
Την κατάλληλη ORA  
γνώρισε τον Stoller      
Επανάσταση στην ελληνική γεωργία 
φέρνει ο Νίκος Κουτσούγερας µε
τα νέα προϊόντα της Stoller. σελ. 50 
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Σύµµαχος των µποφόρ 
το ανερµάτιστο κράτος 
Αφορµή για επαναπροσδιορισµό στο 
σύνολό της, της σχέσης κράτους-πολίτη 
δίνει η τραγωδία στο Μάτι. σελ. 10-11

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 19/7

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

225
182
84,76
2,93

Πλήρη κατάργηση των δικαιωµάτων και καταβολή ενιαίας στρεµ-
µατικής ενίσχυσης σε όποιον καλλιεργεί, όση γη καλλιεργεί, την 
κάθε χρονιά, συστήνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χό-
γκαν. Για να γίνει πράξη η εν λόγω προτροπή, προς τα κράτη - µέ-

λη, έχει φροντίσει να προβλεφθεί στον Κανονισµό της νέας ΚΑΠ 
η σχετική ρύθµιση. Αυτό σηµαίνει ότι τα κράτη θα έχουν στη διά-
θεσή τους συγκεκριµένο µπάτζετ, βάσει του οποίου θα µπορούν 
να προσδιορίζουν το ύψος της στρεµµατικής ενίσχυσης. σελ. 4-5

Τσεκ χωρίς δικαιώματα 
εισηγείται ο Φιλ Χόγκαν  
Φέρνει γενναία απλοποίηση ΚΑΠ με ενίσχυση σ’ όποιον καλλιεργεί  

Θεαµατική βελτίωση των αποδόσεων στα ακτινίδια µετρούν 
οι καλλιεργητές της Πιερίας µε την εφαρµογή των προϊόντων θρέψης 
Stoller, που φέρνει στην Ελλάδα η ORA SERVICES  σελ. 14, 15, 16
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ΕΝΘΕΤΟ

Καινούργια βαριά φροντίδα φορτώνει τους 
αγρότες η υπουργική απόφαση, σύµφωνα 
µε την οποία υποχρεούνται να τηρούν 
Βιβλίο αγρεργατών και µάλιστα ξεχωριστό 
για κάθε ένα αγροτεµάχιο. σελ. 8-9

Βάζει σε µπελάδες 
το Βιβλίο αγρεργατών 

Οι εκτιµήσεις για τη νέα σοδειά στη χώρα 
µας και η ζήτηση του ελαιολάδου διεθνώς, 
αυξάνει τις πιθανότητες για µια ακόµη 
καλή χρονιά από πλευράς τιµών. Μπετόν 
τα 3,20 ευρώ στη Λακωνία. σελ. 22

Καλές οι προβλέψεις 
για τιµές ελαιολάδου   

Προς γαλλικό σύστηµα 
ασφάλισης παραγωγής 
Μετά την µε χίλια βάσανα αποζηµίωση των 
ροδακινοπαραγωγών για τα παλιά του 2017, 
η κυβέρνηση επανεξετάζει τις προτάσεις των 
Μελά - Ιατρίδη (Ν∆) για ειδικά προγράµµατα 
ασφάλισης της παραγωγής. σελ. 27-30
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Όσο κι αν επαναλαµβάνεται και µάλι-
στα σε ευρεία κλίµακα τα τελευ-
ταία χρόνια, η διαδικασία παράδο-
σης της παραγωγής στο ελεύθερο 
εµπόριο µε «ανοιχτές τιµές», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται, είναι 
ένα καινούργιο φαινόµενο.

Οι παλαιότεροι ξέρουν καλά ότι µετά 
την πρώτη εκµηχάνιση της ελλη-
νικής γεωργίας και παρά τις ελλι-
πείς υποδοµές σε αποθηκευτικούς 
χώρους, προϊόντα ξηρού φορτίου, 
όπως είναι τα δηµητριακά, το βαµ-
βάκι, η σταφίδα και ο καπνός, πα-
ρέµειναν για καιρό στις αποθήκες 
των παραγωγών, πριν συµφωνη-
θεί η διάθεσή τους στο εµπόριο. 

Με τον καιρό, η υπόθεση της συγκέ-
ντρωσης των αγροτικών προϊόντων 
πέρασε στους συνεταιρισµούς και 
ειδικότερα όσον αφορά τα δηµητρι-
ακά (σιτάρι-καλαµπόκι) και το βαµ-
βάκι, κεντρικό ρόλο παραλαβής και 
διακίνησης αυτών των προϊόντων 
ανέλαβε η ΚΥ∆ΕΠ. Όταν, στα τέ-
λη της δεκαετίας του ’80, η ΚΥ∆ΕΠ 
άρχισε να φυλλορροεί, η διαδικα-
σία αυτή πέρασε σταδιακά στις Ε-
νώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών.  
∆εν ήταν το ίδιο, καθώς οι Ενώσεις 
δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν 
µόνες τους εξαγωγές και υποχρεώ-
νονταν συχνά  να ενδίδουν στις πι-
έσεις του εµπορίου και να πωλούν 
ακόµη και σε τιµές χαµηλότερες 
αυτών που είχαν υποσχεθεί στους 
παραγωγούς, γράφοντας ζηµιές.

Η «µπάλα» χάθηκε ολοκληρωτικά, ό-
ταν, µε τον καιρό, έφυγαν από το 
«παιχνίδι» και οι Ενώσεις. Έκτοτε, 
οι παραγωγοί, µη έχοντας προνο-
ήσει για αποθηκευτικούς χώρους 
αλλά και µη διαθέτοντας οικονο-
µικές αντοχές για διαφορετική δι-
αχείριση της κατάστασης, σπεύ-
δουν, ως πρόβατα επί σφαγή, να 
παραδώσουν ανοιχτά το προϊόν 
τους στο ιδιωτικό εµπόριο. Έτσι 
όµως, η διαπραγµατευτική θέση 
των παραγωγών καθίσταται πα-
ντελώς αδύναµη, ενώ η δυνατότη-
τα «χειραγώγησης» των τιµών από 
τον στενό κύκλο του εµπορίου ενι-
σχύεται. Agrenda

EDITORIAL
Ανοιχτές 
τιμές ίσον 
κλειστά μάτια   

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,16765

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,52500

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,16018

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88868

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
129,71450 

•  Μικρά έργα µεταποίησης και νέοι 
επιχειρηµατίες τώρα στα Leader σελ. 19
• Ζορίζει η φορολογική ενηµερότητα για 
αιτήσεις Σχεδίων Βελτίωσης σελ. 34

• Κατάργηση δικαιωµάτων ενίσχυσης στις 
λύσεις απλοποίησης της νέας ΚΑΠ σελ. 4
• Νέο µπέρδεµα το Βιβλίο αγρεργατών, 
που θέλει ΑΤΑΚ για κάθε χωράφι σελ. 8

• Η άνοδος στο µαλακό σιτάρι περιµένουν να 
«γράψει» και στο σκληρό σελ. 35
• Κρατά σταθερά τα 3,20 ευρώ το κιλό το 
ελαιόλαδο στη Λακωνία σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μεγάλη άνοδο στα µαλακά στάρια στο Σικάγο, πιο δυναµική στη 
Γαλλία µε τις τιµές για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ’18 στα 200 
ευρώ ο τόνος µετά από 11 σχεδόν χρόνια. Στα 90 σεντς ανά 
λίµπρα επί αυτοκινήτου ο τελευταίος διαγωνισµός για ελληνικό 
βαµβάκι στην Αίγυπτο. Υποµονή ως τον Σεπτέµβριο αποφάσισαν 
να κάνουν οι ελαιοπαραγωγοί για να πουλήσουν, µε τις τιµές να 
έχουν σήµερα σταθεροποιηθεί  στα 2,90 µε 3,20 ευρώ το κιλό.

Κόκκινη ψώρα 
στα εσπεριδοειδή
Ο περιορισµός των προσβολών από τα 
κοκκοειδή (ψώρες), πρέπει να βασίζεται 
περισσότερο σε καλλιεργητικά µέτρα και 
λιγότερο σε εφαρµογές 
φυτοπροστατευτικών. Μάλιστα, οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων τονίζουν 
στους καλλιεργητές εσπεριδοειδών ότι 
το κατάλληλο κλάδεµα για τον καλύτερο 
αερισµό της κόµης µειώνει τους εχθρούς.

Καταπολέµηση 
Η πτήση των αρσενικών της δεύτερης 
γενιάς βρίσκεται στην κορύφωσή της 
και η καταπολέµησή της είναι 
στρατηγικής σηµασίας για την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση του 
εχθρού, καθώς οι επόµενες γενιές είναι 
αλληλοεπικαλυπτόµενες και συνεπώς 
είναι δύσκολο να στοχευθούν.
Μόνο σε εκείνους τους οπωρώνες που 
παρατηρήθηκαν κατά τη συγκοµιδή, την 
περσινή περίοδο, πάνω από 4-10 άτοµα 
της κόκκινης ψώρας ανά καρπό, µε το 
µικρότερο όριο για τα µανταρίνια και το 
µεγαλύτερο για τα πορτοκάλια και αν 
η προσβολή ήταν οµοιόµορφη (δηλαδή 
αφορούσε τα περισσότερα δέντρα), 
να γίνει επέµβαση µε ένα από τα 
κατάλληλα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 28-07-2018
Στα δυτικά αίθριος καιρός µε 
τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά 
κατά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες µε 
σποραδικούς όµβρους κυρίως στα 
βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα 
νεφώσεις, παροδικά αυξηµένες στα 
ηπειρωτικά, την Κρήτη και το 
Αιγαίο. Τοπικά περιορισµένη 
ορατότητα στα δυτικά. Άνεµοι 
µεταβλητοί ασθενείς και 
θερµοκρασία σε άνοδο.

Κυριακή 29-07-2018
Στα βόρεια κατά τις µεσηµβρινές 
και απογευµατινές ώρες θα 
εµφανιστούν κυρίως στα ηπειρωτικά, 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε 
τοπικούς όµβρους και σποραδικές 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. 
Οι άνεµοι θα πνέουν βόρειοι 
βορειοδυτικοί ασθενείς και τοπικά 
στα πελάγη ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 30-07 
& Τρίτη 31-07-2018
Στα κεντρικά, τα βόρεια και κατά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε 
τοπικούς όµβρους και σποραδικές 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
αίθριος καιρός. Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 
ασθενείς και τοπικά στο Αιγαίο 
µέτριοι προς ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 01-08 έως
Παρασκευή 03-08-2018
Αίθριος καιρός, µε την πιθανότητα 
να εµφανιστούν πρόσκαιρες 
νεφώσεις στα κεντρικά, τα βόρεια 
και τα ηπειρωτικά, παροδικά 
αυξηµένες. Οι ανεµοι θα πνέουν 
βορειοδυτικοί µέτριοι και τοπικά 
στο Αιγαίο ισχυροί. Η θερµοκρασία 
δεν θα παρουσιάσει µεταβολή.

Αίθριος καιρός µε 
παροδικές νεφώσεις 
και πιθανότητα 
σποραδικών 
καταιγίδων κυρίως 
στα βόρεια. 
Άνεµοι µεταβλητοί 
3-5 µποφόρ. 
Θερµοκρασία 
σε άνοδο.
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Πιο απλό για τις εθνικές κυβερ-
νήσεις από την κατάργηση των 
δικαιωµάτων και την χορήγηση 
µίας ενιαίας ενίσχυσης ανά εκτά-
ριο, δεν γίνεται. Κι αυτό ειδικά ό-
ταν το λέει ο αρµόδιος για τη γε-
ωργία κοινοτικός επίτροπος Φιλ 
Χόγκαν κάτι σηµαίνει για τους 
κατόχους των ιστορικών δικαι-
ωµάτων αλλά και για τις εθνι-
κές κυβερνήσεις, όπως της Ελ-
λάδας που φλερτάρουν µε την 
ιδέα. Στην µακροσκελή οµιλία 
του στο πλαίσιο του πρόσφατου 
συµβουλίου υπουργών Γεωργί-
ας στις Βρυξέλλες στις 17 Ιουλί-
ου, ο Επίτροπος, έφερε τέσσερα 
παραδείγµατα (πρασίνισµα, µέ-
τρα οικολογικής εστίασης, νέοι 

αγρότες) επιλογών απλοποίη-
σης της ΚΑΠ, ένα εξ αυτών τα 
δικαιώµατα, που θα έχουν στην 
φαρέτρα τους οι εθνικές κυβερ-
νήσεις για τη διαχείριση των ά-
µεσων ενισχύσεων 

Αναφορικά µε τα δικαιώµα-
τα, είπε, «για τα κράτη µέλη που 
χρησιµοποιούν σήµερα τα δικαι-
ώµατα, η πρόταση της Επιτρο-
πής προσφέρει τη δυνατότητα 
αποµάκρυνσης από το σύστη-
µα αυτό και απλούστευση των 
άµεσων πληρωµών. Σήµερα, ό-
σοι από εσάς χρησιµοποιείτε τα 
δικαιώµατα πρέπει να διαχειρί-
ζεστε ένα περίπλοκο και γραφει-
οκρατικό σύστηµα για την ανα-
γνώριση και την εγγραφή τους».

Αυτό το σύστηµα, όπως εξή-
γησε, απαιτεί ατοµική αναγνώ-
ριση των δικαιωµάτων και η δια-
θεσιµότητα δεδοµένων σχετικά 
µε τον κάτοχο, ετήσιες τιµές, η-
µεροµηνία εγκατάστασης, ηµε-
ροµηνία τελευταίας ενεργοποί-
ησης, προέλευση (π.χ. αποθεµα-
τικό, µίσθωση) κ.λπ, την άµεση 
διαβούλευση όλων των δεδοµέ-
νων τουλάχιστον για τα προηγού-
µενα 4 χρόνια, τα crosschecks 
µε τις εφαρµογές βοήθειας και 
το LPIS και πλήθος άλλων ενερ-
γειών στο πλαίσιο του ΟΣ∆Ε.

Όλες οι διοικητικές ενέργει-
ες, σύµφωνα µε τον Επίτροπο 
Γεωργίας, καθίστανται περιτ-
τές σε ένα σύστηµα χωρίς δι-

καιώµατα πληρωµής. «Έτσι, κα-
τά την αξιολόγηση των πλεονε-
κτηµάτων και των µειονεκτηµά-
των της παύσης των δικαιωµά-
των, θα πρέπει να έχετε υπόψη 
σας αυτή την πιθανή πηγή α-
πλοποίησης για τη διαχείριση 
των άµεσων πληρωµών και να 
διευκολύνετε τη γραφειοκρατία 
των αγροτών. Θα είναι η επιλο-
γή σας», είπε.

Καταργήστε τα δικαιώματα, 
είναι καλύτερα, λέει ο Χόγκαν   
Προτείνεται η άμεση ενίσχυση να πηγαίνει σ’ αυτόν που καλλιεργεί 

Εθνική επιλογή
Η αξιολόγηση των 

πλεονεκτηµάτων και 
των µειονεκτηµάτων της 
παύσης των δικαιωµάτων, 

θα είναι υπόθεση των 
κρατών-µελών

Άρθρα 18, 19
Σύµφωνα µε τη νοµοθετική 
πρόταση για τη νέα ΚΑΠ 
αναφορικά µε την εισοδηµατική 
στήριξη προβλέπεται: 
 Ποσό στήριξης ανά εκτάριο: 

Η ενίσχυση καταβάλλεται ως 
ενιαίο ποσό ανά εκτάριο εκτός 
αν τα κράτη-µέλη αποφασίσουν 
να χορηγήσουν τη βασική 
εισοδηµατική στήριξη βάσει των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 19.
 ∆ικαιώµατα ενίσχυσης: Όταν 

τα κράτη-µέλη που έχουν 
εφαρµόσει το καθεστώς 
βασικών ενισχύσεων, 
αποφασίζουν να µην 
χορηγήσουν βασική 
εισοδηµατική στήριξη βάσει 
δικαιωµάτων ενίσχυσης που 
χορηγούνται βάσει του εν 
λόγω κανονισµού λήγουν 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2020.

«Όσοι από εσάς 
χρησιµοποιείτε τα 
δικαιώµατα πρέπει 
να διαχειρίζεστε 
ένα περίπλοκο και 
γραφειοκρατικό σύστηµα» 
ανέφερε ο Φιλ Χόγκαν.

Σε µείωση των κριτηρίων επιλεξιµότη-
τας τόσο για τις άµεσες ενισχύσεις (συ-
µπληρωµατική στήριξη εισοδήµατος) 
όσο και για την αγροτική ανάπτυξη (ε-
γκατάσταση) των νέων αγροτών, οδη-
γούν σύµφωνα µε τον Επίτροπο Χό-
γκαν οι νέες προτάσεις για την ΚΑΠ. 
Κατά τον ίδιο, µόνο 4 από τις 10 απαι-
τήσεις διατηρούνται στη συµπληρωµα-
τική στήριξη εισοδήµατος για νέους α-
γρότες και 5 από τις 15 για την εγκατά-
σταση νέων γεωργών. Το βασικό στοι-
χείο είναι ότι η Επιτροπή και τα κρά-
τη µέλη, συµπληρώνοντας ο ένας τον 
άλλο, θα µπορούν να προχωρούν σε 
περαιτέρω απλουστευµένο πλαίσιο.

Για παράδειγµα, αν η ανάλυση και 
οι εκτιµήσεις αναγκών ενός κράτους-

µέλους δείχνουν ότι η υποχρεωτική 
άµεση εισοδηµατική στήριξη για τους 
νέους αγρότες δεν είναι κατάλληλη, 
θα υπάρχει η δυνατότητα να διατε-
θεί ο υποχρεωτικός ελάχιστος προϋ-
πολογισµός για την ηλιακή ανανέω-
ση στην ενίσχυση εγκατάστασης στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης (πυ-
λώνας II). Επιπλέον, ο µέγιστος αριθ-

µός εκταρίων (πυλώνας I) ή το µέγιστο 
µέγεθος της εκµετάλλευσης (πυλώνας 
II) ενδέχεται να µην χρειάζεται πλέον. 
Αυτό θα ήταν µια απλούστευση για τις 
διοικήσεις λέει ο Χόγκαν, δεδοµένου 
ότι θα έχουν λιγότερες προϋποθέσεις 
για να ελέγξουν τις αιτήσεις και οι α-
γρότες θα έχουν λιγότερα εµπόδια στην 
πρόσβαση για στήριξη. 

 Από την άλλη πλευρά, θα είναι πο-
λύ απλούστερη για τους αγρότες, των 
οποίων η µόνη µέριµνα θα είναι να 
προετοιµάσουν το επιχειρηµατικό τους 
σχέδιο κατά τρόπο που να εγγυάται 
τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της 
εκµετάλλευσής τους, σε αντίθεση µε 
τη συµµόρφωση σε κριτήρια που δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Συνεργασία
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη, 

συµπληρώνοντας ο ένας 
τον άλλο, θα µπορούν να 
προχωρούν σε περαιτέρω 
απλουστευµένο πλαίσιο

Μειωμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους νέους αγρότες

TA KΥΡΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΚΑΠ

σε ενεργειακά 
φυτά

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

 περιφερειοποίησης
των ενισχύσεων

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ75% 
της µέσης 
µοναδιαίας 
αξίας όλα 
τα δικαιώµατα

 Στο

για καταβολή τσεκ

ΝΕΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΚΑΝΟΝΕΣ 
µέσω χρηµατοδοτικών 

εργαλείων

ΑΓΟΡΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 χωρίς ετήσεις
αιτήσεις σε

µικροκαλλιεργητές

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΟΣΟ

 η αγορά γης
µόνο για

νέους αγρότες

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ
Φθίνουσες
περικοπές

60.000 - 100.000
ΕΥΡΩ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χωρίς όφελος
Η υποχρέωση µιας ακόµη 

νέας καλλιέργειας για 
να καλυφθεί ο τριπλός 
στόχος περιπλέκει τη 

διαχείριση των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων

Αφαίρεση κανόνα 
τριών καλλιεργειών, 
ενιαίο πλαίσιο Nέων
Με τρία παραδείγµατα επιχειρεί ο Ε-
πίτροπος Χόγκαν να πείσει για το α-
πλουστευµένο πλαίσιο των νοµοθε-
τικών κειµένων της επικείµενης Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής, και να κα-
τευνάσει τις ανησυχίες κρατών-µε-
λών, µεταξύ των οποίων και η Ελ-
λάδα, που µιλούν για ένα πολυδαί-
δαλο µοντέλο παράδοσης.

Σταχυολογώντας σηµεία από την 
οµιλία του κατά το πρόσφατο συµ-
βούλιο υπουργών Γεωργίας, ο κ. Χο-
γκάν ανέφερε:

Παράδειγµα 1: Κατάργηση του 
κανόνα των 3 καλλιεργειών, µε µία 
απλή υποχρέωση αµειψισποράς (πρα-
σίνισµα). Σήµερα ο ισχύων κανό-
νας των τριών καλλιεργειών - ιδί-
ως ο ελάχιστος αριθµός καλλιεργει-
ών και το µέγιστο µερίδιο των δύο 
βασικών καλλιεργειών - υποχρεώ-
νει τους αγρότες σε µια νέα καλλι-
έργεια, η οποία θα πρέπει επίσης 
να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 
5% της αρόσιµης γης. Αυτή η υπο-
χρέωση µιας νέας καλλιέργειας πε-
ριπλέκει τη διαχείριση των καλλιερ-
γειών αυτών των ήδη φιλικών προς 
το περιβάλλον γεωργικών εκµεταλ-

λεύσεων χωρίς να αποφέρει κανέ-
να προφανές πρόσθετο όφελος για 
το περιβάλλον.

Παράδειγµα 2: Για τις περιοχές 
οικολογικής εστίασης (ΕFΑ). ∆εν θα 
υπάρχουν πλέον οι µέγιστες διαστά-
σεις που καθορίζονται σε επίπεδο 
ΕΕ για την αναγνώριση των µη πα-
ραγωγικών χαρακτηριστικών ή πε-
ριοχών. Οι τυχόν κανόνες που α-
παιτούνται για να διασφαλιστεί ό-
τι τα εν λόγω µη παραγωγικά χαρα-
κτηριστικά ή οι περιοχές είναι κατά 
κύριο λόγο γεωργικές θα καθορι-
στούν από τα κράτη µέλη λαµβάνο-
ντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες. 
Σήµερα, µέρος των χαρακτηριστι-
κών ή των περιοχών που υπερβαί-
νουν τις µέγιστες διαστάσεις δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ως ΕFA για να 
εξασφαλιστεί ότι η εν λόγω περιο-
χή είναι κατά κύριο λόγο γεωργι-
κή. Για παράδειγµα, µόνο τα πρώ-
τα 10 µέτρα πλάτος των φραχτών 
ή το πρώτο πλάτος 20 µέτρων των 
περιθωρίων πεδίου µπορεί να χα-
ρακτηριστεί ως EFA.

Παράδειγµα 3: Ενιαίος ορισµό 
για τους «Νέους Αγρότες» βάσει της 
δηµογραφικής κατάστασης των κά-
θε περιοχής και των ειδικών ανα-
γκών των νέων γεωργών που ζουν 
εκεί (πυλώνας I και II). Αυτό θα απο-
φύγει διαφορετικές ερµηνείες της ί-
διας έννοιας µεταξύ των πυλώνων 
και θα φέρει απλοποίηση τόσο στις 
διοικήσεις όσο και στους γεωργούς 
οι οποίοι θα αναφερθούν σε µια ε-
νιαία νοµική απαίτηση. 

Οι απαντήσεις του Χόγκαν, 
πάντα έχουν διπλωµατική χροιά.

Μία δέσµη κανόνων
για οικοσυστήµατα
Οι υψηλότερες φιλοδοξίες (µέσω των 
ενισχυµένων προϋποθέσεων που καλύπτουν το 
100% των άµεσων πληρωµών, των 
οικοσυστηµάτων του πρώτου πυλώνα και το 30% 
των ελάχιστων δαπανών για µέτρα του δεύτερου 
πυλώνα για το περιβάλλον και το κλίµα) 
συµπληρώνουν την απλούστευση των 
υποχρεωτικών κανόνων και συστηµάτων για τους 
δικαιούχους της ΚΑΠ. Για παράδειγµα:
 ∆ύο δέσµες κανόνων και δύο συστήµατα 

ελέγχου (πολλαπλή συµµόρφωση + πρασίνισµα) 
θα αντικατασταθούν από µία (νέα συνθήκη).

 Τα κράτη-µέλη, θα καθορίζουν τις 
λεπτοµέρειες αυτών των κανόνων και θα έχουν 
την ευελιξία να τις προσαρµόσουν καλύτερα στις 
εδαφολογικές τους ανάγκες.



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μια ευχάριστη είδηση, κατακαλόκαιρο, φέρνει εγκύκλι-
ος του ΕΦΚΑ, που δροµολογεί σε εκατοντάδες αγρότες 
την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλι-
στικών εισφορών, τις οποίες πλήρωσαν ενώ δεν υπήρ-
χε στην πραγµατικότητα λόγος να πληρωθούν, αν µη τι 
άλλο στο ύψος στο οποίο καταβλήθηκαν.

Μεγάλη είναι η µερίδα αγροτών που έχουν οφειλό-
µενα προς επιστροφή από το 2016 και πίσω, καθώς υ-
ποχρεώθηκαν να καταβάλλουν εισφορές µε βάση τα ει-
σοδήµατα του 2015, τα οποία αφενός δεν αντικατόπτρι-
ζαν την πραγµατική εικόνα και αφετέρου σε κάποιες πε-
ριπτώσεις έφτασαν να είναι υψηλότερα ακόµα και κατά 
20%. Με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ τονίζεται ότι οι αχρεω-
στήτως αυτές καταβληθείσες εισφορές που δεν έπρεπε 
να καταβληθούν και, εποµένως πρέπει να επιστραφούν 
σε εκείνους τους οποίους τις κατέβαλλαν, θα συµψηφί-
ζονται µε τις καθυστερούµενες οφειλές ή µε τις µελλο-
ντικές δόσεις ρυθµίσεων οφειλών.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ προβλέπει τα εξής:
1. Συµψηφισµός και επιστροφή των αχρεωστήτως κα-

ταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ
Ι. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ, 

συµψηφίζονται µε τις πάσης φύσεως καθυστερούµενες ο-
φειλές, ρυθµισµένες ή µη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ 
και τους τρίτους φορείς.

Ως αχρεώστητες καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα 
χρηµατικά ποσά των εισφορών που καταβάλλονται στον 
ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάση της κεί-
µενης νοµοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής 
τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθει-
σών εισφορών αποτελούν η καταβολή εισφορών υψηλό-
τερων των απαιτητών ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν), η 
υπερβάλλουσα καταβολή εισφορών πάνω από το οφειλό-
µενο ποσό, η µεταβολή χρόνου ασφάλισης, η υπερείσπρα-
ξη από το µέτρο της κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων, η επι-
στροφή εισφορών λόγω διπλής ασφάλισης για υγειονοµι-
κή περίθαλψη σε φορέα πριν την έναρξη του ΕΦΚΑ κ.λπ..

∆ε θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστι-
κές εισφορές χρηµατικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε πε-
ριπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου, λόγω δόλιας 
ή εικονικής ασφάλισης. Εφόσον µετά τη διενέργεια ελέγ-
χου (∆ηλωθέντων-Καταβληθέντων και Ουσιαστικού) και 
την πραγµατοποίηση συµψηφισµού προκύψει πιστωτι-
κό υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους.

Κατ’ εξαίρεση, το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται εντό-
κως. µόνο έπειτα από αµετάκλητη απόφαση του αρµόδιου 
δικαστηρίου, από τα διαλαµβανόµενα της οποίας θα προ-
κύπτει ρητά η έντοκη επιστροφή, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων πε-
ρί δικών του ∆ηµοσίου (κ.δ της 26.6/10.07.1944, Φ.Ε.Κ 
139, τ.Α ‘), όπως ισχύουν.

ΙΙ. Ο συµψηφισµός ή η επιστροφή των αχρεωστήτως κα-
ταβληθεισών εισφορών, αφορούν χρηµατικά ποσά που 
έχουν καταβληθεί αχρεώστητα υπέρ της κύριας ασφάλι-
σης και λοιπών κλάδων-παροχών του ΕΦΚΑ, καθώς και 
χρηµατικά ποσά που συνεισπράττονται από τον ΕΦΚ., υ-

πέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Ε.Ο.Π.Π.Υ., Ο.Α.Ε.∆. καθώς και οποιου-
δήποτε άλλου φορέα.

2. Πεδίο εφαρµογής
Α) Σε περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή αχρεω-

στήτως καταβληθεισών εισφορών σύµφωνα µε τα ανω-
τέρω και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί 
µετά την 01/01/2017.

Β) Σε εκκρεµείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβλη-
θεισών εισφορών που έχουν υποβληθεί µέχρι 31/12/2016, 
εξαιρουµένου του ∆ηµοσίου και βρίσκονται σε οποιοδή-
ποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

Στη σειρά προς πληρωµή επιλαχόντες Νέοι Αγρότες, 
παλιά αγροπεριβαλλοντικά και Νιτρικά του 2017 

Μπόλικη, εν τω µεταξύ, δουλειά προέκυψε το τελευ-
ταίο διάστηµα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τη διαδικασία πληρω-
µής των επιλαχόντων Νέων Αγροτών. Πρώτα οι Περιφέ-
ρειες καλούνται να φτιάξουν τους φακέλους µε τους δι-

καιούχους του προγράµµατος, µετά και την έκδοση των 
τροποποιηµένων καταλόγων, που θα αποσταλούν στον 
Οργανισµό Πληρωµών, ο οποίος εν συνεχεία µετά το δι-
ασταυρωτικό έλεγχο θα προχωρήσει σε πληρωµή εντός 
πέντε ηµερών. Τονίζεται αρµοδίως ότι δεν θα γίνει µαζική 
πληρωµή, αλλά κάθε έτοιµη περιφέρεια θα πληρώνεται.

Εκτός από την προκαταβολή για τα Νιτρικά του 2017 
που τοποθετείται µέσα στον Νοέµβριο, τους επόµενους 
µήνες και µέχρι το τέλος του έτους δροµολογεί ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ την πίστωση των εκκρεµοτήτων που αφορούν πα-
λιά αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα, µετά την έγκρι-
ση κονδυλίου 60 εκατ. ευρώ. Σε τακτά χρονικά διαστή-
µατα, µε τις πληρωµές, που θα ανακοινώνει ο Οργανι-
σµός αναµένεται να κλείσουν οι παλιές οφειλές σχετικά 
µε απονιτροποίηση, αυτόχθονες φυλές, διατήρηση του 
αµπελώνα Θήρας, αµειψισπορά, ολοκληρωµένη διαχεί-
ριση καπνού, ολοκληρωµένη διαχείριση τεύτλων, αγρα-
νάπαυση κ.α., που κρατούν από το 2013.

Ενστάσεις 
Βιολογικής 

Από τις 24 
Αυγούστου και 
για 5 εργάσιµες 

ηµέρες, µέχρι τις 
30 του µήνα, οι 
ενστάσεις των 

παραγωγών για 
την εξόφληση της 
Βιολογικής 2017

Εισφορές 
ΕΛΓΑ

∆εύτερη 
παράταση, έως 31 

Αυγούστου, για 
την εµπρόθεσµη 

καταβολή 
ασφαλιστικής 

εισφοράς 2017 
στον ΕΛΓΑ

Αποθέµατα 
οίνου

Ψηφιακά από 1η 
Αυγούστου ως 
10 Σεπτεµβρίου 

οι δηλώσεις 
αποθεµάτων οίνου 
και γλεύκους από 

παραγωγούς, 
µεταποιητές και 

εµπόρους

Κοµφούζιο 
Μέχρι τις 10 
Αυγούστου η 

υποβολή αιτήσεων 
για την ενίσχυση 

που αφορά τη 
χρήση φεροµονών 

σε συνδυασµό 
µε τη µείωση 
ψεκασµών

Με τη δήλωση ΟΣΔΕ η απόδειξη κατοχής αγροτικής γης 
για τη χορήγηση βεβαίωσης Μητρώου Αγροτών 
Από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Φορολογικού Έτους 2017, για τη 
χορήγηση βεβαιώσεων ΜΑΑΕ, θα λαµβάνεται υπόψη η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣ∆Ε) έτους 
2017 σε συσχέτιση µε τα οικονοµικά στοιχεία του Φορολογικού Έτους 2017 και συµπληρωµατικά, 
εφόσον από τον σκοπό χορήγησης της βεβαίωσης κρίνεται αναγκαίο, η δήλωση ΟΣ∆Ε 2018, προς 
απόδειξη ότι συνεχίζεται η κατοχή της αγροτικής εκµετάλλευσης.
Αυτό ορίζει σχετική εγκύκλιος του γενικού γραµµατέα Νίκου Αντώνογλου για την απόδειξη της κατοχής 
αγροτικής εκµετάλλευσης και τον υπολογισµό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην αγροτική 
εκµετάλλευση καθώς θα πρέπει να προσκοµίζεται αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύµφωνα 
µε τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους µε τη ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος.
Επιπλέον, σε εξαιρετικές περιπτώσεις (περιπτώσεις φορολογικών εκκρεµοτήτων, µεταβιβάσεων, και 
άλλων αιτιών) και εφόσον δεν έχει κατατεθεί Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣ∆Ε) έτους 2017, για 
τη χορήγηση βεβαιώσεων, δύναται να λαµβάνεται υπόψη, η δήλωση ΟΣ∆Ε 2018 σε συσχέτιση µε τα 
οικονοµικά στοιχεία του Φορολογικού Έτους 2017.
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Ώρα επιστροφών για τις αχρεωστήτως 
καταβληθείσες εισφορές από αγρότες  
Από Αύγουστο στο ταμείο οι επιλαχόντες Νέοι, για Νοέμβριο προκαταβολή Απονιτροποίησης του 2017

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

60

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

30ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2017

ΕΩΣ 

ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Νέο µπελά φέρνει το ΑΤΑΚ στους α-
γρότες, αυτή τη φορά για όσους απα-
σχολούν αγρεργάτες, καθώς απόφαση 
της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιό-
γλου υποχρεώνει στην τήρηση «Βιβλί-
ου Ηµερησίων ∆ελτίων Απασχολούµε-
νου προσωπικού σε αγροτικές εργα-
σίες και αλιεία» (Βιβλίο) κάθε εργοδό-
τη, που απασχολεί εργάτες µε σχέση 
ή σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή/
και µετακλητούς πολίτες τρίτων χω-
ρών, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργα-
σίας, σε αγροτικές εργασίες.

Μια εφαρµοστική απόφαση, που α-
παιτεί από τον εργοδότης που απασχο-
λεί διαφορετικό προσωπικό, σε περισ-
σότερους του ενός τόπους παροχής α-
γροτικών εργασιών, να τηρεί Βιβλίο για 
κάθε τόπο ξεχωριστά. Αυτό σηµαίνει 
ότι σε κάθε Βιβλίο πρέπει να αναγρά-
φεται ο ακριβής τόπος παροχής εργα-
σίας, µε στοιχεία ταυτοποίησης του α-
γροτεµαχίου όπου παρέχεται η εργα-
σία (όπως Αριθµός Ταυτότητος Ακινή-
του (ΑΤΑΚ), αριθµός συµβολαίου υπε-
νοικίασης του κλήρου κ.α.).

Την ίδια ώρα, σε περίπτωση που ο 
υπόχρεος εργοδότης απασχολεί το ί-
διο προσωπικό σε περισσότερους του 
ενός τόπους εργασίας/ αλιευτικά σκά-
φη την ίδια ηµέρα, το απασχολούµενο 
προσωπικό αναγράφεται µε τα πλήρη 
στοιχεία στο Βιβλίο του πρώτου τόπου 
εργασίας/ αλιευτικού σκάφους, στα Βι-
βλία δε των επόµενων εργασιών ανα-
φέρονται τα ονοµατεπώνυµα των απα-
σχολούµενων µε την ένδειξη ότι απα-
σχολήθηκαν και σε άλλες εργασίες.

Σηµειώνεται ότι σε κάθε υπόχρεο, που 
δε θεωρεί, δεν τηρεί ή δεν επιδεικνύει 
για οποιονδήποτε λόγο στα αρµόδια 
όργανα ελέγχου το «Βιβλίο» φτάνουν 
από 300 ευρώ µέχρι και 500 ευρώ.

Στην απόφαση (ΦΕΚ 2981/ 
Β’/2018) αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1
 1. Κάθε εργοδότης, που απασχολεί: 

α) αλιεργάτες µε σχέση ή σύµβαση ε-
ξαρτηµένης εργασίας, συµπεριλαµβα-
νοµένων των αλιεργατών πολιτών τρί-
των χωρών του ν. 4251/2014 (Α’ 80), 
που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύµφωνα 
µε την παρ. 5 του άρθρου 40 του νόµου 

4387/2016 (Α’ 85) β) µετακλητούς πολί-
τες τρίτων χωρών, οι οποίοι προσκαλού-
νται, σύµφωνα µε το νόµο  4251/2014 
(Α’ 80), µε σκοπό την απασχόλησή τους, 
µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, σε 
αγροτικές εργασίες και οι οποίοι υπάγο-
νται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, υποχρε-
ούται να τηρεί «Βιβλίο Ηµερησίων ∆ελ-
τίων Απασχολούµενου προσωπικού σε 
αγροτικές εργασίες και αλιεία» (Βιβλίο).

[...] 3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο 
εργοδότης απασχολεί διαφορετικό προ-
σωπικό, σε περισσότερους του ενός τό-
πους παροχής αγροτικών εργασιών, υ-
ποχρεούται στην τήρηση του Βιβλίου για 
κάθε τόπο ξεχωριστά. Σε κάθε Βιβλίο θα 
πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τό-
πος παροχής εργασίας, µε στοιχεία ταυ-
τοποίησης του αγροτεµαχίου όπου πα-
ρέχεται η εργασία (όπως Αριθµός Ταυ-

τότητος Ακινήτου (ΑΤΑΚ), αριθµός συµ-
βολαίου υπενοικίασης του κλήρου κ.α.).

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος ερ-
γοδότης απασχολεί το ίδιο προσωπικό 
σε περισσότερους του ενός τόπους ερ-
γασίας/ αλιευτικά σκάφη την ίδια ηµέ-
ρα, το απασχολούµενο προσωπικό ανα-
γράφεται µε τα πλήρη στοιχεία στο Βι-
βλίο του πρώτου τόπου εργασίας/ αλι-
ευτικού σκάφους, στα Βιβλία δε των ε-
πόµενων εργασιών αναφέρονται τα ο-
νοµατεπώνυµα των απασχολούµενων 
µε την ένδειξη ότι απασχολήθηκαν και 
στις εργασίες του µε Αριθµ. Πρωτ. Θεώ-
ρησης Βιβλίου.../ υπηρεσία ΕΦΚΑ.

4. Η εφαρµογή της παρούσης σε ό,τι 
αφορά την ευθύνη του εργοδότη για την 
προµήθεια, θεώρηση, τήρηση και επί-
δειξη του «Βιβλίου Ηµερησίων ∆ελτίων 
Απασχολούµενου προσωπικού σε αγρο-

τικές εργασίες και αλιεία», ανατίθεται στα 
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Λιµε-
νικού Σώµατος, των οικείων Αστυνοµι-
κών Αρχών, κατά λόγο αρµοδιότητας.

Άρθρο 2 Κυρώσεις
[...] 4. Οι καταχωρίσεις στο «Βιβλίο 

Ηµερήσιων ∆ελτίων Απασχολούµενου 
Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και 
αλιεία» γίνονται χειρόγραφα, χωρίς κε-
νά διαστήµατα, παραποµπές ή ξέσµα-
τα. Λανθασµένη εγγραφή διαγράφε-
ται χωρίς να χρησιµοποιείται χηµικό δι-
ορθωτικό ή άλλο υλικό διαγραφής. [...] 
Σε όσους εργοδότες δεν τηρούν όσα ο-
ρίζονται στην παρούσα παράγραφο, ε-
πιβάλλεται πρόστιµο ύψους πεντακοσί-
ων (500) ευρώ.

Με το ποσό των 82,05 ευρώ 
ανά µήνα θα µπορούν οι 
ασφαλισµένοι στον τέως ΟΓΑ 
να αναγνωρίσουν χρόνο 
πρόσθετης ασφάλισης στον 
κλάδο κύριας σύνταξης. Όπως 
αναφέρει εγκύκλιος ΕΦΚΑ, η 
αναγνώριση του οφειλόµενου 
χρόνου του Κλάδου Πρόσθετης 
Ασφάλισης, γίνεται µε την 
καταβολή από τον αγρότη του 
20% επί του 70% του 
προβλεπόµενου κατώτατου 
βασικού µισθού άγαµου 
µισθωτού άνω των 25 ετών 
που ισχύει κατά την υποβολή 
της αίτησης άπαξ πριν από τη 
συνταξιοδότησή του. Τα νέα 
αυτά ποσά υπολογισµού έχουν 
εφαρµογή από την ψήφιση 
του Ν. 4488/2017, ήτοι από 
13/9/2017. Επισηµαίνεται ότι 
το ποσό των 82,05 ευρώ ανά 
µήνα είναι το 20% επί του 
70% του προβλεπόµενου 
κατώτατου βασικού µισθού 
άγαµου µισθωτού άνω των 25 
ετών (586,08 Χ 70%Χ20%).
Όπως αναφέρει η εγκύκλιος 
του ΕΦΚΑ η εξόφληση του 
συνολικού ποσού της εξαγοράς 
χρόνου πρόσθετης ασφάλισης 
γίνεται µε τους εξής τρόπους:
Α) Εφάπαξ, µε καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών του 
αναγνωριζόµενου χρόνου 
εντός τριµήνου από την 
κοινοποίηση της απόφασης 
αναγνώρισης µε έκπτωση 2%.
Β) Σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, 
τόσες όσες και οι µήνες που 
αναγνωρίζονται. Οι µηνιαίες 
δόσεις καταβάλλονται σε 
µηνιαία βάση, µε καταληκτική 
ηµεροµηνία καταβολής την 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα 
του επόµενου µήνα. 

ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ

Εξαγορά ετών  
ασφάλισης με 
82 ευρώ/μήνα

Καινούργιος μπελάς 
το Βιβλίο αγρεργατών 
Επέχει θέση πίνακα ωρών εργασίας προσωπικού, τηρείται στο χώρο 
εργασίας και φέρνει 500 ευρω πρόστιμο σε όποιον δεν το διαθέτει

Σε κάθε Βιβλίο πρέπει να 
αναγράφεται ο ακριβής 

τόπος παροχής εργασίας, µε 
στοιχεία ταυτοποίησης του 

αγροτεµαχίου όπου παρέχεται 
η εργασία (όπως Αριθµός 

Ταυτότητος Ακινήτου 
(ΑΤΑΚ), αριθµός συµβολαίου 

υπενοικίασης του κλήρου κ.α.)
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ρύθµιση των 120 δόσεων χάνεται, µε α-
ποτέλεσµα να καθίσταται άµεσα ληξιπρόθε-
σµο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που 
παραµένει ανεξόφλητο, σε περίπτωση µη ε-
ξόφλησης ή τακτοποίησης τρεχουσών οφει-
λών, δηλαδή οφειλών που γεννήθηκαν µε-
τά την 31/12/2017, εντός 90 ηµερών από 
την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση ή ο-
φειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µετά 
την υπαγωγή σε ρύθµιση, εντός 60 ηµερών 
από την λήξη προθεσµίας καταβολής τους.

Αυτό ξεκαθαρίζει νέα εγκύκλιος του Κέ-
ντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, η 
οποία προβλέπει µειωµένο ως και 30% κό-
στος αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης στον 
πρώην κλάδο πρόσθετης ασφάλισης των α-
γροτών. Το νέο ευνοϊκό καθεστώς µπορούν 
να αξιοποιήσουν περί τους 190.000 αγρότες, 
οι οποίοι ήταν εγγεγραµµένοι στον κλάδο 
πρόσθετης ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ, εί-
ναι εγγεγραµµένοι και στον κλάδο κύριας 
ασφάλισης και οφείλουν ασφαλιστικές ει-
σφορές στον κλάδο πρόσθετης.

Σε εξαγορά ασφαλιστικού χρόνου (µέχρι 
και µια 10ετία) µπορούν να προχωρήσουν 
και οι εγγεγραµµένοι µόνο στα µητρώα α-
σφαλισµένων του πρώην κλάδου πρόσθε-
της ασφάλισης που ήταν σε λειτουργία µια 
10ετία, από το 1988 έως 1997.

Με την πρόσφατη διάταξη προβλέπεται νέ-
ος τρόπος υπολογισµού του κόστους εξαγο-
ράς. Ειδικότερα ορίζεται ως νέο κόστος «το 
20% επί του 70% του κατώτατου βασικού µι-
σθού», που σηµαίνει πως για κάθε έτος ε-
ξαγοράς ο αγρότης πληρώνει πλέον 984,48 
ευρώ (82,05 ευρώ το µήνα), δηλαδή τη νέα 
κατώτατη αγροτική εισφορά.

Σύµφωνα µε το παλιό σύστηµα το κόστος 
εξαγοράς ήταν εξαρτώµενο από τις αγροτικές 
και κρατικές εισφορές της 1ης ασφαλιστικής 
κατηγορίας. Για παράδειγµα, το κόστος για 
αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 12 Μαΐου 
2016 και παλαιότερα ήταν στα 1.226,66 ευ-
ρώ για κάθε έτος, ενώ µε την έκπτωση του 
5% που προβλέπονταν για εφάπαξ καταβο-
λή έπεφτε στα 1.165 ευρώ. Τα χαµηλότερα 

ασφάλιστρα οδηγούν σε κέρδος από 200 ευ-
ρώ για ένα πλασµατικό έτος µέχρι και 3.776 
ευρώ για ολόκληρη την 10ετία. 

Η εξόφληση γίνεται µε δυο τρόπους:
  είτε µε εφάπαξ καταβολή των εισφο-

ρών, εντός 3µήνου από την κοινοποίηση 
της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και 
µε έκπτωση 2%

  είτε σε έως και 120 δόσεις για τα 10 
χρόνια, δηλαδή σε τόσες µηνιαίες δόσεις, 
όσοι είναι και οι µήνες που αναγνωρίζονται.

Για παράδειγµα αν ο αγρότης αναγνωρί-
σει 1 έτος δικαιούται 12 δόσεις, αν αναγνω-
ρίσει 3 έτη δικαιούται 36 δόσεις. Οι µηνιαί-
ες δόσεις καταβάλλονται όπως και οι τρέ-
χουσες εισφορές, δηλαδή µε καταληκτική 
ηµεροµηνία την τελευταία εργάσιµη του ε-
πόµενου µήνα.

Ωστόσο, για να χορηγηθεί η σύνταξη πρέ-
πει οι οφειλόµενες εισφορές να µην ξεπερ-
νούν τις 4.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα συµ-
ψηφίζεται ή θα παρακρατείται κάθε µήνα 
µέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς.

Χάνουν τις 120 δόσεις
όσοι αργούν 90 μέρες 
Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης από τα 50 ευρώ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΗΣ  

0�20.000

20.000,01�50.000

50.000,01�62.500

62.500,01�200.000

200.000,01�266.666,67

∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 

25ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

1.250.000 ΕΥΡΩ

20ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 

4.000.000 ΕΥΡΩ  

15ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ >266.666,68

�ΕΥΡΩ�

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΞΙΑ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
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Επόμενη μέρα 
Πράξεις που μιλούν
ζητά μια κοινωνία
που αυτοπυρπολείται 
Οι φονικές πυρκαγιές στην Αττική ανέδειξαν μια 
ακόμη φορά την έλλειψη σχεδίου και συντονισμού

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
 giouroukeli@agronews.gr

«∆ικοί µας άνθρωποι, δικοί µας συ-
νάνθρωποι σε µια νύχτα αγωνίας, 
οργής και φόβου. Κάηκε η Ελλάδα, 
κάηκε η ηθική µας, απανθρακώθη-
κε η ψυχή µας. Τι σηµασία έχουν οι 
παραιτήσεις (αν γίνουν). Τι σηµασία 
έχουν οι ίδιες εικόνες που βλέπουµε 
κάθε χρόνο… (θα τις ξεχάσουµε). Ση-
µασία έχει να αλλάξουµε Εµείς. Ξέ-
ρετε… τα τσιγάρα, τα BBQ, οι οξυγο-
νοκολλήσεις, τα χόρτα που αφήνου-
µε. Όλα αυτά τα φοβερά αµαρτήµατα 

σε µια κοινωνία που αυτοπυρπολεί-
ται, απανθρακώθηκε το µυαλό µας 
και η ηθική. Αυτή την ευλογηµένη 
χώρα την αφήσαµε απροστάτευτη α-
πό όλους… κατοίκους και ξένους. Τι 
κι αν φωνάζουν κάθε χρόνο οι πυ-
ροσβέστες για έλλειψη µέτρων, ε-
φοδίων, υλικών και ανθρώπων εκ-
παιδευµένων τι κι αν φωνάζουν ό-
λα SOS παραµένουν «ανύπαρκτα». 
Η όµορφη Ελλάδα, όµορφα καίγε-
ται και πνίγεται. ∆εν χρειαζόµαστε 
κύριοι καµία κροκοδείλια δήλωση. 
Μας αφήνει αδιάφορους. Πράξεις 
θέλουµε που να µιλούν. Αχ Ελλά-
δα µου δεν χρειάζεται πόλεµος τον 
δηµιουργούµε µόνοι µας. Χώρα µου 
αγαπηµένη , συνάνθρωποι µου συ-
γνώµη… συλλυπητήρια. Ο καθένας 
ας σκεφτεί και ας πράξει». Τα λόγια 
ανήκουν στην γνωστή καλλιτέχνιδα 

Άλκηστη Πρωτοψάλτη που κυριολε-
κτικά τα είπε όλα, στο µήνυµα που 
ανάρτησε στο διαδίκτυο µε αφορµή 
τις φονικές πυρκαγιές στην Αττική.

Τα αναπάντητα ερωτήµατα για τη 
διαχείριση της κατάστασης πολλά, 
ξύπνησαν µνήµες από την καταστρο-
φή στην Ηλεία το 2007, καθώς ο τρα-
γικός απολογισµός µε τους δεκάδες 
νεκρούς, τραυµατίες, αγνοούµενους 
και ερείπια που άφησε η πυρκαγιά 
«εξαφανίζοντας» παραθεριστικές 
περιοχές στην Ραφήνα, το Μάτι και 
τη Νέα Μάκρη, δεν αφήνει περιθώ-
ρια για άλλες αβελτηρίες. Μάλιστα, 

και ο διεθνής τύπος 
µε εκτενή ρεπορτάζ 
µιλά ότι «έφθασε η 
ώρα των απαντήσε-
ων», για µια «τρα-
γωδία που προφα-
νώς δεν ευθύνεται 
µόνο η φύση».

Την ίδια ώρα, ξε-
χειλίζει η οργή των 
πληγέντων και ό-
χι µόνο πολιτών, 
που βλέπουν ότι εί-
ναι µόνοι, πέρα α-
πό την αλληλεγγύη 

των συµπολιτών τους, καθώς σε κρί-
σιµες και έκτακτες στιγµές η κρατι-
κή µηχανή «κρύβεται» πίσω από τα 
µποφόρ των ανέµων και κινείται µε 
αυτοσχεδιασµούς, χωρίς να υπάρχει 
κεντρικός συντονισµός επιµερισµού 
των αρµοδιοτήτων. Όσο για τα πακέ-
τα αποζηµιώσεων µε τον τρόπο που 
ανακοινώνονται, εν είδη παχυλών 
παροχών, και περιλαµβάνουν εφά-
παξ επιδόµατα (5.000-8.000 ευρώ), 
οικονοµικές διευκολύνσεις, απαλ-
λαγή από τον ΕΝΦΙΑ, προσλήψεις 
στο δηµόσιο µέχρι και µοριοδότη-
ση στις πανελλαδικές, ή το Ταµείο 
Πυροπλήκτων, δεν κλείνουν σε κα-
µία περίπτωση τα «εγκαύµατα» που 
άφησαν οι φωτιές στις ψυχές των 
πληγέντων και φυσικά δεν αρκούν 
για την ανοικοδόµηση των απολε-
σθέντων περιουσιών.

21-22, 35-36

Στασιμότητα 
στο ελαιόλαδο 
που περιμένει 
το Σεπτέμβριο
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Νωρίτερα ξεκίνησε φέτος η συγκοµιδή 
σύκου τόσο στη Μεσσηνία όσο και στην 
Εύβοια, καθώς οι υψηλές θερµοκρασί-
ες που επικράτησαν το προηγούµενο 
διάστηµα πρωίµησαν την παραγωγή.

Προς το παρόν ο καιρός έχει βοηθή-
σει τη φετινή σοδειά, ενώ και οι τελευ-
ταίες βροχές έδωσαν µέγεθος στα σύ-
κα, τα οποία είναι πολύ καλά και σε πο-
σότητα και σε ποιότητα. Ωστόσο, οι πα-
ραγωγοί απεύχονται να βρέξει, καθώς 
θα επηρεαστούν αρνητικά οι καρποί. 

Όσον αφορά τις τιµές παραγωγού, ο 
πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστι-
κής Ένωσης Σύκων και Ξηρών Καρπών 
Παναγιώτης Παπαγεωργίου εκτιµά ότι 
«στο ξερό σύκο θα είναι κατά πάσα πι-
θανότητα αυξηµένες από πέρυσι», ω-
στόσο το φετινό τιµολόγιο θα ανακοι-
νωθεί αρχές Αυγούστου.

Αντίστοιχα, καλή ποιότητα και πρώι-
µη σοδειά, περιµένουν και στην Εύβοια, 
µε την παραγωγή στην περιοχή της Κύ-
µης να εκτιµάται περί τους 150 τόνους.

Πάει για τιµή από νωρίς το σύκο
 Πρωιµότερη µε τις ζέστες του Ιουλίου η παραγωγή σε Μεσσηνία, Εύβοια

 Θα πληρωθεί καλύτερα από πέρυσι ο παραγωγός λένε από τη ΣΥΚΙΚΗ
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Ο 
ι τελευταίες δουλειές για τη νέα 
σοδειά στο βαµβάκι κλείστηκαν 
στα 5 σεντς ανά λίµπρα πάνω 
από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’18, 

που µεταφράζεται σήµερα σε 1,73 ευρώ το 
κιλό, δηλαδή στα 92 σεντς ανά λίµπρα. Επι-
πλέον, ο τελευταίος διαγωνισµός για φετι-
νά βαµβάκια στην Αίγυπτο αφορούσε µέτρι-
ες ποσότητες κι έπιασε τιµή 90 σεντς επί αυ-
τοκινήτου. Χρηµατιστηριακά, η αγορά είναι 
σχεδόν επίπεδη (flat market) και δεν κάνει 
καµία κίνηση καθώς φαίνεται να έχει µπει 
σε ψυχολογία διακοπών. Πρέπει να συµβεί 
κάποιο γεγονός στις σοδειές ώστε να δούµε 
σπάσιµο σε ένα από τα δύο άκρα.  

  Στην αγορά µας τα σκληρά σιτάρια φορ-
τώνονται πλοία για Ιταλία χαµηλής ποιότη-
τας στα 195 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Α-
κόµα δεν έχει ανοίξει η αγορά για τα ποιοτι-
κά, όµως επιβεβαιώνεται πως στην Ιταλία και 
Γαλλία υπάρχει έλλειψη. Λογικά θα ξεκαθα-
ρίσει η εικόνα µετά τον Αύγουστο όποτε και 
θα είµαστε πιο κοντά στη συγκοµιδή του Κα-
ναδά. Οι ιταλικοί εµπορικοί οίκοι έχουν ήδη 
προαγοράσει σηµαντικές ποσότητες από Κα-
ναδά τον ποιοτικών προδιαγραφών. 

  Ακολουθώντας την απόφαση της Αιγύ-
πτου να διενεργεί ενδελεχείς ελέγχους και να 
αυστηροποιήσει τις προδιαγραφές των επιθε-
ωρήσεων για τις φράουλες προς εξαγωγή, η 
ΕΕ αποφάσισε να καταργήσει το καθεστώς ε-
πιπλέον ελέγχων που είχε επιβάλει στο συ-
γκεκριµένο εισαγόµενο προϊόν. Οι αυστηροί 
έλεγχοι είχαν εισαχθεί µια περίοδο που ένας 
µεγάλος αριθµός αγροτικών εµπορευµάτων 
από την Αίγυπτο, είχε απαγορευτεί η εισα-
γωγή τους, λόγω παρουσίας υπολειµµάτων.

Κρατά τα 92 σεντς 
ακόμα το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

20/07 23/07 24/07 25/07 26/07

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

292,01

286,08
282,36

284,59
282,31

Κύμη
Καλή ποιότητα και πρώιµη 

παραγωγή περί τους 150 τόνους 
αναµένεται στην Εύβοια

3.000 τόνοι
Η Μεσσηνία φέτος περιµένει 

σοδειά περί τους 3.000 
τόνους, ενώ πέρυσι δεν 

ξεπέρασε τους 2.100 τόνους

21.000 στρμ.
Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις 

εκτιµώνται σε 21.000 στρέµµατα 
περίπου πανελλαδικά

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 26/7

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

206

187

162,9

83,21

340,3

881,4

14,85

79,8

109,2

120,1

206

187

162,9

85,75

346

862

14,25

80,4

106,8

117,71

203

186

166,5

84,54

343,3

848,4

15,09

84,09

106,7

116,34

207

186

164,1

84,54

338,5

829,6

14,71

79,95

103,87

114,31

207

185

164,1

88,08

320,7

838,0

15,16

67,5

109,1

112,48

207

185

164

87,97

325,9

877,2

14,13

53,85

111,225

111,41

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
(ευρώ/κιλό)

222

2,77 2,77 2,76

2,85 2,85
2,88

222 222
230 230 230

Τιμές ξερού σύκου 
από τη ΣΥΚΙΚΗ 
(Πέρυσι /ευρώ το κιλό)

Α’ ποιότητα 1,80

Β’ ποιότητα 1,55 

Γ’ ποιότητα 1,20

∆’ ποιότητα 0,95
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Α’ ποιότητα 1,80

Β’ ποιότητα 1,55 

Γ’ ποιότητα 1,20

∆’ ποιότητα 0,95
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμές παραγωγού 
ευρώ ανά κιλό. 
Λακωνία 3,20

Μεσσηνία 2,90 – 3

Κρήτη 2,70-2,80
ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Αύγουστος χωρίς 
ουσιαστικές πράξεις
στα ποιοτικά σιτάρια

 Η εθελοντική μείωση 
παραγωγής στο γάλα 
ανέβασε τις τιμές

Βγήκαν νωρίς τα σύκα 
και πληρώνουν καλά
Ο ζεστός Ιούλιος έκανε την παραγωγή 
σύκων πρωιµότερη φέτος σε Εύβοια και 
Μεσσηνία, ενώ οι τελευταίες βροχές αύξησαν 
το µέγεθος των καρπών. Οι παραγωγοί 
προβλέπουν πως ποιότητα και ποσότητα θα 
είναι ανεβασµένα εφόσον δεν βρέξει άλλο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Το πρόβληµα
των αστικών
προαστίων
Για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται 
σε πρώην αγροτικές περιοχές που 
έχουν αναπτυχθεί οικιστικά µιλά, 
ο Γερµανός ειδικό γεωχηµείας και 
µελέτης των δασών Γιόχαν 
Γκόλνταµερ από το Ινστιτούτο Μαξ 
Πλανκ, υπογραµµίζοντας πως αυτή 
η εικόνα υπάρχει σε πολλές 
νοτιοευρωπαϊκές χώρες. Με δηλώσεις 
του στην Süddeutsche Zeitung 
αναφέρει: «Το βασικό πρόβληµα είναι 
κοινό σε όλες τις µεσογειακές χώρες. 
Στις πρώην αγροτικές περιοχές γύρω 
από την Αθήνα η βλάστηση δεν 
αξιοποιείται τόσο εντατικά όσο 
παλαιότερα. Αντ‘ αυτού γύρω από 
τις µεγάλες πόλεις έχουν αναπτυχθεί 
αστικές δοµές µε ακαλλιέργητα 
χωράφια και κήπους. Αυτό κάνει την 
κατάσταση τόσο επικίνδυνη». Για ποιο 
λόγο; «Στο παρελθόν τα αιγοπρόβατα 
τρέφονταν από το γρασίδι και τους 
χαµηλούς θάµνους στις περιοχές αυτές 
και έτσι το τοπίο φαινόταν µεν γυµνό, 
αλλά δεν ξεσπούσαν µεγάλες, 
καταστροφικές πυρκαγιές».

Σε κρίσιµες και 
έκτακτες στιγµές 
η κρατική µηχανή 
«κρύβεται» πίσω από 
τα µποφόρ των ανέµων.

Έφθασε η 
ώρα των 
απαντήσε-
ων, για µια 
ανείπωτη 
τραγωδία, 
για την 
οποία προ-
φανώς δεν 
ευθύνεται 
µόνο η 
φύση!
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Απέναντι στη δύσκολη κατάσταση που 
δηµιούργησαν οι πυρκαγιές, κύµα αλ-
ληλεγγύης απλώνεται από δήµους, φο-
ρείς, σωµατεία, επιχειρηµατίες, µεµο-
νωµένους πολίτες που συνδράµουν µε 
είδη πρώτης ανάγκης (ρούχα, τρόφιµα, 
φάρµακα κ.λπ) και υποστηρικτική βοή-
θεια προκειµένου οι άνθρωποι των πλη-
γέντων περιοχών να ξαναβρούν τα πατή-
µατά τους. Επίσης, κάθε προσδοκία ξε-
πέρασε η ανταπόκριση του κοινού στην 
έκκληση του Εθνικού Κέντρου Αιµοδο-
σίας (ΕΚΕΑ) για εθελοντική αιµοδοσία υ-
πέρ των πυρόπληκτων.

Και από τον χώρο της αγροδιατροφής 
δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να 
συνδράµουν ο καθένας µε τον τρόπο του 
στην αλυσίδα αλληλεγγύης που έχει δη-
µιουργηθεί, µεταξύ αυτών και ο ΕΑΣ Τρι-
κάλων, προσφέροντας φρέσκο γάλα και 
γαλακτοκοµικά προϊόντα της ΤΡΙΚΚΗ αλλά 
και η Ελληνική Βιοµηχανία Ζωοτροφών. 

Επιπρόσθετα, έµπρακτη υποστήριξη µε 
µια σειρά από απαλλαγές και διευκολύν-
σεις και από την Ελληνική Ένωση Τρα-
πεζών (ΕΕΤ) και τις τράπεζες - µέλη της.

«Μάνδρα και Ραφήνα συνολικά 
είναι οι ίδιες περιπτώσεις πολε-
οδοµικής και χωροταξικής αυ-
θαιρεσίας, οι οποίες επλήγησαν 
από δύο διαφορετικά φαινόµε-
να, από τις πληµµύρες η Μάν-
δρα και από τις φωτιές η Ανατο-
λική Αττική», τονίζει ο καθηγη-
τής ∆υναµικής Τεκτονικής και 
Εφαρµοσµένης Γεωλογίας στο 
Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπερι-
βάλλοντος του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστηµίου Α-
θηνών και πρόεδρος του Οργα-
νισµού Αντισεισµικού Σχεδια-
σµού και Προστασίας και της 
Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρί-
ας, Ευθύµιος Λέκκας.

∆ρόµοι παγίδες, όχι διαφυγής
«Είναι δεδοµένο ότι είχαµε να 

κάνουµε µε ένα ακραίο φαινό-
µενο. Το θέµα είναι πώς το αντι-
µετωπίζουµε και πώς από την 
άλλη πλευρά διαχρονικά έγιναν 
εγκληµατικές ενέργειες και δι-
αδικασίες σε ό,τι αφορά το στή-
σιµο των οικισµών µας, το στή-
σιµο των πόλεων, γιατί εδώ έ-
χουµε να κάνουµε µε µία Μάν-
δρα», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο καθηγητής του ΕΚΠΑ.

Σύµφωνα µε τον κ. Λέκκα 

«εκείνο που δηµιουργεί τερά-
στια ανησυχία σ’ εµάς δεν εί-
ναι µόνο οι 1.500 κατασκευ-
ές που καταστράφηκαν, αυτές 
γίνονται µε κάποιον τρόπο. 
Σ’ εµάς η µεγάλη πρόκληση 
είναι να διερευνήσουµε για-
τί τόσοι άνθρωποι χάθηκαν 
σε µια τόσο µικρή πυρκαγιά, 
γιατί ήταν µικρή η πυρκαγιά 
από άποψη διαστάσεων. Είναι 
100 φορές µικρότερη από την 
πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί 
στην Ηλεία το 2007», σηµείω-
σε ο κ. Λέκκας.

«Κατά µήκος της διαδροµής 
της πυρκαγιάς [...] ήταν οι δρό-
µοι οι πολεοδοµικοί, ήταν η α-
νάπτυξη των σπιτιών. Το έγκλη-
µα που υπάρχει στην περιοχή 
που επλήγη ήταν ότι δεν υπήρ-
χαν δίοδοι διαφυγής, δεν υπήρ-
χαν εγκάρσιοι δρόµοι παρά µό-
νο δρόµοι- παγίδες. Κατά µήκος 
των δρόµων υπήρχαν αδιέξοδα 
είτε στην ακτογραµµή είτε σε άλ-
λα σηµεία και αυτό εγκλώβισε 
ουσιαστικά τους κατοίκους και 
είχαµε όλα αυτά τα θύµατα» ε-
ξήγησε ο καθηγητής και πρό-
σθεσε πως «είναι δύσκολες οι 
στιγµές αλλά θέλει µεθοδικό-
τητα και ψυχραιµία».

Αλληλεγγύη 
για τη 2η πιο 
φονική φωτιά 
του 21ου αιώνα

Πολεοδομική αυθαιρεσία 
και ακραίο φαινόμενο 

Η πυρκαγιά που έπληξε την 
Ανατολική Αττική και στοίχισε τη 
ζωή σε 83 άτοµα (µέχρι την ώρα 

που γράφονταν αυτές οι γραµµές), 
είναι η πιο φονική του 21ου αιώνα 

στον κόσµο, µετά τις πυρκαγιές της 
Αυστραλίας το 2009, που σκότωσαν 

173 ανθρώπους. 

Η Ευρώπη 
απάντησε σε 
χρόνο ρεκόρ, µε 
την Ιταλία η οποία 
απέστειλε δυο 
Καναντέρ, ενώ 
άλλα αεροσκάφη 
διετέθησαν από 
την Κροατία, 
Γαλλία, Ισπανία κ.α

Μπροστά στις φλόγες που καταβρόχθιζαν σπίτια, 
η Γηραιά Ήπειρος ξαναβρήκε κοµµάτι της ψυχής της

«Λιτότητα αντίο. Η Ευρώπη, µετά από οκτώ χρόνια καχυποψίας και έλλειψης 
συνεννόησης, από χθες στην Ελλάδα είναι και πάλι συνώνυµο αλληλεγγύης» 
έγραψε σε άρθρο γνώµης η ιταλική εφηµερίδα La Repubblica, µια µέρα µετά 
την ανείπωτη τραγωδία της 23ης Ιουλίου. 
«Η Ευρώπη απάντησε σε χρόνο ρεκόρ, µε την Ιταλία η οποία απέστειλε δυο 
Καναντέρ, ενώ άλλα αεροσκάφη διετέθησαν από την Κροατία, Γαλλία, Ισπανία, 
Κύπρο και την Πορτογαλία, ενώ και η Γερµανία, η Νορβηγία και η Λιθουανία 
κινητοποίησαν τα ελικόπτερά τους», ανέφερε, υπογραµµίζοντας τα µαζικά 
µηνύµατα αλληλεγγύης ηγετών από όλο τον κόσµο.
Η εφηµερίδα της Ρώµης γράφει ότι «∆εν χρειάσθηκαν ατέλειωτες διασκέψεις, 
ούτε να ξεπερασθεί σειρά από βέτο ή να πεισθούν χώρες µε ενστάσεις, για να 
βοηθήσουν την Ελλάδα. Μπροστά στις φλόγες που καταβρόχθιζαν τα σπίτια 
στο Μάτι και τον δραµατικό αριθµό των θυµάτων, η Γηραιά Ήπειρος 
κινητοποίησε την καρδιά της και ξαναβρήκε ένα κοµµάτι της ψυχής της. 
Απέδειξε ότι το να είσαι Ευρωπαίος, είναι κάτι περισσότερο από το να σέβεσαι 
τους στόχους του Μάαστριχτ και να εφαρµόζεις δηµοσιονοµική πειθαρχία».

Ευθύµιος Λέκκας
«Σ’ εµάς η µεγάλη 
πρόκληση είναι να 

διερευνήσουµε γιατί 
τόσοι άνθρωποι χάθη-
καν σε µια τόσο µικρή 
πυρκαγιά από άποψη 

διαστάσεων. Είναι 100 
φορές µικρότερη από 
εκείνη που είχε εκδη-

λωθεί στην Ηλεία»



Η δεύτερη γενιά 
αρχές Αυγούστου
Ως τότε χωρίς ψεκασμούς για το 
πράσινο σκουλήκι στα βαμβάκια

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Η δεύτερη γενιά του πράσινου 
σκουληκιού, που εµφανίζεται 
τις τελευταίες µέρες του Ιουλί-
ου και διαρκεί ως τα µέσα Αυ-
γούστου, είναι ο ουσιαστικός ε-
χθρός του βαµβακιού. Οι γεωπό-
νοι της ∆ΑΟΚ Σερρών τονίζουν 
στους βαµβακοπαραγωγούς την 
τεράστια σηµασία των ωφέλι-
µων εντόµων στην αντιµετώπι-
ση του πρασινοσκώληκα και θέ-
τουν στόχο να µπει ο Αύγουστος 
χωρίς άσκοπους ψεκασµούς µε 
εντοµοκτόνα για δευτερεύοντες 
εχθρούς, όπως θρίπα, ψείρα, λύ-
γκο, ιασσίδες, ακίνδυνη πρώτη 
γενιά του σκουληκιού.

Τώρα, στο κρίσιµο δεύτερο στά-
διο της αντιµετώπισης του σκου-
ληκιού τον Αύγουστο, πρέπει: 

Α) Πρώτα – πρώτα φροντί-
ζουµε να έχουµε ισορροπηµέ-
να (ψηµένα) τα βαµβάκια µας 
(µε σωστό πότισµα και σωστή 
λίπανση, αν χρειάζεται και µε 
την χρήση των κατάλληλων α-
νασχετικών - ΠΙΞ κ.λ.π.), ώστε 
να µην είναι πολύ τρυφερά και, 
εποµένως, ελκυστικά για τις 

πεταλούδες του σκουληκιού.
Β) Πρέπει να έχουµε συνειδη-

τοποιήσει ότι η γενιά αυτή διαρ-
κεί 20 µέρες και πρέπει να προ-
σαρµόσουµε ανάλογα την συµπε-
ριφορά µας, ώστε να περάσου-
µε µε επιτυχία αυτό το δύσκολο 
διάστηµα. Μη λειτουργήσουµε 
σαν να πρόκειται να διαρκέσει 
αυτή η γενιά  3-4 µέρες.

Γ) Πρέπει να ξαναθυµηθούµε  
τι γίνεται µέσα στα χωράφια µας 
κάθε Αύγουστο: Γίνεται ένας πο-
λύ σηµαντικός ανταγωνισµός,  
ένα είδος «µάχης».

Οι βαµβακοπαραγωγοί κα-
λούνται να παρακολουθούν 
συχνά τα χωράφια τους και να 
ψεκάσουν µόνο όταν θα βρί-
σκουν, κατά µέσο όρο, περισ-

σότερα από πέντε σκουλήκια 
στα 100 φυτά ή περισσότερα 
από ένα σκουλήκια σε κάθε 
µέτρο βαµβακοφυτείας. 

Στην περίπτωση που κριθεί 
αναγκαίος και γίνει ο πρώτος 
ψεκασµός, δεν πρέπει να ε-
παναπαυθούµε -  η παρακο-
λούθηση των φυτειών πρέπει 
να συνεχίζεται µέχρι τη λήξη 
της γενιάς  (µέσα Αυγούστου, 
περίπου). Γιατί µε τον ψεκα-
σµό αυτόν, τα ωφέλιµα έντο-
µα θα εξοντωθούν και οι πε-
ταλούδες θα γεννούν χωρίς 
ανταγωνισµό τα αυγά τους. 
Είναι, συνεπώς, πολύ πιθα-
νό να υπάρξει νέα έξαρση της 
προσβολής και να χρειαστεί 
επανάληψη του ψεκασµού. 

Σηµάδια ελµινθοσπορίου σε καλαµπόκια της ∆ράµας 
Προσβολές ελµινθοσπορίου σε καλλιέργειες αραβόσιτου σε διάφορες περιοχές 
της ∆ράµας (Νεροφρακτής, Μαυρολευκή, Καλός Αγρός, Αργυρούπολη κ.α.) 
διαπίστωσαν οι γεωπόνοι της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του νοµού. Όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις περισσότερες καλλιέργειες έχουν 
εµφανιστεί περιορισµένης έκτασης συµπτώµατα (κηλιδώσεις στα φύλλα), ενώ σε 
ελάχιστες ωστόσο περιπτώσεις καταγραφήκαν εκτεταµένα συµπτώµατα 

προσβολής µε προχωρηµένη ξήρανση του µεγαλύτερου µέρους του ελάσµατος των 
φύλλων. Η αιτία της ασθένειας οφείλεται σε µύκητα (Exserohilum turcicum, συνώνυµο: 
Helminthosporium turcicum) και προχωρά σταδιακά προς τα ανώτερα φύλλα, ενώ σε 
σοβαρές προσβολές προκαλείται γενικευµένη εµφάνιση πρόωρης ωρίµανσης που 
προσοµοιάζει τις συνέπειες της ξηρασίας. Μεταδίδεται µε τα σπόρια του µύκητα που 
διαχειµάζουν στα υπολείµµατα της καλλιέργειας και ενδηµεί στις πιο υγρές περιοχές.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Χωρίς βιάση 
Αξιοποιούµε τη δράση 

των ωφέλιµων εντόµων 
και δε βιαζόµαστε να 

ψεκάσουµε

Πικρή κηλίδωση στα µήλα 
Πρόκειται για µια παρασιτική ασθένεια των 
µήλων που οφείλεται σε διαταραχή από 
ανεπαρκή εφοδιασµό των καρπών µε 
ασβέστιο. ∆ιαπιστώνεται κυρίως κατά την 
αποθήκευση, µπορεί όµως να εµφανιστεί και 
πριν τη συγκοµιδή, τονίζουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας φυτών 
Ηρακλείου. Εντονότερα εµφανίζεται σε 
νεαρά δένδρα, ιδιαίτερα αν έχουν µικρή 
καρποφορία, σε µεγάλου µεγέθους καρπούς, 
σε καρπούς που συγκοµίζονται πρόωρα, σε 
ακανόνιστες αρδεύσεις, σε υπερβολική 
αζωτούχο λίπανση και σε αυστηρό κλάδεµα.
Εφαρµογές µε εγκεκριµένα σκευάσµατα 
ασβεστίου, ιδιαίτερα σε µήλα που 
προορίζονται για αποθήκευση, περιορίζουν 
τα συµπτώµατα. Όσον αφορά τον αριθµό 
εφαρµογών, αυτές είναι δύο ανά 15 
ηµέρες µε την τελευταία 2 εβδοµάδες πριν 
τη συγκοµιδή και πρέπει να γίνονται αργά 
το απόγευµα.

Σκευάσµατα
Sipcam: Alical
VIORYL: AMINOCAL, CALMATE

Μαργαρόνια στην ελιά 
Στο δίκτυο παγίδευσης του νοµού Ηρακλείου 
καταγράφεται αυξηµένη δραστηριότητα του 
εντόµου της µαργαρόνιας στους ελαιώνες, 
ενώ κατά περιοχές παρουσιάζεται έξαρση 
πληθυσµών και προσβολών. Όπως 
αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, οι 
προνύµφες ως φυλλοδέτες προσβάλλουν τις 
κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών 
βλαστών. Οι ζηµιές µπορεί να αποβούν 
καταστροφικές στην ανάπτυξη και τη 
διαµόρφωση των νεαρών δέντρων όπως και 
των δέντρων που διαθέτουν ζωηρή βλάστηση 
(αρδευόµενα, αυστηρά κλαδεµένα). 
Αυξηµένοι πληθυσµοί αυτή την εποχή 
προκαλούν και φαγώµατα στους πράσινους 
ανεπτυγµένους καρπούς (επιφανειακό ή 
βαθύτερο άδειασµα της σάρκας). Συστήνεται 
άµεσα προστασία των νεαρών δέντρων σε 
φυτώρια και νεοσύστατους ελαιώνες και 
δέντρων που έχουν δεχτεί αυστηρό 
ανανεωτικό κλάδεµα. Σε µεγάλα ελαιόδεντρα 
συνήθως η ζηµιά δεν είναι αξιόλογη. Όπου 
παρουσιαστούν εκτεταµένες προσβολές στη 
βλάστηση και στους καρπούς επεµβαίνετε 
ψεκάζοντας µαζί και τους λαίµαργους 
βλαστούς της βάσης.

Σκευάσµατα
VIORYL: BACTOIL SC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τη δύναµη εφαρµογής των προϊό-
ντων Stoller σε τρεις καλλιέργειες 
µεγάλου ενδιαφέροντος, όπως εί-
ναι το βαµβάκι, τα ακτινίδια και ο 
καπνός, επιβεβαιώνει η πρόσφα-
τη επίσκεψη της Agrenda στην Πι-
ερία, µια ζωντανή αγροτικά περιο-
χή, µε παραγωγούς οι οποίοι δεν δι-
στάζουν να πειραµατιστούν στο και-
νούργιο, ειδικά όταν προέρχεται α-
πό συνεργάτες που εµπιστεύονται.

Κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο της 
νέας προσπάθειας που έχει ξεκινή-
σει τα τελευταία 3-4 χρόνια µε το 
πορτφόλιο της Stoller, παίζει το κα-
τάστηµα αγροτικών εφοδίων «Για-
λένιος AGRO» µε ιστορία στην πε-
ριοχή από το 1950. Ο Μάκης Γιαλέ-
νιος που έχει σήµερα το γενικό πρό-
σταγµα στο κατάστηµα, ανήκει στην 
τρίτη γενιά, διαδεχόµενος στην ου-
σία τον παλαίµαχο Γιώργο Γιαλένιο 
(πατέρα του), ο οποίος ωστόσο παρα-
µένει ψυχή της επιχείρησης, καθώς, 
καθηµερινά είναι αυτός που περνά-
ει πρώτος το κατώφλι της.

Το κατάστηµα έχει εδώ και πολλά 
χρόνια στενή συνεργασία µε τη ΦΥΤΟ-
ΘΡΕΠΤΙΚΗ του Νίκου Κουτσούγερα, 
στην «οικογένεια» της οποίας πέρα-
σε από το 2014 και η ORA SERVICES, 

η οποία διαχειρίζεται κατ’ αποκλειστι-
κότητα για όλη την Ελλάδα τα προϊ-
όντα Stoller. Εδώ λοιπόν το µυστικό 
είναι η φυσιολογία. Ο Jerry Stoller, 
µε 45 χρόνια εµπειρίας στην αγρο-
τική παραγωγή, αποκαλύπτει µε τα 
προϊόντα του τον τρόπο µε τον οποίο 
µπορεί, ο αγρότης να διατηρεί υγιή 

µια καλλιέργεια, µέσω της διαχείρι-
σης των ορµονικών επιπέδων, κα-
θώς και των µικροθρεπτικών ουσι-
ών των φυτών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ανάπτυξής τους, επιτρέ-
ποντας την ιδανική ορµονική ισορ-
ροπία. Κάπως έτσι τα φυτά είναι πε-
ρισσότερο ικανά να ανταποκριθούν 

στις επιπτώσεις του στρες κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες.

Στο κτήµα Παυλίδη
Η µετάβαση από τη θεωρία στην 

πράξη, ήρθε µε την επίσκεψη στα κτή-
µατα του Παύλου Παυλίδη, ενός 50ά-
ρη «ψηµένου» στη δουλειά αγρότη, 
από τη Νέα Έφεσο Πιερίας, ο οποίος 
δεν διστάζει να δοκιµάζει τις νέες λύ-
σεις θρέψης και φυτοπροστασίας αλ-
λά και να τις κάνει κοινό κτήµα, όταν 
αυτές αποδίδουν. Στο βαµβακοχώρα-
φο που επισκεφθήκαµε, η εικόνα της 
καλλιέργειας «φώναζε». Σε µια χρο-
νιά µε άτσαλο καιρό, µε επίµονες βρο-
χές και απότοµα υψηλές θερµοκρα-
σίες, ο Παύλος µε τις εφαρµογές του 
Stoller έχει καταφέρει να συγκρατή-
σει τα φυτά, όλα στο ίδιο ιδανικό ύ-
ψος, µε µικρά µεσογονάτια διαστήµα-
τα και χτένια που σε πολλά φυτά φτά-
νουν σε τριψήφιο αριθµό. Το σκούρο 
ζωηρό χρώµα στα φύλλα της βαµβα-
κιάς, τα εύρωστα χτένια και τα κεφάτα 
άνθη, προδιαγράφουν µια εξίσου κα-
λή πορεία της καλλιέργειας, όταν µε 
το καλό έρθει η ώρα της συγκοµιδής.

«Το κάνει... γλυκά, το φορτώνει καλά 
κι αν µείνουν όλα αυτά (καρύδια, λου-
λούδια και χτένια) πάµε για υπερπα-
ραγωγή», τονίζει, αναφερόµενος στο 
Stoller, ο Παύλος Παυλίδης και ο γι-
ός του, ∆ανιήλ, τον κοιτάζει στα µάτια.  

Με το Stoller στην Πιερία
Ο αγρότης ξαναγίνεται κυρίαρχος   
Η πρωτόγνωρη καλλιεργητική εμπειρία του Παύλου Παυλίδη σε βαμβάκι και ακτινίδιο   

Το κάνει γλυκά
Το φορτώνει καλά κι αν 

µείνουν όλα αυτά , καρύδια, 
λουλούδια και χτένια, πάµε 

για υπερπαραγωγή, λέει 
στην Agrenda o Παύλος 

Παυλίδης για τα βαµβάκια 
του στη Νέα Έφεσο

Βαμβάκι
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στο βαµβάκι, προτείνεται 
από την Ora Services η 
εφαρµογή:
1) N Balancer και 
Stimulante Plus στα 
πρώτα χτένια.
2) N Balancer και 
Stimulante Plus µετά 
από 10 ηµέρες.
Σκοπός είναι να 
ελέγξουµε την ανάπτυξη 
των φυτών και να 
προκαλέσουµε να 
έχουµε µικρά 
µεσογονάτια διαστήµατα 
και περισσότερα χτένια 
και κατ’ επέκταση 
µεγαλύτερο αριθµό 
καρυδιών µε τελικό 
στόχο την αύξηση της 
παραγωγής.
 3) N Balancer στο 
άνοιγµα των καρυδιών.
Σκοπός είναι να 
επιτευχθεί άνοιγµα 
περισσότερων καρυδιών 
και αύξηση παραγωγής 
στο πρώτο χέρι.
 Σε πειραµατικά της 
τελευταίας διετίας 
επετευχθεί αύξηση και 
50-80 κιλά το στρέµµα.
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Στην περίπτωση των ακτινιδίων τα 
πράγµατα είναι λίγο πιο σύνθετα. 
Το κτήµα που επισκεφθήκαµε εί-
ναι δέκα ετών, ωστόσο µετά από µια 
περίοδο πληµµελούς διαχείρισης, 
είχε πάρει κακό δρόµο και ο Παύ-
λος ήταν έτοιµος να το ξεπατώσει. 
Εκεί ήταν πριν από 4 χρόνια, που ο 
Μάκης Γιαλένιος του µίλησε πρώ-
τη φορά για το πρόγραµµα Stoller.

«Σώθηκα», µας λέει µε περηφά-
νια ο καλλιεργητής Παύλος Παυλί-
δης. «Το κτήµα άρχισε αµέσως να 
συνέρχεται». Και συνεχίζει: «Κάνα-
µε µάλιστα τότε ένα πείραµα. Ανοί-
ξαµε σε ένα φυτό το χώµα να δού-
µε τη ρίζα του. Ήταν µαύρη και χω-
ρίς καθόλου τριχίδια. Επανήλθα-
µε τρεις µέρες µετά την εφαρµο-
γή, ανοίξαµε πάλι το χώµα γύρω 
από τη ρίζα και η εικόνα µιλούσε 
µόνη της. Ζωήρεψε το χρώµα της 
ρίζας και χιλιάδες λευκά τριχίδια, 
πιστοποιούσαν τη δυνατότητα του 
φυτού να αναζητά πλέον µε άλλες 
προϋποθέσεις την τροφή του. Πο-
λύ σύντοµα η δύναµη της ρίζας πέ-
ρασε στο χρώµα των φύλλων και 
στην ευρωστία γενικά του φυτού».

Εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα 
στοιχεία της εµπειρίας του, που 
καταθέτει στην Agrenda, o Παύλος 
Παυλίδης, σε ό,τι αφορά την ποιό-
τητα των καρπών. «Έχουµε οµοιο-
µορφία καρπών και µάλιστα σε ένα 
βάρος που προσεγγίζει κατά µέσο 

όρο τα 110 γραµµάρια, µε 16-17% 
ξηρά ουσία και αυξηµένο επίπεδο 
σακχάρων (πάνω από 7 brix) όταν 
έρχεται η ώρα της συγκοµιδής».

«Μ’ αυτή την παραγωγή, µπορώ 
και µιλάω µε τους εµπόρους δια-
φορετικά», τονίζει ο συνοµιλητής 
µας. «Ξέρω τι έχω στα χέρια µου 
και είµαι βέβαιος ότι αύτη η πα-
ραγωγή δεν θα µε προδώσει µέ-
χρι το ράφι», δηλώνει εµφατικά ο 
Παύλος Παυλίδης, αφήνοντας να 
εννοηθεί ότι εξίσου σηµαντική εί-
ναι και η αντοχή των καρπών στη 
µετασυλλεκτική διαδικασία, κά-
τι στο οποίο αποδίδουν ιδιαίτερη 
σηµασία οι διακινητές των ακτινι-
δίων διεθνώς.

Άλλαξε και η αγορά
Η αλήθεια είναι ότι το κλίµα για 

την καλλιέργεια της ακτινιδιάς στην 

Πιερία έχει αλλάξει θεαµατικά τα τε-
λευταία χρόνια και σ’ αυτό δεν βο-
ήθησαν µόνο τα προϊόντα Stoller.  
«Άνοιξε η αγορά», δηλώνει ο Νίκος 
Κυπαρίσσης, τεχνικός σύµβουλος 
της Γιαλένιος AGRO και «τριµµέ-
νος» µε την καλλιέργεια των ακτι-
νιδίων, εδώ και πολλά χρόνια. «Η 
αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης 
για το προϊόν, οι ζηµιές που έπα-
θαν οι Ιταλοί και το άνοιγµα νέων 

αγορών, όπως της Κίνας, της Ινδί-
ας και της Λατινικής Αµερικής, έ-
χουν τονώσει το ενδιαφέρον των 
διακινητών για το ελληνικό ακτινί-
διο», αναφέρει και συνεχίζει: «Εί-
ναι 2-3 χρόνια τώρα που οι Ιταλοί 
και Ισπανοί έµποροι, έρχονται νω-
ρίτερα στα κτήµατα της περιοχής α-
πό τους ντόπιους. Το ενδιαφέρον 
τους είναι δεδοµένο. Η φήµη που 
έχει αποκτήσει το ελληνικό ακτινί-
διο είναι επίσης πολύ σηµαντική».

Είναι σαφές, όπως προκύπτει και 
από τις δηλώσεις των συνοµιλητών 
µας, ότι αυτό το ενδιαφέρον για το 
ελληνικό ακτινίδιο µεταφράζεται 
ευθέως και σε καλύτερες τιµές για 
τους παραγωγούς. Με µια παραγω-
γή κοντά στους 4 τόνους το στρέµ-
µα και µια µέση τιµή περί τα 60 λε-
πτά το κιλό, το ακτινίδιο, προσεγγί-
ζει σε έσοδα 2.400 ευρώ το στρέµ-
µα. Αφήνοντας έξω τα έξοδα της ε-
γκατάστασης και των 3 χρόνων µέ-
χρι την παραγωγή, τα έξοδα της καλ-
λιέργειας, ακόµα και µε το «θαυµα-
τουργό» Stoller, δεν ξεπερνούν τα 
800 ευρώ το στρέµµα. Με 20 στρέµ-
µατα ακτινίδια, αν βέβαια τα πράγ-
µατα εξελιχθούν έτσι και τα επόµε-
να χρόνια, µια οικογένεια µπορεί να 
ζήσει ευπρεπώς. Σηµειωτέον ότι οι α-
κτινιδιές παραµένουν παραγωγικές 
για περισσότερα από 40 χρόνια. Υ-
πάρχουν στη Νέα Έφεσο τα πρώτα 
φυτά που εγκαταστάθηκαν το 1973.

Στην καλλιέργεια ακτινιδίων 
τα προϊόντα της ORA Services 
δίνουν διαπραγματευτικό ατού
Πώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα έσωσε τις 10χρονες ακτινιδιές  

Μιλάω διαφορετικά
Ξέρω τι έχω στα χέρια µου 
και είµαι βέβαιος ότι αυτή 

η παραγωγή δεν θα µε 
προδώσει µέχρι το ράφι, 

δηλώνει, µε σιγουριά 
ο έµπειρος καλλιεργητής 

από την Πιερία

Ακτινίδιο
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στην καλλιέργεια της 
ακτινιδιάς η Ora 
Services προτείνει 
εφαρµογή:
1) Nitroplus 9+B GA µε 
εφαρµογές στο έδαφος: 
Προσφέρει συνεχή 
ριζική ανάπτυξη και 
ισορροπηµένη βλαστική 
ανάπτυξη. Παράλληλα 
παρέχη αφοµοιώσιµο 
ασβέστιο και συνεχή 
διέγερση για τη 
µεταφορά του. Επιπλέον 
αποτελεί διορθωτή 
αλάτων.
2) Citocalcium από τη 
πτώση πετάλων και µετά 
που αυξάνει το µέγεθος 
του καρπού και 
επιτυγχάνεται 
οµοιόµορφος καρπός.
3) Stimulante Plus από 
τη πτώση πετάλων και 
µετά για τη 
σταθεροποίηση των 
ανθών και των καρπών. 
Επιπλέον, µειώνει τις 
απώλειες της 
καλλιέργειες, από την 
πτώση ανθών και 
καρπών.
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Εχέγγυο ο γνωστικός 
πλούτος του Stoller 

Ο Jerry Stoller έχει πάνω από 
45 χρόνια εµπειρίας στην 
αγροτική παραγωγή και 
εµπειρογνωµοσύνη στη θρέψη 
των φυτών και έχει αναλάβει 
τόσο δηµόσια όσο και ιδιωτικά 
ερευνητικά σχέδια ανά τον 
κόσµο, δουλεύοντας µε σχεδόν 
κάθε καλλιέργεια, από  τον 
καφέ µέχρι το καλαµπόκι.
Στις αρχές του 1990, ο Stoller 
ξεκίνησε την έρευνα πάνω στη 
γενετική έκφραση των φυτών. Η 
επαναστατική προσέγγιση που 
προέκυψε από αυτήν την 
έρευνα αποκαλύπτει τον τρόπο 
µε τον οποίο µπορεί να διατηρεί 
κανείς υγιή µια καλλιέργεια, 
µέσω της διαχείρισης των 
ορµονικών επιπέδων καθώς και 
των µικροθρεπτικών ουσιών 
των φυτών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ανάπτυξης τους, 
επιτρέποντας την ιδανική 
ορµονική ισορροπία. Έτσι, 
επιτυγχάνεται η µέγιστη 
γενετική έκφραση, που οδηγεί 
σε πιο υγιή φυτά που είναι  
ικανά να ανταποκριθούν στις 
επιπτώσεις του στρες κάτω από 
διάφορες συνθήκες.

Από την εταιρεία ORA Services προτείνονται για 
εφαρµογή στον καπνό τα Bioforge και τα 
Harvest Plus κατά τη µεταφύτευση και τα 
Stimulante Plus-SET και Folimix µετά από κάθε 
χέρι. Η εφαρµογή τους στους πειραµατικούς 
αγρούς έχουν φέρει αποτέλεσµα 20% αύξηση 
παραγωγής και αύξηση της ποιότητας του 
προϊόντος. 
Στην κεντρική φωτογραφία απεικονίζεται η 
καπνοκαλλιέργεια ποικιλίας ανατολικού τύπου 
Κατερίνη σε πειραµατικά αγρό στην Πιερία. Στην 
αριστερή πλευρά του χωραφιού φαίνονται τα 
αποτελέσµατα της εφαρµογής των προϊόντων 
Stoller σε σχέση µε τη δεξιά πλευρά (control) 
όπου δεν έχει γίνει η εφαρµογή τους.

Αν έχει µια ελπίδα να επιβιώσει η καλ-
λιέργεια του καπνού στη χώρα µας, 
αυτή περνάει µέσα από τα προγράµ-
µατα εφαρµογών του Stoller και των 
λύσεων που προσφέρονται. Όχι µό-
νο για την αύξηση της παραγωγής ή 
τη βελτίωση της ποιότητας του προ-
ϊόντος αλλά και για την υιοθέτηση 
της µηχανικής συλλογικής, µια δια-
δικασία που καθυστερεί λόγω της α-
νοµοιοµορφίας που παρουσιάζουν 
µέχρι τώρα τα καπνοχώραφα.

Αυτό είναι το συµπέρασµα που 
προκύπτει από δηλώσεις τεχνοκρα-
τών αλλά και των ίδιων των παραγω-
γών κατά τη διάρκεια επίσκεψης της 
Agrenda στην Πιερία και σε περιοχές 

όπου καλλιεργείται η ανατολικού τύ-
που ποικιλία Κατερίνη. Υπάρχουν κα-
ταγεγραµµένα στοιχεία καλλιεργει-
ών, όπου η στρεµµατική απόδοση 
αυξήθηκε θεµατικά από τα 180-200 
στα 220-240 κιλά, ενώ εξίσου σηµα-
ντικά είναι και τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά που εξασφαλίζει η συνεπής 
εφαρµογή του προγράµµατος Stoller.

«Είναι η τελευταία ελπίδα να επι-
βιώσει η καπνοκαλλιέργεια στην πε-
ριοχή µας», δηλώνει ο Μάκης Γιαλέ-
νιος, επικεφαλής σήµερα της οµώνυ-
µης επιχείρησης αγροτικών εφοδίων 
και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των 
προϊόντων Stoller στο νοµό Πιερίας. 
Και συνεχίζει: «Η βελτίωση των απο-

δόσεων είναι δεδοµένη, το ίδιο και η 
ποιοτική αναβάθµιση του προϊόντος, 
ενδεχοµένως όµως αυτά τα δύο δεν 
αρκούν για να σωθεί ο καπνός. Στη 
βάση όµως αυτών των αποτελεσµά-
των καθίσταται ορατή η δυνατότητα 
εφαρµογής της µηχανοσυλλογής, δη-
λαδή το σπάσιµο των φύλων µε µη-
χανή, κάτι που θα κάνει διαφορά στα 
κόστη παραγωγής και ενδεχοµένως 
να βάλει ξανά τον καπνό στο παιχνί-
δι. Αυτό είναι που βλέπουµε, αυτό εί-
ναι που συζητάµε µε την καπνοβιο-
µηχανία και τους εµπόρους του κα-
πνού, εκεί είναι που θα πρέπει να ε-
πενδύσουµε για την επόµενη µέρα 
στην καπνοκαλλιέργεια». 

Αύξηση αποδόσεων 20% 
στην καλλιέργεια καπνού
 Με Humuso ΕXTRA από τη Φυτοθρεπτική και τεχνολογία Stoller

Αποτελέσµατα
Η στρεµµατική απόδοση 

αυξήθηκε θεµατικά από τα 
180-200 στα 220-240 κιλά 

µε τα προϊόντα Stoller Ο Jerry Stoller εντρύφησε 
στη φυσιολογία των φυτών.

Παρών στην πρώτη εγκατάσταση 
ακτινιδίων το 1973, παρών και 
σήµερα στην εµπειρία Stoller, 
o παλαίµαχος Γιώργος Γιαλένιος. 

Καπνός
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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Η  νέα προσέγγιση των προσκλή-
σεων Leader που ανέλυσε για 
τέσσερις περιοχές η Agrenda 

την περασµένη εβδοµάδα, έχει κινήσει 
το ενδιαφέρον των αναγνωστών για το 
πώς διαµορφώνεται το πρόγραµµα και 
σε άλλους τόπους. Με τις προσκλήσεις 
για τα ιδιωτικά έργα να υπολογίζονται 
για το Σεπτέµβρη, αξίζει να σηµειωθεί 
εδώ ότι όλα τα έργα µεταποίησης γεωρ-
γικών προϊόντων προϋπολογισµού ως 
600.000 ευρώ θα προκηρυχθούν µέ-
σω των Leader όµως η αυξηµένη ενί-
σχυση του 65% έχει προβλεφθεί µόνο 
για έργα κάτω των 300.000 ευρώ. Πα-
ρακάτω µετά από αίτηµα αναγνωστών, 
αναλύεται η τοπική προσέγγιση των 
προκηρύξεων του Leader Ηρακλείου, 
το οποίο διαθέτει και τον µεγαλύτερο 
προϋπολογισµό από όλα τα προγράµ-
µατα, ήτοι 13, 9 εκατ. ευρώ:

Μεταποίηση:  Ειδικό βάρος θα 
δοθεί: στα προϊόντα βιολογι-
κής καλλιέργειας, σε προϊόντα 

κοσµετολογίας και φαρµακευτικής από 
γεωργικά προϊόντα (πχ προϊόντα από α-
λόη, λάδι, αρωµατικά φυτά) και µονάδων 
παραγωγής αιθέριων ελαίων, σε τυρο-
κοµεία και παραπροϊόντα γάλακτος, στα 

τυποποιητήρια µελιού, λαδιού, κρασιού, 
σε µονάδες παραγωγής αποσταγµάτων 
από οπωροκηπευτικά ή αµπελοοϊνικής 
προέλευσης (τσικουδιά) και σε µονάδες 
επεξεργασίας υπολειµµάτων ελαιουρ-
γείων δύο φάσεων για δηµιουργία κο-
µπόστ. Στο προτεινόµενο έργο, θα πρέ-
πει να εξασφαλίζεται η προσβασιµότη-
τα των ατόµων µε αναπηρία (ΑΜΕΑ). Το 
ανώτερο συνολικό κόστος της επένδυ-
σης µπορεί να ανέρχεται µέχρι 180.000 
ευρώ. Η στήριξη των προαναφερόµε-
νων επενδύσεων µε ποσοστό ενίσχυ-
σης 65% (ΚΑΝ 1407/2013-de minimis).
∆ικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα 
µέχρι 35 ετών και νοµικά πρόσωπα ιδι-
ωτικού δικαίου, στο κεφάλαιο των οποί-
ων συµµετέχουν νέοι/ες (µέχρι 35 ετών) 
µε ποσοστό τουλάχιστον 75% και η δια-
χείρισή τους ασκείται αποκλειστικά α-
πό τους νέους. 

Τουρισµός: Στο πλαίσιο της υ-
πο-δράσης ενισχύεται η ίδρυ-
ση, επέκταση και ο εκσυγ-

χρονισµός επενδύσεων στον τοµέα 
του εναλλακτικού τουρισµού (εκτός 
διανυκτέρευση). Η υποδράση αφο-
ρά πολύ µικρές και µικρές επιχειρή-
σεις κατά την έννοια της σύστασης 

Μικρή μεταποίηση ως 600.000 ευρώ 
και 35άρηδες χωράνε στα Leader  
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Δεν τραβάει
όπως αναμενόταν 
το πριμ Ομάδων    
Υποτονικό, εκτός ίσως από τη Θεσσαλία, εμφανίζεται το 
ενδιαφέρον για το Μέτρο 9, με το ύψος ενίσχυσης να μη 
δελεάζει, φορολογικά οι προϋποθέσεις ένταξης να φοβίζουν 
και το επιχειρηματικό σχέδιο να συναντά δυσκολίες

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κάτω του αναµενόµενου παρά τις αρχικές 
εντυπώσεις κινείται το ενδιαφέρον για έ-
νταξη στο Μέτρο 9 για τη Σύσταση Οµάδων 
Παραγωγών, ενώ µέχρι στιγµής έχουν α-
νοίξει 200 κωδικοί αιτήσεων. Σύµφωνα 

µε το ρεπορτάζ, οι παρα-
γωγοί εµφανίζονται επι-
φυλακτικοί να προχωρή-
σουν σε φάκελο καθώς:

Πρώτον, η ενίσχυση συ-
σχετίζεται µε την εµπορευ-
θείσα αξία µετά την ανα-
γνώριση, οπότε οι οµάδες 
θα πρέπει να κάνουν τζίρο 
άνω του 1 εκατ. ευρώ για να 
λάβουν τη µέγιστη ενίσχυση 
των 100.000 ευρώ. Το ποσό 

αυτό δεν φαίνεται να δελεάζει ιδιαίτερα και 
πολλοί σκέφτονται πως δεν θα αξίζει στο τέ-
λος ο κόπος ανάληψης δεσµεύσεων για έ-
να τέτοιο ύψος ενίσχυσης. 

∆εύτερον, εµφανίζονται δυσκολίες 
στην πρόβλεψη των κερδών και της δρα-
στηριότητας καθώς η αξία παραγωγής 
που περιλαµβάνεται ως εκτίµηση στο ε-
πιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να επα-
ληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατι-
κά (τιµολόγια) στην πενταετία. 

Τρίτον, για ευνόητους φορολογικούς 
λόγους ορισµένοι παραγωγοί-µέλη δεν θέ-
λουν να εµφανίσουν µεγάλο τζίρο, που α-
παιτείται για την ένταξη στο Μέτρο. 

Από την άλλη, στη Θεσσαλία, σύµφωνα 
µε πληροφορίες της Agrenda, το ενδιαφέ-
ρον για δηµιουργία Οµάδων είναι ζωηρό 
και ιδιαίτερα στον τοµέα της κτηνοτροφίας.

Υπενθυµίζεται πως οι αιτήσεις για το Μέ-
τρο έχουν λάβει δύο παρατάσεις και η διο-
ρία λήγει στις 10 Αυγούστου. 

Εν τω µεταξύ, την περασµένη εβδοµά-
δα δηµοσίευτηκε τροποποιητική απόφαση 
(Αρ. Πρωτ.: 6179) που µειώνει τις απαιτή-
σεις του επιχειρηµατικού σχεδίου στο Μέ-
τρο 9 και αναφέρει:

Α. Αντικατάσταση του σηµείου iv περίπτω-
ση 3.2 παράγραφος 3 του άρθρου 7 ως ε-
ξής:  iv. Αύξηση του όγκου της παραγωγής 
που διατίθεται στο εµπόριο και που πληροί 
τις απαιτήσεις ενός ειδικού “καθεστώτος ποι-
ότητας” (πχ πιστοποιηµένη βιολογική παρα-
γωγή, προστατευόµενες γεωγραφικές ενδεί-
ξεις και προστατευόµενες ονοµασίες προέλευ-
σης, πιστοποιηµένη ολοκληρωµένη παραγω-
γή): ελάχιστη τιµή ως µέσος όρος της πενταε-
τίας 10% της παραγωγής.

Β. Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του 
άρθρου 8 ως εξής: Ο υπολογισµός της αξίας 
παραγωγής για την α΄ δόση πληρωµής της 
οµάδας παραγωγών ή της οργάνωσης παρα-
γωγών, πραγµατοποιείται βάσει της µέσης ε-
τήσιας αξίας της διατεθείσας στο εµπόριο πα-
ραγωγής των µελών 5 κατά τη διάρκεια τρι-
ών (3) ετών πριν από τη συµµετοχή τους στην 
οµάδα ή στην οργάνωση. Η µέση ετήσια α-
ξία προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά 
στοιχεία (τιµολόγια). Για τα επόµενα έτη η αξία 
παραγωγής περιλαµβάνεται ως εκτίµηση στο 
επιχειρηµατικό σχέδιο και επαληθεύεται από 
τα αντίστοιχα παραστατικά (τιµολόγια) και τη 
βεβαίωση της αξίας εµπορευθείσας παραγω-
γής από ορκωτό λογιστή εγγεγραµµένο στο 
Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή 
τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η οµάδα 
/ οργάνωση, για κάθε ηµερολογιακό έτος α-
πό την αναγνώρισή τους. 

10 Αυγούστου
Οι αιτήσεις για 

ένταξη στο Μέτρο 
έχουν πάρει παρά-

ταση µέχρι τις 
10 Αυγούστου
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1Ο 2Ο 3Ο 4Ο 5Ο

 10%ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΤΕΘΕΙ

ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 8% 6%  4%  2%



2003/361/ΕΚ. Προτεραιότητα θα 
δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που  
θα αποσκοπούν:  στην εξασφά-
λιση επισκεψιµότητας και εκτός 
της τουριστικής περιόδου, µε τη 
δηµιουργία ελκυστικών και πρω-
τότυπων τουριστικών προϊόντων 
(π.χ. διαδροµές για παιδιά µε στό-
χο την περιβαλλοντική τους ευ-
αισθητοποίηση),  στην προβο-
λή και προώθηση των εναλλα-
κτικών µορφών τουρισµού (οινο-
τουρισµού, γαστρονοµικού του-
ρισµού, ποδηλατικού, ιπποτου-
ρισµού κλπ),   στη δηµιουργία 
επιχειρήσεων µε καινοτόµα πα-
ροχή υπηρεσιών που θα απευ-
θύνονται σε ειδικές οµάδες πλη-
θυσµού, όπως άτοµα µε κινητικά 
προβλήµατα, ηλικιωµένους κλπ. 

Το ανώτερο συνολικό κόστος 
της επένδυσης µπορεί να α-
νέρχεται µέχρι 180.000 ευ-

ρώ. Η στήριξη των προαναφερόµε-
νων επενδύσεων έχει ποσοστό ε-
νίσχυσης 65%. ∆ικαιούχοι θα είναι 
φυσικά πρόσωπα µέχρι 35 ετών και 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 
στο κεφάλαιο των οποίων συµµε-
τέχουν νέοι/ες (µέχρι 35 ετών) µε 
ποσοστό τουλάχιστον 75% και η δι-
αχείρισή τους ασκείται αποκλειστι-
κά από τους νέους. 

Οικοτεχνία: Προτεραιότητα 
θα δοθεί στην ενίσχυση ε-
πιχειρήσεων οικοτεχνίας 

που αξιοποιούν προϊόντα αµπελο-
καλλιέργειας, ελαιοκαλλιέργειας, 
προϊόντα µελιού και γαλακτοκοµι-
κά προϊόντα. Το ανώτερο συνολι-
κό κόστος των επιχειρήσεων οικο-
τεχνίας και των πολυλειτουργικών 
αγροκτηµάτων µπορεί να ανέρχε-
ται µέχρι 600.000 ευρώ. Ποσοστό 
ενίσχυσης 65% (ΚΑΝ 1407/2013-
de minimis). ∆ικαιούχοι είναι τα 
φυσικά πρόσωπα, που είναι επαγ-
γελµατίες αγρότες, όπως αυτοί ο-
ρίζονται και είναι εγγεγραµµένοι 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτι-
κών Εκµεταλλεύσεων, καθώς και 
τα µέλη της οικογένειάς τους εγγε-
γραµµένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Bιοτεχνία: Η υποδράση αφο-
ρά πολύ µικρές και µικρές 
επιχειρήσεις. Μέσα από την 

υποδράση µπορεί να ενισχυθεί η 
ίδρυση και ο εκσυγχρονισµός µι-
κρών βιοτεχνιών στους τοµείς (εν-
δεικτικά):  της λαϊκής τέχνης (κε-
ραµική, υφαντική, αργυροχοΐα – 
χρυσοχοΐα, ξυλογλυπτική, µαχαι-
ροποιία κ.α)  της κατασκευής µη-
χανηµάτων και εξοπλισµού που 
σχετίζονται µε αγροτικές δραστη-
ριότητες  της κατασκευής προϊό-

ντων που ανήκουν στον κλάδο των 
Πολιτιστικών και ∆ηµιουργικών Βι-
οµηχανιών (Π∆Β) (κατασκευή κο-
σµηµάτων, παιχνιδιών, µουσικών 
οργάνων κ.α.). Το ανώτερο συνο-
λικό κόστος της επένδυσης µπορεί 
να ανέρχεται µέχρι 180.000 ευρώ. 
Η στήριξη των προαναφερόµενων 
επενδύσεων γίνεται µε ποσοστό ε-
νίσχυσης 65%. ∆ικαιούχοι θα είναι 
φυσικά πρόσωπα µέχρι 35 ετών και 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 
στο κεφάλαιο των οποίων συµµε-
τέχουν νέοι/ες (µέχρι 35 ετών) µε 
ποσοστό τουλάχιστον 75% και η δι-
αχείρισή τους ασκείται αποκλειστι-
κά από τους νέους. 

Ενδεικτικά σε όλα τα µέτρα ε-
πιδοτούνται οι δαπάνες για: 
1. Αγορά, η κατασκευή ή βελ-

τίωση ακινήτου αγορά και εγκατά-
σταση εξοπλισµού και η διαµόρφω-
ση του περιβάλλοντος χώρου σε ο-
ρισµένες περιπτώσεις (επισκέψιµες 
εγκαταστάσεις). 2. Αγορά καινούρ-
γιων ειδικού τύπου οχηµάτων και 
µέσων εσωτερικής µεταφοράς. 3. Α-
πόκτηση πιστοποιητικών διασφάλι-
σης ποιότητας, δαπάνες συµβούλου 
και πιστοποίησης κλπ. 4. ∆απάνες 
προβολής µέχρι το 10% του συνολι-
κού κόστους της πράξης. 5. ∆απά-
νες σύνδεσης µε Οργανισµούς Κοι-
νής Ωφέλειας (∆ΕΗ κ.λπ).

Τοπικά 
ΕΣΠΑ 

Αιτήσεις µέχρι και τις 10 
Σεπτεµβρίου µπορούν να 
κάνουν υφιστάµενες πολύ 
µικρές, µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους 
τοµείς της µεταποίησης 
προϊόντων πρωτογενή τοµέα 
και του τουρισµού, στο 
πρόγραµµα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση 
επενδυτικών σχεδίων 
υφιστάµενων Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων για αρχικές 
επενδύσεις ή αρχικές 
επενδύσεις για νέα οικονοµική 
δραστηριότητα». Το 
πρόγραµµα αυτό απευθύνεται 
µόνο στις επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Ηπείρου και έχει 
προϋπολογισµό 4,165 εκατ. 
ευρώ. Ανάµεσα στους 
επιδοτούµενους κλάδους 
βρίσκονται τα τυροκοµεία.
Η ενίσχυση που αναλογεί 
σε κάθε επενδυτικό σχέδιο 
εξαρτάται από το σύνολο και 
την αναλογία επενδυτικών 
και λοιπών δαπανών, καθώς 
και την κατηγορία της 
µικροµεσαίας επιχείρησης. 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη των 
επενδυτικών σχεδίων πρέπει 
να ανέρχεται τουλάχιστον 
στο ποσό των 50.000 ευρώ 
και µε ανώτατο όριο το ποσό 
των 400.000 ευρώ. 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Κοµφούζιο
Το σύστηµα υποβολής 
αιτήσεων στη ∆ράση 10.1.8 
για την ενίσχυση που αφορά 
τη χρήση φεροµόνων σε 
συνδυασµό µε τη µείωση 
ψεκασµών (Κοµφούζιο) θα 
παραµείνει ανοιχτό µέχρι τις 
10 Αυγούστου

 
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.

 
Αντιχαλαζική 
προστασία
Παράταση έως τις 18 
Σεπτεµβρίου πήραν οι 
αιτήσεις για το Μέτρο 5.1 
«Επενδύσεις σε προληπτικά 
µετρά που σκοπεύουν στη 
µείωση των δυσµενών 
επιπτώσεων πιθανών 
φυσικών φαινοµένων, 
δυσµενών καιρικών 
συνθηκών και 
καταστροφικών συµβάντων».
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Με κληρονομιά 
τη φιλοσοφία 
«Μαρκιόνε» 
Το γραφείο του στον τέταρτο όροφο του κεντρικού γραφείου 
της Fiat στο Τορίνο ήταν διακοσµηµένο µε µια ασπρόµαυρη α-
φίσα µε τη λέξη «ανταγωνισµός» και ένα µότο που έλεγε: «Κά-
θε πράξη δηµιουργίας είναι καταρχάς πράξη καταστροφής». Ο 
Σέρτζιο Μαρκιόνε, ένας από τους πιο εµβληµατικούς ανθρώ-
πους της αυτοκίνησης έφυγε από τη ζωή στα 66 του χρόνια, α-
φήνοντας πίσω µία βαριά κληρονοµιά  συµβάλοντας στη στρο-
φή της αλλαγής του αυτοκινητοβιοµηχανικού τοµέα. 

Έχοντας αναλάβει τα καθήκοντά του στη Fiat SpA από τον Ι-
ούνιο του 2004, ο Ιταλοκαναδός Μαρκιόνε πήρε τον υπό πτώ-
χευση Ιταλό κατασκευαστή οχηµάτων για να δηµιουργήσει τον 
όµιλο Fiat Chrysler Automobiles NV.

Πουλόβερ, εσπρέσο και πολλά τσιγάρα
Ανέλαβε να αναστήσει µια εταιρεία η οποία µάτωνε εκείνη 

την εποχή µε χρέη περισσότερα από 6 δισεκατοµµύρια. Τότε 
σκέφτηκε να προχωρήσει σε συνεργασία-κλειδί µε την General 
Motors, η οποία θα εξασφάλιζε την οικονοµική ισορροπία της 
Fiat αλλά και την βελτίωση των κατασκευαστικών καθυστερή-
σεων από τις οποίες υπέφερε η ιταλική εταιρεία.

Σηµείο-καµπή για την ιταλική φίρµα αλλά και βάρος ευθύ-
νης προς τον Μαρκιόνε ήταν η απόφαση το 2009 του Αµερι-
κανού προέδρου Μπάρακ Οµπάµα να ανακοινώσει ότι στο ε-
ξής η Fiat θα έχει τον έλεγχο της αµερικανικής Chrysler LLC.

Μετά από καιρό τα στοιχεία έδειξαν ότι ο Μαρκιόνε αύξησε 
τον συνολικό τζίρο της εταιρεία 10 φορές περισσότερο σε σχέ-
ση µε την εποχή που ο ίδιος την ανέλαβε.

Πάντα ευπρεπώς ντυµένος, έχοντας σχεδόν σε όλη του τη 
γκαρνταρόµπα πολλά τζιν και µαύρα πουλόβερ, ξεχώριζε για 
την καλή του συµπεριφορά αλλά και το χιούµορ του. Η µέρα 
του ξεκινούσε αλλά και τελείωνε πίνοντας πολλούς εσπρέσο 
αλλά και καπνίζοντας πολλά τσιγάρα.

Αντικαταστάτης του 66χρονου Μαρκιόνε είναι πλέον ο 54χρο-
νος Βρετανός Μάικ Μάνλεϊ, που κατείχε µέχρι τώρα την αντί-
στοιχη θέση στη Jeep και στη RAM. Ο Μάνλεϊ θεωρείται εξαι-
ρετικά επιτυχηµένος, καθώς εκτόξευσε τις πωλήσεις της Jeep 
στα ύψη το 2017. Νέος διευθύνων σύµβουλος στη Ferrari α-
νέλαβε ο Ελβετός µαλτέζικης καταγωγής Λουίς Κάρεϊ Καµιλέ-
ρι, ενώ τη θέση του προέδρου κατέχει πλέον ο Τζον Ελκαν. Ο 
41χρονος εγγονός του Τζιάνι Ανιέλι κατέχει επίσης τη θέση 
του Προέδρου του ∆.Σ. της FCA, που είναι ο έβδοµος σε µέγε-
θος αυτοκινητιστικός όµιλος στον κόσµο.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κόβοντας 739 τόνους ξηράς ύλης µηδικής 
µέσα σε ένα 8ωρο, η οµάδα της Claas κατά-
φερε να σηµειώσει παγκόσµιο ρεκόρ, χρησι-
µοποιώντας το χορτοκοπτικό Disco 1100 RC 
πίσω από ένα Axion 800. Το ρεκόρ αυτό προ-
ήλθε από τις ΗΠΑ, όπου ο Tate Mesbergen 
από το αγρόκτηµα Mesbergen Farms οδήγη-
σε το Axion για οχτώ ώρες κόβωντας τέσσε-
ρις διαφορετικές εκµεταλλεύσεις συνολικής 

έκτασης 1.411 στρεµµάτων, ξεπερνώντας το 
προηγούµενο ρεκόρ κατά 405 στρέµµατα.

Η µέγιστη ταχύτητα του τρακτέρ ήταν 30 
χλµ/ώρα στο χωράφι και κατά τη διάρκεια 
της µεταφοράς από εκµετάλλευση σε εκµε-
τάλλευση δεν ξεπέρασε τα 50 χλµ/ώρα, µε 
τον Tate να κόβει κατά µέσο όρο 176 στρέµ-
µατα ανά ώρα. «∆εν ήταν όλα τα χωράφια 
κοντά το ένα στο άλλο, οπότε ήταν µεγάλη 
πρόκληση η γρήγορη αναδίπλωση της χορ-
τοκοπτικής µονάδας για µεταφορά στο δρό-
µο», εξήγησε ο Tate. 

Σε 8 ώρες έκοψε 
740 τόνους μηδική 
το Disco της Claas 
Στο ρεκόρ Γκίνες μπαίνει η γερμανική εταιρεία χωρίς 
να αλλάξει ούτε μία λεπίδα μετά από 1.400 στρέμματα
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Όλα τα εργαλεία 
δουλειάς σε ένα 
smartphone
Το Cat S61 αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα της Cat phones, που 
φέρνει όπως υποστηρίζει η εταιρεία βελτιωµένες δυνατό-
τητες θερµικής απεικόνισης, ενσωµατωµένη ικανότητα µέ-
τρησης απόστασης µε λέιζερ και αισθητήρα ποιότητας αέρα 
εσωτερικών χώρων. 

Το νέο µοντέλο διαθέτει ενσωµατωµένη κάµερα θερµι-
κής απεικόνισης FLIR µε βελτιωµένο λογισµικό για µεγαλύ-

τερη αντίθεση εικόνας, εύρος 
θερµοκρασιών διευρυµένο ως 
τους 400 βαθµούς Κελσίου, 
και αναβάθµιση από VGA σε 
λεπτοµέρειες υψηλής ευκρί-
νειας µε την κάµερα ορατού 
φάσµατος που παρέχει βελτι-
στοποίηση εικόνας µε χρήση 
της τεχνολογίας MSX της FLIR.  

Και η εφαρµογή MyFlir έχει 
αναβαθµιστεί, δίνοντας νέες 
δυνατότητες, περιλαµβανο-
µένης της ζωντανής µετάδο-
σης ροής δεδοµένων θερµι-
κών εικόνων και των πρακτι-
κών συµβουλών που µπορούν 
να εµφανίζονται τόσο στην ί-

δια τη συσκευή όσο και σε ένα πιθανό διαδικτυακό φόρουµ 
χρηστών. Ακόµη, ο  αισθητήρας ποιότητας αέρα εσωτερικών 
χώρων της Sensirion έχει τη δυνατότητα να ειδοποιεί τους 
χρήστες σχετικά µε υψηλά επίπεδα ρυπαντών αέρα εσωτε-
ρικών χώρων (πτητικά οργανικά συστατικά ή VOC) στο πε-
ριβάλλον εργασίας τους. 

Το Cat S61 θα παρακολουθεί επίσης τα επίπεδα ποιότη-
τας του αέρα εσωτερικών χώρων και πληροφορεί τους χρή-
στες όταν ανιχνεύεται µη υγιεινό περιβάλλον, επιτρέποντάς 
τους να παίρνουν έγκαιρα αποφάσεις, όπως να ανοίξουν έ-
να παράθυρο για βελτίωση του αερισµού ή να κάνουν ένα 
διάλειµµα. Παράλληλα διαθέτει σύστηµα µέτρησης απόστα-
σης µε λέιζερ που µετρά αποστάσεις σηµείου προς σηµείο έ-
ως 10 µέτρων και κατόπιν υπολογίζει το εµβαδόν.∆εν πήγαν όλα σύµφωνα µε το σχέδιο

Την ηµέρα πριν την απόπειρα για το ρε-
κόρ, σηµειώθηκε βαριά βροχόπτωση 12,7 
mm, µε αποτέλεσµα το υπέδαφος ειδικά 
στην πρώτη εκµετάλλευση να είναι ση-
µαντικά πιο υγρό απ’ ότι συνήθως. Ως εκ 
τούτου η εκκίνηση του τρακτέρ καθυστέ-
ρησε, ενώ κατά τη διάρκεια της απόπει-
ρας, ο Tate πραγµατοποίησε και δύο µη 
προγραµµατισµένες στάσεις. Η πρώτη έ-
γινε µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 
εκµετάλλευσης, καθώς ο οδηγός χτύπησε 
ένα κοµµάτι τσιµέντου και έπρεπε να ελέγ-
ξει εάν η χορτοκοπτική µονάδα έχει πά-
θε ζηµιά, ωστόσο δεν χρειάστηκε κάποια 
αλλαγή λεπίδας. Η δεύτερη στάση έγινε 
για τον έλεγχο της σωστής αναδίπλωσης 

του χορτοκοπτικού Disco, πριν αυτό µε-
ταφερθεί στην τελευταία εκµετάλλευση. 

Περασµένο ρεκόρ χορτοκοπής
Το προηγούµενο ρεκόρ είχε γίνει σε γρα-

σίδι, όχι σε µηδική και είχε χρησιµοποιηθεί 
χορτοσυλλεκτικό χωρίς κύλινδρους σύνθλη-
ψης-conditioner. Σύµφωνα µε την Claas, 
αυτό ήταν φυσικά πιο εύκολη δουλειά. Το 
Disco 1100 RC διαθέτει conditioner µε δύο 
αλληλοσυνδεόµενους κυλίνδρους πολυου-
ρεθάνης σε σχήµα V, οι οποίοι συνθλίβουν 
τα σκληρά κοτσάνια ενώ παράλληλα διατη-
ρούν τα πολύτιµα φύλλα. Έτσι, µειώνεται ο 
χρόνος µαρασµού που απαιτείται και εξα-
σφαλίζεται η µέγιστη διατροφική αξία, κα-
θώς τα φύλλα διατηρούνται λέει η γερµα-
νική εταιρεία. Το conditioner αυξάνει την 
κατανάλωση δύναµης του χορτοκοπτικού, 
αλλά αυτό δεν εµπόδισε τον Tate. Κατά τη 
διάρκεια της απόπειρας, ο Αµερικανός α-
γρότης έκοψε 5,24 τόνους ξηρής ύλης ανά 
10 στρέµµατα. Σηµειώνεται εδώ ότι η Claas 
αναµένεται τώρα να στείλει τα απαραίτητα 
έγγραφα που απαιτούνται από την επιτροπή 
του οργανισµού Γκίνες (Guinness), ώστε να 
καταχωρηθεί επίσηµα το παγκόσµιο ρεκόρ. 

Υψηλή απόδοση
Κατά τη διάρκεια της απόπειρας, ο 

Αµερικανός αγρότης, Tate Mesbergen 
έκοψε 5,24 τόνους ξηρής ύλης ανά 

10 στρέµµατα

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).

Ο Tate Mesbergen 
από το αγρόκτηµα 
Mesbergen Farms 
οδήγησε το Axion 
για οχτώ ώρες 
παραλαµβάνοντας 
το ενδεικτικό.
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Αυτό που θες κι 
αυτό που δεν θες
  

 ∆ιαχρονικό: Αν θέλεις να λες 
αυτό που θέλεις, θα πρέπει να µάθεις 
να ακούς και αυτό που δεν θέλεις. R. 
Bolano, Χιλιανός συγγραφέας.

 Τιµές προϊόντων: Οι τιµές των 
βασικών αγροτικών προϊόντων 
αναµένεται να παραµείνουν χαµηλές 
την επόµενη δεκαετία, καθώς η 
παγκόσµια ζήτηση αναµένεται να 
εξασθενήσει, ενώ η παραγωγικότητα 
προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να 
βελτιώνεται. (FAO Agricultural 
Outlook 2018-2027). Η έκθεση 
αποδίδει την υποχώρηση της ζήτησης 
σε µία επιβράδυνση της ανάπτυξης 
σε µεγάλες αναδυόµενες οικονοµίες, 
στη στασιµότητα της κατά κεφαλή 
κατανάλωσης βασικών τροφίµων και 
µία περαιτέρω σταδιακή µείωση του 
ρυθµού αύξησης του παγκόσµιου 

πληθυσµού. Η 
επιβράδυνση της 
ζήτησης για 
κρέας θα βάλει 
φρένο στη 
ζήτηση για 
δηµητριακά και 
τα πρωτεϊνούχα 
άλευρα για 

ζωοτροφή. enikonomia.gr, 3/7/2018.

 Μέλι Ολύµπου: Το µέλι Ολύµπου 
αποκτά «ταυτότητα» µε εξαιρετική 
αντιβακτηριακή-αντιοξειδωτική 
δράση, έναντι παθογόνων βακτηρίων. 
Λόγω µεγάλης βιοποικιλότητας του 
Ολύµπου, πολλά µέλια µετρήθηκαν 
στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών 
Οργανισµών και συγκρίθηκαν µε του 
µελιού manuka, αναδεικνύοντας την 
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση τους. Η 
µελέτη µπορεί να αξιοποιηθεί, ώστε 
να υπάρξει ισχυρισµός υγείας για τα 
µέλια Ολύµπου. Καθ ∆. Μόσιαλος 
Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 
International Journal of Molecular 
Medicine, 16/7/2018.

 Μπλε-ασφάλεια: Το µπλε, 
σκούρο ή γαλάζιο, σταθεροποιεί την 
αρτηριακή πίεση, τους παλµούς και 
γενικά ηρεµεί προκαλώντας αίσθηµα 
ασφαλείας. Το κόκκινο αντιθέτως 
«ξεσηκώνει» και αυξάνει την 
επιθετικότητα. Επιπλέον στο µπλε ο 
λεκές φαίνεται λιγότερο έντονος ενώ 
τα ξέφτια δεν φαίνονται. Γι αυτό τα 
καθίσµατα στα αεροπλάνα είναι 
συνήθως µπλε. Psychology Today, 
10/7/2018             *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Στη σύνδεση της ζυθοποιίας µε την α-
νάπτυξη της υπαίθρου εστιάζει το εν-
διαφέρον του κλάδου, επιχειρώντας 
να εµπεδώσει στη συνείδηση του κα-
ταναλωτή την παραγωγή µπύρας µε 
κατεξοχήν φυσικά προϊόντα, όπως το 
κριθάρι και άλλα σιτηρά. Εξάλλου, αυ-
τό έχει πετύχει το κρασί που έχει χτί-
σει το παραγωγικό και προωθητικό 
του προφίλ, πάνω σε όµορφους α-
µπελώνες, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ 
που φιλοξένησε το περιοδικό Beer & 
Brunch, που κυκλοφορεί. «Στις χώρες 
όπου παράγεται µπύρα εντοπίζονται 
µεγαλύτερες εκτάσεις µε κριθάρι και 
άλλα σιτηρά απ’ ότι αµπελώνες. Ωστό-
σο κανείς δεν το γνωρίζει αυτό. Ου-
σιαστικά προσφέρουµε περισσότερες 
θέσεις εργασίας, χωρίς όµως να το α-
ντιλαµβάνεται κανένας», λέει ο CΕΟ 
της ΑΒ InBev, Κάρλος Μπρίτο.

Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της 
πολυεθνικής, ο οποίος µιλώντας τον 
περασµένο µήνα σε ευρωπαϊκό φό-
ρουµ ζυθοποιίας στις Βρυξέλλες, εί-
ναι χρήσιµο να δοθεί έµφαση στους 
δεσµούς που ούτως ή άλλως έχει η 

βιοµηχανία της ζυθοποιίας, δηλα-
δή µε την αγροτική καθώς και στην 
συνεισφορά στην οικονοµία της υ-
παίθρου. «Το κρασί είναι συνδε-
δεµένο µε τους αγρότες, το ίδιο ό-
µως και εµείς και για αυτό πρέπει 
να προβάλλουµε το συγκεκριµένο 
µήνυµα» είπε ο Μπρίτο.

Στη χώρα µας, αυτό το έχει πετύχει µε 
τη... µαγιά του προγράµµατος Συµβο-
λαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού που 
εφαρµόζει από το 2008 η Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία, η οποία εµπεδώνει διαρ-
κώς τη σχέση της µε τον παραγωγό. 
Σηµειωτέον, στο πρόγραµµα έχουν 
ενταχθεί περί τους 2.500 καλλιεργη-
τές, οι οποίοι βρίσκονται κατά κύριο 
λόγο στην Κεντρική και Βόρεια Ελλά-

δα.  Με τη συµβολή του προγράµµα-
τος Συµβολαιακής, η Αθηναϊκή Ζυθο-
ποιία παράγει στην Ελλάδα 16 µάρκες 
µπύρας από 100% ελληνικό κριθάρι.

Στο µεταξύ, ραγδαία ανάπτυξη γνω-
ρίζει και στη χώρα µας ο κλάδος της 
µικροζυθοποιίας, καθώς ενώ το 2009 
αριθµούσαν µόλις 6, σήµερα υπολογί-
ζονται σε περίπου 45, αντιστοιχώντας 
σχεδόν σε κάθε νοµό της χώρας και 
από µία. Βέβαια, σε επίπεδο µεριδίων 
αγοράς, η παρουσία τους παραµένει 
εξαιρετικά µικρή, µε εξαίρεση τις Ελ-
ληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) 
και Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης 
(Βεργίνα), οι οποίες µάλιστα το πρώ-
το πεντάµηνο του έτους αύξησαν τα 
µερίδια τους σε όγκο και αξία.

Κριθάρι και λοιπά σιτηρά 
σημαίνουν μπύρα κι ανάπτυξη 
της υπαίθρου, κάτι που τώρα 
εμπεδώνεται Άμεση σύνδεση με τους παραγωγούς 

μέσα από το πρόγραμμα συμβολαιακής 
καλλιέργειας του κριθαριού 

Ηγέτιδες χώρες στον κόσµο στην παραγωγή 
µπύρας η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Βραζιλία

Η ακτινογραφία του κλάδου µπύρας σύµφωνα µε τη διεθνή διαδικτυακή 
στατιστική πύλη statista, δείχνει τα εξής:
 Η παγκόσµια παραγωγή µπύρας ανήλθε σε 1.96 δισ. εκατόλιτρα, έναντι 1.3 δισ. 

εκατόλιτρα το 1998.
 Ηγέτιδες χώρες στην παραγωγή µπύρας είναι η Κίνα, ΗΠΑ και η Βραζιλία.
 Στην Ευρώπη, το 2016 η Γερµανία κατείχε τα σκήπτρα στην παραγωγή µε 

94.96 εκατ. εκατόλιτρα.
 Η AB Inbev, η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής µπύρας στον κόσµο, 

υπολογίζει πωλήσεις γύρω στα 56.4 δις δολάρια το 2018.
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της Πανευρωπαϊκής 
Ένωσης Ζυθοποιών, η κατανάλωση µπύρας το 2016 ανήλθε σε 3,88 εκατ. 
εκατόλιτρα, η οποία αντιστοιχεί σε 36 λίτρα/κεφαλή ετησίως.

Ελλάδα
Η τρίτη 

χαµηλότερη σε 
κατανάλωση 
µπύρας χώρα 
στην ΕΕ, µετά 

τη Γαλλία

Συµµετοχή
Στο πρόγραµµα 
συµβολαιακής 
καλλιέργειας 

κριθαριού 
έχουν ενταχθεί 
περίπου 2.500 

παραγωγοί

Ανάπτυξη
Το 2009 

ήταν µόλις 6 
µικροζυθοποι-
ίες και σήµερα 
υπολογίζονται 
σε περίπου 45

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, τιµή 
χονδρικής έως και 3,50 ευρώ το κιλό και 
καταγωγή µικρασιάτικη, η µπακάλικη 
πιπεριά Σερρών ήρθε και ρίζωσε µε τα 
καραβάνια των Ελλήνων προσφύγων 
στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη που 
θύµιζε τον τόπο από όπου ξεριζώθη-
καν, το Σουσουρλούκι της Προύσας. 
Ο σπόρος ελληνικός, σερραίικος πια 
πέρασε από πάππου προς παππού και 
για δεκαετίες ήταν τοπικός εκλεκτός 
µεζές µε το όνοµά της να το έχει πά-
ρει από τον µπακάλη που τις πήγαι-
ναν για να τις κάνει τουρσί.  

Στην 5η Γιορτή της Μπακάλικης Πι-
περιάς που εξελίσσεται σε θεσµό και 
διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Μικρασιατών και Κατοίκων Αγί-
ου Ιωάννη «Αλησµόνητες Πατρίδες, 
στην πλατεία του χωριού την Τετάρ-
τη 18 Ιουλίου, πλήθος κόσµου την 
τίµησε, καταναλώνοντας πάνω από 
200 κιλά της. Όλα τα είχε η γιορτή, 
φαγοπότι, γνωριµία, αναπόληση, 
συγκίνηση, όραµα και πολύ χορό α-
πό παραδοσιακά συγκροτήµατα µε 
το ούτι, το λαούτο, τη λύρα, το κλα-
ρίνο και το τουµπερλέκι να ξεσηκώ-
νουν µέχρι και τους επίσηµους προ-
σκεκληµένους της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και των Πολιτιστικών Συλ-
λόγων της πόλης των Σερρών. Χο-
ρούς της Ηπείρου και της Μικράς Α-
σίας παρουσίασαν οι φιλοξενούµε-
νοι σύλλογοι ο Πανηπειρωτικός Σύλ-
λογος Σερρών και η Αδελφότητα Μι-
κρασιατών Σιδηροκάστρου.

Σήµερα η περιοχή βγάζει 20 τό-
νους µπακάλικης πιπεριάς από τους 
10 παραγωγούς της, αναφέρει στην 
εφηµερίδα Agrenda o πρόεδρος του 

συλλόγου, εκπαιδευτικός και παρα-
γωγός  Πέτρος Άτσαλος. Ο ίδιος εξη-
γεί ότι «ο σπόρος πέρασε από πάπ-
που προς παππού και για δεκαετίες 
ήταν τοπικός εκλεκτός µεζές µε το 
όνοµά της να το έχει πάρει από τον 
µπακάλη που τις πήγαιναν για να τις 
κάνει τουρσί. Σήµερα η περιοχή βγά-
ζει 20 τόνους µπακάλικης πιπεριάς α-
πό τους 10 παραγωγούς της, η οποία 
απορροφάται από αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ, την λαχαναγορά Θεσσαλονί-
κης, τα σερραϊκά καταστήµατα και εί-
µαστε ένα βήµα πριν τη σύσταση Ο-
µάδας Παραγωγών µε όραµα και σχέ-
δια για το µέλλον όλων µας».

Από τη Μικρασία ήρθε και 
ρίζωσε στον Άγιο Ιωάννη
Σερρών η μπακάλικη πιπεριά 

Εκστρατεία κατά των ψευδών 
ειδήσεων ξεκίνησε η Deoleo
Με µια επιθετική επικοινωνιακή 
στρατηγική προσπαθεί η Deoleo, 
µια από τις µεγαλύτερες αν όχι η 
µεγαλύτερη ισπανική εξαγωγική ε-
ταιρεία ελαιολάδου, να καθαρίσει 
το όνοµά της από µια σειρά κρου-
σµάτων ψευδών ειδήσεων, που δυ-
σφηµίζουν τις ετικέτες της. Όπως η 
ίδια αναφέρει, εδώ και µερικά χρό-
νια, αναπαράγονται στο διαδίκτυο 
διάφορα άρθρα τα οποία κατηγο-
ρούν τις πιο γνωστές και µεγάλες 
ετικέτες ελαιολάδου για την ποιό-
τητά τους. Το πιο πρόσφατο, κρού-
σµα αφορά ένα άρθρο µε τίτλο «14 
ψεύτικες µάρκες ελαιολάδων που 
θα έπρεπε να αποφεύγεις», το ο-
ποίο συγκαταλέγει την Bertolli, ετι-
κέτα της Deoleo, ανάµεσα σε αυτές. 

Πρόσφατα, ο CEO της Deoleo, 
Πιερλουίτζι Τοσάτο ανέφερε πως 
«η κατανάλωση µειώνεται επειδή 
οι καταναλωτές δείχνουν έλλειψη 
εµπιστοσύνης». Για το λόγο αυτό α-
νέθεσε στην οµάδα δηµοσίων σχέ-
σεων του κολοσσού στο χώρο του 
ελαιολάδου, να διερευνήσει γιατί η 
κατάσταση µε τις ψευδείς ειδήσεις 
ξέφυγε σε τέτοιο βαθµό. 

Στο σύνολό τους τα δηµοσιεύ-
µατα αυτά παραπέµπουν σε έρευ-

να του Πανεπιστηµίου της Καλι-
φόρνια Davis, η οποία υποστήρι-
ζε πως οι περισσότερες µάρκες ε-
λαιολάδου που βρίσκει κανείς στα 
σουπερ µάρκετ των ΗΠΑ µε την σή-
µανση «εξαιρετικά παρθένο ελαι-
όλαδο», είναι χαµηλότερης ποιό-
τητας. Μάλιστα σε ποσοστό 69% έ-
δειξε πως τα περισσότερα ελαιόλα-
δα εισαγωγής αποτυγχάνουν να α-
νταποκριθούν στις προδιαγραφές 
που έχει θέσει το ∆ιεθνές Συµβού-
λιο Ελαιοκοµίας (ΙΟC). 

Πλέον η Deoleo προσπαθεί να 
διορθώσει την δηµόσια εικόνα της 
αλλά και να επανορθώσει την ζη-
µιά στις πωλήσεις της, εφαρµόζο-
ντας µέχρι τώρα δυο σχέδια. Αρ-
χικά δηµιούργησε µια διαδικτυα-
κή ιστοσελίδα µε σκοπό την συλ-
λογή και την κατάρριψη ψευδών 
δηµοσιευµάτων σχετικών µε το ε-
λαιόλαδο, αλλά και την ενηµέρω-
ση του κοινού. Στη συνέχεια, προ-
χώρησε στην αποστολή συσκευα-
σιών ελαιολάδου Bertolli µαζί µε 
τον απαραίτητο εξοπλισµό γευσι-
γνωσίας σε δηµοσιογράφους προ-
κειµένου να δουν ιδίοις όµµασι ότι 
το προϊόν της εταιρείας ανταποκρί-
νεται στις προδιαγραφές του IOC. 

Πιο βιαστικά 
από ποτέ φέτος 
τα αµπέλια

Την αρχή έκανε η Αττική, 
ακολούθησαν η Σαντορίνη 
και η Κρήτη, καθώς µία 
µετά την άλλη οι 
αµπελουργικές περιοχές 
της χώρας µπαίνουν στον 
φετινό τρύγο, ο οποίος, 
όπως κατέγραψε ήδη από 
τις αρχές του καλοκαιριού 
το ρεπορτάζ του Wine 
Trails, είναι ιδιαίτερα 
πρώιµος. Συγκεκριµένα 
στη Σαντορίνη, που πέρσι 
µπήκε στις 5 Αυγούστου, 
φέτος, πιο νωρίς από 
ποτέ, στις 22 Ιουλίου, τα 
πρώτα σταφύλια είχαν 
ήδη τρυγηθεί. Πλούσιο 
ρεπορτάζ για τον τρόπο 
µε τον οποίο οι 
αµπελουργοί από όλη τη 
χώρα θα αντιµετωπίσουν 
την πρόσκληση της 
πρωιµότητας έρχεται στο 
Wine Trails, που 
κυκλοφορεί στις 29 
Σεπτεµβρίου. Οι παραγωγοί του προϊόντος είναι 

ένα βήµα πριν τη σύσταση Οµάδας 
Παραγωγών.

Αντιδράσεις
Πρόσφατο άρθρο των 

New York Times, 
υποστηρίζει ότι το 

69% των εισαγόµε-
νων ελαιολάδων είναι 

νοθευµένο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.137.937

ΕΣΟ∆Α 2017

ΕΥΡΩ

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

692,332

73,4%
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Verum Herb

Η ελληνική γη 
χώρεσε σε μια 
ζεστή κούπα
Εκεί που η Πίνδος σβήνει στην αλμύρα του Ιονίου, 
φυτρώνουν μερικά από τα πιο αρωματικά βότανα της χώρας 

 Ρίγανη
Η µεγαλύτερη 

παραγωγή γίνεται 
στη ρίγανη, την οποία 
καλλιεργούν σε περί-
που έξι στρέµµατα, µε 

το κόστος ανά στρέµµα 
να φτάνει τα 400 

µε 500 ευρώ 

Κάθε κλωνάρι ρίγανης περνάει 
από τα χέρια της Μαρίας Κοµίνη 
πριν συσκευαστεί. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια αγρότισσα από την Φα-
σκοµηλιά Θεσπρωτίας, εδώ 
και έξι περίπου χρόνια καλ-
λιεργεί και τυποποιεί κάθε 
λογής αρωµατικά βότανα , ε-
νώ τα προϊόντα της ταξιδεύουν 
σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και 
έξω από τα σύνορα, σε Ευρώπη, ΗΠΑ 
και Καναδά, Αυστραλία και Αραβικά Εµιράτα.
Η 62χρονη Μαρία Κοµίνη, βρίσκεται από το 
1986 σε µια βαθειά σχέση µε την ελληνική γη, 
δουλεύοντας στο χωράφι της πατάτες, κρεµµύ-
δια και κάποια λιόδεντρα, αλλά τα αρωµατικά 
βότανα είναι εκείνα που ξύπνησαν σε αυτήν 
και στην κόρη της, Σοφία Κοµίνη, το επιχειρη-
µατικό δαιµόνιο.

«Η κυρά των βοτάνων» αποφάσισε να ξεκι-
νήσει την πρώτη βιολογική καλλιέργεια στο νο-
µό Θεσπρωτίας, όταν είδε «ότι έχει φασκόµη-
λο στο βουνό, που αρχίσαµε να µαζεύουµε, εί-

ναι όµως παράνοµη η συλλογή για 
εµπορικό σκοπό και έτσι κάναµε 
καλλιέργεια», όπως εξηγεί στην 
Agrenda.

Σήµερα, οι δυο γυναίκες, τρέ-
χουν την οικογενειακή επιχείρη-

ση βιολογικής καλλιέργειας σε 
µια έκταση περίπου 40 στρεµµά-

των, όπου καλλιεργούν µεταξύ άλ-
λων άγρια µέντα, θυµάρι, ρίγανη, µε-

λισσόχορτο, τσάι του βουνού, φασκόµηλο, 
καλεντούλα και χαµοµήλι.

Η στροφή από τη διάθεση στις αγορές χον-
δρικής των προϊόντων τους προς τη µεταποίη-
ση, αύξησε τον τζίρο της επιχείρησης κατά 10%. 
Όπως υποστηρίζουν, η ποσότητα της παραγω-
γής µειώθηκε, όµως η διαδικασία της µεταποί-
ησης απαιτεί περισσότερη δουλειά. «Το στοί-
χηµα είναι να κρατήσεις την ποιότητα σε καλή 
τιµή. Το προϊόν σου θα πρέπει να το προωθή-
σεις και να το πουλήσεις µόνος σου», αναφέ-
ρει η κόρη της, η οποία έχει αναλάβει τις πω-
λήσεις στο εξωτερικό.  

Η Μαρία Κοµίνη µε την κόρη της Σοφία, καλλιεργούν και µεταποιούν 
αρωµατικά βότανα σε µια έκταση 40 στρεµµάτων, 
µε σηµαντικές πωλήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μαρία Κοµίνη 
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«∆εν θέλει γράµµατα, µια απόφα-
ση είναι» αναφέρει γεµάτη αυτο-
πεποίθηση  και δυναµισµό η Μα-
ρία Κοµίνη, η οποία εξηγεί στην 
Agrenda τον τρόπο µε τον οποίο 
έκανε το πέρασµά της από την πα-
ραγωγή στην µεταποίηση, µε την 
βοήθεια της κόρης της, αφού οι 
σχεδόν έξι µε εφτά τόνοι αρωµατι-
κών βοτάνων που παράγουν κάθε 
χρόνο, περνούν κλωνάρι το κλω-
νάρι από τα χέρια τους.

«Εδώ και 15 χρόνια καλλιεργού-
µε αρωµατικά βότανα. Ήταν από 
τότε ένα προϊόν το οποίο είχε ζή-
τηση και ήταν πολύ καλό. Το δί-
ναµε χονδρική και το µεταποιού-
σαν άλλοι, και σκεφτήκαµε πως θα 
µπορούσαµε να το µεταποιήσου-
µε και εµείς», εξηγεί η Σοφία Κο-
µίνη, συµπληρώνοντας πως ανά-
µεσα στο 2011 και το  2012 ξεκί-
νησε να µπαίνει η ιδέα της µετα-
ποίησης. ∆εν ήταν δύσκολο επα-
ναλαµβάνει η µαµά Κοµίνη, η ο-
ποία τόνισε πως τα κατάφεραν ό-
λα µόνες τους, χωρίς κανένα δά-
νειο και καµία επιδότηση ή άλλη 
βοήθεια από το κράτος. Όταν εί-

δαν πως τα προϊόντα τους έφτα-
ναν στο ράφι σε τιµή σχεδόν πε-
νταπλάσια από αυτήν που έπαιρ-
ναν από τους αγοραστές για την 
πρώτη ύλη, απλά έφτιαξαν το δι-
κό τους συσκευαστήριο. Στη σε-
ζόν απασχολούν γύρω στα τέσσε-
ρα µε πέντε άτοµα στα χωράφια, 
ενώ την µεταποίηση αναλαµβά-
νουν αποκλειστικά οι ίδιες. «Τα 
µαζεύουµε, τα απλώνουµε, κάνου-
µε την διαλογή, µερικά τα πετάµε, 
και µετά τα βάζουµε στη συσκευ-
ασία», εξηγεί η Μαρία Κοµίνη. Αν 
κάνει κανείς τους υπολογισµούς 
θα δει πως η επιχείρηση έκανε το 
ξεκίνηµά της την περίοδο που η 
οικονοµική κρίση βρισκόταν στο 
ζενίθ, όµως όπως υποστηρίζει η 
κα. Κοµίνη, «όταν έχεις ποιότητα 
και καλή τιµή σε προτιµάει ο άλ-
λος, δεν έχουµε αυτό που κάνουν 
στα εργοστάσια που είναι σε σκό-
νη το βότανο. Τα δικά µας είναι ό-
λα στο χέρι. ∆εν γίνεται κάτι στη 
µηχανή» αποκαλύπτοντας το µυ-
στικό της επιτυχίας της επιχείρη-
σής της, η οποία πλέον διαθέτει  
40 κωδικούς προϊόντων.

Είδαμε πως είχε μεγάλη ζήτηση, 
γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε εμείς;

VERUM HERB

Το κτήµα της Verum Herb βρίσκεται στην 
Φασκοµηλιά Θεσπρωτίας. Πρόκειται για µια 

οικογενειακή επιχείρηση που εκµεταλλεύεται περίπου 
40 στρέµµατα για την παραγωγή βιολογικών 

αρωµατικών βοτάνων. Το συσκευαστήριο βρίσκεται 
στον παραδοσιακό οικισµό Μαργαριτίου, όπου 
µεταποιούνται στο χέρι 6 µε 7 τόνοι βοτάνων. 

Στον πτωχευτικό 
Με Παπαϊωάννου 
και Πούρη η ΕΒΖ
Πρόεδρο και διευθύνοντα αποκτά 
ξανά η Ζάχαρη, µετά τον διορισµό 
του Χρήστου Πούρη ως CEO και του 
Νίκου Παπαϊωάννου ως προέδρου, 
µε εντολή υπουργείου Ανάπτυξης. 
Προτεραιότητα της νέας διοίκησης 
να υπογράψει την υπαγωγή της ΕΒΖ 
στον πτωχευτικό κώδικα. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες, η εταιρεία οδεύει 
προς τη λύση του «pre-pack sale», 
µε βάση τον πτωχευτικό κώδικα και 
τα άρθρα 106β και 106δ.

ΑΣ Ιωαννίνων
Γεωπόνος 
για την Ομάδα 
Αιτήσεις ως 10 Αυγούστου 
καλούνται να υποβάλλουν οι 
ενδιαφερόµενοι γεωπόνοι για τη 
θέση που προκηρύσσει ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Ιωαννίνων «Ένωση 
αγροτών». Αντικείµενο η στελέχωση 
της Οµάδας Παραγωγών 
Προβατοτρόφων και Αιγοτρόφων 
του συνεταιρισµού, µε αποδοχές το 
βασικό µισθό της ειδικότητάς του και 
σύµβαση ορισµένου χρόνου. Οι 
υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν 
πτυχίο Γεωπονικού Πανεπιστηµίου.

Μαλαματίνα 
Κωνσταντίνος 
Μαχαίρας 

Τη θέση του συµβούλου στην 
οινοποιία Μαλαµατίνα ανέλαβε ο 
Κωνσταντίνος Μαχαίρας, πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Έρευνας 
Λιανεµπορίου Καταναλωτικών 
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεταποίηση
Η διαδικασία της µεταποί-
ησης έγινε οικογενειακή 
υπόθεση το 2012, ανε-
βάζοντας τον τζίρο της 
επιχείρησης κατά 10%

ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ



Ξεχασµένους από την περίοδο Οµπά-
µα εµπορικούς στόχους έφεραν ξα-
νά στο προσκήνιο ο πρόεδρος της 
Κοµισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και 
ο Αµερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραµπ, µε σκοπό να λυθεί η εµπο-
ρική διαµάχη. Έτσι η ΕΕ θα αγορά-
ζει περισσότερη αµερικανική σόγια 
και υγροποιηµένο φυσικό αέριο, ε-
νώ οι ΗΠΑ ενδέχεται να µηδενίσουν 
τους δασµούς στο αλουµίνιο και το 
ατσάλι από την ΕΕ, εφόσον οι δυο 
πλευρές µπορέσουν να φτάσουν σε 
κάποια συµφωνία. Μάλιστα, ανακοί-
νωσαν τη δηµιουργία µιας Οµάδας 
Εργασίας, που θα φροντίσει ώστε 
να προχωρήσει η νέα κοινή ατζέντα. 

Ουσιαστικά οι δυο ηγέτες δεν κα-
τάφεραν να καταλήξουν σε µια ση-
µαντική εµπορική συµφωνία, όµως 
έκαναν τουλάχιστον ένα καλό ξεκί-
νηµα για µια τέτοια κατάληξη. Η ε-
πίσκεψη Γιούνκερ έγινε εν µέσω 
εντάσεων εξαιτίας της εισαγωγής 
δασµών στο ατσάλι και το αλουµί-

νιο από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά 
και από των δασµών που επέβαλε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε αµερικανικά 
προϊόντα ως απάντηση. Υπενθυµί-
ζεται επιπλέον, πως ο Τραµπ είχε α-
πειλήσει µε δασµούς στις εισαγωγές 
αυτοκινήτων και εξαρτηµάτων, κάτι 
που θα πλήγωνε σε µεγάλο βαθµό 
την γερµανική οικονοµία.

Την προηγούµενη εβδοµάδα, ο 
πρόεδρος Τραµπ αποκαλούσε την 
ΕΕ «εχθρό» στον τοµέα του εµπορί-
ου, αυτήν την φορά όµως υιοθέτησε 
διαφορετικό ύφος. Υποστήριξε πως 
η συνάντηση σήµανε µια νέα περίο-
δο «στενής φιλίας» µε την Ευρώπη. 
Ανάµεσα στους νέους στόχους βρί-
σκονται, η εκµηδένιση των δασµών 

για βιοµηχανικά αγαθά που δεν αφο-

ρούν την αυτοκινητοβιοµηχανία, και 

η µείωση των εµπορικών φραγµών 

στον τοµέα των υπηρεσιών και των 

ιατρικών µηχανηµάτων. Οι δυο ηγέ-

τες επιθυµούν επιπλέον να εναρµο-

νίσουν τις εµπορικές προδιαγραφές, 

να περιορίσουν τα γραφειοκρατικά 

εµπόδια και να µειώσουν τα κόστη.

Ωστόσο, οι κύριοι Τραµπ και Γιούν-

κερ δεν έκαναν καµία συγκεκριµένη 

αναφορά στο µεγαλύτερο ζήτηµα που 

απασχολεί αυτή τη στιγµή την Ευρώ-

πη, το οποίο είναι οι δασµοί στα αυ-

τοκίνητα, που σκέφτεται να επιβά-

λει η Ουάσινγκτον. Ο κ. Γιούνκερ υ-

πογράµµισε πως οι δυο πλευρές θα 

καθυστερούσαν την εφαρµογή επι-

πλέον φόρων κατά τη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων, ωστόσο ο πρόε-

δρος Τραµπ περιορίστηκε στο σχόλιο 

«δεν θα κινηθώ ενάντια στο πνεύµα 

της συµφωνίας αυτής». 

Φαίνεται πως παραµένει ενοχλη-

µένος από τους δασµούς στα αµερι-

κανικά αυτοκίνητα που διατηρεί η 

Ευρώπη στο 10%, συγκριτικά µε το 

2,5% που ισχύει στις ΗΠΑ για τα ευ-

ρωπαϊκά ΙΧ, αν και o φόρος για τα 

φορτηγά φτάνει το 25%. Άλλωστε εί-

ναι γνωστό πως ο κ. Τραµπ αλλάζει 

εύκολα γνώµη και διαθέσεις, και 
έτσι ο κ. Γιούνκερ µπορεί να επι-
σκεφθεί σύντοµα τον Λευκό Οίκο 
για ακόµα µια φορά.   

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΕ-ΗΠΑ (ΑΠΟ ΤΟ 2007 - 2016) 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΗΜΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΑΓΑΘΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ, 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΛΛΑ
14,6%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

% 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

20,8%

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΠΗΓΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ, EUROSTAT

17,8%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ

0 50%

Έπιασε τόπο το ταξίδι 
Γιούνκερ στις ΗΠΑ, 
βάζει νερό στο κρασί 
και ο Τραμπ  

Επιχειρηματικό λόμπι
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Με σόγια και υγροποιημένο 
αέριο «δαμάζει» τον εμπορικό 
εταίρο η Ευρωπαϊκή Ένωση

∆ιαφωνίες
για βόειο κρέας 
και γαλακτοκοµικά
Στις εµπορικές 
συνοµιλίες, η Mercosur 
αντιστάθηκε σε µια 
ευρωπαϊκή πρόταση για 
τιµολόγιο 98 ευρώ ο 
τόνος στις εισαγωγές 
ζάχαρης και ποσόστωση 
για εισαγωγές αιθανόλης 
που λένε ότι είναι πολύ 
µικρό. Με τη σειρά της, 
η ΕΕ δεν έχει ακόµα 
αποφασίσει για την 
προσφορά της Mercosur 
να µειώσει κατά το ήµισυ 
τα τιµολόγια των 
αυτοκινήτων εισαγωγής, 
προτού τα µειώσει 
σταδιακά σε διάρκεια 
15 ετών. 
Παραµένουν επίσης 
διαφωνίες στο βόειο 
κρέας της Λατινικής 
Αµερικής και τα 
ευρωπαϊκά 
γαλακτοκοµικά προϊόντα, 
καθώς και κανονισµοί 
προέλευσης.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προ-
τρέπουν την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση να επιταχύνει τις εµπορικές 
διαπραγµατεύσεις µε το µπλοκ 
των χωρών της Νότιας Αµερικής- 
Mercosur, καθώς ανησυχούν ότι 
οι 20ετείς συνοµιλίες µπορεί να 
σκοντάψουν όσο πλησιάζουν οι 
εκλογές στη Βραζιλία τον Οκτώ-
βριο αλλά και οι ευρωεκλογές το 
2019. Σε επιστολή του, ο νέος επι-
κεφαλής του επιχειρηµατικού λό-
µπι BusinessEurope Πιέρ Γκατάζ 
προέτρεψε τον πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλωντ 
Γιούνκερ να σφραγίσει τη συµ-
φωνία πριν ξεκινήσει η εκστρα-
τεία για τις εκλογές στη Βραζιλία.

Να γίνει σύντοµα το τελευταίο 
βήµα για τη συµφωνία

«Η συνοµοσπονδία Business 
Europe ανησυχεί ολοένα και πε-
ρισσότερο για το ενδεχόµενο να 
χαθεί η ευκαιρία να ολοκληρω-
θούν οι διαπραγµατεύσεις για µια 
σηµαντική εµπορική συµφωνία» 
ανέφερε η επιστολή. «Στη διάρ-
κεια των πολύχρονων διαπραγ-
µατεύσεων, ποτέ δεν αισθανθή-
καµε τόσο κοντά στον στόχο ό-
πως τις τελευταίες βδοµάδες. Ελ-
πίζουµε ότι το τελευταίο βήµα θα 

Ο πρόεδρος της 
Κοµισιόν Γιούνκερ 
επισκέφθηκε τον 
Τραµπ στο Λευκό 
Οίκο την Τετάρτη 
25 Ιουλίου.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr



Καµπανάκι χτυπούν οι υπουργοί Γε-
ωργίας των χωρών που µετέχουν στην 
G20, για την υποβάθµιση της διαθέ-
σιµης παραγωγικής γης καθώς κάθε 
χρόνο, περίπου 10 εκατ. εκτάρια καλ-
λιεργήσιµων εκτάσεων χάνονται, λό-
γω διάβρωσης προκαλώντας ανεπα-
νόρθωτες ζηµιές στη γεωργία, ιδίως 
για τις αναπτυσσόµενες χώρες.

Η κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για 
την επίτευξη βιώσιµου µοντέλου πα-
ραγωγής τροφίµων αλλά και η υπεύ-
θυνη διαχείριση του εδάφους ήταν τα 
κυρίαρχα θέµατα στην ατζέντα της δι-
ήµερης συνόδου των υπουργών Γε-
ωργίας της Οµάδας των G20, που ο-
λοκληρώθηκε το Σάββατο στο Μπου-
ένος Άιρες της Αργεντινής. Εξάλλου, 
το θέµα αποτελεί µια από τις τρεις προ-
τεραιότητες της Αργεντινής που ασκεί 
την προεδρία στην Οµάδα των G20. 

Για να ικανοποιήσουν την αυξηµένη 
ζήτηση οι υπουργοί Γεωργίας οµονοούν 
σε µια «κοινή» πολιτική στην παραγω-
γή τροφίµων, δεδοµένου ότι χώρες της 
οµάδας G20 είναι βασικοί παράγοντες 
του παγκόσµιου συστήµατος τροφίµων. 
Τα εδάφη τους αντιπροσωπεύουν πε-
ρίπου το 60% του συνόλου της γεωργι-
κής γης και αντιπροσωπεύουν σχεδόν 
το 80% του παγκόσµιου εµπορίου τρο-
φίµων και αγροτικών προϊόντων.

Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της σύ-
σκεψης υπουργό Γεωργίας της Αργε-
ντινής, Λουίς Μιγκέλ Ετσεβέρ, η µείω-
ση της διαθέσιµης γης για την παρα-
γωγή τροφίµων προκαλεί µια µη ανα-
στρέψιµη υποβάθµιση του οικοσυστή-
µατος, η οποία γίνεται δραµατική στις 
αναπτυσσόµενες χώρες ή περιοχές µε 
υψηλή επισιτιστική ανασφάλεια.

Ο Λουίς Μιγκελ Ετσεβέρ κάλεσε 
τους οµολόγους του να συνεισφέρουν 
στον απαραίτητο διεθνή συντονισµό 
για την προώθηση της συνεργασίας 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µεταξύ 
βιοµηχανιών, κυβερνήσεων, διεθνών 

οργανισµών, ενώσεων αγροτών και 
κοινωνίας των πολιτών.

Σηµειωτέον ότι , τα εδάφη, σύµφωνα 
µε τον Ετσεβέρ, ως περιορισµένος και 
µη ανανεώσιµος πόρος, απαιτούν τη µε-
γαλύτερη προσοχή δεδοµένου ότι κάθε 
χρόνο χάνονται λόγω διάβρωσης περί 
τα 10 εκατ. εκτάρια παραγωγικής γης.

Οι υπουργοί συζήτησαν ακόµη για 
την απώλεια τροφίµων και τη διαχεί-
ριση των αποβλήτων αναζητώντας βι-
ώσιµες λύσεις, ενώ εξέτασαν το ση-
µαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η τε-
χνολογία στη γεωργία.

Να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της συ-
νάντησης στο Μπουένος Άιρες, οι υ-
πουργοί είχαν την ευκαιρία να επισκε-
φθούν την 132η Αγροτική Έκθεση, µια 
από τις πιο παραδοσιακές ετήσιες εµπο-
ρικές εκθέσεις στην Αργεντινή, όπου ε-
νηµερώθηκαν για τις τελευταίες ανακα-
λύψεις στη γενετική των βοοειδών, τη 
γεωργία και την τεχνολογία.

Οι υπουργοί Γεωργίας G20
«βλέπουν» το μέλλον 
στην κυκλική οικονομία

Επικεφαλής της σύσκεψης των G20 
ήταν ο Αργεντίνος Λουίς Μ. Ετσεβέρ.

 της ΕΕ ζητά συμφωνία με Mercosur

γίνει σύντοµα», υπογραµµίζει.
Η επιστολή επισηµαίνει τις 

προσπάθειες των επιχειρήσε-
ων και των υπευθύνων για τη 
χάραξη πολιτικής να διατηρή-
σουν ζωντανή µια ατζέντα πο-
λυµερών συµφωνιών ελεύθε-
ρου εµπορίου σε µια εποχή που 
οι ΗΠΑ στρέφονται πιο προστα-
τευτικά, αυξάνοντας τις εµπο-
ρικές εντάσεις µε τους συµµά-
χους της και την Κίνα.

Τελικές λεπτοµέρειες 
Εκπρόσωποι για τον όµιλο 

Mercosur της Αργεντινής, Βρα-
ζιλίας, Παραγουάης και Ου-
ρουγουάης είχαν µεταβεί στις 
Βρυξέλλες το προηγούµενο δι-
άστηµα, επιδιώκοντας να δια-
χωρίσουν τις τελικές λεπτοµέ-
ρειες της συµφωνίας πριν τον 
Αύγουστο. Μια οµάδα υπουρ-
γών της Mercosur θα ακολου-
θήσει την επόµενη εβδοµάδα, 
µε την ελπίδα να σφραγίσει 
τη συµφωνία. Πάντως, ο υ-
πουργός εξωτερικών της Αρ-
γεντινής εκτιµά ότι η συµφω-
νία ελευθέρων συναλλαγών 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης- Mercosur θα µπορούσε 
ενδεχοµένως να συµφωνηθεί 

τον Σεπτέµβριο πριν τις βρα-
ζιλιάνικες εκλογές.

Εν τω µεταξύ, σε περίπτωση 
που οι συνοµιλίες ατονήσουν 
δεν υπάρχει σαφές χρονοδιά-
γραµµα για το πότε θα ανοίξει 
εκ νέου παράθυρο, ανέφερε 
µια πηγή κοντά στις διαπραγ-
µατεύσεις για λογαριασµό της 
Mercosur στο Reuters, καθώς 
τις εκλογές στη Βραζιλία θα α-
κολουθήσουν αυτές για το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019.
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BusinessEurope 
Η επιστολή του λόµπι 

επισηµαίνει τις προσπά-
θειες των επιχειρήσεων 

και των υπευθύνων 
για τη χάραξη πολιτι-
κής να διατηρήσουν 
ζωντανή µια ατζέντα 

πολυµερών συµφωνιών 
ελεύθερου εµπορίου

O Πιέρ 
Γκατάζ 
επικεφαλής 
Business-
Europe
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Παράταση έως τις 18 Σεπτεµβρίου πήραν οι αι-
τήσεις για το Μέτρο 5.1 που αφορά την ενίσχυ-
ση για αντιχαλαζική προστασία, σύµφωνα µε 
απόφαση του γενικού γραµµατέα Κοινοτικών 
Πόρων Χαράλαµπου Κασίµη. Συγκεκριµένα, α-
ποφασίστηκε: «1. Η τροποποίηση του σηµείου 
5.1.α της Πρόσκλησης ως εξής:

α) Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να υπα-
χθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν αί-

τηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.2.

Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων 
στήριξης, γίνεται µέσω του Πληροφοριακού 
Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 
23/04/2018 και λήγει την 18/09/2018 .

2.Η τροποποίηση του σηµείου 5.2.ι της Πρό-
σκλησης ως εξής:

ι) Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται σε δύο α-

ντίτυπα, πρωτότυπο υπογεγραµµένο από τον δυ-
νητικό δικαιούχο και αντίγραφο, το αργότερο ε-
ντός 15 ηµερολογιακών ηµερών (3 Οκτωβρίου 
2018), µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υπο-
βολής των αιτήσεων στήριξης. Τα δύο αντίτυπα 
υποβάλλονται σε υποκατάστηµα του ΕΛΓΑ. Με 
την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, χωρίς 
την επίκληση περιστατικών ανωτέρας βίας ή ε-
ξαιρετικών περιστάσεων, η αίτηση απορρίπτεται».

Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για αντιχαλαζικά

Οι εν λόγω 
ενισχύσεις μέσω de 
minimis αφορούν 
94.412,50 στρέμματα 
στους νομούς 
Πέλλας, Ημαθίας, 
Κοζάνης, Λάρισας 
και Φλώρινας

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Χρειάστηκαν πολλές πιέσεις από καλλιεργη-
τές, συνεταιριστές, παραγωγικούς φορείς, αλ-
λά και βουλευτές -τοπικούς και µη- διαβου-
λεύσεις, µελέτες, παρεµβάσεις «άνωθεν» και 
τεράστιες ζηµιές στην αγροτική παραγωγή 
ολόκληρης σχεδόν της χώρας το τελευταίο 
διάστηµα, για να κλείσει η εκκρεµότητα της 
αποζηµίωσης των ροδακινοπαραγωγών από 
τις βροχές του Ιουλίου του 2017. Πριν λίγες 
µέρες αποφασίστηκε και εγκρίθηκε κονδύλι 
8,5 εκατ. ευρώ, για να καλύψει όλους τους 
πληγέντες µε το ύψος της ενίσχυσης να ο-
ρίζεται στα 115 ευρώ ανά στρέµµα για το ε-
πιτραπέζιο ροδάκινο, στα 65 ευρώ το στρέµ-
µα για το συµπύρηνο και στα 120 ευρώ το 
στρέµµα για τα νεκταρίνια.

Πρόκειται για αποζηµιώσεις µέσω de minimis 
που εγκρίθηκαν για την περσινή καρπόπτω-
ση σε ροδάκινα και νεκταρίνια σε πέντε νο-
µούς (Πέλλας, Ηµαθίας, Κοζάνης, Λάρισας 
και Φλώρινας) και αφορούν 94.412,50 στρέµ-
µατα όταν οι δηλώσεις των πληγέντων πα-
ραγωγών ανέρχονταν περί τις 12.500, µε τα 
αιτήµατα να αντιπροσωπεύουν µια έκταση 
της τάξης των 133.000 στρεµµάτων. ∆εν εί-
ναι, µάλιστα, λίγοι, οι παραγωγοί που µιλούν 
για «φιλοδώρηµα», ενώ κάποιοι κάνουν λό-
γο και για «τσουβάλιασµα» όσον αφορά την 
επιλογή των ποικιλιών που αποζηµιώνονται, 
η οποία υπενθυµίζεται ότι έγινε από τις Οµά-
δες Παραγωγών ροδάκινου σύµφωνα µε το 
θεσµικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ και αφορά τις ποι-
κιλίες που βρίσκονταν σε ωρίµανση την κρί-
σιµη περίοδο των βροχοπτώσεων.

Μέχρι την ώρα, που γράφονταν αυτές οι 
γραµµές, ο προγραµµατισµός του υπουρ-
γείου, αφού δεν είναι θέµα ΕΛΓΑ-όπως ξε-
καθάρισε ο πρόεδρος του Οργανισµού Φά-
νης Κουρεµπές-ήταν οι πιστώσεις να γίνουν 
στις 27 Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση, σύµφω-
να µε την εφαρµοστική απόφαση για τη χο-
ρήγηση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας δι-
καιούχοι της εν λόγω αποζηµίωσης είναι οι 
καλλιεργητές που έχουν υποβάλλει δήλωση 
εκµετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για 
το έτος 2017 και διατηρούν τουλάχιστον 0,1 
εκτάρια (ha) ροδάκινων (επιτραπέζιων ή/και 
βιοµηχανικών) ή/και νεκταρινιών.

Η απόφαση ορίζει τα εξής: 
Άρθρο 4, Ύψος ενίσχυσης

1. ∆ικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσ-
σονος σηµασίας (de minimis) για την παρού-
σα απόφαση ορίζονται οι γεωργοί που δρα-
στηριοποιούνται στις ΠΕ Ηµαθίας, Πέλλας, Κο-
ζάνης, Λάρισας και Φλώρινας που έχουν υπο-
βάλλει δήλωση εκµετάλλευσης ενιαία αίτηση ε-
νίσχυσης για το έτος 2017 και διατηρούν του-
λάχιστον 0,1 εκτάρια ροδάκινων (επιτραπέζι-
ων ή/και βιοµηχανικών) ή/και νεκταρινιών.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης 
ήσσονος σηµασίας (de minimis) καθορίζεται σε:

α) 1.150 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα επιτρα-

Στα νεκταρίνια 
η αποζηµίωση 
φτάνει τα 120 
ευρώ το στρέµµα.

Αποζημιώσεις 2017 στο ροδάκινο 

Με 115 ευρώ το στρέμμα
το επιτραπέζιο και ως
65 ευρώ το συμπύρηνο 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

13.964,30

19.798,40

ΗΜΑΘΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΕΛΛΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ

11.218,50

27.303,40

1.876,40

19,20

759,90

201,80

628,40

2.277,00
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Στην προκήρυξη Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού 
Ιδεών για τη διαµόρφωση των 217 στρεµµάτων 
του ΕΘΙΑΓΕ  που παραχωρήθηκαν από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο ∆ήµο Λαρισαί-
ων, προχώρησε ο ∆ήµος Λαρισαίων, για µια ο-
λοκληρωµένη αστική, υπερτοπικού χαρακτήρα, 
επέµβαση στη συνοικία Αβέρωφ.

Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό και η ανακαίνιση 
και επανάχρηση των 5 παλαιών κτιρίων-αποθη-

κών που βρίσκονται στην έκταση αυτή και η δη-
µιουργία χώρων αστικού πρασίνου καθώς και:

 Η δηµιουργία Βοτανικού Κήπου - Πάρκου 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης,

  η δηµιουργία Μουσείου Εδαφών - Γεωργι-
κής Τεχνολογίας και,

 η διαµόρφωση των αποθηκών και του πε-
ριβάλλοντος χώρου τους σε Πολιτιστικό Χωριό.

Στόχος είναι να δηµιουργηθεί στη καρδιά του 

Θεσσαλικού κάµπου ένας χώρος -πόλος όπου 
θα γίνονται έρευνες, συνέδρια, εκθέσεις και εκ-
δηλώσεις για την αγροτική καινοτοµία. 

Στο διαγωνισµό θα υπάρχει και χρηµατικό έπα-
θλο (α’ βραβείο: 10.000 ευρώ, β’ βραβείο: 6.000 
ευρώ, γ ’βραβείο: 3.000 ευρώ), ενώ οι προτάσεις 
υποβάλλονται ως τις 19 Νοεµβρίου, ενώ κάθε 
διαγωνιζόµενος πρέπει ως 31 Αυγούστου να εγ-
γραφεί σε κατάλογο της ∆ιοργανώτριας Αρχής.

Διαγωνισμός ιδεών για έκταση ΕΘΙΑΓΕ στη Λάρισα

Τη µπάλα στην κερκίδα στέλνει ξανά ο 
ΕΛΓΑ, αυτή τη φορά όσον αφορά τις α-
ποζηµιώσεις για ζηµιές από βροχές και 
χαλάζι σε αποθηκευµένες ζωοτροφές, 
οι οποίες δεν καλύπτονται από τον Κα-
νονισµό του Οργανισµού, µε τους παρα-
γωγούς να παραπέµπονται στα ΠΣΕΑ. 
«Μόνο η ηρτηµένη παραγωγή αποζη-
µιώνεται» τονίζει ο πρόεδρος του φο-
ρέα Φάνης Κουρεµπές στην εφηµερί-
δα Agrenda, για να διευκρινίσει ότι «ό-
σοι παραγωγοί έχουν ζηµιά σε αποθη-
κευµένες ζωοτροφές πρέπει να απευ-
θυνθούν στο τοπικά υποκατάστηµα του 
ΕΛΓΑ, προκειµένου σε συνεργασία µε 
τους ανταποκριτές της περιοχής να ε-
ξετάσουν αν υπό προϋποθέσεις µπορεί 
να ενταχθεί η ζηµιά στα ΠΣΕΑ». 

Το θέµα αφορά, εν πολλοίς, µπάλες 
µε τριφύλλια, στη βόρεια Ελλάδα, τα ο-
ποία -όπως λένε οι καλλιεργητές- έγι-
ναν µούσκεµα από τις πρόσφατες έντο-
νες βροχοπτώσεις και «άναψαν». Ωστό-
σο, τα ΠΣΕΑ είναι µια διαδικασία, που 
όλοι οι παραγωγοί γνωρίζουν, ότι είναι 
εξαιρετικά χρονοβόρα και τις περισσό-
τερες φορές µε αβέβαια αποτελέσµατα. 

Σε εκκρεµότητα το ανεξόφλητο 30% 
Καµία εξέλιξη δεν υπάρχει από τον 

ΕΛΓΑ για το πότε θα δοθεί στους πα-
ραγωγούς το υπόλοιπο 30% των οφει-
λόµενων αποζηµιώσεων του 2017. Το 
θέµα έφερε στη Βουλή, µε ερώτησή του 

ο βουλευτής Σερρών της ∆ΗΣΥ Μιχά-
λης Τζελέπης, τονίζοντας την ανάγκη 
για άµεση αποπληρωµή, προκειµένου 
να δοθεί µια ανάσα στην τοπική κοι-
νωνία που µετά και το καταστροφικό 
πέρασµα του καιρού, βρίσκεται σε α-
πόλυτη οικονοµική ασφυξία. 

Επιτακτική η αλλαγή Κανονισµού 
Άµεση τροποποίηση του Κανονισµού 

του ΕΛΓΑ και αποζηµιώσεις σε όλους 
τους παραγωγούς, οι οποίοι υπέστησαν 
ζηµιές από τις εξαιρετικά δυσµενείς και-
ρικές συνθήκες που επικράτησαν τους 
δύο προηγούµενους µήνες ζητά µε ε-
πιστολή του ο ΣΑΣΟΕΕ. Ειδικότερα, το-
νίζονται οι τεράστιες καταστροφές που 
προκάλεσαν σε αγροτικές εκµεταλλεύ-
σεις σε όλη την Ελλάδα οι έντονες και 
συνεχείς βροχοπτώσεις, ειδικότερα σε 
καλλιέργειες που ήταν έτοιµες για συ-
γκοµιδή, καθώς και σε άλλες που βρί-
σκονται σε φάση ωρίµανσης.

Μεγάλες είναι οι ζηµιές που έχουν υ-
ποστεί όσπρια, σιτηρά, κηπευτικά, βιο-
µηχανική ντοµάτα, φρούτα όπως ροδά-
κινα, νεκταρίνια, κεράσια, καρπούζια, 
πεπόνια κ.α., καπνά, κορινθιακή στα-
φίδα, δενδρώδεις καλλιέργειες, βαµ-
βάκι, τψυχανθή και άλλα προϊόντα σε 
όλη τη χώρα, καθώς λόγω των παρατε-
ταµένων βροχοπτώσεων οι παραγωγοί 
δεν είχαν τη δυνατότητα να προστατεύ-
σουν τις εκµεταλλεύσεις τους.

πέζια ροδάκινα,
β) 650 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα βιοµηχανικά,
γ) 1.200 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα νεκταρίνια.
2. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να µην έχουν λά-

βει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάµενη να λογισθεί 
ενιαία µε αυτούς κατά το τρέχον έτος και τα δύο 
προηγούµενα οικονοµικά έτη ενισχύσεις ήσ-
σονος σηµασίας το ύψος των οποίων, συµπε-
ριλαµβανόµενης της χορηγούµενης µε την πα-
ρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.

3. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσ-
σονος σηµασίας που χορηγούνται σε επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτο-
γενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε ο-
ποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών 
δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο 
όριο των 109.260.000 ευρώ.

Άρθρο 5, Χρηµατοδότηση
1. Η δηµόσια δαπάνη που προκύπτει από 

την εφαρµογή της παρούσας απόφασης βα-
ρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γε-
ωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), µε δικαιούχο 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Για το έτος 2018 το ύψος της χρηµατοδότη-
σης ανέρχεται µέχρι του ποσού των 8.500.000 
ευρώ, υπό τον όρο µη υπέρβασης του ορίου.

Πίστωση
Το δρόµο της 

πληρωµής των 
παραγωγών 
άνοιξε η από-
φαση µε την 
έγκριση της 

πίστωσης ύψους 
8,5 εκατ. ευρώ

Στην κερκίδα των ΠΣΕΑ πάει η μπάλα
για ζημιές από βροχοπτώσεις στη μηδική 

Αίτηµα για τα 
καπνά Ελασσόνας

Να εξαντληθεί κάθε 
δυνατότητα προκειµένου 
να αποζηµιωθούν οι 
καπνοπαραγωγοί της 
Ελασσόνας, των οποίων 
τα καπνά από την 
εναλλαγή έντονων 
βροχών και υψηλών 
θερµοκρασιών έχουν 
υποστεί «βράσιµο», ζητά 
ο αναπληρωτής 
τοµεάρχης Εσωτερικών 
της Ν∆ και βουλευτής 
Λάρισας Μάξιµος 
Χαρακόπουλος. Στις 
δηµοτικές κοινότητες 
Μεσοχωρίου, Αµουρίου, 
∆οµένικου, Πραιτωρίου, 
Ευαγγελισµού και 
Βλαχογιαννίου, όπου η 
καπνοκαλλιέργεια είναι 
η σηµαντικότερη 
ενασχόληση µετά την 
κτηνοτροφία, οι αγρότες  
µιλούν για τεράστιες 
απώλειες παραγωγής. 



Με τον Βασίλη τώρα ούτε 
κιλοβατώρα στη Θεσσαλία 
Με πολλές υποσχέσεις ξεκινά η πρώτη ενεργειακή κοινότητα στον κάμπο που 
θα επενδύσει σε φωτοβολταϊκό πάρκο 1 Mw και θα καλύπτει ανάγκες αρδευτικών

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μεσοπρόθεσµα µείωση του κόστους 
άρδευσης και µακροπρόθεσµα ακόµα 
και κέρδη υπόσχεται να αφήσει στους 
αγρότες µε ποµόνες στους ΤΟΕΒ αλλά 
και ανεξάρτητα αρδευτικά, η σύστα-
ση της πρώτης Αγροτικής Ενεργεια-
κής Κοινότητας στη Θεσσαλία µε µέ-
λη τον τοπικό ΓΟΕΒ και έξη ΤΟΕΒ, που 
θα κατασκευάσουν, σε πρώτη φάση, 
φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1 MW. 

Η παρουσίαση της Ενεργειακής Α-
γροτικής Κοινότητας έγινε στα γρα-
φεία του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας στη Λάρι-
σα, ο οποίος θα συµµετάσχει στη σύ-
µπραξη, µαζί µε το υπουργείο και σε 
πρώτη φάση µε τους ΤΟΕΒ Ενιππέα, 
Πηνειού, Μάτι Τυρνάβου, Ταουσά-
νη από τον νοµό Λάρισας και Τιτανί-
ου από την Καρδίτσα. Βάσει του προ-
γραµµατισµού θα ακολουθήσουν και 
οι ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος και Σελλάνων. 
Από κοντά την υπόθεση παρακολου-
θεί ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Βασίλης Κόκκαλης. Σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ της εφηµερίδας Agrenda, 
ήδη έχουν υπάρξει τρείς προτάσεις α-
πό εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊ-
κών που επιθυµούν να αναλάβουν το 

έργο, το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί εί-
τε από ίδια χρηµατοδότηση, είτε µέ-
σω δανείου από την Τράπεζα Πειραι-
ώς, είτε θα επιλεχθεί η «αυτοχρηµα-
τοδότηση» του έργου από τις εταιρεί-
ες που θα το φτιάξουν, και θα έχουν 
την εκµετάλλευσή του επί µία τριετία.

Όσον αφορά το κόστος του, πηγές 
από τον ΓΟΕΒ Θεσσαλίας απέφυγαν 
να απαντήσουν λέγοντας πως «είναι 
νωρίς ακόµα να εκτιµήσουµε». Οι ί-
διες πηγές αναφέρουν πως τα ωφέλη 
για τους αγρότες θα προέρχεται από το 
ρεύµα που θα το πουλάει η Ενεργεια-
κή Κοινότητα στη ∆ΕΗ, µε κλειδωµένη 
τιµή, εκτιµώντας απόσβεση της επέν-
δυσης σε τρία χρόνια. Μέρος της τιµή 
που θα λαµβάνουν θα συµψηφίζεται 
µε το αρδευτικό τιµολόγιο του αγρό-
τη µειώνοντας το κόστος. 

Σηµειώνεται εδώ ότι οφέλη δεν θα 
δουν µόνο οι αγρότες µε ποµόνες των 
ΤΟΕΒ αλλά και ιδιοκτήτες ιδιωτικών αρ-
δευτικών, καθώς θα υπάρξει ανοιχτή 
πρόσκληση να γίνουν και αυτοί µέλη 
της ενεργειακής κοινότητας. ∆ηλαδή 
για παράδειγµα ένας αγρότης µε πο-
µόνες στην Κυψέλη που βρίσκονται 
στην περιφέρεια που καλύπτει ο ΤΟ-
ΕΒ Σοφάδων, αν θέλει, µπορεί να γί-
νει µέλος της Κοινότητας και να συµ-

µετάσχει στο κόστος της επένδυσης 
και ως εκ τούτου στα µελλοντικά κέρ-
δη, σύµφωνα πάντα µε τις ίδιες πηγές. 

Μετά την απόσβεση της αρχικής ε-
πένδυσης τα µέλη της Ενεργειακής 
Κοινότητας αναµένεται να προχωρή-
σουν είτε στην επένδυση σε πάρκο 
µεγαλύτερης ισχύος (έως και 5 MW 
σε βάθος 10-15 ετών), είτε σε επεν-
δύσεις βελτίωσης του αρδευτικού δι-
κτύου (υπογειοποίηση αγωγών, ανα-
νέωση ποµόνων κ.λπ).

Την απόφαση 
εισήγησης άρσης 
προστίµων 
συνυπέγραψε 
ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΟ, Νίκος Κατής.

Παλιά λάθος
απόφαση
έφερε άρση
προστίµων
λέει ο ΕΛΓΟ
Για εσφαλµένη απόφαση της 
προηγούµενης διοίκησης µιλά ο ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα που επιχειρεί να διασκεδάσει 
τις εντυπώσεις που δηµιούργησε η 
πρόσφατη απόφαση για άρση 
προστίµων σε επιχειρήσεις γάλακτος 
την ίδια µέρα που ανακοίνωνε ποινές, 
θέµα που καυτηρίασε η Agrenda.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, η νέα 
διοίκηση του Οργανισµού υποστηρίζει 
ότι η απόφαση για άρση τεσσάρων 
προστίµων που επιβλήθηκαν σε 
ισάριθµες επιχειρήσεις έγινε γιατί 
κάποια απ’ αυτές δεν λειτούργησε ποτέ, 
ενώ οι υπόλοιπες ήταν αδρανείς.
Εντούτοις δεν εξηγεί γιατί στο ∆ελτίο 
Τύπου της 12ης Ιουλίου µε την οποία 
ανακοινώθηκε η εισήγηση επιβολής 
προστίµων σε επιχειρήσεις που δεν 
υπέβαλαν έγκαιρα ή καθόλου τη 
«Μηνιαία ∆ήλωση Ισοζυγίου Γάλακτος» 
το 2017, δεν υπάρχει η προσθήκη, που 
παραθέτει στην επεξηγηµατική του 
απάντηση ότι κατά την συνεδρίαση του 
στις 12 Ιουλίου 2018 αποφασίστηκε: 
«Να αρθούν τέσσερα πρόστιµα που 
επιβλήθηκαν σε ισάριθµες επιχειρήσεις 
από τις οποίες µια  δεν λειτούργησε 
ποτέ, δυο ήταν αδρανείς από  
01.01.2012 και η τέταρτη  ήταν αδρανής 
από 30.12.2015.».Σύµφωνα µε τον 
ΕΛΓΟ «δεν υπήρξε καµία ανάκληση 
προστίµων, παρά µόνο άρση της 
επιβολής προστίµου που εσφαλµένα 
είχε επιβληθεί µε παλαιότερες 
αποφάσεις του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ».
υποστηρίζοντας ότι η δηµοσιοποίηση της 
επιβολής των ποινών και ελέγχων 
κάποιους ενόχλησε. Το βέβαιο είναι, ότι 
αυτό που ενοχλεί δεν είναι η επιβολή 
αλλά η άρση και τα πισωγυρίσµατα....
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Κανείς δεν «ακουμπά» το μηχανογραφικό 
Να επέμβει η Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης για τις παρατυπίες απαιτούν οι Λάκωνες βιοκαλλιεργητές  

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ένα µετά το άλλο βγαίνουν στην επιφάνεια τα τερά-
στια προβλήµατα που ανακύπτουν από το «σαθρό», 
όπως το χαρακτηρίζουν οι βιοκαλλιεργητές, µηχανο-
γραφικό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που το έχουν καταγ-
γείλει οι πάντες, αλλά κανείς δεν το ακουµπάει. Τε-
λευταίες περιπτώσεις αδιαφανών διαδικασιών, σύµ-
φωνα µε δύο σχετικές επιστολές της Ένωσης Βιοκαλ-
λιεργητών Λακωνίας, το ζήτηµα µε τον πλασµατικό 
ΑΤΑΚ και οι πληρωµές των Βιολογικών του 2016. 

Οι παραγωγοί ζητούν επιτακτικά απαντήσεις από 
τη γενική επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για το 
πλασµατικό ΑΤΑΚ στα πολυτεµαχισµένα αγροτεµά-
χια, που ενέχουν τον κίνδυνο να απορριφθούν σε τυ-
χόν έλεγχο, ενώ τα προηγούµενα χρόνια τα τεµάχια 
που προέκυπταν από τον πολυτεµαχισµό θεωρού-
νταν ξεχωριστά και επέφεραν µειώσεις και ποινές 
στο πρόγραµµα Βιολογικών. Ο πρόεδρος της Οργά-
νωσης ∆ηµήτρης Καραµπάσης κάνει λόγο για «δύο 
µέτρα και δύο σταθµά» και καλεί προς αποκατάστα-
ση της νοµιµότητας και να αποδοθούν οι οικονοµι-
κές ενισχύσεις που είχαν αφαιρεθεί από τις ποινές 
στους δικαιούχους.

Την ίδια ώρα, οι Λάκωνες καταγγέλλουν το «αρ-
ρωστηµένο» όπως το χαρακτηρίζουν σύστηµα του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, ως υπεύθυνο για το ότι οι απορριπτόµενοι 
στη ∆ΑΟΚ Λακωνίας για τα Βιολογικά του 2016 (και 
χωρίς να έχουν εξεταστεί οι ενστάσεις του 2015), έ-
φτασαν τους 81. Μάλιστα, αναρωτιούνται «πώς είναι 
δυνατόν πάλι κάποιοι, σκανδαλωδώς ευνοούµενοι, 
µε τους κωδικούς απόρριψης 23121 (µείωση εκµε-
τάλλευσης >50%) και 23120 (µείωση εκµετάλλευσης 
πάνω από 20% και έως 50%) να πληρώνονται απευ-
θείας, ενώ δεν δικαιούντο ούτε ευρώ».

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:
Αξιότιµη κ. Γενική Επιθεωρήτρια 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε µία στείρα άρνηση 

των Υπηρεσιών να απαντήσουν σε ερωτήµατα ή καταγ-
γελίες πολιτών. Η περίπτωσή µας αφορά το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τις υπηρεσίες του 
και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό από ότι γνωρίζουµε είναι παρά-
νοµο, δεν πρέπει να συµβαίνει και ρωτάµε αν η τήρηση 

της νοµοθεσίας γίνεται επιλεκτικά και κατά το δοκούν. Θα 
θέλαµε µια απάντηση επ’ αυτού.

Στις 18/4/2018, σας διαβιβάσαµε επιστολή της Ένωσής 
µας µε θέµα «∆ηλώσεις ΟΣ∆Ε και ΑΤΑΚ. Η µεγάλη παγίδα 
µε τον πολυτεµαχισµό των αγροτεµαχίων». Στην επιστο-
λή αυτή σας καταγγείλαµε τον παράνοµο πολυτεµαχισµό 
των αγροτεµαχίων µας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς τη συ-
ναίνεσή µας. Ως γνωστόν, ένας από τους λόγους που έγι-
νε αυτό ήταν προκειµένου οι αγρότες να πληρώσουν πε-
ρισσότερα λεφτά κατά την υποβολή ΟΣ∆Ε. Αποτέλεσµα 
αυτού ήταν τα τεµάχια που προέκυψαν, κάποια να απορ-
ρίπτονται ως µη επιλέξιµα, επέβαλαν το µεγαλύτερο κοµ-
µάτι των ποινών και παράλληλα µείωναν την έκταση. Τα 
κοµµάτια που προέκυψαν µετά τον πολυτεµαχισµό, θεω-
ρήθηκαν ως ανεξάρτητα αγροτεµάχια µε δικό τους δεκα-

τριψήφιο και δική τους ψηφιοποίηση στο χαρτογραφι-
κό. Όλα αυτά έγιναν παράνοµα και ενάντια στην κοινοτι-
κή και εθνική νοµοθεσία.

Κατά τη διάρκεια υποβολής ΟΣ∆Ε 2018, µε προφορική 
εντολή του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Πύλες Εισόδου ΟΣ∆Ε επετράπη 
να καταχωρούν τις δηλώσεις βάζοντας στα τεµαχισµένα ι-
διόκτητα αγροτεµάχια που είχαν προκύψει από τον πολυ-
τεµαχισµό, τον ίδιο ΑΤΑΚ, θεωρώντας τα ως ένα και το αυ-
τό µε το αρχικό, ενώ στις προηγούµενες δηλώσεις των ε-
τών 2017, 2016 και 2015, τα τεµάχια που προέκυπταν α-
πό τον πολυτεµαχισµό θεωρούνταν ξεχωριστά και επέφε-
ραν µειώσεις και ποινές στο πρόγραµµα Βιολογική Γεωρ-
γία. Στη δήλωση ΟΣ∆Ε του 2018, έχουµε το εξής παράλο-
γο, τα τεµαχισµένα ιδιόκτητα αγροτεµάχια έχουν το ίδιο Α-
ΤΑΚ µε το αρχικό αγροτεµάχιο, αλλά ο 13ψήφιος στο χαρ-
τογραφικό σύστηµα, να είναι διαφορετικός, δηλαδή δια-
φορετικά αγροτεµάχια. Ο παραλογισµός και η παρανοµία 
στο αποκορύφωµά τους!

Επειδή πιστεύουµε ότι δεν µπορούν να υπάρχουν «δύο 
µέτρα και δύο σταθµά» σας καλούµε, σε συνέχεια της από 
18/04/2018 επιστολής µας, να παρέµβετε προς αποκατά-
σταση της νοµιµότητας, να αποδοθούν οι οικονοµικές ενι-
σχύσεις που είχαν αφαιρεθεί από τις ποινές στους δικαιού-
χους και να τιµωρηθούν οι παρανοµούντες.

Επίσης, σας έχουµε καταγγείλει ότι παρότι για τα µισθω-
µένα αγροτεµάχια για τη ∆ήλωση ΟΣ∆Ε 2018 ο αριθµός 
ΑΤΑΚ ήταν προαιρετικός, υποχρέωναν τους δικαιούχους, 
που δεν είχαν για τα µισθωµένα ΑΤΑΚ, να βάλουν πλασµα-
τικό αριθµό µε κίνδυνο σε τυχόν έλεγχο να απορριφθούν.

Τέλος, τρεις ηµέρες πριν τη λήξη της ηµεροµηνίας κα-
τάθεσης µε έγγραφη εντολή, παραποίησαν τον όρο «Όµο-
ρα Αγροτεµάχια» βάζοντας περιορισµούς πάνω και πέρα 
από κάθε λογική. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα µπα-
ράζ παρατυπιών ενάντια στη κοινοτική και εθνική νοµο-
θεσία, ξεκίνησε από την αρχή της εφαρµογής του προ-
γράµµατος Βιολογικής Γεωργίας ΠΑΑ 2007-2013 Μέτρο 
2.1.4. από εµάς τους βιοκαλλιεργητές και επεκτάθηκε σε 
όλους τους αγρότες. Αιτία όλων αυτών είναι το σαθρό µη-
χανογραφικό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που το έχουν κα-
ταγγείλει οι πάντες, αλλά κανείς δεν το ακουµπάει. Το φαι-
νόµενο της κακοδιοίκησης και των αδιαφανών διαδικασι-
ών στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης (ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ) πρέπει να τελειώνει, και πιστεύουµε ότι είναι στην αρ-
µοδιότητα σας να επιληφθείτε του θέµατος. Επίσης πιστεύ-
ουµε ότι αυτοί που ψηφίζουν τους νόµους είναι οι πρώτοι 
που πρέπει να τους εφαρµόζουν και στη συνέχεια το ίδιο 
θα πρέπει να πράττουν και οι πολίτες.

Κατόπιν όλων αυτών ζητάµε τουλάχιστον από εσάς άµε-
σα έγγραφη ενηµέρωση και απάντηση στα όσα καταγγέλ-
λουµε. Ήδη έχουµε συµπληρώσει από τις 18/4/2018 έως 
σήµερα ενενήντα δύο (92) ηµέρες χωρίς καµία έγγραφη 
ενηµέρωση. Περιµένουµε την έγγραφη απάντησή σας 
και την πορεία των ενεργειών σας. 

∆ύο µέτρα 
και δύο σταθµά  

Να αποδοθούν οι οικο-
νοµικές ενισχύσεις στα 

βιολογικά που είχαν 
αφαιρεθεί από τις ποινές 
στους δικαιούχους ζητά η 
Ένωση Βιοκαλλιεργητών 

Λακωνίας  

Εισαγγελική 
παρέµβαση 

Οι βιοκαλλιεργητές της 
Λακωνές δηλώνουν 

ότι θα προχωρήσουν σε 
καταγγελίες στον Γενικό 

Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και στους 

Εισαγγελείς ∆ιαφθοράς

Ογδόντα ένα θύματα  του αρρωστημένου συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ

 Για µια ακόµη φορά, τα αρρωστηµένα 
µυαλά, του αρρωστηµένου συστήµατος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, µετά από πολύ καθυστέ-
ρηση ξανακτύπησαν. Οι πληρωµές για 
το παλιό πρόγραµµα της Βιολογικής 
Γεωργίας του ΠΑΑ 2007-2013 Μέτρο 
2.1.4 και για το έτος 2016 και χωρίς να 
έχουν εξεταστεί οι ενστάσεις του 2015, 
δείχνουν για µια ακόµη φορά ότι γίνο-
νται κατά το δοκούν. Οι απορριπτόµενοι 
στη ∆ΑΟΚ Λακωνίας και πάλι κρατούν 
τα πρωτεία και ο αριθµός αυτών έφτα-

σε στους 81. Κύριοι της ∆ΑΟΚ Λακω-
νίας, της ∆ΑΟ Πελοποννήσου και του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτά που καταγράφετε στις 
καταστάσεις Απορριπτοµένων και ∆ι-
καιούχων είναι αποτέλεσµα του αρρω-
στηµένου συστήµατος που συντηρείτε 
µε δική σας ευθύνη καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της πενταετίας του προγράµµα-
τος και θα πρέπει να διερευνηθεί και 
πάλι περίπτωση αδιαφανούς διαδικα-
σίας. Τώρα πλέον το λόγο, εκτός του 
Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆η-

µόσιας ∆ιοίκησης θα έχουν ο Γενικός 
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
οι Εισαγγελείς ∆ιαφθοράς. 
Η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Π.Ε. Λα-
κωνίας µε αίτηµά της ζητά τα ονοµα-
τεπώνυµα όσων υπογράφουν τις κα-
ταστάσεις δικαιούχων και απορριπτό-
µενων, για να αποδοθούν οι ευθύνες 
συγκεκριµένα, για την µη τήρηση της 
νοµοθεσίας και την παραβίαση της νο-
µιµότητας. Επίσης ενηµερώνεται η Επι-
τροπή Αναφορών καθώς και η OLAF.

Κύριε Αραχωβίτη Βουλευτή Λακω-
νίας - Επικεφαλή ΕΠΕΚΕ δεν µπορεί-
τε να συνεχίσετε να είσαστε άφωνος 
και άβουλος. Αυτοί που διασύρονται 
είναι βιοκαλλιεργητές του νοµού σας. 
Θα πρέπει να δώσετε κάποιες εξηγή-
σεις και εσείς! Πώς είναι δυνατόν για 
µια ακόµη φορά πάλι κάποιοι, σκαν-
δαλωδώς ευνοούµενοι, µε τους κωδι-
κούς απόρριψης 23121 (µείωση εκ-
µετάλλευσης >50%) και 23120 (µείω-
ση εκµετάλλευσης πάνω από 20% και 

έως 50%) ή ακόµη και µε τους δύο κω-
δικούς να πληρώνονται απευθείας, ε-
νώ δεν δικαιούντο ούτε ένα ευρώ, κα-
ταπατώντας την Εθνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία; Μέχρι ποιο σηµείο φθά-
νει η διαπλοκή;

Σπάρτη, 25/07/2018  
Για την Ένωση Βιοκαλλιεργητών 

Π.Ε. Λακωνίας 
Ο πρόεδρος

 ∆ηµήτρης Καραµπάσης
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ΓΚΡΕΪΧΑΜ ΑΛΙΣΟΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
«Γράφοντας για τον 
Πελοποννησιακό Πόλεµο, ο 
Θουκυδίδης έλεγε ότι ήταν 
η άνοδος της Αθήνας και ο 
φόβος που αυτή προκάλεσε 
στη Σπάρτη που οδήγησε 
στον πόλεµο. […]. Οι Κινέζοι 
είναι µελετηµένοι κι έτοιµοι 
να δείξουν ευελιξία για να 
αποφύγουν µια σύρραξη. Ο 
Τραµπ δεν έχει µελετήσει».

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Η όµορφη Ελλάδα όµορφα 
καίγεται και πνίγεται… ∆ε 
χρειαζόµαστε κύριοι καµία 
κροκοδείλια δήλωση. 
Πράξεις θέλουµε που να 
µιλούν… Αχ Ελλάδα, δεν 
χρειάζεται πόλεµος, τον 
δηµιουργούµε µόνοι µας. 
Συνάνθρωποι µου συγνώµη, 
συλλυπητήρια. Ο καθένας 
ας σκεφτεί και ας πράξει».

ΚΛΑΟΥΣ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ESM
«Τα προβλήµατα στην 
Ελλάδα κατά την κρίση 
ήταν πολύ βαθύτερα από 
άλλες χώρες που µπήκαν 
σε πρόγραµµα. Η διοίκησή 
της είναι πιο αδύναµη από 
ότι σε άλλες χώρες της ΕΕ. 
Και η χώρα αντέστρεψε την 
πορεία πολύ σηµαντικών 
µεταρρυθµίσεων το πρώτο 
µισό του 2015».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΚΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΕΛΓΟ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΣΤΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΑΓΙΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Τρικυµία
Καλά στη Νιρβάνα τι πίνουν και 
δεν µας δίνουν; Γιατί, εύλογα 
κατανοεί κανείς την αναστάτωση 
που επέφερε το δηµοσίευµα της 
Αgrenda για άρση της επιβολής 
προστίµου σε επιχειρήσεις 
γάλακτος, αλλά να λένε «ότι η 
δηµοσιοποίηση της επιβολής των 
ποινών κάποιους ενόχλησε», δεν 
πολυβγάζει νόηµα. Μήπως 
εννοούν ότι η µη δηµοσιοποίηση 
της άρσης, ενόχλησε;

 

Υιοθεσία
Ψυχούλα ο Βαγγελάκης, καλεί 
όσους ενδιαφέρονται να 
«υιοθετήσουν» ένα 
παραδοσιακό ξύλινο σκάφος, 
αποστέλλοντας τις αιτήσεις το 
αργότερο µέχρι το 15αύγουστο. 
Οι φορείς, που θα αναλάβουν τη 
διάσωσή τους αναλαµβάνουν 
και την υποχρέωση του κόστους 
µεταφοράς, στον χώρο έκθεσής 
τους, καθώς και την υποχρέωση 
διατήρησης και συντήρησής.

 

Λαρισαϊκό Γκάζι
Να ακονίσουν τις ιδέες τους οι 
αρχιτέκτονες ζητά ο ∆ήµος 
Λαρισαίων για να φτιαχτεί ένα 
πολιτιστικό χωριό στις εκτάσεις 
του ΕΘΙΑΓΕ, που πέραν των 
αστικών αναγκών θα καλύπτει 
και ανάγκες της αγροτικής 
οικονοµίας. Μάλιστα, η 
καλύτερη ιδέα θα πάρει κι ένα 
10χίλιαρο, ενώ για την ανάθεση 
του έργου δεν υπάρχουν 
ακόµη λεπτοµέρειες...

Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της ∆ανιµαρκίας

Περιµένει εδώ και ένα τρίµηνο ο πρόεδρος των Λακώνων βι-
οκαλλιεργητών κάποια απάντηση από τη Γενική Επιθεωρή-
τρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, επί των καταγγελιών για τα πολυ-
τεµαχισµένα αγροτεµάχια και τον πλασµατικό ΑΤΑΚ, αλλά τί-
ποτα «καµία έγγραφη ενηµέρωση», όπως λέει. Ο ίδιος µιλά 
για µπαράζ παρατυπιών στην εθνική και κοινοτική νοµοθε-
σία που ξεκίνησε µε το πρόγραµµα βιολογικής, αποδίδοντας 
ως «αιτία όλων αυτών το σαθρό µηχανογραφικό σύστηµα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, που το έχουν καταγγείλει οι πάντες, αλλά κανείς 
δεν το ακουµπάει». Άραγε γιατί;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
«Στο τυροκοµείο 
του Συνεταιρισµού 
Καλαβρύτων βιώνεις 
την Φέτα ως κορυφαίο 
προϊόν µας. Αισθάνεσαι 
τη ποιότητα πρώτης 
ύλης του γάλακτος που 
παράγουν οι κτηνοτρόφοι 
του Χελµού, την ποιότητα 
& συνέπεια παρασκευής», 
twittαρε ο Μ. Μπόλαρης.

Και η συµφωνία των 
Πρεσπών, µπλέχτηκε 
στις γραµµές των 
συντεχνιών, µε την 
ΠΟΓΕ∆Υ να παίρνει 
κάτω από την οµπρέλα 
της όσους διαφωνούν, 
δηλαδή εργαζοµένους 
γεωτεχνικούς στην 
Κεντρική Μακεδονία 
και δεν συντάσσονται 
µε την πρόεδρό τους.

Υβρίδια
 Μετά την Ελλάδα, έτοιµη 

λέει και η Ιταλία να προχωρήσει 
στη νοµιµοποίηση της 
φαρµακευτικής κάνναβης.

 Ήδη η συνοµοσπονδία των 
Ιταλών αγροτών Coldiretti 
υποδέχθηκε θετικά τις δηλώσεις 
του υπουργού Υγείας, λέγοντας 
πως «η ιταλική γεωργία είναι 
πλέον έτοιµη να δηµιουργήσει 
µια ελεγχόµενη αλυσίδα 
εφοδιασµού της φαρµακευτικής 
αγοράς µε αυτά τα προϊόντα».

 Εξάλλου, και στη γείτονα 
λόγω κρίσης έχει εγκαταλειφθεί 
µεγάλος αριθµός θερµοκηπίων 
που καλλιεργούσαν κηπευτικά, 
µε την Coldiretti να υποστηρίζει 
ότι άµεσα µπορεί να διατεθούν 
χίλια εκτάρια αγροτικής γης για 
την καλλιέργεια, η οποία θα 
γίνεται µέσα σε «κλειστές» 
θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις, 
ελεγχόµενε για να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος κατάχρησης.

;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΝ∆ΡΑΣ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Η ΑΕΚ θα είναι το φαβορί 
κι όχι η Σέλτικ. ∆εν έχει να 
φοβάται κάτι η ΑΕΚ και 
έτσι και παρουσιαστεί στον 
αγώνα σοβαρή και 
συγκεντρωµένη, τότε έχει 
καλύτερη οµάδα και κατά 
τη γνώµη µου είναι αυτή 
που θα περάσει στην 
επόµενη φάση του 
Τσάµπιονς Λιγκ».

...κι ο Τσιρώνης
στο Κατάκολο! 

Χάρηκαν, η αλήθεια είναι, οι επιλαχόντες Νέοι, που 
επιτέλους εντάχθηκαν στο πρόγραµµα όπως τους είχε 
τάξει εδώ και µήνες µέχρι και ο πρωθυπουργός! 
Βέβαια, στην ερώτηση για το πότε θα αρχίσουν οι 
πιστώσεις από τον Οργανισµό Πληρωµών, τους 
προσγειώνουν ελαφρά… Πρέπει να βγουν οι 
αποφάσεις ένταξης των Νέων, να γίνει η µεταφορά 
χρηµάτων  στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να αρχίσουν οι 
Περιφέρειες να στέλνουν τις λίστες για να 
πληρωθούν τελικά… Πάντως, µε την παραλαβή του 
εγγράφου µε τους δικαιούχους, τα χρήµατα µπαίνουν 
στους λογαριασµούς τους εντός εβδοµάδας… Από 
Αύγουστο και βλέπουµε….

Το έχουν πει πολλές φορές στο παρελθόν, το λένε 
και οι ίδιοι, όµως τώρα ο στόχος µοιάζει να είναι πιο 
κοντά! Ο λόγος για τη σύσταση Οµάδας Παραγωγών 
σκόρδου στον Πλατύκαµπο. Άλλωστε είναι που λήγει 
και η προθεσµία στις 10 Αυγούστου και σφίγγουν τα 
περιθώρια, λέει ο πρόεδρος του συνεταιρισµού 
Κουκούτσης! Κι ενώ ακούγεται από τους µελετητές 
ότι  δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εν λόγω 
µέτρο, στον Πλατύκαµπο βρήκαν τα θετικά, 
αποφάσισαν να συσπειρωθούν, για να αντιµετωπίσουν 
από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς….

Η επιβολή ΕΦΚ στον οίνο αποτέλεσε αναγκαίο µέτρο 
στο πλαίσιο δηµοσιονοµικής συγκυρίας που διανύει η 
χώρα µας και όχι ελεύθερη επιλογή της Κυβέρνησής 
µας. Παρά ταύτα, τα στοιχεία µετά τα δύο έτη της 
επιβολής του µέτρου κάθε άλλο παρά απογοητευτικά 
είναι. Τάδε έφη υφυπουργός Οικονοµικών. Την ίδια 
ώρα, βέβαια, οι αµπελουργοί ζητούν την κατάργηση 
του ΕΦΚ στο κρασί και τονίζουν ότι δεν έχει 
προσφέρει τα αναµενόµενα έσοδα για το δηµόσιο, 
αφού αυτά υπερεκτιµήθηκαν κατά τη νοµοθέτηση, 
αλλά αντίθετα έχει δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα 
µε την επιβάρυνση του κόστους παραγωγής και την 
πρόσθετη γραφειοκρατία. Τελικά, τι;

Σε προσλήψεις 158 ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων, 
µέσω της πρόσφατα εκδοθείσας 7Κ/2018 
Προκήρυξης του ΑΣΕΠ θα προβεί η ∆Ε∆∆ΗΕ, λέει ο 
υπουργός Περιβάλλοντος Σταθάκης, όµως δεν δίνει 
ακριβές χρονοδιάγραµµα! Με το γάντι και ο Κέλλας 
σχολιάζει ότι «παρατηρούνται µεγάλες καθυστερήσεις 
στην αποκατάσταση των βλαβών στις αγροτικές 
γεωτρήσεις. Οι καλλιέργειες, όµως, διψούν - παρά τις 
φιλότιµες προσπάθειες του Τεχνικού Προσωπικού της 
∆ΕΗ, που δεν επαρκεί – και οι παραγωγοί δεν 
µπορούν να περιµένουν…»!

Πώς θα γίνει καλύτερα προβολή και προώθηση των 
τοπικών αγροτικών προϊόντων; Τη λύση έδωσε ο 
αναπληρωτής Τσιρώνης από το Κατάκολο Ηλείας, 
τονίζοντας ότι ο αλιευτικός τουρισµός είναι 
ανύπαρκτος στην Ελλάδα. Θα µπορούσε, σου λέει, ο 
ξένος επισκέπτης να νοικιάζει ένα ψαροκάικο ή ένα 
ιστιοπλοϊκό και µε τους ψαράδες που γνωρίζουν την 
περιοχή να ψαρεύουν και να µαγειρεύουν στη 
συνέχεια τα ψάρια τους. Μην ξεχνάµε δε ότι τα 
χρήµατα που αφήνουν οι τουρίστες σε αυτόν τον 
τοµέα στη χώρα µας, είναι ελάχιστα, όπως 
υπογράµµισε. Ευκαιριάρα, δηλαδή!    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ό
σο γυρίζω στις αγροτικές περιοχές 
και στα κτήµατα των ανθρώπων που 
πιστεύουν πραγµατικά σ’ αυτό που 
κάνουν, τόσο και αγανακτώ µε την 

αδράνεια της Πολιτείας που δεν θέλησε να αξι-
οποιήσει αυτό το δυναµικό, να διευκολύνει κά-
πως τις διαδικασίες, έτσι ώστε οι αγρότες να ξα-
ναγίνουν πραγµατικά κυρίαρχοι στο βιος τους.  

  Από την πολλή αγάπη 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΩ όµως ιστορίες, έχω κι έναν 
δεύτερο φόβο! Ξέρετε, για όσο καιρό η αγροτι-
κή παραγωγή περνούσε σε δεύτερη µοίρα, κα-
θώς το επίκεντρο του ενδιφέροντος ήταν το δη-
µόσιο, οι τράπεζες, η βιοµηχανία, το χρηµατιστή-
ριο, το πεδίο της αγροτικής παραγωγής παρέµε-
νε ελεύθερο. Μπορεί τους αγρότες, οι πολιτικοί, 
να τους θυµούνταν κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά 
τουλάχιστον δεν τους ενοχλούσαν κιόλας. Τα 
δύσκολα άρχισαν από τη στιγµή που 
χάθηκε το ενδιαφέρον για τους 
υπόλοιπους χώρους. Από τότε 

ήρθαν οι φόροι και οι εισφορές, από τότε προέ-
κυψαν το ΑΤΑΚ και ο ΕΝΦΙΑ (αγροτικής γης), α-
πό τότε κάποιοι κεφαλαιούχοι αλλά και οι τρά-
πεζες ακόµα, έβαλαν στο µάτι τις αγροτικές εκ-
µεταλλεύσεις. Από τότε επανήλθαν δριµύτεροι 
και οι αγύρτες του ΟΣ∆Ε, διεκδικώντας, όχι µό-
νο την ουρά, αλλά το βόδι ολόκληρο!

  Διακρίνω ηττοπάθεια 
∆ΙΑΚΡΙΝΩ, είναι αλήθεια, µια ηττοπάθεια στις 
τάξεις των αγροτών. Η εξήγηση γι’ αυτό είναι εύ-
κολη! Έχει να κάνει µε τις αβίαστες επιδοτήσεις 
που έρχονταν για χρόνια, ειδικά σε κάποιες καλ-
λιέργειες, έχει να κάνει µε την ελάχιστη προσπά-
θεια που απαιτούσε η παραγωγή, έχει να κάνει 
µε την «εκµετάλλευση» κατά κάποιο τρόπο των 
ξένων εργατών, έχει να κάνει µε τις ατασθαλί-
ες και την κατάρρευση των συνεταιρισµών, δεν 
χρειάζεται να πούµε περισσότερα. Όλα αυτά ό-

µως δεν είναι λόγος για να µείνουν τα πράγ-
µατα ως έχουν ή στην τύχη τους. Πολύ περισ-
σότερο, δεν είναι λόγος να ξεφύγει παντελώς 
ο έλεγχος της κατάστασης και να περάσει ολο-
κληρωτικά η υπόθεση γεωργία και κτηνοτρο-
φία σε ουρανοκατέβατους απατεώνες, που µυ-
ρίζονται το «κρέας» και λιµάρουν τα νύχια τους!

  Ανεκπλήρωτοι έρωτες
ΠΡΟΦΑΝΩΣ και η υπόθεση δεν γυρίζει από τη 
µια στιγµή στην άλλη. Προφανώς και χρειάζεται 
χρόνος για να έρθουν τα πράγµατα στην προτέ-
ρα ή και σε ακόµη καλύτερη κατάσταση -αυτός 
είναι ο στόχος- όµως η αρχή καλό είναι να γίνει 
σήµερα. Όχι αύριο! Σήµερα, ο κάθε αγρότης κα-
λείται να αρχίσει να βελτιώνει τη δική του στάση 
και συµπεριφορά και φυσικά τη δοµή της δικής 
του εκµετάλλευσης. Σήµερα, οφείλει να µιλή-
σει µε το γείτονά του για το... τι κάνουµε, πως 

µπορούµε να πάµε τα πράγµατα µαζί 
λίγο παρακάτω. Σήµερα θα πρέπει 

να αφήσει στην άκρη τις προσ-
δοκίες διευθέτησης των πραγ-
µάτων από ένα δύσκαµπτο 
κράτος και µια γενιά πολι-
τικών, που έχει µάθει... να 
τρώει από τα έτοιµα. 

  Αργυρώνητοι 
ΑΝ ΚΑΤΙ Ε∆ΕΙΞΕ, ίσως για 
άλλη µια φορά, αυτή η πρω-
τοφανής τραγωδία της πυρ-
καγιάς στην Αττική, είναι ότι 
οι πολίτες βρίσκονται πολύ 

πιο µπροστά από το δήθεν οργανωµένο κράτος 
και τις αρχές του. Η αλληλεγγύη των ανθρώπων 
και η αυτοθυσία δεκάδων ανώνυµων πολιτών, 
ήταν που απέτρεψε τα χειρότερα. Οι αρχές τους 
έκλειναν το δρόµο, οι αρχές τους έστελναν στο 
αδιέξοδο, οι αρχές δεν καθάριζαν τις δενδρόφυ-
τες - δηµόσιες εκτάσεις, οι αρχές δεν έστελναν 
δύο βάρκες να παραλάβουν τους «ναυαγούς» 
της Αργυρής Ακτής, οι αρχές δεν κατάφεραν 
να συννενοηθούν ούτε την πιο κρίσιµη στιγµή!           

  Εμείς, το κάτι παραπάνω
ΟΛΑ ΑΥΤΑ, βέβαια, δεν είναι ένας ακόµα λόγος να 
αποµακρυνθούµε περαιτέρω από το πλαίσιο της «ορ-
γανωµένης πολιτείας». Απλά οφείλουµε, τουλάχι-
στον σ’ αυτή τη φάση, να καλλιεργούµε λιγότερες 
προσδοκίες για το τι µπορεί να κάνει εκείνη για µας, 
να κάνουµε εµείς το κάτι παραπάνω και να επανα-
προσδιορίσουµε τη σχέση µας µε τον διπλανό µας.                 

Ούτε δύο βάρκες
Οι αρχές τους έκλειναν το δρόµο, 

οι αρχές τους οδηγούσαν στο αδιέξοδο, 
οι αρχές δεν έστελναν δύο 
βάρκες να παραλάβουν τους 

«ναυαγούς» της Αργυρής Ακτής 

Η 
δηµοσιονοµική εκτροπή υπήρξε η 
µία όψη του νοµίσµατος. Η άλλη ή-
ταν η υποχώρηση της παραγωγικό-
τητας και της ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής οικονοµίας. Το αποτύπωµα της 
αναπτυξιακής υστέρησης δεν εξοβελίζεται όση 
αυταρέσκεια κι αν διαθέτουµε. Ούτε καλύπτε-
ται από τις διάφορες φαντασιώσεις και συνω-
µοσιολογίες, τις οποίες κάποιοι εύκολα διακι-
νούν εδώ και δέκα χρόνια. Πόσω µάλλον από 
τις θεωρίες περί ψεκασµένων. Η πολιτική τύ-
φλωση και καθυστέρηση µπορεί να γέµισαν 
τις δεξαµενές του λαϊκισµού, δεν ανέτρεψαν 
όµως την πραγµατικότητα. Η απλή λογική µάς 
δείχνει ότι αν δεν µεγαλώσουµε την πίτα δεν 
µπορούµε να διανέµουµε µεγαλύτερο µερίδιο, 
ούτε να ανταποκριθούµε στις νέες ανάγκες.

∆είκτης για να διαπιστώσουµε αν µια οικο-
νοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάταξης είναι η α-
νταγωνιστικότητά της. Στο παγκοσµιοποιηµέ-
νο περιβάλλον το καίριο αυτό ζήτηµα συνδέε-
ται µε την εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία 
αιµοδοτεί την ελληνική οικονοµία.

Θετική εξέλιξη συνιστά το ότι οι ελληνικές ε-
ξαγωγές, κατά το τρίµηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου 
του 2018, αυξήθηκαν 13,3%, σύµφωνα µε έρευνα 
του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων που 

βασίστηκε σε στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ. 
Η νέα αυτή ώθηση 
δηµιουργεί τις προ-
ϋποθέσεις για την 
αποκατάσταση των 
αναγκαίων και α-
παραίτητων οικο-
νοµικών λειτουρ-
γιών. Το κυριότερο, 

αποκαλύπτει τη δυναµική και την εξωστρέφεια 
του ιδιωτικού τοµέα. Τη βούλησή του να εδραι-
ώσει περαιτέρω την παρουσία του σε σηµαντι-
κούς εξαγωγικούς προορισµούς. Σηµαντικότε-
ροι, βεβαίως, εµπορικοί εταίροι είναι οι χώρες 
της Ευρωζώνης, µε ποσοστό πάνω από  50%.

Ένα  ελληνικό προϊόν που κερδίζει συνεχώς 
έδαφος στις ξένες αγορές και έχει µεγάλες προ-
οπτικές ανάπτυξης  είναι το επιτραπέζιο στα-
φύλι. Ένα προϊόν µε µεγάλες εξαγωγικές δυ-
νατότητες.  Η χώρα µας παρουσιάζει ιδανικές 
συνθήκες για την αµπελοκαλλιέργεια. Με στο-
χευόµενες φυτεύσεις στις τέσσερις κύριες πε-
ριοχές καλλιέργειας επιτραπέζιου σταφυλιού 
-Κρήτη - Κόρινθος - Θεσσαλία - Καβάλα, µπο-
ρεί να δηµιουργήσει  άµεσα τις προϋποθέσεις 
για εξαγωγές ύψους 500.000.000 ευρώ, ποσό 
που αντιστοιχεί στο 10% των συνολικών εξα-
γωγών των προϊόντων του αγροδιατροφικού  
τοµέα. Προϋπόθεση για να πετύχουµε αυτόν 
τον στόχο και  το µεγάλο στοίχηµα  είναι  η  δι-
εύρυνση  της παραγωγικής περιόδου µε νέες 
ποικιλίες και τρόπους παραγωγής.

* ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΤΗΣ PROACTIVE A.Ε

Οι εξαγωγές 
αιμοδότης

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ 
ΜΠΟΥΝΑΚΗ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ο Νίκος Κουτσούγερας, ως επιστή-
µονας αρχικά και ως επιχειρηµατίας 
των λιπασµάτων στη συνέχεια, είχε 
µια δική του φιλοσοφία αναφορικά 
µε την προσθήκη θρεπτικών ουσι-
ών στις καλλιέργειες, αποδίδοντας 
µεγαλύτερη σηµασία στο πεδίο της 
στοχευµένης θρέψης απ’ ό,τι στο ευ-
ρύτερο φάσµα της λίπανσης.

Η εταιρεία ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ, της 
οποίας υπήρξε ο ιδρυτής, το 1989, 
διατηρούσε το προνόµιο να κινείται 
µε ευελιξία στην αναζήτηση λύσε-
ων, τέτοιων, που να απαντούν σε ι-
διαίτερες και πολύ συγκεκριµένες 
ανάγκες του Έλληνα παραγωγού. 
Κάπως έτσι, αφηνε έτσι συνειδητά 
ελεύθερο το πεδίο των προϊόντων 
«οριζόντιας» εφαρµογής για τους 
µεγαλύτερους και πιο καθιερωµέ-

νους παίκτες της εγχώριας αγοράς.
Από το 2014, όµως, όταν µπήκαν 

τα θεµέλια της συνεργασίας µε τον 
αµερικανικό οίκο Stoller για την α-
ντιπροσώπευση των προϊόντων του 
στην Ελλάδα, τα πράγµατα πήραν άλ-
λο δρόµο. Η εταιρεία ORA Services 
που δηµιουργήθηκε γι’ αυτό το λό-
γο και στην οποία ο Νίκος Κουτσού-
γερας διατηρεί τον πρώτο λόγο, τεί-
νει να αλλάξει εκ βάθρων όσα ξέρα-
µε για τη θρεπτική διαχείριση των 
φυτών στην Ελλάδα. Η µαγική λέ-
ξη για τον τρόπο µε τον οποίο χτί-
ζει τα προϊόντα του, o Jerry Stoller, 
είναι «φυσιολογία». 

Πιο συγκεκριµένα, από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990, ο Stoller άρ-
χισε να ερευνά τη γενετική έκφρα-
ση των φυτών. Η επαναστατική προ-
σέγγιση που παράγεται από αυτή 
την έρευνα, αποσκοπεί στη διατή-
ρηση εύρωστων καλλιεργειών, µέ-
σω της διαχείρισης των φυτικών ορ-
µονών και των µικροθρεπτικών συ-
στατικών σε όλο τον κύκλο ανάπτυ-
ξης των φυτών. Αυτή η διαδικασία 
εξασφαλίζει συνθήκες για υγιέστε-
ρα φυτά, ικανά να αντέξουν τις συ-
νέπειες του στρες κάτω από διαφο-
ρετικές µάλιστα συνθήκες.  

Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Ότι µε τα 
προϊόντα Stoller που ο Κουτσούγερας 
έφερε στην Ελλάδα, ο αγρότης µιας 
ευρείας γκάµας καλλιεργειών, έχει 
στη διάθεσή του σηµαντικά «όπλα» 
τα οποία µέχρι τώρα του ήταν άγνω-
στα. Στις περισσότερες των περιπτώ-
σεων, όπου το πρόγραµµα Stoller ε-
φαρµόζεται µε συνέπεια, οι αποδό-
σεις των καλλιεργειών καταγράφουν 
σηµαντική αύξηση (15-20%), ενώ ι-
διαίτερα ενδιαφέροντα είναι και τα 
αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται 
στο πεδίο της ποιότητας. 

Στα ακτινίδια για παράδειγµα έχεις 
οµοιόµορφους καρπούς πλούσιους 
σε ξηρά ουσία, κάτι το οποίο εκτι-
µούν ιδιαίτερα οι αγορές, ενώ στον 
καπνό βλέπεις την καλλιέργεια να 
αναπτύσσεται οµοιόµορφα, µε ζωη-
ρά φύλλα, πλούσια σε απαραίτητα 
συστατικά και εύκολα στο σπάσιµο. 
Με άλλα λόγια, αν ο καπνός έχει 
µια ελπίδα να σωθεί ως καλλιέργεια 
στην Ελλάδα, ακολουθώντας µάλι-
στα τη βιοµηχανική εποχή, τουλάχι-
στον ως προς τη µέθοδο συγκοµιδής, 
αυτή περνάει από τις προσφερόµε-
νες λύσεις του Stoller και την οµάδα 
Κουτσούγερα που τις υποστηρίζει. 

Στο άρμα της φυσιολογίας
Η γνωριμία του με τον οίκο Stoller αλλάζει τα εγχώρια δεδομένα της θρέψης

Ο Κουτσούγερας Νικόλαος του 
Βασιλείου γεννήθηκε στην Αθήνα. 
Αποτελεί Ιδρυτικό Μέλος του 
Συνδέσµου Παραγωγών και 
Εµπόρων Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ). 
Συµµετέχει σε όλα τα ∆ιοικητικά 
Συµβούλια από την ίδρυσή του 
έως και σήµερα από όλες τις 
θέσεις ενώ σήµερα είναι πρόεδρός 
του. Είναι πρόεδρος και διευθύνων 
στην εταιρεία Φυτοθρεπτική 
Α.Β.Ε.Ε. και γενικός διευθυντής-
διαχειριστής στην εταιρεία Ora 
Services I.K.E.
Αποφοίτησε από το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και ίδρυσε 
την εταιρεία Ν. Κουτσούγερας & 
ΣΙΑ Φυτοθρεπτική ΟΕ το 1989, 
η οποία µετατράπηκε σε 
Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. το 1995.

Από τη δεκαετία 1990, ο Stoller άρχισε να ερευνά τη γενετική 
έκφραση των φυτών. Η επαναστατική προσέγγιση αυτής της 
έρευνας αποσκοπεί στη διατήρηση εύρωστων καλλιεργειών, 
µέσω της διαχείρισης φυτικών ορµονών και µικροθρεπτικών 
συστατικών σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης των φυτών. Αυτή η 
διαδικασία εξασφαλίζει συνθήκες για υγιέστερα φυτά.    

Νίκος Κουτσούγερας

Αποτέλεσµα 
Από τη δεκαετία του 

1990, ο Stoller ερευνά 
τη γενετική έκφραση 
των φυτών, µε στόχο 

τη διατήρηση εύρωστων 
καλλιεργειών, σε όλο 
τον κύκλο ανάπτυξης 

των φυτών

∆ίνει λύσεις 
Η Φυτοθρεπτική το 1989 
διατηρούσε το προνόµιο 
να κινείται µε ευελιξία 

στην αναζήτηση λύσεων, 
που να απαντούν σε 
ιδιαίτερες και πολύ 

συγκεκριµένες ανάγκες 
του Έλληνα παραγωγού

Αποδόσεις 
Όπου το πρόγραµµα 

Stoller εφαρµόζεται µε 
συνέπεια, οι αποδόσεις 

των καλλιεργειών 
καταγράφουν αύξηση 
15-20%, ενώ ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα είναι και 
τα αποτελέσµατα που 

επιτυγχάνονται στο πεδίο 
της ποιότητας

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Εµπλουτισµένη 
η Meat & Grill Days

Νέα εποχή ξεκινά για την έκθεση 
κρέατος Meat Days που πλέον 
διευρύνει το χαρακτήρα και τα 
προϊόντα της και µετονοµάζεται 
σε Meat & Grill Days. Η έκθεση 
υποστηρίζει και προβάλλει πάντα 
την εγχώρια και διεθνή αγορά 
κρέατος και από τη φετινή 
διοργάνωση εµπλουτίζει το 
χαρακτήρα της και εντάσσει 
στο δυναµικό της πολλές, νέες 
σηµαντικές κατηγορίες προϊόντων 
και εκθεµάτων για τη µαζική 
εστίαση. Η συνένωση και 
συνάντηση αυτών των δύο 
δυναµικών κλάδων έγινε µετά από 
απαίτηση της αγοράς κρέατος µε 
στόχο να καλυφθεί όλο το φάσµα 
της παραγωγής και διακίνησής του 
που φτάνει ως τη µαζική εστίαση. 
Από 10 ως 12 Νοεµβρίου 
στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό 
κέντρο Metropolitan Expo 
θα παρουσιαστούν µαζί όλη 
η αλυσίδα της αγοράς κρέατος.

 Μέχρι 31 Ιουλίου αιτήσεις 
ορυζοκαλλιεργητών για την 
«Εναλλακτική καταπολέµηση 
ζιζανίων στους ορυζώνες», µε 
πριµ 21 ευρώ το στρέµµα.
 Αιτήµατα πληρωµής έως 31 

Ιούλη για ενίσχυση οινοποιείων
 Έως 10 Αυγούστου αιτήσεις 

για την ενίσχυση που αφορά τη 
χρήση φεροµόνων (Κοµφούζιο).
 Παράταση έως 10 Αυγούστου 

στο µέτρο Μέτρο 9 «Σύσταση 
Οργανώσεων Παραγωγών». 
 Παράταση ως 29 Αυγούστου 

για την οριστικοποίηση των 
αιτήσεων ενίσχυσης στα Σχέδια 
Βελτίωσης, ενώ στις 14 
Σεπτεµβρίου λήγει η προθεσµία 
υποβολής του φυσικού φακέλου.
 Μέχρι τις 31 Αυγούστου οι 

ασφαλιστικές εισφορών ΕΛΓΑ.
 Έως τις 3 Σεπτεµβρίου 

αίτηση ένταξης στο Μέτρο της 
Συνεργασίας για επιχειρησιακή 
οµάδα µε 5.000 ευρώ.
 Μέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου 

ψηφιακά οι δηλώσεις 
αποθεµάτων οίνου και γλεύκους 
που διαθέτουν στις 31 Ιουλίου 
οι παραγωγοί, οι µεταποιητές, οι 
εµφιαλωτές και οι έµποροι
 Παράταση έως τις 18 

Σεπτεµβρίου πήραν οι αιτήσεις 
για το Μέτρο 5.1 που αφορά την 
ενίσχυση για αντιχαλαζική 
προστασία.

AΘΗΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Με θέα το Αιγαίο
στα παράλια Λάρισας
Πλούσιες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 
θα απολαύσουν όσοι βρεθούν το τριήµερο 27, 28, 
29 Ιουλίου και 4 Αυγούστου στα παράλια του 
νοµού Λάρισας. Το φεστιβάλ πολιτισµού «Με θέα 
το Αιγαίο», που διοργανώνεται για δωδέκατη 
συνεχή χρονιά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας – 
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, σε συνεργασία 
µε τους ∆ήµους Αγιάς και Τεµπών, εντάσσεται 
στον γενικότερο σχεδιασµό για την ανάπτυξη των 
παραλίων της Λάρισας και της Θεσσαλίας και έχει 
ως στόχο την προβολή της περιοχής, ως ένα 
ξεχωριστό τόπο διακοπών. Οι εκδηλώσεις του 
φετινού ποικίλου προγράµµατος του φεστιβάλ 
«Με θέα στο Αιγαίο» είναι όλες δωρεάν για το 
κοινό, όπως έγινε γνωστό σε συνέντευξη τύπου. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος 

Γυναικών Επιχειρηµατιών Κρήτης 
πραγµατοποιεί την 18η έκθεση-
θεσµό των µελών του µε κρητικά 
προϊόντα οικοτεχνίας και 
χειροτεχνίας, στην Πλατεία 
Ελευθερίας έως 5 Αυγούστου, 
µε ελεύθερη είσοδο.

 Στην Πανελλήνια Έκθεση 
Χειροτεχνίας και Αγροτικής 
Οικονοµίας Κρεµαστής της Ρόδου 
που φέτος διανύει την 53η χρονιά 
συνεχόµενης παρουσίας της και 
θα λάβει χώρα 10-23 Αυγούστου 
2018, αναδεικνύονται τα 
προϊόντα της ελληνικής 
χειροτεχνίας, της λαϊκής τέχνης 
και της ελληνικής γης.

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

 Από 24 µε 30 Αυγούστου, 
στην Πλατεία 1866, στην πόλη 
των Χανίων, όπως και κάθε 
χρόνο, έτσι και φέτος θα διεξαχθεί 
η έκθεση αγροτικών προϊόντων 
«Αγροτικός Αύγουστος».

 Η ∆ιεθνής 56η έκθεση Agra, 
µια από τις κορυφαίες εµπορικές 

εκθέσεις για γεωργικά προϊόντα 
και τρόφιµα στην Κεντρική 
Ευρώπη, θα διεξαχθεί από το 
Σάββατο 25 Αυγούστου έως την 
Πέµπτη 30 του µήνα στην Gornja 
Radgona της Σλοβενίας. 
Πληροφορίες στο http://www.
pomurski-sejem.si/index.php/en/
agra/fair-plan

 Η διεθνής εταιρεία της 
Επιστήµης των Οπωροκηπευτικών, 
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο όπως 
επίσης και η Ελληνική Φυτιατρική 
Εταιρεία  διοργανώνουν το 9ο 
∆ιεθνές Συνέδριο για την 
Απολύµανση του Εδάφους και 
των Υποστρωµάτων. Το συνέδριο 
θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της 

Κρήτης, το διάστηµα 9 µε 13 
Σεπτεµβρίου 2018.

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

 Το 33ο ετήσιο επιστηµονικό 
της συνέδριο οργανώνει η 
Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία 
(ΕΖΕ) στην Πρέβεζα 3 µε 5 
Οκτωβρίου. Για πληροφορίες: 
www.eze.gr, τηλ. 210 5294411 
και e-mail: eze@aua.gr.

Γεύσεις, παραδόσεις 
στο Πανηγύρι Κιάτου 
Το Πολιτιστικό Πανηγύρι Κιάτου έρχεται για δεύτερη 
χρονιά να µεταµορφώσει το Λιµάνι του Κορινθιακού. 
Από τις 4 έως και τις 11 Αυγούστου οι διοργανωτές 

περιµένουν τον κόσµο σε µία γιορτή µε τοπικά προϊόντα, 
παραδόσεις, κοινωνικές πρακτικές και µουσική, που 
αποσκοπεί στην συνάθροιση, στο αντάµωµα, στη 
µάζωξη, στη συζήτηση, στη συνάντηση µε τους 
συντοπίτες, στο να µάθει ο «ξένος» τις τοπικές λιχουδιές 
και να χορέψει σε νέους για εκείνον ρυθµούς, αλλά και 
στην τόνωση της τοπικής οικονοµίας. Είναι µία τοπική 
γιορτή που έρχεται να απευθυνθεί σε ένα ευρύ κοινό 
µέσα από το βιωµατικό λαϊκό πολιτισµό των απλών 
ανθρώπων µε τα ήθη, τα έθιµα, τις γιορτές και τις 
συνεργατικές πρωτοβουλίες του.
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρίσκεται «Το 
Αγροτικόν», το λαογραφικό εκθετήριο αγροτικής 
κληρονοµιάς του Φεστιβάλ Πόλης. 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Προβληµατισµοί 
και ιδέες για το 
ελαιόλαδο

∆ηµόσια συζήτηση για τις 
οµάδες παραγωγών 
ελαιολάδου διοργανώνει στις 
9 Αυγούστου η Οµάδα 
Παραγωγών Ελαιολάδου 
ΝΗΛΕΑΣ, στα πλαίσια των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 
Νεστόρεια 2018. Η 
αναγκαιότητα της οργάνωσης 
των παραγωγών σε Οµάδες 
θα είναι το βασικό θέµα της 
συζήτησης, θα αναδειχθούν 
τα προβλήµατα και οι 
προοπτικές της οργάνωσης 
της παραγωγής ελαιολάδου, η 
οποία «θεωρείται αναγκαία 
συνθήκη για τη βιωσιµότητα 
και την ανταγωνιστικότητά 
της». Στην εκδήλωση θα 
τιµηθεί η µνήµη του Γιώργου 
Μιχαλόπουλου, γεωπόνου και 
συµβούλου του ΝΗΛΕΑ, ο 
οποίος «έφυγε ξαφνικά από 
τη ζωή στις 3 Φεβρουαρίου 
2018 αφήνοντας πίσω ένα 
σηµαντικό έργο και µεγάλο 
κενό», λέει η ανακοίνωση.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Η Κως αλλιώς...
γαστρονοµιΚΩΣ 
µια εβδοµάδα πίσω
Αναβάλλεται για την Κυριακή 5 
Αυγούστου, λόγω του πένθους από 
τις πυρκαγιές στην Αττική, η 4η 
Γιορτή Γαστρονοµίας και Τοπικών 
προϊόντων, που αποτελεί πλέον 
θεσµό για την Κω. Μια εβδοµάδα 
αργότερα, στη Μαρίνα του νησιού 
οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα 
έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 
γεύσεις της τοπικής γαστρονοµίας 
αλλά και να γνωρίσουν τα µοναδικής 
ποιότητας αγροτικά προϊόντα, που 
παράγει το νησί. Η προσπάθεια που 
ξεκίνησαν, πριν από τέσσερα χρόνια, 
ο ∆ήµος Κω και οι φορείς του νησιού 
για να προβάλλουν την τοπική 
γαστρονοµία και τα προϊόντα που 
παράγει ο πρωτογενής τοµέας στο 
νησί, απέκτησε νέα δυναµική µετά τη 
βράβευση της εκδήλωσης από 
τα Tourism Awards 2018 στην 
κατηγορία Στρατηγικής Καινοτοµίας 
Τουρισµού. Η γιορτή διοργανώνεται 
από το ∆ήµο Κω, το Σύλλογο 
Τοπικής Γαστρονοµίας Ασκληπιός 
και τελεί υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2019.

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ

Στις 29 Αυγούστου 
η 5η Pella Agro

Ο δήµος Πέλλας έχει ξεκινήσει τις 
προετοιµασίες για τη διοργάνωση 
της «5ης PELLA AGRO 2018», η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί από 29 
Αυγούστου έως 2 Σεπτεµβρίου 
2018 στην πόλη της Κρύας Βρύσης.
Η έκθεση και φέτος θα υλοποιηθεί 
σε δύο χώρους: το στεγασµένο, ο 
οποίος θα παραχωρηθεί µε σειρά 
προτεραιότητας και τον υπαίθριο. 
Στόχος της έκθεσης η προβολή και 
η εξωστρέφεια των αγροτικών 
επιχειρήσεων και η ενηµέρωση για 
τον εκσυγχρονισµό των αγροτών 
σύµφωνα µε τις νέες τεχνολογίες 
και τις τελευταίες εξελίξεις του 
αγροτικού κλάδου. Για δηλώσεις 
συµµετοχής στο τηλ. 2382350808 
και στο dimos@giannitsa.gr.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 50 πρόβατα Φριζάρ-
τα, γεννάνε 20-24 Αυγούστου. 
Τηλ.6944/558346.

Πωλούνται 120 γίδες και 30 
τράγοι. Περιοχή Ορεινή Ναυπα-
κτία. Τηλ.6979/840115.

Πωλείται τράγος ∆αµα-
σκού 2 ετών, χωρίς κέρατα. 
Τηλ.6930/448503.

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

Πωλούνται 60 αγελάδες µεγά-
λες. Τηλ.6931/505211.

Πωλούνται 10 µοσχίδες 
Holstein  6-16 µηνών από επι-
λεγµένη µονάδα. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6932/618904, 
6998/444730.

Πωλούνται 140 πρόβατα 
µε 5.000€ δικαιώµατα. Τιµή 
15.000€. Τηλ.6947/324140.

Πωλούνται γουρουνάκια για 
θρέψιµο από 20 έως 100 κιλά. 
Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται 25 βιτούλες υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής ∆αµασκού 
µε Αλπίν. Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται 20 κατσίκια από µά-
νες υψηλής γαλακτοπαραγωγής, 
6 µηνών, σε πολύ καλή τιµή.  Περι-
οχή Λάρισας. Τηλ.6943/812013.

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

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

Πωλούνται 30 πρόβατα Γερµα-
νικά λόγω αναχώρησης εξωτερι-
κού. Τηλ.6943/232766.

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

Πωλούνται πρόβατα Γερ-
µνοχιώτικα. Τιµή 90€ έκαστο. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 230 πρόβατα βελτι-
ωµένα. Τιµή 21.000€. Περιοχή 
Αριδαία. Τηλ.6938/081272.

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

Πωλούνται 250 γίδια µε τα δι-
καιώµατα. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκη. Τηλ.6987/26109. Πω-

λούνται 250 γίδια µε τα δικαι-
ώµατα. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6984/359722.

Πωλούνται κατσίκια Αλπίν και 
Ζάνε 2 ετών, αρσενικά για βελ-
τίωση κοπαδιών. Τιµή 100€ έκα-
στο. Τηλ.6974/566785.

Πωλούνται 200 πρόβατα ντό-
πια, διασταυρωµένα µε Χιώ-
τικα και 240 γίδια Σκοπέλου, 
όλα νέα. Περιοχή Ελασσόνας. 
Τηλ.6948/444326.

Πωλούνται ελάφια διαφό-
ρων ηλικιών από Ιερά Μονή. 
Τηλ.2232/051203.

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

Πωλούνται 14 πρόβατα και 
15 ζυγούρια βελτιωµένα. 
Τηλ.6983/593802.

Πωλούνται 100 πρόβατα δια-
σταυρωµένα, γεννούν τον Οκτώ-
βριο. Τιµή 90€ έκαστο. Περιοχή 
Αίγιο. Τηλ.6982/113390.

Πωλούνται 15 µοσχίδες γαλα-
κτοπαραγωγής, 8-12 µηνών, άρι-
στης ποιότητας και ελεγµένα από 
κτηνιατρείο. Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται  80 γίδια βελτιω-
µένα µε ή χωρίς τα κατσικάκια 
τους (15 κιλά) , υψηλής γαλακτο-
παραγωγής. Τιµή ευκαιρίας. Πε-
ριοχή Γιαννιτσά. Πληροφορίες 
κ. Γιώργος. Τηλ.2382/026090, 
6945/871123, 6940/914011.

Πωλούνται άλογο παραγωγικό 
και γαϊδουράκι. Περιοχή Μεσση-
νία. Τηλ.6974/994010.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται βρώµη. Περιοχή Φαρ-
σάλων. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος 
για οποιαδήποτε χρήση. Περιοχή 
Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

Πωλούνται 1.000 µπάλες τσαΐ-
ρι αγριάδα προς 3€ η µπάλα, 700 
µπάλες σαφάρα προς 3€ η µπά-
λα, σκέτο τριφύλλι ψιλό για αρ-
νάκια προς 5€ η µπάλα. Περιο-
χή Σερρών. Τηλ.6985/978192.

Πωλείται βρώµη. Περιοχή Φαρ-
σάλων. Τηλ.6944/985675.

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

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέ-

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

Πωλούνται µπάλες αραποσιτιάς 
εξαιρετικής ποιότητας, µε δυνα-
τότητα µεταφοράς στο χώρο σας.  
Τιµή πολύ καλή. Περιοχή Αχαΐας. 
Τηλ.6982/485793.

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

Πωλείται λούπινο λευ-
κό. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6944/770201.

Πωλείται τριφύλλι σε δέµατα 
των 28 κιλών, σανό από βρώµη 
και άχυρο. Τιµή πολύ καλή. Πε-
ριοχή Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται µπάλες σανό και 
τριφύλλι νέας σοδειάς, εξαιρε-
τικής ποιότητας, µε δυνατότη-
τα µεταφοράς. Περιοχή Αχαΐας. 
Τηλ.6982/485793.

Πωλούνται λούπινο, κριθά-
ρι, τριφύλλι, σπόρος και σκλη-
ρό σιτάρι. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6976/573731.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος 
για οποιαδήποτε χρήση. Περιοχή 
Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αγροτεµάχιο 100 
στρεµµάτων ποτιστικό, πολύ κε-
ντρικό. Περιοχή Αλµυρός Μαγνη-
σίας. Τηλ.6971/825207.

Πωλείται αγροτεµάχιο 100 
στρεµµάτων ποτιστικό, πολύ κε-
ντρικό. Περιοχή Αλµυρός Μαγνη-
σίας. Τηλ.6971/825207.

Πωλείται αγροτεµάχιο ποτιστικό 
25 στρεµµάτων. Τιµή συζητήσιµη. 
Περιοχή Έβρου, Μάνη ∆ιδυµοτεί-
χου. Τηλ.6983/439629.

Πωλείται ελαιοπερίβολλο 13,5 
στρεµµάτων, επίπεδο, µε βρώ-
σιµες ελιές, ποτιστικό (ΤΟΕΒ). 
Περιοχή Μεξιάτες Φθιώτιδας. 
Τηλ.6977/791795.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται ψυγείο Κόφα  3,20 Χ 
2 X 2, τριφασικό µοτέρ, 2,5 ίπ-
πων, 17 κυβικά, σε καλή κατάστα-
ση.  Τηλ.6939/791950 

Πωλείται αγροτικό Mazda B2 
500 δικάµπινο, 4Χ4, diesel, 
200.000 χλµ, ηλεκτρικά παρά-
θυρα, ηλεκτρικοί καθρέπτες, µπά-
ρες µπροστά, πίσω, πλάγια και κλι-
µατιστικό, σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.6972/893378.

Πωλείται ηλεκτρογεννήτρια µε-
ταχειρισµένη KVA 23, µονοφα-
σικά και τριφασική για τρακτέρ. 
Τηλ.6972/893378.

Πωλείται µεταλλικό θερµοκήπιο 
ελληνικής κατασκευής, πολύρρη-
κτο τροποποιηµένο τοξωτό, από 
σωλήνα Φ60 γαλβανιζέ 2,5 χι-
λιοστά, σε άψογη κατάσταση, µε 
άνοιγµα 8 µέτρα, ύψος ορθοστά-
τη 3µέτρα και ύψος κορυφής 5 
µέτρα. Συνολική έκταση  8.300τ.µ. 
Τιµή 83.000€. Θα παραδοθεί λυ-
µένο. Τηλ.6947/096907. E-mail: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο ενός στρέµ-
µατος, πλήρως εξοπλισµένο για 
παραγωγή σποροφύτων και λου-
λουδιών µε αυτόµατες τράµπες 
ποτίσµατος, ανοιγόµενα παράθυρα 
οροφής και πλαϊνά και πάγκους ερ-
γασίας. Τηλ.6974/034757.

Πωλείται καινούργιο µεταλλι-
κό κτίριο 1.550τ.µ., κατάλληλο για 
όλες τις χρήσεις, χωρίς κολώνες, 
µέσα σε κτήµα 30 στρεµµάτων. 
Τηλ.6971/825207.

Πωλούνται 80 σωλήνες  πο-
τίσµατος, αλουµινίου, 6Χ3. 
Τηλ.6971/825207.

Πωλείται παλιά πλατφόρµα. Τιµή 
300€. Τηλ.6971/825207.

Πωλείται µηχάνηµα απλώµατος 
και µαζέµατος σταγόνας, 3σει-
ρο, κατασκευής Μπακούλα. Τιµή 
1.500€. Τηλ.6974/034757.

Πωλούνται Ferguson 175, µε ιπ-
ποδύναµη 65 και αγροτικό µηχά-
νηµα ΑΜ πολλαπλής χρήσεως 
Nissan Patrol. Τηλ.6944/624443.

Πωλείται γεννήτρια καινούργια 17 
kwa τριφασική, πάνω σε βάση και 
δουλεύει µε παρτικό. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ.6972/102664.

Πωλούνται ραντιστικό καινούργιο 
αµεταχείριστο και άροτρο ΓΕΜΚΑ 
14αρι. Τηλ.6943/457861.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας 
(ρεµούλκα) Goldoni 714 χωρίς 
φρέζα. Τιµή 1.500€. Περιοχή Κο-
ρινθία. Τηλ.6987/876761.

Πωλείται καινούργιο µεταλλι-
κό κτίριο 1.550τ.µ., κατάλληλο για 
όλες τις χρήσεις, χωρίς κολώνες, 
µέσα σε κτήµα 30 στρεµµάτων. 
Τηλ.6971/825207.

Πωλούνται 80 σωλήνες  πο-
τίσµατος, αλουµινίου, 6Χ3. 
Τηλ.6971/825207.

Πωλείται παλιά πλατφόρµα. Τιµή 
300€. Τηλ.6971/825207.

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

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, 
άροτρο 3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα 
Ζορµπά 28 δίσκων επισκευασµέ-
νη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευ-
ασµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπά-

ρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, ρα-
ντιστικό για τρακτέρ 500 λίτρων. 
Τηλ.2310/711133.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρο-
νοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε απο-
θηκευτικούς χώρους και όλα τα 
υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε 
κοντέινερ ανοξείδωτα για µονά-
δες, µε όλο τον εξοπλισµό. Περιο-
χή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχα-
νήµατα και κατασκευάζονται 
τυροκοµία µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.6972/173482.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται κλούβες, κλουβά-
κια µιας χρήσεως και κλουβά-
κια Μπινς. Περιοχή Βέροιας. 
Τηλ.6979/291468.

Πωλείται ψυγείο Κόφα  3,20 Χ 
2 X 2, τριφασικό µοτέρ, 2,5 ίπ-
πων, 17 κυβικά, σε καλή κατάστα-
ση.  Τηλ.6939/791950 

Πωλούνται 60 σωλήνες ποτί-
σµατος, 1 κανόνι εκτόξευσης νε-
ρού και 1 σκαλιστήρι για βαµβάκι. 
Τηλ.6974/410304.

Πωλείται µηχανικός δονητής 
ελιάς και ξηρών καρπών (καρυ-
διάς, φιστικιάς, αµυγδαλιάς), Ελ-
ληνικής κατασκευής Bekam σε 
άριστη κατάσταση. Περιοχή Λαµία. 
Τηλ.6973/048806.

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

Πωλούνται χαρµανιέρα 1,5 τόνου, 
σπαστήρας-µύλος, ζυγιστικό, 2 κο-
χλίες, σιλό 1,5 τόνου µαζί µε τα µο-
τέρ και τα ηλεκτρολογικά, σε άρι-
στη κατάσταση. Τηλ.6972/893378.

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονά-
δα για αιγοπρόβατα, πλήρως εξο-
πλισµένη, µε αρµεκτήριο, σπαστή-
ρα ζωοτροφών, 2 µεγάλες απο-
θήκες ζωοτροφών και στέγαστρα. 

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληρο-
φορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823.
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ΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗ 
karamali@agronews.gr

Να υιοθετήσουν παραδοσιακά ξύ-
λινα αλιευτικά σκάφη καλούνται οι 
ενδιαφερόµενοι φορείς, αποστέλ-
λοντας τις αιτήσεις τους µέχρι τις 15 
Αυγούστου στο υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της υ-
λοποίησης του Μέτρου 6.1.10 του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλι-
είας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-
2020 για την Οριστική Παύση Αλι-
ευτικών ∆ραστηριοτήτων.

Για την εφαρµογή του µέτρου της 
απόσυρσης των αλιευτικών σκαφών, 
το οποίο αναµένεται να ολοκληρω-
θεί µέχρι και το τέλος Σεπτεµβρίου, 
οι φορείς, οι οποίοι θα αναλάβουν 
τη διάσωση αυτών το σκαφών, ανα-
λαµβάνουν και την υποχρέωση του 
κόστους µεταφοράς των σκαφών, 
στον χώρο έκθεσής τους, καθώς και 
την υποχρέωση διατήρησης και συ-
ντήρησής τους.

Σηµειωτέον ότι από το 1994 ο-
πότε και ξεκίνησε η εφαρµογή του 
µέτρου, έχουν αποσυρθεί συνολικά 
4.542 αλιευτικά σκάφη, τόσο παρά-
κτια (συµπεριλαµβανοµένου των βι-
ντζοτρατών) όσο και µέσης αλιείας 
(µηχανότρατες και γρι-γρι), ενώ 26 
από αυτά δεν καταστράφηκαν αλλά 
διασώθηκαν ως παραδοσιακά και α-

ποκλειστικά για µουσειακή χρήση.
Η συγχρηµατοδότηση του µέτρου 

που ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, 
γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και από τα κράτη - µέλη και έχει ως 
απώτερο στόχο τη µείωση της αλιευ-
τικής πίεσης στα ιχθυοαποθέµατα.

«Με την απόσυρση των αλιευτι-
κών σκαφών δεν αποσύρονται µό-
νο τα σκάφη, αλλά αποσύρονται, 
διαγράφονται οι άδειες τόσο από 
το εθνικό όσο και από το ευρωπα-
ϊκό µητρώο» δήλωσε σχετικά ο υ-

πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγ-
γέλης Αποστόλου, τονίζοντας ότι «έ-
τσι, συνολικά, µειώνεται ο αλιευτι-
κός στόλος και ασκείται µικρότερη 
πίεση στα αλιεύµατα».

Από το Νοέµβριο του 2017 έχουν 
υποβληθεί συνολικά 1.341 αιτήσεις 
για ένταξη στο µέτρο απόσυρσης, 
από τις οποίες εντάχθηκαν 764 και 
ενώ ακόµη 522 πληρούσαν τις προ-
ϋποθέσεις, δεν µπόρεσαν να εντα-
χθούν καθώς οι πόροι του µέτρου 
εξαντλήθηκαν.

Παύση
Από το 1994 που εφαρµόζε-

ται το µέτρο έχουν αποσυρθεί 
συνολικά 4.542 αλιευτικά 

σκάφη

Προς ίδρυση Γεωργικής 
Σχολής στα Γιάννενα
Μια αξιόλογη πρωτοβουλία της Ιε-
ράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του 
Μητροπολίτη κ.κ. Μάξιµου, για ίδρυ-
ση και λειτουργία Γεωργικής Σχολής 
γίνεται στα Ιωάννινα, όπως ενηµε-
ρώθηκε ο αναπληρωτής υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσι-
ρώνης, στις 21 Ιουλίου, κατά την 
επίσκεψή του στη Σχολή Βελλά. Ο 
ίδιος τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή 
µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο 
στην τοπική οικονοµία, αφού θα δη-
µιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας

«Ζορµπάς για πάντα»
σε έκθεση στα Χανιά
Μία σινεφίλ έκθεση διοργανώνεται 
από το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Χανίων µε τη στήριξη του τοπικού 
δήµου Πλατανιά, της Περιφέρειας 
και φορέων και επιχειρήσεων της 
περιοχής και θα διαρκέσει έως 13 
Σεπτεµβρίου 2018. Θα 
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, 51 
αυθεντικές κινηµατογραφικές 
αφίσες της ταινίας του Μιχάλη 
Κακογιάννη, «Αλέξης Ζορµπάς», 
από την προβολή της ανά τον 
κόσµο. Τηλέφωνο: 6970651153.

Ντοκιµαντέρ «Ζει» 
για τα αλογάκια Ρόδου
Ταινία µικρού µήκους για τα 
µικρόσωµα αλογάκια της Ρόδου 
έφτιαξαν οι µαθητές του 4ου 
Γυµνασίου Ρόδου. Το ντοκιµαντέρ 
µε τίτλο «Ζει» συµµετείχε στους 
διαγωνισµούς cin-εκπαίδευση και 
cine-µάθεια 2018, αποσπώντας το 
1ο και 3ο βραβείο αντίστοιχα. Οι 
µικροί κινηµατογραφιστές της 
οµάδας «Cin-εκφράζειν» 
πραγµατεύτηκαν µε ευαισθησία το 
θέµα καθώς τα αλογάκια του 
νησιού είναι πλέον ελάχιστα.

Αναβολή εκδηλώσεων
απο το ίδρυµα Πειραιώς
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα του Οµίλου 
Πειραιώς εξαιτίας των τραγικών 
γεγονότων που προκάλεσαν οι 
πρόσφατες πυρκαγιές αποφάσισε 
την αναβολή όλων των 
εκδηλώσεων που είχαν 
προγραµµατισθεί για τον µήνα 
Ιούλιο σε όλη την Ελλάδα µέσα 
απο το δίκτυο των Μουσείων 
καθώς επίσης και των 
εκδηλώσεων που είχαν 
προγραµµατισθεί απο το Ιστορικό 
Αρχείο του ΠΙΟΠ .

Μέχρι στιγµής, έχουν αποσυρθεί 450 ξύλινα σκάφη εκ των οποίων τα 42 είναι επιλέξιµα απο το ΥΠΑΑΤ.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Τέλος εποχής για 
τα αλιευτικά σκάφη
Μόλις 26 από αυτά δεν καταστράφηκαν, αλλά διασώθηκαν 
ως παραδοσιακά και αποκλειστικά για μουσειακή χρήση

Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. 
για επαγγελµατική ή αγροτική χρή-
ση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Περιο-
χή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κουρευτική µηχανή προ-
βάτων Heiniger  καινούργια. Τι-
µή πολύ καλή. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ.6941/413700.

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

Πωλούνται 2 χορτοδετικές µηχα-
νές Welger. Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται τρακτέρ Massey 
Ferguson 92 ίππων, 4Χ4, και-
νούργια πλατφόρµα ανατρεπό-
µενη µε διπλές ρόδες, αρµεκτή-
ριο Ισπανικό 18 θέσεων και σπα-
στήρας ζωοτροφών µοντέλο Αυ-
στρίας, όλα σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτηνοτροφική µονά-
δα, πλήρως εξοπλισµένη, µε αρ-
µεκτήριο, δύο αποθήκες, µε φορ-
τωτή Bobcat, µε πέντε στρέµµατα 
γη, σπαστήρα ζωοτροφών, τρακτέρ 
Massey Ferguson 95άρι, µοντέλο 
2005 µε λίγες ώρες εργασίας, δι-
πλό διφορικό και µε ξεχωριστή κα-
τοικία εντός της µονάδας. Περιοχή 
Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται ψυγείο 2Χ3Χ2,5, πλή-
ρες, κρεατοµηχανή ψυχώµενη, 
3φασική και λοιπός εξοπλισµός 
κρεοπωλείου. Περιοχή Εύβοια. 
Τηλ.6944/696387.

Πωλούνται αντλία 340 κυ-
βικά µε µηχανή Deutsch και 
αντλία 2 ιντσών µε µοτέρ. 
Τηλ.6972/687368.

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

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυ-
κτικός θάλαµος συντηρήσεως, δι-
αστάσεων 12,9 X 7 X 5 ύψος µε 
όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λα-
κωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται σπαστήρας µε χαρµανιέ-
ρα 2 τόνων. Τηλ.6983/593802.

Πωλείται άροτρο Kverneland AB 
85, 4υνο. Τηλ.6972/821398. 

Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 
κούπες, 200 µανοµετρικό, µάρ-
κας Ανάβαλος, σχεδόν καινούρ-
για. Τηλ.6971/675531.

Πωλείται αλέτρι 4υνο Governor. 
Τηλ.6908/385524.

Πωλείται ξηραντήριο ξηρών καρ-
πών 1 τόνου. Τηλ.6937/596167.

Πωλείται ξηραντήριο συνεχούς 
ροής για 10 τόνους/ώρα, για καλα-
µπόκι ή ρύζι. Τηλ.6944/722686.

Πωλείται αρµεκτήριο Westfalia 
20 θέσεων. Περιοχή Μεσολογγί-
ου. Τηλ.6949/375021.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται αγροτικό αυτοκίνητο σε 
καλή κατάσταση, µοντέλο 2005-2010. 
Τηλ.6943/457861.
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Μεσίστια πνέει 
η καρό σημαία
Στην Ουγγαρία η F1 πριν τις διακοπές  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε βαρύ κλίµα θα διεξαχθεί το τε-
λευταίο γκραν πρι πριν την καλο-
καιρινή ανάπαυλα για τους οδη-
γούς της Formula 1, µετά το θάνα-
το του πρώην προέδρου και διευ-
θύνοντα συµβούλου της Ferrari, 
Σέρτζιο Μαρκιόνι. Αναλυτικότερα 
την Κυριακή 29 Ιουλίου διεξάγεται 
το γκραν πρι στην Ουγγαρία µε τη 
βαθµολογία να έχει γίνει σωστό... 
ασανσέρ καθώς η απρόσµενη νί-
κη του Χάµιλτον στη Γερµανία την 
περασµένη εβδοµάδα, έχει φέρει 
τον οδηγό των Ασηµένιων Βελών 
στην πρώτη θέση, µε διαφορά 17 
πόντων από τον Φέτελ. 

Εν τω µεταξύ, αυτές τις µέρες διε-
ξάγεται το κορυφαίο διεθνές τουρ-
νουά φιλικών αγώνων ποδοσφαί-
ρου International Champions Cup 
2018 που θα διαρκέσει έως τις 11 
Αυγούστου, όπου λαµβάνουν µέ-
ρος οι κορυφαίες οµάδες της Ευ-
ρώπης. Συγκεκριµένα το Σάββατο 
28 Ιουλίου θα έχουµε την ευκαιρία 
να δούµε τις οµάδες της Άρσεναλ 
και Παρί Σεν Ζερµέν και την ίδια 
µέρα η Γιουβέντους του Ρονάλντο 
θα αντιµετωπίσει την Μπενφίκα.

Στα προκριµατικά του Τσάµπιονς 
Λιγκ τώρα, ο ΠΑΟΚ θα δώσει τη 
ρεβάνς την ερχόµενη Τετάρτη 
στην Ελβετία ενάντια στη Βασι-
λεία, υπερασπιζόµενος το πολύ-
τιµο 2-1 της Τούµπας.

∆ιακόπηκε για λίγη ώρα ο ποδηλατικός γύρος Tour 
de France λόγω διαµαρτυρίας αγροτών οι οποίοι 
απέκλεισαν τον δρόµο. Οι Γάλλοι αγρότες ανάγκασαν 
τους αναβάτες των ποδηλατικών οµάδων να 
σταµατήσουν την κούρσα σχεδόν στα µισά της 
διαδροµής του 16ου ΕΤΑΠ. Το πλήθος των αγροτών 
τελικά αποµακρύνθηκε µε παρέµβαση της αστυνοµίας.

Αγροτικό μπλόκο
στο Tour de France  

OMΑ∆Α ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 28  Ιουλίου

Κυριακή 29 Ιουλίου

Formula 1 (Ουγγαρία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 COSMOTE SPORT 5

Τένις (ATP 500)

Ηµιτελικά, Γερµανία 16.00 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (International Champions Cup)

Μπενφίκα - Γιουβέντους 20.05 Novasports 2

Τσέλσι - Ίντερ 21.05 Novasports 1

Μαν. Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 23.55 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (International Champions Cup)

Μπαρτσελόνα - Τότεναµ 06.00 Novasports 1

Formula 1 (Ουγγαρία)

Αγώνας 15.45 COSMOTE SPORT 5

Τένις (ATP 500)

Τελικός, Γερµανία 16.00 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Πρωτάθληµα Σουηδίας)

ΑΙΚ Στοκχόλµης – Κάλµαρ 16.00 Novasports 1

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Καλοβλέπει  
η πλατεία Βάθη 
την ιδέα Χόγκαν 
για τα δικαιώματα  

Μουδιασµένα    
ο δασολόγος  
υπουργός ψάχνει 
τις αποζημιώσεις  

Υψηλότερα   
αναμένεται να 
κινηθούν οι τιμές 
στα ακτινίδια φέτος 

Στη µάχη η Εφήβων 
Στη Λετονία βρίσκεται από την 
περασµένη εβδοµάδα η Εθνική 
Οµάδα µπάσκετ, όπου θα πάρει 
µέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 
U18 (28 Ιουλίου µε 5 Αυγούστου). 
Η ελληνική οµάδα θα αγωνιστεί 
στον Α’ Όµιλο, όπου αγωνίζονται 
ακόµη η Κροατία, η Ιταλία και η 
διοργανώτρια Λετονία. Σε πρώτη 
φάση, το Σάββατο η Εθνική Οµάδα 
θα αντιµετωπίσει την Ιταλία.

Έρχονται οι Κέλτες
Η οµάδα της Σέλτικ ήταν αυτή που 
έκανε ένα βήµα πιο κοντά στην ΑΕΚ, 
καθώς επικράτησε της Ρόζεµποργκ 
µε σκορ 3-1, µετά από ανατροπή. Οι 
«κιτρινόµαυροι» θα αντιµετωπίσουν 
όποιον τελικά προκριθεί από τη 
ρεβάνς της ερχόµενης Τετάρτης, 
µε τα πρώτα µατς του τρίτου 
προκριµατικού γύρου στο Τσάµπιονς 
Λιγκ να διεξάγονται την Τετάρτη, 
8 Αυγούστου (εκτός έδρας για 
την οµάδα της ΑΕΚ).

Εµπειρία στα µετόπισθεν
Συνεχίζει την προετοιµασία της η 
ΑΕΛ κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δώσει µια σειρά από δυνατά 
φιλικά παιχνίδια. Μάλιστα στις 4 
Αυγούστου θα αντιµετωπίσει στην 
Κύπρο την Ανόρθωση. Εν τω 
µεταξύ, οι Θεσσαλοί ανακοίνωσαν 
την 11η µεταγραφή τους, καθώς 
απέκτησαν τον πολύπειρο Ισπανό 
αριστερό µπακ Χοσέ Μανουέλ 
Κασάδο, των 115 συµµετοχών στην 
La Liga που έχει κάνει και ένα 
πέρασµα από τη Σεβίλλη.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Νωρίτερα ξεκίνησε φέτος η συγκοµιδή 
σύκου τόσο στη Μεσσηνία όσο και στην 
Εύβοια, καθώς οι υψηλές θερµοκρασί-
ες που επικράτησαν το προηγούµενο 
διάστηµα πρωίµησαν την παραγωγή.

Προς το παρόν ο καιρός έχει βοηθή-
σει τη φετινή σοδειά, ενώ και οι τελευ-
ταίες βροχές έδωσαν µέγεθος στα σύ-
κα, τα οποία είναι πολύ καλά και σε πο-
σότητα και σε ποιότητα. Ωστόσο, οι πα-
ραγωγοί απεύχονται να βρέξει, καθώς 
θα επηρεαστούν αρνητικά οι καρποί. 

Όσον αφορά τις τιµές παραγωγού, ο 
πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστι-
κής Ένωσης Σύκων και Ξηρών Καρπών 
Παναγιώτης Παπαγεωργίου εκτιµά ότι 
«στο ξερό σύκο θα είναι κατά πάσα πι-
θανότητα αυξηµένες από πέρυσι», ω-
στόσο το φετινό τιµολόγιο θα ανακοι-
νωθεί αρχές Αυγούστου.

Αντίστοιχα, καλή ποιότητα και πρώι-
µη σοδειά, περιµένουν και στην Εύβοια, 
µε την παραγωγή στην περιοχή της Κύ-
µης να εκτιµάται περί τους 150 τόνους.

Πάει για τιµή από νωρίς το σύκο
 Πρωιµότερη µε τις ζέστες του Ιουλίου η παραγωγή σε Μεσσηνία, Εύβοια

 Θα πληρωθεί καλύτερα από πέρυσι ο παραγωγός λένε από τη ΣΥΚΙΚΗ
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Ο 
ι τελευταίες δουλειές για τη νέα 
σοδειά στο βαµβάκι κλείστηκαν 
στα 5 σεντς ανά λίµπρα πάνω 
από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’18, 

που µεταφράζεται σήµερα σε 1,73 ευρώ το 
κιλό, δηλαδή στα 92 σεντς ανά λίµπρα. Επι-
πλέον, ο τελευταίος διαγωνισµός για φετι-
νά βαµβάκια στην Αίγυπτο αφορούσε µέτρι-
ες ποσότητες κι έπιασε τιµή 90 σεντς επί αυ-
τοκινήτου. Χρηµατιστηριακά, η αγορά είναι 
σχεδόν επίπεδη (flat market) και δεν κάνει 
καµία κίνηση καθώς φαίνεται να έχει µπει 
σε ψυχολογία διακοπών. Πρέπει να συµβεί 
κάποιο γεγονός στις σοδειές ώστε να δούµε 
σπάσιµο σε ένα από τα δύο άκρα.  

  Στην αγορά µας τα σκληρά σιτάρια φορ-
τώνονται πλοία για Ιταλία χαµηλής ποιότη-
τας στα 195 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Α-
κόµα δεν έχει ανοίξει η αγορά για τα ποιοτι-
κά, όµως επιβεβαιώνεται πως στην Ιταλία και 
Γαλλία υπάρχει έλλειψη. Λογικά θα ξεκαθα-
ρίσει η εικόνα µετά τον Αύγουστο όποτε και 
θα είµαστε πιο κοντά στη συγκοµιδή του Κα-
ναδά. Οι ιταλικοί εµπορικοί οίκοι έχουν ήδη 
προαγοράσει σηµαντικές ποσότητες από Κα-
ναδά τον ποιοτικών προδιαγραφών. 

  Ακολουθώντας την απόφαση της Αιγύ-
πτου να διενεργεί ενδελεχείς ελέγχους και να 
αυστηροποιήσει τις προδιαγραφές των επιθε-
ωρήσεων για τις φράουλες προς εξαγωγή, η 
ΕΕ αποφάσισε να καταργήσει το καθεστώς ε-
πιπλέον ελέγχων που είχε επιβάλει στο συ-
γκεκριµένο εισαγόµενο προϊόν. Οι αυστηροί 
έλεγχοι είχαν εισαχθεί µια περίοδο που ένας 
µεγάλος αριθµός αγροτικών εµπορευµάτων 
από την Αίγυπτο, είχε απαγορευτεί η εισα-
γωγή τους, λόγω παρουσίας υπολειµµάτων.

Κρατά τα 92 σεντς 
ακόμα το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

20/07 23/07 24/07 25/07 26/07

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

292,01

286,08
282,36

284,59
282,31

Κύμη
Καλή ποιότητα και πρώιµη 

παραγωγή περί τους 150 τόνους 
αναµένεται στην Εύβοια

3.000 τόνοι
Η Μεσσηνία φέτος περιµένει 

σοδειά περί τους 3.000 
τόνους, ενώ πέρυσι δεν 

ξεπέρασε τους 2.100 τόνους

21.000 στρμ.
Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις 

εκτιµώνται σε 21.000 στρέµµατα 
περίπου πανελλαδικά

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 26/7

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

206

187

162,9

83,21

340,3

881,4

14,85

79,8

109,2

120,1

206

187

162,9

85,75

346

862

14,25

80,4

106,8

117,71

203

186

166,5

84,54

343,3

848,4

15,09

84,09

106,7

116,34

207

186

164,1

84,54

338,5

829,6

14,71

79,95

103,87

114,31

207

185

164,1

88,08

320,7

838,0

15,16

67,5

109,1

112,48

207

185

164

87,97

325,9

877,2

14,13

53,85

111,225

111,41

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
(ευρώ/κιλό)

222

2,77 2,77 2,76

2,85 2,85
2,88

222 222
230 230 230

Τιμές ξερού σύκου 
από τη ΣΥΚΙΚΗ 
(Πέρυσι /ευρώ το κιλό)

Α’ ποιότητα 1,80

Β’ ποιότητα 1,55 

Γ’ ποιότητα 1,20

∆’ ποιότητα 0,95
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Α’ ποιότητα 1,80

Β’ ποιότητα 1,55 

Γ’ ποιότητα 1,20

∆’ ποιότητα 0,95
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Χαµηλή µεταβλητότητα και αναζήτηση κατεύθυνσης στο βαµβάκι 
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ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ

Μικρή απώλεια στην τιµή 
του βάµβακος για τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου στα 
χρηµατιστήρια των ΗΠΑ.

Σταθερές παρέµειναν 
και αυτήν την εβδοµάδα 
οι τιµές για τα σκληρά 
σιτάρια.

Kαµία µεταβολή στα 
επίπεδα τιµών για το 
καλαµπόκι στα 
χρηµατιστήρια της Ιταλίας.

Απώλεια δέκα λεπτών ανά 
τόνο σηµείωσε η 
χρηµατιστηριακή τιµή για 
το κριθάρι βυνοποίησης.

Ανοδικά κινήθηκε η τιµή 
του ελαιολάδου στις 
αγορές της Ευρώπης 
την εβδοµάδα αυτή.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε κατάσταση αναµονής για το Σε-
πτέµβριο, εν µέσω καλοκαιρινής ρα-
στώνης, φαίνεται πως βρίσκεται η α-
γορά ελαιολάδου στη χώρα, δεδοµέ-
νου ότι η τιµή έχει σταθεροποιηθεί ε-
δώ και µερικές εβδοµάδες σε ένα εύ-
ρος από τα 2,90 ευρώ µε ταβάνι τα 
3,20 ευρώ το κιλό για τα καλά ελαι-
όλαδα. Σε κάθε περίπτωση, οι πρά-
ξεις ήταν λιγοστές µέχρι και την τε-
λευταία εβδοµάδα του Ιουλίου, µε τον 
Αύγουστο να µην τον υπολογίζει κα-
νένας, αφού κατά κανόνα είναι ένας 
νεκρός µήνας, δεδοµένου ότι οι πα-
ραδοσιακοί αγοραστές, η ιταλική βι-
οµηχανία, κλείνει για το καλοκαίρι.

Στη Μεσσηνία οι τιµές κυµαίνο-
νται από τα 2,90 ευρώ ως τα 3 ευ-
ρώ το κιλό µε τα αποθέµατα αρκε-
τά. «Γίνονται κάποιες πράξεις και 
υπάρχει µια συγκρατηµένη αισι-
οδοξία όσον αφορά τις τιµές, για 
τον Σεπτέµβριο και τις πρώτες η-

µέρες του Οκτωβρίου» αναφέρει 
στην Agrenda ο Γιάννης Ηλιάδης, 
ο οποίος κάνοντας έναν απολογι-
σµό της χρονιάς που πέρασε από 
το ελαιοτριβείο του στην άνω Μεσ-
σηνία, υποστηρίζει πως «από άπο-
ψη παραγωγής και ποιότητας ήταν 
µια καλή χρονιά, όµως τα αποθέµα-
τα ήταν µεγαλύτερα από όσο θα έ-
πρεπε για να µπορέσει η αγορά να 
κινηθεί οµαλά». Παράλληλα επε-
σήµανε πως οι τιµές για το ελαιό-
λαδο ήταν αρκετά καλές κατά τους 
τρεις πρώτους µήνες της ελαιοκο-
µικής περιόδου για να καταλήξει 
πως «θα έπρεπε να είχε φύγει ο ό-
γκος της παραγωγής µε διαφορε-
τικούς ρυθµούς».

Στη Λακωνία η τιµή δεν ξεπερνά 
τα 3,20 ευρώ το κιλό, µε την κατά-
σταση να παραµένει σταθερή το τε-
λευταίο διάστηµα, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο της ΕΑΣ Λακωνίας, Νίκο 
Προκοβάκη. Την κατάσταση αυτή 
επιβεβαιώνει και ο διευθυντής του 
ΑΣ Μολάων-Πακίων Παναγιώτης 

Ντανάκας, ο οποίος ανέφερε πως 
οι ποσότητες ελαιολάδου που δια-
κινήθηκαν στην τιµή των 3,20 ευ-
ρώ ήταν περιορισµένες «γιατί δεν 
υπήρχε διάθεση από τους παρα-
γωγούς να δώσουν, αφού ευελπι-
στούν πως τον Σεπτέµβρη θα είναι 
καλύτερες οι τιµές», όπως ανέφερε.

«∆εν υπάρχει όρεξη και δυνα-
µική» αναφέρει από την άλλη ο 
Μιχάλης Τσαγκαράκης, παραγω-
γός από το Ηράκλειο της Κρήτης, 
όπου ωστόσο και εκεί σηµειώθη-
κε µια τονωτική αύξηση της τιµής 
µε την ΕΑΣ Ηρακλείου να ανεβά-
ζει την τιµή που αγοράζει από τους 
παραγωγούς στα 2,70 ευρώ το κιλό 
και τον ΑΣ Χανίων στα 2,80 ευρώ.

Περιµένουν το Σεπτέµβριο οι ελαιοπαραγωγοί
 Με ταβάνι τα 3,20 ευρώ το κιλό κινείται το ελαιόλαδο σε Λακωνία, µε περιορισµένες πράξεις
 Στα 3 ευρώ η τιµή παραγωγού στη Μεσσηνία µε την Κρήτη να ακολουθεί στα 2,80 ευρώ Για πιθανό κίνδυνο 

αποσταθεροποίησης των 
αγορών λόγω αυξηµένων 
εισαγωγών τυνησιακού 
ελαιολάδου κάνει λόγο ο 
ιταλικός Τύπος. Το 2018 οι 
εισαγωγές ελαιολάδου από 
την Τυνησία στην γηραιά 
ήπειρο αυξήθηκαν κατά 
260% αφού στους 56.700 
τόνους αδασµολόγητων 
εισαγωγών που ισχύουν από 
τη συµφωνία ανάµεσα στην 
ΕΕ και τη χώρα της Βορείου 
Αφρικής από το 1998, 
προστέθηκαν επιπλέον 
35.000 τόνοι. Σύµφωνα µε 
τον συνεταιρισµό Coldiretti, 
που εκπροσωπεί τους 
Ιταλούς ελαιοπαραγωγούς, 
«έχει τετραπλασιαστεί ο 
όγκος τυνησιακού ελαιολάδου 
που φτάνει στην Ιταλία, ενώ 
πρόκειται για ένα προϊόν 
χαµηλότερης ποιότητας που 
πωλείται σε µη βιώσιµες για 
τους Ιταλούς παραγωγούς 
τιµές, αλλά προωθείται από 
πολυεθνικές».  

ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΥΝΗΣΙΑΚΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Το εύρος των τιµών για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 
‘18 είναι εξαιρετικά στενό και οι αναλυτές 
αναµένουν κάποιο σπάσιµο σε µια από τις δύο 
µεριές ώστε να αποτιµήσουν εκ νέου την αγορά. 
Φαίνεται πως υπάρχει σηµαντική αντίσταση για το 
βαµβάκι στα 87 σεντς ανά λίµπρα, επίπεδα στα 
οποία ενεργοποιούνται οι αγοραστές. Γενικότερα, η 
αγορά αναµένει κάποια εξέλιξη, πιθανώς νέα από 
βασικές σοδειές, ώστε να δείξει προς ποια 
κατεύθυνση θέλει να κινηθεί. Μέχρι τότε, το πιο 
πιθανό σενάριο είναι να έχουµε υποτονικές και 
«καλοκαιρινές» συνεδριάσεις. 

ΝEA ΥOΡKH 
Το ενδιαφέρον για νέες δουλειές στο βαµβάκι έχει 
κάπως ατονήσει λόγω εποχικότητας. Στα φετινά 
βαµβάκια υπήρχε κάποια ζήτηση από την Αίγυπτο 
(κρατικός διαγωνισµός), για µέτριες ποιότητες που 
έπιασαν τιµή 90 σεντς ανά λίµπρα επί αυτοκινήτου. 
Παράλληλα, οι Τούρκοι κλώστες ακόµα δεν είναι 
δυναµικοί, δεδοµένου ότι το νόµισµα τους είναι 
ιδιαίτερα υποτιµηµένο. Όσον αφορά, τώρα, τη 
νέα σοδειά, εκεί σηµειώθηκαν λίγες προπωλήσεις 
ανοιχτών συµβολαίων σταθερά στα επίπεδα 
των 5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες 
τιµές του ∆εκεµβρίου ‘18.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η χρονιά που πέρασε ήταν καλή από 
άποψη παραγωγής και ποιότητας.

ΛΙΓΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Οι περιορισµένες κινήσεις 

στην αγορά ήταν ένα από τα 

γεγονότα που χαρακτήρισαν  

τη φετινή χρονιά

Συνεδρίαση 24/07/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '18 86,70 -O,11

Μάρτιος '19 86,69 -0,08

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Παρασκευή
20/07

∆ευτέρα
23/07

Τετάρτη
18/07

Τρίτη
24/07

Πέµπτη
19/07

90.00

89.00

88.00

87.00

86.00

85.00

84.00



Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 Agrenda Α3 | 35ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Η παγκόσµια κατανάλωση κριθα-
ριού για την περίοδο 2018-2019 
θα ξεπεράσει τις δυνατότητες της 
προσφοράς στις χώρες µε τη µεγα-
λύτερη παραγωγή, σύµφωνα µε 
νέα έκθεση του υπουργείου Γε-
ωργίας των ΗΠΑ. Αξίζει επιπλέ-
ον να σηµειωθεί πως οι τιµές εκ-
κίνησης κατά την αρχή της περι-
όδου είναι εµφανώς υψηλότερες 
σε σχέση µε αυτές που υπήρχαν 

την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, 
παρά το γεγονός ότι η συγκοµιδή 
βρίσκεται σε αρκετά προχωρηµέ-
νο στάδιο σε µερικές από τις χώ-
ρες που είναι βασικοί παραγωγοί. 

Την ίδια στιγµή οι τιµές στη-
ρίζονται αφενός από τις ελάχι-
στες µεταφορές κριθαριού, οι ο-
ποίες µάλιστα βρίσκονται σε χα-
µηλά επίπεδα ρεκόρ, και αφετέ-
ρου από ανησυχίες για το µέγε-

θος της νέας σοδειάς. Συγκεκρι-
µένα, οι εκτιµήσεις για µια µειω-
µένη παραγωγή κριθαριού στις 
χώρες της Μαύρης Θάλασσας α-
βαντάρουν τις τιµές στο συγκεκρι-
µένο δηµητριακό. Ο όγκος που 
θα εµπορευθεί την τρέχουσα πε-
ρίοδο θα εξαρτηθεί σε σηµαντικό 
βαθµό από τις εξαγωγικές δυνα-
τότητες χωρών όπως είναι η Ου-
κρανία και η Ρωσία.

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χωρίς ουσιαστικές πράξεις για κα-
λής ποιότητας σιτάρια αναµένε-
ται να κυλήσει ο Αύγουστος. Και 
µπορεί οι έµποροι αυτό το διά-
στηµα να βολιδοσκοπούν τις Ο-
µάδες Παραγωγών που έχουν α-
ποθηκευµένες σηµαντικές ποσό-
τητες, ωστόσο δεν είναι αποφασι-
σµένοι να προχωρήσουν σε πρά-
ξη κάτω από τα 220 ευρώ ο τόνος, 
ενώ αναµένουν και το «σήµα» α-
πό τους Ιταλούς. Άλλωστε θεωρεί-
ται πλέον δεδοµένο πως στην Ι-
ταλία και την Γαλλία θα υπάρχει 
φέτος έλλειψη στο ποιοτικό σκλη-
ρό σιτάρι, ενώ η εικόνα αναµένε-
ται να ξεκαθαρίσει από αρχές Σε-
πτεµβρίου, οπότε και θα βρισκό-
µαστε πιο κοντά στη συγκοµιδή 
του Καναδά, χώρα από την οποία 
οι Ιταλοί έχουν ήδη προαγοράσει 
σηµαντικές ποσότητες προϊόντος 
υψηλών προδιαγραφών. 

Υπό αυτό το κλίµα, παραγωγοί 
και συνεταιριστές περιµένουν α-
κόµα και 23 λεπτά για το σκλη-
ρό σιτάρι σε περίπου ένα µήνα. 
Για την ώρα, πάντως, στη χώρα 
µας, δεν έχουν γίνει πωλήσεις 
ποιοτικού σκληρού, ενώ φορτώ-
νονται πλοία για Ιταλία µε χαµη-
λής ποιότητας προϊόν και τιµή 
στα 195 ευρώ ο τόνος FOB λιµά-
νι µας. Αυτό το διάστηµα οι Ιτα-
λοί επιλέγουν να αγοράσουν «βα-
ριά» σιτάρια µε χαµηλή τιµή. Από 
την άλλη πλευρά, βέβαια, ο Αύ-
γουστος θεωρείται δύσκολος και 
πολυέξοδος µήνας για τους παρα-
γωγούς και δεν είναι λίγοι αυτοί 

που αναγκάζονται να προχωρή-
σουν σε πωλήσεις, προκειµένου 
να κλείσουν «τρύπες». 

Ο άστατος καιρός 
κρατά ψηλά τις τιµές 

Εν τω µεταξύ, η αβεβαιότητα 
για τις προοπτικές της φετινής 
σοδειάς σε Γερµανία, Βρετανία 
και πολλές άλλες χώρες λόγω 
της παρατεταµένης ξηρασίας, 
οδήγησαν σε αύξηση τις τιµές 
τους ευρωπαϊκού σιταριού στο 
τέλος της περασµένης εβδοµά-
δας. Την ίδια στιγµή το ευρώ που 
πέφτει συγκριτικά µε το δολάριο 

ενισχύει τις εξαγωγές.
Για το συµβόλαιο του ∆εκεµ-

βρίου στο µαλακό σιτάρι, που τώ-
ρα είναι το πιο δραστήριο συµβό-
λαιο  στο χρηµατιστήριο του Πα-
ρισιού, ανέβηκε κατά 0,8% σε µια 
µέρα, δηλαδή 1,50 ευρώ, κλείνο-
ντας στα 189,25 ευρώ ο τόνος, ε-
νώ λίγο νωρίτερα είχε φτάσει και 
τα 189,50 ευρώ, διαµορφώνοντας 
την υψηλότερη τιµή από τις 6 Ιου-
λίου, και φτάνοντας πολύ κοντά 
στα υψηλά των 190 ευρώ.

«Η αγορά κινείται µέσα σε µια 
αβεβαιότητα» υποστηρίζει ένας έ-
µπορος στον Independent.

Η αγορά της Γαλλίας περιµένει 
τώρα µια σοδειά καλής ποιότητας 
γύρω στους 35 µε 36 εκατ. τόνους, 
µειωµένη κατά 5 µε 10% σε σχέ-
ση µε την προηγούµενη χρονιά. 
Αυτός ο όγκος, όµως, είναι  µε-
γαλύτερος από  αυτόν που προέ-
βλεπαν στα τέλη του Ιουνίου συµ-
βουλευτικές εταιρείες, που κατά 

µέσο όρο υπολόγιζαν την παρα-
γωγή στους 33 εκατ. τόνους. «Αν 
η Γαλλία καταφέρει  όντως να πα-
ραγάγει φέτος γύρω στους 36 ε-
κατ. τόνους, η εγχώρια αγορά θα 
πρέπει να βιαστεί ώστε να αυξή-
σει το µερίδιό της στις ξένες αγο-
ρές», αναφέρει έµπορος.

Την ίδια στιγµή στη Γερµανία, 
το χρηµατιστήριο του Αµβούργου 
ήταν συγκρατηµένο, λόγω των α-
νησυχιών για τον όγκο της επερ-
χόµενης παραγωγής, που θα εί-
ναι σίγουρα µειωµένος λόγω ξη-
ρασίας. «Οι αγρότες είναι διστα-
κτικοί πωλητές αφού δεν γνωρί-
ζουν ακόµα τι θα µπορέσουν να 
κάνουν µε την νέα σοδειά», υπο-
στηρίζει ένας Γερµανός έµπορος.  
«Αρκετοί  µάλιστα θεωρούν ότι οι 
τιµές είναι πολύ χαµηλές δεδοµέ-
νης της καταστροφής που προκα-
λεί η ξηρασία σε Γερµανία, Πολω-
νία και τις χώρες της Βαλτικής».

Η συγκοµιδή βρίσκεται σε εξέ-
λιξη τώρα στη νότια και κεντρική 
Γερµανία, όµως όχι και στον βορά 
της χώρας, που χτυπήθηκε περισ-
σότερο από την ξηρασία.

Σήµα εξ Ιταλίας για τα καλά σιτάρια
αναµένει για να κινηθεί η αγορά 
Με χαµηλές ποιότητες στα 195 ευρώ/τόνος και υποτονικές πράξεις το σκληρό 

Σταθερά σε υψηλά επίπεδα οι διεθνείς
τιµές στο κριθάρι έως την επόµενη χρονιά

ΠΟΙΟΤΙΚΑ
Τώρα οι Ιταλοί επιλέγουν να 

αγοράσουν «βαριά» σιτάρια 

µε χαµηλή τιµή, ενώ στη 

χώρα µας φορτώνονται πλοία  

µε χαµηλής ποιότητας προϊόν 

και τιµή στα 195 ευρώ 

ο τόνος FOB λιµάνι µας

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το σκληρό στη νότια Γερµανία 

πληρώνει για τα συµβόλαια 

Σεπτεµβρίου και ∆εκεµβρίου 

περί τα 201 ευρώ o τόνος

Ο
ι µόνες εξαγωγές και φορ-
τώσεις που πραγµατοποι-
ούνται εδώ και εβδοµάδες 
στην ελληνική αγορά αφο-

ρούν τα σκληρά σιτάρια χαµηλής ποι-
ότητας. Η τιµή που κυριαρχεί εξακο-
λουθεί να είναι τα 195 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας και φαίνεται πως συ-
νολικά το τονάζ που έχει εξαχθεί εί-
ναι σηµαντικό. Για τα ποιοτικά σιτά-
ρια ακόµα δεν υπάρχει ξεκάθαρη ει-
κόνα από τη διεθνή αγορά. Η κυρί-
αρχη άποψη στέκεται στην έλλειψη 
καλών ποιοτήτων φέτος σε Ιταλία, 
αλλά και Γαλλία, η οποία θα ενισχύ-
σει το πριµ για τα ποιοτικά σιτάρια.

Στα σκληρά στάρια, µείωση κατά 5 
ευρώ ο τόνος είχαµε στην νέα λίστα 
τιµών της Φότζια. Για ποιοτικά στάρια 
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% 

και πρωτεΐνη 
12,5% τιµή α-
ποθήκης πα-
ραγωγού 220-
225 ευρώ ο τό-
νος. Για τα µε-

ταβροχικά (βρεγµένα) µε ειδικό βά-
ρος 77-78 kg/hl η τιµή ανέρχεται στα 
208-213 ευρώ ο τόνος, ενώ για χα-
µηλότερο βάρος 75/76 kg/hl η τιµή 
πέφτει στα 198-203 ευρώ ο τόνος. 

Την ίδια ώρα, σηµειώθηκε άνοδος 
κατά 5 ευρώ στη Γαλλία µε τις τιµές 
να κυµαίνονται στα 235 ευρώ ο τό-
νος και βασικό λόγο την επιβεβαίωση 
της άσχηµης εικόνας στις αποδόσεις, 
αλλά και την αυξηµένη ζήτηση από 
Ιταλία. Σύµφωνα µε τους αναλυτές, 
η παραγωγή στην Ευρώπη εκτιµάται 
κατά 700.000 τόνους λιγότερη, µε βα-
σική αιτία της µείωσης αυτής τις χα-
µηλότερες αποδόσεις του προϊόντος 
στη Γαλλία και την Ιταλία. Αντιθέτως, 
υποσχόµενη ποσοτικά παρουσιάζε-
ται η παραγωγή της Ισπανίας, αν και 
οι πρωτεΐνες είναι χαµηλές.   

Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο τα µαλακά σιτάρια για 
δεύτερη συνεχόµενη εβδοµάδα κα-
τέγραψαν άνοδο τροφοδοτούµενη α-
πό τις ανησυχίες για τις σοδειές µα-
λακού σίτου στην Ευρώπη, αλλά και 
τις χώρες στη Μαύρη Θάλασσα. Στις 
ΗΠΑ η κατάσταση είναι καλύτερη και 
γι’ αυτό το χρηµατιστήριο δεν αντι-
δρά µε την ίδια δυναµική που αντέ-
δρασε το αντίστοιχο γαλλικό. Συγκε-
κριµένα, στη Γαλλία µετά από πολλά 
χρόνια (2007) οι τιµές των συµβολαί-
ων Μαΐου ‘19 έπιασαν τα 200 ευρώ ο 
τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr
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Καταλυτικά σε επίπεδα τιµών έδρασε το πρόγραµµα της Κοµισιόν για την εθελοντική µείωση της παραγωγής γάλακτος σύµφωνα µε έκθεση του European Milk 
Board (ΕΜΒ), συµβάλλοντας στην αύξηση της τιµής κατά 34% µε ρυθµό ανάπτυξης 2,9%. Πλέον υπάρχουν σκέψης ενσωµάτωσής του στην ΚΑΠ.

Οι αγελάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λίγο καιρό 
θα καταναλώνουν περισσότερο καλαµπόκι, αφού η 
ξηρασία που ταλανίζει την γηραιά ήπειρο οδηγεί τις 
τιµές του σιταριού στα ύψη. Αποτέλεσµα των ακραίων 
καιρικών φαινοµένων, είναι το γεγονός ότι η διαφο-
ρά της τιµής ανάµεσα στο σιτάρι για τις ζωοτροφές και 
το καλαµπόκι βρίσκεται στην υψηλότερη τιµή των τε-
λευταίων τεσσάρων ετών. Ακριβώς επειδή και τα δυο 
δηµητριακά χρησιµοποιούνται για ζωοτροφές, το κα-
λαµπόκι είναι ήδη περισσότερο ελκυστικό, µε τις ει-
σαγωγές του στο προσεχές διάστηµα να αναµένεται 

να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ. Μάλιστα, ήδη το σιτά-
ρι για τις ζωοτροφές έχει σηµειώσει αύξηση της τά-
ξης του 31% αυτήν την χρονιά, µε την τιµή του να εί-
ναι κατά 24,50 ευρώ µεγαλύτερη ανά τόνο σε σχέση 
µε το καλαµπόκι, στα συµβόλαια που εµπορεύονται 
στο χρηµατιστήριο του Παρισιού.

«Ο βασικός αντίκτυπος θα είναι να συµβεί µια µεί-
ωση στη χρήση σιταριού για ζωοτροφές συγκριτικά 
µε το σιτάρι, ενώ αναµένονται και περισσότερες ει-
σαγωγές καλαµποκιού στην ΕΕ», υποστηρίζει στο 
Bloomberg ο Αλεξάντερ Μπόι, αγροτικός σύµβουλος 
της Agritel. «Άλλωστε αυτό θα συµβάλει να µειωθεί 
η κατανάλωση σιταριού να παραµείνει σε χαµηλά ε-
πίπεδα τουλάχιστον στις ζωοτροφές, και να εξασφα-
λιστεί το ότι οι τιµές δεν θα ανέβουν υπερβολικά πο-
λύ», προσέθεσε. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ  του όγκου 
παραδοτέου γάλακτος αποτέλεσε 
σύµφωνα µε έκθεση του European 
Milk Board (ΕΜΒ) µεγάλη επιτυχία, 
αφού µε µικρή µείωση της παραγω-
γής επιτεύχθηκε σηµαντική επίδρα-
ση στην τιµή. Συγκεκριµένα, σηµει-
ώθηκε άµεση επίδραση στις τιµές 
γάλακτος, αφού η µέση τιµή στην 

ΕΕ αυξήθηκε από τα 25,68 λεπτά το 
κιλό που ήταν τον Ιούλιο του 2016, 
στα 34,16 λεπτά τον Ιούλιο του 2017. 
Παραγωγοί γάλακτος από 27 κράτη 
µέλη συµµετείχαν στο πρόγραµµα, 
δηλαδή συνολικά πάνω από 48.000 
κτηνοτρόφοι, αριθµός που αναλο-
γεί στο 3% του συνόλου των ευρω-
παϊκών κτηνοτροφικών µονάδων. 

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ του 2016, η ΕΕ ανα-
κοίνωσε ένα µέτρο µείωσης της 
παραγωγής γάλακτος προκειµέ-
νου να αντιµετωπίσει την κρίση 
του γάλατος, στο οποίο τα κράτη 
µέλη θα συµµετείχαν εθελοντι-
κά, εξασφαλίζοντας ένα κονδύ-
λι των 150 εκατ. ευρώ. Το πρό-

γραµµα προέβλεπε πως οι κτη-
νοτρόφοι θα µπορούσαν να µειώ-
σουν ελαφρώς την παραγωγή από 
το τελευταίο τετράµηνο του 2016 
και ως αντάλλαγµα θα δέχονταν 
µια ενίσχυση της τάξης των 14 λε-
πτών για τρεις µήνες για κάθε λί-
τρο γάλα που δεν θα παρέδιδαν.

ΤΟ ΒΟΥΤΥΡΟ αποτελεί ένα από τα προ-
ϊόντα που ευνοήθηκαν από το πρό-
γραµµα αυτό, αφού γνώρισε εντυ-
πωσιακή αύξηση στην τιµή του. Ει-
δικότερα, οι τιµές του έπεφταν στα-
θερά από το 2014 και έφτασαν τον 
Απρίλιο του 2016 στο χαµηλότερο ε-

πίπεδο των 254 ευρώ ανά 100 κιλά. 
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος 
µείωσης της παραγωγής γάλακτος, 
οι τιµές ανέκαµψαν φτάνοντας µε-
τά το τέλος του προγράµµατος στα 
645 ευρώ ανά 100 κιλά, ευνοηµέ-
νες από την αύξηση των εξαγωγών. 

ΧΑΡΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ, η προσφο-
ρά ευρωπαϊκού γάλακτος µειώθηκε 
κατά 833.551 τόνους µέσα σε τέσσε-
ρις µήνες, εκ των οποίων οι 230.300 
τόνοι αφορούν το γερµανικό γάλα, 
οι 152.732 τη Γαλλία, το Ηνωµένο 
Βασίλειο 90.814 και 56.117 την Ολ-
λανδία. Αυτές οι τέσσερις χώρες ευ-
θύνονται για πάνω από το 60% του 

συνολικού µειωµένου όγκου που ε-
πιτεύχθηκε σε αυτό το χρονικό διά-
στηµα. Η Ιρλανδία ήταν η χώρα µε 
το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετο-
χής, το οποίο έφτασε το 21% του συ-
νολικού αριθµού των παραγωγών 
γάλακτος της χώρας, ενώ κατάφε-
ρε µε το πρόγραµµα να µειώσει κα-
τά 4% την παραγωγή της.

Η ΕΡΕΥΝΑ που έγινε για λογαριασµό 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Γάλα-
κτος καταλήγει στο συµπέρασµα πως 
ένα τέτοιο ή αντίστοιχο όργανο ρύθ-
µισης της παραγωγής και κατ’ επέ-
κταση της προσφοράς και ζήτησης, 
αξίζει να ενσωµατωθεί στην ΚΑΠ, ώ-
στε να µπορεί να ενεργοποιείται την 

κατάλληλη στιγµή. Η επιτυχία αυτή 
σηµατοδοτεί µια στροφή στην πολι-
τική γάλακτος της Ένωσης, αφού η 
Κοµισιόν κατάφερε να εξασφαλίσει 
στους κτηνοτρόφους ένα αξιόπιστο 
και λειτουργικό εργαλείο, το οποίο 
µπορεί να ρυθµίσει τον όγκο της 
παραγωγής σε περιόδους κρίσης.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ είναι και η περίπτωση 
για τις τιµές στο τυρί Edam, το ο-
ποίο γνώρισε µια ανησυχητική µεί-
ωση στην τιµή του κατά το διάστηµα 
2014-2015, όταν από τα 382 ευρώ 
ανά 100 κιλά που ήταν τον Ιανουά-
ριο του 2014, έπεσε στα 215 ευρώ 

τον Μάιο του 2016. Η τιµή ξεκίνη-
σε να ανακάµπτει ελαφρώς την πε-
ρίοδο που το πρόγραµµα βρισκό-
ταν σε λειτουργία, όταν έφτασε στα 
326 ευρώ ανά 100 κιλά, δηλαδή 
19 µε 26% πάνω από τις τιµές της 
προηγούµενης χρονιάς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Εργαλείο τιµών η εθελούσια µείωση παραγωγής στο γάλα



Πάνω από τις 755 µονάδες
έκλεισε το ΧΑ την Πέµπτη
Κινούµενο σταθεροποιητικά από την αρχή έως το 
τέλος της συνεδρίασης της Πέµπτης 26/7, το 
ελληνικό Χρηµατιστήριο µπορεί να µην κατάφερε να 
συνεχίσει το µοµέντουµ της προηγούµενης ηµέρας, 
ωστόσο µπόρεσε να επιπλεύσει στα θετικά. Ο 
Γενικός ∆είκτης έκλεισε µε άνοδο 0,35% στις 
755,41 µονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
έκλεισε µε οριακά κέρδη 0,28%, στις 1.998,33 
µονάδες, ενώ στο -1,10% ολοκλήρωσε τις 
συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.224,01 µονάδες. Ο 
τζίρος διαµορφώθηκε στα 19,03 εκατ. ευρώ. 

UNILEVER: Μικρή πτώση σε 
πωλήσεις κατά 5%, στα 26,4 δις 
ευρώ για τους έξι πρώτους µήνες 

του έτους από τα 27,7 δις ευρώ 
της αντίστοιχης περσινής περιόδου 
παρουσίασε η Unilever, τονίζοντας πως 
οι αγορές παραµένουν ανταγωνιστικές, 
ενώ η ίδια θέλει να αποχωρήσει από τη 
βάση της στο Λονδίνο. Παράλληλα, τα 
καθαρά κέρδη µειώθηκαν κατά 2,4%, 
στα 3,2 δις ευρώ.

REMY COINTREAU: Αυξήθηκαν οι 
πωλήσεις α’ τριµήνου χρήσης της Remy 
Cointreau παρά τις δυσµενείς 
νοµισµατικές επιπτώσεις. Η γαλλική 
εταιρεία ποτών ανακοίνωσε ότι οι 
οργανικές πωλήσεις α’ τριµήνου 
αυξήθηκαν 5,9% στα 241,5 εκατ. ευρώ.

ΕΖΑ: Το Silver Βραβείο για την 360ο 
καµπάνια εζα lager vs εζα pilsener, 
στην κατηγορία Marketing & 
Communication (FOOD) απέσπασε η 
Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, στα 
Σελφ Σέρβις Excellence Awards 2018.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Οι Μύλοι Αγίου 
Γεωργίου, µέλος της εταιρείας Μύλοι 
Λούλη, εµπλουτίζουν την πρωτοποριακή 
σειρά προϊόντων Easy Bake, µε το νέο 
µείγµα για Pancakes, που µε βάση το 
αλεύρι, λίγο νερό και πολύ φαντασία, δίνει 
σε όλους τη χαρά να δηµιουργούν 
λαχταριστά pancakes στο σπίτι τους.

ΙΟΛΗ: Το φυσικό µεταλλικό νερό 
ΙΟΛΗ στηρίζει έµπρακτα την ανάπτυξη 
δεσµών τόσο µε τη νέα γενιά όσο και 
µε την τοπική κοινωνία, από την οποία 
προέρχεται, και συνεισφέρει σε αυτή 
υποστηρίζοντας δυο από τα 
µεγαλύτερα πολιτιστικά Φεστιβάλ στην 
ευρύτερη περιοχή της Λαµίας, του 
«Φεστιβάλ Οίτης» και του «Φεστιβάλ 
νέων Πελασγία εν ∆ράσει».

O σπαγκο...
...ραμμένος

Στον απόηχο της συνάντησης Γιούνκερ – 
Τραµπ της 25ης Ιουλίου, κατά την οποία 
συµφώνησαν να συνεργαστούν ώστε να 
αποφευχθεί ένας εµπορικός πόλεµο, µια 
µέρα µετά ο Ευρωπαίος κεντρικός τραπε-
ζίτης Μάριο Ντράγκι επιβεβαίωσε ότι η οι-
κονοµία της ζώνης του ευρώ έχει επιστρέ-
ψει σε µια σχετικά υγιή και ισχυρή κατά-
σταση και θα αρχίσει σταδιακά να εξέρχε-
ται από το περιβάλλον νοµισµατικής στή-
ριξης στο τέλος του έτους. 

Το ∆.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας αναµένει ότι τα βασικά επιτόκια της 
ΕΚΤ θα παραµείνουν στα σηµερινά τους 
επίπεδα µέχρι και το καλοκαίρι του 2019 
και για όσο διάστηµα χρειαστεί προκειµέ-
νου να διασφαλιστεί η συνέχιση της σύ-
γκλισης του πληθωρισµού πλησίον του 2%.

Την ίδια ώρα ο επικεφαλής της ΕΚΤ, 
βάζει τέλος στις προσδοκίες για συµπερί-
ληψη των ελληνικών οµολόγων στο πρό-
γραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, τονίζοντας 
πως τα ελληνικά οµόλογα είναι επιλέξιµα 
µόνο αν υπάρχει το waiver (η εξαίρεση), 
το οποίο ισχύει µόνο για όσο η Ελλάδα εί-
ναι σε πρόγραµµα διάσωσης. «Χωρίς πρό-
γραµµα δεν έχει waiver, υπογράµµισε».

Στο µεταξύ, ο οίκος Moody’s χαρακτηρί-
ζει «ορόσηµο» τη συµφωνία για το ελλη-
νικό χρέος, υπογραµµίζοντας ωστόσο ό-
τι, θα χρειαστούν νέα µέτρα µείωσης του 
χρέους µετά το 2030. 

Όπως επισηµαίνει, το πακέτο ελάφρυν-
σης χρέους διασφαλίζει πως οι υποχρεώ-
σεις εξυπηρέτησης χρέους της Ελλάδας θα 
είναι διαχειρίσιµες τα επόµενα δέκα χρόνια.

Ζυθοποιοί
Σε εφαρµογή θέτει από τον Σεπτέµβριο η 
Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ένα 
καινοτόµο, τριετές πρόγραµµα πρακτικής 
και θεωρητικής εκπαίδευσης ζυθοποιών. 
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την 
ΕΖΑ, µε συµµετοχή του ελληνογερµανικού 
επιµελητηρίου και τη συµπαράσταση 
του ΣΕΒ, όπως ανακοινώθηκε µε αφορµή 
τη βράβευση της εταιρείας στα Diamonds 
of the Greek Economy 2018.

Έκανε ό,τι μπόρεσε
ο Μάριο Ντράγκι; 

 Προς αύξηση επιτοκίων μετά το 2019
 Διαχειρίσιμο για μια 10ετία το χρέος
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΥΠΗΡ.  0,3380 10,46%

ΙΛΥ∆Α Α.Ε 0,2200 10,00%

ΓΕΚΕ Α.Ε. 5,2000 7,44%

MARFIN INV.GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,1104  5,14%

ΑΦΟΙ Ι.&Β.ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒΑ Β.ΠΛΕΚΤ 0,2600 4,84%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1,0200 -10,53%

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,0815 -6,32%

ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 0,1000 € -6,10%

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 0,8280 -5,91%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,7820 -5,56% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.571,32 +0,62%
 NASDAQ Comp 7.867,37 - 0,81%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.500,53 +0,91%
Λονδίνο FTSE 100 7.662,78 + 0,060%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.794,11 +1,71%
Παρίσι CAC-40 5.460,46 +0,63%
Ζυρίχη SMI 9.130,96 +1,24%
Τόκιο NIKKEI-225 22.586,87 -0,12%

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

Casamigos
Στη δεύτερη θέση της λίστας µε τις 
πιο πλούσιες διασηµότητες στον 
κόσµο σκαρφάλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, 
χάρη στην απόφασή του να ανοίξει 
εταιρεία τεκίλας. Ωστόσο, ο ηθοποιός 
πούλησε την εταιρεία Casamigos, στο 
γίγαντα των ποτών Diageo και τα 
έσοδά του µέσα σε 12 µήνες άγγιξαν 
τα 239 εκατοµµύρια δολάρια, 
σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes.
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Το πρόβλημα παραμένει στα εργόσημα 
εργατών γης και στους πίνακες προσωπικού

Ε
πανέρχοµαι στο θέµα της ασφάλισης των 
εργατών στις αγροτικές εργασίες, µε αφορ-
µή την δηµοσίευση της 39391/838/2018 
απόφασης του Υπουργείου Εργασίας. Η α-

πόφαση αυτή έρχεται ένα χρόνο σχεδόν µετά από 
την ψήφιση του νόµου (4485/17), 
να δώσει διευκρινήσεις και να 
«τακτοποιήσει» τις εκκρεµότη-
τες στην ασφάλιση των απασχο-
λούµενων στις αγροτικές εργασί-
ες. Φυσικά για µία ακόµη φορά, 
τα έκαναν «ρόιδο», όπως έλεγε 
και η συγχωρεµένη η µάνα µου.

ΤΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016, ΕΓΡΑΦΑ
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ: 

«Πριν από λίγες µόλις ηµέρες, η 
υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου 
δήλωσε από το βήµα της Βουλής: 
«θα δίνεται η δυνατότητα στην Ε-
πιθεώρηση Εργασίας να διενεργεί 
καθολικό έλεγχο των εργασιών στον 
αγροτικό χώρο». Σύµφωνα µε το 
άρθρο 74 του νόµου 4144/2013 
που αντικατέστησε τα άρθρα 20 
και 21 του νόµου 3863/2010, υ-
πάγονται υποχρεωτικά και οι απα-
σχολούµενου ως εργάτες γης, ερ-

γασίες καλυπτόµενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ και 
τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του νόµου 639/1998. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι απασχολούµενοι ερ-
γάτες γης, που περιστασιακά παρέχουν τις υπηρε-
σίες τους ως εργάτες γης πρέπει οι εργοδότες τους 
να υποβάλουν τον Ενιαίο Πίνακα πρόσληψης προ-
σωπικού ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
ΣΕΠΕ και του ΟΑΕ∆, µε την ένδειξη εκ περιτροπής 
εργασία. Τον πίνακα αυτό ο υπεύθυνος των επιδει-

κνύει στον έλεγχο.
Τότε δεν το πίστευα ούτε καν 

εγώ που το έγραφα, ότι θα µπο-
ρούσε να συµβεί ποτέ κάτι τέτοιο. 

Γιατί; Μα είναι απλό: γιατί κάτι τέτοιο αναδεικνύει 
αδυναµία ελέγχου εισαγωγής µεταναστών, παρά-
τυπων, παράνοµων, µη νόµιµων, όπως θέλει µπο-
ρεί να τους πει κανείς. Άλλωστε στην εποχή µας 
κινδυνεύουµε περισσότερο από κάποιους γραφι-
κούς γλωσσολόγους.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα ακόµη κυνήγηµα 
όσων ασχολούνται µε την αγροτική παραγωγή. 
∆εν µιλάω για τη φορολογία, δεν µιλάω για την 
ασφάλιση, γιατί:

Για να φορολογήσεις θα πρέπει να δηλώσεις ει-
σόδηµα, για να δηλώσεις εισόδηµα θα πρέπει να 
παράγεις, ηια να παράγεις θα πρέπει να σπείρεις 
και να συλλέξεις το προϊόν.

Και για να γίνει συλλογή του προϊόντος, θα πρέ-
πει να υπάρξουν εργατικά χέρια. Εννοείται ότι σε 
καµία περίπτωση δεν µπορεί να απασχολεί κά-
ποιος ανασφάλιστο προσωπικό. Γι’ αυτό υπάρχει 
το εργόσηµο. Το οποίο το πληρώνεις, δίνεις το α-
πόκοµµα στον δικαιούχο εργαζόµενο, πάει να το 

εισπράξει, πληρώνει το 10% που απαιτεί ο ΟΓΑ να 
κρατήσει και εισπράττει τα υπόλοιπα.

Οι Υπηρεσίες θα πρέπει να βρουν εκείνους τους 
αλλοδαπούς αλλά και τους Έλληνες, οι οποίοι απαι-
τούν να εργάζονται χωρίς να τους «µπαίνει» το ερ-
γόσηµο. Γιατί αυτό σηµαίνει ότι, εισπράττουν µαύ-
ρα», δεν εµφανίζουν εισόδηµα στη δήλωση τους 
και εισπράττουν και τα επιδόµατα πάσης µορφής.

ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΨΑΞΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ αυτή την γάγγραινα, στέλνουν µικτά 
συνεργεία στα χωράφια για να βρουν εργάτες που 
δεν έχουν πίνακα προσωπικού στην Επιθεώρηση 
Εργασίας; Μα ούτως ή άλλως, οι ίδιοι οι αγρότες α-
ποφεύγουν να έχουν παράνοµους εργάτες αφού, 
αν οι εργάτες δεν έχουν χαρτιά, δεν µπορούν να 
εµφανίζουν έξοδα στα βιβλία τους. 

Για να γίνει πιο κατανοητό, έστω ότι απασχόλη-
σα π.χ. στα χωράφια µου για 20 µέρες, 20 αλλοδα-
πούς από το Πακιστάν ή την Ινδία ή το Μπαγκλα-
ντές), χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτε. Και τους πληρώ-
νω 50 ευρώ ανά ηµέρα (µη σας παραξενεύει το πο-
σό, υπάρχουν εργάτες που εισπράττου µεροκάµα-
το µέχρι και 120 ευρώ ανά ηµέρα, ανάλογα µε τα 
κιλά πιπεριάς που µαζεύουν). Θα τους καταβάλ-
λω: 20 Χ 20 Χ 50 = 20.000 ευρώ. Πιστεύει κανείς 
ότι θα µείνω άπραγος; Θα ψάξω και θα βρω αν-
θρώπους που να δεχθούν (για δικούς τους λόγους) 
τα εργόσηµα που θα τους προτείνω, θα πληρώσω 
το 10% και θα έχω τα έξοδα µου µε παραστατικά.

Σχεδόν 1,5 χρόνο µετά, οι σύµβουλοι της αρµό-
διας Υπουργού δείχνουν να µην καταλαβαίνουν 
µε τι ακριβώς ασχολούνται. Αποδεικνύεται αυτό 
από τα εξής δύο πράγµατα:

α) Από το χρόνο που έκαναν να εκδώσουν την 
απόφαση ενεργοποίησης του νόµου.

β) Από το γεγονός ότι στο περιβόητο αυτό βιβλίο 
δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργάτες γης, που α-
ποτελούν το 85% των συνολικά απασχολούµενων 
εργαζοµένων στην ελληνική ύπαιθρο. 

Ασύµφορο
Οι ίδιοι οι αγρότες 

αποφεύγουν να έχουν 
παράνοµους εργάτες 
λόγω βιβλίου εξόδων 

Στον κόσµο τους
Οι σύµβουλοι της 

υπουργού δείχνουν να 
µην καταλαβαίνουν µε τι 

ακριβώς ασχολούνται

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)

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ»
Τη ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 

ολοκληρώνεται η υποβολή των 
φετινών φορολογικών 

δηλώσεων. Όσοι δεν έχετε 
ασχοληθεί ακόµη, φροντίστε να 

τακτοποιήσετε αυτή σας 
την εκκρεµότητα. 

Συµπληρωµατικές φορολογικές 
δηλώσεις, λόγω επιδοτήσεων

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ πως οι επιδοτήσεις 
φορολογούνται στο έτος που ανήκουν. Όσοι 
αγρότες εισέπραξαν επιδοτήσεις που αφορούν 
προηγούµενα έτη, είναι υποχρεωµένοι να 
ενηµερώσουν το λογιστή τους και να 
προχωρήσουν σε υποβολή συµπληρωµατικών 
φορολογικών δηλώσεων για τα έτη αυτά.





Δυνατότητα τακτοποίησης μέχρι τις 8 Αυγούστου 
2020 δίνεται στους αγρότες και κτηνοτρόφους 
προκειμένου να εξαγοράσουν τα χωράφια που 
πέφτουν πάνω σε κυρωμένους δασικούς χάρτες 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Περιθώριο µέχρι τις 8 Αυγούστου του 2020 
θα έχουν οι παραγωγοί προκειµένου να υ-
ποβάλλουν τις αιτήσεις τακτοποίησης αγρο-
τεµαχίων που αφορούν υποθέσεις µε κυρω-
µένους δασικούς χάρτες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, µε α-
νακοίνωσή του, ζητά από τους παραγωγούς 
να ελέγξουν αν τα αγροτεµάχια, που επιθυ-
µούν να δηλώσουν για την καταβολή κοι-
νοτικών ενισχύσεων έτους 2018, εµπλέκο-
νται χωρικά σε περιπτώσεις δασικών χαρτών. 

Για τα δε αγροτεµάχια που αποτυπώνονται 
στο χάρτη ως ∆∆, Α∆, ΧΧ, Α∆, οι αγρότες πρέ-
πει µέχρι τις 31 Ιουλίου να υποβάλλουν α-
ναρτήσεις ή αιτήσεις πρόδηλου σφάλµατος 
(π.χ. το χαρακτηρισµό ως δάσους ανέκαθεν 
γεωργικής καλλιέργειας, λόγω λάθους στη 
φωτοερµηνεία). Αντίθετα, πιο χαλαρά είναι 
τα περιθώρια για τις εκτάσεις, που είναι χα-
ρακτηρισµένες ∆Α (εκχερσωµένη χορτολα-
βαδική έκταση), οι οποίες αποτελούν και την 
πλειονότητα των γεωργικών καλλιεργειών. 
Οι παραγωγοί έχουν δύο χρόνια προθεσµία, 
έως 8 Αυγούστου 2020, προκειµένου να υ-
ποβάλλουν αιτήσεις εξαγοράς και να «τα-
κτοποιήσουν» οριστικά τις εκτάσεις τους. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι α-
γρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας των ο-
ποίων οι δηλώσεις των τεµαχίων στη δήλωση 
ΟΣ∆Ε 2018 εµπλέκονται µε δασικούς χάρτες 
πρέπει να προβούν στις εξής ενέργειες σε συ-
νέχεια των παρακάτω ενηµερώσεων:

1 από 09/03/2018 ανακοίνωσης του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ µε Θέµα: Ανακοίνωση σχετικά µε την ε-
νηµέρωση για επικάλυψη αγροτεµαχίων µε 
τους αναρτηµένους ∆ασικούς Χάρτες (Β’ και 
Γ’ φάση ανάρτησης), που είναι αναρτηµένη 
στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους παραγωγούς.

2 του από 13/03/2018 µηνύµατος ηλε-
κτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταµένου 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ προς τα ΚΥ∆ µε θέµα: ∆ασικοί Χάρτες - 
ενηµέρωση ΚΥ∆

3 του από 14/03/2018 ∆ελτίου τύπου (εί-
ναι αναρτηµένο στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ) µε Θέ-
µα: Ενηµέρωση των παραγωγών σχετικά µε α-
νάρτηση ∆ασικών Χαρτών

4 του από 02/04/2018 µηνύµατος ηλεκτρο-
νικής αλληλογραφίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνι-
κών Ελέγχων προς τα ΚΥ∆ µε θέµα: Ενηµέρω-
ση ΚΥ∆ για δασικούς χάρτες

5 της παλαιότερης από 19/07/2017 ανα-
κοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηλώσεις του 
2017 (είναι αναρτηµένη στο site του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ) συνοψίζουµε παρακάτω στις ενέργειες που 

πρέπει να προβούν οι παραγωγοί των οποίων 
οι δηλώσεις τεµαχίων στην Ενιαία Αίτηση Ενί-
σχυσης 2018 εµπλέκονται µε ∆ασικούς χάρτες:

1 Στην ιστοσελίδα του κτηµατολογίου (Τι 
πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης) αναγράφο-
νται χρήσιµες πληροφορίες στο http://www.
ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx

2 Τα διαθέσιµα εργαλεία είναι τα ακόλουθα:
Α. Εφόσον η έκταση έχει χαρακτηριστεί ∆Α 

ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), τότε 
µπορεί ο πολίτης ως τις 08/08/2020:

1 Να υποβάλλει αίτηση ατελώς
στο ∆ασαρχείο της περιοχής:

 είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκ-
χέρσωση έχει γίνει προ του 1975,

 είτε για χρήση (έγκριση επέµβασης) της 
έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει µέ-
χρι το 2007.

Εάν αιτηθεί την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί 
να υποβάλλει στο ∆ασαρχείο :

i. Αίτηση εξαγοράς.
ii. Τοπογραφικό διάγραµµα µε συντεταγµέ-

νες κορυφών, βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαι-
τικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

iii. Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ 1975.
Εάν αιτηθεί την χρήση ( έγκριση επέµβασης), 

τότε θα χρειαστεί να υποβάλλει στο ∆ασαρχείο :
i. Αίτηση χρήσης (έγκριση επέµβασης).
ii. Τοπογραφικό διάγραµµα µε συντεταγµέ-

νες κορυφών, βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαι-

τικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

2 Να υποβάλλει αίτηση ατελώς
για την υπαγωγή σε προφανές
σφάλµα του δασικού χάρτη

Εάν θεωρεί ότι υπάρχει προφανές σφάλµα 
στον χάρτη (µπορεί να δει τις κατηγορίες στην 
Υπουργική Απόφαση 153394/919/12.04.2017 
(Β  ́1366)), όπως για παράδειγµα τον χαρακτη-
ρισµό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλι-
έργειας, λόγω αδιαµφησβήτητου σφάλµατος 
στη φωτοερµηνεία, τότε µπορεί :

i. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου 
σφάλµατος µέσω της ειδικής εφαρµογής στην 
ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ, http://www.ktimatologio.gr

ii. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου 
σφάλµατος απευθείας στη ∆ιεύθυνση ∆ασών.

3 Να υποβάλλει αντίρρηση
επί του χαρακτήρα της έκτασης

i. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρ-
χει αµφισβήτηση για την φωτοερµηνεία που 
έχει γίνει στο δασικό χάρτη και τον χαρακτή-
ρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.

ii. Τα τέλη αντίρρησης είναι µειωµένα έ-
ως και 80% σε σχέση µε το παρελθόν και υ-
πάρχουν στην ΚΥΑ µε ΦΕΚ Β’ 347/08.02.2017

iii. Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις 
που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για 
παράδειγµα κληροτεµάχια από διανοµή τα ο-
ποία φαίνονται ως ∆Α ή ΧΑ στον χάρτη).

iv. Η αντίρρηση υποβάλλεται µέσω της ε-
φαρµογής της ΕΚΧΑ ΑΕ στην ιστοσελίδα http://
www.ktimatologio.gr

4 Χρήση και των τριών εργαλείων
Εφόσον θέλει να χρησιµοποιήσει και τα τρία 

εργαλεία ή δυο από αυτά µαζί, µπορεί να το 
κάνει χωρίς περιορισµό ως την οριζόµενη η-
µεροµηνία. Σε αυτή την περίπτωση :

i. Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου 
σφάλµατος

ii. Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλ-
µα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ

iii. Εάν απορριφθεί και η αντίρρηση, τότε 
θα εξεταστεί το αίτηµα εξαγοράς ή έγκρισης 
επέµβασης .

Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση αυτή θα ε-
ξαιρέσει την έκταση από την µερική κύρωση 
του χάρτη, θα διασφαλίσει την επιδότηση και 
µε την ολική κύρωση του χάρτη θα βρίσκεται 
σε νόµιµη αλλαγή χρήσης και δεν θα υπάρχει 
κανένα πρόβληµα για τις επιδοτήσεις.

Β. Αν η έκταση έχει κάθε άλλο χαρακτηρισµό 
εκτός από ∆Α ή ΧΑ, δηλαδή είναι ∆∆, Α∆, ΧΧ, ή 
ΑΧ, τότε µπορεί ως την οριζόµενη ηµεροµηνία:

1 Να υποβάλλει αίτηση ατελώς
για την υπαγωγή σε προφανές
σφάλµα του δασικού χάρτη

Αν θεωρεί ότι υπάρχει προφανές σφάλµα 
στον χάρτη, όπως για παράδειγµα τον χαρα-
κτηρισµό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλ-

Δύο χρόνια
κι όποιος γλυτώσει  
με δασικούς χάρτες

Νέες οδηγίες 
τακτοποίησης
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λιέργειας, λόγω αδιαµφησβήτητου σφάλµα-
τος στη φωτοερµηνεία, τότε µπορείς:

i. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου 
σφάλµατος µέσω της ειδικής εφαρµογής στην 
ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ, http://www.ktimatologio.gr

ii. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου 
σφάλµατος απευθείας στη ∆ιεύθυνση ∆ασών 
της περιοχής σου.

2 Να υποβάλλει αντίρρηση
επί του χαρακτήρα της έκτασης

i. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρ-
χει αµφισβήτηση για την φωτοερµηνεία που 
έχει γίνει στο δασικό χάρτη και τον χαρακτή-
ρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.

ii. Τα τέλη αντίρρησης είναι µειωµένα έως 
και 80% σε σχέση µε το παρελθόν και υπάρ-
χουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017(ΦΕΚ Β’ 
347/08.02.2017)

iii. Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις 
που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για 
παράδειγµα κληροτεµάχια από διανοµή τα ο-
ποία φαίνονται ως ∆Α ή ΧΑ στον χάρτη).

iv. Η αντίρρηση υποβάλλεται µέσω της ε-
φαρµογής της ΕΚΧΑ ΑΕ στην ιστοσελίδα http://
www.ktimatologio.gr

3 Χρήση και των δύο εργαλείων
Εφόσον θέλει να χρησιµοποιήσει και τα δύο 

εργαλεία, µπορεί να το κάνει χωρίς περιορισµό ως 
την οριζόµενη ηµεροµηνία (https://www.ktimanet.
gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnartDasika.
aspx) . Σε αυτή την περίπτωση :

i. Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου 
σφάλµατος

ii. Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλ-
µα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ

4 Χρήση άλλων διαθέσιµων
εργαλείων της δασικής νοµοθεσίας

Εφόσον τα παραπάνω δύο εργαλεία δεν λύ-
σουν το πρόβληµα, η δασική νοµοθεσία πε-
ριλαµβάνει εργαλεία τα οποία δίνουν λύσεις. 
Μερικά από αυτά είναι :

 Νοµοθεσία περί δασωµένων αγρών (Άρ-
θρο 67,Ν. 998/79)

Ι. Εφόσον έχει τίτλους που ανάγονται προ 
του 1946 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δα-
σική (όχι δάσος), τότε αυτή µπορεί να τεθεί ε-
κτός δασικής νοµοθεσίας

ΙΙ. Εφόσον οι τίτλοι είναι νεότεροι, αλλά 
όχι µετά το 2004 και η έκταση χαρακτηρίζε-
ται ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή µπορεί 
να παραχωρηθεί για γεωργική ή δενδροκο-
µική καλλιέργεια.

 Νοµοθεσία περί παραχωρητηρίων
Ι. Στη νοµοθεσία υπάρχει ήδη διαδικασία για 

την παραχώρηση καστανοτεµαχίων.

ΙΙ. Θα µπορούν όσοι κατέχουν προσωρινά 
παραχωρητήρια από τη δασική υπηρεσία να 
τα κάνουν οριστικά µέσα σε τρία χρόνια. Γι αυ-
τές τις περιπτώσεις δεν θα χρειάζεται η υπο-
βολή αντίρρησης.

 Νοµοθεσία περί άρσης αναδασώσεων λό-
γω πραγµατικών ή νοµικών αιτιών (παρ. 4 άρ-
θρου 44 Νόµου 998/79).

Ρύθµιση εκκρεµοτήτων και
αποπληρωµή σε 100 δόσεις 

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υ-
πουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σω-
κράτης Φάµελλος, σε πρόσφατες δηλώσεις 
του σχετικά µε τη δυνατότητα αιτήσεων εξα-
γοράς εκτάσεων δασικού χαρακτήρα για τα-
κτοποίηση γεωργικής καλλιέργειας εξήγησε 
τα εξής: «Υπάρχουν από πέρυσι ψηφισµένα 
νοµοθετικά εργαλεία, που δίνουν τη δυνα-
τότητα στον αγρότη, που ενηµερώνεται κα-
τά τη διαδικασία της ένταξης σε επιδότηση 
ότι το αγροτεµάχιο αυτό εµπίπτει στη δασι-
κή νοµοθεσία, να χρησιµοποιεί συγκεκρι-
µένη νοµοθεσία για την παραχώρηση κυ-
ριότητας ή την αλλαγή χρήσης γης. Έχου-
µε προβλέψει ένα πολύ χαµηλό τίµηµα που 
µπορεί να αποπληρωθεί σε 100 δόσεις από 
τους αγρότες, για να µπορέσουν να τακτο-
ποιήσουν όλες τις εκτάσεις τους».

Στο διασταυρωτικό έλεγχο 
οι κυρωμένοι χάρτες 
Στο Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων του ΟΣ∆Ε, έτους 2018, οι 
αναρτηµένοι δασικοί χάρτες καθώς και οι κυρωµένοι δασικοί χάρ-
τες έχουν ενσωµατωθεί στα νέα θεµατικά επίπεδα που είναι:

Α) Αναρτηµένοι δασικοί: περιλαµβάνονται οι αναρτηµένοι δασι-
κοί χάρτες, για τους κωδικούς των οποίων ισχύει η προαναφερό-
µενη εργαλειοθήκη που έχει αποσταλεί στα ΚΥ∆ και είναι αναρτη-
µένη και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Β) Κυρωµένοι δασικοί: περιλαµβάνονται οι κυρωµένοι δασικοί 
χάρτες οι οποίοι θα ληφθούν υπόψη στους ∆ιασταυρωτικούς Ελέγ-
χους. Επισηµαίνεται ότι για τους κωδικούς ∆Α και ΧΑ υπάρχει ακόµα 
προθεσµία τακτοποίησης (ρύθµισης) µέχρι 08/08/2020. Για τους υ-
πόλοιπους κωδικούς ισχύουν οι διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας.
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Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕ-

ΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩ-

ΣΗ αγροτών” προκηρύσσει µία θέ-

ση Γεωπόνου µε κατεύθυνση την 

Αγροτική Οικονοµία για τη στελέ-

χωση της Οµάδας Παραγωγών 

Προβατοτρόφων και Αιγοτρόφων 

του Συνεταιρισµού και αποδοχές 

το βασικό µισθό της ειδικότητάς 

του, µε σύµβαση εργασίας ορισµέ-

νου χρόνου. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν 

πτυχίο Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

(Α.Ε.Ι ) µε την παραπάνω ειδικότητα 

µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε αντί-

στοιχη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευ-

θύνονται στον κ. Σπυρίδωνα Γκού-

ρα – Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επι-

τροπής της Οµάδας Παραγωγών 

στο τηλ. 6942 476328. 

Βιογραφικά κατατίθενται στα γρα-

φεία του Συν/σµού στην οδό Χαρ.

Τρικούπη 38 στα Ιωάννινα, 3ος όρο-

φος, στη Γραµµατεία, τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες µέχρι την 10-08-

2018 και ώρα 12:00 µ.  ή στο email: 

easikap@otenet.gr 

Με εντολή ∆.Σ

Ο Πρόεδρος 

Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
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Αγροτικός ουρανοξύστης 
από εμίρηδες στο Ντουμπάι

 Κοινοπραξία 40 εκατ. δολ. Emirates Flight Catering και Crop One Holdings
 Η επένδυση θα καλύπτει 130.000 τετραγωνικά πόδια, ήτοι 3,6 εκατ. στρμ. 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
   giouroukeli@agronews.gr

Τη µεγαλύτερη κάθετη γεωργική εγκατάσταση πα-
γκοσµίως, ετοιµάζονται να δηµιουργήσουν στο 
Ντουµπάι, η θυγατρική της αεροπορικής Emirates, 
η Emirates Flight Catering (EKFC) και η Crop One 
επενδύοντας από κοινού, 40 εκατ. δολάρια.

Η γεωργική εγκατάσταση θα είναι κοντά στο ∆ι-
εθνές Αεροδρόµιο Al Maktoum στο Dubai World 
Central και η έναρξη κατασκευής της έχει προγραµ-
µατιστεί για το Νοέµβριο του 2018 και αναµένεται 
να ολοκληρωθεί περίπου σε ένα χρόνο. Τα πρώτα 
προϊόντα αναµένεται να παραδοθούν στους πελά-
τες της Emirates Flight Catering, συµπεριλαµβανο-
µένων και των 105 αεροπορικών εταιρειών και των 
25 αεροπορικών σαλονιών, το ∆εκέµβριο του 2019.

Όταν ολοκληρωθεί, η κάθετη γεωργική εγκα-
τάσταση θα καλύπτει 130.000 τετραγωνικά πόδια, 
αλλά η παραγωγή θα αντιστοιχεί συνολικά, σε γε-
ωργική έκταση 900 στρεµµάτων. Με την ολοκλή-
ρωση της παραγωγικής διαδικασίας, θα συλλέ-

γονται καθηµερινά, 2.700 κιλά λαχανικών υψη-
λής ποιότητας, χρησιµοποιώντας 99% λιγότερο 
νερό από τα υπαίθρια χωράφια. Η κοντινή από-
σταση ανάµεσα στην καλλιέργεια και το σηµείο 
κατανάλωσης, µειώνει επίσης σηµαντικά τις εκ-
ποµπές άνθρακα από τις µεταφορές των προϊό-
ντων. Εξασφαλίζει επίσης την ταχεία παράδοση 
των φρέσκων προϊόντων, φτάνοντας στους πε-
λάτες µέσα σε λίγες ώρες από τη συγκοµιδή, δι-
ατηρώντας υψηλή θρεπτική αξία.

Η Αυτού Υψηλότης Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al 
Maktoum, πρόεδρος και Chief Executive της Emirates 
Airline and Group, µε αφορµή το πρότζεκτ δήλω-
σε: «Η ανακοίνωση αυτής της συνεργασίας είναι ο-
ρόσηµο για το Emirates Group, το Ντουµπάι και τα 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Η επένδυση αυτή που 
θα δηµιουργήσει τη µεγαλύτερη γεωργική εγκατά-
σταση παγκοσµίως, συνδέεται απόλυτα µε το στό-
χο των ΗΑΕ για µεγαλύτερη αγροτική αυτάρκεια. Οι 
παροχές πρωτοποριακής τεχνολογίας της µονάδας, 
ενισχύουν επίσης τη θέση του Ντουµπάι ως κόµβο 
καινοτοµίας, παγκοσµίως».

Αυξηµένες πωλήσεις κατά 5% για το πρώτο εξάµη-
νο του 2018, σε σχέση µε την ίδια περίοδο πέρυσι, 
καταγράφει η Syngenta. Οι πωλήσεις του ελβετικού 
κολοσσού σπόρων και προϊόντων φυτοπροστασί-
ας άγγιξαν τα 7,25 δις δολάρια, µε αυτές των προ-
ϊόντων φυτοπροστασίας να ανεβαίνουν κατά 6%, 
και 8% αν εξαιρεθούν οι εκποιήσεις, ενώ οι πωλή-
σεις σπόρων παρέµειναν σταθερές. Την ανάπτυ-
ξη αυτήν τροφοδοτούν η Βόρεια Αµερική, όπου οι 
πωλήσεις σε προϊόντα φυτοπροστασίας ανέβηκαν 
κατά 4%, αλλά και η Λατινική Αµερική, και ειδικά 
η Βραζιλία, µε τον όγκο των πωλήσεων να σηµει-
ώνει αύξηση κατά 12%. Επιπλέον στην Ασία, η αύ-
ξηση είναι της τάξης του 8%. Από την άλλη, οι πω-

λήσεις σε Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή, ση-
µείωσαν µείωση κατά 1% σε σχέση µε πέρυσι, όµως 
τα προσαρµοσµένα στοιχεία δείχνουν αύξηση κατά 
7% παρά τον άστατο ανοιξιάτικο καιρό.

Tα κέρδη της Syngenta πριν αφαιρεθούν τό-
κοι, φόροι, και αποσβέσεις (δείκτης EBITDA), άγ-
γιξαν τα 1,7 δις δολάρια, σηµειώνοντας µια αύ-
ξηση της τάξης του 1%, και 8% αν αφαιρεθούν οι 
εκποιήσεις, ενώ οι ταµειακές ροές πριν τις εξα-
γορές φτάνουν τα 178 εκατ. δολάρια, όταν για 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ήταν 21 εκατ. 
δολάρια. Τα καθαρά έσοδα άγγιξαν τα 1.229 ε-
κατ. δολάρια, όταν το πρώτο εξάµηνο του 2017, 
ήταν 928 εκατ. δολάρια.

Αυξημένες πωλήσεις 5% για τη Syngenta
με όχημα τα προϊόντα φυτοπροστασίας   

Η Μέλισσα στις εταιρείες
που αλλάζουν τον κόσµο
 Στη λίστα του περιοδικού Fortune που 

καταρτίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
τις εταιρείες που αλλάζουν τον κόσµο γύρω µας, 
εντάσσεται η Μέλισσα-Κίκιζας. Πρόκειται για τη 
λίστα «Change the world» που έχει ήδη καθιερώσει 
η αµερικανική έκδοση του περιοδικού και 
αναδεικνύει τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για το 
µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης που ακολουθούν.

Στα διαµάντια της ελληνικής 
οικονοµίας τα Ζαγορίν
Ο συνεταιρισµός Ζαγοράς Πηλίου βρέθηκε 
µεταξύ 3.000 ελληνικών επιχειρήσεων που 
διακρίθηκαν ως επαρκείς προς αξιολόγηση και 
τελικά επιλέχθηκε ανάµεσα στις περίπου 600 
ελληνικές επιχειρήσεις που κατατάχθηκαν στα 
∆ιαµάντια της Ελληνικής Οικονοµίας από τη New 
Times Publishing. Πρόκειται για νέα βράβευση, 
µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα µετά από αυτή για 
το Πετιµέζι από ΠΟΠ Φιρίκια Πηλίου Ζαγορίν.

Με 20 προτάσεις ο διαγωνισµός
NOYNOY Idea Challenge
Περισσότερες από 20 συµµετοχές ακαδηµαϊκών 
και ερευνητών συγκέντρωσε σε λιγότερο από 
δύο µήνες η πρώτη φάση του διαγωνισµού 
καινοτοµίας NOYNOY Idea Challenge, που 
ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου. Οι προτάσεις που 
κατατέθηκαν προτείνουν λύσεις και εφαρµογές 
σε τοµείς όπως: κτηνοτροφία, βιωσιµότητα, 
ποιότητα και ασφάλεια, παραγωγή, σχεδιασµός 
προϊόντος καθώς και τεχνολογίες χρηστών.

Η Crop One 
Holdings µε 
έδρα τις ΗΠΑ, 
είναι παγκόσµιος 
ηγέτης σε 
συστήµατα κάθετης 
εκµετάλλευσης.

∆ίνουν τα χέρια οι επικεφαλής της Εmirates Flight 
Catering και Crop One που θα τρέξουν το πρότζεκτ.

«Τα αποτελέσµατα αυτά 
είναι πολύ ενθαρρυντικά 

και θα συνεχίσουµε 
να εστιάζουµε στην 

εξυπηρέτηση των πελατών 
µας, µε σκοπό να τους 

βοηθήσουµε να βελτιώσουν 
την κερδοφορία και 

τη βιωσιµότητά τους», 
ανέφερε ο Έρικ Φυρβάλντ, 

διευθύνων της Syngenta.

ΝΕΑ
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Οµάδες παραγωγών που αναγνωρίζο-
νται µε νοµικό πρόσωπο ΙΚΕ, µετά α-
πό σχετικά απλές διαδικασίες, έχουν 
ξεπηδήσει ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλά-
δα, µε σκοπό να επωφεληθούν του θε-
σµικού πλαισίου των Σχεδίων Βελτίω-
σης, που ορίζει πως «οι βαµβακοσυλ-
λεκτικές, οι θεριζοαλωνιστικές µηχα-
νές, οι µηχανές συλλογής βιοµηχανι-
κής ντοµάτας και τεύτλων είναι επιλέ-
ξιµες επενδύσεις µόνο αν πραγµατο-
ποιούνται από συλλογικά σχήµατα». 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda 
που µένει να επιβεβαιωθούν, πολλές 
από αυτές τις οµάδες αφορούν τον το-
µέα του ρυζιού, και γενικότερα γι’ αυ-
τό το σκοπό (αγορά µηχανής συγκο-
µιδής) εκτιµάται πως έχουν φτάσει οι 
αιτήσεις τις 200. Σηµειώνεται εδώ πως 
είναι η πρώτη φορά που επιδοτούνται 
τέτοια µηχανήµατα, τα οποία είναι υ-
ψηλότατου κόστους επένδυσης, από 
τα Σχέδια Βελτίωσης.

Σύµφωνα µε λογιστές, ο εταιρικός 
τύπος Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εται-
ρεία (ΙΚΕ) γενικότερα επιλέγεται κα-
θώς διευκολύνει τη συνεργασία και 
την συνύπαρξη µεταξύ των εταίρων 
αυτών, καθιστώντας την, κατάλληλη 
για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέ-
ων επιχειρηµατιών.

Όµηροι επιτήδειων οι αγρότες
Εν τω µεταξύ, ένα νέο τρόπο να 

κρατήσουν πελατεία έχουν βρει ο-
ρισµένα µελετητικά γραφεία, ανοί-
γοντας κωδικό αίτησης για αγρότες 
στα Σχέδια Βελτίωσης, κάποιες φο-
ρές και εν αγνοία τους, και µόλις ο 
«πελάτης» πάει σε άλλο σύµβουλο, 
να αρνείται ή να αργεί χαρακτηριστι-
κά αυτός που του άνοιξε τον κωδικό 
να του δώσει τα στοιχεία για να µπει 
στο σύστηµα. Όχι µόνο αυτό: Ο κω-
δικός αυτός είναι µοναδικός για το 
πληροφοριακό σύστηµα (ΠΣΚΕ) και 
ο αγρότης θα πρέπει να τον χρησιµο-
ποιήσει και για τυχόν άλλα προγράµ-
µατα που θέλει να ενταχθεί. Παράλ-
ληλα, σύµφωνα µε τα όσα αναφέ-

ρει στην εφηµερίδα Agrenda έµπει-
ρο στέλεχος µελετητικού γραφείου 
από την Πιερία αυτή η πρακτική πα-
ρουσιάστηκε κυρίως στα Σχέδια Βελ-
τίωσης, εξηγώντας εν µέρει και τον 
υψηλό αριθµό των ανοιχτών κωδι-
κών αίτησης (23.496): «Ένας παρα-
γωγός ήρθε στο γραφείο µου και α-
φού πάω να του ανοίξω κωδικό να 
προχωρήσουµε, εµφανίζεται πως το 
ΑΦΜ του χρησιµοποιείται ήδη. Ένας 
άλλος σύµβουλος του είχε ανοίξει 
κωδικό αίτησης εν αγνοία του και έ-
κανε σχεδόν 1 µήνα να µου τον δώ-
σει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην 
εφηµερίδα µας. Σύµφωνα µε εκτιµή-
σεις από τους κωδικούς, οι 16-17.000 
αναµένεται να οριστικοποιηθούν.

Αλωνιστική με Σχέδιο Βελτίωσης  
φέρνει νέες Ομάδες Παραγωγών

 Πρόκειται συνήθως για μικρά σχήματα αγροτών που πατούν σε νομική μορφή ΙΚΕ
 Κρυφτούλι και μικροεκβιασμοί από συμβούλους που ανοίγουν αυθαίρετα... κωδικούς       

Κατάλληλη για 
συνεργασίες 
Η νοµική µορφή 
ΙΚΕ θεωρείται 

από τον λογιστικό 
κλάδο κατάλληλη 

για επιχειρήσεις και 
συνεργασίες νέων 

επιχειρηµατιών

Μοναδικός 
Ο κωδικός στο 
πληροφοριακό 

σύστηµα (ΠΣΚΕ) 
είναι µοναδικός και ο 
αγρότης θα πρέπει να 
τον χρησιµοποιήσει 
και για τυχόν άλλα 

προγράµµατα

Είναι η πρώτη φορά που 
επιδοτούνται µηχανές 
συγκοµιδής µέσα από τα 
Σχέδια Βελτίωσης.

Ζορίζει η προσκόµιση 
της φορολογικής
ενηµερότητας κατά
την οριστικοποίηση

Ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα που 
έχει ανακύψει τις τελευταίες 
µέρες είναι αυτό της 
φορολογικής ενηµερότητας η 
οποία πρέπει να είναι µηνιαία 
και θα πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά τη δεύτερη 
οριστικοποίηση της αίτησης 
για τα Σχέδια Βελτίωσης. 
Ωστόσο η ενηµερότητα αυτή 
για πολλούς έχει αλλάξει δύο 
και τρεις φορές λόγω των 
παρατάσεων, ενώ τώρα που 
πρέπει να γίνει η κατάθεση 
των φορολογικών δηλώσεων 
µέχρι 30 Ιουλίου, πολλοί 
ίσως να αντιµετωπίσουν 
προβλήµατα. Επιπλέον αν η 
φορολογική ενηµερότητα 
δεν είναι «καθαρή» και είναι 
µε παρακράτηση τότε 
χάνονται πολύτιµα µόρια 
ένταξης στο Μέτρο.
Όσον αφορά τώρα τη 
διαδικασία της 
οριστικοποίησης των 
αιτήσεων που λήγει 26 
Αυγούστου, αγρότες και 
µελετητές εµφανίζονται 
επιφυλακτικοί και πάνε µε 
αργούς ρυθµούς, φοβούµενοι 
κάποια νέα τροποποίηση που 
θα αλλάξει ξανά 
δικαιολογητικά, αρίθµηση, 
φόρµες και έντυπα. Από την 
άλλη, κανέναν δεν φαίνεται 
να βολεύει ακόµα µία 
παράταση. Σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις πάντως, δεν 
αποκλείεται να υπάρξει 
αλλαγή της ηµεροµηνίας 
οριστικοποιήσεων. 
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Χρηµατοδοτική συνεισφορά έως 70% στο κό-
στος ασφαλίστρων αγροτών για συµβόλαια κα-
τά κινδύνων παραγωγής και εισοδήµατος και 
στήριξη για την ίδρυση κλαδικών ταµείων αλ-
ληλοβοήθειας, είναι τα δύο εργαλεία διαχεί-
ρισης κινδύνων, που έχει υποχρέωση η χώρα 
µας να προσφέρει στον Έλληνα αγρότη από 
τη νέα περίοδο. Ωστόσο όλα τα παραπάνω ση-
µαίνουν νέες ασφαλιστικές εισφορές, γεγονός 
που δηµιουργεί ερωτήµατα για το πόσοι παρα-
γωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν 
κάτι παραπάνω απ’ όσα δίνουν στον ΕΛΓΑ για 
να επωφεληθούν από αυτά. 

Από την άλλη τα εργαλεία διαχείρισης κινδύ-

νων είναι σίγουρα µία εξασφάλιση για µεγάλες 
ζηµιές λαµβάνοντας υπόψη τις διαφοροποιήσεις 
ανά περιοχή, δίνοντας παράλληλα αφορµή για 
επαναξιολόγηση του κανονισµού του Οργανι-
σµού Ασφάλισης. Εν προκειµένω µε µία πρώτη 
µατιά οι πολιτικές αυτές µοιάζουν να απευθύ-
νονται κατά κύριο λόγο σε εύρωστες εκµεταλ-
λεύσεις, µε κηπευτικά ή δέντρα, καθετοποιηµέ-
νες, που οι ιδιοκτήτες τους έχουν την απαραί-
τητη ρευστότητα να προχωρήσουν σε προαιρε-
τική ασφάλιση της αγροτικής τους παραγωγής.

Σηµειώνεται ότι ο γενικός γραµµατέας Κοι-
νοτικών Πόρων Χαράλαµπος Κασίµης έχει θέ-
σει υπόψη της ηγεσίας του ΕΛΓΑ, το νέο ασφα-
λιστικό πρόγραµµα («contrat socle») τριών ε-
πιπέδων που υιοθετούν οι γαλλικές αρχές, ως 
µία λύση για να σχεδιαστεί η ελληνική εκδο-

χή της επιδότησης ασφαλίστρων.  Μάλιστα µε-
τά την επιδότηση, το κόστος ασφάλισης (στη 
Γαλλία) διαµορφώνεται στο 1 ευρώ το στρέµ-
µα, µε βάση εκτιµήσεις.

Ένα ακόµα σχέδιο για το πώς µπορεί να λει-
τουργήσουν τα εργαλεία αυτά είχε καταθέσει η 
χώρα µας επί ειδικού γραµµατέα ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων, ∆ηµήτρη Ιατρίδη τον Ιού-
λιο του 2014, στο πλαίσιο διαµόρφωσης του ο-
δηγού των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 2014-2020. Στο «Μέτρο 17 ∆ιαχείριση Κιν-
δύνων» όπως ονοµάστηκε κατά την κατάθεση 
του φακέλου, αλλά αφαιρέθηκε από το τελικό 
σχέδιο που εγκρίθηκε προ τριετίας, προβλέπο-
νταν χρηµατοδοτικές συνεισφορές µε κοινοτικά 
κεφάλαια στα ασφάλιστρα συµβολαίων εκτός 
της υποχρεωτικής κάλυψης ΕΛΓΑ. 

Ασφάλιση τριών επιπέδων 
με επιδότηση στην εισφορά   
Γαλλικό σχέδιο που βγάζει 1 ευρώ το στρέμμα ασφάλιστρο στα αροτραία κοιτάνε οι εδώ 
αρχές με αξιοποίηση των δύο εργαλείων διαχείρισης κινδύνων την ερχόμενη περίοδο

Υποχρεωτικό για όλα 
τα κράτη µέλη
Το είδος στήριξης, 
το οποίο θα έχει τη 

µορφή χρηµατοδοτικών 
συνεισφορών σε ασφάλιστρα 
για συστήµατα ασφάλισης και 

ταµεία αλληλοβοήθειας θα 
είναι υποχρεωτικό για όλα τα 

κράτη µέλη στη νέα ΚΑΠ
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Ταμείο αλληλοβοήθειας 
με κάλυψη έως 100 ευρώ 
και εισφορά αγροτών 
0,4 ευρώ το στρέμμα 
Το παράδειγμα στο καλαμπόκι προτείνει ως οδηγό η Ευρώπη που θα 
παρέχει κεφάλαια για το νέο αυτό σύστημα ασφάλισης παραγωγής

H στήριξη για τη σύσταση και τη λειτουρ-
γεία ταµείων αλληλοβοήθειας αγροτών 
που θα λειτουργούν σε επίπεδο παρα-
γωγικού κλάδου ή περιοχής, αποτελεί 
την µία από τις δύο επιλογές στήριξης 
που θα έχει η χώρα µας στα πλαίσια της 
σύστασης εργαλείων διαχείρισης κινδύ-
νων. Τα ταµεία αυτά θα αποτελούν ένα 
κοινό κεφάλαιο που συγκροτείται από 
εισφορές αγροτών και σε περίπτωση κα-
ταστροφής ή µεγάλης πτώσης στο εισό-
δηµα, θα παρέχει αποζηµιώσεις κατά πε-
ρίπτωση, µε το κράτος να πρέπει µετά να 
καταβάλει µε εθνικά και κοινοτικά κον-
δύλια έως το 70% του κόστους των απο-
ζηµιώσεων πίσω στο ταµείο. 

Ως παράδειγµα για τον τρόπο λει-
τουργίας των ταµείων αυτών οι Βρυ-
ξέλλες προτείνουν σε αγρότες και αρ-
χές να µελετήσουν την περίπτωση των 
καλαµποκοπαραγωγών στην περιφέ-
ρεια Φρίουλι: Εκεί, η συµµετοχή στο τα-
µείο αλληλοβοήθειας είναι προαιρετι-
κή και µπορούν να συµµετέχουν µόνο 
όσοι τηρούν ορισµένα πρότυπα καλλι-
εργητικών φροντίδων. Οι κίνδυνοι που 
καλύπτονται αφορούν τον καιρό, τους 
εντοµολογικούς εχθρούς και τις ασθέ-
νειες, και τις ζηµιές από την άγρια πα-
νίδα. Το κόστος για τους αγρότες είναι 
µεταξύ 0,4 και 0,5 ευρώ ανά στρέµµα, 
µε την αποζηµίωση να φτάνει τα 100 ευ-
ρώ ανά στρέµµα. Επιπλέον χαράσσονται 
χάρτες ανά περιοχή, µε ειδικές πληρο-
φορίες προς αγρότες, συµπεριλαµβα-
νοµένων προειδοποιήσεων. 

Αναλυτικά σύµφωνα, µε το Άρθρο 70 

της νέας ΚΑΠ για τα Εργαλεία διαχείρι-
σης κινδύνου προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 70  
Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων 

1. Τα κράτη µέλη χορηγούν στήριξη 
για εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπό 
τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρ-
θρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ.

2.  Τα κράτη µέλη χορηγούν στήριξη 
στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεµβάσε-
ωνπροκειµένου να προωθηθούν εργα-
λεία διαχείρισης κινδύνου, τα οποία βοη-
θούν τους πραγµατικούς γεωργούς να δι-
αχειρίζονται τους κινδύνους εισοδήµατος 

που συνδέονται µε την παραγωγή και τη 
γεωργική τους δραστηριότητα, που δεν 
εµπίπτουν στον έλεγχό τους και συµβάλ-
λουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων. 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορη-
γούν ιδίως την ακόλουθη στήριξη: α) χρη-
µατοδοτικές συνεισφορές σε ασφάλιστρα 
για συστήµατα ασφάλισης· β) χρηµατοδο-
τικές συνεισφορές στα ταµεία αλληλοβο-
ήθειας, συµπεριλαµβανοµένων των διοι-
κητικών δαπανών εγκατάστασης. 

4. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους α-
κόλουθους όρους επιλεξιµότητας: 

α) οι τύποι και η κάλυψη των επιλέξι-
µων ασφαλιστικών συστηµάτων και των 
ταµείων αλληλοβοήθειας

β) η µεθοδολογία για τον υπολογισµό 
των ζηµιών και τους παράγοντες ενερ-
γοποίησης της αποζηµίωσης·

γ) οι κανόνες σύστασης και διαχείρισης 
των ταµείων αλληλοβοήθειας. 

5. Τα κράτη µεριµνούν ώστε η στήρι-
ξη να χορηγείται µόνο για την κάλυψη 
ζηµιών σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % της 
µέσης ετήσιας παραγωγής ή εισοδήµατος 
του γεωργού την περασµένη τριετή περί-
οδο ή του τριετούς µέσου όρου της προη-
γούµενης πενταετούς περιόδου, εξαιρώ-
ντας την υψηλότερη και χαµηλότερη τιµή. 

6. Τα κράτη περιορίζουν τη µέγιστη ενί-
σχυση στο 70% των επιλέξιµων δαπανών.

7. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να 
αποφεύγεται η υπεραντιστάθµιση ως α-
ποτέλεσµα του συνδυασµού των παρεµ-
βάσεων δυνάµει του παρόντος άρθρου 
µε άλλα δηµόσια ή ιδιωτικά συστήµατα 
διαχείρισης κινδύνων. 

Η κάλυψη των ασφαλιστικών δα-
πανών για αγρότες µε ποσοστό έ-
ως 70% για συµβόλαια που θα κα-
λύπτουν ζηµιές παραγωγής λόγω 
φυσικών καταστροφών, είναι το 
δεύτερο εργαλείο που πρέπει να 
σχεδιάσουν οι ελληνικές αρχές. 

Το συγκεκριµένο εργαλείο σε 
άλλες χώρες που το έχουν ήδη ε-
νεργοποιήσει, δουλεύει κυρίως για 
την κάλυψη ασφαλίστρων από το 
συνδυασµό δηµόσιας-ιδιωτικής α-
σφάλισης. Στην Ελλάδα, αν και υ-
πήρξε µία προσπάθεια να ενεργο-
ποιηθεί την τρέχουσα περίοδο µε 
το Μέτρο 17 (αναλυτικά σελ. 30) 
µέσω των Προγραµµάτων Αγρο-
τικής Ανάπτυξης για συµβόλαια 
πέρα από την υποχρεωτική κάλυ-

ψη ΕΛΓΑ, αυτό τελικά δεν κρίθη-
κε εφικτό. Σηµειώνεται πως συ-
νολικά  10 χώρες επένδυσαν 2,2 
δις κοινοτικά κονδύλια αυτή την 
περίοδο για να καλύπτουν τα α-
σφάλιστρα των αγροτών.

Και για πτώση εισοδήµατος 
Oι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι 

µπορούν βέβαια να πηγαίνουν 
και πέρα από τις φυσικές κατα-
στροφές, καλύπτοντας ξαφνικές 
και απρόβλεπτες απώλειες στο 
γεωργικό εισόδηµα από άλλους 
παράγοντες (π.χ ρωσικό εµπάρ-
γκο). Το τελευταίο φαντάζει αρ-
κετά δύσκολο εγχείρηµα µε το 
σύνολο των κρατών-µελών να 
εκφράζουν αδυναµία να σχεδι-

Κάλυψη μέρους ασφαλίστρου 
για προαιρετικά συμβόλαια Το Ταµείο Αλληλοβοήθειας αγροτών 

στην Ιταλία έχει φέρει αποτελέσµατα.

1ΟΕΠΙΠΕ∆Ο

2ΟΕΠΙΠΕ∆Ο

3ΟΕΠΙΠΕ∆Ο

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 �15 ΚΑΙΡΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ�: ΚΟΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΩΣ 65% ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
70%�80% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 30% ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΩΣ 45% ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 30% ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 30% ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΠΑΝΑΣΠΟΡΑ

ΝΕΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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ψη ΕΛΓΑ, αυτό τελικά δεν κρίθη-
κε εφικτό. Σηµειώνεται πως συ-
νολικά  10 χώρες επένδυσαν 2,2 
δις κοινοτικά κονδύλια αυτή την 
περίοδο για να καλύπτουν τα α-
σφάλιστρα των αγροτών.

Και για πτώση εισοδήµατος 
Oι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι 

µπορούν βέβαια να πηγαίνουν 
και πέρα από τις φυσικές κατα-
στροφές, καλύπτοντας ξαφνικές 
και απρόβλεπτες απώλειες στο 
γεωργικό εισόδηµα από άλλους 
παράγοντες (π.χ ρωσικό εµπάρ-
γκο). Το τελευταίο φαντάζει αρ-
κετά δύσκολο εγχείρηµα µε το 
σύνολο των κρατών-µελών να 
εκφράζουν αδυναµία να σχεδι-

άσουν και να τρέξουν ένα τέτοιο 
εργαλείο. Όπως και να έχει, η 
στήριξη θα χορηγείται µόνο για 
την κάλυψη ζηµιών σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20 % της µέσης ετή-
σιας παραγωγής ή εισοδήµατος 
του γεωργού κατά την προηγού-
µενη τριετή περίοδο. 

Στο σηµείωµά της σχετικά µε 
τη νέα προγραµµατική περίοδο, η 
ΕΕ σηµειώνει πως θα είναι επίσης 
δυνατή η χρησιµοποίηση χρηµα-
τοδοτικών µέσων µε σκοπό τη δι-
ευκόλυνση της πρόσβασης σε κε-
φάλαιο κίνησης, για να βοηθού-
νται, για παράδειγµα, οι γεωργοί 
να ξεπερνούν προσωρινές ελλεί-
ψεις ρευστότητας που προκαλού-
νται από απροσδόκητες κρίσεις.

Κάλυψη μέρους ασφαλίστρου 
για προαιρετικά συμβόλαια 

Εκτός καταστροφών
Oι ασφαλιζόµενοι 

κίνδυνοι µπορούν να 
πηγαίνουν και πέρα 

από τις φυσικές κατα-
στροφές, καλύπτοντας 
απρόβλεπτες απώλειες 
στο γεωργικό εισόδηµα 
από άλλους παράγοντες 

Παραµένει 
το γεωργικό 
αποθεµατικό 
Η υπάρχουσα πρακτική 
να δεσµεύεται ένα 
ποσοστό της συνολικής 
χρηµατοδότησης του 
πυλώνα 1 θα διατηρηθεί 
ώστε να δηµιουργηθεί 
«γεωργικό αποθεµατικό», 
το οποίο θα µπορεί να 
χρησιµοποιείται για 
µέτρα της αγοράς και 
έκτακτα µέτρα στήριξης. 
Το αποθεµατικό αυτό θα 
ανέρχεται σε 400 εκατ. 
ευρώ συνολικά κάθε 
έτος και θα συµπληρωθεί 
µε µεταφορά του 
αποθεµατικού για κρίσεις 
από το 2020 (δηλ. στο 
πλαίσιο της τρέχουσας 
ΚΑΠ και από το τρέχον 
∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο) 
στο 2021. Τα επόµενα 
έτη τα κονδύλια που δεν 
χρησιµοποιήθηκαν θα 
µεταφέρονται και πάλι. 
Με τη µεταφορά του 
αποθεµατικού, αντί για 
την επιλογή της εκ νέου 
συµπλήρωσης του 
αποθεµατικού κάθε έτος 
και της ανακατανοµής 
των κονδυλίων που δεν 
χρησιµοποιήθηκαν στα 
κράτη µέλη, θα µειωθεί 
σηµαντικά ο διοικητικός 
φόρτος, υποστηρίζουν οι 
ευρωπαϊκές αρχές. 
Αυτό σηµαίνει πως δεν 
θα υπάρχει ετησίως 
επιστροφή του 
αποθεµατικού ετησίως.

Το νέο ασφαλιστικό πρόγραµµα 
(«contrat socle») τριών επιπέδων 
που υιοθετούν οι γαλλικές αρ-
χές, έχει θέσει υπόψη του προέ-
δρου του ΕΛΓΑ, Φάνη Κουρεµπέ 
ο γενικός γραµµατέας, Κοινοτι-
κών Πόρων, Χαράλαµπος Κασί-
µης ως ένα σενάριο για να σχε-
διαστεί η ελληνική εκδοχή της ε-
πιδότησης ασφαλίστρων: 

Πρώτο επίπεδο: Οι αγρότες α-
ποζηµιώνονται σε ποσοστό 70-80% 
για απώλειες παραγωγής (πάγια 
και µεταβλητά κόστη) σε επίπεδο 
καλλιέργειας µε βάση το κόστος 
παραγωγής και εγκατάστασης α-
νά στρέµµα. Τα κόστη (στη Γαλ-
λία) καθορίζονται κάθε χρόνο, α-
πό το Αγροτικό επιµελητήριο και 
επαληθεύονται σε εθνικό επίπε-
δο. Τα ασφάλιστρα καλύπτονται 
κατά 65% από τα Προγράµµατα.

∆εύτερο επίπεδο: Περιλαµ-
βάνει προαιρετική ασφάλιση σε 
επίπεδο καλλιέργειας ή εκµετάλ-
λευσης, ώστε να αυξηθεί η απαλ-
λαγή του ασφαλισµένου αγρότη 
σε περίπτωση ζηµιάς. Γι’ αυτό το 
σύστηµα τα ασφάλιστρα θα κα-
λύπτονται κατά 45% από τα Προ-
γράµµατα. 

Τρίτο επίπεδο: Περιλαµβάνε-
ται προαιρετική ασφάλιση για ε-
πιπλέον κίνδυνους, όπως µετα-
βολές τιµών και απώλεια ποιό-
τητας. Εδώ δεν δίνεται καµία ε-
πιδότηση από τα Προγράµµατα.

Υπολογισµός ασφαλίστρου 
βάσει κόστους παραγωγής

Επιπλέον, µία καινοτοµία αυ-
τού του συστήµατος είναι πως το 
ασφάλιστρο δεν υπολογίζεται βά-
σει της αξίας παραγωγής (όπως 
στη χώρα µας και αλλού) αλλά 
βάσει του κόστους παραγωγής 
και εγκατάστασης. Εποµένως, οι 
απαιτήσεις είναι σχεδιασµένες ώ-
στε να µην αντισταθµίζουν την 
αξία πώλησης της παραγωγής, 
αλλά να βοηθούν τον αγρότη να 

ξαναρχίσει τη δραστηριότητά του 
και ακόµη και να ξεκινήσει έναν 
νέο κύκλο παραγωγής.

Ως αποτέλεσµα, τα ασφάλιστρα, 
λένε οι γαλλικές αρχές, είναι µει-
ωµένα σε σχέση µε την προηγού-
µενη πολιτική που ακολουθούσαν: 
Σύµφωνα µε τα µοντέλα των ασφα-
λιστικών, το ασφάλιστρο για αρο-
τραίες καλλιέργειες φτάνει περί-
που τα 2,8 ευρώ ανά στρέµµα στο 
πρώτο επίπεδο χωρίς επιδότηση, 
στα 3,6 ευρώ ανά στρέµµα στο δεύ-
τερο επίπεδο. Μετά την επιδότη-
ση, το κόστος ασφάλισης διαµορ-
φώνεται στο 1 ευρώ το στρέµµα. 

Να σηµειωθεί εδώ πως το συ-
γκεκριµένο µοντέλο έχει ήδη υι-
οθετηθεί στη Γαλλία από το 2016 
ωστόσο δεν αύξησε τη συµµετο-
χή των αγροτών σε προγράµµα-
τα ασφάλισης δραµατικά, τουλά-
χιστον την πρώτη χρονιά ενεργο-
ποίησής του. Θυµίζουµε ότι για το 
γαλλικό µοντέλο είχε κάνει λόγο 
ο κ. Κασίµης στα περιθώρια της 
περασµένης Agrotica, σε εκδή-
λωση για τη νέα ΚΑΠ.

Τρία επίπεδα ασφάλισης
προτείνει ο Κασίμης

Ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης καλείται να 
βρει τρόπους ώστε να ενεργοποιηθούν τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων για 
τους αγρότες την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο. 

Δύο ειδών
Η κατηγορία των ταµείων 
αλληλοβοήθειας περιλαµβάνει 
τόσο αυτά που συνδέονται µε 
απώλειες παραγωγής όσο και 
τα γενικά και τοµεακά ειδικά 
εργαλεία σταθεροποίησης του 
εισοδήµατος που συνδέονται 
µε τις απώλειες εισοδήµατος.

20% 
Η στήριξη πρέπει να 
χορηγείται µόνο για την 
κάλυψη ζηµιών σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20 % της µέσης 
ετήσιας παραγωγής ή 
εισοδήµατος του γεωργού 
κατά την προηγούµενη τριετή 
περίοδο, ή του τριετούς µέσου 
όρου της προηγούµενης 
πενταετούς περιόδου, 
εξαιρώντας την υψηλότερη 
και χαµηλότερη τιµή.

Αντιστάθµιση
Οι απαιτήσεις είναι 
σχεδιασµένες, ώστε 

να µην αντισταθµίζουν 
την αξία πώλησης της 
παραγωγής, αλλά να 

βοηθούν τον αγρότη να 
ξαναρχίσει τη δραστηριό-

τητά του στη Γαλλία
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Ένα σχέδιο για το πώς µπορεί να λει-
τουργήσουν τα εργαλεία αυτά είχε κα-
ταθέσει η χώρα µας επί ειδικού γραµ-
µατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 
∆ηµήτρη Ιατρίδη τον Ιούλιο του 2014, 
στο πλαίσιο διαµόρφωσης του οδηγού 
των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2014-2020. Το «Μέτρο 17 ∆ι-
αχείριση Κινδύνων» όπως ονοµάστη-
κε κατά την κατάθεση του φακέλου, 
ωστόσο τελικά αφαιρέθηκε κατά την 
τελική έγκριση του φακέλου λόγω δυ-
σκολιών στην εφαρµογή του.

Η δοµή του προγράµµατος
Στο Μέτρο, σύµφωνα µε τα όσα προ-

έβλεπε ο οδηγός του που κατατέθηκε 
στις ευρωπαϊκές αρχές τον Ιούλιο του 
2014, προβλέπονταν χρηµατοδοτικές 
συνεισφορές µε κοινοτικά κεφάλαια 
στα ασφάλιστρα συµβολαίων, καλλι-
εργειών, ζώων, και φυτών. «Κρίνεται 
αναγκαία η ύπαρξη ενός συστήµατος 
ασφάλισης µε διαδικασίες ασφάλι-
σης πέραν της κάλυψης που παρέ-
χει η βασική υποχρεωτική ασφάλιση 
µέσω του Οργανισµού Ελληνικών Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) ως ένα 
χρήσιµο εργαλείο για την καλή δια-
χείριση κινδύνων εντός του κοινοτι-
κού κανονιστικού πλαισίου», ανέφε-
ρε το σχέδιο χαρακτηριστικά. 

Η χρηµατοδοτική συνεισφορά ύ-
ψους έως 65% του κόστους του ασφα-
λίστρου θα δινόταν για συµβόλαια που 
καλύπτουν καταστροφές που προκα-
λούνται από δυσµενές κλιµατικό φαι-
νόµενο, από ασθένεια ζώων ή φυτών 
ή εµφάνιση παρασιτικών προσβολών 
η οποία καταστρέφει άνω του 30% εί-
τε της µέσης ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού κατά την προηγούµενη τρι-
ετή περίοδο ή του µέσου όρου της τρι-
ετίας που υπολογίζεται µε βάση την 
προηγούµενη πενταετία, ύστερα από 

αφαίρεση της υψηλότερης και της χα-
µηλότερης τιµής. «Μπορούν να χρη-
σιµοποιούνται δείκτες για τον υπο-
λογισµό της ετήσιας παραγωγής του 
γεωργού. Η χρησιµοποιούµενη µέθο-
δος υπολογισµού οφείλει να επιτρέ-
πει τον υπολογισµό της ετήσιας απώ-
λειας ενός επιµέρους γεωργού σε ένα 
δεδοµένο έτος», ανέφερε το σχέδιο.

Κριτήρια επιλεξιµότητας
1. Ο δικαιούχος να είναι ενεργός α-

γρότης στα πλαίσια του 1305/2013 µε 
βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.

2. Η γεωργική εκµετάλλευση του 
δικαιούχου να έχει ασφαλιστεί στον 

φορέα ασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.
3. Ο δικαιούχος να είναι ασφαλιστι-

κά ενήµερος σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
στον κανονισµό Ασφάλισης.

4. Η γεωργική εκµετάλλευση να 
είναι καθόλα νόµιµη σύµφωνα µε 
την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία.

5. Η επέλευση περιβαλλοντικού 
συµβάντος πρέπει να έχει αναγνω-
ριστεί επίσηµα από την αρµόδια αρ-
χή του οικείου κράτους µέλους. Ό-
που κρίνεται σκόπιµο, τα κράτη µέλη 
µπορούν να καθορίζουν εκ των προ-
τέρων κριτήρια βάσει των οποίων θε-
ωρείται ότι έχει προηγηθεί η εν λό-
γω επίσηµη αναγνώριση.

Το Μέτρο 17 που δεν προχώρησε ποτέ
Το σχέδιο για την επιδότηση ασφαλίστρων στα Προγράμματα της περιόδου 2014-2020 είχε κατεβάσει ο Ιατρίδης 

Περίπλοκο
Το Μέτρο 17 δεν 

προχώρησε καθώς οι 
ιθύνοντες θεώρησαν 

περίπλοκη την 
εφαρµογή του ενώ 

συνολικά 10 κράτη - 
µέλη το υιοθέτησαν 

την τρέχουσα 
περίοδο

Πρόσθετη 
κάλυψη

Κρίνεται αναγκαία 
η ύπαρξη ενός 

συστήµατος 
ασφάλισης µε 

διαδικασίες πέραν 
της κάλυψης που 
παρέχει η βασική 

υποχρεωτική 
ασφάλιση ΕΛΓΑ, 

ανέφερε το 
ελληνικό σχέδιο

Αποτυχία τα εργαλεία σταθεροποίησης του αγροτικού εισοδήµατος

Το εργαλείο σταθεροποίησης του εισοδήµατος (IST) είναι µια άλλη επιλογή που προβλέπεται από τον κανονισµό για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου για τη διαχείριση των κινδύνων εισοδήµατος την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Το 
IST εισήχθη στη µεταρρύθµιση µετά το 2013 και αποτελεί ένα αµοιβαίο κεφάλαιο που αντισταθµίζει τις απώλειες 
εισοδήµατος. Οι αγρότες συνεισφέρουν στο ταµείο αµοιβαίων κεφαλαίων για τη δηµιουργία ενός χρηµατοοικονοµικού 
αποθεµατικού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποζηµιώσει τους αγρότες για απώλειες εισοδήµατος ανεξάρτητα 
από την αιτία. Το IST αντισταθµίζει λιγότερο από το 70% των εσόδων που χάνονται όταν η πραγµατική απώλεια είναι 
µεγαλύτερη από 30% σε σύγκριση µε το µέσο ετήσιο εισόδηµα του προηγούµενου τριµήνου ή µε τον «Ολυµπιακό» 
µέσο όρο των πέντε προηγούµενων ετών µε αφαίρεση ακραίων τιµών. Στο πλαίσιο του δηµοσιονοµικού πλαισίου 
2014-2020 του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης, µόνο δύο χώρες (Ιταλία και Ουγγαρία) και µία περιφέρεια 
(Castilla y Leon στην Ισπανία) σχεδίαζαν να δεσµεύσουν για ένα τέτοιο εργαλείο κονδύλια συνολικού ύψους 130 
εκατ. ευρώ. Ωστόσο, καµία από τις εν λόγω χώρες δεν έχουν θέσει τα συγκεκριµένα εργαλεία σε λειτουργία.

Υποχρεωτική
η κατάρτιση πρόληψης 
κινδύνων για αγρότες
«Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
στηρίζουν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης για να 
βοηθούν τους γεωργούς να 
διαχειρίζονται κινδύνους που 
σχετίζονται µε την παραγωγή και 
το εισόδηµα και βρίσκονται πέρα 
από τον έλεγχό τους. Αυτό το 
είδος στήριξης, το οποίο θα έχει 
τη µορφή χρηµατοδοτικών 
συνεισφορών σε ασφάλιστρα για 
συστήµατα ασφάλισης και ταµεία 
αλληλοβοήθειας, και θα καλύπτει 
κινδύνους που αφορούν τόσο την 
παραγωγή όσο και το εισόδηµα, 
θα είναι υποχρεωτικό για όλα 
τα κράτη µέλη. Στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης θα καταστεί 
υποχρεωτική η στήριξη για 
διάφορες δράσεις, όπως 
επενδύσεις και κατάρτιση για 
να βοηθούνται οι γεωργοί στην 
πρόληψη κινδύνων ή την 
αντιµετώπιση των συνεπειών 
τους». Αυτά αναφέρει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
αναγγελτικό για τα νοµικά κείµενα 
της νέας ΚΑΠ 2021-2027.

Ο πρώην γ.γ 
Κοινοτικών 
Πόρων, 
∆ηµήτρης 
Ιατρίδης.


