
Με 21 λεπτά  
το σκληρό
σήμερα στον
Πλατύκαμπο  
Ρήγμα στο μέτωπο των «Καμένων Βούρλων» 

Νέες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις
και καινούργια γραφειοκρατία 
προσθέτει κόστη στους παραγωγούς 
για τις άµεσες ενισχύσεις. Τρίβουν τα 
χέρια τους πάλι οι σύµβουλοι. σελ. 4

Από επικεφαλής των ΚΝΑΤ που 
ξυλοκοπούσαν κόσµο τη «νύχτα στο 
Χηµείο», καθοδηγητής στον φορέα 
του ΟΣ∆Ε, που καταδυναστεύει τους 
αγρότες και την κοινωνία. σελ. 44-46

Όλο και πιο ακριβό 
γίνεται και το τσεκ

Βάρα µας Μαλάµη, 
χτύπα µας Μαλάµη    

Οι κινήσεις των µικρών και το εµπο-
ρικό ενδιαφέρον για τα σκληρά σιτά-
ρια του θεσσαλικού κάµπου που φέ-
τος συναγωνίζονται τα «διαµάντια», 
αλλάζουν, όπως όλα δείχνουν, το 
κλίµα στην αγορά και φέρνουν εντε-
λώς ξαφνικά τις τιµές παραγωγού α-
πό τα 17 στα 21 λεπτά το κιλό. Ήδη 
ο συνεταιρισµός Πλατυκάµπου έχει 
κλείσει µια ενδιαφέρουσα συµφω-
νία µε εµπορικό οίκο που εξασφαλί-
ζει σήµερα για τον παραγωγό καθα-

ρά 21 λεπτά το κιλό. Στην ίδια περιο-
χή, τοπικός έµπορος «φόρτωνε» για 
τη Μέλισσα µε 19-20 λεπτά, σιτάρια 
που δεν ήταν σε πρόγραµµα συµβο-
λαιακής. Τα παραπάνω έχουν θορυ-
βήσει απ’ ό,τι φαίνεται τη «συντρο-
φιά» των Καµένων Βούρλων, που ε-
δώ και ένα µήνα είχε επιβάλει «κα-
τενάτσιο» στα 16 µε 17 λεπτά το κι-
λό. Αν δεν θέλουν να µείνουν έξω 
από το παιχνίδι, θα ανεβάσουν τις 
προσφορές τους.  σελ. 35

Αυστηρότερες προδιαγραφές 
βάζει η βιοµηχανία για τα 
συµπύρηνα ροδάκινα από 
φέτος, χωρίς να βελτιώνει 
τις τιµές παραγωγού. σελ. 12

Το µικρότερο 120 γραµµάρια 
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Εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ, 
κόφτης και 120 δόσεις  
Πανηγυρικό άνοιγµα της πλατφόρµας 
για τον εξωδικαστικό και τις 120 δόσεις 
από το οικονοµικό επιτελείο. σελ. 8-9

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 21/6

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

222
187

83,21
2,77

229
179

80,74
3,01

235
177

77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

28/6

222
187

85,75
2,77

 

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

225
182
84,76
2,93

Φτιαγµένος για τις 
µεγάλες αποστολές     
Σφυρηλατηµένος στο πεδίο των εξαγορών 
ο Απόστολος Κλοντζάρης υπηρετεί το 
όραµα της µεγάλης Bayer. σελ. 50
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Φτιαγµένος για τις 
µεγάλες αποστολές     
Σφυρηλατηµένος στο πεδίο των εξαγορών 
ο Απόστολος Κλοντζάρης υπηρετεί το 

σελ. 50
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Οι κονσερβοβιοµήχανοι θέλουν τα ρο-
δάκινα που θα παραλαµβάνουν 
φέτος για κοµπόστα να είναι του-
λάχιστον 120 γραµµάρια το καθέ-
να και όχι λιγότερο από 160-170 
γραµµάρια κατά µέσο όρο, δηλα-
δή κάπως µεγαλύτερα απ’ ό,τι τον 
περασµένο χρόνο. Φυσικά, µε τα ί-
δια λεφτά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις προτάσεις 
για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολι-
τική απαιτεί από τους αγρότες, ε-
κτός από τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε που 
έκαναν µέχρι τώρα, κάθε χρόνο, 
να υποβάλλουν, προκειµένου να 
είναι δικαιούχοι των άµεσων ε-
νισχύσεων, δηλαδή του τσεκ, και 
µια σειρά από παραστατικά που 
να αποδεικνύουν πόσο και τι λί-
πασµα έριξαν στα κτήµατά τους 
κι αν τήρησαν µε αυστηρότητα τα 
προβλεπόµενα όρια. Φυσικά, για 
τα ίδια λεφτά.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, σε εφαρµογή των α-
ντίστοιχων κοινοτικών οδηγιών, 
προχωράει στη θέσπιση τελών 
χρήσης νερού, τα οποία µάλιστα 
δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνη-
τα, παρά το γεγονός ότι σοβαρά 
αρδευτικά έργα στις αγροτικές πε-
ριοχές έχουν να γίνουν από την ε-
ποχή του Τρικούπη. Φυσικά, κι ε-
δώ, οι νέες απαιτήσεις έρχονται 
για τα ίδια λεφτά.

Κάπως έτσι, χρόνο µε το χρόνο ή και 
µήνα µε το µήνα, σε κάθε δραστη-
ριότητα στον τοµέα της αγροτικής 
παραγωγής, προστίθενται και νέα 
κόστη, έρχονται και καινούργιες 
δαπάνες, φυσικά για τα ίδια λεφτά! 

Η απλή αριθµητική λέει, ότι έτσι, τα 
πράγµατα οδηγούνται σε αδιέξο-
δο. Τα χρήµατα των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων του αγροτικού χώ-
ρου για τα οποία, αυτό τον καιρό, 
χύνεται τόσο πολύ µελάνι, πριν 
καλά-καλά φτάσουν στους αγρό-
τες για να στηρίξουν κάποιες ε-
πενδύσεις, έχουν χαθεί στα «κανά-
λια» των µελετητών, των συµβού-
λων, των ενδιάµεσων, των κρα-
τούντων, των διοικούντων και των 
πιστωτών. Κι όλες αυτές οι διαρ-
ροές, για τα ίδια λεφτά!       

  Agrenda

EDITORIAL
Κι όλα αυτά,
για τα ίδια λεφτά

• Υψηλά φέρνει τα µόρια η αυξηµένη 
ζήτηση για τα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 18
• Νέα πρόσκληση Βιολογικής Γεωργίας 
έταξε ο Βαγγέλης Αποστόλου σελ. 19

• Η ενίσχυση για µικρούς καλλιεργητές 
ανακοινώθηκε από τη Χαλκίδα σελ. 27-30
• ∆εν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου 
σε αγρότες µε διακοπή εργασιών σελ. 25

• Aνεβάζει η ΕΚΕ τον πήχη των ποιοτικών 
προδιαγραφών, αλλά όχι τις τιµές σελ. 12
• Πιεσµένη η αγορά, «κουµπωµένοι» οι 
βαµβακοπαραγωγοί λόγω Τραµπ σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Καλή αρχή έκανε η συγκοµιδή υπαίθριας ντοµάτας µε τις τιµές 
παραγωγού 20 µε 30 λεπτά πάνω από πέρυσι. Την ίδια στιγµή, η τιµή 
ελαιολάδου δείχνει σηµάδια ανάκαµψης που µένουν να επιβεβαιωθούν 
µέσα στον Ιούλιο, µε τα αποθέµατα ωστόσο να παραµένουν υψηλά. 
Για το βαµβάκι, τα νέα από τον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας ακόµα 
επηρεάζουν το χρηµατιστήριο και η εξέλιξή του αναµένεται να 
δώσει ιδιαίτερο βάρος στην αγορά τους επόµενους µήνες.

Περονόσπορος στις πατάτες 
στο οροπέδιο Λασιθίου
Ο µύκητας έχει πλέον εγκατασταθεί 
στο οροπέδιο Λασιθίου στις 
καλλιέργειες της πατάτας αλλά και της 
ντοµάτας. Όπως αναφέρουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου Κρήτης, 
οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων 
ηµερών ενεργοποιούν τα µολύσµατα 
και ευνοούν διαδοχικές νέες 
µολύνσεις που αναµένεται να γίνουν 
αντιληπτές άµεσα.

Οδηγίες αντιµετώπισης
Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί τονίζουν 
ότι η καλλιέργεια της πατάτας 
βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητα 
στάδια και θα πρέπει στο εξής να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
προστασία της. Στα καλλιεργητικά 
µέτρα, οι γεωπόνοι καλούν τους 
παραγωγούς να αποφεύγουν το 
πότισµα τις απογευµατινές ώρες που 
ευνοεί συνθήκες αυξηµένης σχετικής 
υγρασίας µεγάλης διάρκειας.
Επίσης, πρέπει να γίνεται συστηµατική 
καταπολέµηση και να παρακολουθείται 
η εξέλιξη της ασθένειας, ιδιαίτερα σε 
περιόδους µε συνθήκες  υψηλής 
σχετικής υγρασίας.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 30-06-2018
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες τις µεσηµβρινές 
και απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά µε τοπικούς όµβρους 
ή µεµονωµένες καταιγίδες 
κυρίως στα ορεινά. Άνεµοι από 
δυτικές διευθύνσεις µέτριοι και 
στα νότια πελάγη τοπικά ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω άνοδο.

Κυριακή 01-07-2018
Γενικά αίθριος µε λίγες 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες οπότε είναι 
πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί 
όµβροι ή µεµονωµένες καταιγίδες 
κυρίως στα ορεινά. Στα βόρεια 
λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές 
και κυρίως τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες 
µεµονωµένες καταιγίδες. Άνεµοι 
µέτριοι από βόρειες διευθύνσεις 
και βαθµιαία στο αιγαίο τοπικά 
ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 02-07-2018
Και Τρίτη 03-07-2018
Γενικά αίθριος µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι προς ισχυροί 
και στο αιγαίο τοπικά ισχυροί. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα. 

Τετάρτη 04-07-2018 
έως Παρασκευή
06-07-2018
Στα ηπειρωτικά γενικά αίθριος 
καιρός µε αραιές νεφώσεις 
κυρίως το µεσηµέρι και το 
απόγευµα. Ηλιοφάνεια στο 
κεντρικό και νότιο Αιγαίο. 
Άνεµοι µέτριοι από βόρειες 
διευθύνσεις. Θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο.

Λίγες νεφώσεις 
µε σποραδικούς 
όµβρους και 
καταιγίδες. 
Άνεµοι δυτικοί 3 
µε 5 µποφόρ και 
θερµοκρασία µε 
µικρή άνοδο.
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Μια νέα παράµετρο κόστους θα 
πρέπει να υπολογίζουν για τη νέα 
περίοδο οι δικαιούχοι βασικής ενί-
σχυσης µε το λεγόµενο «ειδικό η-
λεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης 
θρεπτικών ουσιών» να τοποθετεί 
συνδικαιούχους στην ούτως ή άλ-
λως µειωµένη ενίσχυση. 

Πρόκειται για ένα εργαλείο που 
θα προσοµοιάζει µε το Σχέδιο Περι-
βαλλοντικής ∆ιαχείρισης (γνωστό σε 
δικαιούχους Βιολογικών και Απονι-
τροποίησης της περασµένης περιό-
δου) το οποίο θα πρέπει να τηρούν 
και να συµπληρώνουν όλοι οι αγρό-
τες, αν θέλουν να λαµβάνουν βασι-
κή ενίσχυση. 

Ωστόσο αυτό το εργαλείο, για το 
οποίο πρέπει να µεριµνήσει η χώρα 
µας να σχεδιαστεί, πρώτον χρειάζε-
ται βοήθεια για τους µη µυηµένους 
για το συµπλήρωµα των πεδίων και 
δεύτερον αυξάνει τη γραφειοκρατία.  

Σε αυτό το εργαλείο θα συµπλη-
ρώνονται (Κανονισµός COM(2018) 
392 final, Παράρτηµα ΙΙΙ):

 Αναλυτικά δεδοµένα κτηµατο-
λογίου της εκµετάλλευσης.

 Πληροφορίες από τη δειγµατο-
ληψία εδάφους, σε κατάλληλη χω-

ρική και χρονική κλίµακα.
 Πληροφορίες για σχετικές πρα-

κτικές διαχείρισης, ιστορικό καλλιερ-
γειών και στόχους απόδοσης.

 Ενδείξεις σχετικά µε τα νοµικά 
όρια και τις απαιτήσεις σχετικά µε 
τη διαχείριση των θρεπτικών ουσι-
ών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

 Πλήρης καταγραφή µονάδων 
θρέψης στο χωράφι.

Με έτοιµα εργαλεία εταιρείες 
αγροτικών εισροών όπως η Yara

Γίνεται φανερό από τα παραπάνω 
ότι τη σκυτάλη εδώ θα την πάρουν εί-
τε οι σύµβουλοι είτε οι εταιρείες εισ-

ροών που για να διευκολύνουν την 
κατάσταση µπορούν να παρέχουν τα 
δικά τους εργαλεία. Για παράδειγµα 
η Yara, που όπως αναφέρεται σε ευ-
ρωπαϊκή ιστοσελίδα, καλωσορίζει τη 
νέα αυτή προσέγγιση της ΚΑΠ, δια-
θέτει έτοιµα εργαλεία, σαν το Yara N-
Sensor και το N-Tester που συνδυά-
ζονται µε δωρεάν εφαρµογές κινη-
τού και συµβουλευτικές υπηρεσίες. 

Το αιτιολογικό της ΕΕ
Στην παράγραφο 22 του αιτιολο-

γικού της νέας ΚΑΠ ορίζεται πως:
 Προκειµένου να στηριχθούν τόσο 

οι αγρονοµικές όσο και οι περιβαλλο-
ντικές επιδόσεις των γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων, στο πλαίσιο της ΚΓΠΚ, 
θα καταρτιστούν σχέδια διαχείρισης 
των θρεπτικών συστατικών µε τη βο-
ήθεια ειδικού ηλεκτρονικού εργαλεί-
ου αγροτικής βιωσιµότητας το οποίο 
θα διαθέτουν τα κράτη µέλη σε µεµο-
νωµένους γεωργούς. 

Το εργαλείο πρέπει να στηρίζει τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά µε την εκ-
µετάλλευση, αρχής γενοµένης από 
τις ελάχιστες λειτουργίες διαχείρισης 
θρεπτικών ουσιών. Μια ευρεία δια-
λειτουργικότητα και ο σπονδυλωτός 
σχεδιασµός θα πρέπει επίσης να δια-
σφαλίζουν τη δυνατότητα προσθήκης 
και άλλων ηλεκτρονικών εφαρµογών 
και ηλεκτρονικής διαχείρισης των εκ-
µεταλλεύσεων. Για να εξασφαλιστούν 
ίσοι όροι ανταγωνισµού µεταξύ των 
γεωργών, η Επιτροπή µπορεί να πα-
ράσχει στήριξη στα κράτη για το σχε-
διασµό του εργαλείου καθώς και για 
τις απαιτούµενες υπηρεσίεςαποθή-
κευσης και επεξεργασίας δεδοµένων. 
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Ακριβαίνει το δικαίωμα 
στο τσεκ τη νέα περίοδο      
Ηλεκτρονικό εργαλείο θρέψης χρεώνει στους αγρότες η Κοινότητα

Οι νέες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις 

«Οικο-συστήµατα»
Το ποσοστό που θα καταλάβει στις 

άµεσες ενισχύσεις το καθεστώς 
των «οικο-συστηµάτων» έχει 

µείνει ακόµα στον αέρα

Το πρασίνισµα
είναι παρών
Το πρασίνισµα που είναι το 30% 
της ενιαίας ενίσχυσης την 
τρέχουσα περίοδο γίνεται φανερό 
πως δεν καταργείται, απλά 
ενσωµατώνεται στη βασική, 
καλύπτοντας έτσι ουσιαστικά το 
100% του τσεκ. Όπως σηµειώνει 
ο καθηγητής του Πανεπιστήµιου 
του Τρίνιτι στο ∆ουβλίνο της 
Ιρλανδίας, Άλαν Μάθιους, οι 
τρεις πράσινες πρακτικές όπως η 
διατήρηση των µόνιµων 
βοσκοτόπων, η εναλλαγή 
καλλιεργειών (αµειψισπορά) και η 
θέσπιση µη παραγωγικών ζωνών 
στο χωράφι θα ισχύουν για όλες 
τις εκµεταλλεύσεις που 
λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις.

Τις απαιτήσεις για την πληρωµή 
της βασικής ενίσχυσης που περι-
λαµβάνουν νέες περιβαλλοντι-
κής φύσεως υποχρεώσεις τις ο-
ποίες θα πρέπει να τηρούν όλοι 
οι δικαιούχοι, συνοψίζει η πρότα-
ση του ευρωπαϊκού κανονισµού:

Παράρτηµα ΙΙΙ: «Κανόνες Αιρε-
σιµότητας σύµφωνα µε το Άρθρο 
11 του νέου κανονισµού»:

  ∆ιατήρηση των µόνιµων βο-
σκοτόπων βάσει της αναλογίας µό-
νιµων βοσκοτόπων σε σχέση µε τη 
γεωργική έκταση. 

 Κατάλληλη προστασία των υ-
γροτόπων και των τυρφώνων.

  Απαγόρευση καύσης των κα-
λαµιών εκτός από φυτοϋγειονοµι-
κούς λόγους.

 ∆ηµιουργία ακαλλιέργητης 
ζώνης κατά µήκος των ποταµών.

  Χρήση του ηλεκτρονικού ερ-
γαλείου αγροτικής βιωσιµότητας

 ∆ιαχείριση του οργώµατος µει-
ώνοντας τον κίνδυνο υποβάθµισης 
του εδάφους.

  Εξασφάλιση της µη ύπαρξης 
γυµνού εδάφους στις πιο ευαίσθη-

τες χρονικές περιόδους (χειµώνας).
 Χρήση αµειψισποράς.
 Ελάχιστο µερίδιο της γεωργι-

κής έκτασης να αφιερώνεται σε 
µη παραγωγικά χαρακτηριστικά. 

 Απαγόρευση µετατροπής ή ορ-
γώµατος µόνιµων λειµώνων σε το-
ποθεσίες του δικτύου Natura 2000.

Στα παραπάνω θα έρθουν να 
προστεθούν και τα «οικο-συστή-
µατα» τα οποία όµως δεν έχει α-
κόµα διευκρινιστεί το ποσοστό 
που θα καταλαµβάνουν στις ά-
µεσες ενισχύσεις. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ

ΚΑΙ ΤΟΥ

ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕ
ΣΕ 6

2022
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΚΑΤΩ ΤΟΥ

90% 

90% 

ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΕΕ

ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΚΑΤΑ 

50% 
ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥΣ

 ΣΤΑ∆ΙΑΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΠ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ  (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ  (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 

Α∆Α ΣΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΙΑ

ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

14.255,9

ΑΓΟΡΕΣ

440,0

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΟΛΟ

3.567,1 18.263,1

12.668,8 391,0 3.170,0 16.229,8

ΕΛ
ΛΑ

∆Α

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Β' ΠΥΛΩΝΑ

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΝΕΑ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΜΟΡΦΩΣΗ

Β' ΠΥΛΩΝΑ

ΟΙΚΟ�ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Α' ΠΥΛΩΝΑ





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Οι επιλαχόντες Νέοι Αγρότες και η εξόφληση της Βιολο-
γικής του 2017 είναι τα δύο θέµατα µε τα οποία θα κατα-
πιαστούν τους επόµενους δύο µήνες διοικητικοί και υ-
πηρεσιακοί του Οργανισµού Πληρωµών, αφού ξεµπέρ-
δεψαν µε τα υπόλοιπα από την ενιαία ενίσχυση του πε-
ρασµένου έτους.  

«Εντός του καλοκαιριού θα καταβληθούν οι προκατα-
βολές στους δικαιούχους του προγράµµατος Νέων Αγρο-
τών που έµειναν εκτός, παρότι πληρούσαν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που έθετε η δράση» ανακοίνωσε 
ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων Χαράλαµπος 
Κασίµης από το βήµα ηµερίδας για το Μέτρο 16 που έ-
γινε στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, ο ίδιος σηµείωσε µετά τις τροποποιήσεις που 
αποφάσισε η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ, την 
περασµένη εβδοµάδα, οι διαδικασίες έχουνε δροµολο-
γηθεί για να αντιµετωπιστεί το θέµα και οι πόροι εξα-
σφαλίστηκαν προκειµένου όλοι οι επιλαχόντες να εντα-
χθούν στο πρόγραµµα. 

Άλλωστε το ζήτηµα των επιλαχόντων αποτελεί «καυτή 
πατάτα», εδώ και πολύ καιρό, σε σηµείο που «επιστρα-
τεύτηκε» µέχρι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός τον περασµέ-
νο Μάρτιο να εξαγγείλει ότι θα καλυφθούν όλοι οι Νέοι 
Αγρότες, 16.000 τον αριθµό, µε δύο προκηρύξεις συνο-
λικού ύψους 300 εκατ. ευρώ. Βέβαια, να σηµειωθεί ότι 
αιτία της όλης καθυστέρησης στη διευθέτηση του θέµα-
τος ήταν η έλλειψη των σχετικών πόρων, µε τον γενικό 
γραµµατέα να αναφέρει ότι «µετά τις σχετικές τροποποι-
ήσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης την περασµένη εβδοµάδα, 
βρέθηκαν τα χρήµατα για να ενταχθούν και όλοι οι επι-
λαχόντες Νέοι Αγρότες». 

Σε 20 µέρες η Βιολογική του 2017
Όσον αφορά την εξόφληση των Βιολογικών του 2017, 

αρχικά είχε προγραµµατιστεί να γίνει µέσα στον Ιούνιο 
και µάλιστα οι αρµόδιοι την τοποθετούσαν και πριν την 
πληρωµή στο τέλος του µήνα. Ωστόσο, το γεγονός ότι για 
φέτος στο εν λόγω πρόγραµµα δεν υπάρχει η περιορι-
στική «προθεσµία» της εξόφλησης µέχρι τις 30 Ιουνίου, 
έδωσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ το «περιθώριο» να την µετακυλή-
σει για τις 20 Ιουλίου, σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του 
Οργανισµού Γιώργο Κέντρο. Το ποσό προς πληρωµή υ-
πολογίζεται περί τα 10 εκατ. ευρώ και η καθυστέρηση έ-
χει ως αιτιολογία την αποφυγή λαθών στους ελέγχους.  

Πήραν κάτι παραπάνω οι κτηνοτρόφοι 
Αιγαίου για παραγωγή τυριών

Με αυξηµένες ενισχύσεις σε σύγκριση µε τις αντίστοι-
χες περσινές τιµές καλύφθηκαν οι παραγωγοί των νη-
σιών του Αιγαίου, σχετικά µε το γάλα που προορίζεται για 
παρασκευή τυριών και γιαουρτιού, στην πληρωµή που 
έκλεισε τον µήνα Ιούνιο και τις τελευταίες υποχρεώσεις 
από την ενιαία ενίσχυση του 2017. Μέχρι την ώρα που 
γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν υπήρχε ενηµέρωση από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ακριβή ποσά και τους δικαιούχους, 

ωστόσο διαβεβαιώνουν από τον οργανισµό ότι έκλεισαν 
το µεγαλύτερο κοµµάτι της περσινής χρονιάς, περιλαµ-
βάνοντας υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης 2017, δικαιώµα-
τα και Απόθεµα, ενστάσεις ειδικής ενίσχυσης βάµβα-
κος 2017 και υπόλοιπα συνδεδεµένων του ιδίου έτους. 

Η πληρωµή αφορά µικροποσά σε κάθε παραγωγό, ε-
νώ η µόνη νέα πίστωση έχει να κάνει µε τρία µέτρα για 
τα µικρά νησιά του Αιγαίου που µέχρι σήµερα δεν πλη-
ρώθηκαν καθόλου (µαστίχα Χίου, γάλα µε προορισµό την 
παραγωγή τυριού και αµπελώνες για παραγωγή οίνων 
ΠΟΠ και ΠΓΕ) ύψους περί τα 5 εκατ. ευρώ. Να σηµειωθεί 
ότι προηγήθηκε η έκδοση της σχετικής απόφασης, που 
δηµοσιεύθηκε στη ∆ιαύγεια και καθορίζει το ύψος ενί-
σχυσης για το 2017 ανά επιλέξιµο τόνο αγελαδινού, πρό-
βειου και αίγειου γάλακτος, που προορίζεται για την πα-
ραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης, ως εξής:

 Σε 54,7 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο αγελαδινού και αί-
γειου γάλακτος και 

 Σε 78 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο πρόβειου γάλακτος.

Νέα έγκριση πίστωσης, νέες πληρωµές 
στα παλιά της ∆άσωσης 

Σε τροχιά πληρωµών έχει µπει το τελευταίο διάστηµα 
το παλιό πρόγραµµα ∆άσωσης Γεωργικών Γαιών, που 
ξεκόλλησε αφού προκάλεσε την αγανάκτηση των δικαι-
ούχων, οι οποίοι κλήθηκαν να περιµένουν αυτά που δι-
καιούνται πάνω από τρία χρόνια. Εδώ και κάποιες µέ-
ρες ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά σε σταδιακές πληρωµές, ενώ 
η έγκριση νέας πίστωσης ύψους 5 εκατ. ευρώ δείχνει ό-
τι η… φόρα που πήραν δεν θα διακοπεί!  Βέβαια, να ση-
µειωθεί ότι πρώτα θα οριστικοποιηθούν οι παρτίδες του 
2015 και µετά θα αρχίσει η δηµιουργία και παρτιδοποί-
ηση του 2016, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Βαγγέλης 
Αποστόλου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ανα-
στάσιου ∆ηµοσχάκη. Αυτές τις µέρες, πάντως, τα ∆ασαρ-
χεία αφού έλαβαν το πράσινο φως, µπορούν να στέλ-
νουν τις λίστες µε τους δικαιούχους, ώστε κάθε παρτίδα 
που φτάνει στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ να πηγαίνει προς 
πληρωµή, χωρίς να βγει µια µαζική πίστωση. 

Εκκαθαρίσεις 
2017

Πιστώθηκαν 7,1 
εκατ. ευρώ σε 

7.498 δικαιούχους 
για αποζηµιώσεις 

στη φυτική 
παραγωγή και το 
ζωικό κεφάλαιο 

2017 και α’ 
τριµήνου 2018

Μεταβιβάσεις 
Περιθώριο έως 
τις 10 Ιουλίου 
δίνεται στους 

αγρότες που δεν 
θα υποβάλλουν 

εµπρόθεσµη 
µέχρι τις 2 

Ιουλίου αίτηση 
µεταβίβασης 
δικαιωµάτων

Ενίσχυση 
οινοποιείων

∆υνατότητα 
υποβολής 
αιτήµατος 

πληρωµής έως τις 
31 Ιουλίου 2018 
για την ενίσχυση 
των οινοποιείων

Γενετικοί 
πόροι 

Ως 30 Σεπτέµβρη 
υποβάλουν 

αιτήσεις 
πληρωµής

 οι δικαιούχοι 
γενετικών πόρων 

(∆ράσης 10.2.1 
του Υποµέτρου 

10.2) 

Πάνε πίσω μέχρι τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις  
για αντιχαλαζικά που καλύπτουν και εργατικά 
Σε ποσοστό 15%-20% θα καλύπτονται και οι δαπάνες των εργατικών εγκατάστασης στο µέτρο 5.1 για τα 
αντιχαλαζικά, σύµφωνα µε τροποιητική της πρόσκλησης του µέτρου (Επενδύσεις σε προληπτικά µετρά 
που σκοπεύουν στη µείωση των δυσµενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινοµένων, δυσµενών 
καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συµβάντων), που παράλληλα παρατείνει και την ηµεροµηνία 
υποβολής των φακέλων έως τις 31 Ιουλίου. Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, 
πρωτότυπο υπογεγραµµένο από τον δυνητικό δικαιούχο και αντίγραφο, το αργότερο εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, (δηλαδή 20-08-2018), µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Τα δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) 
υποβάλλονται στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΕΛΓΑ. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, χωρίς 
την επίκληση περιστατικών ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αίτηση στήριξης απορρίπτεται.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των τροποποιήσεων περιλαµβάνεται προσθήκη επιτόπιων επισκέψεων αλλά και 
τα δικαιολογητικά που πρέπει επιπλέον να συνοδεύουν την κάθε υποβαλλόµενη αίτηση.
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Μεσοκαλόκαιρο φθάνει η πληρωμή 
για τους επιλαχόντες Νέους Αγρότες 
Τελείωσαν οι εκκρεμότητες από τις ενισχύσεις του 2017, μένει η εξόφληση της νέας Βιολογικής έως 20 Ιουλίου

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2017

ΠΡΩΤΗ ∆ΟΣΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

10

ΙΟΥΛΙΟ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟ

50

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2017ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟ 





Εξωδικαστικός αγροτών και 120 δόσεις 

Με δέλεαρ ΕΛΓΑ 
εκτός από ΟΓΑ, 
εφορία και ΑΤΕ 
Η διευθέτηση οφειλών στις εφορίες και τον ΕΦΚΑ αποτελεί το 
δυνατό χαρτί της νέας ρύθμισης για αγρότες φυσικά πρόσωπα

Η πλατφόρµα λειτουργεί στον ιστότο-
πο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργεί-
ου Οικονοµικών (http://www.keyd.
gov.gr/np_ocw_aithsh-link/) και θα 
µείνει ανοιχτή τουλάχιστον µέχρι τις 
31 ∆εκεµβρίου του 2018 (αφέθηκε να 
εννοηθεί ότι θα δοθεί παράταση της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας). Ο οφει-
λέτης εφόσον αποφασίσει να εντα-
χθεί θα ενηµερώνεται για τις ενέργει-
ες που πρέπει να κάνει ανάλογα µε το 
στάδιο που βρίσκεται η αίτηση. Όλες 
οι αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευ-
ση όταν θα υποβληθούν οριστικά θα 
περιέχουν το σύνολο των δεδοµένων 
που ανακτώνται αυτόµατα και στις ο-
φειλές προς ρύθµιση θα περιλαµβά-
νονται και αυτές που γεννήθηκαν/βε-
βαιώθηκαν µέχρι 31-12-2017. Για τα 
ερωτήµατά τους οι αγρότες µπορούν 
να στέλνουν e-mail στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση : ocw-info@keyd.gov.gr

 Προσωρινή 
αποθήκευση1

Στο πρόγραµµα ρύθµισης -συµβιβα-
σµού συµπεριλαµβάνεται  και η ε-
φαρµογή των διατάξεων του νόµου 
3259/204 για τα πανωτόκια επί του 
οφειλόµενου ποσού ώστε η ρύθµι-
ση να αφορά στο εναποµείναν καθα-
ρό λογιστικό υπόλοιπο. Παράλληλα, 
τόσο στο πλαίσιο της ρύθµισης όσο 
και του συµβιβασµού επέρχεται πλή-
ρης διαγραφή των εξολογιστικών τό-
κων. Επίσης υπάρχουν δύο τρόποι α-
ποπληρωµής των δανειακών υποχρε-
ώσεων των αγροτών, οι οποίοι καθο-
ρίζονται κατόπιν συµφωνίας της τρά-
πεζας (πρώην ΑΤΕ και τις υπόλοιπες 
υπό εκκαθάριση τράπεζες: T.T., FBB, 
Probank, Proton, Πανελλήνια, Συνε-
ταιριστικές κ.λπ.) µε τον οφειλέτη, ε-
φόσον ο τελευταίος πληροί τα κριτή-
ρια. Ο πρώτος τρόπος αποπληρωµής 
αφορά στο συµβιβασµό που περιλαµ-
βάνει την εφάπαξ καταβολή του «κου-
ρεµένου» ποσού σε διάστηµα τριών 
µηνών. Ο άλλος τρόπος αφορά στη 
ρύθµιση σε βάθος δεκαετίας (120 
δόσεις) σε συµπεφωνηµένες µε την 
τράπεζα δόσεις. Μπορεί να γίνει σε 
µηνιαίες, τριµηνιαίες ή ανισόποσες 
συµφωνούµενες µε τον οφειλέτη δό-
σεις, ενώ απαραίτητη είναι η είσπρα-
ξη προκαταβολής, το ποσό της οποί-
ας δεν µπορεί να είναι µικρότερο α-
πό το διπλάσιο του ύψους της νέας 
δόσης ή τα 750 ευρώ.

«Κούρεμα» 
πανωτοκίων 2

Για συνολική οφειλή (σε ΟΓΑ, εφορίες 
και ΕΛΓΑ) µέχρι 20.000 ευρώ, το ποσο-
στό «κουρέµατος» διαµορφώνεται στο 
50% του λογιστικού υπολοίπου. Για συ-
νολική οφειλή ίση ή µεγαλύτερη των 
20.000 ευρώ, εφόσον:

α) είναι επαρκώς εξασφαλισµένη, 
δηλαδή το ύψος της οφειλής προς το 
ποσό εξασφάλισης είναι µικρότερο του 
70%, η εξόφληση µπορεί να περιορι-
στεί στο 90% της λογιστικής οφειλής.

β) είναι µερικώς εξασφαλισµένη, δη-
λαδή το ύψος της οφειλής προς το πο-
σό εξασφάλισης είναι µεγαλύτερο α-
πό 70%, η εξόφληση µπορεί να περιο-
ριστεί στη σηµερινή πραγµατική αξία 
από τη ρευστοποίηση της εµπράγµα-
της εξασφάλισης, µειωµένη κατά 30%.

γ) είναι ανεξασφάλιστη, η εξόφλη-
ση µπορεί να περιοριστεί στο 40% του 
λογιστικού υπολοίπου, εφόσον έχουν 
εξαντληθεί όλα τα περιθώρια πρόσθε-
της εξασφάλισης και δεν τεκµαίρεται 
από τα οικονοµικά στοιχεία του οφει-
λέτη (λαµβάνοντας υπόψη τις εύλογες 
δαπάνες διαβίωσης) βιώσιµη ρύθµιση. 

 Ρυθμίσεις 
ανά φορέα3

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Έτοιµη να δεχτεί τα αιτήµατα των οφειλετών προς 
τις εφορίες, τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), την πρώην Α-
ΤΕ, αλλά και πλέον τον ΕΛΓΑ είναι από την Τετάρ-
τη, 27 Ιουνίου, η πολυδιαφηµισµένη εδώ και ένα 
χρόνο ηλεκτρονική πλατφόρµα του εξωδικαστι-
κού µηχανισµού των αγροτών, που τέθηκε σε ε-
φαρµογή µετά από αλλεπάλληλες αναβολές (αρ-
χική εκτίµηση ήταν ότι θα άνοιγε στις 14 Μαΐου). 
Με σηµαντικότερη παροχή τη διευθέτηση των ο-
φειλών των αγροτών στην εφορία και τον  ΕΦΚΑ 
αφού θα... ξεµπλοκάρει όσους έχουν αφήσει ο-
φειλές από προηγούµενα έτη, ο εξωδικαστικός 
και οι 120 δόσεις για τους αγρότες συµπεριέλα-
βε και τα βεβαιωµένα χρέη στον ΕΛΓΑ. Αυτό έκα-
νε γνωστό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, 
για την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
µας, η υφυπουργός Οικονοµικών, Κατερίνα Πα-

πανάτσιου. 
Η κίνηση αυτή ερµη-

νεύεται βέβαια από πολ-
λούς σαν µια ακόµα προ-
σπάθεια της Κυβέρνησης 
να µπουν στα ταµεία του 
κράτους όσο το δυνατόν 
περισσότερα «χαµένα χρή-
µατα» από τους αγρότες, 
αφού το ενδιαφέρον για 
το διακανονισµό µε τις 
τράπεζες ο οποίος περιο-
ρίστηκε µόνο στα υπό εκ-
καθάριση χρηµατοπιστω-
τικά ιδρύµατα (ΑΤΕ,Τα-
χυδροµικό Ταµιευτήριο, 

FBB, Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κ.α.) εί-
ναι µάλλον µικρό.

Παρόλα αυτά έστω και στην περίπτωση αυτή, 
δέλεαρ αποτελεί η διαγραφή - όπως ανακοινώ-
θηκε - του 100% των τόκων υπερηµερίας και η δι-
αγραφή τόκων κεφαλαίου δανείων, βάσει των ή-
δη αποπληρωµένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη 
ο νόµος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υπο-
θήκες.  Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης (πράγµα 
βέβαια δύσκολο) η διαγραφή τόκων και πανωτο-
κίων µπορεί να φθάσει το 60%, ενώ σε περίπτω-
ση ρύθµισης του υπολοίπου σε βάθος 10ετίας, η 
διαγραφή δεν θα ξεπερνά το 40%.

Στόχος
«Το επόµενο στοίχηµα 

θα είναι τα δάνεια 
µε την εγγύηση του 

ελληνικού δηµοσίου», 
ανέφερε ο Τάσος 

Πετρόπουλος
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Κάθε αγρότης οφειλέτης, δικαιούται 
να υποβάλει αίτηµα ρύθµισης/εξόφλη-
σης, µέσω της πλατφόρµας της Ειδι-
κής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους. Το αίτηµά του θα πρέπει 
να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολο-
γητικά και τις απαιτούµενες πληροφο-
ρίες και διατυπώνεται σε ειδική φόρ-
µα. Στη συνέχεια η PQH αξιολογεί το 
αίτηµα µε βάση τα στοιχεία που υπο-
βλήθηκαν και µε εφαρµογή του ισχύ-
οντος κανονιστικού πλαισίου. Η PQH 
είτε αποδέχεται το αίτηµα και καταρ-
τίζει συµφωνία ρύθµισης/συµβιβα-
σµού είτε προτείνει συγκεκριµένες 
αλλαγές στο αίτηµα, ώστε να το θεω-
ρήσει αποδεκτό. Ο οφειλέτης αποδέ-
χεται ή όχι τις προτεινόµενες αλλα-
γές στο αίτηµα και συνάπτεται η συµ-
φωνία ρύθµισης/συµβιβασµού ή απο-
σύρει το αίτηµά του. Στην πλατφόρµα 
µεταξύ άλλων θα περάσουν αυτόµα-
τα τα στοιχεία του οφειλέτη όπως: α) 
∆ήλωση εισοδήµατος φυσικών προ-
σώπων, β) ∆ήλωση στοιχείων ακινή-
των (Ε9), γ) Εκκαθαριστικό του τελευ-
ταίου οικονοµικού έτους κ.α.  

Βήμα-βήμα 
η ρύθμιση6

Όταν υπάρχει επαρκής ή µερική εµπράγ-
µατη εξασφάλιση, παρέχεται η δυνατό-
τητα διαγραφής κεφαλαίου µέχρι του 
ύψους της ακίνητης περιουσίας του ο-
φειλέτη, µειωµένη µέχρι και 30%. Στην 
περίπτωση δε του συµβιβασµού και για 
οφειλή έως 20.000 ευρώ, ο δανειολή-
πτης µπορεί να πετύχει «κούρεµα» έ-
ως και 40%. Με απλά λόγια στο πλαί-
σιο της ρύθµισης, οφειλέτης µε δά-
νειο 100.000 ευρώ, που οφείλει ακό-
µα 85.000 ευρώ και έχει εξασφαλίσει 
την οφειλή του µερικώς, δηλαδή πά-
νω από 70% έως 140% του ληφθέντος 
κεφαλαίου, µπορεί να εξασφαλίσει 
«κούρεµα» έως 15% επί του λογιστι-
κού υπολοίπου. Να… γλιτώσει δηλα-
δή 15.000 ευρώ. Για οφειλή ίση ή πά-
νω από 20.000 ευρώ, µε εµπράγµατη 
εξασφάλιση πάνω από το 70% έως και 
140% του ληφθέντος ποσού, ο οφει-
λέτης µπορεί να «συµβιβαστεί» και να 
πετύχει «κούρεµα» µέχρι και 30% επί 
του λογιστικού υπολοίπου. 

Εξασφαλισμένα 
δάνεια4

Για δάνεια ανεπαρκώς εξασφαλισµέ-
να το «κούρεµα» τόσο µε τη ρύθµιση 
όσο και µε το συµβιβασµό µπορεί να 
φτάσει µέχρι το 40%. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις, το 
«κούρεµα» µπορεί να αγγίξει και το 
60%, αλλά µόνο µέσω συµβιβασµού 
και για οφειλές άνω των 20.000 ευ-
ρώ. Γι’ αυτό και περισσότερο ωφελη-
µένοι θα είναι οι αγρότες µε µεγάλα 
δάνεια και µικρή περιουσία, καθώς 
το ύψος του… κουρέµατος θα είναι 
µεγαλύτερο, δεδοµένου ότι θα πρέ-
πει να πληρώσουν ανάλογα µε τις 
δυνατότητές τους και φυσικά κατό-
πιν συνεργασίας µε τον εκκαθαρι-
στή. Για παράδειγµα, για δάνειο ύ-
ψους 100.000 ευρώ, ο οφειλέτης θα 
κληθεί να πληρώσει µόνο τα 60.000 
ευρώ. Προϋπόθεση βέβαια αποτελεί 
ο συγκεκριµένος οφειλέτης να αδυ-
νατεί να παράσχει κάποια εξασφάλι-
ση και ταυτόχρονα από τα οικονοµι-
κά του δεδοµένα να µην παρέχονται 
εχέγγυα βιώσιµης λύσης. Επίσης για 
δάνειο ύψους 20.000 ευρώ, θα «κου-
ρευτούν» τα 8.000 ευρώ και θα κλη-
θεί να καταβάλει µόνο τα 12.000 ευ-
ρώ. Επίσης, οφειλέτης που χρωστά-
ει 100.000 ευρώ χωρίς ή µε ανεπαρ-
κή εξασφάλιση, θα επωφεληθεί της 
«έκπτωσης» µέχρι και του ποσού των 
60.000 ευρώ και θα πρέπει να πλη-
ρώσει µόλις τα 40.000 ευρώ.

Μένουν εκτός
ελαιουργεία 
και στάβλοι
Με αφορµή την έναρξη λειτουργίας της, οι υ-
φυπουργοί Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονο-
µικών και Αγροτικής Ανάπτυξης,  Τάσος Πε-
τρόπουλος, Κατερίνα Παπανάτσιου και Βασί-
λη Κόκκαλη παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου 
στο υπουργείο Οικονοµικών όπου παρουσία-
σαν την διαδικτυακή αυτή πύλη η οποία µέ-
σα από έξι βήµατα θα µπορεί να προσφέρει 
– όπως ανέφεραν – ευνοϊκές ρυθµίσεις διευ-
θέτησης των αγροτικών χρεών.  

Για «ρύθµιση ανάσα στους αγρότες» έκα-
νε λόγο ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πε-
τρόπουλος καθώς αφορά και «διαγραφή κε-
φαλαίου έως 60% κατά περίπτωση, διαγρα-
φή όλων των τόκων υπερηµερίας, αλλά και 
επανεξέταση των πανοτοκίων. Αυτοί είναι οι 
τρεις βασικοί άξονες που θα κινηθούµε. Το 
επόµενο στοίχηµα θα είναι τα δάνεια µε την 
εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου». Επισήµα-
νε πως «η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα 
πάρει µέτρα για την αντιµετώπιση των χρε-
ών» ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόµενο πε-
ρεταίρω κινήσεων.

«Οι ρυθµίσεις αφορούν όλες τις βεβαιωµέ-
νες οφειλές προς την φορολογική αρχή που 
αφορούν την φορολογική του ιδιότητα» τό-
νισε από την πλευρά της η υφυπουργός Οι-
κονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου και ανέ-
φερε ως παράδειγµα πως «αν ένας αγρότης 
έχει οφειλές προς τον ΕΛΓΑ οι οποίες έχουν 
βεβαιωθεί στην εφορία µπορούν και αυτές 
να ρυθµιστούν».

Σε άλλη κατηγορία 
«Κάναµε πράξη αυτό για το οποίο δεσµευ-

τήκαµε και παλέψαµε αρκετό διάστηµα» υπο-
γράµµισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων Βασίλης Κόκκαλης τονίζο-
ντας πως πρόκειται για ρυθµίσεις που δίνουν 
ανάσα στον αγροτικό χώρο.

Αξίζει να σηµειωθεί πως στην εν λόγω ρύθ-
µιση, δεν εντάσσονται αγροτικές επιχειρήσεις 
µε παραγωγική εγκατάσταση, όπως ελαιουρ-
γεία, κτηνοτροφικές µονάδες, ωστόσο εντάσ-
σονται στη ρύθµιση του εξωδικαστικού µηχα-
νισµού ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων. Επί-
σης, δεν µπορούν να ενταχθούν στη ρύθµιση 
αγρότες οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά εισοδή-
µατα, ούτε και οι συνεταιρισµοί.

Πληροφορίες 
Τέλος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να α-

πευθύνονται για περισσότερες λεπτοµερείς 
και για βοήθεια στα κατά τόπους Κέντρα - Γρα-
φεία Ενηµέρωσης και Υποστήριξης ∆ανειολη-
πτών (τηλ. 213.212.57.30) και στα σηµεία τοπι-
κής παρουσίας της PQH (τηλ. 213.088.7000). 
Σύµφωνα µε όσα έκανε γνωστά κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξης Τύπου ο Ειδικός Γραµ-
µατέας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώ-
της Κουρµούσης αυτή τη στιγµή λειτουργούν 
σε όλη τη χώρα – εκτός της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης – 20 τέτοια κέντρα σε όλες τις 
αγροτικές περιοχές. 

Δάνεια μη 
εξασφαλισμένα 5

Η πλατφόρµα θα µείνει ανοικτή 
ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2018, όπως 
αναφέρθηκε στη συνέντευξη 
τύπου που παραχώρησαν οι 
υφυπουργοί Οικονοµικών 
Κατερίνα Παπανάτσιου, 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος 
Πετρόπουλος και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης.
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Παραδίνεται 
ως φαίνεται και ο 
Αντώνογλου στην 
υπόθεση των ΟΕΦ 
Οι αγύρτες της μηχανοπαρέας διεκδικούν στα 41 εκατ., 
κάτι παραπάνω από τα μισά των συνολικών 70 εκατ. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στη φάση των υπογραφών βρίσκε-
ται, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις η 
τελική διαδικασία αξιολόγησης στα 
νέα Προγράµµατα των ΟΕΦ (2018-
2020), µε τις πληροφορίες να θέλουν 
τον γενικό γραµµατέα του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκο Αντώ-
νογλου, να έχει παραδοθεί «άνευ ό-
ρων» στις απαιτήσεις της «αρµάδας 
του ΟΣ∆Ε» και στις «πολιτικές πλά-
τες» που βρίσκονται πίσω τους.

Το περίεργο είναι ότι µε τις υποχω-

ρήσεις που γίνονται για χάρη της εν 
λόγω παρέας, η οποία έχει κατεβάσει 
προτάσεις για ένα συνονθύλευµα ιδι-
ότυπων ΟΕΦ (Οργανώσεις Ελαιοκοµι-
κών Φορέων), κυρίως από την Κρήτη, 
είναι σαν να «καταπίνει», ο επιφορτι-
σµένος µε το σχετικό έργο της αξιολό-
γησης γενικός γραµµατέας, την από-
φαση την οποία, µετά κόπων και βασά-
νων υπέγραψε την άνοιξη και στη βάση 
της οποία θα ‘πρεπε να κινηθούν οι ε-
γκρίσεις ή απορρίψεις των υποψηφίων.

Σηµειωτέον ότι τα χρήµατα που δίνο-
νται για δράσεις (υπηρεσίες και αγορά 
εξοπλισµού) στους ΟΕΦ, δεν είναι κοι-
νοτικές ενισχύσεις γενικώς, αλλά χρή-
µατα των ελαιοκαλλιεργητών τα οποία 
παρακρατούνται (σε ποσοστό 2%) µε κά-
θε τιµολόγιο που προσκοµίζουν και τα 
οποία έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Αντί αυτού, τα χρήµατα που πέφτουν 

στο συγκεκριµένο κουµπαρά, γίνονται, 
απ’ ό,τι φαίνεται, εργαλείο µικροπολιτι-
κής στα χέρια της κυβέρνησης και αντι-
κείµενο εκµετάλλευσης διαφόρων επι-
τήδειων, έως και απατεώνων. 

Το θέµα έχει αναδείξει και το 
περιοδικό «ελαίας καρπός»

Πρώτη φορά τέτοια πίεση για να πε-
ράσει η παρανοµία, έγραφε πριν από λί-
γες µέρες το ειδικευµένο περιοδικό της 
Agrenda για την ελιά και το ελαιόλαδο.

Στα πλοκάµια µιας σατανικής µηχα-
νοπαρέας, έγραφε, κινδυνεύουν να 
πέσουν αυτή τη φορά τα γνωστά τρι-

ετή προγράµµατα 
των ΟΕΦ, η έγκρι-
ση των οποίων κα-
θυστερεί, µόνο και 
µόνο για να γίνουν 
τα χατίρια της... περί 
ης ο λόγος. Πάντα 
ήταν δύσκολη η α-
ξιολόγηση στα προ-
γράµµατα αυτά, ό-
µως αυτή τη φορά η 
υπόθεση βγάζει µά-
τι! Η αλαζονική κά-
θοδος για υφαρπα-
γή των προγραµµά-

των από µια κακοµαθηµένη µηχανο-
παρέα, γνωστή για τα έργα και τις ηµέ-
ρες της στο ΟΣ∆Ε, έχει φέρει σε πολύ 
δύσκολη θέση τις αρµόδιες αρχές και 
την υπό τον γενικό γραµµατέα Νίκο 
Αντώνογλου, Κεντρική Επιτροπή Α-
ξιολόγησης ΟΕΦ. Η τελευταία, παρά 
την επιµέλεια µε την οποία έχει χει-
ριστεί µέχρι σήµερα το θέµα, δυσκο-
λεύεται απ’ ό,τι φαίνεται να εφαρµό-
σει το γράµµα του νόµου, καθώς οι 
έξωθεν παρεµβάσεις είναι ποικίλες. 

Το πρόβληµα εντοπίζεται στην... µε 
το έτσι θέλω απαίτηση της παραπάνω 
κάστας συµβούλων και παρατρεχάµε-
νων να διαχειριστούν περίπου το µισό 
του συνολικού προγράµµατος για την 
τριετία. Και µάλιστα µέσα από παρεί-
σακτους ελαιοκοµικούς φορείς (κατά 
βάση της Κρήτης), η παραγωγική βάση 
των οποίων ελέγχεται ποικιλοτρόπως.

Ο αγρότης του
‘50 δεχόταν 
το «καινούργιο»
«Είναι λάθος να πιστεύουµε ότι οι 
αδυναµίες που εµφανίζει η ελληνική 
αγροτική οικονοµία σε όρους 
καινοτοµίας είναι διαρθρωτικού ή 
πολιτισµικού χαρακτήρα, αδυναµίες 
στην αποδοχή της καινοτοµίας ή του 
νέου. Είναι λάθος αυτό. Στη δεκαετία 
του ’50 και του ’60 όλες οι έρευνες 
έδειξαν ότι ο αγροτικός πληθυσµός 
είναι ανοιχτός στο καινούριο και στο 
νέο», ανέφερε ο κ. Κασίµης στα πλαίσια 
της εκδήλωσης για το Μέτρο 16. 
Επισήµανε ότι µε την εκδήλωση της 
Θεσσαλονίκης κλείνει ο κύκλος των 
µεγάλων εκδηλώσεων, χωρίς να 
αποκλείεται το ενδεχόµενο 
διοργάνωσης και άλλων εκδηλώσεων 
µικρότερης κλίµακας. Ανακοίνωσε δε 
ότι αιτήσεις στο Μέτρο 16 θα 
υποβάλλονται µέχρι τις 3 Σεπτεµβρίου 
και γνωστοποίησε ότι γίνεται µια 
προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός 
δικτύου καινοτοµίας σε εθνικό επίπεδο, 
στο οποίο θα συµµετέχουν όσοι 
συνέβαλαν για να δηµιουργηθούν οι 
επιχειρησιακές οµάδες του Μέτρου 16.

Σαν το ρέµα της 
Αγίας Αικατερίνης 
στη Μάνδρα Αττικής, 
δείχνει να παρασέρνει 
και τον Αντώνογλου η 
διαπλοκή του ΟΣ∆Ε.

Τα χρήµα-
τα που δί-
νονται για 
δράσεις 
στους ΟΕΦ 
παρακρα-
τούνται σε 
ποσοστό 
2% από 
τους ελαι-
οκαλλιερ-
γητές.

21-22, 35-36

Άρχισε 
να τσιμπάει 
λίγο η τιμή 
ελαιολάδου

Τιμές παραγωγού στο 
ελαιόλαδο (σε ευρώ/κιλό)

Λακωνία 2,95 – 3,15

Ηράκλειο  2,70 – 2,80
ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Περιμένουν να δείξει
στην τιμή βάμβακος 
η διαμάχη ΗΠΑ-Κίνα

 Οι υπαίθριες ντομάτες 
Troy και Nissos πιάνουν 
τιμή στα 70 λεπτά 

Κρατιούνται τα 35 λεπτά 
στο επιτραπέζιο ροδάκινο
Οι καλές ποιότητες στις όψιµες ποικιλίες 
Royal Summer,  Summer Lady και 
Summer Rich έχουν καταφέρει 
να κρατηθούν στα επίπεδα των 35 
λεπτών, ενώ σε κάποιες –αν και λίγες- 
περιπτώσεις φτάνουν και τα 40 λεπτά. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
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Τον ερχόµενο Οκτώβριο ξεκινά η λει-
τουργία της Γαλακτοκοµικής Σχολής 
της Ελασσόνας που αποτελεί εδώ και 
δεκαετίες όραµα των κατοίκων της πε-
ριοχής, σύµφωνα µε όσα ανέφερε στην 
εφηµερίδα Agrenda ο δήµαρχος Ελασ-
σόνας, Νίκος Ευαγγέλου. Όπως µας ε-
ξηγεί, στη σχολή θα λειτουργήσει το 
δεύτερο σε όλη τη χώρα (µετά από αυ-
τό των Ιωαννίνων), τµήµα της ειδικότη-
τας τεχνικού γαλακτοκοµίας-τυροκό-
µου, διετούς φοίτησης, από το 2ο ∆η-
µόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης (ΙΕΚ) Λάρισας. Σύµφωνα µε 
το χρονοδιάγραµµα τον Ιούλιο θα κα-
τατεθεί στη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου 
Μάθησης η πρόταση δηµιουργίας της 
σχολής, η έγκριση θα δοθεί ως τα τέλη 
Αυγούστου, ώστε να ξεκινήσουν οι εγ-
γραφές των ενδιαφεροµένων, οι οποί-
οι µάλιστα «µας εξέπληξαν ευχάριστα, 
καθώς άρχισαν µέρες τώρα να ζητούν 
πληροφορίες», αναφέρει ο δήµαρχος. 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εργαλείο για τη βελτίωση των 
όρων ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής γεωργίας και για τη 
µετάβαση της σε ένα νέο πα-
ραγωγικό µοντέλο που θα έ-
χει στον πυρήνα της την ποιό-
τητα, την ταυτότητα και την πα-
ραγωγή προϊόντων οργανικής 
καλλιέργειας, χαρακτήρισε το 
Μέτρο 16 των Προγραµµάτων, 
για τη διασύνδεση της καινο-
τοµιας και της ερευνας µε την 
παραγωγή ο γενικός γραµµα-
τεας Κοινοτικών Πόρων, Χαρά-
λαµπος Κασσιµης.

Μιλώντας στην ηµερίδα που 
είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλο-
νίκη για την καινοτοµία στη 
Γεωργία και την Κτηνοτροφια, 
ο κ. Κασίµης τόνισε πως στην 
πρόταση που κατέθεσε το υ-
πουργείο στους θεσµούς, για 
την ανασυγκρότηση του πρω-
τογενή τοµέα, η καινοτοµία, η 
γνώση και οι συµβουλευτικές 
υπηρεσίες αποτελούν κεντρι-
κό επιχειρησιακό στόχο κι αυ-
τό γιατί: «µέσα από την καινο-
τοµία µπορούµε να αντιµετω-
πίσουµε προβλήµατα που συµ-
βάλουν αρνητικά στο αγροτικό 
τοµέα, όπως το κόστος παρα-
γωγής, τη χαµηλή προστιθέµε-

νη αξία, ζητήµατα ποιότητα και 
εξωστρεφειας». 

Ανέφερε ακόµη πως ένας α-
κόµη λόγος για τον οποίο από 
το υπουργείου δίδεται µεγαλη 
σηµασία στο Μέτρο 16, και τη 
µεταφορά της έρευνας και και-
νοτοµίας στο χωραφι, είναι για-
τί οι έρευνες δείχνουν πως έως 
το 2050 η ζήτηση για τρόφιµα 
θα αυξηθεί κατά 100% ενώ α-
ντίστοιχα θα εκτοξευτεί η ζή-
τηση για τα ποιοτικά τροφιµα.

«Άρα εκεί θα πρέπει να είναι 
ο στόχος του παραγωγικού µας 
µοντέλου», είπε και αποκάλυ-
ψε πως τα µέχρι στιγµής δεδο-
µένα δείχνουν ότι το ενδιαφέ-
ρον για το Μέτρο 16, του οποί-
ου η προθεσµία υποβολής προ-
τάσεων εκπνέει στις 3 Σεπτεµ-
βρίου, είναι αυξηµένο.

Αναφερόµενος τέλος στην ε-
ξέλιξη του τρέχοντος Προγράµ-
µατος Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ο κ. Κασίµης είπε πως είναι 
σε πλήρη ανάπτυξη και πως 
ήδη έχουν δεσµευτεί σε νέα 
προγράµµατα 3 δις. ευρώ α-
πό τα συνολικά 4,7 δις. ευρώ 
του Ταµείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΕΓΤΑΑ).

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Τον Οκτώβριο 
πρεμιέρα για τη 
Γαλακτοκομική 
Σχολή της 
Ελασσόνας 

Κάτι κινείται στη Συνεργασία 
που μαζεύει νέες προτάσεις

Η σχολή θα στεγαστεί στις 
εγκαταστάσεις του παλιού 

Καπνεργοστασίου της Ελασσόνας, 
έναν χώρο ο οποίος σύµφωνα 
µε τον δήµαρχο της περιοχής 

δηµιουργήθηκε την περίοδο όπου 
«έρρεαν» οι επιδοτήσεις αλλά δεν 

λειτούργησε ποτέ.

Οι συµµετέχοντες 
είχαν πρόσβαση 
σε ένα πλήρως 
λειτουργικό 
Responsive 
API sandbox 
της τράπεζας 
Eurobank. 

Βραβεία καινοτοµίας Eurobank στο Beyond Hackathon 

Νέες ευκαιρίες επιχειρηµατικής δικτύωσης για ελληνικές start-up και 
πρόσβαση νέων Ελλήνων επιχειρηµατιών σε αναβαθµισµένα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα εξασφαλίζει το πενταετές µνηµόνιο συνεργασίας της Eurobank 
µε το Ryerson University in Canada. Πρόκειται για το διαγωνισµό Fintech 
«Beyond Hackathon», στις 22-24 Ιουνίου, που αποτελεί µια πρωτοβουλία της 
τράπεζας για ενίσχυση της καινοτοµίας και της νεανικής επιχειρηµατικότητας, 
µε στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.
Φέτος συµµετείχαν 20 οµάδες, οι οποίες χρησιµοποίησαν ανεπτυγµένες 
υπηρεσίες της τράπεζας, µε την υποστήριξη και την καθοδήγηση έµπειρων 
στελεχών, προκειµένου να υλοποιήσουν αποτελεσµατικότερα τις ιδέες τους. 
Τα βραβεία για τους νικητές (7.000 ευρώ και 3.000 ευρώ) είχαν ως εξής:
1ο βραβείο στην οµάδα «ExpendZen» για µια πλατφόρµα διαχείρισης εξόδων 
και πληρωµών µέσω εταιρικής κάρτας, µε σκοπό την αυτοµατοποίηση και την 
απλοποίηση της παρακολούθησης των δαπανών µιας εταιρείας.
2ο βραβείο στην οµάδα «Tenderly» που ανέπτυξαν ένα marketplace για 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο διευκολύνει τη συνεργασία τους µε 
µεγαλύτερες εταιρίες βασισµένο σε τεχνολογία private blockchain.

Ενδιαφέρον
Μέχρι στιγµής τα 

δεδοµένα δείχνουν ότι 
το ενδιαφέρον για το 
Μέτρο 16, του οποίου 
η προθεσµία υποβολής 

προτάσεων εκπνέει στις 
3 Σεπτεµβρίου, είναι 

αυξηµένο, σύµφωνα µε 
τον γενικό γραµµατέα 

Χαράλαµπο Κασίµη
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ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με pressing, δηλαδή πίεση, από τα α-
ποδυτήρια, ξεκινάει για µια ακόµη φο-
ρά η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος 
(ΕΚΕ), εν όψει της νέας περιόδου πα-
ραλαβής του βιοµηχανικού ροδάκι-
νου. Το γεγονός προκαλεί οργισµέ-
νες αντιδράσεις από την πλευρά των 
παραγωγών, στις πλάτες των οποίων 
οργανώνεται κάθε χρόνο η προσπά-
θεια της βιοµηχανίας για την κατάκτη-
ση των διεθνών αγορών.

Πιστή στην προσφιλή της τακτική 
η ΕΚΕ, δια του ισόβιου προέδρου της 
Κώστα Αποστόλου, ανεβάζει για µια 
ακόµη φορά τον πήχη των ποιοτικών 
προδιαγραφών για τις φετινές παρα-
λαβές ροδάκινου, χωρίς να προαναγ-
γέλλει κάτι ανάλογο για την τιµή πα-
ραγωγού, η οποία παραµένει ασαφής 
και προφανώς επιδιώκεται να κινηθεί 
βάσει της προσφοράς πρώτης ύλης και 
στα όρια της βιωσιµότητας των εκµε-
ταλλεύσεων.

Στην αναγγελία της ΕΚΕ για µέσο 
βάρος καρπών στα 160-170 γραµµά-
ρια και για ελάχιστο βάρος στα 120 
γραµµάρια (στις φετινές παραδόσεις), 
απαντάει µε ανακοίνωσή του ο Αγρο-
τικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας, το-
νίζοντας επί της ουσίας ότι η συνεχής 
συµπίεση των απολαβών του παραγω-
γού, είτε από τη βιοµηχανία είτε και α-
πό την Πολιτεία, οδηγεί µε βεβαιότη-
τα στην εγκατάλειψη της παραγωγι-
κής διαδικασίας, εξέλιξη η οποία δεν 
ωφελεί κανέναν.

Η ανακοίνωση του Αγροτικού Συλ-
λόγου Γεωργών Βέροιας στις 22 Ιου-
νίου αναφέρει τα εξής: 

Ξεκινά τις επόµενες ηµέρες η συ-
γκοµιδή του συµπύρηνου ροδάκινου 
και θεωρούµε απαραίτητο να ενηµε-
ρώσουµε και µείς την Ε.Κ.Ε.  για την 
αναγκαιότητα της ανάλογης «τιµής» 
στην κατάλληλη ποιότητα.

Ευχαριστούµε την ΕΚΕ και τον κύ-
ριο Κ. Αποστόλου που αναγνωρίζει ευ-
θαρσώς ότι η κατάκτηση της παγκό-
σµιας αγοράς στην κοµπόστα, το χυ-

µό και το κατεψυγµένο προϊόν οφεί-
λεται σε δύο βασικές προϋποθέσεις 
(όπως αναφέρεται και στην ανακοί-
νωση της ΕΚΕ).

1) Την άριστη ποιότητα της πρώτης 
ύλης και του τελικού προϊόντος

2) Το ανταγωνιστικό κόστος.
Να σηµειώσουµε λοιπόν το αυτονό-

ητο, ότι κάποιοι µόχθησαν και ξοδεύ-
τηκαν και αγωνίστηκαν για την α’ υ-
λη και είναι οι µόνοι που έχουν υπο-
στεί τις συνέπειες του ανταγωνιστικού 
κόστους. Κι αυτοί είναι οι αγρότες πα-
ραγωγοί.

Αν λάβουµε λοιπόν υπ’ όψιν µας ό-
τι δεν υπήρξε κανείς να στηρίξει  την 
πάγια απαίτηση µας για καλύτερες τι-
µές παραγωγού, που να καλύπτουν το 
κόστος παραγωγής και να αφήνουν 
ένα κέρδος επιβίωσης.

Αν προσµετρήσει κανείς τις τεράστι-
ες φορολογικές και ασφαλιστικές επι-
βαρύνσεις που έχουµε δεχτεί τα τελευ-
ταία χρόνια, τον ΕΦΚΑ, τον ΕΝΦΙΑ, το 
τέλος επιτηδεύµατος και µια σειρά α-
πό άλλες δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις 
(για τις οποίες ποτέ δεν είδαµε από την 
πλευρά σας µια δήλωση συµπαράστα-
σης), καθώς και τις υποχρεώσεις µας 
απέναντι στον ΕΛΓΑ ο οποίος πεισµα-
τικά αρνείται κάθε αίτιο ζηµιάς, για το 
οποίο παρά τις υποσχέσεις του υπουρ-
γού δεν αποζηµιωνόµαστε.

Εάν σκεφτούµε ότι στήριξη για την 
ζηµιά από το εµπάργκο δεν είδαµε πο-
τέ τα τρία τελευταία χρόνια.

Τότε πολύ εύκολα κ. Κ. Αποστόλου 
φτάνουµε στο συµπέρασµα της υπο-
βαθµισµένης ποιότητας, της µειωµέ-
νης παραγωγής κ.ο.κ.

Κι αν οι ανακοινώσεις σας δείχνουν 
ήπιες και σε «συναινετικό» δήθεν κλί-
µα είναι γιατί και σεις αντιλαµβάνε-
σται πως το µάρµαρο έχει ραγίσει κι 
αυτό µέχρι σήµερα το πλήρωναν µό-
νο οι παραγωγοί που τώρα δυστυχώς 
παραπαίουν. Το ίδιο και το προϊόν.

Όπως επίσης όλοι αντιλαµβανόµα-
στε πολύ καλά ότι το επόµενο  µάρµα-
ρο πλέον θα το πληρώσουµε όλοι µας 
σαν τοπική οικονοµία και σαν τοπι-
κή κοινωνία.

Γιατί κε Κ. Αποστόλου στην περιοχή 
µας, όταν καταρρέουν οι αγρότες τότε 
καταρρέουµε όλοι µαζί.

Για τον Α.Σ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο πρόεδρος Αναστάσιος Χαλκίδης
Ο Γενικός γραµµατέας Θεόδωρος 

Παπακωνσταντίνου

Ξεκινάει τις επόµενες ηµέρες η 
συγκοµιδή του συµπύρηνου 
ροδάκινου και θεωρούµε 
απαραίτητο να ενηµερώσουµε 
τους παραγωγούς µας για την 
αναγκαιότητα παράδοσης στις 
βιοµηχανίες κατάλληλης 
ποιότητας.
Όπως είναι γνωστό, η ελληνική 
κοµπόστα ροδάκινου, αλλά και ο 
χυµός του και το κατεψυγµένο 
του προϊόν, κατέκτησαν εδώ και 
πολλά χρόνια την παγκόσµια 
αγορά. Αυτό στηρίχτηκε σε δύο 
προϋποθέσεις:
1) την άριστη ποιότητα πρώτης 
ύλης και συνεπώς τελικού 
προϊόντος
2) το ανταγωνιστικό κόστος
∆υστυχώς, την προηγούµενη 
χρονιά, παρά την επαρκή 
ποσότητα, η ποιότητα του 
συµπύρηνου ροδάκινου που 
παρέλαβαν τα εργοστάσια ήταν, 
όπως όλοι γνωρίζουµε, 
υποβαθµισµένη, µε κύρια 
χαρακτηριστικά τη µικροκαρπία 
και τα άγουρα-πράσινα 
ροδάκινα.   Αυτό δηµιούργησε 
δυσκολίες διάθεσης του 
προϊόντος.
Φέτος εκτιµάται ότι αναµένεται 
καλύτερη ποιότητα, κυρίως 
µέγεθος, λόγω περιορισµένης 
σχετικά καρπόδεσης, που 
µείωσε το κόστος του 
αραιώµατος. Οι παραγωγοί 
µπορούν να παραδώσουν τη 
γνωστή καλή ποιότητα του 
παρελθόντος για να 
ξανακατακτήσουµε τις αγορές.
Αυτό απλά σηµαίνει να 
παραδώσουν ροδάκινα κίτρινα 
χωρίς ασθένειες, µε µέσο βάρος 
160-170 γραµµάρια και µε 
ελάχιστο βάρος 120 γραµµάρια.

ΕΝΩΣΗ 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Κίτρινα 
με βάρος 
160-170 γρμ.

Από τ’ αποδυτήρια 
ξεκίνησε το pressing 
Ανεβάζει τον πήχη των ποιοτικών προδιαγραφών η μεταποίηση, 
χωρίς να κάνει το αντίστοιχο και για τις φετινές τιμές παραγωγού 

Υψηλότερες ποιοτικές 
προδιαγραφές για την ίδια 

τιµή παραγωγού, φαίνεται να 
επιδιώκει η βιοµηχανία. Πίσω 
απ’ αυτόν το σχεδιασµό είναι 

για µια ακόµη φορά ο Κώστας 
Αποστόλου της ΕΚΕ. Φωτό 

µε τον συντάκτη της Agrenda 
Χρήστο ∆ιαµαντόπουλο.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Ούτε το κόστος παραγωγής δεν µπο-
ρούν να καλύψουν φέτος οι κερασο-
παραγωγοί του ∆ήµου Έδεσσας, παρά 
το ότι είχαν αύξηση της σοδειάς τους 
σε ποσοστό 40% από τα δύο προηγού-
µενα χρόνια, καθώς η τιµή παραγωγού 
για την ποικιλία Τραγάνα κυµάνθηκε 
στα 50 λεπτά και για τα υπόλοιπα κε-
ράσια που κατευθύνονται στη µετα-
ποίηση στα 35 µε 40 λεπτά. 

Παρά την εξαιρετική ποιότητα της φε-
τινής παραγωγής, οι καλλιεργητές µι-
λούν για πρωτοφανή στενότητα στην 
προώθηση των φρούτων, που οδήγη-
σε σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές, ενώ και 
οι εξαγωγές στη ρωσική αγορά που α-
πορροφούσε σηµαντικές ποσότητες 
ήταν µηδενικές λόγω του εµπάργκο. 
Αποτέλεσµα να εξελίσσεται η χρονιά 
στη χειρότερη της τελευταίας τριετίας.

Γι’ αυτό οι καλλιεργητές του συνε-
ταιρισµού Άγρας, µε επιστολή τους, 
ζητούν την ένταξη της φετινής παρα-
γωγής κερασιού του ∆ήµου Έδεσσας 
σε καθεστώς στρεµµατικής κοινοτικής 
ενίσχυσης ή de minimis ή σε άλλου 
χρηµατοδοτικού εργαλείου της ΕΕ, το-
νίζοντας την ανάγκη στήριξης των κε-
ρασοπαραγωγών του νοµού Πέλλας. 

Το θέµα φέρνει στη Βουλή ο βου-
λευτής Πέλλας Γιώργος Καρασµάνη, 

ο οποίος καταλογίζει τεράστιες ευθύ-
νες στους αρµόδιους της Βάθη, αφού 
όπως αναφέρει «η σηµερινή ηγεσία 
του υπουργείου στα σχεδόν τέσσερα 
χρόνια της θητείας της, ουδέποτε έκανε 
την παραµικρή αναφορά στα Συµβού-
λια Υπουργών για το εµπάργκο και τις 
δραµατικές επιπτώσεις του στις εξαγω-
γές µας. Σε αντίθεση µε την προηγού-
µενη υπό τον Καρασµάνη ηγεσία, που 
στην ολιγόµηνη θητεία της είχε κάνει 
δεκαέξι παρεµβάσεις στον Επίτροπο».

Το υπόµνηµα του Αγροτικού Συνε-
ταιρισµού Άγρας έχει ως εξής:

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,                                                             
Όπως γνωρίζετε, στο νοµό Πέλλας και 

κυρίως στον ορεινό όγκο του ∆ήµου Έ-
δεσσας, όπου αποτελεί και µονοκαλλιέρ-
γεια, παράγεται το 60% της συνολικής 
ποσότητας κερασιού της χώρας. Ειδι-
κά τη φετινή χρονιά, οι κλιµατολογικές 
συνθήκες ευνόησαν την παραγωγή σε 
ολόκληρη τη χώρα, µε αποτέλεσµα να 
παρατηρείται από τη µία καλή παραγω-
γή, ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές, κι 
από την άλλη να υπάρχει πρωτοφανής 
στενότητα στην προώθησή του, µε απο-
τέλεσµα οι τιµές να είναι εξευτελιστικές 
και να µην καλύπτουν ούτε το ήδη αυ-
ξηµένο, κόστος παραγωγής.

Επίσης, σας είναι γνωστό ότι η αγορά 
της Ρωσίας, που απορροφούσε σηµα-

ντικές ποσότητες, δεν µπορεί να αντα-
ποκριθεί πλέον, λόγω του συνεχιζόµε-
νου εµπάργκο. Τρανή απόδειξη αυτού 
είναι τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
σύµφωνα µε τα οποία το 2013 η Ελλά-
δα εξήγαγε στη Ρωσία 8.579 τόνους κε-
ρασιών συνολικής αξίας 12,1 εκατ. ευ-
ρώ, το 2014, µειώθηκε λόγω της εµπό-
λεµης κατάστασης στην Ουκρανία στους 
6.168 τόνους συνολικής αξίας 8,6 εκατ. 
ευρώ ενώ από το 2015 και µετά οι εξα-
γωγές της Ελλάδας στη ρωσική αγορά 
είναι δυστυχώς µηδενικές.

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπά-
νω, αλλά και την ανάγκη στήριξης των 
παραγωγών γεωργικών προϊόντων σε 

περιόδους ειδικών δυσχερειών και ει-
δικότερα των κερασοπαραγωγών του 
∆ήµου Έδεσσας του νοµού Πέλλας, που 
επλήγησαν από τις απαράδεκτα χαµηλές 
τιµές αγοράς λόγω της καλής παραγω-
γής του εν λόγω προϊόντος αλλά και από 
το ρωσικό εµπάργκο, θα θέλαµε να διε-
ρευνήσετε την πιθανότητα ένταξης της 
φετινής παραγωγής κερασιού στην πε-
ριοχή του ∆ήµου Έδεσσας, σε καθεστώς 
στρεµµατικής  κοινοτικής ενίσχυσης ή 
de minimis ή σε καθεστώς οποιουδή-
ποτε άλλου χρηµατοδοτικού εργαλείου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισµού
Πέτκος Χρήστος

Δε βρήκε δρόμο για τιμή το κεράσι 
Στρεμματική ενίσχυση ή de mininis για απώλεια παραγωγής ζητούν οι καλλιεργητές Δήμου Έδεσσας του νομού Πέλλας 

Αντοχές επέδειξε το τελευταίο δεκαήµερο 
η τιµή παραγωγού στο επιτραπέζιο ρο-
δάκινου αφού τα καλής ποιότητας προ-
ϊόντα (τα όψιµα πλέον Royal Summer,  
Summer Lady, Summer Rich) πουλήθη-
καν στα 35 λεπτά το κιλό (σε κάποιες λί-
γες περιπτώσεις προσέγγισαν τα 40 λε-
πτά) µε τα δεύτερης ποιότητας να πιά-
νουν τα 23 – 25 λεπτά/κιλό (την περσι-
νή δηλαδή τιµή της α΄ ποιότητας). Σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda την 
επόµενη εβδοµάδα οι παραγωγοί εκτι-
µούν ότι οι τιµές θα πιεστούν περεταίρω 
αφού η ισπανική και η ιταλική παραγω-
γή που φέτος κατά γενική οµολογία ο-
ψίµησε, έχει ξεκινήσει να κάνει αισθητή 
την παρουσία της στα ευρωπαϊκά ράφια.

«Οι τιµές παραγωγού τις τελευταίες 
ηµέρες κυµαίνοντα  στα 30 – 35 λεπτά. 
Ο λόγος είναι ότι τα ελληνικά ροδάκι-
να έχουν αυξηθεί και µαζί µε αυτά και 
τα ισπανικά που φέτος είναι όψιµα», ση-
µειώνει στην Agrenda o διευθυντής του 
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Νίκος Σάκουλας

Υπάρχει ζήτηση
Από την πλευρά του ο παραγωγός από 

την Κουλούρα Ηµαθίας και πρόεδρος του 
συνεταιρισµού «Εύφορος γη» Γιώργος Γκά-
λαβος, τονίζει ότι η τιµή παραγωγού στα 
καλά ροδάκινα ήταν µέχρι και την εβδο-
µάδα που µας πέρασε (26-29 Ιουνίου) σε 
καλά επίπεδα που σε κάποιες περιπτώσεις 
«έβλεπαν» και τα 40 λεπτά το κιλό, ενώ 
σύµφωνα µε τον ίδιο «στα δεύτερης ποι-
ότητας η τιµή κυµαίνεται στα 25 λεπτά το 
κιλό. Εδώ και ένα δεκαήµερο οι τιµές αυ-
τές είναι σταθερές. Ευτυχώς ζήτηση ακό-
µα υπάρχει αλλά περιµένουµε κάµψη ό-
ταν θα αυξηθούν τα ισπανικά και τα ιταλι-
κά επιτραπέζια στην ευρωπαϊκή αγορά. Η 

ευρωπαϊκή αγορά έχει µια δυναµική που 
δύσκολα αλλάζει. Αν πέσουν πολλά από 
τις ανταγωνίστριες χώρες σίγουρα θα έχου-
µε µείωση», υπογραµµίζει ο παραγωγός. 

«Πήγαµε καλά»
Για τιµές που ξεκινούν από τα 23 λε-

πτά το κιλό και σε κάποιες εξαιρετικές 
περιπτώσεις αγγίζουν τα 40 λεπτά κά-
νει λόγο στην Agrenda και ο υπεύθυνος 
ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού «Ν. Αλιάκ-
µων» Άµµου Βέροιας, Ανδρέας Οβεζίκ. 
Όπως µας εξηγεί: «ευτυχώς µέχρι στιγ-
µής πήγαµε καλά. Τώρα συγκοµίζουµε 
τα Royale Summer και τα Royal Glory µε 
τιµές παραγωγού που στα πολύ ποιοτι-
κά ροδάκινα φτάνουν σχεδόν τα 40 λε-
πτά το κιλό. Στις περιπτώσεις των β’ κα-
τηγορίας είναι στα 23 – 25 λεπτά το κι-
λό. Το επόµενο διάστηµα περιµένουµε 
µείωση των τιµών αφού µπαίνουν στην 
αγορά Ισπανία και Ιταλία (µε τα Spring 
Bell και τα Britney Lady)». 

Μόνο στα καλά Summer κρατήθηκε το 35άρι  

Η δυναµική της αγοράς στην ΕΕ δεν 
αλλάζει οπότε όταν η παραγωγή 
αυξάνεται πιέζονται οι τιµές.
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Πρώτες ζημιές 
από κλαδοσπόριο
Από τα κατώτερα φύλλα στην 
υπαίθρια ντομάτα της Θεσσαλίας

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Την είσοδό του έκανε το κλα-
δοσπόριο στις υπαίθριες καλ-
λιέργειες ντοµάτας της Θεσσα-
λίας, καθώς οι καιρικές συνθή-
κες που επικρατούν είναι ευνο-
ϊκές για τη ανάπτυξη του µύκη-
τα και τη µετάδοσή του. Την ί-
δια ώρα, συνεχίζεται η παρου-
σία τετράνυχου, αφίδων και Tuta 
Absoluta σε πολλά χτήµατα, ε-
νώ ο καιρός ευνοεί και την ανά-
πτυξη του θρίπα. 

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το 
κλαδοσπόριο, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών Βόλου τονίζουν 
ότι η ασθένεια εµφανίζεται πρώ-

τα στα κατώτερα φύλλα µε κηλί-
δες, οι οποίες σε προχωρηµένο 
στάδιο γίνονται νεκρωτικές. Στην 
κάτω επιφάνεια η περιοχή των 
κηλίδων καλύπτεται από εξάν-
θηση του παθογόνου, µε σκού-
ρο χρώµα και υφή βελούδου.

Όσοι παραγωγοί διαπιστώ-
σουν συµπτώµατα προσβολών 
να προστατεύσουν την καλλι-
έργεια τους µε επιτρεπόµενα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Τετράνυχος: Την εµφάνισή 

του έκανε ο τετράνυχος στις πρώ-
ιµες (µε 5-7σταυρούς) και µεσο-
πρώιµες (µε 3-5σταυρούς) καλλι-
έργειες υπαίθριας ντοµάτας στη 
Μαγνησία και τη Λάρισα. Απαι-
τείται συνεχής επιθεώρηση από 
τον παραγωγό καθώς η προσβο-
λή εξαπλώνεται µε µεγάλη τα-
χύτητα στο χωράφι και συστήνε-
ται ψεκασµός µόνο µετά τη δια-
πίστωση της προσβολής (3 άτο-
µα/φύλλο) και όχι προληπτικά.

Tuta Absoluta: Έχουν παρα-
τηρηθεί πρώτες προσβολές στα 
φύλλα σε πρώιµες καλλιέργει-
ες ντοµάτας (5-7 σταυρούς) και 
αναµένονται στις µεσοπρώιµες 
(3-5 σταυρούς). Οι ψεκασµοί να 

γίνονται µετά τη δύση του ηλίου 
µε ένα εκλεκτικό εντοµοκτόνο.

Θρίπας: Οι καιρικές συνθή-
κες ευνοούν την ανάπτυξη του 
εντόµου, το οποίο προκαλεί ζη-
µιά στα φυτά µε το να διαρρη-
γνύει και να αποµυζεί τα κύτ-
ταρα της επιδερµίδας των φύλ-
λων, ενώ είναι και φορέας ιώ-
σεων. Συστήνεται ψεκασµός.

Αφίδες: Συνεχίζεται η παρου-
σία των αφίδων σε όλες τις καλ-
λιέργειες ντοµάτας, οι οποίες έ-
χουν µεγάλη ικανότητα πολλα-
πλασιασµού, δυνατότητα µετάδο-
σης ιώσεων και δηµιουργία µε-
λιτωµάτων. Απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή από τους καλλιεργη-
τές για τον έγκαιρο εντοπισµό 
τους και συστήνεται ψεκασµός.

Σηµάδια τετράνυχου και αφίδων στις πεπονιές Θεσσαλίας
Συνεχίζεται η παρουσία του τετράνυχου στις πρώιµες καλλιέργειες µε 
πεπονιές στους νοµούς Μαγνησίας, Τρικάλων (Σερβωτά), Καρδίτσας και 
Λάρισας, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη και τη µετάδοσή 
του. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
συστήνουν ψεκασµούς, µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα 
ανά φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα σκευάσµατα. 

Την ίδια ώρα, σταθερή είναι και η εµφάνιση των αφίδων, οι οποίες προκαλούν πολλές 
ζηµιές στις καλλιέργειες της πεπονιάς αν δεν γίνει γρήγορη επισήµανση. Έχουν µεγάλη 
ικανότητα πολλαπλασιασµού, δυνατότητα µετάδοσης ιώσεων, δηµιουργία µελιτωµάτων. 
Για τους λόγους αυτούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους παραγωγούς για των 
έγκαιρο εντοπισµό τους. Με δεδοµένο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη του εντόµου, συστήνεται ψεκασµός στις καλλιέργειες όπου αυτό εντοπίζεται.  

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

 Αλευρώδης
Μέτριοι πληθυσµοί στις 
πρώιµες καλλιέργειες 
ντοµάτας σε Καρδίτσα 

Λάρισα, Μαγνησία, 
Τρίκαλα και Φθιώτιδα

Σεπτορίωση στις φιστικιές 
Έντονα κατά τόπους συµπτώµατα από σεπτορίωση 
εµφανίζουν οι φιστικιές Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας. Οι συνεχόµενες βροχές, των τελευταίων 
ηµερών, σε συνδυασµό µε τις υψηλές θερµοκρασίες, 
ευνόησαν την ταχύτατη εξάπλωση της ασθένειας, 
όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. Τα φύλλα 
πέφτουν πρόωρα µε αποτέλεσµα την εξασθένηση 
των δέντρων, την ευαισθητοποίησή τους σε 
προσβολές από σκολύτες και τη µείωση της σοδειάς 
την επόµενη χρονιά. Η ασθένεια ευνοείται από 
υψηλή σχετική υγρασία, γι’ αυτό οι µολύνσεις 
ξεκινούν την άνοιξη και συνεχίζονται ως την πτώση 
των φύλλων, εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Συνιστάται προληπτικός ψεκασµός στο βλαστικό 
στάδιο που το περικάρπιο θα αποκτήσει µήκος 1 
εκατοστό, ο οποίος θα πρέπει να επαναλαµβάνεται 
ανάλογα µε την ένταση της προσβολής στο 
δενδροκοµείο και την περιοχή.

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Cuprofix Ultra 40 WG 
ARYSTA: Syllit 544SC
BAYER: Luna experience SC
HELLAFARM: Jade 40 WG
VIORYL: Υδροξείδιο Χαλκού ΒΙΟΡΥΛ 50WP

Ψώρα του Σαν Ζοζέ στα µηλοειδή 
Η πτήση του εντόµου στους µηλεώνες της 
Κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στο 
µέγιστο και οι περισσότερες προνύµφες 
υπολογίζονται τις επόµενες ηµέρες. Οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης  τονίζουν στους µηλοκαλλιεργητές 
ότι η ψώρα του Σαν Ζοζέ προκαλεί ζηµιές διότι 
νεκρώνει το φλοιό των κλάδων, ενώ δεν 
αποκλείεται να ξεραθούν πλήρως τα κλαδιά και το 
δέντρο. Επίσης όταν εγκαθίσταται στους καρπούς 
προκαλεί κόκκινες κηλίδες οι οποίες µειώνουν την 
εµπορική τους αξία, ενώ σε δέντρα πολύ 
προσβεβληµένα ο φλοιός καλύπτεται από ασπίδια  
του εντόµου. Σηµειώνεται ότι οι επεµβάσεις για την 
καρπόκαψα της µηλιάς επιτυγχάνουν ικανοποιητική 
καταπολέµηση και του Σαν Ζοζέ, ενώ οι ειδικοί 
υπογραµµίζουν ότι µόνο σε οπωρώνες που 
παρουσιάζουν σοβαρές προσβολές συνιστάται 
ξεχωριστή επέµβαση.

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Araber EC, Zulu 10 EC
ARYSTA: Blade 10EC, Ovitex 81.7 EC (bio)
BAYER: Movento 150OD, Movento Gold 100SC
ELANCO: Closer 120SC, Reldan 225EC.
HELLAFARM: Admiral 10 EC, Χελγκαρ 25 WG
SYNGENTA: Insegar 25WG 
VIORYL: Acaridoil 13SL, Paraffinic Oil 98.5EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  Κ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ*

Το πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa 
armigera) χαρακτηρίζεται ως το 
πλέον επιβλαβές έντοµο για την 
καλλιέργεια του βαµβακιού. Η κα-
ταπολέµησή του στηρίζεται στη συ-
νεχή χρήση εντοµοκτόνων. Τα ορ-
γανοφωσφορικά και πυρεθρινοει-
δή που χρησιµοποιούνταν παλαι-
ότερα σήµερα έχει µειωθεί η χρή-
ση τους. Αιτία η µειωµένη αποτε-
λεσµατικότητα λόγω της ανάπτυ-
ξης ανθεκτικότητας του εντόµου.

Την τελευταία 5ετία γίνεται ευ-
ρεία χρήση των νέων εντοµοκτό-
νων από την οµάδα των διαµιδίων, 
τα οποία βελτίωσαν σηµαντικά την 
αποτελεσµατικότητα των εφαρµο-
ζοµένων ψεκασµών και µείωσαν 
σε µεγάλο βαθµό τις συνέπειες στο 
περιβάλλον από τη µεγάλη χρήση 
των οργανοφωσφορικών και πυρε-
θρινοειδών εντοµοκτόνων.

Ο κίνδυνος είναι µεγάλος να 
χαθεί µέρος της αποτελεσµατικό-
τητας και αυτών των εντοµοκτό-
νων από τη µη ορθή χρήση τους. 
Απαιτείται να εφαρµόζονται µέ-
τρα και προγράµµατα διαχείρισης 
της ανθεκτικοτητας οπως είναι οι 
εναλλαγές σκευασµάτων µε δια-
φορετικο τρόπο δράσης. Ετσι θα 
αποφευχθεί ο κίνδυνος να µην 
υπάρχουν τα κατάλληλα «εργα-
λεία» στην αντιµετώπιση του πρά-
σινου σκουληκιού.

Ένα νέο µη συµβατικό εντοµο-
κτόνο το Helicovex έχει εγκριθεί 
και στη χώρα µας και µπορεί να 
συµβάλλει αποφασιστικά στην α-
ντιµετώπιση του πράσινου σκου-
ληκιού και στη µείωση του κιν-
δύνου ανάπτυξης ανθεκτικότη-
τας στα εντοµοκτόνα.

Η δραστική ουσία του σκευά-

σµατος Helicovex είναι ένας ιός 
που προσβάλλει µόνο τις προνύµ-
φες του πράσινου σκουληκιού 
στο χωράφι. Το Helicovex περιέ-
χει 7,5 χ1012 κοκκία του ιού ανά 
λίτρο σκευάσµατος. Με τον ψεκα-
σµό του σκευάσµατος στη βαµβα-
κοφυτεία, τα κοκκία του ιού επι-
κάθονται στα βαµβακόφυτα. Εκεί 
παραµένουν χωρίς να ξεπλένονται 
από τυχόν ποτίσµατα ή βροχές (α-
ντέχουν έως και 90 mm βροχή). 

Έτσι οι προνύµφες του πράσι-
νου σκουληκιού τρεφόµενες µε 
τα καρποφόρα όργανα του βαµβα-
κιού παίρνουν και τα κοκκία του 
Helicovex. Απαιτούνται 1-2 κοκ-
κία του ιού για να έχουµε θανάτω-
ση 50% των νεαρών προνυµφών. 
Κάθε φυτό βαµβακιού, υπό κανο-
νικές συνθήκες θα φέρει κάποια 
εκατοµµύρια του ιού. Γενικά το ι-
διαίτερα σηµαντικό στοιχείο από 
τη χρήση του Helicovex είναι ότι 
όλα τα άτοµα του πράσινου σκου-
ληκιού που θα τραφούν µε κοκ-
κία του ιού «αρρωσταίνουν», απο-
δυναµώνονται και είναι περισσό-
τερο ευάλωτα στα εντοµοκτόνα. 

Τρόποι µετάδοσης του Ιού
1) Οριζόντια µετάδοση 
µολύσµατος
Ο ιός αναπαράγεται στις 

προνύµφες του πράσινου 
σκουληκιού. Έτσι όταν γί-
νει η αποσύνθεσή τους, 
τα κοκκία του ιού διασπεί-
ρονται στη βαµβακοφυ-
τεία και αποτελούν νέες 
εστίες µόλυνσης για άλ-
λες προνύµφες. 

2) Κατακόρυφη 
µετάδοση µόλυνσης 
από γενιά σε γενιά
Ένα µικρό µέρος από µολυσµέ-

νες προνύµφες µπορούν να επι-
βιώσουν ακόµη και αν είχαν προ-
σβληθεί από τον ιό. Θα τελειώσουν 
τον κύκλο ζωής τους και θα µετα-
φέρουν τον ιό στα αυγά της επό-
µενης γενιάς.

Ειδική τεχνολογία ενισχύει 
την αποτελεσµατικότητα

Η παραγωγή και η ανάπτυξη ι-
ικών σκευασµάτων για τη γε-

ωργία απαιτεί υψηλού επι-
πέδου τεχνογνωσία και ε-
ξειδίκευση. Η ελβετική ε-
ταιρεία Andermatt ασχο-
λείται σχεδόν αποκλειστι-
κά µε την παραγωγή και 
ανάπτυξη ιικών σκευα-
σµάτων για την αντιµε-

τώπιση εντοµολογικών ε-
χθρών. Η τεχνογνωσία και 

ο υψηλός βαθµός εξειδίκευ-
σης της εταιρείας διασφαλίζει 

στο σκεύασµα Helicovex υψηλά 

στάνταρ, τα οποία αφορούν τη δι-
άρκεια στο χωράφι. Ως γνωστόν τα 
ιικά σκευάσµατα είναι ευαίσθητα 
στις ακτίνες της υπεριώδους ακτι-
νοβολίας. Η Andermatt µέσω ειδι-
κών προσθετικών προστατεύει τα 
κοκκία του ιού από την υπεριώδη 
ακτινοβολία για αρκετές ηµέρες (ο-
κτώ). Ειδικοί παράγοντες ενισχύουν 
την προσέλκυση στο να τραφούν 
οι προνύµφες µε τα κοκκία του ιού 
(φαγοδιεγερτικά), καθώς και την α-
ντοχή στην έκπλυση από βροχές ή 
πότισµα. Το Helicovex µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µόνο του σε προ-
γράµµατα καταπολέµησης του πρά-
σινου σκουληκιού, σε εναλλαγή µε 
αλλα εντοµοκτόνα και µέτρα κατα-
πολέµησης, είτε σε µείγµα βυτίου 
µε άλλα εντοµοκτόνα.

*ΓΕΩΠΟΝΟY, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

Η δραστική ουσία του Helicovex είναι ένας ιός 
που προσβάλλει µόνο τις προνύµφες 
του πράσινου σκουληκιού στο χωράφι. 

Ιική τεχνολογία 
κατά του πράσινου 
σκουληκιού 
Το εντομοκτόνο Helicovex προτείνει η Χελλαφάρμ

Συνδυασµός
Όλα τα άτοµα του 

πράσινου σκουληκιού που 
θα τραφούν µε κοκκία 
είναι περισσότερο ευά-
λωτα στα εντοµοκτόνα



Έτσι διασώζονται 2 στις 3 προβληματικές περιπτώσεις  

Με βεβαίωση των ΤΟΕΒ βγάζει 
αποτελέσματα η Απονιτροποίηση

 Μαγειρέματα μέχρι τελευταία στιγμή    Έτοιμη η λίστα δικαιούχων λέει το υπουργείο

Και επιλαχόντες και ρέστα
όπως στη βιολογική 

«Λογικά οι εντάξεις θα βγουν 
µέσα στο µήνα», ανέφερε στις 
22 Ιουνίου ο προϊστάµενος της 
ΕΥ∆, Νίκος Μανέτας (δεξιά).

Στα κακώς κείµενα της Απονι-
τροποίησης προστίθεται το γεγο-
νός πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα υπολο-
γίσει στα 60 ευρώ ανά στρέµµα 
οριζόντια για όλους τους δικαι-
ούχους την ενίσχυση έστω και 
αν µία καλλιέργεια δικαιολογεί 
κατώτερα ποσά. Αυτό στη Βιολο-
γική του 2017 έφερε «διαφορά» 
περί των 93 εκατ. ευρώ (δηλαδή 
δεσµεύτηκαν 223 εκατ. ευρώ ε-
νώ πληρώνουν 130 εκατ. ευρώ).

Η διαφορά τώρα στην Απονι-
τροποίηση θα φανεί στην πρώ-
τη πληρωµή, αλλά γεγονός εί-
ναι ότι θα περισσέψουν χρήµα-
τα που θα µπορούσαν να πάνε 
στους 12.000 επιλαχόντες.

Για παράδειγµα ένας δικαι-
ούχος της δράσης Αµειψισπο-
ράς στη Θεσσαλία µε ενταγµέ-
νη κύρια καλλιέργεια 200 στρεµ-
µάτων βαµβάκι, κανονικά, θα έ-
πρεπε να υπολογίζει 51,5 ευρώ 
ανά στρέµµα ενίσχυση. ∆ηλαδή 
10.300 ευρώ ετήσιο πριµ. Ωστό-
σο, έχουν δεσµευτεί 12.000 ευ-
ρώ. Αντίστοιχα µεγαλύτερες δι-
αφορές φαίνονται για τον ηλί-
ανθο και το καλαµπόκι. 

Από τη Γενική Γραµµατεία προ-
ειδοποιούν τώρα για µεταεντα-
ξιακούς ελέγχους οι οποίοι θα 
γίνουν για τους δικαιούχους 
κατά την πληρωµή. Ο επιτόπι-
ος έλεγχος διενεργείται σε ετή-
σια βάση και καλύπτει τουλάχι-
στον σε ποσοστό 5% του συνό-
λου των δικαιούχων του Μέτρου.

Στις περιπτώσεις που διαπι-
στώνεται ότι ο δικαιούχος δη-
λώνει ψευδή σστοιχεία προκει-
µένου να λάβει ενίσχυση ή εφό-
σον δεν δηλώνει τα απαραίτη-
τα στοιχεία λόγω αµελείας, δεν 
του καταβάλλεται ενίσχυση για 
το εξεταζόµενο έτος.

Επιπλέον ο δικαιούχος αποκλεί-
εται από την ενίσχυση όλων των 
δράσεων του ίδιου Μέτρου για το 
ηµερολογιακό έτος της διαπίστω-
σης καθώς και για το επόµενο έ-
τος. Επιπρόσθετα, στο δικαιούχο 
επιβάλλεται αποκλεισµός από τη 
δυνατότητα υποβολής αίτησης 
στήριξης σε προσκλήσεις του συ-
νόλου των δράσεων του Μέτρου 
10, για το ηµερολογιακό έτος της 
διαπίστωσης της παράβασης κα-
θώς και για το επόµενο.

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Με τρύπες κλείνει η υπόθεση 
του Μέτρου της Απονιτροποί-
ησης µε ΤΟΕΒ και ∆ήµους να 
«καθαρίζουν» µε βεβαιώσεις 
άρδευσης ώστε να περάσουν 
κάποιες ενστάσεις στα ευρή-
µατα των προενταξιακών και 
το υπουργείο να είναι σε θέση 
να εκδόσει την τελική λίστα µε 
τους δικαιούχους. 

«Αναµένουµε πως θα έχουµε 
τις εντάξεις µέσα στο µήνα λο-
γικά, οπότε θα κλείσουν οι νο-
µικές δεσµεύσεις αυτού του Μέ-
τρου», υποστήριξε συγκεκριµέ-
να ο προϊστάµενος της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των Προ-
γραµµάτων, Νίκος Μανέτας, στα 
πλαίσια της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης, στις 22 Ιουνίου. Ω-
στόσο µέχρι τη στιγµή που γρά-
φονταν αυτές οι γραµµές κάτι 
τέτοιο δεν είχε συµβεί. 

Τελευταία που έδωσε δείγµα 
µετά τις ενστάσεις ήταν η Λάρι-
σα, όπου σύµφωνα µε πληρο-
φορίες της Agrenda, από τα 58 

αποτελέσµατα, τα 11 έµειναν τε-
λικά εκτός από τα 37 που είχαν 
«χτυπήσει» και έτσι θα προχω-
ρήσουν και οι αρχές στις απε-
ντάξεις. Το ερώτηµα εδώ που 
γεννιέται είναι το πώς θα κυ-
λήσει τελικά ένα µέτρο που το 
20% στατιστικά βγαίνει εκτός 
στη Λάρισα, η οποία έχει και 
τις περισσότερες αιτήσεις, ενώ 
έχει βουήξει παράλληλα όλος 
ο κάµπος για αυθαιρεσίες και 
βαφτίσια της τελευταίας στιγ-
µής στα ξηρικά. Θυµίζουµε ό-
τι η παραπάνω διαδικασία θα 
έπρεπε να είχε τελειώσει από 
τις 25 Μαΐου σύµφωνα µε ε-
γκύκλιο προς τις ∆ΑΟΚ (Αριθ. 
Πρωτ.: 1131/52414) ωστόσο µε-
τά τα πρώτα αποτελέσµατα χρει-
άστηκαν όπως φαίνεται µαγει-
ρέµατα για να µην τιναχτεί το 
πρόγραµµα στον αέρα. 

Υπενθυµίζεται πως για το Μέ-
τρο υποβλήθηκαν 16.077 αιτή-
σεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν 
προς ένταξη οι 4.189 µε προβλε-
πόµενη δηµόσια δαπάνη για 
την πενταετία 260 εκατ. ευρώ.

Νέες δεσμεύσεις 
για τσεκ σε 
δικαιούχους 
Αγρανάπαυσης

Οι δικαιούχοι της 
Απονιτροποίησης και της 
δράσης αγρανάπαυσης, 
προκειµένου να δικαιούνται 
τις άµεσες ενισχύσεις, 
υποχρεούνται για τα ενταγµένα 
στη δράση αγροτεµάχιά τους 
µε κλίση µικρότερη του 8%, 
στα οποία εφαρµόζουν 
αγρανάπαυση, να προβούν 
στην κοπή και αποµάκρυνση 
της ξυλώδους βλάστησης, ώστε 
αυτή να µην υπερβαίνει τα 50 
εκατοστά. Αυτό αναφέρει η 
1152/77796/01.06.2018 ΥΑ 
(ΦΕΚ Β’ 2223) µε την 
παράγραφο 6 του άρθρου 40 
όπως ισχύει πλέον µετά την 
τροποποίηση, να αναφέρει πως: 
Για να είναι επιλέξιµες οι 
εκτάσεις, πρέπει να 
ανταποκρίνονται στον ορισµό 
του επιλέξιµου εκταρίου, καθ’ 
όλο το ηµερολογιακό έτος, 
εκτός από περίπτωση 
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων. Η επιλεξιµότητα 
των εκτάσεων ελέγχεται στο 
πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων 
του δείγµατος ως εξής: …. ∆. 
Για τις αρόσιµες εκτάσεις σε 
καλή γεωργική κατάσταση 
σύµφωνα µε την παρ. 4.β. του 
άρθρου 2, η εφαρµογή µίας 
άροσης ανά έτος. Κατά 
παρέκκλιση από το πρώτο 
εδάφιο και αποκλειστικά και 
µόνο για αγροτεµάχια µε κλίση 
έως 8%, που διατηρούνται σε 
αγρανάπαυση λόγω 
συµµετοχής στη ∆ράση 10.1.04 
«Μείωση της ρύπανσης νερού 
από γεωργική δραστηριότητα», 
η κοπή και αποµάκρυνση της 
ξυλώδους βλάστησης, ώστε να 
µην υπερβαίνει το ύψος των 
50 εκατοστών».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
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Πρόσκληση Βιολογικής Γεωρ-
γίας προϋπολογισµού 100 
εκατ. ευρώ για τη φυτική 

παραγωγή εντός του 2018, έταξε 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Βαγγέλης Αποστόλου, από το βή-
µα της 5ης Επιτροπής Παρακολού-
θησης στη Χαλκίδα στις 22 Ιουνίου. 
Όπως είχε γράψει η Agrenda η πρό-
σκληση θεσµικά είναι έτοιµη ωστό-
σο είναι θέµα πολιτικής βούλησης 
το αν θα βγει, καθώς όχι µόνο πε-
ριµένει µία ουρά 40.000 επιλαχό-
ντων της πρώτης προκήρυξης αλ-
λά µε την ένταξη νέων καλλιεργει-
ών οι αιτήσεις αναµένονται περισ-
σότερες. Επιπροσθέτως, τα περιθώ-
ρια υπερδέσµευσης είναι στενά µε 
δεδοµένο το θέµα ρευστότητας των 
κοινοτικών Ταµείων που όπως φά-
νηκε και από την εξισωτική χρειά-
στηκε ένεση από τα κρατικά ταµεία 
(για πρώτη φορά σε προγραµµατι-
κή περίοδο) για να πληρωθούν οι 
δικαιούχοι µέχρι το 2020. 

Θυµίζουµε πως ο υπουργός πριν 
λίγες µέρες είχε κάνει λόγο 
επίσης και για µία δεύτερη 

προκήρυξη Βιολογικής Κτηνοτροφί-

ας µε έµφαση στους ορεινούς, σύµ-
φωνα µε την απάντηση του στη βου-
λευτή Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Τρι-
ανταφύλλου. Για το πώς τώρα θα βρει 
τα κονδύλια για µία δεύτερη προκήρυ-
ξη, ο υπουργός υποστήριξε πως «θα ε-
ξεταστεί το ενδεχόµενο τυχόν αδιάθε-
τοι πόροι, που θα προκύψουν από άλ-
λα µέτρα -γιατί κάτι τέτοιο συµβαίνει- 
να δοθούν µε προτεραιότητα ως δεύ-
τερη πρόσκληση στη βιολογική κτη-
νοτροφία, ώστε να ενισχυθεί ειδικά 
η ορεινή κτηνοτροφία και, βεβαίως, 
οι βιολογικοί κτηνοτρόφοι να συνε-
χίσουν την άσκηση της δραστηριότη-
τάς τους». Ακόµη, πρόσθεσε ο κ. Απο-
στόλου, υπάρχει περίπτωση να προκύ-
ψουν πόροι από αυτούς που ναι µεν 
έχουν κριθεί δικαιούχοι, αλλά δεν θα 
προσέλθουν. «Συµβαίνουν και αυτά. 
Και αυτούς τους πόρους, λοιπόν, θα 
τους κατευθύνουµε σε περιφέρειες µε 
µεγαλύτερη ζήτηση, ιδιαίτερα στη βι-
ολογική κτηνοτροφία και ειδικά -επι-
µένω ξανά- για την ορεινή βιολογική 
κτηνοτροφία», συµπλήρωσε.

Εφόσον τελικά προκηρυχθεί η 
βιολογική γεωργία, οι επιλέ-
ξιµες καλλιέργειες εκτός από 

Προκήρυξη Βιολογικής διατυμπανίζει 
το υπουργείο για νέες καλλιέργειες
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Καλύφθηκε ήδη 
το μπάτζετ στα 
Σχέδια Βελτίωσης    
Οι πρώτες οριστικοποιήσεις μαζί με τις πρόχειρες 
αιτήσεις δεσμεύουν 337 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμα 16.387 
υποψηφιότητες παραμένουν με τη μορφή ανοιχτού 
κωδικού προοικονομώντας υψηλή βάση μορίων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ιπλάσια του προϋπολογισµού της πρό-
σκλησης ενδέχεται να είναι η δηµόσια 
δαπάνη που θα ζητηθεί για τα Σχέδια Βελ-
τίωσης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις των 
διαχειριστικών αρχών, ενώ µέχρι στιγ-

µής, έχουν οριστικοποι-
ηθεί συνολικά 1.117 αι-
τήσεις και ο αριθµός αι-
τήσεων που έχουν κατο-
χυρώσει δικαίωµα υπο-
βολής φακέλου φτάνουν 
τις 23.496. 

Αναλυτικά, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία που έδω-
σε στη δηµοσιότητα ο ∆η-
µήτρης Παππάς της Ειδι-
κής Υπηρεσίας ∆ιαχείρι-

σης των Προγραµµάτων Αγροτικής Α-
νάπτυξης, η πορεία των Σχεδίων Βελτί-
ωσης έχει ως εξής:

 Αριθµός οριστικών αιτήσεων: 1.117. 
∆ηµόσια δαπάνη οριστικών αιτήσεων: 
102.256.381,52 ευρώ

 Αριθµός αιτήσεων σε πρόχειρη µορ-
φή: 5.997. ∆ηµόσια δαπάνη σε µορφή 
σχεδίου: 235.265.729,39 ευρώ.

 Αριθµός αιτήσεων που πήραν κωδι-
κό πρότασης: 23.496

 ∆ηµόσια δαπάνη πρόσκλησης: 316 
εκατ. ευρώ

 ∆ηµόσια δαπάνη αιτήσεων και σχε-
δίων: 337.532.710,91 ευρώ

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέ-
σµατα που παρουσιάστηκαν επισήµως 
στις 22 Ιουνίου, ο προϋπολογισµός του 
Μέτρου έχει ήδη καλυφθεί και µάλιστα 

ξεπεραστεί κατά 21 εκατ. ευρώ. Από τους 
16.387 κωδικούς που παραµένουν ανοι-
χτοί, σύµφωνα µε εκτιµήσεις µελετητών, 
περίπου στους 9.000-10.000 αναµένεται 
να µετεξελιχθούν σε οριστική αίτηση. 

Όπως και να έχει πάντως, η βάση των 
µορίων, εξαιρουµένης περίπτωσης υπερ-
δέσµευσης, αναµένεται υψηλή κατά ό-
πως φαίνεται ωστόσο είναι ακόµα νω-
ρίς για προβλέψεις. 

Εγκύκλιος για φυσικούς φακέλους
Εν τω µεταξύ, εγκύκλιο µε τα υποδείγ-

µατα φακέλων η οποία αφορά µόνο ό-
σα αιτήµατα δεν έχουν υποβληθεί ακό-
µα στις ∆ΑΟΚ για τα Σχέδια Βελτίωσης, 
εξέδωσε η γενική γραµµατεία Κοινοτι-
κών Πόρων.

Ειδικότερα όσον αφορά την παρουσί-
αση της έντυπης µορφής στήριξης η ε-
γκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 5405) αναφέρει:

Η έντυπη µορφή της αίτησης  στήρι-
ξης υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα,  ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

Το πρώτο τεύχος περιέχει µε τη σειρά 
που αναφέρονται:

 Την αίτηση στήριξης µε το επιχειρη-
µατικό σχέδιο,

 Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, όπως αυτή παράγε-
ται από το ΠΣΚΕ.

Το δεύτερο τεύχος περιέχει µε τη σει-
ρά που αναφέρονται:

 Κατάλογο συνηµµένων δικαιολο-
γητικών, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ 
(ΠίνακαςVIIΙ.1).    

 ∆ικαιολογητικά αριθµηµένα σύµφω-
να µε τον κατάλογο συνηµµένων δικαι-
ολογητικών.
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ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘMΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

∆ΗMΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

102.256.381,52

 ∆ΗMΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

316
1.117

ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘMΟΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΗ 
MΟΡΦΗ

∆ΗMΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ∆ΗMΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

235.265.729,39 ΕΥΡΩ337.532.710,91

5.997

Για παλιούς
Η υποβολή αιτήσεων 

αποπληρωµής 
Σχεδίων Βελτίωσης 

του 2011 παρατάθηκε 
µέχρι 03/09/2018



εκείνες που είχαν προβλεφθεί 
στην πρώτη πρόσκληση, σύµφω-
να µε την τρίτη τροποποίηση του 
θεσµικού πλαισίου της Βιολογι-
κής (ΦΕΚ 475/’Β/2018) θα είναι: 
Για παλιούς (∆ράση 11.2.1): Ρο-
διά, συκιά, µικρόκαρπες/δάσους, 
αβοκάντο 90 ευρώ το στρέµµα, α-
κρόδρυα 61,6 ευρώ το στρέµµα, α-
κτινίδιο 87 ευρώ το στρέµµα,  κα-
πνός, φυλλώδη λαχανικά – σταυ-
ρανθή, βολβώδη, καρότο, πατά-
τα 60 ευρώ το στρέµµα.

Για νεόυς (∆ράση 11.1.1): 
Ροδιά, ακτινίδιο, συκιά, µι-
κρόκαρπες/δάσους, αβοκά-

ντο, ακρόδρυα 90 ευρώ το στρέµ-
µα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά 
– σταυρανθή, βολβώδη, καρό-
το, πατάτα 60 ευρώ το στρέµµα.

Τα νέα κριτήρια µοριοδότη-
σης βάσει των οποίων θα 
γίνουν οι εντάξεις επίσης 

τροποποιήθηκαν τον περασµένο 
Φλεβάρη και θα περιλαµβάνουν: 
H µοριοδότηση στη φυτική για νε-
οεισερχόµενους (∆ράση 11.1.1): 
 Ηλικία του δικαιούχου: Έως 

και 30 ετών 50 µόρια, Από 31 
έως και 40 ετών η µοριοδότη-
ση βαίνει µειούµενη κατά 0,5 
µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας 

από το 49,5. Από 41 ετών η µο-
ριοδότηση βαίνει µειούµενη κα-
τά 3 µόρια για κάθε έτος ξεκινώ-
ντας από το 42. Από 55 ετών και 
άνω δεν λαµβάνει κανένα µόριο.
 Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης: 

Έως 24,75 µόρια, τα οποία λαµβά-
νουν όσοι θέλουν να εντάξουν έ-
κταση 100 στρεµµάτων και άνω.
 Το ποσοστό της υπό ένταξη έ-

κτασης της εκµετάλλευσης ως 
προς τη συνολική του έκταση: 
0,2025 µόρια για για κάθε 1% αι-
τούµενης προς ένταξη έκτασης.
 Natura: 0,45 µόρια ανά 5% της 

συνολικής εντασσόµενης έκτασης.

Παλιοί στη Βιολογική (∆ρά-
ση 11.2.1):  Συµπληρωµέ-
να έτη εφαρµογής του συ-

στήµατος της βιολογικής γεωργίας 
µέχρι την ηµεροµηνία αίτησής του 
δικαιούχου στο Μέτρο, µε ανώτα-
το όριο τα 10 (δέκα) έτη: 5 µόρια/
έτος εφαρµογής της βιολογικής.
 Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης: 

Έως 19,25 µόρια, τα οποία λαµβά-
νουν όσοι θέλουν να εντάξουν έ-
κταση 100 στρεµµάτων και άνω.
 Το ποσοστό της υπό ένταξη έ-

κτασης της εκµετάλλευσης ως 
προς τη συνολική του έκταση: 
0,2025 µόρια για για κάθε 1% αι-
τούµενης προς ένταξη έκτασης.
 Επαγγελµατίας αγρότης: 10 µόρια

 Natura: 0,45 µόρια ανά 5% της 
συνολικής εντασσόµενης έκτασης.

Τα άνωθι βαθµολογικά κριτή-
ρια επιλογής ισχύουν αν ο 
συνολικός προϋπολογισµός 

των αιτήσεων στήριξης στη δράση 
είναι µεγαλύτερος του ποσού που 
έχει προκηρυχθεί. Να σηµειωθεί 
εδώ πως η πρόσκληση θα στηρι-
χθεί στις αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 2018. 

Yπενθυµίζεται πως οι βιοκαλλι-
εργητές του νοµού Σερρών έ-
χουν προσφύγει στις ευρωπα-

ϊκές αρχές σχετικά µε τα χαµένα κον-
δύλια της Βιολογικής Γεωργίας.  «Στην 
τελευταία συνάντησή µας µε τον ανα-
πληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γιάννη Τσιρώνη στις 17 Ιανουα-
ρίου 2018 το µειωµένο ποσό των 103 
εκατ. ευρώ µειώθηκε κι άλλο στα 100 
εκατ. ευρώ, µε αποτέλεσµα η συγκε-
κριµένη προκήρυξη να κινδυνεύει να 
τιναχθεί στον αέρα διότι το ποσό αυ-
τό δεν επαρκεί. Οι αρµόδιες υπηρεσί-
ες του υπουργείου ισχυρίζονται ότι το 
υπόλοιπο ποσό 120 εκατ. από τα 220 
εκατ. ευρώ πήγε στο προηγούµενο γε-
ωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα που 
περιλαµβάνει και τα Βιολογικά», ανέ-
φεραν σχετικά οι βιοκαλλιεργητές σε 
επιστολή τους που είχε δηµοσιεύσει η 
Agrenda στα τέλη Μαΐου. 

Καυγάς 
με Αγοραστό
για κονδύλια 

Ακόµα κάτι που µένει να 
διευκρινιστεί είναι το αν θα 
υπάρξει περιφερειακή 
κατανοµή των κονδυλίων 
όπως έγινε µε τη βιολογική 
κτηνοτρόφια. Πάντως και σε 
αυτήν την περίπτωση 
υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, 
µε τον υπουργό να 
ανταλλάζει κουβέντες 
σχετικά µε το θέµα αυτό µε 
τον Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας και πρόεδρος της 
ΕΝΠΕ, Κωνσταντίνο 
Αγοραστό κατά τη διάρκεια 
της Επιτροπής 
Παρακολούθησης.  
Συγκεκριµένα, ο κ. 
Αγοράστος έκανε λόγο για 
µία «µη τίµια µοιρασιά» 
αναφερόµενος εµµέσως στην 
περίπτωση της Κρήτης που 
βγήκε κερδισµένη από την 
ανακατανοµή, ζητώντας να 
µάθει τα κριτήρια που έγινε η 
νέα αυτή µοιρασιά. Ο κ. 
Αποστόλου απάντησε 
ουσιαστικά πως «µαζί το 
αποφασίσαµε» 
αναφερόµενος στα κριτήρια 
µοριοδότησης τα οποία είχαν 
οριστεί από κοινού µε τις 
Περιφέρειες, πριν την 
προκήρυξη. 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Σπάνιες Φυλές
Τις αιτήσεις τους από τις 3 
έως τις 22 Ιουλίου 
καλούνται να υποβάλλουν οι 
κτηνοτρόφοι που 
ενδιαφέρονται να ενταχθούν 
στη ∆ράση 10.1.9 
«∆ιατήρηση Απειλούµενων 
Αυτόχθονων Φυλών 
Αγροτικών Ζώων»

 
Κοµφούζιο
Από 13 έως 31 Ιουλίου 
ανοίγει το σύστηµα 
υποβολής αιτήσεων στη 
∆ράση 10.1.8 για την 
ενίσχυση που αφορά τη 
χρήση φεροµόνων σε 
συνδυασµό µε τη µείωση 
ψεκασµών (Κοµφούζιο)

 
Ζιζανιοκτονία 
ορυζώνων
Από τις 6 έως τις 31 Ιουλίου 
καλούνται να υποβάλλουν 
αιτήσεις οι 
ορυζοκαλλιεργητές που 
επιθυµούν να ενταχθούν 
στην πενταετή δράση 
10.1.07 «Εναλλακτική 
καταπολέµηση ζιζανίων 
στους ορυζώνες», που 
προσφέρει πριµ 21 ευρώ 
ανά στρέµµα.
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H Viking γίνεται 
«STIHL Tirol» 
Σε STIHL Tirol GmbH µετονοµάζεται η Viking GmbH από την 
1η Ιουλίου. Η αλλαγή της εταιρικής επωνυµίας αποτελεί µέ-
ρος του επανασχεδιασµού της φίρµας καθώς από το 2019, 
ολόκληρη η γκάµα προϊόντων της Viking θα πωλείται απο-
κλειστικά υπό την επωνυµία STIHL. Ήδη η αρχή έγινε µε την 
αλλαγή στις επαναφορτιζόµενες µηχανές κοπής γκαζόν α-
πό πράσινο σε πορτοκαλί χρώµα και έπεται συνέχεια. Σηµει-
ώνεται πως τα εργαλεία κήπου Viking θα εξακολουθήσουν 
να πωλούνται από τους πιστοποιηµένους αντιπροσώπους 
της STIHL µέχρι το τέλος του 2018. Σύµφωνα µε τον όµιλο 
STIHL οι κανόνες που ισχύουν για τα προϊόντα Viking σε ό,τι 
αφορά την εγγύηση, την προµήθεια ανταλλακτικών και το 
σέρβις θα συνεχίσουν να ισχύουν και µετά την αλλαγή της 

επωνυµίας.
Παράλληλα η STIHL 

Tirol, ως κέντρο γνώ-
σεων για τα εργαλεία 
κήπου, θα συνεχίσει 
να κατασκευάζει και να 

σχεδιάζει προϊόντα από κοινού µε τη µητρική εταιρεία STIHL. 
Το εργοστάσιο στο Langkampfen (φώτο) στην Αυστρία πα-
ράγει µεγάλο µέρος των επαναφορτιζόµενων και ηλεκτρι-
κών προϊόντων της STIHL και συνεπώς αποτελεί ένα από 
τα βασικά µέλη του παγκόσµιου δικτύου κατασκευής της.

Με την πρόσφατη επένδυση 22,8 εκατ. ευρώ στην επέκτα-
ση της παραγωγής και ανάπτυξης προϊόντων, δηµιουργή-
θηκαν 100 τουλάχιστον θέσεις εργασίας.

Αρχής γενοµένης από τον Ιούλιο 2018 οι ενδιαφερόµε-
νοι µπορούν να αναζητήσουν την καινούργια γκάµα στη 
νέα πλέον σελίδα www.stihl-tirol.at αλλά και στα online κα-
ταστήµατα των πιστοποιηµένων αντιπροσώπων της εταιρεί-
ας, www.stihl-shop.gr.

Από Lemken ο νέος 
πρόεδρος της CEMA 
Nέος πρόεδρος του Συνδέσµου Ευρωπαίων Κατασκευα-
στών Αγροτικών Μηχανηµάτων (CEMA) εκλέχθηκε ο CEO 
της Lemken, Άντονη βαν ντερ Λέι παίρνοντας τη σκυτάλη 
από τον Ρίτσαρντ Μάρκγουελ, της AGCO. 

H CEMA αποτελεί το θεσµικό όργανο των κατασκευαστών 
αγροτικών µηχανηµάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προ-
ωθώντας διαρκώς στην υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας. 
«Ως πρόεδρος της CEMA, ανυποµονώ να επιδείξω τη δηµι-
ουργικότητα που χαρακτηρίζει τη βιοµηχανία µας, όπως έ-
κανε και ο προκάτοχός µου τα τελευταία χρόνια. Χρειαζό-
µαστε µία παραγωγική και επιτυχηµένη συνεργασία µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Κράτη-Μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο ειδικά σε θέµατα τεχνικής και οικονοµικής φύσε-
ως ώστε να φέρουµε την ευρωπαϊκή γεωργία στο προσκή-
νιο της ψηφιακής και ακριβείας γεωργία», δήλωσε ο κ. Λέι.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να εισάγουν βαµβακοσυλλεκτικές µηχα-
νές ακόµα και µεταχειρισµένες από χώρες 
εκτός ΕΕ  µε σκοπό τη χρήση τους ή τη διά-
θεση αυτών στην αγορά δίνει σε ελληνικές 
επιχειρήσεις και αγρότες κοινή υπουργική 
απόφαση. Μέχρι τώρα η αντιρρυπαντική νο-
µοθεσία της ΕΕ καθιστούσε κάτι τέτοιο απα-
γορευτικό ωστόσο οι βαµβακοσυλλεκτικές 
εξαιρέθηκαν από τους  αυστηρότερους πε-
ριορισµούς µέχρι το 2026. Σηµειώνεται εδώ 

πως σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφα-
σης (ΦΕΚ 2362/Β’/2018) δεν κατασκευάζο-
νται βαµβακοσυλλεκτικές µηχανές στην ΕΕ.

∆ιαδικασία ταξινόµησης
Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της ΚΥΑ: Για την 

έκδοση δελτίου ταξινόµησης της βαµβακο-
συλλεκτικής µηχανής, ο εισαγωγέας υπο-
βάλλει στην αρµόδια περιφερειακή υπηρε-
σία αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα α-
κόλουθα δικαιολογητικά:

α) αποδεικτικό του έτους κατασκευής της 
µηχανής µεταγενέστερο της 1.1.2002,

Δικαίωμα εισαγωγής 
βαμβακοσυλλεκτικών 
από χώρες εκτός ΕΕ     
Νέα δυνατότητα για εισαγωγείς και αγρότες λόγω 
εξαίρεσης των μηχανών από τους κανονισμούς ρύπων
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Η θρέψη σκληρού 
σίτου σε fi eld day 
της Yara στη Λάρισα 
Τα αποτελέσµατα του πρώτου πειραµατικού αγρού της χρο-
νιάς, γύρω από τη θρέψη της καλλιέργειας του σκληρού σι-
ταριού στο Ζάππειο Λάρισας, παρουσίασε η Yara Ελλάς. Ο 
Γιάννης Κλεφτάκης, διευθυντής πωλήσεων της Yara Ελλάς, 
καλωσόρισε τους συνεργάτες της εταιρείας που παρευρέθη-
καν στην εκδήλωση παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Yara, 
που εστιάζει στις ανάγκες του Έλληνα αγρότη. «Μέσω ολο-
κληρωµένων λύσεων και διαφοροποιηµένων προτάσεων α-
νάλογα µε την καλλιέργεια και την περιοχή, η Yara είναι σε 
θέση σήµερα να παρέχει προϊόντα αλλά και σύγχρονα εργα-

λεία γεωργίας ακριβείας 
που µεγιστοποιούν το 
προσδοκόµενο αποτέ-
λεσµα», είπε ο κ. Κλε-
φτάκης. Παράλληλα α-
ναφέρθηκε στη δοµή 
και το επιχειρηµατικό 
µοντέλο της Yara, που 
προσαρµόζεται µε σκο-
πό τη δυναµικότερη α-
νάπτυξη της εταιρείας 

και των συνεργατών της στο προσεχές µέλλον. 

Εργαλεία ακριβείας της Yara
Στη συνέχεια, ο Νίκος Μυτιλέκας, Agronomist της Yara 

Ελλάς, αφού αναφέρθηκε στις αρµοδιότητες του τεχνικού 
τµήµατος και τη σηµαντικότητα του για την υλοποίηση της 
στρατηγικής της Yara, παρουσίασε τους πειραµατικούς α-
γρούς που βρίσκονται σε εξέλιξη την τρέχουσα χρονιά. Πα-
ρουσιάστηκαν ακόµα τα εργαλεία της Yara γύρω από τη γε-
ωργία ακριβείας που αναπτύσσονται και θα είναι προσαρ-
µοσµένα στις ελληνικής συνθήκες, όσο και των ψηφιακών 
εφαρµογών που σταδιακά γίνονται διαθέσιµα στους συ-
νεργάτες της Yara για χρήση µέσω smartphones (ImageIT, 
CheckIT, TankmixIT). 

Το δεύτερο µέρος της παρουσίασης του κ. Μυτιλέκα πε-
ριελάµβανε την επίδειξη του πρότυπου πειραµατικού α-
γρού σκληρού σιταριού που είναι χωρισµένος σε δύο τµή-
µατα. Στο πρώτο τµήµα γίνεται µια σύνθετη συγκριτική αξι-
ολόγηση των προτάσεων θρέψης της Yara µε τις συνήθεις 
καλλιεργητικές πρακτικές των αγροτών. το δεύτερο τµήµα, 
είναι προσδιορισµένο στην απόλυτη ρύθµιση του Yara N-
Tester. Το N-Tester είναι ένα εργαλείο χειρός, που µπορεί 
να αναγνωρίσει τις ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο και 
να προσδιορίσει µε ακρίβεια την ποσότητα του επιφανεια-
κού λιπάσµατος που απαιτείται. Το N-Tester αυξάνει την α-
ποτελεσµατικότητα της λίπανσης, την απόδοση της καλλι-
έργειας, βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα το κόστος παραγω-
γής, σύµφωνα µε τη Yara.

β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986, στην οποία θα δηλώνει πως δι-
ατηρεί συνεργείο επισκευής για την τεχνι-
κή εξυπηρέτηση των µηχανηµάτων που ε-
µπορεύεται, έχει επάρκεια ανταλλακτικών, 
παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός 
έτους και στον αγοραστή/αγρότη το βιβλίο 
οδηγιών χρήσης και συντήρησης του κατα-
σκευαστή στην ελληνική γλώσσα.

Όταν την αίτηση καταθέτει πρόσωπο που 
εισάγει τη βαµβακοσυλλεκτική µηχανή για 
δική του χρήση (π.χ αγρότες ή συνεταιρι-
σµοί), στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να 
δηλώνει πως δεν θα την πουλήσει πριν 
την παρέλευση 2 ετών από την απογραφή 
της και πως θα καλύπτει µε δική του ευθύ-
νη την τεχνική υποστήριξή της (συντήρη-
ση, επισκευή κ.λπ).

γ) τιµολόγιο αγοράς,
δ) παράβολο σύµφωνα µε την αριθµ. οικ. 

9582/Γ3Γ/ 1866/6.3.2007 υπουργική από-
φαση (Β’ 328/9.3.2007),

ε) δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ (CE) του κα-
τασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένου αντιπρο-
σώπου του.

στ) πιστοποιητικό ταυτότητας της µηχα-
νής όταν πρόκειται για καινούργια µηχα-
νή, στο οποίο βεβαιώνεται ότι η µηχανή εί-
ναι σύµφωνη µε ήδη εκδοθείσα εθνική έ-
γκριση τύπου. 

Έγκριση απογραφής
Για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου 

καινούριας ή έγκρισης απογραφής µετα-
χειρισµένης βαµβακοσυλλεκτικής µηχανής 
που εισάγεται από χώρες εκτός Ε.Ε., ο εισα-
γωγέας υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Εγγείων 
Βελτιώσεων του ΥΠΑΑΤ αίτηση, η οποία συ-
νοδεύεται από δικαιολογητικά. Μέσα σε αυ-
τά περιλαµβάνεται  έκθεση δοκιµής από το 
Τµήµα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτού-
του Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ ή από άλλο αναγνωρισµένο ερευ-
νητικό ή εκπαιδευτικό ίδρυµα ή ινστιτούτο 
και αποδεικτικό του έτους κατασκευής µε-
ταγενέστερο της 1.1.2002.

Προϋποθέσεις
Αν η εισαγωγή της µηχανής γίνει από 

φυσικό πρόσωπο για ίδια χρήση θα 
πρέπει να δηλώσει πως δεν θα την 

πουλήσει για 2 έτη τουλάχιστον
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Άξιοι της
μοίρας τους 

  ∆ιαχρονικό: Κάθε λαός είναι 
άξιος των ανθρώπων που τον 
κυβερνούν. Κανείς δεν είναι πιο 
υποδουλωµένος από εκείνους που 
εσφαλµένα πιστεύουν πως είναι 
ελεύθεροι. Όσοι αδιαφορούν για τα 
κοινά θα εξουσιάζονται πάντα από 
ανθρώπους κατώτερούς τους. 
Πλάτωνας 427-347 π.Χ

  Mercosur;: Την 11-6-2018 
άρχισε νέος γύρος διαπραγµατεύσεων 
για τη συµφωνία Mercosur, µε τις 
κυβερνήσεις των δύο µπλοκ να 
δείχνουν πρόθυµες να την 
ολοκληρώσουν. Στη Γαλλία οι αγρότες 
εξέφρασαν την οργή τους, επίσης σε 
Βέλγιο και Ιρλανδία. Σύµφωνα µε 
τους αγρότες, η εµπορική συµφωνία 
θα αυξήσει τις ανισότητες και τη 
φτώχεια και θα υποβάλλει τους 

γεωργούς σε 
αθέµιτο 
ανταγωνισµό. 
Ένα από τα 
βασικά σηµεία 
της 
αντιπαράθεσης 
είναι οι 
ποσοστώσεις στις 

εισαγωγές βοείου κρέατος στην ΕΕ. 
Αν και η παραγωγή βοείου κρέατος 
στην Ευρώπη υπερβαίνει την 
κατανάλωση, η εµπορική συµφωνία θα 
σηµάνει την είσοδο 70-100.000 
τόνων στην ευρωπαϊκή αγορά, που θα 
προστεθούν στους 65.000 τόνους 
καναδικού βοδινού που εισήχθησαν 
φέτος. trade campaigner.euractiv.gr, 
texnologosgeoponos.gr, 18/6/2018.

  Απλήρωτο γάλα: Στο δικαστήριο 
Πύργου διεξήχθη Τρίτη 19 Ιουνίου η 
δίκη για τα ασφαλιστικά µέτρα που 
κατέθεσε εταιρεία γάλακτος εναντίον 
του κτηνοτρόφου Ανδ. Νικολούτσου, ο 
οποίος είχε εµποδίσει βυτίο 
µεταφοράς γάλακτος να αναχωρήσει 
λόγω µη πληρωµής του από αυτή. Το 
δικαστήριο αποφάσισε να αναχωρήσει 
το βυτίο. «Η εταιρεία χρωστά 15.800 
ευρώ στον πατέρα µου, ενώ 150 
κτηνοτρόφοι έχουν µείνει απλήρωτοι. 
Η εταιρεία χρωστά 1,5 εκατ. ευρώ 
στους κτηνοτρόφους» λέει ο Π. 
Νικολούτσος, γιός. «Είχαν συµφωνήσει 
85 λεπτά το λίτρο και τους έδωσαν 
50 λεπτά, ενώ πολλοί είναι απλήρωτοι. 
Ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας 
ισχυριζόταν ότι δεν γνωρίζει σε ποιους 
χρωστά η εταιρεία». biopoiotita.gr, 
20/6/2018.           *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Φωτιές έχει ανάψει στις τάξεις και 
των οινοποιών της Β. Ελλάδος, το 
επίµαχο άρθρο της συµφωνίας για 
το ονοµατολογικό της πΓ∆Μ, που 
αναφέρεται στην έναρξη διαπραγ-
µάτευσης, µεταξύ των δύο χωρών, 
για τα εµπορικά σήµατα και τις ε-
πωνυµίες επιχειρήσεων, τα γνωστά 
«trade marks», αλλά και τα «brand 
names», που ενέχουν τον προσδιο-
ριστικό όρο «Μακεδονία», «Μακεδο-
νικός» και παράγωγά τους.

Παρότι για τους τοπικά παραγό-
µενους οίνους υφίσταται η δικλεί-
δα της αναγνώρισής τους από την 
ΕΕ ως προϊόντα ΠΓΕ «Μακεδονία», 
δεν είναι λίγοι οι οινοπαραγωγοί της 
περιοχής, οι οποίοι διατυπώνουν α-
νησυχίες για τον… διάολο, που συ-
νήθως κρύβεται στις λεπτοµέρειες.

Κι από τέτοιες, φαίνεται πως το 
άρθρο 1 της παραγράφου 3 στο ε-
δάφιο Θ, της συµφωνίας των Πρε-
σπών, θα έχει πολλές, καθώς δίνει 
περιθώριο τριών ετών για να γίνουν 
οι απαραίτητες διευθετήσεις µεταξύ 

των δύο µερών και σε ένα τόσο ευ-
ρύ χρονικό διάστηµα, όπως τονίζε-
ται, πολλά µπορούν να ανακύψουν.

Πολύ έντονος προβληµατισµός
Η αποστροφή του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας, Απ. Τζιτζι-
κώστα, από το βήµα του 6ου Export 
Summit, που οργάνωσε ο ΣΕΒΕ στις 
21 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, ότι 
η χρήση του όρου «Μακεδονικός» 
µπορεί εν δυνάµει να εξελιχθεί σε 
εθνικό επιχειρηµατικό εφιάλτη, κά-
θε άλλο παρά υπερβολική θεωρήθη-
κε από το ακροατήριο, καθώς αφο-
ρά πλειάδα ελληνικών προϊόντων.

Για το κρασί, πάντως, ενδεικτικό 
του έντονου προβληµατισµού που 

έχει ενσκήψει στο δυναµικό του οι-
νοποιητικού τοµέα, είναι το γεγονός 
ότι οι εκπρόσωποι από τα 19 οινο-
ποιεία που δραστηριοποιούνται στη 
ζώνη της Νάουσας, είχαν µια πρώτη 
µάζωξη την Πέµπτη 21 Ιουνίου µε 
σκοπό να κάνουν µια αρχική απο-
τίµηση της κατάστασης.

Η συνάντηση οργανώθηκε στην 
έδρα του Συνδέσµου Αµπελουργών 
και Οινοποιών Νάουσας, στις εγκα-
ταστάσεις του συνεταιρισµού «ΒΑΕ-
ΝΙ» κι όπως µας είπε ο πρόεδρος και 
των δύο φορέων, Γιώργος Φουντού-
λης, η ανησυχία, ήταν έκδηλη σε ό-
λους τους συµµετέχοντες, καθώς το 
95% των µελών του Συνδέσµου δι-
αθέτει κρασιά ΠΓΕ «Μακεδονία».

Επιχειρηματικός εφιάλτης
για τη Βόρεια Ελλάδα ο οίνος 
με γεωγραφική ένδειξη 
«Μακεδονία» Ξεκίνησαν τη δράση τους με μάζωξη στο 

ΒΑΕΝΙ οι αμπελουργοί και οινοποιοί της 
ζώνης της Νάουσας και έπεται συνέχεια

Ο διευθυντής του ΣΕΟ, 
Θεόδωρος Γεωργόπουλος.

Εγκύκλιο στις πρεσβείες στέλνει το υπουργείο Εξωτερικών

Να σταλεί άµεσα εγκύκλιος προς όλα τα γραφεία των ΟΕΥ των ελληνικών 
πρεσβειών µε την οποία θα τους ζητείται να αναζητήσουν όλες τις ετικέτες που 
παραπέµπουν σε ελληνικές ΠΟΠ ή ΠΓΕ αποφασίστηκε σε σύσκεψη η οποία 
έγινε πριν λίγες ηµέρες στο υπουργείο Εξωτερικών και την οποία προκάλεσε ο 
ΣΕΟ. Σύµφωνα µάλιστα µε τον διευθυντή του Συνδέσµου, Θεόδωρο 
Γεωργόπουλο,  ο οποίος εξειδεικεύεται σε θέµα ΠΟΠ/ΠΓΕ, «το ζήτηµα του 
σφετερισµού ονοµασιών προέλευσης είναι σύνθετο και δεν περιορίζεται στο 
πρόβληµα του αθέµιτου ανταγωνισµού. Αποκτά, κυρίως σε βάθος χρόνου, 
έντονη γεωπολιτική σηµασία από την σκοπιά του διεθνούς δικαίου καθώς 
επιτρέπει δυντικά να εγγραφούν υποθήκες για το µέλλον ως προς τα 
δικαιώµατα και τις διεκδικήσεις κυρίαρχων κρατών επί των συγκεκριµένων 
περιοχών.Το πολιτιστικό, οικονοµικό και ως εκ τούτου πολιτικό εκτόπισµα της 
χρήσης µιας ονοµασίας προέλευσης δεν πρέπει να υποτιµάται».

Τρία χρόνια
∆ίνει η 

συµφωνία για 
να γίνουν οι 
απαραίτητες 
διευθετήσεις

Εκτόπισµα
Το πολιτιστικό, 

οικονοµικό 
και πολιτικό 

εκτόπισµα της 
χρήσης µιας 
ονοµασίας 

προέλευσης 
δεν πρέπει να 

υποτιµάται

ΠΓΕ
Το 95% των 
οινοποιείων 
της Νάουσας 
έχει οίνους 

ΠΓΕ Μακεδο-
νία

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
         liamis@agronews.gr
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«∆εν είναι µόνο οι Σκοπιανοί που 
προσπαθούν να αξιοποιήσουν προς 
ίδιον όφελος, γκρίζες ζώνες στο διε-
θνές εµπόριο, παραπλανώντας το κα-
ταναλωτικό κοινό. Ανάλογη τακτική 
έχει διαπιστωθεί πως ακολουθούν οι 
Βούλγαροι οινοποιοί µε ετικέτες στα 
κρασιά τους που παραπέµπουν στη 
Θράκη, όπως επίσης και οι Τούρκοι 
για χρήση σηµάτων και επωνυµιών 
µε αναφορές στο Αιγαίο», ανέφε-
ρε ο πρόεδρος της ΕΝΟΑΒΕ Στέλιος 
Μπουτάρης και εκ των ιδιοκτητών 
του «Κτήµατος Κυρ Γιάννη», που δι-
αθέτει τρία κρασιά ΠΓΕ Μακεδονίας 
-σε ένα σύνολο 19 ετικετών.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «∆όθηκαν συ-
γκεκριµένα παραδείγµατα στη συνά-
ντηση που έγινε πριν λίγες ηµέρες 
στο υπουργείο Εξωτερικών, παρου-
σία και της ηγεσία του ΣΕΟ».

«Σίγουρα θα απαιτηθεί νοµική υ-
ποστήριξη ώστε να παρακολουθεί 
την κατάσταση, γιατί είναι ένα φαι-
νόµενο που το συναντάµε και τώρα. 
Σε πολλές περιπτώσεις που εντοπί-
σαµε στο παρελθόν τέτοιες απόπει-
ρες οικειοποίησης της εικόνας, των 
σηµάτων και επωνυµιών του ελληνι-
κού οίνου, καταφέραµε αυτά τα κρα-
σιά να τα κατεβάσουµε από τα ράφια. 
Όµως πιθανότατα τώρα θα απαιτη-
θεί καλύτερη οργάνωση», εκτίµησε 
ο πρόεδρος της ΕΝΟΑΒΕ.

Καλή νοµική προπαρασκευή
Την ανάγκη, πάντως, καλής νοµι-

κής και άλλης προπαρασκευής, όχι 
µόνο για την περίπτωση του κρασιού 
-την οποία µάλιστα χαρακτηρίζει πιο 
καθαρή ως προς την αντιµετώπιση, 
έναντι άλλων ελληνικών προϊόντων 
µε σήµανση ή επωνυµία Μακεδονία 
και Μακεδονικός- επισηµαίνει µε κά-
θε ευκαιρία και ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, 
Γιώργος Κωνσταντόπουλος και αυτό 

γιατί όπως εξηγεί, κανείς δεν µπο-
ρεί να προεξοφλήσει τις αποφάσεις 
της τριµερούς επιτροπής.

«Στη διεθνή αγορά υπάρχει ήδη 
µια τεράστια σύγχυση, γύρω από την 
προέλευση αυτών των προϊόντων. 
Τώρα θα µπαίνουν προϊόντα από τη 
γειτονική χώρα ως Μακεδονική γης. 
Ποια θα είναι όµως τα προϊόντα της 
Μακεδονικής γης; Τα δικά µας ή τα 
δικά τους; Πώς θα λέγονται τα δικά 
µας όταν υπάρχει κρατική οντότητα 
η οποία πλέον φέρει αυτό το όνοµα; 
Εµείς απλώς θα είµαστε µία Περιφέ-
ρεια, οπότε αδυνατίζει όλο το νοµι-
κό οπλοστάσιο που είχαµε έως τώ-
ρα» τονίζει χαρακτηριστικά και ζητά 
µετ’ επιτάσεως στη συγκεκριµένη ε-
πιτροπή να µετέχει ο ΣΕΒΕ, αλλά και 
άλλοι παράγοντες του επιχειρείν.

Παρόμοια παραδείγματα
οι Βούλγαροι με τη Θράκη 
και οι Τούρκοι με το Αιγαίο

Μια άυλη αξία που ισοδυναμεί 
με πολλές πραγματικές περιουσίες
Στο ερώτηµά µας πού ακριβώς 
έγκειται ο φόβος και η απειλή, 
από τη στιγµή που το «ΠΓΕ Μα-
κεδονία» είναι κατοχυρωµένο 
µε ευρωπαϊκή σφραγίδα, ενώ 
υπάρχουν και δικαστικές απο-
φάσεις, όπως αυτή στην έκδο-
ση της οποίας πρωταγωνίστη-
σαν πριν επτά χρόνια η ΒΑΕΝΙ, 
µαζί µε την Τσάνταλης, που α-
παγόρευσε σε κρασιά της πΓ∆Μ 
να κυκλοφορούν στη γερµανική 
αγορά µε την ετικέτα «Μακεδο-
νία» ή «Μακεδονικό», ο κ. Φου-
ντούλης εστίασε στον κίνδυνο 
διαµόρφωσης ενός νέου status 
quo, που θα προκαλέσει µόνι-
µη βλάβη στις ελληνικές οινο-
ποιητικές επιχειρήσεις. 

Μάλιστα ο Α’ αντιπρόεδρος 
του Εµποροβιοµηχανικού Επι-
µελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μα-
νόλης Βλαχογιάννης, σε ερώτη-
σή µας έκανε λόγο για υπαρκτό 
κίνδυνο απώλειας µιας άυλης α-
ξίας που µπορεί να ισοδυναµεί 
µε τη συνολική πραγµατική πε-
ριουσία µιας εταιρείας, εφόσον 
αυτή στηρίζει την εµπορική της 
στρατηγική σε ένα τέτοιο σήµα.

«Μπορείτε να φανταστείτε τι 

θα σηµάνει για µια επιχείρηση 
που επί 10-15 χρόνια επενδύει 
σε χρόνο, κόπο και κεφάλαια 
για να παράξει ένα προϊόν και 
να ανοίξει µια αγορά και κά-
ποια στιγµή να έρθει ένας άλ-
λος χρησιµοποιώντας το ίδιο σή-
µα και αβρόχοις ποσί να πουλά 
το προϊόν του, στο ένα τρίτο του 
κόστους, µάλιστα, γιατί οι γείτο-
νες έχουν πολύ χαµηλότερο πα-
ραγωγικό κόστος και δεν έχουν 
ειδικό φόρο στο κρασί; Θα µας 
ισοπεδώσουν σε όλες τις αγο-
ρές του κόσµου, όπου και αν ε-
ξάγουµε κρασί ΠΓΕ Μακεδονία», 
υποστήριξε ο κ. Φουντούλης. 

Εξήγησε δε ότι «η παραπλά-
νηση των καταναλωτών θα πάει 
σύννεφο. Ποιος ξένος θα µπο-
ρέσει να καταλάβει διαφορά αν 
το ελληνικό κρασί γράφει ΠΓΕ 
Μακεδονία, ενώ το άλλο θα γρά-
φει Βόρεια Μακεδονία;».  Υπό το 
πρίσµα αυτό, η σκέψη των οινο-
ποιών του Συνδέσµου είναι µε 
ποιον τρόπο θα καταφέρουν να 
προστατεύσουν την προστατευ-
όµενη ζώνη. «Υπάρχουν διάφο-
ρες ιδέες, αλλά δεν είναι της ώ-
ρας», ανέφερε ο κ. Φουντούλης.

Από τα 16 τα 
11 κρασιά µας 
είναι «ΠΓΕ 
Μακεδονία»
«Ο βαθµός ανησυχίας 
ποικίλει και σίγουρα 
σχετίζεται µε το κατά 
πόσο κάθε οινοποιείο 
έχει επενδύσει σε 
κρασιά αυτής της 
κατηγορίας. Όσοι 
έχουµε στην γκάµα 
µας πολλές ετικέτες 
ΠΓΕ Μακεδονία, είναι 
λογικό να είµαστε 
περισσότερο 
προβληµατισµένοι», 
εξήγησε ο Γιώργος 
Φουντούλης, 
διευκρινίζοντας ότι στο 
ΒΑΕΝΙ σε σύνολο 16 
ετικετών κρασιού, 11 
είναι για κρασιά µε τη 
σήµανση Προϊόν 
Γεωγραφικής 
Ένδειξης «Μακεδονία» 
τα οποία εξάγονται σε 
35 χώρες του κόσµου.

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος της 
ΕΝΟΑΒΕ, Στέλλιος Μπουτάρης.

Νέα σύσκεψη
Τον Ιούλιο θα γίνει 

νέα συνάντηση µελών 
Συνδέσµου, για αξιολό-
γηση των επαφών σε 

πολιτικό και συνδικαλι-
στικό επίπεδο

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

1.200
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

2.460

17,88%
8,53%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΠΟΠ
ΠΓΕ

ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ



Οι παγκόσµιες αγορές, συµπεριλαµ-
βανοµένου του Χρηµατιστηρίου Εµπο-
ρευµάτων του Σικάγο, ξεκίνησαν την 
εβδοµάδα ξεπουλώντας εν µέσω πα-
νικού λόγω των εµπορικών εντάσεων 
που φούντωσαν πάλι, αυτή τη φορά µε 
αφορµή τις νέες εξαγγελίες εκ µέρους 
της Κυβέρνησης Τραµπ να περιορίσει 
τις επενδύσεις Κινέζων σε εταιρείες τε-
χνολογίας των ΗΠΑ. Οι µελλοντικές 
τιµές των σιτηρών ήταν χαµηλότερες 
αυτήν την εβδοµάδα, αφού «σφυρο-
κοπήθηκαν» εξαιτίας του εµπορικού 
πολέµου. Από ότι φαίνεται, η αβεβαι-
ότητα για την µελλοντική ζήτηση αµε-
ρικανικών γεωργικών προϊόντων από 
παραδοσιακούς εµπορικούς εταίρους, 
όπως είναι η Κίνα, ο Καναδάς και η ΕΕ, 
έχει ταρακουνήσει τις αγορές. 

Η Φρανκφούρτη ξεκίνησε την εβδο-
µάδα υποχωρώντας κατά 1,4 µονάδες 
ενώ η Σαγκάη κατά 3,8. Οι µετοχές των 
χρηµατιστηρίων των ΗΠΑ έκλεισαν ση-
µαντικά χαµηλότερα από τα συνήθη ε-
πίπεδα κατά την διάρκεια της εβδοµά-
δας που πέρασε, ενώ ο Dow Jones έπε-

σε για πρώτη φορά µετά από δυο χρό-
νια χαµηλότερα από ένα σταθερό επί-
πεδο παρακολούθησης. Μετά από ό-
λα αυτά, ο πρόεδρος Τραµπ ήδη ανα-
ζητά λύσεις ενίσχυσης των αγροτών, 
βλέποντας πως η πολιτική του γυρνά 
µπούµερανγκ στους ίδιους αγρότες 
που τον στήριξαν το 2016. 

Τα συναλλάγµατα των αναδυόµε-
νων οικονοµιών, δεν µένουν ανεπη-
ρέαστα. Έτσι, το ρωσικό ρούβλι υπο-
χώρησε κατά 1,2%, στα χαµηλότερα 
επίπεδα των τελευταίων έξι µηνών, η 
ρουπία Ινδίας έχασε 0,3%, το µεξικανι-
κό πέσο 0,8%, το κινεζικό γουάν 0,5% 
και η τουρκική λίρα 1,1%. 

Σε κρίση ο ΠΟΕ
Σύµφωνα µε το Bloomberg, ο Παγκό-

σµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) α-
ντιµετωπίζει την µεγαλύτερη κρίση του 

τα τελευταία 23 χρόνια, ενώ οι ίδιες οι 
ΗΠΑ εντείνοντας την εµπορική διαµά-
χη απειλούν να ανατρέψουν την πα-
γκόσµια εµπορική τάξη, που οι ίδιες 
διαµόρφωσαν τις προηγούµενες δεκα-
ετίες. Μάλιστα η κατάσταση αναµένε-
ται να επιδεινωθεί, καθώς οι κανόνες 
που διέπουν το διεθνές εµπόριο πλέ-
ον δεν τηρούνται, διαµορφώνοντας 
µια πραγµατικότητα όπου οι ισχυροί 
επιβάλουν την θέλησή τους στους πιο 
αδύναµους, σύµφωνα µε ένα σχετικό 
υπόµνηµα που κυκλοφόρησε η Κοµι-
σιόν, το οποίο δε υπογραµµίζει τρεις 
βασικούς άξονες, οι οποίοι είναι σε 
θέση να προκαλέσουν ένα τεράστιο 
βήµα, 20 ετών, προς τα πίσω για την 
παγκόσµια εµπορική διακυβέρνηση. 
Συγκεκριµένα, η εµπορική «Αποκάλυ-
ψη» οφείλεται σε:

 Κενά στο βιβλίο κανόνων του πα-
γκόσµιου εµπορίου που επιτρέπουν σε 
µεγάλες χώρες να προκαλούν στρεβλώ-
σεις µε γνώµονα πολιτικές πρακτικές.

 Επιθετικές µονοµερείς ενέργειες 
εκ µέρους των ΗΠΑ που στοχοποιούν 
συµµάχους και αντιπάλους.

 Η απόφαση των ΗΠΑ να µπλοκά-
ρει διορισµούς µελών στον ΠΟΕ, που 
λειτουργεί ως τελικός διαιτητής στις ε-
µπορικές διαφορές.

Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία δείχνει 
ότι οι εµπορικές συγκρούσεις σπανίως 
είναι θετικές για τις αγορές.

Παγκόσμιο εμπόριο 
Οφθαλμός αντί 
οφθαλμού ταρακουνά 
τα προϊόντα

«Αντίο Ευρώπη» λένε 

Σάββατο 30 Ιουνίου & Κυριακή 1 Ιουλίου 2018Agrenda40 ΕΥΡΩΠΗ.ΚΟΣΜΟΣ

Ξεπουλάνε εν μέσω πανικού 
τα Χρηματιστήρια, λόγω 
της διαμάχης ΗΠΑ-Κίνας  

Χτύπηµα κάτω 
από την ζώνη 
η Ηarley
Αργά το απόγευµα της 
∆ευτέρας η αµερικανική 
κατασκευάστρια 
µοτοσυκλετών Harley 
Davidson δήλωσε πως 
ετοιµάζεται να µεταφέρει 
ορισµένες εγκαταστάσεις 
της εκτός ΗΠΑ, για να 
αποφύγει τους δασµούς της 
ΕΕ. Η βιοµηχανία αυτή 
γίνεται η πρώτη µεγάλη 
αµερικανική εταιρεία που 
µειώνει την εγχώρια 
παραγωγή της εξαιτίας του 
εµπορικού πολέµου ΗΠΑ-
ΕΕ και ταράζει τα νερά µέσα 
στις τάξεις του 
Ρεπουµπλικανικού 
Κόµµατος, όπου πλέον 
αρκετά υψηλόβαθµα 
στελέχη αποκτούν 
αµφιβολίες για τις 
οικονοµικές συνέπειες των 
πολλαπλών εµπορικών 
µετώπων που άνοιξε η 
επιθετική πολιτική του 
προέδρου Τραµπ. 

Μόνο φιλικό και συµµαχικό δεν είναι 
το κλίµα ανάµεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ, α-
φού άλλωστε η ένταση ανάµεσα στις 
δυο υπερδυνάµεις είχε αρχίσει να κο-
ρυφώνεται ήδη από τότε που η Ουά-
σινγκτον αποχώρησε από την συµ-
φωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, µια 
συµφωνία στην οποία οι Βρυξέλλες έ-
παιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπεν-
θυµίζεται ότι µε αφορµή το περιστα-
τικό αυτό, τότε το γερµανικό περιοδι-
κό Spiegel «απασφάλισε» προκαλώ-
ντας θύελλα αντιδράσεων στην άλ-
λη πλευρά του Ατλαντικού µε το εξώ-
φυλλό του, στο οποίο απεικονίζεται ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ  να βρίσκεται στο 
υψωµένο µεσαίο δάχτυλο ενός τερά-
στιου χεριού, το οποίο συνοδεύεται α-
πό τον τίτλο «Αντίο Ευρώπη».

Όλα βέβαια ξεκίνησαν µε την από-
φαση του προέδρου Τραµπ να επι-
βάλει αυστηρούς δασµούς στις εισα-
γωγές χάλυβα (25%) και αλουµινίου 
(10%) σε ΕΕ, Καναδά και Μεξικό. Αυ-
τή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Η-
ΠΑ επιχειρούν κάτι τέτοιο. Το 2003 ο 
τότε πρόεδρος Μπους επιχείρησε κά-
τι αντίστοιχο µε την Ευρώπη να απει-
λεί µε αντίµετρα και να καταγγέλλει 
την απόφαση στον ΠΟΕ, και το δολά-
ριο να κατρακυλάει. Τότε ο ΠΟΕ απο-
φάνθηκε υπέρ της ΕΕ και ο Μπους α-
νακάλεσε τα µέτρα του, αυτήν την φο-

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ∆ΑΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ
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Οι κατηγορίες προς την Κίνα για κλο-
πή τεχνολογίας και για άδικες εµπο-
ρικές πρακτικές είναι µια ιστορία που 
ξεκίνησε εδώ και χρόνια. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα αποτελεί το περι-
στατικό του 2011 στην Αϊόβα, όταν Κι-
νέζοι πολίτες συνελήφθησαν µε την 
κατηγορία ότι ξέθαψαν γενετικά τρο-
ποποιηµένους σπόρους από µια καλ-
λιέργεια µε καλαµπόκι, µε πρόθεση 
την µεταφορά των σπόρων στην Κί-
να ώστε να αποκωδικοποιηθεί η τε-
χνολογία αυτή µέσω της αντίστροφης 
µηχανικής. Περιστατικά σαν και αυ-
τά απασχολούσαν ανέκαθεν την α-
µερικανική κοινή γνώµη. Η Κίνα α-
πό την πλευρά της αρνείται τις κατη-
γορίες αυτές. 

Άλλωστε καµία από τις εξαγγελίες 
και τις αποφάσεις του αµερικανού προ-
έδρου δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκ-
πληξη, αφού ουσιαστικά εκλέχτηκε µε 
την αντίστοιχη ρητορική από µια εκλο-
γική βάση που είναι ενάντια στην πα-
γκοσµιοποίηση και προκατειληµµένη 
απέναντι στην Κίνα και την Γερµανία. 
Επιπλέον ήδη από το 1990 σε συνέντευ-
ξή του είχε προτείνει την εφαρµογή δα-
σµών στην Mercedez Benz.

Αυτήν την στιγµή οι δυτικοί σύµµα-
χοι των ΗΠΑ δηλώνουν προσβεβληµέ-
νοι από τις εξελίξεις αυτές, µε τον Τζά-
στιν Τρουντό, πρωθυπουργό του Κανα-
δά ο οποίος επέβαλλε δασµούς αξίας 
12,8 δις δολαρίων, να σηµειώνει πως 
κάτι τέτοιο είναι «ασύλληπτο». Την ί-
δια στιγµή το ΗΒ, ενόψει του Μπρέξιτ, 
φαίνεται εγκλωβισµένο από την πολιτι-
κή αυτή, αφού κάθε άλλο παρά µείωση 
του εµπορίου µε τις ΗΠΑ χρειαζόταν την 
στιγµή αυτή. Η Κίνα µέχρι στιγµής δεν 
έχει προβεί σε κάποια επιπλέον δήλω-

ση, πέραν των δασµών 50 δις που ανα-
κοίνωσε την προηγούµενη εβδοµάδα. 
Ταυτόχρονα η Ινδία ετοιµάζεται για δα-
σµούς αξίας 240 εκατ. δολαρίων.

Ενισχύσεις αγροτών ψάχνει ο Τραµπ
Ο Αµερικανός πρόεδρος έχει ήδη 

δώσει εντολή στον Σόννυ Περντού, 
υπουργό Γεωργίας των ΗΠΑ, να αξι-
οποιήσει όλα τα διαθέσιµα µέσα για 
να εξασφαλίσει την στήριξη των αγρο-
τών. Ωστόσο η στήριξη αυτή δεν θα έ-
χει τη µορφή των άµεσων ενισχύσεων, 
αφού στις ΗΠΑ δίνεται έµφαση στην 
στήριξη της τιµής και όχι του παραγω-
γού. Ένας τρόπος θα µπορούσε να εί-
ναι η αγορά και η διάθεση µέσω κρα-
τικών φορέων, των αδιάθετων αγρο-
τικών προϊόντων.

Μένει διαχρονικά σταθερός
ο Τραμπ στη φιλοσοφία του

 O Καναδός πρωθυπουργόςΤζάστιν 
Τρουντό, απαντά µε δασµούς 12,8 δις. 

οι ΗΠΑ, «στο καλό» οι Βρυξέλλες

ρά όµως όπως είπαµε οι ΗΠΑ εξα-
σφάλισαν την δυσλειτουργία του 
Οργανισµού, ουσιαστικά παρακά-
µπτοντάς τον. 

Σε αυτήν την ασυνήθιστη διπλω-
µατικά, πολιτικά και εµπορικά πρα-
κτική, η Ευρώπη απαντά µε έναν ε-
πίσης ασυνήθιστο και βεβιασµένο 
τρόπο, παρακάµπτοντας και αυτή 
τον ΠΟΕ, και υιοθετώντας δασµούς 
αξίας 2,8 δις ευρώ (3,2 δις δολά-
ρια) σε αµερικανικά αγαθά συµπε-
ριλαµβανοµένου του χάλυβα και 
του αλουµινίου, γεωργικών προϊ-
όντων όπως το καλαµπόκι, τα φι-
στίκια και το µπέρµπον, αλλά και 
κορυφαίων αµερικανικών προϊό-
ντων όπως τα παντελόνια Levis και 
οι µοτοσυκλέτες Harley Davidson, 
που θα ισχύσουν από τον Ιούλιο. Η 
επιλογή των προϊόντων ήταν πο-
λύ προσεκτική και σκοπό έχει την 
πρόκληση οικονοµικής αλλά κυρί-
ως πολιτικής ζηµιάς. «∆εν θέλου-
µε να είµαστε σε αυτήν την θέση, 
όµως η µονοµερής και αδικαιολό-
γητη  απόφαση των ΗΠΑ δεν µας 
αφήνει  καµία επιλογή», υποστή-
ριξε η Σεσίλια Μάλµστροµ, Επίτρο-
πός Εµπορίου της ΕΕ. 

Αναµένεται ότι ο πρόεδρος Τραµπ 
θα κινηθεί αναλόγως, απειλώντας µε 
δασµούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων  

από την ΕΕ, ένα µέτρο που πλήττει 
κυρίως την Γερµανία. «Αν η ΕΕ θέ-
λει να αυξήσει περαιτέρω τους ήδη 
τεράστιους δασµούς, τότε απλά θα 
εφαρµόσουµε φόρους στα αυτοκί-
νητά τους που διακινούνται ελεύθε-
ρα στις ΗΠΑ», έγραψε στο Twitter 
ο αµερικανός πρόεδρος. Στην περί-
πτωση που οι απειλές για δασµούς 
20% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα γί-
νουν πράξη, οι Βρυξέλλες προετοι-
µάζουν µια λίστα δασµών αξίας 10 
δις ευρώ σε αµερικανικά προϊόντα. 
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Γερµανία  
Σε συνέντευξή 
της η Άνγκελα 

Μέρκελ ανέφερε 
πως οι διαδικτυακές 
πλατφόρµες Αirbnb, 

Amazon και Uber, 
θα βρεθούν στο 

στόχαστρο αν µπουν 
δασµοί στα ευρωπαϊκά 

αυτοκίνητα 

Σεσίλια Μάλµστροµ, 
Επίτροπός Εµπορίου της ΕΕ. ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ∆ΑΣΜΟΥΣ

ΕΕ | 3,2 

ΙΝ∆ΙΑ | 240 

 (∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ)

ΚΑΝΑ∆ΑΣ | 12,8
 (∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ)

 (EK. ∆ΟΛΑΡΙΑ)

ΤΟΥΡΚΙΑ | 1,8 
 (∆ΙΣ.. ∆ΟΛΑΡΙΑ)

ΜΕΞΙΚΟ | 3 
 (∆ΙΣ.. ∆ΟΛΑΡΙΑ)
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Όταν η νιτρική άσβεστος χορηγείται νωρίς,  
μέσα στον Ιούνιο, οι καρποί της ακτινιδιάς 

είναι σημαντικά πιο συντηρήσιμοι

ΤΩΝ  ∆Ρ ΛΟΥΚΑ Τ. ΠΙΣΤΟΛΗ – 
        ΤΑΞΙΑΡΧΗ Λ. ΠΙΣΤΟΛΗ*

Και στη µάχιµη γεωπονία αναγκαζόµαστε, κά-
ποτε, να µετέλθουµε τακτικές πειθούς κατά κά-
ποιον τρόπο ανορθόδοξες. Ο συνηθέστερος λό-
γος είναι η σθεναρή αντίσταση της κατεστηµέ-
νης αντίληψης, ενισχυµένης από την πληµµε-
λή γνώση του ζητούµενου.

Οµολογούµε ότι το έχουµε κάνει προσπαθώ-
ντας να… προξενέψουµε το νιτρικό ασβέστιο 
(πρώτη φορά πριν 25 χρόνια περίπου) και το 
χλωριούχο κάλι (αρχικά µέσω των λιπασµάτων 
τύπου blend), στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς.

Το εµπόδιο στη χρήση της νιτρικής ασβέστου 
απορρέει κυρίως από το φόβο µην αυξηθεί  το 
εδαφικό pH κι αυτό βλάψει το ακτινίδιο. 

Οι υπολογισµοί όµως είναι πρακτικοί και απλοί:
Η ισοδύναµος αλκαλικότητα της νιτρικής α-

σβέστου είναι 20 που σηµαίνει ότι τόσα κιλά 
ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) αντιστοιχούν 
σε 100 κιλά λιπάσµατος. ∆ηλαδή  χρειάζονται 
500 kg/στρ. νιτρικό ασβέστιο για να έχουν την 
ίδια επίδραση στο εδαφικό pH όση 100 kg/
στρ. CaCO3, δηλαδή µια πολύ µικρή επίδραση. 

Το εµπόδιο στη χρήση του χλωριούχου καλί-
ου είναι απλά ο φόβος ότι το χλώριο κάνει κακό 
παντού εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, στις ο-

ποίες προφανώς, για όσους αντιδρούν στη χρή-
ση του, δεν ανήκει το ακτινίδιο.

Στο χώρο µας πρώτος ο Λίµπιχ (Liebig, 1803-
1873) µε την ιστορική του εργασία «Η Χηµεία 
στην εφαρµογή της επί της γεωργίας και της 
φυσιολογίας» τάραξε τα λιµνάζοντα νερά της 
γεωργίας και έβαλε τις βάσεις της ανόργανης 
θρέψης των φυτών. Ο Λίµπιχ υποστήριξε ότι η 
διατήρηση της γονιµότητας του εδάφους επιτε-
λείται µόνο µε την πρόσθεση σ’ αυτό των θρε-
πτικών που αφαιρεί  η καλλιέργεια. Έφτιαξε 
µάλιστα και ένα λίπασµα ΡΚ που του έδωσε το 
όνοµά του και το έβγαλε στην αγορά! Αν και το 
λίπασµα δεν λειτούργησε στην πράξη – λόγω 
της απουσίας αζώτου –  ωστόσο ο σπόρος της α-
νόργανης λίπανσης είχε πέσει και θα φύτρωνε!

 Ας πάµε τώρα στο διά ταύτα  
Πώς να πείσεις για την ανάγκη χρήσης της 

νιτρικής ασβέστου σε περιοχές της Άρτας λ.χ. 
όπου το κύριο αζωτούχο λίπασµα ήταν η θειϊ-
κή αµµωνία σε επαναλαµβανόµενες δόσεις των 
100-200 γρ./δέντρο;

Όταν κληθήκαµε, στα τέλη του 2011, να βελ-
τιώσουµε τη συντηρησιµότητα  των καρπών της 
ποικιλίας «Τσεχελίδης» είχαν τρέξει πολλά χρό-
νια, κατά τα οποία, για το σκοπό αυτό, πρωταγω-
νίστησαν διάφορα «µατζούνια» («θαυµατουργά» 
διαφυλλικά σκευάσµατα), µε οικτρή  αποτυχία 

Aσβέστιο 
και χλώριο, 

αμφιλεγόμενα  
στο ακτινίδιο

 Ορθολογική λίπανση με πείρα
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φυσικά. Η ορθολογικοποίηση της λίπανσης στη 
βάση των βιολογικών απαιτήσεων της ποικιλί-
ας, η στοχευµένη χρήση της νιτρικής ασβέστου, 
µαζί µε άλλες παρεµβάσεις έδωσαν επιτέλους 
λύση στο χρονίζον αυτό πρόβληµα της ποικιλί-
ας που ως τέτοιο δείχνει ακριβώς τη δυσκολία 
απεγκλωβισµού από κατεστηµένες αντιλήψεις.

Τα πρώτα αποτελέσµατα των πειραµατικών 
µας δηµοσιεύτηκαν στον ειδικό τύπο το 2014.

Σηµειώνουµε εδώ ότι λίγο αργότερα, προ δι-
ετίας, µετά από µια χρονιά µε έντονα µαλακώ-
µατα καρπών, η στήριξη στις προαναφερθείσες 
αντιλήψεις για τη λίπανση της ακτινιδιάς ήρθε 
και από τον χώρο των εξαγωγέων!

Το πρόγραµµα που πρότεινε ένας εξ αυτών, 
µε τη βοήθεια φυσικά των γεωπόνων της επι-
χείρησής του,  βρίσκεται στη διάθεσή µας, το εν-
διαφέρον όµως είναι, αυτό που ακούστηκε τότε 
– και το τονίζουµε, για να µην παρεξηγηθούµε, 
ακούστηκε… – ότι για την παραλαβή της παρα-
γωγής ήταν απαραίτητη η επίδειξη του παραστα-
τικού αγοράς της νιτρικής ασβέστου!

 Πιο στοχευµένα
Ο ρόλος του ασβεστίου στη λίπανση της α-

κτινιδιάς πρέπει να ενισχυθεί. Όταν χορηγεί-
ται νωρίς  - εφαρµογές νιτρικής ασβέστου,  α-
πό τέλη Μάη µέχρι 15-20 Ιούνη - περίοδος που 
γενικώς συµπίπτει µε την κυτταροδιαίρεση, δί-
νει σηµαντικά πιο συντηρήσιµους καρπούς. 
Όσο περισσότερο ασβέστιο πάρουν οι καρποί 
κατ’ αυτήν την περίοδο τόσο περισσότερο θα 
βρεθεί σ’ αυτούς κατά τη συλλογή τους. Περισ-
σότερο στο εσωτερικό τµήµα τους και λιγότερο 
στο εξωτερικό. 

Οι πρώτες µετρήσεις µάς δηµιούργησαν την 
εντύπωση ότι υπάρχει µια κανονικότητα  στη 
µείωση του ασβεστίου. Είχαµε βρει λ.χ. µια µεί-
ωση του ασβεστίου από την επιφάνεια του καρ-
πού µέχρι τα 3mm βάθος, της τάξης του 50% και 
από τα 3 µέχρι τα 6mm κατά 30-35%. Η κανονι-
κότητα αυτή δεν επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια.

Μετά το ασβέστιο ξεκινούν οι εφαρµογές του 
καλίου (Νιτρικό, θειϊκό ή χλωριούχο).

Τα δύο θρεπτικά στοιχεία, ασβέστιο και κά-
λιο, όταν εφαρµόζονται διαδοχικά, όπως µόλις 
αναφέραµε, τις περισσότερες φορές δίνουν κα-
λύτερα αποτελέσµατα από την εναλλάξ εφαρ-

µογή τους.
Εδώ να πούµε ότι κάποιες υδρολιπάνσεις µε 

φωσφόρο που παρεµβάλλονται στο πρόγραµ-
µα των θερινών υδρολιπάνσεων του ακτινιδίου 
ζηµιώνουν, κατά κανόνα, τη συντηρησιµότητα 
των καρπών, λόγω του ανταγωνισµού φωσφό-
ρου – ασβεστίου. Γι’ αυτό λέµε ότι το φυτό πρέπει 
να ικανοποιεί τις ανάγκες του σε φωσφόρο από 
την άπαξ βελτιωτική φωσφορο-λίπανση, όπου 
χρειάζεται, καθώς και από τη συνήθη βασική 
λίπανση µε ΝΡΚ και, το πολύ – κάποιες µικρές 
ποσότητες – από προανθικές υδρολιπάνσεις.

Η επαρκής πρόσληψη του ασβεστίου επιτυγ-
χάνεται µε το «µάζεµα» της συνολικής ποσό-
τητας σε λιγότερες εφαρµογές. Αν δηλαδή υ-
πολογίζουµε να ρίξουµε συνολικά 20 kg/στρ. 
Ca(NO3)2 είναι καλύτερα να τα ρίξουµε σε δύο 
δόσεις, 10+10 kg/στρ. παρά σε τέσσερις των 5 
kg/στρ. η κάθε µία. Αυτό συµβαίνει γιατί τα δι-
σθενή θρεπτικά ιόντα, σε σχέση µε τα µονοσθε-
νή, προσλαµβάνονται σε µικρότερες ποσότητες 
ανά λίτρο νερού που προσλαµβάνει το φυτό.

Αντίθετα από το ασβέστιο, η πρόσληψη του 
καλίου εξασφαλίζεται και από σχετικά χαµηλές 
συγκεντρώσεις στο εδαφικό διάλυµα και έτσι 
το σχετικό άπλωµα σε περισσότερες εφαρµο-
γές, όχι µόνο δεν βλάπτει αλλά µάλλον ωφε-
λεί (αντιµετώπιση πολυτελούς κατανάλωσης). 
Αντί λ.χ. να γίνουν 1-2 εφαρµογές, να γίνουν 
3-4 µικρότερες.

Έχουµε παρατηρήσει ότι εφαρµογή ασβεστί-
ου στην έναρξη του δεύτερου κύµατος αύξησης 
του καρπού (δύο εφαρµογές νιτρικής ασβέστου, 
η πρώτη στα τέλη Αυγούστου και η άλλη στην 
αρχή του Σεπτέµβρη ή µόνο µία, µε υψηλότερη 
δόση, στις αρχές Σεπτέµβρη) αύξησε το ασβέ-
στιο στο εξωτερικό τµήµα (0-3 mm) του καρπού.

Παρατηρήσαµε επίσης ότι όπου έγιναν οι εν 
λόγω εφαρµογές σε καµία περίπτωση δεν εµ-
φανίστηκε πρόβληµα πολύ µειωµένης  καρ-
ποφορίας ή και ακαρπίας την επόµενη χρονιά.

 Ασβέστιο και φυτοπροστασία
Το παρατηρήσαµε, σε όλες τις περιπτώσεις, 

ότι η διαφυλλική χορήγηση CaCl2 το φθινόπω-
ρο, προσυλλεκτικά, τρεις ή και τέσσερις εφαρ-
µογές, συνδράµει στην κατεύθυνση της αντιµε-
τώπισης του βοτρύτη στο ψυγείο (το χνούδι του 
καρπού ευνοεί την απορρόφηση του ασβεστίου).

Το ασβέστιο γενικά ενισχύει την αντίσταση 
των φυτών έναντι παθογόνων µυκήτων κι ό-
χι µόνο (βοτρύτη, αλτερνάρια, κ.λ.π.). Έχει ε-
πίσης και αντιβακτηριακή δράση, ισχυροποιώ-
ντας την άµυνα έναντι της εισόδου των βακτη-
ρίων στο φυτό.

Το ασβέστιο σταθεροποιεί το κυτταρικό τοί-
χωµα, αλλά και τις µεµβράνες ως πηκτινικό α-
σβέστιο. Όµως οι πηκτίνες, σε συνθήκες έλ-
λειψής του, αποδοµούνται από την πολυγαλα-
κτουρονιδάση και το φυτό γίνεται ευαίσθητο 
στα παθογόνα.

Παρατηρούµε ότι το ασβέστιο προσλαµβάνε-
ται από το ακτινίδιο σε ποσότητες ίδιες περίπου 
µε το άζωτο και υπό αυτή την άποψη τα δυο αυ-
τά θρεπτικά είναι στη δεύτερη θέση, µετά το κά-
λιο. Βλέπουµε επίσης ότι αµέσως µετά, µε το µι-
σό περίπου της ποσότητας.

 Το πρόβληµα µε το χλώριο 
Το χλώριο, συµµετέχει στη ρύθµιση της σπαρ-

γής των κυττάρων και είναι σηµαντικός ρυθµι-
στής του µηχανισµού ανοίγµατος και κλεισίµα-
τος των στοµατίων. Συµβάλλει δηλαδή στην οι-
κονοµικότερη χρήση του νερού από το φυτό. Ο 
έλεγχος της κίνησης των στοµατίων πραγµατο-
ποιείται µέσω της εισόδου - εξόδου κατιόντων 
καλίου (Κ+) στα καταφρακτικά κύτταρα η οποία 
εξισορροπείται (διατήρηση της ηλεκτροχηµικής 
ισορροπίας) από τα συνοδά ανιόντα του µηλι-
κού ή του χλωρίου (Cl-).

∆ιαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στο 
µεταβολισµό του αζώτου, οδηγώντας, µέσω της 
δραστηριοποίησης της συνθετάσης της ασπαρ-
γίνης, στην παραγωγή ασπαργίνης και γλουτα-
µινικού οξέος, από γλουταµίνη.

Επιπλέον – κι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για 
το ακτινίδιο – το χλώριο είναι ένας σπουδαίος 
φυτοπροστατευτικός παράγοντας µε διαπισω-
µένη την ανασχετική του δράση σε 15 τουλάχι-
στον ασθένειες, µυκητολογικές και βακτηριακές.

∆υστυχώς και στη χώρα µας πλέον το βα-
κτήριο της ακτινιδιάς συνιστά ήδη ένα σοβαρό 
και ολοένα εντονότερο πρόβληµα. Θεωρούµε 
γι’ αυτό ότι είναι ανάγκη να δοθεί η πρέπουσα 
σηµασία και σ’ αυτή τη διάσταση της λίπανσης 
µε χλωριούχα λιπάσµατα.

 Σε περίπτωση περίσσειας χλωρίου;
Τονίσαµε εξ άλλου ότι το ακτινίδιο αγαπά το 

χλώριο ενώ τα πιο διαθέσιµα εφόδια, το χλω-
ριούχο κάλι και το χλωριούχο ασβέστιο είναι 
σχετικά φθηνά εφόδια για τον καλλιεργητή.

Να κάνουµε όµως και τον … συνήγορο του 
διαβόλου. Κι αν υπερβάλλουµε τι γίνεται;

Η περίσσεια  χλωρίου αντιµετωπίζεται µε τα 
ανταγωνιστικά προς αυτό θρεπτικά ιόντα.  

Πάντως τα 150 ppm χλωρίου στο έδαφος, ι-
διαίτερα όταν αυτό είναι φτωχό σε άζωτο, θεω-
ρούνται υψηλά και δεν επιτρέπουν τη χορήγη-
ση χλωριούχων λιπασµάτων.

Γράφουν
Τα δύο θρεπτικά στοιχεία, ασβέστιο 
και κάλιο, όταν εφαρμόζονται 
διαδοχικά, τις περισσότερες φορές 
δίνουν καλύτερα αποτελέσματα από 
την εναλλάξ εφαρμογή τους

Η επαρκής πρόσληψη του ασβεστίου 
επιτυγχάνεται με το «μάζεμα» της 
συνολικής ποσότητας σε λιγότερες 
εφαρμογές

Έφυγε 
πλήρης έργου 
o Φοίβος 
Λεγάκις της 
Ηellafarm 

Ένας σηµαντικός άνθρωπος και µία 
διακεκριµένη προσωπικότητα που µε τη 
παρουσία του σηµάδεψε µια ολόκληρη 
εποχή, ο Φοίβος Λεγάκις έφυγε από τη 
ζωή στις 24 Ιουνίου, πλήρης ηµερών 
και επιτευγµάτων. Ένας πραγµατικός 
οραµατιστής που µε τη δράση του 
συνετέλεσε στην εξέλιξη της γεωργίας 
στη χώρα µας. Ο Φοίβος Λεγάκις 
γεννήθηκε το 1931 στην Αθήνα, µε 
καταγωγή  από την Κόρωνο της Νάξου. 
Μετά τη φοίτησή του στο Πειραµατικό 
Σχολείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
εισήχθη το 1950 στην Ανωτάτη 
Γεωπονική Σχολή Αθηνών και 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1955. 
Συνέχισε µε υποτροφία το διδακτορικό 
του στη Σορβόννη και ονοµάστηκε 
∆ιδάκτωρ το 1959. Επέστρεψε στην 
Ελλάδα και το 1961 διορίστηκε 
ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Φυτικών Προϊόντων του υπουργείου 
Γεωργίας. Το 1960 παντρεύτηκε µε τη 
Φωτεινή Λαλαγιάννη, επίσης γεωπόνο 
και ίδρυσαν µαζί το 1965 την εταιρεία 
Hellafarm. Από τo 1971 απέρχεται όλων 
των άλλων ενασχολήσεων του και 
αφοσιώνεται στην ανάπτυξη της 
εταιρείας. ∆ιετέλεσε υφυπουργός 
Γεωργίας το 1973 και κατά τη διάρκεια 
της θητείας του ίδρυσε τη Γενική 
∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής και καθιέρωσε 
τη διάθεση των γεωργικών φαρµάκων 
αποκλειστικά από γεωπόνους.
Ανήσυχο πνεύµα, εισήγαγε καινοτοµίες 
και πρωτοποριακά προϊόντα στην 
ελληνική γεωργία επί σειρά ετών. Οι 
άοκνες προσπάθειες του ιδίου και της 
συζύγου του εξέλιξαν τη Hellafarm σε 
µία από τις σηµαντικότερες εταιρείες 
του κλάδου στην Ελλάδα. Υπήρξε πηγή 
έµπνευσης για τους συνεργάτες του 
και δάσκαλος για πλειάδα γεωπόνων. 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ

Ηλικία
(έτη)

Παραγωγή
καρπών
(τόνοι /
στρέµµα)

Ν Ρ Κ Mg Ca S Cl

3
4
>5
>5
>5

1,0
2,0
2,0
3,0
4,0

  7,4
12,6
  9,4
12,9
16,5

   1
1,6
1,2
1,7
2,2

9,6
16
13,3
18,2
23,1

1,3
2,1
1,4
2,1
2,7

7
11,7
9,3
12,7
16,2

1,3
2,1
1,5
2,2
2,8

2,9
4,8
4,3
5,9
7,5



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μας την είχανε στηµένη τη νύχτα 
στο Χηµείο τα παιδιά της ΚΝΕ
Ήτανε ταµπουρωµένοι µε ξύλα 
µε καδρόνια και σιδερολοστούς
Και µας επιτεθήκαν µε ηθικό ακ-
µαίο και τη βοήθεια της ΕΣΑΚ
Και µας χτυπούσανε αδελφωµένοι 
φοιτητές, φοιτητές και εργατιά

Βάρα µας Μαλάµη,
χτύπα µας Μαλάµη,
είµαστε µαζοχιστές,
Βάρα µας Μαλάµη,
χτύπα µας Μαλάµη,
είµαστε όλοι µαζοχιστές

Έτσι σιγοτραγουδούσε για πολλά χρόνια 
στις µπουάτ των Εξαρχείων, ο πάντα ευρη-
µατικός και ασυµβίβαστος, Τζίµης Πανού-
σης, θέλοντας να διασκεδάσει, µε το δικό 
του πάντα τρόπο, κάποιες από τις «πλη-
γές» που άνοιγαν µια περίοδο στο φοιτη-
τόκοσµο και στις νεολαίες της εποχής, τύ-
ποι σαν τον Μαλάµη, µιας εµβληµατικής 
όσο και αλλόκοτης φιγούρας των γεγονό-
των που συγκλόνισαν τη «νύχτα στο Χη-
µείο» στις 16 ∆εκεµβρίου του 1979.   

Ο Αντώνης Μαλάµης υπήρξε απηνής δι-
ώκτης των πάσης φύσεως διαφωνούντων, 
ο οποίος χρηµάτισε και επικεφαλής των α-
λήστου µνήµης ΚΝΑΤ, που ξυλοκοπούσαν 
αλύπητα όσους ήταν ιδεολογικοί αντίπαλοι 
της ΚΝΕ. Υπήρξε ο πιο διάσηµος τραµπού-
κος της ΚΝΕ και δεν δίσταζε ακόµα και να 
σβήσει αναµµένα τσιγάρα στα πρόσωπα 
των πολιτικών του αντιπάλων. 

Το βράδυ της 16ης ∆εκεµβρίου 1979 ή-
ταν επικεφαλής των ροπαλοφόρων της ΚΝΕ 
(ΚΝΑΤ) που εισέβαλαν στο Χηµείο για να 
διαλύσουν την κατάληψη που γινόταν ενά-
ντια στο Νόµο 815. Εκείνο το βράδυ, οι ΚΝΙ-
ΤΕΣ ήταν εφοδιασµένοι µε κράνη, ξύλα, πέ-
τρες και λοστούς και ξυλοκόπησαν τους κα-
ταληψίες που στην πλειοψηφία τους ήταν 
αντιεξουσιαστές. Μετά από σκληρή µάχη 
και περίπου 15 τραυµατίες, οι ΚΝΙΤΕΣ έθε-
σαν το κτίριο υπό τον έλεγχό τους. Ο «διά-
βολος» της ΚΝΕ αργότερα ίδρυσε τη διαφη-
µιστική εταιρεία DIABOLO, αφού προηγου-
µένως πέρασε από τη θέση του οικονοµι-
κού διευθυντή της εφηµερίδας «Πρώτη».

Στους «ανανεωτές» το ‘89
Από το τελευταίο συνεπάγεται, λένε οι 

γνωρίζοντες τα γεγονότα της εποχής, ότι 

ο Μαλάµης πήγε µε τους «ανανεωτές» το 
‘89. Γιατί αυτοί που στελέχωσαν την «Πρώ-
τη», αλλά και ο καταλυτικός ρόλος της που 
προετοίµασε το έδαφος για την εν συνε-
χεία συγκυβέρνηση, αυτό αποδεικνύουν...

Ο Μαλάµης λοιπόν έγινε γνωστός, µετά 
τη βίαιη εκκένωση του Χηµείου από τους 
καταληψίες, όταν «ανέκρινε» αρχικαταλη-
ψία, ζητώντας του να του πει τις διασυνδέ-
σεις του µε τους «αναρχικούς των Εξαρ-
χείων κλπ». Κατά τη διάρκεια της ανάκρι-
σης του έσβησε τσιγάρο στο µάτι. Το µάτι 
τη γλίτωσε, η ουλή υπάρχει ακόµη. Ιστορι-
κοί έµειναν και οι διάλογοι του επικεφα-
λής Μαλάµη µε τα ΚΝΑΤ, όσο περίµεναν έ-
ξω από το Χηµείο. Φώναζε ο Μ. «Ηθικόν;» 
και απαντούσαν οι Κνατατζήδες «Α-κµαι-
ό-τα-τον!» Αυτά, δηλαδή, που µας έβαζαν 
να φωνάζουµε στο στρατό... Μετά το ‘89 ο 
Μαλάµης απεσύρθη, διετέλεσε οικονοµι-
κός διευθυντής της εφηµερίδας «Η Πρώτη» 
του Καλογρίτσα (συµφερόντων ΚΚΕ) και έ-
κτοτε είναι οικονοµικός διευθυντής σε µε-
γάλες επιχειρήσεις. Manager, που λέµε...

Στη διαχείριση δηλώσεων ΟΣ∆Ε
Μ’ αυτά και µ’ αυτά, έφτασε να φιγουρά-

ρει σήµερα ως µέλος στο ∆.Σ. ιδιωτικής ε-
ταιρείας µε ευρεία εµπλοκή στα θέµατα του 
ΟΣ∆Ε, δηλαδή της διαχείρισης των δηλώ-
σεων των αγροτών, για την οποία «διαχεί-
ριση» οι αγρότες υποχρεώνονται να πλη-

ρώνουν κάθε χρόνο ένα καθόλου ευκατα-
φρόνητο ποσό, περί τα 150 ευρώ κατά µέ-
σο όρο για κάθε δήλωση. Η αλήθεια είναι 
πως την «κερκόπορτα» για τη συγκεκριµέ-
νη εισφορά την άνοιξε πριν από χρόνια η 
ΠΑΣΕΓΕΣ, που διαχειριζόταν την υπόθεση 
για λογαριασµό των Ενώσεων. Κατ’ ουσία, 
για µια περίπου δεκαετία, δηλαδή από το 
2004 µέχρι το 2014, η δαπάνη των αγρο-
τών προς τους συνεταιρισµούς που οργά-
νωναν τη σύνταξη και την υποβολή των δη-
λώσεων ΟΣ∆Ε, ήταν ένας έµµεσος τρόπος 
επιχορήγησης των πάντα ασθενικών οικο-
νοµικά οργανώσεων, ένα είδος οικονοµι-
κής ενίσχυσης για να στέκονται στα πόδια 
τους και να επιτελούν τον αδιαµφισβήτη-
το στις περισσότερες περιπτώσεις κοινω-
νικό τους ρόλο. 

Αρκετά τα «λαθρά χρήµατα» 
Για να το πούµε ακόµα πιο απλά, το 

«χαράτσι» του ΟΣ∆Ε, ήταν ένα ρουσφέτι 
της πολιτικής εξουσίας προς τους µεγά-
λους συνεταιρισµούς, οι οποίοι µε τη σει-
ρά τους έφερναν εις πέρας όλα τα «ρου-
σφέτια» που οι εκάστοτε υπουργοί, βου-
λευτές και πολιτευτές επέβαλλαν, επιτα-
χύνοντας βέβαια την οικονοµική χρεοκο-
πία αυτών των οργανώσεων.

Αυτό µέχρι το 2014. Γιατί µετά, ήρθε… 
ο Μαλάµης. Μέσα στο θολό τοπίο της οι-
κονοµικής κρίσης, µε το κράτος να παρα-
παίει και τους συνεταιρισµούς να βουλιά-
ζουν, µια παρέα αριστερών µε… δεξιά τσέ-
πη και µε µια κάποια εµπειρία από µικρο-

εργολαβίες στη µηχανοργάνωση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, δηλαδή του κρατικού φορέα που εκ 
της συστάσεώς του είναι επιφορτισµένος 
µε τη διαχείριση του ΟΣ∆Ε, έβαλε στο χέ-
ρι την υπόθεση των δηλώσεων, µαζί µε το 
«χαράτσι» -εις βάρος των αγροτών- που τη 
συνόδευε. Έκτοτε, το φτυάρι τους έχει πά-
ρει πολύ νερό! 

∆εν είναι η ώρα να αναλύσουµε ποιος 
έφταιξε και για πόσο «πουλήθηκε» αυτή 
η υπόθεση. Για την υπογραφή αυτής της 
καθεστωτικής σύµβασης 7ετους διάρκει-
ας, που βάζει εδώ και µια 5ετία «διόδια» 
στους αγρότες, χωρίς να τους έχει φτιάξει 
δρόµο, φταίνε πολλοί. Αφενός έβαλε πλά-
τη ο Καραµίχας, πρόεδρος τότε της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ που τον «άδειασαν» βεβαίως ευθύς α-
µέσως. Φταίνε όµως και τα καλόπαιδα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή εκείνοι που κατείχαν τις 
κορυφαίες θέσεις στη διοίκηση του Οργα-
νισµού, ορισµένους εκ των οποίων το «σά-
πιο σύστηµα» φρόντισε να αποκαταστήσει, 
είτε ασκώντας επιρροή να επανέλθουν στην 
προεδρία, είτε προσφέροντάς τους θέσεις 
µέσα στο φορέα, οι βλέψεις του οποίου, ό-
πως είναι φυσικό, µε τον καιρό µεγάλω-
σαν. Άλλωστε, τα «λάθρα χρήµατα» είναι 
αρκετά, φτάνουν για όλους. Το µόνο που 

«Βάρα μας Μαλάμη, 
χτύπα μας Μαλάμη,
είμαστε όλοι μαζοχιστές»  

Νύχτα στο Χημείο, 
γιούργια στο ΟΣΔΕ
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Υπό κανονικές συνθήκες, τα όσα συμβαίνουν εδώ και 
καιρό με τη διαχείριση του ΟΣΔΕ, θα προκαλούσαν 
την εισαγγελική παρέμβαση. Σήμερα, η ιδιοποίηση 
της κρατικής περιουσίας και η δόλια εκμετάλλευση 
των αγροτών βρίσκει μόνο παθητικούς δέκτες 



χρειάζονται είναι… ελαστικές συνειδήσεις!
Να σηµειωθεί µόνο, ότι τα… παιδιά του φο-

ρέα, γνωρίζοντας εξ αρχής πολύ καλά, πόσο 
σάπια, καθεστωτική, καταχρηστική και βά-
ναυση για τους αγρότες ήταν η σύµβαση για 
το ΟΣ∆Ε που είχαν υπογράψει, φρόντισαν, 
κάνοντας χρήση της προνοµιακής τους, δε-
σποτικής τους, θα λέγαµε, θέσης, να βρουν 
γρήγορα συµµάχους, τουτέστιν συνενόχους. 
Οι πρώτοι ήρθαν από τα ΚΥ∆ (Κέντρα Υπο-
δοχής ∆ηλώσεων) και την «αχυρένια» ΠΕΦΑ. 
Οι επόµενοι αναζητήθηκαν ευρύτερα στις τά-
ξεις των αγροτικών συµβούλων ή ψευτοσυµ-
βούλων. Τέλος, πολύ βιαστικά, οι επιβαίνο-
ντες στο «δούρειο ίππο» έσπευσαν, αφενός 
να υπονοµεύσουν τη διοίκηση της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ, αφετέρου να δηµιουργήσουν µια ψευ-
τοοργάνωση, η οποία άνοιξε το δρόµο στην 
«παρέα του φορέα» να εγγραφεί ως µέλος 
στην Copa-Cogeca, δηλαδή την επίσηµη ορ-
γάνωση των Ευρωπαίων αγροτών, θέση που 
κατείχε, εδώ και µια ζωή, µόνο η ΠΑΣΕΓΕΣ.

Τα µπαστουνάκια της βροχής
Εκεί έµαθαν κι άλλα µυστικά. Άρχισαν να 

αντιλαµβάνονται την Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική και τα χρηµατοδοτικά προγράµµα-
τα, ανέγνωσαν την προοπτική της «ευφυ-

ούς γεωργίας», έπιασαν επαφές µε στελέχη 
της Κοµισιόν, φιλοξένησαν τον Ευρωπαίο 
Επίτροπο, άπλωσαν δίχτυα στο Μαξίµου, 
κατέκτησαν το πεδίο της ψηφιακής πολι-
τικής. ∆εν έχουν περάσει παρά µόνο λίγες 
µέρες από την ολοκλήρωση της δηµόσιας 
διαβούλευσης µιας προκήρυξης που τους 
υπόσχεται 31 εκατ. ευρώ ενίσχυση και µά-
λιστα από κρατικά όχι από κοινοτικά κον-
δύλια, επειδή, λέει, είναι οι µόνοι που µπο-
ρούν να σπείρουν 6.500 µετεωρολογικούς 
σταθµούς (η ΕΜΥ δεν ξέρει απ’ αυτά), η πα-
ρέα του Μαλάµη έχει αποκτήσει ειδίκευση 
και στα… µπαστουνάκια της βροχής.

Ίσως να µην είχαµε µπει στη διαδικασία 
να παραθέσουµε αυτό το ρεπορτάζ, παρ’ ό-
τι η πρόκληση -όπως και οι κίνδυνοι- είναι 
µεγάλη αν την περασµένη εβδοµάδα οι βλέ-
ψεις της εν λόγω οµάδας, όπως και οι υπα-
ναχωρήσεις των πολιτικά κρατούντων, δεν 
ξεπερνούσαν κάθε όριο. Ο Αντώνης Μαλά-
µης, περί του οποίου εξ αρχής ο λόγος, έ-
χει έναν µικρότερο αδελφό. Είχε µάλιστα 
την ατυχία το παιδί, να είναι σύµβουλος της 
Ράνιας Αντωνοπούλου (πρώην υφυπουρ-
γού Εργασίας) και να µείνει άνεργο µετά 
την αιφνίδια εγκατάλειψη των υπουργεί-
ων από το γνωστό ζεύγος Αντωνοπούλου-

Επίθετο
Το επίθετο Μαλάµης έγινε 
γνωστό, µετά τη βίαιη εκκένωση 
του Χηµείου από τους 
καταληψίες, όταν ο Αντώνης 
«ανέκρινε» αρχικαταληψία, 
ζητώντας του να του πει τις 
διασυνδέσεις του µε τους 
«αναρχικούς των Εξαρχείων 
κλπ». Κατά τη διάρκεια της 
ανάκρισής του έσβησε τσιγάρο 
στο µάτι. Το µάτι τη γλίτωσε, η 
ουλή υπάρχει ακόµη...

Παπαδηµητρίου. Ο µεγάλος αδελφός λοι-
πόν, όντας στην καρδιά του φορέα που συ-
ντονίζει τη διαχείριση του ΟΣ∆Ε, σκέφθη-
κε, γιατί να µη βάλουµε το παιδί στον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, να έχουµε έναν άνθρωπο να κά-
νουµε τη δουλειά µας όπως θέλουµε; Και 
να σου, έπεσε φαρδιά πλατιά η υπογραφή 
του υπουργού µε την οποία ο Γρηγοράκης 
αναλαµβάνει, όχι ότι κι ότι, Γενικός ∆ιευ-
θυντής του ΟΠΕΚΕΠΕ παρακαλώ. Εκεί που 
πρόεδρος είναι ο δικός τους άνθρωπος, ο 
Θάνος Καπρέλης, αυτός που τους βοήθη-
σε µε τα δύο χέρια να υπογράψουν την πε-
ριβόητη 7ετη σύµβαση και που κι εκείνοι 
φρόντισαν να τον επαναφέρουν στη θέση 
του προέδρου του Οργανισµού, στα χρόνια  
του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν και τα κονέ.      

Το ρεπορτάζ, αλλά και ορισµένα γεγο-
νότα, δείχνουν ότι όλα αυτά, που για τους 
σήµερα κρατούντες περνούν αβρόχοις πο-
σίν, αρχίζουν να δηµιουργούν κάποια αντί-
δραση της Νέας ∆ηµοκρατίας αλλά και του 
ίδιου του προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Αρχίζουν σιγά-σιγά, εκεί στην Πειραιώς, να 
αντιλαµβάνονται ότι πρόκειται για µια συ-
ντονισµένη επιχείρηση αφαίµαξης σε βά-
ρος των αγροτών, η οποία µάλιστα καθο-
δηγείται από µια µικρή οµάδα «παλαιών 
συνδαιτυµόνων» της Αριστεράς, οι οποί-
οι, ο ένας µετά τον άλλο, βρίσκουν στέγη 
στο γνωστό φορέα συντονισµού του ΟΣ∆Ε.

Τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για 
όσους παρακολουθούν τα τεκταινόµενα, α-
ποτέλεσε, όπως ήταν φυσικό, η τοποθέτηση 
από τον µεγάλο αδελφό Μαλάµη, ο οποίος 
µετέχει εδώ και χρόνια στο ∆Σ του εν λόγω 
φορέα συντονισµού, του µικρού αδελφού 
Μαλάµη στη θέση του γενικού διευθυντή 
του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια επιλογή που µετατρέπει 
απροκάλυπτα τον Οργανισµό και την όλη 
διοικητική του δοµή του, σ’ αυτό που κοι-
νώς λέγεται… σάλα τραπεζαρία ένα!

Στο ΦΕΚ ο διορισμός 
Μαλάμη στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Τροποποίηση της αριθµ. 73/5543/11-1-2018 υπουργικής απόφασης, 
«Ορισµός µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Πληρωµών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.∆.» (Υ.Ο.∆.∆. 25).
Αποφασίζουµε:
1. Αποδεχόµαστε την παραίτηση του Ιωάννη Καργιώτη του Νικολάου, Γε-
ωπόνου, πτυχιούχου της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, µε Α.∆.Τ. 
ΑΗ 270893, από τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.∆.
2. Τροποποιούµε την αριθµ. 73/5543/11-1-2018 υπουργική απόφα-
ση, ως εξής: Η περίπτωση δ της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Τον Γρηγόριο Μαλάµη του Ιωάννη, Οικονοµολόγο, πτυχιούχο του Α-
νώτατου Ινστιτούτου Οικονοµικών Σπουδών «Κάρλ Μαρξ» Σόφια, ως Γε-
νικό ∆ιευθυντή».
3. Η θητεία του ανωτέρω διοριζόµενου µέλους λήγει στις 21/1/2021.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 73/5543/11-1-2018 υπουργική απόφαση.
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Ο πρέδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θάνος 
Καπρέλης, βασικός υπαίτιος 
της παράδοσης του Οργανισµού  

Στο θέµα το οποίο µε τεκµηριωµένα ρε-
πορτάζ και άρθρα έχει τεθεί από την 
Agrenda και το AgroNews, έρχεται να 
βάλει το δικό της λιθαράκι η επίκαιρη 
Ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή της 
Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Θεόδω-
ρου Καράογλου, στη οποία αναφέρονται 
µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

  
Αρ. πρωτ.:
7055/25.06.2018
Θεσσαλονίκη 25 Ιουνίου
2018 Προς Υπουργούς:

 Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
 Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-

νιών & Ενηµέρωσης
ΕΡΩΤΗΣΗ
«31 εκατ. ευρώ του προγράµµατος 

«Ευφυούς Γεωργίας»
Ύστερα από πρόσφατο πρωτοσέλιδό 

της εφηµερίδας Agrenda, η Νέα ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ ζητά την άµεση µαταίωση δια-
γωνισµού για την υλοποίηση προγράµ-
µατος ύψους 31 εκατ. ευρώ, που αφο-
ρά την εγκατάσταση 6.500 µετεωρολο-
γικών σταθµών σε όλη τη χώρα και την 
οριστική ακύρωση κάθε σκέψης επανα-
φοράς του, µε άλλο περιτύλιγµα, ενδε-
χοµένως από άλλον φορέα-Υπουργείο.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ µεταξύ άλλων κάνει λόγο για τρα-
γική ειρωνεία και απύθµενο εµπαιγµό 
προς τους αγρότες, αφού «την ώρα που 
εκπνέει η προθεσµία που η ∆ΕΗ έδωσε 
µέχρι να κατεβάσει τους διακόπτες σε 
αντλιοστάσια ΤΟΕΒ, απειλώντας µε ολο-
κληρωτική καταστροφή χιλιάδες παρα-
γωγούς, η πολιτεία ξοδεύει εκατοµµύ-
ρια για να αποκτήσουν κάποιοι φωτει-
νοί παντογνώστες το δικαίωµα να πουν 
σε αυτούς τους αγρότες πότε πρέπει και 
σε ποιο κοµµάτι γης να ρίξουν µερικές 
σταγόνες περισσότερο ή λιγότερο νερό». 

Παράλληλα αναφέρει ότι «αντί να δο-
θούν αυτά τα εκατοµµύρια για να γίνει 
επιτέλους κάποιο αρδευτικό της προκο-
πής, έρχεται το υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, µε έναν διαγωνισµό µάλιστα 
που έχει καταγγελθεί ως απολύτως φω-
τογραφικός, να τα δωρίσει για να δικαι-
ολογηθούν ρόλοι και για να δηµιουργη-
θεί το αυριανό πελατολόγιο ιδιωτικών 
συµφερόντων, ξένων προς τον αγρο-
τικό κόσµο, που τόσο πολύ αγάπησαν 
τον Έλληνα αγρότη, όµως, που βλήθη-
καν τώρα να τον µετασχηµατίσουν ψη-
φιακά», εγκαλώντας και το αρµόδιο Υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων για την «αφωνία» που επιδεικνύ-
ει για το συγκεκριµένο θέµα.

Το περίεργο όµως στην παραπάνω δια-
δικασία είναι το παρασκήνιο και τα πρό-
σωπα που εµπλέκονται, µια ιστορία που 
θυµίζει τη λαϊκή ρήση «Γιάννης κερνά-
ει και Γιάννης πίνει».

Στο ΦΕΚ 346/20-6-2018 (τεύχος Υ.Ο.∆.∆.), 
µε την µε αρ. 1687/80720/7-6-2018 α-
πόφασή του, ο Υπ.Α.Α.Τ. κ. Αποστόλου 
Ευάγγελος τοποθετεί Γενικό ∆ιευθυντή 

του ∆.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Γρηγό-
ριο Μαλάµη του Ιωάννη, Οικονοµολόγο, 
πτυχιούχο του Ανώτατου Ινστιτούτου Οι-
κονοµικών Σπουδών «Καρλ Μαρξ» της 
Σόφιας, ο οποίος είχε διατελέσει µέχρι 
πρότινος και ∆ιευθυντής του γραφείου 
της τέως Υφυπουργού κ. Ράνιας Αντω-
νοπούλου. Ο παραπάνω καλείται µετα-
ξύ άλλων να «τρέξει» το πρόγραµµα της 
«Ευφυούς Γεωργίας» µε ιδιωτική εται-
ρεία, στην οποία σύµβουλος διοίκησης 
είναι ο αδερφός του Αντώνιος Μαλάµης, 
γνωστός αγωνιστής της αριστεράς (ΚΝΕ), 
για τον οποίο έχει γραφτεί από τον αεί-
µνηστο Τζίµη Πανούση και τραγούδι για 
την περίφηµη νύχτα στο Χηµείο το ∆ε-
κέµβριο του 1979.;

Κατόπιν τούτων
ερωτώνται 
οι αρµόδιοι υπουργοί:

 Ποια είναι η άποψή τους για το έργο 
«Ψηφιακός µετασχηµατισµός του γεωρ-
γικού τοµέα» και για όσα είδαν το φως 
της δηµοσιότητας, που αναφέρουν ότι ο 
διαγωνισµός δοµήθηκε κατά τρόπο που 
να µπορεί µόνο µια συγκεκριµένη εται-
ρεία να αναλάβει το έργο, η οποία ήδη 
το έχει υλοποιήσει, κατά το µεγαλύτερο 
µέρος τουλάχιστον;

  Τι απαντούν στις τεκµηριωµένες α-
ναλύσεις ειδικών επί του θέµατος επιστη-
µόνων, που αποδεικνύουν ότι µε βάση 
τα προβλεπόµενα στη σύµβαση, το έρ-
γο είναι αναποτελεσµατικό, άνευ ουσί-
ας και περιεχοµένου;

  Ποια η αναγκαιότητα υλοποίησης 
ενός τέτοιου εγχειρήµατος, όταν απου-
σία εκπαίδευσης και υποδοµών, είναι εκ 
των προτέρων καταδικασµένο;

 Μπορεί να είναι νόµιµο, είναι όµως 
και ηθικό ο νέος Γενικός ∆ιευθυντής του 
∆.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ να πραγµατοποιήσει 
πρόγραµµα µε εταιρεία στην οποία σύµ-
βουλος διοίκησης είναι ο αδερφός του;
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Τη ∆ευτέρα11 Ιουνίου 2018 πραγµατο-
ποιήθηκε συγκέντρωση αιγοπροβατο-
τρόφων στο κτήριο της Νοµαρχίας στο 
Ναύπλιο, µε πρωτοβουλία της προέδρου 
τους Κωνσταντίνας Ζούζια. Στη συνάντη-
ση παρεβρέθηκαν και µίλησαν ο αντιπε-
ριφερειάρχης Αν. Χειβιδόπουλος, Περι-
φερειακοί Σύµβουλοι, γεωτεχνικοί, τυρο-
κόµοι και πλήθος αιγοπροβατοτρόφων. 
Κύριοι οµιλητές ήταν ο καθηγητής του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Γε-
ώργιος Ζέρβας και το µέλος του ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου της γαλακτοβιοµηχα-
νίας Ήπειρος Νικόλας Σκανιάς.

Ο κ. Ζέρβας ανέλυσε τον καθοριστικό ρό-
λο που διαδραµατίζει τελικά η ΦΕΤΑ στην 
τιµή του αιγοπρόβειου γάλακτος και στη 
δυνατότητα απορρόφησής του από τα τυ-
ροκοµεία και τις γαλακτοβιοµηχανίες, σε 
βαθµό που επηρεάζει την οικονοµική βιω-
σιµότητα και το µέλλον της ελληνικής αι-
γοπροβατοτροφίας, µε ό,τι αυτό συνεπά-
γεται από κοινωνικής, οικο-
νοµικής αλλά και περι-
βαλλοντικής πλευράς.

Κανένα ενδιαφέρον 
από τον κρατικό 
µηχανισµό

Ο κ. Σκανιάς παρου-
σίασε τις αρχές και τους 
κανόνες λειτουργίας 
της γαλακτοβιοµηχα-
νίας Ήπειρος, τις σχέ-
σεις της µε τους παρα-
γωγούς-κτηνοτρόφους, 
την κατάσταση της α-
γοράς και τις προοπτι-
κές του κλάδου γενι-
κότερα και ειδικότερα.

Κατά τη συζήτηση 
που επακολούθησε 
επισηµάνθηκαν οι α-
δυναµίες και η έλλει-
ψη ουσιαστικού ενδι-
αφέροντος εκ µέρους 
του κρατικού µηχανι-
σµού να ελέγξει την 
παραγωγή και διακί-
νηση λευκού τυριού 
από αγελαδινό ή /και 
εισαγόµενο αιγοπρό-
βειο γάλα, το οποίο 

πωλείται ως ΦΕΤΑ σε χαµηλή ανταγω-
νιστική τιµή. Η προώθηση, επίσης, λευ-
κού τυριού, αντί ΦΕΤΑΣ στα εστιατόρια, 
ταβέρνες κλπ., σε τουριστικές και µη πε-
ριοχές, έχει δηµιουργήσει τεράστια απο-
θέµατα ΦΕΤΑΣ (πραγµατικά ή προσχηµα-
τικά;) µε τελικό αποτέλεσµα όχι µόνο τη 
δραµατική πτώση της τιµής του αιγοπρο-
βείου γάλακτος αλλά και τη διακοπή πα-
ραλαβής του από τα τυροκοµεία και τις 
γαλακτοβιοµηχανίες.

Αναπόφευκτη η συρίκνωση του κλάδου
Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασµό µε 

την υψηλή φορολογία και τις ασφαλιστι-
κές εισφορές, έχει δηµιουργήσει ασφυκτι-
κό κλίµα και ανασφάλεια στους αιγοπρο-
βατοτρόφους οι οποίοι, όσοι επιβιώσουν, 
δεν γνωρίζουν τι πρέπει να προγραµµατί-
σουν για την επόµενη παραγωγική χρο-
νιά (2018-2019). Τονίστηκε ότι η συρρί-
κνωση του κλάδου, που φαίνεται αναπό-

φευκτη, θα έχει σηµαντι-
κές κοινωνικές, οικο-
νοµικές αλλά και πε-
ριβαλλοντικές συνέ-
πειες. Γι’ αυτό, πέραν 
των ενεργειών στις ο-
ποίες πρέπει να προβεί 
η Πολιτεία και οι πα-
ραγωγοί κτηνοτρόφοι 
πρέπει από την πλευ-
ρά τους να ενεργοποι-
ηθούν και να επιχειρή-
σουν µεταξύ τους συ-
νεργασία (π.χ. Οµάδα 
Παραγωγών, συνεται-
ρισµούς) για καλύτερη 
και δυναµικότερη διεκ-
δίκηση και διαπραγµά-
τευση των προϊόντων 
τους (γάλα, κρέας) µε 
τους µεταποιητές.

Κλείνοντας τη συ-
νάντηση, η κ. Ζούζια 
ανακοίνωσε ότι προ-
γραµµατίζεται, περί το 
τέλος Ιουνίου 2018, 
συνάντηση στην Τρί-
πολη υπό τον Περι-
φερειάρχη Πέτρο Τα-
τούλη για την αντιµε-
τώπιση του θέµατος.

Έντονα αγανακτισμένοι 
οι αιγοπροβατοτρόφοι 
του νομού Αργολίδας

ΤOY ΑΘΑΝΑΣΙΟY ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ*
ΑΡΘΡΟ

Συνέπειες
Τα τεράστια αποθέµατα 

φέτας οδήγησαν στη δρα-
µατική πτώση της τιµής του 
αιγοπροβείου γάλακτος και 
στη διακοπή παραλαβής του 

Κωνσταντίνα Ζούζια, κτηνοτρόφος 
και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού 
Συλλόγου Αργολίδας



Όχι ΠΟΓΕ∆Υ
για manager
σε Κτηνιατρική 
Η ισοπεδωτική λογική που 
επικράτησε τα τελευταία χρόνια µε 
τη δηµιουργία του µύθου του 
«manager δηµόσιου λειτουργού» 
για την κατάληψη των θέσεων 
ευθύνης σε υψηλές βαθµίδες της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στρατηγικού 
χαρακτήρα µε συγκεκριµένο 
επιστηµονικό αντικείµενο, είναι 
επικίνδυνη και πέρα από κάθε 
λογική. Τα παραπάνω τονίζει σε 
επιστολή της προς το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, η 
Πανελλήνια Οµοσπονδία 
Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
(ΠΟΓΕ∆Υ) αναφερόµενη στην 
επικείµενη ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας επιλογής και 
τοποθέτησης προϊσταµένου στη 
γενική διεύθυνση κτηνιατρικής του 
υπουργείου. Η ΠΟΓΕ∆Υ εφιστά τη 
προσοχή στην πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου ότι µετά τον αποκλεισµό 
των κτηνιάτρων ο πίνακας 
κατάταξης για την επιλογή 
προϊσταµένου απαρτίζεται από έναν 
και µόνο υποψήφιο, απόφοιτο της 
Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, του κλάδου ΠΕ 
∆ιοκητικού! 
Για τον λόγο αυτό η οργάνωση 
ζητάει την άµεση τροποποίηση του 
νοµικού πλαισίου, για το σύστηµα 
επιλογής προϊσταµένων αφού όπως 
επισηµαίνει η τοποθέτηση 
υπαλλήλου άλλης ειδικότητας µε τη 
λογική του «manager» προκειµένου 
να χειριστεί λεπτά κτηνιατρικά 
θέµατα, θέτει σε κίνδυνο τη 
λειτουργία των κτηνιατρικών 
υπηρεσιών της χώρας, διότι πολύ 
απλά ο επιστήµονας που είναι ξένος 
µε την κτηνιατρική επιστήµη δεν 
ξέρει τι ουσιαστικά «µανατζάρει».

Ένας «φετάς» για πρόεδρος 
της Διεπαγγελματικής 
Μιχάλης Τζιότζιος και Παύλος Σατολιάς ακούγονται για τη θέση του αντιπρόεδρου

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Μπορεί η ∆ιεπαγγελµατική φέτας µέχρι ώρας 
να µην αποτελεί τίποτα περισσότερο από µια 
ιδέα, πάνω στην οποία συµφώνησαν ύστερα 
από πολύ κόπο και… βάσανα όλοι εµπλεκό-
µενοι φορείς, όµως η ονοµατολογία για το 
µελλοντικό προεδρείο καλά κρατεί.  

«Ο πρόεδρος πρέπει να είναι… φετάς» 
δηλώνουν χαρακτηριστικά στην εφηµερί-
δα Agrenda άνθρωποι που θα κληθούν να 
αποφασίσουν για το µέλλον της οργάνω-
σης, δείχνοντας µε τον τρόπο αυτό την προ-
τίµησή τους στο Γιάννη Βιτάλη, αντιπρόε-
δρο της γαλακτοβιοµηχανίας ∆ωδώνη και 
µέλος του ΣΕΒΓΑΠ. Στο πρόσωπου του οικο-
νοµικού συµβούλου (ο άνθρωπος που στις 
δηµόσιες εµφανίσεις του δεν αποχωρίζε-
ται το χαρακτηριστικό µαντίλι στο πέτο του 
σακακιού του), ο οποίος µέχρι και το 2012 
που ανέλαβε καθήκοντα στη ∆ωδώνη κατά-
φερε να αποκτήσει µια σηµαντική εργασι-
ακή εµπειρία στον τοµέα του marketing (µε 
σπουδές στο πανεπιστήµιο Drake της Iowa 
των ΗΠΑ), κτηνοτρόφοι και τυροκόµοι βλέ-
πουν τον πρόεδρο που µπορεί να «τρέξει» 
τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό, το εγχεί-
ρηµα «∆ιεπαγγελµατική». 

«Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει το προϊόν. 
Η εταιρεία που εκπροσωπεί έχει κερδίσει τον 
σεβασµό των παραγωγών και επιπλέον δια-

θέτει την οικονοµική άνεση που χρειάζεται ει-
δικά στην αρχή που η οργάνωση δεν θα έχει 
έσοδα», υποστηρίζουν κτηνοτρόφοι και τυ-
ροκόµοι. Όµως δυνατά για την ίδια θέση συ-
νεχίζει να «παίζει» και η επιλογή Κάραλη. Οι 
πληροφορίες θέλουν τον κυρ Κώστα να χαί-
ρει εκτίµησης απ’ όλες τις πλευρές και οι αιγο-
προβατοτρόφοι µε τους οποίους συνεργάζε-
ται χρόνια να τον θεωρούν δικό τους άνθρω-
πο. Λέγεται µάλιστα ότι θετικός σε µια τέτοια 
λύση θα ήταν και ο υπουργός

Η θέση του αντιπρόεδρου
Την ίδια στιγµή για τη θέση του αντιπροέ-

δρου ένα όνοµα που παίζει πολύ δυνατά εί-
ναι αυτό του έµπειρου στη Φέτα, Μιχάλη Τζιό-
τζιου, ο οποίος εκπροσωπεί την Πανελλήνια 
Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ). Πρόκειται για έ-
ναν από τους πρωτεργάτες της σύνταξης των 

φακέλων (τη δεκαετία του ‘90) για την έντα-
ξη της φέτας στα ΠΟΠ προϊόντα, παραγωγό 
και συνδικαλιστή που όλα αυτά τα χρόνια 
παράγει προϊόν και έργο. Ένα ακόµα πρό-
σωπο που προτείνεται είναι ο Παύλος Σα-
τολιάς, που παρά τη µια έδρα που απέσπα-
σε στο 11µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο (εκ-
προσωπώντας τον Ο.∆Ι.Π.ΠΑ.Φ) και το νεα-
ρό σε σχέση µε το Μιχάλη Τζιότζιο της ηλικί-
ας του, χαίρει βαθειάς εκτίµησης για το έργο 
του στην ΕΑΣ Καλαβρύτων, µε τη φέτα αλλά 
και για τις προσπάθειές του από τη θέση του 
προέδρου της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ. 

Για τις θέσεις του γενικού γραµµατέα και 
του ταµεία της Οργάνωσης ακούγονται τα ο-
νόµατα του Στέφανου Παντελιάδη (Γαλακτο-
βιοµηχανία Ήπειρος), του Μιχάλη Φυτά (Γα-
λακτοβιοµηχανία ∆ΕΛΤΑ) και του Αλέξανδρου 
Μπότου της εταιρείας Ρούσας.

Την επόµενη εβδοµάδα στη Λάρισα
Όπως έχει γίνει γνωστό µετά τη συνάντηση 

της 19ης Ιουνίου των φορέων που θα εµπλα-
κούν στη ∆ιεπαγγελµατική Φέτας, η επόµε-
νη σύσκεψη θα πραγµατοποιηθεί στη Λάρι-
σα. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda η 
πρώτη ηµεροµηνία που είχε πέσει στο τραπέ-
ζι ήταν η Παρασκευή, 29/6, όµως δεν υπήρ-
ξε απαρτία µε αποτέλεσµα να µετατοπιστεί για 
µια εβδοµάδα µετά µε πιθανότερη ηµεροµη-
νία την Τετάρτη 4/7. Εκεί θα συνταχθεί αν ό-
λα πάνε καλά το καταστατικό. 

Agrenda 47ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 30 Ιουνίου & Κυριακή 1 Ιουλίου 2018

Ο Γιάννης Βιτάλης 
αντιπρόεδρος της 
γαλακτοβιοµηχανίας 
∆ωδώνη.

Άνεση
Ένα πρόσωπο όπως ο Γιάννης 

Βιτάλης, σύµφωνα µε τους κτηνο-
τρόφους, διαθέτει την εµπειρία αλλά 

και την οικονοµική άνεση ώστε να 
«τρέξει» για την Οργάνωση
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ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΟΝ ΜΠΕΤΙΤ 
ΠΡ.ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
«Υπερασπίζοµαι την ιδέα 
µιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας 
για τους πρόσφυγες που θα 
διαχειρίζεται έναν 
προϋπολογισµό που θα 
απορροφάται από δήµους ή 
περιοχές υποδοχής. Αν µία 
πολωνική πόλη αποφασίσει 
να δεχτεί πρόσφυγες,τότε 
αυτή η υπηρεσία θα µπορεί 
να τη στηρίζει οικονοµικά».

ΚΑΡΥΟΦ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«∆εν είναι δυνατόν σχεδόν 
40 χρόνια µετά η κοινωνία 
να κάνει βήµατα πίσω. Είναι 
τροµακτικό να βλέπεις 
κουτσοµπολιά στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης που 
φανερώνουν ένα σκεπτικό 
που σε κάνει να ντρέπεσαι 
για το πόσο κακοί, µίζεροι 
και δυστυχισµένοι είναι 
κάποιοι άνθρωποι».

ΜΠΕΝΟΥΑ ΚΕΡΕ 
ΜΕΛΟΣ ΕΚΤ
«Ας µην είµαστε αφελείς: Η 
Ελλάδα θα προχωρήσει από 
ένα διάλογο µε ευρωπαϊκά 
θεσµικά όργανα και το ∆ΝΤ 
σε ένα διάλογο µε τις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, 
που δεν θα είναι ευχάριστο, 
ούτε ευκολότερο. Πρέπει να 
συνεχίσει µεταρρυθµίσεις 
και να τηρήσει µια συνετή 
δηµοσιονοµική πολιτική».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕ ΤΑ... ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΚΙΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΘΕΣΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Καρλ Μαρξ
Τι να λέµε όλα τα ‘χουν κάνει σε 
αυτό το πολύπαθο ΟΣ∆Ε και τις 
τοποθετήσεις ηµετέρων, 
συγγενών σε διάφορα καίρια 
πόστα, για να µοιράζονται σωστά 
και να πληρώνονται αδρά οι… 
δουλειές. Αυτό και είναι ευφυΐα! 
Εκεί στην Πειραιώς κάτι πήγαν 
να πουν περί νόµιµου και 
ηθικού, ενώ στην 
Κουµουνδούρου σφυρίζουν 
κλέφτικα. 

 

Τρεις µάγοι
Αλήθεια, πόσους συµβούλους 
έβαλε ο Βαγγέλης για να βγάλει 
τους τρεις στρατηγικούς 
στόχους, µε τους οποίους θα 
γίνει η αποφώνηση της 
τρέχουσας ΚΑΠ και µε το 
σκεπτικό ότι η ποιότητα είναι 
αυτή που µετράει; Στη συνέχεια 
δε, οι αρµόδιες διευθύνσεις θα 
τους εξειδικεύσουν περαιτέρω 
ώστε να καταστούν µετρήσιµοι. 
Καταλάβατε; 

 

Τραµπουκισµοί
Ο πρόεδρος Τραµπ αφού άναψε 
πυρ κηρύσσοντας εµπορικό 
πόλεµο στην Κίνα, προκαλώντας 
σειρά παρενεργειών σε 
εταίρους του, τώρα βλέπει ότι τα 
πυρά πλήττουν πρώτα και κύρια 
τους δικούς του αγρότες που 
πνέουν µένεα. «∆εν θα 
αφήσουµε τους αγρότες µας να 
κουβαλήσουν το σταυρό των 
αντίποινων της Κίνας» λέει 
ετοιµάζοντας σχέδιο στήριξης.

Πόσους Αποστόλου να σηκώσει το ροδάκινο;

Τόσο µε τον Αποστόλου των κονσερβοποιών, όσο και µε τον 
άλλο τον Αποστόλου της Αχαρνών και το συµπύρηνο κεφά-
λι δεν σηκώνει, λένε οι παραγωγοί που κάθε χρόνο βλέπουν 
ότι τους βάζουν µπροστά στο όνοµα της κατάκτησης των διε-
θνών αγορών. Οι µεταποιητές ανεβάζουν τον ποιοτικό πήχη 
χωρίς τιµή, ενώ ο Βαγγέλης έχει ξεχασµένες τις αποζηµιώσεις 
καιρού και ρωσικού εµπάργκο, την ώρα που οι συνάδελφοί 
του υπουργοί των Οικονοµικών τους θέτουν φοροασφαλιστι-
κά εµπόδια, µε αποτέλεσµα η παραγωγική διαδικασία να κι-
νείται µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
«Η χώρα µας 
αποτελεί από µόνη 
της brand name 
και δεν χρειάζεται 
επικοινωνιολόγους και 
image makers για να 
βρουν κάποιο άλλο, 
εντυπωσιακότερο 
λογότυπο» Τάδε έφη 
Βαγγέλης, και όχι 
Σωκράτης.

Η κυβέρνηση θα 
«κλέβει» από τη 
σύνταξη των αγροτών 
-από το 2018 µέχρι 
το 2030- 105 έως 
140 ευρώ κάθε µήνα 
υποστηρίζει σε άρθρο 
του o Νικολάου, 
µέλος της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./
ΓΣΕΕ. Στο δρόµο προς 
την εθνική…σύνταξη.

Υβρίδια
 ∆εν είχαµε µόνο τις 

εµπορικές συµφωνίες µε Καναδά 
(CETA) και Νότια Αφρική που 
απειλούσαν κατοχυρωµένα και 
προστατευόµενα αγροτικά 
προϊόντα της χώρας µας, έρχεται 
τώρα και ο κίνδυνος εκ Σκοπίων.

 Στη Βουλή έφεραν το θέµα 
32 βουλευτές Ν∆, τονίζοντας ότι 
δυναµικά προϊόντα της χώρας µε 
εµπορική επωνυµία και τοπικό 
προσδιορισµό «Μακεδονικός» 
(Μακεδονικά κρασιά ΠΓΕ, ο 
µακεδονικός χαλβάς, οι πιπεριές 
Φλωρίνης) βρίσκονται «στον 
αέρα» σε σχέση µε τα προϊόντα, 
που παράγονται στην ΠΓ∆Μ.

 Ακόµη και η ναυαρχίδα των 
ΠΟΠ, η κατοχυρωµένη στην ΕΕ 
Φέτα, είναι «εκτεθειµένη» σε 
πιθανές εµπορικές πολιτικές 
παραπλάνησης καταναλωτών, 
από γαλακτοκοµικές επιχειρήσεις 
των Σκοπίων, που ως γνωστόν 
παράγουν λευκό τυρί.

;

ΣΕΡΧΙΟ ΡΑΜΟΣ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Σέβοµαι τον Μαραντόνα 
επειδή είναι ένας από τους 
µεγαλύτερους παίκτες 
όλων των εποχών, νοµίζω 
ότι ήταν ένα αστέρι. Επίσης 
να πω ότι το ποδόσφαιρο 
της Αργεντινής γνωρίζει 
ότι ο Μαραντόνα είναι έτη 
φωτός πίσω από τον 
νούµερο ένα παίκτη τους, 
δηλαδή τον Μέσι».

Και να σας 
έρθουν κάποιες 
ανακτήσεις, 
µπορείτε να 
κάνετε χρήση του 
εξωδικαστικού 
συµβιβασµού!

Τρία χρόνια περιµένουν αυτή την περιβόητη νέα 
προκήρυξη για τις ∆ασώσεις οι αγρότες, που εν τω 
µεταξύ έχουν και εκκρεµότητες από απλήρωτα για 
το παλιό πρόγραµµα! Πριν λίγες µέρες από τη 
Χαλκίδα, οι ιθύνοντες δήλωσαν ότι τα πράγµατα 
προχωρούν. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες «εµπλοκές». 
Οι διαχειριστικές, σου λέει, περιµένουν το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και το υπουργείο Περιβάλλοντος 
άγνωστο ποιον περιµένει….  Πάντως, εγκρίθηκαν 5 
εκατ. ευρώ για τα παλιά της ∆άσωσης, που σηµαίνει 
ότι σιγά σιγά θα µπαίνουν λεφτά…

Χαµπάρι σου λέει ο Καρασµάνης φαίνεται να µην 
έχει πάρει η σηµερινή ηγεσία του υπουργείου στη 
Βάθη για το ρωσικό εµπάργκο και τις δραµατικές 
επιπτώσεις του στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. 
Τέσσερα χρόνια θητεία και δεν έκανε την παραµικρή 
αναφορά στα Συµβούλια Υπουργών ή στον Επίτροπο 
Γεωργίας. Αντίθετα, η δική του ηγεσία, σε λίγους 
µήνες θητείας, είχε κάνει δεκαέξι παρεµβάσεις στα 
Συµβούλια Υπουργών και στον Επίτροπο, ζητώντας 
να ληφθούν µέτρα! Το πρόβληµα είναι µόνο ότι δεν 
πρόλαβε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του!

Ούτε το κόστος παραγωγής δεν καλύπτουν οι 
φετινές τιµές στο κεράσι στα ορεινά της Έδεσσας. 
Εκεί που χάρηκαν οι καλλιεργητές του 
συνεταιρισµού Άγρας γιατί φέτος είχαν αύξηση περί 
το 40% στη σοδειά τους, την ίδια καλή παραγωγή 
είχαν και οι υπόλοιπες περιοχές, µε αποτέλεσµα 
λόγω  πρωτοφανούς «δυσχέρειας» στην προώθηση 
του προϊόντος, οι τιµές να είναι εξευτελιστικές. 
Έφτασαν, λοιπόν, να ζητούν de minimis ή να 
ενταχθούν σε καθεστώς οποιουδήποτε άλλου 
χρηµατοδοτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης… ∆ηλαδή, καµία τύχη!  

∆ουλεύουν στο φουλ αυτές τις µέρες οι λογιστές 
γιατί τρέχουν όλοι να υποβάλλουν τη φετινή δήλωση. 
Τρέχουν και στο επιτελείο του υπουργείο 
Οικονοµικών να αυξήσουν τα κρατικά έσοδα. 
Τελευταίος τρόπος, τα πρόστιµα στους 
φορολογούµενους, χωρίς να εξαιρούνται οι αγρότες, 
που δήλωσαν ότι έκαναν δαπάνες µε πλαστικό 
χρήµα (χρεωστικές, πιστωτικές κ.λπ.), αλλά τελικά 
δεν τις είχαν κάνει, στην προσπάθειά τους να 
γλιτώσουν επιπλέον φόρο. Άσε που καλό θα είναι 
και οι ίδιοι οι αγρότες να τσεκάρουν αν οι τράπεζες 
έστειλαν στις εφορίες τα στοιχεία των πραγµατικών 
δαπανών που έκαναν µε πλαστικό χρήµα.

Τρικ της κυβέρνησης µε στόχο να κόψει 2,5 
συντάξεις ετησίως από τους συνταξιούχους του ΟΓΑ 
καταγγέλλει µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ, µιλώντας για ύβρη αφού οι αγρότες 
που δουλεύουν «καθηµερινές και σκόλες» να 
παίρνουν µόνο 346 ευρώ το µήνα σύνταξη µέχρι το 
2027 ενώ έπρεπε να παίρνουν ακόµη και µε το νόµο 
Κατρούγκαλου 468 έως 510 ευρώ το µήνα. Είναι 
παράξενο που από τη µία οι αγρότες εντάχθηκαν 
στον ΕΦΚΑ και «εξισώθηκαν» µε τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες και από την άλλη στις συντάξεις 
διατηρούν το καθεστώς του ΟΓΑ και µόνο µετά το 
2030 θα ακολουθούν τον ΕΦΚΑ.   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ.

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ



Σάββατο 30 Ιουνίου & Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 Agrenda 49ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

«Π
έρσι βρέθηκα να χρω-
στάω κάποια στιγ-
µή περί τα 2.000 
ευρώ στην εφορία 

και αµέσως µου έκαναν κατάσχε-
ση τα χρήµατα από το λογαριασµό 
µου, φέτος, µου χρωστάνε εκείνοι 
(ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΦΚΑ και ΕΛΓΑ) περί τις 
10.000 ευρώ και δεν παίρνει κανέ-
νας χαµπάρι, τι πρέπει να κάνω, να 
πιάσω την καραµπίνα;». Στην άλλη 
άκρη της τηλεφωνικής γραµµής ο 
Θανάσης από τα χωριά της Κάρλας, 
αγρότης από κείνους που διδάσκουν 
καλλιεργητική φροντίδα και νοικο-
κυρεµένη διαχείριση. Περιµένει α-
πάντηση ο άνθρωπος. Στην ερώ-
τησή µου µάλιστα, αν έχει στ’ αλή-
θεια καραµπίνα µου απαντάει: «Αν 
έχω; Χρυσοσκάνδαλη! Την κρατάω 
για κανένα γάµο, αλλά µ’ αυτά που 
βλέπουν τα µάτια µου θα τη χρεια-
σθώ πολύ νωρίτερα!». 

  Ήταν μην πάει
ΑΝΑΛΟΓΟ είναι και το περιστατι-
κό που ακολουθεί. Κι αυτό από την 
καρδιά του θεσσαλικού κάµπου. Την 
1η Ιουλίου του 2016 υπέβαλε έντα-
ξη στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), ο συνο-
νόµατός µου ο Γιάννης, από χωριό 
της Λάρισας (τα στοιχεία στη διάθε-
ση των αρχών) και περίµενε ο άν-
θρωπος να εγκριθούν τα χαρτιά του 
και να πληρώσει, όπως κάθε υπεύ-
θυνος ασφαλισµένος, τις εισφορές 
του. Μετά από δύο χρόνια τα χαρτιά 
ήρθαν, όµως τον περίµενε και µια 
έκπληξη! Οι εισφορές που του κα-
ταλόγιζε ο νέος Ενιαίος Φορέ-
ας Κύριας Ασφάλισης, άρχι-
ζαν από την 1η Μαΐου 2016 
και όχι από την 1η Ιουλί-
ου που είχε κάνει την αί-
τηση. Θα µου πείτε µικρό 
το κακό, είναι όµως κι αυ-
τό ένα δείγµα για το που 
βρισκόµαστε!

  Αλλουνού 
κουμπαράς 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ δείγµα 
για το που βρισκόµαστε, είναι 

σχεδόν τραγικό! Αναφέροµαι 
στα προγράµµατα των Ελαιοκο-
µικών Φορέων, γνωστών ως Ο-
ΕΦ. Να εξηγήσω εδώ ότι πρόκει-
ται για χρήµατα των ίδιων των 
ελαιοπαραγωγών, που µε έναν 
κοινοτικό κανονισµό, θέλουν 
δε θέλουν, υποχρεώνονται σε 
παρακράτηση 2%, έτσι ώστε να 
«χτίζεται» ένας κουµπαράς (πε-
ρί τα 33 εκατ. ευρώ την τριετία), 
ο οποίος, δύναται να χρηµατο-
δοτεί, µε ανταποδοτικό εννοεί-
ται τρόπο, δράσεις προς όφελος 
των παραγωγών και των οργα-
νώσεών τους. Νοµίζανε!

  Καταπίνεται;
Ο∆ΕΥΟΥΜΕ, αν δεν κάνω λά-
θος, στο 4ο κατά σειρά τριετές 
πρόγραµµα των ΟΕΦ και… µια 
από τον λύκο, µια από την αρ-
κούδα, τα χρήµατα, από το υ-
στέρηµα των ελαιοπαραγωγών, 
χάνονται, όχι όλα, αλλά σίγου-
ρα τα περισσότερα, στα κανά-
λια της διαπλοκής και της πε-
λατοκρατίας. Τα πρώτα χρόνια, 
είτε γιατί δεν υπήρχε µεγάλη 
εµπειρία, είτε γιατί δεν υπήρ-
χαν οργανωµένες δοµές, εί-
τε γιατί λίγοι την ήξεραν αυτή 
τη… δουλειά, έλεγες, άστο, ας 
το πάρει το ποτάµι! Τώρα όµως, 
δέκα χρόνια µετά, είναι δυνα-
τόν; Πάνω που ξύπνησαν οι ορ-
γανώσεις που έχουν πραγµατι-
κό αντικείµενο στον τοµέα της 
ελαιοπαραγωγής, έρχονται α-

πό το πουθενά οι αγύρτες 
του ΟΣ∆Ε και λένε… δι-

κά µου είναι τα Γιάν-
νενα! Έπαιξε κάµπο-
σο καιρό κατενάτσιο 
ο Αντώνογλου, µή-
πως και βάλει στην 
άκρη κάποιους α-
πό τους φακέλους 
που έβγαζαν µάτι, 
τώρα, µαθαίνω, εί-
ναι έτοιµος να τους 
καταπιεί… τους φα-
κέλους, σχεδόν α-
µάσητους! Κρίµα το 
θεσµικό του πλαίσιο!

Πάνω που 
ξύπνησαν οι 
οργανώσεις που 
έχουν πραγµατικό 
αντικείµενο 
στον τοµέα της 
ελαιοπαραγωγής, 
έρχονται από το 
πουθενά οι αγύρτες 
του ΟΣ∆Ε και 
λένε… δικά µου 
είναι τα Γιάννενα!

∆
ιάβασα πρόσφατα ένα ενδιαφέρον 
άρθρο στο Bloomberg, σύµφωνα µε 
το οποίο η Amazon, που έχει γίνει 
γνωστή για το ηλεκτρονικό εµπό-

ριο, έχει ξεκινήσει να ενσωµατώνει λύσεις αυ-
τοµατισµού για να αντικαταστήσει το ανθρώπι-
νο δυναµικό της. Ήδη οι καταναλωτές έχουν 
αποκτήσει ιδιαίτερες σχέσεις µε την τεχνολο-
γία και µπορούν να βρουν ό,τι προϊόν ή υπη-
ρεσία αναζητούν, χρησιµοποιώντας τεχνολο-
γικές λύσεις. Πώς θα καταφέρουν όµως οι άλ-
λες εµπορικές επιχειρήσεις να διατηρήσουν 
ζωηρό το ενδιαφέρον των καταναλωτών και, 
παράλληλα, να ανταγωνιστούν την Amazon;

∆εν µπορούν όλες οι επιχειρήσεις του λιανι-
κού εµπορίου να ανταγωνιστούν την Amazon ό-
πως το κάνει η Walmart, η οποία έχει ήδη ε-
ξαγοράσει το Jet.com και το Flipkart για να ε-
πεκταθεί τόσο στο ηλεκτρονικό εµπόριο όσο 
και στην αγορά της Ινδίας. Μάλιστα, αναµένω 
σύντοµα η Walmart να προχωρήσει στην επό-
µενη εξαγορά της, η οποία θα είναι ανταγω-
νιστική των νέων τεχνολογικών λύσεων της 
Amazon. Ενώ λοιπόν η Amazon διαµορφώ-
νει τη στρατηγική της βάσει της τεχνολογίας 

και η Walmart µέ-
σω των εξαγορών, 
πώς µπορούν να 
κινηθούν άλλες 
εταιρείες του λια-
νεµπορίου, όπως 
η Levi’s, Wolverine 
Worldwide και Saks 
Fifth Avenue;

Η προσοχή που 
δίνει η Amazon στα οφέλη της τεχνολογίας 
που ενσωµατώνει στις υπηρεσίες της είναι, 
κατά τη γνώµη µου, µια τεράστια ευκαιρία για 
το λιανικό εµπόριο. Ωστόσο, υπάρχει και η 
άλλη πλευρά που υποστηρίζει πως οι αλγό-
ριθµοι και τα µαθηµατικά θα εξαφανίσουν 
δουλειές και θέσεις εργασίας.

Η στροφή τους σε λύσεις δεδοµένων θα 
επαυξήσει τη δηµιουργικότητά τους. Θα εί-
ναι µια πρόκληση για τους προγραµµατιστές 
και για τις εταιρείες, προκειµένου να προ-
σαρµοστούν στη νέα πραγµατικότητα του ε-
µπορίου. Όσοι παραµείνουν προσκολληµέ-
νοι στα παραδοσιακά µέσα θα βλέπουν ό-
σους επενδύουν στην τεχνολογία και στους 
αλγορίθµους να επεκτείνονται στην αγορά. 
Ήδη οι υπάλληλοι αντικαθίστανται από µη-
χανές, οι οποίες µας πληροφορούν, βάσει 
των δεδοµένων και των αλγορίθµων, τι α-
κριβώς επιθυµεί ο πελάτης.

Οι εταιρείες πρέπει να αρχίσουν να σκέ-
φτονται διαφορετικά και πώς η τεχνολογία 
θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων τους.

* Ι∆ΡΥΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

H στρατηγική 
Amazon και 
το λιανεμπόριο

ΤΟΥ ΓΚΡΕΓΚ ΠΕΤΡΟ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Όταν τον Οκτώβριο του 2014, ο Α-
πόστολος Κλοντζάρης, αναλάµβα-
νε τη γενική διεύθυνση της Bayer 
CropScience για την Ελλάδα και 
την Κύπρο (Country Head), διαδε-
χόµενος τότε τον Dr. Hans-Joachim 
Henn, τίποτα δεν έδειχνε στον ορί-
ζοντα µια εξαγορά διεθνούς εµβέ-
λειας, όπως αυτή της Monsanto.

Το θέµα είδε για πρώτη φορά τα 
φώτα της δηµοσιότητας τον Μάιο του 
2016 και επισηµοποιήθηκε πριν α-
πό µερικές εβδοµάδες, για την ακρί-
βεια στις 8 Ιουνίου. Χωρίς αµφιβολία 
η εν λόγω εξαγορά, µε τίµηµα περί 
τα 63 δισ. δολάρια, επαναπροσδιο-
ρίζει εξ αρχής τις παγκόσµιες ισορ-
ροπίες στον τοµέα της αγροτεχνολο-
γίας. Στο εξής η Bayer θα µετράει ε-
τήσιες πωλήσεις ύψους 66 δισ. δο-

λαρίων, οι οποίες θα προέρχονται 
από το 29% της παγκόσµιας αγοράς 
σπόρων και από το 24% της παγκό-
σµιας αγοράς φυτοπροστατευτικών.

Υπενθυµίζεται ότι για να προχωρή-
σει η έγκριση της εξαγοράς από τις 
αρµόδιες αρχές ελέγχου του Ανταγω-
νισµού, η γερµανική εταιρεία υπο-
χρεώθηκε να πουλήσει τη θυγατρι-
κή Covestro, καθώς επίσης και µε-
ρίδια εταιρειών που δραστηριοποι-
ούνται στην αγορά σπόρων. Παράλ-
ληλα, χρειάσθηκε να πουλήσει µε-
ρίδια αξίας 5,9 δις ευρώ στην αντα-
γωνίστρια εταιρεία BASF. 

Το τελευταίο, ίσως είναι αυτό που 
«πονοκεφαλιάζει» κάπως τον Από-
στολο Κλοντζάρη, µιας και στις συ-
γκεκριµένες παραχωρήσεις περιλαµ-
βάνονται σηµαντικά assets µε ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον για την ελληνική 
αγορά. Μεταξύ αυτών είναι π.χ. το 
portfolio µε τους σπόρους βαµβακιού 
και το λεγόµενο σύστηµα FaberMax. 

Από την άλλη πλευρά, η προίκα 
που φέρνει και για την ελληνική α-
γορά η εξαγορά της Monsanto είναι 
ασύλληπτη. Ενδεχοµένως όχι τόσο 
για τους σπόρους και τα προϊόντα 
φυτοπροστασίας αυτά καθαυτά, ό-
σο για την τεχνολογία ακριβείας και 
το νέο τρόπο ανάπτυξης της καλλι-
εργητικής φροντίδας, πεδίο στο ο-
ποίο, απ’ ότι λέγεται, οι «Αµερικα-
νοί» βρίσκονται έτη φωτός µπροστά. 

Με άλλα λόγια, ο χρόνος δουλεύ-
ει καθαρά υπέρ του πρωτοπόρου. Ο 
δε Απόστολος Κλοντζάρης, διαθέτο-
ντας, πολύ πριν επανέλθει στην Ελ-
λάδα, µια πλούσια εµπειρία από υ-
ψηλόβαθµους ρόλους σε τµήµατα 
marketing και αγορές -συγχωνεύσεις 
εταιρειών (Mergers & Acquisitions), 
ανήκει σ’ εκείνους που το έχουν δει 
το έργο. Το αντιλαµβάνεται όσο λί-
γοι και στη νέα του εκδοχή, κι αυ-
τό πιθανότατα θα αποτυπωθεί πο-
λύ σύντοµα και στα µερίδια αγοράς. 

Όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ, η άπο-
ψη του Απόστολου Κλοντζάρη είναι 
ότι η σύνδεση των ενισχύσεων µε 
τα αποτελέσµατα για κάποιους δι-
αµορφώνει τις προϋποθέσεις ώστε 
να βγει ωφεληµένη η ελληνική γε-
ωργία, όχι ως προς τα χρήµατα που 
θα πάρει, αλλά κυρίως όσον αφο-
ρά τη διευκόλυνση ενσωµάτωσης 
στην παραγωγή τεχνολογιών και 
προϊόντων που θεωρούνταν απλη-
σίαστα µέχρι σήµερα από πλευράς 
κόστους αλλά και τεχνογνωσίας. 

Μαθημένος στα μεγάλα 
Η εξαγορά της Monsanto από τη Bayer CropScience είναι βούτυρο στο ψωμί του 

Ο Απόστολος Κλοντζάρης γεννήθηκε 
στην Αθήνα και σπούδασε γεωπονία 
και management στο Πανεπιστήµιο 
του Newcastle της Αγγλίας. Άρχισε 
την καριέρα του το 2000 στα 
κεντρικά της Bayer CropScience στη 
Γερµανία, αναλαµβάνοντας 
υψηλόβαθµους ρόλους σε τµήµατα 
Marketing και αγορές – 
συγχωνεύσεις εταιρειών (Mergers & 
Acquisitions). Στη συνέχεια έζησε 
στην Ελβετία όπου εργάστηκε στη 
Syngenta. Το 2012 επέστρεψε στη 
Bayer CropScience στη Γερµανία, 
όπου έµεινε µέχρι τον Οκτώβριο του 
2014 και στη συνέχεια ανέλαβε τη 
γενική διεύθυνση της Bayer 
CropScience για την Ελλάδα και την 
Κύπρο (Country Head). Είναι 
παντρεµένος και έχει ένα παιδί. 

Η πρόταση της νέα ΚΑΠ που συνδέει τις ενισχύσεις µε τα 
αποτελέσµατα, για κάποιους διαµορφώνει τις προϋποθέσεις ώστε 
να βγει ωφεληµένη η ελληνική γεωργία, κυρίως όσον αφορά την 
διευκόλυνση ενσωµάτωσης στην παραγωγή τεχνολογιών 
και προϊόντων που θεωρούνταν απλησίαστα µέχρι σήµερα,
κυρίως από πλευράς κόστους, εκτιµά ο Απόστολος Κλοντζάρης.

Απόστολος Κλοντζάρης

Προίκα
Η εξαγορά της Monsanto 

φέρνει µια ασύλληπτη 
προίκα για την ελληνική 
αγορά, περισσότερο για 
την τεχνολογία ακρι-

βείας και το νέο τρόπο 
ανάπτυξης της καλλιερ-

γητικής φροντίδας

Έγκριση
Η γερµανική εταιρεία 

υποχρεώθηκε να 
πουλήσει τη θυγατρική 

Covestro, µερίδια 
εταιρειών της αγοράς 

σπόρων και µερίδια 
αξίας 5,9 δις ευρώ στην 

ανταγωνίστρια BASF

Τεχνικές παραγωγής
Οι νοµοθετικές προτάσεις 

για τη νέα ΚΑΠ αποτε-
λούν µια καλή ευκαιρία 

επαναπροσδιορισµού του 
αγροτικού µοντέλου, 

καθώς η Ευρώπη θέλει 
να πληρώσει για βιώσιµες 

τεχνικές παραγωγής 

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Γιορτή θερισµού 
στη Νέα Γωνιά
Στις 15 Ιουλίου πραγµατοποιείται 
φέτος η γιορτή θερισµού στη 
Νέα Γωνιά Χαλκιδικής. Η φετινή 
εκδήλωση ξεκινάει το απόγευµα 
του Σαββάτου 14 Ιουλίου µε τη 
συγκέντρωση θεριζοαλωνιστικών 
µηχανών και την παράταξή τους 
σε φυλασσόµενο χώρο. Την 
επόµενη ηµέρα από τις 10 το 
πρωί παραγωγοί και µηχανήµατα 
θα συγκεντρωθούν στο χώρο 
γνωριµίας, από όπου θα 
ξεκινήσει η γιορτή, µε γλέντι και 
πολλές εκπλήξεις ως το βράδυ. 
Το πρωί της ∆ευτέρας 16 του 
µήνα θα γίνει η αποχώρηση των 
µηχανών. Για πληροφορίες Μ. 
Χαρένης στο τηλ. 6944664265.

 Περιθώριο έως 10 Ιουλίου 
στους αγρότες που δεν θα 
υποβάλλουν εµπρόθεσµη µέχρι 
2 Ιουλίου αίτηση µεταβίβασης 
δικαιωµάτων
 Αιτήσεις κτηνοτρόφων από 3 

έως 22 Ιουλίου για «∆ιατήρηση 
Απειλούµενων Αυτόχθονων 
Φυλών Αγροτικών Ζώων»
 Από τις 6 έως τις 31 Ιουλίου 

αιτήσεις ορυζοκαλλιεργητών για 
την πενταετή δράση 10.1.07 
«Εναλλακτική καταπολέµηση 
ζιζανίων στους ορυζώνες»
 Από 13 ως 31 Ιουλίου ανοίγει 

το σύστηµα υποβολής αιτήσεων 
για την ενίσχυση στο Κοµφούζιο
 Έως 31 Ιουλίου µετατίθενται 

οι αιτήσεις των παραγωγών για 
το Μέτρο 5.1 των αντιχαλαζικών
 Αίτηµα πληρωµής ενίσχυσης 

οινοποιείων έως 31 Ιουλίου
 Παράταση ως 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 αιτήσεων 
στα Σχέδια Βελτίωσης κι ως 14 
Σεπτεµβρίου η υποβολή του 
φυσικού φακέλου στις ∆ΑΟΚ
 Έως τις 3 Σεπτεµβρίου 

αίτηση ένταξης στο Μέτρο 
της Συνεργασίας.

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ



ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Γευσιγνωσία κρητικού
κρασιού στη Φορτέτζα
Το Σάββατο 30 Ιουνίου, οινόφιλοι αλλά και 
επαγγελµατίες του οίνου, θα έχουν τη µοναδική 
ευκαιρία να απολαύσουν, κάτω από το φως του 
φεγγαριού, κρητικό κρασί από τα µέλη του ∆ικτύου 
Οινοποιών Κρήτης. Για πρώτη φορά, το φρούριο 
Φορτέτζα, ανοίγει τις πόρτες του για µια βραδιά 
γεµάτη κρητικό κρασί! Η εκδήλωση γευσιγνωσίας, 
σε συνδιοργάνωση του ∆ήµου Ρεθύµνης και του 
«Wines of Crete», γίνεται στο πλαίσιο ανακήρυξης 
του Ρεθύµνου, ως «Ευρωπαϊκή Πόλη Κρασιού 
2018» από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Οινοπαραγωγών 
Πόλεων Recevin. Είκοσι τρία οινοποιεία από την 
Κρήτη θα βρεθούν στο Ρέθυµνο και ο επισκέπτης 
θα µπορεί να δοκιµάσει κρασί από γηγενείς και 
διεθνείς ποικιλίες, νέες και παλαιές εσοδείες, αλλά 
και να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους πίσω 
από την «ετικέτα». Γενική είσοδος 5 ευρώ.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Μέχρι την 1η Ιουλίου ο Σύλλογος 

Φίλων της Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα» 
διοργανώνει γαι φέτος στο Σουφλί 
τις Γιορτές Μεταξιού.

 Το 13ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Γεωργικών Συστηµάτων µε θέµα «Τα 
γεωργικά συστήµατα αντιµετωπίζουν 
αβεβαιότητες και προάγουν νέες 
ευκαιρίες» διοργανώνει το Εργαστήριο 
Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικών 
Συστηµάτων και Αγροτικής 
Κοινωνιολογίας του ΓΠΑ µαζί µε την 
Περιφέρεια Κρήτης, 1-5 Ιουλίου στο 
Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο 
Χανίων. Πληροφορίες στο http://www.
ifsa2018.gr/

 Οι νέοι ορίζοντες και οι νέες 

δυνατότητες για την κτηνιατρική επιστήµη 
θα συζητηθούν στο 11ο ∆ιεθνές Συνέδριο 
Κτηνιατρικής, στο Βερολίνο, στις 2-3 
Ιουλίου. Για πληροφορίες στο veterinary.
conferenceseries.com/

 Οι νέες τάσεις στη γεωργία και τα 
οπωροκηπευτικά στο 12ο διεθνές συνέριο 
για τη γεωργία και τα Οπωροκηπευτικά, 
που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ Αυστραλίας, 
στις 9-10 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 
https://agriculture.conferenceseries.com/

 Στην Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας 
και Αγροτικής Οικονοµίας Κρεµαστής 
Ρόδου που φέτος διανύει την 53η χρονιά 
συνεχόµενης παρουσίας της, στις 10-23 
Αυγούστου αναδεικνύονται τα προϊόντα 
της ελληνικής χειροτεχνίας και γης.

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, σε διοργάνωση 
του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και 
της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. 

  ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ
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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 Γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και 
άλογο παραγωγικό. Τηλ.6972/307674. 

Πωλούνται 110 κατσίκες, 2 αρσενικά 
και 80 κατσικάκια. Περιοχή Γιαννιτσά. 
Τηλ.6994/076830.

Πωλούνται 350 γίδια, αρµεγόµε-
να, βελτιωµένα και 60 βετούλια. 
Τηλ.6946/092969. 

Πωλούνται κριάρια από µάνες υψηλών 
αποδόσεων Αβάσι και γερµανικά. Περιο-
χή Λαµίας. Τηλ.6932/634495.

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

Πωλούνται 10 αρνάδες Λακόν. Περιοχή 
Καλαµάτας. Τηλ.6970/683840.

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

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής, 
σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Εύ-
βοια. Τηλ.6948/447046.

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 βρώµη. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.6944/985675.

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.

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 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 άξονες για τρέιλερ (στρέψε-
ως µε φρένα). Τηλ.6972/307674.

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

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

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

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. 
Τηλ.6972/307674.

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

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

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

Πωλείται γεννήτρια Deutz µηχανή 
2χρονη πετρελαίου, πάνω σε trailer. 
Τηλ.6989/842878.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτη-
νοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς 
χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές 

χαµηλές. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κο-
ντέινερ ανοξείδωτα για µονάδες, µε 
όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφό-
µενο, σχεδόν καινούργιο. Τιµή 19.000€. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και 
κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και 
µεγάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινίες 
για ζώα, αυτόµατες, µε 60 µέτρα µά-
κρος, σχεδόν καινούργιες µε ένα µίξερ 
15 κυβικών σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τηλ.6972/173482.

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

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

Πωλείται τρακτέρ αµπελουργικό 55 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 κλούβες, κλουβάκια µιας 
χρήσεως και κλουβάκια Μπινς. Περιοχή 
Βέροιας. Τηλ.6979/291468.

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

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6997/283980.

Πωλούνται καλλιεργητής, ρίπερ, εδα-
φοσχίστης, καρούλι αρδεύσεως, άροτρο 
3υνο και σωλήνες αρδεύσεως Φ90 3άρια. 
Τηλ.2310/711456, 6980/729409.

Πωλείται ψυγείο Κόφα  3,20 Χ 2 X 2, 
τριφασικό µοτέρ, 2,5 ίππων, 17 κυβικά, 
σε καλή κατάσταση.   Τηλ.6939/791950 
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.

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 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 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.

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 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-

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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ΤΟΥ  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Χωρίς µεσάζοντες προµηθεύονται, 
πλέον, τα φρούτα και τα κηπευτικά 
τους οι κάτοικοι και οι πολυάριθµοι 
Έλληνες, αλλά και ξένοι τουρίστες, 
στα Νέα Φλογητά της Χαλκιδικής, κα-
θώς, εδώ και περίπου δέκα ηµέρες, 
στον παραθαλάσσιο οικισµό λειτουρ-
γεί ανοικτή «Αγορά Παραγωγών».

Η σχετική πρωτοβουλία, που επι-
χειρεί να αξιοποιήσει τις πρόνοιες 
της πρόσφατης νοµοθεσίας για τα 
«Farmers markets», ανήκει στον Α-
γροτικό Συνεταιρισµό Νέων Φλογη-
τών, υπό την οµπρέλα του οποίου υ-
πάρχουν περίπου 110 αγρότες – µέλη, 
που δραστηριοποιούνται στη γεωργία.

«Ζητήσαµε και µας παραχωρήθηκε 
από το ∆ήµο Προποντίδας, ένας χώρος 
περίπου 2 στρέµµατα, στην παραλία 
του οικισµού, όπου έχουµε στήσει την 
υπαίθρια αγορά παραγωγών», περιέ-
γραψε στην Agrenda ο πρόεδρος του 
τοπικού Συνεταιρισµού Παύλος Για-
λαγκολίδης. Οι πρώτες εργασίες ξεκί-
νησαν πριν περίπου δύο µήνες, όταν 
άρχισε η διαµόρφωση του χώρου, ώ-
στε να παρέχεται στους παραγωγούς 
πρόσβαση σε νερό και ηλεκτρικό, ενώ 
πλέον είναι σε πλήρη λειτουργία, αν 
και πιλοτικά σε αυτό το στάδιο, µε τη 
συµµετοχή 15 παραγωγών.

«Αυτή τη στιγµή µπορεί κανείς να 
βρει στους πάγκους κηπευτικά, όπως 
ντοµάτες, αγγουράκια, κολοκυθάκια, 
πιπεριές, µελιτζάνες, όπως επίσης και 
κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα, καρ-
πούζια, πεπόνια και άλλα φρούτα ε-
ποχής, ενώ έχουµε και κάποια µετα-
ποιηµένα προϊόντα όπως µέλι», επι-
σηµαίνει ο πρόεδρος του συνεταιρι-
σµού, προσθέτοντας πως σιγά-σιγά 
αναµένει και άλλα µέλη να κάνουν 
το βήµα και να εµπιστευτούν την «Α-
γορά Παραγωγών». Όπως υποστη-

ρίζει ο κ. Γιαλαγκολίδης, από τη λει-
τουργία της «farmers market», επω-
φελούνται τόσο ο παραγωγός, όσο κι 
ο καταναλωτής, γιατί το κέρδος που 
θα αποκόµιζαν ο χονδρέµπορος, ο έ-
µπορος κι ο παντοπώλης, µπορούν 
να το µοιραστούν.

Το σχέδιο της διοίκησης του συ-
νεταιρισµού είναι να διατηρήσει σε 
λειτουργία την ανοικτή αγορά πα-
ραγωγών µέχρι τον προσεχή Οκτώ-
βριο, όταν κλείνει η τουριστική σε-
ζόν για τα Νέα Φλογητά.

Farmers markets
Από την λειτουργία τους επω-
φελούνται τόσο ο παραγωγός 

όσο και ο τελικός καταναλωτής  
των προϊόντων

Οι πλανήτες στο Μουσείο 
Πλινθοκεραµοποιίας
Tο Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει, για 
έκτη συνεχόµενη χρονιά, τρία 
αυτοτελή θερινά εργαστήρια 
δηµιουργικής απασχόλησης µε 
τίτλο «Αστέρια και πλανήτες», για 
παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, στο 
Μουσείο Πλινθοκεραµοποιίας.
Τα εργαστήρια θα 
πραγµατοποιηθούν 25/6-29/6, 
2/7-6/7 και 3/9-7/9 Eίσοδος 
δωρεάν. Απαραιτήτως κράτηση 
θέσης.Τηλέφωνο 24210- 29844 

«Ζωγραφιές στις σελίδες»
από το Μουσείο Μπενάκη 
Το Μουσείο Μπενάκη, η Costa 
Navarino και ο ∆ιεθνής 
Αερολιµένας Αθηνών, προβάλλουν 
τον ελληνικό πολιτισµό 
οργανώνοντας µια έκθεση, σε 
διάλογο µε τις συλλογές του 
Μουσείου Μπενάκη. Η έκθεση 
παρουσιάζει το εικονογραφικό 
έργο του Νίκου Χατζηκυριάκου-
Γκίκα. ∆ιάρκεια έκθεσης στην 
Costa Navarino ως (11 Νοεµβρίου) 
και στο ∆ΑΑ (από 11 Ιουνίου έως 
31 ∆εκεµβρίου). 

Το Ευρωπαικό Πρόγραµµα
RESCUE θα σώσει ζωές 
Από την Κοιλάδα του Αχελώου, ο 
Ευρωπαίος Επίτροπος αρµόδιος 
για Ανθρωπιστική Βοήθεια και 
∆ιαχείριση Κρίσεων, Χρήστος 
Στυλιανίδης παρουσίασε στις 22 
Ιουνίου 2018 το RescEU. 
Πρόκειται για το νέο ευρωπαϊκό 
σύστηµα για την αντιµετώπιση των 
φυσικών καταστροφών που 
παρουσιάστηκε σε ηµερίδα µε 
θεµατικό τίτλο: «Η Ευρώπη σε 
σταυροδρόµι: Προκλήσεις και 
προοπτικές για το µέλλον».

Συνεργασία Eurobank 
µε Ryerson University
Ένα νέο δρόµο ενίσχυσης της 
νεανικής επιχειρηµατικότητας 
δηµιουργεί η Eurobank και το 
διεθνούς κύρους Ryerson 
University, µε έδρα τον Καναδά, µε 
την υπογραφή πενταετούς διάρκειας 
µνηµονίου συνεργασίας. Για την 
έναρξη αυτής της συνεργασίας, 
επισκέφθηκε την Αθήνα η 
Κοσµήτορας της σχολής «The G. 
Raymond Chang School of 
Continuing Education», ∆ρ. Μαρία 
Μπουντρογιάννη. 

Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν πριν από δύο µήνες, ενώ προς το παρόν συµµετέχουν 15 παραγωγοί.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Έξω απ’ το χωράφι 
με πάγκο αγρότη
Οι παραγωγοί συναντούν καταναλωτές με φρούτα και λαχανικά 
από κτήματα των Νέων Φλογητών Χαλκιδικής χωρίς μεσάζοντες

ριοχή πλησίον της Βιοµηχανικής Περιοχής 
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.

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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Το αμάρτημα 
της επτάρας 
Καναπέ οι Γερμανοί, ζωντανή η Αργεντινή

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την Πορτογαλία την κουβαλά ο 
Ρονάλντο, την Αργεντινή ο Μέ-
σι, την Αγγλία ο Κέιν και τη Γερ-
µανία... το αεροπλάνο, στο φετι-
νό παγκόσµιο κύπελλο. Όλη η υ-
φήλιος έχει βουήξει από τον απο-
κλεισµό των «Πάντσερ» µετά την 
ήττα τους από τη Νότια Κορέα, µε 
τους Βραζιλιάνους να πανηγυρί-
ζουν έξαλλα, όχι µόνο γιατί δεν 
θα πέσουν πάνω τους στη φάση 
των «16» που ξεκινά το Σάββατο 
30 Ιουνίου, αλλά και για την ε-
φτάρα του περασµένου Μουντιάλ. 
Eπίσης τώρα προέκυψε και θέµα 
σχετικά µε το µέλλον του Γιόαχιµ 

Λεβ, µε τον γερµανικό τύπο να ε-
κτιµά ότι θα πρέπει να αρχίσει να 
σκέφτεται το ενδεχόµενο παραί-
τησης, αν και το συµβόλαιό του 
λήγει επίσηµα το 2022.Τη δραµα-
τική τώρα πρόκριση της Αργεντι-
νής επισκίασε η τουλάχιστον προ-
βληµατική εικόνα του Μαραντό-
να στις εξέδρα, µε τους Μπιανκο-
σελέστε να φαίνεται πως κινού-
νται µε κεκτηµένη ταχύτητα µό-
νο από το βάρος της φανέλας και 
τις ατοµικές εµπνεύσεις.

Από εκεί και πέρα ως φαβορί 
για κατάκτηση του φετινού τίτ-
λου πλέον προκρίνεται η Ισπανία 
σύµφωνα µε τους ειδικούς, που 
αναµετράται µε την οικοδέσποι-
να Ρωσία την Κυριακή 1η Ιουλίου. 

Το Σάββατο 30 Ιουνίου ξεκινά η φάση των «16» στο 
Παγκόσµιο Κύπελλο. Η Ουρουγουάη θα παλέψει 
έναντια στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Πορτογαλία, 
την ώρα που η Αργεντινή θα προσπαθήσει να 
συµµαζευτεί πριν αντιµετωπίσει τη Γαλλία. Την 
επόµενη µέρα οι Κροάτες είναι το φαβορί απέναντι 
στη ∆ανία, ενώ τη ∆ευτέρα 2 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 
ντέρµπι µεταξύ της Βραζιλίας και του Μεξικό.

Πρεμιέρα στους «16»
με ιβηρικό άρωμα

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ο φορέας  
που έχει μάθει 
στο τίποτα, με ένα 
ευρώ το στρέμμα 

Ανανεωµένο    
Profi με ειδικό 
αφιέρωμα σε άροτρα 
και καλλιεργητές    

Οι «λεκέδες»  
του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και οι ακροβασίες 
με τα μπαστουνάκια

Αφετηρία για Wimbledon
Ο Ρότζερ Φέντερερ, όπως 
αναµενόταν, είναι στην κορυφή 
του ταµπλό στο Wimbledon το 
οποίο ξεκινά στις 2 Ιουλίου. Την 
τριάδα συµπληρώνει ο Μαρίν 
Τσίλιτς. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι 
για να βγει το ταµπλό των ανδρών 
µετράνε τα αποτελέσµατα στο 
γρασίδι των δύο τελευταίων ετών. 
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι 34ος 
στη λίστα και αυτή τη στιγµή είναι 
εκτός ταµπλό.

Στην Αυστρία η F1
Ξανά στην κορυφή βρίσκεται ο 
Λούις Χάµιλτον µετά την επίδειξη 
δύναµης που έκανε στη Γαλλία µε 
τον αναβαθµισµένο κινητήρα της 
Mercedes, και τώρα είναι 
αποφασισµένος να διατηρήσει 
αυτό το προβάδισµα στο γκραν πρι 
της Αυστρίας, την 1η Ιουλίου. 
Πισωγύρισµα από την άλλη για τον 
Φέτελ που έµεινε 14 πόντους πίσω 
από την κορυφή και τώρα... τρέχει.

O «Φαραώ» της ΑΕΛ
Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοίνωσε την 
απόκτηση του 26χρονου Αιγύπτιου 
επιθετικού, Μπασέµ Μόρσι από τη 
Ζάµαλεκ µε µορφή δανεισµού για 
ένα χρόνο. Ο 26χρονος φορ 
σηµείωσε τρία γκολ και µοίρασε 
πέντε ασίστ σε 21 συµµετοχές σε 
όλες τις διοργανώσεις την 
περυσινή σεζόν, ενώ συνολικά 
έχει 50 γκολ και 15 ασίστ σε 136 
παιχνίδια. Παράλληλα είναι 10 
φορές διεθνής µε την Αίγυπτο, 
έχοντας πετύχει και εφτά τέρµατα.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σάββατo 30 Ιουνίου ΕΡΤ 1

Κυριακή 1 Ιουλίου ΕΡΤ 1

Σάββατo 30 Ιουνίου

17:00 21:00

Γαλλία - Αργεντινη Ουρουγουάη - Πορτογαλία

17:00 21:00

17:00 21:00

Ισπανία - Ρωσία Κροατία - ∆ανία

∆ευτέρα 2 Ιουλίου ΕΡΤ 1

Βραζιλία - Μεξικό 7ου Οµίλου        8ου Οµίλου

Τρίτη 3 Ιουλίου ΕΡΤ 1

1η 2η 

1η 2η 

17:00 21:00

Σουηδία - Ελβετία 8ου Οµίλου        7ου Οµίλου



MCHALE PRO GLIDE F3100
Το χορτοκοπτικό Pro Glide, πάει πέρα από τις 
κλασικές σειρές της McHale. ∆οκιµάσαµε 
λοιπόν τα εµπρόσθια και οπίσθια µοντέλα 

Νίκης 24, 105 57, Αθήνα
Τηλ: 2103232905
Fax: 2103232967

e-mail: profi@agronews.gr
www.agronews.gr

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑ
Θέλοντας να εφαρµόσει στην πράξη όσα έχει µάθει 
ένας σύµβουλος επένδυσε µισό εκατ. ευρώ σε µία 
πλήρως αυτοµατοποιηµένη κτηνοτροφική µονάδα

KVERNELAND SILOKING SELFLINE 
Η ηλεκτρική µετάδοση κάνει την εµφάνισή της 
σιγά σιγά στη γεωργία και η Kverneland αξιοποιεί 
τις δυνατότητές της στην ταΐστρα E-Truck 8

 ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ KUHN GA 13131
 ∆εν αποτελεί έκπληξη το ότι η Kuhn συνέχισε να χρησιµοποιεί το 

υδραυλικό σύστηµα κίνησης  και στους νέους 
περιστρεφόµενους χορτοσυλλέκτες. Στο profi 

δοκιµάσαµε ένα µικρότερο µοντέλο µε τέσσερις 
ρότορες, το Kuhn GA 13131 µε τους 

Γάλλους κατασκευαστές να 
υπόσχονται µείωση 

θορύβου και 
απαιτήσεων 

σέρβις

Kυκλοφορεί 7 Ιουλίου
αποκλειστικά µε την AGRENDA

GREEN
BOX

ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ 
ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ





Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο δε-
καήµερο η συγκοµιδή της υπαίθριας 
ντοµάτας σε όλη τη χώρα (Πρέβεζα, Εύ-
βοια, ορεινή Κορινθία και Αργολίδα) 
που έπεται της θερµοκηπιακής. Πρό-
κειται κατά βάση για τις ποικιλίες Troy 
(µεγαλόκαρπη)  και Nissos (µεσόκαρ-
πη) µε τιµή παραγωγού στα 60-70 λε-
πτά το κιλό ανάλογα µε την ποιότητα. 

Σύµφωνα µε τους παραγωγούς η 
καλή αυτή έναρξη των υπαίθριων ποι-
κιλιών αποτελεί συνέχεια της θετικής 

πορείας που είχαν το τελευταίο µήνα 
και οι θερµοκηπιακές ντοµάτες που 
έπιαναν σταθερά τα 40 λεπτά το κι-
λό. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κατά 
µεγάλο µέρος στην κατανάλωση του 
προϊόντος από τους τουρίστες που ε-
πισκέπτονται τη χώρα µας και ειδικά 
από τον Ιούνιο και µετά. Να σηµειω-
θεί, ότι από στοιχεία που διατηρούν 
οι συνεταιρισµοί ανά περιοχή, πέρυ-
σι οι ποικιλίες Nissos και Troy ξεκί-
νησαν στα 40 λεπτά το κιλό.

Ώθηση τουρισµού σε Nissos και Troy
 Στα 60-70 λεπτά το κιλό οι τιµές παραγωγού στις υπαίθριες ντοµάτες                   
 Οι θερµοκηπιακές τον τελευταίο µήνα κρατήθηκαν στα 40 λεπτά
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Ν
έες πωλήσεις στα επίπεδα των 
5 σεντς πάνω από τις τιµές ∆ε-
κεµβρίου ’18 σηµειώθηκαν στην 
ελληνική αγορά βάµβακος, ό-

που επικρατούσε η προσδοκία πως ενδε-
χοµένως τώρα που έπεσε η αγορά θα επι-
στρέφαµε στα 6 µε 7 σεντς πάνω από τις 
τιµές ∆εκεµβρίου, κάτι που τελικά δεν ε-
πιβεβαιώνεται. Χρηµατιστηριακά, οι τιµές 
έχουν µικρό εύρος και χαµηλή µεταβλη-
τότητα, που σηµαίνει ότι αγορά δείχνει 
να ψάχνει κατεύθυνση χωρίς όµως να ε-
µπνέει ανησυχία µακροχρόνια. 

  Οι ποιότητες του σκληρού σίτου στην 
ελληνική αγορά είναι αρκετά καλές και 
µόνο κάποιες περιοχές που έλαβαν ισχυ-
ρές και διαρκείς βροχοπτώσεις έχουν ση-
µαντικό πρόβληµα ποιότητας. Οι Ιταλοί 
πληρώνουν 195 ευρώ ο τόνος FOB για τα 
χαµηλά σκληρά, ενώ για τα ποιοτικά πά-
νε προς τα 210 ευρώ ο τόνος, επίπεδα τα 
οποία δεν συγκινούν τους µεγάλους εξα-
γωγείς. Την ίδια ώρα, στα µαλακά σιτάρια 
οδηγούµαστε σε σταθεροποιητικές συνε-
δριάσεις µετά τις εξελίξεις µε τον εµπο-
ρικό πόλεµο ΗΠΑ- Κίνας, ενώ αναµένε-
ται αντίδραση και από τη φυσική αγορά.  

  ∆ύσκολες στιγµές περνούν οι Ιταλοί 
παραγωγοί επιτραπέζιας ντοµάτας, αφού 
η τιµή της βρίσκεται  σε εξαιρετικά χαµη-
λά επίπεδα, ενώ ακόµα κι αυτές µε πολύ 
καλή ποιότητα δεν µπορούν να πιάσουν 
ικανοποιητικά επίπεδα. Συγκεκριµένα, ε-
νώ πριν από δυο εβδοµάδες η τιµή δεν έ-
πεφτε κάτω από τα 70 λεπτά το κιλό, τώ-
ρα βρίσκεται κάτω από τα 50 λεπτά χωρίς 
να υπάρχουν σηµάδια αύξησης.

Περιμένει τη φυσική 
αγορά το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

31/05 04/06 11/06 25/06 27/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

365,83367,53
408,36 395,29 391,43

Tuta absoluta
Στην περιοχή της Πρέβεζας 
και φέτος οι προσβολές από 

το έντοµο Tuta absoluta 
είναι αρκετά έντονες 

Ποικιλίες 
Εκτός των Troy και Nissos 

υπαίθρια καλλιεργούνται και 
και οι ποικιλίες Mountain 

Spring και Bobcat

Τιμές
Πέρυσι η τιµή παραγωγού 
για τις υπαίθριες ντοµάτες 

των ποικιλιών αυτών ξεκινούσε 
από τα 40 λεπτά

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

23/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06

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

160,8160,8 160,2
164,3 162,9 162,9

87,35

93,81

85,75
90,9592,49

83,21

Ντομάτα
Nissos και Troy  
(ευρώ το κιλό)

2018  0,60 – 0,70 

2017 0,40
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης τα χρηµατιστήρια βάµβακος
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ

Ανοδικά κινήθηκε το 
βαµβάκι στην αγορά της 
Νέας Υόρκης ξεπερνώντας 
τα 70 σεντς ανά λίµπρα.

Σταθεροποιείται στα 235 
ευρώ ο τόνος για το 
καλά σκληρά σιτάρια 
στη Μπολόνια.

Για 4η εβδοµάδα 
στα 177 ευρώ ο τόνος 
το καλαµπόκι στην ιταλική 
αγορά.

Μικρή άνοδο σηµείωσε 
αυτή τη βδοµάδα ο τόνος 
για το κριθάρι βυνοποίησης 
στη Γαλλία.

Παραµένει πάνω 
από τα 3,50 ευρώ το 
κιλό το ισπανικό έξτρα 
παρθένο.
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ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι τελευταίες ηµέρες δείχνουν µια µι-
κρή κινητικότητα στην αγορά ελαιο-
λάδου, το οποίο φαίνεται πως παίρνει 
σιγά σιγά τα πάνω του. Σε κάθε περί-
πτωση η µέχρι τώρα άνοδος είναι  µι-
κρή και δεν ανταποκρίνεται  στα περ-
σινά επίπεδα. Επιπλέον, σύµφωνα µε 
πληροφορίες οι ποσότητες που διακι-
νούνται είναι περιορισµένες, ενώ οι 
ξένες εταιρείες που δείχνουν ενδια-
φέρον είναι µετρηµένες στα δάχτυλα 
του ενός χεριού. 

Στην ευρύτερη περιοχή του δήµου 
Μονεµβασίας, η τελευταία πράξη έκλει-
σε µε την τιµή στα 3,12 ευρώ, δηλαδή 
κατά δυο λεπτά αυξηµένη σε σχέση 
µε το τελευταίο διάστηµα. Οι ποσότη-
τες δε, είναι και αυτές περιορισµένες 
µαζί µε την αύξηση, αφού αφορούν 
περίπου ένα βυτίο µε ελαιόλαδο για 
κάθε συνεταιρισµό, 28 µε 30 τόνους 
δηλαδή. «Η ζήτηση είναι  συγκρατη-
µένη. Έχει εµφανιστεί µια ιταλική  ε-

ταιρεία στην περιοχή, η οποία ψάχνει 
για καλά ελαιόλαδα αλλά σε περιορι-
σµένες ποσότητες. Υπάρχουν τα περι-
θώρια το 3,12 ευρώ να γίνει 3,15 ευ-
ρώ πάντως, αλλά αυτό θα το δείξει η 
επόµενη εβδοµάδα» υποστήριξε στην 
Agrenda ο πρόεδρος του ΑΣ Μολά-
ων – Πακίων, Παναγιώτης Ντανάκας. 

Αυτή η µικρή αλλά ανακουφιστική 
άνοδος στην τιµή επιβεβαιώνεται και 
σε άλλες ελαιοπαραγωγές περιοχές 
της χώρας. «Έχουµε ένα κλείσιµο της 
ψαλίδας» ανέφερε ο πρόεδρος της Ε-
ΑΣ Λακωνίας, Νίκος Προκοβάκης, ο 
οποίος εξήγησε πως από εκεί που το 
φάσµα των τιµών κυµαινόταν ανάµε-
σα στα 2,75 µε 3,10 ευρώ το κιλό, τώ-
ρα το άνοιγµα αυτό έκλεισε µε την τι-
µή να βρίσκεται ανάµεσα στα 2,95 µε 
3,15 ευρώ. «Έχουµε ένα κλείσιµο της 
ψαλίδας από τα 40 λεπτά στα 20 λε-
πτά , ανάµεσα στα καλύτερα ελαιό-
λαδα και στα λιγότερο καλά, όµως ε-
νώ έχουµε ξεφύγει από το 2,70 ευρώ, 
τα ελαιόλαδα µε πολύ καλή ποιότητα 
φεύγουν σε λιγότερες ποσότητες και  

µε µικρότερη αύξηση» είπε ο κ. Προ-
κοβάκης, για να προσθέσει πως «υ-
πάρχει µια κακή νοοτροπία, όταν αρ-
χίζει να αυξάνει η ζήτηση, οι παραγω-
γοί δεν πουλάνε αναµένοντας µια κα-
λύτερη τιµή. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν 
θα είχαµε σήµερα τα αποθέµατα που έ-
χουµε, τα οποία είναι µεγαλύτερα από 
την αντίστοιχη περίοδο άλλων ετών».

∆ειλά δειλά οι τιµές παίρνουν τα πά-
νω τους και στην Κρήτη, µε τα επίπεδα 
των 2,50 ευρώ µέχρι πρόσφατα να φτά-
νουν τις τελευταίες µέρες τα 2,70 µε 
2,80 ευρώ το κιλό. «Ωστόσο δεν ξεκι-
νά µε δύναµη» αναφέρει ο ελαιοπαρα-
γωγός Μιχάλης Τσαγκαράκης από το 
Ηράκλειο, τονίζοντας ότι οι παραγω-
γοί παραµένουν προβληµατισµένοι. 

Παρελθόν οι πιέσεις στο ελαιόλαδο;
 Στα 2,95 µε 3,15 ευρώ το εύρος των τιµών για το λακωνικό προϊόν, ενώ ανεβαίνει και το κρητικό  
 Ο Ιούλιος θα είναι καθοριστικός και για την τιµή και για τα αποθέµατα, που παραµένουν µεγάλα

Με περίπου 60 εκατ. ευρώ 
θα  στηρίξει τους αγρότες και 
τους συνεταιρισµούς η τοπική 
κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, 
για να επενδύσουν στις 
υποδοµές, την άρδευση και 
τις τεχνολογίες. Ειδικότερα, 
περί τα 47,1 εκατ. ευρώ θα 
δοθούν για τη δηµιουργία 
έργων υποδοµών που 
θα αφορούν την άρδευση. 
Επιπλέον, η τοπική 
κυβέρνηση θα ενισχύσει 
τους παραγωγούς µε 
επιπλέον 16 εκατ. ευρώ 
για την καινοτοµία. Οι 
ελαιοπαραγωγοί αναµένεται 
ότι θα ωφεληθούν σηµαντικά 
και από τις δυο επενδύσεις. 
Σε ότι αφορά την επένδυση 
στο σύστηµα άρδευσης, 
αυτή γίνεται µέσα στα 
πλαίσια ενός γενικότερου 
προγράµµατος 
εκσυγχρονισµού της 
Ανδαλουσίας ώστε να 
βρεθούν νέοι τρόποι 
περιορισµού των συνεπειών 
της κλιµατικής αλλαγής 
στην περιοχή.

ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΠΟΛΛΑ
Η ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

Η µεταβλητότητα έχει υποχωρήσει σηµαντικά και η 
αγορά ψάχνει να βρει κατεύθυνση. Τα νέα για τον 
εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας ακόµα επηρεάζουν το 
χρηµατιστήριο και φυσικά η εξέλιξη του θα δώσει 
ιδιαίτερο βάρος στην αγορά τους επόµενους µήνες. 
Στα επίπεδα των 84-85 σεντς ανά λίµπρα (για τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘18) φαίνεται να εµφανίζεται 
στήριξη µε αγοραστικό ενδιαφέρον το οποίο θα 
εντείνεται όσο η αγορά δοκιµάζει χαµηλότερα 
επίπεδα. Πάντως στα θεµελιώδη στοιχεία δεν υπάρχει 
κάποια σηµαντική αλλαγή και οι αναλυτές αναµένουν 
σηµάδια στήριξης από τη φυσική αγορά.

ΝEA ΥOΡKH
Η χρηµατιστηριακή πτώση έδωσε την προσδοκία στους 
εκκοκκιστές για άνοδο της βάσης (πριµ) για τα ανοιχτά 
συµβόλαια νέας σοδειάς. Προς το παρόν δεν έχει 
επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο και οι λίγες δουλειές που 
κλείστηκαν έφτασαν τα 5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ‘18. Η τουρκική αγορά δεν 
έχει δραστηριοποιηθεί ξανά, παρά το πέρας των εκλογών, 
ενώ η διαρκής πτώση της τουρκικής λίρας και η 
γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας δυσκολεύει τις νέες 
αγορές των κλωστηρίων.  Πάντως πριν την πτώση αρκετοί 
παραγωγοί επωφελήθηκαν του ράλι και έκλεισαν κοµµάτι 
της νέας παραγωγής τους σε υψηλά επίπεδα τιµών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η ξηρασία µειώνει την 
ελαιοπαραγωγή στη Μεσόγειο.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2018-2019
Καλός οιωνός οι βροχές για 

την επερχόµενη παραγωγή, 

που αναµένεται ελαφρώς 

καλύτερη απ’ το 2016-2017

Συνεδρίαση 26/6/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '18 84,04 -O,90

Δεκέμβριος '18 84,51 -0,41

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Παρασκευή
22/06

∆ευτέρα
25/06

Τετάρτη
20/06

Τρίτη
26/06

Πέµπτη
21/06

95.00

90.00

85.00

80.00

75.00

06/20/2018 84.39
06/21/2018 84.29
06/22/2018 85.3
06/25/2018 84.92
06/26/2018 84.51
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Εξαιρετικά ανταγωνιστικά είναι τα 
ελληνικά φρούτα στις αγορές της 
Ανατολικής Ευρώπης, αφού λόγω 
της εγγύτητας και των χαµηλότε-
ρων τιµών, καθιερώνονται έναντι 
των αντίστοιχων ισπανικών. Σύµ-
φωνα µε τα λεγόµενα του Ντάνιελ 
Βιντάλ, εκπροσώπου µιας µεγάλης 
ισπανική εξαγωγικής εταιρείας, η 
φετινή χρονιά, µε τα ακραία και-
ρικά φαινόµενα που ταλαιπώρη-

σαν τους Ισπανούς παραγωγούς, 
ενίσχυσε ακόµη περισσότερο αυ-
τήν την τάση.  

Οι υψηλές τιµές, στην περίπτω-
ση των αγορών της Ανατολικής 
Ευρώπης, καθιστούν τον ανταγω-
νισµό των ισπανικών φρούτων έ-
ναντι των ελληνικών, σηµαντικά 
δύσκολο για τους Ισπανούς. ∆ε-
δοµένου ότι οι χώρες της Ανατο-
λικής Ευρώπης παρουσιάζουν µε-

γαλύτερη ευαισθησία στον παρά-
γοντα τιµή, καθώς και των προ-
βληµάτων της ισπανικής παραγω-
γής, αυξάνεται την ζήτηση για ελ-
ληνικά προϊόντα, που στην περί-
πτωση των πυρηνόκαρπων, φέτος 
ήταν και άφθονα και ποιοτικά. Υ-
πενθυµίζεται ότι οι εξαγωγές ελ-
ληνικών φρούτων και λαχανικών 
σηµείωσαν αύξηση σε αξία κατά 
24,6% φέτος σε σχέση µε το 2017.  

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ρήγµα στη σκληρή γραµµή των 
µεγαλεµπόρων (Καµένα Βούρλα)
φαίνεται να δηµιουργείται, µετά τις 
πρώτες συµφωνίες ντόπιων κυρί-
ως µεσαζόντων να προµηθευτούν 
αξιόλογες ποσότητες σκληρού σί-
του µε 20 και 21 λεπτά το κιλό. Α-
ναφέρεται χαρακτηριστικά η συµ-
φωνία του συνεταιρισµού Πλατυ-
κάµπου (έχει συγκεντρώσει περί 
τους 2,5 χιλιάδες τόνους) µε Φαρ-
σαλινό έµπορο - ακούγεται το όνο-
µα Κλύµενος ή Κληµενός- που δί-
νει τραπεζική εγγύηση για επιταγές 
στα 21 λεπτά (στον παραγωγό). Ό-
πως δηλώνει στην Agrenda ο πρό-
εδρος του συνεταιρισµού Γιάννης 
Κουκούτσης, η «εγγύηση» που έχει 
στα χέρια του εξασφαλίζει άνεση 
να πληρώσει σήµερα τους παρα-
γωγούς που θέλουν να κλείσουν 
τα σιτάρια στα 21 λεπτά συν ΦΠΑ. 

Φορτώσεις µε 20 λεπτά έκανε 
και ο τοπικός έµπορος Ζαχαρού-
λης, µε προορισµό τη βιοµηχανία 
ζυµαρικών Μέλισσα (ποσότητες ε-
κτός συµβολαίων). Ανάλογες ο-
χλήσεις µε του Πλατυκάµπου, δέ-
χεται τα τελευταία 24ωρα και ο συ-
νεταιρισµός της Νίκαιας (Ρετζιάς). 

Σηµειωτέον ότι αυτές τις µέρες 
οι Ιταλοί έµποροι προσφέρουν στα 
195 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας 
για χαµηλές ποιότητες, ενώ δεί-
χνουν να πλησιάζουν στα 210 ευ-
ρώ για τα ποιοτικά. Ωστόσο οι δου-
λειές εκτιµάται ότι θα «ξεκολλή-
σουν» όταν φτάσουν τα 220 ευρώ.

Μετά την Ιταλία, οι αναλυτές πε-
ριµένουν την αντίδραση και της 

Τυνησίας, η οποία ακόµα δεν έχει 
ανακοινώσει κάποιο νέο διαγω-
νισµό εισαγωγής. Κι αυτοί, σύµ-
φωνα µε τις πληροφορίες, θέλουν 
πρώτα να αποτιµήσουν τις σοδειές 
τους και µετά να αποφασίσουν 
πως θα κινηθούν. Πάντως, στην 
ιταλική αγορά οι τιµές που ακού-
γονται σήµερα για τους µύλους 
κυµαίνονται στα 220 ευρώ ο τό-
νος στο µύλο, αλλά η προσφορά 
για τα ποιοτικά σκληρά είναι µι-
κρή, καθώς δεν υπάρχουν πολλά.

Με προκαταβολές 
κινούνται οι συνεταιρισµοί 

Αποφασισµένος και φέτος να 

στηρίξει τους παραγωγούς και τη 
σοδειά τους ο συνεταιρισµός Βό-
λου ανακοίνωσε τιµή στα 19 λε-
πτά το κιλό, δίνοντας αφενός έ-
να θετικό στίγµα για την εξέλι-
ξη της αγοράς και αφετέρου βά-
ζοντας εµπόδια στους ιδιώτες ε-
µπόρους που κάθε χρόνο επιχει-
ρούν να φέρουν χαµηλότερα τον 
πήχη της αφετηρίας για το σκλη-
ρό σιτάρι. Ο έµπειρος συνεταιρι-
στής Νικήτας Πρίντζος έκοψε τι-
µή στα 19 λεπτά µε άµεση πληρω-
µή (στην πλάστιγγα), ενώ για τους 
παραγωγούς που βλέπουν περαι-
τέρω βελτίωση της κατάστασης υ-
πάρχει και η δυνατότητα προκατα-
βολής στα 16 λεπτά και εκκαθά-
ριση όταν εκείνοι θα επιλέξουν.  

Λίγο παραπάνω στα Τρίκαλα, η 
Ένωση δίνει προκαταβολή 15 λε-
πτά το κιλό και εκκαθάριση µέχρι 
το τέλος Αυγούστου. Ο πρόεδρος 
της οργάνωσης Αχιλλέας Λιού-
τας κάνει λόγο για ποιότητες και 

παραγωγές καλύτερες από πέρυ-
σι σε Λάρισα και ∆οµοκό και ση-
µειώνει ότι την εποχή αυτή οι Ιτα-
λοί έµποροι δεν είναι διατεθειµέ-
νοι να αγοράσουν σε τιµές πάνω 
από 20 λεπτά το κιλό. 

«Κουµπωµένα» πορεύονται αυτές 
τις µέρες και στην Ένωση Λαµίας, 
δίνοντας προκαταβολή 10 λεπτά 
το κιλό και εκκαθάριση µετά τον 
Αύγουστο, καθώς η αγορά µέχρι 
στιγµής στην περιοχή κινείται µε 
«ανοικτές» τιµές. Στο ίδιο µοτίβο 
και η ΕΑΣ Θηβών, που δίνει την ί-
δια προκαταβολή στους παραγω-
γούς, αλλά ανακοίνωσε εξόφλη-
ση στα τέλη Ιουλίου. Εξαίρεση για 
τους καλλιεργητές της Βοιωτίας το 
γεγονός ότι η οργάνωση εφαρµό-
ζει για τέταρτη χρονιά πρόγραµµα 
συµβολαιακής γεωργίας µε την ε-
ταιρεία «∆ηµητριακή», στο πλαί-
σιο του οποίου δίνει τιµή 20 λε-
πτά το κιλό, αλλά για συγκεκριµέ-
νες προδιαγραφές (τουλάχιστον 
70% υαλώδη, ειδικό βάρος από 
77 kg/hl και πάνω, πρωτεΐνη α-
πό 12,5% και πάνω).

Σπάει η γραµµή των Καµένων Βούρλων 
Με 21 λεπτά σκληρό ο Πλατύκαµπος  
Κινητικότητα στο θεσσαλικό κάµπο µε δέλεαρ τις πολύ καλές ποιότητες  

Ανταγωνιστικά τα ελληνικά φρούτα
στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ 
Οι Ιταλοί πληρώνουν 195 

ευρώ ο τόνος FOB για 

χαµηλής ποιότητας σκληρό 

σιτάρι, ενώ για τα ποιοτικά 

προς τα 210 ευρώ, επίπεδα 

που δεν συγκινούν τους 

µεγάλους εξαγωγείς

ΕΝΩΣΗ ΒΟΛΟΥ 
Τιµή στα 19 λεπτά µε άµεση 

πληρωµή στην πλάστιγγα ή 

προκαταβολή στα 16 λεπτά

Σ
την ελληνική αγορά, αν 
εξαιρέσουµε κάποιες πε-
ριοχές της χώρας που ε-
πιβαρύνθηκαν σηµαντικά 

από τις τελευταίες βροχοπτώσεις, 
όπως για παράδειγµα η Κοζάνη, 
η πλειονότητα της σοδειάς σκλη-
ρού σίτου είναι καλής ποιότητας. 
Φυσικά υπάρχουν και σιτάρια µέ-
τριας ποιότητας, ενώ αναµένονται 
µε το πέρας των βροχών να βγουν 
και χαµηλής ποιότητας. Αναφορι-
κά µε τιµές οι Ιταλοί για την ώρα 
φαίνεται να πληρώνουν 195 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας για τις 
χαµηλές ποιότητες, ενώ δείχνουν 
να πλησιάζουν στα 210 ευρώ ο τό-
νος FOB για τα ποιοτικά. Οι εξα-
γωγείς έχουν στόχο τιµές που θα 
είναι περισσότερο κοντά στα 220 

ευρώ ο τόνος.
Στα σκλη-

ρά στάρια, η 
πρώτη λίστα 
τιµών στην Φό-
τζια για τη νέα 

σοδειά φέρνει καλά νέα. Η νέα λί-
στα περιλαµβάνει επίπεδα τιµών 
στα 215-220 ευρώ ο τόνος (ειδικό 
βάρος 78 kg/hl, πρωτεΐνη 12%), ε-
νώ έχει προσθέσει και µια καλή 
ποιότητα στα 225-230 ευρώ ο τό-
νος (ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώ-
δη 80%, πρωτεΐνη 12%). Λένε από 
Ιταλία πως το πριµ των 10 ευρώ α-
πό τα µέτρια στα καλά είναι µικρό 
και θα πρέπει σύντοµα να αυξηθεί, 
δεδοµένου ότι στη χώρα οι καλές 
ποιότητες είναι λίγες. Η παραγω-
γή στην Ιταλία φυσικά θα είναι χα-
µηλότερη των αρχικών εκτιµήσεων 
µε πολλούς να υπολογίζουν κάτω 
από 4 εκατ. τόνους. Παράλληλα, 
στη Γαλλία οι τιµές βρίσκουν ισορ-
ροπία στα 220 ευρώ ο τόνος παρα-
δοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο τα 
µαλακά σιτάρια εξακολουθούν να 
διαπραγµατεύονται υπό το βάρος 
του εµπορικού πολέµου µεταξύ Η-
ΠΑ και Κίνας. Η µεταβλητότητα έχει 
υποχωρήσει και οι συνεδριάσεις εί-
ναι ελαφρώς πτωτικές, κυρίως λό-
γω των κερδοσκοπικών πωλήσεων. 
Οι αναλυτές αναµένουν την αντί-
δραση από τις αγορές. Στη Γαλλία 
είναι παρόµοια η εικόνα της αγο-
ράς και των χρηµατιστηρίων, µε τις 
τιµές να κινούνται σε στενό εύρος 
177-180 ευρώ ο τόνος παραδοτέα 
σε γαλλικό λιµάνι. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr
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Μια συσσώρευση γύρω στα 84-85 σεντς ανά λίµπρα δηµιουργείται τις τελευταίες ηµέρες στο βαµβάκι, µε τις συνεδριάσεις στα χρηµατιστήρια να είναι 
υποτονικές και µε χαµηλή µεταβλητότητα, µετά το ξέσπασµα του εµπορικού πολέµου ΗΠΑ και Κίνας. Και µπορεί οι αναλυτές να µη βλέπουν «πρόβληµα» 
στην αγορά, ωστόσο παραγωγοί και έµποροι φαίνεται να «µαγκώνονται» τουλάχιστον προς το παρόν.

Με «αναζωπύρωση» κινδυνεύει, η οικονοµική διαφο-
ρά µεταξύ του γαλλικού οίκου MAMΒO και της ΕΑΣ Τρι-
κάλλων, µια υπόθεση που ξεκινάει από το φθινόπω-
ρο του 2009, όταν η συνεταιριστική οργάνωση αθέτη-
σε συµβόλαιο προπώλησης βάµβακος που είχε συνά-
ψει µε τον εν λόγω εµπορικό οίκο. Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες που έχουν φθάσει στην Agrenda οι Γάλλοι ετοι-
µάζονται να καταγγείλουν την «ενδιάµεση συµφωνία» 
και να εκδώσουν διαταγές πληρωµής, καθώς, όπως α-
ναφέρουν εκπρόσωποί τους, η Ένωση δυσκολεύεται 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, 
µετα τις γνωστές δικαστικές αποφάσεις.     

Το µεγάλο «αγκάθι» για την Ένωση κρατά από την 
εκκοκκιστική περίοδο 2009-2010, οπότε και ο πρόε-
δρος της οργάνωσης –λόγω µεγάλης ανόδου των δι-
εθνών τιµών του προϊόντος µπήκε στον πειρασµό να 
αθετήσει τα συµβόλαια (προπωλήσεις) που είχε µε 
τους αγοραστές (σύσπορου) και να αναζητήσει αλλού, 
καλύτερες τιµές. Οι συµβληθέντες (ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. και 
ΜΑΜΒΟ) προσέφυγαν στα δικαστήρια, στα οποία µε 
τον καιρό δικαιώθηκαν για ένα ποσό της τάξεως των 
6.976.000 ευρώ, το οποίο –σύµφωνα µε τον κ. Λιού-
τα- µετά από εκ νέου διαπραγµάτευση µειώθηκε σε 
6.200.000 ευρώ και καλύφθηκε µε επιταγές, όχι της 
Ένωσης (που το όφειλε) αλλά της ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε., σε δι-
αταγή της ΕΑΣ Τρικάλων (οπισθογράφηση).

«ΚΟΥΜΠΩΜΕΝΟΙ» και γεµάτοι ανα-
σφάλεια εµφανίζονται αυτές τις 
µέρες βαµβακοπαραγωγοί και έ-
µποροι στη χώρα µας, που περι-
µένουν να δουν πως θα αποτυ-
πωθεί η διαµάχη ΗΠΑ και Κίνας 
στις τιµές του  προϊόντος. Οι αρ-
χικές προσδοκίες που είχαν καλ-
λιεργηθεί και οι ενδείξεις για µια 

πολύ καλή χρονιά τόσο από πλευ-
ράς ποιότητας όσο και από πλευ-
ράς τιµών, µε το διεθνές κλίµα 
να είναι ευνοϊκό για το ελληνικό 
βαµβάκι, φαίνεται πως ανατρά-
πηκαν προσωρινά. Ωστόσο, οι α-
ναλυτές επιµένουν ότι το βαµβά-
κι έχει στήριξη από τα θεµελιώ-
δη και τη φυσική αγορά. 

ΑΛΛΩΣΤΕ, µετά την ανακοίνωση της 
Κίνας για επιβολή δασµών 25% στις 
αµερικανικές εισαγωγές, η χρηµατι-
στηριακή τιµή βάµβακος έγραψε α-
πώλειες σχεδόν 10 σεντς από το α-
πότοµο κύµα ρευστοποιήσεων, που 
ακολούθησε. Μέσα σε λίγες ώρες, 
η αγορά κατακρηµνίστηκε από  τα 

πρόσφατα υψηλά της επίπεδα (είχε 
αγγίξει και τα 93 σεντς ανά λίµπρα) 
και έφτασε στα χαµηλά τεσσάρων 
εβδοµάδων. Κατόπιν, οι τιµές πα-
ρουσιάζουν µικρό εύρος και χαµη-
λή µεταβλητότητα, µε την αγορά να 
ψάχνει να βρει κατεύθυνση, αν και 
δεν εµπνέει ανησυχία µακροχρόνια. 

ΟΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΕΣ προσπαθούν να α-
νεβάσουν ξανά τη βάση (πριµ) για 
την ελληνική σοδειά, ωστόσο χωρίς 
επιτυχία. Να σηµειωθεί ότι τα basis 
για όλες τις σοδειές έχουν µειωθεί 
σε σχέση µε πριν 2-3 µήνες και κα-
τόπιν της πρόσφατης διόρθωσης, 

πουθενά δεν έχουν επιστρέψει στα 
παλιά νούµερα. Το ευχάριστο είναι 
πως πριν την πτώση αρκετοί παρα-
γωγοί επωφελήθηκαν του ράλι και 
έκλεισαν κοµµάτι της νέας παραγω-
γής σε υψηλά επίπεδα. Η αγορά δεί-
χνει πως θα δώσει κι άλλες ευκαιρίες.

ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ, στα επίπεδα 
των 84-85 σεντς ανά λίµπρα για τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘18 φαίνε-
ται να εµφανίζεται στήριξη µε αγο-
ραστικό ενδιαφέρον για το βαµβά-
κι. Η αγορά, πάντως, εκτιµάται ό-
τι θα συντηρηθεί και φέτος σε υ-
ψηλά νούµερα, επιµένουν οι ανα-
λυτές, που δεν εκφράζουν ιδιαίτε-

ρη ανησυχία, θεωρώντας δεδοµέ-
νη την παγκόσµια ζήτηση. Μόνη 
περίπτωση γα ανατροπή είναι να 
συµβεί κάτι εκτός αγοράς βάµβα-
κος, το οποίο θα «χτυπήσει» όλα τα 
εµπορεύµατα. Επιπλέον αναµένε-
ται να βγουν ωφεληµένες κάποιες 
σοδειές από τη διαµάχη αυτή, µε-
ταξύ των οποίων και η ελληνική.

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, η πτώση αυτή -όπως 
ήταν αναµενόµενο- έφερε ευκαιρί-
ες για νέες πωλήσεις στη φυσική α-
γορά. Χαρακτηριστικό είναι ότι πω-
λήθηκαν µικρές ποσότητες από φε-
τινά στοκ, ενώ ανακινούνται οι δι-
απραγµατεύσεις και για τη νέα σο-
δειά, µε τις τιµές που κλείστηκαν να 

κινούνται µέχρι 5 σεντς πάνω από 
τις τιµές ∆εκεµβρίου ’18, στα 89,50 
σεντς, δηλαδή στα 1,7 ευρώ το κι-
λό για λευκές ποιότητες και καλής 
ίνας προϊόν. Οι αναλυτές περιµέ-
νουν και νέο κύµα πωλήσεων ελ-
ληνικού βαµβακιού, µόλις «χωνευ-
τούν» τα νέα επίπεδα τιµών.

ΦΑΙΝΕΤΑΙ να έχει ανοίξει ένα πα-
ράθυρο για πωλήσεις ελληνικού 
βαµβακιού στην Κίνα, η οποία συ-
νήθως πληρώνει καλύτερες τιµές 
από την Άπω Ανατολή. Αντίθετα, η 
τουρκική αγορά δεν έχει δραστη-
ριοποιηθεί ξανά, µετά τις εκλογές 

και δείχνει να µην είναι σε ιδιαίτε-
ρη φόρµα. Και µπορεί να θεωρεί-
ται βέβαιο ότι θα χρειαστεί βαµβά-
κια, όµως οι τιµές που περνάνε σε 
εµάς δεν είναι ιδιαίτερα ανταγω-
νιστικές, κυρίως λόγω της διαρ-
κούς πτώσης της τουρκικής λίρας.

Στα χαρακώματα με τη ΜΑΜΒΟ 
πάλι για τις «παλιές αμαρτίες»   
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Κάτω από τις 750 µονάδες έκλεισε 
το Χρηµατιστήριο την Πέµπτη
Ένα «ισχυρό χαστούκι» δέχτηκε την Πέµπτη 28 
Ιουνίου το χρηµατιστήριο Αθηνών, µε τους 
πωλητές να βυθίζουν την αγορά κάτω από τις 750 
µονάδες και σε χαµηλά διµήνου, επαναφέροντας 
τις αµφιβολίες για τις δυνάµεις που έχει πλέον η 
αγορά να ανακάµψει. Πιο αναλυτικά, ο γενικός 
δείκτης τιµών έκλεισε µε πτώση 2,59% και 
συγκεκριµένα στις 748,03 µονάδες. Ο τζίρος 
διαµορφώθηκε στα 83,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος 
ανήλθε στα 55,4 εκατ. τεµάχια λόγω πακέτου στην 
Ελλάκτωρ ύψους 9,3 εκατ. τεµαχίων.

ΒΙΚΗ: Απόφαση για τη χορήγηση 
εφάπαξ οικονοµικής ενίσχυσης 
ύψους 1.000 ευρώ σε 109 

εργαζόµενους της 
αλλαντοβιοµηχανίας ΒΙ.Κ.Η. ΑΕ, οι 
οποίοι έχουν προχωρήσει σε επίσχεση 
εργασίας, υπέγραψε η υπουργός 
Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Με απόφαση της 
τακτικής γενικής συνέλευσης των 
µετόχων της στις 22 Ιουνίου, εγκρίθηκε 
οµόφωνα η διανοµή µερίσµατος 0,148 
ευρώ ανά µετοχή από κέρδη του 2017. 
Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους 
ποσό, µετά την παρακράτηση φόρου 15%, 
ανέρχεται σε 0,1258 ευρώ ανά µετοχή.

∆Ω∆ΩΝΗ: Με κεντρικό µήνυµα «πριν 
από το στοµάχι, ο έρωτας περνάει από 
τη ∆ωδώνη», η νέα καµπάνια της 
γαλακτοβιοµηχανίας παρουσιάζει το 
µυστικό της αιώνιας αγάπης των δύο 
ζευγαριών που πρωταγωνιστούν στην 
ταινία, που δεν είναι άλλο από τις 
νόστιµες συνταγές µε φέτα ∆ωδώνη.

ΜONDELEZ INTERNATIONAL: 
Καθήκοντα chief financial officer από τον 
προσεχή Αύγουστο θα αναλάβει ο Luca 
Zaramella, ο οποίος βρίσκεται στην 
εταιρεία επί 20 χρόνια, αποτελεί senior 
vice president of corporate finance και 
στη νέα θέση θα αντικαταστήσει τον 
Brian Gladden, που αποχωρεί για να 
εργαστεί εκτός του τοµέα των FMCGs.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ: Ίδιο rating µε εκείνο 
των συστηµικών τραπεζών απέκτησε η 
Παγκρήτια τράπεζα από τη Moody’s. 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Οίκου, η 
Παγκρήτια αποκτά Rating Caa2 και 
έτσι, η Τράπεζα τοποθετείται στην ίδια 
διαβάθµιση µε τις τέσσερεις ελληνικές 
συστηµικές τράπεζες, µε Σταθερές 
Προοπτικές (Stable Outlook).

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές κατάφερναν 
επί µακρόν να αγνοούν τις επιπτώσεις α-
πό τις πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. 
Τώρα µοιάζουν να είναι πολύ πιο ευαίσθη-
τες στις πιθανές διαταραχές που θα µπο-
ρούσαν να προκαλέσουν τα γεγονότα αυτά 
στην εταιρική ανάπτυξη και κερδοφορία». 
Αυτό υποστηρίζει µε άρθρο sτο Bloomberg 
ο γκουρού των χρηµαταγορών, οικονο-
µολόγος Μοχάµεντ Ελ Εριάν µε αφορµή 
τη ρητορική προστατευτισµού του Τραµπ.

Κατά τον ίδιο, οι αγορές δεν παρηγορού-
νται πλέον από το αφήγηµα µιας συγχρο-
νισµένης ανάκαµψης στην παγκόσµια α-
νάπτυξη, γεγονός που αποδυναµώνει την 
ισχυρή και σταθεροποιητική νοοτροπία «α-
γοράστε στην πτώση». Μάλιστα, ο Τραµπ 

δεν διστάζει να τα βάλει µε µια θρυλική α-
µερικανική εταιρεία τη Ηarley Davidson την 
οποία άλλοτε είχε «αγκαλιάσει», απειλώ-
ντας την µε «βαρύ φόρο» αν τελικά µετα-
φέρει µέρος της παραγωγής της στην ΕΕ. 

Στο µεταξύ, οι διαχειριστές αµοιβαίων 
κεφαλαίων κινδύνου που περιµένουν το 
επικείµενο χάος στις αγορές, αυξάνονται. 
Ο Γκρεγκ Κόφι, ένας σταρ πρώην manager 
στο Moore Capital Management, συγκρί-
νει την αναταραχή του Μαΐου µε το «σπά-
σιµο της φούσκας» γνωστής ως dotcom το 
2000. Ο Ράσελ Κλαρκ της Horseman Capital 
Management από τους πιο γνωστούς «σορ-
τάκηδες» διαχειριστές hedge funds στην Ευ-
ρώπη, επικαλέστηκε µνήµες της κρίσης του 
2008 σε επιστολή προς τους πελάτες του. 

Γιαούρτι
Με στόχο τη µακροχρόνια αύξηση των 
πωλήσεων γιαουρτιού, η Danone 
κοιτάζει πέρα από την αγελάδα. Ένας 
από τους µεγαλύτερους παραγωγούς 
γιαουρτιού παγκοσµίως, η Danone 
σκέφτεται σοβαρά να εισάγει προϊόντα 
γιαουρτιού χωρίς αγελαδινό γάλα, µε 
βάση την αυξανόµενη τάση βεγκανισµού 
την ίδια στιγµή που τα ΜcDonalds 
πειραµατίζονται µε µπέργκερ από σόγια.

Sainsbury
Η Sainsbury ήταν η µόνη από τα τέσσερα 
µεγάλα βρετανικά σούπερ µάρκετ που 
εµφάνισε πτώση πωλήσεων σε 12 
εβδοµάδες µέχρι τις 17 Ιουνίου. Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία της Kantar Worldpanel, οι 
πωλήσεις της µειώθηκαν 0,2% στις 4,24 
δισ. στερλίνες και το µερίδιό της στην 
αγορά υποχώρησε στο 15,6% από το 
16%. Αντίθετα, Tesco, Aldi και Lidl, είδαν 
πωλήσεις και µερίδια να αυξάνονται.

Ο προστατευτισμός 
ταράζει τις αγορές 

 Τα ‘βαλε και με τη Ηarley Davidson ο Τραμπ
 Τα hedge funds περιμένουν χάος στις αγορές  
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ. ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡ.Α.Ε 0,0150 20,00%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,2160 20,00%

CPI Α.Ε. 0,3580 19,33%

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚ. ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 0,3980 17,06%

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,4860 5,65%

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 0,1320 - 27,87%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙ∆. ΓΡΑΦ. & ΣΠΙΤΙΟΥ 0,0420 - 20,00% 

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. 0,3180 - 19,70%

ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 0,0698 - 17,88%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,1240 - 16,22%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 24.106,53 - 0,046%
 NASDAQ Comp 7.442,30 - 0,037%
Ζώνη Ευρώ DJ.STOXX-50 3.356,19 - 1,20%
Λονδίνο FTSE 100 7.588,66 - 0,43%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.137,35 - 1,71%
Παρίσι CAC-40 .259,34 - 1,27%
Ζυρίχη SMI 8.439,06 - 0,77 %
Τόκιο NIKKEI-225 22.270,39 - 0,0062%

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, η υπόθεση 
ΑΤΑΚ και η σύνδεση με δηλώσεις ΟΣΔΕ

Η 
έννοια του κατ’ επάγγελµα αγρότη διαφο-
ροποιούνταν µέχρι πρότινος, ανάλογα σε 
ποιο υπουργείο τη χρησιµοποιούσε κάποιος. 
Μέχρι τις 31.12.16, κάποιος θα µπορούσε 

να  έχει το αφορολόγητο για το Οικονοµικών, αλλά ό-
χι την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα 
αγρότη στο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Αυτό πλέον λύθηκε. Με την Κ.Υ.Α. 
αρίθµ. 329/78917/2018, απο-
φασίστηκε η τροποποίηση της α-
ρίθµ. 134430/04.03.2011 απόφασης 
µε θέµα «Προσδιορισµός του αγροτι-
κού εισοδήµατος» (Β΄ 392) ως εξής:

1. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
«ΑΡΘΡΟ 3

Στο συνολικό εισόδηµα, το οποίο 
συγκρίνεται µε το αγροτικό εισόδη-
µα του άρθρου 2 της απόφασης αυ-
τής, δεν προσµετρώνται τα ακόλουθα:

α) Εισόδηµα από κεφάλαιο (ήτοι 
εισόδηµα από µερίσµατα, τόκους, 
δικαιώµατα και ακίνητη περιουσία).

β) Εισόδηµα από υπεραξία µετα-
βίβασης κεφαλαίου (ήτοι εισόδηµα 
από µεταβίβαση ακίνητης περιουσί-
ας και τίτλων).

γ) Αµοιβές που καταβάλλονται σε 
απασχολούµενους εποχιακά εργαζόµενους, για χρο-
νικό διάστηµα µέχρι 150 ηµέρες ετησίως, σε επιχειρή-
σεις ή εκµεταλλεύσεις µεταποίησης, τυποποίησης προϊ-
όντων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώ-
ην ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 του 
ν. 4387/2016 (Α 85).

δ) Αµοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απα-
σχόληση στα µέλη Αγροτικών ή Γυναικείων Συνεταιρι-
σµών, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην 

ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 55 του ν. 4387/2016 (Α 85).

ε) Συντάξεις ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-

θρο 55 του ν. 4387/2016 (Α 85).
στ) Έξοδα παράστασης και αποζηµιώσεις αιρετών ορ-

γάνων, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, συνδικαλιστικών και 
αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και α-
µοιβές και ποσοστά (εκτός µισθού) των µελών του διοι-
κητικού συµβουλίου νοµικών προσώπων.

ζ) Επιδόµατα ανεργίας, τέκνων, το εξωιδρυµατικό ε-
πίδοµα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε 
ειδικές κατηγορίες ατόµων µε αναπηρίες.»

2. Οι διατάξεις της παρούσας καταλαµβάνουν τα ει-
σοδήµατα από 1.1.2017 και εφεξής.

Από 01.01.17, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ θα µπορούν 
να λαµβάνουν τη βεβαίωση του κατ’ επάγγελµα αγρό-
τη, ακόµη και αν τα καθαρά τους αγροτικά εισοδήµα-
τα είναι µικρότερα από τη σύνταξη τους.

Επισηµαίνω ότι, σύµφωνα µε την §2 της τροποποί-
ησης του εν λόγω άρθρου, η ισχύς της τροποποίησης 
αυτής έχει έναρξη από 01.01.17. Αυτό σηµαίνει ότι, 
πολλοί αγρότες, πηγαίνοντας στο λογιστή τους για να 

τους κάνει τη δήλωση, ενδεχοµένως διαπίστωσαν ότι 
δεν είναι τσεκαρισµένος ο κωδικός 037/038 του εντύ-
που Ε1, κωδικός ο οποίος προσδιορίζει τη δυνατότη-
τα στο φορολογούµενο  να τύχει του αφορολόγητου. 

Θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση, να πάρουν τα 
νέα έντυπα (Ε1,Ε3 και εκκαθαριστικό του φορολογι-
κού έτους 2017) και µαζί µε όλα τα άλλα δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται, να απευθυνθούν στο ΚΕΠΠΥΕΛ 
της περιοχής τους.

Θα προσκοµίσουν εκεί τα δικαιολογητικά αυτά, η 
υπηρεσία θα καταχωρήσει στο µητρώο όλα εκείνα τα 
στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι είναι κατ’ επάγγελµα 
αγρότες. Άλλωστε ας µην ξεχνάµε ότι, ελέγχεται κάθε 
χρόνο αν κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις να θεωρη-
θεί κατ’ επάγγελµα αγρότης ή όχι.

Αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στο σύστηµα, 
θα πάρουν τη βεβαίωση του κατ’ επάγγελµα αγρότη 
και λίγες µέρες µετά, θα πρέπει να την προσκοµίσουν 
το λογιστή τους ώστε να κάνει τροποποιητική δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος. 

Η ενηµέρωση ότι κάποιος είναι κατ’ επάγγελµα αγρό-
της, πλέον γίνεται µόνο µε αυτό τον τρόπο. ∆εν προ-
βλέπεται η υποβολή αρχικής δήλωσης µε επιφύλαξη.

∆εν θα πρέπει να ξεχάσει κανείς ότι: Χωρίς τη βεβαί-
ωση δεν µπορεί ο λογιστής να κάνει την τροποποιη-
τική, τα οποία για να πάρει κάποιος τη βεβαίωση, θα 
πρέπει να προσκοµίσει τα νέα φορολογικά στοιχεία στο 
ΚΕΠΠΥΕΛ, αλλά  για να πάρει, θα πρέπει να υποβάλλει 
πρώτα τη φετινή δήλωση, που σηµαίνει ότι θα προκύ-
ψει ένας ιδιαίτερα µεγάλος φόρος. Μην σας τροµάζει 
αυτό, πολύ απλά γιατί δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά.

Όσο πιο γρήγορα πάτε τα δικαιολογητικά στο ΚΕΠ-
ΠΥΕΛ, τόσες περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν, να 
προλάβετε να κάνετε την τροποποιητική εµπρόθεσµα. 
∆ηλαδή, αν σας κάνω τη δήλωση σήµερα, πάρετε τα δι-
καιολογητικά και τα πάτε στο ΚΕΠΠΥΕΛ στις 25 Ιουλίου 
(µία ηµέρα πριν από τη λήξη των φορολογικών δηλώσε-
ων), η ενηµέρωση των στοιχείων σας θα εµφανιστούν 
στο σύστηµα κάποιες µέρες µετά. Όταν θα έρθετε να 
κάνουµε την τροποποιητική για να µειώσουµε το φόρο, 
θα έχει λήξει η προ-
θεσµία για την 
υποβολή και 
θα προκύψει 
πρόστιµο 100 
ευρώ για την 
εκπρόθεσµη 
πλέον τροπο-
ποιητική δή-
λωση. 

Εκπρόθεσµα
Αν λήξει η προθεσµία για 
την υποβολή θα προκύ-
ψει πρόστιµο 100 ευρώ 
για την τροποποιητική

Λογιστής
Πρέπει να σηµειωθεί πως 
χωρίς τη βεβαίωση δεν 
µπορεί ο λογιστής να 

κάνει την τροποποιητική

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)

«ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ»
Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος 

είναι συνδεδεµένη. Στη 
φορολόγηση του 2017, 

συµπεριλαµβάνονται και οι 
επιδοτήσεις που αφορούν το 
2017 και πληρώθηκαν εντός 
του 2018. Αυτό λέει ο νόµος. 

Προθεσµία υποβολής 
φορολογικών δηλώσεων

Η προθεσµία υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων παρατάθηκε για τις 26 Ιουλίου 2018. 
Φροντίστε για την έγκαιρη τακτοποίηση σας. Για 
σας η προθεσµία είναι µέχρι τις 20/7. Τις 
υπόλοιπες 6 ηµέρες τις θέλω για τον εαυτό µου, 
προκειµένου να ελέγξω ως γραφείο, αν ξέχασα 
κάτι ή όχι. Γι’ αυτό, η µαγική ερώτηση είναι «πότε 
να έρθω για τη δήλωση;» και όχι «πότε λήγουν οι 
δηλώσεις;».
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Με την κλίμακα μισθωτών

Δεν βεβαιώνεται 
προκαταβολή
φόρου σε διακοπή

 Δεν υφίσταται εισόδημα το έτος υποβολής 
  Παράταση ως 26 Ιουλίου για τις δηλώσεις 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Στους αγρότες που έχουν προχωρήσει 
σε διακοπή εργασιών µέχρι την υποβο-
λή της δήλωσης (αρχικής ή τροποποι-
ητικής), δεν βεβαιώνεται προκαταβολή 
φόρου, καθόσον δεν υφίσταται εισόδη-
µα στο διανυόµενο αυτό έτος (έτος υ-
ποβολής της δήλωσης). Αυτό ξεκαθα-
ρίζει το τελευταίο φορολογικό εγχειρί-
διο που δηµοσίευσε η Ανεξάρτητη Αρ-
χή ∆ηµοσίων Εσόδων προς ενηµέρω-
ση των φορολογουµένων και αφορά 
και τους αγρότες. Με άλλα λόγια, όταν 
ο φορολογούµενος προβεί σε διακο-
πή εργασιών ατοµικής αγροτικής δρα-
στηριότητας κατά το φορολογικό έτος 
2017 και συνεχίσει την επιχειρηµατική 
του δραστηριότητα ως αγρότης ειδικού 
καθεστώτος, δεν βεβαιώνεται προκατα-
βολή, αλλά µόνο για το εισόδηµα της 
επιχειρηµατικής του δραστηριότητας.

Ωστόσο σύµφωνα µε όσα τονίζονται 
όταν το φυσικό πρόσωπο προβαίνει σε 
διακοπή των εργασιών της επιχειρηµα-
τικής του δραστηριότητας (συµπεριλαµ-
βανοµένης και της αγροτικής) εντός του 
φορολογικού έτους 2017, αλλά στο ίδιο 
φορολογικό έτος αποκτά και άλλα εισο-
δήµατα από επιχειρηµατική δραστηριό-

τητα για τα οποία δεν απαιτείται έναρξη 
και συνεπώς και διακοπή εργασιών (π.χ. 
εισόδηµα από τεκµήρια, εισοδήµατα µε 
τίτλους κτήσης, εισοδήµατα αλλοδαπής 
προέλευσης) για τα εισοδήµατα αυτά βε-
βαιώνεται προκαταβολή φόρου (ΠΟΛ. 
1068/2018 Απόφαση ΑΑ∆Ε).

Να σηµειωθεί ότι τα κέρδη από ατο-
µική αγροτική δραστηριότητα φορολο-
γούνται αυτοτελώς µε την κλίµακα των 
µισθωτών (µε συντελεστή από 22% ως 
45%). Όσον αφορά την προκαταβολή, 
που πρέπει να πληρώσουν οι αγρότες, 
σύµφωνα µε την ΑΑ∆Ε, «βεβαιώνεται πο-
σό ίσο µε το 100% του φόρου που προκύ-
πτει µόνο από επιχειρηµατική δραστηρι-
ότητα του διανυόµενου φορολογικού έ-
τους (2017), αφαιρουµένων παρακρατη-
θέντων και προκαταβληθέντων φόρων».

Φορολογητέο εισόδηµα, πέραν της ε-
πιχειρηµατικής δραστηριότητας (π.χ. οι 
φόροι των εισοδηµάτων από µισθωτή 
εργασία και συντάξεις, κεφάλαιο, κλπ.), 
δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολο-
γισµό της προκαταβολής. Στη βεβαίω-
ση προκαταβολής λαµβάνεται υπόψη 
και το ποσό του φόρου που προκύπτει 
λόγω τεκµαρτού προσδιορισµού του ει-
σοδήµατος (αριθ.ΠΟΛ. 1067/2015)».

Μετατίθενται ένα µήνα, λόγω Ε3 
Παρατείνεται µέχρι τις 26 Ιουλίου 

η προθεσµία υποβολής των φορολο-
γικών δηλώσεων που έληγε στις 30 Ι-
ουνίου, µε σχετική απόφαση της υφυ-
πουργού Οικονοµικών Κατερίνας Πα-
πανάτσιου, στην οποία δεν προβλέπε-
ται καµία αλλαγή στις δόσεις καταβο-
λής του φόρου εισοδήµατος από τα φυ-
σικά πρόσωπα. Συγκεκριµένα:

 Η προθεσµία υποβολής των δη-
λώσεων φορολογίας εισοδήµατος του 
φορολογικού έτους 2017 των φυσι-
κών προσώπων παρατείνεται µέχρι 
την 26η Ιουλίου 2018.

  Η προθεσµία υποβολής των δη-
λώσεων φορολογίας εισοδήµατος των 
νοµικών προσώπων και νοµικών οντο-
τήτων, που δεν έχουν υποβληθεί µέ-
χρι τη δηµοσίευση της υπουργικής α-
πόφασης και των οποίων η προθεσµία 
υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται 
επίσης µέχρι την 26η Ιουλίου 2018.

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ
εισροών στους αγρότες
Η επιστροφή του ΦΠΑ των εισροών στους αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος πραγµατοποιείται µε την υποβολή 
Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο. Η αίτηση αυτή 
υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας από την 1η 
Μαρτίου µέχρι  την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, σύµφωνα 
µε την Ανεξάρτητη  Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων. Επιπλέον, 
αποσαφηνίζεται ότι µε  την αίτηση αυτή συνυποβάλλονται 
τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης 
των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των 
αγροτικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων θα γίνει η 
επιστροφή του φόρου. Πρόκειται, κυρίως, για τα νόµιµα 
φορολογικά στοιχεία. Σύµφωνα µε εγχειρίδιο της ΑΑ∆Ε, 
βάση επί της οποίας υπολογίζεται η επιστροφή, µε τον 
κατ’ αποκοπή συντελεστή (6%), αποτελεί το συνολικό 
ποσό που προέρχεται από παράδοση αγροτικών 
προϊόντων από δική τους αγροτική εκµετάλλευση ή 
παροχή αγροτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο  της 
αγροτικής τους εκµετάλλευσης, που πραγµατοποιούν 
προς άλλο υποκείµενο στον φόρο, εκτός των αγροτών 
του ειδικού καθεστώτος, καθώς και από απόσυρση 
αγροτικών προϊόντων.

Χωρίς βιβλία 
παραγωγοί
λαϊκών που 
εξαιρούνται 
του ΦΠΑ
∆εν υποχρεούνται να 
ενηµερώνουν βιβλία οι 
παραγωγοί λαϊκών αγορών που 
απαλλάσσονται από ΦΠΑ, λόγω 
ύψους ακαθάριστων εσόδων, 
ξεκαθαρίζει  το νέο φορολογικό 
εγχειρίδιο της ΑΑ∆Ε. Ειδικότερα, 
το έγγραφο τονίζει ότι: «οι 
αγρότες που πωλούν αγαθά 
σε λαϊκές αγορές εκδίδουν 
υποχρεωτικά αποδείξεις µε τη 
χρήση Φ.Η.Μ. (Έντυπο ∆ήλωσης 
Έναρξης - Μεταβολής-Παύσης 
λειτουργίας) όπως ορίζει η υπ’ 
αριθ. ΠΟΛ. 1002/2014 απόφαση 
της Γενικής Γραµµατέως 
∆ηµοσίων Εσόδων, εκτός 
από την περίπτωση που τυχόν 
απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, 
λόγω ύψους ακαθάριστων 
εσόδων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 39 του 
νόµου 2859/2000, οπότε 
απαλλάσσονται από την 
ενηµέρωση των βιβλίων τους 
και από τη χρήση Φ.Η.Μ».
Επιπλέον, απαντώντας σε 
ερωτήµατα ενδιαφεροµένων 
σχετικά µε το αν οι αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, 
υποχρεούνται στην έκδοση 
παραστατικού διακίνησης, όταν 
διακινούν αγροτικά προϊόντα; η 
ΑΑ∆Ε απαντά: «Οι αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, 
δεδοµένου ότι δεν υπόκεινται 
στις ρυθµίσεις του νόµου 
4308/2014, δεν υποχρεούνται 
στην παρακολούθηση (διακίνηση, 
παράδοση, αποστολή) των 
αποθεµάτων τους (περ. 5.8.4ζ΄ 
της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Κεφαλαίου 2 της αριθ. 
ΠΟΛ.1003/2014 - Α∆Α: 
7ΝΑΩΗ-96Σ εγκυκλίου της 
Γενικής Γραµµατέως 
∆ηµοσίων Εσόδων)».

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
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Γραφικό, αγροτικό χωριό 5.000 µόνι-
µων κατοίκων, 7 χιλιόµετρα βόρεια της 
Λάρισας και 10 από τον Τύρναβο, πή-
ρε το όνοµά του σύµφωνα µε τη µυθο-
λογία από την κόρη του Ενιπέα και της 
Τηρούς, τη νύµφη Φάλαννα που ζού-
σε εκεί και λούζονταν στον ποταµό Πη-
νειό. Εκεί, σε µια στροφή στην οικογε-
νειακή παράδοση, φυτεύτηκαν αµπέ-
λια σε παλιούς αµπελώνες και στήθηκε 
το οινοποιείο της οικογένειας Αλατά, 

µε τον ιδιοκτήτη του ∆ηµήτρη να δη-
λώνει πιστός στη βιολογική καλλιέρ-
γεια κι ένθερµος οπαδός της νέας τε-
χνολογίας και της γεωργίας ακριβείας.      

«Από πάππου προς πάππου είχαµε 
αµπέλια, αλλά στη Φαλάννη λόγω του 
πολυτεµαχισµού του κλήρου ξεπατώ-
θηκαν στον αναδασµό του ’80 και συ-
γκεντρώθηκαν εκ νέου σε ένα. Οι παι-
δικές µου µνήµες πλέκονταν µε τις κλη-
µατσίδες, τα τσαµπιά στα κοφίνια και 
τον τρύγο που έµοιαζε µε γιορτή» περι-
γράφει ο ίδιος και εξηγεί: «Για χρόνια 
σκεφτόµουν να αλλάξω µορφή καλλι-
εργειών, να ξεφύγω από την εξάρτη-
ση των επιδοτήσεων και να πάω σε ένα 
προϊόν που µεταποιείται. Το έναυσµα 
δόθηκε όταν το 1999 έγινα δήµαρχος 
του ∆ήµου Γιάννουλης και ξεκίνησα 

τις επισκέψεις µου στο αδελφοποιη-
µένο προ δεκαετίας µε τον∆ήµο µου 
χωριό, την Πιετραλούγκα στην Ού-
µπρια της Κεντρικής Ιταλίας. Εκεί ξε-
ναγήθηκα σε ονειρεµένους αµπελώ-
νες και οινοποιεία- πρότυπα και ανα-
ρωτήθηκα γιατί εµείς, που έχουµε πα-
ράδοση αιώνων, αρχαίους µύθους, θε-
ούς, φηµισµένους δρόµους του κρα-
σιού και τον ιδανικό ελληνικό ήλιο, 
δεν διαχειριζόµαστε έτσι αυτό το εκλε-
πτυσµένο προϊόν. Τότε άρχισα µε την 
οικογένειά µου στοχευµένες επισκέ-
ψεις σε Ιταλία, Γαλλία και αποφάσι-
σα να πάω στο οινοποιήσιµο σταφύλι 
που είχε τα δύο ζητούµενά µου, µετα-
ποίηση και ήταν άλλης κουλτούρας». 

Ο αγώνας του µε τη γραφειοκρατία 
ξεκίνησε το 1999 µε τις αιτήσεις φύ-

τευσης στη ∆ΑΟΚ Λάρισας, τις οποίες 
τελικά έλαβε το 2004, οπότε κι έγινε η 
πρώτη φύτευση στην τοποθεσία Αµµού-
δες, το 2008 στα Παλιάµπελα και εκεί το 
2015 έκανε τον πειραµατικό αγρό. «Στα 
συνολικά 85 στρέµµατα σήµερα καλλι-

εργούνται το Malvasia από τη Μονεµ-
βασιά, το Ασύρτικο της Σαντορίνης και 
η Μαλαγουζιά (ελληνικές λευκές ποι-
κιλίες), στις διεθνείς η γαλλική λευκή 
Chardonnay, η Vionier και οι ερυθρές 
Syrah, Merlot και Cabernet Sauvignon, 
η ιταλική λευκή Vermentino και η ερυ-
θρή Sangiovese και σε πειραµατικό στά-
διο η ερυθρή ποικιλία Sangrantino», ό-
πως εξηγεί. Οι αµπελώνες είναι ενταγ-
µένοι σε πρόγραµµα βιολογικής γεωρ-
γίας εδώ και τρία χρόνια.

Παράλληλα µε τη φύτευση ξεκίνη-
σαν οι πειραµατικές οινοποιήσεις και 

Με ιδέες από Ούμπρια 
παράδοση Φαλάννης 
τα αμπέλια του Αλατά
Πιστός στη βιολογική παραγωγή και οπαδός νέας τεχνολογίας 

Τέλη Αυγούστου 
Ο τρύγος ξεκινάει αµέσως 

µετά τον ∆εκαπενταύγουστο 
µε πρώτες τη Μαλαγουζιά 

και τη Chardonnay

Ο ∆ηµήτρης Αλατάς ξεχωρίζει το πειραµατικό αµπέλι του, που 
«ωριµάζει» µία 10ετία τώρα και στο τέλος του φετινού τρύγου, θα 
καταθέσει φάκελο στο αρµόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στα άσχηµα του επαγγέλµατος, ο ίδιος βάζει τις δύσκολές συνθήκες 
στο χωράφι, το δυσοίωνο οικονοµικό περιβάλλον που δεν επιτρέπει 
επενδύσεις, την υψηλή φορολογία και το αυξηµένο κόστος παραγωγής.

Εκτός από 
τα κλασικά 
γεωργικά 
µηχανήµατα, 
ο κ. Αλατάς 
επέλεξε να 
αγοράσει 
νέας γενιάς 
ψεκαστικά, 
καταστροφέα 
στελεχοκόπτη 
των χόρτων 
στο κενό και 
των χόρτων 
στα πρέµνα, 
προκλαδευτι-
κό, κουρευτικό 
της κόµης, 
αποφυλλωτή 
για το ξεφύλ-
λισµα κ.α.
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το 2007 ιδρύθηκε το οινοποιείο Αλατά 
µε πιστοποίηση ISO 22000. Πρόκειται 
για ένα οινοποιείο 150τµ, εξοπλισµέ-
νο µε σύγχρονα µηχανήµατα οινοποί-
ησης και εµφιάλωσης και δυνατότητα 
παραγωγής 70.000 φιαλών ετησίως. 

Εκτός από τα κλασικά γεωργικά µη-
χανήµατα, ο κ. Αλατάς επέλεξε να α-
γοράσει νέας γενιάς ψεκαστικά, κα-
ταστροφέα στελεχοκόπτη των χόρ-
των στο κενό και των χόρτων στα πρέ-
µνα, προκλαδευτικό, κουρευτικό της 
κόµης, αποφυλλωτή για το ξεφύλλι-

σµα κ.α., ενώ επενδύει συνεχώς σε 
τελευταίας τεχνολογίας µηχανήµα-
τα, καθώς η πείρα του λέει ότι µόνο 
µε τη γεωργία ακριβείας θα µειώσει 
τα ακριβά εργατικά χέρια και κατά συ-
νέπεια το βαρύ κόστος παραγωγής. 

Όταν καταπιάνεσαι με κάτι 
να το κάνεις τέλειο, αλλιώς 
μην το κάνεις καθόλου

Όχι ακόµα στον ΣΜΟΕ
∆εν είναι ακόµα µέλος 

του ΣΜΟΕ, αλλά πιστεύει 
ότι καλύπτει την απουσία 

αντιπροσώπευσης των µικρών

Όραµα του ∆ηµήτρη Αλατά είναι η 
δηµιουργία ποιοτικών Θεσσαλικών 
κρασιών και η ανάδειξη των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών που προσφέ-
ρει στα προϊόντα η θεσσαλική γη. «Ε-
µείς που επενδύουµε στην ποιότητα, 
έχουµε ως αρχή ή καταπιάνεσαι µε κά-
τι και το κάνεις τέλειο ή δεν το κάνεις 
καθόλου», λέει ο ίδιος, τονίζοντας ότι 
«µεσοβέζικες λύσεις δεν υπάρχουν, 
αφού για να κάνεις καλό κρασί πρέ-
πει να έχεις καλό σταφύλι. Αν και η 
εµπειρία µου στα χρόνια της κρίσης, 
µου δείχνει ότι προτιµούνται τα φθηνά 
και όχι τα ποιοτικά προϊόντα».   

Στα καλά του επαγγέλµατος, σύµ-
φωνα µε τον κ. Αλατά, συγκαταλέγο-
νται η ενασχόληση µε τη φύση, η πιο 
εκλεπτυσµένη κουλτούρα και η µυστα-
γωγία στη δηµιουργία του κρασιού, 
η διαρκής απόκτηση γνώσεων πάνω 
στον τοµέα, οι δοκιµές και πειραµα-
τισµοί για νέα κρασιά, η χαρά και ι-
κανοποίηση όταν το προϊόν σου ανα-
γνωρίζεται και ευχαριστεί το κατανα-
λωτικό κοινό αλλά και τους ειδικούς, 
η συναναστροφή µε τους ανθρώπους 
του κλάδου και η ανταλλαγή γνώσεων 
και απόψεων, καθώς και οι γνωριµί-
ες µε ανθρώπους από όλο τον κόσµο 
µέσω εκθέσεων και γευσιγνωσιών. 

Στα άσχηµα, ο ίδιος βάζει τις δύ-
σκολες συνθήκες στο χωράφι, την ε-
ξάρτηση από τον καιρό, το δυσοίωνο 
οικονοµικό περιβάλλον που δεν επι-
τρέπει επενδύσεις, την υψηλή φορο-
λογία και το αυξηµένο κόστος παρα-
γωγής, τον τεράστιο ανταγωνισµό και 

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τον 
αθέµιτο ανταγωνισµό µε την εισροή 
αµφιβόλου ποιότητας σταφυλιών α-
πό τρίτες χώρες και τον περιορισµό 
στην φύτευση νέων αµπελώνων λό-
γω των κανονισµών της ΕΕ. 

«Η πολιτεία πρέπει να δώσει έµ-
φαση στην προώθηση των εγχώρι-
ων προϊόντων γιατί η φήµη του ελ-
ληνικού κρασιού έχει εξαπλωθεί σε 
όλο τον κόσµο. Να το απαλλάξει α-

πό τον φόρο και ανάλογα την περι-
οχή να δώσει κίνητρα σε ξενοδοχεία 
και σηµεία εστίασης και πώλησης να 
χρησιµοποιούν και να προωθούν µό-
νο ελληνικά προϊόντα», αναφέρει ο 
παραγωγός, καταγράφοντας στους 
στόχους του, τη σταθεροποίηση της 
ποιότητας και της εικόνας των κρα-
σιών του, τη συνεχή συµµετοχή του 
σε εκθέσεις και την ιδιαίτερη βαρύ-
τητα στις εξαγωγές».  

Τα επόµενα βήµατα της επιχείρη-
σης οδηγούν στην αύξηση των καλλι-
εργούµενων εκτάσεων, την επέκταση 
του οινοποιείου, τη µεγαλύτερη µη-
χανοποίηση καλλιέργειας και οινο-
ποίησης, την αύξηση της αναγνωσι-
µότητας του brand σε εθνικό επίπεδο 
και µία σταθερή ροή στις εξαγωγές.

Πρόσφατα δηµιουργήθηκε ο ΣΜΟΕ 
και αν και δεν είναι µέλος του, τουλά-
χιστον όχι ακόµα, ο κ. Αλατάς αναγνω-
ρίζει ότι καλύπτει την απουσία επίση-
µης αντιπροσώπευσης Μικρών Οινο-
ποιητικών Επιχειρήσεων, οι οποίες α-
ποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελλη-
νικής οινοποιίας. «Πιστεύω ότι θα βο-
ηθήσει όλους τους οινοποιούς που έ-
χουν ίδιους στόχους, να αντιµετωπί-
σουν από κοινού τις προκλήσεις των 
αγορών, να δηµιουργήσουν µέσα στο 
ανταγωνιστικό οικονοµικό και τεχνι-
κό περιβάλλον, όπως αυτό εξελίσσε-
ται και την περαιτέρω εξάπλωση του 
ελληνικού κρασιού και του αµπελώ-
να του, µε κριτήριο την ανάδειξη των 
ελληνικών terroir, ποικιλιών και κρα-
σιών», καταλήγει ο ίδιος.

Οικογένεια
Ο γιός του, Φώτης, µε 

σπουδές στα Οικονοµικά 
έχει την οικονοµική δια-
χείριση του οινοποιείου

«Η πολιτεία πρέπει να δώσει έµφαση στην προώθηση των εγχώριων 
προϊόντων γιατί η φήµη του ελληνικού κρασιού έχει εξαπλωθεί σε 
όλο τον κόσµο», λέει στην Αgrenda ο παραγωγός και οινοποιός.

Το 2007 ιδρύθηκε το οινοποιείο Αλατά µε πιστοποίηση ISO 22000, 
έκτασης 150τµ, εξοπλισµένο µε σύγχρονα µηχανήµατα οινοποίησης 
και εµφιάλωσης και δυνατότητα παραγωγής 70.000 φιαλών ετησίως. 

Έξοχος Λευκός Vermentino.
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Με 22 μέλη ο Σύνδεσμος 
Παραγωγών Βιοαερίου

 Μετά από μαραθώνιο προπαρασκευής 18 μήνες απέκτησε νομική οντότητα
 Οι συνδεδεμένες μονάδες έχουν εγκατεστημένη ισχύ περίπου 18 MW

ΤΟΥ  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
  liamis@agronews.gr

Η πολυνοµία, οι αιφνίδιες αλλαγές των δεδοµένων 
στη λειτουργία της αγοράς, αλλά και η άγνοια, σε 
µεγάλο βαθµό, των τοπικών κοινωνιών για τί ση-
µαίνει ηλεκτροπαραγωγή από βιοαέριο, είναι ο-
ρισµένα από τα ζητήµατα που θα κληθεί να αντι-
µετωπίσει και να αναζητήσει λύσεις στα κέντρα 
αποφάσεων, ο νεοσύστατος φορέας εκπροσώπης 
του κλάδου των παραγωγών βιοαερίου. 

Έπειτα από έναν «µαραθώνιο» προπαρασκευ-
ής, που διήρκεσε 18 µήνες από τη στιγµή της εκ-
κίνησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών για 
την ίδρυσή του, ο «Ελληνικός Σύνδεσµος Παρα-
γωγών Βιοαερίου» (ΕΣΠαΒ), εδώ και περίπου έ-
να µήνα απέκτησε «φωνή» και νοµική οντότητα.

Ως ιδρυτικά µέλη είναι 22 φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα από ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία 
λειτουργούν συνδεδεµένες µονάδες για την πα-
ραγωγή ηλεκτρισµού από βιοαέριο, µε συνολική 
εγκατεστηµένη ισχύ της τάξης των περίπου 18 MW.

Την πρώτη διοίκηση του φορέα, όπως προέκυψε 
µετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, θα την α-
παρτίζουν ο Κώστας Αλεξανδρίδης από την Άβατο 
Βιοαέριο Ξάνθη, ο Σπύρος Τζιάκας, από τη Βιοαέ-
ριο Λαγκαδά, ο Γιάννας Τετόρος, από τη Βιογκάζ 
Πελοποννήσου ΑΕ, ο Κώστας Χήτας από τη Φάρ-
µα Χήτας ΑΕ, ο Αθανάσιος ∆ανιάς από τη Βορειο-
ελλαδική Αειφορία ΑΕ, ο Βασίλειος ∆ιαµάντης α-
πό την Απ. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ και η Βασιλι-
κή Κεµάλµα από τη Βιοδέλτα Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. 

«Ο στόχος µας είναι να συµµετέχουµε ενεργά 
στα κέντρα αποφάσεων και να προσπαθήσουµε 
να δώσουµε λύσεις στα πολλά προβλήµατα που 
ταλανίζουν το χώρο, ιδίως όσον αφορά την εξα-
σφάλιση αδειοδότησης και ση λειτουργία των µο-
νάδων», επεσήµανε στην Agrenda το µέλος της δι-
οίκησης του Συνδέσµου Σπύρος Τζιάκας, προσθέ-
τοντας πως σύντοµα ο κύκλος των µελών του Συν-
δέσµου θα διευρυνθεί, κάτι που έχουν αιτηθεί ή-
δη κάποιες από τις πολλές µονάδες που βρίσκο-
νται υπό κατασκευή σε όλη την επικράτεια κι οσο-
νούπω θα συνδεθούν και µε το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ο πρώτος µύλος στην Ελλάδα µε πιστοποίηση δια-
χείρισης ενέργειας γίνεται ο µύλος της Barilla Hellas 
στο Βόλο που έχει µέγιστη ετήσια δυναµικότητα ά-
λεσης 80.000 τόνων σίτου. Το πλαίσιο της πιστο-
ποίησης θεσπίζει τη βέλτιστη πρακτική διαχείρι-
σης ενέργειας και αναµένεται να  αποδώσει εξοι-
κονόµηση περισσότερων από 1.000ΜWh το χρόνο.

Το διεθνές αυτό πρότυπο που αναβαθµίζει τη λει-
τουργία του µύλου και τον κατατάσσει στους πλέ-
ον προηγµένους ενεργειακά µύλους παγκοσµίως, 
είναι αποτέλεσµα µιας συστηµατικής προσπάθειας 
που ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώθηκε το 2018, 
αλλά και επενδύσεων πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία πιστοποίησης αφορούσε µεταξύ άλ-

λων λεπτοµερή ενεργειακή επιθεώρηση, καταγρα-
φή και έλεγχο πεδίων βελτίωσης, ενώ η επένδυση 
περιλαµβάνει εγκατάσταση µηχανηµάτων νέας τε-
χνολογίας µε χρήση ενεργειακά αποδοτικών ηλε-
κτροκινητήρων, προηγµένα συστήµατα κλιµατισµού, 
φωτισµού και χρήσης συµπιεσµένου αέρα καθώς 
και τοποθέτηση συστήµατος παρακολούθησης κα-
τανάλωσης ενέργειας (Energy Monitoring System).

Ο διευθυντής του µύλου Τάσος Κοτζιάς δήλω-
σε επ’ αυτού ότι «ο µύλος στο Βόλο έχει ήδη κα-
ταγράψει αξιόλογες επιδόσεις προς αυτή την κα-
τεύθυνση, καθώς από το 2012 η κατανάλωση η-
λεκτρικής ενέργειας έχει µειωθεί κατά 20% και η 
κατανάλωση νερού κατά 62%».

Με πιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας
ο μύλος της Barilla Hellas στη Μαγνησία   

Ενδιαφέρον από την Kraft
Heinz για Campbell Soup 

Η Kraft Heinz ενδιαφέρεται για την 
εξαγορά της Campbell και πιστεύει πως η 

διοίκηση της εταιρείας παρασκευής σαλτσών θα 
ξεκινήσει σύντοµα τη διαδικασία πώλησης. Αυτό 
αναφέρει σε δηµοσίευµά της η εφηµερίδα New 
York Post, που επικαλείται πηγή κοντά στην 
εταιρεία. Καµία από τις εµπλεκόµενες πλευρές 
δεν σχολίασε την αναφορά, ενώ αναφέρεται πως 
άλλη µια εταιρεία τροφίµων των ΗΠΑ, η General 
Mills, ενδέχεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η Χαλβατζής Μακεδονική 
µε σπόρους από Syngenta
Στενότερα συνεργάζεται πλέον µε τη διεθνή 
εταιρεία παραγωγής σπόρων κηπευτικών 
Syngenta η Μακεδονική Χαλβατζής ΑΒΕΕ, µε 
γνώµονα τη συνεχή βελτίωση των λαχανικών 
στον ατµό Αγρόκηπος Χαλβατζή. Σηµειωτέον ότι 
η πρωτοποριακή αυτή ιδέα, που «παντρεύει» το 
φρέσκο µε το κατεψυγµένο, έχει βρει συνεργάτες 
καλλιεργητές, µε τους οποίους κάνει συµβολαιακή. 

Η Heineken απέκτησε µερίδιο 
µειοψηφίας στην Beavertown
Μερίδιο στη βρετανική ζυθοποιία Beaverton 
έναντι 40 εκατ. βρετανικών λιρών απέκτησε η 
Ηeineken, µε τον εκπρόσωπο της πρώτης να µη 
δίνει πληροφορίες για το ποσοστό που αγόρασε ο 
ολλανδικός κολοσσός. Πρόσθεσε ωστόσο πως 
είναι «ποσοστό µειοψηφίας, οπότε διατηρούµε τον 
πλήρη έλεγχο και την ελευθερία να κάνουµε αυτό 
που θέλουµε», µεταδίδουν οι Financial Times.

Ο Σπύρος Τζιάκας, 
από τη «Βιοαέριο 
Λαγκαδά». 

Από το 2012 η 
κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας στο µύλο 
του Βόλου έχει µειωθεί 

κατά 20% και η 
κατανάλωση νερού κατά 

62%, σύµφωνα µε όσα 
καταγράφει ο διευθυντής 
του µύλου Τάσος Κοτζιάς.

ΝΕΑ
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Μύλο στη
Βουλγαρία 
αγόρασε η 
Λούλης
Την αγορά βιοµηχανικής 
µονάδας, ενός µύλου, στη 
βορειοανατολική 
Βουλγαρία (General 
Toshevo), µέσω της 
θυγατρικής της Loulis 
Mel- Bulgaria Ead 
ανακοίνωσε η εταιρεία 
Μύλοι Λούλη.
Σύµφωνα µε τον όµιλο, ο 
µύλος βρίσκεται στην 
εύφορη περιοχή του 
Dobrich, όπου παράγονται 
τα καλύτερα βουλγάρικα 
σιτηρά, σε απόσταση µόλις 
13 χιλιοµέτρων από τα 
σύνορα µε τη Ρουµανία, 
είναι κατασκευής του 
2015, αλεστικής 
δυναµικότητας 100 τόνων 
το 24ωρο µε 
αποθηκευτική δυνατότητα 
4.500 τόνων σταριού και 
βρίσκεται σε οικόπεδο 
21.000 τ.µ. Η αγορά 
πραγµατοποιήθηκε έναντι 
ποσού 2,25 εκατ. ευρώ 
και χρηµατοδοτήθηκε από 
ίδια διαθέσιµα.
Η εταιρεία µετά από 10 
έτη, επιστρέφει στην 
αγορά των Βαλκανίων µε 
παραγωγική µονάδα, της 
οποίας σκοπός είναι να 
εξυπηρετήσει τις αγορές 
της Βουλγαρίας και 
Ρουµανίας. Οι αγορές 
αυτές είναι δυναµικά 
αναπτυσσόµενες µε 
αυξανόµενες απαιτήσεις 
για ποιοτικά άλευρα, τις 
οποίες η εταιρεία 
σκοπεύει να καλύψει.
Στόχος της εταιρείας να 
συνεχίσει να κατακτά 
διεθνείς αγορές τόσο 
µέσω εξαγωγών, όσο και 
µέσω επενδύσεων,  
αναφέρεται στην 
ανακοίνωση.

Τη συνεργασία της µε τον ιταλικό 
κολοσσό παραγωγής προϊόντων 
θρέψης ILSA εγκαινίασε την Πέµπτη 
η Ευρωφάρµ. Στελέχη της ιταλικής 
εταιρείας βρέθηκαν στις κεντρικές 
εγκαταστάσεις του οµίλου στην Α-
λεξάνδρεια Ηµαθίας, όπου οριστι-
κοποιήθηκαν οι τελευταίες λεπτο-
µέρειες για τα καινοτόµα προϊόντα 
που θα διατεθούν στην ελληνική α-
γορά µέσω της Ευρωφάρµ.

Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε 
εκτενής ενηµέρωση τεχνικού χαρα-
κτήρα στο επιστηµονικό δυναµικό 
του Οµίλου σχετικά µε το πρώτο προ-
ϊόν που θα κυκλοφορήσει το αµέ-

σως επόµενο διάστηµα. Πρόκειται 
για το ILSA-Con, έναν βιοδιεγέρτη 
για την ανάπτυξη των φυτών, το ο-
ποίο θεωρείται ιδανικό για τα εξής:

  Ελιά,
  Αµπέλι (επιτραπέζιο και οινο-

ποιήσιµο),
  Ακτινίδιο, πυρηνόκαρπα,
  Μηλοειδή,
  Εσπεριδοειδή,
  Φράουλα,
  Κηπευτικά (ντοµάτα, µελιτζά-

να, πιπεριά κ.ά.),
  Βιοµηχανική ντοµάτα,
  Φυλλώδεις σαλάτες και
  Πεπόνι και καρπούζι.

Το πρώτο βιο-παραγόµενο, σε πο-
σοστό 30%, µπουκάλι χυµών στην 
Ελλάδα ετοιµάζεται να λανσάρει ε-
ντός του προσεχούς τριµήνου η γα-
λακτοβιοµηχανία Όλυµπος. Αυτό α-
νακοίνωσε σε πρόσφατη εκδήλωση 
ο διευθυντής του εργοστασίου της 
Λάρισας Μιχάλης Κανταρτζής. «Πρό-
κειται για µία καινοτοµία µε έντονο 
οικολογικό αποτύπωµα, η οποία έρ-
χεται από το µέλλον. Είναι µία φιά-
λη που θα χρησιµοποιηθεί αρχικά 
στους χυµούς, η οποία αποτελείται, 
σε ποσοστό 30%, από βιοµάζα φυ-
τικών υλών και αποτελεί µια ελπι-
δοφόρα επιστηµονική εξέλιξη στη 
µάχη για την προστασία του περι-
βάλλοντος», όπως σχολίασε ο ίδιος. 

Οι κινήσεις αυτές «ακουµπούν» 
στην περιβαλλοντική πολιτική της 
Όλυµπος και του οµίλου Ελληνικά 
Γαλακτοκοµεία Α.Ε., όπου η θεσσαλι-
κή επιχείρηση πρωτοπορεί µε επεν-
δύσεις 10 εκατ. ευρώ στη διαχείριση 
υγρών αποβλήτων και τυρόγαλου.

Νέα συνεργασία Ευρωφάρμ 
με την ιταλική ILSA

Πρώτο βιο-
παραγόμενο
μπουκάλι 
Όλυμπος 

Φόβους για το παγκόσµιο εµπόριο εκφράζει η Cargill  
Η κατάσταση συνολικά στο παγκόσµιο εµπόριο ανησυχεί το τελευταίο 
διάστηµα µια από τις µεγαλύτερες εταιρίες αγροτικών προϊόντων στον 
κόσµο, την Cargill, η οποία µέσω υψηλόβαθµου στελέχους της δήλωσε 
µεταξύ άλλων πως το παγκόσµιο εµπόριο έχει υποβαθµιστεί, παρεξηγηθεί 
και σε πολλές περιπτώσεις δαιµονοποιηθεί. Όπως τονίζεται, αν δεν 
υπάρξουν πιέσεις για τη διαµόρφωση ενός υπεύθυνου παγκόσµιου 
εµπορικού µοντέλου, τότε υπάρχει ο κίνδυνος οι τάσεις για αποµονωτισµό 
που εκφράζονται το τελευταίο διάστηµα, να καθιερωθούν.  

Η φιάλη που θα χρησιµοποιηθεί 
αρχικά στους χυµούς, 

αποτελείται, σε ποσοστό 30%, 
από βιοµάζα φυτικών υλών 

και αποτελεί µια ελπιδοφόρα 
επιστηµονική εξέλιξη για την 

προστασία του περιβάλλοντος.

Ιδρυτικά µέλη 
είναι 22 φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα 
µε µονάδες 
παραγωγής 
ηλεκτρισµού από 
βιοαέριο.

109,7
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στον «αέρα» βρίσκονται για µια ακόµη φο-
ρά παραγωγοί και εργαζόµενοι στην ΕΒΖ, 
καθώς η πολύπαθη ζαχαροβιοµηχανία, 
από το απόγευµα της περασµένης Τετάρ-
της, για µια ακόµη φορά τα τελευταία πε-
ρίπου δύο χρόνια, έµεινε «ακέφαλη» δι-
οικητικά, µετά την παραίτηση και του δι-
ευθύνοντος συµβούλου, Παναγιώτη Κα-
ραχάλιου. Ως αποτέλεσµα, η αγωνία έχει 
χτυπήσει κόκκινο για το τί µέλλει γενέ-
σθαι, ιδιαίτερα από τη στιγµή που τα τα-
µεία έχουν «σκουπιστεί» από ρευστό κι 
οι στρατηγικοί επενδυτές, που θα έρθουν 
να σώσουν την εταιρεία, όλο έρχονται και 
όλο παραµένουν άφαντοι.

«Τέτοιο αλαλούµ πρώτη φορά ζού-
µε στα τόσα χρόνια συνεργασίας µε τη 
βιοµηχανία. Ο ένας µετά τον άλλο πα-
ραιτούνται. Έφυγε ο Καραχάλιος, προ-
ηγουµένως το ίδιο είχε κάνει και ο Αλε-
ξάκης, ο οποίος πήγε σε άλλη εταιρεία 
και οι µόνοι που µένουµε εδώ και δεν 
ξέρουµε τί µας ξηµερώνει, είµαστε οι 
παραγωγοί», ανέφερε εµφανώς εκνευ-
ρισµένος το µέλος του Συλλόγου Τευτ-
λοπαραγωγών Κεντρικής Μακεδονίας, 
Γιάννης Σαµαράς. Όπως µας είπε ο συ-
νοµιλητής µας, τις προηγούµενες ηµέ-
ρες είχε επισκεφθεί ο ίδιος τα κεντρικά 
της ζαχαροβιοµηχανίας, προκειµένου 
να ενηµερωθεί για τις ελλείψεις που 
παρατηρούνται σε σκευάσµατα φυτο-
προστασίας (σ. σ. από τη σύµβαση που 

έχουν υπογράψει, η εταιρεία έχει την 
ευθύνη να τους προµηθεύσει τα σκευ-
άσµατα που απαιτούνται), χωρίς όµως 
να καταφέρει να βρει άκρη.

«Να τους φωτίσει ο Θεός να κάνουν 
κάτι για τους παραγωγούς και το προσω-
πικό, γιατί είµαστε σε µια κατάσταση µη-
δέν από µηδέν» ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Σαµαράς, προσθέτοντας πως «του 
τα λέγαµε του Αλεξάκη ότι τα βλέπει λά-
θος τα πράγµατα, αλλά δεν µας άκουγε. 
Εδώ χρειάζεται κάποιος πολύ πεπειρα-
µένος, για τα ζητήµατα της ζάχαρης και 
πάλι πολύ δύσκολα θα τα φέρει βόλτα, 
έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγµατα στη 
ζαχαροβιοµηχανία». Σηµειώνεται πως α-
κριβώς εξαιτίας της δυσλειστουργίας σε 
διοικητικό επίπεδο, που έφερε καθυστέ-
ρηση στην ανακοίνωση του τιµολογίου, 
αλλά και τη µετ’ εµποδίων εξόφληση των 
τεύτλων της περσινής σεζόν, στη φετινή 
καλλιεργητική περίοδο, σε όλη τη Θεσ-

σαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, σπάρ-
θηκαν µόλις περίπου 13.000 στρέµµατα.

Σε ένταση το τελευταίο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της βιοµηχανίας

Οι λεπτοµέρειες που βγήκαν στη δη-
µοσιότητα για το τίµηµα µε το οποίο γι-
νόταν η πώληση ζάχαρης προς τη Royal 
Sugar (σ.σ. 330 ευρώ η 25κιλη συσκευ-
ασία, 300 ευρώ το big pack του ενός τό-
νους και 260 ευρώ για χύµα ζάχαρη) φέ-
ρεται να αποτέλεσαν εστία έντασης στο 
τελευταίο διοικητικό συµβούλιο της ΕΒΖ. 
Τα µέλη της διοίκησης εµφανίζονται να 
µη γνώριζαν για τους όρους των συµ-
φωνιών αυτών και έβαλαν κατά του δι-
ευθύνοντος συµβούλου, ωθώντας, ου-
σιαστικά τον Παναγιώτη Καραχάλιο να 
παραιτηθεί. Ο ίδιος πάντως ο κ. Καραχά-
λιος, µε δήλωσή του απέδωσε τους λό-
γους της αποχώρησής του σε ζητήµατα 
υγείας και φόρτου εργασίας.

Στεγνή, με ένα μάτσο χάλια η ΕΒΖ, 
άφησε πίσω και τον Καραχάλιο         
Η δυσλειτουργία σε διοικητικό επίπεδο, έφερε από πέρυσι μετ’ εμποδίων εξόφληση 
των παραγωγών και τώρα αφήνει χωρίς σκευάσματα όσους έμειναν στην καλλιέργεια

Εξασφάλιση 
Θα διασφαλιστούν 
οι θέσεις εργασίας 
των εργαζοµένων 

µε διάφορα εργαλεία 
(µετατάξεις, εθε-

λουσίες έξοδοι κλπ) 
δεσµεύτηκε ο Αλ. 

Χαρίτσης 

Αναβολή
Την Τρίτη 26 Ιουνίου 
οι παραγωγοί είχαν 

αποκλείσει την 
εξαγωγή ζάχαρης 
από το εργοστάσιο 

του Πλατέος, κινητο-
ποίηση που ανέβαλαν 

προς το παρόν

Μετά τον πρόεδρο της ΕΒΖ 
την πόρτα της εξόδου είδε 
και ο διευθύνων σύµβουλος 
Παναγιώτης Καραχάλιος.

Μονόδροµος 
ο στρατηγικός
επενδυτής, λέει
ο Χαρίτσης
Μέσα στη νέα δίνη, που 
επέφερε η παραίτηση του 
Παναγιώτη Καραχάλιου, εν τω 
µεταξύ, αντιπροσωπεία των 
εργαζοµένων στην ΕΒΖ είχε 
συνάντηση την Πέµπτη 28 
Ιουνίου, µε τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, 
παρουσία των µελών της 
διοίκησης Νίκου Παπαϊωάννου 
και Κωστούλας Πάτουκα.
Οι πληροφορίες της Agrenda 
αναφέρουν ότι ο κ. Χαρίτσης 
ξεκαθάρισε πως µόνη λύση 
για να προχωρήσει στο 
µέλλον η βιοµηχανία είναι να 
εισέλθει ιδιώτης στρατηγικός 
επενδυτής και πως προς την 
κατεύθυνση αυτή θα κινήσει 
τις διαδικασίες και η 
κυβέρνηση, διότι τα περιθώρια 
έχουν στενέψει δραµατικά.
Το πλάνο για την επόµενη 
µέρα της ΕΒΖ, κατά τις 
πληροφορίες, προβλέπει ότι 
θα ακολουθηθεί διαδικασία 
µέσω του πτωχευτικού, βάσει 
της οποίας θα δηµιουργηθεί 
ένα νέο ΑΦΜ, στο οποίο το 
σχέδιο είναι να µεταφερθεί το 
ενεργητικό της βιοµηχανίας, 
ενώ το υφιστάµενο ΑΦΜ θα 
διατηρήσει το προσωπικό, τα 
χρέη και ό,τι άλλο βάρος 
κουβαλά η επιχείρηση.
Κατά τις ίδιες πηγές 
επιβεβαιώθηκε πως υπάρχει 
κατατεθειµένη µια πρόταση 
για την εξαγορά της ΕΒΖ, από 
το Innovation Brain του Lucas 
Fecker, ενώ αναµενόταν την 
Παρασκευή να ξεκαθαρίσει το 
τοπίο αν τελικά θα καταθέσει 
οικονοµική προσφορά το fund 
Kingsley, µε εκπροσώπους του 
οποίου θα είχε συνάντηση ο κ. 
Χαρίτσης, για να διερευνήσει 
τις προθέσεις τους. Εκ µέρους 
του εν λόγω fund, πάντως, 
επισηµαίνεται πως έχουν 
αποπειραθεί εδώ και ένα 
χρόνο να έρθουν σε επαφή µε 
την κυβέρνηση και κατάφεραν 
µόνο µια επικοινωνία µέσω 
e-mail µε τον υφυπουργό 
Στέργιο Πιτσιόρλα.
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

115,710

2016

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

176,777

52,78%
2017

ΑΥΞΗΣΗ



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Kατ’ επάγγελµα αγρότες έως 56 ετών µε α-
τοµικό γεωργικό εισόδηµα έως 3.000 και 
οικογενειακό µέχρι 15.000 ευρώ θα έχουν 
πρόσβαση στην ενίσχυση ύψους 14.000 ευ-
ρώ για µικρές εκµεταλλεύσεις.  

Αυτές είναι οι κύριες προϋποθέσεις έντα-
ξης για το Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γε-
ωργικών εκµεταλλεύσεων» όπως αναµορ-
φώθηκαν από τις διαχειριστικές αρχές και 
παρουσιάστηκαν από την Ελευθερία Μπα-
κάλη, της Μονάδας Προγραµµατισµού της 
ΕΥ∆ ΠΑΑ στα πλαίσια της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης των Προγραµµάτων στις 22 Ι-
ουνίου. Οι δικαιούχοι υπολογιζόνται στους 

5.000 µε τον προϋπολογισµό του Μέτρου 
να διαµορφώνεται στα 70 εκατ. ευρώ. Βα-
σική προϋπόθεση επίσης για να είναι κά-
ποιος δικαιούχος στο Μέτρο που αναµένε-
ται να προκηρυχθεί αρχές του 2019, είναι 
να βρίσκεται σε κοινότητες έως και 5.000 
κατοίκων, να έχει υποβάλει ΟΣ∆Ε το 2018 
(έτος βάσης) και να έχει σε όρους τυπικής 
απόδοσης παραγωγική δυναµικότητα ίση 
µε 5.000 έως 7.999 ευρώ. Επιπλέον, µέσα 
στην πενταετία, ο δικαιούχος θα πρέπει να 
διατηρεί τον χαρακτηριστιµό του κατ’ επάγ-
γελµα αγρότη. 

Σηµειώνεται εδώ, ότι στο Μέτρο 6.3 δεν 
µπορούνε να κάνουν αιτήσεις όσοι είναι ε-
νταγµένοι στο πρόγραµµα των Νέων Αγρο-
τών (Μέτρο 6.1). 

Η στήριξη των 14.000 ευρώ θα παρέχεται 
µε τη µορφή κατ΄ αποκοπή ποσού επιχο-
ρήγησης σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις για 
την ανάπτυξη τους κατόπιν υποβολής και 
έγκρισης σχετικού επιχειρηµατικού σχεδί-
ου. Η πρώτη δόση θα είναι ίση µε το 70% 
του ποσού (9.800 ευρώ) και θα πιστώνεται 
µε την ένταξη. Η τελευταία δόση των 4.200 
ευρώ θα εκταµιεύεται όταν ο δικαιούχος κα-
ταφέρει να αυξήσει την παραγωγική του δυ-
ναµικότητα κατά 15%, µε βάση την τυπική 
του απόδοση κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του επιχειρηµατικού του σχεδίου. Για πα-
ράδειγµα, ένας αιγοπροβατοτρόφος µε 54 
ζώα (τυπική απόδοση 5.000 ευρώ) θα πρέ-
πει µέσα στην πενταετία να αυξήσει το ζωι-
κό του κεφάλαιο κατά 9 πρόβατα. 

Πριμ 14.000 ευρώ για αγρότες 
με εισόδημα έως 3.000 ευρώ
Αναδιαμορφώθηκε με εισοδηματικά και ηλικιακά όρια ο οδηγός του Μέτρου 6.3 που 
παρουσιάστηκε στη Χαλκίδα, με την προκήρυξη να προγραμματίζεται για αρχές 2019

Με την ένταξη πρώτη 
δόση στα 9.800 ευρώ

Οι δικαιούχοι υπολογιζόνται 
στους 5.000 µε τον 

προϋπολογισµό του Μέτρου 
να διαµορφώνεται στα 70 
εκατ. ευρώ. Η πρώτη δόση 
θα είναι ίση µε το 70% του 
ποσού (9.800 ευρώ) και θα 
πιστώνεται µε την ένταξη
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Όριο ηλικίας τα 56 
για τους δικαιούχους 
και τυπική απόδοση από 
5.000 έως 8.000 ευρώ 
Επιλέξιμοι προς ενίσχυση μόνο οι κατ’ επάγγελμα αγρότες. Εκτός όσοι 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών από το 2000 και μετά

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης στα πλαίσια 
του Μέτρου 6.3 είναι φυσικά πρόσωπα 
επαγγελµατίες αγρότες που κατά την η-
µεροµηνία υποβολής της αίτησης είναι 
αρχηγοί σε υφιστάµενες γεωργικές εκ-
µεταλλεύσεις. Παρακάτω αναλύονται α-
ναλυτικά οι προϋποθέσεις-π.χ όριο ηλι-
κίας 56 ετών, εισόδηµα έως 3.000 ευ-
ρώ- για την ένταξη των υποψηφίων δι-
καιούχων όπως αυτές αποτυπώνονται 
στον οδηγό που παρουσιάστηκε κα-
τά την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης:

Προϋποθέσεις ένταξης υποψήφιων 
 Θα πρέπει να γίνει υποβολή επι-

χειρηµατικού σχεδίου για την ανάπτυ-
ξη της γεωργικής εκµετάλλευσης µε ε-
λάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη 
και µέγιστη τα 4 έτη.

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέ-
πει να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσε-
ων ως επαγγελµατίες αγρότες και κατά 
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέ-
πει να µην υπερβαίνουν τα 56 έτη κατά 
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέ-
πει να έχουν ατοµικό αγροτικό εισόδη-
µα ίσο µε 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευ-
ρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδη-
µα έως και 15.000 ευρώ.

  Η γεωργική εκµετάλλευση στην αρ-
χική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική α-
πόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση µε 
5.000 ευρώ έως 7.999 ευρώ. 

 Για το σύνολο της εν λόγω γεωργι-

κής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει υπο-
βληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣ∆Ε κατά το 
έτος αναφοράς της αίτησης ενίσχυσης α-
πό τον υποψήφιο δικαιούχο.

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να 
εµπίπτουν στον ορισµό των µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων (σύσταση Ε-
πιτροπής 2003/361/ΕΚ).

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να 
είναι µόνιµοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρ-
µογής του υποµέτρου και η γεωργική εκ-
µετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη 
περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας 
(δυνατότητα καθηµερινής πρόσβασης).

 Θα πρέπει να τηρούνται η συµβα-

τότητα µε το εθνικό και κοινοτικό θεσµι-
κό πλαίσιο και πολιτικές και η µη διπλή 
χρηµατοδότηση.

  ∆εν είναι επιλέξιµοι ως δικαιούχοι: 
νοµικά πρόσωπα, δηµόσιοι φορείς , δι-
καιούχοι υποµέτρων 6.1 και 6.2 του ΠΑΑ 
2014-2020 (νέοι γεωργοί, εκκίνηση µη 
γεωργικών δραστηριοτήτων), παλαιότεροι 
δικαιούχοι µέτρων «νέων γεωργών» του 
ΠΑΑ 2007-2013 ή 2000-2006, οµάδες ή 
οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό ε-
ταιρικό σχήµα (και νόµιµος εκπρόσωπος 
ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηµατοδο-
τούνται από άλλα µέτρα του ΠΑΑ 2014 – 
2020 για κοινό επιχειρηµατικό σχέδιο.

Είδος και ποσό στήριξης
Το ποσό ενίσχυσης θα είναι ίσο µε 

14.000 ευρώ ανά δικαιούχο. 
Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται σε 

2 δόσεις, µε την 1η δόση (έως 70% του 
συνολικού ποσού ενίσχυσης) να κατα-
βάλλεται µε την απόφαση ένταξης και 
τη 2η δόση να καταβάλλεται εντός 5 ε-
τών από την ένταξη µε την ολοκλήρω-
ση του επιχειρηµατικού σχεδίου και ει-
δικότερα µε την διατήρηση από µέρους 
του δικαιούχου της ιδιότητας του «επαγ-
γελµατία» αγρότη και των κατάλληλων 
επαγγελµατικών προσόντων µέσω κα-
τάρτισης (σε περίπτωση που ο δικαιού-
χος δεν διαθέτει αυτά) και µε την αύξη-
ση της συνολικής παραγωγικής δυναµι-
κότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης 
(σε όρους τυπικής απόδοσης) τουλάχι-
στον κατά ποσοστό ίσο µε 15% σε σχέ-
ση µε την αρχική κατάσταση.

Σε δικαιούχους µε χαµηλό ε-
τήσιο οικογενειακό εισόδηµα, 
και ιδιόκτητες εκµεταλλεύσεις 
θα δώσει προτεραιότητα το Μέ-
τρο, στα πλαίσια των κριτηρί-
ων µοριοδότησης, σύµφωνα µε 
τον αναθεωρηµένο οδηγό. Αυ-
τό που µένει τώρα είναι να α-
ποσαφηνιστεί ποιο θα είναι το 
κατώφλι εισόδου (ελάχιστα µό-
ρια) και πόσοι πόντοι θα αντι-
στοιχούν σε καθένα από τα κρι-
τήρια. Πιο συγκεκριµένα, προ-
τεραιότητα θα δοθεί στα εξής:

Αρχές σχετικά µε τον καθορισµό 
των κριτηρίων επιλογής

 στήριξη της νεανικής επιχει-
ρηµατικότητας,

 συµµετοχή σε συνεργασία ή 
συστήµατα ποιότητας ή δράσεις 
για το περιβάλλον (όπως ενδει-
κτικά συµµετοχή σε οµάδα πα-
ραγωγών, ένταξη σε προγράµ-

µατα βιολογικής ή άλλης πιστο-
ποίησης και γεωργοπεριβαλλο-
ντικά µέτρα),

 εισοδηµατικά κριτήρια (ό-
πως ενδεικτικά ενίσχυση δικαι-
ούχων µε χαµηλό ετήσιο οικογε-
νειακό εισόδηµα),

 χαρακτηριστικά περιοχών 
(όπως ενδεικτικά πληθυσµιακά 
κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά),

 χαρακτηριστικά «εισόδου» 
εκµετάλλευσης (όπως ενδεικτι-
κά ιδιοκτησία έναντι µίσθωσης),

 προσέγγιση επιχειρηµατι-
κού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότη-
τα και θετική συµβολή της µελ-
λοντικής κατάστασης σε στοχεύ-
σεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των 
Περιφερειακών Στρατηγικών 
για τον γεωργικό τοµέα π.χ. Βελ-
τίωση οικονοµικής και περιβαλ-
λοντικής βιωσιµότητας, βελτίω-
ση της πρόσβασης στην αγορά, 
επιλεγµένοι τοµείς παραγωγής).

Βαθμοί σε χαμηλά εισοδήματα 
και ιδιόκτητες εκμεταλλεύσεις

Η 5η Επιτροπή Παρακολούθησης είχε 
επίσης στόχο να προωθήσει το Μέτρο 
16, που αφορά τη «Συνεργασία».

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 6.3

ΗΛΙΚΙΑ
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ΣΕ ∆ΥΟ ∆ΟΣΕΙΣ

ΟΣ∆Ε
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µατα βιολογικής ή άλλης πιστο-
ποίησης και γεωργοπεριβαλλο-
ντικά µέτρα),

 εισοδηµατικά κριτήρια (ό-
πως ενδεικτικά ενίσχυση δικαι-
ούχων µε χαµηλό ετήσιο οικογε-
νειακό εισόδηµα),

 χαρακτηριστικά περιοχών 
(όπως ενδεικτικά πληθυσµιακά 
κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά),

 χαρακτηριστικά «εισόδου» 
εκµετάλλευσης (όπως ενδεικτι-
κά ιδιοκτησία έναντι µίσθωσης),

 προσέγγιση επιχειρηµατι-
κού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότη-
τα και θετική συµβολή της µελ-
λοντικής κατάστασης σε στοχεύ-
σεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των 
Περιφερειακών Στρατηγικών 
για τον γεωργικό τοµέα π.χ. Βελ-
τίωση οικονοµικής και περιβαλ-
λοντικής βιωσιµότητας, βελτίω-
ση της πρόσβασης στην αγορά, 
επιλεγµένοι τοµείς παραγωγής).

Θυµίζουµε πως αρχικά είχαν 
προβλεφθεί διαφορετικά κρι-
τήρια προτεραιότητας τα οποία 
και αντικαταστάθηκαν. Συγκε-
κριµένα, διαγράφηκε ως αρχή 
κριτηρίου επιλογής η συνάφεια 
επαγγελµατικών προσόντων, 
καθότι σε τόσο µικρές γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις δεν είναι 
σύνηθες να υπάρχει επαρκής 
επιπέδου κατάρτισης. 

Για τον λόγο αυτό προστίθε-
ται η υποχρεωτική κατάρτιση 
των δικαιούχων που επιλέγο-
νται µέσω του υποµέτρου Μ1.1 
του ΠΑΑ χωρίς να είναι απαί-
τηση των Κανονισµών του ΕΓ-
ΤΑΑ. Επίσης και η συνάφεια της 
εργασιακής εµπειρίας δεν έχει 
πλέον νόηµα ως αρχή κριτηρί-
ου επιλογής, εφόσον αποτελεί 
πλέον κριτήριο επιλεξιµότητας 
το να είναι οι υποψήφιοι επαγ-
γελµατίες αγρότες. 

Βαθμοί σε χαμηλά εισοδήματα 
και ιδιόκτητες εκμεταλλεύσεις

Πρόσκληση
Εφόσον η προκήρυξη 

εκδοθεί αρχές του 2019, 
τα αποδεικτικά εγκα-
τάστασης και τυπικής 

απόδοσης για τη γεωρ-
γική εκµετάλλευση θα 

βασιστούν στις αιτήσεις 
ΟΣ∆Ε του 2018

Αποκλειστικά 
σε αγροτικές 
κοινότητες 
µέχρι 5.000 
κατοίκων

Η στήριξη αφορά 
αποκλειστικά γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις που 
βρίσκονται σε αγροτικές 
κοινότητες µε πληθυσµό 
έως και 5.000 
κατοίκους, έτσι ώστε να 
υποστηρίζονται αυτές 
που έχουν µικρότερη 
πρόσβαση σε πόρους 
και στην αγορά αλλά 
ταυτόχρονα µπορεί να 
διαθέτουν «ποιοτικό» 
δυναµικό, καθότι είναι 
περιοχές µε µικρούς 
πληθυσµούς οι οποίες 
παράγουν ποιοτικά 
τοπικά-παραδοσιακά 
προϊόντα. Παράλληλα 
σύµφωνα µε το 
σκεπτικό των αρχών, 
το ανώτερο κατώφλι 
των 3.000 ευρώ στο 
εισοδηµατικό όριο 
προέκυψε ύστερα 
από στατιστική ανάλυση 
των εισοδηµάτων 
των επαγγελµατιών 
αγροτών όπου το 
εν λόγω κατώφλι 
αντιστοιχεί σε 
ακαθάριστα έσοδα 
από ατοµική αγροτική 
επιχειρηµατική 
δραστηριότητα ίσα 
µε 8.000 ευρώ (αξία 
πωληθέντων γεωργικών 
προϊόντων που 
παράγει η γεωργική 
εκµετάλλευση). 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο µε µέ-
γιστη διάρκεια τα 4 χρόνια, που 
θα υποβάλει ο υποψήφιος, θα 
πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

Α) Περιγραφή της αρχικής κα-
τάστασης µε αναφορά σχετικών 
οικονοµικών και λειτουργικών 
στοιχείων της εκµετάλλευσης. 

Β) Αναλυτικά στοιχεία (όπως 
περιγραφή, προϋπολογισµός, 
πηγές χρηµατοδότησης, χρονοδι-
άγραµµα) των δράσεων και λοι-
πών ενεργειών για την ανάπτυ-
ξη της γεωργικής εκµετάλλευ-
σης, οι οποίες µπορούν να συ-
νεισφέρουν στη βελτίωση της 
οικονοµικής ή περιβαλλοντικής 
της βιωσιµότητας ή εν γένει στη 
διαρθρωτική της προσαρµογή. 

Οι δράσεις µπορούν να αφο-
ρούν ενδεικτικά τα παρακάτω:

 Την αύξηση της έκτασης ή 
του ζωικού ή φυτικού κεφαλαί-
ου (για παράδειγµα απόκτηση 
γης ή αγορά ζωικού κεφαλαίου),

 Την υλοποίηση επενδύσε-
ων (για παράδειγµα αγορά εξο-
πλισµού, δηµιουργία νέων ή ε-
πέκταση εγκαταστάσεων),

 Την υλοποίηση λοιπών πα-
ρεµβάσεων οικονοµικού, τεχνολο-
γικού ή οργανωτικού εκσυγχρο-
νισµού (για παράδειγµα συµµε-
τοχή σε κατάρτιση, συµβουλευτι-
κές υπηρεσίες, ενέργειες πιστο-
ποίησης, συµµετοχή σε συλλο-
γικές ενέργειες προώθησης ή ε-
πενδύσεις, την αναπροσαρµογή 
της παραγωγικής κατεύθυνσης).

∆ιατήρηση του κατ’ επάγγελµα 
και µαθήµατα 90 ωρών

Το επιχειρηµατικό σχέδιο θα 
πρέπει να προβλέπει ως δέσµευ-
ση ότι ο δικαιούχος µέσω κατάλ-
ληλων δράσεων για την ανάπτυξη 
της εκµετάλλευσής θα διατηρή-
σει την ιδιότητα του επαγγελµα-
τία αγρότη µέχρι την ολοκλήρω-
ση και την ορθή υλοποίηση του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Επίσης θα πρέπει να περιλαµ-
βάνει δέσµευση ότι θα αποκτή-
σει επαρκή επαγγελµατικά προ-
σόντα, εφόσον δεν τα διαθέτει, 
µέσω κατάρτισης (το αργότερο ε-
ντός 3 ετών από την ηµεροµηνία 
της απόφασης έγκρισης).

Ως επαρκή επαγγελµατικά προ-
σόντα θεωρούνται: α) κατοχή α-
νάλογης κατεύθυνσης απολυτή-
ριου/ πτυχίου τουλάχιστον επι-
πέδου 5 3 του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων (χορηγείται στους α-
ποφοίτους των σχολών επαγγελ-
µατικής κατάρτισης Σ.Ε.Κ. Και Ε-
ΠΑ.Σ. του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων),

β) παρακολούθηση σχετικής κα-
τεύθυνσης πιστοποιηµένου προ-
γράµµατος κατάρτισης τουλάχι-
στον 90 ωρών έτσι όπως αποδει-
κνύεται από σχετική βεβαίωση – 
πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
Σε περίπτωση µη επάρκειας προ-
σόντων, προβλέπεται η απόκτη-
ση αυτών µέσω κατάρτισης που 
υλοποιείται από το υποµέτρο 1.1 
του ΠΑΑ 2014-2020.

Με δεσμεύσεις πενταετίας
η εκταμίευση της β’ δόσης

Η νέα δοµή του Μέτρου 6.3 παρουσιάστηκε από την Ελευθερία 
Μπακάλη της Μονάδας Προγραµµατισµού της ΕΥ∆ ΠΑΑ, στα πλαίσια 
της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραµµάτων στις 22 Ιουνίου.

Απαίτηση
Κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης, θα πρέπει να 
υπάρχει συµµόρφωση µε τις 
σχετικές απαιτήσεις που 
προκύπτουν από το εθνικό 
ή κοινοτικό πλαίσιο (όπως 
ασφαλιστικές και φορολογικές 
υποχρεώσεις, εγγραφή 
σε µητρώα).

Απόδοση 
Το επιχειρηµατικό σχέδιο θα 
πρέπει επίσης να προβλέπει 
ως δέσµευση κατά την 
ολοκλήρωση του 
επιχειρηµατικού σχεδίου 
την αύξηση της συνολικής 
παραγωγικής δυναµικότητας 
της γεωργικής εκµετάλλευσης 
(σε όρους τυπικής απόδοσης) 
τουλάχιστον κατά ποσοστό 
ίσο µε 15% σε σχέση µε την 
αρχική κατάσταση.

Σχολές ΕΛΓΟ
Ως επαρκή επαγγελµα-
τικά προσόντα για τους 
δικαιούχους θεωρείται 

και η αποφοίτηση από τις 
σχολές του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Αβερώφειος, Γαλακτο-
µική κ.λπ)
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Να εξασφαλίσουν οι αρχές πως όλες οι 
αλλαγές στους δείκτες και τα ορόσηµα 
των Προγραµµάτων είναι δικαιολογη-
µένες ώστε να µην απορριφθούν αλ-
λά και να αποφύγουν την εσωτερική 
ανακατανοµή πόρων σε Μέτρα, όπως 
αυτό των «µικρών εκµεταλλεύσεων», 
συνέστησε προς τις ελληνικές αρχές ο 
εκπρόσωπος της ΕΕ, Αλεξάντερ Μπάρ-
τοβιτς στα πλαίσια της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης. 

«Εξασφαλίστε πως όλες οι αλλαγές 
είναι δικαιολογηµένες και υπόκεινται 
σε συγκεκριµένες κατηγορίες αιτιών, 
αλλιώς αυτές οι αλλαγές δεν θα γί-
νουν αποδεκτές» ανέφερε σχετικά ο κ. 
Μπάρτοβιτς. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ 
ότι από τις συγκεκριµένες αλλαγές ε-
ξαρτάται η επίτευξη των στόχων και το 
ξεκλείδωµα 253.437.645 ευρώ, από το 
λεγόµενο «Αποθεµατικό Απόδοσης». 
«Αν αυτά τα ορόσηµα δεν επιτευχθούν 
σε µεγάλο βαθµό, η Κοµισιόν µπορεί 
µέχρι και να παγώσει τις πληρωµές», 
υποστήριξε ο κ. Μπάρτοβιτς, κάτι που 
ωστόσο δεν βλέπει να γίνεται στη χώ-
ρα µας βάσει των συζητήσεων που έ-
χει κάνει µε τις εδώ αρχές.

Όσον αφορά τις αλλαγές στο Μέτρο 
6 που περιλαµβάνουν τη διαγραφή 
του Υποµέτρου 6.2 και την απορρόφη-
ση των πόρων (40 εκατ. ευρώ) από το 
Υποµέτρο 6.1 «Νέοι Αγρότες» και το Υ-
ποµέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµε-
ταλλεύσεων» ο κ. Μπάρτοβιτς προει-
δοποίησε ότι αυτό θα επιφέρει αλλα-
γή στην στρατηγική των Προγραµµά-
των, οι οποίες είναι περιορισµένες α-
νά περίοδο. «∆εν βλέπω αυτές τις αλ-
λαγές αυστηρά απαραίτητες» σηµείω-
σε σχετικά ο κ. Μπάρτοβιτς. 

«Τη γενικότερη αναφορά στη διαφαι-
νόµενη στρατηγικού χαρακτήρα τροπο-
ποίηση για το Μέτρο 6 θα την λάβουµε 
σοβαρά υπόψη και θα δούµε πως θα 
προσαρµοστούµε», σχολίασε ο γενικός 

γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων Χαράλα-
µπος Κασίµης που πρόσθεσε πως «είναι 
σωστό να µην εξαντλήσουµε νωρίς τις 
στρατηγικές τροποποιήσεις µας αν µπο-
ρούµε µε µία κίνηση να σώσουµε µία 
στρατηγική τροποποίηση για αργότερα». 

Οι εσωτερικές αλλαγές στο Μέτρο 6 
«Ανάπτυξη γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων και επιχειρήσεων» έχουν ως εξής: 

Προτείνεται αύξηση του µέτρου κατά 
περίπου 23,6 εκ. ευρώ κοινοτική συµµε-
τοχή, τα οποία θα καλύψουν, ως επί τω 
πλείστο, την αυξηµένη ζήτηση της προκή-
ρυξης του υποµέτρου Μ6.1 «Ενισχύσεις 
εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωρ-
γούς» και εσωτερική µεταφορά πόρων 

από το υποµέτρο 6.2 «Εκκίνηση µη γε-
ωργικής επιχειρηµατικής δραστηριότη-
τας στις αγροτικές περιοχές», του οποί-
ου προτείνεται η διαγραφή, όπως περι-
γράφτηκε ανωτέρω, στο υποµέτρο Μ6.3 
«Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων», µε στόχο την ενδυνάµωση της 
στρατηγικής στόχευσης του συγκεκριµέ-
νου υποµέτρου, δεδοµένου ότι και από 
τους επικαιροποιηµένους δείκτες πλαι-
σίου φαίνεται ότι υπάρχει τάση µείω-
σης του αγροτικού εισοδήµατος από το 
2010 έως το 2013 κατά περίπου 10.000 
ευρώ για την κατηγορία µε οικονοµικό 
µέγεθος εκµετάλλευσης 4.000-7.999 τυ-
πική απόδοση. 

Επιφυλάξεις ΕΕ για τις τροποποιήσεις 
Μέχρι και πάγωμα των πληρωμών μπορεί να φέρει η μη επίτευξη των ορόσημων στα Προγράμματα

Στρατηγική
Τη διαφαινόµενη 

στρατηγικού 
χαρακτήρα 

τροποποίηση 
για το Μέτρο 6 
θα προσπαθήσει 
να αποφύγει η 

διαχειριστική αρχή

Εξετάσεις
Αυτή την περίοδο 
οι διαχειριστικές 
αρχές πρέπει να 

δείξουν πως έχουν 
πετύχει ορόσηµα 
και επιδόσεις στα 

Προγράµµατα, ώστε 
να αποδεσµευτεί 
το Αποθεµατικό 

Επίδοσης 

Καιρός να µπουν και νέες επενδύσεις στα «σκαριά» όχι µόνο γέφυρες  

O εκπρόσωπος της ΕΕ Αλεξάντερ Μπάρτοβιτς, συνεχάρη τις αρχές για την απορροφητικότητα των Προγραµµάτων, αλλά είπε πως είναι 
καιρός να µπουν νέες επενδύσεις στη σειρά, καθώς µέχρι στιγµής µόνο οι «γέφυρες» από τα παλιά προγράµµατα φαίνεται να υλοποιούνται. 
«∆εν είναι κάτι που το κατακρίνω, θέλουµε να συνεχίζουν οι επενδύσεις, αλλά είναι πολύ σηµαντικό να µπουν και νέα πρότζεκτ στα σκαριά», 
είπε σχετικά ο κ. Μπάρτοβιτς σηµειώνοντας πως αυτό δεν είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο. Όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ, ο κ. Μπάρτοβιτς είπε 
πως η όλη ιδέα είναι να χτιστεί ένας α’ και β’ πυλώνας, που να δουλεύουν µαζί και µε βάση της κάθε χώρας τις προτεραιότητες και τις 
ιδιαιτερότητες, συνδεόµενα τα παραπάνω µε αποτελέσµατα. Η ερχόµενη περίοδος θα είναι επίσης περισσότερο εστιασµένη στη χρήση 
χρηµατοδοτικών εργαλείων, περιβαλλοντικά στοχευµένη και επίσης θα βασίζεται στη γνώση και την καινοτοµία. Μέσω της νέας τεχνολογίας ο 
χειρισµός των λιγότερων χρηµάτων θα γίνει πιο αποδοτικός, σηµείωσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ. 
«Tώρα το πρόγραµµα έχει φτάσει σε πολύ καλή απορροφητικότητα, ειδικά αν λάβουµε υπόψη πως ο ελληνικός φάκελος ήταν ο τελευταίος 
που εγκρίθηκε. Τίποτα δεν είναι εύκολο φυσικά και τα προγράµµατα είναι δύσκολο να υλοποιηθούν», υποστήριξε τέλος ο Αλεξάντερ 
Μπάρτοβιτς. Θυµίζουµε εδώ πως στη νέα ΚΑΠ και οι άµεσες ενισχύσεις θα περνούν τον σκόπελο των επιδόσεων. 

Το ν+3 γίνεται ν+2
και χωρισµός από τα
ΕΣΠΑ των αγροτικών
Προγραµµάτων 
Για δύο ανησυχητικά θέµατα που 
φέρνει ο κοινοτικός κανονισµός 
της νέας περιόδου, έκανε λόγο ο 
προϊστάµενος της Εθνικής Αρχής 
Συντονισµού Ιωάννης Φίρµπας, ως 
εκπρόσωπος του Γενικού 
Γραµµατέα ΕΣΠΑ. «Το ένα είναι ο 
χωρισµός», είπε και εξήγησε: «∆εν 
τον βλέπουµε µε καλό µάτι το 
χωρισµό του ταµείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης από τη συνολική 
προσπάθεια (σ.σ ΕΣΠΑ). Ελπίζω ότι 
η αναπτυξιακή στρατηγική της 
χώρας προφανώς θα συνεχίσει να 
έχει την αγροτική ανάπτυξη και 
την ΚΑΠ δίπλα στην πολιτική 
συνοχής και στα ταµεία. ∆εύτερο 
ανησυχητικό είναι η µείωση του 
ν+3 σε ν+2. Με την επίκληση ότι 
αυτό θα βελτιώσει την 
απορρόφηση. Αποδεδειγµένα ποτέ 
αυτή η πίεση του κανόνα της 
απορρόφησης του προϋπολογισµού 
δεν οδήγησε σε βελτίωση των 
χρόνων, αντίθετα οδήγησε στην 
επιλογή εύκολων στην υλοποίηση 
και στην απορρόφηση δράσεων 
έναντι των καινοτόµων και 
εκείνων που φέρνουν πραγµατική 
αλλαγή στο υπόδειγµα.» 

Προσοχή στις 
τροποποιήσεις 
συνέστησε ο 
εκπρόσωπος της 
ΕΕ, Αλεξάντερ 
Μπάρτοβιτς στις 
ελληνικές αρχές.


