
Ξηρασία στον ευρωπαϊκό βορρά 
φέρνει τιμή σε σιτηρά, αγελαδινό 
Νωρίτερα το τσεκ προαναγγέλλει η Κομισιόν, καύσωνας πλήττει και τις ελιές της Ιβηρικής     

Στα 5 κιλά αιθέριο έλαιο που 
παράγονται στη χώρα µας τα 4 
φεύγουν εκτός, χωρίς παραστατικά. 
Σήµα s.o.s. εκπέµπουν εκπρόσωποι 
του κλάδου. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Άλλη µια παράταση, µέχρι 
τέλος Αυγούστου, δόθηκε στην 
προθεσµία κατάθεσης των 
φακέλων υποψηφίων αγροτών 
για τα Σχέδια Βελτίωσης. σελ. 18

Στη µαύρη αγορά 
και αιθέρια έλαια

Κι άλλη παράταση 
πήραν τα Σχέδια

Το αγροτικό παρεμπόριο 
τρομάζει την μεταποίηση 
Πρόβληµα κάλυψης των ανα-
γκών της εγχώριας µεταποιητι-
κής βιοµηχανίας σε πρώτες ύ-
λες, καθίσταται το παρεµπόριο 
αγροτικών προϊόντων που αν-
θεί ευρέως τον τελευταίο και-
ρό, λόγω της βαριάς φορολογί-
ας. Εκτός από τα συµπύρηνα ρο-

δάκινα που φεύγουν νύχτα στη 
Βουλγαρία, θέµα ανέκυψε και µε 
την παραγωγή αρωµατικών φυ-
τών που «εξαφανίζεται» χωρίς 
παραστατικά. Επ’ αυτού, είτε οι 
βιοµήχανοι θα πρέπει να πλη-
ρώσουν είτε ο φόρος των αγρο-
τών να µειωθεί. σελ. 10-11, 27-30

Άνοδο στις τιµές παραγωγού για 
σιτηρά και αγελαδινό προµηνύ-
ει η παρατεταµένη ξηρασία στις 
χώρες του ευρωπαϊκού βορρά και 
της Μαύρης Θάλασσας. Ήδη οι 
Γερµανοί αγρότες διεκδικούν α-
ποζηµιώσεις 1 δις ευρώ. Η Κο-

µισιόν έσπευσε να ανακοινώσει 
οικονοµικές αλλά και θεσµικές 
διευκολύνσεις, πριν τα αιτήµα-
τα των χωρών πάρουν µορφή... 
χιονοστιβάδας. Καύσωνας στην 
Ιβηρική πλήττει και την ελαιοκο-
µική παραγωγή. σελ. 6, 11, 12-13

Στα πλοκάµια της 
γραφειοκρατίας έµπλεξε, 
χωρίς λόγο, η αφρώδης ρετσίνα 
botanic, την ώρα που στην αγορά 
θριαµβεύει. σελ. 25, 26, 31

Έ ντε λα µαγκέν ντε βοτανίκ
ΣABBATO: Των εν Εφέσω 7 Παίδων, Ευδοκίας οσ.  Μήνας 8ος, Εβδ. 31η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:31 - ∆ύση 20:31 ΣΕΛΗΝΗ: Τελ. Τετ. ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Ήταν ο καλύτερος, 
πριν χαθεί η µπάλα        
Πάνω από 20 χρόνια ήταν η δόξα 
της Ένωσης Πεζών. Στο τέλος και ο 
Φραγκιαδουλάκης κουράστηκε. σελ. 50 
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Όλοι µε ειδικό σήµα 
στον αγροτουρισµό  
Υποχρεωτικό το ειδικό σήµα στα 
αγροτουριστικά καταλύµατα έως το 
τέλος του '19, αλλιώς πρόστιµο. σελ. 19

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 26/7

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

230
185

87,97
2,88

229
179

80,74
3,01

235
177

77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

02/8

230
188

88,34
2,73

 

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

225
182
84,76
2,93

Ήταν ο καλύτερος, 
πριν χαθεί η µπάλα      

της Ένωσης Πεζών. Στο τέλος και ο 
σελ. 50 
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ATZENTA

Μπορεί κανείς να συµφωνεί ή να διαφω-
νεί µε την πρόταση του Κοινοτικού ε-
πιτρόπου Φιλ Χόγκαν, για πλήρη κα-
τάργηση των δικαιωµάτων ενιαίας ε-
νίσχυσης των αγροτών, όπως τα γνω-
ρίσαµε µετά τα τελευταία 15 χρόνια (ι-
σχύουν από το 2003) και χορήγηση 
των άµεσων ενισχύσεων, βάσει της έ-
κτασης που καλλιεργεί, κάθε χρόνο, ο 
κάθε αγρότης.  Όλοι ωστόσο συµφω-
νούν ότι µια τέτοια επιλογή θα συνι-
στούσε πραγµατική απλοποίηση των 
κανόνων της ΚΑΠ, κάτι που έχει µεγά-
λη ανάγκη σήµερα η ευρωπαϊκή γεωρ-
γία και κτηνοτροφία. 

Η απλοποίηση αυτή, τονίζουν οι υποστηρι-
κτές της πρότασης Χόγκαν, θα διευκό-
λυνε την επιχειρηµατικότητα στον το-
µέα της αγροτικής παραγωγής, πιθα-
νόν να έβαζε πολλούς νέους αγρότες 
στο παιχνίδι της ενασχόλησης µε τον 
πρωτογενή τοµέα, τώρα που οι νέες 
τεχνολογίες ενισχύουν µια τέτοια προ-
σέγγιση, ενώ παράλληλα θα ελάφρυ-
νε τον κοινοτικό προϋπολογισµό α-
πό περιττά οικονοµικά βάρη τα οποία 
συντηρούν εδώ και χρόνια µια κάστα 
γραφειοκρατών στις Βρυξέλλες και τις 
άλλες πρωτεύουσες των χωρών της ΕΕ.

Ποιο αρνούνται πεισµατικά αυτή την προ-
σέγγιση; Κατά πρώτον, ένας µικρός 
κύκλος αγροτών, µεγάλης κυρίως ηλι-
κίας που διατηρούν επαφή µε τα ιστο-
ρικά δικαιώµατα ή και έχουν επενδύ-
σει σ’ αυτά και κατά δεύτερον, οι γρα-
φειοκράτες και µηχανογράφοι που σι-
τίζονται από το σύστηµα διαχείρισης 
των δικαιωµάτων και είναι βέβαιο πως 
µια τέτοια απλούστευση θα τους έκανε 
να χάσουν τη δουλειά τους. 

Μια τρίτη παράµετρος, η οποία διαφεύ-
γει συχνά της προσοχής, είναι «πε-
λατειακή σχέση» που γεννά αυτός ο 
απαρχαιωµένος τρόπος διαχείρισης 
των κοινοτικών ενισχύσεων, γι’ αυ-
τό, αν και όλοι αντιλαµβάνονται το α-
ναπτυξιακό κόστος που έχει αυτή τη 
πολιτική, εµµένουν πεισµατικά στη 
διατήρησή της. Η λογική πάντως λέ-
ει ότι είναι πλέον καιρός, αφενός η 
ΕΕ και προπαντός η Ελλάδα, να εγκα-
ταλείψουν ότι τους κρατά δέσµιους 
της γραφειοκρατίας και να διευκολύ-
νουν ότι τους επιτρέπει να προχωρή-
σουν αποφασιστικά στο δρόµο της α-
γροτικής ανάπτυξης.    Agrenda

EDITORIAL
Η αλήθεια
του Χόγκαν 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,16112 

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,51317

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,15472

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88838

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
129,53150

• Πρώτα πάει ο αυτοµατισµός στις νέες 
θεριζοαλωνιστικές New Holland σελ. 20
• Έως 14 Σεπτεµβρίου οριστικοποιήσεις 
στα Σχέδια λόγω... Αυγούστου σελ. 18

• Χαµηλά το 85αρι στο έλαιο λεβάντας για 
να φύγει από την αποθήκη σελ. 27-30
• Στον τοµέα της µεταποίησης περνάει το 
πρόβληµα της «µαύρης αγοράς» σελ. 10

• Φτιάχνει κλίµα στο καλαµπόκι η πορεία του 
ενσιρώµατος µε καλές αποδόσεις σελ. 35
• Το χαµένο έδαφος ελπίζουν να 
καλύψουν οι αµυγδαλοπαραγωγοί σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ενίσχυση 15% από τα µέσα Ιουλίου στα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 
για το µαλακό σιτάρι, µε τους αναλυτές να περιµένουν να περάσει 
και στο σκληρό. Με ανενεργή την τουρκική αγορά, οι δουλειές στο 
βαµβάκι στηρίζονται κυρίως σε εµπορικούς οίκους, µε τη νέα 
σοδειά να πιάνει για ανοιχτά συµβόλαια πώλησης λίγο πάνω από 
τα 5 σεντς επί των τιµών ∆εκεµβρίου ’18. Χαµηλότερα από πέρυσι 
στα 40 λεπτά άνοιξε η φετινή σεζόν για τα µήλα Gala της Αγιάς.  

Βοτρύτιδα και όξινη σήψη 
στα αµπέλια της Κρήτης
Η πρόσφατη καιρική αστάθεια είχε 
έντονο τοπικό χαρακτήρα και έδωσε 
βροχές µικρής διάρκειας αλλά µεγάλης 
έντασης και ύψους καθώς και µεγάλης 
διάρκειας διυγράνσεις στο Ηράκλειο. O 
σταθµός Αρχανών κατέγραψε 7,8 mm 
βροχής και 15 συνεχόµενες ώρες 
διύγρανσης και ο σταθµός της Βόνης 
32,4 mm και 17 ώρες διύγρανσης.
Αµπέλια που βρίσκονται σε τέτοιες 
περιοχές πιθανώς να εµφανίσουν 
συµπτώµατα βοτρύτη και όξινης σήψης, 
τονίζουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, 
µε το βαθµό προσβολής να εξαρτάται 
από την ποικιλία, το στάδιο και το χρόνο 
που τα σταφύλια έµειναν βρεγµένα.

Καλλιεργητικές τεχνικές 
Στα καλλιεργητικά µέτρα η ζώνη 
σταφυλιών πρέπει να είναι εντελώς 
ελεύθερη για να εξασφαλίζεται διαρκής 
αερισµός τους και γρήγορο στέγνωµα.
Σε αµπέλια µε συµπτώµατα πρέπει να 
γίνει συνδυασµένη καταπολέµηση µε 
µυκητοκτόνα µικρής υπολειµµατικής 
διάρκειας, που ενδείκνυνται αυτήν την 
περίοδο. Τέλος, όπου εµφανιστεί 
δροσόφιλα (µύγα του ξυδιού) να 
καταπολεµηθεί µε ένα εγκεκριµένο 
εντοµοκτόνο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Σάββατο 04-08-2018
Στη ∆υτική και Κεντρική 
Μακεδονία, την Ήπειρο και τη 
Θεσσαλία θα σηµειωθούν 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε 
τοπικές βροχές και στην Κρήτη 
σποραδικές καταιγίδες πιθανόν 
πρόσκαιρα ισχυρές. Στην 
υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι 
γενικά αίθριος. Άνεµοι βόρειοι 
ασθενείς και στο Αιγαίο τοπικά 
ισχυροί. Η θερµοκρασία θα 
παρουσιάσει µικρή πτώση, κυρίως 
στα ανατολικά.

Κυριακή 05-08-2018
Γενικά αίθριος καιρός, µε τοπικές 
νεφώσεις ενώ είναι πιθανό να 
εκδηλωθούν µεµονωµένοι 
όµβροι στα κεντρικά και βόρεια 
ορεινά. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στο 
Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο 
στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

∆ευτέρα 06-08-2018
και Τρίτη 07-08-2018
Γενικά αίθριος καιρός, αλλά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες θα αναπτυχθούν στα 
ηπειρωτικά τοπικές νεφώσεις µε 
µεµονωµένες βροχές. Οι άνεµοι 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

θα πνέουν βόρειοι ασθενείς και 
τοπικά στο Αιγαίο µέτριοι προς 
ισχυροί. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή άνοδο σε 
ολόκληρη τη χώρα.

Τετάρτη 08-08-2018 ως 
Παρασκευή 10-08-2018
Αίθριος καιρός σε ολόκληρη τη 
χώρα, µε το ενδεχόµενο 
εµφάνισης τοπικών νεφώσεων 
στα βόρεια ορεινά, και την 
εκδήλωση µεµονωµένων όµβρων 
τοπικά. Οι άνεµοι θα πνέουν 
βόρειοι ασθενείς και στο Αιγαίο 
τοπικά µέτριοι. Θερµοκρασία 
σε µικρή περαιτέρω άνοδο.

Τοπικές νεφώσεις 
µε πιθανότητα 
εκδήλωσης 
µεµονωµένων βροχών 
και καταιγίδων. Οι 
άνεµοι θα πνέουν από 
βόρειες διευθύνσεις 
3 µε 6 Bf και τοπικά 
στο Αιγαίο 7 Bf. 
Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση.

3-6Bf
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
giouroukeli@agronews.gr

Νέα δεύτερη παράταση µέχρι τις 7 Σε-
πτεµβρίου φέρνει στο Μέτρο 9 «Σύ-
σταση Οµάδων και Οργανώσεων Πα-
ραγωγών» του Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης το υποτονικό ενδι-
αφέρον από την πλευρά των αγρο-
τών να εµπλακούν στη διαδικασία 
δηµιουργίας Οµάδων Παραγωγών.

Σύµφωνα µε τους µελετητές, µέ-
χρι ώρας έχουν ανοίξει περί τους 200 
κωδικούς αιτήσεων, µε τους παρα-
γωγούς να εµφανίζονται επιφυλα-
κτικοί να προχωρήσουν σε φάκελο 
καθώς θεωρούν την ενίσχυση των 
100.000 ευρώ µικρή για τζίρο άνω 
του 1 εκατ. ευρώ και τις φορολογι-
κές υποχρεώσεις ιδιαίτερα υψηλές.   

Άλλο ένα ζήτηµα που κλήθηκαν 
να αντιµετωπίσουν οι ∆ιαχειριστι-
κές ήταν το γεγονός ότι δεν έχει α-
κόµα προκηρυχθεί το µέτρο 6.3 των 
µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 
που δίνει ενίσχυση 14.000 ευρώ. Αυ-
τό οδήγησε σε αλλαγές στη βαθµο-
λόγηση του µέτρου 9, µε διευκρινι-
στική εγκύκλιο, βάσει της οποίας: 

1. Σύµφωνα µε το κριτήριο 1, βαθ-
µολογείται η συµµετοχή των µελών 
της οµάδας/οργάνωσης παραγωγών 

σε παραγωγή βιολογικών ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ή σε ένα από τα υπόλοιπα συστήµα-
τα ποιότητας που περιγράφονται στο 
υποµέτρο 3.1 του ΠΑΑ. Για τη βαθ-
µολόγηση του εν λόγω κριτηρίου θα 
ληφθεί υπόψη είτε η συµµετοχή του 
στο Υποµέτρο 3.1 η οποία πιστοποι-
είται µε την απόφαση ένταξης είτε η 
προσκόµιση πιστοποίησης ή σύµβα-
σης ότι εφαρµόζει ένα σύστηµα ποιό-
τητας που περιγράφεται στο Υποµέτρο 
3.1. Η παραγωγή βιολογικών προϊό-
ντων πιστοποιείται µε την κατοχή α-
νάλογου πιστοποιητικού.

2. Σύµφωνα µε το κριτήριο 3, βαθ-
µολογείται το ποσοστό των µελών που 
συµµετέχουν στο Υποµέτρο 6.3 των 
µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
του ΠΑΑ. Καθώς το εν λόγω Υποµέ-

τρο δεν έχει προκηρυχθεί, η συνολι-
κή βαθµολογική βάση του 20, θα µει-
ωθεί αναλογικά βάσει της βαρύτητας 
(%) συµµετοχής του εν λόγω κριτηρίου 
στην ελάχιστη βαθµολογία. Συνεπώς, 
η βάση διαµορφώνεται από 20 σε 18.

Σύµφωνα µε το στόχο iv της Οµά-
δας 8 της ΥΑ 13184/29-11-2017, λαµ-
βάνονται υπόψη η συµµετοχή των µε-
λών της οµάδας/οργάνωσης σε µέτρα/
δράσεις κατάρτισης, συνεργασίας συµ-
βουλευτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα:

3. Όσον αφορά τις δράσεις κατάρτι-
σης, η πιστοποίηση θα πραγµατοποι-
είται είτε µε τη συµµετοχή µελών της 
οµάδας παραγωγών/οργάνωσης πα-
ραγωγών σε µέτρα/δράσεις κατάρτι-
σης, συναφή µε την παραγωγική κα-
τεύθυνση της οµάδας παραγωγών, την 
περιβαλλοντική βιωσιµότητα των γε-
ωργικών τους εκµεταλλεύσεων ή την 
αύξηση της προστιθέµενης αξίας του 
γεωργικού προϊόντος (µε ελάχιστο α-
ποδεκτό κατώφλι την παρακολούθη-
ση σχετικών προγραµµάτων διάρκει-
ας τουλάχιστον 90 ωρών τα οποία υ-
λοποιούν αναγνωρισµένοι δηµόσιοι 
ή ιδιωτικοί φορείς και την χορήγη-
ση του ανάλογου πιστοποιητικού πα-
ρακολούθησης κατάρτισης), είτε µε 
τη συµµετοχή µελών της οµάδας πα-
ραγωγών σε µέτρα/δράσεις κατάρτι-
σης του ΠΑΑ 2014-2020. Επίσης, η πι-
στοποίηση συµµετοχής σε µέτρα/δρά-
σεις κατάρτισης των µελών της οµά-
δας παραγωγών / οργάνωσης παρα-
γωγών, δύναται να αποδειχθεί µε την 
προσκόµιση αντίγραφου τίτλου σπου-
δών / πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυν-
σης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του Εθνι-
κού Πλαισίου Προσόντων.
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Το ισχνό ενδιαφέρον πάει
τις Ομάδες για 7 Σεπτέμβρη
Μειώνεται 2% η βαθμολογία, επειδή αργεί η προκήρυξη των «μικρών»

Αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο 

Σχέδιο πενταετίας 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποχρεού-
νται να υποβάλλουν Επιχειρηµα-

τικό Σχέδιο διάρκειας 5 ετών, 
το οποίο να περιγράφει τις ενέρ-

γειες για τις δραστηριότητες

Συµβάσεις
Οι δράσεις συνεργασίας δύναται 
να αποδειχθούν µε τη συµµετοχή 
µελών της οµάδας παραγωγών σε 
µέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-
2020 είτε µε συµβάσεις µεταξύ 
µελών της οµάδας µε άλλους 
παράγοντες του γεωργικού τοµέα.
Τα µέτρα συµβουλευτικών 
υπηρεσιών πιστοποιούνται είτε µε 
τη συµµετοχή µελών της οµάδας 
παραγωγών σε µέτρα του ΠΑΑ 
είτε µε την προσκόµιση σύµβασης 
συµβουλευτικής στήριξης µελών 
της οµάδας παραγωγών µε τον 
γεωργικό σύµβουλο, συναφής µε 
την παραγωγική κατεύθυνση της 
οµάδας παραγωγών παραγωγών.

Μειώνεται επιπλέον στο 10% έναντι 
30% που είχε αρχικά οριστεί η υπο-
χρέωση στο επιχειρηµατικό σχέδιο 
της Οµάδας για αύξηση του όγκου 
της παραγωγής που διατίθεται στο 
εµπόριο και που πληροί τις απαιτή-
σεις ενός ειδικού «καθεστώτος ποι-
ότητας» ελάχιστη τιµή ως µέσος ό-
ρος της πενταετίας 10% της παραγω-
γής. Ειδικότερα, η τροποποιητική α-
πόφαση (Αρ.Πρωτ. 6179), αναφέρει:

Α. Αντικατάσταση του σηµείου iv 
περίπτωση 3.2 παράγραφος 3 του 
άρθρου 7 ως εξής:  iv. Αύξηση του 

όγκου της παραγωγής που διατίθε-
ται στο εµπόριο και που πληροί τις α-
παιτήσεις ενός ειδικού «καθεστώτος 
ποιότητας» (πχ πιστοποιηµένη βιολο-
γική παραγωγή, ΠΟΠ και ΠΓΕ, πι-
στοποιηµένη ολοκληρωµένη παρα-
γωγή): ελάχιστη τιµή ως µέσος όρος 
της πενταετίας 10% της παραγωγής.

Β. Αντικατάσταση της παραγράφου 
3 του άρθρου 8 ως εξής: Ο υπολο-
γισµός της αξίας παραγωγής για την 
α’ δόση πληρωµής της Οµάδας παρα-
γωγών πραγµατοποιείται βάσει της 
µέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας 

στο εµπόριο παραγωγής των µελών 
5 κατά τη διάρκεια 3 ετών πριν τη 
συµµετοχή τους στην Οµάδα. Η µέ-
ση ετήσια αξία προκύπτει από τα α-
ντίστοιχα φορολογικά στοιχεία (τιµο-
λόγια). Για τα επόµενα έτη η αξία πα-
ραγωγής περιλαµβάνεται ως εκτίµη-
ση στο επιχειρηµατικό σχέδιο και ε-
παληθεύεται από τα αντίστοιχα παρα-
στατικά (τιµολόγια) και τη βεβαίωση 
της αξίας εµπορευθείσας παραγωγής 
από ορκωτό λογιστή, για το προϊόν ή 
τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η 
οµάδα για κάθε ηµερολογιακό έτος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
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>20 >250.000 
χιλιάδες ευρώ

      > 5
Φυσικά ή 
νοµικά 
πρόσωπα

Φυσικά ή 
νοµικά 
πρόσωπα

Φυσικά ή 
νοµικά 
πρόσωπα

      > 10
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ

 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 
ΕΜΠΟΡΕΥΘΕΙΣΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

µέλη και 
επιχειρηµατικό 

σχέδιο

 
αξία παραγωγής, 

για όλα τα προϊόντα

>10

1ο ΕΤΟΣ

>100.000
       χιλιάδες ευρώ

µέλη για 
βιολογικά και 
επιχειρηµατικό

σχέδιο

 
εµπορευθείσα

παραγωγή

10%

 
της αξίας παραγωγής 

που έχει διατεθεί 
στο εµπόριο

2ο 3ο

4ο 5ο

8% 6%
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Πληρωµές νωρίτερα των άµεσων ενισχύσεων, µεγα-
λύτερες προκαταβολές και κρατικά κονδύλια (de minimis) 
και παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις του οικολογικού προ-
σανατολισµού (πρασίνισµα) παρέχει η Κοµισιόν προκει-
µένου να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της πρωτόγνω-
ρης φετινής ξηρασίας που πλήττει τους παραγωγούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται ήδη σε επαφή µε ό-
λα τα κράτη µέλη ώστε να λάβει έως τις 31 Αυγούστου 
επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τον αντί-
κτυπο της εαρινής και θερινής ξηρασίας. Αυτό που µέ-
νει από την πλευρά της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας εί-
ναι να «εκµεταλλευτούν» τη δυνατότητα που δίνει ο Ευ-
ρωπαίος Επίτροπος Φιλ Χόγκαν και να µην αφήσουν να 
πάει χαµένη αυτή η ευκαιρία για τους Έλληνες αγρότες.  

Η ανακοίνωση της ΕΕ, µεταξύ άλλων, αναφέρει:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φέτος το καλοκαίρι, βρίσκεται 

στο πλευρό των Ευρωπαίων αγροτών που ταλανίζονται 
από ακραίες ξηρασίες. Οι αγρότες θα µπορούν να λαµ-
βάνουν εκ των προτέρων τις άµεσες ενισχύσεις τους και 
τις ενισχύσεις για την αγροτική ανάπτυξη, και θα τους 
παρασχεθεί µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη χρήση 
γης η οποία κανονικά δεν θα χρησιµοποιούνταν για την 
παραγωγή, προκειµένου να τραφούν τα ζώα τους. Ο αρ-
µόδιος για τη γεωργία Επίτροπος Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: 
«Ανησυχώ ιδιαίτερα για αυτές τις παρατεταµένες κλιµα-
τικές εξελίξεις. Έχω έρθει σε επαφή µε αρκετούς υπουρ-
γούς από τις πληττόµενες χώρες για να συζητήσω την κα-
τάσταση και να λάβω επικαιροποιηµένες εκτιµήσεις των 
συνεπειών της. Η Επιτροπή, όπως πάντα, είναι έτοιµη να 
στηρίξει τους αγρότες που πλήττονται από ξηρασία µέσω 
διαφόρων µέσων, όπως οι υψηλότερες προκαταβολές, οι 
παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις του οικολογικού προ-
σανατολισµού και οι κρατικές ενισχύσεις. Προτρέπω ό-
λα τα κράτη να εξετάσουν όλες τις πιθανές δράσεις και 
µέτρα που προβλέπει η νοµοθεσία µας».

Η παρατεταµένη ξηρασία που επικρατεί σε αρκετές 
χώρες της ΕΕ έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην παραγωγή 
αροτραίων καλλιεργειών και ζωοτροφών, γεγονός που 
θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις και στην καλή διαβί-
ωση των ζώων. Επιπλέον, η µείωση της ποσότητας των 
ζωοτροφών έχει ιδιαίτερη επίπτωση στο εισόδηµα των 
κτηνοτρόφων, καθώς θα αυξήσει το κόστος των εισροών 
τους σε περίπτωση έλλειψης χορτονοµής εντός του έτους.

Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί η υφιστάµενη στή-
ριξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ, όπως των κρατικών ενισχύσε-
ων, των ενισχύσεων de minimis και των µέσων διαχεί-
ρισης κινδύνου. Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή µε όλα 
τα κράτη µέλη ώστε να λάβει έως τις 31 Αυγούστου επι-
καιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τον αντίκτυπο 
της εαρινής και θερινής ξηρασίας στους γεωργούς τους.

Με µικροπιστώσεις ο Αύγουστος, 
µεγάλο κοµµάτι οι επιλαχόντες Νέοι Αγρότες 

Κατά τα λοιπά, ο Αύγουστος θα κυλήσει µε µικροπι-
στώσεις προκειµένου να κλείσουν όσες περισσότερες 

εκκρεµότητες υπάρχουν από παλιά προγράµµατα, ενώ 
προτεραιότητα θα δοθεί στις λίστες που θα στέλνουν οι 
Περιφέρειες προκειµένου να πληρωθούν οι επιλαχόντες 
Νέοι Αγρότες ακόµα και µέσα στο µήνα. 

Γενετικοί πόροι κτηνοτροφίας: Πιστώθηκαν 11.848,88 
ευρώ για τη δράση 10.2.1 γενετικοί πόροι σε κτηνοτρό-
φους µέλη της Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων 
Ηπείρου, του Αγροτικού Συνεταιρισµού Προβατοτρόφων 
Αναπαραγωγής Φριζάρτα Άρτας και του Αγροτικού Αγε-
λαδοτροφικού Συνεταιρισµού Άρτας-Πρέβεζας.

Παλιά αγροπεριβαλλοντικά: Στα προσεχώς, αρκετοί 
διοικητικοί έλεγχοι για να καλυφθούν οι παλιές οφει-
λές σχετικά µε απονιτροποίηση, αυτόχθονες φυλές, δι-
ατήρηση του αµπελώνα Θήρας, αµειψισπορά, ολοκλη-
ρωµένη διαχείριση καπνού, ολοκληρωµένη διαχείριση 
τεύτλων, αγρανάπαυση κ.α., που κρατούν από το 2013, 
µετά την έγκριση κονδυλίου 60 εκατ. ευρώ.

Εξισωτική: Το δρόµο για την πληρωµή φαίνεται ότι 

παίρνουν οι εκκρεµότητες της εξισωτικής του 2017 µε-
τά την υπογραφή της σχετικής απόφασης, η οποία ανα-
φέρει ότι «το αρµόδιο υπουργείο αποφασίζει την τροπο-
ποίηση της υπ’ αριθ. 2638/130715/05-12-2017 απόφα-
σης ένταξης πράξεων στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε πε-
ριοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά 
µειονεκτήµατα» για το έτος 2017, µε τη συµπλήρωση πα-
ραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωµής, για την αποκα-
τάσταση των αστοχιών των εµπρόθεσµα υποβληθεισών 
ενδικοφανών προσφυγών κατά την πρώτη κατάταξη».

∆ηµοσιονοµική πειθαρχεία 2017: Στην πληρωµή 
του Οκτωβρίου, και µέχρι τα µέσα του µήνα, και πριν 
την προκαταβολή του τσεκ του 2018, αναµένεται να 
πιστωθούν στους δικαιούχους τα χρήµατα για την ε-
πιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας του προη-
γούµενου έτους. Να σηµειωθεί ότι η αντίστοιχη περ-
σινή πληρωµή αφορούσε περίπου 240.000 παραγω-
γούς και ποσό περί τα 17,2 εκατ. ευρώ.

ΕΦΚΑ Ιουνίου
Παράταση ως τις 

10 Αυγούστου 
στην καταβολή 
των εισφορών 

ΕΦΚΑ του Ιουνίου 
2018 για αγρότες

Ενστάσεις 
Βιολογικής 
Από 24 ως και 

30 Αυγούστου οι 
ενστάσεις των 

ενδιαφερόµενων 
για την εξόφληση 

της Βιολογικής 
του 2017

Εισφορές 
ΕΛΓΑ

∆εύτερη 
παράταση, ως 31 
Αυγούστου, για 
την καταβολή 

της ειδικής 
ασφαλιστικής 
εισφοράς του 

2017, ανακοίνωσε 
ο ΕΛΓΑ

Αποθέµατα 
οίνου

Ψηφιακά από 1η 
Αυγούστου ως 
10 Σεπτεµβρίου 

οι δηλώσεις 
αποθεµάτων οίνου 
και γλεύκους που 

διαθέτουν στις 
31 Ιουλίου κάθε 

έτους παραγωγοί, 
µεταποιητές και 

έµποροι

Μπήκε η πρώτη φουρνιά επιστροφής ασφαλιστικών
εισφορών του 2017, η επόμενη στις 31 Αυγούστου
Στις πρώτες επιστροφές εισφορών για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από αγρότες προχώρησε ο 
ΕΦΚΑ στις 2 Αυγούστου, µε τον οργανισµό να καλεί όσους δεν δήλωσαν Αριθµό Τραπεζικού 
Λογαριασµού να το κάνουν µέχρι τις 29 του µήνα, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην επόµενη 
πληρωµή, που έχει προγραµµατιστεί για τις 31 Αυγούστου. Όπως έγραψε στο προηγούµενο φύλλο της η 
εφηµερίδα Agrenda, µετά τη λήξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το εισόδηµα του 2017, 
ξεκίνησε ο ΕΦΚΑ τον επανϋπολογισµό των εισφορών όλων των µη µισθωτών, µεταξύ των οποίων και 
αγροτών, µε βάση το εισόδηµα της προηγούµενης χρονιάς. Υπενθυµίζεται πως από τον Ιανουάριο του 
2018, οι τρέχουσες εισφορές υπολογίζονται επί του 85% του αθροίσµατος του καθαρού δηλωτέου 
εισοδήµατος του 2016 συν τις καταβληθείσες εισφορές του ίδιου έτους µε βάση το εισόδηµα του 2015. 
Και αυτό γιατί στο διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουλίου δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία των φορολογικών 
δηλώσεων. Ωστόσο, µε το νόµο Κατρούγκαλου, οι εισφορές του 2018 έπρεπε να υπολογισθούν µε βάση 
το εισόδηµα του 2018. Αυτό σηµαίνει πως από Σεπτέµβρη ή το αργότερο Οκτώβρη οι τρέχουσες 
µηνιαίες εισφορές των αγροτών θα υπολογισθούν µε το καθαρό δηλωτέο εισόδηµα του 2017.
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Νεύμα Χόγκαν για τσεκ νωρίτερα, 
λόγω μεγάλης ξηρασίας στη Γηραιά    
Αρκεί οι αρμόδιοι της πλατείας Βάθη να στείλουν στην Κομισιόν ως τέλος Αυγούστου τα απαραίτητα στοιχεία 

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

Περισσεύει τους τελευταίους µήνες η 
αγανάκτηση των απλήρωτων δικαιού-
χων αγροτών του προγράµµατος της 
∆άσωσης Γαιών, που περιµένουν υ-
πόλοιπα ακόµα και από το έτος 2015, 
καθώς οι διαδικασίες κινούνται µε ε-
ξαιρετικά αργούς ρυθµούς. Και µπο-
ρεί από τον περασµένο Μάιο να ξε-
κίνησαν ήδη οι πληρωµές, µετά την έ-
γκριση πίστωσης 46 εκατ. ευρώ, ωστό-
σο τα ποσά που µπαίνουν είναι µικρά 
και οι δικαιούχοι λίγοι κάθε φορά. Εν-
δεικτικό είναι ότι από τη µεταφορά των 
χρηµάτων ως σήµερα έχουν πιστωθεί 
λιγότερα από 1,5 εκατ. ευρώ.

Μεγάλο πρόβληµα εντοπίζεται στην 
Ανατολική Μακεδονία Θράκη, στην ο-
ποία αντιστοιχεί το 40% του συνόλου 
της χώρας και αφορά περίπου 2.000 
αγρότες µε 6.000 αιτήσεις-φακέλους 
που παραµένουν σε εκκρεµότητα και 
απλήρωτοι για την τριετία 2015-2018, 
σύµφωνα µε τον αντιπεριφερειάρχη 
Ροδόπης, Νίκο Τσαλικίδη.

Το θέµα έχουν πολλάκις µεταφέρει 
βουλευτές και παραγωγικοί φορείς, 
τονίζοντας την καθυστέρηση που ση-
µειώθηκε λόγω της τροποποίησης της 
µηχανογραφικής εφαρµογής στο πλη-
ροφοριακό σύστηµα του προγράµµα-
τος και της ανάθεσης υλοποίησης του 
νέου αυτού συστήµατος στα κατά τό-
πους ∆ασαρχεία και τις ∆ιευθύνσεις 
∆ασών, όπου και παρατηρείται έλλει-
ψη προσωπικού. Ωστόσο, όπως σχο-
λίασε πρόσφατα ο βουλευτής Λάρι-
σας της Ν∆ Μάξιµος Χαρακόπουλος, 
«η ΚΥΑ 800/16-01-2015 για τη µείωση 
των απαραίτητων δένδρων ανά στρέµ-
µα ήταν έργο της προηγούµενης Κυ-
βέρνησης. Η αρµοδιότητα της παρού-
σας Κυβέρνησης ήταν να την εφαρµό-
σει. ∆υστυχώς 3 χρόνια µετά και παρά 
τις συνεχείς οχλήσεις µέσω του κοινο-
βουλευτικού ελέγχου για τις απαράδε-
κτες καθυστερήσεις της πληρωµής για 
το 2015, που πρέπει να «ξεκολλήσει» 
για να πληρωθούν και τα επόµενα έ-
τη, οι διαδικασίες προχωρούν εξαιρε-

τικά αργά. Όλες οι διαδικασίες (πλη-
ροφοριακό σύστηµα ΟΠΕΚΕΠΕ, εκπαι-
δεύσεις υπαλλήλων δασαρχείων, επι-
τόπιοι έλεγχοι κλπ) δεν ολοκληρώθη-
καν παρά το φθινόπωρο του 2017».

Από την πλευρά του, επί των καθυ-
στερήσεων την ευθύνη έριξε στα δα-
σαρχεία ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Θά-
νος Καπρέλης, σε συνάντησή του µε 
τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
Βασίλη Κόκκαλη, τονίζοντας ότι «η κα-
θυστέρηση στην πληρωµή δεν οφεί-
λεται στο υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, αλλά στην αργοπορηµένη α-
ποστολή των παρτίδων πληρωµής α-
πό τα κατά τόπους δασαρχεία».

Αναφορικά µε τις πιστώσεις, από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ καθησυχάζουν τους παρα-
γωγούς ότι κάθε παρτίδα που φτάνει 
στα κεντρικά του Οργανισµού θα πη-

γαίνει προς πληρωµή, ενώ στόχος εί-
ναι ανά έτος και ανά παρτίδα να «κλεί-
νουν» οι παλιές εκκρεµότητες των ∆α-
σώσεων. Επ’ αυτού ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, 
απαντώντας σε ερώτηση του βουλευ-
τή Αναστάσιου ∆ηµοσχάκη σηµειώ-
νει ότι «µετά την οριστικοποίηση των 
παρτίδων του 2015 θα αρχίσει η παρ-
τιδοποίηση πληρωµής έτους 2016 του 
παλιού προγράµµατος ∆άσωσης. Επί-
σης η δυνατότητα δηµιουργίας παρτί-
δων πληρωµής για το 2017 θα δοθεί 
µέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2018».

Λόγοι που αφήνουν εκτός πληρωµής 
Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει 

ενηµέρωση του Μητρώου ή έχει γί-
νει ενηµέρωση του Μητρώου αλλά 
δεν υπάρχει γεωργικό εισόδηµα, οι 

δικαιούχοι των ∆ασώσεων, δεν πλη-
ρώνονται. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία, εκτός µένουν και οι παρα-
γωγοί µε διπλές εγγραφές. ∆ηλα-
δή,  αν κάποιος παραγωγός είναι στο 
πρόγραµµα της ∆άσωσης αλλά και 
στα φωτοβολταϊκά, επειδή το σύστη-
µα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν µπορεί να ανα-
γνωρίσει ποια εγγραφή έγινε πρώ-
τη και ποια είναι η σωστή, πετάγεται 
εκτός και δεν πληρώνεται. 

Πιθανή λύση, σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ να πά-
ρει από τα πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ τα αρ-
χεία µε τους αρχικούς δικαιούχους 
του προγράµµατος,  να τσεκαριστούν 
και να σβηστούν οι διπλές ή και τρι-
πλές εγγραφές, ώστε να πληρωθούν 
τελικά οι παραγωγοί. 

Παράταση στην ανάρτηση των 
δασικών χαρτών και στην 
υποβολή αντιρρήσεων από 
πολίτες προβλέπει υπουργική 
τροπολογία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος που πέρασε 
την Τετάρτη 1η Αυγούστου 
από τη Βουλή. Συγκεκριµένα, 
παραχωρείται παράταση έως 
τις 10 Σεπτεµβρίου στην 
ανάρτηση δασικών χαρτών 
στις περιοχές: Πέλλα, Καβάλα, 
Θεσπρωτία, Ξάνθη, Αρκαδία, 
Κυκλάδες, Φλώρινα, Λέσβος, 
Κιλκίς, Θάσος, Χανιά, Σέρρες, 
Ζάκυνθος, Ηµαθία, Χίος και 
τµήµα της Ανατολικής Αττικής, 
που περιλαµβάνει τις περιοχές 
Συκάµινου, Νέων Παλατιών, 
Καλάµου, Ωρωπού, Σκάλας 
Ωρωπού, Μαρκόπουλο. Η 
παράταση αυτή δεν αφορά 
τους δασικούς χάρτες των 
∆ιευθύνσεων ∆ασών Καβάλας 
(∆ήµος Νέστου), ∆υτικής 
Αττικής (Νέα Πέραµος, Οινόη, 
Βίλια, Ερυθρές, Κορυδαλλός, 
Ελευσίνα, Μαγούλα) και 
Τρικάλων, που αναρτήθηκαν 
στις 22 Ιουνίου 2018 (υποβολή 
αντιρρήσεων ως 18/10/2018). 
Επίσης, δεν ισχύει για τους 
χάρτες των περιοχών της 
Αγίας Παρασκευής, των 
Βριλησσίων, της Ανθούσας, 
του Ν. Ηρακλείου, του Γέρακα 
και της Παλλήνης, που 
αναρτήθηκαν στις 27 Ιουλίου 
(αντιρρήσεις ως 22/11/2018). 
Με την ίδια τροπολογία δίνεται 
µία ακόµα παράταση έως 27 
Αυγούστου στους δήµους που 
υποχρεούνται να οριοθετήσουν 
οικισµούς και οικιστικές 
πυκνώσεις στα υπόβαθρα 
που χρησιµοποιούνται για 
τους δασικούς χάρτες. 

∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Παράταση 
έως 10/9 για 
αντιρρήσεις 

Πιο αργά δεν πάει 
στις παλιές Δασώσεις
Στην αργοπορημένη αποστολή παρτίδων πληρωμής από τα κατά 
τόπους δασαρχεία ρίχνουν την ευθύνη ΟΠΕΚΕΠΕ και υπουργείο 

Το ποσό των 46 εκατ. ευρώ 
που δεσµεύτηκε φαίνεται 

πως αρκεί για να εξοφληθούν 
µέσα στο έτος οι χρονιές 

2015, 2016 και πιθανότατα το 
2017, το οποίο σε διαφορετική 

περίπτωση θα µεταφερθεί 
για το 2019.
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Προσγειώνει τους αµπελουργούς µε 
δηλώσεις της για την κατάργηση του 
ΕΦΚ στο κρασί η υφυπουργός Οικονο-
µικών Κατερίνα Παπάνατσιου, η οποία 
παρά τις υποσχέσεις του Βαγγέλη Απο-
στόλου για απόσυρση του φόρου τον 
Σεπτέµβριο, δηλώνει ότι κάτι τέτοιο θα 
πραγµατοποιηθεί µόνο όταν «κριθεί α-
ναγκαίο και δηµοσιονοµικά εφικτό». 

Ειδικότερα η υφυπουργός, απατώντας σε 
ερώτηση των βουλευτών του Κιν.Αλ Βασί-
λη Κεγκέρογλου και Μιχάλη Τζελέπη και 
του Ποταµιού Σπύρου ∆ανέλλη, ανέφερε 
ότι «οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργεί-
ου Οικονοµικών παρακολουθούν στενά 
την αποτελεσµατικότητα όλων των µέτρων 
που λαµβάνονται αλλά και της ασκούµε-
νης φορολογικής πολιτικής γενικότερα, 
και προχωρούν σε µια συνεχή αξιολόγη-
ση των επιπτώσεων όλων των ρυθµίσεων 
που έχουν λάβει χώρα, µεταξύ των οποί-
ων και της επιβολής φόρου στο κρασί». 
Η ίδια πρόσθεσε επίσης ότι «Εφόσον κρι-
θεί αναγκαίο και δηµοσιονοµικά εφικτό, 
προβαίνει στις απαιτούµενες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις µε γνώµονα την κοινωνικά δί-
καιη και βιώσιµη ανάπτυξη, λαµβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση της οικονοµίας…». 

Υπενθυµίζεται ότι η κυβέρνηση υπο-
χρεώθηκε, πριν από περίπου δύο χρό-
νια, να επιβάλει τον Ειδικό Φόρο Κατα-
νάλωσης στο κρασί, σαν αντιστάθµιση 
της µη επιβολής φόρου στην ιδιωτική 
εκπαίδευση. Στόχος της ήταν έσοδα της 
τάξεως των 60 εκατ. ευρώ έσοδα αλλά 
την πρώτη χρονιά – σύµφωνα και µε τα 
στοιχεία που παρέθεσε η κα. Παπανάτσι-
ου – κατάφερε να εισπράξει 23,6 εκατ. 
ευρώ ενώ την δεύτερη 27,4 εκατ. ευρώ. 
Όπως αποδεικνύεται όµως ακόµα και αν 
ο στόχος δεν επετεύχθη τα 23 εκατ. ευ-
ρώ µε 28 εκατ. ευρώ δεν είναι ένα αµε-
λητέο ποσό, στο οποίο τόσο η κυβέρνη-
ση όσο και οι πιστωτές θα έλεγαν «όχι».

Αναλυτικότερα, η υφυπουργός Οικο-

νοµικών στην απάντησή της σχετικά µε 
το θέµα σηµειώνει επίσης ότι: «Όσον α-
φορά τα αποτελέσµατα της επιβολής του 
µέτρου του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
στο κρασί, σύµφωνα µε στοιχεία της Α-
νεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, η 
βεβαίωση µόνο από τον ΕΦΚ (και όχι α-
πό τις λοιπές φορολογίες) ανέρχεται σε 
24.472.799 ευρώ για το έτος 2016 µε α-
ντίστοιχη είσπραξη 23.686.737 ευρώ, ε-
νώ για το έτος 2017 το ποσό βεβαίωσης 
ανέρχεται σε 28.051.316 ευρώ µε αντί-
στοιχη είσπραξη 27.407.214 ευρώ.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Οικονοµικών ήταν από τη στιγµή της έ-
ναρξης επιβολής του µέτρου σε στενή 
συνεργασία µε την τότε Γενική Γραµµα-
τεία ∆ηµοσίων Εσόδων και νυν Ανεξάρ-
τητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, προκειµέ-
νου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή ε-
φαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και 
να αποφευχθούν φαινόµενα καταστρα-
τήγησης απόδοσης του φόρου».

Με 27 εκατ. ευρώ έσοδα 
δεν φεύγει ο ΕΦΚ οίνου
Φρένο Παπανάτσιου στις υποσχέσεις Αποστόλου 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΦΚ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

23.686.737 27.407.214

20172016

 Σύµφωνα  µε την υφυ-
πουργό Οικονοµικών η 

άρση του φόρου µπορεί 
να επέλθει ανς κριθεί  

δηµοσιονοµικά εφικτό.



Agrenda10 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 4 & Κυριακή 5 Αυγούστου 2018 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μαύρη αγορά 
Στις μεταποιητικές 
μονάδες περνάει 
τώρα το πρόβλημα 
Η φορολογία αγροτών φουντώνει το παρεμπόριο και 
στέλνει τα προϊόντα για επεξεργασία στο εξωτερικό

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αρρυθµίες στη λειτουργία της αγοράς 
και δυσκολίες στην κάλυψη των ανα-
γκών της εγχώριας µεταποιητικής βι-
οµηχανίας µε αγροτικά προϊόντα, δη-
µιουργεί ο ιδιότυπος τρόπος εφαρµο-
γής του καθεστώς άµεσης φορολογί-
ας των αγροτών, κυρίως µετά τις αλλα-
γές που επέφερε ο φορολογικός νόµος 
4387/2016 και οι ρυθµίσεις που ακο-
λούθησαν σ’ αυτό το πνεύµα.  

Με δύο λόγια θα µπορούσε να πει 
κανείς ότι η «µαύρη αγορά» έχει α-

ναδειχθεί στον µεγάλο νικητή του 
ισχύοντος καθεστώτος φορολογί-
ας, καθώς οι αγρότες που βλέπουν 
ο πέλεκυς της εφορίας να επικρέµε-
ται βαρύς πάνω από τα κεφάλια τους 
σπεύδουν να επωφεληθούν των προ-
σφορών που ακούγονται για διάθε-
ση προϊόντος χωρίς παραστατικά ή 
µε υποτυπώδη καταγραφή της πώλη-
σης. Οι προσφορές αυτές έρχονται 
συνήθως από επιχειρήσεις των βο-
ρείων συνόρων όταν πρόκειται για 
προϊόντα προς µεταποίηση, όπως 
είναι τα βιοµηχανικά ροδάκινα, ε-
νώ φτάνουν και από πιο µακριά, ό-
ταν πρόκειται για νωπά προϊόντα τα 
οποία προορίζονται και για πιο µα-
κρινές αγορές, όπως της Ρωσίας, ό-
που σηµειωτέον ισχύει το εµπάργκο 

και τα προϊόντα ακολουθούν -τυπικά 
τουλάχιστον- περίεργες διαδροµές. 

Η συζήτηση για το «µαύρο εµπόριο» 
ιδίως στα αγροτικά προϊόντα, γίνεται πα-
ρασκηνιακά καιρό τώρα, ωστόσο, αφορ-
µή για δηµόσιο διάλογο επ’ αυτού έδω-
σε η τελευταία παρέµβαση της Ένωσης 
Κονσερβοποιών Ελλάδος, στην οποία 
εκφράζονται για πρώτη φορά ανοιχτά 
οι ανησυχίες της εγχώριας µεταποιητι-
κής βιοµηχανίας στο ενδεχόµενο να «ξε-
µείνει» από προϊόν, λόγω της παράνο-
µης, όπως λέγεται, διακίνησης φρούτων 
και ιδίως συµπύρηνου ροδάκινου από 
τυχαίους και εξωθεσµικούς διακινητές. 

Η ανακοίνωση της ΕΚΕ 
έχει ως εξής:

Εδώ και χρόνια, είναι γνω-
στά τα προβλήµατα που πα-
ρατηρούνται την περίοδο συ-
γκοµιδής του συµπύρηνου 
ροδάκινου αλλά και γενικότε-
ρα του συνόλου των ροδάκι-
νων και των άλλων φρούτων. 
Πολλά προϊόντα  συγκεντρώ-
νονται από τυχαίους και εξω-
θεσµικούς διακινητές, σε χώ-
ρους ακατάλληλους και χωρίς 
στοιχειώδεις υποδοµές, χω-
ρίς φορολογικά παραστατι-
κά, χωρίς ασφαλισµένο και 

εξειδικευµένο προσωπικό, χωρίς τήρη-
ση όρων υγιεινής και ασφάλειας, χωρίς 
διασφάλιση ποιοτικών προδιαγραφών. 
Επιπλέον, πολλές φορές παρατηρείται το 
φαινόµενο αγοραστές του εξωτερικού να 
παραλαµβάνουν ροδάκινα απευθείας α-
πό τους αγρούς, πληρώνοντας µετρητοίς 
χωρίς κανένα παραστατικό, διογκώνο-
ντας έτσι τη φοροδιαφυγή. Το φαινόµε-
νο αυτό είναι έντονο και φέτος.  

Η φορολογική επιβάρυνση των αγρο-
τών είναι σαφώς υψηλότερη τα τελευταία 
χρόνια δίνοντας κίνητρο στους ασυνείδη-
τους πολίτες να επιδιώκουν τη διακίνη-
ση των προϊόντων χωρίς παραστατικά.

Καλούµε την Πολιτεία και τα αρµόδια 
όργανά της να επέµβουν αποτελεσµατι-
κά ώστε να δοθεί επιτέλους τέλος σ’ αυτή 
την απαράδεκτη κατάσταση.

21-22, 35-36

Πάνε καλύτερα 
στο εξωτερικό 
τα μήλα Gala 
της Αγιάς 
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Πρωιµότερη κατά ένα περίπου 10ηµε-
ρο είναι φέτος η συγκοµιδή των µή-
λων ποικιλίας Gala της Αγιάς στη Λά-
ρισα, που κάθε χρόνο «ανοίγουν» την 
ελληνική παραγωγή του προϊόντος. 
Αν και οι τιµές φέτος ξεκίνησαν από 
χαµηλότερη βάση σε σχέση µε πέρυ-
σι και συγκεκριµένα στα 40 λεπτά το 
κιλό, λόγω αύξησης της παραγωγής, 
όπως λένε οι αγρότες, εκτιµάται ότι θα 
πιάσουν άνετα το 45αρι από τις 10 Αυ-
γούστου, περίοδο δηλαδή που ξεκινή-

σουν ο εξαγωγές προς χώρες όπως Σα-
ουδική Αραβία, Ιορδανία και Αίγυπτο.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε όσα αναφέ-
ρει στην Agrenda ο παραγωγός και 
πρόεδρος του ΑΣ Αγιάς – Κίσσαβος Α-
ντώνης Τσιάρας, µετά    τον 15Αυγου-
στο ξεκινούν και οι κόκκινες ποικιλί-
ες (Double Red Red Chief, Wellspur). 
Στην περιοχή, όπως µας πληροφο-
ρούν σε µια µέτρια χρονιά παράγονται 
100.000 τόνοι µήλα, ενώ ο αριθµός δέ-
ντρων πλησιάζει το ένα εκατοµµύριο.

Τιµή στην εξαγωγή, τα Gala Αγιάς
 Πρωιµότερα κατά 10 µέρες τα µήλα, που κάνουν πρεµιέρα συγκοµιδής 

 Γύρω στα 40 λεπτά πληρώνει το εγχώριο εµπόριο, παραπάνω οι εξαγωγείς 
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Κ
αθισµένη είναι αυτό το διάστηµα 
η ελληνική αγορά σκληρού σίτου, 
µε εξαίρεση κάποιες φορτώσεις χα-
µηλών ποιοτήτων, ενώ πιθανότερο 

κρίνουν οι αναλυτές το σενάριο της αργής α-
νόδου, ιδιαίτερα αν φτάσουµε τον Νοέµβριο 
και αποτυπωθεί στις νέες σπορές η απογοή-
τευση των παραγωγών. Επίσης αναµένεται, 
έστω και µερικώς, να επηρεαστεί η τιµή του 
σκληρού από το ράλι των µαλακών, το οποίο 
είναι διαρκείας και έχει καταγράψει άνοδο 
σχεδόν 15% από τα µέσα Ιουλίου. 

Χρηµατιστηριακά το βαµβάκι δοκιµά-
ζει τα υψηλά αλλά δείχνει να χωλαίνει στο 
πάνω όριο του εύρους προς τα 90 σεντς α-
νά λίµπρα. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στα 
προβλήµατα του Τέξας και στη γενικότερη ά-
νοδο των εµπορευµάτων. Εφόσον δεν κατα-
φέρει ξανά να σπάσει τα 90 σεντς, δεν απο-
κλείεται να δούµε κι ένα διορθωτικό κανά-
λι. Στην αγορά µας, ανακυκλώνεται η δου-
λειά της Αιγύπτου ελλείψει άλλων ειδήσε-
ων, οι Τούρκοι κλώστες είναι απόντες και α-
γοραστές είναι κυρίως οι εµπορικοί οίκοι τό-
σο για τη φετινή σοδειά όσο και για τη νέα.

Μειωµένη κατά περίπου 6 εκατ. τόνους, 
φτάνοντας στους 47,7 εκατ. τόνους από 53,7 
εκατ. τόνους που ήταν την προηγούµενη περί-
οδο προβλέπεται η παγκόσµια παραγωγή πορ-
τοκαλιών για την παραγωγική περίοδο 2017-
2018, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του 
Αµερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (USDA). 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παραγωγή αναµέ-
νεται να µειωθεί κατά 5%, φτάνοντας τους 6,4 
εκατ. τόνους (από τους 6,8 που ήταν την περίο-
δο 2016-2017), λόγω µείωσης των καλλιεργού-
µενων εκτάσεων και των συνθηκών ξηρασίας.

Αν και αργή έχει 
άνοδο το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

17/07 20/07 23/07 30/07 01/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

377,58377,27

358,95 365,23 365,33

Granny Smith
Η πράσινη, αγαπηµένη της 

ρωσικής αγοράς, ποικιλία Granny 
Smith και τα φιρίκια βγαίνουν 

από τον Σεπτέµβριο 

Συντήρηση 
Πρόκειται για µήλα µε 6µηνη 

δυνατότητα συντήρησης, 
ωστόσο οι αρχικές ποσότη-
τες καταλήγουν στα νησιά

Χρώμα
Τα Gala είναι χρώµατος κίτρινου 

µε κόκκινο και κατατάσσονται 
υψηλά στις προτιµήσεις του κατα-

ναλωτή λόγω της γεύσης τους

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

28/6 5/7 12/7 19/7 26/7 02/8

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ  (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ  (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

206

222

162,9

2,77

346

862

14,25

80,4

106,8

117,71

203

222

166,5

2,76

343,3

848,4

15,09

84,09

106,7

116,34

207

230

164,1

2,85

338,5

829,6

14,71

79,95

103,87

114,31

207

230

164,1

2,85

320,7

838,0

15,16

67,5

109,1

112,48

207

230

164

2,88

325,9

877,2

14,13

53,85

111,225

111,41

207

230

164

2,73

314,1

879,2

15,61

60,12

109,12

104,37

ΒΑΜΒΑΚΙ
(σεντς/λίµπρα)

85,75 84,54 84,54

88,08 88,3487,97

187 186 186

185 185

188

Αγιά
Ποικιλία Gala

 (ευρώ το κιλό)

 2018 40

 2017 45
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 2018 40

 2017 45

Tιμή παραγωγού  
στα μήλα Αγιάς
2018 40 λεπτά/κιλό

2017 45 λεπτά/κιλό

ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Όλα τα φόντα για
να πιάσει τα 60 λεπτά 
το σύσπορο βαμβάκι

 Στρώνει έδαφος στο 
καλαμπόκι το ενσίρωμα 

Τα βρήκε σκούρα η 
ελληνική σουλτανίνα 
Σαν να µην έφτανε ο κακός καιρός των 
τελευταίων ηµερών που προκάλεσε 
προβλήµατα στην παραγωγή, η 
συγκοµιδή της ελληνικής σουλτανίνας 
συνέπεσε φέτος µε τις εξαγωγές 
Superior των Ισπανών, που παράγουν 
µαζικότερα και πωλούν φθηνά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τα ‘δαν σκούρα 
οι βιοµήχανοι 
Ο σχολιασµός για τη γενικότερη στάση της 
εγχώριας βιοµηχανίας κοµπόστας δεν είναι 
της στιγµής, υπάρχει άλλωστε σχετικό θέµα 
στις σελίδες που ακολουθούν. Ωστόσο, αυτό 
που ενδιαφέρει είναι η αγωνία που 
εκφράζει για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά η 
ηγεσία της ΕΚΕ, συνδέοντας ουσιαστικά το 
όλο ζήτηµα µε τη δυνατότητα από δω και 
µπρος των επιχειρήσεων του κλάδου να 
καλύπτουν τις ανάγκες τους σε πρώτη ύλη. 
Ανάλογη ανησυχία εκφράζουν µε δηλώσεις 
τους στην Agrenda και οι λιγοστές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα των αρωµάτων και καλλυντικών. 
Ορισµένες εξ αυτών παρ’ ότι έχουν 
ασχοληθεί επί µακρόν µε την ανάπτυξη των 
αρωµατικών φυτών και ενδεχοµένως να 
έχουν συνάψει και συµβόλαια µε τους 
παραγωγούς, παρ’ όλα αυτά δυσκολεύονται   
να διασφαλίσουν το παραγόµενο από τους 
καλλιεργητές προϊόν. Ειδικά οι µεταπράτες 
- αντιπρόσωποι βουλγάρικων εταιρειών 
που έχουν ως γνωστό παράδοση στα 
αιθέρια έλαια, κλείνουν, τη µια µετά την 
άλλη τις συµφωνίες µε τους εγχώριους 
καλλιεργητές αρωµατικών αφήνοντας στον 
«άσσο» τους ντόπιους µεταποιητές. Όπως 
µε τα ροδάκινα, έτσι και µε τα αιθέρια 
έλαια, τα χρήµατα δίδονται στο χέρι και 
χωρίς παραστατικά. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Αγοραστές του 
εξωτερικού παίρνουν 
προϊόντα απευθείας 
απ’ το χωράφι, χωρίς 
παραστατικά.

Το 
πρόβλη-
µα είναι 
ιδιαίτερα 
έντονο 
στα νωπά 
φρούτα.
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∆ύο µήνες ακόµα περιθώριο, έως 31 
Οκτωβρίου έχουν οι δηµόσιοι φορείς 
για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
στη ∆ράση 4.3.1. «Υποδοµές Εγγείων 
Βελτιώσεων», που επιδοτεί αρδευτικά 
έργα µε πρώτη προτεραιότητα τη µείω-
ση απωλειών και την εφαρµογή µεθό-
δων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας 
(π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασµό µε 
στάγδην άρδευση) µε αντικατάσταση υ-
παρχόντων πεπαλαιωµένων δικτύων.

Το υποµέτρο στηρίζει την υλοποίηση 
τεχνικών έργων και των αντίστοιχων συ-
νοδευτικών µελετών τους όπως:
  εκσυγχρονισµός των υπαρχόντων δι-

κτύων άρδευσης καθώς και των σχετι-
κών υποστηρικτικών τους υποδοµών,
  ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλε-

κτροµηχανολογικού εξοπλισµού
  χρήση ανακυκλωµένων υδάτων.
Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη δρά-

ση περιλαµβάνει επιπλέον µελέτες και 
αντίστοιχες κατασκευές έργων:
  ταµίευσης νερού κι αρδευτικών δικτύων
  τεχνητού εµπλουτισµού υπόγειων υδά-

των, ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Σοβαρή αρνητική επίπτωση στην 
εξέλιξη της παραγωγής αγροτι-
κών προϊόντων µεγάλης εµβέ-
λειας όπως τα σιτηρά και το α-
γελαδινό γάλα, φαίνεται να έ-
χουν τα έντονα καιρικά φαινό-
µενα στον ευρωπαϊκό νότο και 
κυρίως η παρατεταµένη ξηρα-
σία στις χώρες της βόρειας Ευ-
ρώπης. Ήδη οι αναλυτές κά-
νουν λόγο για µεγάλη µείωση 
της παραγωγής σιτηρών σε χώ-
ρες που αυτό τον καιρό βρίσκο-
νται στο στάδιο του αλωνισµού, 
όπως η Γαλλία, η Γερµανία και 
Μεγάλη Βρετανία, µε τους Γερ-
µανούς αγρότες να θέτουν ή-
δη επιτακτικά ζήτηµα για απο-
ζηµιώσεις της τάξεως του ενός 
δισεκατοµµυρίου ευρώ. 

Την ίδια στιγµή, η παρατετα-
µένη ξηρασία στο Βορρά επη-
ρεάζει δυσµενώς και την πα-
ραγωγή γάλακτος µε τους συ-
ντελεστές της αγοράς να προ-
βλέπουν σταδιακή περαιτέρω 
αύξηση των τιµών στο αγελα-
δινό κατά το δεύτερο εξάµηνο 
του τρέχοντος έτους (2018).

Σηµειωτέον ότι οι διεθνείς 
τιµές στα µαλακά σιτάρια ήδη 
ακολουθούν ένα επίµονο ρά-
λι διαρκείας, καταγράφοντας 

µια άνοδο σχεδόν 15% από τα 
µέσα Ιουλίου. Οι λόγοι συν-
δέονται προφανώς µε τα προ-
βλήµατα στις ευρωπαϊκές σο-
δειές και στη Μαύρη Θάλασσα. 

Οι αναλυτές θεωρούν κάτι πα-
ραπάνω από βέβαιο ότι η άνο-
δος αυτή θα περάσει σταδιακά 
και στα σκληρά σιτάρια, όπου, 
η αγορά, τουλάχιστον για τη 
χώρα µας, παραµένει σχεδόν 
αµετακίνητη. Επικρατεί ωστό-
σο η αίσθηση ότι τα χαµηλά τα 
έχουµε δει και κρίνοντας από 
τη διεθνή κατάσταση το πιθα-
νότερο σενάριο είναι αυτό της 
αργής ανόδου, ειδικά αν φθά-
σουµε στον Νοέµβριο και απο-
τυπωθεί στις νέες σπορές η α-
πογοήτευση των παραγωγών. 

Κρίνεται επικρατέστερο πά-
ντως το σενάριο της αργής α-
νόδου, γιατί τα αποθέµατα πα-
γκοσµίως είναι ακόµα πολλά. 
Σε κάθε περίπτωση, η καταγε-
γραµµένη ήδη άνοδος στην τι-
µή των µαλακών σιταριών, ο-
δηγεί νοµοτελειακά το σκλη-
ρό σε υψηλότερα επίπεδα, κα-
θώς ποτέ η µεταξύ τους διαφο-
ρά δεν ήταν τόσο µικρή 

(αναλυτικά ρεπορτάζ 
σελ. 12-13, 22, 35).     

Ως Οκτώβριο 
αιτήσεις φορέων 
του δημοσίου 
για αρδευτικά 

Άνοδο στο ελληνικό σιτάρι 
φέρνει η ανομβρία διεθνώς 

Το πρόγραµµα προϋπολογισµού 
180 εκατ. ευρώ, σηµατοδοτεί 

την έναρξη των ενισχύσεων για 
αρδευτικά έργα, προϋπολογισµού 

άνω των 2,2 εκατ. ευρώ., 

Μέσω του σχεδίου 
Γιούνκερ έχουν 
ήδη κινητοποιηθεί 
επενδύσεις 335 
δισ. ευρώ.

Μέσω ΕΤΕπ και Εθνικής Τράπεζας 200 εκατ. ευρώ 
για µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

∆ύο χρηµατοδοτικές συµβάσεις για τη στήριξη των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ισπανία, αξίας 700 εκατ. ευρώ, υπέγραψε 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι συµφωνίες στηρίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) του Σχεδίου Γιούνκερ. 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κοµισιόν, στην Ελλάδα, η ΕΤΕπ και η Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) θα διαθέσουν 200 εκατ. ευρώ µέσω ιδιωτικής 
τοποθέτησης καλυµµένων οµολόγων. Στην Ισπανία, η ΕΤΕπ θα συµµετέχει 
σε χαρτοφυλάκιο εταιρικών δανείων ύψους 250 εκατ. ευρώ µε την Banco 
Santander για τη χορήγηση χρηµατοδότησης ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ο 
αντιπρόεδρος της Κοµισιόν αρµόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, 
τις επενδύσεις, δήλωσε: «Χάρη στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού 
Σχεδίου, η Ε.Ε. έχει ήδη βοηθήσει περίπου 700.000 ΜµΕ σε ολόκληρη την 
Ευρώπη να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση που χρειάζονται». 
Οι εν λόγω συµφωνίες δανειοδότησης έπονται της επιβεβαίωσης ότι το ΕΤΣΕ 
έχει κινητοποιήσει 335 δισ. ευρώ για πρόσθετες επενδύσεις στην Ε.Ε. από 
τον Ιούλιο του 2015, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 315 δισ.

Άνοδος 15% 
στα µαλακά 

Η καταγεγραµµένη ήδη 
άνοδος στην τιµή των 

µαλακών σιταριών, 
σχεδόν 15% από τα 

µέσα Ιουλίου, οδηγεί 
νοµοτελειακά 
το σκληρό σε 

υψηλότερα επίπεδα



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Για τη χειρότερη περίοδο ξηρασίας στο 
πρόσφατο ιστορικό κάνουν λόγο αρ-
κετοί αγρότες στην  κεντρική και βό-
ρεια Ευρώπη, η οποία σύµφωνα µε δη-
µοσιεύµατα του ξένου Τύπου, θα µπο-
ρούσε να προκαλέσει επισιτιστική α-
νασφάλεια και οικονοµικά προβλήµα-
τα στους Ευρωπαίους πολίτες. Για τον 
∆ρ. Πφίστερ, µετεωρολόγο του Πανε-
πιστηµίου της Βέρνης, ο καιρός εξελίσ-
σεται σήµερα σε ανάλογη µε το 1540 
κατεύθυνση. Πρόκειται για την µεγα-
λύτερη ξηρασία που έπληξε ποτέ την 
Ευρώπη, όταν το έδαφος «έσκασε» ε-
ξαιτίας µιας ανοµβρίας 11 µηνών, συ-
νοδευόµενη από υψηλές θερµοκρασί-
ες. Μάλιστα ο ∆ρ. Πφίστερ είναι βέβαι-
ος ότι µια τέτοια µεγάλη ξηρασία θα ε-
παναληφθεί σύντοµα, σε ένα συνολι-
κά όλο και πιο θερµό κλίµα.

Ήδη από το Μάιο η Ευρώπη αντι-
µετωπίζει ένα παρατεταµένο φαινό-
µενο ξηρασίας µε πάνω του µέσου ό-
ρου θερµοκρασίες και αρκετά κύµα-
τα καύσωνα. Ενδεικτικά ας αναφερ-
θεί πως η κυβέρνηση της Λιθουανί-
ας έχει κηρύξει τη χώρα σε καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης λόγω της ξηρασί-
ας, ενώ η Λιθουανία έχει αναγνωρί-
σει την κατάσταση  ως µια φυσική κα-
ταστροφή σε εθνική κλίµακα. Επιπλέ-
ον η Νορβηγία, η Ιρλανδία και η ∆α-

νία εφαρµόζουν ήδη περιορισµούς 
στην χρήση νερού, ενώ οι τιµές για 
το ηλεκτρικό ρεύµα στο Βέλγιο και τη 
Νορβηγία αναµένεται να αυξηθούν 
σηµαντικά, εξαιτίας της εξάρτησης 
τους στην υδροηλεκτρική ενέργεια.

Τα φαινόµενα θα συνεχιστούν
Το Παρατηρητήριο Ξηρασίας της ΕΕ 

υποστηρίζει ότι οι υψηλές θερµοκρα-
σίες σε συνδυασµό µε τα χαµηλά επί-
πεδα υετού θα συνεχιστούν, και κατά 
συνέπεια εντοπίζει υψηλά ποσοστά 
κινδύνου για την εµφάνιση ξηρασί-
ας που θα επηρεάσει σηµαντικά τον 
αγροτικό τοµέα. Άλλωστε ήδη αγρό-
τες στην Γερµανία και την Σουηδία α-

ντικρίζουν «κορακιασµένες» καλλιέρ-
γειες, ενώ µάλιστα µερικές περιοχές 
στην Ανατολική Γερµανία, έχουν να 
δουν σταγόνα βροχής από τον Απρίλιο. 

Παρά τις δυσµενείς συνθήκες, ο-
ρισµένες περιοχές παρουσιάζουν µι-
κρές απώλειες, όπως είναι η Ολλαν-
δία και το Βέλγιο, κυρίως χάρη στις υ-
ποδοµές άρδευσης. Αρκετοί είναι ό-
µως από την άλλη οι Ευρωπαίοι αγρό-
τες οι οποίοι αντιµετωπίζουν σοβαρά 
οικονοµικά προβλήµατα, ενώ ακόµα 
και η πιθανότητα της πτώχευσης αιω-
ρείται πάνω από τα κεφάλια τους. Συ-
γκεκριµένα, ο Λέναρτ Νίλσον, κτηνο-
τρόφος από την Σουηδία και συµπρό-
εδρος στην Σουηδική Ένωση Αγρο-
τών, ανέφερε στον Gurdian ότι ήδη οι 
επιχείρησή του έχει εµφανίσει ζηµιές 
περί τα 49.000 ευρώ. «Στις περισσότε-
ρες περιοχές στην νοτιοδυτική Σουη-
δία δεν έχει βρέξει από τις πρώτες η-
µέρες του Μαΐου. Είναι πολύ σοβαρή 
η κατάσταση, αφού οι περισσότεροι α-
γρότες δουλεύουν ήδη µε ζηµιά, κερ-
δίζοντας λιγότερα χρήµατα από αυτά 
που ξοδεύουν για να συντηρήσουν 
τις καλλιέργειές τους και να βοηθή-
σουν τις οικογένειές τους. Η Ένωσή 
µας θεωρεί πως αν δεν βρέξει σύντο-
µα, αρκετά από τα µέλη της θα έρθουν 
αντιµέτωπα µε την πτώχευση, χάνο-
ντας µέχρι και 780 εκατ. ευρώ», είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Νίλσον. 

Ζημιές και πτώχευση  
έφερε ο καύσωνας
στους Ευρωπαίους 
παραγωγούς 

Ζητούν στήριξη Γερμανοί
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Μέχρι και 780 εκατ. ευρώ 
μέσα θα μπουν οι Σουηδοί, 
αν δεν βρέξει άμεσα

Ο ∆ρ. Πφίστερ είναι βέβαιος ότι το 
φαινόµενο αυτό θα επαναληφθεί.

Κατ’ εξαίρεση 
νωρίτερα οι 
πληρωµές
Η Κοµισιόν σε µία 
προσπάθεια να βοηθήσει 
τους ευρωπαίους 
αγρότες, που πλήττει 
η ξηρασία αποφάσισε 
πως θα µπορούν να 
λαµβάνουν εκ των 
προτέρων τις άµεσες 
ενισχύσεις και µε 
µεγαλύτερες 
προκαταβολές και 
τα κονδύλια για την 
αγροτική ανάπτυξη, 
ενώ θα τους παρέχεται 
µεγαλύτερη ευελιξία στη 
χρήση γαιών που 
κανονικά δεν θα 
χρησιµοποιηθούν για 
παραγωγή, προκειµένου 
να ταΐσουν τα ζώα τους. 
Παράλληλα, δίνεται η 
δυνατότητα για κρατικές 
ενισχύσεις και ήσσσονος 
σηµασίας,ενεργοποίησης 
εργαλεων της ΚΑΠ και 
για παρεκκλίσεις από 
το «πρασίνισµα».

Εξαιτίας της παρατεταµένης ξηρασί-
ας, η παραγωγή πατάτας στην Γερ-
µανία και την Ευρώπη φέτος θα εί-
ναι σηµαντικά µειωµένη σε σχέση 
µε πέρυσι, µε προβλήµατα και στην 
ποιότητα, σύµφωνα µε υπολογι-
σµούς της Γερµανικής Ένωσης Ε-
πεξεργασίας Φρούτων, Λαχανικών 
και Πατάτας, η οποία  κυκλοφόρη-
σε στοιχεία για την επερχόµενη σο-
δειά πατάτας, σχολιάζοντας πως θα 
επέλθει µια µείωση της τάξης του 
25% στα έσοδα από την συγκεκρι-
µένη καλλιέργεια. «Λόγω των αυ-
ξηµένων θερµοκρασιών και της πα-
ρατεταµένης ξηρασίας, τα φυτά της 
πατάτας υφίστανται µεγάλο στρες µε 
αποτέλεσµα να σταµατήσει η ανά-
πτυξή τους», αναφέρεται χαρακτη-
ριστικά στην έκθεση της Ένωσης.

Ένα δις ευρώ ζητούν οι Γερµανοί
Η µείωση της φετινής σοδειάς κα-

λαµποκιού σε ολόκληρη τη χώρα υ-
πολογίζεται στο 20%, σύµφωνα µε 
υπολογισµούς της Γερµανικής Α-
γροτικής Ένωσης, η οποία µέσω του 
προέδρου της, Γιοάχιµ Ρούκβιντ, ζη-
τά από το κράτος να διαθέσει 1 δις 
ευρώ, για να βοηθήσει τους αγρό-
τες εκείνους , στους οποίους η φε-
τινή συγκοµιδή  θα είναι  τουλάχι-
στον κατά 30% χαµηλότερη από το 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ

ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ  Ε∆ΑΦΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ



Εξαιτίας των δυσµενών καιρικών συν-
θηκών η παραγωγή γάλακτος της ΕΕ 
φέτος θα είναι χαµηλότερη από την 
αναµενόµενη, γεγονός που θα οδη-
γήσει σε υψηλότερες τιµές κατά το 
δεύτερο εξάµηνο του 2018, σύµφω-
να µε τις τελευταίες εκτιµήσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρώτο 
τρίµηνο του 2018, η συλλογή γάλα-
κτος στην ΕΕ ήταν µεγαλύτερη κα-
τά 2% σε σχέση µε πέρυσι. Παρά την 
αύξηση του αριθµού των αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής, η αύξηση της 
παραγωγής ήταν ελαφρώς µικρότε-
ρη από την αναµενόµενη. Οι κυρι-
ότεροι λόγοι ήταν οι ψυχρές και υ-
γρές καιρικές συνθήκες που καθυ-
στέρησαν την ανάπτυξη του γρασι-
διού στις αρχές της άνοιξης, ακο-
λουθούµενες από έλλειψη βροχο-
πτώσεων σε ορισµένα κράτη-µέλη. 

Παράλληλα, η µείωση της παρα-

γωγής σιταριού στην ΕΕ κατά 2,4% 

σε σχέση µε τον µέσο όρο πενταετί-

ας έχει εκτοξεύσει την τιµή των ζω-

οτροφών σε ανησυχητικά για τους 

κτηνοτρόφους επίπεδα, µε τα µελ-

λοντικά συµβόλαια στα χρηµατιστή-

ρια της Βρετανίας να κλείνουν στα 

202 ευρώ ανά τόνο για πρώτη φο-

ρά µετά το 2013. Επιπλέον, τα πα-

ραπάνω επηρεάζουν  αναπόφευ-

κτα και την αγορά κρεάτων, αφού 

η περιορισµένη πρόσβαση πρόσβα-

ση σε ζωοτροφές µείωσε τους ρυθ-

µούς ανάπτυξης των κοπαδιών αλ-

λά και µια µεταβολή στις καταναλω-

τικές συνήθειες, αφού οι ηλιόλου-

στες ηµέρες είναι συνδεµένες στο 

εξωτερικό µε την κατανάλωση βό-

ειου κρέατος σε υπαίθριες ψηστα-

ριές. Συγκεκριµένα, ο αριθµός βο-

οειδών που µπήκε στις αγορές της 

Βρετανίας την τελευταία εβδοµάδα 

έχει ρίξει την τιµή στο βοδινό κρέ-

ας κατά 80 περίπου ευρώ.

Στα θετικά του καιρού, η ποιότη-

τα του σιταριού σε Βρετανία και Ρω-

σία. Μάλιστα αρκετά δηµοσιεύµατα 

στον βρετανικό Τύπο κάνουν λόγο 

για περιθώρια κάλυψης της χασού-

ρας από την µειωµένη παραγωγή, 

χάρη στην αύξηση των τιµών. Εν-

δεικτικά ας σηµειωθεί πως η τιµή 

για το ρωσικό σιτάρι βρίσκεται στο 

υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 

40 µηνών, µε αρκετούς παράγοντες 

της αγοράς να ανεβάζουν το ταβάνι 

στα 300 δολάρια ανά τόνο.  

Ο καιρός ανεβάζει τις τιμές
στο γάλα και το σιτάρι, αλλά
ρίχνει τις αγορές κρέατος

Η παραγωγή γάλακτος της ΕΕ θα είναι 
χαµηλότερη, ανεβάζοντας τις τιµές.

και Βρετανοί αγρότες και κτηνοτρόφοι

µέσο όρο  των τελευταίων ετών. 
Βέβαια σε ορισµένες περιοχές, η 
σοδειά αναµένεται να φτάσει και 
το 70%, φέρνοντας σε δύσκολη 
θέση τους κτηνοτρόφους, η ο-
ποίοι δεν µπορούν να βρουν τρο-
φές για τα κοπάδια τους εύκολα.

Απορρίπτει το αίτηµα το SPD
Η γενική κατάσταση είναι α-

νησυχητική, σύµφωνα µε την 
υπουργό Γεωργίας της Χώρας, 
Γιούλια Κλοένκερ. Άλλωστε το 
ζήτηµα αυτό της ξηρασίας, απα-
σχόλησε την εβδοµάδα που πέ-
ρασε, τόσο το υπουργικό συµβού-
λιο της Γερµανίας, όσο και εκπρο-
σώπους της οµοσπονδιακής κυ-
βέρνησης και των 16 κρατιδίων 
προκειµένου να εξετάσουν τις ε-
πιπτώσεις της ζέστης. 

Πάντως, το ιστορικό σοσιαλδη-
µοκρατικό κόµµα, SPD, απορρίπτει 
ήδη από πλευράς του το αίτηµα ε-
νίσχυσης των αγροτών, στην λο-
γική ότι οι σύγχρονοι αγρότες εί-
ναι επιχειρηµατίες που αντιµετω-
πίζουν ρίσκα όπως κάθε άλλη ιδι-
ωτική επιχείρηση. Έτσι µια τέτοιου 
είδους βοήθεια θα δηµιουργούσε 
παρεµβάσεις χωρίς προηγούµενο. 

Σε παρόµοια κατάσταση βρίσκο-
νται και οι Βρετανοί αγρότες, και 

ειδικά οι κτηνοτρόφοι, οι οποί-
οι απευθύνονται και αυτοί στην 
κυβέρνησή τους για στήριξη στα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 
«∆εν υπάρχει σχεδόν καθόλου 
γρασίδι, αφού δεν έχουµε κατα-
φέρει να συλλέξουµε αρκετό γρα-
σίδι για την δεύτερη φουρνιά εν-
σιρώµατος, µε αποτέλεσµα να τα-
ΐζουµε τα κοπάδια µας από τώρα 
µε το χειµερινό απόθεµα. Σύντο-
µα θα ξεµείνουµε και από αυτό», 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τζέ-
ηµς Λαντγκέητ, αιγοπροβατοτρό-
φος από το Όξφορντσάιρ. 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆IA

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

�25%

780

Μείωση εσόδων
από την παραγωγή

πατάτας

Ζηµιές για 
Σουηδούς αγρότες 

�20%
Μείωση 
παραγωγής 
καλαµποκιού

ΒΡΕΤΑΝΙΑΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ
202

 Eκτοξεύτηκε
το σιτάρι για 

ζωοτροφές

Ζωοτροφές
Στη Βρετανία το γρα-
σίδι για την παραγωγή 
ενσιρώµατος είναι υπό 
εξαφάνιση, µε αποτέ-
λεσµα οι κτηνοτρόφοι 
να χρησιµοποιούν από 

τώρα τα χειµερινά 
αποθέµατα



Πολλές κηλίδες 
στα αγγούρια
Με τα πρώτα συμπτώματα 
ψεκασμός κατά του ωίδιου

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μικρές, λευκές κηλίδες στην 
άνω και κάτω επιφάνεια των 
φύλλων, στους µίσχους και 
τους βλαστούς, µε χαρακτη-
ριστικές αλευρώδεις εξαν-
θήσεις διαπιστώνουν αυτό 
το διάστηµα οι καλλιεργητές 
µε υπαίθρια αγγούρια στους 
νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας, Τρικάλων και 
Φθιώτιδας.

Όπως αναφέρουν οι γεωπό-
νοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών πρόκειται 
για ασθένεια πού προκαλείται 
από τους µύκητες Leveillula 
tayrica, Erysiphe cichoracea-

ru και Sphaerotheca fuligin-
ea. Σηµειωτέον ότι οι καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν εί-
ναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη 
και την µετάδοσή του.

Όσον αφορά την καταπο-
λέµησή του οι γεωπόνοι συ-
στήνουν τα εξής:

1) Αφαίρεση και καταστρο-
φή από τα φυτά των φύλλων 
µε έντονη  προσβολή από το 
παθογόνο 

2) Ψεκασµό των φυτών µε ε-
πιτρεπόµενα φυτοπροστατευ-
τικά σκευάσµατα, όπως bupir-
inate, pyraclostrobin, azox-
ystribin, copper oxychloride 
κ.α.. Να σηµειωθεί ότι οι ψεκα-
σµοί των φυτών πρέπει να αρ-
χίζουν αµέσως µόλις εµφανι-
σθούν τα πρώτα συµπτώµατα.

Τετράνυχος: Την ίδια ώ-
ρα συνεχίζεται η εµφάνισή 
του τετρανύχου στις καλλιέρ-
γειες µε αγγουριές στη Θεσ-
σαλία, µε τις καιρικές συνθή-
κες να ευνοούν την ανάπτυ-
ξή τους. Οι γεωπόνοι τονί-
ζουν ότι απαιτείται συνεχής 
επιθεώρηση από τους παρα-
γωγούς λόγω του ότι η προ-
σβολή από τους εχθρούς αυ-

τούς εξαπλώνεται µε µεγάλη 
ταχύτητα στο χωράφι.

Για την επιτυχία της χηµι-
κής καταπολέµησης, σύµφω-
να µε τους ειδικούς, σηµασία 
έχει η έγκαιρη διάγνωση της 
προσβολής και ή άµεση κα-
ταπολέµηση µε ένα από τα ε-
γκεκριµένα ακαρεοκτόνα πριν 
τα ακάρεα να αναπτυχθούν 
σε µεγάλους πληθυσµούς.

Οι ψεκασµοί πρέπει να γί-
νουν µόνο µετά τη διαπίστω-
ση της προσβολής (3 άτοµα/
φύλλο) και όχι προληπτικά, 
µε κατάλληλα εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευά-
σµατα (µε δραστικές ουσίες 
όπως Abamectin ,avermectin, 
spiromesifen, sulphur, κ .α.

Ζηµιές στις αχλαδιές κάνει η τρίτη γενιά της καρπόκαψας 
Ξεκίνησε η τρίτη πτήση του εντόµου της καρπόκαψας στις πρώιµες και µεσοπρώιµες 
πεδινές περιοχές της Πελοποννήσου, µε αχλαδιές. Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ναυπλίου, στους οπωρώνες των 
παραπάνω περιοχών, που καθυστερεί η συγκοµιδή οι καλλιεργητές καλούνται να 
προχωρήσουν σε ψεκασµό. Να σηµειωθεί ότι η γενιά αυτή µπορεί να προκαλέσει 
σοβαρές ζηµιές, ιδιαίτερα σε δέντρα που δεν έχουν αραιωθεί επαρκώς (καρποί που 

ακουµπούν µεταξύ τους ή προσβεβληµένοι καρποί από την πρώτη γενιά που δεν έχουν αφαιρεθεί 
εγκαίρως). Συστήνεται η συχνή εναλλαγή εντοµοκτόνων µε διαφορετικό τρόπο δράσης και από 
αυτά προτιµώνται οι ρυθµιστές ανάπτυξης, τα φυσικής προελεύσεως σκευάσµατα και τα 
σκευάσµατα εντοµοπαθογόνου ιού, που είναι εκλεκτικά και φιλικότερα προς το περιβάλλον. 
Σηµειωτέον ότι στις ορεινές περιοχές η έναρξη της τρίτης γενιάς καθυστερεί λόγω των 
χαµηλότερων θερµοκρασιών, που επικρατούν.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Όχι προληπτικά  
Ψεκασµοί για τετράνυχο 
µόνο µετά τη διαπίστωση 

της προσβολής σε 3 
άτοµα ανά φύλλο 

Πράσινο σκουλήκι στα βαµβάκια
Χαµηλά επίπεδα συλλήψεων ενήλικων 
(πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού στις 
περισσότερες περιοχές της Λάρισας 
διαπιστώθηκαν στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων.
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους της αρµόδιας 
∆ΑΟΚ, προς το παρόν δεν διαπιστώνεται η 
ύπαρξη ζωντανών προνυµφών πράσινου 
σκουληκιού πάνω από το όριο επέµβασης. Όµως, 
αυτό δεν πρέπει να εφησυχάζει τους 
βαµβακοπαραγωγούς που πρέπει να επιθεωρούν 
την καλλιέργειά τους (κάθε 1–2 ηµέρες), 
προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν 
εντοµολογικές προσβολές, καθώς υπάρχουν - 
µεµονωµένες µέχρι στιγµής - περιπτώσεις όπου οι 
ζωντανές προνύµφες (σκουλήκια) ξεπερνούν το 
όριο επέµβασης. Για την καταπολέµηση του 
συστήνεται, όταν διαπιστώνουν τουλάχιστον πέντε 
ζωντανές προνύµφες (σκουλήκια) 1ου και 2ου 
σταδίου (µέχρι 1 εκατοστό) σε 100 βαµβακόφυτα, 
να επέµβουν µε τα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα.

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Bulldock 2,5 SC, 
Pyrinex 48 EC
ARYSTA: Cyperkill Max 2 EC
BAYER: Proteus 170OD, Decis protech 15EW
ELANCO: Radiant 120SC, Lannate 20SL
FMC: Coragen 20 SC (Chlorantraniliprole 20%), 
Avaunt 15 EC (Indoxacarb 15%)
SYNGENTA: Ampligo 150 ZC, Affirm 095 SG
VIORYL: Bactoil SC.

Τετράνυχος στα καρπούζια
Συνεχίζεται η προσβολή από τον τετράνυχο σε 
καλλιέργειες µε καρπουζιές στους νοµούς 
Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και 
Φθιώτιδας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των 
τετρανύχων. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου τονίζουν ότι η 
προσβολή εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα και 
για το λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση 
από τους παραγωγούς. Οι ειδικοί συστήνουν 
ψεκασµό µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής 
σε 3 άτοµα ανά φύλλο και όχι προληπτικά, µε 
κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά (µε 
δραστικές ουσίες όπως etoxazole, abamectin κ.ά.)

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Laracni 1.8 EC, 
Doble 1,8 EC
ARYSTA: Acramite SC
FMC: Zoro 1.8 EW (Abamectin 1.8%)
SIPCAM: Vargas Ultra 
SYNGENTA: Vertimec 1.8 EC, Vertimec 
Pro 1.8 SC
VIORYL: Acaridoil 13SL.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στην ένδειξη «Οινοποίηση α-
πό τον ∆ηλούντα», η ανώτε-
ρη συνολική ποσότητα που 
επιτρέπεται να δηλωθεί εί-
ναι 1.700 κιλά και αντιστοι-
χεί σε 1.000 λίτρα οίνου για 
ιδιωτική κατανάλωση. Αυτό 
ξεκαθαρίζει το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης σχετικά 
µε τις ∆ηλώσεις Συγκοµιδής 
οινοστάφυλων, που υποχρε-
ούνται να υποβάλλουν οι α-
µπελοκαλλιεργητές ετησίως 
από 1η Σεπτεµβρίου έως 30 
Νοεµβρίου ηλεκτρονικά µέ-
σω της ψηφιακής υπηρεσίας. 

∆ιευκρινίζεται εν τω µετα-
ξύ ότι στην περίπτωση που 
η ποσότητα σταφυλιών που 
συγκοµίζεται είναι µεγαλύ-
τερη από 1.700 κιλά, θα πρέ-
πει να προκύπτει από τη ∆ή-
λωση Συγκοµιδής η πώλη-
ση της επιπλέον ποσότητας 
σε οινοποιείο ή η παράδο-
σή της σε οινοποιείο προς 
οινοποίηση και η επιστρο-
φή της µε τη µορφή τελικού 
προϊόντος στους ίδιους, ο-

πότε οι αµπελοκαλλιεργητές 
είναι υποχρεωµένοι να υπο-
βάλλουν επιπλέον της ∆ή-
λωσης Συγκοµιδής και ∆ή-
λωση Παραγωγής.

Υποχρέωση υποβολής δη-
λώσεων συγκοµιδής έχουν:

α) οι αµπελουργοί που εί-
ναι µέλη συνεταιριστικού οι-
νοποιείου και παραδίδουν το 
σύνολο ή µέρος της παραγω-
γής τους σε αυτό.

β) οι αµπελουργοί που πα-
ραδίδουν τη σταφυλοπαρα-
γωγή τους προς χυµοποίηση.

3) Οι αµπελουργοί που πα-
ραδίδουν τη σταφυλική τους 
παραγωγή προς οινοποίη-
ση και η παραγωγή αυτή ε-
πιστρέφεται µε τη µορφή τε-
λικού προϊόντος στον αµπε-
λουργό, υποβάλλουν και δή-
λωση παραγωγής.

4) Σε περίπτωση µηδενι-
κής παραγωγής οι παραγω-
γοί πρέπει να υποβάλλουν 
µηδενική δήλωση.

Επέχει θέση βεβαίωσης
Σε περίπτωση που ο παρα-

γωγός διαπιστώσει λάθος στη 
∆ήλωση Συγκοµιδής, τότε έ-
χει την δυνατότητα να ζητή-
σει από την αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ 
µε αίτηση τροποποίησης και 
κατόπιν προσκοµίσεως των 
απαραίτητων δικαιολογητι-
κών-παραστατικών τη διόρ-
θωση της ∆ήλωσης Συγκο-
µιδής του. Η νέα εκτύπωση 
θα περιλαµβάνει τις αλλα-
γές όπως αυτές έγιναν από 
την αρµόδια ∆ΑΟΚ.

ΦΥΤΙΚΟΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μέχρι τα 1.700 κιλά 
οινοστάφυλα δικαιολογεί 
η ιδιοκατανάλωση 
Από ‘κει και πάνω χρειάζεται δήλωση παραγωγής

Ταυτοποίηση 
Τα στοιχεία του κάθε 
αµπελοτεµαχίου στο 
τιµολόγιο πώλησης 

να αντιστοιχούν µε τα 
στοιχεία στη δήλωση 

συγκοµιδής του 
παραγωγού

Από 1 στρέµµα
και πάνω εκτός  
Απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής 
δήλωσης συγκοµιδής:
α) οι αµπελουργοί των 
οποίων οι 
εκµεταλλεύσεις τους 
καταλαµβάνουν 
λιγότερο από 1 στρ. 
αµπελώνα και το προϊόν 
τους προορίζεται µόνο 
για οικογενειακή 
κατανάλωση και δεν 
διατίθεται στο εµπόριο  
µε οποιαδήποτε µορφή. 
β) οι οινοποιοί κάτοχοι 
αµπελουργικής έκτασης 
οι οποίοι οινοποιούν οι 
ίδιοι το σύνολο της 
παραγωγής τους 
(∆ήλωση παραγωγής). 
Σε αντίθετη περίπτωση 
(π.χ. πώληση µέρους) 
οι οινοποιοί κάτοχοι 
αµπελουργικής 
εκµετάλλευσης πρέπει 
να υποβάλουν και 
δήλωση συγκοµιδής. 

∆ΗΛΩΘΕΙΣΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΩΤΕΡΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΙΛΑ

1.700

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΣΕ ΟΙΝΟ

ΑΠΟ
1 ΣΕΠ

ΩΣ
30 ΝΟΕ

ΛΙΤΡΑ

1.000
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ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Με κατεβασµένο το κεφάλι φεύγουν από 
τις πλάστιγγες οι παραγωγοί τις τελευταί-
ες ηµέρες αφού τα εργοστάσια πληρώ-
νουν τη βιοµηχανική  ντοµάτα µε µεγά-
λη αποµείωση. Μετά τις απώλειες σε πο-
σότητα και ποιότητα λόγω των συνεχόµε-
νων καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαι-
ρού έντονων βροχοπτώσεων, και οι αρχι-
κές δεσµεύσεις των µεταποιητών για µε-
γαλύτερη ανοχή στα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά της ντοµάτας που παραλαµβάνουν, 
πήγαν ουσιαστικά περίπατο. 

Όπως εξηγούν στην εφηµερίδα Agrenda 
παραγωγοί τόσο από τη Θεσσαλία όσο και 
από την Ηλεία, οι ντοµάτες που έχουν α-
ποµείνει στα χωράφια και συγκοµίζονται 
έχουν πολύ χαµηλά brix, µε αποτέλεσµα 
να πληρώνονται λιγότερα (βάσει των συµ-
βάσεων). Επίσης, λόγω της µικρής παρα-
γωγής που θα παραδοθεί τελικά στους µε-
ταποιητές, τα εργοστάσια αναµένεται να 
κλείσουν περίπου στα τέλη Αυγούστου εν 
αντιθέσει µε τα προηγούµενα χρόνια που 
στη Θεσσαλία για παράδειγµα έκλειναν 
στις 20-25 Σεπτεµβρίου.                                                                      

«Φέτος οι ζηµιές από τις πληµµύρες 
είναι πάρα πολύ µεγάλες. Σε κάποια 
χωράφια φτάνει και το 100%. Η µεί-
ωση τη παραγωγής µπορεί να αγγίξει 
και το 60%. Επίσης το προϊόν που πα-
ραδίδουµε έχει λιγότερα brix, µε απο-
τέλεσµα να πληρωνόµαστε λιγότερα», 
αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφο-
ντας τη φετινή χρονιά στη Ηλεία, ο πρό-

εδρος της Οµάδας Παραγωγών Βιοµη-
χανικής Ντοµάτας Αµαλιάδας Χρήστος 
Βαλλιανάτος. Ο ίδιος, µάλιστα συµπλη-
ρώνει ότι «φέτος η συγκοµιδή θα διαρ-
κέσει πολύ λιγότερο. Πέρυσι τελειώσα-
µε στις  15 Σεπτεµβρίου και φέτος τέ-
λος Αυγούστου». 

Χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά 
η ντοµάτα και στη Θεσσαλία

Απογοητευτική είναι η εικόνα και στη 
Θεσσαλία αφού όπως τονίζει στην εφη-
µερίδα Agrenda ο γενικός διευθυντής 
του Αγροτικού Συνεταιρισµού Θεσσα-
λών Τοµατοπαραγωγών - ΘΕΣΤΟ Αστέ-
ριος Σαπουνάς «οι πληµµυρικής µορ-
φής βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει 
σηµαντικές ζηµιές. Εν τω µεταξύ έχου-
µε χαµηλότερο µέσο όρο σε σχέση µε τα 
προηγούµενα χρόνια στα brix της ντο-
µάτας. Είµαστε κοντά στο 0,1 brix κατά 

µέσο όρο, µε αποτέλεσµα το µεγαλύτε-
ρο της παραγωγής µας να πληρώνεται 
στα 2 ευρώ το τόνο».  

Επιπλέον ο ντοµατοπαραγωγός από 
τη Θεσσαλία συµπληρώνει πως «η πα-
ραγωγή στην περιοχή µας αναµένεται 
µειωµένη σε ποσοστό 30%. Οι περιοχές 
που επλήγησαν πολύ είναι αυτές του ά-
ξονα Λάρισας-Φαρσάλων. Καλύτερη είναι 
η κατάσταση στο Βόλο. Η συγκοµιδή συ-
νήθως πάει ως 20- 25 Σεπτεµβρίου αλλά 
φέτος προβλέπεται ότι θα έχουµε τελειώ-
σει στις αρχές Σεπτεµβρίου. Φέτος η ντο-
µάτα ωρίµασε νωρίτερα λόγω των καιρι-
κών συνθηκών αλλά δεν έφτιαξε τα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά, οπότε δεν έχουµε 
υψηλά brix. Όλη αυτή η κατάσταση θα 
έχει ένα ευρύτερο αποτύπωµα αφού αυ-
τό δίνει κέρδος σε όλους και στον παρα-
γωγό και στη βιοµηχανία, Τα brix είναι 
που δίνουν το κέρδος». 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(ΣΕ 1.000 ΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ)

2.600

ΙΤΑΛΙΑ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2017
+15%

�22%
�7%

�4% 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΙΣΠΑΝΙΑ

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

5.000

1.450

10.886

Όση ντομάτα έμεινε άθικτη
δεν πιάνει ούτε τα brix 
Αναμένεται μείωση παραγωγής 50% στην Ηλεία και 30% στη Θεσσαλία, λόγω βροχών 

Συµβολή 
πολιτείας  

Ο διευθυντής του 
ΘΕΣΤΟ δηλώνει σε 
όλους τους τόνους 

ότι θα ζητήσει και τη 
συµβολή της Πολι-
τείας στο θέµα των 

αποζηµιώσεων 

Εργοστάσια
Λόγω της µικρής 

παραγωγής που θα 
παραδοθεί τελικά 

στους µεταποιητές, 
τα εργοστάσια ανα-
µένεται να κλείσουν 

περίπου στα τέλη 
Αυγούστου 

Ενισχύσεις εκτός
ΕΛΓΑ, που καλύπτει
µόνο το σκίσιµο θα
αναζητήσει ο ΘΕΣΤΟ 

Τα πολύ µεγάλα 
προβλήµατα που 
συνεχίζουν να προκαλούν 
για δεύτερη χρονιά στην 
καλλιέργεια της 
βιοµηχανικής ντοµάτας τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα 
που επικράτησαν στην 
περιοχή µας (χαλάζι, 
κατακλυσµιαίας µορφής 
βροχοπτώσεις κλπ), ήταν 
το θέµα της επίσκεψης που 
πραγµατοποίησαν ο 
πρόεδρος και ο γενικός 
διευθυντής του ΘΕΣΤΟ κ.κ. 
Σουλιώτης και Σαπουνάς, 
στα γραφεία του ΕΛΓΑ 
Λάρισας. Στη σύσκεψη 
στην οποία παρευρέθηκαν 
από πλευράς ΕΛΓΑ οι κ.κ. 
Λιόντος, Καραµπάτσας και 
Τσιάµπας, ο πρόεδρος του 
ΘΕΣΤΟ ζήτησε από τον 
ΕΛΓΑ να σταθεί δίπλα 
στους παραγωγούς, όπως 
αρµόζει στον ρόλο του. 
Τονίστηκε η σηµασία της 
αποκατάστασης του κοινού 
αισθήµατος δικαίου των 
ταλαιπωρηµένων από τα 
καιρικά φαινόµενα 
αγροτών, πολύ 
περισσότερο σήµερα που 
και οι ασφαλιστικές 
εισφορές είναι υψηλές και 
ο ρόλος του ΕΛΓΑ και του 
δηµόσιου χαρακτήρα του 
αµφισβητείται έντονα. 
Ζητήθηκε, επίσης να γίνουν 
όλα µε το µέγιστο αίσθηµα 
ευθύνης απέναντι σε µια 
από τις δυναµικότερες 
καλλιέργειες του 
θεσσαλικού κάµπου. 
Από πλευράς ΕΛΓΑ και δια 
στόµατος του κ. Λιόντου, 
δόθηκαν οι δεσµεύσεις για 
έγκαιρη και σύµφωνη µε το 
θεσµικό πλαίσιο του 
Οργανισµού εκτίµηση των 
ζηµιών. Ο κ. Σουλιώτης 
δηλώνει, σε όλους τους 
τόνους, ότι δεν σταµατά σε 
αυτές τις διαβεβαιώσεις, 
αλλά θα ζητήσει και τη 
συµβολή της Πολιτείας, 
µε τη διερεύνηση και 
παράλληλων ενισχυτικών 
µορφών αντιστάθµισης του 
χαµένου εισοδήµατος των 
µελών του συνεταιρισµού.

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IΑ

: Β
Α

ΣΙ
Λ

ΙΚ
Η

 Π
Α

ΣΧ
Α

Λ
Η

�Τ
ΣΑ

Ν
ΤΟ

Π
Ο

ΥΛ
Ο

Υ�





Με το Ειδικό Σήµα Αγροτουρι-
σµού (Ε.Σ.Α.) θα πρέπει να εί-
ναι, έως το τέλος του 2019, ε-

φοδιασµένα όλα τα καταλύµατα που α-
σκούν αγροτουριστικές δραστηριότη-
τες. Σε αντίθετη περίπτωση – σύµφω-
να µε νέα κοινή υπουργική απόφαση 
πού έρχεται λίγες εβδοµάδες µετά τις 
αποφάσεις για τις αλλαγές του θεσµι-
κού πλαισίου στον αγροτoυρισµό, για 
τις οποίες είχε γράψει η Agrenda - κιν-
δυνεύουν µε πρόστιµα από 500 έως και 
5.000 ευρώ. 

Η αγροτουριστική δραστηριότη-
τα εντός του αγροκτήµατος α-
φορά την παροχή υπηρεσιών 

υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστία-
σης. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρή-
σεις αυτές παρέχουν υπηρεσίες εστία-
σης θα πρέπει – σύµφωνα µε την εν λό-
γω απόφαση – να χρησιµοποιούν και 
προσφέρουν υποχρεωτικά προς κατα-
νάλωση προϊόντα από το Καλάθι Αγρο-
τικών Προϊόντων ή/και προϊόντα Οικο-
τεχνίας. Στην περίπτωση που η αγρο-
τουριστική επιχείρηση διαθέτει µονά-
δα τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευ-
ής απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του 
υπευθύνου της µονάδας στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗ-
ΜΟ) του υπουργείου. 

Όσον αφορά την διαδικασία χο-
ρήγησης του ειδικού σήµατος 
οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει 

να γνωρίζουν τα εξής: 1. Οι αγροτουρι-
στικές επιχειρήσεις λειτουργούν µε Ει-
δικό Σήµα Αγροτουρισµού που εκδίδε-
ται από την οικεία Περιφερειακή Υπη-
ρεσία Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργεί-
ου Τουρισµού. 2. Το σήµα χορηγείται 
εφάπαξ µε τους όρους ότι α) καθ’ όλη 
τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχεί-
ρησης βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες των 
επιµέρους εγκαταστάσεων β) τα δικαι-
ολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει 
αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της 
λήξης τους, άλλως το Ειδικό Σήµα ανα-
στέλλεται αυτοδίκαια. 3. Οποιαδήποτε 
αλλαγή στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
που διαχειρίζεται την αγροτουριστική 
επιχείρηση συνεπάγεται έκδοση νέου 
Ε.Σ.Α. 4. Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Α. υ-
ποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α.  Αίτηση-∆ήλωση η οποία επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, 
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία 

Με ειδικό σήμα μέχρι το 2019 
όλα τα αγροτουριστικά καταλύματα 
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Νέα παράταση 
χατίρι στα Σχέδια,
λόγω... θέρους     
Κερδισμένοι και πάλι οι μελετητές, που ζητούσαν επιπλέον 
χρόνο και τον πήραν, για οριστικοποιήσεις μέχρι τις 14 
Σεπτεμβρίου, τονίζοντας ως πρόβλημα τους ρυθμούς της 
δημόσιας διοίκησης τη «νεκρή» περίοδο του Αυγούστου 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Τις δηµόσιες υπηρεσίες που υπολειτουρ-
γούν, λόγω καλοκαιρινών αδειών, τα χω-
ράφια που έχουν αυξηµένες απαιτήσεις, 
τις άστατες καιρικές συνθήκες που διογκώ-
νουν τα προβλήµατα των αγροτών και τα 

περιθώρια που σφίγγουν 
για υποβολή και αξιολό-
γηση φακέλων φαίνεται 
πως ζύγισαν οι αρµόδιες 
υπηρεσίες του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
προχώρησαν σε νέα παρά-
ταση, µέχρι τις 14 Σεπτεµ-
βρίου, στην οριστικοποίη-
ση των φακέλων για τα Σχέ-
δια Βελτίωσης, προς διευ-
κόλυνση της διαδικασίας, 
όπως αναφέρεται στη σχε-
τική ανακοίνωση. 

Μια ακόµα παράταση -έχει ξεχαστεί ο 
συνολικός αριθµός πια- σε ένα πρόγραµ-
µα που έχει συγκεντρώσει τόσους επεν-
δυτικούς φακέλους, ώστε να παρουσιά-
ζει τεράστιο «χάσµα» ανάµεσα στις αιτή-
σεις ενδιαφέροντος και στις εγκρίσεις που 
µπορούν να αντέξουν. Ωστόσο, το «χατί-
ρι» έγινε και κερδισµένοι και αυτή τη φο-
ρά οι µελετητές γεωπόνοι, που ζητούσαν 
το τελευταίο διάστηµα παράταση, σηµειώ-
νοντας ως αιτία τους γνωστούς ρυθµούς 
της δηµόσιας διοίκησης τη «νεκρή» πε-
ρίοδο του καλοκαιριού. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργεί-
ου, οι νέες καταληκτικές ηµεροµηνίες είναι:
α) Υποβολή εγγράφων για θεώρηση στις 
∆ΑΟΚ ως 30/8/2018.

β) Ηλεκτρονική οριστικοποίηση πρώτου και 
δευτέρου σταδίου της αίτησης ως 14/09/2018 
και ώρα 13:00, ενώ αιτήµατα από-οριστικο-
ποίησης θα γίνονται δεκτά ως 10/09/2018.
γ) Υποβολή του φυσικού φακέλου στις ∆Α-
ΟΚ µέχρι 01/10/2018.

Πρόκειται για διαδικασία, που έχει ή-
δη πάει πίσω, µε τον Σύνδεσµο Εισαγω-
γέων-Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων να 
έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου 
για την αύξηση του αριθµού των αιτήσε-
ων χωρίς αντίκρισµα, δεδοµένου ότι ο 
προϋπολογισµός του προγράµµατος εί-
ναι συγκεκριµένος και δεν αυξάνεται. Από 
την πλευρά τους, οι σύµβουλοι-µελετητές 
τονίζουν τη «δυσκαµψία» των δηµόσιων 
υπηρεσιών, καθώς µέσα στον Αύγουστο 
είναι πολλοί οι υπάλληλοι (συµβολαιο-
γράφοι, µηχανικοί κ.α.) που βρίσκονται 
σε άδεια, µε αποτέλεσµα µια σειρά από 
απαραίτητα έγγραφα (θεωρήσεις, βεβαι-
ώσεις, κ.α.) που απαιτούνται για να συ-
µπληρωθεί ο φάκελος να καθυστερούν. 

Για πιεσµένα χρονικά όρια κάνει λόγο 
και η ΠΟΓΕ∆Υ, µεταφέροντας τις καταγ-
γελίες γεωπόνων των κατά τόπους ∆ΑΟΚ 
σχετικά µε τον αυξηµένο όγκο δουλειάς 
και που αναµένεται και τις σηµαντικότα-
τες ελλείψεις προσωπικού για να αντα-
ποκριθεί εντός ωραρίου. «Προκειµένου 
να αποφύγουµε καλοθελητές οι οποίοι 
είναι έτοιµοι να πυροβολήσουν τους συ-
ναδέλφους µας των ∆ΑΟΚ για καθυστε-
ρήσεις, καλούµε την πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΑΑΤ, να προχωρήσει σε πρόβλεψη για 
χορήγηση αµοιβής υπερωριακής απασχό-
λησης στους αξιολογητές του δηµοσίου, 
για να ολοκληρωθεί έγκαιρα και έγκυ-
ρα η αξιολόγηση των φακέλων» τονίζει.

Μπλοκάρισµα 
Εκφράζονται 

φόβοι ότι στα τέλη 
Αυγούστου θα πέσει 
το µηχανογραφικό 

σύστηµα λόγω 
υπερφόρτωσης 

ΝΕΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ

60% 60% 

70% 

80% 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

85% 
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ

YΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ



του αιτούντος φυσικού ή νοµικού 
προσώπου, ΑΦΜ και ∆ΟΥ στην ο-
ποία υπάγεται και στην οποία έχει 
γίνει έναρξη δραστηριότητας. Στην 
υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται υ-
ποχρεωτικά οι δραστηριότητες εκ-
παίδευσης/επίδειξης/ παρακολού-
θησης που πραγµατοποιούνται ε-
ντός της αγροτικής εκµετάλλευσης, 
σε περίπτωση που το κατάλυµα βρί-
σκεται εκτός αυτής.

β. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου 
γενικής χρήσης του αιτούντα, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών 
δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα 
για κακούργηµα. Το δικαιολογη-
τικό αναζητείται υπηρεσιακά εφό-
σον εκδίδεται από ηµεδαπή αρχή.  

γ. Βεβαίωση εγγραφής στο Μη-
τρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκ-
µεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του νόµου 
3874/2010, η οποία ανανεώνεται 
µε ευθύνη του επιχειρηµατία µέχρι 
30 Ιουνίου κάθε έτους. 

δ.  Σε περίπτωση που ο αιτών διαθέ-
τει πολυλειτουργικό αγρόκτηµα του 
άρθρου 52 του νόµου 4235/2014 (Α΄ 
32), προσκοµίζεται το Ειδικό Σήµα 
Πολυλειτουργικού Αγροκτήµατος. 

ε. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµφωνητικό 
µίσθωσης, εφόσον πρόκειται για µι-
σθωµένη επιχείρηση, για το σύνολο 
της έκτασης που αναπτύσσεται η α-
γροτουριστική δραστηριότητα µε δι-
άγραµµα της περιοχής. 

στ. Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτηση Ενί-
σχυσης, κατά το χρόνο υποβολής του 
αιτήµατος χορήγησης Ε.Σ.Α. 

ζ. Αντίγραφο της γνωστοποίησης λει-
τουργίας του καταλύµατος.

η. Πιστοποιητικό απεντόµωσης και µυ-
οκτονίας για τους κύριους και αποθη-
κευτικούς χώρους εντός του αγροκτή-
µατος ή της αγροτικής εκµετάλλευσης. 

θ. Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε 
περίπτωση οικοτεχνικής µεταποίησης. 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται α-
πόδειξη κατάθεσης παραβόλου 
ύψους 300 ευρώ και βεβαίω-

ση του οικείου ∆ήµου στην οποία βε-
βαιώνεται ότι ο πληθυσµός της ∆ηµο-
τικής ή Τοπικής Κοινότητας στην ο-
ποία ανήκει το κατάλυµα, είναι µικρό-
τερος των 5.000 κατοίκων, στις περι-
πτώσεις που το κατάλυµα βρίσκεται 

εκτός του αγροκτήµατος ή της αγρο-
τικής εκµετάλλευσης.

Όταν η επιχείρηση ασκείται 
από νοµικό πρόσωπο, τα α-
νωτέρω δικαιολογητικά υ-

ποβάλλονται από το νόµιµο εκπρό-
σωπο της επιχείρησης. Επίσης υπο-
βάλλονται ως δικαιολογητικά και τα 
έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόµι-
µη σύσταση και λειτουργία του νοµι-
κού προσώπου.

Σε περίπτωση διαπίστωσης πα-
ράβασης των διατάξεων της πα-
ρούσας Κοινής Υπουργικής α-

πόφασης ή παράβασης της κείµενης 
τουριστικής νοµοθεσίας επιβάλλεται 
από τον Προϊστάµενο της οικείας Πε-
ριφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού 
χρηµατικό πρόστιµο από 500 ευρώ 
έως 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης δια-
φήµισης καταλύµατος µε χρή-
ση του όρου «αγροτουριστικό» 

ή «αγροτουρισµός», χωρίς να έχει προ-
ηγουµένως χορηγηθεί Ε.Σ.Α. επιβάλ-
λεται από τον Προϊστάµενο της οικεί-
ας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρι-
σµού χρηµατικό πρόστιµο ύψους από 
1.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ.

Χρήσεις
αγροτικής γης

Αλλαγές στον αγροτουρισµό 
έφερε πριν από µερικές 
εβδοµάδες η δηµοσίευση 
του προεδρικού διατάγµατος 
για τις χρήσεις γης και µια 
τροποποιητική απόφαση για 
λειτουργία πολυλειτουργικών 
αγροκτηµάτων. Ειδικότερα, 
στους εγγεγραµµένους στο 
Μητρώο Αγροτών (ΜΑΕΕ) 
των οποίων το ετήσιο 
εισόδηµα προέρχεται κατά 
35% από αγροτικές 
δραστηριότητες δίνεται 
η δυνατότητα λειτουργίας 
πολυλειτουργικών 
αγροκτηµάτων. Επίσης 
δικαίωµα δίνεται και στις 
συµπράξεις φυσικών και 
νοµικών προσώπων, αρκεί 
το 50% του συνόλου που 
µετέχει στη σύµπραξη να 
είναι εγγεγραµµένο στο 
ΜΑΑΕ. Την ίδια στιγµή, ως 
περιοχές µε αγροτική χρήση 
νοούνται περιοχές µε 
εκτάσεις γεωργικής γης στις 
οποίες επιτρέπονται: α) 
κατοικία για την εξυπηρέτηση 
της αγροτικής χρήσης και 
β) τουριστικά καταλύµατα 
µέχρι 30 κλίνες κ.α.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Κοµφούζιο
Μέχρι τις 10 Αυγούστου οι 
αιτήσεις για την ενίσχυση 
που αφορά τη χρήση 
φεροµόνων σε συνδυασµό 
µε τη µείωση ψεκασµών 
(Κοµφούζιο) για την 
αντιµετώπιση εντοµολογικών 
εχθρών της ροδακινιάς, της 
νεκταρινιάς και της 
βερικοκιάς, καθώς και του 
µικρολεπιδοπτέρου 
καρπόκαψα της µηλιάς, της 
αχλαδιάς και της κυδωνιάς.

 
Αποθέµατα οίνου
Μέσω ψηφιακής υπηρεσίας 
του υπουργείου θα 
υποβληθούν φέτος οι 
δηλώσεις αποθεµάτων οίνου 
και γλεύκους που διαθέτουν 
στις 31 Ιουλίου κάθε έτους 
οι παραγωγοί, οι 
µεταποιητές, οι εµφιαλωτές 
και οι έµποροι, µέχρι και 
τις 10η Σεπτεµβρίου.

 
Αντιχαλαζική
 προστασία
Παράταση έως τις 18 
Σεπτεµβρίου πήραν οι 
αιτήσεις για το Μέτρο 5.1 
που αφορά την ενίσχυση για 
αντιχαλαζική προστασία, 
σύµφωνα µε απόφαση του 
γενικού γραµµατέα 
Κοινοτικών Πόρων 
Χαράλαµπου Κασίµη.
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«Χείρα βοηθείας» 
για τους εχθρούς 
του βαμβακιού
Πρωταγωνιστώντας στην καλλιέργεια του βαµβακιού, 
η ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ έχει για 5ο συνεχή χρόνο ε-
γκαταστήσει δίκτυο φεροµονικών παγίδων σε 73 ση-
µεία των Νοµών Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μα-
γνησίας,  για την παρακολούθηση των κυριότερων ε-
χθρών της καλλιέργειας.

Σε συνεργασία µε τους τοπικούς γεωπόνους όσο και 
µε βαµβακοπαραγωγούς,  
παρέχεται έγκαιρη και έ-
γκυρη ενηµέρωση για 
την πορεία των πληθυ-
σµών των ακµαίων του 
πράσινου (Helicoverpa 
armigera) και του ρόδινου 
σκουληκιού (Pectinophora 
gossypiella) καθώς και 
χρήσιµες πληροφορί-
ες για την πορεία της 

καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της. Θα πρέπει βέ-
βαια να παρακολουθείται σε τακτική βάση  η ανάπτυξη 
και πυκνότητα των προνυµφών στους αγρούς τόσο του 
βαµβακιού όσο και καλλιεργειών που έχουν προηγηθεί 
όπως καλαµπόκι, µηδική, βιοµηχανική τοµάτα κ.α., ώ-
στε να έχουµε την πραγµατική εικόνα της κατάστασης.

 Η ενέργεια αυτή της ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ, τελεί 
όλα αυτά τα χρόνια υπό την οργάνωση κι επίβλεψη του 
έµπειρου γεωπόνου της Χρήστου Σαµουρέλη. Το εγκα-
τεστηµένο δίκτυο της εταιρείας, επεκτείνει και συνεπι-
κουρεί στο υπάρχον δίκτυο παγίδων των κατά τόπους 
∆.Α.Ο.Κ. του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την πληρέστερη ενηµέρωση 
των βαµβακοπαραγωγών στην κοινή προσπάθεια για 
καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά σοδειά. Περισσότερες 
πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν 
στο site της εταιρείας www.alfagro.gr.

Η Honda «γεμίζει» 
τεχνολογία το SUV της
Προϊόν ενός ολοκληρωµένου, νέου προγράµµατος σχε-
δίασης και µηχανολογίας, το νέο Honda CR-V διαθέ-
τει, σύµφωνα µε την ιαπωνική εταιρεία, το ισχυρότερο 
και πιο προηγµένο πλαίσιο στην ιστορία του µοντέλου. 

Νέα γενιά ατσαλιού υπερυψηλής αντοχής, η νέα α-
νάρτηση και το σύστηµα Honda Real Time AWD τοπο-
θετούν το νέο CR-V στη κορυφή της κατηγορίας οχη-
µάτων ελεύθερου χρόνου(SUV). 

Το νέο Honda CR-V έρχεται µε βασικό κινητήρα ένα 
βενζινοκινητήρα 1.5L VTEC TURBO, µε τα υβριδικά µο-
ντέλα να ακολουθούν στις αρχές του 2019.

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Λίγες µόνο µέρες πέρασαν από την επίδειξη 
των δυνατοτήτων του ενσωµατωµένου δυναµι-
κού συστήµατος IntelliSense™  της New Holland 
στις νέες θεριζοαλωνιστικές της µηχανές, αυ-
τή τη φορά µε µία εκ βάθρων αλλαγή του τρό-
που, µε τον οποίο γινόταν µέχρι πρότινος η δι-
αδικασία της συγκοµιδής.

Η New Holland έβαλε τον αυτοµατισµό να 
παίξει τον πρώτο ρόλο, εξοπλίζοντας τη σειρά 
κοµπινών CR Revelation µε ένα δυναµικό σύ-
στηµα που µπορεί να αντιλαµβάνεται τις συν-
θήκες και να αντιδρά σε λίγα δευτερόλεπτα, ε-

πιλέγοντας τη κατάλληλη ρύθµιση κάθε φορά. 
Το σύστηµα αυτοµατισµού IntelliSense™ κα-

ταφέρνει να µεγιστοποιεί τη διακίνηση του υλι-
κού, να ελαχιστοποιεί τις απώλειες, ενώ ταυτό-
χρονα προσφέρει στην ίδια τη µηχανή καλύτε-
ρη απόκριση και σταθερότητα. 

Το IntelliSense™ συνεργάζεται και µε το σύ-
στηµα ηλεκτρικά ρυθµιζόµενων πτερυγίων 
του ρότορα αλλά και τους αισθητήρες, παρέ-
χοντας ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα στον 
πλέον σύγχρονο τρόπο συγκοµιδής.

Εκείνοι που παρακολουθούν λίγο παραπά-
νω τα τεχνολογικά δρώµενα της αγροτικής τε-
χνολογίας γνωρίζουν ότι το νέο πλήρως αυτο-
µατοποιηµένο σύστηµα παρουσιάστηκε, αλλά 

Αποκάλυψη οι νέες 
θεριζοαλωνιστικές 
της New Holland
Οι νέες κομπίνες συστήνονται με το IntelliSense, 
τεχνολογία που αλλάζει πολλά από όσα γνωρίζαμε
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«Σύμμαχος στο 
μεταφυτευτικό στρες 
και στην ανάπτυξη του 
ριζικού συστήματος

Το Radifarm είναι ένας βιοδιεγέρτης ρίζας από τη Valagro, 
ο οποίος διεγείρει την ανάπτυξη του ριζικού συστήµα-
τος και βοηθάει το φυτό να ξεπεράσει το µεταφυτευτικό 
στρες. Περιέχει βιταµίνες, αµινοξέα και πρωτεΐνες, γλυ-

κοσιδικά στεροειδή, µπεταΐνες, ιχνοστοιχεία και πολυ-
σακχαρίτες, όλα πολύ σηµαντικά συστατικά για την πλή-
ρη διέγερση του φυτού από τη ρίζα. Η συνιστώµενη δόση 
είναι 500 ml/στρ µε 2 εφαρµογές 
στη ρίζα. Πολύ σηµαντικό 
είναι το προϊόν να φτά-
σει στο ριζικό σύστη-
µα για να λειτουρ-
γήσει σωστά.

Τέλος, επιση-
µαίνεται ότι το 
Radifarm µπο-
ρεί να αναµει-
χθεί µε άλλα λι-
πάσµατα και φυ-
τοφάρµακα, κάτι 
που διευκολύνει 
στην εφαρµογή. 
Αυτή την εποχή η 
εταιρεία Valagro προ-
τείνει τη χρήση του 
Radifarm σε καλλιέρ-
γεια τοµάτας, πιπεριάς, 
αγγουριού και µελιτζάνας.»

Έφεση από Bayer 
για νεονικοτινοειδή
Έφεση εναντίον της πρόσφατης απόφασης του Γενικού ∆ι-
καστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση T-429/13 
για τα νεονικοτινοειδή θα ασκήσει η Bayer. Με ανακοίνωσή 
της, η εταιρεία εκφράζει την ανησυχία της ότι η ετυµηγο-
ρία, που ανακοινώθηκε τον περασµένο Μάιο, θα µπορούσε 

να έχει σηµαντικές συνέ-
πειες για την ασφάλεια 
και την προβλεψιµότη-
τα των εγκρίσεων των 
δραστικών ουσιών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

Με την προσφυγή κατά της ετυµηγορίας, η Bayer επι-
διώκει να διασφαλίσει ότι θα επανεξεταστούν ορισµένες 
γενικές ερµηνείες του νόµου περί προστασίας των καλλι-
εργειών που όρισε το δικαστήριο. Η εταιρεία πιστεύει ότι 
δεν είναι νοµικά θεµελιωµένες αυτές οι ερµηνείες και υ-
πογραµµίζει ότι σέβεται την ευρωπαϊκή νοµοθετική διαδι-
κασία, αποδεχόµενη την πρόσφατη απόφαση των κρατών 
µελών της ΕΕ να περιορίσουν σε µεγάλο βαθµό τη χρήση 
ορισµένων νεονικοτινοειδών στη γεωργία.

και διακρίθηκε µε ασηµένιο µετάλλιο στην έκ-
θεση Agritechnica 2017. 

Η νέα τεχνική της αυτοµατοποίησης προσφέ-
ρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα µε επίκεντρο αυ-
τό της παραγωγικότητας των πελατών: αύξηση 
της ηµερήσιας παραγωγής, µείωση της απώ-
λειας κόκκων και βελτίωση της ποιότητας των 
σιτηρών.  Εισάγει επίσης σηµαντικά οφέλη για 
τον χειριστή, καθώς οι στιγµές που ο ίδιος χρει-
άζεται  να επέµβει είναι λιγότερες, έχει βελτιω-
µένη άνεση και αισθάνεται µεγαλύτερη εµπι-
στοσύνη, χωρίς όµως να κουράζεται.

Ο επικεφαλής της Γραµµής Παραγωγής Συ-
γκοµιδής Lars Skjoldager Sοrensen δήλωσε: 
«µε το νέο σύστηµα το κόστος συγκοµιδής µει-
ώνεται σηµαντικά, λόγω των µειωµένων απω-
λειών και του δείγµατος σιτηρών καλύτερης 
κατηγορίας. Η εταιρεία New Holland έχει κά-
νει ένα σηµαντικό βήµα µπροστά στο τοµέα 
του αυτοµατισµού, αναλαµβάνοντας πολλές 

από τις διαδικασίες που µέχρι πρότινος γίνο-
νταν από τον χειριστή».

Σύµφωνα µε την εταιρεία, ο χειριστής πλέ-
ον µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε τέσσερις 
στρατηγικές: περιορισµένη απώλεια, καλύ-
τερη ποιότητα σιτηρών, µέγιστη χωρητικότη-
τα ή σταθερή δυναµικότητα. 

Οι ενσωµατωµένοι αισθητήρες καθαρισµού 
παρέχουν πολύ ακριβείς µετρήσεις του φορτί-
ου και µε βάση αυτά τα δεδοµένα η κοµπίνα θα 
προσαρµόζει διαρκώς προοδευτικά την ταχύ-
τητα του συστήµατος του διπλού ρότορα (Twin 
Rotor ™), τη γωνία του πτερυγίου, την ταχύτη-
τα του ανεµιστήρα και το άνοιγµα του κόσκι-
νου, σύµφωνα µε το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα, τέλος, και η κατοχυ-
ρωµένη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία 
ρύθµισης του αυτόµατου πτερυγίου που βελτι-
ώνει την απόδοση ισχύος του ρότορα χωρίς να 
επηρεάζει τις ρυθµίσεις αλωνίσµατος και δια-
χωρισµού, µε αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη εξοι-
κονόµηση καυσίµου και τη καλύτερη απόδοση.

Μοντέλο εκκίνησης και «φορέας» της πολυ-
αναµενόµενης τεχνολογίας Intellisense είναι 
το CR7.80, το οποίο τροφοδοτείται από νέο κι-
νητήρα Cursor 9 Common Rail µε µέγιστη ισχύ 
415 ίππους. ∆ιαθέτει δεξαµενή καυσίµου 750 
λίτρων, δεξαµενή κόκκων 9.500 λίτρων και υ-
ψηλή ταχύτητα εκφόρτωσης 126 λίτρα/δευτε-
ρόλεπτο, σίγουρα σηµαντική απόδοση.

∆εν θέλει κόπο
Οι νέας γενιάς κοµπίνες 

αναλαµβάνουν πολλές από τις 
διαδικασίες που µέχρι πρότινος 

γίνονταν από τον χειριστή



Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Αυγούστου 2018Agrenda38
ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στον Καιάδα
 ∆ιαχρονικό: Για να σωθεί η 

Ελλάδα στους καιρούς τους ύστατους, 
βρείτε κάπου έναν Καιάδα και 
γκρεµοτσακίστε τους. Νίκος Γκάτσος.

 Βιοµηχανική ντοµάτα: Μετά τα 
τεύτλα και το καλαµπόκι και η 
βιοµηχανική ντοµάτα, οδηγείται σε 
συρρίκνωση έως εξαφάνιση λόγω 
κλιµατικών αλλαγών στην Λάρισα. Το 
80% των εξόδων (συνήθως 600 ευρώ 
ετησίως) για την καλλιέργεια έχουν 
γίνει, αλλά τα χτυπήµατα της 
κακοκαιρίας στα Φάρσαλα και στον 
πρώην δήµο Κραννώνα, είναι τεράστια 
και δύσκολα οι αγρότες θα πάρουν τη 
µισή παραγωγή (αντί 10 τόνων). «Οι 
ζηµιές από το χαλάζι είναι εµφανείς. Τα 
υψηλά ποσοστά βροχής βούλιαξαν τα 
φυτά µέσα στο νερό, που άρχισαν να 
νεκρώνουν». Οι εκτιµήσεις από ΕΛΓΑ 
δεν έχουν ξεκινήσει καθώς είναι 

δύσκολη η 
πρόσβαση στα 
χωράφια. ΘΕΣΤΟ-
Χρ. Σουλιώτης. 
ert.gr, Ιουλ 2018.

 Καύσωνες: 
Οι καύσωνες είναι 
επικίνδυνοι. 

Προκαλούν πυρκαγιές, καταστρέφουν 
σοδειές και σκοτώνουν. Ο ΠΟΥ 
προειδοποιεί ότι κάθε δύο χρόνια θα 
ζούµε έντονα κύµατα καύσωνα. Το 
2016 ήταν η χρονιά µε τις υψηλότερες 
θερµοκρασίες από τότε που γίνονται 
µετρήσεις. Το 2018 είχαµε το Λα Νίνια 
(αντίθετο µετεωρολογικό φαινόµενο, 
που ρίχνει τις θερµοκρασίες), ο Ιούνιος 
2018 ήταν ένας από τους πιο θερµούς 
µήνες από τότε που καταγράφονται οι 
θερµοκρασίες της Γης. Deutsche 
Welle, 28/7/2018.

 Χωρίς πρόβατα: «Στις πρώην 
αγροτικές περιοχές γύρω από την 
Αθήνα η καλλιεργήσιµη γη δεν 
αξιοποιείται τόσο εντατικά όσο 
παλαιότερα. Αντ’ αυτού, γύρω από τις 
µεγάλες πόλεις έχουν αναπτυχθεί 
αστικές δοµές µε ακαλλιέργητα 
χωράφια και κήπους. 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 πυρκαγιές. Σήµερα 
οι άνθρωποι δεν εκµεταλλεύονται τη γη 
αυτή, υπάρχουν περισσότερα εξοχικά, 
κήποι και δέντρα. Έτσι οι φωτιές 
γίνονται ανεξέλεγκτες». Sueddeutsche 
Zeitung, 26/7/2018     *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Ολοκληρώθηκαν -µετά από καθυ-
στέρηση πολλών ετών- από τον ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα, οι σχετικές διαδικασί-
ες (που µεταξύ άλλων αφορούν και 
εκπόνηση των σχετικών εντύπων και 
κανονισµών) για την απονοµή ελλη-
νικού σήµατος στο εξαιρετικό παρ-
θένο ελαιόλαδο και στις επιτραπέζι-
ες ελιές. Υπενθυµίζουµε ότι απόφα-
ση για την απόδοση του ελληνικού 
σήµατος είχε δοθεί αρχικά στο γά-
λα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. 
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει σε σχετική 
ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΟ τέθηκαν σε ι-
σχύ οι Κανονισµοί Απονοµής του Ελλη-
νικού Σήµατος στο Εξαιρετικό Παρθένο 
και στο Παρθένο Ελαιόλαδο και στις Ε-
πιτραπέζιες Ελιές, που θεσπίστηκαν µε 
κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων τον Ιούνιο του 
2017 (ΦΕΚ 2111 και 2120 /τ. Β΄/6.2017) 
και καθιερώνουν  ενιαίες αρχές και δι-
αδικασίες  για τον έλεγχο και την απο-
νοµή του Ελληνικού Σήµατος.

Ειδικότερα το Ελληνικό σήµα στο ε-
ξαιρετικό παρθένο, στο παρθένο ελαι-
όλαδο και στις επιτραπέζιες ελιές, που 
εκπόνησε ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα ταυτοποιεί 
την προέλευση και τα ιδιαίτερα ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά τους, ώστε να κα-
τακτήσουν τη θέση που τους αρµόζει 

στις καταναλωτικές επιλογές τόσο στη 
χώρα µας όσο και διεθνώς.

Το «Ελληνικό Σήµα» στο εξαιρετικό 
παρθένο, στο παρθένο ελαιόλαδο και 
στις επιτραπέζιες ελιές:
1. θα τους προσδώσει προστιθέµενη αξία 
2. θα αναδείξει την υψηλή ποιότητα 
αυτών στην Ελληνική και διεθνή αγο-
ρά, «επικοινωνώντας» τα συνδεδεµέ-
να και αναγνωρισµένα µε τη χώρα µας 
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους
3. θα τους προσδώσει συγκεκριµένη 
και αναγνωρίσιµη «ταυτότητα»
4. θα αποτρέψει «Ελληνοποιήσεις» ε-
λιών  και ελαιολάδων.

Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε ενδι-
αφερόµενη Επιχείρηση που επιθυµεί 
να διαθέσει στην αγορά µε την επωνυ-

µία της τα προϊόντα: Εξαιρετικό Παρ-
θένο Ελαιόλαδο - Παρθένο Ελαιόλαδο 
ή/και Επιτραπέζιες Ελιές, τα οποία  θα 
φέρουν στην επισήµανσή τους το Ελ-
ληνικό Σήµα να υποβάλει:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση – Υπό-
δειγµα 1 για την Απονοµή του Ελληνι-
κού Σήµατος στο Εξαιρετικό Παρθένο και 
Παρθένο ελαιόλαδο (GRM.OIL–A–01/1)

2. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση –Υ-
πόδειγµα 2 για τη χορήγηση Ειδικής 
βεβαίωσης (GRM. OIL -A-02/1)

3. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση – Υ-
πόδειγµα 1 για την Απονοµή του Ελ-
ληνικού Σήµατος στις Επιτραπέζιες Ε-
λιές (GRM.OLIVE–A–01/1)

4. Αίτηση – ∆ήλωση – για χορήγη-
ση βεβαίωσης (GRM. OLIVE -A-02/1).

Ελληνικό σήμα
σε ελιά και ελαιόλαδο 
με καθυστέρηση από 
τον ΕΛΓΟ Η προσπάθεια για την καθιέρωσή του 

ξεκίνησε το 2010 από τη Λούκα Κατσέλη 
και από τότε έχουν γίνει ελάχιστα βήματα

H πρωτοβουλία πάρθηκε το 2010, µε 
αρµόδια υπουργό τη Λούκα Κατσέλη.

Εµπνευστής του ελληνικού σήµατος στα εγχώρια 
προϊόντα θεωρείται η Λούκα Κατσέλη 

H πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του ελληνικού σήµατος ξεκίνησε το 
2010, όταν αρµόδια υπουργός ήταν η κ. Λ. Κατσέλη, µε τη συγκρότηση 
ειδικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής. Επειτα από αλλεπάλληλες 
διαβουλεύσεις οι σχετικές διατάξεις περιελήφθησαν την άνοιξη του 2012 
στον νόµο 4072/2012. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού που είχε 
πραγµατοποιηθεί την άνοιξη του 2014 απορρίφθηκε από τη µετέπειτα 
ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης η οποία τελικώς κατέληξε στο νέο σήµα. 
Η έτερη κατηγορία για την οποία επίσης έχει ήδη εκδοθεί κανονισµός είναι 
αυτή των αλκοολούχων ποτών µε υπεύθυνο φορέα για την απονοµή του 
ελληνικού σήµατος το Γενικό Χηµείο του Κράτους, στο οποίο µάλιστα 
οι ενδιαφερόµενες εταιρείες δεν χρειάζεται να καταβάλλουν τέλος.

Στόχος
Ανάδειξη της 

ποιότητας των 
προϊόντων 

στην ελληνική 
και τη διεθνή 

αγορά

Γκάµα
Το ελληνικό 
σήµα απονέ-
µεται και σε 

άλλα προϊόντα 
εκτός των 
τροφίµων 

Αποτέλεσµα
Αν και το σήµα 
έχει µπει στο 

γάλα, δεν έχει 
αποτιµηθεί η 

αποτελεσµατι-
κότητά του 
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Νέα τάση κρασί και κοκτέιλ 
σε αλουμινένιο κουτάκι
Τα αλουµινένια κουτάκια, που 
χρησιµοποιήθηκαν ως µεγάλη 
ευκολία στο δεύτερο παγκόσµιο 
πόλεµο, τώρα κάνουν για τα πά-
ντα, από κοκτέιλ µέχρι µπύρα 
ακόµα και για κρασί και φαίνε-
ται ότι είναι η καινούργια τάση. 

Στα µοντέρνα πάρτυ τα κου-
τάκια µε το κρασί είναι στο ψυ-
γείο δίπλα στην κόκα κόλα δι-
αίτης και στις µπύρες και ό-
λοι σερβίρονται µόνοι τους -  
κανείς δεν κάνει γιορτές µε 
δείπνα και τα σερβίτσια του 
γάµου πια. Πρόκειται για ένα 
marketing hype, εξάλλου σύµ-
φωνα µε το Business Insider, 
το κονσερβοποιηµένο κρασί 
αυξήθηκε από την παραγωγή 
1,9 εκατ. δολαρίων το 2012, 
σε 6,4 εκατ. δολάρια το 2016. 
«Αν παρατηρήσουµε την κοι-
νωνία, κινούµαστε προς µια 
κουλτούρα άνεσης σε όλα τα 
πράγµατα»,  λέει η Kia Karimi, 
συνιδρυτής των Black Magic 
Beverages και συπληρώνει ότι 
«τα κουτάκια είναι βολικά από 
την πλευρά κόστους, ενώ ται-
ριάζουν στο µοντέλο ευκολίας 
για τους πότες, αφού επιτρέ-
πονται σε πολλά µέρη όπου 

το ποτήρι δεν είναι βολικό».
Παρόλο που τα κουτάκια 

δεν είναι glamorous, είναι α-
πίστευτα πρακτικά. Είναι φτη-
νά, ασφαλή, προσαρµόσιµα 
και αποσπασµατικά.  Τα κον-
σερβοποιηµένα προϊόντα µας 
γλιτώνουν από τα ευαίσθητα, 
εύθραυστα γυάλινα µπουκά-
λια και επιπλέον είναι ανακυ-
κλώσιµα. «Η κονσερβοποίηση 
των τροφίµων είναι πραγµατι-
κά µια λύση υψηλής ποιότητας 
για την συσκευασία του κρα-
σιού. Μέχρι στιγµής, µε την ε-
µπειρία µου, τα κρασιά έχουν 
εξίσου καλή, αν όχι καλύτερη, 
γεύση σε  ένα κουτάκι», λέει 
ο Evan Frazier από τα κρασιά 
Ferdinand της Napa. 

Εκτός από το ότι σε ένα κου-
τάκι δεν υπάρχει ο κίνδυνος να 
φελλωθεί το κρασί, υπάρχουν 
επίσης πολλά άλλα πλεονεκτή-
µατα σε σχέση µε τις γυάλινες 
φιάλες, µεγάλες και µικρές. Τα 
πώµατα από φελλό συρρικνώ-
νονται  και  οδηγούν σε οξεί-
δωση (τη διαδικασία που µε-
τατρέπει το κρασί σε ξύδι) κάτι 
που δεν συµβαίνει µε τα κου-
τάκια, που δεν είναι πορώδη.

Στην πράξη 
Γενεύης 
προστασία 
γεωγραφικών 
ενδείξεων 
Την προσχώρηση της 
ΕΕ στην Πράξη της 
Γενεύης της 
Συµφωνίας της 
Λισαβόνας για την 
προστασία των 
γεωγραφικών 
ενδείξεων πρότεινε 
στις 27 Ιουλίου η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Σύµφωνα µε την 
ανακοίνωση της 
Κοµισιόν, µε την 
προσχώρηση της ΕΕ 
στην Πράξη της 
Γενεύης, θα επιτραπεί 
η άµεση, αορίστου 
χρόνου και υψηλού 
επιπέδου προστασία 
των ευρωπαϊκών 
προϊόντων µε 
γεωγραφική ένδειξη 
σε όλες τις σηµερινές 
αλλά και  µελλοντικές 
χώρες-µέλη της 
συνθήκης.

Μόδα
Τα κουτάκια έγιναν 

µόδα γιατί εξελίχθηκε 
η τεχνολογία, ενώ στις 
προηγούµενες γενιές 

παραγωγών το κόστος 
ήταν απαγορευτικό
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Οικογένεια Ποριάζη

Όταν ο φούρναρης 
γίνεται αγρότης 
γεμίζει το νησί σιτάρι 
Αιωνόβιες συνταγές με σιτηρά που μεγαλώνουν στην 
άκρη της θάλασσας φτιάχνουν τα παξιμάδια της Λήμνου

Παραγωγή
Το κοµµάτι του 

πρωτογενούς τοµέα 
αποτελεί τα τελευταία 
χρόνια προτεραιότητα 

της επιχείρησης, η 
οποία προωθεί επίµονα 

το παράδειγµα της 
καθετοποιηµένης 

παραγωγής
Από το 1919 µέχρι σήµερα 
δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα 
στις συνταγές και στον τρόπο 
παρασκευής των τελικών 
προϊόντων. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Υπάρχει ένα αρτοποιείο στο 
χωριό Πορτιανού στη Λή-
µνο, που ξεκίνησε από έ-
ναν απλό ξυλόφουρνο το 
1919, και φιλοδοξεί σήµερα 
να κάνει το νησί τον σιτοβολώ-
να του Αιγαίου. Η οικογένεια Πο-
ριάζη µπήκε στο κοµµάτι της παραγω-
γής το 1981 και από τότε σπέρνουνε, θερίζουνε 
και ζυµώνουνε στο ηφαιστειογενές έδαφος του 
νησιού. Σήµερα από τον σαφώς ανανεωµένο 
«ξυλόφουρνο» της επιχείρησης περνούν περί-
που 750 τόνοι σκληρού σιταριού και κριθαριού 
από τα οποία η οικογένεια παράγει καθηµερινά 
παξιµάδια, φλωµάρια που είναι τα παραδοσια-
κά ζυµαρικά της Λήµνου, «και πολλά άλλα κα-
λούδια» όπως αναφέρει στην Agrenda το νεό-
τερο µέλος της οικογένειας, Φωτεινή Ποριάζη. 
Το αρτοποιείο της «Οικογένειας Ποριάζη» ξεκίνησε 
πριν από περίπου 100 χρόνια από την προγιαγιά 

Χρυσάνθη, χείρα µε τέσσερα παιδιά, 
η οποία «άρχισε να λειτουργεί τον 
ξυλόφουρνο του χωριού και να πα-
ρασκευάζει µυρωδάτα και γευστι-
κά παξιµάδια, ψωµί αλλά και κου-
λουράκια µε τις συνταγές που είχε 

κληρονοµιά από τους προγόνους 
της» εξιστορεί η Φωτεινή. Αυτήν δι-

αδέχθηκε το 1976 ο πρωτότοκος γιος 
της Κωνσταντίνος Ποριάζης, ο οποίος ε-

πέκτεινε την δράση του φούρνου ενώ εγκα-
τέστησε τον πρώτο γερµανικό φούρνο στο νησί. 

Στη συνέχεια οι δύο του γιοί, Νίκος και ∆η-
µήτρης αναλαµβάνουν τα ηνία της επιχείρησης, 
και το 1981 ξεκινούν την ενασχόληση µε τον 
πρωτογενή τοµέα, ενώ παράλληλα επενδύουν 
σε καινούριες εγκαταστάσεις. Σήµερα η επιχεί-
ρηση επεκτείνεται σε 800 τ.µ σύγχρονων εγκα-
ταστάσεων και περί τα 3.000 στρέµµατα χωρα-
φιών σπαρµένων µε σιτηρά, ενώ ο τζίρος της 
προσεγγίζει τα 1 εκατ. ευρώ, µε επενδύσεις σε 
τρακτέρ, αλωνιστικές µηχανές, σιλό κ.α που τα 
τελευταία χρόνια ξεπέρασαν τα 150.000 ευρώ. 

Η οικογένεια Ποριάζη εδώ και τέσσερεις γενιές παρασκευάζει στο 
αρτοποιείο της στη Λήµνο φλωµάρια, παξιµάδια και άλλα προϊόντα, ενώ 
από το 1981 έχει µπει δυναµικά στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής.

Πορτιανού Λήµνου
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Η οικογένεια καλλιεργεί περίπου 
1.100 στρέµµατα σε διάφορα  ση-
µεία του νησιού  από τα οποία το σι-
τάρι καταλαµβάνει 900 στρέµµατα 
και το κριθάρι τα υπόλοιπα 200, και 
παράγει περίπου 300 τόνους σιτη-
ρών. «Καλλιεργούµε σκληρό σιτά-
ρι simetto και glaudio τα οποία ευ-
δοκιµούν στο νησί λόγω του ιδιαίτε-
ρου µικροκλίµατος και του εδάφους 
του» εξηγεί η Φωτεινή. Τα τελευταία 
15 χρόνια η επιχείρηση προωθεί και 
την συµβολαιακή καλλιέργεια, α-
φού µέσω της συνεργασίας της µε 
13 καλλιεργητές, µπορεί και εκµε-
ταλλεύεται  επιπλέον 2000 περίπου 
στρέµµατα µε απόδοση 450 τόνους. 

«Οι αγρότες µε τους οποίους συ-
νεργαζόµαστε στο νησί καλλιεργούν 
τον σπόρο µε τον οποίο τους προ-
µηθεύουµε εµείς. Επιπλέον επιβλέ-
πουµε µαζί µε τον συνεργαζόµενο 
γεωπόνο την παραγωγή σε όλα της 
τα στάδια προκειµένου να προστα-
τέψουµε τις καλλιέργειες από απει-
λές αλλά και να αποφύγουµε τις έ-
ντονες διακυµάνσεις στην ποιότητα 
των σιτηρών» εξηγεί η Φωτεινή, η 
οποία προσθέτει «η διαδικασία της 
συγκοµιδής γίνεται αφότου έρθου-

µε σε επικοινωνία µε τον κάθε α-
γρότη και ελέγξουµε την υγρασία 
του καρπού. Το θέρος γίνεται, στην 
περίπτωση των δικών µας εκτάσε-
ων µε δικό µας εξοπλισµό, ενώ δι-
αφορετικα από τους συνεργαζόµε-
νους αγρότες. Η αποθήκευσή τους 
γίνεται κατά τους µήνες Ιούνιο-Ιού-
λιο στα σιλό µας».

Όραµα της επιχείρησης είναι να 
καλλιεργούνται όλο και περισσότε-
ρα σκληρά σιτάρια και κριθάρια τα 
οποία θα προορίζονται για µεταποί-
ηση και παραγωγή προϊόντων µε ι-
διαίτερη διατροφική αξία και γεύση, 
«έτσι ο τόπος µας θα έχει ένα συνο-
λικό όφελος» υποστηρίζει η Φωτει-
νή. Μάλιστα η οικογένεια δηλώνει  
ικανοποιηµένη από το  γεγονός ό-
τι κάθε χρόνο τους προσεγγίζουν 
όλο και περισσότεροι αγρότες, ιδί-
ως νέοι, οι οποίοι αποφασίζουν να 
καλλιεργήσουν και φιλοδοξούν να 
συνεργαστούν µαζί τους. «Αυτό για 
εµάς είναι η µεγαλύτερη ανταµοιβή 
και αναγνώριση της προσπάθειάς 
µας. Χαιρόµαστε που συµπαρασύ-
ραµε στον αγώνα της παραγωγής 
και άλλους νέους του τόπου µας» 
αναφέρει η Φωτεινή.

Ο σιτοβολώνας του Αιγαίου κυνηγά τις 
αρχαίες του δόξες για χάρη των παξιμαδιών

ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ

Το όνοµα Λήµνος λέγεται ότι προέρχεται από την 
οµηρική λέξη «Λήιον» που προσδιορίζει το σπαρµένο 

χωράφι, τον αγρό. Στους κλασσικούς χρόνους η 
Λήµνος αποτέλεσε τον σιτοβολώνα της αρχαίας 

Αθήνας και αργότερα ο προµηθευτής σιταριού στην 
αυτοκρατορική αυλή του Βυζαντίου. Σήµα κατατεθέν 
του νησιού παραµένουν τα σπαρµένα σταροχώραφα. 

Νέος επικεφαλής
στη Fonterra 
από Σεπτέμβριο
Aναλαµβάνει από το Νοέµβριο 
επικεφαλής του γαλακτοκοµικού 
συνεταιρισµού Fonterra o Tζον 
Μόναγκαν, αντικαθιστώντας τον 
πρόεδρο Τζον Γουίλσον, που 
αποχωρεί για λόγους υγείας. Ο 
Γουίλσον θα παραµείνει µέχρι την 
ετήσια γενική συνέλευση τον 
Νοέµβριο.

Elbisco
Προσωρινός 
διευθύνων 
σύμβουλος 

Τη θέση του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου της εταιρείας Elbisco 
(επί του παρόντος και µέχρι 
νεωτέρας) ο Νικόλαος Βουδούρης, 
καταξιωµένο στέλεχος και το 
αρχαιότερο µέλος της σηµερινής 
διοικητικής οµάδας. Η εξέλιξη αυτή 
έρχεται µετά την αποχώρηση του 
επί 15ετίας CEO της εταιρείας 
∆ηµοσθένη Ραµαντάνη.

Τράπεζα Πειραιώς
Νέα διευθύντρια 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Τη θέση της Ανώτερης Γενικής 
∆ιευθύντριας Ανθρώπινου 
∆υναµικού στην τράπεζα Πειραιώς 
αναλαµβάνει η Αναστασία 
Μακαριγάκη, η οποία έχει µακρά 
και διεθνή εµπειρία στον τοµέα του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού. Τα νέα 
της καθήκοντα θα αναλάβει από 
την 1η Σεπτεµβρίου του 2018.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγωγές
Στον τοµέα των εξα-

γωγών δεν έχουν γίνει 
ιδιαίτερες προσπάθειες, 
που όµως αναµένεται 
να αυξηθούν άµεσα 

ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΣ



Το σκόρδο 
Βύσσας 
κεφαλαιοποιεί 
τη φήμη του,
σε μια αγορά 
κάπως αβέβαιη  
Αντίθετη η εικόνα στον Πλατύκαμπο, 
με τους παραγωγούς να πληρώνονται 
ένα ευρώ χαμηλότερα από πέρυσι την 
αρμαθιά που αντιστοιχεί σε 2,5 κιλά 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ελπιδοφόρο εµπορικό «άνοιγµα» µε τιµές στα 1,70 - 
1,80 ευρώ το κιλό, έκανε φέτος το ξερό σκόρδο της Νέ-
ας Βύσσας, αφήνοντας υποσχέσεις για καλύτερη συ-
νέχεια και ανέβασµα του πήχη ακόµη και στα επίπε-
δα των 2 ευρώ, όσο θα «ωριµάζει» η εµπορική σεζόν 
και θα ξεκαθαρίζει το τοπίο στην αγορά. ∆ιαφορετική 
η εικόνα στον Πλατύκαµπο Λάρισας, µε τους παραγω-
γούς να είναι προβληµατισµένοι µε τις φετινές τιµές.

Με τη συγκοµιδή και τη ξήρανση του προϊόντος να 
είναι ήδη παρελθόν, το φηµισµένο σκόρδο της Βύσ-
σας δουλεύεται εµπορικά εδώ και σχεδόν τρεις εβδο-
µάδες και τα µηνύµατα είναι ενθαρρυντικά για τους 
περίπου 150 παραγωγούς του οικισµού, που ασχολού-
νται µε το αντικείµενο και καλλιεργούν συνολικά γύ-
ρω στα 2.500-3.000 στρέµµατα σκόρδου.

«Κεφαλαιοποιεί» τη φήµη του το σκόρδο Βύσσας
«Εµπορικά πάµε καλά. Υπάρχει ζήτηση για το προϊόν 

από την αγορά. Το σκόρδο της Βύσσας είναι ονοµαστό 
και ο κόσµος το ψάχνει», επεσήµανε στην Agrenda, ο 
Αναστάσιος Γιακµολίδης πρόεδρος του τοπικού ΑΣ-
ΠΕΕΕ Σκόρδου Βύσσας, υπό την οµπρέλα του οποίου 
δραστηριοποιούνται 25 παραγωγοί του χωριού, µε 
400 στρέµµατα σκορδοκαλλιέργειας.

Σύµφωνα µε τον έµπειρο παραγωγό και συνεται-
ριστή, στο ξερό σκόρδο της περιοχής η αγορά άνοι-
ξε φέτος µε προσφορές από το εµπόριο στα 16 λε-

πτά το τεµάχιο, που σηµαίνει ότι -αν γίνει αναγωγή 
στο κιλό- δίνει στο χέρι του παραγωγού µια τιµή µε-
ταξύ των 1,70 - 1,80 ευρώ το κιλό.

«Αν λάβουµε υπόψη ότι άλλες καλλιέργειες στην 
ευρύτερη περιοχή δεν τα πήγαν καλά φέτος, όπως 
λόγου χάρη συνέβη στα σπαράγγια, οι τιµές αυτές για 
το ξερό σκόρδο θα λέγαµε πως είναι ικανοποιητικές 
για τους παραγωγούς», ανέφερε ο κ. Προκειµένου 
δε, να στηρίξει την άποψή του, διευκρίνισε ότι «µε 
δεδοµένο ότι το κόστος παραγωγής κυµαίνεται στα 
1,20-1,30 ευρώ το κιλό, µε τις τωρινές τιµές, µένουν 
50 λεπτά, ως καθαρό εισόδηµα για τον παραγωγό».

Στα χέρια των εµπόρων ήδη 
το 20%-30% της φετινής παραγωγής

Μέχρι στιγµής από το σύνολο της φετινής παραγω-
γής της Νέας Βύσσας, η οποία υπολογίζεται πως κυ-
µαίνεται στους 2.500 µε 2.700 τόνους, έχει απορρο-
φηθεί από το εµπόριο, µε τις τιµές που προαναφέρθη-
καν, περί το 20%-30%. «Φαίνεται πως η χρονιά θα εξε-
λιχθεί ακόµη καλύτερα. Οι ελπίδες µας, όσο θα προ-
χωρά η εµπορική σεζόν και θα µπαίνουµε στο φθινό-
πωρο, που σηµαίνει ότι θα έχουν βγει από την αγορά 
σκόρδα από άλλες περιοχές, είναι ότι οι τιµές θα πιά-
σουν τουλάχιστον τα 2 ευρώ το κιλό», εκτίµησε ο πρό-
εδρος του ΑΣΠΕΕΕ Σκόρδου Νέας Βύσσας.

Με καλές τιµές, αλλά λίγες ποσότητες το πράσινο 
Καλή πορεία ακολούθησε και το πράσινο (χλωρό) 

σκόρδο, στις αρχές της φετινής σεζόν, µε τις τιµές πα-

Για το ξερό σκόρδο της Βύσσας η 
αγορά άνοιξε φέτος µε προσφορές από 

το εµπόριο στα 16 λεπτά το τεµάχιο, 
που σηµαίνει ότι δίνει στο χέρι του 

παραγωγού µια τιµή µεταξύ των 
1,70 - 1,80 ευρώ το κιλό. Μάλιστα, µε 

δεδοµένο ότι το κόστος παραγωγής 
κυµαίνεται στα 1,20-1,30 ευρώ το κιλό, 
µε τις τωρινές τιµές, µένουν 50 λεπτά, 

ως καθαρό εισόδηµα για τον παραγωγό.
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ραγωγού να  κυµαίνονται στα επίπεδα των 2 ευρώ το 
κιλό. Όµως στην περίπτωση αυτή οι ποσότητες που 
διακινήθηκαν ήταν µικρές, της τάξης των 40 τόνων, 
όπως ανέφερε στην εφηµερίδα Agrenda ο κ. Γιακµο-
λίδης, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να επηρεάσουν 
δραστικά το εισόδηµα των παραγωγών.

Μικροκαρπία και µειωµένες 
έως 25% οι στρεµµατικές αποδόσεις

Μελανό σηµείο, στην κατά τα άλλα θετική, τουλά-
χιστον από εµπορική σκοπιά, παραγωγική σεζόν για 
το σκόρδο Βύσσας, αποτέλεσε η εξέλιξη της καλλιερ-
γητικής περιόδου, καθώς λόγω των καιρικών φαινο-
µένων, συνοδεύτηκε από µικροκαρπία και χαµηλές 
στρεµµατικές αποδόσεις.

«Οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν φέτος. Το 
µέγεθος των σκόρδων είναι µικρότερο από ό,τι συ-
νήθως και αυτό επηρέασε τις αποδόσεις, οι οποίες 
εµφανίζονται µικρότερες κατά περίπου 20%-25%. Και 
υπό αυτή την έννοια η χρονιά χαρακτηρίζεται µέτρια» 
επισήµανε ο συνοµιλητής µας και πρόσθεσε: «Για να 
καταλάβετε, ενώ περιµέναµε να πιάσουµε περίπου 
1.300 κιλά το στρέµµα, τελικώς το στήσιµο δεν ξεπέ-
ρασε τα 900 κιλά το στρέµµα».

Από την άλλη πλευρά, το θετικό, τουλάχιστον µέ-
χρι τώρα, είναι ότι δεν προέκυψαν σηµαντικά προ-
βλήµατα µε ασθένειες ή νηµατώδη, ούτε και έµειναν 
σάπια σκόρδα στα χωράφια και ευχή των παραγω-
γών είναι να µην τους κρύβει κάποια αρνητική εξέ-
λιξη το µετασυλλεκτικό στάδιο.

Καλοί οιωνοί και για το κρεµµύδι της Βύσσας
Ο τοπικός συνεταιρισµός, εν τω µεταξύ, εκτός από 

τα σκόρδα έχει καλλιεργήσει και φέτος περί τα 200- 
250 στρέµµατα κρεµµυδιού, τα οποία θα συγκοµιστούν 
προς το τέλος Αυγούστου. Οι αποδόσεις για την πε-
ριοχή, όπως µας είπε ο κ. Γιακµολίδης κυµαίνονται 
στους 7-8 τόνους το στρέµµα και «ευελπιστούµε να 
πάµε καλά. Οι τιµές για το κρεµµύδι της Θήβας, που 
είναι το µεγαλύτερο παραγωγικό κέντρο κινούνται 
αυτή την περίοδο στα 40 λεπτά το κιλό. Αν διατηρη-
θούν σε αυτά τα επίπεδα όταν βγουν και τα δικά µας 
στην αγορά θα είµαστε ευχαριστηµένοι».

∆ύσκολη χρονιά για τους παραγωγούς 
στον Πλατύκαµπο

Στον Πλατύκαµπο της Λάρισας, το άλλο φηµισµέ-
νο σκορδοπαραγωγικό κέντρο της χώρας, η χρονιά 
δεν εξελίχθηκε για τους παραγωγούς όπως θα ήθε-
λαν. Οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν 
προβλήµατα στην καλλιέργεια, ενώ κι οι τιµές που 
απολαµβάνει το προϊόν, απέχουν από το προσδο-
κώµενο, σε σηµείο να εκφράζονται φόβοι ότι µέρος 
της παραγωγής, λόγω και αθέµιτου ανταγωνισµού, 
ίσως µείνει απούλητο. «Είναι µια χρονιά πολύ δύ-
σκολη. Οι παραγωγοί είναι απογοητευµένοι, διότι 
στις δυσκολίες που προέκυψαν από τις βροχοπτώ-
σεις, ήρθαν και προστέθηκαν τα προβλήµατα στις 
τιµές», υποστήριξε στην Agrenda ο σκορδοπαραγω-
γός Φάνης Μπανές, προβλέποντας πως «του χρόνου 
τα στρέµµατα θα είναι µειωµένα σε σχέση µε φέτος».

Όλο το µεσαίο σκόρδο από την παραγωγή του Πλατυκάµπου πήγε στο 
συνεταιρισµό Νέας Βύσσας µε τιµές στα 12 - 14 λεπτά το τεµάχιο.

Καλή τιµή
Στις ποσότητες 
από τον Πλα-
τύκαµπο που 

πουλήθηκαν στη 
Νέα Βύσσα κατά 
µέσο όρο η τιµή 
κυµάνθηκε στα 
1,40-1,50 ευρώ 
το κιλό για τον 

παραγωγό

Χαµηλότερες
τιµές, σκεπτικοί 
οι παραγωγοί
Τα σκόρδα της πρώτης ποιότητας στον 
Πλατύκαµπο έπιασαν φέτος τα 3-3,20 
ευρώ την αρµαθιά (σ. σ. όπως µας είπε 
µια αρµαθιά ισούται µε περίπου 2,5 κιλά) 
κι είναι γύρω στο 1 ευρώ την αρµαθιά 
χαµηλότερα σε σχέση µε πέρυσι, ενώ 
ανάλογη είναι η διαφορά (σ. σ. στο 1 
ευρώ την αρµαθιά) και στις άλλες δύο 
κατηγορίες ποιότητας σκόρδων. «Αυτά 
τα επίπεδα τιµών αφήνουν ιδιαίτερα 
σκεπτικούς τους παραγωγούς», είπε, 
προσθέτοντας πως λόγω του καιρού 
υπήρξαν και πολλά σκόρδα της α’ 
κατηγορίας, που τελικώς σάπισαν και 
έµειναν µέσα στα χωράφια. 
Τις δυσκολίες της φετινής 
καλλιεργητικής σεζόν στον Πλατύκαµπο 

µας επιβεβαίωσε και 
η παραγωγός Ε. 
Καρατσίβου, 
τονίζοντας πως 
υπήρξαν πολλά 
προβλήµατα, λόγω 
του καιρού, στη 
συγκοµιδή, τη 
διαλογή, αλλά και το 
πλέξιµο των 
σκόρδων. «Οι τιµές 
ξεκίνησαν από πολύ 
χαµηλά, στα 15-16 

λεπτά το τεµάχιο, όµως τώρα γίνονται 
αγοραπωλησίες στα 18-19 λεπτά», µας 
είπε η κ. Καρατσίβου, η οποία διατηρεί 
φυτεία µε 11 στρέµµατα καλλιέργειας 
και την παραγωγή της τη δίνει µόνη της, 
µέσα από ένα δίκτυο πελατών που έχει 
χτίσει εδώ και 50 έτη.

Προ των πυλών η σύσταση
Οµάδας Παραγωγών
Απάντηση στη διασφάλιση της 
καλλιέργειας και της βιωσιµότητας των 
εκµεταλλεύσεων σκόρδου, ετοιµάζονται 
να δώσουν οι παραγωγοί του 
Πλατυκάµπου µέσα από τη συσπείρωσή 
τους σε ένα ενιαίο οργανωτικό σχήµα, 
που θα τους συντονίζει και θα τους 
δώσει διαπραγµατευτική ισχύ και στο 
εµπορικό επίπεδο. 
«Η πρώτη κίνηση που εξετάζεται προς 
την κατεύθυνση αυτή είναι να 
δηµιουργηθεί µια οµάδα παραγωγών 
σκόρδου, η οποία στη συνέχεια θα 
µπορούσε να αποκτήσει ιδιόκτητη 
µεταποιητική µονάδα, αλλά και να 
πλαισιωθεί από έναν συνεταιρισµό» µας 
ανέφερε ο Φάνης Μπανές. Το 
χρονοδιάγραµµα που έχει τεθεί για τις 
σχετικές διαδικασίες ήταν αρχικά µέχρι 
τις 9 Αυγούστου, ωστόσο µετά την 
παράταση η νέα καταληκτική 
ηµεροµηνία για την κατάθεση φακέλων 
στο µέτρο 9 που αφορά στη «Σύσταση 
Οργανώσεων Παραγωγών» είναι η η 7η 
Σεπτεµβρίου.

ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΡΑΤΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ 

Ανοιχτή πληγή οι συναλλαγές 
στη γκρίζα ζώνη της οικονομίας
Την κατάσταση στον Πλατύκαµπο Λάρισας φαίνεται να επιβαρύνει φέτος η απουσία 
ελέγχων στην αγορά από την πολιτεία, που έχει δηµιουργήσει αγρότες δύο 
ταχυτήτων. «Άλλοι πουλάνε µε 9-10 λεπτά το τεµάχιο, χωρίς όµως παραστατικά, µε 
συνέπεια όσοι είναι νόµιµοι να αδυνατούν να δώσουν την παραγωγή τους µε 
βιώσιµες τιµές», τόνισε ο παραγωγός Φάνης Μπανές. Τον αθέµιτο ανταγωνισµό που 
επικρατεί στην αγορά (και) του σκόρδου, επισηµαίνει και ο παραγωγός Βαγγέλης 
Γκαράνης, σχολιάζοντας πως υπάρχουν καλλιεργητές, οι οποίοι δεν κρατάνε 
λογιστικά βιβλία και τις συναλλαγές τους τις πραγµατοποιούν στη γκρίζα ζώνη της 
οικονοµίας, µε αποτέλεσµα οι τιµές στην αγορά να διαµορφώνονται σε µη βιώσιµα 
επίπεδα για όσους κινούνται εντός του πλαισίου της νοµιµότητας.
Να σηµειωθει ότι ο µεγαλύτερος όγκος της παραγωγής του Πλατυκάµπου, ωστόσο 
αποκτήθηκε από το συνεταιρισµό της Νέας Βύσσας, µε τον οποίο υπάρχει από 
πέρυσι εµπορική συνεργασία. «Όλο το µεσαίο σκόρδο πήγε εκεί, µε τιµές που 
κυµάνθηκαν µεταξύ των 12-14 λεπτών το τεµάχιο», ανέφερε η κ. Καρατσίβου. 

Ένα ευρώ
Μια αρµαθιά 

σκόρδα 
ισούται µε 

2,5 κιλά και 
πληρώθηκε 1 

ευρώ λιγότερο 
από πέρυσι
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Απογοήτευση έφερε η τελευταία πληρωμή 

Μισός κουβάς ροδάκινα 
ήταν οι αποζημιώσεις 
του 2017 για Μακεδόνες  

  Με δεδομένο ότι σε κάθε στρέμμα μπαίνουν 40-45 δέντρα, 
με την ταρίφα των 65 ευρώ ανά στρέμμα, η αποζημίωση 
αντιστοιχεί σε αξία ίση με 7,5 κιλά συμπύρηνου ανά δέντρο

  Η παραγωγή υπολείπεται των αναγκών των μεταποιητών, που 
όμως δεν δείχνουν διάθεση να πληρώσουν το κάτι παραπάνω 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Όλος αυτός ο ντόρος που έγινε, ή-
ταν τελικά για µισό κουβά ροδάκινα. 
∆ιότι, τόσο αξιολόγησαν τη ζηµιά που 
πάθαµε στα συµπύρηνα. Καθυστέρη-
σαν περισσότερο από ένα χρόνο µέ-
χρι να µας αποζηµιώσουν και στο τέ-
λος µας έδωσαν ψίχουλα…».  

Η πικρία, η οργή, αλλά και η αγα-
νάκτηση, συµπυκνωµένες σε αυτές τις 
φράσεις, περίσσευαν, καθώς έβγαι-
ναν από τα χείλη του προέδρου του 
Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσου 
Χαλκίδη, όταν ανακοινώθηκε από το 
ΥπΑΑΤ η απόφαση για την αποζηµί-
ωση των πληγέντων παραγωγών ρο-
δάκινων και νεκταρινιών από Ηµαθία, 
Πέλλα, Κοζάνη, Φλώρινα και Λάρισα 
για τις ζηµίες που υπέστησαν από τις 
βροχές του Ιουλίου 2017.

Τα σχεδόν 8,5 εκατ. ευρώ, που πι-
στώθηκαν στους λογαριασµούς 10.668 
δικαιούχων, στις 27 Ιουλίου, δεν αφή-
νουν ικανοποιηµένους τους παραγω-
γούς ούτε σε σχέση µε τη διαδικασία ε-
νίσχυσης ήσσονος σηµασίας που επι-
λέχθηκε, ούτε για την «ταρίφα» της α-
ποζηµίωσης ανά κατηγορία, αλλά και 
γιατί, όπως λένε, κάποιες ποικιλίες έ-
µειναν εκτός. Ειδικά για το συµπύρηνο 
ροδάκινο τα παράπονα είναι µεγάλα, 
καθώς η αποζηµίωση των 65 ευρώ α-
νά στρέµµα, που έλαβαν οι δικαιούχοι, 
δεν φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη, 
όχι να καλύψουν τη ζηµιά που έγινε.

Κακώς παρακάµφθηκε ο ΕΛΓΑ 
και επιλέχθηκε το de minimis 

«Καταρχάς γιατί αποζηµιωνόµα-
στε µέσω de minims, τη στιγµή που 
η ειδική επιστηµονική επιτροπή του 
ΥπΑΑΤ απεφάνθη ότι η ζηµιά που πά-
θαµε το 2017, εµπίπτει στον κανονι-
σµό του ασφαλιστικού φορέα;» διε-
ρωτήθηκε ο κ. Χαλκίδης κι εξέφρασε 

Τα γνωστά τερτίπια της µεταποιητι-
κής βιοµηχανίας για να κρατηθούν 
χαµηλά οι τιµές, «βλέπουν» οι πα-
ραγωγοί Ηµαθίας και Πέλλας, πίσω 
από τις «γκρίνιες» της ΕΚΕ ως προς 
την ποιότητα των συµπύρηνων ρο-
δάκινων της φετινής παραγωγής και 
προειδοποιούν πως τα 25 λεπτά που 
τιµολόγησαν τα εργοστάσια στις πρώ-
ιµες ποικιλίες, σε µια χρονιά µε εµ-
φανώς µικρότερη παραγωγή -ίσως 
και 20% πιο κάτω από την κακή περ-
σινή χρονιά, όπως εκτίµησε ο πρόε-
δρος της Κοινοπραξίας Οµάδων Πα-
ραγωγών Χρήστος Γιαννακκάκης- λό-
γω των ζηµιών από τις βροχές και τη 
µονίλια, «σπρώχνουν» τον παραγω-
γό έξω από την καλλιέργεια.

«Φέτος τα συµπύρηνα είναι δύο 
φορές καλύτερα από πέρυσι και σε 
ποιότητα και σε µέγεθος. Κιτρινίζει 
ο τόπος. Αυτά που λένε οι βιοµηχα-
νίες ότι υπάρχουν πολλά πράσινα εί-
ναι δικαιολογίες. Κάνουν τα αδύνα-
τα δυνατά να πιέσουν τις τιµές. Αν 
ξεφεύγει και κανένα κιλό σε ένα ο-
λόκληρο bin δεν θα καταδικάσου-
µε όλη την παραγωγή», τόνισε στην 
Agrenda ο πρόεδρος του Αγροτικού 

Συλλόγου Γαλατάδων Γιώργος Τσόλ-
κας. Πρόσθεσε δε, πως «είναι κατά-
ντηµα πριν πέντε χρόνια να πουλά-
µε µε 32 λεπτά και σήµερα να τα δί-
νουµε µε 25 λεπτά» και επέρριψε 
ευθύνες και στην τακτική ασυδοσί-
ας που υπάρχει σε σχέση µε τη λει-
τουργία των εκατοντάδων «στεκιών» 
στην Πέλλα και την Ηµαθία.

«Κίτρινα φλουριά», χαρακτηρίζει 
και ο Τάσος Χαλκίδης τα φετινά συ-
µπύρηνα, αντικρούοντας τις αιτιά-
σεις της ΕΚΕ. Σηµειώνει δε πως ένα 
σηµαντικό µέρος της παραγωγής 
καταστράφηκε από τις βροχοπτώ-

τη βεβαιότητα πως αν οι παραγωγοί 
είχαν πληρωθεί µέσω ΕΛΓΑ θα λάµ-
βαναν κάτι παραπάνω, γιατί οι κατα-
στροφές ήταν µεγάλες. «Ο κόσµος εί-
ναι αγανακτισµένος και απογοητευ-
µένος συνάµα» τόνισε ο συνοµιλητής 
µας, εξηγώντας πως, µε δεδοµένο ότι 
σε κάθε στρέµµα αντιστοιχούν 40-45 
δέντρα, «µε την ταρίφα των 65 ευρώ 
ανά στρέµµα, στην πραγµατικότητα 
η αποζηµίωση αντιστοιχεί σε αξία ί-
ση µε 7,5 κιλά συµπύρηνου, ανά δέ-
ντρο». Με ειρωνική διάθεση αντιµε-
τώπισε την όλη κατάσταση κι ο παρα-
γωγός Αλέκος Καραγιαννίδης. «Μιλά-
µε για µόλις 650 ευρώ στα 10 στρέµ-
µατα φυτείας. Προκόψαµε», σχολία-
σε δηκτικά, για να προσθέσει πως «ό-
ταν δεν έχεις µαζέψει παρά ένα ελά-
χιστο µέρος της σοδειάς η αποζηµί-
ωση αυτή είναι χαρτζιλίκι».

Για πάρα πολύ λίγα χρήµατα ειδι-
κά για τα συµπύρηνα, συγκριτικά µε 
τις ζηµιές που υπήρξαν, µιλά και ο 
αειθαλής πρόεδρος του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Γαλατάδων Γιώργος 
Τσόλκας, ενώ ο παραγωγός Κώστας 
Μαρκοβίτης σηµειώνει πως «θα µπο-
ρούσαν να είναι αρκετά καλύτερα τα 
πράγµατα και πιο έγκαιρη η καταβο-
λή των αποζηµιώσεων. Ειδικά τα 65 
ευρώ το στρέµµα στα συµπύρηνα, αν 
κάποιος έπαθε µεγάλη ζηµιά κι έχει 
νοικιασµένο χωράφι, η αποζηµίωση 
δεν φτάνει ούτε για το ενοίκιο. Γι’ αυ-
τούς, είναι πράγµατι ψίχουλα».

Μικρότερη παραγωγή
Μικρή άνοδο των 1-2 λεπτών 
το κιλό, για τις ποικιλίες που 

θα µαζευτούν µέσα στον 
Αύγουστο προβλέπει ο συνεται-

ρισµός Καλυβών Πέλλας

Αν η αποζηµίωση 
έρχονταν µέσω 
του ΕΛΓΑ θα ήταν 
και πιο αξιόλογη  
αλλά και πιο δίκαιη 
δηλώνουν οι 
ροδανινοπαραγωγοί 
Ηµαθίας-Πέλλας.
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Λίγα
«Αν ήταν 50 εκατ. ευρώ αντί για 
8,5 εκατ. τη αποζηµίωση θα ήταν 
καλύτερα και όντως όσοι έπαθαν 
ζηµία θα έπρεπε να πάρουν 220 
ευρώ το στρέµµα, αντί για 120 
ευρώ που πήραν τώρα» 
αναγνώρισε ο επικεφαλής του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Καλυβών Πέλλας Νίκος Μηνάς.

Εξαιρέσεις
Μεγάλη µερίδα παραγωγών 
έµειναν εκτός πληρωµής επειδή 
δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία 
της καταχώρησης των 
εγγράφων πιστοποίησής τους 
ή λόγω σφαλµάτων, παρά το 
γεγονός ότι τις είχαν λάβει 
από τους αρµόδιους φορείς. 

Όργανο
Στη σύσταση νέου οργάνου στον 
τοµέα του συµπύρηνου, που θα 
προασπίσει τα συµφέροντα των 
παραγωγών και θα καλύψει το 
κενό εκπροσώπησής τους, έναντι 
της βιοµηχανίας του κλάδο, 
προχωρούν συνεταιριστικές 
οργανώσεις κι οµάδες 
παραγωγών από τη Μακεδονία 
και τη Θεσσαλία.

Δικαιολογίες τα περί άγουρων



λένε οι αγρότες
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Μετά το «όμφακες 
εισίν» της ΕΚΕ,
η μαύρη διακίνηση
Μια από τις πιο «άστατες» χρονιές  
διέρχεται φέτος η αγορά στο συµπύ-
ρηνο ροδάκινο, καθώς η παραγω-
γή υπολείπεται κατά πολύ τα επίπε-
δα που θα ήθελε η βιοµηχανία, Ιτα-
λοί και Βόρειοι γείτονες «κλέβουν» 
ποσότητες από την εγχώρια µετα-
ποίηση, ενώ πολλά από τα συµβό-
λαια που έχουν κλειστεί για  παρα-
δόσεις κοµπόστας δυσκολεύουν 
τη ζωή των ντόπιων µεταποιητών. 

Μέσα σ’ όλα αυτά, από τη µια οι 
εγχώριοι µεταποιητές δεν δείχνουν 
διάθεση να πληρώσουν το κάτι πα-
ραπάνω (από τα 24 λεπτά) για τα 
καλά συµπύρηνα, από την άλλη η 
Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος, 
µε ότι αυτή αντιπροσωπεύει πλέον, 
εκδίδει ανακοινώσεις τονίζοντας 
ότι «οι καλλιεργητές σπεύδουν να 
παραδώσουν απαράδεκτα µεγάλες 
ποσότητες πράσινου ροδάκινου». 

Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό εί-
ναι µια αλήθεια, η οποία έχει να κά-
νει όµως µε το γεγονός ότι µετά τις 
πολλές βροχές τα ροδάκινα (κυρί-
ως της ποικιλίας Andros) δεν αντέ-
χουν για πολύ στο δέντρο κι αν δεν 
κοπούν λίγο νωρίτερα κινδυνεύ-
ουν να σαπίσουν από τη µονίλια. 

Χαρακτηριστικές είναι οι δύο α-
νακοινώσεις που εξέδωσε η ΕΚΕ:

Πράσινα ροδάκινα
Ολοκληρώθηκε η συγκοµιδή των 

πρώιµων ποικιλιών του συµπύρηνου 
ροδάκινου και αυτές τις µέρες περά-
σαµε στην ποικιλία Andross.

Για άλλη µια χρονιά, η ποιότητα 
που παραλαµβάνουν οι βιοµηχανί-
ες µέχρι τώρα ήταν σε πολλές περι-
πτώσεις προβληµατική, µε αποτέλε-
σµα την αύξηση του κόστους παρα-
γωγής, λόγω υψηλών αναλώσεων 
και τη δυσκολία επίτευξης κατάλλη-
λης ποιότητας κοµπόστας που η πα-
γκόσµια αγορά θέλει. ∆υστυχώς ό-
µως, άλλη µια φορά, παραδίδονται 
στα εργοστάσια απαράδεκτα µεγά-
λες ποσότητες πράσινου ροδάκινου. 

Παράνοµη διακίνηση
Εδώ και χρόνια, είναι γνωστά τα 

προβλήµατα που παρατηρούνται 
την περίοδο συγκοµιδής των ροδά-
κινων. Πολλά προϊόντα  συγκεντρώ-
νονται από τυχαίους και εξωθεσµι-
κούς διακινητές, σε χώρους ακατάλ-
ληλους και χωρίς στοιχειώδεις υπο-
δοµές, χωρίς φορολογικά παραστα-
τικά, χωρίς ασφαλισµένο και εξειδι-
κευµένο προσωπικό, χωρίς διασφά-
λιση ποιοτικών προδιαγραφών. Επι-
πλέον, πολλές φορές παρατηρείται το 
φαινόµενο αγοραστές του εξωτερι-
κού να παραλαµβάνουν ροδάκινα α-
πευθείας από τους αγρούς, πληρώ-
νοντας µετρητοίς χωρίς παραστατι-
κό, διογκώνοντας τη φοροδιαφυγή. 

Αποκλείστηκαν 
πάρα πολλές ποικίλιες 

Νέες µεγαλύτερες «πληγές» ανοίγει 
σύµφωνα µε τον βουλευτή Πέλλας 
της Ν∆ Γιώργο Καρασµάνη η 
απόφαση για αποζηµιώσεις 8,5 εκατ. 
ευρώ µε τη µορφή των de minimis 
για τις ζηµιές από τις έντονες και 
συνεχείς βροχές του Ιουλίου 2017.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, «πρόκειται 
για επικοινωνιακό τέχνασµα του κ. 
Αποστόλου, αφού µε τα «ψίχουλα», 
αλλά και τον τρόπο που τα µοίρασε 
αυτά επιπόλαια και πρόχειρα, 
ανοίγει νέες µεγαλύτερες πληγές», 
ενώ όπως υποστηρίζει η ορθότερη 
επιλογή θα ήταν η χορήγηση των 
αποζηµιώσεων µέσω του ΕΛΓΑ.
Αντ’ αυτού, η πολιτική ηγεσία, όπως 
λέει, προτίµησε ένα χρόνο µετά, 
τα de minimis, που είναι 4-5 φορές 
χαµηλότερα από τις αποζηµιώσεις 
ΕΛΓΑ και αποκλείουν χιλιάδες 
παραγωγούς και πάρα πολλές 
ποικιλίες ροδάκινων (Red Haven, 
Royal Glory, Symfonie, Venus, Big 
Top κ.α.), προκειµένου το ύψος τους 
να µην κατρακυλήσει σε ένα τελείως 
εξευτελιστικό ποσό, της τάξης των 
30-40 ευρώ το στρέµµα. 

σεις και τη µονίλια και υπό τις συν-
θήκες αυτές, τα 25 λεπτά βάζουν µέ-
σα τους παραγωγούς. «Ζητάνε καλή 
ποιότητα. Πώς να καλυφθούν τα έξο-
δα για φυτοπροστασία, κλάδεµα, α-
ραίωµα, πετρέλαια και φόρους;», εί-
πε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλ-
λόγου Βεροίας. Έξαλλος µε τις χα-
µηλές τιµές στο συµπύρηνο δήλω-
σε στην Agrenda και ο παραγωγός 
Αλέκος Καραγιαννίδης, τονίζοντας 
πως «όλοι οι αγρότες είναι απογο-
ητευµένοι µε τα 25 λεπτά το κιλό, α-
φού στην ουσία στο χέρι θα τους µεί-
νουν καθαρά 21-22 λεπτά». 

Χωρίς διάθεση
Οι εγχώριοι µεταποιητές 

δεν δείχνουν διάθεση 
να πληρώσουν το κάτι 

παραπάνω για τα 
καλά συµπύρηνα

Θυµήθηκε η ΕΚΕ
τα στέκια, αλλά
για τιµή κουβέντα 

Σε λίγες µέρες τελειώνει η 
συγκοµιδή της ποικιλίας 
Αndross, ενώ η Εverts είναι 
άκαρπη και λίγη, που σηµαίνει 
ότι βρισκόµαστε στο τέλος της 
σεζόν για το συµπύρηνο και οι 
µεταποιητές δεν κάνουν λόγο 
για τιµή, καταγγέλλει ο 
Αγροτικός Σύλλογος Βέροιας, 
µιλώντας για «θέατρο του 
παραλόγου», µε ανακοίνωσή 
του, η οποία έχει ως εξής: 
«Με θλίψη παρακολουθούµε 
τις τελευταίες µέρες τις 
εξελίξεις στο θέµα του 
ροδάκινου. Για άλλη µία φορά 
το «θέατρο του παραλόγου» 
όπως θα έλεγε και γνωστός 
φίλος συνδικαλιστής από τον 
Κοπανό της Νάουσας έδωσε 
παράσταση. Περιχαρής ο 
υπουργός Αποστόλου αφού 
τσουβάλιασε περσινές βροχές, 
εµπάργκο, στήριξη εισοδήµατος 
όλα σε ένα «µίνιµουµ de 
minimis», προσέτρεξε στους 
γνωστούς σκηνοθέτες, 
παράγοντες, κοµπάρσους του, 
για να τον δοξάσουν για τη 
διανοµή του υπέρογκου ποσού 
των 8,5 εκατ. ευρώ. «Τεράστιο» 
το ποσό. Άναυδοι οι θεατές 
«αγρότες» κατά την έξοδο 
εισπράττουν ψίχουλα από την 
επιστροφή του εισιτηρίου τους, 
και τα µηδενικά των 
προσδοκιών τους.
Μια άλλη πράξη του άλλου 
διαρκούς «θεάτρου του 
παραλόγου» που ζούµε σαν 
αγρότες είδαµε να εξυφαίνεται 
από την ΕΚΕ. Ο άλλος κ. Κ. 
Αποστόλου για διαφορετικούς 
λόγους την κάθε φορά 
ανακοινώνει (και καλά κάνει θα 
έλεγε κανείς) τα περί 
ποσότητας, ποιότητας, στεκιών 
κ.λ.π. Περί της τιµής του 
συµπύρηνου κ. Αποστόλου; Η 
Αndross στο µεσουράνηµά της 
και σε λίγες µέρες στο τέλος 
της. Η Εverts άκαρπη και λίγη. 
Άρα είµαστε στο τέλος του 
συµπύρηνου. Την τιµή θα την 
µάθουµε πολύ µετά το τέλος;».
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με δηµόσιες δηλώσεις οι οποίες ξεφεύγουν α-
πό τα πλαίσια που συζητήθηκαν κατά τη συνά-
ντηση Γιούνκερ – Τραµπ, ο  πρόεδρος Τραµπ 
και οι συνεργάτες του επιχειρούν µια de facto 
διεύρυνση της συµφωνίας µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ 
στον τοµέα του εµπορίου αγροτικών προϊόντων, 
σε µια προσπάθεια αφενός να πιέσουν την Ευ-
ρώπη , και αφετέρου να προετοιµάσουν την α-
µερικανική κοινή γνώµη, ή  έστω το ακροατή-
ριο του κ. Τραµπ για το ενδεχόµενο κατάρρευ-
σης των συνοµιλιών. Ταυτόχρονα  η κυβέρνη-
ση Τραµπ, σκοπεύει  να συνεχίσει να κρατάει 
το  πιστόλι στον κρόταφο της ΕΕ αναφορικά µε 
τους δασµούς στα αυτοκίνητα, οι οποίοι φαίνε-
ται πως απλά καθυστερούν για όσο το υπουρ-
γείο Εµπορίου των ΗΠΑ συνεχίζει  της έρευνες 
σχετικά µε το κατά πόσο θα έπρεπε να τους ε-
φαρµόσουν. Οι διαφορές πάνω στο κοµµάτι της 
διακίνησης αγροτικών εµπορευµάτων, θα µπο-
ρούσε να είναι ο παράγοντας που θα ανατρέψει 
την συµφωνία και θα εκκινήσει την συνέχιση 
των απειλών. Πάντως από την πλευρά της η ΕΕ 
δείχνει να τηρεί τα συµφωνηθέντα, αυξάνοντας 
κατά 283% τις εισαγωγές αµερικανικής σόγιας.

Οι αποκλίνουσες απόψεις 
πάνω στη Συµφωνία

Το πρώτο «ρήγµα» πάνω στα όσα συµφωνή-
θηκαν στην συνάντηση προκύπτει από ένα «ερ-
µηνευτικό ίσως κενό» που εκδηλώθηκε την ε-
ποµένη, όταν ο πρόεδρος Τραµπ υποστήριξε σε 
ακροατήριο Αµερικανών αγροτών: «µόλις ανοί-
ξαµε την Ευρώπη για τους αγρότες µας». Όµως 

αµέσως µετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, δή-
λωσε σε Αµερικανούς δηµοσιογράφους ότι α-
πό την πλευρά τους οι ΗΠΑ προσπάθησαν να ε-
πιβάλουν έντονα την εισαγωγή ολόκληρου του 
τοµέα των γεωργικών προϊόντων στις διαπραγ-
µατεύσεις, κάτι το οποίο όπως ανέφερε, αρνήθη-
κε επειδή «δεν έχω πάρει εντολή για κάτι τέτοιο, 
και άλλωστε το θέµα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο 
για την Ευρώπη». Φυσικά η πραγµατικότητα δεν 
µπορεί να απέχει πολύ από τις δηλώσεις Γιούν-
κερ, αν αναλογιστεί κανείς ότι το ρολόι µετράει 

αντίστροφα για την πολιτική ζωή του προέδρου 
της Κοµισιόν, µε τη θητεία του να λήγει το επό-
µενο καλοκαίρι κι αφετέρου ότι ο περισσότερο 
δηµοφιλής στην Ευρώπη πρόεδρος Οµπάµα δεν 
κατάφερε µέσα σε δυο θητείες να ολοκληρώσει 
µια διατλαντική συµφωνία, αντίστοιχη σχεδόν 
µε αυτή που παρουσιάζει τώρα ως τετελεσµένο 
γεγονός ο Τραµπ. 

∆ε διαπραγµατευόµαστε τη γεωργία
Στη συνέχεια ο κ. Γιούνκερ, εξέδωσε δήλωση 

µέσω της εκπροσώπου του Μίνα Αντρέεβα, ότι 

η γεωργία δεν ήταν µέρος της συµφωνίας. «Αν 
διαβάσει κανείς την κοινή δήλωση, θα καταλά-
βει ότι δεν έγινε καµία αναφορά πέραν της σό-
γιας» δήλωσε η κ. Αντρέεβα, προσθέτοντας «ή-
µασταν πολύ σαφείς σε αυτό, δεν διαπραγµατευ-
όµαστε τα γεωργικά προϊόντα γενικά». Τα σχόλια 
αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα να ενισχυθεί η αµε-
ρικανική επίθεση. Συγκεκριµένα, ο Λάρυ Κού-
ντλοου, οικονοµικός σύµβουλος του Τραµπ, υ-
ποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «θα ξεκινήσουν διαπραγ-
µατεύσεις µε την ΕΕ για τη σύναψη συµφωνιών 
που θα αφορούν γεωργικά και ενεργειακά προ-
ϊόντα». Μάλιστα ο κ. Κούντλοου υποστήριξε ότι 
«δεν έχαψε» το επιχείρηµα ότι τα αγροτικά προ-
ϊόντα θα εξαιρεθούν από τις συζητήσεις. «Αν αυ-
τά είναι εκτός συζητήσεων, τότε τι δουλειά έχει 
η σόγια και το βοδινό κρέας στις συζητήσεις;».

Στην πραγµατικότητα όµως το βοδινό κρέας εί-
χε συµπεριληφθεί σε παλιότερες  διαπραγµατεύ-
σεις. Μια σαφής ένδειξη ότι τα σχόλια του κ. Κού-
ντλοου ήταν υποκινούµενα από την κυβέρνηση 
Τραµπ, αποτελούν τα σχόλια του υπουργού Οι-
κονοµικών των ΗΠΑ, Στήβεν Μνούχιν, ο οποίος 
επέµεινε πως τα αγροτικά προϊόντα ήταν κοµµά-
τι των συζητήσεων. Ερωτηθείς για την απόκλιση 
των δηλώσεων, ο κ. Μνούχιν απάντησε «µιλήσα-
µε γενικά για τη σόγια, αλλά συµφωνήσαµε ει-
δικά ότι θα εξετάζαµε και τις υπόλοιπες αγορές».

Άνοιξαν τα πρώτα 
ρήγματα στη συμφωνία 
της 25ης Ιουλίου, αφού 

μέσα σε λιγότερο από μια 
εβδομάδα οι συζητήσεις, οι 

οποίες χαρακτηρίστηκαν 
ως μια εκεχειρία, φαίνεται 

πως περιπλέκονται

Το πιστόλι στον κρόταφο 
της ΕΕ κρατάει ο Τραμπ 
Με απειλές για νέους δασμούς να εννοούνται, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αυξήσουν 
τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ, φουσκώνοντας τη συμφωνία
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Άδικες οι αιτιάσεις περί
αβουλίας και αφωνίας 

ΠΡΟΣ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Απαντητική επιστολή στην από 25/7 
Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας – ∆ελτίο Τύπου

Η Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας – ∆ελτίο Τύπου 
που εξέδωσε η Ένωση Βιοκαλλιεργητών 
Λακωνίας στις 25 Ιουλίου, δηλαδή ενώ 
ακόµη το έθνος πενθούσε για την τραγική 
απώλεια των συνανθρώπων µας από τις 
φονικές πυρκαγιές, είναι τουλάχιστον 
άκαιρη και άστοχη.
∆εν αρκείται όµως µόνο σε αυτό, αλλά 
ζητάει επιπλέον τα ονοµατεπώνυµα όσων 
υπογράφουν τις καταστάσεις, απειλώντας 
ευθέως τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους 
που τις υπέγραψαν, ενώ εφάρµοζαν το 
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο. 
Όσον αφορά δε στους χαρακτηρισµούς για 
το πρόσωπο µου περί δήθεν «αφωνίας και 
αβουλίας», γνωρίζετε καλά ότι -αντίθετα 
µε όσα γράφετε- µε χαρακτηρίζει η χρήση 
ευθείας, ακόµα και σκληρής γλώσσας, εκεί 
όµως όπου χρειάζεται, ενώ αντίθετα δε 
συνηθίζω να επιδιώκω την αδιάκοπη δήλωση 
της παρουσίας µου µε ρητορική υψηλών 
τόνων και εντυπωσιασµού.
Ιδιαίτερα δε ως προς τη δράση µου σαν 
βουλευτής για τη στήριξη της Βιολογικής 
Γεωργίας, οι προσπάθειες µου ήταν και 
είναι άοκνες, πάντα µε κίνητρο την εξεύρεση 
λύσεων, σύννοµων µε το εθνικό και 
κανονιστικό πλαίσιο, στα τραγικά λάθη και 
αδιέξοδα του παρελθόντος. Χάρις δε εν 
πολλοίς σε αυτές, έχουν γίνει, οι µέχρι 
σήµερα πληρωµές που βρίσκονταν, όπως 
πολύ καλά γνωρίζετε, σε τέλµα για χρόνια. 
Είναι γνωστό σε όλους σας ότι εξαντλώ κάθε 
δυνατή προσπάθεια προς τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες συµβατή προς τον θεσµικό µου 
ρόλο, για την άµεση εκκαθάριση και 
πληρωµή όλων των Βιοκαλλιεργητών, 
τόσο στο πλαίσιο του παλιού προγράµµατος 
όσο και για τη τρέχουσα περίοδο.
Το γεγονός αυτό το γνωρίζουν όλα τα µέλη 
της Ένωσης και άρα η περί αντιθέτου 
αναφορά σας στην επιστολή, την καθιστά 
εντελώς αναξιόπιστη. 
Γεννώνται λοιπόν σοβαρά ερωτήµατα για 
το κατά πόσο το ύφος και το περιεχόµενο 
της παρούσας επιστολής αλλά και όλων 
των προηγούµενων µε αναφορές στο 
πρόσωπό µου, εκφράζουν τα µέλη της 
Ένωσης ή αποτελούν προσωπικές απόψεις, 
εκτιµήσεις ή ακόµη και επιδιώξεις του 
συντάκτη. Τέλος, όσον αφορά το 
περιεχόµενο των καταγγελιών, 
αντιλαµβάνεστε ότι επί τεχνικών 
ζητηµάτων δεν είµαι ο καθ’ ύλην αρµόδιος 
να απαντήσω και δεν πρόκειται να το κάνω. 
Θεωρώ ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ότι τα 
καταγγελλόµενά σας θα απαντηθούν από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες και θα βρεθούν 
νόµιµες λύσεις, όπου αυτό είναι δυνατό.  

Με εκτίµηση
Σταύρος Αραχωβίτης

Βουλευτής Λακωνίας ΣΥΡΙΖΑ
Επικεφαλής ΕΠΕΚΕ Αγροτικής Ανάπτυξης

Διάσωση σε ξένα χέρια 
της άλλοτε κραταιάς 
οργάνωσης των Πεζών
Διαγραφή χρεών της τάξης των 7 εκατ. ευρώ και «κορσές» ΕΛΓΕΚΑ

Άλλη µια συνεταιριστική οργάνωση µε 
τεράστια ιστορία και συµβολή στην α-
γροτική ανάπτυξη µιας ολόκληρης περι-
οχής, η Ένωση Πεζών, παίρνει το δρό-
µο της συγκεκαλυµµένης ιδιωτικοποί-
ησης, µε το πρόσχηµα της διάσωσης.

Οι τελευταίες πληροφορίες  θέλουν 
την εµπορική λειτουργία της ΕΑΣ Πε-
ζών να περνάει στο εξής στην εισηγ-
µένη στο χρηµατιστήριο της Αθήνας 

ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, µια εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται µε δυσκολίες απ’ ότι φαί-
νεται στη διανοµή τροφίµων. Η εξέλι-
ξη πάντως που κάνει πολλούς να ανα-
ρωτιούνται µήπως µέσα απ’ αυτή την 
ιδιότυπη συµφωνία γίνεται παράλλη-
λα προσπάθεια για τη διάσωση και της 
ΕΛΓΕΚΑ, της οποίας η χρηµατιστηρια-
κή αξία έχει συρρικνωθεί στα 5,8 εκατ. 

ευρώ. Ειδικότερα η συµφωνία που υ-
πογράφθηκε την περασµένη εβδοµά-
δα προβλέπει κατ’ ουσία µια ρύθµιση 
των χρεών της Ένωσης προς την τρά-
πεζα Πειραιώς που προσεγγίζουν τα 
34 εκατ. ευρώ, µε διαγραφή της τάξε-
ως των 7 εκατ. ευρώ περίπου.

Η περίπτωση της ΕΑΣ Πεζών και η ε-
ξέλιξη του θέµατος γύρω από την πε-
ριβόητη διάσωσή της, έρχεται να επι-
βεβαιώσει µια επίµονη διαδικασία που 
θέλει το σύνολο σχεδόν των συνεταιρι-
στικών οργανώσεων που βρέθηκαν σε 
οικονοµική ασφυξία µετά το το 2008, 
να περνάει µε συνοπτικές διαδικασί-
ες και χωρίς δεύτερη σκέψη σε εξωσυ-
νεταιριστικό έλεγχο. Αυτό σηµαίνει ό-
τι οι δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει 
µετ’ επιτάσεως οι σηµερινοί κυβερνώ-
ντες ότι καµιά οργάνωση και κανένα 
περιουσιακό στοιχείο δεν θα φύγει α-
πό τον κύκλο συµφερόντων των συ-
νεταιρισµών, αποδεικνύονται για άλ-
λη µια φορά γράµµα κενό. 

Ένας ιστορικός συνεταιρισµός
Υπενθυµίζεται ότι η Ένωση Πεζών εί-

χε ενταχθεί στο άρθρο 99 για προστα-
σία από τους πιστωτές και επί δύο χρό-
νια έκανε προσπάθειες διαπραγµάτευ-
σης για τη σωτηρία της πριν καταλήξει 
στη παραπάνω συµφωνία.

Πρόκειται για έναν από τους ιστορι-
κότερους αγροτικούς συνεταιρισµούς, 
που δραστηριοποιείται από το 1933 µε 
δύο βασικά προϊόντα: το κρασί και το ε-
λαιόλαδο. Η Ένωση οινοποιεί ετησίως 
15.000 τόνους οινοστάφυλα, ενώ στα 
δύο ιδιόκτητα ελαιουργεία της αλέθο-
νται 6.000 τόνοι ελαιοκάρπου. Η εµ-
φιάλωση του ελαιολάδου αγγίζει τους 
2.000 τόνους ετησίως και του κρασιού 
τους 8.000 τόνους. Την καλή επόχη η  
συσκευασία Tetra Pak ξεπερνούσε τους 
4.000 τόνους σε κρασί και ελαιόλαδο. 
Η Ένωση Πεζών κατέχει, για τη διανο-
µή των προϊόντων της, ιδιόκτητες απο-
θήκες 10.000 τµ, σε τρία κέντρα χειρι-
σµού ετοίµων προϊόντων στρατηγικά 
τοποθετηµένα ανά την επικράτεια, κα-
θώς και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών, ο 
οποίος αποτελείται από 28 οχήµατα.

Μια επιχείρηση διανοµής 
Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.,  που φέρεται να ανα-

λαµβάνει την εµπορική διαχείριση στα 
Πεζά, είναι µια εµπορική επιχείρηση, 
που δραστηριοποιείται στην ελληνική 
αγορά στον κλάδο των τροφίµων από το 
1974, παρέχοντας στους συνεργάτες, πε-
λάτες και προµηθευτές της ένα ολοκλη-
ρωµένο σύστηµα εµπορικών υπηρεσιών 
στους τοµείς των Πωλήσεων, Marketing, 
Trade Marketing και Logistics. 

Ρύθµιση χρεών 34 εκατ.
Η συµφωνία προβλέπει ρύθµιση των 

χρεών της Ένωσης προς την τράπεζα 
Πειραιώς που φθάνουν τα 34 εκατ. 

ευρώ, µε διαγραφή της τάξεως 
των 7 εκατ. ευρώ περίπου

Γιώργος 
Φραγκιαδουλάκης 
και Μιχάλης 
Βουµβουλάκης, 
σε παλιές καλές 
εποχές για το 
συνεταιριστικό 
κίνηµα.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΤΕ
«Θέλουν να δουν πώς θα 
συµπεριφερθούµε µετά τις 
20 Αυγούστου. Θα 
παρακολουθούν κάθε 
κίνηση της κυβέρνησης για 
οικονοµικές πολιτικές. Αν 
δουν να υπαναχωρούµε, θα 
φύγουν. Αν νιώσουν ότι 
εκπληρώνουµε τις 
δεσµεύσεις µας, θα µας 
δώσουν µια ευκαιρία».

ΣΜΑΡΑΓ∆Α ΚΑΡΥ∆Η 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Μήπως το πιο φοβιστικό 
πράγµα που κυκλοφορεί 
αυτές τις µέρες είναι αυτό 
το #prayforGreece; Αυτό 
το µοιραίο και µοιρολατρικό 
pray; Γιατί όχι ένα χάσταγκ 
µε το change, το work, το 
responsibility; το πως το 
λέτε εσείς εκεί γιατί δε 
θυµάµαι και πως το λέµε 
εµείς εδώ;».

ΜΑΡΚ ΜΟΜΠΙΟΥΣ
ΜΕΓΑΛΟΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ
«Ο Ντόναλντ Τραµπ είναι 
«χαζός σαν… αλεπού», 
διαπραγµατεύεται µε 
εµπορικούς εταίρους, θα 
υπάρξουν συµφωνίες παρά 
τα κατά καιρούς νταηλίκια 
και µπλόφες του.[...] Το 
Πεκίνο δεν θα επιτρέψει 
µια εµπορική διαµάχη να το 
εκτροχιάσει από τα σχέδιά 
του µακροπρόθεσµα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Καύσιµο
Πληρώστε υπερωρίες κι όλα 
θα γίνουν, λέει ο αειθαλής 
πρόεδρος των γεωτεχνικών 
του ∆ηµοσίου, µε αφορµή τον 
βαρύ όγκο δουλειάς θα 
φέρουν οι αξιολογήσεις των 
Σχεδίων Βελτίωσης. Όχι 
τίποτα άλλο, γιατί έρχονται και 
τα µπάνια του λαού... και µετά 
πέραν του ωραρίου το 
κατάστηµα παραµένει 
κλειστόν!

 

Τριήµερο
Αλήθεια, ο Βαγγέλης έβαλε 
την υπογραφή του τελικά 
για τη µία διεπαγγελµατική 
Φέτας,  γιατί βλέπουµε ότι 
διαφηµίζεται για το 
Σεπτέµβριο µια πανελλήνια 
διοργάνωση για τον προϊόν µε 
παρεµβάσεις του επιτρόπου 
Φιλ Χόγκαν αλλά και του νέου 
οργάνου, που τον τελευταίο 
καιρό δυσκολεύονταν κατιτίς 
µε το καταστατικό.

 

Στη βεράντα
Ενδιαφέρον έχει η καµπάνια 
της ∆ιεπαγγελµατικής Οίνου 
της Ισπανίας που κινείται εν 
µέσω καύσωνα, διακοπών και 
κοινωνικών δικτύων και καλεί 
τους πολίτες να βάλουν ένα 
ποτήρι κρασί ακόµη και στη 
βεράντα και να κοινοποιήσουν 
στο Twitter και το Facebook. 
Για να δηµιουργηθεί ρεύµα, 
προσφέρει δωρεάν τρία 
µπουκάλια κρασιού!

Για επίδοµα στον ΟΑΕ∆ η «µηχανοπαρέα επε» 
αν καταργηθούν τα δικαιώµατα ενισχύσεων 

Ανακατωσούρα προκαλεί η ρηξικέλευθη πρόταση του Επιτρόπου Χό-
γκαν για κατάργηση των δικαιωµάτων, χάριν απλοποίησης. Πέρα α-
πό τις αντιδράσεις που πυροδότησε προς τις τάξεις των παραγωγών, 
το αποκαλυπτικό δηµοσίευµα της Agrenda, διφορούµενες είναι και 
οι προσεγγίσεις που γίνονται από τους επιτελείς του υπουργείου. 
Και δεν είναι µόνο η προσέγγιση έναντι των αγροτών, είναι ότι αν 
γίνει αυτή η απλοποίηση, οι µισοί από αυτούς που ασχολούνται µε 
τα του ΟΣ∆Ε, π.χ «µηχανοπαρέα επε», θα χάσουν τη δουλειά τους... 
Όπως και να ‘χει η κουβέντα για τις εθνικές επιλογές έχει µάκρος...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Η ίδρυση µονάδας 
ζωοτροφών και ο 
εκσυγχρονισµός των 
εγκαταστάσεων του 
τυροκοµείου του στα 
επενδυτικά πλάνα 
του συνεταιρισµού 
Καλαβρύτων, που 
σε πείσµα των καιρών 
προχωρά µπροστά.

Σύµφωνα µε νέα 
µελέτη, ίχνη από την 
πυρηνική καταστροφή 
της Φουκουσίµα 
πριν 7 έτη βρέθηκαν 
σε κρασιά της 
Καλιφόρνια. Οι 
φυσικοί ανακάλυψαν 
αύξηση των επιπέδων 
ενός ραδιενεργού 
ισότοπου σε κόκκινα 
και ροζέ κρασιά.

Υβρίδια
 Κάτοχος µεταπτυχιακού στη 

χωροταξία της υπαίθρου είναι 
ο φίλος και πολυδραστήριος 
περιφερειακός σύµβουλος 
Θεσσαλίας, Νίκος Πουτσιάκας. 
Η απονοµή έγινε στο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

 ∆εν θα το αφήσει η Βayer, 
το θέµα των νεονικοτινοειδών 
και ετοιµάζεται να προσφύγει 
κατά της απόφασης του Γενικού 
∆ικαστηρίου της ΕΕ, καθώς 
εκτιµά ότι αυτό θα µπορούσε να 
έχει σηµαντικές συνέπειες για 
την προβλεψιµότητα των 
εγκρίσεων των δραστικών.

 Την 1η Αυγούστου, η 
ανθρωπότητα κατανάλωσε το 
σύνολο των πόρων που η φύση 
µπορεί να ανανεώσει µέσα σε 
έναν χρόνο και θα ζήσει «µε 
πίστωση» για πέντε µήνες, 
σύµφωνα µε την Global 
Footprint Network,. Μέρα που 
έρχεται όλο και πιο νωρίς.

;

ΛΟΥΙΣ ΧΑΜΙΛΣΤΟΝ 
Ο∆ΗΓΟΣ F1
«Μπορεί να µην γνωρίζω 
από καλό κρασί και τέχνη, 
αλλά στα αυτοκίνητα 
είµαι λεπτολόγος. Για 
παράδειγµα, η Zonda είναι 
χάλια να την οδηγείς. 
Μπορεί να είναι από τα 
καλύτερα αυτοκίνητα που 
έχω όσον αφορά τον ήχο, 
αλλά στον χειρισµό της 
είναι το χειρότερο».

Μετά από τόσες 
παρατάσεις, 
το µόνο που 
µας µένει είναι 
να πάρουµε για 
σύµβουλο τον 
Περουλάκη! 

Η καλή µέρα απ’ το πρωί φαίνεται, λέει ο λαός 
και ένα «τρανό» παράδειγµα είναι η βιοµηχανική 
ντοµάτα. Οι έντονες και µεγάλης διάρκειας βροχές 
πολλές, οι ζηµιές περισσότερες, τα εργοστάσια 
άρχισαν τις παραλαβές νωρίτερα µήπως σώσουν 
ποσότητες και δε σαπίσει το προϊόν µέσα στα 
χωράφια! Όµως, ο καιρός δεν κάνει χατίρια, ούτε 
εξαιρέσεις. Οι πρόσφατες καιρικές συνθήκες 
«χτύπησαν» ξανά τη ντοµάτα, αναγκάζοντας τους 
µεταποιητές να σταµατήσουν τις παραλαβές-έστω 
προσωρινά, αφού η πρώτη ύλη δεν πληροί τις 
απαιτούµενες ποιοτικές προδιαγραφές….

Από κοντά έχει το θέµα και η Οµάδα Παραγωγών 
Αµαλιάδας, µε τον πρόεδρο να «συντονίζει» 
συσκέψεις επί συσκέψεων. Τώρα, τι δουλειά είχε 
σε συνάντηση µε εκπροσώπους του κλάδου ο 
υφυπουργός παιδείας ∆ηµήτρης Μπαξεβανάκης, 
άγνωστο! Πάντως, ζητήθηκε η παρέµβασή του και 
για την αναδιάρθρωση της σταφίδας, µπροστά 
στο ενδεχόµενο αφανισµού της παραδοσιακής 
αυτής καλλιέργειας. Λες να βρέθηκε η λύση;

Έχουν πολλή δουλειά και δεν ξέρουν τι να 
γίνουν, έλεγαν τόσες µέρες οι σύµβουλοι-
µελετητές, που καλούνται να ολοκληρώσουν τους 
φακέλους των ενδιαφερόµενων παραγωγών µέχρι 
τα τέλη Αυγούστου! Επικαλούνταν τη θερινή 
ραστώνη και τις άδειες των δηµοσίων υπαλλήλων, 
που κάνουν τις διαδικασίες να καθυστερούν! Μια 
θεώρηση βεβαίωσης, σου λένε, χρειάζεσαι και 
µπορεί να µην προλάβεις. Μέχρι συµβολαιογράφοι 
και µηχανικοί είναι σε άδεια… 

Τα άκουσαν, λοιπόν, και οι αρµόδιοι των 
∆ιαχειριστικών και σου λένε, ας τους κάνουµε το 
χατίρι, να ξεµπερδεύουµε! ∆εν είναι και η πρώτη 
φορά, άλλωστε! Μόνο που ξεχνούν ότι όλη αυτή 
η παράταση φέρνει νέες αιτήσεις, χωρίς νόηµα, 
όπως έχουν πολλάκις επισηµάνει οι 
µηχανηµατάδες, αφού το µπάτζετ είναι 
πεπερασµένο, λέµε! 

Η Ένωση Ηρακλείου, πάντως, στηρίζει όσους τη 
στηρίζουν! Αν ο παραγωγός έχει κάνει τη δήλωση 
ΟΣ∆Ε στην οργάνωση, τότε θα πάρει 10 λεπτά 
επιπλέον στην τιµή για τα οινοστάφυλα που 
παραδίδει. Μότο «στηρίζουµε τους αµπελουργούς 
που στηρίζουν την Ένωση». ∆εν είναι µικρό το 
δέλεαρ! ∆εν είναι λίγα και τα έσοδα από τη 
διαδικασία των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης… 

Ενίσχυση ψίχουλα ήταν αυτή που πήραν οι 
ροδακινοπαραγωγοί, αφού ο υπουργός Αποστόλου  
«τσουβάλιασε» περσινές βροχές, εµπάργκο και 
στήριξη εισοδήµατος σε µία πληρωµή, φωνάζουν οι 
καλλιεργητές του συλλόγου Βέροιας, αλλά ποιος 
τους ακούει τώρα; Η πληρωµή έγινε, άλλα λεφτά 
δεν έχει! Ο έτερος Αποστόλου, εν τω µεταξύ, όλο 
βρίσκει θέµατα µε την ποιότητα, την ποσότητα, τα 
στέκια, αλλά λίγο πριν το τέλος της σεζόν κουβέντα 
για το πάπλωµα! Τιµή ακόµα δεν έχουν πει! Τα 25 
λεπτά δεν κάνουν ούτε για ζήτω! Αλλά ούτε αυτό 
το ακούει κανείς!                         Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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«∆
υστυχής είναι η χώρα που 
χρειάζεται ήρωα», έγραψε 
ο Bertoit Brecht στη Ζωή 
του Γαλιλαίου. Αλλά υπάρ-

χουν στιγµές που οι χώρες και οι επιχειρή-
σεις όντως χρειάζονται κάποιον για να στη-
ριχθούν. Όταν η κατάσταση είναι τόσο άσχη-
µη που µόνο µια ριζοσπαστική αναδιοργά-
νωση θα φέρει αποτέλεσµα.

Ο Σέρτζιο Μαρκιόνι, ο οποίος πέθανε σε η-
λικία 66 ετών, ήταν αυτό το άτοµο στην Fiat 
και την Chrysler –ένας σωτήρας, τουλάχι-
στον για τους εργαζόµενους και τους µετό-
χους. Πήρε δύο αυτοκινητοβιοµηχανίες στο 
χείλος της αποτυχίας και, µετά από βαθιά α-
ναδιάρθρωση, µετέτρεψε τη συγχωνευµένη 
οντότητα (Fiat Chrysler Automobiles NV) στην 
έβδοµη µεγαλύτερη αυτοκινητοβιοµηχανία 
παγκοσµίως, ενώ το ιστορικό της δηµιουργί-
ας αξίας ήταν εντυπωσιακό: η κεφαλαιοποί-
ηση της Fiat αυξήθηκε περισσότερο από 10 
φορές στη διάρκεια της 14ετούς θητείας του.

Το στέλεχος που αγαπούσε το πόκερ θα το 
θυµόµαστε για τις τολµηρές του συµφωνίες. Το 
2005, έπεισε την General Motors να πληρώσει 
στη Fiat 2 δισ. δολάρια έτσι ώστε η αµερικανι-
κή αυτοκινητοβιοµηχανία να µην αναγκαστεί 

να εξαγοράσει τις 
σχεδόν χρεοκοπη-
µένες αυτοκινητι-
κές δραστηριότητες 
της ιταλικής εται-
ρείας. Αλλά ο Mαρ-
κιόνι µπορούσε να 
καινοτοµήσει. Ει-
σήγαγε νέες δια-
δικασίες παραγω-

γής σε όλα τα εργοστάσια της Fiat στην Ιταλία. 
Η Ιταλία θα µπορούσε σίγουρα να αξιοποιή-
σει αυτή τη δόση διοικητικής εµπειρίας, τόσο 
στην πολιτική της τάξη όσο και στην εταιρι-
κή της ελίτ. Περίπου όπως και η Fiat στα µέσα 
της δεκαετίας του 2000, η χώρα αντιµετωπίζει 
δυσκολίες µε την στάσιµη παραγωγικότητα.

Ο νέος λαϊκιστικός συνασπισµός παίρνει 
µέτρα που θα καταστήσουν την Ιταλία λιγό-
τερο ελκυστική σε επενδύσεις. Αλλά πολλοί 
από τους επιχειρηµατίες της χώρας είναι ε-
ξίσου υπαίτιοι. Αν δεν αλλάξουν τον τρόπο 
σκέψης τους, είναι δύσκολο να δούµε από 
πού θα προέλθουν τα κέρδη αποδοτικότητας.

Να σηµειωθεί ότι ο Mαρκιόνι δεν ήταν πά-
ντα ήρωας για όλους στην ιταλική επιχειρη-
µατική κοινότητα. Έπρεπε να βγάλει την Fiat 
από την Confindustria –την ένωση επιχειρη-
µατιών της χώρας- έτσι ώστε να µπορέσει να 
προχωρήσει σε αλλαγές στις συµβάσεις εργα-
σίας που του επέτρεψαν να αυξήσει την παρα-
γωγικότητα στα ιταλικά εργοστάσια της Fiat. 
Κινήσεις που συνήθως δεν είναι δηµοφιλείς.

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ BLOOMBERG 
ΚΑΙ ΣΤΗ LA REPUBBLICA

Το αποτύπωμα 
του Μαρκιόνι

ΤΟΥ ΦΕΡΤΙΝΑΝΤΟ 
ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ *

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
υτό που συµβαίνει µε το φό-
ρο στο κρασί είναι αντιπρο-
σωπευτικό του τρόπου µε τον 
οποίο λειτουργούν στη χώρα 

µας οι κυβερνήσεις και εν προκειµένω 
η σηµερινή κυβέρνηση. Υποχρεώθηκε, 
ως γνωστόν, πριν από δύο χρόνια, να ε-
πιβάλει τον Ειδικό Φόρο στο κρασί, σαν 
αντιστάθµιση της µη επιβολής φόρου 
-τότε- στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πήγαι-
νε για 60 εκατ. ευρώ έσοδα, αρχικά, έ-
χει καταφέρει να εισπράξει 23,6 εκατ. 
ευρώ την πρώτη χρονιά και 27,4 εκατ. 
ευρώ τη δεύτερη… Αλλά, όπως λέει κι ο 
λαός… δεν βαριέσαι κι αυτά καλά είναι!  

  Απ’ το ολότελα
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ τη γνώµη µου, τα έσοδα 
δεν είναι τόσα όσα ήλπιζαν, µαζί τό-
τε πιστωτές και κυβέρνηση, αλλά και 
δεν είναι και λίγα, ώστε να οδηγήσουν 
στην κατάργηση του φόρου. «Σας γνω-
ρίζουµε ότι η επιλογή του ανωτέρω φό-
ρου αποτέλεσε για την κυβέρνηση πο-
λιτική αναγκαιότητα (και όχι επιλογή) 
ως ένα από τα µέτρα για την επίτευξη 
των δηµοσιονοµικών στόχων», τονί-
ζει σε σχετική απάντησή της σε ερώ-
τηση βουλευτών η αρµόδια υφυπουρ-
γός Κατερίνα Παπανάτσιου. 

  Υπο εποπτεία ο ΕΦΚ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ κι αφού παραθέτει τα 
παραπάνω νούµερα, όσον αφορά την 
απόδοση του φόρου σηµειώνει: «...οι 
αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου 
Οικονοµικών παρακολουθούν στενά 
την αποτελεσµατικότητα όλων των µέ-
τρων που λαµβάνονται αλλά και της α-
σκούµενης φορολογικής πολιτικής 
γενικότερα, και προχωρούν σε 
µια συνεχή αξιολόγηση των ε-
πιπτώσεων όλων των ρυθµί-
σεων που έχουν λάβει χώρα, 
µεταξύ των οποίων και της ε-
πιβολής φόρου στο κρασί». 
Και καταλήγει: «Εφόσον κρι-
θεί αναγκαίο και δηµοσιο-
νοµικά εφικτό, προβαίνει 
στις απαιτούµενες νοµοθετι-
κές ρυθµίσεις µε γνώµονα την 
κοινωνικά δίκαιη και βιώσιµη 
ανάπτυξη, λαµβάνοντας υπόψη 
την κατάσταση της οικονοµίας…». 

Με άλλα λόγια, ζούµε την αποθέω-
ση… του βλέποντας και κάνοντας. 
Στα λόγια, γιατί στην πράξη, φό-
ρος που µπαίνει δεν βγαίνει εύ-
κολα! Κι ας λέει κατά καιρούς ο δι-
κός µας υπουργός Ευάγγελος ότι 
είναι θέµα χρόνου, ότι, αν όχι τώ-
ρα, το φθινόπωρο και µετά το άλ-
λο φθινόπωρο και πάει λέγοντας. 

  Cashεράκι
ΕΚΕΙ ΠΑΝΤΩΣ που δεν µπορώ 
να καταλάβω πως θα το διαχειρι-
στούν το θέµα είναι στην υπόθε-
ση της άµεσης φορολογίας των 
αγροτών και στις επιπτώσεις που 
αυτή έχει στο εµπόριο των αγρο-
τικών προϊόντων. Αν τα µετρητά 
είναι ο βασιλιάς, που έλεγαν κά-
ποτε (όταν κυκλοφορούσε πολύ 
cashέρι), τα «µαύρα» βασιλεύουν, 
αυτό τον καιρό, ειδικά στη διακί-
νηση των αγροτικών προϊόντων. 
∆εν θα ήλπιζα σε κάτι διαφορετι-
κό, αν η υπόθεση δεν άγγιζε το 
«µαλακό υπογάστριο» της µετα-
ποιητικής βιοµηχανίας. Ήδη, ο 
πολύ ψύχραιµος συνήθως, πρό-
εδρος των Κονσερβοποιών, Κώ-
στας Αποστόλου εξέπεµψε s.o.s. 
για τα συµπύρηνα ροδάκινα που 
«φεύγουν» για τις βιοµηχανίες 
γειτονικών χωρών. 

  Κουκουτσίδης
ΑΠΟ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ και τι θα τα 
κάνουµε, τόσα ροδάκινα, που προ-
έβλεπε πριν από µερικούς µήνες 
ο άνθρωπος της κοµπόστας, τώ-
ρα ζητάει από την κυβέρνηση να 
κάνει κάτι ώστε να σταµατήσει η 

διάθεση ροδάκινου στη «µαύ-
ρη αγορά», γιατί κινδυνεύει 
να µείνει χωρίς πρώτη ύλη η 
εγχώρια βιοµηχανία. Για κα-
λύτερη τιµή στους παραγω-
γούς, ούτε λόγος βέβαια, α-
φού οι εδώ περιώνυµοι βι-
οµήχανοι, έχουν µάθει να 
παραλαµβάνουν το προϊόν 
κοψοχρονιά και να πληρώ-
νουν ότι αυτοί έχουν ευχα-
ρίστηση. Τώρα λοιπόν, έκο-
ψε η κοµπόστα! 

Αν τα µετρητά 
είναι ο βασιλιάς, 
που έλεγαν 
κάποτε, (όταν 
κυκλοφορούσε 
πολύ cashέρι), 
τα «µαύρα» 
βασιλεύουν, αυτό 
τον καιρό ειδικά 
στην διακίνηση 
των αγροτικών 
προϊόντων. ∆εν 
θα ήλπιζα σε κάτι 
διαφορετικό αν 
η υπόθεση δεν 
άγγιζε το «µαλακό 
υπογάστριο» της 
µεταποιητικής 
βιοµηχανίας
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

«‘Υποστηρίζετε τόν Συνεταιρισµόν 
καί τήν ‘Ενωσίν σας. Είναι οί βοη-
θοί σας καί οί προστάτες σας. ‘Ο-
σάκις σάς κατηγορούν τόν Συνε-
ταιρισµόν σας ή τήν Ένωσιν ζητή-
σετε καί θά βρήτε πάντοτε πώς αύ-
τός πού τούς κατηγορεί έχει συµ-
φέρον νά είναι έναντίον τού Συνε-
ταιρισµού ή τής ‘Ενώσεώς σας. ‘Ο-
ταν έχετε παράπονα µή τά συζητά-
τε στά καφενεία γιατί πολλαίς φο-
ραίς έχετε άδικο, καί τότε κάνετε 
κακό στόν έαυτόν σας, τόσο µεγά-
λο κακό, πού δέν µπορεί νά σάς τό 
κάνη µηδέ ό µεγαλύτερος έχθρός 
σας. Γιά κάθε παράπονο καταφεύ-
γετε άµέσως στόν Συνεταιρισµόν 
ή στην ‘Ενωσιν».

Στο «Βιβλιάριο του Πρώτου Συ-

νεταιριστή», που, αρχές του 1933, 
έπαιρναν στα χέρια τους οι αγρό-
τες των Θαυµατοχωριών, οι παρα-
πάνω 91 λέξεις αποτελούσαν κάτι 
σαν ένα µικρό µανιφέστο. Αυτός 
άλλωστε ήταν ο στόχος της οµά-
δας των δραστήριων Κρητικών, 
που στο ξεκίνηµα της ίδιας χρο-
νιάς, προσυπέγραφαν την ίδρυ-
ση της Ένωσης Πεζών, µε πρό-
εδρο, τότε, τον Μιχαήλ Οικονο-
µίδη και διευθυντή τον Κωνστα-
ντίνο Καλεµικεράκη.

Έκτοτε, βέβαια, κύλισε πολύ νε-
ρό κάτω από τα γεφύρια. Το 1994 
η Ένωση Πεζών βρέθηκε ένα βή-
µα πριν από το λουκέτο. «Ήταν η 
τρίτη οργάνωση σε όλη την Ελλά-
δα που την είχαν προγραµµατίσει 
για κλείσιµο», αναφέρει ο Γιώρ-
γος Φραγκιαδουλάκης σε µια συ-
νέντευξή του στην Agrenda, τον 
Μάιο του 2013. Για µια 20ετία πε-
ρίπου, µαζί µε µια οµάδα ορκισµέ-
νων συνεταιριστών, είχε καταφέρει 
να αναστήσει την Ένωση, σχεδόν 
από τις στάχτες. Εκείνο τον καιρό 
ωστόσο, τα προβλήµατα χτυπού-
σαν ξανά την πόρτα της Ένωσης. 
Ο ίδιος κέρδισε µια ακόµα θητεία, 
όχι όµως και τη µάχη για την εξυ-
γίανση των οικονοµικών της Έ-
νωσης, η οποία, εν τω µεταξύ, εί-
χε µετονοµασθεί σε Αγροτική Ε-
ταιρική Σύµπραξη (ΑΕΣ).

Προ διετίας η οργάνωση κατέ-
θεσε αίτηση στο λεγόµενο άρθρο 
99 για προστασία από τους πιστω-
τές. Πριν από λίγες µέρες υποχρε-
ώθηκε σε µια συµφωνία υποταγής 
- διάσωσης, βάσει της οποίας, τα 
χρέη της οργάνωσης, ύψους 34 ε-
κατ. ευρώ, ρυθµίζονται µεν, µε δι-
αγραφή µάλιστα της τάξεως των 7 
εκατ. ευρώ, την ίδια στιγµή όµως, 
η εµπορική διαχείριση των µονά-
δων περιέρχεται στην ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ. 
Πρόκειται για µια εταιρεία διανο-
µής τροφίµων, εισηγµένη στο χρη-
µατιστήριο της Αθήνας, χωρίς ιδι-
αίτερα ανθηρή οικονοµική εικόνα.

Το ποιος σώζει ποιον µέσα απ’ 
αυτό το περίεργο deal θα το δεί-
ξει ο χρόνος. Αυτό το οποίο δεν 
φαίνεται να διασώζεται πάντως, 
είναι το πνεύµα του µανιφέστου 
91 λέξεων του 1933, βάσει του ό-
ποιου δούλεψε για πολλά χρόνια, 
ίσως όµως όχι µέχρι το τέλος  της 
ενδιαφέρουσας διαδροµής του 
και ο Γιώργος Φραγκιαδουλάκης.

Ο νους και η ψυχή όλων μαζί 
Από το «Βιβλιάριο του Πρώτου Συνεταιριστή» στις... αγκάλες της ΕΛΓΕΚΑ

Ο 70χρονος Γιώργος 
Φραγκιαδουλάκης είναι 
ελαιοπαραγωγός και 
αµπελουργός από το χωριό 
Αστρίτσι του δήµου Αρχανών 
Αστερουσίων νοµού Ηρακλείου 
Κρήτης. Όταν πέθανε ο πατέρας 
του, κληρονόµησε την περιουσία 
του και αποφάσισε να την 
αξιοποιήσει και να γίνει κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότης. Το 
1990 ψηφίστηκε αντιπρόσωπος 
του συνεταιρισµού του στην ΕΑΣ 
Πεζών, εκλέχθηκε στη διοίκηση 
της Ένωσης και αναδείχθηκε 
αντιπρόεδρος. Από το 1994 
είναι πρόεδρος στην Ένωση 
Πεζών. Είναι παντρεµένος, 
έχει 2 κόρες και εγγόνια.

Η Ένωση Πεζών είχε ενταχθεί στο άρθρο 99 για προστασία 
από τους πιστωτές και επί δύο χρόνια έκανε προσπάθειες 
διαπραγµάτευσης για τη σωτηρία της πριν καταλήξει στην 
ιδιότυπη συµφωνία, βάσει της οποίας τα χρέη ύψους 34 εκατ. 
ευρώ της Ένωσης ρυθµίζονται κατόπιν µιας διαγραφής της 
τάξεως των 7 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Φραγκιαδουλάκης

Κλείσιµο 
Το ‘94 η Ένωση Πεζών 
βρέθηκε ένα βήµα πριν 
από το λουκέτο. «Ήταν 

η τρίτη οργάνωση σε 
όλη την Ελλάδα που την 

είχαν προγραµµατίσει 
για κλείσιµο», ανέφερε 
ο Φραγκιαδουλάκης σε 
συνέντευξή του στην 

Agrenda το 2013

Μανιφέστο
Μέσα σ’ αυτό το περί-
εργο deal δε φαίνεται 

να διασώζεται το πνεύµα 
του µανιφέστου 91 

λέξεων του 1933, βάσει 
του όποιου δούλεψε για 

πολλά χρόνια και ο Γιώρ-
γος Φραγκιαδουλάκης

20 χρόνια 
Μαζί µε µια οµάδα πολύ 
ενεργών συνεταιριστών, 
ο Γιώργος Φραγκιαδου-

λάκης είχε αναστήσει την 
Ένωση από τις στάχτες 
στα 20 χρόνια θητείας 
που µεσολάβησαν, µετά 
τα προβλήµατα ξανα-

χτύπησαν την πόρτα του 
συνεταιρισµού

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Φεστιβάλ µε θέα τo 
Αιγαίο στη Λάρισα

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. 

 Έως 10 Αυγούστου αιτήσεις 
για την ενίσχυση που αφορά τη 
χρήση φεροµόνων Κοµφούζιο
 Μέχρι 31 Αυγούστου η 

καταβολή των εισφορών ΕΛΓΑ
 Παράταση ως 7 Σεπτεµβρίου 

στο µέτρο Μέτρο 9 «Σύσταση 
Οργανώσεων Παραγωγών» 
 Μέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου 

ψηφιακά οι δηλώσεις 
αποθεµάτων οίνου και γλεύκους 
που διαθέτουν στις 31 Ιουλίου 
κάθε έτους παραγωγοί, έµποροι, 
µεταποιητές και εµφιαλωτές
 Παράταση ως 14 Σεπτεµβρίου  

για την οριστικοποίηση των 
αιτήσεων ενίσχυσης στα Σχέδια 
Βελτίωσης, ενώ την 1η 
Οκτωβρίου λήγει η προθεσµία 
υποβολής του φυσικού φακέλου
 Παράταση ως 18 Σεπτεµβρίου 

πήραν οι αιτήσεις για το Μέτρο 
5.1 για αντιχαλαζική προστασία
 Σε 5 δόσεις ως 29 Σεπτέµβρη 

η πληρωµή των εισφορών των 
αγροτών στον ΕΦΚΑ.
 Έως τις 22 Οκτωβρίου αίτηση 

ένταξης στο Μέτρο Συνεργασίας 
ώστε οι ενδιαφερόµενοι να 
στήσουν µία επιχειρησιακή 
οµάδα µε 5.000 ευρώ
  Μέχρι 15 ∆εκεµβρίου η 
εξάντληση του προϋπολογισµού 
των 150 εκατ. ευρώ, αιτήσεις 
για «Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού» του Αναπτυξιακού.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ



Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Αυγούστου 2018 Agrenda 51ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Οινοξένεια, εµπειρία 
στον «αστερισµό» των
οίνων της Αιγιάλειας
Ο θεσµός Οινοξένεια έρχεται και φέτος για να 
αναδείξει τους εξαιρετικούς οίνους της Αιγιάλειας, 
το τοπίο και τα αµπελοτόπια της, την τοπική 
γαστρονοµία και τις µικρές κρυφές της χάρες. 
Πρωταγωνιστές είναι τα οινοποιεία της περιοχής: 
Αµπελώνες ΡΙΡΑ, ΚΑΒΙΝΟ, Οινοποιεία 
Κανακάρης, Καρανικόλας, Κροκιδάς, Οινοποιείο 
Τετράµυθος. Μια σειρά εκλεκτών επιχειρήσεων 
εστίασης, κατάλυσης και ζαχαροπλαστικής 
συµπληρώνει το ∆ίκτυο Οινοξένεια, προσφέροντας 
συνδυασµούς γεύσεων και εµπειριών. Οι 
εκδηλώσεις ξεκινούν 16 Αυγούστου µε µια 
µεγάλη γιορτή ανάµεσα στις σταφιδαποθήκες.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Στην Πανελλήνια Έκθεση 

Χειροτεχνίας και Αγροτικής 
Οικονοµίας Κρεµαστής για 53η 
χρονιά στις 10-23 Αυγούστου 
2018, αναδεικνύονται τα 
προϊόντα της ελληνικής 
χειροτεχνίας, της λαϊκής τέχνης 
και της ελληνικής γης.

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

 Από τις 24 έως τις 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 τα γεωργικά 
προϊόντα και τρόφιµα στην 
Κεντρική Ευρώπη, θα διεξαχθεί 
από το Σάββατο 25 Αυγούστου 
έως την Πέµπτη 30 του µήνα 
στην Gornja Radgona της 
Σλοβενίας. Πληροφορίες στο 
http://www.pomurski-sejem.si/
index.php/en/agra/fair-plan

 Το Συνέδριο FOOD 2030: 
Προς ένα Βιώσιµο 
αγροδιατροφικό σύστηµα, θα 
διεξαχθεί στις 5-6 Σεπτεµβρίου 
2018, στο πανεπιστήµιο 
Hohenheim στη Στουτγάρδης. 
Πληροφορίες στο https://
food2030.uni-hohenheim.de/en

 Η ∆ιεθνής 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, 9-13 Σεπτεµβρίου.

 Από τις 14 έως και 16 
Σεπτεµβρίου 2018 στην 
κεντρική πλατεία της Ελασσόνας 
θα διεξαχθεί η Πανελλήνια 
∆ιοργάνωση «ΦΕΤΑ 2018». Για 
περισσότερες πληροφορίες στο 
https://www.feta2018.gr/

 Κάθε τρία χρόνια 
διοργανώνεται στο Μόναχο η 
∆ιεθνής Έκθεση Μηχανηµάτων 
Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής 
ΙΒΑ από τον Εκθεσιακό 
Οργανισµό του Μονάχου. Φέτος 
θα γίνει από τις 15 έως τις 20 
Σεπτεµβρίου. Πληροφορίες στο 
https://www.iba.de/en/.

Στο Ζάππειο το 16ο
συνέδριο οίνου 
και γαστρονοµίας 
Στις 19, 20 και 21 Οκτωβρίου στο Ζάππειο θα 
πραγµατοποιηθεί το 16ο ευρωπαϊκό συνέδριο 
γαστρονοµίας και οίνου µε την παράλληλη έκθεση 
πολιτισµού, τουρισµού, γαστρονοµίας και οίνου.
Η έκθεση δίνει µία µοναδική ευκαιρία στους 
παραγωγούς να συνδυάσουν τις παρουσιάσεις των 

προϊόντων τους, µε τα 
πλεονεκτήµατα της 
ανάδειξης της 
γαστρονοµίας και των 
Ελληνικών οίνων, που 
θα αναφέρονται στις 
συνεδριακές παρουσιάσεις. 
Επίσης, οι ξένοι 
συµµετέχοντες θα µπορούν 
παράλληλα µε τις 

Συνεδριακές εκδηλώσεις, να ενηµερώνονται για τα 
διάφορα προϊόντα, παραγωγές και υπηρεσίες των 
Ελληνικών επιχειρήσεων που θα συµµετέχουν στην 
Έκθεση. Ήδη πάνω από 20 διαφορετικοί φορείς, όπως 
υπουργεία, Αυτοδιοίκηση, Κρατικοί Οργανισµοί, 
Επιµελητήρια, Επαγγελµατικοί Φορείς, Κλαδικές 
Ενώσεις και ενώσεις παραγωγών, έχουν θέσει υπό 
την αιγίδα τους τη διοργάνωση αυτή. Πληροφορίες 
στο τηλ. 2110129575 και στην ιστοσελίδα http://
europegastronomy-athens2018.com/.

ΑΘΗΝΑ

Τον Σεπτέµβριο 
η πανελλήνια 
διοργάνωση Φέτας

Ραντεβού µε τους 
παραγωγούς όλης της 
χώρας δίνει τον Σεπτέµβριο 
η Πανελλήνια ∆ιοργάνωση 
«ΦΕΤΑ 2018», µε 
παρεµβάσεις του Επιτρόπου 
Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν και 
της νεοσύστατης Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Φέτας.
Ο ∆ήµος Ελασσόνας 
φιλοδοξεί να µετατρέψει 
την εν λόγω διοργάνωση 
στο σηµαντικότερο γεγονός 
για το δηµοφιλέστερο ΠΟΠ 
προϊόν της χώρας.
Συνέδριο µε «µεγάλες» 
παρουσίες και 
επιστηµονικές ηµερίδες που 
προσεγγίζουν το σύνολο 
σχεδόν των θεµάτων του 
παραγωγικού κόσµου, είναι 
βέβαιο πως η καρδιά της 
Φέτας θα χτυπάει στην 
Ελασσόνα για το τριήµερο 
14 έως 16 Σεπτεµβρίου.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

ΑΧΑΪΑ

Γεύσεις και παραδόσεις 
στο Πανηγύρι Κιάτου 

Το Πολιτιστικό Πανηγύρι Κιάτου 
έρχεται και φέτος να µεταµορφώσει το 
Λιµάνι του Κορινθιακού. Μέχρι τις 11 
Αυγούστου οι διοργανωτές περιµένουν 
τον κόσµο σε µία γιορτή µε τοπικά 
προϊόντα, παραδόσεις, κοινωνικές 
πρακτικές και µουσική, που αποσκοπεί 
στο αντάµωµα, τη συζήτηση, στο να 
µάθει ο «ξένος» τις τοπικές λιχουδιές 
και να χορέψει σε νέους για εκείνον 
ρυθµούς, αλλά και στην τόνωση της 
τοπικής οικονοµίας. Μία τοπική γιορτή 
που απευθύνεται 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 «Το Αγροτικόν», το 
λαογραφικό εκθετήριο αγροτικής 
κληρονοµιάς του Φεστιβάλ Πόλης. 

ΑΘΗΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Υψηλή ποιότητα στην 
έκθεση Ζυθογνωσίας 

Η µοναδική έκθεση στην Ελλάδα 
αφιερωµένη στους ζύθους υψηλής 
ποιότητας δίνει το καθιερωµένο, 
πλέον, ραντεβού µε τους ζυθόφιλους 
καταναλωτές στις 13 και 14 
Οκτωβρίου 2018, στο Ζάππειο 
Μέγαρο. Για µία ακόµα χρονιά 
το κοινό θα έχει την ευκαιρία να 
δοκιµάσει µερικές εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες και σπάνιες µπίρες 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
και να ζήσει από κοντά την 
«επανάσταση» της ελληνικής 
µικροζυθοποιίας, γνωρίζοντας 
ζυθοποιούς που δραστηριοποιούνται 
σε όλη την Ελλάδα. Είσοδος 12 
ευρώ (ισχύει και για τις δύο ηµέρες 
και περιλαµβάνει το ποτήρι 
γευστικής δοκιµής, τον κατάλογο της 
έκθεσης και αποδεικτικό ελεύθερης 
εισόδου/εξόδου). Πληροφορίες στο 
vinetum.gr, zythognosia.gr.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται Γαϊδούρα µε γαϊδου-
ράκι και άλογο παραγωγικό. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλούνται 120 γίδες και 30 τρά-
γοι. Περιοχή Ορεινή Ναυπακτία. 
Τηλ.6979/840115.

Πωλείται τράγος ∆αµασκού 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 µεγάλες. 
Τηλ.6931/505211.

Πωλούνται 10 µοσχίδες Holstein  
6-16 µηνών από επιλεγµένη µο-
νάδα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
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 γα-
λακτοπαραγωγής ∆αµασκού µε Αλ-
πίν. Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται 20 κατσίκια από µάνες 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής, 6 µη-
νών, σε πολύ καλή τιµή.  Περιοχή 
Λάρισας. Τηλ.6943/812013.

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

Πωλούνται πρόβατα Ασάφ, υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής, µε ετήσια από-
δοση 700 κιλά γάλα και αρνάδες απο-
γαλακτισµένες. Τηλ.6906/512460. 

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

Πωλούνται 100 πρόβατα διασταυ-
ρωµένα, γεννούν τον Οκτώβριο. 
Τιµή 90€ έκαστο. Περιοχή Αίγιο. 
Τηλ.6982/113390.

Πωλούνται 15 µοσχίδες γαλακτο-
παραγωγής, 8-12 µηνών, άριστης 
ποιότητας και ελεγµένα από κτηνια-
τρείο. Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται  80 γίδια βελτιωµένα 
µε ή χωρίς τα κατσικάκια τους (15 
κιλά) , υψηλής γαλακτοπαραγω-
γής. Τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Γιαν-
νιτσά. Πληροφορίες κ. Γιώργος. 

Τηλ.2382/026090, 6945/871123, 
6940/914011.

Πωλούνται άλογο παραγωγικό 
και γαϊδουράκι. Περιοχή Μεσσηνία. 
Τηλ.6974/994010.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται βρώµη. Περιοχή Φαρσά-
λων. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος για 
οποιαδήποτε χρήση. Περιοχή Φαρ-
σάλων. Τηλ.6944/985675.

Πωλούνται 1.000 µπάλες τσαΐ-
ρι αγριάδα προς 3€ η µπάλα, 700 
µπάλες σαφάρα προς 3€ η µπάλα, 
σκέτο τριφύλλι ψιλό για αρνάκια 
προς 5€ η µπάλα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6985/978192.

Πωλείται βρώµη. Περιοχή Φαρσά-
λων. Τηλ.6944/985675.

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

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

Πωλούνται λούπινο, κριθάρι, τρι-
φύλλι, σπόρος και σκληρό σιτάρι. 
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6976/573731.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος για 
οποιαδήποτε χρήση. Περιοχή Φαρ-
σάλων. Τηλ.6944/985675.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται οικόπεδο 3.600τ.µ. Πε-
ριοχή Θήβας. Τηλ.6977/741338

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.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας 
χρήσεως και κλουβάκια Μπινς. Περι-
οχή Βέροιας. Τηλ.6979/291468.

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα 
για αιγοπρόβατα, πλήρως εξοπλισµέ-
νη, µε αρµεκτήριο, σπαστήρα ζωοτρο-
φών, 2 µεγάλες αποθήκες ζωοτρο-
φών και στέγαστρα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται τρακτέρ Massey 
Ferguson 92 ίππων, 4Χ4, καινούρ-
για πλατφόρµα ανατρεπόµενη µε δι-
πλές ρόδες, αρµεκτήριο Ισπανικό 18 

θέσεων και σπαστήρας ζωοτροφών 
µοντέλο Αυστρίας, όλα σε άριστη κα-
τάσταση. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, 
πλήρως εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, 
δύο αποθήκες, µε φορτωτή Bobcat, 
µε πέντε στρέµµατα γη, σπαστήρα ζω-
οτροφών, τρακτέρ Massey Ferguson 
95άρι, µοντέλο 2005 µε λίγες ώρες 
εργασίας, διπλό διφορικό και µε ξε-
χωριστή κατοικία εντός της µονάδας. 
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

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

Πωλούνται άξονες για τρέ-
ιλερ (στρέψεως µε φρένα). 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευ-
ρωπαϊκή καµπίνα. Τηλ.6972/307674.

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

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

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται µεταλλικό θερµοκή-
πιο ελληνικής κατασκευής 2009, 
πολύρρηκτο τροποποιηµένο το-
ξωτό, από σωλήνα Φ60 γαλβά-
νιζε 2,5 χιλιοστά πάχος, σε άψο-
γη κατάσταση, µε ηλεκτροκίνη-
τα παράθυρα οροφής και πλευρικά
Έχει άνοιγµα 8 µέτρα, ύψος ορθο-
στάτη 3µέτρα και ύψος κορυφής 
5µέτρα. Συνολική έκταση 8.300τ.µ. 
Θα παραδοθεί λυµένο και πακεταρι-
σµένο στο κτήµα µου. Τιµή 70.000€. 
Περιοχή Αττική. Τηλ.6980/448670. 
Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται καρούλι Πατενίδης Φ60, 
350 µέτρα, σε καλή κατάσταση. Περι-
οχή Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.

Πωλούνται σταγονίδια για 50 στρέµ-
µατα µε σωλήνες, σε καλή κατάσταση. 
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.

Πωλείται λιπαντήρας µε ενσωµα-
τωµένο υδροκυκλώνα  και φίλτρο 
αυτοκαθαριζόµενο µε δισκάκια πα-
ροχής 3΄΄ καινούργιο. Τιµή 700€. 
Τηλ.6987/368681.

Πωλείται αχυρόµυλος µε δυνατό-
τητα παραγωγής 40-50 µπάλες την 
ώρα. Τιµή 800€. Τηλ.6987/368681.

Πωλείται ρίππερ 7 ποδιών, µε-
σαίου τύπου, πλάτος εργασίας 2,2 
µέτρα, καινούργιο. Τιµή 800€. 
Τηλ.6987/368681.

Πωλείται πατατοφυτευτής  και 
εξαγωγέας µονός. Τιµή πακέτου 
1.700€. Τηλ.6987/368681.

Πωλείται ξυλολέβητας καινούρ-
γιος, 45.000 θερµίδες κάλυψη 
κατοικίας 150τ.µ. Τιµή 1.000€. 
Τηλ.6987/368681.

Πωλείται τουρµπίνα αναρτώµε-
νη 80άρα φτερωτή, 500 λίτρων, 
αντλία 105 λίτρων, καινούργια. Τιµή 
2.200€ µε ΦΠΑ. Τηλ.6987/368681.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 
6465, µε κουβά και αρπάγη, σε καλή 
κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονίκης, 
Τηλ.6937/846316.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος απο-
πρασινισµού για πορτοκάλια. Το-
ποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος  για 
κρεµµύδια. Τοποθέτηση, λειτουργία, 
εγγύηση. Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για 
ακτινίδιο. Τοποθέτηση, λειτουργία, 
εγγύηση. Τηλ.6936/589801.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ρό-
δια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύη-
ση. Τηλ.6989/777700.

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 παράθυρα, ηλεκτρικοί κα-
θρέπτες, µπάρες µπροστά, πίσω, πλά-
για και κλιµατιστικό, σε άριστη κατά-
σταση. Τηλ.6972/893378.

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

Πωλείται µεταλλικό θερµοκήπιο ελ-
ληνικής κατασκευής, πολύρρηκτο 
τροποποιηµένο τοξωτό, από σωλήνα 
Φ60 γαλβανιζέ 2,5 χιλιοστά, σε άψο-
γη κατάσταση, µε άνοιγµα 8 µέτρα, 
ύψος ορθοστάτη 3µέτρα και ύψος 
κορυφής 5 µέτρα. Συνολική έκταση  
8.300τ.µ. Τιµή 83.000€. Θα παρα-
δοθεί λυµένο. Τηλ.6947/096907. 
E-mail: jathelas@otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο ενός στρέµ-
µατος, πλήρως εξοπλισµένο για πα-
ραγωγή σποροφύτων και λουλου-
διών µε αυτόµατες τράµπες ποτί-
σµατος, ανοιγόµενα παράθυρα ορο-
φής και πλαϊνά και πάγκους εργασί-
ας. 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  ποτίσµατος, 
αλουµινίου, 6Χ3. Τηλ.6971/825207.

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

Πωλείται µηχάνηµα απλώµατος και 
µαζέµατος σταγόνας, 3σειρο, κατα-
σκευής Μπακούλα. Τιµή 1.500€. 
Τηλ.6974/034757.

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

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

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

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρε-
µούλκα) Goldoni 714 χωρίς φρέ-
ζα. Τιµή 1.500€. Περιοχή Κορινθία. 
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  ποτίσµατος, 
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, άρο-
τρο 3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά 28 δίσκων επισκευασµένη, σιτο-
σπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 
δίσκων µε διπλό αµπάρι, καλλιεργη-
τής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρα-
κτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.

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

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµα-
τα και κατασκευάζονται τυροκοµία 
µικρά και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.

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

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

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

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.

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Εκδηλώσεις, συναυλίες, δηµιουρ-
γικές δραστηριότητες και παρου-
σιάσεις θα εµπλουτίσουν τον Αύ-
γουστο την πολιτιστική ατζέντα 
των εννέα Μουσείων του δικτύ-
ου του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Ο-
µίλου Πειραιώς, τα οποία καλύ-
πτουν µεγάλο εύρος της ελληνι-
κής επικράτειας και αναδεικνύ-
ουν την λαογραφία και την ιστο-
ρικότητα της κάθε περιοχής. Έ-
τσι, σύµφωνα µε τις προγραµµα-
τισµένες δράσεις:

 Στο Μουσείο Μαστίχας Χίου α-
πό τις 2 έως τις 18 Αυγούστου θα 
υλοποιηθούν εκδηλώσεις αστρο-
νοµίας µε τον τίτλο «Αγγίζοντας 
τα άστρα». Το ΠΙΟΠ σε σύµπρα-
ξη µε τον Σύλλογο Αστρονοµίας 
Χίου θα παρουσιάσουν εργαστή-
ρια για παιδιά, αστροπαρατήρηση, 
προβολή ντοκιµαντέρ Caid αλλά 
και οµιλίες της Χριστίνας Γιαννό-
παπα, υπεύθυνης ∆ηµοσίων Σχέ-
σεων της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας 
∆ιαστήµατος (ESA) και του Μανώ-
λη Γεωργούλη, ερευνητή του Κέ-
ντρου Ερευνών Αστρονοµίας και 
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της 
Ακαδηµίας Αθηνών.

 Στο Υπαίθριο Μουσείο Υδρο-

κίνησης στη ∆ηµητσάνα, στις 6, 
8, 9 και 10 Αυγούστου και ώρες 
10:30-13:30 θα υλοποιηθούν -για 
πέµπτη συνεχόµενη χρονιά-, θε-
ρινά εργαστήρια δηµιουργικής α-
πασχόλησης για παιδιά 5-12 ετών.

 Στο Μουσείο Ελιάς και Ελ-
ληνικού Λαδιού, στις 26 Αυγού-
στου θα παρουσιαστεί Μουσικο-
αφηγηµατική εκδήλωση µε τίτλο 
«Η σονάτα του σεληνόφωτος». 

Να σηµειωθεί ότι µε αφορµή 
την πανσέληνο του Αυγούστου, 

ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Θα-
νάσης Σαράντος, στο ρόλο του α-
φηγητή, θα απαγγείλει το εµβλη-
µατικό ποίηµα του Γιάννη Ρίτσου, 
ενώ παράλληλα ο συνθέτης Κων-
σταντίνος Ευαγγελίδης θα ερµη-
νεύσει στο πιάνο το οµώνυµα α-
ριστούργηµα του Μπετόβεν, σε 
µια νέα µουσική µεταγραφή και 
ενορχήστρωση, γραµµένη ειδι-
κά για την παράσταση αυτή, που 
θα παρουσιαστεί για πρώτη φο-
ρά στο κοινό.

Αστρονοµία 
Στο Μουσείο Μαστίχας Χίου 

2 έως 18 Αυγούστου θα 
υλοποιηθούν εκδηλώσεις 

αστρονοµίας

Η 15η Γιορτή ελιάς και
λαδιού στη Σελλασία
Στη Σελλασία του ∆ήµου Σπάρτης το 
ευλογηµένο δέντρο της ελιάς τιµάται µε 
ιδιαίτερο τρόπο. Έως τις 6 Αυγούστου, 
οι καλλιεργητές ελιάς της 
περιοχής  αλλά και οι µεταποιητικές 
επιχειρήσεις σε συνεργασία µε το ∆ήµο 
Σπάρτης και την Αστική µη 
κερδοσκοπική Εταιρεία «Γιορτή Ελιάς 
και Λαδιού», διοργανώνουν πλήθος 
δράσεων µε σκοπό την προβολή και 
ανάδειξη του µοναδικού Λακωνικού 
ελαιόλαδου και της βρώσιµης ελιάς της 
περιοχής. Τηλέφωνο:27313 61223.

Το 4ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Τέχνης στην Άνδρο
Ανοίγει πανιά για τέταρτη 
συνεχόµενη φορά το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Άνδρου υπό την 
καλλιτεχνική διεύθυνση του 
Παντελή βούλγαρη. Στο 
υπερσύγχρονο ανοιχτό θέατρο της 
Χώρας θα παρουσιαστούν και 
φέτος σηµαντικές θεατρικές, 
µουσικές και χορευτικές 
παραστάσεις γνωστών σπουδαίων 
καλλιτεχνών αλλά και νέων 
δηµιουργών.Πληροφορίες στην 
διεύθυνση www.festivalandros.gr.

Οι Γλαύκες της Λίτη στο
Νοµισµατικό Μουσείο
Παρουσιάζεται απο το Νοµισµατικό 
µουσείο η έκθεση της Αφροδίτης 
Λίτη µε διάρκεια έως τις 6 
Σεπτεµβρίου 2018. Πρόκειται για  
17 δηµιουργίες σε µικτή τεχνική, 
εµπνευσµένες από αρχαία έργα 
µικρογλυφίας και κυρίως από νοµί-
σµατα, που παρουσιάζονται 
πλαισιωµένες από αργυρά και 
χαλκά νοµίσµατα και θησαυρικά 
σύνολα.Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνείτε στο 
τηλέφωνο: 2103632057

Έκθεση Πολιτισµικής
Μνήµης στη Μήλο
∆έκα σύγχρονοι Έλληνες 
καλλιτέχνες καλούνται να 
παράγουν το αποτύπωµα της 
µνήµης µέσα από τη δηµιουργία 
πρωτότυπων έργων, εµπνευσµένοι 
από αρχαία αντικείµενα του 
παρελθόντος της Μήλου και την 
ιστορία τους. Από τα αρχαία 
αντικείµενα, τα δύο θα εκτεθούν 
για πρώτη φορά. ∆ιάρκεια έκθεσης 
έως 30 Σεπτεµβρίου. Για 
πληροφορίες επικοινωνείτε στο 
τηλέφωνο: 2287028026

Στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, στις 26 Αυγούστου εκδήλωση µε τίτλο «Η σονάτα του σεληνόφωτος».

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Αγγίζοντας τ’ άστρα 
και το φεγγάρι
Πλούσια η πολιτιστική ατζέντα των εννέα Μουσείων του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς τον Αύγουστο 

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουρ-
γικό-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, κλουβάκια µιας 
χρήσεως και κλουβάκια Μπινς. Περιο-
χή 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 

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

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

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

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

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

Πωλείται σπαστήρας µε χαρµανιέρα 
2 τόνων. Τηλ.6983/593802.

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

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

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

Πωλείται ξηραντήριο ξηρών καρπών 
1 τόνου. Τηλ.6937/596167.

Πωλείται ξηραντήριο συνεχούς ρο-
ής για 10 τόνους/ώρα, για καλαµπόκι 
ή ρύζι. Τηλ.6944/722686.

Πωλείται αρµεκτήριο Westfalia 
20 θέσεων. Περιοχή Μεσολογγίου. 
Τηλ.6949/375021.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται αγροτικό αυτοκίνητο σε 
καλή κατάσταση, µοντέλο 2005-2010. 
Τηλ.6943/457861.
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Οι δικέφαλοι 
στη μάχη CHL
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πάνε Σκωτία και Ρωσία

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

O ΠΑΟΚ µετά την πρόκριση του ε-
πί της Βασιλείας θα βρει στον δρόµο 
του, στην τρίτη φάση των προκριµατι-
κών για τους οµίλους του Champions 
League, την Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ η 
ΑΕΚ θα αναµετρηθεί µε τη Σέλτικ.

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν 7 
και 8 Αυγούστου και οι ρεβάνς 14 Αυ-
γούστου. Η ΑΕΚ αν περάσει τη Σέλτικ 
θα βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών 
και γνωρίζει ήδη επτά οµάδες που θα 
µπορούσαν να έρθουν στο διάβα της 
για την πρόκριση στους οµίλους. Ο-
µάδες που δεν είναι µεγαθήρια και 
που κάλλιστα η οµάδα θα µπορούσε 
να παλέψει στα ίσια για τη πρόκριση.

Τα ζευγάρια του 3ου προκριµατικού
Σέλτικ (Σκωτία) - ΑΕΚ (Ελλάδα)
Ζάλτσµπουργκ (Αυστρία) - Σκεντί-
για (ΠΓ∆Μ)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Σπάρ-
τακ Τρνάβα (Σλοβακία)
Καραµπάγκ (Αζερµπαϊτζάν) - ΜΠΑ-
ΤΕ Μπορισόβ (Λευκορωσία)
Αστανά (Καζακστάν) - Ντίναµο Ζά-
γκρεµπ (Κροατία)
Μάλµε (Σουηδία) - Βίντι (Ουγγαρία)
Σταντάρ Λιέγης (Βέλγιο) - Άγιαξ 
(Ολλανδία)
Μπενφίκα (Πορτογαλία) - Φενέρ-
µπαχτσε (Τουρκία)
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Ντινά-
µο Κιέβου (Ουκρανία)
ΠΑΟΚ (Ελλάδα) - Σπαρτάκ Μόσχας 
(Ρωσία).

Η έντονη γκρίνια του Ζοζέ Μουρίνιο έχει προκαλέσει 
ανησυχία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία 
σύµφωνα µε τη «Sun» θα κινηθεί για την πρόσληψη του 
Ζινεντίν Ζιντάν σε περίπτωση που ο Πορτογάλος 
αποχωρήσει. Κανείς δεν µπορεί ν’ αποκλείσει κάτι για το 
«σύνδροµο τριετίας» (δεν έχει καθίσει σε καµία οµάδα 
για περισσότερο από τρία χρόνια) του Ζοζέ Μουρίνιο. 

Η Μάντσεστερ
θέλει Ζιντάν

OMΑ∆Α ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 4 Αυγούστου

Κυριακή 5 Αυγούστου

ΜοtoGP Monster Energy  (Τσεχία)

Ελεύθερες δοκιµές 10:55 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (Γερµανία)

Μπόχουµ - Κολονία 14.00 COSMOTE SPORT 3

Μπιτς Βόλεϊ World Tour

Προηµιτελικός Ανδρών 14.35 COSMOTE SPORT 8

Τένις (ATP 500)

1ος Ηµιτελικάς, 21.00 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Γερµανία)

Ντάρµσταντ-Πάντερµπορν 14.30 COSMOTE SPORT 3

Μπιτς Βόλεϊ World Tour 

Τελικός Ανδρών 18.35 COSMOTE SPORT 8

NASCAR Cup Series

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 7

Τένις (ATP 500)

City Open, Τελικός, 22.00 COSMOTE SPORT 6

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Μια από λύκο, 
μια από αρκούδα, 
καμιά  Ένωση στους 
συνεταιρισμούς

Καύσωνας    
στην Ιβηρική 
φέρνει άνοδο στις 
τιμές ελαιολάδου  

Τι κάνει  
τον Κόκκαλη 
να αγωνιά για τις 
νέες ποικιλίες;  

Ντεµπούτο CR7 στη Γιούβε
Λίγο έµεινε για να δει ο κόσµος 
της Γιουβέντους τον Κριστιάνο 
Ρονάλντο µε τη φανέλα της 
οµάδας τους. Το επίσηµο 
ντεµπούτο του Πορτογάλου 
σούπερ σταρ µε τη «Γιούβε» 
θα γίνει στις 18 Aυγούστου 
καθώς η πρωταθλήτρια Ιταλίας 
θα ταξιδέψει στη Βερόνα για το 
µατς µε την Κιέβο κι από εκεί 
αναµένεται να αρχίσει το νέο 
ταξίδι του «CR7».

Η φανέλα του «Βασιλιά»
Η φανέλα του ΛεΜπρόν Τζέιµς έχει 
πάρει τη θέση της στη µπουτίκ των 
Λέικερς και φυσικά βρίσκεται δίπλα 
σε αυτή του θρύλου, Κόµπι 
Μπράιαντ, εξάλλου που αλλού θα 
µπορούσε να είναι. Η εποχή Κόµπι 
Μπράιαντ είναι µια από τις πιο 
πετυχηµένες για τους Λέικερς, αλλά 
πλέον η οµάδα του Λος Άντζελες 
µπαίνει στην εποχή ΛεΜπρόν Τζέιµς. 

Mετρ των ανατροπών
Είναι µετρ των ανατροπών ο 
τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς και 
το απέδειξε εκ νέου, νικώντας το 
Τζάρεντ Ντόναλντσον για δεύτερη 
φορά µέσα στον τελευταίο µήνα, 
πετυχαίνοντας πρόκριση στους «16» 
καλύτερους του Citi Open, στην 
Ουάσινγκτον. Ο 20χρονος Έλληνας 
πρωταθλητής που προκρίθηκε στο 
γ’ γύρο της διοργάνωσης θα 
αντιµετωπίσει τον Αυστραλό Τζέιµς 
Ντάκγουορθ. Ο Μάρκος Παγδατής 
ηττήθηκε από τον Κορεάτη Χιέον 
Τσανγκ και αποκλείστηκε.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Φλερτ  Ίντερ 
με Μόντριτς
Τη δεύτερη 
µεγαλύτερη µεταγραφή του 
καλοκαιριού είναι έτοιµη να 
κάνει η Ίντερ µε τους 
«νερατζούρι» να έχουν 
βολιδοσκοπήσει τον Λούκα 
Μόντριτς, σύµφωνα µε 
δηµοσιεύµατα. Ο ηγέτης της 
Εθνικής Κροατίας που στο 
πρόσφατο Μουντιάλ έφτασε ως 
τον τελικό, ανήκει στη Ρεάλ που 
δύσκολα θα τον έδινε, ωστόσο οι 
Ιταλοί είναι έτοιµοι να 
κυνηγήσουν την υπόθεση, 
κάνοντας την απόλυτη κίνηση. 
Στα συν τους η κροάτικη 
παροικία που έχουν φτιάξει, 
καθώς ήδη στην οµάδα 
βρίσκονται οι Πέρισιτς, 
Μπρόζοβιτς και Βρσάλικο.
Οι Μαδριλένοι από την πλευρά 
τους δεν είναι θετικοί στην 
παραχώρηση του παίκτη τους 
που τα τελευταία χρόνια ήταν ο 
ηγέτης τους στη µεσαία γραµµή.

  

Πρώτη φορά 
Για πρώτη φορά στα χρονικά, το 
ΝΒΑ και το WNBA θα έχουν 
χορηγό εταιρεία στοιχηµατισµού. 
Ο κοµισάριος της κορυφαίας 
λίγκας Άνταµ Σίλβερ, επίσηµα 
ανακοίνωσε την έναρξη της 
πολυετούς συνεργασίας (τρία 
χρόνια, 25 εκατ. δολάρια) µε την 
MGM Resorts, η οποία θα έχει 
το δικαίωµα να χρησιµοποιεί όλα 
τα δεδοµένα και το brand των 
δύο πρωταθληµάτων. «Η 
συνεργασία µας θα έχει ως 
αποτέλεσµα την καλύτερη 
δυνατή εµπειρία παιχνιδιού και 
ψυχαγωγίας για τους πελάτες 
µας», ανέφερε ο Σίλβερ. 

   Αλήθεια ο δασολόγος 
υπουργός της πλατείας, ούτε µία 
λέξη για τις φονικές πυρκαγιές 

στην Αττική, για να µην πούµε για το υπό-
λοιπο επιτελείο του. Θα µου πεις τι να πει 
για ένα θέµα που κυριολεκτικά  «καίει, γι’ 
αυτό καλύτερα έξω... απ’ το κάδρο. Έτσι, κι 
εκείνος έπιασε, ως πιο safe επιλογή, τα α-
ντιχαλαζικά και τις αποζηµιώσεις στα ρο-
δάκινα, ενώ οι εταίροι του κάτι για γεωρ-
γικές σχολές, και ενεργειακές κοινότητες. 
Βέβαια στην ιστοσελίδα του υπουργείου, 
για το θέµα υπάρχει παραποµπή στο... πα-
χυλό πακέτο της κυβέρνησης προς τους 
πληγέντες.    Μιας και είπαµε ρο-
δάκινα. Οι κονσερβοποιοί φώναζαν τις 
προάλλες για τα «απαράδεκτα» πράσι-
να και τώρα για τα «µαύρα», επειδή ψά-
χνουν και δεν βρίσκουν προϊόν στα µέ-
τρα τους. Τώρα, ζητούν να παρέµβει η 
πολιτεία. Όταν όµως φωνάζουν οι πα-
ραγωγοί, ουδείς ασχολείται.    Ε-
κεί στην Νιρβάνας, οι φιέστες προβολής 
του... βαρυσήµαντου έργου του οργανι-
σµού είναι προϋπολογισµένες. Ήδη, για 
την συµµετοχή στην 83η ∆ΕΘ, το ∆Σ απο-
φάσισε κατά πλειοψηφία ένα 20χιλιαρο 
για ότι απαιτηθεί για µια εκδήλωση για 
το ελαιόλαδο. Την ίδια ώρα, εγκρίθηκε 

λέει και το ετήσιο πρόγραµµα επικοινω-
νιακής προβολής ύψους 116.300 ευρώ. 
Σε αυτό περιλαµβάνονται τα ενηµερωτικά 
φυλλάδια των διαφόρων δραστηριοτήτων 
του Οργανισµού, αφίσες, banners, προ-
γράµµατα και προσκλήσεις των εκδηλώ-
σεων, η τριµηνιαία έκδοση και το εταιρι-
κό έντυπο, οι χορηγίες και οι καταχωρή-
σεις στα ΜΜΕ (5.000 ευρώ).     Ξα-
νά µία από τα ίδια απαντά η Παπανά-
τσιου σε βουλευτές που ρωτούν τι θα 
γίνει µε τον ΕΦΚ στο κρασί, και αν θα 
καταργηθεί, τουτέστιν αυτό θα επιτευ-
χθεί µόνο αν το επιτρέψουν οι δηµοσι-
ονοµικές συνθήκες. Απ’ την άλλη, σου 
λέει τσιµπάει σιγά-σιγά το µέτρο, που 
Σηµειωτέον έχει γονατίσει τον κλάδο, 
αφού το 2017...µπήκαν  27,4 στα δη-
µόσια ταµεία, από εισπράξεις του ΕΦΚ, 
έναντι 23,6 εκατ. ευρώ.    Από έ-
να χιλιάρικο ως ένα πεντοχίλιαρο θα εί-
ναι το πρόστιµο σε περίπτωση διαπίστω-
σης διαφήµισης καταλύµατος µε χρήση 
του όρου «αγροτουριστικό» ή «αγροτου-
ρισµός», χωρίς να έχει προηγουµένως χο-
ρηγηθεί το ειδικό σήµα, λέει η σχετική υ-
πουργική απόφαση το θέµα είναι αν θα 
γίνονται απαιτητά κι αν οι παραβάτες θα 
αφαιρούν την πινακίδα!   O ΓΥΛΟΣ

Φορτσάρουν για γ’ φάση Champions League ΠΑΟΚ, ΑΕΚ σελ. 54 • Ντεµπούτο 18 Αυγούστου του «CR7» στη Γιούβε σελ. 54

Ταΐστρα με θέα
Ο Γερµανός κατασκευαστής φορτηγών 
Hirl Technik κατάφερε κάτι πρωτότυπο 
αλλά εντυπωσιακό: πρόσθεσε σε µία από 
τις ταΐστρες που ήδη κατασκευάζει, µια 
περιστροφική καµπίνα µε δυνατότητα 
ανύψωσης ως 3,5 µέτρα. Ο εικονιζόµενος 
εξηγεί πως τροφοδοτεί 10 τόνους σε 
λιγότερο από 50 λεπτά στο Profi 
Ιουλίου-Αυγούστου που κυκλοφορεί.  

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Για φάκελο µε µεράκι
µόνο στον Περουλάκη

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

ΟΙ ΗΛΙΑΝΘΟΙ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ ΤΟΥ MIKKI SENKARIK
Τη ζεστασιά που εκπέµπουν οι χρυσοί ηλίανθοι του «τοσκανικού» καλοκαιριού έρχεται να συµπληρώσει ένας πολύχρωµος κόκκορας δίπλα σε 
µια γλάστρα µε γεράνια. Ο καλλιτέχνης ζωγράφισε τον πίνακα χειµώνα, έχοντας στα αυτιά του τους ήχους της πρωινής θερµής Τοσκάνης. 
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Πρωιµότερη κατά ένα περίπου 10ηµε-
ρο είναι φέτος η συγκοµιδή των µή-
λων ποικιλίας Gala της Αγιάς στη Λά-
ρισα, που κάθε χρόνο «ανοίγουν» την 
ελληνική παραγωγή του προϊόντος. 
Αν και οι τιµές φέτος ξεκίνησαν από 
χαµηλότερη βάση σε σχέση µε πέρυ-
σι και συγκεκριµένα στα 40 λεπτά το 
κιλό, λόγω αύξησης της παραγωγής, 
όπως λένε οι αγρότες, εκτιµάται ότι θα 
πιάσουν άνετα το 45αρι από τις 10 Αυ-
γούστου, περίοδο δηλαδή που ξεκινή-

σουν ο εξαγωγές προς χώρες όπως Σα-
ουδική Αραβία, Ιορδανία και Αίγυπτο.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε όσα αναφέ-
ρει στην Agrenda ο παραγωγός και 
πρόεδρος του ΑΣ Αγιάς – Κίσσαβος Α-
ντώνης Τσιάρας, µετά    τον 15Αυγου-
στο ξεκινούν και οι κόκκινες ποικιλί-
ες (Double Red Red Chief, Wellspur). 
Στην περιοχή, όπως µας πληροφο-
ρούν σε µια µέτρια χρονιά παράγονται 
100.000 τόνοι µήλα, ενώ ο αριθµός δέ-
ντρων πλησιάζει το ένα εκατοµµύριο.

Τιµή στην εξαγωγή, τα Gala Αγιάς
 Πρωιµότερα κατά 10 µέρες τα µήλα, που κάνουν πρεµιέρα συγκοµιδής 

 Γύρω στα 40 λεπτά πληρώνει το εγχώριο εµπόριο, παραπάνω οι εξαγωγείς 
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Κ
αθισµένη είναι αυτό το διάστηµα 
η ελληνική αγορά σκληρού σίτου, 
µε εξαίρεση κάποιες φορτώσεις χα-
µηλών ποιοτήτων, ενώ πιθανότερο 

κρίνουν οι αναλυτές το σενάριο της αργής α-
νόδου, ιδιαίτερα αν φτάσουµε τον Νοέµβριο 
και αποτυπωθεί στις νέες σπορές η απογοή-
τευση των παραγωγών. Επίσης αναµένεται, 
έστω και µερικώς, να επηρεαστεί η τιµή του 
σκληρού από το ράλι των µαλακών, το οποίο 
είναι διαρκείας και έχει καταγράψει άνοδο 
σχεδόν 15% από τα µέσα Ιουλίου. 

Χρηµατιστηριακά το βαµβάκι δοκιµά-
ζει τα υψηλά αλλά δείχνει να χωλαίνει στο 
πάνω όριο του εύρους προς τα 90 σεντς α-
νά λίµπρα. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στα 
προβλήµατα του Τέξας και στη γενικότερη ά-
νοδο των εµπορευµάτων. Εφόσον δεν κατα-
φέρει ξανά να σπάσει τα 90 σεντς, δεν απο-
κλείεται να δούµε κι ένα διορθωτικό κανά-
λι. Στην αγορά µας, ανακυκλώνεται η δου-
λειά της Αιγύπτου ελλείψει άλλων ειδήσε-
ων, οι Τούρκοι κλώστες είναι απόντες και α-
γοραστές είναι κυρίως οι εµπορικοί οίκοι τό-
σο για τη φετινή σοδειά όσο και για τη νέα.

Μειωµένη κατά περίπου 6 εκατ. τόνους, 
φτάνοντας στους 47,7 εκατ. τόνους από 53,7 
εκατ. τόνους που ήταν την προηγούµενη περί-
οδο προβλέπεται η παγκόσµια παραγωγή πορ-
τοκαλιών για την παραγωγική περίοδο 2017-
2018, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του 
Αµερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (USDA). 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παραγωγή αναµέ-
νεται να µειωθεί κατά 5%, φτάνοντας τους 6,4 
εκατ. τόνους (από τους 6,8 που ήταν την περίο-
δο 2016-2017), λόγω µείωσης των καλλιεργού-
µενων εκτάσεων και των συνθηκών ξηρασίας.

Αν και αργή έχει 
άνοδο το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

17/07 20/07 23/07 30/07 01/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

377,58377,27

358,95 365,23 365,33

Granny Smith
Η πράσινη, αγαπηµένη της 

ρωσικής αγοράς, ποικιλία Granny 
Smith και τα φιρίκια βγαίνουν 

από τον Σεπτέµβριο 

Συντήρηση 
Πρόκειται για µήλα µε 6µηνη 

δυνατότητα συντήρησης, 
ωστόσο οι αρχικές ποσότη-
τες καταλήγουν στα νησιά

Χρώμα
Τα Gala είναι χρώµατος κίτρινου 

µε κόκκινο και κατατάσσονται 
υψηλά στις προτιµήσεις του κατα-

ναλωτή λόγω της γεύσης τους

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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Αγιά
Ποικιλία Gala

 (ευρώ το κιλό)

 2018 40
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ΠΗΓΗ: AGRENDA

 2018 40

 2017 45
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∆οκιµή για τα υψηλά του εύρους στο βαµβάκι 
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ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ

Η αύξηση της τιµής στο 
βαµάκι αποδίδεται στα 
κακά καιρικά φαινόµενα 
στο Τέξας.

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

Άνοδο σηµειώνουν οι 
τιµές για το καλαµπόκι 
στα χρηµατιστήρια 
της Ιταλίας.     

Αµετάβλητη παρέµεινε την 
εβδοµάδα που πέρασε η 
χρηµατιστηριακή τιµή για 
το κριθάρι βυνοποίησης.

Απώλεια σηµείωσε η 
τιµή του ελαιολάδου στις 
αγορές της Ευρώπης την 
εβδοµάδα αυτή.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με τη ζήτηση για φυσική ίνα ισχυρή 
και τη χρηµατιστηριακή τάση να διατη-
ρείται ανοδική, όλα δείχνουν ότι πάµε 
για άλλη µία χρονιά µε υψηλές τιµές 
στο σύσπορο. Άλλωστε και η ίδια η α-
γορά, αν και αρκετά νωρίς ακόµα, δεί-
χνει τα πρώτα θετικά δείγµατα. Οι συ-
ντηρητικές εκτιµήσεις παραγόντων της 
αγοράς µιλούν για έναρξη της εκκοκ-
κιστικής περιόδου στα 55 λεπτά το κι-
λό, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που βλέ-
πουν πιο κοντά τα  60 λεπτά. Κι αυτό, 
γιατί ήδη σήµερα µε ισοτιµία ευρώ-δο-
λαρίου στα 1,1686 και τιµή του δείκτη 
Α (Cotlook Index A) στα 98,7 σεντς ανά 
λίµπρα δίνει τιµή εκκοκκισµένου στα 
1,86 ευρώ το κιλό και σύσπορου (µε 
απόδοση 33%) στα 61 λεπτά το κιλό. 

Στην πράξη, άλλωστε, σήµερα τα α-
νοιχτά συµβόλαια νέας σοδειάς πιά-
νουν 94,5 σεντς ανά λίµπρα, δηλα-
δή 1,78 ευρώ το κιλό, εφόσον φιξα-
ριστούν. Ενδεικτικό της κατάστασης 

είναι και το γεγονός ότι οι παραγω-
γοί κυρίως της Κοµοτηνής, που κλεί-
νουν τιµή στα συµβόλαια της νέας σο-
δειάς νωρίτερα αυτές τις µέρες έχουν 
πιάσει µέχρι και 57 λεπτά το κιλό πα-
ραδοτέα στο εκκοκκιστήριο. 

Σε κάθε περίπτωση οι αναλυτές 
δείχνουν αισιόδοξοι, ενώ ζητούµε-
νο πλέον είναι να πάνε καλά οι απο-
δόσεις. Κανείς δε λησµονεί, βέβαια, 
ότι το βαµβάκι είναι χρηµατιστηρια-
κό εµπόρευµα και πολλά θα εξαρτη-
θούν από το διεθνές περιβάλλον και 
την ισοτιµία των νοµισµάτων κατά 
την πώληση της τρέχουσας σοδειάς.

Προς το παρόν, πάντως, χρηµατιστη-
ριακά το βαµβάκι δοκιµάζει τα υψηλά, 
αλλά δείχνει να «κόβεται» στο πάνω 
όριο του εύρους, στα 90 σεντς ανά λί-
µπρα. Στην ελληνική αγορά, µεγαλύ-
τερο κοµµάτι των ειδήσεων αφορά η 
πρόσφατη δουλειά της Αιγύπτου, µέ-
σω πλειοδοτικού διαγωνισµού και τι-
µή στα 96,50 σεντς ανά λίµπρα παρα-
δοτέα σε λιµάνι τους, δεδοµένου ότι η 
τουρκική αγορά έχει σχεδόν νεκρώσει 

και οι µόνες πράξεις να στηρίζονται κυ-
ρίως σε εµπορικούς οίκους. 

Όσον αφορά τη νέα σοδειά τα πρό-
σφατα επίπεδα που πληρώθηκαν για 
ανοιχτά συµβόλαια πώλησης κυµάν-
θηκαν λίγο πάνω από τα 5 σεντς ανά 
λίµπρα πριµ επί των τιµών ∆εκεµβρίου 
‘18. Η πορεία της ελληνικής σοδειάς 
προς το παρόν κρίνεται θετική µε τις 
βροχοπτώσεις να θεωρούνται στις πε-
ρισσότερες των περιπτώσεων ευεργε-
τικές για τα χωράφια, ενώ στο θεσσα-
λικό κάµπο ο βροχερός Ιούλιος έδω-
σε λύση στο θέµα της άρδευσης, ενώ 
φαίνεται ότι φέτος θα υπάρξει και εξοι-
κονόµηση νερού και στους δύο µεγά-
λους ταµιευτήρες, στη Λίµνη Πλαστή-
ρα και τη Λίµνη Σµοκόβου.

Λογαριασµός για 60άρι φέτος στο σύσπορο  
Στην Κοµοτηνή που φιξάρουν νωρίτερα, πιάνουν ήδη 57 λεπτά παραδοτέα στο εκκοκκιστήριο
Ισχυρή ζήτηση και ανοδική χρηµατιστηριακή τάση οδηγούν σε υψηλές τιµές τη φετινή σεζόν 

Με θετικό πρόσηµο κινούνται 
οι διεθνείς τιµές για το 
βαµβάκι, οι οποίες 
παρουσίασαν µια περαιτέρω 
βελτίωση την εβδοµάδα 
που πέρασε σε σχέση µε 
την προηγούµενη. Ωστόσο, 
σύµφωνα µε την εταιρεία 
αναλύσεων Angel 
Commodities, οι αγοραστές 
διατηρούν µια συγκρατηµένη 
αισιοδοξία αναφορικά µε την 
εξέλιξη των τιµών, αφού 
οι εξαγωγές και οι κινήσεις 
στην αγορά τελευταία ήταν 
περιορισµένες. Σε κάθε 
περίπτωση οι τιµές φαίνεται 
πως θα συνεχίσουν να 
ανεβαίνουν µε σταθερούς 
αλλά µικρούς ρυθµούς, αφού 
η ζήτηση παραµένει υψηλή. 
Στα αρνητικά, ο µοναδικός 
παράγοντας που µπορεί να 
περιορίσει ή να αντιστρέψει 
την τάση αυτή, είναι οι 
εκτιµήσεις για ενδεχόµενη 
αύξηση των καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων στις ΗΠΑ, αφού 
οι τωρινές τιµές είναι 
ελκυστικές για τους αγρότες.

ΑΝΟ∆ΙΚΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
ΜΕ ΑΡΓΟ, ΑΛΛΑ 
ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΘΜΟ

Η αγορά έχει κινηθεί ανοδικά στις τελευταίες 
συνεδριάσεις, δοκιµάζοντας τα υψηλά του στενού 
εύρους στο οποίο επίµονα κινείται εδώ και µέρες. Η 
άνοδος έχει αποδοθεί στα καιρικά προβλήµατα που 
παρουσιάζονται στο Τέξας, τη γενικότερη ανοδική 
πορεία των εµπορευµάτων, αλλά και την πτώση του 
δολαρίου. Το θετικό είναι πως ενισχύεται η τιµή, 
εντούτοις φαίνεται πως έχει µια δυσκολία να σπάσει 
τα 90 σεντς ανά λίµπρα κι αυτό θα µπορούσε να 
σηµάνει κάποια βραχυχρόνια διόρθωση. Γενικότερα, 
η αγορά αναµένει µια εξέλιξη από βασικές σοδειές, 
για να δείξει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. 

ΝEA ΥOΡKH
Η τελευταία µεγάλη πώληση φετινής σοδειάς 
σηµειώθηκε προς την αιγυπτιακή αγορά, µέσω 
πλειοδοτικού διαγωνισµού, στα 96,50 σεντς ανά 
λίµπρα παραδοτέα σε λιµάνι τους. Η τουρκική αγορά 
έχει σχεδόν νεκρώσει, µε αποτέλεσµα οι δουλειές να 
στηρίζονται κυρίως σε εµπορικούς οίκους. Για τη νέα 
σοδειά τα πρόσφατα επίπεδα που πληρώθηκαν, για 
ανοιχτά συµβόλαια πώλησης, ήταν λίγο πάνω από τα 
5 σεντς ανά λίµπρα πριµ επί των τιµών ∆εκεµβρίου 
‘18. Η πορεία της σοδειάς για την ώρα κρίνεται 
θετική µε τις βροχές να θεωρούνται ευεργετικές για 
τα χωράφια, στις περισσότερες περιπτώσεις.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι, ενώ 
ζητούµενο πλέον είναι οι αποδόσεις.

ΝΕΑ ΣΟ∆ΕΙΑ
Σήµερα τα ανοιχτά συµβό-

λαια νέας σοδειάς δίνουν 

94,5 σεντς ανά λίµπρα, 

εφόσον φιξαριστούν

Συνεδρίαση 31/07/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '18 89,59 +O,39

Μάρτιος '19 89,50 +0,56

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Παρασκευή
27/07

∆ευτέρα
30/07

Τετάρτη
25/07

Τρίτη
31/07

Πέµπτη
26/07

90.00

89.00

88.00

87.00

86.00

85.00

84.00
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Μπορεί η αρχή στο ελληνικό ε-
πιτραπέζιο σταφύλι να έγινε µε 
το δεξί για την ποικιλία Prime, 
όµως δεν συµβαίνει το ίδιο µε 
την σουλτανίνα (Thompson). 
Από τη µια οι ζηµιές που έχουν 
προκαλέσει οι βροχοπτώσεις 
των τελευταίων ηµερών, αλλά 
πολύ περισσότερο το γεγονός 
ότι η παραγωγή φέτος συνέπε-
σε µε τις εξαγωγές των ισπα-

νικών Superior, έχουν παγώ-
σει την αγορά. 

Η Ισπανία αυτή τη στιγµή είναι 
στο φουλ της εξαγωγής Superior 
και πουλάει φθηνά στα 40 µε 
50 λεπτά τιµή παραγωγού. «Ε-
µείς είµαστε στα ξεκινήµατα της 
σουλτανίνας (Thompson) µε α-
ποτέλεσµα οι τιµές ενώ ξεκίνη-
σαν στα 80 µε 90 λεπτά το κιλό 
τώρα να καταγράφουν µείωση. 

Επιπλέον δεν υπάρχει µεγάλη 
ζήτηση», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά στην εφηµερίδα Agrenda 
o ∆ηµήτρης Σπανός αγοραστής 
και υπεύθυνος έρευνας και α-
νάπτυξης του οµίλου Fresca UK. 
Ο ίδιος προσθέτει επίσης πως 
«ελπίζουµε η κατάσταση να αλ-
λάξει από τα µέσα Αυγούστου 
και µετά, όταν θα µειωθεί η πα-
ραγωγή της Ισπανίας». 

ΤOY  ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Προϋποθέσεις αυξηµένης ζήτη-
σης και καλύτερων τιµών για 
το ενσίρωµα, το οποίο φέτος 
δίνει «καλό σήµα» και για το 
σπυρί καλαµποκιού (για το ο-
ποίο το αλώνισµα θα ξεκινήσει 
µετά τις 20 Αυγούστου), δηµι-
ουργεί το έντονο πλέον ενδι-
αφέρον από τις µονάδες βιο-
αερίου, οι οποίες έρχονται να 
προστεθούν στην παραδοσια-
κή ζήτηση από τις κτηνοτροφι-
κές µονάδες, που χρησιµοποι-
ούν το προϊόν για ζωοτροφή. 

Το ενδιαφέρον αυτό έχει γί-
νει αντιληπτό σε αρκετές περι-
οχές της χώρας, µε αποτέλεσµα 
να γίνονται νέες επιχειρηµα-
τικές κινήσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση, όπως για παρά-
δειγµα στον Αµπελώνα Λάρι-
σας που από του χρόνου πρό-
κειται να λειτουργήσει µια α-
κόµα νέα µονάδα.  

∆ίνει καλό εισόδηµα
Φέτος η τιµή παραγωγού για 

το ενσίρωµα ξεκίνησε στα 3,8 
µε 4 λεπτά το κιλό (πέρυσι στα 
3,5 λεπτά) κι όπως όλα τα προ-
ηγούµενα χρόνια καθορίζεται 
από τον τρόπο πληρωµής. Έτσι, 
αυτοί που πληρώνονται µετρη-
τά λαµβάνουν 3,8 λεπτά το κι-
λό, ενώ µε 4µηνη η 5µηνη ε-
πιταγή η τιµή κυµαίνεται από 
4 λεπτά το κιλό και σε κάποιες 
περιπτώσεις ίσως και λίγο πα-
ραπάνω. Χαρακτηριστικό της 
φετινής χρονιάς είναι οι καλές 

αποδόσεις που στις περισσό-
τερες περιοχές πιάνουν τους 
6-7 τόνους το στρέµµα, δίνο-
ντας ένα καλό εισόδηµα «γύ-
ρω στα 280 ευρώ το στρέµµα 
στον παραγωγό πριν την έναρ-
ξη του αλωνίσµατος για το σπυ-
ρί», αναφέρουν όσοι καλλιερ-
γούν. Να σηµειωθεί ότι το εν-
σίρωµα καλαµποκιού είναι η 
φτηνότερη ζωοτροφή µετά το 
άχυρο γι’ αυτό οι κτηνοτρόφοι 

έχουν στραφεί σε αυτό.
«Φέτος τα πράγµατα πάνε πο-

λύ καλά αφού οι βροχές -εν α-
ντιθέσει µε τα υπόλοιπα προϊ-
όντα- έχουν βοηθήσει πολύ το 
καλαµπόκι. Ενσίρωµα κάνου-
µε µέχρι τις 25 Αυγούστου, ε-
νώ στα µέσα Σεπτεµβρίου ξε-
κινάµε το αλώνισµα. Η τιµή ξε-
κίνησε στα 3,80 µε 4 λεπτά το 
κιλό. Ωστόσο, δεν µπορούµε 
να πούµε ότι δείχνει απαραί-
τητα την πορεία του στην τι-
µή στο καλαµπόκι. Αυτό που 
θα καθορίσει σίγουρα την τι-
µή είναι η Βουλγαρία», δηλώ-
νει στην εφηµερίδα Agrenda ο 
Βαγγέλης Θώδας, παραγωγός 
από τον Αµπελώνα Λάρισας. 

Αύξηση στη ζήτηση
Επιπλέον ο κ. Θώδας µας 

µίλησε και για το ενδιαφέ-

ρον που υπάρχει για το ενσί-
ρωµα από τις µονάδες βιοαε-
ρίου τονίζοντας ότι «η ζήτηση 
για ενσίρωµα αυξάνεται τα τε-
λευταία χρόνια αφού εκτός α-
πό τις κτηνοτροφικές µονάδες 
στο παιχνίδι έχει µπει και το βι-
οαέριο. Μάλιστα από το 2019 
ετοιµάζουµε µονάδα βιοαερί-
ου και στην περιοχή µας. Αυ-
τό θα δώσει περαιτέρω ώθηση 
στη ζήτηση αλλά και τις τιµές 
παραγωγού», εξηγεί ο ίδιος. 

Η ίδια εικόνα όσον αφορά 
το ενσίρωµα καταγράφεται και 
στα Τρίκαλα, αφού όπως µας 
εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΑΣ, Α-
χιλλέας Λιούτας η τιµή παρα-
γωγού κυµαίνεται ανάλογα πά-
ντα µε τον τρόπο πληρωµής στα 
3,80 µε 4 λεπτά το κιλό. «Στην 
περιοχή των Τρικάλων δίνου-
µε το 30% περίπου της παρα-
γωγής µας σε ενσίρωµα», συ-
µπληρώνει ο κ. Λιούτας. Παρό-
µοια η εικόνα σε σχέση µε τις 
τιµές και τις αποδόσεις κατα-
γράφεται και στις Σέρρες, την 
Ηλεία και τη Βοιωτία. 

Λίγο καλύτερα πάει το ενσίρωµα
φτιάχνεται κλίµα στο καλαµπόκι   
Περί τα 280 ευρώ το στρέµµα κέρδος, αν η απόδοση είναι 7 τόνοι  

Χωρίς ζήτηση η ελληνική σουλτανίνα 
που βρήκε στο δρόµο της την Ισπανία

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
«Η τιµή παραγωγού για το 

ενσίρωµα ξεκίνησε στα 3,8 

µε 4 λεπτά (πέρυσι στα 3,5 

λεπτά) και όπως όλα τα προη-

γούµενα χρόνια καθορίζονται 

από τον τρόπο πληρωµής», 

λένε οι παραγωγοί

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
Οι βροχές του καλοκαιριού έχουν 

βοηθήσει πολύ το καλαµπόκι, σε 

αντίθεση µε άλλες καλλιέργειες, 

µε τις αποδόσεις του στο ενσίρωµα 

στους 6-7 τόνους το στρέµµα 

Σ
την ελληνική αγορά 
σκληρού σίτου δεν υ-
πάρχουν ιδιαίτερα νέα 
και θα µπορούσαµε να 

πούµε πως κινούµαστε σε καλοκαι-
ρινούς ρυθµούς. Αν εξαιρέσουµε 
τις εξαγωγές που έχουν γίνει για 
τα σιτάρια χαµηλής ποιότητας, µε 
την τιµή να κυµαίνεται στα 195 
ευρώ ο τόνος FOB, δεν έχει ανοί-
ξει ακόµα η αγορά για το ποιοτι-
κό προϊόν. Ενδιαφέρον για ενη-
µέρωση υπάρχει από τους Ιταλούς 
εµπόρους, αλλά φαίνεται πως α-
κόµα είναι απλά εν δυνάµει αγο-
ραστές. Είναι λογικό, λένε οι ανα-
λυτές, γιατί περιµένουν και τη σο-
δειά του Καναδά πριν χαράξουν τη 
στρατηγική τους.   

Στα σκληρά σιτάρια, αµετάβλη-
τη ήταν η νέα 
λίστα τιµών 
της Φότζια. 
Για ποιοτικά 
σιτάρια µε ει-
δικό βάρος 78 

kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 
12,5% τιµή αποθήκης παραγωγού 
στα 220-225 ευρώ ο τόνος. Για τα 
µεταβροχικά (βρεγµένα) µε ειδι-
κό βάρος 77-78 kg/hl η τιµή εί-
ναι στα 208-213 ευρώ ο τόνος, ε-
νώ για χαµηλότερο βάρος 75/76 
kg/hl στα 198-203 ευρώ ο τόνος. 
Στη Γαλλία παρατηρείται σταθερο-
ποίηση στα επίπεδα των 230 ευ-
ρώ ο τόνος παραδοτέα σε γαλλι-
κό λιµάνι, µε τις νεότερες εκτιµή-
σεις παραγωγής να υπολογίζουν 
µείωση περί τους 400.000 τόνους.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο τα 
µαλακά σιτάρια για τρίτη εβδοµά-
δα ενισχύονται, δηλώνοντας πως 
το ράλι που έχει καταγραφεί µό-
νο τυχαίο δεν είναι. Οι τιµές ∆ε-
κεµβρίου ‘18 έχουν ενισχυθεί κα-
τά 15% από τα µέσα Ιουλίου λαµ-
βάνοντας δυναµική από τα προ-
βλήµατα κυρίως στις ευρωπαϊκές 
σοδειές, αλλά και αυτές γύρω από 
τη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, 
η µεταβλητότητα ενισχύεται και α-
πό τις διαπραγµατεύσεις που γίνο-
νται µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας αναφο-
ρικά µε τους δασµούς στη σόγια. 

Τέλος, στη Γαλλία οι τιµές κα-
τέγραψαν νέο υψηλό φτάνοντας 
τα επίπεδα των 204 ευρώ ο τόνος 
για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘18 
και τα θεµελιώδη στοιχεία παρα-
µένουν θετικά για τις τιµές. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΠΙΜΟΝΟ ΤΟ ΡΑΛΙ 
ΣΤΑ ΜΑΛΑΚΑ 
ΣΙΤΑΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΟΣ (ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)

2017

2018

ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

3,8-4

4

3,6-3,7

3,8-3,9
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Μια φυσιολογική χρονιά υποστηρίζουν οι παραγωγοί αµυγδάλων πως είναι η φετινή, από άποψη όγκου παραγωγής, εκτιµώντας µάλιστα πως εφόσον οι 
τιµές παραµείνουν στα περσινά επίπεδα, τότε θα µπορέσουν να ανακτήσουν το χαµένο έδαφος από τις προηγούµενες χρονιές που τους πίεσαν οικονοµικά.  

Η παραγωγή των ΗΠΑ για το 2018 εκτιµάται πως θα εί-
ναι αυξηµένη κατά 7,9% σε σχέση µε την περσινή, που 
προσέγγισε τους 1 εκατ. τόνους, σύµφωνα µε την πιο 
πρόσφατη έκθεση του υπουργείου Γεωργίας της χώ-
ρας (USDA). Παρά τις ανησυχίες νωρίτερα µέσα στην 
χρονιά που προκλήθηκαν λόγω της παγωνιάς που έ-
πληξε την Καλιφόρνια κατά την περίοδο της ανθοφο-
ρίας των αµυγδαλιών, η προσεκτική διαχείριση των α-
µυγδαλεώνων από τους Αµερικανούς παραγωγούς συ-
νέβαλε σε µια χωρίς προηγούµενο παραγωγή, σύµφω-
να µε την ετήσια έκθεση του USDA για την εκπλήρωση 

των στόχων της παραγωγής αµυγδάλου. 
«Το 2018 θα είναι µια χρονιά ορόσηµο για τους παρα-

γωγούς της Καλιφόρνια, οι οποίοι καλλιεργούν πάνω α-
πό 4 εκατ. στρέµµατα γεµάτα αµυγδαλιές» υποστήριξε ο 
Χόλη Κίνγκ, µέλος του Συµβουλίου Αµυγδάλων της Κα-
λιφόρνια και παραγωγός από την κοµητεία Κερν. Μά-
λιστα ο κ. Κίνγκ τόνισε πως η αύξηση των καλλιεργήσι-
µων εκτάσεων δεν ήταν ο µοναδικός στόχος των Αµερι-
κάνων αγροτών, συµπληρώνοντας πως «είναι σηµαντι-
κό  να καλλιεργούµε περισσότερα αµύγδαλα ανά εκτά-
ριο. Όσο συνεχίζουµε να αυξάνουµε τις εκτάσεις, πα-
ράλληλα βρίσκουµε τρόπους να παράγουµε αµύγδαλα 
µε περισσότερο βιώσιµο τρόπο και πιο αποδοτικό, κα-
ταναλώνοντας ταυτόχρονα λιγότερους πόρους και άρα 
µειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωµα ανά αµύγδα-
λο που καλλιεργούµε».   ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ αναµένεται πως θα 
είναι η φετινή χρονιά στους αµυγδα-
λεώνες της χώρας. Αρκετοί παραγω-
γοί, µάλιστα, περιµένουν να αποζη-
µιωθούν από τις προηγούµενες χρο-
νιές, που είχαν µικρότερη σοδειά. 
«Αυτή την παραγωγή είχαµε να τη 
δούµε δέκα χρόνια» ανέφερε στην 
Agrenda o Γιώργος Νούλας, παρα-

γωγός από τα Τέµπη. «Έχουµε µια 
καλή παραγωγή φέτος, βέβαια δεν 
σπάνε και τα κλωνάρια, αλλά το θέ-
µα είναι να µην µας χτυπήσουν στην 
τιµή» είπε, τονίζοντας πως σε καµία 
περίπτωση δεν πρόκειται για υπερ-
παραγωγή, εκφράζοντας µάλιστα 
ανησυχίες πως «τέτοιοι ισχυρισµοί 
γίνονται για να πιεστούν οι τιµές».

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ της παραγωγής εξαρτάται 
άµεσα από τις επιλογές του παραγω-
γού. Γενικά το κόστος συντήρησης 
«ενός περιποιηµένου περιβολιού» 
ανέρχεται στα 300 µε 350 ευρώ το 
στρέµµα, σύµφωνα µε τον παραγω-
γό από την περιοχή του Συκούριου 
στη Λάρισα Χρήστο Τσιµπούκη. Σε 

ότι αφορά τώρα τις αποδόσεις, αυ-
τές εξαρτώνται από τις καιρικές συν-
θήκες. Ενδεικτικά η παραγωγή πέ-
ρυσι ανά στρέµµα µετά βίας άγγιξε 
τα 100 κιλά. Φέτος, ο κ. Τσιµπούκης 
εκτιµά πως στις εκµεταλλεύσεις του 
ενδέχεται να κυµανθεί ανάµεσα στα 
300-350 κιλά το στρέµµα. 

Η ΕΥΡΩΠΗ εισήγαγε πέρυσι περισσό-
τερο από 300.000 τόνους αµυγδά-
λου από τις ΗΠΑ, στις οποίες ανα-
λογεί το 80% των 1,3 εκατ. τόνων 
που ήταν η παραγωγή του 2017. Η 
παγκόσµια ζήτηση για το 2017 άγ-
γιξε τους 1,2 εκατ. τόνους.  Σύµφω-

να µε τον πρόεδρο και CEO του Συµ-
βουλίου Αµυγδάλων της Καλιφόρ-
νια (ABC) Ρίτσαρντ Γουέηκοτ, «η Κα-
λιφόρνια, καλύπτει το µεγαλύτερο 
ποσοστό της παγκόσµιας ζήτησης, 
ενώ µπορεί και ανταποκρίνεται στα-
θερά στις ανάγκες της αγοράς».

Η ΠΕΡΣΙΝΕΣ τιµές κυµάνθηκαν στα 
2,60 µε 2,80 ευρώ το κιλό. «Αυτή εί-
ναι µια καλή τιµή όταν έχει παρα-
γωγή», εξηγεί ο κ. Νούλας προσθέ-
τοντας πως «πέρυσι µπήκαµε µέσα 
και ποντάραµε σε αυτήν την φετινή 
παραγωγή για να σώσουµε κάπως 
την κατάσταση». Σύµφωνα µε τον 
παραγωγό, αν διατηρηθεί και φέτος 

αυτή η τιµή στο αµύγδαλο, η χρο-
νιά θα κυλήσει ευχάριστα για τους 
συναδέλφους του και τον ίδιο. «Έ-
χουµε δώσει και µε 4,10 ευρώ πριν 
πέντε χρόνια όταν όµως είχαµε το 
1/10 της φετινής παραγωγής» ε-
ξήγησε ο κ. Νούλας, υπογραµµίζο-
ντας πως µια τέτοια τιµή µπορεί να 
αναπληρώσει το χαµένο έδαφος.

Η ΖΗΤΗΣΗ της εγχώριας αγοράς 
για αµύγδαλα ξεπερνάει προς το 
παρόν τις δυνατότητες της παρα-
γωγής, µε αποτέλεσµα ο αριθµός 
των εισαγωγών να είναι µεγάλος. 
«Πάντα γίνονταν εισαγωγές» α-
ναφέρει ο κ. Νούλας, τονίζοντας 
πως «το θέµα είναι να παίρνουν 

τα δικά µας που είναι άλλωστε και 
πολύ περισσότερο ποιοτικά». Ό-
πως εξηγεί ο παραγωγός, οι ποι-
κιλίες που προτιµούνται στην Ελ-
λάδα, αλλά και το κλίµα, εξασφα-
λίζουν ένα «πιο γλυκό  προϊόν», 
το οποίο διαφέρει αρκετά από τα 
αντίστοιχα αµερικάνικα. 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ που ξεπερνούν τα 70 
εκατ. ευρώ σε βάθος 40 ετών στον 
τοµέα της έρευνας έχουν γίνει στην 
Καλιφόρνια, µε στόχο τη συνεχιζό-
µενη ανάπτυξη και την καινοτοµία 
γύρω από την καλλιέργεια, την ε-
πεξεργασία και την κατανάλωση 

των αµυγδάλων. Σύµφωνα πάντως 
µε το ABC, οι συνεχιζόµενες βελτι-
ώσεις στον τρόπο παραγωγής και 
τυποποίησης, ενισχύουν την ευη-
µερία της περιοχής και επιτρέπουν 
την καλύτερη δυνατή διαχείριση 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ
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Πολλά τα αµύγδαλα, αλλά δεν σπάνε και τα κλωνάρια 



Κάτω από τις 760 µονάδες  
έκλεισε το ΧA την Πέµπτη 
Υπό έλεγχο συντήρησε τις απώλειες του στη 
συνεδρίαση της Πέµπτης 2 Αυγούστου το 
Ελληνικό Χρηµατιστήριο. Ειδικότερα, ο 
Γενικός ∆είκτης έκλεισε µε απώλειες 0,75% 
στις 755,93 µονάδες, ενώ κινήθηκε µεταξύ 
των 752,47 µονάδων (-1,21%) και 758,18 
µον. (-0,46%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 
19,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 11,6 
εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων 
πράξεων διακινήθηκαν 50.000 τεµάχια.

BASF: Στα 1,48 δισ. ευρώ 
έναντι των 1,50 δισ. ευρώ 
πριν από ένα χρόνο 

διαµορφώθηκαν τα καθαρά 
κέρδη της BASF το β’ τρίµηνο, 
ενώ οι πωλήσεις του οµίλου 
αυξήθηκαν 3% στα 16,78 δισ. 
ευρώ από τα 16,26 δισ. ευρώ. Οι 
συγκλίνουσες εκτιµήσεις έκαναν 
λόγο για κέρδη 1,62 δισ. ευρώ και 
πωλήσεις 16,47 δισ. ευρώ.

Πετρόπουλος: Τη µεταβίβαση 
εξωχρηµατιστηριακά 576.923 
µετοχών ή 8,15% της Πετρόπουλος 
στην Brevan Howard από εταιρεία 
ελεγχόµενη από το βασικό µέτοχο, 
ανακοίνωσε η εισηγµένη.

DANONE: Αυξήθηκαν τα καθαρά 
κέρδη της Danone SA στο α΄ 
εξάµηνο, τα οποία διαµορφώθηκαν 
στα 1,20 δισ. ευρώ, σε σχέση µε τα 
975 εκατ. ευρώ πριν από ένα 
χρόνο, κυρίως λόγω της ισχυρής 
ανάπτυξης στην εξειδικευµένη 
µονάδα διατροφής.

HEINEKEN: Αυξήθηκαν κατά 9,1% 
τα καθαρά κέρδη της Heineken NV 
στο α’ µισό του 2018, µε τα οργανικά 
έσοδα να αυξάνονται σε όλες τις 
περιοχές. Για το εξάµηνο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου εµφάνισε κέρδη 950 
εκατ. ευρώ σε σχέση µε τα 871 εκατ. 
στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

ΜΑΣΟΥΤΗΣ: Εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή Ανταγωνισµού η 
απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου 
από την εταιρεία «∆ιαµαντής 
Μασούτης ΑΕ-σούπερ µάρκετ» 
στην εταιρεία «Προµηθευτική 
Τροφίµων ΑΕ», µε την επιβολή 
όρων και προϋποθέσεων 
(διορθωτικών µέτρων).

O σπαγκο...
...ραμμένος

Όσοι ήλπιζαν σε κινήσεις καλής θέλησης 
εκ µέρους των ΗΠΑ  και της Κίνας µε στόχο 
την αποκλιµάκωση της έντασης στις µετα-
ξύ τους σχέσεις φαίνεται να διαψεύδονται. 
Μετά την επιβεβαίωση του Λευκού Οίκου 
ότι σχεδιάζει την επιβολή δασµών 25% σε 
κινεζικές εισαγωγές αξίας 200 δισ. δολα-
ρίων, το Πεκίνο ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δι-
στάσει να απαντήσει µε το ίδιο νόµισµα. 

Όπως, δήλωσε ο εκπρόσωπος Εµπορίου 
των ΗΠΑ, Ρόµπερτ Λαιτχάιζερ, η υπηρεσία 
έχει ζητήσει την τοποθέτηση στελεχών της 
βιοµηχανίας επί της κυβερνητικής  πρότα-
σης για αυξηµένους δασµούς στα κινεζι-
κά προϊόντα µε deadline την 5η Σεπτεµ-
βρίου. Η εµπορική αντιπαράθεση, εξελίσ-
σεται ολοταχώς και σε νοµισµατικό πόλε-
µο, καθώς το Πεκίνο, βλέποντας την οικο-

νοµία του να κατεβάζει ταχύτητα, αφήνει 
το γιουάν να υποτιµηθεί έναντι του δολα-
ρίου, πυροδοτώντας την οργή της Ουάσι-
γκτον, που κάνει λόγο για χειραγώγηση.  

Αναταραχή και στον επιχειρηµατικό κό-
σµο, µε πολυεθνικές να προσπαθούν να 
αντιµετωπίσουν δασµούς και έντονες δια-
κυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 
Ενδεικτική η προειδοποίηση της Siemens 
ότι η αντιπαράθεση θα επηρεάσει τα επεν-
δυτικά σχέδιά της εκφράζοντας συγκρατη-
µένη αισιοδοξία ότι «θα επικρατήσει η λο-
γική». Στο µεταξύ, η κεντρική τράπεζα των 
ΗΠΑ διατήρησε τα επιτόκια στα τρέχοντα 
επίπεδα του 1,75 µε 2%, αλλά τόνισε ότι 
η αµερικανική οικονοµία ισχυροποιείται, 
παραµένοντας σε τροχιά αύξησης του κό-
στους δανεισµού τον Σεπτέµβριο.

Chiquita 
Η Chiquita και το Wageningen University 
& Research στηρίζουν παγκόσµιο 
συνέδριο για την καταπολέµηση της 
νόσου του Παναµά TR4, η οποία 
προκαλείται από έναν µύκητα που µολύνει 
το έδαφος και ξεραίνει το φυτό της 
µπανάνας. Η Chiquita συµβάλλει στην 
ένωση κορυφαίων επιστηµόνων, 
ερευνητών, παικτών της αγοράς και 
θεσµών, ώστε να αντιµετωπιστεί η απειλή.

Επανέρχεται 
Οι παρασκευαστές της ελβετικής 
σοκολάτας Toblerone θα καταργήσουν 
την τελευταία εκδοχή της, µε τα µεγάλα 
κενά ανάµεσα στα τρίγωνα κοµµάτια 
της, επαναφέροντας τη στο κλασικό 
σχήµα των 200 γραµµαρίων. Η εκδοχή 
αυτή που υιοθετήθηκε το 2016, από 
την παρασκευάστρια Mondelez 
International, για να µειώσει το βάρος 
του προϊόντος εγκαταλείπεται.

Παράξενο καλοκαίρι
βιώνουν οι αγορές 

 Ταραχή διεθνώς από την κόντρα ΗΠΑ-Κίνας
 Από Σεπτέμβρη νέα αύξηση επιτοκίων της Fed 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
Σωλ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,7700 18,00%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1,2400 12,73%

DIVERSA Ε.Β.ΕΙΣ.ΤΕΧ.ΠΑΡ.ΥΠ. ΑΕ 0,3960 10,00%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,1880 8,67%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,1600 6,67%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε 0,1890 - 20,59% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 0,1430 - 19,66%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,2080 - 19,38%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ 0,3300 - 17,50%

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΥΠ. 0,3000 -10,71%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.219,94 - 0,45%
 NASDAQ Comp 7.724,28 + 0,22 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.472,95 - 1,03%
Λονδίνο FTSE 100 7.576,28 - 1,00%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.557,78 - 1,41%
Παρίσι CAC-40 5.466,01 - 0,59%
Ζυρίχη SMI 9.159,38 - 0,16 %
Τόκιο NIKKEI-225 22.512,53 - 1,03%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 02.05.2018 
EKT Βασικό 0,00 26.04.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 25.01.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,5 01.04.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.05.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,73 10.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,18 09.05.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  09.05.2018
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Οι συσκευασίες μιας χρήσης σε λάδι και ξύδι

Σ
χεδόν ένα χρόνο πριν, το υπουργείο Α-
νάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έβγα-
λε την απόφαση 91354 (ΦΕΚ Β’ 2983/ 
30.8.2017), σχετικά µε τους Κανόνες δια-

κίνησης και εµπορίας προϊόντων και παροχής υπη-
ρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.).
Σηµαντικά πρόστιµα προβλέπονται για τα καταστή-
µατα µαζικής εστίασης από 01.01.18, τα οποία θα 
πρέπει να διαθέτουν το λάδι (κάθε είδους) αποκλει-
στικά και µόνο, µέσω σφραγισµένων µη επαναγεµι-

ζόµενων συσκευασιών ή συσκευ-
ασιών µιας χρήσης που προορίζε-
ται για επιτραπέζια χρήση από τον 
τελικό καταναλωτή. 
Αυτή η υποχρέωση ισχύει για τα 
γεύµατα µετά την παρασκευή τους 
στην κουζίνα των καταστηµάτων, 
ενώ θα πρέπει να αναγράφονται 
στη συσκευασία οι απαιτούµενες 
επισηµάνσεις, σύµφωνα µε την ι-
σχύουσα νοµοθεσία και να είναι 
διαθέσιµες προς γνώση στους τε-
λικούς καταναλωτές εντός των χώ-
ρων µαζικής εστίασης..

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ 
1-1-2018 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:
§4: Το κάθε είδους έλαιο που προ-
ορίζεται στον τελικό καταναλωτή 
για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του 
σταδίου της παρασκευής του γεύ-
µατος στην κουζίνα των καταστη-
µάτων του άρθρου 69 της παρού-

σας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και µόνο µέ-
σω σφραγισµένων µη επαναγεµιζόµενων συσκευα-
σιών ή συσκευασιών µιας χρήσης που, θα διατίθε-
νται από το κατάστηµα και θα φέρουν τις απαιτούµε-
νες επισηµάνσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική 
και ενωσιακή νοµοθεσία.
§4α: Στους παραβάτες για έλλειψη ενδείξεων επι-
βάλλεται διοικητικό πρόστιµο 500 ευρώ. 
§2γ: Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που 

προορίζεται στον τελικό κατανα-
λωτή για επιτραπέζια χρήση, κα-
τόπιν του σταδίου της παρασκευ-
ής του γεύµατος στην κουζίνα των 

καταστηµάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει 
να διατίθεται αποκλειστικά και µόνο µέσω σφραγι-
σµένων µη επαναγεµιζόµενων συσκευασιών ή συ-
σκευασιών µιας χρήσης που, θα διατίθενται από το 
κατάστηµα και θα φέρουν τις απαιτούµενες επιση-
µάνσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και ενω-
σιακή νοµοθεσία.
§5γ: Για παραβάσεις της παραγράφου 4, επιβάλλε-
ται διοικητικό πρόστιµο πεντακόσια ευρώ (500 ευ-
ρώ) ανά παράβαση .
Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, από 1.1.2018.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΕΒΙΤΕΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ 
Ενδιαφέρον έχει το ερώτηµα που κατέθεσε ο Σύνδε-
σµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιο-
λάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) σχετικά για την ερµηνεία της διατύ-
πωσης «....πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και µό-
νο µέσω σφραγισµένων µη επαναγεµιζόµενων συ-
σκευασιών ή συσκευασιών µιας χρήσης …..»:
1. Εάν η διάταξη αφορά σε ατοµικές σφραγισµένες 
συσκευασίες οι οποίες µετά την χρήση τους από τον 

καταναλωτή δεν θα µπορούν να τύχουν καµιάς άλ-
λης χρήσης ή
2. αφορά και συσκευασίες µεγαλύτερου περιεχοµένου 
οι οποίες µετά την αποσφράγισή τους κι εφόσον δεν 
χρησιµοποιηθούν πλήρως, ή θα υπάρχει η δυνατότη-
τα να τις πάρουν µαζί τους οι καταναλωτές ή θα µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν και από επόµενους κατα-
ναλωτές, µέχρι εξάντλησης του περιεχοµένου τους.
Ο ΣΕΒΙΤΕΛ, στην διευκρινιστική απάντηση που έλα-
βε από την αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης σχετικά µε το ανωτέρω θέ-
µα, προκύπτει ότι στον κάθε καταναλωτή θα σερβί-
ρεται σφραγισµένη, µη επαναγεµιζόµενη συσκευα-
σία ελαιολάδου ανεξάρτητα από το περιεχόµενό της.
Κατά συνέπεια µία συσκευασία εφόσον ανοιχθεί δεν 
µπορεί παρά να χρησιµοποιηθεί στο σύνολό της.
Να την πάρει µαζί του ο καταναλωτής ή να επιστρέ-
ψει για χρήση στη κουζίνα σε περίπτωση που δεν 
χρησιµοποιηθεί πλήρως.

ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ 
Συζητώντας µε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης, 
άκουσα και τη δική τους άποψη και κατά πόσο αυ-
τό είναι εφικτό στην πράξη, µου είπαν ότι την ουσι-
αστικά καταργείται µε τον τρόπο αυτό η ύπαρξη στο 
τραπέζι κατά τη διάρκεια του φαγητού, του µπουκα-
λιού µε το λάδι ή το ξύδι. Έρχεται πλέον π.χ. η σαλά-
τα το τραπέζι έτοιµη. Αν δεν σου φτάνει το λάδι, φω-
νάζεις το σερβιτόρο και του ζητάς να σου βάλει λίγο 
ακόµη. Αν παραγγείλεις φακές και χρειαστείς ξύδι, 
θα έρθει να πάρει το πιάτο σου και να πάει στην κου-
ζίνα να βάλει ξύδι κλπ. Με λίγα λόγια, λένε, σε δου-
λειά να βρισκόµαστε. Κάποιοι επικαλούνται το υψη-
λό κόστος της ατοµικής συσκευασίας. 
Προφανώς και είναι καλό από άποψη υγιεινής αυτό 
που έγινε. Το ζητούµενο είναι να περπατήσουν µαζί 
η ποιότητα και το χαµηλό κόστος. Σε κάθε περίπτω-
ση οι καταστηµατάρχες θα πρέπει να το δουν το θέ-
µα αυτό σοβαρά, γιατί ο νόµος είναι σε ισχύ από την 
01.01.18 και τα πρόστιµα καιροφυλακτούν. Και δεν 
είναι εποχές τώρα για τέτοια πράγµατα.

Ολόκληρη
Μία συσκευασία εφόσον 
ανοιχθεί δεν µπορεί παρά 

να χρησιµοποιηθεί στο 
σύνολό της

Κυρώσεις
Στους παραβάτες 

για έλλειψη ενδείξεων 
επιβάλλεται διοικητικό 

πρόστιµο 500 ευρώ

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)

«ΕΝΦΙΑ 2018»
Ο ΕΝΦΙΑ για το 2018 αναµένεται 

να εκδοθεί µετά τα µέσα 
Αυγούστου, µε καταβολή της 

1ης δόσης στο τέλος Σεπτεµβρίου 
και συνολική εξόφληση σε 
5 δόσεις. ∆ε χρειάζεται να 

αγωνιάτε από τώρα για το αν 
βγήκαν τα εκκαθαριστικά.  

∆ιορθώσεις στο «Ε-9»

Οι διορθώσεις του Ε9, µπορούν να γίνουν εντός 
30 ηµερών από την υπογραφή των συµβολαίων 
χωρίς πρόστιµο. Και ανά πάσα στιγµή και 
ώρα µετά τις 30 ηµέρες µε πρόστιµο. Όταν 
χρειάζεσαι διόρθωση στο Ε-9, θα πρέπει ο 
συµβολαιογράφος να στείλει email στο λογιστή 
και να περιγράφει αναλυτικά ποιες είναι οι 
διορθώσεις που χρειάζεται να κάνουµε, 
διαφορετικά το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί 
θα είναι λανθασµένο και δεν θα µπορεί να 
γίνει η µεταβίβαση ενός ακινήτου.



Έ ντε λα 
μαγκέν ντε 
Βοτανίκ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ξεχωριστή θέση ανάµεσα στις µεγάλες παραδο-
ξότητες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της 
δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, διεκδικεί η 
περίπτωση της αφρώδους ρετσίνας «botanic». 
Πριν από λίγο καιρό βγήκε στην παραγωγή ως 
ένα πολύ ενδιαφέρον, καινοτόµο και γευστι-
κό προϊόν, αποσπώντας µάλιστα και σχετικό 
διεθνές βραβείο. Όµως, άλλαι αι βουλαί της 
γραφειοκρατίας. Αντίθετα µε τη θερµή υποδο-
χή της οποίας έτυχε το προϊόν στην αγορά, ό-
πως και στις τάξεις της επιστηµονικής κοινό-
τητας, ταυτόχρονα έπεσε, απ’ ότι φαίνεται και 
στο «τείχος» της δηµόσιας διοίκησης, µε τους 
κρατικούς λειτουργούς να ταλαιπωρούν απί-
στευτα µέχρι σήµερα τους ανθρώπους που εί-
χαν την έµπνευση να κάνουν ένα βήµα προς 
κάτι το διαφορετικό, έξω από τα συνηθισµένα. 

Όπως προκύπτει από την επίσηµη αλληλο-
γραφία του παραγωγού (Οινοποιείο Νικολού) 
και του τµήµατος Αµπέλου Οίνου και Αλκοο-
λούχων Ποτών του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης που φέρνει σήµερα στη δηµοσιότητα 
η Agrenda, µετά από καταγγελία (προφανώς ι-
διώτη και ενδεχοµένως ανταγωνιστή) που έγινε 
στην εν λόγω υπηρεσία, δόθηκε εντολή κατά-
σχεσης και διενεργήθηκε δέσµευση 2.660 φι-
αλών µε αφρώδη ρετσίνα, που βρέθηκαν στις 

εγκαταστάσεις του οινοποιείου, µε την αιτιολο-
γία ότι «Η κυκλοφορία του προϊόντος αφρώδης 
ρετσίνα botanic είναι παράνοµη, εφόσον δεν 
προβλέπεται η παραγωγή της, σύµφωνα µε το 
2248/73007/22-5-2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ».

Με απλά λόγια, οι φωστήρες των σκοτεινών 
γραφείων της πλατείας Βάθη έκριναν, µάλλον 
ελαφρά τη καρδία, ότι το προϊόν ξεφεύγει από 
τα στενά όρια του όρου «ονοµασία κατά παράδο-
ση», που προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο και επο-
µένως θα πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά.

Είναι σαφές ότι το επόµενο διάστηµα και µέχρι 
να ευθυγραµµισθεί µε το σήµερα το αναχρονι-
στικό γράµµα του νόµου, θα χυθεί πολύ µελάνι 
και πιθανότητα η λύση θα προέλθει από τις δι-
καστικές αίθουσες. Ωστόσο, παραµένει απορίας 
άξιο, πως εκεί που οι γραφειοκράτες αφήνουν 
«τρύπες» να περνάνε τρένα, ξαφνικά διυλίζουν 
τον κώνωπα, αρνούµενοι κάθε δυνατότητα κυ-
κλοφορίας στην αγορά, ενός, αν µη τι άλλο, α-
πόλυτα ασφαλούς για κατανάλωση προϊόντος.  

Η πονεμένη ιστορία μιας ρετσίνας που είχε την έμπνευση να γίνει αφρώδης
Πως τα ξεφτέρια στη Βάθη «άδειασαν» την καινοτομία χάριν γραφειοκρατίας  
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Οίνος βάσης
η ρετσίνα αν 
αλλάξει το 
π.δ. του ‘79;

Αθήνα   16-7-2018
ΠΡΟΣ
Τµήµα Αµπέλου Οίνου 
και Αλκοολούχων Ποτών
Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
οινοποιείου µας παρήγαµε την «αφρώ-
δη ρετσίνα», έναν αφρώδη οίνο, για 
τον οποίο ως οίνος βάσης χρησιµοποι-
είται η ρετσίνα. Το προϊόν αυτό δεν α-
ποτελεί αρωµατισµένο οίνο-αµπελοοι-
νικό προϊόν και δεν χρησιµοποιείται 
σε αυτό κανένα αρωµατισµένο προϊόν 
ή κατεργασία/επεξεργασία αρωµατι-
σµού, ενώ θα µπορούσε να παραχθεί 
από όλα τα ελληνικά οινοποιεία που 
παράγουν ρετσίνα και αφρώδη οίνο. 

Με την µε αρ. πρωτ. οικ. 6905/13-
6-2018 Έκθεση ∆έσµευσης Ελεγκτών 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οι-
κονοµίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας-∆ι-
εύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτη-
νιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Α-
νατολικής Αττικής-τµήµα Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου διενεργή-
θηκε δέσµευση 2.660 φιαλών µε «α-
φρώδη ρετσίνα» που ευρέθηκαν στις 
εγκαταστάσεις µας, µε την αιτιολογία ό-
τι «Η κυκλοφορία του προϊόντος αφρώ-
δης ρετσίνα «botanic» είναι παράνο-
µη, εφόσον δεν προβλέπεται η παρα-
γωγή αφρώδους ρετσίνας, σύµφωνα 
µε το 2248/73007/22-5-2018 έγγρα-
φο του ΥΠΑΑΤ.  Σύµφωνα δε µε το τε-
λευταίο αυτό έγγραφο του ΥΠΑΑΤ που 
απευθύνεται στη ∆ιεύθυνση Αγροτι-
κής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ 
Ανατολικής Αττικής, «Με βάση καταγ-
γελία που έγινε στην υπηρεσία µας, α-
ναφέρεται ότι το οινοποιείο «Νικολού» 
µε έδρα την περιοχή της αρµοδιότητάς 
σας, κυκλοφορεί στην αγορά προϊόν 

ως «αφρώδης ρετσίνα» (brut retsina 
sparkling) botanic, όπως φαίνεται και 
στην ιστοσελίδα του οινοποιείου «www.
nikolouwinery.gr». Σύµφωνα µε την 
ανωτέρω πρώτη και δεύτερη σχετική 
νοµοθεσία (σ.σ. Καν. ΕΕ 2013/1308 
του ΕΚ και του Συµβουλίου – αρ. 112 
και Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΙΙV και 
π.δ. 514-ΦΕΚ Α’ 157/1979) η κυκλοφο-
ρία του εν λόγω προϊόντος είναι παρά-
νοµη εφόσον δεν προβλέπεται η παρα-
γωγή αφρώδους ρετσίνας και µάλιστα 
η ρετσίνα αποτελεί προϊόν µε «ονοµα-
σία κατά παράδοσιν» -ισοδύναµο ΠΓΕ».

Κατά της ως άνω απόφασης περί δέ-
σµευσης των προϊόντων µας υποβά-
λαµε ένσταση, επί της οποίας εξεδόθη 
η µε αρ. πρωτ. 7200/26-6-2018 από-
φαση της Περιφέρειας Αττικής (∆ιεύ-
θυνση αγροτικής Οικονοµίας και Κτη-
νιατρικής), µε την οποία αποφασίσθη-
κε η παράταση της δέσµευσης έως την 
λήψη έγγραφης απάντησης από το Υ-
ΠΑΑΤ, σχετικά µε το αν το προϊόν πλη-
ροί τις απαιτήσεις της εθνικής και ενω-
σιακής νοµοθεσίας και µπορεί να απο-
δεσµευτεί ή αν παραµένουν οι προϋ-
ποθέσεις που αναφέρονται στο µε αρ. 
2248/7300/22-5-2018 έγγραφό του.

Τέλος, παρά το γεγονός ότι α) ο οίνος 
ρετσίνα µπορεί να είναι αφρώδης, α-
φού κάτι τέτοιο είναι συµβατό και δεν 
αποκλείεται ούτε από την ελληνική, αλ-
λά ούτε και από την κοινοτική νοµοθε-
σία, που δεν θέτουν περιορισµούς ως 
προς το CO2 και β) ένας αφρώδης οί-
νος µπορεί να παράγεται από ρετσί-
να, αφού ο αφρώδης οίνος µπορεί να 
παράγεται και από οίνο και η ρετσίνα 
είναι τέτοιος και ως εκ τούτου, ο όρος 
««αφρώδης ρετσίνα» είναι σύννοµος 
ως προς την εθνική, αλλά και κοινοτι-
κή νοµοθεσία, σύµφωνα µε την άποψη 
του ΥΠΑΑΤ, όπως αυτή έχει διατυπω-

θεί στο µε αρ. 2248/73007/22-5-2018 
έγγραφο, η κυκλοφορία του προϊόντος 
«αφρώδης ρετσίνα» είναι παράνοµη. 
Κατόπιν δε προφορικών υποδείξεων 
που µας έγιναν από το ΥΠΑΑΤ, πρέ-
πει εκ µέρους µας να γίνει αίτηση πε-
ρί τροποποίησης του Π.∆. 514/1979, 
έτσι ώστε να προβλεφθεί σε αυτό και 
η «αφρώδης ρετσίνα».

Τονίζεται εν προκειµένω ότι από τον 
συνδυασµό των διατάξεων του α. 1 του 
Π.∆. 514/1979 (ΦΕΚ 157/12.7.79)  και 
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) α-
ριθ.922/72, (ΕΟΚ) αριθ.234/79, (ΕΚ) α-

ριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ.1234/2007 
του Συµβουλίου, προκύπτει ότι τα κύ-
ρια εννοιολογικά γνωρίσµατα της ρε-
τσίνας είναι η αποκλειστική παραγωγή 
στην Ελλάδα και η προσθήκη στο γλεύ-
κος  ρητίνης χαλεπίου πεύκης.

Άρα, ο οίνος στον οποίο συγκεντρώ-
νονται τα ανωτέρω χαρακτηριστικά (α-
ποκλειστική παραγωγή στην Ελλάδα και 
προσθήκη στο γλεύκος ρητίνης χαλεπί-
ου πεύκης) ονοµάζεται «ρετσίνα». Σύµ-
φωνα δε µε την κοινοτική νοµοθεσία, 
ο αφρώδης οίνος µπορεί να παράγεται 
και από οίνο (χωρίς διακρίσεις). Η ρε-
τσίνα είναι οίνος, αφού υπάγεται στην 
κατηγορία «οίνος», σύµφωνα τόσο µε 
την ελληνική όσο και µε την κοινοτική 
νοµοθεσία, προϊόν που παράγεται α-
ποκλειστικά µε πλήρη ή µερική αλκο-
ολική ζύµωση νωπών σταφυλιών, εί-
τε αυτά έχουν υποστεί έκθλιψη είτε ό-
χι, ή γλεύκους σταφυλιών).

Παρά το γεγονός ότι θεωρούµε ό-
τι η κυκλοφορία της «αφρώδους ρε-
τσίνας» δεν είναι παράνοµη, σύµφω-
να µε τα ανωτέρω, µε δεδοµένο ότι το 
ΥΠΑΑΤ θεωρεί αυτή παράνοµη,  ό-
πως αναφέρεται και στο µε αρ. µε αρ. 
2248/73007/22-5-2018 έγγραφό του, 
µε την παρούσα µας ζητάµε όπως τρο-
ποποιηθεί το π.δ. 514/1979, µε την 
πρόβλεψη: «ο οίνος ρετσίνα δύναται 
να χρησιµοποιηθεί ως οίνος βάσης, 
για την παραγωγή αφρώδους οίνου».

Σχετικά επισυνάπτονται:
1. Η από 16-6-2018 γνωµάτευση του 

∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Οινολογί-
ας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Α-
θηνών, ∆ρ. Γεωργίου Κοτσερίδη, όσον 
αφορά στην αφρώδη ρετσίνα

2. Το από 15-6-2017 έγγραφο του 
Συνδέσµου Ελληνικού Οίνου 

3. Η από 9-7-2018 επιστολή της ε-
ντεταλµένης ερευνήτριας του ΙΤΑΠ-ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα ∆ρ. Ασπασίας Νησιώτου

4. Η από 17-7-2018 γνωµάτευση του 
Καθηγητή και Προέδρου του Τµήµατος 
Επιστηµών Οίνου Αµπέλου και Ποτών 
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής Ι-
ωάννη Παρασκευόπουλου.  

5. Άρθρο για την αφρώδη ρετσίνα 
του Master of Wine Ιωάννη Καρακάση 
4-7-2018 στο ακόλουθο link.

6. Tήν απόφαση στήριξης του αιτή-
µατος από την ΕΝ.Ο.Α.Α. 

https://www.karakasis.mw/sparkling-
retsina-airesi-i-kainotomia 

7. Την επιστολή-γνωµοδότηση του 
Στυλιανού Λογοθέτη PhD Οινολόγου. 

8. Τη βράβευση του προϊόντος «α-
φρώδης ρετσίνα» botanic µε χρυσό µε-
τάλλιο στον διεθνή διαγωνισµό TEXSOM 
2018, που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ.  

9. Ιστορική αναφορά στη ρετσίνα, 
του Βασίλη Νικολού. 

Η αιτούσα
και α.α. η πληρεξούσια 

δικηγόρος
Ουρανία Σκλήρη του Γεωργίου 

(Οινοποιείο Νικολού)

Σύννοµο
 Ο οίνος ρετσίνα 

δύναται να 
χρησιµοποιηθεί ως 

οίνος βάσης, για την 
παραγωγή αφρώδους 

οίνου 

Αφρώδης οίνος, σύμφωνα με το κοινοτικό 
δίκαιο μπορεί να παράγεται χωρίς διακρίσεις



ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ*
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Π
αρακολουθώ µε µεγάλο επιστηµονικό 
ενδιαφέρον την προσπάθεια παραγω-
γής αφρώδους ρετσίνας από την οι-
νοποιητικής της µονάδα, µιας και τα 

τελευταία χρόνια ερευνούµε στο εργαστήριο µου 
τεχνικές βελτίωσης της ρετσίνας. Η παραµονή του 
οίνου µε τις λεπτές λάσπες για µεγάλο χρονικό δι-
άστηµα έχει σαν συνέπεια τη µείωση του δυναµι-
κού οξειδωναγωγής, µε αποτέλεσµα την επιβρά-
δυνση των οξειδωτικών διεργασιών. H παραµονή 
του οίνου µε αυτολυόµενα κύτταρα ζυµοµυκήτων 
απελευθερώνει γλουταθειόνη, η οποία δηµιουρ-
γεί µε τα φαινολικά συστατικά των λευκών οίνων 
συµπλοκα και προστατεύει από την οξείδωση. Συ-
νεπώς εξασφαλίζεται η αντιοξειδωτικη προστασία 
της ρετσίνας. Περαιτέρω το διοξείδιο του άνθρα-
κα προστατεύει ακόµα περισσότερο από την ο-
ξείδωση. Επίσης η αυτόλυση των ζυµών όντως έ-
χει θετική επίδραση στο σώµα και γευστικό χαρα-
κτήρα των οίνων ρετσίνα (αύξηση λιπαρότητας).
Ιστορικά η ρετσίνα χρησιµοποιείται για να προ-
στατεύει από την οξείδωση, συνεπώς οι παραπά-
νω ενέργειες ίσως να µη χρειαζόταν για να προ-
στατεύσουµε τους οίνους ρετσίνας. Όµως στο 
εργαστήριο µας έχουµε βρει ότι αυτό δεν ισχύ-
ει. Όπως φαίνεται σε σχετικό πείραµα η προσθή-
κη στη ζύµωση 0.5 και 1 g/L ρετσίνας οδήγησε 
σε αύξηση του ποσοστού οξείδωσης αντί να το ε-
λαττώσει. ∆ηλαδή βάσει των αποτελεσµάτων, η 
προσθήκη ρητίνης δεν οδηγεί σε αντιοξειδωτική 
προστασία και συνεπώς η εξεύρεση µεθόδων τέ-
τοιων που να την καθιστούν προστατευµένη θα 
ήταν ευπρόσδεκτες.
Η κατηγορία των αφρωδών παρουσι-
άζει ετήσια αύξηση στις πωλήσεις 
παγκοσµίως περί τα 7%, συνε-
πώς θεωρώ ότι µια ρετσίνα α-
φρώδης θα προσελκύσει νε-
ανικό κοινό αλλά και νέους 
καταναλωτές που θεωρούν 
ότι το ελληνικό αυτό προϊ-
όν είναι απλά ένα παραδο-
σιακό προϊόν που δεν επι-
δέχεται καινοτοµίας. Επίσης 
µε τον τρόπο αυτό ένα «φτη-
νό» προϊόν µπορεί να αποκτή-
σει µια υπεραξία και να προσφέ-
ρει στους Έλληνες παραγωγούς έ-
να επιπλέον εισόδηµα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους είµαι θετικός 
στην εµπορεία ενός τέτοιου προϊόντος.

Η 
εν λόγω κατηγορία ίου προϊόντος απο-
τελεί καινοτοµία, η οποία µάλιστα είναι 
αµιγώς ελληνική, καθώς επεκτείνει τη 
χρήση του όρου «ρετσίνα» και στους α-

φρώδης οίνους και δίνει τη δυνατότητα παραγωγής 
σε όλους τους Έλληνες παραγωγούς που ήδη πα-
ράγουν οίνους «ρετσίνα». Η µέθοδος παραγωγής α-
φρώδους οίνου µε τη χρήση οίνου βάσης ρετσίνα, 
µε δεύτερη ζύµωση στη φιάλη και η παραµονή του 
οίνου µε τις λεπτές λάσπες για µεγάλο χρονικό δι-
άστηµα έχει σαν συνέπεια:
1) τη δηµιουργία αναγωγικού περιβάλλοντος µε α-
ποτέλεσµα την επιβράδυνση των οξειδωτικών διερ-
γασιών. Ιδιαίτερα στους οίνους ρετσίνα αυτή η επι-
λογή έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στη διατήρηση 
του αρωµατικού χαρακτήρα, για µεγάλο διάστηµα. 
2) τη διαδικασία αυτόλυσης των ζυµών µε θετική ε-
πίδραση στο σώµα και στο γευστικό χαρακτήρα των 
οίνων ρετσίνα (αύξηση λιπαρότητας). Κατά τη διάρ-
κεια της αυτόλυσης, ο οίνος εµπλουτίζεται µε ενώ-
σεις, οι οποίες προέρχονται κυρίως από το κυτταρικό 
τοίχωµα των ζυµοµυκήτων. Η απελευθέρωση αυτών 
των ενώσεων κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης συµ-
βάλλει στις οργανοληπτικές και φυσικοχηµικές ιδιό-
τητες των οίνων. Η απελευθέρωση µανοπρωτεινών, 
κατά την αυτόλυση, έχει σηµαντική επίδραση στις 
οργανοληπτικές ιδιότητες των οίνων, όσον αφορά 
το µέγεθος και την ανθεκτικότητατων φυσαλίδων. 
3) Η παρουσία διοξειδίου του άνθρακα είναι ποιο-
τικό πλεονέκτηµα των οίνων ρετσίνα. ∆ιατηρεί τη 
φρεσκάδα των οίνων, προστατεύει ακόµα περισσό-
τερο τον οίνο από την οξείδωση, δίνει τη δυνατότη-

τα αναγνώρισης των ιδιαίτερων αρωµατικών 
χαρακτηριστικών και των αρωµατικών χα-

ρακτήρων της ρητίνης, µε αποτέλεσµα 
να γίνεται περισσότερο αποδεκτός α-

πό νεότερους καταναλωτές.
4) Εξαιτίας της διασφάλισης του α-
ναγωγικού περιβάλλοντος µε την 
παραπάνω τεχνολογία µπορεί να 
περιοριστεί ο θειώδης ανυδρίτης.
5) ∆ίδεται η δυνατότητα παλαίωσης 
των οίνων ρετσίνα µε τη παραµο-
νή σε επαφή µε τις λεπτές λάσπες.

Η παραγωγή αφρώδους οίνου, µε τη 
χρήση οίνου βάσης ρετσίνα, αποτελεί 

ένα ποιοτικό βήµα στη βελτίωση της ει-
κόνας της ρετσίνας στο εσωτερικό και το ε-

ξωτερικό. ∆ίδεται η δυνατότητα στους Έλληνες 
παραγωγούς να αυξήσουν το εισόδηµά τους. Είµαι 
σύµφωνος µε την παραγωγή αφρώδους ρετσίνας.

Α
πό τους πρώτους χριστιανικούς 
χρόνους αναφέρεται ο ρητινίτης 
οίνος και οι ευεργετικές του ιδιό-
τητες. Φυσικά οι αναφορές δε στα-

µατούν εδώ αλλά συνεχίζονται στο πέρασµα 
του χρόνου. Ακολουθούν οι Πλούταρχος (46-
127 µ.Χ.), Λιουτπράνδος ( 922 - 972 µ.Χ.), Χα-
νιωτάκης (1140 - 1220 µ.Χ.), Πύρλας (1907), 
Σταµατιάδης (1908), Μπόµπης (1931), Ζαγα-
νιάρης (1949), Καλλιέρος (1960),Amerine & 
Gruess (1960), Amerine & Singleton (1965), 
Adams Leon (1973) και τόσοι άλλοι που έχουν 
ασχοληθεί ερευνητικά µε τον ρητινίτη οίνο.

Τι είναι όµως η ρητίνη πεύκου; Είναι ουσία 
κολλώδους µορφής, η οποία προέρχεται από 
είδη πεύκου που βρίσκονται στον ελλαδικό 
χώρο και κυρίως από τα είδη Pinus Halepensis 
& Pinus Brutia. Από αυτά, µόνο το πρώτο χρη-
σιµοποιείται στις οινοποιήσεις, για τη παρα-
γωγή ρητινίτη οίνου.

Περιέχει τερεβινθέλαιο: Μονοτερπένια , σε-
σκιτερπένια και τερπενικές αλκοόλες κυρίως 
αποτελούν τη σύστασή του και κολοφώνιο: Α-
ποτελεί τη στερεά φάση της ρητίνης και καθι-
ζάνει µετά το πέρας της αλκοολικής ζύµωσης.

Έχουν γίνει διάφορες ερευνητικές αναφο-
ρές στην παραγωγή της ρετσίνας, στη σύγχρο-
νη εποχή της Ελληνικής Οινοποίησης, οι ο-
ποίες σηµειώνουν ότι τα συστατικά της ρητί-
νης, έχουν αντιοξειδωτική και αντιµικροβια-
κή δράση, όπως επίσης και η χρήση του αι-
θέριου ελαίου που προέρχεται από τη ρητίνη 
πεύκου, µε αποτέλεσµα να µειωθούν τα ποσο-
στά χρήσης του θειώδους ανυδρίτη. 

Συµπερασµατικά αναφέρονται τα εξής: 
  Έχει αποδειχθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια 

η ευεργετική δράση των οίνων τύπου ρετσίνα
  Ο οίνος ρετσίνα περιέχει πολλά αντιοξει-

δωτικά και αντιµικροβιακά
 Ο αφρώδης οίνος που παράγεται µε δευ-

τερογενή ζύµωση στη φιάλη έχει πολλές ευ-
εργετικές ιδιότητες, ειδικότερα όταν ακολου-
θεί ωρίµανση στη φιάλη µε τη βιοµάζα που 
παράγεται κατά τη δευτερογενή ζύµωση.

 Ο συνδυασµός των δύο µεθόδων παρα-
γωγής αφρώδους ρετσίνας µε τη παραδοσι-
ακή µέθοδο µόνο ευεργετικά αποτελέσµατα 
έχει να προσδώσει.

 Επίσης προάγεται ο Οίνος ονοµασία κα-
τά παράδοση Ρετσίνα, καθώς και οι δυνατό-
τητες του ως ελληνικό, και µόνον, προϊόν.

Προσθέτει 
υπεραξία

Ποιοτικό βήμα 
βελτίωσης

Η δευτερογενής 
ζύμωση βοηθάει 

* ∆ιευθυντής εργαστηρίου οινολογίας του ΓΠΑ * Καθηγητής και πρόεδρος του τµήµατος 

Επιστηµών Οίνου Αµπέλου και Ποτών

*Οινολόγος στην παραγωγή και εµπορία οίνου 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙ∆ΗΣ* ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ*
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Μεγάλη εξαγορά Valagro, 
αποκτά τη Grabi Chemical

 Εξειδικευμένες λύσεις θρέψης για τις ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας
 Η Grabi Chemical διαθέτει εμπορικό δίκτυο σε πάνω από 40 χώρες

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στο άρµα της Valagro, παγκόσµιου ηγέτη στην 
παραγωγή και εµπορία βιοδιεγερτών και εξειδι-
κευµένων προϊόντων θρέψης, µπαίνει η Grabi 
Chemical µέσα από µία στρατηγικής σηµασίας 
εξαγορά για λύσεις που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας.

Η Grabi Chemical είναι κορυφαία παραγω-
γός ιχνοστοιχείων υπό µορφή συµπλοκών 
(EDDHA, EDDHSA, DTPA, EDTA, LS), τα οποία 
απευθύνονται σε άλλες επιχειρήσεις (B2B) του 
αγροτικού τοµέα και της βιοµηχανίας αγροχη-
µικών, χάρη σε ένα διεθνές εµπορικό δίκτυο 
που διαθέτει σε περισσότερες από 40 χώρες.

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, η διαχείριση των 
δραστηριοτήτων της Grabi Chemical θα συνε-
χίσει να χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία και 
συνέχεια, επιτρέποντας στην εταιρεία να δια-
τηρήσει αµετάβλητες τις εµπορικές της σχέ-
σεις στον τοµέα των βιοµηχανικών πωλήσεων.

Με αφορµή τη συµφωνία εξαγοράς, που ανα-
κοινώθηκε στις 25 Ιουλίου, λεπτοµέρειες του 
οποίου δεν έχουν γίνει ακόµη γνωστές, ο δι-
ευθύνων σύµβουλος της Valagro Τζουζέπε Να-
τάλε δήλωσε ότι «Με την Grabi Chemical µοι-
ραζόµαστε τις ίδιες αγορές-στόχους µεν, αλ-
λά και τις ίδιες αξίες, όπως το πάθος για την 
καινοτοµία και την εστίαση στους πελάτες, α-
ξίες που µε την πάροδο του χρόνου της έχουν 
δώσει εµπιστοσύνη και επιτυχία στην αγορά».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύµβουλος 
της Grabi Chemical Μίρκο Γκρασέλι πρόσθε-
σε τα εξής: «Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της 
Grabi Chemical από τη Valagro δίνει και στις 
δύο εταιρείες την ευκαιρία για την περαιτέρω 
ανάπτυξη ενός µεγάλου οµίλου επιχειρήσεων, 
µε ισχυρό στρατηγικό όραµα και πλήρως εξο-
πλισµένες µε υποδοµές. Επιπλέον, η ενέργεια 
αυτή σέβεται τη συνέχεια στη σχέση µε τους 
πελάτες µας και µας δίνει την ευκαιρία να ενι-
σχύσουµε την ικανότητά µας να εκπληρώνου-
µε καλύτερα τα αιτήµατά τους». 

Επένδυση ύψους άνω των 20 εκατ. ευρώ για τη νέα 
γραµµή παραγωγής στη µονάδα της στη Ρουµανία 
(στο εργοστάσιο Halchiu µε έδρα το Brasov) ανα-
κοίνωσε µέσου του εκεί εµπορικού της ∆ιευθυντή, 
Αθανάσιου Γιαννούση, η εταιρεία Όλυµπος. Μετά 
την επένδυση, η εταιρεία θα εµπλουτίσει το χαρτο-
φυλάκιο των προϊόντων της µε ένα νέο προϊόν και 
συγκεκριµένα το ελληνικό γιαούρτι «Stragghisto» 
το οποίο σύµφωνα µε τη εταιρεία θα αποτελεί «µια 
παραδοσιακή ελληνική συνταγή και θα διατίθεται 
σε τρεις παραλλαγές: 10%, 2% και 0%».

Η νέα σειρά προϊόντων αναµένεται να ενισχύ-
σει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας και 
θα προσφέρει στους πελάτες της ένα αυθεντικό 

προϊόν που κατασκευάζεται σύµφωνα µε µια πα-
ραδοσιακή συνταγή από την καρδιά της Ελλάδας, 
δήλωσε ο Αθανάσιος Γιαννούσης, εµπορικός δι-
ευθυντής της Olympus Romania. 

Να σηµειωθεί ότι η «Όλυµπος» ήταν ο πρώτος 
παραγωγός γαλακτοκοµικών προϊόντων που ει-
σήγαγε το ελληνικό γιαούρτι στη ρουµάνικη α-
γορά. Ωστόσο η παρουσία της εταιρείας στη Ρου-
µανία χρονολογείται από το 1999. Το εργοστάσιο 
Halchiu εκτείνεται πάνω σε µια έκταση πάνω από 
35.000 τ.µ. και είναι εξοπλισµένο µε τον πλέον 
σύγχρονο εξοπλισµό για την υποδοχή, την παρα-
γωγή και τη συσκευασία ποιοτικού γάλακτος που 
είναι στο ίδιο επίπεδο µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Με μια επένδυση 20 εκατ. ευρώ ο Όλυμπος 
συστήνει το «Stragghisto» στη Ρουμανία

Η BASF και επίσηµα 
στην αγορά των σπόρων

Την εξαγορά µεγάλου εύρους 
δραστηριοτήτων και πάγιων στοιχείων 

από την Bayer ολοκλήρωσε η ΒASF, σύµφωνα 
µε ανακοίνωσή της την Τετάρτη 1η Αυγούστου. 
Αυτή η συναλλαγή συµπληρώνει στρατηγικά τις 
υπάρχουσες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
φυτοπροστασίας, βιοτεχνολογίας και ψηφιακών 
εργαλείων της BASF και σηµατοδοτεί την είσοδό 
της στους κλάδους των σπόρων, των µη 
εκλεκτικών ζιζανιοκτόνων και των 
νηµατοδοκτόνων για την επεξεργασία σπόρων.

Σε οικολογική συσκευασία 
η κέτσαπ της Kraft Heinz
Συσκευασίες από ανακυκλώσιµα και 
επαναχρησιµοποιούµενα υλικά θα έχει τα 
επόµενα χρόνια η αµερικανική εταιρεία Kraft 
Heinz, µε στόχο να περιορίσει το περιβαλλοντικό 
της αποτύπωµα. Η Kraft Heinz που παρασκευάζει 
τη διάσηµη κέτσαπ θα συνεργαστεί µε ειδικούς 
ώστε να µειώσει την ποσότητα και τον όγκο των 
απορριµµάτων από τις συσκευασίες της.

Στη Syngenta περνούν οι σπόροι
λαχανικών της Floranova
Ο ελβετικός κολοσσός Syngenta ανακοίνωσε ότι 
ολοκλήρωσε την εξαγορά της Floranova, µια 
εταιρεία λουλουδιών και σπόρων λαχανικών µε 
ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο και πελάτες σε πάνω από 
50 χώρες. Στόχος να διευρύνει τη δραστηριότητα 
της στον εν λόγω τοµέα στις αναπτυσσόµενες 
ασιατικές αγορές, όπως της Κίνας και της Ινδίας.

Ο διευθύνων 
σύµβουλος της 
Valagro, Tζουζέπε 
Νατάλε.

Το εργοστάσιο του Brasov 
έχει συνολική χωρητικότητα 

συλλογής γάλακτος 75 
τόνων ανά ώρα. Αυτό βοηθά 

το εργοστάσιο να παράγει 
µια µεγάλη γκάµα από 

γαλακτοκοµικά προϊόντα, 
όπως γιαούρτι, τυρί, νωπό 

γάλα και κρέµα γάλακτος, τα 
οποία διανέµονται σε πολλά 
ευρωπαϊκά σούπερ µάρκετ. 

ΝΕΑ
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Ολοκληρώθηκε η εξαγορά 
της ΣΕΚΑΠ από την JTI
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ρωσικής καπνοβιοµηχανίας Donskoy Tabak και 
συνακόλουθα και της ελληνικής ΣΕΚΑΠ από τον ιαπωνικό Όµιλο Japan Tobacco Inc., o 
οποίος ανήκει κατά 33% στο Ιαπωνικό κράτος, τους εργαζόµενους στο εργοστάσιο της 
ΣΕΚΑΠ στη Ξάνθη επισκέφτηκε κλιµάκιο της JTI υπό τον πρόεδρο Ευρώπης της JTI Βασίλη 
Βωβό.  Στους εργαζόµενους ο κ. Βωβός, µεταξύ άλλων, τόνισε:  «Επενδύουµε σήµερα στη 
ΣΕΚΑΠ ενδυναµώνοντας τη θέση µας στην ελληνική αγορά και αξιοποιούµε το εργοστάσιο 
σαν µια νέα παραγωγική βάση, µε σκοπό να προσδώσουµε νέα ενέργεια στις εµπορικές µας 
δραστηριότητες. Όλα αυτά µε γνώµονα το συλλογικό συµφέρον και την ευηµερία όλων των 
εργαζόµενων, της κοινωνίας της Ξάνθης και της ελληνικής οικονοµίας. Τους επόµενους 
µήνες, θα επικεντρωθούµε στην οµαλή ενσωµάτωση του εργοστασίου». Επίσης ανέφερε ότι 
πριν ακόµα ολοκληρωθεί η συµφωνία είχε ήδη εγκριθεί το πρώτο κονδύλι 4 εκατ. δολαρίων 
για την εναρµόνιση της παραγωγικής µονάδας µε τις εργοστασιακές προδιαγραφές της ΕΕ.   

Ο κλάδος 
θα σβήσει 
την επόμενη 
5ετία λέει 
η ΕΦΕ  
Είναι µη ορθολογικό να συζητούµε 
για δηµιουργία νέων φυτικών 
ποικιλιών όταν δεν έχουµε υγιές 
και πιστοποιηµένο υλικό σε βασικά 
είδη όπως είναι το αµπέλι, η ελιά, η 
συκιά κ.α. Τα παραπάνω σηµείωσαν 
τα µέλη της Ένωσης Φυτωριούχων 
Ελλάδος (ΕΦΕ), σε συνάντηση που 
είχαν µε τον υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη. 
Επιπλέον, κατά την επίσκεψη στη 
Βάθη συζητήθηκαν τα θέµατα και οι 
σηµαντικές εξελίξεις που αφορούν 
το πολλαπλασιαστικό υλικό και 
ειδικότερα η εγκατάσταση του 
προβασικού υλικού ελιάς και το 
σχέδιο για τη δηµιουργία νέων 
φυτικών ποικιλιών. Η ΕΦΕ, όπως 
µετέφερε και στον κ. Κόκκαλη, 
πιστεύει ότι βρισκόµαστε πλέον σε 
ένα σηµαντικό σηµείο, το οποίο 
θα βάλει τη χώρα µας δίπλα στις 
ανεπτυγµένες χώρες και θα δώσει 
ισότιµες ευκαιρίες στους Έλληνες 
παραγωγούς, οδηγώντας έτσι τον 
πρωτογενή τοµέα της χώρας µας 
σε τροχιά ανάπτυξης. Ωστόσο, 
πρόσθεσαν ότι «οι δοµές του 
κράτους, ερευνητικών ιδρυµάτων 
και πανεπιστηµίων είναι χειρότερες 
σε σχέση µε πριν από 20 χρόνια 
λόγω της δυσµενούς οικονοµικής 
κατάστασης. Ο κλάδος των 
φυτωρίων θα σβήσει την επόµενη 
5ετία εξαιτίας της εναρµόνισης µε 
νόρµες της ΕΕ, που υπαγορεύουν 
ότι το φυτικό υλικό θα πρέπει να 
είναι πιστοποιηµένο».

ΤOY  ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Σηµαντικές ευκαιρίες στους κλά-
δους της µεταποίησης και της α-
γροδιατροφής έχει δώσει -εκ των 
αποτελεσµάτων- ο νέος αναπτυξι-
ακός αφού σύµφωνα µε στελέχη 
του υπουργείου Οικονοµικών οι 
τοµείς αυτοί (µαζί µε την βιοµηχα-
νία) έχουν καλύψει το 50% των αι-
τήσεων που έχουν υποβληθεί έ-
ως τώρα. Μάλιστα, ο αρµόδιος υ-
πουργός Αλέξη Χαρίτσης ετοιµά-
ζει µια σειρά τροποποιήσεων (µε 
νοµοθετική ρύθµιση), που στόχο 
έχουν να καταστήσουν τον ανα-
πτυξιακό νόµο (4399/2016) πιο ευ-
νοϊκό για τους επενδυτές. Το γε-

γονός αυτό αναµένεται να τονώ-
σει το επενδυτικό ενδιαφέρον  και 
για επιπλέον επενδύσεις στους το-
µείς της αγροδιατροφής και µετα-
ποίησης γεγονός που θα έχει - αν 
µη τι άλλο – ευεργετικό αντίκτυπο 
και στην πρωτογενή παραγωγή. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έ-
χει συγκεντρώσει µέχρι σήµερα το 
αρµόδιο υπουργείο Οικονοµικών, 
µέσω του αναπτυξιακού δόθηκε ε-
πίσης η δυνατότητα συµµετοχής ση-
µαντικού αριθµού µικρών και πολύ 
µικρών επιχειρήσεων (το 67% των 
αιτήσεων του Β’ κύκλου καλύπτεται 
από µικρές και πολύ µικρές επιχει-
ρήσεις), ενώ ένα πολύ σηµαντικό 
ποσοστό των επενδυτικών σχεδίων 
(49%) θα λάβουν ως κίνητρο την ε-

νίσχυση της φορολογικής απαλλα-
γής. Τέλος, οι νέες θέσεις εργασί-
ας (ΕΜΕ) που θα προκύψουν σύµ-
φωνα µε τις υπαγωγές του πρώτου 
κύκλου είναι 4.712 (ενώ στις υπα-
γωγές του α’ κύκλου για το ίδιο κα-
θεστώς ήταν 3.316).

Πέραν των βελτιώσεων, προς 
προκήρυξη είναι και νέα καθεστώ-
τα ενίσχυσης. Ειδικότερα, ετοιµά-
ζεται η ενεργοποίηση και των υ-
πόλοιπων και πιο εξειδικευµένων 
καθεστώτων ενίσχυσης του νόµου 
4399/2016, όπως το καθεστώς «Συ-
νέργειες και ∆ικτυώσεις» και το κα-
θεστώς «Ενισχύσεις Καινοτοµικού 
Χαρακτήρα», µε συνολικό προϋπο-
λογισµό στα 200 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά µε την εξέλιξη των 

επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υπαχθεί στους προηγούµενους 
αναπτυξιακούς νόµους (νόµοι 
3299/2004 και 3908/2011), τα 
ίδια στελέχη αναφέρουν ότι τον 
τελευταίο ενάµιση χρόνο πλη-
ρώθηκαν περισσότερα από 221 
εκατ. ευρώ σε περίπου 1. 000 ε-
πενδυτικά σχέδια.

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφο-
ρίες, σε αντίθεση µε το παρελθόν, 
όπου οι ενισχύσεις κατευθύνονταν 
σε λίγα επενδυτικά σχέδια, κατά 
κανόνα χαµηλής τεχνολογίας, κυ-
ρίως στον τουρισµό και στην ενέρ-
γεια, ο νέος νόµος δίνει προτεραι-
ότητα σε κρίσιµους τοµείς για την 
ανταγωνιστικότητα και την εξω-
στρέφεια της οικονοµίας.

Πρόκριμα στον Αναπτυξιακό 
για τη μεταποίηση και την 
ελληνική αγροδιατροφή 

 Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο πληρώθηκαν περισσότερα από 221 εκατ. ευρώ
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«Εν αναµονή καλύτερων τιµών» πα-
ραµένει η εγχώρια αγορά αιθέριου ε-
λαίου λεβάντας, η καλλιέργεια της ο-
ποίας τα τελευταία 10 χρόνια εµφανί-
ζει ανάπτυξη στη χώρα έχοντας φτά-
σει, σύµφωνα µε στοιχεία από το ΟΣ-
∆Ε, να καλύπτει ήδη περί τα 10.000 – 
11.000  στρέµµατα, µε τάσεις περαιτέ-
ρω ανόδου. Σχεδόν δύο εβδοµάδες µε-
τά την ολοκλήρωση του φετινού αλω-
νιού, το οποίο δεν πήγε και πολύ κα-
λά, λόγω των βροχοπτώσεων, που µεί-
ωσαν τις στρεµµατικές αποδόσεις, οι 
εµπορικές πράξεις είναι σποραδικές. 

Οι παραγωγοί, στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία, πήγαν τη χορτο-
µάζα τους στα αποστακτήρια, έκα-
ναν την απόσταξη, αλλά αντί να δώ-
σουν το λάδι τους στη µεταποίηση, 
όπως έκαναν συνήθως τα προηγού-
µενα έτη, το πήραν για να το απο-
θηκεύσουν, µε σκοπό να το εµπο-
ρευθούν µόνοι τους αργότερα, όταν 
κρίνουν εκείνοι ότι τους συµφέρει.

Η εξήγηση, πίσω από αυτή τη συ-
µπεριφορά των παραγωγών -η οποία 
δεν είναι κι απολύτως νεωτεριστική, 
απλώς φέτος έχει πάρει τεράστιες δι-
αστάσεις λένε οι µεταποιητές- βρίσκε-
ται στην προσδοκία πως όσο προχω-
ρά η εµπορική σεζόν, οι τιµές θα πά-
ρουν την άγουσα, καθώς και φέτος η 
έλλειψη για αιθέριο έλαιο της λεβά-
ντας είναι µεγάλη διεθνώς.

Όπως αναφέρουν, µάλιστα, ορι-
σµένοι αποστάκτες, κάποιοι παρα-
γωγοί απέρριψαν, ήδη, προσφορές, 
που τους έγιναν από αποστακτήρια, 
µε τιµές στα 85 ευρώ το κιλό, διότι 
θεωρούν πως υπάρχουν περιθώρια 

για ψηλότερα επίπεδα αποδόσεων.
Το συγκεκριµένο κλίµα, σύµφωνα 

µε πηγές της αγοράς, φαίνεται να το 
έχουν συντηρήσει, αν όχι υποδαυλί-
σει Βούλγαροι έµποροι, µε τους εδώ 
αντιπροσώπους τους, οι οποίοι φέ-
ρονται να έχουν διασπείρει φήµες, 
πολύ πριν ακόµη αρχίσει το θέρισµα 
των φυτειών, ότι προτίθενται να χρυ-
σοπληρώσουν -ακούστηκαν νούµερα 
και για 90-100 ευρώ το κιλό- φέτος το 
ποιοτικό λάδι της ελληνικής λεβάντας.

Συναλλαγές χωρίς παραστατικά
Μέχρι εδώ, ουδέν το µεµπτόν. Ε-

λεύθερη αγορά υπάρχει στη χώρα 
και ο κάθε έµπορος ή παραγωγός 
έχει το δικαίωµα -και την υποχρέω-
ση στον εαυτό του- να διαχειριστεί 
την παραγωγή του µε τέτοιον τρό-
πο ώστε να υπηρετήσει καλύτερα τα 
δικά του συµφέροντα.

Το πρόβληµα γεννάται από το γε-
γονός ότι αυτές οι συναλλαγές, όπως 
καταγγέλλουν, πλέον, µαζικά οι Έλ-
ληνες µεταποιητές, συνήθως γίνο-
νται στη γκρίζα ζώνη της οικονοµί-
ας, χωρίς παραστατικά ή όταν υπάρ-
χουν τέτοια µε µεγάλη υποτιµολόγη-

ση, ως συνέπεια της υπερφορολογη-
σης στη χώρα µας, αλλά και της πα-
ντελούς απουσίας ελέγχων. 

Όπερ, ο αθέµιτος ανταγωνισµός 
κάνει θραύση, διότι ακόµη και αν 
ένα ελληνικό αποστακτήριο δώσει 
για παράδειγµα 5 ή ακόµη και 10 
ευρώ υψηλότερη τιµή στον παραγω-
γό, συνήθως αδυνατεί να αποσπά-
σει τη συναίνεσή του για την παρα-
χώρηση του προϊόντος της απόστα-
ξης, δεδοµένου ότι η σύγκριση µε τα 
«µαύρα» χρήµατα είναι ετεροβαρής.

Έτσι, αισίως φτάσαµε αρχές Αυ-
γούστου και οι εγχώριοι µεταποιη-
τές δεν µπορούν να συγκεντρώσουν 
τις ποσότητες που χρειάζονται, ώστε 
να ανταποκριθούν στις συµβατικές 
υποχρεώσεις τους απέναντι σε πε-
λάτες τους στο εξωτερικό, και κιν-
δυνεύουν να κριθούν αφερέγγυοι. 

Οι αγορές, όσο κόπο χρειάζονται 
για να ανοίξουν, τόσο εύκολα µπο-
ρούν να κλείσουν και δυστυχώς σε 
µια τέτοια περίπτωση χαµένοι θα εί-
ναι όλοι, µεταποιητές και παραγω-
γή, καθώς  καλώς ή κακώς οι επιχει-
ρήσεις αυτές είναι που ανοίγουν τις 
πόρτες για το προϊόν στο εξωτερικό.

Μεγάλη ζήτηση 
και «μαύρη αγορά» 
σηκώνουν τη λεβάντα  
Μειωμένες αποδόσεις, σποραδικές εμπορικές πράξεις, διεθνής 
έλλειψη σε αιθέριο έλαιο και παρεμπόριο, διαμορφώνουν το παιχνίδι 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΣΤΡEMMATA) 

ΕΛΛΑ∆Α

2008 1.000

2018

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΙΟΥ

10.000 � 11.000 

5.000
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Έβγαλαν νωρίς φήμες 
οι Βούλγαροι για τιμή 
100 ευρώ το κιλό και 
καβάντζωσαν προϊόν 
Οι  Έλληνες παραγωγοί έσπευσαν να αποθηκεύσουν τη σοδειά τους και 
τώρα οι εξαγωγείς δεν βρίσκουν ποσότητες να καλύψουν τις παραγγελίες

Μεγάλες διαστάσεις φαίνεται να έχει λά-
βει το παραεµπόριο αιθέριου λεβάντας 
στη χώρα µας. Η υψηλή φορολόγηση 
και η παντελής απουσία ελέγχων στην 
αγορά, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ι-
κανής προσφοράς, σε διεθνές επίπεδο, 
για να καλυφθεί η ζήτηση, έχουν δηµι-
ουργήσει το κατάλληλο… θερµοκήπιο, 
για να «ανθίσει» το σπορ των συναλλα-
γών χωρίς φορολογικά παραστατικά.

Όπως καταγγέλλουν, πλέον, ευθέως 
και µαζικά οι Έλληνες µεταποιητές, η ελ-
ληνική αγορά αιθέριου ελαίου λεβάντας 
τείνει να αλωθεί από τους Βούλγαρους 
εµπόρους, οι οποίοι έρχονται οι ίδιοι, εί-
τε µέσω Ελλήνων που τους αντιπροσω-
πεύουν και πόρτα – πόρτα προσπαθούν 
να πείσουν τους παραγωγούς να τους 
πουλήσουν τη σοδειά τους.

«Εάν γινόταν αυτές οι συναλλαγές 
νόµιµα, µε τα απαραίτητα έγγραφα και 
φορολογικά παραστατικά, δεν θα υπήρ-
χε κανένα πρόβληµα. Όµως εδώ οι πε-
ρισσότερες συναλλαγές γίνονται χω-
ρίς παραστατικά, αλλά και όταν υπάρ-
χουν τέτοια, για να υπάρχει µια επίφαση 
νοµιµότητας, οι υποτιµολογήσεις φτά-
νουν στο 80%-90%», είπε στην Agrenda 
ο Νίκος Μαλίνης, υπεύθυνος πωλήσε-
ων της«Herbs & Oils» από την Κοζάνη.

Το πρόβληµα µε τις γκρίζες συναλ-
λαγές επιβεβαιώνει και ο γεωπόνος του 
τοπικού συνεταιρισµού αρωµατικών φυ-
τών Βοίου Κοζάνης, Γιώργος Κασαπίδης 
Θεοχάρης Παυλίδης, ο οποίος µας είπε 
πως «φέτος είχαµε τρεις αποχωρήσεις 
από το συνεταιρισµό, από παραγωγούς 

που δεν ήθελαν να εµπορεύονται την 
παραγωγή τους µε τιµολόγια».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής 
της «Alpha Levander», µε έδρα στο Σχο-
λάρι Θεσσαλονίκης Θεοχάρης Παυλί-
δης µας ανέφερε πως «τα κρούσµατα 
µε τους Βούλγαρους που έρχονται και 
αγοράζουν αιθέριο έλαιο λεβάντας -τα 
υπόλοιπα δεν τους ενδιαφέρουν- ξεκί-
νησαν πριν 3 χρόνια, αλλά τότε δε δώ-
σαµε τη δέουσα σηµασία. Παρότι µε την 
τακτική τους αυτή είχαν συγκεντρώσει 
σχεδόν το 20%-25% της εγχώριας παρα-

γωγής θεωρήσαµε ότι πρόκειται για πε-
ριστασιακό φαινόµενο. ∆υστυχώς πέσα-
µε έξω. Τα πράγµατα έγιναν χειρότερα».

Η επιδείνωση της κατάστασης, σύµ-
φωνα µε το Βασίλη Βαρσάµη, της Vessel 
Essential, από το Νέο Ρύσιο Θεσσαλο-
νίκης, έγκειται στο γεγονός πως φέτος 
οι Βούλγαροι έταξαν από αρχές Ιουνί-
ου, πριν αρχίσει το αλώνι της λεβάντας 
στην Ελλάδα, ότι θα δώσουν φέτος υ-
ψηλές τιµές. «Έβγαλαν φήµες ότι θα 
δώσουν 90 ακόµη και 100 ευρώ το κι-
λό, ώστε να διασφαλίσουν πως οι Έλ-
ληνες παραγωγοί θα αποθηκεύσουν τη 
σοδειά. Έτσι, εξασφάλισαν ότι αν η πα-
ραγωγή της Βουλγαρίας δεν είναι καλή, 
θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα 
κενά τους µε ελληνικό λάδι», ανέφερε.

Απότοκο αυτής της κατάστασης, όµως, 
είναι να µη µπορούν να βρουν ικανές 
ποσότητες αιθέριου ελαίου οι Έλληνες 
εξαγωγείς προκειµένου  να καλύψουν 
τις δικές τους παραγγελίες. «Το µεγαλύ-
τερο ποσοστό των παραγωγών µε τους 
οποίους συνεργαζόµαστε ήρθαν και α-
πόσταξαν το λάδι τους, αλλά αντί να µας 
το πουλήσουν, όπως έκαναν συνήθως, 
το πήραν για να το αποθηκεύσουν, ανα-
µένοντας να το πουλήσουν µε υψηλότε-
ρες τιµές στους Βούλγαρους. Αν όµως οι 
πωλήσεις γίνονται µε παραστατικά, δεν 
υπάρχει πρόβληµα, διαφορετικά µιλάµε 
για αθέµτιο ανταγωνισµό. Οι σοβαροί 
πελάτες µε τους οποίους έχουµε συνά-
ψει συµφωνίες αν δουν µια – δυο ότι δε 
µπορούµε να τους εξυπηρετήσουµε θα 
στραφούν αλλού», είπε ο κ. Μαλίνης.

Σε «ναυαρχίδα» των αρωµατικών 
φυτών που καλλιεργούνται στη 
χώρα µας, έχει εξελιχθεί η καλ-
λιέργεια της λεβάντας. Οι πρώ-
τες φυτείες άρχισαν να αναπτύσ-
σονται στα τέλη της δεκαετίας του 
2000 και µέσα σε µια δεκαετία, έ-
χουν καταγράψει µεγάλη αύξηση. 
«Ξεκινήσαµε το 2008 µε περίπου 
1.000 στρέµµατα λεβάντας και φέ-
τος οι καλλιεργηµένες εκτάσεις έ-
χουν υπερβεί τα 10.000 στρέµµα-
τα» είπε στην Agrenda ο Θεοχάρης 
Παυλίδης, της «Alpha Levander».

Το αναπτυξιακό «µπουµ» της 
καλλιέργειας, κατά τον Νίκο Μα-
λίνη της «Herbs & Oils», σηµειώ-
θηκε την τελευταία πενταετία, όταν 
άρχισαν να εγκαθίστανται φυτείες 
σε πολλά σηµεία της επικράτειας, 
µε επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα.

«Τα περισσότερα στρέµµατα καλ-

λιεργούνται αυτή τη στιγµή στη 
∆υτική και Κεντρική Μακεδονία 
και σε περιοχές όπως Καστοριά, 
Γρεβενά, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, 
Κιλκίς και Χαλκιδική, ενώ σταδια-
κά νέες εκτάσεις φυτεύονται στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θρά-
κη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και 
τη Στερεά Ελλάδα», ανέφερε ο κ. 
Μαλίνης και τόνισε πως «η τάση 
είναι ανοδική. Είµαστε αρχές Αυ-
γούστου και το 80% της παραγω-
γής του φυτωρίου µας σε φυτά λε-
βάντας έχει προπαραγγελθεί ενό-
ψει της φύτευσης το φθινόπωρο».

Ένα άλλο στοιχείο που εξηγεί 
την αλµατώδη ανάπτυξη της καλ-
λιέργειας λεβάντας στην Ελλάδα 
τα τελευταία 5-6 χρόνια, έχει να 
κάνει και µε την απόφαση να ε-
µπλακούν µε το αντικείµενο οι ε-
παγγελµατίες αγρότες, οι οποίοι 

Αύγουστος και έχει παραγγελθεί 
το 80% της παραγωγής φυτωρίων 

Ο Νίκος Μαλίνης, υπεύθυνος 
πωλήσεων της«Herbs & Oils».

30 -35

Εγχώρια
παραγωγή

ΤΟΝΟΙ
5-7

Αποδόσεις
σε έλαιο

ΛΙΤΡΑ / ΣΤΡEMMA
200-250

Οικονοµικές
αποδόσεις

ΕΥΡΩ
200

Ετήσιο κόστος
παραγωγής

85

Τιµές
λαδιού

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
300-350

Κόστος πρώτης
εγκατάστασης

ΕΥΡΩ  / ΣΤΡEMMA ΕΥΡΩ  / ΣΤΡEMMA

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
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λιεργούνται αυτή τη στιγµή στη 
∆υτική και Κεντρική Μακεδονία 
και σε περιοχές όπως Καστοριά, 
Γρεβενά, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, 
Κιλκίς και Χαλκιδική, ενώ σταδια-
κά νέες εκτάσεις φυτεύονται στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θρά-
κη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και 
τη Στερεά Ελλάδα», ανέφερε ο κ. 
Μαλίνης και τόνισε πως «η τάση 
είναι ανοδική. Είµαστε αρχές Αυ-
γούστου και το 80% της παραγω-
γής του φυτωρίου µας σε φυτά λε-
βάντας έχει προπαραγγελθεί ενό-
ψει της φύτευσης το φθινόπωρο».

Ένα άλλο στοιχείο που εξηγεί 
την αλµατώδη ανάπτυξη της καλ-
λιέργειας λεβάντας στην Ελλάδα 
τα τελευταία 5-6 χρόνια, έχει να 
κάνει και µε την απόφαση να ε-
µπλακούν µε το αντικείµενο οι ε-
παγγελµατίες αγρότες, οι οποίοι 

διαθέτουν µεγάλες εκτάσεις και 
εµπειρία. «Οι παραγωγοί αυτοί 
µπαίνουν στην καλλιέργεια µε 60-
70 στρέµµατα, γνωρίζουν καλά τη 
γεωργία και έχουν την απαραίτη-
τη γη», αναφέρει ο κ. Παυλίδης α-
πό την «Alpha Levander».

Όσον άφορα την Vessel Essential, 
από το Νέο Ρύσιο  Θεσσαλονίκης, 
«έχουµε αυτή τη στιγµή παραγγε-
λία από µια εταιρεία στην Αµερι-
κή που πληρώνει στον παραγωγό 
85 ευρώ το κιλό και δεν µπορούµε 
να βρούµε λάδι να την εξυπηρε-
τήσουµε», τόνισε από την πλευρά 
του ο Βαγγέλης Βαρσάµης, κρούο-
ντας τον κώδωνα του κινδύνου για 
το µέλλον όχι µόνο των εταιρειών 
του κλάδου, αλλά και για την ίδια 
την καλλιέργεια, διότι «αν κλεί-
σουν κάποιες αγορές, είναι δύ-
σκολο να ξανανοίξουν».

Αύγουστος και έχει παραγγελθεί 
το 80% της παραγωγής φυτωρίων 

Οι πρώτες φυτείες 
λεβάντας στην 
Ελλάδα άρχισαν να 
αναπτύσσονται στα τέλη 
της δεκαετίας του 2000.

Απώλειες ως 50% 
στις στρεµµατικές 
αποδόσεις λεβάντας 

Με χαµηλές 
στρεµµατικές αποδόσεις, 
που σε ορισµένες 
περιπτώσεις ήταν 
έως και 40% - 50% 
µικρότερες σε σχέση µε 
τις κανονικές χρονιές, 
ολοκληρώθηκε η φετινή 
συγκοµιδή της λεβάντας 
στα σηµαντικότερα 
παραγωγικά κέντρα 
της χώρας, όπως 
είναι η δυτική 
Μακεδονία, αλλά και 
το Κιλκίς στην Κεντρική 
Μακεδονία, µε βασική 
αιτία τις δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες, 
µε τις συνεχόµενες 
βροχοπτώσεις και τα 
κρύα.
Πληροφορίες από 
το συνεταιρισµό 
αρωµατικών φυτών 
Βοίου, µε τον οποίο 
συνεργάζονται 
παραγωγοί από 
Καστοριά, Γρεβενά και 
Κοζάνη, καλλιεργώντας 
πάνω από 5.000 
στρέµµατα, που µας 
µετέφερε ο γεωπόνος 
της οργάνωσης Γιώργος 
Κασαπίδης, αναφέρουν 
πως το έλαιο που 
παρήχθη φέτος στην 
περιοχή είναι κατά 
µέσο όρο στα 4 λίτρα 
ανά στρέµµα, όταν 
παραδοσιακά τα ίδια 
χωράφια πιάνουν 
τα 6-7 λίτρα.

Το φυτό της λεβάντας είναι πο-
λυετές και η καλλιέργειά του δια-
τηρείται για περισσότερα από 10-
12 χρόνια, που σηµαίνει πως ό-
ποιος επιλέξει να ασχοληθεί µαζί 
της έχει αποφασίσει να επενδύ-
σει µακροπρόθεσµα. Όπως τονί-
ζουν οι συνοµιλητές µας γενικά 
είναι µια εύκολη καλλιέργεια, σε 
σηµαντικό βαθµό µηχανοποιηµέ-
νη και µπορεί να δώσει οικονο-
µικές αποδόσεις στον παραγω-
γό της τάξης των 200-250 ευρώ 
ανά στρέµµατα.

Το κόστος της πρώτης εγκα-
τάστασης, βάσει των πληροφο-
ριών που µας δόθηκαν, ανέρχε-
ται στα 300-350 ευρώ το στρέµ-
µα. Η καλλιέργεια είναι ξερική, 
που σηµαίνει ότι δεν χρειάζε-
ται παρά σπάνια ποτίσµατα. Μέ-
χρι στιγµής δεν έχει ιστορικό ε-
χθρών, ώστε να απαιτείται φυ-
τοπροστασία, ενώ λίπανση θα 
χρειαστεί περιστασιακά και α-
φού συµπληρώσει κάποια έτη η 
φυτεία. Στα δύο πρώτα χρόνια 
ωστόσο, η λεβάντα απαιτεί αρ-
κετά σκαλίσµατα για να προφυ-
λαχθεί από τα ζιζάνια, χωρίς οι 
στρεµµατικές αποδόσεις της να 
είναι σηµαντικές.

Μετά το τρίτο έτος της φυτείας 
τα πράγµατα γίνονται πολύ πιο 
εύκολα κι οι στρεµµατικές αποδό-
σεις αυξάνουν, χρόνο µε το χρό-
νο και φτάνουν σε ώριµα χωρά-
φια στα περίπου 5 κιλά αιθέρι-
ου ελαίου, ανά στρέµµα.

Το ετήσιο κόστος παραγωγής, 
µαζί µε τις καλλιεργητικές φρο-
ντίδες τη συγκοµιδή, αλλά και 
την απόσταξη της χορτόµαζας, υ-
πολογίζεται, κατά µέσο όρο, στα 
200 ευρώ το στρέµµα, ανάλογα 
πάντα µε τη διαχείριση που κά-
νει ο κάθε παραγωγός.

«Αν το δούµε µεσοσταθµικά, 
µε τις τιµές που έχει το αιθέριο 

έλαιο τα τελευταία δύο χρόνια, 
µιλάµε για έναν τζίρο στα περί-
που 400-450 ευρώ το στρέµµα, 
από τα οποία αν αφαιρέσουµε 
γύρω στα 200 ευρώ κόστος, µέ-
νουν καθαρά για την τσέπη του 
παραγωγού περί τα 200-250 ευ-
ρώ το στρέµµα», εξήγησε ο Νίκος 
Μαλίνης από την «Herbs & Oils».

Κάποιοι περιµένουν να 
πουλήσουν τα Χριστούγεννα

Μικρή, τέλος, ήταν η παραγω-
γή στο Κιλκίς, όπου όπως µας εί-
πε ο κ. Θεόδωρος Αηδονίδης, η 
απόδοση σε έλαιο είναι µειωµένη 
έως 50% και «ενώ συνήθως πιά-
νουµε 5 λίτρα το στρέµµα, φέτος 
η απόσταξη µας έδωσε γύρω στα 
2-2,5 λίτρα το στρέµµα».

Ο παραγωγός µας ανέφερε α-
κόµη πως για την ώρα δεν έχουν 
πει κάτι για τιµές και ο ίδιος απο-
φάσισε να κρατήσει το λάδι του 
προκειµένου να το πουλήσει κά-
ποια στιγµή προς τα Χριστούγεν-
να προσδοκώντας πως θα έχουν 
διαµορφωθεί συνθήκες να το δώ-
σει µε υψηλό τίµηµα.

Στα 200 με 250 ευρώ το στρέμμα
μένουν καθαρά στους παραγωγούς

Σύµφωνα µε τους παραγωγούς, οι τιµές που διαµορφώνονται για το αιθέριο 
έλαιο την τελευταία 2ετία δίνουν τζίρο περίπου 400-450 ευρώ το στρέµµα.

Τα τελευταία 
χρόνια µε 
τη λεβάντα 
ασχολούνται 
επαγγελµατίες 
αγρότες, 
µε µεγάλες 
εκτάσεις και 
εµπειρία λέει 
ο Θ. Παυλίδης 
από την Alpha 
Levander.

Έκταση
Η καλλιέργεια λεβάντας στην 
Ελλάδα υπολογίζεται πως 
εκτείνεται σε 10.000 -11.000 
στρέµµατα, όταν πριν 10 
χρόνια οι εκτάσεις µόλις που 
κάλυπτνα 1.000 στρέµµατα.

Κόστος 
Η ετήσια παραγωγή, µε 
δεδοµένο ότι η µέση απόδοση 
στα ώριµα χωράφια φτάνει τα 
5-6 κιλά αιθέριου ελαίου, 
εκτιµάται στους 30-35 τόνους. 
Το ετήσιο κόστος παραγωγής, 
µε τις καλλιεργητικές 
φροντίδες, τη συγκοµιδή, αλλά 
και την απόσταξη, κυµαίνεται 
-κατά µέσο όρο- στα 200 
ευρώ το στρέµµα, ανάλογα τη 
διαχείριση από τον παραγωγός

Για τον ∆εκέµβρη
Παραγωγός από το 

Κιλκίς αποφάσισε να 
κρατήσει το έλαιό του 

και να το πουλήσει 
κάποια στιγµή προς 
τα Χριστούγεννα, 
προσδοκώντας σε 
καλύτερες τιµές
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Το «ρίζωµα» της καλλιέργειας της 
λεβάντας στη χώρα, ως άλλο «αγώγι 
ξύπνησε τον αγωγιάτη» και οδήγη-
σε στην ανάπτυξη και µιας δυναµι-
κής µεταποιητικής βιοµηχανίας, η ο-
ποία από το µηδέν, µέσα σε µια 10ε-
τία αριθµεί σήµερα µόνο στη Βόρεια 
και Κεντρική Ελλάδα 8 αποστακτήρια.

«Έχουν επενδυθεί ήδη σηµαντικά 
ποσά και κάθε χρόνο ξεπετάγονται κι 
ένας-δύο καινούριοι», ανέφερε στην 
Agrenda ο Βασίλης Βαρσάµης από 
την εταιρεία «Vessel Essential», ενώ 
ο Χάρης Παυλίδης από την «Alpha 
Levander» σηµειώνει ότι πέρα από τα 
νέα αποστακτήρια που µπαίνουν στο 
χώρο, η δυναµική της καλλιέργειας 
έχει υποχρεώσει τα υφιστάµενα σε 
νέες επενδύσεις µια και δύο φορές 
για επέκταση της δυναµικότητά τους. 

Σηµαντικές επενδύσεις έχουν γίνει, 
επίσης, και στον τοµέα των πιστοποιή-
σεων, προκειµένου να µπορούν να γί-
νονται απρόσκοπτα οι εξαγωγές αιθέ-
ριου ελαίου λεβάντας, µε πιο δαπανη-
ρή την πρόσφατη (σ. σ. αρχές Μαΐου) 
που έγινε από τις εταιρείες των τριών 
συνοµιλητών µας αναφορικά µε την 
εγγραφή τους στο σύστηµα «Reach» 
(σ.σ. είναι υποχρεωτικό για όποιον δι-
ακινεί χηµικές ουσίες ακόµη και φυτι-
κής προέλευσης, µε όγκους πάνω α-
πό 1 τόνο, αλλά και αν θέλει κανείς 
να εξάγει στις σοβαρές αγορές, όπως 
αυτή των ΗΠΑ), και η οποία στοίχισε 
γύρω στα 18.000-20.000 ευρώ.

∆εν είµαστε «ευκαιριακοί»
Οι περισσότεροι µεταποιητές µάλι-

στα, είναι ταυτόχρονα και παραγωγοί 
αιθέριου ελαίου λεβάντας, από ιδιό-
κτητες εκτάσεις. Για παράδειγµα, ο κ. 
Παυλίδης της «Alpha Levander» καλλι-
εργεί 650 στρέµµατα λεβάντας σε διά-
φορα σηµεία στη Βόρεια Ελλάδα κι άλ-
λα 55 στρέµµατα ελίχρυσο, η Herbs & 

Oils διαθέτει 250 στρέµµατα λεβάντας 
και 20 στρέµµατα µε τσάι του βουνού, 
ενώ η Vessel Essential της οικογένει-
ας Βαρσάµη, τα ήδη 50 στρέµµατα µε 
λεβάντα, ελίχρυσο, ρίγανη, κρίταµο 
και µελισσόχορτο, θα τα κάνει φέτος 
450 στρέµµατα. Ανάλογη πρακτική α-
κολουθείται, λίγο έως πολύ, και από 
τους υπόλοιπους µεταποιητές.

«∆εν είµαστε ευκαιριακοί στο χώρο, 
να έχουµε απλώς ένα γραφείο και έ-
να τηλέφωνο και να περιµένουµε να 
βγάλουµε µια προµήθεια από την πώ-
ληση του προϊόντος. Την πονάµε την 
καλλιέργεια και θα είναι κρίµα να χα-
θεί µέσα από τέτοιες πρακτικές», είπε 

ο Βασίλης Βαρσάµης.
Αναφερόµενος εξάλλου στην απου-

σία ελέγχων στην αγορά, αναφορι-
κά µε το παραεµπόριο και πώς οι πο-
σότητες περνάνε από τα τελωνεία, ο 
κ. Παυλίδης δήλωσε σκωπτικά πως 
«δυστυχώς από τα σύνορα αν περά-
σεις ένα τάνκς και από πάνω βάλεις 
µια σειρήνα, θα πουν πως είναι οδι-
κή βοήθεια. ∆εν υπάρχει κανένας έ-
λεγχος. Μόνο ταυτότητα δείχνουν και 
περνούν. Το τελωνείο δεν είναι εφο-
ρία. Θα δει ένα παραστατικό, ακόµη 
κι αν γράφει 10 ευρώ και θα του πει 
πέρνα. Γεια σου. ∆εν θα κάτσει να κά-
νει έλεγχο εκείνη την ώρα».

Νέα αποστακτήρια ξεπετάγονται κάθε χρόνο
Σημαντικές επενδύσεις καταγράφονται και στον τομέα της πιστοποίησης, διευκολύνοντας τις εξαγωγές

Σε µια 10ετία
Στην Βόρεια 
και Κεντρική 
Ελλάδα µέσα 

σε µια δεκαετία 
δηµιουργήθηκαν 
8 αποστακτήρια 
αιθέριων ελαίων

Παρεµπόριο
«Το τελωνείο δεν 

είναι εφορία. Θα δει 
ένα παραστατικό, 

ακόµη κι αν γράφει 
10 ευρώ και θα 
του πει πέρνα», 

λένε άνθρωποι του 
χώρου που µιλούν 

για άνθηση του 
παρεµπορίου και 

ανεπάρκεια ελέγχων

Η Ελλάδα απλώς µυρίζει το αιθέριο έλαιο λεβάντας, αφού όλο σχεδόν εξάγεται

Στον τοµέα του αιθέριου ελαίου λεβάντας η Ελλάδα έχει καταφέρει τα τελευταία 6-7 χρόνια, ως χώρα, να παρουσιάζει ένα τελικό προϊόν που 
διαθέτει πολύ υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποδεκτό από όλες τις ώριµες αγορές του κόσµου. Είναι ενδεικτικό πως από το σύνολο της 
εγχώριας παραγωγής, το οποίο σύµφωνα µε την ερευνήτρια του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα Κατερίνα Γρηγοριάδου φτάνει τους περίπου 30 -35 τόνους 
ετησίως (σ. σ. καθώς πολλές φυτείες είναι νέες και δεν αποδίδουν το µέγιστο ακόµη) το 99,9% έχει εµπορική κατεύθυνση στις αγορές του 
εξωτερικού. «Η Ελλάδα απλώς… µυρίζει το αιθέριο έλαιο λεβάντας που παράγεται στη χώρα µας. Στην ουσία το σύνολο της παραγωγής 
εξάγεται σε αγορές όπως είναι αυτές της Ευρώπης, της Αµερικής και της Αυστραλίας, ενώ κάποιες µικρές ποσότητες έχουν φύγει και στην 
Ασία», είπε ο Χάρης Παυλίδης, ενώ ο Νίκος Μαλίνης πρόσθεσε πως µέσα σε λίγα χρόνια οι µεγάλες ελληνικές µεταποιητικές εταιρίες έχουν 
συνάψει συµφωνίες µε τελικούς χρήστες στο εξωτερικό, που θεωρούνται παγκοσµίου κλάσεως.
«Οι τρεις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου έχουµε παραγγελίες που θα µπορούσαν να απορροφήσουν άνετα το σύνολο της παραγωγής. 
Να σκεφτείτε πως λάβαµε πρόσφατα ένα e-mail από µια αυστραλιανή επιχείρηση στην οποία είχαµε δειγµατίσει πέρυσι και µας ζήτησε να της 
στείλουµε 11 τόνους αιθέριο έλαιο λεβάντας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της Vessel Essential. 
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«Την πονάµε την 
καλλιέργεια», λέει 
ο Βασίλης Βαρσάµης 
της εταιρείας 
Vessel Essential. 


