
Ο άλλος Αποστόλου, 
έχασε τα συµπύρηνα     
Από 'κει που έβλεπε υπερπαραγωγή, 
τώρα, ο πρόεδρος της ΕΚΕ ψάχνει 
εναγωνίως για ροδάκινα. σελ. 50 
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Χρησµός και USDA 
για τιµή στο σκληρό  
Θεµελιώδη που προδιαγράφουν 
άνοδο της τιµής στο σκληρό σιτάρι, 
φέρνει η έκθεση του USDA. σελ. 35

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 09/8

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

230
192

87,18
2,73

229
179

80,74
3,01

235
177

77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

14/8

230
192

85,86
2,76

 

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

225
182
84,76
2,93
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Ξεχάστε τα 
δικαιώματα, 
η επιδότηση
πάει σε όλους
Το κατά Χόγκαν ευαγγέλιο της νέας ΚΑΠ

Τη συνεργασία συνταξιούχων αγροτών 
και νέων κάτω των 40 ώστε «να 
µάθουν τη δουλειά» στο πλαίσιο της 
κληρονοµικής διαδοχής θα στηρίζει µε 
ειδικές ενισχύσεις η νέα ΚΑΠ. σελ. 4

Παράπλευρες απώλειες και στα αγροτικά 
προϊόντα δείχνει να φέρνει ο εµπορικός 
πόλεµος που ξεκίνησε στη γειτονιά µας ο 
Τραµπ, µε πρώτο θύµα την τουρκική λίρα. 
Πληγές και στις επιχειρήσεις. σελ. 11, 23

Πατήρ και υιός µαζί 
για πριµ διαδοχής

Με αγροτική ουρά 
η τουρκική λίρα

Οριστικό τέλος στο άχθος των δικαι-
ωµάτων και µάλιστα όλων, όχι µόνο 
των ιστορικών, όπως παρερµηνεύτη-
κε από έχοντες άλλη στόχευση, δρο-
µολογεί η πρόταση Χόγκαν για την 
απλοποιηµένη νέα ΚΑΠ 2021-2027.
Η Agrenda παρουσιάζει σήµερα, σε 
ένα 8σέλιδο αφιέρωµα, ολόκληρη 
την ιστορική οµιλία Χόγκαν στο τε-
λευταίο (πριν τις θερινές διακοπές) 
Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας, δίνο-
ντας νέα διάσταση στις προτάσεις του. 

Σαν κεντρική ιδέα αυτών θα µπορού-
σε να αποτυπωθεί, «ξεχάστε τα δικαι-
ώµατα και ελάτε να δούµε µια ετή-
σια στρεµµατική ενίσχυση των αυθε-
ντικών αγροτών για κάθε στρέµµα 
που δεσµεύουν προς εκµετάλλευση». 
Πρόκειται για ένα µοντέλο που «σκο-
τώνει» κυριολεκτικά τη γραφειοκρα-
τία και απελευθερώνει ενέργεια για 
προγραµµατισµό δράσης από τους εν 
δυνάµει επαγγελµατίες της αγροτι-
κής παραγωγής. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 25-32   

ΠΕΜΠΤΗ: Αγ. Μανδηλίου,Τιµοθέου Ευρίπου Μήνας 8ος, Εβδ. 33η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:41 - ∆ύση 20:17 ΣΕΛΗΝΗ: 6 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις

Περί τα 15 χρόνια µετά την πρώτη εφαρµογή του µοντέλου 
δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, ο Ιρλανδός Επίτροπος 
Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, σήµανε το τέλος του. σελ. 2, 25-32
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Η σηµερινή κυβέρνηση είχε στη διάθεσή 
της µια ιστορική ευκαιρία να καταξι-
ωθεί στη συνείδηση του λαού, ως, η 
αρχή του καινούργιου, αντί να φα-
ντάζει, στα µάτια της κοινής γνώµης, 
σαν, το τέλος του παλιού.  

Τα περιθώρια παρεµβάσεων ήταν ακό-
µα µεγαλύτερα στο πεδίο της αγρο-
τικής παραγωγής. Έναν χώρο περι-
φρονηµένο, κατά γενική οµολογία, 
ως χώρο στρατηγικής σηµασίας για 
την οικονοµία. Κι αυτό, παρά τον γα-
λαντόµο, πρώτο καιρό, συµµετοχής 
της χώρας στην Ε.Ε. ή και τα γενναία 
θαλασσοδάνεια προς τους συνεται-
ρισµούς, ως αντάλλαγµα της κοµµα-
τικής επικυριαρχίας, τόσο στα πρώ-
τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ όσο και στα ύ-
στερα της Νέας ∆ηµοκρατίας.

Μπαίνοντας στον τελευταίο χρόνο δια-
κυβέρνησης από το ιδιότυπο σχή-
µα των ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝ.ΕΛ. καθίσταται 
σαφές ότι τίποτα από αυτά τα µεγά-
λα που µπορούσαν να γίνουν δεν έ-
γιναν. Όχι γιατί έφταιξαν τα µνηµό-
νια, όχι γιατί αυξήθηκαν οι φόροι 
και οι εισφορές αλλά, γιατί, δεν ε-
κτιµήθηκαν σωστά τα πράγµατα. Α-
κόµα και στις λίγες περιπτώσεις που 
κάτι πήγε να γίνει, ο κυβερνητικός 
µηχανισµός δείλιασε, κάτω από το 
φόβο του πολιτικού κόστους. 

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ άλ-
λοτε τόσο νέα κυβέρνηση που να υ-
πολόγιζε, εξ αρχής, τόσο πολύ, το πο-
λιτικό κόστος. Από την πρώτη στιγ-
µή, άµυνα και κινήσεις ψηφοθηρίας.  

Έτσι, δεν καταργήθηκαν, παρά τα περί 
του αντιθέτου θρυλούµενα, τα ιστο-
ρικά δικαιώµατα, δεν αποκαταστά-
θηκε η τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς 
δεν ήρθε ποτέ το ΟΣ∆Ε σπίτι του, 
δεν διασώθηκε, προς όφελος των 
αγροτών, η συνεταιριστική περιου-
σία, δεν δόθηκαν κίνητρα για να πε-
ράσει η αγροτική γη στους ανθρώ-
πους που την καλλιεργούν, δεν αξι-
οποιήθηκαν κατάλληλα τα αναπτυ-
ξιακά προγράµµατα, δεν χωρίστηκε 
η χώρα σε παραγωγικές ζώνες, ώ-
στε να διευκολυνθεί ο προγραµµα-
τισµός και η λειτουργία των αγροτι-
κών εκµεταλλεύσεων. Μας τα χρω-
στάει όλα αυτά, ο κ. Τσίπρας, για 
µια… επόµενη τετραετία.   Agrenda

EDITORIAL
Ίσως σε μια
επόμενη
τετραετία

• Σήµα επισκέψιµου οινοποιείου από 
το Υπουργείου Τουρισµού σελ. 18
• Πρόκριµα σε δενδροκαλλιεργητές 
για Σχ. Βελτίωσης αρδευτικών σελ. 19

• Νέες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών 
από το 2019 για τους αγρότες σελ. 13
• Ενεργοποιούνται τα εργαλεία κινδύνου 
στην Ευρώπη λόγω ξηρασίας σελ. 8-9

• Με λιγότερη φέτος παραγωγή αλλά 
αυξηµένη ζήτηση για χυµό το ρόδι σελ. 21
• Οι εξελίξεις στην Τουρκία επηρεάζουν το 
ελληνικό κελυφωτό φιστίκι σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με αύξηση 5 ευρώ ο τόνος, στα 240 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε 
λιµάνι τους το σκληρό σιτάρι στη Γαλλία. Χωρίς σηµαντικά προβλήµατα 
προχωρά η σοδειά ελληνικού βαµβακιού, µε το χρηµατιστήριο να 
διορθώνει ελαφρά µετά την τελευταία έκθεση του USDA. Ενδεικτικά 
σήµερα αν έκλεινε κάποιος τιµή θα έπιανε περίπου 90 σεντς ανά 
λίµπρα, δηλαδή 1,74 ευρώ το κιλό. Μικρή άνοδο στο ελαιόλαδο, στα 
χρηµατιστήρια της Ιταλίας, χωρίς πράξεις στη χώρα µας.

Καστανιές των Χανίων  
Βαλάνινο, καρπόκαψα και το σκουλήκι 
των νεαρών καστάνων έχουν να 
αντιµετωπίσουν αυτό το διάστηµα οι 
παραγωγοί των Χανίων. Ο βαλάνινος 
είναι µικρό σκαθάρι, οι ωοτοκίες του 
οποίου ξεκινούν το πρώτο δεκαήµερο του 
Σεπτεµβρίου. Οι ζηµιές προκαλούνται από 
τις προνύµφες, όµως η αντιµετώπιση 
στοχεύει τα ακµαία πριν ωοτοκήσουν 
στους καρπούς. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Χανίων συστήνουν στη συγκοµιδή 
έγκαιρη συλλογή και καταστροφή των 
πεσµένων προσβεβληµένων καστάνων, 
για να µειωθεί ο πληθυσµός τη νέα σεζόν.

Νεαροί καρποί 
Το σκουλήκι των νεαρών καστάνων είναι 
µικρή πεταλούδα, που προσβάλλει κυρίως 
νεαρούς καρπούς, που πέφτουν πρόωρα. 
Την περίοδο αυτή καταγράφονται χαµηλοί 
πληθυσµοί ενηλίκων στο δίκτυο παγίδων 
και χαµηλά ποσοστά προσβολής στους 
καρπούς. Τέλος, στα Χανιά σε ορισµένες 
περιοχές η καρπόκαψα µπορεί να 
προκαλέσει ζηµιές, µικρότερες όµως από 
τον βαλάνινο και το σκουλήκι των νεαρών 
καστάνων.Στο δίκτυο παρακολούθησης 
καταγράφονται πολύ χαµηλοί πληθυσµοί 
και δεν αναµένονται σηµαντικές ζηµιές 
τη φετινή περίοδο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Πέµπτη 16-08-2018
Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 
λίγες νεφώσεις  πρόσκαιρα 
αυξηµένες τις µεσηµβρινές και 
τις απογευµατινές ώρες, µε 
τοπικούς όµβρους ή σποραδικές 
καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και 
βόρεια. Άνεµοι στο Αιγαίο 
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση στο Ιόνιο και τα 
ηπειρωτικά.
 
Παρασκευή 17-08-2018
και Σάββατο 18-08-2018
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα, µε σποραδικές βροχές 
κυρίως στα δυτικά και βόρεια.  
Άνεµοι βόρειοι βορειοδυτικοί 
µέτριοι και τοπικά στο Αιγαίο πιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση στα δυτικά.
 
Κυριακή 19-08-2018 
ως ∆ευτέρα 20-08-2018
Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 
µε τοπικές νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά το µεσηµέρι και το 
απόγευµα και πιθανότητα 
τοπικών βροχών στα δυτικά 
κυρίως ορεινά. Άνεµοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι και στο 
Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τρίτη 21-08-2018 και
Τετάρτη 22-08-2018
Γενικά αίθριος καιρός, µε τοπικές 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες και όµβρους στα ορεινά.
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.
 
Πέµπτη 23-08-2018 και
Παρασκευή 24-08-2018
Αίθριος καιρός, µε τοπικές 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά το 
µεσηµέρι και το απόγευµα και 
πιθανότητα όµβρων και 
µεµονωµένων καταιγίδων στα 
κεντρικά κυρίως ορεινά. 

Λίγες νεφώσεις 
µε τοπικές βροχές 
στα δυτικά και 
βόρεια. Άνεµοι στα 
ανατολικά βόρειοι 4 
µε 5 Bf. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση.

4-5Bf
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Από κοινού στήριξη σε συνταξιού-
χους αγρότες και νέους που θα δια-
µορφώσουν µεταξύ τους σχέση δά-
σκαλου-µαθητή µε απώτερο σκοπό 
την άµεση κληρονοµική διαδοχή, 
προβλέπει η νέα ΚΑΠ, ως µία άλλη 
εκδοχή της «πρόωρης συνταξιοδό-
τησης αγροτών» που δεν έτρεξε αυ-
τή την περίοδο. Μπορεί λοιπόν να 
µην έχουµε «νέους αγρότες µε γκρί-
ζα µαλλιά και κεφάλαια» όπως είχε 
γράψει η Agrenda ακριβώς πριν έ-
να χρόνο σχετικά µε το σκεπτικό να 
ενισχύονται µε πριµ εγκατάστασης 
δικαιούχοι άνω των 40 ετών, ωστό-
σο φαίνεται πως αναγνωρίστηκε η 
δυναµική της γνώσης και της πεί-
ρας των µεγαλύτερων σε ηλικία πα-
ραγωγών, που εφόσον συνδεθεί µε 
το δραστήριο µυαλό των νέων µπο-
ρεί να φέρει καλύτερα αποτελέσµα-
τα, από το γνωστό Μέτρο. 

Η ενίσχυση, όπως αναφέρεται στα 
νοµικά κείµενα της ΚΑΠ, θα δίνεται 
από τα διαρθρωτικά Προγράµµατα 
(Πυλώνας ΙΙ) και συγκεκριµένα από 
τις δράσεις Συνεργασίας, που θα κα-
λύπτουν διάφορους τοµείς (σύστα-
ση Οµάδας Παραγωγών κ.λπ). Ως 

εκ τούτου η στήριξη θα δίνεται βά-
ση επιχειρηµατικού σχεδίου και ό-
χι ως άµεση ενίσχυση. Συγκεκριµέ-
να αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 71 Συνεργασία
1.Τα κράτη µέλη µπορούν να χορη-

γούν στήριξη για τη συνεργασία υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο πα-
ρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρα-
τηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για 
την προετοιµασία και την υλοποίηση 
έργων επιχειρησιακών οµάδων της 
ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµί-
ας για τη γεωργική παραγωγικότητα 
και βιωσιµότητα, καθώς και για την 
τοπική ανάπτυξη που πραγµατοποι-
είται από τοπικούς φορείς στο πλαί-

σιο του προγράµµατος LEADER και 
για την προώθηση συστηµάτων ποι-
ότητας, οργανώσεων παραγωγών ή 
οµάδων παραγωγών ή άλλων µορ-
φών συνεργασίας.

2.Τα κράτη µέλη µπορούν να χο-
ρηγούν στήριξη µόνο στο πλαίσιο αυ-
τού του είδους παρέµβασης για την 
προώθηση µορφών συνεργασίας 
µεταξύ τουλάχιστον δύο οντοτήτων 
που συµβάλλουν στην επίτευξη συ-
γκεκριµένων στόχων.

3.Τα κράτη µέλη µπορούν να κα-
λύπτουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου 
παρεµβάσεων, τα έξοδα που συνδέο-
νται µε όλες τις πτυχές της συνεργασίας.

4.Τα κράτη µέλη µπορούν να χο-
ρηγούν την ενίσχυση ως συνολικό 
ποσό που καλύπτει το κόστος συνερ-
γασίας και το κόστος των υλοποιού-
µενων έργων και δράσεων ή µπο-
ρούν να καλύπτουν µόνο το κόστος 
της συνεργασίας και να χρησιµοποι-
ούν κεφάλαια από άλλα µέσα παρέµ-
βασης για την υλοποίηση των έργων.

[...} 6.Τα κράτη µέλη δεν υποστηρί-
ζουν, µέσω αυτού του τύπου παρεµ-
βάσεων, τη συνεργασία αποκλειστι-
κά φορέων έρευνας.

7.Σε περίπτωση συνεργασίας στο 
πλαίσιο της κληρονοµικής διαδοχής 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τα 
κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν 
στήριξη µόνο στους γεωργούς που 
έχουν συµπληρώσει την ηλικία συ-
νταξιοδότησης, όπως ορίζει η εθνι-
κή νοµοθεσία.

8.Τα κράτη µέλη περιορίζουν τη στή-
ριξη σε επτά έτη, κατ’ ανώτατο όριο, 
εκτός από τις δεόντως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις συλλογικών δράσεων.

Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018Agrenda4 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Πριμ και στον πατέρα αν 
αφήσει τη γη του στο γιο
Στήριξη νέας ΚΑΠ σε συνεργασία συνταξιούχων και νέων για διαδοχή

Υπηρεσίες μεσιτείας για εκμεταλλεύσεις

Εθνικές αποφάσεις
Οι Βρυξέλλες µπορεί να δίνουν 

αυτή τη δυνατότητα διευκόλυνσης 
στη διαδοχή, αλλά το κράτος µέλος 
θα είναι εκείνο που θα αποφασίσει 

για την εφαρµογή της 

Υπέρ οι νέοι 
αγρότες
Την ανάγκη να υπάρξει ένας 
µηχανισµός ώστε να επιτρέπεται 
στους γηραιότερους αγρότες να 
έχουν την ευκαιρία να «κάνουν 
πίσω» ή να συνταξιοδοτηθούν 
ώστε να έχουν λιγότερη δουλειά 
ενώ βοηθούν τους νεαρούς να 
εγκατασταθούν, είχε σηµειώσει 
στις επίσηµες θέσεις της για τη 
νέα ΚΑΠ το CEJA (Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Νέων Αγροτών). 
Παράλληλα οι νεαροί αγρότες 
ζήτουσαν διευκόλυνση στη 
µεσιτεία της γης, κάτι που 
προβλέπεται στη νέα ΚΑΠ µε 
βάση την αιτιολογική έκθεση.

Για τους νέους αγρότες κάτω των 
40 ετών στη νέα περίοδο, όπως 
και στην παρούσα, προβλέπεται 
το κλασικό πριµ πρώτης εγκατά-
στασης και η ενίσχυση πάνω στην 
αξία των δικαιωµάτων. Συγκεκρι-
µένα, σύµφωνα µε το αναγγελτι-
κό της Κοµισιόν για τη νέα νοµο-
θεσία, τα κράτη µέλη θα πρέπει 
να δεσµεύουν τουλάχιστον το 2 
% του κονδυλίου τους για άµεσες 
ενισχύσεις ειδικά για τη στήριξη 
νέων γεωργών ώστε αυτοί να κα-
θιερωθούν επαγγελµατικά, είτε 

µε τη µορφή συµπληρωµατικής 
ενίσχυσης επιπλέον της βασικής 
εισοδηµατικής τους στήριξης είτε 
µέσω επιχορηγήσεων εγκατάστα-
σης. Επιπλέον, η χρηµατοδότηση 
της αγροτικής ανάπτυξης µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για τη στήρι-
ξη καθεστώτων που αποσκοπούν 
στη βελτίωση της πρόσβασης στη 
γη και της µεταβίβασης της γης, η 
οποία παραδοσιακά αποτελεί ση-
µαντικό εµπόδιο για τους νέους 
γεωργούς που εισέρχονται στο 
επάγγελµα. Τα καθεστώτα αυτά 

είναι δυνατό να περιλαµβάνουν: 
εταιρικές σχέσεις γεωργικής εκ-
µετάλλευσης µεταξύ των γενεών 
των γεωργών, υπηρεσίες διαδο-
χής ή σχεδιασµού της µεταβατι-
κής φάσης της γεωργικής εκµε-
τάλλευσης, υπηρεσίες µεσιτείας 
για την απόκτηση γης, καινοτό-
µες εθνικές ή περιφερειακές ορ-
γανώσεις που ασχολούνται µε 
την προώθηση και τη διευκόλυν-
ση της αντιστοίχισης προσφοράς 
και ζήτησης µεταξύ νέων και πα-
λαιών γεωργών κ.λπ.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Όλα δείχνουν πως φέτος το τσεκ θα µπει στους λογαρια-
σµούς των δικαιούχων αγροτών νωρίτερα και µάλιστα 
θα πιστωθεί το υψηλότερο δυνατό ποσοστό. Αφορµή η 
δυνατότητα που δίνει η Κοµισιόν, στους παραγωγούς να 
λάβουν µεγαλύτερη προκαταβολή σε ποσοστό έως και 
70% των άµεσων πληρωµών (δηλαδή του τσεκ) και 85% 
των πληρωµών στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης 
ήδη από τα µέσα Οκτωβρίου 2018, λόγω της ξηρασίας.

Το θέµα φαίνεται να το γνωρίζουν καλά και οι επι-
τελείς της πλατείας Βάθη και του Οργανισµού Πληρω-
µών, που ετοιµάζουν να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έως τις 31 Αυγούστου, όπως τους ζητήθηκε, επι-
καιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τον αντίκτυπο 
της εαρινής και θερινής ξηρασίας. (αναλυτικό ρεπορτάζ 
σελ. 8-9). Αυτό επιβεβαιώνει και ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, µε πρόσφατες δηλώσεις του, δείχνοντας ό-
πως λέει ότι πρόθεση της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας 
είναι να «εκµεταλλευτεί» τη δυνατότητα που δίνει ο Ευ-
ρωπαίος Επίτροπος Φιλ Χόγκαν και να µην αφήσουν να 
πάει χαµένη αυτή για τους Έλληνες αγρότες.

Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν τη φετινή προκα-
ταβολή της ενιαίας ενίσχυσης (τσεκ) να πιστώνεται έως 
τις 17 Οκτωβρίου ή τέλος πάντως εκείνη την εβδοµάδα, 
από τη στιγµή που θα δοθεί και το ΟΚ των Βρυξελλών.  

Επ’ αυτού ο κ. Αποστόλου ανέφερε τα εξής: «Είναι έ-
τοιµη η Επιτροπή να στηρίξει τους γεωργούς που πλήτ-
τονται, κάνοντας χρήση ορισµένων µέτρων, όπως µετα-
ξύ άλλων οι µεγαλύτερες προκαταβολές, οι παρεκκλί-
σεις από τις απαιτήσεις οικολογικού προσανατολισµού 
και η δυνατότητα κρατικών ενισχύσεων. Μας καλεί ο Ε-
πίτροπος µέχρι 31 Αυγούστου να στείλουµε όλα τα κρά-
τη- µέλη τις δικές µας τεκµηριωµένες αποφάσεις και τι 
επιπλέον µέτρα µπορούµε να πάρουµε και τα θεωρού-
µε ότι είναι κατάλληλα για τη στήριξη των αγροτών. Εν-
δέχεται στο ζήτηµα των επιπτώσεων της κλιµατικής αλ-
λαγής πλέον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρ-
ξουν δυνατότητες στήριξης των αγροτών µέσα από συ-
γκεκριµένους πόρους, συγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις».

Να σηµειωθεί, επιπλέον, ότι οι διαδικασίες πέρυσι 
«κύλησαν» οµαλά και φέτος δεν φαίνεται να υπάρ-
χουν τροποποιήσεις σχετικά µε τους δικαιούχους, κα-
θώς δεν µεσολάβησαν φορολογικές ή ασφαλιστικές 
αλλαγές που να επηρεάζουν τη διαδικασία, η οποία 
παραµένει στα πλαίσια της υπάρχουσας ΚΑΠ. Βέβαια, 
σε κάθε περίπτωση, όπως γνωρίζουν καλύτερα από ό-
λους οι ίδιοι οι παραγωγοί, ταυτόχρονα µε τις πιστώ-
σεις γίνονται και συµψηφισµοί µε χρέη προς το δηµό-
σιο (εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ κλπ), µε οφειλές προς τους 
δήµους και τους ΤΟΕΒ (πληρωµές βοσκοτόπων, τέλη 
άρδευσης), αλλά και µε τις εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ. Ση-
µειωτέον ότι εκτός πληρωµής θα µείνουν όσοι έχουν 
να λάβουν ποσό λιγότερο από 250 ευρώ.

  
Με παλιά βιολογικά και Νέους θα βγει ο µήνας

Κατά τα λοιπά, µε µικροπιστώσεις συνεχίζεται ο Αύ-
γουστος, µε µεγάλο κοµµάτι να αφορά την πρώτη δόση 

στους επιλαχόντες Νέους Αγρότες και τα παλιά βιολογι-
κά (δράσεων 1.1 και 1.2 του Μέτρου 214), από τα οποία 
ξεκίνησαν οι πληρωµές των ανειληµµένων υποχρεώ-
σεων του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013 µετά την υπογραφή της ΚΥΑ για την πίστωση συ-
νολικά 60 εκατ. ευρώ. Το δρόµο άνοιξε σχετική απόφα-
ση µε την έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικά 9 εκατ. 
ευρώ η οποία δηµοσιεύθηκε στη ∆ιαύγεια. Εν τω µεταξύ 
τα χρηµατικά ποσά που αναµένεται να καταβάλλονται 
το επόµενο διάστηµα θα αφορούν µέτρα για: απονιτρο-
ποίηση, αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων, διατήρηση 
του αµπελώνα Θήρας, αµειψισπορά, ολοκληρωµένη δι-
αχείριση καπνού, ολοκληρωµένη διαχείριση τεύτλων, α-
γρανάπαυση κ.α. από το 2013.

Σχετικά µε τους 4.169 δικαιούχους της Απονιτροποί-
ησης, ο προγραµµατισµός του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετεί τις 
πιστώσεις τους µέσα στον Σεπτέµβριο. Ένα πρόγραµµα 
προϋπολογισµού 254,6 εκατ. ευρώ, που αφορά συνολι-
κή αιτούµενη έκταση 85.000 εκτάρια, µε τις πληροφορί-

ες να µιλούν για πίστωση προκαταβολής ύψους 70% του 
συνολικού µπάτζετ, όπως έγινε µε τη 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.

Τέλος, να σηµειωθεί ότι πιστώθηκαν σε 1.946 αγρό-
τες και κτηνοτρόφους χρήµατα για υπόλοιπα από την ε-
ξισωτική αποζηµίωση του 2017, συνολικού ποσού πε-
ρίπου 1,3 εκατ. ευρώ, µετά την υπογραφή της τροποποι-
ητικής απόφασης Κασίµη, µε την οποία εξετάστηκαν ε-
µπρόθεσµα υποβληθείσες ενστάσεις των παραγωγών ε-
πί της πρώτης κατάταξης.

Σύµφωνα µε τη λίστα πληρωµών του ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώ-
θηκαν συγκεκριµένα:

 Εξισωτική εκτός ορεινών ποσό: 1.167.834,15 ευρώ 
σε 1.918 δικαιούχους.

 Εξισωτική ορεινών ποσό: 120.750 ευρώ σε 28 δι-
καιούχους.

Συνδεδεµένη 
ρύζι 

Με κατώτατο 
όριο τα 400 

κιλά προϊόντος 
ανά στρέµµα θα 

δίνεται σύµφωνα 
µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
η συνδεδεµένη 

ενίσχυση στο ρύζι. 
∆ικαιούχοι είναι 
όσοι παραδίδουν 
έως 28.02.2019

Παράταση 
αρδευτικά 

∆ύο µήνες παρά-
ταση (έως 31/10) 
έχουν οι δηµόσιοι 
φορείς προκειµέ-
νου να υποβάλ-

λουν τις αιτήσεις 
τους στη ∆ράση 
4.3.1. «Υποδοµές 

Εγγείων Βελ-
τιώσεων» των 
Προγραµµάτων

Παράταση 
Leader

Η Αναπτυξιακή 
Κιλκίς λόγω 

της εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, 
αποφάσισε την 
παράταση, έως 
1/10 της κατα-

ληκτικής ηµερο-
µηνίας υποβολής 
αιτήσεων Leader 
(δηµόσια έργα)

Σειρά στις πληρωμές για επιλαχόντες νέους αγρότες Δυτικής 
Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας και «παλιούς» του 2014
Σε… καλοκαιρινή τροχιά πληρωµών φαίνεται ότι βρίσκεται την περίοδο αυτή ο ΟΠΕΚΕΠΕ αφού εκτός 
των πιστώσεων για τους επιλαχόντες προχωράει και η εξόφληση υπολοίπων για τους νέους αγρότες 
που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα την περασµένη προγραµµατική περίοδο (2007 – 2013). Αυτό 
προκύπτει από την έγκριση απόφασης κατανοµής πίστωσης που δηµοσιεύθηκε στην ∆ιαύγεια και 
αφορά την καταβολή συνολικά 9 εκατ. ευρώ για υπόλοιπα του προγράµµατος των Νέων Αγροτών.
Την ίδια ώρα, µετά την πρώτη φουρνιά πληρωµών για τους επιλαχόντες Νέους σε Κρήτη, Θεσσαλία 
και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, ακολουθούν η ∆υτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία. Μάλιστα, 
η Γενική Γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου 
διευκρινίζει ότι στη Θεσσαλία εντάχθηκαν συνολικά 281 επιλαχόντες στο µέτρο, ανεβάζοντας τον 
αριθµό των τελικών δικαιούχων από την προκήρυξη του 2017 στους 1.810. Στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη προστέθηκαν άλλοι 133 δικαιούχοι και έφτασαν συνολικά τους 1.482 Νέους, 
ενώ στην Κρήτη έφτασαν τους 1.686 παραγωγούς, µε δηµόσια δαπάνη 30 εκατ. ευρώ.
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Ακόμα και για τις 17 Οκτωβρίου 
παίζει το τσεκ με προκαταβολή 70%
Για το Σεπτέμβριο τοποθετείται η πίστωση του 70% στους 4.169 δικαιούχους της νέας Απονιτροποίησης

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
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Ενεργοποιούνται τα «εργαλεία κινδύνων»

Διευκολύνσεις με τσεκ 
και εθνικές ενισχύσεις σε 
αγρότες που «στέγνωσαν» 
από τη φετινή ξηρασία 

 Μέχρι τις 31 Αυγούστου, στοιχεία για ενεργοποίηση των μέτρων

 Τα κράτη μέλη θα μπορούν να τροποποιήσουν και το ΠΑΑ  

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Να αναχαιτίσει παρενέργειες στο ει-
σόδηµα των αγροτών που πλήττονται 
από την ξηρασία τους τελευταίους µή-
νες σε διάφορες χώρες της ΕΕ, επιχει-
ρεί η Κοµισιόν θέτοντας σε εφαρµο-
γή µέτρα όπως µεγαλύτερη και ταχύ-
τερη καταβολή του τσεκ, παρεκκλί-
σεις από το «πρασίνισµα», ή χορήγη-
ση κρατικών ενισχύσεων έως 15.000 
ευρώ ανά γεωργό σε διάστηµα τρι-
ών ετών. Επιπρόσθετα, µπαίνει σε 
εφαρµογή, ο αναθεωρηµένος γενι-
κός κανονισµός της ΚΑΠ, ο γνωστός 
«Οmnibus», που ενεργοποιεί τις δυ-
νατότητες των εργαλείων κινδύνων, 
αναγνωρίζοντας ότι οι γεωργοί που 
υφίστανται απώλεια εισοδήµατος ά-
νω του 30% του µέσου ετήσιου εισο-
δήµατος τους, θα µπορούν να λαµ-
βάνουν οικονοµικές αποζηµιώσεις. 

Η συνεχής και παρατεταµένη ξη-
ρασία που επικρατεί σε διάφορες χώ-
ρες της ΕΕ προκαλεί ήδη αναταρά-
ξεις στην παραγωγή των αροτραίων 
καλλιεργειών, καθώς και στις ζωο-
τροφές. Μάλιστα, η µείωση του επι-
πέδου των ζωοτροφών εκτιµάται ό-
τι θα έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στο ει-
σόδηµα των κτηνοτρόφων, διότι θα 
αυξήσει το κόστος των εισροών τους, 
αν υπάρξει έλλειψη χορτονοµών αρ-
γότερα κατά τη διάρκεια του έτους. 

Μάλιστα, τα κράτη-µέλη που πλήτ-
τονται από την ξηρασία θα πρέπει µέ-
χρι τις 31 Αυγούστου, να αποστεί-
λουν στοιχεία ενηµερώνοντας για 
την κατάσταση που επικρατεί στη 
χώρα τους προκειµένου να ενεργο-
ποιηθεί η σχετική δυνατότητα που 
τους δίνεται και µέσα από την Κοι-
νή Αγροτική Πολιτική για την απο-
κατάσταση του γεωργικού παραγω-
γικού δυναµικού που καταστράφη-
κε. Στην περίππτωση δε που κριθεί 
απαραίτητο µπορεί τα εν λόγω µέτρα 

Στο πλαίσιο των υφιστάµενων κανό-
νων για τις γεωργικές κρατικές ενι-
σχύσεις, µπορούν να χορηγούνται 
ενισχύσεις ύψους έως 80 % των ζη-
µιών που προκαλούνται λόγω ξηρα-
σίας (ή έως 90 % στις περιοχές µε φυ-
σικούς περιορισµούς), υπό ορισµέ-
νους ειδικούς όρους. Η αγορά χορ-
τονοµών µπορεί να πληροί τις προ-
ϋποθέσεις για τη χορήγηση ενίσχυ-
σης είτε ως υλική ζηµία είτε ως απώ-
λεια εισοδήµατος.

Μπορεί επίσης να χορηγείται απο-
ζηµίωση για ζηµίες χωρίς να χρειάζε-
ται να γνωστοποιείται στην Επιτροπή 
(οι λεγόµενες «ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας»). Τα κράτη µέλη µπορούν 
να χορηγούν ενισχύσεις ύψους έως 
15.000 ευρώ ανά γεωργό σε διάστη-
µα τριών ετών. 

Όταν ένα κράτος µέλος αναγνω-
ρίζει την ξηρασία ως «φυσική κατα-
στροφή», µπορεί να παρέχει στήρι-
ξη σε ποσοστό έως 100 % για την α-
ποκατάσταση του γεωργικού παρα-
γωγικού δυναµικού που καταστρά-
φηκε λόγω της ξηρασίας. Τα χρήµα-
τα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
επενδύσεις όπως η επανασπορά των 

βοσκοτόπων, για παράδειγµα. Το µέ-
τρο αυτό µπορεί να ενεργοποιηθεί α-
ναδροµικά. Επιπλέον:

  Οι γεωργοί µπορούν να γνωστο-
ποιούν στις αντίστοιχες εθνικές αρ-
χές περιπτώσεις έκτακτων περιστάσε-
ων και ενδεχοµένως να απαλλάσσο-
νται από το οικείο κράτος µέλος από 
τις δεσµεύσεις τους στο πλαίσιο δια-
φόρων καθεστώτων. 

  Τα κράτη µέλη µπορούν να πα-
ρέχουν στήριξη στους γεωργούς µε 
εργαλεία διαχείρισης κινδύνων. Για 
παράδειγµα, µπορούν να προβούν 
σε οικονοµικές συνεισφορές σε τα-

Στήριξη 100% για επανασπορά

είτε να τροποποιηθούν ή να ληφθούν 
πρόσθετα πιο κατάλληλα.

Επί του παρόντος σύµφωνα µε τις 
δύο ειδικές αποφάσεις που έχουν λη-
φθεί στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµο-
θεσίας της ΚΑΠ, προβλέπονται τα εξής:

 Μεγαλύτερες προκαταβολές: 
Οι γεωργοί θα µπορούν να λαµβά-
νουν ποσοστό έως και 70 % των άµε-
σων πληρωµών και 85 % των πληρω-
µών στο πλαίσιο της αγροτικής ανά-
πτυξης ήδη από τα µέσα Οκτωβρίου 
2018, αντί να περιµένουν έως τον ∆ε-
κέµβριο, προκειµένου να βελτιωθεί η 
κατάσταση των ταµειακών τους ροών.

 Παρεκκλίσεις από συγκεκριµέ-
νες απαιτήσεις οικολογικού προ-
σανατολισµού: ∆ηλαδή τους κανό-
νες για τη διαφοροποίηση των καλ-
λιεργειών και τις περιοχές οικολο-
γικής εστίασης σε γαίες υπό αγρα-
νάπαυση, ώστε να καταστεί δυνατή 
η χρήση των εν λόγω γαιών για την 
παραγωγή ζωοτροφών. Εξετάζεται ε-
πίσης το ενδεχόµενο έγκρισης περαι-
τέρω παρεκκλίσεων από τον οικολο-
γικό προσανατολισµό, προκειµένου 
να δοθεί στους γεωργούς περισσότε-
ρη ευελιξία για την παραγωγή χορτο-
νοµής. Τα µέτρα αυτά θα είναι ιδιαίτε-
ρα επωφελή για τους κτηνοτρόφους.

Σε ανοικτή γραµµή 
ο Χόγκαν

Σε διαρκή επαφή µε υπουργούς 
των χωρών που πλήττονται 
από την ξηρασία βρίσκεται 

ο κοινοτικός Επίτροπος, Φιλ 
Χόγκαν, λέγοντάς τους να 

εξετάσουν όλες τις δυνατές 
δράσεις και τα µέτρα 

που προβλέπονται 
µέσω της ΚΑΠ

Στοιχεία για ζηµιές 
από την ξηρασία 
περιµένουν µέχρι 
τις 31 Αυγούστου 
οι Βρυξέλλες 
προκειµένου 
να κάνουν πιο 
συγκεκριµένα 
τα µέτρα που 
θα ληφθούν τελικά. 

Μεγαλύτερη 
προκαταβολή
Ο αγρότες θα µπορούν να 
λαµβάνουν έως και 70 % των 
άµεσων πληρωµών και 85 % 
των πληρωµών στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξης ήδη από τα 
µέσα Οκτωβρίου 2018

Ταμεία 
αλληλοβοήθειας
Τα κράτη µέλη µπορούν να 
παρέχουν στήριξη στους 
γεωργούς µε εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων. Για 
παράδειγµα, µπορούν να 
προβούν σε οικονοµικές 
συνεισφορές σε ταµεία 
αλληλοβοήθειας

Απώλεια 
άνω 30%
Οι γεωργοί που υφίστανται 
απώλεια εισοδήµατος άνω του 
30% του µέσου ετήσιου 
εισοδήµατός τους, θα λάβουν 
οικονοµική αποζηµίωση
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

βοσκοτόπων
Στα 96 δις δολάρια οι ζηµιές
στην αγροτική οικονοµία
Οι φυσικές καταστροφές κοστίζουν 
στους αγρότες των αναπτυσσόµενων 
χωρών πολλά δισεκατοµµύρια 
δολάρια κάθε χρόνο, µε την ξηρασία 
να συνιστά την πιο καταστροφική σε 
µια µεγάλη λίστα απειλών, η οποία 
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, 
πληµµύρες, δασικές πυρκαγιές, 
καταιγίδες, ασθένειες ζώων και άλλα.

Την τελευταία 10ετία
Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του 
Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας 
των Ηνωµένων Εθνών (FAO), από το 
2005 µέχρι και το 2015 οι φυσικές 
καταστροφές προκάλεσαν ζηµιές στις 
αγροτικές οικονοµίες ανά τον 
αναπτυσσόµενο κόσµο που έφτασαν 
τα 96 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 29 
δις να αφορούν στη γεωργία. Σχεδόν 
οι µισές από αυτές τις καταστροφές 
συνέβησαν στην Ασία, µε κόστος 48 
δις δολάρια. Την περίοδο που ερευνά 
η έκθεση η Αφρική ζηµιώθηκε µε 26 
δις δολάρια, ενώ η Λατινική Αµερική 
και η Καραϊβική µε 22 δις.

µεία αλληλοβοήθειας για την καταβο-
λή χρηµατικών αποζηµιώσεων στους 
πληγέντες γεωργούς. Επίσης, οι γε-
ωργοί που υφίστανται απώλεια εισο-
δήµατος άνω του 30% , θα λάβουν οι-
κονοµική αποζηµίωση.

  Τροποποίηση β’ πυλώνα: Σύµ-
φωνα µε τις δυνατότητες που δίνει 
ο κανονισµός της ΚΑΠ, τα κράτη µέ-
λη έχουν τη δυνατότητα να τροπο-
ποιήσουν το πρόγραµµά τους για 
την αγροτική ανάπτυξη µία φορά 
ετησίως για να συµπεριλάβουν έ-
να από τα προαναφερόµενα µέτρα.
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Υποχρεωτικά 
Επαναπροσδιορίζεται 
η σχέση αγροτών 
και βιομηχανίας 
Οι εξελίξεις στη βιομηχανική ντομάτα, στην κομπόστα 
ροδάκινου και στη Φέτα, σηματοδοτούν τις νέες ανάγκες 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε φάση επαναπροσδιορισµού εισέρ-
χεται η σχέση αγροτών και µεταποιη-
τικής βιοµηχανίας, ως αποτέλεσµα της 
καταρρεύσης των µεγάλων συνεταιρι-
σµών αλλά και της αδυναµίας της κε-
ντρικής διοίκησης να εκφράσει, στο 
βαθµό που το έκανε παλιότερα, τις ανά-
γκες των παραγωγών και της αγοράς. 

Προς το παρόν οι κινήσεις είναι «µου-
διασµένες» και σε πολλές περιπτώσεις 
προέρχονται από την ανάγκη αναζήτη-
σης διεξόδων στον τοµέα της ρευστότη-

τας. Είναι βέβαιο ότι αυτό δεν αρκεί. Η 
ιδιότυπη «συµβολαιακή γεωργία» που 
αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, τό-
σο ως αποτέλεσµα της ιδιωτικοποίησης 
της ΑΤΕbank, όσο και ως ανάγκη στοι-
χειώδους χρηµατοδότησης των συντε-
λεστών της αγροτικής παραγωγής, εί-
ναι µια αρχή δεν προσδιορίζει όµως το 
βάθος στη σχέση των αγροτών µε την 
µεταποίηση. Είναι πολύς καιρός τώρα 
που όλες οι πλευρές αντιλαµβάνονται 
το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται τα 
πράγµατα, αν οι παραγωγοί δεν εργά-
ζονται για τη βιοµηχανία και η βιοµη-
χανία δεν δρα για τους παραγωγούς.

Οι περιπτώσεις της βιοµηχανικής ντο-
µάτας, της κονσερβοβιοµηχανίας κο-
µπόστας, καθώς και της Φέτας, είναι οι 
πλέον αντιπροσωπευτικές της ανάγκης 
που υπάρχει για επαναπροσδιορισµό της 
σχέσης και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό 

µεταξύ των εµπλεκόµενων πλευρών.
Στη βιοµηχανική ντοµάτα, είναι η δεύ-

τερη χρονιά που οι εγχώριες µεταποιη-
τικές µονάδες δυσκολεύονται στην κά-
λυψη των αναγκών τους σε πρώτη ύ-
λη, παρά το ενδιαφέρον των καλλιερ-
γητών για το προϊόν και τη δυνατότητα 
ανάπτυξης συγκροτηµένου λόγου από 
την πλευρά τους, ειδικά µε οργανώσεις 
όπως ο ΘΕΣΤΟ. Όλοι ξέρουν καλά ότι 
απαιτείται µια άλλου είδους στενή συ-
νεργασία, προκειµένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παρα-
γωγής γύρω από το προϊόν και να δια-
σωθεί η καλλιέργεια στην Ελλάδα. Ακό-

µα πιο απαιτητική προ-
βάλει η συνεργασία στα 
βιοµηχανικά ροδάκινα. 
Εδώ, το γεγονός ότι οι 
καλλιέργειες είναι πο-
λυετείς, οι αλλαγές στο 
κλίµα έχουν δείξει... τα 
δόντια τους και ο διεθνής 
ανταγωνισµός γίνεται 
αδυσώπητος, επιβάλλε-
ται νέα αρχή και συνερ-
γασία σε ειλικρινή βά-
ση. Πρώτα να δούµε τι 
στρέµµατα χρειάζονται, 
µετά µε ποιες ποικιλί-

ες θα πρέπει να καλυφθούν και τέλος, 
µε ποιες εισροές και µε ποιο τρόπο, ώ-
στε το προϊόν να είναι ανταγωνιστικό 
και σύµφωνο µε τις διεθνείς προδια-
γραφές. Κάποιες αποσπασµατικές κινή-
σεις κάποιων µεταποιητών δεν αρκούν, 
χρειάζεται ολοκληρωµένη προσέγγιση. 
Οµοιότητες παρουσιάζει και ο κλάδος 
της Φέτας. Οι άτσαλες κινήσεις της γα-
λακτοβιοµηχανίας το τελευταίο διάστη-
µα, η απουσία ελέγχων από τις αρµόδι-
ες αρχές και η απουσία συνοχής των αι-
γοπροβατοτρόφων έφεραν τον κλάδο 
προ αδιεξόδου. Απαιτείται µια νέα «συµ-
φωνία κυρίων» η οποία θα δεσµεύει ό-
λους για την παρασκευή Φέτας µε βά-
ση τους ισχύοντες κανόνες του ΠΟΠ. 
Παράλληλα, οι έλεγχοι επιβάλλεται να 
είναι συνεχείς και τα πρόστιµα βαριά. 
Τέλος, ο παραγωγός οφείλει να ξέρει 
για ποιον παράγει και τι γάλα παραδίνει.  

21-22, 35-36

Με ζήτηση
κάνει έναρξη 
το φιστίκι  

Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018

Με αισιοδοξία βλέπουν οι παραγωγοί ρο-
διού τη φετινή χρονιά, που ξεκινάει τέλος 
Αυγούστου, αφού η καλλιέργεια έχει ξε-
περάσει τις «παιδικές» ασθένειες του πα-
ρελθόντος έχοντας βρει τον βηµατισµό της 
µέσα από την καθετοποίηση της παραγω-
γής και τη χυµοποίηση. 
Η φετινή συγκοµιδή αναµένεται σταθερή 
σε σχέση µε πέρσι και θα µπορούσε να τα 
είχε πάει και καλύτερα - µας λένε οι καλλι-
εργητές - αν δεν είχαν προκύψει οι βροχές. 
Εµπορικά επικρατεί η ίδια αισιοδοξία αφού 

τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν µεγάλες 
διακυµάνσεις τιµών (60 λεπτά στα α΄ ποι-
ότητας). Οι λεπτοµέριες θα κριθούν τελικά 
στις ποσότητες που θα εισάγει η Γερµανία 
από την Ισπανία και την Τουρκία. Στην πε-
ρίπτωση της Γείτονος ρόλο θα παίξει και η 
υποτίµιση της λίρας, εξηγεί στην Agrenda 
ο παραγωγός, Γιώργος Χειµωνίδης από το 
Κιλκίς. Και προσθέτει: «τα τελευταία 5 χρό-
νια η ζήτηση για το χυµό έχει αυξηθεί γι’ 
αυτό και η καθετοποίηση της παραγωγής 
αποτελεί πλέον µονόδροµο».

Ωρίµασε το ρόδι µε βοηθό το χυµό
 Η φετινή συγκοµιδή µε την πρώιµη ποικιλία Acco ξεκινάει τέλος Αυγούστου 
 Οι τιµές πέρσι κυµάνθηκαν για την πρώτη ποιότητα στα 60 λεπτά το κιλό
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Τ
ο σενάριο ανόδου των τιµών, έ-
στω σε αργούς ρυθµούς, παρά 
αυτό της διόρθωσης, θεωρείται 
πιο πιθανό στην ελληνική αγο-

ρά του σκληρού σίτου, µε τις προθέσεις των 
αγοραστών να φαίνονται από Σεπτέµβριο, 
οπότε και θα πλησιάζουµε στα αλώνια του 
Καναδά. Η πρόσφατη έκθεση του USDA ήταν 
πτωτική και για τα δηµητριακά, µε την εικό-
να στο σκληρό σιτάρι να είναι αντίθετη, κα-
θώς σηµειώθηκε αύξηση των τιµών στη Γαλ-
λία κατά 5 ευρώ ο τόνος, πιάνοντας πλέον τα 
240 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους.

 
 ∆ιορθωτικά κινήθηκε το χρηµατιστήριο 

βάµβακος µετά την ανακοίνωση της νέας έκ-
θεσης του USDA, η οποία ανακοίνωσε αύξη-
ση της παραγωγής στις ΗΠΑ κατά 740.000 
δέµατα (+4%) σε σχέση µε τον προηγούµενο 
µήνα, αλλά και αυξήσεις στα αρχικά αποθέ-
µατα, τις εξαγωγές και τα τελικά αποθέµατα 
της νέας σεζόν. Στην ελληνική αγορά, χωρίς 
να υπάρχουν ιδιαίτερα νέα λόγω εποχής, η 
άνοδος του δολαρίου συµφέρει το δικό µας 
προϊόν καθώς ισοδυναµεί σε περισσότερα ευ-
ρώ σε εγχώριους παραγωγούς και εµπόρους. 
Μην ξεχνάµε πως το δολάριο έχει ενισχυθεί 
σηµαντικά (στο 1,14 έναντι του ευρώ), το ο-
ποίο παραδοσιακά πιέζει τα εµπορεύµατα.

 
 Οι κτηνιατρικές και φυτοϋγειονοµικές αρ-

χές της Ρωσίας, Rosselkhoznadzor ανακοίνω-
σαν ότι η χώρα έχει αρχίσει να προµηθεύει σι-
τάρι στη Βραζιλία για πρώτη φορά µετά από ο-
κτώ χρόνια απαγορεύσεων. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Interfax, 
η πρώτη παρτίδα ρωσικού σίτου που ανέρχε-
ται σε 26,2 χιλιάδες τόνους µεταφέρθηκε στη 
Βραζιλία από την περιοχή του Καλίνινγκραντ.

Άλλα 5 ευρώ συν
η τιμή σκληρού

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

06/08 07/08 8/08 10/08 13/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

364,99
369,66

384,03 383,14 383,47

Εισαγωγές
«Αυτή την εποχή στην αγορά ο 

καταναλωτής θα βρει µόνο εισα-
γόµενα ρόδια κυρίως από τη Νότια 

Αφρική», λέει ο κ. Χειµωνίδης

Ποικιλίες 
Η πιο δηµοφιλή ποικιλία στην 

Ελλάδα είναι η Wonderful 
(85%) και ακολουθούν οι Acco 

και η ποικιλία Ερµιόνη

Μεταποίηση
Η παραγωγή στην χώρα µας 

κυµαίνεται σε περίπου 15 – 20 
χιλιάδες τόνους, µε ποσοστό 65% 

να πηγαίνει στη µεταποίηση

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

12/7 19/7 26/7 02/8 09/8 14/8

ΣΣΚΛΗΡΟ 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)

ΣΣΚΛΗΡΟ 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)

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

230

208

85,86

2,76

314,8

838,1

15,06

54,81

108,25

89,88

ΚΡΙΘΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

164,1 164,1

168,1168,1

164164

186

185 185

188
192 192

Ρόδι
Ποικιλία Wonderful  
(ευρώ το κιλό)

Κατηγορία Α΄ 0,60

Κατηγορία Β΄ 0,40 

Για χυµό 0,20
ΠΗΓΗ: AGRENDA

2017

Τιμές παραγωγού*
(ευρώ/κιλό)
Αίγινα 7,30 (ΠΟΠ ) 7,00 (µη ΠΟΠ)

Μάκρη 8,40** - 7,00*** (κλειστό)

Μέγαρα 7,50 - 8,00** – 5,00*** 

(κλειστό) 
*εκτιµήσεις, **ανοικτό, ***κλειστό

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Άλλα 5 ευρώ συν 
πήρε η τιμή σκληρού 
στη Γαλλία 

 Διόρθωσε το βάμβακι 
μετά την έκθεση 
του USDA

Οι Ισπανία και Τουρκία 
ανταγωνίζονται 
το ελληνικό ρόδι 
Η φετινή εµπορική πορεία στο ελληνικό 
ρόδι θα εξαρτηθεί από τις ποσότητες 
που θα εισάγει η Γερµανία (κύριος 
εξαγωγικός προορισµός της Ελλάδας) 
από την Ισπανία και την Τουρκία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στην κοµπόστα 
άρχισαν ήδη 
ανακατατάξεις
Αποφασιστικές κινήσεις σε τρια επίπεδα 
επιβάλλουν οι εξελίξεις στον κλάδο της 
κοµπόστας, πριν να είναι πολύ αργά, 
δηλώνουν στην Agrenda παράγοντες µε 
ιστορική αναφορά στο κλάδο.
Η αναζήτηση ουσιαστικής συνεργασίας 
µε τους παραγωγούς, η περιφρούρηση 
της καλύτερης τιµής που θα πρέπει να 
απολαµβάνει η ελληνική κοµπόστα στο 
εξωτερικό και ο από κοινού σχεδιασµός 
για την επόµενη δεκαετία, είναι οι 
βασικές αρχές πάνω στις οποίες 
καλείται να κινηθεί ο κλάδος.
Οι ίδιοι παράγοντες δεν κρύβουν την 
αγωνία τους για τις «πληγές» που 
αφήνει στο συµπύρηνο ροδάκινο η 
φετινή χρονία, ως αποτέλεσµα των 
προβληµάτων στην ποιότητα της 
πρώτης ύλης, της παραδοξότητας που 
επικράτησε στις προσφορές κάποιων 
επιχειρήσεων προς το διεθνές 
«ακροατήριο» και του χαµηλού βαθµού 
ανταπόκρισης των παραγωγών στις 
οδηγίες καλλιεργητικής φροντίδας. 
Όσοι ξεπεράσουν τις φετινές δυσκολίες, 
καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Στη βιοµηχανική ντοµάτα, 
είναι η δεύτερη χρονιά 
που οι µεταποιητικές 
µονάδες δυσκολεύονται 
στην κάλυψη των 
αναγκών τους.

Είναι πο-
λύς καιρός 
τώρα που 
όλες οι 
πλευρές 
αντιλαµβά-
νονται το 
αδιέξοδο 
στο οποίο 
οδηγού-
νται τα 
πράγµατα.
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Ξεχάστε την Κίνα, πηγαίντε στις ΗΠΑ και 
επίσης επενδύστε οπωσδήποτε στο µε-
γαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτηµα που 
έχει η χώρα, το µύθο της, πλεγµένο µε 
το κρασί, ανέφερε στην Agrenda κρα-
τώντας επιδεικτικά ένα φυλλάδιο για 
τον οινοτουρισµό στην Ελλάδα, ο Ζε-
ρόµ Γκαλό, διευθυντής της εξειδικευ-
µένης σχολής School of Wine & Spirit 
Business στην Ντιζόν που ασχολείται α-
ποκλειστικά µε την επιχειρηµατικότητα 
και την εµπορία του οίνου. Ο κ. Γκαλό 
που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
πρωτοπόρος δάσκαλος στον κλάδο του 
business του κρασιού, εµφανίστηκε πα-
ράλληλα ανήσυχος για το µέλλον του 
γαλλικού οίνου, όχι µόνο λόγω καύ-
σωνα, αλλά και «σνοµπισµού» των ντό-
πιων οινοποιών. Παράλληλα, µας ενη-
µέρωσε για τα οικονοµετρικά µοντέλα 
που τρέχουν στα εργαστήρια της σχο-
λής και τις έρευνες που κάνουν µε βά-
ση το φύλο του καταναλωτή και όπως 
είπε στις ΗΠΑ που αγοράζουν οι γυναί-
κες το κρασί... δώστε λευκό!

Τις επιδράσεις µιας πιθανής πα-
ρατεταµένης έντασης στις σχέ-
σεις των ΗΠΑ µε την Τουρκία,  
σε συνέχεια του εµπορικού πο-
λέµου που έχει κηρύξει ο Nτό-
ναλντ Τραµπ στον Ταγίπ Ερντο-
γάν, διερευνούν τα τελευταία 
24ωρα οικονοµικοί αναλυτές. 
Ήδη έχει καταγραφεί εδώ και 
µέρες µια ισχυρή πίεση στην 
τουρκική λίρα, εξέλιξη που έφε-
ρε και ένα πρωτοφανές sell off 
(την περασµένη ∆ευτέρα) στις 
τραπεζικές µετοχές στο Χρηµα-
τιστήριο της Αθήνας.

Η υπόθεση της λίρας έχει έ-
να καλό κι ένα κακό για τα ελ-
ληνικά αγροτικά προϊόντα. Το 
καλό είναι ότι µ’ αυτές τις συν-
θήκες η παραγωγή των Τούρ-
κων, ειδικά σε µεταποιηµένα 
προϊόντα δυσκολεύει και µει-
ώνεται. Το κακό είναι ότι µε τη 
λίρα σ’ αυτή την τόσο χαµηλή 
ισοτιµία  τα τουρκικά αγροτικά 
προϊόντα κερδίζουν σε ανταγω-
νιστικότητα στις διεθνείς αγορές. 
Έτσι, ξηροί καρποί, σύκα, σταφί-
δα, αποξηραµένα φρούτα και ε-
λαιόλαδο, κερδίζουν έδαφος, έ-
ναντι των ελληνικών προϊόντων. 

Όσον αφορά στο ελληνικό 
βαµβάκι, αυτό θα υποχρεωθεί 

για µια ακόµα χρονιά να κινη-
θεί ανεξάρτητα από την αγορά 
που συντηρούσαν µέχρι πρότι-
νος οι τουρκικές κλωστοϋφα-
ντουργίες, στις οποίες κατέλη-
γε µεγάλο µέρος της εγχώρι-
ας παραγωγής εκκοκκισµένου.

Οι εκτιµήσεις θέλουν το ελ-
ληνικό βαµβάκι να έχει «απο-
γαλακτισθεί» σε ένα βαθµό α-
πό τη ζήτηση της Γείτονος, µε 
τις περισσότερες εκκοκκιστι-
κές επιχειρήσεις να έχουν ερ-
γασθεί συστηµατικά για τη βελ-
τίωση της ποιότητας του παρα-
γόµενου προϊόντος, έτσι ώστε 
αυτό να ανταποκρίνεται µε αξι-
ώσεις στις προδιαγραφές των α-
ναπτυγµένων αγορών της Ευρώ-
πης αλλά και της Ασίας.  

Την ίδια στιγµή, δυσκολίες α-
ναµένεται να αντιµετωπίσουν κά-
ποιες επιχειρήσεις από τον τοµέα 
των εισροών, κυρίως, όπως είναι 
π.χ. ο Οίκος Σπύρου, µε σηµα-
ντική δραστηριότητα στην αγο-
ρά της Τουρκίας ή ακόµα και µε-
γάλες πολυεθνικές των σπόρων 
των φυτοπροστατευτικών και των 
λιπασµάτων, ορισµένες εκ των 
οποίων κινούν τα νήµατα στην 
τουρκική αγορά από τις περιφε-
ρειακές έδρες τους στην Αθήνα. 

Επενδύστε πάνω 
στο μύθο του 
ελληνικού οίνου 
λέει ο Γκαλό

Σιγοντάρει τις εξαγωγές  
η πτώση της τουρκικής λίρας 

 Ο διευθυντής της εξειδικευµένης 
σχολής κρασιού στην Ντιζόν, Ζερόµ 

Γκαλό, µιλά για το επιχειρηµατικό 
κοµµάτι της οινοποιείας. Ολόκληρη 

η συνέντευξη στο περιοδικό Wine 
Trails που θα κυκλοφορήσει 29 

Σεπτεµβρίου µαζί µε την Agrenda.

Αλάτι στις 
τουρκικές πληγές 
ρίχνει ο Τραµπ, 
µε µποϊκοτάζ στα 
iPhone, απειλεί 
ο Ερντογάν.

Η κρίση στην Τουρκία παραπέµπει σε αυτή στα τέλη
της δεκαετίας του ’90 προειδοποιεί ο Πολ Κρούγκµαν

Η τουρκική λίρα είναι σε ελεύθερη πτώση. Ήταν ήδη 35% χαµηλότερα από την 
αρχή του έτους, όταν κατέρρευσε σε ιστορικά χαµηλά, ξεπερνώντας το πέσο της 
Αργεντινής ως το νόµισµα µε τη χειρότερη επίδοση το 2018. Όσο περισσότερο 
υποχωρεί η λίρα τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα µιας κρίσης στο ισοζύγιο 
πληρωµών, χρεοκοπιών εταιρειών στα δάνεια σε ξένο νόµισµα και µιας 
κατάρρευσης του τραπεζικού τοµέα. Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε τη 
δυνατότητα να πατήσει το φρένο γράφουν οι Financial Times, αλλά η ως τώρα 
ανορθόδοξη αντίδραση του, έχει τροµάξει τις αγορές. Σε µια αδικαιολόγητη ρήξη 
µε την παράδοση που θέλει τις ΗΠΑ να προσπαθούν να επιλύσουν µια κρίση 
αντί να την βαθαίνουν, ο Τραµπ έριξε αλάτι στις πληγές απειλώντας µε αύξηση 
των δασµών 50% στον τουρκικό χάλυβα και 20% στο αλουµίνιο και τον 
Ερντογάν να ανταπαντά ότι θα µποϊκοτάρει τα ηλεκτρονικά προϊόντα από τις 
ΗΠΑ: «Αν έχουν iPhones, υπάρχουν Samsung από την άλλη πλευρά»., είπε. Η 
Toυρκία είναι αντιµέτωπη µε µια κρίση παρόµοια µε αυτήν που έπληξε την 
Ινδονησία και χώρες της Ασίας τέλη της δεκαετίας του ‘90, εκτιµά σε άρθρο του 
στους New York Times ο Πολ Κρούγκµαν. Σύµφωνα µε τον νοµπελίστα 
οικονοµολόγο αν δεν υπάρξει καίρια αντίδραση τότε το νόµισµα θα βουτήξει και 
το χρέος θα εκτοξευτεί µέχρι να «χρεοκοπήσουν όσοι είναι να χρεοκοπήσουν».

Πίεση στα φιστίκια
Ξηροί καρποί, σταφίδα, 
ελιές και αποξηραµένα 

φρούτα ευνοούνται 
από την πίεση στη λίρα 
εκτιµούν οι αναλυτές 



Την έκδοση σύνταξης για τους α-
γρότες µε βάση την ηµεροµηνία 
των γενεθλίων τους, δηλαδή µε 
τον µήνα κατά τον οποίο κλείνουν 
τα 67 προβλέπει µεταξύ άλλων ο 
νόµος Αχτσιόγλου – Πετρόπουλου 
που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ταυ-
τόχρονα, ρυθµίζεται ένα πρόβλη-
µα που ταλαιπωρούσε σηµαντικό 
αριθµό ασφαλισµένων αγροτών, 
κυρίως λόγω της µεγάλης καθυ-
στέρησης για την υπαγωγή στην 
ασφάλιση του τέως ΟΓΑ. Και αυτό, 
γιατί λόγω της πολύπλοκης διαδι-
κασίας ελέγχου των δικαιολογητι-
κών, οι ασφαλισµένοι έµεναν ανα-
σφάλιστοι για αρκετό καιρό, στε-
ρούµενοι κοινωνικοασφαλιστικών 
δικαιωµάτων. Όταν δε, κρίνονταν 
υπακτέοι στην ασφάλιση του Ορ-
γανισµού, βρίσκονταν µπροστά 
στο οξύµωρο να ξεκινούν την α-
σφάλισή τους µε οφειλές, λόγω 
της αναδροµικής απογραφής τους.

Πιο αναλυτικά, µετά την ψήφι-
ση του νέου νόµου την προηγού-
µενη εβδοµάδα στη Βουλή οι α-
γρότες έρχονται αντιµέτωποι µε 
ένα νέο τοπίο σε ότι έχει να κάνει 
µε τις συντάξεις και την ασφάλισή 
τους στον ΕΦΚΑ Οι διατάξεις προ-
βλέπουν την έκδοση της σύντα-
ξης, βάσει της ηµεροµηνίας των 
γενεθλίων των αγροτών, όπως ι-
σχύει για όλους τους υπόλοιπους 
ασφαλισµένους. Το γεγονός αυ-
τό όµως δεν αντισταθµίζει τις ανα-
τροπές που έρχονται τα επόµενα 
χρόνια, κυρίως από την σταδιακή 
αύξηση των εισφορών.

Ειδικότερα προβλέπεται αφενός 
ότι το 2019 οι αγρότες θα βγαί-
νουν πλέον στην σύνταξη µε βά-
σει την ηµεροµηνία των γενεθλί-
ων τους, δηλαδή µε βάσει τον µή-
να κατά τον οποίο κλείνουν τα 67. 

Η σύνταξή τους θα αρχίζει – όπως 
και για όλους τους υπόλοιπους 
ασφαλισµένους – από την πρώτη 
του επόµενου, της υποβολής της 
αίτησης συνταξιοδότησης, µήνα.

Τροποποιείται ταυτόχρονα ο υ-
πολογισµός της σύνταξης από έ-
τη σε µήνες. Αφετέρου, καθίστα-
ται ευκολότερη και απλούστερη η 
εγγραφή στο µητρώο ασφαλισµέ-
νων του ΕΦΚΑ µε την έναρξη ερ-
γασιών στη ∆ΟΥ ή µε Απογραφι-
κό ∆ελτίο.

Να σηµειωθεί ότι ακόµη και το 
2018, αγρότες και κτηνοτρόφοι κα-
τέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης µε 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
στην αρχή του έτους, εφόσον ήταν 

γεννηµένοι το 1951 και κατά συνέ-
πεια εντός του τρέχοντος έτους συ-
µπληρώνουν τα 67 έτη, ανεξάρτητα 
από τον µήνα των γενεθλίων τους. 
Όσο για τις νέες αγροτικές συντά-
ξεις, αυτές πληρώθηκαν πρώτη φο-
ρά τον Ιούλιο και χορηγούνται ανα-
δροµικά από 1η Ιανουαρίου. Παράλ-
ληλα, οι αγρότες πλήρωσαν εισφο-
ρές µέχρι και 31/12/2017, το τέλος 
δηλαδή της χρονιάς κατά την οποία 
γίνονταν 66 ετών. Από 1/1/2019, 
οι αγρότες θα µπορούν να συνταξι-
οδοτούνται και να πληρώνονται ο-
ποιοδήποτε µήνα του χρόνου κλεί-
νουν τα 67, ενώ θα καταβάλλουν ει-
σφορές µέχρι και την διακοπή της 
ασφαλιστέας ιδιότητας.

Έναρξη ασφάλισης 
από την πρώτη ηµέρα

Πλέον οι ενδιαφερόµενοι αγρό-
τες θα µπορούν να υπάγονται στην 
ασφάλιση από την πρώτη ηµέρα του 
µήνα έναρξης άσκησης της ασφα-
λιστέας δραστηριότητας, αν απαι-
τείται έναρξη εργασιών στην αρ-
µόδια ∆ΟΥ. ∆ιαφορετικά η ασφά-
λιση θα ξεκινάει την πρώτη ηµέ-
ρα του µήνα υποβολής στον ΕΦΚΑ 
του Απογραφικού ∆ελτίου, µε την 
επιφύλαξη της εκ των υστέρων ο-
λοκλήρωσης του ελέγχου. Μάλι-
στα η σχετική διάταξη προβλέπει 
ότι µε τον τρόπο αυτό θα επιλυθεί 
και η καθυστέρηση των ήδη εκκρε-
µών αιτήσεων.

Οι συντάξεις Σεπτεµβρίου 2018 
θα πληρωθούν την ∆ευτέρα, 3 
Σεπτεµβρίου από τον ΟΓΑ. Οι 
υπόλοιπες συντάξεις σύµφωνα 
µε όσα έκανε γνωστά ο ΕΦΚΑ 
θα πιστωθούν το διάστηµα από 
30 Αυγούστου µέχρι τις 3 
Σεπτεµβρίου. Υπενθυµίζουµε ότι 
ο ΟΓΑ θα κατέβαλε την πρώτη 
Αυγούστου τις συντάξεις του 
µήνα που διανύουµε. Πιο 
αναλυτικά: 

 Το ∆ηµόσιο θα καταβάλλει τις 
συντάξεις Σεπτεµβρίου 2018 την 
Πέµπτη, 30 Αυγούστου 2018.

 Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις 
συντάξεις Σεπτεµβρίου 2018 την 
Πέµπτη, 30 Αυγούστου 2018.

 Οι προσωρινές συντάξεις 
Ενόπλων ∆υνάµεων, Σωµάτων 
Ασφαλείας και Πυροσβεστικού 
Σώµατος του Σεπτεµβρίου 2018 
θα καταβληθούν επίσης την 
Πέµπτη, 30 Αυγούστου 2018.

 Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις 
συντάξεις Σεπτεµβρίου 2018, 
την Πέµπτη, 30 Αυγούστου 
2018.

 Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις 
συντάξεις Σεπτεµβρίου 2018 τη 
∆ευτέρα, 3 Σεπτεµβρίου 2018.

 Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις 
συντάξεις Σεπτεµβρίου 2018 τη 
∆ευτέρα, 3 Σεπτεµβρίου 2018.

 Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις 
επικουρικές συντάξεις 
Σεπτεµβρίου 2018 στις 4 
Σεπτεµβρίου 2018 ηµέρα Τρίτη.
Τα υπόλοιπα ταµεία του 
υπουργείου Εργασίας θα 
καταβάλλουν τις συντάξεις 
Σεπτεµβρίου 2018 την Πέµπτη, 
30 Αυγούστου 2018.
Υπενθυµίζουµε ότι τον Ιούνιο µε 
ανακοίνωσή της η διοίκηση του 
ΕΦΚΑ είχε κάνει γνωστό ότι την 
πρώτη εργάσιµη κάθε µήνα θα 
καταβάλλονται οι συντάξεις των 
µη µισθωτών του π. ΟΑΕΕ και 
του π. ΟΓΑ) και την προτελευταία 
εργάσιµη για όλους τους άλλους 
συνταξιούχους µισθωτούς και µη 
µισθωτούς, καθώς και για το 
∆ηµόσιο, αναφέρει σε 
ανακοίνωσή της η ∆ιοίκηση του 
ΕΦΚΑ.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Τη Δευτέρα 
3 Σεπτεμβρίου 
σύνταξη ΟΓΑ

Σύνταξη στο μήνα 
που κλείνουν τα 67
Σύμφωνα με το νέο νόμο Αχτσιόγλου – Πετρόπουλου που ψηφίστηκε 
στη Βουλή τροποποιείται ο υπολογισμός της σύνταξης από έτη σε μήνες

Με το νόµο οι αγρότες 
έρχονται αντιµέτωποι µε 

ένα νέο τοπίο σε ό,τι έχει να 
κάνει µε τις συντάξεις και την 

ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ.
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Μπροστά σε νέες αυξήσεις εισφο-
ρών θα βρεθούν από το 2019 οι 
αγρότες µετά και την ψήφιση του 
πρόσφατου νόµου Αχτσιόγλου – 
Πετρόπουλου. Ειδικότερα, πλέ-
ον καταργείται η «έκπτωση» 15% 
για τον υπολογισµό των ασφαλι-
στικών εισφορών, που ισχύει το 
2018, κι έτσι οι εισφορές θα υ-
πολογίζονται στο άθροισµα του 
καθαρού δηλωτέου εισοδήµατος 
συν τις καταβλητέες εισφορές του 
προηγούµενου έτους. Παράλλη-
λα, από τον Ιανουάριο του 2019 
οι εισφορές κύριας ασφάλισης 
των αγροτών θα διαµορφωθούν 
στο 18% (από 16% που είναι σή-
µερα). Αντίστοιχα θα αυξηθούν 
και τα επόµενα χρόνια, ώστε το 
2022 να φθάσουν το 20% που ι-
σχύει για όλους τους υπόλοιπους 
(19% το 2020, 19,5% το 2021 και 
20% το 2022).

Να σηµειωθεί ότι, ως καταβλη-
τέες ασφαλιστικές εισφορές θεω-
ρούνται οι εισφορές που είχε υπο-
χρέωση να καταβάλλει ο ασφαλι-
σµένος αγρότης κατά το προηγού-
µενο φορολογικό έτος, όπως προ-
κύπτουν µετά τη διενέργεια της ε-
τήσιας εκκαθάρισης, ανεξάρτητα 

εάν αυτές τελικά καταβλήθηκαν ή 
όχι από τον ασφαλισµένο.

Με βάση το 100% του 
ασφαλιστέου εισοδήµατος

Ειδικότερα, από 1/1/2019 οι ει-
σφορές όλων των µη µισθωτών (ε-
παγγελµατιών, αγροτών) θα υπο-
λογίζονται µε βάση το 100% του α-
σφαλιστέου εισοδήµατος. Έτσι κα-
ταργείται η έκπτωση 15% που ισχύ-
ει φέτος. Η βάση υπολογισµού των 

εισφορών από 1/1/2019 θα είναι 
το άθροισµα του καθαρού δηλωτέ-
ου εισοδήµατος συν τις καταβλητέ-
ες εισφορές. Από 1/1/2019 αυξά-
νεται, επίσης, κατά δύο ποσοστιαίες 
µονάδες η εισφορά κύριας ασφάλι-
σης για τους ασφαλισµένους του τέ-
ως ΟΓΑ (από 16% στο 18%).

Υπενθυµίζεται ότι σε εκκρεµότητα 
βρίσκεται η απόφαση του ΣτΕ, στο ο-
ποίο υπήρξε προσφυγή των ελεύθε-
ρων επαγγελµατιών και των αυτοα-

πασχολούµενων επιστηµόνων, ζητώ-
ντας να κριθούν αντισυνταγµατικές:

α) Η ένταξη των ελεύθερων επαγ-
γελµατιών, των αυτοαπασχολούµε-
νων επιστηµόνων (µηχανικοί, για-
τροί, δικηγόροι) αλλά και των αγρο-
τών στον ΕΦΚΑ. 

β) Η επιβολή εισφοράς µε βάση το 
εισόδηµα που δηλώνουν οι ελεύθε-
ροι επαγγελµατίες (26,95% επί του 
εισοδήµατος).

Τον Σεπτέµβριο αναµένεται εκ-

καθάριση των εισφορών που θα έ-
χουν καταβληθεί για το πρώτο εξά-
µηνο του 2018 µε βάση το 85% του 
καθαρού εισοδήµατος που δηλώ-
θηκε για το 2017 συν τις καταβλη-
τέες εισφορές, σύµφωνα µε το δη-
λωθέν εισόδηµα για το ίδιο έτος. Ο-
σοι δηλώσουν για το 2017 υψηλό-
τερο εισόδηµα σε σχέση µε το 2016, 
θα καταβάλουν αναδροµικά τη δια-
φορά των εισφορών από τον ερχό-
µενο Οκτώβριο.

EΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

16%

2018

18%

2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

19%

2020

19,5%

2021

20%

2022

Αύξηση 4% αγροτικών ασφαλίστρων 
Από τον Ιανουάριο του 2019 οι εισφορές κύριας ασφάλισης για τους παραγωγούς θα διαμορφωθούν στο 18% 

Η νέα αρχιτεκτονική του προστίµου για την 
αδήλωτη εργασία που αφορά και τους ερ-
γάτες γης, µια ρύθµιση στην οποία στηρί-
ζει πολλά η κυβέρνηση για την πάταξη της 
µαύρης-ανασφάλιστης απασχόλησης, τίθε-
ται σε εφαρµογή αφού υπεγράφη η σχετι-
κή υπουργική απόφαση. Πρόκειται για έ-
ναν νέο τρόπο πληρωµής του προστίµου 
αν καταληφθεί κάποιος εργοδότης να µην 
έχει δηλώσει τον εργαζόµενό του, καθώς 
µπορεί να µειώσει τη χρηµατική ποινή α-
πό 10.500 ευρώ ακόµη και σε 3.000 ευρώ. 
Ουσιαστικά µιλάµε για µείωση του προστί-
µου κατά 71,5% µε την προϋπόθεση της 
πρόσληψης του εργαζοµένου µε σύµβαση 
πλήρους εργασίας 12 µηνών. Βέβαια µπο-

ρεί να προσφέρεται αυτό το παράθυρο ευ-
καιρίας, αλλά από την άλλη αν ο ίδιος ερ-
γοδότης καταληφθεί εντός τριετίας να απα-
σχολεί ανασφάλιστο εργαζόµενο τότε στην 
περίπτωση της διπλής υποτροπής, το πρό-
στιµο τριπλασιάζεται!

Συγκεκριµένα µε την νέα απόφαση Α-
χτσιόγλου – που ενεργοποιεί τις διατάξεις 
του νόµου Ν.4554/2018 - καθορίζονται οι 
διαδικασίες για την εφαρµογή: 

  του προστίµου των 10.500 ευρώ για κά-
θε αδήλωτο εργαζόµενο, 

 της υποχρεωτικής αναδροµικής τρίµη-
νης ασφάλισης του αδήλωτου εργαζόµενου,

 της έκπτωσης του προστίµου, εφόσον 
ο εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο ερ-
γαζόµενο µε σύµβαση πλήρους εργασίας:

 Για σύµβαση 3 µηνών το πρόστιµο µει-
ώνεται στις 7.000 ευρώ. 

 Για σύµβαση 6 µηνών το πρόστιµο µει-
ώνεται στις 5.000 ευρώ.

 Για σύµβαση 1 έτους το πρόστιµο µειώ-
νεται στις 3.000 ευρώ.

 των διαδικασιών αναίρεσης της έκπτω-
σης σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν δια-
τηρήσει τον ίδιο αριθµό προσωπικού ή µε-
ταβάλλει τους όρους εργασίας του υπάρχο-
ντος προσωπικού. 

Υπενθυµίζεται, τέλος, ότι ο Ν.4554/2018 
προβλέπει πως σε περίπτωση υποτροπής του 
εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τρι-
ών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρό-
στιµο των 10.500 ευρώ ανά εργαζόµενο, επι-
βάλλεται προσαυξηµένο κατά 100% για την 
πρώτη µετά την αρχική παράβαση και κατά 
200% για κάθε µεταγενέστερη παράβαση.

«Με την απόφαση αυτή τίθεται σε πλήρη 
εφαρµογή η νέα αρχιτεκτονική του προστί-
µου που αναβαθµίζει συνολικά την αποτε-
λεσµατικότητα του συστήµατος κυρώσεων 
για την αδήλωτη εργασία και, παράλληλα, 
αποδίδει δικαιοσύνη στον αδήλωτο εργαζό-
µενο», επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνω-
ση του υπουργείου Εργασίας µε την οποία 
δεικνύεται και η στόχευση της κυβέρνησης 
έναντι της µαύρης-ανασφάλιστης εργασίας.

Νέα πρόστιμα για αδήλωτους εργάτες γης

Με την απόφαση τίθεται σε πλήρη 
εφαρµογή η νέα αρχιτεκτονική των 
προστίµων στην αδήλωτη εργασία.
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Μικρά αραχνίδια που εγκαθίστα-
νται στην επιφάνεια των φύλλων 
και αποµυζούν τους χυµούς του 
φυτού, µε αποτέλεσµα τα φύλ-
λα αρχικά να αλλάζουν χρώµα 
και τελικά να ξηραίνονται και 
να πέφτουν εντοπίζουν αυτό το 
διάστηµα οι καλλιεργητές αµυ-
γδαλιάς της Θεσσαλίας.

Πρόκειται για τεράνυχους, η 
ανάπτυξη των οποίων ευνοείται 
από τις καιρικές συνθήκες. Την 
παρουσία τους καταγράφουν σε 
αµυγδαλιές στους νοµούς Μα-
γνησίας, Λάρισας, Φθιώτιδας, 
Καρδίτσας και Τρικάλων οι γε-
ωπόνοι του Περιφερειακού Κέ-

ντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. 
Οι ειδικοί συστήνουν άµεσα 

ψεκασµό στους αµυγδαλεώνες, 
στους οποίους διαπιστώνεται 
προσβολή µε εγκεκριµένα για 
την καλλιέργεια φυτοπροστα-
τευτικά σκευάσµατα.

Άκουλους: Συνεχίζεται η πα-
ρουσία του (Aculus fockeui, Aculus 
cornutus) σε καλλιέργειες µε α-
µυγδαλιές στους νοµούς Μαγνη-
σίας, Λάρισας και Φθιώτιδας. Τα 

προσβεβληµένα φύλλα καρου-
λιάζουν την άνοιξη και το καλο-
καίρι αποκτούν µία αργυρόχροη 
όψη που µπορεί να καλύψει και 
όλη την επιφάνεια του φυλλι-
κού ελάσµατος. Τα προσβεβλη-
µένα δέντρα χάνουν τη ζωτικό-
τητά τους και τα προσβεβληµέ-
να φύλλα πέφτουν πρόωρα. Οι 
γεωπόνοι συστήνουν ψεκασµό 
άµεσα στους αµυγδαλεώνες ό-
που διαπιστώνεται προσβολή α-
πό το άκουλους σε συνδυασµό 
µε την καταπολέµηση των τετρα-
νύχων µε εγκεκριµένα για την 
καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα όπως: paraffin oil, 
fatty acid  potassium salt. κ.α.

Πολυστίγµωση: Την εµφά-
νιση της έκανε η πολυστίγµω-

ση (Polystigma ochraceum)µετά 
τις βροχοπτώσεις σε αµυγδαλε-
ώνες του νοµού Μαγνησίας (Νέα 
Αγχίαλος, Κανάλια) καθώς και 
σε ορισµένες περιοχές των νο-
µών Λάρισας και Φθιώτιδας. Ό-
σον αφορά την καταπολέµησή 
της, συστήνεται να γίνει ψεκα-
σµός των δέντρων µε εγκεκρι-
µένα για την καλλιέργεια φυτο-
προστατευτικά σκευάσµατα ό-
πως tribasic copper sulfate κ.α.

Για τον περιορισµό ή την ε-
ξάλειψη των µολυσµάτων, συ-
νιστάται επίσης ψεκασµός των 
πεσµένων στο έδαφος µολυσµέ-
νων φύλλων µε ουρία 10-12%ο 
και ενσωµάτωση αυτών (πολύ βα-
θύ παράχωµα) κατά τον χειµώ-
να µε καλλιέργεια του εδάφους.

Πριν µπουν οι προνύµφες στην καρυδιά ψεκασµός για τη ζευζέρα 
Το έντοµο της ζευζέρας (Zeuzera pyrina)  έχει εµφανιστεί σε καρυδιές στην 
περιοχή της Λαµίας. Τα ακµαία αποθέτουν τα αυγά τους στις ρωγµές του 
φλοιού του κορµού ή των κλάδων και οι προνύµφες µπαίνουν µέσα στο ξύλο, 
όπου ορύσσουν στοές ο, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. Στα νεαρά δέντρα παρατηρούνται 
ξηράνσεις ή και σπάσιµο από δυνατό άνεµο, σε δέντρα µέσης και µεγαλύτερης 

ηλικίας ξεραίνονται ολόκληροι βραχίονες ή κλάδοι, που σπάζουν µε δυνατό άνεµο. 
Η καταπολέµηση είναι δύσκολη λόγω του ότι οι προνύµφες είναι προστατευµένες στις 
στοές τους µέσα στο δέντρο. Οι γεωπόνοι συστήνουν ψεκασµό µε ένα εγκεκριµένο 
εντοµοκτόνο, πριν µπουν οι νεαρές προνύµφες στο ξύλο. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται σε 
περιοχές µε ιστορικό προσβολών και σε κτήµατα που γειτονεύουν µε εγκαταλειµµένους 
οπωρώνες. Ο ψεκασµός για τη ζευζέρα να γίνει σε συνδυασµό µε αυτόν της καρπόκαψας.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Καρούλιασµα 
Τα προσβεβληµένα από 

το άκουλους φύλλα 
καρουλιάζουν και χάνουν 

τη ζωτικότητά τους

Φουζικλάδιο σε µηλιές, αχλαδιές 
Την περίοδο αυτή, µέτριες έως σοβαρές 
προσβολές φουζικλαδίου µπορούν να 
εκδηλωθούν µέσα σε 9 µε 10 ηµέρες από τη 
µόλυνση, µόνο σε µηλιές και αχλαδιές στις 
οποίες έχουν ήδη εκδηλωθεί συµπτώµατα τη 
φετινή περίοδο και µόνο εφόσον σηµειωθούν 
συνθήκες µόλυνσης (συνεχόµενη διύγρανση 
από δροσιά ή βροχή ή οµίχλη για 12 -13 ώρες 
το ελάχιστο). 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου Κρήτης 
ενηµερώνουν τους καλλιεργητές της Κρήτης ότι 
οι τοπικές βροχοπτώσεις στο τελευταίο 
πενθήµερο του Ιουλίου έδωσαν συνθήκες 
συνεχούς διύγρανσης µε µεγάλη διάρκεια που 
ευνόησαν µολύνσεις του µύκητα στους καρπούς, 
κυρίως σε αχλαδιές, µε συµπτώµατα τις µικρού 
µεγέθους καστανόµαυρες επιφανειακές κηλίδες. 
Στις περιπτώσεις που πληρούνται οι παραπάνω 
προϋποθέσεις, δηλαδή παρουσία του µύκητα και 
διυγράνσεις διαρκείας, υπάρχει ανάγκη 
καταπολέµησης µε κατάλληλα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. 

Σκευάσµατα
FMC: IMPACT 125 SC (Flutriafol 12.5%)
BASF: Sercadis 30 SC, Fabian 25/25 SC, 
Delan pro
BAYER: Luna Experience 400SC,  Flint 50WG
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Score 25 EC, Switch 25/37.5 WG

Φυλλορύκτης στα εσπεριδοειδή 
Το έντοµο του φυλλορύκτη βρίσκεται σε έντονη 
δραστηριότητα στους οπωρώνες µε εσπεριδοειδή 
της Πελοποννήσου. Στα δέντρα που βρίσκονται 
σε παραγωγική ηλικία, οι καλλιεργητές πρέπει να 
αποφύγουν θερινή αζωτούχο λίπανση, πρέπει να 
προχωρήσουν σε αφαίρεση και καταστροφή των 
λαίµαργων βλαστών και να περιορίσουν τις 
αρδεύσεις στις απολύτως αναγκαίες. Επιπλέον, οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ναυπλίου τονίζουν ότι τα 
νεαρά δέντρα, φυτώρια και εµβόλια πρέπει να 
είναι προστατευµένα µε επεµβάσεις 
επαναλαµβανόµενες ανάλογα µε την 
υπολειµµατική διάρκεια του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος που χρησιµοποιείται.    
Σηµειώνεται ότι η ζηµιά µπορεί να είναι ιδιαίτερα 
σοβαρή στα νεαρά δενδρύλλια και στα τρυφερά 
εµβόλια, αφού καταστρέφεται η βλάστηση, ενώ 
είναι εντονότερη το καλοκαίρι.

Σκευάσµατα
FMC: CORAGEN 20 SC (chlorantraniliprole),  
ZORO 1.8 EW (Abamectin 1.8%)
SIPCAM: Vargas Ultra

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Απομυζούν 
τις αμυγδαλιές 
Τετράνυχοι και άκουλους πίνουν
τους χυμούς και ξεραίνουν δέντρα 





ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Είδος σε µεγάλη ανεπάρκεια, προοι-
ωνίζεται για την εµπορική σεζόν του 
2018-2019, η επιτραπέζια «πράσινη ε-
λιά Χαλκιδικής», καθώς η απώλεια πα-
ραγωγής, από αίτια που σχετίζονται, 
άµεσα ή έµµεσα, µε τις καιρικές συν-
θήκες, υπολογίζεται ότι υπερβαίνει 
το 60%-70%, από τα κανονικά επίπε-
δα προκαλώντας απογοήτευση στους 
παραγωγούς και όπως όλα δείχνουν 
σκληρή «µάχη» µεταξύ των µεταποι-
ητών, για να καλύψουν τις ανάγκες 
τους σε πρώτη ύλη.

Υψηλές θερµοκρασίες το χειµώνα, 
ξηρασία την άνοιξη, βροχοπτώσεις κι 
ακολούθως και χαλαζοπτώσεις το κα-
λοκαίρι, δηµιούργησαν συνθήκες οι ο-
ποίες οδήγησαν σε ακαρπία, αλλά και 
καταστροφές στους καρπούς που κα-
τάφεραν να δέσουν µετά την ανθοφο-
ρία, καθιστώντας τους από ό,τι φαίνε-

ται δύσκολα εµπορεύσιµους.
Στην περιοχή της Ορµύλιας, για πα-

ράδειγµα, όπου καλλιεργούνται περί 
τα 30.000 στρέµµατα µε επιτραπέζιες 
πράσινες ελιές Χαλκιδικής, όπως περι-
έγραψε στην Agrenda ο πρόεδρος του 
τοπικού Αγροτικού Συλλόγου Θανά-
σης Τσικούρας, η ζηµιά που έχει προ-
κληθεί φέτος στις φυτείες από διάφο-
ρα αίτια ξεπερνά το 70%. 

Οι παραγωγοί θα µπουν φέτος µέσα
«Συνήθως η περιοχή µας παράγει γύ-

ρω στους 15.000 τόνους ελιά. Για φέ-
τος, όµως, το πολύ να πιάσουµε 3.000 
έως 5.000 τόνους έτσι όπως έχει εξε-
λιχθεί η χρονιά. Όπως αντιλαµβάνε-
στε η απογοήτευση στους παραγωγούς 
είναι µεγάλη, γιατί όσο και να ανέβει 
η τιµή δεν µπορεί να καλύψει την α-
πώλεια από τη µείωση παραγωγής», 

είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσικούρας, 
σηµειώνοντας πως «ο κόσµος θα µπει 
φέτος µέσα, γιατί όταν κάνεις πρωτα-
θλητισµό, όπως κάνουµε εδώ οι πε-
ρισσότεροι από τους παραγωγούς, δεν 
µπορείς να αφήσεις το δέντρο χωρίς 
να το φροντίσεις. Αλλιώς θα το βρεις 
µπροστά σου την επόµενη χρονιά».

Ωριµάζουν πιο γρήγορα οι ελιές
Στο γειτονικό Άγιο Μάµα, όπως µας 

πληροφόρησε ο Ελπιδοφόρος Καρα-
θανασόπουλος, πρόεδρος του τοπι-
κού Αγροτικού Συλλόγου, η εικόνα 
είναι εξίσου αποκαρδιωτική. «Η µεί-
ωση της παραγωγής όπως όλα δεί-
χνουν θα κυµανθεί στο 70%, ενώ και 
οι καρποί που υπάρχουν στα δέντρα 
έχουν αρχίσει και ωριµάζουν πιο γρή-
γορα, µε συνέπεια να υπάρχει το εν-
δεχόµενο να µαυρίσουν και για αυτό 

Οι καρποί έχουν σηµάδια

Μεγάλη µείωση προβλέπουν οι 
παραγωγοί και στην περιοχή των 
Νέων Μουδανιών. «Οι καιρικές 
συνθήκες δεν βοήθησαν καθόλου. 
Όλα δείχνουν πως η απώλεια 
παραγωγής θα είναι πάνω από 
65%», ανέφερε στην Agrenda ο 
παραγωγός Φώτης Γλαράκης, που 
καλλιεργεί 80 στρέµµατα 
επιτραπέζιας ελιάς Χαλκιδικής σε 
ποτιστικά χωράφια. Ο ίδιος 
σηµειώνει ακόµη πως εξαιτίας των 
µπουρινιών που πλήττουν τη 
Χαλκιδική το τελευταίο διάστηµα, 
αλλά και των χαλαζοπτώσεων, 
η ζηµιά στην παραγωγή έχει 
επιδεινωθεί, υπό την έννοια ότι 
οι υπάρχοντες λίγοι καρποί ανά 
δέντρο, έχουν σηµάδια και ίσως οι 
καλλιεργητές υποχρεωθούν 
να τους πάνε για λάδι.

Μάχη να καπαρώσει 
τη λίγη φετινή ελιά 
Χαλκιδικής, δίνει αυτό 
τον καιρό η βιομηχανία  
Μόλις το 1/3 της σοδειάς άφησαν αλώβητο οι καιρικές συνθήκες

Ακόµα και να διπλασιαστεί η τιµή 
σε σχέση µε πέρυσι, το κενό στο 
εισόδηµα του ελαιοπαραγωγού 
δεν µπορεί να καλυφθεί.

Διπλό
Οι παραγωγοί δεν θα πιάσουν όγκο 
παραγωγής και οι µεταποιητες 
δεν θα φτάσουν να καλύψουν επαρκώς 
τις παραγγελίες που έχουν.

Χαμένοι
Στον Άγιο Μάµα, η εικόνα είναι εξίσου 
αποκαρδιωτική, καθώς η µείωση της 
παραγωγής όπως όλα δείχνουν θα 
κυµανθεί στο 70% από πέρυσι.

70%

Η µείωση της παραγωγής στον Άγιο Μάµα υπολογίζεται στο 70%.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ (ΤΟΝΟΙ) 

ΟΡΜΥΛΙΑ 

ΣΗΜΑΝΤΡΑ

ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ

15.000

ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2018

5.000

10.000 4.000

7.000 3.500

+50%

2016 2017 2018

ΕΛΙΕΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

-70%
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Τη µεγάλη αγωνία των µεταποιητών να 
βρουν φέτος ελιές επιβεβαιώνει και ο κ. 
∆εληµανώλης. «Για πρώτη φορά στα χρο-
νικά οι έµποροι ήρθαν στα χωριά µας α-
πό τα τέλη Ιουλίου για να δουν και µόνοι 
τους ότι δεν έχουµε φέτος παραγωγή. Ήδη 
δίνουν επιταγές και προκαταβολές, όπου 
µπορούν για να καπαρώσουν ποσότητες. 
Ακόµη και για τα µικρά και τα χτυπηµένα 
από το χαλάζι, ακούγεται πως θα κάνουν 
τα στραβά µάτια, µε χαµηλότερη βέβαια 
τιµή. Γενικά, θα υπάρξει πρόβληµα επάρ-
κειας», εκτίµησε ο έµπειρος παραγωγός. 

Η περιοχή της Νέας Τρίγλιας, της Τε-
νέδου και των άλλων οικισµών της νότι-
ας Καλαµαριάς, έχει, επίσης, το χαρακτη-
ριστικό να είναι η πρώτη η οποία αρχίζει 
να συγκοµίζει ελιές κάθε χρόνο και φέτος 
λόγω του ότι η χρονιά είναι πιο πρώιµη, το 
µάζεµα είναι πιθανό να ξεκινήσει ακόµη 
πιο νωρίς από ό,τι συνήθως. 

∆ίνοντας την απελπιστική, όπως ο ίδιος 
τη χαρακτηρίζει ει-
κόνα της κατάστα-
σης, περιγράφει ότι 
«µπαίνεις στα κτή-
µατα και σε πιάνει 
η καρδιά σου. Βλέ-
πεις ένα δέντρο µε 
30 κιλά καρπό και 
µετά 3-4 δέντρα ά-
δεια. Ειδικά στα πα-
ραλιακά τα χωρά-
φια, όχι µόνο στην 
περιοχή µας, αλλά 
µέχρι και τα Μουδανιά και τις Καλύβες, η 
ζηµιά είναι στο 90% έως και 100% των ε-
λαιόδεντρων». 

Ο κ. ∆εληµανώλης, ωστόσο, επισηµαί-
νει πως αυτή η εξέλιξη τον ανησυχεί φέτος. 
«Όσο πιο πίσω πάµε χρονικά στο µάζεµα, 
τόσο περισσότερο χρόνο θα έχουν οι µε-
ταποιητές για να στηθούν µε τους χώρους 
συγκέντρωσης, γιατί όπως και να το κάνου-
µε αλλιώς είναι να υπάρχουν 2-3 έµποροι 
που θα έρθουν να ζητήσουν την παραγω-
γή µας και αλλιώς αν είναι 7-8. Στην πρώ-
τη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να µας πά-
ρουν τη σοδειά µε χαµηλές τιµές, γιατί δεν 
θα έχουµε πού να την αποθηκεύσουµε, ε-
νώ στη δεύτερη ο ανταγωνισµός θα σπρώ-
ξει τις  τιµές προς τα πάνω, και ίσως µειώ-
σουµε τη χασούρα».

κάποιοι σκέφτονται να µπουν να συ-
γκοµίσουν από τα τέλη Αυγούστου, για 
να µη χάσουν κι αυτή τη λίγη σοδειά 
που υπάρχει», τόνισε ο συνοµιλητής 
µας. Εκτίµησε δε, πως «το θέµα είναι 
καθαρά κλιµατικό. ∆εν έκανε αρχικά 
χειµώνα και µετά µας έπιασαν οι βρο-
χές πάνω στον ανθό, που συνοδεύτη-
καν µε άνοδο της θερµοκρασίας και 
τα δέντρα δεν έπιασαν καρπό. Η χρο-
νιά δυστυχώς θα είναι πολύ δύσκολη. 
Ακόµη και να διπλασιαστεί η τιµή σε 
σχέση µε πέρυσι, το κενό στο εισόδη-
µα δεν µπορεί να καλυφθεί. Αυτό ση-
µαίνει πως θα έχουµε πρόβληµα όλοι. 
Εµείς οι παραγωγοί γιατί δεν θα πιά-
σουµε όγκο παραγωγής και οι µετα-
ποιητες γιατί δεν θα φτάσουν οι ελιές 
για να καλύψουν επαρκώς τις παραγ-
γελίες που έχουν από τους πελάτες 
τους στις διεθνείς αγορές».

Στα παραλιακά τα χωράφια, µέχρι 
τα Μουδανιά και τις Καλύβες, η ζηµιά 
είναι στο 90% έως και 100% των 
ελαιόδεντρων. 

90%

Το χαλάζι δεν
άφησε τίποτα
Εκτεταµένες καταστροφές από τα καιρικά 
φαινόµενα καταγράφονται και σε περιοχές 
της νότιας Καλαµαριάς, που πιάνει την 
Τρίγλια, την Τένεδο, τη Νέα Γωνιά. Το 
χαλάζι των περασµένων εβδοµάδων έπληξε 
πάνω από 700 στρέµµατα στα ∆εκαεξάρια, 
τις Μεσές και τα Πλατάνια, υποβαθµίζοντας 
τον καρπό. «Σε σχέση µε πέρσι περιµένουµε 
µείωση της παραγωγής σε ποσοστό που θα 
ξεπεράσει το 50%. Οι προσδοκίες µας είναι 
για µια παραγωγή 3.000-3.500 τόνων, ενώ 
παραδοσιακά η δυναµικότητα της περιοχής 
µας είναι γύρω στους 7.000 τόνους», 
εξήγησε στην Agrenda ο πρόεδρος του 
Αγροτικού Συλλόγου Νέας Τρίγλιας, 
∆ηµήτρης ∆εληµανώλης.

Οι µεταποιητές έχουν ήδη αρχίσει να 
δίνουν προκαταβολές για πρώτη ύλη.

Οι καρποί έχουν σηµάδια και οι παραγωγοί 
ίσως υποχρεωθούν να τους πάνε για λάδι.

Η εικόνα σε πολλές περιοχές είναι ένα 
δέντρο µε 30 κιλά καρπό και µετά 3-4 
δέντρα άδεια, περιγράφουν οι παραγωγοί.

Ούτε 4.000 τόνοι
στα Σήµαντρα  
Ελάχιστη παραγωγή περιµένουν και οι 
καλλιεργητές στα Σήµαντρα, όπου αν 
επιβεβαιωθούν οι δυσοίωνες προβλέψεις 
των αγροτών µε βάση την εικόνα στα 
κτήµατα, η περιοχή θα συγκοµίσει, φέτος, το 
πολύ 4.000 τόνους επιτραπέζιας ελιάς, όταν 
συνήθως πιάνει 8.000 έως 10.000 τόνους. 
«Αν κάποιος παραγωγός πέρσι συγκόµισε, 
για παράδειγµα, 150 τόνους, φέτος όπως 
πάνε τα πράγµατα δεν πρόκειται να πάρει 
ούτε 30 τόνους. Η ζηµιά είναι πολύ µεγάλη 
και οι µεταποιητές ήδη έχουν αρχίσει και 
δίνουν προκαταβολές για να εξασφαλίσουν 
την πρώτη ύλη που έχουν ανάγκη µε βάση 
τις παραγγελίες τους», λέει ο παραγωγός 
Βαγγέλης Μισαηλίδης.

Ήρθαν νωρίς 
για ποσότητες 

Ανταγωνισµός
Όσο αργεί χρο-
νικά το µάζεµα, 

τόσο περισσότεροι 
µεταποιητές 

µαζεύονται, µε την 
ελπίδα να σπρώ-

ξουν την τιµή

Όσο και να ανέβει η τιµή του προϊόντος δεν µπορεί να καλύψει την απώλεια από τη µείωση της παραγωγής, λένε οι καλλιεργητές.
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M έγιστο κόστος εγκατάστασης στά-
γδην αροτραίων 176 ευρώ ανά 
στρέµµα, δέντρων από 221 έως 

301 ευρώ και κηπευτικών έως 266 ευρώ, 
εκτιµάται πως θα καλύπτει η προκήρυ-
ξη των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.2) 
που αφορά τα αρδευτικά συστήµατα, πο-
σά που µάλιστα ενδέχεται να αυξηθούν 
κατά την τελική συγγραφή της προκήρυ-
ξης. Παράλληλα, τα ελάχιστα µόρια φαί-
νεται πως έχουν κλειδώσει στα 30 δίνο-
ντας προτεραιότητα σε περιοχές ευαίσθη-
τες στα νιτρικά και υδροβόρες καλλιέρ-
γειες όπως βαµβάκι, µηδική και δέντρα. 

Η προκήρυξη ύψους περίπου 35 ε-
κατ. ευρώ του Μέτρου 4.1.2 «Υ-
λοποίηση επενδύσεων που συµ-

βάλλουν στην εξοικονόµηση ύδατος» υ-
ποστηρίζει ο υφυπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης πως θα βγει 
αρχές 2019 ενώ όπως διεµήνυσε απα-
ντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, 
«η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων δεν θα εί-
ναι επιλέξιµη δαπάνη» σε αντίθεση µε το 
πρόγραµµα του 2011 όπου η συγκεκρι-
µένη επένδυση υπήρξε επιδοτούµενη. 
Αν τελικά ισχύσει αυτός ο περιορισµός, 
οι αγρότες που προχώρησαν σε αναδι-
άρθρωση των καλλιεργειών τους (από α-

ροτραία σε δέντρα) και δεν µπορούν να 
στηριχθούν σε παλιά δίκτυα ΤΟΕΒ ή σε 
υπάρχουσες γεωτρήσεις, θα έχουν πρό-
βληµα. Ωστόσο, ακούγεται πως θα επι-
τραπεί η «αντικατάσταση» γεωτρήσεων, 
δηλαδή το κλείσιµο µίας παλιάς και το 
άνοιγµα µίας νέας. 

Αναλυτικά όσον αφορά τα κριτή-
ρια µοριοδότησης, σύµφωνα µε 
έγγραφο των διαχειριστικών αρ-

χών ισχύουν τα εξής:

Εξοικονόµιση ύδατος: Ποσοστό δυνη-
τικής εξοικονόµησης ύδατος µέσο 
υλοποίησης υποδοµής άρδευσης: 

∆υνητική εξοικονόµιση άνω του 50%: 48 
µόρια, για 30-40% ο δικαιούχος λαµβά-
νει 43,2 µόρια και για κάθε 5% µείον από 
το 30% τα µόρια θα πέφτουν κατά 10%. 
Ύπαρξη υδροµετρητή πριν την υλοποί-
ηση της επένδυσης: Σε όλες τις αρδευτι-
κές υποδοµές 12 µόρια, σε περισσότερες 
από µία αρδευτικές υποδοµές 9,6 µόρια 
και σε µία αρδευτική υποδοµή 8,4 µόρια.
Ποσοστό δυνητικής εξοικονόµησης ύδα-
τος µέσω υλοποίησης υποδοµής εγγεί-
ων βελτιώσεων (π.χ αποθήκευση νερού) 
ή υποδοµή για ανακύκλωση νερού: ∆υ-

Εκτός επιδοτήσεων νέες γεωτρήσεις 
στα αρδευτικά Σχεδίων Βελτίωσης
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Με ειδικό σήμα 
όλα τα επισκέψιμα 
οινοποιεία
Ξεχωριστό λογότυπο, προδιαγραφές και υποχρεώσεις από τις 
υπόλοιπες αγροτουριστικές μονάδες, φέρνει τροποποιητική 
απόφαση ειδικά για τα επισκέψιμα οινοποιεία στα οποία 
επιβάλλεται η απόκτηση του ειδικού σήματος «ΣΕΟ»

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Εκ νέου ορίστηκαν οι προδιαγραφές για το 
Σήµα Επισκέψιµου Οινοποιείου µε τροπο-
ποιητική απόφαση, που εισάγει τον σχεδι-
ασµό του λογότυπου και τη διαδικασία που 
θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερό-
µενοι οινοποιοί ώστε να το αποκτήσουν. Ση-
µειώνεται εδώ ότι το Σήµα αυτό (ΣΕΟ) είναι 
ξεχωριστή περίπτωση από το Ειδικό Σήµα 
Αγροτουρισµού (ΕΣΟ) που θεσπίστηκε προ 
ολίγον ηµερών. 

Αναλυτικά σύµφωνα µε την ΚΥΑ (ΦΕΚ 
3233/Β’/2018) το Άρθρο 3 «∆ιαδικασία Χο-
ρήγησης Σήµατος Επισκέψιµου Οινοποιεί-
ου (Σ.Ε.Ο.)» αναφέρει:

1. Οι οινοτουρι-
στικές επιχειρήσεις 
λειτουργούν µε Σή-
µα Επισκέψιµου Οι-
νοποιείου που εκδί-
δεται από την Περι-
φερειακή Υπηρεσία Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) του 
Υπουργείου Τουρισµού, στην χωρική αρµο-
διότητα της οποίας βρίσκεται η οινοποιητική/ 
οινοπαραγωγική εγκατάσταση για την οποία 
υποβάλλεται η αίτηση χαρακτηρισµού της ως 
οινοτουριστικής.

2. Για τη χορήγηση του Σήµατος Επισκέ-
ψιµου Οινοποιείου υποβάλλονται τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: α) Αίτηση-∆ήλωση η οποία 
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύµφω-
να µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην ο-
ποία αναγράφονται: i) τα στοιχεία του αιτού-
ντος φυσικού ή νοµικού προσώπου, ο Αριθ-
µός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η ∆η-
µόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) στην ο-
ποία υπάγεται. ii) ο ορισµός του υπευθύνου 
για την υποδοχή και ξενάγηση των επισκε-

πτών. iii) η τήρηση των ελάχιστων απαιτού-
µενων προδιαγραφών του άρθρου 1 της πα-
ρούσης. β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργί-
ας της εγκατάστασης ή έναρξη λειτουργίας ε-
πιχείρησης σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υπ’ 
αριθµ. 32790/392/Φ015/2017 απόφασης 
(Β’1061). γ) Αντίγραφο της δήλωσης παρα-
γωγής και κατά περίπτωση δήλωση επεξερ-
γασίας/εµπορίας αµπελοοινικών προϊόντων 
που υποβάλλονται στις κατά τόπους (∆ΑΟΚ) 
των Περιφερειακών Ενοτήτων. δ) Απόδειξη 
κατάθεσης παραβόλου ύψους 150 ευρώ. Το 
ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνι-
κού ∆ηµοσίου σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. στον 
Κ.Α.Ε. 3741. 

3 Η αρµόδια Π.Υ.Τ. εντός είκοσι οκτώ (28) 
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της 

σχετικής αίτησης 
και του συνόλου 
των προβλεπόµε-
νων δικαιολογητι-
κών/ παραστατι-
κών χορηγεί Σήµα 

Επισκέψιµου Οινοποιείου (Σ.Ε.Ο.). Αν παρέλ-
θει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία τεκµαίρε-
ται η χορήγηση του Σ.Ε.Ο αι ο αιτών µπορεί 
να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Π.Υ.Τ..

4. Το Σήµα Επισκέψιµου Οινοποιείου ανα-
καλείται από την αρµόδια Π.Υ.Τ. σε κάθε περί-
πτωση που διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν 
εφαρµόζει τις απαιτούµενες προδιαγραφές. 

[...] 6. Το Σήµα Επισκέψιµου Οινοποιείου 
ισχύει για πέντε (5) έτη από την ηµεροµη-
νία έκδοσής του. Κατά την λήξη της πεντα-
ετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρµό-
δια Π.Υ.Τ. αίτηση ανανέωσης του σήµατος 
συνοδευόµενη από όσα από τα προβλεπό-
µενα δικαιολογητικά χρήζουν ανανέωσης, 
και την απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ί-
σου µε το 20% του αρχικού ποσού.

ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

150
ΕΤΗ
5

ΗΜΕΡΩΝ

ΕΝΤΟΣ
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νητική εξοικονόµηση άνω του 50% 
10 µόρια, εξοικονόµηση 30 έως 50% 
6 µόρια, και 20 έως 30%, 4 µόρια.

Ποσοστό της εκµετάλλευσης που 
βρίσκεται εντός ευπρόσβλητης 
στη νιτρορύπανση περιοχή 

(Οδηγία 91/676/ΕΟΚ): Άνω του 50% 
της εκµετάλλευσης 100 µόρια, από 
30 έως 50% 7 µόρια, από 10 έως 30% 
4 µόρια και από 0,1 έως 10% 2 µόρια.
Εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµη-
σης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες: 
Πολύ υδροβόρες 10 µόρια, λιγότερο 
υδροβόρες 7 µόρια και λοιπές 3 µόρια. 
Κατάσταση των υδάτινων σωµάτων 
που βρίσκονται και επηρεάζονται α-
πό την περιοχή της επένδυσης: Λι-
γότερο από καλή 10 µόρια και κα-
λή 5 µόρια.

Ηελάχιστη βαθµολογία που 
θα πρέπει να συγκεντρώσει 
ο υποψήφιος δικαιούχος εί-

ναι 30 µόρια. Σηµειώνεται πως οι ε-
πενδύσεις για να κριθούν επιλέξι-
µες για στήριξη θα πρέπει να πλη-
ρούν τους γενικούς όρους επιλεξι-
µότητας του άρθρου 46 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013 όταν πρόκειται για άρ-
δευση, µε κυριότερο όρο την ύπαρ-
ξη άδειας χρήσης νερού κατά την αί-
τηση ενίσχυσης επενδυτικού σχεδί-
ου, µε στόχο την εξοικονόµηση ύ-

δατος στην αγροτική εκµετάλλευση. 
Επενδύσεις που πραγµατοποιούνται 
σε υφιστάµενη εγκατάσταση και επη-
ρεάζουν αποκλειστικά και µόνο την ε-
νεργειακή απόδοση ή επενδύσεις για 
τη χρήση ανακυκλούµενων υδάτων ε-
ξαιρούνται των προαναφερόµενων ό-
ρων και υποχρεώσεων.

Επιπλέον, να σηµειωθεί εδώ, ότι 
οι αγρότες θα πρέπει να κατα-
θέσουν φάκελο ενίσχυσης µα-

ζί µε µία µελέτη εκτίµησης εξοικονό-
µησης ύδατος. Το περιεχόµενο της 
µελέτης έχει ήδη οριστεί µε υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ 863/Β’/2018) και 
θα πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον 
10-20% δυνητική εξοικονόµηση νε-
ρού αναλόγως το είδος της επένδυ-
σης. Φυσικά εδώ εξαιρείται η πρόβλε-
ψη για άρδευση σε νέα αρδευόµενη 
έκταση η οποία ήταν ξηρική, σύµφω-
να µε τον οδηγό του Μέτρου που έχει 
δηµοσιευτεί. Στο τέλος τώρα της επέν-
δυσης θα πρέπει να αποδειχθεί πραγ-
µατική εξοικονόµηση σε ένα ποσοστό 
της δυνητικής εξοικονόµησης ύδατος 
που προβλέφθηκε. 

Αναφορικά µε την επιλεξιµότη-
τα των επενδύσεων έχει γίνει 
γνωστό πως δεν θα επιδοτού-

νται τα «κανόνια» (αυτοκινούµενοι ε-
κτοξευτήρες υψηλής πίεσης) και γενι-

κότερα τα αρδευτικά υψηλής πίεσης. 
Προτεραιότητα αναµένεται να δοθεί 
στους ταµιευτήρες νερού (οµβροδεξα-
µενές κ.λπ) και τις εγκαταστάσεις στά-
γδην άρδευσης. 

Σηµειώνεται εδώ πως το γεγονός 
ότι δεν βγήκε το Μέτρο 4.1.2 µα-
ζί µε τα υπόλοιπα Σχέδια Βελ-

τίωσης σχολιάζεται από µελετητές ως 
«απαράδεκτο» τεχνοοικονοµικά καθώς  
δεν υπάρχει καµία λογική µια επένδυ-
ση να χρηµατοδοτείται τµηµατικά, ετε-
ροχρονισµένα µε τυχαία επιλογή ενερ-
γοποίησης επενδυτικών Μέτρων και 
∆ράσεων χωρίς να λαµβάνεται υπόψη 
η συµπληρωµατικότητά τους και να ε-
ξυπηρετούν την  αρτιότητα του επιχει-
ρηµατικού σχεδίου, όπως είχε αναφέ-
ρει η γεωπόνος Κυριακή Μπαλλή, της 
Οικονοµοτεχνικής µε παλαιότερο άρ-
θρο της στην Agrenda. Παράλληλα, η 
κ. Μπαλλή ανέφερε πως: «Η άρδευση 
στην χώρα µας εξυπηρετείται σε µεγά-
λο ποσοστό από γεωτρήσεις, η ηλικία 
των οποίων στην καλύτερη περίπτω-
ση αγγίζει την 15ετία, µε την πλειοψη-
φία τους η ηλικία της γεώτρησης να εί-
ναι πάνω από 25 έτη, συνεπώς απαι-
τείται  να αντικατασταθούν αν όχι βέ-
βαια να ανορυχθούν και νέες, τηρώ-
ντας πάντα τα περιοριστικά µέτρα και 
τη νοµοθεσία που ισχύει σε κάθε πε-
ριοχή και περίπτωση».

Mέχρι 
150.000 ευρώ
∆ικαιούχοι της εν λόγω 
δράσης δύνανται να είναι 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
κάτοχοι γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων καθώς και 
συλλογικά σχήµατα 
αγροτών. Ο επιλέξιµος 
προϋπολογισµός που 
δύναται να ληφθεί υπόψη 
στους υπολογισµούς για τον 
προσδιορισµό της στήριξης, 
ανέρχεται για τις 
εκµεταλλεύσεις φυσικών και 
νοµικών πρόσωπων έως τις 
150.000 ευρώ και για 
συλλογικές επενδύσεις έως 
τις 500.000 ευρώ. Οι εν 
δυνάµει δικαιούχοι δύνανται 
κατά την υποβολή µίας 
αίτησης στήριξης να 
αιτηθούν επενδυτικές
δαπάνες που θα αφορούν 
στο σύνολο του υποµέτρου 
4.1 µε µέγιστο ύψος 
προϋπολογισµού συνολικά 
τις 500.000 ευρώ (1 εκατ. 
για συλλογικά σχήµατα), µε 
την επιφύλαξη τυχόν λοιπών 
περιορισµών στον 
προϋπολογισµό από άλλα 
µέτρα/δράσεις
του ΠΑΑ (όπως Μ4.2.3).
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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.

 
Αντιχαλαζικά
Παράταση έως τις 18 
Σεπτεµβρίου πήραν οι 
αιτήσεις για το Μέτρο 5.1 
που αφορά την ενίσχυση για 
αντιχαλαζική προστασία, 
σύµφωνα µε απόφαση του 
γενικού γραµµατέα 
Κοινοτικών Πόρων 
Χαράλαµπου Κασίµη.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η κατασκευάστρια εταιρεία τρακτέρ McCormick 
έκανε ένα µεγάλο βήµα µε κατεύθυνση την 
υψηλότερη παραγωγικότητα στο χωράφι.
Αντιλαµβανόµενη τη τάση προς την γε-
ωργία ακριβείας και εφαρµόζοντας τη φι-
λοσοφία «έκαστος στο είδος του» προχώ-
ρησε σε συνεργασία µε την εταιρεία κατα-
σκευής συστηµάτων γεωργίας ακριβείας 
Topcon.Όλα τα νέα τρακτέρ θα επωφελη-
θούν από τη συνεργασία αυτή, καθώς έχει 

διασφαλιστεί πως όλα τα οχήµατα που θα 
συναρµολογούνται στο εργοστάσιο, θα εί-
ναι σωστά εξοπλισµένα και διαµορφωµένα 
για να δέχονται απευθείας τα συστήµατα 
της Topcon. Κατ’επέκταση, η επιλογή και 
η εγκατάσταση των τεχνολογιών δορυφο-
ρικής καθοδήγησης αναµένεται να βελ-
τιωθούν ως αποτέλεσµα της συµφωνίας.

Τέτοιου είδους συµφωνίες συνηθίζουν 
να δίνουν το έναυσµα και για άλλες επιχει-
ρηµατικές κινήσεις, διαφορετικές σε κάθε 
χώρα. Για αυτόν τον λόγο και στην Αγγλία, 
η παραπάνω συµφωνία άνοιξε τον δρόµο 

H McCormick μαζί
με Topcon για τη 
γεωργία ακριβείας
Μια συνεργασία που σκοπό έχει την «ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας» στη νέα εποχή για τις καλλιέργειες

Στην παραγωγή 
τα Major της Zetor

Η παραγωγή των νέων 
τρακτέρ της Zetor Major 
ξεκίνησε και το νέο σχεδι-
ασµό ανέλαβε ο γνωστός 
ιταλικός οίκος Pinifarina. 
Τα νέα Major µε τον κινη-
τήρα των 75 ίππων της 
Deutz είναι διαθέσιµα σε 
δύο εκδόσεις, έχοντας σα-
σµάν µε πολλαπλασιαστή 
ροπής δύο σταδίων διαθέ-
σιµο σε αυτές.

Το CommandPro 
πλέον και στα CVT 

H Deere τοποθετεί στο 
εξής το νέο προηγµένο 
χειριστήριο που διαθέτουν 
τα µοντέλα 6230R και 
6250R και στα µοντέλα µε 
σύστηµα CVT της υπόλοι-
πης οικογένειας. Το 
CommadPro είναι το νέο 
χειριστήριο ελέγχου, µέσα 
από το οποίο ελέγχονται 
σχεδόν τα παντα, ακόµη 
και τα παρελκόµενα.

Λογισµικό Krone µε 
εναλλαγή καµερών

Το πρόσφατα ανανεωµένο 
λογισµικό Comprima των 
χορτοδετικών της Krone 
δίνει τη δυνατότητα για 
αυτόµατη εναλλαγή µετα-
ξύ των καµερών προς 
αντικατάσταση του χειρο-
κίνητου τρόπου. Η αυτόµα-
τη εναλλαγή διευκολύνει 
τον χειριστή αλλά καταρ-
γεί και την ανάγκη για 
δεύτερη οθόνη στο χώρο.

Νέα άροτρα από 
την Amazone
Επέκταση της γκάµας για 
την κάλυψη µικρότερων 
αναγκών αλλά και την 
προσαρµογή τόσο σε 
µικρά 50 ίππων όσο 
και σε µεγάλα τρακτέρ 

Η Kubota επενδύει 
55 εκατ. ευρώ 

Η Kubota Corporation 
επενδύει 55 εκατ. ευρώ σε 
ένα νέο ευρωπαϊκό κέντρο 
ανάπτυξης για τρακτέρ στη 
Γαλλία. Εκεί όχι µόνο θα 
κατασκευάζονται τα νέα 
τρακτέρ αλλά θα υπάρχει 
και ένα κέντρο ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. Θα 
λειτουργήσει το 2020, µε 
την εταιρεία να δηλώνει 
ότι πρόκειται για ένα 
καθοριστικό βήµα όσον 
αφορά την εξέλιξη και 
κατασκευή των νέων 
υψηλής τεχνολογίας 
προϊόντων της.

έκανε διαθέσιµα η 
εταιρεία Amazone µε την 
ονοµασία Cayros. Η νέα 
σειρά περιλαµβάνει ένα 
µοντέλο 2 αυλακώσεων 
αλλά και δύο µεγαλύτερα 
για µεσαίες και βαριές 
εργασίες εδάφους.
Ξεχωρίζουν όµως για το 
γεγονός ότι µέσω ενός κιτ 
το άροτρο προσαρµόζεται 
και σε µεγαλύτερα τρακτέρ.
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Θυμίζει τρακτέρ, 
κάνει περισσότερα
Ο Ολλανδός κατασκευαστής τρακτέρ Herder παρουσίασε 
πρόσφατα το Herder One, ένα τρακτέρ υβριδικού χαρακτή-
ρα, που φέρνει εις πέρας σχεδόν κάθε δύσκολη εργασία 
εντός αλλά και εκτός του χωραφιού µε µεγάλη άνεση και 
µε σύµµαχο τη περιστροφική καµπίνα. 

Πρόκειται για ένα πολυχρηστικό τρακτέρ, αφού διαθέ-
τει βάση για να φιλοξενήσει έναν ή περισσότερους τηλε-
σκποπικούς βραχίονες, µπορούν να προσαρµοστούν επά-
νω του κεφαλές µε κοπτικό µηχάνηµα διαφόρων ειδών και 
εννοείται ότι διαθέτει µεγάλες δυνατότητες έλξης. Η περι-
στρεφόµενη καµπίνα προσφέρει στον χειριστή απόλυτη 
ορατότητα και οικονοµία χρόνου.

Η εταιρεία Herder εδρεύει σε µια νοτιοδυτική περιοχή 
της Ολλανδίας. Στο  εργοστάσιο των 10.000 τ.µ. κατασκευ-
άζονται όλα τα µηχανήµατα και εργαλεία. Το προσωπικό 
αριθµεί περίπου 95 εργαζόµενους και τα προϊόντα της ε-
ταιρείας εξάγονται σε περισσότερες από 30 χώρες διεθνώς.  

Ανανέωση για 
το Honda Civic
Συνεχίζοντας τη καλή του φήµη, το νέο Honda Civic α-
νανεώνεται για το 2018 σε όλους τους τοµείς µε τις βα-
σικές αλλαγές να εντοπίζονται στα συστήµατα ψυχα-
γωγίας, ασφάλειας, στους νέους κινητήρες αλλά και 
στα νέα κιβώτια ταχυτήτων χωρίς τριβές και απώλειες.

Στο εξής λοιπόν, το νέο Civic θα εξοπλίζεται µε το δεύ-
τερης γενιάς σύστηµα ενηµέρωσης - ψυχαγωγίας και 
συνδεσιµότητας της Honda που περιλαµβάνει ενσωµά-
τωση των εφαρµογών Apple CarPlay και Android Auto. 

Ακόµη, από φρεσκάρισµα περνάει και η γκάµα των 
κινητήρων, µε την προθήκη νέων εκδόσεων βενζίνης 
και πετρελαίου. Εκτός από το νέο Civic i-DTEC diesel, 
η σειρά περιλαµβάνει και δύο νέους βενζινοκινητή-
ρες VTEC TURBO, όλα µε το νέο σασµάν της εταιρείας.

Οι µηχανικοί έβαλαν το χέρι τους και στο τοµέα της 
ασφάλειας, µε µια σειρά τεχνολογιών υποστήριξης ο-
δηγού µε την ονοµασία Honda SENSING, µε τις οποίες 
η Honda θέλει να κάνει το Civic το ασφαλέστερο στη 
κατηγορία του καθώς ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος.

για εµπορική συνεργασία µεταξύ του δι-
ανοµέα McCormick AgriArgo και της LH 
Agro, επίσης εξουσιοδοτηµένου διανοµέα 
της Topcon για την Αγγλία, τη Σκωτία και 
την Ουαλία, ενώ έπονται και άλλες. 

Ο κύριος Ρέι Σπένκς , διευθύνων σύµ-
βουλος της AgriArgo, δήλωσε: «Η οµάδα 
LH Agro στη Βρετανία και οι ειδικοί στην 
γεωργία ακριβείας της Topcon στην Ιρλαν-
δία διαθέτουν τη τεχνογνωσία και τις υπη-
ρεσίες υποστήριξης που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για αυτά τα πολύ εξειδικευµένα 
προϊόντα που βοηθούν τον παραγωγό».

«Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες που 
χρησιµοποιούν καθηµερινά τα τρακτέρ της 
McCormick θα µπορέσουν να εκµεταλλευ-
τούν µε µέγιστη ασφάλεια αλλά και µε ε-
µπιστοσύνη τα οφέλη της υψηλή παραγω-
γικότητας των συστηµάτων καλλιέργειας 

στη γεωργία ακριβείας της Topcon», δή-
λωσε ο διευθύνων σύµβουλος.

Συµβουλευτική υποστήριξη 
Η συνεργασία αυτή δεν στέκεται µόνο στο 

τεχνικό τοµέα αλλά και στη παροχή συµβου-
λών στους υποψήφιους πελάτες που αµφι-
ταλαντεύονται σχετικά µε την αγορά του κα-
ταλληλότερου εξοπλισµού για το χωράφι τους 
που θα καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες σε ό-
λες τις καλλιέργειες.

Μετά από αυτό, οι πελάτες θα έχουν την τύ-
χη να τους παρέχεται η τεχνική υποστήριξη 
των ειδικών της Topcon που περιλαµβάνει µε-
ταξύ άλλων αντικατάσταση του συστήµατος, 
µέχρι να επισκευαστεί το δικό τους σύστηµα, 
έτσι ώστε να µην υπάρχει καµία απουσία του 
τρακτέρ από την δράση στα χωράφια, ειδικά 
τις κρίσιµες εποχές.Ήδη σε ορισµένες χώρες, 
αυτοί που επιθυµούν να προσαρµόσουν τον 
εξοπλισµό σε ένα νέο τρακτέρ, µπορούν να 
κάνουν τις παραγγελίες µέσω του αντίστοι-
χου διανοµέα της McCormick. Αυτή τη στιγ-
µή, τα νέα συστήµατα της Topcon είναι δια-
θέσιµα στα µοντέλα McCormick X8 VT-Drive 
και Premium-spec McCormick X7 και στο προ-
σεχές διάστηµα η εταιρεία επιφυλάσσεται για 
ακόµη µεγαλύτερη γκάµα τρακτέρ που έρχο-
νται εφοδιασµένα µε τις νέες τεχνολογίες.

∆ύο ειδικοί συναντιούνται
Η συνεργασία µε την Topcon αποτελεί 
σηµαντικό τεχνολογικό βήµα για σχε-
δόν όλα τα τρακτέρ της McCormick 

στο άµεσο µέλλον
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Ξαναχτίζεται 
η Ελλάδα;

 ∆ιαχρονικό: Ας πει κάποιος στον 
Ελύτη ότι µε ένα κλαρί ελιάς, ένα 
αµπέλι κι ένα καράβι δεν ξαναχτίζεται 
η Ελλάδα... Χρειάζονται κι Έλληνες! Σ. 
Ποταµίτης

 Σαντορίνη: Ο φετινός τρύγος 
στην Σαντορίνη είναι αρκετά πρώιµος, 
από 27 Ιουλίου και ξεκίνησε όπως 
πάντα µε τις λευκές ποικιλίες για να 
ακολουθήσουν στο τέλος οι ερυθρές. 
Η ανοµβρία του χειµώνα και τα 
πρόσφατα ψιλόβροχα που έφεραν 
υγρασία, δεν βοήθησαν τα σταφύλια 
να εξελιχθούν. Η στρεµµατική 
απόδοση είναι χαµηλή, τα σταφύλια 
λίγα και οι οινοποιοί πολλοί. Οι 
αµπελουργοί διαπραγµατεύονται µε 
πολλούς οινοποιούς την τιµή που 
κάνουν ράλι. atlantea.news, 30/7.

 Μη αληθινά: 
Η Ευρωπαϊκή 
Οµοσπονδία 
Ενώσεων 
Καταναλωτών 
δηµοσίευσε την 
αναφορά «Κόλπα 
του Εµπορίου στη 
σήµανση 

τροφίµων», που δείχνει «κόλπα», που 
µπορούν να παραπλανήσουν τους 
καταναλωτές. Η αναφορά εστιάζει, σε 
τρεις πρακτικές, που «χρυσώνουν το 
χάπι», για την πραγµατική ποιότητα 
τροφίµων-ποτών και αφορούν: 
• Βιοµηχανικά προϊόντα, µε σήµανση 
παραδοσιακό, χειροποίητο, αγνό.
• Γαλακτοκοµικά µε ελάχιστα φρούτα, 
που δείχνουν εικόνες φρούτων.
• Ψωµιά-µπισκότα-ζυµαρικά χωρίς 
φυτικές ίνες που γράφουν «ολικής 
άλεσης».
Αυτό οφείλεται στην έλλειψη 
Ευρωπαϊκών κανόνων. Η BEUC 
ζήτησε από την ΕΕ να κάνουν πιο 
«αληθινή» τη σήµανση τροφίµων. 
www.kepka.org, 28/7/2018

 4,5 ευρώ ασύρτικο: Το Κτήµα 
Σιγάλα ανακοινώνει προς όλους τους 
αµπελουργούς της Σαντορίνης ότι θα 
πληρώσει: Ασύρτικο 4,50 ευρώ το 
κιλό, Μαυροτράγανο 4,50 ευρώ και 
Αηδάνι 4,70 ευρώ. Τα σταφύλια θα 
ζυγίζονται και θα πληρώνονται. Επίσης 
το Κτήµα Σιγάλα θα συνεισφέρει στην 
ελάφρυνση της φορολογίας των 
αµπελουργών που θα προκύψει από 
την πώληση των σταφυλιών στο 
Κτήµα Σιγάλα. atlantea.news, 
31/7/2018.      *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ    
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Σε νέες περιπέτειες φαίνεται πως µπή-
κε ο µεγαλύτερος συνεταιρισµός ελαι-
όλαδου της Ισπανίας, DCoop, ο οποί-
ος τώρα δέχεται πυρά από κάθε κατεύ-
θυνση εξαιτίας των «ανήθικων» εµπο-
ρικών πρακτικών που καταγγέλλεται 
πως ακολουθεί κυρίως σε ό,τι αφορά 
στο κοµµάτι της σήµανσης ορισµένων 
από τα προϊόντα που εξάγει στις ΗΠΑ. 
Μάλιστα ο συνεταιρισµός τραβάει το εν-
διαφέρων των ισπανικών µέσων ενη-
µέρωσης για δεύτερο συνεχόµενο µή-
να, και πλέον αρκετά από τα µέλη του 
έχουν αρχίσει να δυσανασχετούν µε τις 
επιλογές τις ηγεσίας της οργάνωσης. 

Ειδικότερα, ο συνεταιρισµός, ο οποί-
ος ελέγχει το 17% του ισπανικού µερι-
δίου στην αγορά ελαιόλαδου των ΗΠΑ 
µε πωλήσεις που ξεπέρασαν την προ-
ηγούµενη χρονιά τους 30.000 τόνους, 
κατηγορείται από ισπανικά µέσα ενη-
µέρωσης ότι πουλάει στις ΗΠΑ µείγµα-
τα λαδιού ελαιοκράµβης και ελαιόλα-
δου, υπό την ετικέτα του Pompeian, ως 
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Ουσι-
αστικά πρόκειται για παραπλανητική 
διαφήµιση, αφού στην συσκευασία α-

ναγράφεται πως το προϊόν αποτελεί-
ται από λάδι ελαιοκράµβης και «πρώ-
της κρύας εκχύλισης εξαιρετικά παρ-
θένου ελαιολάδου», το οποίο ωστόσο 
είναι τυπωµένο µε µεγαλύτερη και πιο 
επιβλητική γραµµατοσειρά. 

Το θέµα ανέδειξε µε δηµοσίευµά 
της η ισπανική ιστοσελίδα El Espanol, 
η οποία µάλιστα επικαλούµενη πηγές 
της, αναφέρει πως ενώ στα διατροφι-
κά στοιχεία που αναγράφονται στην 
ετικέτα της συσκευασίας, γίνεται λό-
γος για ένα µείγµα µε 85% λάδι ελαι-
οκράµβης, στην πραγµατικότητα λι-
γότερο του 1% είναι ελαιόλαδο, µε το 
υπόλοιπο προϊόν να αποτελείται από 
καναδικό λάδι ελαιοκράµβης. 

Τώρα, ένας σηµαντικός αριθµός των 

µελών του συνεταιρισµού έχει αρχίσει 
να αγανακτεί από την συµπεριφορά και 
τις εµπορικές πρακτικές που εφαρµό-
ζει ο DCoop στις ΗΠΑ, τις οποίες βλέ-
πουν ως µια από τις πιο επικερδείς α-
γορές για το προϊόν τους. Ανησυχούν 
ότι τέτοιες πρακτικές θα έχουν ως απο-
τέλεσµα να χάσουν ένα σηµαντικό µε-
ρίδιο της αγοράς των ΗΠΑ, από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και νέους α-
ναδυόµενους παίκτες, καθώς θα πλη-
γεί η φήµη του ισπανικού ελαιολάδου.

Απαντώντας στο δηµοσίευµα, ο 
Ραφαέλ Σάντσεζ ντε Πουέρτα, αντι-
πρόεδρος του συνεταιρισµού, υπο-
στήριξε πως είναι κακοήθειες αντα-
γωνιστών οι οποίοι αποτυγχάνουν 
να µπουν στην αµερικανική αγορά. 

Όλο σε μπελάδες ο DCoop 
Στην μια κομπίνα μετά την 
άλλη βρίσκεται ο ισπανικός 
συνεταιρισμός Δημοσιεύματα για παραπλανητικές ετικέτες 

στις ΗΠΑ ανησυχούν τους παραγωγούς ότι 
θα χάσουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς

«Χαρµάνια» µε εισαγόµενο ελαιόλαδο 
έφτιαχνε ο συνεταιρισµός.

Πρόστιµο 2,8 εκατ. ευρώ για εισαγωγές από 
την Τυνησία χωρίς την καταβολή δασµού

Οι παραπάνω κατηγορίες ήρθαν µόλις ένα µήνα µετά από την απόφαση των 
ισπανικών οικονοµικών αρχών για την επιβολή προστίµου στον DCoop της 
τάξης των 2,81 εκατ. ευρώ, για την µη καταβολή των δασµών εισαγωγών 
τυνησιακού ελαιόλαδου. Την ίδια στιγµή αποκαλύφθηκε ότι ο συνεταιρισµός 
ανακάτευε το εισαγόµενο ελαιόλαδο µε αυτό που συνέλεγε από τα µέλη 
του, προτού το εξάγει στις ΗΠΑ, πουλώντας το ως ισπανικό εξαιρετικά 
παρθένο ελαιόλαδο. «Να σταµατήσουν οι αµφιλεγόµενες εµπορικές 
πρακτικές αλλά και οι δηµόσιες κατηγορίες» ζήτησε από την σελίδα του στο 
Facebook η Ισπανική Ένωση Κοινοτήτων Ελαιολάδου (ΑΕΜΟ), 
προειδοποιώντας πως αν δεν σταµατήσει αυτό, «τότε και ένα ακόµα τµήµα 
της βιοµηχανίας, το οποίο καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αναδείξει την 
αξία του ελαιόλαδου στην διατροφή, θα υποστεί ισχυρό οικονοµικό πλήγµα».

Πωλήσεις
O συνεταιρι-
σµός ελέγχει 
το 17% του 
ισπανικού 

µεριδίου στις 
ΗΠΑ

Τιµές
Με τέτοιες 
πρακτικές 
ο DCoop 

καταφέρνει 
να κρατάει 

τις τιµές του 
χαµηλά

Πρόστιµο 
Στο συνεται-
ρισµο επιβλή-
θηκε πρόστιµο 

για την µη 
καταβολή 

φόρων

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Από τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώ-
πη επηρεάζεται και η παραγωγή κριθα-
ριού µε άµεσες συνέπειες στη παραγωγή 
µπίρας, µε τους ζυθοποιούς να χάνουν 
ακόµη και 40% σε σχέση µε την φυσι-
ολογική απόδοση, σύµφωνα µε όσα α-
ναφέρει δηµοσίευµα του Bloomberg.

Οι καλλιέργειες κριθαριού στη βόρεια 
Ευρώπη έχουν «καεί» λόγω του καύσω-
να, δηµιουργώντας σηµαντικό πρόβλη-
µα σε ζυθοποιούς που έχουν ανάγκη α-
πό βύνη. Οι µειώσεις στις αποδόσεις από 
τους βασικούς παραγωγούς της Σκανδι-
ναβίας, της βόρειας Γερµανίας και των 
χωρών της Βαλτικής προβλέπονται στο 
30 µε 40% ενώ την ίδια στιγµή οι τιµές 
αυξάνονται και αρχίζουν ήδη οι πρώτες 
αυξήσεις και στις τιµές της µπίρας από 
ορισµένους ζυθοποιούς.

«Έχουµε µεγάλο πρόβληµα εφοδια-
σµού» είπε στο Bloomberg ο Τζόναθαν 
Άρνολντ, διευθυντής στη διαχείριση του 
κριθαριού και της βρώµης στην αγγλική 
εταιρεία Robin Appel Ltd. ∆ηλώνει µά-
λιστα πώς η βύνη µπορεί να µην κοστί-
ζει πολύ σε ένα µπουκάλι µπίρας αλλά 
στα πολλά µπουκάλια το κόστος ξαφνι-
κά γίνεται αξιοσηµείωτο.

Η Heineken, ο δεύτερος µεγαλύτερος 
παραγωγός µπίρας στον κόσµο ανέφερε 
αύξηση του κόστους των βασικών προ-
ϊόντων το δεύτερο τρίµηνο, αρνούµε-
νη πάντως να κάνει προβλέψεις για τη 
συγκοµιδή του 2018, λέγοντας ότι µέ-
χρι στιγµής δεν έχουν φανεί αρνητικά 
αποτελέσµατα στις σοδειές. 

Σύµφωνα µε το Bloomberg, η ξηρα-
σία αλλά και ο καύσωνας προκάλεσαν 
µια δραµατική αλλαγή στην αγορά. Ε-
κεί που ο ορισµένοι ανέµεναν πλεόνα-
σµα πάνω από ένα εκατοµµύριο τόνους 
στο ευρωπαϊκό κριθάρι ζυθοποιίας, τώ-
ρα η αγορά ενδεχοµένως να παρουσι-
άσει έλλειµµα. Σε όλα αυτά έρχεται να 
προστεθεί και η κακή ποιότητα που έχει 
το κριθάρι που συγκοµίζεται, το οποίο 

είναι καταλληλότερο για ζωοτροφή πα-
ρά για ζυθοποιία. Εκείνοι που εξάγουν 
βύνη από το κριθάρι θα υποχρεώνονται 
πλέον να πληρώσουν για να έχουν κα-
λή ποιότητα ή να αλλάξουν τις διαδικα-
σίες διαµόρφωσής του για να εξασφα-
λιστεί η καλύτερη ποιότητα. 

Πάντως, όπως δηλώνουν και οι ειδι-
κοί στη βύνη, είναι ασύµφορο και αφύ-
σικο για τον καταναλωτή να πληρώσει 
ξαφνικά πιο ακριβά τη µπίρα λόγω της 
υψηλότερης τιµής της βύνης, η οποία 
στην ουσία δεν αποτελεί το σηµαντικό 
έξοδο για ένα ποτό. Οι προβλέψεις µι-
λούν για 10% χαµηλότερη παραγωγή 
σε σχέση µε τον µέσο όρο τα πέντε τε-
λευταία χρόνια, όσον αφορά το κριθά-
ρι αλλά κάποιοι κάνουν λόγο και για α-
ντιστάθµιση λόγω Γαλλίας, όπου η πο-
λύ καλή συγκοµιδή µπορεί να είναι σε 
θέση να εξασφαλίσει τις απαραίτητες 
προµήθειες. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Aισθητή λόγω καύσωνα
η έλλειψη κριθαριού και 
στις εταιρείες ζυθοποιίας 

Προδιαγραφές για παρασκευή 
και εμπορία βασιλικού πολτού
Την προσθήκη άρθρου στον Κώδι-
κα Τροφίµων και Ποτών που αφο-
ρά στον «βασιλικό πολτό» και στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του αλ-
λά και στις προδιαγραφές που θα 
πρέπει να τηρούνται για την παρα-
σκευή και εµπορία του, προβλέπει 
σχετική υπουργική απόφαση που 
δηµοσιεύτηκε στο Φύλλο της Κυ-
βερνήσεως.

Συγκεκριµένα, µε απόφαση που 
συνυπογράφουν η υφυπουργός οι-
κονοµικών κ. Κ.Παπανάτσιου και ο 
αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ. Γ. Τσιρώνης αντικα-
θίσταται το Κεφαλαίο ΙΧ του Κώδι-
κα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ, ΦΕΚ 
788/ Β΄/31.12.1987), όπως ισχύει 
και προστίθεται το άρθρο 87α: «Βα-
σιλικός πολτός» στο εν λόγω κεφά-
λαιο του ΚΤΠ, κατόπιν υποδείξεων 
του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλί-
ου. Σύµφωνα µε την απόφαση οι 
διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρ-
µόζονται στο προϊόν «βασιλικός 
πολτός», όπως αυτό ορίζεται στην 
παράγραφο 2 και µε αυτές καθο-
ρίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά του. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι: 
«ο βασιλικός πολτός είναι το µίγ-
µα των εκκρίσεων από τους υπο-

φαρυγγικούς και γναθικούς αδέ-
νες των εργατριών µελισσών του 
είδους Apis mellifera L.». Επίσης 
το προϊόν θα πρέπει:

 να είναι απαλλαγµένο από φυ-
σαλίδες και ξένες ουσίες. Η ελάχι-
στη παρουσία µικροκρυσταλλικών 
δοµών µπορεί να είναι αποδεκτή 
ως αποτέλεσµα της αποθήκευσης 
του προϊόντος. 

 να πληροί τις προδιαγραφές 
σύστασης και µικροβιολογικές των 
Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ.

 δεν επιτρέπεται η προσθήκη 
άλλου συστατικού, συµπεριλαµ-
βανοµένων των προσθέτων τρο-
φίµων και οποιασδήποτε µορφής 
επεξεργασία.

 να παρασκευάζεται σύµφωνα 
µε τους όρους υγιεινής που καθορί-
ζονται από την νοµοθεσία για την 
υγιεινή των τροφίµων, αλλά και 
τους ειδικούς κανόνες για τα τρό-
φιµα ζωικής προέλευσης. 

 να είναι σύµφωνος µε την ισχύ-
ουσα νοµοθεσία της Ένωσης όσον 
αφορά στα ανώτατα όρια καταλοί-
πων φυτοπροστατευτικών ουσιών.

 να συντηρείται και διακινείται 
σε ψύξη και για µεγαλύτερα χρονι-
κά διαστήµατα σε κατάψυξη.

Καµβάς 
οι ορυζώνες
στο χωριό
Ινακάντε
Στο ιαπωνικό χωριό 
Ινακάντε δεν υπάρχουν 
και πολλά πράγµατα 
εκτός από ρύζι. Μια 
καλλιέργεια 2.000 
χρόνων. Κι όµως, το 
ρύζι είναι ο καµβάς για 
την εντυπωσιακή 
έκθεση που 
αποτυπώνονται 
προσωπικότητες όπως η 
Λαίδη Νταϊάνα, σταρ 
του Χόλιγουντ, 
φιγούρες κινουµένων 
σχεδίων κ.λπ. Χίλιοι 
αγρότες φυτεύουν τα 
διάφορα είδη ρυζιού 
βάσει ενός σχεδίου που 
έχει γίνει σε 
υπολογιστή. Η έκθεση 
συγκεντρώνει κάθε 
χρόνο περίπου 250.000 
επισκέπτες. Έντεκα 
ποικιλίες ρυζιού 
σπάρθηκαν φέτος σε 
µια έκταση όσο τρία 
στάδια ποδοσφαίρου. 

∆ραµατική αλλαγή στην αγορά 
µπίρας προκαλεί ο καύσωνας.

Από το 2014
Η ανακοίνωση για 
την προσθήκη του 
βασιλικού πολτού 

στον Κώδικα είχε γίνει 
από το 2014, επί Πάρι 

Κουκουλόπουλου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Αμοργιανό 

Μέλι στις Μικρές 
Κυκλάδες 
σε τιμή χρυσού
Η μικρή παραγωγή του εξισορροπείται από το ιδιαίτερο 
μικροκλίμα της περιοχής που δίνει υπεραξία στο προϊόν

Στόχος
«Από την πρώτη 
στιγµή ο στόχος  

παραµένει ο ίδιος: 
Να παράγω προϊόντα 

βιολογικά υψηλής 
ποιότητας και να 

αναδεχθεί το Αµορ-
γιανό µέλι διεθνώς», 

αναφέρει 
ο µελισσοκόµος Το θυµαρίσιο µέλι της 

Αµοργού έχει υψηλό ποσοστό 
γυρεόκοκκων και δυνατή γεύση, 
λένε οι παραγωγοί του.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Υπάρχουν στις Κυκλάδες 
και στο υπόλοιπο Αιγαίο µε-
ρικά µικρά ακατοίκητα νη-
σιά, τα οποία είναι ιδανικά 
για την παραγωγή βιολογικού 
µελιού πολύ υψηλής ποιότητας 
και µε µεγάλη υπεραξία. Ένα από 
αυτά εντόπισε ο µελισσοκόµος Πανα-
γιώτης Μαρούλης από την Αµοργό, ο οποίος α-
πό το 2005 µαζί µε τη γυναίκα του, Μαρία Πλου-
µίδου, λειτουργούν τη µελισσοκοµική τους µονά-
δα που παράγει το βιολογικό µέλι «Αµοργιανό». 

Ο κ. Μαρούλης διαθέτει 200 µελισσοσµήνη τα 
οποία είναι τοποθετηµένα σε περιοχές Natura 
της Αµοργού καθώς και στο µικρό νησί ∆ονού-
σα. Αυτό όµως που τραβάει την προσοχή, είναι 
τα µελίσσια του στο ακατοίκητο νησάκι Νικου-
ριά, απέναντι από την Αµοργό. «Στη Νικουριά, 
ένα µικρό ακατοίκητο νησάκι απέναντι από την 
Αµοργό που είναι γεµάτο θυµάρια, έχω στήσει 

το µελισσοκοµείο από όπου βγάζω 
το θυµαρίσιο µέλι. Λιγοστό, αλλά 
για την ποιότητά του έχει βραβευ-
τεί επανειληµµένως. Όταν πηγαί-
νω µε τη µικρή βάρκα του φίλου 
µου του Αντώνη, η οµορφιά της 

στιγµής µε κάνει να βλέπω την 
πραγµατικότητα  της ζωής» αναφέ-

ρει ο κ. Μαρούλης, ένας άνθρωπος 
ο οποίος δείχνει να έχει µια βαθύτερη 

σύνδεση µε τον κόσµο της µέλισσας, «οι µέ-
λισσες είναι πρέσβειρες της ζωής, γιατί εξασφα-
λίζουν διατήρηση και ευζωία σε ένα µεγάλο α-
ριθµό φυτών και ζώων. Η µέλισσα κανονίζει και 
εξισορροπεί τον κόσµο, όπως ακριβώς το κάνει 
και στο εσωτερικό του µελισσώνα» υποστήριξε 
στην Agrenda. Η παραγωγή του µπορεί να µην 
είναι σταθερή, είναι όµως αρκετή ώστε να του ε-
πιτρέπει να ασχολείται εδώ και πάνω από µια δε-
καετία αποκλειστικά µε αυτό, στέλνοντας στην 
Αθήνα µε το σταγονόµετρο τα βραβευµένα προ-
ϊόντα του που περιλαµβάνουν πέρα από το µέλι, 
γύρη, πρόπολη και βασιλικό πολτό.

Ο Παναγιώτης Μαρούλης µε τη βάρκα ενός φίλου του µεταφέρει 
το πολύτιµο µέλι που παράγεται στη Νικουριά, ένα ακατοίκητο νησάκι 
απέναντι από την Αµοργό, που είναι γεµάτο θυµάρι.

Παναγιώτης Μαρούλης
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«∆εν υπάρχει σταθερότητα στις 
Κυκλάδες» αναφέρει στην εφη-
µερίδα Agrenda ο κ. Μαρούλης, 
εξηγώντας ότι «είναι διαφορετι-
κή η µελισσοκοµεία από την υ-
πόλοιπη Ελλάδα, γιατί τα µελίσ-
σια δεν µετακινούνται, είναι στα-
θερά. Αν δεν είναι καλές οι χρο-
νιές, δηλαδή αν δεν βοηθήσει ο 
καιρός, τότε η παραγωγή είναι 
κακή. Γενικά η µελισσοκοµία σε 
αυτά τα νησάκια είναι δύσκολη». 

Ωστόσο ο ίδιος ο µελισσοκό-
µος υποστηρίζει πως αυτό δεν θα 
έπρεπε να λειτουργεί αποθαρρυ-
ντικά, αλλά αντιθέτως «το µέλι 
από αυτούς τους τόπους θα µπο-
ρούσε να είναι από τα πιο ονοµα-
στά. Η ποιότητά του είναι τέτοια 
που µε τη βοήθεια του κράτους, 
θα του επέτρεπε να είναι εφά-
µιλλο των καλύτερων από αυτά 
που κυκλοφορούν στις διεθνείς 
αγορές. Μπορεί να υπάρξει µι-
κρή παραγωγή που θα πουλιέ-
ται πολύ ακριβά», ανέφερε χα-
ρακτηριστικάο παραγωγός. 

Σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, 
το κλίµα της περιοχής προσδί-

δει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα 
προϊόντα µελιού και στο µέλι. 
Αυτό γιατί «Το ξηροθερµικό κλί-
µα της Αµοργού ευνοεί να ανα-
πτυχθούν αρωµατικά και µελισ-
σοκοµικά φυτά µε πολύ δυνα-
τά αιθέρια έλαια. Αυτό έχει σαν 
συνέπεια το µεν θυµαρίσιο µέ-
λι να έχει υψηλό ποσοστό γυρε-
όκοκκων και δυνατή γεύση, το 
δε φασκόµηλο να έχει και πλή-
θος βοτάνων µε ιδιαίτερη γεύ-
ση», όπως υποστήριξε. 

Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες 
που αντιµετώπισε στις προσπά-
θειές του, ο κ. Μαρούλης εξήγη-
σε πως αυτό που επηρεάζει αρ-
νητικά τη µελισσοκοµία στην Α-
µοργό «είναι η υπερβόσκιση, η 
λειψυδρία και η συστηµατική α-
ποψίλωση των βοτάνων και των 
µελισσοκοµικών φυτών για ε-
µπορικούς σκοπούς».

Στη συνέχεια εξήγησε πως δεν 
µπήκε σε κάποιο πρόγραµµα ε-
πιδοτήσεων γιατί πιστεύει «ότι 
τα προγράµµατα έτσι όπως είναι 
δοµηµένα ευνοούν σπάνια τους 
µικρούς παραγωγούς». 

Η μελισσοκομία του Αιγαίου διαφέρει 
από την ηπειρωτική χώρα σε πολλά

ΑΜΟΡΓΟΣ

Η Αµοργός κατέχει ξεχωριστή θέση 
στις µικρές Κυκλάδες λόγω των 

υψηλών ορεινών όγκων της και της 
πλούσιας χλωρίδας σε λουλούδια και 
βότανα, ενώ στο µικρό νησί των 100 

κατοίκων της ∆ονούσας παράγεται ένα 
σπάνιο µέλι, το Ρείκι.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνικό
Το πιο ακριβό µέλι στην 

Ελλάδα δεν ξεπερνά τα 80 
ευρώ στη λιανική, αλλά 

θα µπορούσε να πλησιάζει 
τις αστρονοµικές τιµές 

χωρών όπως η Νέα 
Ζηλανδία και η Τουρκία

AMOΡΓΟΣ

GCGA 
Αντιπρόεδρος
ο Στιβ Σμιθ
Ο Στιβ Σµιθ ανέλαβε από την 1η 
Αυγούστου καθήκοντα εκτελεστικού 
αντιπροέδρου και γενικού διευθυντή 
στο σύλλογο καλλιεργητών 
εσπεριδοειδών (GCGA) στην 
Φλόριντα. Ο Σµιθ πτυχιούχος του 
Πανεπιστηµίου της Φλόριντα έχει 
εργασθεί στην Alico, Inc., στην 
Babcock Ranch Management και 
στην Peace River Valley Citrus 
Growers Association.

ΕΕΔΕ
Αλλαγή 
σκυτάλης
Τη θέση του Προέδρου του ∆.Σ της 
Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοικήσεως, 
από τον επί 56 συναπτά έτη 
Πρόεδρο Πέτρο ∆ούκα, αναλαµβάνει 
ο Γρηγόρης Ταπεινός, ο οποίος εδώ 
και 38 χρόνια ασκεί καθήκοντα 
υψηλών διοικητικών θέσεων σε όλη 
τη Ελλάδα. Ο απερχόµενος 
πρόεδρος παραµένει στο ∆.Σ ως 
πρεσβευτής διεθνών σχέσεων και 
επιχειρηµατικών επαφών.

ΣΕΒΕ
Νέoς πρόεδρος 
ο Γ. Κωνσταντόπουλος 
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Συνδέσµου Εξαγωγέων Bορείου 
Ελλάδας εξέλεξε  οµόφωνα, ως 
πρόεδρό του, τον Γιώργο 
Κωνσταντόπουλο, καθώς και τα 
λοιπά µέλη της ∆ιοικητικής 
Επιτροπής του ΣΕΒΕ. Η θητεία της 
νέας ∆ιοίκησης του ΣΕΒΕ, είναι 
διετής όπως ορίζει το καταστατικό.



Η επίμαχη κληρονομιά του 
ευαγγελιστή της Monsanto 
Αν δεν υπήρχε η υστερία κατά των γενετικά τροποποιημένων μπορεί να ήταν Νομπελίστας αναφέρουν 
στο Bloomberg σχετικά με τον Ρόμπερτ Φράλεϊ , τον πρώην επικεφαλής τεχνολογίας των Αμερικανών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Πριν από τρεις δεκαετίες, ο Ρόµπερτ Τ. Φρά-
λεϊ συνέβαλε στην ανακάλυψη των γενετικά 
τροποποιηµένων σπόρων, οι οποίοι σήµερα 
αποτελούν µια παγκόσµια βιοµηχανία 15 δις 
δολαρίων, βάζοντας ταυτόχρονα την ανθρω-
πότητα σε µια νέα εποχή αναφορικά µε τον 
τρόπο της αγροτικής παραγωγής. Για τον λό-
γο αυτό  δεν αποτελεί  έκπληξη το γεγονός ό-
τι το επί σειρά ετών στέλεχος της Monsanto, 
δεν θέλει το έργο του να αποκαλείται «τρό-
φιµα Φρανκενστάιν», όπως οι κριτικοί του α-
ρέσκονται να το χαρακτηρίζουν.

Ο κ. Φράλεϊ αποχώρησε τον Ιούνιο από ε-
πικεφαλής του τµήµατος τεχνολογίας της 
Monsanto, αλλά δήλωσε ότι θα συνεχίσει να 
είναι «ευαγγελιστής» των επιστηµονικών εξε-
λίξεων που όπως υποστηρίζει «εκτόξευσαν» 
τις αποδόσεις και βοήθησαν τους αγρότες να 
βρεθούν µερικά βήµατα µπροστά από τη µη-
τέρα φύση. Οι γενετικά τροποποιηµένοι σπό-
ροι αποτελούν την παρακαταθήκη του κ. Φρά-
λεϊ, και ο επιστήµονας είναι πεπεισµένος ό-
τι ο κόσµος θα χρειαστεί πολλές περισσότε-
ρες παρόµοιες καινοτοµίες για να µπορέσει 
η ανθρωπότητα να ανταπεξέλθει στις ανά-
γκες της ζήτησης και παραγωγής τροφίµων 
καθώς ο πληθυσµός της γης και τα εισοδή-
µατα αυξάνονται.

«Εσφαλµένες πληροφορίες»
«Υπάρχουν τόσα πολλά παραδείγµατα στα 

οποία ο ρυθµός εξέλιξης της επιστήµης επι-
βραδύνεται ή εµποδίζεται εξαιτίας µη έγκυρων 
πληροφοριών, όπως είναι η αποτελεσµατικό-
τητα των εµβολίων ή οι επιπτώσεις της κλι-
µατικής αλλαγής», υποστηρίζει ο κ. Φράλεϊ 
στα 65 του έτη, σε τηλεφωνική επικοινωνία 
που είχε από το γραφείο του στην έδρα της 
Monsanto στο Σεντ Λούις, µε το Bloomberg. 
«Ζούµε σε µια εποχή όπου γίνονται αξιοση-
µείωτη πρόοδος και η µεγαλύτερη πρόκλη-
ση είναι να εξασφαλίσουµε ότι οι κατανα-
λωτές µπορούν να ωφεληθούν από αυτή», 
συµπλήρωσε.

Τα τελευταία έξι χρόνια, ο κ. Φράλεϊ έχει 
αυξήσει τον αριθµό των δηµόσιων εµφανί-
σεών του στα µέσα ενηµέρωσης. Ο λόγος πί-
σω από αυτό, ήταν το να γίνει το φιλικό πρό-
σωπο των γενετικά τροποποιηµένων σπόρων 
και τροφίµων και να βοηθήσει το κοινό να 
καταλάβει και να δεχθεί τα τεράστια επιστη-
µονικά άλµατα που γίνονται «µε φανταστικά 
γρήγορους ρυθµούς», όπως δήλωσε. «Αυτό 

που διακυβεύεται, είναι η επισιτιστική ασφά-
λεια ολόκληρου του πλανήτη και η µείωση 
παράλληλα του περιβαλλοντικού αποτυπώµα-
τος της γεωργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είναι επίσης µια σηµαντική ευκαιρία ανά-
πτυξης για τη Monsanto, η οποία εξαγορά-
στηκε φέτος από την Bayer AG για 66 δισ δο-
λάρια. Η συµφωνία έκλεισε τον Ιούνιο, καθι-
στώντας το Μανχάιµ, την έδρα της Bayer στην 
Γερµανία, τον µεγαλύτερο παραγωγό σπόρων 
και αγροτικών χηµικών ουσιών. Ο κ. Φράλεϊ, 
ο οποίος κέρδισε 5,3 εκατοµµύρια δολάρια 
πέρυσι, σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία 
της εταιρείας, σχεδιάζει να παραµείνει σύµ-
βουλος της Bayer µέχρι το τέλος του έτους. 
Μετά από αυτό, θα συνεχίσει να υπερασπί-
ζεται µε δηµόσιες εµφανίσεις και παρεµβά-
σεις τη συγκεκριµένη τεχνολογία.

Πωλήσεις ρεκόρ το 2017
Τα προϊόντα βιοτεχνολογίας αντιπροσώ-

πευαν το 34% της παγκόσµιας αγοράς φυ-
τοπροστασίας και το 30% της εµπορικής α-
γοράς σπόρων, σύµφωνα µε την Cropnosis. 
Οι γενετικά τροποποιηµένοι σπόροι ενδέχε-
ται να αποτελέσουν µια βιοµηχανία των 36,7 
δισ δολαρίων µέχρι το 2022, σύµφωνα µε την 
Transparency Market  Research. Οι πωλήσεις 
σπόρων της Monsanto, οι περισσότεροι από 
τους οποίους ήταν γενετικά τροποποιηµένοι, 
άγγιξαν το ποσό ρεκόρ των 11 δισ δολαρίων 
για το οικονοµικό έτος 2017.

Ο κ. Φράλεϊ, που µεγάλωσε σε ένα αγρό-
κτηµα στο Χούπεστοουν του Ιλινόις, µπήκε 
στην οµάδα της Monsanto σε ηλικία 27 ετών, 
έχοντας αποκτήσει το διδακτορικό του πάνω 
στη µικροβιολογία και τη βιοχηµεία. Εργά-
στηκε σε µια οµάδα που µε επιτυχία εισήγα-
γε ξένα γονίδια σε φυτά στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1980. Το αποτέλεσµα ήταν προϊόν 
µε πωλήσεις που έσπασαν τα ταµεία: σπόροι 

Αδικηµένος;
«Αν δεν υπήρχε αυτή η υστερία 

κατά των γενετικά τροποποιηµένων 
σπόρων, θα έπρεπε να έχει κερδίσει 
το βραβείο Νόµπελ στη χηµεία µέχρι 
τώρα» ανέφερε ο Γιόνας Όξγκαρντ 

αναλυτής στη Sanford C. Bernstein & 
Co για τον Φράλεϊ

Βραβευµένος για 
το έργο του από τον 
πρόεδρο Κλίντον 
το 1999, ο Ρόµπερτ 
Φράλεϊ είναι µία 
αµφιλεγόµενη 
προσωπικότητα της 
αγροτικής επιστήµης.

Η εξαγορά της 
Monsanto από την 
Bayer έχει ιστορική 
σηµασία για τον κλάδο.
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Ο κ. Φράλεϊ αντικαταστάθηκε από την θέση 
του ως Επικεφαλής στον Τοµέα της 
Τεχνολογίας από τον διάδοχό του, Μποµπ 
Ράιτερ, ο οποίος θα συνεχίσει το έργο του 
στη Γερµανία. Ο κ. Φράλεϊ δήλωσε ότι θα 
παραµείνει στην περιοχή Σεντ Λούις, όπου 
βρίσκεται η οικογένειά του. Έχει και ένα 
δεύτερο σπίτι στο Κολοράντο, καθώς και µια 
φάρµα και ένα αγρόκτηµα κάπου στις 
Κεντροδυτικές Πολιτείες.
Η εφαρµογή της επιστήµης της 
βιοτεχνολογίας στην αγροτική παραγωγή 
είναι η πιο ορατή κληρονοµιά του Φράλεϊ 
στην ανθρωπότητα, αλλά ο ίδιος υποστηρίζει 
ότι έχει υπάρξει µια ακόµα µεγαλύτερη 
συµβολή στη γεωργική επιστήµη: ο 
εκσυγχρονισµός και η ενσωµάτωση 
προηγµένων εργαλείων καλλιέργειας 
φυτών που αυξάνουν τις αποδόσεις. Η 
αναπαραγωγή των φυτών γίνεται τώρα ανά 
γονίδιο, και έτσι συνδυασµοί που κάποτε δεν 
ήταν δυνατοί, πλέον είναι συνηθισµένοι, από 
τις υψηλότερης απόδοσης καλλιέργειες 
καλαµποκιού έως τις πιο γευστικές 
ντοµάτες. Όταν έφυγε από το αγρόκτηµα 
του πατέρα του στις αρχές της δεκαετίας 
του 1970, οι αποδόσεις του καλαµποκιού 
ήταν περί τα 75 µπούσελς ανά τέσσερα 
στρέµµατα. Σήµερα, είναι 175 µπούσελς ανά 
τέσσερα στρέµµατα και συνεχώς αυξάνεται.
«Στη Monsanto έχει ασκηθεί κριτική και 
έχουν αποδοθεί ευθύνες για πράγµατα που 
έχει κάνει», δήλωσε ο κ. Φράλεϊ. «Αλλά 
στόχος της εταιρείας ήταν να 
χρησιµοποιήσει τα εργαλεία της τεχνολογίας 
για την αντιµετώπιση της επισιτιστικής 
ανασφάλειας. Αυτή είναι η κληρονοµιά µας 
και είµαι  περήφανος για αυτό», δήλωσε 
χαρακτηριστικά.

*AΝΑ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ BLOOMBERG

Καλύτερες
αποδόσεις

που ανέχονται το ισχυρό ζιζανιοκτόνο µε 
βάση τη γλυφοσάτη της Monsanto, το γνω-
στό Roundup. Σήµερα, περισσότερο από το 
90% των καλλιεργειών σόγιας και καλαµπο-
κιού των ΗΠΑ καλλιεργούνται µε σπόρους 
Roundup Ready, τροποποιηµένους ώστε να 
αντέχουν στη συγκεκριµένη χηµική ουσία.

Η «υστερία» κατά των γενετικά
τροποποιηµένων σπόρων

«Αν δεν υπήρχε αυτή η υστερία κατά των 
γενετικά τροποποιηµένων σπόρων, θα έπρε-
πε να έχει κερδίσει το βραβείο Νόµπελ στη 
χηµεία µέχρι τώρα», δήλωσε ο Γιόνας Όξγκα-
αρντ, αναλυτής που κάλυψε την Monsanto 
στην Sanford C. Bernstein & Co. «Σε µεγά-
λο βαθµό αποτελεί την επιστηµονική πλευ-
ρά της Monsanto», συµπλήρωσε.

Βέβαια, η τεχνολογία αυτή έχει την κρι-
τική της, η οποία υποστηρίζει ότι δεν έχει  
γίνει αρκετή έρευνα που θα επιτρέψει την 
κατανόηση των µακροπρόθεσµων επιπτώ-
σεων της γενετικής σύνθεσης των τροφί-

µων. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα 
γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα µπορεί 
να έχουν οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση 
στην υγεία του ανθρώπου, δεν επιτρέπεται 
στους αγρότες σε πολλές ευρωπαϊκές χώ-
ρες και στη Ρωσία, να τα καλλιεργούν, αν 
και στις περισσότερες η εισαγωγή τους ε-
πιτρέπεται  από το νόµο.

Και ενώ το κοινό έχει αγκαλιάσει τις προ-
όδους της µοριακής γενετικής σε άλλες βι-
οµηχανίες όπως είναι η ιατρική, σε ό,τι α-
φορά τα τρόφιµα, ο δρόµος ήταν πολύ πιο 
δύσκολος. Ο µέσος Αµερικανός καταναλω-
τής είναι αντίθετος µε τα γενετικά τροπο-
ποιηµένα τρόφιµα, ενώ αρκετοί είναι αυτοί 
οι οποίοι πληρώνουν περισσότερα χρήµα-
τα για µη τροποποιηµένα τρόφιµα. Αυτή η 
διστακτικότητα πηγάζει από τα πρώτα χρό-
νια που έγινε διαθέσιµη η τεχνολογία αυτή, 
το 1990, όταν υπήρχε λιγότερη διαφάνεια 
στην επισήµανση των τροφίµων.

Επενδύσεις καινοτοµίας
Παρόλα αυτά, η Bayer θεωρεί την ευρύτε-

ρη αποδοχή αυτής της τεχνολογίας ως κλει-
δί για τη µελλοντική ανάπτυξη, σε συνδυα-
σµό µε νέες επενδύσεις σε ψηφιακά εργα-
λεία για τη γεωργία.

Η τεχνολογία απεικόνισης και αισθητή-
ρων αξιοποιεί ακριβή δεδοµένα και αλλά-
ζει τον τρόπο µε τον οποίο οι γεωργοί λαµ-
βάνουν αποφάσεις σχετικά µε τη φύτευση 

και τη συγκοµιδή, δήλωσε ο κ. Φράλεϊ. Αυ-
τό που οι άνθρωποι τρώνε θα γίνει ολοένα 
και πιο προσαρµοσµένο, καθώς η τεχνο-
λογία καθιστά δυνατή την ανάπτυξη όλων 
των ειδών «φιλικών προς τον καταναλωτή 
και ενδιαφερόντων τροφίµων», ανέφερε.

Η Monsanto Growth Ventures, ένα επεν-
δυτικό όχηµα που ελέγχεται από την εται-
ρεία και που εξαγόρασε την εταιρεία Climate 
Corp που δραστηριοποιείται στην ανάπτυ-
ξη αγροτικής τεχνολογίας για 930 εκατ. δο-
λάρια το 2013, µπορεί να γίνει ακόµη πιο 
δραστήρια υπό την Bayer.

«Η δυνατότητα να δηµιουργηθούν εται-
ρικές σχέσεις και να γίνουν εξαγορές εί-
ναι σηµαντική», δήλωσε ο κ. Φράλεϊ. «Έ-
τσι οι προσπάθειες που ξεκινήσαµε µε την 
Monsanto Growth Ventures πρέπει να ε-
πιταχυνθούν και να µεταµορφωθούν στη 
νέα εταιρεία για να επωφεληθούν από το 
απίστευτο κύµα καινοτοµιών που έρχονται 
στον αγροτικό τοµέα», όπως συµπλήρωσε.
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Οι εκδηλώσεις δασικών πυρκαγιών στα πυρι-
γενή µεσογειακά οικοσυστήµατα της χώρας 
µας είναι αναπόφευκτες και θα πρέπει να α-
ποδεχθούµε ότι αυτές θα συµβαίνουν και να 
σχεδιάσουµε και να εφαρµόσουµε ένα ολο-
κληρωµένο σύστηµα προστασίας από τις δα-
σικές πυρκαγιές, ικανό να προστατεύσει τους 
πολίτες, τις δραστηριότητες αστικές, γεωργι-
κές, κτηνοτροφικές που βρίσκονται σε γειτνί-
αση µε τα δάση, καθώς και τα δάση και τις δα-
σικές εκτάσεις της χώρας. Στο σύστηµα θα πε-
ριλαµβάνονται µεταξύ άλλων: 

 ∆ιαχείριση των δασών που θα αποτρέπει τη 
συσσώρευση µεγάλων ποσοτήτων βιοµάζας και 
θα κρατά σε σταθερά επίπεδα την καύσιµη ύλη 
(σ.σ Η βόσκηση µε οδηγίες των επιστηµόνων, 
θα συµβάλει πάρα πολύ, όπως γινόταν διαχρο-
νικά, µε τα παραδοσιακά τσελιγκάτα). 

 Αξιοποίηση του αγροτικού χώρου ως χώ-
ρου παραγωγής αλλά και ασφάλειας από τις 
δασικές πυρκαγιές. 

Η θνησιγενής επιλογή του δόγµατος ανά-
πτυξης στην τσιµεντοποίηση και στις υπηρε-
σίες τουρισµού, µε ταυτόχρονη απαξίωση της 
παραγωγής, τόσο ως αναπτυξιακό δόγµα, όσο 
και ως στάση ζωής, είναι ολέθρια για την πα-
τρίδα και τις τοπικές  κοινωνίες, αλλά… τα λε-
φτά του «λαδώµατος» είναι πάρα πολλά και η 
δόξα της ψηφοθηρίας των εκλεγοµένων υπερ-
βολικά µεγάλη και διαβρωτική. 

«Στις πρώην αγροτικές περιοχές γύρω από 
την Αθήνα η καλλιεργήσιµη γη δεν αξιοποι-

είται τόσο εντατικά όσο παλαιότερα. Αντί αυ-
τού γύρω από τις µεγάλες πόλεις έχουν ανα-
πτυχθεί αστικές δοµές µε ακαλλιέργητα χωρά-
φια και κήπους. Αυτό κάνει την κατάσταση τό-
σο επικίνδυνη. Στο παρελθόν τα αιγοπρόβατα 
τρέφονταν από το γρασίδι και τους χαµηλούς 
θάµνους στις περιοχές αυτές και έτσι το τοπίο 
φαινόταν µεν γυµνό, αλλά δεν ξεσπούσαν µε-
γάλες, καταστροφικές πυρκαγιές. Σήµερα οι 
άνθρωποι δεν εκµεταλλεύονται τη γη αυτή, υ-
πάρχουν περισσότερα εξοχικά, κήποι και δέ-

ντρα. Έτσι τα προάστια πόλεων είναι συνήθως 
πιο ευάλωτα σε πυρκαγιές. Εκεί οι φωτιές γίνο-
νται ανεξέλεγκτες λένε από το Ινστιτούτο Μαξ 
Πλανκ Γερµανίας. 

Το κράτος είναι λαδωµένο 
Ιδιαίτερα αν οι εκλεγόµενοι τοπικοί άρχοντες 

«συστηµατικά» δηµιουργούν προβλήµατα στην 
παραγωγική επαγγελµατική κτηνοτροφία… ί-
σως γιατί µυρίζει. ∆εν συνειδητοποιούν ότι αν 
θέλουν γάλα για να πιούν, για κάθε λίτρο θρε-

πτικό γάλα «συµπαράγονται» τρία λίτρα κοπριά. 
Οι εκλεγέντες τοπικοί άρχοντες, ως «εξουσία», 
µε τους υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και την περιφερειακή διοίκηση, µε µεθο-
δεύσεις δηµιουργούν καταστάσεις ισοδύναµες 
µε άρνηση υπηρεσίας παροχής άδειας λειτουρ-
γίας παραγωγικής κτηνοτροφικής µονάδας. 

«Το κράτος είναι «λαδωµένο», όλες οι αρµό-
διες υπηρεσίες. Εγώ το 1992, εάν είχα υποχω-
ρήσει και είχα βάλει τη γραµµή λίγο πιο εκεί για 
να εντάξω κάποια «φιλέτα», θα ήµουν τώρα µε 
περιουσία» λέει η Μ. Καραβασίλη, πρώην ειδι-
κή γραµµατέας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
σε ραδιοφωνικό σταθµό. Και κάπως έτσι «απο-
βλήθηκαν» οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις α-
πό την ύπαιθρο της Αττικής, διαταράχθηκε η ι-
σορροπία και η ύπαιθρος της Αττικής είναι πλέ-
ον «ανάπηρη», χωρίς την παραδοσιακή κτηνο-

Η διακοπή της παραγωγικής 
εκμετάλλευσης στα 

προάστια των πόλεων είναι 
μια από τις κυριότερες αιτίες   

που οι περιοχές αυτές είναι 
ευάλωτες στις πυρκαγιές. 

Εκεί οι φωτιές γίνονται 
συχνά ανεξέλεγκτες

Όταν τα αιγοπρόβατα 
ήταν ο καλύτερος πυροσβέστης 
Το τέλος της παραγωγικής εκμετάλλευσης στις περιαστικές γαίες έφερε τις πυρκαγιές 

Στο παρελθόν τα αιγοπρόβατα τρέφονταν 
από το γρασίδι και τους χαµηλούς θάµνους 
στις περιοχές αυτές και έτσι το τοπίο 
φαινόταν µεν γυµνό, αλλά δεν ξεσπούσαν 
µεγάλες, καταστροφικές πυρκαγιές. Σήµερα 
οι άνθρωποι δεν εκµεταλλεύονται τη γη.

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η *
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τροφία, που κράτησε βιώσιµη (αειφόρα) την ύ-
παιθρό της. Ποτέ δεν υπήρξε πολιτική βούλη-
ση. Ποτέ δεν θα υπάρξει όσο το σύστηµα στη-
ρίζεται στην ψηφοθηρία. Μήπως υπάρχει πολι-
τική βούληση να κυνηγηθούν οι κτηνοτρόφοι, 
και να αποµακρυνθούν από τις πατρογονικές 
εστίες τους; Ή ακόµα χειρότερα, µήπως υπάρ-
χει πολιτική βούληση να επιβληθεί στους κτη-
νοτρόφους ένας άλλος τρόπος ζωής και να «ε-
ξαφανίσουν» την πολιτιστική τους κληρονοµιά; 

Ο τουρισµός έφαγε τη γεωργία
Μετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, επικρά-

τησε το επιχείρηµα της αυτάρκειας, για λόγους 
εθνικής ασφαλείας και άµυνας. Έτσι δόθηκε µε-
γαλύτερη σηµασία στη γεωργία-κτηνοτροφία, ό-
χι µόνο όσον αφορά την απασχόληση. Σε κάθε 
περίπτωση η στήριξη και προστασία του αγροτι-
κού κλάδου αποτελεί παντού στην Ευρώπη θε-
µελιώδες στοιχείο της οικονοµικής πολιτικής, 
γνωρίζοντας πόσο σηµαντική είναι η εγχώρια 
παραγωγή τροφίµων από πολλές διαφορετικές 
πλευρές. Ο πρωτογενής τοµέας (γεωργία, κτη-
νοτροφία, αλιεία, δασοκοµία) µαζί µε τη µετα-
ποίηση, πρέπει να είναι στις πρώτες προτεραι-
ότητες της Ελλάδα, ειδικά όταν το µέλλον του 
τουρισµού δεν προβλέπεται ρόδινο για τα επό-
µενα χρόνια, αναφέρει σε σχετική του ανάλυ-
ση ο Βασίλης Βιλιάρδος.

Γιατί παλιά δεν έπιανε φωτιά;
Στο Μάτι και Ν. Μάκρη έσπερναν πολλοί από 

το Κορωπί. Κυρίως κριθάρι. Την περιοχή αυτήν 
που κάηκε την έλεγαν Γεροτσακούλη, και δεν 
υπήρχαν πεύκα. Τα πεύκα έγιναν από του 1955 
και µετά που ξεκίνησε η ανοικοδόµηση της Α-
θήνας, και δεν καλλιεργούσαν µετά τα χωρά-
φια. Από την Ραφήνα έως την Νέα Μάκρη, πή-
γαιναν πολλοί κτηνοτρόφοι από το Κορωπί τα 
πρόβατα τους και τα βόσκιζαν. Γιατί τα παλαιά 
χρόνια δεν έπιανε φωτιά; Υπήρχαν πρόβατα και 
δεν έµεναν ξερά χόρτα στην γη. Ήξεραν να βο-
σκήσουν. Η καταστροφή της Αττικής γης, ξεκί-
νησε από το 1955, που ξεκίνησε η οικοδόµηση 
της Αθήνας. Πατήθηκαν όλες οι εκτάσεις. Αυ-
τές οι εκτάσεις που έχουν µείνει γεµίζουν ξερό-
χορτα (ιδιαίτερα αν έχουµε βροχές τον Ιούνιο) 
και δεν καθαρίζονται ούτε βοσκούνται, και µε 
ευθύνη των περιοίκων νεοαστών, που δεν θέ-
λουν πρόβατα στο οπτικό τους πεδίο. Αυτά ήταν 
τα λόγια στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
Φ. Λέκκας, κτηνοτρόφου από το το Κορωπί και 
µέλος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής.

Ήρθαν οι βίλες των πλουσίων 
Αν υπάρχουν καλλιέργειες εκεί και εκτροφές 

ζώων, δεν θα καίγονται οι περιοχές. Είτε γιατί 
φροντίζονται, είτε γιατί δεν υπάρχουν ενδιαφέ-
ροντα τσιµεντοποίησης. Με τα παλαιά τσελιγκά-
τα δεν καιγόντουσαν τα βουνά και τα δάση. Τα 
δάση άρχισαν να καίγονται όταν ανέλαβαν οι 
συντεχνίες των επιστηµόνων δασαρχών και α-
πέβαλαν την βόσκηση από τα δάση ή αποχαρα-
κτήρισαν δάση για να γίνουν βίλες πλουσίων. 
Αλλά η χλωρίδα (φυτά) και  πανίδα (ζώα) είναι 
συµβιωτικά και απαραίτητα για την εξασφάλι-
ση της ισορροπίας. Τα ζώα, µε την βόσκηση, α-
ποµακρύνουν την οργανική-καύσιµη ύλη κάτω 
από τα δένδρα, συµβάλουν στην ευρωστία των 
δένδρων ή/και άλλων φυτών µε την κοπριά, 
και καθαρίζουν έως ένα λογικό ύψος το φύλ-
λωµα των δένδρων από τα χαµηλά κλαδιά. Ό-
λη η διαδικασία λειτουργεί ως καθαρισµός πυ-
ρασφαλείας, ενώ ταυτόχρονα ωφελούνται όλοι, 
και κυρίως το φυσικό περιβάλλον. 

Το τσακµάκι είναι οµόλογο
Αξίζει να επισηµάνουµε ότι η υπερβολική 

προστασία των µεσογειακών δασών, και η συσ-
σώρευση οργανικής-καύσιµης ύλης λειτουρ-
γεί αντίστροφα. Έτσι σε περίπτωση πυρκαγιάς 
δεν υπάρχει καµιά δυνατότητα να περιοριστεί 
η φωτιά. Είναι ανάλογο το φαινόµενο, όπως σε 
περίπτωση φωτιάς σε έναν αναπτήρα, ή σε ένα 
βυτίο βενζίνης. Το τσακµάκι είναι οµόλογο µε 
πυρκαγιά σε καθαρό-βοσκηµένο δάσος και το 
βυτίο βενζίνης είναι οµόλογο µε πυρκαγιά σε 
δάσος προστατευόµενο, χωρίς καµιά φροντίδα. 

Μια κατοικία που στο έδαφος γύρω της έχει 
ξερή λεπτή βλάστηση γύρω από την κατοικία 
είναι πολύ εύκολο το καλοκαίρι, να ξεκινήσει 

πυρκαγιά που θα θέσει σε κίνδυνο την ίδια αλ-
λά και τις γειτονικές κατοικίες. Είναι σηµαντι-
κή η δυνατότητα πρόσβασης πυροσβεστικών 
οχηµάτων σε αυτήν, η προετοιµασία της κατοι-
κίας και του περιβάλλοντος χώρου από τους ι-
διοκτήτες αλλά και οι ενέργειές τους πριν και 
κατά την άφιξη της πυρκαγιάς. Εάν υπάρχει ε-
λαιώνας, αµπελώνας, πορτοκαλεώνας κ.λπ, ο 
καθαρισµός των χόρτων κάνει πολύ δύσκολη 
την ανάφλεξη, ενώ προστατεύει ταυτόχρονα τις 
παρακείµενες κατοικίες. Συνοπτικά, τα αρνητι-

κά χαρακτηριστικά των δρόµων σε περιοχές µί-
ξης ∆ένδρων – Σπιτιών είναι: Στενοί δρόµοι, α-
διέξοδοι δρόµοι, δρόµοι µε µεγάλη κλίση, κα-
κής ποιότητας οδόστρωµα, µε λακκούβες ή νε-
ροφαγώµατα, έλλειψη θέσεων αναστροφής και 
έλλειψη σήµανσης στους δρόµους. Τα παραπά-
νω απαιτούν παρέµβαση της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και της Περιφέρειας, αλλά και την συµ-
βολή των κατοίκων της κοινότητας αναφέρουν 
οι επιστήµονες από το Ινστιτούτο Μεσογειακών 
∆ασικών Οικοσυστηµάτων. 

Πεφωτισµένοι τοπικοί άρχοντες
Για να µην «κάψουν» ανεπιστρεπτί οι φω-

τιές στην ύπαιθρο της Αττικής, το µέλλον 
µας, πρέπει οι «πεφωτισµένοι» εκλεγµένοι 
(κυρίως τοπικοί άρχοντες) να εξισορροπή-
σουν την κατάσταση στο «µέτωπο» της επί-
θεσης των αστών στον αγροτικό χώρο. Αλ-
λιώς, κινδυνεύει η κατάσταση στο«Μάτι» να 
γίνει το µέλλον όλων µας. Μέχρι σήµερα, ι-
διαίτερα στο «µάτι» του κυκλώνα της Ανατο-
λικής Αττικής, η κτηνοτροφία βρίσκεται υπό 
συνεχή ιδιότυπο «διωγµό» µε επεκτάσεις οι-
κισµών, µε ρυµοτοµήσεις, µε αποµάκρυνση 
κτηνοτρόφων, µε άρνηση εφαρµογής των 
νόµων του κράτους, µε µη καθορισµό χρή-
σεων γης, όχι απ’ ευθείας και εµφανώς, αλ-
λά µέσω κωλυσιεργιών, µακροχρόνιων δια-
δικασιών, ποικιλώνυµων εναλλασσόµενων 
διορισµών επιτροπών κ.λπ. 

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής 
(ktinotrofoiattikis@gmail.com) µε τη σειρά 
του επιθυµεί να εκφρασθεί η αλληλεγγύη ό-
λων των συµπολιτών για Βιώσιµες Κοινωνί-
ες µε Συνεργασία, τώρα, πριν «καούν» οι ζω-
ές, οι εκµεταλλεύσεις και οι κοινωνίες µας, 
και τα µέλη του εκφράζουν την προσδοκία ό-
τι δεν θα βρεθούν στην δύσκολη θέση να συλ-
λυπούνται και για την ισορροπία του περιβάλ-
λοντός µας (φυσικό, κοινωνικό, οικονοµικό, 
πολιτιστικό, τεχνολογικό κ.λπ). Και για αυτό, 
οι κτηνοτρόφοι του Συλλόγου ξεκίνησαν εκ-
στρατεία συγκέντρωσης υπογραφών όσων πι-
στεύουν στις Βιώσιµες Κοινωνίες µε συνεργα-
σία, µέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2018, που είναι η 
Παγκόσµια Ηµέρα Αγρότισσας» (περισσότε-
ρες πληροφορίες από την Μάγδα Κοντογιάν-
νη, τηλ. 690.6962.549). 

Μέχρι το 1955 στο Μάτι έσπερναν 
κριθάρι και δεν υπήρχαν πεύκα  

Αδιέξοδοι δρόµοι
Μέχρι σήµερα, ιδιαίτερα στο «µάτι» 

του κυκλώνα της Ανατολικής Αττικής, 
η κτηνοτροφία βρίσκεται υπό συνεχή 

ιδιότυπο «διωγµό» µε επεκτάσεις 
οικισµών, µε ρυµοτοµήσεις, µε απο-
µάκρυνση κτηνοτρόφων, µε άρνηση 
εφαρµογής των νόµων του κράτους
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ως θέµα ηµερών λογίζεται από τους 
επιτελείς του µεγάρου Μαξίµου ο 
επικείµενος κυβερνητικός ανασχη-
µατισµός, τα «σκάγια» του οποίου 
αναµένεται να πιάσουν αυτή τη φορά 
και τους επιτελείς της πλατείας Βάθη. 
Βέβαια, οι κινήσεις «στρατηγικής» 
στις οποίες επιδίδεται προσεκτικά 
τον τελευταίο καιρό, ο υπουργός, 
Βαγγέλης Αποστόλου, του δίνουν 
το περιθώριο να πιστεύει ότι κι αυ-
τή τη φορά θα µείνει αλώβητος.   

∆εν είναι όµως βέβαιο ότι προ-
σεγγίζει µε τον ίδιο τρόπο την πε-
ρίπτωσή του και ο πρωθυπουργός. 
Όχι γιατί έχει κάτι µαζί του, άλλω-
στε ο Βαγγέλης φροντίζει να είναι 
πάντα το «καλό παιδί» της κυβέρ-
νησης, αλλά γιατί, αν δεν αλλάξει 
και τον Αποστόλου, είναι δύσκολο 
να αντιληφθεί κανείς ποιον τελικά 
θα αλλάξει ο Αλέξης Τσίπρας και 
µάλιστα, σε έναν ανασχηµατισµό 
που θα ήθελε να είναι και δοµικός. 

 Το βέβαιο είναι πως ό,τι είναι 
να γίνει θα γίνει πριν από τις εκ-
δηλώσεις της ∆ΕΘ, όπου ο ένοικος 
του Μαξίµου θα επιδιώξει να χα-
ράξει µια διαχωριστική γραµµή α-
πό το δύσκολο καλοκαίρι που υπο-
χρεώθηκε να περάσει η κυβέρνη-
σή του.  Εκεί, οι πληροφορίες θέ-

λουν τον πρωθυπουργό να εµφα-
νίζεται για πρώτη φορά µε «λυµέ-
να τα χέρια», έτοιµος να προχωρή-
σει στις απαραίτητες όσο και ανα-
γκαίες, διορθωτικές κινήσεις στο 
πεδίο της οικονοµίας, χωρίς όµως 
υπερβολές, οι οποίες θα µπορού-
σαν να διαταράξουν την καλή σχέ-
ση που έχει διαµορφώσει εδώ και 
καιρό µε τους Ευρωπαίους εταί-
ρους και µε τους πιστωτές (ρεπορ-
τάζ παραπλεύρως). Όσον αφορά 
τώρα στην υπόθεση ανασχηµατι-
σµού και ειδικότερα τις επιλογές 
που έχει στη διάθεσή του, ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, για την πλατεία Βά-
θη, οι δικοί του άνθρωποι παραδέ-
χονται ότι δεν είναι πολλές.

Αυτός είναι ένας ακόµα λόγος 
που κάνει τον Αποστόλου να κοι-
µάται ήσυχος. Ωστόσο, ο πρωθυ-
πουργός έχει αποδείξει στο παρελ-
θόν ότι  ξέρει να κάνει την έκπληξη, 
ειδικά από τη στιγµή που η απόφα-
σή του είναι να «ανακατέψει την 
τράπουλα» και να ολοκληρώσει τη 
διαδικασία µεταφοράς της σκυτά-
λης στη γενιά των σαραντάρηδων. 
Σε µια τέτοια προοπτική λοιπόν, 
δεν θα πρέπει να κάνει εντύπω-
ση, αν, κληθεί να αναλάβει το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ο  πετυχηµένος ως γραµµατέας Ι-
διωτικού Χρέους και γνώστης των 
συστηµάτων πληροφορικής, Φώ-

της Κουρµούσης. Άλλωστε όλοι 
ξέρουν πως αν κάπου πονάει αυ-
τό το υπουργείο, είναι στα θέµατα 
της µηχανοργάνωσης και στην α-
ποµάκρυνση των «παράσιτων» που 
έχουν εγκατασταθεί γύρω από το 
ΟΣ∆Ε και τα Κοινοτικά Προγράµ-
µατα, αποµυζώντας το κοινοτικό 
χρήµα και τον κόπο των αγροτών. 
Σ’ αυτή την περίπτωση, πιθανοί 
για τη δεύτερη θέση, δηλαδή του 
αναπληρωτή υπουργού, µιας και 
ο Γιάννης Τσιρώνης δύσκολα θα 
κρατήσει τη θέση του, ως πιθανοί 
φέρονται ο µονίµως υποψήφιος, 
βουλευτής Λακωνίας, Σταύρος Α-
ραχωβίτης αλλά και η µόνη  γυναί-
κα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ µε γνώ-
ση των αγροτικών θεµάτων, Καρ-

διτσιώτισα Παναγιώτα Βράντζα. 
Για την τελευταία, κάποιοι λένε ότι 
δεν «περνάει» από το Μαξίµου, ω-
στόσο, αν ο πρωθυπουργός ήθελε 
να βάλει σε νέα βάση την αγροτι-
κή πολιτική, είναι πολύ πιθανό ό-
τι θα τολµούσε µια τέτοια επιλογή. 

Αν τώρα, οι προσεγγίσεις απο-
δειχθούν συντηρητικές, σ’ αυτή 
την περίπτωση, η ανάδειξη του 
γ.γ. Χαράλαµπου Κασίµη σε Νο 
1 της πλατείας Βάθη, είναι µια 
ενδιαφέρουσα κίνηση, η οποία 
θα τύχει πιθανότατα καλής υπο-
δοχής και από τις Βρυξέλλες, εν 
όψει των διαβουλεύσεων για τη 
νέα ΚΑΠ. Κάπου εκεί πάντως κολ-
λάει και το σενάριο της Μαριλί-
ζας Ξενογιαννακοπούλου.

Παναγιώτα Βράντζα και Μιχάλης Τζιότζιος σε παλιότερη εκδήλωση. Ο καθηγητής Χαράλαµπος Κασίµης έχει πετύχει ως γ.γ. το θέµα είνα αν θα κληθεί να δείξει τις αρετές του και ως υπουργός.

Ο Φώτης Κουρµούσης (αριστερά) που θεωρείται ιδιαίτερα 
πετυχηµένος ως γ.γ.  ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έχει περάσει 
παλιότερα, ως σύµβουλος του υπουργού και από την πλατεία Βάθη.  

Από τη νέα γενιά 
πολιορκείται αυτή  
τη φορά η Βάθη
Δύο γενικοί γραμματείς, φέρονται ως πιθανότεροι για 
αντικαταστάτες του Βαγγέλη Αποστόλου στο ΥΠΑΑΤ 

Μονίµως 
υποψήφιος

Ο Σταύρος Αραχωβίτης 
είναι πάντα µια καλή 

εφεδρεία για το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης,
 στη θέση του Τσιρώνη 
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Τρόπους περιορισμού χρηματοοικονομικών 
και logistics δοκιμάζει στο δίκτυο ο ΘΕΣγάλα

Χρηµατοοικονοµικά και logistics προ-
βληµατίζουν εδώ και καιρό τους διοι-
κούντες του ΘΕΣγάλα, καθώς είναι βέ-
βαιο πως η επιχειρηµατική ιδέα την ο-
ποία «τρέχουν» είναι καλή, ωστόσο η 
υλοποίησή της κρύβει δυσκολίες. Ό-
σο περνάει ο καιρός, στον ΘΕΣγάλα, 
γίνεται φανερό ότι η διεύρυνση του δι-
κτύου και ο εµπλουτισµός των σηµείων 
πώλησης µε νέα προϊόντα, ακόµα και 
του ΘΕΣγη, βγάζει µεγάλα κόστη, ενώ 
την ίδια στιγµή, το καταναλωτικό κοινό 
δεν δείχνει έτοιµο να στηρίξει όσο χρει-
άζεται το όλο project. Μέσα σ’ αυτό το 
περιβάλλον, ο βασικός καθοδηγητής 
του εγχειρήµατος Θανάσης Βακάλης 
αλλά και η διοίκηση της οργάνωσης, 
έχουν εξετάσει πολλές εναλλακτικές, 
έτσι ώστε και το επιχειρηµατικό πλά-
νο να συνεχίσει να ξεδιπλώνεται και 
τα χρηµατοοικονοµικά βάρη να µην 
υποθηκεύσουν την όλη προσπάθεια. 

Μια από τις τελευταίες «διορθωτικές 
κινήσεις» στην κατεύθυνση της µεί-
ωσης του κόστους που βγάζει ο ανε-
φοδιασµός των αυτόµατων πωλητών, 
είναι η απ’ ευθείας ανάθεση της δι-
αχείρισης κάποιων εξ αυτών στους 
παραγωγούς - µέλη, ή ακόµα και σε 
εργαζόµενους του συνεταιρισµού. 
Το πόσο αυτό θα λειτουργήσει αποτε-
λεσµατικά ή και το κατά πόσο θα βρε-
θεί άκρη µε τα οικονοµικά που περι-
πλέκουν το όλο εγχείρηµα, θα το δεί-
ξει ο χρόνος. Προς το παρόν, η διοί-
κηση του ΘΕΣγάλα συνεχίζει να πει-
ραµατίζεται, γνωρίζοντας ότι αυτή η 
υπόθεση ή θα εξελιχθεί σε κάτι µε-
γάλο ή θα σκορπίσει στα εξ ων συ-
νετέθη. Είναι άλλωστε γνωστό ότι 
αυτές οι δυσκολίες είναι που έχουν 
κάνει τον περήφανο κατά τα άλλα 
Θανάση Βακάλη να χτίσει τελευταία 
κάποιες περίεργες «λυκοφιλίες».  

Το µέλλον 
ανήκει σ’ 
αυτούς που 
το προετοιµά-
ζουν, έλεγε 
ο Malcolm Χ 
και ο Θανά-
σης Βακάλης 
φαίνεται να το 
ασπάζεται στο 
management 
του ΘΕΣγάλα.

Λυκοφιλίες
Αυτές οι δυσκολίες 
είναι που έκαναν 

τελευταία τον 
περήφανο κατά τα 

άλλα Θανάση Βακάλη 
να χτίσει κάποιες 

περίεργες λυκοφιλίες

Διορθώσεις στο νόμο 
4387/2016 για φόρους 
και ασφαλιστικό 
φέρνει η φετινή ΔΕΘ 

Αν ο ανασχηµατισµός κάνει την πρώ-
τη εντύπωση, σε µια προσπάθεια α-
ντιστροφής του κλίµατος, οι εξαγ-
γελίες της ∆ΕΘ για την οικονοµία 
και τα πιθανά µέτρα για την φορο-
λογική ελάφρυνση µισθωτών και 
ελευθέρων επαγγελµατιών- αγρο-
τών, είναι αυτά που συγκεντρώνουν 
κάποιο ενδιαφέρον.

Λέγεται µάλιστα ότι η µείωση της 
συνολικής επιβάρυνσης των µη µι-
σθωτών µε µεσαία και υψηλά εισο-
δήµατα από εισφορές και φόρους, 
η επιβολή πλαφόν στις ασφαλιστι-
κές εισφορές υγείας, αλλά και τα 
µέτρα στήριξης στους δικαιούχους 
συντάξεων χηρείας, είναι τα πρώτα 
που εξετάζει το οικονοµικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης, στη σκιά της 
συζήτησης για την περικοπή ή όχι 

των ήδη καταβαλλόµενων συντά-
ξεων από την 1η Ιανουαρίου 2019. 
Τα παραπάνω περιστρέφονται γύ-
ρω από βασικές διατάξεις του νόµου 
4387/2016 που χρήζει «διορθώσε-
ων» και ήδη εξετάζονται από τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών εί-
ναι η συνολική επιβάρυνση του ει-
σοδήµατος των ελεύθερων επαγ-
γελµατιών, αυτοαπασχολουµένων 
και αγροτών από φόρους και εισφο-
ρές για κύρια ασφάλιση αλλά και ι-
ατροφαρµακευτική περίθαλψη, κα-
θώς και η περικοπή των συντάξεων 
χηρείας. Ο αρµόδιος υφυπουργός 
Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πε-
τρόπουλος έχει δηµόσια ταχθεί υ-
πέρ της επανεξέτασης του θέµατος 
των υψηλών εισφορών στους ελεύ-
θερους επαγγελµατίες, ενώ πρωτα-

γωνιστικό ρόλο στην όποια απόφα-
ση αναµένεται να διαδραµατίσει και 
η αναµενόµενη κρίση του Συµβου-
λίου της Επικρατείας.

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµα-
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων «µε-
τρούν» ήδη σενάρια για ελάφρυν-
ση των µεσαίων και υψηλών εισο-
δηµάτων, ώστε το εναποµείναν ει-
σόδηµα να µην οδηγεί τους ασφα-
λισµένους σε συνθήκες οικονοµι-
κής δυσχέρειας. Μάλιστα, ενώ αρ-
χικά το επικρατέστερο σενάριο α-
φορούσε την ελάφρυνση των ετή-
σιων εισοδηµάτων από 40.000 έ-
ως 70.000 ευρώ, πλέον εξετάζεται 
το ποσό να πέσει σηµαντικά, ώστε 
να µειωθεί η συνολική επιβάρυνση 
από φόρους και εισφορές για εισο-
δήµατα από 18.000 ευρώ και άνω.

Αλλιώς είχε φανταστεί 
τη φετινή ∆ΕΘ ο 

πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, ωστόσο δεν 

είναι απ’ αυτούς που το 
βάζουν κάτω και όπως 
όλα δείχνουν θα κάνει 
πάλι τα «µαγικά» του.

Όριο εισφορών
Ένα ανώτατο όριο 
στις ασφαλιστικές 
εισφορές αγροτών 

και ελευθέρων επαγ-
γελµατιών µπορεί να 

περάσει και από 
τις Βρυξέλλες
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ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ
«Κανείς δεν έχει συµφέρον 
σε µια αποσταθεροποίηση 
της οικονοµίας στην 
Τουρκία. Αλλά πρέπει να 
γίνουν τα πάντα για να 
διασφαλιστεί η ανεξαρτησία 
της κεντρικής τράπεζας. Η 
Γερµανία θα ήθελε να δει 
µια οικονοµικά ευηµερούσα 
Τουρκία. Αυτό είναι προς το 
συµφέρον µας».

ΤΖΕΦΡΙ ΠΑΪΑΤ
ΠΡΕΣΒΗΣ ΗΠΑ
«Οι ΗΠΑ θεωρούν την 
Ελλάδα περιφερειακό 
πυλώνα σταθερότητας και 
έναν σύµµαχο - κλειδί στην 
προσπάθεια να 
προωθήσουµε τον κοινό µας 
στόχο, να ωθήσουµε όλες 
τις χώρες των δυτικών 
Βαλκανίων προς τους 
ευρωατλαντικούς θεσµούς, 
προς την ένταξη στην Ε.Ε».

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
«Από τη µια πλευρά, είστε 
µαζί µας στο ΝΑΤΟ και, από 
την άλλη, επιδιώκετε να 
χτυπήσετε τον στρατηγικό 
εταίρο σας πισώπλατα. 
Είναι αποδεκτό τέτοιο 
πράγµα; Από τη µια πλευρά, 
λέτε (για ΗΠΑ) πως είστε ο 
στρατηγικός εταίρος µας 
και, από την άλλη, µας 
πυροβολείτε στα πόδια».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ Ο ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Κατεβαίνει;
Επιµένει στην γενέτειρα του 
ο Φάνης αφού µετά την 
Ζευγολατιό τώρα πάει να 
κάνει… εκτιµήσεις στη Νεµέα. 
Φοβάται φαίνεται µην 
µείνουν οι συµπατριώτες του 
απλήρωτοι ή µήπως 
σχεδιάζει να κατέβει στην 
πολιτική; Το λέµε αυτό γιατί 
οι σχετικές κινήσεις θυµίζουν 
τον Βαγγέλη στην Εύβοια µε 
τα σύκα!

 

∆ια περιφοράς
Στην Νιρβάνας το ∆Σ 
αποφάσισε δια περιφοράς 
για την εκστρατεία που έχει 
αναλάβει ο ανάδοχος του 
προγράµµατος προώθησης 
της Φέτας ΠΟΠ, στις αγορές 
των ΗΠΑ και του Καναδά 
αλλά και της Γερµανίας, του 
Ηνωµένου Βασιλείου και 
Γαλλίας. Let’s get real!, που 
λέει το σύνθηµα αλλά και το 
τραγούδι.

 

Ετοιµοπόλεµος
Όποιον έχει απορριφθεί ή 
θεωρεί ότι αδίκως του 
επιβλήθηκαν ποινές-µειώσεις 
στις καταστάσεις του έτους 
2016 της Βιολογικής, καλεί 
σε επικοινωνία ο Λάκωνας 
πρόεδρος της Ένωσης 
βιοκαλλιεργητών για να 
αναλάβει δράση. Αν, µη τι 
άλλο δεν µπορεί ουδείς να 
κατηγορήσει τον πρόεδρο 
για απραξία, ή αφωνία...

Στα γρανάζια των ΠΣΕΑ και των excel

∆εν φτάνει που αργούν παιδεύουν και τους δικαιούχους. 
Ο λόγος για τα ΠΣΕΑ και η περιπέτεια ενός αγρότη από το 
Κιλκίς που το ∆εκέµβριο του 2014 καταστράφηκαν τα προ-
ϊόντα που είχε αποθηκευµένα (καλαµπόκι, µηδική κ.α.)  για 
την κτηνοτροφική του µονάδα. Σύµφωνα µε όσα µας είπε, 
ενώ του είπαν ότι θα αποζηµιωθεί από τα ΠΣΕΑ και περί-
µενε υποµονετικά τώρα που ήρθε η ώρα του ζητάνε να κα-
ταθέσει… εξελάκι  (το γνωστό φύλλο αναφοράς) µε τις τι-
µές αγορές της περιόδου εκείνης. Τρέχει ο άνθρωπος από 
υπηρεσία σε υπηρεσία αλλά όλες δηλώνουν αναρµόδιες.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Μετά τις 25 Αυγούστου 
θα είναι σε θέση, λένε 
εκεί στην ΕΒΖ, να 
δώσουν συγκεκριµένα 
χρονοδιαγράµµατα  
για την έναρξη της 
καµπάνιας και για τις 
πληρωµές της πρώτης 
ύλης που θα παραδοθεί 
φέτος στη βιοµηχανία. 

Προς το παρόν, 
ποιος θα βάλει τα 
λεφτά και πού για να 
τρέξει το εγχείρηµα 
διάσωσης της 
ζαχαροβιοµηχανίας, 
µέσω του πτωχευτικού, 
παραµένει άγνωστο, 
όπως και αν η 
φιλοσοφία του όλου 
πρότζεκτ, εξαντλείται 
στις εισαγωγές...

Υβρίδια
 Για να διατηρηθεί η ΚΑΠ ως 

ισχυρή κοινή πολιτική της ΕΕ, η 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή είναι της 
άποψης ότι δεν πρέπει να 
υπάρχει συγχρηµατοδότηση στον 
πρώτο πυλώνα. 

 Η ΕΟΚΕ δεν τάσσεται υπέρ 
της δυνατότητας των κρατών 
µελών να µεταφέρουν κονδύλια 
από τον πυλώνα ΙΙ στον Ι, ενώ 
ζητά ένα λογικό επίπεδο 
συγχρηµατοδότησης από τα 
κράτη µέλη στα προγράµµατα.

 Όσον αφορά το µοντέλο 
βασικών ενισχύσεων, προτείνει 
να επιτραπεί στις χώρες που 
έχουν υιοθετήσει το υβριδικό 
µοντέλο ή το µοντέλο 
προσέγγισης, να το διατηρήσουν 
µετά το 2020. Κράτη µέλη µε 
ενιαίες ενισχύσεις ανά 
εκµετάλλευση να έχουν τη 
δυνατότητα κατάργησης του 
συστήµατος των δικαιωµάτων.

;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η
ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ
«Για µένα ήταν δύσκολη 
χρονιά καθώς αντιµετώπισα 
και προβλήµατα 
τραυµατισµών, περίµενα ότι 
ο αγώνας θα ήταν 
διαφορετικός µε τη 
Σιντόροβα να πηγαίνει 
καλύτερα, είχα άγχος γιατί 
ήµουν φαβορί, για να τα 
καταφέρω αλλά τελικά όλα 
πήγαν καλά».

Από τα Marlboro 
στα Κιρέτσιλερ, 
ένα τσιγάρο 
δρόµος! 

Ότι ο καιρός «πείραξε» φέτος πολύ τις 
καλλιέργειες, το ξέραµε! Ότι ο ΕΛΓΑ τα 
περισσότερα δεν θα τα αποζηµιώσει το µάθαµε στην 
πράξη! Τώρα αρχίζουν να δείχνουν µία µία και οι 
πληγές. Πρώτα τα ροδάκινα και τα πυρηνόκαρπα, 
µετά η βιοµηχανική ντοµάτα και τα υπαίθρια 
κηπευτικά, ακολούθησαν σταφύλια και σύκα και 
τώρα ακούγονται τα κακά µαντάτα για πράσινη ελιά 
Χαλκιδικής και ρόδι… Και που ‘σαι ακόµα, λένε οι 
γεωπόνοι, που εφιστούν την προσοχή των 
παραγωγών στις ασθένειες και τους µύκητες που ο 
καιρός στρώνει το έδαφος για να αναπτυχθούν….    

Προς επίρρωση, βέβαια, της κατάστασης, 
επανέρχεται όπου υπάρχει ανάγκη η γνωστή 
επωδός των ΠΣΕΑ. Αφού τους προσγείωσε ο 
υπουργός Βαγγέλης ότι η ποιοτική υποβάθµιση και 
το πλάγιασµα που διαπιστώθηκε σε σιτοκαλλιέργειες 
στην ευρύτερη περιοχή Γρεβενών λόγω βροχών, 
δεν είναι άµεσες ζηµιές και δεν καλύπτονται από τον 
κανονισµό του ΕΛΓΑ, τους παρέπεµψε στο 
πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών 
Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρµοδιότητας ΠΣΕΑ. Φέξε µου 
και γλίστρησα δηλαδή, λένε οι παραγωγοί! 

Οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντως, δεν 
σταµατούν ούτε τον Αύγουστο. Εντόπισαν και 
µπλόκαραν της εισαγωγή ενός ακόµα φορτίου 
πιπεριάς από την Τουρκία, µέσω του συστήµατος 
ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις 
ζωοτροφές (RASFF). Το χαρακτήρισαν, µάλιστα, και 
πολύ σοβαρό περιστατικό. Άσε που τη φετινή 
εµπορική περίοδο έχουν εντοπιστεί και καταστραφεί 
54 παρτίδες µε ακατάλληλες πιπεριές Τουρκίας, 
επειδή είχαν αυξηµένη παρουσία υπολειµµάτων 
φυτοφαρµάκων. Εµ τι να κάνουν κι αυτοί; 
Κατρακυλά και η λίρα….

Εκεί στον ΕΦΚΑ να δείτε δουλειά που πατάνε! 
«Το στοίχηµα που έχουµε δώσει από τον Γενάρη 
του 2019 σε τρεις µήνες να εκδίδεται η σύνταξη θα 
το πετύχουµε. Ήδη για τις συντάξεις που ζητήθηκαν 
το 2017, ολοκληρώθηκαν όλες σχεδόν µέσα σε ένα 
τρίµηνο. Οι δε εκκρεµότητες που υπήρχαν στις 31 
∆εκεµβρίου 2014 και τον Γενάρη του 2015 έµειναν 
σχεδόν στο 1/3», καταγράφει περιχαρής ο 
υφυπουργός Εργασίας. Βέβαια για τα ποσά που 
έχουν λαµβάνειν οι δικαιούχοι ούτε κουβέντα! Αλλά 
αυτό θα µου πείτε, το χώνεψαν ήδη!  

Αυτό που ακόµα δεν έχει καταλάβει κανείς είναι τι 
γίνεται µε τους «επενδυτές» της Ζάχαρης! Εκεί που 
νόµιζαν ότι η δουλειά έγινε, µετά την ανακοίνωση 
του Λούκας για «ολοκλήρωση της συµφωνίας µε 
την ΕΒΖ», οι γνώστες λένε ότι απλά υπογράφτηκε 
το ΕΜU, δηλαδή το «µνηµόνιο κατανόησης» και 
τίποτα δεν είναι δεσµευτικό. Άσε που δεν έχει 
ανακοινωθεί ούτε σεντ από το τίµηµα, αφού εν τω 
µεταξύ το Innovation Brain κάνει φύλλο και φτερό 
(τεχνικά και οικονοµικά) τη βιοµηχανία. Από την 
άλλη είναι και η περίπτωση της Kingsley Capital 
Partners, που ως τώρα το ψάχνει… Κάπου 
ακούστηκε για πρόταση 130 εκατ….Τότε θα 
αλλάξουν πολλά! Εις αναµονή!      Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Γ
ια τους αγροτικούς συνεταιρι-
σµούς, έχει φτάσει ο κόµπος 
στο χτένι. Τα όσα γίνονται τις 
τελευταίες µέρες στην ΕΑΣ Βι-

σαλτίας, συνιστούν ένα µικρό αλλά α-
ντιπροσωπευτικό δείγµα του τι έχει γί-
νει τα τελευταία χρόνια µε τους περισ-
σότερους συνεταιρισµούς. Λοξοδρόµη-
σαν! Άφησαν τη δουλειά τους, µε άλλα 
λόγια αυτό που αποτελούσε το παραγω-
γικό τους κοµµάτι, και µετέφεραν το εν-
διαφέρον τους στις υπηρεσίες, δηλαδή 
στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε. Θα µπορούσε να 
πει κανείς και καλά ρε παιδιά, το τυρί 
το είδαν, τη φάκα δεν την είδαν;

  Για το ξεροκόμματο 
ΤΟ ΕΧΩ πει πολλές φορές, το λέω άλλη 
µια, όσο µπορώ πιο ξεκάθαρα. Το «µε-
ροκάµατο» του ΟΣ∆Ε, αποτέλεσε, αυ-
τά τα χρόνια, για τους συνεταιρισµούς 
την Κερκόπορτα για τη διάλυσή τους. 
Οι ιστορικοί του µέλλοντος θα την κα-
ταγράψουν, ως την πιο µελανή περίο-
δο του συνεταιριστικού κινήµατος στην 
Ελλάδα. Οργανώσεις µε πλειάδα µελών 
και πλούτο αγροτικών προϊόντων, ε-
γκατέλειψαν όλο αυτό το «κεφάλαιο» 
για να µαζεύουν πενταροδεκάρες, ζη-
τιανεύοντας -αρχικά από το κράτος και 
στη συνέχεια από κάτι ευκαιριακούς και-
ροσκόπους- µια υπηρεσία που επί της 
ουσίας δεν αποτέλεσε ποτέ υπηρεσία!

  Στην αρχή ήταν καλά
ΦΥΣΙΚΑ ΟΛΟ ΑΥΤΟ, έχει ονοµατεπώ-
νυµο! Σε µια εποχή που τα γραφεία των 
µεγάλων συνεταιριστικών οργανώσεων 
είχαν γίνει κοµµατικά παραρτήµατα, ό-
ταν προέκυψε η ανάγκη σύντα-
ξης και υποβολής δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε (µια απλή διαδικασία για 
την ενεργοποίηση δικαιωµά-
των ενιαίας ενίσχυσης των α-
γροτών), οι πρώτες που έσπευ-
σαν να παράσχουν τις υπηρε-
σίες τους ήταν οι λεγόµενες Ε-
ΑΣ (Ενώσεις Αγροτικών Συνε-
ταιρισµών). Με ή χωρίς την πα-
ρότρυνση της ΠΑΣΕΓΕΣ, αυτό 
µένει να διευκρινισθεί, τα εύ-
κολα λεφτά που έδινε σ’ εκεί-
νη την πρώτη φάση, ενδεχο-
µένως και εξ ανάγκης, το κρά-

τος, ήταν πολλά και γλύκαναν… τον 
κάθε πικραµένο (Πρόεδρο). Λίγο αρ-
γότερα, το πράγµα δεν µαζεύονταν.

  Τους αποκατέστησε
ΟΛΟΙ ΗΘΕΛΑΝ να κάνουν δηλώ-
σεις, όλοι είχαν µάθει στα εύκολα 
λεφτά του ΟΣ∆Ε. Μια µετά την άλ-
λη, οι οργανώσεις, άφηναν πίσω τη 
δουλειά τους για να στήσουν µηχα-
νισµό συλλογής δηλώσεων. Η πίε-
ση των Ενώσεων προς την ΠΑΣΕΓΕΣ 
και της ΠΑΣΕΓΕΣ προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
και το υπουργείο Γεωργίας ήταν α-
φόρητη. Έτσι, ο Καραµίχας, ως πρό-
εδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, τότε, αν δεν το 
καλλιέργησε εξ αρχής, σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν έκανε τίποτα για να το 
µαζέψει! Αντίθετα, προσέλαβε εκεί-
νο τον καιρό στη δούλεψή του, έναν 
τύπο… µε τα µάτια χαµηλά, ο οποίος 
προσπάθησε, σε πρώτη φάση, να κα-
ταστήσει την… αρπαχτή, υπηρεσία. 

  Μετά τους κρέμασε
ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕ, µεσούσης 
της οικονοµικής κρίσης και του χά-
ους που επικρατούσε εκείνο τον και-
ρό (2011, 2012, 2013) και µ’ αυτό το 
ξεχαρβαλωµένο κράτος, σκέφτηκε, 
γιατί όχι, γιατί να µην την καρπω-
θεί για πάρτη του; Οι πρόεδροι, φορ-
τωµένοι τύψεις για την αρπαχτή µε 
την οποία είχαν µάθει να ζουν, γα-
τάκια! Ο Καραµίχας, όταν το κατά-
λαβε ήταν πλέον αργά! Πέντε χρό-
νια τώρα, το… συνδικάτο του ΟΣ∆Ε, 
ζει απ’ αυτό και διαφεντεύει, δια ίδι-
ον όφελος, στα αγροτικά πράγµατα! 

  Καμαρώστε τους
ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ έχουν καταρρεύ-
σει, οι λίγες σοβαρές οργανώ-
σεις του χώρου που συνέδεσαν 
την ύπαρξή τους µε αξιόλογες 
αγροτοβιοµηχανικές µονάδες, 
βρίσκονται κι αυτές ακόµα σε 
δύσκολη θέση. Tο συνδικάτο 
του ΟΣ∆Ε ζει και βασιλεύει σε 
βάρος των αγροτών και… εις 
δόξαν του σπάταλου, αντιπα-
ραγωγικού, κοµµατικού κρά-
τους! Καµαρώστε τους!     

Οι πρόεδροι, 
φορτωµένοι 
τύψεις για την 
αρπαχτή µε την 
οποία είχαν µάθει 
να ζουν, γατάκια! 
Ο Καραµίχας, όταν 
το κατάλαβε ήταν 
πλέον αργά! Πέντε 
χρόνια τώρα, το… 
συνδικάτο του 
ΟΣ∆Ε, ζει απ’ αυτό 
και διαφεντεύει, δια 
ίδιον όφελος, στα 
αγροτικά πράγµατα! 

Σ
τις αρχές του 20ου αιώνα, ένας Ιτα-
λός θεωρητικός, ο Βιλφρέντο Παρέ-
το, έβαλε από κοινού µε τον επίσης 
Ιταλό, Γκαετάνο Μόσκα, τις βάσεις ε-

νός σηµαντικού κεφαλαίου της πολιτικής κοι-
νωνιολογίας, αυτό της θεωρίας των ελίτ. Οι δυο 
τους, µαζί µε τον γερµανικής καταγωγής Ρό-
µπερτ Μίχελς, δηµιούργησαν την Ιταλική Σχο-
λή των Ελίτ. Αν και η θεωρία αυτή χαρακτηρί-
στηκε συντηρητική στη βάση της, ενώ οι θεω-
ρητικοί της συνδέθηκαν µε το ναζιστικό και 
φασιστικό κίνηµα σε Γερµανία και Ιταλία, οι 
µεταγενέστεροι θεωρητικοί µετέφεραν το µο-
ντέλο των ελίτ στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα. 

Με την έννοια ελίτ ο Παρέτο τονίζει την ανι-
σότητα των ατοµικών προτερηµάτων σε κάθε 
σφαίρα της κοινωνικής ζωής, κατατάσσοντας 
στην κορυφή όσους διαθέτουν αντικειµενικά 
τα περισσότερα. Μέσα στην τάξη των ελίτ, δια-
χωρίζει µια ακόµα, την «κυβερνώσα ελίτ» ή αλ-
λιώς πολιτική, χαρακτηριστικό της οποίας είναι 
η ικανότητά της και κυρίως η αποφασιστικότη-
τά της να παραµένει στην εξουσία µε κάθε µέ-
σο και πάνω απ’ όλα µε τη χρήση βίας, όταν η 
πειθώ ως µέσο συναίνεσης, αποδεικνύεται α-
ναποτελεσµατική. ∆υο είδη ατόµων συνθέτουν 
τη συγκεκριµένη ελίτ: Αυτή που κυβερνά µε τη 

λογική της βίας και 
της διαφθοράς και 
δείχνει δυναµισµό 
και αποφασιστικό-
τητα και προσοµοι-
άζεται µε τα λιοντά-
ρια και η άλλη που 
κυβερνά µε τη λο-
γική της αλεπούς, 

στηρίζεται στη πειθώ, την εξυπνάδα, δείχνει ε-
πιδεξιότητα στους χειρισµούς και ικανότητα στο 
να κερδίζει ή να εκµαυλίζει τις αντίπαλες ελίτ. 

Κατά κανόνα, οι ανερχόµενες ελίτ είναι αυ-
τές που υιοθετούν τα χαρακτηριστικά του λιο-
νταριού, ενώ οι καθιερωµένες αυτή της αλε-
πούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ, 
παρά την επιµονή του να συστήνεται ως αυτο-
δηµιούργητος, µεγαλωµένος µέσα στην τάξη 
της οικονοµικής ελίτ, µεταφέρει στην πολιτι-
κή δράση του, όλα τα επιχειρηµατικά «κόλπα» 
που έµαθε στα 70 του χρόνια και βρίσκονται 
πολύ κοντά στη λογική της αλεπούς του Πα-
ρέτο. Αν µη τι άλλο, η χρήση ψευδών ειδήσε-
ων ή «εναλλακτικών στοιχείων», όπως δήλω-
σε η γραµµατέας του προέδρου Κελυάνν Κόν-
γουεϊ, η άρνηση της πολιτικής πραγµατικότη-
τας και η ανακατασκευή συµφωνιών που φέρ-
νει σε δύσκολη θέση τους εταίρους (συµφωνία 
25ης Ιουλίου), αποτελούν χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα του χειριστικού τρόπου µε τον οποίο 
οι ελίτ αλεπούδες εκµαυλίζουν και διαχειρίζο-
νται τις υπόλοιπες ελίτ και κοινωνικές οµάδες.

*∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΠΜΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Η ελίτ των 
αλεπούδων 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

«Μιλάνε για παράνοµη διακίνηση 
φρούτων αυτοί που αγοράζουν προ-
ϊόντα κάτω του κόστους και που κό-
βουν από τον κάθε παραγωγό σαν α-
ποµείωση από 5-20%. Ας ελέγξει το 
κράτος αυτό το µεγάλο ποσοστό απο-
µείωσης, αν πωλείται µε τιµολόγια ή 
όχι και τότε θα διαπιστώσει ποιος κρύ-
βεται πίσω από τη φοροδιαφυγή». 

Οι δηλώσεις ανήκουν στο γνωστό 
από τα χρόνια των µπλόκων αγρό-
τη – συνδικαλιστή Νασιούλα Νασίκα 
και στρέφονται κατά του αειθαλούς 
προέδρου της Ένωσης Κονσερβο-
ποιών Ελλάδος, Κώστα Αποστόλου 
και των εταιρειών του κλάδου που 
θεσµικά εκφράζει. Είναι βαριές, ω-
στόσο, κρύβουν αλήθειες. Όπως κι 
αυτό που είπε, ο Θεσσαλός, πρώην 
δήµαρχος Τυρνάβου, για τα δέντρα 

που µοιράστηκαν στους παραγω-
γούς, ώστε να γεµίσει ο κάµπος µε 
συµπύρηνα ροδάκινα και βερίκοκα 
και µετά να τα παραλαµβάνουν σε 
εξευτελιστικές τιµές.

Είναι γεγονός ότι ο Κώστας Απο-
στόλου, ως εκπρόσωπος του συγκε-
κριµένου κλάδου, έχει έναν τρόπο 
να προκαλεί θύελλες και ταυτόχρο-
να να λειτουργεί σαν αλεξικέραυνο. 
Ίσως γι’ αυτό και να έχει µείνει τόσα 
πολλά χρόνια στο τιµόνι της ΕΚΕ, χω-
ρίς να προέρχεται καλά-καλά από τα 
σπλάχνα της εν λόγω βιοµηχανίας. 

Στις αρχές του περασµένου χειµώ-
να, µας ενηµέρωνε για τον κίνδυ-
νο επέκτασης της καλλιέργειας ρο-
δάκινου (συµπύρηνου εν προκειµέ-
νω), ενώ στην καρδιά της άνοιξης ε-
φιστούσε την προσοχή της υπερπα-
ραγωγής που προέβλεπε για φέτος. 
Στις αρχές της σεζόν, αφού είδε την 
παραγωγή να συρρικνώνεται επικίν-
δυνα, λόγω καιρικών συνθηκών και 
τους Βούλγαρους διακινητές να κά-
νουν πάρτι, δυσκολεύοντας τη δουλειά 
της εγχώριας βιοµηχανίας, έσπευσε 
να «καρφώσει» τον ανταγωνισµό αλ-
λά και τους ίδιους τους παραγωγούς 
ως «συνενόχους» για τη «µαύρη α-
γορά» που αναπτύσσεται και η οποία 
προφανώς… του χαλάει την πιάτσα. 

∆εν είναι µια φορά που να βγήκε «ε-
πιθετικά», προσφέροντας στους παρα-
γωγούς, αυτό που λέµε, το κάτι παρα-
πάνω! Φθήνια, µιζέρια, κακοδαιµονία!

Ποτέ µια συστηµατική µέριµνα για 
το ροδάκινο, ποτέ µια σοβαρή συνεν-
νόηση µε τον παραγωγό, ποτέ µια 
ολοκληρωµένη στρατηγική για την 
ανάπτυξη της καλλιέργειας και του 
κλάδου. Κλεφτοπόλεµος και φθηνή 
προπαγάνδα. Με τους καλοθελητές 
που πάντα είναι διαθέσιµοι και τους 
αφελείς που περισσεύουν.

Παλιότερα έφταιγαν οι υπερχρε-
ωµένοι συνεταιρισµοί και η αλόγι-
στη πολιτική τους, τώρα, κάτι περι-
φερειακές µονάδες που επιµένουν 
να λειτουργούν σαν «µαύρα πρόβα-
τα». Το µόνο που δεν έφταιξε ποτέ, 
είναι η πολιτική της ΕΚΕ. Κι ας έχουν 
γίνει και µεταξύ τους, τα µέλη, χίλια 
κοµµάτια! Κι ας χρειάζεται η αγορά, 
έναν άλλο, µακροπρόθεσµο σχεδι-
ασµό, κι ας χρειάζεται ο κλάδος, ένα 
άλλο, συναινετικό πνεύµα.

Αν µη τι άλλο, ο Κώστας Αποστό-
λου, είναι ένας συνδικαλιστής της βι-
οµηχανίας, παλαιάς κοπής. Χρειάζε-
ται κι εδώ µια κάποια µεταρρύθµιση.    

Απ’ ό,τι λέει, βγαίνει το αντίθετο 
Έχει χάσει εδώ και καιρό τους παραγωγούς, τώρα χάνει και τους βιομήχανους

Ο Κωνσταντίνος Αποστόλου 52 
χρόνων σήµερα και πατέρας τριών 
παιδιών γεννήθηκε και µεγάλωσε 
στη Νάουσα Ηµαθίας, όπου και 
τελείωσε τις γυµνασιακές του 
σπουδές. Πανεπιστηµιακές 
σπουδές έκανε στη Θεσσαλονίκη. 
Το 1979 πήρε το πτυχίο του 
Οικονοµικού Τµήµατος της Ν.Ο.Ε, 
το δε 1982 το πτυχίο του Νοµικού 
Τµήµατος. Άσκησε δικηγορία µέχρι 
το 1988. Έχει διατελέσει σε 
διευθυντικές θέσεις στον κλάδο 
της Κονσερβοποιίας και της 
Κυτιοποιίας. Τον Μάιο του 1995 
µε τη δηµιουργία της Ένωσης 
Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ) 
ανέλαβε τα καθήκοντα του 
προέδρου της Ένωσης.

Ως εκπρόσωπος του κλάδου των κονσερβοποιών, ο Κώστας 
Αποστόλου έχει έναν τρόπο να προκαλεί θύελλες και ταυτόχρονα 
να λειτουργεί σαν αλεξικέραυνο. Ίσως γι’ αυτό και να έχει µείνει 
τόσα πολλά χρόνια στο τιµόνι της ΕΚΕ, χωρίς να προέρχεται 
καλά-καλά από τα σπλάχνα της εν λόγω βιοµηχανίας.

Κώστας Αποστόλου

Χαλάει η πιάτσα
Μόλις είδε την παραγωγή 

να συρρικνώνεται, 
έσπευσε να «καρφώσει» 
τον ανταγωνισµό αλλά 

και τους ίδιους τους 
παραγωγούς ως «συνε-
νόχους» για τη «µαύρη 

αγορά» που αναπτύσσεται 

Κλεφτοπόλεµος 
Ποτέ µια συστηµατική 

µέριµνα για το ροδάκινο, 
ποτέ µια σοβαρή συνεν-
νόηση µε τον παραγωγό, 
ποτέ µια ολοκληρωµένη 
στρατηγική για την ανά-
πτυξη της καλλιέργειας 

και του κλάδου

Αλάνθαστη 
Η πολιτική της ΕΚΕ δεν 
έφταιξε ποτέ, παλιότερα 
έφταιγαν οι υπερχρεω-

µένοι συνεταιρισµοί και η 
αλόγιστη πολιτική τους, 

τώρα, κάτι περιφερειακές 
µονάδες που επιµένουν 

να λειτουργούν σαν 
«µαύρα πρόβατα»

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Ζαγορίν και ΕΛΓΑ 
µαζί στην 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.

 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 έως τις 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 

Σεπτεµβρίου η πληρωµή των 
εισφορών ΕΦΚΑ αγροτών.
 Έως τις 22 Οκτωβρίου 

αίτηση ένταξης στη Συνεργασία 
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.

ΒΟΛΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Πενθήµερο φεστιβάλ 
µπίρας το Σεπτέµβρη 
To Corfu Beer Festival έχει προγραµµατιστεί για 6η 
χρονιά φέτος µε ηµεροµηνίες διεξαγωγής το 
πενθήµερο από 26 έως 30 Σεπτεµβρίου και τόπο 
τον Αρίλλα, στη Βόρεια Κέρκυρα. Μια µικρή οµάδα 

ανθρώπων µε όραµα και θέληση είχαν ένα όνειρο. 
Έτσι, το 2013 πραγµατοποιήθηκε το πρώτο Corfu 
Beer Festival και το όνειρο έγινε πια πραγµατικότητα. 
Το Φεστιβάλ αποτελεί πλέον ετήσιο θεσµό, έχει 
διάρκεια 5 ηµέρες, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Κάθε χρονιά διοργανώνεται µε τη συνεισφορά µιας 
ξένης χώρας, µιας και πρόκειται για ένα Φεστιβάλ 
πολιτισµού και γαστρονοµίας, µια µεγάλη συνάντηση 
ανθρώπων, πολιτισµών και προϊόντων.

ΚΕΡΚΥΡΑ

Στις 29 Αυγούστου 
η 5η Pella Agro

Ο δήµος Πέλλας έχει ξεκινήσει 
τις προετοιµασίες για τη 
διοργάνωση της «5ης PELLA 
AGRO 2018», η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί από 29 
Αυγούστου έως 2/9 στην 
πόλη της Κρύας Βρύσης.
Η έκθεση και φέτος θα 
υλοποιηθεί σε δύο χώρους: το 
στεγασµένο, ο οποίος 
και τον υπαίθριο. Στόχος της 
έκθεσης είναι η προβολή και 
των αγροτικών επιχειρήσεων, 
καθώς και η ενηµέρωση 
για τον εκσυγχρονισµό των 
αγροτών σύµφωνα µε τις νέες 
τεχνολογίες και τις τελευταίες 
εξελίξεις του κλάδου.

ΠΕΛΛΑ ΑΙΓΙΝΑ

Εµβληµατικό και 
γευστικό το φιστίκι  

H 10η Γιορτή Φιστικιού Αίγινας θα 
πραγµατοποιηθεί 13 - 16 Σεπτεµβρίου 
2018, µε φορέα διοργάνωσης την 
Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 
Αίγινας. Το Φεστιβάλ, αµέσως µετά τη 
συγκοµιδή είναι η µεγαλύτερη ετήσια 
γιορτή του νησιού, αφιερωµένη στο 
πλέον εµβληµατικό προϊόν του τόπου, 
που ξεχωρίζει για την ποιότητα, τη 
γεύση του και τις ευεργετικές του 
ιδιότητες. Η καρδιά του φεστιβάλ 
χτυπά στην εµπορική έκθεση, που 
πραγµατοποιείται στο λιµάνι της 
Αίγινας, κατά µήκος της προβλήτας, 
όπου φιλοξενούνται περισσότεροι από 
40 εκθέτες-παραγωγοί, οι οποίοι 
προβάλουν την παραγωγή τους σε 
φιστίκι, αλλά και τα προϊόντα που το 
έχουν πρώτη ύλη.

Τριήµερη και πλούσια 
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 

ΓΡΕΒΕΝΑ 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 50 πρόβατα Φριζάρτα, γεννά-
νε 20-24 Αυγούστου. Τηλ.6944/558346.

Πωλούνται 120 γίδες και 30 τράγοι. Περι-
οχή Ορεινή Ναυπακτία. Τηλ.6979/840115.

Πωλείται τράγος ∆αµασκού 2 ετών, χω-
ρίς κέρατα. Τηλ.6930/448503.

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

Πωλούνται 60 αγελάδες µεγάλες. 
Τηλ.6931/505211.

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

Πωλούνται 140 πρόβατα µε 5.000€ δικαι-
ώµατα. Τιµή 15.000€. Τηλ.6947/324140.

Γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και άλογο παρα-
γωγικό. Τηλ.6972/307674. 

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Γερµανοχιώ-
τικα, Ασσάφ, Αβάσι, γίδια Αλπίν, Μούρθια, 
Ζάνε, Τόκεµπορτ, αγελάδες και µοσχάρια. 
Τηλ.6982/619546, 6974/916517.

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

Πωλούνται µοσχαράκια Λιµουζίν, ελευθέ-
ρας βοσκής, βιολογικά πιστοποιηµένα από 
το κέντρο γενετικής  βελτίωσης. Περιοχή 
Αρκαδίας. Τηλ.6970/485300.

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

Πωλούνται µοσχάρια για πάχυνση Λι-
µουζίν και άλλες ράτσες. Περιοχή Βοιω-
τία. Τηλ.6934/043602. 

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

Πωλούνται 40 κατσίκια Αλπίν 8 µη-
νών, µεγάλης γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.6971/670448.

Πωλούνται πρόβατα Ασάφ, υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής, µε ετήσια απόδοση 700 κι-
λά γάλα το καθένα τη σεζόν και µιλιόρες. 
Τηλ.6906/512460. 

Πωλούνται 120 πρόβατα βελτιωµένα, σε 
κατάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Λιβα-
δειά. Τηλ.6984/872749.

Πωλούνται νεαρές χοιροµητέρες µαύρες 
ελληνικής φυλής, µε πιστοποίηση και 100 
γίδια βελτιωµένης ράτσας από την ίδια 
φάρµα. Τα 50 είναι σε κατάσταση εγκυµο-
σύνης και τα υπόλοιπα είναι βετούλες. Πε-
ριοχή Πιερίας. Τηλ.2351/081203.

Πωλούνται άλογα παραγωγικά Πίνδου µε 

χαρτιά. Τιµή 400€ έκαστο. Περιοχή Αρι-

δαίας. Τηλ.6938/081272.

Πωλούνται 200 πρόβατα βελτιωµέ-

να. Τιµή 18.000€. Περιοχή Αριδαία. 

Τηλ.6938/081272.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα. Πληρωµή µετρη-

τοίς. Τηλ.6982/619546, 6974/916517.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

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

Πωλείται βίκος καθαρισµένος για οποια-
δήποτε χρήση. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλούνται 1.000 µπάλες τσαΐρι αγριά-
δα προς 3€ η µπάλα, 700 µπάλες σαφάρα 
προς 3€ η µπάλα, σκέτο τριφύλλι ψιλό για 
αρνάκια προς 5€ η µπάλα. Περιοχή Σερ-
ρών. Τηλ.6985/978192. 

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

Πωλούνται ρεβίθια βραστερά, ποικιλία 
Αµοργό, φετινής παραγωγής. Περιοχή 
Θεσσαλονίκη. Τηλ.6978/566420.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερραϊκός, νέ-
ας 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€ / κι-
λό. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ.6934/043602.

Πωλείται βίκος πολύ παραγωγι-
κός για σανό και καρπό, ποικιλία Μα-
ριάννα, από παραγωγό, καθαρισµένος. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας, 
κόκκινη, δίκοκκη, για σπόρο και ζωοτρο-
φή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται σιτάρι Σιµέτο για σπόρο, πρω-
τοετές σποροπαραγωγής, σε άριστη ποιό-
τητα. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου άρι-
στα για ζωοτροφή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται καλαµπόκι 30 τόνοι, πο-
λύ καλής ποιότητας. Περιοχή Καρδίτσα. 
Τηλ.6976/867313, 6976/867389.

Πωλείται µαύρη Κορινθιακή νωπή, χω-
ρίς θειάφι. Τηλ.6945/297937, 6µ.µ-10µ.µ.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται οικόπεδο 3.600τ.µ. Περιοχή Θή-
βας. 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, άροτρο 3υνο 
12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων 
επισκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επι-
σκευασµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπάρι, 
καλλιεργητής 20 δοντιών, ραντιστικό για 
τρακτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνο-
τροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χα-
µηλές. 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 µε-
γάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινί-
ες 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 αµπελουργικό-
δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µο-
ντέλο 2007, full extra. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας χρή-
σεως και κλουβάκια Μπινς. Περιοχή Βέ-
ροιας. Τηλ.6979/291468.

Πωλείται ψυγείο Κόφα 3,20 Χ 2 X 2, τρι-
φασικό µοτέρ, 2,5 ίππων, 17 κυβικά, σε κα-
λή κατάσταση.  Τηλ.6939/791950 

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

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα για 
αιγοπρόβατα, πλήρως εξοπλισµένη, µε αρ-
µεκτήριο, σπαστήρα ζωοτροφών, 2 µεγά-
λες αποθήκες ζωοτροφών και στέγαστρα. 
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται τρακτέρ Massey Ferguson 92 
ίππων, 4Χ4, καινούργια πλατφόρµα ανα-
τρεπόµενη µε διπλές ρόδες, αρµεκτήριο 
Ισπανικό 18 θέσεων και σπαστήρας ζωο-
τροφών µοντέλο Αυστρίας, όλα σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλήρως 
εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο αποθή-
κες, µε φορτωτή Bobcat, µε πέντε στρέµ-
µατα γη, σπαστήρα ζωοτροφών, τρακτέρ 
Massey Ferguson 95άρι, µοντέλο 2005 
µε λίγες ώρες εργασίας, διπλό διφορικό 
και µε ξεχωριστή κατοικία εντός της µο-
νάδας. 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 αγροτικό Mazda B2 500 δικά-
µπινο, 4Χ4, diesel, 200.000 χλµ, ηλεκτρι-
κά παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέπτες, µπά-
ρες µπροστά, πίσω, πλάγια και κλιµατιστικό, 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.6972/893378.

Πωλείται ηλεκτρογεννήτρια µεταχειρι-
σµένη KVA 23, µονοφασικά και τριφασική 
για τρακτέρ. Τηλ.6972/893378.

Πωλείται µεταλλικό θερµοκήπιο ελληνι-
κής κατασκευής, πολύρρηκτο τροποποιη-
µένο τοξωτό, από σωλήνα Φ60 γαλβανι-
ζέ 2,5 χιλιοστά, σε άψογη κατάσταση, µε 
άνοιγµα 8 µέτρα, ύψος ορθοστάτη 3µέ-
τρα και ύψος κορυφής 5 µέτρα. Συνολική 
έκταση  8.300τ.µ. Τιµή 83.000€. Θα παρα-
δοθεί λυµένο. Τηλ.6947/096907. E-mail: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο ενός στρέµµατος, 
πλήρως εξοπλισµένο για παραγωγή σπο-
ροφύτων και λουλουδιών µε αυτόµατες 
τράµπες ποτίσµατος, ανοιγόµενα παράθυ-
ρα οροφής και πλαϊνά και πάγκους εργα-
σίας. Τηλ.6974/034757.

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

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

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

Πωλείται µηχάνηµα απλώµατος και µαζέ-
µατος σταγόνας, 3σειρο, κατασκευής Μπα-
κούλα. 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 αγροτικός ελκτήρας (ρεµούλκα) 
Goldoni 714 χωρίς φρέζα. Τιµή 1.500€. 
Περιοχή Κορινθία. Τηλ.6987/876761.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊ-
κή 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 ελληνι-
κής κατασκευής 2009, πολύρρηκτο τρο-
ποποιηµένο τοξωτό, από σωλήνα Φ60 γαλ-
βάνιζε 2,5 χιλιοστά πάχος, σε άψογη κα-
τάσταση, µε ηλεκτροκίνητα παράθυρα ορο-
φής 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 στρέµµατα 
µε σωλήνες, σε καλή κατάσταση. Περιοχή 
Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.

Πωλείται λιπαντήρας µε ενσωµατωµένο 
υδροκυκλώνα  και φίλτρο αυτοκαθαριζό-
µενο µε δισκάκια παροχής 3΄΄ καινούργιο. 
Τιµή 700€. Τηλ.6987/368681.

Πωλείται αχυρόµυλος µε δυνατότητα πα-
ραγωγής 40-50 µπάλες την ώρα. Τιµή 
800€. Τηλ.6987/368681.

Πωλείται ρίππερ 7 ποδιών, µεσαίου τύπου, 
πλάτος εργασίας 2,2 µέτρα, καινούργιο. Τι-
µή 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 τουρµπίνα αναρτώµενη 80άρα 
φτερωτή, 500 λίτρων, αντλία 105 λί-
τρων, 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

Κάθε ελληνικό νησί αποτελεί ένα ξε-
χωριστό σύµπαν αναφέρει δηµοσίευ-
µα της διαδικτυακής έκδοσης της βρε-
τανικής εφηµερίδας Telegraph, που 
µιλά για κρυµµένα µυστικά που αξί-
ζει κανείς να ανακαλύψει.

Η συντάκτρια Ρέιτσελ Χάουαρντ, 
επιλέγει 20 νησιά και ξεκινά από τη 
νότια Κέρκυρα, για την οποία σηµει-
ώνει πως παραµένει «κρυµµένη» α-
πό τον µαζικό τουρισµό, ενώ για τη 
Σαντορίνη, το δηµοσίευµα σηµειώ-
νει πως δύσκολα µπορεί να έχει µυ-
στικά από τους 2 εκατ. ταξιδιώτες που 
την επισκέπτονται κάθε χρόνο, ω-
στόσο µπορεί κανείς να επισκεφθεί 
το καλά διατηρηµένο χωριό Πύργος 
στην ενδοχώρα και να δοκιµάσει το-
πικά κρασιά.

Ενδεικτικά, σύµφωνα µε το δηµοσί-
ευµα, για την Ιθάκη την πατρίδα του 
Οδυσσέα αναφέρεται, ότι, ο επισκέ-
πτης ανταµείβεται από τους καταπρά-
σινους όρµους και τα υπέροχα µονο-
πάτια για πεζοπορία. Αντίστοιχα, στην 
Αντίπαρο, προτείνεται µια επίσκεψη 
στο νησί ∆εσποτικό και το αρχαίο ιε-
ρό του Απόλλωνα.

Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, επισηµαί-
νεται πως αξίζει µια εξερεύνηση στον 
κόλπο του Μιραµπέλου, ενώ για την 

Κεφαλονιά, τονίζεται ότι το χωριό Πα-
λιά Βλαχάτα, που επλήγη από τον σει-
σµό του 1953, αποκτά και πάλι ζωή 
για τρεις ηµέρες στις αρχές Αυγού-
στου, στο πλαίσιο του Saristra Festival.

Για το Μεγανήσι τονίζεται ότι,  πα-
ρότι  το όνοµά του παραπέµπει σε µε-
γάλο, είναι ένας µικρός παράδεισος 
στο Ιόνιο που πλέον µαγνητίζει το εν-
διαφέρον µεγιστάνων. Στη Λέσβο, οι 
επισκέπτες -πέρα από το άφθονο ού-
ζο- µπορούν να θαυµάσουν µεταξύ 
άλλων πίνακες των Πικάσο και Μι-

ρό, δωρεές του κριτικού τέχνης Στρα-
τή Ελευθεριάδη. Η Κίµωλος είναι κα-
λύτερο να εξερευνηθεί µε τα πόδια, 
ενώ αναφορά γίνεται και στο Σκια-
δί, το οποίο χαρακτηρίζεται µοναδι-
κό γεωλογικό µνηµείο. Τα 20 νησιά 
που περιλαµβάνονται στη λίστα της 
Telegraph είναι: Κέρκυρα, Σαντορί-
νη, Ιθάκη, Αντίπαρος, Άνδρος, Μύκο-
νος, ∆ήλος, Κρήτη, Κεφαλονιά, Πα-
ξοί-Αντίπαξοι, Ύδρα, Αµοργός, Κρή-
τη, Λέσβος, Κύθνος, Ικαρία, Κουφο-
νήσι, Κίµωλος και Τήνος. 

Μονοπάτια Αιώνων
Στην Τήνο και την Άνδρο 
ο επισκέπτης µπορεί να 

περπατήσει σε µονοπάτια που 
η κατασκευή τους χάνεται 

Ύµνος στη φύση 
το «Ποιητικό αίτιο»
Ύµνο στη φύση, αποτελεί η 
έκθεση «Ποιητικό αίτιο» που 
φιλοξενείται στο Ίδρυµα Πέτρου 
και Μαρίκας Κυδωνιέως στην 
Άνδρο, ως τις 30 Σεπτεµβρίου και 
η είσοδος σε αυτήν είναι δωρεάν 
για το κοινό. Η επιµέλεια, ανήκει 
στην Αθηνά Σχινά, ενώ η έκθεση 
έχει ως στόχο να εγείρει, να 
αφυπνίσει, να δηµιουργήσει 
µηνύµατα για την προστασία των 
πρώτων πάνω στις οποίες 
στηρίζεται η ίδια µας η ζωή.

«Όταν σκοτώνουν 
τα κοτσύφια»
Όταν η Χάρπερ Λι, χάρισε στην 
ανθρωπότητα το «Όταν 
σκοτώνουν τα κοτσύφια» ένα 
µανιφέστο ανθρωπιάς και 
συµπόνιας, υψώθηκε απέναντι στο 
µίσος και στο ρατσισµό! Ένα 
βιβλίο, που από το 1960 µπορεί 
να υπερηφανεύεται ότι άλλαξε 
λίγο τον κόσµο. Μέσα από τα 
παιδικά µάτια της Σκάουτ και του 
αδερφού της Τζεµ, 
µεταφερόµαστε σε µια µικρή πόλη 
της Αλαµπάµα του 1929. 

«Νύφες» του Βούλγαρη
στο Μουσείο Μετάξης
Στο πλαίσιο των παράλληλων 
εκδηλώσεων για την περιοδική 
έκθεση «Νύφες. Ιστορίες από 
µετάξι», το Πολιτιστικό Ίδρυµα 
Οµίλου Πειραιώς διοργανώνει στις 
18 Αυγούστου (ώρα 21:00), ειδική 
υπαίθρια προβολή της ταινίας του 
Παντελή Βούλγαρη «Νύφες» 
(2004) στον περιβάλλοντα χώρο 
του Μουσείου Μετάξης του 
Ιδρύµατος, στο Σουφλί. Η ταινία 
απέσπασε 10 Κρατικά Βραβεία 
Ποιότητας. Είσοδος ελεύθερη.

Για Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 
Καινοτοµίας 2018 η Αθήνα
Η Αθήνα επιλέχθηκε ανάµεσα στις 
12 πόλεις της Ευρώπης που 
διεκδικούν το βραβείο «Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Καινοτοµίας 2018» 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
ανάµεσα σε πόλεις όπως είναι η 
Βιέννη, η Λισαβόνα και η Μαδρίτη. 
Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται µε 
χρηµατικό έπαθλο ένα εκατοµµύριο 
ευρώ, ενώ οι αµέσως πέντε 
επόµενες πόλεις στην τελική 
κατάταξη θα λάβουν η κάθε µια από 
100.000 ευρώ.

Ενώ τα παραδοσιακά καφενεία σταδιακά µειώνονται ανά την Ελλάδα, αυτό δεν ισχύει στην Αµοργό. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Μυστικά κρυμμένα
σε ελληνικά νησιά
Η διαδικτυακή έκδοση της Telegraph προτρέπει σε εξερεύνηση των 
θησαυρών που κρύβουν από το μαζικό τουρισμό τα ελληνικά νησιά

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

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρασινι-
σµού για πορτοκάλια. Τοποθέτηση, λειτουρ-
γία, 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 κα-
τάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.6936/988485. 

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκί-
νητο Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.

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

Πωλούνται µπουκάλια για λάδι, µέλι, κρα-
σί 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 τζάµια 
για τζιπ Renegade -Wrangler. Τιµή 500€. 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται αερολέβητας και καυστήρας πε-
τρελαίου  35.000 θερµίδων. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκη. Τηλ.6997/283980.

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6997/283980.

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

Πωλούνται πρέσα Welger 530, µε σκοι-
νί, σβάρνα Ζορµπά 32άρα και χορτοκοπτι-
κό Krone πλάτους κοπής 2,80µ. αναρτώµε-
νο. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται πρέσα Welger 730 µοντέλο 
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.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. 
Τηλ.2310/711114.

Πωλείται άροτρο 4υνο Kverneland και 
φρεζοσκαλιστήρι. Τηλ.6979/957956.

Πωλείται βυτίο συρόµενο 1,5 τόνου νερού. 
Περιοχή Θήβας. Τηλ.6987/781880.

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται αγροτικό αυτοκίνητο σε κα-
λή κατάσταση, µοντέλο 2005-2010. 
Τηλ.6943/457861.

Ζητούνται ελαστικό/ά για  τρακτέρ 520-
85-38, ράντιαλ η   συµβατικά 20,8-38, µε-
ταχειρισµένα,  σε καλή κατάσταση και  τιµή. 
Τηλ.6934/601727.
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Πριν τη Ζυρίχη 
Μπέρμιγχαν
Έχει και ντέρμπι στο Λονδίνο για Τσέλσι 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μετά τα τρία χρυσά τα δύο ασηµέ-
νια και το ένα χάλκινο στο Μόνα-
χο η ελληνική αποστολή στο στί-
βο είναι πανέτοιµη για τη συµµε-
τοχή της στο Diamond League του 
Μπέρµιγχαν που ξεκινά στις 18 Αυ-
γούστου, που είναι το τελευταίο µί-
τινγκ πριν τους τελικούς στη Ζυ-
ρίχη και τις Βρυξέλες. H πανελλή-
νια ρεκορντγούµαν του αγωνίσµα-
τος, Κατερίνα Στεφανίδη θα βρί-
σκεται εκεί µαζί µε άλλους Έλλη-
νες πρωταθλητές όπου θα  αντι-
µετωπίσει σίγουρα τη «χάλκινη» 
στη γερµανική πρωτεύουσα, Χό-
λι Μπράντσο, την παγκόσµια πρω-

ταθλήτρια κλειστού, Σάντι Μόρις, 
και τη «χάλκινη» Ολυµπιονίκη του 
Ρίο, Ελάιζα ΜακΚάρτνεϊ.

Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Ολυ-
µπιακός βρίσκεται στην Ελβετία 
για τη ρεβάνς της Πέµπτης (16 Αυ-
γούστου) µε τη Λουκέρνη για τα 
προκριµατικά του Γιουρόπα Λιγκ, 
όπου µετά το 4-0 στο «Καραϊσκά-
κης», φαντάζει τυπική. 

Επιπλέον ήρθε και η ώρα του Κα-
µπιονάτο το οποίο ανέβηκε πολλά 
εµπορικά σκαλιά µε την άφιξη του 
Ρονάλντο στη Γιουβέντους, η οποία 
αντιµετωπίζει το Σάββατο την Κιέβο. 
Επιπλέον, την ίδια µέρα, η δεύτερη 
αγωνιστική της Πρέµιερ επιφυλάσ-
σει το ντέρµπι του Λονδίνου, καθώς 
η Τσέλσι υποδέχεται την Άρσεναλ. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς µπορεί να µην τα κατάφερε να 
κερδίσει στον τελικό τον Ναδάλ, όµως το µεγαλύτερο 
επίτευγµά του είναι πως έκανε τη χώρα να θυµηθεί πως 
το τένις... υπάρχει. Σειρά έχει το Master στο Σινσινάτι 
όπου εκεί ο Έλληνας αθλητής θα ξαναπροσπαθήσει, ενώ ο 
Ναδάλ δεν θα πάρει µέρος, βάζοντας προτεραιότητα το 
γκραν σλαµ των ΗΠΑ που ξεκινά 27 Αυγούστου.  

Πάει για το Μaster
o Στέφανος Τσιτσιπάς  

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Πέµπτη 16 Αυγούστου

Σάββατο 18 Αυγούστου

Παρασκευή 17 Αυγούστου

Τένις (ATP 1000)

Western & Southern Open 18.00 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (International Champions Cup)

Λουκέρνη - Ολυµπιακός 20.30 COSMOTE SPORT 1

Τένις (ATP 1000)

Western & Southern Open 20.00 COSMOTE SPORT 6

Western & Southern Open 22.00 COSMOTE SPORT 6

Στίβος (IAAF Diamond League)

Στίβος 16.00 EΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Premier League)

Τότεναµ - Φούλαµ 17.00 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Πρωτάθληµα Ιταλίας)

Κίεβο - Γιουβέντους 19.00 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Premier League)

Τσέλσι - Άρσεναλ 19.30 COSMOTE SPORT 1

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τελευταίες  
υπογραφές πριν 
τον ανασχηματισμό
στην πλατεία Βάθη

Ο Βάκης  
βλέπει πάντως
να καταργούν  
και το υπουργείο 

Κοίτα να δεις
που δεν θα 
προλάβουν ούτε 
τα μπαστουνάκια 

Χωρίς τον Γιάννη
Με µοναδικό απόντα τον Γιάννη 
Αντετοκούνµπο θα παραταχθεί το 
αντιπροσωπευτικό στους δύο 
επόµενους προκριµατικούς 
αγώνες (13/09 και 16/09), που 
είναι πιθανό να κρίνουν την 
πρόκριση στην τελική φάση του 
World Cup, που θα διεξαχθεί στην 
Κίνα από τις 31 Αυγούστου έως 
τις 15 Σεπτεµβρίου του 2019. Oι 
Μπακς θέλουν τον ηγέτη τους από 
την αρχή της προετοιµασίας για τη 
νέα σεζόν, οπότε «no Giannis», 
προς το παρόν.

Παρί θέλει Έρικσεν
Έτοιµοι να προσφέρουν 112 εκατ. 
ευρώ είναι οι Άραβες της Παρί 
Σεν Ζερµέν στην Τότεναµ, ώστε 
να κάνουν δικό τους τον 26χρονο 
∆ανό επιθετικό µέσο, Κρίστιαν 
Έρικσεν. Να σηµειωθεί ότι ο 
«εγκέφαλος» της κεντρικής 
γραµµής των «Πετεινών» έχει 
υπογράψει συµβόλαιο έως το 
2020, ενώ την περίπτωσή του 
παρακολουθεί και η Ρεάλ. 

Συνεχίζει τα φιλικά η ΑΕΛ
Με την Ξάνθη στα Πηγάδια 
συνεχίζει τα φιλικά προετοιµασίας 
η ΑΕΛ αυτό το Σάββατο ενώ την 
Κυριακή θα αγωνιστεί απέναντι 
στα Τρίκαλα, στη γειτονική πόλη. 
Παράλληλα και ενώ η έναρξη του 
πρωταθλήµατος βρίσκεται ακόµα 
στον αέρα, η οµάδα του 
θεσσαλικού κάµπου θα δώσει 
ακόµα δύο φιλικά, αυτη τη φορά 
µε Ηρακλή και Ιωνικό.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





  

Έρωτας με 
το 1ο γκολ
Αναµφισβήτητα η µεταγραφή της 
χρονιάς είναι εκείνη του 
Κριστιάνο Ρονάλντο στη 
Γιουβέντους. Μάλιστα ο 
Πορτογάλος σούπερ σταρ 
χρειάστηκε µόλις 8 λεπτά ώστε 
να σκοράρει το πρώτο του γκολ 
στο φιλικό της «Μεγάλης Κυρίας» 
µε την Γιουβέντους Β’, πριν την 
επίσηµη έναρξη του ιταλικού 
πρωταθλήµατος.
Φυσικά, η λάµψη του ήταν τόσο 
έντονη ώστε να «υποχρεώσει» 
την Gazzetta dello Sport να 
αλλάξει λίγο το όνοµά του και 
από Cristiano να τον µετατρέψει 
σε... Cristi-amo. Και αυτό βέβαια 
γιατί amo στα ιταλικά σηµαίνει 
«αγαπώ», µε τους τιφόζι της 
Γιουβέντους να έχουν 
καταληφθεί από έρωτα για το νέο 
µεγάλο αστέρι της οµάδας τους. 
Όχι ιδιαίτερα περίεργο αν 
σκεφτεί κανείς τις εκατοµµύρια 
πωλήσεις σε φανέλες που ήδη 
µετράει ο Κριστιάνο.

  

Οι απλωτές 
του Superman
Ο Μάικλ Φελπς είδε το ρεκόρ 
που είχε πετύχει ως δεκάχρονος 
το 1995 στο Far West 
International Championship να 
καταρρίπτεται από ένα παιδί ίδιας 
ηλικίας. Το πιο… περίεργο όµως 
από όλα είναι πως ο µικρός 
ονοµάζεται Κλαρκ Κεντ, όπως 
είναι το κατά κόσµον όνοµα του 
Superman. «Τώρα που 
κατέρριψα το ρεκόρ του Φελπς, 
κάποιοι δεν µε φωνάζουν Κλαρκ 
αλλά Superman», δήλωσε ο 
νεαρός κολυµβητής που 
ασχολείται µε το σπορ 4 χρόνια.

   Οφθαλµοφανέστατος 
από την πρώτη στιγµή αποφάν-
θηκε ο Βαγγέλης ότι ήταν ο συ-

ντονισµός των αρµοδιών αρχών για την 
κατάσβεση της φωτιάς στη γενέτειρά του 
την Εύβοια. Ως εκ τούτου και οι ζηµιές α-
γροτικού χαρακτήρα θα τακτοποιηθούν 
άµεσα. Εκεί που ο συντονισµός δεν ή-
ταν οφθαλµοφανέστατος, τι έχει να πει 
ο υπουργός της πλατείας;    Πά-
ντως, µόνο ένα 24ωρο µετά την ανεί-
πωτη τραγωδία στην Αττική µπόρεσε 
αµφότερο το πολιτικό προσωπικό της 
χώρας να κρατήσει τα προσχήµατα. Έ-
κτοτε γινόµαστε καθηµερινά µάρτυ-
ρες απόδοσης ευθυνών µε χαρακτη-
ρισµούς που δεν αρµόζουν σε πολιτι-
σµένες χώρες. Κάπως έτσι, και η λε-
κτικές επιθέσεις ΣΥΡΙΖΑ-Μάξιµου, και 
τούµπαλιν. Και να ‘ταν µόνο αυτές... 

   Για να ελαφρύνουµε πάντως το 
κλίµα, ο Σπυρίδων την πήρε στο τσακ 
µπαµ την εγκρισούλα για το πενθήµε-
ρο ταξιδάκι στην Cordoba της Ισπανίας. 
Σου λέει κάτσε να την πάρω δυο µήνες 
νωρίτερα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνε-
ται µήπως αλλάξουν τα πράγµατα (ανα-
σχηµατισµός, σεισµοί, φωτιές κλπ), και 
έρθουν τίποτα άλλοι...Έτσι και ο γενι-

κός καθάρισε και έβαλε την τζίφρα για 
τα έξοδα της δαπάνης του προέδρου, ή-
τοι µόλις 1.650 ευρώ. Με ορφανή παέ-
για θα την βγάλει τόσες µέρες;    
Από εκεί που παλιά οι αγρότες – επεν-
δυτές παρακαλούσαν για µια παράτα-
ση φτάσαµε πλέον στο άλλο άκρο. Να 
γίνεται, δηλαδή λόγος για «όργιο» ατε-
λείωτων παρατάσεων στο πρόγραµµα Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Τι και αν φωνάζει 
η αντιπολίτευση που λέει ότι «επενδύ-
σεις… σέρνονται χωρίς λόγο»; Και αυ-
τή την εβδοµάδα βρήκαµε στη ∆ιαύγεια 
κάποιες ακόµα παρατασούλες. Για πα-
ράδειγµα στο µέτρο των γενετικών πό-
ρων. Φανταστείτε τι έχει να γίνει µετά 
το 2020, µε τη νέα ΚΑΠ, που όλες οι ά-
µεσες πληρωµές θα είναι εν είδη προ-
γραµµάτων του β’ πυλώνα.    Λε-
φτά µέσα στο καλοκαίρι και µάλιστα τον 
Αύγουστο βλέπουν οι επιλαχόντες Νέοι 
πέντε περιφερειών. Αν και αρχικά είχαν 
απελπιστεί φαίνεται ότι η κυβερνητική κά-
ψα να κλείσει κάποια µέτωπα και να ικα-
νοποιήσει µια µερίδα πολιτών - σε µια πο-
λύ άσχηµη γι’ αυτή περίοδο - τους βγήκε 
σε καλό. Όπως και να ‘χει επειδή η ∆ΕΘ 
είναι µπροστά, το Σεπτέµβρη όλο και κά-
τι θα έχουν αφήσει για καβάτζα. O ΓΥΛΟΣ

Για τα τυπικά ενάντια στη Λουκέρνη ο Ολυµπιακός σελ. 54 • ∆ίνει 120 εκατ. ευρώ για Έρικσεν η Παρί Σεν Ζερµέν σελ. 54

Όλα «στον
αυτόματο»
«Είµαι παθιασµένος µε ολόκληρη τη 
βιοµηχανία της κτηνοτροφίας, όµως 
χωρίς την δική µου φάρµα, ποτέ δε θα 
µπορούσα να κάνω πράξη τη θεωρία». 
Το ηλεκτρικό όνειρο ενός κτηνοτρόφου 
που έγινε πράξη, στο Profi Ιουλίου-
Αυγούστου που κυκλοφορεί.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Όπως έλεγε κι ο Καρφής,
ο οπλισµός να είναι ελαφρύς

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

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΑΡΑΚΑ ΤΟΥ CAMILLE PISSARRO
O Καµίλ Πισαρό (1830-1903) εχει χαρακτηριστεί ως ο «ζωγράφος της γης» καθώς µέσα από το έργο του, εξιστόρησε  µε το δικό του τρόπο  
την ζωή των αγρών, τα τοπία, τα ζωντανά, τους ανθρώπους και τους κόπους τους, το χωριό που κοιµάται και την πόλη που σφύζει από ζωή.
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Με αισιοδοξία βλέπουν οι παραγωγοί ρο-
διού τη φετινή χρονιά, που ξεκινάει τέλος 
Αυγούστου, αφού η καλλιέργεια έχει ξε-
περάσει τις «παιδικές» ασθένειες του πα-
ρελθόντος έχοντας βρει τον βηµατισµό της 
µέσα από την καθετοποίηση της παραγω-
γής και τη χυµοποίηση. 

Η φετινή συγκοµιδή αναµένεται σταθερή 
σε σχέση µε πέρσι και θα µπορούσε να τα 
είχε πάει και καλύτερα - µας λένε οι καλλι-
εργητές - αν δεν είχαν προκύψει οι βροχές. 
Εµπορικά επικρατεί η ίδια αισιοδοξία αφού 

τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν µεγάλες 
διακυµάνσεις τιµών (60 λεπτά στα α  ́ποιό-
τητας). Οι λεπτοµέρειες θα κριθούν τελικά 
στις ποσότητες που θα εισάγει η Γερµανία 
από την Ισπανία και την Τουρκία. Στην πε-
ρίπτωση της Γείτονος ρόλο θα παίξει και η 
υποτίµηση της λίρας, εξηγεί στην Agrenda 
ο παραγωγός, Γιώργος Χειµωνίδης από το 
Κιλκίς. Και προσθέτει: «τα τελευταία 5 χρό-
νια η ζήτηση για το χυµό έχει αυξηθεί γι’ 
αυτό και η καθετοποίηση της παραγωγής 
αποτελεί πλέον µονόδροµο».

Ωρίµασε το ρόδι µε βοηθό το χυµό
 Η φετινή συγκοµιδή µε την πρώιµη ποικιλία Acco ξεκινάει τέλος Αυγούστου 
 Οι τιµές πέρσι κυµάνθηκαν για την πρώτη ποιότητα στα 60 λεπτά το κιλό
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Τ
ο σενάριο ανόδου των τιµών, έ-
στω σε αργούς ρυθµούς, παρά 
αυτό της διόρθωσης, θεωρείται 
πιο πιθανό στην ελληνική αγο-

ρά του σκληρού σίτου, µε τις προθέσεις των 
αγοραστών να φαίνονται από Σεπτέµβριο, 
οπότε και θα πλησιάζουµε στα αλώνια του 
Καναδά. Η πρόσφατη έκθεση του USDA ήταν 
πτωτική και για τα δηµητριακά, µε την εικό-
να στο σκληρό σιτάρι να είναι αντίθετη, κα-
θώς σηµειώθηκε αύξηση των τιµών στη Γαλ-
λία κατά 5 ευρώ ο τόνος, πιάνοντας πλέον τα 
240 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους.

 
 ∆ιορθωτικά κινήθηκε το χρηµατιστήριο 

βάµβακος µετά την ανακοίνωση της νέας έκ-
θεσης του USDA, η οποία ανακοίνωσε αύξη-
ση της παραγωγής στις ΗΠΑ κατά 740.000 
δέµατα (+4%) σε σχέση µε τον προηγούµενο 
µήνα, αλλά και αυξήσεις στα αρχικά αποθέ-
µατα, τις εξαγωγές και τα τελικά αποθέµατα 
της νέας σεζόν. Στην ελληνική αγορά, χωρίς 
να υπάρχουν ιδιαίτερα νέα λόγω εποχής, η 
άνοδος του δολαρίου συµφέρει το δικό µας 
προϊόν καθώς ισοδυναµεί σε περισσότερα ευ-
ρώ σε εγχώριους παραγωγούς και εµπόρους. 
Μην ξεχνάµε πως το δολάριο έχει ενισχυθεί 
σηµαντικά (στο 1,14 έναντι του ευρώ), το ο-
ποίο παραδοσιακά πιέζει τα εµπορεύµατα.

 
 Οι κτηνιατρικές και φυτοϋγειονοµικές αρ-

χές της Ρωσίας, Rosselkhoznadzor ανακοίνω-
σαν ότι η χώρα έχει αρχίσει να προµηθεύει σι-
τάρι στη Βραζιλία για πρώτη φορά µετά από ο-
κτώ χρόνια απαγορεύσεων. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Interfax, 
η πρώτη παρτίδα ρωσικού σίτου που ανέρχε-
ται σε 26,2 χιλιάδες τόνους µεταφέρθηκε στη 
Βραζιλία από την περιοχή του Καλίνινγκραντ.

Άλλα 5 ευρώ συν
η τιμή σκληρού

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

06/08 07/08 8/08 10/08 13/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

364,99
369,66

384,03 383,14 383,47

Εισαγωγές
«Αυτή την εποχή στην αγορά ο 

καταναλωτής θα βρει µόνο εισα-
γόµενα ρόδια κυρίως από τη Νότια 

Αφρική», λέει ο κ. Χειµωνίδης

Ποικιλίες 
Η πιο δηµοφιλή ποικιλία στην 

Ελλάδα είναι η Wonderful 
(85%) και ακολουθούν η Acco 

και η ποικιλία Ερµιόνη

Μεταποίηση
Η παραγωγή στην χώρα µας 

κυµαίνεται σε περίπου 15 – 20 
χιλιάδες τόνους, µε ποσοστό 65% 

να πηγαίνει στη µεταποίηση

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

12/7 19/7 26/7 02/8 09/8 14/8

ΣΣΚΛΗΡΟ 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)

ΣΣΚΛΗΡΟ 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)

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

230

208

85,86

2,76

314,8

838,1

15,06

54,81

108,25

89,88

ΚΡΙΘΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

164,1 164,1

168,1168,1

164164

186

185 185

188
192 192

Ρόδι
Ποικιλία Wonderful  
(ευρώ το κιλό)

Κατηγορία Α΄ 0,60

Κατηγορία Β΄ 0,40 

Για χυµό 0,20
ΠΗΓΗ: AGRENDA

2017
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Με αµερικανικές εκπλήξεις για το βαµβάκι η έκθεση του USDA
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ IOYN IOYΛ ΑΥΓ

∆ιόρθωσε το χρηµατιστήριο 
βάµβακος µετά την έκθεση του 
USDA, κινούµενο λίγο κάτω από 
τα 86 σεντς ανά λίµπρα.

Τρίτη εβδοµάδα, χωρίς 
ανακοίνωση τιµών για το 
σκληρό σιτάρι στα 
χρηµατιστήρια της Ιταλίας.

Κράτησε αυτή την 
εβδοµάδα το καλαµπόκι την 
άνοδο που παρουσιάζει στα 
χρηµατιστήρια της Ιταλίας.

∆εύτερη εβδοµάδα 
που διατηρεί την άνοδο 
το κριθάρι βυνοποίησης 
στα χρηµατιστήρια.

Αν και κλειστές λόγω 
Αυγούστου οι βασικές αγορές 
ελαιολάδου, µικρή άνοδος 
σηµείωσε η τιµή.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η παγκόσµια παραγωγή βαµβακιού 
2018-2019 αναµένεται µειωµένη την 
τρέχουσα περίοδο σε σχέση µε την πε-
ρυσινή των 123,5 εκατ. δεµατίων, κα-
τά 3 εκατ. δεµάτια. Ταυτόχρονα, οι ε-
ξαγωγές σε παγκόσµια κλίµακα ανα-
µένεται να φτάσουν τα 41,82 εκατ. δε-
µάτια, όταν για την περίοδο 2017/18 
αυτές ήταν 40,79 εκατ. δεµάτια.

Η παραγωγή του 2018 στο αµερι-
κανικό βαµβάκι είναι αυξηµένη κα-
τά 4% σε σχέση µε τις εκτι-
µήσεις του προηγούµενου 
µήνα, φτάνοντας τα 19,2 
εκατ. δεµάτια σύµφωνα µε 
την πρώτη για αυτήν την 
χρονιά έκθεση του υπουργείου Γεωρ-
γίας των ΗΠΑ (USDA). Έτσι το USDA 
αναπροσάρµοσε τις εκτιµήσεις του 
προηγούµενου µήνα σε ότι αφορά 
τον όγκο των αρχικών αποθεµάτων, 
των εξαγωγών αλλά και των τελικών 
αποθεµάτων. Ειδικότερα, τα στοιχεία 

της έκθεσης δείχνουν ότι περισσότε-
ροι Αµερικανοί αγρότες εγκατέλει-
ψαν την καλλιέργεια, ωστόσο µια µε-
γαλύτερη µέση απόδοση ανά στρέµ-
µα κάλυψε το χαµένο έδαφος. Ο ό-
γκος των αρχικών αποθεµάτων αυ-
ξάνεται κατά 400.000 δεµάτια, εξαι-
τίας των χαµηλότερων των αναµε-
νόµενων εξαγωγών κατά την περί-
οδο 2017/2018 αλλά και της περιο-
ρισµένης εγχώριας κατανάλωσης. Α-
πό την άλλη οι εξαγωγές για την τρέ-
χουσα περίοδο υπολογίζονται αυξη-
µένες κατά 500.000 δεµάτια.

Για τον µήνα Αύγουστο τα 
τελικά αποθέµατα αναµένε-
ται να είναι περισσότερα κα-
τά 600.000 δεµάτια, µε την µέ-
ση τιµή της τρέχουσας εµπο-

ρικής περιόδου να παραµένει στα ί-
δια επίπεδα µε αυτά του προηγούµε-
νου µήνα, στα 75 σεντς ανά µπούσελ.

Μειωµένα τα παγκόσµια αποθέµατα 
Οι εκτιµήσεις του USDA αναφορικά 
µε τα παγκόσµια αποθέµατα να 

κάνουν λόγο για µια µείωση της 
τάξης του 1% µέχρι το τέλος του 
µήνα. Τα αρχικά αποθέµατα είναι 
µειωµένα κατά 450.000 δεµάτια, 
αντανακλώντας την χαµηλή 
παραγωγή της προηγούµενης 
περιόδου 2017/18 αλλά και της 
αυξηµένης ζήτησης που γνώρισε 
το προϊόν. Κατά την τρέχουσα 
περίοδο, η παραγωγή είναι 
αυξηµένη κατά 400.000 δεµάτια, 
φτάνοντας τα 120,53 εκατ. 
δεµάτια, µε καλύτερες επιδόσεις 
στην παραγωγή να εµφανίζουν οι 
ΗΠΑ, η Αργεντινή και η Τουρκία.

Λιγότερα αποθέµατα διευκολύνουν το βαµβάκι
 ια λιγότερες εκτάσεις αλλά ελτί ση τ ν αποδόσε ν στις Η Α  κάνει λόγο το A 
 Οριακά µικρότερη η παγκόσµια παραγ γή  σε µια περίοδο που η ήτηση συνολικά ενισ ύεται Οι εκτιµήσεις του USDA 

επιβεβαιώνουν την αυξηµένη 
ζήτηση για φυσική ίνα η 
οποία άλλωστε τροφοδοτεί 
και µια ανοδική 
χρηµατιστηριακή τάση, που 
αντανακλάται και στην 
ελληνική αγορά βάµβακος. 
Έτσι, σύµφωνα µε πρόσφατο 
ρεπορτάζ της Agrenda, τα 
ανοιχτά συµβόλαια της νέας 
σοδειάς δίνουν περίπου 94,5 
σεντς ανά λίµπρα εφόσον 
φιξαριστούν, µε συντηρητικές 
εκτιµήσεις παραγόντων της 
αγοράς να κάνουν λόγο για 
έναρξη της εκκοκιστικής 
περιόδου στα 55 λεπτά το 
κιλό, ενώ δεν είναι λίγοι 
αυτοί που βλέπουν πιο κοντά 
τα 60 λεπτά. Σε κάθε 
περίπτωση οι τιµές φαίνεται 
πως θα συνεχίσουν να 
ανεβαίνουν µε µικρούς αλλά 
σταθερούς ρυθµούς, παρά 
τα όποια σκαµπανεβάσµατα 
που παρατηρούνται από 
µέρα σε µέρα, µέχρι και το 
τέλος του έτους.

ΕΧΕΙ ΦΟΝΤΑ 
ΓΙΑ 60 ΛΕΠΤΑ 
ΤΟ ΣΥΣΠΟΡΟ

Το χρηµατιστήριο διόρθωσε κατόπιν της ανακοίνωσης 
της νέας έκθεσης του USDA. Η έκθεση εξέπληξε τους 
επενδυτές καθώς ανακοίνωσε αύξηση της παραγωγής 
στις ΗΠΑ κατά 740.000 δέµατα (+4%) σε σχέση µε 
τον προηγούµενο µήνα. Παράλληλα υπήρξαν αυξήσεις 
στα αρχικά αποθέµατα, τις εξαγωγές και τα τελικά 
αποθέµατα της νέας σεζόν. Στην παγκόσµια εικόνα τα 
νούµερα είναι πιο ενθαρρυντικά, εντούτοις η αγορά 
έδειξε ευαισθησία στα αµερικανικά νούµερα. Να 
σηµειωθεί πως και η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε 
κατά 660.000 δέµατα, οπότε η γενική εικόνα 
µακροπρόθεσµα για τα βαµβάκι παραµένει αισιόδοξη.

ΝEA ΥOΡKH
Στην ελληνική αγορά για το βαµβάκι δεν υπάρχουν 
νέα αυτές τις µέρες κάτι που θεωρείται λογικό. Η 
άνοδος του δολαρίου φυσικά και συµφέρει το 
προϊόν της χώρας µας, καθώς ισοδυναµεί σε 
περισσότερα ευρώ στα χέρια µας. Η 
χρηµατιστηριακή διόρθωση τώρα δεν µας 
προβληµατίζει ιδιαίτερα δεδοµένου ότι δεν 
κλείνονται τιµές αυτή την εποχή. Η σοδειά 
ακούγεται ότι πάει καλά χωρίς σηµαντικά 
προβλήµατα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αν  σήµερα 
έκλεινε κάποιος τιµή θα έπιανε περίπου 90 σεντς 
ανά λίµπρα, δηλαδή 1,74 ευρώ το κιλό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Χαµηλώνει κάπως τις προσδοκίες 
η έκθεση του USDA για το βαµβάκι.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η κατανάλωση είναι 

αυξηµένη κατά 660.000 

δεµάτια, µε τα 300.000 από 

αυτά να προκύπτουν 

από την αυξηµένη ζήτηση 

στο Πακιστάν

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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Η παγκόσµια παραγωγή ελαιούχων 
σπόρων για την περίοδο 2018/19 
αναµένεται να αγγίξει τους 603,1 
εκατ. τόνους, σηµειώνοντας µια 
αύξηση της τάξης των 10,5 εκατ. 
τόνων σε σχέση µε πέρυσι. Ωστό-
σο η µειωµένη παραγωγή ελαιο-
κράµβης δεν επιτρέπει την ανά-
δειξη στο συνολικό αριθµό όγκου 
των ελαιούχων σπόρων, της ση-
µαντικής αύξησης της παραγωγής 

στη σόγια, τον ηλίανθο και τα φι-
στίκια, µια αύξηση που αφορά κυ-
ρίως στην παραγωγή των ΗΠΑ. Σε 
ό,τι αφορά στον ηλίανθο, η παρα-
γωγή του στην Ευρώπη είναι αυ-
ξηµένη σε σχέση µε πέρυσι, αφού 
ευνοήθηκε σύµφωνα µε την έκ-
θεση του USDA, από τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν κυρί-
ως στις νότιες και νοτιοανατολι-
κές περιοχές της ηπείρου. Το ίδιο 

ισχύει και για την παραγωγή της 
Ρωσίας και της Ουκρανίας. Γενι-
κά η παραγωγή ελαιούχων σπό-
ρων παγκοσµίως είναι αυξηµέ-
νη φέτος, ενώ ταυτόχρονα η κα-
τανάλωση είναι περισσότερο συ-
γκρατηµένη, γεγονός που οδηγεί 
σε µια αύξηση των τελικών απο-
θεµάτων στα προϊόντα αυτά κατά 
8,3 εκατ. τόνους, φτάνοντας τους 
119,9 εκατ. τόνους.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μεγαλύτερη κατανάλωση, λιγό-
τερα αποθέµατα και µειωµένη 
παραγωγή για το σιτάρι προβλέ-
πει για την περίοδο 2018/19 το 
αµερικανικό υπουργείο Γεωρ-
γίας (USDA), κατεβάζοντας και 
άλλο τα νούµερα των υπολογι-
σµών του σε σχέση µε τον προ-
ηγούµενο µήνα. Έτσι η παγκό-
σµια παραγωγή αναµένεται πως 
θα κλείσει κοντά στους 729,63 ε-
κατ. τόνους, όταν πριν από ένα 
µήνα αυτή υπολογιζόταν στους 
736,26 εκατ. τόνους, ενώ πέρυσι 
έφτασε τους 758,02 εκατ. τόνους. 

∆υσκολίες στην Ευρώπη
Η µείωση αυτή αποδίδεται κυ-

ρίως στις δυσκολίες που αντιµε-
τώπισε και συνεχίζει να αντιµε-
τωπίζει η ευρωπαϊκή παραγωγή 
το τελευταίο διάστηµα.  Συγκε-
κριµένα οι συνθήκες παρατετα-
µένης ξηρασίας σε πολλές ευρω-
παϊκές χώρες κυρίως του βορρά, 
µε εξέχουσα περίπτωση αυτήν 
της Γερµανίας, συνέβαλλαν σε 
µια γενικότερη µείωση της πα-
ραγωγής της ΕΕ, που φέτος θα 
προσεγγίσει τους 137,5 εκατ. τό-
νους. Ο όγκος αυτός σύµφωνα µε 
το USDA είναι ο µικρότερος για 
τα δεδοµένα της γηραιάς ηπεί-
ρου από την περίοδο 2012/13, 
όταν και πάλι η Ευρώπη αντιµε-
τώπιζε προβλήµατα εξαιτίας των 
δυσµενών καιρικών συνθηκών. 
Από την άλλη η παραγωγή της 
Ρωσίας φαίνεται πως ευνοείται 
από τις καιρικές συνθήκες τε-

λικά, κάτι που συνέβαλε σε µια 
αύξηση κατά 1 εκατ. τόνους των 
υπολογισµών για την παραγω-
γή της χώρας, η οποία θα φτά-
σει τους 68 εκατ. τόνους. 

Το εµπόριο σιταριού σε πα-
γκόσµια κλίµακα αναµένεται 
πως θα είναι περιορισµένο κα-
τά την τρέχουσα περίοδο, κυρίως 
λόγω των περιορισµένων εµπο-
ρικών κινήσεων από την πλευ-
ρά της ΕΕ, της οποίας οι εξαγω-
γές υποχωρούν περαιτέρω κα-
τά 4,5 εκατ. τόνους, φτάνοντας 

στους 23 εκατ. τόνους, στο χα-
µηλότερο επίπεδο των τελευ-
ταίων έξι ετών. Η Ρωσία όµως 
φαίνεται πως τα πηγαίνει κα-
λύτερα, η οποία αύξησε κατά 1 
εκατ. τόνους το µερίδιό της στις 
διεθνείς αγορές, πιάνοντας τους 
35 εκατ. τόνους. Η Ρωσία µάλι-
στα σύµφωνα µε το USDA ανα-
µένεται να παραµείνει στην κο-
ρυφή της λίστας µε τις χώρες µε 
τις µεγαλύτερες επιδόσεις στον 
τοµέα των εξαγωγών, για δεύτε-
ρη συνεχόµενη χρονιά. Την ίδια 
στιγµή οι εισαγωγές µειώνονται 
σε αρκετές χώρες, µε την µεγα-
λύτερη µείωση να σηµειώνεται 
στην Αλγερία. Η εκτιµώµενη κα-
τανάλωση σιταριού παγκοσµίως 
για το 2018/19 είναι µειωµένη 
κατά 5,1 εκατ. τόνους, κυρίως λό-
γω της µικρότερης χρήσης του 
προϊόντος για τροφή σε Ρωσία 
και ΕΕ. Τα παγκόσµια αποθέµα-
τα τέλος είναι και αυτά µειωµέ-

να κατά 1 εκατ. τόνους, φτάνο-
ντας τους 259 εκατ. τόνους, πο-
σό µικρότερο κατά 5% σε σχέση 
µε το περσινό επίπεδο ρεκόρ. 

Περιορισµένο το εµπόριο
Μειωµένα κατά 42,91 εκατ. 

τόνους θα είναι τα τελικά απο-
θέµατα της περιόδου 2018/19 
σε σχέση µε αυτά της προηγού-
µενης χρονιάς, που έκλεισαν 
στους 222,7 εκατ. τόνους. Αυτό 
οφείλεται στην µικρότερη παρα-
γωγή της τρέχουσας περιόδου. 
Ωστόσο η έκθεση, υποστηρίζει 
πως και το εµπόριο σιτηρών για 
ζωοτροφές είναι και αυτό πε-
ριορισµένο. Συγκεκριµένα, σε 
ό,τι αφορά την παραγωγή κα-
λαµποκιού στην ΕΕ, οι εκτιµή-
σεις µείωσαν και άλλο τον συ-
νολικό όγκο της παραγωγής σε 
σχέση µε τον προηγούµενο µή-
να, αντανακλώντας κυρίως την 
µείωση της παραγωγής σε Γερ-
µανία και Γαλλία. Ωστόσο αυ-
τή ισορροπεί µέχρι έναν βαθµό 
από την αυξηµένη παραγωγή 
στην Ρουµανία. Ταυτόχρονα η 
παραγωγή κριθαριού είναι και 
αυτή περιορισµένη στην ΕΕ, ό-
µως αυξηµένη στην Ουκρανία. 

Η ξηρασία στην Ευρώπη ρίχνει κατά 7 εκατ.
τόνους τη διεθνή  προσφορά σιτηρών

ει µένη και η παραγ γή καλαµποκιού της  λέει το υπουργείο τ ν Η Α

Ρωσία, Ουκρανία, ΗΠΑ αυξάνουν παραγωγή 
και τελικά αποθέµατα ελαιούχων σπόρων

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα τελικά αποθέµατα των 

σιτηρών για χρήση σε 

ζωοτροφές θα είναι σε 

παγκόσµια κλίµακα µειωµένα 

κατά 42,91 εκατ. τόνους

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η παγκόσµια παραγωγή 

σιταριού αναµένεται πως θα 

κλείσει κοντά στους 729,63 

εκατ. τόνους, όταν πέρυσι 

έφτασε στους 758,02

Σ
την ελληνική αγορά για το σκλη-
ρό σιτάρι όλα έχουν νεκρώσει 
λόγω του15αύγουστου. Μύλοι 
και έµποροι παρακολουθούν 

τις εξελίξεις από απόσταση και φυσικά 
αναµένεται να δούµε κινητικότητα προς 
τα τέλη του µήνα. Γενικότερα στην αγο-
ρά θεωρείται πιθανότερο το σενάριο α-
νόδου των τιµών, έστω σε αργούς ρυθ-
µούς, παρά αυτό της διόρθωσης. Φυσικά 
θα φανούν οι προθέσεις αγοραστών και 
εµπόρων προς τον Σεπτέµβριο, οπότε και 
θα πλησιάζουµε στα αλώνια του Καναδά.

Η πρόσφατη έκθεση του USDA ήταν 
πτωτική και για τα δηµητριακά. Πιο συ-
γκεκριµένα, στο Σικάγο, το καλαµπόκι, η 
σόγια και τα µαλακά σιτάρια κατέγραψαν 
απώλειες ως αποτέλεσµα της αύξησης α-
ποδόσεων παραγωγής για τη σόγια και τα 
καλαµπόκια. Στα µαλακά είχαµε αύξηση 

της εκτίµησης 
της ρωσικής πα-
ραγωγής κατά 
1 εκατ. τόνους. 
Φυσικά αυτά τα 
νέα σε συνδυ-

ασµό µε την άνοδο του δολαρίου πυρο-
δότησαν ρευστοποιήσεις θέσεων µε τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα.

Στη Γαλλία, το χαµηλό ευρώ κράτησε 
για λίγο διάστηµα τις τιµές στα υψηλά, 
αλλά κατόπιν της αµερικανικής έκθεσης 
σηµειώθηκε κι εδώ διόρθωση, αλλά µι-
κρότερη. Για παράδειγµα οι τιµές συµ-
βολαίων ∆εκεµβρίου 18 από 216 ευρώ 
ο τόνος έφτασαν τα 213 ευρώ ο τόνος.

Στα σκληρά σιτάρια η εικόνα είναι αντί-
θετη. ∆ηλαδή, σηµειώθηκε αύξηση των 
τιµών στη Γαλλία κατά 5 ευρώ ο τόνος, 
πιάνοντας πλέον τα 240 ευρώ ο τόνος 
παραδοτέα σε λιµάνι τους. Η άνοδος στη 
Γαλλία οφείλεται στην άσχηµη ποιοτικά 
αλλά και ποσοτικά νέα τους παραγωγή.

Να σηµειωθεί ότι στην Ιταλία δεν έχου-
µε συνεδρίαση για αλλαγή τιµών στις λί-
στες, ενώ αναµένεται προς τα τέλη Αυ-
γούστου να δούµε νέα λίστα. Εν τω µε-
ταξύ, οι αναλυτές περιµένουν να δουν το 
βαθµό στον οποίο θα επηρεάσει την τιµή 
του σκληρού σίτου η συνεχιζόµενη άνο-
δος στα µαλακά. Το τελευταίο διάστηµα, 
ως γνωστό, οι τιµές στα µαλακά ανεβαί-
νουν λόγω της µειωµένης διαθεσιµότη-
τας ιδιαίτερα από παραδοσιακά εξαγωγι-
κές χώρες, ενώ στην άνοδο αυτή βοήθη-
σε και η πτώση του ευρώ.

Τέλος, σηµειώνεται ότι σε γενικές γραµ-
µές, τον Αύγουστο ο κλάδος της εµπορίας 
σίτου είναι πολύ ήσυχος, κατάσταση που 
διατηρείται και φέτος, αφού και οι µύλοι 
είναι άνετοι από πλευράς ποσοτήτων.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΘΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΣΚΛΗΡΟΥ Η ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ USDA
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Σε καλή παραγωγική χρονιά ελπίζει φέτος το ελληνικό φιστίκι ενώ ζωηρή καταγράφεται η αρχική ζήτηση από τους εµπόρους. 
Η µόνη ανησυχία έρχεται από την Τουρκία µε τη διολίσθηση του νοµίσµατός της που αναµένεται να δώσει φθηνότερο προϊόν στην ΕΕ.

Αύξηση στη παγκόσµια παραγωγή αλλά και στην κα-
τανάλωση στο φιστίκι καταγράφει η τελευταία έκθε-
ση του αµερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (USDA) 
για το προϊόν. Μάλιστα τα στοιχεία που δηµοσιεύο-
νται µιλούν για αύξηση ρεκόρ στην παραγωγή η ο-
ποία φτάνει τους 777.000 τόνους. Επιπλέον η έκθε-
ση του USDA σηµειώνει ότι αύξηση σηµειώθηκε και 
στις εισαγωγές το 2017 τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση όσο και στην Κίνα. 

Ειδικότερα – σύµφωνα µε το αµερικάνικο Υπουρ-
γείο Γεωργίας – στην Κίνα η οποία σήµερα αποτε-

λεί τη µεγαλύτερη χώρα κατανάλωσης φιστικιού ση-
µειώθηκε αύξηση των εισαγωγών σε ποσοστό περί-
που 65% µε αποτέλεσµα αυτές να ανέλθουν στα ε-
πίπεδα ρεκόρ των 116.000 τόνων. Να σηµειωθεί ό-
τι όπως αναφέρει στην έκθεσή του το USDA - στη 
Σαγκάη και στο Πεκίνο οι καταναλωτές έδειξαν την 
προτίµησή τους στα φιστίκια των Ηνωµένων Πολι-
τειών ενώ σε άλλες περιοχές στα προϊόντα που ει-
σάγονται από το Ιράν. 

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ίδια στοι-
χεία – που παρουσιάζει η έκθεση του αµερικανικού 
Υπουργείου Γεωργίας – κάνουν λόγο επίσης για ά-
νοδο των εισαγωγών σε ποσοστό που αγγίζει το 26% 
(ανήλθαν στους 89.000 τόνους). Σηµειώνεται µάλι-
στα ότι η ΕΕ εισάγει φιστίκια κυρίως από τις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες της Αµερικής. ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ παραγωγή αναµένει 
φέτος το κελυφωτό φιστίκι η συ-
γκοµιδή του οποίου ξεκίνησε αυ-
τές τις ηµέρες τόσο στην Μάκρη 
και τα Μέγαρα όσο και την Αίγινα. 
Στόχος µάλιστα στο νησί του Σα-
ρωνικού µετά την καταστροφική 
χρονιά του 2016 είναι οι ποσότη-
τες να επανέλθουν στους 500 τό-

νους. Η µόνη ανησυχία των πα-
ραγωγών φέτος έχει να κάνει µε 
τον ανταγωνισµό από την Τουρ-
κία (χώρα που παράγει µεγάλες 
ποσότητες και διοχετεύει µε φιστί-
κι την ευρωπαϊκή αγορά) δεδοµέ-
νης µάλιστα της σηµαντικής και 
συνεχόµενης – τον τελευταίο και-
ρό – πτώσης της λίρας. 

Η ΠΤΩΣΗ όµως της τουρκικής λίρας 
είναι κάτι που απασχολεί – όπως µας 
εξηγεί ο πρόεδρος του συνεταιρισµού 
Αίγινας – φιστικοπαραγωγούς της πε-
ριοχής. «Η πορεία που βλέπουµε ό-
τι καταγράφει το νόµισµα της γειτο-
νικής χώρας δεν αποκλείεται να ε-
ντείνει τον ανταγωνισµό στο φιστί-

κι. Ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από 
την προτίµηση που θα δείξουν οι ξέ-
νοι αγοραστές αλλά και τις εισαγω-
γές που θα γίνουν στη χώρα µας. 
Εµείς, σαν συνεταιρισµός εξάγου-
µε για παράδειγµα κάποιες ποσό-
τητες στην Ιταλία», σηµειώνει στην 
Agrenda ο κ. Σταµπουλής. 

ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΗ παρόλα αυτά αναµένεται 
µικρή ίσως µείωση της παραγωγής 
αφού όπως εξηγεί ο κ. Γ. Μπούργος 
από την περιοχή: «τα καιρικά φαινό-
µενα είχαν σαν αποτέλεσµα να ανα-
πτυχθεί σεπτόρια και άλλες ασθένει-
ες». Ο µέσος όρος της ετήσια συγκο-

µιδής της περιοχής ανέρχεται περί-
που στους 500 τόνους φιστικού ε-
νώ φέτος θα γίνει και η πρώτη εξα-
γωγική προσπάθεια στην Ουκρα-
νία µε περίπου 100 τόνους. Το µε-
γαλύτερο µέρος των εξαγωγών ω-
στόσο οδηγείται στη Ιταλία. 

ΣΥΜΦΩΝΑ µε όσα αναφέρει στην 
Agrenda ο Νίκος Σταµπουλής, πρό-
εδρος του συνεταιρισµού φιστικο-
παραγωγών Αίγινας η συγκοµιδή 
ξεκίνησε την προηγούµενη εβδο-
µάδα και πάει καλά. «Η παραγω-
γή µας είναι αυξηµένη και µετά 
το 2016 που ήταν προβληµατική 
χρονιά συνεχώς ανεβαίνουµε. Ευ-

τυχώς µε τον καιρό δεν αντιµετω-
πίσαµε προβλήµατα. Επίσης ζήτη-
ση υπάρχει αν και η τιµή δεν έχει 
καθοριστεί ακόµα ευελπιστούµε ό-
τι θα πιάσουµε 7,30 για το ΠΟΠ και 
7 στο µη ΠΟΠ», αναφέρει ο κ. Στα-
µπουλής. Και προσθέτει: «η συγκο-
µιδή στο νησί µας θα ολοκληρω-
θεί περίπου στις 5 Σεπτεµβρίου».

ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΣ για το θέµα εµφα-
νίζεται από την πλευρά του ο παρα-
γωγός και µέλος του Αγροτικού Συ-
νεταιρισµού Φιστικοπαραγωγών Μά-
κρης, Μάκης Μπούργος. «Περιµέ-
ναµε ότι η λίρα θα µας δηµιουργή-
σει πρόβληµα. Αυτό µέχρι στιγµής 
δεν φαίνεται αφού κυριολεκτικά οι 

Ιταλοί έµποροι έχουν κατασκηνώσει 
στα µέρη µας! Το ότι οι Ευρωπαίοι 
επιµένουν στην παραγωγή µας ο-
φείλεται στο ότι δεν εµπιστεύονται 
τα φιστίκια από Τρίτες χώρες λόγω 
υπολειµµάτων. Αντίθετα το ελληνι-
κό φιστίκι έχει αποκτήσει αναγνωρι-
σιµότητα λόγω της ποιότητάς του».

ΚΑΛΗ ΗΤΑΝ όµως και η παραγωγή 
του 1ου χεριού στο φιστίκι Μεγά-
ρων, µε τη ζήτηση µέχρι στιγµής – 
όπως µας αναφέρει ο Γιώργος Πα-
παβασίλης, παραγωγός και πρόε-
δρος του Α.Σ. Παραγωγών Μεγάρων 
– να διαµορφώνεται σε καλά επίπε-

δα. «Μας ζητούν προϊόν από Ιταλία 
και αυτό είναι ενθαρρυντικό δεδο-
µένου του ανταγωνισµού από την 
Τουρκία», σηµειώνει. Αναφερόµε-
νος στις τιµές τονίζει ότι αναµένο-
νται στα 8 ευρώ το κιλό (ανοιχτό στε-
γνό) και στα 5 ευρώ για το κλειστό. 

ΤΙΜΕΣ (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΑΙΓΙΝΑ
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Σε άνοδο η παραγωγή αλλά και 
η κατανάλωση στο κελυφωτό 
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Η υποτίµηση της τουρκικής λίρας βαρόµετρο στο φιστίκι 



Πτωτικά στις 720 µονάδες  
έκλεισε το ΧA την Τρίτη
Πτωτικά έκλεισε τελικά και την Τρίτη το 
χρηµατιστήριο Αθηνών, χωρίς να καταφέρει να 
σπάσει το πτωτικό σερί, το οποίο µετρά πέντε 
πτωτικές συνεδριάσεις. Ειδικότερα, ο γενικός 
δείκτης έκλεισε µε απώλειες 0,05% στις 720,32 
µονάδες, ενώ την Τρίτη κινήθηκε µεταξύ των 
719,11 µονάδων (-0,22%) και 731,97 µον. 
(+1,56%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 36,7 εκατ. 
ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 24,9 εκατ. τεµάχια, 
ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων 
διακινήθηκαν 4 εκατ. τεµάχια στη Eurobank.

COCA-COLA HBC: Ισχυρή 
αύξηση των εσόδων κατά 6,4% 
στα 3,23 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η 

Coca-Cola HBC AG για το εξάµηνο 
που έληξε στις 29 Ιουνίου 2018, ενώ 
τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν 13,2% 
στα 216,9 εκατ. ευρώ. Τα συγκρίσιµα 
κέρδη ανά µετοχή διαµορφώθηκαν 
στα 0,603 ευρώ.

CRETA FARMS: Σε έκτακτη γενική 
συνέλευση στις 28 Αυγούστου, µε θέµα 
την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας κατά το ποσό των 
866.712 ευρώ µε καταβολή σε µετρητά, 
µέσω έκδοσης 2.063.600 νέων, κοινών 
και µετά ψήφου µετοχών καλεί τους 
µετόχους της, η Creta Farms.

AHOLD DELHAIZE: Αυξήθηκαν 15% 
τα καθαρά κέρδη β’ τριµήνου της 
Koninklijke Ahold Delhaize, που 
έφτασαν τα 410 εκατ. ευρώ, λόγω των 
χαµηλότερων δαπανών, ενώ 
παραµένει σε τροχιά επίτευξης των 
στόχων της, που αφορούν την 
οικοδόµηση ισχυρών τοπικών brands 
και την ενίσχυση των κυρίαρχων 
θέσεών της στις µεγάλες αγορές.

ΝΗΡΕΑΣ: Τη ∆ευτέρα 10 Σεπτεµβρίου 
θα πραγµατοποιηθεί η τακτική γενική 
συνέλευση των µετόχων της Νηρεύς 
Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. µε αντικείµενο, 
µεταξύ άλλων, τη µη διανοµή 
µερίσµατος στους µετόχους της.

KΡΙ-ΚΡΙ:  Στη διανοµή µερίσµατος 
ύψους 0,115 ευρώ ανά µετοχή 
(µεικτό) για τη χρήση του 2017 
προχωρά η Κρι-Κρι, µε ηµεροµηνία 
αποκοπής την Πέµπτη 23/8. Το εν 
λόγω ποσό µερίσµατος υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου 15% και οι 
µέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο 
µέρισµα 0,09775 ευρώ ανά µετοχή.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η κρίση στην Τουρκία, έχει αρχίσει και 
µεταδίδεται εκτός των συνόρων της. Μά-
λιστα, οδηγεί και πάλι στα ύψη τις απο-
δόσεις των ελληνικών οµολόγων και έρ-
χεται να υπενθυµίσει ότι η οικονοµία της 
χώρας παραµένει ευάλωτη στα εξωτερικά 
σοκ, εξασθενώντας το αφήγηµα της «κα-
θαρής εξόδου» προς τις αγορές. Μετά τα 
κύµατα που σήκωσε πρόσφατα η κρίση 
στην Ιταλία, αυτή τη φορά είναι η κατά-
σταση στην Τουρκία που κλείνει και πά-
λι τις πόρτες των αγορών για την Ελλά-
δα ακόµη και για µία δοκιµαστική έκδο-
ση 10ετούς οµολόγου πριν τη ∆ΕΘ. Την 
ίδια ώρα, νέες απώλειες παρουσιάζουν τα 
ιταλικά οµόλογα λόγω της κατάρρευσης 
της τουρκικής λίρας. Μάλιστα, όπως εξη-
γούν οικονοµολόγοι, οι επενδυτές εγκα-
ταλείπουν τις αναδυόµενες αγορές, απο-
φεύγοντας τοποθετήσεις που ενέχουν ρί-

σκο όταν σηµειώνεται µία σηµαντική κρί-
ση, όπως αυτή της Τουρκίας. 

Μόνο ένα δάνειο από το ∆ιεθνές Νοµι-
σµατικό Ταµείο θα µπορούσε να βοηθή-
σει την Τουρκία, κρίνει ο επικεφαλής του 
Γερµανικού Ινστιτούτου Οικονοµικών Ε-
ρευνών (DIW) Μαρσέλ Φράτσερ. «Το ∆ΝΤ 
είναι η τελευταία άγκυρα για την Άγκυ-
ρα», δήλωσε ο Φράτσερ.

Στο µεταξύ, η κρίση οδηγεί το ευρώ σε 
χαµηλά επίπεδα 13 µηνών κάτω από 1,14 
έναντι του δολαρίου σήµερα µετά τις ανη-
συχίες της ΕΚΤ για την έκθεση των ευρω-
παϊκών τραπεζών στην Τουρκία. Σύµφωνα 
πάντως µε την UBS οι επενδυτές θα πρέπει 
να έχουν στραµµένη την προσοχή τους σε 
τρεις συγκεκριµένες κατηγορίες assets: Τα 
οµόλογα αναδυόµενων αγορών που είναι 
εκφρασµένα σε δολάρια ΗΠΑ, τις ευρωπα-
ϊκές τράπεζες, και το ευρώ.

Αλιεύματα
Οκτώ µεγάλες ρωσικές εταιρείες 
αλιευτικών προϊόντων σχεδιάζουν την 
κατασκευή εγκαταστάσεων µε 
παραγωγική ικανότητα 50 µετρικών 
τόνων τελικών προϊόντων την ηµέρα. Η 
επένδυση, αναµένεται να ξεπεράσει τα 
81 εκατ. δολάρια και αφορά τις 
εταιρείες Rybotorgovaya Setj, Barents 
Group, Polar Sea+, Russian Cod, 
Arkhangelsk, και Murman Sea Food.

Νέα τάση
Η επόµενη µεγάλη τάση ποτών στο 
Λονδίνο θα µπορούσε να είναι το ινδικό 
κρασί καθώς δυο οινοποιεία στη 
Maharashtra έχουν εξασφαλίσει 
βρετανική διανοµή. Ο εµπορικός 
προµηθευτής Liberty Wines πρόσθεσε 
δύο οινοποιεία της Ινδίας στο 
χαρτοφυλάκιο της εταιρία και, τους οίνους 
M/S που περιλαµβάνουν λευκό µείγµα 
Chardonnay / Sauvignon Blanc.

Δεν θέλει το ΔΝΤ
για άγκυρα η Άγκυρα

 Οι επενδυτές φεύγουν από αναδυόμενες αγορές
 Ατονεί λόγω Τουρκίας και η «καθαρή έξοδος»
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0745 17,32%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,3540 9,26%

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 5,2000 8,79%

ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 0,0978 7,95%

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧ.& ΕΜ. Α.Ε. 0,7000 6,38%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜ. ΓΑΛ. 0,5500 - 3,51% 

.UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,4900 - 2,00%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ. ΑΚ. ΚΑΤΑΣ/ΩΝ 5,0500 - 1,37%

.∆ΕΗ Α.Ε. 1,7240 - 1,20%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 6,7900 - 1,45%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.187,70 - 0,50%
 NASDAQ Comp 7.819,71 - 0,25 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.430,58 + 0,61%
Λονδίνο FTSE 100 7.647,10 + 0,060%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.431,20 + 0,58%
Παρίσι CAC-40 5.438,76 + 0,49%
Ζυρίχη SMI 9.054,67 + 0,55 %
Τόκιο NIKKEI-225 22.356,08 + 2,28%

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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Υποχρεώσεις και πρόστιμα στο Μητρώο 
Eμπόρων Nωπών Oπωροκηπευτικών 

T
α τελευταία χρόνια στο όνοµα της τεχνολο-
γίας, έχουµε κατακλυστεί από κωδικούς, η-
λεκτρονικές υπηρεσίες, user name, ψηφια-
κές υπογραφές κλπ., κλπ.

Και ΜΗΤΡΩΑ. Πολλά Μητρώα. Ηλεκτρονικά µητρώα 
τα οποία θα µας βοηθήσουν στη δουλειά µας, στην πα-
ρακολούθηση στοιχείων, στη βελτιστοποίηση της απο-
δοτικότητας, αλλά αυτό θα κριθεί από το χρόνο.

Ένα από τα µητρώα αυτά που βγήκε ξανά στην επι-
φάνεια είναι το ΜΕΝΟ: «Μητρώο Ε-
µπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών». 
Έρχεται από παλιά, και συγκεκριµέ-
να από το 2003, όταν δηµοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ1122/Β’/2003, ως αποτέλε-
σµα της ΚΥΑ 257543.

Η υποχρέωση εγγραφής στο ΜΕΝΟ 
αφορά του εισαγωγείς, εξαγωγείς & 
διακινητές, τους εµπόρους χονδρι-
κής πώλησης, των κεντρικών  λα-
χαναγορών, της λιανικής πώλησης 
(super market, µανάβικα, πωλητές 
λαϊκών αγορών ή υπαίθριοι έµπο-
ροι) και τους παραγωγούς.

Με λίγα λόγια έχουν όλοι υπο-
χρέωση να εγγραφούν. Ίσως θα ή-
ταν καλύτερα η διάταξη να περιλαµ-
βάνει ποιοι ∆ΕΝ είναι υποχρεωµένοι 
να εγγραφούν αφού θα ήταν σαφώς 
λιγότεροι για αναφορά.

Στο άρθρο 3 της απόφασης ορίζε-
ται αναλυτικά, ποιοι είναι οι υπόχρεοι προς εγγραφή:

Α) ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ
Εξαγωγείς προς τρίτες χώρες και/ή αποστολείς προς 

χώρες Κ.Μ. της Ε.Ε νωπών οπωροκηπευτικών. Αυτούς 
τους εµπόρους τους διακρίνουµε σε:
Α. Εµπόρους οι οποίοι έχουν ιδιόκτητα τυποποιητήρια 
συσκευαστήρια ή χρησιµοποιούν ενοικιαζόµενα και 
διαθέτουν τις απαραίτητες ψυκτικές ή µη αποθηκευ-
τικές εγκαταστάσεις κατά περίπτωση, έχουν τις προϋ-

ποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ε-
µπόρων (Π.∆. 326/98 όπως τροπο-
ποιήθηκε µε το Π.∆. 298/2000) και 
ανήκουν στην κατηγορία εµπόρων 
του προθέµατος Α.

Β. Εµπόρους οι οποίοι δεν διαθέτουν τις ανωτέρω εγκα-
ταστάσεις και έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο 
Μητρώο Εµπόρων (Π.∆. 326/98 όπως τροποποιήθηκε 
µε το Π.∆. 298/2000) και ανήκουν στην κατηγορία ε-
µπόρων του προθέµατος. 

Β) ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 
Έµποροι οι οποίοι εισάγουν από τρίτες χώρες και/ή 
παραλαµβάνουν από άλλα Κράτη Μέλη Ν.Ο. (Νωπά 
Οπωροκηπευτικά) για την εγχώρια αγορά. Αυτοί δια-
κρίνονται σε:
Α. Εµπόρους που διαθέτουν κατάλληλους αποθηκευ-
τικούς χώρους και ψυγεία ανάλογα µε το προϊόν, στις 
περιπτώσεις δε ανασυσκευασιών ή µικροσυσκευασι-
ών τον κατάλληλο εξοπλισµό.
Β. Εµπόρους που δεν διαθέτουν τις ανωτέρω εγκατα-
στάσεις.

Γ) ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αυτούς τους διακρίνουµε σε:
Α. Εµπόρους οι οποίοι διαθέτουν εγκαταστάσεις τυπο-
ποίησης συσκευασίας ιδιόκτητες ή ενοικιαζόµενες και 
διαθέτουν επίσης τις απαραίτητες ψυκτικές ή µη απο-
θηκευτικές εγκαταστάσεις.
Β. Εµπόρους που δεν διαθέτουν τις ανωτέρω εγκατα-
στάσεις.

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑ∆ΟΙ Α & Β ∆ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ:
Ι) Εµπόρους χονδρικού εµπορίου που διακινούν προ-
ϊόντα προς εµπόρους χονδρικής ή και λιανικής πώλη-
σης:  Έµποροι κεντρικών λαχαναγορών,  Έµποροι 
εκτός κεντρικών λαχαναγορών κ.λπ.
II) Εµπόρους λιανικού εµπορίου που διαθέτουν το προ-
ϊόν απευθείας στον καταναλωτή:  καταστήµατα µε εί-
δη διατροφής (αλυσίδες super markets, κ.α.)  ειδικά 
καταστήµατα (µανάβικα καταστήµατα εδωδίµων κ.λπ. 
ειδών)  οργανωµένες αγορές πώλησης οπωρ/κών (λα-
ϊκές αγορές)  πλανόδιοι ή υπαίθριοι έµποροι. 

∆) ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Περιλαµβάνει τους συναλλασσοµένους οι οποίοι εί-

ναι οι ίδιοι παραγωγοί των προϊόντων και τα πωλούν 
προς λιανοπωλητές και οργανωµένες αγορές χονδρι-
κής πώλησης απ’ ευθείας ή µε τη µεσολάβηση των ε-
µπόρων της αγοράς τους οποίους αµοίβουν µε προµή-
θεια επί της τιµής πώλησης. Στην κατηγορία αυτή δεν 
περιλαµβάνονται οι συναλλασσόµενοι παραγωγοί οι 
οποίοι πωλούν απ’ ευθείας τα προϊόντα τους στους λια-
νοπωλητές σε περιστασιακές αγορές χονδρικής πώλη-
σης που λειτουργούν πλησίον των τόπων παραγωγής.

Επίσης περιλαµβάνει τους συναλλασσοµένους οι 
οποίοι είναι οι ίδιοι παραγωγοί των προϊόντων και τα 
πωλούν στον καταναλωτή σε οργανωµένες αγορές λια-
νικής πώλησης οπωροκηπευτικών (Λαϊκές αγορές).

Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται οι συναλ-
λασσόµενοι παραγωγοί οι οποίοι πωλούν απ’ ευθείας 
τα προϊόντα τους στον καταναλωτή στον τόπο της εκ-
µετάλλευσης σε µικρές ποσότητες για να καλύπτουν 
τις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή. 

Ε) ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ 
Έµποροι οι οποίοι είτε δεν είναι εγκατεστηµένοι στη 
χώρα µας σύµφωνα µε την παραγ. 4 του άρθρου 3 του 
ΚΑΝ (ΕΚ) 1148/01 της Επιτροπής, είτε είναι εγκατεστη-
µένοι στην Ελλάδα, αλλά δεν εντάσσονται σε ένα από 
τους ανωτέρω κλάδους, που περιλαµβάνονται ανωτέρω, 
ενώ ασκούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δραστηριότητες 
που περιλαµβάνονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγ. 
1 του άρθρου 3 του ΚΑΝ 
(ΕΚ) 1148/01 της Ε-
πιτροπής.

Για την εγγραφή 
τους στο ΜΕΝΟ οι 
υπόχρεοι πρέπει να 
απευθύνονται στα 
κατά τόπους Τµήµα-
τα Φυτοϋγειονοµι-
κού & Ποιοτικού Ε-
λέγχου, των ∆ΑΟΚ.

Εγγραφή
Με λίγα λόγια στο 

Μητρώο Εµπόρων έχουν 
όλοι υποχρέωση να 

εγγραφούν

∆ΑΟΚ
Για την εγγραφή τους 
στο ΜΕΝΟ οι υπόχρεοι 

πρέπει να απευθύνονται 
στις ∆ΑΟΚ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων 
Νοµού Καρδίτσας)

ΕΝΦΙΑ 2018
Ο ΕΝΦΙΑ για το 2018 

αναµένεται να εκδοθεί µετά τα 
µέσα Αυγούστου, µε καταβολή 

της 1η δόσης στο τέλος 
Σεπτεµβρίου και συνολική 
εξόφληση σε 5 δόσεις. ∆ε 

χρειάζεται να αγωνιάτε από 
τώρα, για το αν βγήκαν τα 

εκκαθαριστικά.  

∆ιορθώσεις στο έγγραφο Ε-9

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



Agrenda B11 | 33ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018

Τα σιτηρά προβληματίζουν
κολοσσούς εμπορευμάτων

 Η Βunge αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο εξαγοράς της
 Σβήνουν κέρδη τα υψηλά αποθέματα δημητριακών

ΤOY  BΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ 
  sofos@agronews.gr

Πολλές είναι οι εταιρείες ανά τον κόσµο που αµφι-
ταλαντεύονται σε επίπεδο εταιρικής στρατηγικής και 
κερδών στον τοµέα των σιτηρών, αφού µερικές α-
πό τις σηµαντικότερες αγορές µε τους αντίστοιχους 
κολοσσούς της βιοµηχανίας τροφίµων ανησυχούν 
για το µέλλον τους. Σύµφωνα µε το Reuters, οι «µε-
γάλοι» των αγροτικών εµπορευµάτων αναθεωρούν 
τη στρατηγική τους και µειώνουν κόστη, ενώ δεν 
αποκλείουν για την Bunge Ltd εξαγορά, µέχρις ό-
του να µειωθούν τα υψηλά αποθέµατα σιτηρών, 
που άφησαν συγκοµιδές ρεκόρ τα περασµένα έτη. 

Η εταιρεία Bunge, ηγέτης στον τοµέα του αγροτι-
κού επιχειρείν, «αφήνει την πόρτα ανοιχτή σε µια 
πιθανή εξαγορά της» µέχρι να δει τα αποθέµατά της 
να µειώνονται. Πιο συγκεκριµένα, άφησε να εννο-
ηθεί το ενδεχόµενο εξαγοράς της, µετά την ανακοί-
νωσή για µείωση 34% στα τριµηνιαία κέρδη και α-
ντίστοιχη µείωση των προοπτικών της για ολόκλη-
ρο το έτος. Εντούτοις, ο διευθύνων σύµβουλός της 

εταιρείας Σόρεν Σρόντερ εκφράζει φιλοδοξίες για 
ανάκτηση στα κέρδη της αγοράς των σιτηρών, κά-
τι που ίσως ανατρέψει το πρόσφατο δυσµενές το-
πίο. Έχοντας τη γνώση αλλά και την έντονη πεποί-
θηση, ο Σόρεν Σρόντερ αναφέρει, σύµφωνα µε το 
Reuters, ότι οι προγραµµατισµένες περικοπές δα-
πανών κατά 250 εκατ. δολάρια ως το 2019 θα µπο-
ρούσαν ακόµη και να συµβάλουν στη βελτίωση των 
επιδόσεων από τη πλευρά των εµπόρων γεωργι-
κών προϊόντων µετά το δεύτερο αδύναµο τρίµηνο. 

Η Bunge, η οποία απέρριψε µια προσέγγιση από 
την ανταγωνίστρια Glencore Plc (GLEN.L) τον Μάιο, 
θα «αξιολογήσει την καλύτερη επιλογή», δήλωσε ο 
διευθύνων σύµβουλος Σόρεν Σρόντερ στους ανα-
λυτές σε τηλεδιάσκεψη, όταν ρωτήθηκε αν η πώ-
ληση της εταιρείας αποτελεί µια επιλογή.

Οι εταιρείες δείχνουν να έχουν λάβει µέτρα για 
τη διαφοροποίησή τους από το χώρο της αγοράς 
και κοιτάζουν και µια «επενδυτική στροφή», συγχω-
νευόµενες µε άλλες επιχειρήσεις που «απολαµβά-
νουν» υψηλότερων περιθωρίων κέρδους, όπως αυτές 
µε τα συστατικά τροφίµων και τα φυσικά αρώµατα.

Η Bunge και οι ανταγωνιστές της, Archer Daniels 
Midland Co (ADM.N), Cargill Inc και Louis Dreyfus 
Co, οι οποίοι είναι γνωστοί ως ABCDs στην παγκό-
σµια αγορά σιτηρών, «τραυµατίστηκαν» από τις τέσ-
σερις συνεχείς υψηλές παραγωγικές περιόδους που 
άφησαν υψηλά αποθέµατα παγκοσµίως. 

Η προσπάθεια αναδιάρθρωσης της Cargill έ-
χει αρχίσει να αποδίδει υψηλότερα κέρδη, ενώ η 
Bunge έχει σκοντάψει, καθώς η βαρύτερη παρου-
σία της στη Νότια Αµερική, που φιλοξενεί ένα µε-
γάλο µέρος των ανελκυστήρων και των µονάδων 
επεξεργασίας, έχει επιβραδύνει τα κέρδη. «Τα πα-
γκόσµια αποθέµατα καλαµποκιού αρχίζουν να µει-
ώνονται. Τα αποθέµατα σίτου υποβαθµίζονται. Τα 

αποθέµατα σόγιας, ανάλογα µε τον τρόπο που ε-
ξελίσσεται η καλλιέργεια των ΗΠΑ, πιθανότατα έ-
χουν κορυφωθεί», ανέφερε ο Σρόιντερ σε συνέ-
ντευξή του στο Reuters.

Οι παγκόσµιες προµήθειες καλαµποκιού προβλέ-
πεται να µειωθούν κατά σχεδόν 12% µέχρι το τέλος 
της σεζόν του 2018 και τα αποθέµατα σόγιας µειώ-
νονται κατά 1,3%, σύµφωνα µε τις τελευταίες προ-
βλέψεις του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ. Τα πα-
γκόσµια αποθέµατα σίτου εµφανίζονται λιγότερο 
από 1% από έτος σε έτος, αφού υπερδιπλασιάστη-
καν την προηγούµενη δεκαετία. Ωστόσο αναλυτές, 
που κρατούν χαµηλά τον πήχη των προοπτικών της 
Bunge, είναι σκεπτικοί για επικείµενη ανάκαµψη.

Τραυματισμένοι από τα υψηλά αποθέματα 
οι μεγάλοι των δημητριακών ABCDs

∆ιακόπτουν προσπάθειες
συνεργασίας Yara και APC

Τη διακοπή των συζητήσεων µε την 
Arab Potash Co. ανακοίνωσε η Yara, για 

µια πιθανή συνεργασία στο πεδίο των λιπασµάτων 
νιτρικού καλίου, µέσω της θυγατρικής της APC, 
KEMAPCO. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν αρχικά ως 
ένα µνηµόνιο συµφωνίας (ΜοU), χρονολογηµένο 
στις 29 Ιανουαρίου του 2018. Ως αποτέλεσµα 
αυτών, η Yara καθιστά γνωστό πως δεν θα 
διεκδικήσει µερίδιο ιδιοκτησίας στην KEMAPCO. 

Τα commodities αύξησαν 13% 
τα κέρδη α’ εξαµήνου της Glencore
Αύξηση 13% σηµείωσαν τα καθαρά κέρδη της 
Glencore το α’ εξάµηνο του έτους κυρίως λόγω 
της επίπτωσης από την αύξηση των τιµών των 
εµπορευµάτων και παρά την υποχώρηση της 
µετοχής της τους τελευταίους µήνες. Ειδικότερα, 
τα κέρδη της αγγλοελβετικής εξορυκτικής 
αυξήθηκαν στα 2,78 δις. δολάρια την περίοδο που 
έληξε στις 30 Ιουνίου έναντι 2,45 δις. δολαρίων 
που ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ένατη στη λίστα εταιρειών που 
αλλάζουν τον κόσµο η Lidl Hellas
Ένατη στη λίστα «Change the world» µε τις 
εταιρείες µε ισχυρό και οικονοµικό αποτύπωµα 
που χτίζουν ελπίδα για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο 
αύριο, αναδείχθηκε η Lidl Ελλάς, από το περιοδικό 
fortunegreece, το οποίο φωτίζει τις επιχειρήσεις που 
διακρίνονται για το µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης και 
αναλαµβάνουν ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, τους 
εργαζόµενους και το περιβάλλον.

Ο διευθύνων 
σύµβουλος της 
Bunge, Σόρεν 
Σρόντερ.

Οι εταιρείες δηµητριακών 
έχουν λάβει µέτρα για 

τη διαφοροποίησή τους 
και κοιτάζουν ακόµη 

και για µια «επενδυτική 
στροφή», συγχωνευόµενες 

µε άλλες επιχειρήσεις 
που «απολαµβάνουν» 

υψηλότερων περιθωρίων 
κέρδους, όπως αυτές µε τα 

συστατικά τροφίµων.

ΝΕΑ
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ΤOY ΟΣΤΙΝ ΦΕΡΙΚ *

Παραδόξως, το περισσότερο κα-
λαµπόκι δεν καταλήγει στα ρά-
φια του σούπερ µάρκετ. Μόνο το 
1% του καλαµποκιού που καλ-
λιεργείται στις ΗΠΑ είναι γλυ-
κό καλαµπόκι, ανήκει δηλαδή 
στην ποικιλία που καταναλώ-
νουν οι περισσότεροι Αµερικά-
νοι. Το µεγαλύτερο µέρος της 
ποσότητας που παράγεται δεν 
καταλήγει να γίνει ούτε ζωοτρο-
φή. Το 2017, για πρώτη φορά 
στα χρονικά, περισσότερο κα-
λαµπόκι χρησιµοποιήθηκε στην 
παραγωγή αιθανόλης παρά για 
οποιαδήποτε άλλη χρήση. 

Όµως δεν είναι σαφές τι θα 
συµβεί στην καλαµποκοβιοµη-
χανία - και στις κοινότητες που 
βασίζονται σε αυτή - καθώς ό-
λο και περισσότερα αυτοκίνητα 
αρχίζουν να κινούνται µε ηλε-
κτρικές µπαταρίες. Η τάση είναι 
ξεκάθαρη: τα ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα είναι το µέλλον της αυτο-
κινητοβιοµηχανίας. Η Tesla κα-
τασκευάζει ένα από τα µεγαλύ-
τερα κτήρια στον κόσµο όπου 
θα φτιάχνει µπαταρίες ιόντων 
λιθίου. Η Volvo πρόσφατα ανα-
κοίνωσε τα σχέδιά της να σταµα-
τήσει σταδιακά την παραγωγή 
και τις πωλήσεις βενζινοκίνη-
των και ντιζελοκίνητων αυτοκι-
νήτων έως την επόµενη χρονιά. 

Από την πλευρά της η Jaguar 
Land Rover σκοπεύει να κάνει 
το ίδιο το 2020. Επιπροσθέτως το 
Ηνωµένο Βασίλειο και η Γαλλία 
προχωρούν στην πλήρη κατάρ-
γηση των κινητήρων εσωτερικής 
καύσης έως το 2040. Η Ολλαν-
δία και η Νορβηγία έχουν στόχο 
να κάνουν το ίδιο νωρίτερα, το 
2025. Ερευνητές στο Georgetown 
University εκτιµούν ότι πάνω α-
πό το 90% των οχηµάτων στις Η-
ΠΑ θα είναι ηλεκτροκίνητα µέσα 
σε 20 χρόνια. 

Η κυτταρινική αιθανόλη θεω-
ρείται η επόµενη µεγάλη πρό-
οδος στην τεχνολογία των βιο-
καυσίµων, αλλά είναι ασαφές 
αν αυτή η εξέλιξη µπορεί να α-
νταγωνιστεί τα αυτοκίνητα που 
κινούνται µε καθαρή ενέργεια. 
Εξαιτίας του υψηλού κόστους 
παραγωγής, παράγεται πολύ λί-
γη κυτταρινική αιθανόλη. Στην 
πραγµατικότητα, η DowDuPont 
πρόσφατα έκλεισε ένα µεγάλο 
εργοστάσιο κυτταρινικής αιθα-
νόλης, εξαιτίας του υψηλού κό-
στους. Ακόµη και αν το κόστος 
παραγωγής µειωθεί, κατά πάσα 
πιθανότητα η υποχώρηση δεν 
θα είναι αρκετή για να σταµα-
τήσει την κίνηση προς τις µπα-
ταρίες ιόντων λιθίου. 

Εποµένως τι περιµένει τους Α-
µερικανούς αγρότες που καλλι-
εργούν καλαµπόκι για την πα-

ραγωγή αιθανόλης; Η σύντο-
µη απάντηση είναι ότι δεν υ-
πάρχει σχέδιο. Στην πραγµα-
τικότητα κάθε χρόνο παράγε-
ται όλο και περισσότερο καλα-
µπόκι και ούτε η οµοσπονδια-
κή κυβέρνηση ούτε οι πολιτείες 
ή οι τοπικές κυβερνήσεις φαί-
νεται να έχουν κάποια ιδέα για 
το πώς θα γίνει η µετάβαση στη 
νέα πραγµατικότητα. Ένας πα-
ράγοντας που συµβάλλει στην 
απροθυµία τους να προγραµ-
µατίσουν το µέλλον, είναι η ι-
σχυρή συµµαχία που έχει δια-
µορφωθεί µεταξύ των επιχειρή-
σεων που συγκροτούν το αγρο-
τικό µονοπώλιο που έχει κίνη-
τρο να πωλεί περισσότερο καλα-
µπόκι και τους άλλους οργανι-
σµούς που αποκοµίζουν κέρδη 
από τις εταιρείες που πωλούν 
περισσότερους σπόρους. 

Ο πρόεδρος Μπους και οι σύµ-
µαχοί του στο Κογκρέσο, παρου-
σίασαν στο αµερικανικό κοινό την 
αιθανόλη ως τη γέφυρα προς την 
ενεργειακή ανεξαρτησία. Πάνω 
από µία δεκαετία αργότερα, έχει 
έρθει η στιγµή να αναρωτηθού-
µε πού οδηγεί αυτή η γέφυρα. Α-
ντί να προγραµµατίζουµε το µέλ-
λον, φαίνεται πως απλώς πατά-
µε το γκάζι καθώς πλησιάζουµε 
στο χείλος του γκρεµού. Έχει έρ-
θει ο καιρός να αρχίσουµε να µι-
λάµε για τη ζωή µετά την αιθα-
νόλη και τι µπορούν να καλλι-
εργήσουν οι αγρότες στη θέση 
του καλαµποκιού το οποίο δεν 
θα χρειάζεται πλέον.

* ’AΡΘΡΟ ΣΤΟ FORBES, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
ΣΤΗΝ OPEN MARKETS (ΠΡΩΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ TREASURY & 
CONGRESSIONAL RESEARCH).

Η Tesla κατασκευάζει το µεγαλύτερο εργοστάσιο µπαταριών λιθίου.  Στις ΗΠΑ το µεγαλύτερο µέρος της ποσότητας που παράγεται δεν καταλήγει να γίνει ούτε ζωοτροφή.

Μόνο το 1% του καλαµποκιού που καλλιεργείται στις ΗΠΑ είναι 
γλυκό καλαµπόκι, ανήκει δηλαδή στην ποικιλία που καταναλώνουν 
οι περισσότεροι Αµερικάνοι.

Μήπως η γέφυρα 
της αιθανόλης δεν 
οδηγεί πουθενά;
Ασαφές τι θα συμβεί στην καλαμποκοβιομηχανία, 
την ώρα που η τάση είναι τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα 

Χρονιά ρεκόρ
Το 2017, για πρώτη φορά 
στα χρονικά, περισσότερο 

καλαµπόκι χρησιµοποιήθηκε 
στην παραγωγή αιθανόλης 

παρά για οποιαδήποτε 
άλλη χρήση
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ΤΩΝ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
& ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ

Μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας 
έχει πυροδοτήσει η πρόταση του Επιτρόπου 
Γεωργίας της ΕΕ Φιλ Χόγκαν, για κατάργη-
ση των δικαιωµάτων και για στρεµµατική ε-
νίσχυση σε όποιον καλλιεργεί, όση γη καλ-
λιεργεί την κάθε χρονιά. Αυτό, σύµφωνα µε 
τον ίδιο δεν αποτελεί παρά επιτοµή απλο-
ποίησης, για τις εθνικές κυβερνήσεις εφό-
σον αποφασίσουν να αποµακρυνθούν από 
το δαιδαλώδες και γραφειοκρατικό σηµερι-
νό σύστηµα των άµεσων πληρωµών, καθώς 
όλες οι διοικητικές ενέργειες από ένα σύστη-
µα χωρίς δικαιώµατα πληρωµής καθίστανται 
περιττές. Βέβαια, µαζί µε αυτό κάποιοι θα χά-
σουν ρόλους και «δουλειές» που σήµερα έ-
χουν στηθεί για την εξυπηρέτηση αυτής της 

διαδικασίας, έναντι αδράς αµοιβής, ενώ α-
πό την άλλη η διαχείριση του θέµατος προ-
σφέρεται για µικροκοµµατικούς σκοπούς.

Πάντως, για να γίνει πράξη η εν λόγω προ-
τροπή, προς τα κράτη-µέλη, ο Επίτροπος έχει 
φροντίσει να προβλεφθεί στον Κανονισµό 
της νέας ΚΑΠ η σχετική ρύθµιση ορίζοντας 
τα σχετικά στα άρθρα 18 και 19. Έτσι, όταν 
τα κράτη µέλη αποφασίσουν να µην χορη-
γήσουν βασική εισοδηµατική ενίσχυση βά-
σει δικαιωµάτων ενίσχυσης, ο εν λόγω κανο-
νισµός ορίζουν πως αυτά λήγουν στις 31 ∆ε-
κεµβρίου 2020.

Η «Αgrenda», που πρώτη ανέδειξε το θέ-
µα παρουσιάζει σχεδόν ολόκληρη την µα-
κροσκελή, πλήν όµως, αποκαλυπτική για 
όσους µπορούν να διαβάσουν πίσω από τις 
γραµµές οµιλία του Φιλ Χόγκαν προς το Συµ-
βούλιο Υπουργών Γεωργίας της 17ης Ιουλί-

ου 2018 στις Βρυξέλλες. Στην οµιλία του ο Ε-
πίτροπος φέρνει τέσσερα παραδείγµατα επι-
λογών απλοποίησης που δύναται να έχουν 
στο πορτφόλιο τους οι εθνικές κυβερνήσεις:

Παράδειγµα 1: Αποµάκρυνση από το σύ-
στηµα δικαιωµάτων για τη διαχείριση των ά-
µεσων πληρωµών.

Παράδειγµα 2: Κατάργηση του κανόνα 
των τριών καλλιεργειών, µε µία απλή υπο-
χρέωση αµειψισποράς.

Παράδειγµα 3: Για τις περιοχές οικολογι-
κής εστίασης δεν θα υπάρχουν πλέον οι µέ-
γιστες διαστάσεις που καθορίζονται σε επί-
πεδο ΕΕ για την αναγνώριση των παραγωγι-
κών ή µη χαρακτηριστικών περιοχών.

Παράδειγµα 4: Ενιαίο ορισµό για τους 
«Νέους Αγρότες» βάσει της δηµογραφικής 
κατάστασης κάθε περιοχής και των ειδικών 
αναγκών των νέων γεωργών που ζουν εκεί.

Τσεκ χωρίς δικαιώματα (;) και 
κάποιοι έχασαν τον ύπνο τους
Επιτομή απλοποίησης κατά τον Επίτροπο Φίλ Χόγκαν η κατάργηση των δικαιωμάτων

Υπερ-κατά
Όλες οι διοικητικές ενέρ-

γειες από ένα σύστηµα 
χωρίς δικαιώµατα 

πληρωµής καθίστανται 
περιττές, λέει ο Χόγκαν ο 
οποίος ρίχνει το µπαλάκι 
της επιλογής στις εθνικές 

κυβερνήσεις που θα 
αξιολογήσουν τα υπέρ 

και τα κατά
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Οι υφιστάμενοι κανόνες σύμφωνα με τον Φιλ Χόγκαν 
μπορούν στο μέλλον να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες, 
εκείνες που θα διατηρηθούν σε επίπεδο ΕΕ, εκείνες που 
θα καθοριστούν σε επίπεδο κρατών-μελών και εκείνες 
που απλώς δεν θα απαιτούνται στο εξής

«Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω την Προεδρία για την κατάθεση 
του θέµατος αυτού σήµερα, το οποίο αντα-
νακλά την προτεραιότητα που δίνει τόσο η 
Προεδρία όσο και η Επιτροπή στη σηµασία 
αυτού του ζητήµατος.

Από την αρχή της ανάληψης των καθηκό-
ντων µου το 2014, η απλούστευση ήταν µία 
από τις βασικές προτεραιότητές µου. Μέχρι 
εκείνο το διάστηµα έχουµε συνεργαστεί και 
σηµειώσει σηµαντική πρόοδο τόσο σε σχέ-
ση µε την πρωτογενή όσο και µε τη δευτε-
ροβάθµια νοµοθεσία, στη βάση πολύ εποι-
κοδοµητικών προτάσεων που ελήφθησαν 
από εσάς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόταση της Επιτροπής για την ΚΑΠ µε-
τά το 2020 βασίζεται στην πρόοδο που έχει 
σηµειωθεί µέχρι σήµερα και προσφέρει την 
ευκαιρία για περαιτέρω σηµαντική απλού-
στευση. Άκουσα προσεκτικά την αρχική α-
ντίδρασή σας στην πρότασή µας καθώς και 
την ανταπόκριση που συγκέντρωσαν οι υ-
πηρεσίες µου από περίπου 50 εκδηλώσεις 
προβολής σε 27 κράτη-µέλη τις τελευταίες 
έξι εβδοµάδες.

Θα ήθελα να καταγράψω την εκτίµησή 
µου για το έργο που επιτελέσθηκε και την υ-
ποστήριξη που παρασχέθηκε από το Κέντρο 
Ερευνών και ∆ιασύνδεσης (JRC), το οποίο 
απέφερε και, όπως θα δούµε, θα αποφέρει 
τεράστια οφέλη στις διοικήσεις σας και σε 
εκατοµµύρια αγρότες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Είµαι πεπεισµένος ότι πρέπει να εργαστού-
µε από κοινού για να επιτύχουµε πραγµα-
τική απλοποίηση για εσάς και, κυρίως, για 
τους αγρότες µας. Είµαι επίσης πεπεισµέ-
νος ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί 
πολύ καλή αρχή για την επίτευξη αυτού του 
στόχου και θέλω να σας εξηγήσω πώς συµ-
βαίνει αυτό.

Σήµερα, θέλω να σας παρουσιάσω µε µια 
πιο ευρεία εικόνα τις πολλαπλές απαιτήσεις 
από διάφορες πηγές που οδηγούν στην ανά-
γκη αλλαγής, καθώς και στις νέες ρυθµίσεις 
διακυβέρνησης που βασίζονται σε µεγαλύ-
τερη επικουρικότητα, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι αποφάσεις είναι βασισµένες στις ανά-
γκες  και προκύπτουν από την πραγµατική 
κατάσταση των γεωργών.

Έπειτα θα ήθελα να επικεντρωθώ στην α-
πλοποίηση, υπενθυµίζοντας την πρόοδο που 
σηµειώθηκε κατά τα τρία τελευταία περίπου 
χρόνια και θα αναφερθώ σε συγκεκριµένα 
παραδείγµατα για το πώς το προσφάτως προ-
τεινόµενο πλαίσιο της ΕΕ παρουσιάζει τη δυ-
νατότητα για περαιτέρω πρόοδο, τόσο µέσω 
πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν σε επί-
πεδο ΕΕ όσο και µε τις ευκαιρίες που θα πα-

ρουσιαστούν σε εσάς για την εφαρµογή σε 
επίπεδο κρατών-µελών.

Τέλος, θα καταδείξω πώς οι προτάσεις που 
κάναµε θα µας επιτρέψουν να συνεργαστού-
µε για την επίτευξη µιας απλούστερης και πιο 
σύγχρονης ΚΑΠ, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις 
που ανέλαβε η ανακοίνωση της Επιτροπής 
τον περασµένο Νοέµβριο.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και 
ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους µήνες, εγώ 
και οι υπηρεσίες µου έχουµε ασχοληθεί µε 
έναν συνεχή διάλογο µε εσάς και τους βου-
λευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ό-
λα τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπερι-
λαµβανοµένων των αγροτών, των ΜΚΟ, των 
επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής 
και των πολιτών.

Η µεγαλύτερη δηµόσια διαβούλευση που 
πραγµατοποιήθηκε ποτέ (52000 ερωτηθέντες 
έναντι 3500 το 2010), όντας άµεσα συνδεδε-
µένη µε την ΚΑΠ, παρείχε ορισµένα βασικά 
µηνύµατα που θα πρέπει να δώσουν πληρο-
φορίες  στην επόµενη ΚΑΠ, ήτοι:

1 Την ανάγκη µείωσης της πολυπλοκό-
τητας και της διοικητικής επιβάρυν-

σης της ΚΑΠ, ιδίως όσον αφορά την περιβαλ-
λοντική πολιτική. 

2  Μια στροφή από την εστίαση στη συµ-
µόρφωση µε τους λεπτοµερείς κανό-

νες προς µια πιο προσανατολισµένη στα α-
ποτελέσµατα και κατ’ επέκταση αποτελεσµα-
τική πολιτική.

3  Προώθηση προς µια πιο στοχοθετηµέ-
νης και φιλόδοξης πολιτικής που να 

σέβεται την ποικιλοµορφία των γεωργικών, 
κλιµατικών και κοινωνικοοικονοµικών συν-
θηκών σε όλη την ΕΕ.

4 Την εγγύηση εξασφάλισης ίσων ό-
ρων ανταγωνισµού και η διατήρηση 

της ενιαίας αγοράς.
Η πρόταση που κάνουµε σέβεται αυτά τα 

καίρια µηνύµατα.
Για να διασφαλίσουµε ότι µπορούµε να α-

νταποκριθούµε στα βασικά µηνύµατα που 
προκύπτουν από τη δηµόσια διαβούλευση, 
κατέστη σαφές ότι χρειαστήκαµε µια επανε-
ξισορρόπηση των αρµοδιοτήτων µεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών-µελών.

Αυτό που προτείνουµε λοιπόν, είναι ένα νέο 
µοντέλο παράδοσης βασισµένο στην πραγ-
µατική επικουρικότητα µε ένα ισχυρό πλαί-
σιο της ΕΕ που θα διασφαλίζει τον κοινό χα-
ρακτήρα της πολιτικής, ισότιµους όρους α-
νταγωνισµού για όλους και ακεραιότητα της 
ενιαίας αγοράς.

Εν τω µεταξύ, τα κράτη-µέλη θα έχουν τη 
δυνατότητα να προσαρµόσουν τα διαθέσιµα 
εργαλεία και µέτρα ώστε να αντικατοπτρίσουν 

την πραγµατικότητα των δικών σας συνθηκών 
και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιµετωπί-
ζετε. Αυτό επιτυγχάνεται µε λιγότερες προτά-
σεις-συµβουλές, λιγότερες λεπτοµερείς διατά-
ξεις σε επίπεδο ΕΕ, λιγότερη πολυπλοκότητα 
και λιγότερες εξαιρέσεις αλλά µε µεγαλύτερη 
σαφήνεια, ώστε οι λεπτοµερείς κανόνες και 
τα µέτρα σε επίπεδο κρατών-µελών/περιφε-
ρειών να καθοριστούν όντας πιο κοντά στην 
πραγµατικότητα των γεωργών.

Οι υφιστάµενοι κανόνες σε επίπεδο ΕΕ µπο-
ρούν στο µέλλον να ταξινοµηθούν σε τρεις 
κατηγορίες, εκείνες που θα διατηρηθούν σε 
επίπεδο ΕΕ, εκείνες που θα καθοριστούν σε ε-
πίπεδο κρατών-µελών και εκείνες που απλώς 
δεν θα απαιτούνται στο εξής.

Αυτοί οι κανόνες που θα εξακολουθήσουν 
να εφαρµόζονται σε επίπεδο ΕΕ θα εξασφαλί-
σουν τον κοινό χαρακτήρα της πολιτικής και 
είναι ένα βασικό αίτηµά σας. Αυτοί οι κανό-
νες που θα εφαρµοστούν τώρα σε επίπεδο 
κρατών-µελών θα σας δώσουν την ευκαιρία 
να είστε ευέλικτοι, πιο προσανατολισµένοι, 
πιο διαφανείς, βασισµένοι στις επιδόσεις και 
τις ανάγκες, προσεγγίζοντας την πραγµατι-
κότητα των γεωργών σας. Είναι άλλωστε και 
η ουσία της επικουρικότητας το γεγονός ότι 
οι κανόνες καθορίζονται, αν θέλουµε να ορι-
στούν στο καλύτερο και αποτελεσµατικότερο 

Η ΚΑΠ θα μετρά 
αποτελέσματα και όχι 
το πλάτος του φράχτη

Αντίο δικαιώματα, 
όχι μόνο ιστορικά
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επίπεδο. Αυτό ακριβώς κάνουµε εδώ.
Αυτή η ευελιξία, η οποία τίθεται ως στό-

χος, που σχεδιάζεται και συνδυάζει δρά-
σεις σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες, θα 
σας επιτρέψει να στοχεύσετε σε δράσεις µε 
πιο στρατηγικό τρόπο. Αυτές οι δράσεις θα 
υπόκεινται σε µέτρηση των επιδόσεων, µε 
µεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσµατα πα-
ρά στη συµµόρφωση. Με άλλα λόγια, επικε-
ντρωνόµαστε σε αυτό που πραγµατικά θέ-
λουµε να επιτύχουµε όσον αφορά, για πα-
ράδειγµα, τη βιοποικιλότητα, από το να µε-
τράµε το πλάτος των φραχτών.

Ο επαναπροσδιορισµός των ευθυνών µέ-
σω µεγαλύτερης επικουρικότητας θα εξα-
σφαλίσει µια πιο αποτελεσµατική και απο-
δοτική πολιτική για όλους τους εµπλεκόµε-
νους, δηλαδή για τις υπηρεσίες µου, τις δι-
οικήσεις σας και τους αγρότες µας.

Έχουµε µιλήσει πολλά για την απλοποίηση 
σε αυτό το Συµβούλιο και έχουµε πετύχει πολ-
λά τα τελευταία τρία χρόνια. Πράγµατι, το ζή-
τηµα της απλοποίησης τέθηκε για πρώτη φο-
ρά σε µένα πριν ακόµη αναλάβω καθήκοντα 
και πριν αρχίσει να εφαρµόζεται η σηµερινή 
πολιτική. Ακόµη και σε αυτό το στάδιο ανα-
γνωρίστηκε η πολυπλοκότητα της πολιτικής, 
µολονότι είχε µόλις συµφωνηθεί.

Η ευθύνη για την πολυπλοκότητα είναι 

κοινή και δεν έχει αξία να σταθούµε σε αυ-
τό µόνο και µόνο για να πούµε ότι όλοι χρει-
άζεται να µαθαίνουµε από την εµπειρία.

 Προτάσεις απλοποίησης: 1.500
Αναγνωρίζοντας το αίτηµα για µεγαλύτε-

ρη απλοποίηση, ξεκίνησα µια εξέταση του 
συνόλου του γεωργικού κεκτηµένου ως µία 
από τις πρώτες µου ενέργειες ως Επίτροπος. 
Λάβαµε 1.500 προτάσεις απλοποίησης από 
τα κράτη-µέλη και άλλα θεσµικά όργανα 
της ΕΕ καθώς και από ενδιαφερόµενα µέρη.

Ως απάντηση, προτείναµε πέντε ξεχωρι-
στές σειρές µέτρων απλοποίησης προς όφε-
λος των γεωργών, που σχετίζονται µε τις ά-
µεσες πληρωµές, την αγροτική ανάπτυξη 
και την ΚΟΑ. Για παράδειγµα, τροποποιήσα-
µε το σύστηµα κυρώσεων για τα καθεστώτα 
βασικής ενίσχυσης και ενιαίας στρεµµατι-
κής ενίσχυσης µέσω των οποίων ένα πολύ-
πλοκο µοντέλο που βασίζεται σε τρεις κα-
τηγορίες πολλαπλών δηλώσεων, κάθε µία 
από τις οποίες οδηγεί σε διαφορετικό υπο-
λογισµό της ποινής, αντικαταστάθηκε από 
ένα ενιαίο µοντέλο που εφαρµόζεται σε ό-
λες τις δηλώσεις. Αυτό έκανε το σύστηµα 
κυρώσεων απλούστερο και πιο αναλογικό, 
ειδικά για τους πρώτους παραβάτες και τις 
µικρές υπερβολικές δηλώσεις, όπου προ-

βλέπεται τώρα µείωση της ποινής κατά 50%.
Μέσα από την ευθυγράµµιση της Συνθή-

κης της Λισαβόνας µε τους ειδικούς κανό-
νες του τοµέα της ΚΟΑ, εγκρίθηκαν 24 κανο-
νισµοί και άλλοι δύο βρίσκονται στο στάδιο 
της προετοιµασίας. Έχουµε ήδη επιτύχει σε 
µεγάλο βαθµό τη µείωση του αριθµού των 
κανονισµών από περισσότερους από 200 
σε 40. Αυτό περιλαµβάνει την εξής πρόοδο:

  Το πακέτο για τη δηµόσια παρέµβαση, 
το οποίο αντικαθιστά 16 πράξεις.

 Το πακέτο για το πρόγραµµα στα σχο-
λεία, το οποίο αντικαθιστά 6 προηγούµε-
νους κανονισµούς.

  Το πακέτο για τους κανονισµούς στη 
µελισσοκοµία.

Χάρη στην εισαγωγή αυτοµατοποιηµένων 
ειδοποιήσεων, απλοποιήσαµε σηµαντικά το 
έργο των διοικήσεών σας µειώνοντας τον 
αριθµό των κοινοποιήσεων από 66.000 το 
2016/2017 σε 26.000 το 2017/2018, δηλα-
δή µια µείωση του 60%.

Πληγή το πρασίνισµα
Η δηµόσια διαβούλευση για τη µελλοντι-

κή ΚΑΠ επιβεβαίωσε τις απόψεις ότι το πρα-
σίνισµα ήταν η µεγαλύτερη πηγή της πολυ-
πλοκότητας στην ΚΑΠ. Το 2016 εγκαινιά-
σαµε την επανεξέταση του πρασινίσµατος, 
η οποία οδήγησε το 2017 στην τροποποίη-
ση ορισµένων κανόνων, ιδίως όσον αφορά 
τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και τις 
περιοχές οικολογικής εστίασης.

Μαζί µε εσάς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, κάναµε αρκετές σηµαντικές αλλαγές στις 
βασικές πράξεις στην πρόταση «Omnibus». Για 
παράδειγµα, διευκολύναµε τη λήψη χρηµατο-
πιστωτικών µέσων και απλοποιήσαµε τους κα-
νόνες για τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Λε-
τονίας  την άνοιξη του 2017, 6 κράτη-µέλη 
παρουσίασαν 67 προτάσεις απλοποίησης. 

Κριτήρια επιλεξιµότητας «γάντι» στους δικαιούχους 

Η έγκριση του σχεδίου της ΚΑΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι µόνο θα 
εγγυάται τη διατήρηση του κοινού χαρακτήρα της πολιτικής. Θα διασφαλίσει 
επίσης τη νοµική ασφάλεια και, ως εκ τούτου, θα µειώσει τον αριθµό 
πιθανών διαφορών και διοικητικών επιβαρύνσεων που συνδέονται µε αυτές, 
αυξάνοντας έτσι το επίπεδο αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Αυτό θα επιτρέψει την 
απελευθέρωση πόρων για την υλοποίηση παρεµβάσεων. Όπως εξήγησα 
µέσω των διαφόρων παραδειγµάτων που έχουν δοθεί µέχρι στιγµής, η 
απλοποίηση δεν αφορά µια ενιαία δράση αλλά έναν στόχο που πρέπει να 
επιδιωχθεί µε όλα τα στάδια του κύκλου πολιτικής: τον προγραµµατισµό, την 
εφαρµογή πολιτικής, τη διασφάλιση και την αξιολόγηση των επιδόσεων. 
∆ηµιουργήσαµε ένα απλούστερο πλαίσιο της ΕΕ µε λιγότερους κανόνες. 
Τώρα θα έχετε την ευκαιρία να συνεχίσετε αυτή τη διαδικασία απλοποίησης 
και να ορίσετε σαφείς και απλούς κανόνες που θα στοχεύουν στις ανάγκες 
του γεωργού. Για όλους τους λόγους που έχω εξηγήσει µέχρι στιγµής, είναι 
σαφές ότι αυτό που προτείνουµε δεν είναι απλή µετατόπιση αρµοδιοτήτων 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-µέλη. Με την πρόταση αυτή, θα 
υπάρξει πραγµατική απλοποίηση τόσο για τις διοικήσεις όσο και για τους 
αγρότες. Φυσικά, η Επιτροπή θα διαδραµατίσει και αυτή έναν νέο ρόλο και θα 
αποτελέσει µια µεγάλη ευκαιρία για τα κράτη-µέλη να εφαρµόσουν µια πολύ 
απλούστερη ΚΑΠ, παρέχοντας στις αρχές σας την ευκαιρία να επιλέξουν 
παρεµβάσεις και να ορίσουν τα επιχειρησιακά τους στοιχεία µε κριτήρια 
επιλεξιµότητας που ανταποκρίνονται καλύτερα στους τελικούς δικαιούχους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΠ 
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Ήδη έχει εφαρµοστεί ένας αξιόλογος αριθ-

µός αλλά, µέσω των προτάσεων που βρίσκονται 
τώρα στο τραπέζι, σχεδόν τα δύο τρίτα από αυ-
τές θα αντιµετωπιστούν χάρη στο νέο µοντέλο 
παράδοσης και στο ελαφρύτερο πλαίσιο της ΕΕ.

Το σχέδιο ΚΑΠ θα διασφαλίσει ότι οι αλλη-
λοεπικαλύψεις µεταξύ των πυλώνων αποφεύ-
γονται, οι οποίες θα συµβάλουν, για παράδειγ-
µα, στο να αντιµετωπιστεί µε συνεκτικότητα ο 
ορισµός των νέων γεωργών στους πυλώνες Ι 
και ΙΙ, ενώ ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις δικαι-
ώµατος συµµετοχής  δεν θα καθοριστούν πλέ-
ον σε επίπεδο ΕΕ.

Η ουσιαστική απλοποίηση του πλαισίου της 
ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για την απλοποίηση 
άλλων επιπέδων διακυβέρνησης: πρέπει να έ-
χουµε απλούστερους, σαφέστερους και περισ-
σότερο στοχοποιηµένους κανόνες και παρεµ-
βάσεις σε επίπεδο κρατών-µελών µε µία ισχυ-
ρή σύνδεση µε την πραγµατικότητα των γεωρ-
γών και των δικαιούχων τους.

Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που έχουµε 
προτείνει: να διατηρήσουµε ένα ισχυρό, αλ-
λά απλουστευµένο πλαίσιο της ΕΕ µε λιγότε-
ρους κανόνες και καθορισµένους από την ΕΕ, 
µε µεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-µέλη να 
σχεδιάσουν την παρέµβασή τους ανάλογα µε 
τις πραγµατικές ανάγκες τους, βάσει µιας εκτί-
µησης αναγκών.

Αυτό δεν αποδεικνύεται µόνο από την πρό-
τασή µας, αλλά και από τη µείωση κατά 50% 
του αριθµού των εξουσιοδοτήσεων που έχουν 
ανατεθεί στο πλαίσιο του κανονισµού Στρατη-
γικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Παραδείγµατα απλοποίησης
Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι αυτό δεν αποτελεί 

µεταφορά της επιβάρυνσης από την Επιτροπή 
σε εσάς, στα κράτη µέλη. Θα υπάρχουν ευκαι-
ρίες πραγµατικής απλοποίησης για τους αγρό-
τες, υπό την προϋπόθεση ότι µεγιστοποιείτε τη 
χρήση της ευελιξίας που παρέχεται σε εσάς, µε 
την εστίαση της παρέµβασή σας στην κατάστα-
ση που επικρατεί στο έδαφος. Και θα σας βοη-
θήσουµε στην εκπλήρωση αυτού του στόχου.

Θα προχωρήσω τώρα για να δώσω µερικά συ-
γκεκριµένα παραδείγµατα στο γιατί η πρότασή µας 
θα µεταφραστεί σε πραγµατική απλοποίηση τόσο 
για τις διοικήσεις σας όσο και για τους αγρότες.

Θα ξεκινήσω από ορισµένα στοιχεία της πε-
ριβαλλοντικής αρχιτεκτονικής, δεδοµένου ότι 
πρόκειται για έναν τοµέα όπου, µε την καθιέ-
ρωση της πράσινης ανάπτυξης στην προηγού-
µενη µεταρρύθµιση, η πολυπλοκότητα έχει θε-
ωρηθεί από όλους ως ιδιαίτερα έντονη.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η πράσινη ανά-
πτυξη θεωρήθηκε ως η µεγαλύτερη πηγή πολυ-
πλοκότητας στην ΚΑΠ. Αυτό αντικατοπτρίστηκε 
στις παρατηρήσεις σας και επιβεβαιώθηκε στη 
δηµόσια διαβούλευση για τη µελλοντική ΚΑΠ.

Αυτός ακριβώς είναι αρχικά και ο λόγος για 
τον οποίο προτείνω να αποµακρυνθούµε από 
αυτό και δεύτερον για να συνδράµει καλύτε-
ρα στο περιβάλλον. Το σηµερινό πολύπλοκο 
πακέτο µέτρων για το περιβάλλον και το κλί-
µα θα αντικατασταθεί από ένα νέο, απλούστε-
ρο, πιο συνεκτικό και περιβαλλοντικά πιο φι-
λόδοξο σύστηµα πληρωµών που θα αποτελεί-
ται από ένα βασικό σύνολο υποχρεωτικών πρά-
ξεων και εθελοντικών επιλογών.

Οι υψηλότερες φιλοδοξίες (µέσω των ενισχυ-
µένων προϋποθέσεων που καλύπτουν το 100% 

των άµεσων πληρωµών, του πρώτου πυλώνα 
των οικολογικών σχεδίων και το 30% των ελά-
χιστων δαπανών για µέτρα του δεύτερου πυ-
λώνα για το περιβάλλον και το κλίµα) θα συ-
µπληρώσουν την απλοποίηση των υποχρεωτι-
κών κανόνων και συστηµάτων για τους δικαι-
ούχους της ΚΑΠ. Για παράδειγµα,

   δύο δέσµες κανόνων και δύο συστήµατα 
ελέγχου (πολλαπλή συµµόρφωση + πράσινη 
συνείδηση) θα αντικατασταθούν από µία (νέα 
συνθήκη) και, το σηµαντικότερο,

  εσείς και τα κράτη µέλη θα καθορίσετε τις 
λεπτοµέρειες αυτών των κανόνων και θα έχε-
τε την ευελιξία να τα προσαρµόσετε καλύτερα 
στην υφιστασταµένη πραγµατικότητα του εκά-
στοτε τόπου.

Κοινό σύνολο προτύπων
Αντί να έχετε ένα κανονιστικό πλαίσιο όπως 

αυτό της πράσινης ανάπτυξης σήµερα, θα απο-
φασίσετε εάν, σε ένα κοινό σύνολο προτύπων 
και στόχων σε επίπεδο ΕΕ που θα εγγυώνται ι-
σότιµους όρους ανταγωνισµού, θα πρέπει να 
ισχύουν περαιτέρω κριτήρια και θα ορίσετε τέ-
τοια κριτήρια, λαµβανοµένων υπόψη των γε-
ωργικών πρακτικών στην περιοχή και µε σκοπό 
τον περιορισµό της επιβάρυνσης των γεωργών.

Έχω πάρει δύο παραδείγµατα για να δείξω 
πώς η νέα πρόταση προσφέρει πραγµατική α-
πλοποίηση. Θα ξεκινήσω µε το παράδειγµα της 
αµειψισποράς:

Επί του παρόντος, η υποχρέωση διαφοροποί-

ησης των καλλιεργειών αποτελείται από τέσσε-
ρα βασικά κριτήρια σε επίπεδο ΕΕ:

 τον ορισµό των καλλιεργειών,
 τον ελάχιστο αριθµό καλλιεργειών,
 το µέγιστο µερίδιο της κύριας καλλιέργει-

ας και 
 το µέγιστο µερίδιο των δύο κυριότερων 

καλλιεργειών.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, αυτές οι απαιτή-

σεις της ΕΕ επέβαλαν περιττούς περιορισµούς 
στα βιώσιµα και φιλικά προς το περιβάλλον συ-
στήµατα εκτροφής.

Στο µέλλον, αντί να περιπλέκεται η λειτουρ-
γία αυτών των εκµεταλλεύσεων, η νέα ενισχυ-
µένη προϋπόθεση, και ιδίως το νέο πρότυπο 
της Γεωχωρικής Βάσης ∆εδοµένων- GAEC  για 
την αµειψισπορά, θα επιτρέψει στα κράτη-µέλη 
να αναγνωρίσουν καλύτερα τα περιβαλλοντι-
κά και κλιµατικά οφέλη ορισµένων πρακτικών. 

Μία απλή υποχρέωση αµειψισποράς
Ας πάρουµε το παράδειγµα ορισµένων συ-

στηµάτων γαλακτοπαραγωγής που αναγνωρί-
ζονται για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους: 
γαλακτοκοµικές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται 
σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικούς πε-
ριορισµούς και βασίζονται σε µόνιµους βοσκό-
τοπους µε αµειψισπορά αραβοσίτου και σίτου 
για να συµπληρώσουν τη χορηγούµενη ποσό-
τητα σιτηρών των αγελάδων γαλακτοπαραγω-
γής. (Πρόκειται για ένα τυπικό γαλακτοκοµείο 
σε ορισµένες περιοχές της ΕΕ: 102 στρέµµατα, 
εκ των οποίων 70 στρέµµατα µόνιµων βοσκο-
τόπων, 15 στρέµµατα αραβοσίτου και 17 στρέµ-
µατα σιταριού, 91 µονάδες ζωικού κεφαλαί-
ου, δηλαδή σχετικά χαµηλή πυκνότητα ζώων].

Σε ορισµένες περιπτώσεις, παρά το σχετικά 
υψηλό ποσοστό µόνιµων βοσκοτόπων (αλλά 
ανεπαρκείς για να επωφεληθούν από την α-
παλλαγή), αν η έκταση που καλύπτεται από α-
ραβόσιτο και σίτο υπερβαίνει τα 30 στρέµµα-
τα, ο ισχύων κανόνας των τριών καλλιεργειών 
- ιδίως ο ελάχιστος αριθµός καλλιεργειών και 
το µέγιστο µερίδιο των δύο βασικών καλλιερ-
γειών - υποχρεώνει τους εν λόγω αγρότες να 
καλλιεργήσουν µια νέα καλλιέργεια, η οποία 
θα πρέπει επίσης να αντιπροσωπεύει τουλάχι-
στον το 5% της αρόσιµης γης.

Αυτή η υποχρέωση καλλιέργειας µιας νέας έ-
κτασης περιπλέκει τη διαχείριση των καλλιεργει-
ών αυτών των ήδη φιλικών προς το περιβάλλον 
γεωργικών εκτάσεων χωρίς να αποφέρει κανένα 
προφανές πρόσθετο όφελος για το περιβάλλον.

Στο µέλλον, µε την κατάργηση αυτών των α-
παιτήσεων της ΕΕ και την αντικατάστασή τους 
µε µια απλή υποχρέωση αµειψισποράς, θα έ-
χετε την ευκαιρία να ορίσετε απαιτήσεις για 
την αµειψισπορά που είναι καλύτερα προσαρ-
µοσµένες σε αυτά τα συστήµατα καλλιέργειας 
και θα αυξήσουν την αξία του περιβαλλοντικού 
οφέλους της αµειψισποράς τους.

Έτσι, για τα εν λόγω αγροκτήµατα, η ευελι-
ξία που θα έχετε θα επέτρεπε σε αυτές τις εκτά-
σεις να σέβονται τους όρους και να διατηρούν 
το σύστηµά τους χωρίς να χρειάζεται να αντα-
ποκριθούν στις αυστηρές και σύνθετες απαιτή-
σεις διαφοροποίησης των καλλιεργειών του σή-
µερα. Έτσι, ο βουλευτής του Βρετανικού Κοινο-
βουλίου για το North East Somerset, κ. Jacob 
Rees Mogg, θα µπορέσει να υποδεχθεί την κα-
τάργηση του κανόνα των 3 καλλιεργειών. Αυ-
τή είναι µια πραγµατική απλοποίηση!

Περιβαλλοντικό 
πλαίσιο

Στη νέα συνθήκη, τα  
κράτη µέλη θα έχουν 
ένα βασικό σύνολο 

υποχρεωτικών πρά-
ξεων και εθελοντικών 

επιλογών

Μία συνθήκη
∆ύο δέσµες κανόνων 

και δύο συστήµατα 
ελέγχου (πολλαπλή 

συµµόρφωση & 
πράσινη ανάπτυξη) θα 
αντικατασταθούν από 

µία νέα συνθήκη 

∆εν είστε µόνοι σας
Η Επιτροπή είναι 

έτοιµη να σας 
βοηθήσει. Θα ήθελα 
να υπογραµµίσω ότι 

οι υπηρεσίες µου 
είναι έτοιµες να σας 
συνοδεύσουν στην 
προετοιµασία για τη 

νέα πολιτική

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Β' ΠΥΛΩΝΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΝΕΑ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Β' ΠΥΛΩΝΑ

ΟΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Α' ΠΥΛΩΝΑ
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Το δεύτερο παράδειγµά  µου αφορά τις περιοχές
οικολογικής εστίασης.

Σήµερα, µέρος των χαρακτηριστικών ή των πε-
ριοχών που υπερβαίνουν τις µέγιστες διαστάσεις 
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως EFAS (oικολογικής 
εστίασης) για να εξασφαλιστεί ότι η εν λόγω πε-
ριοχή είναι κατά κύριο λόγο γεωργική. Για πα-
ράδειγµα, µόνο τα πρώτα 10 µέτρα πλάτος των 
φραχτών ή τα πρώτα 20 µέτρα των περιθωρίων 
του πεδίου µπορεί να χαρακτηριστεί ως οικολο-
γικής εστίασης.

Στο µέλλον, σύµφωνα µε τους νέους όρους, δεν 
θα υπάρχουν πλέον οι µέγιστες διαστάσεις που 
καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ για την αναγνώριση 
των µη παραγωγικών χαρακτηριστικών ή παρα-
γωγικών περιοχών. Οι τυχόν κανόνες που απαι-
τούνται για να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω µη 
παραγωγικά χαρακτηριστικά ή οι περιοχές είναι 
κατά κύριο λόγο γεωργικές θα καθοριστούν από 
τα κράτη µέλη λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές 
συνθήκες. Θα στραφώ τώρα στην εξέταση ενός 
παραδείγµατος σχετικά µε τους νέους αγρότες.

Η τρέχουσα ΚΑΠ περιέχει δύο ξεχωριστούς ο-
ρισµούς των «νέων γεωργών», ανάλογα µε το 
είδος της στήριξης (πυλώνας I ή II).

Στο µέλλον, θα έχετε τη δυνατότητα να υιοθε-
τήσετε έναν ενιαίο ορισµό βάσει της δηµογραφι-
κής κατάστασης των τοπικών σας περιοχών και 
των ειδικών αναγκών των νέων γεωργών που 
ζουν εκεί (πυλώνας I και II).

Αυτό θα περιορίσει διαφορετικές ερµηνείες 
της ίδιας έννοιας µεταξύ των πυλώνων και θα 
φέρει απλοποίηση τόσο στις διοικήσεις όσο και 
στους γεωργούς (οι οποίοι θα απευθυνθούν σε 
µια ενιαία νοµική απαίτηση).

Με ένα ενιαίο σχέδιο ΚΑΠ, θα έχετε τη δυνατό-

τητα να παρέχετε µια συνεπή δράση για την ανα-
νέωση της γενιάς, η οποία θα περιλαµβάνει τόσο 
τον πυλώνα Ι όσο και τον ΙΙ, µε συνεκτικό τρόπο.

Ενιαίος ορισµός για Νέους Αγρότες
Όσον αφορά τους νέους γεωργούς, µειώ-

σαµε τα κριτήρια επιλεξιµότητας της ΕΕ τό-
σο για τις άµεσες ενισχύσεις (συµπληρωµα-
τική στήριξη εισοδήµατος για τους νέους γε-
ωργούς) όσο και για την αγροτική ανάπτυ-
ξη (εγκατάσταση νέων γεωργών). Μόνο 4 α-
πό τις 10 απαιτήσεις διατηρούνται στη συ-
µπληρωµατική στήριξη εισοδήµατος για νέ-
ους αγρότες και 5 στις15 για την εγκατάστα-
ση νέων γεωργών. Θα πρέπει να αποφασίσε-
τε ποιες, εάν υπάρχουν άλλες και ποιές από 
τις υπάρχουσες απαιτήσεις, είναι κατάλλη-
λες στο µέλλον. Το βασικό στοιχείο είναι ό-
τι η Επιτροπή και τα κράτη-µέλη, συµπληρώ-
νοντας το ένα το άλλο, θα συµβάλουν στην 
απλοποίηση του γεωργού. Ας δούµε λεπτο-
µερώς τις συνέπειες που θα µπορούσαν να 
έχουν αυτές οι αλλαγές σε εθνικό και γεωρ-
γικό επίπεδο:

  εάν η ανάλυση και οι εκτιµήσεις των α-
ναγκών σας δείχνουν ότι η υποχρεωτική άµε-
ση εισοδηµατική στήριξη για τους νέους αγρό-
τες δεν είναι κατάλληλη, µπορείτε να διαθέ-
σετε τον υποχρεωτικό ελάχιστο προϋπολογι-
σµό για την ανανέωση των γενιών στην ενί-
σχυση εγκατάστασης στο πλαίσιο της αγροτι-
κής ανάπτυξης (πυλώνας II).

Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να σχεδιάσε-
τε µόνο παρεµβάσεις στο πλαίσιο της αγροτι-
κής ανάπτυξης και οι αγρότες δεν θα πρέπει να 
έρχονται σε συµφωνία µε διαφορετικές διαδι-

κασίες όταν υποβάλλουν αίτηση για στήριξη.
  Ο µέγιστος αριθµός εκταρίων (πυλώ-

νας I) ή το µέγιστο µέγεθος της εκµετάλλευ-
σης (πυλώνας II) ενδέχεται να µην χρειάζεται 
πλέον. Αυτό θα ήταν µια απλοποίηση για τις 
διοικήσεις σας, δεδοµένου ότι θα έχουν λι-
γότερες προϋποθέσεις για να ελέγξουν τις 
αιτήσεις και οι αγρότες θα έχουν λιγότερα 
εµπόδια στην πρόσβαση στην υποστήριξη.

 Οι διοικήσεις σας θα αποκτήσουν µεγα-
λύτερη ευελιξία για την αξιολόγηση των επι-
χειρηµατικών σχεδίων µε βάση τις µεµονωµέ-
νες προτάσεις και θα κινηθούν µε λιγότερες 
προϋποθέσεις για τον έλεγχο.

  Από την άλλη πλευρά, θα είναι πιο απλό 
για τους αγρότες, των οποίων η µόνη µέριµνα 
θα είναι να προετοιµάσουν το επιχειρηµατι-
κό τους σχέδιο µε τρόπο που να είναι εγγυη-
µένη η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της εκ-
µετάλλευσής τους, σε αντίθεση µε την τήρη-
ση των προπληρωµένων και µονοµερών, να 
ανταποκριθούν σε όλα τα κριτήρια που δεν 
αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τους στό-
χους των επιχειρήσεών τους.

Αλλά επιτρέψτε µου να είµαι σαφής. Αυ-
τό δεν σηµαίνει ότι δεν θα ορίσετε όρους 
για την υποστήριξη. Ορισµένες από τις α-
παιτήσεις πρέπει να θεσπιστούν σε επίπε-
δο κράτους-µέλους. Όµως, θα έχετε την ευ-
ελιξία να τους εξατοµικεύσετε για τις τοπι-
κές σας ανάγκες.

Για παράδειγµα, θα πρέπει 
να ορίσετε απαιτήσεις σχετικά µε:

 Η µέγιστη ηλικία ενός νεαρού αγρό-
τη και η προϋπόθεση ότι είναι στην αρχή 

των δραστηριοτήτων του ορίζεται σε επί-
πεδο ΕΕ: αλλά θα είναι στη διάθεσή σας να 
προσαρµόσετε τις συνθήκες στις ανάγκες 
των νέων γεωργών στην επικράτειά σας.

 Πληρωµή ανά στρέµµα: θα καθορί-
σετε την καταλληλότερη µέθοδο υπολο-
γισµού, η οποία µπορεί να είναι πιο α-
πλή τόσο για τις διοικήσεις όσο και για 
τους αγρότες

   Απαιτήσεις εκπαίδευσης: Εσείς πρέ-
πει να ορίσετε τις ειδικές απαιτήσεις ό-
σον αφορά την κατάρτιση ή να αποφα-
σίσετε ποιες δεξιότητες απαιτούνται για 
την πρόσβαση στην υποστήριξη του δεύ-
τερου πυλώνα ή πόσο χρόνο θα επιτρα-
πεί για να αποκτηθεί αυτό που χρειάζεται.

 Έχετε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο: αλ-
λά οι ελάχιστες απαιτήσεις περιεχοµένου 
µπορούν να γίνουν πολύ απλές. Γιατί 
να µην λάβουµε παράδειγµα από το νέο 
µοντέλο παράδοσης της ΚΑΠ και να υι-
οθετήσουµε µια προσέγγιση βασισµένη 
στην απόδοση; Οι νέοι αγρότες θα µπο-
ρούσαν να κληθούν να προτείνουν ένα 
ήπιο επιχειρηµατικό σχέδιο, επικεντρω-
µένο στα αποτελέσµατα που θα επιτευ-
χθούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα και 
θα καθοριστούν από τον ίδιο τον νεαρό 
επιχειρηµατία.

  Εφάπαξ πληρωµή ποσού µε ανώτα-
το όριο: αλλά αυτό πρέπει να αποφευχθεί 
ώστε η υπερβολική δηµόσια στήριξη να 
µεταφράζεται σε µια ανάσχεση της ιδιω-
τικής πρωτοβουλίας και δέσµευσης. Και 
πάλι, εναπόκειται σε εσάς να καθορίσετε 
τα καταλληλότερα ποσοστά υποστήριξης.

Νέα εταιρική σχέση 
Θα συνεχίσουµε να προωθούµε νέες 
τεχνολογίες για να απλοποιήσουµε, 
να επιταχύνουµε και να αυτοµατο-
ποιήσουµε πολλές από τις διοικητι-
κές διαδικασίες που θα ωφελήσουν 

τόσο τις διοικήσεις όσο και τους 
δικαιούχους. Ας αξιοποιήσουµε στο 

έπακρο τη νέα ΚΑΠ βάσει µιας 
νέας εταιρικής σχέσης

Εισοδηµατική στήριξη
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξι-

µότητας της ΕΕ τόσο για τις άµεσες 
ενισχύσεις όσο και τα προγράµµατα 
αγροτικής ανάπτυξης µόνο 4 από 

τις 10 απαιτήσεις διατηρούνται στη 
συµπληρωµατική στήριξη εισοδήµα-
τος για Νέους Αγρότες και 5 στις 10 

για την εγκατάσταση 
νεών γεωργών

Ευελιξία και εξατομικευμένη 
στήριξη για τις ανάγκες 
των νέων αγροτών
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Ας πάρουµε τώρα το παράδειγµα για την υ-
ποστήριξη των επενδύσεων.

Στην τρέχουσα ΚΑΠ, δεδοµένου ότι οι κα-
νόνες είναι πολύ κανονιστικοί, δεν αντι-
στοιχούσαν πάντοτε σε διαφορετικές γε-
ωργικές καταστάσεις.

Στη νέα πρόταση, µειώσαµε τη στήριξη των 
κριτηρίων επιλεξιµότητας της ΕΕ στο πλαί-
σιο της αγροτικής ανάπτυξης για τη στήρι-
ξη επενδύσεων από 13 έως 7 απαιτήσεις.

Εσείς, τα κράτη-µέλη, θα έχετε τώρα τη 
δυνατότητα να αποφασίσετε

  Μήπως τα υπόλοιπα ή άλλα κριτήρια έ-
χουν νόηµα, ώστε να καταστεί δυνατή η υ-
λοποίηση των κοινών στόχων της ΕΕ;

   Εάν ναι, πώς µπορώ καλύτερα να τα 
ορίσω για να περιορίσω το βάρος για τους 
αγρότες και τη διοίκησή µου;

Έχετε την ευκαιρία να ορίσετε κανόνες 
όπου είναι σαφώς αναγκαίοι, µε τρόπο 
που να έχει νόηµα τόσο για τις διοικήσεις 
σας όσο και για τους αγρότες, µε απλό και 
σαφή τρόπο και µε γνώµονα τις ανάγκες 
σας. Αυτό προσφέρει πολλά οφέλη: όσον 
αφορά τη µείωση του χρόνου και των πό-
ρων που δαπανώνται µε τις διαδικασίες, α-
πό την άποψη της επιλογής και του σχεδι-
ασµού παρεµβάσεων που έχουν νόηµα σε 
έναν συγκεκριµένο τοµέα και - αυτό είναι 
το κλειδί για όλους εµάς ως φορείς χάρα-
ξης πολιτικής - όσον αφορά την κατανόη-
ση στο γιατί οι κανόνες και οι παρεµβάσεις 
είναι όπως είναι.

Αποµάκρυνση από το περίπλοκο
καθεστώς δικαιωµάτων

Επειδή η απόσταση µεταξύ όσων καθορίζουν 
τις λεπτοµέρειες και εκείνων που έχουν να α-
ντιµετωπίσουν αυτές είναι µειωµένη: αυτό ε-
πιτρέπει έναν αποτελεσµατικότερο απευθεί-
ας διάλογο τόσο για προγραµµατισµό των πα-
ρεµβάσεων όσο και για την υλοποίησή τους.

Στην ουσία, όταν χρησιµοποιείται αποτελε-
σµατικά, η αυξηµένη ευελιξία συνεπάγεται 
οφέλη όχι µόνο για την απλοποίηση και τη 
στόχευση, αλλά και όσον αφορά την ανάλη-
ψη ευθυνών και τη διαφάνεια, ενισχύοντας 
ταυτόχρονα την αποδοτικότητα, την αποτε-
λεσµατικότητα και την εικόνα της πολιτικής

Όπως ήδη ανέφερα στα προηγούµενα πα-
ραδείγµατα, πρέπει να επωφεληθείτε από 
αυτή την ευκαιρία για να ξεπεράσετε τα όρια 
της θεωρίας «ένα µέγεθος που ταιριάζει σε ό-
λους», καθορίζοντας σαφείς και απλούς κα-
νόνες που στοχεύουν στις τοπικές ανάγκες.

Είµαι βέβαιος ότι, καθώς οι κανόνες θα 
καθοριστούν σε στενή επαφή µε τους αγρό-
τες, θα λαµβάνουν καλύτερα υπόψη την κα-
θηµερινή τους πραγµατικότητα και θα καθο-
ρίζονται µε πιο στοχοθετηµένο τρόπο, σύµ-
φωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες.

Για µια ακόµη φορά, καθορίζονται κοι-
νές αρχές και στόχοι σε επίπεδο ΕΕ, προ-
κειµένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι α-
νταγωνισµού.

Για τα κράτη-µέλη που χρησιµοποιούν σή-

µερα τα δικαιώµατα, η πρόταση της Επιτρο-
πής προσφέρει τη δυνατότητα αποµάκρυν-
σης από το σύστηµα αυτό και απλοποίηση 
των άµεσων πληρωµών.

Σήµερα, όσοι από εσάς χρησιµοποιείτε τα 
δικαιώµατα πρέπει να διαχειρίζεστε ένα πε-
ρίπλοκο σύστηµα και ακόµη πιο περίπλο-
κο για την αναγνώρισή τους και την εγγρα-
φή τους (I & R). Αυτό το σύστηµα απαιτεί:

 Ο ατοµικός προσδιορισµός των δικαι-
ωµάτων και η διαθεσιµότητα των δεδοµέ-
νων σχετικά µε τον κάτοχο, οι ετήσιες τιµές, 
η ηµεροµηνία εγκατάστασης, η ηµεροµη-
νία της τελευταίας ενεργοποίησης, η προ-
έλευση (π.χ. αποθεµατικό, µίσθωση) κ.λπ.

  Η άµεση διαβούλευση όλων των δεδοµέ-
νων τουλάχιστον για τα προηγούµενα 4 χρόνια

   Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι µε τις αιτή-
σεις ενίσχυσης και το Συστήµα Αναγνώρι-
σης Αγροτεµαχίων (LPIS)

Κατά τη µεταβίβαση εκµετάλλευσης ή γε-
ωργικής γης σε ένα κράτος-µέλος όπου χρη-
σιµοποιούνται δικαιώµατα, ο γεωργός πρέ-
πει επίσης να εξετάσει το ζήτηµα των δικαι-
ωµάτων δηλαδή:

  Να τα κρατά µε τον κίνδυνο να τα χά-
σει, ή να τα επαναφέρει εθελοντικά στο α-
ποθεµατικό;

  ή τη µεταφορά τους - µε τις συµβατικές 
ρυθµίσεις που συνεπάγονται;

 Οι γεωργοί οφείλουν να κοινοποιούν 
όλες τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων (µε ή 
χωρίς γη) στη διοίκηση εντός αυστηρών 
προθεσµιών.

 Η διοίκηση πρέπει να επικυρώσει αυτές 
τις µεταφορές και να ενηµερώσει τους γε-
ωργούς σε περίπτωση που απορριφθούν.

Όταν ο γεωργός επιθυµεί δικαιώµατα α-
πό το αποθεµατικό, πρέπει να συµπληρώ-
σει µια συγκεκριµένη αίτηση και να παρά-
σχει, ενδεχοµένως, υποστηρικτικά δεδοµέ-
να / έγγραφα.

∆ιοικητικές ενέργειες περιττές
χωρίς δικαιώµατα πληρωµής

Τα κράτη-µέλη πρέπει να αξιολογήσουν 
τις αιτήσεις για να εξασφαλίσουν ότι συµ-
µορφώνονται µε τους όρους επιλεξιµότητας 
στο αποθεµατικό

Όταν τα κονδύλια του αποθεµατικού εί-
ναι ανεπαρκή, τα κράτη-µέλη πρέπει να ε-
φαρµόσουν κριτήρια προτεραιότητας ή, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, να µειώσουν την 
αξία όλων των δικαιωµάτων. Αυτό πρέπει 
να καταγράφεται στη βάση δεδοµένων και 
να κοινοποιείται σε όλους τους γεωργούς

Στο πλαίσιο του ΟΣ∆Ε, τα κράτη-µέλη πρέ-
πει να εφαρµόζουν τους κανόνες για την ε-
πιστροφή των δικαιωµάτων στο αποθεµα-
τικό. Αυτό συνεπάγεται (σε ετήσια βάση):

  Προσδιορισµό του αριθµού των δικαι-
ωµάτων που κάθε γεωργός δεν έχει ενερ-
γοποιήσει για δύο συνεχή έτη.

 Προσδιορισµός των δικαιωµάτων που 
πρέπει να επανέλθουν στο αποθεµατικό 
και να «ακυρωθούν» από το σύστηµα I & R.

   Τροφοδοσία του αποθεµατικού µε το 
αντίστοιχο ποσό.

Όλες οι διοικητικές ενέργειες που µόλις 
ανέφερα καθίστανται περιττές σε ένα σύ-
στηµα χωρίς δικαιώµατα πληρωµής. Έτσι, 
κατά την αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων 
και των µειονεκτηµάτων της παύσης των δι-
καιωµάτων, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας 
αυτή την πιθανή πηγή απλοποίησης για τη 
διαχείριση των άµεσων πληρωµών και να 
διευκολύνετε τη γραφειοκρατία των αγρο-
τών. Έγκειται στην επιλογή σας.

Εργαλείο τα δεδοµένα Copernicus 
Πριν να ασχοληθώ ειδικά µε το θέµα των 

ελέγχων και των κυρώσεων, επιτρέψτε µου 
να πω κάτι σχετικά µε τη χρήση νέων τεχνο-
λογιών που αποτελούν βασικό στοιχείο απλο-
ποίησης (µεταξύ άλλων) και η νέα ΚΑΠ προω-
θεί µε σαφήνεια την ενισχυµένη χρήση τους.

Η γεωργία µπορεί να γίνει πρωτοπόρος 
και πραγµατικός ηγέτης στη χρήση της προ-
ηγµένης τεχνολογίας για να κάνει τη ζωή 
του καθενός σηµαντικά απλούστερη.

Είµαι ιδιαίτερα ευγνώµων για το Κέντρο 
Ερευνών ∆ιασύνδεσης (JRC), όχι µόνο για 
τη σηµερινή παρουσίαση, αλλά για την υ-
ποστήριξη που µου παρέχουν εδώ και πολ-
λά χρόνια και τις υπηρεσίες σε όλη την Ε-
πιτροπή αλλά και σε πολλούς από τους ορ-
γανισµούς πληρωµών σας. Το JRC αποτε-
λεί ανεκτίµητο πόρο και πρέπει να το χρη-
σιµοποιήσουµε στο µέγιστο.

Επιτρέψτε µου να επικεντρωθώ εν συντο-
µία στην προσέγγιση παρακολούθησης και 
τα οφέλη που θα προσφέρουν σε εσάς και 
στους αγρότες τα στοιχεία που χρησιµοποι-
ούν τα δεδοµένα του Copernicus / Earth 
Observation και η αίτηση γεωγραφικής 
βοήθειας.

Πρώτον, η προσέγγιση παρακολούθησης 
που συλλέγεται και επεξεργάζεται αυτοµα-

Σε επαφή µε τους αγρότες
Οι κανόνες θα καθοριστούν σε 

στενή επαφή µε τους αγρότες, και 
θα λαµβάνουν καλύτερα υπόψη τις 

πραγµατικές ανάγκες µε
 στοχοθετηµένο τρόπο

 Γεωχωροταξική εφαρµογή
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµό-
σουν µια γεωχωροταξική εφαρµογή, 
αλλά δεν θα δοθούν νοµικά δεσµευτι-
κοί κανόνες για τις τελικές ηµεροµη-

νίες υποβολής αιτήσεων κ.λπ

Κανόνες με τοπικό πρόσημο που ξεπερνούν 
τη θεωρία «ένα μέγεθος που ταιριάζει σε όλους»
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τοποιηµένα µε δεδοµένα της παρακολούθη-
σης της γης µπορεί να παρέχει πολύτιµες 
πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότη-
τες σε γεωργικές περιοχές, π.χ. καλλιέργει-
ες που καλλιεργούνται στο χωράφι, κούρε-
µα, συγκοµιδή ή άλλες δραστηριότητες στο 
χωράφι. Μπορεί επίσης να παράσχει πλη-
ροφορίες που είναι απαραίτητες για περι-
βαλλοντικές και κλιµατικές αποδόσεις. Ως 
εκ τούτου, εξυπηρετεί το διπλό σκοπό της 
διασφάλισης, σε σχετικά χαµηλό κόστος, 
δεδοµένων σχετικά µε την παρακολούθη-
ση (δείκτες) πολιτικής και τους ελέγχους.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, ο συνδυασµός 
των δεδοµένων της γεωσκόπησης µε τα δε-
δοµένα που µοιράζονται οι γεωργοί ή οι 
πληροφορίες που έχετε ήδη, π.χ. το Σύστη-
µα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων (LPIS), σας 
επιτρέπει να αντικαταστήσετε το σηµερινό 
σύστηµα επιτόπιων ελέγχων µε ένα ιδιαί-
τερα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα που έχει 
σχεδιαστεί για να µειώνει την ανάγκη για 
ανθρώπινη επέµβαση µόνο στο ελάχιστο.

Ψηφιακές τεχνολογίες
Η παρακολούθηση σας επιτρέπει επίσης 

να σχεδιάσετε τους ελέγχους σας εστιάζο-
ντας σε αυτό που συµβαίνει στη γη όταν 
συµβαίνει, αντί να προσαρµόζετε τους ορ-
γανισµούς σας στην απαίτηση της «ολοκλή-
ρωσης των ελέγχων πριν από την πληρω-
µή». Αυτή είναι µια πρόσθετη ευελιξία που 
απλοποιεί το σύστηµα διαχείρισης των χρη-
µάτων της ΚΑΠ.

Η προσέγγιση παρακολούθησης της περι-
οχής θα φέρει επίσης την απλοποίηση και 
τα οφέλη για τους γεωργούς:

  Να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
όσον αφορά την ΚΑΠ και να αποφύγουν κυ-
ρώσεις χάρη στις προειδοποιητικές προει-
δοποιήσεις, π.χ. εάν οι γεωργοί αναµένε-
ται να δηµιουργήσουν καλλιέργειες αλίευ-

σης σε µια συγκεκριµένη ευπαθή περιοχή 
και δεν υπάρχουν ενδείξεις καλλιέργειας 
καλλιεργειών σε αυτές τις περιοχές, οι α-
γρότες µπορούν να προειδοποιηθούν µέ-
σω µηνύµατος στο κινητό ή ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου.

 Επωφεληθείτε από τις συνεργασίες µε 
άλλες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η πα-
ρακολούθηση των καλλιεργειών και η πρό-
βλεψη των αποδόσεων, για να διαχειριστεί-
τε καλύτερα τις εκµεταλλεύσεις. Η περαιτέ-
ρω αυτοµατοποίηση της καταγραφής δρα-
στηριότητας µπορεί να µειώσει τις συνα-
φείς εργασίες.

Κλικ και επιβεβαίωση
Αυτό που ακούµε από τους πρωτοπόρους 

στην υιοθέτηση της προσέγγισης παρακο-
λούθησης είναι ότι έχει ξεκάθαρα τη δυ-
νατότητα να επιτρέψει στους οργανισµούς 
πληρωµών να διαχειρίζονται αποτελεσµα-
τικότερα την επιχείρησή τους.

Το σύστηµα εφαρµογής (γεω-χωροταξικό) 
έχει αποδειχθεί χρήσιµο εργαλείο για την 
αποφυγή σφαλµάτων στις δηλώσεις και για 
την αποφυγή κυρώσεων που επιβάλλονται 
στους γεωργούς. Μπορείτε να µας πείτε ότι 
έχετε βρει το εργαλείο χρήσιµο καθώς µει-
ώνει και τις εργασίες που σχετίζονται µε τη 
µεταγραφή των εφαρµογών χαρτιού και α-
πλοποιεί τους ελέγχους των δεδοµένων µε 
τη χρήση άλλων ηλεκτρονικών βάσεων δε-
δοµένων. Συνεπώς διατηρούµε το σύστηµα 
στη θέση του για τη µελλοντική ΚΑΠ.

Επιπλέον, σήµερα οι γεωργοί πρέπει να 
συµπληρώνουν ηλεκτρονικές αιτήσεις, να 
λαµβάνουν υπόψη διαφορετικούς κανόνες, 
κατευθυντήριες γραµµές και οδηγούς ελέγ-
χου και να στέλνουν δικαιολογητικά όπως η 
φορολογική φόρµα και άλλες δηλώσεις ει-
σοδήµατος, τις ετικέτες σπόρων, το βιολογι-
κό πιστοποιητικό κ.λπ. Αύριο, για τον περιο-

ρισµό της διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους, τα κράτη-µέλη πρέπει να προ-
συµπληρώσουν την αίτηση µε όσο το δυνα-
τόν πιο ενηµερωµένες και αξιόπιστες πλη-
ροφορίες (π.χ. δεδοµένα από το LPIS, για την 
υποστήριξη των δικαιούχων µε άλλες δηµό-
σιες βάσεις δεδοµένων κ.λπ.) της φιλοσοφί-
ας «κλικ και επιβεβαίωση»)

Έλεγχος-κυρώσεις ΟΣ∆Ε
Επιστρέφοντας στο συγκεκριµένο ζήτη-

µα των ελέγχων και των κυρώσεων, η πρό-
ταση της Επιτροπής προβλέπει ότι οι ισχύ-
οντες κανόνες του ΟΣ∆Ε που καθορίζονται 
σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε τους ελέγχους και 
τις κυρώσεις θα απλοποιηθούν σηµαντικά 
- ουσιαστικά, η ΕΕ δεν θα καθορίσει κανό-
νες σχετικά µε τον έλεγχο και τις κυρώσεις 
του ΟΣ∆Ε καθώς και τον υπολογισµό των 
πληρωµών σε µεµονωµένους δικαιούχους.

Τα κράτη-µέλη θα πρέπει να εφαρµόσουν 
µια γεωχωροταξική εφαρµογή, αλλά δεν θα 
δοθούν νοµικά δεσµευτικοί κανόνες για τις 
τελικές ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων, 
τροποποιήσεις απαιτήσεων, κυρώσεις για 
καθυστερηµένη υποβολή κλπ. (Μεγαλύτε-

ρη επικουρικότητα).
Ως επιπλέον και πραγµατικό παράδειγ-

µα µεγαλύτερης επικουρικότητας, τα κράτη-
µέλη θα έχουν µεγαλύτερη διακριτική ευ-
χέρεια όσον αφορά τις ανοχές στον τοµέα 
των ελέγχων και των κυρώσεων. Ενώ οι α-
νοχές των µετρήσεων και οι ενηµερώσεις 
του LPIS θα παραµείνουν µέρος των τεχνι-
κών κατευθυντήριων γραµµών του JRC (Κέ-
ντρο Ερευνών ∆ιασύνδεσης) για να διασφα-
λιστεί η συνοχή των επιπέδων ποιότητας σε 
ολόκληρη την ΕΕ, οι κανονιστικές διατάξεις 
δεν θα αποτελούν πλέον µέρος της νοµο-
θεσίας της ΕΕ και τα κράτη-µέλη θα είναι σε 
θέση να αποφασίσουν τον τρόπο αντιµετώ-
πισης µικρών διαφορών µέτρησης, δηλα-
δή εάν και πότε πρέπει να εφαρµοστούν 
οι κυρώσεις. 

 Θα εξακολουθήσετε να είστε υπό τη γε-
νική υποχρέωση προστασίας των οικονο-
µικών συµφερόντων της Ένωσης ελέγχο-
ντας τη νοµιµότητα και την κανονικότη-
τα των πράξεων, την αποφυγή απάτης, 
την επιβολή αποτρεπτικών κυρώσεων και 
την ανάκτηση αδικαιολόγητων καταβλη-
θέντων ποσών. 

Σύστηµα 
αναγνώρισης

Το σύστηµα αναγνώ-
ρισης αγροτεµαχίων 
(LPIS), επιτρέπει να 
αντικαταστήσετε το 
σύστηµα επιτόπιων 

ελέγχων

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΠ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΙΑ

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

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΟΛΟ

Ελλάδα 14.255,9 440,0 3.567,1 18.263,1

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ 2018 (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

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



Ωστόσο, στο µέλλον, τα κράτη-µέλη θα 
είναι σε θέση να σχεδιάσουν το δικό τους 
σύστηµα ελέγχου και κυρώσεων, συµπε-
ριλαµβανοµένης της λήψης αποφάσεων 
σχετικά µε τις µεθόδους ελέγχου και τα ε-
πίπεδα, τους τύπους και το σχεδιασµό κυ-
ρώσεων κλπ. Αυτή η ευελιξία µαζί µε το 
µελλοντικό περιθώριο για τα κράτη- µέ-
λη να σχεδιάσουν τις δικές τους παρεµ-
βάσεις, οι όροι επιλεξιµότητας και διάφο-
ροι ορισµοί αναµένεται να οδηγήσουν σε 
µια ρύθµιση στήριξης πολύ πιο προσαρµο-
σµένη στα επιµέρους κράτη-µέλη και τους 
αγρότες της, µειώνοντας έτσι το διοικητι-
κό φόρτο και κατά πάσα πιθανότητα την 
πίεση ελέγχου στους αγρότες.

Αλλάζουν οι κανόνες ΟΣ∆Ε
Επιτρέψτε µου να σας δώσω το παρά-

δειγµα της επιλεξιµότητας της γης:
  Σήµερα, ορισµένοι κανόνες του ΟΣ-

∆Ε ρυθµίζουν τον τρόπο µε τον οποίο πρέ-
πει να λαµβάνεται υπόψη η επιλεξιµότη-
τα των εκτάσεων όταν η δηλωθείσα έκτα-
ση περιλαµβάνει χαρακτηριστικά τοπίου 
κλπ. (∆έντρα, φράχτες, τάφροι, βράχια ...).

  Για παράδειγµα: τα φράγµατα και οι 
λάκκοι που παραδοσιακά αποτελούν µέ-
ρος των καλών γεωργικών πρακτικών, 
µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες, αλλά 
µόνο µε πλάτος το πολύ 2 µέτρα.

 Αύριο, τα κράτη-µέλη θα διαµορφώ-
σουν τις παρεµβάσεις τους και τους κανό-
νες επιλεξιµότητας, έτσι ώστε να προσαρ-
µόζονται στις εθνικές ή περιφερειακές πα-
ραδόσεις και πρακτικές, στα τυπικά χαρα-
κτηριστικά του τοπίου κ.λπ.

Όσον αφορά τη βεβαιότητα, η απλού-
στευση αυτή θα οδηγήσει σε λιγότερες ή 
τουλάχιστον µηδενικές δαπάνες για τις ε-
θνικές διοικήσεις. Αυτό συµβαίνει επειδή:

  Τα όργανα και τα συστήµατα διακυβέρνη-
σης, όπως υπάρχουν σήµερα, διατηρούνται.

 Ο τοµέας των κανόνων της ΕΕ µειώ-
θηκε σηµαντικά χωρίς τους κανόνες της 
ΕΕ που ισχύουν άµεσα για τον γεωργό.

Λόγω αυτών των αλλαγών θα υπάρξει 
µείωση του αριθµού και του βάθους των 
ελέγχων συµµόρφωσης της Επιτροπής, 
καθώς οι κανόνες της ΕΕ απευθύνονται 
σε αρκετά κράτη- µέλη. Η Επιτροπή θα ε-

στιάσει τους ελέγχους στους φορείς πι-
στοποίησης σύµφωνα µε την προσέγγι-
ση του ενιαίου ελέγχου.

Και όταν εξετάσουµε τις διαδικασίες συµ-
µόρφωσης, αυτές θα γίνουν µόνο σε πε-
ρίπτωση σοβαρών ελλείψεων στα συστή-
µατα διακυβέρνησης. Αυτό είναι επίσης 
πιθανό να οδηγήσει σε λιγότερες δηµο-
σιονοµικές διορθώσεις, όπως αντικατο-
πτρίζεται στο δηµοσιονοµικό δελτίο και 
σε σχέδια δράσης που σχετίζονται λιγό-
τερο µε τη συµµόρφωση.

Η προσέγγιση της απόδοσης
Η µετάβαση από τη συµµόρφωση στην 

απόδοση δεν µπορεί να λειτουργήσει χω-
ρίς ενδείξεις και αναφορά. Ούτε µπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς παρακολούθηση και α-
ξιολόγηση, για να αξιολογήσει τα επιτεύγ-
µατα προς τους κοινούς στόχους. Εποµέ-
νως, το ερώτηµα δεν είναι εάν έχουµε αυ-
τά τα στοιχεία, αλλά πώς τα σχεδιάζουµε.

Αυτό που προτείνουµε είναι µια ισορ-
ροπηµένη προσέγγιση µε κοινούς δεί-
κτες για τη µέτρηση της προόδου προς 
την επίτευξη των κοινών στόχων, αλλά έ-
χουµε κάνει απλοποιήσεις όσο το δυνα-
τόν περισσότερο.

Πρώτον, διατηρήσαµε µόνο εκείνους 

τους δείκτες που είναι πραγµατικά ανα-
γκαίοι είτε για να λάβουµε υπόψη νέους 
στόχους πολιτικής (για παράδειγµα, για 
να αντιµετωπίσουµε νέες κοινωνικές α-
νησυχίες) είτε για να αντικαταστήσουµε 
προηγούµενους, λιγότερο αποτελεσµατι-
κούς δείκτες. Αυτό µας επέτρεψε να µειώ-
σουµε κατά το ήµισυ τον αριθµό τους στο 
100. Αυτά που έχουν διατηρηθεί έχουν ε-
πιλεχθεί προσεκτικά για να αποφευχθεί 
κάθε πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση ό-
σον αφορά τη συλλογή δεδοµένων. Στην 
πραγµατικότητα, σχεδόν όλα αυτά βασίζο-
νται σε δεδοµένα που είναι ήδη διαθέσιµα!

∆εύτερον, για τους αγρότες, δεν θα υπάρ-
ξουν σχεδόν καθόλου νέες απαιτήσεις πα-
ροχής δεδοµένων σε επίπεδο εκµετάλλευ-
σης. Επιπλέον, η χρήση νέων τεχνολογιών 
θα βοηθήσει όχι µόνο στην αξιολόγηση της 
προόδου της πολιτικής αλλά και στην απλο-
ποίηση των εφαρµογών και των ελέγχων.

Μόλις 27 στρατηγικά σχέδια
Εκτός από τους δείκτες, έχουµε επίσης 

βελτιώσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσε-
ων για τα κράτη-µέλη. Οι ετήσιες κοινοποι-
ήσεις σχετικά µε τα στοιχεία εφαρµογής και 
ελέγχου, οι ετήσιες ανακοινώσεις σχετικά µε 
τα κλαδικά προγράµµατα και η ετήσια έκθε-

ση εφαρµογής της Ενιαίας Ενίσχυσης (RD) 
έχουν εξορθολογιστεί σε µια ενιαία ετήσια 
έκθεση επίδοσης η οποία θα χρησιµοποιεί-
ται επίσης για λόγους διασφάλισης.

Αυτό µειώνει τον αριθµό των κοινοποιήσε-
ων, προγραµµάτων και στρατηγικών από πε-
ρισσότερα από 200 σε µόλις 27 σχέδια ΚΑΠ.

Η χρήση νέων τεχνολογιών διαδραµατί-
ζει επίσης σηµαντικό ρόλο σε αυτό το πλαί-
σιο, καθώς θα απλοποιήσει, θα επιταχύνει 
και θα αυτοµατοποιήσει πολλές από τις δι-
οικητικές διαδικασίες. Η µελλοντική ΚΑΠ 
θα χρησιµοποιήσει ένα σύστηµα βασισµέ-
νο σε συστηµατική, διαχρονική αποµακρυ-
σµένη παρατήρηση της γεωργικής δραστη-
ριότητας. Αυτό θα εξυπηρετεί το διττό στόχο 
να διασφαλιστεί, µε συγκριτικά χαµηλό κό-
στος, η ύπαρξη συνολικών και συγκρίσιµων 
δεδοµένων σε ολόκληρη την ΕΕ για λόγους 
παρακολούθησης της πολιτικής καθώς και 
η αποφυγή περισσοτέρων επιτόπιων ελέγ-
χων, οι οποίοι θα µειώσουν τη διοικητική ε-
πιβάρυνση και, κυρίως, τον έλεγχο των γε-
ωργών. Στο µέλλον, ένα ενιαίο σχέδιο ΚΑΠ 
θα συγκεντρώσει όλα τα απλουστευµένα 
στοιχεία σε όλους τους πυλώνες: τρεις δια-
φορετικές διοικητικές διαδικασίες θα ενσω-
µατωθούν σε έναν ενιαίο πυλώνα.

Φυσικά, αυτό θα απαιτήσει έναν νέο τρό-
πο εργασίας µεταξύ των υπηρεσιών σας και 
µε τους ενδιαφερόµενους, αλλά θα έχει ταυ-
τόχρονα και πολλά οφέλη:

 ∆εν θα υπάρξουν αλληλεπικαλύψεις 
µεταξύ των πυλώνων, εξασφαλίζοντας έ-
τσι µια πιο συνεκτική πολιτική και µια πιο 
στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τα µέ-
τρα DP / αγοράς

 ∆εν θα υπάρξουν πλέον υπερφορτωµέ-
να προγράµµατα RD, δεδοµένου ότι δεν θα 
απαιτήσουµε το ίδιο επίπεδο λεπτοµερών 
κανόνων όπως και σήµερα.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το Σχέδιο 
ΚΑΠ θα υπόκειται σε µια διαδικασία έγκρι-
σης, η οποία αποτελεί την καλύτερη διασφά-
λιση προκειµένου να εξασφαλιστούν ίσοι ό-
ροι ανταγωνισµού. Γνωρίζω ότι ορισµένοι α-
πό εσάς έχουν εκφράσει σχετικές ανησυχί-
ες. Η διαδικασία θα εξασφαλίσει την πληρό-
τητα, τη συνέπεια και τη συνοχή της εθνικής 
στρατηγικής και την αποτελεσµατική συµβο-
λή της στην επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ.».
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Επιλεξιµότητα
Τα κράτη-µέλη θα 
διαµορφώσουν τις 
παρεµβάσεις τους 
και τους κανόνες 

επιλεξιµότητας βάσει 
χαρακτηριστικών 

τοπίου

Κοινοί δείκτες µέτρησης
Προτείνεται µια ισόρροπη 

προσέγγιση µε κοινούς 
δείκτες για τη µέτρηση της 
προόδου προς την επίτευξη 

κοινών στόχων. Ήδη οι 
λιγότερο αποτελεσµατικοί 

µειώθηκαν στους 100

Αλληλεπικαλύψεις
Η Επιτροπή φιλοδοξεί 
ότι δεν θα υπάρξουν 
αλληλεπικαλύψεις 

µεταξύ των πυλώνων 
και υπερφορτωµένα 

προγράµµατα µε 
κανόνες όπως σήµερα

Τα κράτη θα σχεδιάσουν δικό τους σύστημα ελέγχου 
και κυρώσεων και σε αυτό θα εστιάζει η Κομισιόν




