
Τα δίνει όλα για τα 
brix o Χρηστάρας     
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πίσω του ο Σουλιώτης. σελ. 50 
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Σπαταλιέται χρόνος 
στα Σχέδια Βελτίωσης  
Ενώ οι παρατάσεις «παγώνουν» 
την αγορά, οι υπάλληλοι τρώγονται για 
υπερωρίες στην αξιολόγηση. σελ. 46

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 02/8

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

230
188

88,34
2,73

229
179

80,74
3,01

235
177

77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

09/8

230
192

87,18
2,73

 

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

225
182
84,76
2,93

Μετά από χρόνια συζητήσεων, ο εγχώριος 
αγροτουρισµός έχει δικό του σήµα. Θα 
µπορούν να το αποκτήσουν οι επιχειρήσεις 
του κλάδου, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, 
για τις οποίες θα ελέγχονται. σελ. 11

Ο αγροτουρισµός 
βρήκε το σήµα του 

Με τους επιλαχόντες Νέους Αγρότες 
ολοκληρώνονται οι πληρωµές του Αυγούστου, 
ενώ ακολουθούν περί τα 177 εκατ. ευρώ της 
απονιτροποίησης. «Ουρές» δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας πριν το τσεκ τον Οκτώβριο. σελ. 4

Πρώτα επιλαχόντες, 
µετά απονιτροποίηση

Πόλεµος στα ορεινά  
φέρνει και 32 λεπτά
Εντείνεται ο ανταγωνισµός στις τάξεις της 
βιοµηχανίας κοµπόστας, προκειµένου να 
συγκεντρώσουν τις µεγαλύτερες δυνατές 
ποσότητες στις όψιµες ποικιλίες. Για 32 
λεπτά ετοιµάζεται ο Παυλίδης. σελ. 22

Έναν καινούργιο τρόπο χάραξης πολιτικής για τις αποζηµιώσεις, σε 
µια περίοδο που ο καιρός δείχνει τα δόντια του, έχουν ανακαλύψει οι 
επιτελείς του ΕΛΓΑ και της πλατείας Βάθη. Στόχος της, και µικρότερη 
να είναι η σχετική δαπάνη και πιο ικανοποιηµένο να είναι το κοµµατι-

κό τους ακροατήριο. Αυτό το οποίο γίνεται στην πράξη, είναι να κόβο-
νται εξ αρχής µεγάλες και απαιτητικές καλλιέργειες, όπως η βιοµηχα-
νική ντοµάτα και τα ροδάκινα (επιτραπέζια και συµπύρηνα) και να δι-
καιώνονται οι µικρές, όπως τα σύκα και η σταφίδα. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Μόνο σύκα και σταφίδα 
παίρνουν αποζημιώσεις
Πολιτική με αριστερό πρόσημο βγάζει εκτός τις μεγάλες καλλιέργειες  

Χαµηλές στρεµµατικές αποδόσεις γράφουν τα πρώτα 
µαχαίρια για τον ηλίανθο στην περιοχή των Σερρών, 
καλύτερες µοιάζουν οι προοπτικές στον Έβρο. σελ. 36

«Κούφιος» δείχνει ο ηλίανθος
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ATZENTA

Αυτό που έχει γίνει µε τις οργανώ-
σεις του αγροτικού χώρου στη χώ-
ρα µας δεν έχει προηγούµενο. Με-
τά από µια εποχή έντονου κοµµα-
τισµού, κατά τη διάρκεια της ο-
ποίας, έγιναν βεβαίως, πολλά λά-
θη και από τις διοικήσεις των ορ-
γανώσεων, εισήλθαµε στη φάση 
του… ο σώζων εαυτόν σωθήτω!

Σ’ αυτή λοιπόν τη φάση, η οποία διευ-
κολύνθηκε, είναι γεγονός, τόσο 
από το νόµο 4015/2011 (γνωστός 
ως νόµος Σκανδαλίδη) όσο και α-
πό τις γενικότερες συνθήκες χρη-
µατοοικονοµικής ασφυξίας στις 
οποίες εισήλθε η χώρα, οι διαθέ-
τοντες κάποια «πόστα», έκαναν ό-
τι περνούσε από το χέρι τους για 
να ποδηγετήσουν τα πράγµατα. 
Με δεδοµένο, µάλιστα, ότι πολ-
λές οργανώσεις, στην προσπά-
θεια τους να επιβιώσουν οικονο-
µικά, επικέντρωσαν όλο τους το 
ενδιαφέρον στις «εύκολες» κατά 
κάποιο τρόπο υπηρεσίες του ΟΣ-
∆Ε, οι έχοντες εκείνη την περίο-
δο… το µαχαίρι και το πεπόνι, ξε-
σάλωσαν. Επιδόθηκαν σε µια ά-
νευ προηγουµένου προσπάθεια 
εξαναγκασµού των ηγεσιών των 
συνεταιρισµών, να ενταχθούν στο 
άρµα τους, µε αντάλλαγµα, µια 
πύλη στο ΟΣ∆Ε, ένα έσοδο, κάτι 
σαν ξεροκόµµατο επιβίωσης. 

Αυτό, σε συνδυασµό µε τις συστηµα-
τικές διαβεβαιώσεις συγκεκριµέ-
νων προσώπων, ταυτισµένων µε 
τους «αρχιερείς» του ΟΣ∆Ε για 
τραπεζικές εξυπηρετήσεις παντός 
είδους, διαµόρφωσαν ένα κλίµα, 
το οποίο έφερε κόσµο από τους 
συνεταιρισµούς στη στρούγκα της 
ιδιότυπης «µηχανοπαρέας».

Από τότε έχει περάσει βέβαια καιρός. 
Οι πύλες του ΟΣ∆Ε πλήθυναν, το 
ξεροκόµµατο «στέγνωσε», οι δι-
αβεβαιώσεις για τραπεζικές ρυθ-
µίσεις, στις περισσότερες των πε-
ριπτώσεων, έµειναν γράµµα κε-
νό. Τώρα έρχεται ξανά ο λογαρια-
σµός … αβάσταχτος! Οι περισσό-
τεροι απ’ όσους τότε έσπευσαν, έ-
στω και αργά, το ξανασκέφτονται. 
Κάπου δύο χρόνια µετά, τα ψέµα-
τα τέλειωσαν! 

Agrenda

EDITORIAL
Κι ο αρχιερέας
κρυφτό παρέας; 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,15900

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50852

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,15257

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90025

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
128,79500

• Από 17 Σεπτεµβρίου αιτήσεις ∆ήµων 
για έργα αγροτικής οδοποιίας σελ. 18
• Ενάµιση µήνα παράταση για να στηθεί 
µία επιχειρησιακή οµάδα. σελ. 19

• Εκτός αποζηµιώσεων αφήνει ο ΕΛΓΑ 
τη βιοµηχανική ντοµάτα σελ. 14-16
• Μειωµένη στην Ιταλία τουλάχιστον στο 
µισό η παραγωγή ελαιολάδου σελ. 6

• Πιάνει τα 80 λεπτά η πρώτη κατηγορία στα 
αχλάδια Κρυστάλλια στον Τύρναβο. σελ. 21
• ∆ίνουν τη µάχη τους οι µεταποιητές για τα 
µετρηµένα καλά συµπύρηνα Everts. σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ανέβηκε στα 235 ευρώ ο τόνος το σκληρό σιτάρι στη Γαλλία, µε τη 
βοήθεια και της συνεχόµενης ανόδου στο µαλακό. Χωρίς πράξεις 
η αγορά βάµβακος, µε τις τιµές να διατηρούνται στο εύρος 87-89 
σεντς ανά λίµπρα µε αδυναµία να σπάσει τα 90 σεντς. Με κακούς 
οιωνούς ξεκίνησε η συγκοµιδή στον ηλίανθο, αφού ο καιρός 
πείραξε την παραγωγή. Την κατάσταση στο συµπύρηνο πάνε 
να σώσουν τα ορεινά, µε τη βιοµηχανία να δίνει 32 λεπτά. 

Καρπόκαψα µηλιάς

Με βάση τις θερµοκρασίες από τους 
µετεωρολογικούς σταθµούς της Βέροιας 
και της Νάουσας, υπολογίζεται ότι την 
πρώτη εβδοµάδα του Αυγούστου 
σηµειώθηκαν συνεχόµενες ωοτοκίες της 
καρπόκαψας στις µηλιές, ενώ τη δεύτερη 
εβδοµάδα του µήνα αναµένονται συνείς 
εκκολάψεις των νεαρών προνυµφών. 
Όσον αφορά τις επεµβάσεις, οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Θεσσαλονίκης, συστήνουν άµεσα 
ψεκασµό µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
µε εφαρµογή κατά την εναπόθεση των 
ωών και λίγες ηµέρες αργότερα µε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
στοχεύουν στις νεαρές προνύµφες.

Σωστός χρόνος επέµβασης 
Οι µηλοπαραγωγοί, προκειµένου να 
πάρουν την απόφαση επέµβασης ή όχι 
και πότε, καλούνται να λαµβάνουν υπόψη 
τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το 
ιστορικό του κάθε οπωρώνα. Επειδή η 
πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα 
ψηλά κλαδιά, να ληφθεί µέριµνα ώστε 
να καλυφθούν µε επιµεληµένη εφαρµογή 
του ψεκασµού και οι κορυφές των 
δέντρων. Προσοχή να δοθεί κατά την 
επιλογή των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, προκειµένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 11-08-2018
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στην 
Κρήτη και τα ανατολικά 
ηπειρωτικά και τις µεσηµβρινές 
και απογευµατινές ώρες στα 
βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεµοι θα 
πνέουν ασθενείς στα δυτικά από 
βόρειες διευθύνσεις, ενώ στα 
ανατολικά ισχυροί και τοπικά 
στο Αιγαίο πολύ ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
κυρίως στα ανατολικά.

Κυριακή 12-08-2018
Γενικά αίθριος καιρός σε 
ολόκληρη τη χώρα. Οι άνεµοι θα 
πνέουν στα δυτικά ασθενείς από 
βόρειες διευθύνσεις, ενώ στα 
ανατολικά µέτριοι προς ισχυροί. 
Στο Αιγαίο τοπικά ισχυροί 
άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις. 
Η θερµοκρασία δεν θα 
παρουσιάσει κάποια αξιόλογη 
µεταβολή. 

∆ευτέρα 13-08-2018
και Τρίτη 14-08-2018
Ο καιρός θα είναι γενικά 
αίθριος µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις κυρίως στα βόρεια 
ηπειρωτικά κατά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Οι άνεµοι θα πνέουν από 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βόρειες διευθύνσεις ασθενείς 
και στο Αιγαίο τοπικά µέτριοι 
προς ισχυροί. Η θερµοκρασία 
θα σηµειώσει µικρή άνοδο.

Τετάρτη 15-08-2018 έως
Παρασκευή 17-08-2018
Γενικά αίθριος προβλέπεται ο 
καιρός τον ∆εκαπενταύγουστο 
και τις επόµενες µέρες, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
βόρεια ηπειρωτικά κατά τις 
µεσηµβρινές ώρες. Οι άνεµοι θα 
πνέουν ασθενείς και στο Αιγαίο 
τοπικά µέτριοι προς ισχυροί, ενώ 
η θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή περαιτέρω άνοδο.

Οι άνεµοι στο 
Αιγαίο θα πνέουν 
5 µε 7 µποφόρ και 
τοπικά 8 µποφόρ. 
Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση κυρίως 
στα ανατολικά.
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Μια καλή είδηση έρχεται από το µέτωπο των πληρωµών 
για τους 4.169 δικαιούχους της Απονιτροποίησης, οι οποί-
οι φαίνεται πως θα σταθούν τυχεροί, αφού ο προγραµµα-
τισµός του Οργανισµού Πληρωµών τοποθετεί τις πιστώ-
σεις τους µέσα στον Σεπτέµβριο. Ένα πρόγραµµα προϋ-
πολογισµού 254,6 εκατ. ευρώ, που αφορά συνολική αι-
τούµενη έκταση 85.000 εκτάρια, µε τις πληροφορίες να 
µιλούν για πίστωση προκαταβολής ύψους 70% του συ-
νολικού µπάτζετ, όπως έγινε µε την Βιολογική του 2017. 
«Ετοιµαζόµαστε για την πληρωµή της προκαταβολής του 
προγράµµατος νιτρικών µέσα στον Σεπτέµβριο, καλώς 
εχόντων των πραγµάτων» επιβεβαιώνει στην  Agrenda 
ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Αποστολάκης.  

Όσον αφορά τώρα την προκαταβολή της τάξης του 
70% για τη δεύτερη χρονιά στους δικαιούχους της Βιο-
λογικής Γεωργίας, οι πληροφορίες µιλούν για πιστώ-
σεις πιθανότατα τον Οκτώβριο ή αλλιώς τον Νοέµβριο. 
Η πληρωµή αυτή, σύµφωνα µε τους αρµόδιους του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, θα περιλαµβάνει µόνο τους πλήρεις ηλεκτρο-
νικούς φακέλους, ενώ εφιστάται η προσοχή στους παρα-
γωγούς για το γεγονός ότι εκκρεµότητες και κενά στους 
υποβληθέντες φακέλους επισείουν ποινές ανάκτησης 
χρηµάτων από την προηγούµενη πληρωµή.

Άρχισαν οι πιστώσεις στους επιλαχόντες Νέους  
Εν τω µεταξύ, µε την υπογραφή της απόφασης για 

την κατανοµή πίστωσης και µεταφοράς-πληρωµής πο-
σού 9,4 εκατ. ευρώ άνευ υπολόγου στον ΕΛΕΓΕΠ, δό-
θηκε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι πιστώσεις 
στους επιλαχόντες Νέους Αγρότες, όπερ και έγινε. H 
πρώτη φουρνιά στις 7 Αυγούστου αφορούσε 279 δικαι-
ούχους της Κρήτης, µε το συνολικό ποσό να ανέρχεται 
στα 3,7 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν µέσα στην εβδοµάδα 
δύο ακόµα Περιφέρειες, η Θεσσαλία και η Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη, µε πιστώσεις ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.

Να σηµειωθεί ότι µέσα στον Αύγουστο δροµολογεί ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ κι άλλες πιστώσεις για τους επιλαχόντες, που 
θα αφορούν δύο ακόµα Περιφέρειες, αναφέρει στην 
Agrenda ο κ. Αποστολάκης, µε την ανακοίνωση του υ-
πουργείου να διευκρινίζει ότι αφορά τη ∆υτική Ελλάδα 
και την Κεντρική Μακεδονία. 

Πιο συγκεκριµένα, η Γενική Γραµµατεία Αγροτικής Πο-
λιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώνεται ότι στις Πε-
ριφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσ-
σαλίας και Κρήτης ολοκληρώθηκε και ουσιαστικά η έ-
νταξη των τελευταίων επιλαχόντων νέων γεωργών της 
πρώτης πρόσκλησης του µέτρου µε την καταβολή του 
70% του ποσού της δηµόσιας ενίσχυσης που προβλέπε-
ται για την υποστήριξη της πρώτης τους εγκατάστασης.

Υπενθυµίζεται ότι στη Θεσσαλία εντάχθηκαν συνολι-
κά 281 επιλαχόντες στο µέτρο, ανεβάζοντας τον αριθµό 
των τελικών δικαιούχων από την προκήρυξη του 2017 
στους 1.810. στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προ-
στέθηκαν άλλοι 133 δικαιούχοι και έφτασαν συνολικά 

τους 1.482 Νέους, ενώ στην Κρήτη έφτασαν τους 1.686 
παραγωγούς, µε δηµόσια δαπάνη 30 εκατ. ευρώ.

Τον Οκτώβριο δηµοσιονοµική πειθαρχία του 2017 
Στην πληρωµή του Οκτωβρίου, µέχρι τα µέσα του µή-

να, και πριν την προκαταβολή του τσεκ του 2018, ανα-
µένεται να πιστωθούν στους δικαιούχους τα χρήµατα για 
την επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας του προ-
ηγούµενου έτους. Να σηµειωθεί ότι η αντίστοιχη περσι-
νή πληρωµή αφορούσε περίπου 240.000 παραγωγούς 
και ποσό περί τα 17,2 εκατ. ευρώ. 

Πρώτα τα βιολογικά από τα παλιά προγράµµατα
Από τα παλιά βιολογικά (δράσεων 1.1 και 1.2 του Μέ-

τρου 214) ξεκίνησαν οι πληρωµές των ανειληµµένων υ-
ποχρεώσεων του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007-2013 µετά την υπογραφή της ΚΥΑ για την πίστω-
ση συνολικά 60 εκατ. ευρώ. Το δρόµο άνοιξε σχετική α-
πόφαση µε την έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικά 9 

εκατ. ευρώ η οποία δηµοσιεύθηκε στη ∆ιαύγεια. Εν τω 
µεταξύ τα χρηµατικά ποσά που αναµένεται να καταβάλ-
λονται το επόµενο διάστηµα θα αφορούν µέτρα για: α-
πονιτροποίηση, αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων, δι-
ατήρηση του αµπελώνα Θήρας, αµειψισπορά, ολοκλη-
ρωµένη διαχείριση καπνού, ολοκληρωµένη διαχείριση 
τεύτλων, αγρανάπαυση κ.α. από το 2013.

Στα προσεχώς εκκρεµότητες εξισωτικής 2017 
Το δρόµο για την πληρωµή φαίνεται ότι παίρνουν οι 

εκκρεµότητες της εξισωτικής του 2017 µετά την υπογρα-
φή της σχετικής απόφασης, η οποία αναφέρει ότι «το αρ-
µόδιο υπουργείο αποφασίζει την τροποποίηση της υπ’ α-
ριθ. 2638/130715/05-12-2017 απόφασης ένταξης πρά-
ξεων στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρα-
κτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα» 
για το έτος 2017, µε τη συµπλήρωση παραδεκτών αιτή-
σεων στήριξης/πληρωµής, για την αποκατάσταση των 
αστοχιών των εµπρόθεσµα υποβληθεισών ενστάσεων».

Ενστάσεις 
Βιολογικής 

Από τις 24 Αυγού-
στου και για 5 

εργάσιµες ηµέρες, 
µέχρι τις 30 του 

µήνα, µπορούν να 
υποβάλλουν τις 

ενστάσεις τους οι 
ενδιαφερόµενοι 

για την εξόφληση 
της Βιολογικής 

του 2017

Αποθέµατα 
οίνου

Ψηφιακά µέχρι τις 
10 Σεπτεµβρίου 

οι δηλώσεις 
αποθεµάτων οίνου 

και γλεύκους 
που διαθέτουν 
στις 31 Ιουλίου 
κάθε έτους οι 
παραγωγοί, οι 
µεταποιητές, οι 
εµφιαλωτές και 

οι έµποροι

 Εισφορές 
ΕΛΓΑ

∆εύτερη παρά-
ταση, µέχρι τις 31 
Αυγούστου, για 
την εµπρόθεσµη 
καταβολής της 

ειδικής ασφαλιστι-
κής εισφοράς του 
2017, ανακοίνωσε 

ο ΕΛΓΑ

Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 
το υπόλοιπο 30% για αποζημιώσεις 2017 
«Αν τα πράγµατα εξελιχθούν οµαλά µε την αναθεώρηση του προϋπολογισµού του ΕΛΓΑ, το 30% 
θα καταβληθεί το επόµενο διάστηµα και συγκεκριµένα µεταξύ 21 και 31 Αυγούστου» λέει στην 
εφηµερίδα Agrenda ο πρόεδρος του Οργανισµού Φάνης Κουρεµπές. Ο ίδιος εξηγεί ότι «αυτό το 
διάστηµα η σχετική απόφαση βρίσκεται στις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
αναµένεται να πάει στον υπουργό για υπογραφή, προκειµένου να κατευθυνθεί στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο και θα εγκρίνει την πίστωση για την αναθεώρηση του 
προϋπολογισµού του 2017 του ΕΛΓΑ, η οποία και τελικά θα επιτρέψει να γίνει η εξόφληση του 
30% των αποζηµιώσεων του έτους αυτού». Το ποσό αναµένεται να φθάσει περίπου στα 40 εκατ. 
ευρώ. «Πρόκειται ουσιαστικά για το 30% των 120 εκατ. ευρώ του προϋπολογισµού του ΕΛΓΑ», 
εξηγεί ο κ. Κουρεµπές. Εν τω µεταξύ, στις 10 Αυγούστου ο Οργανισµός προχώρησε σε µια 
πληρωµή περί τα 10 εκατ. ευρώ, µε το µεγαλύτερο µέρος του ποσού αυτού να αφορά τις ελιές και 
τα εσπεριδοειδή που είχαν µείνει πίσω, για ζηµιές του 2017.

Προς Σεπτέμβριο τα 177 εκατ. ευρώ 
προκαταβολή για την Απονιτροποίηση 
Με Δυτική Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία συνεχίζονται μέσα στο μήνα οι πιστώσεις στους επιλαχόντες Νέους  
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Ευρωκαύσωνας
μπλέκει την παραγωγή 
και ανεβάζει τις τιμές 
Μειωμένη ακόμα και στο μισό μοιάζει να είναι η παραγωγή ελαιολάδου
σε περιοχές της Ιταλίας, παρακράτημα του καύσωνα και στην Ισπανία 

Αρνητική επίπτωση στην εξέλιξη της 
παραγωγής αγροτικών προϊόντων µε-
γάλης εµβέλειας όπως τα σιτηρά και το 
αγελαδινό γάλα, φαίνεται να έχουν 
τα έντονα καιρικά φαινόµενα στον 
ευρωπαϊκό νότο και κυρίως η παρα-
τεταµένη ξηρασία στις χώρες της βό-
ρειας Ευρώπης. Οι τιµές στο σιτάρι ή-
δη εδώ και τουλάχιστον ένα µήνα ακο-
λουθούν µια σταθερή ανοδική πορεία, 
ενώ σε άλλα προϊόντα όπως είναι οι πα-
τάτες, η ισορροπία ανάµεσα στην προ-
σφορά και την ζήτηση θα φανεί από το 
φθινόπωρο. Στην περίπτωση του γάλα-
κτος, τα στεγνωµένα λιβάδια της βόρει-
ας Ευρώπης φέτος δεν είχαν αρκετό γρα-
σίδι για την παραγωγή ενσιρώµατος, µε 
αποτέλεσµα οι κτηνοτρόφοι να χρησι-
µοποιούν από τώρα το χειµερινό από-
θεµα. Αυτό σε συνδυασµό µε την µειω-
µένη παραγωγή δηµητριακών, ανεβά-
ζει και τις τιµές στις ζωοτροφές, µε απο-
τέλεσµα η τιµή του γάλακτος στη Γερµα-
νία να φτάσει ως και τα 41 λεπτά, αυξη-
µένη κατά 33% περίπου. 

Μειωµενη παραγωγή ελαιολάδου σε 
περιοχές Ιταλίας κατά 50%

«Αν θέλουµε να διατηρήσουµε την 
ποιότητα της γεωργίας µας, χρειά-

ζεται να αναδιοργανωθούµε και να 
µαζεύουµε το νερό της βροχής, όταν υ-
πάρχει». Αυτά έλεγε πέρυσι τον Ιούλιο, 
ο πρόεδρος του Coldiretti, του Συνδι-
κάτου Αγροτών της Ιταλίας, Ροµπέρτο 
Μονκάλβο. Φαίνεται όµως πως το µά-
θηµα δεν έγινε πάθηµα στην γειτο-
νική χώρα, η οποία πέρυσι µέτρησε 
περί τα 2 δις ευρώ σε ζηµιές εξαιτίας 
της ξηρασίας που έπληξε και πέρυσι 
την Ιταλία, αφού φέτος οι ζηµιές υ-
πολογίζονται ξανά σε µερικά δις ευ-
ρώ. Η Ιταλία είχε γενικά µια δύσκο-
λη χρονιά φέτος. Αρχικά οι παγετοί 
που χτύπησαν τις κεντρικές και νό-
τιες περιοχές της χώρας και τώρα η 
ξηρασία φέρνουν σε απόγνωση τους 
παραγωγούς. Σύµφωνα πάντως µε ρε-
πορτάζ του Guardian, σχεδόν 11 µε-
γάλες αγροτικές περιοχές της χώρας 

αντιµετωπίζουν αυτήν τη στιγµή ση-
µαντικές ελλείψεις στα αποθέµατα 
νερού. Η παραγωγή ελαιολάδου στις 
περιοχές αυτές προβλέπεται πως θα 
µειωθεί τουλάχιστον κατά 50%, ενώ 
µειωµένη εκτιµάται και η παραγω-
γή γάλακτος, µείωση που θα φτά-
σει µέχρι και το 30%. 

Προβλήµατα σε Βαλένθια 
και Ταρραγόνα της Ισπανίας

Την ίδια στιγµή, οι Ισπανικές αρχές 
φάνηκαν περισσότερο προετοιµασµέ-

νες για ένα ενδεχόµενο κύµα καύσωνα 
και ξηρασίας, κάνοντας έργα άρδευσης 
κατά την διάρκεια του χρόνου. Άλλωστε 
οι βροχές εκεί ήταν άφθονες την περίο-
δο της άνοιξης, τόσες που µάλιστα προ-
κάλεσαν προβλήµατα στις καλλιέργει-
ες και γονάτισαν την παραγωγή στα 
πυρηνόκαρπα. Ωστόσο στην νοτιοα-
νατολική Ισπανία, τα έργα αυτά έµει-
ναν πίσω, µε τους απροετοίµαστους 
παραγωγούς στην Βαλένθια να δια-
µαρτύρονται πως η παραγωγή ελαι-
ολάδου της περιοχής θα µειωθεί µέ-
χρι και 50%. Σχεδόν το 30% του Ισπα-
νικού ελαιώνα καλύπτεται από έργα 
άρδευσης, ωστόσο οι νοτιοανατολι-
κές περιφέρειες βρίσκονται αρκετά 
πίσω σε σχέση µε τις υπόλοιπες, ενώ 
παράλληλα εκεί  σηµειώνονται και 
οι λιγότερες βροχές. Περιοχές στην 
Ταρραγόνα αντιµετωπίζουν πρόβλη-
µα ξηρασίας για 3 συνεχόµενη χρο-
νιά. Η παραγωγή εκεί εκτιµάται να 
πέσει από 30 µέχρι 70%, κάτι που ση-
µαίνει απώλεια στην τοπική οικονο-
µία περί τα 20 εκατ. ευρώ.

Αναµφίβολα το χρώµα του φε-
τινού καλοκαιριού για τις πε-
ρισσότερες ευρωπαϊκές χώ-
ρες του βορρά είναι το καφέ, 
αφού τα άλλοτε καταπράσινα 
τοπία έχουν µετατραπεί σε ξε-
ρά χόρτα εξαιτίας των θερµο-
κρασιών που βρίσκονται 10-
15oC πάνω από τα συνήθη 
επίπεδα, αλλά και της ανοµ-
βρίας, µε περιοχές στην Γερ-
µανία να έχουν να δουν σύν-
νεφα βροχής από τα µέσα της 
άνοιξης. Οι αγρότες σε µια 
ντουζίνα χώρες, από την Ιρ-
λανδία µέχρι τη Βαλτική θά-
λασσα έχουν σαστίσει µε αυ-
τή την πρωτόγνωρη ξηρασία. 
Σχεδόν το µισό της παραγω-
γής αναµένεται να καταστρα-
φεί από το κύµα καύσωνα σε 
µερικές από αυτές τις περιοχές. 

«∆εν έχω δει ποτέ ξανά τόση 
ζέστη και τόσο άνυδρο  καιρό, 
και  είµαι αγρότης για πάνω 
από 30 χρόνια», αναφέρει ο 
Μαξ Σουλµαν, παραγωγός φα-
σολιών, βρώµης, ελαιοκράµ-
βης και σιταριού 40 χλµ έξω 
από το Ελσίνκι. Ο ίδιος υπο-
στηρίζει πως στις εκτάσεις του 
έχει ρίξει κάτι λιγότερο από 8 
εκ. βροχής από τον Απρίλιο, 
όταν συνήθως βρέχει πάνω 
από 38 εκ. αυτό το διάστηµα. 

Έως 41 λεπτά η τιµή  
γάλακτος στη Γερµανία

Αυτή την εβδοµάδα εκπρό-
σωπος της γερµανικής Ένω-
σης Γαλακτοπαραγωγών δή-
λωσε στο Tagesspiegel ότι, 
λόγω του αυξανόµενου κό-
στους των ζωοτροφών, οι τι-

Πάνω 33% οι τιμές  
στο αγελαδινό γάλα 
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Τα καλά του καιρού
Το Γερµανικό  Ινστιτούτο 

Οίνου υποστηρίζει πως 
η ζεστασιά ευνοεί τους 

αµπελώνες και ότι η 
Γερµανία µπορεί να έχει 
τα πρώτα νέα κρασιά του 

έτους εβδοµάδες νωρίτερα 
από ό,τι συνήθως, ανταγω-

νιζόµενη τους Ιταλούς

Καλλιέργειες σιταριού στη Γερµα-
νία και τη Σκανδιναβία καταστρά-
φηκαν, ενώ ανησυχίες εκφράζο-
νται και από τον κορυφαίο εξα-
γωγέα, τη Ρωσία. Συνολικά, η τι-
µή του σιταριού έφτασε αλλά και 
ξεπέρασε τη τιµή που είχε κατα-
γραφεί πριν 5 χρόνια. Την ίδια 
στιγµή, ο καύσωνας καταστρέφει 
τις καλλιέργειες στη βόρεια Ευ-
ρώπη, ενώ ο συνδυασµός ξηρού 
κλίµατος και έντονων βροχοπτώ-
σεων στη Μαύρη θάλασσα προ-
βληµατίζει, µε τις τιµές να αυξά-
νονται λόγω φόβων για περαι-
τέρω ζηµιές στις καλλιέργειες. 

Οι συνέπειες της κλιµατικής αυ-
τής αλλαγής γίνονται ακόµη πιο 
εµφανείς, παρατηρώντας τη συ-
γκοµιδή στη βόρεια Γερµανία, τον 
δεύτερο µεγαλύτερο παραγωγό σί-
του της Ευρωπαϊκής ένωσης, αλλά 
και τη Σκανδιναβία, όπου οι εκτι-
µήσεις είναι αρκετά δυσοίωνες. 

«Η κατάσταση είναι καταστρο-
φική στη βόρεια Ευρώπη», τόνισε 
πριν λίγες ηµέρες ο επικεφαλής 
αναλυτής της Strategie Grains, 
Αντρέε Ντεφουά στον ιρλανδι-
κό Independent. Ταυτόχρονα, η 
Γαλλία, ο κορυφαίος παραγωγός 
της ΕΕ, αντιµετώπισε και εκείνη 
ακραίες καιρικές συνθήκες, ο-
δηγώντας τους εκτιµητές στο να 
κάνουν προβλέψεις για περίπου 
34 εκατοµµύρια τόνους συγκοµι-
δής, από 36,6 εκατοµµύρια που 
συγκοµίστηκαν πέρυσι.

Την ίδια κατάσταση βιώνουν 
και οι επαγγελµατίες στις σκαν-
διναβικές αλλά και σε άλλες χώ-
ρες της Βαλτικής, µε τα ποσοστά 
συγκοµιδής στη Σουηδία να δεί-
χνουν µειωµένα κατά 40%, ενώ 
στη Βρετανία οι καλλιέργειες σι-
ταριού αναµένεται να φτάσουν 
σε χαµηλά επίπεδα, πλήττοντας 
τους αγρότες για άλλη µια φορά.

Ένας από τους αναλυτές της 
συµβουλευτικής εταιρείας Agritel, 
ο Σεµπάστιαν Πόνσελετ δήλωσε 
πως η κατάσταση είναι πολύ χει-

ρότερη από όσο αναµενότα. «Έ-
χουν περάσει µήνες από τότε που 
έβρεξε τελευταία φορά σε ορισµέ-
να µέρη της βόρειας Ευρώπης. Συ-
γκεκριµένα στη Γερµανία δεν προ-
βλέπονται βροχοπτώσεις τουλάχι-
στον για τις επόµενες δύο εβδο-
µάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Η Agritel αναθεώρησε τις εκτι-
µήσεις της για την ευρωπαϊκή καλ-
λιέργεια σιταριού, προβλέποντας 
µια µείωση κατά 15 εκατ. τόνους, 
από 3 εκατ. τόνους που υπολόγιζε 
µια εβδοµάδα νωρίτερα, εκτιµώ-
ντας την παραγωγή στους 136,6 
εκατ. τόνους. Έτσι, η τιµή του σι-
ταριού αυξήθηκε πάνω από 20% 
στις ευρωπαϊκές και τις αµερικα-
νικές αγορές τις τελευταίες τρεις 
εβδοµάδες λόγω της αυξανόµε-
νης ανησυχίας για την παγκό-
σµια προσφορά σιταριού. Η ίδια 
αύξηση έγινε και στην Αυστρα-
λία λόγω της σοβαρής ξηρασίας. 

Η συνολική παραγωγή θυµίζει 
εκείνη που είχε προκύψει πριν 
5 χρόνια, σύµφωνα µε νέα πρό-
βλεψη του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 
λιο Σιτηρών-IGC. Εκεί σηµειώθη-
καν και οι διατυπωµένες προβλέ-
ψεις σχετικά µε τους τέσσερις κο-
ρυφαίους παραγωγούς σιταριού, 
τη Γαλλία, τη Γερµανία, τη Βρετα-
νία και την Πολωνία.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Μειωμένο κατά 15 εκατ.
τόνους το ευρωπαϊκό σιτάρι  

Η Ολλανδία θα χάσει το 60% της παραγωγής καλαµποκιού και η Σουηδία
το 35% των δηµητριακών, που υπολόγιζε πως θα έχει φέτος. 

Από το 1881
Η Ένωση αγροτών 
DBV δήλωσε πως

η ελλιπής καλλιέργεια 
σιταριού στη Γερµανία, 

που τελευταία φορά 
βίωσε ο αγροτικός 

κόσµος το 1881, αναµέ-
νεται να συρρικνωθεί 

φέτος κατά 25%

Ζηµιά 900 εκατ. 
ευρώ στη ∆ανία

Η ξηρασία έχει πλήξει 
για τα καλά την ∆ανία, 
µε την παραγωγή σε 
οπωροκηπευτικά και 
σιτηρά να υπολογίζεται 
µειωµένη κατά 50%, 
σύµφωνα µε το Συµβούλιο 
Γεωργίας και Τροφίµων 
της ∆ανίας. Μάλιστα το 
συµβούλιο εκτιµά πως 
η ζηµιά στην αγροτική 
βιοµηχανία της χώρας 
µπορεί να ξεπεράσει τα 
900 εκατ. ευρώ, ενώ 
τονίζει πως ειδικά οι 
παραγωγοί που 
αντιµετώπιζαν προβλήµατα 
και πριν από την ξηρασία, 
αναπόφευκτα θα 
αντιµετωπίσουν οικονοµικά 
προβλήµατα και πτώχευση.
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ΑΓΓΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

∆ΑΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ Ε.Ε

µές γάλακτος θα µπορούσαν 
να φτάσουν τα 41 σεντς ανά 
λίτρο, σχεδόν κατά 1/3 υψη-
λότερα από την τρέχουσα τιµή.

Πιο ακριβές θα είναι και οι 
γερµανικές πατάτες λόγω µεί-
ωσης στην παραγωγή κατά 
25%, ενώ ο ο Σύνδεσµος Πα-
ραγωγών Οπωροκηπευτικών 
και Πατάτων (BOGK) προειδο-
ποιεί για απώλειες εισοδήµα-
τος περίπου 20% για τους α-
γρότες πατάτας. Αυτό θα µπο-
ρούσε να οδηγήσει σε υψηλό-
τερες τιµές ως το φθινόπωρο, 
αναφέρει το Focus. 

Αντίστοιχη µοίρα για καρό-
το και κρεµµύδι στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, µε απώλειες στην 
παραγωγή 40 και 25% αντί-
στοιχα. Η Ολλανδία θα χάσει 
το 60% του καλαµποκιού της.

παραγωγού
στη Γερμανία
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι «οµολογουµένως καθόλου ευνοϊ-
κές για την παραγωγή και την αγροτι-
κή οικονοµία εν γένει, καιρικές συν-
θήκες στην Ευρώπη, ενδέχεται να εί-
ναι η αφορµή ή απλώς µια σύµπτω-
ση που θα σηµάνει µια -µε µεγάλη 
χρονική διάρκεια- άνοδο των τιµών 
παγκοσµίως. Παρά τις δυσκολίες στο 
παγκόσµιο εµπόριο λόγω κλιµάκω-
σης του εµπορικού πολέµου, ένας 
παράγοντας που προς το παρόν δεν 
µπορεί να συντελέσει σε µια µακρο-
πρόθεσµη µεταβολή των τιµών, ο δεί-
κτης τιµών του Bloomberg παραµέ-
νει  χωρίς καµία µεταβολή σε σχέση 
µε την ίδια περίοδο πέρυσι. Μάλιστα 
οι χαµηλές πτήσεις του αγροτικού 
τοµέα τα τελευταία έτη, αναµένεται 
πως µπορούν να ξεπεράσουν τα ρί-
σκα που πιέζουν προς τα κάτω τις τι-
µές, και  αφήνουν περιθώρια µέχρι 
το τέλος του έτους, για µια ανοδική 
πορεία µε µεγάλη διάρκεια.  

Σύµφωνα µε τον αναλυτή του 
Bloomberg Μάικ Μακγκλόουν, η ε-
µπορική διαµάχη, που έσπρωξε χα-
µηλά τις τιµές στα αγροτικά προϊό-
ντα, ανανεώνει την άσχηµη περίοδο 
για την αγροτική οικονοµία. Μπορεί 
οι ενισχύσεις στους Αµερικανούς α-
γρότες να είναι βοηθητικές, ωστόσο 
αποτελούν ένα χειροπιαστό παρά-
δειγµα του πόσο χαµηλά έχουν πέ-
σει οι τιµές, ειδικά στη σόγια και το 
καλαµπόκι. Οι περισσότεροι παρα-
γωγοί σκάβουν όλο και πιο βαθειά 
στο λάκκο της καθαρής χασούρας. 
Αυτό όµως θα έχει σαν  αποτέλεσµα 
να περιοριστεί η «µη βιώσιµη» πα-
ραγωγή, την ώρα που οι χαµηλές τι-
µές αυξάνουν σηµαντικά τη ζήτηση.

Η γεωργία βρίσκει 
στήριγµα στα σιτηρά

Τα δηµητριακά έχουν πρωταγω-
νιστικό ρόλο στον αγροτικό τοµέα, 
και  τα σηµάδια ανάκαµψης των τι-
µών τους, αποτελούν ενδείξεις ότι 
η γενικότερη τάση υποχώρησης των 
τιµών βρίσκεται στο τέλος τους. Τα 
παγκόσµια αποθέµατα καλαµπο-
κιού, σόγιας και σιταριού έρχονται 
σε αντίθεση µε τον δείκτη τιµών του 

Bloomberg για τον µήνα Ιούλιο, α-
φού οι εµπορικές εντάσεις επηρέ-
ασαν τον υπολογισµό του δείκτη 
τιµών οδηγώντας σε µια εκτίµηση 
που ήθελε καθοδική την τάση των 
τιµών. Όµως οι εκτιµήσεις του USDA 
ότι τα παγκόσµια αποθέµατα σιτη-
ρών θα βρεθούν µέχρι το τέλος του 
έτους στο χαµηλότερο επίπεδο της 
τετραετίας, επιταχύνουν µια πιθανή 
κορύφωση των τιµών µέσα στους ε-
πόµενους 12 µήνες. 

Αυτήν τη στιγµή οι τιµές στα α-
γροτικά προϊόντα φαίνονται µη βι-
ώσιµες για τους παραγωγούς. Οι τι-
µές έδειχναν πως ήδη από το 2015 
θα έµπαιναν σε ένα θετικότερο για 
αυτές περιβάλλον ανάκαµψης, το ο-
ποίο όµως ακυρώθηκε εξαιτίας των 
εµπορικών εντάσεων, αλλά και της 

πολύ καλής παραγωγής στην Αµε-
ρική. Αυτή η απότοµη ανατροπή ό-
µως σύµφωνα µε τον αναλυτή του 
Bloomberg, µπορεί µόνο να καθυ-
στερήσει ελάχιστα µην αναπόφευ-
κτη ανάκαµψη, αφού οι χαµηλές τι-

µές επηρεάζουν την ισορροπία ανά-
µεσα στην προσφορά και την ζήτηση.

Το καλοκαιρινό «τσουρούφλισµα» 
της Ευρώπης από το παρατεταµένο 
κύµα καύσωνα, οδήγησε σε µια στα-
θερή και συνεχιζόµενη άνοδο των 
τιµών του σιταριού, που σε αντίθε-
ση µε το βαµβάκι δεν παρουσίασε 
σκαµπανεβάσµατα στην τιµή του κα-

τά το τελευταίο δίµηνο. Ακριβώς ε-
πειδή είναι  το δηµητριακό που κα-
ταλαµβάνει τις µεγαλύτερες καλλι-
εργήσιµες εκτάσεις παγκοσµίως, α-
ποτελεί σύµφωνα µε τον Μάικ Μακ-
γκλόουν έναν σηµατωρό εναλλα-
γών στα παγκόσµια µοτίβα τιµών. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γε-
γονός ότι σε σχέση µε τα υπόλοιπα 
δηµητριακά είναι το µοναδικό που 
αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε θετι-
κά νούµερα, κάνοντας βιώσιµο τον 
κλάδο των σιτηρών. Συνδυαστικά µε 
αυτό, εδώ και 8 χρόνια το σιτάρι εµ-
φανίζει την µεγαλύτερη ανοµοιότη-
τα στο ∆είκτη Τιµών του Bloomberg, 
κάτι που ενισχύει την άποψη του α-
ναλυτή, ότι  δηλαδή πράγµατι µπο-
ρεί να καθορίσει τις εξελίξεις στις 
τιµές της αγροτικής βιοµηχανίας. 

Η Ελβετία θα µειώσει τους 
δασµούς στις εισαγωγές 
ζωοτροφών και θα προσφέρει 
άτοκα δάνεια για να βοηθήσει 
τους αγρότες να αντεπεξέλθουν 
στην ξηρασία, όπως ανακοίνωσε 
η οµοσπονδιακή κυβέρνηση εν 
µέσω ενός κύµατος καύσωνα 
που σκοτώνει τα ψάρια στον 
Ρήνο. «Η επίµονη ξηρασία 
δηµιουργεί δυσκολίες για τη 
γεωργία σε διάφορες περιοχές», 
αναφέρει η κυβέρνηση 
σε δήλωση που εξέδωσε, 
παρουσιάζοντας 
συµπληρωµατικά µέτρα εκείνων 
που λαµβάνουν µεµονωµένα 
καντόνια. Συγκεκριµένα, οι 
δασµοί στις εισαγωγές σανού 
και αραβοσίτου θα καταργηθούν, 
ενώ ανέρχονταν σε 3 ελβετικά 
φράγκα στα 100 κιλά, σύµφωνα 
µε τον εκπρόσωπο της 
οµοσπονδιακής υπηρεσίας 
γεωργίας. Αν και η εγχώρια 
συγκοµιδή σανού ήταν καλή 
στις περισσότερες τοποθεσίες, 
η επίµονη ξηρασία σε ορισµένες 
περιοχές έχει προκαλέσει 
ελλείψεις στην προσφορά που 
µπορούν µόνο εν µέρει να 
αντιµετωπισθούν από εγχώριες 
πηγές, τονίζεται στην 
ανακοίνωση, ενώ αναφέρεται 
πως «οι µειώσεις των δασµών 
εν µέρει αντισταθµίζουν την 
αύξηση των τιµών εισαγωγής 
και έχουν στόχο να ωφελήσουν 
τους αγρότες». Η µεγαλύτερη 
δυσκολία για τους αγρότες αυτή 
τη στιγµή είναι η διατήρηση των 
επιπέδων υγρασίας καθώς και 
η γενικότερη βελτίωση των 
µηχανισµών αντιµετώπισης της 
κατάστασης. Για το λόγο αυτό, 
ένα άτοκο δάνειο θα ήταν πολύ 
χρήσιµο εδώ» αναφέρεται. 

ΕΛΒΕΤΙΑ

Άτοκα δάνεια 
και μηδενικοί 
δασμοί 

Είναι αφορμή ή σύμπτωση 
για άνοδο τιμών η ξηρασία;
Η ζήτηση είναι ισχυρή, η προσφορά αφερέγγυα και τα αποθέματα 
λιγοστεύουν για το σιτάρι, κάτι που σημαίνει γενική αύξηση τιμών

Οι χαµηλές τιµές στα σιτηρά 
που προκάλεσαν οι εµπορικές 

εντάσεις οδηγούν σε µια 
αναπόφευκτη µείωση της «µη 
βιώσιµης» παραγωγής, αλλά 

ταυτόχρονα αυξάνουν τη 
ζήτηση. Αυτό σε συνδυασµό 

µε τις παραξενιές του καιρού 
ανεβάζει τις τιµές γενικά. 

ΕΛΒΕΤΙΑ
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Η παγκόσµια θερµοκρασία της Γης απέ-
χει µόλις 1 βαθµό Κελσίου, από το σηµείο 
µη επιστροφής που θα απειλήσει το µέλ-
λον της ανθρωπότητας, προειδοποίησαν 
επιστήµονες, υποστηρίζοντας ότι ο πλα-
νήτης απέχει µόλις δεκαετίες από την εκ-
δήλωση ενός εκτεταµένου και άνευ ελέγ-
χου φαινοµένου του θερµοκηπίου. Τα ευ-
ρήµατα πρόσφατης έρευνας που υπογρά-
φουν διεθνείς επιστήµονες στο περιοδι-
κό Proceedings της Εθνικής Ακαδηµίας Ε-
πιστηµών, δείχνουν πως η θερµοκρασία 
της Γης βρίσκεται στα µισά της διαδροµής 
προς µια αύξηση της µέσης θερµοκρασί-
ας του πλανήτη κατά 2 βαθµούς Κελσίου. 

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για µια κατάσταση 
«ανεξέλεγκτης αλλαγής του κλίµατος» η ο-
ποία λέγεται «Hothouse Earth», η οποία θα 
δηµιουργούσε «σοβαρούς κινδύνους για την 
υγεία, τις οικονοµίες, την πολιτική σταθερό-
τητα και τελικά την κατοίκηση του πλανήτη 
για τους ανθρώπους». Η έρευνα επισήµανε 
10 διαδικασίες που προβλέπονταν να τε-
θούν σε λειτουργία, όταν ο πλανήτης υπερ-
θερµανθεί κατά περίπου 2 βαθµούς Κελσί-
ου. Οι µηχανισµοί ανάδρασης θα λειτουρ-
γούσαν «σαν µια σειρά από ντόµινο», φέρ-
νοντας τον κόσµο σε µια κατάσταση αλλα-
γής του κλίµατος που θα αλλάξει το τοπίο 
του πλανήτη. Μακροπρόθεσµα το φαινόµε-
νο αυτό θα σταθεροποιηθεί σε θερµοκρασί-
ες που βρίσκονται  κατά µέσο  όρο 4-5 βαθ-
µούς πάνω από τα προ-βιοµηχανικά επίπε-
δα, σύµφωνα µε τη µελέτη. Αυτό όµως ση-
µαίνει πως τεράστιες περιοχές γύρω από τον 
ισηµερινό θα καταστούν ακατάλληλες προς 
κατοίκηση, ενώ ταυτόχρονα τα επίπεδα της 
θάλασσας θα βρίσκονται 60 µέτρα πάνω α-
πό τα σηµερινά επίπεδα. Η έρευνα αναφέ-
ρεται σε «πυροκροτητές» που θα µπορού-
σαν να µετατρέψουν φυσικά συστήµατα α-
ποθήκευσης άνθρακα σε ισχυρές πηγές εκ-
ποµπής αερίων θερµοκηπίου. 

«Η ανάλυσή µας υποδηλώνει ότι το σύ-
στηµα της Γης µπορεί να πλησιάζει σε ένα 
κατώφλι που θα µπορούσε να µας πάει ανε-
πιστρεπτί σε µια συνεχή ταχεία πορεία προς 
πολύ θερµότερες συνθήκες. Αυτή η πορεία 

θα προωθηθεί από ισχυρές, εγγενείς, βιο-
γεωφυσικές ανατροφοδοτήσεις που είναι 
δύσκολο να επηρεαστούν από τις ανθρώπι-
νες ενέργειες, ένα µονοπάτι που δεν θα µπο-
ρούσε να αντιστραφεί, να κατευθυνθεί κά-
που ή να επιβραδυνθεί σηµαντικά. Το που 
βρίσκεται αυτό το κατώφλι µπορεί να είναι 
αβέβαιο, αλλά θα µπορούσε να είναι µόνο 
δεκαετίες µακριά, από την αύξηση της θερ-
µοκρασίας κατά δύο βαθµούς Κελσίου υψη-
λότερα από τα προ-βιοµηχανικά επίπεδα», 
υποστηρίζουν οι επιστήµονες. 

Ο δρ. Φιλ Γουίλιαµσον, ερευνητής κλιµα-
τολογίας του Πανεπιστηµίου της Ανατολι-
κής Αγγλίας, δήλωσε ότι «στο πλαίσιο του 
καλοκαιριού του 2018, και όσα ζούµε µε τις 
φωτιές, αυτό σίγουρα δεν είναι η περίπτω-
ση που ο βοσσκός φωνάζει στα ψέµµατα ό-
τι έρχεται λύκος», µε τον Κρις Ράπλεη, κα-
θηγητή κλιµατολογικής επιστήµης στο Πα-
νεπιστήµιο του Λονδίνου, να συµπληρώνει 
πως «η προηγούµενη έρευνα έδειξε ότι η 
αύξηση της µέσης παγκόσµιας θερµοκρασί-
ας κατά 11-12 βαθµούς θα καθιστούσε ακα-
τοίκητο περισσότερο από το ήµισυ της Γης».

Ο πλανήτης αλλάζει 
από χρόνο σε χρόνο
Με σοβαρές οικονομικές και πολιτικές συνέπειες 

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για µια κατάσταση 
«ανεξέλεγκτης αλλαγής του κλίµατος».

2o C

4-5o C

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΥΡΩ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ

11-12o C

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑ 

ΚΑΘΙΣΤΑ 
ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ 

ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΗ
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Τόσο μπορεί
Ακάλυπτα αφήνει 
τα... παιδιά της 
η «μητέρα Τερέζα» 
Το ξανασκέφτονται όσοι συνεταιριστές πριν από δύο 
χρόνια είχαν επιβιβασθεί στο σκάρτο άρμα του ΟΣΔΕ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Νέος κύκλος διεργασιών δείχνει να 
έχει ξεκινήσει στον αγροτικό χώρο, 
ως αποτέλεσµα των αδιεξόδων που 
δηµιουργούν οι συνθήκες στην αγο-
ρά και της προσπάθειας απεγκλωβι-
σµού µιας σειράς οργανώσεων από 
το «ιερατείο του ΟΣ∆Ε», στο οποίο 
πριν από δύο χρόνια κάποιοι αφελείς 
είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους.

Συµφωνα µε καλά διασταυρωµέ-
νες πληροφορίες της Agrenda, η οι-
κονοµική κατάρρευση που έχει επέλ-

θει ή προδιαγράφεται σύντοµα ακό-
µα και για οργανώσεις σηµατωρούς 
της συνεταιριστικής ιδέας, βάζει πολ-
λούς σε δεύτερες σκέψεις. Προηγή-
θηκε ως γνωστόν η απονεννοηµέ-
νη προσπάθεια επιβίβασης στο «άρ-
µα του ΟΣ∆Ε», µετά και τα «γλυκό-
λογα» κάποιων τραπεζιτών δεύτε-
ρης κλάσης, οι οποίοι υπόσχονταν 
«λαγούς µε πετραχήλια» σε όσους 
θα ακολουθούσαν αυτό το δρόµο.

Η περίπτωση της ΕΑΣ Πεζών και 
τα όσα υφίσταται, ακόµα και µε τον 
µανδύα της δήθεν εξυγίανσης, οι α-
νυπέρβλητες δυσκολίες που αντιµε-
τωπίζει η ΕΑΣ Ρεθύµνου, η αλλοτρί-
ωση που έχει επέλθει στην ΕΑΣ Ηρα-
κλείου και το λουκέτο µε το οποίο 
απειλείται τις τελευταίες µέρες η Ε-
ΑΣ Βισαλτίας (άλλοτε προπύργιο του 
στρατηλάτη των µπλόκων Παύλου Α-

ραµπατζή) είναι ορισµένες µόνο α-
πό τις περιπτώσεις συνεταιρισµών 
που θα «σώζονταν» από την παρέα 
του ΟΣ∆Ε. Αποδείχθηκε στην πρά-
ξη ότι η «παρέα» πήρε ή παίρνει απ’ 
αυτές ότι είχε να πάρει κι εκείνες α-
κολουθούν την τύχη της στυµµένης 
λεµονόκουπας. Ήδη αρκετοί εξ αυ-
τών που αντιµετωπίζουν τέτοιες κα-
ταστάσεις, στρέφονται ανοικτά πλέ-
ον κατά του προεδρείου του ΣΑΣΟ-
ΕΕ, το οποίο, όπως λένε, παραµένει 
σιωπηλό µπροστά σ’ αυτά τα φαινό-
µενα. Άλλωστε και η ίδια η διοίκηση 
του ΣΑΣΟΕΕ έχει εδώ και καιρό σπά-

σει σε κοµµάτια, µε 
ορισµένα µέλη της 
να εκφράζονται α-
νοικτά πλέον κατά 
της «µητέρας Τερέ-
ζα» που τους είχε 
στην αρχή περιµα-
ζέψει, χωρίς φυσι-
κά να είναι σε θέση 
να τους εξασφαλί-
σει «τροφή και στέ-
γη». Σηµειωτέον ότι 
εκτός από τα προ-
βλήµατα «δεύτερης 
γενιάς» που έχουν 

εκδηλωθεί ήδη σε πολλές οργανώ-
σεις, είναι κι αυτές που έχουν ακόµα 
τον τρόπο να τα κρύβουν, ξέρουν ό-
µως ότι αυτό δεν θα µπορεί να γίνε-
ται για πολύ. Με δεδοµένο µάλιστα 
ότι πρόκειται και για οργανώσεις µε 
βαριά «σήµατα» στην αγορά, το θέ-
µα αποκτά κρίσιµη σηµασία. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν, 
µέχρι το τέλος του µήνα, µια σφυχτή 
οµάδα καταξιωµένων συνεταιριστών 
να συγκεντρώνεται, κάπου στη Θεσ-
σαλία και να εξετάζει ενδελεχώς την 
κατάσταση, οδηγούµενη µάλιστα σε 
ρηξικέλευθες αποφάσεις. Όλοι αντι-
λαµβάνονται καλά πλέον ότι από την 
πλευρά της πλατείας Βάθη δεν µπο-
ρούν να ελπίζουν, ενώ από το στυ-
γνό «ιερατείο του ΟΣ∆Ε», αυτό που 
εισπράττουν είναι ψεύδος, αποπρο-
σανατολισµός και εκµετάλλευση.

21-22, 36

Πληρώνει 
η ποιότητα 
στα Κρυστάλλια

Τιμές παραγωγού 
2018  0,40-0,80

2017  0,65-0,75
ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Στο ύψος 
των περιστάσεων 
τα ορεινά συμπύρηνα

  Έκλεισε για λίγες 
ημέρες η αγορά 
στο βαμβάκι

Πρώτα ξηρασία µετά βροχές 
«πείραξαν» τον ηλίανθο
Από 20 µέχρι 30% χαµηλότερες σε σχέση 
µε πέρυσι φαίνεται πως είναι οι αποδόσεις 
στον ηλίανθο, ο οποίος ταλαιπώρησε 
φέτος τους παραγωγούς κατά την 
σπορά, ενώ µερικοί χρειάστηκε και να 
ξανασπείρουν. Αποδόσεις τουλάχιστον 
400 κιλά το στρέµµα χρειάζονται για να 
πληρωθεί ο παραγωγός.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τρέχει
για να σωθεί
ο Παυλάρας 
Το δρόµο της παραίτησης 
υποχρεώθηκε να ακολουθήσει πριν από 
λίγες µέρες, ο επί 12ετία πρόεδρος της 
ΕΑΣ Βισαλτίας Παύλος Αραµπατζής, 
µήπως και προλάβει τα χειρότερα. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν 
την παραίτηση ο «στρατηλάτης» των 
µπλόκων του Προµαχώνα, παρέλαβε 
ένα πολυσέλιδο πόρισµα του Σ∆ΟΕ που 
αφήνει αναπάντητα πολλά σηµεία όσον 
αφορά τη διαχείριση της οργάνωσης. 
Λέγεται, µάλιστα, ότι το πόρισµα 
βρίσκεται ήδη στα χέρια της ειδικού 
ανακριτή, ο οποίος διερευνά το θέµα.
Όπως συµβαίνει συχνά σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις, κανείς δεν ξέρει αν 
πρόκειται απλά για τις παλιές 
ακάλυπτες υποχρεώσεις της Ένωσης 
ή αν έχουν προκύψει και στοιχεία για 
ευθύνες άλλου τύπου. Το βέβαιο είναι 
ότι ο Παύλος Αραµπατζής είχε 
βασισθεί για καιρό στον Κοντό και 
στους «αρχιερείς» του ΟΣ∆Ε για να 
βρει λύση στα θέµατα της Οργάνωσης. 
Φαίνεται πως και στην περίπτωσή του, 
επλανήθη πλάνην οικτράν. 

Από τη θέση 
του «µονοµάχου» 
υποχρεώνονται 
να παλέψουν ένας
ένας οι εναποµείναντες 
συνεταιριστές.  

Τόσο άντε-
ξε το άρµα 
του ΟΣ∆Ε 
µε το οποίο 
επέλεξαν 
να προσ-
δεθούν, 
µήπως και 
σωθούν, 
κάποιοι εκ 
των συνε-
ταιριστών.  

Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Αυγούστου 2018

Με τιµές που κυµαίνονται στα 40 µε 70 
λεπτά το κιλό και σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις στα 80 λεπτά (για την πρώτη 
κατηγορία), ολοκληρώνεται τις επόµε-
νες ηµέρες η συγκοµιδή στα αχλάδια 
ποικιλίας Κρυστάλλι στον Τύρναβο. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda 
αν και οι ποσότητες που συγκοµίστη-
καν φέτος ήταν στα ίδια επίπεδα µε πέ-
ρυσι, η ποιότητα παρουσίασε µεγάλες 
διαφοροποιήσεις, γεγονός που απο-

τυπώθηκε και στις τιµές. Από τη µια οι 
καιρικές συνθήκες και από την άλλη 
η ψύλλα της αχλαδιάς είχαν σαν απο-
τέλεσµα, όπως εξηγεί στην Agrenda ο 
πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου Σω-
τήρης Ταµπόσης, η εικόνα των καρπών 
σε πολλές περιπτώσεις να µην είναι η 
καλύτερη δυνατή. Της ποικιλίας Κρυ-
στάλλι προηγήθηκαν οι πρώιµες ποι-
κιλίες (µε µικρότερες ποσότητες), ό-
πως Κοντούλα, Κόσια και Σάντα Μαρία. 

Ήθελαν χάδια φέτος τα Κρυστάλλια 
Τα αχλάδια που άντε αν τον καιρό και την ύλλα πληρ θηκαν  λεπτά

εγάλες οι διαφοροποιήσεις στην ποιότητα  λίγα έπιασαν την καλή τιµή  
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Μ 
είωση της παραγωγή κατά 
13,4% από πέρυσι, στα επίπε-
δα των 1,8 εκατ. τόνων κατα-
γράφουν τα τελευταία στοι-

χεία σχετικά µε το σκληρό σιτάρι της Γαλλί-
ας. Οι τιµές σηµείωσαν νέα µικρή άνοδο στα 
235 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους. 
Και µπορεί παραδοσιακά τον Αύγουστο να 
µην κινείται τίποτα στην αγορά, ωστόσο πα-
ραγωγοί και έµποροι περιµένουν να δουν 
πόσο θα επηρεάσει την τιµή του σκληρού 
σίτου η συνεχιζόµενη άνοδος στα µαλακά.

 Χωρίς πράξεις κινείται τις τελευταίες 
ηµέρες η αγορά βάµβακος, µε τις χρηµα-
τιστηριακές τιµές στα 87-89 σεντς ανά λί-
µπρα και τις συνεδριάσεις να περιµένουν 
τα νέα από το ∆υτικό Τέξας, όπου η εκτετα-
µένη ξηρασία πλήττει την καλλιέργεια και 
ενισχύει την αγορά. Την ίδια ώρα, στη χώ-
ρα µας δεν γίνονται διαπραγµατεύσεις, λό-
γω καλοκαιρινών αδειών, ενώ οι προπωλή-
σεις νέας σοδειάς φτάνουν τους 60.000 τό-
νους και η πιο πρόσφατη βάση που πληρώ-
θηκε ήταν λίγο πάνω από τα 5 σεντς πάνω 
από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ‘18.

 Τα τελευταία στοιχεία για τις εισαγωγές 
σόγιας της ΕΕ δείχνουν ότι η Ευρώπη τηρεί 
το δικό της κοµµάτι της συµφωνίας της 25ης 
Ιουλίου, η οποία µεταξύ άλλων προέβλεπε 
ότι η ΕΕ θα εισήγαγε από την άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού περισσότερη σόγια. Έτσι σύµ-
φωνα µε την ανακοίνωση που δηµοσίευσε 
την Πέµπτη 2 Αυγούστου η Κοµισιόν, οι εισα-
γωγές σόγιας από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 
283%, ανεβάζοντας το αµερικανικό µερίδιο 
στην ευρωπαϊκή αγορά στο 37% από το 9% 
που ήταν πέρυσι την ίδια περίοδο.

Στα 235 ευρώ  
το γαλλικό σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

03/08 06/08 07/08 8/0801/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

383, 47383,14

377, 85
379,75

384,03

Βιομηχανικό 
Η συγκοµιδή στα αχλάδια Τυρνάβου 
ολοκληρώνεται µε τα βιοµηχανικά 
Williams οι ποσότητες των οποίων 

όµως είναι µικρές  

Ανταγωνισμός 
Η Ισπανία, κύριος ανταγωνιστής 

της ελληνικής σοδειάς, έχει στρα-
φεί σε νέες λιγότερο κοστοβόρες 

ποικιλίες, όπως τα Conference

Εξαιρέσεις 
«Κάποια κτήµατα φέτος πούλησαν 
και 80 λεπτά το κιλό, αλλά οι περι-

πτώσεις αυτές δεν είναι ο κανόνας», 
τονίζει ο κ. Ταµπόσης 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

5/7 12/7 19/7 26/7 02/8 09/8

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

222

203

84,54

2,76

343,3

848,4

15,09

84,09

106,7

116,34

230

207

84,54

2,85

338,5

829,6

14,71

79,95

103,87

114,31

230

207

88,08

2,85

320,7

838,0

15,16

67,5

109,1

112,48

230

207

87,97

2,88

325,9

877,2

14,13

53,85

111,225

111,41

230

207

88,34

2,73

314,1

879,2

15,61

60,12

109,12

104,37

230

208

87,18

2,73

319,5

894,4

15,81

54,97

111,075

95,90

ΚΡΙΘΑΡΙ
(ευρώ/τόνος) 166,5

164,1 164,1

168,1

164164

186 186

185 185

188
192

Κρυστάλλια 
(ευρώ/κιλό)

2017 0,65 – 0,75

2018 0,40 – 0,70 

Ανώτατη τιµή 2018 0,80
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Με πολλή µαεστρία περιγράφονται 
µέχρι στιγµής οι στόχοι των φιλόδο-
ξων επενδυτών που ενδιαφέρονται 
να αναλάβουν τις τύχες της ΕΒΖ, µό-
νο που οι περιγραφές αφήνουν κενά. 
∆ύσκολα µπορεί απαντηθεί αν τελικά 
στην όλη προσπάθεια εξασφαλίζεται 
η συνέχεια της τευτλοκαλλιέργειας 
στην Ελλάδα ή αν όλη η φιλοσοφία 
του project εξαντλείται στην εισαγωγή 
ζάχαρης για την εγχώρια αγορά. Κά-
τι που ψιθυρίζει ο φερόµενος ως εκ-
πρόσωπος του fund Innovation  Brain 
Λούκας Φέκερ, ότι η εγχώρια παραγω-
γή θα «τρέξει» εφόσον ανοίξουν οι ε-
ξαγωγές, δεν αποτελεί την καλύτερη 
εγγύηση για την τύχη που θα έχει ο 
κλάδος της παραγωγής στην Ελλάδα. 

Κατά τα λοιπά για να µπει µπροστά 
η επένδυση θα πρέπει, αφενός να λει-
τουργήσει ο πτωχευτικός κώδικας, δη-
λαδή να «χαριστούν» τα παλιά χρέη και 
παράλληλα να βρεθεί αξιόπιστη γραµµή 
χρηµατοδότησης του νέου εγχειρήµα-
τος. Τώρα, ποιος βάζει λεφτά και που, 
παραµένει άγνωστο. Ρεπορτάζ σελ. 34

«Τριάµισι χρόνια µετά την έναρ-
ξη του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης γινόµαστε µάρτυρες 
της πιο βραδείας, αντιαναπτυξι-
ακής και ρουσφετολογικής δια-
χείρισης των πολύτιµων ευρωπα-
ϊκών κονδυλίων, από την Κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», τονίζει σε 
ανακοίνωσή της η τοµεάρχης της 
Ν∆ Φωτεινή Αραµπατζή. 

Μετά τις ατέρµονες καθυστερή-
σεις στην προκήρυξη των προγραµ-
µάτων, ακολουθεί «όργιο» ατελεί-
ωτων παρατάσεων, οι οποίες οδη-
γούν σε τέλµα την αγροτική ανά-
πτυξη και τη ρευστότητα στην αγο-
ρά. Το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων οφείλει να α-
παντήσει, τονίζει η τοµεάρχης, για:

 Τις πέντε τροποποιήσεις και 
συνεχείς παρατάσεις των Σχεδίων 
Βελτίωσης; Ενός από τα σηµαντι-
κότερα αναπτυξιακά εργαλεία της 
πρωτογενούς παραγωγής. 

 Τις τρεις παρατάσεις για το 
κατ  ́εξοχήν πρόγραµµα ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας, αυτό των 
Οµάδων Παραγωγών (Μέτρο 9).

 Τις δύο παρατάσεις και την 
πρόσφατη παράταση ολοκλήρωσης  
στο πρόγραµµα της Μεταποίησης .

 Το σηµαντικό και καίριο για 
την αντιµετώπιση των δυσµενών 

επιπτώσεων της κλιµατικής αλλα-
γής µέσα από επενδύσεις Μέτρο 
5.1, που µετρά ήδη 2 παρατάσεις. 

 Την παράταση για το Μέτρο 16 
της Συνεργασίας και τις Υποδοµές 
Εγγείων Βελτιώσεων.

Οι αγρότες, βέβαια, δεν ξεχνούν 
και την ταλαιπωρία των τριών πα-
ρατάσεων του Μέτρου Νέων Αγρο-
τών, την κοροϊδία µε τους επιλα-
χόντες, το φιάσκο µε τις τρεις πα-
ρατάσεις -και τους εν τέλει απο-
κλεισµούς- στην Βιολογική Γεωρ-
γία και Κτηνοτροφία.

Μεγάλοι χαµένοι όλων αυτών 
των µεθοδεύσεων είναι δυστυχώς 
οι αγρότες και κτηνοτρόφοι µας. Οι 
επενδύσεις τους «σέρνονται» χω-
ρίς λόγο, η συνεχής και κοστοβό-
ρα αύξηση του αριθµού των αιτή-
σεων, στην οποία υποβάλλονται, 
είναι χωρίς αντίκρισµα, καθώς τα 
κονδύλια των µέτρων δεν πρό-
κειται να αυξηθούν. Απεναντίας, 
η υπερσυσσώρευση αιτήσεων εί-
ναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει επι-
πλέον καθυστερήσεις στην αξιο-
λόγηση και υλοποίηση του ΠΑΑ.

Το πιο ανησυχητικό όλων είναι 
ότι οι ζηµιογόνες αυτές πολιτικές θα 
εκτοξεύσουν τις ανειληµµένες υπο-
χρεώσεις στο επόµενο Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027.

Περισσεύουν 
μυαλά, λείπουν 
όμως λεφτά 
στη Ζάχαρη  

Αργά άρχισε να σηκώνει 
«παντιέρα» και η Φωτεινή 

O εκπρόσωπος του fund Innovation  
Brain, Λούκας Φέκερ.

Το νέο λογότυπο 
που θα πρέπει 
να συνοδεύει 
πλέον όλες τις 
επιχειρήσεις, οι 
οποίες ασκούν 
αγροτουριστικές 
δραστηριότητες. 

Ήλιος, θάλασσα και γη στο Ειδικό Σήµα Αγροτουρισµού

Τα χρώµατα της ελληνικής φύσης, της θάλασσας, του ήλιου και της γης 
κυριαρχούν στο νέο Ειδικό Σήµα Αγροτουρισµού (Ε.Σ.Α.). Το νέο λογότυπο 
που θα πρέπει να συνοδεύει πλέον όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν 
αγροτουριστικές δραστηριότητες, δηµοσιεύθηκε σε επίσηµη πρώτη σε 
απόφαση στη ∆ιαύγεια. Σύµφωνα µε τον κανονισµό η έκδοση του σήµατος θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019. Σε αντίθετη περίπτωση 
οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν µε πρόστιµα από 500 έως 5.000 ευρώ. Η 
αγροτουριστική δραστηριότητα εντός του αγροκτήµατος αφορά την παροχή 
υπηρεσιών φιλοξενίας ή και εστίασης. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις 
αυτές παρέχουν υπηρεσίες εστίασης θα πρέπει να χρησιµοποιούν και 
προσφέρουν υποχρεωτικά προς κατανάλωση προϊόντα από το Καλάθι 
Αγροτικών Προϊόντων ή/και προϊόντα Οικοτεχνίας. Στην περίπτωση που η 
αγροτουριστική επιχείρηση διαθέτει µονάδα τροφίµων οικοτεχνικής 
παρασκευής απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του υπευθύνου της µονάδας 
στο ΚΗΜΟ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το σήµα χορηγείται 
εφάπαξ µε την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της 
επιχείρησης βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες των επιµέρους εγκαταστάσεων.

Ήρθες αργά
Μεγάλοι χαµένοι αυτών 
των µεθοδεύσεων είναι 

δυστυχώς οι αγρότες 
και οι κτηνοτρόφοι, 

δηλώνει τώρα η 
τοµεάρχης της Ν∆



Πιο «ύπουλο» 
είναι το ρόδινο
Ειδική παρακολούθηση θέλουν 
τα όψιμα καρύδια του βαμβακιού

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Συνεχή παρακολούθηση, µε τα-
κτικές δειγµατοληψίες ανά 100 
καρύδια συστήνουν αυτές τις 
µέρες οι γεωπόνοι στους βαµ-
βακαλλιεργητές, προκειµένου 
να προλάβουν τις ζηµιές από 
το «ύπουλο» ρόδινο σκουλήκι. 

Τα πρώιµα βαµβάκια, σύµφω-
να µε τους αρµόδιους του Περι-
φερειακού Κέντρου Προστασίας 
φυτών Βόλου, δεν εµφανίζουν 
κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα, ω-
στόσο εφιστάται η προσοχή το 
επόµενο διάστηµα για την όψι-
µη παραγωγή, για την πιθανό-
τητα να εκδηλωθούν κάποιες 
ζηµιές προς τα τέλη του µήνα, 

οπότε και θα χρειαστεί οι παρα-
γωγοί να προχωρήσουν στις α-
παραίτητες επεµβάσεις.    

Ειδικότερα, στο σχετικό δελτίο 
προειδοποιήσεων, η ∆ΑΟΚ της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρι-
σας, σε συνεργασία µε το Περι-
φερειακό Κέντρο Προστασίας 
Φυτών Βόλου αναφέρει για το 
ρόδινο σκουλήκι ότι στο βλαστι-
κό στάδιο στο οποίο βρίσκονται 
οι βαµβακοφυτείες, οι παραγω-

γοί πρέπει να ελέγχουν εξονυ-
χιστικά τα καρύδια των φυτών 
για τυχόν στίγµατα πάνω στην 
επιφάνειά τους ή στο εσωτερι-
κό τους µε σκοπό τη διαπίστω-
ση ύπαρξης ζωντανών προνυµ-
φών, πραγµατοποιώντας τακτι-
κές δειγµατοληψίες 100 καρυ-
διών (ηλικίας 10-15 ηµερών) από 
αντιπροσωπευτικά σηµεία κάθε 
αγροτεµαχίου και εφόσον δια-
πιστωθεί προσβολή στο 5% αυ-
τών, τότε να γίνει καταπολέµηση.

Το ρόδινο σκουλήκι θεωρεί-
ται «ύπουλος» εχθρός του βαµ-
βακιού, που χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή καθώς οι νεαρές προ-
νύµφες του, σε χρονικό  διάστη-
µα 20-30 ωρών από την εκκό-
λαψή τους, ανοίγουν στα καρύ-

δια τρύπες εισόδου, που συνή-
θως επουλώνονται και δεν φαί-
νονται µε γυµνό µάτι.

Ακολούθως τρέφονται στο ε-
σωτερικό των καρυδιών προκα-
λώντας αφενός µεν σηµαντική 
ποσοτική και ποιοτική υποβάθ-
µισή τους, αφετέρου δε δυσκο-
λεύεται η χηµική καταπολέµη-
σή του καθώς προστατεύεται α-
πό το περίβληµα του καρυδιού.

Επισηµαίνεται ότι όπου χρεια-
στεί επέµβαση µε φυτοπροστα-
τευτικά µέσα, πρέπει να αποφεύ-
γεται η χρήση του ίδιου εντοµο-
κτόνου πάνω από δύο φορές α-
νά καλλιεργητική περίοδο, ε-
νώ είναι επιθυµητή η εναλλαγή 
σκευασµάτων διαφορετικού µη-
χανισµού δράσης  κάθε φορά.

Σηµάδια ωίδιου στη βιοµηχανική ντοµάτα της Θεσσαλίας 
Την εµφάνισή του έκανε το ωίδιο στις καλλιέργειες βιοµηχανικής ντοµάτας 
στον θεσσαλικό κάµπο, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι 
κατάλληλες για την ανάπτυξη του µύκητα, αλλά και τη µετάδοσή του. Όσον 
αφορά τα συµπτώµατα, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, στην πάνω επιφάνεια των φύλλων 
εµφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες 

διαµέτρου 10-15 mm και στην κάτω επιφάνεια εµφανίζεται λεπτή λευκή µέχρι ανοιχτή 
καστανή εξανθηση. Τα κονίδια του µύκητα είναι αεροµεταφερόµενα και προκαλούν τη 
διασπορά της ασθένειας. Οι ειδικοί συστήνουν στους καλλιεργητές να προχωρήσουν στην 
καταπολέµηση του παθογόνου µύκητα µόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του, µε εκλεκτικά 
ωϊδιοκτόνα σκευάσµατα (µε δραστικές ουσίες, όπως bupirimate, laminarin, triadimenol, 
pyraclostrobin, boscalid, κ.α.) και επανάληψη του ψεκασµού σε 8 ηµέρες. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Πράσινο 
Φέτος δεν διαπιστώνο-

νται σοβαρά προβλήµατα 
από προσβολές του 

πράσινου σκουληκιού

∆ιαλευρώδης στα εσπεριδοειδή  
Τα άφθονα µελιτώδη απεκκρίµατα προνυµφών και 
ενηλίκων του εντόµου του διαλευρώδη ευνοούν την 
εγκατάσταση µυκήτων της καπνιάς στα εσπεριδοειδή, 
που περιορίζουν τη φωτοσυνθετική ικανότητα του 
φυλλώµατος και µειώνουν την εµπορική αξία των 
καρπών. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Αχαΐας συστήνουν στους 
καλλιεργητές εσπεριδοειδών Αιτωλοακαρνανίας, 
Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου 
και Ιθάκης να προχωρήσουν σε καταπολέµηση στα 
δενδροκοµεία που διαπιστώνονται σοβαρές 
προσβολές. Παράλληλα µε τη χηµική καταπολέµηση 
συνιστώνται και κλαδέµατα που συντελούν στον 
καλύτερο αερισµό και φωτισµό των δέντρων. 
Όσον αφορά τη φυτοπροστασία, συστήνεται θερινός 
πολτός σε συνδυασµό µε ένα εγκεκριµένο 
εντοµοκτόνο (να προτιµηθούν σκευάσµατα µε 
περιορισµένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα) ή άλατα 
καλίου λιπαρών οξέων. Οι ειδικοί τονίζουν ότι όταν 
χρησιµοποιούνται θερινοί πολτοί πρέπει τα δέντρα να 
είναι καλά ποτισµένα. Η επέµβαση να γίνει πρωινές 
ώρες ή αργά το απόγευµα και σε µέρα που οι 
θερµοκρασίες δεν υπερβαίνουν τους 32οC. Να 
γίνεται καλή διαβροχή του φυλλώµατος σύµφωνα µε 
τις συνιστώµενες δόσεις των φυτοπροστατευτικών.

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Ikarus 2,5 EC
ARYSTA: Ovitex EC
BASF: Imidan 50 WG, Triona 96 EC
FMC: Mojante (paraffinic Oil 83 % β/ο )

Πυραλίδα στην πιπεριά 
Ο επιβλαβής οργανισµός πυραλίδα είναι κατεξοχήν 
εχθρός του καλαµποκιού, αλλά παρατηρούνται 
αρκετές προσβολές και στην καλλιέργεια της 
πιπεριάς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι δύο 
καλλιέργειες συνυπάρχουν. Από τις επιτόπιες 
παρατηρήσεις και την καταγραφή των συλλήψεων 
στις φεροµονικές παγίδες, οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της ∆ΑΟΚ 
Σερρών διαπίστωσαν ότι η δεύτερη γενιά του 
εντρόµου είναι σε εξέλιξη και εντόπισαν προσβολές 
σε καρπούς πιπεριάς κυρίως στις πρώιµες φυτείες. 
Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των παραγωγών 
αυτή την περίοδο και τονίζουν ότι επιβάλλεται 
παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσµού του 
εντόµου. Οι καλλιεργητές καλούνται να προβαίνουν 
οι ίδιοι συχνά σε έλεγχο για την ύπαρξη προνυµφών 
επί των καρπών, ώστε να αποφασιστεί έγκαιρα η 
επέµβαση µε τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά. 
Όποιοι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν όταν ο καρπός 
είναι σε µέγεθος µεγαλύτερο από το µισό.   

Σκευάσµατα
BASF: Xentari WG 
FMC: Altacor 35 WG (Chlorantraniliprole 35%).

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Πιο διαλλακτική η Damavand,  
με νέο συμβόλαιο η Agrofarm
∆εν εµφανίζουν την ίδια πολιτική όλες τις επιχειρήσεις. Ο Νοµικός π.χ. υποχρεώθηκε 
να ανοίξει και το τρίτο εργοστάσιο, αυτό της Κωπαϊδας, προκειµένου να ανταποκριθεί 
ταχύτερα στην παραλαβή της βιοµηχανικής ντοµάτας από τους παραγωγούς, ενώ 
δεδοµένη είναι η προσπάθειά του να διατηρήσει την καλή συναλλακτική θέση µε τους 
αγρότες. ∆ιαλλακτικότερη στάση ακολουθεί το τελευταίο τουλάχιστον διάστηµα και η 
νέα διοίκηση της Damavand A.E., αφήνοντας πίσω τη δυσκαµψία που έδειχναν το 
πρώτο διάστηµα οι νέοι µέτοχοι της εταιρείας. Τέλος, απ’ ότι λέγεται, πολύ κοντά 
στους παραγωγούς στέκεται αυτή τη φορά η Agrofarm του Λεβεντάκη, η οποία 
φέρεται να έχει κλείσει ένα µεγάλο συµβόλαιο µε Βρετανό αγοραστή, ο οποίος 
χρηµατοδοτεί επί της ουσίας τη λειτουργία της επιχείρησης, διευκολύνοντας σε 
σηµαντικό βαθµό τους χειρισµούς και τις πληρωµές έναντι των παραγωγών.

Αίτηµα 
για de minimis
Την επιλογή των de minimis, 
καθώς την πιθανότητα 
αποζηµιώσεων την «ξέκοψαν» 
από τον ΕΛΓΑ αφού πρόκειται για 
δευτερογενή αίτια που δεν 
προβλέπονται στον κανονισµό του 
Οργανισµού, ζητούν οι παραγωγοί 
να εξετάσει το υπουργείο. 
Μάλιστα, σε ερώτησή του ο 
βουλευτής Λάρισας της Ν∆ 
Μάξιµος Χαρακόπουλος ζητά από 
την πολιτική ηγεσία της Βάθη να 
αναλάβει πρωτοβουλία για την 
στήριξη των Ελλήνων 
ντοµατοπαραγωγών, δεδοµένου 
ότι πρόσφατα, η ξηρασία που 
πλήττει την Ευρώπη οδήγησε την 
Κοµισιόν να λάβει επιπλέον µέτρα 
για τη στήριξη του απωλεσθέντος 
εισοδήµατος των Ευρωπαίων 
αγροτών. Ο βουλευτής, µετά και 
την ενηµέρωση που είχε από τον 
πρόεδρο του συνεταιρισµού ΘΕΣΤΟ 
Χρήστο Σουλιώτη, στην ερώτησή 
του υπογραµµίζει τα εξής: «Στον 
αγροτικό κόσµο της Λάρισας, άλλα 
και ολόκληρης της Θεσσαλίας, η 
φετινή χρονιά δηµιούργησε πολλά 
προβλήµατα στην παραγωγή τους. 
Αυτό, όµως, που εγείρει 
διαµαρτυρίες από τους αγρότες, 
είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 
ο ΕΛΓΑ δεν ανταποκρίνεται στα 
αιτήµατά τους για αποζηµιώσεις.
Μετά τα ροδάκινα και τον καπνό, οι 
παρατεταµένες βροχές, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, έφεραν 
ζηµιές και στη βιοµηχανική ντοµάτα, 
µε συνέπεια την υποβάθµιση της 
ποιότητας και µείωση της τάξης του 
50% στην αναµενόµενη παραγωγή. 
Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν 
οι ντοµατοπαραγωγοί από τις 
βροχοπτώσεις, για δεύτερη συνεχή 
χρονιά, τέθηκε επί τάπητος στην 
παράσταση του συνεταιρισµού 
ΘΕΣΤΟ στο Περιφερειακό 
Υποκατάστηµα του ΕΛΓΑ στη 
Θεσσαλία. Σύµφωνα, όµως, µε την 
ενηµέρωση που υπήρξε, οι ζηµιές 
δεν καλύπτονται απ’ τον κανονισµό 
του Οργανισµού. Τέλος, πολλοί 
αγρότες πιστεύουν ότι αν ο ΕΛΓΑ 
δεν αναβαθµίσει τον απαρχαιωµένο 
του Κανονισµό, δεν έχουν λόγο 
να συνεχίζουν να ασχολούνται 
µε υψηλού ρίσκου καλλιέργειες 
όπως η βιοµηχανική ντοµάτα».

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆ύσκολη από κάθε άποψη φέτος η 
χρονιά για τη βιοµηχανική ντοµά-
τα, µε το προϊόν να «αισθάνεται» 
στο… πετσί του τις επιπτώσεις του 
άστατου καιρού που επικράτησε 
για µεγάλο διάστηµα, ειδικά στη 
φάση της καρποφορίας.

Το κακό είναι ότι για δεύτερη 
κατά σειρά χρονιά, η καλλιέργεια 
βιοµηχανικής ντοµάτας πλήττεται 
καίρια, χωρίς την ίδια στιγµή να εκ-
κινούν οι διαδικασίες καταγραφής 
της κατάστασης και εκτίµησης των 
ζηµιών µε προοπτική την αποζη-
µίωση των παραγωγών. Ο κανονι-
σµός του ΕΛΓΑ για µια ακόµη φορά 

ερµηνεύεται µε τρόπο τέτοιο που 
δεν αφήνει περιθώρια αποζηµιώ-
σεων για δευτερογενή αίτια, δηλα-
δή για ασθένειες που έρχονται ως 
αποτέλεσµα των δυσµενών καιρι-
κών συνθηκών, δηλαδή των έντο-
νων βροχοπτώσεων και των αιφνί-
διων υψηλών θερµοκρασιών που 
αυξάνουν τα παθογόνα.

Πληροφορίες της εφηµερίδας 
Agrenda αναφέρουν ότι οι καλλι-
εργητές δεν είναι καθόλου ικανο-
ποιηµένοι µε τη στάση που τηρεί ο 
ΕΛΓΑ στην περίπτωση της βιοµη-
χανικής ντοµάτας και ότι τις επό-
µενες ηµέρες θα υπάρξουν συνα-
ντήσεις εκπροσώπων απ’ όλες τις 
Οµάδες Παραγωγών της χώρας (Λά-
ρισα -ΘΕΣΤΟ, Πύργος, Αµαλιάδα 

και ∆υτική Ελλάδα), έτσι ώστε να 
χαραχθεί κοινή γραµµή διεκδική-
σεων και να γίνουν οι αντίστοιχες 
διαβουλεύσεις µε τον ΕΛΓΑ και το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Θα πρέπει να αναφερθεί πάντως 
ότι, ούτε η ζηµιά είναι ίδια παντού, 
ούτε οι παραγωγοί έχουν σε όλα τα 
κτήµατά τους το ίδιο πρόβληµα. Υ-
πάρχουν κτήµατα από τα οποία συ-
γκοµίζουν µε άνεση και φέτος 11 
και 12 τόνους το στρέµµα, υπάρ-
χουν ωστόσο φυτείες και περιοχές 
στις οποίες δύσκολα ξεκαθαρίζουν 
4-5 τόνους το στρέµµα. Σε περιοχή 
των Φαρσάλων π.χ. απ’ όπου πέρα-
σε χαλάζι, η καταστροφή ήταν ολι-
κή, δεν υπάρχει συλλογή, εκεί βέ-
βαια έχει αναλάβει έργο ο ΕΛΓΑ και 

οι καλλιεργητές αναµένεται να α-
ποζηµιωθούν κανονικά. 

Όπως δηλώνει στην εφηµερί-
δα Agrenda, ο πρόεδρος της ΘΕΣ-
ΤΟ Χρήστος Σουλιώτης, το δεύτε-
ρο κατά σειρά «χτύπηµα» από τον 
καιρό που δέχεται φέτος η βιοµη-
χανική ντοµάτα φέρνει τους ντο-
µατοπαραγωγούς σε πολύ δύσκο-
λη θέση και κάνει την καλλιέργεια 
να κινδυνεύει, παρά τη µεγάλη ζή-
τηση που φαίνεται να έχει το προ-
ϊόν στην Ευρώπη και διεθνώς. Οι 
βιοµηχανίες ντοµατοπολτού δεί-
χνουν να έχουν πάρει το µήνυµα 
και ήδη κάνουν σηµαντικές κινή-
σεις για τη διευκόλυνση των παρα-
γωγών (τα στραβά µάτια για τις ξέ-
νες ύλες και ελαστικότητα στα brix).

Στη ντοματοβιομηχανία 
πέφτει τώρα όλο το βάρος   
Δευτερογενές αίτιο που δεν αποζημιώνεται, θεωρεί τις ασθένειες ο ΕΛΓΑ  
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Στα απανωτά 
χτυπήματα του καιρού 

δύο συνεχόμενων 
ετών, στις περσινές 

αποζημιώσεις του 
ΕΛΓΑ που δεν 

εξοφλήθηκαν ακόμη, 
στην πραγματική 
μείωση της τιμής 

του προϊόντος, στο 
«φρακάρισμα» για 

μία ακόμη φορά 
των εργοστασίων 
μεταποίησης και  

στα 600-650 ευρώ 
κόστος παραγωγής 

το στρέμμα, αν 
συγκομίσεις 12 τόνους 

-από κει και πάνω 
αρχίζει το κέρδος- η 

βιομηχανική ντομάτα 
γίνεται «δυνατός 

πονοκέφαλος» για 
τους καλλιεργητές 
της που ζητούν να 
τους χορηγηθεί το 

ανάλογο φάρμακο. 
Για τον παραγωγό 

Τριαντάφυλλο 
Τσινούλη το 

φάρμακο θα δώσει 
ο ΕΛΓΑ που πρέπει 

να αποζημιώσει το 
100% της ζημιάς, 

μαζί με τους νέους 
και φερέγγυους 

επιχειρηματίες που 
θα επενδύσουν με 

υγιή ανταγωνισμό σε 
μονάδες επεξεργασίας 

τομάτας, με το τελικό 
προϊόν τους να έχει 

την ανάλογη, σταθερή 
αγορά σε εσωτερικό 

και εξωτερικό.

Κόντρα στον καιρό, στα χνάρια 
του παππού Τριαντάφυλου 
Μετά τους 12 τόνους το στρέμμα αφήνει κάποιο κέρδος στον παραγωγό η βιομηχανική ντομάτα 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΕΡΣΙΝΑ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

«Ακολουθώντας τα χνάρια του παππού Τριαντά-
φυλλου και του πατέρα µου που τόσο θαύµα-
ζα για τη δύναµη που είχαν να δηµιουργούν και 
να καρπίζουν τη γη, από πολύ νωρίς στράφηκα 
στην καλλιέργειά της. Ακολουθώντας τους στα 
οργώµατα, στην σπορά της βιοµηχανικής ντοµά-
τας, στις αυλακιές µε τις γεωτρήσεις και τα ποτί-
σµατα και στη συγκοµιδή ένιωσα τι θα πει πολύ 
χειρωνακτική δουλειά από το χάραµα µέχρι βρά-
δυ. Ευτυχώς µεγαλώνοντας τα πράγµατα άλλαζαν 
προς το καλύτερο και συνέβαλε σε αυτό το γεγο-
νός ότι ο πατέρας µου ήταν λάτρης της τεχνολο-
γίας και οπαδός της εκµηχάνισης της γεωργίας. 

Ο σβολοκόφτης που έφερε στις αρχές του ‘90 α-
ποτέλεσε επανάσταση στη δοµή του εδάφους, κα-
θώς το οµοιόµορφο και ακριβή σπάσιµο «αντικα-
τοπτρίστηκε» στην ποιότητα της ντοµάτας» θυµά-
ται ο παραγωγός. 

Μάλιστα, περιγράφει ότι την τελευταία 5ετία 
ψάχνει µανιωδώς στις εκθέσεις νέα πρωτοπορια-
κά συστήµατα που θα διευκόλυναν την απόδοση 
της παραγωγής, την ποιότητα της ντοµάτας και 
πριν 2 χρόνια αγόρασε GPS µε τιµόνι που δείχνει 
στον υπολογιστή τη λίπανση, ώστε να µην ξανα-
λιπαίνει και αυξάνει το κόστος παραγωγής, «βα-
ραίνοντας» το περιβάλλον. Αυτό που του έλυσε 
κυριολεκτικά τα χέρια, όπως λέει, ήταν η αγορά 
το 2005 της ντοµατοσυλλεκτικής µηχανής, αφού 
από τότε και σε συνεργασία µε το γεωπόνο Γιώρ-

γο Τσινούλη της Areland, µαζεύει το προϊόν όπο-
τε το κρίνει ο ίδιος απαραίτητο.

Φέτος ο καιρός έβλαψε τη ντοµάτα µε τις δυνα-
τές βροχοπτώσεις στις αρχές Ιουλίου µε αποτέλε-
σµα να πρωιµήσει. Παράλληλα εµφανίστηκαν ο 
περονόσπορος και το βακτήριο που χτύπησαν το 
φύλλο και την άφησαν εκτεθειµένη στα ηλιακά 
εγκαύµατα και το «τάπωµα». Με την έντονη βρο-
χόπτωση παρουσιάστηκαν σχισµές, βράσιµο στις 
επόµενες µέρες µε τις αυξηµένες θερµοκρασίες 
στα τέλη Ιουνίου και επήλθε σάπισµα. «Έκανα δή-
λωση ζηµιάς στις 7 Ιουλίου, είδαν στον επιτόπιο 
έλεγχο οι εκτιµητές του ΕΛΓΑ τις έντονες ζηµιές, 
αλλά όπως µας είπαν ο Οργανισµός δεν αποζη-
µιώνει ζηµιά από βροχή, καθώς θεωρεί ότι οι αρ-
ρώστιες που µάζεψε το φυτό είναι από δευτερο-
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γενή αίτια και όχι από πρωτογενή όπως το χαλά-
ζι και ο παρατεταµένος καύσωνας», εξηγεί ο πα-
ραγωγός, για να σχολιάσει ότι «η διοίκηση του 
ΕΛΓΑ πρέπει να ξαναεξετάσει τα γεγονότα και να 
µας βοηθήσει καθώς τόσα χρόνια ήµασταν εντά-
ξει στις υποχρεώσεις µας απέναντί τους και τώρα 
που µας δίπλωσαν δύο συνεχόµενες χρονιές θα 
σβήσουµε ως ντοµατοπαραγωγοί». 

Η περσινή χρονιά έδειξε ότι το προϊόν είναι υπε-
ρευαίσθητο σε χαλάζι, βροχή και καύσωνα και ε-
ξαιτίας των χαµηλών αποδόσεων και των χαµηλών 
αποζηµιώσεων των οποίων το 30% δεν αποδόθηκε 
ακόµη, έδιωξε πολλούς καλλιεργητές από τη ντο-
µάτα, διαπιστώνει ο Τριαντάφυλλος Τσινούλης. 

«Φέτος γίνονται κινήσεις πίεσης από Οµάδες Πα-
ραγωγών και συνεταιρισµούς προς τον ΕΛΓΑ ώστε 
να αποζηµιωθούν οι ντοµατοπαραγωγοί που βρίσκο-
νται για δεύτερη συνεχή χρονιά σε δυσµενή θέση 
και οικονοµική εξαθλίωση», αναφέρει ο παραγω-
γός για να καταλήξει ότι «µε αυτά και µε κείνα δεν 
θα µείνει τοµάτα στον θεσσαλικό κάµπο…». Για να 
βοηθηθεί η βιοµηχανική ντοµάτα, πρέπει νέοι και 
φερέγγυοι επιχειρηµατίες να επενδύσουν σε µο-
νάδες επεξεργασίας τοµάτας και το τελικό προϊόν 
τους πρέπει να έχει την ανάλογη, σταθερή αγορά σε 
εσωτερικό και εξωτερικό, επιµένει ο ίδιος και εξη-
γεί ότι «όταν υπάρχει σταθερή ζήτηση ανεβαίνουν 
οι τιµές και µπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι αγρό-
τες µε διάθεση για καλυτέρευση της ποιότητας». 

Γράφει µείωση
το παραγωγικό
κοντέρ στην ΕΕ 
Μείωση 12% στην παραγωγή 
βιοµηχανικής τοµάτας της ΕΕ αναµένει 
το Συµβούλιο Βιοµηχανικής Ντοµάτας 
(WPTC). Η πτώση αποδίδεται στη 
µεγάλη µείωση (της τάξεως του 22%) 
της παραγωγής στην Ιβηρική 
χερσόνησο. Σηµειωτέον ότι η µείωση 
της ευρωπαϊκής παραγωγής δεν 
αποκλείεται να είναι ακόµα 
µεγαλύτερη µετά και τις πρόσφατες 
ζηµιές στην Ελλάδα, το ύψος των 
οποίων δεν έχει ακόµα αποτιµηθεί. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στον διεθνή ιστότοπο 
tomatonews.com το 2018, στην 
περιοχή Εξτρεµαδούρα της Ισπανίας 
καλλιεργήθηκαν περίπου 22.000 
στρέµµατα βιοµηχανικής ντοµάτας, 
δηλαδή περίπου 3.000 λιγότερα από 
πέρυσι. «Η συγκεκριµένη µείωση 
πιθανώς οφείλεται στην κακοκαιρία 
που επικράτησε την περασµένη 
άνοιξη», αναφέρει η ιστοσελίδα. Λόγω 
των δυσµενών καιρικών συνθηκών 
που σηµειώθηκαν στο δεύτερο µισό της 
άνοιξης (κυρίως µε τις καταιγίδες του 
Απριλίου και του Μαΐου), 
αξιοποιήθηκαν 1.500 στρέµµατα 
λιγότερα από ό, τι είχε αρχικά 
προγραµµατιστεί για το τρέχον έτος. 
Σηµειώνεται ότι οι συνολικές 
εισαγωγές βιοµηχανικής ντοµάτας 
στην ΕΕ µειώθηκαν το 2017 (-24%) 
λόγω της απότοµης πτώσης των 
εισαγωγών από την Κίνα (-57%). 
Την ίδια στιγµή, οι εισαγωγές από την 
Ουκρανία αυξάνονται σηµαντικά 
(+17% το 2017 σε σύγκριση µε το 
2016) χάρη στην υπάρχουσα 
ανταγωνιστικότητά τους. Αυτή ανοδική 
τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί. Το 
2018, οι εισαγωγές αναµένεται να 
αυξηθούν περαιτέρω (+ 15%) στα 
επίπεδα των τελευταίων ετών. 
Τέλος σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συνολική 
παραγωγή τοµάτας στην ΕΕ ανήλθε 
σε 18,5 εκατ. τόνους το 2017 (+3% 
σε σύγκριση µε το 2016). 

Ο Τριαντάφυλλος Τσινούλης γεννήθηκε το 1986 κατοικεί στην Χάλκη του 
∆ήµου Κιλελέρ. Σπούδασε στην Τεχνική Επαγγελµατική Σχολή Λάρισας στο 

τµήµα Φυτικής Παραγωγής και Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων, µπήκε 
το 2009 στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών. Είναι µέλός του ∆Σ της ΑΣΛΑ. 

Είναι παντρεµένος µε την αγρότισσα Αφροδίτη Τσιλιάκου και έχει 3 παιδιά.

Καλλιεργεί 250 στρ. βιοµηχανική 
ντοµάτα, 400 στρ. βαµβάκι, 360 
στρ. σιτηρά, 180 στρ. ρίγανη, 150 
στρ. ρεβίθι και 10 στρ. τσάι. 

Με τη βοήθεια των γεωπόνων του 
Νοµικού έκανε σχεδιασµό φύτευσης, 
µε στόχο τη σταδιακή απορρόφηση 
της ντοµάτας, επιλέγοντας την 
1015 της Ηeinz µε κύκλο ζωής 100 
-105µέρες, τη Dexter 110 µέρες και 
την 3402 της Ηeinz µε 120 µέρες. 

Το µυστικό της καλλιέργειας της 
ντοµάτας είναι να µπαίνει µία 
φορά κάθε 5 χρόνια στο ίδιο 
χωράφι, λέει ο παραγωγός.
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Μειωµένο κατά 5 ευρώ από πέ-
ρυσι, στα 20 ευρώ ανά τεµά-
χιο καθορίστηκε το ποσό επι-

χορήγησης για την προµήθεια κυψε-
λών αντικατάστασης, που αφορά τη 
∆ράση 3.1 «Εξοπλισµός για τη διευκό-
λυνση των µετακινήσεων (Αντικατάστα-
ση κυψελών)» του προγράµµατος βελ-
τίωσης των συνθηκών παραγωγής και 
εµπορίας των προϊόντων της µελισσο-
κοµίας για το έτος 2018. Μειωµένο ε-
πίσης είναι και το ποσό ενίσχυσης της 
∆ράσης 3.2 «Οικονοµική στήριξη της 
νοµαδικής µελισσοκοµίας», που αφο-
ρά την ενίσχυση ανά µετακινούµενο 
µελίσσι η οποία καθορίστηκε στα 4,78 
ευρώ, ενώ για το 2017 ήταν στα 6 ευρώ. 

Το άρθρο 2, καθορισµός συνο-
λικής χρηµατοδότησης των 
δράσεων 3.1 και 3.2 αναφέ-

ρει τα εξής: 
1. Καθορίζεται το ύψος χρηµατοδότη-
σης για την υλοποίηση της δράσης 3.1 
«Εξοπλισµός για τη διευκόλυνση των 
µετακινήσεων» για το πρόγραµµα του 
έτους 2018, σε 1.924.917,53 ευρώ. 
2. Καθορίζεται το ύψος χρηµατοδό-
τησης για την υλοποίηση της δράσης 
3.2 «Οικονοµική Στήριξη της νοµαδι-

κής µελισσοκοµίας» για το πρόγραµ-
µα του έτους 2018, σε 3.713.00 ευρώ.

Ε   πίσης το άρθρο 3, καθορισµός πο-
σού επιχορήγησης της δράσης 3.1 
αναφέρει ότι σε εφαρµογή των δι-

ατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 
10 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 
κοινής απόφασης του υπουργού και του 
αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης, καθορίζεται το ποσό επιχορήγη-
σης για την προµήθεια κυψελών αντι-
κατάστασης στα 20 ευρώ ανά κυψέλη.

Παράλληλα, το άρθρο 4, καθο-
ρισµός του ποσού ενίσχυσης 
της δράσης 3.2 αναφέρει ότι 

σε εφαρµογή των διατάξεων της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 18 της υπ’ αριθ. 
938/81027/26-7-2017 κοινής απόφα-
σης του υπουργού και του αναπληρωτή 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, καθο-
ρίζεται το ποσό ενίσχυσης ανά µετακι-
νούµενο µελίσσι στα 4,78 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ό-
τι ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξι-
µη δαπάνη. Αν ο δικαιούχος 

Στα 20 ευρώ, μειωμένη η ενίσχυση 
για κυψέλη αντικατάστασης 
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Με τον Φιλόδημο 
αγροτική οδοποιία 
μέχρι 700 χιλιάδες
Ο κάθε δήμος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση 
χρηματοδότησης στο εν λόγω πρόγραμμα, αρχής γενομένης 
από τις 17 Σεπτεμβρίου και μέχρι τέλος του έτους, με 
ανώτατο προϋπολογισμό τα 700.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Εργασίες βελτίωσης της πρόσβασης σε γε-
ωργική γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύ-
σεις έρχεται να καλύψει το πρόγραµµα «Φι-
λόδηµος» για την αγροτική οδοποιία, συ-
νολικού προϋπολογισµού 200 εκατ. ευρώ, 

που ανακοίνωσε το υπουρ-
γείο Εσωτερικών. Η υποβο-
λή εκ µέρους των ΟΤΑ των 
αιτηµάτων ένταξης στο πρό-
γραµµα ξεκινά τη ∆ευτέρα 
17 Σεπτεµβρίου µε τη σχε-
τική προθεσµία να λήγει 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, 
ενώ η υλοποίηση του προ-
γράµµατος πρέπει να γίνει 
µέχρι το τέλος του 2022, 
µε δυνατότητα παράτασης.

Το πρόγραµµα, το οποίο 
εφαρµόζεται σε αγροτικές 

περιοχές, εκτός σχεδίου οικισµών των δή-
µων, αφορά εργασίες βελτίωσης των γεω-
µετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κα-
τασκευή µικρών τεχνικών έργων (οχετοί α-
πορροής όµβριων υδάτων, τοιχία αντιστήρι-
ξης κ.λπ.), οδοστρωσίες, ασφαλτικά κ.λπ., 
όχι όµως τις συνήθεις εργασίες συντήρη-
σης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) του α-
γροτικού δικτύου. Να σηµειωθεί ότι δεν πε-
ριλαµβάνονται δρόµοι που εξυπηρετούν τη 
γενική κυκλοφορία και αποτελούν µέρος 
του ευρύτερου οδικού δικτύου, αλλά ούτε 
δρόµοι χαρακτηρισµένοι ως δασικοί.

Ο κάθε δήµος µπορεί να υποβάλει µία αί-
τηση χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα, µε 
ελάχιστο αιτούµενο προϋπολογισµό κύρι-
ου υποέργου 200.000 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ 

και ανώτατο προϋπολογισµό 700.000 ευ-
ρώ χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση που υπερ-
βαίνεται το ποσό και το έργο δηλώνεται ό-
τι χρηµατοδοτείται και από άλλη πηγή, θα 
πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι 
του προγράµµατος και στη συνέχεια να χρη-
σιµοποιηθούν οι πόροι των υπόλοιπων πη-
γών χρηµατοδότησης του δήµου.

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει σε ανακοίνω-
σή της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώ-
τα Βράντζα «η συγκεκριµένη Πρόσκληση 
σε συνδυασµό µε το µέτρο 4.3.4 του ΠΑΑ 
(Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις), έρχεται 
να απαντήσει στην πάγια ανάγκη βελτί-
ωσης της αγροτικής οδοποιίας µε προτε-
ραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβα-
σης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις. Στόχος είναι η µείωση 
του κόστους µεταφοράς των προϊόντων, 
η ταχύτερη  και ασφαλέστερη πρόσβαση 
των γεωργικών µηχανηµάτων, καθώς και 
η ταχύτερη και οικονοµικότερη µεταφο-
ρά των ευπαθών προϊόντων».

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Φιλό-
∆ηµος» εκτός από την αγροτική οδοποιία 
έχουν ενεργοποιηθεί και οι προσκλήσεις 
για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και για 
την αποκατάσταση ΧΑ∆Α. Οι τέσσερις αυτές 
προσκλήσεις θέτουν στη διάθεση των ∆ή-
µων χρηµατοδοτήσεις ύψους 625.000.000 
ευρώ. Σε συνδυασµό µε τα 180.000.000 
ευρώ των τριών Προσκλήσεων του «Φι-
λό∆ηµος ΙΙ» για προµήθεια µηχανηµά-
των έργου, αναβάθµιση Παιδικών Χαρών 
και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και αύ-
λειων χώρων τους, οι συνολικές διαθέσι-
µες χρηµατοδοτήσεις στους ∆ήµους ανέρ-
χονται σε 795.000.000 ευρώ για το 2018.

Υλοποίηση 
Η υλοποίηση των 
έργων πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί 
µέχρι το τέλος του 

2022, µε δυνατότητα 
παράτασης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

200.000.000

ΚΑΘΕ ∆ΗΜΟΣ
ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΩΣ 

700.000

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΕΧΡΙ

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ



τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά 
στο αρχείο του, προσκοµίζεται υ-
πεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 
όπου αναφέρεται η υποχρέωση 
αυτή και κατατίθενται φωτοαντί-
γραφα των παραστατικών, νοµί-
µως επικυρωµένα από δικηγόρο 
ή θεωρηµένα από υπηρεσίες και 
φορείς του δηµοσίου σύµφωνα µε 
την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999, όπως αντικαταστάθη-
κε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014 (Α’ 74).

Αλλαγές στις δύο δράσεις 
3.1 και 3.2, στο πλαίσιο υ-
λοποίησης του προγράµ-

µατος για τη βελτίωση των συνθη-
κών παραγωγής και εµπορίας των 
προϊόντων της µελισσοκοµίας για 
το 2018, φέρνει σχετική τροποποι-
ητική απόφαση, σύµφωνα µε την 
οποία δικαιούχοι κρίνονται πλέον 
και οι συνταξιούχοι µελισσοκόµοι 
του ΟΓΑ. Επιπλέον, βάσει της από-
φασης Τσιρώνη, δικαιούχοι της στή-
ριξης είναι οι κάτοχοι µελισσοκο-
µικής εκµετάλλευσης (ενεργοί α-
γρότες) µε τουλάχιστον 110 δηλω-
µένες κυψέλες διαχείµασης, ελά-
χιστη ακαθάριστη αξία της συνο-
λικής ετήσιας οικογενειακής γε-
ωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ 
και θεωρηµένο (σε ισχύ) µελισσο-
κοµικό βιβλιάριο.

Επιπλέον η απόφαση αναφέρει 
ότι οι µελισσοκόµοι οι οποίοι 
εγγράφηκαν στο ΜΑΑΕ ως ε-

παγγελµατίες αγρότες και/ή υπέβαλ-
λαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – ∆ήλω-
ση ΟΣ∆Ε και/ή εντάχθηκαν στο καθε-
στώς των νέων αγροτών για πρώτη φο-
ρά εντός των δύο προηγούµενων ηµε-
ρολογιακών ετών από την καταληκτι-
κή ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
συµµετοχής στη δράση, απαλλάσσο-
νται από την υποχρέωση δήλωσης ε-
λάχιστης ακαθάριστης ετήσιας αξίας 
γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ.

Στη ∆ράση 3.1 «Αντικατάσταση 
Κυψελών», το ποσοστό αντικα-
τάστασης ανέρχεται ως και 10% 

των κατεχόµενων κυψελών διαχείµα-
σης που έχει δηλώσει ο µελισσοκόµος 
ή έχει θεωρήσει το διάστηµα µεταξύ 
1ης Σεπτεµβρίου και 31ης ∆εκεµβρί-
ου 2018. Οι επιχορηγούµενες κυψέλες 
θα φέρουν σε εµφανές σηµείο αναπό-
σπαστη µεταλλική ετικέτα µε την επι-
γραφή «Καν.1308/2013, έτος 2018».

∆ικαιούχοι µελισσοκόµοι είναι 
οι:   Κάτοχοι µελισσοκοµι-
κής εκµετάλλευσης τουλάχι-

στον 20 κυψελών   Κάτοχοι µελισ-
σοκοµικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεω-
ρηµένο) - Να έχουν υποβάλλει αίτη-
ση-δήλωση διαχείµασης από 01-09-

2017 ως 31-12-2017 ή να έχουν θεω-
ρηµένο βιβλιάριο από 1η Σεπτεµβρί-
ου ως 31η ∆εκεµβρίου.

Για τη δράση 3.2 Οικονοµική στή-
ριξη της νοµαδικής µελισσοκο-
µίας, οι εν δυνάµει δικαιούχοι 

πρέπει να είναι οι επαγγελµατίες και 
νοµάδες µελισσοκόµοι. Από το 2018 
και εξής εντάσσονται και οι συνταξι-
ούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι είναι κάτο-
χοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης 
µε τουλάχιστον 110 δηλωµένες κυψέ-
λες διαχείµασης και θεωρηµένο σε ι-
σχύ µελισσοκοµικό βιβλιάριο.

Προκειµένου να είναι κάποιος 
δικαιούχος πρέπει να έχει βε-
βαίωση εγγραφής στο Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύ-
σεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατίας αγρό-
της. Επιπλέον, ο µελισσοκόµος να έ-
χει στην κατοχή του τουλάχιστον 110 
δηλωµένες κυψέλες διαχείµασης και 
να µεταφέρει από το σηµείο µόνιµης ε-
γκατάστασης τουλάχιστον 40% επί του 
αριθµού των καταγεγραµµένων κυψε-
λών διαχείµασης (όλα µαζί ή τµηµατι-
κά), τουλάχιστον σε απόσταση πενή-
ντα (50) χιλιοµέτρων. Η ελάχιστη ακα-
θάριστη αξία της συνολικής γεωργικής 
παραγωγής τους να είναι 5.000 ευρώ 
(εξαιρούνται όσοι µελισσοκόµοι υπέ-
βαλλαν για 1η φορά ΟΣ∆Ε το 2017).

Δικαιολογητικά 
συμμετοχής 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
είναι τα εξής:
 Φωτοαντίγραφο (σε ισχύ) 

µελισσοκοµικού βιβλιαρίου
 Φωτοαντίγραφο αίτησης 

κυψελών διαχείµασης 
 Φωτοαντίγραφο της πρώτης 

σελίδας του τραπεζικού 
λογαριασµού µε το ΙΒΑΝ
 Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

Νόµου 1599/86, στην οποία 
δηλώνει ότι τα αναφερόµενα 
στην αίτηση-δήλωση στοιχεία, 
είναι αληθή, ότι δεν έχει 
υποβληθεί αίτηση για ένταξη 
σε αντίστοιχη δράση σε άλλο 
πρόγραµµα ενίσχυσης και ότι 
διατηρεί τις κυψέλες για 
τουλάχιστον πέντε (5) έτη από 
την ηµεροµηνία αγοράς τους
 Πρωτότυπα τιµολόγια 

αγοράς των κυψελών, 
συνοδευόµενα από τις 
αντίστοιχες εξοφλητικές 
αποδείξεις.
 Σε περίπτωση που ο 

ενδιαφερόµενος είναι 
υποχρεωµένος να τηρεί υα 
πρωτότυπα τιµολόγια θα 
πρέπει να προσκοµίσει υπ. 
δήλωση και νοµίµως 
θεωρηµένα φωτοαντίγραφα 
των τιµολογίων.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Σχέδια Βελτίωσης
Ηλεκτρονική οριστικοποίηση 
πρώτου και δευτέρου 
σταδίου της αίτησης στα 
Σχέδια Βελτίωσης ορίζεται η 
14η Σεπτεµβρίου και ώρα 
13:00, τα αιτήµατα από-
οριστικοποίησης θα γίνονται 
δεκτά έως τις 10 
Σεπτεµβρίου και ο φυσικός 
φάκελος υποβάλλεται στις 
∆ΑΟΚ µέχρι την 1η 
Οκτωβρίου.

 
Συνεργασία
Ενάµιση µήνα επιπλέον 
περιθώριο δίνει η παράταση 
έως τις 22 Οκτωβρίου στην 
προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων για το µέτρο 16 
της συνεργασίας, η οποία 
έληγε στις 3 Σεπτεµβρίου, 
για όσους ενδιαφέρονται να 
στήσουν µία επιχειρησιακή 
οµάδα µε 5.000 ευρώ.

 
Ψηφιακό βήµα
Με τροποποίηση της 
Πρόσκλησης υποβολής 
αιτήσεων χρηµατοδότησης 
επιχειρηµατικών σχεδίων 
στη ∆ράση «Ψηφιακό 
Άλµα», δόθηκε παράταση 
µέχρι την Τρίτη 2 
Οκτωβρίου 2018 και ώρα 
16:00 της ηµεροµηνίας 
ηλεκτρονικής υποβολής 
αιτήσεων χρηµατοδότησης 
στη ∆ράση.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Αυτή τη φορά κέρδισε ένα διαφορετικό βρα-
βείο στην Agritechnica και η κατασκευάστρια 
εταιρεία το ονόµασε δικαιολογηµένα «ευφυές 
σύστηµα φρεναρίσµατος ρυµουλκούµενου». 

Με κατοχυρωµένο και το δίπλωµα ευρε-
σιτεχνίας, η εταιρεία New Holland λάνσαρε 
στην αγορά το νέο της έξυπνο σύστηµα φρε-
ναρίσµατος, ικανοποιώντας το δίπτυχο α-
σφάλεια-προστασία κυρίως κατά την έλξη ρυ-
µουλκούµενου από το τρακτέρ. Το νέο σύστη-

µα είναι ήδη ενσωµατωµένο στα τρακτέρ T7 
AutoCommand  και T6 AutoCommand της ε-
ταιρείας, τα οποία πλέον µπορούν να χαρα-
κτηρίζονται ασφαλέστερα από ποτέ. 

Η πατέντα αυτή είναι σχεδιασµένη για να α-
ποτρέπει την ολίσθηση ή, µε άλλα λόγια, να 
βελτιώνει την σταθερότητα του τρακτέρ κατά 
το φρενάρισµα σε ολισθηρό έδαφος, όταν αυ-
τό «τραβάει» πίσω του ένα βαρύ φορτίο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας New Holland ε-
ξήγησε λέγοντας ότι το σύστηµα διασφαλίζει 
µε λίγα λόγια ότι η ταχύτητα επιβράδυνσης 
του τρακτέρ και του ρυµουλκούµενου είναι 

Πατέντα-προστάτης 
στο φρενάρισμα 
με ρυμουλκούμενο
Το νέο ευφυές σύστημα της New Holland αποτελεί 
τον φύλακα άγγελο τρακτέρ-οδηγού σε κάθε έδαφος 

Νέο µοντέλο ESPRO 
από την Kuhn
Το νέο ESPRO 4000 RC 
ενσωµατώνεται στην 
υπάρχουσα σειρά 
καλλιεργητών της Kuhn 
δίπλα στα άλλα µοντέλα. 
Η γκάµα ESPRO της Kuhn 
έχει γίνει µία από τις πιο 
αγαπηµένες στη κατηγορία 
αφού τα µοντέλα 
προσφέρουν χαµηλή 
κατανάλωση και υψηλή 
παραγωγικότητα.

Η πιο «ρετρό» 
κοµπίνα της Case

Μια ειδική έκδοση στο στιλ 
των κοµπινών της δεκαετίας 
του ’70 εξέλιξε η εταιρεία 
Case, κατασκευάζοντας τη 
πολύ κοµψή αυτή µηχανή, 
µε χρώµατα, αυτοκόλλητα, 
καπό και ζάντες να 
παραπέµπουν σε εκείνες 
που κατασκευάζονταν το 
1977. Αντίθετα, στο 
εσωτερικό κρύβεται ένα 
πλήθος από τεχνολογικά 
βοηθήµατα για τον χειριστή.

Μοναδικό αυτόνοµο
ροµπότ ταΐστρα 

Το Shuttle Eco είναι η 
πρώτη αυτόνοµη ταΐστρα, 
επίτευγµα της εταιρείας 
Wassenbauer. Το 
µηχάνηµα µπορεί να 
ταξιδεύει χωρίς καµία 
βοήθεια και να διανέµει 
αυτόµατα τις ζωοτροφές 
Προσεγγίζει µόνο του το 
σηµείο φόρτισης αλλά 
αναµειγνύει και την τροφή. 
πριν την διανείµει.

Νέα εξαρτήµατα 
φορτωτή της Deere

Πρόσθετα εξαρτήµατα 
φορτωτή στη γκάµα της 
σειράς Frontier 
προσθέτει η John Deere 
µε σκοπό να καλύψει 
τις ανάγκες που έχουν 

Πρώτη η αλωνιστική
της Ferguson 
Ως «Best of the Best» 
χαρακτηρίστηκε η νέα 
κοµπίνα της Massey 
Ferguson στα βραβεία 
Red Dot Design Award 
της κατηγορίας Product 
Design για το 2018. 
Oι 39 ανεξάρτητοι κριτές 
ξεχώρισαν και βράβευσαν 
τη διακεκριµένη σειρά 
IDEAL της εταιρείας τόσο 
για τον εκλεπτυσµένο 
σχεδιασµό της και την 
υψηλή εργονοµία στο 
εσωτερικό της όσο και 
για την άψογη ορατότητα.

προκύψει από αρκετούς 
πελάτες που 
χρησιµοποιούν τα 
ηµιεπαγγελµατικά 
τρακτέρ της εταιρείας για 
ιδιωτικές εργασίες και όχι 
µόνο. Όλα τα εξαρτήµατα 
Frontier αποτελούν 
λειτουργική λύση έχοντας 
πολλαπλές χρήσεις.Τα 
νέα εξαρτήµατα είναι 
διαθέσιµα µέσω των 
αντιπροσώπων της Deere.
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Η Opel «σχεδιάζει» 
το μέλλον της
Το Opel GT X Experimental δίνει µία πρώτη εικόνα 
για το τι επιφυλάσσει το µέλλον και ποια θα είναι τα 
χαρακτηριστικά των µοντέλων Opel µέχρι τα µέσα της 
δεκαετίας του 2020 και πρόκειται για το πρώτο όχηµα 
που υιοθετεί το νέο πρόσωπο της Opel.

Το κύριο χαρακτηριστικό της πυξίδας είναι δύο εµ-
φανείς άξονες που τέµνουν το έµβληµα της µάρκας. 
Από τη µία είναι η χαρακτηριστική κεντρική πτυχή 
στο καπό και από την άλλη, τα φώτα ηµέρας σε σχή-
µα φτερού ως στοιχείο ταυτότητας.

Το νέο Opel GT X Experimental θα αποκαλυφθεί αρ-
γότερα µέσα στη χρονιά και το όνοµά του υπογραµµίζει 
µία µακρά παράδοση πρωτοποριακών µοντέλων στην 
Opel. Η Γερµανική εταιρία ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος 
κατασκευαστής αυτοκινήτων που παρουσίασε µία σχε-
διαστική µελέτη µε τη µορφή του σπορ Experimental 
GT το 1965, φιλοδοξώντας τώρα να ξεχωρίσει πάλι.

Ιδού το αυτόνομο 
καναδικό τρακτέρ 
H καναδική SeedMaster κερδίζει ξεκάθαρα το προβάδι-
σµα στο κυνήγι τεχνολογίας αγροτικών µηχανηµάτων 
που θα κινούνται χωρίς οδηγό µε το αυτόνοµο τρακτέρ 
δοσµένου του ονόµαστος Dot. Τι είναι το Dot; Πρόκει-
ται για τρακτέρ, όµως δεν θυµίζει σε τίποτα τα συµβα-
τικά µχανήµατα που ξέραµε. Μπορεί να ενσωµατώνει 
το εκάστοτε µηχάνηµα στο πλαίσιό του ανάλογα µε την 
επιθυµητή εργασία στο χωράφι και διαθέτει τηλεχειρι-
σµό για αποµακρυσµένη λειτουργία από τον χειριστή.

Το Dot είναι το µοναδικό µέχρι τώρα αυτόνοµο 
τρακτέρ που κινείται µε ντίζελ. Ήδη βρίσκονται στα 
χωράφια του Καναδά έξι τέτοια «έξυπνα» τρακτέρ, ε-
νώ για την επόµενη χρονιά είναι προγραµµατισµέ-
νο να κατασκευαστούν ακόµη 20. Η εταιρεία ευελ-
πιστεί πως µέχρι το 2021 θα είναι έτοιµη να λανσά-
ρει ειδικά διαµορφωµένα ροµποτικά τρακτέρ για τις 
σύγχρονες απαιτήσεις των καλλιεργειών.

ευθυγραµµισµένη όταν ο οδηγός µειώνει τη 
ταχύτητα του τρακτέρ, χρησιµοποιώντας µό-
νο το σασµάν, δηλαδή όχι να πατά το φρένο. 

Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν πως η εταιρεία 
δεν σκέφτηκε µε γνώµονα τόσο την εµπορι-
κή επιτυχία, λανσάροντας απλά ένα σύστηµα, 
αλλά έφτιαξε κάτι απόλυτα λειτουργικό καθώς 
το φρενάρισµα µε τη βοήθεια του κιβωτίου εί-
ναι µια πολύ συχνή τεχνική που εφαρµόζουν 
οι οδηγοί για να µειώσουν ταχύτητα.

Πρακτικά, όταν ένα τρακτέρ µε ρυµουλ-
κούµενο επιβραδύνει απλά µέσω του κιβω-
τίου ταχυτήτων, το ρυµουλκούµενο θα ωθη-
θεί προς το τρακτέρ µέσω της ισχυρής ορµής 
που αποκτά κατά τη πέδηση. Αυτή η δύνα-
µη ώθησης µπορεί να προκαλέσει αστάθεια 
στο τρακτέρ, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο 
ολίσθησης, ειδικά σε έδαφος µε απότοµες 

κλίσεις ή επιφάνειες χαµηλής πρόσφυσης  
όπως είναι οι παγωµένοι δρόµοι.

Πώς δουλεύει το σύστηµα πέδησης;
Το σύστηµα της έξυπνης πέδησης αντιλαµ-

βάνεται µέσω αισθητήρων στο κιβώτιο ταχυτή-
των τη ροπή κατά τη µείωση της ταχύτητας του 
τρακτέρ και µέσα σε κλάσµατα του δευτερο-
λέπτου υπολογίζει τη δύναµη επιβράδυνσης.

Την ίδια στιγµή, µια ηλεκτρονικά ελεγχό-
µενη βαλβίδα δίνει εντολή και στο σύστηµα 
φρεναρίσµατος του ρυµουλκούµενου και αυ-
τό µε τη σειρά του φρενάρει µε τον ίδιο ρυθµό 
που έχει το τρακτέρ εκείνη τη στιγµή. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αποφεύγεται η 
ώθηση του τρακτέρ από την ορµή του ρυµουλ-
κούµενου και κατ’επέκταση να µην υπάρχει 
κίνδυνος ολίσθησης του τρακτέρ. 

Σύµφωνα µε την εταιρεία, για να λειτουργή-
σει το σύστηµα δεν απαιτείται επιπλέον τροπο-
ποίηση στον εξοπλισµό του ρυµουλκούµενου.

Τέλος, το σύστηµα εξασφαλίζει ότι η από-
σταση φρεναρίσµατος που έχει το τρακτέρ χω-
ρίς να ρυµουλκεί παραµένει ουσιαστικά στα ί-
δια επίπεδα κατά το φρενάρισµα µε ρυµούλκη-
ση. Το ABS συνοδεύεται πλέον από το ευφυές 
σύστηµα που αξίζει να λάβετε υπόψη, κοιτάζο-
ντας τον προαιρετικό εξοπλισµό των µοντέλων.

Ούτε γάτα ούτε ζηµιά
Με τη νέα πατέντα, το τρακτέρ κατά τη 
ρυµούλκηση έχει ουσιαστικά απόσταση 
φρεναρίσµατος ίδια µε εκείνη που έχει 
όταν φρενάρει χωρίς ρυµουλκούµενο
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Με τα πόδια 
σε έναν κουβά

 ∆ιαχρονικό: Ένα κράτος, που 
φορολογεί µε την ελπίδα να 
ευηµερήσει, µοιάζει µε εκείνον, που 
ενώ έχει τα πόδια του µέσα σε έναν 
κουβά, προσπαθεί να σηκωθεί 
τραβώντας το χερούλι. W. Churchill.

 Συνεταιρισµός Καλαβρύτων: Τα 
ετήσια οικονοµικά στοιχεία χρήσεως 
1/1-31/12/2017 δείχνουν ότι ο κύκλος 
εργασιών του 2017, ανήλθε σε 
26.257.360€, µε το σύνολο του 
πλεονάσµατος να είναι 2.285.430€ προ 
φόρων, µε τις τιµές αγοράς του 
γάλακτος από τους κτηνοτρόφους να 
είναι στο πρόβειο 1,04€ και στο γίδινο 
0,63€. Η ποσότητα αιγοπρόβειου 
γάλακτος ανήλθε το 2017 στους 
20.000 tn. Η παραγωγή έφτασε τους 
4.300 tn για την βαρελίσια ΦΕΤΑ ΠΟΠ, 
το γίδινο τυρί, την ΦΕΤΑ ΠΟΠ δοχείο, 

παράλληλα µε τα 
υποπροϊόντα- 
ξηρή µυζήθρα, 
γιαούρτι, Αφίρι, 
Ανθότυρο, 
βούτυρο, αλλά και 
της 
συσκευασµένης 
ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ 400 

γρ. Οι εξαγωγές στις ΗΠΑ έφτασαν 
τους 100 tn, ενώ η ∆ιοίκηση επανέλαβε 
ότι θα επιχειρήσει αύξηση του µεριδίου 
της στις διεθνείς αγορές. Π. Σατολιάς, 
Αγροτικός Γαλακτοκοµικός 
Συνεταιρισµός Καλαβρύτων. 
neapaseges.gr, 30/7/2018. 

 Ελληνικό ελαιόλαδο: Ο ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα ανακοίνωσε ότι σκοπός του 
επίσηµου Ελληνικού Σήµατος στο 
ελληνικό ελαιόλαδο είναι η εδραίωση της 
εµπιστοσύνης των καταναλωτών στα 
προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η 
αποφυγή φαινοµένων παραπλάνησής 
τους, η προστασία των συµφερόντων των 
παραγωγών από αποµιµήσεις και αθέµιτο 
ανταγωνισµό, καθώς και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που είναι 
πιστοποιηµένες και καταχωρισµένες στο 
«Μητρώο εγκεκριµένων επιχειρήσεων 
και δικαιούχων χρήσεως των ενδείξεων 
Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.» που τηρεί ο ΕΛΓΟ-
∆ΗΜΗΤΡΑ για την παραγωγή ή/και 
συσκευασία ή/και εµπορία προϊόντων 
Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε, δικαιούνται τη χρήση του 
Ελληνικού Σήµατος, µετά την υποβολή 
αίτησής τους µε όσα προβλέπονται στην 
παρ 2 του άρθρου 192 του νόµου 
4072/2012. neapaseges.gr, 30/7/2018.    
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, τι-
µή χονδρικής έως και 3,50 ευρώ το κι-
λό και  καταγωγή µικρασιάτικη, η µπα-
κάλικη πιπεριά Σερρών ήρθε και ρίζω-
σε µε τα καραβάνια των Eλλήνων προ-
σφύγων στην περιοχή του Αγίου Ιωάν-
νη, που θύµιζε τον τόπο από όπου ξερι-
ζώθηκαν, το Σουσουρλούκι της Πρού-
σας. Ο σπόρος ελληνικός, σερραίικος 
πια, πέρασε από πάππου προς παπ-
πού και για δεκαετίες ήταν τοπικός ε-
κλεκτός µεζές µε το όνοµά της να το έ-
χει πάρει από τον µπακάλη που τις πή-
γαιναν για να τις κάνει τουρσί.  

Στην 5η γιορτή µπακάλικης πιπε-
ριάς που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Μικρασιατών και Κατοίκων 
Αγίου Ιωάννη «Αλησµόνητες Πατρίδες 
στις 18 Ιουλίου, στο χωριό, ανάµεσα 
σε καταρράκτες και χιλιόχρονα πλατά-
νια, πλήθος κόσµου την τίµησε, κατα-
ναλώνοντας πάνω από 200 κιλά της.

Σήµερα η περιοχή βγάζει 20 τόνους 
µπακάλικης πιπεριάς από τους 10 πα-
ραγωγούς της, αναφέρει στην Agrenda 
o πρόεδρος του συλλόγου, εκπαιδευτι-
κός και παραγωγός Πέτρος Άτσαλος, η 

οποία απορροφάται από τα σούπερ µάρ-
κετ «Μασούτης», τη λαχαναγορά Θεσ-
σαλονίκης, τα σερραϊκά καταστήµατα 
τροφίµων και εστίασης και είναι ένα 
βήµα πριν τη σύσταση Οµάδας Παρα-
γωγών µε σχέδια για το µέλλον όλων.  

Αυτό που κάνει την µπακάλικη ξεχω-
ριστή είναι η γεύση της, η οποία γίνεται 
πικάντικη εάν τη συγκοµίζεις µια φορά 
την εβδοµάδα. Αν τη συγκοµίζεις στα 
6-8 εκ. περίπου µέρα παρά µέρα, τότε 
µειώνεται σηµαντικά η καψαϊκίνη, α-
ποκτά σκούρο πράσινο χρώµα, γλυκιά 
γεύση και δεν ξυλοποιείται ο σπόρος. 
Αποτελεί ξεχωριστό µεζέ στο τραπέζι 
και είναι «εθιστική», καθώς όποιος δο-
κιµάσει µία δεν µπορεί να σταµατήσει. 

Πολύ ψηλά στη λίστα µε τα προϊό-

ντα που έχουν αντιοξειδωτικές ουσίες 
την κατατάσσει η έρευνα που πραγµα-
τοποίησε ο καθηγητής Βιοχηµείας ∆η-
µήτρης Κουρέτας. Ο διακεκριµένος επι-
στήµονας, ερευνητής στην Ιατρική Σχο-
λή του Harvard στη Βοστώνη και σήµε-
ρα καθηγητής Φυσιολογίας Zωικών Ορ-
γανισµών και διευθυντής του οµώνυ-
µου εργαστηρίου, στο τµήµα Βιοχηµεί-
ας- Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας ανέφερε στην Agrenda ότι η 
περιοχή που καλλιεργείται η µπακάλι-
κη και ο σπόρος της προσδίδουν µονα-
δικές ιδιότητες. Η έρευνα που διεξάγει 
το εργαστήριό του έδειξε ότι µε κατανά-
λωση 15 περίπου τεµαχίων µπακάλι-
κης ηµερησίως, λαµβάνει κανείς ικα-
νοποιητική ποσότητα αντιοξειδωτικών.   

Μια πιπεριά, ένα πανηγύρι  
Με ισχυρή αντιοξειδωτική 
δράση και τιμή ως 3,5 ευρώ 
η μπακάλικη Αν συγκομιστεί στα 6-8 εκατοστά μέρα 

παρά μέρα, τότε μειώνεται σημαντικά
η καψαϊκίνη και αποκτά γλυκιά γεύση

Οι καλλιεργητές είναι ένα βήµα πριν 
τη σύσταση Οµάδας Παραγωγών.  

Μια γιορτή που έγινε γρήγορα θεσµός, λόγω απήχησης

Τα µέλη του πολιτιστικού συλλόγου Μικρασιατών και κατοίκων Αγίου 
Ιωάννη «Αλησµόνητες Πατρίδες» που ιδρύθηκε το 2007 και ο πρόεδρος 
του Πέτρος Άτσαλος, αποφάσισαν πριν 5 χρόνια να αναλάβουν δράση και 
να διοργανώσουν µία γιορτή που να περιλαµβάνει γνωριµία, υπαίθριο 
µαγείρεµα και δωρεάν διανοµή της µπακάλικης, αναπόληση της ιστορίας της 
που είναι συνυφασµένη µε την ιστορία των παππούδων τους, όραµα για το 
µέλλον και πολύ χορό από παραδοσιακά συγκροτήµατα µε το ούτι, το 
λαούτο, τη λύρα, το κλαρίνο και το τουµπερλέκι να ξεσηκώνουν τον κόσµο. Η 
γιορτή από την πρώτη στιγµή της, λόγω της µεγάλης απήχησης και της 
επιτυχίας έγινε θεσµός και δικαίως περιµένουν στη διοργάνωση της 
επόµενης χρονιάς να σταθούν και έµπρακτα δίπλα τους οι αρµόδιοι φορείς, 
ο ∆ήµος και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και το Επιµελητήριο 
Σερρών και µε τις εκθέσεις που διοργανώνει στην πόλη.

Λιανεµπόριο
Η παραγωγή 
απορροφάται 

από τον 
Μασούτη και 

τη λαχαναγορά 
Θεσσαλονίκης

Εθιστική
Αποτελεί 

ξεχωριστό µεζέ 
στο τραπέζι 
και όποιος 

δοκιµάσει µία 
δεν µπορεί να 

σταµατήσει 

∆έκα
Σήµερα η 

περιοχή βγάζει 
20 τόνους 
πιπεριάς 

από 10 µόνο 
παραγωγούς

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Ο καύσωνας έδωσε βοήθεια στις 
πωλήσεις μπύρας της Γερμανίας
Μπορεί οι αγρότες να πα-
ραµιλάνε µε τον καύσωνα, 
όµως οι ζυθοποιοί είναι ί-
σως οι µόνοι στη Γερµανία 
που δεν διαµαρτύρονται, α-
φού ο καιρός ανέβασε ση-
µαντικά τον τζίρο τους το 
πρώτο εξάµηνο του χρόνου. 
Σύµφωνα, µε ρεπορτάζ της 
Deutche Welle, που επικα-
λείται στοιχεία της Οµοσπον-
διακής Υπηρεσίας Στατιστι-
κής σε σχέση µε το ίδιο δι-
άστηµα της προηγούµενης 
χρονιάς η παραγωγή αυξή-
θηκε σε ποσοστό 0,6%.

Ακόµα και το γεγονός ό-
τι η Εθνική Γερµανίας δεν 
προχώρησε πολύ στο µου-
ντιάλ δεν πτόησε τους λά-
τρεις της µπύρας: «Τελικά 
η καλοκαιρία είναι σηµαντι-
κότερη. Και φέτος έχουµε 
αρκετή από αυτή» βεβαιώ-
νει και ο Γερµανικός Σύν-
δεσµος Ζυθοποιών. 

Ο καιρός δεν είναι όµως ο 
µόνος παράγοντας που αυ-
ξάνει το τζίρο των πωλήσε-
ων. Σηµειωτέον ότι από τις 
αρχές του χρόνου αυξήθη-
καν και οι τιµές. Τον Ιούνιο 

η τιµή της µπύρας ήταν κα-
τά µέσο όρο κατά 4,1% πιο 
υψηλή απ’ ό,τι πέρσι. 

Μάλιστα σύµφωνα µε τε-
λευταία στοιχεία του θεµατι-
κού περιοδικού «Inside» η 
τιµή όλων των ειδών µπύ-
ρας αυξήθηκε συνολικά κα-
τά 5,9%. Η µεγαλύτερη αύξη-
ση καταγράφεται στη µπύ-
ρα τύπου ράντλερ. Εξίσου, 
µεγάλη ζήτηση συνεχίζει 
να έχει και η µπύρα χωρίς 
αλκοόλ.

Στη Γερµανία, πάντως η 
αύξηση του µέσου όρου η-
λικίας, συνεπάγεται λιγότε-
ρη κατανάλωση µπύρας.  Ω-
στόσο η γενικότερη τάση εί-
ναι πτωτική. Και αυτό οφεί-
λεται στην αύξηση του µέ-
σου όρου ηλικίας στη Γερ-
µανία που συνεπάγεται λι-
γότερη κατανάλωση µπύρας. 

Πάντως, σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ της DW, το 2017 
ήταν η χειρότερη χρονιά για 
τους ανθρώπους του κλά-
δου µετά την επανένωση, 
αφού πωλήθηκαν «µόνο» 
93,5 εκατοµµύρια εκατόλι-
τρα µπύρας.

Μια ρίζα δίνει 
3,5 κιλά 

Η διαδικασία της 
παραγωγής της 
µπακάλικης πιπεριάς 
ξεκινά τον ∆εκέµβριο 
µε τη συγκοµιδή και 
το διάλεγµα των 
υγιών πιπεριών που 
άφησαν οι παραγωγοί 
για σπόρο από την 
προηγούµενη 
καλλιεργητική 
περίοδο. Η σπορά 
γίνεται σε τελάρα ως 
τις 20 Ιανουαρίου 
οπότε και ξεκινά η 
µεταφύτευση των 
νεαρών φυταρίων σε 
σακουλάκια γεµισµένα 
µε φυλλόχωµα. Στη 
συνέχεια µπαίνουν σε 
θερµαινόµενο χώρο 
ως τα τέλη Μαρτίου, 
για να µεταφερθούν 
στα θερµοκήπια για 
την τελική φύτευση. 
Μία ρίζα µπορεί να 
δώσει έως 3,5 κιλά 
πιπεριές. 

Το µουντιάλ
Στη Γερµανία το 

ότι η εθνική οµάδα 
δεν προχώρησε στο 

µουντιάλ, δεν επηρέασε 
τους λάτρεις της µπύρας, 

ενώ ο καύσωνας 
ανέβασε τη ζήτηση

ΑΥΞΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

0,6%

ΑΥΞΗΣΗ
ΤΙΜΗΣ

5,9%

H ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
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 Κτήμα Βαβουράκη

Από «χομπίστας» 
κτηνοτρόφος, 
επαγγελματίας 
Με 250  γουρούνια να βόσκουν ελεύθερα στα ορεινά της 
Κρήτης έγινε ο πρώτος παραγωγός βιολογικών αλλαντικών

Επενδύσεις
Για τα βασικά δεν χρει-
άστηκαν περισσότερα 

από 70.000 ευρώ, ενώ 
το κυνήγι νέων προϊό-
ντων υποχρεώνει την 
επιχείρηση σε επενδύ-
σεις για µηχανήµατα, 
που την κρατούν σε 

θετικά νούµερα
Ο κ. Βαβουράκης τελευταία 
δοκιµάζει δυο νέες παρασκευές 
µε νωπό  λουκάνικο, το 
παραδοσιακό ξιδάτο Ρεθύµνου 
και ένα λουκάνικο µε 
σταµναγκάθι και θυµάρι.  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το 1995, ο 58χρονος τώ-
ρα Μιχάλης Βαβουράκης, 
µηχανολόγος µηχανικός 
στο επάγγελµα, ξεκίνησε 
να ασχολείται ερασιτεχνι-
κά µε την χοιροτροφία. Μέχρι 
το 2000 είχε συνειδητοποιήσει 
µια δυναµική στο «χόµπι» του όπως 
το αποκάλεσε, και µπήκε στη µεταποίηση το 
2002. Σήµερα, ασχολείται 100% µε την παρα-
γωγή και τη µεταποίηση νωπού και βιολογι-
κού χοιρινού κρέατος σε όλες τις µορφές του, 
προϊόντα που στέλνει από το κέντρο τη Κρή-
της, όπου βόσκουν ελεύθερα τα ζώα του, σε 
ντελικατέσεν της Αθήνας και της Θεσσαλονί-
κης, ενώ ταυτόχρονα ετοιµάζει, ώστε να ανα-
λάβει τα µέλλον της επιχείρησης, τον 26χρο-
νο γιό του, Κωστή Βαβουράκη.

Μιλώντας στην Agrenda, ο κ. Βαβουράκης, 
υπογράµµισε ότι χρειάζεται υποµονή για να 

ξεκινήσει κανείς από το µηδέν και 
να σταθεί στα πόδια της µια επι-
χείρηση που βρίσκεται τόσο στον 
τοµέα της παραγωγής όσο και 
της µεταποίησης. 

«Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 
καινοτοµώντας, αφού ξεκίνησε 

πρώτη στην Ελλάδα την παραγω-
γή και τυποποίηση χοιρινού κρέα-

τος και αλλαντικών, αποκλειστικά βι-
ολογικής εκτροφής» ανέφερε µε καµάρι ο 

κ. Βαβουράκης. Από τις αρχές µέχρι σήµερα η 
εξέλιξη σηµειώθηκε «σιγά σιγά». 

«Ξεκίνησα µε τέσσερις χοιροµητέρες» εξιστο-
ρεί ο Κρητικός µηχανικός – κτηνοτρόφος. «Σή-
µερα έχω 15 µητέρες µε παραγωγή γύρω στα 
250 γουρούνια το χρόνο, δηλαδή επεξεργάζο-
µαι 15 µε 20 τόνους κρέατος ετησίως. Περάσα-
µε από διάφορα στάδια, έχω κάνει και φασόν, 
όµως πλέον κάνουµε την µεταποίηση στον δι-
κό µας χώρο. Τα οικονοµικά µας είναι ισορρο-
πηµένα, και από κει και πέρα συνεχίζουµε να 
επενδύουµε σε νέα µηχανήµατα», κατέληξε.

Ο Μιχάλης Βαβουράκης δεν ήθελε µια συνηθισµένη κτηνοτροφική µονάδα. 
Στόχος ήταν να φέρει κάτι καινούριο στην αγορά και µάλλον τα κατάφερε, 
φτιάχνοντας τα πρώτα βιολογικά αλλαντικά στην Ελλάδα.

Λαµπινή Ρεθύµνου
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«Όταν ξεκίνησα δεν µε ενδιέφερε 
να κάνω άλλη µια χοιροτροφική 
µονάδα, µε ενδιέφερε να υπάρχει 
κάτι διαφορετικό στην αγορά» δη-
λώνει στην Agrenda o κ. Βαβουρά-
κης. Για τον λόγο αυτό, όπως µας 
εξήγησε, έδωσε ιδιαίτερη έµφαση 
στον τρόπο µε τον οποίο µεγαλώ-
νουν τα ζώα του. «Το κτήµα καλύ-
πτει έκταση 200 στρεµµάτων και πε-
ριλαµβάνει βραχώδη τµήµατα και µι-
κρά καλλιεργήσιµα οροπέδια που 
τα χρησιµοποιούµε για τη σπορά 
των δηµητριακών µε τα οποία ταΐ-
ζουµε τα ζώα» ανέφερε ο κτηνοτρό-
φος, ενώ συµπλήρωσε, «τα ζώα, ο-
µαδοποιηµένα ανάλογα µε την η-
λικία τους, ζουν σε υπαίθριους πε-
ριφραγµένους χώρους στους οποί-
ους υπάρχουν µικρά, µετακινού-
µενα στέγαστρα για τα προστατεύ-
ουν από τις καιρικές συνθήκες. Εί-
ναι ελεύθερα να κινηθούν στο χώρο 
τους, ελεύθερα να σκάβουν το χώ-
µα και να βρίσκουν ρίζες και άγρια 
χόρτα». Επιπλέον ο κρητικός κτηνο-
τρόφος παράγει ρίγανη και θυµάρι, 
τα οποία χρησιµοποιεί κατά την πα-
ρασκευή των αλλαντικών του. Επει-

δή µέχρι τώρα για την κάλυψη των 
αναγκών του κτήµατος και της πα-
ραγωγής σε πρώτες ύλες, ο κ. Βα-
βουράκης υποχρεώνεται να απευ-
θύνεται στις αγορές, µελλοντικός 
στόχος της εταιρείας είναι να γίνε-
ται η εκτροφή των ζώων αποκλειστι-
κά µε δικές του ζωοτροφές.

Σε ότι αφορά την µεταποίηση, ο 
κ. Βαβουράκης επένδυσε περίπου 
70.000 ευρώ για την δική του µονά-
δα επεξεργασίας του κρέατος. «Έχου-
µε στο Ρέθυµνο µια δική µας µικρή 
µονάδα µεταποίησης και χειριζόµα-
στε µόνο τα δικά µας κρέατα. Έχου-
µε και ένα πρατήριο, στον ίδιο χώρο  
όπου διαθέτουµε τα προϊόντα µας. 

Τα µηχανήµατα που πήραµε είναι 
µεταχειρισµένα, οπότε το κόστος ή-
ταν µικρότερο, αλλά συνέχεια κοι-
τάζουµε να αναβαθµίσουµε τον εξο-
πλισµό για να φτιάχνουµε νέα προϊ-
όντα».  Τα προϊόντα της επιχείρησης 
είναι το νωπό χοιρινό κρέας σε όλες 
τις µορφές του, δηλαδή µπριζόλες, 
µπουκιές, κιµάς, σνίτσελ. Ακόµα ο 
κ. Βαβουράκης παράγει ζαµπόν σε 
φέτες, παριζάκι, χωριάτικο λουκάνι-
κο και το φηµισµένο κρητικό απάκι. 

Θέλει προσεκτικά βήματα και φαντασία για 
να μπει κανείς στη μεταποίηση και να μείνει

ΚΤΗΜΑ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ

Τα ζώα του Κτήµατος Βαβουράκη βόσκουν στην 
περιοχή της Λαµπινής, στο ορεινό εσωτερικό του 

Ρεθύµνου Κρήτης, σε υψόµετρο 650 µέτρων. 
Το τυπικό αυτό ορεινό κρητικό τοπίο µε τη χαµηλή 

θαµνώδη βλάστηση, είναι ιδανικό για κτηνοτροφική 
χρήση, ενώ είναι γνωστό πως χρησιµοποιείται 

για το λόγο αυτό από τα αρχαία χρόνια.

Pepsico 
Νέος Διευθύνων 
Σύμβουλος 
Έπειτα από 12 χρόνια στη θέση 
της ∆ιευθύνουσας Συµβούλου και 
συνολικά 24 χρόνια στο δυναµικό 
της εταιρείας, η Indra Nooyi 
αποχωρεί από την Pepsico. Στη 
θέση του CEO θα τη διαδεχθεί ο 
σηµερινός πρόεδρος της εταιρείας, 
Ραµόν Λαγκουάρντα, βετεράνος µε 
22χρόνια παρουσίας στην εταιρεία.

Gensource Potash Co
Νέο μέλος ΔΣ 
Ο επικεφαλής του ∆Σ, πρόεδρος και 
CEO της Gensource Potash Corp., 
Μάηκ Φέργκιουσον ανακοίνωσε την 
προσθήκη του Μάηκ Μούλερ στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, 
µια απόφαση που έχει τεθεί σε 
ισχύ από τις 19 Ιουλίου. 

Brand 
Ambassador 
της Heineken 
Χρήστος 
Μάστορας
Ο front man από τις Μέλισσες θα 
είναι το κεντρικό πρόσωπο της νέας 
καµπάνιας της Heineken Light. Τα 
digital videos της καµπάνιας στόχο 
έχουν να δείξουν µε πόσες θερµίδες 
ισοδυναµεί µία Heineken Light 
µέσα από αστείες και πρωτότυπες 
συγκρίσεις. Ο Χρήστος Μάστορας 
δήλωσε µε αφορµή την έναρξη της 
συνεργασίας: «Χαίροµαι πάρα πολύ 
που είµαι ο Brand Ambassador 
της Heineken Light».

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πωλήσεις
Στόχος της επιχείρησης 

είναι η ζήτηση να ξεπερνά 
την παραγωγή, διατηρώ-
ντας µια ισορροπία στα 

οικονοµικά της

ΛΑΜΠΙΝΗ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 Ρεθύμνου



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆εδοµένων των εξελίξεων του εµπο-
ρικού πολέµου, το ζήτηµα των ισπα-
νικών ελιών, κρύβεται στην  σκιά 
της έντασης που προκαλεί η πολιτι-
κή προστατευτισµού του προέδρου 
Τραµπ, αφού το ενδιαφέρον της ΕΕ 
µονοπωλείται προς το παρόν από 
τους δασµούς στον χάλυβα και το α-
λουµίνιο αλλά και τη δαµόκλειο σπά-
θη της επίθεσης στην ευρωπαϊκή αυ-
τοκινητοβιοµηχανία. Υπενθυµίζεται 
πως τον Ιούνιο, το υπουργείο Εµπορί-
ου των ΗΠΑ καθόρισε ένα τελικό πε-
ριθώριο ντάµπινγκ 20,04% και έναν 
αντισταθµιστικό δασµό 14,75% για 
τα προϊόντα ελιάς από την Ισπανία.  

Τώρα η ΕΕ πρέπει να αποφασίσει 
αν θα αµφισβητήσει ενώπιον του ΠΟΕ 
την αιτιολογία της απόφασης των Η-
ΠΑ, ή αν θα κάνει τα στραβά µάτια, µε 
τον κίνδυνο κι άλλες χώρες να εισά-
γουν παρόµοιες αποφάσεις για άλ-
λα επιδοτούµενα ευρωπαϊκά αγροτι-
κά προϊόντα. «Αν η ΕΕ δεν αντιδρά-
σει ή δεν καταφέρει να δικαιωθεί µε 
ξεκάθαρο τρόπο στον ΠΟΕ, τότε εν-
δέχεται να ανοίξει το Κουτί της Παν-
δώρας για περισσότερες αντίστοιχες 
µονοµερείς ενέργειες», υποστήριξε ο 
διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

∆ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας στις 
Βρυξέλλες, Χοσούν Λη-Μακιγιάµα.

Πάντως µε την ΚΑΠ να υπόκειται 
σε µειώσεις εξαιτίας της εξόδου της 
Βρετανίας από την Ένωση, και τις α-
γορές της Ρωσίας να παραµένουν  
κλειστές για τους Ευρωπαίους αγρό-
τες έπειτα από την ανανέωση των 
κυρώσεων και από τις δυο πλευρές, 
το τελευταίο πράγµα που θέλει αυ-
τή τη στιγµή η Ευρώπη να αντιµετω-
πίσει, είναι µια πρόκληση αναφορι-
κά µε την αγροτική πολιτική της α-
πό τη διακυβέρνηση Τραµπ. 

Ο λόγος πίσω από αυτό, είναι η κα-
τηγορία της κυβέρνησης Τραµπ ότι 
ο ισπανικός τοµέας των επιτραπέζι-
ων ελιών δέχεται χρηµατοδότηση α-

πό την ΕΕ, η οποία παρεµβαίνει µε αρ-
νητικό αντίκτυπο στο διεθνές εµπόριο, 
προκαλώντας αθέµιτο ανταγωνισµό 
στους παραγωγούς της Καλιφόρνια. 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό του ΠΟΕ, 
δασµοί κατά των επιδοτήσεων επιτρέ-
πονται στην περίπτωση που εντοπίζο-
νται τρεις παράγοντες. Οι επιδοτήσεις 
θα πρέπει:

 Να αφορούν µια συγκεκριµένη 
βιοµηχανία.

 Να επηρεάζουν την τιµή των ε-
ξαγωγών.

 Να προκαλούν ζηµιά στους πα-
ραγωγούς των εξαγωγικών αγορών.

Το δυνατό χαρτί της ΕΕ ενώπιον του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
(ΠΟΕ) είναι ότι οι ενισχύσεις στις ισπα-
νικές ελιές δεν αφορούν αποκλειστι-
κά αυτήν τη βιοµηχανία, αφού γίνεται 
στα πλαίσια της ΚΑΠ και δεν σχετίζεται 
µε το είδος και τον όγκο της αγροτικής 
παραγωγής. Πράγµατι το επιχείρηµα 
της ΕΕ ευσταθεί στο πλαίσιο που ορί-
ζει ο ΠΟΕ, ωστόσο γεννούνται ερωτή-
µατα µε το τι µέλλει γενέσθαι στην πε-
ρίπτωση που η ΕΕ πράγµατι καταφύ-
γει στον ΠΟΕ, αφού κάτι τέτοιο θα ε-
νισχύσει ουσιαστικά την ρητορική του 
Τραµπ ότι το βιβλίο κανονισµών του 
ΠΟΕ αφαιρεί από τις ΗΠΑ κυριαρχικά 
της δικαιώµατα και ότι η Ευρώπη «κλέ-
βει» στο εµπορικό παιχνίδι.

Η Ευρώπη κινδυνεύει 
να γλιστρήσει στην 
υπόθεση ισπανικές ελιές 
στις ΗΠΑ

ΗΠΑ-Κίνα ετοιμάζουν 

Τον Ιούνιο το υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ καθόρισε ένα τελικό περιθώριο ντάµπινγκ 
20,04% κι έναν αντισταθµιστικό δασµό 14,75% για τα προϊόντα ελιάς από την Ισπανία. 
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Αντίδραση και καθαρή δικαίωση 
στον ΠΟΕ για να μην ανοίξει το 
Κουτί της Πανδώρας για την ΚΑΠ

Μαύρη µέρα για 
το διεθνές εµπόριο
Ο καυγάς για το εµπορικό 
ισοζύγιο ανάµεσα στις 
δυο χώρες φούντωσε τον 
Μάρτιο όταν ο Τραµπ 
απείλησε να χτυπήσει τις 
εισαγωγές από την Κίνα 
µε δασµούς αξίας 50 δις 
δολαρίων. Βέβαια ήδη 
κατά την προεκλογική 
του καµπάνια είχε 
στοχοποιήσει το εµπόριο  
µε την Κίνα, ενώ ήδη από 
τις αρχές του έτους 
επέβαλε φόρο 30% 
στους ηλιακούς συλλέκτες 
και τα πλυντήρια από την 
χώρα της Ασίας, κίνηση 
που είδε µε κακό µάτι το 
Πεκίνο. Οι προσπάθειες 
αποφυγής του εµπορικού 
πολέµου κατέρρευσαν τον 
Μάιο µε τις δυο χώρες 
να εισάγουν επισήµως 
δασµούς στις 6 Ιουλίου, 
και τους οικονοµικούς 
αναλυτές να κάνουν λόγο 
για µια µαύρη µέρα στο 
διεθνές εµπόριο.

Όλα δείχνουν πως ο επόµενος γύ-
ρος του δασµολογικού πολέµου α-
νάµεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα βρί-
σκεται στα σκαριά, αφού έπειτα από  
τις απειλές του προέδρου Τραµπ για 
νέους δασµούς αξίας 200 δις δολα-
ρίων, το Πεκίνο µόλις δυο ηµέρες 
αργότερα ανακοίνωσε πως θα απα-
ντήσει µε επιπλέον φόρους σε αµε-
ρικανικά αγαθά που θα φτάσουν τα 
60 δις δολάρια. Η κίνηση αυτή από 
την πλευρά της Κίνας πάντως µπο-
ρεί να ερµηνευτεί ως µια κίνηση α-
µηχανίας, αφού το γεγονός ότι η νέα 
λίστα περιέχει λιγότερα αµερικανι-
κά αγαθά, αντανακλά την πραγµα-
τικότητα ότι  το Πεκίνο ξεµένει  σι-
γά σιγά από προϊόντα µε τα οποία 
µπορεί να απαντήσει, εξαιτίας του 
ότι µέχρι τώρα το εµπορικό  ισοζύ-
γιο ανάµεσα στις δυο υπερδυνάµεις 
έγερνε προς την πλευρά της Ασίας.

Ειδικότερα, η Κίνα προχώρησε στην 
ανακοίνωση νέων δασµών αξίας 60 
δις δολαρίων σε αµερικανικά αγαθά 
που περιλαµβάνουν τον καφέ, το µέ-
λι και βιοµηχανικά χηµικά, οι οποί-
οι θα τεθούν σε ισχύ εφόσον η Ουά-
σινγκτον υλοποιήσει την εντολή του 
προέδρου Τραµπ στο υπουργείο Ε-
µπορίου, να ερευνήσει την δυνατό-
τητα επιβολής επιπλέον δασµών α-
ξίας 200 δις δολαρίων σε κινεζικά α-

ΕΕ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΤΟ 2017

ΒΟΡΕΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΗ

ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ

ΑΝΑΤΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΑΛΛΕΣ
ΧΩΡΕΣ 

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ 
ΕΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

43%
28%

10% 9%

67,6

6% 4%



Η Εθνική Ένωση Αγροτών (NFU) του 
Ηνωµένου Βασιλείου επισηµαίνει 
ότι σύµφωνα µε µελέτες της η 7η 
Αυγούστου 2019 θα ήταν η µέρα 
που η χώρα θα ξέµεινε από τρόφι-
µα εάν ήταν υποχρεωµένη να βα-
σίζεται αποκλειστικά στα όσα πα-
ράγει από την 1η Ιανουαρίου του 
2019 και στο εξής. Το γεγονός αυ-
τό αναδεικνύει την εξάρτηση της 
χώρας από την ΕΕ και άλλες περι-
οχές, µε την οµάδα αγροτών να πι-
έζει την κυβέρνηση να βάλει υψη-
λά στη λίστα των διαπραγµατεύσε-
ων την επισιτιστική ασφάλεια του 
Ηνωµένου Βασιλείου.

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της προ-
έδρου της NFU, Μίνετ Μπάτερς, ο α-
γροτικός τοµέας του Ηνωµένου Βα-
σιλείου κινδυνεύει να είναι ένας α-
πό τους τοµείς που θα πληγούν πιο 
πολύ από κάθε άλλο κατά την επερ-
χόµενη έξοδο της χώρας από την 
ΕΕ. Η τοποθέτηση αυτή µπορεί  να 
εκληφθεί ως παρέµβαση στη συζή-
τηση περί ενός πιθανού Brexit χω-
ρίς κάποια νέα εµπορική συµφωνία. 
«Μία ανεµπόδιστη συµφωνία ελεύ-
θερου εµπορίου µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η πρόσβαση σε ένα αξι-
όπιστο και ικανό εργατικό δυναµι-
κό για τις αγροτικές επιχειρήσεις 
είναι κρίσιµες προϋποθέσεις για το 
µέλλον του τοµέα», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά η κα Μπάτερς.

Η προειδοποίηση αυτή, έρχεται 
σε πλήρη αντίθεση µε τις πρόσφα-
τες δηλώσεις του υπουργού Brexit 
Ντόµινικ Ράαµπ ότι η χώρα θα έχει 
«επαρκή αποθέµατα τροφίµων» µετά 

από το Brexit, ανεξαρτήτως συµφω-
νίας». Στην πραγµατικότητα όµως η 
Βρετανία παράγει µόλις τα δύο τρίτα 
των τροφίµων που χρειάζεται, σύµ-
φωνα µε κυβερνητικά στοιχεία του 
2017, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται 
από την ΕΕ. Οι ανησυχίες για τον α-
ντίκτυπο του Brexit αυξάνονται κα-
θώς ο υπουργός Εµπορίου, Λίαµ Φοξ, 
δήλωσε ότι υπάρχει 60% πιθανότη-
τα να µην προκύψει κάποια συµφω-
νία πριν την αποχώρηση του Ηνω-
µένου Βασιλείου τον Μάρτιο, αν και 
εκπρόσωπος της πρωθυπουργού Τε-
ρέσα Μέι απάντησε πως µια συµφω-
νία είναι πιο πιθανό να συµβεί πα-
ρά να µη συµβεί.

Brexit χωρίς συμφωνία 
θα επιφέρει επισιτιστική
ανασφάλεια στη Βρετανία

H προέδρος της NFU, Μίνετ Μπάτερς.

δεύτερο γύρο εμπορικής διαμάχης 

γαθά. Πρόκειται για προϊόντα που 
παράγονται σε περιοχές που στή-
ριξαν τον πρόεδρο Τραµπ στις ε-
κλογές του 2016, σε µια απόπει-
ρα να επιφέρει η Κίνα ένα πολιτι-
κό πλήγµα στον κ. Τραµπ.

«Την εβδοµάδα αυτή, ο πρόε-
δρος µου ζήτησε να αυξήσω το 
ποσοστό φορολογίας στη λίστα 

µε τα προϊόντα που ανακοινώθη-
καν στις 10 Ιουλίου, από το 10% 
στο 25%», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο εκπρόσωπος Εµπορείου των 
ΗΠΑ, Ροµπέρ Λίτιζερ.

Το υπουργείο Οικονοµικών της 
Κίνας απέδωσε ευθύνες στον Α-
µερικανό πρόεδρο, υποστηρίζο-
ντας πως είναι υπεύθυνος για την 
καταστροφή της παγκόσµιας οι-

κονοµίας έπειτα από την εξαγγε-
λία τους νέους δασµούς σε αυτό 
το δεύτερο γύρο της διαµάχης.

«Η Κίνα είναι αναγκασµένη να 
πάρει αντίµετρα» υπογραµµίζε-
ται σε ανακοίνωση του υπουρ-
γείου, ενώ ξεκαθαρίζεται πως δα-
σµοί 25%, 20%, 10% και 5% θα ε-
φαρµοστούν σε µια λίστα 5.207 
αµερικανικών προϊόντων, εφό-
σον οι ΗΠΑ επιµείνουν. Επιπλέ-
ον, εκπρόσωπος του υπουργείου 

Εξωτερικών της Κίνας ζήτησε α-
πό την Ουάσινγκτον «να συνέλ-
θει και να έρθει στα λογικά της» 
προκειµένου να λήξει η διαµάχη.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει ή-
δη προσφερθεί να αµβλύνει το 
πολιτικά ευαίσθητο για αυτούς 
πλεόνασµα στο εµπορικό ισοζύ-
γιο  µε τις ΗΠΑ, αγοράζοντας πε-
ρισσότερα αγαθά, µε την Ουάσιν-
γκτον πάντως να επιµένει στην 
πολιτική των δασµών. 
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Πεκίνο
∆ασµοί από 5 έως 2% 

θα εφαρµοστούν σε µια 
λίστα 5.207 αµερικανικών 

προϊόντων, αν οι ΗΠΑ 
δεν «έρθουν στα λογικά 

τους», λέει το ΥΠΕΞ 
της Κίνας

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 7.8.2019
1/3Η ΧΩΡΑ ΘΑ ΞΕΜΕΝΕ 

ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝ
∆ΕΝ ΑΓΟΡΑΖΕ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ 1.1.2019 ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΙΣΑΓONTAI 
ΑΠΟ ΕΕ
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Αίτηµα τροποποίησης του Προγράµµατος 
Ειδικών Μέτρων για τα Μικρά Νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους στην Κοµισιόν υπέβα-
λε η χώρα µας σε συνέχεια αιτηµάτων των 
τοπικών φορέων που είναι δικαιούχοι του 
εν λόγω προγράµµατος.

Ειδικότερα, στο αίτηµά του το υπουρ-
γείο ζητά, α) την αύξηση του προϋπολο-
γισµού των εφοδιασµών συνολικά κατά 

19,65%, από 5.470.000 ευρώ σε 6.545.000 
ευρώ, β) την αύξηση του προϋπολογισµού 
του µέτρου των παραδοσιακών τυριών α-
πό 2.866.000 ευρώ σε 3.790.000 ευρώ αλ-
λά και γ) την τροποποίηση των όρων επι-
λεξιµότητας που περιλαµβάνονται στο µέ-
τρο των παραδοσιακών τυριών και γιαούρ-
της του εν λόγω προγράµµατος.

Με την προτεινόµενη αύξηση αφενός κα-

λύπτεται µεγαλύτερο ποσοστό της δαπάνης 
µεταφοράς των ζωοτροφών για την κάλυψη 
των πραγµατικών διατροφικών αναγκών των 
ζώων στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου και η ε-
ξοµοίωση του κόστους διατροφής τους µε 
αυτό της ηπειρωτικής Ελλάδας, αφετέρου 
αντιµετωπίζεται το πρόβληµα µε τις υψηλές 
τιµές των ναύλων µεταφοράς των αλεύρων 
από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Πρόταση για επιπλέον 2 εκατ. στα ειδικά μέτρα νησιών Αιγαίου

Στις προτεραιότητες 
παραγωγών και 
μεταποιητών να 
ανακτήσουν τις 
χαμένες αγορές και 
να αναζητήσουν 
νέες, δίνοντας 
τη δυνατότητα στον 
κλάδο να «πατήσει σε 
περισσότερες βάρκες»

Ένα βήµα πιο κοντά στην υλοποίηση έχει έρ-
θει πλέον ο σχεδιασµός για τη δηµιουργία 
Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης ρυ-
ζιού, καθώς το καταστατικό για την ίδρυση 
του νέου φορέα, που θα επιτρέψει στους υ-
φιστάµενους επιµέρους «κρίκους» του κλά-
δου να σχηµατοποιηθούν σε µια ενιαία ι-
σχυρή «αλυσίδα» εκπροσώπησης και προ-
άσπισης των συµφερόντων του, βρίσκεται 
στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Για το φιλόδοξο εγχείρηµα, που οδηγεί 
στη σύµπραξη των παραγωγών, µε τους συ-
νεταιρισµούς, τις µεταποιητικές µονάδες και 
τις επιχειρήσεις διακίνησης του προϊόντος, 
ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Α’ Χαλάστρας, Λεωνίδας Κουιµτζής δήλωσε 
πως το σκεπτικό είναι «η ισχύς εν τη ενώσει 
για να πετύχουµε το καλύτερο για τον κλά-
δο, αλλά και τη βιωσιµότητά µας».

Όπως είχε αποκαλύψει πρώτη η εφηµερί-
δα Agrenda, από τις 27 Ιανουαρίου του 2018, 
οι βάσεις για τη συγκρότηση της Εθνικής ∆ι-
επαγγελµατικής Οργάνωσης Ρυζιού τέθηκαν 
σε ευρεία σύσκεψη που είχε συγκληθεί την ί-
δια ηµέρα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, 
µε τη συµµετοχή όλων των µεγάλων συνεται-
ρισµών και των βιοµηχανιών µεταποίησης 
του χώρου, οι οποίοι για πρώτη φορά έπει-

τα από πολλά χρόνια κάθισαν γύρω από το 
ίδιο τραπέζι και συζήτησαν για το καλό της 
δυναµικής καλλιέργειας. Στη συνάντηση εί-
χαν δώσει το παρόν εκπρόσωποι από τους 
συνεταιρισµούς Α’ και Β’ της Χαλάστρας, α-
πό την ΕΑΣ Θεσσαλονίκης, από την ΕΑΣ Λα-
µίας και από τις Σέρρες, ενώ από την πλευ-
ρά των µεταποιητών µετείχαν ο τότε πρόε-
δρος της Ένωσης Ορυζοβιοµηχανιών Ελλά-
δος, Σταύρος Μπέγκας, και εκπρόσωποι α-
πό τις Euricom, Agrino, 3Α, Σπανού, Καµα-
νάς, Γκιλιάµης, Αρναουτέλης κλπ.

«Θα προσπαθήσουµε να δούµε τί συµβαί-
νει µε τη χρήση των σπόρων, µε τα αγρο-
χηµικά που έχουµε στη διάθεσή µας και τα 

οποία είναι πολλές φορές σε ανεπάρκεια, 
να φροντίσουµε ώστε το προϊόν να µη φεύ-
γει ανεπεξέργαστο από την Ελλάδα, διότι 
µε αυτό τον τρόπο όλη την υπεραξία την α-
πολαµβάνουν οι ξένοι, να δούµε τί θα γίνει 
µε τις εισαγωγές ρυζιού από τρίτες χώρες 
και φυσικά να διαφηµίσουµε το πολύ ποι-
οτικό ελληνικό ρύζι, ώστε να το προτιµούν 
οι Έλληνες γιατί πέραν των άλλων παρά-
γεται και στη χώρα µας», δηλώνει ο Σταύ-
ρος Μπέγκας, προσθέτοντας πως επιδίωξη 
του νέου σχήµατος είναι να υπερασπιστεί 
την καλλιέργεια εντός και εκτός Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο κ. Κουιµτζής ανέ-
φερε ότι στις προτεραιότητες των παραγω-

Πριν από 20 ηµέ-
ρες έπιασαν τα 33 
λεπτά τα Japonica, 
από 22-23 λεπτά 
το κιλό το προη-
γούµενο διάστηµα.

Στο Πρωτοδικείο το καταστατικό 
Ενιαία και ισχυρή 
αλυσίδα φτιάχνουν 
οι ορυζοκαλλιεργητές 

EKTΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

25-27.000

ΣΕΡΡΕΣ

2017

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

40.000

2016

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΛΛΑ∆Α

300.000

70%-75%

2017

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΣTON ΚΑΜΠΟ ∆ΥΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Στα 1,87 ευρώ η α’ ποιότητα στα σύκα από τη ΣΥΚΙΚΗ

Καταχωρηµένα στο πληροφορικό σύ-
στηµα και εξοφληµένα µέχρι τις 30 Σε-
πτεµβρίου θα πρέπει να είναι τα παρα-
στατικά για τον επιβλέποντα γεωπό-
νο, την αγορά των ατµιστήρων - δια-
χυτήρων και των φεροµονικών παγί-
δων της δράσης 10.1.08 για την ενί-
σχυση χρήσης φεροµόνων (Κοµφού-
ζιο), προκειµένου οι δικαιούχοι της 1ης 
και της 2ης πρόσκλησης να µπορούν 
να είναι κάνουν αίτηµα πληρωµής.

Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο που 
δηµοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη ∆ιαύγεια 
και αφορά την ενίσχυση της χρή-
ση φεροµόνων σε συνδυασµό µε τη 
µείωση ψεκασµών (Κοµφούζιο) για 
την αντιµετώπιση εντοµολογικών ε-
χθρών της ροδακινιάς, της νεκταρι-
νιάς και της βερικοκιάς, καθώς και 
του µικρολεπιδοπτέρου καρπόκαψα 
της µηλιάς, της αχλαδιάς και της κυ-
δωνιάς: «Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 
13(Β.6) της µε αριθµ. 4197/20-4-2017 
Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύ-
ει, το σύνολο των παραστατικών για 
τον επιβλέποντα γεωπόνο, την αγο-
ρά των ατµιστήρων - διαχυτήρων και 
των φεροµονικών παγίδων της δρά-
σης 10.1.08 οφείλουν, για το έτος ε-
φαρµογής 2018 και εξής, να έχουν 
εκδοθεί εντός εκάστου έτους εφαρ-
µογής και να έχουν καταχωρηθεί στο 
πληροφορικό σύστηµα της ∆ράσης 
έως 30/9 εκάστου έτους εφαρµογής 

για τους δικαιούχους της 1ης και 2ης 
Πρόσκλησης της δράσης. Το σύνολο 
των παραστατικών που υποβάλλονται 
και αφορούν στον επιβλέποντα γεω-
πόνο θα πρέπει να είναι εξοφληµέ-
να προκειµένου να ληφθούν υπόψη. 
Σε περίπτωση που το ποσό του εκδι-
δόµενου παραστατικού για τον επι-
βλέποντα γεωπόνο είναι µεγαλύτε-
ρο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εγ-
χρήµατης συναλλαγής σύµφωνα µε 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, θα 
πρέπει επιπλέον να επισυναφθεί και 
αποδεικτικό/α πληρωµής µε τη χρή-
ση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού µέ-
σου πληρωµής».

Επιπλέον τονίζεται ότι οι δικαιούχοι 
καταθέτουν ηλεκτρονικά στην διαδι-
κτυακή εφαρµογή του Μέτρου (https://
p2.dikaiomata.gr/M1018) για κάθε 
πρόσκληση ξεχωριστά τα παραστατι-
κά συµµόρφωσης ειδικών διατάξεων:

  παραστατικά των Ελληνικών Λο-
γιστικών Προτύπων (πρώην Κώδικας 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλα-
γών (ΚΦΑΣ) για την αγορά των ατµι-
στήρων - διαχυτήρων και των φερο-
µονικών παγίδων προκειµένου να 
διασφαλιστεί ο έλεγχος της εφαρµο-
γής της ενισχυόµενης µεθόδου και

 τα παραστατικά των Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων για την παρο-
χή υπηρεσιών εκ µέρους του επιβλέ-
ποντα γεωπόνου. 

γών και των µεταποιητών ρυζιού, είναι να 
ανακτήσουν τις χαµένες αγορές και να ανα-
ζητήσουν νέες, δίδοντας τη δυνατότητα στον 
κλάδο να «πατήσει σε περισσότερες βάρκες», 
διότι τα τελευταία χρόνια σχεδόν 80% των πο-
σοτήτων εξάγεται στην Τουρκία.

«Η αλήθεια είναι ότι µας προβληµατίζει 
και µας ανησυχεί έντονα το γεγονός ότι το 
µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών µας γί-
νονται σε µια µόνο αγορά, αυτή της Τουρ-
κίας», δήλωσε ο κ. Κουιµτζής, υπενθυµίζο-
ντας πως στο όχι και πολύ µακρινό παρελ-
θόν το ελληνικό ρύζι εξάγονταν σε διαφο-
ρετικές χώρες, µεταξύ των οποίων Ρουµανία, 
Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, εξα-
σφαλίζοντας στον παραγωγό καλύτερη τιµή.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού Α’ Χαλάστρας αυτή τη 
στιγµή γίνονται σοβαρές προσπάθειες να 
ανοίξουν οι «πόρτες» για τις αγορές των Η-
ΠΑ και των σκανδιναβικών χωρών, γεγο-
νός που θα τους καταστήσει περισσότερο α-
νταγωνιστικούς. «∆υστυχώς, χάσαµε τις α-
γορές όπου είχαµε παρουσία, αφού αυτές 
στράφηκαν σε άλλες νέες ποικιλίες ρυζιού, 
τις στρόγγυλες, τύπου «Σελένιο» και είχαν 
µπει στον «πάγο» οι προσπάθειες για το ά-
νοιγµα των νέων», είπε ο ίδιος.

Συµφέρον
Η µέση τιµή 

πώλησης έπρεπε 
να διαµορφώ-

νεται στα 30-35 
λεπτά το κιλό, 

αφού το κόστος 
παραγωγής 
φτάνει στα 

28-29 λεπτά

Αιτήματα πληρωμής για χρήση φερομόνων 
με εξοφλημένα παραστατικά ως 30 Σεπτέμβρη

Αιτήσεις µέχρι 
1η Οκτωβρίου 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε 
ανακοίνωσή του 
ενηµερώνει τους 
«ενταγµένους στην 
∆ράση 10.1.08 
«Εφαρµογή της µεθόδου 
σεξουαλικής σύγχυσης 
των µικρολεπιδοπτέρων 
(ΚοµφούζιοΟ)» του 
Μέτρου 10 
«Γεωργοπεριβαλλοντικά 
και κλιµατικά µέτρα» ότι 
έχει εκδοθεί η αρ. 
56938/31-7-2017 
εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ, 
σύµφωνα µε την οποία οι 
δικαιούχοι θα πρέπει να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά 
στην εφαρµογή (https://
p2.dikaiomata.gr/
M1018) τα παραστατικά 
συµµόρφωσης ειδικών 
διατάξεων. Η 
καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής είναι η 1η 
Οκτωβρίου.

Αυξηµένες σε ποσοστό σχεδόν 5% είναι 
οι τιµές που ανακοίνωσε η Κεντρική Συ-
νεταιριστική Ένωσης Σύκων και Ξηρών 
Καρπών για τα σύκα φετινής σοδειάς, ση-
µατοδοτώντας µια καλή χρονιά για τους 
καλλιεργητές, αφού και η παραγωγή ε-
ξελίχθηκε ικανοποιητικά, µε τη βοήθεια 
του καιρού. «Προς το παρόν ο καιρός έ-
χει βοηθήσει τη φετινή σοδειά, ενώ και 

οι τελευταίες βροχές έδωσαν µέγεθος 
στα σύκα, τα οποία είναι πολύ καλά και 
σε ποσότητα και σε ποιότητα» αναφέρει 
ο πρόεδρος της οργάνωσης Παναγιώτης 
Παπαγεωργίου. 

Ειδικότερα οι τιµές αγοράς ξηρών σύ-
κων για 2018 που ανακοίνωσε µετά τη 
συνεδρίαση του διοικητικού της συµβου-
λίου, η Ένωση διαµορφώνονται ως εξής:

Ξερά σύκα εσοδείας 2018
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ ΠΕΡΥΣΙ

Α’ 1,87 1,80
Β’ 1,67 1,55
Γ’ 1,27 1,20
∆’ 1,00 0,95

Βιολογικά ξερά σύκα εσοδείας 2018
Α’ 2,45 -
Β’ 2,25 -
Γ’ 1,85 -
∆’ 1,65 -
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ντάλα καλοκαίρι και παραµένουν ανοιχτά µια 
σειρά από προγράµµατα, όπως Σχέδια Βελτίω-
σης, Οµάδες Παραγωγών, Συνεργασία, αντιχα-
λαζικά. Όµως οι περισσότερες δηµόσιες υπηρε-
σίες είναι σε… άδεια, οι ιδιώτες γεωπόνοι-µελε-
τητές «υπερ-φορτωµένοι» µε τόση δουλειά και 
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επιλέγει το 
δρόµο των παρατάσεων. Κάπου εκεί και η ορι-
στικοποίηση των φακέλων των δικαιούχων στα 
Σχέδια µετατέθηκε για τις 14 Σεπτέµβρη, µε τους 
µηχανηµατάδες να κρούουν τον κώδωνα ότι µό-
νο προβλήµατα µπορεί να επιφέρει αυτή η κα-
θυστέρηση και τους γεωτεχνικούς του δηµοσίου 
να ζητούν κονδύλι για υπερωριακή απασχόλη-
ση στους συναδέρφους τους των ∆ΑΟΚ που θα 
βάλουν ένα χεράκι στην αξιολόγηση.  

∆εν είναι λίγοι, εν τω µεταξύ, οι µελετητές που 
κάνουν παράπονα για το «περιβόητο» helpdesk, 
το οποίο δεν δούλεψε ποτέ, υποχρεώνοντάς τους 
να κάνουν εικασίες σε κάποια θέµατα, για τα ο-
ποία ούτε το υπουργείο δίνει απαντήσεις. Μά-
λιστα, εκφράζονται φόβοι για κατάθεση φακέ-
λων µε ελλείψεις, εκκρεµότητες, αλλά και λά-
θη, τα οποία θα κληθούν να διορθώσουν εκ των 
υστέρων, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

«Αυτή τη στιγµή ο αριθµός των ενδιαφεροµέ-
νων είναι ούτως ή άλλως πολύ µεγάλος, αφού 
έχουν ανοιχτεί πάνω από 23.000 κωδικοί και ο 
προϋπολογισµός του προγράµµατος πολύ συ-
γκεκριµένος. Εκ των πραγµάτων δεν µπορούν 
να καλυφθούν οι ανάγκες τόσων πολλών ενδι-
αφερόµενων. Η προσπάθεια να πείσουµε όσο 
γίνεται περισσότερους να ενταχθούν στο πρό-
γραµµα, µόνο καθυστερήσεις και περαιτέρω 
προβλήµατα θα επιφέρει στη διαδικασία των α-

ξιολογήσεων», λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος 
του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μη-
χανηµάτων Σάββας Μπαλουκτσής.

Ο ίδιος αναφέρει ότι το πρώτο οχτάµηνο του 
έτους υπήρξε µικρή µόνο ονοµαστική αύξηση 
στις πωλήσεις τρακτέρ, σε σχέση µε την προη-
γούµενη χρονιά που δεν «έτρεχε» πρόγραµµα, 
σηµειώνοντας ότι το 2018 θα µπορούσε να α-
ποτελέσει χρονιά-σταθµό και να δώσει «ανάσα» 
στον κλάδο, αν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασί-
ες εγκρίσεων στα Σχέδια Βελτίωσης. Επ’ αυτού ο 
κ. Μπαλουκτσής εκφράζει το φόβο του ότι ενδέ-
χεται να µην υπάρξουν εγκρίσεις τρακτέρ µέσα 
στο τρέχον έτος, συµπληρώνοντας ότι «ακόµα κι 
αν διατηρηθεί η αύξηση της τάξης του 25% στις 
πωλήσεις τρακτέρ, µόλις και µετά βίας θα ξεπε-
ράσουµε τα 1.000 τρακτέρ, έναντι των 840 που 

πουλήθηκαν το 2017, όταν το 2016 ο αντίστοι-
χος αριθµός των πωλήσεων ανήλθε στα 1.120 
µηχανήµατα και το 2015 στα 1.491».

Το χρόνο, χρήµα κάνει η ΠΟΓΕ∆Υ
Από την πλευρά τους, οι γεωτεχνικοί του δη-

µοσίου τονίζουν ότι το έργο της αξιολόγησης 
είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί έγκαιρα 
εντός ωραρίου των δηµοσίων υπηρεσιών και 
ως εκ τούτου προτείνει να προβλεφθεί επιλέ-
ξιµη δαπάνη για την υπερωριακή απασχόλη-
ση του έργου αξιολόγησης των Σχεδίων Βελ-
τίωσης από τις ∆ΑΟΚ. Σε πρόσφατη επιστολή 
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Γεωτεχνικών 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων στον υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης ζητείται επιπλέον να ανοίξει 
άµεσα το ηλεκτρονικό σύστηµα αξιολόγησης 
για να ξεκινήσουν οι αξιολογήσεις των φακέ-
λων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία κατάθεσης, δίνοντας τη δυνατότητα έως 
την 1η Οκτωβρίου 2018 να έχει προχωρήσει 
η αξιολόγηση σηµαντικού αριθµού φακέλων 
από τους γεωτεχνικούς των ∆ΑΟΚ.

Στην επιστολή της ΠΟΓΕ∆Υ αναφέρονται τα εξής: 
Θέµα: «Πρόβλεψη αµοιβής για την αξιολόγη-

ση των φακέλων Σχεδίων Βελτίωσης»
Από όσα είναι γνωστά, ο αριθµός των αιτήσε-

ων για σχέδια βελτίωσης θα ξεπεράσει τις 20.000 
πανελλαδικά, κάτι που σηµαίνει ότι το έργο της α-
ξιολόγησης των φακέλων θα απαιτήσει σηµαντι-
κό χρόνο από τους δηµόσιους γεωτεχνικούς αξι-

ολογητές και κυρίως τους γεωπόνους, όπως αυ-
τοί προβλέπονται σύµφωνα µε την σχετική Κ.Υ.Α.. 
Προφανώς όσο δίνονται παρόµοιες παρατάσεις, 
τόσο συµπιέζεται ο χρόνος που θα δοθεί για την 
αξιολόγηση από τους συναδέλφους των ∆.Α.Ο.Κ. 
του όγκου αυτού αιτήσεων.

Προφανώς από τα παραπάνω γίνεται κατανοη-
τό ότι το έργο της αξιολόγησης είναι πολύ δύσκο-
λο να ολοκληρωθεί έγκαιρα εντός ωραρίου των 
δηµοσίων υπηρεσιών, την ίδια στιγµή που η α-
ξιολόγηση από κρατικούς λειτουργούς εγγυάται 
στον µέγιστο βαθµό την προάσπιση του δηµόσιου 
συµφέροντος και της δίκαιης αντιµετώπισης των 
αιτούντων. Στα παραπάνω πλαίσια προτείνουµε

1. Τη χορήγηση ποσού στις ∆ΑΟ των Περιφε-
ρειών ώστε να προβλεφθεί επιλέξιµη δαπάνη για 
την υπερωριακή απασχόληση του έργου αξιολό-
γησης των Σχεδίων βελτίωσης από τις ∆ΑΟΚ. Εί-
ναι γνωστό ότι έχει δοθεί ποσό τεχνικής βοήθει-
ας προς τις Περιφέρειες, το οποίο µπορεί να κα-
λύψει την παραπάνω δαπάνη. 

2. Το ηλεκτρονικό σύστηµα αξιολόγησης (ΠΣΚΕ) 
θα πρέπει να ανοίξει άµεσα για να ξεκινήσει η α-
ξιολόγηση των φακέλων των οποίων έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία κατάθεσης. Η ταυτόχρονη υπο-
βολή κάποιων σχεδίων και αξιολόγηση κάποιων 
άλλων δε δηµιουργεί πρόβληµα ασυµβιβάστου.

3. Σε περίπτωση που παρόλα αυτά απαιτείται 
επιπλέον αριθµός συναδέλφων, τότε να χρησιµο-
ποιηθούν και οι συνάδελφοι των Αποκεντρωµέ-
νων Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ.

Πάρα την αύξηση 25% 
στις εγκρίσεις τρακτέρ το 

πρώτο οκτάμηνο του 2018, 
ο ΣΕΑΜ εκφράζει φόβους 

ότι δεν θα ξεπεράσουν τα 
1.000 μηχανήματα, λόγω 
των καθυστερήσεων στις 

εγκρίσεις των Σχεδίων

Με μια παράταση παλεύουν 
να βολευτούν όσοι μπορούν 
Οι ιδιώτες γεωπόνοι παίρνουν χρόνο να κλείσουν τους φακέλους των Σχεδίων 
Βελτίωσης και οι συνάδελφοί τους του δημοσίου βλέπουν έδαφος για υπερωρίες 
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Χωρίς τη δαπάνη για GPS 
το σύστηµα βγάζει λάθος
κόστος γεωργικού ελκυστήρα 

Μαθαίνω ότι στο ΠΣΚΕ προστέθηκε 
τελευταία ένας νέος έλεγχος στο εύλογο 
κόστος του γεωργικού ελκυστήρα. Τώρα 
πια στη δαπάνη του ελκυστήρα προστίθεται 
και η δαπάνη του συστήµατος πλοήγησης, 
του γνωστού GPS. Αν το άθροισµα των δύο 
αυτών δαπανών υπερβαίνει τις 125.000 
ευρώ, ο έλεγχος ορθότητας του α’ σταδίου 
της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
στήριξης στο ΠΣΚΕ επιστρέφει µήνυµα 
λάθους και δεν επιτρέπει την 
οριστικοποίηση του α’ σταδίου µέχρι ο 
µελετητής να διορθώσει τις σχετικές 
δαπάνες. ∆ιαβάζω και ξαναδιαβάζω τις 
αποφάσεις και δεν µπορώ να βρω που 
ορίζεται ότι στη δαπάνη του γεωργικού 
ελκυστήρα περιλαµβάνεται και η δαπάνη 
του GPS.
Μου λένε ότι ο νέος έλεγχος έχει φέρει 
του µελετητές στα πρόθυρα νευρικής 
κρίσης. Όσοι οριστικοποιήσανε το α’ στάδιο 
της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ, χωρίς ο 
έλεγχος ορθότητας του ΠΣΚΕ να τους 
επέστρεφε µήνυµα λάθους για το εύλογο 
κόστος του γεωργικού ελκυστήρα, τώρα 
δεν µπορούν να οριστικοποιήσουν το β’ 
στάδιο προκειµένου να ολοκληρώσουν την 
υποβολή της αίτησης στήριξης. Πράγµατι, 
όταν προσπαθούν να οριστικοποιήσουν το β’ 
στάδιο της αίτησης στήριξης, το ΠΣΚΕ τους 
επιστρέφει µήνυµα λάθους για το εύλογο 
κόστος του γεωργικού ελκυστήρα και δεν 
τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν την 
ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης 
στήριξης. Για να ολοκληρώσουν λοιπόν την 
ηλεκτρονική κατάθεση, µου λένε ότι πρέπει 
να υποβάλουν αίτηµα από-οριστικοποίησης. 
Όταν όµως υποβάλουν αίτηµα από-
οριστικοποίησης συµβαίνουν τα εξής 
απίθανα: Κατ’ αρχάς ακυρώνεται η 
προηγούµενη ηµεροµηνία επιλεξιµότητας 
αγοράς του γεωργικού ελκυστήρα και 
αφετέρου χάνεται όλη η δουλειά του β’ 
σταδίου της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης 
στο ΠΣΚΕ. Αντιλαµβάνεστε τις συνέπειες 
για όσους, µετά την οριστικοποίηση του 
α’ σταδίου, προµηθεύτηκαν γεωργικό 
ελκυστήρα, και τώρα δεν ξέρουν αν 
η δαπάνη αυτή µπορεί να ενισχυθεί 
από το πρόγραµµα.
Νοµίζω ότι κάτι θα πρέπει να «σκαρφιστεί» 
η ∆ιαχειριστική Αρχή ώστε όσοι έχουν 
ήδη αγοράσει γεωργικό ελκυστήρα 
να µπορέσουν να ενισχυθούν από το 
πρόγραµµα για την αγορά του. Σε τελική 
ανάλυση το όλο πρόβληµα προήλθε από 
τη ∆ιαχειριστική Αρχή που πρόσθεσε τον 
έλεγχο αυτό στη µέση της πρόσκλησης και 
όχι από του µελετητές ή τους επενδυτές. 

Γ.Π.

Στα δύο σπάει η  Ένωση 
Λέσβου, με το νέο πλάνο, 
σε μια καλή και μια κακή 
Θα δημιουργηθεί νέο συνεταιριστικό σχήμα με συμμετοχή των συνεταιρισμών  

Σχέδιο εκκαθάρισης της Ένωσης Αγρο-
τικών Συνεταιρισµών Λέσβου, που περι-
λαµβάνει επανεκκίνηση της οργάνωσης 
µε νέα µορφή και νέο χαρακτήρα, φαίνε-
ται ότι επεξεργάζεται το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε το «πλά-
νο», η ΕΑΣ θα τεθεί υπό εκκαθάριση µε 
την παρούσα µορφή της και θα δηµιουρ-
γηθεί ένα συνεταιριστικό σχήµα, ένας 
κλαδικός συνεταιρισµός για παράδειγ-

µα, στον οποίο θα συµµετάσχουν εφό-
σον το επιθυµούν, οι αγροτικοί συνεται-
ρισµοί. Το νέο αυτό σχήµα θα δηµιουρ-
γηθεί στην ουσία εκ του µηδενός, χωρίς 
χρέη και προβλήµατα και νοµικά θα είναι 
εναρµονισµένο  µε τη νοµοθεσία.

Στην ουσία, η Ένωση θα χωριστεί σε δύο 
τµήµατα, στη λεγόµενη «κακή χρεωµένη Ε-
ΑΣΛ», η οποία θα τεθεί υπό εκκαθάριση και 

στην υγιή, η οποία θα αλλάξει σχήµα και 
τρόπο λειτουργίας και θα πάρει ως προίκα 
το βιοµηχανικό συγκρότηµα των Παµφίλων.

Άλλωστε, η µόνη λύση για την Ένωση 
ήταν εξ αρχής να προχωρήσει σε εκκαθά-
ριση, αφού υπό τη µορφή που υφίσταται 
σήµερα, δεν έχει καµία νοµική υπόσταση 
και δεν µπορεί να κάνει καµία ενέργεια χω-
ρίς την υποστήριξη ιδιωτών. Ως γνωστό, η 
ΕΑΣ έχει χάσει τη δυνατότητα λειτουργίας 
της εδώ και πολλά χρόνια, αφού δεν εναρ-
µονίστηκε µε τα νέα νοµοθετικά πλαίσια. 
Επιπλέον, αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβλη-
µα ρευστότητας, καθώς έχει τεράστια χρέη 
προς τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταµεία 
και τους εργαζόµενους, τα οποία είναι πο-
λύ δύσκολο να αποπληρωθούν.

Τα τελευταία δύο χρόνια, τα στελέχη της 
Ένωσης είχαν εστιάσει στο να κρατήσουν 
ζωντανές τις δραστηριότητες της οργάνω-
σης, προκειµένου να «πείσουν» τους αρ-
µόδιους της πολιτικής ηγεσίας της πλατεί-
ας Βάθη να βάλει πλάτη ώστε να δοθεί λύ-
ση αφενός µε τη ρύθµιση των χρεών της 
Ένωσης και αφετέρου µε την τακτοποίη-
ση των θεµάτων που έχουν να κάνουν µε 
τη νοµική της υπόσταση. Ωστόσο, αποδεί-
χθηκε ότι οι τελευταίες προσπάθειες του 
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τους εκ-
καθαριστές της τέως Αγροτικής Τράπεζας, 
απέβησαν άκαρπες, αφού η τράπεζα απαι-
τεί µετρητά και όχι ακίνητη περιουσία που 

διαθέτει και προσφέρει η Ένωση για την 
αποπληρωµή των χρεών της.

Κατά συνέπεια, το σχέδιο διάσωσης άλ-
λαξε. Βάσει του νέου πλάνου, η Ένωση -µε 
τη νέα της µορφή- θα αναλάβει να διαχει-
ριστεί µαζί µε τους ιδιώτες που είναι σή-
µερα ενεργοί στις δραστηριότητες αυτές, 
το πυρηνελαιουργείο, το σαπωνοποιείο 
και την τυποποίηση ελαιολάδου. Αυτές 
είναι και οι µόνες ενεργές δραστηριότη-
τες της οργάνωσης, που λειτουργούν µε 
τη σύµπραξη ιδιωτών.

Μέσα από τη διαδικασία της εκκαθάρι-
σης, θα εκποιηθούν τα ακίνητα της ΕΑΣ, 
όπως οι αποθήκες στο λιµάνι και η αστυ-
νοµία και µε τα χρήµατα που θα συγκε-
ντρωθούν, θα αποπληρωθούν σταδιακά 
τα χρέη είτε στην ΑΤΕ, είτε στα Ταµεία, 
είτε στους εργαζόµενους. Μάλιστα, σύµ-
φωνα µε τη νέα νοµοθεσία, οι εργαζόµε-
νοι άµεσα µόλις ξεκινήσει η διαδικασία, 
θα πάρουν µισθούς 6 µηνών.

Την πρόταση αυτή για την εκκαθάρι-
ση της οργάνωσης υποδέχονται µε σκε-
πτικισµό τα µέλη της, αν και γνωρίζουν 
καλά ότι η κατάσταση όπως έχει διαµορ-
φωθεί στην Ένωση Αγροτικών Συνεται-
ρισµών Λέσβου, είναι αδιέξοδη και ότι ο 
µόνος τρόπος να σωθεί, έστω ένα µικρό 
τµήµα της περιουσίας της και οι ενεργές 
δραστηριότητές της, είναι να ακολουθή-
σουν τις προτάσεις της πολιτικής ηγεσίας.

Ενεργές δραστηριότητες
Με τη νέα µορφή της, η Ένωση 

θα αναλάβει να διαχειριστεί µαζί µε 
τους ιδιώτες, το πυρηνελαιουργείο, 

το σαπωνοποιείο και την 
τυποποίηση του ελαιολάδου

Εµβληµατική 
µορφή της ΕΑΣ 
Λέσβου και 
µαθηµένος στις 
µπόρες ο Αλέκος 
Γιαζιτζόγλου. 
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ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
«Πρέπει να ξαναφτιάξουµε 
την τρίτη Λυκείου, ώστε τα 
παιδιά να την παίρνουν στα 
σοβαρά [...] µία από τις 
αλλαγές που εξετάζει η 
κυβέρνηση είναι η αλλαγή 
του ωραρίου στα σχολεία 
και συγκεκριµένα το να 
ανοίγουν στις 9:00 το 
πρωί. [...] Προς το παρόν 
πρόκειται για µία σκέψη».

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
«Άσκηση για φωτιά και 
πληµµύρα και εκκένωσης 
µεγάλων αστικών περιοχών 
δεν έχουν γίνει. Για να γίνει 
άσκηση χρειάζεται µεγάλη 
ωριµότητα σε επίπεδο 
δήµου και περιφέρειας, 
ενώ είναι αναγκαίο να είναι 
ενηµερωµένοι οι πολίτες. 
Είµαστε, ένα κράτος που 
δεν ξέρει που πάει».

ΚΑΛΙΝ ΑΝΕΒ ΓΙΕΝΣΕΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ESM
«Στο εξάµηνο που ήταν 
υπουργός ο Βαρουφάκης 
τάχθηκε εναντίον των 
µεταρρυθµίσεων και 
αναζωπύρωσε την ελληνική 
κρίση. Η πολιτική του έχει 
κοστίσει πολλά λεφτά. 
Πραγµατικά η Ελλάδα ήταν 
στη σωστή κατεύθυνση το 
2014 και ετοιµαζόµασταν 
για καθαρή έξοδο».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΠΑΤΣΙΟ ΛΑΥΡΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΡΙΟ, ΓΑΥΡΟ ΜΑΡΙΝΑΤΟ ΣΤΟ ΟΥΖΕΡΙ ΤΟΥ ΛΑΚΗ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Τσαπουρνιά
Μιας και είµαστε κάµπο 
µεριά, και ο γαλάζιος 
βουλευτής Μάξιµος (έδωσα 
τη µάχη στο γάλα), ζητάει να 
µάθει αν θα υπάρξει 
ασφαλιστική κάλυψη από τον 
ΕΛΓΑ για τις ζηµιές στις 
καλλιέργειες από τα 
αγριογούρουνα. Την ίδια 
ώρα.. µάχεται και για τον 
αγροτικό γιατρό στην 
Τσαπουρνιά Ελασσόνας!

 

8µηνήτες
Από προσλήψεις πάµε καλά, για 
ένα έργο όπως το Σύστηµα 
Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων, 
που έπρεπε κυριολεκτικά να είναι 
εδώ και χρόνια στον αυτόµατο, 
και σε άλλα κράτη δεν αποτελεί 
αντικείµενο για απασχόληση 
8µηνήτων. Κάπως έτσι, και στη 
∆οµοκού, που θέλει 50 άτοµα 
για την επικαιροποίηση-
ανανέωση του Συστήµατος µε 
χαρτογραφικά στοιχεία.

 

Σοφιστές
Με το δελτίο τύπου των 
νεολαίων για το συνέδριο 
στη Λιβαδειά, που θα κάνει 
λέει «...σοφότερους τους 
Νέους Αγρότες» µου ήρθε 
στο µυαλό «το σεµνά και 
ταπεινά» της κυβέρνησης 
Καραµανλή, που ήταν µόνο 
στα λόγια. Μια άλλη σοφία 
τους ήταν το σύνθηµα οι 
επιδοτήσεις µας στηρίζουν τα 
προϊόντα µας πλουτίζουν....

Μιλάνε κι αυτοί που έστησαν παγίδα 
στους ροδακινοπαραγωγούς, λέει ο Νάσος

Παρεµβατικός ο Θανάσης Νασίκας, ο γνωστός 
αγροτοσυνδικαλιστής και πρώην δήµαρχος Τυρνάβου, που τα 
πήρε µε τις καταγγελίες των κονσερβοποιών. Μιλάνε λέει, µε 
απύθµενο θράσος,  για παράνοµη διακίνηση φρούτων «αυτοί που 
αγοράζουν προϊόντα κάτω του κόστους και που κόβουν από τον 
κάθε παραγωγό σαν αποµείωση από 5-20%.» Απευθυνόµενος 
δε, προς το κράτος συστήνει να ελεγχθεί αν αυτό το µεγάλο 
ποσοστό της αποµείωσης πωλείται µε τιµολόγια ή όχι και τότε 
θα βρεθεί ποιος κρύβεται πίσω από τη φοροδιαφυγή...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Μπορεί οι αγρότες 
να παραµιλάνε µε τον 
καύσωνα, όµως οι 
ζυθοποιοί είναι ίσως οι 
µόνοι στη Γερµανία που 
δεν διαµαρτύρονται, 
αφού ο καιρός ανέβασε 
σηµαντικά τον τζίρο 
τους το πρώτο εξάµηνο 
του χρόνου.

Στην Ηλεία οι 
σταφιδοπαραγωγοί 
ξεκίνησαν τρύγο, 
νωρίτερα από κάθε 
άλλη χρονιά, σε 
µια προσπάθεια να 
περισώσουν ότι 
µπορούν, αφού η 
σταφίδα «χτυπήθηκε» 
από τις βροχές. Σε 
πολλές περιπτώσεις η 
ζηµιά ξεπερνά το 80%.

Υβρίδια
 Μειωµένα «βλέπει» για 

πρώτη φορά από το 2013 τα 
παγκόσµια αποθέµατα σιτηρών 
το αµερικανικό υπουργείο 
Γεωργίας, ελέω και του 
καύσωνα, που σαρώνει Ευρώπη 
και Ασία. Μία τέτοια εξέλιξη θα 
µπορούσε να οδηγήσει ακόµη 
υψηλότερα τις τιµές αργότερα.

 Οι ανατιµήσεις είναι 
καλοδεχούµενες από τους 
παραγωγούς διεθνώς, αλλά 
δηµιουργούν ανησυχία στις 
χώρες, που στηρίζονται 
στις εισαγωγές.

 Στο Euronext το συµβόλαιο 
αναφοράς του µαλακού σίτου 
κυµαίνεται στα υψηλότερα 
επίπεδα της τελευταίας 4ετίας 
έχοντας κάνει «άλµα» 33% από 
τις αρχές του έτους, ενώ και στο 
Χρηµατιστήριο Εµπορευµάτων 
του Σικάγο τα αντίστοιχα 
προθεσµιακά συµβόλαια 
κινούνται σε υψηλά τριών ετών.

;

ΤΟΝΙ ΚΡΟΟΣ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Θα το δούµε αυτό. Θα είναι 
δύσκολο να καλύψουµε 
τα 50 γκολ που πετύχαινε 
κάθε χρόνο ο Κριστιάνο. 
Ήταν ένα σηµαντικό σηµείο 
αναφοράς για εµάς τα 
τελευταία χρόνια και έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στις 
επιτυχίες της οµάδας µας. 
Παρ’ όλα αυτά έχω 
εµπιστοσύνη στην οµάδα».

Προς το παρόν 
αυτό το σέρβις 
το έχει µόνο 
ο Τσιρώνης 
που είναι και 
οικολόγος!  

Άδειες καλοκαιρινές σε δηµόσιες υπηρεσίες, 
αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις… Αναµενόµενο, 
Αύγουστος γαρ… Στον Οργανισµό Πληρωµών, 
όµως, πάνω απ’ όλα η δουλειά! Είπαν για τους 
επιλαχόντες Νέους Αγρότες, µπήκαν ήδη τα πρώτα 
χρήµατα! Είπαµε για τις ∆ασώσεις, που σέρνονται, 
τσούκου τσούκου όλο και κάτι γίνεται! Να’ σου και 
µια έγκριση πίστωσης για αγροπεριβαλλοντικά, 
που σηµαίνει ότι κλείνουν τρύπες για παλιά 
χρωστούµενα, µε πρώτα τα Βιολογικά! Κάπου εκεί 
ξεκολλάνε και οι δικαιούχοι της Αιτωλοακαρνανίας, 
που φωνάζουν ότι είναι οι πιο αδικηµένοι…    

Αυξηµένες,κατά 25% από πέρυσι, δείχνουν τα 
στοιχεία των µηχανηµατάδων τις πωλήσεις τρακτέρ 
το πρώτο οκτάµηνο του έτους. Αυτά είναι τα καλά 
νέα! Ωστόσο, δε «βλέπουν» να ξεπερνούν τα 1.000 
όταν το 2017 πούλησαν 840 ενώ το 2016 οι 
πωλήσεις ανήλθαν σε 1.120 αγροτικά µηχανήµατα 
και το 2015 στα 1.491. Ανάσα στον κλάδο θα 
µπορούσαν να δώσουν τα Σχέδια Βελτίωσης, αλλά 
µε τόσες παρατάσεις αργούν ακόµα οι αξιολογήσεις 
και οι οριστικές εγκρίσεις, λέει ο ΣΕΑΜ….  

Τη λύση, πάντως, τη βρήκαν στην Πολωνία, που 
το ρίχνουν στη δορυφορική τηλεπισκόπηση, για να 
έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα των καλλιεργειών, αλλά 
και να µη χρειάζονται τόσους επιθεωρητές στα 
χωράφια! «Τέτοιες µέθοδοι θα αποδεσµεύσουν 
αρκετούς χιλιάδες επιθεωρητές που στο εξής θα 
µπορούν να ασχολούνται µε την εκτέλεση άλλων 
καθηκόντων» λέει ο Πολωνός υπουργός Γεωργίας, 
Jan Ardanowski. Ο ΕΛΓΑ πάλι καλεί έξτρα 
εποχικούς… γιατί από ζηµιές, ένα βουνό!  

Ούτε σεντ αποζηµίωση δεν πρόκειται να λάβουν οι 
παραγωγοί βιοµηχανικής ντοµάτας Θεσσαλίας από 
τις πρόσφατες βροχές, αφού από τον Οργανισµό 
ξεκαθαρίζουν ότι οι αρρώστιες που αναπτύχθηκαν 
στα φυτά είναι από δευτερογενή αίτια. Μ’ αυτά και 
µε κόστος παραγωγής στα 600 µε 650 ευρώ το 
στρέµµα, µπαίνουν µέσα φέτος οι καλλιεργητές. 
Τώρα που δίπλωσαν και δύο χρονιές, µε το κιάλι θα 
ψάχνουν για ντοµάτα του χρόνου οι µεταποιητές…. 

Η πρόταση έρχεται από τους Θεσσαλούς, οι οποίοι 
τονίζουν ότι άλλη λύση εκτός από τα de minimis για 
τη ντοµάτα δεν υπάρχει. Μάλιστα, τα στοιχεία του 
ΘΕΣΤΟ βγάζουν ποσοστό ζηµιάς σε ποσοστό της 
τάξης του 50%. Το θέµα µετέφερε και ο βουλευτής 
Ν∆ Λαρίσης Μάξιµος, που αφυπνίζει αρµόδιους, 
ρωτώντας αν έχει τεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
καθώς ήδη λαµβάνονται µέτρα για ακραία καιρικά 
φαινόµενα, όπως αυτό της ξηρασίας….

Γκρίνια και στο σταφύλι φέτος, επιτραπέζιο και 
οινοποιήσιµο, µετά τις βροχές. Το αγιωργήτικο στη 
Νεµέα έπιασε περονόσπορο, οι πρώιµες ποικιλίες 
στην Αχαΐα βοτρύτη, η κορινθιακή σταφίδα στη 
Ζάκυνθο εµφάνισε ωίδιο και το µοσχάτο στην 
Κεφαλονιά έχει κι από τα τρία… Χρειάζεται 
αυξηµένος έλεγχος και κατ’ επέκταση υψηλότερο 
κόστος, λένε παραγωγοί και οινοποιοί! ∆ύσκολη 
χρονιά, θέλει προσοχή!         Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μεταξύ µας, αυτό 
που λέµε υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 
µοιάζει αυτό τον 
καιρό σαν να έχει 
εγκαταλειφθεί. Λίγο 
γιατί η ιδιότητα του 
δασολόγου που 
κατέχει ο υπουργός 
τον έχει κάνει να 
κρύβεται µε τόσα 
που έχουν συµβεί. 
Λίγο γιατί ξέρει, όχι 
αναδόµηση αλλά ένα 
λιθαράκι να αλλάξει 
αυτή τη φορά, είναι 
ο πρώτος που θα 
φύγει...

«Η Ευρώπη θα σφυρηλατηθεί 
στις κρίσεις και θα αποτελέ-
σει το άθροισµα των λύσε-
ων που θα υιοθετηθούν για 

αυτές τις κρίσεις». Πέντε χρόνια πριν ο Jean 
Monret γράψει αυτές τις λέξεις το 1976, ο 
Richard Nixon είχε αναστείλει τη µετατρεψι-
µότητα του αµερικανικού δολαρίου σε χρυ-
σό, βάζοντας ένα τέλος στο σύστηµα Breton 
Woods των σταθερών συναλλαγµατικών ι-
σοτιµιών. Η διάλυση του Bretton Woods ο-
δήγησε σε νοµισµατική αστάθεια στη ∆υτική 
Ευρώπη, η οποία µε τη σειρά της περιόρισε 
το εµπόριο και τις επενδύσεις. [...].

Το τωρινό οικονοµικό καθεστώς της ΕΕ εί-
ναι το άθροισµα των λύσεων που υιοθετήθη-
καν µετά τις κρίσεις του 1970. Η Ευρωπαϊκή Οι-
κονοµική Κοινότητα καθιέρωσε το µηχανισµό 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών το 1979, ο οποίος 
πρώτα επανεισήγαγε ένα καθεστώς διαχειριζό-
µενης συναλλαγµατικής ισοτιµίας στην Ευρώ-
πη, και κατέληξε στο ενιαίο νόµισµα. Η Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986 επεδίωκε να αυ-
ξήσει το εµπόριο και τις επενδύσεις µέσω κοι-
νών κανόνων και αυστηρότερης επιβολής, ως 
εκ τούτου καθιστώντας την ευρωπαϊκή οικονο-
µία πιο αποτελεσµατική. Μετά από µια δεκαε-

τία που ξοδεύτηκε 
στο να αντιµετωπί-
ζει τα προβλήµατα 
της Μεγάλης Ύφε-
σης του 2008-2009, 
την κρίση του ευρώ 
το 2012-2015 και 
τη µεταναστευτική 
κρίση που ξέσπα-
σε το 2015, είναι η 

σωστή στιγµή να ρωτήσουµε: τι καθεστώς χρει-
άζεται η ευρωπαϊκή οικονοµία µέχρι το 2030; 

Η οικονοµία της Ευρώπης επιτέλους ανακά-
µπτει, µε την ΕΕ στο σύνολό της τώρα να ανα-
πτύσσεται µε τους ίδιους ρυθµούς προ κρίσης. 
[...] Στο µεταξύ, φθάνουν οι µεγάλες οικονοµι-
κές αλλαγές. Η επόµενη φάση της παγκοσµιο-
ποίησης, µε µπροστάρη την ψηφιακή τεχνολο-
γία, θα οδηγήσει τις υπηρεσίες να γίνουν πιο 
εµπορεύσιµες κατά µήκος των συνόρων. [...] 

Η ΕΕ θα µπορούσε επίσης να κάνει περισσό-
τερα για να αποτρέψει το µεγαλύτερο µέρος της 
παραγωγής της νέας ψηφιακής τεχνολογίας να 
λάβει χώρα στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Θα µπο-
ρούσαν να διατεθούν περισσότερα ευρωπαϊκά 
και εθνικά κεφάλαια για την επιστήµη και διά-
δοση των νέων τεχνολογιών σε όλη την οικο-
νοµία, παρά σε φυσικές υποδοµές και γεωργι-
κές επιδοτήσεις. [...] Στα επόµενα δύο χρόνια, 
το CER* θα διεξάγει ένα ερευνητικό πρόγραµ-
µα για την ευρωπαϊκή οικονοµία µέχρι το 2030. 

*ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (CER)* 

ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ

Η ευρωπαϊκή 
οικονομία το 2030

ΤOY ΤΖΟΝ     
 ΣΠΡΙΝΓΚΦΟΡΝΤ *

Θ
α µπορούσα να πω πως 
δεν έχω καµιά αµφιβο-
λία ότι ο ΕΛΓΑ κάνει ό-
σο µπορεί καλύτερα τη 

δουλειά του. Προσπαθεί να διαχειρι-
σθεί τους διαθέσιµους πόρους που 
σηµειωτέον προέρχονται από τις ει-
σφορές των αγροτών, έτσι ώστε και 
οι πραγµατικά ζηµιωθέντες να ει-
σπράξουν αυτό που δικαιούνται, έ-
στω και βάσει του ισχύοντος κανο-
νισµού και ο Οργανισµός να µην 
καταρρεύσει οικονοµικά. 

  Ιδιαίτερες πατρίδες
∆ΕΝ ΜΠΟΡΩ όµως να µη σχολιά-
σω το γεγονός ότι από τις τεράστιες 
ζηµιές που έγιναν φέτος σε όλη τη 
χώρα, κυρίως λόγω άκαιρων βρο-
χοπτώσεων, η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου και η διοίκηση του ΕΛ-
ΓΑ είχαν την ευαισθησία να επισκε-
φθούν µόνο τους αµπελώνες της Κο-
ρινθίας, δηλαδή την ιδιαίτερη πατρί-
δα του γ.γ. Χαράλαµπου Κασίµη και 
του προέδρου του ΕΛΓΑ Φάνη Κου-
ρεµπέ, όπως και τους συκεώνες της 
Βόρειας Εύβοιας, δηλαδή την ιδιαί-
τερη πατρίδα του υπουργού Βαγγέ-
λη Αποστόλου. Ούτε στα ροδάκινα 
(συµπύρηνα και επιτραπέζια), είδα-
µε κάποιον, ούτε στη βιοµηχανική 
ντοµάτα. Όπως και σε πολλά άλλα 
προϊόντα, που, όπως φαίνεται δεν 
έχουν… πατρίδα! 

  Κορακίστικα
ΒΛΕΠΩ ΕΠΙΣΗΣ τους επιτελείς 
της πλατείας Βάθη να δυσκολεύ-
ονται πολύ να «τρέξουν» κάπως 
αποτελεσµατικά και στην ώρα 
τους τα προγράµµατα του α-
γροτικού χώρου. Ουσιαστι-
κός πολιτικός σχεδιασµός 
δεν υφίσταται, οι υπηρεσί-
ες είναι συχνά… κουκου-
ρούκου, τις περισσότερες 
φορές το παιχνίδι το κά-
νουν, σύµφωνα µε τα δι-
κά τους βέβαια γούστα και 
συµφέροντα, κάποιοι σύµ-
βουλοι και τα γνωστά «κορά-
κια» της µηχανοπαρέας. Έτσι 
όµως γίνεται κάτι παραπάνω από 

σαφές ότι οι µόνοι που δεν ωφε-
λούνται είναι οι αγρότες. 

  Κομβόι για Τίρανα
∆ΙΑΝΥΟΥΜΕ λοιπόν, χρονιά προ-
γραµµάτων, είναι, εδώ και καιρό, 
ανοιχτά τα Σχέδια Βελτίωσης και 
παραµένει αµφίβολο αν οι πω-
λήσεις ξεπεράσουν το όριο των 
1.000 τρακτέρ, όταν χωρίς Σχέδια 
το 2017 πουλήθηκαν 840 και µε 
«ουρές» Σχεδίων το 2016 πουλή-
θηκαν 1.120. Η παρηγοριά στον… 
άρρωστο, µε όλα αυτά, εγχώριο 
κλάδο των αγροτικών µηχανηµά-
των, έρχεται από την έκθεση που 
συνέταξε ο αρµόδιος ακόλουθος 
της πρεσβείας στα Τίρανα. Βάσει 
αυτής, οι γείτονές µας προτίθενται 
να προµηθευτούν το αµέσως επό-
µενο διάστηµα 5.000 καινούργια 
τρακτέρ και 15.000 αγροτικά µη-
χανήµατα διαφόρων τύπων. Για 
κάτι τέτοιες περιπτώσεις, στο χω-
ριό µου λένε, ντόρος να γίνεται!

 Αυτό που φοβάται
ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ, αυτό που λέµε υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, µοιάζει αυτό τον 
καιρό σαν να έχει εγκαταλειφθεί! 
Λίγο γιατί η ιδιότητα του δασολό-
γου που κατέχει ο υπουργός τον 
έχει κάνει να κρύβεται µε τόσα 
που έχουν συµβεί. Λίγο γιατί ξέ-
ρει, όχι αναδόµηση αλλά ένα λι-
θαράκι να αλλάξει αυτή τη φορά, 
είναι ο πρώτος που θα φύγει. Λί-
γο γιατί αντιλαµβάνεται ότι µετά 
από τέσσερα σχεδόν χρόνια στο 

τιµόνι ενός καίριου παραγωγι-
κού υπουργείου δεν αφήνει 

καµιά παρακαταθήκη! Απ’ 
όλα όµως, αυτό που δεν 
µπορεί να χωνέψει, είναι 
το ζωηρό ενδεχόµενο να 
αναλάβει στη θέση του, ο 
συνεργάτης του γενικός 
γραµµατέας και καθηγητής 
Χαράλαµπος Κασίµης! Εί-
ναι κάτι που φοβόταν από 
την αρχή και το βλέπει αυ-
τή τη φορά να φθάνει τόσο 
κοντά στην επιβεβαίωση! 
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Φέτος δεν θα ήθελαν πολλοί να βρί-
σκονται στη θέση του. Είναι η δεύτε-
ρη χρονιά που η βιοµηχανική ντο-
µάτα «χτυπιέται» από τον καιρό και 
µε δεδοµένο ότι πρόκειται για µια 
καλλιέργεια ευαίσθητη και πολυέ-
ξοδη, η οποία απαιτεί µεγάλο κε-
φάλαιο, πολλοί από τους παραγω-
γούς είναι για τη… φυλακή!

Ο Χρήστος Σουλιώτης δεν είναι 
πάντως απ’ αυτούς που το βάζουν 
εύκολα κάτω. Όχι µόνο γιατί, προ-
σωπικά, σαν παραγωγός, έχει κά-
νει τα κουµάντα του αλλά και για-
τί, ως επικεφαλής - πρόεδρος µιας 
ισχυρής Οµάδας Παραγωγών, ό-
πως είναι ο ΘΕΣΤΟ, µε 400 δυνα-
τούς παραγωγούς - µέλη, αισθάνε-
ται ότι έχει τον… στρατό για να πο-
λεµήσει! Με τους βιοµήχανους µά-

λιστα, ήδη, όπως λέει, έχει βρει κοι-
νό τόπο και οι µεταποιητικές µονά-
δες του κλάδου κάνουν πολλά απ’ 
όσα µπορούν για να απορροφή-
σουν µέρος της ζηµιάς που έχει γί-
νει στα ντοµατοχώραφα.

Οι µεταποιητές, µε πρώτο τον Νο-
µικό, έχουν καταλάβει ότι αν αυτή 
τη δεύτερη χρονιά που η ντοµάτα 
ταλαιπωρείται δεν βάλουν πλάτη, σε 
λίγο καιρό δεν θα υπάρχει καλλι-
έργεια βιοµηχανικής ντοµάτας στη 
χώρα. Ορισµένοι µάλιστα συνδέουν 
το όλο ζήτηµα και µε την κλιµατική 
αλλαγή, καλλιεργώντας την εντύ-
πωση ότι στη χώρα µας η βιοµηχα-
νική ντοµάτα θα είναι η πρώτη που  
θα πληρώσει το «µάρµαρο». Σ’ αυ-
τή την περίπτωση, τελειώνουν βέ-
βαια µαζί της και οι παραδοσιακοί 
ντοµατάδες του χώρου. Είναι επο-
µένως κάτι που κανείς δεν το θέλει. 

Εκεί που ο Χρηστάρας δε βρίσκει 
ευήκοον ους, είναι στην πλευρά της 
∆ιοίκησης. ΕΛΓΑ και υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης, δείχνουν να έ-
χουν µεγάλες σκοτούρες φέτος για 
να ασχοληθούν σοβαρά µε την υ-
πόθεση της βιοµηχανικής ντοµά-
τας. Για τις ζηµιές στα σταφύλια της 
Κορίνθου π.χ., προσήλθαν οµαδι-
κώς Αποστόλου, Κασίµης και Κου-
ρεµπές, µιας και πρόκειται για την 
«πατρίδα» των δύο τελευταίων. Στη 
Λάρισα, το ∆οµοκό και την Αµαλιά-
δα για τη βιοµηχανική ντοµάτα δεν 
πάτησε κανείς από τους εκπροσώ-
πους της πολιτικής ηγεσίας. 

Τις επόµενες ηµέρες µε πρωτο-
βουλία του ΘΕΣΤΟ και του Σουλιώ-
τη, πρόκειται να συναντηθούν όλοι 
οι εκπρόσωποι Οµάδων Παραγωγών 
που δραστηριοποιούνται στη βιοµη-
χανική ντοµάτα, προκειµένου να ε-
ξετάσουν από κοινού το ζήτηµα και 
να διεκδικήσουν όλοι µαζί και δυ-
ναµικά την στήριξη της Πολιτείας. 

«Οι παραγωγοί είναι αγριεµέ-
νοι», δηλώνει ο Χρήστος Σουλιώτης, 
«του χρόνου, ακόµα κι αν µπουν 
στη διαδικασία να καλλιεργήσουν, 
κανείς δεν θα δεχθεί να πληρώ-
σει την εισφορά του ΕΛΓΑ, από τη 
στιγµή που δύο χρονιές στη σειρά, 
ο ΕΛΓΑ σφυρίζει αδιάφορα». Και 
συνεχίζει: «Ή θα πρέπει να αλλά-
ξει ο Κανονισµός του ΕΛΓΑ, ώστε 
να µην βλέπει µόνο το χαλάζι ή 
θα πρέπει να ανοίξουν οι ενισχύ-
σεις από τα de minimis». «Κι όλα 
αυτά, πριν πάµε όλοι φυλακή!».    

Θέλω να μου μιλάς για brix 
Φέτος πάντως με τον ΘΕΣΤO, έφερε τους ντοματοβιομήχανους στα νερά του 

Ο Χρήστος Σουλιώτης γεννήθηκε 
στον Κυπάρισσο και κατοικεί στη 
Χάλκη της Λάρισας. Είναι 
Σαρακατσάνος στην καταγωγή, 
πρόεδρος του πετυχηµένου 
συνεταιρισµού ΘΕΣΤΟ από το 
2017 και ένθερµος καλλιεργητής 
βιοµηχανικής ντοµάτας. 
∆ιαχώρισε νωρίς τη θέση του 
από τη διοίκηση Κοκκινούλη 
στην Ένωση Λάρισας και 
πρωταγωνίστησε στη δηµιουργία 
του ΘΕΣΤΟ. Εκεί µεταφέρθηκαν 
τα µέλη της πρώην Οµάδας 
Παραγωγών Βιοµηχανικής 
Ντοµάτας της Ένωσης. Είναι 
παντρεµένος και έχει τρία παιδιά, 
δύο αγόρια κι ένα κορίτσι. 

ΕΛΓΑ και υπουργείο δεν δείχνουν να ασχολούνται σοβαρά µε την 
υπόθεση της βιοµηχανικής ντοµάτας. Για τις ζηµιές στα σταφύλια 
της Κορίνθου προσήλθαν οµαδικώς Αποστόλου, Κασίµης και 
Κουρεµπές, µιας και πρόκειται για την «πατρίδα» των δύο, ενώ στη 
Λάρισα, το ∆οµοκό και την Αµαλιάδα για τη βιοµηχανική ντοµάτα 
δεν πάτησε κανείς από τους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας.

Χρήστος Σουλιώτης

Ετοιµοπόλεµος 
Εκτός από καλλιεργητής, 

ο Χρήστος Σουλιώτης, 
ως πρόεδρος µιας 

ισχυρής Οµάδας Παρα-
γωγών, µε 400 δυνα-

τούς παραγωγούς - µέλη, 
αισθάνεται ότι έχει τον… 
στρατό για να πολεµήσει

Σφυρίζει αδιάφορα 
«Οι παραγωγοί είναι 

αγριεµένοι», λέει ο Χρή-
στος Σουλιώτης, «του 
χρόνου κανείς δεν θα 

δεχθεί να πληρώσει την 
εισφορά του ΕΛΓΑ, αφού 

δύο χρόνια η διοίκηση 
σφυρίζει αδιάφορα»

Να βάλουν πλάτη
Οι µεταποιητές, µε 

πρώτο τον Νοµικό, έχουν 
καταλάβει ότι αν αυτή 

τη δεύτερη χρονιά που η 
ντοµάτα ταλαιπωρείται 

δεν βάλουν πλάτη, 
σε λίγο καιρό δεν θα 
υπάρχει καλλιέργεια 

βιοµηχανικής ντοµάτας 
στη χώρα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Νέο συµβόλαιo 
ανήµερα την Ηµέρα 
της Αγρότισσας

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος 
Αττικής επαναλαµβάνει την 
ανάγκη να συνδιαµορφωθεί ένα 
νέο συµβόλαιο µεταξύ αγροτών 
παραγωγών και αστών 
καταναλωτών, και να 
παρουσιασθεί στους συµπολίτες 
µας, στην ύπαιθρο της Αττικής, 
στις 15 Οκτωβρίου, Παγκόσµια 
Ηµέρα Αγρότισσας.
Την έκκληση την ετοίµασε ο 
Κτηνοτροφικός Σύλλογος 
Αττικής την 1η Ιουνίου στην 
Παγκόσµια Ηµέρα Γάλακτος, την 
ανακοίνωσε σε όλους σε 
εκδήλωση στις 7 Ιουλίου κατά 
την Παγκόσµια Ηµέρα 
Συνεργατισµού και µε το 
σύνθηµα «Βιώσιµες Κοινωνίες 
µε συνεργασία» ξεκίνησε για να 
ευαισθητοποιήσει όλους, µέχρι 
τις 15 Οκτωβρίου στην 
Παγκόσµια Ηµέρα της 
Αγρότισσας.

 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.

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Open Field Day από
τη Grape Evolution
Τεχνική παρουσίαση νέων ποικιλιών επιτραπέζιας 
αµπέλου, ανάλυση προόδου τους τελευταίους 12 
µήνες και εκτενής επεξήγηση του συστήµατος 
φυτικών δικαιωµάτων πραγµατοποιούν στις 12 και 
13 Σεπτεµβρίου στο Open Field Day στην Κόρινθο 
η Grape Evolution, ο Οργανισµός Γεωργικής 
Έρευνας του Ισραήλ και το Φυτώριο Φασσουλή. 
Σύµφωνα µε όσα αναφέρουν οι δύο συνεργάτες, 
θα ακολουθήσει επίσκεψη σε αµπελώνες τις 
Κορινθίας όπου οι επισκέπτες θα δουν κάποιες 
από τις νέες ποικιλίες σε παραγωγή. Πρώτη φορά 
φέτος θα παρουσιαστεί η µεσοπρώιµη κόκκινη 
ποικιλία Giant Pearl και η όψιµη λευκή Late Pearl. 
Για το Open Field Day περιοχή: Λεόντιο Νεµέας, 
ώρα 09:45-17:00. Εκκίνηση στις 9:00 µε 
λεωφορείο από το ξενοδοχείο Alkyon Resort 
Hotel προς τον σταθµό αξιολόγησης. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Η 6η διεθνής εµπορική έκθεση 

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

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

 Από 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 εµπορική 
έκθεση Agra για τα γεωργικά 
προϊόντα και τρόφιµα στην 
Κεντρική Ευρώπη, θα διεξαχθεί 
από 25 Αυγούστου ως τις 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 στο πανεπιστήµιο 
Hohenheim στη Στουτγάρδης. 
Πληροφορίες στο https://
food2030.uni-hohenheim.de/en

 Η ∆ιεθνής Εταιρεία της 
Επιστήµης των Οπωροκηπευτικών, 
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο και η 
Ελληνική Φυτιατρική Εταιρεία 
διοργανώνουν το 9ο διεθνές 
Συνέδριο για την απολύµανση του 
εδάφους και των υποστρωµάτων. 
στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 
9-13 Σεπτεµβρίου 2018.

 Από 14 έως και 16 Σεπτεµβρίου 
2018 στην κεντρική πλατεία της 
Ελασσόνας θα διεξαχθεί η 

Πανελλήνια ∆ιοργάνωση «ΦΕΤΑ 
2018». Για πληροφορίες στο 
https://www.feta2018.gr/

 Στο Μόναχο η ∆ιεθνής Έκθεση 
Μηχανηµάτων Αρτοποιίας και 
Ζαχαροπλαστικής ΙΒΑ από 15 έως 
τις 20 Σεπτεµβρίου. Πληροφορίες 
στο https://www.iba.de/en/

 Το 12o Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Βιολογικών Προϊόντων την Πέµπτη 
25 και Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 
στη Βιέννη µε µότο «Βιολογικά: 
Προστιθέµενη αξία για αγρότες, 
καταναλωτές και την κοινωνία». 
Λεπτοµέρειες στο https://www.
ots.at/presseaussendung/
OTS_20180716_OTS0105/.

Σε τροχιά προετοιµασίας 
το AgriBusiness Forum  
Στις Σέρρες στις 2-3 Νοεµβρίου θα διεξαχθεί 
το AgriBusiness Forum (ABF), το νέο ετήσιο 
συνέδριο-συνάντηση των ηγετών της αγροτικής 
βιοµηχανίας για την αγροτεχνολογία και την 

κυκλική οικονοµία, µε θέµα «το µέλλον του 
ελληνικού και ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τοµέα 
στην ψηφιακή εποχή» και χορηγούς επικοινωνίας 
την εφηµερίδα Agrenda και το Agronews. Με 
προσανατολισµό στην καινοτοµία και στον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό της παραγωγής, µεταποίησης και 
διακίνησης αγροτικών προϊόντων υψηλής 
προστιθέµενης αξίας, το AgriBusiness Forum 
αποσκοπεί στην προώθηση συνεργασιών, στην 
προβολή διεθνών προτύπων και στη διατοµεακή 
ενηµέρωση για τον εκσυγχρονισµό της 
παραγωγικής διαδικασίας, της αγροδιατροφικής 
αλυσίδας. Η υποβολή συµµετοχής στο Masterclass 
γίνεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Αυγούστου.

ΣΕΡΡΕΣ

Τριήµερη 
και πλούσια 
η 15η πανελλήνια 
γιορτή µανιταριού
Από 16 έως 19 Αυγούστου 
στα Γρεβενά 
πραγµατοποιείται η 15η 
Πανελλήνια Γιορτή 
Μανιταριού, µια εκδήλωση 
που συνδιοργανώνεται από 
τους Μανιταρόφιλους 
∆υτικής Μακεδονίας, τους 
Μανιταρόφιλους Ελλάδας 
και το Μουσείο Μανιταριών 
Λάβδας Γρεβενών. Στο χώρο 
της γιορτής θα λειτουργεί 
καθηµερινά ταβέρνα, 
αναψυκτήριο, έκθεση και 
πώληση µανιταροπροϊόντων, 
τοπικών προϊόντων 
(τροφίµων, χειροτεχνηµάτων), 
έργων τέχνης µε θέµα το  
µανιτάρι, των εκθεµάτων του 
Μουσείου µανιταριών 
Λάβδας και παραδοσιακών 
σπόρων. Φέτος θα 
συµµετάσχει για πρώτη φορά 
το εργαστήριο ραπτικής του 
καταστήµατος κράτησης 
Φελλίου (στο διήµερο 
16-17 Αυγούστου).

ΓΡΕΒΕΝΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Στον «αστερισµό» 
των οίνων Αιγιάλειας 

Ο θεσµός Οινοξένεια έρχεται και 
φέτος 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. Στόχος 
η ανάδειξη της Αιγιάλειας ως ένας 
αναδυόµενος εναλλακτικός 
οινοτουριστικός, γαστρονοµικός και 
πολιτιστικός προορισµός, µε ευκαιρίες 
εξερεύνησης και απόλαυσης όλο τον 
χρόνο. Τα Οινοξένεια έχουν τιµηθεί µε 
το Σήµα του «Ευρωπαϊκού Έτους 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2018».

ΒΟΛΟΣ

ΑΧΑΪΑ

Μαζί Ζαγορίν και ΕΛΓΑ 
για την προστασία 
των καλλιεργειών 

Ενηµερωτική εκδήλωση σχετικά µε 
το καθεστώς ενισχύσεων για τα 
αντιχαλαζικά δίχτυα διοργανώνουν 
στις 20 Αυγούστου ο συνεταιρισµός 
Ζαγοράς σε συνεργασία µε τον 
ΕΛΓΑ. Η δράση είναι ενταγµένη στα 
πλαίσια της πρόσκλησης για το 
Υποµέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε 
προληπτικά µέτρα που σκοπεύουν 
στη µείωση των δυσµενών 
επιπτώσεων πιθανών φυσικών 
φαινοµένων, δυσµενών καιρικών 
συνθηκών και καταστροφικών 
συµβάντων». Σηµειώνεται ότι οι 
αγρότες της περιοχής πλήττονται σε 
οικονοµικό επίπεδο, αρκετά συχνά, 
από τα έντονα καιρικά φαινόµενα. O 
συνεταιρισµός Ζαγοράς εκπροσωπεί 
το 99% των καλλιεργητών της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ζαγοράς.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

Πωλούνται  80 γίδια βελτιωµένα µε 
ή χωρίς τα κατσικάκια τους (15 κιλά) , 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Τιµή ευ-
καιρίας. Περιοχή Γιαννιτσά. Πληροφο-
ρίες κ. Γιώργος. Τηλ.2382/026090, 
6945/871123, 6940/914011.

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

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 παρα-
γωγή ή ανταλάσσονται µε τριφύλλι. Πε-
ριοχή Λάρισας. Τηλ.6972/102664.

Πωλούνται 60 αγελάδες µεγάλες. 
Τηλ.6931/505211.

Πωλούνται 10 µοσχίδες Holstein  6-16 
µηνών από επιλεγµένη µονάδα. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6932/618904, 
6998/444730.

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

Γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και άλογο πα-
ραγωγικό. Τηλ.6972/307674. 

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Γερµα-
νοχιώτικα, Ασσάφ, Αβάσι, γίδια Αλπίν, 
Μούρθια, Ζάνε, Τόκεµπορτ, αγελά-
δες και µοσχάρια. Τηλ.6982/619546, 
6974/916517.

Πωλούνται δικαιώµατα. Τηλ. 
6982/619546, 6974/916517.

Πωλούνται 70 πρόβατα µεµονω-
µένα ή όλα µαζί. Περιοχή Θήβα. 
Τηλ.6946/124109.

Πωλούνται µοσχάρια για πάχυνση 
Λιµουζίν και άλλες ράτσες. Περιοχή 
Βοιωτία. Τηλ.6934/043602. 

Πωλούνται µοσχαράκια Λιµου-
ζίν, ελευθέρας βοσκής, βιολογικά πι-
στοποιηµένα από το κέντρο γενετι-
κής   βελτίωσης. Περιοχή Αρκαδίας. 
Τηλ.6970/485300.

Πωλούνται 15 πρόβατα µε αρνιά 3-9 
µηνών γαλακτοπαραγωγής και κριάρια  
Ασάφ και Μυτιληνιά. Περιοχή Αττική. 
Τηλ.6972/334175.  

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα. Πληρω-
µή µετρητοίς. Τηλ.6982/619546, 
6974/916517.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολο-
γικό, χοντρική, λιανική καθώς και για 
σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Πε-
ριοχή 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, τριφύλ-
λι, σπόρος και σκληρό σιτάρι. Περιοχή 
Κιλκίς. Τηλ.6976/573731.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος για 
οποιαδήποτε χρήση. Περιοχή Φαρσά-
λων. Τηλ.6944/985675.

Πωλούνται 1.000 µπάλες τσαΐρι αγρι-
άδα προς 3€ η µπάλα, 700 µπάλες σα-
φάρα προς 3€ η µπάλα, σκέτο τριφύλ-
λι ψιλό για αρνάκια προς 5€ η µπάλα. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6985/978192. 

Πωλούνται τριφύλλι σε µι-
κρές µπάλες και τριφυλλόσπορος. 
Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται ρεβίθια βραστερά, ποικι-
λία Αµοργό, φετινής παραγωγής. Περι-
οχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6978/566420.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερραϊκός, 
νέας εσοδείας. Αποστολή σε όλη την 
Ελλάδα. Τηλ.6937/253885.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες α’ ποιότητας. Περιοχή Γιαννιτσά. 
Τηλ.6982/551234. 

Πωλείται σανός βρώµη. Τιµή 
0,14€ / κιλό. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6934/043602.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αγροτεµάχιο 100 στρεµµάτων 
ποτιστικό, πολύ κεντρικό. Περιοχή Αλµυ-
ρός Μαγνησίας. Τηλ.6971/825207.

Πωλείται οικόπεδο 3.600τ.µ. Περιοχή 
Θήβας. Τηλ.6977/741338.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άρο-
τρο 3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 
28 δίσκων επισκευασµένη, σιτοσπαρτι-
κή Ζορµπά επισκευασµένη, 13 δίσκων 
µε διπλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δο-
ντιών, ραντιστικό για τρακτέρ 500 λί-
τρων. Τηλ.2310/711133.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτη-
νοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς 
χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές 
χαµηλές. Τηλ.6972/173482.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας 
χρήσεως και κλουβάκια Μπινς. Περιο-
χή Βέροιας. Τηλ.6979/291468.

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

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονά-
δα για αιγοπρόβατα, πλήρως εξοπλι-
σµένη, µε αρµεκτήριο, σπαστήρα ζωο-
τροφών, 2 µεγάλες αποθήκες ζωοτρο-
φών και στέγαστρα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέ-
ψεως µε φρένα). Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται τρακτέρ Massey Ferguson 
92 ίππων, 4Χ4, καινούργια πλατ-
φόρµα ανατρεπόµενη µε διπλές ρό-
δες, αρµεκτήριο Ισπανικό 18 θέσε-
ων και σπαστήρας ζωοτροφών µοντέ-
λο Αυστρίας, όλα σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλή-
ρως εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο 
αποθήκες, µε φορτωτή Bobcat, µε πέ-
ντε στρέµµατα γη, σπαστήρα ζωοτρο-
φών, τρακτέρ Massey Ferguson 95άρι, 
µοντέλο 2005 µε λίγες ώρες εργασίας, 
διπλό διφορικό και µε ξεχωριστή κατοι-
κία εντός της µονάδας. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

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

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

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

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

Πωλείται αγροτικό Mazda B2 500 δι-
κάµπινο, 4Χ4, diesel, 200.000 χλµ, 
ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί κα-
θρέπτες, µπάρες µπροστά, πίσω, πλάγια 
και κλιµατιστικό, σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.6972/893378.

Πωλείται ηλεκτρογεννήτρια µεταχει-
ρισµένη KVA 23, µονοφασικά και τρι-
φασική για τρακτέρ. Τηλ.6972/893378.

Πωλείται µεταλλικό θερµοκήπιο ελ-
ληνικής κατασκευής, πολύρρηκτο τρο-
ποποιηµένο τοξωτό, από σωλήνα Φ60 
γαλβανιζέ 2,5 χιλιοστά, σε άψογη κα-
τάσταση, µε άνοιγµα 8 µέτρα, ύψος ορ-
θοστάτη 3µέτρα και ύψος κορυφής 5 
µέτρα. Συνολική έκταση  8.300τ.µ. Τι-
µή 83.000€. Θα παραδοθεί λυµένο. 
Τηλ.6947/096907. E-mail: jathelas@
otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο ενός στρέµµα-
τος, πλήρως εξοπλισµένο για παραγω-
γή σποροφύτων και λουλουδιών µε αυ-
τόµατες τράµπες ποτίσµατος, ανοιγόµε-
να παράθυρα οροφής και πλαϊνά και πά-
γκους εργασίας. Τηλ.6974/034757.

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 ιπποδύ-
ναµη 65 και αγροτικό µηχάνηµα ΑΜ 
πολλαπλής χρήσεως Nissan Patrol. 
Τηλ.6944/624443.

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

Πωλούνται ραντιστικό καινούργιο αµε-
ταχείριστο και άροτρο ΓΕΜΚΑ 14αρι. 
Τηλ.6943/457861.

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

Πωλούνται 80 σωλήνες  ποτίσµατος, 
αλουµινίου, 6Χ3. Τηλ.6971/825207.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρε-
µούλκα) Goldoni 714 χωρίς φρέ-
ζα. Τιµή 1.500€. Περιοχή Κορινθία. 
Τηλ.6987/876761.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρω-
παϊκή 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 θερµοκήπιο ελ-
ληνικής κατασκευής 2009, πολύρρη-
κτο τροποποιηµένο τοξωτό, από σω-
λήνα Φ60 γαλβάνιζε 2,5 χιλιοστά πά-
χος, σε άψογη κατάσταση, µε ηλεκτρο-
κίνητα παράθυρα οροφής και πλευρικά. 
Έχει άνοιγµα 8 µέτρα, ύψος ορθοστά-
τη 3µέτρα και ύψος κορυφής 5µέτρα. 
Συνολική έκταση 8.300τ.µ. Θα παραδο-
θεί λυµένο και πακεταρισµένο στο κτή-
µα µου. Τιµή 70.000€. Περιοχή Αττική. 
Τηλ.6980/448670. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλείται καρούλι Πατενίδης Φ60, 350 
µέτρα, σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ.6941/688822.

Πωλούνται σταγονίδια για 50 στρέµµα-
τα µε σωλήνες, σε καλή κατάσταση. Πε-
ριοχή Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.

Πωλείται λιπαντήρας µε ενσωµατωµέ-
νο υδροκυκλώνα  και φίλτρο αυτοκαθα-
ριζόµενο µε δισκάκια παροχής 3΄΄ και-
νούργιο. Τιµή 700€. Τηλ.6987/368681.

Πωλείται αχυρόµυλος µε δυνατότητα 
παραγωγής 40-50 µπάλες την ώρα. Τι-
µή 800€. Τηλ.6987/368681.

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

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

Πυκνός ο βίος των ανθρώπων κα-
τά τις τρεις δεκαετίες που διατρέχει 
το νέο λεύκωµα του συλλέκτη Βαγ-
γέλη Νικόπουλου «Γρεβενά 1912-
1940. Φωτογραφικά ντοκουµέντα 
και τεκµήρια», καθώς ο ίσκιος της 
Ιστορίας πλανιόταν βαρύς επάνω 
από όλη τη χώρα.

Βαλκανικοί Πόλεµοι, απελευθέ-
ρωση και αφοµοίωση των Νέων Χω-
ρών, Εθνικός ∆ιχασµός, Πρώτος Πα-
γκόσµιος Πόλεµος, Μικρασιατική 
Εκστρατεία και Καταστροφή, πρό-
σφυγες. Παρόντα όλα στο λεύκω-
µα του Βαγγέλη Νικόπουλου, ο ο-
ποίος διαθέτει τη µεγαλύτερη φω-
τογραφική συλλογή για τα Γρεβε-
νά, τον γενέθλιο τόπο του, και είναι 
βαθύς γνώστης της φωτογραφίας.

Οι 255 φωτογραφίες του λευκώ-
µατος, όλες ανέκδοτες και όλες µε 
εκτενή υποµνηµατισµό, υπογραµ-
µίζουν τη δραµατική υφή των ι-
στορικών γεγονότων και παρακο-
λουθούν τις αλλαγές της τοπικής 
κοινωνίας κατά τον Μεσοπόλεµο. 

Προσεκτικός ερευνητής, ο κ. Νι-
κόπουλος αφηγείται την τοπική ι-
στορία µε κείµενα που αξιώνουν 
δάφνες εµπεριστατωµένης µελέτης.

Το φωτογραφικό υλικό της έκ-

δοσης διασώζει επίσης εικόνες α-
πό πέτρινα γεφύρια και εντυπωσια-
κά κτίρια, σκηνές προσφύγων από 
τη Μικρά Ασία, αποσπάσµατα χωρο-
φυλάκων, λήσταρχους, οικογενεια-
κά πορτρέτα, ξένοιαστους εκδροµείς 
του Μεσοπολέµου και πολλά άλλα. 

Αφορµή γι’ αυτή την ιστορική συλ-
λογή στάθηκε, η αναζήτηση φω-
τογραφιών µε θέµα την Αποκριά, 
προκειµένου να εκτεθούν στο πλαί-
σιο ενός αποκριάτικου θεσµού που 
γεννήθηκε στα Γρεβενά το 2001.

Το λεύκωµα θα παρουσιαστεί 
στο Κέντρο Πολιτισµού ∆ήµου Γρε-
βενών στις 18 και 19 Αυγούστου, 
ώρα 19.30. 

Μετά την παρουσίαση της πρώ-
της ηµέρας, στο κοντινό 1ο ∆η-
µοτικό Σχολείο θα γίνει βιντεο-
προβολή µε συσκότιση της περι-
οχής. Θα ακολουθήσουν τα εγκαί-
νια της έκθεσης «Στιγµιογραφίες. 
Γρεβενά 1912-1940», στο εσωτε-
ρικό του σχολείου. ∆ιάρκεια: έως 
29 Αυγούστου.

Στιγµιογραφίες 
 Η έκθεση «Στιγµιογραφίες» 

θα διαρκέσει έως 
τις 29 Αυγούστου

Η φάρµα των ζώων, 
του Τζορτζ Όργουελ
Η αλληγορία του Όργουελ είναι µια 
ευφυής σπουδή στην ψυχολογία της 
ηγεσίας, ακτινογραφώντας τον 
τρόπο που επηρεάζουν την κοινωνία 
οι δοµές της εξουσίας. Σε ένα 
αγρόκτηµα τα ζώα επαναστατούν και 
ανατρέπουν την καταπιεστική 
εξουσία του ανθρώπου. Τη διοίκηση 
αναλαµβάνουν τα γουρούνια, που 
φαίνονται ικανότερα από άλλα ζώα. 
Η νέα εξουσία όµως δεν αργεί να 
αποδειχτεί ακόµα χειρότερη από την 
προηγούµενη. Η συνέχεια...καλύτερη.

«Τροία, µια ιστορία για
έναν πόλεµο» στο ΠΙΟΠ
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς, ο ∆ήµος Γορτυνίας και η 
∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Γορτυνίας παρουσιάζουν στις 17 
Αυγούστου τη θεατρική παράσταση 
«Τροία, µια ιστορία για έναν 
πόλεµο», σε σκηνοθεσία Ευτυχίας 
Λιβανίου, στο Υπαίθριο Μουσείο 
Υδροκίνησης του ∆ικτύου ΠΙΟΠ, 
στη ∆ηµητσάνα. Έξι ηθοποιοί 
αφηγούνται και εναλλάσσονται 
στους βασικούς ρόλους Η είσοδος 
είναι ελεύθερη για το κοινό.

Μεταφύτευση ελιών 
από την ΕΡΓΟΣΕ
Στη µεταφύτευση ελαιόδεντρων στις 
πληγείσες από τις φωτιές περιοχές 
προχωρά η ΕΡΓΟΣΕ σε συντονισµό 
µε το υπουργείο Υποδοµών και 
Μεταφορών. Ήδη, δροµολογεΊ την 
παράδοση βοηθητικών µέσων 
(κώνους, ταινίες κλπ), καθώς και 
Μέσων Ατοµικής Προστασίας για 
150 άτοµα/υλοτόµους που θα 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις 
πληγείσες περιοχές. Ακόµη, θα 
προβεί σε χορηγία ως 50.000 
ευρώ, για µεταφύτευση δέντρων.

Απόφαση Φάµελλου για 
ζηµιές από αγριόχοιρους
Υπεγράφη Υπουργική Απόφαση για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος 
των ζηµιών από ηµίαιµους χοίρους 
και αγριόχοιρους σε χωράφια και 
περιαστικές περιοχές. Η απόφαση, 
του αναπληρωτή Περιβάλλοντος θα 
δηµοσιευθεί τις επόµενες µέρες σε 
ΦΕΚ και αφορά τη δίωξη του είδους 
έως τις 15 Σεπτεµβρίου 2019, 
οπότε ξεκινά η επόµενη κυνηγετική 
περίοδος. Η αντιµετώπιση θα γίνει 
µε τη µέθοδο της «παγάνας» είτε 
µε «ελεγχόµενη κάρπωση».

Το γεφύρι του Πασά (1931) εξυπηρέτησε για αιώνες τα καραβάνια των Γρεβενών και της Ηπείρου 
και ανατινάχθηκε το 1941 για να ανακοπεί η προέλαση των γερµανικών στρατευµάτων.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Γρεβενά 1912-1940,
η ιστορία σε εικόνες
Το φωτογραφικό λεύκωμα του Βαγγέλη Νικόπουλου 
στο Κέντρο Πολιτισμού Γρεβενών, 18 -19 Αυγούστου

Πωλείται ρίππερ 7 ποδιών, µεσαίου τύ-
που, πλάτος εργασίας 2,2 µέτρα, και-
νούργιο. Τιµή 800€. Τηλ.6987/368681.

Πωλείται πατατοφυτευτής  και εξα-
γωγέας µονός. Τιµή πακέτου 1.700€. 
Τηλ.6987/368681.

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

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

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

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος  για κρεµ-
µύδια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ακτινί-
διο. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6936/589801.

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

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

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

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

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

Πωλούνται µπουκάλια για λά-
δι, µέλι, κρασί σε προσιτές τιµές. 
Τηλ.2310/684438, 6984/501857.

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βα-
ρέως τύπου, σχεδόν καινούργιος. Τιµή 
1.000€. Τηλ.6937/226036.

Πωλούνται 2 πόρτες µεγάλες µε τζά-
µια για τζιπ Renegade -Wrangler. Τιµή 
500€. Τηλ.6937/226036.

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

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

Πωλείται φρέζα 1,85 σκαπτικό, 7 σει-
ρές µαχαίρια, βαρέως τύπου, µοντέλο 
2002, µάρκα Πυθαγόρα. Περιοχή Σερ-
ρών. Τηλ.6937/253885.

Πωλούνται πρέσα Welger 530, µε σκοι-
νί, σβάρνα Ζορµπά 32άρα και χορτοκο-
πτικό Krone πλάτους κοπής 2,80µ. αναρ-
τώµενο. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται πρέσα Welger 730 µοντέ-
λο 2009, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 
15.000€. Τηλ.6944/416025.

Πωλείται τρακτέρ Ford 5.000, πλήρως 
ανακατασκευασµένο, µηχανή 6610. Τιµή 
7.000€. Τηλ.6947/524535.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται αγροτικό αυτοκίνητο σε κα-
λή κατάσταση, µοντέλο 2005-2010. 
Τηλ.6943/457861.
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Φορτσάρουν 
για τη ρεβάνς
Στην 14η θέσηUEFA λόγω ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Άκρατος ενθουσιασµός επικρατεί στις 
τάξεις του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, µετά τα 
θετικά αποτελέσµατα που πήραν στον 
3ο προκριµατικό γύρο του Champions 
League, που πρόσφεραν βαθµούς στην 
Ελλάδα και πλέον όλοι αδηµονούν για 
τη ρεβάνς στις 14 Αυγούστου. Η νίκη 
του πρώτου επί της Σπαρτάκ Μόσχας 
στην Τούµπα και η ισοπαλία της δεύ-
τερης µε τη Σέλτικ στη Γλασκόβη ανέ-
βασε την Ελλάδα στη 14η θέση της κα-
τάταξης της UEFA, πάνω από την Τσε-
χία, µε 23,400 βαθµούς. Με την Ελλά-
δα, την Τσεχία, την Κροατία και την 
Ελβετία να βρίσκονται σε ζώνη 0,200 
βαθµών, αποτελεί κοµβικής σηµασίας 

αποστολή των εκπροσώπων της χώ-
ρας µας να την κρατήσουν τουλάχι-
στον µέχρι την 15η θέση, ώστε να µη 
χαθεί ένα «εισιτήριο» του Champions 
League και ένα του Europa League για 
τη σεζόν 2020-2021. 

Την Πέµπτη ξεκίνησε και η διάθεση 
των εισιτηρίων για όσους φίλους του 
ΠΑΟΚ ταξιδέψουν στη Μόσχα για τον 
αγώνα ρεβάνς µε την Σπαρτάκ στις 14 
Αυγούστου και θα συνεχιστεί µέχρι 
και το µεσηµέρι του Σαββάτου 11 του 
µήνα. Αντίστοιχα, και στο στρατόπε-
δο της ΑΕΚ, ο ενθουσιασµός για τον 
επαναληπτικό της Αθήνας είναι µε-
γάλος κι ο κόσµος αναµένεται να... 
εξαφανίσει τα µαγικά χαρτάκια. Θε-
ωρείται δεδοµένο ότι θα υπάρξει ά-
νοιγµα επιπλέον θυρών.

«Χρυσός» έγινε ο Μίλτος Τεντόγλου που κακτέκτησε 
στο άλµα εις µήκος την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθληµα στίβου του Βερολίνου. Ο 20χρονος άλτης 
από τα Γρεβενά, που σκόρπισε περηφάνεια στο πανελλήνιο, 
κατέκτησε την πρώτη θέση µε 8.25µ στην πρώτη 
προσπάθειά του και χάρισε στη χώρα µας το 24ο συνολικά 
µετάλλιό της στη διοργάνωση και το 9ο χρυσό.

Χρυσός με την πρώτη 
ο Μίλτος Τεντόγλου

OMΑ∆Α ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 11 Αυγούστου

Κυριακή 12 Αυγούστου

Στίβος

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα   10:00 ΕΡΤ 2

Μπιτς Βόλεϊ World Tour

1ος Ηµιτελικός Γυναικών 12:35 COSMOTE SPORT 8

Ποδόσφαιρο (Αυστρία)

Σάλτσµπουργκ - Αούστρια 18:00 NOVASPORTS 2

Ποδόσφαιρο (International Champions Cup)

Ατλέτικο Μ. - Ίντερ  22:05 NOVASPORTS 1

Στίβος

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 10:30 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Ελλάδα) 

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός (Φιλικό) 20:30 NOVASPORTS 1

Ποδόσφαιρο (Γαλλία)

Παρί Σεν Ζερµέν - Καέν 22:00 NOVASPORTS 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Καπ Ισπανίας)

Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη 23:00 NOVASPORTS 1

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πριν τελειώσουν
οι διακοπές έρχεται
ο ανασχηματισμός 
για τον Αποστόλου 

Προκαταβολές   
φέρνει για τους 
παραγωγούς η λίγη 
ελιά Χαλκιδικής

Τι ανάγκασε    
τον Αραμπατζή να 
φύγει νωρίς από την 
ΕΑΣ Βισαλτίας 

Ανταλλαγή φανέλας
Κουρτουά, Κόβατσιτς
Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι έδωσαν 
τα χέρια και υλοποίησαν την 
επιθυµία δύο παικτών τους να 
αλλάξουν φανέλα. Έτσι, την επόµενη 
σεζόν ο Τιµπό Κουρτουά να 
αγωνίζεται µε εκείνη των Ισπανών 
και ο Ματέο Κόβατσιτς µε εκείνη 
των Άγγλων. Αποµένει οι δύο 
ποδοσφαιριστές να ταξιδέψουν στις 
αντίστοιχες χώρες, να περάσουν 
από ιατρικές εξετάσεις και να 
υπογράψουν τα συµβόλαιά τους.

Ο δικός µας Ιάσονας
Στο πένθος βύθισε το ελληνικό 
πόλο ο αδόκητος χαµός του 
21χρονου πολίστα Ιάσονα Πανταζή 
σε τροχαίο δυστύχηµα στον Πύργο.  
«Πώς να σε αποχαιρετήσουµε µετά 
από δεκαέξι χρόνια συνεχής 
παρουσίας στα νερά της έδρας µας, 
στο «Ρέστειο» κολυµβητήριο;», 
πόσταρε η οµάδα του Παλαιού 
Φαλήρου. Η οικογένεια, φίλοι και 
συναθλητές αποχαιρέτησαν τον 
Ιάσονα την Τρίτη 7 Αυγούστου στο 
Κοιµητήριο του Παλαιού Φαλήρου.

Η F1 καλεί Μικ Σουµάχερ
Ο πρόεδρος της Liberty Media, 
Τσέιζ Κάρεϊ, εξέφρασε την επιθυµία 
να δει τον Μικ Σουµάχερ να 
συµµετέχει στο πρωτάθληµα της 
Formula 1. Μιλώντας στη «Bild 
am Sonntag», ανέφερε ότι το 
ντεµπούτο του γιου του Μίκαελ 
Σουµάχερ στην F1, θα ήταν «µία 
σπουδαία ιστορία» για το άθληµα. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





«Forza Niki!»
H περιπέτεια της υγείας 
του 69χρονου Αυστριακού 
έχει συγκλονίσει τον 
κόσµο της Formula 1, που εύχεται 
µε συγκινητικά µηνύµατα στον 
τρεις φορές παγκόσµιο 
πρωταθλητή γρήγορη ανάρρωση 
και επάνοδο στη δράση.
Ο Νίκι Λάουντα ήταν ένας από 
τους πρωτεργάτες της µεταγραφής 
του Λιούις Χάµιλτον στη Mercedes 
και έχει εκφράσει πολύ συχνά την 
άποψη, ότι ο Βρετανός αποτελεί 
έναν σπουδαίο οδηγό. Ο Χάµιλτον 
ανέβασε µάλιστα στο Instagram το 
εξής µήνυµα για τον Νίκι, στο οποίο 
έκαναν µέσα σε ελάχιστο διάστηµα 
like εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι του: 
«Σου στέλνω όλη την αγάπη µου, 
τις προσευχές µου και την 
υποστήριξή µου. Σου εύχοµαι µία 
γρήγορη ανάρρωση». Ακόµη και ο 
µεγάλος αντίπαλος της Mercedes, 
η Ferrari, κοινοποίησε για τον 
Λάουντα το απλό, αλλά περιεκτικό 
µήνυµα «Forza Niki!». Ο ίδιος ο 
Λάουντα έχει αποκαλύψει στο 
παρελθόν, ότι βαθιά στην καρδιά 
του παραµένει ένας Ferraristi.

  

Moυντιάλ θέλει 
η Αγγλία το 2030
Το Μουντιάλ του 2030 επιθυµεί 
να φιλοξενήσει η Αγγλία, µε την 
οµοσπονδία της χώρας να 
εµφανίζεται έτοιµη να καταθέσει 
υποψηφιότητα. «Το ∆Σ της 
οµοσπονδίας συµφώνησε να 
µελετήσει την πιθανότητα να θέσει 
υποψηφιότητα για να διοργανώσει 
το Παγκόσµιο Κύπελλο 2030. Η 
διαδικασία θα συνεχιστεί στη 
διάρκεια της σεζόν, ωστόσο δεν θα 
ληφθεί απόφαση πριν το 2019», 
ανέφερε ο πρόεδρος της FA, Κρεγκ 
Κλαρκ, σύµφωνα µε το Sky Sports.

   Κατόπιν εορτής προ-
φήτες. Θεσµικοί και µη φορείς 
µετά τις φονικές πυρκαγιές στην 

Αττική καταθέτουν απόψεις, θέσεις, προ-
τάσεις για το τι έπρεπε και τι πρέπει να 
γίνει. Και ο Μάµαλης των γεωτεχνικών 
στο 10λογο προτάσεων για τις δασικές 
πυρκαγιές, προκρίνει τη δηµιουργία Ε-
νιαίου Κέντρου Αντιµετώπισης Φυσικών 
Καταστροφών. Το Κέντρο θα έχει κάθε-
τη οργάνωση, αυτονοµία, δικούς του πό-
ρους και προϋπολογισµό, ενώ θα συµ-
µετέχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς 
και θα υπάγεται απευθείας στον πρωθυ-
πουργό. Την ευθύνη ποιος θα την έχει; 

   Ο αναπληρωτής της πλατείας 
καλά δεν έκανε τόσες ηµέρες και δεν 
τοποθετούνταν στα περί της τραγω-
δίας στο Μάτι; ∆εν άντεξε όµως κι εί-
πε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγη-
τα, φέρνοντας µάλιστα το παράδειγ-
µα της 11ης Σεπτεµβρίου. «Θέλω να 
αναφέρω ένα άλλο τραγικό περιστα-
τικό για να αποφορτίσουµε την κατά-
σταση, να µη µιλήσουµε για την Ελ-
λάδα. Όταν έπεσαν οι δίδυµοι πύρ-
γοι και χάθηκαν µερικές χιλιάδας άν-
θρωποι, κανείς δεν µπορεί να πει ότι 
όλα ήταν καλά καµωµένα», ανέφερε 

σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθ-
µό... αποφορτίζοντας την κατάσταση. 

   Μιας και ο λόγος για τον οικο-
λόγο αναπληρωτή, για τις ανάγκες λέει 
του Αυγούστου χρειάζεται συνεργείο µε 
21 άτοµα που θα εργαστούν υπερωρια-
κά στο γραφείο του. Το αντικείµενο δεν 
µάθαµε...    Ο προϊστάµενος του 
πάντως, ο δασολόγος υπουργός, που ό-
πως είπαµε και στο προηγούµενο φύλ-
λο επέλεξε να µην µπει στο κάδρο αυ-
τού του καταστροφικού γεγονότος, α-
σχολήθηκε µε τις άλλες φυσικές θεο-
µηνίες και βρήκε την ευκαιρία να επι-
σκεφθεί την Κορινθία και µαζί µε τον 
γενικό και τον Φάνη του ΕΛΓΑ, που εί-
ναι κι από ‘κει, υποσχέθηκε ότι «θα ε-
ξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για 
να αποζηµιωθούν όλοι οι αγρότες της 
Κορινθίας από τις πρόσφατες ζηµιές». 
Μάλιστα, θα φουλάρουν µετά τον δε-
καπενταύγουστο, που θα ‘χει ο οργανι-
σµός και περισσότερο προσωπικό. Εύγε! 

   Για το µεγάλο δε, έργο του Ασωπού, 
ο γενικός Χάρι είπε ότι αφού εξασφαλίστη-
κε η χρηµατοδότηση από τις Βρυξέλλες, 
και λύθηκαν νοµικά και περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, έχει µπει ήδη µέσα ο εργο-
λάβους και δουλεύει... στο φουλ. O ΓΥΛΟΣ

Στις 14 Αυγούστου η ρεβάνς ΑΕΚ-Σέλτικ και Σπάρτακ-ΠΑΟΚ σελ. 54 • Πρωταθλητής Ευρώπης στο µήκος ο Τεντόγλου σελ. 54

«Τα άπαντα» 
της κατεργασίας
Η αναζήτηση του σωστού εξοπλισµού για 
την κατεργασία του εδάφους βρίσκεται στο 
ζενίθ της. Με τις φθινοπωρινές σπορές 
να είναι πολύ κοντά, εξοπλιζόµαστε για το 
σωστό όργωµα. Ένα ειδικό αφιέρωµα µε 
τις καλύτερες προτάσεις των εταιρειών για 
άροτρα και δισκοσβάρνες, στο Profi Ιουλίου-
Αυγούστου, που κυκλοφορεί στα περίπτερα.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Ο ύπουλος, 
ο ρόδινος...

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

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΣΠΕΡΜΟΝΤ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ ΤΗΣ DOMINIQUE AMENDOLA
Το Ασπερµόντ είναι ένα γραφικό χωριό σκαρφαλωµένο σε ένα λοφάκι, όπου τα σπίτια του βρίσκονται χτισµένα σε οµόκεντρους κύκλους. Η 
καλλιτέχνιδα διατηρεί το στοιχείο του κύκλου τόσο µε τη στερεωµένη στον τοίχο ρόδα, όσο και µε το δρόµο που στρίβει αγκαλιάζοντας το λόφο.
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Με τιµές που κυµαίνονται στα 40 µε 70 
λεπτά το κιλό και σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις στα 80 λεπτά (για την πρώτη 
κατηγορία), ολοκληρώνεται τις επόµε-
νες ηµέρες η συγκοµιδή στα αχλάδια 
ποικιλίας Κρυστάλλι στον Τύρναβο. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda 
αν και οι ποσότητες που συγκοµίστη-
καν φέτος ήταν στα ίδια επίπεδα µε πέ-
ρυσι, η ποιότητα παρουσίασε µεγάλες 
διαφοροποιήσεις, γεγονός που απο-

τυπώθηκε και στις τιµές. Από τη µια οι 
καιρικές συνθήκες και από την άλλη 
η ψύλλα της αχλαδιάς είχαν σαν απο-
τέλεσµα, όπως εξηγεί στην Agrenda ο 
πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου Σω-
τήρης Ταµπόσης, η εικόνα των καρπών 
σε πολλές περιπτώσεις να µην είναι η 
καλύτερη δυνατή. Της ποικιλίας Κρυ-
στάλλι προηγήθηκαν οι πρώιµες ποι-
κιλίες (µε µικρότερες ποσότητες), ό-
πως Κοντούλα, Κόσια και Σάντα Μαρία. 

Ήθελαν χάδια φέτος τα Κρυστάλλια 
Τα αχλάδια που άντε αν τον καιρό και την ύλλα πληρ θηκαν  λεπτά

εγάλες οι διαφοροποιήσεις στην ποιότητα  λίγα έπιασαν την καλή τιµή  
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Μ 
είωση της παραγωγή κατά 
13,4% από πέρυσι, στα επίπε-
δα των 1,8 εκατ. τόνων κατα-
γράφουν τα τελευταία στοι-

χεία σχετικά µε το σκληρό σιτάρι της Γαλλί-
ας. Οι τιµές σηµείωσαν νέα µικρή άνοδο στα 
235 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους. 
Και µπορεί παραδοσιακά τον Αύγουστο να 
µην κινείται τίποτα στην αγορά, ωστόσο πα-
ραγωγοί και έµποροι περιµένουν να δουν 
πόσο θα επηρεάσει την τιµή του σκληρού 
σίτου η συνεχιζόµενη άνοδος στα µαλακά.

 Χωρίς πράξεις κινείται τις τελευταίες 
ηµέρες η αγορά βάµβακος, µε τις χρηµα-
τιστηριακές τιµές στα 87-89 σεντς ανά λί-
µπρα και τις συνεδριάσεις να περιµένουν 
τα νέα από το ∆υτικό Τέξας, όπου η εκτετα-
µένη ξηρασία πλήττει την καλλιέργεια και 
ενισχύει την αγορά. Την ίδια ώρα, στη χώ-
ρα µας δεν γίνονται διαπραγµατεύσεις, λό-
γω καλοκαιρινών αδειών, ενώ οι προπωλή-
σεις νέας σοδειάς φτάνουν τους 60.000 τό-
νους και η πιο πρόσφατη βάση που πληρώ-
θηκε ήταν λίγο πάνω από τα 5 σεντς πάνω 
από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ‘18.

 Τα τελευταία στοιχεία για τις εισαγωγές 
σόγιας της ΕΕ δείχνουν ότι η Ευρώπη τηρεί 
το δικό της κοµµάτι της συµφωνίας της 25ης 
Ιουλίου, η οποία µεταξύ άλλων προέβλεπε 
ότι η ΕΕ θα εισήγαγε από την άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού περισσότερη σόγια. Έτσι σύµ-
φωνα µε την ανακοίνωση που δηµοσίευσε 
την Πέµπτη 2 Αυγούστου η Κοµισιόν, οι εισα-
γωγές σόγιας από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 
283%, ανεβάζοντας το αµερικανικό µερίδιο 
στην ευρωπαϊκή αγορά στο 37% από το 9% 
που ήταν πέρυσι την ίδια περίοδο.

Στα 235 ευρώ  
το γαλλικό σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

03/08 06/08 07/08 8/0801/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

383, 47383,14

377, 85
379,75

384,03

Βιομηχανικό 
Η συγκοµιδή στα αχλάδια Τυρνάβου 
ολοκληρώνεται µε τα βιοµηχανικά 
Williams οι ποσότητες των οποίων 

όµως είναι µικρές  

Ανταγωνισμός 
Η Ισπανία, κύριος ανταγωνιστής 

της ελληνικής σοδειάς, έχει στρα-
φεί σε νέες λιγότερο κοστοβόρες 

ποικιλίες, όπως τα Conference

Εξαιρέσεις 
«Κάποια κτήµατα φέτος πούλησαν 
και 80 λεπτά το κιλό, αλλά οι περι-

πτώσεις αυτές δεν είναι ο κανόνας», 
τονίζει ο κ. Ταµπόσης 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

5/7 12/7 19/7 26/7 02/8 09/8
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ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
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ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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203

84,54

2,76

343,3

848,4

15,09

84,09

106,7

116,34

230

207

84,54

2,85

338,5

829,6

14,71

79,95

103,87

114,31

230

207

88,08

2,85

320,7

838,0

15,16

67,5

109,1

112,48

230

207

87,97

2,88

325,9

877,2

14,13

53,85

111,225

111,41

230

207

88,34

2,73

314,1

879,2

15,61

60,12

109,12

104,37

230

208

87,18

2,73

319,5

894,4

15,81

54,97

111,075

95,90

ΚΡΙΘΑΡΙ
(ευρώ/τόνος) 166,5

164,1 164,1

168,1

164164

186 186

185 185

188
192

Κρυστάλλια 
(ευρώ/κιλό)

2017 0,65 – 0,75

2018 0,40 – 0,70 

Ανώτατη τιµή 2018 0,80
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Αναβάλλονται για δέκα µέρες οι διαπραγµατεύσεις στο βαµβάκι
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ IOYN IOYΛ ΑΥΓ

Με αδυναµία να σπάσει τα 90 
σεντς, το βαµβάκι το τελευταίο 
διάστηµα έχει σταθεροποιηθεί 
σε τιµές 87-88 σεντς ανά λίµπρα.

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

Για δεύτερη συνεχόµενη 
εβδοµάδα το καλαµπόκι 
ανεβαίνει στα 
χρηµατιστήρια της Ιταλίας.

Άνοδο κατά 4,1 ευρώ 
ο τόνος σηµείωσε 
το κριθάρι βυνοποίησης 
µέσα σε µια εβδοµάδα.

Οι βασικές αγορές ελαιολάδου 
έκλεισαν για τον Αύγουστο, 
αφήνοντας προς το παρόν 
αµετάβλητη την τιµή.
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στις όψιµες ποικιλίες των ορεινών 
συµπύρηνων ροδάκινων στρέφεται 
τώρα το ενδιαφέρον της αγοράς. Οι 
τελευταίες πληροφορίες θέλουν τους 
µεγαλοβιοµήχανους που µεταξύ τους 
µοιάζουν να είναι «σκοτωµένοι», 
να πλειοδοτούν για το ποιος θα συ-
γκεντρώσει τις περισσότερες ποσό-
τητες από τα µετρηµένα καλά ροδά-
κινα της ποικιλίας Everts, µιας και 
αυτά κάνουν τη διαφορά στις παρ-
τίδες που θέλουν έστω και για «µό-
στρα» οι βιοµηχανίες. 

Παλιότερα τα ορεινά ροδάκινα έρ-
χονταν να συµπληρώσουν τη βασι-
κή διαδικασία παραγωγής µε τις µε-
σοπρώιµες του κάµπου, βελτιώνο-
ντας κατά κάποιο τρόπο την ποιότη-
τα των κυτίων. Φέτος, στον κάµπο τα 
ροδάκινα ήταν λίγα και ότι έγινε έγι-
νε. Αυτή τη φορά τα ορεινά θα κλη-
θούν να γεµίσουν µόνα τους τα κου-
τιά της κονσερβοβιοµηχανίας, έτσι 

ώστε, η κάθε εταιρεία να έχει στη δι-
άθεσή της κάποιες αξιόλογες παρτί-
δες που θα ενισχύσουν τη διαπραγ-
µατευτική σχέση µε τους αγοραστές.

Λέγεται πως αυτή τη φορά, ο Παυ-
λίδης, έχει µείνει πίσω σε παραγωγή, 
µιας και δεν µπόρεσε να συγκεντρώ-
σει από τον κάµπο τις ποσότητες που 
κατάφεραν να εισκοµίσουν άλλες ε-
πιχειρήσεις και φυσικά οι άσπονδοι 
φίλοι της εταιρείας ΚΡΟΝΟΣ. Λέγεται 
µάλιστα ότι σ’ αυτό συνέβαλε και η 
αποψίλωση την οποία υπέστη σε ε-
πίπεδο στελεχιακού δυναµικού (µε-
τακινήθηκαν περί τα 14 στελέχη)  η 
εταιρεία Παυλίδης, από τους άλλοτε 
συνοδοιπόρους της ΚΡΟΝΟΣ.

Εκτιµάται λοιπόν ότι αυτές τις µέ-
ρες η διοίκηση της Παυλίδης θα κά-
νει ότι µπορεί για να αντισταθµίσει 
την κατάσταση και να µπορέσει µε 
καλό κουµάντο στα ορεινά ροδάκι-
να, που είναι και το πιο δυναµικό 
κοµµάτι της παραγωγής κάθε επι-
χείρησης κοµπόστας, να οργανώ-
σει ένα απόθεµα προϊόντος, ικανό 

να τους βγάλει ασπροπρόσωπους 
µε το διεθνές πελατολόγιο.

Σ’ αυτή την προοπτική οι πληρο-
φορίες θέλουν τα στέκια της Παυλί-
δης να ξεκινούν ακόµα και από τα 
32 λεπτά το κιλό, έτσι ώστε να βγά-
λουν εκτός όχι µόνο τους Βουλγά-
ρους µεταπράτες που φέτος έχουν 
κάνει ζηµιά στην εγχώρια βιοµηχα-
νία, αλλά και τους ντόπιους αντα-
γωνιστές που δείχνουν να έχουν 
κινηθεί καλύτερα µε τις παραλα-
βές στον κάµπο. Άλλωστε, όλοι ξέ-
ρουν πως ο Παυλίδης έχει την οι-
κονοµική άνεση να κινείται µε βά-
ση τον ευρύτερο σχεδιασµό της ε-
πιχείρησης και να µη βλέπει µόνο 
τη µικρή εικόνα των πραγµάτων.     

Ο «πόλεµος» φέρνει 32 λεπτά στα ορεινά 
Γερό µπάσιµο Παυλίδη δίνει τιµή στα µετρηµένα καλά συµπύρηνα της ποικιλίας Everts
Τα ορεινά θα κληθούν να γεµίσουν µόνα τους φέτος τα κουτιά της κονσερβοβιοµηχανίας Το βαθµό που θα επηρεάσει 

την τιµή του σκληρού σίτου η 
συνεχιζόµενη άνοδος στα 
µαλακά, περιµένουν να δουν οι 
αναλυτές. Τελευταία ως 
γνωστό, οι τιµές στα µαλακά 
ανεβαίνουν λόγω µειωµένης 
διαθεσιµότητας ιδιαίτερα από 
παραδοσιακά εξαγωγικές 
χώρες, ενώ σηµειώνεται ότι στη 
Γαλλία οι τιµές συµβολαίων 
Σεπτεµβρίου έφτασαν τα 216 
ευρώ ο τόνος, καταγράφοντας 
συνεχές ράλι, ενώ στην άνοδο 
αυτή βοήθησε και η πτώση του 
ευρώ. Επιπλέον, για το σκληρό 
σιτάρι της Γαλλίας, τα τελευταία 
στοιχεία δείχνουν παραγωγή 
στους 1,8 εκατ. τόνους, ήτοι 
µειωµένη 13,4% από πέρυσι. Οι 
τιµές Γαλλίας σκληρού είναι 
στα 235 ευρώ ο τόνος 
παραδοτέα σε λιµάνι. Στην 
Ιταλία δεν θα υπάρξουν 
αλλαγές στις λίστες λόγω 
καλοκαιριού. Σε γενικές 
γραµµές τον Αύγουστο 
επικρατεί ησυχία στο εµπόριο 
σίτου, αφού και οι µύλοι είναι 
άνετοι από πλευράς ποσοτήτων.

ΠΡΩΤΑ ∆ΕΙΛΑ 
ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΟ∆ΟΥ 
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Χωρίς ιδιαίτερες εξελίξεις κινήθηκε η χρηµατιστηριακή 
αγορά βάµβακος αυτή την εβδοµάδα, µε τις τιµές να 
διατηρούνται στο εύρος 87-89 σεντς ανά λίµπρα µε 
αδυναµία να σπάσει τα 90 σεντς ανά λίµπρα. Επί της 
ουσίας οι συνεδριάσεις εξαρτώνται από τα νέα για τη 
σοδειά στο ∆υτικό Τέξας, καθώς η εκτεταµένη ξηρασία 
λένε ότι θα αυξήσει το ποσοστό των «παρατηµένων» 
χωραφιών, κάτι που φυσικά ενισχύει την αγορά. Εν τω 
µεταξύ, οι πληροφορίες για βροχές, διόρθωσαν ελαφρά 
την αγορά. Στο επόµενη έκθεση του αµερικανικού 
υπουργείου Γεωργίας USDA θα αποτυπωθούν 
ακόµα καλύτερα οι πορείες των σοδειών.

ΝEA ΥOΡKH
Τίποτα το σηµαντικό στην ελληνική αγορά βάµβακος αυτό 
το διάστηµα, καθώς οι περισσότεροι έµποροι τόσο στη 
χώρα µας όσο και στις χώρες µε τις οποίες έχουµε 
συναλλαγές βρίσκονται σε καλοκαιρινή άδεια, όποτε 
οι διαπραγµατεύσεις αναβάλλονται για µία µε δύο  
εβδοµάδες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι προπωλήσεις της 
νέας σοδειάς πλησιάζουν τους 60.000 τόνους και η πιο 
πρόσφατη βάση που πληρώθηκε ήταν λίγο παραπάνω από 
τα 5 σεντς πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ‘18. 
Εν τω µεταξύ, η πορεία της σοδειάς για την ώρα κρίνεται 
θετική µε τις βροχές να θεωρούνται στις περισσότερες 
των περιπτώσεων ευεργετικές για τα χωράφια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι Βούλγαροι µεταπράτες έκαναν 
«ζηµιά» φέτος στην εγχώρια βιοµηχανία.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Στόχος των µεταποιητών να 

οργανώσουν ένα απόθεµα 

που θα καλύψει τις ανάγκες 

προς τους πελάτες τους 

Συνεδρίαση 08/08/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '18 87,90 -0,95

Μάρτιος '19 88,08 -0,15

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Τρίτη
07/08

Τετάρτη
08/08

∆ευτέρα
30/07

Τρίτη
31/07

90.00

89.50

89.00

88.50

88.00

87.50

87.00

07/30/2018 89.2
07/31/2018  89.59
08/07/2018 87.9
08/08/2018 87.75
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Με το «αριστερό» έκανε ποδαρικό το φετινό αλώνι στον ηλίανθο, αφού τα πρώτα «µαχαίρια» στην περιοχή των Σερρών, τόσο στα χωράφια του 
κάµπου, όσο και στα µπαΐρια, δίνουν στρεµµατικές αποδόσεις 20% έως 30% χαµηλότερες σε σχέση µε πέρυσι, µε τον «ένοχο», για την εξέλιξη 
αυτή, να είναι ο καιρός και οι κλιµατολογικές συνθήκες που διευκόλυνναν την ανάπτυξη ασθενειών και στη συγκεκριµένη καλλιέργεια.

Για µια ακόµη χρονιά φέτος τα συµβόλαια που έχουν 
υπογράψει µε τις µεταποιητικές βιοµηχανίες οι παρα-
γωγοί, προβλέπουν ότι η τιµή για τον ηλίανθο θα είναι 
στα 35 λεπτά το κιλό, που σηµαίνει πως χωρίς µια σο-
βαρή στρεµµατική απόδοση, η καλλιέργεια είναι επι-
σφαλής ως προς το εισόδηµα του παραγωγού.

«Θέλει να πιάσεις µια µέση απόδοση στα περίπου 400 
κιλά το στρέµµα για να πεις ότι στο τέλος θα µείνει κάτι 
για την τσέπη του παραγωγό. Το ιδανικό θα ήταν, βέ-
βαια, να αυξηθεί η τιµή και να πάει στα 40-45 λεπτά το 
κιλό», επισήµανε ο κ. Στεφανακίδης.

Όσον αφορά στο κόστος παραγωγής, σύµφωνα µε τον κ. 
Αναστασιάδη, για το σπόρο, τη λίπανση, τη φυτοπροστασία 
και το πότισµα, εάν το χωράφι είναι ποτιστικό, τα έξοδα εί-
ναι στα τουλάχιστον 50 ευρώ το στρέµµα και στην περίπτω-
ση που το κτήµα είναι νοικιασµένο πρέπει, κατά µέσο όρο, 
να προστεθούν άλλα περίπου 40 ευρώ το στρέµµα.

Ο επικεφαλής του παραρτήµατος ∆ράµας, του ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα, ανέφερε, ακόµη, ότι φέτος οι συνολικές εκτάσεις 
που σπάρθηκαν µε ηλίανθο στη χώρα πιθανότατα ξεπερ-
νούν τα 700.000 στρ., που καλλιεργήθηκαν το 2017. «Λό-
γω της καραντίνας που έχει επιβληθεί από το diabrotica 
στον αραβόσιτο, πολλά χωράφια σπάρθηκαν µε ηλίανθο 
φέτος. Στη ∆ράµα για παράδειγµα, ενώ πέρσι είχαµε περί 
τα 63.000 στρέµµατα ηλίανθο, φέτος οι εκτάσεις ξεπέρα-
σαν τα 70.000 στρέµµατα και το ίδιο εκτιµώ πως έγινε και 
σε γειτονικούς νοµούς που είχαν θέµα µε τη diabrotica», 
εξήγησε ο κ. Αναστασιάδης.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

«ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ άρχισαν σποραδικά αυ-
τές τις ηµέρες και οι πρώτες ενδείξεις 
δεν είναι ενθαρρυντικές. Τα δυνατά 
χωράφια στις Βάλτες, έδωσαν περί 
τα 300 κιλά το στρέµµα, έναντι 400-
450 κιλών πέρυσι, ενώ τα ξερικά, στα 
µπαΐρια, έχουν αποδόσεις στα 200 
κιλά», λέει στην Agrenda ο παραγω-
γός από τις Σέρρες, Χρήστος Βαρού-

της, συµπληρώνοντας πως «καλύτε-
ρη εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η 
χρονιά, θα έχουµε από ∆ευτέρα, µε 
τη µαζική έναρξη του θερισµού». 
Τα αίτια που ευθύνονται για αυτή 
τη διαφαινόµενη µείωση της παρα-
γωγής, σχετίζονται µε τον καιρό και 
µε τη συνακόλουθη εµφάνιση µυκη-
τολογικών ασθενειών στα χωράφια.

ΣΤΗ ∆ΡΑΜΑ τα αλώνια θα ξεκινήσουν 
στο τέλος της επόµενης εβδοµάδας  
σε µαζική κλίµακα, οπότε ακόµα εί-
ναι δύσκολο κανείς να ρισκάρει µια 
εκτίµηση για το πώς θα διαµορφω-
θεί το «στήσιµο» σε επίπεδο παρα-
γωγικότητας των χωραφιών, αν κι 
εκφράζονται φόβοι ότι ο περονόσπο-

ρος θα επηρεάσει αρνητικά τις απο-
δόσεις. «Φέτος ο ηλίανθος ξεκίνησε 
πολύ δυναµικά αλλά προέκυψε πε-
ρονόσπορος σε µια µεγάλη καλλι-
εργητική ζώνη κοντά στην περιοχή 
του κάµπου των Τεναγών» λέει ο 
γεωπόνος και επικεφαλής του ΕΛ-
ΓΟ ∆ράµας Άνθιµος Αναστασιάδης.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ είναι η εικόνα, µε τα µέ-
χρι στιγµής δεδοµένα, στην περιο-
χή της Ορεστιάδας του Έβρου, πα-
ρότι η σπορά του ηλίανθου φέτος 
έγινε σχετικά όψιµα. «Σπείραµε αρ-
γά λόγω του καιρού. Στις µαυρορά-
χες χρειάστηκε να πάµε ακόµη και 

στο Μάιο, γιατί δεν έβρεχε και το 
φυτό δεν έπιανε. Χρειάστηκε µά-
λιστα κάποιοι να ξανασπείρουν», 
επισήµανε στην Agrenda ο παρα-
γωγός Βασίλης Στεφανακίδης, το-
νίζοντας πως στις περιοχές αυτές, 
τα χωράφια είναι ένα µήνα πίσω. 

«ΕΝΩ ΑΡΧΙΚΑ οι καλλιέργειες φαι-
νόταν καλές, τα φυτά µεγαλώνουν 
ωραία, οι πολλές βροχές και οι ζέ-
στες, τα ωρίµασαν νωρίτερα, µε απο-
τέλεσµα εδώ και 20 ηµέρες τα ηλιό-
σπορα να έχουν µαυρίσει», είπε ο κ. 
Βαρούτης, σηµειώνοντας ότι στο νο-
µό παρατηρήθηκαν και κρούσµατα 
µε περονόσπορο και τετράνυχο και 

«όπως είναι φυσικό, υπάρχει ανη-
συχία στους παραγωγούς για το αν 
θα καταφέρουν να µην µπει η χρο-
νιά µέσα». Συνέστησε δε, αν υπάρ-
χουν προσβολές από περονόσπορο 
σε πάνω από το 30% της έκτασης, για 
3 χρόνια να µην το ξανασπείρουν 
µε ηλίανθο, για να εξαλειφθεί, κα-
τά το δυνατό, το µόλυσµα.

Ο ΠΟΛΥ έµπειρος επιστήµονας α-
ναφέρει ότι οι συνεχείς βροχές σε 
συνδυασµό µε τις υψηλές θερµο-
κρασίες, ευνοήσαν την εκδήλω-
ση της «Φόµας», η οποία συνδυ-
αστικά µε την ασθένεια µακροφι-
µίνα, προκαλεί πρόωρη ξήρανση 
του φυτού. «Καρβουνιάζει το φυ-

τό κι αν αυτό συµβεί αρκετά νω-
ρίς, πριν τη φυσιολογική του ω-
ρίµανση, οδηγεί σε µικρή µείωση 
σοδειάς», εξήγησε ο κ. Αναστασι-
άδης, διευκρινίζοντας πως «ο ηλί-
ανθος από την περίοδο του γεµί-
σµατος του σπόρου, δε χρειάζεται 
πολλές βροχές και συννεφιές».

ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ στον Έβρο προγραµµα-
τίζονται προς το τέλος του Αυγού-
στου, αφού τα χωράφια είναι ακόµη 
πράσινα, λέει ο κ. Στεφανακίδης, ο 
οποίος θεωρεί πως «µέχρι στιγµής 
η καλλιέργεια πάει καλά, δεν είχα-
µε ούτε ασθένειες και οι βροχές βο-

ήθησαν να αναπτυχθούν τα φυτά. 
Όπως φαίνεται στα κτήµατα που εί-
ναι στον κάµπο πιθανώς να πιάσου-
µε 400-500 κιλά το στρέµµα». Τόνι-
σε δε ότι οι ψεκασµοί µε µυκητοκτό-
να σε ηλίανθο που έχει προσβλη-
θεί, δεν επιφέρουν κανένα όφελος.

Μόνο με αποδόσεις 400 κιλά 
μένει κάτι στον παραγωγό 
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Κόβουν κιλά τα πρώτα µαχαίρια στον ηλίανθο Σερρών
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Κάτω από τις 755 µονάδες  
έκλεισε το ΧA την Πέµπτη
Με την Εθνική να αποδεικνύεται για δεύτερη 
συνεχόµενη συνεδρίαση σηµαντικό «βαρίδι», το 
χρηµατιστήριο τελικά έκλεισε στην συνεδρίαση της 
Πέµπτης µε απώλειες, κόντρα στις ενδοσυνεδριακές 
προσπάθειες να παραµείνει για ακόµη µία ηµέρα 
πέριξ των 760 µονάδων. Ειδικότερα, ο γενικός 
δείκτης έκλεισε µε απώλειες 0,45% στις 754,65 
µονάδες. Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 57 εκατ. 
ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 14,6 εκατ. τεµάχια, 
ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων 
διακινήθηκαν 3,67 εκατ. τεµάχια (από τον ΟΤΕ).

DOWDUPONT: Κατά 1,5% 
αυξάνεται η µετοχή της στις 
προσυνεδριακές συναλλαγές, 

καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε 
κέρδη και έσοδα β’ τριµήνου που ήταν 
καλύτερα των προσδοκιών. Τα καθαρά 
κέρδη διαµορφώθηκαν στα 1,77 δισ. 
δολάρια ή 76 σεντς ανά µετοχή, σε 
σχέση µε τα 1,32 δισ. δολάρια ή 1,07 
δολάρια ανά µετοχή πέρυσι.

KELLOGG: Καθαρά κέρδη β΄ τριµήνου 
ύψους 596 εκατ. δολαρίων ή 1,71 
δολαρίων ανά µετοχή, υψηλότερα από 
τα 283 εκατ. δολάρια ή 80 σεντς ανά 
µετοχή στο περασµένο έτος 
ανακοίνωσε η Kellogg Co.

TYSON FOODS: Κατά 2,9% ενισχύεται 
η µετοχή της Tyson Foods στις 
προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς η 
εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 
στα 541 εκατ. δολάρια ή 1,47 δολάρια 
ανά µετοχή στο γ΄ τρίµηνο χρήσης 
µέχρι τις 30 Ιουνίου, υψηλότερα από 
τα 447 εκατ. δολάρια ή 1,21 δολάρια 
ανά µετοχή πριν από ένα χρόνο.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Η λήψη απόφασης για 
τη µη διανοµή µερίσµατος αλλά και η 
εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου 
περιλαµβάνονται στα βασικά θέµατα, τα 
οποία θα συζητηθούν στη γενική 
συνέλευση της Εβροφάρµα στις 28 
Αυγούστου.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οι συνολικές 
πωλήσεις του Οµίλου Πέτρος 
Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η 
Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου αυξήθηκαν 
20,3% και ανήλθαν σε 44.800 χιλ. 
ευρώ (37.252 χιλ ευρώ το 2017), 
όπως αναφέρει ανακοίνωση. To 
ΕΒΙTDA του Οµίλου αυξήθηκε κατά 
14,5% και ανήλθε σε 2.827 χιλ ευρώ 
(2.468 χιλ ευρώ το 2017).

O σπαγκο...
...ραμμένος

Τα ρίσκα για την παγκόσµια ανάπτυξη 
πυκνώνουν καθώς ο κίνδυνος του προ-
στατευτισµού και η απειλή υψηλότερων 
δασµών από τις ΗΠΑ υπονοµεύουν την 
εµπιστοσύνη, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα σε τριµηνιαία της έκ-
θεση. Η ΕΚΤ πρόσθεσε πως αν επιβάλ-
λονταν όλα τα µέτρα που έχουν εξαγγελ-
θεί, ο µέσος δασµός στις ΗΠΑ θα σκαρ-
φάλωνε σε επίπεδα που δεν έχουν κα-
ταγραφεί τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Στο µεταξύ, σε συνεχή πτώση βρίσκε-
ται η τουρκική λίρα έναντι του δολαρί-
ου, σηµειώνοντας τις χειρότερες επιδό-
σεις του τριµήνου από όλα τα νοµίσµα-
τα. Καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για 
τις σχέσεις της Άγκυρας µε την Ουάσι-
γκτον, ενισχύονται και οι φόβοι των ε-
πενδυτών για την ανικανότητα των αρ-
χών να συγκρατήσουν τον πληθωρισµό. 

Η λίρα έχει υποχωρήσει 8% από την η-
µέρα που ανακοινώθηκαν οι κυρώσεις 
των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας. Αναλυ-
τές λένε ότι το καλύτερο σενάριο είναι 
η κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επι-
τόκια φέροντας τον προϋπολογισµό υ-
πό έλεγχο και αποκαθιστώντας την ε-
µπιστοσύνη.

Σκούρα τα βρήκαν στα µέσα της ε-
βδοµάδας οι επίδοξοι «bears», δηλα-
δή όσοι σορτάρουν-στοιχηµατίζουν κα-
τά της αµερικανικής αυτοκινητοβιοµη-
χανίας Τesla, οι οποίοι «κάηκαν» άσχη-
µα µετά το tweet του Έλιον Μασκ (ο ο-
ποίος σκέφτεται να αποσύρει την εται-
ρεία από το χρηµατιστήριο). Οι σόρτερς 
στοιχηµατίσαν κατά της Tesla στον από-
ηχο του tweet, ωστόσο είδαν τη µετοχή 
να πραγµατοποιεί ράλι 11%, χάνοντας 
εν ριπή οφαθλµού 800 εκατ. δολάρια.

Συμμαχία 
Η Tesco και η Carrefour επιβεβαίωσαν 
ότι έχουν εισέλθει σε µακροπρόθεσµη 
στρατηγική συµµαχία, που αναµένεται 
να είναι λειτουργική από τον Οκτώβριο, 
για να εκµεταλλευτούν την αγοραστική 
τους δύναµη και να µειώσουν τις τιµές. 
Τον Ιούλιο οι εταιρείες δήλωσαν πως 
θα καλύψουν την από κοινού αγορά 
προϊόντων ιδίου σήµατος και αγαθών 
που δεν είναι για µεταπώληση.

Pearl Jam 
Οι Pearl Jam, το θρυλικό grunge 
συγκρότηµα κυκλοφόρησε το δικό του, 
περιορισµένης έκδοσης, κόκκινο κρασί µε 
ποικιλίες syrah µε cabernet. Συνολικά 
διατέθηκαν 450 κιβώτια της σειράς 
«Home X Away» µε τέσσερις φιάλες προς 
150 δολάρια κάθε µια τα οποία έγιναν 
ανάρπαστα, καθώς πουλήθηκαν εντός 12 
λεπτών. Οι ετικέτες απεικονίζουν τις πόλεις 
Σιάτλ, Σικάγο, Βοστόνη και Μισούλα.

Σε τεντωμένο σχοινί 
οι διεθνείς αγορές

 Εγκαταλείπουν οι επενδυτές την τουρκική λίρα
 Την πάτησαν οι σορτάκηδες κατά της Τesla
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1260 20,00%

ΑΛΟΥΜΥΛ Β. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 0,2800 12,00%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1,6500 10,00%

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. 0,4900 9,87%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1,4900 7,19%

FORTHnet Α.Ε. 0,1410 - 18,50% 

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. 2,9200 - 8,75%

ΕΙ∆ΗΣ. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,3400 - 3,95%

CPI Α.Ε. 0,2500  - 6,72%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,3220 -6,94%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.594,60 + 0,042%
 NASDAQ Comp 7.888,33 + 0,59 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.485,54 - 0,23%
Λονδίνο FTSE 100 7.721,99 - 0,70%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.621,04 - 0,092%
Παρίσι CAC-40 5.484,55 - 0,32%
Ζυρίχη SMI 9.142,74 - 0,36 %
Τόκιο NIKKEI-225 22.598,39 - 0,20%

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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Φορολογικό «κενό» δυσκολεύει 
τη σύσταση Ομάδων Παραγωγών

A
ρκετούς µήνες τώρα, από το περασµένο φθι-
νόπωρο, υπάρχουν έντονες οχλήσεις σχετι-
κά µε το θέµα ίδρυσης Οµάδων Παραγωγών: 
µε ποιον τρόπο, τι είδους νοµικό πρόσωπο, 

τρόπος φορολόγησης κλπ. Ελάχιστες είναι οι περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες, οι ενδιαφερό-
µενοι έχουν πράγµατι βασικό θέµα 
τη σύσταση Οµάδας Παραγωγών µε 
όραµα για το µέλλον. Ο κύριος στό-
χος εξακολουθεί και παραµένει η έ-
νταξη στο µέτρο 9 (επιδότηση επί του 
τζίρου), αλλά και η αγορά µηχανη-
µάτων. Σαν στόχος καλός. Ο τρόπος 
που τον έχουν στο µυαλό τους η αλή-
θεια είναι ότι µε προβληµάτισε, για-
τί δεν ξέρω πως προέκυψε. Το µόνο 
βέβαιο είναι η παραπληροφόρηση 
που υπάρχει, τόσο από την ελλιπή ε-
νηµέρωση από πλευράς της ∆ιοίκη-
σης, όσο και από κάποιους που πι-
στεύουν ακόµη ότι µπορούν να κο-
ροϊδέψουν τους αγρότες.   

Ξεκίνησε το 2018 δυναµικά, όσον 
αφορά τις Οµάδες Παραγωγών και 
τη σύσταση συνεταιρισµών. Βέβαια 
τα προβλήµατα παραµένουν, µόνο 
που αυτή τη φορά έχουν µεταφερθεί 
στην πλευρά των αγροτών. Οι περισ-

σότεροι νοµίζουν ότι µοιράζουν λεφτά και µηχανήµατα. 

ΑΣ ∆ΟΥΜΕ κάποια πράγµατα σχετικά µε τη σύστασή τους.
«1. Οι Οµάδες Παραγωγών του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες 
του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου ή σαφώς ο-
ριζόµενα µέρη αυτών ή νοµικά πρόσωπα του αστικού 
δικαίου µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που συ-
γκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις του ενωσια-
κού δικαίου και τα συµπληρωµα-
τικά εθνικά µέτρα εφαρµογής του.
2. Οι οργανώσεις παραγωγών απο-

τελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστι-
κού ή εµπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη αυ-
τών, µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, οι οποίες συ-
γκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συ-
µπληρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρµογής του.

Οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υ-
δατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, του Κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013, µπορούν να αποτελούν και νο-
µικά πρόσωπα του αστικού δικαίου.
3. Οι οργανώσεις και οι Οµάδες Παραγωγών που είναι 
σαφώς οριζόµενα µέρη νοµικών οντοτήτων του συνε-
ταιριστικού ή εµπορικού δικαίου λειτουργούν µε ξεχω-
ριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση. Με από-
φαση των υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης ρυθµίζεται ανά τοµέα κάθε θέµα σχετικό µε την 
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 
4. Οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών αποτελούν 
αυτοτελείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστικού ή 
εµπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη νοµικών 
οντοτήτων οι οποίες συγκροτούνται µε πρωτοβουλία 
αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών και ανα-
γνωρίζονται και λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ενωσιακού δικαίου. (Αρθρο 37 νόµος 4384/2016 
Αγροτικοί Συνεταιρισµοί).

ΑΠΟΦΑΣΗ : ΑΡΙΘΜ. 13184/2017 (29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 )
Λεπτοµέρειες εφαρµογής του Μέτρου 9 «Σύσταση οµά-

δων και οργανώσεων παραγωγών» του ΠΑΑ 2014-2020 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των πα-

ραγωγών σε οµάδες ή οργανώσεις στον τοµέα της 
γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιµετωπί-
σουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ε-
νισχύσουν τη διαπραγµατευτική τους δύναµη, να δι-
ευρύνουν τον αριθµό των πιθανών αγοραστών και 
να µειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.

Αρχική καταληκτική ηµεροµηνία ήταν αρχές Μαϊ-
ου 2018. Με την τελευταία παράταση, η καταληκτι-
κή ηµεροµηνία µεταφέρθηκε για τις 7 Σεπτέµβρη, 
µε το ενδιαφέρον να παραµένει µικρό, παρότι δίνο-
νται περαιτέρω διευκολύνσεις για ένταξη σε αυτό. 

Παρατηρώ πως τα βασικά κίνητρα στα οποία εστι-
άζουν προκειµένου να προσελκύσουν το ενδιαφέ-
ρον των παραγωγών, είναι τα χρήµατα που θα δο-
θούν ως επιδότηση, αλλά και ο µικρός αριθµός των 
ατόµων που απαιτούνται για τη σύσταση.

 Κανείς δεν αναφέρεται στο γεγονός της φορολό-
γησης, ούτε στο θέµα των ασφαλιστικών εισφορών.

 Όλοι αναφέρονται στη σύσταση Οµάδας Παρα-
γωγών ΙΚΕ. Κανείς δεν αναφέρει όµως ότι οι ΙΚΕ φο-
ρολογικά αντιµετωπίζονται όπως οι ΕΠΕ και οι ΑΕ. 

 Τέλος, το κόστος παρακολούθησης για µία ΙΚΕ 
είναι τουλάχιστον τετραπλάσιο από ότι ένας αγρό-
της µε βιβλία. Ανεξάρτητα από τη σύσταση µιας ΙΚΕ 
ή µιας Οµάδας Παραγωγών, τα βιβλία των αγροτών 
παραµένουν. 

Καλό είναι εποµένως, όσοι οι αγρότες οι οποίοι έ-
χετε κατά νου να στήσετε µία ΙΚΕ, πριν από την οποια-
δήποτε ενηµέρωση, να µιλήσετε πρώτα µε το λογιστή 
σας. Και προσοχή: κρατάτε µικρό καλάθι όταν ακού-
τε από οποιονδήποτε ότι µπορεί να κάνει τα πάντα. 

Φορολόγηση
Οι ΙΚΕ φορολογικά 

αντιµετωπίζονται όπως 
οι ΕΠΕ και οι Ανώνυµες 

Εταιρείες 

Τετραπλάσιο
Το κόστος παρακολού-
θησης για µία ΙΚΕ είναι 

τετραπλάσιο από ότι 
ένας αγρότης µε βιβλία

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)

Τροποποιητικές δηλώσεις για τις επιδοτήσεις
Από το διάστηµα λήξης υποβολής των 

φορολογικών δηλώσεων και µέχρι τώρα, έχουν 
κατατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκετών ειδών 

επιδοτήσεις σε δικαιούχους αγρότες. Φροντίστε 
να ενηµερώσετε το λογιστή σας για να 

γίνουν οι συµπληρωµατικές δηλώσεις, διότι 
η ευθύνη της ενηµέρωσης βαρύνει εσάς.

Να κάνω ή όχι Οµάδα Παραγωγών;
Ακόµη καλύτερα να µαζευτείτε και να κάνετε 
συνεταιρισµό. Αν γνωρίζεστε ή όχι µεταξύ σας 
είναι αδιάφορο, έτσι κι αλλιώς ο καθένας θα 
καλλιεργεί στα χωράφια του. Απλά θα πρέπει να 
αποφασίσετε ότι στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει 
να αφήσετε κατά µέρος το «εγώ» και να µάθετε 
να ζείτε µε το «εµείς». Φροντίστε όµως να το 
κάνετε για τους σωστούς λόγους, είτε πρόκειται 
για οµάδα παραγωγών, είτε για συνεταιρισµό.



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

∆υνατότητα άσκησης του δικαιώµατος έκ-
πτωσης του ΦΠΑ των εισροών ακόµη κι αν 
οι εισροές πραγµατοποιήθηκαν πριν την 
ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης έναρ-
ξης παρέχει ο νόµος, σύµφωνα µε όσα ξε-
καθαρίζει νέα εγκύκλιος της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (Α∆ΕΕ).

Ειδικότερα, στο επίσηµο έγγραφο δίνο-
νται οι παρακάτω διευκρινήσεις:  

Ι. Στην περίπτωση εκπρόθεσµης υποβο-
λής δήλωσης έναρξης στο εσωτερικό 

της χώρας από υποκείµενο στον φόρο που έ-
ως την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης 
αυτής δεν είχε δηλώσει ότι ασκεί επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα στο φορολογικό µητρώο, 
το δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών 
που πραγµατοποιήθηκαν από τη δηλωθείσα 
ως ηµεροµηνία έναρξης ασκείται βάσει των 
νόµιµων φορολογικών στοιχείων που έχει λά-
βει ο υπόψη υπόχρεος σύµφωνα µε την κείµε-
νη φορολογική νοµοθεσία (άρθρο 32 ΚΦΠΑ, 
ν. 4308/2014) για τις εισροές της οικονοµι-
κής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση φο-
ρολογικού ελέγχου, ο υποκείµενος στον φό-
ρο θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει 
ότι πρόκειται για εισροές που συνδέονται µε 
την οικονοµική του δραστηριότητα.

II. Στην περίπτωση που υποβάλλεται 
εκπρόθεσµα δήλωση έναρξης για 

τη λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ από µη εγκατεστηµένο 
στην Ελλάδα υποκείµενο στον φόρο, σύµ-
φωνα µε την απόφαση Υπουργού και Υφυ-
πουργού Οικονοµικών ΠΟΛ.1113/2013, ό-
πως τροποποιήθηκε µε την απόφαση ΓΓ∆Ε 
ΠΟΛ.1153/2016 και ισχύει, για την εκπλή-
ρωση των φορολογικών, ως προς τον ΦΠΑ, 
υποχρεώσεών του στην Ελλάδα, αναφορικά 

µε τα παραστατικά πωλήσεων που ο εν λό-
γω υποκείµενος έχει ήδη λάβει για αγορές 
αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών που πραγµα-
τοποίησε από τη δηλωθείσα ως ηµεροµη-
νία έναρξης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 
του άρθρου 11 του Εκτελεστικού 

Κανονισµού (ΕΕ) 282/2011 του Συµβουλί-
ου, η λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν απο-
τελεί εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας 
µας. Συνεπώς, δεν επηρεάζεται η εφαρµογή 
των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ για παρα-
δόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς 
µη εγκατεστηµένο εντός Ελλάδος υποκείµε-
νο στο φόρο αποκτώντα ή λήπτη (π.χ. εφαρ-
µόζεται το άρθρο 14.2.α’ φορολόγησης υπη-
ρεσιών στον τόπο του λήπτη).

β) Για τις εισροές που σε εφαρµογή των 
διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ έχουν 

επιβαρυνθεί µε ΦΠΑ στην Ελλάδα, το δικαίω-
µα έκπτωσης ασκείται µε τη δήλωση ΦΠΑ του 
άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ. Προς τον σκοπό 
αυτόν, θα πρέπει επί των ήδη εκδοθέντων τι-
µολογίων για τις εν λόγω εισροές να γίνεται 
από τους εκδότες αυτών επισηµείωση του ελ-
ληνικού ΑΦΜ/ΦΠΑ που εκπρόθεσµα έχει λά-
βει ο µη εγκατεστηµένος στην Ελλάδα υπο-
κείµενος στον φόρο. Σε περίπτωση φορολο-

γικού ελέγχου, ο υποκείµενος στον φόρο θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι πρό-
κειται για εισροές που συνδέονται µε την οι-
κονοµική του δραστηριότητα.

ΙΙΙ. Για λόγους ίσης αντιµετώπισης, τα 
αναφερόµενα στο σηµείο ΙΙ του 

παρόντος ισχύουν και σε περίπτωση λήψης 
ΑΦΜ/ΦΠΑ µέσω φορολογικού αντιπροσώ-
που, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχε-
τική πρόβλεψη περί εκπρόθεσµης υποβο-
λής δήλωσης έναρξης στο πληρεξούσιο έγ-
γραφο για τον ορισµό του.

IV. Στην περίπτωση που µη εγκατε-
στηµένος στην Ελλάδα υποκείµε-

νος στον φόρο υποβάλλει εκπρόθεσµα δήλω-
ση έναρξης των εργασιών µόνιµης εγκατά-
στασης που στην πραγµατικότητα διατηρεί ε-
ντός του εσωτερικού της χώρας, σε σχέση µε 
τα τιµολόγια που έχει ήδη λάβει για εισροές 
που έχει πραγµατοποιήσει από τη δηλωθεί-
σα ως ηµεροµηνία έναρξης προς εξυπηρέ-
τηση των αναγκών της εν λόγω µόνιµης ε-
γκατάστασης και για τις ανάγκες άσκησης 
του δικαιώµατος έκπτωσης, εκδίδονται από 
τον αντισυµβαλλόµενό του συµπληρωµατικά 
τιµολόγια για τη χρέωση του ΦΠΑ που ανα-
λογεί στις φορολογητέες εντός Ελλάδος εισ-
ροές της εν λόγω εγκατάστασης.

Εκπίπτει ο ΦΠΑ εισροών, ακόμα 
κι αν τα βιβλία ανοίξουν αργότερα  

Ο υποκείμενος στο φόρο πρέπει να αποδείξει ότι συνδέονται με τη δραστηριότητά του 

Τήρηση βιβλίων 
Υποχρεωτική 

η υπαγωγή της 
εκµετάλλευσης 
στο κανονικό 

καθεστώς ΦΠΑ αν 
οι αγρότες ασκούν 
κι άλλη δραστηρι-
ότητα και κρατούν 

βιβλία

Κατ’ αποκοπή 
Έχει καταργηθεί η 
επιστροφή ΦΠΑ µε 
τον κατ’ αποκοπή 
συντελεστή 3% 
στους αγρότες 

του ειδικού 
καθεστώτος που 
δικαιούνταν της 

επιστροφής αυτής

Οι αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος του άρθρου 41 
δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ 
που επιβάρυνε τις εισροές τους, 
σύµφωνα µε το φορολογικό 
εγχειρίδιο της ΑΑ∆Ε.

∆ήλωση έναρξης
εργασιών 
πριν την πρώτη
συναλλαγή 
Όπως προκύπτει από τον 
συνδυασµό των διατάξεων του 
άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ 
και του άρθρου 10 του Κώδικα 
Φορολογικής ∆ιαδικασίας 
(νόµος  4174/2013), όπως 
ισχύουν, οι υποκείµενοι στο 
φόρο υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δήλωση έναρξης 
πριν την πραγµατοποίηση της 
πρώτης συναλλαγής στο 
πλαίσιο της οικονοµικής τους 
δραστηριότητας. Σε 
περίπτωση, ωστόσο, που η 
δήλωση έναρξης υποβάλλεται 
εκπρόθεσµα, δηλαδή η εν 
λόγω δήλωση υποβάλλεται µε 
αναδροµική ισχύ σε σχέση µε 
τον χρόνο υποβολής της, 
υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής των δηλώσεων 
ΦΠΑ του άρθρου 38 του 
Κώδικα ΦΠΑ για φορολογικές 
περιόδους από τη δηλωθείσα 
ως ηµεροµηνία έναρξης. Οι 
ανωτέρω υποχρεώσεις 
καταλαµβάνουν τόσο τους 
εγκατεστηµένους εντός 
Ελλάδος υποκειµένους, όσο 
και τους µη εγκατεστηµένους 
εντός Ελλάδος υποκειµένους 
που ασκούν φορολογητέα στο 
εσωτερικό της χώρας µας 
οικονοµική δραστηριότητα.
Τέλος, σύµφωνα µε την 
ΑΑ∆Ε, πρέπει να παρέχεται 
η δυνατότητα άσκησης του 
δικαιώµατος έκπτωσης του 
ΦΠΑ των εισροών που 
συνδέονται µε την υπαγόµενη 
στον ΦΠΑ οικονοµική 
δραστηριότητα του 
υποκειµένου στον φόρο, 
ακόµη κι αν οι εισροές 
πραγµατοποιήθηκαν πριν την 
ηµεροµηνία υποβολής της 
δήλωσης έναρξης, στον βαθµό 
βέβαια που ανάγονται στο 
χρονικό διάστηµα που 
καταλαµβάνει η εκπρόθεσµα 
δηλωθείσα ηµεροµηνία 
έναρξης εργασιών.

ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

ΜΕ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΦΠΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

6%

ΤΖΙΡΟΣ ΑΠΟ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΩΣ

ΕΥΡΩ
15.000

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΩΣ

ΕΥΡΩ
5.000

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ
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Η προκήρυξη ύψους 25 εκατ. ευρώ αφορά την 
περίοδο 2019-2023, ενώ οι ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούν να υποβάλουν μία μόνο αίτηση 
κατ’ έτος ανά ΑΦΜ ηλεκτρονικά, από την 1η 
Αυγούστου έως και την 31η Σεπτεμβρίου

Επενδύσεις σε οινοποιεία οι οποίες σε περιπτώ-
σεις συνεταιρισµών µπορεί να φτάσουν µέχρι 
και τα 500.000 ευρώ περιλαµβάνει το νέο πρό-
γραµµα (2019-2023) «Επενδύσεις σε επιχειρή-
σεις οινοπαραγωγής», που υλοποιείται µέσω της 
τρέχουσας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ). 

Μάλιστα οι όροι και οι προϋποθέσεις του προ-
γράµµατος δηµοσιεύθηκαν ήδη στο ΦΕΚ προκει-
µένου να τεθεί σε εφαρµογή. Σύµφωνα µε όσα 
ανέφερε στην Agrenda, ο διευθυντής της ΚΕΟ-
ΣΟΕ Παρασκευάς Κορδοπάτης το ετήσιο κονδύλι 
του προγράµµατος θα κυµανθεί στα 5 εκατ. ευ-
ρώ περίπου (σύνολο 25 εκατ. ευρώ για την πε-
νταετία). Οι ενδιαφερόµενοι για ένταξη στο πρό-
γραµµα υποβάλουν µία µόνο αίτηση ανά ΑΦΜ η-
λεκτρονικά, από την 1η Αυγούστου έως και την 
31η Σεπτεµβρίου εκάστου έτους, που θα αφορά 
µία συγκεκριµένη περιοχή υλοποίησης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, ανώ-
τερο ποσό προγράµµατος επένδυσης ανά δικαι-
ούχο ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ και ως 
κατώτερο τα 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πό-
σο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Όσον αφορά τις πληρωµές, η απόφαση ανα-
φέρει ότι οι τελικοί δικαιούχοι του προγράµµα-
τος από τη στιγµή που ολοκληρώνουν το πρό-
γραµµα της επένδυσης και το αργότερο έως 25η 
Ιουνίου του επόµενου έτους από την ηµεροµη-
νία υποβολής της αίτησης, υποβάλουν αίτηση 
πληρωµής µέσω της ψηφιακής εφαρµογής του 
υπουργείου συµπληρώνοντας και την αναλυτι-
κή κατάσταση των πραγµατοποιηθέντων δαπα-
νών, η οποία συνοδεύεται από τα εξοφληµένα 
τιµολόγια αγοράς που δικαιολογούν τις πραγ-
µατοποιηθείσες δαπάνες.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει, µεταξύ άλ-
λων τα εξής:

Άρθρο 3
Στόχοι του Προγράµµατος

1. Το µέτρο των επενδύσεων των επιχειρήσε-
ων αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχµής, 
στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενου 
οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων.

Το Πρόγραµµα εφαρµόζεται στο σύνολο της 
χώρας,µε στρατηγικούς στόχους:

α) την αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέ-
σω της ποιοτικής αναβάθµισης των παραγόµε-
νων προϊόντων σε συνδυασµό µε την βελτίωση 
της εµπορίας.

β) τη στήριξη µικρών και µεσαίων επιχειρήσε-

ων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν 
οικονοµικά βιώσιµες.

γ) την ενίσχυση συλλογικών δοµών (π.χ. Συ-
νεταιρισµοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις 
Οινοπαραγωγών, ∆ιεπαγγελµατική Ένωση).

2. Οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι του προγράµ-
µατος είναι:

α) Η αύξηση του µεριδίου στην αγορά των πι-
στοποιηµένων οίνων (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, ΠΟΙΚΙΛΙΑ-
ΚΩΝ, ονοµασία κατά παράδοση) κατά 5%.

β) Ο αριθµός των επενδυτικών σχεδίων τα ο-
ποία θα χρηµατοδοτηθούν να ανέρχονται στα 
50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον 
τα 20 σχέδια να αφορούν µικρές και µεσαίες ε-
πιχειρήσεων.

γ) Ο αριθµός των επενδυτικών σχεδίων τα ο-
ποία θα χρηµατοδοτηθούν τίθεται στα 50 σχέδια 
ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 σχέδια 
να αφορούν συλλογικές δοµές.

Άρθρο 4
∆ικαιούχοι

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Καν.(Ε.Ε) 
1149/2016, δικαιούχοι αυτής της στήριξης εί-
ναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώ-
σεις παραγωγών οίνου που παράγουν και δια-
θέτουν στο εµπόριο προϊόντα οίνου.

Επιπρόσθετα, µπορούν να καταστούν δικαιού-
χοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή 
περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελ-
µατικές οργανώσεις.

Άρθρο 5
Επιλέξιµες δράσεις και δαπάνες

1. Μόνο οι δαπάνες που είναι επαληθεύσιµες 
και ελέγξιµες και συνδέονται µε τις ακόλουθες 
δράσεις είναι επιλέξιµες για στήριξη:

Ι. Παραγωγής αµπελοοινικών προϊόντων – 
βελτίωσης προϊόντος

ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου
ΙΙΙ. Εµπορίας αµπελοοινικών προϊόντων
ΙV. Επενδύσεων που συνδέονται µε την εκµε-

τάλλευση εν γένει
Στο Παράρτηµα Ι παρατίθεται ενδεικτική ανα-

φορά επιλέξιµων δαπανών.
2. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προ-

βεί στην προµήθεια του εγκεκριµένου µηχανο-
λογικού εξοπλισµού από άλλον προµηθευτή α-
πό εκείνον του οποίου την προσφορά επέλεξε 
βάσει της εγκεκριµένης µελέτης, υπό την προϋ-
πόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χα-
ρακτηριστικά και η δυναµικότητα, το οποίο τεκ-
µηριώνεται από τεχνική έκθεση που συνοδεύει 
το νέο εξοπλισµό. Το τυχόν επιπλέον κόστος ε-
πιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο. Σε κάθε 
περίπτωση, αλλαγή προµηθευτή ή παρόχου υ-
πηρεσίας είναι δυνατή, αρκεί να πληρούνται οι 
προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των εγκεκριµέ-
νων επενδυτικών δαπανών.

Άρθρο 7
Χρηµατοδότηση του προγράµµατος

1. Το συνολικό ύψος των διαθέσιµων κονδυ-
λίων του προγράµµατος επενδύσεων καθορίζε-
ται ανά οικονοµικό έτος σύµφωνα µε το Εθνικό 
Πρόγραµµα στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα   
2019-2023, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγµατι-

κές δαπάνες του προγράµµατος χορηγείται µέ-
σω του Ευρωπαϊκού Ταµείου  Προσανατολισµού 
και Εγγυήσεων, ως κάτωθι:

i. 50% των δαπανών για τις περιφέρειες που έ-
χουν ορίσει ως λιγότερο ανεπτυγµένες, σύµφω-
να µε το άρθρο 90 του Καν. (ΕΕ) αριθµ.1303/2013 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλείου και του Συµβουλί-
ου, όπως κάθε φορά ισχύει. ∆ηλαδή, για τις Πε-
ριφέρειακές Ενότητες (ΠΕ) που ανήκουν στις Πε-
ριφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και 
∆υτικής Ελλάδας.

ii. 40% των δαπανών για τις άλλες περιφέρει-
ες πλην των λιγότερο ανεπτυγµένων. ∆ηλαδή 
για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανή-
κουν στις Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Ιο-
νίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Αττικής, Κρήτης.

iii. 65% των δαπανών για τα µικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον 
άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καν. (Ε.Ε) 229/2013.

3. Το υπόλοιπο ποσοστό των πραγµατικών δα-
πανών καλύπτεται µε ιδία συµµετοχή των δικαι-
ούχων, ανάλογα την περιοχή που πραγµατοποι-
ούνται οι δαπάνες, όπως προαναφέρθηκε στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η εθνική συµµετοχή στη χρηµατοδότηση 
του προγράµµατός είναι µηδενική.

5. Ως ανώτερο ποσό προγράµµατος επένδυσης 
ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 200.000 ευ-
ρώ και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαι-

Πρόγραμμα 
για επενδύσεις
σε οινοποιεία

Μέχρι 500.000 ευρώ 
το ύψος της ενίσχυσης
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ούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε πε-
ρίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φο-
ρέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται 
στις 500.000 ευρώ.

Άρθρο 16
∆ιαδικασία πληρωµής

1. Οι τελικοί δικαιούχοι του προγράµµατος α-
πό τη στιγµή που ολοκληρώνουν το πρόγραµ-
µα της επένδυσης και το αργότερο έως 25η Ι-
ουνίου του επόµενου έτους από την ηµεροµη-
νία υποβολής της αίτησης, υποβάλουν αίτηση 
πληρωµής µέσω της ψηφιακής εφαρµογής του 
ΥΠ.Α.Α.Τ συµπληρώνοντας και την αναλυτική 
κατάσταση των πραγµατοποιηθέντων δαπανών, 
η οποία συνοδεύεται από τα εξοφληµένα τιµο-
λόγια αγοράς που δικαιολογούν τις πραγµατο-
ποιηθείσες δαπάνες. Σύµφωνα και µε το άρθρο 
25 του Καν. 1150/2016, οι δικαιούχοι δύνανται 
να υποβάλουν µία και µόνο ενδιάµεση αίτηση 
πληρωµής υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επιµέρους ενέρ-
γειες που αφορούν την ολοκλήρωση µίας δρά-
σης ή ενδεχοµένως και περισσότερων, µε βάση 
το εγκεκριµένο πρόγραµµα β) το χρηµατικό πο-
σό που αφορά την ενδιάµεση αίτηση πληρωµής 
αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συ-
νολικού εγκεκριµένου ποσού του προγράµµα-
τος της επένδυσης.

2. Η αρµόδια επιτροπή του άρθρου 17, µετά την 
υποβολή της αίτησης πληρωµής, πραγµατοποιεί 

τους επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση του 
δικαιούχου, το αργότερο έως την 20η Ιουλίου ε-
κάστου έτους. Ακολούθως οι ∆ΑΟΚ προβαίνουν 
στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης συ-
ντάσσοντας και αποστέλλοντας τους σχετικούς 
φακέλους πληρωµής στο Τµήµα Προγραµµά-
των Φορέων της ∆ιεύθυνσης Άµεσων Ενισχύσε-
ων και Αγοράς του Οργανισµού Πληρωµών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολι-
σµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότε-
ρο µέχρι την 29η Ιουλίου εκάστου έτους (ηµερο-
µηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) µε ταυτόχρο-
νη επιβεβαίωση του αναλυτικού πίνακα πληρω-
µών του δικαιούχου µέσω της ηλεκτρονικής ε-
φαρµογής του ΥΠ.Α.Α.Τ.

3. Στην περίπτωση όπου έχει υποβληθεί ενδιά-
µεση αίτηση πληρωµής, η αρµόδια επιτροπή του 
άρθρου 17, εντός του χρονικού διαστήµατος του 
ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής 
της αίτησης πληρωµής, πραγµατοποιεί τους α-
παραίτητους ελέγχους σύµφωνα µε την προανα-
φερόµενη διαδικασία και αποστέλλει τους σχε-
τικούς φακέλους πληρωµής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 
για την πληρωµή του δικαιούχου. Ακολούθως 
ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ολοκληρώνει την πληρωµή του 
δικαιούχου, το αργότερο εντός το αργότερο δε-
καπέντε ηµερολογιακών ηµερών από την ηµε-
ροµηνία παραλαβής των φακέλων πληρωµής.

4. Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται α-
πό τον ΟΠΕΚΕΠΕ απευθείας στον τραπεζικό 
λογαριασµό των δικαιούχων, το αργότερο έ-

Επιδότηση 
Ως ανώτερο ποσό προγράµµατος 
επένδυσης ανά δικαιούχο 
ορίζεται το ποσό των 200.000 
ευρώ και ως κατώτερο τα 
10.000 ευρώ. Σε περίπτωση 
όµως ένωσης προσώπων ή 
συλλογικού φορέα (π.χ. 
συνεταιρισµοί) το ανώτερο πόσο 
της επένδυσης αυξάνεται έως 
και τα 500.000 ευρώ.
 

Άρθρο 9
Κριτήρια προτεραιότητας
Για την κατανοµή των κονδυλίων στις επιλέξιµες αιτήσεις ορίζονται τα 
ακόλουθα αντικειµενικά κριτήρια, µε σκοπό να υπηρετήσουν τους στρα-
τηγικούς στόχους του  προγράµµατος, όπως αυτοί περιγράφονται στο 
άρθρο 3 και µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµων κονδυλίων του προ-
γράµµατος και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχουν συγκεντρώσει βαθ-
µολογία ίση ή ανώτερη των 25 µονάδων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕ ΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥ ΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΤ/Σ ΤΗΣ 
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α.  ΕΞΟΙΚΟ ΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ- ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑ ΝΗΜΑΤΩΝ 0.15 0/100

ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙ-
ΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝ 0.15 0/100

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ 0.10 0/100

Β.  ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪ ΟΝΤΩΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΠ / ΠΓΕ 0.10 0/100

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΝΟΠΑ ΡΑΓΩΓΗΣ 
200 .500 ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ 
(Μ.Ο. ∆ΙΕΤΙΑΣ)

0.15 0/100

Γ.  ΜΕΓΕ ΘΟΣ 
ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΝΟΠΑ ΡΑΓΩΓΗΣ 
500,1 5.000 ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ
 (Μ.Ο. ∆ΙΕΤΙΑΣ)

0.10 0/100

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΝΟΠΑ ΡΑΓΩΓΗΣ 
5.000,1 ΚΑΙ ΑΝΩ (Μ.Ο. ∆Ι ΕΤΙΑΣ) 0.05 0/100

∆. ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ 0.20 0/100

ΣΥΝΟΛΟ 1

ως τις 15 Οκτωβρίου του έτους υποβολής αί-
τησης πληρωµής.

Άρθρο 20 
Υποχρεώσεις των δικαιούχων

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης 
καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων τό-
σο κατά την υλοποίηση της επένδυσης, είναι:

α) Να υλοποιήσουν την επένδυση σύµφωνα 
µε όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης.

β) Να µη µεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς της ενισχυόµενης επιχείρησης, καθ’ όλη 
τη διάρκεια υλοποίησης και τήρησης των µα-
κροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων πα-
ρά µόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

γ) Να µη διακόπτουν την παραγωγική δρα-
στηριότητα ή/και να µην παύουν τη λειτουργία 
της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι α-
νωτέρας βίας.

δ) Να διατηρούν όλα τα επιδοτούµενα από το 
πρόγραµµα στοιχεία για το χρονικό διάστηµα 
των πέντε ετών όταν πρόκειται για µηχανολογι-
κό και λοιπό εξοπλισµό.

ε) Να µη χρησιµοποιούν τα πάγια στοιχεία που 
έχουν ενισχυθεί για δραστηριότητες που έρχο-
νται σε αντίθεση µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας 
της αίτησης στήριξης.

στ) Να µη µεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά α-
ντικατασταθούν εντός εξαµήνου από άλλα, κυρι-
ότητας του δικαιούχου και ανάλογης αξίας, που 
ανταποκρίνονται στην παραγωγικής λειτουργίας 
της επιχείρησης. Ο δικαιούχος οφείλει να γνω-
στοποιήσει την αντικατάσταση στις αρµόδιες υ-
πηρεσίες. Τα πάγια που αντικαταστάθηκαν µέσω 
της αίτησης στήριξης δεν επιτρέπεται να πωλη-
θούν ως παραγωγικός εξοπλισµός αξίας, ενώ τα 
πάγια περιουσιακά δεν είναι δυνατόν να αποτε-
λέσουν αντικείµενο επίσπευσης πλειστηριασµού.

ζ) Να παρέχουν κάθε πληροφόρηση, που α-
φορά στην υλοποίηση της επένδυσης και να δι-
ευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποια-
δήποτε παραστατικά ζητηθούν.
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Εστιάζει τοπικά και στα πιο
σημαντικά η Nestle Ελλάς

Στα 336 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις πέρυσι έναντι 331 εκατ. ευρώ το 2016
Ο ΕΦΚ στον καφέ μείωσε κατά 15% τα μικτά κέρδη της εταιρείας

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με συντονισµένες δράσεις για τη διατήρηση της α-
νταγωνιστικότητας στο σύνολο των διαφορετικών 
προϊοντικών κατηγοριών, επιχειρεί η Νestle Ελλάς, 
να ανταποκριθεί στο απαιτητικό περιβάλλον των 
τελευταίων ετών, που επηρεάζει ιδιαίτερα η υψη-
λή φορολογία. Παρόλα αυτά, µε µικρή αύξηση στο 
σύνολο του κύκλου εργασιών έκλεισε το 2017 για 
τη Nestle Ελλάς, µε τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 
336 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 18% έναντι 331 ε-
κατ. ευρώ το 2016, που οφείλεται στην άνοδο συ-
γκεκριµένων κατηγοριών, όπως τα µαγειρικά και 
η σοκολάτα, που επιβεβαίωσαν την τάση των τε-
λευταίων ετών για µαγείρεµα στο σπίτι. 

Ωστόσο, υπήρξε σηµαντική µείωση κατά 15% 
του µικτού κέρδους κατά τη χρήση, που οφείλε-
ται κυρίως στην επιβολή του Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης, που επιβλήθηκε από 1/1/2017 στην 
κατηγορία του καφέ, που αποτελεί βασικό τµή-
µα της δραστηριότητας της εταιρείας. 

Με παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα από το 
1974, σήµερα η εταιρεία λειτουργεί δύο εργοστά-
σια, του καφέ στα Οινόφυτα Βοιωτίας και του φυσι-
κού µεταλλικού νερού Κορπή στη Βόνιτσα. Το 63% 
του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από την 
εγχώρια παραγωγή. Μάλιστα, εντός του έτους ανα-
µένεται να ολοκληρωθεί και η κατασκευή της νέας 
γραµµής παραγωγής καβουρντίσµατος καφέ στο 
εργοστάσιο των Οινοφύτων, ύψους 7 εκατ. ευρώ 
µε σκοπό την αύξηση του όγκου της παραγωγής.

Σχετικά µε τα αποτελέσµατα 2017 της Nestle Ελ-
λάς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος, Νίκος 
Εµµανουηλίδης, δήλωσε ότι «Μέσα στο απαιτητι-
κό επιχειρηµατικό περιβάλλον των τελευταίων ε-
τών διατηρούµε την ανταγωνιστικότητά µας, επεν-
δύοντας σηµαντικά στην τοπική παραγωγική µας 
διαδικασία και τα εργοστάσιά µας, στην ποιότητα, 
τις µάρκες και τους ανθρώπους µας. Αν κάτι µας έ-
µαθε η οικονοµική κρίση, είναι να εστιάζουµε στα 
πιο σηµαντικά. Γι’ αυτό επανεξετάζουµε διαρκώς 
τα κόστη και τις διαδικασίες µας, ώστε να µπορού-
µε να επενδύουµε στην ανάπτυξη και στο µέλλον».

Η ανάκαµψη των τιµών των γαλακτοκοµικών προ-
ϊόντων το 2017 επηρέασε θετικά τον συνδυασµένο 
κύκλο εργασιών των 20 κορυφαίων εταιρειών, οι 
οποίες πέρυσι, σηµείωσαν αύξηση 7,2% σε ετήσια 
βάση σε όρους δολαρίου ΗΠΑ και 5,1% σε ευρώ, 
σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της Rabobank, 
για το τοπ 20 της παγκόσµιας γαλακτοβιοµηχανίας.

«Για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν υπήρχαν νε-
οεισερχόµενοι στον κατάλογο Top 20, µε το όριο 
των 5 δισ. δολάρια να είναι δύσκολο να επιτευχθεί 
λόγω έλλειψης µεγάλων εξαγορών ή συγχωνεύ-
σεων», λέει ο Peter Paul Coppes, Senior Analyst - 
Dairy στην Rabobank. «Ωστόσο, ενώ τα ονόµατα πα-
ρέµειναν τα ίδια, η σειρά µετατοπίστηκε το 2017.».

Η µεγαλύτερη εταιρεία τροφίµων και ποτών 
στον κόσµο, η ελβετική Nestlé, κυριαρχεί στη λί-
στα, αλλά το χάσµα µεταξύ του νούµερο ένα και 
του δεύτερου έχει µειωθεί. Η γαλλική Lactalis 
άλλαξε θέσεις µε την οµοεθνή Danone και κινή-
θηκε στη δεύτερη θέση, ενισχυµένη από τις εξα-
γορές των αµερικανικών εταιρειών γιαουρτιού 
Stonyfield και Siggi. Η Danone έπεσε στην 3η θέ-
ση µετά την εκποίηση της Stonyfield και την εξα-
γορά της WhiteWave, µειώνοντας το µερίδιό της 
στο Yakult και πωλώντας τις συµµετοχές της στην 
κοινοπραξία Al Safi Danone στη Σαουδική Αραβία. 
Η Fonterra µετακινήθηκε στην πέµπτη θέση, µε 
τη FrieslandCampina, να πέφτει στην έκτη θέση.

Η ανάκαμψη τιμών στο γάλα έφερε ανακατατάξεις 
στις 20 μεγαλύτερες βιομηχανίες του κλάδου

Η Heineken πουλά τις 
κινεζικές δραστηριότητες

Στην πώληση των κινεζικών 
δραστηριοτήτων της σε τοπικές ζυθοποιίες 

ώστε να εστιάσει στην πώληση premium µπύρας 
στη µεγαλύτερη αγορά παγκοσµίως µε βάση 
όγκου, προχώρησε η Heineken. Η συµφωνία 
έρχεται καθώς η δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία 
παραγωγής µπύρας παγκοσµίως, δυσκολεύεται να 
πείσει τους Κινέζους να αγοράζουν τα προϊόντα 
της έναντι των πιο δηµοφιλών τοπικών brands.

Τρία βραβεία στον οινοποιητικό
συνεταιρισµό «Η ∆ήµητρα» 
Ένα χάλκινο µετάλλιο και δύο επαίνους απέσπασε 
ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισµός Νέας 
Αγχιάλου «Η ∆ήµητρα» στον διαγωνισµό «Wine 
Olymp Awards». Πιο αναλυτικά, ο συνεταιρισµός 
έλαβε χάλκινο µετάλλιο στα αποστάγµατα για το 
Τσίπουρο Θεσσαλίας µε γλυκάνισο, έπαινο στην 
κατηγορία των οίνων για το Φιλύρα Ερυθρός 
Ηµίγλυκος και στα αποστάγµατα για το Τσίπουρο 
Θεσσαλίας χωρίς γλυκάνισο. 

Glencore και Vitol µπαίνουν 
στην τελική ευθεία για τα ΕΛΠΕ
Εντός του τρέχοντος διµήνου θα κριθεί σε µεγάλο 
βαθµό η πορεία της αποκρατικοποίησης των 
Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), µε τους κύριους 
ενδιαφερόµενους επενδυτές, Glencore και Vitol, 
να προχωρούν σε αξιολόγηση των απαιτούµενων 
στοιχείων που αναρτώνται στο VDR (virtual data 
room) προκειµένου να προβούν στη σύνταξη του 
φακέλου των προσφορών που θα καταθέσουν. 

Στην Ελλάδα, η 
εταιρεία απασχολεί 
800 ανθρώπους 
άµεσα και πολλές 
χιλιάδες έµµεσα, στο 
δίκτυο συνεργατών.

Η γαλλική Lactalis άλλαξε 
θέσεις µε την οµοεθνή 

Danone και κινήθηκε στη 
δεύτερη θέση, ενισχυµένη 

από τις εξαγορές των 
αµερικανικών εταιρειών 

γιαουρτιού Stonyfield 
και Siggi, ενώ η Danone 

έπεσε στην 3η θέση.

ΝΕΑ
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Στην αγορά 
άρτου 
µπαίνει 
η ΜΕΒΓΑΛ
Στην αγορά 
συσκευασµένου άρτου 
φαίνεται να έχει εισέλθει 
το τελευταίο διάστηµα η 
βορειοελλαδίτικη 
γαλακτοβιοµηχανία 
ΜΕΒΓΑΛ, αποτελώντας 
ένα νέο παίκτη στην 
κατηγορία αυτή. Σύµφωνα 
µε τις πληροφορίες, η 
τοποθέτηση σε αυτή τη 
φάση γίνεται σε µικρά 
σηµεία λιανικής και 
αφορά συσκευασµένο 
ψωµί του τοστ και 
ψωµάκια και παράγεται 
από συνεργαζόµενη µε 
την βορειοελλαδίτικη 
γαλακτοβιοµηχανία 
εταιρεία, ενώ δεν 
αποκλείεται η γκάµα 
των προϊόντων να 
διευρυνθεί περαιτέρω.
Να σηµειωθεί ότι η 
αγορά άρτου και 
αρτοσκευασµάτων 
υπολογίζεται στα 1 δισ. 
ευρώ µε το µεγαλύτερο 
µέρος αυτής να ελέγχεται 
από τους φούρνους και τα 
αρτοποιεία. Πέρυσι οι 
πωλήσεις άρτου εντός 
των αλυσίδων σούπερ 
µάρκετ παρουσίασαν 
αύξηση 5,5% σε τεµάχια, 
αλλά πτώση 3,9% σε αξία, 
γεγονός που δείχνει και 
το µέγεθος των πιέσεων 
που ασκήθηκαν στις τιµές 
(πτώση τιµής ανά τεµάχιο 
8,9%). Ωστόσο το πρώτο 
τετράµηνο της φετινής 
χρονιάς εµφάνισε 
οριακή αύξηση πωλήσεων 
1,9% στα 35,5 εκατ. ευρώ 
και άνοδο όγκου 
πωλήσεων 4,6%

Την εξαγορά του εργαστηρίου 
Olitecn ανακοινώνει ο όµιλος 
εργαστηρίων AGROLAB RDS συ-
νεχίζοντας την αναπτυξιακή του 
πολιτική επεκτείνει τις δραστη-
ριότητές του. Το χηµικό εργα-
στήριο της Olitecn είναι απο-
λύτως εξειδικευµένο στον το-
µέα των αναλύσεων και του ε-
λέγχου της ποιότητας του ελαι-
ολάδου, των σπορέλαιων, των 
λιπαρών υλών, αλλά και των 
βιοκαυσίµων. Είναι διαπιστευ-
µένο από τον ΕΣΥ∆ µε το πρό-
τυπο ISO/IEC 17025, καλύπτο-
ντας όλες σχεδόν τις αναλύσεις 

του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 
2568/91. Επιπλέον διαθέτει α-
ναγνώριση από το ∆ιεθνές Συµ-
βούλιο Ελαιολάδου (IOC) και α-
πό την Federation of Oils, Seeds 
and Fats Associations  (FOSFA).

Σύµφωνα µε την ανακοίνω-
ση της επιχείρησης, η νέα ε-
πένδυση θα δώσει τη δυνατό-
τητα στον Όµιλο Εργαστηρίων 
Agrolab RDS να καλύψει πλή-
ρως και άµεσα, µε ολοκληρω-
µένα πακέτα υπηρεσιών, τον 
συγκεκριµένο δυναµικά ανα-
πτυσσόµενο κλάδο αναλύσε-
ων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η Japan Tobacco Inc προχωρά στην 
εξαγορά της καπνοβιοµηχανίας του 
οµίλου Akij Group του Μπαγκλαντές 
για περίπου 1,5 δισ. δολάρια. Πρό-
κειται για τη δεύτερη µεγάλη αγορά 
που πραγµατοποιεί σε πέντε µήνες.

Η συµφωνία, µία από τις µεγαλύτε-
ρες διασυνοριακές συναλλαγές συγ-
χωνεύσεων και εξαγορών που αφο-
ρούν µια εταιρεία του Μπαγκλαντές, 
έρχεται µετά από συµφωνία της Ια-
πωνίας Tobacco τον Μάρτιο να αγο-
ράσει το Ρωσικό Donskoy Tabak για 
(1,42 δισ. δολάρια). «Με αυτή την ε-
πένδυση, συνεχίζουµε να επιταχύ-
νουµε την επέκταση στις αναδυόµε-
νες αγορές που έχουν σηµασία, έ-
να βασικό συστατικό της στρατηγι-
κής ανάπτυξης της Ιαπωνικής κα-
πνοβιοµηχανίας», δήλωσε η Japan 
Tobacco. Η εξαγορά της επιχείρησης 
United Dhaka Tobacco Co, αναµέ-
νεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρί-
µηνο του τρέχοντος έτους, εν ανα-
µονή της ρυθµιστικής εκκαθάρισης.

Στο άρμα της Agrolab RDS 
και το εργαστήριο Olitecn

Νέα μεγάλη 
εξαγορά 
για Japan 
Tobacco

Υψηλές επιδόσεις των Wines of Greece στην Αυστραλία
Σηµαντική βελτίωση γνωρίζουν οι εξαγωγικές επιδόσεις του ελληνικού 
κρασιού στην αυστραλιανή αγορά, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 20% 
την τελευταία τριετία. Στα στοιχεία που ενισχύουν τις προσδοκίες: 
-η αυξανόµενη συµµετοχή στις εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στο 
πλαίσιο του προγράµµατος προβολής των Wine of Greece, 
-το εντεινόµενο ενδιαφέρον των Αυστραλιανών ΜΜΕ, όπως προκύπτει 
από το µεγάλο αριθµό συνεντεύξεων του προέδρου της ∆ιεπαγγελµατικής 
Αµπέλου και Οίνου Βαγγέλη Αργύρη και του MW Γιάννη Καρακάση.

Η Japan Tobacco Inc ο τρίτος 
µεγαλύτερος κατασκευαστής 

τσιγάρων στον κόσµο αναζητά 
νέες αναπτυσσόµενες αγορές 

για να αντισταθµίσει τις 
συρρικνούµενες πωλήσεις.

Εντός του έτους 
αναµένεται να 
ολοκληρωθεί η νέα 
γραµµή παραγωγής 
καβουρντίσµατος 
καφέ στα Οινόφυτα.

ΕΙΚΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

+20%

ΕΞΑΓΩΓEΣ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3ΕΤΙΑ

 67%

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΕΙ ΤΟ

ΟΣΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΑΝ
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Εισαγωγές ζάχαρης μέσω 
πτωχευτικού και Fecker

  Έχει εξασφαλιστεί, λένε, η παροχή ρευστότητας προς την ΕΒΖ, καθώς 
ο επενδυτής θα εισάγει ζάχαρη και θα την πουλά μέσω του δικτύου της

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μέριµνα για τη συνέχιση της τευτλοκαλλι-
έργειας στην Ελλάδα, που θα συνδυαστεί 
µε την ανάπτυξη της εµπορικής δραστηρι-
ότητας, µέσω της επανασύστασης, σε νέ-
ες βάσεις του εµπορικού τµήµατος της ΕΒΖ 
και τη στροφή της εµπορικής στρατηγικής 
και προς τις εξαγωγές, φέρεται να προβλέ-
πει το σχέδιο αναδιάρθρωσης, µέσω του 
πτωχευτικού κώδικα, που θέλει να εφαρ-
µόσει στη βιοµηχανία το fund Innovation 
brain αν τελεσφορήσουν οι επαφές για 
την είσοδό του ως στρατηγικού επενδυτή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση του βρετανικού επενδυτικού κεφα-
λαίου, η ανακατάληψη χαµένων µεριδί-
ων στην εγχώρια αγορά, η εµπορική επέ-
κταση στις ευρωπαϊκές και η ενίσχυση του 
προϊοντικού χαρτοφυλακίου µε νέα προϊ-
όντα, είναι οι προϋποθέσεις µε τις οποίες 
θα πρέπει να συνδεθεί η περαιτέρω ανά-
πτυξη της τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα.

«Το να κερδίσουµε πίσω τους πελάτες εί-
ναι ο πλέον σηµαντικός στόχος που έχουµε 
να επιτύχουµε και θα τον επιτύχουµε τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό», το-
νίζεται στην ανακοίνωση του Innovation 
Brain και υπογραµµίζεται πως «η πώληση 
ζάχαρης στο εξωτερικό θα µας επιτρέψει 
να ξαναρχίσουµε την παραγωγή. Σε όσο 
περισσότερους πελάτες πουλήσουµε στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο περισσότερο 
θα µπορούν να παράγουν και οι αγρότες». 

Ο εν δυνάµει στρατηγικός επενδυτής 
της ΕΒΖ φέρεται να θέλει να εντάξει νέ-
ες δραστηριότητες στο επιχειρησιακό 
«portfolio» της ζαχαροβιοµηχανίας, ό-
πως η αγορά και η πώληση άλλων αγρο-
τικών προϊόντων µε επιλογές το καλα-
µπόκι και το σιτάρι ή η παραγωγή και 
νέων προϊόντων όπως το σιρόπι, τα εκ-
χυλίσµατα καλαµποκιού κλπ.

Βάθος κήπος... και 
οι τευτλοπαραγωγοί

Πρόσθετες πληροφο-
ρίες που έχουν διαρρεύσει 
τις τελευταίες ηµέρες αναφέ-
ρουν επίσης ότι στο σχεδιασµό 
του επενδυτικού κεφαλαίου που δι-
ευθύνει ο Lucas Fecker, υπάρχουν προτά-
σεις που σχετίζονται µε τους παραγωγούς 
και στη συµµετοχή τους σωστό σχεδιασµό 
της παραγωγής και την αειφόρο καλλιέρ-
γεια, τον εξορθολογισµό του κόστους, αλ-
λά και τον καλύτερο προγραµµατισµό της 
καλλιέργειας.  Στην ίδια κατεύθυνση, λέ-
γεται πως γίνονται σκέψεις να εφαρµοστεί 
πρόγραµµα για συµβολαιακή καλλιέργεια 
τεύτλων, µε όρους, που θα διασφαλίζουν 
ότι οι παραγωγοί θα έχουν πρόσβαση σε 
ρευστότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της καλ-
λιεργητικής περιόδου και ταυτόχρονα να 
εξαλειφθεί το πρόβληµα µε τις µεγάλες 
καθυστερήσεις στις πληρωµές. 

Με την εισαγωγή νέων γεωργικών τε-
χνικών θα επιχειρηθεί και η βελτίωση της 
ποιότητας της παραγόµενης ζάχαρης και  
µεσοπρόθεσµα να αυξηθούν οι όγκοι της.

Όλα αυτά, βέβαια, για να υλοποιηθούν 
θα πρέπει η διαδικασία να τσουλήσει χω-
ρίς απρόοπτα. Έτσι λοιπόν, µετά από την 
υπογραφή της επιστολής προθέσεων µε-
ταξύ ΕΒΖ και Innovation Brain, για την ανα-
διοργάνωση της εταιρείας µέσω του Πτω-
χευτικού θα πρέπει να ακολουθήσει ανά-
λογη διαδικασία και από την Τράπεζα Πει-
ραιώς, ως βασικού πιστωτή της ζαχαροβι-
οµηχανίας, ώστε αµέσως µετά η σκυτάλη 
να περάσει στους νοµικούς και τους λογι-
στές, για να πραγµατοποιηθεί το τεχνικός, 
νοµικός και οικονοµικός έλεγχος, το γνω-
στό due diligence, προκειµένου στα τέλη 
Σεπτεµβρίου, αν όλα πάνε καλά, να υπο-
βληθεί η αίτηση για την υπαγωγή της ΕΒΖ 
σε διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 106β και 
106δ) στο αρµόδιο Πρωτοδικείο.

Πιο στεγνή από ποτέ
η ζαχαροβιοµηχανία
Μέχρι την έκδοση της απόφασης, κατά τις ίδιες 
πληροφορίες, τα άδεια ταµεία της ΕΒΖ θα επιχειρηθεί 
να «ζεσταθούν» µέσω της συµφωνίας που 
υπογράφηκε, επίσης, µε το Innovation Brain, για 
την από κοινού εισαγωγή και εµπορία ζάχαρης στην 
εγχώρια αγορά. Συγκεκριµένα, µε βάση τη σχετική 
συµφωνία, ο δυνάµει στρατηγικός επενδυτής της 
ΕΒΖ θα φέρνει τη ζάχαρη από το εξωτερικό και η 
βιοµηχανία µέσα από τις υποδοµές και το δίκτυο 
διανοµής που διαθέτει, θα τη διακινεί. Αυτή τη στιγµή 
πάντως, η ρευστότητα της ΕΒΖ έχει «στεγνώσει» 
πλήρως και πλέον έχουν αρχίσει να καταγράφονται 
καθυστερήσεις και στη µισθοδοσία των περίπου 210 
εργαζοµένων της. Πάντως σε κρούσεις που έγιναν 
από τους επικεφαλής των εργαζόµενων, προς το νέο 
γενικό διευθυντή ώστε να υπάρξει συνάντηση και 
ενηµέρωση γενικότερα για το πού πηγαίνει η 
βιοµηχανία, µέχρι στιγµής δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Βάσει συµφωνίας, ο στρατηγικός 
επενδυτής θα φέρνει ζάχαρη 
από το εξωτερικό και η ΕΒΖ 
µε τις υποδοµές και το δίκτυο 
διανοµής της θα τη διακινεί.

Υπό σκέψη η αξιοποίηση 
του διοξειδίου του άνθρακα 
που παράγει το εργοστάσιο 
στο Πλατύ, µέσα από κάποιο 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα, για την 
ανάπτυξη θερµοκηπίων.

Απ’ έξω

Ποιότητα

Mετά την υπογραφή επιστολής 
προθέσεων µεταξύ ΕΒΖ και 
Innovation Brain, για την 
αναδιοργάνωση της εταιρείας 
µέσω του Πτωχευτικού Κώδικα θα 
γίνει ανάλογη διαδικασία από την 
Πειραιώς, ώστε να ακολουθήσει ο 
τεχνικός, νοµικός και οικονοµικός 
έλεγχος, το γνωστό due diligence.

Due diligence



ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
  panagos@agronews.gr

Σε µια χρονιά που ο καιρός δείχνει τα δόντια του, 
οι πολιτικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση των απο-
ζηµιώσεων στην αγροτική παραγωγή δεν χάνουν 
το κουράγιο  τους για την πολιτική επικοινωνία 
επί του θέµατος και τη δηµιουργία εντυπώσεων 
τόσο στις τάξεις των πληγέντων αγροτών όσο και 
στο αστικής προέλευσης εκλογικό σώµα.

Αν κάτι φαίνεται καθαρά στον τρόπο µε τον ο-
ποίο αυτή τη φορά χειρίζεται το θέµα η κυβέρ-
νηση, είναι µια προσπάθεια να κρατηθούν χα-
µηλά οι προσδοκίες των παραγωγών προϊόντων 
µεγάλης εµβέλειας όπως είναι π.χ. η βιοµηχα-
νική ντοµάτα, τα ροδάκινα (συµπύρηνα και επι-
τραπέζια), το σκληρό σιτάρι και τα ψυχανθή και 
να τεκµηριωθεί το ενδιαφέρον του ΕΛΓΑ και της 
Πολιτείας για τους αγρότες, µε παρεµβάσεις σε 
µικρότερης σηµασίας προϊόντα, όπως είναι τα 
σύκα και τα επιτραπέζια σταφύλια. 

Σηµειωτέον ότι στην περίπτωση της σταφίδας σε 

µεγάλη κλίµακα και σε πολλές περιοχές βρίσκο-
νται υπό κάλυψη και µάλιστα µε αντιχαλαζικά δί-
χτυα. Μ’ αυτή την έννοια, κακώς η κριτική για το 
χειρισµό του όλου θέµατος εστιάζει στην προσω-
πική µέριµνα του υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, 
του γραµµατέα Χαράλαµπου Κασίµη και του διοικη-
τή του ΕΛΓΑ Φάνη Κουρεµπέ, στα «δικά τους» χω-
ράφια, δηλαδή στο ενδιαφέρον τους να βρεθούν 
λύσεις αποζηµίωσης των παραγωγών και καλλι-
εργειών που έχουν άµεση αναφορά στις «εκλογι-
κές» τους περιφέρειες (βλέπε σχετική φωτό σελί-
δα 28-29). Οι φωτογραφήσεις στα εν λόγω αγρο-
κτήµατα και η ευρεία επικοινωνία αυτών των επι-
σκέψεων έχει να κάνει µε την προσπάθειά τους να 
δοθεί η εντύπωση ότι το κράτος λειτουργεί και ο 
ΕΛΓΑ είναι έτοιµος να προχωρήσει σε αποζηµιώ-
σεις, µε το µικρότερο δυνατό κόστος για τον Οργα-
νισµό και τον κρατικό προϋπολογισµό αντίστοιχα.

Φαίνεται τελικά ότι, αντίθετα µε τη συζήτηση 
για υπερπλεονάσµατα που γίνεται ευρέως, η δη-
µοσιονοµική στενότητα είναι δεδοµένη και οι κι-
νήσεις των κυβερνώντων στο πεδίο των δαπανών 

ιδιαίτερα επιλεκτικές και µε µοναδικό γνώµονα 
το άµεσο πολιτικό όφελος. Έτσι, οι φέροντες -σή-
µερα- την πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση της 
κατάστασης, γνωρίζοντας καλά ότι στις µεγάλες 
και απαιτητικές, εκτατικές, όπως λέγονται, καλ-
λιέργειες οι δικαιούχοι είναι κυρίως αγρότες µε 
συντηρητικό πρόσηµο που δεν συνδέονται πολι-
τικά µε τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν έναν ακόµα λόγο, πέ-
ραν του αυξηµένου κόστους που επισείουν αυ-
τές οι αποζηµιώσεις, να µην εξαντλούν όλη τους 
τη φροντίδα. Άλλωστε, ο Κανονισµός του ΕΛΓΑ 
αφήνει το περιθώριο ερµηνείας των ειδικότερων 
ρυθµίσεων κατά βούληση και ανάλογα µε την πο-
λιτική προσέγγιση, η οποία γίνεται κάθε φορά. 

Ο Φάνης Κουρεµπές, πρόεδρος σήµερα του Ορ-
γανισµού, είναι εκεί για να εξαντλεί την αυστηρό-
τητα στην ερµηνεία του κανονισµού, όταν η Κου-
µουνδούρου και η πλατεία Βάθη του κλείνουν το 
µάτι. Σε διαφορετική περίπτωση και δεδοµένων 
των συνθηκών (ήτοι θεοµηνίες) µπορεί πάντοτε 
να αλλάζει κατεύθυνση, αρκεί βέβαια να υπάρ-
χει και η απαιτούµενη πολιτική κάλυψη.      

Με μικρού κόστους αποζημιώσεις 
για να μην χαθεί η μεγάλη εικόνα 
Αποστόλου και ΕΛΓΑ, παρόντες εκεί που τους παίρνει, άφαντοι στα προϊόντα μεγάλης εμβέλειας

Επιλεκτικές δαπάνες
Φαίνεται τελικά ότι, αντίθετα 
µε τη συζήτηση για υπερπλεο-
νάσµατα που γίνεται ευρέως, 
η δηµοσιονοµική στενότητα 

είναι δεδοµένη και οι κινήσεις 
των κυβερνώντων στο πεδίο 

των δαπανών ιδιαίτερα 
επιλεκτικές και µε µοναδικό 

γνώµονα το άµεσο 
πολιτικό όφελος

B5 |  27
Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Αυγούστου 2018

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

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

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

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



∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣάββατο 11 & Κυριακή 12 Αυγούστου 2018AgrendaB6 | 28

Από τη μία ο ακριβός  
καιρός και από την άλλη 
η ανέξοδη πολιτική ΕΛΓΑ  
Μεγάλες ζημιές καταγράφονται σε σταφύλι, όσπρια, επιτραπέζιες ελιές 
από άκαιρες βροχές, μπουρίνια και χαλάζι το προηγούμενο διάστημα 

Όσοι λένε ότι η γεωργία είναι... ξεσκέ-
παστη επιχείρηση µε όλες τις δυσκολί-
ες και τα ρίσκα που κρύβει, επιβεβαιώ-
νονται πλήρως, όταν σε κρίσιµες φά-
σεις της παραγωγικής διαδικασίας τα 
τερτίπια του καιρού έρχονται και ακυ-
ρώνουν τις προσπάθειες µιας χρονιάς.

Μια η παρατεταµένη ανοµβρία του 
χειµώνα, µια οι έντονες βροχοπτώσεις 
τον Ιούνιο αλλά και τις προηγούµενες 
εβδοµάδες και οι ζηµιές που αυτές προ-
καλούν, κάνουν τους παραγωγούς να... 
παραµιλάνε, δεδοµένου ότι από µέρους 
αποζηµιώσεων ΕΛΓΑ δεν έχουν να πε-
ριµένουν και πολλά. Βέβαια, σε επίπε-
δο ρητορικής και ενδιαφέροντος ζηµι-
ωθέντα προϊόντα που τυγχάνει να έ-
χουν «µπάρµπα στην Κορώνη», όπως 
για παράδειγµα στην Κορινθία και την 
Εύβοια, ιδιαίτερες πατρίδες των επι-
κεφαλής ΕΛΓΑ και της πολιτικής ηγε-
σίας του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, φαίνεται να στέκονται πιο τυ-
χερά. Και αυτό γιατί οι προαναφερθέ-
ντες πρόσφατα µε επιτόπιους ελέγχους 
στις παραπάνω πληγείσες περιοχές α-
ναγνώρισαν και «κατέγραψαν» το µέ-
γεθος της ζηµιάς υποσχόµενοι άµεσα 
αποζηµιώσεις ακόµη µε ΠΣΕΑ (βλέπε 
σύκα), κάτι που δεν συνέβη σε προϊό-
ντα όπως το ροδάκινο, η βιοµηχανική 
ντοµάτα κλπ, που απαιτούν κατά πο-
λύ µεγαλύτερο όγκο αποζηµιώσεων.

Μάλιστα, το γεγονός αυτό δεν έµεινε 
ασχολίαστο από αγρότες και βουλευτές 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, που µι-
λούν για δύο µέτρα και δύο σταθµά α-
πό την κυβέρνηση. Χαρακτηριστική εί-
ναι αντίδραση του βουλευτή Ηµαθίας 
της Νέας ∆ηµοκρατίας Απόστολου Βε-
συρόπουλου που καλεί τον υπουργό Α-

γροτικής Ανάπτυξης να επιδείξει τα ίδια 
αντανακλαστικά για τους ροδακινοπα-
ραγωγούς όπως έκανε για τους παρα-
γωγούς σύκων της εκλογικής του περι-
φέρειας. «Οι αγρότες της Ηµαθίας, απλά 
δεν υπάρχουν για τον Υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Οι ροδακινοπαραγω-
γοί της Ηµαθίας, που πήραν ελάχιστα 
χρήµατα ως αποζηµίωση για τις περυ-
σινές καταστροφές, ακόµα περιµένουν 
να ξεκινήσει η καταγραφή των ζηµιών 
από τον ΕΛΓΑ, λόγω των ισχυρών  βρο-
χοπτώσεων και των ακραίων καιρικών 
φαινοµένων που έπληξαν την Ηµαθία 
το διάστηµα 26 έως 28 Ιουνίου 2018. Έ-
κτοτε έχουν περάσει 40 ηµέρες. Αντίθε-
τα, ο Υπουργός έσπευσε  να αναγγείλει 
την άµεση έναρξη της διαδικασίας εκτί-
µησης των ζηµιών  από τον ΕΛΓΑ, που 

προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις πριν µία 
εβδοµάδα, στις καλλιέργειες σύκων της 
Εύβοιας.», ανέφερε.

Αντίστοιχα και ο Θεσσαλός βουλευ-
τής της Ν∆ Μάξιµος Χαρακόπουλος βά-
ζει στο κάδρο της κριτικής του τον ΕΛ-
ΓΑ, µε αφορµή τις µεγάλες ζηµιές στη 
βιοµηχανική ντοµάτα και τις αµφιβολί-
ες που εγείρονται στις τάξεις των αγρο-
τών για την ανταποδοτικότητα των ει-
σφορών τους, θέτοντας µε επίκαιρη ε-
ρώτηση προς τον υπουργό, πέραν τις α-
ναθεώρησης του κανονισµού του οργα-
νισµού, και θέµα καταβολής κρατικών ε-
νισχύσεων (de minimis). «Συχνά ακού-
γεται στα αγροτικά στέκια ότι η «ασφαλι-
στική οµπρέλα» που προσφέρει ο ΕΛΓΑ 
στους αγρότες είναι ανεπαρκής σε σχέ-
ση µε τις εισφορές που πληρώνουν και 
σχολιάζεται έντονα η µη επικαιροποίη-
ση του υπάρχοντος Κανονισµού[...].. Ση-
µειωτέον δε ότι πολλοί αγρότες πιστεύ-
ουν ότι αν ο ΕΛΓΑ δεν αναβαθµίσει τον 
απαρχαιωµένο του Κανονισµό, δεν έ-
χουν λόγο να συνεχίζουν να ασχολού-
νται µε υψηλού ρίσκου καλλιέργειες ό-
πως η βιοµηχανική ντοµάτα», αναφέρει.

Αναταράξεις στην παραγωγή 
προκαλεί ο ασταθής καιρός

Στο µεταξύ, στα µεγάλα παραγωγικά 
κέντρα σταφυλιού της χώρας, όπως για 
παράδειγµα στην Αιγιαλεία, επισπεύ-
δουν τον τρύγο σε επιτραπέζια, οινο-
ποιήσιµα και σταφίδα, φοβούµενοι για 
περαιτέρω ζηµιές στο προϊόν, εξαιτίας 
της αστάθειας που παρουσιάζει φέτος 
ο καιρός και των βροχοπτώσεων. Αντί-
στοιχη, η εικόνα και σε άλλα προϊόντα 
που συγκοµίζονται αυτό το διάστηµα 
όπως οι φακές και το ρεβίθι που ελέω 
καιρού σηµειώνουν χαµηλές αποδό-
σεις σε σχέση µε πέρυσι και πτώση τι-
µών από το εµπόριο, που πλήττονται ε-
πίσης και από τις φθηνές εισαγωγές.

Ακόµα περιµένουν οι ροδακινοπαρα-
γωγοί να γίνει καταγραφή ζηµιών.

Ο βουλευτής Ηµαθίας της Νέας ∆ηµοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος.
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Οι αποζηµιώσεις 
αρχίζουν από 
τα κτήµατα µε 
αντιχαλαζικά 
δίκτυα... όπως 
στη φωτογραφία.
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Σαπίζει 
η κορινθιακή 
σταφίδα
Με την κοινή διαπίστωση ότι τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα του 
καλοκαιριού προκάλεσαν ζηµιές 
στην σταφίδα, ξεκίνησε ο τρύγος 
στα πεδινά της Αιγιάλειας. Ο 
προβληµατισµός των παραγωγών 
είναι έκδηλος και όσο οι 
απογευµατινές βροχές 
συνεχίζονται  κατά περιοχές, 
τόσο δυσκολεύει η όποια απόπειρα 
για εκτιµήσεις σχετικά µε την 
συνολική παραγωγή του 
προϊόντος. Στις µεγάλες ζηµιές 
της σταφίδας αναφέρθηκε 
µιλώντας στην Agrenda και ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΑ. «Η ζηµιές 
στην ∆υτική Ελλάδα (Αχαΐα, 
Ηλεία, Μεσσηνία) είναι πολύ 
µεγάλες για το προϊόν. Επίσης και 
στη Ζάκυνθο από ότι µαθαίνουµε 
το µεγαλύτερο µέρος της 
παραγωγής έχει υποστεί ζηµιά», 
υπογραµµίζει ο κ. Κουρεµπές. 
Επιπλέον ο Φάνης Κουρεµπές 
αναφέρθηκε και και στις ζηµιές 
στο επιτραπέζιο σταφύλι. Αν και 
όπως µας ανέφερε αριθµητικά 
στοιχεία ειχε µόνο για την 
Κορινθία λόγω της πρόσφατης 
επίσκεψής του (αναµένονται 
3.000 δηλώσεις ζηµιάς στα 
επιτραπέζια σταφύλια), 
σηµαντικές είναι οι ζηµιές και 
σε άλλες περιοχές. « Στην Καβάλα 
δεν έχουµε εικόνα γιατί τα 
σταφύλια είναι πιο όψιµα. Αυτό 
που πρέπει να πούµε είναι ότι οι 
βροχοπτώσεις έχουν δηµιουργήσει 
αφενός σκίσιµο στις ρόγες των 
σταφυλιών (τόσο των 
επιτραπέζιων όσο και των 
οινοποιήσιµων) που καλύπτεται 
από τον ΕΛΓΑ. 

Με σηµαντικά ποιοτικά προβλή-
µατα και µειωµένη παραγωγή δι-
αφαίνεται ότι θα διεξαχθεί ο φε-
τινός τρυγητός αλλά και το υπό-
λοιπο της συγκοµιδής επιτραπέ-
ζιων σταφυλιών (σουλτανίνα και 
στη συνέχεια τα Crimson). Οι έ-
ντονες και µεγάλης διάρκειας 
βροχοπτώσεις των τελευταίων ε-
βδοµάδων, σε συνδυασµό µε τις 
υψηλές θερµοκρασίες είχαν σαν 
αποτέλεσµα -εκτός από το σκίσι-
µο της ρόγας- την έντονη  εµφά-
νιση ασθενειών στους αµπελώ-
νες όπως ο περονόσπορος, ο βο-
τρύτης, και το ωίδιο. 

Οινοστάφυλα 
Στα οινοστάφυλα το µεγαλύτε-

ρο πρόβληµα εντοπίζεται στη Μα-
ντινεία (Αρκαδία). Επίσης στη Νε-
µέα (Κόρινθο) οι ζηµιές από τις 
ασθένειες είναι µεγάλες αφού 
οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν 
προκαλέσει περονόσπορο και το 
αγιωργήτικο δείχνει να έχει πλη-
γεί από 10%-20% µέχρι τώρα. Το 
ωίδιο σε συνδυασµό µε τις χαµη-
λές θερµοκρασίες τη νύχτα (27ο 
C) έχει προκαλέσει προβλήµατα 
και στη Βοιωτία, ενώ τις πρώιµες 
ποικιλίες της Αχαΐας έχει πλήξει 
ο βοτρύτης και ο περονόσπορος. 

Και στην Κεφαλονιά, το Μο-
σχάτο και η Μαυροδάφνη έχουν 
πληγεί από ωίδιο, βοτρύτη και πε-
ρονόσπορο, ασθένειες που ήταν 
υπό έλεγχο στις αρχές Ιουλίου, 
αλλά οι ασθενείς συνεχείς όµως 
βροχοπτώσεις σε συνδυασµό µε 
την υψηλή υγρασία, περιόρισαν 
τις δυνατότητες ανθρώπινης πα-
ρέµβασης. Για µια ακόµη φορά εί-
ναι κρίσιµο οι κατά τόπους ∆ΑΟΚ 
να εντείνουν τους ελέγχους κα-
τά την περίοδο του τρύγου, ειδι-
κά των φορτίων µε σταφύλια που 
δεν επιτρέπεται να οινοποιηθούν 
και οδεύουν για την παραγωγή 
«χυµού σταφυλής». 

Αυτό θα καθορίσει και τις τι-
µές των σταφυλιών, αφού ο χυ-
µός σταφυλής εύκολα µετατρέ-
πεται σε κρασί, συνεπώς οι έλεγ-
χοι πρέπει να εστιασθούν στην 
έξοδο του προϊόντος από τα χυ-
µοποιεία.

Επιτραπέζια
Όσον αφορά τα επιτραπέζια 

σταφύλια, σύµφωνα µε την εικό-
να έδωσε στη Agrenda ο ∆ηµή-
τρης Σπανός αγοραστής και υ-
πεύθυνος έρευνας και ανάπτυ-
ξης του οµίλου Fresca UK, οι ζη-
µιές στην σουλτανίνα που συ-
γκοµίζεται και στα Crimson που 
πρόκειται να συγκοµιστούν – τό-
σο στην Κρήτη (Προφήτη Ηλεία 
και Αρχάνες) όσο και στην Κόριν-
θο - είναι εξίσου µεγάλες. Ειδι-
κά στο προϊόν που συγκοµίστη-
κε µετά τις βροχοπτώσεις οι ζη-
µιές φτάνουν στο 50%.

Λίγο το σκίσιμο, πολλές
οι ασθένειες στα σταφύλια

Παρέμβαση
Στις µεγάλες αµπελουργικές 
ζώνες η κατάσταση είναι 
οριακή για τα οινοστάφυλα, 
µε κοινό παρανοµαστή 
τις πολλαπλές 
φυτοπροστατευτικές 
παρεµβάσεις που αυξάνουν 
το κόστος καλλιέργειας.

Αιγαίο 
Σε Σάµο και Λήµνο η 
παραγωγή φαίνεται καλύτερη 
από πέρυσι ποσοτικά και 
ποιοτικά. ∆εν ισχύει το ίδιο 
για τη Σαντορίνη και την 
Πάρο, νησιά στα οποία η 
ανοµβρία µείωσε την 
παραγωγή.

3.000 δηλώσεις 
στην Κόρινθο

Στην Κορινθία όπου βρέ-
θηκε την προηγούµενη 
εβδοµάδα η πολιτική 

ηγεσία του υπουργείου 
αναφέρθηκε ότι οι 

δηλώσεις ζηµιάς στα 
σταφύλια θα ξεπεράσουν 

τις 3.000

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΑ

ΝΕΜΕΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
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ΑΣΠΡΟΥ∆Α
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ΑΧΑΪΑ
ΜΑΥΡΟ∆ΑΦΝΗ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
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ΚΟΡΙΝΘΟΣ
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«Μούσκεµα» τα έκανε ο καιρός φέτος µε 
τη φακή και το ρεβίθι σχεδόν σε όλα τα 
βασικά παραγωγικά κέντρα του προϊό-
ντος, καθώς αρχικά η ξηρασία «έκαψε» 
τις αποδόσεις σε ποσοστό έως και πάνω 
από 50% και κατόπιν οι ασταµάτητες βρο-
χές στο αλώνι υποβάθµισαν την ποιότη-
τα. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασµό 
µε τις εισαγωγές, πίεσαν τις τιµές παρα-
γωγού κατά περίπου 20 λεπτά το κιλό.

«Ο καιρός φέτος προκάλεσε πολλά 
προβλήµατα στη φακή. Η ανοµβρία από 
τις 10 Μαρτίου έως και τις αρχές Ιουνίου 
δεν βοήθησε να χοντρύνει αρκετά ο σπό-
ρος», επισήµανε στην Agrenda o παραγω-
γός Κωνσταντίνος Κυρίτσης, προσθέτο-
ντας ότι αυτό είχε ως συνέπεια να περιο-
ριστεί στα 120 - 130 κιλά, η στρεµµατική 
απόδοση των χωραφιών στην ευρύτερη 
περιοχή, όταν σε µια κανονική χρονιά κυ-
µαίνεται µεταξύ 180-220 κιλών/στρέµµα.

«Για όσους πρόλαβαν και αλώνισαν 
πριν την έναρξη των βροχών µπορεί οι 
αποδόσεις να είναι χαµηλότερες, όµως 
η ποιότητα του καρπού είναι εξαιρετική. 
∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο για τους υπό-
λοιπους, διότι η υγρασία υποβάθµισε το 
προϊόν», µας ανέφερε ο έµπειρος παρα-
γωγός που καλλιεργεί περί τα 400 στρέµ-
µατα φακής στην Αµπελιά Φαρσάλων. Ό-
σο για τις τιµές; Η περισσότερη φακή α-
πό την περιοχή πουλήθηκε µε 65 έως 75 
λεπτά το κιλό, έναντι 85-90 λεπτά πέρσι. 
«Λένε πως έρχεται φθηνή φακή από Κα-

ναδά µε 50 λεπτά και αυτός είναι ο λό-
γος που το εµπόριο πίεσε τις τιµές», είπε.

Πολύ δύσκολη χαρακτηρίζει τη χρονιά 
κι ο Γρηγόρης Ανδρεόπουλος από τους 
Χαλκιάδες Φαρσάλων, όπου καλλιεργού-
νται συνολικά πάνω από 2.000 στρέµµα-
τα φακής και ο ίδιος διαθέτει 200 στρέµ-
µατα από αυτά. «Η ξηρασία µείωσε κα-
τά πολύ τη στρεµµατική απόδοση των 
χωραφιών. Ο κόσµος φέτος πήρε από 
70 έως 100 κιλά το στρέµµα, ενώ συνή-
θως η περιοχή πιάνει 170 έως 200 κιλά 
το στρέµµα», µας εξηγεί. Και στους Χαλ-
κιάδες, πάντως, η µεταποίηση µείωσε τις 
τιµές φέτος, καθώς πλήρωσε µεταξύ 60-
65 λεπτά το κιλό, ενώ πέρσι τέτοιο και-

ρό η φακή της περιοχής «έπιανε» 75-80 
λεπτά το κιλό. 

Ανάλογη είναι η εικόνα ως προς τις 
στρεµµατικές αποδόσεις, αλλά και τις 
τιµές και στα υπόλοιπα χωριά της Λά-
ρισας που καλλιεργούν φακή. «Οι µέ-
σες αποδόσεις, εξαιτίας της ξηρασίας 
τον Απρίλιο, έπεσαν στα 120-130 κι-
λά, αλλά η ποιότητα γενικά είναι πολύ 
καλή», µας είπε ο Ανδρέας Κώτσιας, 
γεωπόνος από την Agrino, επιβεβαι-
ώνοντας, πως υπάρχουν αποθέµατα, 
γίνονται φθηνές εισαγωγές και πως 
γενικά οι τιµές φέτος στην αγορά κυ-
µαίνονται από 55 έως και 90 λεπτά το 
κιλό. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Σώθηκαν όσοι αλώνισαν πριν τις βροχές
Η ξηρασία έως τις αρχές Ιουνίου δεν βοήθησε τις αποδόσεις σε φακή και ρεβίθι, στα βασικά παραγωγικά κέντρα

Κάτω 20 λεπτά
 Ο άστατος καιρός 

«έκαψε» τις 
αποδόσεις και την 

ποιότητα, ενώ 
σε συνδυασµό µε 

τις εισαγωγές 
πίεσαν τις τιµές 

παραγωγού κατά 
20 λεπτά το κιλό

Φάρσαλα
Στους Χαλκιάδες 
οι έµποροι έχουν 
µαζέψει το ρεβίθι 
µε ανοικτές τιµές

Από τα 300 και βάλε κιλά, στα 200 έπεσαν οι αποδόσεις στο ρεβίθι στον Πλατύκαµπο

Προβληµατικά εξελίχθηκε, φέτος, όµως και η καλλιέργεια του ρεβιθιού. Στον Πλατύκαµπο Λάρισα, όπως τόνισε στην Agrenda ο παραγωγός Βαγγέλης 
Γκαράνης, η σπορά ήταν όψιµη και η συγκοµιδή πρώιµη, ενώ λόγω των καιρικών συνθηκών η παραγωγή ήταν µέτρια και δεν ξεπέρασε τα 200-220 κιλά 
το στρέµµα, όταν άλλες χρονιές ήταν στα 300-350 κιλά το στρέµµα. «Ποιοτικά το προϊόν είναι άριστο γιατί δεν είχαµε και πολλές ασθένειες. Όµως για το 
κοµµάτι της παραγωγής που µαζεύτηκε µετά τις βροχές και είναι το µεγαλύτερο, το πρόβληµα είναι σηµαντικό. Πετάχτηκαν χόρτα στα χωράφια και κατά 
τη διάρκεια του αλωνιού έβαφαν τους καρπούς, µε συνέπεια αυτοί να µην είναι εµπορεύσιµοι», εξήγησε ο κ. Γκαράνης. Ως προς τις τιµές, ο παραγωγός 
σηµειώνει πως «το πρώτης ποιότητας ρεβίθι πιάνει φέτος τα 90 λεπτά το κιλό, από 1,10 λεπτά πέρυσι, ενώ ανάλογη είναι η µείωση και στη δεύτερη 
κατηγορία», εκτιµώντας πως όσοι µπορέσουν να κρατήσουν τη σοδειά τους, το φθινόπωρο θα πιάσουν αν µη τι άλλο τις περσινές τιµές. Στους Χαλκιάδες 
Φαρσάλων ο Γρηγόρης Ανδρεόπουλος, µας είπε ότι η χρονιά για τους παραγωγούς είναι µια πανωλεθρία φέτος, λόγω του καιρού. «Κατά µέσο όρο οι 
αποδόσεις ήταν στα 130 κιλά, αντί των 180-200 κιλών που πιάνει η περιοχή, αλλά είχαµε και χωράφια µε 70-100 κιλά το στρέµµα». Για τιµές στην 
περιοχή, όπως λέει ο ίδιος, δεν έχει ακουστεί τίποτε. «Τα έχουν µαζέψει οι έµποροι µε ανοικτή τιµή και θα δούµε. Σίγουρα δεν θα πιάσουµε τα περσινά 
1,30-1,40 ευρώ». Υποβαθµισµένο ποιοτικά είναι σχεδόν το µισό τµήµα της φετινής παραγωγής ρεβιθιού και στην Αµπελιά Φαρσάλων, όπως µας λέει ο κ. 
Κυρίτσης, ενώ οι τιµές που ακούγονται είναι για 80-90 λεπτά το χοντρό ρεβίθι και 70 λεπτά το ψιλό όταν πέρσι ήταν στα 1,30-1,40 και 1 ευρώ αντίστοιχα.
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Καλές αποδόσεις 
για όσους γλίτωσαν 
τις βροχές στο Βόιο

Στο Βόιο Κοζάνης και τα Γρεβενά, 
όπου επίσης έχει δηµιουργηθεί ένας 
πυρήνας καλλιεργητών φακής, η 
εικόνα είναι λίγο καλύτερη, υπό την 
έννοια ότι τα προβλήµατα 
περιορίστηκαν µόνο στις εκτάσεις 
που δεν πρόλαβαν να αλωνιστούν 
πριν τις βροχές. «Γύρω στα 3.500 
στρέµµατα που συγκοµίστηκαν πριν 
τις βροχοπτώσεις, απέδωσαν περί 
τα 200 κιλά το στρέµµα και η 
ποιότητα της φακής είναι η 
καλύτερη ίσως της τελευταίας 
δεκαετίας. Στα υπόλοιπα, όµως, 
σχεδόν 2.000 στρέµµατα που 
αλωνίστηκαν µετά τις βροχές, οι 
απώλειες είναι µεγάλες, φτάνοντας 
και το 60%-70%», ανέφερε στην 
Agrenda ο Γιάννης Παπαϊορδανίδης 
από την επιχείρηση «Προϊόντα Γης 
Βοίου», η οποία συνεργάζεται, 
συµβολαιακά, µε περίπου 100 
παραγωγούς. Μάλιστα, όπως 
συµπλήρωσε θα επιδιωχθεί και 
φέτος να στηριχθούν οι 
συνεργαζόµενοι αγρότες. Στην 
καλής ποιότητας φακή δε, είπε πως 
«θα προσπαθήσουµε να 
διατηρήσουµε την τιµή στα 80-90 
λεπτά το κιλό, όπως κάναµε 
και πέρυσι».

ΟΣΠΡΙΑ




