
και το απόγευµα στα ηπειρωτικά 
και την Κρήτη. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και 
στο Αιγαίο βορειοανατολικοί 
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή περαιτέρω πτώση.    

Τρίτη 26-06-2018 και 
Τετάρτη 27-06-2018
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την 
Κρήτη, µε πιθανότητα τοπικών 
βροχών και σποραδικών 
καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

λίγες νεφώσεις. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 
µέτριοι, στα ανατολικά µέτριοι έως 
πιο ισχυροί και στο βόρειο Αιγαίο 
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Πέµπτη 28-06-2018 και 
Παρασκευή 29-06-2018
Βαθµιαία βελτίωση του καιρού, µε 
τοπικές νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες στα βόρεια ηπειρωτικά 
και στα νησιά του Ιονίου. Άνεµοι 
βόρειοι µέτριοι και στα πελάγη 
πρόσκαιρα έως και ισχυροί. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα, 
χωρίς µεταβολές. 

Νεφώσεις τοπικά 
αυξηµένες, µε 
πιθανότητα όµβρων 
στα ηπειρωτικά 
και την Κρήτη. 
Άνεµοι δυτικοί 3 µε 
5 Bf που βαθµιαία 
θα στραφούν σε 
βορειοανατολικοί µε 
την ίδια ένταση.   

3-5Bf
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Αναπροσαρµογή δικαιούχων εξι-
σωτικής αποζηµίωσης που αφο-
ρά 170.000 παραγωγούς, επανα-
προσδιορισµό της ενίσχυσης κα-
τά 10% στα Σχέδια Βελτίωσης και 
προσαύξηση ή µείωση πριµ Νέ-
ων Αγροτών κατά 2.500 ευρώ εί-
ναι µερικές από τις επιπτώσεις 
που δύναται να έχουν οι αλλα-
γές στο χάρτη των µειονεκτικών 
περιοχών µε ισχύς από 1η Ιανου-
αρίου 2019. Να σηµειωθεί πως η 
νέα οριοθέτηση που συζητήθηκε 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
των Προγραµµάτων την περασµέ-
νη Παρασκευή, στη Χαλκίδα δεν 
επηρεάζει τις φετινές πληρωµές 
που θα γίνουν βάσει ΟΣ∆Ε 2018.

Ειδικότερα στα Σχέδια Βελτίω-
σης, κάτι παρόµοιο αποφασίστη-
κε µε τους περασµένους δικαιού-
χους, όπου τους αναγνωρίστηκε 
η διαµονή σε µειονεκτικές περιο-
χές λόγω υπάρξης νιτρορύπανσης 
και πριµοδοτήθηκαν αναδροµικά 
µε συν 10% (Απόφαση Αρ. Πρωτ. 
12299). Τώρα βέβαια µπορεί να γί-
νει και το αντίστροφο, δηλαδή να 
βρεθούν κάποιοι εκτός µειονεκτι-
κών και µένει να φανεί αν θα µει-
ωθεί η ένταση της ενίσχυσης αντί-
στοιχα. Αυτό αφορά τους αγρότες 
στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας 
και ∆υτικής Μακεδονίας, όπου υ-
πάρχει η σχετική διαφορά στο ύ-
ψος επιδότησης ανάµεσα σε µει-
ονεκτικές και κανονικές περιοχές. 

Σχετικά µε τους νέους αγρότες, 
η πρόσκληση ορίζει πως οι κάτοι-
κοι µειoνεκτικών περιοχών λαµβά-
νουν επιπλέον 2.500 ευρώ δηµι-
ουργώντας προϋποθέσεις για αυ-
ξοµείωση των δόσεων του χρόνου. 

Νέα δεδοµένα ενίσχυσης για 
όλους τους δικαιούχους

Το µεγάλο ζήτηµα φυσικά εδώ 
είναι η εξισωτική αποζηµίωση. Το 
2017, στις µειονεκτικές περιοχές 
βρέθηκαν 169.991 δικαιούχοι τους 
οποίους αφορά οποιαδήποτε αλ-
λαγή στο χάρτη βάσει της νέας ο-
ριοθέτησης, ενώ παραγωγοί από 
άλλες περιοχές µπορεί να ευνοη-
θούν από το καθεστώς που θα ι-

σχύσει από 1/1/2019. Υπενθυµί-
ζεται πως η εξισωτική δίνεται βά-
ση το πού βρίσκεται το δηλωµένο 
αγροτεµάχιο και όχι µε βάση τον 
τόπο µόνιµης κατοικίας του δικαι-
ούχου. Σηµειώνεται πως µετά την 
ολοκλήρωση της νέας οριοθέτη-
σης, θα καθοριστεί το ύψος ενί-
σχυσης µε βάση τις περιοχές που 
θα προκύψουν, το οποίο σήµερα 
είναι 9,5 ευρώ το στρέµµα.

Νέος χάρτης μειονεκτικών  
άλλη εξισωτική το 2019 
Από καινούργιο κόσκινο οι δικαιούχοι βάσει και του νέου Κανονισμού 

1,2 δις στην επταετία
Ο νέος χάρτης µειονεκτι-
κών µπορεί να φέρει και 

λιγότερους δικαιούχους για 
εξοικονόµηση κονδυλίων

Κανονικά
φέτος
Να σηµειωθεί εδώ πως η 
αλλαγή των µειονεκτικών δεν 
επηρεάζει όσους έκαναν αίτηση 
στην πρόσκληση του Απριλίου 
2018 και θα πληρωθούν εκτός 
απροόπτου τον ∆εκέµβρη. 
Υπενθυµίζεται πως δικαιούχοι 
είναι όσοι ασκούν γεωργική 
δραστηριότητα:
α) εντός των ορεινών περιοχών,
β) εντός των µειονεκτικών 
περιοχών σύµφωνα µε την 
υφιστάµενη οριοθέτηση.
Το ύψος της ενίσχυσης 
καθορίζεται στα 12,5 ευρώ ανά 
στρέµµα για τους ορεινούς και 
στα 9,5 ευρώ ανά στρέµµα για 
τις µειονεκτικές, µειούµενο 
προοδευτικά µετά τα 200 και 
έως τα 300 στρέµµατα. 

Η έννοια των µειονεκτικών περιοχών 
εισήχθη µε την οδηγία 75/268/ΕΟΚ. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι ορεινές και µει-
ονεκτικές περιοχές για την Ελλάδα 
καθορίστηκαν µε την Οδηγία 81/645 
ΕΟΚ. Η παρουσίαση του στελέχους 
της µονάδας Αξιολόγησης και Θε-
σµικής Υποστήριξης στην Χαλκίδα 
ανέφερε σχετικά:

Ενώ τα κριτήρια για την οριοθέτη-
ση των ορεινών περιοχών είναι απο-
λύτως σαφή και µετρήσιµα, δεν ισχύ-
ει το ίδιο για τα κριτήρια των µειονε-
κτικών περιοχών. Το Ευρωπαϊκό Ελε-
γκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), µε έκθεσή του 
το 2003, άσκησε ιδιαίτερη κριτική στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνοντας 
ότι «Η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το κα-
τά πόσο η κατάταξη των µειονεκτικών 
περιοχών (ΜΠ) είναι έγκυρη. 

Ακόµη, παρά το γεγονός ότι ορι-
σµένοι µακροοικονοµικοί και κοινω-
νικοοικονοµικοί δείκτες µεταβλήθη-
καν αισθητά και ότι ορισµένες κατα-
τάξεις µπορεί να µην ισχύουν πλέον, 

η Επιτροπή δεν πρότεινε τροποποίη-
ση των υφιστάµενων κανονιστικών 
διατάξεων». Και συνεχίζει «Τα κράτη 
µέλη χρησιµοποιούν ευρύ φάσµα δε-
κτών για να προσδιορίζουν κατά πό-
σο οι περιοχές είναι µειονεκτικές η ό-
χι, γεγονός που µπορεί να συνεπαχθεί 
διαφορές ως προς τη µεταχείριση των 
δικαιούχων».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιδρώ-
ντας στην κριτική του ΕΕΣ, ξεκίνησε δι-
αδικασία αλλαγής του τρόπου οριοθέ-
τησης των µειονεκτικών περιοχών της 
παραγράφου 3.4 της Οδηγίας 75/268/
ΕΟΚ (άρθρο 19 Καν (ΕΚ) 1257/1999. 
Κανονιστικά, η νέα οριοθέτηση βασί-
ζεται σε βιοφυσικά κριτήρια κοινά για 
όλα τα κράτη-µέλη.

Τροποποίηση 
Ο αναθεωρηµένος χάρτης 
θα τεθεί σε ισχύ µε σχετική 

τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-
2020 και έγκρισή της από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με την ίδια βάση από το 1981 ο ελληνικός κατάλογος

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

12,5
>200ΕΥΡΩ /ΣΤΡΕΜΜΑ

ΣΤΡΕΜΜΑTA

ΕΩΣ 300
ΣΤΡΕΜΜΑTA

&

ΓΙΑ 
ΟΡΕΙΝΟΥΣ

9,5
ΕΥΡΩ /ΣΤΡΕΜΜΑ

ΓΙΑ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΜΕΙΩΣΗ 

ΟΡΕΙΝΟΥΣ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ
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Ο αρχικός ορίζοντας εφαρµογής 
της νέας οριοθέτησης ήταν η 1η 
Ιανουαρίου 2010, γι’ αυτό και το 
νέο καθεστώς συµπεριελήφθη 
στον Καν (ΕΚ) 1698/2005 (άρ-
θρο 50.3(α)), από οπού προέρ-
χεται και η παραπάνω αναφο-
ρά. Η εφαρµογή όµως δεν κατέ-
στη δυνατή, καθώς οι διαδικασί-
ες διαβούλευσης και προσοµοί-
ωσης των κριτηρίων της νέας ο-
ριοθέτησης αποδείχθηκαν ιδιαί-
τερα χρονοβόρες, µε συνέπεια η 
έναρξη της εφαρµογής να µετατε-
θεί για περίοδο 2014 – 2020 (άρ-
θρα 31,32 και Παράρτηµα ΙΙΙ καν. 
(ΕΕ) 1305/2013).

Τώρα, σύµφωνα µε την παρά-

γραφο 5 του άρθρου 31 του Καν 
(ΕΕ) 1305/2013, η νέα οριοθέ-
τηση θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ 
το αργότερο µέχρι την 1/1/2018 
αλλά µε τον Καν (ΕΕ) 2017/2393 
(Omnibus) η προθεσµία εφαρµο-
γής µετατέθηκε για την 1/1/2019.

Οι ενισχύσεις περιοχών που α-
ντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ει-
δικά µειονεκτήµατα (εξισωτική α-
ποζηµίωση) προβλέπονται στο άρ-
θρο 31 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, 
ενώ στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 32 περιγράφεται ο τρόπος 
καθορισµού των περιοχών. Πλέ-
ον φαίνεται πως δεν τίθεται θέ-
µα άλλης αναβολής, εκτός φυσι-
κά απροόπτου. 

Από αναβολή σε αναβολή

Γεωμορφολογία και
κλίμα στα κριτήρια
Η οριοθέτηση πραγµατοποιείται σε 
δύο στάδια, σύµφωνα µε την πα-
ρουσίαση των διαχειριστικών. Στο 
πρώτο στάδιο, οι περιοχές, εκτός 
των ορεινών περιοχών, θεωρείται 
ότι αντιµετωπίζουν σηµαντικά φυ-
σικά µειονεκτήµατα, εάν τουλάχι-
στον το 60% της γεωργικής έκτασης 
πληροί τουλάχιστον ένα από τα κρι-
τήρια (πίνακας δεξιά), στην οριακή 
τιµή που αναφέρεται. Τα κριτήρια 
χωρίζονται βάσει το κλίµα, το έδα-
φος και τη γεωµορφολογία. Η τή-
ρηση των όρων αυτών εξασφαλί-
ζεται σε επίπεδο Τοπικής/∆ηµο-
τικής Κοινότητας για την Ελλάδα.

Στο δεύτερο στάδιο αναφέρει το 
σχετικό έγγραφο των αρχών πως: Με-
τά την οριοθέτηση µε βάση τα ανωτέ-
ρω κριτήρια, τα κράτη µέλη προβαί-
νουν υποχρεωτικά σε συντονισµό α-
κριβείας (finetuning), βάσει αντικειµε-
νικών κριτηρίων, µε σκοπό τον απο-
κλεισµό περιοχών, στις οποίες έχουν 
διαπιστωθεί σηµαντικά φυσικά µειο-
νεκτήµατα, αλλά έχουν ξεπερασθεί:

 µε επενδύσεις ή
 µε οικονοµική δραστηριότητα ή

 εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοι-
χεία φυσιολογικής παραγωγικότη-
τας της γης ή

 εάν οι µέθοδοι παραγωγής ή τα 
συστήµατα καλλιέργειας αντισταθµί-
ζουν την απώλεια εισοδήµατος ή τις 
πρόσθετες δαπάνες.

Για την πραγµατοποίηση της οριο-
θέτησης ανατέθηκε, µέσω του Μέτρου 
Τεχνικής Στήριξης του ΠΑΑ 2014 – 
2020, στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών η εκπόνηση σχετικής µελέ-
της, µε την οποία:

1. Εντοπίζονται οι περιοχές που υπό-
κεινται σε βιοφυσικούς περιορισµούς 
µε χρήση των κριτηρίων που έχουν ε-
φαρµογή στις συνθήκες που επικρα-
τούν στη χώρα και συγκεκριµένα:

 Ξηρασία,
 περιορισµένη αποστράγγιση ε-

δαφών,
 δυσµενής υφή και πετρώδες,
 ριζοφυΐα µικρού βάθους,
 έδαφος φτωχό σε χηµικές ιδιότητες,
 απότοµη πλαγιά.

2. Επί των περιοχών αυτών εκτε-
λείται συντονισµός ακριβείας που πε-
ριλαµβάνει:

 Εξαίρεση των περιοχών στις οποί-
ες έχουν πραγµατοποιηθεί επενδύσεις 
για την αντιµετώπιση της ξηρασίας,

 Εξαίρεση των περιοχών στις οποί-
ες οι οικονοµικές επιδόσεις, όπως απει-
κονίζονται στη µέση τυπική απόδοση 
κάθε περιοχής, είναι ικανοποιητικές.

3. ∆ιερευνώνται οι περιοχές που θα 
µπορούσαν να ενταχθούν στο καθεστώς 
των ειδικών µειονεκτηµάτων. Με βάση 
τα αποτελέσµατα της µελέτης και την ε-
ξέταση σχετικών σεναρίων, θα ληφθεί 
η απόφαση για τη νέα οριοθέτηση.

Επίπεδο
Τα κριτήρια χωρίζονται µε 
βάση το κλίµα, το έδαφος 
και τη γεωµορφολογία. Η 
τήρηση των όρων αυτών 
εξασφαλίζεται σε επίπεδο 

Τοπικής/∆ηµοτικής Κοινότη-
τας για την Ελλάδα

Το 2017, στις 
µειονεκτικές περιοχές 
πληρώθηκαν 169.991 
δικαιούχοι µε ποσό 
που έφτανε τα 9,5 
ευρώ ανά στρέµµα.

≥ 15 % του όγκου του καλλιεργήσιµου στρώµατος 
είναι χονδροειδή υλικά ή

κατηγορία υφής του µισού ή περισσότερο 
(σωρευτικά) των 100 cm από την επιφάνεια του 
εδάφους είναι άµµος

η κατηγορία υφής του καλλιεργήσιµου στρώµατος 
είναι βαρεία άργιλος (≥ 60 % άργιλος) ή

οργανικό έδαφος τουλάχιστον 40 cm ή

το καλλιεργήσιµο στρώµα περιέχει 30 % ή 
περισσότερο άργιλο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ

ΚΛΙΜΑ

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΟΣ

Ε∆ΑΦΟΣ

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

≤ 180 ΗΜΕΡΕΣ ≤1 500 ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣΣ

∆ιάρκεια καλλιεργητικής περιόδου 
(αριθµός ηµερών) που ορίζεται βάσει 

του αριθµού των ηµερών µε µέση 
ηµερήσια θερµοκρασία 5 °C (LGPt5)

Άθροισµα θερµικού χρόνου (βαθµοηµέρες) 
για καλλιεργητική περίοδο που ορίζεται 
βάσει της συσσωρευµένης ηµερήσιας µέσης 
θερµοκρασίας > 5 °C

ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Περιοχές που είναι σε 
κατάσταση υδατοκορεσµού για 

µεγάλη διάρκεια του έτους

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ

Αλατότητα: ≥ 4 deci-Siemens ανά µέτρο
(dS/m) στο καλλιεργήσιµο στρώµα ή

Sodicity: ≥ 6 ποσοστό ανταλλάξιµου νατρίου 
(ESP) στο µισό ή περισσότερο των 100 cm του 
επιφανειακού στρώµατος του εδάφους ή

Οξύτητα εδάφους: pH ≤ 5 (στο νερό)
στο καλλιεργήσιµο στρώµα

Παρουσία αλάτων, ανταλλάξιµου 
νατρίου, υπερβολικής οξύτητας

Ε∆ΑΦΟΣ ΦΤΩΧΟ
ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Βάθος (cm) από την επιφάνεια του εδάφους µε συνεκτικό 
σκληρό βράχο ή σκληρό αδιαπέραστο στρώµα.

ΡΙΖΟΦΥΪΑ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΘΟΥΣ

P/PET: ≤ 0,5

≥ 230 ΗΜΕΡΕΣ

≤ 30 CM

Λόγος των ετήσιων βροχοπτώσεων (P) προς την ετήσια 
δυνητική εξατµισοδιαπνοή (PET):

ΞΗΡΑΣΙΑ

Αριθµός ηµερών στο επίπεδο ή άνω
του επιπέδου αγροϋδροχωρητικότητας

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ

≥ 15 %

Υψοµετρική διαφορά ως προς την επιπεδοµετρική απόσταση (%)

ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΛΑΓΙΑ

Σχετική αφθονία σε πηλό, ιλύ,
άµµο, οργανική ύλη (βάρος %) 

και κλάσµατα χονδροειδών 
υλικών (ογκοµετρικά %)

∆ΥΣΜΕΝΗΣ ΥΦΗ
ΚΑΙ ΠΕΤΡΩ∆ΕΣ

Υγρασία σε 80 cm από την επιφάνεια για 
διάστηµα 6 µηνών, ή υγρασία σε 40 cm για 
διάστηµα άνω των 11 µηνών ή

Ανεπαρκώς, κακώς αποστραγγιζόµενο έδαφος ή

Χρωµατικό µοτίβο gleyic 40 cm από επιφάνεια

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ 
ΣΧΗΜΑ

ΕΤΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ

ΕΥΡΩ

2019

2018 711.817.793

2020
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Τρόπος να κλείσουν όλα ως 15 Οκτωβρίου, 
με άλλα 15 εκατ. ευρώ πληρωμή ο Ιούνιος 
Φορτώνει δουλειά η απαίτηση Θεσμών να σβήσουν «υπόλοιπα», πάνε για 20 Ιουλίου τα Βιολογικά του 2017 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Όλο το βάρος στην πληρωµή της επόµενης εβδοµά-
δας, µε τις τελευταίες πληροφορίες να µιλούν για Τρί-
τη 26 Ιουνίου, έχουν ρίξει το τελευταίο διάστηµα οι αρ-
µόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και µπορεί το ποσό να µην είναι 
µεγάλο και να κυµαίνεται περί τα 15 εκατ. ευρώ, ωστό-
σο πρόκειται για πίστωση «σκούπα», που θα κλείσει ό-
λες τις εκκρεµότητες των ενισχύσεων του 2017, όπως 
απαιτεί η κοινοτική νοµοθεσία, γεγονός που φαίνεται 
να «µπλοκάρει» προσωρινά τουλάχιστον τις υπόλοιπες 
ανοιχτές υποχρεώσεις του Οργανισµού Πληρωµών. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα η εξόφληση των Βιολογικών 
του 2017, που αρχικά είχε προγραµµατιστεί να γίνει 
µέσα στον Ιούνιο και µάλιστα οι αρµόδιοι την τοποθε-
τούσαν και πριν τη µεγάλη πληρωµή στο τέλος του µή-
να. Ωστόσο, το γεγονός ότι για φέτος στο εν λόγω πρό-
γραµµα δεν υπάρχει η περιοριστική «προθεσµία» της ε-
ξόφλησης µέχρι τις 30 Ιουνίου, έδωσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
το «περιθώριο» να την µετακυλήσει για τις 20 Ιουλίου, 
σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του Οργανισµού Γιώργο 
Κέντρο. Το ποσό προς πληρωµή υπολογίζεται περί τα 
10 εκατ. ευρώ και η καθυστέρηση έχει ως αιτιολογία την 
αποφυγή λαθών στους ελέγχους.  

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι πληροφορίες λένε πως 
οι µνηµονιακές πιέσεις ζητούν από τον Οργανισµό Πλη-
ρωµών σε συνεργασία µε το αρµόδιο υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης να έχουν φροντίσει να «κλείσουν» όλες 
τις εκκρεµότητες µέχρι τις 15 Οκτωβρίου, γεγονός που 
δείχνει να έχει αυξήσει σηµαντικά τον όγκο δουλειάς. Α-
ποτέλεσµα, ακόµα κι αυτά που φαίνονταν πιο κοντά, να 
έχουν προς το παρόν «κολλήσει», λόγω υπερφόρτωσης 
από τους ελέγχους που απαιτούνται για να µπουν σε σει-
ρά οι ανοιχτές υποχρεώσεις. Κάπου εκεί αναµένεται και 
η υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών 
Γιώργου Χουλιαράκη στην ΚΥΑ µε την έγκριση ποσού 60 
εκατ. ευρώ για την κάλυψη αγροπεριβαλλοντικών περα-
σµένων ετών. Ωστόσο, σύµφωνα µε πληροφορίες από 
το Οικονοµικών, µια µεταφορά χρηµάτων στο τέλος του 
µήνα, οπότε και το βάρος πέφτει στην κάλυψη των συ-
ντάξεων και των µισθών, δεν θεωρείται εφικτή, που ση-
µαίνει ότι µετατίθεται στην καλύτερη των περιπτώσεων 
για τις αρχές Ιουλίου. Το θετικό βέβαια είναι ότι αµέσως 
µετά, θα δοθεί εντολή στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ να στέλ-
νουν λίστες δικαιούχων, για να ελεγχθούν και να ακο-
λουθήσει η πληρωµή των παραγωγών.  

Έχουν ξεµείνει κάποιοι Νέοι του 2014
«Κολληµένοι» στους ελέγχους είναι κάποιοι από τους 

Νέους Αγρότες του 2014, που περιµένουν ακόµα την 
πληρωµή τους. Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ «η διαδικασία προχωρά κανονικά και έχει ολο-
κληρωθεί στο µεγαλύτερο κοµµάτι της. Όποιοι έχουν 
ξεµείνει σηµαίνει ότι δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί ο έ-
λεγχος που απαιτείται». Να σηµειωθεί ότι όταν οι διαδι-
κασίες κλείνουν από τις Περιφέρειες και περνούν τους 
διασταυρωτικούς από τους αρµόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 
οργανισµός θα προχωρά σε πίστωση. Σε αυτούς που εί-
ναι ακόµα στην αναµονή και κάποιοι Νέοι από τη Θεσ-

σαλία, µε τις πληροφορίες από την Περιφέρεια να κά-
νουν λόγο για πληρωµή τον Σεπτέµβριο.

Για την επόµενη εβδοµάδα 
Εκκρεµότητες ενιαίας ενίσχυσης 2017, δικαιώµατα 

και Απόθεµα, ενστάσεις ειδικής ενίσχυσης βάµβακος 
2017 και υπόλοιπα συνδεδεµένων του ιδίου έτους, συ-
νολικού ποσού 15 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν στις πι-
στώσεις της επόµενης εβδοµάδας. Πρόκειται για µι-
κροποσά σε κάθε παραγωγό, ενώ η µόνη νέα πληρω-
µή θα αφορά τρία µέτρα για τα µικρά νησιά του Αιγαί-
ου που µέχρι σήµερα δεν πληρώθηκαν καθόλου (µα-
στίχα Χίου, γάλα µε προορισµό την παραγωγή τυριού 
και αµπελώνες για παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ) και 
υπολογίζονται περί τα 5 εκατ. ευρώ. 

Ανά έτος και ανά παρτίδα περνάνε
για πιστώσεις τα παλιά των ∆ασώσεων

Μετά την οριστικοποίηση των παρτίδων του 2015 θα 
αρχίσει η δηµιουργία και παρτιδοποίηση πληρωµής έ-
τους 2016 του παλιού προγράµµατος ∆άσωσης Γεωργι-

κών Γαιών. Αυτό απαντά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Βαγγέλης Αποστόλου σε ερώτηση του βουλευτή Α-
ναστάσιου ∆ηµοσχάκη σχετικά µε τις οφειλόµενες ενι-
σχύσεις στους δικαιούχους του εν λόγω προγράµµατος.

Σηµειωτέον ότι εδώ και λίγες µέρες ξεκίνησαν ήδη 
να βλέπουν χρήµατα στους λογαριασµούς τους οι πα-
λιοί δικαιούχοι της ∆άσωσης, µετά τη µεταφορά χρη-
µάτων που έφερε η έγκριση πίστωσης ποσού 46 ε-
κατ. ευρώ και τη εντολή στα ∆ασαρχεία να αρχίσουν 
να στέλνουν τις λίστες πληρωµής. Κάθε παρτίδα που 
φτάνει στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πηγαίνει προς 
πληρωµή, χωρίς να βγει µια µαζική πίστωση, αναφέ-
ρουν αρµοδίως, ενώ ο υπουργός σηµειώνει ότι τα ∆α-
σαρχεία και οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών που έχουν ολοκλη-
ρώσει τις διαδικασίες πραγµατοποίησης και καταχώρη-
σης των απαραίτητων διοικητικών και επιτόπιων ελέγ-
χων, µπορούν να αποστείλουν τις σχετικές παρτίδες 
πληρωµής στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2015 και 2016. 
Υπογραµµίζεται, επίσης ότι η δυνατότητα δηµιουργί-
ας παρτίδων πληρωµής για το έτος εφαρµογής 2017 
θα δοθεί µέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2018.

Μεταβιβάσεις 
Περιθώριο έως 
τις 10 Ιουλίου 
δίνεται στους 

αγρότες που δεν 
θα υποβάλλουν 

εµπρόθεσµη 
µέχρι τις 2 

Ιουλίου αίτηση 
µεταβίβασης 
δικαιωµάτων

Εισφορές 
ΕΛΓΑ

Μέχρι τις 29 
Ιουνίου έχουν 

περιθώριο 
αγρότες και 

κτηνοτρόφοι να 
τακτοποιήσουν 

τις εισφορές τους 
προς τον ΕΛΓΑ

Γενετικοί 
πόροι 

κτηνοτροφίας 
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

Ούτε απώλεια παραγωγής ούτε ανασύσταση κεφαλαίου 
από τα ΠΣΕΑ για τους αγρότες ηλικίας άνω των 70 ετών 
Οι αγρότες ηλικίας άνω των 70 ετών εξαιρούνται από τις ενισχύσεις ΠΣΕΑ τόσο για την ανασύσταση 
κεφαλαίου όσο και για την απώλεια παραγωγής, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 619/146296/29-12-2016, που 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4562/30-12-2016. Αυτό που θεωρείται παράδοξο είναι το γεγονός ότι στο 
σχέδιο κανονισµού Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ), που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχετικό άρθρο λέει µεταξύ άλλων ότι «∆ικαιούχοι ενισχύσεων µπορεί να 
κριθούν φυσικά πρόσωπα που: ∆εν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους. Αυτός ο περιορισµός 
δεν ισχύει για τις ενισχύσεις για την καταβολή ενισχύσεων για την απώλεια παραγωγής». Ωστόσο, τελικά, 
στην ΚΥΑ, στο Άρθρο 5 αναφέρεται ότι οι κρατικές ενισχύσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Α. 
Ενισχύσεις για επανόρθωση ζηµιών κεφαλαίου και Β. Ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής.
Επιπλέον, στο Άρθρο 15 αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι δικαιούχοι των ενισχύσεων του άρθρου 5, µπορεί 
να κριθούν φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους.

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2017

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

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

10

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 15

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2017ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ





ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πρόσθετη ενίσχυση στο 25-50% της 
µέσης αξίας των δικαιωµάτων τους 
θα λάβουν τον ερχόµενο Οκτώβρη 
οι νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών 
που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά 
τους από το 2013 και µετά, σύµ-
φωνα µε τροποποιητική απόφαση 
που επιβεβαιώνει πλήρως σχετικό 
πρωτοσέλιδο τίτλο της Agrenda του 
περασµένου Απρίλη.  

Όπως αναφέρει η τροποποιητι-
κή (ΦΕΚ 2223/Β’/2018) το ύψος του 
συντελεστή (25-50%) θα καθοριστεί 
από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 
χρήµατα αυτά αντιστοιχούν στο 2% 
του Εθνικού Φακέλου (περίπου 21 
εκατ. ευρώ). Παράλληλα µία άλλη 
απόφαση (ΦΕΚ 2229/Β’/2018) ορί-
ζει πως θα υπάρξει φέτος επιπλέ-
ον γραµµική µείωση  όλων των δι-
καιωµάτων βασικής ενίσχυσης ύ-
ψους έως 2%, ώστε να χορηγηθούν 
δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε 
νεοεισερχόµενους µε πρώτο ΟΣ-
∆Ε το 2018. 

Θυµίζουµε πως τα παραπάνω α-
φορούν τις ενισχύσεις που θα δο-
θούν βάσει των φετινών αιτήσεων 
ενίσχυσης. Αναλυτικά, βάσει της 
απόφασης µε θέµα: «Τροποποί-
ηση της αριθµ. 104/7056/21-01-
2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
τ.Β΄/147). Εθνικές επιλογές, διοικη-
τικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµο-
γής των άµεσων ενισχύσεων κατ’ ε-
κτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και 
του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου» ισχύουν πλέον τα κάτωθι:

8. Η παράγραφο  1
του άρθρου 30,
αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η ενίσχυση για γεωργούς νεα-
ρής ηλικίας χορηγείται ετησίως κα-
τόπιν ενεργοποίησης των δικαιωµά-
των ενίσχυσης από το γεωργό, για 

περίοδο πέντε ετών, αρχής γενοµέ-
νης από την πρώτη υποβολή της αί-
τησης ενίσχυσης για γεωργούς νεα-
ρής ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ό-
τι η εν λόγω υποβολή πραγµατοποι-
είται εντός πέντε ετών από τη σύστα-
ση που αναφέρεται στην παράγρα-
φο 1 του άρθρου 31 της παρούσας. 
Το εν λόγω χρονικό διάστηµα των 
πέντε ετών εφαρµόζεται επίσης για 
τους γεωργούς που λαµβάνουν ενί-
σχυση για γεωργούς νεαρής ηλικί-
ας όσον αφορά απαιτήσεις πριν α-
πό το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 
30, αντικαθίσταται ως εξής:

Σε εφαρµογή του άρθρου 50.6.α 
του Κανονισµού όπως τροποποιήθη-
κε µε τον Καν (ΕΕ) 2017/2393, το ύ-
ψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κά-
θε χρόνο, µε τον πολλαπλασιασµό 

των ενεργοποιηθέντων δικαιωµά-
των µε συντελεστή που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό µεταξύ 25% και 50% της 
µέσης αξίας των δικαιωµάτων ενί-
σχυσης που κατέχει ή µισθώνει ο γε-
ωργός. Ο εν λόγω συντελεστής ετη-
σίως καθορίζεται από τον Πρόεδρο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φετινοί δικαιούχοι 
1. Για να κριθεί ένας γεωργός δι-

καιούχος θα πρέπει να έχει αιτηθεί 
την εν λόγω ενίσχυση και να είναι 
κάτοχος δικαιωµάτων το συγκεκρι-
µένο έτος ενίσχυσης. (Εφόσον έχει 
µισθωµένα δικαιώµατα είναι δικαι-
ούχος της ενίσχυσης έως τη λήξη µί-
σθωσης των δικαιωµάτων εκτός και 
αν στο µεταξύ υποβάλλει αίτηση µε-
ταβίβασης δικαιωµάτων).

2. 2α. Ως Γεωργοί Νεαρής Ηλι-

κίας, νοούνται τα Φυσικά Πρόσω-
πα, τα οποία: 

 δηµιουργούν για πρώτη φορά 
γεωργική εκµετάλλευση ως επικε-
φαλής αυτής ή έχουν ήδη εγκατα-
σταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε 
ετών που προηγούνται της πρώτης 
υποβολής αίτησης για το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης και 

  είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά 
το έτος υποβολής της αίτησης που α-
ναφέρεται παραπάνω

Στα Φυσικά Πρόσωπα ως έτος δη-
µιουργίας για πρώτη φορά της γε-
ωργικής εκµετάλλευσης νοείται το έ-
τος πρώτης υποβολής της Αίτησης Ε-
νιαίας Ενίσχυσης. Π.χ. για το έτος ε-
νίσχυσης 2018 το Φυσικό Πρόσωπο 
θα πρέπει να έχει υποβάλλει πρώτη 
φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έ-
τος 2013 ή µεταγενέστερα αυτού. 

∆ικαίωµα εξαίρεσης υπό 
προϋποθέσεις από το 
πρασίνισµα κατοχυρώνουν και 
τα αγροτεµάχια άνω των 300 
στρεµµάτων βάσει 
τροποποιητικής απόφασης (ΦΕΚ 
ΦΕΚ 2223/Β’/2018) Αυτό 
ισχύει για τις ενισχύσεις που θα 
καταβάλλονται από τώρα έως 
και το 2020. Για παράδειγµα, 
ακόµα και αν µία έκταση 
ξεπερνά τα 300 στρέµµατα, αν 
ποσοστό µεγαλύτερο του 75 % 
της αρόσιµης γης 
χρησιµοποιείται για την 
παραγωγή κτηνοτροφικών 
φυτών, δεν είναι υποχρεωτική η 
αµειψισπορά. 

Συγκεκριµένα, η απόφαση 
αναφέρει:
Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρµόζονται στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις:
 όταν ποσοστό µεγαλύτερο του 

75 % της γης χρησιµοποιείται 
για την παραγωγή αγρωστωδών 
ή λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών, 
καλλιεργείται µε καλλιέργειες 
ψυχανθών, χρησιµοποιείται ως 
γη υπό αγρανάπαυση ή 
υπόκειται σε συνδυασµό τους.
 όταν ποσοστό µεγαλύτερο του 

75 % της επιλέξιµης γεωργικής 
έκτασης αποτελεί µόνιµο 
βοσκότοπο, χρησιµοποιείται για 
την παραγωγή αγρωστωδών ή 
λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών 
φυτών ή καλλιεργείται µε 
καλλιέργειες κάτω από το νερό 
για σηµαντικό µέρος του έτους ή 
για σηµαντικό µέρος του κύκλου 
καλλιέργειας ή υπόκειται σε 
συνδυασµό τους.
 όταν ποσοστό µεγαλύτερο του 

50 % των δεδηλωµένων 
εκτάσεων αρόσιµης γης δεν 
δηλώθηκε από τον γεωργό στην 
αίτηση ενίσχυσης του 
προηγούµενου έτους και 
εφόσον, προκύπτει ότι όλη η 
αρόσιµη γη καλλιεργείται µε 
διαφορετική καλλιέργεια από 
εκείνη του προηγούµενου 
ηµερολογιακού έτους.

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

Εξαιρέσεις και 
για άνω των 
300 στρμ.

Συν 50% στα δικαιώματα 
αγροτών μικρής ηλικίας   
Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται κάθε χρόνο 

κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης από το γεωργό

Για το έτος ενίσχυσης 
2018 το φυσικό πρόσωπο 

κάτω των 40 θα πρέπει 
να έχει υποβάλλει πρώτη 

φορά ΟΣ∆Ε το έτος 2013 ή 
µεταγενέστερα αυτού, ώστε 
να είναι δικαιούχος του πριµ 

νεαρών γεωργών.
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Όλα δύσκολα 
Φθηνά προϊόντα, 
ακριβά προγράμματα, 
επίφοβη νέα ΚΑΠ 
Στις χαμηλές πτήσεις των τιμών των αγροτικών 
προϊόντων προστίθενται και οι πιέσεις λόγω Τραμπ 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αντιµέτωποι µε µια σειρά από δυσκο-
λίες και κινδύνους βρίσκονται αυτό 
τον καιρό οι Έλληνες αγρότες, παρά 
τα µεγάλα λόγια περί «αντοχής» της 
γεωργίας και την κάποια βελτίωση 
στην εικόνα των εξαγωγών. 

Όπως και να το δει κανείς, τα πε-
ριθώρια κέρδους στον τοµέα της α-
γροτικής παραγωγής έχουν περιο-
ρισθεί δραµατικά, ενώ την ίδια στιγ-
µή τα επιχειρηµατικά ρίσκα και οι α-
βεβαιότητες έχουν πολλαπλασιαστεί. 

Με την τιµή στο σκληρό σιτάρι να µην 
λέει να ξεκολλήσει από τα 16 λεπτά 
το κιλό και τα επιτραπέζια ροδάκινα 
να πιέζονται εκ νέου προς τα 20 λε-
πτά το κιλό, µετά από µια «ανάσα» 
στα πρώιµα, οι χειρισµοί των αγρο-
τών για τη µετάβαση στην... ποιότη-
τα δεν διευκολύνονται. 

Με την εικόνα των αγορών να έχει 
διεθνοποιηθεί πλήρως, οι «άτσαλες» 
κινήσεις του Αµερικανού προέδρου 
Ντόναλτ Τραµπ στα θέµατα του εµπο-
ρίου, δυσχαιρένουν περαιτέρω την κα-
τάσταση. Χαρακτηριστική η απώλεια 
10 σεντς στην χρηµατιστηριακή τιµή 
του βάµβακος (από τα 93 στα 83 σεντς 
η λίµπρα) µε µόνη αφορµή τα αντίµε-
τρα των Κινέζων στον εµπορικό πόλε-
µο που άνοιξε ο Τραµπ. 

Πιέσεις στην παραγωγική διαδικασία 
ανακύπτουν και από τα έντονα καιρικά 

φαινόµενα, τα οποία αυτές τις µέρες εί-
χαν µεγαλύτερη συχνότητα απ’ ό,τι συ-
νήθως δικαιολογεί η εποχή. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα οι κυβερ-
νώντες επιχειρούν να αντισταθµί-
σουν τις δυσκολίες µε συχνές ανα-
φορές στα αναπτυξιακά προγράµµα-
τα και εξωραϊσµό των δυνατοτήτων 
που µπορεί να έχει το επόµενο διά-
στηµα ή και στη νέα προγραµµατική 
περίοδο η Κοινή Αγροτική Πολιτική. 
Ωστόσο, µε τη ρευστότητα των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων ασφυκτική, τα 
περιθώρια κέρδους της δραστηριότη-
τας µικρά και τις προσδοκίες στον το-

µέα των κοινοτικών 
ενισχύσεων περιο-
ρισµένες, ποιος έ-
χει τη διάθεση να 
αναλάβει πρόσθε-
τα ρίσκα; Καθίστα-
ται σαφές ότι η δρα-
στηριοποίηση στον 
τοµέα της αγροτικής 
παραγωγής µέρα µε 
τη µέρα γίνεται µια 
υπόθεση για λίγους, 
ενώ την ίδια στιγ-
µή, τα όποια ενδι-
αφέροντα πεδία ε-

πιχειρηµατικής δράσης, όπως π.χ. τα 
θερµοκήπια, περιέρχονται σε µεγά-
λα funds, οι επενδύσεις των οποίων 
επιδρούν περαιτέρω αρνητικά στην 
ανταγωνιστικότητα των ανεξάρτητων 
µικροκαλλιεργητών. Σηµειωτέον ότι 
παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζει 
ο κλάδος των θερµοκηπιακών καλλι-
εργειών, ούτε ένας συνεταιρισµός α-
γροτών δεν έχει επενδύσει µέχρι σή-
µερα µεθοδικά και προγραµµατισµέ-
να στον συγκεκριµένο κλάδο. 

Τέλος, µε βάση τις προτάσεις της Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής για την περίο-
δο 2021-2027, δύσκολα η µεγάλη πλει-
οψηφία των αγροτών της χώρας µας θα 
µπορέσει να βελτιώσει τη θέση της. Κι 
αυτό γιατί, αφενός τα χρήµατα που θα 
διατεθούν θα είναι πολύ λιγότερα, αφε-
τέρου, οι όροι και οι προϋποθέσεις ενί-
σχυσης θα είναι αυστηρότεροι.   

21-22, 43-44

Κρατάει 
τα 45 λεπτά 
το πεπόνι
ποικιλίας Galia
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Για µια ακόµα δύσκολη χρονιά στην 
εµπορική πορεία του βερίκοκου Μπε-
µπέκου της Αργολίδας, κάνουν λόγο 
οι παραγωγοί λίγο πριν την ολοκλή-
ρωση της φετινής συγκοµιδής. Αν και 
οι τιµές ήταν ήδη χαµηλές, όπως ανα-
φέρει στην εφηµερίδα Agrenda ο πρό-
εδρος της Οµάδας Παραγωγών «∆α-
ναός» Γιώργος Ντόκος, φέτος η τιµή 
στο χυµό σηµείωσε επιπλέον µείωση 
κατά 5 λεπτά. 

«Η τιµή του χυµού φέτος από το βε-

ρίκοκο ποικιλίας Μπεµπέκου είναι στα 
13 λεπτά το κιλό και της κοµπόστας 
στα 28 λεπτά, ενώ αντίστοιχα πέρυσι 
κυµάνθηκε στα 18 και 28 λεπτά το κι-
λό αντίστοιχα. «Με αυτές τις τιµές δεν 
πιάνουµε ούτε το κοστολόγιο αφού τα 
10 λεπτά είναι µόνο το κόστος των ερ-
γατικών της συγκοµιδής», αναφέρει ο 
Γ. Ντόκος. Επιπλέον, τονίζει ότι πριν α-
πό µια τριετία οι τιµές έφταναν τα 52 
λεπτά το κιλό στην κοµπόστα και στον 
χυµό τα 20 λεπτά.   

Στα 28 λεπτά τα Μπεµπέκου Αργολίδας
 Περί τα 10 λεπτά το κόστος για εργατικά συγκοµιδής, λένε οι παραγωγοί

 Δεν ξεπέρασε τα 13 λεπτά το κιλό φέτος η τιµή στα βερίκοκα για χυµό 
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Α 
ρχίζουµε να επωφελούµαστε 
των προβληµάτων στην παρα-
γωγή σκληρού σίτου σε Ιταλία 
και Γαλλία λόγω των βροχών. 

Βγαίνουν δουλειές στα 195 ευρώ ο τόνος FOB 
για τα µέτρια σιτάρια και για τα καλά ζητούν 
205 ευρώ, επίπεδα που ωστόσο δεν προσελ-
κύουν τους πωλητές. Ο αλωνισµός βρίσκεται 
ανά περιοχή σε παύση λόγω καιρού. Την ίδια 
ώρα, στα µαλακά στάρια στο Σικάγο η είδη-
ση που βαραίνει όλα τα εµπορεύµατα είναι ο 
εµπορικός πόλεµος µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο 
οποίος έχει προξενήσει σηµαντικές απώλει-
ες σε όλα τα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων.

 Το µουντιάλ της Ρωσίας διπλασιάζει τις 
εξαγωγές κερασιών της Τουρκίας, οι οποί-
ες παρουσίασαν αύξηση 117% σε σχέση µε 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι 12.900 
τόνοι κερασιού που έφτασαν στη Ρωσία έρ-
χονται να προστεθούν στον κατά 88% αυξη-
µένο συνολικά όγκο εξαγωγών της Τουρ-
κίας, που ανέρχεται στους 45.196 τόνους. 
Η αύξηση αυτή συνέβαλε και σε µια τόνω-
ση της αξίας του προϊόντος κατά 67% από 
63,6 εκατ. δολάρια σε 106,4 εκατ. δολάρια.

 Κατά 11% πιο ακριβές είναι οι µπανά-
νες που εισάγονται στην ΕΕ σε σχέση µε πέ-
ρυσι. Με την τιµή στα 1.094 ευρώ ανά τόνο, 
ανεξαρτήτου προελεύσεως του προϊόντος, οι 
µπανάνες είναι ακριβότερες κατά 187 ευρώ 
ανά τόνο από τον περασµένο Μάρτιο και 87 
ευρώ πάνω από τη µέση τιµή του προϊόντος. 
Ταυτόχρονα, ο σταθεροποιητικός µηχανισµός 
που εξασφαλίζεται από την επιβολή δασµών 
στις χώρες της Λατινικής Αµερικής διατηρεί 
ένα κενό περιθώριο των 4,8 εκατ. τόνων αδα-
σµολόγητων µπανανών από την ήπειρο αυτή.

Από Ιταλία καλές
ειδήσεις στο σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/06 18/06 19/06 20/06 21/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

461,40

463,76
463,62

461,39
462,65

Χυμός
Φέτος η τιµή του βερίκοκου 

Μπεµπέκου για χυµό έπεσε 5 
λεπτά: από τα 18 λεπτά το 2017 

στα 13 λεπτά το κιλό 

Νωπά
Στην περιοχή υπάρχουν και 
οι κοκκινόσαρκες ποικιλίες 

που πωλούνται ως νωπές µε 
τιµή στα 50 λεπτά το κιλό 

Παραγωγή 
Η σοδειά στην Αργολίδα εκτιµάται 
κατά 20% αυξηµένη από πέρυσι 
µε την ΟΠ ∆αναός να συγκοµίζει 

5.000 τόνους (πέρυσι 4.000)

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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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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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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994,4

15,41

78,5

108,5

120,18

222

206

188

2,78
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15,39
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2,77

340,3

881,4

14,85

79,8
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ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

160,8
161,4 160,8 160,2 164,3

162,9

84,35 90,95 83,21

87,3587,35
93,81

Τιμές Παραγωγού 
Βερίκοκου Μπεμπέκου
(λεπτά/κιλό) 

Κοµπόστα 2018 28

Χυµός 2018 13

Κοµπόστα 2017 28

Χυµός 2017 18
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Κοµπόστα 2018 28Κοµπόστα 2018 28

Χυµός 2018 13Χυµός 2018 13

Κοµπόστα 2017 28

Τιμή παραγωγού 
στο πεπόνι
(λεπτά/κιλό)
Ηλεία 45-50
Κρήτη 60
Τρίκαλα 40-45

ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Ζημιά στα αγροτικά 
εμπορεύματα από τη
διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας

 Μόνο 13 λεπτά 
τα Μπεμπέκου 
Αργολίδας για χυμό 

Προσδοκίες για το σκληρό 
λόγω βροχών στην Ιταλία 
Οι βροχές σταµάτησαν προσωρινά τον 
αλωνισµό σκληρού σίτου στη χώρα µας, 
ενώ φαίνεται να έχουν δηµιουργήσει 
προβλήµατα στη σοδειά της Ιταλίας και 
της Γαλλίας. Οι γείτονες θα στραφούν 
σε εισαγωγές ποιοτικού προϊόντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών 
είναι συνταγµατική εκτροπή διότι 
στερεί το δικαίωµα των αγροτών να 
έχουν εισόδηµα από την περιουσία 
τους, δηλαδή:
α) Από το έγγειο κεφάλαιο (ΓΗ), β) Από 
το πάγιο κεφάλαιο (µηχανήµατα, 
υποδοµές), γ) από το κυκλοφοριακό 
κεφάλαιο, δ) από την εργασία αυτών 
και της οικογένειας τους. Εάν αυτό δεν 
είναι δήµευση περιουσιών τότε τι είναι; 
Το έχουν αντιληφθεί οι αγρότες;
Προσωπικά για µένα είναι πραξικόπηµα 
των συντεχνιών. Οι πολιτικοί µας ας 
ξυπνήσουν και ας ρωτήσουν έναν 
γεωργοοικονοµολόγο ή έναν πρωτοετή 
φοιτητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
για όλα αυτά, έτσι ώστε να αποφύγουν 
τις φοβερές συνέπειες, βάζοντας σε 
κίνδυνο τη διατροφική επάρκεια της 
χώρας µε τεράστιες επιπτώσεις στην 
εθνική οικονοµία. Οι γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις είναι επιχειρήσεις. Στις 
επιχειρήσεις φορολογούνται χωριστά η 
επιχείρηση (επιχειρηµατικό κέρδος) και 
χωριστά ο επιχειρηµατίας 
(οικογενειακό γεωργικό εισόδηµα).

Επιχειρηµατικό κέρδος
Το επιχειρηµατικό κέρδος  είναι πα-

ντός είδους έσοδα από παραγωγή και 
επιδοτήσεις µείον:

Οι κινήσεις 
του Αµε-
ρικανού 
προέδρου 
Ντόναλτ 
Τραµπ στα 
θέµατα του 
εµπορίου, 
δυσχαι-
ρένουν 
περαιτέρω 
την κατά-
σταση.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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Την εφαρµογή της µεθόδου «ψυχρής 
µεταχείρισης κατά τη διαµετακόµιση» 
που χρησιµοποιείται το τελευταίο δι-
άστηµα στις εξαγωγές των ακτινιδί-
ων προς την Ινδία και σε άλλα νωπά 
φρούτα , ζήτησε από το βήµα του επι-
χειρηµατικού φόρουµ Ελλάδας -Ινδίας 
ο γενικός γραµµατέας Αγροτικής Πολι-
τικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πό-
ρων, Χαράλαµπος Κασίµης. 

Μάλιστα ο κ. Κασίµης τόνισε ότι 
η µέθοδος αυτή που εφαρµόστηκε 
προκειµένου τα ελληνικά ακτινίδια 
να πληρούν τις φυτοϋγειονοµικές α-
παιτήσεις της Ινδίας θα πρέπει να υι-
οθετηθεί για όλα τα ελληνικά φρού-
τα που φαίνεται να έχουν ζήτηση α-
πό τους Ινδούς εµπόρους.  Επιπλέον, 
ο γενικός γραµµατέας του υπουργεί-
ου αναφέρθηκε και σε άλλους τοµείς 
διµερούς συνεργασίας πέραν του ε-
µπορίου όπως η επιστηµονική έρευ-
να, η ανταλλαγή τεχνικής πληροφό-
ρησης, η καινοτοµία, η εκπαίδευση 
και η ανάπτυξη συµβουλευτικών υ-
πηρεσιών στον αγροτικό τοµέα. 

1) το τεκµαρτό ενοίκιο χωρα-
φιού, 2) τους τόκους της υπο-
λειµµατικής αξίας του πάγιου 
κεφαλαίου, 3) τους τόκους του 
κυκλοφοριακού κεφαλαίου, 4) 
τις δαπάνες για εφόδια και ερ-
γασία τρίτων και εργατών, 5) το 
τεκµαρτό ηµεροµίσθιο αγρότη 
και µελών της οικογένειας του 
και 6) τις αποσβέσεις.

Το 1, 2 και 3 φορολογούνται 
αυτοτελώς µε 15%. Το ότι επιχει-
ρηµατικό κέρδος φορολογείται 
µε 29% αποτελεί αισχροκέρδεια. 

Απόδοση κεφαλαίου µαζί µε 
την εργασία ισούται µε 3%, µιλώ-
ντας για µια κερδοφόρα γεωργι-
κή χρονιά χωρίς απώλειες λόγω 
άσχηµων καιρικών συνθηκών.

Οικογενειακό
γεωργικό εισόδηµα

1) αµοιβή εργασίας του ιδίου 
και µελών της οικογένειας του, 
2) το επιχειρηµατικό κέρδος, 3) 
το τεκµαρτό ενοίκιο των χωρα-
φιών, 4) τους τόκους του πάγι-
ου και κυκλοφοριακού κεφα-
λαίου (το 3 και το 4 έχουν φο-
ρολογηθεί αυτοτελώς).

Σε όλες τις σοβαρές χώρες, 

χρησιµοποιούν τον εξατοµικευ-
µένο εξωλογιστικό υπολογισµό 
κέρδους αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων µε κινητό µέσο όρο 4ετί-
ας για να µπορούν να µεταφέ-
ρονται οι ζηµιές και τα κέρδη.

Εισφορές και ΕΝΦΙΑ
ΕΦΚΑ: Ο αγρότης είναι αγρερ-
γάτης στην εκµετάλλευση του 
και απολαµβάνει ασφαλιστι-
κά ό,τι και ο αγρεργάτης του.

Κάθε καλλιέργεια έχει συγκε-
κριµένα ηµεροµίσθια ανά στρέµ-
µα (υπάρχουν επίσηµοι πίνακες), 
γι αυτό πρέπει η εκµετάλλευση 
να πληρώσει τις ασφαλιστικές ει-
σφορές για όλα τα ηµεροµίσθια 
και να τις κατανείµει σε αυτούς 
που εργάστηκαν και αποτελούν 
δαπάνη για την εκµετάλλευση 
µαζί µε το ηµεροµίσθιο.

ΕΝΦΙΑ: Όταν θα επιβάλλουν ΕΝ-
ΦΙΑ στις µηχανές των εργοστασί-
ων και όχι µόνο στο οικόπεδο, τότε 
να επιβάλλουν και ΕΝΦΙΑ και στα 
χωράφια ή ας το ονοµάσουν «για 
την Ελλάδα ρε γαµώτο».

*ΑΓΡΟΤΗ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

Παρεμβάσεις 
Κασίμη για 
τις εξαγωγές 
στην Ινδία 

«Η αύξηση των εξαγωγών των 
ελληνικών αγροτικών προϊόντων 

θα είναι ιδιαιτέρως επωφελής τόσο 
για τους Έλληνες παραγωγούς όσο 
και για το καταναλωτικό κοινό στην 

Ινδία», ανέφερε ο κ. Κασίµης. 

Από τη συµµετοχή 
τους στο 
πρόγραµµα 
οι παραγωγοί 
απέκτησαν νέες 
γνώσεις για την 
καλλιέργεια της 
ακτινιδιάς.

Με ιταλική τεχνογνωσία εµπλούτισαν τις γνώσεις τους 
οι παραγωγοί ακτινιδίων του συνεταιρισµού Πυργετού

Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ιταλία για να καταρτιστούν πάνω στις 
«Σύγχρονες Μεθόδους Παραγωγής και Προώθησης Ακτινιδίου» 
πραγµατοποίησαν δώδεκα ακτινιδοπαραγωγοί, µέλη του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Πυργετού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
ΕRΑSΜUS+. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράµµατος οι 
συµµετέχοντες επισκέφτηκαν ερευνητικά κέντρα, φυτώρια, οπωρώνες, 
συσκευαστήρια και Γεωργικούς Συνεταιρισµούς στις ευρύτερες περιοχές 
των Celano, Latina και Ρώµης.
Ξεναγήθηκαν σε φυτώριο υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού ακτινιδιάς, 
καθώς και συµβατικούς αλλά και βιολογικούς οπωρώνες, στα συσκευαστήριά 
τους, όπου ενηµερώθηκαν για τη διαδικασία διαλογής και τρόπους 
συσκευασίας των ακτινιδίων. Επισκέφτηκαν δύο ερευνητικά κέντρα, όπου 
γνώρισαν τα σύγχρονα συστήµατα καλλιέργειας και τα µοντέλα πρόγνωσης, 
που εφαρµόζονται στην αντιµετώπιση ασθενειών καθώς και για 
προγράµµατα Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας. Παράλληλα, ο φορέας 
υποδοχής AMFI ξενάγησε τους συµµετέχοντες σε διάφορες πόλεις.

Φορολογία
 Η φορολόγηση του 

επιχειρηµατικού κέρ-
δους µε 29% αποτελεί 
αισχροκέρδεια για τις 

αγροτικές εκµεταλλεύ-
σεις της χώρας

ΤOY ΑΘΑΝΑΣΙΟY ΠΛΑΤΙΤΣΑ*
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∆εν
αποζηµιώνεται 
η µειωµένη
παραγωγή 
λόγω ατελούς
γονιµοποίησης
«Οι ζηµιές, οι οποίες 
ενδεχοµένως παρατηρούνται 
στις καλλιέργειες (µειωµένη 
καρπόδεση-παραγωγή) λόγω 
ατελούς γονιµοποίησης, δεν 
καλύπτονται ασφαλιστικά από 
τον ΕΛΓΑ, σύµφωνα µε τον 
ισχύοντα Κανονισµό 
Ασφάλισης Φυτικής 
Παραγωγής, ο οποίος 
εκδόθηκε σε εφαρµογή του 
νόµου 3877/2010 (Α 160)». 
Αυτό ξεκαθαρίζει ο υπουργός 
Βαγγέλης Αποστόλου, 
απαντώντας εγγράφως στις 
12 Ιουνίου στη Βουλή, σε 
ερώτηση του βουλευτή 
Γιώργου Καρασµάνη για τις 
ζηµιές στις καλλιέργειες 
κερασιού στην περιοχή της 
Βεγορίτιδας κυρίως, αλλά και 
σε άλλες περιοχές ορεινές 
και πεδινές, όπως Αλµωπία, 
Σκύδρα, Γιαννιτσά και Κρύα 
Βρύση. Σύµφωνα µε το 
βουλευτή «Οι 
κερασοκαλλιέργειες εξαιτίας 
δυσµενών καιρικών 
συνθηκών, διακυµάνσεων 
θερµοκρασίας, άκαιρων 
βροχών και κακής 
γονιµοποίησης, δεν είχαν 
καλή καρπόδεση, µε συνέπεια 
να παρατηρείται µια 
εκτεταµένη καρπόπτωση που, 
σε πολλές περιπτώσεις, 
φτάνει το 100% της 
προσδοκώµενης παραγωγής. 
Ανάλογη είναι η κατάσταση 
και σε άλλες καλλιέργειες, 
όπως σε βερίκοκα, µήλα, 
ροδάκινα, κυδώνια, 
δαµάσκηνα, ακτινίδια λόγω 
καρπόπτωσης ή ακαρπίας».

Καταστροφές σε Τύρναβο, Κιλελέρ, Μουζάκι, Καλαμπάκα    

Χτυπήθηκαν 40.000 στρέμματα 
με οπωροφόρα, κηπευτικά, βαμβάκι
Μεγάλη ζημιά για τη βιομηχανική ντομάτα της Ηλείας, πληγές σε αμπέλια στο Ηράκλειο

Στο νέο προϋπολογισμό
του ΕΛΓΑ οι αποζημιώσεις

«Αν περισσέψει κάτι θα 
πληρώσουµε και νωρίτερα 
αλλά τα περισσότερα θα 
καταβληθούν το 2019», λέει 
ο πρόεδρος Φάνης Κουρεµπές.

Επί ποδός βρίσκεται ο ΕΛΓΑ µε-
τά και τα τελευταία περιστατικά έ-
ντονων χαλαζοπτώσεων αλλά και 
βροχοπτώσεων που έπληξαν πλή-
θος αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

Σύµφωνα µε µια πρώτη αποτί-
µηση του προέδρου του ΕΛΓΑ, Φά-
νη Κουρεµπέ, στην Agrenda, οι ζη-
µιές είναι τέτοιας έκτασης που ακό-
µα και µια εβδοµάδα µετά δεν µπο-
ρούν να βγουν ασφαλή συµπερά-
σµατα για το µέγεθος τους. Όσον 
αφορά το θέµα των αποζηµιώσεων 
– µια παράµετρο που απασχολεί ή-
δη τους παραγωγούς - ο κ. Κουρε-
µπές αποκλείει το ενδεχόµενο να 
καταβληθούν εντός του τρέχοντος 
έτους, µεταθέτοντας τις πληρωµές 
για το 2019 µε το νέο προϋπολο-
γισµό. «Εννοείται ότι αν περισσέ-
ψει κάτι θα πληρώσουµε και νωρί-
τερα αλλά ο µεγάλος όγκος των α-
ποζηµιώσεων αυτών θα καταβλη-
θεί από το επόµενο έτος», συµπλη-
ρώνει ο κ. Κουρεµπές.

Αντιδράσεις αγροτών 
Μετά τις καταστροφές άµεση 

ήταν η αντίδραση της Ενωτικής 
Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλό-
γων του νοµού Καρδίτσας. Σύµ-
φωνα µε ανακοίνωση της οργά-
νωσης η ζηµιά σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις φτάνει το 100%. Για 
τον λόγο αυτό η ΕΟΑΣΚ ζητά να 
υπάρξει άµεση και δίκαιη εκτίµη-
ση της ζηµιάς από τον ΕΛΓΑ. «Κα-
λούµε όλους τους αγρότες µέσα 
από τους Αγροτικούς Συλλόγους 
να συνεχίσουµε τον αδιάκοπο α-
γώνα µας διεκδικώντας:

 Να καταγραφούν άµεσα οι 
ζηµιές σε όλες τις καλλιέργειες 
και να προχωρήσουν σε γρήγορη 
και δίκαιη αποζηµίωση στο 100% 
της ζηµιάς. Πάγιο αίτηµα µας εί-
ναι να αλλάξει ο κανονισµός του 
ΕΛΓΑ, ώστε να εξασφαλίσει επαρ-
κή κρατική χρηµατοδότηση που 
θα αποζηµιώνει την παραγωγή. 

 Να αναπληρωθεί άµεσα το 
χαµένο εισόδηµα των πληγέντων 
αγροτών και κτηνοτρόφων, µε έ-
κτακτη οικονοµική ενίσχυση», 
αναφέρει τέλος η ανακοίνωση 
της ΕΟΑΣΚ.

ΤOY  ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Ζηµιές σε χιλιάδες στρέµµατα τόσο 
δενδρωδών και εκτατικών καλλι-
εργειών όσο και κηπευτικών προ-
κάλεσαν τα έντονα και µε διάρ-
κεια καιρικά φαινόµενα (χαλαζο-
πτώσεις, βροχές) που εκδηλώθη-
καν σε όλη τη χώρα το διάστηµα 
14 µε 18 Ιουνίου. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της 
Agrenda οι περιοχές που επλή-
γησαν περισσότερο και µάλιστα 
από το χαλάζι, είναι η Θεσσαλο-
νίκη και η Θεσσαλία . 

Στην Θεσσαλονίκη σύµφωνα µε 
τους παραγωγούς αλλά και τους 
γεωπόνους των ∆AOΚ σηµαντι-
κές είναι οι ζηµιές σε πυρηνόκαρ-
πα (ροδάκινα, κεράσια) το βαµβά-
κι, αλλά και τις ενεργειακές καλ-
λιέργειες (ελαιοκράµβη, ηλίαν-
θο). Μάλιστα οι πρώτες εκτιµήσεις 
τόσο των ∆ΑΟΚ όσο και των εκτι-
µητών του ΕΛΓΑ δείχνουν ότι οι 
εκτάσεις που σηµειώθηκαν κατα-
στροφές, ανέρχονται περίπου στα 
15.000 στρ. (στην ευρύτερη περιο-

χή της Κεντρικής Μακεδονίας). Με-
γάλης έκτασης είναι και οι ζηµιές 
στη Θεσσαλία (Τύρναβο, Κιλελέρ, 
Λάρισα, Τρίκαλα, Καλαµπάκα, Πα-
λαµά, Μουζάκι). Το χαλάζι έπληξε 
τόσο τα δέντρα (ροδάκινα, αχλά-
δια, αµύγδαλα) όσο και το βαµβά-
κι. Επιπλέον τα πολλά νερά που έ-
πεσαν δηµιουργούν προβλήµατα 
και στα σιτηρά που δεν είχαν α-
λωνιστεί. Ευτυχώς - σύµφωνα µε 
στελέχη του ΘΕΣΤΟ -µικρότερο 
πλήγµα δέχτηκε η βιοµηχανική 
ντοµάτα. Ωστόσο οι αρµόδιοι του 
ΕΛΓΑ και των ∆ΑΟΚ τόσο στη Λά-
ρισα όσο και τη Μαγνησία, µιλώ-
ντας στη Agrenda, απέφυγαν να 
αναφερθούν σε αριθµούς όσον 
αφορά τα στρέµµατα. Πληροφο-
ρίες από τα Τρίκαλα (Λόγγος, Αγ. 
Κυριακή Φανερωµένη, Βασιλική, 
Μεγάρχη) αναφέρουν ότι οι ζηµιές 
ξεπερνούν τα 14.000 στρ.

Την ίδια στιγµή στην Ηλεία η 
βιοµηχανική ντοµάτα και τα καρ-
πούζια αποδείχθηκαν οι µεγάλοι 
χαµένοι. Στην Κρήτη οι καταστρο-
φές περιορίστηκαν στα αµπέλια 
του νοµού Ηρακλείου.

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

15.000ΤΡΙΚΑΛΑ

ΗΛΕΙΑ

ΒΕΛΒΕΝΤΟ

ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ  (ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

14.500

14.500

300

ΚΡΗΤΗ

600 
 700





Τώρα η ώρα 
του Diabrotica 
Αυξημένοι πληθυσμοί σε χωράφια
σε Δράμα, Σέρρες και Καβάλα

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Οι πληθυσµοί των ενήλικων ε-
ντόµων του Diabrotica είναι αυ-
ξηµένοι στους νοµούς ∆ράµας 
και Σερρών, σύµφωνα µε τις ε-
πιτόπιες παρατηρήσεις και την 
καταγραφή των συλλήψεων στις 
φεροµονικές παγίδες, ενώ και ο 
αριθµός των εντόµων που τρέ-
φονται από τη φυλλική επιφά-
νεια των φυτών είναι σχετικά υ-
ψηλός. Ιδιαίτερα στο νοµό ∆ρά-
µας αναφέρθηκαν αγροί καλα-
µποκιού χωρίς αµειψισπορά µε 
πρόβληµα πτώσης φυτών που 
έγινε αντιληπτό κυρίως κατά το 
αυλάκωµα ή µε την εφαρµογή 
του πρώτου ποτίσµατος.

Στην περιοχή Τεναγών ∆ρά-
µας οι καλλιέργειες αραβοσί-
του βρίσκονται στο στάδιο της 
ολοκλήρωσης του 70% της γο-
νιµοποίησης, ενώ στις υπόλοι-
πες περιοχές στο στάδιο των 9-
10 φύλλων και της έναρξης της 
άνθησης, σύµφωνα µε τις κατα-
γραφές της ∆ΑΟΚ του νοµού.

Οι γεωπόνοι αναφέρουν ότι 
σε ∆ράµα, Σέρρες και στους Φι-
λίππους Καβάλας έχει εφαρµο-

στεί αµειψισπορά σε αρκετά µε-
γάλη έκταση µε βαµβάκι, ηλίαν-
θο, χειµερινά σιτηρά. Η τροφική 
δραστηριότητα στα φύλλα που 
παρατηρείται αυτό το διάστηµα 
θα οδηγήσει σε προσβολή στα 
µετάξινα νηµάτια των σπαδίκων 
κατά την άνθιση, γεγονός που 
µπορεί να προκαλέσει µειωµένα 
ποσοστά γονιµοποίησης.

Από αυτό το χρονικό σηµείο 
και µετά µειώνονται οι δυνατό-
τητες των παραγωγών να αντι-
µετωπίσουν αποτελεσµατικά τη 
δράση του συγκεκριµένου εντό-
µου γεγονός που αποδεικνύει 
τη µεγάλη σηµασία της αµειψι-
σποράς στη µόνιµη και αποτε-
λεσµατική αντιµετώπισή του.

Οι ειδικοί συστήνουν ως κα-

λύτερο καλλιεργητικό µέτρο στο 
στάδιο αυτό της καλλιέργειας την 
επάρκεια αρδευτικού νερού ώ-
στε τα φυτά να αναπληρώνουν 
τόσο τις προσβεβληµένες ρίζες 
από τις προνύµφες, όσο και τυ-
χόν προσβεβληµένους στύλους 
από ενήλικα (συνεχής αύξηση 
των στύλων του σπάδικα).

Στο πλαίσιο της χηµικής κα-
ταπολέµησης, συστήνεται ψε-
κασµός, µόνο εφόσον πληρού-
νται όλα τα παρακάτω κριτήρια:

α) Υψηλός πληθυσµός ενηλί-
κων στη γονιµοποίηση (>5-10 ε-
νήλικα ανά φυτό κατά µέσο όρο)

β) Μήκος στύλων <1,5 εκατο-
στά στο 50% των σπαδίκων και

γ) Υπάρχει αδυναµία ικανο-
ποιητικού ποτίσµατος.

Άµεσα ψεκασµός στα αµπέλια για πιθανές προσβολές από βοτρύτη 
Λόγω των καιρικών συνθηκών που προβλέπονται (τοπικές βροχές µε 
ισχυρούς ανέµους και πιθανές χαλαζοπτώσεις), σε σταφύλια που τυχόν θα 
δηµιουργηθούν πληγές πρέπει να γίνει ψεκασµός το συντοµότερο δυνατό για 
προστασία από τη βοτρύτιδα. Μάλιστα, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου τονίζουν στους αµπελουργούς ότι στις 
πρώιµες επιτραπέζιες ποικιλίες που βρίσκονται κοντά στη συγκοµιδή πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους χρόνους αναµονής όπως αναγράφονται στην ετικέτα των 
σκευασµάτων. Για την αποφυγή προσβολής των ανθοταξιών σε περιοχές όπου οι καιρικές 
συνθήκες είναι ιδανικές για την πραγµατοποίηση µολύνσεων, συνιστάται ψεκασµός µε 
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο. Τα καλλιεργητικά µέτρα έχουν να κάνουν µε τη βελτίωση της 
κυκλοφορίας του αέρα µέσα στον αµπελώνα και το ταχύτερο στέγνωµα των φυτών και 
αφορούν θερινά κλαδέµατα, καταστροφή ζιζανίων και αποστράγγιση του εδάφους.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Κακή γονιµοποίηση 
Η προσβολή στα µετάξινα 

νηµάτια των σπαδίκων 
κατά την άνθιση θα φέρει 
µειωµένη γονιµοποίηση

Tuta Absoluta
στην υπαίθρια ντοµάτα 
Η πτήση του εντόµου της Tuta Absoluta στο δίκτυο 
φεροµονικών παγίδων στοςυ νοµούς Μαγνησίας και 
Λάρισας συνεχίζεται. Οι πληθυσµοί του εντόµου, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία των γεωπόνων του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, στις 
πρώιµες ντοµάτες εντοπίζεται σε ποσοστό 20-30 άτοµα 
ανά 3 ηµέρες ανά παγίδα.  Ήδη, έχουν παρατηρηθεί οι 
πρώτες προσβολές στα φύλλα και στους καρπούς των 
φυτών στις πρώιµες καλλιέργειες (5-7 σταυρούς) 
ντοµάτας και αναµένονται στις µεσοπρώιµες. Οι ειδικοί 
τονίζουν ότι οι ψεκασµοί πρέπει να γίνονται µετά τη 
δύση του ηλίου και µε ένα µόνο εκλεκτικό εντοµοκτόνο, 
ενώ συστήνεται επανάληψη µετά από 15 ηµέρες.

Σκευάσµατα
Tuta Absoluta στην υπαίθρια ντοµάτα  
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Methomex 20 SL, 
Steward 30 WG 
ELANCO: Laser 480SC, Cordalene 7,5% SC
FMC: Altacor 35 WG (Chlorantraniliprole 35%), 
Steward 30 WG (Indoxacarb 30%), Zoro 1.8 EW 
(Abamectin 1.8%)
HELLAFARM: Novadim Progress 40 EC, Cybor 
Max, Delir 25 EC
SYNGENTA: Ampligo 150ZC, Affirm 095SG
VIORYL: Acaridoil 13SL, Πυρεθρο Βιορύλ 5SC

Περονόσπορος της πατάτας
Ο µύκητας έχει εµφανιστεί σε καλλιέργειες πατάτας 
και ντοµάτας του Οροπεδίου Λασιθίου.  Οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ηρακλείου ενηµερώνουν στους παραγωγούς ότι οι 
καιρικές συνθήκες που επικράτησαν µετά την 
εµφάνιση της ασθένειας δεν έχουν ευνοήσει την 
εξάπλωσή της. Ωστόσο, λόγω πρόβλεψης για βροχές 
και καιρική αστάθεια, δηµιουργούνται ευνοϊκές 
συνθήκες ενεργοποίησης των µολυσµάτων,για αυτό 
πρέπει να βρουν καλυµµένες τις καλλιέργειες µε 
συµπτώµατα και να ελέγχονται συστηµατικά αυτές 
που δεν έχουν εµφανίσει.

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Leimay S, Valbon 
1,75/70 WG
ARYSTA: Proxanil Duo
BAYER: Consento 450SC, Volare 687,5 SC
ELANCO: Electis CX 660WG, Equation Pro WG
FMC: Galben M (Benalaxyl 8% % + Mancozeb 65 
%), Vendetta (Fluazinam  37,5% +Azoxystrobin 
15%), Zignal 50 SC (Fluazinam 50%)
HELLAFARM: Χελγκαρ 25 WG, Dipel 32000 WP, 
Bactospeine WG
SIPCAM: Vitene Triplo R, Cymonil, Lieto WG
SYNGENTA: Carial Flex 25/18 WG, Ridomil Gold 
MZ 68 WG
VIORYL: Mancozeb Βιορύλ 80WP

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

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

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

Τρεις προσκλήσεις στον αέρα 
για αυτόχθονες, ορυζώνες 
και δενδροκαλλιέργειες  

Οι κτηνοτρόφοι για τις αυτόχθονες φυλές τους, οι δενδροκαλλιεργητές για χρήση φεροµόνων (κοµφούζιο)  
και µείωσης ψεκασµών και οι ορυζοπαραγωγοί για την εφαρµογή εναλλακτικής ζιζανιοκτονίας  
στα αγροτεµάχιά τους, καλούνται να κάνουν αιτήσεις από αρχές Ιουλίου, σύµφωνα µε τις προσκλήσεις  
που εκδόθηκαν την περασµένη εβδοµάδα και παρουσιάζονται στις επόµενες σελίδες (16-19). Το ΟΣ∆Ε  
του 2018 αποτελεί και αίτηση πληρωµών, η καταβολή των οποίων θα γίνει έως τον Ιούνιο του 2019. 

Μέτρο 10.1.9 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων
φυλών αγροτικών ζώων»: 3�22 ΙΟΥΛΙΟΥ

Μέτρο 10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου 
σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδόπτερων
(Κοµφούζιο)»: 13�31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Μέτρο 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέµηση 
ζιζανίων στους ορυζώνες»: 7�31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Έναρξη δεσµεύσεων 
νωρίτερα της αίτησης
Στις 3 προκηρύξεις οι δεσµεύσεις έχουν 
ξεκινήσει να τρέχουν από την 1η Απριλίου 
οπότε και βγήκε το θεσµικό τους πλαίσιο
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ΜΙΑ 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΑΞΕ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

Για μία δεύτερη προκήρυξη του μέτρου 

Βιολογικής Κτηνοτροφίας έκανε λόγο ο 

υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης 

Αποστόλου, σύμφωνα με την απάντηση του 

στη βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Μαρία 

Τριανταφύλλου,  μετά  τις αντιδράσεις των 

Περιφερειών περί μη ορθής κατανομής των 

κονδυλίων που έφερε πολλούς επιλαχόντες.  

Για το πώς τώρα θα βρει τα κονδύλια, ο 

υπουργός υποστήριξε πως  θα αντλήσουν οι 

αρχές αδιάθετους πόρους από άλλα μέτρα, 

την ώρα πάντως που για να καλυφθεί η 

εξισωτική, μπήκε «χέρι» 314 εκατ. ευρώ στα 

κρατικά ταμεία.

Με το βοσκότοπο του ΟΣ∆Ε 
και χωρίς κατ’ επάγγελµα,  
Σπάνιες Φυλές από 3 Ιουλίου

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τις αιτήσεις τους από τις 3 έως τις 22 Ιουλίου κα-
λούνται να υποβάλλουν οι κτηνοτρόφοι που ενδι-
αφέρονται να ενταχθούν στη ∆ράση 10.1.9 «∆ιατή-
ρηση Απειλούµενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτι-
κών Ζώων», µετά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης 
προϋπολογισµού 38 εκατ. ευρώ. Επιλέξιµα ζώα εί-
ναι τα βοοειδή (333 ευρώ ανά ΜΖΚ), τα αιγοπρό-
βατα (232 ευρώ ανά ΜΖΚ) οι χοίροι (215 ευρώ α-
νά ΜΖΚ) και οι ίπποι που λαµβάνουν και το υψη-
λότερο πριµ, στα 350 ευρώ ανά ΜΖΚ.
Για να υπάρχει ένα µέτρο σύγκρισης, στο περασµέ-
νο πρόγραµµα του 2012 µε ακριβώς τις ίδιες επι-
λέξιµες φυλές (εξαίρεση η προσθήκη του Μπού-
τσικου ή αλλιώς Ορεινού Ηπείρου) ο προϋπολο-
γισµός ήταν 8 εκατ. ευρώ και υπήρξαν 429 δικαι-
ούχοι, ωστόσο να σηµειωθεί πως έχουν διευρυν-
θεί οι περιοχές κατανοµής. Επιπλέον είναι ένα πρό-
γραµµα χωρίς κριτήρια µοριοδότησης, καθώς οι αρ-
χές θεωρούν πως έχουν υπολογιστεί επ’ ακριβώς 
οι πόροι για τους εν δυνάµει δικαιούχους, εφόσον 
το ΟΣ∆Ε του 2018 βάσει του οποίου θα πριµοδο-
τηθεί το ζωικό κεφάλαιο, έχει κλείσει. 

∆ικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης
Τα κριτήρια επιλεξιµότητας δικαιούχων πρέπει να συ-
ντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στή-
ριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσµευσης.
α. Επιλέξιµοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι, οι οποίοι:
1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών 
ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση.
2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις 
συγκεκριµένες περιοχές παρέµβασης της χώρας.
3. εκτρέφουν ζώα εγγεγραµµένα στο γενεαλογικό 
βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.
β. ∆εν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων 
της παρούσας απόφασης, ακόµη κι αν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της παραγράφου α, οι ακόλουθες κατηγορί-
ες υποψηφίων:
1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της 
πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
2. διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους 
οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισµού 
από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον 

αγροτικό τοµέα για δέκα (10) έτη.
3. όσοι έχουν αποβληθεί από 
γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο ή δράση στην 
τρέχουσα ή σε προηγούµενη Προγραµµατική 
Περίοδο, λόγω υποβολής εκ πρ θέσεως 
ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα 
(1) ηµερολογιακό έτος από το ηµερολογιακό έτος 
διαπίστωσης της παράβασης.
Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και το ύψος της ενί-
σχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφα-
λαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:

 Βοοειδή: 333 ευρώ ανά ΜΖΚ, 310 ευρώ ανά ΜΖΚ 
χωρίς διατήρηση αρσενικού ανά 15 θηλυκά ανα-
παραγωγής. Σηµειώνεται ότι τα βοοειδή ηλικίας 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 α-
νά ΜΖΚ χωρίς διατήρηση αρσενικού ανά 15 θηλυ-
κά αναπαραγωγής. Περίπου δηλαδή 34,8 και 31,35 
ευρώ ανά ζώο άνω του 1 έτους. 

 Xοίροι: 215 ευρώ ανά ΜΖΚ, 192 ευρώ ανά ΜΖΚ 
χωρίς διατήρηση αρσενικού ανά 15 θηλυκά αναπα-
ραγωγής. Περίπου δηλαδή 107,5 και 96 ευρώ αντί-
στοιχα ανά χοιροµητέρα. 

 Ιπποειδή: 350 ευρώ ανά ΜΖΚ ή πιο απλά 350 ευ-
ρώ ανά ενισχυόµενο ζώο. 
Το µέγιστο ύψος ενίσχυσης καταβάλλεται εφόσον τη-
ρείται η αναλογία 1 αρσενικό ανά 15 θηλυκά αναπα-
ραγωγά ζώα. Εφόσον δεν τηρείται αυτή η αναλογία 
το ύψος ενίσχυσης µειώνεται κατά 23 ευρώ ανά ΜΖΚ. 

Επιλέξιµες φυλές
Στο Μέτρο εντάσσονται οι αυτόχθονες φυλές όπου 
αυτές συναντώνται σε µεγάλους αριθµούς:

  Βοοειδή: Τήνου, Κέας,  Κατερίνης, Συκιάς, Ελλη-
νικός βούβαλος, Ελληνική βραχυκερατική.

 Πρόβατα: Καταφυγίου, Ρουµλουκίου, Ορεινό Ηπεί-
ρου, Ικαρίας, Λευκίµης, Κατσικά, Άργους Ζακύνθου, 
Φλώρινας – Πελαγονίας, Σαρακατσάνικο, Γλώσσας 
Σκοπέλου, Κύµης, Αγρινίου, ∆ράµας, Θράκης, Κα-
λαρρύτικο, Πηλίου, Σερρών.

 Αίγες: Σκοπέλου.
 Χοίροι: Εγχώριος Ελληνικός Χοίρος.
 Ιπποειδή: Ηλείας, Πηνείας, Θεσσαλίας, Σκύρου, 

Πίνδου, Μεσσαράς.
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TA 10 ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ 5ΕΤΙΑ
Οι δικαιούχοι δεσµεύονται:
1. να διατηρούν τον αριθµό των 
επιλέξιµων ζώων ένταξης για µία 
πενταετία. Είναι δυνατή η αντικατάσταση 
των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά µε 
ζώα της ίδιας φυλής, εφόσον ο συνολικός 
αριθµός των ζώων κατά τη διάρκεια της 
πενταετίας παραµένει τουλάχιστον αυτός 
που αναφέρεται κατά την ένταξή τους στο 
πρόγραµµα.
2. να αποδέχονται και να διευκολύνουν 
την πραγµατοποίηση των ελέγχων από τις 
αρµόδιες Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές.
3. να έχουν µεριµνήσει ώστε όλα τα ζώα 
που συµµετέχουν στη δράση πρέπει 
να φέρουν σήµανση (ενώτια, βώλους, 
κλπ), όπως προβλέπεται από την σχετική 
εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία
4. στην περίπτωση των ιπποειδών, θα 
πρέπει αυτά να φέρουν αναγνωριστικό 
στοιχείο, το οποίο να αντιστοιχεί 
µονοσήµαντα σε συγκεκριµένο κάτοχο/
ιδιοκτήτη.
5. να ακολουθούν τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις των αρµόδιων Κέντρων Ζωικών 
Γενετικών Πόρων για την τήρηση των 
γενεαλογικών βιβλίων των φυλών στις οποίες 
ανήκουν τα ζώα τους και να εφαρµόζουν όλες 
τις υποχρεώσεις για την τήρησή του.
6. στην περίπτωση αποµάκρυνσης 
επιλέξιµων ζώων από την εκµετάλλευση 
(σφαγή – πώληση), και για οποιαδήποτε 
µεταβολή να ενηµερώνουν άµεσα και 
πριν προβούν στην ενέργεια το αρµόδιο 
Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων.
7. να υποβάλλουν κατ΄ έτος αίτηση 
πληρωµής.

8. Ειδικά οι δικαιούχοι ιπποειδών 
οφείλουν να καταθέσουν στο αρµόδιο 
Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων 
βεβαιώσεις ταυτοποίησης των 
ιπποειδών τους. Σε διαφορετική 
περίπτωση επιβάλλονται για το πρώτο 
έτος εφαρµογής οι κυρώσεις που 
αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 
25 της αριθµ.401/48520/29-03-2018 
απόφασης. Για το δεύτερο έτος 
εφαρµογής και για όσα ζώα δεν 
προσκοµίστηκαν οι βεβαιώσεις 
ταυτοποίησης, αυτές κατατίθενται 
έως 31/10/2019 στο αρµόδιο Κέντρο 
Ζωικών Γενετικών Πόρων, διαφορετικά 
επιβάλλονται εκ νέου οι παραπάνω 
κυρώσεις. Η εν λόγω διαδικασία 
επαναλαµβάνεται κατ΄έτος µέχρι 
τη λήξη  ης πενταετούς περιόδου 
δέσµευσης.
9. Τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων 
εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων 
των βεβαιώσεων και ακολούθως 
συµπεριλαµβάνουν τα ανάλογα δεδοµένα 
στα γενεαλογικά βιβλία ή µητρώα που 
τηρούν. Επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση 
µεταβολών του ζωικού κεφαλαίου η εν 
λόγω βεβαίωση κατατίθεται εκ νέου.
10. Οι δικαιούχοι επιπλέον δεσµεύονται 
να τηρούν φάκελο δικαιούχου, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
αριθµ.401/48520/29-03-2018 απόφασης 
καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των 
δεσµεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη 
µετά την ολοκλήρωση των δεσµεύσεων, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιµος στις 
ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτηµα.
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Το πρώτο αίτηµα πληρωµής ήδη έχει γίνει µέσω 
της αίτησης ΟΣ∆Ε του 2018 για καταβολή το 2019

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγ-
µατοποιείται ηλεκτρονικά, µέσω του Πλη-

ροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ). Οι υποψήφιοι 
δικαιούχοι, προκειµένου να ενταχθούν στη 
∆ράση της παρούσας, υποβάλλουν προς τον 
ΕΦ∆, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης. Η υ-
ποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον 
σύνδεσµο: http://p2.dikaiomata.gr/M1019 µε 
τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για την υπο-
βολή της ΕΑΕ.
Η αίτηση στήριξης περιλαµβάνει στοιχεία, τόσο 
του υποψήφιου δικαιούχου όσο και του ζωικού 
κεφαλαίου για το οποίο αιτείται την ενίσχυση.
Το έτος 2018 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρ-
µογής των δεσµεύσεων της δράσης, µε ηµε-
ροµηνία έναρξης δεσµεύσεων την ηµεροµη-
νία δηµοσίευσης Υπουργικής Απόφασης δηλα-
δή στις 2 Απριλίου 2018. Η διάρκεια του προ-
γράµµατος (διάρκεια δεσµεύσεων) είναι πέντε 

έτη.  Για την καταβολή της ενίσχυσης στους τε-
λικούς δικαιούχους για το έτος 2018 απαραί-
τητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αιτήµατος 
πληρωµής µέσω της ΕΑΕ 2018, κάνοντας χρή-
ση του κωδικού 10.1.9 τόσο στην ενότητα «Μέ-
τρα/∆ράσεις» όπως και στην ενότητα «Ζωικές 
Εκµεταλλεύσεις» όπου επιλέγεται η φυλή του 
ζωικού κεφαλαίου, µέχρι την ηµεροµηνία λή-
ξης υποβολής της ΕΑΕ.

Υπερδέσµευση κονδυλίων 110%
Το ποσό των 38 εκατ. ευρώ µετά την υπερ-
δέσµευση µπορεί να ανέλθει έως το 110% 
της συνολικής δηµόσιας ενίσχυσης. Στην πε-
ρίπτωση που το ποσοστό του 110% δεν ε-
παρκεί για την κάλυψη των αιτούντων ή και 
σε άλλες αιτιολογηµένες περιπτώσεις, το πο-
σό της συνολικής δηµόσιας δαπάνης δύνα-
ται να αυξηθεί περαιτέρω. 

1 ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ 
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∆εύτερη και µε µηλοειδή η πρόσκληση 
για χρήση φεροµόνων κατά εντόµων

Με επιλέξιµες τις καλλιέργειες των µηλοειδών εκτός από των 
πυρηνόκαρπων ανοίγει σε λίγες µέρες το σύστηµα υποβολής αιτήσεων για 
την ενίσχυση που αφορά τη χρήση φεροµόνων σε συνδυασµό µε τη µείωση 
ψεκασµών σε δενδροκαλλιέργειες (Κοµφούζιο). Συγκεκριµένα σύµφωνα 
µε την 2η πρόσκληση του Μέτρου 10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου 
σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδόπτερων» (∆ιαύγεια Αρ. Πρωτ: 
5218) το ηλεκτρονικό σύστηµα αιτήσεων θα δέχεται αιτήσεις από 13 Ιουλίου 
και κλείνει 31 Ιουλίου. Ουσιαστικά µε την εφαρµογή αυτής της πρακτικής 
µειώνεται η αναπαραγωγική δυνατότητα των εντόµων, περιορίζεται ο 
πληθυσµός, δεν έχουµε ωοτοκία, ούτε νέες γενιές, οπότε και οι ψεκασµοί 
είναι πιο αποτελεσµατικοί. Ο προϋπολογισµός του Μέτρου είναι 20 εκατ. 
ευρώ µε την περασµένη πρόσκληση να κλείνει µε 10 εκατ. ευρώ. Εκτιµάται 
πως τα στρέµµατα που έχουν καλυφθεί φέτος µε ατµιστήρες και παγίδες για 
την εφαρµογή της εναλλακτικής αυτής πρακτικής φυτοπροστασίας έχουν 
αυξηθεί από τις 40.000 στις 104.000. Αναλυτικά:

Πεδίο εφαρµογής και προϋπολογισµός
Το Μέτρο εφαρµόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Η δράση αφορά 
στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, 
της µηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς. Η ∆ηµόσια ∆απάνη της 
παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ.

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται:
● στα 38,7 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα πρώτα δύο έτη 
εφαρµογής και στα 45,4 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα τελευταία 
τρία  έτη εφαρµογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της 
νεκταρινιάς και της βερικοκιάς
● στα 54,2 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα πρώτα τρία έτη 
εφαρµογής και στα 62,7 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα τελευταία 
δύο έτη εφαρµογής, για τις καλλιέργειες της µηλιάς, της αχλαδιάς και 
της κυδωνιάς.
Στα παραπάνω ποσά συµπεριλαµβάνεται το κόστος συναλλαγής (αµοιβή 
επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 1,4 ευρώ ανά στρέµµα 

ετησίως. Στο αναγραφόµενο ύψος της αµοιβής του επιβλέποντα 
Γεωπόνου (1,4 ευρώ/στρέµµα/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµος.

∆εσµεύσεις
Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας, εκκινούν την 
1η Απριλίου 2018 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2023. Για την αντιµετώπιση 
των µικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης, οι δικαιούχοι δεσµεύονται 
να κάνουν:
● µικτή χρήση φεροµονών και, εφόσον απαιτείται, χηµικών 
εντοµοκτόνων τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής για τις καλλιέργειες της 
ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς και, αντίστοιχα, τα τρία 
πρώτα έτη εφαρµογής για τις καλλιέργειες της µηλιάς, της αχλαδιάς και 
της κυδωνιάς και
● αποκλειστική χρήση φεροµονών τα τρία τελευταία έτη εφαρµογής 
για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς 
και, αντίστοιχα, τα δύο τελευταία έτη εφαρµογής για τις καλλιέργειες της 
µηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.

Κριτήρια µοριοδότησης
Για τους υποψηφίους, οι εκµεταλλεύσεις των οποίων πληρούν καταρχάς 
το κριτήριο επιλεξιµότητας της προηγούµενης παραγράφου, και εφόσον ο 
συνολικός προϋπολογισµός των αιτήσεων στήριξης της Πρόσκλησης της 
δράσης είναι µεγαλύτερος του προϋπολογισµού της, ισχύουν τα κάτωθι 
βαθµολογικά κριτήρια επιλογής:
● Υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση, όσον αφορά 
στα υπόγεια ύδατα: Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha):  (0,05-0,10 
Ha = 0,8 µόρια 0,11-0,20 = 1,6 µόρια 0,21-0,3 = 2,4 µόρια … 3,91-4,00 = 
32 µόρια … ≥ 9,91 Ha = 80 µόρια
● Οι εκµεταλλεύσεις που έστω και ένα τµήµα τους βρίσκεται σε 
προστατευόµενη περιοχή (περιοχές NATURA κ.λπ): Συνολική υπό ένταξη 
γεωργική γη (Ha): (0,05-0,10 Ha = 0,7 µόρια 0,11-0,20 = 1,4 µόρια 0,21-
0,3 = 2,1 µόρια … 3,91-4,00 = 28 µόρια … ≥ 9,91 Ha = 70 µόρια)
● Οµάδες και οργανώσεις παραγωγών: 50 µόρια

� 18 �

Επιλέξιµες καλλιέργειες: 
Μήλα, ροδάκινα, βερίκοκα, 
αχλάδια, νεκταρίνια, 
κυδώνια.
Έναρξη και λήξη 
δεσµεύσεων: 1η Απριλίου 
2018-31 Μαρτίου 2023

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 
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Να εφαρµόζουν την καλλιεργητική τεχνική της ψευδοσποράς στην ορυ-
ζοκαλλιέργεια για να αντιµετωπίζουν τα ζιζάνια για µία 5ετία υποχρεούνται 
οι ορυζοκαλλιεργητές, που θα υποβάλλουν αιτήσεις από 6 έως 31 Ιουλίου 
στη δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώ-
νες», που προσφέρει πριµ 21 ευρώ ανά στρέµµα. Η δηµόσια δαπάνη του 
Μέτρου σύµφωνα µε την πρόσκληση (∆ιαύγεια Αρ. Πρωτ: 5217) ανέρχεται 
σε 15.000.000 ευρώ, µε τις δεσµεύσεις πάντως να έχουν ήδη ξεκινήσει α-
πό την 1η Απριλίου. Πιο συγκεκριµένα οι προϋποθέσεις ένταξης και οι δε-
σµεύσεις σύµφωνα µε την πρόσκληση έχουν ως κάτωθι:

Κριτήρια ένταξης δικαιούχου και εκµετάλλευσης
∆ικαιούχοι, µπορούν να κριθούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες φυ-
σικών ή νοµικών προσώπων, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
Τα κριτήρια για την ένταξη µιας εκµετάλλευσης στη δράση, διακρίνονται σε:
α) κριτήρια επιλεξιµότητας, τα οποία πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υ-
ποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσµευσης και
β) κριτήρια επιλογής
A. Κριτήρια επιλεξιµότητας εκµετάλλευσης
1. Τα αιτούµενα προς ένταξη αγροτεµάχια πρέπει να είναι δηλωµένα στην 
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2018 του υποψηφίου µε καλλι-
έργεια ρυζιού.  
2. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεµάχια τα οποία:
α) είναι ενταγµένα στο µέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών
β) είναι ενταγµένα σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντι-

κά και κλιµατικά µέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020
γ) είναι ενταγµένα στο γεωργοπεριβαλλοντικό Μέτρο «Μακροχρόνια παύση
εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών»
δ) είναι συνιδιόκτητα, µε την έννοια της δήλωσης του αγροτεµαχίου µε ποσοστό
συνιδιοκτησίας µικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του έτους 2018 του υποψηφίου.
3. Ένας υποψήφιος/δικαιούχος της δράσης, µπορεί να υποβάλει αίτηση 
στήριξης σε περισσότερες από µία δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπερι-
βαλλοντικά και κλιµατικά µέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία», για διαφο-
ρετικά από τα ενταγµένα αγροτεµάχια στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

Μοριοδότηση
Για τους υποψηφίους, οι εκµεταλλεύσεις των οποίων πληρούν καταρχάς 
το κριτήριο επιλεξιµότητας της δράσης, και εφόσον ο συνολικός προϋπο-
λογισµός των αιτήσεων στήριξης της Πρόσκλησης της δράσης είναι µεγα-
λύτερος του προϋπολογισµού της Πρόσκλησης, οι εκµεταλλεύσεις που έ-
στω και ένα τµήµα τους βρίσκεται σε προστατευµένη περιοχή (περιοχές
NATURA, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κα-
τά προτεραιότητα στη δράση. Ειδικότερα: Συνολική υπό ένταξη γεωργική 
γη (Ha) εντός προστατευόµενων περιοχών (0,05-0,10 Ha =1 µόριο, 0,11-
0,20 = 2 µόρια, 0,21-0,3 = 3 µόρια …. 3,91-4,00 = 40 µόρια … … ≥ 9,91 Ha= 
100 µόρια).

∆εσµεύσεις
Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν α-
πό την 1η Απριλίου 2018. Οι δικαιούχοι της δράσης δεσµεύονται:
Να εφαρµόζουν την καλλιεργητική τεχνική της ψευδοσποράς στην ορυζο-
καλλιέργεια στο σύνολο των ενταγµένων στη δράση αγροτεµαχίων. Ειδικό-
τερα, µετά την εφαρµογή των συνηθισµένων καλλιεργητικών πρακτικών 
για την καλλιέργεια του ρυζιού ως προς την προετοιµασία των αγρών για 
σπορά, και πριν τη σπορά του ρυζιού, οι δικαιούχοι δεσµεύονται:
● Να εξασφαλίζουν την κατάκλυση των ενταγµένων στη δράση αγροτεµαχίων 
µε µικρή ποσότητα αρδευτικού νερού εντός µηνός Απριλίου εκάστου έτους
εφαρµογής, δηλαδή ένα, περίπου, µήνα πριν την εποχή της κανονικής σπο-
ράς ρυζιού στην εκάστοτε περιοχή ορυζοκαλλιέργειας, προκειµένου να βλα-
στήσουν οι σπόροι των ζιζανίων.
● Να εξασφαλίζουν την αποµάκρυνση του νερού κατάκλυσης και τη διο-
χέτευσή του σε γειτονικούς υδάτινους αποδέκτες (ποτάµια, έλη, αποστρα 
γιστικά κανάλια κλπ)
● Να προβαίνουν σε µηχανική καταστροφή των ζιζανίων που έχουν αναπτυ-
χθεί, µέσω επιφανειακής κατεργασίας του εδάφους, πριν τη σπορά του ρυζιού.
Ο ΕΦ∆ έχει εκδώσει τον υπ’ αριθ. 3224/19-4-2018 (Α∆Α: 7ΥΧΨ4653ΠΓ-
ΞΑΨ) Οδηγό Εφαρµογής της καλλιεργητικής πρακτικής της ψευδοσποράς 
στην ορυζοκαλλιέργεια για την αποτελεσµατική εφαρµογή της πρακτικής 
εκ µέρους των δικαιούχων της δράσης.

� 19 �

Τεχνική ψευδοσποράς 
για καταπολέµηση των ζιζανίων 
σε ορυζώνες µε πριµ 21 ευρώ

Οι υποψήφιοι 
δικαιούχοι υποβάλλουν 
αίτηση ηλεκτρονικά στον
ιστότοπο /p2.dikaiomata.
gr/M1018/.  Η ορθή 
καταχώρηση και υποβολή 
της αίτησης στο ΠΣ 
αποτελεί αποκλειστική 
ευθύνη του υποψηφίου.

Οι διαχειριστικές 
έχουν εκδώσει τον υπ’ 
αριθ. 3224/19-4-2018 
(Α∆Α: 7ΥΧΨ4653ΠΓ-ΞΑΨ) 
Οδηγό Εφαρµογής της 
καλλιεργητικής πρακτικής 
της ψευδοσποράς στην 
ορυζοκαλλιέργεια για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή 
της πρακτικής εκ µέρους 
των δικαιούχων της 
δράσης.

ΨΕΥ∆ΟΣΠΟΡΑ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ζυµωµένη µε κριθάρι που αλωνίστηκε α-
πό το παγκοσµίως πρώτο αγρόκτηµα που 
χρησιµοποιεί µόνο ροµποτικά µηχανήµα-
τα χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, η πρώτη 
παρτίδα 30 φιάλων τζιν γιορτάστηκε δεό-
ντως στην Παγκόσµια Ηµέρα Τζιν, την πε-
ρασµένη εβδοµάδα.

To πρότζεκτ «Hands Free Hectare» του 
ονοµαστού στην αγροτική έρευνα βρετα-
νικού πανεπιστηµίου Harper Adams βρα-

βευµένο και πρόσφατα από το BBC φαίνε-
ται πως συνεχίζει να κεντρίζει τους τίτλους 
της διεθνούς αγροτικής δηµοσιογραφίας, 
µε το τζιν που παράχθηκε από το αποστα-
κτήριο North Star, στη Βόρεια Ουαλία να α-
ποτελεί το τελευταίο του επίτευγµα. 

Η σπορά του εαρινού κριθαριού πραγµα-
τοποιήθηκε το Μάρτιο του 2017, µε το αλώ-
νισµα να παίρνει µπρος τον περασµένο Σε-
πτέµβριο. Και όλα αυτά αυτοµατοποιηµένα.

Το τζιν πέρασε από γευσιγνωσία στις 2 Ιου-
νίου, στην οποία µετείχαν µέλη της οµάδας 
Hands Free Hectare και διάφοροι χορηγοί.

Τζιν από κριθάρι 
καλλιεργημένο 
μόνο από ρομπότ
Το κοινό πρότζεκτ του Harper Adams και του 
αποστακτηρίου North Star απέδωσε καρπούς

Στο δίκτυο John 
Deere η Pessl

Συµφωνία συνεργασίας µε 
την εταιρεία Pessl 
Instruments, υπέγραψε η 
John Deere. Η συµφωνία 
λέει πως οι αντιπρόσωποι 
της John Deere εντός 
ΕΕ28 θα έχουν πρόσβαση 
στο χαρτοφυλάκιο προϊό-
ντων των αυστριακών, που 
περιλαµβάνει µετεωρολο-
γικούς σταθµούς και εξο-
πλισµό ακριβείας. 

H AGCO τα βάζει 
µε τον Τραµπ
Την πολιτική δασµών του 
Αµερικανού προέδρου Ντό-
ναλντ Τραµπ καυτηρίασε ο 
επικεφαλής του οµίλου 
AGCO (Massey Ferguson, 
Fendt κ.α), Μάρτιν Ριχενχά-
γκεν λέγοντας πως ο προ-
στατευτισµός στην αγορά εί-
ναι πάντα αρνητικός. Πρό-
σθεσε παράλληλα πως θα 
πρέπει να σκεφτεί και τις 
δραστηριότητες των Αµερι-
κανών στη Γερµανία, ενώ 
υποστήριξε πως η Άνγκελα 
Μέρκελ, θα πρέπει να 
απλοποιήσει το λόγο της.

Αυξάνει το στόλο 
της η Ρωσία
Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα 
στοιχεία στη Ρωσία, το 
2017 παράχθηκαν 8.105 
τρακτέρ, ήτοι 3.2% περισ-
σότερα από ό, τι το προη-
γούµενο έτος το 2016. Συ-
γκεκριµένα κατασκευάστη-
καν 7.063 µονάδες για τη 
γεωργία (συν 5.5%). Το 
42% των µηχανηµάτων 
που παράγονται στη Ρωσία 
προέρχεται από εγχώριες 
εταιρείες.

Νέα δενδροκοµικά 
της Deutz-Fahr
Μία νέα σειρά δενδροκο-
µικών τρακτέρ εξοπλισµέ-
νη µε κιβώτιο συνεχώς 
µεταβαλλόµενων σχέσε-

Μονάδα στην Κίνα 
έφτιαξε η Grimme
Η Grimme άνοιξε ένα νέο 
υπερσύγχρονο εργοστάσιο 
και κτίριο γραφείων 
12.500 µ2 σε µια περιοχή 
3.5 χλµ. sτην Tianjin (130 
χλµ νοτιοανατολικά του 
Πεκίνου). Η επένδυση κό-
στισε πάνω από 13 εκα-
τοµµύρια ευρώ, και είναι 
µία από τις µεγαλύτερες 
επενδύσεις στο εξωτερικό 
στην 150ετή ιστορία της 
εταιρείας. Αρχικά, η εστία-
ση της παραγωγής θα εί-
ναι στις µηχανές σποράς, 
καλλιέργειας, συγκοµιδής 
και αποθήκευσης πατάτας.

ων, παρουσίασε η Deutz 
Fahr. Η νέα σειρά που 
ονοµάζεται 5 DS TTV πε-
ριλαµβάνει πέντε µοντέλα 
ισχύος µεταξύ 65 kW / 
88 ίππων και 83 kW / 
113 ίππων. Τα δύο µικρό-
τερα µοντέλα είναι εξο-
πλισµένα µε τρικύλινδρο 
FARMotion κινητήρα και 
τα µεγαλύτερ, µε τετρα-
κύλινδρες µονάδες προδι-
αγραφών Stage 3B.
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Νέος εξειδικευμένος 
βιοδιεγέρτης YieldON  
Η Valagro εισέρχεται στην αγορά των γραµµικών καλ-
λιεργειών, παρουσιάζοντας έναν εξιδεικευµένο βιο-
διεγέρτη που ονοµάζεται «YieldON». Αποτελεί έναν 
ειδικό βιοδιεγέρτη για τις γραµµικές καλλιέργειες, ι-
κανό να εξασφαλίσει µέγιστη παραγωγικότητα και α-
ποδοτικότητα για τους γεωργούς. 

Το YieldOn είναι ένας βιοδιεγέρτης ικανός να αυξή-
σει την παραγωγή των γραµµικών καλλιεργειών τόσο 
µέσω της διαφοροποίησης του µεταβολισµού των κυτ-
τάρων, της διαίρεσης, της τάνισης, της καλύτερης µε-
ταφοράς σακχάρων και θρεπτικών στοιχείων και επι-
πρόσθετα τη βιοσύνθεση και τη µεταφορά των λιπιδί-
ων. Η µέση αύξηση παραγωγής αναµένεται στο 15%. 
Περισσότερο από το 65% της σύνθεσης της ξηρής ου-
σίας, χαρακτηρίζεται από µία επιλογή εκχυλισµάτων 
τρεις διαφορετικές οικογένειες φυτών και φυκιών 
εµπλουτισµένα µε µαγγάνιο, ψευδάργυρο και µολυ-
βδαίνιο. Η τεχνολογία Next Generation Sequencing 
(NGS) επιτρέπει την ανίχνευση των εκφρασµένων γο-
νιδίων, που σχετίζονται µε την αύξηση της παραγωγι-
κότητας των φυτών, απευθείας στο καλαµπόκι. Χάρη 
σε αυτή την τεχνολογία αναγνωρίστηκε ο τρόπος δρά-
σης του YieldOn σε µοριακό επίπεδο.

Το YieldOn είναι ικανό να αυξήσει την 
παραγωγικότητα του φυτού µέσω της: 

 Καλύτερης µεταφοράς σακχάρων και θρεπτικών 
στοιχείων. Επιπρόσθετα, ενεργοποιεί το φλοιό και συ-
νεπώς τη µεταφορά των σακχάρων. Τα σάκχαρα παρά-
γονται και µεταφέρονται από τα φύλλα (πηγές) για να 
υποστηρίξουν τους µη φωτοσυνθετικούς ιστούς (δε-
ξαµενές), όπως την ανάπτυξη των σπόρων. 

  Προώθησης της κυτταρικής διαίρεσης που σηµαίνει 
περισσότεροι µεγαλύτεροι και πιο συµπαγείς σπόροι. Η 
κυτταρική διαίρεση και τάνιση είναι ζωτικής σηµασίας 
για τη βέλτιστη εµβρυογένεση και την ανάπτυξη σπόρων.

ΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜAΣΗΣ
CROP MANAGER EMEA, 

VALAGRO HELLAS SA
Ο ερευνητής του πανεπιστηµίου Harper 

Adams, Jonathan Gill, ο οποίος ήταν επικε-
φαλής του σχεδίου παραγωγής τζιν, πρό-
σθεσε: «Θέλαµε να φτιάξουµε µπύρα από 
τότε που πετύχαµε µε επιτυχία το αλώνισµα 
το φθινόπωρο. Ωστόσο το τζιν, µπορεί να 
αρωµατιστεί σε πολύ µικρότερο χρονικό δι-
άστηµα. Το κριθάρι του προσδίδει µια οµα-
λή, ζεστή γεύση που πιστεύουµε ότι θα ήταν 
τέλεια όταν σερβίρεται µε µήλο ή µούρα».

Χωρίς φουτουριστικά µηχανήµατα
Στο χωράφι χρησιµοποιήθηκαν γνώριµα 

µηχανήµατα, όπως ένα Iseki TLE 3400 των 
34 ίππων µε µικρά παρελκόµενα, και όχι ε-
ξεζητηµένα ροµπότ καθώς ένας από τους 
σκοπούς των ερευνητών ήταν η χρήση µη-
χανηµάτων που είναι προσιτά και έτοιµα 

προς χρήση. Όλα τα µηχανήµατα βέβαια 
είχαν τροποποιηθεί κατάλληλα. 

Το τρακτέρ τροποποιήθηκε µε τη βοή-
θεια του κατασκευαστή ηλεκτρονικών συ-
στηµάτων Linak και οι λειτουργίες ενεργο-
ποιούνται σε σύνδεση µε το σύστηµα αυ-
τόµατης διεύθυνσης (Αuto Steer) του τρα-
κτέρ, το οποίο είναι προγραµµατισµένο 
να ακολουθεί κουκίδες πορείας που πα-
ράγονται από τη χαρτογράφηση του χω-
ραφιού µε τη χρήση του λειτουργικού για 
drone, Mission Planer. 

Τα εµπόδια εντοπίζονταν µε τη χρήση λέ-
ιζερ, τα οποία έκοβαν την ροή στον κινη-
τήρα αν το τρακτέρ έφτανε πολύ κοντά στο 
φράχτη της περιοχής δοκιµής, σε ένα ά-
τοµο ή σε κάποιο άλλο κοµµάτι εξοπλισµού.

Μετά τη ζιζανιοκτονία το φθινόπωρο του 
2016, έγινε σπορά εαρινού κριθαριού µε τη 
χρήση σπαρτικής Sim-Tech Aitchison 1,5 
µέτρων, που έκανε και λιπασµατοδιανοµή.

Επιπλέον, η οµάδα του προτζεκτ αγόρα-
σε µία 2 µέτρων πλάτους θεριζοαλωνιστική 
στην οποία έγιναν τροποποιήσεις ώστε να 
αυτοµατοποιηθεί. Το όλο πρότζεκτ κόστι-
σε λιγότερο από 200.000 λίρες και χρηµα-
τοδοτήθηκε από την Precision Decisions 
και το ταµείο Innovate UK.

Βραβείο
Το πρότζεκτ Hands Free Hectare 
(HFH) διακρίθηκε στα πλαίσια της 

διοργάνωσης «Τρόφιµα και Γεωργία» 
του σταθµού BBC

Μάρτυρας

YieldOn

ΥΨΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΖΑΣ

ΜΑΡΤΥΡΑΣ

Η ΥΨΗΛΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΕΣΩ SCANNER

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ, 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΨΟΣ 
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΖΑΣ  
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Κομμάτι 
της ευτυχίας 

 ∆ιαχρονικό: Αγάπη είναι να 
θέλεις την ευτυχία κάποιου, χωρίς 
εσύ να είσαι απαραίτητα µέρος της.

 Αγροεπενδύσεις: «Παγκοσµίως 
το σιτάρι απειλείται από κλιµατική 
αλλαγή και επίθεση των παρασίτων. 
Οι επενδύσεις στη γεωργική έρευνα 
µπορούν να βοηθήσουν τα τρόφιµά 
µας να αντιµετωπίσουν τη θερµότητα 
και τα παράσιτα», Μ. Ferroni 
(πρόεδρος CGIAR). Η δηµόσια 
χρηµατοδότηση της αγροτικής 
έρευνας στις χώρες µε υψηλά 
εισοδήµατα µειώθηκε 6% µεταξύ 
2009-2013, η πρώτη πτώση σε 
περίοδο 50 ετών. USDA. 18/6.

 ∆ωρεάν πτυχία: ∆ωρεάν 
πλατφόρµα ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης, όπου καθένας µπορεί 
να παρακολουθήσει ψηφιακά 
µαθήµατα, είναι πλέον διαθέσιµη από 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως 

και αφορά: 
Βιολογική 
Γεωργία, Βιο-
οικονοµία, 
Πληροφοριακά 
Συστήµατα στη 
Γεωργία, 
Συστήµατα 
Ακριβείας στη 

Γεωργία, ∆ιαχείριση Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων, Γεωργικές 
Αγορές, ΠΑΑνάπτυξης 2014-2020. 
Το Skills for Future Farmers έχει 
αναπτυχθεί και διατίθενται δωρεάν 
για Android & iOS µε χρήσιµες 
λειτουργίες και ενηµερώσεις για 
αγρότες. blogspot.com, 6/6/2018

 Έµπορος όχι παραγωγός η 
ΕΕ: Με την αξία του εµπορίου 
αγροδιατροφικών προϊόντων να 
αγγίζει τα 255 δισ. ευρώ (2017), η 
ΕΕ για άλλο ένα έτος επιβεβαιώνει 
τη θέση της ως µεγάλου εξαγωγέα 
και εισαγωγέα αγροδιατροφικών 
προϊόντων στον κόσµο. 138 δισ. 
ευρώ εξαγωγές, 117 δισ. ευρώ 
εισαγωγές. Η συνολική αγροτική 
παραγωγή της ΕΕ εκτιµάται σε 427 
δισ. ευρώ (2017). «Η επιτυχία του 
εµπορίου αγροτικών προϊόντων 
συνδέεται µε µεταρρυθµίσεις ΚΓΠ 
που επιτρέπουν στους παραγωγούς 
της ΕΕ να είναι ανταγωνιστικοί στις 
διεθνείς αγορές». Φ. Χόγκαν, 
Eπίτροπος Γεωργίας. ec.europa.eu/
greece, 7/6/2018.      *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Πεδίο στις ελληνικές κυρίως ζυθοποι-
ίες για παρασκευή νέων προϊόντων α-
πό χυµό µήλου, αχλαδιού, ροδιού και 
δηµητριακών, δίνει η απόφαση του υ-
πουργείου Οικονοµικών, µε την οποία 
αίρεται το αναχρονιστικό πλαίσιο 96 ε-
τών που δεν επέτρεπε την παραγωγή 
µηλίτη και απίτη στην Ελλάδα. Ενδεικτι-
κό είναι ότι το µερίδιο αγοράς του µηλί-
τη σήµερα στο σύνολο της κατηγορίας 
µπύρας - µηλίτη κυµαίνεται µεταξύ 5% 
έως 10%, όταν το 2015 ήταν µόλις 1,5%.

Ειδικότερα, µε απόφαση της υφυ-
πουργού Κατερίνας Παπανάτσιου, που 
που πήρε ΦΕΚ, τίθενται οι όροι και οι 
προδιαγραφές για την παραγωγή του 
«εναλλακτικού» αλκοολούχου ποτού 
από χυµό µήλων, το οποίο ήδη έχει α-
ποκτήσει σηµαντικό κοινό και στη χώ-
ρα µας αλλά και του απίτη, που προέρ-
χεται από ζύµωση του χυµού αχλαδιού.

Σύµφωνα µε την απόφαση, εφόσον 
ο µηλίτης δεν έχει αποτελέσει αντικεί-
µενο εµπλουτισµού µε εξωγενή σάκχα-
ρα και η ποσότητα του χρησιµοποιού-
µενου συµπυκνωµένου χυµού µήλων 
αντιστοιχεί κατ’ ανώτατο όριο στο 50% 

των συνολικών σακχάρων γλεύκους, 
φέρει την επωνυµία «φυσικός µηλίτης».

∆ικαίωµα παραγωγής και εµφιάλω-
σης αυτών έχουν µόνο ειδικά εργοστά-
σια, τα οποία κατέχουν άδεια, που χο-
ρηγείται από το οικείο Τελωνείο, για 
την οποία ο ενδιαφερόµενος, επιτη-
δευµατίας οφείλει, ένα µήνα πριν την 
έναρξη των εργασιών του, να υποβά-
λει στη Χηµική Υπηρεσία, αίτηση-δήλω-
ση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, 
ότι πληροί τις προϋποθέσεις παραγω-
γής, όπως ορίζει η απόφαση. Οι προ-
ϋποθέσεις παραγωγής των αλκοολού-
χων ποτών από ζύµωση, έχουν ως εξής:

  Του «Μηλίτη» που παράγεται µε 
αλκοολική ζύµωση φυσικού (νωπού) 
χυµού µήλων ή και συµπυκνωµένου 

χυµού µήλων και το οποίο έχει ελά-
χιστο αποκτηµένο κατ’ όγκο αλκοολι-
κό τίτλο 1,2% vol και µέγιστο 8,5% vol.

 Του «Απίτη» που παράγεται µε αλ-
κοολική ζύµωση γλεύκους ή χυµού α-
χλαδιών και το οποίο έχει ελάχιστο α-
ποκτηµένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 
1,2% vol και µέγιστο 9% vol.

 Του «Ποτού (από ζύµωση) ροδιού» 
που παράγεται µε αλκοολική ζύµωση 
γλεύκους ή χυµού ροδιών και έχει ελά-
χιστο αποκτηµένο κατ’ όγκο αλκοολι-
κό τίτλο 1,2% vol και µέγιστο 12% vol.

 Των «Ποτών (από ζύµωση) δηµη-
τριακών» που παράγονται µε (πλήρη ή 
µερική) αλκοολική ζύµωση δηµητρια-
κών ή/και βυνών δηµητριακών, µε αλ-
κοολικό τίτλο από 1,2% vol µέχρι 9% vol.

Μηλίτης και απίτης 
βρίσκουν πεδίο για ζυμώσεις
φρουτοαλκοολούχων 
νέων ποτών      Πήρε ΦΕΚ η απόφαση Παπανάτσιου που 

δίνει δικαίωμα παραγωγής και εμφιάλωσης 
ποτών από ζύμωση σε ειδικά εργοστάσια

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εισάγει τους 
µηλίτες Strongbow και Μηλοκλέφτης.

Όροι και προϋποθέσεις αλκοολούχων από ζύµωση

Στις προϋποθέσεις αλκοολούχων ποτών από ζύµωση περιλαµβάνονται τα εξής: 
 Το «Υδρόµελο» που παράγεται αποκλειστικά µε αλκοολική ζύµωση υδατικού 

διαλύµατος µελιού, το οποίο έχει ελάχιστο αποκτηµένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 
1,2% vol και µέγιστο 15% vol.  Τα «Αφρώδη ποτά από ζύµωση» που περιέχουν 
διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προέρχεται από ζύµωση εντός κλειστών δοχείων 
και που, όταν διατηρούνται σε θερµοκρασία 20°C βρίσκονται υπό υπερπίεση 
τουλάχιστον 3 bar.  Τα «Ηµιαφρώδη ποτά από ζύµωση» περιέχουν διοξείδιο του 
άνθρακα, το οποίο προέρχεται αποκλειστικά από ζύµωση εντός κλειστών δοχείων 
και που, όταν διατηρούνται σε θερµοκρασία 20°C βρίσκονται υπό υπερπίεση 
τουλάχιστον 1 bar και όχι ανώτερη από 2,5 bar.  Τα «Αεριούχα αφρώδη ποτά 
από ζύµωση», που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προέρχεται εξ’ 
ολοκλήρου ή εν µέρει από προσθήκη (έγχυση) διοξειδίου του άνθρακα και όταν 
διατηρούνται σε θερµοκρασία 20°C είναι υπό υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar.

Πρόθεση
Η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία θέλει 
να προχωρήσει 
στην παραγωγή 

µηλίτη στην 

Ελλάδα

Άλλες 
χώρες

Η εµφιάλωση 
στην Ελλάδα 
επιτρέπεται 

αποκλειστικά 
από επιτηδευ-
µατίες-παρα-

γωγούς ποτών 
από ζύµωση

Μερίδιο
Μεταξύ 5% 
έως 10% το 
µερίδιο της 
αγοράς του 
µηλίτη στη 

χώρα

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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«Τα τελευταία 20 χρόνια είχα δοκιµά-
σει περίπου 40-50 ελληνικά κρασιά αλ-
λά χθες σε µια µόλις ηµέρα γεύτηκα τα 
έξι καλύτερα ελληνικά κρασιά που έχω 
δοκιµάσει ποτέ στη ζωή µου. Αυτό δεν 
το έχω ξαναζήσει κι από εδώ και εµπρός 
θα είµαι πιο κοντά στα ελληνικά οινο-
ποιεία. Και πρέπει να παραδεχθώ πως 
στη Γερµανία, όπου το προφίλ του ελ-
ληνικού οίνου στο καταναλωτικό κοινό 
είναι εντελώς διαφορετικό, δεν έχουν 
ιδέα για το τί πραγµατικά γίνεται εδώ 
και πόσο ποιοτικά κρασιά παράγονται».

Τα ενθουσιώδη σχόλια για το ποιο-
τικό άλµα, που έχει κάνει το ελληνικό 
κρασί εδώ και σχεδόν µια δεκαετία, τα 
οποία, όµως, αφήνουν και µια στυφή 
γεύση, για την έλλειψη αποτελεσµα-
τικού marketing, ανήκουν στον Tom 
Drieseberg, έναν Γερµανό οινοπαραγω-
γό, ο οποίος καλλιεργεί τη φηµισµένη 
ποικιλία Riesling κι ειπώθηκαν στις ερ-
γασίες της ηµερίδας µάρκετινγκ οίνου, 
την Παρασκευή 15 Ιουνίου στη Θεσσα-
λονίκη. Αποκτούν µάλιστα, ακόµη µε-
γαλύτερη σηµασία, αν ληφθεί υπόψη ό-
τι ο «κεραυνοβοληµένος» πλέον µε τον 
ελληνικό οίνο Γερµανός οινοποιός, α-
νήκει στο Σύνδεσµο Γερµανικών ∆ιακε-
κριµένων Οινοκτηµάτων. Το γνωστό κι 
ως VDP, είναι ένα αυστηρά ποιοτικό club 
ιδιωτών οινοποιών, µε ρίζες στο 1910, 
που µπορεί να µετέχει µε µόλις 7,5% του 
συνολικού τζίρου κρασιού στη Γερµα-
νία, πλην, όµως, δεν υπάρχει περίπτω-
ση να ληφθεί απόφαση σε οµοσπονδι-
ακό κυβερνητικό επίπεδο για τον κλά-
δο, αν δεν ζητηθεί η άποψή του.

Κλειδί η προσήλωση στην ποιότητα
Ως προς το κλειδί που θα ανοίξει την 

πόρτα της γερµανικής (ή και κάθε άλ-
λης) αγοράς για το ελληνικό κρασί, ο 
κ. Drieseberg έκανε διαρκείς αναφορές 
στην παράµετρο ποιότητα. «Απαιτούµε 
από τα µέλη µας αυστηρότερες προδια-
γραφές ποιότητας από αυτές που προ-
βλέπει η υπάρχουσα γερµανική οινική 

νοµοθεσία. Για παράδειγµα στην περί-
πτωση των ξηρών κρασιών υψηλής ποι-
ότητας η διαλογή των σταφυλιών γίνε-
ται µε το χέρι και όχι µε µηχανικά µέ-
σα», εξήγησε ο κ. Drieseberg. 

Έµπρακτη ενίσχυση BASF 
στα ελληνικά προϊόντα

Στην ηµερίδα, µε χρυσό χορηγό τη 
BASF, συµµετείχαν πάνω από 120 οι-
νοπαραγωγοί, οινολόγοι, δηµοσιογρά-
φοι και εκπρόσωποι δηµόσιων και ιδι-
ωτικών φορέων. «Η σηµερινή εκδήλω-
ση εντάσσεται σε µία σειρά πρωτοβουλι-
ών που έχει αναλάβει η BASF Ελλάς για 
την έµπρακτη ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας και εξωστρέφειας των ελλη-
νικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. 
Στόχος να δώσουµε αντίστοιχες ευκαι-
ρίες και στα κρασιά Πελοποννήσου και 
Κρήτης», δήλωσε ο διευθύνων σύµβου-
λος της BASF Ελλάς Βασίλης Γούναρης.

Ενθουσιασμένοι οι Γερμανοί
ειδικοί με την ποιότητα 
των ελληνικών κρασιών  

Θα παράγουν μπύρα με δικό τους 
ζυθοβραστήρα οι χώροι εστίασης 
Το δρόµο για την παραγωγή µπύ-
ρας – µε την εγκατάσταση µικρών 
ζυθοβραστήρων - σε εστιατόρια, τα-
βέρνες, µπαρ και κέντρα διασκέ-
δασης, για επιτόπια κατανάλωση, 
ανοίγει εγκύκλιος της Ανεξάρτη-
της Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (Α-
Α∆Ε). Η απόφαση αυτή έρχεται να 
ακολουθήσει ουσιαστικά την εδώ 
και µία δεκαετία συνεχόµενη αύ-
ξηση του κλάδου της ζυθοποιίας 
στην Ελλάδα που πλέον απαριθ-
µεί διψήφιο αριθµό µικροζυθο-
ποιείων και ζυθοποιείων συµβο-
λαίου (gypsy breweries) και τετρα-
ψήφιο αριθµό ερασιτεχνών ζυθο-
ποιών. Μια πραγµατικότητα που 
δηµιουργήθηκε από την στροφή 
των καταναλωτών σε προϊόντα 
που παράγονται από µικρά ανε-
ξάρτητα επιχειρηµατικά σχήµατα.

Την ίδια στιγµή οι διεθνείς προ-
βλέψεις µιλούν για παγκόσµια αύ-
ξηση των συνολικών κερδών του 
κλάδου της µπύρας, που θα αγ-
γίξει το 2,5% ως και την επόµενη 
πενταετία, συµπεριλαµβάνοντας 
την Ελλάδα στις χώρες µε θετικό 
πρόσηµο ανάπτυξης και κερδών. 

Όσον αφορά τα νέα δεδοµέ-
να που φέρνουν την παράγωγή 

µπύρας και εντός των χώρων ε-
στίασης ή διασκέδασης για επι-
τόπια κατανάλωση, η εγκύκλιος 
που υπογράφει ο διοικητής της 
ΑΑ∆Ε, Γιώργος Πιτσιλής αναφέ-
ρει: «στο πλαίσιο του εκσυγχρονι-
σµού της εθνικής νοµοθεσίας στον 
τοµέα του ζύθου και των προϊό-
ντων ζύθου, µε σκοπό τη διευκό-
λυνση και την ενίσχυση της επιχει-
ρηµατικότητας, τροποποιούνται ο-
ρισµένες διατάξεις του άρθρου 3Α 
του ν.2963/1922 «Περί τροποποιή-
σεως διατάξεων των περί φορολο-
γίας του ζύθου νόµων», όπως προ-
στέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 
19 του ν. 2753/1999 (Α’ 249) και 
ειδικότερα τροποποιείται το δεύτε-
ρο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
αυτού που αφορά στις προϋποθέ-
σεις για την χορήγηση της ειδικής 
άδειας παραγωγής ζύθου εντός της 
χώρας από εστιατόρια, µπαρ, ταβέρ-
νες, κέντρα διασκέδασης και άλλες 
οµοειδής επιχειρήσεις για επιτόπια 
κατανάλωση. Με την εν λόγω διά-
ταξη παρέχεται η δυνατότητα χρή-
σης από τις προαναφερόµενες επι-
χειρήσεις περισσότερων του ενός 
ζυθοβραστήρων ελάχιστης συνολι-
κής χωρητικότητας 5 εκατόλιτρων».

Με καλό 
µάρκετινγκ
γεµίζουν 
οι κάβες
Το λάθος της 
χαµηλής ποιότητας 
και τιµής, έγινε για 
χρόνια και από το 
ελληνικό κρασί, σε 
σηµείο που ακόµη 
και σήµερα στη 
γερµανική αγορά, 
που εισάγει κάθε 
χρόνο οίνους αξίας 
περί τα 2,5 δισ. 
ευρώ και η ετήσια 
κατά κεφαλήν 
κατανάλωσή της 
είναι στα 24,4 λίτρα, 
στο καταναλωτικό 
κοινό κυριαρχεί, 
εν πολλοίς, το 
στερεότυπο ότι 
ελληνικό κρασί 
ισούται µε την κακής 
ποιότητας ρετσίνας. 

Στόχος να συνδυαστεί η ποιότητα 
µε έναν βιώσιµο προσανατολισµό.

Χρυσός χορηγός της ηµερίδας για το µάρκετινγκ οίνου ήταν η BASF Ελλάς.

Αύξηση
Η απόφαση αυτή 

ακολουθεί την εδώ 
και µία δεκαετία 

συνεχόµενη αύξηση 
του κλάδου της 

ζυθοποιίας

2,5%
ΠΑΓΚΟΣMΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ

ΚΕΡ∆ΩΝ
ΤΗΝ ΕΠΟMΕΝΗ

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ



Σχεδια net 
metering 
στους ΤΟΕΒ 
για πότισμα 
χωρίς διακοπές
Η απαλλαγή από τα τέλη άρδευσης 
αναμένεται να μειωθεί μέχρι και 80%, 
με μοναδική υποχρέωση των παραγωγών, 
την ανάληψη του κόστους συντήρησης

Οι συνθήκες δείχνουν πως ωριµάζουν σιγά σιγά ώστε 
ο νόµος για τις ενεργειακές κοινότητες που ψηφίστη-
κε στις αρχές του έτους να πάρει σάρκα και οστά και 
να µην µείνει απλά ως µια καταχώρηση στην Εφηµερί-
δα της Κυβέρνησης, και οι αγρότες να µην βρίσκονται 
κάθε χρόνο αντιµέτωποι την ύστατη ώρα του ποτίσµα-
τος µε το κοµµένο ρεύµα στις γεωτρήσεις. Οι προσδο-
κίες του αγροτικού κόσµου, και ειδικά της Θεσσαλίας, 
είναι υψηλές άλλωστε ύστερα και από την πρόσφατη 
εξαγγελία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βα-
σίλη Κόκκαλη, για τη δωρεάν, ή µε πολύ µικρή επιβά-
ρυνση, άρδευση που θα προκύψει από τη συµµετοχή 
του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας στο πρόγραµµα του ενεργειακού 
συµψηφισµού των αγροτικών τελών προς τη ∆ΕΗ µέ-
σω φωτοβολταϊκών (net metering). Μάλιστα η απαλ-
λαγή από τα τέλη άρδευσης αναµένεται να µειωθεί µέ-
χρι και 80%, µε µοναδική υποχρέωση των παραγωγών, 
την ανάληψη του κόστους συντήρησης.

Προς παρόµοια κατεύθυνση κινείται και το µεγαλό-
πνοο σχέδιο που προέκυψε από πρωτοβουλία της Ε-

ΑΣ Αγρινίου, το οποίο προβλέπει τη θεµελίωση δύο 
µεγάλων ενεργειακών κοινοτήτων, στις οποίες θα ε-
νταχθούν 34 «πράσινα έργα» συνολικού προϋπολο-
γισµού κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, και το οποίο µάλι-
στα έχει ήδη πάρει τη µορφή επενδυτικού φακέλου 
που έχει µάλιστα κατατεθεί και στις αρµόδιες αρχές.

Υπενθυµίζεται ότι ο νόµος που ψηφίστηκε στις 17 
Ιανουαρίου, και τον οποίο είχε περιγράψει µε εκτενή 
ρεπορτάζ της η Agrenda πριν ακόµα ψηφιστεί, προ-
σφέρει κίνητρα σε αγρότες, κτηνοτρόφους, οµάδες, 
συνεταιρισµούς, αγροτικές επιχειρήσεις, ακόµη και 
ΤΟΕΒ, που θα συστήσουν από κοινού κοινότητες στον 
τοµέα της ενέργειας, όπως την δυνατότητα συµµετο-
χής σε προγράµµατα του Αναπτυξιακού και χρηµα-
τοδότησης µέσω ΕΣΠΑ. Επιπλέον, µε δεδοµένο πως 
οι συµπράξεις κινούνται γύρω από την παραγωγή ε-
νέργειας από ανανεώσιµες πηγές, αρκετά ακόµη κί-
νητρα αφορούν ειδικά την εγκατάσταση και λειτουρ-
γία µονάδων ΑΠΕ και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού 
και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Τι σηµαίνει στην πράξη ο νόµος
Το πλαίσιο αυτό προβλέπει ότι µικρές και µεσαί-

ες επιχειρήσεις θα µπορούν να µειώσουν το ενερ-
γειακό τους κόστος, ενώ ακόµη και απλοί ιδιώτες 
θα έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν δραστικά 
τους λογαριασµούς ρεύµατος. Πρακτικά, αυτό ση-
µαίνει για τους αγρότες ότι αν για παράδειγµα κά-

Τη δυνατότητα σε αγρότες, δήµους, ΤΟΕΒ, 
αλλά και µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις 

να επενδύσουν από κοινού σε έργα 
ΑΠΕ, συµπαραγωγής ηλεκτρισµού 
και θερµότητας υψηλής απόδοσης, 

ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
παραγωγής, διανοµής και προµήθειας 
ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο προσφέρει το νοµοσχέδιο για τις 
Ενεργειακές Κοινότητες.
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ποιος πληρώνει 5.000 ευρώ, µε την εγκατάσταση ε-
νός τέτοιου συστήµατος, το κόστος θα µειωθεί στα 
2.000, αφού τα υπόλοιπα 3.000 θα τα αποδώσει το 
φωτοβολταϊκό του, σύµφωνα µε το παράδειγµα που 
έδωσε στην Agrenda o πρόεδρος του ΑΣ Λαρισαίων 
Αγροτών, Φώτης Παπαδόπουλος. 

Η λύση αυτή ωστόσο δεν  είναι πανάκεια, αφού ό-
πως µας εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος «όταν κάποιος 
έχει ρεύµα µε κόστος µέχρι 30 ευρώ το στρέµµα, δεν 
τον συµφέρει να κάνει µια τέτοια επένδυση, διότι εί-
ναι µια ή άλλη. Ένας όµως ο οποίος έχει κοστολόγιο 
πάνω από 40-50 ευρώ, τον συµφέρει πάρα πολύ να 
επενδύσει». Για µια απλή εγκατάσταση, το κόστος α-
νέρχεται περί τα 20.000 ευρώ, ενώ µια µεγάλη εγκα-
τάσταση, εκτός από το κόστος που πρέπει κανείς να 
λάβει υπ’ όψιν, σηµαντικός παράγοντας είναι και η έ-
κταση που αυτή θα καταλάβει. «Είναι δύσκολο το κοµ-
µάτι της επένδυσης όταν κάποιος δεν έχει µετρητά. Αν 
όµως µπει σε σχέδιο βελτίωσης, µετά θα έχει επιδό-
τηση γύρω στο 50%, οπότε µιλάµε για µια πολύ καλή 
επένδυση», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, ενώ ανα-
φορικά µε το ζήτηµα των εκτάσεων σχολίασε πως έ-
να µεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο «θέλει και στρέµµα-
τα, εδώ µιλάµε για εκτάσεις 3.500-4.000 στρέµµατα. 
Ποιος θα βρεθεί να δώσει το χωράφι του για αυτό;».

Τα αδρευτικά τέλη 75 µε 80% κάτω
Σε ό,τι αφορά τώρα το νέο πιλοτικό πρόγραµµα 

που θα τρέξει ο ΓΟΕΒ Θεσσαλίας,  θα δοθεί η δυνα-
τότητα στον ΓΟΕΒ και στους ΤΟΕΒ του θεσσαλικού 
κάµπου να χρηµατοδοτηθούν για την υλοποίηση 
φωτοβολταϊκών πάρκων, τα οποία θα αξιοποιηθούν 
αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση του ενεργεια-
κού κόστους της άρδευσης. Έτσι, δεδοµένου ότι οι 
αγρότες θα απαλλαγούν από το συγκεκριµένο οικο-
νοµικό βάρος και θα έχουν ως υποχρέωση µόνον το 
κόστος συντήρησης, αυτό θα σηµάνει πως θα πλη-
ρώνουν περίπου 75% µε 80% λιγότερα αρδευτικά τέ-
λη. Το ίδιο θα ισχύει φυσικά και για τους κτηνοτρό-
φους που κάνουν χρήση του δικτύου. 

Η Θεσσαλία πρώτη
Όπως εξήγησε ο κ. Κόκκαλης, «έχουµε καταφέ-

ρει να αποσπάσουµε το πράσινο φως από τα αρ-
µόδια κυβερνητικά όργανα, προκειµένου η Θεσ-
σαλία να είναι η πρώτη που θα ευεργετηθεί από 
τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες που δίνουν τα 
σχετικά ευρωπαϊκά προγράµµατα, είτε µέσα α-
πό το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε α-
πό τις χρηµατοδοτήσεις στο χώρο των ανανεώ-
σιµων πηγών ενέργειας. Ήδη έχει ξεκινήσει µία 
µεγάλη προσπάθεια και µία αγαστή συνεργασία 
µεταξύ του υπουργείου και του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας, 
ώστε να εκπονηθούν όλες οι απαιτούµενες µελέ-
τες για την ένταξή τους, µε τη δηµοσιοποίηση της 
σχετικής προκήρυξης». 

Με κοινοτικά κονδύλια και µέσω του ΠΑΑ θα τρέξει το πιλοτικό πρόγραµµα ΓΟΕΒ 
Θεσσαλίας για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους άρδευσης, λέει ο Κόκκαλης.

Έξυπνα 
χωριά

Η κατεύθυνση 
της νέας ΚΑΠ 
δίνει ιδιαίτερη 
έµφαση στις 
ενεργειακές 

κοινότητες και 
τα έξυπνα χωριά, 
µε γενναιόδωρες 
χρηµατοδοτήσεις 

Το «master plan»
ως το επόµενο
καλοκαίρι
∆ύο είναι τα βασικά σκέλη τα οποία 
καλείται να υλοποιήσει το πιλοτικό σχέδιο 
του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας: η εξοικονόµηση 
ύδατος µέχρι 60% και η δηµιουργία 
φωτοβολταϊκού πάρκου. «Θέλουµε να 
µειώσουµε τις ποσότητες νερού οι οποίες 
φεύγουν ανεκµετάλλευτες, και έχουµε 
ήδη µελέτες που αφορούν µεταξύ άλλων 
υπογειοποιήσεις  αγωγών. Οι µελέτες 
αυτές είναι αρκετά ώριµες. Ένας 
δεύτερος στόχος είναι η δηµιουργία 
φωτοβολταϊκού πάρκου που αν είναι 
δυνατόν θα εκµηδενίσει την ποσότητα της 
ενέργειας που χρησιµοποιείται για την 
άντληση και την άρδευση», ανέφερε στην 
Agrenda ο πρόεδρος ΓΟΕΒ Θεσσαλίας κ. 
Παπαµιχαήλ. Επιπλέον, αν και το 
συγκεκριµένο εγχείρηµα net metering, 
εστιάζει κυρίως στην άρδευση, π 
παραγώµενη ενέργεια θα τροφοδοτεί και 
τα αντλιοστάσια της περιφέρειας, 
αποκτώντας έτσι και µια αντιπληµµυρική 
λειτουργία. Όπως µας εξήγησε, η 
χρηµατοδότηση θα γίνει από τα 

προγράµµατα του 
YπΑΑΤ που θα 
προκηρυχτούν σε 
ένα µήνα, αλλά η 
διαδικασία έχει 
ξεκινήσει εδώ και 
δυόµιση χρόνια. 
«Αφού 
ακολουθήσει η 
αξιολόγηση, η 
βαθµολόγηση και 
η έγκριση των 
προτάσεων από  
τον Σεπτέµβριο, 
ευελπιστούµε ότι 
µέχρι την επόµενη 

χρονιά τέτοιο καιρό θα έχουν 
ολοκληρωθεί τουλάχιστον οι διαδικασίες 
που αφορούν το κοµµάτι της 
εξοικονόµησης ύδατος και γύρω στο 50 
µε 60% του φωτοβολταϊκού 
συστήµατος», είπε ο κ. Παπαµιχαήλ. 
Η τοποθεσία του φωτοβολταϊκού ή των 
φωτοβολταϊκών πάρκων δεν είναι  ακόµα 
αποφασισµένη, αν και οι αρµόδιοι του 
ΓΟΕΒ, σε συµφωνία και µε τους τοπικούς 
ΤΟΕΒ έχουν κατά νου τρεις περιοχές, 
ωστόσο δεν υπάρχουν περισσότερες 
πληροφορίες. Σε ότι αφορά τέλος τις 
οφειλές των ΤΟΕΒ προς τη ∆ΕΗ, ο κ. 
Παπαµιχαήλ υποστήριξε ότι έχουν περάσει 
διακανονισµοί και πως αρκετοί από τους 
θεσσαλικούς οργανισµούς εγγείων 
βελτιώσεων έχουν κάνει ρυθµίσεις των 
οφειλών τους, και άρα δεν θα υπάρξουν 
από αυτήν την άποψη εµπόδια στην 
υλοποίηση του φωτοβολταϊκού πάρκου, 
δεδοµένου ότι για την δηµιουργία του, 
ο ενδιαφερόµενος δεν θα πρέπει να 
έχει οφειλές προς τη ∆ΕΗ.

ΝΕΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Αν πιάσει στο θεσσαλικό κάμπο,
θα πάει και σε άλλες περιοχές
Προς το συµφέρον των παραγωγών κινείται η πρόταση για δωρεάν άρδευση στην Θεσ-
σαλία µέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος «πράσινης» ενέργειας στους ΤΟΕΒ. «Αυ-
τό το προλογίζαµε καιρό τώρα και η θέση µας είναι απόλυτη, ότι δηλαδή οι παραγωγοί θα 
ωφεληθούν οµαδικά, µόνο αν γίνει µια τέτοια ενέργεια και µέσω ΤΟΕΒ, όχι µόνο µέσω 
ιδιωτικών επιχειρήσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά στην Agrenda o κ. Παπαδόπουλος. 
Θετική είναι και η αντιµετώπιση των ΤΟΕΒ, µε τον πρόεδρο του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας, ∆ηµή-
τρη Παπαµιχαήλ, να σχολιάζει ότι πέραν των πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν από άπο-
ψη κόστους, το βασικό είναι  να γίνει σωστή διαχείριση του νερού στον θεσσαλικό κάµπο, 
λέγοντας χαρακτηριστικά στην Agrenda, «νερό υπάρχει, απλώς πρέπει να το διαχειρι-
στείς σωστά για να υπάρχει για όλους», υπογραµµίζοντας πως βασικός στόχος που προ-
γράµµατος που προκηρύχτηκε είναι η εξοικονόµηση υδάτινων πόρων. Για ένα πρωτοπο-
ριακό σχέδιο έκανε λόγο ο Νίκος Τσιλίκης, διευθυντής του υπουργικού γραφείου του κ. 
Κόκκαλη, ο οποίος µάλιστα υποστήριξε πως «αν όντως βγει κάτι µέσα από το πρόγραµµα, 
θα το τρέξουµε και µε άλλους» προσθέτοντας ωστόσο πως µέχρι τώρα δεν τον έχει προ-
σεγγίσει κάποιος άλλος εκπρόσωπος ΤΟΕΒ ή ΓΟΕΒ για να το κουβεντιάσουν.

Οφειλές
 Σε ότι αφορά  

τις οφειλές των 
ΤΟΕΒ προς τη 

∆ΕΗ, έχουν γίνει 
διακανονισµοί 
και ρυθµίσεις

Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 Agrenda 49FARMINGREPORT



«Η γνώση υπάρχει, µένει να έρθει η 
ωριµότητα, η οποία αναγκαστικά θα 
έρθει και µάλιστα γρήγορα», εκτιµά 

ο πρώην υπουργός Γεωργίας, 
∆ηµήτρης Μελάς ενόψει των 

επιταγών της νέας ΚΑΠ.

Aπό τη συµµόρφωση στις επιδόσεις, 
αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό 
της νέας ΚΑΠ σύµφωνα µε τον πρώην 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ∆ηµή-
τρη Μελά, ο οποίος επιµένει να µιλά 
για µείωση πόρων κατά 20% και ως εκ 
τούτου για βέλτιστη αξιοποίηση τους, 
από τα στρατηγικά σχέδια της χώρας.
Ο έµπειρος τεχνοκράτης, ο οποίος ή-
ταν βασικός οµιλητής της ηµερίδας µε 
θέµα «Το µέλλον της Αγροτικής Πα-
ραγωγής- νέα ΚΑΠ 2021-2027», που 
πραγµατοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου στο 
Ξενοδοχείο Imperial στη Λάρισα, εξέ-
φρασε την ανησυχία για την έγκαιρη 
ενσωµάτωση των αλλαγών στο αγρο-
τικό µοντέλο, τονίζοντας την ανάγκη 
για ένα εθνικό σχέδιο που θα εκφράζει 
τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες. «∆εν 
είµαστε έτοιµοι για τις προκλήσεις που 
φέρνει, σύµφωνα µε εκτιµήσεις µου θα 
καθυστερήσει περίπου  ένα χρόνο λό-
γω Brexit και αυτό το χρονικό διάστη-
µα πρέπει να το εκµεταλλευτούµε και 
να το αξιοποιήσουµε, τόνισε ο κ. Με-
λάς, υπογραµµίζοντας ότι: «Αναγκαίο 
όσο ποτέ ένα εθνικό στρατηγικό σχέ-
διο που θα ενσωµατώσει τις περιφε-
ρειακές ιδιαιτερότητες και θα διαφο-
ροποιείται ανάλογα µε αυτές. 

Πρέπει να υπάρξει η βούληση για 
την διαµόρφωση του παραπάνω σχε-
δίου από όλους τους εµπλεκόµενους 
φορείς, προκειµένου να αξιοποιηθούν 
µε τον καλύτερο τρόπο οι µειωµένοι 
κατά 20% περίπου πόροι της νέας ΚΑΠ 
2021-2027. Τίθεται πια θέµα αλλαγής 
νοοτροπίας των παραπάνω φορέων 
για την επίτευξη του επιθυµητού στό-
χου και άµεσης συνεργασίας τους. Η 

γνώση υπάρχει, µένει να έρθει η ω-
ριµότητα, η οποία αναγκαστικά θα 
έρθει και µάλιστα γρήγορα.»

Τα µυαλά αλλάζουν
Για αλλαγή νοοτροπίας και αντί-

ληψη των νέων ευκαιριών και των 
νέων προκλήσεων µίλησε και ο πρώ-
ην γενικός γραµµατέας του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μόσχος 
Κορασίδης, ο οποίος τόνισε ότι πρέ-
πει «Να επεξεργαστούµε τα κρίσι-
µα σηµεία µέχρι το 2020 και µετά 
το 2021 να αξιοποιήσουµε τους πό-
ρους που έρχονται από την ΚΑΠ», 
µιας κι όπως σηµείωσε τα πράγµα-
τα αλλάζουν και η είσπραξη των πό-
ρων θα συναρτάται από χειροπια-
στά αποτελέσµατα. «∆ύσκολο δυ-
στυχώς το εγχείρηµα, καθώς πολ-
λά προβλήµατα ταλανίζουν και τον 
πρωτογενή τοµέα και την οικονο-
µία συνολικά. Ακόµη βρισκόµαστε 
στην τρέχουσα περίοδο και αποµέ-
νουν πάνω από τρία χρόνια εφαρ-
µογής, ιδιαίτερα στα θέµατα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» 

Η συνέργεια µε τον τουρισµό εί-
ναι κλειδί για την αύξηση των εισο-

δηµάτων από την γεωργία, πρόσθε-
σε ο κ. Κορασίδης. Η τεχνολογία και 
η γεωργία όπως είπε είναι παρούσες 
αλλάζοντας τα δεδοµένα παραγωγής 
που µαζί µε την καινοτοµία ,την έρευ-
να αλλά και τις απαραίτητες συµβου-
λές από τους γεωργικούς συµβούλους, 
που ακόµη καθυστερούν αδικαιολό-
γητα, µπορούν να ενισχύσουν την α-
νταγωνιστικότητα. Κατά τον ίδιο καί-
ρια ζητήµατα που χρήζουν αντιµετώπι-
σης και θα φέρουν πρόσθετο εισόδηµα 
στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις είναι:

 Τα θέµατα µείωσης κόστους παρα-
γωγής και οι εναλλακτικές λύσεις µέσα 
από φορολογικά  κίνητρα για οργάνω-
ση σε οµάδες παραγωγών, αξιοποίηση 
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.

 ∆ιευκόλυνσης των ιδιωτικών επεν-

δύσεων είτε σε επίπεδο παραγωγού, 
είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων τυποποί-
ησης και µεταποίησης µε την διευκό-
λυνση των αδειοδοτήσεων.

 Οι δράσεις για την συντήρηση και 
βελτίωση των υπαρχουσών υποδοµών 
πρέπει να ενταθούν µε πρώτη προτε-
ραιότητα το αρδευτικό νερό. 

 Οι γεωργοί πρέπει να λάβουν την 
αντιστάθµιση που τους αναλογεί για 
την προσφορά τους στο περιβάλλον, 
ενώ θα πρέπει να µετριασθεί το κόστος 
που υφίστανται από την κλιµατική αλ-
λαγή και δεν µπορούν να το αναλά-
βουν µόνοι τους. 

 Παρεµβάσεις για την βιωσιµότη-
τα των εκµεταλλεύσεων από τις αυξη-
µένες φορολογικές και ασφαλιστικές 
εισφορές, αντιµετώπιση των κόκκινων 

δανείων και ακατάσχετου λογαριασµού. 

Κλειδί η µοναδιαία αξία
Βασικά στοιχεία της πρότασης του νέ-

ου Κανονισµού, ο γεωπόνος και πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Συλλόγων Γεωπόνων, ∆ηµήτριος Σο-
φολόγης είπε πως η πρόταση αναφέ-
ρει πως τα κράτη µέλη πρέπει να καθο-
ρίσουν µία µοναδιαία αξία και να δια-
σφαλίσουν τη σύγκλιση της αξίας των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης προς ενιαία τι-
µή µονάδας το αργότερο έως το 2026.

«Συνεπώς το αργότερο µέχρι το έ-
τος 2026 όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης 
πρέπει έχουν αξία τουλάχιστον 75% του 
µέσου προβλεπόµενου µοναδιαίου πο-
σού», πρόσθεσε. Ενώ για τη διαµόρφω-
ση του νέου φακελου πρεπει να κλη-
θούν σε διαβούλευση και συνεργασία 
υπηρεσίες,φορείς αγροτών,φορείς γε-
ωτεχνικων για να είναι η Ελλάδα έτοι-
µη να συνδιαµορφώσει τον δικό της Ε-
θνικό φάκελο ΚΑΠ».  Στην ηµερίδα εί-
χε καλεστεί να µιλήσει και ο Λαρισαί-
ος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπα-
δόπουλος, ο οποίος ανεβαίνοντας στο 
έδρανο δέχτηκε λεκτική επίθεση από 
µέρος του ακροατηρίου µε αιχµή τα ό-
σα διαδραµατίστηκαν στις Πρέσπες και 
την συµφωνία για την Μακεδονία, ανα-
γκάζοντας τον να αποχωρήσει.

Από τη συμμόρφωση 
στις επιδόσεις η νέα ΚΑΠ   

Δεν είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που φέρνει το νέο καθεστώς επιδοτήσεων λέει ο Μελάς
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ



ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Νέο καμπανάκι Πρίντζου

Δώδεκα υπουργοί διαφωνούν με 
τα νομικά κείμενα της Κομισιόν

Η πικρή αλήθεια για την εικόνα στις αγορές ακούστηκε από τα χείλη του επί 16 
συναπτά έτη προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου Νικήτα Πρίντζου, 
ο οποίος κρούοντας για µία ακόµη φορά τον κώδωνα του κινδύνου για την 
βιωσιµότητα και το µέλλον των Αγροτικών Συνεταιρισµών, εµφανίστηκε 
επικριτικός σε χειρισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρίως σε 
θέµατα χρεών- ρυθµίσεων, ελέγχων και ιστορικών δικαιωµάτων που 
επιβάλλεται να αλλάξουν για να στηριχτούν οι νέοι αγροτοκτηνοτρόφοι. Αν και 
η κτηνοτροφία σε όλες τις χώρες τραβάει προς τα πάνω την γεωργία, στην 
Ελλάδα συµβαίνει το αντίθετο ανέφερε ο κ. Πρίντζος και δήλωσε 
αγανακτισµένος µε το γεγονός ότι πρέπει να γυρνάει από ράφι σε ράφι το 
άριστο προϊόν του και τελικά να το πουλάει σε χαµηλή τιµή. 
Την αγανάκτησή του εξέφρασε και ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας Νίκος Παλάσκας, εστιάζοντας κυρίως στο 
θέµα των ελέγχων και στην σπουδαιότητα της νεοσύστατης ∆ιεπαγγελµατικής 
Φέτας, τονίζοντας ότι: «Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται σε όλη την παραγωγή, την 
µεταποίηση, την εµπορία και την εστίαση των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, 
ώστε να παταχθούν οι παράνοµες ελληνοποιήσεις, καθώς και στελέχωση των 
ανάλογων υπηρεσιών, αφού δεν νοείται επαρκής έλεγχος µε έναν ελεγκτή σε 
Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα . Οι προσπάθειες δύο χρόνων που τελικά έβγαλαν 
την ∆ιεπαγγελµατική Φέτας, το µοναδικό εργαλείο εξασφάλισης ενός 
καλύτερου παρόντας και µέλλοντος, θα φέρουν άριστη ποιότητα στην καλύτερη 
τιµή και ευχαριστηµένους αιγοπροβατοτρόφους, τυροκόµους, 
γαλακτοβιοµήχανους και τους καταναλωτές.».
Να σηµειωθεί ότι στην εκδήλωση, την οποία άνοιξε µε χαιρετισµό του ο 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, χορηγοί επικοινωνίας 
ήταν η Αgrenda και το Agronews.

Μη αποδεκτές για την Ελλάδα οι προτάσεις της 
Κοµισιόν για την ΚΑΠ µετά το 2020 που δεν ε-
ξαιρούν ούτε τους «µικρούς» παραγωγούς από 
το πρασίνισµα θέτοντας αυξηµένες υποχρεώ-
σεις για να λάβουν οποιαδήποτε στήριξη, ενώ 
παράλληλα τροχοδροµούν την πλήρη εξωτε-
ρική σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων βάσει 
στρεµµατικών κι όχι άλλων παραµέτρων. Την 
ίδια ώρα, πλήρως αποδυναµωµένο σε πόρους 
και δράσεις, εµφανίζεται βάσει των προτάσεων 
το χαρτοφυλάκιο του β’ πυλώνα.

Με πέντε «όχι» και σθεναρό προφίλ, για πρώτη 
ίσως φορά, εµφανίστηκε στο Συµβούλιο Υπουρ-
γών Γεωργίας στο Λουξεµβούργο, ο υπουργός 

Βαγγέλης Αποστόλου τοποθετούµενος επί των 
προτεινοµένων νοµικών κειµένων της ΚΑΠ για 
την προγραµµατική περίοδο 2021-2027.

«Οι στιγµές είναι κρίσιµες. Κατανοούµε τις 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ΕΕ, ωστόσο δεν 
µπορούµε να παραιτηθούµε από τη διεκδίκηση 
ενός καλύτερου µέλλοντος για τους γεωργούς 
µας», είπε ο Έλληνας υπουργός απευθυνόµε-
νος στον επίτροπο γεωργίας Φιλ Χόγκαν καθι-
στώντας σαφές πως στο µνηµόνιο που συνυπο-
γράφουν έξι χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, 
Ιρλανδία, Πορτογαλία, Φινλανδία), το οποίο α-
ντίκειται σε µειώσεις του προϋπολογισµού της 
ΚΑΠ και σε οποιαδήποτε ανακατανοµή των απω-
λειών µεταξύ των δύο πυλώνων, υποστηρίζουν 

και άλλα κράτη µέλη, όπως Κύπρος, Ρουµανία, 
Πολωνία, Ουγγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία.

Εξάλλου, µε βάση την ανάλυση των στοιχείων 
των νοµικών κειµένων της πρότασης της Κοµι-
σιόν προκύπτει ότι µόλις 1,3 δις θα απαιτηθούν 
για τη χώρα µας προκειµένου να καλυφθούν 
προγράµµατα νέων αγροτών, Σχέδια Βελτίω-
σης, επενδύσεις εµπορίας και µεταποίησης, εγ-
γειοβελτιωτικά έργα, δασώσεις και όλες οι ανει-
ληµµένες υποχρεώσεις που θα έρθουν γέφυρα 
τη νέα προγραµµατική περίοδο, αποδυναµώνο-
ντας πλήρως το χαρτοφυλάκιο του β’ Πυλώνα. 

Ο υπουργός εξέφρασε ανησυχία για τα εξής: 
 Η ενισχυµένη αιρεσιµότητα (enhanced 

conditionality). Με την πρόταση της Επιτροπής, 
αυξάνονται οι υποχρεώσεις όλων των γεωργών 
για να λάβουν οποιαδήποτε στήριξη, ξεκινώντας 
από τη βασική ενίσχυση. Η πρόταση δεν εξαιρεί 
ούτε τους µικρούς γεωργούς, από υποχρεώσεις 
που µέχρι σήµερα ανήκουν στο «πρασίνισµα». 

  Για τους νέους γεωργούς, αν και είµαστε 
υπέρ της ενίσχυσής τους ωστόσο έχουµε αµφι-
βολίες για τη χρηµατοδότηση του µέτρου απο-
κλειστικά από  τον 1ο  Πυλώνα. 

  Εκτιµούµε ότι οι αυξηµένες φιλοδοξίες για 
το περιβάλλον και το κλίµα θα λειτουργήσουν 
σε βάρος της εισοδηµατικής στήριξης των γεωρ-
γών µας, όταν το γεωργικό εισόδηµα παραµέ-
νει κατά πολύ χαµηλότερο  σε σχέση µε τα άλ-
λα εισοδήµατα, όπως άλλωστε επιβεβαιώνει και 
η πρόσφατη µελέτη αντίκτυπου της Επιτροπής.

 ∆εν µπορούµε να αποδεχθούµε την εξαίρε-
ση του µέτρου για τις περιοχές µε φυσικούς ή 
άλλους περιορισµούς από το ποσοστό του 30% 
για τα αγρο-περιβαλλοντικά και κλιµατικά µέ-
τρα του δεύτερου πυλώνα. 

 Η θέση µας κατά της εξωτερικής σύγκλισης 
παραµένει σταθερή ότι η ενίσχυση µε βάση την 
έκταση δεν αποτελεί σωστή οπτική για να βλέ-
πουµε τις ενισχύσεις µεταξύ των παραγωγών.
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Σε… δεύτερη µοίρα φαίνεται ότι έχουν αφήσει 
οι µελετητές τη σύνταξη και κατάθεση των φα-
κέλων για το µέτρο 5.1. που αφορά την επιχο-
ρήγηση αντιχαλαζικών, αφού οι παρατάσεις στα 
Σχέδια Βελτίωσης έχουν φορτώσει µε επιπλέον 
δουλειά τα γραφεία τους. Για το λόγο αυτό, σύµ-
φωνα µε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Φάνη Κουρµπέ, 
ο οργανισµός απέστειλε στη διαχειριστική επι-
τροπή του υπουργείου, τροποποίηση της αρχι-

κής πρόσκλησης του µέτρου 5.1. «Επενδύσεις 
σε προληπτικά µετρά που σκοπεύουν στη µεί-
ωση των δυσµενών επιπτώσεων πιθανών φυσι-
κών φαινοµένων, δυσµενών καιρικών συνθη-
κών και καταστροφικών συµβάντων», προκει-
µένου να δοθεί παράταση ενός µήνα, δηλαδή 
έως το τέλος Ιουλίου (η καταληκτική ηµεροµη-
νία ως σήµερα είναι 25η Ιουνίου). Σύµφωνα µε 
τον ίδιο, µέχρι αυτή τη στιγµή για το 5.1 έχουν 

κατατεθεί λίγο περισσότεροι από 300 φάκελοι. 
Το µέτρο επιδοτεί δαπάνες αγοράς, µεταφο-

ράς και εγκατάστασης σύγχρονων συστηµάτων 
ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από 
τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή. Η βασική δι-
αφορά µε τα αντίστοιχα προγράµµατα του παρελ-
θόντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% τώρα 
θα φτάνει έως το 80% για τους µεµονωµένους α-
γρότες και στο 100% για τα συλλογικά σχήµατα.

Ένα μήνα παράταση για τα αντιχαλαζικά λόγω φόρτου εργασίας 

Στριμωγμένος από 
τους επιφυλακτικούς 
καλλιεργητές ο 
γενικός γραμματέας 
Νίκος Αντώνογλου 
έκλεισε το… μάτι 
και σε εισοδηματική 
στήριξη για απώλεια 
εισοδήματος, όμως 
μετά τον Αύγουστο  

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με µικρό καλάθι υποδέχθηκαν οι ροδακι-
νοπαραγωγοί της Ηµαθίας και της Πέλλας 
τις δεσµεύσεις του Νίκου Αντώνογλου, α-
πό το φεστιβάλ για το ροδάκινο, που έγι-
νε το περασµένο σαββατοκύριακο στη Βέ-
ροια, ότι «έως τις 20 Ιουλίου θα έχουν α-
ποζηµιωθεί για τις καταστροφές από τις έ-
ντονες βροχοπτώσεις το 2017». 

Με ανάλογη επιφύλαξη, επίσης, αντιµετω-
πίστηκε και το… κλείσιµο του µατιού του γε-
νικού γραµµατέα του ΥπΑΑΤ, στο «σήριαλ» 
περί παροχής εισοδηµατικής στήριξης, µετά 
τον Αύγουστο και την έξοδο της χώρας από 
το µνηµόνιο, για την κάλυψη της απώλειας 
εισοδήµατος από την κατάρρευση των περ-
σινών τιµών, λόγω του ρωσικού εµπάργκο.

∆ύσπιστοι οι καλλιεργητές
Το βεβαρηµένο ιστορικό των αλλεπάλ-

ληλων κρουσµάτων, µε ανάλογες υποσχέ-
σεις εκ µέρους της ηγεσίας του ΥπΑΑΤ που 
αποδείχθηκαν λόγια του… αέρα, κινούµενα 
στα όρια του εµπαιγµού, έχει κάνει εξαιρε-
τικά επιφυλακτικούς τους παραγωγούς. Κι 
έγιναν ακόµη πιο δύσπιστοι όταν άκουσαν 
τον κ. Αντώνογλου να ζητά πρόσθετα διευ-
κρινιστικά στοιχεία, πριν εκταµιευτούν οι α-
ποζηµιώσεις για τις ζηµίες  που προκλήθη-
καν από τις βροχές του περσινού Ιουλίου.

«∆εσµεύτηκαν από την υπό σύσταση δι-
επαγγελµατική πυρηνοκάρπων ότι θα στεί-
λουν τα στοιχεία έως τη ∆ευτέρα (σ. σ. εννο-
εί την περασµένη και πράγµατι εστάλησαν). 
Αν υπολογίσουµε ότι χρειάζεται ακόµη ένα 

δεκαήµερο, µέχρι και το τέλος του µήνα, για 
να ολοκληρώσει ο ΕΛΓΑ τις διεργασίες που 
κάνει, χωρίς να το ρισκάρω και πάρα πολύ, 
θα ήθελα να πω πως βλέπω ότι έως τις 20 Ι-
ουλίου µπορούν να γίνουν οι πληρωµές», 
είπε. Στις δικαιολογηµένες γκρίνιες των πα-
ριστάµενων που του θύµισαν ότι στις 20 Ιου-
λίου θα έχει συµπληρωθεί χρόνος από την 
καταστροφή, ο κ. Αντώνογλου επιχείρησε 
να αιτιολογήσει την καθυστέρηση, τονίζο-
ντας ότι «µερικά ζητήµατα φαίνονται εύκο-
λα, αλλά υπάρχει ένα νοµοθετικό πλαίσιο 
που δεν µας ευνοεί. Ο ΕΛΓΑ δεν µπορεί να 
αποζηµιώσει όλες τις ζηµιές που γίνονται 

και έτσι ορισµένες φορές χρειάζεται να κά-
νουµε µεγαλύτερη προσπάθεια από αυτή 
που θα έπρεπε, προκειµένου τελικά να ι-
κανοποιήσουµε ένα αίτηµα».

Από τον Αύγουστο νέα πολιτική 
Στριµωγµένος φάνηκε, όµως, ο γενι-

κός γραµµατέας του ΥπΑΑΤ και όταν έ-
νας παριστάµενος ροδακινοπαραγωγός 
έθιξε το άλλο «φλέγον» θέµα. Αυτό της 
εισοδηµατικής στήριξης για το ρωσικό ε-
µπάργκο που οδήγησε πέρυσι, όπως εί-
πε, σε εξευτελιστικές τιµές παραγωγού. 

«Οι αγρότες προκειµένου να καλλιερ-

Ενώ έκλεισε χρόνος από τη ζημιά 

Μετά το καλοκαίρι  
οι αποζημιώσεις 
ροδακινοπαραγωγών

ROUAL GLORY

9.365.759,50

3.943.566,00

1.013.822,00

2.028.819,00

876.778,67

864.091,00

5.319.596,00

1.906.918,50

SPRING BELLE

SYMPHONIE

FAYETTE

ROYAL GEM

MAY CREST

SUN CLAUS

JUNE GOLD

ΟΙ 8 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
(ΣΕ ΣΥΓΚΟΜΙΖΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ)

ROUAL GLORY

9.365.759,50

1.906.918,50

JUNE GOLD

1.013.822,00

2.028.819,00

876.778,67

864.091,00

SYMPHONIE

ROYAL GEM
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Παράταση µέχρι τις 29 Αυγούστου πήρε η ο-
ριστικοποίηση των αιτήσεων ενίσχυσης στα 
Σχέδια Βελτίωσης, ενώ στις 14 Σεπτεµβρίου 
λήγει πλέον η προθεσµία υποβολής του φυ-
σικού φακέλου στις ∆ΑΟΚ επιβεβαιώνοντας 
τον ΣΕΑΜ, που έκανε λόγο για «παρατάσεις 
µέχρι το Φθινόπωρο».

Συγκεκριµένα οι νέες καταληκτικές ηµερο-
µηνίες ορίζονται ως εξής:

α) Ως προθεσµία για την υποβολή εγγράφων 
για θεώρηση στις ∆ΑΟΚ καθορίζεται η 16/7/2018.

β) Ως προθεσµία για την ηλεκτρονική οριστι-
κοποίηση του πρώτου και του δευτέρου σταδί-
ου της αίτησης ορίζεται η 29/8/2018 και ώρα 
1 µ.µ ενώ αιτήµατα από-οριστικοποίησης γίνο-
νται δεκτά έως τις 26/8/2018.

γ) Ως προθεσµία για την υποβολή του φυσι-
κού φακέλου στις ∆ΑΟΚ ορίζεται η 14/9/2018.

Παράλληλα, σύµφωνα µε ενηµερωτικό e-mail 
των διαχειριστικών αρχών προς τους µελετητές 
την ερχόµενη βδοµάδα θα εκδοθεί εγκύκλιος η 
οποία αφορά µόνο όσους φυσικούς φακέλους 
(αιτήµατα) δεν έχουν υποβληθεί ακόµα στις ∆Α-
ΟΚ µε την οποία θα καθορίζονται:

1. Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της 
υπεύθυνης δήλωσης που παράγεται από το ΠΣΚΕ.

2. Υποδείγµατα φακέλων.

Μέχρι 29 Αυγούστου οριστικοποιήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης

Σε διαδικασία αδειοδότησης βρίσκο-
νται 816 έργα για µονάδες παραγω-
γής βιοαερίου µε συνολική ισχύ 600 
MW από τον ∆Ε∆∆ΗΕ. Μάλιστα, οι 
199 µονάδες αφορούν το βιοαέριο 
µε 242,2 ΜW, ενώ από αυτές 22 έ-
χουν ήδη υπογράψει σύµβαση σύν-
δεσης µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ για 35,56 ΜW. 

Αυτά σηµείωσε µεταξύ άλλων ο υ-
πεύθυνος θεµάτων βιοαερίου από το 
Τµήµα Βιοµάζας του Κέντρου Ανανε-
ώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ε-
νέργειας (ΚΑΠΕ) Χρήστος Ζαφείρης, σε 
πρόσφατη ηµερίδα του Ελληνογερµα-
νικού Επιµελητηρίου µε θέµα τη Βιοε-
νέργεια στον Αγροτικό και Τουριστικό 
Τοµέα της Ελλάδας, που πραγµατοποιή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Ιουνίου.

Σε ό,τι αφορά τις µονάδες βιοαε-
ρίου, στην περιοχή Μακεδονίας και 
Θράκης υπάρχουν προς το παρών 11 
έργα µε ισχύ 20,45 MW. Στα τέλη του 
2017 στην Ελλάδα υπήρχαν συνολι-
κά 30 µονάδες βιοαερίου, συνολικής 
ισχύος 59,67 MW. Από αυτές, οι 21 εί-
ναι αγροτοκτηνοτροφικές µονάδες βι-
οαερίου συνολικής ισχύος 13,57 MW. 
Μάλιστα, συντηρητικές εκτιµήσεις ανα-
φέρουν ότι υπάρχει ένα δυναµικό 18 
εκατ. τόνων αδιάθετων οργανικών α-
ποβλήτων συνολικής ισχύος 370 MW.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος Επιτροπής 
Βορείου Ελλάδος του Ελληνογερµανι-
κού Επιµελητηρίου Στέφανος Τζιρίτης, 

καθίσταται αναγκαίος ο σχεδιασµός και 
η υλοποίηση ολοκληρωµένων δράσε-
ων σε σχέση µε τις επενδύσεις στη βι-
οενέργεια, που θα προσφέρουν βιώσι-
µες λύσεις µε τη συµµετοχή του ιδιω-
τικού, αλλά και του δηµόσιου τοµέα. ο 
Γενικός Πρόξενος της Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στη Θεσ-
σαλονίκη, Walter Stechel, υπογράµµι-
σε το µεγάλο δυναµικό του βιοαερίου 
στην Ελλάδα σε συσχετισµό µε τη µε-
γάλη σηµαντικότητα της παραγωγής ε-
νέργειας από βιοενέργεια στη Γερµανία

Σύµφωνα µε τον διευθυντή Παραρτή-
µατος Β. Ελλάδος του Ελληνογερµανι-
κού Επιµελητηρίου, Matthias Hoffmann 
η εν λόγω εκδήλωση αποτελεί συνέ-
χεια δράσεων που έχουν ξεκινήσει α-
πό το 2015 µε δύο γερµανικές εταιρί-
ες -που συµµετέχουν και στην τωρινή 
επιχειρηµατική αποστολή-, να έχουν 
ήδη ξεκινήσει οικονοµικές δραστηρι-
ότητες στην περιοχή της Πέλλας και 
της Θεσσαλονίκης. Σηµειώνεται ότι η 
ηµερίδα έλαβε χώρα στο πλαίσιο επι-
χειρηµατικής αποστολής έξι γερµανι-
κών εταιριών του κλάδου, που επισκέ-
πτονται την Ελλάδα από τις 18 Ιουνί-
ου µέχρι και τις 21 Ιουνίου. Η επιχει-
ρηµατική αποστολή οργανώθηκε από 
το Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο µε 
πρωτοβουλία του Οµοσπονδιακού Υ-
πουργείου Οικονοµίας και Ενέργειας.

Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

γήσουµε και να έχουµε νέα σοδειά όχι α-
πλώς ιδρώσαµε, αλλά γονατίσαµε. Εσείς 
έχετε ένα διάστηµα, περί το ένα τρίµηνο, 
που δεν αναφέρεστε καθόλου στο ζήτηµα, 
παρότι για αυτό είχε µιλήσει και ο κ. Απο-
στόλου από το περιφερειακό αναπτυξιακό 
συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας. Τελικώς 
µπορούµε να περιµένουν κάτι από τα de 
minimis;» ρώτησε ο αγρότης, µε τον κ. Α-
ντώνογλου να απαντά ότι «είναι ένα ζή-
τηµα για το οποίο θα µπορέσουµε να µι-
λήσουµε µετά τον Αύγουστο». Στο επίµο-
νο «γιατί;» µετά τον Αύγουστο, ο γενικός 
γραµµατέας εµφανώς εκνευρισµένος είπε 
«Για το λόγο το γνωστό» και εξήγησε ότι 
«η κάθε κυβέρνηση εξετάζει τις συνθήκες 
και µε βάση αυτές χαράσσει την πολιτική 
της. Είναι κάτι που θα το κάνουµε µετά τον 
Αύγουστο. Κι όταν λέµε ότι κάτι θα κάνου-
µε, το έχουµε αποδείξει ότι το κάνουµε».

Το υψηλόβαθµο στέλεχος του ΥπΑΑΤ α-
ποκάλυψε ακόµη, πως το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης είναι σε συνεννόηση µε την 
ΕΕ, για να µειωθούν ως και 20% του αρχικού 
ποσού, τα χρέη των συνεταιρισµών που α-
φορούν σε δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν 
στο παρελθόν και πρέπει να ανακτηθούν.

∆ικαιολογία
Ο ΕΛΓΑ δεν 
µπορεί να 

αποζηµιώσει 
όλες τις ζηµιές 

που γίνονται και 
έτσι ορισµένες 
φορές χρειάζε-
ται µεγαλύτερη 

προσπάθεια

Ένα βήμα από την πράξη βιοαέριο
από 199 μονάδες με ισχύ 242,2 MW 

Μακρύς ο δρόµος 
για το 2030
Μπορεί η Ελλάδα να 
βρίσκεται πολύ κοντά 
στους στόχους του 
2020 της ΕΕ σχετικά 
µε την  ενέργεια, όπως 
υποστήριξε ο Βασίλειος 
Τσολακίδης, πρόεδρος 
του ∆Σ του ΚΑΠΕ, 
ωστόσο απέχει ακόµα 
αρκετά από το να 
συµβαδίσει µε τον πιο 
µακροχρόνιο σχεδιασµό 
της Ένωσης για το 
2030. Όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. 
Τσολακίδης 
αναφερόµενος σε αυτό 
το επόµενο βήµα, «δεν 
αρκεί να συζητάµε για 
τους κλιµατικούς 
στόχους, πρέπει να 
γίνουν δράσεις µε τη 
συµµετοχή της 
οικονοµίας, της 
πολιτικής, της 
επιστήµης, αλλά και των 
ίδιων των πολιτών».
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Η απλησίαστη τεχνολογία 
πιο κοντά με τη νέα ΚΑΠ    
Η νέα ΚΑΠ δυσκολεύεται να πληρώσει για τη γεωργία συνολικά, ενισχύει ωστόσο 
βιώσιμες τεχνικές παραγωγής, κάτι που επισημαίνουν οι επαγγελματίες των εισροών

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η πρόταση για τη νέα ΚΑΠ ως πεδίο πο-
λιτικής αντιπαράθεσης έχει µέχρι στιγ-
µής αντιµετωπιστεί κυρίως µε όρους κον-
δυλίων, ωστόσο η σύνδεση των ενισχύ-
σεων µε τα αποτελέσµατα για κάποιους 
διαµορφώνει τις προϋποθέσεις ώστε να 
βγει ωφεληµένη η ελληνική γεωργία. Ό-
χι ως προς τα χρήµατα που θα πάρει, αλ-
λά κυρίως όσον αφορά την διευκόλυν-
ση ενσωµάτωσης στην παραγωγή τεχνο-
λογιών και προϊόντων που θεωρούνταν 
απλησίαστα µέχρι σήµερα από πλευράς 
κόστους και τεχνογνωσίας. 

 Αυτή είναι η αίσθηση του γενικού διευ-
θυντή του Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας της 
Bayer Hellas, Απόστολου Κλοντζάρη, την 
οποία εξέφρασε κληθείς από την Agrenda 
να σχολιάσει τις νοµοθετικές προτάσεις 
για τη νέα ΚΑΠ, οι οποίες αποτελούν ό-
πως είπε µια καλή ευκαιρία επαναπροσδι-
ορισµού του αγροτικού µοντέλου, καθώς 
αυτό που διαφαίνεται είναι ότι η Ευρώπη 
δεν φαίνεται να θέλει να πληρώσει για 
τη γεωργία καθαυτή, αλλά για τις βιώσι-
µες τεχνικές παραγωγής και την ποιότητα 
των προϊόντων. Την άποψη αυτή φέρεται 
να ενστερνίζεται και ο γενικός γραµµατέ-
ας, Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κα-

σίµης, ως ο καθ’ ύλην αρµόδιος για τη χά-
ραξη του Εθνικού Φακέλου που θα πρέπει 
να κατατεθεί τον επόµενο χρόνο.

Ως εκ τούτου, από τη µία οι αγρότες θα 
αποκτήσουν χρηµατοδοτικό κίνητρο για 
την απόκτηση και την υιοθέτηση εργα-
λείων που µέχρι σήµερα τα έφταναν λί-
γοι στο ράφι και από την άλλη, οι εταιρεί-
ες θα έχουν την ευκαιρία να επαναπροσ-
διορίσουν τη θέση τους στην αγορά βά-
σει των λύσεων που θα προσφέρουν για 
να επιτευχθούν τα αποτελέσµατα και οι ε-
πιδόσεις που ορίζει ο νέος Κανονισµός.

Άσφαιρος ο νέος ορισµός 
για τα βοσκοτόπια 

Εν τω µεταξύ, όπως φαίνεται δυσκο-
λεύει το πράγµα µε την προσπάθεια αύ-
ξησης των επιλέξιµων βοσκοτόπων  και 
όσο δεν γίνεται η δουλειά κινδυνεύου-
µε να πάµε στην διαπραγµάτευση για τη 
νέα ΚΑΠ µε πολύ λιγότερα στρέµµατα. Ο 
νέος ορισµός του µόνιµου βοσκότοπου 
που εισάγει τη θαµνώδη ξυλώδη βλάστη-
ση µε βάση την τροποποιητική απόφαση 
(µονόστηλο δεξιά) δεν µπορεί να φέρει 
στην πράξη αποτέλεσµα για τους κτηνο-
τρόφους αν δεν ολοκληρωθούν πρώτα τα 
διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

«Ο ορισµός δεν οριοθετεί τις εκτάσεις. 
Τα διαχειριστικά τις οριοθετούν», ανέφερε 

σχετικά στην Agrenda, ο Γιάννης Κόκου-
ρας τεχνικός σύµβουλος της Οµοσπον-
δίας Κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσα-
λίας, που χαρακτήρισε τον ορισµό «υπο-
στηρικτικό». Πάντως, ο ίδιος ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστό-
λου είχε επανειλληµένα αφήσει να εν-
νοηθεί πως µόλις αλλάξει ο ορισµός,  θα 
σηµαίνει µε τα σηµερινά δεδοµένα επι-
πλέον 8 εκατ. στρέµµατα. επιλέξιµου τό-
που, µε την µέχρι στιγµής πραγµατικό-
τητα πάντως να τον διαψεύδει.

Στη διελκυστίνδα µεταξύ  
ΥΠΑΑΤ και Περιφερειών για τα 
διαχειριστικά των βοσκότοπων 

εµπλέκεται και ο Σ. Φάµελος. 

Ο νέος
ορισµός
βοσκοτόπων
Τροποποιείται η αριθµ. 
104/7056/21.01.2015 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 147/Β΄/2015) ως εξής:
1. Το στοιχείο 10 του άρθρου 2, 
αντικαθίσταται ως εξής:
10. Ως .µόνιµος βοσκότοπος. νοείται η γη 
που χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών µε φυσικό τρόπο 
(αυτοφυή) ή µε καλλιέργεια (σπαρµένα) 
και δεν έχει περιληφθεί στην 
αµειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο 
καθώς και που δεν έχει οργωθεί επί 
πέντε έτη ή περισσότερο.
Μπορεί να περιλαµβάνει άλλα είδη, όπως 
θάµνους και/ή δένδρα που προσφέρονται 
για βοσκή και άλλα είδη όπως θάµνοι 
και/ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές, 
υπό τον όρο ότι επικρατούν τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά. Επίσης µόνιµος 
βοσκότοπος θεωρείται:
i. γη που προσφέρεται για βοσκή και 
εντάσσεται σε καθιερωµένες τοπικές 
πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν 
επικρατούν παραδοσιακά στις εκτάσεις 
βοσκής, και
ii. γη που προσφέρεται για βοσκή όπου 
τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν
στις εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν.
Tα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά θεωρείται ότι 
επικρατούν εφόσον καλύπτουν άνω του 
50 % της επιλέξιµης έκτασης σε επίπεδο 
αγροτεµαχίου. Καθιερωµένες τοπικές 
πρακτικές είναι: α) πρακτικές 
παραδοσιακού χαρακτήρα που 
εφαρµόζονται συνήθως και/ή β) 
πρακτικές που είναι σηµαντικές για 
τη διατήρηση των οικοτόπων που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα I της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και βιοτόπων και 
ενδιαιτηµάτων που καλύπτονται από 
την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Εισαγωγές γαλλικού γάλακτος μέσω 
Βουλγαρίας καταγγέλλει ο Καχριμάνης
Αν και ο ρόλος των ∆ιεπαγγελµα-
τικών δεν είναι να καλύψουν το 
έλλειµµα συνεργατισµού στον ε-
κάστοτε παραγωγικό κλάδο, φαί-
νεται ότι µε τη συγκεκριµένη, οι 
προσδοκίες για τη διάσωση τόσο 
της φέτας όσο και του αιγοπρόβει-
ου γάλακτος είναι µεγάλες. 

Μια προσδοκία που έρχεται τό-
σο από την βάση των πραγµατικών 
παραγωγών (οι οποίοι µέχρι ώρας 
δεν φαίνεται να εκπροσωπούνται 
επαρκώς) όσο και από άλλους φο-
ρείς. Χαρακτηριστικές είναι οι δη-
λώσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
Αλέξανδρου Καχριµάνης, ο οποίος 
καταρχήν χαιρέτησε την προσπά-
θεια και στη συνέχεια έκανε λόγο 
για τις διαδροµές που ακολουθούν 
όσοι εισάγουν αιγοπρόβειο γάλα 
για διάφορες χρήσεις. 

«Το γάλα που έρχεται αυτή την 
εποχή στην Ελλάδα και έχει ρίξει 
την τιµή του πρόβειου γάλακτος, εί-
ναι από τη Γαλλία. Η εισαγωγή γί-

νεται είτε από το λιµάνι της  Ηγου-
µενίτσας είτε της Πάτρας. Η εντο-
λή δίνεται από  εταιρεία της Βουλ-
γαρίας, τον οικονοµικό παράδει-
σο από πλευράς φορολογίας», α-
νέφερε ο Περιφερειάρχης. 

Και πρόσθεσε: «η αποστολή γί-
νεται για λογαριασµό  εταιρείας 
στην περιοχή της Αττικής, αλλά 
από το λιµάνι αναλαµβάνει µια 
άλλη εταιρεία, που εµφανίζεται 
µε έδρα τη Λευκωσία, να το διο-
χετεύει σε διαφόρους σε όλη την 
Ελλάδα.  Εµείς προειδοποιούµε ό-
τι είτε σταµατάνε άµεσα αυτό που 
γίνεται σε βάρος του Έλληνα κτη-
νοτρόφου και της ποιότητας του 
ΠΟΠ προϊόντος της πατρίδας µας, 
είτε αλλιώς θα µας βρουν παντού 
απέναντι». Ο Περιφερειάρχης ξε-
καθάρισε επίσης ότι δεν διαπι-
στώνονται εισαγωγές γάλακτος 
από γαλακτοβιοµηχανίες της Η-
πείρου οι οποίες σέβονται τον «ι-
δρώτα των κτηνοτρόφων».

Ο περιφε-
ρειάρχης 
Ηπείρου, 
Αλέξανδρος 
Καχριµάνης 
έδωσε συνέ-
ντευξη Τύπου 
µε αφορµή τα 
προβλήµατα 
των κτηνο-
τρόφων που 
σχετίζονται 
µε τη ραγδαία 
µείωση της 
τιµής του 
πρόβειου 
γάλακτος.

Στην Ελλάδα 
µέσω... Κύπρου
«Η αποστολή του 

γάλακτος γίνεται για 
λογαριασµό εταιρείας 

στην Αττικής, αλλά 
από το λιµάνι αναλαµ-
βάνει άλλη εταιρεία, 
που εµφανίζεται µε 
έδρα τη Λευκωσία», 
ανέφερε ο Αλέξαν-
δρος Καχριµάνης

Με συμβιβασμούς 
της καρέκλας ήρθε  
η Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Φέτας  

Η συµφωνία, τουλάχιστον σε ό,τι 
αφορά στις καρέκλες, ώστε να γί-
νει πράξη µια ενιαία ∆ιεπαγγελ-
µατική Οργάνωση για τη Φέτα εί-
ναι γεγονός. Μόνο που οι προσω-
πικές στρατηγικές έδειξαν να επι-
κρατούν για άλλη µια φορά, ένα-
ντι των στρατηγικών στόχων κι αυ-
τό είναι κάτι που θα επηρεάσει τα 
πρώτα βήµατα του θεσµού.

Όλα κρίθηκαν σε µια καλά προ-
ετοιµασµένη συνάντηση όλων των 
εµπλεκοµένων φορέων στον 6ο ό-
ροφου του υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, την περασµένη Τρίτη.   

Ο συµβιβασµός δείχνει να κινεί-
ται σε δύο επίπεδα, καθώς, οι κτη-
νοτρόφοι-παραγωγοί αιγοπρόβει-

ου γάλακτος έδωσαν τελικά το πά-
νω χέρι στη µεταποίηση που ελέγ-
χει τις 6 από τις 11 θέσεις στη δι-
οίκηση της ∆ιεπαγγελµατικής, ε-
νώ την ίδια στιγµή, οι παραδοσια-
κοί εκπρόσωποι του κλάδου, υπο-
χώρησαν και έναντι των «σφαγί-
δων» που περιφέρουν ορισµένοι 
επαγγελµατίες του αγροτοσυνδι-
καλισµού (2 έδρες για τον ΣΕΚ).      

Τελικά όπως αποδείχθηκε η… κα-
τηφόρα των τιµών στο γάλα που α-
πειλεί όσο ποτέ άλλοτε τον κλάδο 
λειτούργησε «ενωτικά». Έτσι, µια 
λύση 5 - 4 -1 -1 είναι αυτή που προ-
κρίθηκε. Τουτέστιν, το σχήµα θα δι-
αθέτει 11µελές ∆Σ, στο οποίο, τις 4 
έδρες κατέχει ο Σύνδεσµος Ελλη-

νικών Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµι-
κών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), τις 2 έ-
χει η Πανελλήνια Ένωση Κτηνο-
τρόφων (ΠΕΚ), τις 2 ο Σύνδεσµος 
Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), τη 
1 οι τυροπαραγωγοί Θεσσαλίας, τη 
1 το ∆ικτύο Οικολογικής ∆ιαχείρι-
σης Προϊόντων - Παραπροϊόντων - 
Υποπροϊόντων Φέτας (Ο∆ΙΠΑΦ), και 
τη 1 η Οµοσπονδία Κτηνοτροφικών 
Συλλόγων Θεσσαλίας. 

Ωστόσο, ήδη κάποιοι από τους εκ-
προσώπους των πραγµατικά παρα-
γωγικών φορέων εκφράζουν παρά-
πονα για τον τρόπο που έγινε η µοι-
ρασιά. Αρκεί να αναφερθεί ότι ανα-
γνωρισµένες για το έργο τους οµά-
δες παραγωγών έχουν µείνει εκτός. 

Οι κτηνοτρόφοι 
αυτήν τη φορά δεν 

συναντήθηκαν µε τον 
υπουργό όµως στην 
αίθουσα συσκέψεων 

παρεβρέθηκε έστω 
και λίγο ο γενικός 

γραµµατέας.Τα 
υπόλοιπα συζητήθηκαν 

στα πέριξ της Βάθη.

Αντιδράσεις
Οι επόµενες ηµέρες 
θα είναι κρίσιµες για 
το εγχείρηµα αφού 
όπως εξελίχθηκαν 
τα πράγµατα µε τις 
θέσεις στο ∆Σ ήδη 

υπάρχουν παράπονα 
από τους πραγµατι-
κούς κτηνοτρόφους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤ
«Θα δείχνουµε υποµονή για 
τον καθορισµό της πρώτης 
αύξησης του επιτοκίου και 
θα ακολουθήσουµε µία 
σταδιακή προσέγγιση στην 
προσαρµογή της πολιτικής. 
Η πορεία των πολύ 
βραχυπρόθεσµων 
επιτοκίων αντανακλά σε 
γενικές γραµµές αυτές 
τις αρχές».

ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ ΜΟΓΚΕΡΙΝΙ 
ΕΠΙΚ. ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΕΕ
«Έχουµε επίγνωση της 
ευαίσθητης και πολύπλοκης 
φύσης του συγκεκριµένου 
θέµατος (ονοµατολογικό 
ΠΓ∆Μ) και του ιστορικού 
πλαισίου που φέρει[...]. Η 
Ελλάδα είναι µια χώρα µε 
µεγάλη ιστορία και είµαι 
βέβαιη ότι όλοι οι Έλληνες 
γνωρίζουν πώς η Ιστορία 
διαµορφώνει το µέλλον».

ΠΙΕΡ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ 
ΕΠΙΤΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«Το λέω κατηγορηµατικά: 
δεν θα υπάρξει 
µεταµφιεσµένο τέταρτο 
πρόγραµµα για την 
Ελλάδα».[...] θα ήταν 
«αναξιοπρεπές» να 
επιβληθεί στην Αθήνα ένας 
παρεµβατικός µηχανισµός 
επαλήθευσης των 
δεσµεύσεών της µετά το 
τρίτο πρόγραµµα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Στάκαµαν
Ο γενικός καλά τα ‘πε στο 
φεστιβάλ της Βέροιας για τα 
«στέκια» στο ροδάκινο. «Ας το 
σκεφθούν καλά αυτοί που 
διακινούν χωρίς παραστατικά 
προϊόντα. Θα έρθει η ώρα να 
κληθούν να δώσουν εξηγήσεις», 
είπε χαρακτηριστικά. Όµως, 
πέρα από τις προθέσεις, καλό 
θα ήταν να έχουµε και πράξεις, 
γιατί ως τώρα µόνο σε επίπεδο 
ρητορικής έχουµε... ενέργειες. 

 

Κρασοκατάνυξη 
Το σύντοµα, σύµφωνα µε τον 
υπουργό Βαγγέλη, πόσα έτη 
µετράει (φαντάζοµαι όχι 
φωτός), γιατί τότε προσδιόρισε 
χρονικά από τη Βοιωτία όπου 
βρέθηκε τις προάλλες ότι θα 
καταργηθεί ο ειδικός φόρος 
στο κρασί. Πρόκειται για θέµα, 
για το οποίο όµως από την 
επίσκεψή του εκεί, δεν 
µπορούσε να πει περισσότερα, 
για να µη χαθεί η... έκπληξη.

 

Μάζωξη
Από όλα θα ‘χει λένε οι 
νεολαίοι το 25ο συνέδριο τους, 
αγρότες, στελέχη της αγοράς, 
συνεταιριστές, στελέχη του 
∆ηµοσίου, πανεπιστηµιακούς, 
ερευνητές, από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό για να 
µεταφέρουν την εµπειρία και 
την τεχνογνωσία τους και να 
παρουσιάσουν επιτυχηµένες 
πρακτικές στον αγροτικό τοµέα. 
Ραντεβού το Σεπτέµβρη!

Εντατικά για αλλαγή νοοτροπίας

Ο Χανιώτης των Βρυξελλών κλείνει την καριέρα του µε 6 α-
ναθεωρήσεις της ΚΑΠ, λέγοντας και ξαναλέγοντας στους συ-
µπατριώτες του που χειρίζονται τα εθνικά σχέδια ότι πέρασαν 
πολλά λεφτά για τον τοµέα αλλά πολλά εξ αυτών χάθηκαν ό-
πως και οι υδάτινοι πόροι, ελλείψει εγγειοβελτιωτικών έργων. 
Αυτό που ανησυχεί τώρα κάποιους είναι όχι µόνο ότι τα λε-
φτά θα είναι λιγότερα, αλλά το ότι δεν θα ξέρουν σε... ποιους 
να τα µοιράσουν. Στην ηµερίδα της Λάρισας, πάντως η φρά-
ση κλειδί ήταν «αλλαγή νοοτροπίας», λέξεις όµως που κι αυ-
τοί που τις εκφέρουν δεν τις πολυπιστεύουν.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ο οικολόγος της 
πλατείας στο Βερολίνο 
καλά τα ‘πε για την 
ελληνική κρίση και 
πως ο αγροτικός 
τοµέας είναι αυτός που 
πάντα βάζει πλάτη, 
στο εσωτερικό κάτι 
παθαίνει και µπλέκεται 
µε το ελληνικό 
ακροατήριο.

Με την απορία (λέµε 
τώρα), έµεινε το 
λαρισαϊκό ακροατήριο 
στην ηµερίδα για την 
ΚΑΠ αφού κάποιοι 
πρόγκιξαν τον τοπικό 
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ 
για το Μακεδονικό 
και όπου φύγει-
φύγει, αφήνοντας 
αναπάντητα 
ερωτήµατα....

Υβρίδια
 Οι Θεσσαλοί αγρότες (κι όχι 

µόνο) µπορεί να «καίγονται» 
από τις οφειλές των ΤΟΕΒ στη 
∆ΕΗ, όµως ο Λαρισαίος 
υφυπουργός της πλατείας σε 
σύσκεψη έδωσε σταγόνες 
δροσιάς, ότι η περιφέρεια θα 
είναι η πρώτη στη χώρα όπου 
πιλοτικά κινούνται διαδικασίες 
ένταξης ΓΟΕΒ σε πρόγραµµα 
κοινοτικής χρηµατοδότησης.

 Αυτό, εφόσον περπατήσει το 
πράγµα, θα αποφέρει κατά τους 
υπολογισµούς του υφυπουργού 
οι αγρότες να πληρώνουν 
περίπου 75% µε 80% λιγότερα 
αρδευτικά τέλη, ενώ θα έχουν 
µόνο το κόστος συντήρησης. 

 Είναι λέει σε διαρκή επαφή 
µε τον ΓΟΕΒ Θεσσαλίας αλλά 
και µε τα αρµόδια υπουργεία, 
ώστε µε την προκήρυξη του 
µέτρου, να γίνει άµεσα η ένταξη 
της περιοχής. Η τροπολογία της 
Bράντζα πάντως έκανε δουλειά.

;

ΡΟΤΖΕΡ ΦΕΝΤΕΡΕΡ 
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Είχα µια καλή αίσθηση 
πριν από το Παγκόσµιο 
Κύπελλο, αλλά πριν από 
την έναρξη του αγώνα 
ήµουν πολύ νευρικός και 
σκέφτηκα ότι θα χάναµε 
από τη Βραζιλία. Ένιωσα 
ευχάριστη έκπληξη από την 
ισοπαλία γιατί το πετυχαµε 
απέναντι σε έναν αντίπαλο 
αυτού του επιπέδου».

Εµπρός στο δρόµο 
που χάραξε 
ο Γίτσας!

Άντε να γίνει και η πληρωµή της επόµενης 
εβδοµάδας, να κλείσουν οι εκκρεµότητες της 
φετινής ενιαίας ενίσχυσης, να περάσουν στα 
υπόλοιπα που κρατούν χρόνια και χρόνια, γιατί 
µέχρι τον Οκτώβρη πρέπει να έχει νοικοκυρευτεί το 
σύστηµα… Αφενός το ζητούν οι θεσµοί και 
αφετέρου ξεκινούν τα τρεξίµατα για τις ενισχύσεις 
του 2018… Όσο για τις τελευταίες βροχές και τα 
χαλάζια, εδώ …συννεφιάζει! Πρώτα να γίνει η 
αναθεώρηση του προϋπολογισµού για το 2017, για 
να µπει και το 30% των υπόλοιπων του έτους, και οι 
αποζηµιώσεις για τις ζηµιές του Ιουνίου από το 
µπάτζετ του επόµενου έτους…. ∆ηλαδή του χρόνου!

Από παράταση σε παράταση συνεχίζουν τα 
Σχέδια Βελτίωσης. Και µπορεί ο ΣΕΑΜ ήδη να 
εντόπισε τα προβλήµατα που ανακύπτουν, τις 
αιτήσεις χωρίς αντίκρισµα λόγω περιορισµένου 
µπάτζετ, αλλά και το «µπλοκάρισµα» της αγοράς, 
ωστόσο και οι αγρότες έχουν αρχίσει να… 
αγανακτούν! Φίλος παραγωγός δε διστάζει να 
εκφράσει στην Agrenda την αγωνία του για την 
εξέλιξη του εν λόγω προγράµµατος, τονίζοντας ότι 
«δουλεύουµε όλοι για τους εµπόρους και τους 
µελετητές. Και να πουλάµε στο τέλος το ελαιόλαδο 
στα 2,20 ευρώ και το βερίκοκο για µαρµελάδα 8 µε 
10 λεπτά και να µας µιλούν για ανάπτυξη».

Να καθησυχάσει τους παραγωγούς έρχεται ο 
πρόεδρος της Ένωσης Νάξου σχετικά µε τις τιµές 
πατάτας που παραλαµβάνει,  τονίζοντας ότι τον 
Οκτώβρη θα γίνει εκκαθάριση και κάτι θα 
«προστεθεί» στα 34 λεπτά που δίνει σήµερα. 
Βέβαια, ο ίδιος σπεύδει να εξηγήσει ότι η µειωµένη 
τιµή φέτος οφείλεται στη µικροκαρπία λόγω 
ανοµβρίας και στο γεγονός ότι η νοικοκυρά δεν 
προτιµά στο δίχτυ των 3 κιλών να µπαίνουν 
περισσότερες πατάτες, επειδή είναι πιο µικρές…

Μικροκαρπία έχουν να αντιµετωπίσουν και οι 
σκορδοπαραγωγοί της Ν. Βύσσα του δήµου 
Ορεστιάδας, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων. 
Άµεσο αντίκτυπο έχει ήδη καταγραφεί στην 
εµπορική αξία του προϊόντος,  ενώ οι συνέπειες θα 
αποτυπωθούν και στο εισόδηµα των καλλιεργητών 
της περιοχής, αν συνυπολογιστεί ότι και το κόστος 
παραγωγής αγγίζει τα 1.000 ευρώ το στρέµµα. Άσε 
που εν τω µεταξύ, οι παραγωγοί περιµένουν τους 
γεωπόνους του ΕΛΓΑ να προχωρήσουν σε 
αυτοψία ώστε εν ευθέτω χρόνω να αποζηµιωθούν…  

Σοβαρά προβλήµατα στην εσωτερική αγορά 
γάλακτος εντόπισε η «µεγάλη κυρία» της Μεβγάλ, 
που ετοιµάζει επενδύσεις περί τα 5 εκατ. στην 
τριετία µε όχηµα το γιαούρτι. Όπως είπε σε 
πρόσφατη συνέντευξη τύπου «δεν είναι δυνατό να 
πωλείται φέτα προς 4-4,5 ευρώ το κιλό, ακόµη και 
προς 3,80 ευρώ το κιλό, όταν η τιµή του γάλακτος 
στον παραγωγό για το πρόβειο είναι 0,90 ευρώ και 
για ένα κιλό φέτας χρειάζονται τέσσερα κιλά γάλα. 
Κάτι πρέπει να γίνει» τόνισε, ρίχνοντας το µπαλάκι 
στους αρµόδιους φορείς της πολιτείας…. Για 
ευθύνες της βιοµηχανίας, ούτε λόγος!   
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Π
ριν από 25 χρόνια, ο Φαρίντ Ζακά-
ρια προειδοποίησε για µια νέα και 
αυξανόµενη απειλή: την έφοδο της 
«ανελεύθερης δηµοκρατίας» σε όλο 

τον κόσµο. ∆ηµοκρατικά εκλεγµένες κυβερνή-
σεις παραβίαζαν τις φιλελεύθερες αρχές, περι-
φρονούσαν το κράτος δικαίου και στερούσαν 
τους πολίτες τους από βασικά δικαιώµατα και 
ελευθερίες. Σήµερα, πολλοί πιστεύουν ότι βρι-
σκόµαστε στο κατώφλι µιας υπαρξιακής κρίσης. 
Η φιλελεύθερη δηµοκρατία είναι πιο κοντά 
στην κατάρρευση απ’ όσο νοµίζουµε, έγραψε 
ο Εντουαρντ Λιους στους Financial Times. Στο 
καινούργιο της βιβλίο, η αµερικανίδα πρώην 
υπουργός Εξωτερικών Μαντλίν Ολµπράιτ φτά-
νει να προειδοποιεί ότι αναβιώνει ο φασισµός.

Σε κίνδυνο βρίσκεται κατά γενική οµολογία 
και η αµερικανική δηµοκρατία. [...].Το κακό εί-
ναι ότι δεν γνωρίζουµε καν τι είναι η φιλελεύ-
θερη δηµοκρατία. Πώς να κάνουµε µια συζή-
τηση για τη φιλελεύθερη δηµοκρατία αν δεν 
µιλάµε για το ίδιο πράγµα; Ένα συνηθισµένο 
λάθος είναι ότι συγχέουµε τον φιλελευθερισµό 
µε τη δηµοκρατία. Οι δύο έννοιες για το µεγα-
λύτερο µέρος της ιστορίας τους, δεν ήταν καν 
συµβατές. Από την εποχή των αρχαίων Ελλή-
νων, «δηµοκρατία» σηµαίνει «διοίκηση από τον 
λαό».[...]. Ο φιλελευθερισµός επινοήθηκε για 

την αναχαίτιση της 
δηµοκρατίας.

Πράγµατι, οι ιδρυ-
τές του φιλελευθε-
ρισµού δεν ήταν δη-
µοκράτες. Ο Μπεν-
ζαµέν Κονστάν συ-
νέδεε το δικαίωµα 
ψήφου και την κα-
τοχή αξιώµατος µε 

αυστηρούς όρους που είχαν σχέση µε την πε-
ριουσία. Η γαλλική επανάσταση έδειξε σε φι-
λελεύθερους όπως εκείνος ότι οι πολίτες δεν 
ήταν έτοιµοι για πολιτικά δικαιώµατα. ∆ύο α-
κόµη γαλλικές επαναστάσεις, το 1830 και το 
1848, και ένας ακόµη Ναπολέων, του προκά-
λεσαν βαθιά κατάθλιψη, καθώς απέδειξαν ότι 
οι µάζες αποτελούν εύκολη λεία για τους δη-
µαγωγούς και τους επίδοξους δικτάτορες.[...]. 
Οι πρώτοι φιλελεύθεροι όπως ο Κονστάν και ο 
Τοκβίλ προβληµατίστηκαν πολύ για τους κιν-
δύνους της δηµοκρατίας. [...]. 

Πώς να αντιµετωπιστεί η ηθική κατάπτωση; 
Αναγκαία είναι η στράτευση των ελίτ. Οι «πε-
φωτισµένες τάξεις» και οι «άνθρωποι µε καλές 
προθέσεις» πρέπει να γίνουν «ιεραπόστολοι 
της αλήθειας», έγραψε ο Κονστάν. Αυτό που 
χρειάζεται είναι να εκπαιδευτεί η δηµοκρατία, 
είπε ο Τοκβίλ. Είναι το βασικό καθήκον που έ-
χουν σήµερα οι ηγέτες της κοινωνίας. Αποτε-
λεί θλιβερό σηµείο των καιρών ότι αυτές οι δη-
λώσεις µοιάζουν σήµερα τόσο αφελείς και κού-
φιες. Ας διδαχθούµε από τα µαθήµατά τους.   

 (*) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ GRADUATE 
CENTER ΤΟΥ CITY UNIVERSITY ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ  

Η φιλελεύθερη 
δημοκρατία σε κρίση;

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑ 
ΡΟΟΥΖΕΝΜΠΛΑΤ *

O
ι διεπαγγελµατικές οργανώσεις είναι 
χρειαζούµενες, ενδεχοµένως και απα-
ραίτητες, ωστόσο έχουν άλλο ρόλο από 
αυτό των συνεταιρισµών ή των οµάδων 

παραγωγών και σε κάθε περίπτωση είναι λάθος 
να περιµένει κανείς από µια διεπαγγελµατική να 
καλύψει το έλλειµµα συνεργατισµού και συλλο-
γικότητας στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής.

Μ’ αυτό το προοίµιο, καλωσορίζω τη συµφωνία 
µεταξύ των εµπλεκοµένων ως προς την κατανο-
µή των θέσεων στην κατεύθυνση της συγκρότη-
σης της διεπαγγελµατικής οργάνωσης για τη Φέ-
τα, µια προσπάθεια που έµοιαζε να έχει βαλτώσει 
εδώ και καιρό, από µόνη της, όµως η εν λόγω ε-
ξέλιξη δεν λύνει όλα τα προβλήµατα. 

  Επώδυνος συμβιβασμός
ΠΡΩΤΟΝ, γιατί, ακόµα και η εκπροσώπηση, είναι 
αποτέλεσµα γκρίνιας και επώδυνων συµβιβασµών. 

∆εύτερον, γιατί είναι µια 
εκπροσώπηση (στο ∆.Σ. της 
διεπαγγελµατικής), η οποία 

οικοδοµείται µε βάση τα πρόσωπα και τις καρέκλες 
και όχι µε καταξιωµένες οργανώσεις παραγωγών 
και εκ θέσεως εκφραστών της νέας προσπάθειας. 

Τρίτον, γιατί, όπως έγινε την περασµένη Τρίτη, 
όταν µετά από ασφυκτική πίεση τα βρήκαν, έτσι 
στην πρώτη δυσκολία και µε δεδοµένες τις προ-
σωπικές στρατηγικές, είναι και πάλι εύκολο να 
τα σπάσουν… και πάλι από την αρχή. 

  Προσκυνητές συνδικαλιστές
ΟΥΤΩΣ ΕΧΟΝΤΩΝ των πραγµάτων, προέχει η επί-
µονη και συστηµατική προσπάθεια κατοχύρωσης, 
ενίσχυσης και καταξίωσης κάποιων ζωηρών πα-
ραγωγικών σχηµάτων που φαίνεται να διαµορ-
φώνονται στο χώρο της αιγοπροβατοτροφίας (Γά-
λα ΕΛΑΣΣ, Θρακών Αµνός, ΕΑΣ Καλαβρύτων, Βο-
σκός Λιβαδίου κ.α.) κι όταν µε το καλό ξεκαθα-
ρίσουν τα πράγµατα θα επαναπροσδιορισθεί και 
η εκπροσώπηση των παραγωγών στην υπό δια-

µόρφωση διεπαγγελµατική. 
Σε κάθε περίπτωση στις διεπαγγελµατικές εκ-

προσωπούνται παραγωγοί και όχι επαγγελµα-
τίες του αγροτοσυνδικαλισµού, χωρίς αναφο-
ρά στη βάση. 

Μέχρι τότε, θα έχει γίνει το χατίρι του Αποστό-
λου που ήθελε περισσότερους φιλοσυριζαίους 
στη διοίκηση της οργάνωσης, θα έχει πετύχει το 
σκοπό του ο Αποστολόπουλος του ΣΕΒΓΑΠ που ε-
πεδίωκε ενισχυµένο ρόλο της γαλακτοβιοµηχανί-
ας στην διεπαγγελµατική, θα έχουν βρει καρέκλα 
και κάτι κουρασµένοι υµνητές της κατ’ επίφαση 
συλλογικότητας στον αγροτικό χώρο.

  Ζητούνται ώριμοι
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι οι διεπαγγελµατικές, ως θε-
σµός, θα µπορούσαν να είναι η επιτοµή της συνερ-
γασίας µεταξύ των συντελεστών κάθε παραγωγικού 
κλάδου, δηλαδή µεταξύ όλων των κρίκων που δρα-

στηριοποιούνται στη λεγόµε-
νη παραγωγική αλυσίδα κά-
θε προϊόντος. Μέχρι τώρα, η 
εµπειρία στη χώρα µας έχει 
δείξει ότι οι διεπαγγελµατι-
κές δεν πηγαίνουν καλά, για-
τί το προηγούµενο στάδιο ορ-
γάνωσης που εκπροσωπείται 
σε αυτή δεν είναι ώριµο. ∆εν 
ξεκινάει από συνειδητοποιη-
µένους συντελεστές της αγο-
ράς (κι αυτό δεν αφορά µόνο 
τους αγρότες-κτηνοτρόφους) 
µε αξιόπιστες οργανώσεις που 
αντιλαµβάνονται την αξία της 
συνεργασίας και µε τους άλ-

λους κρίκους της παραγωγικής αλυσίδας. Κι αυτό 
στην κατεύθυνση της από κοινού βελτίωσης των ό-
ρων λειτουργίας της αγοράς, της ενίσχυσης της υ-
περαξίας του (κάθε) προϊόντος και της αναλογικής 
και δίκαιης κατανοµής αυτής µεταξύ των κρίκων.

  Προσωπικοί ανελκυστήρες
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, δεν αρκούν τα κοινοτικά χρηµα-
τοδοτικά προγράµµατα και οι κρατικές -κοµµα-
τικές πολλές φορές- υποδείξεις. Απαιτείται παι-
δεία, όραµα και συνειδητοποιηµένη συµµετοχή 
για το κοινό καλό, δηλαδή για τη βελτίωση της 
θέσης των συντελεστών της παραγωγής και όχι 
για την προσωπική ανέλιξη των συµµετεχόντων 
στις αντίστοιχες διοικήσεις. ∆εν λέω κάτι και-
νούργιο, όµως, πολύ φοβάµαι ότι και σ’ αυτό το 
θέµα, οι άλλοι κρίκοι των λεγόµενων αλυσίδων 
υπεραξίας βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση 
έναντι των παραγωγών. 

Βάζω την καρέκλα
Η εκπροσώπηση στο ∆Σ της 

διεπαγγελµατικής Φέτας οικοδοµείται 
µε βάση τα πρόσωπα και τις καρέκλες 

και όχι µε καταξιωµένες 
οργανώσεις παραγωγών 
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σαν αγρότης, ο Νίκος Παπαδόπουλος, 
δεν µπορεί να θεωρηθεί και από τους 
πιο πετυχηµένους. Ακόµα και στο από-
γειο της επαγγελµατικής του σταδιο-
δροµίας, ως γεωργού, αν πέρναγες α-
πό τα κτήµατά του, «φώναζαν». Άλλα 
γιατί ήταν απότιστα, άλλα γιατί έπια-
ναν νερό και άλλα γιατί τα χόρτα ήταν 
συχνά πολύ µεγαλύτερα από την καλ-
λιέργεια που φιλοξενούσαν. Στα τρι-
φύλλια, στα οποία επιδίδονταν τα τε-
λευταία χρόνια, πριν ανοίξει ο δρόµος 
του για την πολιτική καριέρα, δύσκο-
λα έβρισκε κτηνοτρόφους να αγορά-
σουν τις χορταριασµένες µπάλες, ενώ 
ούτε λόγος για παραστατικά, όταν κά-
ποιος, αποφάσιζε να του κάνει τη χά-
ρη και να φορτώσει τα δέµατα, πριν τα 
«φάει» ο ήλιος και η βροχή.

Σαν βουλευτής πάλι, που εξελέγη 

στο νοµό Λάρισας µε τον ΣΥΡΙΖΑ το 
Σεπτέµβριο του 2015, επίσης δεν θα 
µπορούσε να πει κάποιος ότι έχει κά-
νει σπουδαία σταδιοδροµία. Οξύθυµος 
κι απότοµος συνήθως, ακόµη και στις 
τοποθετήσεις του στο εθνικό κοινοβού-
λιο, πλασάρεται ως ειδήµων περί τα α-
γροτικά, χωρίς ωστόσο οι γνώσεις του 
να παρουσιάζουν ιδιαίτερο βάθος. Κά-
νει φιλότιµες προσπάθειες να αξιοποι-
ήσει το πελατειακό σύστηµα, ωστόσο 
η επιρροή του παραµένει πολύ µικρή 
τόσο στον αγροτικό κόσµο της Θεσ-
σαλίας, απ’ όπου και προέρχεται, όσο 
και στο ευρύτερο εκλογικό κοινό του 
ΣΥΡΙΖΑ στο οποίο συχνά απευθύνεται.

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι µε 
κάθε τοποθέτησή του, ο Νίκος Παπα-
δόπουλος, κάνει περισσότερους «ε-
χθρούς», πολιτικούς αντιπάλους, πα-
ρά φίλους. Αυτοκαταστροφικός τις πε-
ρισσότερες φορές, αφήνει το θυµικό 
του να κυριαρχεί στον πολιτικό λόγο 
του, χωρίς µάλιστα να πείθει κανέναν, 
τουλάχιστον ότι µιλάει… από καρδιάς. 
Κάθε φορά που ανεβαίνει σε κάποιο 
δηµόσιο βήµα, γίνεται το κόκκινο πα-
νί του κοινού στο οποίο απευθύνεται. 

Κάπως έτσι, την περασµένη ∆ευτέ-
ρα, βρέθηκε στo βήµα της εκδήλωσης 
για τη νέα ΚΑΠ που οργάνωνε στο ξε-
νοδοχείο Imperial της Λάρισας η Περι-
φέρεια Θεσσαλίας. Μια µέρα µετά την 
υπογραφή της συµφωνίας για το Σκο-
πιανό, παρ’ ότι η εκδήλωση δεν είχε 
σχέση µ’ αυτό, η αίθουσα µύριζε µπα-
ρούτι. Μέχρι εκεί, βέβαια, ο Νικόλας α-
τάραχος! Μόνο όταν οι φωνές διαµαρ-
τυρίας από το ακροατήριο σκέπασαν τη 
δική του φωνή από µικροφώνου, άρχι-
σε να αντιλαµβάνεται ότι τα πράγµατα 
σοβάρευαν. Κάτι πήγε να ψελλίσει ό-
τι «πήραµε πίσω ότι δεν υπάρχει Μα-
κεδονικό έθνος» και η κατάσταση έγι-
νε εκρηκτική, ανεξέλεγκτη. Υποχρεώ-
θηκε να εγκαταλείψει το βήµα, πριν 
τα πράγµατα γίνουν πολύ χειρότερα. 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ήταν 
από τις λίγες φορές που δεν έφταιγε. 
Ο άνθρωπος ανέβηκε στο βήµα να µι-
λήσει για τη νέα ΚΑΠ και υποχρεώθη-
κε να απολογείται για τους χειρισµούς 
σε ένα εθνικό ζήτηµα, το οποίο, ουδε-
µία σχέση είχε µε το θέµα της ηµερίδας. 

Μόνο που ένας πολιτικός, οφείλει να 
αφουγκράζεται το σφυγµό της κοινω-
νίας. Καλείται να έχει απαντήσεις, όχι 
µόνο για αυτά που ξέρει ή πρέπει  να 
γνωρίζει αλλά και σε όσα κάθε πολί-
της κουβαλάει µέσα του και έρχεται η 
στιγµή που τον κάνουν να εκρήγνυται. 

Απότιστα, ατάιστα, αράντιστα
Σαν αγρότης του άρεσε να κάνει πολιτική, ενώ, σαν βουλευτής κάνει τον αγρότη  

Ο Νίκος Παπαδόπουλος γεννήθηκε 
και µεγάλωσε στο Οµορφοχώρι 
Λάρισας, το 1955. Σπούδασε στο 
ΤΕΙ Αθήνας στο τµήµα Τεχνολογίας 
τροφίµων. Το 1979 επέστρεψε στη 
γενέτειρα του και έγινε αγρότης. 
Από τη µεταπολίτευση και έπειτα, 
αρχικά στην Κ.Ν.Ε., στο Κ.Κ.Ε. και εν 
συνεχεία στο Συνασπισµό 
συµµετείχε ενεργά στην οργάνωση 
και στους αγώνες του αγροτικού 
κινήµατος. Μέλος της Κ.Ε. του 
ΣΥΡΙΖΑ και του τµήµατος αγροτικής 
πολιτικής του κόµµατος, υποψήφιος 
µε τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α στις Ευρωεκλογές 
του 2009. Εξελέγη για πρώτη φορά 
βουλευτής Λάρισας µε το ΣΥΡΙΖΑ, 
στις εκλογές του Σεπτεµβρίου 2015. 
Είναι παντρεµένος µε τη Μαρία, έχει 
δύο παιδιά και τρία εγγόνια.

Εξελέγη βουλευτής στο νοµό Λάρισας µε τον ΣΥΡΙΖΑ τον 
Σεπτέµβριο του 2015, όντας οξύθυµος και απότοµος συνήθως, 
ακόµη και στις τοποθετήσεις του στο εθνικό κοινοβούλιο, 
πλασάρεται ως ειδήµων περί τα αγροτικά, χωρίς ωστόσο οι γνώσεις 
του να παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο βάθος, ενώ κάνει φιλότιµες 
προσπάθειες να ενταχθεί και να αξιοποιήσει το πελατειακό σύστηµα.

Νίκος Παπαδόπουλος

Εκτόπισµα 
Η επιρροή του παραµένει 

πολύ µικρή τόσο στον 
αγροτικό κόσµο της 
Θεσσαλίας, απ’ όπου 

προέρχεται, όσο και στο 
ευρύτερο εκλογικό κοινό 

του ΣΥΡΙΖΑ στο οποίο 
συχνά απευθύνεται

Μπαρούτι 
Ανέβηκε στο βήµα της 

εκδήλωσης στη Λάρισα να 
µιλήσει για τη νέα ΚΑΠ και 
υποχρεώθηκε να απολο-

γείται για τους χειρισµούς 
σε ένα εθνικό ζήτηµα, το 
οποίο, ουδεµία σχέση είχε 

µε την εκδήλωση 

Αυτοκαταστροφικός 
Με κάθε τοποθέτησή του, 
ο Νίκος Παπαδόπουλος, 

κάνει περισσότερους 
«εχθρούς», δηλαδή πολι-
τικούς αντιπάλους, παρά 
φίλους. Αυτοκαταστρο-
φικός τις περισσότερες 

φορές, αφήνει το θυµικό 
του να κυριαρχεί στον 

πολιτικό του λόγο

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

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 µεταξύ 
άλλων 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.

 Στις 25-27 Ιουνίου θα 
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή της 
β’ δόσης του νέου επιδόµατος 
παιδιού για το 2018.
 Μέχρι τις 28 Ιουνίου 

σύµβαση µε πιστοποιητικό 
οργανισµό για τους 
κτηνοτρόφους που εντάχθηκαν 
στη βιολογική κτηνοτροφία
 Προθεσµία µέχρι τις 29 

Ιουνίου στους αγρότες για την 
καταβολή των εισφορών ΕΛΓΑ 
για δικαίωµα αποζηµίωσης
 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
 Παράταση µέχρι τις 31 

Ιουλίου στην υποβολή 
αντιρρήσεων επί των δασικών 
χαρτών, για όλους τους 
δασικούς χάρτες που 
αναρτήθηκαν από τον Οκτώβριο 
2017 έως τον Μάρτιο 2018.
 Παράταση ως 29 Αυγούστου 

για οριστικοποίηση στα Σχέδια 
Βελτίωσης, ενώ στις 14 
Σεπτεµβρίου λήγει η προθεσµία 
υποβολής του φυσικού φακέλου 
στις ∆ΑΟΚ
 Σε 5 δόσεις έως 29 

Σεπτεµβρίου η πληρωµή των 
εισφορών αγροτών στον ΕΦΚΑ.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Τσακώνικη µελιτζάνα
και µουσική τζαζ
Γευστικές απολαύσεις όπως η γλυκιά τσακώνικη 
µελιτζάνα µε συναυλίες τζαζ µουσικής και άλλες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις συνδυάζει και φέτος για 
13η χρονιά το φεστιβάλ Melitzazz, που διεξάγεται 
στις 4-8 Ιουλίου στο Λεωνίδιο. Μέσα από τα 
γραφικά σοκάκια του Λεωνιδίου το Μελιτζάzz 
αναζητά τις ρίζες του τσακώνικου χορού, µελετά 
τους ελικοειδείς σχηµατισµούς των κινήσεων των 
χορευτών και ερµηνεύει την αναπαράσταση της 
περιδίνησης του Θησέα στον λαβύρινθο. Αφορµή 
και οδηγός η περίφηµη ΠΟΠ τσακώνικη µελιτζάνα 
Λεωνιδίου. Το Λεωνίδιο και η Τσακωνιά γιορτάζουν, 
προβάλλοντας τις σπάνιες ιδιότητές τους, την 
τσακώνικη γλώσσα µε τα θεµέλιά της στη δωρική 
διάλεκτο, τον τσακώνικο χορό µε τις ρίζες του στους 
µύθους του Απόλλωνα, την τοπική παράδοση, αλλά 
και το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, σε διοργάνωση 
του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και της Αναπτυξιακής 
Πάρνωνα AE. Το φεστιβάλ συνεχίζει για 13η χρονιά 
να υπόσχεται εκπλήξεις και ανατροπές στους 
επισκέπτες της όµορφης αρκαδικής πόλης. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 

2018 µε τίτλο: Η Ελληνική 
Ιχθυοκαλλιέργεια ως Βασικός 
Μοχλός Ανάπτυξης της Εθνικής 
Οικονοµίας το Σάββατο 23 
Ιουνίου στο Domotel Kastri 
Hotel, από το Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας, την AΜΒΙΟ και τη 
DΟΜΕ Consulting Firm µε την 
υποστήριξη της ΕΛΟΠΥ.

 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/

 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 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/

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

 Η ∆ιεθνής Εταιρεία της 
Επιστήµης Οπωροκηπευτικών, το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο όπως 
επίσης και η Ελληνική Φυτιατρική 
Εταιρεία  διοργανώνουν το 9ο 
∆ιεθνές Συνέδριο για την 
Απολύµανση του Εδάφους και 
των Υποστρωµάτων, που θα 
διεξαχθεί στο Ηράκλειο της 
Κρήτης, 9-13 Σεπτεµβρίου 2018.

 Κάθε τρία χρόνια 
διοργανώνεται στο Μόναχο η 
∆ιεθνής Έκθεση Μηχανηµάτων 
Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής 
ΙΒΑ από τον Εκθεσιακό 
Οργανισµό του Μονάχου. Το 
2018 θα λάβει χώρα από τις 15 
έως τις 20 Σεπτεµβρίου.

Στη Στερεά Ελλάδα 
AGROfest φεστιβάλ
Το πρώτο πανελλήνιο φεστιβάλ γεωργίας-κτηνοτροφίας, 
AGROfest Στερεάς Ελλάδας συνδιοργανώσουν όλα τα 
Επιµελητήρια της Περιφέρειας, 19 µε 23 Σεπτεµβρίου, 
στη Στερεά γη. Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στις 
εγκαταστάσεις του Επιχειρηµατικού Πάρκου Λιβαδειάς, 
σε µια στεγασµένη έκταση 8.000 τ.µ., µε παράλληλες 
υπαίθριες εκδηλώσεις, όπου παραγωγοί, µεταποιητές, 
βιοτέχνες, επιχειρηµατίες και επιστήµονες, γεωπόνοι και 
τεχνοκράτες, θα συναντηθούν, µε σκοπό την ανταλλαγή 
εµπειριών και γνώσεων, τη γνωριµία µε καινοτόµα 

προϊόντα και καλλιέργειες, την παρουσίαση εργαλείων 
και εφοδίων. Το φεστιβάλ θα απευθύνεται παράλληλα 
και στον καταναλωτή, αφού εκεί θα µπορεί κανείς να 
γνωρίσει και να αγοράσει «ό,τι αγαπά η καρδιά του», από 
τα περίπτερα των παραγωγών, που θα καταφθάσουν από 
τη Στερεά Ελλάδα αλλά και από όλη την χώρα.

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

Στις 26 Ιουνίου 
ο διαγωνισµός
Ecotrophelia

Για 8η συνεχόµενη χρονιά και 
φέτος ο Εθνικός ∆ιαγωνισµός 
Οικολογικών-Καινοτόµων 
Προϊόντων ∆ιατροφής 
Ecotrophelia του Συνδέσµου 
Ελληνικών Βιοµηχανιών 
Τροφίµων και Ποτών (ΣΕΒΤ), 
την Τρίτη 26 Ιουνίου. Στο 
διαγωνισµό κλήθηκαν και 
φέτος να συµµετάσχουν όλα 
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
της χώρας, ενώ στην τελική 
φάση κατάφεραν να 
φθάσουν οµάδες φοιτητών 
από 9 Πανεπιστήµια. Σκοπός 
του διαγωνισµού είναι να 
δώσει την ευκαιρία στους 
φοιτητές να αναδείξουν το 
δηµιουργικό πνεύµα και τη 
δυναµική τους και να 
συµβάλουν στην ώθηση της 
Βιοµηχανίας Τροφίµων, µέσα 
από τις καινοτόµες ιδέες τους.
Η νικήτρια οµάδα θα λάβει 
µέρος στον αντίστοιχο 
ευρωπαϊκό διαγωνισµό, στο 
πλαίσιο της SIAL στο Παρίσι 
21 µε 23 Οκτωβρίου 2018.

    ΑΘΗΝΑ

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ

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.

ΑΘΗΝΑ

Β. ΑΜΕΡΙΚΗ 

∆ύο σεµινάρια 
ΣΕΒΙΤΕΛ για 
το ελαιόλαδο

∆υο σηµαντικά και εξαιρετικού 
κλαδικού ενδιαφέροντος σεµινάρια 
διοργανώνει ο εκπαιδευτικός 
βραχίονας του Συνδέσµου 
Ελληνικών Βιοµηχανιών 
Τυποποιήσεων Ελαιολάδου 
(ΣΕΒΙΤΕΛ), η Ακαδηµία 
Ελαιολάδου, το Σάββατο 23 Ιουνίου 
και το διήµερο 29 και 30 Ιουνίου.
Συγκεκριµένα, το πρώτο σεµινάριο 
αφορά την ορθή τεκµηρίωση της 
πολυφαινολικής υπεροχής των 
ελληνικών ελαιολάδων, µε 
εισηγητές τους πλέον ειδικούς από 
την Επιστηµονική Κοινότητα, 
(Φαρµακευτική Σχολή ΕΚΠΑ), τους 
Ελεγκτικούς Φορείς (ΕΦΕΤ-ΓΧΚ) 
και τους εκπροσώπους του τοµέα 
και το δεύτερο την οργανοληπτική 
αξιολόγηση των παρθένων 
ελαιολάδων - Panel Test.
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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 βοσκής, 
σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Εύ-
βοια. Τηλ.6948/447046.

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

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

Πωλούνται 25 βιτούλες υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής ∆αµασκού µε Αλπίν. 
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 γαλακτοπαραγωγής, 
γονοτυπηµένα, ανθεκτικά στη Scrap(ARR 
ARR). Τιµή πολύ καλή. Τηλ.6944/267397.

Πωλούνται 300 πρόβατα διασταυρωµέ-
να Γερµανικά, υψηλής γαλακτοπαραγω-
γής, µε βιβλίο εµβολίων, 1,5-3 ετών. Τα 80 
γεννούν 10 Σεπτεµβρίου και τα 220 γεν-
νούν 15 Οκτωβρίου. Τηλ.6946/062106.

Πωλούνται  18 κατσίκες ∆αµασκού, γεν-
νούν 10 Οκτωβρίου και 2 τράγοι ∆αµα-
σκού. Τηλ.6946/062106.

Πωλούνται  80 γίδια βελτιωµένα, υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής. Τιµή ευκαιρία. 
Περιοχή Γιαννιτσά. Πληροφορίες κ. Γιώρ-
γος. Τηλ.2382/026090, 6945/871123, 
6940/914011.

Πωλούνται 100 πρόβατα Λακόν  υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής που θα επιλεγούν από 
κοπάδι 300 προβάτων. Τιµή 100€ έκαστο. 
Τηλ.6940/700974.

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, γερµανι-
κά, Ασάφ, Αβάσι και Χιώτικα, γίδια ∆αµα-
σκού, 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 γουρουνάκια για θρέψιµο από 
20 έως 100 κιλά. Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται 20 αρσενικά µοσχαράκια, 1-4 
ετών, από µητέρες γαλακτοπαραγωγής και 
20 θηλυκά µοσχαράκια Holstein 14 µηνών. 
Περιοχή Λαγκαδά. Τηλ.6972/852025.  

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

Πωλούνται ζυγούρια φυλής Χίου 8 µη-
νών πιστοποιηµένα µε pedigree. Περιοχή 
Κ. Μακεδονίας. Τηλ.6995/033571.

Πωλούνται 50 πρόβατα. Περιοχή Λακω-
νίας. Τηλ.6946/302607.

Πωλείται κοπάδι περίπου 250 γί-
δια. Περιοχή Μαυρούδα, Κ.Μακεδονία. 
Τηλ.6978/175464.

Πωλούνται 2 κριάρια µαύρα Λακόν 15 
µηνών. Τηλ.6989/842878.

Πωλούνται 2 µοσχίδες 15 µηνών. Περιο-
χή Αρκαδίας. Τηλ.6944/436720.

Πωλούνται µοσχάρια για πάχυνση Λι-
µουζίν και άλλες ράτσες. Περιοχή Βοιω-
τία. Τηλ.6934/043602. 

Πωλούνται 13 αγελάδες σε κατά-
σταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Εύβοια. 
Τηλ.6938/259259.

Πωλούνται 2 κριάρια 15 µηνών, µαύρα 
Λακόν. Περιοχή Μαυρούδα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6989/842878.

Πωλούνται 270 πρόβατα καθαρόαιµα Λα-
κόν. Τιµή 100€ έκαστο. Περιοχή Μαυρού-
δα Θεσσαλονίκης. Τηλ.6978/179440.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται τριφύλλι προς 0.15€ το κιλό 
και βιολογικό προς 0.20€ το κιλό. Περι-
οχή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται οριστικά δικαιώµατα για δεν-
δρώδης καλλιέργειες. Τηλ.6976/413663.

Πωλείται τριφύλλι σε δέµατα των 28 κι-
λών, σανό από βρώµη και άχυρο. 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 αποθήκη. 
Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται δικαιώµατα σιτηρών 45 
στρέµµατα αρόσιµα. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται σανός βρώµη. Τιµή 0,14€ / κι-
λό. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ.6934/043602.

Πωλούνται τριφύλλια δεύτερο χέρι. Τιµή 
0,15€. Περιοχή Μαυρούδα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6974/677830.

Πωλείται ερπυστριοφόρο τρακτέρ µι-
κρών διαστάσεων 3 Χ 0,90, γαλλικής 
κατασκευής, ανακατασκευασµένο, µε κι-
νητήρα Perkins 50hp, χειριστήριο πολ-
λαπλών υδραυλικών λειτουργιών, ιδανι-
κό για στενά φυτεµένα αµπέλια, δένδρα 
και επικλινή εδάφη. Περιοχή Κορινθία. 
Τηλ.6939/075721.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται αγρόκτηµα 4 στρεµµάτων µε 
στάβλο, οικία, σιδεροκατασκευή απο-
θήκη. Περιοχή Πέλλας, ∆.δ. Ραχώνας. 
Τηλ.6994/236045.

Πωλείται κτήµα 100 στρεµµάτων, ποτιστι-
κό µε µεγάλη καινούργια αποθήκη. Περι-
οχή Μαγνησία σε πολύ κεντρικό σηµείο. 
Τηλ.6971/825207.

Πωλείται ή ενοικιάζεται ηµιορεινό αγρό-
κτηµα, 500 µέτρα από τον πλησιέστερο οι-
κισµό, 140 στρέµµατα, περιφραγµένο, µε 
2 σταυλαποθήκες 100τ.µ. έκαστη και δε-
ξαµενή νερού 140 κυβικά. Κατάλληλο για 
κτηνοτροφία, µελισσοκοµεία και καλλιέρ-
γεια αρωµατικών φυτών. Περιοχή Ζάκυν-
θος. Τηλ.6945/019619.

Πωλείται αγρόκτηµα 7 στρεµµάτων, 500 
µέτρα από το χωριό. Περιοχή Ζέλι Λό-
κριδος. Πληροφορίες κ. Παπαγεωργίου. 
Τηλ.6982/412573.

Πωλείται ή νοικιάζεται κτήµα 30 στρεµ-
µάτων µε µαντρί, αρµεκτικό, πόσιµο νερό 
και νερό ύδρευσης. Περιοχή Πρέβεζας. 
Τηλ.6931/179159.

Πωλείται αγροτεµάχιο 50 στρεµµάτων 
µε εσπεριδοειδή πορτοκαλιές Ναβαλίνα 
και µανταρινιές Νόβα περιφραγµένο. Πε-
ριοχή Αγρίνιο. Τηλ.6948/195906.

Πωλείται αγρόκτηµα 10 στρεµµάτων µε 
140 συκιές 20 ετών. Τιµή 60.000€. Πε-
ριοχή Εύβοια. Τηλ.6995/953981.

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 7,5 στρεµµά-
των µε γεώτρηση, κατάλληλο για θερµο-
κήπιο, για 10 χρόνια. Περιοχή προάστιο 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6946/669129.

Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρεµµάτων, 
300 µέτρα από το χωριό. Τιµή 90.000€. 
Τηλ.6942/505876.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα για 
αιγοπρόβατα, πλήρως εξοπλισµένη, µε 
αρµεκτήριο, σπαστήρα ζωοτροφών, 2 µε-
γάλες αποθήκες ζωοτροφών και στέγα-
στρα. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται τρακτέρ Massey Ferguson 
92 ίππων, 4Χ4, καινούργια πλατφόρµα 
ανατρεπόµενη µε διπλές ρόδες, αρµε-
κτήριο Ισπανικό 18 θέσεων και σπαστή-
ρας ζωοτροφών µοντέλο Αυστρίας, όλα 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλήρως 
εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο αποθή-
κες, µε φορτωτή Bobcat, µε πέντε στρέµ-
µατα γη, σπαστήρα ζωοτροφών, τρακτέρ 
Massey Ferguson 95άρι, µοντέλο 2005 
µε λίγες ώρες εργασίας, διπλό διφορικό 
και µε ξεχωριστή κατοικία εντός της µονά-
δας. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για 
επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, δια-
θέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θά-
λαµος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 
7 X 5 ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περι-
οχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας 
χρήσεως και κλουβάκια Μπινς. Περιοχή 
Βέροιας. Τηλ.6979/291468.

Πωλείται µια αρµεκτική µε 2 κάδους 
Inox, µε 4 χειριστήρια και µια ηλεκτρο-
γεννήτρια πετρελαίου, 15 καβιά τριφασι-
κό, µε ειδικό αυτοµατισµό για παγολεκά-
νη. Τηλ.6972/632799.

Πωλείται καινούριο µεταλλικό κτίριο 
1.550 τετραγωνικά 7,5 µέτρα   ύψος, µε 
ενσωµατωµένη οικία, χωρίς κολώνες, 
πολύ κεντρικό, κατάλληλο για ποιµνιο-
στάσιο αποθήκη ή ότι άλλο θέλετε, µέσα 
σε κτήµα 35 ή 100 στρέµµατα σε απο-
λύτως λογική τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. 
Τηλ.6971/825207.

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

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµε-
ταχείριστος.  Τιµή 1.500€. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6942/505876.

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

Πωλούνται σκαλιστήρι 5σειρο σπαστό 
και φρεζοσκαλιστήρι. Τηλ.6979/957956.

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

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

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 
3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δί-
σκων επισκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορ-
µπά επισκευασµένη, 13 δίσκων µε δι-
πλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, 
ραντιστικό για τρακτέρ 500 λίτρων. 
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. 
Τηλ.2310/711114.

Πωλούνται πλαστικές υδρορροές υδρο-
πονίας σε πολύ καλή κατάσταση. Τιµή ευ-
καιρίας. Τηλ.6932/076272.

Πωλείται φρέζα Agria 19 ίππων, µοντέλο 
1993. Τιµή 2.500€. Τηλ.6979/691875.

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

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

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

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

Πωλούνται βραστήρας ηλεκτρικός 600 
κιλών, µαζί µε το πίνακά του και παγολε-
κάνη 600 κιλών, σε πολύ καλή κατάστα-
ση. Τηλ.6983/301210.

Πωλείται υπόστεγο 530 µέτρα, 15 πλά-
τος, 35 µήκος, 5 ύψος. Περιοχή Θέρ-
µη Θεσσαλονίκης. Αξία κατασκευής 
40.000€. Τιµή 10.000€. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.6984/471046.

Πωλούνται πρέσα Welger 530 µε σχοι-
νί, χορτοκοπτικό Crone αναρτώµενο, πλά-
τος κοπής 2,80, σβάρνα 32άρα Ζορµπά 
υδραυλική και καλλιεργητής  Ζαµίδη 325. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται τρακτέρ Fiat µοντέλο 1982, 64 
ίππων. Τηλ.6947/723035.

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

Πωλείται   θερµοκήπιο γυάλινο, ολλαν-
δικό, µε ύψος υδρορροής 2,6 m, έκτασης 
2 στρεµµάτων µε βοηθητικούς χώρους 
250 m2, µε αυτόµατα παράθυρα - σύστη-
µα σκίασης - σύστηµα θέρµανσης (απο-
τελούµενο από δίκτυο σωληνώσεων θέρ-
µανσης και αερόθερµα), µε 2  καυστήρες 
(πυρηνόξυλου και υγραερίου), µε ψυκτι-
κό µηχάνηµα, µε γεννήτρια 35 KVA. Πε-
ριοχή πλησίον της Βιοµηχανικής Περιο-
χής Πατρών. Τηλ.6976/704041.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρασι-
νισµού για πορτοκάλια. Τοποθέτηση, λει-
τουργία, εγγύηση. Τηλ.6951/766237.

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

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  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο σχεδιασµός των επετειακών δράσε-
ων µε αφορµή τη συµπλήρωση 100 ε-
τών από την ίδρυση του Αγροτικού Οι-
νοποιητικού Συνεταιρισµού Νέας Αγ-
χιάλου «Η ∆ήµητρα» έχει σαν στόχο 
να αναδείξει την ιστορική µνήµη και 
να τιµήσει τους ανθρώπους που δηµι-
ούργησαν αυτόν τον συνεταιρισµό µέ-
σα από αντίξοες συνθήκες, όντας πρό-
σφυγες από την Ποµόριε της Βουλγα-
ρίας. Αυτόν τον σχεδιασµό που µετα-
ξύ άλλων προβλέπει την συγκρότηση 
ιστορικού ψηφιακού αρχείου, την δη-
µιουργία ντοκιµαντέρ, καθώς και την 
δηµιουργία φακέλου για την ένταξη 
στον εθνικό κατάλογο της άυλης πο-
λιτιστικής κληρονοµιάς, παρουσίασε 
την Πέµπτη 21 Ιουνίου το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του συνεταιρισµού, στο 
Business Center της ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑ-
ΝΗΣ Α.Ε. στην Αθήνα.

«Στόχος του Αγροτικού Οινοποιητι-
κού Συνεταιρισµού Νέας Αγχιάλου µε 
αυτήν την δράση, είναι να δώσει στην 
κοινωνία υλικό και έντυπα και ψηφι-
ακά σε ανάµνηση αυτής της πορείας 
αλλά και ως καταγραφή της ιστορίας» 
ανέφερε στην εφηµερίδα Agrenda o ε-
πιστηµονικός υπεύθυνος του εγχειρή-
µατος ∆ρ. Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης.

Μια άλλη δράση περιλαµβάνει την 

έκδοση ιστορικού λευκώµατος για την  
ιστορία και τη δράση της οργάνωσης  
µε αναφορές στην  ιστορική διαδροµή 
της Νέας Αγχιάλου. Η έκδοση θα έχει 
ως στόχο να καταγράψει την αδιάλει-
πτη επιτυχηµένη αγροτική δραστηρι-
ότητα των Αγχιαλιτών στο αµπέλι και 
το κρασί τα τελευταία 100 χρόνια που 
τελικά οδήγησε στην επιτυχηµένη 
παραγωγή και εµπορία του κρασιού. 

«Η συνεταιριστική ιδέα είναι ιδεο-
λογία, είναι προσφορά στην κοινωνία 
και συµβολή στην ευηµερία της χώ-

ρας µας. Αυτό υπηρέτησαν οι πρόγο-
νοι µας, αυτό υπηρετούµε και εµείς και 
εγώ προσωπικά τα τελευταία 30 χρό-
νια που έχω το τιµόνι της οργάνωσης, 
αυτό θα επιχειρήσουµε τα παιδιά και 
ελπίζω και τα εγγόνια µας» ανέφερε 
στον  χαιρετισµό του ο  πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού, Ιωάννης Κίτσιος, ο ο-
ποίος κλείνοντας αναφέρθηκε και στο 
σηµαντικότερο πρόβληµα που αντι-
µετωπίζουν  και αφορά στον αθέµι-
το ανταγωνισµό αλλά και στον ειδι-
κό φόρο στο κρασί.

Ένας αιώνας  
Ντοκιµαντέρ για την ιστορία 

του αµπελιού και των ανθρώ-
πων που ίδρυσαν τον συνεταιρι-

σµό, ετοιµάζει «η ∆ήµητρα»

Μουσική εκδήλωση 
«Η Λευκάδα τραγουδά» 
Ο Μουσικοχορευτικός Όµιλος “Νέα 
Χορωδία Λευκάδας” 
συνδιοργανώνει µε τον ∆ήµο 
Λευκάδας µουσική εκδήλωση µε 
τίτλο “Η ΛΕΥΚΑ∆Α ΤΡΑΓΟΥ∆Α”, 
την Κυριακή 24 Ιουνίου και ώρα 
21:30 στο Κηποθέατρο “Άγγελος 
Σικελιανός”(πόλη Λευκάδας)..
Συµµετέχουν η Χορωδία και η 
Μαντολινάτα του Οµίλου της Νέας 
Χορωδίας Λευκάδας.Η εκδήλωση 
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της 
19ης Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής

Αναβιώνοντας το έθιµο 
του Κλήδονα στη Λέσβο
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία 
µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας 
Παρασκευής «Οι Φίλοι της 
Παράδοσης», οργανώνει τη 
∆ευτέρα 25 Ιουνίου (ώρα 20:00), 
εκδήλωση µε τίτλο «Αναβιώνοντας 
το έθιµο του Κλήδονα», στο 
Μουσείο Βιοµηχανικής 
Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία 
Παρασκευή.Η είσοδος θα είναι 
ελεύθερη για το κοινό.
Τηλέφωνο 22530 32300 

«∆ιδάσκοντας την
ελαιοκοµία» στην Σπάρτη
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζει, σε 
συνεργασία µε το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών (Γ.Π.Α.), την 
περιοδική έκθεση «∆ιδάσκοντας 
την ελαιοκοµία», από την Πέµπτη 
21 Ιουνίου στο Μουσείο Ελιάς και 
Ελληνικού Λαδιού, στη Σπάρτη.
∆ιάρκεια έκθεσης απο τις  21 
Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεµβρίου 
2018 Ώρες λειτουργίας: 
Καθηµερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-
18:00

∆ηµοπρασία βιολογικού
αµπελώνα Σπάτων ΓΠΑ
Οινοποιήσιµα σταφύλια από το 
βιολογικό αµπελώνα Σπάτων, 
έκτασης 212 στρεµµάτων περίπου 
θα πουλήσει η Εταιρεία Αξιοποίησης 
και ∆ιαχείρισης της Περιουσίας 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
ΑΕ. Οι ενδιαφερόµενοι  θα πρέπει 
να καταθέσουν ή να στείλουν 
εγγράφως τις προσφορές τους µε 
κλειστό φάκελο, µέχρι τις 29 
Ιουνίου και ώρα 12:00 π.µ, στα 
γραφεία της εταιρείας (Ιερά Οδός 
75 ΤΚ 11855 Αθήνα).

«H συνεταιριστική ιδέα είναι µια ιδεολογία, είναι προσφορά στην κοινωνία και εµείς την έχουµε στο DNA µας».

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ψάχνοντας ιστορία 
μέσα στο χωράφι
Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός «Η Δήμητρα» 
θέλει να θυμίσει στην κοινωνία το όραμα του συνεταιρισμού

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρασινι-

σµού για πιπεριές. Τοποθέτηση, λειτουρ-

γία, εγγύηση. Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ακτινί-

διο. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 

Τηλ.6936/589801.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ρό-

δια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 

Τηλ.6989/777700.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος 3×6×3, πά-

νελ 8άρι αχρησιµοποίητο, µοτέρ Copeland 

τριφασικό, αεροψυκτήρας τριφασικός, 

πόρτα ανοιγόµενη, όλα σε άψογη κατά-

σταση και το µοτέρ από γενικό σέρβις. 

Τιµή 3.200€. Περιοχή Νοµός Αττικής. 

Τηλ.6947/096907.

Πωλείται  µεταλλικό  θερµοκήπιο τύπου 

τούνελ µε άνοιγµα  9 µέτρα, σκελετός από 

σωλήνα γαλβάνιζε, τόξα Φ60 και ενισχύ-

σεις Φ33. ∆εν περιλαµβάνονται τα υλι-

κά κάλυψης. Περιοχή Νοµός Αττικής. Τι-

µή 7.500€/στρέµµα. Τηλ.6947/096907.

Πωλείται πολύρρικτο τοξωτό θερµοκήπιο 

σε άψογη κατάσταση αποτελούµενο από 

µεταλλικό γαλβάνιζε σκελετό µε σωλήνα 

Φ60, παράθυρα οροφής σε κάθε τόλ, οκτά-

µετρο άνοιγµα, ύψος υδρορροής 3-3,5 µέ-

τρα, ύψος κορυφής 5 µέτρα, πλαϊνά ηλε-

κτροκίνητα παράθυρα στις δυο πλευρές, 

συρόµενη µεγάλη πόρτα, 10.000τ.µ. Τιµή 

8.500€ στρέµµα. Σε περίπτωση αγοράς 

ολοκλήρου η συνολική τιµή είναι 75.000€ 

για τα 10 στρέµµατα. Θα παραδοθεί λυµέ-

νο. Τηλ.6947/096907.

Πωλείται δισκοσβάρνα αµπελουρ-

γική, φάρδος 1,60. Τιµή 800€. 

Τηλ.6978/740083.

Πωλείται χαρµανιέρα κάθετη, 

1.000 κιλών, σε άριστη κατάσταση. 

Τηλ.6976/516447.

Πωλείται εργαστήριο γιαουρτιού σε τιµή 

ευκαιρίας. Τηλ.6931/235729.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρεµούλκα) 

Goldoni 714 χωρίς φρέζα. Τιµή 1.500€. 

Περιοχή Κορινθία. Τηλ.6987/876761.

Πωλείται ραντιστικό αναρτώµενο 500 

λίτρων, ποµώνα Αραµπατζή µε 50 µέ-

τρα µάνικα, τρίποδα και πύραυλο. 

Τηλ.6978/527246.

Πωλούνται παγίδες προβάτων και ένα 

αρµεκτικό για 2 ζώα. Τηλ.6978/527246.

Πωλούνται σταβλικές εγκαταστάσεις 

800τ.µ. µε παροχή ρεύµατος και νερού, 

µε 300 στρέµµατα και µε αρµεκτικό. 

Τηλ.6974/001210.

Πωλείται κυλινδρόµυλος για αλεύρι, δυ-

νατότητα παραγωγής 21 τόνων την ηµέ-

ρα. Περιοχή Τρίπολη. Τηλ.2710/232115, 

6974/714592.

Πωλείται πλήρες συσκευαστήριο πατά-

τας. Περιοχή Τρίπολη. Τηλ.2710/232115, 

6974/714592. 

Πωλούνται 20 στρώµατα µε θέσεις αγε-

λάδων, αυτόµατο µηχάνηµα καθαρισµού 

κοπριάς για αγελάδες τύπου Scraper. 

Ττηλ.6974/150288.
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Βγάζουν δόντια 
τα αουτσάιντερ 
Κλειστές άμυνες και εκπλήξεις στο Μουντιάλ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ζόρικα τα έχουν βρει στο Μουντι-
άλ µέχρι στιγµής οι παραδοσιακές 
δυνάµεις µε τις κλειστές άµυνες, 
σε µία διοργάνωση που χαρακτη-
ρίζεται από αυτογκολ, πέναλτι, µία 
οθόνη (VAR) που λέει στον διαιτη-
τή πώς να αποφασίσει και τα φτω-
χά σκορ. Προς το παρόν την πρό-
κρισή τους έχουν εξασφαλίσει οι 
οικοδεσπότες Ρώσοι µε πειστικές 
νίκες και η Ουρουγουάη στέλνο-
ντας τον Σαλάχ της Αιγύπτου και 
τους Σαουδάραβες σπίτια τους. Α-
πό την άλλη η Ισπανία και οι Πορ-
τογάλοι, οι οποίοι βασίζονται στις 
εµπνεύσεις του Κριστιάνο Ρονάλ-

ντο έχουν µπει σε περιπέτειες α-
πέναντι στις αξιόµαχες οµάδες του 
Ιράν και του Μαρόκου, οπότε την 
τελευταία αγωνιστική του Β’ οµί-
λου την ερχόµενη ∆ευτέρα όλα 
µπορούν να συµβούν. Είναι γεγο-
νός πάντως πως ενώ όλοι περίµε-
ναν να δουν να λάµπουν ο Μέσι, 
ο Σαλάχ κι ο Νεϊµάρ, τελικά έλαµ-
ψε εκτυφλωτικά µόνο ο Κριστιά-
νο Ρονάλντο.Aπ’ όσα περιµένου-
µε πάντως να δούµε είναι η αυξη-
µένη πλέον πιθανότητα αναµέτρη-
σης Βραζιλίας - Γερµανίας στους 
«16», σε µια πιθανή ρεβάνς του 1-
7 το 2014, εφόσον µία από τις δύο 
αποτύχει να έρθει πρώτη στον ό-
µιλο. Θυµίζουµε πως τα µατς των 
«16» ξεκινούν στις 30 Ιουνίου. 

 Το Σάββατο οι Γερµανοί είναι υποχρεωµένοι να 
κερδίσουν τους Σουηδούς αν θέλουν να περάσουν 
τον όµιλο, ενώ το Μεξικό µε τρεις βαθµούς απέναντι 
στη Νότια Κορέα περνά στους «16». Την Κυριακή, η 
Αγγλία που χρωστά πολλά στον παιχταρά Χάρι Κέιν, 
δύσκολα θα χάσει πόντους από τον Παναµά, ενώ την 
ίδια µέρα, η Κολοµβία παίζει το τελευταίο της χαρτί 
για πρόκριση απέναντι στην Πολωνία. 

Τελευταίο χαρτί
πρόκρισης Γερμανών

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Με ευρωπαϊκό 
διαβατήριο 
ο επόμενος 
υπουργός Γεωργίας

Μερικά καλά    
παραδείγματα
που δίνουν χώρο
στη Συνεργασία

Η τριπλή ζώνη 
άμυνας που θα 
μπορούσε να ανεβάσει 
την τιμή στο σκληρό  

Κλήρωσε για Ευρώπη
Την Ντιναµό Μπρεστ θα 
αντιµετωπίσει ο Ατρόµητος στον β΄ 
προκριµατικό γύρο του Γιουρόπα 
Λιγκ. Οι «κυανόλευκοι» θα δώσουν 
το πρώτο παιχνίδι στη Λευκορωσία, 
στις 26 Ιουλίου, ενώ ο αγώνας 
ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Περιστέρι 
στις 2 Αυγούστου. Νωρίτερα ο 
ΠΑΟΚ θα αντιµετωπίζει τη Βασιλεία 
για το 2ο προκριµατικό γύρο του 
Τσάµπιονς Λιγκ (24 ή 25 Ιουλίου, 
στη Θεσσαλονίκη).

Πανελλήνιο στο τένις
Το σαββατοκύριακο 23-24 Ιουνίου, 
θα διεξαχθεί η τελική φάση του 
πανελληνίου πρωταθλήµατος τένις 
που διοργανώνει και φέτος η ΕΦΟΑ 
(Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία 
Αντισφαίρισης) και θα γίνει στο 
Ζάππειο. Σηµαντικά ονόµατα όπως 
οι Αγγελίνος, Γεµουχίδης, 
Καπόγιαννης αλλά και η περσινή 
πρωταθλήτρια Ε. Αντωνάκη 
αναµένεται να δώσουν το «παρών».

Άλλος για την άµυνα
Η Λάρισα είναι σε αναζήτηση 
κεντρικού αµυντικού µετά το 
ναυάγιο µε τον Μίλος Πέρισιτς. Ο 
23χρονος κεντρικός αµυντικός δεν 
τα βρήκε µε τους βυσσινί που 
ψάχνουν άλλον στόπερ. Ο Σωτήρης 
Αντωνίου επιθυµεί να αγωνίζεται 
µε σύστηµα 3-5-2 και θέλει στο 
ρόστερ να υπάρχουν πέντε 
κεντρικοί αµυντικοί. Εν τω µεταξύ η 
ΑΕΛ έκανε γνωστές τις τιµές των 
µεµονωµένων εισιτηρίων. Οι τιµές 
κυµαίνονται από 5 έως 60  ευρώ.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Σάββατo 23 Ιουνίου ΕΡΤ 1

Κυριακή 24 Ιουνίου ΕΡΤ 1

∆ευτέρα 25 Ιουνίου

ΕΡΤ 1

ΕΡΤ 2

Σάββατo 23 Ιουνίου

Σ. Αραβία – Αίγυπτος Ιράν – Πορτογαλία

17:00

Ουρουγουάη – Ρωσία

21:00

Ισπανία – Μαρόκο

17:00 21:00

ΕΡΤ 1

ΕΡΤ 2

Αυστραλία – Περού Ισλανδία – Κροατία

17:00

∆ανία – Γαλλία

21:00

Νιγηρία – Αργεντινή

17:00 21:00

15:00 18:00 21:00

Βέλγιο – Τυνησία Ν. Κορέα – Μεξικό Γερµανία – Σουηδία

15:00 18:00 21:00

Αγγλία – Παναµάς Ιαπωνία – Σενεγάλη Πολωνία – Κολοµβία

Τρίτη 26 Ιουνίου 





Τυφώνας 
Μουντιάλ
Πάντα σε κάθε Μουντιάλ 
όλοι λένε ήρθε η ώρα της Αγγλίας 
να λάµψει. Και αυτή, πάντα 
απογοητεύει. Ο διεθνής Άγγλος 
επιθετικός της Τότεναµ όµως, Χάρι 
Κέιν, έχει δώσει µία νέα πνοή στα 
Λιοντάρια και πλέον πέρα από τα 
άπειρα λογοπαίγνια µε το όνοµά 
του που σηµαίνει «τυφώνας» από 
τον αθλητικό τύπο, έχει και την 
αναγνώριση από το διεθνές 
Κέντρο Αθλητικών Σπουδών 
(CIES). Συγκεκριµένα, σύµφωνα 
µε τον οργανισµό που εδρεύει στην 
Ελβετία ο Κέιν είναι ο ακριβότερος 
ποδοσφαιριστής στον κόσµο από 
άποψη προοπτικής µετεγγραφής 
µε την αξία του να ανέρχεται σε 
201,2 εκατοµµύρια ευρώ. Έτσι, 
λοιπόν, αφήνει πίσω του δύο 
παίκτες της Παρί Σεν Ζερµέν, τον 
Νεϊµάρ (197,5 εκατ. ευρώ) και 
Κιλιάν Εµπαπέ (186,5 εκατ. ευρώ), 
ενώ ο Λιονέλ Μέσι της 
Μπαρτσελόνα έπεται στην 4η θέση 
µε 184,2 εκατ. ευρώ.

  

Ποδοσφαίρο 
σαλονιού
Ο µήνας που διαρκεί το 
Παγκόσµιο Κύπελλο, είναι µία 
ιδιαίτερη περίοδος για κάθε 
άνδρα που έχει την ευκαιρία να 
ξαναγίνει παιδί. Ο Κρις Χάνκοκ 
συγκεκριµένα είπε να κάνει το 
βήµα παραπάνω, θέλοντας να 
δηµιουργήσει την κατάλληλη 
ατµόσφαιρα. Άδειασε λοιπόν 
τελείως το σαλόνι από έπιπλα, 
αγόρασε πλαστικό χορτάρι, 
µερικές εστίες, διακοσµώντας τον 
χώρο. Φυσικά όταν το είδε η 
γυναίκα του, έπαθε ένα σοκ, αλλά 
τελικά άφησε το νέο ντεκόρ.

   «Αγαπητέ Φιλ, Οι στιγ-
µές είναι κρίσιµες. Κατανοούµε τις 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η  

Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο δεν µπορού-
µε να παραιτηθούµε από τη διεκδίκηση ε-
νός καλύτερου µέλλοντος  για τους γεωρ-
γούς µας», είπε ο Βαγγέλης απευθυνόµε-
νος στον επίτροπο Γεωργίας της ΕΕ στην 
πρόσφατη σύνοδο στο Λουξεµβούργο θέ-
τοντας τους προβληµατισµούς του για το 
νέο µοντέλο διαχείρισης της ΚΑΠ.     
∆εν είναι µόνο οι αυξηµένες υποχρε-
ώσεις που τον τροµάζουν αλλά τώρα 
βλέπει καθαρά ότι η εξωτερική σύγκλι-
ση των άµεσων ενισχύσεων, εκτός από 
το ότι θα κόψει πόρους θα τον αφήσει 
και χωρίς χαρτοφυλάκιο.    Βέβαια, 
τώρα που είδε πιο καλά τις νοµικές προ-
τάσεις άρχισαν να τον ζώνουν περισσότε-
ρο τα φίδια για τα περί ενισχυµένης αιρε-
σιµότητας (enhanced conditionality) που 
αυξάνει τις υποχρεώσεις όλων των γεωρ-
γών µικρών και µεγάλων  για να λάβουν 
οποιαδήποτε ενίσχυση, για τους νέους α-
γρότες, που αν και είναι υπέρ της ενίσχυ-
σής τους, όπως λέει, ωστόσο αµφιβάλει για 
τη χρηµατοδότηση του µέτρου αποκλειστι-
κά από  τον 1ο  Πυλώνα, και για άλλα πολ-
λά...    Η υπόθεση της διεπαγγελ-

µατικής Φέτας, για την οποία οι γνήσιοι 
κτηνοτρόφοι ζητούν διασφαλίσεις από 
τους βιοµήχανους για να ενταχθούν σ’ 
αυτή, πονάει. Η συνάντηση στο υπουρ-
γείο της πλατείας της προάλλες (Τρίτη 
19 Ιουνίου), µε ηχηρές απουσίες, χω-
ρά πολλές ερµηνείες καθώς πίσω από 
τους... λευκούς καπνούς, τις «οικογενει-
ακές φωτογραφίες», τα «χαµόγελα» αν 
πέσει εν τέλει η υπογραφή του υπουρ-
γού της πλατείας και δεν κυλήσουν τα 
πράγµατα όπως θα έπρεπε τότε, ουδείς 
εκ των συµµετεχόντων στο σχήµα δεν 
θα δικαιούται στο εξής να οµιλεί για... 
ελληνοποιήσεις, κατρακύλα τιµών στο 
αιγοπρόβειο γάλα, κλπ, κλπ.     Α-
λήθεια, σε τι εξυπηρετούσε να γίνει η συ-
νάντηση των εµπλεκοµένων στο υπουρ-
γείο, αφού δεν συµµετείχε σε αυτή κανείς 
από την πολιτική ηγεσία; Βέβαια, κάποιοι 
µπαινόβγαιναν µε άνεση, στα υπουργικά 
γραφεία. Το όποιο κείµενο θα συνταχθεί 
λέει στην Λάρισα, κατόπιν νέας συνάντη-
σης, στην οποία θα µετέχει ένας εκπρόσω-
πος από κάθε φορέα, για να αποσταλεί για 
έγκριση στην Βάθη. Μέσα σε όλο αυτό το 
κλίµα αν θα αναφωνήσει κανείς hapemus 
∆ιεπαγγελµατική, δεν ξέρουµε επί της ου-
σίας κατά πόσο µετράει...  O ΓΥΛΟΣ

Παίζει την πρόκρισή της στους «16» το Σάββατο η Γερµανία σελ. 54 • Κλειδώνει την πρωτιά στον όµιλο το Βέλγιο σελ. 54

Για ανηφοριές
 Η τάση των κατασκευαστών στα τρακτέρ 
«specialty» είναι να φτιάχνουν µοντέλα 
που ξεπερνούν τους 100 ίππους. Η 
Massey Ferguson ακολουθεί από κοντά  
τη νέα αυτή παράδοση και δηµιούργησε 
τη Σειρά 3700,  ενώ το ενδιαφέρον 
τραβά η κατηγορία «WF» για επικλινείς 
εκµεταλλεύσεις. Στο Profi Ιουνίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Μόνο µε καρέκλες
δεν γίνεται Φέτα 

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

O ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ VINCENT VAN GOGH
Κοιτώντας τον πίνακα του µεγάλου Ολλανδού ζωγράφου µπορεί κάποιος σχεδόν να νιώσει την ξηρότητα και την υψηλή θερµοκρασία που 
επικρατεί σε αυτό το αγροτικό τοπίο γύρω από την πόλη Aρλ, πρωτεύσουσα της ιστορικής Προβηγκίας, στη νότια Γαλλία.

Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιουνίου 2018
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Για µια ακόµα δύσκολη χρονιά στην 
εµπορική πορεία του βερίκοκου Μπε-
µπέκου της Αργολίδας, κάνουν λόγο 
οι παραγωγοί λίγο πριν την ολοκλή-
ρωση της φετινής συγκοµιδής. Αν και 
οι τιµές ήταν ήδη χαµηλές, όπως ανα-
φέρει στην εφηµερίδα Agrenda ο πρό-
εδρος της Οµάδας Παραγωγών «∆α-
ναός» Γιώργος Ντόκος, φέτος η τιµή 
στο χυµό σηµείωσε επιπλέον µείωση 
κατά 5 λεπτά. 

«Η τιµή του χυµού φέτος από το βε-

ρίκοκο ποικιλίας Μπεµπέκου είναι στα 
13 λεπτά το κιλό και της κοµπόστας 
στα 28 λεπτά, ενώ αντίστοιχα πέρυσι 
κυµάνθηκε στα 18 και 28 λεπτά το κι-
λό αντίστοιχα. «Με αυτές τις τιµές δεν 
πιάνουµε ούτε το κοστολόγιο αφού τα 
10 λεπτά είναι µόνο το κόστος των ερ-
γατικών της συγκοµιδής», αναφέρει ο 
Γ. Ντόκος. Επιπλέον, τονίζει ότι πριν α-
πό µια τριετία οι τιµές έφταναν τα 52 
λεπτά το κιλό στην κοµπόστα και στον 
χυµό τα 20 λεπτά.   

Στα 28 λεπτά τα Μπεµπέκου Αργολίδας
 Περί τα 10 λεπτά το κόστος για εργατικά συγκοµιδής, λένε οι παραγωγοί

 Δεν ξεπέρασε τα 13 λεπτά το κιλό φέτος η τιµή στα βερίκοκα για χυµό 
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Α 
ρχίζουµε να επωφελούµαστε 
των προβληµάτων στην παρα-
γωγή σκληρού σίτου σε Ιταλία 
και Γαλλία λόγω των βροχών. 

Βγαίνουν δουλειές στα 195 ευρώ ο τόνος FOB 
για τα µέτρια σιτάρια και για τα καλά ζητούν 
205 ευρώ, επίπεδα που ωστόσο δεν προσελ-
κύουν τους πωλητές. Ο αλωνισµός βρίσκεται 
ανά περιοχή σε παύση λόγω καιρού. Την ίδια 
ώρα, στα µαλακά στάρια στο Σικάγο η είδη-
ση που βαραίνει όλα τα εµπορεύµατα είναι ο 
εµπορικός πόλεµος µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο 
οποίος έχει προξενήσει σηµαντικές απώλει-
ες σε όλα τα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων.

 Το µουντιάλ της Ρωσίας διπλασιάζει τις 
εξαγωγές κερασιών της Τουρκίας, οι οποί-
ες παρουσίασαν αύξηση 117% σε σχέση µε 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι 12.900 
τόνοι κερασιού που έφτασαν στη Ρωσία έρ-
χονται να προστεθούν στον κατά 88% αυξη-
µένο συνολικά όγκο εξαγωγών της Τουρ-
κίας, που ανέρχεται στους 45.196 τόνους. 
Η αύξηση αυτή συνέβαλε και σε µια τόνω-
ση της αξίας του προϊόντος κατά 67% από 
63,6 εκατ. δολάρια σε 106,4 εκατ. δολάρια.

 Κατά 11% πιο ακριβές είναι οι µπανά-
νες που εισάγονται στην ΕΕ σε σχέση µε πέ-
ρυσι. Με την τιµή στα 1.094 ευρώ ανά τόνο, 
ανεξαρτήτου προελεύσεως του προϊόντος, οι 
µπανάνες είναι ακριβότερες κατά 187 ευρώ 
ανά τόνο από τον περασµένο Μάρτιο και 87 
ευρώ πάνω από τη µέση τιµή του προϊόντος. 
Ταυτόχρονα, ο σταθεροποιητικός µηχανισµός 
που εξασφαλίζεται από την επιβολή δασµών 
στις χώρες της Λατινικής Αµερικής διατηρεί 
ένα κενό περιθώριο των 4,8 εκατ. τόνων αδα-
σµολόγητων µπανανών από την ήπειρο αυτή.

Από Ιταλία καλές
ειδήσεις στο σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/06 18/06 19/06 20/06 21/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

461,40

463,76
463,62

461,39
462,65

Χυμός
Φέτος η τιµή του βερίκοκου 
Μπεµπέκου για χυµό έπεσε 5 

λεπτά: από τα 18 λεπτά το 2017 
στα 13 λεπτά το κιλό 

Νωπά
Στην περιοχή υπάρχουν και 
οι κοκκινόσαρκες ποικιλίες 

που πωλούνται ως νωπές µε 
τιµή στα 50 λεπτά το κιλό 

Παραγωγή 
Η σοδειά στην Αργολίδα εκτιµάται 
κατά 20% αυξηµένη από πέρυσι 
µε την ΟΠ ∆αναός να συγκοµίζει 

5.000 τόνους (πέρυσι 4.000)

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

17/05 23/05 31/05 07/06 14/06 21/06

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)
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ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

160,8
161,4 160,8 160,2 164,3

162,9

84,35 90,95 83,21

87,3587,35
93,81

Τιμές Παραγωγού 
Βερίκοκου Μπεμπέκου
(λεπτά/κιλό) 

Κοµπόστα 2018 28

Χυµός 2018 13

Κοµπόστα 2017 28

Χυµός 2017 18
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Κοµπόστα 2018 28Κοµπόστα 2018 28

Χυµός 2018 13Χυµός 2018 13

Κοµπόστα 2017 28
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Ο εµπορικός πόλεµος ΗΠΑ-Κίνας προκαλεί σεισµικές δονήσεις
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ IOYN

Μείωση 10 σεντς στις τιµές 
βάµβακος από το κύµα 
ρευστοποιήσεων λόγω 
δασµών Κίνας στις ΗΠΑ. 

Εν αναµονή των επιπτώσεων 
των βροχών, χωρίς αλλαγές
οι τιµές σκληρού στα ιταλικά 
χρηµατιστήρια.

Μικρές απώλειες στα 
επίπεδα τιµών για το 
καλαµπόκι στα χρηµατιστήρια 
της Ιταλίας.  

Μικρή µείωση ξανά 
καταγράφουν οι 
χρηµατιστηριακές τιµές 
για το κριθάρι βυνοποίησης. 

Οριακά στα ίδια χαµηλά επίπεδα 
διατηρείται το έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο στις αγορές
της Ευρώπης.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

 Άµεσες απώλειες σχεδόν 10 σεντς έ-
φερε στη χρηµατιστηριακή τιµή βάµ-
βακος το δυνατό και απότοµο κύµα 
ρευστοποιήσεων των επενδυτών, που 
ακολούθησε την ανακοίνωση της Κί-
νας την περασµένη ∆ευτέρα για επι-
βολή δασµών 25% στις αµερικανικές 
εισαγωγές του προϊόντος. Μέσα σε λί-
γες ώρες, η αγορά κατακρηµνίστηκε 
από  τα πρόσφατα υψηλά της επίπε-
δα (είχε αγγίξει και τα 93 σεντς ανά 
λίµπρα) και έφτασε στα χαµηλά τεσ-
σάρων εβδοµάδων, µε τα συµβόλαια 
του Ιουλίου ’18 να κλείνουν στις 20 
Ιουνίου στα 83,21 σεντς. 

Εν τω µεταξύ, στη χώρα µας, η πτώση 
αυτή -ως είθισται-έφερε ευκαιρίες για 
νέες πωλήσεις στη φυσική αγορά. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι πωλήθηκαν φε-
τινά αποθέµατα (όχι µεγάλες ποσότη-
τες), ενώ ανακινούνται οι διαπραγµα-
τεύσεις και για τη νέα σοδειά, µε τις τι-
µές εφόσον κλείνονταν σήµερα, να κι-

νούνται στα επίπεδα των 90 σεντς ανά 
λίµπρα, δηλαδή στα 1,71 ευρώ το κιλό. 
Μάλιστα, οι αναλυτές περιµένουν και 
νέο κύµα πωλήσεων ελληνικού βαµβα-
κιού, µόλις «χωνευτούν» τα νέα επίπε-
δα τιµών.  Ωστόσο, να σηµειωθεί ότι α-
νεξάρτητα µε την εξέλιξη της εµπορικής 
διαµάχης ΗΠΑ και Κίνας και την επιβο-
λή των δασµών, στα θεµελιώδη στοιχεία 
για το βαµβάκι δεν υπάρχει κάποια ση-
µαντική αλλαγή, γι’ αυτό και οι ανα-
λυτές αναµένουν πλέον τα πρώτα ση-
µάδια στήριξης από τη φυσική αγορά. 
Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται εύλογο 
πώς αν τελικά δεν ισχύσουν οι δασµοί 
-που ακόµα δεν έχουν θεσµοθετηθεί- 
στη νέα σεζόν, η αγορά να ανακάµψει 
το ίδιο απότοµα ανοδικά.

Για την ώρα και µετά τις πιέσεις στο 
χρηµατιστήριο λόγω της ανακοίνωσης 
από πλευράς Κίνας για επιπλέον δα-
σµούς εισαγωγής , οι αναλυτές εστιά-
ζουν στο γεγονός ότι πολλές θα είναι 
οι υπόλοιπες σοδειές -εκτός της αµερι-
κάνικης- που θα επωφεληθούν, µετα-
ξύ των οποίων και το ινδικό, βραζιλιά-

νικο, αφρικανικό, αλλά και ελληνικό 
βαµβάκι. Αυτό σηµαίνει ότι θα αυξηθεί 
η βάση (το πριµ) γι’ αυτές τις σοδειές.

Άλλωστε, είναι γεγονός ότι η Κίνα 
στοχεύει φέτος στην αύξηση των εισα-
γωγών της, προκειµένου να καλύψει 
την ανεπαρκή παραγωγή στο εσωτερι-
κό της χώρας, δεδοµένου ότι µετά από 
αρκετές χρονιές δηµοπρασιών µείωσε 
τα αποθέµατά της, ενώ ταυτόχρονα η 
ζήτηση είναι αισθητά βελτιωµένη. Μά-
λιστα, η κατανάλωση βαµβακιού στην 
Κίνα εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά 1,5 
εκατ. δεµάτια, φτάνοντας τα 41,5 εκατ. 
δεµάτια το 2018-2019, σύµφωνα µε τον 
επικεφαλής της πλατφόρµας βάµβα-
κος στον µεγάλο εµπορικό οίκο Louis 
Dreyfus Company Τιµ Μπουργκόις.

Έχασε 10 σεντς το βαµβάκι µε τον Τραµπ
 Στα 83,21 σεντς ανά λίµπρα έπεσαν τα συµβόλαια Ιουλίου ’18 µετά τις ρευστοποιήσεις 
 Παρά τους δασµούς της Κίνας, οι αναλυτές «βλέπουν» στήριξη από τη φυσική αγορά

Η Κίνα ετοιµάζεται να 
καθιερωθεί ξανά ως ένας 
κορυφαίος εισαγωγέας 
βαµβακιού, αφού σκοπεύει να 
αυξήσει την εισαγόµενο όγκο 
από τα 10 εκατ. δεµάτια που 
είναι τώρα σε 15 εκατ. 
δεµάτια, δηλαδή από 2 εκατ. 
τόνους να αυξήσει τις 
εισαγωγές της στους 3 εκατ. 
τόνους, κάθε χρόνο αρχής 
γενοµένης από το 2019-
2020, σύµφωνα µε τον 
επικεφαλής της πλατφόρµας 
βάµβακος στον µεγάλο 
εµπορικό οίκο Louis Dreyfus 
Company Τιµ Μπουργκόις. Οι 
προβλέψεις ακολούθησαν την 
ανακοίνωση του συνδέσµου 
βιοµηχανίας βαµβακιού της 
Κίνας ότι το Πεκίνο θα 
αυξήσει τις αδασµολόγητες 
ποσότητες µε στόχο την 
αύξηση των εισαγωγών. 
Πέρυσι η Κίνα είδε τις 
εισαγωγές της να 
συρρικνώνονται σε περίπου 1 
εκατ. τόνους, λόγω των 
προσπαθειών της να µειώσει 
τα κρατικά της αποθέµατα.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΚΙΝΑ
ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ 
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 

Στα πλαίσια του εµπορικού πολέµου µεταξύ Κίνας 
και ΗΠΑ, ανακοινώθηκε από πλευράς Κίνας έξτρα 
δασµός 25% στις εισαγωγές βάµβακος από την 
Αµερική. Φυσικά αυτό γκρέµισε την αγορά από τα 
πρόσφατα υψηλά της και µε τις κερδοσκοπικές 
ρευστοποιήσεις φτάσαµε στα χαµηλά τεσσάρων 
εβδοµάδων. Στα θεµελιώδη στοιχεία δεν υπάρχει 
κάποια σηµαντική αλλαγή και οι αναλυτές αναµένουν 
πλέον τα πρώτα σηµάδια στήριξης από την φυσική 
αγορά. Είναι εύλογο πως αν τελικά δεν ισχύσουν 
οι δασµοί στη νέα σεζόν, η αγορά να ανακάµψει 
το ίδιο απότοµα ανοδικά. 

ΝEA ΥOΡKH
Η χρηµατιστηριακή πτώση ανακίνησε την αγορά στη 
νέα σοδειά µε τους αγοραστές να προσφέρουν 
επίπεδα µεταξύ 4,5-5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
τιµές ∆εκεµβρίου ‘18. Με δυσκολία βγαίνουν 
δουλειές σε αυτά τα επίπεδα, καθώς η αγορά έχει 
χάσει πολύ περισσότερα σεντς σε σχέση µε την άνοδο 
της βάσης (πριµ) κατά 1 σεντ. Το ευχάριστο είναι πως 
πριν την πτώση δεν ήταν λίγοι οι παραγωγοί εκείνοι, 
οι οποίοι επωφελήθηκαν του ράλι και έκλεισαν 
κοµµάτι της νέας παραγωγής τους σε υψηλά επίπεδα 
τιµών. Ωστόσο, σηµειώνεται ότι η αγορά δείχνει πως 
θα δώσει κι άλλες ευκαιρίες στο µέλλον. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οφέλη βλέπουν αναλυτές για το 
βαµβάκι Ινδίας, Βραζιλίας, Ελλάδας.

ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΡΙΜ 
Οι επιπλέον δασµοί εισαγωγής από 

την Κίνα κινούνται προς όφελος 

και του ελληνικού βαµβακιού, στο 

οποίο θα αυξηθεί η βάση (το πριµ)

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

∆ευτέρα
18/06

Τρίτη
19/06

Πέµπτη
14/06

Τετάρτη
20/06

Παρασκευή
15/06

97.00

92.00

87.00

82.00

77.00

06/14/2018 92.8
06/15/2018 89.85
06/18/2018 87.77
06/19/2018 83.82
06/20/2018 84.18

Συνεδρίαση 20/06/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '18 83,21 -0,11

Δεκέμβριος '18 84,18 +0,36
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Οι τιµές των γαλακτοκοµικών προ-
ϊόντων παγκοσµίως σταθεροποι-
ούνται κατά το δεύτερο οικονοµι-
κό τετράµηνο του 2018, σύµφω-
να µε την πολυεθνική ολλανδική 
τράπεζα Rabobank. Συγκεκριµένα, 
οι ευρωπαϊκές τιµές για το βούτυ-
ρο έχουν επανακτήσει το χαµένο 
έδαφος, αλλά ακόµα έχουν πο-
λύ δρόµο µέχρι να πιάσουν τα υ-
ψηλά επίπεδα του 2017, ωστόσο 

κάτι τέτοιο δεν διαγράφεται αβέ-
βαιο αφού µπορεί να συµβεί κα-
τά το δεύτερο εξάµηνο του 2018. 
Η έκθεση υποστηρίζει ότι οι µεγά-
λοι εφτά παραγωγοί παγκοσµίως 
αύξησαν στο ελάχιστο την παρα-
γωγή γάλακτος, µόλις 0,5%, δια-
τηρώντας τις τιµές των γαλακτο-
κοµικών σχετικά σταθερές. 

Ταυτόχρονα η από έτος σε έτος 
ανάπτυξη της παραγωγής σε ΗΠΑ 

και ΕΕ, δεν κατάφερε να ανταπο-
κριθεί στις απαιτήσεις των αγορών, 
σύµφωνα µε τη Rabobank, µε τις 
εξαγωγές να είναι  περιορισµένες 
µέχρι το τέλος του 2018. Ωστόσο, 
προβλέπεται ότι θα αυξήσουν λί-
γο τη δυναµική τους το πρώτο τε-
τράµηνο του 2019. Εν τω µεταξύ, 
η ΕΕ πρέπει να βρει τι θα κάνει µε 
τους 300.000 τόνους αδέσµευτης 
σκόνης άπαχου γάλακτος.

ΤOY  ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Για µια καλή χρονιά στο πεπό-
νι ή τουλάχιστον καλύτερη σε 
σχέση µε την περσινή κάνουν 
λόγο οι παραγωγοί στις περισ-
σότερες περιοχές της χώρας. 
Ξεκινώντας από την Κρήτη που 
µπαίνει πρώτη στο παιχνίδι και 
αυτή την εποχή έχει σχεδόν ο-
λοκληρώσει την παραγωγή (ε-
κεί καλλιεργούνται κατά βάση 
Galia), η τιµή κατάφερε να κρα-
τηθεί κατά µέσο όρο στα 60 λε-
πτά το κιλό. Υψηλότερες τιµές 
σε σχέση µε το 2017 (στα 45 
- 50 λεπτά) πιάνουν µέχρι και 
τώρα και τα Galia της Ηλείας 
λίγο πριν βγουν στη παραγω-
γή τα Long Life.

Όσον αφορά τα Τρίκαλα, 
που ξεκίνησαν τη συγκοµιδή 
εδώ και 10 ηµέρες περίπου, η 
τιµή παραγωγού για τις ποι-
κιλίες Lavigal, Dante (τυπου 
Galia) και ta Minetti κυµαίνο-
νται στα 40 – 45 λεπτά το κιλό. 

Για την πορεία του πεπονιού 
στον κάµπο της Ηλείας, µίλησε 
στην Agrenda ο Χρήστος Κυ-
ριακόπουλος, παραγωγός α-
πό την Μανωλάδα, όπου πα-
ράγεται το 70% των πεπονιών 
του νοµού. Όπως µας ανέφε-
ρε «φέτος οι τιµές κρατήθηκαν 
σε καλά επίπεδα αλλά υπήρ-
ξαν κάποια µικροπροβλήµατα 
µε την ποιότητα λόγω του και-
ρού την εποχή που ξεσκεπά-
ζαµε (τέλη Απριλίου µε αρχές 
Μαΐου). Πέρσι αυτή την περίο-
δο οι τιµές είχαν πέσει στα 15 

-20 λεπτά το κιλό ενώ φέτος 
είναι στα 45 – 50 λεπτά το κι-
λό. Αυτή την περίοδο συγκο-
µίζονται τα Galia και σε 15 η-
µέρες περίπου θα ξεκινήσου-
µε την ποικιλία Long Life. Τα 
πεπόνια αυτά βγάζουν την πα-
ραγωγή τους αλλά οι τιµές συ-
νήθως δεν ξεπερνούν τα 25 λε-
πτά το κιλό. Η συγκοµιδή τους 
πάει µέχρι τον Σεπτέµβριο».

Ξεκινούν τα Τρίκαλα 
τελειώνει η Κρήτη 

Συγκρατηµένα αισιόδοξος 
για την εµπορική πορεία στα 
πεπόνια των Τρικάλων εµφα-
νίζεται στην Agrenda ο γεωπό-
νος της ΕΑΣ Τρικάλων, Θανά-
σης Παπαγεωργίου αφού όπως 
µας εξήγησε οι παραγωγοί µε 
τους οποίους µιλάει του µετα-
φέρουν ότι µέσα στις πρώτες 
δέκα ηµέρες οι τιµή παρουσί-
ασε πτώση 5 λεπτών από τα 45 
στα 40 λεπτά.

 Ωστόσο ο γεωπόνος της Έ-
νωσης µας πληροφορεί πως η 
χρονιά αναµένεται καλή όσον 
αφορά την ποιότητα του προϊ-
όντος µε την παραγωγή να ε-
κτιµάται στα ίδια επίπεδα µε 
πέρσι. Σύµφωνα µε τον ίδιο 
στα Τρίκαλα καλλιεργούνται 
πεπόνια Lavigal, Dante (τύ-
που Galia) και Minetti. 

Για µια καλή χρονιά στη Κρή-
τη κάνει λόγο, µιλώντας στην 
Agrenda, ο γενικός διευθυντής 
του Αγροτικού Οπωροκηπευ-
τικού Ελαιουργικού Συνεται-
ρισµού Τυµπακίου, Γιάννης 
Χαραλαµπάκης. Όπως µας το-
νίζει «µπορεί να µην καταφέ-
ρουµε να πιάσουµε πολύ υ-
ψηλές τιµές όµως το θετικό ή-
ταν ότι δεν κατέρρευσαν όσο 
περνούσε ο καιρός. Κατά µέ-
σο όρο λοιπόν κυµάνθηκαν 
στα 60 λεπτά, ενώ πέρυσι α-
ντίστοιχα δεν ξεπέρασαν τα 50 
λεπτά». Και προσθέτει: «σε γε-
νικές γραµµές τα πεπόνια φέ-
τος ήταν το µοναδικό κηπευ-
τικό στην περιοχή µας που εί-
χε καλύτερη πορεία σε σχέση 
µε πέρυσι. Η συγκοµιδή έχει 
φτάσει σχεδόν στο τέλος της. 
Το καλοκαίρι θα έχουµε µόνο 
κάποιες µικρότερες ποσότητες 
υπαίθριων πεπονιών που θα 
πωλούνται αποκλειστικά στην 
αγορά της Κρήτης».

Κρατήθηκαν στα 45 λεπτά τα Galia της Ηλείας
σε 15 ηµέρες η συγκοµιδή των Long Life  
Στα Τρίκαλα το πεπόνι ξεκίνησε πριν 10 ηµέρες µε τιµή παραγωγού 40 λεπτά

Σταθεροποιούνται το δεύτερο τετράµηνο
του 2018 οι τιµές στα γαλακτοκοµικά 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Στα Τρίκαλα όπου η 

παραγωγή µόλις ξεκίνησε 

οι κυριότερες ποικιλίες που 

καλλιεργούνται είναι οι: 

Lavigal, Dante (τύπου Galia) 

και τα Minetti

ΤΙΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
Φέτος στο νησί µπορεί να µην 

υπήρξαν πολύ υψηλές τιµές 

όµως αυτές κρατήθηκαν – κατά 

µέσο όρο -στα 60 λεπτά/κιλό 

ενώ πέρσι αντίστοιχα δεν 

ξεπέρασαν τα 50 λεπτά

Ο
ι τελευταίες βροχές έθεσαν 
σε παύση για λίγες µέρες 
τον αλωνισµό του σκληρού 
σίτου. Σε αρκετές περιοχές 

βρισκόµαστε ακόµα στη µέση της φετι-
νής διαδικασίας, ενώ στην Κοζάνη επί 
της ουσίας ακόµα δεν έχουµε ξεκινήσει 
για τα καλά. Φυσικά κατόπιν των βρο-
χών οι ποιότητες θα υποβαθµιστούν, 
ας ελπίσουµε στο ελάχιστο. Σχετικά µε 
δουλειές, σηµειώθηκαν πωλήσεις στα 
195 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας για 
τα µέτρια στάρια, ενώ οι Ιταλοί ενδια-
φέρονται αλλά ακόµα δεν πληρώνουν 
κάτι αξιόλογο για τα ποιοτικά. 

Στα σκληρά στάρια, η Φότζια ανακοί-
νωσε τιµές µόνο για µία ποιότητα, τη 
µέτρια, που αφορούν ειδικό βάρος 78 
kg/hl, πρωτεΐνη 12%, ενώ δεν αναφέ-
ρονται τα υαλώδη, στα επίπεδα µεταξύ 

215-220 ευρώ 
ο τόνος στην α-
ποθήκη παρα-
γωγού. Σύµφω-
να µε τους α-
ναλυτές, το γε-

γονός ότι ανακοινώθηκε µία µόνο τι-
µή και για µία ποιότητα, και µάλιστα 
τη µέτρια, χωρίς να αναφέρονται τα 
υαλώδη, σηµαίνει ότι οι Ιταλοί έχουν 
σοβαρό θέµα φέτος στην παραγωγή 
σκληρού σίτου µε τις βροχές.

Οι βροχοπτώσεις στη Γαλλία και την 
Ιταλία έχουν µειώσει σηµαντικά τις 
προσφορές από τις χώρες αυτές, ενώ 
οι αντίστοιχες από τον Καναδά στην 
Ιταλία δεν βρίσκουν αγοραστή. Ανα-
µένουµε να επανεκτιµηθεί το µέγεθος 
της ιταλικής παραγωγής κατόπιν των 
βροχών και θεωρείται πλέον σίγουρο 
ότι οι ποιότητες που θα βγουν θα εί-
ναι χαµηλές. Ως αποτέλεσµα, οι Ιταλοί 
θα χρειαστούν να εισάγουν ποσότη-
τες ποιοτικού σίτου έχοντας σε προτί-
µηση τις ευρωπαϊκές σοδειές. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, την 
ίδια ώρα, τα µαλακά σιτάρια κατέγρα-
ψαν πτώση λόγω του εµπορικού πολέ-
µου µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Με το που 
ανακοινώθηκαν νέοι δασµοί (25%) από 
πλευράς της Κίνας για τα αµερικανικά 
εµπορεύµατα, σχεδόν όλα τα δηµητρι-
ακά σηµείωσαν σηµαντικές απώλειες. 
Στα µαλακά η πτώση εντάθηκε και από 
τη βελτίωση της πορείας για την αµερι-
κανική καλλιέργεια. Η Γαλλία φυσικά 
δεν µπόρεσε να ξεφύγει από τη γενι-
κή τάση, µε τις τιµές να βρίσκονται στα 
172 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε γαλλι-
κό λιµάνι, δηλαδή έχοντας χάσει περί-
που 9 ευρώ µέσα σε λίγες συνεδριάσεις. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
ΑΛΛΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΕΠΟΝΙ
(ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)

ΗΛΕΙΑ

45 � 50

ΚΡΗΤΗ

60

ΤΡΙΚΑΛΑ

40 � 45
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Οι τιµές των εµπορευµάτων από το ατσάλι µέχρι τη σόγια γλιστρούν µέσα στη ρωγµή που προκαλεί η απειλή για περαιτέρω αύξηση της έντασης του 
εµπορικού πολέµου ανάµεσα στις δύο ισχυρότερες οικονοµίες του κόσµου, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ανησυχία προκαλείται σε παράγοντες της αγοράς.

Χάνουν περίπου 100 δολάρια ανά εκτάριο οι Αµερικάνοι α-
γρότες εκτατικών καλλιεργειών, λόγω της κλιµάκωσης της 
έντασης ανάµεσα στην Κυβέρνησή τους µε την κινεζική, κα-
τά τις τελευταίες δυο εβδοµάδες, σύµφωνα µε υπολογισµούς 
του yπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA). 

Το γεγονός αυτό σηµατοδοτεί την πιο απότοµη µεταβολή 
στο αµερικανικό αγροτικό εισόδηµα από το 1979 (τουλάχι-
στον), όπως καταγράφει ο πρόεδρος της συµβουλευτικής ε-
ταιρείας µε έδρα το Σικάγο, AgResoure Co, Νταν Μπασέ. Συ-
γκεκριµένα, το µεικτό αγροτικό εισόδηµα αναµενόταν πριν 
από αυτές τις εξελίξεις να πέσει κατά 6,7% και να διαµορφω-

θεί στα 59,5 δις ευρώ για το 2018, σηµειώνοντας ένα χαµη-
λό δωδεκαετίας, σύµφωνα µε το USDA. «Όταν µπαίνεις σε 
µια τέτοια αντιπαλότητα µε τον µεγαλύτερο αγοραστή σου 
αγροτικών προϊόντων, ακόµα και αν αγοράζουν 20% λιγό-
τερο, είναι ένα µεγάλο θέµα», ανέφερε ο κ. Μπασέ.

Την ίδια ώρα, βαθιά στο κόκκινο βουτούν τα συµβόλαια 
για το σιτάρι στο Σικάγο, ενώ παράλληλα οι εκτιµήσεις του 
USDA για µια καλή ανοιξιάτικη σοδειά, αλλά και η επερχό-
µενη συγκοµιδή του χειµερινού σιταριού, υποχρεώνει τους 
αγρότες να πουλήσουν.Ταυτόχρονα, οι µετοχές των µεγά-
λων εµπόρων σιτηρών και τυποποιητών κρέατος ακολου-
θούν τις αγορές, µε εξαίρεση την Bunge Ltd, η οποία ανέ-
βηκε κατά 1%, µε την µετοχή της να  φτάνει τα 71,81 δολά-
ρια. Η ADM Co έπεσε κατά 0,6% στα 45,9 δολάρια, ενώ  η µε-
τοχή της CHS Inc έχασε 0,8% και έφτασε στα 29,73 δολάρια.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ πλήγµα, σύµφωνα 
µε το Bloomberg, δέχονται τα αγρο-
τικά εµπορεύµατα από την οφθαλµό 
αντί οφθαλµού εµπορική διαµάχη α-
νάµεσα στις δυο υπερδυνάµεις, µε 
τον δείκτη τιµών αγροτικών  εµπο-
ρευµάτων του Bloomberg να βρίσκε-
ται στο χαµηλότερο επίπεδο από το 
1991. Τα εµπορεύµατα βρέθηκαν 

στο χαµηλότερό τους επίπεδο από 
τον Απρίλιο, µε το σύνολο των τι-
µών των πρώτων υλών να πέφτουν 
έπειτα από τις πρόσφατες εξαγγε-
λίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντό-
ναλντ Τραµπ, για επιπλέον 200 δις 
δολάρια σε δασµούς για αγαθά από 
την Κίνα. Ο καυγάς φέρνει τα πάνω 
κάτω στις αγορές εµπορευµάτων.

Η ΚΙΝΑ, ειδικότερα, εστιάζει στη γε-
ωργία και την ενέργεια, βάζοντας 
στο στόχαστρο αγροτικές κοινότητες 
των ΗΠΑ που ψήφισαν τον Τραµπ 
το 2016. Ανάµεσα στα αµερικανικά 
προϊόντα που εξάγονται στην Κίνα, 
η σόγια, της οποίας το εµπόριο την 
προηγούµενη χρονιά άγγιξε τα 12 

δις δολάρια, σηµειώνει την µεγαλύ-
τερη βουτιά, διαµορφώνοντας µια 
πτώση της τάξης του 2,8%, το χαµη-
λότερο επίπεδο των τελευταίων δυο 
ετών. Τις τελευταίες δεκαετίες η ζή-
τηση σόγιας από την Κίνα έχει αυξή-
θηκε κατακόρυφα, αφού χρησιµο-
πουείται σε ζωοτροφές για χοίρους.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ τον Μάιο, η ασιατική χώ-
ρα υποσχόταν ότι θα αυξήσει τις α-
γορές αγροτικών εµπορευµάτων ό-
πως επίσης και ενεργειακών προϊό-
ντων από τις ΗΠΑ, στα πλαίσια µιας 
επικείµενης συµφιλίωσης και απο-
φόρτισης της έντασης ανάµεσα στις 

δυο χώρες. «Οι ελπίδες για περισσό-
τερες αποστολές σόγιας στην Κίνα 
έχουν γίνει θρύψαλα εξαιτίας των ε-
µπορικών αντίποινων» σχολίασε χα-
ρακτηριστικά η Commezbank, ση-
µειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα δυσκο-
λευτούν να βρουν νέους αγοραστές. 

ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ από ένα µήνα οι αγο-
ρές σκαρφάλωναν σε ένα υψηλό 
τριετίας, δίνοντας σηµεία ενίσχυ-
σης της παγκόσµιας οικονοµίας. 
Η Κίνα ωστόσο, που είναι ο µεγα-
λύτερος αγοραστής πρώτων υλών 
και βασικός προορισµός αρκετών 
αγροτικών προϊόντων εκ των ΗΠΑ, 
«ορκίστηκε» να απαντήσει µε σφο-

δρότητα στις απειλές του Τραµπ. 
«Η κλιµάκωση της κόντρας ασκεί  
σηµαντική πίεση στις τιµές των σι-
τηρών και των ελαιούχων σπόρων» 
σηµειώνει η Commerzbank AG, το-
νίζοντας πως η διάθεση των πα-
ραγόντων της αγοράς σκοτείνια-
σε, ενώ οι τιµές των µετοχών άρ-
χισαν να πέφτουν.

Η ΚΙΝΑ είχε προηγουµένως ανακοι-
νώσει σχέδια για επιβολή δασµών 
25% σε προϊόντα όπως η σόγια, το 
σιτάρι, το καλαµπόκι, το βαµβάκι 
και το βόειο κρέας σε ανταπόδοση 
των προτεινόµενων δασµών από 
τις ΗΠΑ. Τον Απρίλιο άρχισε να ε-
πιβάλλει πρόσθετους φόρους στα 

αµερικανικά φρούτα. Το 2017, οι 
εισαγωγές γεωργικών προϊόντων 
στην Κίνα από τις Η.Π.Α. ανήλθαν σε 
24,1 δισεκατοµµύρια δολάρια. Αυ-
τό είναι περίπου το 19% των συνο-
λικών αγροτικών εισαγωγών, αξίας 
125,86 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, 
σύµφωνα µε κινεζικές εκτιµήσεις.

ΣΤΑ 9,08 ∆ΟΛΑΡΙΑ ανά µισό µπούσελ 
έκλεισαν οι παραγγελίες Νοεµβρί-
ου για σόγια, σηµειώνοντας πτώση 
2,5%, στο χρηµατιστήριο του Σικάγο. 
Οι τιµές στο προϊόν αυτό πιέστηκαν 
και από την σοδειά ρεκόρ που ση-
µείωσαν το 2017 οι Αµερικάνοι α-

γρότες, ενώ οι µέχρι τώρα ενδείξεις 
για την τρέχουσα περίοδο είναι θε-
τικές για την παραγωγή. Ακόµα το 
καλαµπόκι έπεσε στα χαµηλότερα 
επίπεδα από τον Φεβρουάριο, ενώ 
το σιτάρι και το βαµβάκι σηµείω-
σαν κι αυτά πτώση στις τιµές τους.

Στα 100 δολάρια ανά εκτάριο
οι απώλειες για Αμερικανούς αγρότες
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 Η πολιτική Τραµπ γονατίζει το δείκτη γεωργίας Bloomberg

O πρόεδρος της συµβουλευτικής εταιρείας µε 
έδρα το Σικάγο, AgResoure Co, Νταν Μπασέ.
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Άνοδος πριν το Eurogroup
για το Χρηµατιστήριο Αθηνών
Το Χρηµατιστήριο Αθηνών προσπάθησε να ξεπεράσει 
την επιφυλακτικότητα που δηµιουργούσαν οι διαρροές 
και οι διεργασίες για το Eurogroup, κλείνοντας την 
Πέµπτη 21 Ιουνίου τελικά µε σηµαντικά κέρδη.
Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε µε κέρδη 0,91% 
στις 772,89 µονάδες, ενώ κινήθηκε µεταξύ των 
759,15 µονάδων (-0,88%) και 779,89 µον. (+1,83%). 
Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 55,1 εκατ. ευρώ και ο 
όγκος ανήλθε στα 38 εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω 
προσυµφωνηµένων διακινήθηκαν 5,8 εκατ. τεµάχια.

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Εγκρίθηκε 
στην τακτική γενική συνέλευση 
της εισηγµένης εταιρείας, µε 

ψήφους 4.938.273, ήτοι µε 
ποσοστό 100% επί του συνόλου των 
παρόντων η διανοµή µερίσµατος 
0,028 ευρώ ανά µετοχή.

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η: Τη µη διανοµή 
µερίσµατος για τη χρήση 2017 
αποφάσισαν, µεταξύ άλλων, οµόφωνα 
οι µέτοχοι της Κτήµα Λαζαρίδη στην 
ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 
18ης Ιουνίου, µε πλειοψηφία και 
αναλογία έγκυρων ψήφων 80,86% 
επί του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Η υποβολή και έγκριση των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
και η έγκριση διάθεσης κερδών της 
εταιρικής χρήσης 2017 θα τεθούν 
µεταξύ άλλων στα θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης κατά την τακτική γενική 
συνέλευση της Κρι-Κρι, που θα λάβει 
χώρα στις 3 Ιουλίου στη 1:00 µ.µ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ: Την ανώτερη διάκριση 
για τον κλάδο της ζυθοποιίας στη 
διοργάνωση Πρωταγωνιστές της 
Ελληνικής Οικονοµίας κατέκτησε η 
ΕΖΑ. Η εταιρεία αναδείχθηκε για 
πρώτη φορά ανάµεσα στις κορυφαίες 
επιχειρήσεις της χώρας, λόγω των 
οικονοµικών της επιδόσεων του 
τελευταίου έτους και της εύρυθµης 
οικονοµικά λειτουργίας της.

ELBISCO: Η Elbisco, για τρίτη 
συνεχόµενη χρονιά διακρίθηκε στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης «Αιωνόβια 
Brands, κερδίζοντας τρία Silver 
βραβεία για τη µακρόχρονη και 
επιτυχηµένη παρουσία των µαρκών 
Αλλατίνη, Κρίς Κρίς και Elite.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το µέλλον της Ελλάδας µετά το πρόγραµ-
µα διάσωσης δεν θα έχει και πολύ µεγά-
λη διαφορά σε σύγκριση µε το παρόν, 
δηλαδή µε το καθεστώς του µνηµονί-
ου, σύµφωνα µε αναλυτές. ∆εν είναι τυ-
χαίο ότι το ειδησεογραφικό πρακτορείο 
Bloomberg, ένα 24ωρο πριν το Eurogroup 
της Πέµπτης χαρακτήρισε «σχέδιο - ζουρ-
λοµανδύα» το πλαίσιο που θα αποφασι-
στεί και θα ισχύει µετά την εκπνοή του 
τρίτου µνηµονίου στις 20 Αυγούστου.

Eνδεικτικό είναι ότι η αµερικάνικη τρά-
πεζα Citi συνεχίζει να εκτιµά ότι η Ελλάδα 
δεν θα καταφέρει να «πιάσει» τους στό-
χους του πλεονάσµατος και από 3,7% του 
ΑΕΠ φέτος θα βρεθεί στο 3,2% το 2019, 
για ό,τι και αν σηµαίνει αυτό για το πλαί-
σιο της µεταµνηµονιακής ενισχυµένης ε-
ποπτείας, όπου οι δανειστές θα µπορούν 
να επιβάλλουν µέτρα αλλά και να µην 

προχωρούν στην ελάφρυνση του χρέους. 
 Ως εκ τούτου τα ζητήµατα που φαίνε-

ται πως έχουν κλειδώσει είναι, οι µειώσεις 
στις συντάξεις το 2019 και στο αφορολό-
γητο το 2020, ενώ η λιτότητα δεν θα χαλα-
ρώσει τα επόµενα 4 χρόνια καθώς η Ελλά-
δα θα πρέπει να επιτυγχάνει πρωτογενή 
πλεονάσµατα 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022. 

Στο µεταξύ, το πολυαναµενόµενο σχέ-
διο της Γαλλίας και της Γερµανίας για την 
ολοκλήρωση της ζώνης του ευρώ ασκεί 
µεγαλύτερη πίεση στις τράπεζες και τις 
κυβερνήσεις για να λύσουν το πρόβλη-
µα των µη εξυπηρετούµενων δανείων. 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ο-
ποία εποπτεύει τους µεγαλύτερους δα-
νειστές στη ζώνη του ευρώ, τους ωθεί 
ήδη να πουλήσουν ή να καταργήσουν 
τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια στους ι-
σολογισµούς τους.

Ανοδικά
Η Tesco αύξησε τις like-for-like 
πωλήσεις της κατά 1,8% στο πρώτο 
τρίµηνο του οικονοµικού της έτους, 
σηµειώνοντας έτσι το δέκατο διαδοχικό 
τρίµηνο ανάπτυξης. Για τις 13 
εβδοµάδες έως τα τέλη Μαΐου, οι Like-
for-like πωλήσεις σε Ηνωµένο Βασίλειο 
και Ιρλανδία βελτιώθηκαν κατά 3,5%. 
Οι συνολικές πωλήσεις του οµίλου σε 
τρέχουσες τιµές αυξήθηκαν κατά 1,8%.

Παγκρήτια
Τη νέα εταιρική ταυτότητα παρουσίασε η 
Παγκρήτια, µε βασικό στοιχείο τη σπείρα, 
ένα σύµβολο εµπνευσµένο από το 
Μινωϊκό Πολιτισµό που ταυτίζεται µε τις 
αρχές και τις αξίες της. Οι τρεις 
συνεχόµενες σπείρες, στα χρώµατα της 
γης του Μίνωα, καταγράφουν τη διαρκή 
κίνηση και η υπογράµµισή τους αντανακλά 
την αποφασιστικότητα της τράπεζας να 
στηρίξει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης.

Το Σκοπιανό πέρασε, 
το χρέος παρέμεινε 

 Λιτότητας συνέχεια και μέτρα βλέπει η Citi
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 0,9900 25,32 %

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙ∆. ΓΡΑΦ. & ΣΠΙΤΙΟΥ 0,0485 19,75 %

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.  0,4020 19,64 %

CPI Α.Ε.  0,2680 11,67%

DIVERSA ΕΜΠ. ΒΙΟΤ.ΕΙΣ..ΤΕΧΝ.ΠΑΡ.ΥΠ. ΑΕ 0,3300 10,00 %

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 0,2100  -18,29 %

ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.  0,1280 - 17,42 %

FORTHNET Α.Ε.  0,2460 - 15,75 %

ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛ. ΕΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.  1,4800 - 9,76 %

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.  0,1260 - 9,35 %

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 24.540,18 -0,48%
 NASDAQ Comp 7.757,63  -0,31%
Ζώνη Ευρώ DJ.STOXX-50 3.403,37 -1,05%
Λονδίνο FTSE 100 7.556,44 -0,93%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.511,91 -1,44%
Παρίσι CAC-40 5.316,01 -1,05%
Ζυρίχη SMI 8.459,93 -1,14%
Τόκιο NIKKEI-225 22.693,04 0,61%

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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Συμφωνητικά μίσθωσης αγρών, 
αριθμός ΑΤΑΚ και δηλώσεις ΟΣΔΕ

Η 
υποχρεωτική αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ [Αριθ-
µός Ταυτότητας  Ακινήτου - Είναι ένας µο-
ναδικός για κάθε ακίνητο] στις δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε είναι αναγκαία για να καταγραφούν 

οι πραγµατικά καλλιεργούµενες εκτάσεις.. Η αναγκαι-
ότητα της χρήσης του ΑΤΑΚ προέκυψε µετά και από 
την σύσταση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοί-

κησης προς το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ και την Ανεξάρτητη Αρχή 
∆ηµοσίων Εσόδων, προς αποφυ-
γή χρήσης πλαστών µισθωτηρί-
ων και κατ’ επέκταση περιπτώσε-
ων απάτης σε βάρος του Ελλη-
νικού ∆ηµοσίου. Αφορµή απο-
τέλεσαν τα ευρήµατα ελέγχων 
τόσο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και 
άλλων υπηρεσιών όπου διαπι-
στώθηκε η χρήση πλαστών/πα-
ράτυπων µισθωτηρίων και παρα-
στατικών χρήσης αγροτεµαχίων.  

Α. ∆εδοµένου ότι ξεκίνησε η καλ-
λιεργητική περίοδος 2017-2018 
(χειµερινά σιτηρά κλπ) ενηµε-
ρώνονται οι παραγωγοί που υ-
πέβαλαν ενιαία αίτηση ενίσχυ-
σης έτους 2018 (υποβολή έως 
15/5/2018) µε µισθωµένα αγρο-
τεµάχια, ότι τα νέα ενοικιαστήρια 
πρέπει να έχουν τη µορφή συ-

γκεκριµένου υποδείγµατος και µέσω αυτών να προ-
κύπτει ότι είναι στη διάθεση του γεωργού στις 31 Μα-
ΐου 2018. Η αναγραφή του Α.Τ.Α.Κ. του αγροτεµαχί-
ου του ιδιοκτήτη, είναι υποχρεωτική [∆όθηκε παρά-
ταση έως την υποβολή της επόµενης δήλωσης ΟΣ∆Ε].

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ για τα αγροτεµάχια που µετέχουν 
στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» 
και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλι-

µατικά Μέτρα» του Π.Α.Α. 2014-
2020 και είναι ενταγµένα στις 
σχετικές αποφάσεις ένταξης του 
ΥΠΑΑΤ, για την τήρηση των δε-

σµεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας πρέπει να 
βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθόλη τη δι-
άρκεια του έτους δέσµευσης. Ως εκ τούτου, οι ηµερο-
µηνίες των ενοικιαστηρίων που αφορούν το έτος αιτή-
σεων/δεσµεύσεων 2018, πρέπει να καλύπτουν τουλά-
χιστον το τρέχον έτος, σε συνέχεια του προηγούµενου 
ενοικιαστηρίου για το έτος αιτήσεων/δέσµευσης 2017.

Β. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ε-
νωσιακών καθεστώτων στήριξης που καλύπτονται α-
πό το ΟΣ∆Ε χορηγούνται εφόσον επαληθεύονται οι ό-
ροι επιλεξιµότητας ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελε-
σµατική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
του προϋπολογισµού της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ένας 
από τους σκοπούς του Οργανισµού Πληρωµών είναι 
η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος 
των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυ-
χόν χρηµατικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί 
παρανόµως ή αχρεωστήτως. Σύµφωνα µε το άρθρο 40 
παράγραφος 3 της υπ’ αριθ. 104/7056/21.01.2015 
(ΦΕΚ 147 Β΄2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικές 
επιλογές, διοικητικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµο-
γής των άµεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.
(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν.(ΕΕ) 1306/2013», τα αγρο-
τεµάχια που δηλώνουν οι γεωργοί στην Ενιαία Αίτη-
ση Ενίσχυσης πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του 
γεωργού την 31η Μαΐου του ηµερολογιακού έτους υ-

ποβολής της ενιαίας αίτησης. Η ανωτέρω διάταξη α-
ποτελεί βασικό όρο επιλεξιµότητας των αγροτεµαχί-
ων που δηλώνονται κατ’ έτος στο ολοκληρωµένο σύ-
στηµα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣ∆Ε) και ο έλεγχος 
για την επαλήθευση του χρόνου κατά τον οποίο βρί-
σκονται στη διάθεση του γεωργού, εξασφαλίζει την α-
διαµφισβήτητη ορθότητα και νοµιµότητα των πληρω-
µών. Προκειµένου να τεκµηριώσουν τον εν λόγω όρο 
επιλεξιµότητας, οι γεωργοί εκτός από την ψηφιακή α-
πεικόνιση των αγροτεµαχίων στο χαρτογραφικό υπό-
βαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΣΑΑ - Σύστηµα Αναγνώρισης Α-
γροτεµαχίων) που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης τους, επισυνάπτουν στην 
ενιαία αίτηση που υποβάλλουν τα σχετικά νοµιµοποι-
ητικά δικαιολογητικά νοµής και κατοχής των δηλού-
µενων αγροτεµαχίων, τα οποία συµπληρώνουν τον η-
λεκτρονικό φάκελό τους

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ της χρήσης του ΑΤΑΚ,  προέκυψε µε-
τά και από τη σύσταση του Γενικού Επιθεωρητή ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης προς το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 
το ΥΠΟΙΚ ώστε να µεριµνήσουν να περιλαµβάνονται 
στα συµφωνητικά αγροµίσθωσης όλα τα στοιχεία των 
αγροτεµαχίων για να µπορούν να διασταυρώνονται 
ηλεκτρονικά µε τα στοιχεία περιουσιακής κατάστα-
σης του ιδιοκτήτη-µισθωτή, προς αποφυγή πλαστών 
µισθωτηρίων και κατ’ επέκταση περιπτώσεων απάτης 
σε βάρος του ∆ηµοσίου. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης, 
αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ του πρώτου ιδιοκτήτη και επι-
συνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απο-
δεικνύουν την πράξη υπεκµίσθωσης. Η αναγραφή 
του Α.Τ.ΑΚ του ιδιοκτήτη εξαιρείται στις περιπτώσεις 
εκτάσεων του ελληνικού δηµοσίου (εποικιστικές ε-
κτάσεις): που παραχωρήθηκαν σε φορείς της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης για εξυπηρέτηση της τοπικής κτη-
νοτροφίας (βοσκότοποι), που διαχειρίζονται από ∆η-
µόσιες Υπηρεσίες και παραχωρήθηκε η χρήση τους 
για καλλιέργεια…..» (Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ της 
06.03.2018) [Περισσότερα στο Φορολογικό και Λογι-
στικό Σύµβουλο του αγρότη, κεφ. 12.2.10]

Ενοικιαστήρια
Τα µισθωµένα αγροτεµά-
χια πρέπει να είναι στη 
διάθεση του γεωργού 
στις 31 Μαΐου 2018

Κατοχή γης
Εκτός από ψηφιακή απει-

κόνιση χωραφιών στο 
ΣΑΑ υποβάλλονται και 
δικαιολογητικά νοµής

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)

Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος και οι συνδεδεµένες
Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος είναι 

συνδεδεµένη. Καλό είναι να το χωνέψουν αυτό 
όλοι. Επίσης, καλό είναι να χωνέψουν ότι 

στη φορολόγηση του 2017, συµπεριλαµβάνονται 
και οι επιδοτήσεις που αφορούν το 2017 και 

πληρώθηκαν εντός του 2018, όπως προβλέπει 
ο νόµος. Συγνώµη που σας χαλάω την 

είσπραξη κάποιων επιδοµάτων.

Μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσµία 
υποβολής φορολογικών δηλώσεων
Η προθεσµία υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων τελειώνει στις 30 Ιουνίου 2018. Θα 
δοθεί παράταση διότι το σύστηµα υποδοχής 
καθηµερινά δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα 
στους λογιστές και παίζει µε τα νεύρα τους. Αν 
πάλι δεν δώσουν παράταση, το πρόβληµα είναι 
των φορολογουµένων, αφού θα επιβαρυνθούν 
µε το πρόστιµο της εκπρόθεσµης υποβολής.





Μαύρη διακίνηση, ευκαιριακό εµπόριο, κατα-
κερµατισµένα δίκτυα που αδυνατούν να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις του λιανεµπορίου, 
λάθη στον προγραµµατισµό της καλλιέργειας 
κι εγκατάλειψη παραδοσιακών αγορών, συνε-
πεία του εφησυχασµού που εξέθρεψε η ευκο-
λία διάθεσης του προϊόντος στην, προ εµπάρ-
γκο, ρωσική αγορά, είναι οι παράγοντες, που 
κρατούν και φέτος τις τιµές στα ροδάκινα στα 
30 λεπτά το κιλό και στα νεκταρίνια στα 45 λε-
πτά το κιλό, προκαλώντας προβληµατισµό και 
απογοήτευση στους παραγωγούς.

«Πολλοί ψάχνουν να νοικιάσουν τις φυτείες 
τους ή ακόµη και να πάνε σε πιο εύκολες καλ-
λιέργειες στοχεύοντας µόνο στην επιδότηση, 
ενώ, ήδη, σε πολλά χωράφια οι καλλιεργητι-
κές φροντίδες έχουν ατονήσει, γιατί οι παραγω-
γοί δεν βγαίνουν οικονοµικά», ανέφερε στην 
Agrenda ο ροδακινοπαραγωγός από τη Ξεχα-
σµένη Ηµαθίας, Μάκης Χατζόπουλος.

Ο συνοµιλητής µας παραδέχεται πως «ζήτηση 
υπάρχει, στα ψυγεία δεν µένει τίποτα», αλλά, ό-

πως τονίζει, «οι τιµές ενώ ξεκίνησαν καλούτσικα, 
έχει µια εβδοµάδα τώρα που έκαναν κοιλιά και 
κινούνται στα περσινά επίπεδα για το ροδάκινο 
και λίγο καλύτερα από πέρυσι στο νεκταρίνι».

Πρακτικά αυτό µεταφράζεται, σύµφωνα µε 
τον Γιώργο Γκαλαβό, επίσης παραγωγό από 
την Κουλούρα Ηµαθίας, πως για το ροδάκινο 
ποικιλίας Royal Glory (σ. σ. το χνουδωτό), που 
συγκοµίζεται αυτή την περίοδο, η τιµή κυµαί-
νεται από 25 έως 35 λεπτά το κιλό, και στο νε-

κταρίνι µεταξύ 40-50 λεπτά το κιλό, ανάλογα 
και στις δύο περιπτώσεις, την ποιότητα.

«Είµαστε περίπου 10 λεπτά το κιλό πιο πά-
νω σε σχέση µε πέρυσι, αλλά η συγκοµιδή έχει 
ακόµα δρόµο να διανύσει», µας είπε ο κ. Γκα-
λαβός και εξήγησε πως χαµηλά στον κάµπο 
µε την ολοκλήρωση του µαζέµατος των χνου-
δωτών, στο τέλος του µήνα, θα έχει συγκοµι-
στεί σχεδόν 50%-60% της παραγωγής, ενώ σε 
πιο όψιµες περιοχές, όπως η Αριδαία κι ο Βελ-

βεντός, οι αγρότες είναι στις πρώτες µέρες που 
µπήκαν στις φυτείες.

Κλειδί τα µεγάλα σχήµατα
Το πρόβληµα µε την εµπορική πολιτική στο 

ροδάκινο, που επανέρχεται επιτακτικά στο προ-
σκήνιο κάθε χρόνο τέτοια εποχή, αναδείχθη-
κε σε όλες του τις διαστάσεις και στη συζήτη-
ση στρογγυλής τράπεζας, που διοργανώθηκε 
στο πλαίσιο του φετινού τρίτου Φεστιβάλ Ροδά-
κινου, το τριήµερο 15-17 Ιουνίου, στη Βέροια, 
µε τους συντελεστές του κλάδου να αποφαίνο-
νται πως το «κλειδί» βρίσκεται στα µεγαλύτερα 
σχήµατα για τη διαµόρφωση ενιαίας φωνής ε-
µπορικά και παραγωγικά, αλλά και στην επι-
στροφή της στόχευσης στις ώριµες αγορές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Βαλκάνια και επι-
κουρικά στις χώρες του Κόλπου.

Στα µεγαλύτερα σχήµατα για τη 
διαµόρφωση ενιαίας φωνής εµπορικά και 

παραγωγικά βρίσκεται το «κλειδί» της 
πολιτικής για τη διακίνηση του επιτραπέζιου 

ροδάκινου, σύµφωνα µε τους συντελεστές 
του κλάδου, που βρέθηκαν στο τρίτο 

Φεστιβάλ Ροδάκινου, το τριήµερο 15-17 
Ιουνίου, στη Βέροια.

Ενοικιάζονται φάρμες
στον επόμενο τόνο το ροδάκινο φεύγει 
Τιμή πιάνουν μόνο Ισπανία και ΗΠΑ που δουλεύουν με 4-5 τεράστιες επιχειρήσεις

Σε δύσκολη θέση βρέθηκε ο Αντώνογλου ως εκπρόσωπος του υπουργείου στη Βέροια  

Ο Χαβιέ Μπασόλς (αριστερά) πρόεδρος 
Αγροδιατροφικών Συνεταιρισµών Ισπανίας 
(Cooperativas Agro-Alimentarias de 
España) µίλησε για τη δοµή και εξέλιξη της 
παραγωγής ροδάκινου και νεκταρινιού στη 
χώρα του.
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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«Έχουµε µείνει στην εποχή που 
φορτώναµε βαγόνια για το Μόναχο»

Μεγάλο µειονέκτηµα για τον κλάδο αποτελεί, κατά τον πρόεδρο 
της ΚΑΘ ΑΕ, η απουσία στρατηγικής διαχείρισης του προϊόντος µε-
τά τη συγκοµιδή. «Η αγορά διαµορφώνεται κάθε µέρα. Πριν από 
20 χρόνια τα ροδάκινα έφευγαν µε τα βαγόνια στην κεντρική α-
γορά του Μονάχου κι από εκεί διοχετεύονταν σε όλη την Ευρώπη. 
Αυτό έχει αλλάξει πλέον. Το παιχνίδι έχει περάσει στα χέρια ενός 
µικρού αριθµού λιανεµπορικών αλυσίδων, οι οποίες υπογράφουν 
συµβόλαια παραγωγής, ενώ εµείς σε µεγάλο βαθµό έχουµε παρα-
µείνει ακόµη εκεί», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ σηµείωσε την α-
νάγκη να επιλεγούν κι άλλες υπερπρώιµες, αλλά και πολύ όψιµες 
ποικιλίες και «αντί για 4 µήνες το χρόνο που πουλάµε ροδάκινα, 
να πάµε στους επτά µήνες, όπως κάνουν οι Ισπανοί». 

Ένας άλλος τοµέας στον οποίο έχουµε µείνει πίσω, κατά τον κ. 
Χαµπίδη, είναι τα logistics, τα οποία µπορούν να εξασφαλίσουν 
µεγάλους όγκους και πλούσια γκάµα προϊόντων, φθηνά µεταφο-
ρικά, αυστηρές πιστοποιήσεις και µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία.

«Όσο είµαστε κατακερµατισµένοι δεν υπάρχει περίπτωση να κά-
νουµε διείσδυση µε αξιώσεις σε µεγάλες αγορές, είτε είναι υφιστά-
µενες, είτε νέες», εκτίµησε κι ο πρόεδρος της κοινοπραξίας οµάδων 
παραγωγών Ηµαθίας, Χρήστος Γιαννακάκης κι αφού θύµισε ότι 
στην Ελλάδα έχουµε πάνω από 130 επιχειρήσεις που ασχολούνται 
µε την εµπορία επιτραπέζιου ροδάκινου, ζήτησε να προχωρήσουµε 
στο «στήσιµο» µεγαλύτερων σχηµάτων, αµιγώς συνεταιριστικών ή 
και µεικτών µε τον ιδιωτικό τοµέα, µιµούµενοι Ισπανία και ΗΠΑ ό-
που η διακίνηση γίνεται µε 4-5 γιγάντια επιχειρηµατικά σχήµατα.

Μικρότερο των προσδοκιών 
το άνοιγµα στον Αραβικό κόλπο

Κοινή διαπίστωση των οµιλητών ήταν επίσης ότι το εµπορικό ά-
νοιγµα που επιχειρήθηκε σε νέες αγορές του Αραβικού Κόλπου, 
δεν έφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, χωρίς αυτό να σηµαίνει, 
ωστόσο, πως η προσπάθεια πρέπει να εγκαταλειφθεί.

«Καταθέσαµε, από το 2015, ως κοινοπραξία οµάδων παραγωγών 
ένα πρόγραµµα προώθησης προϊόντων στη Σαουδική Αραβία, την 
Αίγυπτο, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και το Κουβέιτ, όµως διαπι-
στώσαµε ότι δεν είναι εύκολο να διεισδύσουµε» τόνισε ο Χρήστος 
Γιαννακάκης, ενώ και ο κ. Στεργίου παραδέχθηκε ότι «αποδείχθη-
κε πως δεν µπορούµε να ποντάρουµε σε αυτές τις αγορές, ως κύ-
ριες για τα προϊόντα µας, όµως µπορούν να έχουν δευτερεύοντα 
ρόλο. Έχουµε στοιχεία που δείχνουν ότι τα επόµενα πέντε χρόνια 
η Σαουδική Αραβία θα αυξάνει την κατανάλωση ροδάκινων κατά 
4,2% ετησίως, ενώ τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα µε 4,4% ετησίως».

Ο εµπορικός διευθυντής της Novacert τέλος απέδωσε µεγάλο µέ-
ρος της ευθύνης για την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στον 
κλάδο και στον παράγοντα Ρωσία. «Την προηγούµενη δεκαετία, 
µετά από µια κοπιώδη επένδυση σε χρόνο, προσπάθεια και χρή-
µα, καταφέραµε να ανοίξουµε τη ρωσική αγορά κι η ευκολία διάθε-
σης των ροδάκινων µας κοίµισε. Το ερώτηµα µέχρι πριν πέντε χρό-
νια δεν ήταν πόσα ροδάκινα πουλάµε, αλλά πόσα ροδάκινα φορ-
τώνουµε. Αυτός ο εφησυχασµός, όµως, είχε ως συνέπεια, όταν ε-
πιβλήθηκε το εµπάργκο να γκρεµιστεί ο κόσµος µας και τότε ξαφ-
νικά αρχίσαµε να σκεφτόµαστε και να σχεδιάζουµε κάτι που θα έ-
πρεπε να έχουµε κάνει αρκετά χρόνια πριν».

Ανοικτή πληγή η μαύρη 
διακίνηση χωρίς παραστατικά

Σοβαρό πρόβληµα που χρήζει άµεσα αντιµετώπισης, 
γιατί υπονοµεύει τη βιωσιµότητα και του ελληνικού 
ροδάκινου, έχει εξελιχθεί επίσης η µαύρη διακίνηση 
προϊόντων µέσα από το χωράφι, χωρίς παραστατικά.

«Τα προϊόντα που πουλάµε κυρίως στη Ρουµανία και 
στη Βουλγαρία, έχουν αποκτήσει, µε αυτό τον τρόπο, α-
νταγωνισµό από τα ίδια µας τα προϊόντα. Μιλάµε στην 
ουσία για µια ανοικτή πληγή, διότι οι δύο χώρες είναι 
µεν οι πρώτες αγορές µας στα φρούτα γενικότερα, αλ-
λά δυστυχώς δεν µπορούµε να ανεβάσουµε τις τιµές», 
εξήγησε ο κ. Γιαννακάκης και υπογράµµισε την ανά-
γκη να χτυπηθεί στη ρίζα του το φαινόµενο.

Να αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης των βαλκανικών α-
γορών ζήτησε και ο Γιάννης Στεργίου από τη Novacert, 
σηµειώνοντας πως οι γειτονικές µας χώρες, ιδίως η Ρου-
µανία κι η Βουλγαρία, αναπτύσσονται µε γρήγορους 
ρυθµούς και έχει βελτιωθεί και το βιοτικό τους επίπε-
δο. «Έχει αλλάξει ή αλλάζει ο τρόπος διάθεσης των ο-
πωροκηπευτικών στις αγορές τους. Οι µεγάλες ευρω-
παϊκές αλυσίδες έχουν δηµιουργήσει υπεραγορές, µέ-
σω των οποίων γίνεται η διακίνηση των προϊόντων, ε-
νώ εµείς συνεχίζουµε να στοχεύουµε στο φθηνό ροδά-
κινο, το οποίο έρχονται και το παίρνουν οι Ρουµάνοι 
από το χωράφι. Όλα αυτά πρέπει να τα αλλάξουµε».

«∆εν χρειάζεται να ανακαλύψουµε την Αµερική. Αρ-
κεί να κοιτάξουµε τις αγορές που ήµασταν στο παρελ-
θόν, αλλά τις χάσαµε από λάθη και παραλείψεις δικές 

µας ή ακόµη και από ατυχείς συγκυρίες», ανέφερε ο 
Γιάννης Στεργίου, εµπορικός διευθυντής της Novacert, 
τονίζοντας πως «λόγω εγγύτητας τις αγορές αυτές µπο-
ρούµε να τις προσεγγίσουµε πιο εύκολα και προβάλ-
λοντας τα ποιοτικά συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα να 
επιχειρήσουµε να κλέψουµε µερίδια από τους αντα-
γωνιστές µας».

Επανατοποθέτηση σε παραδοσιακές 
αγορές µε όπλο την ποιότητα

Ως πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα του πού θα 
πρέπει να στραφεί ο εµπορικός προσανατολισµός του 
κλάδου εφεξής, ο κ. Στεργίου ανέφερε την περίπτω-
ση της Γερµανίας, η οποία µε το 16% του πληθυσµού 
της Ευρώπης, εισάγει κάθε χρόνο οπωροκηπευτικά 
προϊόντα αξίας 15,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περί 
τα 9,37 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε εισαγωγές φρού-
των. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα κατέχει µόλις τη 12η θέ-
ση στη λίστα των προµηθευτών της γερµανικής αγο-
ρά µε το αναιµικό µερίδιο 1,2%, ενώ την πρώτη τριά-
δα συµπληρώνουν η Ισπανία µε 21,2%, η Ολλανδία 
µε 20,9% και η Ιταλία µε 11,6%.

«Στα ροδάκινα και στα νεκταρίνια, για να καταλάβε-
τε, πέρσι η Γερµανία εισήγαγε σχεδόν 330.000 τόνους 
και από αυτές τις ποσότητες η Ελλάδα κάλυψε περίπου 
6.000 τόνους ροδάκινου, αξίας µόλις 4,6 εκατ. ευρώ κι 
άλλους 8.200 τόνους νεκταρίνια. Τίποτε δηλαδή», ανέ-
φερε ο πρόεδρος της κοινοπραξίας οµάδων παραγω-
γών Ηµαθίας, Χρήστος Γιαννακάκης. Στο ίδιο µήκος 
κύµατος ο ∆ηµήτρης Χαµπίδης, πρόεδρος της Κεντρι-
κής Αγοράς Θεσσαλονίκης, τόνισε πως «εµείς πρέπει 
να κατοχυρώσουµε την ποιότητα, να τη στηρίξουµε και 
να πάµε στη Γερµανία µε στόχο να πουλάµε 50.000 τό-
νους ροδάκινο ετησίως, αλλά να τους πουλάµε σαν Αρ-
µάνι. Αυτή πρέπει να είναι η στόχευσή µας, γιατί είναι 
επικίνδυνο να συζητάµε για ανταγωνισµό τιµών στο ε-
πίπεδο χωρών που παράγουν 2 εκατ. τόνους ροδάκινο 
ετησίως. ∆εν έχουµε εµείς τέτοιες ποσότητες να παίξου-
µε εκεί, και ούτε πρέπει να µας ενδιαφέρει».

Σαν Αρµάνι
Στόχος να κατοχυρώσουµε την ποιότητα, 

να τη στηρίξουµε και να πάµε στη Γερµανία 
και να πουλάµε 50.000 τόνους ροδάκινο 

ετησίως, αλλά να τους πουλάµε σαν Αρµάνι
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Η EuroChem θα αγοράσει τα µελλοντικά αποθέµα-
τα θειικού άλατος και ποτάσας της Ερυθραίας, στην 
Ανατολική Αφρική. Συγκεκριµένα, η ρωσική εται-
ρεία  EuroChem Group AG ανακοίνωσε πρόσφατα 
µια συµφωνία µε δεσµεύσεις υποχρεωτικής αγοράς 
για το 100% της αναµενόµενης µελλοντικής παρα-
γωγής θειικού άλατος και ποτάσας από το Colluli 
Potash Project στην Ερυθραία, στην Ανατολική Α-
φρική. Το συµβόλαιο αφορά µια δεκαετή σύµβα-
ση µε τη δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον τρία 
χρόνια και αποτελεί την πρώτη σχετική συµφωνία 
της EuroChem στην Αφρική. Η συνεργασία αυτή 
θα παρέχει στην Eurochem πρόσβαση σε µια οι-
κονοµικά ελκυστική νέα περιοχή θειικού άλατος 

και ποτάσας, η οποία βρίσκεται σε µια στρατηγική 
τοποθεσία για την προσφορά στις πιο γρήγορα α-
ναπτυσσόµενες οικονοµικά αγορές του κόσµου.

Η συµφωνία µε την EuroChem προβλέπει µια ετή-
σια απόδοση 472.000 τόνων, αλλά η Colluli Mining 
Share Co διατηρεί την επιλογή να διαθέσει ως και 
το 13% της παραγωγής σε άλλα κανάλια. Άλλες 
πληροφορίες σχετικές µε τους όρους της συµφω-
νίας δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί. Η EuroChem µπο-
ρεί να χρησιµοποιήσει ποσότητα από τη συγκεκρι-
µένη πρώτη ύλη που επεξεργάζεται στο Colluli για 
την παραγωγή σύνθετων λιπασµάτων NPK στις ε-
γκαταστάσεις της στο Βέλγιο και στη Ρωσία, ενώ 
η υπόλοιπη ποσότητα θα πουληθεί παγκοσµίως.

Πρώτη στρατηγική συμφωνία της EuroChem 
στην Ανατολική Αφρική με ορίζοντα δεκαετίας

Στα 200 εκατ. οι επενδύσεις 
της Mondelez στην Τσεχία

Από το 2014 ως σήµερα η Mondelez 
International ανακοίνωσε πως έχει 

επενδύσει 200 εκατ. δολάρια στο εργοστάσιο 
παραγωγής µπισκότων στην Οπάβα της Τσεχίας, το 
οποίο απασχολεί περί τα 1.000 άτοµα και παράγει 
Power Brands, όπως τα Oreo, belVita, Milka και 
Cadbury για την ευρωπαϊκή αγορά. Η επένδυση 
αυτή στηρίζεται στην κληρονοµία της Οπάβα στην 
παραγωγή µπισκότων και υποστηρίζει τη στρατηγική 
παγκόσµιας ανάπτυξης της εταιρείας. 

Νέα διετία για το Στέλιο Μπουτάρη
στους «Οίνους Βορείου Ελλάδος»
∆εύτερη διετία στον προεδρικό θώκο της ένωσης 
οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» για τον 
σηµερινό πρόεδρο της οργάνωσης και οινοποιό 
Στέλιο Μπουτάρη. Εκτός αυτού, η σύνθεση του νέου 
∆Σ έχει ως εξής: διευθύνων Κεχρής Στέλιος, 
αντιπρόεδρος Τσάνταλης Γιώργος, µέλη: Γαρυπίδης 
Κ., Γεροβασιλείου Μ., Στέγγου Υλ., Παπαδόπουλος Γ., 
Ιατρίδης Άγγ., ∆ήµου Μ.,Σπύρου Π., Χατζηβαρύτη Χλ.

Τριπλή διάκριση για Santo Τaste 
στα Taste Olymp Awards
Τρία βραβεία απέσπασαν τρία προϊόντα της Santo 
Taste µε βάση το Τοµατάκι Σαντορίνης ΠΟΠ στον 
διαγωνισµό Taste Olymp Awards 2018. Χρυσό 
µετάλλιο στη σάλτσα από Τοµατάκι Σαντορίνης µε 
Vinsanto, ασηµένιο το άλειµµα µε πολτό από 
Τοµατάκι Σαντορίνης ΠΟΠ, µέλι, µαστίχα και ginger 
και χάλκινο το προδόρπιο µε πολτό από Τοµατάκι 
Σαντορίνης ΠΟΠ, ελαιόλαδο, κάπαρη και θρούµπι.

Η υπερκάλυψη 4 
φορές της έκδοσης 
οµολόγων 5 δις 
ευρώ, δείχνει τα 
υψηλά  επίπεδα 
εµπιστοσύνης που 
απολαµβάνει η Bayer 
στις κεφαλαιαγορές, 
λέει ο CFO της Bayer, 
Βολφγκανγκ Νίκλ. 

«Το πρόγραµµα µε την 
Colluli Mining Share Co 

αφορά ένα από τα ελάχιστα 
κοιτάσµατα θειϊκού άλατος 

και ποτάσας παγκοσµίως τα 
οποία βρίσκονται τόσο κοντά 
σε κάποια ακτή και µπορούν 

να επεξεργαστούν άµεσα, 
µειώνοντας το χρόνο από την 

εξόρυξη στην παραγωγή» 
τόνισε ο CEO της EuroChem, 

Ντµίτρι Στρέζνεφ.

ΝΕΑ

Ακόμη πιο ενισχυμένο 
το portfolio της Βayer Ηellas

 Προς ενσωμάτωση τα προϊόντα της Μonsanto στη νέα εμπορική δομή
 Χρηματοδοτική γέφυρα κάλυψης της εξαγοράς η έκδοση ομολόγων 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ξεκινά ο µετασχηµατισµός των επιχειρηµατικών δρα-
στηριοτήτων, που άνοιξε η εξαγορά της Μonsanto 
από την Βayer. Toύτου λεχθέντος το portfolio των 
προϊόντων της Monsanto θα ενσωµατώσει στο εµπο-
ρικό της δίκτυο και η Βayer Hellas προκειµένου να 
προσφέρει στον Έλληνα αγρότη ακόµη πιο αποδο-
τικές λύσεις σε σπόρους και τεχνολογίες πολλαπλα-
σιαστικού υλικού, ψηφιακής γεωργίας και φυτο-
προστασίας. Βέβαια, όλα αυτά θα αποκτήσουν µορ-
φή  µόλις ολοκληρωθούν - στα πλαίσια των επιτα-
γών των αρχών ανταγωνισµού - οι συµφωνηµένες 
µεταβιβάσεις ορισµένων περιουσιακών στοιχείων 
της  Βayer στην BASF, κάτι που αναµένεται να συµ-
βεί µέσα στο επόµενο δίµηνο.  Αυτό ανέφερε, ο Α-
πόστολος Κλοντζάρης γενικός διευθυντής του Το-
µέα Επιστήµης Γεωργίας της Βayer Hellas την περα-
σµένη Τετάρτη, στο πλαίσιο µιας χαλαρής βραδιάς 
«εορτασµού» για το mega deal εξαγοράς από την 
Bayer τoυ αµερικανικού κολοσσού Monsanto, ένα-
ντι 66 δισ. δολαρίων που ολοκληρώθηκε στις 6 Ιου-

νίου. Έτσι, προϊόντα σπόρων και φυτοπροστασίας 
(πχ.σπόροι βαµβακιού Deltapine, σπόροι καλαµπο-
κιού Dekalb, σπόροι κηπευτικών Seminis, το ζιζανι-
οκτόνο RoundUp), τα οποία κατέχουν υψηλά µερί-
δια σε πωλήσεις και η Monsanto τα διέθετε στην Ελ-
λάδα µέσω εταιρειών-αντιπροσώπων, όπως τη Σπύ-
ρος Ανδριώτης και την Κ&Ν Ευθυµιάδης, θα πωλού-
νται πλέον µέσα από τη νέα δοµή της Bayer Hellas.

Στο µεταξύ, η Bayer εκδίδει οµόλογα τουλάχι-
στον 15 δισ. δολαρίων για την κάλυψη της χρη-
µατοδότησης της εξαγοράς της Monsanto. Ο φαρ-
µακευτικός και χηµικός κολοσσός εδώ και εβδο-
µάδες προετοιµάζει τους πιθανούς αγοραστές για 
την πώληση χρέους σε δολάριο, η οποία σύµφω-
να µε τους Financial Times έχει προσελκύσει προ-
σφορές άνω των 40 δισ. δολαρίων. Στις 19 Ιουνίου 
µέσω της θυγατρικής της εταιρείας, Bayer Capital 
Corporation B.V., Mijdrecht, Netherlands, ο οµιλος 
Bayer προχώρησε στην έκδοση οµολόγων ύψους 5 
δισ. ευρώ µε εγγυητή την Bayer AG. Η έκδοση, σε 
τέσσερις δόσεις, διαφορετικής διάρκειας, στοχεύει 
αποκλειστικά σε θεσµικούς επενδυτές, υπερκαλύ-
φθηκε πάνω από τέσσερις φορές. �©
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Επιµένει για 
ΕΒΖ ο Fecker, 
όµως αδειάζει 
το ταµείο 
 «Μας έβαλαν να 
καλλιεργήσουµε, χωρίς, από 
ό,τι φαίνεται, στην 
πραγµατικότητα να µας 
θέλουν. ∆εν γνωρίζουµε 
τίποτε για το πού βαδίζει η 
εταιρεία. Ούτε φάρµακα µας 
έχουν δώσει για να κάνουµε 
φυτοπροστασία».  Η οργή κι 
η αγανάκτηση του προέδρου 
του Συλλόγου 
Τευτλοπαραγωγών 
Κεντρικής Μακεδονίας 
Αθανάσιου Πίππα ξεχειλίζει 
για τα όσα εκτυλίσσονται τις 
τελευταίες εβδοµάδες στην 
Ελληνική Βιοµηχανία 
Ζάχαρης και τον εµπαιγµό 
που υφίστανται οι 
παραγωγοί.
Εν τω µεταξύ, µέσα στην 
εβδοµάδα υπήρξε 
πρωτοβουλία από το 
γραφείο του Αλέξη Χαρίτση 
να γίνει µια συνάντηση την 
ερχόµενη εβδοµάδα στην 
Αθήνα µε τους 
εκπροσώπους των 
εργαζοµένων. Οι τελευταίοι, 
στην ανοικτή πρόσκληση 
του διευθύνοντος 
συµβούλου της Innovation 
Brain για συνάντηση, 
απάντησαν αρνητικά, 
θεωρώντας πως δεν 
νοµιµοποιείται, από τη 
στιγµή που δεν έχει 
αναδειχθεί στρατηγικός 
επενδυτής, να µιλά ως να 
είναι τέτοιος. «Εµείς 
ζητούµε συνάντηση µε την 
πολιτική ηγεσία, τώρα γιατί 
θεώρησε ο διευθύνων 
σύµβουλος του Innovation 
Brain Lucas Fecker πως 
πρέπει να µας δώσει 
εξηγήσεις, δεν το 
καταλάβαµε», ανέφερε στην 
Agrenda πηγή στις τάξεις 
των σωµατείων 
εργαζοµένων.
Μέσα σε αυτό το κλίµα, που, 
λόγω και των πρόσφατων 
πυκνών πολιτικών 
εξελίξεων, έχει κι οσµή 
πρόωρων εκλογών, µοιάζει 
δύσκολο πλέον να 
προχωρήσει η κυβέρνηση σε 
πώληση της ΕΒΖ σε 
επενδυτή, χωρίς να 
ακολουθήσει διαγωνιστική 
διαδικασία. 

Η Alibaba ξεκινά ένα γεωργικό πρό-
γραµµα τεχνητής νοηµοσύνης που 
θέλει τα γουρούνια να τρέχουν 200 
χλµ, αντί να ζυγίζουν 200 κιλά, βοη-
θώντας κατ’ επέκταση στην παραγω-
γή πιο υγεινών και θρεπτικών κτη-
νοτροφικών προϊόντων. «Θέλουµε 
να πουλήσουµε ένα γουρούνι που 
έχει τρέξει 200 χλµ αντί για ένα γου-
ρούνι που ζυγίζει 200 κιλά», ανα-
φέρει ο Χου Ξιαοµινγκ, πρόεδρος 
της Alibaba Cloud, θυγατρικής του 
κινεζικού κολοσσού στο διαδικτυα-
κό εµπόριο, Alibaba Group.

Στο Συνέδριο Υπολογιστικής 2018: 
Σύνοδος Κορυφής Σαγκάης στις 7 

Ιουνίου, η εταιρεία παρουσίασε ε-
πίσηµα το ET Agricultural Brain, έ-
να πρόγραµµα που αναµένεται ό-
τι θα πετύχει µια σε βάθος «µίξη» 
της τεχνητής νοηµοσύνης. Συγκε-
κριµένα, κάθε γουρούνι θα έχει έ-
να ηλεκτρονικό βραχιολάκι, στο ο-
ποίο θα αναγράφονται τα χαρακτη-
ριστικά της φυλής του, η ηλικία του, 
το βάρος του, η ποσότητα και το εί-
δος τροφής που έχει καταναλώσει, 
η συχνότητα άσκησης καθώς και το 
ιστορικό ασθενειών του από τη γέν-
να. Επιπλέον, οι κτηνοτροφικές µο-
νάδες θα είναι εξοπλισµένες µε κά-
µερες που θα καταγράφουν τα ζώα.

Σε τριπλασιασµό του µεριδίου α-
γοράς στην κατηγορία του για-
ουρτιού, µέσα στην επόµενη τρι-
ετία, στοχεύει η Μεβγάλ, επενδύ-
οντας στο «βαρύ χαρτί» της, του ο-
ποίου οι πωλήσεις εντός Ελλάδας 
αντιπροσωπεύουν το 45% του συ-
νολικού της τζίρου. Σύµφωνα µε 
την αντιπρόεδρο και διευθύνουσα 
της βορειοελλαδικής γαλακτοβι-
οµηχανίας Μαίρη Χατζάκου, το ε-
πενδυτικό πρόγραµµα της τριετί-
ας 2019-2021 θα γίνει βάσει των 
αναγκών που προκύπτουν, ωστό-
σο εκτιµάται άνω των 5 εκατ. ευρώ. 

Η ίδια διευκρίνισε ότι στην ιτα-
λική αγορά η Μεβγάλ στο γιαούρ-
τι έχει µερίδιο 5%, στην αυστρια-
κή 86% και στη νορβηγική 90% 
στα προϊόντα µε ιδιωτική ετικέ-
τα. Η επένδυση στο τµήµα παρα-
γωγής γιαουρτιούς που ολοκλή-
ρωσε πρόσφατα η Μεβγάλ, ήταν 
ύψους 5,3 εκατ. ευρώ και αύξη-
σε τη δυναµικότητά της 30%-40%. 

Τεχνητή νοημοσύνη από 
Alibaba γυμνάζει χοίρους

Επενδύσεις 
στο γιαούρτι
ετοιμάζει
η Μεβγάλ

Στον όµιλο Andromeda οι εταιρείες Νηρέας και Σελόντα

Μέχρι το τέλος του 2018 πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί η 
πολυαναµενόµενη εξαγορά των εταιρειών ιχθυοκαλλιεργειών Νηρεύς και 
Σελόντα από τον όµιλο Αndromeda, το fund Amerra και την επενδυτική 
εταιρεία Mubadala. Μάλιστα, στις 20 Ιουνίου οι αγοραστές και οι τράπεζες 
υπέγραψαν τη συµφωνία εξαγοράς, η οποία πρέπει να λάβει την έγκριση από 
την Επιτροπή Ανταγωνισµού και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η συµφωνία 
αφορά την πώληση του 74,34% της Νηρεύς και του 79,62% της Σελόντα.

Στόχος της Μεβγάλ είναι την 
επόµενη τριετία να επιτευχθεί 
ο τριπλασιασµός του µεριδίου 

αγοράς στη συγκεκριµένη 
κατηγορία εντός των 

ελληνικών συνόρων, όπου 
σήµερα ανέρχεται στο 2,8%.

O Senior Managing 
Director & Senior Bayer 
Representative, Dr. joão 
Barroca (αριστερά) και ο 
Γενικός ∆ιευθυντής    
του Τοµέα Επιστήµης 
Γεωργίας της Bayer Ηellas
Απόστολος Κλοντζάρης. 

74,34% 10
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

79,62% 1
ΕΥΡΩ
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Τρέχει η ρύθμιση 120 δόσεων

Κούρεμα 50% 
και για χρέη άνω 
των 50.000 ευρώ 

 Ίδια κριτήρια και για οφειλές έως 125.000 ευρώ
 Και βεβαιωμένες υποχρεώσεις ως 31/12/2017

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ευκαιρία ένταξης στη ρύθµιση των 120 
δόσεων -στο πλαίσιο του εξωδικαστικού 
συµβιβασµού- και των οφειλών προς α-
σφαλιστικά ταµεία (και του πρώην ΟΓΑ) 
και την εφορία, οι οποίες ξεπερνούν τα 
50.000 ευρώ και είναι βεβαιωµένες έ-
ως και την 31η ∆εκεµβρίου 2017, δίνει 
υπουργική απόφαση της υφυπουργού 
Οικονοµικών Αικατερίνης Παπανάτσιου.

Επιπλέον, δίνεται τώρα η δυνατότητα 
να ρυθµίζονται οφειλές ανεξαρτήτως του 
ύψους αυτών αντί του ορίου των 50.000 
ευρώ, που ίσχυε έως σήµερα. Ιδιαίτερα 
για οφειλές έως 125.000 ευρώ χορη-
γούνται ρυθµίσεις µε τα ίδια ακριβώς 
κριτήρια, που ισχύουν ήδη για οφειλές 
έως 50.000 ευρώ και µε την ίδια απλο-
ποιηµένη διαδικασία. Επίσης στη ρύθµι-
ση υπάγονται πλέον οφειλές, που είχαν 
βεβαιωθεί έως και την 31η ∆εκεµβρίου 
2017, αντί της 31ης ∆εκεµβρίου 2016.

Ειδικότερα, µε την απόφαση:
 Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ί-

σχυαν µέχρι σήµερα για τη ρύθµιση ο-
φειλών ύψους έως 50.000 ευρώ επε-
κτείνονται και για ρύθµιση οφειλών έ-
ως 125.000 ευρώ (για φυσικά πρόσωπα 

χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοα-
πασχολούµενους, δικηγόρους, αγρότες).

 Καθορίζονται οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις για ρύθµιση οφειλών και άνω 
των 125.000 ευρώ (για φυσικά πρόσωπα 
χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοα-
πασχολούµενους, δικηγόρους, αγρότες).

 Επεκτείνεται για όλους (φυσικά πρό-
σωπα µε πτωχευτική ικανότητα π.χ. εµπό-
ρους, νοµικά πρόσωπα, φυσικά πρόσω-
πα χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυ-
τοαπασχολούµενους, δικηγόρους, αγρό-
τες) η δυνατότητα ρύθµισης και για τις 
οφειλές που γεννήθηκαν έως και την 
31-12-2017 αντί της 31-12-2016 που ί-
σχυε µέχρι σήµερα.

Τα ευεργετήµατα για όσους οφειλέτες 
ενταχθούν στη ρύθµιση έχουν ως εξής:

 Η οφειλή µπορεί να αποπληρωθεί 
σε έως και 120 δόσεις.

 ∆ιαγράφονται οι προσαυξήσεις και 
οι τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής έως 
και 85%.

 ∆εν υπολογίζονται περαιτέρω τό-
κοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης κα-
ταβολής.

 Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτι-
κό ασφαλιστικής ενηµερότητας.

 Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών 
µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή 
ακινήτων του οφειλέτη.

Πώς δουλεύει η ρύθµιση
Το ΚΕΑΟ θα προχωρά στη διαγραφή 

του 85% των τόκων, προστίµων και προ-
σαυξήσεων, που βαρύνουν την οφειλή 
και η λύση ρύθµισης που θα προτείνε-
ται θα έχει και «κούρεµα» από τη βασι-
κή οφειλή (κεφάλαιο) µέχρι και το 50%.

Το «κούρεµα» του χρέους θα είναι συ-
νάρτηση πολλών παραγόντων, όπως η 
βιωσιµότητα της επιχείρησης, τα εχέγ-
γυα που διασφαλίζουν την οφειλή (α-
κίνητα, µετρητά, καταθέσεις), αλλά και 
η ικανότητα αποπληρωµής δόσεων και 
τρεχουσών εισφορών.

Οι ρυθµίσεις αυτές (για ποσά άνω των 
125.000 ευρώ) θα είναι εξατοµικευµένες 
και εκτός εξωδικαστικού µηχανισµού. Οι 
δόσεις θα καθορίζονται όµως µε βάση 
καθαρά οικονοµικά στοιχεία και µπορεί 
να φτάνουν τις 120.

Τροποποιητικές χωρίς 
πρόστιµο για βεβαιώσεις
που άργησαν από ΟΠΕΚΕΠΕ
∆εν επιβάλλονται πρόστιµα και τόκοι για τις τροποποιητικές 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται από 
όσους λαµβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις, εφόσον οι σχετικές 
βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερηµένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
και εκ του λόγου αυτού δεν ήταν δυνατή η υποβολή 
εµπρόθεσµης δήλωσης για το εισόδηµα αυτό, σύµφωνα µε 
την ΠΟΛ.1068/2018.
Οι δηλώσεις αυτές  υποβάλλονται χειρόγραφα µέχρι το 
τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση 
και η καταβολή του φόρου γίνεται όπως και των λοιπών 
δηλώσεων µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 31η 
∆εκεµβρίου εκάστου φορολογικού έτους.
Επιπλέον, σηµειώνεται στην εν λόγω εγκύκλιο ότι όλες οι 
κατηγορίες των εισοδηµατικών αγροτικών επιδοτήσεων/
ενισχύσεων, κατά το µέρος που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά 
τον προσδιορισµό του κέρδους από ατοµική αγροτική 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, συµπληρώνονται από τον 
φορολογούµενο στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1.

Φόρος 
για κέρδη 
από αγροτική
δραστηριότητα
Τα κέρδη από ατοµική αγροτική 
δραστηριότητα φορολογούνται 
αυτοτελώς µε την κλίµακα των 
µισθωτών, χωρίς, δηλαδή, τα 
εισοδήµατα αυτά να αθροίζονται 
µε τυχόν εισοδήµατα από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και 
από µισθούς και συντάξεις. Τα 
παραπάνω διευκρινίζει το νέο 
φορολογικό εγχειρίδιο που 
δηµοσίευσε η Ανεξάρτητη Αρχή 
∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).
Επιπλέον το έγγραφο αναφέρει 
ότι o φόρος που προκύπτει για το 
εισόδηµα από ατοµική αγροτική 
επιχείρηση µειώνεται κατά το 
ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 
16 του ν. 4172/2013. Η µείωση 
του φόρου εφαρµόζεται µόνο για 
τους κατ’ επάγγελµα αγρότες, 
όπως αυτοί ορίζονται στην κείµενη 
νοµοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 
50% του εισοδήµατός τους 
προέρχεται από αγροτική 
δραστηριότητα.
 «Στο συνολικό εισόδηµα του 
προηγούµενου εδαφίου δεν 
περιλαµβάνονται η κύρια σύνταξη 
από ΟΓΑ, οι αµοιβές από παροχή 
εργασίας µε εργόσηµο, οι αµοιβές 
εργαζοµένων που υπάγονται στην 
ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, 
συσκευαστήρια και σε συναφείς 
χώρους, για έως εκατόν πενήντα 
(150) ηµεροµίσθια ανά έτος, 
καθώς και οι αµοιβές µελών 
αγροτικών ή/και γυναικείων 
συνεταιρισµών, που 
απασχολούνται περιστασιακά και 
υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ. 
Σηµειώνεται ότι ο χαρακτηρισµός 
του κατ’ επάγγελµα αγρότη 
προκύπτει από επίσηµη 
ταυτοποίηση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων (αριθ. ΠΟΛ 
1068/2018 Απόφαση του 
∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε)», αναφέρει 
η ΑΑ∆Ε.
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ΕΩΣ

50.000
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31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017

31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ

125.000
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στους τοµείς που είναι δεκτικοί σε αλλαγές και α-
ναδιάρθρωση θα πρέπει να εστιάσει η στρατηγική 
εξωστρέφειας του κλάδου τροφίµων και ποτών, 
µε έµφαση στα 4 προϊόντα αιχµής της Ελλάδας, 
ήτοι τα «παραδοσιακά» ελαιόλαδα και φρούτα, 
και τα «ανερχόµενα» κρασί και γαλακτοκοµικά 
που απευθύνονται σε αναπτυγµένες αγορές και 
ξεχωρίζουν µε όρους ΠΟΠ. Αυτό καταδεικνύει η 
νέα µελέτη της ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυ-
σης της Εθνικής Τράπεζας για τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις τροφίµων, σύµφωνα µε την οποία 
οι πολιτικές βελτίωσης που θα µπορούσαν να ε-
νισχύσουν τις ελληνικές εξαγωγές κατά 0,5 δισ. 
ευρώ ετησίως, θα ήταν χρήσιµο να εντοπιστούν 

στους τοµείς που οι επιχειρήσεις είναι εξαγωγικές:
 Στο ελαιόλαδο, οι απαιτούµενες αλλαγές α-

ναβάθµισης αφορούν κυρίως τον περιορισµό των 
εξαγωγών σε χύµα µορφή, οι οποίες καλύπτουν 
το 44% των πωλήσεων του κλάδου. 

 Στο κρασί, προτεραιότητα είναι οι συνενώσεις 
για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας.

 Στα γαλακτοκοµικά προτεραιότητα είναι οι συ-
νεργασίες για αναβάθµιση του δικτύου διανοµής.

 Στα φρούτα και λαχανικά, πέρα από ριζική ε-
παναχάραξη στρατηγικής του προϊόντος, µε πρό-
τυπο το Ιταλικό-Ισπανικό µοντέλο, χρειάζονται 
σηµαντικές επενδύσεις για βελτίωση τεχνολογί-
ας παραγωγής, κυρίως µε στόχο τον περιορισµό 
της εποχικότητας και επέκταση δικτύου διανοµής 
µε εστίαση στις αγορές της ∆υτικής ΕΕ.

Σύµφωνα µε τη µελέτη, σηµαντικότερο εξαγω-

γικό προϊόν της ελληνικής βιοµηχανίας τροφί-
µων είναι τα φρούτα και λαχανικά, καλύπτοντας 
σχεδόν το 40% των εξαγωγών του κλάδου (ένα-
ντι 18% σε όρους παραγωγής). Ωστόσο, την υψη-
λότερη αύξηση εξαγωγών κατά την τελευταία δε-
καετία πέτυχαν τα γαλακτοκοµικά (καλύπτοντας 
12% των εξαγωγών τροφίµων την τελευταία διε-
τία, έναντι 8% προ κρίσης), και το ελαιόλαδο (κα-
λύπτοντας 10%, έναντι 8% προ κρίσης).

Παρά την αύξηση εξαγωγών τροφίµων σε σχέ-
ση µε τα προ κρίσης επίπεδα, το µερίδιο αγοράς 
της Ελλάδας σηµείωσε µικρή πτώση στην Ευρώπη 
(στο 1% το 2017 από1,2% το 2009) αλλά και στον 
κόσµο (πτώση 16% στο 0,5% το 2017 από 0,6% το 
2009). Σηµαντικότερη απώλεια στα φρούτα και 
λαχανικά, µε την Ελλάδα να καλύπτει 1% των πα-
γκόσµιων εξαγωγών το 2017 από1,4% το 2009.

Εγγύηση ελαιόλαδο και φρούτα, 
σε άνοδο κρασί και γαλακτοκομικά 
Ζητούμενο παραμένει η επιστροφή υπεραξίας στον παραγωγό που... δυσκολεύεται 

Φρούτα και λαχανικά 
Σηµαντικότερο εξαγωγικό 

προϊόν της ελληνικής 
βιοµηχανίας τροφίµων είναι 

τα φρούτα και λαχανικά, 
καλύπτοντας σχεδόν το 
40% των εξαγωγών του 
κλάδου (έναντι 18% σε 

όρους παραγωγής)
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Σύνοψη (1/2)

 Ο κλάδος τροφίμων και ποτών αποδείχθηκε ανθεκτικός στη διάρκεια της κρίσης, διατηρώντας τον κύκλο εργασιών του κοντά
στα €15 δις και αυξάνοντας τη συνεισφορά του στις συνολικές πωλήσεις του επιχειρηματικού τομέα στο 7% το 2017 από 5% το
2008. Βασικό στήριγμα για τον κλάδο ήταν οι εξαγωγές, οι οποίες με αύξηση 45% περιόρισαν την επίδραση της ελαφρά πτωτικής
εγχώριας κατανάλωσης (-11% κατά την τελευταία δεκαετία). Παρά τις ανθεκτικές πωλήσεις του κλάδου, η λειτουργική
αποδοτικότητα κεφαλαίων (ROA) της τάξης του 5,4% (έναντι 9,6% κ.μ.ο. στην ΕΕ) δεν είναι επαρκής για να καλύψει ικανοποιητικά
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δανεισμό του (με το λόγο ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 1,7, έναντι 1,2 κ.μ.ο. στην ΕΕ).

 Αν και το μερίδιο των ΜμΕ στις συνολικές πωλήσεις του κλάδου περιορίστηκε στο 32% το 2017 από 41% το 2008 (κυρίως λόγω
κλεισίματος επιχειρήσεων), η έρευνα πεδίου της ΕΤΕ σε δείγμα 200 ΜμΕ τροφίμων ανέδειξε το γεγονός ότι οι ΜμΕ που
κατάφεραν να επιβιώσουν της κρίσης αύξησαν τις πωλήσεις τους περίπου κατά 10% την τελευταία δεκαετία (ποσοστό
αντίστοιχο με την πορεία των πωλήσεων των μεγαλύτερων επιχειρήσεων).

 Ειδικότερα, οι ΜμΕ που επιβίωσαν φαίνεται ότι κατάφεραν να αξιοποιήσουν μερικώς την κάθετη άνοδο του διεθνούς εμπορίου
τροφίμων (κατά 80% την τελευταία δεκαετία). Η – αναμφισβήτητα θετική – άνοδος των εξαγωγών των ελληνικών ΜμΕ τροφίμων
κατά 30% την τελευταία δεκαετία δεν ήταν αρκετή για να διατηρήσουν το μερίδιο τους στις (μεγεθυμένες) διεθνείς αγορές (το
οποίο περιορίστηκε στο 0,12% το 2017 από 0,16% το 2008). Συγκεκριμένα, μόνο το 11% των μικρών επιχειρήσεων και το 27% των
μεσαίων επιχειρήσεων δήλωσε ότι κέρδισε μερίδια αγοράς στο εξωτερικό κατά την τελευταία δεκαετία.

 Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι λοιπές εξαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων κατάφεραν να διατηρήσουν
σταθερά τα μερίδιά τους στις διεθνείς αγορές (στο 0,36%) – δεικνύοντας ότι τα ελληνικά τρόφιμα είναι εγγενώς ανταγωνιστικά
στις αγορές του εξωτερικού.
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Σύνοψη (2/2)

 Υπό αυτή την οπτική, είναι σημαντικό να δοθεί στρατηγική έμφαση στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ώστε να αναδειχθούν τα ενδογενή
συγκριτικά πλεονέκτημα των ελληνικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες βελτίωσης πρέπει αρχικά να εντοπιστούν στους τομείς που η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι εξαγωγική:

 Το ελαιόλαδο είναι το προϊόν της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων με το εντονότερο συγκριτικό πλεονέκτημα και συνεπώς παρουσιάζει
τη μεγαλύτερη δυνατότητα για παραγωγή επιπλέον προστιθέμενης αξίας. Οι απαιτούμενες αλλαγές αναβάθμισης είναι εστιασμένες
κυρίως στον περιορισμό των εξαγωγών σε χύμα μορφή (δηλαδή, στην ανάπτυξη και προώθηση branded προϊόντων). Ωστόσο,
σημειώνεται ότι η υψηλή ανταγωνιστικότητα εξασφαλίζει ήδη υγιή κερδοφορία, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να έχουν περιορισμένη
διάθεση για περαιτέρω βελτιώσεις.

 Αντίθετα, το κρασί και τα γαλακτοκομικά είναι δύο τομείς δεκτικοί σε αλλαγές και ώριμοι για αναδιάρθρωση. Καθώς έχουν ήδη
προχωρήσει στις ορθές πρακτικές σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων (εστίαση στην ποιότητα και τις αναπτυγμένες αγορές), η
έμφαση πρέπει τώρα να δοθεί στη διόρθωση των ελλειμμάτων σε επίπεδο στρατηγικής κλάδου. Στο κρασί, προτεραιότητα είναι οι
συνενώσεις για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ενώ στα γαλακτοκομικά, οι συνεργασίες για την αναβάθμιση του δικτύου διανομής.

 Στα φρούτα και λαχανικά, οι αλλαγές που απαιτούνται είναι σημαντικά ευρύτερες. Πέρα από ριζική επαναχάραξη στρατηγικής του
προϊόντος, χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις για βελτίωση τεχνολογίας παραγωγής (κυρίως με στόχο τον περιορισμό της εποχικότητας)
και επέκταση δικτύου διανομής (με εστίαση στις αγορές της Δυτικής ΕΕ). Έμφαση είναι σημαντικό να δοθεί στην αποδοτική προώθηση
φρέσκων προϊόντων (στα πρότυπα της Ιταλίας και της Ισπανίας), τα οποία προσφέρουν δυνατότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας
σε σχέση με τα επεξεργασμένα (π.χ. κομπόστα). To εγχείρημα δομικής αναδιάρθρωσης του κλάδου, αν και φιλόδοξο, αποκτά δυναμική
επιτυχίας λόγω της αξιοσημείωτης διάθεσης των επιχειρήσεων για συνεργασία, και της υψηλής διεθνούς ζήτησης για το προϊόν.

 Συνεπώς, ορμώμενοι από την επίτευξη της αυξημένης εξωστρέφειας των ΜμΕ τροφίμων εν μέσω κρίσης (κατά €0,3 δις την τελευταία
δεκαετία), είναι σημαντικό να προχωρήσουμε στη δημιουργία υγιών δομών και συνεπών στρατηγικών ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η
ανταγωνιστική πρώτη ύλη των ελληνικών τροφίμων. Η ανάκτηση των μεριδίων της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στις
διεθνείς αγορές τροφίμων μπορεί να αυξήσει τις ελληνικές εξαγωγές κατά €0,5 δις ετησίως.
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Σχετικά ανθεκτικός αποδείχθηκε ο κλάδος των τροφίμων κατά τη διάρκεια της κρίσης

 Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και ποτών διατήρησε τον
κύκλο εργασιών της κοντά στα €15 δις κατά το διάστημα 2008-2017 (με μία μικρή μείωση του μεριδίου των
ποτών στον κλάδο στο 12% το 2017 από 15% το 2008). Έτσι, η συνεισφορά της στις συνολικές πωλήσεις του
ελληνικού επιχειρηματικού τομέα αυξήθηκε στο 7% το 2017 από 5% το 2008. Η ανθεκτικότητα του κλάδου
επίσης αντικατοπτρίζεται στην ομαλή πορεία της απασχόλησης, η οποία (μετά από μικρή πτώση την περίοδο
2011-2015) επανήλθε στα προ κρίσης επίπεδα (της τάξης των 130,000 εργαζομένων) - αυξάνοντας τη
συνεισφορά του κλάδου στη συνολική απασχόληση στο 3,6% το 2017 (από 2,6% το 2008).

 Παράλληλα, βελτιωμένη είναι η σχετική θέση του κλάδου τροφίμων στη βιομηχανία, καλύπτοντας σχεδόν
το 40% του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας (εκτός πετρελαίου) το 2017 από 28% το 2008 (και σε σχέση με
17% κ.μ.ο. στην ΕΕ), καθώς οι συσταλτικές επιδράσεις της κρίσης ήταν λιγότερο έντονες:
 H εγχώρια ζήτηση για τρόφιμα περιορίστηκε λιγότερο σε σχέση με την συνολική εγχώρια κατανάλωση

(-11% έναντι -22% κατά το διάστημα 2008-2017).
 Το μερίδιο των τροφίμων στις διεθνείς αγορές σημείωσε πτώση της τάξης του 16% (στο 0,5% το 2017 από

0,6% το 2009) έναντι πτώσης της τάξης του 24% στα λοιπά αγαθά (0,1% το 2017 από 0,2% το 2009),
επιτρέποντας στα τρόφιμα να επιτύχουν καλύτερη αξιοποίηση της ανοδικής διεθνούς αγοράς (κατά 80%
το διάστημα 2009-2017). Ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 45% την
τελευταία δεκαετία (έναντι 37% για τις συνολικές εξαγωγές).

Πηγή: Eurostat, Eκτιμήσεις ΕΤΕ

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017
Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 Agrenda 29ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Βιομηχανία τροφίμων

ΕΘ
Βιο



6

Στη Δυτική Ευρώπη κατευθύνεται το 60% των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων

 Σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων είναι τα φρούτα και
λαχανικά, καλύπτοντας σχεδόν το 40% των εξαγωγών του κλάδου (έναντι 18% σε όρους
παραγωγής). Ωστόσο, την υψηλότερη αύξηση εξαγωγών κατά την τελευταία δεκαετία πέτυχαν τα
γαλακτοκομικά (καλύπτοντας 12% των εξαγωγών τροφίμων την τελευταία διετία, έναντι 8% προ
κρίσης), και το ελαιόλαδο (καλύπτοντας 10% των εξαγωγών τροφίμων την τελευταία διετία,
έναντι 8% προ κρίσης)

 Όσον αφορά τις χώρες προορισμού, η Δυτική Ευρώπη κυριαρχεί απορροφώντας μερίδιο της
τάξης του 60% των εξαγωγών τροφίμων (έναντι μεριδίου της τάξης του 40% στις λοιπές ελληνικές
εξαγωγές) – με τα 3/4 αυτών να κατευθύνονται σε Ιταλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

 Συγκεκριμένα, η Ιταλία κυρίως εισάγει ελληνικό ελαιόλαδο (32% των ελληνικών εξαγωγών
τροφίμων στη χώρα), η Γερμανία εισάγει κυρίως φρούτα και λαχανικά (44% των ελληνικών
εξαγωγών τροφίμων στη χώρα) και το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει κυρίως φρούτα/λαχανικά και
γαλακτοκομικά (42% και 29%, αντίστοιχα, των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στη χώρα).Πηγή: Eurostat, εκτιμήσεις ΕΤΕ

*71% των ελληνικών εξαγωγών για το 2017
Πηγή: Eurostat, Εκτιμήσεις ΕΤΕΠηγή: Eurostat, εκτιμήσεις ΕΤΕ

ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στη χώρα).

*71% των ελληνικών εξαγωγών για το 2017
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Χάνουν μερίδια τα ελληνικά τρόφιμα στις διεθνείς αγορές (κυρίως τα φρούτα), ωστόσο θετικά ξεχωρίζει η δυναμική  σε 
ελαιόλαδο, ελιές, γιαούρτι, φέτα και φιστίκια

 Παρά την αύξηση εξαγωγών τροφίμων σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, το μερίδιο αγοράς της Ελλάδας
σημείωσε μικρή πτώση τόσο στην Ευρώπη (στο 1% το 2017 από 1,2% το 2009) όσο και στον κόσμο (πτώση της
τάξης του 16% στο 0,5% το 2017 από 0,6% το 2009). H σημαντικότερη απώλεια μεριδίων παρουσιάστηκε
στα φρούτα και λαχανικά, με την Ελλάδα να καλύπτει 1% των παγκόσμιων εξαγωγών το 2017 από 1,4% το
2009. Συγκεκριμένα, ισχυρός είναι ο διεθνής ανταγωνισμός στα φρούτα όπου η Ελλάδα διαθέτει σχετικά
υψηλά μερίδια (όπως τα πορτοκάλια, τα ροδάκινα/βερίκοκα, τα σταφύλια και τα πεπόνια), καθώς πιέζεται
από ανερχόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Νότιας Αφρικής.

 Ωστόσο, συγκεκριμένα προϊόντα ξεχώρισαν καταφέρνοντας να κερδίσουν μερίδια στη διεθνή αγορά κατά τη
διάρκεια της κρίσης:
 Το ελληνικό ελαιόλαδο κάλυψε το 7,9% της διεθνούς αγοράς το 2017 από 7% το 2009.
 Το ελληνικό γιαούρτι κάλυψε το 6,7% της διεθνούς αγοράς το 2017 από 3% το 2009, ενώ η φέτα οδήγησε

το μερίδιο της Ελλάδας στην κατηγορία ειδικού τύπου τυριών στο 2,7% το 2017 από 1,9% το 2009.
 Θετικές εξαιρέσεις φρούτων και λαχανικών που κατάφεραν να κερδίσουν μερίδια αγοράς είναι οι ελιές

(26% το 2017 από 19% το 2009), τα φιστίκια (2% το 2017 από 1% το 2009), τα μήλα (0,4% το 2017 από
0,3% το 2009) και οι χυμοί (0,3% το 2017 από 0,2% το 2009).

 Παρά
σημείωσε
τάξης
στα
2009
υψηλά
από

 Ωστόσο,
διάρκεια

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017
Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιουνίου 2018Agrenda30 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Βιομηχανία τροφίμων

ΕΘ
Βιο



8

Η κρίση στοίχισε σε όρους κερδοφορίας, ενώ παράλληλα οι ΜμΕ χάνουν μερίδιο αγοράς στον κλάδο

 Η ανθεκτικότητα του κλάδου αντικατοπτρίζεται στις εταιρικές επιδόσεις, με πτώση πωλήσεων μόλις 2% μεταξύ 2008-2017 (-1% στα τρόφιμα και -9% στα
ποτά), έναντι -29% για το σύνολο βιομηχανίας. Ωστόσο, ενώ ο κλάδος κατάφερε να αυξήσει την ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού (σε 0,82 το 2017, από
0,72 το 2008), η κρίση φαίνεται να στοίχισε σε όρους κερδοφορίας, με το περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBITDA) να σημειώνει πτώση 4 ποσοστιαίων
μονάδων (στο 6,6% το 2017, έναντι 7,9% στη βιομηχανία συνολικά). Υπό την επίδραση των δύο αυτών αντίρροπων δυνάμεων, η λειτουργική απόδοση
ενεργητικού (ROA) περιορίστηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (παραμένοντας οριακά πάνω από το μέσο όρο της βιομηχανίας). Επιπλέον, η ανοδική
μόχλευση του κλάδου επιβάρυνε τη σχετική του θέση σε όρους δανειακής επιβάρυνσης (δείκτης δάνεια προς EBITDA 7,6 έναντι 7,1 στη βιομηχανία).

 Εστιάζοντας στο κομμάτι των ΜμΕ, η εικόνα είναι αμφίσημη. Από τη μια πλευρά, οι ΜμΕ που κατάφεραν να επιβιώσουν της κρίσης αύξησαν τις
πωλήσεις τους περίπου κατά 10% την τελευταία δεκαετία (ποσοστό αντίστοιχο με την πορεία των πωλήσεων των μεγαλύτερων επιχειρήσεων). Από την
άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια της κρίσης έκλεισαν επιχειρήσεις που αντιστοιχούσαν στο 1/3 των πωλήσεων του 2008 – με αποτέλεσμα, το μερίδιο του
τομέα των ΜμΕ στις συνολικές πωλήσεις του κλάδου να περιοριστεί στο 32% το 2017 από 41% το 2008. Επιπλέον, οι ΜμΕ υστερούν σημαντικά σε
λειτουργικό ROA, έχοντας ως βασικό βαρίδι τη χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού (0,42 έναντι 0,96 κ.μ.ο. στην ΕΕ), εν μέρει λόγω εποχικότητας
παραγωγής που δεν έχει εξομαλυνθεί μέσω χρήσης τεχνολογίας και δευτερευόντως τη χαμηλή κερδοφορία (περιθώριο EBITDA 5% έναντι 8,3% κ.μ.ο. στην
ΕΕ). Αν και ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό ROA οδηγεί το δείκτη δάνεια
προς EBITDA στο 17,4, σε σχέση με 3,7 κ.μ.ο. για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ τροφίμων.

Πηγή: ICAP Database, BACH Database, Eurostat, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγή: ICAP Database, BACH Database, Eurostat, Εκτιμήσεις ΕΤΕ

Τρόφ.-Ποτά Ε.Ε.

2008 2017 2008 2017 2017

% Μεταβ. πωλήσεων (2008-2017) -2% -29% 17%

Ταχύτητα Κυκλοφ. Ενεργητικού 0,72  0,82  0,69  0,66  1,27

Ταχύτητα Κυκλοφ.Παγίων 1,65  2,02  1,79  1,76  4,76

Περιθώριο Λειτ. Κέρδους (Ebitda) 10,3% 6,6% 9,7% 7,9% 7,5%

Λειτουργικο ROA 7,4% 5,4% 6,7% 5,2% 9,6%

Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 1,17  1,68  1,25  1,54  1,24

Δάνεια / Ebitda 4,16  7,60  4,69  7,14  2,90

Χρημ/κά έξοδα / (Ebitda) 23% 39% 27% 36% 9%

* Ελληνική βιομηχανία εκτός του κλάδου πετρελαιοειδών

Τρόφιμα-Ποτά Βιομηχανία*

Κλάδος τροφίμων - ποτών στην κρίση

Τρόφ.-
Ποτά Βιομηχ.*

Τρόφ.-
Ποτά Ε.Ε.

Τρόφ.-
Ποτά Βιομηχ.*

Τρόφ.-
Ποτά Ε.Ε.

% Μεταβ. πωλήσεων (2008-2017) -25% -40% 8% 8% -25% 20%

Ταχύτητα Κυκλοφ. Ενεργητικού 0,42   0,59   0,96    0,94  0,71   1,32    

Ταχύτητα Κυκλοφ.Παγίων 1,07   1,38   2,63    2,74  2,07   5,24    

Περιθώριο Λειτ. Κέρδους (Ebitda) 5,0% 5,8% 8,3% 7,4% 9,0% 7,4%

Λειτουργικο ROA 2,1% 3,4% 8,0% 7,0% 6,4% 9,8%

Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 1,51   1,21   1,58    1,70  1,82   1,20    

Δάνεια / Ebitda 17,4   10,3   3,71    5,91  6,04   2,79    

Χρημ/κά έξοδα / (Ebitda) 70% 51% 13% 31% 31% 9%

* Ελληνική βιομηχανία εκτός του κλάδου πετρελαιοειδών

ΜμΕ Μεγάλες

Κλάδος τροφίμων - ποτών 2017 ανά μέγεθος
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Οι μειωμένες επιδόσεις των ΜμΕ τροφίμων στη διάρκεια της κρίσης οδήγησαν στην απώλεια μεριδίων στις διεθνείς 
αγορές

 Βάσει έρευνας πεδίου σε δείγμα 200 ΜμΕ τροφίμων, διαπιστώσαμε ότι οι αδύναμες επιδόσεις των ΜμΕ
οδήγησαν στην απώλεια μεριδίων στις διεθνείς αγορές κατά τη διάρκεια της κρίσης. Συγκεκριμένα,
καθώς οι εξαγωγές των ελληνικών ΜμΕ τροφίμων αυξήθηκαν κατά 30% την τελευταία δεκαετία
(συγκριτικά με 80% για τη διεθνή αγορά τροφίμων), το μερίδιο τους περιορίστηκε στο 0,12% το 2017 από
0,16% το 2008 (το οποίο αν είχε διατηρηθεί, οι εξαγωγές του κλάδου θα ήταν υψηλότερες κατά €0,5 δισ.).
Παράλληλα, υπήρξε επιπλέον απώλεια μεριδίων λόγω του κλεισίματος εξαγωγικών ΜμΕ (της τάξης του
0,07% της διεθνούς αγοράς). Σημειώνουμε ότι οι λοιπές εξαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων* δε φάνηκε να
αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα ανταγωνιστικότητας καθώς κατάφεραν να ακολουθήσουν την
κάθετη ανοδική πορεία της διεθνούς ζήτησης και έτσι να διατηρήσουν τα μερίδια τους.

 Το γεγονός ότι το ½ των ΜμΕ τροφίμων προωθούν κυρίως μη επώνυμα προϊόντα (57% των πολύ μικρών
έναντι 46% των μεσαίων) φαίνεται να συγκρατεί τα λειτουργικά αποτελέσματα αλλά και την
αποτελεσματικότητα της εξαγωγικής στρατηγικής του κλάδου. Συγκεκριμένα, οι ΜμΕ τροφίμων με μη
επώνυμα προϊόντα αύξησαν την εξωστρέφεια την τελευταία δεκαετία σε ποσοστό μόλις 20% (έναντι 43%
για τις ΜμΕ με επώνυμα προϊόντα), ενώ παράλληλα εξάγουν συχνά με ζημιά – με τη Δυτική ΕΕ να
απορροφά λιγότερο από το ½ των εξαγωγών τους (43%, έναντι 60% για τις ΜμΕ με επώνυμα προϊόντα).

* Οι λοιπές εξαγωγικές επιχειρήσεις  τροφίμων περιλαμβάνουν τις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων και το χονδρεμπόριο. 

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017
Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 Agrenda 31ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Βιομηχανία τροφίμων

ΕΘ
Βιο



 Προστιθέμενη αξία
 Εξαγωγές
 Επιχειρηματικές επιδόσεις
 Η σημασία της επωνυμίας (brand)

 Χαρτογράφηση του τομέα των ΜμΕ στην Ελλάδα
 Περιγραφή δείγματος
 Κατασκευή δείκτη εμπιστοσύνης
 Ταυτότητα της δειγματοληπτικής έρευνας

 Ελαιόλαδο
 Κρασί
 Γαλακτοκομικά
 Φρούτα και λαχανικά

 Η βιομηχανία τροφίμων και 
ποτών – έμφαση στις ΜμΕ

 Προοπτικές και προκλήσεις 
ανά προϊόν

 Παράρτημα

Τα 4 προϊόντα αιχμής της Ελλάδας: Τα Παραδοσιακά (ελαιόλαδο και φρούτα) και τα Ανερχόμενα (κρασί και 
γαλακτοκομικά)

 Καθώς κάθε προϊόν έχει έντονες διαφορές σε όρους τρέχουσας κατάστασης αλλά και
μελλοντικής δυναμικής, κρίνεται σκόπιμο να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες
τροφίμων για να εντοπίσουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και προκλήσεις, ώστε να συνάγουμε
προτάσεις πολιτικής. Υπό αυτή την προοπτική επιλέξαμε τα 4 προϊόντα που ξεχωρίζουν σε
εξωστρέφεια (δηλαδή, άνω του ½ του τομέα εξάγει), τα οποία βάσει της έντασης
εξωστρέφειας τους ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες:

 Οι παραδοσιακοί εξαγωγείς (ελαιόλαδο και φρούτα/λαχανικά), οι οποίοι εξάγουν άνω
του ½ των πωλήσεων τους

 Οι ανερχόμενοι εξαγωγείς (κρασί και γαλακτοκομικά), οι οποίοι εξάγουν περίπου το
1/3 των πωλήσεων τους (ποσοστό ωστόσο διαχρονικά αυξανόμενο).

 Οι εξαγωγικοί προορισμοί των 4 αυτών προϊόντων αφορούν σε μεγάλο βαθμό
αναπτυγμένες αγορές, καθώς στα Βαλκάνια κατευθύνονται μερίδια της τάξης του 5%-20%
(έναντι 32% κ.μ.ο. για τα λοιπά τρόφιμα). Παράλληλα, τα προϊόντα αυτά ξεχωρίζουν σε
όρους Π.Ο.Π., με ποσοστά που κυμαίνονται από 20% μέχρι 70% (έναντι 9% κ.μ.ο. για τα
λοιπά τρόφιμα).
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Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017
Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιουνίου 2018Agrenda32 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Βιομηχανία τροφίμων

ΕΘ
Βιο
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Ελαιόλαδο: Ένα προϊόν υψηλής ανταγωνιστικότητας που πωλείται σε μεγάλο βαθμό χύμα

 Το ελαιόλαδο είναι ένα από τα πιο εξωστρεφή προϊόντα, με το 88% του τομέα να έχει εξαγωγική
δραστηριότητα και να πραγματοποιεί το 57% των πωλήσεών του στο εξωτερικό - γεγονός που στήριξε τις
πωλήσεις του κλάδου στην περίοδο της κρίσης (77% του τομέα αύξησε πωλήσεις). Αξιοσημείωτο είναι ότι το
1/3 των πρώτων υλών της βιομηχανίας είναι ιδιοπαραγωγή.

 Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας των ΜμΕ του κλάδου είναι εξαιρετικά υψηλό (12,5% έναντι 8,3%
για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ τροφίμων), με το 84% του τομέα να πετυχαίνει υψηλότερα περιθώρια στο εξωτερικό
σε σχέση με την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις του κλάδου, η υγιής κερδοφορία αποτελεί
αντανάκλαση της υψηλής ανταγωνιστικότητας τόσο του προϊόντος όσο και του δικτύου διανομής. Παράλληλα,
τα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα κρατούν χαμηλά τη μόχλευση, με το δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια
στο 0,9 έναντι 1,5 κ.μ.ο. σε λοιπές ΜμΕ τροφίμων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ.

 Ως μελανό σημείο εμφανίζεται η χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού (δηλαδή, η δυνατότητα των
απασχολούμενων κεφαλαίων να παράγουν πωλήσεις). Αυτό σε μεγάλο βαθμό αντανακλά (i) την αδυναμία να
εξαχθεί υψηλή προστιθέμενη αξία από το παραγόμενο προϊόν (λόγω του υψηλού ποσοστού διάθεσης σε χύμα
μορφή), καθώς και (ii) το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων (λόγω της διάθεσης των παραγωγών για αυτόνομη
ανάπτυξη και της αρνητικής οπτικής για τα clusters). Σύμφωνα με εκτιμήσεις μας, η «χαμένη» προστιθέμενη
αξία από την εξαγωγή χύμα ελαιόλαδου (κυρίως στην Ιταλία) είναι της τάξης των €150 εκ. ετησίως.

Ελαιόλ. Τρόφιμα Τρόφιμα 
Ε.Ε.

Ταχύτητα 
Κυκλοφ. Εν.

0,43 0,42 0,96

Περιθώριο Λειτ. 
Κέρδους (Ebitda)

12,5% 5,0% 8,3%

Λειτουργικο ROA 5,3% 2,1% 8,0%
Ξένα/Ίδια 
Κεφάλαια

0,90 1,51 1,58

Δάνεια / Ebitda 4,67 17,4 3,71

Βασικοί χρημ/κοί δείκτες 2017
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Κρασί: H ύπαρξη έντονου διεθνούς ανταγωνισμού απαιτεί περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου

 Η οινοποιία συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό δυναμικών εταιρειών με συνδυασμό εξωστρέφειας
και επωνυμίας (70% του τομέα, έναντι 30% για τις ΜμΕ τροφίμων). Το 76% του τομέα έχει αυξήσει
πωλήσεις στη διάρκεια της κρίσης (έναντι 50% των λοιπών ΜμΕ τροφίμων) ενώ απολαμβάνει υψηλό
περιθώριο λειτουργικού κέρδους (17,4% έναντι 5% για τις ΜμΕ τροφίμων).

 Οι καλές αυτές επιδόσεις φαίνεται να οφείλονται σε ένα συνδυασμό ορθών πρακτικών με επίκεντρο την
ποιότητα:
 Στρατηγική στόχευση ανεπτυγμένων αγορών Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής (93% των εξαγωγών,

έναντι 59% στις ΜμΕ τροφίμων)
 Προώθηση επώνυμων προϊόντων (84% των πωλήσεων κρασιού, έναντι 44% στις λοιπές ΜμΕ

τροφίμων), και υψηλός βαθμός αναγνώρισης Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. (66% των πωλήσεων, έναντι 17% στις
λοιπές ΜμΕ τροφίμων).

 Αχίλλειο πτέρνα του κλάδου αποτελεί η εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού (σχεδόν
το 1/5 του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Οι επιχειρήσεις του κλάδου αναγνωρίζουν ως βασικό πρόβλημα το
μικρό τους μέγεθος. Υπό αυτή την προοπτική, ο κλάδος εμφανίζεται στρατηγικά ώριμος για την επόμενη
μέρα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη επενδύσεων και δηλώνοντας πρόθυμος για τις απαιτούμενες
συνεργασίες με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Κρασί Τρόφιμα Τρόφιμα 
Ε.Ε.

Ταχύτητα 
Κυκλοφ. Εν.

0,22 0,42 0,96

Περιθώριο Λειτ. 
Κέρδους (Ebitda)

17,4% 5,0% 8,3%

Λειτουργικο ROA 3,8% 2,1% 8,0%
Ξένα/Ίδια 
Κεφάλαια

0,94 1,51 1,58

Δάνεια / Ebitda 6,63 17,4 3,71

Βασικοί χρημ/κοί δείκτες 2016

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 Agrenda
Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 Agrenda 33ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Βιομηχανία τροφίμων

ΕΘ
Βιο
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Γαλακτοκομικά: Επενδύσεις στο δίκτυο διανομής απαιτούνται για να ενισχυθεί η κερδοφορία στις αγορές εξωτερικού

 Ενώ η εξωστρέφεια των ΜμΕ γαλακτοκομικών είναι ακόμα κοντά στον μέσο όρο τροφίμων (της τάξης του
35% των πωλήσεων), η μελλοντική τάση εκτιμάται ανοδική καθώς i) το 55% του τομέα αύξησε εξωστρέφεια
στη διάρκεια της κρίσης (έναντι 29% των λοιπών ΜμΕ τροφίμων), ii) το 80% του τομέα το έχει ως στρατηγική
προτεραιότητα για το μέλλον (έναντι 54% για τις λοιπές ΜμΕ τροφίμων).

 Η στρατηγική προϊόντος του ανερχόμενου αυτού τομέα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς φαίνεται
να εστιάζει στην ποιότητα:
 Στρατηγική στόχευση ανεπτυγμένων αγορών Δυτικής Ευρώπης (66% των εξαγωγών, έναντι 51% στις

ΜμΕ τροφίμων)
 Προώθηση επώνυμων προϊόντων (67% των πωλήσεων γαλακτοκομικών, έναντι 46% στις λοιπές ΜμΕ

τροφίμων), και υψηλός βαθμός αναγνώρισης Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. (44% των πωλήσεων, έναντι 20% στις λοιπές
ΜμΕ τροφίμων).

 Ωστόσο, παρά την ορθή στρατηγική προϊόντος, ο κλάδος φαίνεται να αντιμετωπίζει ακόμα προβλήματα
όσον αφορά την ωριμότητα του δικτύου διανομής στο εξωτερικό. Λόγω της ευπαθούς φύσης των
γαλακτοκομικών προϊόντων, η παράμετρος αυτή κρίνεται αποφασιστικής σημασίας. Συγκεκριμένα, καθώς
σχεδόν το 70% των εξαγωγών πωλείται με χαμηλότερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με την εγχώρια αγορά,
το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του κλάδου περιορίζεται στο 4,5% (έναντι 5,0% στις ΜμΕ τροφίμων στην
Ελλάδα και 8,3% στην ΕΕ).

Γαλακτ. Τρόφιμα Τρόφιμα 
Ε.Ε.

Ταχύτητα 
Κυκλοφ. Εν.

0,49 0,42 0,96

Περιθώριο Λειτ. 
Κέρδους (Ebitda)

4,5% 5,0% 8,3%

Λειτουργικο ROA 2,2% 2,1% 8,0%
Ξένα/Ίδια 
Κεφάλαια

0,93 1,51 1,58

Δάνεια / Ebitda 11,98 17,4 3,71

Βασικοί χρημ/κοί δείκτες 2016
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Φρούτα και Λαχανικά I: Απαιτείται δομικός επαναπροσδιορισμός της κατεύθυνσης του κλάδου βάσει 3 πυλώνων:
(i) χάραξη στοχευμένης στρατηγικής, (ii) αναβάθμιση τεχνολογίας παραγωγής και (iii) βελτίωση δικτύου διανομής

 To σύνολο σχεδόν του τομέα φρούτων και λαχανικών (89%) είναι εξωστρεφές, με τις εξαγωγές να καλύπτουν
το 69% των πωλήσεων. Η υψηλή εξωστρέφεια ενισχύει τις πωλήσεις του κλάδου, ο οποίος χαρακτηρίζεται
από υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων με στόχο ανάπτυξης (87%, έναντι 65% για τις λοιπές ΜμΕ τροφίμων) και
υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων που αναμένουν ανοδική ζήτηση (65%, έναντι 49% για τις λοιπές ΜμΕ τροφίμων).

 Ωστόσο, η έλλειψη στρατηγικής εξαγωγών δεν επιτρέπει στην ισχυρή ζήτηση να μεταφραστεί σε υγιή
κερδοφορία. Συγκεκριμένα, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους βρίσκεται στο 4,3% (έναντι 5% για τις ΜμΕ των
τροφίμων), καθώς σχεδόν το 1/3 των εξαγωγών διενεργείται με ζημιά. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του
επιβαρύνει τη μόχλευση του κλάδου, με το δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια να προσεγγίζει το 1,8 έναντι 1,5
για τις ΜμΕ τροφίμων.

 Πέρα από την έλλειψη στοχευμένης στρατηγικής, οι επιχειρήσεις του κλάδου εντοπίζουν άλλες δύο κρίσιμες
παραμέτρους που χρήζουν άμεσης βελτίωσης:

 Η τεχνολογία παραγωγής (που κρίνεται προβληματική για το 56% του τομέα, έναντι 29% για τις λοιπές
ΜμΕ τροφίμων)

 Το δίκτυο διανομής (που κρίνεται ανεπαρκές για το 73% του τομέα, έναντι 58% για τις λοιπές ΜμΕ
τροφίμων).

To εγχείρημα δομικής αναδιάρθρωσης του κλάδου, αν και φιλόδοξο, αποκτά δυναμική επιτυχίας λόγω της
αξιοσημείωτης διάθεσης και ωριμότητας των επιχειρήσεων για συνεργασία.

Φρούτα-
Λαχ.

Τρόφιμα Τρόφιμα 
Ε.Ε.

Ταχύτητα 
Κυκλοφ. Εν.

0,40 0,42 0,96

Περιθώριο Λειτ. 
Κέρδους (Ebitda)

4,3% 5,0% 8,3%

Λειτουργικο ROA 1,7% 2,1% 8,0%
Ξένα/Ίδια 
Κεφάλαια

1,79 1,51 1,58

Δάνεια / Ebitda 21,12 17,4 3,71

Βασικοί χρημ/κοί δείκτες 2016

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017
Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιουνίου 2018Agrenda34 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Βιομηχανία τροφίμων
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Βιο
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Φρούτα και Λαχανικά ΙΙ: Οι αδυναμίες σε όρους τεχνολογίας και δικτύων διανομής πλήττουν κυρίως τις προοπτικές των 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών (δυνητικά υψηλής προστιθέμενης αξίας)

 Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και τα αποτελεσματικά δίκτυα διανομής είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι παράγοντες στην
υποκατηγορία φρέσκων φρούτων και λαχανικών – τα οποία είναι περισσότερο ευπαθή αλλά δυνητικά υψηλής
προστιθέμενης αξίας, αν φτάσουν στην κατάλληλη ποιότητα και μορφή στον τελικό καταναλωτή. Η ισχυρή θέση
μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στις διεθνείς αγορές έχει οδηγήσει στη δημιουργία παγκόσμιων αλυσίδων αξίας
υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων (συστήματα ελέγχου ποιότητας, ιχνηλασιμότητα, μεταφορά σε συνθήκες
συνεχούς ψυκτικής αλυσίδας) στις οποίες λίγοι εγχώριοι παραγωγοί μπορούν να ανταποκριθούν.

 Οι ελλείψεις της εγχώριας αγοράς σε αυτόν τομέα έχουν οδηγήσει σε χαμηλό βαθμό προώθησης φρέσκων φρούτων
και λαχανικών (μόλις 36% των ελληνικών εξαγωγών[1], έναντι 90% σε άλλες μεσογειακές χώρες), τα οποία
κατευθύνονται κυρίως σε Βαλκανικές χώρες (60% των εξαγωγών, έναντι μόλις 10% σε ανταγωνιστές που πωλούν
κυρίως στη Β.Δ. Ευρώπη) και σε χαμηλές τιμές (σχεδόν ½ έναντι μεσογειακών χωρών και ⅓ έναντι της Ολλανδίας[2]).

 Η προσαρμογή των βιομηχανιών τροφίμων στις άνω τεχνολογικές απαιτήσεις και ο εκσυγχρονισμός των προμηθευτών
τους, με οδηγό ορθές πρακτικές όπως του Ισραήλ (έρευνα στην καλλιέργεια, οργάνωση δικτύων) και της Ολλανδίας
(σύγχρονες μονάδες θερμοκηπίων με συνεχή ποιοτική παραγωγή), θα ενίσχυε την απόδοση ROA του κλάδου, μέσω:
 βελτιωμένων προοπτικών προώθησης προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (αύξηση περιθωρίου κέρδους)
 καθώς και εξομάλυνσης της εποχικότητας (αύξηση ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού), η οποία φθάνει το 85%

των ελληνικών εξαγωγών φρέσκων φρούτων/λαχανικών το 3μηνο ψηλής ζήτησης, έναντι 60% σε μεσογειακές
χώρες και 40% στην τεχνολογικά προηγμένη Ολλανδία.

[1] Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης, τα φρέσκα φρούτα
προσεγγίζονται μέσω στοιχείων για ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια και
λοιπά φρούτα με κουκούτσι, ενώ τα λαχανικά μέσω της πατάτας.

[2] Οι συγκρίσεις αφορούν τους βασικούς ανταγωνιστές της Ελλάδας
στη Μεσόγειο (Ιταλία, Ισπανία) και την Ολλανδία, που θεωρείται
πετυχημένο παράδειγμα χρήσης τεχνολογίας στην παραγωγή
τροφίμων (υπερσύγχρονες μονάδες θερμοκηπίων).

17 Συνεπώς, ενέργειες πρέπει αρχικά να εντοπιστούν στα τέσσερα πιο εξωστρεφή τρόφιμα της Ελλάδας:

 Το ελαιόλαδο είναι το προϊόν της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων με το εντονότερο συγκριτικό
πλεονέκτημα και συνεπώς παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυνατότητα για παραγωγή επιπλέον
προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, η ενδογενής υψηλή ανταγωνιστικότητα του εξασφαλίζει ήδη υγιή
κερδοφορία, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να έχουν περιορισμένη διάθεση για αλλαγή του προτύπου
προώθησης στη αγορά από χύμα σε branded μορφή.

 Αντίθετα, το κρασί και τα γαλακτοκομικά είναι τομείς δεκτικοί σε αλλαγές και ώριμοι για
αναδιάρθρωση. Καθώς έχουν ήδη προχωρήσει στις ορθές πρακτικές σε επίπεδο μεμονωμένων
επιχειρήσεων (εστίαση στην ποιότητα και τις αναπτυγμένες αγορές), η έμφαση πρέπει να δοθεί σε
επίπεδο στρατηγικής κλάδου. Στο κρασί, προτεραιότητα είναι οι συνενώσεις για την επίτευξη
οικονομιών κλίμακας ενώ στα γαλακτοκομικά οι συνεργασίες για αναβάθμιση του δικτύου διανομής.

 Στα φρούτα και λαχανικά, αν και η διάθεση για αναδιάρθρωση του κλάδου είναι παρούσα, οι αλλαγές
που απαιτούνται είναι σημαντικά ευρύτερες. Συγκεκριμένα, πέρα από ριζική επαναχάραξη στρατηγικής
(για το προϊόν αλλά και τις αγορές-στόχους), χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις για βελτίωση
τεχνολογίας παραγωγής και επέκταση δικτύου διανομής.

Ο δρόμος για να ανακτήσουν τα ελληνικά τρόφιμα τα μερίδια τους στη διεθνή αγορά

 Από την έρευνα πεδίου μας,
διαφάνηκαν συγκεκριμένα αδύναμα
σημεία ανά προϊόν που οδήγησαν στην
απώλεια μεριδίων στη διεθνή αγορά
κατά την τελευταία δεκαετία. Καθώς η
ανάκτησή τους θα οδηγούσε σε αύξηση
εξαγωγών κατά σχεδόν €0,5 δις ετησίως,
είναι σημαντικό να δοθεί στρατηγική
έμφαση στα σημεία που χρήζουν
βελτίωσης ώστε να αναδειχθούν τα
εγγενή συγκριτικά πλεονέκτημα των
ελληνικών προϊόντων.
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Χαρτογράφηση του τομέα των ΜμΕ στην Ελλάδα

 Οι σχεδόν 780,000 ΜμΕ στην Ελλάδα συνεισφέρουν ετησίως κύκλο εργασιών της τάξης των €120 δισ.

 Τα 4/5 των ΜμΕ αντιστοιχούν σε ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν αντίστοιχο μερίδιο στο σύνολο του εγχώριου εταιρικού τομέα (έναντι
μόλις ½ του εταιρικού τομέα στην Ευρώπη).

 Αν και σε αριθμό υπερτερούν οι ατομικές επιχειρήσεις, το μεγαλύτερο μερίδιο του κύκλου εργασιών (της τάξης του 60%) παράγεται από εταιρείες
διάφορων νομικών μορφών (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κτλ.).

Αριθμός ΜμΕ
780,000 εταιρείες

Ατομικές επιχειρήσεις
79%

Εταιρείες
21%

Μικρές
78%

Μεσαίες
1%

Μικρές
19%

Μεσαίες
2%

Κύκλος Εργασιών ΜμΕ
€ 120 δισ.

Ατομικές επιχειρήσεις
40% (€48 δισ.)

Εταιρείες
60% (€72 δισ.)

Μικρές
35% (€42 δισ.)

Μεσαίες
5% (€6 δισ.)

Μικρές
24% (€29 δισ.)

Μεσαίες 
36% (€43 δισ.)

* Για τους σκοπούς της ανάλυσης ορίζονται: μικρές οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών χαμηλότερο του €1 εκατ. και μεσαίες οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μεταξύ €1 εκατ. και €10 εκατ.. 
* Στην άνω χαρτογράφηση τα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας προσεγγίστηκαν βάσει κατηγοριοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διακρίνει τις επιχειρήσεις βάσει αριθμού 
εργαζομένων (μικρές: εως 10 εργαζόμενοι και μεσαίες: 10-50 εργαζόμενοι). 

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή (SBA Factsheet 2015), Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Διαρθρωτική Έρευνα Επιχειρήσεων 2015), Εκτιμήσεις ΕΤΕ
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 Η ανάλυση αφορά δείγμα επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών έως €10 εκατ., τις οποίες για τους σκοπούς τις ανάλυσης ορίζουμε ως μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜμΕ).

 Η επιλογή των εταιρειών έγινε μέσω διαστρωματικής δειγματοληψίας (stratified sampling method), κατά τα πρότυπα αντίστοιχων ερευνών που
πραγματοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν συνολικά 1,160 εταιρείες, με τρόπο τέτοιο ώστε να κατανέμονται ομοιόμορφα
βάσει δύο βασικών παραγόντων: την τάξη του κύκλου εργασιών (6 τάξεις μεγέθους) και τον κλάδο δραστηριοποίησης (Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες,
Κατασκευές).

 Προκειμένου να προκύψουν συμπεράσματα αντιπροσωπευτικά του εταιρικού τομέα ΜμΕ, πραγματοποιήθηκε στάθμιση των απαντήσεων ανάλογα με τη
συμμετοχή της κάθε υποκατηγορίας στο συνολικό κύκλο εργασιών του τομέα. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν συμπεράσματα (i) ανά μέγεθος, (ii) ανά
κλάδο και (iii) συνολικά για τον εταιρικό τομέα ΜμΕ. Βάσει της μεθοδολογίας, οι διακρίσεις που γίνονται κατά την ανάλυση που ακολουθεί αναφέρονται
κατά κανόνα σε μερίδια βάσει συνεισφοράς στον κύκλο εργασιών και όχι βάσει αριθμού εταιρειών.

Περιγραφή Δείγματος

Κατανομή αριθμού εταιρειών δείγματος*

Κύκλος εργασιών 
(εκατ. €) Βιομηχανία Υπηρεσίες Εμπόριο Κατασκευές Σύνολο ΜμΕ

1: (0 - 0,1] 73 45 45 30 193
2: (0,1 - 0,5] 73 45 45 30 193
3: (0,5 - 1] 74 45 45 30 194
4: (1 - 2,5] 74 45 45 30 194
5: (2,5 - 5] 73 45 45 30 193
6: (5 - 10] 73 45 45 30 193

Σύνολο ΜμΕ 440 270 270 180 1160

* Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στοιχείων υπάρχει πιθανότητα αποκλίσεων της τάξης του 10%

Σύνθεση εταιρικού τομέα ΜμΕ* (βάσει κύκλου εργασιών)

Κύκλος εργασιών 
(εκατ. €) Βιομηχανία Υπηρεσίες Εμπόριο Κατασκευές Σύνολο ΜμΕ

1: (0 - 0,1] 1% 5% 2% 1% 9%
2: (0,1 - 0,5] 3% 6% 12% 1% 22%
3: (0,5 - 1] 2% 3% 9% 1% 15%
4: (1 - 2,5] 3% 3% 11% 1% 18%
5: (2,5 - 5] 4% 4% 8% 1% 17%
6: (5 - 10] 4% 4% 9% 2% 19%

Σύνολο ΜμΕ 17% 25% 51% 7% 100%

* Σταθμισμένος μέσος όρος τελευταίας δεκαετίας
Πηγή: Μητρώο επιχειρήσεων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2007), ICAP Data, Eurostat, Εκτιμήσεις ΕΤΕ
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 Στοχεύοντας στην κατασκευή ενός δείκτη εμπιστοσύνης για τις ΜμΕ, έχουμε συμπεριλάβει κάποιες βασικές ερωτήσεις που αποτυπώνουν το επίπεδο
δραστηριότητας κατά το προηγούμενο και επόμενο εξάμηνο. Το πρότυπο των ερωτήσεων βασίζεται στο εναρμονισμένο ερωτηματολόγιο που
προτείνουν ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βελτιώνοντας έτσι τη συγκρισιμότητα του δείκτη.

 Οι ερωτήσεις του δείκτη έχουν 3 εναλλακτικές απαντήσεις: αύξηση (+), σταθερότητα (=), μείωση (-) ή υψηλότερο από το κανονικό (+), κανονικό (=),
χαμηλότερο από το κανονικό (-). Αρχικά μετατρέπουμε τον αριθμό των απαντήσεων ανά κατηγορία (+,=,-) σε ποσοστά και στη συνέχεια υπολογίζουμε
το καθαρό ισοζύγιο αφαιρώντας το ποσοστό των (-) από το ποσοστό των (+). δεύτερο εξάμηνο, o δείκτης εμπιστοσύνης για κάθε κλάδο είναι ο μέσος
όρος των καθαρών ισοζυγίων για τις παρακάτω ερωτήσεις:

 Για τη βιομηχανία: Επίπεδο παραγγελιών, επίπεδο αποθεμάτων και μελλοντική τάση παραγωγής.
 Για τις υπηρεσίες: Κατάσταση επιχείρησης προηγούμενου εξάμηνου, παρελθοντική και μελλοντική τάση ζήτησης.
 Για το εμπόριο: Επίπεδο αποθεμάτων, παρελθοντική και μελλοντική ζήτηση.
 Για τις κατασκευές: Επίπεδο ανεκτέλεστου υπολοίπου και μελλοντική τάση απασχόλησης.

 Για το σύνολο του εταιρικού τομέα των ΜμΕ, ο δείκτης εμπιστοσύνης εκτιμήθηκε ως ένας σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους κλάδων (με
σταθμίσεις τα μερίδια του κύκλου εργασιών των κλάδων στην οικονομία).

 Η τακτική διενέργεια της έρευνας σε εξαμηνιαία βάση θα μας προσφέρει την εικόνα της διαχρονικής πορείας των ΜμΕ, όπως θα αποτυπώνεται στο
δείκτη. Για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, η σύγκριση θα διενεργείται μεταξύ του τρέχοντος επιπέδου του δείκτη και του μακροχρόνιου
μέσου όρου του (με σκοπό τη διόρθωση ενδεχόμενης υπέρμετρης αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας (over-optimism or over-pessimism bias)).

 Στην πορεία του δείκτη εμπιστοσύνης (όπως και σε τυχόν άλλες διαχρονικές αναλύσεις) δεν λαμβάνεται υπόψη το κλείσιμο εταιρειών παρά μόνο η
εξελίξεις που αφορούν τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την περίοδο διενέργειας της έρευνας.

Κατασκευή Δείκτη Εμπιστοσύνης

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 Agrenda
Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 Agrenda 37ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Βιομηχανία τροφίμων

ΕΘ
Βιο



22

 Εταιρία: TNS

 Μεθοδολογία: Ποσοτική έρευνα, με τη μορφή τηλεφωνικών συνεντεύξεων (Computer Aided Telephone Interviewing- C.A.T.I.), με χρήση δομημένου
ερωτηματολογίου 20 λεπτών.

 Δείγμα: Συνολικά διεξήχθησαν 1160 συνεντεύξεις (960 στην τρέχουσα μέτρηση και επιπλέον booster 200 συνεντεύξεων σε ΜμΕ εταιρείες τροφίμων):

 580 επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 1εκ. ευρώ (ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) – οι 100 αφορούν εταιρείες τροφίμων

 580 επιχειρήσεις με τζίρο από 1-10εκ. ευρώ (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ) – οι 100 αφορούν εταιρείες τροφίμων

 Γεωγραφική κάλυψη:

 Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Λάρισα, Πάτρα

 Δειγματοληψία: Πολυσταδιακή, στρωματοποιημένη, μη αναλογική δειγματοληψία ως προς κλάδο, τάξη μεγέθους τζίρου & περιοχή σε κάθε ένα από τα
δύο υπο-δείγματα. Quotas ως προς το μέγεθος του τζίρου για το booster δείγμα.

 Στατιστικό σφάλμα: στο σύνολο κάθε υπό-δείγματος των 480 επιχειρήσεων το μέγιστο στατιστικό σφάλμα είναι +/- 4,15% σε επίπεδο εμπιστοσύνης
95%.

 Περίοδος διεξαγωγής:  4/10/2017-7/11/2017

 Διεξαγωγή: Η έρευνα διεξήχθη σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τις προδιαγραφές ποιοτικού ελέγχου που
ορίζονται από τον ΠΕΣΣ (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων). Για την διεξαγωγή της έρευνας πεδίου εργάστηκαν 49 ερευνητές και 2 επιθεωρητές, με
εμπειρία και εξειδίκευση σε έρευνες επιχειρήσεων.

Ταυτότητα της δειγματοληπτικής έρευνας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
Έρευνα Συγκυρίας

Βιομηχανία τροφίμων

Ιούνιος 2018

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

Το παρόν δελτίο προορίζεται αποκλειστικά για την ενημέρωση επαγγελματιών επενδυτών οι οποίοι καλούνται να προβούν στην υλοποίηση των
επενδυτικών τους αποφάσεων χωρίς να στηρίζονται στα περιεχόμενά του. Σε καμία περίπτωση το παρόν δελτίο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή
να θεωρηθεί ως πρόταση για πώληση είτε ως παρότρυνση για οποιαδήποτε πρόταση αγοράς. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν δελτίο
προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Μη όντας σε θέση να αποκλείσει το ενδεχόμενο λάθους από μέρους των εν λόγω πηγών η
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν εγγυάται για ακρίβεια, την επικαιρότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος και οι θυγατρικές της εταιρίες δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή παρεπόμενη ζημία απορρέει από οποιαδήποτε χρήση της
παρούσας αναφοράς.

Editor:

Νέλλη Τζάκου – Λαμπροπούλου
Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017
Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Ιουνίου 2018Agrenda38 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Βιομηχανία τροφίμων

ΕΘ
Βιο




