
ΒΑΜΒΑΚΙ      
Μέτα τη διόρθωση στα 
83 σεντς βλέπει και πάλι 
πάνω. Εµπορεύµατα 
σελ. 21-22, 36

Σπέρνει
προσδοκίες
το επίδομα 
των 14.000
 Είναι για όλους, φτάνει μόνο για 5.000 αγρότες 

Πρωτοφανή ανταπόκριση παρου-
σιάζει από την πλευρά του αγροτι-
κού κόσµου, το Μέτρο 6.3 «Ανάπτυ-
ξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων», όπως προκύπτει και από τα 
τηλεφωνήµατα στην Agrenda, µε 
αφορµή το σχετικό ρεπορτάζ στο 
φύλλο της περασµένης εβδοµάδας.  
Το δέλεαρ είναι τα 14.000 ευρώ ε-
πίδοµα που προβλέπεται για κάθε 
δικαιούχο, εκ των οποίων µάλιστα 
τα 9.800 ευρώ µε την ένταξη. Ω-

στόσο, τα πράγµατα δεν είναι και 
τόσο απλά. Οι βασικές προϋποθέ-
σεις, όπως αναφέρονται στο σχεδι-
ασµό της δράσης, αφορούν σε εκα-
τοντάδες χιλιάδες αγρότες, όµως το 
ποσό των 70 εκατ. ευρώ που έχει 
προβλεφθεί, µπορεί να ικανοποιή-
σει το πολύ 5.000 υποψήφιους. Οι 
πιο καχύποπτοι βλέπουν και πάλι 
πίσω από την επικείµενη προκήρυ-
ξη µικροπολιτικές και γενναίες προ-
µήθειες συµβούλων. σελ. 4, 10-11

Εκατοµµυριούχος;
Με 120 µάνες που παράγουν περί τα 100 κιλά
γάλα γαϊδούρας το χρόνο και µε τιµή διάθεσης 120 
ευρώ το κιλό, πλησιάζεις το 1,5 εκατοµµύριο. σελ.27-30
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Έφτασαν 20 οι χώρες  
που ζητούν άλλη ΚΑΠ    
Ισχυροποιείται το µέτωπο των χωρών 
που αντιτάσσονται στις περικοπές της 
ΚΑΠ. Πρώτοι είναι οι Γάλλοι. σελ. 40-41

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 28/6

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

222
187

85,75
2,77

229
179

80,74
3,01

235
177

77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

5/7

222
186

84,54
2,76

 

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

225
182
84,76
2,93

ΕΝΘΕΤΟ 

ΣABBATO: † Κυριακής µεγαλοµ., Θωµά οσ.  Μήνας 7ος, Εβδ. 27η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:09 - ∆ύση 20:50 ΣΕΛΗΝΗ: 24 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Έκανε δουλειά 
ο Πλατύκαµπος
∆ούλεψε το deal του Πλατυκάµπου 
και τώρα το «µεγαλεµπόριο» ψάχνει 
καλύτερη τιµή, πριν χάσει την επαφή 
µε τα σκληρά της Θεσσαλίας. σελ. 22

Σε 36,7 ευρώ το στρέµµα φθάνει η 
ενίσχυση για παλιές, ντόπιες ποικιλίες 
σίτου. Με 52,4 ευρώ τα ψυχανθή και 
µε 60 τα αρωµατικά φυτά. σελ. 18-19

Πριµ 36,7 ευρώ 
για ντόπιο σιτάρι   

Η ζηµιά από τις βροχές στα 
ροδάκινα είναι δεδοµένη, ωστόσο 
ο Κουρεµπές του ΕΛΓΑ το σκέφτεται 
µέχρι τη ∆ευτέρα. σελ. 8-9

Αυτή τη φορά θα 
έχει αποζηµιώσεις; 

ΤΙΜΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

21
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ

16�18
ΕΛΛΑ∆Α
ΥΠΟΛΟΙΠΗ

(ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)

Μικρούς ξενώνες σε χωράφια και 
πολυλειτουργικά αγροκτήµατα που θα 
λειτουργούν και σαν χώροι εστίασης 
και φιλοξενίας τουριστών, φέρνει 
νέο προεδρικό διάταγµα. σελ. 14-15

Υποχρεωτικά µέσω τραπέζης περνάνε 
όλες οι πληρωµές προς προµηθευτές 
ώστε να είναι επιλέξιµες για ενίσχυση, 
λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξαιρούνται µόνο οι 
δαπάνες κάτω των 500 ευρώ. σελ. 16

Σε νέο πλαίσιο τώρα 
ο Αγροτουρισµός 

Τραπεζικά οι δαπάνες
στα Σχέδια Βελτίωσης

Ο κύριος που ξέρει
τι παίζει µε την κάνναβη 
Ο Ελληνοκαναδός Β. Παναγιωτακόπουλος 
σου δίνει τουλάχιστον να καταλάβεις 
πως έχει το θέµα µε την κάνναβη.   σελ. 50
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Με αφορµή τα όσα γίνονται τα τελευταία 
24ωρα αναφορικά µε τις αποζηµιώ-
σεις των παραγωγών ροδάκινων αλ-
λά και άλλων οπωροφόρων, στην Η-
µαθία στην Πέλλα αλλά και σε άλλες 
περιοχές της χώρας, καλό είναι να 
γίνουν οι ακόλουθες επισηµάνσεις:

Πρώτον, ο ΕΛΓΑ είναι ένας Οργανισµός 
κοινής ωφέλειας, Νοµικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού ∆ικαίου που εποπτεύεται 
από τον υπουργό Γεωργίας και ανή-
κει εξολοκλήρου στο ∆ηµόσιο.

∆εύτερον, ο εν λόγω Οργανισµός, δια-
χειρίζεται χρήµατα των παραγωγών 
και εκ των καταστατικών του αρχών 
είναι επιφορτισµένος µε το έργο της 
ασφάλισης της φυτικής και ζωικής 
παραγωγής και του ζωικού κεφαλαί-
ου των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, 
από ζηµιές που προκαλούνται από 
φυσικούς κινδύνους, παθήσεις και 
ασθένειες, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 5 του νόµου 3877/2010.

∆ιαβάζοντας προσεκτικά το νόµο, καθί-
σταται σαφές, ότι οι αρµοδιότητες του 
υπουργού και της υπαγόµενης σ’ αυ-
τόν «∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Κρίσε-
ων και Κινδύνων στον Αγροτικό Το-
µέα», έχουν να κάνουν µε:

α) το συντονισµό, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο της λειτουργίας των 
νοµικών προσώπων, εν προκειµένω 
του ΕΛΓΑ που φέρει την ευθύνη για 
την οργάνωση και λειτουργία των 
προαιρετικών για τους παραγωγούς 
επιδοτούµενων ασφαλίσεων.

β) την άσκηση των αρµοδιοτήτων για τα 
προγράµµατα κρατικών ενισχύσεων. 

Ο νόµος δεν λέει πουθενά ότι ο υπουρ-
γός αποφασίζει σε ποιες περιπτώ-
σεις θα δίνονται αποζηµιώσεις, κα-
θώς αυτό καθορίζεται από τον Κανο-
νισµό Λειτουργίας του ΕΛΓΑ και εί-
ναι ευθύνη της διοίκησής του.

Οι εικόνες των τελευταίων ηµερών από 
τις φάρµες µε τα ροδάκινα (επιτρα-
πέζια και συµπύρηνα), µιλούν από 
µόνες τους. Εποµένως η αναγγελία 
– πρόσκληση της διοίκησης του ΕΛ-
ΓΑ για υποβολή αιτήσεων από τους 
παραγωγούς, κατ’ αρχήν για εκτίµη-
ση των ζηµιών και εφόσον επιβεβαι-
ώνονταν η ζηµιά για ανάλογες απο-
ζηµιώσεις, θα ‘πρεπε να έχει ήδη γί-
νει. Τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν 
αµαρτίαις και διαµόρφωση πεδίου 
για πολιτική εκµετάλλευση.    

  Agrenda

EDITORIAL
Ο ΕΛΓΑ είναι
των αγροτών 

• Σπορά τοπικών ποικιλιών µε ενίσχυση 
36 ευρώ/στρ. για το σιτάρι σελ. 18
• Ο επταψήφιος τζίρος στο γάλα 
γαϊδούρας έχει µέλλον σελ. 27-30

• ∆ιαγράφονται ασφαλιστικά παλαιά χρέη 
κατόπιν αίτησης στον ΟΓΑ σελ. 44
• Είκοσι χώρες της ΕΕ αντιδρούν σε 
περικοπές δαπανών της ΚΑΠ σελ. 40-41

• Η ζήτηση φέρνει τιµές στην υπαίθρια 
µελιτζάνα California Wonder σελ. 21
• Έχει βάθος το deal του Πλατύκαµπου µε τα 
21 λεπτά στο σκληρό σιτάρι σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με αυξηµένη ζήτηση συνεχίζεται η συγκοµιδή της υπαίθριας 
πιπεριάς ποικιλίας California Wonder και Telestar, µε τιµή 
παραγωγού τα 70 λεπτά το κιλό. Την ίδια στιγµή ανεβάζει 
την ψυχολογία των παραγωγών σκληρού σίτου η τιµή στα 21 
λεπτά το κιλό στον Πλατύκαµπο. Παράλληλα το βαµβάκι στα 
χρηµατιστήρια δείχνει σηµάδια ισορροπίας, µε τη βάση 
ωστόσο να µην ανακάµπτει. 

Βλαστορύκτης ή αλλίως 
καρπόκαψα ροδακινιάς 
Η πτήση του εντόµου εµφανίζει µία 
αύξηση συλλήψεων το χρονικό διάστηµα 
15 - 22 Ιουνίου, στις περιοχές µε 
ροδακινιές στην Κεντρική και ∆υτική 
Μακεδονία. Οι πιο πολλές ωοτοκίες 
έχουν ήδη γίνει, ενώ αναµένονται αυτές 
τις µέρες και οι εκκολάψεις, τονίζουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, που 
καλούν τους καλλιεργητές να 
συµβουλευτούν πότε έγινε η τελευταία 
επέµβαση, τη δραστική ουσία που 
χρησιµοποιήθηκε, καθώς και τη χρονική 
κάλυψη που δίνει αυτή.

Άµεσοι ψεκασµοί 

Τα δεδοµένα των συλλήψεων των 
εντόµων στις παγίδες προέρχονται από 
τις περιοχές της Ηµαθίας (Αλεξάνδρεια, 
Π. Σκυλίτσι, Νάουσα), Πιερία (Αιγίνιο και 
Παραλία Κατερίνης) και της Πέλλας 
(Σκύδρα, Ριζάρι, Κλεισοχώρι). Οι 
προνύµφες που εκκολάπτονται 
προσβάλουν τους καρπούς ροδακινιάς, 
γι’ αυτό συστήνεται ψεκασµός µε ένα 
εγκεκριµένο εντοµοκτόνο. Ο ψεκασµός 
αποβλέπει στη θανάτωση των ακµαίων 
και των νεαρών προνυµφών που 
εκκολάπτονται πριν αυτές 
εισχωρήσουν µέσα στους καρπούς.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 07-07-2018
Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και 
βαθµιαία τη Θράκη λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές κυρίως τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες, ενώ ενδέχεται να 
εκδηλωθούν σποραδικές 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.. 

Κυριακή 08-07-2018
Στα κεντρικά, τα βόρεια 
προβλέπονται λίγες νεφώσεις,µε 
τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες. Γενικά αίθριος ο 
καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι 
άνεµοι θα πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι, και τοπικά 
στα πελάγη ισχυροί.

∆ευτέρα 09-07-2018
και Τρίτη 10-07-2018
Στα ανατολικά και νότια λίγες 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
πιθανόν καταιγίδες. Στην 
υπόλοιπη χώρα προβλέπεται 
αίθριος ο καιρός µε τοπικές 
νεφώσεις τις απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά. Μέτριοι 
άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
και τοπικά στα πελάγη ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογ 
µεταβολή.

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τετάρτη 11-07-2018
έως Παρασκευή 
13-07-2018
Γενικά αίθριος καιρός µε τοπικές 
νεφώσεις τις µεσηµβρινές ώρες 
στα ηπειρωτικά, µε το 
ενδεχόµενο να εκδηλωθούν 
σποραδικοί όµβροι. Στα 
ανατολικά και τα νότια 
προβλέπονται λίγες νεφώσεις µε 
τοπικές βροχές.
Μέτριοι άνεµοι θα πνέουν από 
βόρειες διευθύνσεις και στα 
πελάγη τοπικά ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Στα κεντρικά 
και βόρεια λίγες 
νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε 
τοπικές βροχές. 
Στην υπόλοιπη χώρα 
γενικά αίθριος. 
Άνεµοι βόρειοι 
3-5 µποφόρ και 
µικρή πτώση της 
θερµοκρασίας.
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Έντονο είναι το ενδιαφέρον που κα-
ταγράφεται, µέσα από τα τηλεφω-
νήµατα στην εφηµερίδα Agrenda 
για ένταξη στο Μέτρο 6.3 «Ανάπτυ-
ξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων» που δίνει στο χέρι µε την έ-
νταξη 9.800 ευρώ και τα υπόλοιπα 
4.200 µετά από την επιτυχή υλο-
ποίηση ενός επιχειρηµατικού σχε-
δίου. Η προκήρυξη προγραµµατί-
ζεται για αρχές του 2019 λόγω του 
όγκου δουλειάς που έχουν δηµι-
ουργήσει τα Σχέδια Βελτίωσης, ω-
στόσο δεν αποκλείεται να βγει και 
νωρίτερα καθώς θεωρείται ένα πρό-
γραµµα µε προεκλογική χροιά. Πα-
ρακάτω, παρουσιάζονται τα χρηστι-
κά στοιχεία του Μέτρου, όπως επί-
σηµα έχουν προκύψει µετά την 3η 
τροποποίηση των Προγραµµάτων:

Το Μέτρο 6.3 αφορά:
 Εκµεταλλεύσεις σε αγροτικές 

κοινότητες µε πληθυσµό έως και 
5.000 κατοίκους και,

 µε παραγωγική δυναµικότητα 
(τυπική απόδοση) ίση µε 5.000 ευ-
ρώ έως 7.999 ευρώ, διαχωρίζοντάς 
τες τόσο από αυτές χωρίς προσα-
νατολισµό στην αγορά, όσο και α-

πό τις περισσότερο δυναµικές. Για 
παράδειγµα στα προγράµµατα των 
νέων αγροτών το κατώφλι εισόδου 
στο ήταν 8.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις ένταξης
 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα 

πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων ως επαγγελµατί-
ες αγρότες και κατά την ηµεροµη-
νία υποβολής της αίτησης.

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα 
πρέπει να µην υπερβαίνουν τα 56 
έτη, κατά την ηµεροµηνία υποβο-
λής της αίτησης.

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα 
πρέπει να έχουν ατοµικό αγροτικό 
εισόδηµα ίσο µε 0,01 έως και 3.000 
ευρώ και συνολικό οικογενειακό ει-
σόδηµα έως και 15.000 ευρώ.

 Για το σύνολο της γεωργικής 
εκµετάλλευσης (τυπική απόδοση 
«εισόδου» 5.000-7.999 ευρώ) θα 
πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση 
ΟΣ∆Ε κατά το έτος αναφοράς της 
πρόσκλησης-αίτησης. ∆ηλαδή αν 
η προκήρυξη εκδοθεί πριν ξεκινή-
σει η περίοδο υποβολής ΟΣ∆Ε του 
2019, τότε οι αιτήσεις θα γίνονται 
µε τις δηλώσεις του 2018.

Υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια 
του επιχειρηµατικού σχεδίου

 Να διατηρήσει την ιδιότητα του 
επαγγελµατία αγρότη.

 Να αποκτήσεις επαρκή επαγ-
γελµατικά προσόντα, εφόσον δεν 
τα διαθέτει, µέσω κατάρτισης (το 
αργότερο εντός 3 ετών από την η-
µεροµηνία της έγκρισης). Ως επαρ-
κή επαγγελµατικά προσόντα θεω-
ρούνται: α) κατοχή ανάλογης κα-
τεύθυνσης απολυτήριου/πτυχίου 
τουλάχιστον επιπέδου 3 του Εθνι-
κού Πλαισίου Προσόντων (χορη-
γείται στους αποφοίτους των σχο-
λών επαγγελµατικής κατάρτισης 
ΣΕΚ και ΕΠΑΣ του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης), β) παρακο-
λούθηση σχετικού προγράµµατος 
κατάρτισης 90 ωρών.

 Να αυξήσει κατά την ολοκλή-
ρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου 
του τη συνολική παραγωγική δυνα-
µικότητα  σε όρους τυπικής απόδο-
σης) τουλάχιστον κατά 15%.
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Αφορά όλους χωρά 5.000 
το επίδομα των 14.000 ευρώ
Πήραν φωτιά τα τηλέφωνα της Agrenda από τους ενδιαφερόμενους 

Ένταξη με 33 στρέμματα και άνω βαμβάκι  

Προϋπολογισµός
Η προκήρυξη του Μέτρου 6.3 έxει 
προϋπολογισµό ∆ηµόσιας ∆απάνης 
70 εκατ. ευρώ, οπότε χωρά 5.000 

δικαιούχους 

Κριτήρια
µοριοδότησης
Το επόµενο χρονικό διάστηµα οι 
διαχειριστικές αρχές αναµένεται 
να βγάλουν τα κριτήρια 
µοριοδότησης για διαβούλευση. 
Τα κριτήρια αυτά θα καθορίσουν 
µία βάση πόντων που θα πρέπει 
να µαζέψει ο υποψήφιος ώστε να 
είναι επιλέξιµος προς ένταξη. 
Μετά, αν δεν φτάσουν τα 70 
εκατ. ευρώ της προκήρυξης, θα 
περνάνε όσοι έχουν την 
υψηλότερη βαθµολογία. Σύµφωνα 
µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά 
µόρια θα παίρνουν οι αγρότες 
νησιωτικών, ορεινών περιοχών, 
µε χαµηλό εισόδηµα, µε ιδιόκτητα 
αγροτεµάχια και ρεαλιστικό 
επενδυτικό σχέδιο.

Χρειάζεται προσοχή επίσης στην 
τυπική απόδοση της εκµετάλλευ-
σης που θα πρέπει να κυµαίνε-
ται από 5.000 έως 7.999 ευρώ. 
Τα ποσά αυτά µεταφράζονται, 
αν υποθέσουµε περιπτώσεις µο-
νοκαλλιέργειας και µίας εκτρο-
φής, ως εξής:

Για το ζωικό κεφάλαιο:
 Αιγοπρόβατα: 53-83 ζώα.
 Βοοειδή: 6-9 ζώα (αναλόγως 

την ηλικία του ζώου, αλλάζουν 
τα ποσά).

 Χοιροµητέρες: 9-13 ζώα.

Για το φυτικό κεφάλαιο (έκτα-
ση σε στρέµµατα):

  Σκληρό σιτάρι: 155-246
 Βαµβάκι: 33-52
 Μηδική: 22-34
 Αµυγδαλιές: 10-15
 Εσπεριδοειδή: 10-15
 Επιτραπέζιες ελιές: 17-27
 Ελαιοποιήσιµες ελιές: 27-42
 Οινοστάφυλα: 8-11

Η παραπάνω στρεµµατική έ-
κταση ή το ζωικό κεφάλαιο της 
αρχικής κατάστασης θα πρέπει 
να αυξηθεί κατά 15% κατά την 

ολοκλήρωση του επιχειρηµατι-
κού σχεδίου του δικαιούχου, ώ-
στε να ξεκλειδώσει η δεύτερη και 
τελευταία δόση των 4.200 ευρώ 
του προγράµµατος. 

Να σηµειωθεί εδώ ότι δεν είναι 
δικαιούχοι του Μέτρου, όσοι είχαν 
ενταχθεί σε πρόγραµµα νέων α-
γροτών από το 2000 και µετά. Ε-
πιπλέον, δεν µπορούν να εντα-
χθούν στο µέτρο όσοι είναι άνω 
των 56 ετών κατά την υποβολή 
της αίτησης στήριξης, σύµφωνα 
µε τον οδηγό του προγράµµατος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Στήριξη 
της νεανικής
επιχειρηµατικότητας1

2

3

4

5

6

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 6.3

ΗΛΙΚΙΑ

56
ΕΤΩΝ

ΕΩΣ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

3.000
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ

15.000 5.0007.999
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

ΕΩΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

14.000
ΕΥΡΩ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΣΕ ∆ΥΟ ∆ΟΣΕΙΣ

2019 2018
ΑΡΧΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΑΣΗ

ΟΣ∆Ε

Εισοδηµατικά 
κριτήρια 
(όπως ενδεικτικά 
ενίσχυση 
δικαιούχων µε 
χαµηλό ετήσιο 
οικογενειακό 
εισόδηµα)

Χαρακτηριστικά 
«εισόδου» 
εκµετάλλευσης 
(όπως ενδεικτικά 
ιδιοκτησία έναντι 
µίσθωσης)

Συµµετοχή 
σε συνεργασία 

ή συστήµατα 
ποιότητας 

ή δράσεις για 
το περιβάλλον 

Χαρακτηριστικά
περιοχών

(όπως ενδεικτικά
πληθυσµιακά κριτήρια,
άλλα χαρακτηριστικά)

Προσέγγιση
επιχειρηµατικού

σχεδίου





ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Στο περίµενε θα πρέπει να µείνουν οι δικαιού-
χοι των Βιολογικών αφού παρά τις αρχικές «υ-
ποσχέσεις» του ΟΠΕΚΕΠΕ πως η εξόφληση του 
µέτρου θα πραγµατοποιηθεί έως τις 20 Ιουλί-
ου τώρα δίνεται – άτυπα ακόµα – νέα ηµεροµη-
νία για τις 31 Ιουλίου. Αν και η επίσηµη θέση 
του οργανισµού πληρωµών του υπουργείου ή-
ταν πως η καθυστέρηση σηµειώνεται προκειµέ-
νου να αποφευχθούν λάθη, οι βιοκαλλιεργητές 
ανησυχούν βλέποντας τον χρόνο να περνά εις 
βάρος τους. Όπως έχει ήδη γράψει η Agrenda 
το ποσό της εξόφλησης υπολογίζεται περί τα 
10 εκατ. ευρώ,  

Την ίδια στιγµή έτοιµοι να προσφύγουν ακόµα 
και στη δικαιοσύνη εµφανίζονται πολλοί βαµβα-
κοπαραγωγοί που έµειναν εκτός της πληρωµής 
«σκούπα» των 12 εκατ. ευρώ την 29η Ιουνίου. 
Σύµφωνα µε όσα αναφέρουν στην Agrenda πα-
ρά το γεγονός ότι ήταν δικαιούχοι της ειδικής ε-
νίσχυσης βάµβακος (74 ευρώ το στρέµµα) δεν εί-
δαν λεφτά στους τραπεζικούς τους λογαριασµούς 
αφού – όπως πληροφορήθηκαν εκ των υστέρων – 
δεν δικαιώθηκαν οι ενστάσεις τους (περιπτώσεις 
επικαλύψεων και τηλεπισκόπησης). Μάλιστα δεν 
είναι λίγοι εκείνοι που όπως µας πληροφορούν 
περίµεναν χρηµατικά ποσά έως και 5.000 ευρώ. 

De minimis στη ντοµάτα
Εν τω µεταξύ ενίσχυση de minimis (για το έ-

τος 2015) θα λάβουν οι παραγωγοί βιοµηχανι-
κής ντοµάτας του ∆οµοκού για τις ζηµιές που υ-
πέστη η καλλιέργεια – λόγω δυσµενών καιρικών 
συνθηκών - κατά το έτος 2015. Σύµφωνα µε α-
πόφαση που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το ύψος των 
de minimis ορίστηκε στα 50 ευρώ ανά στρέµµα 
και χορηγείται ανάλογα µε την έκταση της καλ-
λιέργειας βιοµηχανικής ντοµάτας που έχει στην 
κατοχή του ο εκάστοτε δικαιούχος, όπως δηλώ-
νεται στο ΟΣ∆Ε. Το συνολικό ποσό των ενισχύ-
σεων ήσσονος σηµασίας που µπορεί να χορηγη-
θεί στον ίδιο δικαιούχο δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τις 15.000 ευρώ σε περίοδο τριών οικονοµικών 
ετών υπολογιζόµενη σε κυλιόµενη βάση (2016-
2018). ∆ικαιούχοι είναι όσοι παραγωγοί έχουν 
υποβάλλει δήλωση εκµετάλλευσης-ενιαία αίτη-
ση ενίσχυσης για το έτος χορήγησης της ενίσχυ-
σης ήσσονος σηµασίας (de minimis) δηλαδή για 
το έτος 2015. Επίσης η έδρα εκµετάλλευσής τους 
θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του ∆ή-
µου ∆οµοκού της Π.Ε. Φθιώτιδας. Οι παραγωγοί 
δεν πρέπει – σύµφωνα µε το ΦΕΚ - να έχουν λά-
βει «κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούµε-
να οικονοµικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σηµασί-
ας το ύψος των οποίων, συµπεριλαµβανόµενης 
της χορηγούµενης µε την παρούσα, υπερβαίνει 
το ποσό των 15.000 ευρώ». 

Πρόβειο 
γάλα

 Η µεγαλύτερη 
πληρωµή 

µεταξύ των 
συνδεδεµένων 

που πιστώθηκαν 
στις 29/6 ήταν 

αυτή για την 
παραγωγή 
πρόβειου 

γάλακτος για 
παραγωγή τυριού 
ύψους 2.2 εκατ. 

ευρώ

Νησιά Αιγαίου 
Το ποσό για 

την ενίσχυση 
διατήρησης της 
καλλιέργειας

Αµπέλων έφτασε 
τα 1,3 εκατ. και 
πιστώθηκε σε 

2.499 δικαιούχους

Γενετικοί 
πόροι

Ανά διµηνο 
θα δίνεται η 
οικονοµική 

ενίσχυση στους 
δικαιούχους της 
∆ράσης 10.2.1 

«Γενετικοί 
πόροι στην 

Κτηνοτροφία»

Ενιαία 2009 
 Πληρωµές 

υπολοίπων τσεκ 
2009 πλήρωσε σε 
100 δικαιούχους 

το διάστηµα 
29/6 έως 2/7 ο 

ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράνομη χαρακτηρίζουν οι κτηνοτρόφοι της Κεφαλονιάς 
την «τεχνική λύση» στα βοσκοτόπια του νησιού τους 
Έντονες είναι οι διαµαρτυρίες της ΕΑΣ Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε αφορµή το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
συνεχίζει και εφαρµόζει «την παράνοµη, άδικη και µε αστοχίες τεχνική λύση», όπως χαρακτηρίζει, 
υποχρεώνοντας µε τον τρόπο αυτό τους κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφος να δεχθούν ότι «µίσθωσαν» 
από το υπουργείο (που φαίνεται ως ο κύριος ιδιοκτήτης) δηµόσιες εκτάσεις βόσκησης που βρίσκονται πολύ 
µακριά από την εκµετάλλευσή τους και τις οποίες δεν χρησιµοποιούν ποτέ. Αναλυτικά η ανακοίνωση του 
συνεταρισµού αναφέρει: 
Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενηµερώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει και εφαρµόζει για τα Νησιά µας 
την παράνοµη, άδικη  και µε αστοχίες  «τεχνική λύση» υποχρεώνοντας  έτσι τον ντόπιο κατ’ επάγγελµα 
ΑγροΚτηνοτρόφο να δεχθεί ότι µίσθωσε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (που 
φανερώνεται τώρα  ως ο κύριος ιδιοκτήτης) ∆ηµόσιες  εκτάσεις  Βόσκησης  που βρίσκονται 
εκατοντάδες χιλιόµετρα µακριά από την εκµετάλλευση του και τις οποίες ουδέποτε χρησιµοποιεί. 
Ειδικότερα σύµφωνα µε το Νόµο (ΦΕΚ 1812/B/2018)  ο ντόπιος ΑγροΚτηνοτρόφος µε κατανοµή 
βοσκοτόπου, υποχρεώνεται να υπογράψει εξουσιοδότηση πληρωµής οφειλής µισθώµατος δηµοσίου 
βοσκότοπου (δικαιολογητικό 129)  και να την υποβάλει µε το φετινό ΟΣ∆Ε).   Στη  περίπτωση που ο 
ΑγροΚτηνοτρόφος ∆ΕΝ υπογράψει  την εξουσιοδότηση έως Τρίτη 10  Ιουλίου 2018 δεν  θα πληρωθεί 
την Επιδότησή του. 
Ως γνωστόν, ο Ε.Α.Σ., πάνω από 15 µήνες τώρα, είχε προσφύγει σε όλους τους συναρµόδιους Φορείς 
(Υπουργείο, ΟΠΕΚΕΠΕ, Βουλευτή του Νοµού µας, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων,  ∆ηµάρχους) οι οποίοι 
αναγνώριζαν το πρόβληµα, αλλά δίσταζαν στην ολοκληρωτική λύση του, φοβούµενοι αντιδράσεις στους 
Κοινοτικούς µηχανισµούς των Βρυξελλών που ελέγχουν τις ντόπιες Αγροτικές Επιδοτήσεις. 
Ο Ε.Α.Σ. ενηµερώνει, ως έχει υποχρέωση,  τον ΘιακοΚεφαλονίτη  Αγρο Κτηνοτρόφο για το ψηφισµένο Νόµο 
περί µισθώµατος ∆ηµόσιου Βοσκότοπου.
Τονίζει όµως, ότι είναι λανθασµένη η επιβαλλόµενη πρακτική του ΟΠΕΚΕΠΕ, να αδιαφορεί και να 
αγνοεί  παντελώς το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς στα Νησιά µας, λόγω της εφαρµογής του Συντάγµατος της 
Ιονίου Πολιτείας, όπου σε αντίθεση µε την επικράτεια,  τα  ντόπια ∆ηµόσια Βοσκοτόπια σπανίζουν.
Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ερωτά όλους τους  συναρµόδιους  Φορείς:
1) Τι επιτέλους ισχύει για τα ντόπια ιδιόκτητα βοσκοτόπια, η δήλωση του ΑγροΚτηνοτρόφου στο  Κτηµατολόγιο  
και  στο  Ε9  ή   η  «τεχνική λύση» του Υπουργείου ; 
2) Γιατί πρέπει ο ντόπιος ΑγροΚτηνοτρόφος να πληρώσει σήµερα το τρίτο χαράτσι µετά τον ΕΝΦΙΑ και τον 
ΕΛΓΑ  τώρα που οι εκτάσεις  βόσκησης  αναφέρονται ως  ∆ηµόσιες  Εκτάσεις και µάλιστα να καλείται να 
υπογράψει προκαταβολικά Εξουσιοδότηση πληρωµής οφειλής µισθώµατος ∆ηµόσιου Βοσκότοπου που δεν τον 
χρησιµοποιεί  προκειµένου να πάρει τις Αγροτικές Επιδοτήσεις που δικαιούται .
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Κινδυνεύει να χάσει και τον Ιούλιο 
η εξόφληση για τα Βιολογικά του 2017  
Έχασαν την πληρωμή «σκούπα» εκατοντάδες βαμβακοκαλλιεργητές, από το «ζαβό μάτι» της τηλεπισκόπησης  

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2017

ΠΡΩΤΗ ∆ΟΣΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

10

ΙΟΥΛΙΟ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟ

50

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2017ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟ 





«Πολεμικό» 
κλίμα για τις 
αποζημιώσεις 
στα ροδάκινα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε άµεση αναγγελία – πρόσκληση υποβολής 
αιτήσεων για αποζηµιώσεις καλούν την διοί-
κηση του ΕΛΓΑ οι καλλιεργητές πυρηνόκαρ-
πων Ηµαθίας και Πέλλας, µε αφορµή τις εκτε-
ταµένες προσβολές των καρπών που προκάλε-
σαν οι έντονες βροχοπτώσεις της τελευταίας ε-
βδοµάδας του Ιουνίου και οι οποίες αποτυπώ-
νονται µε σαφή τρόπο στις εικόνες που απο-
στέλλουν καθηµερινά οι παραγωγοί.

Επί του θέµατος πραγµατοποιήθηκε το πρωί 
της Τετάρτης 4 Ιουλίου, παράσταση αντιπρο-
σωπείας αγροτών στα γραφεία του ΕΛΓΑ στη 
Βέροια, κατά τη διάρκεια της οποίας ζητήθηκε 
ο ΕΛΓΑ να αναγγείλει την έναρξη της διαδικα-
σίας υποβολής αιτήσεων για αποζηµιώσεις.  Ε-
πιδιώκεται µάλιστα η κλασική διαδικασία της 
απ’ ευθείας συνεργασίας των υπηρεσιών του 
ΕΛΓΑ µε τους πληγέντες καλλιεργητές, δηλαδή, 
όχι µέσω της γνωστής υπό σύσταση Κοινοπρα-
ξίας, όπως επιχειρείται από κάποιες πλευρές.

∆ιερευνά το ζήτηµα ο ΕΛΓΑ µέχρι τη ∆ευτέρα 
Την ίδια στιγµή, από την πλευρά του ΕΛΓΑ, ο 

πρόεδρος Φάνης Κουρεµπές, µε δηλώσεις του 
στην Agrenda, αφήνει να εννοηθεί ότι η αναγ-
γελία - πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων 
από τους παραγωγούς δεν πρόκειται να γίνει 
νωρίτερα από τη ∆ευτέρα (9 Ιουλίου). Κι αυτό 
γιατί, αυτές τις µέρες, αρµόδια στελέχη του Ορ-
γανισµού, διερευνούν τόσο την εικόνα και αι-
τία των ζηµιών, όσο και το Κανονιστικό πλαίσιο 
του ΕΛΓΑ γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Εφόσον λοι-
πόν, αξιολογηθεί ότι υπάρχει νοµική κάλυψη 
και φυσικά αναγκαιότητα, τότε, οι καλλιεργη-

τές θα κληθούν να υποβάλλουν δηλώσεις για 
εξατοµικευµένες εκτιµήσεις, όπως προβλέπεται 
από τον Κανονισµό του Οργανισµού.

«∆εν πρόκειται να έχουµε τα περσινά»
«∆εν πρόκειται να κάνουµε κάτι παράνοµο», 

τόνισε στο AgroNews ο κ. Κουρεµπές, «δεν 
πρόκειται να έχουµε τα περσινά, κοιτάµε να 
γίνει για όλους το ίδιο µε βάση τους κανόνες 
λειτουργίας του Οργανισµού». 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι επιπτώσεις 
των τελευταίων άκαιρων και επίµονων βροχο-
πτώσεων, είναι απλά η σταγόνα που ξεχείλισε 
το ποτήρι, καθώς, η αγορά, ειδικά στα επιτρα-
πέζια δεν είναι αυτή που θα δικαίωνε τις προ-
σπάθειες των παραγωγών, ενώ στα γρανάζια 
της γραφειοκρατίας κινείται εδώ και ένα χρό-
νο περίπου ανάλογη συζήτηση αποζηµιώσε-
ων για πληγέντες της περασµένης χρονιάς.

Την ίδια στιγµή, βέβαια, επαγγελµατίες συν-
δικαλιστές και πολιτικοί, διαγκωνίζονται να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κάτι που ό-
φειλε να κάνει χωρίς πολλές τυµπανοκρου-
σίες ο διοικητικός µηχανισµός, δηλαδή οι υ-
πηρεσίες του ΕΛΓΑ σε συνεργασίας µε την κε-

Η αναγγελία - πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων από τους παραγωγούς 
Ημαθίας και Πέλλας δεν πρόκειται να γίνει νωρίτερα από τις 9 Ιουλίου

Οι επιπτώσεις των 
τελευταίων άκαιρων 
βροχοπτώσεων, είναι η 
σταγόνα που ξεχείλισε το 
ποτήρι, καθώς, η αγορά, 
ειδικά στο επιτραπέζιο 
δεν δικαιώνει τις 
προσπάθειες των 
παραγωγών.
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ντρική διοίκηση, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

Εξώδικο της Κοινοπραξίας
Παράλληλα µε το πραγµατικό ζήτηµα απο-

ζηµιώσεων που ανακύπτει, λόγω των πολυή-
µερων καλοκαιρινών βροχών σε όλη τη χώρα, 
ειδικά στις περιοχές Ηµαθίας και Βέροιας, συ-
ντηρείται και µια προσπάθεια δηµιουργίας ε-
ντυπώσεων, µεταξύ τοπικών παραγόντων. Χα-
ρακτηριστικότερη όλων η διαπάλη µεταξύ της 
Κοινοπραξίας και του Α. Σ. Γεωργών Βέροιας.   

Εξώδικη διαµαρτυρία - πρόσκληση απέστειλε 
στον ΕΛΓΑ την Τρίτη 3 Ιουλίου, η «KΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ν.ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ» µε την οποία ζητά να προχωρήσει άµεσα 
στην έναρξη της διαδικασίας αναγγελίας των ζη-
µιών που προκάλεσαν οι πρόσφατες βροχοπτώ-
σεις στα πυρηνόκορπα Ηµαθίας και Πέλλας. Ύ-
στερα από ευρεία σύσκεψη που πραγµατοποιή-
θηκε την ∆ευτέρα 2/7 στην Ηµαθία µε τη συµµε-
τοχή 14 συνεταιριστικών οργανώσεων παραγω-
γών από την περιοχή, αποφασίστηκε ότι την Τε-
τάρτη 4/7 θα πραγµατοποιηθεί στη Βέροια, συ-
νάντηση κλιµακίου του ΕΛΓΑ από την έδρα του 
Οργανισµού, µε εκπροσώπους των παραγωγών.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις των 
τελευταίων ηµερών στα ροδάκινα, 
επιτραπέζια και συµπύρηνα, καθώς 
οι επίµονες βροχοπτώσεις στα τέλη 
Ιουνίου έχουν οδηγήσει σε έκρηξη 
προσβολών των ώριµων καρπών α-
πό τη µονίλια (Monilinia spp), ασθέ-
νεια η οποία διευκολύνεται, ειδικά 
στις πρώιµες περιοχές και από την 
πληµµελή καλλιεργητική φροντί-
δα κατά το προηγούµενο διάστηµα.

Οι πληροφορίες των τελευταίων 
ηµερών θέλουν τους αγοραστές να 
αποφεύγουν την παραλαβή επιτρα-
πέζιων ροδάκινων από τις πεδινές 
περιοχές Ηµαθίας και Πέλλας, ανα-
ζητώντας προϊόν από τα ορεινά, ό-
που, φαίνεται ότι λόγω οψιµότητας, 
τα δένδρα και οι καρποί βρίσκονται 
σε πολύ καλύτερη κατάσταση. 

Τώρα η ποιότητα πληρώνεται 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ενί-

σχυση των τιµών παραγωγού, εκεί 

όπου η εικόνα της παραγωγής, εί-
τε λόγω οψιµότητας, είτε λόγω κα-
λύτερης καλλιεργητικής φροντίδας 
(συστηµατικοί και έγκαιροι ψεκα-
σµοί) διατηρείται σε υψηλά ποιοτι-
κά επίπεδα και γίνεται ανάρπαστη. 

Μείωση παραγωγής 
και στα συµπύρηνα ροδάκινα

Θέµα ανακύπτει και µε τα συµπύ-
ρηνα ροδάκινα, η παραγωγή των ο-
ποίων αναµένεται µειωµένη σε σχέ-
ση µε τις αρχικές εκτιµήσεις της µε-
ταποιητικής βιοµηχανίας, κάτι που 
θα επηρεάσει στην πορεία και την α-
κολουθούµενη τιµολογιακή πολιτι-
κή. Σηµειωτέον ότι οι παραλαβές α-
πό τα εργοστάσια παραγωγής κοµπό-
στας έχει ήδη ξεκινήσει, µε την Ένω-
ση Κονσερβοποιών Ελλάδος να κά-
νει ό,τι µπορεί για να κρατήσει την 
τιµή παραγωγού κάτω από τα 25 λε-
πτά το κιλό, γεγονός που για µια ακό-
µα φορά εξοργίζει τους παραγωγούς. 

Αυτοψία κλιμακίων του ΕΛΓΑ σε οπωρώνες 
που έχουν υποστεί ζημιές στη Βέροια

H μονίλια «ρίχνει» τα πρώιμα, 
με τιμή πληρώνονται τα ορεινά

Σαπίζουν στα δέντρα
«Ζητήσαµε να γίνει άµεση αναγγελία ζηµιών 

και οι παραγωγοί να αρχίσουµε να υποβάλλουµε 
τις αιτήσεις µας στον ΕΛΓΑ για να αποζηµιωθού-
µε», τόνισε στην Agrenda ο πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συλλόγου Βεροίας, Τάσος Χαλκίδης προ-
σθέτοντας πως από τη στιγµή ισχύει ό,τι και πέ-
ρυσι, όταν η επιτροπή επιστηµόνων που όρισε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 

αποφάνθη πως η ζηµιά ήταν από τις βροχοπτώ-
σεις. «Μέσα σε λίγες ηµέρες για ακόµα µια φο-
ρά γίναµε θεατές µια ολοκληρωτικής καταστρο-
φής της σοδειάς µας χωρίς ακόµα να µπορούµε 
να υπολογίσουµε και να αποτιµήσουµε τις ζη-
µιές σε χρήµα. Οι ποικιλίες που ήταν να µαζευ-
τούν αυτές τις ηµέρες, είναι όλες σαπισµένες. Η 
ζηµιά είναι µεγάλη», ανέφερε ο πρόεδρος του 
Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας και αφού υπεν-

θύµισε πως οι παραγωγοί παραµένουν απλή-
ρωτοι και για τις περσινές καταστροφές, σηµεί-
ωσε µε νόηµα πως «τα ψέµατα τελείωσαν. Πλη-
ρώνουµε κανονικά τις εισφορές µας στον ΕΛΓΑ 
και ο ασφαλιστικός µας φορέας πρέπει να µας 
αποζηµιώσει και για πέρυσι και για φέτος. ∆εν 
υπάρχει λόγος για επιτροπές και άλλες κωλυσι-
εργείες. Απαιτούµε να δοθεί γρήγορα µια λύση».

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Αβεβαιότητα επικρατεί στις τάξεις των πληγέντων 
από την πρόσφατη θεοµηνία παραγωγών οπω-
ροφόρων δένδρων σε Ηµαθία και Πέλλας προς 
το εάν τελικά ο ΕΛΓΑ θα προβεί σε αναγγελία 
ζηµιάς και εκτίµηση ή όχι, καθώς δηµιουργού-
νται συνειρµοί µε τα γεγονότα την περσινής ο-
λόιδιας καταστροφής στην περιοχή. Μάλιστα, η 
αυτοψία κλιµακίου του ΕΛΓΑ, σε φυτείες ροδά-
κινων, νεκταρινιών, κερασιών και δαµάσκηνων, 
εν µέσω παράστασης διαµαρτυρίας έξω από τα 
γραφεία του στη Βέροια, δεν φαίνεται να πείθει 
τους πληγέντες παραγωγούς. 

Μάλιστα, την ώρα που ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ 
διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να έχουµε τα 
περσινά, ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, κ. Μιχά-
λης Τζελέπης µε ερώτηση του στη Βουλή τονί-
ζει ότι «τα γεγονότα της περσινής ολόιδιας κα-
ταστροφής στην περιοχή, ο εµπαιγµός του Υ-
ΠΑΑΤ στο πρόσωπο των αγανακτισµένων πα-
ραγωγών, δυστυχώς µαρτυρούν ότι για ακόµη 
µία φορά ότι ο ΥΠΑΑΤ  και ο ΕΛΓΑ προσπάθη-
σαν µε κάθε τρόπο και µε κάθε µέσο να απο-
ποιηθούν των ευθυνών τους.».

Ακόµα, ο βουλευτής ρωτάει για το πόρισµα 
της επιστηµονικής επιτροπής που ανέλαβε να 
εξετάσει τα αίτια της περσινής θεοµηνίας στις ί-
διες περιοχές και τους λόγους για τους οποίους 
δεν έχει κοινοποιηθεί δηµοσίως, ενώ ζητάει να 
γνωστοποιηθούν οι λόγοι, για τους οποίους το 
ΥΠΑΑΤ αντικατέστησε τον ΕΛΓΑ από µία υπό σύ-
σταση ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση, οδηγώντας 
τους πληγέντες φρουτοπαραγωγούς στην υπο-
βολή δηλώσεων ζηµιάς επί πληρωµή.

Oι παραγωγοί 
ζητούν από τον 
πρόεδρο του ΕΛΓΑ, 
Φάνη Κουρεµπέ 
(φωτό) να 
αποζηµιωθούν και 
για τα περσινά.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ

01/01/2018 �
29/06/2018

+14,8%

01/01/2017 � 
30/06/2017

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

31.97
36,70
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Συνεταιρισμοί 
Τέλος στο λάθος του 
ΣΑΣΟΕΕ και της 
Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ 
Αποσύρονται πρωτοβάθμιες για αποκατάσταση της 
τάξης και γνήσια εκπροσώπηση στα ευρωπαϊκά όργανα  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αφετηρία εξελίξεων ενδέχεται να α-
ποτελέσει η άτονη κατά τα λοιπά γε-
νική συνέλευση της ΚΕΟΣΟΕ, όπου 
τέθηκε για πρώτη φορά ανοικτά θέ-
µα απόσυρσης της εµπιστοσύνης των 
συνεταιρισµών στις λεγόµενες τριτο-
βάθµιες -ΣΑΣΟΕΕ και Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ- 
µέχρι να βρεθεί κοινός τόπος και να 
αποκατασταθεί η συνεταιριστική εκ-
προσώπηση της χώρας και στα κορυ-
φαία ευρωπαϊκά όργανα. 

Όλο το πρόβληµα, σύµφωνα µε 

καταξιωµένους συνεταιριστές, αρχί-
ζει και τελειώνει στον ιδιωτικό φορέα 
του ΟΣ∆Ε που έχει παρεισφρύσει τα 
τελευταία χρόνια στα συνεταιριστικά 
πράγµατα και έχει ισοπεδώσει κάθε 
έννοια συνεργατισµού και συνεργα-
σίας προς όφελος των αγροτών.  

Όπως περιέγραφε αναλυτικά και 
µε ακρίβεια στο φύλλο της περασµέ-
νης εβδοµάδας η Agrenda, στο άρ-
θρο για τον Μαλάµη, «...µέσα στο θο-
λό τοπίο της οικονοµικής κρίσης, µε 
το κράτος να παραπαίει και τους συ-
νεταιρισµούς να βουλιάζουν, µια πα-
ρέα τυχάρπαστων, δήθεν αριστερών 
µε... δεξιά τσέπη και µε κάποια εµπει-
ρία από µικροεργολαβίες στην µηχα-
νοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έβαλε στο 
χέρι την υπόθεση των δηλώσεων, µα-
ζί µε το χαράτσι εις βάρος των αγρο-
τών. Έκτοτε το φτυάρι τους έχει πά-

ρει πολύ νερό».
Μια ιδέα της κατάστασης που έχει δι-

αµορφωθεί µετά απ’ όλα αυτά, έδωσε α-
πό το βήµα της γ.σ. της ΚΕΟΣΟΕ ο πρόε-
δρος της οργάνωσης Χρήστος Μάρκου, 
τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι τη θέση της 
ΠΑΣΕΓΕΣ έχει πάρει σήµερα ένα µόρ-
φωµα αµβιβόλου θεσµικής ταυτότητας, 
σκοπού λειτουργίας και αποτελεσµατι-
κότητας. Την υπόθεση προχώρησε λί-
γο παρακάτω ο πρόεδρος της Ε∆ΟΑΟ, 
αντιπρόσωπος στην ΚΕΟΣΟΕ, πρώην 
πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ και πρώην υφυ-
πουργός, Βαγγέλης Αργύρης, ο οποί-
ος απηύθυνε κάλεσµα στους συνεται-

ρισµούς να αποσυρ-
θούν από τον «φυ-
τευτό» ΣΑΣΟΕΕ και 
την «ασθµαίνουσα»  
Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, ανοί-
γοντας έτσι µια πραγ-
µατική διαδικασία α-
ναζητήσεων για την 
επόµενη µέρα στο συ-
νεταιριστικό κίνηµα.
Η αλήθεια είναι ότι 
φωνές για ανασυ-
γκρότηση ακούγο-
νται όλο και πιο ζω-
ηρά καιρό τώρα, µό-

νο που κανείς δεν είναι σε θέση να α-
ναλάβει µια αξιόπιστη πρωτοβουλία. 

Την ίδια στιγµή οι κυβερνώντες, 
παρ’ ό,τι έχουν θεσπίσει κάποιες βελ-
τιώσεις για ένα θεσµικό πλαίσιο που 
θα µπορούσε να διευκολύνει υγιείς λύ-
σεις, λόγω των εις βάρος τους συσχε-
τισµών δυσκολεύονται να στηρίξουν 
περαιτέρω τις εξελίξεις. Όλοι ξέρουν 
πάντως ότι έτσι το πράγµα δεν πάει µα-
κριά. Αντίθετα, είναι πολύ πιθανό «οι 
πλάτες» που κάνουν µεµονωµένα κυ-
βερνητικά και χαµηλόβαθµα κοµµατι-
κά στελέχη (βλέπε άρθρο των Στουπή 
και Βλάχου στην Αυγή) στο σάπιο κα-
θεστώς των ανδρείκελων του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ και των διεφθαρµένων του ΟΣ∆Ε, 
να «λυγίσουν» από την κατακραυγή 
της αγροτικής κοινωνιάς  και όσων 
συνεταιριστών έχουν µείνει έξω από 
την εν λόγω διαπλοκή. 

21-22, 36

Ανοίγει δρόμο 
το σκληρό στον 
Πλατύκαμπο
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Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο δε-
καπενθήµερο η συγκοµιδή της υπαί-
θριας πιπεριάς σε όλη τη χώρα (από 
την Πελοπόννησο µέχρι την Πρέβε-
ζα) που έπεται  της θερµοκηπιακής. 
Πρόκειται κατά βάση για τις ποικιλίες 
California Wonder  και Telestar (κου-
πάτες τετράλοβες, χρώµατος σκού-
ρου πράσινου) µε τιµή παραγωγού 
στα  70 λεπτά το κιλό ανάλογα µε 
την ποιότητα. 

Σύµφωνα µε τους παραγωγούς η κα-

λή αυτή έναρξη των υπαίθριων ποικι-
λιών αποτελεί συνέχεια της καλής πο-
ρείας που είχαν από τον Απρίλιο και 
οι θερµοκηπιακές πιπεριές  που επί-
σης κυµάνθηκαν σταθερά πάνω από 
τα 45 – 50 λεπτά το κιλό. Να σηµει-
ωθεί µάλιστα ότι σε περιοχές όπως η 
Πρέβεζα και συγκεκριµένα για τα µέ-
λη του Κηπευτικού Συνεταιρισµού οι 
τιµές αγγίζουν και τα 80 λεπτά/κιλό, 
αναφέρει στην Agrenda ο πρόεδρος 
της οργάνωσης, ∆ηµήτρης Καββαδάς. 

California Wonder µε ζήτηση και τιµές
 Οι τιµές της υπαίθριας πιπεριάς κυµαίνονται στα 70 λεπτά/κιλό 

 Σε περιοχές όπως η Πρέβεζα οι παραγωγή πληρώνονται έως 80 λεπτά
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Μ 
έχρι τα 5 σεντς/λίµπρα πά-
νω από τις τιµές ∆εκεµβρί-
ου δηλαδή 88 σεντς/λίµπρα, 
γίνονται οι δουλειές για την 

νέα σοδειά στο ελληνικό βαµβάκι, ενώ κα-
τόπιν της διόρθωσης παρατηρείται µια δια-
κριτική επανεµφάνιση των αγοραστών. Χρη-
µατιστηριακά, οι τιµές ισορροπούν µεταξύ 
83-84 σεντς/λίµπρα και ακόµα ψάχνουν 
κατεύθυνση. Η ζήτηση έχει κάπως ενισχυ-
θεί αλλά όχι όσο αναµενόταν καθώς εκκρε-
µούν οι αποφάσεις για τους δασµούς ΗΠΑ-
Κίνας (εµπορικός πόλεµος). Το USDA ανα-
κοίνωσε εκτάσεις λιγότερες των εκτιµήσε-
ων προσθέτοντας ένα ακόµα θετικό θεµελι-
ώδες στοιχείο. Κολληµένοι στα 5 σεντς/λί-
µπρα πάνω από τις τιµές ∆εκ 18  είναι οι α-
γοραστές νέας σοδειάς. 

  Σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Συµβούλιο 
Σιτηρών, η παγκόσµια παραγωγή δηµητρια-
κών αναµένεται να µειωθεί οριακά, ενώ ταυ-
τόχρονα τα αρχικά αποθέµατα είναι µειωµέ-
να σε σχέση µε πέρυσι κατά 2,8%. ∆ιαφορε-
τικές πηγές όπως το USDA και ο FAO, υπολο-
γίζουν ότι η συνολική παραγωγή δηµητρια-
κών θα φτάσει τους 2.090 εκατ. τόνους την 
περίοδο 2018/2019.

  Οι εκτιµήσεις του υπουργείου Γεωργίας 
των ΗΠΑ στην ετήσια έκθεσή του που δηµο-
σιεύθηκε στις 29 Ιουνίου, κάνουν λόγο για 
αύξηση κατά 4% των καλλιεργήσιµων εκτά-
σεων σιταριού σε σχέση µε το 2017. Συγκε-
κριµένα, υπολογίζεται ότι η καλλιέργειες σι-
ταριού για θέρισµα µέσα στο 2018, έφτασαν 
τα 47.821 εκατ στρέµµατα. Από την άλλη, η 
εκτάσεις µε καλαµπόκι µειώθηκαν κατά 1% 
σε σχέση µε πέρυσι.

Βαμβάκι νέας 
σοδειάς κοιτούν
οι αγοραστές

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/06 25/06 29/06 02/07 03/07

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

358,52355,91

381,51

367,53 367,16

Περσινές τιμές
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της 

Agrenda οι τιµές πέρσι την ίδια 
περίοδο δεν ξεπερνούσαν τα 40 

λεπτά το κιλό

Ποικιλίες  
Οι ποικιλίες California 

Wonder  και Telestar είναι 
κουπάτες τετράλοβες, χρώ-

µατος σκούρου πράσινου

Καλή πορεία
Ρόλο στην φετινή καλή πορεία 

έχει παίξει η αύξηση της ζήτησης 
σε σχέση µε άλλα κηπευτικά όπως 

η µελιτζάνα

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

31/5 7/6 14/6 21/6 28/6 5/7

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)

222

206

188

2,75

350,4

1.016,6

15,59

76,3

104,2

119,57

222

206

188

2,75

350,1

994,4

15,41

78,5

108,5

120,18

222

206

188

2,78

350,7

925,6

15,39

81,2

107,6

121,0

222

206

187

2,77

340,3

881,4

14,85

79,8

109,2

120,1

222

206

187

2,77

346

862

14,25
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186

2,76

343,3

848,4

15,09

84,09

106,7

116,34

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

160,2160,8

164,3 162,9 162,9
166,5

93,81 85,75 84,54
90,9592,49 83,21

Πιπεριά 
California Wonder         
& Telestar (ευρώ το κιλό)

2018: 0,70

2017  0,40
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμές παραγωγού 
στο σιτάρι 
(σε λεπτά/κιλό) 
Πλατύκαµπος   21

Βόρεια Ελλάδα   16

Υπόλοιπες περιοχές  16-18

 Περιμένουν οι 
αγορές βάμβακος τις 
εξελίξεις σε ΗΠΑ-Κίνα

 Ανεβαίνει η τιμή στο 
γάλα, λιγοστεύει το 
ευρωπαϊκό σιτάρι

Πράσινες τετράλοβες 
πληρώνουν 70 λεπτά
Με αυξηµένη ζήτηση συνεχίζουν οι 
υπαίθριες πιπεριές την καλή πορεία που 
είχαν τον Απρίλιο οι θερµοκηπιακές. 
Η συγκοµιδή συνεχίζεται σε όλη τη 
χώρα µε τιµές σχεδόν διπλάσιες των 
περσινών, ανάλογα µε την ποιότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Αιτήσεις 2,4 
δις ευρώ εκτός
ενισχύσεων
Υπέρβαση επενδυτικού ενδιαφέροντος 
κατά 2,4 δις ευρώ σηµειώνεται µέχρι 
στιγµής συνολικά στα Προγράµµατα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς µάλιστα 
να προσµετρώνται όλες οι 
οριστικοποιήσεις στα Σχέδια 
Βελτίωσης, σύµφωνα µε τα επίσηµα 
στοιχεία των διαχειριστικών αρχών. 
Όπως φαίνεται τα κοινοτικά κονδύλια 
στα ταµεία των διαρθρωτικών µέτρων 
της ΚΑΠ στη χώρα µας έχουν ήδη 
στεγνώσει ενώ αποµένουν τουλάχιστον 
2-4 χρόνια προγραµµατικής περιόδου. 
Έτσι, µόλις 141 εκατ. ευρώ 
αποφασίστηκε να εκχωρηθούν από το 
τα Προγράµµατα συνολικά για να 
προικοδοτήσουν τα τρία χρηµατοδοτικά 
εργαλεία (εγγυοδοσία, µικρά δάνεια 
και συµβολή στο µετοχικό κεφάλαιο) 
που θα στηρίξουν τις επενδυτικές 
προσπάθειες των αγροτών, µε τις 
συστηµικές τράπεζες να καλούνται να 
βάλουν πλάτη. Σηµειώνεται εδώ ότι οι 
χρηµατοδοτικές ανάγκες γεωργίας και 
µεταποίησης έως το 2020 είναι 3,8-5 
δις ευρώ, σύµφωνα µε µελέτη της ΕΚΤ.

Τη θέση της ΠΑΣΕΓΕΣ, 
τόνισαν στη γενική 
συνέλευση της 
ΚΕΟΣΟΕ έχει πάρει ένα 
µόρφωµα αµβιβόλου 
θεσµικής ταυτότητας.

Την 
κατάσταση 
περιέγραφε 
µε ακρίβεια 
στο φύλλο 
της περα-
σµένης 
εβδοµάδας 
η Agrenda, 
στο άρθρο 
για τον 
Μαλάµη.
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Να ενεργοποιηθούν οι λογαριασµοί που 
προβλέπουν αποζηµιώσεις για ζηµιές από 
θεοµηνίες ζητούν µε επιστολή τους στον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο συνε-
ταιρισµός Ιωαννίνων και οι µετακινούµε-
νοι κτηνοτρόφοι της περιοχής, οι οποίοι 
όπως τονίζουν δεν έχουν καταφέρει «να 
συγκεντρώσουν ούτε ένα δέµα µηδικής 
που προορίζεται για ζωοτροφές», για τον 
επερχόµενο χειµώνα. 

Παράλληλα κάνουν γνωστό ότι σο-
βαρές είναι οι ζηµιές και στην καλλιέρ-
γεια αραβόσιτου όπου οι µεγάλες ποσό-
τητες νερού σε συνδυασµό µε τις χαµη-
λές θερµοκρασίες οι οποίες επικράτη-
σαν κατά τον προηγούµενο µήνα, απει-
λούν την καλλιέργεια µε ολοκληρωτική 
καταστροφή, αφού πλέον είναι ορατός ο 
κίνδυνος του σαπίσµατος των φυτών. Ά-
µεση ήταν η επίδραση των ακραίων και-
ρικών φαινοµένων και στην κτηνοτρο-
φία όπου οι ποσότητες του παραγόµε-
νου γάλακτος µειώθηκαν δραµατικά, α-
ναφέρουν οι δύο οργανώσεις.

Σε πληγή για τον αναπτυξιακό 
προσανατολισµό της ελληνικής 
γεωργίας, σε κατασπατάλιση των 
κοινοτικών πόρων και σε πρό-
κληση του αγροτικού κόσµου,  
εξελίσσεται ο τρόπος µε τον ο-
ποίο σχεδιάζονται, προκηρύσ-
σονται και εφαρµόζονται πολ-
λά από τα λεγόµενα αγροτικά 
προγράµµατα. 

Τελευταίο παράδειγµα το Μέ-
τρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων» που α-
ναµένεται να προκηρυχθεί το ε-
πόµενο διάστηµα (ρεπορτάζ σελ. 
4). Το πρόβληµα εντοπίζεται στην 
τεράστια σπατάλη, πόρων, χρό-
νου και ενέργειας η οποία προ-
διαγράφεται για µια ακόµη φο-
ρά, µόνο και µόνο, οι µεν κρα-
τούντες να διεκδικούν κοµµατι-
κά οφέλη, οι δε µελετητές και τε-
χνικοί σύµβουλοι, οι οποίοι κά-
ποιες φορές λειτουργούν και ως 
προέκταση του κοµµατικού µη-
χανισµού, να βγάζουν το «µερο-
κάµατό τους» από το υστέρηµα 
των αγροτών.

Εξετάζοντας µε προσοχή τις λε-
πτοµέρειες του συγκεκριµένου 
Μέτρου (6.3) καθίσταται φανε-
ρό, ότι όλα οδηγούν σε µια πρό-
σκληση που θα απευθύνεται σε 

όλο σχεδόν τον αγροτικό κόσµο, 
ο οποίος θα κληθεί να υποβάλλει 
ανάλογους φακέλους για το λε-
γόµενο επίδοµα των 14.000 ευ-
ρώ, για να επιλεγούν τελικά µό-
λις 5.000  δικαιούχοι της σχετικής 
ενίσχυσης. Στο µυαλό των αγρο-
τών που παρακολουθούν τις εξε-
λίξεις το ερώτηµα που κυριαρχεί 
είναι, για ποιον δουλεύουν τελι-
κά αυτά τα προγράµµατα.

Να θυµίσουµε ότι ανάλογο µε-
γάλο πρόβληµα είχε παρουσια-
σθεί και µε το πρόγραµµα της 
Βιολογικής Γεωργίας, όπου α-
πό 60.000 αιτήσεις εγκρίθηκαν 
µόλις και µετά βίας οι 11.000 και 
τώρα λέγεται πως το πρόγραµµα 
θα επαναπροκηρυχθεί. 

Το ίδιο τείνει να συµβεί και µε 
τα Σχέδια Βελτίωσης, όπου, πα-
ρά το γεγονός ότι οι θέσεις που 
δύνανται να εγκριθούν έχουν 
από καιρό καλυφθεί και παρ’ ό-
λα αυτά οδεύουµε από παράτα-
ση σε παράταση, καλλιεργώντας 
φρούδες ελπίδες και αυξάνοντας 
το κόστος των υποψηφίων. Κά-
τι πολύ χειρότερο συµβαίνει βέ-
βαια µε τα προγράµµατα των Ο-
ΕΦ, όπου τα χρήµατα των ελαιο-
καλλιεργητών διαχειρίζονται απ’ 
ευθείας οι... επιτήδειοι.   

Αίτημα 
κτηνοτρόφων 
να τεθεί σε ισχύ 
ειδικό κονδύλι
για θεομηνίες

Για ποιον δουλεύουν 
τελικά τα προγράμματα;

Την επιστολή προς το υπουργείο 
συνυπογράφει και ο πρόεδρος 
της Ένωσης Μετακινούµενων 

Κτηνοτρόφων Ηπείρου, 
Γιάννης ∆εκολής.

Ο Κώστας 
Αγοραστός 
ορίστηκε 
Εισηγητής της 
Επιτροπής
των Περιφερειών 
της ΕΕ για το 
πρόγραµµα 
InvestEU.

Πρόσθετες ενισχύσεις 650 δις ευρώ θα ενεργοποιήσει
το πρόγραµµα Invest EU που ξεκινάει από το 2021

Να ενεργοποιήσει 650 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις στην ΕΕ έχει 
σκοπό το πρόγραµµα Invest EU, το οποίο θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη 
τα πολυάριθµα χρηµατοδοτικά µέσα των Βρυξελλών. Σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό ο 
οποίος ορίστηκε εισηγητής της Επιτροπής των Περιφερειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Πρόγραµµα InvestEU, αυτό γίνεται ώστε η 
ενωσιακή χρηµατοδότηση για επενδυτικά έργα στην Ευρώπη να καταστεί 
απλούστερη, αποδοτικότερη και πιο ευέλικτη. Παράλληλα ο ίδιος πρόσθεσε 
πως «πρόκειται να διαρκέσει από το 2021 έως το 2027 και βασίζεται στην 
επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στο 
πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ, µέσω της παροχής εγγυήσεων από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ ώστε να στηριχθούν οι επενδύσεις και η πρόσβαση 
στη χρηµατοδότηση στην ΕΕ». Σηµειώνεται πως το πρόγραµµα InvestEU 
περιλαµβάνει το Ταµείο InvestEU, τον Συµβουλευτικό Κόµβο InvestEU και 
την Πύλη InvestEU η οποία θα φέρνει σε επαφή τους επενδυτές και τους 
φορείς υλοποίησης έργων παρέχοντας µια βάση δεδοµένων.

ΟΕΦ
Κάτι πολύ χειρότερο 

συµβαίνει βέβαια µε τα 
προγράµµατα των ΟΕΦ, 
όπου τα χρήµατα των 
ελαιοκαλλιεργητών 
διαχειρίζονται απ’ 

ευθείας οι... επιτήδειοι.   
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Γέμισαν αφίδες
τα πεπόνια
Ο καιρός ευνοεί την ανάπτυξη 
περονόσπορου και θρίπα

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Την εµφάνισή τους έκαναν οι 
αφίδες στις υπαίθριες καλλι-
έργειες της πεπονιάς της Κε-
ντρικής Ελλάδας, ενώ οι και-
ρικές συνθήκες ευνοούν αφε-
νός την ανάπτυξη του θρίπα, 
αλλά και τη µετάδοση του πε-
ρονόσπορου.

Όσον αφορά τις αφίδες, 
αυτές προκαλούν πολλές ζη-
µιές στις καλλιέργειες αν δεν 
γίνει γρήγορη επισήµανση, 
καθώς έχουν µεγάλη ικανό-
τητα πολλαπλασιασµού, δυ-
νατότητα µετάδοσης ιώσεων 
και δηµιουργία µελιτωµάτων. 
Για τους λόγους αυτούς οι γε-

ωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου τονίζουν στους παρα-
γωγούς ότι απαιτείται ιδιαίτε-
ρη προσοχή για τον έγκαιρο 
εντοπισµό των πρώτων αφί-
δων και συστήνουν ψεκασµό 
µόνο στις καλλιέργειες όπου 
εντοπίζεται το έντοµο µε επι-
τρεπόµενα φυτοπροστατευτι-
κά σκευάσµατα.

Περονόσπορος: Αναµένε-

ται η είσοδός του στις πρώι-
µες, µεσοπρώιµες και όψιµες 
καλλιέργειες µε πεπονιές µετά 
τις βροχοπτώσεις των τελευ-
ταίων ηµερών, στα Σερβωτά 
Τρικάλων, καθώς και σε πε-
ριοχές των νοµών Καρδίτσας, 
Λάρισας, Μαγνησίας και Φθι-
ώτιδας όπου υπάρχει η καλλι-
έργεια. Σχετικά µε τα συµπτώ-
µατα, εµφανίζονται πρώτα µι-
κρές, κίτρινες στρογγυλές ή 
γωνιώδεις κηλίδες στην πά-
νω επιφάνεια των φύλλων ε-
νώ στην κάτω επιφάνεια εµ-
φανίζονται υπόλευκές εξαν-
θήσεις οι οποίες αργότερα γί-
νονται µαύρες.

Οι καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν είναι ευνοϊκές για 

την ανάπτυξη και τη µετάδο-
σή του, γι’ αυτό οι ειδικοί συ-
στήνουν ψεκασµούς των φυ-
τών µε επιτρεπόµενα φυτο-
προστατευτικά σκευάσµατα, 
οι οποίοι πρέπει να αρχίζουν 
αµέσως µόλις εµφανισθούν 
τα πρώτα συµπτώµατα (ελάχι-
στες κηλίδες) και να επαναλη-
φθούν µετά από 8-10 ηµέρες.

Θρίπας: Προκαλεί ζηµιά στα 
φυτά µε το να διαρρηγνύει και 
να αποµυζεί τα κύτταρα της 
επιδερµίδας των φύλλων και 
το κυριότερο είναι φορέας ιώ-
σεων. Συστήνεται να γίνει ψε-
κασµός για την καταπολέµη-
ση του εντόµου µε επιτρεπό-
µενα για την καλλιέργεια φυ-
τοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σηµάδια από πράσινο σκουλήκι σε υπαίθριες πιπεριές Θεσσαλίας
Την εµφάνιση του έκανε το πράσινο σκουλήκι στις καλλιέργειες µε υπαίθριες 
πιπεριές στην Κεντρική Ελλάδα. Παρατηρούνται ήδη οι πρώτες προσβολές στα 
φύλλα και τους καρπούς από τις προνύµφες του εντόµου, τονίζουν οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. Οι ειδικοί συστήνουν 
να γίνει άµεσα ψεκασµός στις καλλιέργειες όπου υπάρχει πρόβληµα µε 
Bacillus thuringiensis κ.α επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Οι 

επεµβάσεις είναι καλά να γίνονται το απόγευµα µετά τη δύση του ηλίου, οπότε ξεκινάει 
η δραστηριότητα του εντόµου. Την ίδια ώρα, οι πληθυσµοί του αλευρώδη είναι µέτριοι, 
ωστόσο σηµειώνεται ότι το έντοµο είναι φορέας ιώσεων και η προσβολή στις πιπεριές 
προκαλεί µείωση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής. Συστήνεται οι ψεκασµοί για 
τον αλευρώδη να γίνονται κατά προτίµηση πολύ πρωί ή το σούρουπο, διότι όλος ο 
πληθυσµός βρίσκεται στο κάτω µέρος των φύλλων, µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

 Συστάσεις  
Ψεκασµός για τις αφίδες 
µόνο στις καλλιέργειες 

όπου εντοπίζεται 
το έντοµο

Ωίδιο στο υπαίθριο κολοκύθι 
Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους µύκητες 
Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu και 
Sphaerotheca fuliginea. Σχετικά µε τα συµπτώµατα, 
εµφανίζονται µικρές, λευκές κηλίδες στην πάνω 
επιφάνεια των φύλλων, στους µίσχους και στους 
βλαστούς, µε χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις. 
Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, ο µύκητας είναι 
υποχρεωτικό παράσιτο, διαχειµάζει πάνω σε ζωντανά 
φυτά (καλλιεργούµενα ή ζιζάνια), από τα οποία 
προέρχονται οι αρχικές µολύνσεις. Τα κονίδια 
µεταφέρονται µε τον άνεµο και οι καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την 
µετάδοσή του. Για την καταπολέµησή του συστήνεται 
αποµάκρυνση των προσβεβληµένων φύλλων και 
ψεκασµός µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα. Οι ψεκασµοί των φυτών πρέπει να 
αρχίζουν αµέσως µόλις εµφανισθούν τα πρώτα 
συµπτώµατα και να επαναληφθούν µετά από 8 ηµέρες.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Zoxis 250SC
SIPCAM:  Altis 25EC
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Nimrod 25 EC & 
Refkect 125 EC
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, Ortiva Top 
20/12,5 
BAYER:  Flint Max 75WG, Bayfidan 312SC

∆ορυφόρος της υπαίθριας
µελιτζάνας στη Μαγνησία 
Την εµφάνισή του έκανε ο δορυφόρος στις 
καλλιέργειες µε µελιτζάνα στο νοµό Μαγνησίας. Ο 
δορυφόρος, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, 
είναι πολύ σοβαρός εχθρός της µελιτζάνας, καθώς 
τόσο τα ενήλικα άτοµα όσο και οι νεαρές προνύµφες 
τρέφονται από το φύλλωµα, τους τρυφερούς 
βλαστούς και τους καρπούς των φυτών. Σε 
περίπτωση µη έγκαιρης καταπολέµησής τους µπορεί 
να καταστρέψουν και την παραγωγή. Οι ειδικοί 
συστήνουν στους παραγωγούς να προχωρήσουν σε 
καταπολέµηση του εντόµου  µόνο στις καλλιέργειες 
όπου έχει εντοπιστεί το έντοµο µε σκευάσµατα του 
bacillus thuringiensis εγκεκριµένα για την 
καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.    

Σκευάσµατα
ARYSTA: Cyperkill Max 2 50 EC, Deltagri 2,5 EC
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Bulldock 2,5 SC & 
Lamdex 2,5 WG
FMC Hellas: Altacor (δρ. ουσία rynaxypyr)
SYNGENTA: Actara 25 WG, Karate Zeon 1,5 CS
VIORYL: ΠΥΡΕΘΡΟ ΒΙΟΡΥΛ 5SC
BAYER: Calypso 480SC, Decis Protech 15W, Decis 
2.5EC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο 

Νέου τύπου 
αγροκτήματα και 
μικροί ξενώνες   
Εκτός από τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα πλέον σε 
γεωργική γη θα χτίζονται και αγροτουριστικά καταλύματα 

Η τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 
2559/2018) προβλέπει ότι η απονο-
µή του σήµατος παρέχει στο δικαιού-
χο χρήσης τη δυνατότητα: α) να επιθέ-
τει το σήµα αποκλειστικά και µόνο στα 
προϊόντα οικοτεχνικής του παραγωγής, 
β) να χαρακτηρίζει µε το σήµα τις υ-
πηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει α-
πονεµηθεί και γ) να χρησιµοποιεί το 
σήµα σε έντυπο και διαφηµιστικό υ-
λικό για την προβολή και την προώ-
θηση των προαναφερόµενων προϊό-
ντων και υπηρεσιών. 

Επιπλέον τονίζεται ότι ορίζεται στα 
100 ευρώ ανά έτος το ειδικό τέλος για 
την απονοµή του απαραίτητου σήµα-
τος στα πολυλειτουργικά αγροκτήµατα. 

Υπενθυµίζουµε ότι η υπουργική α-
πόφαση του 2017 που θεσµοθέτησε 
την λειτουργία στα πολυλειτουργικά 
αγροκτήµατα όριζε ότι το τέλος θα έ-
πρεπε να καταβάλλεται ανά τριετία δη-
λαδή 300 ευρώ.

 Απονομή  
σήματος1

Η καλλιεργήσιµη έκταση που δη-
λώνεται στην αίτηση που υποβάλ-
λει ο ενδιαφερόµενος επενδυτής θα 
πρέπει να βρίσκεται εντός των ορί-
ων του αγροκτήµατος, το οποίο θα 
πιστοποιηθεί ως πολυλειτουργικό.

Στην περίπτωση που ο προσανα-
τολισµός του αγροκτήµατος δηλώ-
νεται ως γεωργικός (φυτικής κατεύ-
θυνσης), η καλλιεργήσιµη έκταση 
πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 
40% της διαθέσιµης συνολικής έκτα-
σης του αγροκτήµατος. 

Το φυτικό κεφάλαιο θα πρέπει να 
περιλαµβάνει τη καλλιέργεια δύο 
τουλάχιστον ειδών φυτικής παρα-
γωγής, εκ των οποίων η µία τουλά-
χιστον επιλογή να αφορά την καλλι-
έργεια τοπικών/παραδοσιακών ποι-
κιλιών, ή/και ειδών, ή/και τη χρήση 
πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού 
υλικού, καθώς και την καλλιέργεια 
µε παραδοσιακές ή/και φιλοπερι-
βαλλοντικές µεθόδους παραγωγής. 

Το ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να 
έχει ποικιλοµορφία, ώστε να προά-
γονται οι στόχοι του πολυλειτουρ-
γικού αγροκτήµατος, και όπου εί-
ναι εφικτό να αποτελείται από αυ-
τόχθονες ή τοπικές φυλές ζώων. Ως 
ελάχιστος πληθυσµός εκτροφής ζω-
ικού κεφαλαίου ορίζονται, συνδυα-
στικά ή µη, οι τρεις (3) µεγάλες µο-
νάδες ζώων (ΜΜΖ). 

Διπλή 
κατευθύνση2

Η αλλαγή της οργανωτικής δοµής του 
αγροκτήµατος, της επωνυµίας ή και της 
νοµικής µορφής καθώς και µεταβολή 
στην ιδιοκτησία, συνεπάγεται την υ-
ποβολή νέας αίτησης και την εκ νέου 
απονοµή του Σήµατος, εφόσον πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις της παρού-
σας απόφασης. 

Υποβολή νέας αίτησης και εκ νέου 
απονοµή Σήµατος απαιτείται και στην 
περίπτωση αλλαγής ή επέκτασης του 
προσανατολισµού ή των δραστηριοτή-
των του Αγροκτήµατος». Στην περίπτω-
ση ανάπτυξης αθλητικών δραστηριο-
τήτων κατατίθεται η σχετική αδειοδό-
τηση. Στην περίπτωση αίτησης για πε-
ριβαλλοντικό προσανατολισµό κατατί-
θεται πιστοποιητικό ενεργειακής από-
δοσης Β κατηγορίας. Σε αυτό αναφέρο-
νται πληροφορίες για την ενεργειακή 
απόδοση των χρησιµοποιούµενων η-
λεκτρικών συσκευών και τον τύπο των 
χρησιµοποιούµενων λαµπτήρων. Στην 
περίπτωση εφαρµογής αρδευτικών συ-
στηµάτων κατατίθεται µελέτη υπογε-
γραµµένη από γεωπόνο για την τεκ-
µηρίωση της σχετικής εξοικονόµησης.

  Αλλαγές
      δομής 3

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Με ένα προεδρικό διάταγµα για τις χρήσεις γης 
και µια τροποποιητική απόφαση για τη λειτουρ-
γία των πολυλειτουργικών αγροκτηµάτων φαί-
νεται να αλλάζει το τοπίο του αγροτουρισµού. 

Και οι δύο αποφάσεις στόχο έχουν την εµπλο-
κή όλο και περισότερων επιχειρηµατιών - που 
διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια - σε αυτό 
που ονοµάζουµε εναλλακτικές µορφές αγρο-
τικής δραστηριότητας και τη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Άλλωστε φαίνεται ότι η αύ-
ξηση του τουρισµού τα τελευταία χρόνια µπο-
ρεί να δηµιουργήσει ευκαιρίες και για τους ε-
µπλεοκόµενους µε την πρωτογενή παραγωγή. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πλέον σε 
µια αγροτική έκταση θα µπορούν να χτίζονται 
µικροί ξενώνες δυναµικότητας έως 30 κλίνες, 
αλλά και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις παραγω-

γής  τροφίµων.
Ειδικότερα, στους εγ-

γεγραµµένους στο Μη-
τρώο Αγροτών και Αγρο-
τικών Εκµεταλλεύσεων 
(ΜΑΕΕ) των οποίων το ε-
τήσιο εισόδηµα προέρχε-
ται κατά 35% από αγρο-
τικές δραστηριότητες δί-
νεται η δυνατότητα λει-
τουργίας πολυλειτουρ-
γικών αγροκτηµάτων. 

Επίσης, δικαίωµα λει-
τουργίας τέτοιου είδους 

δοµών δίνεται και στις συµπράξεις φυσικών και 
νοµικών προσώπων, αρκεί το 50% του συνόλου 
που µετέχει στη σύµπραξη να είναι εγγεγραµ-
µένο στο ΜΑΑΕ. 

Χρήσεις γης
Ειδικότερα, µε νέο προεδρικό διάταγµα 

(ΦΕΚ Α΄114/2018) το οποίο αφορά τις χρή-
σεις γης ορίζεται ότι ως περιοχές µε αγροτι-
κή χρήση νοούνται περιοχές που περιλαµ-
βάνουν εκτάσεις γεωργικής γης στις οποίες 
επιτρέπονται οι παρακάτω ειδικές χρήσεις: 
α) τουριστικά καταλύµατα (έως 30 κλίνες, γ) 
βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 
χαµηλής όχλησης, κ.α.

Ενίσχυση
Στόχος της πολιτείας 
είναι η ενίσχυση των 

εναλλακτικών µορφών 
αγροτικής δραστηριό-

τητας 
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Σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα για 
τις χρήσεις γης ο όρος Πολυλειτουργικό 
αγρόκτηµα προβλέπεται στην Κατηγορία 
«Τουρισµός-Αναψυχή». Επιπλέον σε αυ-
τό προβλέπονται αναλυτικά και οι Ειδι-
κές Χρήσεις, για τις οποίες υπάρχουν 47 
κατηγορίες. Αυτές που αφορούν τους α-
γρότες είναι: 

 Αγροτικές εκµεταλλεύσεις.
 Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, 

αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις. 

 Γεωργικές αποθήκες και λοιπές εγκα-
ταστάσεις αγροτικού τοµέα. 

 Κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές εγκα-
ταστάσεις-Αντλητικές εγκαταστάσεις. 

 Ιχθυοκαλλιέργειες. 
 Πολυλειτουργικό αγρόκτηµα. 
 Κτηνοτροφικά Πάρκα. 
 Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
 Σε γεωργική γη υψηλής παραγωγι-

κότητας δεν επιτρέπονται άλλες χρήσεις 
πλην της αγροτικής , κατά την έννοια του 
ν. 3874/2010 όπως ισχύει, εκτός αν προ-
βλέπονται από ειδική διάταξη νόµου και 
είναι σύµφωνες µε τις κατευθύνσεις του 
χωροταξικού σχεδιασµού.

Χρήσεις 
γης6

Κυρώσεις επιβάλλονται στις περιπτώ-
σεις που κατά τους διενεργηθέντες ε-
λέγχους διαπιστωθεί: α. η µη τήρηση 
των υποχρεώσεων των κατόχων του 
Σήµατος που απορρέουν από την πα-
ρούσα ή τη σύµβαση µε τον ΕΛΓΟ – 
∆ΗΜΗΤΡΑ, β. εξαπάτηση των εντεταλ-
µένων οργάνων ελέγχου κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους και γ. α-
ντικανονική ή παραπλανητική χρήση 
του Σήµατος σε έντυπα ή διαφηµιστι-
κό υλικό και στα προϊόντα οικοτεχνίας. 

Οριστική ανάκληση Σήµατος επιβάλ-
λεται όταν α) ο δικαιούχος χρήσης του 
Σήµατος δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
του ν. 3874/2010 (151 Α΄), όπως κά-
θε φορά ισχύει, β) αποδεδειγµένα και 
για δύο συνεχόµενα έτη δεν προάγο-
νται οι στόχοι του Πολυλειτουργικού 
Αγροκτήµατος, όπως αυτοί ορίζονται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 52 του 
ν. 4235/2014 (Α΄ 32) ή/και δεν τηρού-
νται οι όροι της απόφασης. 

Αυστηρές  
 κυρώσεις 4

Ως ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουρ-
γίας ενός πολυλειτουργικού αγρο-
κτήµατος ορίζονται τα πέντε στρέµ-
µατα. Στην περίπτωση των ειδικών 
περιοχών η ελάχιστη έκταση των πέ-
ντε  στρεµµάτων µπορεί να µειωθεί 
έως τα τέσσερα στρέµµατα. Στην έν-
νοια της ενιαίας έκτασης περιλαµ-
βάνονται και εκτάσεις οι οποί ες τέ-
µνονται από τεχνικά έργα, δρόµους 
ρέµατα κ.λπ., εφόσον µπορούν να 
ενοποιηθούν λειτουργικά. Σε κάθε 
περίπτωση γεωργικής δραστηριότη-
τας (γεωργία/κτηνοτροφία) θα πρέ-
πει να πληρούνται οι όροι της πολλα-
πλής συµµόρφωσης, όπως αυτοί κάθε 
φορά ισχύουν, καθώς και τυχόν πε-
ριορισµοί που προκύπτουν από την 
ισχύουσα δασική και περιβαλλοντική 
νοµοθεσία. Η καλλιεργήσιµη έκταση 
που δηλώνεται στην αίτηση που υπο-
βάλλει ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει 
να βρίσκεται εντός των ορίων του α-
γροκτήµατος, το οποίο θα πιστοποι-
ηθεί ως πολυλειτουργικό. Στην περί-
πτωση που ο προσανατολισµός του 
αγροκτήµατος δηλώνεται ως γεωργι-
κός (φυτικής κατεύθυνσης), η καλλι-
εργήσιµη έκταση πρέπει να αποτελεί 
τουλάχιστον το 40% της συνολικής έ-
κτασης. Στην περίπτωση που το Αγρό-
κτηµα διαθέτει χώρο εστίασης πρέπει 
να πληρούνται οι προδιαγραφές υγι-
εινής και ασφαλείας.

Καταλύματα  
10 δωματίων  
σε αγροκτήματα  
Σύµφωνα µε όσα ορίζει το νέο θεσµικό πλαίσιο 
σε κάθε πολυλειτουργικό αγρόκτηµα επιτρέπεται 
η λειτουργία και εκµετάλλευση αγροτουριστικής 
µονάδας έως 10 δωµατίων µέγιστης δυναµικότη-
τας 40 κλινών. Η εκµετάλλευση και λειτουργία µε-
γαλύτερου αριθµού δωµατίων εµπίπτει αποκλει-
στικά στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4276/2014. Για 
την παρασκευή των γευµάτων προτιµώνται τα πα-
ραγόµενα προϊόντα του αγροκτήµατος, προϊόντα 
από το καλάθι της οικείας Περιφέρειας, καθώς και 
άλλα τοπικά προϊόντα προερχόµενα από γειτνιά-
ζουσες γεωργικές εκµεταλλεύσεις, επιχειρήσεις 
µεταποίησης και µονάδες τροφίµων οικοτεχνικής 
παρασκευής. Εφόσον το 50% τουλάχιστον των πα-
ρεχόµενων γευµάτων αναδεικνύουν την τοπική 
κουζίνα ή τοπικές διατροφικές συνθήκες, τότε ο 
προσανατολισµός του αγροκτήµατος µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως γαστρονοµικός.

Περιβαλλοντικές πρακτικές
Η λειτουργία και οι καθηµερινές πρακτικές ε-

νός πολυλειτουργικού αγροκτήµατος θα πρέπει 
να συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλο-
ντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πό-
ρων. Απαραίτητη προϋπόθεση σε ό,τι αφορά τη 
γεωργική δραστηριότητα είναι να τηρούνται οι ό-
ροι πολλαπλής συµµόρφωσης.

 Η λειτουργία του πολυλειτουργικού αγροκτή-
µατος θα πρέπει να αποσκοπεί στον περιορισµό 
των κύριων επιπτώσεων στο περιβάλλον που σχε-
τίζονται µε τον περιορισµό της κατανάλωσης της 
ενέργειας, του νερού και της παραγωγής απορριµ-
µάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η πα-
ρουσία κάδων απορριµµάτων σε όλους τους χώ-
ρους του αγροκτήµατος και σε ευδιάκριτα σηµεία. 

Προαιρετικά, µπορούν να υπάρξουν και κά-
δοι ανακύκλωσης στους χώρους του πολυλει-
τουργικού αγροκτήµατος καθώς και δεξαµενές 
συλλογής όµβριου ύδατος για περεταίρω χρή-
ση εντός του αγροκτήµατος ή/και εφαρµογή αρ-
δευτικών συστηµάτων µε τα οποία επιτυγχάνε-
ται οικονοµία του νερού τουλάχιστον κατά 40% 
της αρδευόµενης έκτασης. 

Επίσης, τουλάχιστον το 50% των εν χρήση η-
λεκτρικών συσκευών πρέπει να είναι ενεργεια-
κής απόδοσης κατ’ ελάχιστον Α κλάσης. Οι λα-
µπτήρες που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι 
οποιουδήποτε τύπου εξοικονόµησης ενέργειας 
κατ’ ελάχιστον στο 50% του συνόλου των χρησι-
µοποιούµενων λαµπτήρων. 

Προαιρετικά ένα πολυλειτουργικό αγρόκτη-
µα µπορεί να κάνει χρήση και ανανεώσιµων πη-
γών ενέργειας (π.χ. χρήση φωτοβολταϊκών κ.α). 
Σε περίπτωση που ένα πολυλειτουργικό αγρό-
κτηµα εφαρµόζει συνδυαστικά (ταυτόχρονα): α) 
τις προαναφερόµενες κατ’ ελάχιστον υποχρεωτι-
κές καθώς και τις προαιρετικές προϋποθέσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος, β) η ενεργει-
ακή απόδοση των κύριων κτηρίων που περιλαµ-
βάνει είναι τουλάχιστον ενεργειακής απόδοσης 
Β΄ κατηγορίας, καθώς και γ) περιλαµβάνει δρά-
σεις εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά θέµατα, τό-
τε ο προσανατολισµός του αγροκτήµατος θεωρεί-
ται ως περιβαλλοντικός.

 Ελάχιστη   
   έκταση  5

∆ικαίωµα λειτουργίας τέτοιου 
είδους δοµών - όπως το 
πολυλειτουργικό αγρόκτηµα ή οι 
µικροί αγροτουριστικοί ξενώνες 
- δίνεται και στις συµπράξεις 
φυσικών και νοµικών προσώπων, 
αρκεί το 50% του συνόλου που 
µετέχει στη σύµπραξη να είναι 
εγγεγραµµένο στο ΜΑΑΕ.
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Εξαίρεση τα έξοδα κάτω των 500 ευρώ που 
επιδοτούνται ανεξαρτήτως είδους πληρωμής, 

απαγορεύεται το «σπάσιμο» τιμολογίων 

Τραπεζικά θα περνάνε όλες οι δαπάνες στα 
επενδυτικά µέτρα των Προγραµµάτων Α-
γροτικής Ανάπτυξης, όπως τα Σχέδια Βελτί-
ωσης και η Μεταποίηση, ώστε να επιδοτού-
νται, σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Εξαίρεση αποτελούν δαπάνες κάτω των 500 
ευρώ, ενώ αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύε-
ται το «σπάσιµο» των τιµολογίων σε 500ευ-
ρα, για να µην υπάρξη κατάχρηση αυτής 
της εξαίρεσης. 

Την ίδια ώρα ακόµα περιµένουν η αγορά 
µηχανηµάτων και οι αγρότες για το πότε θα 
«ξυπνήσουν» ο Οργανισµός Πληρωµών και 
τα αρµόδια υπουργεία ώστε να υπάρξει θε-
σµικό πλαίσιο για την εκχώρηση ενίσχυση 
προς τρίτους. Αναλυτικά, σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ: 49982) µε θέµα: «Οδη-
γίες διοικητικού ελέγχου των παραστατικών 
εξόφλησης συναλλαγών», ισχύουν τα εξής:

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολι-

κή), για να είναι επιλέξιµη, πρέπει να είναι σύµ-
φωνη µε τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φο-
ρά φορολογικής νοµοθεσίας ως ακολούθως:

1. Κάθε είδους δαπάνη που συνοδεύεται α-
πό νόµιµο φορολογικό στοιχείο καθαρής αξίας 
έως 500 ευρώ προ ΦΠΑ, µπορεί να εξοφλείται 
και χωρίς τη χρήση τραπεζικού µέσου πληρω-
µής, δηλαδή µε οποιονδήποτε τρόπο πληρωµής.

2. Κάθε φορολογικό στοιχείο που αφορά σε 
αγορά επενδυτικών αγαθών καθαρής αξίας άνω 
των πεντακοσίων ευρώ προ ΦΠΑ, η τµηµατική ή 
ολική εξόφλησή του, γίνεται µε τη χρήση τραπε-
ζικού µέσου πληρωµής.

3. Ως τραπεζικό µέσο πληρωµής, για την ε-
φαρµογή των ανωτέρω, νοείται:

3.1. Η κατάθεση µετρητών σε τραπεζικό λογα-
ριασµό του προµηθευτή, όπως προβλέπεται στις 
ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

3.2. Η µεταφορά µεταξύ λογαριασµών του δι-
καιούχου και του προµηθευτή εντός της ίδιας τρά-
πεζας ή έµβασµα ανάµεσα σε λογαριασµούς δι-
αφορετικών τραπεζών.

3.3. Η έκδοση και παράδοση επιταγών έκδο-
σης του δικαιούχου, σε προµηθευτή και εξόφλη-
σή τους µέσω τραπέζης.

3.4. Η αποδοχή από το δικαιούχο συναλλαγ-
µατικών έκδοσης του προµηθευτή, και η εξόφλη-
ση τους στην τράπεζα.

3.5. Η έκδοση τραπεζικής επιταγής από νόµι-

Από τράπεζα 
περνά κάθε 

δαπάνη 
στα Σχέδια 

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr
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µα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα.

3.6. Παράδοση επιταγών τρίτων (πελατείας) 
από τον δικαιούχο της στήριξης σε προµηθευτή 
και εξόφλησή τους στην τράπεζα.

3.7. Η χρήση ταχυδροµικής επιταγής – ταχυ-
πληρωµής.

3.8. Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρ-
τών του δικαιούχου που πραγµατοποιεί την πλη-
ρωµή ή/και όποιας άλλης κάρτας συνδέεται µε 
ονοµαστικό ταυτοποιηµένο λογαριασµό πλη-
ρωµών του δικαιούχου που τηρείται σε Πάροχο 
Υπηρεσιών Πληρωµών του ν. 3862/2010 (ήτοι 
Πιστωτικό Ίδρυµα, Ίδρυµα Ηλεκτρονικού Χρή-
µατος ή Ίδρυµα Πληρωµών).

Τρόποι εξόφλησης
4. Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης / πληρω-

µής είναι:
4.1. Κατάθεση µετρητών από τον δικαιούχο 

της στήριξης στον τραπεζικό λογαριασµό του 
προµηθευτή.

4.2. Μεταφορά από τον λογαριασµό του δι-
καιούχου της στήριξης σε λογαριασµό του προ-
µηθευτή. 

4.3. Έκδοση επιταγών από τον λογαριασµό 
του δικαιούχου της στήριξης προς τον προµη-
θευτή, οι οποίες πρέπει να έχουν πληρωθεί α-
πό την Τράπεζα σε χρόνο προγενέστερο της υ-
ποβολής της αίτησης πληρωµής. Για την πιστο-
ποίηση της εξόφλησης απαιτείται:

4.4. Αποδοχή από το δικαιούχο της στήριξης 
συναλλαγµατικών έκδοσης του προµηθευτή οι 
οποίες πρέπει να έχουν εξοφληθεί µέσω τραπέ-
ζης (και όχι απ’ ευθείας µ ε µετρητά στον προ-
µηθευτή) σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής 
της αίτησης πληρωµής. 

4.5. Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον δι-
καιούχο της στήριξης και παράδοσή της στον προ-
µηθευτή. Η τραπεζική επιταγή µπορεί να εκδοθεί 
µέσω αντίστοιχης κατάθεσης µετρητών στην τρά-
πεζα ή µέσω µεταφοράς χρηµάτων από λογαρια-
σµό του δικαιούχου της στήριξης. Η τραπεζική ε-
πιταγή µπορεί να εκδοθεί σε διαταγή του δικαι-
ούχου της στήριξης και να οπισθογραφηθεί α-
πό αυτόν κατά την µεταβίβασή της στον προµη-
θευτή ή να εκδοθεί σε διαταγή του προµηθευτή. 

4.6. Παράδοση επιταγών τρίτων (πελατείας) 
από τον δικαιούχο της στήριξης σε προµηθευ-
τή οι οποίες πρέπει να έχουν πληρωθεί από την 
Τράπεζα σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής 
της αίτησης πληρωµής. Γ

4.7. Έκδοση ταχυδροµικής επιταγής – ταχυ-
πληρωµής µε κατάθεση µετρητών του δικαιού-
χου της στήριξης στα ΕΛΤΑ για εξόφληση του 
προµηθευτή, σε χρόνο προγενέστερο της υπο-
βολής της αίτησης πληρωµής. Για την πιστοποί-
ηση της πληρωµής απαιτείται:

4.8. Εξόφληση µέσω κάρτας πληρωµών (χρε-
ωστικής, πιστωτικής, προπληρωµένης). Προϋ-
πόθεση για την πιστοποίηση της πληρωµής εί-
ναι η κάρτα να ταυτοποιείται και να έχει εκδο-
θεί στο όνοµα του δικαιούχου της στήριξης ή να 
συνδέεται απαραιτήτως µε λογαριασµό πληρω-
µών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πλη-
ρωµών στο όνοµα του δικαιούχου της στήριξης.

 Απαγορεύεται 
το «σπάσιµο» δαπανών 

5. ∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δα-
πάνης που οδηγεί σε αποφυγή των παραπάνω 
υποχρεώσεων για την εξόφληση τιµολογίων ά-

νω των 500 ευρώ δηλαδή δεν επιτρέπεται τµη-
µατική τιµολόγηση ενιαίας δαπάνης π.χ. πιστο-
ποίηση η οποία τιµολογείται ξεχωριστά σε πα-
ραπάνω από ένα τιµολόγια.

6. Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκατα-
βολές έναντι της αξίας του προς αγορά επενδυτι-
κού αγαθού ή όταν πραγµατοποιούνται τµηµατι-
κές καταβολές που αφορούν παραστατικό καθα-
ρής αξίας άνω των πεντακοσίων ευρώ, απαιτείται 
η χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής, ανεξαρ-
τήτως του ποσού της κάθε τµηµατικής καταβο-
λής ή προκαταβολής και για κάθε µέρος αυτής.

7. Η πιστοποίηση της εξόφλησης γίνεται µε 
την υποβολή της απόδειξης είσπραξης ή της εξο-
φλητικής βεβαίωσης του προµηθευτή, η οποία 
αποτελεί το παραστατικό εξόφλησης. Η ένδειξη 
«εξοφλήθη» πάνω στα τιµολόγια δεν τεκµηριώ-
νει εξόφληση και δεν αντικαθιστά την εξοφλη-
τική απόδειξη. Θα πρέπει η ένδειξη «εξοφλή-
θη» για να θεωρηθεί ως εξοφλητική βεβαίωση 
να συνοδεύεται µε υπογραφή του εκδότη και τα 
στοιχεία αυτού (σφραγίδα). Απαιτείται ο συσχε-
τισµός της εξόφλησης µε τις δαπάνες µε την α-
ναγραφή των στοιχείων των τιµολογίων και των 
µέσων εξόφλησής τους (επιταγές / συναλλαγµα-
τικές και στοιχεία τραπεζικών κινήσεων) στις απο-
δείξεις είσπραξης ή στις βεβαιώσεις εξόφλησης.

∆ιάταξη για τα Βιολογικά
8. Στις περιπτώσεις όπου από τα ως άνω περι-

γραφόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις 
εξοφλήσεις µε τη χρήση τραπεζικού µέσου πλη-
ρωµής, δεν προκύπτουν σαφώς τα στοιχεία των 
αντισυµβαλλόµενων δύναται να ζητείται επιπλέ-
ον απόδειξη είσπραξης ή έγγραφο ισοδύναµης 
αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση προµηθευτή 
περί εξόφλησης της συναλλαγής. Για τα µέτρα 
µε βάση την έκταση του Π.Α.Α. 2014 -2020 (εν-
δεικτικά µέτρο 11 και δράση 10.01.8) θα πρέπει 
να επιλέγεται στο πληροφοριακό σύστηµα που 
υποστηρίζει τα µέτρα αυτά το πεδίο “Μη έγκυ-
ρο Παραστατικό” αναφέροντας παράλληλα στις 
παρατηρήσεις του εντύπου την αιτιολογία. Κα-
τά τη διαδικασία των ενδικοφανών προσφυγών 
θα δίνεται στο δικαιούχο η δυνατότητα αναθε-
ώρησης του υποβαλλόµενου παραστατικού. Σε 
κάθε περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η πληρωµή 

του προµηθευτή µε τη χρήση τραπεζικών µέσων 
πληρωµής άλλων προσώπων πέραν του δικαιού-
χου της στήριξης, και σε περίπτωση δικαιούχου 
της στήριξης νοµικού προσώπου ή συλλογικού 
σχήµατος, µε τη χρήση τραπεζικών µέσων πλη-
ρωµής άλλων προσώπων εκτός των περιπτώσε-
ων 4.4 και 4.6 της παρούσας. Για την εξόφληση 
προµηθευτών, είναι αποδεκτή η χρήση κοινών 
λογαριασµών τους οποίους διατηρεί ο δικαιού-
χος της στήριξης.

9. Σε περίπτωση εξόφλησης παραστατικού 
καθαρής αξίας έως και πεντακοσίων ευρώ µέ-
σω µετρητών τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαι-
ολογητικά για τις συναλλαγές αυτές είναι: από-
δειξη είσπραξης του προµηθευτή ή έγγραφο ι-
σοδύναµης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση 
προµηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις και για κάθε συ-
ναλλαγή, πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρο-
µή ελέγχου, δηλαδή να αποδεικνύεται η αγο-
ρά των αντίστοιχων επενδυτικών αγαθών, υ-
πηρεσιών και η πληρωµή τους από τον δικαι-
ούχο της στήριξης, ανεξάρτητα εάν η συναλλα-
γή αυτή πραγµατοποιείται µε δόσεις ή µε εφά-
παξ καταβολή.

11. Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών 
πρέπει να αποτυπώνεται στις κατά περίπτωση και 
σύµφωνα µε την τηρούµενη κατηγορία λογιστι-
κών βιβλίων του δικαιούχου λογιστικές καταχω-
ρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύ-
πων (ν. 4308/2014).

Ηλεκτρονικά τιµολόγια
12. Στα επενδυτικά µέτρα και εφόσον υ-

πάρχει σχετική πρόβλεψη, ο δικαιούχος µπο-
ρεί να λαµβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τι-
µολόγια. Ηλεκτρονικό τιµολόγιο είναι οποιοδή-
ποτε τιµολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που α-
παιτούνται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
(ν. 4308/2014) και το οποίο έχει εκδοθεί και λη-
φθεί σε ηλεκτρονική µορφή. Για τους σκοπούς 
πιστοποίησης των δαπανών της επένδυσης, τα 
ηλεκτρονικά τιµολόγια πρέπει σε κάθε περίπτω-
ση να εκτυπώνονται.

13. Σε περίπτωση κατά την οποία οι προ-
µηθευτές είναι νοµικά πρόσωπα και οι καταθέ-
σεις από τον δικαιούχο της στήριξης πραγµατο-
ποιούνται σε προσωπικό λογαριασµό και όχι σε 
εταιρικό του προµηθευτή, οι εξοφλούµενες δα-
πάνες δεν θα πιστοποιούνται.

14. Σε περίπτωση καταβολής αποδοχών (µι-
σθοδοσία) των εργαζοµένων στον ιδιωτικό το-
µέα καθιερώνεται από 01.06.2017 η υποχρεω-
τική καταβολή από τους εργοδότες των αποδο-
χών των εργαζοµένων αποκλειστικά στους τρα-
πεζικούς λογαριαµούς των δικαιούχων µισθω-
τών. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαρια-
σµούς των δικαιούχων µισθωτών γίνεται µε ο-
ποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της 
χρήσης ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής ή πα-
ρόχων υπηρεσιών πληρωµών.

15. Τα παραστατικά εξόφλησης των οδοι-
πορικών, των ασφαλιστικών εισφορών και του 
Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) που αφο-
ρούν αποδοχές ακολουθούν τους αποδεκτούς 
τρόπους εξόφλησης.

16. Επισηµαίνεται ότι, τα παραστατικά εξό-
φλησης για δαπάνες που αφορούν σε Προγράµ-
µατα/Μέτρα µε καταληκτική ηµεροµηνία υλοποί-
ησης πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο µέ-
χρι αυτή την ηµεροµηνία.

Σημεία
Τα παραστατικά εξόφλησης των 
οδοιπορικών, των ασφαλιστικών 
εισφορών και του Φόρου Μισθωτών 
Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) που αφορούν 
αποδοχές ακολουθούν τους αποδε-
κτούς τρόπους εξόφλησης.

Η πιστοποίηση της εξόφλησης 
γίνεται με την υποβολή της απόδει-
ξης είσπραξης ή της εξοφλητικής 
βεβαίωσης του προμηθευτή, η οποία 
αποτελεί το παραστατικό εξόφλησης.

Παράταση 
για Ομάδες 
Παράταση έως τις 10 Αυγούστου 
του 2018 αποφάσισε να δώσει το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
στο Μέτρο 9 «Σύσταση Οµάδων και 
Οργανώσεων Παραγωγών» του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης. Η παραπάνω εξέλιξη, όπως α-
ναφέρουν στην Agrenda µελετη-
τές που ασχολούνται µε τη σύντα-
ξη φακέλων για το συγκεκριµένο 
µέτρο, αποδίδεται στο ισχνό ενδια-
φέρον των αγροτών να εµπλακούν 
στη διαδικασία δηµιουργίας Οµά-
δων Παραγωγών.

Έλεγχοι σε 
Αυτόχθονες 
Την περασµένη εβδοµάδα άνοι-
ξε το σύστηµα για αιτήσεις στήρι-
ξης στο Μέτρο των Αυτόχθονων 
Φυλών, µε τα κατά τόπους αρµό-
δια Κέντρα Γενετικών Πόρων, να έ-
χουν ξεκινήσει ήδη τους ελέγχους 
στους κτηνοτρόφους που δήλω-
σαν επιλέξιµο ζωικό κεφάλαιο στο 
ΟΣ∆Ε. Οι αιτήσεις θα γίνονται δε-
κτές έως 22 Ιουλίου και επιλέξιµα 
ζώα είναι τα βοοειδή (333 ευρώ α-
νά ΜΜΖ), τα αιγοπρόβατα (232 ευ-
ρώ) οι χοίροι (215 ευρώ) και οι ίπ-
ποι στα 350 ευρώ.

Μικρές 
προσκλήσεις 
Leader 
Μία απλοποιηµένη εκδοχή της δι-
αδικασίας για προσκλήσεις κάτω 
των 10 εκατ. ευρώ και για µικρό α-
ναµενόµενο αριθµό δικαιούχων, 
εισάγουν οι διαχειριστικές αρχές 
για τις ιδιωτικές επενδύσεις των 
Leader. Σύµφωνα µε τα όσα έχουν 
γίνει γνωστά, αυτές τις ηµέρες α-
ναµένεται να εκδοθούν οι απαραί-
τητες οδηγίες προς τις 47 κατά τό-
πους Αναπτυξιακές, ώστε µέσα στο 
έτος να προχωρήσουν στις προκη-
ρύξεις των ιδιωτικών έργων. 

Νέα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



Από την παραγωγή κατσικιού 
Ελασσόνας ΠΟΠ και την κα-
θετοποίηση µονάδας καθα-

ρόαιµων ελληνικών φυλών προβά-
των, µέχρι τη συνάθροιση παραγω-
γής αµυγδαλοπαραγωγών, την ίδρυ-
ση περιφερειακού δηµοπρατηρίου και 
τις συλλογικές δράσεις µικροπαραγω-
γών σε Ελασσόνα-Όλυµπο σε συνδυα-
σµό και µε δηµιουργικό τουρισµό. Αυ-
τές είναι µερικές ιδέες που έθεσε υπό-
ψη του κοινού στο θεσσαλικό κάµπο, 
ο Ζήσης Μαµούρης καθηγητής Γενε-
τικής και αντιπρύτανης Έρευνας Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλίας Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συµβολαίου Έρευνας 
και Καινοτοµίας Θεσσαλίας, κατά την 
παρουσίαση του Μέτρου 16 «Συνεργα-
σία», το οποίο και κάλεσε να αξιοποιή-
σουν. Παρακάτω, αναφέρονται ενδει-
κτικά κάποια πρότζεκτ τα οποία δύνα-
ται να επιδοτηθούν από το Μέτρο αυτό:

1Προϊόντα γάλακτος και γαλα-
κτοκοµικά µε έµφαση στη φέ-
τα: Ίδρυση πρότυπης αιγοπρο-

βατοτροφικής µονάδας, ερευνητικής 
καθετοποιηµένης µονάδας καθαρό-
αιµων Ελληνικών φυλών προβάτων, 
υψηλής γενετικής αξίας, απαλλαγ-

µένων από νοσήµατα. Χρήση ως ζω-
οτροφών αδιάθετων βιοµαζών, συλ-
λογικές δράσεις κτηνοτρόφων αυτό-
χθονων φυλών / καραγκούνικου προ-
βάτου, µονάδες παραγωγής αλοιφω-
δών προϊόντων µε βάση τη φέτα, επι-
σκέψιµα αγροκτήµατα µε καθετοποι-
ηµένη παραγωγή. 

2Προϊόντα σιτηρών ψυχαν-
θών: Αξιοποίηση φυτογενε-
τικών πόρων, παραγωγή βιο-

λογικών προϊόντων από τοπικές και 
παραδοσιακές ποικιλίες σιτηρών, ο-
σπρίων και αρωµατικών φυτών, πέ-
τρινος µύλος, καθετοποιηµένη παρα-
γωγή ζέας και προϊόντων της, αρα-
χίδας και προϊόντων της, υδροπονι-
κής παραγωγή ζωοτροφών φύτρου.

3Κρέας, σκευάσµατα και αλλα-
ντικά: Αναβίωση παλιότερων 
εκτροφών, χρήση αναερόβιας 

χώνευσης για παραγωγή ενέργειας 
σε κτηνοτροφικές µονάδες, παραγω-
γή αρνιού, κατσικιού Ελασσόνας ΠΟΠ 
και συλλογικές δράσεις προώθησης. 
Εργαστήρια κρεατοσκευασµάτων και 
αλλαντικών από εγχώριες αγελάδες, 

Ιδέες σε 12 τομείς για επενδύσεις που 
δύναται να γίνουν με «Συνεργασία»  
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Σπορά τοπικών 
ποικιλιών με πριμ 
36 ευρώ για σιτάρι    
Μέσα στο μήνα σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές η 
δημοσίευση του θεσμικού πλαισίου και τον Οκτώβρη 
η προκήρυξη του Μέτρου που πριμοδοτεί τη σπορά και 
διατήρηση αβελτίωτων ποικιλιών από αγρότες

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ενίσχυση στα 36,7 ευρώ το στρέµµα στα χει-
µερινά σιτηρά, 52,4 στα ψυχανθή και 60 
ευρώ στα αρωµατικά φυτά προσφέρει σε 
όσους αγρότες φυτέψουν τοπικές ποικιλί-
ες το Μέτρο 10.1.10 « Προστασία τοπικών 

αβελτίωτων πληθυσµών - 
ποικιλιών που κινδυνεύ-
ουν από γενετική διάβρω-
ση». Το θεσµικό πλαίσιο για 
το συγκεκριµένο µέτρο θα 
εκδοθεί εντός του Ιουλίου 
σύµφωνα µε το χρονοδιά-
γραµµα που παρουσιάστηκε 
κατά την Επιτροπή Παρακο-
λούθηση των Προγραµµά-
των, µε την προκήρυξη να 
ακολουθεί τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για ένα µέτρο που λειτουρ-
γεί ουσιαστικά στα πρότυπα των «Σπάνι-
ων Φυλών» αλλά για τη φυτική παραγω-
γή πριµοδοτώντας όποιον αγρότη επιθυ-
µεί να φυτέψει τοπικές αβελτίωτες ποικι-
λίες χρησιµοποιώντας πολλαπλασιαστι-
κό υλικό είτε από τον ΕΛΓΟ είτε ιδιοπα-
ραγόµενο. 

Μόνο σε τόπους που ευδοκιµούν
Οι καλλιέργειες που µπορούν να ευνοη-

θούν και από τα δύο παραπάνω Μέτρα πε-
ριλαµβάνουν τοπικές ποικιλίες από αρωµα-
τικά φυτά (τσάι του βουνού, ρίγανη, κάπ-
παρη), δενδρώδεις καλλιέργειες (ροδάκι-
να, µήλα, αµύγδαλα κ.ά.), αµπελώνες, ψυ-
χανθή και σιτηρά. Η ενίσχυση στο Μέτρο 
προστασίας τοπικών ποικιλιών θα λαµβά-
νεται για την καλλιέργεια µόνο σε τόπους 

που ευδοκιµούν αυτές οι ποικιλίες. Για πα-
ράδειγµα η ρίγανη λαµβάνει ενίσχυση µό-
νο για την καλλιέργειά της στον Όλυµπο 
(Πιερία, Λάρισα), στα Τρίκαλα και στη Λα-
κωνία, ή το όψιµο ροδάκινο Νάουσας, µό-
νο στην Ηµαθία.

Ύψος ενίσχυσης 
Τα ποσά στήριξης σύµφωνα µε τα απο-

τελέσµατα της µελέτης υπολογισµού του ύ-
ψους ενίσχυσης:

 Χειµερινά σιτηρά: 36,7 ευρώ
 Ψυχανθή: 52,4 ευρώ
 ∆ενδρώδεις-θάµνοι-λοιπά µικρά κα πο-

φόρα: 90 ευρώ
 Ελιά: 62,1 ευρώ
 Αµπέλια: 72,9 ευρώ
 Κηπευτικά: 60 ευρώ
 Φαρµακευτικά, αρωµατικά: 60 ευρώ 

Συνδυασµός µε βιολογική γεωργία 
για έξτρα ποσό ενίσχυσης

Το ενδιαφέρον µε αυτό το µέτρο είναι πως 
µπορεί να συνδυαστεί για ένα έξτρα πριµ 
από τους δικαιούχους βιολογικής γεωργί-
ας. Τέλος, σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το 
προσχέδιο του Υποµέτρου «10.1.10 Προ-
στασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - 
ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική 
διάβρωση», οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν 
τη δέσµευση να καλλιεργούν τους αβελτί-
ωτους πληθυσµούς – ποικιλίες, σε συγκε-
κριµένες περιοχές κατανοµής ανά πλη-
θυσµό και ενισχύονται για την απώλεια ει-
σοδήµατος που η καλλιέργεια αυτή τους ε-
πιφέρει. Επίσης δεσµεύονται να συνεργά-
ζονται και να χορηγούν δείγµα σπόρου ή 
άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού ή κάθε 
άλλη σχετική πληροφορία στις υπηρεσίες.

Προκήρυξη
Οι διαχειριστικές 

αρχές υποστηρίζουν 
πως το Μέτρο θα 
προκηρυχθεί τον 

Οκτώβριο

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΧΕΙMΕΡΙΝΑ
ΣΙΤΗΡΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ ΕΛΙΑ ΑMΠΕΛΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΦΑΡMΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΡΩMΑΤΙΚΑ

36,7 52,4 90 62,1 72,9 60 60



καθετοποιηµένα βουστάσια/ποι-
µνιοστάσια για παραγωγή κρέα-
τος/κρεατοσκευασµάτων.

4Μεταποιηµένα οπωροκη-
πευτικά: Πρότυπο ερευνη-
τικό αγρόκτηµα για δενδρο-

καλλιέργειες. Καινοτόµα συστήµατα 
επεξεργασίας των αποβλήτων από 
τα συσκευαστήρια φρούτου. ∆ηµο-
πρατήριο Περιφερειακής εµβέλει-
ας, συνάθροιση παραγωγής αµυ-
γδαλοπαραγωγών. Soilless καλλι-
έργεια µικρολαχανικών, µεταποίη-
ση φλούδας τοµάτας, ξήρανση και 
συντήρηση λαχανικών και φρού-
των κάθετης γραµµής ψύξης, τυ-
ποποίησης και επεξεργασίας νω-
πών βιολογικών, γραµµή παραγω-
γή παραδοσιακών προϊόντων, µαρ-
µελάδες, σαλάτες, κοµπόστ φυτι-
κών υπολειµµάτων κ.α.

5Προϊόντα Ελιάς: Αξιοποί-
ηση βιοδραστικών ουσιών, 
νέα προϊόντα. 

6Προϊόντα αµπέλου, οίνος 
και αποστάγµατα: Αξιοποί-
ηση υπολειµµάτων οινοποί-

ησης. Οίνοι παλαίωσης, προστι-
θέµενης αξίας. Συλλογικές δρά-
σεις γεωργίας ακριβείας για βυ-

νοποιήσιµο κριθάρι για Α.Σ. και ο-
µάδες παραγωγών. 

7Μέλι & προϊόντα µελισσοκο-
µίας: Νέες ποικιλίες µελιού, Πι-
στοποίηση µελιού, παραγωγή 

προϊόντων µε βάση το µέλι, σκευάσµα-
τα µε βάση µελισσοκοµικά προϊόντα.

8Αρωµατικά και φαρµακευ-
τικά φυτά: Αξιοποίηση ουσι-
ών για νέα προϊόντα, χρήση 

σε σιτηρέσια ζώων, σε βιολογική γε-
ωργία. Αποστακτήρια, µονάδες πα-
ραγωγής αιθερίων ελαίων και φυτι-
κών εκχυλισµάτων, µεταποίηση και 
συσκευασία, παραγωγή κατάλληλου 
εξοπλισµού, ολοκληρωµένη διαχεί-
ριση φαρµακευτικών και αρωµατικών 
φυτών και µε ισχυρισµούς υγείας.

9Προϊόντα υδατοκαλλιέργει-
ας: Έλεγχοι ασφάλειας και 
αυθεντικότητας, πιστοποιητι-

κά υγείας ιχθύων, καινοτόµα προϊό-
ντα, βιολογικές υδατοκαλλιέργειες, 
υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού, µε 
χρήση αειφορικών µεθόδων, προϊό-
ντα φαρµακευτικού ενδιαφέροντος. 

10Βιολειτουργικά Τρόφι-
µα: Αξιοποίηση τοπικών 
προϊόντων για παραγω-

γή βιολειτουργικών τροφίµων υψη-
λής προστιθέµενης αξίας. Παραγωγή 
βιολειτουργικών γαλακτοκοµικών µε 
ισχυρισµούς υγείας, παραγωγή και µε-
ταποίηση αγροτικών προϊόντων-υπερ-
τροφών για βιολειτουργικά τρόφιµα.

11Προϊόντα άλλων ζώων: 
Παραγωγή πρωτεϊνών µε-
ταξιού, παραγωγή καινο-

τόµων προϊόντων σαλιγκαροτροφίας, 
αξιοποίηση ουσιών (βλέννας), σήµαν-
ση κ.ά. Παραγωγή προϊόντων προστι-
θέµενης αξίας από την εκτροφή σαλι-
γκαριών, εκσυγχρονισµός εγκαταστά-
σεων σαλιγκαροτροφίας.

12Τοµείς που αγγίζουν πολ-
λαπλές αλυσίδες αξίας: 
Αγρόκτηµα-Θερµοκοιτίδα, 

συλλογική τυποποίηση τοπικών προ-
ϊόντων, βραχείες αλυσίδες και µόνι-
µες αγορές, συλλογικές δράσεις µι-
κροπαραγωγών σε Ελασσόνα-Όλυ-
µπο σε συνδυασµό και µε δηµιουργι-
κό τουρισµό. Επισκέψιµα αγροκτήµα-
τα (παραγωγή αγροτικών προϊόντων, 
µεταποίηση, αγροτουρισµός µε ή χω-
ρίς κατάλυµα), βοτανικός κήπος, µο-
νάδα κοµποστοποίησης φυτικών & 
ζωικών υπολειµµάτων.

Ανοιχτό 
για αιτήσεις

Θυµίζουµε ότι το Μέτρο της 
Συνεργασίας έχει ανοίξει για 
αιτήσεις (διορία έως 3 
Σεπτεµβρίου) και επιδοτεί 
πρώτον την ίδρυση 
επιχειρησιακών οµάδων 
µεταξύ αγροτών και άλλων 
φορέων και δεύτερον τις 
δαπάνες που θα προκύψουν 
από το έργο που θα 
«τρέξουν». Για την ενίσχυση 
που αφορά τις δαπάνες 
υλοποίησης της δράσης θα 
βγει άλλη ηµεροµηνία 
αιτήσεων, η οποία θα 
γνωστοποιηθεί από τις 
διαχειριστικές αρχές.  Ο 
συνολικός προϋπολογισµός 
των προκηρυσσόµενων 
Υποµέτρων ανέρχεται σε 64 
εκ. ευρώ. Τα δύο Υποµέτρα 
υλοποιούνται µέσω δύο 
∆ράσεων, της ∆ράσης 1 που 
αφορά στην ίδρυση 
(δυνητικών) Επιχειρησιακών 
Οµάδων της Ευρωπαϊκής 
Σύµπραξης Καινοτοµίας και 
της ∆ράσης 2 που αφορά 
στην υλοποίηση του 
επιχειρησιακού σχεδίου. Η 
χρηµατοδότηση των 
ενταγµένων πράξεων και στις 
δύο ∆ράσεις αφορά στο 
100% του προϋπολογισµού 
τους και έως 145.000 αν 
αφορά τοπικό έργο. 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Σπάνιες Φυλές
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
Έως τις 31 Ιουλίου 
καλούνται να υποβάλλουν 
αιτήσεις οι παραγωγοί 
ρυζιού 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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ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
        sofos@agronews.gr

Σήµερα, τα µηχανήµατα αποφύλλωσης 
θεωρούνται σχεδόν απαραίτητα για άρτια 
και ποιοτικά αποτελέσµατα στο χώρο της 
αµπελουργίας. Με τη χρήση αποφυλλωτή 
επιτυγχάνεται ο αερισµός του σταφυλιού, 
το ράντισµα γίνεται πιο εύκολα, προστα-
τεύεται και διατηρείται το χρώµα και κατ’ ε-
πέκταση τη περίοδο του τρύγου η εργασία 
γίνεται µε µεγαλύτερη άνεση. Ο αποφυλ-

λωτής Binger Seilzug EB 490 Professional 
ανήκει στη νέα γενιά µηχανηµάτων της 
γερµανικής φίρµας.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, ο EB 490 έχει 
την ικανότητα να βελτιώνει συνεχώς τη ροή 
του αέρα κατά την εργασία λόγω ενός ειδι-
κά σχεδιασµένου κυλίνδρου µε εγκοπές. 
Ταυτόχρονα, ο κύλινδρος παραµένει κα-
θαρός κατά τη διάρκεια της αποφύλλωσης 
και σε αυτό παίζει σηµαντικό ρόλο το χτένι 
καθαρισµού που είναι τοποθετηµένο εκεί.

Ο µηχανισµός των κυλίνδρων, όπως υ-

Αποφυλλωτή νέας 
γενιάς ανέπτυξε
η Binger Seilzug
Η γερμανική φίρμα εφάρμοσε νέες τεχνολογίες και 
φιλοδοξεί να δώσει λύση στις δυσκολίες του αμπελιού

Πρώτος ηλεκτρικός 
κινητήρας Deutz
Η Deutz αποκάλυψε το 
πρώτο της ολοκληρωµένο 
υβριδικό και ηλεκτρικό 
σύστηµα κίνησης. 
Ονοµάζεται E-Deutz και 
πρόκειται για µια µονάδα 
ισχύος αποτελούµενη 
από διάφορα µέρη και 
περιλαµβάνει έναν 
κινητήρα ντίζελ, έναν 
ηλεκτροκινητήρα και µια 
µπαταρία, η οποία αποτελεί 
τη βάση µιας πλήρους 
σειράς ηλεκτρικών και 
υβριδικών συστηµάτων.

Με 300 αλωνιστικές 
πάνε για ρεκόρ
Ένα νέο ρεκόρ Γκίνες φι-
λοδοξούν να θέσουν οι δι-
οργανωτές της εκδήλωσης 
«Harvest for Kids 2018», 
καθώς στις 4 Αυγούστου, 
στο Γουίνκλερ της Μανιτό-
µπα (Καναδάς) θα θέσουν 
σε λειτουργία 300 θεριζο-
αλωνιστικές, αριθµός ρε-
κόρ. Τη µάζωξη των µηχα-
νών αναµένεται να παρα-
κολουθήσουν 25.000 θε-
ατές, λένε οι διοργανωτές.

Αισιοδοξία Deere 
για τα φετινά έσοδα
Κατά 29% αύξησε τις κα-
θαρές πωλήσεις και τα 
έσοδά της παγκοσµίως η 
John Deere κατά τη διάρ-
κεια του δεύτερου οικονο-
µικού τριµήνου του 2018 
(έληξε 29 Απριλίου). Ο 
πρόεδρος και CEO της 
Deere, Samuel R. Allen 
αναφέρει πως κοιτώντας 
µπροστά, στην Ευρώπη, 
αναµένεται αύξηση των 
πωλήσεων κατά 5% και σε 
ΗΠΑ, Καναδά 10%.

Νέο εργοστάσιο 
φτιάχνει η JCB
Η JCΒ επενδύει πάνω από 
50 εκατ. λίρες (περίπου 
56 εκατ. ευρώ) σε ένα νέο 
εργοστάσιο που θα παρά-
γει καµπίνες. Η νέα εγκα-
τάσταση που αναµένεται 

Τέλος οι Lely 
χορτοδετικές
Μετά την παύση της παρα-
γωγής χλοοκοπτικών και 
χορτοσυλλεκτικών Lely 
τον περασµένο Απρίλιο, η 
AGCO ανακοίνωσε ότι η 
παραγωγή των στρογγυ-
λών χορτοδετικών και των 
βαγονιών φορτοεκφόρτω-
σης Lely στα γερµανικά 
εργοστάσια Wolfenbüttel 
και Waldstetten θα λήξει 
τον Μάρτιο του 2020.
Η AGCO αναφέρει ότι η 
ζήτηση για µηχανήµατα 
Fendt και MF έχουν ανα-
πτυχθεί σηµαντικά ταχύτε-
ρα από ό, τι αρχικά αναµε-
νόταν γι’ αυτό και σταµατά 
την παραγωγή των Lely.

να ξεκινήσει παραγωγή το 
2019, θα έχει έδρα την 
περιοχή Σταφς στην Αγ-
γλία και σχεδιάζεται µε πα-
ραγωγική απόδοση 
100.000 πλαισίων καµπί-
νας ετησίως, οι οποίες 
χρησιµοποιούνται στα τρα-
κτέρ Fastrac και τους 
φορτωτές Loadall. 
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Νέα μοντέλα Zetor 
Hortus και Utilix
Τα νέα µοντέλα Utilix και Hortus της Zetor είχαν την ευκαι-
ρία να δουν από κοντά οι επισκέπτες του Royal Highland 
Show στο Εδιµβούργο από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου 2018. 
Στην έκθεση υπήρχαν παράλληλα διάφορα µοντέλα από τις 
σειρές Proxima και Forterra, ενώ οι επισκέπτες µπόρεσαν να 
εξοικειωθούν µε το νέο σχεδιασµό του Major. Σηµειώνεται 
πως το Major HS µε το νέο design είναι το πρώτο τρακτέρ µε 
τη νέα µοντέρνα εµφάνιση και θα είναι διαθέσιµο από τον 

Ιούλιο. Ο διευθυντής του οικονοµικού τµήµατος της Zetor 
Tractors a.s., Lukas Krejcir, δήλωσε µεταξύ άλλων: 

«Στόχος ήταν να δηµιουργηθεί ένα προϊόν µε υψηλή αι-
σθητική αξία και να δοθεί στην Zetor ένα νέο όραµα που 
να αντικατοπτρίζει τις αξίες της εταιρείας Με την πάροδο 
του χρόνου όλα τα τρακτέρ Zetor θα αποκτήσουν το νέο ελ-
κυστικό design».

Η σειρά Hortus περιλαµβάνει τα τρακτέρ Hortus CL 65 και 
Hortus HS 65 µε απόδοση 67 ίππους. Το Hortus είναι ένα 
συµπαγές τρακτέρ που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πολ-
λούς σκοπούς όπως σε µικρές φάρµες, πάρκα, κήπους ή α-
θλητικές εγκαταστάσεις. ∆ιαθέτει 24 ταχύτητες εµπρός και 
24 πίσω, ενώ το Hortus HS διαθέτει επίσης  υδραυλική ρε-
βέρσα, ένα σύστηµα  που επιτρέπει αλλαγή πορείας ακόµα 
και µε φορτίο. Η σειρά µοντέλων Utulix διαθέτει τα µοντέ-
λα HT 45 µε 43 ίππους και στο ισχυρότερο UTILIX HT 55 µε 
49 ίππους. Σηµειώνεται ότι τα τρακτέρ αυτά διαθέτουν υδρο-
στατική µετάδοση τριών ταχυτήτων.ποστηρίζει ο κατασκευαστής ι δίνει σηµα-

ντική λύση και στο πρόβληµα της αποµά-
κρυνσης των υγρών φύλλων χωρίς όµως 
να επηρεαστούν τα σταφύλια. Με αυτόν 
τον τρόπο, ο αποφυλλωτής µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί χωρίς περιορισµούς, από την 
άνθηση µέχρι τη συγκοµιδή.

Για τη µέγιστη εκµετάλλευση των δυνα-
τοτήτων του µηχανήµατος η εταιρεία δίνει 
δύο σηµαντικές συµβουλεύες: Πρώτον, στον 
αµπελώνα θα πρέπει το µηχάνηµα να κι-
νείται κοντά στη σειρά των κληµάτων και-
δεύτερον, κάθε χρήστης θα πρέπει να βρει 
την κατάλληλη ταχύτητα προσαρµοσµένη 
στις δικές του ανάγκες.

Η τοποθέτηση του µηχανήµατος γίνεται 
στο µπροστινό µέρος του τρακτέρ και µε 

την κατάλληλη βάση, είτε σε απλή κολώ-
να είτε σε κολώνα µε περιστροφή, παρέχει 
την δυνατότητα στον αµπελουργό να προ-
σαρµόσει το µηχάνηµα στις ανάγκες του, 
µε τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση χρόνου 
να ανήκει στα σηµαντικά πλεονεκτήµα-
τα. Τα νέα µοντέλα αποφυλλωτή µε προ-
κλαδευτή και αισθητήρα φυλλώµατος εί-
ναι διαθέσιµα από την εταιρεία Sanidas. 

Τι προσφέρει
Εν συντοµία, τα χαρακτηριστικά του απο-

φυλλωτή EB 490 της Binger Seilzug:
 Ανεµιστήρας αναρρόφησης µε µονά-

δα αφαίρεσης φύλλων για καλύτερη απο-
µάκρυνση των φύλλων.

 Εύκαµπτος αγωγός από χάλυβα αδια-
πέραστος από ξένα αντικείµενα.

 Αεραγωγός που απορρίπτει τα µικρά 
σκουπίδια µαζί µε τα φύλλα.

 Υδραυλική ρύθµιση για προσαρµογή 
του µηχανήµατος σε οποιοδήποτε αµπέλι.

 Εύκαµπτα έδρανα για µεγάλη διάρκεια 
ζωής και χαµηλή συντήρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες ο ενδια-
φερόµενος µπορεί να επισκεφτεί την ιστο-
σελίδα www.sanidas-e.gr.

Πλεονεκτήµατα
Με τη χρήση αποφυλλωτή επιτυγ-
χάνεται ο αερισµός του σταφυλιού, 

και προστατεύεται και διατηρείται το 
χρώµα του

ΠΩΛΗΣΗ ∆ΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο  Α.Σ. ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ  προβαίνει στην πώληση του 
διαλογητηρίου του.  Για το σκοπό αυτό απευθύνει δηµόσια 
πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατάθεση 
οικονοµικών προσφορών για την αγορά του διαλογητηρίου 
του, καθαρού εµβαδού 2.250 τ.µ. , το οποίο βρίσκεται 
στο αγρόκτηµα Παλαιφύτου Γιαννιτσών Πέλλας, εντός 
αγροτεµαχίου έκτασης 8.000 τ.µ., και αποτελείται από 
χώρους, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, τα στοιχεία των 
οποίων περιλαµβάνονται στο σχετικό έντυπο (πρόσκληση 
για κατάθεση προσφορών – όροι συµµετοχής στη διαδικασία 
πώλησης) που βρίσκεται στα γραφεία του συνεταιρισµού, το 
οποίο µπορούν να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι και το 
οποίο περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής 
στη διαδικασία πώλησης του διαλογητηρίου, το ελάχιστο 
τίµηµα πώλησης αυτού, καθώς και τον χρόνο και τόπο 
κατάθεσης των οικονοµικών προσφορών 

(τηλ. Συν/σµού 2382043190,2382042443).
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Πτωχεύουν 
οι πολίτες 

  ∆ιαχρονικό: Επιδίωξη της 
τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι 
πολίτες, αφενός για να συντηρείται 
µε τα χρήµατα τους η φρουρά του 
καθεστώτος και αφετέρου για να είναι 
απασχοληµένοι οι πολίτες και να µην 
τους µένει χρόνος για επιβουλές. Σε 
αυτό το αποτέλεσµα αποβλέπει η 
επιβολή µεγάλων φόρων, η 
απορρόφηση των περιουσιών των 
πολιτών και η κατασκευή µεγάλων 
έργων που εξαντλούν τα δηµόσια 
οικονοµικά. Αριστοτέλους πολιτικά 

 Γάλα από Γαλλία: Οι εισαγωγές 
γάλακτος, αποτελούν αφενός «κοινό 
µυστικό» και αφετέρου πλήγµα για την 
ελληνική κτηνοτροφία που θέτει σε 
κίνδυνο και τη φέτα! Αυτό το διάστηµα 
το γάλα φτάνει από τη Γαλλία µε 
αποτέλεσµα την κατάρρευση τιµών 

παραγωγού στη 
χώρα µας. Η 
εισαγωγή γίνεται 
είτε από 
Ηγουµενίτσα είτε 
από Πάτρα. Η 
εντολή δίνεται 
από εταιρεία της 
Βουλγαρίας, για 

λογαριασµό εταιρείας στην περιοχή 
της Αττικής, αλλά από το λιµάνι 
αναλαµβάνει µια άλλη εταιρεία της 
Λευκωσίας, που το διοχετεύει σε 
διαφόρους σε όλη την Ελλάδα. Α. 
Καχριµάνης, Περιφερειάρχης 
Ηπείρου. epiruspost.gr, 20/6/2018.

 Τοµατάκι…: Ελάχιστο το τοµατάκι 
φέτος στη Σαντορίνη, κυρίως λόγω 
της µεγάλης ανοµβρίας που έπληξε 
την παραγωγή. Στο εργοστάσιο 
ΣΑΝΤΟ της Ένωσης Συνεταιρισµών 
Θηραϊκών Προϊόντων, στον Μονόλιθο, 
παραδόθηκαν περίπου 7 τόνοι 
τοµατάκι, ποσότητα ελάχιστη σε σχέση 
µε τους 120 τόνους πέρυσι. atlantea.
news, 20/6/2018

 Μπλέ ή ροκφόρ: Εκτός από την 
έντονη µυρωδιά, χαρακτηριστικό του 
πρόβειου τυριού είναι το λευκωπό 
εσωτερικό, διάστικτο από την 
κυανωπού χρώµατος µούχλα που 
παράγεται από τον µύκητα Penicillium 
Roqueforti. Στο εµπόριο κυκλοφορούν 
πολλές αποµιµήσεις και έχουν τη 
γενική ονοµασία «µπλε τυριά». Η 
πρώτη ιστορική καταγραφή του γίνεται 
σε έγγραφο µοναστηριού 4/6/1070, 
ενώ η ονοµασία προστατεύεται από τη 
Γαλλία από το 1925.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Η καλλιέργεια µέντας που θα έρθει 
να προστεθεί στη ρίγανη, το θυµάρι 
και το δεντρολίβανο, είναι το επό-
µενο «στοίχηµα», που έχει στα σκα-
ριά της η εταιρεία Kampos – Greek 
Herbs από τη Θεσσαλονίκη.

Η θυγατρική της Provil, που ε-
ξειδικεύεται στην παραγωγή βοη-
θητικών πρώτων υλών για τη βιο-
µηχανία τροφίµων, όπως είπε στην 
Agrenda ο εκ των ιδιοκτητών της, 
Χρήστος Βογιάννου, σχεδιάζει σε 
πρώτη φάση την ανάπτυξη περίπου 
40-50 στρεµµάτων µέντας.

Ήδη έχουν γίνει επαφές µε έναν 
µικρό αριθµό παραγωγών στην πε-
ριοχή της Ροδόπης, οι οποίοι θα α-
ναλάβουν να καλλιεργήσουν το α-
ρωµατικό φυτό, µε την πρώτη φύ-
τευση να έχει προγραµµατιστεί για 
τον προσεχή Σεπτέµβριο.

«Η επιλογή της Ροδόπης έγινε για-
τί η περιοχή είχε πολλή ανεπτυγµέ-
νη από το παρελθόν την καλλιέρ-
γεια της µέντας, που σηµαίνει ότι υ-
πάρχει τεχνογνωσία, ενώ και το µι-
κροκλίµα είναι ιδανικό» µας εξήγη-

σε ο κ. Βογιάννου.
Η µέντα, όπως και στην περίπτω-

ση των άλλων αρωµατικών φυτών 
που καλλιεργεί η Kampos – Greek 
Herbs, θα χρησιµοποιηθεί για να κα-
λύψει µέρος από τις ανάγκες της µη-
τρικής Provil, η οποία διαθέτει αυτή 
τη στιγµή µια πλήρη γκάµα µε πάνω 
από 650 κωδικούς µε καρυκεύµα-
τα, σάλτσες, µείγµατα, ζωµούς κ.σ.

Σε επόµενο επίπεδο, η επιχείρη-
ση προγραµµατίζει να προσθέσει 
και άλλα βότανα στην γκάµα των 
καλλιεργειών της, όπως για παρά-
δειγµα ο δυόσµος, ο βασιλικός και 
το φασκόµηλο, που χρησιµοποιού-
νται κατά κόρον στην παραδοσια-
κή ελληνική κουζίνα και ως εκ τού-
του µπορούν να αποτελέσουν πρώ-

τη ύλη για τις συνταγές της Provil.
Αναφορικά µε τις υφιστάµενες 

καλλιέργειες της Kampos – Greek 
Herbs, η ρίγανη είναι η πλέον α-
νεπτυγµένη, καθώς καλλιεργού-
νται γύρω στα 700 στρ. ιδιόκτητα 
και σε συνεργασία µε παραγωγούς. 

«Πριν αρχίσουµε να ιδιοπαράγου-
µε εισάγαµε ρίγανη από την Τουρ-
κία, την οποία πλέον έχουµε υπο-
καταστήσει 100% µε δική µας, ενώ 
έχουµε αρχίσει να καλλιεργούµε 
και  θυµάρι, που είναι δύσκολο, αλ-
λά και δεντρολίβανο», εξήγησε ο κ. 
Βογιάννου, στην ενηµερωτική επί-
σκεψη δηµοσιογράφων στις εγκα-
ταστάσεις της Provil, για την παρου-
σίασή της µε αφορµή τη συµπλήρω-
ση 25 χρόνων από την ίδρυσή της. 

Στη Ροδόπη φουντώνουν
οι επαφές της Kampos Greek
Herbs, για να ευωδιάσει 
ξανά η μέντα Η θυγατρική της Provil σχεδιάζει 

σε πρώτη φάση την ανάπτυξη περίπου 
40-50 στρεμμάτων μέντας

Ο Χρήστος Βογιάννου, ένας εκ των 
ιδιοκτητών της Kampos – Greek Herbs

Στα σκαριά τριετές επενδυτικό πλάνο 4,5 εκατ. ευρώ

Η Provil είναι µία ελληνική εταιρεία µε έδρα και κύριες εγκαταστάσεις στην 
βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης που εδώ και 25 χρόνια έχει ως 
αποκλειστική δραστηριότητα την παραγωγή τροφίµων. Μάλιστα, η εταιρεία έχει 
σε εξέλιξη επενδυτικό πλάνο 4,7 εκατ. ευρώ και σχεδιάζει ένα ακόµη, ύψους 
4,5 εκατ. ευρώ, για την τριετία 2019 – 2021. Για τις οικονοµικές της επιδόσεις, 
όπως ανέφερε ο κ. Βογιάννου πέρυσι οι πωλήσεις της ήταν στα 8 εκατ. ευρώ, 
ενώ για φέτος ο στόχος είναι στα 9,5 εκατ. ευρώ. Το πιο δυνατό κοµµάτι των 
πωλήσεων, για την Provil αντιπροσωπεύει η µαζική εστίαση, µε το 54% του 
τζίρου, ακολουθεί µε 36% η βιοµηχανία τροφίµων, οι εξαγωγές προς 15 
αγορές του κόσµου έχουν µερίδιο 6% και η λιανική 4%. Να σηµειωθεί ότι η 
επιχείρηση παράγει πάνω από 650 προϊόντα και έχει δυναµική παραγωγής 45 
τόνων ανά ηµέρα. Σήµερα επεξεργάζεται 10 τόνους.

Τρία χρόνια
∆ίνει η 

συµφωνία για 
να γίνουν οι 
απαραίτητες 
διευθετήσεις

Σεπτέµβριο
Η πρώτη 

φύτευση έχει 
προγραµ-

µατιστεί για 
τον προσεχή 
Σεπτέµβριο, 

όταν και είναι 
η περίοδος 

σποράς

Τεχνογνωσία
Η επιλογή 

της Ροδόπης 
έγινε γιατί η 
περιοχή είχε 

πολύ ανεπτυγ-
µένη από το 

παρελθόν την 
καλλιέργεια 
της µέντας

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
         liamis@agronews.gr
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Στρατηγική συνεργασία µε την γνω-
στή βορειοελλαδίτικη βιοµηχανία αλ-
λαντικών και κρέατος «Πασσιάς», α-
ναπτύσσει η Αµερικάνικη Γεωργική 
Σχολή. Συγκεκριµένα δύο νέοι κω-
δικοί προϊόντων της βιοµηχανίας, 
η βραστή και καπνιστή γαλοπούλα 
«Πασσιάς» θα φέρουν τη σφραγίδα 
ποιότητας της Σχολής. Η διάθεση των 
δύο νέων προϊόντων από τα σούπερ 
µάρκετ θα είναι άµεση. Σηµειώνεται 
εδώ πως η σχετική συµφωνία υπο-
γράφηκε την Πέµπτη 28 Ιουνίου α-
πό τον πρόεδρο της Σχολής ∆ρ. Πά-
νο Κανέλλη και τον πρόεδρο και δι-
ευθύνοντα σύµβουλο της «Πασσιάς», 
κ. Γιώργο Πασσιά (βλ. φώτο κάτω). 

Η συνεργασία αναµένεται να δι-
ευρύνει τους ορίζοντες της έρευνας 
και να οδηγήσει στην εκπαίδευση και 
ανάπτυξη νέων εξειδικευµένων στε-
λεχών στον αγροδιατροφικό τοµέα. 

Να σηµειωθεί ότι τα στελέχη της Α-
µερικανικής Γεωργικής Σχολής συµ-
µετέχουν στην επιλογή, επιµόρφω-
ση και επίβλεψη των εκτροφέων γα-
λόπουλων, θεσπίζοντας συγκεκριµέ-
νες προδιαγραφές από την έναρξη 
της εκτροφής τους µέχρι την παρά-
δοση του κρέατός τους στην «Πασ-
σιάς». Επίσης, φροντίζουν για την ε-
φαρµογή συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας, καθώς και για την ταυτο-
ποίηση των προϊόντων σε κάθε στά-
διο της παραγωγής µέσω ειδικών ερ-
γαστηριακών ελέγχων. 

Σε δηλώσεις του, µετά την υπο-
γραφή της συµφωνίας, ο πρόεδρος 
της Αµερικανικής Γεωργικής Σχο-
λής, ∆ρ. Πάνος  Κανέλλης, υπενθύ-
µισε ότι στόχος του µη κερδοσκοπι-
κού ιδρύµατος είναι η εκπαίδευση 
νέων ανθρώπων στον αγροδιατρο-
φικό τοµέα µε τη χρήση ορθών πρα-
κτικών. Παράλληλα στάθηκε ιδιαίτε-
ρα στο γεγονός ότι η Θεανώ Πασσιά, 

υπεύθυνη προγραµµατισµού της πα-
ραγωγής, ήταν από τις πρώτες σπου-
δάστριες της Σχολής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Perrotis College, 
κάνοντας µετά λόγο για µία «σχέση 
διαρκείας και αλληλοεκτίµησης», η 
οποία θεωρεί ότι θα περάσει φυσι-
κά και στις επόµενες γενιές.

Από την πλευρά του ο Γιώργος 
Πασσιάς, εξέφρασε τη πεποίθησή του 
για την εµπορική επιτυχία του εγχει-
ρήµατος και υπογράµµισε την ανα-
γνώριση και την εκτίµηση που χαί-
ρει η Αµερικανική Γεωργική Σχολή. 
Τόνισε ότι µέσω της συγκεκριµένης 
συνεργασίας ενισχύεται και το Πρό-
γραµµα Υποτροφιών της Αµερικανι-
κής Γεωργικής Σχολής, το οποίο εί-
ναι το παλαιότερο στην Ελλάδα. «Η 
συνεργασία µας είναι µία άριστη ευ-
καιρία δηµιουργίας στελεχών για τον 
δευτερογενή αγροτικό τοµέα παρα-
γωγής», κατέληξε.

Γαλοπούλα «Πασσιάς» με τη 
σφραγίδα της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής

Ο ισχυρισμός υγείας πολυφαινολών,  
κλειδί για τις αγορές ελαιολάδου
Ο ισχυρισµός υγείας των πο-
λυφαινολών είναι ένα σηµα-
ντικό εργαλείο, το οποίο µπο-
ρεί να δώσει µεγαλύτερη α-
ξία στο παρθένο ελαιόλαδο, 
επιτρέποντας στους παραγω-
γούς, τους τυποποιητές αλλά 
και γενικότερα στους διακι-
νητές και εξαγωγείς, να τον 
χρησιµοποιήσουν στην προ-
ώθηση και προβολή των προ-
ϊόντων τους. Οι καταναλωτές 
έχουν επίσης την επιλογή να 
συνεκτιµήσουν και αυτόν τον 
παράγοντα και να τον προσθέ-
σουν στα κριτήρια αγοράς ε-
λαιολάδου. 

Αυτό ήταν το κεντρικό συ-
µπέρασµα στο σεµινάριο µε θέ-
µα«Ορθή τεκµηρίωση της Πο-
λυφαινολικής υπεροχής των 
Ελληνικών ελαιολάδων», που-
διοργάνωσε η Ακαδηµία Ελαι-
ολάδου του ΣΕΒΙΤΕΛ στις 23 
Ιουνίου, όπου διακεκριµένοι 
επιστήµονες προσέγγισαν το 
παραπάνω θέµα µέσω της ανά-
πτυξης επιχειρηµατολογίας γύ-
ρω από τους εργαστηριακούς 
ελέγχους, τους Ισχυρισµούς Υ-
γείας σχετικά µε τις πολυφαι-

νόλες, την χηµεία και την βι-
ολογία των βιοδραστικών ου-
σιών του ελαιολάδου, ενώ πα-
ρουσιάστηκε και το νοµοθετι-
κό πλαίσιο για τον ισχυρισµό 
υγείας του ελαιολάδου, όπως 
είναι θεσπισµένο από την ΕΕ. 

Στην ανωτερότητα των ελ-
ληνικών ελαιολάδων αναφέρ-
θηκε ο πρόεδροςτης Συµβου-
λευτικής Επιτροπής Χηµικών 
Εµπειρογνωµόνων του ΣΕΒΙ-
ΤΕΛ, κ. Βασίλης Καµβύσης, ό-
πως αυτή αναδεικνύεται σε ε-
πιστηµονικές µελέτες. 

Σύµφωνα µε τον κ. Καµβύση 
είναι απαραίτητο νααποσαφη-
νισθεί στους παραγωγούς, τυ-
ποποιητές αλλά και στους κα-
ταναλωτές, ο κατάλογος των 
ουσιών - στόχων που προσµε-
τρώνται, καθώς και η επίση-
µη µέθοδος που εφαρµόζε-
ται προς το παρόν από τα ερ-
γαστήρια επισήµου ελέγχου 
των χωρών της Ε.Ε & του ∆ΣΕ, 
προκειµένου να αναγραφεί ο 
αναφερόµενος στις πολυφαι-
νόλες ισχυρισµός υγείας των 
ελαιολάδων.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Με «τρίποντο»
Αντετοκούµπο
η καµπάνια 
για τη Φέτα
Ο Έλληνας star του 
NBA Γιάννης 
Αντετοκούµπο θα 
αποτελέσει το 
κεντρικό πρόσωπο της 
καµπάνιας για την 
προώθηση της ΦΕΤΑ.
Η Novacert ΕΠΕ ως 
εκτελεστικός 
οργανισµός των δύο 
έργων προώθησης της 
Φέτας ΠΟΠ, στις 
αγορές 1) της 
Γερµανίας, του 
Ηνωµένου Βασιλείου 
και της Γαλλίας και 2) 
των ΗΠΑ και του 
Καναδά, ανακοίνωσε 
τη σύναψη συµφωνίας 
µε τον Έλληνα διεθνή. 
Πριν την αποδοχή της 
πρότασης, ο διάσηµος 
καλαθοσφαιριστής 
ζήτησε να ενηµερωθεί 
για τις λεπτοµέρειες 
των ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων. 

Αξία 
Ο ισχυρισµός υγείας 
των πολυφαινολών 

µπορεί να δώσει 
µεγαλύτερη αξία στο 
παρθένο ελαιόλαδο Ο πρόεδρος της εταιρείας «Πασσιάς», Γιώργος Πασσιάς (αριστερά) µε τον 

πρόεδρο της Σχολής ∆ρ. Πάνο Κανέλλη (δεξιά) υπογράφουν τη συµφωνία.
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ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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Το µοµέντουµ ενάντια στις περι-
κοπές στον αγροτικό προϋπολογι-
σµό της ΕΕ µετά το 2020 διατηρεί-
ται και αυξάνεται, µε οµάδες υπε-
ράσπισης, ευρωβουλευτές και µια 
πλειοψηφία εθνικών κυβερνήσε-
ων να στρέφονται όλο και πιο ε-
νεργά κατά της Κοµισιόν. 

Μέχρι αυτή την στιγµή, 20 από τα 
28 κράτη-µέλη είναι αντίθετα µε την 
πρόταση της Κοµισιόν για µια µεί-
ωση κατά 5% του συνολικού προϋ-
πολογισµού της ΚΑΠ, ακολουθώ-
ντας το παράδειγµα των έξι αρχι-
κών κρατών που υπέγραψαν µια 
γραπτή διαµαρτυρία πριν καν την 
δηµοσίευση του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου. Η Γαλλία ηγήθηκε της ε-
πίθεσης την προηγούµενη εβδοµά-
δα, όταν οι υπουργοί Οικονοµικών 
συναντήθηκαν στο Λουξεµβούργο, 
ζητώντας αύξηση στον προϋπολο-
γισµό της ΚΑΠ. Υπενθυµίζεται, πως 
η τρέχουσα πρόταση της Κοµισιόν, 
προβλέπει µείωση 3,9% στις άµεσες 
πληρωµές και 15% στονβ’ πυλώνα.

Κριτικές απέναντι στα νούµερα 
που παρουσίασε η Κοµισιόν είναι 
σύσσωµες οι οµάδες και οργανώ-

σεις τωνευρωπαίων αγροτών που 
στοιχίζονται κάτω από την οµπρέ-
λα των COPA-COGECA, οι οποίες υ-
ποστηρίζουν ότι η προβλεπόµενη 
περικοπή κατά 5% στην ΚΑΠ, ενδέ-
χεται τελικά να είναι κατά πολύ µε-
γαλύτερη αν οι τιµές, οι µισθοί και 
γενικότερα τα έξοδα των αγροτών 
αυξηθούν. Ωστόσο σε αυτό η Κοµι-
σιόν απαντά ότι ποτέ δεν είχε συ-
νυπολογίσει τον πληθωρισµό κα-
τά τον σχεδιασµό της ΚΑΠ, και ότι 
αυτό δεν θα αλλάξει.

Ο Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χό-
γκαν, απόλυτα συντεταγµένος µε 
τις επιταγές Γιούνκερ υποστήριξε 
προς στους υπουργούς ότι θα ήταν 
χαρά του να δει µια αύξηση στον 
προϋπολογισµό της ΚΑΠ, αλλά «δεν 

είναι αυτός εκείνος που πρέπει να 
πειστεί για κάτι τέτοιο, συµπληρώ-
νοντας χαρακτηριστικά: «Ο µόνος 
τρόπος να αυξηθεί ο προϋπολογι-
σµός της ΚΑΠ, είναι να γίνει αυτό 
σε βάρος κάποιας άλλης πολιτι-
κής». Επιπλέον σηµείωσε πως αυ-
τή η απόφαση δεν θα ληφθεί από 
την Κοµισιόν, ενώ σχετικά µε την 
αρχική πρόταση της Επιτροπής, µε 
την οποία άλλωστε πρέπει να συµ-
φωνήσουν και οι Ευρωβουλευτές 
και οι Κυβερνήσεις των κρατών-
µελών, σχολίασε ότι είναι «δίκαιη 
και λογική».

Ο Επίτροπος Χόγκαν τόνισε ακό-
µα ότι η ΚΑΠ «πρέπει να γίνει α-
ντιληπτή ως µια προσανατολισµέ-
νη προς την αγορά πολιτική» και 
ότι «οι αγρότες και οι παραγωγοί 
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα ση-
µάδια της αγοράς, ειδικά στον το-
µέα των γαλακτοκοµικών, του χοι-
ρινού κρέατος και της ζάχαρης, ό-
που έχει παρατηρηθεί µια αύξηση 
της παραγωγής».

Οι αγρότες τώρα έχουν εναπο-
θέσει τις ελπίδες τους στους Ευρω-
βουλευτές στην Επιτροπή Γεωργίας 
του Ευρωκοινοβουλίου, για στήρι-
ξη στις προσαρµογές που προωθού-
νται στην πρόταση της Κοµισιόν.

Μεγαλώνει το κίνημα
αγανακτισμένων στους 
κόλπους της ΕΕ για 
τη νέα ΚΑΠ

Εύσημα Γιούνκερ

Ο πρόεδρος της ICSA, Πάτρικ Κεντ, υποστηρίζει πως είναι σηµαντικό οι αποφάσεις να 
παίρνονται από ανθρώπους οι οποίοι αντιλαµβάνονται την οπτική των αγροτών.
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Οι 20 από τις 28 χώρες της ΕΕ 
αντιδρούν ήδη στις περικοπές 
αγροτικών δαπανών 

Αγροτικό 
µανιφέστο
ευρωβουλευτών 
της αριστεράς

Συγκλίνοντες προς την 
αριστερά 
ευρωβουλευτές θα 
κυκλοφορήσουν ένα 
«µανιφέστο για µια 
δίκαιη και δηµοκρατική 
ΚΑΠ», που θα 
αναδεικνύει την ανάγκη 
στήριξης των τοπικών 
προϊόντων, δικαιότερων 
τιµών για τους αγρότες 
και αναγέννησης της 
υπαίθρου. Σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις του 
µανιφέστου, το ένα 
τέταρτο των 
ευρωπαϊκών 
αγροκτηµάτων έχουν 
εξαφανιστεί κατά τη 
τελευταία δεκαετία, που 
ισούται µε την απώλεια 
µιας εκµετάλλευσης 
κάθε τρία λεπτά, 
κατηγορώντας την 
Κοµισιόν για αυτό.

Την ώρα που οι αντιδράσεις για τα 
νοµικά κείµενα της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής µαίνονται ο πρό-
εδρος της Κοµισιόν, Ζαν Κλοντ Γι-
ούνκερ, επιµένει να µιλά για µε-
τριοπαθείς περικοπές για τους Ευ-
ρωπαίους αγρότες επιχαίροντας 
τις κινήσεις του Χόγκαν, ο οποί-
ος θεωρεί πως κατεύθυνε τις συ-
ζητήσεις µε έναν «ευγενικό και 
ταυτόχρονα αποφασιστικό» τρό-
πο, αποκαλώντας τον επίτροπο, 
ως «έναν από τους καλύτερους 
στην οµάδα του».

Ωστόσο ο Πέκα Πεσόνεν, επικε-
φαλής της συνοµοσπονδίας ευρω-
παίων αγροτών COPA-COGECA, υ-
ποστηρίζει ότι ο προϋπολογισµός 
παραµένει «µια µεγάλη ανησυχία 
ενώ απαιτούνται περισσότερες δι-
κλείδες ασφαλείας για το αγροτι-
κό εισόδηµα». 

Στο ίδιο µήκος κύµατος, ο πρό-
εδρος της Copa, Γιόακιµ Ρούκβιντ 
τονίζει ότι οι άµεσες πληρωµές 
είναι «το καλύτερο µέσο για την 
σταθεροποίηση του αγροτικού ει-
σοδήµατος. Το εισόδηµα των α-
γροτών αγγίζει µόλις το 40% του 
µέσου ευρωπαϊκού εισοδήµατος 
και συνεχίζει να µειώνεται, προ-
καλώντας την αποµάκρυνση από 
την ύπαιθρο, ειδικά για τους νεό-



Μηνύσεις δέχθηκαν στα τέλη Ιουνί-
ου µεγάλες αµερικανικές εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
του χοιρινού κρέατος, µε την κατη-
γορία ότι συνωµότησαν για την αύ-
ξηση των τιµών στο χοιρινό σε µια 
προσπάθεια να αυξήσουν τα κέρδη 
τους σε βάρος των καταναλωτών.

Συγκεριµένα, όπως µετέδωσε το 
πρακτορείο Reuters εννέα εταιρείες 
µεταξύ των οποίων η Tyson Foods 
Inc, η Smithfield Food Inc, η WH 
Group Ltd, η Hormel Food Corp και 
η JBS USA, κατηγορούνται ότι από το 
2009 µείωσαν την παραγωγή µε την 
«πρόθεση να αυξήσουν τις τιµές στο 
χοιρινό». Μεµονωµένοι καταναλω-
τές, 13 στο σύνολό τους έχουν συ-
µπεριλάβει σε φάκελο που έχει κατα-
τεθεί στο οµοσπονδιακό δικαστήριο 
της Μινεσότα, στοιχεία για τις αυξη-
µένες τιµές που ξεκίνησαν από την 
1η Ιανουαρίου του 2009.

Οι πωλήσεις χοιρινού στις ΗΠΑ άγ-
γιξαν τα 18,9 δις δολάρια το 2016, 
και οι κατηγορούµενες εταιρείες ε-
λέγχουν πάνω από το 80% της αγο-
ράς. Η Holmer δήλωσε πως πρόκει-
ται να αποκρούσει τις κατηγορίες υ-
ποστηρίζοντας ότι δεν απηχούν στην 
πραγµατικότητα. Ο εκπρόσωπος της 
Τyson, Γκαρι Μίκελσον, αρνήθηκε 
να σχολιάσει, όπως επίσης και οι 
JBS και Smithfield.

Η περίπτωση αυτή θυµίζει µια α-
ντίστοιχη που είχε απασχολήσει το 
δικαστήριο του Σικάγο, όταν αρκε-
τές εταιρείες που βρίσκονται στην 
λίστα της τωρινής καταγγελίας, για 
προσπάθεια επηρεασµού των τιµών 

στα πουλερικά.
Η «συνοµωσία του χοιρινού» ξε-

κίνησε όταν η επίσης κατηγορούµε-
νη εταιρεία Agri Stats Inc, άρχισε να 
προµηθεύει τις εταιρείες αυτές µε οι-
κονοµικές εκθέσεις. Ωστόσο οι πο-
λίτες υποστηρίζουν ότι η Agri Stats 
προχώρησε ένα βήµα παραπέρα, προ-
σφέροντας «ευαίσθητες» πληροφο-
ρίες και χρήσιµους αριθµούς για τα 
σφαγεία που δίνουν την δυνατότη-
τα αποκρυπτογράφησης των στοιχεί-
ων που αφορούν κάθε εταιρεία ξε-
χωριστά. Σύµφωνα µε την καταγγε-
λία αυτό επέτρεψε στις εταιρείες χοι-
ρινού να καταγράψουν η κάθε µια 
την παραγωγή της άλλης, και κατ’ ε-
πέκταση να ρυθµίσουν την προσφο-
ρά και την τιµή. 

Στο σκαμνί 9 μεγάλες
εταιρείες των ΗΠΑ για τη
«συνομωσία του χοιρινού»

Μεταξύ, των εταιρειών που 
στοχοποιούνται η Tyson Foods.

  για το σερβίρισμα Χόγκαν

τερους πολίτες», προειδοποιεί.
Οι αγρότες τώρα έχουν ενα-

ποθέσει τις ελπίδες τους στους 
Ευρωβουλευτές στην Επιτροπή 
Γεωργίας του Ευρωκοινοβου-
λίου, για στήριξη ενάντια στις 
προσαρµογές που προωθού-
νται από την πρόταση της Κο-
µισιόν. Στο ίδιο µήκος κύµατος, 
ο πρόεδρος της ICSA, που είναι 
η Ένωση Κτηνοτρόφων της Ιρ-
λανδίας, Πάτρικ Κεντ, υποστη-
ρίζει ότι είναι σηµαντικό οι α-
ποφάσεις να γίνονται από αν-
θρώπους οι οποίοι αντιλαµβά-
νονται την οπτική των αγροτών. 

Έκθεση OECD για 
συνδεδεµένες και 
δασµολογικές ποσοστώσεις

Να σηµειωθεί ότι επίκειται και 
µια έκθεση του Οργανισµού για 
την Οικονοµική Συνεργασία και 
Ανάπτυξη (ΟΕCD), η οποία θα 
υποστηρίζει πως η ΕΕ θα µπο-
ρούσε να συµβάλει περισσότε-
ρο στην µείωση των πληρωµών 
που σχετίζονται µε την παρα-
γωγή. Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, η έκθεση αναφέρει πως 
οι πληρωµές για συγκεκριµέ-
να προϊόντα αυξήθηκαν µέσα 
στο 2016 για δεύτερη κατά σει-

ρά χρονιά – κυρίως εξαιτίας κρί-
σεων στον γαλακτοκοµικό το-
µέα και στον τοµέα των φρού-
των και των λαχανικών και ε-
ξηγεί ότι οι δασµολογικές πο-
σοστώσεις στο διεθνές εµπόριο 
µπορούν να στηρίξουν και να 
κρατήσουν ψηλά τις τιµές των 
ευρωπαϊκών προϊόντων, όταν 
οι παγκόσµιες τιµές πέφτουν.
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Στήριγµα οι δασµοί
Οι δασµολογικές ποσο-

στώσεις στο διεθνές 
εµπόριο µπορούν να 

στηρίξουν και να κρατή-
σουν ψηλά τις τιµές των 
ευρωπαϊκών προϊόντων, 
όταν οι παγκόσµιες τιµές 

πέφτουν, λέει ο ΟΕCD

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

18,9
∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ

2016
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΙ
9 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

> 80%
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο Πέκα Πεσόνεν, 
επικεφαλής της 
συνοµοσπονδίας 
ευρωπαίων 
αγροτών COPA-
COGECA.



Σύγκριση 
imitation 
ανταλλακτικών 
με αυθεντικά της 
John Deere
Η Agrotech SA με τη βοήθεια της 
βαμβακοσυλλεκτικής του Γ. Καραΐσκου 
επιβεβαίωσε την υπεροχή των γνήσιων 
ανταλλακτικών John Deere

ΕΠΙΜΕΛΕΙΟ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ 
kontonis@agronews.gr

Η Agrotech S.A. σε συνεργασία µε την John Deere 
αποφάσισαν να αποδείξουν την υπεροχή τους σε 
σχέση µε τα imitation ανταλλακτικά που κυκλο-
φορούν στην αγορά, διεξάγοντας ένα test σύ-
γκρισης µεταξύ γνήσιων ανταλλακτικών βαµβα-
κοσυλλεκτικής της John Deere και imitation α-
νταλλακτικών βαµβακοσυλλεκτικής, κινεζικής 
προέλευσης γνωστού εργοστασίου.

Τον Αύγουστο του 2017, η Agrotech S.A. µε 
την βοήθεια του έµπειρου παραγωγού και των 
υιών του, Καραΐσκο Γιώργο, από την Φαλάνη Λά-
ρισας, διεξήγαγαν αυτό το test σύγκρισης χρησι-
µοποιώντας την βαµβακοσυλλεκτική του µηχα-
νή, John Deere 9970.

Τοποθετήθηκαν λοιπόν στα 2 συλλεκτικά της 
µηχανής, imitation αδράχτια διπλής βαφής κι-
νεζικής προέλευσης καθώς και imitation doffer, 
βούρτσες και δαχτυλίδια. Στα υπόλοιπα 2 συλλε-
κτικά τοποθετήθηκαν γνήσια αδράχτια της John 
Deere µονής και διπλής βαφής καθώς και γνή-
σια doffer, βούρτσες και δαχτυλίδια. Στόχος ήταν 

να µελετήσουµε την συµπεριφορά τους κατά την 
διάρκεια της συλλογής του βαµβακιού καθώς και 
την κατάσταση τους µετά την σκληρή και απαιτη-
τική τους χρήση.

Το εξειδικευµένο τµήµα του συνεργείου της 
Agrotech SA αξιολόγησε την κατάσταση των συ-
γκεκριµένων ανταλλακτικών αρκετές φορές κα-
τά την διάρκεια των εργασιών, καθώς και µετά 
το τέλος της συλλογής. Τα συµπεράσµατα ήταν 
οφθαλµοφανή.

Σύµφωνα µε τον κ. Καραϊσκο παρατηρήθηκε πως:
 Μετά το τέλος της συλλογής τα κινέζικα α-

δράχτια έχουν τόσες φθορές που είναι αδύνα-
το να χρησιµοποιηθούν δεύτερη σεζόν αν και έ-
χουν πουληθεί ως διπλής βαφής. Αντιθέτως, µε-
τά το τέλος της συλλογής, τα γνήσια ανταλλακτι-
κά John Deere µονής βαφής καθώς και αυτά της 
διπλής βαφής ήταν άθικτα.

 Τα µη γνήσια δαχτυλίδια ήταν εντελώς κα-
τεστραµµένα λόγω της µη συµβατότητας µετα-
ξύ των γραναζιών και του ίδιου του δαχτυλιδιού.

 Τα γνήσια αδράχτια και doffer της John Deere 
ταίριαζαν απόλυτα µεταξύ τους µε αποτέλεσµα 
να καθαρίζονται ευκολότερα και να επιτυγχάνε-

Τον Αύγουστο του 2017, η Agrotech S.A. 
µε την βοήθεια του έµπειρου παραγωγού 

και των υιών του, Καραϊσκο Γιώργο 
(φώτο), από την Φαλάνη Λάρισας, 

διεξήγαγαν αυτό το test σύγκρισης 
χρησιµοποιώντας την βαµβακοσυλλεκτική 

του µηχανή, John Deere 9970.
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ται µεγαλύτερη απόδοση, λόγο µηδενικής φθο-
ράς στα δακτυλίδια και στα αδράχτια.

 Παρατηρήθηκε ακόµη, ότι τα µη γνήσια α-
δράχτια δεν συλλέγουν το βαµβάκι το ίδιο απο-
δοτικά όσο τα γνήσια. Σηµειώθηκε µεγάλη πο-
σότητα από ίνες βαµβακιού που είχαν παραµεί-
νει πάνω στο φυτό.

 Κατά την διάρκεια της συλλογής το συνερ-
γείο της Agrotech SA χρειάστηκε να επισκεφτεί 
3 φορές τον κ. Καραΐσκο καθώς λύγισαν τα κινέ-
ζικα αδράχτια και δεν ήταν δυνατόν να συνεχί-
σει να λειτουργεί το συγκεκριµένο συλλεκτικό. 
Να σηµειωθεί ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβληµα 
στα συλλεκτικά που χρησιµοποιήθηκαν τα γνή-
σια αδράχτια.

Ωστόσο, η οµάδα της Agrotech S.A. δεν έµει-
νε εκεί. Τα δείγµατα εξετάστηκαν από τα εξειδι-
κευµένα εργαστήρια της John Deere και τα απο-
τελέσµατα επιβεβαίωσαν τα προαναφερθέντα συ-
µπεράσµατα:

 Στα κινέζικα ανταλλακτικά επήλθε ανοµοιό-
µορφη και πρόωρη φθορά λόγω της µη συµβατό-
τητας µεταξύ των αδραχτιών και των δαχτυλιδιών 
καθώς τα imitation αδράχτια δεν κατασκευάζο-

νται από τον ίδιο κατασκευαστή που κατασκευ-
άζονται τα δαχτυλίδια. Επιπλέον, παρατηρήθηκε 
ότι το χρώµιο έφυγε εντελώς από τα δόντια του 
γραναζιού (βλ. εικόνα γραναζιών).

 Την υψηλότερη αντοχή µε σχεδόν µηδενική 
φθορά είχαν τα γνήσια ανταλλακτικά της John 
Deere.

 Τα µη γνήσια ανταλλακτικά ήταν εκτός προδια-
γραφών της John Deere µε αποτέλεσµα να παρου-
σιάζουν µικρότερη απόδοση κατά την συγκοµιδή 
(όπως άλλωστε παρατήρησε και ο κ. Καραΐσκος).

 Το εργαστηριακό τεστ θραύσης του δείγµατος 
των αδραχτιών απέδειξε ότι τα µη γνήσια αδρά-
χτια ήταν εκτός προδιαγραφών της John Deere 
µε αποτέλεσµα να αυξάνεται πολύ η πιθανότητα 
θραύσης (βλ. βλ. εικόνα µε Τεστ Θραύσης).

Στην παραπάνω εικόνα (βλ. εικόνα µε Πάχος ε-
πίστρωσης) απεικονίζεται η διαφορετικότητα του 
πάχους της στρώσης του χρωµίου στο ίδιο αδράχτι, 
λόγω της µη σωστής κατασκευαστικής διαδικασί-
ας. Αυτό φυσικά αυξάνει την πιθανότητα θραύ-
σης. Τέλος, σηµειώθηκε διαφορά στο πάχος του 
χρωµίου του αδραχτιού διπλής βαφής, το οποίο 
ήταν µικρότερο από αυτό της µονής.

Γνήσιος
εξοπλισµός 
για ποιότητα
«Με αυτό το πείραµα 
αποδεικνύεται για άλλη µία φορά 
πως η κορυφαία κατασκευαστική 
εταιρεία γεωργικών µηχανηµάτων 
John Deere, αποτελεί την πιο 
αξιόπιστη λύση µε γνήσια 
ανταλλακτικά άριστης ποιότητας 
και άµεση διαθεσιµότητα.
Εµπιστευτείτε την υψηλότερη 
ποιότητα, εµπιστευθείτε τα γνήσια 
ανταλλακτικά John Deere», 
αναφέρει τέλος στο σχετικό µε το 
συγκριτικό τεστ δελτίο τύπου η 
εταιρεία Agrotech SA.

Λίγα λόγια για την εταιρεία
Η Agrotech S.A. κορυφαία 
εταιρεία εµπορίας γεωργικών 
µηχανηµάτων στην Ελλάδα και την 
Κύπρο ανήκει στον όµιλο 
«AGROGROUP ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ-
ΜΗΤΣΙΟΛΙ∆ΗΣ». Η Agrotech S.A. 
ξεκίνησε τη συνεργασία της µε την 
John Deere το 2012. Από τότε 
µέχρι και σήµερα φροντίζει για την 
άµεση εξυπηρέτηση των πελατών 
της µε το άριστα εκπαιδευµένο 
προσωπικό που διαθέτει. Η 
εταιρεία δραστηριοποιείται στο 
χώρο των γεωργικών 
µηχανηµάτων και των 
ανταλλακτικών τους από το 1984, 
απασχολεί 190 άτοµα, και κατέχει 
ηγετική θέση στον κλάδο των 
γεωργικών µηχανηµάτων. Ο 
Όµιλος έχει την αποκλειστική 
αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και 
την Κύπρο των µηχανηµάτων και 
ανταλλακτικών John Deere, 
Pellenc, Geringhoff, Fantini, 
Italmix, Hardi, MerloGroup, 
Pichon, Maschio Gaspardo κ.ά.
Ο Όµιλος διαθέτει ολοκληρωµένες 
µονάδες, στη Θεσσαλονίκη στο 8ο χλµ. 
Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στη Λάρισα 
στο 6οχλµ. Λάρισας – Φαρσάλων, 
στην Ορεστιάδα στο 1ο χλµ. 
Ορεστιάδας – ∆ιδυµοτείχου, καθώς 
και στην Κύπρο µε ανταλλακτικά, 
service και έκθεση µηχανηµάτων.
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Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται η διαφορετικότητα του πάχους της 
στρώσης του χρωµίου στο ίδιο αδράχτι, λόγω της µη σωστής κατασκευαστικής 
διαδικασίας. Αυτό φυσικά αυξάνει την πιθανότητα θραύσης. 

Εξειδικευµένο 
συνεργείο
Τα δείγµατα 

εξετάστηκαν από 
τα εξειδικευµένα 
εργαστήρια της 
John Deere και 

επιβεβαίωσαν τα 
συµπεράσµατα
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Προβλήµατα φορολογικής φύσεως, προκαλεί 
η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραµµά-
των από τα συλλογικά σχήµατα οπωροκηπευ-
τικών στους αγρότες-µέλη, καθώς όταν προ-
χωρούν σε κάποια επένδυση που επιδοτείται, 
δεν µπορούν να καταχωρήσουν στα έξοδά τους 
την ίδια συµµετοχή. Σύµφωνα µε τον παραγω-
γό Γκόπη Χρήστο από την Πρέβεζα, για το θέµα 
αυτό είχε γίνει πέρσι και συνάντηση του Αγρο-

τικού Συνεταιρισµού Πρέβεζας µε τον διευθυ-
ντή του γραφείου του υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Νίκο Βάγια, χωρίς ωστόσο απτά απο-
τελέσµατα. Για παράδειγµα, εξηγεί ο κ. Γκόπης 
αν ένας αγρότης κάνει µία δουλειά µε 1.000 ευ-
ρώ και λάβει επιδότηση το 50-60% αυτών, για 
τα υπόλοιπα χρήµατα το γραφείο του συνεται-
ρισµού δεν µπορεί να δώσει παραστατικό εξό-
δων στον παραγωγό, ώστε να το καταχωρήσει 

στα βιβλία του και να τύχει έκπτωσης φόρους.
Παράλληλα, σχετικά µε τα επιχειρησιακά προ-

γράµµατα ακούγονται και παράπονα όσον α-
φορά τις επιλέξιµες επενδύσεις για τη «βελτί-
ωση παλιών εγκαταστάσεων», καθώς θα πρέ-
πει ο παραγωγός να κατεβάσει µεγάλο σχέδιο 
άνω των 50.000 ευρώ ώστε να επιδοτηθεί, µε 
το ποσό αυτό να θεωρείται πολύ µεγάλο για τη 
φύση των έργων που καλύπτει η δράση.

Αντικίνητρα για επενδύσεις με επιχειρησιακά ομάδων 

Ανάσα για πολλούς 
ασφαλισμένους 
με χρέη στον 
πρώην ΟΓΑ 
παρέχει ρύθμιση, 
διαγραφής χρεών 
έως το τέλος του 
2016

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Στο νοµοσχέδιο για την αδήλωτη εργα-
σία υπάρχει διάταξη σύµφωνα µε την ο-
ποία θα διαγράφονται χρέη - µετά από 
αίτηµα - ασφαλιστικών εισφορών του 
παρελθόντος (έως 31/12/2016) για τις 
οποίες υπάρχει «εύλογη αµφιβολία».

Και ασφαλισµένους στον ΟΓΑ αφο-
ρούν οι επερχόµενες ρυθµίσεις για τη 
διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών (έως 
τις 31/12/2016) οι οποίες περιλαµβάνο-
νται στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Ερ-
γασίας για την αδήλωτη εργασία. Σύµ-
φωνα µε το νοµοσχέδιο που αναµένε-
ται να ψηφιστεί τις επόµενες ηµέρες και 
µε βάση τα όσα ανέφερε στη Βουλή η υ-
πουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, η 
διαγραφή των ασφαλιστικών εισφορών 
του παρελθόντος για τις οποίες υπάρχει 
«εύλογη αµφιβολία» θα γίνεται µε µια 
αίτηση στον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕ. Τα χρηµα-
τικά ποσά που έχουν ήδη καταβάλλει οι 
ασφαλισµένοι δεν επιστρέφονται, αλλά 
ούτε αναζητώνται. Σύµφωνα µε τις δη-
λώσεις της υπουργού Εργασίας Έφης Α-
χτσιόγλου, κατά την δεύτερη ηµέρα συ-
ζήτησης του νοµοσχεδίου στις αρµόδι-
ες επιτροπές της Βουλής,  η ρύθµιση εί-
ναι γενική και δεν θεσπίζεται ένας κα-
νόνας  λόγω της πολύ µεγάλης περιπτω-
σιολογίας. Για παράδειγµα, µπορεί να υ-
πάρχει µια δικαστική απόφαση που να 
δικαιώνει τον ασφαλισµένο αλλά ο νό-
µος να λέει κάτι άλλο, µπορεί να υπάρ-
χουν δύο συγκρουόµενες δικαστικές α-

ποφάσεις, µπορεί να µην υπάρχει δικα-
στική απόφαση αλλά να είναι προφανές 
ότι ο ασφαλισµένος δεν γνώριζε ότι πρέ-
πει να πληρώσει και σε δεύτερο ταµείο, 
ή τέλος µπορεί να µην υπάρχει δικαστι-
κή απόφαση αλλά να είναι προφανές ό-
τι ο ασφαλισµένος είχε κλείσει τα βιβλία 
του και δεν θα έπρεπε να χρεώνεται µε 
οφειλές. «Θεσπίσαµε αυτή την διαδικα-
σία για να µπορέσουµε να συµπεριλά-
βουµε το σύνολο των περιπτώσεων. Τι 
λέει η διαδικασία; Ότι θα έρχεται ο α-
σφαλισµένος θα υποβάλλει την αίτηση 
και θα εξηγεί (όπως λέει ο νόµος) γιατί 

θωρεί ότι δεν οφείλει κάποια ασφαλιστι-
κή οφειλή,  θα γνωµοδοτεί το Συµβού-
λιο Κοινωνικής Ασφάλισης και ο αρµό-
διος υπουργός θα βγάζει υπουργική α-
πόφαση όπου θα οµαδοποιεί αυτές τις 
περιπτώσεις, για να λύνει αυτά τα προ-
βλήµατα. Με αυτό τον τρόπο θα µπορέ-
σουµε να αντιµετωπίσουµε µεγαλύτερη 
περιπτωσιολογία από ότι εάν πηγαίναµε 
να θεσπίσουµε ένα συγκεκριµένο κανό-
να» επισήµανε η κ. Αχτσιόγλου.

Η ρύθµιση για τη διαγραφή οφειλών λό-
γω εύλογης αµφιβολίας αφορά τρεις κατη-
γορίες εργαζοµένων και επαγγελµατιών: 

Οριστική λύση 
διαγραφής οφειλών 
προς τον ΟΓΑ και τα 
άλλα Ταµεία, φέρνει 
τροπολογία στο 
νοµοσχέδιο για την 
αδήλωτη εργασία.

Με τροπολογία Αχτσιόγλου   

Διαγράφονται  
παλιές οφειλές ΟΓΑ 
λόγω αμφιβολιών 

ΟΡΙΣΜΟΣ «ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ»
ΓΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 
ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1

2

3

4
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Στις 31 Ιουλίου 2018 λήγει η προθεσµία καταβο-
λής των αναδροµικών οφειλών του Α΄ εξαµήνου 
2013 του ν. 3986/2011 των ασφαλισµένων του τ. 
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε, και των έως 31-12-2016 ασφαλι-
στικών εισφορών των ασφαλισµένων του π. ΟΓΑ 
(αυτοτελώς απασχολούµενων και εργοδοτών). ∆ι-
καιώµατα και ευεργετήµατα που συνδέονται µε την 
καταβολή εισφορών παραµένουν ενεργά µέχρι την 
ηµεροµηνία αυτή, όπως για παράδειγµα οι παρο-

χές της αγροτικής εστίας, ασφαλιστική ενηµερότη-
τα κ.α. Οι ασφαλισµένοι καλούνται να εξοφλήσουν 
εµπρόθεσµα τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Να 
σηµειωθεί ότι την Παρασκευή 6 Ιουλίου ο  ΕΦΚΑ ο-
λοκληρώθηκε και η παράταση της προθεσµίας κα-
ταβολής εισφορών Μαΐου 2018 για τους αγρότες, 
τους αυτοαπασχολούµενους και τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες. Οι ασφαλιστικές εισφορές Μαΐου, 
έπρεπε να εξοφληθούν έως και τη ∆ευτέρα 2/7.

Παράταση έως 31/7 για εισφορές ΟΓΑ 

Απαντήσεις σχετικά µε το τι µέλ-
λει γενέσθαι όσον αφορά το πρό-
βληµα που έχει προκύψει µε τους 
κωδικούς 037 και 038 του Ε1 πε-
ριµένουν οι αγρότες. Ο κωδικός 
αυτός αφορά τους κατ’ επάγγελµα 
αγρότες οι οποίοι δικαιούνται φέ-
τος την έκπτωση φόρου των 1.900-
2.100 ευρώ που οδηγεί σε έµµε-
σο αφορολόγητο όριο. Σύµφωνα 
µε όσα αναφέρουν στην Agrenda 
αναγνώστες πολλοί από αυτούς 
που πληρούν τις σχετικές προϋ-
ποθέσεις διαπίστωσαν ότι οι κω-
δικοί δεν είναι «κλικαρισµένοι». 
Σύµφωνα πάντως µε πληροφορί-
ες που είδαν το φώς της δηµοσι-
ότητας, τις προηγούµενες ηµέ-
ρες στάλθηκε από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης στην Α-
Α∆Ε νέο, επικαιροποιηµένο αρ-
χείο µε τα ΑΦΜ των κατ’ επάγ-
γελµα αγροτών, βάσει του οποί-
ου θα γίνουν και οι σχετικές δι-
ορθώσεις στα E1. 

Πάντως, όσοι αγρότες διαπι-
στώνουν πως, παρότι πληρούν 
τους όρους, οι κωδικοί δεν είναι 
προσυµπληρωµένοι, θα πρέπει 
να απευθυνθούν στο ΚΕΠΠΥΕΛ 
της περιοχής τους. Η ανανέωση 
του Μητρώου Αγροτών και Αγρο-
τικών Εκµεταλλεύσεων (µέσω του 
ΚΕΠΠΥΕΛ) γίνεται κάθε χρόνο. 

Θα πρέπει να προσκοµίζονται α-
πό τον αγρότη τα στοιχεία εκείνα 
που έχουν µεταβληθεί (π.χ. Ε3), 
καθώς διαπιστώνουµε ότι υπάρ-
χουν πολλές περιπτώσεις κατά 
τις οποίες πέρυσι ο κωδικός ή-
ταν κλικαρισµένος και φέτος ό-
χι. Οι αγρότες µπορούν να κα-
λούν και την κεντρική υπηρεσία 
του ΟΠΕΚΕΠΕ στο 210 8802000, 
καθώς και τον υπεύθυνο στο Κε-
ντρικό Μητρώο Αγροτών και Α-
γροτικών Εκµεταλλεύσεων στο 
210 8205368.

Υπό προϋποθέσεις
Κατ’ επάγγελµα αγρότης εί-

ναι το ενήλικο φυσικό πρόσω-
πο που έχει δικαίωµα εγγραφής 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγρο-
τικών Εκµεταλλεύσεων, εφόσον 
πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

 Είναι κάτοχος αγροτικής εκµε-
τάλλευσης, είναι το ενήλικο φυ-
σικό πρόσωπο, ασχολείται επαγ-
γελµατικά µε αγροτική δραστη-
ριότητα στην εκµετάλλευση του 
τουλάχιστον κατά 30% του συνολι-
κού ετήσιου χρόνου εργασίας του 
και λαµβάνει από την απασχόλη-
σή του σε αγροτική δραστηριότη-
τα το 50% τουλάχιστον του συνο-
λικού ετήσιου εισοδήµατός του.

 Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ µε απαλ-
λακτικές από τον ΟΑΕΕ βεβαιώσεις, λό-
γω δραστηριότητάς τους σε µικρούς ∆ή-
µους µε βάση πληθυσµιακά κριτήρια.

  ∆ηµοσιογράφους οι οποίοι είναι πα-
λιοί ασφαλισµένοι ( προ του 1993) στο τέ-
ως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι οποίοι είχαν µπλοκάκι 
και βρέθηκαν να χρωστούν στον ΟΑΕΕ. 

  Νέους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ (µε-
τά το 1993) οι οποίοι έχουν ενεργό δελ-
τίο παροχής υπηρεσιών.

Η εύλογη αµφιβολία µπορεί να αποδει-
κνύεται ενδεικτικά από: α) ύπαρξη δικαστι-
κής απόφασης υπέρ του ασφαλισµένου-ο-
φειλέτη, β) ύπαρξη αντίθετων αποφάσεων 
των δικαστηρίων επί του ιδίου δυσχερώς ερ-
µηνευόµενου νοµικού θέµατος, γ) προηγού-
µενη µακρόχρονη πρακτική της διοίκησης 
συνεπεία της οποίας είχε δηµιουργηθεί στα 
υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί µη υ-
παγωγής στην ασφάλιση, δ) ύπαρξη διαφο-
ρετικών οδηγιών επί του θέµατος από τη δι-
οίκηση, ε) πλήρης ασφάλιση από µισθωτή ή 
µη µισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρο-
νική περίοδο για την οποία έχουν καταλογι-
στεί εισφορές από Φορέα ασφάλισης µισθω-
τών ή µη µισθωτών.

Απαλλαγή
Ασφαλισµένοι 
στον ΟΓΑ µε 

απαλλακτικές 
από τον ΟΑΕΕΕ 
βεβαιώσεις δεν 
θα πληρώσουν 

τις παλιές 
εισφορές

«Απειλείται» η έκπτωση 
φόρου για µερίδα αγροτών 
λόγω αστοχίας του Taxis

H Χρύσα Μπόνου 
νέα CEO στη 
ΜΙΝΕΡΒΑ
Τη θέση της ∆ιευθύνουσας 
Συµβούλου της ΜΙΝΕΡΒΑ ανέλαβε 
η Χρύσα Μπόνου, µέχρι πρότινος 
διευθύντρια Marketing. Η 
συγκεκειµένη µετακίνηση έγινε 
καθώς ο µέχρι πρότινος CEO Πάνος 
Κατσής ανέλαβε από 1η Ιουνίου 
2018 τη θέση του διευθύνοντος 
συµβούλου σε επιχειρησιακή 
µονάδα του µητρικού οµίλου PZ 
Cussons στη Νιγηρία.

Ανεξάρτητη 
διευθύντρια
στην Syngenta
Η Sophie Kornowski εξελέγη 
πρόσφατα από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Syngenta ως η νέα 
Ανεξάρτητη ∆ιευθύντρια, µετά την 
παραίτηση από την εν λόγω θέση 
της Eveline Saupper. Η Kornowski, 
γαλλικής υπηκοότητας, διετέλεσε 
στο παρελθόν εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος της Roche 
Partnering καθώς και µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου της 
Chugai, ενώ κατείχε πριν την 
ένταξη στη Roche πολλές 
διευθυντικές θέσεις.

Νέος COO στην 
Άλφα Βήτα
Ο Βασίλης Σταύρου Brand 
President της Mega Image στη 
Ρουµανία, αναλαµβάνει από την 1η 
Σεπτεµβρίου 2018 τη θέση του 
COO της ΑΒ Βασιλόπουλος, µετά 
την απόφαση του Λεωνίδα 
Βρεττάκου να ολοκληρώσει την 
συνεργασία του µε την εταιρεία, 
µετά από 21 έτη πορείας. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Προσκλητήριο ανατροπής 
εξωθεσμικών μορφωμάτων 
Θέσεις «εκπροσώπου» του αγροτικού κόσμου στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα έχουν 
πάρει ιδιωτικά συμφέροντα εν μέσω παγκόσμιας εμπορικής κρίσης, λέει η ΚΕΟΣΟΕ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε κρίσιµο σταυροδρόµι και αθωράκιστη 
σε ζητήµατα συνεταιριστικής εκπροσώ-
πησης βρίσκεται η ελληνική γεωργία, 
την ώρα που επαναπροσδιορίζεται η α-
γροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, µεσούσης της παγκόσµιας εµπορι-
κής κρίσης που κήρυξε ο κορυφαίος µέ-
χρι πρότινος εµπορικός εταίρος, οι ΗΠΑ.

Μάλιστα, µέσα στο ασταθές αυτό πλαί-
σιο κινείται και ο αµπελοοινικός τοµέας, 
ο οποίος, όπως τονίστηκε στην 57η τα-
κτική γενική συνέλευση της κεντρικής 
κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης αµπε-
λουργικών προϊόντων ΚΕΟΣΟΕ, καλεί-
ται να διαχειριστεί σωρεία προβληµά-
των που υπονοµεύουν την προοπτική 
του και δηµιούργησε η παρούσα πολι-
τική διαχείριση ήτοι: θεσµικού χαρακτή-
ρα, αγροτικής πολιτικής, θέµατα αγοράς.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΚΕΟ-
ΣΟΕ Χρήστο Μάρκου, σε αυτή την κρί-
σιµη καµπή «µορφώµατα αµφιβόλου 
θεσµικής ταυτότητας, σκοπού λειτουρ-
γίας και αποτελεσµατικότητας», έχουν 
πάρει θέσεις...εκπροσώπου του αγρο-
τικού κόσµου στα διάφορα ευρωπαϊκά 
και διεθνή όργανα. Και αυτό, όπως εί-
πε, «όχι µόνο µε την ανοχή της κυβέρ-

νησης και κάποιων πολιτικών δυνά-
µεων, αλλά δυστυχώς και την ευθύνη 
παλαιών και νεότερων συνεταιριστι-
κών στελεχών», καλώντας σε ανατρο-
πή της κατάστασης πριν την ολοκλη-
ρωτική κατάρρευση.

Αναφορικά µε τα τεκταίνοµενα στην 
ΚΑΠ, ο κ. Μάρκου, σχολίασε πως «δι-
καιώνονται από τις εξελίξεις του εµπο-
ρικού πολέµου που κήρυξαν στους ε-
ταίρους τους οι ΗΠΑ όσοι υποστήριζαν 
πως η αγροτική πολιτική της ΕΕ είναι α-
ποτέλεσµα της ολικής οµηρίας της ηγε-
σίας των Ευρώπης που θυσιάζει την α-
γροτική της παραγωγή, καταργεί το πα-
τροπαράδοτο παραγωγικό µοντέλο της 
ευρωπαϊκής αγροτικής εκµετάλλευσης, 
ερηµοποιεί την ευρωπαϊκή γεωργική ύ-
παιθρο και προχωρεί στην πιο βαριάς 
µορφής «αγροτοδιατροφική εξάρτηση» 
των ευρωπαϊκών λαών από τις πολιτι-
κές επιλογές των πολυεθνικών των Η-
ΠΑ και των εµπορικών της εταίρων», 
για να προσθέσει πως «είναι κρίσιµο 
και αναγκαίο τώρα που η Ε.Ε. επανα-
προσδιορίζει την αγροτική της πολιτι-
κή να ακολουθήσει διαφορετικό δρό-
µο και πορεία, που θα εξυπηρετεί πρω-
τίστως τα συµφέροντα των Ευρωπαίων 
πολιτών µακριά από τα λόµπι επιρρο-
ής και την γραφειοκρατία».

Στα κρίσιµα ζητήµατα που καλείται να 
διαχειριστεί η ΚΕΟΣΟΕ την επόµενη πε-
ρίοδο είναι ο επαναπροσδιορισµός των 
κριτηρίων, όρων και προϋποθέσεων για 
την χορήγηση των νέων αδειών φύτευ-
σης, καθώς και η σύνδεσή τους µε το 
στρατηγικόσχέδιο, στην προοπτική της 
οριοθέτησης του µεγέθους και της έκτα-
σης της βιώσιµης αµπελουργικής εκµε-
τάλλευσης, οι επιδράσεις της επερχόµε-
νης ΚΑΠ για τον κλάδο αλλά και η κα-
τάργηση του ΕΦΚ στο κρασί.

Κοµβικός ο ρόλος της Ε∆ΟΑΟ  
και του προέδρου της Βαγγέλη 

Αργύρη, στον στρατηγικό 
σχεδιασµό για το κρασί.

Συµφωνία
πολιτειακής 
δέσµευσης
για το κρασί
Για το  Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού 
για την διασφάλιση της βιωσιµότητας και 
την ανάπτυξη της ελληνικής 
απελουργίας, ο κ. Μάρκου, υποστήριξε 
πως είναι σηµαντικό να ειδωθεί ως µια 
συµφωνία αυτοδέσµευσης Πολιτείας και 
παραγωγικών φορέων και πως επίσης 
σηµαντική είναι όχι µόνο η σύνταξη του, 
αλλά και η εφαρµογή των πολιτικών που 
το σχέδιο θα καθορίσει. Οι πολιτικές 
αυτές θα πρέπει να δώσουν λύση στα 
«βαρίδια που κρατούν τον αµπελοοινικό 
κλάδο χαµηλά παρά τις ιδιαίτερες 
δυναµικές που µπορεί υπό προϋποθέσεις 
να αναπτύξει», όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά. Τα «βαρίδια» αυτά 
αφορούν σύµφωνα µε τον κ. Μάρκου, τις 
φορολογικές επιβαρύνσεις, τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις παραγωγών 
και συλλογικών φορέων, τον Ε.Φ.Κ στο 
κρασί, την παραοικονοµία στη διακίνηση 
οινικών προϊόντων, καθώς και τη διαρκή 
συρρίκνωση των αµπελουργικών 
εισοδηµάτων αλλά και των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων της εγχώριας οινοποιίας.
Στην Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκαν 
επιπλέον τα στοιχεία της εγχώριας 
αµπελοοινικής οικονοµίας για το 2017. 
Από αυτά, ξεχωρίζουν:
  Η µείωση των αµπελουργικών 

εκτάσεων στα 627.281 στρέµµατα, όταν 
το 1990 αριθµούσαν στα 817.435 
στρέµµατα. 
  Η σταθεροποίηση της οινικής 

παραγωγής στα χαµηλά επίπεδα των 
250.000 τόνων.
 Η ελαφρά µείωση 1% των εξαγωγών 

µε ταυτόχρονη αύξηση της αξίας τους 
κατά 5%, δηλαδή 30.012 τόνοι και 
76.932.673 ευρώ. 
 Η µείωση των εισαγωγών κατά 19%, 

και η αύξηση της αξίας τους κατά 10%.
 Η ελαφρά πτώση της κατανάλωσης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Περπατάει η εξυγίανση της Ένωσης Πατρών 
για διαχείριση οφειλών ύψους 16,5 εκατ. ευρώ
Εγκρίθηκε το σχέδιο εξυγίανσης της 
ΕΑΣ Πατρών στα πλαίσια του άρθρου 
106β, αποτελώντας ένα ακόµη σηµα-
ντικό βήµα για την εξυγίανση και τη 
βιωσιµότητα της Πατραϊκής. Σύµφωνα 
µε όσα έκανε γνωστά η Ένωση, η δικα-
στική αυτή απόφαση, επιτρέπει την α-
πρόσκοπτη συνέχιση της µακροχρόνι-
ας πορείας ανάκαµψης που έχει χαρά-
ξει η διοίκηση της Πατραϊκής, προκει-
µένου να διασφαλίσει την βιωσιµότητα 
του συνεταιρισµού και τα ζωτικά οικο-
νοµικά συµφέροντα των παραγωγών 
της Πάτρας. Συγκεκριµένα, η απόφα-
ση 301/ 2018 του πολυµελούς πρωτο-
δικείου Πατρών, αποδέχεται την πρό-
ταση της ένωσης, για ρύθµιση των ο-
φειλών προς όλους του πιστωτές, κα-
τά τρόπο που να διασφαλίζει την στα-
διακή αποπληρωµή τους στον µεγαλύ-
τερο δυνατό βαθµό. Η πρόταση ρύθ-
µισης υποστηρίζεται επίσης από την 
πλειοψηφία των πιστωτών (αντιπρο-
σωπεύουν άνω του 60% των συνολι-
κών οφειλών) του, εργαζοµένων και 
άλλων συνεργατών, κάτι που αποτε-

λεί εξάλλου την αναγκαία προϋπόθε-
ση που ορίζει ο νόµος, προκειµένου 
να υπαχθεί ένα τέτοιο σχέδιο ρύθµι-
σης στο άρθρο 106β του νόµου (Πτω-
χευτικού Κώδικα). Το σχέδιο προβλέ-
πει την αποπληρωµή των οφειλών συ-
νολικού ύψους 16.500.000 ευρώ, σε  
περίοδο 15 ετών. Ειδικότερα για τους 
παραγωγούς προβλέπεται η αποπλη-
ρωµή σε ένα έτος, για τους εργαζοµέ-
νους καθώς και για το 50% των οφει-
λών σε προµηθευτές, η αποπληρωµή 
θα γίνει σε πέντε έτη, ενώ οι οφειλές 
σε φορείς του δηµοσίου, ∆ΕΗ, ασφα-
λιστικά και χρηµατοπιστωτικά ιδρύ-
µατα, θα αποπληρωθούν σε 15 έτη, 
σε συνδυασµό µε πωλήσεις µη παρα-
γωγικών ακινήτων. 

Ο πρόεδρος του ∆Σ της Πατραϊκής, 
κ. ∆ηµήτρης Παρασκευόπουλος, εξέ-
φρασε την ικανοποίηση της διοίκη-
σης για την απόφαση, που επισφρα-
γίζει την αταλάντευτη επιλογή της για 
αναδιάρθρωση όλων των παραγωγι-
κών και εµπορικών δραστηριοτήτων, 
µε στόχο την συνολική εξυγίανση. 

Οι πρόεδρος 
του ∆Σ της 
Πατραϊκής, 
κ. ∆. Παρα-
σκευόπουλος, 
εξέφρασε την 
ικανοποίησή 
του για τη 
δικαστική 
απόφαση, που 
οδηγεί όπως 
είπε στην 
αναδιάρθρω-
ση όλων των 
παραγωγικών 
και εµπορικών 
δραστηριο-
τήτων της 
ένωσης.

Απόφαση 
δικαστηρίου 
Η απόφαση του 

πολυµελούς 
πρωτοδικείου 

αποδέχεται την 
πρόταση της Ένωσης, 

για ρύθµιση των  
οφειλών προς 

όλους του πιστωτές, 
κατά τρόπο που να 

διασφαλίζει την 
σταδιακή 

αποπληρωµή τους

Βέροια και Τρίπολη  
στο πόδι για ζημιές 
στα ροδάκινα 
και τέλη στα 
βοσκοτόπια

Οι καθυστερήσεις στις αποζηµιώσεις 
από τον στον ΕΛΓΑ ιδιαίτερα µετά τα 
πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόµε-
να αλλά και ένα πλήθος άλλων προ-
βληµάτων όπως «το χαράτσι που επι-
βάλουν οι περιφέρειες για τους βο-
σκοτόπους» έχουν σαν αποτέλεσµα 
να βγάζουν τους αγρότες στους δρό-
µους εν µέσω θέρους. Συγκεκριµένα 
την Τετάρτη 4 Ιουλίου οι αγρότες µέ-
λη της Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλ-
λόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(ΟΑΣΠΠ) πραγµατοποίησαν συγκέ-
ντρωση στο σταθµό του ΟΣΕ στην Τρί-
πολη και στη συνέχεια µε συνθήµα-
τα, πορεύτηκαν στους δρόµους της 

Τρίπολης, καταλήγοντας στον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ όπου και πραγµατοποιήθηκε 
συµβολική κατάληψη. Στη διάρκειά 
της, αντιπροσωπεία των αγροτών συ-
ναντήθηκε µε την προϊσταµένη του 
τοπικού υποκαταστήµατος του οργα-
νισµού πληρωµών, η οποία µετέφερε 
τα αιτήµατά τους στο γραµµατέα του 
Οργανισµού. Όπως έγινε γνωστό θα 
οριστεί και συνάντηση στο επόµενο 
διάστηµα, µε τον Γιάννη Τσιρώνη, 
αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Α-
νάπτυξης. Κύριο πρόβληµα είναι το 
χαράτσι που έχει επιβάλει η Περιφέ-
ρεια για τους βοσκότοπους. Μια ηµέ-
ρα µετά, οι ροδακινοπαραγωγοί των 

νοµών Ηµαθίας, Πέλλας και Φλώρι-
νας, προχώρησαν σε συµβολική κα-
τάληψη των γραφείων του ΕΛΓΑ Βέ-
ροιας για διεκδίκηση αποζηµιώσεων, 
λόγω των µεγάλων ζηµιών στην πα-
ραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών 
από τις πρόσφατες παρατεταµένες 
βροχοπτώσεις. Είχε προηγηθεί στη 
Βέροια σύσκεψη εκπροσώπων των 
Αγροτικών Συλλόγων Βέροιας, «Μα-
ρίνος Αντύπας» Νάουσας, «Ενότητα» 
Πέλλας και Αµυνταίου, όπου συζητή-
θηκε το πρόβληµα των ζηµιών και ε-
κτιµήθηκε ότι το µέγεθός τους είναι 
µεγαλύτερο των αντίστοιχων ζηµιών 
του 2017 από την ίδια αιτία.

Ένταση στα γραφεία 
του ΕΛΓΑ στη Βέροια.

Την ίδια µέρα οι 
αγρότες της Τρίπολης, 

διαδήλωσαν στους 
δρόµους της πόλης, 
καταλήγοντας στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ όπου και 
πραγµατοποιήθηκε 

συµβολική κατάληψη.

Καλοκαίρι
Οι αγρότες της 

Πελοποννήσου έχουν 
απευθύνει κάλεσµα 
για κινητοποιήσεις 

το καλοκαίρι

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ
«Το µεταναστευτικό θα 
συµβάλει αποφασιστικά στο 
εάν η Ευρώπη µπορεί να 
εξακολουθήσει να υπάρχει. 
Σε κάθε περίπτωση είναι 
αναγκαίο να οριστεί ένα 
σύστηµα για κάθε είδους 
µετανάστευση, ώστε οι 
άνθρωποι να έχουν την 
εντύπωση ότι διατηρείται ο 
νόµος και η τάξη».

∆. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΚΕ
«Ούτε τα σόου µε τις 
γραβάτες, ούτε τα σενάρια 
περί αποσταθεροποίησης, 
που διακινούν τα 
κυβερνητικά στελέχη, 
µπορούν να κρύψουν ότι η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
µε τη συµφωνία για το 
χρέος, φόρτωσε στον λαό 
ένα νέο µεταµνηµονιακό 
µνηµόνιο».

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ 
ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
«Η βιώσιµη απάντηση είναι 
να οικοδοµήσουµε ένα 
καλύτερο µέλλον στις 
αφρικανικές χώρες, όπως η 
Σενεγάλη, η Ακτή 
Ελεφαντοστού απ΄όπου 
φεύγουν οι νέοι ελλείψει 
ευκαιριών. Η Ευρώπη δεν 
µπορεί να τους δεχθεί όλους. 
Είναι ανάγκη οι Αφρικανοί 
να επιτύχουν στην Αφρική».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕ ΠΟΣΟΥΣ ΛΑΓΟΥΣ ΤΙΝΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ ΟΙ ΤΥΧΑΡΠΑΣΤΟΙ ΤΟΥ ΟΣ∆Ε 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Funcy 
Νεοϋορκέζος ο Βαγγέλης, που 
βρέθηκε στην Summer Fancy 
2018 καθώς η Ελλάδα ήταν 
τιµώµενη χώρα της φετινής 
διοργάνωσης. Πάντως πάνω 
από 40.000 επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να δουν και να 
δοκιµάσουν τα προϊόντα 60 
Ελλήνων εκθετών που 
συµµετείχαν στην έκθεση στο 
Μανχάταν. Καµιά δουλειά για 
τους παραγωγούς έκλεισε;

 

Παραζαχάρωσε
Η υπόθεση του Ζαχάρεως έχει 
πια καταντήσει σαν τα σήριαλ 
που παίζει και ξαναπαίζει το 
mega και δη τα δραµατικά. 
Πέρα από το ότι δεν έχει 
στεριώσει άνθρωπος στη 
διοίκηση λόγω των γνωστών 
προβληµάτων, τα φερόµενα 
fund πανε και έρχονται, ενώ 
τώρα υπάρχει λέει και σχέδιο 
διαχωρισµού της «καλής» από 
την «κακή ΕΒΖ».

 

Στο γυαλί
Άνοιξε η πολυθρύλητη 
πλατφόρµα του εξωδικαστικού 
για τα «κόκκινα δάνεια» και 
για πολοστή φορά δόθηκε 
συνέντευξη τύπου για τα 
γνωστά των 120 δόσεων και 
του...κουρέµατος-ψαρέµατος. 
Μόνο που αυτή τη φορά οι 
επικεφαλής είχαν στηθεί για 
να τα πουν απευθείας από 
τηλεοράσεως αλλά τους 
έκοψε ο τηλεοπτικός χρόνος.

De ja vu µε τις ζηµιές στα πυρηνόκαρπα

Στο ίδιο µε πέρυσι έργο θεατές οι παραγωγοί πυρηνόκαρπτων 
σε Ηµαθία και Πέλλα, που ζηµιώθηκαν από τις άκαιρες βρο-
χοπττώσεις των προηγούµενων ηµερών. Μια απ’ τα ίδια και 
ο ΕΛΓΑ, που προς το παρόν κάνει...αυτοψία στις φυτείες και 
ψάχνεται για πως θα χειριστεί φέτος το θέµα της αναγγελίας 
ζηµιών για να µην έχει τα περσινά παρατράγουδα. Βέβαια, οι 
αποζηµιώσεις του περασµένου Ιουλίου δεν έχουν ακόµη έρ-
θει, αφού χάθηκαν ανάµεσα στα πορίσµατα, τις επιτροπές και 
τις κωλυσιεργίες αρµοδίων και µη... Οι παραγωγοί, πάντως 
φέτος διαµηνύουν µε κάθε τρόπο ότι τα...ψέµατα τέλειωσαν!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ξεκίνησε στις 29 
Ιουνίου η πίστωση 
υπόλοιπων ενιαίας, 
απόθεµατος, ειδικής 
ενίσχυσης βάµβακος, 
συνδεδεµένων. 
Μέχρι εδώ καλά, 
όµως κάθε χρόνο 
άλλα νούµερα βγάζει 
το κοµπιουτεράκι του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο δορυφόρος πάλι 
έκανε το θαύµα και 
η τελεπισκόπηση 
φαίνεται να έβγαλε 
εκτός από την 
ειδική ενίσχυση στο 
βαµβάκι εκατοντάδες 
παραγωγούς που 
ψάχνουν να βρουν 
τι συµβαίνει και 
ετοιµάζονται για Βάθη 
µεριά.

Υβρίδια
 «Οι αγρότες παλεύουν µε τα 

ίδια προβλήµατα που παλεύουν 
και οι ανώτεροι διοικητικοί 
υπάλληλοι και διευθυντές 
εταιρειών, έχουν υπερβολικό 
άγχος και, ενώ νοµίζουµε ότι 
ζουν σε ένα καλό περιβάλλον, 
αυτό δεν ισχύει.».

 Η διαπίστωση αυτή, ανήκει στην 
πρόεδρο του Ινστιτούτου Prolepsis, 
καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, που µίλησε 
σε ηµερίδα του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος AGROSH+, 
ζητώντας να ληφθεί µέριµνα για 
τους ανθρώπους που σχετίζονται 
µε την διατροφή µας.

 Μάλιστα, όπως ειπώθηκε το 
95% των ατυχηµάτων στον 
αγροτικό τοµέα αφορά άνδρες 
ηλικίας 30-39 ετών, ενώ ο 
δείκτης ατυχηµάτων στους 
αγρότες είναι υψηλότερος σε 
σχέση µε τους εργαζόµενους στη 
βιοµηχανία.

;

ΑΝΤΡΕΣ ΙΝΙΕΣΤΑ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Αυτή ήταν η πιο πικρή 
ηµέρα της καριέρας µου (σ.σ 
ο αποκλεισµό της Ισπανίας 
από τη Ρωσία στα πέναλτι). 
Αυτό ήταν το τελευταίο µου 
µατς µε την εθνική οµάδα. 
Μία υπέροχη πορεία της 
καριέρας µου µε την εθνική 
τέλειωσε. Ορισµένες φορές, 
το φινάλε δεν είναι όπως το 
ονειρεύεσαι».

Fancy Food Show 
ή αλλιώς, εκεί που 
χτυπάει η καρδιά 
της ελληνικής 
µικροµεσαίας 
αγροτιάς!

Μπήκαν αυτά τα περιβόητα υπόλοιπα για να 
κλείσουν οι εκκρεµότητες της ενιαίας ενίσχυσης του 
207, αλλά όλο και κάτι περίσσεψε πάλι.. Για τη 
συνδεδεµένη στο βαµβάκι τους έβαλαν, σου λέει, να 
κάνουν συµπληρωµατική δήλωση µε µεταφερόµενα 
κιλά ανά οικογένεια ώστε να πιάσουν το πλαφόν 
και να µη χαθεί η ειδική ενίσχυση! Όµως κάπου 
χάθηκαν µάλλον τα χρήµατα, γιατί δεν µπήκαν 
στους λογαριασµούς των δικαιούχων, που τους 
στέλνουν τώρα για τέλη Σεπτεµβρίου, στην 
τελευταία εκκαθάριση, πριν πιάσουν την 
προκαταβολή του τσεκ της νέας χρονιάς…  Από 
κλείσιµο σε κλείσιµο κι από αναβολή σε αναβολή! 
Και που να τα ‘ξεραν αυτά οι κοινοτικοί!

Χάνει στρέµµατα κάθε χρόνο η αµπελουργία 
λένε στην Ένωση, καθώς παρά τα αιτήµατα της 
ΚΕΟΣΟΕ, δεν κατάφεραν να ενταχθούν οι άδειες 
φύτευσης στα Σχέδια Βελτίωσης, µε αποτέλεσµα 
από φέτος να µην υπάρχει στον ορίζοντα πρόνοια 
χρηµατοδότησης των νέων αδειών! Άσε που από το 
1990 ο ελληνικός αµπελώνας έχει χάσει 23,26% 
των εκτάσεων του… Ψάχνουν για στρατηγικό 
σχεδιασµό! Μακάρι να βρεθεί και να φέρει λύσεις! 

Μέσα σε 3,5 χρόνια η Ζάχαρη άλλαξε 5 
διοικήσεις και σήµερα ακέφαλη και χωρίς ρευστό 
περιµένει έναν επενδυτή να τη σώσει…. Οι εκτάσεις 
µε τα σπαρµένα τεύτλα δεν είναι πλέον ούτε τα 
µισά και η ανησυχία των καλλιεργητών τουλάχιστον 
διπλάσια. Η δυσλειτουργία της διοίκησης , η 
καθυστερηµένη και ανοργάνωτη καµπάνια άφησαν 
ασυγκόµιστα 2.500 στρέµµατα που σαπίζουν στα 
χωράφια και φαίνεται να ξεχάστηκαν, υπενθυµίζει 
ο βουλευτής Έβρου ∆ηµοσχάκης. Απαντήσεις, 
όµως και λύση καµία ακόµα…

Φίλος τευτλοπαραγωγός επισηµαίνει το 
πρόβληµα για τα ασυγκόµιστα και τους 400 
παραγωγούς που δεν έχουν λάβει ούτε σεντ 
είτε γιατί δεν παρέδωσαν τεύτλα επειδή η 
βιοµηχανία δεν είχε λεφτά να λειτουργήσει το 
εργοστάσιο της Ορεστιάδας είτε γιατί δεν 
δέχτηκαν να πληρωθούν µε δάνειο από την 
τράπεζα Σερρών! Ενώ οι εργαζόµενοι, σου λέει, 
έστω και µε προκαταβολές δεν έµειναν 
απλήρωτοι ποτέ ως σήµερα…. Τα νούµερα 
έχουν ως εξής, λέει ο φίλος: το µισθολογικό 
κόστος των εργαζόµενων της βιοµηχανίας µε 
µέσο µισθό 40 χιλιάρικα, ενώ η ΕΒΖ έχει χρέη 
220 εκατ. ευρώ, για 11 µέρες εργασίας το 
χρόνο είναι διπλάσιο από την παραδοθείσα αξία 
τεύτλων από τους καλλιεργητές….   

∆εν έχουν αφήσει ούτε κουκούτσι από ελιά, 
πορτοκάλια, λεµόνια, µήλα και πυρηνόκαρπα τα 
πρόβατα που βόσκουν ελεύθερα στο χωριό Άβδου 
στην επαρχία Πεδιάδος Ηράκλειου, καταγγέλλουν 
οι καλλιεργητές. ∆εν τους έφτανε η ξηρασία των 
τελευταίων χρόνων, έρχονται τώρα και τα 
κατσικοπρόβατα που δεν βρίσκουν αυτοφυή φυτά 
και τρώνε τα οπωρωφόρα. Οι κτηνοτρόφοι δεν 
κάνουν κουβέντα και ο αρχές του νησιού λένε 
δεν ξέρουν τίποτα!   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ.

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Π
άντοτε οι πολιτικές ηγεσί-
ες χειραγωγούσαν τον α-
γροτικό κόσµο µε πολιτι-
κά τεχνάσµατα και τερτί-

πια, µόνο που τώρα το κακό έχει πα-
ραγίνει. Πρώτον, γιατί σήµερα δεν υ-
πάρχει πολιτικός σχεδιασµός βάσει 
του οποίου να κρίνονται, εκ του απο-
τελέσµατος βέβαια και οι αντίστοιχοι 
φέροντες την πολιτική ευθύνη. Ποιος 
είναι π.χ. ο στόχος, το θέµα, βάσει του 
οποίου θα κριθεί το επόµενο διάστη-
µα για την αποτελεσµατικότητά του ο 
υπουργός Ευάγγελος; Κανένα!

  Για να μην ξεχνιόμαστε
ΒΟΛΟ∆ΕΡΝΕΙ εδώ και 3,5 περίπου 
χρόνια, σε ένα υπουργείο µε τεράστια 
σηµασία για την οικονοµική και κοι-
νωνική ανάπτυξη της χώρας και κα-
νείς δεν ξέρει από πού ξεκίνησε και 
που θέλει να φθάσει. Παρακολου-
θώ για περισσότερα από 30 χρόνια 
το συγκεκριµένο ρεπορτάζ και ποτέ 
δεν θυµάµαι να υπήρξε αυτό το χά-
ος, αυτή η αοριστία, αυτή η ασάφεια. 
Μια συνέντευξη τύπου, σχεδόν κάθε 
έξι µήνες, έτσι για να υπάρχει και το 
άλλοθι της επικοινωνίας µέσω του 
τύπου και από και πέρα τίποτα! Κο-
ντεύει χρόνος, από τότε που δόθη-
κε ένα πλαίσιο για τους αγροτικούς 
συµβούλους και έκτοτε, ούτε φωνή 
ούτε ακρόαση! Καµιά συνέπεια λό-
γων και έργων!

  Νύχτες στη Νέα Υόρκη
ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ τώρα, να τα ξεχάσω 
αυτά που ήξερα! Υπουργός της Αριστε-
ράς είναι ο άνθρωπος, έχει εκ προ-
οιµίου τη βούληση να σταθεί δί-
πλα στους αγρότες και τους 
απλούς ανθρώπους του µό-
χθου, να φροντίσει για την 
προστασία των αδυνάτων, 
να κάνει ό,τι περνάει από 
το χέρι του για τη βελτίωση 
της εισοδηµατικής τους θέ-
σης, να καλυτερεύσει το βι-
οτικό τους επίπεδο. Γι’ αυτό 
άλλωστε, στις αρχές της εβδο-
µάδας, πήρε το αεροπλάνο και 
πήγε στη Νέα Υόρκη, προκειµέ-
νου να  εγκαινιάσει τη διεθνή έκ-

θεση Fancy Food Show 2018, ό-
που… όλα γίνονται για χάρη του 
µικροµεσαίου Έλληνα αγρότη! Κι 
όπως λέει και ο φίλος µου, Νίκος 
Παπαδόπουλος, βουλευτής Λάρι-
σας µε τον ΣΥΡΙΖΑ, …το ΥΠΑΑΤ 
έχει αλλάξει και δεν γυρίζει στην 
προηγούµενη κατάσταση, όπως 
κι αν ερµηνεύεται αυτό.

  Ξεβολεύτηκαν
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ όµως 
στην πεζή πραγµατικότητα, κι από 
τη Νέα Υόρκη του Αποστόλου στον 
Πλατύκαµπο του Γιάννη Κουκού-
τση, ξεβολεύτηκε κάπως το «κα-
τεστηµένο» στο εµπόριο των σι-
τηρών, µε τη συµφωνία που «έ-
κλεισε» ο συνεταιρισµός Πλατυ-
κάµπου, µε τον Ελασσονίτη Μπα-
λούκα τελικά και όχι µε τον Φαρ-
σαλινό Κλύµενο, βάσει της οποί-
ας οι παραγωγοί εισπράττουν κα-
θαρά στο χέρι 21 λεπτά το κιλό. 
Κανείς δεν αρνείται τη συµφω-
νία, µόνο που, όπως λένε, είναι 
για µικρή ποσότητα -µιλάνε για 
400 τόνους, ενώ είναι 1.500 τό-
νοι- ωστόσο, το ταρακούνηµα έ-
γινε και η αγορά δεν γυρίζει ξανά 
πίσω στα 16 λεπτά, όπως την ήθε-
λαν οι συνδαιτυµόνες των Καµέ-
νων Βούρλων. Βέβαια, για να γυ-
ρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ 
(ακόµα), προπάντων δε, συντονι-
σµό, υποµονή και συνεργασία. Ό-
χι πολιτικολογία!   

  Botanic σικ ρετσίν
ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ δουλειά χρειάστη-
κε να κάνει και ο φιλότιµος οι-

νοποιός Νικολός από τα Μεσό-
γεια της Αττικής, ο ποίος πα-
ρουσίασε την πρώτη αφρώ-
δη ρετσίνα στον κόσµο, εν 
ονόµατι botanic και βάλθη-
καν να τον φάνε οι κρατού-
ντες, συστηµικοί και γραφει-
οκράτες, γιατί, λέει, κάτι τέ-
τοιο δεν προβλέπεται από 
τα γραφάς και άλλα δυσνό-
ητα. ∆εν είναι µόνο πώς το 
κάνει, είναι, φαίνεται, και 
ποιος το κάνει!

Ο υπουργός πήρε 
στις αρχές της 
εβδοµάδας το 
αεροπλάνο για Νέα 
Υόρκη προκειµένου 
να εγκαινιάσει 
την έκθεση Fancy 
Food Show 2018, 
όπου όλα γίνονται 
για χάρη του 
µικροµεσαίου 
Έλληνα αγρότη!

Ε 
υτυχώς ο Μάιος πέρασε, και µαζί του 
η ψευδαίσθηση αναπαράστασης του 
Μάη του ’68 µε κοστούµια εποχής. 
Γιατί στο µεταξύ η επανάσταση έχει 

αλλάξει κατεύθυνση: αυτό που ενέπνεε πριν 
από πενήντα χρόνια τους φοιτητές και τους 
εργάτες ωθώντας τους προς το µέλλον εµπνέ-
ει σήµερα όσους επιδιώκουν να επιστρέψουν 
στο εθνικό κράτος και την εθνική συνείδη-
ση. Το κλίµα είναι επαναστατικό, αλλά η ε-
πανάσταση αυτή είναι συντηρητική και δεν 
σέβεται κανένα όριο.

Αν θέλαµε να περιγράψουµε µε ένα σχή-
µα τη σηµερινή κατάσταση, θα λέγαµε ότι α-
πό τη µια µεριά είναι λαοί οργισµένοι επει-
δή έχουν στερηθεί το έδαφός τους και από 
την άλλη είναι ένα έδαφος στερηµένο από 
λαούς. Οι δηµοσιογράφοι και οι πολιτικοί α-
ναλυτές µιλούν για «λαϊκισµό» προκειµένου 
να περιγράψουν αυτή την απελπισµένη επι-
στροφή στην προστασία του εθνικού κράτους 
που παρατηρούµε σε διαδοχικές εκλογικές 
αναµετρήσεις στην Ιταλία, στη Γερµανία, στη 
Γαλλία, και φυσικά στη Βρετανία και τις Ηνω-
µένες Πολιτείες. [...] Στη λέξη «λαϊκισµός», 
όµως, υπάρχει η λέξη «λαός». Όσο παράδο-
ξο λοιπόν κι αν φαίνεται σε αυτούς που ε-
ξακολουθούν να θέλουν να γιορτάσουν το 

«πνεύµα του Μάη», 
το πρόβληµα σή-
µερα είναι η συµ-
φιλίωση µε αυτούς 
τους δύο τοξικούς 
όρους, που συχνά 
συνδέουµε µε την 
αντιδραστική σκέ-
ψη: τη λέξη «λα-
ός» και τη λέξη «έ-

δαφος». Οι προοδευτικοί κατηγορούν τους 
λαϊκιστές ότι θέλουν να επιστρέψουν σε έ-
να έδαφος ταυτόσηµο µε µια ταυτότητα η ο-
ποία προστατεύει και καθησυχάζει. Το µεγά-
λο παράδοξο όµως είναι ότι οι προοδευτικοί 
δεν έχουν κάτω από τα πόδια τους περισσό-
τερο έδαφος από τους λαϊκιστές. Και το χει-
ρότερο είναι ότι αορίστως το γνωρίζουν, κάτι 
που τους κάνει ακόµη πιο έξαλλους. Οι προ-
οδευτικοί διαισθάνονται ότι ο ακαθόριστος ο-
ρίζοντας της παγκοσµιοποίησης προσκρού-
ει πλέον σε αυτό που αποκαλείται «όρια του 
πλανήτη». Η πρόοδος δεν έχει λοιπόν που-
θενά να ακουµπήσει. Όσο για τους λαϊκι-
στές, πως είναι δυνατόν να πιστεύουν πάνω 
από ένα λεπτό στη βιωσιµότητα των εθνικών 
κρατών, υπολειµµάτων µιας αρχαίας ιστορί-
ας που έχει εξαφανιστεί δια παντός; Βρετανι-
κή αυτοκρατορία; Παδανία; Γαλλία της δεκα-
ετίας του ’50; Αµερική “great again”; Αυστρο-
ουγγρική αυτοκρατορία; Ας σοβαρευτούµε, 
γνωρίζουν καλά ότι αυτά τα καταφύγια από 
τη θύελλα δεν θα τους χρησιµεύσουν για να 
επιβιώσουν [...].

* ΓΑΛΛΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, ΑΡΘΡΟ ΣΤΗ LE MONDE 

H επανάσταση 
άλλαξε κατεύθυνση

ΤΟΥ MΠΡΟΥΝΟ
 ΛΑΤΟΥΡ *



Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Ιουλίου 2018Agrenda ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ50

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αν θες να µάθεις τι παίζεται µε την 
υπόθεση της κάνναβης στη χώ-
ρα µας, ο Βασίλης Παναγιωτακό-
πουλος, σου δίνει να καταλάβεις. 

Μετανάστης δεύτερης γενιάς στο 
Οντάριο του Καναδά, οι γονείς του 
έχουν ρίζες από την Καλαµάτα, α-
ποφάσισε πριν από λίγα χρόνια να 
επενδύσει σε µια εταιρία που επικε-
ντρώνεται στην παραγωγή και αξι-
οποίηση των προϊόντων κάνναβης. 

Η εταιρία του, Beleave, Kannabis 
Inc, θεωρείται µικρή σε σχέση µε 
άλλες που δραστηριοποιούνται σ’ 
αυτό το αντικείµενο στο Καναδά, 
ωστόσο, ξεκίνησε πριν από 5 χρό-
νια µε 2 εκατοµµύρια δολάρια και 
σήµερα η αξία της φτάνει, όπως 
λέει, τα 100 εκατοµµύρια δολάρια. 

Υπάρχουν και άλλες που σήµερα 
η αξία τους προσεγγίζει τα 8 δις. 

Βέβαια, ο Καναδάς, τονίζει ο κ. 
Παναγιωτακόπουλος, ήταν από τις 
πρώτες χώρες που επένδυσε στην 
κάνναβη. Η προσπάθεια ξεκίνη-
σε το ’99 για να φτάσει πρόσφατα 
στην κατάθεση νοµοσχεδίου για 
τη νοµιµοποίηση και της χρήσης 
κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκο-
πούς. Ο νέος νόµος στον Καναδά, 
αναµένεται να τεθεί σε ισχύ προς 
το τέλος του καλοκαιριού.

Στην Ελλάδα, λέει, είχε έρθει 
και πριν από δύο χρόνια, αλλά 
τότε το νοµικό πλαίσιο στη χώρα 
µας, όσον αφορά στην κάνναβη, 
ήταν ακόµα µπερδεµένο. Μέσα σ’ 
αυτά τα δύο, τρία χρόνια, βέβαια, 
άλλαξαν πολλά. 

Η Ελλάδα έχει κάνει σηµαντικά 
βήµατα για να ρυθµίσει την αγορά, 
µια αγορά που παγκοσµίως ανα-
πτύσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς. 
Η σηµερινή κυβέρνηση δείχνει να 
αντιλαµβάνεται τι συµβαίνει διε-
θνώς και προσπαθεί να προσελκύ-
σει µέρος των κεφαλαίων. Είναι πο-
λύ σωστή κίνηση από µέρους της, 
πιστεύει ο Ελληνοκαναδός.

Επειδή παρακολουθεί λέει τις ε-
ξελίξεις διεθνώς, αν η Ελλάδα κα-
ταφέρει να κινηθεί έξυπνα τα επό-
µενα χρόνια, θα ωφεληθεί πολλα-
πλά. Γιατί το θέµα σήµερα, έτσι ό-
πως διαµορφώνεται το περιβάλλον 
παγκοσµίως, δεν είναι αν θα µεγα-
λώσει και άλλο η αγορά της κάν-
ναβης, αυτό είναι δεδοµένο, το θέ-
µα είναι ποιος θα προλάβει να πά-
ρει καλύτερη θέση στον αγώνα.   Η 
Ελλάδα βέβαια, είναι ένας µοναδι-
κός τουριστικός προορισµός και ε-
κτιµά πως στο µέλλον, τόσο ο του-
ρισµός όσο και η κάνναβη θα απο-
τελέσουν συνδυαστικά δύο δυνατά 
χαρτιά της οικονοµίας. 

Ήδη βλέπω, τονίζει, πολλές χώ-
ρες στην Ευρώπη να αλλάζουν στά-
ση, λόγω του µεγάλου επενδυτι-
κού ενδιαφέροντος και να νοµο-
θετούν υπέρ της φαρµακευτικής 
κάνναβης. Μιλάµε για µια αγορά 
που σήµερα ξεπερνά τα 100 δις,  
κι ακόµα δεν έχει ανοίξει η χρή-
ση της ψυχαγωγικής. Όταν συµ-
βεί κι αυτό, το νούµερο θα πεντα-
πλασιαστεί. Και ο νοών νοείτω! 

Σηµείωση: Με στοιχεία συνέ-
ντευξης από το Vice Greece  

Σου δίνει να καταλάβεις
Υπάρχουν άνθρωποι στην κυβέρνηση, λέει, που κατανοούν τις προοπτικές της κάνναβης

Ο Βασίλης Παναγιωτακόπουλος 
γεννήθηκε (1976) στο Οντάριο του 
Καναδά από Έλληνες γονείς. Είναι 
διευθύνων σύµβουλος στην εταιρεία 
Beleave Inc από το 2015. Πέρασε 
πρώτα 10 χρόνια στον κλάδο 
αποκατάστασης εδάφους, ως 
ιδιοκτήτης και διευθύνων σύµβουλος 
του τµήµατος Earth Works του 
Cardinal Group, που εξειδικεύεται 
στην αποκατάσταση των υπόγειων 
υδάτων. Επιπλέον, διετέλεσε χρέη 
προέδρου στην εταιρεία Hamilton 
Solar για πάνω από µία πενταετία, 
χτίζοντας το πρώτο µεγάλου 
µεγέθους υπερυψωµένο ηλιακό 
πάρκο σε εµπορική γη στο Οντάριο. 
Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήµιο 
York του Τορόντο, βιολογικές 
επιστήµες.

Στην Ελλάδα, λέει ο έµπειρος µάνατζερ, είχε έρθει και πριν από δύο 
χρόνια, αλλά τότε το νοµικό πλαίσιο στη χώρα µας, όσον αφορά 
στην κάνναβη, ήταν ακόµα µπερδεµένο. Μέσα σ’ αυτά τα δύο, τρία 
χρόνια, βέβαια, άλλαξαν πολλά. Η Ελλάδα έχει κάνει σηµαντικά 
βήµατα για να ρυθµίσει την αγορά, µια αγορά που παγκοσµίως 
αναπτύσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς. 

Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Κρατικός έλεγχος
Οι πρώτες κρατικές 

καλλιέργειες πραγµατο-
ποιούνταν στον Καναδά 

σε ένα ορυχείο στην 
επαρχία Σασκάτσουαν. 
Όµως, το προϊόν ήταν 

χάλια

Ενδιαφέρον
Yπάρχει έντονη δραστη-
ριότητα τους τελευταί-
ους µήνες στην Ελλάδα, 
γύρω από την κάνναβη. 
Έτσι πολλές καναδικές 
εταιρείες έχουν στρέψει 

το βλέµµα τους εδώ

Θέση στον αγώνα
Το θέµα σήµερα δεν 

είναι αν θα µεγαλώσει 
και άλλο η αγορά της 
κάνναβης, αυτό είναι 

δεδοµένο, το θέµα είναι 
ποιος θα προλάβει να 
πάρει καλύτερη θέση 

στον αγώνα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Μαζί Syskevasia 
και Plastica

Ταυτόχρονα ύστερα από 2 και 4 
έτη αντίστοιχα θα γίνουν φέτος 
οι µεγαλύτερες εκθέσεις των 
κλάδων της συσκευασίας και των 
πλαστικών, της Syskevasia (16η 
διεθνή έκθεση συσκευασιών, 
µηχανηµάτων, εκτυπώσεων και 
logistics) και της Plastica (10η 
διεθνή έκθεση πλαστικών, 
µηχανηµάτων, καλουπιών και 
ανακύκλωσης), στο Athens 
Metropolitan Expo στο Ελ. 
Βενιζέλος, 12-15 Οκτωβρίου.
Με την αύξηση των συµµετοχών 
να αγγίζει το 40% σε σχέση µε 
την προηγούµενη φορά και µε το 
85% του εκθεσιακού χώρου να 
είναι κλεισµένο η επιτυχία των 
εκθέσεων θα είναι µεγαλύτερη. 
Για πρώτη φόρα η Syskevasia 
και η Plastica θα έχουν τη 
στήριξη και τριών επιµελητηρίων 
όπως του Ελληνογερµανικού, 
του Ελληνο-τουρκικού και του 
Ελληνοβουλγαρικού.

 Αιτήσεις κτηνοτρόφων ως 22 
Ιουλίου στη ∆ράση 10.1.9 για τη 
∆ιατήρηση Αυτόχθονων Φυλών 
Αγροτικών Ζώων
 Μέχρι 31 Ιουλίου αιτήσεις 

ορυζοκαλλιεργητών για την 
πενταετή δράση 10.1.07 
«Εναλλακτική καταπολέµηση 
ζιζανίων στους ορυζώνες», µε 
πριµ 21 ευρώ το στρέµµα
 Έως 31 Ιουλίου αιτήσεις για 

ενίσχυση χρήσης φεροµόνων σε 
συνδυασµό µε τη µείωση 
ψεκασµών (Κοµφούζιο)
 Μέχρι 31 Ιουλίου, µετατίθεται 

η προθεσµία για τις αιτήσεις των 
παραγωγών για το Μέτρο 5.1 
των αντιχαλαζικών
 Αιτήµατα πληρωµής έως 31 

Ιουλίου για την ενίσχυση των 
επιχειρήσεων οινοπαραγωγής
 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 την οριστικοποίηση των 
αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης, 
και ως 14 Σεπτεµβρίου υποβολή 
φυσικού φακέλου στις ∆ΑΟΚ
 Έως τις 3 Σεπτεµβρίου 

αίτηση ένταξης στο Μέτρο της 
Συνεργασίας για επιχειρησιακή 
οµάδα µε 5.000 ευρώ.

           ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Χορός Κάτω 
από τ’ Άστρα
Σε µια έναστρη καλοκαιρινή βραδιά κι υπό το φως 
των κεριών, η Αµερικανική Γεωργική Σχολή και ο 
Σύλλογος Φίλων της, διοργανώνουν τον ετήσιο 
φιλανθρωπικό «Χορό Κάτω από τ’ Άστρα» την 
Τετάρτη 11 Ιουλίου, στις 21:00 στην πλατεία 
«Ιωάννης Μοσκαχλαϊδής», µπροστά από το 
επιβλητικό Princeton Hall της Σχολής. Για τους 
λάτρεις του ποδοσφαιρικού Παγκοσµίου Κυπέλλου 
θα υπάρξει γιγαντοοθόνη για τη µετάδοση του 
ηµιτελικού αγώνα.  
Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης, διατίθενται για το 
πρόγραµµα υποτροφιών της Σχολής και του 
Perrotis College για µαθητές και σπουδαστές από 
διάφορα µέρη της Ελλάδας. Τη φετινή εκδήλωση 
θα πλαισιώσουν µουσικά το συγκρότηµα Les Au 
Revoir και ο dj Χρήστος Καλτσάς. Κρατήσεις: 
2310492738 και 2310492832. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 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/.

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

 Η 56η διεθνής έκθεση Agra, 
από τις κορυφαίες εµπορικές 
εκθέσεις για γεωργικά προϊόντα 
και τρόφιµα στην Κεντρική 
Ευρώπη, 25 µε 30 Αυγούστου 
στη Gornja Radgona Σλοβενίας. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
http://www.pomurski-sejem.si/
index.php/en/agra/fair-plan

 Η διεθνής εταιρεία της 
Επιστήµης Οπωροκηπευτικών, 
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και η Ελληνική 
Φυτιατρική Εταιρεία  
διοργανώνουν το 9ο ∆ιεθνές 
Συνέδριο για την Απολύµανση 
του Εδάφους και των 
Υποστρωµάτων, στο Ηράκλειο 

της Κρήτης, από τις 9 έως τις 13 
Σεπτεµβρίου.

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

 Στη Μαδρίτη της Ισπανίας 
στις από τις 18 µέχρι και τις 20 
Σεπτεµβρίου, θα λάβει χώρα η 
διεθνής εµπορική έκθεση meat 
attraction για την εµπορεία του 
κρέατος ανάµεσα σε 
επιχειρήσεις. Περισσότερες 
πληροφορίες στο http://www.
ifema.es/meatattraction_06/

 Το συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων 
(EFSA), µε θέµα Επιστήµη, 
«Τρόφιµα, Κοινωνία» θα 
διεξαχθεί στην Πάρµα της 
Ιταλίας, από τις 18 έως τις 21 
Σεπτεµβρίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο https://
conference.efsa.europa.eu/ 

 Το 25ο Συνέδριο για την 
ύπαιθρο και τους αγρότες 
διοργανώνει φέτος η 
Πανελλήνια Ένωση Νέων 
Αγροτών στη Λιβαδειά της 
Βοιωτίας από τις 20 έως τις 23 
Σεπτεµβρίου σε συνεργασία της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Έρχονται τον 
Οκτώβριο τα 
«Butcher Awards» 

Σε ρυθµούς προετοιµασίας 
βρίσκονται οι διοργανωτές 
του πρώτου ∆ιαγωνισµού 
αποκλειστικά για 
επαγγελµατίες κρεοπώλες, η 
πρώτη Πιστοποιηµένη 
Ιδιωτική Σχολή Κρεοπωλών 
στην Ελλάδα MEAT PRO
και το Studio SayCheese, το 
εξειδικευµένο στο τρόφιµο
στούντιο διαφηµιστικής 
φωτογραφίας για την 
εκδήλωση «ΤHE BUTCHER 
AWARDS». 
Η απονοµή θα γίνει στις 7 
Οκτωβρίου 2018 στο 
Εκθεσιακό Κέντρο 
Περιστερίου. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
στο email: info@the 
butcherawards.com
 

  ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γνωριµία 26-27 
Ιουλίου µε τα αγροτικά 
προϊόντα της Εύβοιας
Ευκαιρία για γνωριµία µε τους 
τοπικούς παραγωγούς 
αγροδιατροφικών προϊόντων θα έχουν 
όσοι επισκεφτούν το εµπορικό κέντρο 
της Χαλκίδας στις 26 & 27 Ιουλίου 
2018, όπου θα λάβουν χώρα σειρά 
εκδηλώσεων όπως παραδοσιακά 
µουσικοχορευτικά δρώµενα, επιδείξεις 
γαστρονοµίας και κεράσµατα Την 
ευθύνη των εκδηλώσεων έχει το 
Επιµελητήριο Εύβοιας και ο 
Εµπορικός και Βιοµηχανικός Σύλλογος 
Χαλκίδας µε την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
του ∆ήµου Χαλκιδέων. Οι παραγωγοί 
που θα συµµετάσχουν θα έχουν τη 
δυνατότητα εκτός από την προβολή 
των προϊόντων τους να 
πραγµατοποιούν πωλήσεις σε 
κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους, 
εφόσον εκδίδουν τα απαραίτητα 
φορολογικά παραστατικά. Οι 
παραγωγοί αγροδιατροφικών 
προϊόντων και οίνων της Εύβοιας οι 
οποίοι επιθυµούν να λάβουν µέρος 
στην εκδήλωση, µπορούν να 
δηλώσουν συµµετοχή στο info@
agrifoodcentralgreece.gr µέχρι την 
Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

ΕΥΒΟΙΑ

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 των 
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 
θεριζοαλωνιστικών µηχανών. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Χαρένης Μιλτιάδης στο τηλ. 
6944664265

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

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

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
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• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πρόβατα Ασάφ, υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής, µε ετήσια απόδοση 700 
κιλά γάλα και αρνάδες απογαλακτισµένες. 
Τηλ.6906/512460.

Πωλούνται 50 πρόβατα και 17 γίδες. 
Τηλ.6978/097309.

Πωλούνται 32 πρόβατα και 16 κατσίκια. 
Περιοχή Έδεσσας. Τηλ.6977/259943.

Πωλούνται 30 πρόβατα Γερµανι-
κά λόγω αναχώρησης εξωτερικού. 
Τηλ.6943/232766.

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

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

Πωλούνται 230 πρόβατα βελτιωµέ-
να. Τιµή 21.000€. Περιοχή Αριδαία. 
Τηλ.6938/081272.

Πωλούνται 15 γίδια, φυλής Μούρθια και 
2 τράγοι, από κτηνοτρόφο. Τηλ.6942/57 
2629.

Πωλούνται κατσίκια Αλπίν και Ζάνε 2 
ετών, αρσενικά για βελτίωση κοπαδιών. 
Τιµή 100€ έκαστο. Τηλ.6974/566785.

Πωλούνται 250 γίδια µε τα δικαιώµατα. 
Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6987/26109. 
AGRE664 Πωλούνται 250 γίδια µε 
τα δικαιώµατα. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6984/359722.

Πωλούνται 200 πρόβατα ντόπια, δια-
σταυρωµένα µε Χιώτικα και 240 γίδια 
Σκοπέλου, όλα νέα. Περιοχή Ελασσόνας. 
Τηλ.6948/444326.

Πωλούνται ελάφια διαφόρων ηλικιών 
από Ιερά Μονή. Τηλ.2232/051203.

Πωλούνται 20 κατσίκια από µάνες 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής, 6 µηνών, 
σε πολύ καλή τιµή.  Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6943/812013.Πωλούνται Γαϊδού-
ρα 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 αγελάδες ελευθέρας βοσκής, 
σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Εύ-
βοια. Τηλ.6948/447046.

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 σανός βρώµης από αποθήκη 
προς 0,14€ το κιλό, τριφύλλι προς 0,16€ 
το κιλό και κεχρί προς 1€ το κιλό. Περιο-
χή Βοιωτίας. Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται τριφύλλι σε µικρές µπάλες και 
τριφυλλόσπορος. Τηλ.6942/620576.

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. 

Πωλείται λούπινο λευκό. Περιοχή Θεσσα-
λονίκη. Τηλ.6944/770201.

Πωλείται τριφύλλι σε δέµατα των 28 κι-
λών, σανό από βρώµη και άχυρο. Τιµή πολύ 
καλή. Περιοχή Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται µπάλες αραποσιτιάς εξαιρετι-
κής ποιότητας, µε δυνατότητα µεταφοράς 
στο χώρο σας.  Τιµή πολύ καλή. Περιοχή 
Αχαΐας. Τηλ.6982/485793.

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

Πωλείται βρώµη. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.6944/985675.

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 αγροτεµάχιο ποτιστικό 25 
στρεµµάτων. Τιµή συζητήσιµη. Πε-
ριοχή Έβρου, Μάνη ∆ιδυµοτείχου. 
Τηλ.6983/439629.

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

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 60 σωλήνες ποτίσµατος, 1 
κανόνι εκτόξευσης νερού και 1 σκαλιστή-
ρι για βαµβάκι. Τηλ.6974/410304.

Πωλείται µηχανικός δονητής ελιάς και 
ξηρών καρπών (καρυδιάς, φιστικιάς, αµυ-
γδαλιάς), Ελληνικής κατασκευής Bekam 
σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Λαµία. 
Τηλ.6973/048806.

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

Πωλούνται χαρµανιέρα 1,5 τόνου, σπα-
στήρας-µύλος, ζυγιστικό, 2 κοχλίες, σι-
λό 1,5 τόνου µαζί µε τα µοτέρ και τα 
ηλεκτρολογικά, σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.6972/893378.

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 παρελκόµενο κλάρκ-
αναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 2 χορτοδετικές µηχανές 
Welger. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται ψυγείο 2Χ3Χ2,5, πλήρες, κρε-
ατοµηχανή ψυχώµενη, 3φασική και λοι-
πός εξοπλισµός κρεοπωλείου. Περιοχή 
Εύβοια. Τηλ.6944/696387.

Πωλούνται αντλία 340 κυβικά µε µηχα-
νή Deutsch και αντλία 2 ιντσών µε µοτέρ. 
Τηλ.6972/687368.

Πωλείται παλιός ισοπεδωτής µε πλάτος 
2,85. Τηλ.6972/687368.

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 κουρευτική µηχανή προβάτων 
Heiniger  καινούργια. Τιµή πολύ καλή. 
Περιοχή Σέρρες. Τηλ.6941/413700.Πω-
λούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψεως 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 

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.



AgrendaΣάββατο 7 Ιουλίου & Κυριακή 8 Ιουλίου 2018 53

  

ΤΗΣ   ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
 giouroukeli@agronews.gr

Η δοµή της τουριστικής αγοράς αλλά-
ζει, και στο πλαίσιο αυτό ο οινοτουρι-
σµός γίνεται ολοένα και πιο δηµοφι-
λής όχι µόνο στην αµπελοοινική Ευ-
ρώπη αλλά και σε χώρες που τις τε-
λευταίες δεκαετίες µπήκαν στον οι-
νικό χάρτη. 

Το βέβαιο είναι ότι το κρασί παρά-
γεται σχεδόν πάντοτε σε πανέµορφες 
τοποθεσίες στις οποίες ακόµη και οι 
λιγότερο µυηµένοι θα ήθελαν ούτως ή 
άλλως να επισκεφτούν.  Σκεφτείτε τις 
κοιλάδες Stellenbosch και Napa, την 
ισπανική Rioja και την McLaren Vale 
στην Αυστραλία, τις διαδροµές κρα-
σιού Αλσατία, Prosecco και Palatine 
ή την ιδιαίτερα επιθυµητή Τοσκάνη 
και Προβηγκία αλλά και τη Νεµέα και 
τη Σαντορίνη στην Ελλάδα. 

Φέτος στη Μ. Βρετανία, τα δυο µεγα-
λύτερα τουριστικά γραφεία που ασχο-
λούνται µε τον οινοτουρισµό (Grape 
Escapes and Smooth Red) ανακοίνω-
σαν αύξηση επισκεπτών κατά 30%.

 «Η δοµή της τουριστικής αγοράς 
αλλάζει», λέει η Jenna Jones από το 
φηµισµένο Grape Escapes. Πλέον, ο 
οινοτουρισµός δεν αναπτύσσεται µό-
νο ποσοτικά αλλά συνεχώς διευρύνει 
τη βάση του. Παλαιότερα οι οινοτου-
ρίστες ήταν κυρίως άντρες και φα-

νατικοί του κρασιού. Σήµερα αν πας 
στα οινοποιεία µπορείς να δεις επι-
σκέπτες όλων των ηλικιών και κάθε 
φύλου, παρέες, φίλους οι οποίοι α-
πολαµβάνουν το κρασί, χωρίς να εί-
ναι απαραίτητα γνώστες. 

Εισιτήριο απόλαυσης µε φόντο 
τους όµορφους αµπελώνες

Με αφορµή το κρασί, οι τουρίστες 
απολαµβάνουν τη φύση και τα υπέρο-
χα µέρη στα οποία είναι συνήθως κτι-
σµένα τα οινοποιεία και έρχονται σε 

επαφή µε τη γαστρονοµία και κουλ-
τούρα κάθε περιοχής. 

Σύµφωνα µε τον ο Karl O’Hanlon, 
του οποίου τα ξενοδοχεία Les Carrasses 
και St Pierre-de-Serjac µέσα στο κτή-
µα «Château Languedoc» είναι πά-
ντα fully booked, το κρασί είναι ένα 
εισιτήριο για κάθε είδους απόλαυση 
και στη φιλοσοφία αυτή κινείται και 
η επιχείρηση του δίνοντας τους επι-
σκέπτες τη δυνατότητα όπως λέει «να 
κάνουν οτιδήποτε έχοντας τους αµπε-
λώνες στο φόντο.

Αύξηση επισκεπτών
Στην Μ. Βρετανία, τα δυο 

µεγαλύτερα οινοτουριστικά 
γραφεία ανακοίνωσαν αύξηση 

των επισκεπτών κατά 30%

Η καρδιά του χορού
 χτυπάει στη Λάρισα
Η Σκηνή Χορού και Πολιτισµού, σε 
συνεργασία µε την Αντιδηµαρχία 
Πολιτισµού και Αθλητισµού του 
∆ήµου Λαρισαίων, την Ανώτερη 
Σχολή Χορού και τη ∆ηµοτική 
Σχολή Μπαλέτου, διοργανώνει 
σεµινάρια κλασικού και σύγχρονου 
χορού από τις 28 Αυγούστου έως 
και τις 8 Σεπτεµβρίου, στη Σκηνή 
Μπαλέτου (Μύλος του Παππά), µε 
διακεκριµένους καθηγητές.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
6936781384, 6936781385.

«Νύχτες κωµωδίας »
 στο Μουσείο Ελιάς
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ), διοργανώνει 
κινηµατογραφικό αφιέρωµα, µε 
τίτλο «Νύχτες κωµωδίας κάτω από 
το φως των αστεριών», µε 
υπαίθριες προβολές στο Μουσείο 
Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, στη 
Σπάρτη. Θα προβληθούν κλασικές 
κωµωδίες της δεκαετίας του 60’ 
και του 70’ που έχουν µείνει 
χαραγµένες στην ιστορία της 7ης 
τέχνης για το ευρηµατικό χιούµορ 
τους. Τηλέφωνο: 2731 089315

Θεσµός στη Λέσβο 
το Οuzo Fest
Το «Ouzo Fest», το φεστιβάλ 
γνωριµίας µε το κατ’ εξοχήν 
προϊόν της Λέσβου, το ούζο, 
διοργανώνει και φέτος ο 
Σύνδεσµος Ποτοποιών-
Αποσταγµατοποιών Λέσβου µε τη 
συνεργασία του δήµου. Οι 
επισκέπτες από τις 5 ώς τις 9 
Ιουλίου θα έχουν τη δυνατότητα 
να δοκιµάσουν περισσότερες από 
40 ετικέτες ούζου, να 
συνοµιλήσουν µε τους ποτοποιούς 
και να γευτούν τοπικές νοστιµιές. 

Αφιέρωµα στον ∆ηµήτρη
Μυταρά στην Άνδρο
Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του 
Ιδρύµατος Βασίλη και Ελίζας 
Γουλανδρή, οργανώνει για το 
καλοκαίρι 2018, ένα αφιέρωµα στον 
καταξιωµένο, πολυσχιδή και 
ιδιαίτερα αγαπητό από το ελληνικό 
κοινό ∆ηµήτρη Μυταρά.
Το εικαστικό αυτό αφιέρωµα θα 
πλαισιώσει ο δίγλωσσος 
συνοδευτικός κατάλογος 284 
σελίδων, τον οποίο θα εκδώσει η 
Μικρή Άρκτος. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 22820 22444

Το κρασί αφορµή για επαφή των επισκεπτών µε τη φύση, τη γαστρονοµία και την κουλτούρα κάθε περιοχής.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ο οινοτουρισμός 
διευρύνει τη βάση του
Σήμερα στα οινοποιεία συναντάς επισκέπτες όλων των ηλικιών, 
κάθε φύλου, παρέες και όχι μόνο άντρες και γνώστες όπως παλιά

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, τρι-
φασικό µοτέρ, 2,5 ίππων, 17 κυβικά, σε κα-
λή κατάσταση.  Τηλ.6939/791950 Πωλού-
νται µπουκάλια για κρασί, µέλι, λάδι και πε-
τρέλαιο, µικρά και µεγάλα σε προσιτές τι-
µές. Τηλ.2310/684438, 6981/533172.

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

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

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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Ποιος είναι 
φαβορί τώρα;     
Όλα μπορεί να συμβούν απέδειξαν οι Άγγλοι

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σταρ παίχτες ή δεµένες οµάδες; Μία 
µατιά να ρίξει κανείς στα ζευγάρια των 
προηµιτελικών του Μουντιάλ µπορεί 
να καταλάβει το λόγο που Ρονάλντο 
και Μέσι θα παρακολουθήσουν από 
τη ζεστασιά του σπιτιού τους, τη φάση 
των «16» που τελειώνει το Σάββατο 7 
Ιουλίου, µε δύο σπουδαία παιχνίδια. 
Συγκεκριµένα, στις 17.00 την αυλαία 
ανοίγει το µατς µεταξύ της Σουηδίας 
και της Αγγλίας. Οι Σκανδιναβοί χω-
ρίς τον Ζλάταν Ιµπραΐµοβιτς (ο σταρ 
που λέγαµε) φαίνεται πως τα κατα-
φέρνουν πολύ καλύτερα, εκφράζο-
νται µε άνεση στο χορτάρι και χωρίς 
να ψάχνουν συνέχεια τα πόδια ή το 

κεφάλι του ψηλού. Από την άλλη οι 
Άγγλοι έχουν όλα τα φόντα να πάνε 
µπροστά και εφόσον έσπασαν και την 
κατάρα των πέναλτι, τα πάντα µπο-
ρεί να συµβούν. Αρκεί να µην τους 
πιάσει... υψοφοβία όπως πάντα. Στο 
άλλο µατς που ξεκινάει στις 21.00 έ-
χουµε την οικοδέσποινα Ρωσία που 
τα βάζει µε µία εκ των οµάδων που 
εντυπωσίασαν αλλά και κοίµησαν 
µε την απόδοσή τους, την Κροατία. 
Βέβαια, η ρωσική οµάδα όπως γίνε-
ται παραδοσιακά µε τους διοργανω-
τές έχουν, εκτός από την κερκίδα, τα 
«σπόρια» της διαιτησίας µε το µέρος 
της και πρόκειται για µία δυσκολο-
κατάβλητη οµάδα όπως διαπίστωσαν 
οι Ισπανοί. Οι ηµιτελικοί είναι προ-
γραµµατισµένοι για 10 µε 11 Ιουλίου. 

Στην Ιταλία τα Μίντια έχουν πάρει... φωτιά και κάνουν 
λόγο για προχωρηµένο, όπως και δείχνει να είναι, 
ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον Κριστιάνο 
Ρονάλντο. Τις τελευταίες µέρες µάλιστα, Ισπανοί και 
Ιταλοί δηµοσιογράφοι υποστηρίζουν ότι οι δύο 
οµάδες έχουν δώσει τα χέρια για τη µεταγραφή, η 
οποία αναµένεται να κοστίσει στην οικογένεια Ανιέλι 
100.000.000 ευρώ.

Φήμες για Ρονάλντο
στη Γιουβέντους

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Μετανοιωµένοι 
δείχνουν ακόμα 
και οι πρωτεργάτες 
στον ΣΑΣΟΕΕ 

Χόρτασε η Κίνα    
πέφτει η ζήτηση   
για αγροτικά 
προϊόντα διεθνώς 

Την τελευταία  
«ζαριά» παίζει 
η πλατεία Βάθη 
σε συνεταιρισμούς 

Και τώρα Πανευρωπαϊκό
Λίγες µέρες µετά το πέρας των 
πρώτων Μεσογειακών αγώνων 
και την κατάκτηση του χάλκινου 
από την Εθνική µας οµάδα πόλο 
γυναικών, ξεκίνησε η προετοιµασία 
ενόψει του 33ου Πανευρωπαικού 
πρωταθλήµατος, που θα 
πραγµατοποιηθεί στη Βαρκελώνη 
(14-28/7). Το ίδιο φυσικά ισχύει 
και για την οµάδα των αντρών, η 
οποία έχασε στα πέναλτι το χρυσό, 
στους Μεσογειακούς.

Ασανσέρ η Formula 1
Εκ νέου στην κορυφή της 
κατάταξης στο πρωτάθληµα της 
Formula 1 αναρριχήθηκε ο 
Σεµπάστιαν Φέτελ αλλά τώρα τον 
περιµένει η Σίλβερστοουν στην 
Αγγλία, στις 8 Ιουλίου. Ο 
Γερµανός θεωρεί ότι το µονοθέσιο 
της Ferrari πρέπει να είναι 
ταχύτερο για να είναι 
ανταγωνιστικό, θεωρώντας τον 
Χάµιλτον, το φαβορί. 

Νέα προσθήκη ο Μπρούνο
Μία ακόµα µεταγραφή µετά από 
εκείνες των Σαχίτι, Γροµητσάρη 
ολοκλήρωσε η ΑΕΛ καθώς 
απέκτησε τον Μπρούνο 
Χαλκιαδάκη µε τριετές συµβόλαιο. 
Ο Ελληνοβραζιλιάνος 
δηµιουργικός µέσος έµεινε 
ελεύθερος από τον ΠΑΣ Γιάννινα 
αφότου κατέθεσε προσφυγή ενώ 
την περασµένη σεζόν µέτρησε 31 
συµµετοχές σε πρωτάθληµα και 
κύπελλο µε 3 γκολ και 4 ασίστ.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Σάβατο 7 Ιουλίου

Σουηδία

ΕΡΤ 1

Τρίτη 10 Ιουλίου ΕΡΤ 1

Σάβατο 7 Ιουλίου

17.00

Ρωσία Κροατία

Ουρουγουάη - Γαλλία

21.00

Αγγλία

Βραζιλία - Βέλγιο

Τετάρτη 11 Ιουλίου ΕΡΤ 1

Σουηδία - Αγγλία Ρωσία - Κροατία



ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
14 ΙΟΥΛΙΟΥ Aποκλειστικά µε την Agrenda



Ταλέντο και 
στο θέατρο  
Ο Νεϊµάρ και οι 
«θεατρινισµοί» του στο 
Παγκόσµιο Κύπελλο έχουν 
αναδειχθεί στο αγαπηµένο θέµα 
του διαδικτύου. Μάλιστα, ο 
ελβετικός ραδιοτηλεοπτικός 
σταθµός RTS Sport µέτρησε τα 
λεπτά που ο Βραζιλιάνος έµεινε 
ξαπλωµένος στο χορτάρι µετά 
από φάουλ σε τέσσερα παιχνίδια 
της Σελεσάο. Το αποτέλεσµα: 13 
λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. 
Στην κορυφή ο Νεϊµάρ έφτασε 
στην δεύτερη φάση µε το 
Μεξικό, όπου παρέµεινε στο 
έδαφος για 5,5 λεπτά. Στην 
φάση που ο Λαγιούν του πάτησε 
το πόδι, το παιχνίδι σταµάτησε 
για σχεδόν 180 δευτερόλεπτα. 
Όπως είναι γνωστό επιστρέφει 
από έναν σοβαρό τραυµατισµό 
στο δεξί του πόδι που τον 
κράτησε µακριά από τα γήπεδα 
από τα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά 
πάνω από όλα υπάρχει η 
τραυµατική µνήµη πριν από 
τέσσερα χρόνια. 

  

Κύριοι οι Ιάπωνες
Μία από τις µεγαλύτερες θετικές 
εκπλήξεις του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου είναι οι Ιάπωνες, οι 
οποίοι εντυπωσίασαν όχι µόνο 
εντός αλλά και εκτός γηπέδου. 
Μετά την «πικρή» ήττα µε 3-2 από 
το Βέλγιο, οι Ιάπωνες διεθνείς 
καθάρισαν τα αποδυτήρια του 
«Ροστόφ Αρένα» προτού 
αποχωρήσουν. Μάλιστα άφησαν 
ένα σηµείωµα το οποίο έγραφε 
στα ρωσικά «Ευχαριστούµε». Το 
παράδειγµα τους ακολούθησαν και 
οι φίλαθλοι της οµάδας οι οποίοι 
παρά την ήττα έµειναν στο στάδιο 
για να µαζέψουν σκουπίδια.

   Τι κι αν οι πληγέντες πα-
ραγωγοί για τις ζηµιές από τις θεο-
µηνίες κινητοποιούνται και πραγ-

µατοποιούν συµβολικές καταλήψεις έξω α-
πό τα γραφεία του ΕΛΓΑ, ζητώντας έγκαιρες 
εκτιµήσεις και αποζηµιώσεις; Ο οργανισµός 
κινείται στη λογική του ό,τι βρέξει ας κατεβά-
σει... Ακόµη, δεν µάθαµε τι απέγιναν εκείνες 
οι πολυθρύλητες αναλογιστικές µελέτες για 
την αναµόρφωση του. Θα µου πεις να ‘ταν 
µόνο  αυτό που φταίει... Στον Παλαµά Καρ-
δίτσας πάντως οι µπλοκατζήδες οργανώνο-
νται.    Πάντως και στην Τρίπολη οι 
Πελοποννήσιοι αγροτοκτηνοτρόφοι κα-
τέλαβαν στα µέσα της βδοµάδας τα γρα-
φεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο των δε-
καήµερων θερινών κινητοποιήσεων του 
Πανελλαδικού Μπλόκων. Ποιανού όµως 
από την πλατεία το αυτί ιδρώνει; Αφού 
τα µπάνια του λαού για κάποιους ξεκίνη-
σαν ήδη...    Κατά τα λοιπά, την ώρα 
που ο Βαγγέλης βόλταρε στο Μανχάταν η 
γαλάζια παράταξη προετοιµάζονταν (γενι-
κώς) εµφανίζοντας συνεχώς περιγράµµατα 
και προτάσεις για την επόµενη ηµέρα...µε 
στόχο την ανάκαµψη της παραγωγικής βά-
σης, που όλοι φιλοδοξούν να κάνουν (πό-
τε όµως;) «στυλοβάτη» της εθνικής οικονο-
µίας.    Μάλιστα η Σερραία τοµεάρ-

χης στηλιτεύτει µε κάθε ευκαιρία τα κα-
κώς κείµενα της κυβερνητικής πολιτικής 
µε αιχµή του δόρατος  τη φορολογική και 
ασφαλιστική επιδροµή, την εκτίναξη του 
κόστους παραγωγής, το αναπτυξιακό «χει-
ρόφρενο» στο κοινοτικό, χρηµατοδοτικό 
κεκτηµένο, την χαλαρότητα στις συζητή-
σεις για τη νέα ΚΑΠ, την επιζήµια για τα 
αγροτικά προϊόντα συµφωνία των Πρε-
σπών κλπ, κλπ.    Μα καλά ολόκλη-
ρο γενικό γραµµατέα της παγκόσµιας οργά-
νωσης σπόρων δέχθηκε στο Μέγαρο της Βά-
θη τις προάλλες ο υφυπουργός της πλατείας 
και τον τράταρε µόνο βουτήµατα και καφέ 
που στοίχισαν 22,60 ευρώ; Βέβαια αυτές τις 
µικροδαπάνες τις εµφανίζουν στην διαύγεια 
τις άλλες;    Με low profile, και όχι µε 
τάσεις καπελώµατος ο ειδικός γραµµατέας 
διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, που χειρί-
στηκε το θέµα του εξωδικαστικού, ο οποί-
ος τις προάλλες στην συνέντευξη τύπου 
όταν του ζητήθηκε επίµονα από το κρατι-
κό κανάλι, ελλείψει τηλεοπτικού χρόνου 
να είναι αυτός το κεντρικό πρόσωπο που 
θα εξηγήσει τα της πλατφόρµας, κι όχι οι 
προϊστάµενοι του υφυπουργοί, εκείνος 
αρνήθηκε.     Αλήθεια, τώρα που µι-
λάµε για γενικούς γραµµατείς και προϊστα-
µένους, ο Ευστράτιος τα βρόντηξε;  O ΓΥΛΟΣ

Αυλαία στα προηµιτελικά µε τη Ρωσία να αντιµετωπίζει την Κροατία σελ. 54 • Επόµενη στάση το Σίλβερστοουν στην F1 σελ. 54

Η γη γυρίζει
Ένα πλούσιο αφιέρωµα στην κατεργασία 
γης και τον αροτραίο εξοπλισµό φιλοξενεί 
το Profi Ιουλίου-Αυγούστου που 
κυκλοφορεί. Εκεί, Έλληνες κατασκευαστές 
και αντιπρόσωποι, παρουσιάζουν 
προτάσεις για άροτρα και δισκοσβάρνες, 
ενόψει των φθινοπωρινών σπορών.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Με Στουπή και Βλάχο,
αρκεί το ΟΣ∆Ε να ‘χω 

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

ΛΕΒΑΝΤΟΧΩΡΑΦΑ ΤHS ELENA BEREZYUK
Το σαγηνευτικό µωβ χρώµα από τις «θάλασσες» των χωραφιών µε λεβάντα διαµορφώνει µία εικόνα άκρως καλοκαιρινή. Η καλλιτέχνιδα έχει 
χρησιµοποιήσει έντονες αποχρώσεις στη λεβάντα και ζωηρό πράσινο στη φύση, για έναν πίνακα που µπορεί κάποιος σχεδόν να τον... µυρίσει. 
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Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο δε-
καπενθήµερο η συγκοµιδή της υπαί-
θριας πιπεριάς σε όλη τη χώρα (από 
την Πελοπόννησο µέχρι την Πρέβε-
ζα) που έπεται  της θερµοκηπιακής. 
Πρόκειται κατά βάση για τις ποικιλίες 
California Wonder  και Telestar (κου-
πάτες τετράλοβες, χρώµατος σκού-
ρου πράσινου) µε τιµή παραγωγού 
στα  70 λεπτά το κιλό ανάλογα µε 
την ποιότητα. 

Σύµφωνα µε τους παραγωγούς η κα-

λή αυτή έναρξη των υπαίθριων ποικι-
λιών αποτελεί συνέχεια της καλής πο-
ρείας που είχαν από τον Απρίλιο και 
οι θερµοκηπιακές πιπεριές  που επί-
σης κυµάνθηκαν σταθερά πάνω από 
τα 45 – 50 λεπτά το κιλό. Να σηµει-
ωθεί µάλιστα ότι σε περιοχές όπως η 
Πρέβεζα και συγκεκριµένα για τα µέ-
λη του Κηπευτικού Συνεταιρισµού οι 
τιµές αγγίζουν και τα 80 λεπτά/κιλό, 
αναφέρει στην Agrenda ο πρόεδρος 
της οργάνωσης, ∆ηµήτρης Καββαδάς. 

California Wonder µε ζήτηση και τιµές
 Οι τιµές της υπαίθριας πιπεριάς κυµαίνονται στα 70 λεπτά/κιλό 

 Σε περιοχές όπως η Πρέβεζα οι παραγωγή πληρώνονται έως 80 λεπτά
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Μ 
έχρι τα 5 σεντς/λίµπρα πά-
νω από τις τιµές ∆εκεµβρί-
ου δηλαδή 88 σεντς/λίµπρα, 
γίνονται οι δουλειές για την 

νέα σοδειά στο ελληνικό βαµβάκι, ενώ κα-
τόπιν της διόρθωσης παρατηρείται µια δια-
κριτική επανεµφάνιση των αγοραστών. Χρη-
µατιστηριακά, οι τιµές ισορροπούν µεταξύ 
83-84 σεντς/λίµπρα και ακόµα ψάχνουν 
κατεύθυνση. Η ζήτηση έχει κάπως ενισχυ-
θεί αλλά όχι όσο αναµενόταν καθώς εκκρε-
µούν οι αποφάσεις για τους δασµούς ΗΠΑ-
Κίνας (εµπορικός πόλεµος). Το USDA ανα-
κοίνωσε εκτάσεις λιγότερες των εκτιµήσε-
ων προσθέτοντας ένα ακόµα θετικό θεµελι-
ώδες στοιχείο. Κολληµένοι στα 5 σεντς/λί-
µπρα πάνω από τις τιµές ∆εκ 18  είναι οι α-
γοραστές νέας σοδειάς. 

  Σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Συµβούλιο 
Σιτηρών, η παγκόσµια παραγωγή δηµητρια-
κών αναµένεται να µειωθεί οριακά, ενώ ταυ-
τόχρονα τα αρχικά αποθέµατα είναι µειωµέ-
να σε σχέση µε πέρυσι κατά 2,8%. ∆ιαφορε-
τικές πηγές όπως το USDA και ο FAO, υπολο-
γίζουν ότι η συνολική παραγωγή δηµητρια-
κών θα φτάσει τους 2.090 εκατ. τόνους την 
περίοδο 2018/2019.

  Οι εκτιµήσεις του υπουργείου Γεωργίας 
των ΗΠΑ στην ετήσια έκθεσή του που δηµο-
σιεύθηκε στις 29 Ιουνίου, κάνουν λόγο για 
αύξηση κατά 4% των καλλιεργήσιµων εκτά-
σεων σιταριού σε σχέση µε το 2017. Συγκε-
κριµένα, υπολογίζεται ότι η καλλιέργειες σι-
ταριού για θέρισµα µέσα στο 2018, έφτασαν 
τα 47.821 εκατ στρέµµατα. Από την άλλη, η 
εκτάσεις µε καλαµπόκι µειώθηκαν κατά 1% 
σε σχέση µε πέρυσι.

Βαμβάκι νέας 
σοδειάς κοιτούν
οι αγοραστές

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/06 25/06 29/06 02/07 03/07

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

358,52355,91

381,51

367,53 367,16

Περσινές τιμές
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της 

Agrenda οι τιµές πέρσι την ίδια 
περίοδο δεν ξεπερνούσαν τα 40 

λεπτά το κιλό

Ποικιλίες  
Οι ποικιλίες California 

Wonder  και Telestar είναι 
κουπάτες τετράλοβες, χρώ-

µατος σκούρου πράσινου

Καλή πορεία
Ρόλο στην φετινή καλή πορεία 

έχει παίξει η αύξηση της ζήτησης 
σε σχέση µε άλλα κηπευτικά όπως 

η µελιτζάνα

ΚΡΙΘΑΡΙ
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ΒΑΜΒΑΚΙ 
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Πιπεριά 
California Wonder         
& Telestar (ευρώ το κιλό)

2018: 0,70

2017  0,40
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Εν αναµονή της επιβολής δασµών ΗΠΑ-Κίνας
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ IOYN

Οι τιµές ισορροπούν µε µια 
µικρή µείωση, εν αναµονή 
των εξελίξεων της 
εµπορικής διαµάχης.

Καµία αλλαγή στις τιµές του 
σκληρού αυτήν την εβδοµάδα, 
ενώ λέγεται πως οι προσφορές 
είναι ελάχιστες στην Ιταλία.

Απώλεια ενός ευρώ τα 
επίπεδα τιµών για το 
καλαµπόκι στα 
χρηµατιστήρια της Ιταλίας

Κινήθηκαν ανοδικά 
οι χρηµατιστηριακές 
τιµές για το κριθάρι 
βυνοποίησης

Με µια µικρή υποχώρηση τα 
επίπεδα των τιµών στο έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο στις αγορές 
της Ευρώπης.
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σαν τονωτική ένεση στην ψυχολογία 
των σιτοκαλλιεργητών του θεσσαλικού 
κάµπου αλλά και ευρύτερα των παρα-
γωγών σκληρού σίτου σε όλη τη χώ-
ρα, λειτούργησε η πρωτοσέλιδη είδη-
ση της Agrenda την περασµένη εβδο-
µάδα, αναφορικά µε τη συµφωνία πώ-
λησης σκληρού που έκλεισε ο συνε-
ταιρισµός Πλατυκάµπου και η οποία 
παρέχει στην οργάνωση τη δυνατότη-
τα να πληρώνει αυτές τις µέρες τους 
παραγωγούς µε 21 λεπτά το κιλό κα-
θαρά, συν το ΦΠΑ.

Η είδηση επιβεβαιώνεται παντοιο-
τρόπως και από όλες τις πλευρές, κα-
θώς είναι δεκάδες οι παραγωγοί που 
έχουν πάρει αυτές τις µέρες στα χέ-
ρια τους τις επιταγές εξόφλησης α-
πό τον συνεταιρισµό, µε την παραπά-
νω τιµή (21 λεπτά συν ΦΠΑ). Ταυτό-
χρονα, από την πλευρά του συνεται-
ρισµού ο πρόεδρος του Γιάννης Κου-
κούτσης, παρέχει σήµερα στην εφη-

µερίδα πρόσθετες πληροφορίες µε βά-
ση τις οποίες η «παραγγελία» που έ-
χει λάβει βάσει συµβολαίου είναι αρ-
κετά µεγάλη, καθώς ενδέχεται να ξε-
περάσει τους 1.500 τόνους, ενώ η τιµή 
µε την οποία πληρώνεται ο συνεταιρι-
σµός για κάθε φορτίο που φεύγει από 
τις αποθήκες του, εφ’ όσον πληροί τις 
προβλεπόµενες προδιαγραφές ανέρ-
χεται στα 23 λεπτά το κιλό, συν ΦΠΑ.

Βέβαια, όπως αναφέρει ο κ. Κου-
κούτσης, οι προδιαγραφές είναι αυ-
στηρές, καθώς στο συµβόλαιο ανα-
φέρεται ρητά ότι το σιτάρι που θα πα-
ραλαµβάνει ο αγοραστής, πρόκειται 
συγκεκριµένα για την εταιρία «Θεσ-
σαλικά ∆ηµητριακά – Μονοπρόσωπη 
ΕΠΕ» του γνωστού Ελασσονίτη εµπό-
ρου σιτηρών Μπαλούκα, θα πρέπει να 
έχει ειδικό βάρος 80%, υγρασία 12%, 
υαλώδη 80 και πρωτεϊνη 14,5%. Προς 
το παρόν, δηλώνει ο Γιάννης Κουκού-
τσης, τα φορτία βγαίνουν µ’ αυτές τις 
προδιαγραφές και η τήρηση των συµ-
φωνηθέντων δεν αντιµετωπίζει κανέ-
να πρόβληµα. Οι πληροφορίες θέλουν 

τον αγοραστή Μπαλούκα της «Θεσσα-
λικά ∆ηµητριακά», να διαθέτει το σι-
τάρι, αφενός για την παραγωγή αλεύ-
ρων σε δικό του µύλο, αφετέρου όµως 
και σε επιλεγµένες µονάδες παραγω-
γής ζυµαρικών του εξωτερικού (εξα-
γωγή). Σηµειωτέον ότι µέχρι να γινει 
γνωστό το deal του Πλατύκαµπου, στις 
υπόλοιπες περιοχές της χώρας οι τι-
µές παραγωγού κυµαίνονται µεταξύ 
16-18 λεπτών το κιλό. Συγκεκριµένα 
στη βόρεια Ελλάδα η τιµή δεν ξεπερ-
νούσε τα 16 λεπτά το κιλό, ενώ παρα-
γωγοί από τον Έβρο ανέφεραν µε θυ-
µό ότι υπήρχαν και περιπτώσεις εµπό-
ρων οι οποίοι προσπαθούσαν να αγο-
ράσουν προσφέροντας ακόµα και  14 
λεπτά το κιλό για κάποιες ποιότητες. 

Έχει βάθος το deal του Πλατύκαµπου για 21 λεπτά 
Ο Μπαλούκας αγοράζει σκληρό µε ειδικό βάρος 80%, υγρασία 12%, υαλώδη 80, πρωτεϊνη 14,5%
Η παραγγελία ενδέχεται να ξεπεράσει τους 1.500 τόνους ενώ ήδη οι παραγωγοί έλαβαν επιταγές

    

Στο χρηµατιστήριο του 
Σικάγο τα µαλακά σιτάρια 
δεν καταγράφουν 
ιδιαίτερες µεταβολές µε 
τους επενδυτές να µην 
επιθυµούν να πάρουν θέση 
λόγω της εθνικής εορτής 
(Ηµέρα της Ανεξαρτησίας). 
Οι ανησυχίες σχετικά µε το 
µέγεθος της συνολικής 
παραγωγής µαλακού στην 
Ε.Ε. έχει δώσει σηµαντική 
άνοδο στο γαλλικό 
χρηµατιστήριο. Οι τιµές από 
τα 174 ευρώ/τόνο την 
προηγούµενη εβδοµάδα 
έπιασαν τα 182 ευρώ/τόνο 
παραδοτέα σε γαλλικό 
λιµάνι.  Στην τοπική αγορά 
της Ιταλίας οι µύλοι θέλουν 
να αγοράσουν σκληρά µε 
12% πρωτεΐνη στα 220-
225 ευρώ/τόνο 
παραδοτέα, αλλά οι 
προσφορές είναι ελάχιστες. 
Το βασικό πρόβληµα της 
σοδειάς τους εξακολουθεί 
να είναι τα ιδιαιτέρως 
χαµηλά υαλώδη. 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΡΑΛΙ ΣΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΑΛΑΚΑ

Οι κερδοσκόποι έχουν ρευστοποιήσει 
µεγάλο κοµµάτι των θέσεων τους 
αποκοµίζοντας σηµαντικά κέρδη και η αγορά 
περιµένει να αντιδράσει από τα 83-84 σεντς 
µε βοήθεια από τα θεµελιώδη στοιχεία, τα 
οποία εξακολουθούν να είναι θετικά προς τις 
τιµές. Στην πρόσφατη Αµερικάνικη έκθεση 
εκτάσεων ανακοινώθηκαν λιγότερα 
στρέµµατα από αυτά που ανέµενε η αγορά, 
ενισχύοντας προσωρινά τιµές. Την ίδια 
στιγµή αναµένουµε τι θα συµβεί τελικά µε 
τους δασµούς ΗΠΑ-Κίνας. 

ΝEA ΥOΡKH
Με το χρηµατιστήριο να δείχνει σηµάδια 
ισορροπίας εµφανίστηκαν στην αγορά µας 
λίγες ζητήσεις περισσότερο για νέα σοδειά 
παρά για την τωρινή. Η βάση (πριµ) για τα 
βαµβάκια παγκοσµίως δεν ανακάµπτει παρά 
την πρόσφατη διόρθωση, µε αποτέλεσµα οι 
τελευταίες δουλειές που σηµειώθηκαν να 
πιάνουν µέχρι τα 5 σεντς/λίµπρα πάνω από τις 
αντίστοιχες τιµές ∆εκ 18. Αναφορικά µε την 
πορεία της καλλιέργειας ακούστηκαν κάποια 
πρώτα προβλήµατα µε προσβολές από 
πράσινο σκουλήκι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ο Μπαλούκας αγοράζει για δικό του 
µύλο και εταιρείες ζυµαρικών.

ΑΓΟΡΑ
Τονωτικά στη ψυχολογία 

των παραγωγών 

λειτούργησε η τιµή που 

έδωσε η Ένωση

Συνεδρίαση 03/07/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '17 82,81 -O,12

Μάρτιος '18 82,8 -0,27

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Παρασκευή
29/06

∆ευτέρα
02/07

Τετάρτη
27/06

Τρίτη
03/07

Πέµπτη
28/06

86.00

84.00

82.00

80.00

78.00

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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Μικρότερη η αναµενόµενη παραγωγή δηµητριακών και αυξηµένη η παραγωγή γάλακτος αντισταθµιζόµενη από τις µη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες 
υποστηρίζει η νέα έκθεση της Κοµισιόν µε προβλέψεις για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τις αγορές. Καλοί οιωνοί για το ελαιόλαδο.

Μείωση κατά 12% στην παραγωγή ντοµάτας αναµένει η 
Κοµισιόν που αποδίδεται στη µείωση της παραγωγής της 
Ιβηρικής Χερσονήσου κατά 22%. Η µείωση ενδέχεται  να 
οφείλεται σε µια προσαρµογή της παραγωγής στη ζήτη-
ση, λόγω της µεγάλης αύξησης της προσφοράς τα τελευ-
ταία χρόνια. Ωστόσο αυτή η υπόθεση µπορεί  να επιβεβαι-
ωθεί µόνο όταν θα συγκεντρωθούν τα απαραίτητα νούµε-
ρα για τη φετινή παραγωγή. Ταυτόχρονα, από το Μάιο κυ-
κλοφορούν στην αγορά ντοµάτες και από τα νότια και α-
πό τα κεντρικά κράτη µέλη, γεγονός που ασκεί πίεση στις 
τιµές λόγω της υψηλής ζήτησης. Επιπλέον ήδη από τους 

πρώτους µήνες του έτους υπήρχαν λόγω καθυστερηµένης 
συγκοµιδής, αρκετές επιτραπέζιες ντοµάτες στην αγορά.  
Η παγκόσµια παραγωγή βιοµηχανικής ντοµάτας αναµέ-
νεται να µειωθεί παγκοσµίως κατά 5% και να φτάσει τους 
35,9 εκατ. τόνους µέσα στο έτος, µε σηµαντικές ωστόσο δι-
αφοροποιήσεις ανά περιοχή. Παράλληλα οι εξαγωγές επι-
τραπέζιας ντοµάτας πέφτουν για τέταρτη συνεχόµενη  χρο-
νιά έπειτα από το ρωσικό αποκλεισµό, ενώ αντίθετα αυξά-
νονται οι εισαγωγές κυρίως από την Τουρκία.

Στο 11% εκτιµάται η µείωση της παραγωγής σε ροδάκι-
να και νεκταρίνια, σε σχέση µε την περυσινή χρονιά ρε-
κόρ, αλλά η φετινή παραγωγή βρίσκεται ταυτόχρονα κα-
τά 7% κάτω συγκριτικά µε το µέσο όρο της πενταετίας. Ση-
µαντικά µειωµένες αναµένονται και οι εξαγωγές, περίπου 
κατά 20% εξαιτίας δυσκολιών στις ξένες αγορές, που εντο-
πίζονται κυρίως στον ρωσικό αποκλεισµό. 

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ δηµητρια-
κών για το 2018/2019 αναµένεται 
να φτάσει τους 299 εκατ. τόνους, 
περίπου 7 εκατ. τόνους λιγότερους 
σε σχέση µε το 2017/2018, και 3% 
κάτω από τον µέσο όρο της πεντα-
ετίας. Για τα µαλακά σιτάρια, η πα-
ραγωγή αναµένεται να µειωθεί κα-
τά 3% , και να φτάσει  τους 138 εκατ 

τόνους. Η παραγωγή σκληρού σιτα-
ριού ενδέχεται να σταθεροποιηθεί 
στους 8,8 εκατ. τόνους, δηλαδή 5% 
κάτω από την περσινή χρονιά ρε-
κόρ, αλλά σε κάθε περίπτωση πά-
νω από τα µέχρι τώρα επίπεδα. Το 
κριθάρι θα παραµείνει σταθερό, ε-
νώ το καλαµπόκι αν και είναι νω-
ρίς, θα φτάσει τους 64 εκατ. τόνους.

 ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ συνθήκες στην Ευρώπη 
την άνοιξη ήταν ευνοϊκές για την 
παραγωγή ελαιολάδου, η οποία 
αναµένεται να αυξηθεί την περί-
οδο 2018/2019, φτάνοντας µέχρι 
και τους 2,4 εκατ. τόνους, πολύ κο-
ντά δηλαδή στα υψηλότερα επίπε-
δα των τελευταίων ετών. Σύµφωνα 

µε την έκθεση η υψηλή προσφορά 
πιέζει τις τιµές προς τα κάτω, αφού 
η µέση τιµή στο ελαιόλαδο βρίσκε-
ται 4% υπό του µέσου όρου τετραε-
τίας. Πάντως η κατανάλωση αυξή-
θηκε κατά 2%, ενώ τα αποθέµατα 
κατά 12%. Ταυτόχρονα οι συνολι-
κές εξαγωγές µειώθηκαν κατά 5%.

ΟΙ ΣΠΑΡΜΕΝΕΣ µε ελαιούχους σπό-
ρους εκτάσεις της ΕΕ αναµένεται να 
παραµείνουν σταθερές στα 120 ε-
κατ. στρέµµατα. Η συνολική έκταση 
µε ελαιοκράµβη υπολογίζεται στα 
68 εκατ. στρέµµατα. Οι εκτάσεις η-
λίανθου θα µειωθούν σε σχέση µε 

πέρυσι, και θα φτάσουν τα 810.000 
στρέµµατα. Η παραγωγή πάντως 
αναµένεται να µειωθεί σε όλες τις 
µεγαλοπαραγωγούς χώρες, ενώ 
συγκεκριµένα για τον ηλίανθο, η 
πτώση εκτιµάται στο 6%, δηλαδή 
θα φτάσει τους 9,7 εκατ. τόνους.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ γάλακτος στην ΕΕ εί-
ναι µέχρι τώρα µεγαλύτερη κα-
τά 2% σε σχέση µε την ίδια πε-
ρίοδο πέρυσι, ωστόσο παρά τον 
µεγάλο αριθµό ζώων, η αύξηση 
ήταν µικρότερη από την αναµε-
νόµενη, κυρίως λόγω των άσχη-
µων καιρικών συνθηκών την ά-
νοιξη. Η αύξηση παγκοσµίως της 

παραγωγής οδήγησε σε µια πτώ-
ση της τιµής κατά 2% στα 36 λε-
πτά το κιλό τον Απρίλιο, που ό-
µως θα αυξηθεί κατά το δεύτερο 
εξάµηνο του έτους. Τα γαλακτο-
κοµικά προϊόντα αναµένεται να 
γνωρίσουν αύξηση στην παραγω-
γή τους της τάξης του 1,1%, που 
για το τυρί θα είναι 2%.

Η ΣΠΟΡΑ ψυχανθών αναµένεται 
να µειωθεί κατά 3,5% µέσα στο 
2018/2019, και να περιοριστεί 
στα 19 εκατ. στρέµµατα. Η παρα-
γωγή αρακά και φασολιών αναµέ-
νεται να πέσει στους 4,7 εκατ. τό-
νους, µειωµένη κατά 4% σε σχέση 
µε πέρυσι. Σε ό,τι αφορά τη ζάχα-

ρη, η φύτευση φέτος καθυστέρησε 
λόγω των βροχών και του κρύου 
το Μάρτιο. Αναµένεται πως η πα-
ραγωγή θα µειωθεί περίπου κατά 
5% και εκτιµάται στους 20,1 εκατ 
τόνους, ενώ και η παγκόσµια πα-
ραγωγή ζάχαρης θα µειωθεί, πιθα-
νότατα ανεβάζοντας την τιµή της.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ βόειου κρέατος αυ-
ξήθηκε κατά 2% σε σχέση µε πέ-
ρυσι κατά το πρώτο εξάµηνο του 
2018. Η κατανάλωση βόειου κρέ-
ατος θα παρουσιάσει µια οριακή 
αύξηση  κατά 0,7%, στα 10,9 κιλά 
ανά άτοµο, ενώ οι τιµές θα πα-

ραµείνουν σταθερές. Στο χοιρινό 
κρέας, η αύξηση που συντελεί-
ται αγγίζει το συν 4,1% και µέχρι 
το τέλος του έτους η παραγωγή 
θα φτάσει τους 24 εκατ. τόνους.  
Κατά 3,9% αυξήθηκε και η παρα-
γωγή πουλερικών.

Ο υπερπροσφορά λιγοστεύει τις 
ντομάτες, ο καιρός τα ροδάκινα

1

3

5

2

4

6

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Ιουλίου 2018

Λιγοστεύει το ευρωπαϊκό σιτάρι, περισσεύουν οι ντοµάτες

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΕΚΑΤ ΤΟΝΟΙ
299

ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ

ΕΚΑΤ ΤΟΝΟΙ

ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ

-7

ΕΚΑΤ ΤΟΝΟΙ
2,4 

ΤΟΝΟΙ    
+200.000

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

+2%

ΓΑΛΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

+1,1%

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

�6%

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

+4,1%

ΧΟΙΡΙΝΟ

�3,5%

ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

+2%

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

+3,9%



Πάνω από τις 740 µονάδες  
έκλεισε το ΧA την Πέµπτη 
Θετικά, µετά από τρεις ηµέρες πτώσης, έκλεισε 
σήµερα το Χρηµατιστήριο Αθηνών, το οποίο 
συντηρώντας την εικόνα της απογοητευτικά 
χαµηλής συναλλακτικής δραστηριότητας κατάφερε 
να βγάλει κάποια αντίδραση σε επιλεγµένους 
τίτλους. Ειδικότερα, ο Γενικός ∆είκτης έκλεισε µε 
κέρδη 0,56% στις 748,57 µονάδες, ενώ την 
Πέµπτη κινήθηκε µεταξύ των 743,71 µονάδων 
(-0,09%) και 748,67 µον. (+0,57%). Ο τζίρος 
διαµορφώθηκε στα 28,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος 
ανήλθε στα 13,8 εκατ. τεµάχια.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Τη διανοµή 
µερίσµατος µικτού ποσού 0,115 
ευρώ ανά µετοχή για τη χρήση 

2017 και την αγορά ιδίων 
µετοχών έως του 5% του 
καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, ενέκριναν οι µέτοχοι της 
Κρι-Κρι, στην τακτική γενική 
συνέλευση της 3ης Ιουλίου. Η 
καταβολή του µερίσµατος θα αρχίσει 
την 29/8/2018, µε πληρώτρια 
τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς.

ΜΟΥΖΑΚΗΣ: «Η εταιρεία έχει µπει σε 
µια νέα αναπτυξιακή πορεία. 
Ξεπέρασε τα προβλήµατα επιβίωσης 
και προχωρεί πλέον σε πολλές 
κινήσεις αναδιοργάνωσης και 
εκσυγχρονισµού», δήλωσε ο 
Εµµανουήλ Παυλάκης, διευθύνων 
σύµβουλος της κλωστοβιοµηχανίας 
Μουζάκης στο πλαίσιο της τακτικής 
γενικής συνέλευσης των µετόχων της.

Carrefour-Tesco: Σε στρατηγική 
συµµαχία προχωρούν η γαλλική 
αλυσίδα Carrefour και η βρετανική 
Tesco, µε στόχο την από κοινού 
πορεία στην αγορά για την µείωση 
του κόστους. Η συµφωνία είναι η 
τελευταία που ανακοινώθηκε στον 
ευρωπαϊκό κλάδο λιανικής και θα 
καλύπτει τις στρατηγικές σχέσεις µε 
τους προµηθευτές παγκοσµίως, την 
κοινή αγορά των προϊόντων µε το 
δικό τους brand και τα αγαθά που 
δεν είναι προς µεταπώληση. 

ΦΑΓΕ: Τις 4 εγκαταστάσεις της ΦΑΓΕ 
συνέδεσε η Nova υλοποιώντας ένα 
σύνθετο τεχνολογικά έργο. Πρόκειται 
για τη  διασύνδεση δύο εγκαταστάσεων 
της εταιρείας στην Αγγλία (Λονδίνο & 
Κόρµπι), ένα στο Λουξεµβούργο και 
ένα στο Μιλάνο µε τις κεντρικές 
εγκαταστάσεις της ΦΑΓΕ στην Αθήνα.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Eισερχόµαστε σε µια από τις πιο επικίνδυ-
νες περιόδους για την παγκόσµια οικονο-
µία από την πτώση του τείχους το 1989, 
προειδοποιεί στην τριµηνιαία της έκθε-
ση η Saxo Bank. Η έκθεση επικεντρώνε-
ται στην υποχώρηση της παγκόσµιας α-
νάπτυξης, την πτώση των δεικτών µετα-
βολής χρηµατοδότησης και τον εφησυ-
χασµό απέναντι στην απειλή ενός εµπο-
ρικού πολέµου. «Σε έναν εµπορικό πόλε-
µο δεν υπάρχουν νικητές. Η τάση δείχνει 
προς τη λάθος κατεύθυνση, αφού οι στό-
χοι των εθνικιστικών δυνάµεων υπονο-
µεύουν το κύρος παγκόσµιων θεσµικών 
πλαισίων. Η ιστορία µας διδάσκει ότι αυ-
τή η υπόθεση µπορεί να έχει άσχηµο τέ-
λος. Αν ο ηττηµένος είναι µια µεγάλη οι-
κονοµία ή µια ισχυρή πολιτική δύναµη, 

ενδέχεται να επιβάλει περιορισµούς, για 
παράδειγµα δασµούς, προκειµένου να α-
ντισταθµίσει το ανταγωνιστικό της µειονέ-
κτηµα», τονίζει ο οικονοµολόγος και επι-
κεφαλής Επενδύσεων της Saxo Bank, Στιν 
Γιάκοµπσεν. Όπως συµπληρώνει, «αυτό 
που κάνει σήµερα τα εµπορικά ζητήµατα 
ακόµα πιο δύσκολα είναι ότι τα νοµίσµα-
τα δεν ακολουθούν την πορεία που υπο-
δεικνύουν οι δυναµικές των τρεχουσών 
συναλλαγών». Φέτος οι παγκόσµιες µε-
τοχές αντιµετωπίζουν προβλήµατα, πλήν 
του κλάδου τεχνολογίας, ενώ µακροοι-
κονοµικά µόνο η Κίνα µπορεί να σώσει 
τις αγορές. Την ίδια ώρα τα εµπορεύµα-
τα, περιµένουν το αποτέλεσµα του επικεί-
µενου εµπορικού πολέµου µε τις προβλέ-
ψεις όλο και πιο δυσοίωνες, λέει η έκθεση.

Νέο γιαούρτι
Η ∆έλτα λανσάρει το νέο γιαούρτι 
«∆έλτα ∆ιπλοστραγγιστό». Πρόκειται 
για γιαούρτι στραγγισµένο, τουλάχιστον 
δύο φορές από 100% ελληνικό 
επιλεγµένο φρέσκο γάλα, το οποίο 
διατίθεται σε συσκευασίες 3x200gr µε 
10% και 2% λιπαρά και σε συσκευασία 
1κιλού µε 2% λιπαρά. Μάλιστα 
εµπορικά γίνεται µεγάλη προσπάθεια 
προώθησής του.

Fyff es
Η εταιρεία Fyffes, που εδρεύει στο 
∆ουβλίνο, βραβεύτηκε πρόσφατα από 
το δίκτυο διανοµής µικρών παραγωγών 
και εργαζοµένων της Λατινικής 
Αµερικής και Καραϊβικής (CLAC) για τη 
δέσµευσή της να αγοράσει µπανάνες 
από πολλούς µικρούς παραγωγούς της 
περιοχής και το ρόλο της ως του 
µεγαλύτερου αγοραστή µπανάνας 
δίκαιου εµπορίου-Fairtrade. 

Η πτώση του τείχους
δεν ήταν τίποτα 

 Σε εμπορικό πόλεμο δεν υπάρχει νικητής 
 Μόνο η Κίνα μπορεί να σώσει τις αγορές
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
Επίλεκτος Κλωσ/ργία Α.Ε.Β.Ε. 0,2100 26,51%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,1290 19,44%

FORTHnet Α.Ε. 0,2720 19,30%

CPI Α.Ε. 0,2740 14,17%

Logismos 0,3660 9,58%

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. 0,1960  -19,67% 

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,0555  -18,98%

ΕΜΠ..ΕΙΣ.ΑΥΤ/ΤΩΝ,∆ΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛ. 8100  -10,00%

UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,4620 -7,60%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,1100 -8,33%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 24.309,77 + 0,56%
 NASDAQ Comp 7.555,00 + 0,71 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.442,32 + 0,89%
Λονδίνο  FTSE 100 7.609,30 + 0,49%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.457,45 + 1,14%
Παρίσι CAC-40 5.368,45 + 0,91%
Ζυρίχη SMI 8.687,93 + 0,29 %
Τόκιο NIKKEI-225 21.546,99 - 0,78%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 02.05.2018 
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



Ό
ταν το τεκµαρτό εισόδηµά του φορο-
λογούµενου είναι υψηλότερο από το 
συνολικό εισόδηµά του και δεν µπο-
ρεί να δικαιολογήσει την διαφορά, τό-

τε αυτός φορολογείται και για την διαφορά µετα-
ξύ του τεκµαρτού και πραγµατικού εισοδήµατος.
Το τεκµαρτό εισόδηµά κάθε φορολογούµενου υπολο-
γίζεται µε βάση τα εξής :

ΤΑ «ΤΕΚΜΗΡΙΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ »
 Ιδιοκατοικούµενες ή µισθωµένες 

ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες 
κατοικίες, δευτερεύουσες κατοικίες.
 Ετήσια αντικειµενική δαπάνη επι-

βατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρή-
σης, επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. ε-
ταιρειών, ιδιωτικών σχολείων.
 Αντικειµενική δαπάνη οικιακών 

βοηθών, οδηγών αυτοκινήτων κλπ.
 ∆απάνες σκαφών αναψυχής ιδιω-

τικής χρήσης, αεροσκαφών, ελικο-
πτέρων, ανεµόπτερων.
 ∆απάνες δεξαµενών κολύµβησης

Ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη δι-
αβίωσης (3.000 ευρώ για άγαµο και 
5.000 ευρώ για έγγαµο).

ΤΑ «ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ » 
 Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση 

αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων 
αυτ/νων οχηµάτων, πλοίων αναψυ-

χής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και 
κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας.
 Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφα-

λαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατοµικώς ή µε 
τη µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης ή ανώνυµης 
εταιρείας ή περιορισµένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτι-
κής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπρα-
ξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών µερίδων και 
χρεογράφων γενικώς.

 Αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµα-
τοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέ-
γερση οικοδοµών ή κατασκευή δε-
ξαµενής κολύµβησης συµπεριλαµ-

βανοµένων και των εξόδων µεταβίβασης.
 Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.
 Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χο-

ρηγίες (άνω των 300 ευρώ ετησίως).
 Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορ-

φής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαµβάνεται και 
το ποσό των οικείων τόκων, στους οποίους περιλαµβά-
νονται και οι τυχόν τόκοι υπερηµερίας.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Προκειµένου να µπορέσει κάποιος να καλύψει τη δι-
αφορά µεταξύ πραγµατικών και τεκµαρτών εισοδη-
µάτων, µπορεί να επικαλεστεί (συνηθέστερα) τα εξής:
Ανάλωση κεφαλαίων προηγούµενων ετών, σύναψη δα-
νείου, δωρεά σε χρήµα, χρηµατικά ποσά που προέρχο-
νται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
(α) Περίοδος από 1/1/2014 και µετά.
Ανάλογα µε το είδος τους, οι Αγροτικές Επιδοτή-
σεις διαχωρίζονται σε τρείς κατηγορίες : i) Αυτές 
που περιλαµβάνονται στο αποτέλεσµα, ii) αυτές 
που καταχωρούνται στους κωδικούς 659/660 της 
δήλωσης Ε1 και άρα καλύπτουν «τεκµήρια» και 
iii) τις « επενδυτικές», που µειώνουν την αξία του 
επιδοτούµενου Παγίου και άρα δεν καλύπτουν 

«τεκµήρια». Οι Αγροτικές Αποζηµιώσεις, δεν κα-
λύπτουν «τεκµήρια».

 (Β) ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΩΣ 31/12/2013.
Επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις κ.λ.π. αγροτικής παραγωγής:
Κατά τον προσδιορισµό των τιµών των γεωργικών προ-
ϊόντων µε την αντικειµενική µέθοδο που κοινοποιού-
νται κάθε χρόνο σε σχετικούς πίνακες, έχουν ληφθεί 
υπόψη και τα ποσά όλων των αγροτικών ενισχύσεων 
(επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις ενισχύσεις κ.λπ.). 

Από 01.01.2011 οι επιδοτήσεις αυτές, είτε είναι συν-
δεδεµένες µε την παραγωγή είτε όχι, δεν θα λαµβάνο-
νται υπόψη κατά τον υπολογισµό των τεκµηρίων. Για 
τις προηγούµενες χρήσεις (δηλ. τις χρήσεις 2010 και 
προγενέστερες), ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά µε την 
απόφαση ΠΟΛ. 1152/17.4.2002 του Υ.Ο. Σύµφωνα µε 
την απόφαση αυτή έγινε δεκτό τα ποσά των επιδοτήσε-
ων (επιδοτήσεις ή αποζηµιώσεις επί της παραγωγής, ό-
πως π.χ. επιδότηση ελαιολάδου ή αποζηµίωση για κα-
ταστροφή γεωργικής καλλιέργειας λόγω παγετού ή α-
ποζηµίωση για υποχρεωτική παύση γεωργικής καλλι-
έργειας που υποδεικνύεται από την Ε.Ε. στα πλαίσια ε-
φαρµογής των γεωργικών προγραµµάτων) στις περι-
πτώσεις προσδιορισµού του γεωργικού εισοδήµατος µε 
την αντικειµενική µέθοδο, τα οποία δεν φορολογού-
νται, να λαµβάνονται πλέον υπόψη σύµφωνα µε την 
παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994 για την κάλυ-
ψη της τεκµαρτής διαφοράς του άρθρου 119 του ιδί-
ου νόµου. Η ανωτέρω απόφαση δεν έχει αναδροµική 
ισχύ και λαµβάνοντας υπόψη τα όσα ίσχυαν πριν από 
την εφαρµογή της, τα ποσά των επιδοτήσεων και των 
αποζηµιώσεων επί της παραγωγής που καταβλήθηκαν 
πριν την εφαρµογή της ΠΟΛ. 1152/17.4.2002 δεν µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη του τεκµη-
ρίου. Τα ποσά αυτά σύµφωνα µε την παραπάνω από-
φαση έπρεπε να αναγράφονται στους κ.α. 473-474 του 
τότε εντύπου Ε1 (οικ. έτους 2003). Στα έντυπα των επό-
µενων οικ. ετών (οικ. ετών 2004 - 2007) οι επιδοτήσεις, 
αποζηµιώσεις κ.λπ. αναγράφονταν στους κ.α. 659-660 
του εντύπου Ε1. Από το οικ. έτος 2008 και µετά υπήρ-
χαν κ.α. 477-478 στους οποίους αναγράφονταν οι κά-
θε είδους αγροτικές ενισχύσεις επιδοτήσεις, αποζηµι-
ώσεις κ.λπ.) εκτός των επιδοτήσεων επί της παραγω-
γής που αναγραφόταν στους κ.α. 659-660. 

«Ανανέωση - ενηµέρωση 
του κωδικού 037/038»

Όσοι δεν έχουν κλικαρισµένο τον κωδικό 037 
(κατά κύριο επάγγελµα αγρότης), πρέπει να 
ζητήσουν από το λογιστή τους να υποβάλλει τη 
δήλωση και να πάρουν τα φρέσκα εκκαθαριστικά 
τα οποία θα πρέπει να τα προσκοµίσουν στο 
ΚΕΠΠΥΕΛ, προκειµένου να ανανεωθεί η 
ιδιότητα τους ως κατ’ επάγγελµα αγρότες.
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Tεκμήρια διαβίωσης και τεκμήρια αγοράς

Σύναψη δανείου
Προκειµένου να µπορέ-
σει κάποιος να καλύψει 
κάποια τεκµήρια µπορεί 
να επικαλεστεί δάνειο

Αποζηµιώσεις
Πρέπει να τονιστεί πως 
οι αγροτικές αποζηµι-
ώσεις δεν καλύπτουν 

«τεκµήρια»

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)

«ΚΩ∆. 049/050: ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ»

Εµφανίζονται αυτόµατα στους 
κωδικούς αυτούς του εντύπου 
Ε1, οι δαπάνες που έχουν γίνει 

και πληρωθεί µε τη χρήση 
κάρτας. Όσοι δεν έχουν βγάλει 

ακόµη, καλό να το κάνουν.
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Η παραγωγή την προηγούµενη δεκαετία είχε αυξηθεί σηµαντικά για όλα τα αγροτικά προϊόντα, και µάλιστα 
άγγιξε πρωτοφανή επίπεδα το 2017 στα δηµητριακά, το κρέας και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, ενώ οι αριθµοί 
των αποθεµάτων βρίσκονται και αυτοί σε αντίστοιχα επίπεδα. Τα επόµενα χρόνια όµως η ζήτηση θα αρχίσει 
να µειώνεται, αφού η µεγέθυνση που γνώρισε την τελευταία δεκαετία λόγω της αύξησης του κατά κεφαλήν 
εισοδήµατος στην Κίνα άρχισε να µετριάζεται, χωρίς ωστόσο να έχει αναδειχθεί κάποια άλλη πηγή 
παγκόσµιας ζήτησης, αρκετά ικανή να συντηρήσει τη γενικότερη ανάπτυξη. 

Μετά από µια 
αναιµική ανά-
πτυξη ως το 
2016, πλέον η 
παγκόσµια 
ανάπτυξη κι-
νείται µε ρυθ-
µούς της τά-
ξης του 3,6%. 
Ο ρυθµός αυ-
τός θα συνεχι-
στεί µέχρι και 
το 2019. Για 
την ΕΕ, το πο-
σοστό αυτό 
αγγίζει το 
2,1% ενώ µε-
τά το 2020 θα 
µειωθεί στο 
1,9%.

ΕΚΘΕΣΗ

∆ΙΕΘΝΕΣ

FAO

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μείωση των ρυθµών ανάπτυξης της πα-
ραγωγής, της ζήτησης, του εµπορεύσι-
µου όγκου και των πραγµατικών τιµών, 
στα αγροτικά προϊόντα προβλέπει o ∆ι-
εθνής Οργανισµός Τροφίµων (FAO) σε 
έκθεσή του για την επόµενη  δεκαετία, 
η οποία δεν δείχνει να προσοµοιάζει σε 
τίποτα µε την προηγούµενη. Μια βασι-
κή εκτίµηση της νέας έκθεσης FAO για 
την περίοδο 2018-2027, είναι ότι πέραν 
των παραδοσιακών παραγόντων που ε-
πηρεάζουν διαχρονικά τις αγροτικές α-
γορές, πλέον προστίθεται και η αβεβαιό-
τητα από το ενδεχόµενο επανεγκαθίδρυ-
σης του προστατευτισµού παγκοσµίως. 

Αξίζει να θυµηθεί κανείς τι ακο-
λούθησε έπειτα από τους δυσβάστα-
χτους δασµούς που επέβαλε το 1930 
ο πρόεδρος Hoover, καθώς και την 
σε παγκόσµια κλίµακα καθιέρωση 
του προστατευτισµού, αµέσως µετά 
το κραχ του 1929, µε αποτέλεσµα το 
ρήγµα της οικονοµικής ύφεσης να 
γίνει πιο βαθύ, που µε τη σειρά του 

συνέβαλλε σε σηµαντικές πολιτικές 
ανακατατάξεις.

 Όπως καταδεικνύει η έκθεση, η πα-
ραγωγή αγροτικών προϊόντων αναµέ-
νεται να αυξηθεί κατά 1,5% ετησίως, για 
να φτάσει µέχρι το 2027 το 16% συνολι-
κά. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτής της 
ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στις αυξη-
µένες αποδόσεις, και όχι τόσο στην αύ-
ξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων, 
οι οποίες γενικά παραµένουν σταθερές 
ειδικά από το 1990 και µετά. 

Η ανάπτυξη του εµπορίου αγροτικών 
προϊόντων αναµένεται να επιβραδυνθεί 
σηµαντικά. Για ορισµένα προϊόντα, όπως 
η σόγια και τα δηµητριακά, ο εµπορικός 
όγκος αυξήθηκε ιδιαίτερα κατά την προ-
ηγούµενη δεκαετία, µε ρυθµούς ανάπτυ-
ξης της τάξης του 4% µε 8% ανά έτος. Την 
επόµενη δεκαετία, ο εµπορικός όγκος θα 
αυξηθεί µε πολύ πιο αργούς ρυθµούς. Ο 
µεγαλύτερος ρυθµός ανάπτυξης εντοπί-
ζεται στο ρύζι και είναι µόλις 2,2% ανά 
έτος, ενώ άλλα προϊόντα, όπως τα βιο-
καύσιµα, δεν εµφανίζουν κανέναν απο-
λύτως ρυθµό ανάπτυξης. 

Η ζήτηση αγροτικών εµπορευµά-

των έχει αρχίσει να µειώνεται, αφού 
η µεγέθυνση που γνώρισε την τελευ-
ταία δεκαετία λόγω της αύξησης του 
κατά κεφαλήν εισοδήµατος στην Κί-
να µετριάζεται, χωρίς ωστόσο να έ-
χει αναδειχθεί κάποια άλλη πηγή 
παγκόσµιας ζήτησης, αρκετά ικανή 
να συντηρήσει την γενικότερη ανά-
πτυξη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι 
τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων 
να παραµείνουν σε χαµηλά επίπεδα, 
ενώ τα τωρινά υψηλά αποθέµατα κά-
νουν το ενδεχόµενο για µια ανάκαµ-
ψη των τιµών µέσα στα επόµενα χρό-
νια µάλλον απίθανο. 

Ο περιορισµός της ζήτησης αναµένε-
ται να παραµείνει µέχρι το 2027, καθι-
στώντας την παγκόσµια αύξηση του πλη-
θυσµού ως τον βασικό παράγοντα αύξη-
σης της κατανάλωσης, που όµως και ε-
δώ προβλέπεται µια µείωση του ρυθµού 
ανάπτυξής του. Συγκεκριµένα, σύµφω-
να µε την έκθεση, ο παγκόσµιος πλη-
θυσµός, που τα προηγούµενα χρόνια 
αναπτυσσόταν µε ρυθµούς της τάξης 
του 1,3%, πλέον θα πηγαίνει µε πιο αρ-
γά βήµατα, πέφτοντας στο 1%.

Η παγκόσμια αγροτική 
οικονομία κόβει 
ταχύτητα 

Οι τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων θα 
παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη 
τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας

Μπαίνουν 
νέοι 
παίκτες στις 
εξαγωγές
Σε ό,τι αφορά τις 
εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων, αυτές θα 
παραµείνουν 
συγκεντρωµένες στα 
χέρια σταθερών οµάδων 
σηµαντικών χωρών στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Μια 
αξιοσηµείωτη αλλαγή ή 
µάλλον προσθήκη στις 
χώρες αυτές, είναι η 
αυξανόµενη παρουσία της 
Ρωσίας και της Ουκρανίας 
στις παγκόσµιες αγορές 
δηµητριακών ως ισχυρών 
παικτών, µια τάση που 
αναµένεται να παραµείνει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της 
επόµενης δεκαετίας. Για 
το καλαµπόκι και το 
σιτάρι, η Ρωσία 
αναδεικνύεται σε 
καθοριστικό παράγοντα 
στις διεθνείς αγορές, 
έχοντας ξεπεράσει την ΕΕ 
ήδη από το 2016 και 
έχοντας καθιερωθεί ως ο 
µεγαλύτερος εξαγωγέας 
σιταριού. Πάντως, αυτή η 
υψηλή συγκέντρωση που 
χαρακτηρίζει τις 
εξαγωγικές αγορές 
ενδέχεται, σύµφωνα µε 
την έκθεση, να αυξήσει 
την ευαισθησία των 
παγκόσµιων αγορών σε 
µια ενδεχόµενη κρίση 
στον εφοδιασµό, είτε αυτή 
προέρχεται από φυσικούς 
είτε από πολιτικούς 
παράγοντες. 
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 ΒΑΣΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι αναπτυσσόµενες χώρες επεκτείνουν και εντατι-
κοποιούν την αγροτική τους παραγωγή, αφού η πα-
γκόσµια ανάπτυξη της παραγωγής θα συγκεντρωθεί 
δυσανάλογα στις περιοχές αυτές. Η ταχύτερη ανά-
πτυξη αναµένεται στην Υποσαχάρια Αφρική, και την 
Νότια και Ανατολική Ασία, η οποία σε απόλυτους α-
ριθµούς θα εµφανίσει τη µεγαλύτερη ανάπτυξη. Α-
πό την άλλη, στις ανεπτυγµένες οικονοµίες, η γε-
ωργική παραγωγή αναµένεται να αυξηθεί κατά µό-
λις 3% µέσα στην επόµενη δεκαετία.
∆ηµητριακά: Η παγκόσµια παραγωγή δηµητριακών 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 13% µέχρι το 2027. Για 
το καλαµπόκι και το σιτάρι, η Ρωσία αναδεικνύεται 
σε σηµαντικό παίκτη στις διεθνείς αγορές, έχοντας 
ξεπεράσει την ΕΕ ήδη από το 2016 και έχοντας κα-
θιερωθεί ως ο µεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού. Το 
µερίδιο της αγοράς καλαµποκιού µεγαλώνει για 
την Βραζιλία, την Αργεντινή και την Ρωσία, ενώ ταυ-
τόχρονα µικραίνει για τις ΗΠΑ. Για το διάστηµα µέ-
χρι το 2027, οι ονοµαστικές τιµές αναµένεται πως 
θα αυξηθούν ελαφρώς, ενώ σε πραγµατικούς όρους 

θα παρουσιάσουν µια µετριοπαθή µείωση.
Ελαιούχοι σπόροι: Για ετήσια αύξηση 1,5% κάνει 
λόγο η έκθεση του FAO στην παραγωγή ελαιού-
χων σπόρων, ποσοστό ανάπτυξης αρκετά χαµη-
λότερο από αυτά της προηγούµενης δεκαετίας, 
ενώ για τις τιµές αναµένεται η ίδια κατάσταση 
µε αυτήν των δηµητριακών.
Ζάχαρη: Οι τιµές στην ζάχαρη θα ακολουθήσουν µια 
µετριοπαθή τάση ανόδου µε ονοµαστικούς όρους, 
ενώ αντίθετα µε πραγµατικούς όρους θα µειωθούν.
Κρέας: Κατά 15% θα αυξηθεί η παραγωγή κρέατος 
µέχρι το 2027, µε τις αναπτυσσόµενες χώρες να ευ-
θύνονται για το 76% αυτής της αύξησης. Οι πραγ-
µατικές τιµές και εδώ θα κινηθούν καθοδικά.
Γαλακτοκοµικά προϊόντα: Μέσα στην επόµενη δεκα-
ετία το µερίδιο της ΕΕ στις παγκόσµιες εξαγωγές γα-
λακτοκοµικών προϊόντων θα αυξηθεί από το 27% 
που είναι τώρα στο 29%. Κατά 22% θα αυξηθεί η πα-
γκόσµια παραγωγή, ενώ οι τιµές, µε εξαίρεση το 
γάλα σε σκόνη θα πέσουν.
Βιοκαύσιµα: Το εµπόριο βιοκαυσίµων αναµένεται να 
παραµείνει στάσιµο και περιορισµένο, ενώ οι τιµές 
στο βιοντίζελ αναµένεται να πέσουν κατά 14%. 
Ωστόσο οι εκτιµήσεις εδώ διατηρούν µεγάλα ποσο-
στά επιφύλαξης, δεδοµένου ότι οι αγορές θα επη-
ρεαστούν σίγουρα από σχετικές πολιτικές.
Βαµβάκι: Με πιο αργούς ρυθµούς θα αυξηθεί η πα-
ραγωγή βαµβακιού τα αµέσως επόµενα χρόνια, 
αντανακλώντας τις χαµηλές τιµές αλλά και την δι-
άθεση των παγκόσµιων αποθεµάτων στις αγορές. 
Οι τιµές αναµένεται να είναι χαµηλότερες από αυ-
τές που υπήρχαν το 2015/16 και θα παραµείνουν 
πιεσµένες για όσο διάστηµα τα αποθέµατα παρα-
µείνουν υψηλά, ενώ σηµαντικός παράγοντας είναι 
και ο ανταγωνισµός από τα συνθετικά υφάσµατα.

Παίρνουν τη σκυτάλη 
οι αναπτυσσόμενες οικονομίες 

Μετριοπαθείς μειώσεις 
αναμένονται στις πραγματικές 
τιμές των βασικών προϊόντων

Οι ρυθµοί 
αύξησης του 
παγκόσµιου 
πληθυσµού 
θα µειωθούν 
από το 1,3% 
στο 1%. Οι 
αναπτυσσό-
µενες χώρες 
συντηρούν 
την ανάπτυ-
ξη, µε την 
Αφρική να 
παρουσιάζει 
το µεγαλύτε-
ρο ρυθµό, 
στο 2,4%.

Μένει στα ίδια 
η ∆υτική 
Ευρώπη 
Οι χώρες τις ∆υτικής 
Ευρώπης, στις οποίες 
συγκαταλέγονται η ΕΕ, η 
Ελβετία και η Νορβηγία, 
διαθέτουν προς το παρόν 
σηµαντικά µερίδια στην 
παγκόσµια παραγωγή σε 
όλα τα βασικά προϊόντα. 
Ενδεικτικά, στην περιοχή 
αυτή του πλανήτη παράγεται 
το 31% των δηµητριακών, 
και ειδικά για το σιτάρι το 
20%, το 20% των 
ελαιούχων σπόρων, το 21% 
του γάλακτος και το 15% 
του κρέατος παγκοσµίως. 
Όµως µέχρι το τέλος της 
δεκαετίας που ήδη 
διανύουµε, τα µερίδια αυτά 
στην παραγωγή αναµένεται 
να µειωθούν. 
Η παραγωγή βιοντίζελ 
µάλιστα από το 40% θα 
πέσει στο 34%, ενώ η 
συνολική αγροτική 
παραγωγή στην περιοχή θα 
περιοριστεί σε µια αύξηση 
της τάξης του 3%, 
παρουσιάζοντας δηλαδή την 
µικρότερη ανάπτυξη τα 
επόµενα χρόνια συγκριτικά 
µε τον υπόλοιπο πλανήτη. 
Μάλιστα, στην ΕΕ, µια 
αυστηρή διαχείριση σε 
συνδυασµό µε 
περιβαλλοντικές πολιτικές, 
όπως η ευρωπαϊκή οδηγία 
για τα νιτρικά άλατα, 
αναµένεται να περιορίσουν 
την ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας.
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ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

3%
∆. ΕΥΡΩΠΗ

14%
ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗ | Κ. ΑΣΙΑ

16%
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Β. ΑΦΡΙΚΗ 

28,2%
ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 
ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΩΣ ΤΟ 2027

13%

15% 22%

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΑ

Μ. Ανατολή, 
Β. Αφρική
Σε περίοδο βελτιωµένης 
οικονοµικής ανάπτυξης 
µπαίνει οι δυο περιοχές 
όπου διαχρονικά η 
παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων γνώριζε 
περιορισµούς λόγω των 
ιδιαίτερων αγρο-
οικολογικών συνθηκών, 
και της έλλειψης 
πολιτικής σταθερότητας. 
Έτσι, εκτιµάται µια 
αύξηση της παραγωγής 
της τάξης του 16%.

Τουρκία
Ο τοµέας της 
βαµβακοκαλλιέργειας 
θα γνωρίσει ανάπτυξη, 
ενώ θα παραµείνει στην 
λίστα µε τις χώρες που 
έχουν τη µεγαλύτερη 
παραγωγή βαµβακιού.

Αμερική
Λατινική και Βόρεια 
Αµερική διατηρούν τα 
µεγάλα τους µερίδια 
στην παγκόσµια 
παραγωγή. 
Συγκεκριµένα, η 
παραγωγή δηµητριακών 
στις περιοχές αυτές 
αντιστοιχεί στο 28% της 
συνολικής παγκόσµιας.
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Στον ΑΣ Καλαβρύτων
η πολιτική τιμών αποδίδει

 Επενδύσεις 7 εκατ. ευρώ για επέκταση-εκσυγχρονισμό τυροκομείου
 Σταθερή πορεία χωρίς χρέη, με τιμές 30 λεπτά πάνω για τον παραγωγό

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Eπενδύσεις που αγγίζουν τα 7 εκατ. ευρώ δρο-
µολογεί ο Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεται-
ρισµού Καλαβρύτων, ο οποίος εν µέσω κρίσης 
µε λελογισµένες κινήσεις έχει καταφέρει να 
έχει θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα χωρίς 
χρέη σε ∆ηµόσιο και τράπεζες, ακολουθώντας 
σταθερά πολιτική τιµών υπέρ των παραγωγών.

Τα παραπάνω αποτυπώθηκαν στην ετήσια ε-
παναληπτική γενική συνέλευση του Συνεται-
ρισµού στις 26 Ιουνίου στην οποία υπερψηφί-
στηκαν οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Ως προς 
τα επενδυτικά σχέδια, µε περιβαλλοντικό πρό-
σηµο, η συνέλευση ενέκρινε:

  Την υποβολή αιτήµατος επένδυσης ύψους 
5 εκατ. ευρώ στο Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση», µε 
50% επιδότηση, για την επέκταση και τον εκ-
συγχρονισµό των εγκαταστάσεων του τυροκο-
µείου του συνεταιρισµού. Οι δράσεις περιλαµ-
βάνουν την κατασκευή συσκευαστηρίου, τον 

εκσυγχρονισµό του Βιολογικού Καθαρισµού 
και την παραγωγή βιοαερίου, που θα χρησι-
µοποιείται ως καύσιµη ύλη, την αγορά µετα-
φορικών µέσων και την κατασκευή χώρων α-
ποθήκευσης τυροβάρελων και χώρων ωρίµαν-
σης των προϊόντων.

 Την υποβολή αιτήµατος υπαγωγής στον 
νέο αναπτυξιακό νόµο για την ίδρυση και κα-
τασκευή Μονάδας Παραγωγής Ζωοτροφών, 
στην περιοχή Χόβολης, µε προϋπολογισµό 1,8 
εκατ. ευρώ (45% έµµεση επιδότηση µέσω απαλ-
λαγής φορολογίας και 250.000 ιδία συµµετο-
χή), η οποία θα διευκολύνει τους παραγωγούς 
Αχαΐας-Ηλείας-Αρκαδίας, περιοχές µε υψηλό 
ζωικό κεφάλαιο.

Σηµειωτέον η συγκέντρωση αιγοπρόβειου γά-
λακτος έφτασε στο 7µηνο του 2017 τους 20.000 
τόνους, η παραγωγή τυριών όλο το 2017 στους 
4.300 τόνους και ο κύκλος εργασιών του 2017 
στα 26.257.360 ευρώ. Μάλιστα, µέγαλο ατου 
και η αποκλειστική συνεργασία για Φέτα και 
γάλα µε τον «Σκλαβενίτη». 

Ένα νέο βήµα στην στρατηγική του αγροτικού γί-
γαντα αγροτικών εµπορευµάτων των ΗΠΑ, ADM 
να επεκταθεί στον τοµέα των τροφίµων αποτε-
λούν οι συνοµιλίες για την εξαγορά της γαλλι-
κής εταιρείας ζωοτροφών Neovia.

Αυτό το διάστηµα η ADM βρίσκεται  σε απο-
κλειστικές συνοµιλίες για την εξαγορά της γαλ-
λικής εταιρείας ζωοτροφών Neovia για 1,5 δις ευ-
ρώ. Τόσο η ADM όσο και οι υπόλοιπες εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τοµέα, όπως 
είναι η Bunge ή η Cargill αναγκάζονται τα τελευ-
ταία χρόνια να αναθεωρήσουν την επιχειρηµατι-
κή τους προσέγγιση, αφού ο κορεσµός στην πα-
γκόσµια εφοδιαστική αλυσίδα, καθιστά δύσκολη 

υπόθεση την παραγωγή κέρδους στον πυρήνα 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, που είναι 
η αγορά, η επεξεργασία και η πώληση σόγιας, 
καλαµποκιού και σιταριού. Η εταιρεία Neovia α-
νήκει κυρίως στον γαλλικό συνεταιριστικό όµι-
λο Invivo, τον µεγαλύτερο συνεταιρισµό της Γαλ-
λίας, που συγκεντρώνει 206 συνεταιρισµούς και 
300.000 αγρότες. Οι πωλήσεις της Neovia άγγι-
ξαν πέρυσι τα 1,7 δις ευρώ.  

Την ίδια στιγµή, η ADM συµφώνησε την εξα-
γορά της PIL, µιας εταιρείας παραγωγής προβι-
οτικών συµπληρωµάτων για ανθρώπους, κατοι-
κίδια και ζώα παραγωγής, µε έδρα το  Σόµερσετ 
του Ηνωµένου Βασιλείου. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Επεκτείνεται στην Ευρώπη ο αμερικανικός 
γίγαντας αγροτικών εμπορευμάτων ADM  

Νέα βραβεία για 
την Παπαστράτος

Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου 
Συνεδρίου της Capital Link, ο πρόεδρος 

και διευθύνων σύµβουλος της Παπαστράτος, 
Χρήστος Χαρπαντίδης  τιµήθηκε µε το βραβείο 
«2018 Capital Link CSR Leadership Award» 
∆ιεθνούς Προσωπικότητας. Επιπλέον, η 
Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης «Diamonds of the Greek Economy» 
ως «Επιχείρηση της χρονιάς». 

Περικοπές θέσεων εργασίας
από την General Mills 
Η αµερικανική εταιρεία τροφίµων General Mills 
υποστήριξε πως θα προχωρήσει στο κόψιµο 625 
θέσεων εργασίας µέχρι το τέλος του επόµενου 
έτους, καθώς επιθυµεί να µειώσει τα κόστη εν 
µέσω µείωσης των πωλήσεων. Η εταιρεία 
πασχίζει να βελτιώσει τις πωλήσεις στις 
επιχειρήσεις γιαουρτιού των Ηνωµένων 
Πολιτειών, καθώς οι ανταγωνιστές όπως οι 
Chobani και Danone ενισχύουν τα µερίδιά τους. 

Αιολικό πάρκο εγκατέστησε
η Nestlé στη Σκωτία
Η Nestlé γνωστή για τα προϊόντα KitKat, 
Smarties και Milkybar και πολλά άλλα άνοιξε 
ένα νέο αιολικό πάρκο στη Σκωτία. Το πάρκο 
αποτελείται από εννέα τουρµπίνες και θα 
παράγει περίπου 125GWh ηλεκτρικής 
ενέργειας ετησίως - αρκετό για να παρέχει το 
ήµισυ των ετήσιων απαιτήσεων ισχύος των 
δραστηριοτήτων της Nestle στο Η, Βασίλειο.

∆εν είναι λίγο, εν µέσω 
κρίσης µια επιχείρηση 
µε νωπά να έχει θετικά 
οικονοµικά αποτελέσµατα 
λέει ο διευθυντής του 
συνεταιρισµού κ. Θ. 
Παπαδόπουλος.

Αυτό το διάστηµα η ADM 
βρίσκεται  σε αποκλειστικές 
συνοµιλίες για την εξαγορά 

της γαλλικής εταιρείας 
ζωοτροφών Neovia για 1,5 

δις ευρώ.
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Η Vivartia
κάνει restart,
δεν πωλείται
λέει η διοίκηση 
Τέλος στα σενάρια 
πώλησης της Vivartia, 
είτε ως συνόλου, είτε ως 
τµήµατα, έθεσε την Τρίτη 
3 Ιουλίου µε επίσηµο 
τρόπο η διοίκηση του 
οµίλου αλλά και της 
µητρικής MIG, στο 
πλαίσιο εκδήλωσης για 
την παρουσίαση του νέου 
διπλοστραγγιστού 
γιαουρτιού της ∆ΕΛΤΑ.
Τόσο ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύµβουλος της 
Vivartia και πρόεδρος της 
MIG Παναγιώτης 
Θρουβάλας, όσο και ο 
διευθύνων σύµβουλος της 
MIG Θανάσης 
Πανανικολάου, διαδοχικά, 
διέψευσαν 
κατηγορηµατικά ότι 
υπάρχει θέµα πώλησης 
της Vivartia 
υποστηρίζοντας ότι στα 
πλάνα της επιχείρησης 
είναι «µόνο η ανάπτυξη 
και τίποτα άλλο.
 ∆εν πουλιέται η 
Vivartia», όπως είπαν 
χαρακτηριστικά, 
τονίζοντας πως στόχος 
είναι να ενισχυθούν όλα 
τα brands του οµίλου που 
στις κατηγορίες τους 
είναι κορυφαία και 
leader.
Μάλιστα, ο όµιλος δείχνει 
να προχωρά σε 
γενικευµένο restart σε 
όλα τα επίπεδα προχωρά 
µε κυρίαρχο και πιο 
καθοριστικό γεγονός την 
αναδιάρθρωση του 
δανεισµού, που φέρνει 
σηµαντικά οφέλη για τον 
όµιλο, δίνοντας σηµαντικές 
ανάσες, ενώ προσφέρει 
και περίπου 10 εκατ. ευρώ 
όφελος ανά έτος.

Aντίστροφα µετρά πλέον ο χρόνος 
για την επίσηµη έναρξη λειτουργί-
ας της µεγαλύτερης µονάδας ηλε-
κτροπαραγωγής από καύση βιοαε-
ρίου στα Βαλκάνια, συνολικής ισχύ-
ος 5,25 MW, και κόστους 18,5 εκατ. 
ευρώ που κατασκεύασε στα Φάρ-
σαλα η «Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρ-
σάλων ΑΕ». «Βρισκόµαστε στη δο-
κιµαστική φάση. Ουσιαστικά ένα 
στάδιο πριν την άδεια λειτουργίας, 
για την οποία αναµένουµε ένα ρα-
ντεβού µε το ΚΑΠΕ για να την λά-
βουµε», ανέφερε στην Agrenda το 
µέλος της διοίκησης της εταιρείας 
Απόστολος ∆οντάς, προσθέτοντας 

πως σε περίπου ένα µήνα η µονά-
δα, καλώς εχόντων των πραγµά-
των, θα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Για τη λειτουργία της µονάδας θα 
απαιτηθούν περίπου 250.000 τόνοι 
πρώτης ύλης, αλλά ήδη η επιχείρη-
ση έχει συµβολαιοποιήσει σχεδόν 
320.000 τόνους. «Άρα είµαστε αρ-
κετά παραπάνω από όσο πραγµα-
τικά χρειαζόµαστε», µας εξήγησε ο 
κ. ∆οντάς, προσθέτοντας πως «θα 
λυθεί ένα µεγάλο πρόβληµα στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, 
καθώς εκτός από τα κτηνοτροφικά 
λύµατα, θα συγκεντρώνουµε τυ-
ρόγαλο και κατσίγαρο. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Πέντε νέες γεύσεις παγωτού, µε 
την εγγύηση ποιότητας της άριστης 
πρώτης ύλης από τις φάρµες των 
Ελλήνων παραγωγών του συνεται-
ρισµού ΘΕΣγάλα, συµπληρώνουν 
προοδευτικά την δυναµική ανάπτυ-
ξη του προϊοντικού του portfolio. 

Ο ΘΕΣγάλα λανσάρει τη νέα σει-
ρά προϊόντων «θες nicecream» 
καταφέρνοντας να εισέλθει και 
στην απαιτητική αγορά του πα-
γωτού στην Ελλάδα. Τα παγωτά 
είναι χειροποίητα, αυθεντικής ι-
ταλικής συνταγής και παρασκευ-
άζονται από το φρέσκο γάλα των 
παραγωγών του Συνεταιρισµού. 
Τα «θες nicecream» είναι διαθέ-
σιµα στα νέα καταστήµατα του Συ-
νεταιρισµού «ΘΕΣγάλα συν» σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. 

Στο µεταξύ, ο  Συνεταιρισµός ε-
γκαινιάζει το 2ο κατάστηµα ΘΕΣ-
γάλα συν στη Λάρισα, στο κέντρο 
της πόλης, στην οδό Κύπρου και 
28ης Οκτωβρίου.

Σε ένα μήνα με μονάδα 
βιοαερίου η «Επίλεκτος»

Στην αγορά 
παγωτού
με 5 γεύσεις
ο ΘΕΣγάλα

Αύξηση πωλήσεων 7% για την «Ποτοποιία Βαρβαγιάννη»
Αύξηση των πωλήσεων κατά 7% στο εσωτερικό και εδραίωση των εξαγωγών 
της σε κλασικές αγορές σε Ευρώπη, Κύπρο και ΗΠΑ, πέτυχε το 2017 µε το 
οµώνυµο Ούζο η «Ποτοποιία Βαρβαγιάννη», η οποία ήταν ανάµεσα στις 33 
επιχειρήσεις διαµάντια που βραβεύτηκαν σε πρόσφατη εκδήλωση. Μετά 
την ένταξη του το 2016 το «Ούζο Βαρβαγιάνη - Πλωµαρίου Λέσβου»  στην 
πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ», µία νέα διάκριση προστέθηκε στο 
ενεργητικό της µε την επιλογή της στην λίστα των υγιέστερα αναπτυσσόµενων 
επιχειρήσεων της Ελλάδας στο θεσµό Diamonds of the Greek Economy 2018.

Τα «θες nicecream» µπορεί 
κανείς να τα απολαύσει σε 

βανίλια, σοκολάτα, πραλίνα, 
φράουλα και στρατσιατέλα και 

να τα βρει στα καταστήµατα 
του «ΘΕΣγάλα συν» σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Και το 2017 ο συνεταιρισµός 
κράτησε ψηλά τις τιµές 
παραγωγού (µέση τιµή 
1,04 στο πρόβειο και στο 
γίδινο 0,63 ευρώ ανά κιλό), 
σχεδόν 30 λεπτά πάνω από 
ό,τι στην υπόλοιπη αγορά.

Ο Απόστολος 
∆οντάς.1860

ΣΥΝΕΧΗΣ ∆ΡΑΣΗ

ΚΑΘΙΕΡΩΣΕ
ΤΟΝ ΟΡΟ

ΟΥΖΟ 
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ

ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ 5η & 6η ΓΕΝΙΑ 

100%
ΑΠΟΣΤΑΞΗ

ΑΠΟ
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Στο κλαμπ συστημικών
η Παγκρήτια Τράπεζα

  Η πιστοληπτική αξιολόγηση από τον οίκο Moody’s δίνει επενδυτικό 
αέρα στην Παγκρήτια Συνεταιριστική και την τοπική οικονομία

ΤΗΣ   ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Νέο αναπτυξιακό αέρα δίνει στην Πα-
γκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα η κα-
τάταξή της από τον διεθνή οίκο αξιο-
λόγησης Moody’s στην κατηγορία των 
συστηµικών τραπεζών, εξέλιξη που δι-
ευκολύνει την πρόσβασή της στην α-
γορά χρήµατος και προσελκύει το ε-
πενδυτικό ενδιαφέρον τόσο για την ί-
δια, όσο και για την τοπική οικονοµία. 
Μάλιστα, η ίδια «επενδύει» ιδιαίτερα 
στην ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του 
Τουρισµού και της Μεταποιητικής Πα-
ραγωγής, καθώς αποτελούν παράγο-
ντες σταθερότητας και ενίσχυσης της 
οικονοµίας στην Κρήτη.

Συγκεκριµένα, η Παγκρήτια κατά το 
τελευταίο χρόνο σηµείωσε επιτυχίες 
σε µια σειρά θεµάτων, µε βασικότερο 
τη λήψη πιστοληπτικής αξιολόγησης 
(rating) µε Caa2, από τον Μοody’s, ό-
πως δηλαδή και οι συστηµικές τράπε-
ζες, µε προοπτικές σταθερές. Εξάλλου, 
από τον Αύγουστο του 2017 η Παγκρή-
τια Συνεταιριστική κατάφερε, πρώτη, να 
µηδενίσει την εξάρτηση από τον ΕLA.

Σε αυτό το θετικό κλίµα ολοκληρώθη-
καν και οι εργασίες της Ετήσιας Τακτι-
κής Γενικής Συνέλευσης της Παγκρή-
τιας στο συνεδριακό της κέντρο στο Η-
ράκλειο Κρήτης, όπου εγκρίθηκαν οι 
εισηγήσεις του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου στα θέµατα της ηµερήσιας διάτα-
ξης. Κατά τη Συνέλευση παρουσιάστη-
καν οι οικονοµικές καταστάσεις για το 
έτος 2017 και εγκρίθηκε ο προϋπολο-
γισµός του 2018.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισολογι-
σµού για τη χρήση 2017 οι καταθέσεις 
της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 6,7% σε 
σχέση µε το 2016, η κερδοφορία προ 

προβλέψεων και φό-
ρων ανήλθε σε 24,91 
εκατ. ευρώ και µετά α-
πό φόρους σε 10,60 ε-
κατ. ευρώ, έναντι 28,3  ε-
κατ. ευρώ και 10,69 εκατ. ευ-
ρώ αντιστοίχως για την προηγούµε-
νη χρήση. Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Ε-
πάρκειας διαµορφώθηκε στο 12,39% 
από 10,02% την 31/12/2016, ενώ τα 
Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 120,28 ε-
κατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία 
αύξηση 23,45% σε σχέση µε τη χρήση 
2016. Το Ενεργητικό της τράπεζας α-
νήλθε σε 1,47 δις. ευρώ. Αναφορικά 
µε το 1ο τρίµηνο του τρέχοντος έτους 
και µε δεδοµένες τις δυσκολίες που ε-
ξακολουθούν να υφίστανται στον τρα-
πεζικό κλάδο, αλλά και ευρύτερα στην 
αγορά, η Τράπεζα παρουσιάζει κερδο-
φορία πριν από προβλέψεις, αποσβέ-
σεις και φόρους ύψους 5,4 εκ. ευρώ.

Η πρόκληση διαχείρισης των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο και ∆ιευ-
θύνων Σύµβουλο της Τράπεζας κ. Νί-
κο Μυρτάκη βασική πρόκληση που α-
ντιµετωπίζει το χρηµατοπιστωτικό σύ-
στηµα, που δεν είναι άλλη από την α-
ποτελεσµατική διαχείριση των µη ε-
ξυπηρετούµενων δανείων. «Είναι ένα 
πρόβληµα που η δραστική αντιµετώπι-
σή του θα συµβάλλει τόσο στην εξυγί-
ανση των δανειακών χαρτοφυλακίων 
των τραπεζών, όσο και στην εξυγίαν-
ση της ίδιας της οικονοµίας αφού θα 
επιτρέψει την απελευθέρωση πόρων 
για τη χρηµατοδότηση των επιχειρή-
σεων» είπε, επισηµαίνοντας ότι βασι-
κό επιχειρησιακό στόχο της τράπεζας 
αποτελεί η µείωση των NPEs κατά 100 
εκατ. ευρώ τουλάχιστον.

Στήριγµα
σ’ έναν κόσµο 
που αλλάζει
Στόχος της Παγκρήτιας όπως τονίζουν µε κάθε 
τρόπο οι επικεφαλής της παραµένει η διατήρηση 
του συνεταιριστικού της χαρακτήρα αλλά και η 
ενίσχυση του ρόλου της ως βασικού µοχλού 
ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας µε τη διατήρηση 
και διεύρυνση των συνεργασιών της µε εθνικούς 
και διεθνείς χρηµατοδοτικούς φορείς. Μάλιστα, ο 
πρόεδρος και ∆ιευθύνων της Τράπεζας κ. 
Μυρτάκης θέλοντας να δώσει το στίγµα για την νέα 
εποχή που ξεκινά αναφέρει «Στήριγµα σ΄ έναν 
κόσµο που αλλάζει είναι το νέο µήνυµα της 
Τράπεζάς µας που αποτυπώνει το όραµά µας και 
που θα συνοδεύει στο εξής την καθηµερινή µας 
λειτουργία και τη φιλοσοφία µας στις συνεργασίες 
µας µε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά».

Σε εξέλιξη έργα αναδιοργάνωσης 
των υπηρεσιών και 
εκσυγχρονισµού της εταιρικής 
διακυβέρνησης, ενώ γίνονται 
σηµαντικές επενδύσεις στο 
πλαίσιο της στροφής της τράπεζας 
στην ψηφιακή τεχνολογία και την 
ηλεκτρονική τραπεζική.

Πρόσφατα εγκαινιάστηκε η 
νέα εταιρική ταυτότητα και η 
εφαρµογή του νέου λογοτύπου 
στη σήµανση των καταστηµάτων 
της Τράπεζας και στις 
ηλεκτρονικές εφαρµογές.

Ψηφιακή

Νέο λογότυπο 

Το πρώτο τρίµηνο του έτους και παρά 
τις δυσκολίες στον τραπεζικό κλάδο,  η 
Τράπεζα παρουσιάζει κερδοφορία πριν 
από τις προβλέψεις, αποσβέσεις και 
φόρους,  ύψους 5 εκατ. ευρώ.

1ο τρίμηνο



Τώρα έχει και 
πρόγραµµα

Αφορµή για την εκδήλωση 
υπήρξε το πρόγραµµα 

«Συνεργασία» (Μέτρο 16) 
που επιδοτεί τέτοιου είδους 
προσπάθειες (αιτήσεις έως 

3 Σεπτεµβρίου), υπό την 
καθοδήγηση επιστηµονικού 

προσωπικού
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Ο επταψήφιος τζίρος 
στο γάλα γαϊδούρας 
και άλλες νέες ιδέες
Ανάλογα πετυχημένα παραδείγματα με τη Φάρμα Μετσόβου και 
νέες καλλιεργητικές πρακτικές υπό το κόουτσινγκ ερευνητών 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Βάλθηκε να εκπαιδεύσει τους Έλ-
ληνες καταναλωτές να πίνουν γάλα 
γαϊδούρας και τα κατάφερε ο κτη-
νοτρόφος Αθανάσιος Μπούγιας α-
πό τα Ιωάννινα που εκτρέφει 120 
αρµεγόµενες µάνες πετυχαίνοντας 
επταψήφιο τζίρο, εφόσον τα 11 µε 
12.000 λίτρα που παράγει ετησίως, 
πωλούνται στα 120 ευρώ το λίτρο 
στο ράφι. Μάλιστα, ο διαχειριστής 
της Φάρµας Μετσόβου φιλοδοξεί να 
φτάσει το κοπάδι στις 500 µάνες, ε-
νώ έχει βγάλει πλέον κωδικούς ζυ-
µαρικών που παρασκευάζονται µε 
γάλα όνου, ενώ αναµένεται να α-
σχοληθεί και µε την παραγωγή κο-
σµετολογικών προϊόντων.

Το επιτυχηµένο παράδειγµα του 
50χρονου ονοτρόφου είναι ένα α-
πό τα όσα παρουσιάστηκαν κατά τη 
διάρκεια της ηµερίδας «Μαζί καινο-
τοµούµε για τη γεωργία, την κτη-
νοτροφία και το περιβάλλον», που 
διοργανώθηκε στις 28 Ιουνίου, στη 
Θεσσαλονίκη.

Αφορµή για την παραπάνω εκδή-
λωση υπήρξε το πρόγραµµα «Συ-
νεργασία» (Μέτρο 16) που επιδοτεί 
τέτοιου είδους προσπάθειες (αιτή-
σεις έως 3 Σεπτεµβρίου), υπό την 
καθοδήγηση επιστηµονικού προ-
σωπικού, ερευνητικών ινστιτού-
των και πανεπιστηµίων.

Εκεί παρουσιάστηκαν επίσης 
και άλλες πρακτικές και επενδύ-
σεις µε οικονοµική και περιβαλ-
λοντική αξία, όπως είναι το παρά-
δειγµα του Λάµπρου Φλώρου από 
τη Λειβαδιά που εφαρµόζει νέες 

πρακτικές φυτοπροστασίας, η πε-
ρίπτωση του Τραϊανού Τερζή από 
τα Γιαννιτσά που µε εντοπισµένες 
διαφοροποιήσεις αρδεύει το βαµ-
βάκι και η ιστορία του Βιοαερίου 
Λαγκαδά που διδάσκει κυκλική 
οικονοµία. Ο καθηγητής Γιώργος 
Αρσένος, που «κοουτσάρει» τον 

Αθανάσιο Μπούγια στις κινήσεις 
θύµισε πως ανάλογα πετυχηµέ-
να παραδείγµατα συνεργασίας ε-
πιστηµονικής κοινότητας και πα-
ραγωγών, αποτελούν οι περιπτώ-
σεις της Φάρµας Κουτσιώφτη, στη 
Βέροια που παράγει κρέας από µο-
σχάρια που εκτρέφονται µε αρω-
µατικά φυτά, το γίδινο γάλα της 
φάρµα Αµάλθεια στη Φλώρινα, αλ-
λά και το εν ελλάδι το χοιρινό α-
πό την Κρέτα Φάρµ.

Ενδιαφέρουσα και η πρόταση του 
καθηγητή Θανάση Σφουγγάρη, ο 
οποίος βλέπει προοπτικές στην α-
ντικατάσταση της καλλιέργειας σι-
τηρών και βαµβακιού σε λοφώδεις 
εκτάσεις µε εγκατάσταση λειµώνων 
πολλαπλών σκοπών αλλά και την 
ανάπτυξη ενός νέου καλλιεργητι-
κού πρωτόκολλου, ήπιας διαχείρι-
σης, µε σήµα πιστοποίησης για το 
τελικό προϊόν.

Αυτή τη στιγµή η Φάρµα Μετσόβου διακινεί δύο συσκευασίες µε γάλα όνου, των 
100 ml και 250 ml, τις οποίες πουλάει µέσω καταστηµάτων τύπου delicatessen. 
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Με 120 ευρώ το λίτρο, 
κι στόχο τις 500 μάνες, 
το γάλα γαϊδάρας 
δεν είναι... σαλιγκάρια 
Η Φάρμα Μετσόβου αριθμεί 120 αρμεγόμενους όνους οι οποίοι παράγουν 
95-100 κιλά γάλα ετησίως το οποίο πωλείται 120 ευρώ το λίτρο στο ράφι 

Με… γαϊδουρινή υποµονή και επιµο-
νή, αγάπη και πολλή ζήλο για αυτό που 
κάνει, ο Αθανάσιος Μπούγιας, από τη 
Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων, έχει καταφέρει 
να συγκαταλέγεται στη µικρή λίστα µε 
τους παραγωγούς της χώρας, που βάλ-
θηκαν να εκπαιδεύσουν τους Έλληνες 
καταναλωτές να πίνουν γάλα γαϊδού-
ρας. Ένα προϊόν µεγάλης θρεπτικής α-
ξίας, που αυτή τη στιγµή κοστίζει στο ρά-
φι του λιανεµπορίου 120 ευρώ το λίτρο.

Πεπεισµένος για αυτό που πήγαινε να 
κάνει και έχοντας την αµέριστη στήριξη 
-φυσική και συναισθηµατική- της συζύ-
γου του Παναγιώτας Τσοβίλη, ο 50χρο-
νος κτηνοτρόφος πήρε την απόφαση, 
µόλις το 2014, να αγοράσει 30 γαϊδου-
ράκια και να στήσει, σε ένα απάνεµο χώ-
ρο 18 στρεµµάτων, λίγο πριν τον οικι-
σµό Χρυσοβίτσας, τη Φάρµα Μετσόβου.

Έκτοτε, αφού εξασφάλισε τις αδειοδο-
τήσεις και τις πιστοποιήσεις για να πα-
ράγει βιολογικό γάλα όνου, τετραπλα-
σίασε το κοπάδι του, που σήµερα αριθ-
µεί 120 αρµεγόµενες µάνες και από µια 
δραστηριότητα την οποία εκτελούσε ο 
ίδιος µε τη σύζυγό του, πλέον απασχο-
λεί 10 άτοµα στη φάρµα του, ως µόνι-
µο προσωπικό.

«Από κάθε ζώο παίρνουµε γύρω στα 
500 γραµµάρια γάλα τη µέρα, µε τρεις 
φορές τη µέρα αρµεγή και για έξι µήνες 
το χρόνο. Τα ζώα είναι ελεύθερα και έ-
χουµε γέννες όλο το 12µηνο, οπότε και 
το άρµεγµα το κάνουµε όλο το χρόνο», 
ανέφερε ο κ. Μπούγιας, διευκρινίζο-
ντας πως «από κάθε µάνα παίρνουµε 

γύρω στα 95-100 κιλά γάλα ετησίως».
«Η τιµή του λίτρου αυτή τη στιγµή 

στην αγορά είναι 120 ευρώ», τόνισε 
ο ονοτρόφος και εξήγησε ότι παρόλα 
αυτά οι καταναλωτές το παίρνουν γιατί 
γνωρίζουν τη µεγάλη θρεπτική του -κι 
όχι µόνο- αξία, διότι είναι ό,τι πιο κοντά 
στο µητρικό γάλα. 

Αυτή τη στιγµή η Φάρµα Μετσόβου 
διακινεί δύο συσκευασίες µε γάλα ό-
νου, των 100 ml και 250 ml, τις οποί-
ες πουλάει µέσω καταστηµάτων τύπου 
delicatessen, αλλά και του δικτύου της 
ΑΒ Βασιλόπουλος στην αγορά της Αθή-
νας. Επίσης, έχει δηµιουργήσει δύο α-

κόµη κωδικούς, µια εκδοχή χυλοπίτες 
και µία τραχανά, µε χρήση γάλακτος 
γαϊδούρας, ενώ το επόµενο βήµα είναι 
να προχωρήσει στη δηµιουργία µιας 
σειράς θεραπευτικών καλλυντικών και 
να µετατρέψει το γάλα όνου σε σκόνη.

Με δεδοµένο ότι το κοπάδι µεγαλώ-
νει διαρκώς και σε µια πενταετία εκτι-
µάται ότι θα αριθµεί γύρω στις 500 µά-
νες ο κ. Μπούγιας, άρχισε, ήδη, να ψά-
χνει αγορές του εξωτερικού. «Έχουµε 
πάει σε διάφορες εκθέσεις σε Γερµα-
νία, Γαλλία και Αγγλία και διαπιστώσα-
µε πως υπάρχει ενδιαφέρον», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Μυστικό η µεταφορά έρευνας από 
το εργαστήριο στην εκµετάλλευση

Σε όλη αυτή τη διαδροµή, «συνοδοι-
πόρος» και καθοδηγητής, όπως είπε ο 
ίδιος ο ονοτρόφος από τη Χρυσοβίτσα, 
µιλώντας σε ηµερίδα για την καινοτο-
µία και τη συνεργασία στη Γεωργία και 
την Κτηνοτροφία, ήταν το επιστηµονι-
κό δυναµικό του Εργαστηρίου Ζωοτε-
χνίας, του ΑΠΘ, που του µετέδωσε ιδέ-
ες και προτάσεις από το διαθέσιµο ερευ-
νητικό απόθεµά του, για να αναπτύξει 
τη Φάρµα του. «Η συνεργασία για τη µε-
ταφορά της έρευνας και της καινοτοµί-
ας από τα ινστιτούτα και ταπανεπιστή-
µια στον παραγωγό, το γεωργό και τον 
κτηνοτρόφο, είναι µονόδροµος για να 
πάµε στον πρωτογενή τοµέα του αύριο», 
επισήµανε από την πλευρά του ο καθη-
γητής Γιώργος Αρσένος, που «κοουτσά-
ρει» τον κ. Μπούγια στις κινήσεις του.

Στην ίδια εκδήλωση, ο Λάµπρος 
Φλώρος, αγρότης από τη Λειβα-
διά µε καλλιέργειες βαµβακιού, 
καλαµποκιού και σιτηρών, κα-
τέθεσε τη δική του προσωπική 
εµπειρία από τη συνεργασία 
που είχε στο πρόγραµµα Life 
του Μπενάκειου Φυτοπαθολο-
γικού Ινστιτούτου, αναφορικά 
µε τις µεθόδους εφαρµογής της 
φυτοπροστασίας. 

«Το πιο σηµαντικό κατά τη 
γνώµη µου είναι ότι µας εκ-
παίδευσαν στο να διαχειριζό-
µαστε σωστά τα φυτοπροστα-
τευτικά σκευάσµατα, µε αποτέ-
λεσµα να είµαστε ασφαλείς, να 
επιτυγχάνουµε οικονοµία για-
τί εφαρµόζαµε τη σωστή δοσο-
λογία, το σωστό χρόνο και στο 
σωστό σηµείο, ενώ παράλληλα 
προστατεύουµε και το περιβάλ-
λον», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Στην παρέµβασή της, η Αιµι-

λία Μαρκέλλου, που τον συνό-
δευε, εκ της θέσεώς της ως ερευ-
νήτρια του Μπενάκειου, εστία-
σε σε παράγοντες όπως η σηµα-
σία του πολλαπλασιαστικού υ-
λικού και η χρήση ντόπιων ποι-
κιλιών, µε αντοχές στη µεταβο-
λή του κλίµατος, ώστε να µειώ-
νεται η ανάγκη εφαρµογών µε 
χηµικά φυτοπροστατευτικά, πε-
ριορίζοντας έτσι το κόστος πα-
ραγωγής και προστατεύοντας το 
περιβάλλον. Μέσα στις στρατη-
γικές της χώρας µας όπως είπε, 
είναι και η πρόβλεψη ανίχνευ-
ση και χαρτογράφηση ανθεκτι-
κών στελεχών µυκήτων και ε-
ντόµων και η ανάπτυξη στρα-
τηγικών αντιµετώπισής τους.

Αναγκαία η υιοθέτηση 
ολοκληρωµένης διαχείρισης 

Αναφέρθηκε, επίσης, στην α-
νάγκη υιοθέτησης µεθόδων πα-

Σπορά ντόπιων ποικιλιών 
για αντοχή στον καιρό  

Ο Αθανάσιος Μπούγιας µε τη 
συζυγό του Παναγιώτα Τσοβίλη 
ξεκίνησαν να στήνουν τη Φάρµα 
Μετσόβου το 2014 στη Χρυσοβίτσα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

18

ΑΡΜΕΓΟΜΕΝΕΣ
ΜΑΝΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΝΑ ΖΩΟ

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

120 500
ΚΙΛΑ ΓΑΛΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
 95�100

ΕΥΡΩ
120

ML

ML100
250
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λία Μαρκέλλου, που τον συνό-
δευε, εκ της θέσεώς της ως ερευ-
νήτρια του Μπενάκειου, εστία-
σε σε παράγοντες όπως η σηµα-
σία του πολλαπλασιαστικού υ-
λικού και η χρήση ντόπιων ποι-
κιλιών, µε αντοχές στη µεταβο-
λή του κλίµατος, ώστε να µειώ-
νεται η ανάγκη εφαρµογών µε 
χηµικά φυτοπροστατευτικά, πε-
ριορίζοντας έτσι το κόστος πα-
ραγωγής και προστατεύοντας το 
περιβάλλον. Μέσα στις στρατη-
γικές της χώρας µας όπως είπε, 
είναι και η πρόβλεψη ανίχνευ-
ση και χαρτογράφηση ανθεκτι-
κών στελεχών µυκήτων και ε-
ντόµων και η ανάπτυξη στρα-
τηγικών αντιµετώπισής τους.

Αναγκαία η υιοθέτηση 
ολοκληρωµένης διαχείρισης 

Αναφέρθηκε, επίσης, στην α-
νάγκη υιοθέτησης µεθόδων πα-

ραγωγής µε ολοκληρωµένη δι-
αχείριση που αγγίζει τα όρια τα 
µηδενικών ή χαµηλών χηµικών, 
ώστε «να µην έχουµε τελικά υ-
πολείµµατα στα προϊόντα και 
να βελτιώνουµε την ποιότητα, 
διότι, πέραν όλων των άλλων, 
ο Ευρωπαίος καταναλωτής εί-
ναι συνειδητοποιηµένος σε αυ-
τό το θέµα».

Ιδιαίτερη µνεία, έκανε τέλος, 
στη χρησιµότητα αξιοποίησης 
των νέων τεχνολογιών γεωργίας 
ακριβείας, οι οποίες όπως είπε, 
µειώνουν πάρα πολύ το κόστος 
των εισροών, λόγω της ορθής ε-
φαρµογής και επίσης βοηθούν 
στην πρόγνωση ασθενειών, ή 
της έξαρση µιας επιδηµίας ή ε-
νός εχθρού, πράγµα ιδιαίτερα 
σηµαντικό τώρα που η κλιµατι-
κή αλλαγή είναι βέβαιο πως θα 
φέρει νέα παθογόνα στις καλ-
λιέργειες. 

Σπορά ντόπιων ποικιλιών 
για αντοχή στον καιρό  

Αφορµή για την εκδήλωση 
µε θέµα την έρευνα 
στη γεωργία υπήρξε το 
πρόγραµµα «Συνεργασία» 
(Μέτρο 16) .

Ανθεκτικότητα
Μέσα στις στρατηγικές 

της χώρας µας, είναι και 
η πρόβλεψη ανίχνευση 

και χαρτογράφηση 
ανθεκτικών στελεχών 
µυκήτων και εντόµων 

και η ανάπτυξη στρατηγι-
κών αντιµετώπισής τους

Νανοτεχνολογία 
στην προστασία
καλλιεργειών
Η κ. Μαρκέλλου, 
αναφέρθηκε επίσης στις 
σύγχρονες τάσεις 
φυτοπροστασίας όπως 
έχουν καταγραφεί σε 
σχετική ευρωπαϊκή 
εκδήλωση το Μάιο:
 ∆ηµιουργία οµάδων 

για διεκδίκηση 
κονδυλίων µε µεγάλη 
συµµετοχή αγροτικών 
φορέων, τα οποία θα 
µεταφέρουν στην πράξη 
τεχνολογικά επιτεύγµατα, 
θα εκπαιδευτούν σε νέες 
τεχνολογίες και 
συστήµατα καλλιεργειών 
χαµηλών εισροών, 
εκποµπών αερίων και 
αποτυπώµατος άνθρακα. 
 Προαγωγή-ενίσχυση 

δικτύων γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων για 
ερευνητικούς ή 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
 Χρήση ροµποτικής και 

νανοτεχνολογίας στη 
γεωργία.
 ∆ηµιουργία 

ενδιάµεσων κρίκων 
(chains) µεταξύ έρευνας 
και εφαρµογής.
 Ενεργή συµµετοχή 

αγροτών σε 
προγράµµατα και δίκτυα 
για εκπαίδευση σε 
τεχνολογία, αγρο-
περιβαλοντική 
προστασία. Στόχος η 
ανάπτυξη προσιτών 
οικονοµικά µέσων ή 
πρακτικών για τους 
παραγωγικούς φορείς.

Ο αγελαδοτρόφος Γιώργος Κεφα-
λάς από το Λαγκαδά Θεσσαλονί-
κης έδωσε µια άλλη πτυχή του ε-
πιτυχούς αποτελέσµατος που µπο-
ρεί να επιφέρει η συνεργασία ε-
ρευνητικής κοινότητας και παρα-
γωγών, µε όφελος για τον παρα-
γωγό και το περιβάλλον.

Παρουσιάζοντας την περίπτω-
ση της Βιαέριο Λαγκαδά, που απο-
τελεί ένα κατεξοχήν παράδειγµα 
κυκλικής οικονοµίας, καθώς οι 
παραγωγοί που συµµετέχουν σε 
αυτή καλλιεργούν τη γη, παρά-
γουν χονδροειδείς ζωοτροφές οι 
οποίες µε τη σειρά τους τρέφουν 
τα παραγωγικά ζώα και οδηγεί-
ται στην ανθρώπινη κατανάλωση 
γάλα και κρέας και µε το απόβλη-
το, που είναι η κοπριά, παράγε-
ται ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, 
δηλαδή βιοµεθάνιο που µετατρέ-
πεται σε ηλεκτρική ενέργεια και 
µπαίνει στο δίκτυο, ενώ το χωνε-
µένο υπόλειµµα είναι ένα χρήσι-
µο εδαφοβελτιωτικό το οποίο ξα-
ναγυρνάει στη γη.

«Άρα λοιπόν µιλάµε για αει-
φορία στην πράξη», ανέφερε ο 
κ. Κεφαλάς και αποκάλυψε πως 
το επόµενο βήµα που θέλει να 
κάνει η Βιαέριο Λαγκαδά είναι, 
σε συνεργασία µε το Τµήµα Γε-
ωπονικής του ΑΠΘ και τον κα-
θηγητή Θωµά Κουτσόπουλο, να 
βρει τρόπο να ανακτά από το χω-
νεµένο υπόλειµµα, το άζωτο και 
το φώσφορο. «Με τον τρόπο αυ-
τό θα κάνουµε µια πιο ορθολο-
γική διαχείριση και αξιοποίησή 
τους στις καλλιέργειες τις οποίες 
κάνουµε στην περιοχή, η οποία 
ως περιοχή Natura και Ramsar, 
είναι ευαίσθητη περιβαλλοντι-
κά», επισήµανε και τόνισε πως 
σε µια τέτοια περίπτωση το όφε-
λος είναι διπλό. 

«Αφενός µε καθαρά οικονοµι-
κούς όρους, γιατί θα µπορούµε 
έτσι να αξιοποιήσουµε το χωνε-
µένο υπόλειµµα µε τέτοιον τρό-

πο, ώστε να υποκαταστήσουµε 
χηµικά λιπάσµατα, έχοντας µια 
οικονοµική ωφέλεια από τη δια-
φορά τιµών και αφετέρου έχου-
µε µια πρόκληση µε σαφές περι-
βαλλοντικό όφελος γιατί η περι-
οχή θα επωφεληθεί από τη µεί-
ωση της νιτρορύπανσης», είπε ο 
κ. Κεφαλάς.

Εκτός από την περίπτωση της 
Βιοαέριο Λαγκαδά, ο καθηγητής 
Θωµάς Κουτσόπουλος, ανέφερε 
πως υπάρχουν και άλλες επιστη-
µονικές λύσεις που µπορούν να 
εφαρµοστούν στον πρωτογενή 
τοµέα και να φέρουν ανάλογα 
αποτελέσµατα. «Στα θερµοκή-
πια ένα µεγάλο κόστος είναι το 
κόστος ενέργειας για θέρµανση, 
σε αυτή την περίπτωση κάνουµε 
συστήµατα εξοικονόµησης, είτε 
µε βοηθητικά ηλιακά συστήµα-
τα, είτε µε αβαθή γεωθερµία και 
χρήση αντλίας θερµότητας ή ο-
τιδήποτε άλλο κι έτσι µειώνου-
µε το διοξείδιο του άνθρακα και 
το κόστος παραγωγής» ανέφερε. 

Ανάκτηση αζώτου το επόμενο
βήμα της Βιοαέριο Λαγκαδά

Ο αγελαδοτρόφος Γιώργος Κεφαλάς από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 
παρουσίασε την περίπτωση της Βιαέριο Λαγκαδά, που αποτελεί ένα κατεξοχήν 
παράδειγµα κυκλικής οικονοµίας (φώτο: Αγρότης της Χρονιάς 2018).

Λίπασμα
Με την ανάκτηση αζώτου και 
φωσφόρου το χωνεµένο 
υπόλειµµα θα αξιοποιείται µε 
τέτοιον τρόπο, ώστε να 
υποκατασταθούν τα χηµικά 
λιπάσµατα, δηµιουργώντας µια 
οικονοµική ωφέλεια από τη 
διαφορά τιµών.

Απώλειες 
«Η χρήση τεχνολογιών 
γεωργίας ακριβείας είναι 
επιβεβληµένη στη λίπανση, 
καθώς σήµερα, ένα 50% 
-55% των λιπασµάτων 
χρησιµοποιείται για την 
αγροτική παραγωγή, ενώ το 
υπόλοιπο εκπλύνεται στο 
έδαφος και δηµιουργεί 
νιτρορύπανση, µε συνέπεια και 
χρήµατα να χάνονται και το 
περιβάλλον να ρυπαίνεται», 
σηµείωσε ο κ. Κουτσόπουλος.

Έχει πέραση
Η έννοια της κυκλικής 

οικονοµίας βασίζεται στη 
θεωρία πως ό,τι προη-
γουµένως θεωρούνταν 
«απόβλητο», µπορεί να 
µετατραπεί σε πρώτες 

ύλη και είναι γενικότερα 
της «µόδας
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Μια ενδιαφέρουσα πρόταση για το 
πώς µπορεί η προστασία της βιοποι-
κιλότητας να συνδυαστεί µε αύξηση 
των αποδόσεων και του κέρδους στον 
Θεσσαλικό Κάµπο, παρουσίασε ο κα-
θηγητής Θανάσης Σφουγγάρης από 
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στα πλαί-
σια της Ηµερίδας  «Μαζί καινοτοµού-
µε για την Γεωργία, την Κτηνοτροφία 
και το Περιβάλλον», που έγινε στην 
Θεσσαλονίκη στις 28 Ιουνίου.

Το εν λόγω σχέδιο προσφέρει ουσι-
αστικά µια βιώσιµη λύση και εξασφα-
λίζει την συνύπαρξη ανθρώπου και βι-
οποικιλότητας, ορίζοντας ως βασικούς 
διαχειριστικούς στόχους την µείωση 
του κόστους παραγωγής, την αύξη-
ση της αξίας των παραγόµενων προ-
ϊόντων, την παραγωγή καινοτόµων 
προϊόντων και τέλος την προστασία 
του αγροτικού περιβάλλοντος.

Σε 3.800 στρέµµατα στη Μαγνησία
Η εφαρµογή του σχεδίου προβλέπει 

την µερική αντικατάσταση στο Θεσ-
σαλικό κάµπο του σιταριού µε το κρι-
θάρι, στοχεύοντας στην διαφοροποί-
ηση του αγροτικού τοπίου. Η χρήση 
ελληνικών ποικιλιών κριθαριού εξα-
σφαλίζουν την αύξηση τν στρεµµατι-
κών αποδόσεων. Όπως εξήγησε στην 
Agrenda ο καθηγητής Σφουγγάρης, 
σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, ο αγρότης 
µπορεί να περιµένει µια αύξηση στην 
απόδοση περί τα 100-150 κιλά ανά 
στρέµµα, δηλαδή από τα 350-400 να 
φτάσει στα 500. Τα νούµερα αυτά ε-
πιβεβαιώνονται από κάποιες πειρα-
µατικές εφαρµογές που ήδη έχουν 
γίνει. Συγκεκριµένα, 3.800 στρέµµα-
τα στην ευρύτερη περιοχή του Ριζόµυ-
λου Μαγνησίας.

«Υπάρχει ανταπόκριση από  τους α-
γρότες, το είδαν µε ενδιαφέρον και εν-
θουσιασµό γιατί τους δώσαµε µια ευ-
καιρία να αυξήσουν τις στρεµµατικές 

αποδόσεις µε τις ποικιλίες που τους 
προτείναµε. ∆ηµιουργήσαµε επιπλέ-
ον µε συζητήσεις που έχουµε κάνει έ-
να ευνοϊκότερο περιβάλλον για να έ-
χουν µια καλύτερη τιµή για το κριθά-
ρι τους από την βιοµηχανία της ζυθο-
ποιίας», ανέφερε ο κ. Σφουγγάρης.

Τριετή επιβλεπόµενη 
τήρηση του πρωτοκόλλου

Το σχέδιο προβλέπει ακόµα την δη-
µιουργία ενός καλλιεργητικού πρω-
τοκόλλου το οποίο σε γενικές γραµ-
µές απαιτεί µια ήπια χρήση του χωρα-
φιού, ενώ µέχρι ένα βαθµό πλησιάζει 
στις πρακτικές της βιολογικής καλλι-

έργειας περιλαµβάνοντας και κάποιες 
επιπλέον προσθήκες. «Η τήρηση  του 
πρωτοκόλλου προσθέτει υπεραξία στο 
προϊόν του αγρότη και στο τελικό προ-
ϊόν που κάνει χρήση της πρώτης ύλης, 
αφού θα συνοδεύεται από σήµα και 
πιστοποιητικό «παραγωγής φιλικής 
για την βιοποικιλότητα», πρόσθεσε 
παράλληλα ο διευθυντής Εργαστη-
ρίου ∆ιαχείρισης Οικοσυστηµάτων 
και Βιοποικιλότητας Τµήµα Γεωπο-
νίας Φυτικής Παραγωγής και Αγρο-
τικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας. Αυτό θα γίνεται ωστόσο 
έπειτα από µια τριετή επιβλεπόµενη 
τήρηση του πρωτοκόλλου.

Λειμώνες οι λοφώδεις εκτάσεις στη Θεσσαλία   
Σχέδιο πρωτοκόλλου ήπιας διαχείρισης με πιστοποιητικό «βιοποικιλότητας» προτείνει ο καθηγητής Σφουγγάρης 
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Αποδόσεις
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Εντοπισµένες διαφοροποιήσεις άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας

Ειδική αναφορά στη σηµασία της γεωργίας ακριβείας, έκανε, ωστόσο, ο παραγωγός και γεωπόνος από τα Γιαννιτσά, Τραϊανός Τερζής, ο 
οποίος εφαρµόζει ένα πρόγραµµα του Horizon 2020, για συµβουλευτική πάνω στην άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία, στις 
καλλιέργειες βαµβακιού, καλαµποκιού, λαχανικών και δενδροκοµίας που διαθέτει.
«Μέχρι στιγµής προχωράµε πολύ καλά σε αυτό το διάστηµα. Έχουµε δύο χρόνια που το κάνουµε. Έγινε σωστή χρήση του νερού, σε κάποιες 
περιπτώσεις χρειάστηκε να ρίξουµε περισσότερο για να µη στερηθεί η καλλιέργεια από το νερό. Μας βοήθησε να λύσουµε προβλήµατα µέσα 
στο ίδιο αγροτεµάχιο, µε εντοπισµένες διαφοροποιήσεις είτε από τετράνυχο, είτε κάποιο άλλο θέµα στο χωράφι και να το λύσουµε έγκαιρα. 
Βασικά γίναµε πιο αποτελεσµατικοί και σαν εφαρµογή σου δίνει το δικαίωµα να µπορείς να χειριστείς και αγροτεµάχια πολλών παραγωγών, 
οπότε µπαίνει και σε βάση συνεταιρισµού, εξήγησε ο κ. Τερζής και πρόσθεσε πως «αν θέλουµε να οδηγηθούµε σε ένα πιο οικονοµικό και 
συνάµα πιο ποιοτικό προϊόν, η χρήση της τεχνολογίας στο χωράφι είναι µονόδροµος». Σηµειώνεται εδώ ότι το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» 
(Horizon 2020) είναι το χρηµατοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτοµία που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, µε 
προϋπολογισµό περίπου 80 δισ. ευρώ.

Εγκατάσταση λειµώνων
σε λοφώδεις εκτάσεις 
αντί σιτηρών, βάµβακος
Μια δεύτερη πρόταση, αφορά την 
εναλλακτική αξιοποίηση οριακής 
απόδοσης γεωργικών εκτάσεων. 
Συγκεκριµένα, προτείνεται αντί 
της καλλιέργειας σιτηρών και 
βαµβακιού σε λοφώδεις εκτάσεις, 
να γίνεται εγκατάσταση λειµώνων 
πολλαπλών σκοπών µε την σπορά 
ενός µίγµατος αγρωστωδών και 
ψυχανθών. «Είναι µια πρόταση που 
έχει πολλαπλά οφέλη», υποστήριξε 
ο κ. Σφουγγάρης, εξηγώντας: 
«Από την πλευρά του κτηνοτρόφου 
που διαθέτει και έκταση το όφελος 
είναι ότι παράγει ζωοτροφή, ενώ 
παράλληλα αυτός ο λειµώνας είναι 
ένα λιβάδι που µπορεί να βόσκει τα 
ζώα του σε συγκεκριµένες εποχές. 
Η έκταση αυτή αν την 
καλλιεργούσε, δεν έχει ουσιαστική 
απόδοση. Μια άλλη πλευρά είναι η 
περιβαλλοντική. Αυτό το µείγµα το 
σπέρνεις µια φορά κάθε 6-8 
χρόνια και δεν προκαλείς 
διάβρωση µε το όργωµα. Το άλλο 
πλεονέκτηµα είναι ότι έχει και 
ψυχανθή και αγροστώδη, και ως 
γνωστόν, τα ψυχανθή 
εµπλουτίζουν το έδαφος µε άζωτο. 
Παράλληλα είναι ένας πολύ καλός 
βιότοπος για διάφορα είδη, όχι 
µόνο για το κιρκινέζι»




