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Μεγάλο 182
αφιέρωµα
84,76
µε αγροτικό
πρόσηµο
2,93
Όλα τα βαριά ονόµατα και οδηγός
εκδηλώσεων µε αγροτικό πρόσηµο
σε φάκελο 24 σελίδων. σελ. 21-44

Χαμηλώνει
ο συντελεστής
για τις Ομάδες
Το ενδεχόµενο της µείωσης του φορολογικού συντελεστή για όσους διακινούν τα
προϊόντα τους µέσα από συνεταιρισµούς
φαίνεται να εξετάζει η Κυβέρνηση, µε
στόχο να δώσει ώθηση στην εκ νέου ανάπτυξη του συνεργατισµού. σελ. 10-11

Το ΣτΕ τελειώνει
το φόρο στο κρασί

Έντυσε την 83η ∆ΕΘ
229 Αστερόεσσα
235
235
στην
179
177
177

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

30/8

06/9

Σιτάρι σκληρό
230
Καλαµπόκι
191
Βαµβάκι
82,97
Ελαιόλαδο
2,78

230
191
81,71
2,78

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

Βλάχος
και
80,74 στην
77,50καταγωγή
78,95
3,01
3,63
3,64
µηχανικός
στο επάγγελµα,
ο Τάσος Τζήκας ξεχωρίζει. σελ. 58

Αφύπνιση της γεωργίας
σημαίνει, δίχως άλλο,
ξυπνάμε πρώτα τα χωριά
Ο φιλόσοφος της ΚΑΠ, Φραντς Φίσλερ, καταθέτει την εμπειρία του στην Agrenda σελ. 51-53

Το Συµβούλιο της Επικρατείας βάζει τέλος στο µηχανισµό είσπραξης του φόρου στο κρασί, ανοίγοντας το δρόµο για
την κατάργησή του. Μια απόφαση που
θα εφαρµοστεί άµεσα, καθώς δεν είναι θέµα πολιτικής βούλησης. σελ. 8-9

Έως 2 Οκτωβρίου
Σχέδια Βελτίωσης
Νέα παράταση στις οριστικοποιήσεις των
φακέλων έφεραν οι τεχνικές δυσκολίες στο µηχανογραφικό και η εµπλοκή
του ΕΝΦΙΑ στη φορολογική ενηµερότητα. Παρατείνεται και το Μέτρο των Οµάδων, µέχρι την 1η Οκτωβρίου. σελ. 7

Όλοι μιλημένοι
στα βοσκοτόπια
«Μιληµένη» µοιάζει η Οµάδα Εργασίας
που συγκροτήθηκε µια µέρα πριν αφήσει την καρέκλα της πλατείας Βάθη ο Αποστόλου για να εξετάσει λύσεις στο θέµα των βοσκοτόπων. Γνώστης της κατάστασης ο Σταύρος Αραχωβίτης. σελ. 4

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Εδραιωµένα στην ελληνική
αγορά τα 20 λεπτά για το
ποιοτικό σκληρό. Περισσότερα
εµπορεύµατα σελ. 17, 18, 47

ΤΙΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

80-84 ΣΗΜΕΡΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

<90

Οι εκδηλώσεις
που ξεχωρίζουν

Ανάχωµα αγορών Φέτος στη ∆ΕΘ
σε τιµές βάµβακος έχει John Deere

Με σκαλιστήρια
φυτοπροστασίας

∆ιάλογος για τη νέα γενιά αγροτών,
εµπορικά φόρουµ τροφίµων και ΚΑΠ,
στο καλεντάρι της ∆ΕΘ. σελ. 44

Μπλοκάρουν προς το παρόν τις
πράξεις οι προσφορές της Βραζιλίας
και η απραξία της Τουρκίας. σελ. 17

Κερδίζει τους αγρότες η µηχανική
ζιζανιοκτονία, όσο η Ευρώπη
περιορίζει τις δραστικές. σελ. 16-49

ΣABBATO: † Το Γενέθλιο της υπεραγίας Θεοτόκου

Μήνας 9ος, Εβδ. 36η

Στο περίπτερο της Αµερικής και µε
νέα µοντέλα εξοπλισµού περιµένει
το κοινό η Agrotech SA. σελ. 24

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:01 - ∆ύση 19:44

ΣΕΛΗΝΗ: 29 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ποιος μαγαρίζει
τα βοσκοτόπια;

∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,16315

729,62

730

726,13

710
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670
Παρασκευή

31/08

∆ευτέρα

03/09

Τρίτη

04/09

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

Πέµπτη

Τετάρτη

06/09

05/09

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,12826

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
TΖΙΡΟΣ
61.401,657(06/09)

696,09

700

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
129,53000

Χωρίς πράξεις ακόµα το βαµβάκι στην ελληνική αγορά, ενώ η
ICAC προβλέπει µείωση των παγκόσµιων αποθεµάτων της τάξης
του 10%, γεγονός που αναµένεται να ενισχύσει τις τιµές. Με το
νέο διαγωνισµό για εισαγωγή της Τυνησίας σε περίπου δύο
εβδοµάδες αναµένεται αύξηση της τιµής στο σκληρό σιτάρι.
Ανάρπαστη γίνεται η πράσινη ελιά Χαλκιδικής, που φέτος είναι
λίγοι, µε τους µεταποιητές να µιλούν για υψηλότερες τιµές.

710,24

720

690

Η ποικιλοµορφία των εδαφών και η
πλούσια χλωρίδα που χαρακτηρίζει
το σύνολο της επικράτειας, θα µπορούσε να καταστήσει την Ελλάδα µεγάλη δύναµη στον τοµέα της κτηνοτροφίας, εξασφαλίζοντας πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο πληρωµών στο συγκεκριµένο τοµέα, υψηλό εισόδηµα στους Έλληνες κτηνοτρόφους και ευηµερία των κατοίκων
για µεγάλο µέρος της περιφέρειας
της χώρας. Άλλωστε, η κτηνοτροφία
ήταν που κράτησε ζωντανή την ελληνική κοινωνία στο βάθος των αιώνων και µέχρι πολύ πρόσφατα.
Όπως έχουµε µάθει από το δηµοτικό, η ελληνική χλωρίδα περιλαµβάνει περί τα
6.000 είδη και υποείδη φυτών, από τα
οποία τα 1.100 είναι ενδηµικά, δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στη
γη. Η χώρα µας θεωρείται µοναδική
στην Ευρώπη για τον πλούτο της αλλά και για τη µεγάλη αναλογία ενδηµικών φυτών σε σχέση µε την έκτασή
της. Αρκεί να αναφερθεί ότι η Γερµανία µε έκταση σχεδόν τριπλάσια της
Ελλάδας έχει 2.400 είδη φυτών και
µόνο 6 ενδηµικά, η Αγγλία µε διπλάσια έκταση έχει 2.300 είδη και µόνο
16 ενδηµικά και η Ισπανία µε τετραπλάσια έκταση έχει σχεδόν τον ίδιο αριθµό ειδών µε την Ελλάδα.
Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική κτηνοτροφία
ασθενεί βαρέως. Ειδικά ο τοµέας της
αιγοπροβατοτροφίας που ανέκαθεν
αποτελούσε την αιχµή του δόρατος
του τοµέα της ζωικής παραγωγής
στη χώρα µας, οδεύει από το κακό
στο χειρότερο.
Κανένας σχεδιασµός, καµιά φροντίδα καµία προοπτική. Οι άνθρωποι που υπηρετούν αυτό τον κλάδο στην κυριολεξία βασανίζονται. Ακόµα και οι ταµένοι στο επάγγελµα, δεµένοι µε τη φύση, παραδοσιακοί τσελιγκάδες, δοκιµάζονται, από τη στιγµή που µπήκε σε
εφαρµογή η «τεχνική λύση» διευθέτησης των βοσκοτόπων. Κτηνοτρόφοι από τον Σµόλικα βρέθηκαν µε βοσκότοπο στον Ψηλορείτη και τανάπαλιν.
Κι όλα αυτά για το χατίρι µιας κακοµαθηµένης κάστας «µηχανογράφων»
που έχουν µάθει να κρύβουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και στη συνέχεια να αµείβονται αδρά για να… βάλουν σκούπα.
Agrenda

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90062

688,77

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
740

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,53421

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 08-09-2018
Αραιές νεφώσεις που βαθµιαία
και από τα δυτικά θα πυκνώσουν.
Τοπικοί όµβροι και σποραδικές
καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά
στο Ιόνιο που από τις µεσηµβρινές
και απογευµατινές ώρες θα
εξαπλωθούν και στα υπόλοιπα
ηπειρωτικά. Οι άνεµοι θα πνέουν
από τα δυτικά ασθενείς και τοπικά
στα νότια πελάγη µέτριοι προς
ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή.

330C

310C

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

230C
ΦΛΩΡΙΝΑ

350C

280C

ΠΑΤΡΑ

Την εµφάνιση του έκανε το ωίδιο στις
καλλιέργειες της καρπουζιάς, µε µικρές
κηλίδες µε λευκή εξάνθηση στην άνω
και κάτω επιφάνεια των φύλλων,
στους µίσχους και τους βλαστούς. Οι
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Βόλου αναφέρουν
ότι η προσβολή ξεκινάει από τα φύλλα
της βάσης και συνιστούν ψεκασµό µόνο
µετά τη διαπίστωση της προσβολής από
το παθογόνο µύκητα µε εγκεκριµένα
φυτοπροστατευτικά.

3-4 B

ΛΑΡΙΣΑ

2-3 B

290C

ΑΘΗΝΑ

3-4 B
4-5 B

Κυριακή 09-09-2018
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες αρχικά στα βόρεια
και βαθµιαία και στα υπόλοιπα
ηπειρωτικά, µε σποραδικούς
όµβρους ή καταιγίδες κυρίως τις
µεσηµβρινές και απογευµατινές
ώρες. Οι άνεµοι θα πνέουν
ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις
και στα πελάγη τοπικά ισχυροί. Η
θερµοκρασία σε µικρή πτώση.

Κηλίδες από ωίδιο στις
καρπουζιές της Θεσσαλίας

KABΑΛΑ

290C
HΡΑΚΛΕΙΟ

Τετάρτη 12-09-2018

Τετράνυχος

Γενικά αίθριος καιρός µε
πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις
µεσηµβρινές και απογευµατινές
ώρες στα ηπειρωτικά, µε
πιθανότητα τοπικών όµβρων
στα βόρεια ορεινά.

Συνεχίζεται εν τω µεταξύ η προσβολή
από τον τετράνυχο στις καλλιέργειες
της Θεσσαλίας, καθώς οι καιρικές
συνθήκες που επικρατούν την εποχή
αυτή ευνοούν την ανάπτυξή τους. Να
σηµειωθεί ότι η προσβολή
εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο
χωράφι και για τον λόγο αυτό
χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από
τους παραγωγούς.
Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο
µετά τη διαπίστωση της προσβολής
(3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά,
µε κατάλληλα εγκεκριµένα
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

∆ευτέρα 10-09-2018
και Τρίτη 11-09-2018

Πέµπτη 13-09-2018 και
Παρασκευή 14-09-2018

Στα ανατολικά ηπειρωτικά λίγες
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες
µε τοπικές βροχές. Οι άνεµοι θα
πνέουν ασθενείς και τοπικά στα
πελάγη µέτριοι. Η θερµοκρασία
σε µικρή περαιτέρω πτώση.

Γενικά αίθριος καιρός µε
πρόσκαιρες νεφώσεις στο
µεγαλύτερο µέρος της χώρας.
Οι άνεµοι θα πνέουν ασθενείς
από βόρειες και βορειοδυτικές
διευθύνσεις.

3-5Bf

Αραιές νεφώσεις
µε πιθανότητα
σποραδικών
καταιγίδων στο Ιόνιο
και στη συνέχεια στα
υπόλοιπα ορεινά.
Άνεµοι δυτικοί 3
µε 5 µποφόρ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Η απόφαση ΣτΕ για άµεση κατάργηση
του φόρου κρασιού θα εφαρµοστεί σελ. 8
• Σε διαβούλευση σχέδιο απόφασης για την
εµπορία και διακίνηση ακτινιδίων σελ. 14

• Ακόµα ένας µήνας αιτήσεων για την
ενίσχυση Οµάδων Παραγωγών σελ. 7
• Παρέλαση αγροτικών µηχανηµάτων σε
εκθέσεις της Θεσσαλονίκης σελ. 44

• Στο νόµο προσφοράς-ζήτησης ποντάρει
φέτος η λιγοστή ελιά Χαλκιδικής σελ. 47
• Η µεγαλύτερη τιµή δεν αντισταθµίζει την
απώλεια παραγωγής στα καπνά σελ. 48

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Ελένη ∆ούσκα • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΤΕΛΙΕ Αθηνά Βέη • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
• EMAIL: agrenda@agronews.gr
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο,
µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
• URL: www.agronews.gr
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μιλημένη η ομάδα εργασίας
για τη «μπίζνα βοσκοτόπια»

ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ

1

ΠΟΟΛΙΒΑ∆Α

>85%

Μια μέρα πριν τον ανασχηματισμό η απόφαση με υπογραφή Αποστόλου

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΞΥΛΩ∆ΟΥΣ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

ΚΑΛΥΨΗΣ
ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

∆έκτης επίµονων εισηγήσεων για
άµεση κατάργηση της Οµάδας Εργασίας που έχει συγκροτηθεί για
τη µελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τον ορισµό των βοσκοτόπων, βάσει του
Καν. 2017/2393/Καν. Omnibus, γίνεται εδώ και µέρες, ο νέος υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης.
Στην πραγµατικότητα, στα πέριξ
της πλατείας Βάθη… γελούν και οι
πέτρες µε την απόφαση του προκατόχου του Βαγγέλη Αποστόλου,
η οποία µάλιστα φέρει ηµεροµηνία 27/08/2018, δηλαδή µία ηµέρα
πριν την ανακοίνωση του ανασχηµατισµού που έφερε και την αποµάκρυνση του, µε σαφή την πρόθεση
δηµιουργίας τελεσµένων. Οι γνωρίζοντες καλά τα θέµατα, βεβαιώνουν
ότι η επιτροπή έρχεται καθ’ υπαγόρευση, προκειµένου να γνωµοδοτήσει γύρω από το θέµα των βοσκοτόπων, όχι για να δώσει λύση µε τη
γνωµοδότησή της επί του θέµατος
αλλά για να διευκολύνει την ανάθεση «έργου» σε συγκεκριµένο φορέα,
ταυτισµένο µε τα θέµατα του ΟΣ∆Ε,
ανοίγοντας δρόµο για µια µπίζνα της
τάξεως των 20 εκατ. ευρώ. ∆εν είναι

Καµουφλάζ
H «τεχνική λύση» που υιοθετήθηκε
κακήν κακώς λειτουργεί
σε βάρος των παραδοσιακών
και γνήσιων κτηνοτρόφων

τυχαίο το γεγονός ότι η εν λόγω Οµάδα Εργασίας καλείται να «εξετάσει ζητήµατα σχετικά µε το απαιτούµενο πληροφοριακό έργο» και ειδικότερα τα ακόλουθα:
α) Τα ελάχιστα προβλεπόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά.
β) Τον ορισµό των τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Τη συγκριτική έρευνα τεχνικών
προδιαγραφών.
δ) Τη συµβατότητα µε τα υπάρχοντα χαρτογραφικά υπόβαθρα.
ε) Τη συγκριτική έρευνα κόστους.
Με άλλα λόγια, τι κάνει νιάου – νιάου στα κεραµίδια. Ο νέος υπουργός
Σταύρος Αραχωβίτης αν σέβεται τον

Για ένα µήνα
Η θητεία της πενταµελούς Οµάδας
Εργασίας λήγει στις 30
Σεπτεµβρίου 2018 και αποτελείται
από τους εξής:
Α) Απόστολο Πολύµερο,
προϊστάµενο της Γενικής
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης
του υπουργείου, ως πρόεδρο,
Β) Ιωάννη Καλκούνο, προϊστάµενο
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας
του υπουργείου,
Γ) ∆ηµήτρη Μηλαίο, προϊστάµενο
της ∆ιεύθυνσης Ζωοτροφών και
Βοσκήσιµων Γαιών του υπουργείου,
∆) Νικόλαο Μπαχάρη, προϊστάµενο
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων
του ΟΠΕΚΕΠΕ,
Ε) Γεώργιο Κοσµίδη, προϊστάµενο
του τµήµατος Τηλεπισκόπισης και
Γεωπληροφοριακών Συστηµάτων
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων
του ΟΠΕΚΕΠΕ.

εαυτό του και τη θέση του υπουργού
την οποία ανέλαβε, οφείλει να αποσύρει την εν λόγω απόφαση και να
κινηθεί µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες επί του θέµατος. Άλλωστε, το
θέµα των βοσκοτόπων και της κατανοµής αυτών στους κτηνοτρόφους
για την ενεργοποίηση δικαιωµάτων,
είναι πολύ µεγάλο για να κλείσει µε
τις «προµήθειες», που επιχειρεί για
µια ακόµη φορά να φορτώσει στο
ελληνικό δηµόσιο η γνωστή ως µητέρα Τερέζα του ΟΣ∆Ε.
Όλοι γνωρίζουν ότι η «τεχνική λύση» που υιοθετήθηκε κακήν κακώς
για να δοθούν οι ενισχύσεις µετά
το 2014, δεν είναι παρά ένα καµουφλάζ που στερείται πραγµατικών δεδοµένων, λειτουργεί σε βάρος των
παραδοσιακών και γνήσιων κτηνοτρόφων, αλλοιώνει το πνεύµα των
κοινοτικών κανονισµών, στερεί από τους πραγµατικούς επαγγελµατίες της κτηνοτροφίας τη δυνατότητα να κινηθούν σύµφωνα µε τις δυνατότητές τους, να αξιοποιήσουν τα
επενδυτικά προγράµµατα και να σχεδιάσουν µε σιγουριά την ανάπτυξη
των κτηνοτροφικών τους εκµεταλλεύσεων. Υπάρχουν αναρίθµητα παραδείγµατα αιγοπροβατοτρόφων κυρίως, οι οποίοι αλλού έχουν τη στάνη
τους και τις βοσκές των ζώων τους
κι αλλού τους «αναγνωρίζεται» βοσκότοπος για να κατοχυρώσουν τα
αντίστοιχα δικαιώµατα. Η «τεχνική
λύση» που εφευρέθηκε προσωρινά,
τείνει να παγιωθεί ως κατάσταση αδικίας για χιλιάδες παραγωγούς, οι
οποίοι υφίστανται τέτοια ψυχολογική πίεση που δυσκολεύονται να αρθρώσουν φωνή και να τα βάλουν, όπως λένε, µε το διεφθαρµένο κράτος.

2
4
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<10%

ΦΡΥΓΑΝΟΛΙΒΑ∆Α
ΘΑΜΝΟΛΙΒΑ∆Α
∆ΑΣΟΛΙΒΑ∆Α

40%
ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΠΟΩ∆Η Η
ΞΥΛΩ∆Η Η ΜΕΙΚΤΟ ΥΠΟΡΟΦΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ
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ΣΤΡΕΜΜΑ /ΜΗΝΑ
(ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ Η ΑΙΓΑ)

ΒΟΣΚΗΣΗ
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ΜΗΝΕΣ / ΕΤΟΣ

{

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΛΙΒΑ∆ΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ

4.200
στρέµµατα

600

110

550

ΑΙΓΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΛΙΒΑ∆ΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ

3.850
στρέµµατα

ΒΟΟΕΙ∆Η

Με την απειλή μη πληρωμής επιδοτήσεων
Οι παθογένειες της «τεχνικής λύσης» που υιοθετήθηκε και οι αλχηµείες που τη συνοδεύουν δεν
είναι κάτι άγνωστο για τον νέο υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη, ο οποίος καλείται να ασχοληθεί το
συντοµότερο µε την «καυτή πατάτα», όχι µόνο για να µη χρεωθεί δολοπλοκίες και µαγειρέµατα
που έχουν γίνει όλο το προηγούµενο διάστηµα αλλά κυρίως για
να µπουν οι βάσεις µιας ολοκληρωµένης λύσης, η οποία θα προ-

σεγγίζει µε ρεαλιστικό τρόπο τα
ζητήµατα, δεν θα ταυτίζεται µε το
σάπιο καθεστώς της µηχανοπαρέας και θα βάζει τα θεµέλια για µια
ουσιαστική ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, στη βάση των
πραγµατικών αναγκών και δυνατοτήτων του συγκεκριµένου τοµέα.
Από την άλλη πλευρά, το πρέσινγκ της «αρπαγής» ρόλων και
πόρων και της διαιώνισης ζητηµάτων, όπως αυτό των βοσκοτόπων που θα µπορούσαν να έχουν

λυθεί εδώ και χρόνια συνεχίζεται
µε µόνιµο διαπραγµατευτικό ατού
τη µη καταβολή των άµεσων ενισχύσεων στους δικαιούχους παραγωγούς. Ειδικά, τέτοια εποχή
που προετοιµάζεται η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης (τον
Οκτώβριο) είναι η φάση που ξεκινάει ο πρώτος κύκλος διεκδικήσεων και υφαρπαγής ρόλων και
έργων, διαδικασία που κορυφώνεται µε τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε την
ερχόµενη άνοιξη.

Αυτοί που φεύγουν κι αυτοί που µένουν... χωρίς βοσκοτόπια.

ΠΡΟΒΑΤΑ
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Δεκτή από Χόγκαν η προκαταβολή 70%
για το τσεκ και 85% για τα Προγράμματα
Πέρασε από την Κομισιόν το ελληνικό αίτημα, από 17 Οκτωβρίου η ενιαία, μετά Απονιτροποίηση, Βιολογικά
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Αυτόχθονες
φυλές
Μέχρι τις 13
Σεπτεµβρίου οι
ενστάσεις επί των
αποτελεσµάτων
της αξιολόγησης
των αιτήσεων στη
∆ράση 10.1.09
«∆ιατήρηση
απειλούµενων
αυτόχθονων
φυλών αγροτικών
ζώων»

Ζωονόσοι
του 2017
Σε πίστωση
ποσού περί τα 4
εκατ. ευρώ σε
κτηνοτρόφους
που
υποχρεώθηκαν να
θανατώσουν ζώα
µέσα στο 2017,
λόγω διαφόρων
ζωονόσων,
προχωρά τις
επόµενες ηµέρες
ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Παύση αλιείας
Προς πληρωµή
οι 115 φάκελοι
αιτηµάτων
συνολικού ποσού
8,8 εκατ. ευρώ,
για την ενίσχυση
των δικαιούχων
του Μέτρου
6.1.10 Οριστική
Παύση Αλιευτικών
∆ραστηριοτήτων

Χωρίς σηµαντικές πιστώσεις, παρά µόνο µε κλείσιµο εκκρεµοτήτων από τα παλιά αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα (οφείλονται ακόµα περί τα 50 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους παραγωγούς), φαίνεται πως θα κυλήσει ο Σεπτέµβριος. Ωστόσο, το βάρος της διοικητικής και υπηρεσιακής µηχανής του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
πέφτει στην προκαταβολή του τσεκ. Ένα στοίχηµα, που
καλείται να κερδίσει ο άρτι αφιχθείς υπουργός Σταύρος
Αραχωβίτης, µε τις συγκυρίες να είναι ευνοϊκές. Στόχος
να πιστωθούν τα χρήµατα νωρίτερα σε αγρότες και κτηνοτρόφους και µάλιστα στο υψηλότερο δυνατό ποσοστό, µε προκαταβολή στο 70%, µια δυνατότητα που έδωσε η Κοµισιόν στα κράτη µέλη που αντιµετώπισαν θέµα µε την ξηρασία, δια στόµατος του Επιτρόπου Φιλ Χόγκαν, σύµφωνα µε τον οποίο «Οι αγρότες θα µπορούν
να παραλάβουν µέχρι και το 70% (από το 50%) των άµεσων πληρωµών και 85% (από το 75%) των πληρωµών
που αφορούν την ανάπτυξη της υπαίθρου, από τα µέσα
Οκτωβρίου του 2018, αντί να περιµένουν µέχρι τον ∆εκέµβριο, προκειµένου να βελτιωθεί η ρευστότητά τους».
Μάλιστα, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες των
αξιωµατούχων της ΕΕ στην εφηµερίδα Agrenda, ο Επίτροπος Γεωργίας έδωσε το τελικό ΟΚ στο αίτηµα της χώρας µας, που έστειλε τις τεκµηριωµένες αποφάσεις της.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι πληρωµές θα γίνουν
µε κατάτι λιγότερα χρήµατα και χωρίς σοβαρές αλλαγές στον αριθµό των δικαιούχων παραγωγών. Βέβαια,
όπως γνωρίζουν καλά οι παραγωγοί, ταυτόχρονα µε τις
πιστώσεις γίνονται και συµψηφισµοί µε χρέη προς το
δηµόσιο (εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ κλπ), µε οφειλές προς
τους δήµους και τα ΤΟΕΒ (πληρωµές βοσκοτόπων, τέλη άρδευσης), αλλά και µε τις εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ. Σηµειωτέον ότι εκτός πληρωµής θα µείνουν όσοι έχουν
να λάβουν ποσό λιγότερο από 250 ευρώ.

Για Νοέµβριο «βλέπουν» τον Β’ Πυλώνα
Μετά την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, σειρά
θα πάρουν, βάσει του προγραµµατισµού του ΟΠΕΚΕΠΕ
και τα Προγράµµατα, µεταξύ των οποίων Απονιτροποίηση, Βιολογικά και Σπάνιες Φυλές. Στην περίπτωση του
Β’ Πυλώνα, για πρώτη φορά η Κοµισιόν διευκολύνει τα
κράτη µέλη, που αντιµετώπισαν προβλήµατα λόγω των
καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την άνοιξη και το
καλοκαίρι, παρέχοντας τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού της προκαταβολής στο 85% από 75% µέχρι σήµερα.
Αυτό σηµαίνει ότι από τέλη Οκτωβρίου και κατά πάσα πιθανότητα µέσα στον Νοέµβριο δροµολογούν Από τον Οργανισµό Πληρωµών την προκαταβολή της
Απονιτροποίησης, µε τους αρµόδιους των ∆ιαχειριστικών Αρχών να εξηγούν πως η πληρωµή του νε λόγω
προγράµµατος µπορεί να γίνει θεσµικά, µόνο αφού
πρώτα ολοκληρωθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της
ενιαίας ενίσχυσης, και παρά τις πληροφορίες που µιλούν για πιστώσεις εντός του µήνα.
Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο Γιώργο Κέντρο, «η προκαταβολή της Απονιτροποίησης δροµολογείται για µετά

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟ
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Μηνιαίο επίδομα 360 ευρώ αντί σύνταξης σε υπερήλικες
αγρότες με χρέη άνω των 4.000 ευρώ στον πρώην ΟΓΑ
Την καταβολή επιδόµατος ανασφάλιστου υπερήλικα, ποσού 360 ευρώ το µήνα αντί για ολόκληρο το ποσό
της σύνταξης σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες, µεταξύ των οποίων και αγρότες, που αδυνατούν να
συνταξιοδοτηθούν, επειδή έχουν οφειλές ορίζει εγκύκλιος που υπογράφουν η αναπληρώτρια υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος. Η
εγκύκλιος εντάσσει στις προϋποθέσεις λήψης επιδόµατος ανασφάλιστου υπερήλικα την ύπαρξη χρεών, µε
αποτέλεσµα να ανοίγει ο δρόµος, έστω για τη λήψη 360 ευρώ τον µήνα και σε αγρότες ασφαλισµένους
στον πρώην ΟΓΑ µε χρέη άνω των 4.000 ευρώ.
Η εγκύκλιος αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ το επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον οι δικαιούχοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους
- δεν λαµβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή
προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, µεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του µηνιαίου επιδόµατος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ανερχόµενο σήµερα στο ποσό των 360 ευρώ, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 93 του νόµου 4387/2016. Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων για σύνταξη, στην
προκειµένη περίπτωση, θεωρείται η µη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και η τυχόν
ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισµένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

το τσεκ και µάλλον µέσα στον Νοέµβριο». Όσον αφορά
τώρα τα ποσά, υπενθυµίζεται ότι στο µέτρο εντάχθηκαν
4.169 δικαιούχοι µε συνολική αιτούµενη έκταση 850.000
στρέµµατα και συνολικό προϋπολογισµό της πενταετίας
µετά την υπερδέσµευση στα 254,6 εκατ. ευρώ και ελάχιστη βαθµολογία ένταξης τα 12,2 µόρια. Αυτό σηµαίνει
ότι για το πρώτο έτος υπολογισµένο µε τον υψηλότερο
συντελεστή που αφορά τα κηπευτικά και ανέρχεται στα
60 ευρώ το στρέµµα το ποσό που έχει δεσµευτεί ανέρχεται στα 51 εκατ. ευρώ. Αν η προκαταβολή αφορά το 70%
θα κυµαίνεται περί τα 35-36 εκατ. ευρώ, ενώ οι τελευταίες ανακοινώσεις της Κοµισιόν δίνουν τη δυνατότητα στα
κράτη µέλη και για προκαταβολή ύψους 85% που µεταφράζεται σε ποσό περίπου 43 εκατ. ευρώ.

Για τον Οκτώβριο υπόλοιπα
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας του 2017
Σε µια πληρωµή µέσα στον Οκτώβριο, µέχρι τα µέσα
του µήνα, και πριν την προκαταβολή του τσεκ του 2018,
αναµένεται να πιστωθούν στους δικαιούχους τα χρήµατα για την επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας
του προηγούµενου έτους. Να σηµειωθεί ότι η αντίστοιχη περσινή πληρωµή αφορούσε περίπου 240.000 παραγωγούς και ποσό περί τα 17,2 εκατ. ευρώ.
Εν τω µεταξύ, πιστώθηκαν 8 εκατ. ευρώ σε 623 επιλαχόντες Νέους Αγρότες από ∆υτική Ελλάδα και Κεντρική
Μακεδονία, που περίµεναν τη σειρά τους µετά την έγκριση των πιστώσεων και την πρώτη φουρνιά πληρωµών
για Κρήτη, Θεσσαλία και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.
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Με γνώµονα τη διευκόλυνση
της διαδικασίας, υπογράφηκε
η παράταση αναφέρει το
υπουργείο σε ανακοίνωση.

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Συνεργασία

Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου παράταση
για φακέλους Σχεδίων Βελτίωσης
Αγωνία για την ταχύτητα της αξιολόγησης, κόβει μόρια η μη εξόφληση του ΕΝΦΙΑ
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αποοριστικοποίση
Σε ό,τι αφορά στα
αιτήµατα από-οριστικοποίησης θα
γίνονται δεκτά έως
τις 27 Σεπτεµβρίου
σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση του
υπουργείου

ΓΕΩΤΕΕ
Το Επιµελητήριο µε
επιστολή του ζητούσε
παράταση µέχρι τις
5 Οκτωβρίου λόγω
καθυστερήσεων στο
ΠΣΚΕ και του θέµατος
της φορολογικής
ενηµερότητας

Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου παρατάθηκε η
προθεσµία για το πρώτο και δεύτερο
στάδιο οριστικοποίησης της αίτησης
στα Σχέδια Βελτίωσης και έως τις 17
Οκτωβρίου για την υποβολή φυσικού
φακέλου στις ∆ΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας
πλήρως σχετικά ρεπορτάζ των Agrenda
και Agronews.
Πέρα από τις όποιες παρατάσεις το
µεγάλο ζήτηµα που τίθεται τώρα είναι
αν είναι έτοιµες οι αρχές να ξεκινήσουν
αµέσως την αξιολόγηση των φακέλων,
η οποία µπορεί, θεσµικά τουλάχιστον,
να τρέξει άµεσα µετά την υποβολή των
φυσικών φακέλων στις ∆ΑΟΚ.
Στόχος είναι οι αγρότες να έχουν στα
χέρια τους τις εγκρίσεις αρχές του 2019,
και σε κάθε περίπτωση πριν ξεκινήσει
η κλαδική έκθεση Agrothessaly (28 Φεβρουαρίου-3 Μαρτίου) ώστε να κινηθεί
η αγορά. Ωστόσο υπάρχουν βάσιµες
αµφιβολίες αν το σύστηµα και οι αξιολογητές των ∆ΑΟΚ θα είναι έτοιµες να
υποδεχτούν και να προχωρήσουν γρήγορα στις εγκρίσεις.

Ζορίζει η φορολογική ενηµερότητα
Μεγάλο θέµα έχει δηµιουργηθεί παράλληλα και µε τη µοριοδότηση της
φορολογικής ενηµερότητας στα Σχέδια Βελτίωσης. Εδώ, οι πληροφορίες
της Agrenda από έµπειρους λογιστές

∆ΙΟΡΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΠΡΟΘΕΣMIA ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΩΣ

02/10/2018
ΩΡΑ 1 µ.µ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 27/9/2018

ΕΩΣ

17/10/2018
ΩΡΑ 1 µ.µ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΙΣ ∆ΑΟΚ

και µελετητές αναφέρουν ότι όσοι παραγωγοί δεν εξοφλήσουν ολόκληρο
τον ΕΝΦΙΑ, δεν έχουν τη δυνατότητα
να πάρουν «καθαρή» φορολογική ενηµερότητα, χάνοντας έτσι 2,6 µόρια,
τα οποία είναι πολύτιµα αν αναλογιστεί κανείς τη ζήτηση που έχει προκύψει. Σηµειώνεται πως το συγκεκριµένο χαρτί δεν έχει να κάνει µε την επιλεξιµότητα του αγρότη. Ωστόσο εδώ
οι απόψεις διίστανται καθώς κάποιοι
σύµβουλοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχει

πρόβληµα, ακόµα και αν ο ΕΝΦΙΑ εξοφληθεί µε δόσεις. Σε κάθε περίπτωση
η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης
αναφέρει στον Πίνακας 1.3. Τεκµηρίωση πεδίων βαθµολογίας φυσικών
προσώπων & νοµικών προσώπων για
τη δράση και στο Πεδίο (3.1.β): Ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικών ενηµεροτήτων χωρίς παρακρατούµενες το εξής:
∆ικαιολογητικό τεκµηρίωσης είναι οι
σχετικές βεβαιώσεις της ΑΑ∆Ε, του ΟΓΑ και του ΙΚΑ για είσπραξη χρηµάτων
απαλλαγµένες παρακρατούµενων ποσών και λήξης µεταγενέστερης της ηµεροµηνίας οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης.

Μέχρι 1η Οκτωβρίου αιτήσεις για το
πρόγραµµα Σύστασης Οµάδων
Εν τω µεταξύ παράταση µέχρι την 1η
Οκτωβρίου πήραν οι αιτήσεις για το Μέτρο 9 «Σύσταση Οµάδων Παραγωγών»
σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση
(Αρ. Πρωτ: 7622).
Η παράταση φαίνεται να δόθηκε καθώς εκκρεµούν ακόµη αναγνωρίσεις
Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών
και στις ήδη έτοιµες οµάδες κολλάει το
ΠΣΚΕ κατά την οριστικοποίηση. Κατά τα
λοιπά ισχύει η αριθ. 13850/14-12-2017
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (Α∆Α:Ω7ΡΚ4653ΠΓ-Θ2Χ),
όπως ισχύει κάθε φορά.

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
Έως τις 18 Σεπτεµβρίου
γίνονται αιτήσεις για το Μέτρο
5.1 «Επενδύσεις σε
προληπτικά µέτρα που
σκοπεύουν στη µείωση των
δυσµενών επιπτώσεων
πιθανών φυσικών φαινοµένων,
δυσµενών καιρικών συνθηκών
και καταστροφικών
συµβάντων» που αφορά την
ενίσχυση για αντιχαλαζική
προστασία, µε ποσοστό 80%
για φυσικά πρόσωπα και
100% για συλλογικές
επενδύσεις.

Ψηφιακό άλµα
Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για
ένταξη στο πρόγραµµα
«Ψηφιακό άλµα» του ΕΣΠΑ.
Κάθε επιχείρηση µπορεί να
υποβάλει αίτηση
χρηµατοδότησης από 55.000
έως 400.000 ευρώ για να
υλοποιήσει επενδυτικά σχέδια
που θα ενισχύσουν την
ψηφιακή µετάβαση ή την
αναβάθµισή της.

Ποιοτικός
εκσυγχρονισµός
Μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιµου προϋπολογισµού
θα παραµείνει ανοιχτό το
πρόγραµµα ενίσχυσης
«Ποιοτικός εκσυγχρονισµός».
που επιχειρήσεις που
επιθυµούν να επενδύσουν
στην πιστοποίηση.
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Ο πρώην πρόεδρος της
ΕΑΣ Τυρνάβου Αγησίλαος
Ραψανιώτης ήταν από τους
πρωτεργάτες της προσφυγής
κατά της φορολογίας στο κρασί.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ

Το Συμβούλιο
Επικρατείας
παύει την
είσπραξη

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Για άµεση εξουδετέρωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί, µετά την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία
έγινε αποδεκτή η προσφυγή που είχαν κάνει προ διετίας οι εκπρόσωποι
του κλάδου, επιµένει ο Σύνδεσµος
Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), αντικρούοντας τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις
που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόµενο ισχύος του µέτρου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Προβεβληµένα στελέχη του Συνδέσµου, µάλιστα, σπεύδουν να προλάβουν τυχόν «διορθωτικές» παρεµβάσεις από την πλευρά
της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι µετά τη δικαστική απόφαση, οι κυβερνώντες διαθέτουν ακαταµάχητα επιχειρήµατα έναντι όσων οδήγησαν
στην αιφνίδια επιβολή ειδικού φόρου στο κρασί προ διετίας περίπου.
Η Agrenda φέρνει µάλιστα στη δηµοσιότητα εσωτερική αλληλογραφία
µεταξύ των µελών του Συνδέσµου Ελληνικού Οίνου, στην οποία αναλύεται η τεκµηρίωση και το γιατί η απόφαση του ΣτΕ επιτάσσει την άµεση εξουδετέρωση του φόρου στην πράξη.

Γιατί η ακύρωση από το
ΣτΕ είναι το µόνο γνήσια
καλό νέο για το κρασί
Μετά την ανακοίνωση για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης για
τον Ε.Φ.Κ., εµφανίστηκαν τοποθετήσεις
και επιλεκτικά αποσπάσµατα από δελτία τύπου προκειµένου να πείσουν ότι δήθεν δεν ακυρώθηκε το καθεστώς
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή ότι
«τα πράγµατα δεν είναι όπως άφησε να
εννοηθεί ο ΣΕΟ» ή ακόµα ότι «δεν καταργήθηκε ο ΕΦΚ». Ας µπουν τα πράγµατα στη θέση τους. Χωρίς να γνωρίζουµε µέχρι την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης (που αναµένεται εντός των ηµερών) αν θα έχει αναδροµική ισχύ, κάτι που θα άνοιγε άλλες προοπτικές, αρκούµαστε να επισηµάνουµε :
1. Μόνο µέσω της δικαστικής απόφασης, ο φόρος πραγµατικά εξουδετερώνεται. Αντίθετα, «κατάργηση» του φόρου δεν υφίσταται. Μόνο µηδενισµός
του συντελεστή φορολόγησης. ∆ηλαδή
αύριο µηδενίζεται, µεθαύριο επανέρχεται, κρατώντας διαρκώς δέσµιο τον
κλάδο. Εξάλλου, ακούσαµε συχνά τους
τελευταίους µήνες από αρµόδια στόµατα για «µείωση» αντί για «κατάργηση»

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

panagos@agronews.gr

Άμεση η κατάργηση
του φόρου στο κρασί
Η απόφαση ΣτΕ θα εφαρμοστεί δεν είναι θέμα πολιτικής βούλησης
του φόρου. Αυτές οι δυσοίωνες ή «χλιαρές» προοπτικές, σήµερα δεν υφίστανται. Θα πρέπει το καθεστώς να χτιστεί
ξανά από την αρχή.
2. Η απόφαση του ΣτΕ θα εφαρµοστεί, δεν είναι θέµα ούτε πολιτικής βούλησης, ούτε συγκυριών. Ισχύει µάλιστα
από τη δηµοσίευση της (3.9.2018) και
όχι από την καθαρογραφή της, όπως
ειπώθηκε. Όπως και στο παρελθόν, η
κήρυξη από το ανώτατο δικαστήριο ενός νοµικού καθεστώτος ως αντισυνταγµατικού έχει άµεσο αποτέλεσµα (και σε
αντίθεση περίπτωση, οι έννοµες συνέπειες είναι συγκεκριµένες και βαρύτατες για τους παραβάτες). Η πολιτική εξαγγελία για « κατάργηση », αντιθέτως,
δεν έχει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. Ο
µηδενισµός του φόρου απαιτεί νοµοθετική πράξη (Βουλή). Σε ποιο χρόνο θα
γινόταν ; Και υπό ποιες προϋποθέσεις;
3. Η ακύρωση από το ΣτΕ εγγυάται
το τέλος του φόρου και διευκολύνει την
Κυβέρνηση. Παρά το τέλος των µνηµονίων, µπορούµε πράγµατι να θεωρήσουµε δεδοµένο ότι δεν θα υπήρχαν αντιδράσεις από τους δανειστές της χώρας, αν ένας τέτοιος µηδενισµός στηρι-

ζόταν αποκλειστικά σε πολιτική βούληση; Σήµερα, µε την κάλυψη που παρέχει η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, η Κυβέρνηση υποχρεούται να διαπιστώσει και τυπικά το τέλος του φόρου, έχοντας το τέλειο «άλλοθι» έναντι τρίτων.
4. Η ακύρωση σηµαίνει το τέλος του
µηχανισµού επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης και ελέγχου του φόρου. Πώς
θα έκανε πράξη η Κυβέρνηση εν µέσω
του δηµοσιονοµικού έτους µια εξαγγελία για τον µηδενισµό, χωρίς να αποφύγει στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό;
Ή θα περιµέναµε άλλο ένα δυσβάσταχτο τρίµηνο φοροεπιδροµής, µέχρι το
2019; Σήµερα, µε ακυρωµένα τα εργαλεία είσπραξης του φόρου, αυτός έχει εξουδετερωθεί.
5. Η ακύρωση ανοίγει τον δρόµο για
την επανεξέταση της υποχρέωσης ογκοµέτρησης δεξαµενών. Ο µηδενισµός του
συντελεστή από µόνος του δεν θα επηρέαζε αυτή την υποχρέωση, τουλάχιστον νοµικά. Σήµερα το καθεστώς φορολογικών αποθηκών είναι « στον αέρα». Πώς θα επιµείνει η διοίκηση στην
εφαρµογή των διαδικασιών (ογκοµέ-

τρηση) µιας υπουργικής απόφασης η
οποία έχει ακυρωθεί στον πυρήνα της ;
6. Τέλος, για τον κλάδο, σύσσωµο, η
ακύρωση θα έπρεπε να είναι µια «χρυσή ευκαιρία». Ο ξερός µηδενισµός του
συντελεστή θα είχε την µορφή «χειρονοµίας». Τώρα η ∆ιοίκηση πρέπει να
ξανασχεδιάσει από την αρχή το όποιο
καθεστώς φορολόγησης του κρασιού,
και χωρίς τον δηµοσιονοµικό πανικό υπό τον οποίο επιβλήθηκε το µέτρο πριν
από τρία χρόνια. Αυτή τη φορά, ο ΣΕΟ
θα κληθεί να συµµετάσχει στον σχεδιασµό, αρωγός της ∆ιοίκησης και παραστάτης της ελληνικής οινοποιίας.
Πιθανόν ο πρωθυπουργός να εξαγγείλει στην ∆.Ε.Θ. την ερχόµενη Κυριακή τον µηδενισµό του συντελεστή του
φόρου («κατάργηση», επαναλαµβάνουµε, δεν υφίσταται). Το ζητάµε χρόνια. Το ίδιο κάναµε εκ νέου την προηγούµενη εβδοµάδα µε ανοιχτή επιστολή. Ας το πράξει τώρα.
Αλλά, εντέλει, πήγαµε ήδη παραπέρα:
µε τη δικαστική απόφαση που προκαλέσαµε τον διευκολύνουµε να πράξει τα
δέοντα και να διευκολύνει την µετάβαση
στην οµαλότητα που χρειάζεται ο κλάδος.

Ένα βήµα και µάλιστα
καθοριστικό πριν την κατάργηση
του Ειδικού Φόρου στο κρασί
έγινε µε την απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας να
κάνει δεκτή την προσφυγή που
είχαν καταθέσει στο ανώτατο
δικαστήριο οι κορυφαίες
οργανώσεις του κλάδου
ΚΕΟΣΟΕ, Ε∆ΟΑΟ, ΣΕΟ, ο
Οινοποιητικός Συνεταιρισµός
Τυρνάβου και ο οινοπαραγωγός
∆. Παγωνάς, στις αρχές του
2016. Επί της ουσίας το ΣτΕ µε
την αριθ.1734 απόφασή του
ακύρωσε την απόφαση του
αναπληρωτή υπουργού
Οικονοµικών Τρ. Αλεξιάδη, που
καθορίζει τους όρους και την
παρακολούθηση των προϊόντων
για την επιβολή του ΕΦΚ στο
κρασί, καθιστώντας έτσι
αδύνατο στο υπουργείο
Οικονοµικών να προβεί πλέον
σε είσπραξη του ΕΦΚ στο κρασί.
Και µπορεί το σκεπτικό του ΣτΕ
για τον ΕΦΚ στο κρασί να µην
έχει ακόµα δηµοσιοποιηθεί,
ωστόσο έµπειροι νοµικοί
αναφέρουν πως το ∆ικαστήριο
δέχθηκε τις αιτιάσεις των
ενώσεων που προσέφυγαν και
υποστήριζαν ότι η επιβολή ΕΦΚ
παραβιάζει τις συνταγµατικές
αρχές της φορολογικής
ισότητας, της αναδροµικότητας
του φορολογικού νόµου, της
καθολικότητας του φόρου και
της εµπιστοσύνης του
φορολογούµενου.
Άλλωστε, ήδη οι εµπλεκόµενοι
στον κλάδο, µιλούν για
δικαίωση, καθώς από την αρχή
θεωρούσαν τον εν λόγω φόρο
αντισυνταγµατικό και παράνοµο,
ενώ απειλούσε και την επιβίωση
πολλών οινοποιητικών µονάδων.
Σύµφωνα µε τους οινοποιούς,
η επιβολή του φόρου όχι µόνο
δεν απέδωσε τα αναµενόµενα
έσοδα, αλλά προκάλεσε αύξηση
του λαθρεµπορίου οίνου και
σταφυλιού προς οινοποίηση.
Μένει τώρα να αποφασιστεί
αν θα έχει αναδροµική ισχύ.
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Οινοκτόνος φόρος, σαθρά χτισµένος

Το Οικονοµικών αδυνατεί να εισπράξει

Αποκατάσταση νοµιµότητας στην αγορά

«Ο κλάδος το φώναζε από την πρώτη στιγµή: ο
οινοκτόνος φόρος στο κρασί ήταν άδικος και σαθρά
χτισµένος. Μάς υποσχέθηκαν την πολιτική απόφαση
κατάργησης τους. Περιµέναµε. Φωνάξαµε για τις
στρεβλώσεις στην αγορά. Για την λαθρεµπορία. Για
τις δυσκολίες όλων, κυρίως όµως των µικρών
οινοποιείων. Χωρίς αποτέλεσµα», λέει ο πρόεδρος
του ΣΕΟ Γιώργος Σκούρας και τονίζει ότι
«εργαστήκαµε σκληρά και πετύχαµε για το καλό όλου
του κλάδου να εισακουστούµε από τα ελληνικά
δικαστήρια. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά
τον ∆ιευθυντή µας και έγκριτο νοµικό Θεόδωρο
Γεωργόπουλο που ανέλαβε µε επιτυχία το δύσκολο
έργο της δικαστικής υπεράσπισης του χώρου σε µια
τόσο κρίσιµη υπόθεση». Αν είχαµε ερωτηθεί εκ των
προτέρων, θα είχε αποφύγει ο κλάδος αυτή τη
δυσβάσταχτη, άδικη και παράνοµη περιπέτεια.
Σηµειώνεται δε ότι η απόφαση δεν ακυρώνει
επιµέρους πτυχές ή κανόνες διαδικαστικού
χαρακτήρα αλλά πλήττει το µέτρο στο σύνολό του.

Ένα σηµαντικό και καθοριστικό βήµα στην
κατεύθυνση µηδενισµού του ΕΦΚ στο κρασί αποτελεί
η απόφαση του ΣτΕ να κάνει δεκτή την προσφυγή που
κατέθεσαν στο ανώτατο δικαστήριο οι κορυφαίες
οργανώσεις του κλάδου ΚΕΟΣΟΕ, Ε∆ΟΑΟ, ΣΕΟ, ο
οινοποιητικός συνεταιρισµός Τυρνάβου και ο
οινοπαραγωγός ∆ Παγωνάς, το 2016. Το υπουργείο
Οικονοµικών αδυνατεί πλέον να προβεί σε είσπραξη
του ΕΦΚ στο κρασί, αφού η ∆ΕΦΚΦ 5026381/2015
που ακυρώνει το ΣτΕ, καθορίζει βασικές έννοιες για
την επιβολή του. Ωστόσο, αυτό ενέχει και αµφίσηµες
παραµέτρους, όπως αυτή της καταβολής ή όχι και µε
ποιο καθεστώς του τρέχοντος ΕΦΚ, αφού θεωρητικά
δεν µπορεί να εκδοθεί νέα ∆ΕΦΚΦ, που θα ήταν
άλλωστε πλήγµα για την αξιοπιστία της κυβέρνησης,
αφού ο πρωθυπουργός έχει δεσµευθεί για το
µηδενισµό του άδικου φόρου. Είναι γεγονός ότι η
επιβολή ΕΦΚ στο κρασί έπληξε σχεδόν αποκλειστικά
τους οινοποιητικούς συνεταιρισµούς, µένοντας
αµέτοχοι στο όργιο παραοικονοµίας που συνεχίζει.

∆ικαίωση για τον αµπελοοινικό κλάδο από το
Συµβούλιο της Επικρατείας σχετικά µε την επιβολή
του ΕΦΚ στο κρασί. Ήδη, το ανώτατο δικαστήριο
έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης που είχαν
υποβάλει από κοινού οι κορυφαίες οργανώσεις του
κλάδου (Ε∆ΟΑΟ, ΣΕΟ, ΚΕΟΣΟΕ) το 2015 και µε
απόφασή του (1734) ακύρωσε την απόφαση του
υπουργείου Οικονοµικών, µε την οποία
εφαρµόστηκε ο ειδικός φόρος. Η κατάργηση
ουσιαστικά του άδικου φόρου, όπως εξαρχής τον
είχαν χαρακτηρίσει οι οργανώσεις του κλάδου, είναι
το πρώτο και σηµαντικό βήµα για την αποκατάσταση
της νοµιµότητας στην αγορά οίνου. Ωστόσο, θα
χρειαστούν κι άλλα καθώς το πλήγµα στην αγορά
και στις οινοποιητικές επιχειρήσεις από την τριετή
εφαρµογή του ΕΦΚ είναι βαρύ. Υποχρέωση της
κυβέρνησης, που ευθύνεται αποκλειστικά άλλωστε
για τη θέσπιση του άδικου φόρου, είναι να
ακούσει τις προτάσεις που το αµέσως προσεχές
διάστηµα θα υποβάλει ο κλάδος.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εδραιωμένα τα 20
λεπτά στο σκληρό

Σ

την ελληνική αγορά τα 20 λεπτά το κιλό στον παραγωγό είναι εδραιωµένα για τα σκληρά
σιτάρια, ωστόσο το ερώτηµα είναι κατά πόσο µπορούµε σχετικά άµεσα να
δούµε κάτι καλύτερο. Η απάντηση, σύµφωνα µε κύκλους της αγορά, αναµένεται να
έρθει µε το νέο διαγωνισµό για εισαγωγή
της Τυνησίας σε περίπου δύο εβδοµάδες.
Χρηµατιστηριακά, επισήµως το εύρος
τιµών στο βαµβάκι κυµαίνεται στα 80-84
σεντς ανά λίµπρα και οι αναλυτές περιµένουν ένα σπάσιµο προς µια κατεύθυνση,
το οποίο δεν έρχεται. Η ζήτηση είναι ενεργή στην παγκόσµια αγορά, απλά υπάρχει
µια προτίµηση στο Βραζιλιάνικο βαµβάκι
λόγω τιµής και ποιότητας. Στην αγορά µας,
έχει µειωθεί σηµαντικά το basis (πριµ) επί
των χρηµατιστηριακών τιµών για όλες τις
σοδειές, ενώ και η Τουρκία είναι ανενεργή µέχρι να ισορροπήσει η αγορά τους. Εν
τω µεταξύ, οι εµπορικοί οίκοι προβληµατίζονται που δεν έχουν ακόµα πουλήσει
τις ποσότητες που έχουν ήδη αγοράσει.
Σε ανοδική πορεία οι ελληνικές εξαγωγές το πρώτο εξάµηνο του 2018, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πανελλήνιου
Συνδέσµου Εξαγωγέων, οι οποίες αν δεν
υπάρξουν µεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις αναµένεται να αυξηθούν 8% µε 10%
στο τέλος του έτους. Στα αγροτικά προϊόντα, παρατηρήθηκε άνοδος σε ποσοστό
11,6% (3.066,3 εκ. ευρώ), µε τις εξαγωγές
ελαιολάδου να ενισχύονται κατά 35,6%.

02/8

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)
ΚΡΙΘΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

207

09/8

14/8

23/8

207

208

208

168,1

164

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

230

230

30/8

215

168,1

168,1

230

06/9

215

177,5
193,6

230

230

230

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

188

192

192

192

191

191

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

88,34

87,18

85,86

82,52

82,97

81,71

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,73

2,73

2,76

2,76

2,78

2,78

314,1

319,5

314,8

306,1

319,3

332,8

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

879,2

894,4

838,1

856,4

827,4

826,6

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

15,61

15,81

15,06

15,01

16,47

16,49

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

60,12

54,97

54,81

53,53

51,55

52,25

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

109,12

111,075

108,25

108,25

109,17

109,25

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

104,37

95,90

89,88

86,13

82,52

82,57

Απραξία και µάγκωµα στο βαµβάκι
Με την Τουρκία ανενεργή και τη Βραζιλία δυνατή στην αγορά, αργεί το 60άρι
Οι εµπορικοί οίκοι δίνουν σήµερα 87 σεντς, δηλαδή 56 λεπτά για το σύσπορο

Τραβάει ανοδικά
το καλαμπόκι
λόγω ξηρασίας
στην Ευρώπη
∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

383,73

284,30

282,80

284,74

381, 82

Ασυνήθιστη ησυχία, πρώτη φορά στα χρονικά, επικρατεί στη φυσική αγορά για το
βαµβάκι, καθώς παλαιότερα αυτή την περίοδο είχαµε ήδη πολλές «κρούσεις» από Τουρκία και Άπω Ανατολή για άµεσες
φορτώσεις µέσα στον Σεπτέµβριο και τον
Οκτώβριο. Μάλιστα, το γεγονός αυτό ανέβαζε και τις τιµές του ελληνικού προϊόντος το φθινόπωρο.
Ωστόσο φέτος, αφενός η Τουρκία είναι
ακόµα εκτός αγοράς, λόγω της κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας και αφετέ-

Τάση

30/08

31/08

04/09

05/09

06/09

Η ζήτηση είναι ενεργή στην
παγκόσµια αγορά, απλά υπάρχει
µια προτίµηση στο βραζιλιάνικο
βαµβάκι λόγω τιµής και ποιότητας

Τιμές βάμβακος
(ευρώ το κιλό)

Πράξεις εµπορικών οίκων
87 σεντς ανα λίµπρα
1,65 ευρώ το κιλό
Σύσπορο

56 λεπτά το κιλό

Πράξεις

Οι εµπορικοί οίκοι προβληµατίζονται που δεν έχουν
ακόµα πουλήσει τις ποσότητες που έχουν ήδη αγοράσει

ρου στην Ανατολή κυριαρχούν οι βραζιλιάνικες προσφορές. Βέβαια, οι αναλυτές
επιµένουν να ποντάρουν στην ανοδική τάση, µε όχηµα την αυξηµένη ζήτηση στη διεθνή αγορά αλλά και τα θετικά θεµελιώδη,
απλά ίσως λίγο αργότερα, µε αποτέλεσµα
προς το παρόν να κυριαρχεί µια απαισιοδοξία στην πώληση του εκκοκκισµένου.
Όσον αφορά τις τιµές, µε σηµερινή ισοτιµία ευρώ-δολαρίου, η νέα σοδειά θα έπιανε 1,65 ευρώ το κιλό, επίπεδα που ισοδυναµούν µε περίπου 56 λεπτά στο σύσπορο.

Χαμηλώνει ο φόρος
για τους αγρότες
των συνεταιρισμών
Η εφαρμογή της ρύθμισης μπορεί να δώσει ώθηση
και στην εκ νέου ανάπτυξη του συνεργατισμού

Φιξάρισμα

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Οι κλώστες θα ήθελαν να κλείσουν
τιµές µόλις σπάσει τα 80 σεντς
ανά λίµπρα η αγορά, τιµή που θεωρείται σηµαντικό σηµείο στήριξης

panagos@agronews.gr

Το σύµπαν δείχνει να έχει... συνωµοτήσει για τη δραστική µείωση της φορολογίας των αγροτών που είναι οργανωµένοι σε συνεταιρισµούς και οµάδες παραγωγών. Επί του θέµατος αναµένεται
να αναφερθεί ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας από το βήµα της ∆ΕΘ, ενώ νύξη για κάτι ανάλογο έκανε µια βδοµάδα πριν από το ορεινά χωριά της Πίνδου
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ανάγκη
να χτυπηθεί το «µαύρο χρήµα» στη διακίνηση αγροτικών προίόντων φαίνεται

Τιμές παραγωγού
(λεπτά το κιλό)
Ένωση Λεχαινών
Ένωση Αγρινίου
Σέρρες, ∆ράµα,
Καβάλα, Τρίκαλα,
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17,5 – 18
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Όποιος πρόλαβε
πρόλαβε τη λιγοστή
πράσινη ελιά
Χαλκιδικής
Εδραιώθηκαν στη
Θεσσαλία τα 20 λεπτά
για το ποιοτικό σκληρό

Αργεί το 60αρι
στο βαµβάκι
Οι βραζιλιάνικες προσφορές
µονοπωλούν το ενδιαφέρον των
αγορών της Άπω Ανατολής, ενώ η
Τουρκία κρατά ακόµα κλειστό το ταµείο
της, εξαιτίας των προβληµάτων στο
εσωτερικό της χώρας, και φυσικά της
πτώσης της λίρας. Παρόλα αυτά, οι
αναλυτές επιµένουν να ποντάρουν σε µια
ανοδική τάση και στην αυξηµένη ζήτηση.

Το θέµα
έχει
αναδείξει η
εφηµερίδα
Agrenda
µε σχετικό
της άρθρο
από τις 27
Ιανουαρίου 2018.

πως έχει πείσει για ευνοϊκό συντελεστή
και τους κοινοτικούς, πράγµα που σηµαίνει ότι ο δρόµος είναι ανοικτός και
τα σκυλιά δεµένα.
Λίγα 24ωρα µάλιστα πριν από τις
πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ∆ΕΘ,
πρόγευση επί του θέµατος έδωσε και ο
νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Σταύρος Αραχωβίτης, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόµενο να χαµηλώσει τον φορολογικό συντελεστή για τους παραγωγούς που διακινούν τα προϊόντα τους µέσα από συνεταιριστικές οργανώσεις.
Πρόκειται για πάγιο αίτηµα του αγροτικού κόσµου, ιδιαίτερα µετά τη βαριά
αύξηση του φόρου εισοδήµατος που επέφεραν για τους επαγγελµατίες του αγροτικού χώρου οι µνηµονιακές ρυθµίσεις του νόµου 4387/2016.
Όπως τονίζεται µετ’ επιτάσεως το τε-

λευταίο διάστηµα απ’ όλες τις πλευρές,
η δραστική αύξηση του φόρου κατά την
τελευταία τριετία, όχι µόνο δυσκολεύει τη ζωή των αγροτών αλλά καθιστά
µε τον καιρό αδύνατη και τη λειτουργία των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Όλο και περισσότεροι παραγωγοί επιλέγουν την οδό της «µαύρης αγοράς»,
την οποία, ως γνωστόν, οι συνεταιρισµοί και οι συνεταιρισµένοι αγρότες
δεν είναι εύκολο να ακολουθήσουν.
Η υπό εξέταση ρύθµιση, δηλαδή της
µείωσης του φορολογικού συντελεστή
για όσους διακινούν τα προϊόντα τους
µέσα από συνεταιρισµούς, βρίθει επιχειρηµάτων και έναντι
των αρµόδιων κοινοτικών αρχών ή και των
πιστωτών γενικότερα,
καθώς εκτιµάται ότι
η κατάλληλη εφαρµογή της µπορεί να
συµβάλει στην αντιµετώπιση της παραοικονοµίας και στην
εν τέλει αύξηση των
φορολογικών εσόδων. Από την άλλη
πλευρά, η διαφοροποίηση του φορολογικού συντελεστή για τους συµµετέχοντες σε συλλογικά σχήµατα µπορεί να
δώσει σηµαντική ώθηση στην εκ νέου
ανάπτυξη του συνεργατισµού στη χώρα
µας, κάτι το οποίο έχει ανάγκη ο αγροτικός τοµέας και για το οποίο µάλλον
έχει φθάσει το πλήρωµα του χρόνου.
«Θέλουµε να στηρίξουµε τους αγρότες που είναι και εργοδότες. Θέλουµε
να ενισχύσουµε και τους αγρότες οι οποίοι περνάνε τα εισοδήµατά τους µέσα από συνεταιρισµούς για πολλούς
λόγους», τόνισε τη ∆ευτέρα σε ραδιοφωνικό σταθµό, ο Σταύρος Αραχωβίτης. «Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά για
τους αγρότες που λειτουργούν µέσα σε
συνεργατικά σχήµατα, είτε είναι συνεταιρισµοί, είτε Οµάδες Παραγωγών, επεξεργαζόµαστε εδώ και αρκετό καιρό και τώρα πλέον µπορούµε να δροµολογήσουµε κάποιες ελαφρύνσεις».

Πρόκειται για πάγιο
αίτηµα του αγροτικού
κόσµου, ιδιαίτερα µετά
τη βαριά αύξηση του
φόρου εισοδήµατος
µε το νόµο 4387/2016.

Ο ιστός της
αράχνης φθάνει
στις Βρυξέλλες
Από τα παράσιτα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη
«µαύρη χήρα» του ΟΣ∆Ε,
υποχρεώνεται να ξεδιπλώσει το
πολιτικό του ταµπεραµέντο ο νέος
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Σταύρος Αραχωβίτης. Ο ίδιος ξέρει ότι
δεν έχει καιρό για χάσιµο. Αν δεν
καταφέρει να καταστρέψει σύντοµα,
τον περίπλοκο ιστό που έχει απλωθεί
στα πέριξ της πλατείας Βάθη, το ξέρει
καλά ότι σύντοµα θα είναι και ο ίδιος το
επόµενο θύµα της δηλητηριώδους
αράχνης. Βεβαίως, η αποστολή του δεν
είναι εύκολη. Ο ιστός της αράχνης
φτάνει µέχρι τις Βρυξέλλες και ο ίδιος,
στα τέλη του ερχόµενου µήνα,
πιθανότατα θα κριθεί από την
ικανότητά του να καθυποτάξει τον
πολυδαίδαλο µηχανισµό, χωρίς να
αφήσει απλήρωτους τους αγρότες.
Είναι πάντως από τις λίγες φορές που
η «σφηκοφωλιά» ανησυχεί τόσο πολύ
για τον «συντονισµό» των δυνάµεων
στον 6ο όροφο της οδού Αχαρνών 2.
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Μόλις έφυγε
ο Αποστόλου ήρθε
ο «Ρουβίκωνας»
στο υπουργείο

Λύσεις σε τρία προβλήματα
μέσα από μια μόνο κίνηση
Τρία κεφαλαιώδη προβλήµατα του αγροτικού τοµέα µε µια
µόνο κίνηση, καλείται να αντιµετωπίσει στο αµέσως επόµενο διάστηµα η κυβέρνηση και
ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι τα προβλήµατα που συνδέονται µε τη διαχείριση των άµεσων ενισχύσεων, µε την αποτελεσµατική
εφαρµογή των αναπτυξιακών
προγραµµάτων και µε την ανασυγκρότηση των συνεταιριστικών οργανώσεων. Η λύση και στα τρια αυτά προβλήµατα ακούει στο όνοµα της...
Κυράς τους ΟΣ∆Ε, δηλαδή της
περιώνυµης ιδιωτικής εταιρείας που έχει διεισδύσει στα άδυτα το ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνει τους
αγρότες να χάνουν τα λεφτά
τους και τους υπουργούς να
χάνουν τον ύπνο τους. Με άλλα λόγια, προβάλλοντας κάθε
τόσο τον κίνδυνο της µη καταβολής των επιδοτήσεων -όπως
γίνεται αυτές τις µέρες µε την
προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης-, το εν λόγω σχήµα,
καταφέρνει κάθε φορά να διευρύνει την παρουσία του στα
δηµόσια πράγµατα και να καθίσταται µε τον τρόπο της «α-

Η Μαύρη Χήρα
Φαντασιώνεται ρόλο
γενικού κουµανταδόρου στην υπόθεση της
γεωργίας ακριβείας και
κάνει τον εκπρόσωπο
στην Copa-Cogeca

παραίτητη». Έτσι, από «τεχνικός» ηλεκτρονικών συστηµάτων, πέρασε στη συγκέντρωση των δηλώσεων και στον
συντονισµό του ΟΣ∆Ε, αναλαµβάνει δουλειές γεωπόνων
- µελετητών στα µεγάλα προγράµµατα, φαντασιώνεται ρόλο γενικού κουµανταδόρου
στην υπόθεση της γεωργίας
ακριβείας, υποκαθιστά τους
συνεταιρισµούς, ενώ έχει αναλάβει ήδη θέση εκπροσώπου τους στην Copa - Cogeca.
Την ίδια ώρα, οι ενισχύσεις
των κτηνοτρόφων κρέµονται
από τις «τεχνικές λύσεις» που
εφευρίσκονται για τους βοσκοτόπους, τα προγράµµατα πηγαίνουν από αναβολή σε αναβολή και οι συνεταιρισµοί χάνουν κάθε µέρα και κάτι από
την περιουσία τους. Μπροστά
σ’ αυτή την κατάσταση οι τελευταίοι αναποµείναντες πραγµατικοί συνεταιριστές που δεν έχουν δεθεί στο άρµα του ΟΣ∆Ε, αναζητούν τρόπο διαφυγής απ’ αυτό το «µηχανοκρατούµενο καθεστώς», ζητώντας
σε βοήθεια (από) τους τελευταίους -λίγους- πολιτικούς που
έχουν µείνει... αναµάρτητοι!

∆εν... γλίτωσε από την εισβολή µελών του «Ρουβικώνα» και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Συγκεκριµένα περίπου 15 άτοµα,
µέλη της αναρχικής οργάνωσης, φορώντας κουκούλες εισέβαλαν το µεσηµέρι της περασµένης Πέµπτης στο
κτήριο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην πλατεία Βάθη και πέταξαν τρικάκια σε όλους τους ορόφους του υπουργείου
που αναγράφονταν συνθήµατα κατά βιοµηχανιών.
Μεταξύ άλλων, αυτά έγραφαν «πόλεµο στον πόλεµο των αφεντικών»,
«καµία αλληλεγγύη στα αφεντικά».
Φωνάζοντας συνθήµατα, τα µέλη του
Ρουβίκωνα, έφτασαν µέχρι και τα
γραφεία των νέων υφυπουργών, ενώ η αστυνοµία προχώρησε σε µόλις πέντε προσαγωγές.
Νωρίτερα, άλλα µέλη της οργάνωσης «χτύπησαν» στη Θεσσαλονίκη
κάνοντας εισβολή σε κτίριο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, κινούµενοι στο ίδιο µοτίβο.

Ανενόχλητα 15 µέλη του
«Ρούβικωνα», εισέβαλαν στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το
µεσηµέρι της περασµένης Πέµπτης.

Λιούτας, Τσιχήτας
και Πρίντζος σε
συνάντηση µε
τον Μητσοτάκη
στη Θεσσαλονίκη.

Βρήκαν την ευκαιρία και «τρύπωσαν» σε συνάντηση
του Μητσοτάκη µε παραγωγικούς φορείς οι ΣΑΣΟίτες
Τα... µεγάλα µέσα για ραντεβού µε τον Μητσοτάκη, έβαλαν απ’ ό,τι φαίνεται οι
εκπρόσωποι του ΣΑΣΟΕΕ, εκµεταλλευόµενοι τις επαφές που είχε ο πρόεδρος
της Ν.∆. εν όψει ∆ΕΘ µε τους παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Ο
πρόεδρος του ΣΑΣΟΕΕ Αλέξανδρος Κοντός έσπευσε µάλιστα να εκδώσει
σχετική ανακοίνωση, βάσει της οποίας, ενηµέρωσε τον Πρόεδρο της Ν.∆. για
τα µείζονα αγροτικά και συνεταιριστικά θέµατα, ζητώντας από τη Νέα
∆ηµοκρατία, ως πιθανή αυριανή κυβέρνηση, να σταθεί πιο κοντά στον αγροτικό
και κτηνοτροφικό ιστό της χώρας.
Ειδικότερα ο κ. Κοντός αναφέρθηκε στο θέµα της κλιµατικής αλλαγής και τις
µεγάλες καταστροφές τις οποίες προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόµενα στη
χώρα µας κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, υπογραµµίζοντας την
ανάγκη για αλλαγή του κανονισµού του Οργανισµού, ενώ έθεσε επιτακτικά
θέµα µείωσης της φορολογίας αγροτών και ειδικότερα όσων συµµετέχουν σε
συνεταιριστικές οργανώσεις. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Νικήτας
Πρίντζος, Νίκος Κουτλιάµπας, Γιώργος Κατσούλης, ∆ιονύσης Φόλιος, Χρήστος
Τσιχήτας, Αχιλλέας Λιούτας, Ευθύµιος Φωτεινός και Χρήστος Γιαννακάκης.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Αλευρώδης στα αγγούρια
θερµοκηπίου
Οι πληθυσµοί του εντόµου του αλευρώδη είναι
µέτριοι έως υψηλοί στις καλλιέργειες µε
αγγούρι θερµοκηπίου στον θεσσαλικό κάµπο.
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Βόλου τονίζουν στους
καλλιεργητές ότι πρόκειται για φορέα ιώσεων,
του οποίου η προσβολή προκαλεί µείωση της
ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.
Συστήνεται οι ψεκασµοί για τον αλευρώδη να
γίνονται κατά προτίµηση πολύ πρωί ή το
σούρουπο, διότι όλος ο πληθυσµός βρίσκεται
στο κάτω µέρος των φύλλων, µε κατάλληλα
εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα
(µε δραστικές ουσίες imidacloprid,
pyriproxyfen, pymetrozine, acetamiprid κ.α.).

Νέες προνύµφες καρπόκαψας στις µηλιές της Βορείου Ελλάδας
Οι συλλήψεις του εντόµου της καρπόκαψας (Cydia pomonella L., Lepidoptera:
Tortricidae) σε ορισµένες περιοχές της βορείου Ελλάδας µε µηλεώνες
εµφανίζουν αύξηση το χρονικό διάστηµα 22-29 Αυγούστου. Οι γεωπόνοι
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης εκτιµούν ότι
ξεκίνησε η τρίτη πτήση του εντόµου, χωρίς όµως να έχει µηδενίσει τελείως
η δεύτερη πτήση, ενώ υπάρχει ενδεχόµενο αλληλοεπικάλυψης γενεών.
Με βάση τις θερµοκρασίες που καταγράφονται από τους µετεωρολογικούς σταθµούς
της Άρνισσας και της Καστοριάς, υπολογίζεται ότι έγιναν και οι ωοτοκίες και ότι άµεσα
αναµένονται εκκολάψεις των νεαρών προνυµφών. Οι παραγωγοί, για να πάρουν την
απόφαση επέµβασης ή όχι και πότε, πρέπει να υπολογίζουν τις παρατηρήσεις τους και το
ιστορικό του κάθε οπωρώνα. Επειδή τα περισσότερα αυγά αποτίθενται στα ψηλά κλαδιά,
να καλυφθούν µε επιµεληµένη εφαρµογή του ψεκασµού και οι κορυφές των δέντρων.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Plenum 50
WG
BAYER: Oberon 240SC, Movento 150OD
HELLAFARM: Admiral 10 EC
SIPCAM: Gazelle
SYNGENTA: Actara 25 WG
VIORYL: Acaridoil 13SL

Καρπόκαψα στις καστανιές
Με σηµαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των
παγίδων συνεχίζεται η πτήση του εντόµου της
καρπόκαψας Cydia splendana Hόbner,
Lepidoptera: Tortricidae) στις καστανιές της
βορείου Ελλάδας. Οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών
Θεσσαλονίκης συνιστούν στους καλλιεργητές
να συνεχίσουν την προστασία των δέντρων και
να συµβουλευτούν πότε έγινε η τελευταία
επέµβαση, τη δραστική ουσία που
χρησιµοποιήθηκε, καθώς και τη χρονική
κάλυψη που δίνει αυτή. Οι παραγωγοί,
προκειµένου να πάρουν την απόφαση
επέµβασης, καλούνται να λαµβάνουν υπόψη
τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το
ιστορικό του κάθε οπωρώνα, τονίζουν οι
ειδικοί. Επειδή η πλειονότητα των αυγών
αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί
µέριµνα ώστε να καλυφθούν µε επιµεληµένη
εφαρµογή του ψεκασµού και οι κορυφές των
δένδρων. Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Σκευάσµατα
BAYER: Decis protech15EW, Decis 25EC
HELLAFARM: Volur 10 CS with Zeon
technology
VIORYL: Ritmus 2.5EC

Αποφύλλωση
ίσον ποιότητα
Εκτός συνδεδεμένης βαμβάκι
με ξένες ύλες πάνω από το 10%
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Η αποφύλλωση του βαµβακιού
αποτελεί απαραίτητη επέµβαση
διότι επιταχύνει την ωρίµανση
και το άνοιγµα των καρυδιών,
διευκολύνει τη συγκοµιδή, διασφαλίζει την προστασία του
συγκοµιζόµενου προϊόντος από την ποιοτική υποβάθµιση
λόγω χρωµατισµού των ινών
και την παρουσία ξένων υλών
και δηµιουργεί καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης.
Παράλληλα, σύµφωνα µε τις
οδηγίες της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Καρδίτσας, προστατεύει την
καλλιέργεια από όψιµες προσβολές εντόµων και παθογό-

νων και µειώνει τον πληθυσµό
πράσινου και ρόδινου σκουληκιού την επόµενη άνοιξη. Τόσο
ο χρόνος εφαρµογής των αποφυλλωτικών όσο και η εφαρµοζόµενη ποσότητα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την
επιτυχία της επέµβασης.
Τα αποφυλλωτικά πρέπει να
εφαρµόζονται όταν έχει ανοίξει τουλάχιστον το 60% των καρυδιών, καθώς µια πρόωρη α-

∆εύτερος ψεκασµός
Για αποτελεσµατική
δράση είναι απαραίτητη
η πολύ καλή διαβροχή
του φυλλώµατος

ποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βαµβακιού και µπορεί
να έχει τα αντίθετα από τα επιθυµητά αποτελέσµατα όπως µισοανοιγµένα καρύδια και «καραµελοποίησή» τους.
Για αύξηση της αποτελεσµατικότητας των αποφυλλωτικών απαιτούνται ευνοϊκές θερµοκρασίες ηµέρας και νύχτας (πάνω από 15-18 οC) για 4-5 ηµέρες µετά την εφαρµογή, χαµηλή εδαφική υγρασία και ηλιοφάνεια.
Καθοριστικής σηµασίας είναι
και η εφαρµοζόµενη ποσότητα
του αποφυλλωτικού. Μεγαλύτερη ποσότητα από την κανονική
συνήθως ξηραίνει τα φύλλα και
τα αφήνει κολληµένα στα φυτά
µε αποτέλεσµα την ποιοτική υ-

ποβάθµιση του προϊόντος αφού
υπάρχει κίνδυνος τριµµένα ξηρά φύλλα να αναµιχθούν µε τις
ίνες του βαµβακιού , ενώ αν είναι µικρότερη ποσότητα τότε τα
φύλλα δεν πέφτουν.
Η αποφύλλωση πρέπει να πραγµατοποιείται 12-15 ηµέρες περίπου πριν τη συγκοµιδή ώστε
να δοθεί χρόνος να ωριµάσουν
καλύτερα τα καρύδια και το ανοιγµένο βαµβάκι να µη µείνει
για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτεθειµένο στις καιρικές επιδράσεις. Στις όψιµες φυτείες µπορεί
να γίνει εφαρµογή φυτορρυθµιστικών-ορµονικών σκευασµάτων για πρωΐµιση της παραγωγής όταν το ποσοστό ανοίγµατος των καρυδιών είναι 25-40%.
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Μειωμένη μέχρι και 50% η παραγωγή

Ο τρύγος δείχνει καλύτερη τιμή
για το Σαββατιανό και τον Ροδίτη

Μια διαβούλευση
δεν αρκεί για να
μην κόβονται
άγουρα ακτινίδια

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ: ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑΣ

«Αποκλειστικά και µόνο για την
ποικιλία Hayward ορίζεται ως
ηµεροµηνία έναρξης συγκοµιδής
για όλη την επικράτεια, η 10η
Οκτωβρίου και ως ηµεροµηνία
έναρξης της εµπορίας στην
εγχώρια αγορά η 1η Νοεµβρίου».
Αυτό προβλέπει η υπουργική
απόφαση που έβγαλε σε
διαβούλευση το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, καλώντας
ενδιαφερόµενους παραγωγούς
και φορείς έως 14 Σεπτεµβρίου
να θέσουν τις απόψεις τους επί
του θέµατος, που τα τελευταία
χρόνια δηµιουργεί προβλήµατα
όσον αφορά την πρόωρη
συγκοµιδή και την παράνοµη
διακίνηση των ακτινιδίων.
Σε πρώτη φάση, πάντως,
άνθρωποι της αγοράς ζητούν από
τους αρµόδιους του υπουργείου
να εφαρµοστούν όσα αποφάσισαν
την ίδια περίπου περίοδο πέρυσι
33 Οργανώσεις Παραγωγών και
15 συνεταιρισµοί, σε σύσκεψη υπό
τον γενικό γραµµατέα Νίκο
Αντώνογλου. ∆ηλαδή, να
προβλεφθεί ο καθορισµός
ηµεροµηνίας συγκοµιδής κεντρικά
από το ΥπΑΑΤ για την κύρια
ποικιλία για όλη τη χώρα και
διαφορετικών ηµεροµηνιών
συγκοµιδής για τις υπερπρώιµες
και πρώιµες για την κάθε
περιφέρεια κατόπιν εισηγήσεως
των αρµοδίων ∆ΑΟΚ υπό την
προϋπόθεση ότι τα προϊόντα
πληρούν τα 6,2% brix για τα
σάκχαρα. Πάντως, ήδη η ∆ΑΟΚ
Πιερίας προηγήθηκε µε
ανακοίνωσή της, µε την οποία
ενηµέρωνε τους παραγωγούς να
µη συγκοµίζουν ως 10 Οκτωβρίου,
κυρίως διότι τα προηγούµενα έτη
παρουσιαζόταν το φαινόµενο της
πρώιµης συγκοµιδής άγουρων
ακτινιδίων, που δυσφηµούσαν το
ελληνικό προϊόν.

Οι παραξενιές του καιρού άφησαν το στίγμα τους στους αμπελώνες της χώρας

gogos@agronews.gr

Αυξηµένες αναµένονται οι τιµές
παραγωγού οινοστάφυλων, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις από τον τρύγο που ξεκινά πρώιµα
σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Σε αυτό συµβάλει η παραγωγή,
η οποία φέτος θα είναι µειωµένη µέχρι και 50% σε κάποιες περιπτώσεις, σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας Agrenda.
Ακόµα, να σηµειωθεί πως ο τρύγος δεν έχει ξεκινήσει σε βασικές ποικιλίες όπως ο Ροδίτης και
το Σαββατιανό στη Βοιωτία και τη
Νέα Αγχίαλο, ενώ στη Σαντορίνη (φωτό από το κτήµα Σιγάλα)
άρχισε ήδη από τις 20 Ιουλίου
για το Ασύρτικο και ολοκληρώθηκε συνολικά στις 17 Αυγούστου. Σηµειωτέον ότι, βάσει παραγόντων της αγοράς, στις περιπτώσεις που η παραγωγή θα κυµανθεί στα περσινά επίπεδα, η
τιµή αναµένεται να παραµείνει
σταθερή όπως εκτιµάται.
«Η περσινή παραγωγή ήταν
µέτρια, φέτος είναι χειρότερη»,
αναφέρει στην Agrenda, ο παραγωγός από το Άρµα Βοιωτίας Ανδρέας Τριανταφύλλου, εκτιµώ-

ντας ωστόσο πως αυτό ίσως οδηγήσει σε µια αύξηση της τιµής, η
οποία σε κάθε περίπτωση «δεν
θα είναι αρκετή ώστε να µπορέσει να ισορροπήσει µε την απώλεια της παραγωγής». Μάλιστα,
σε ορισµένα αµπέλια όπως τόνισε ο κ. Τριανταφύλλου, η απόδοση είναι µειωµένη µέχρι και
50%. Οι τιµές παραγωγού δεν έχουν ανακοινωθεί ακόµα, όµως
πέρυσι κυµάνθηκαν στα 28 µε 29
λεπτά το κιλό για το Σαββατιανό.
Και στην Αρκαδία η παραγωγή
αναµένεται µειωµένη, περίπου
κατά 30%, σύµφωνα µε τον παραγωγό Αλέξανδρο Παπαδόπουλο.
Την ίδια ώρα, οι βροχές και
οι χαµηλές θερµοκρασίες κατά
τη διάρκεια της ανθοφορίας στη
∆ράµα προκάλεσαν ελαφριά µείωση της παραγωγής
Στη Νέα Αγχίαλο, τέλος, ο τρύγος ξεκινά στις 17 Σεπτεµβρίου
σύµφωνα µε τον εµπορικό διευθυντή του Αγροτικού Οινοποιητικού
Συνεταιρισµού Ν. Αγχιάλου «Η
∆ήµητρα», Γιώργο Ζουγανέλη. Η
παραγωγή εκεί εκτιµάται στα ίδια
µε τα περυσινά επίπεδα, εφόσον
δεν βρέξει από δω και µπρος, µε
την τιµή να παραµένει σταθερή,
στα 26 λεπτά το κιλό.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΡΚΑ∆ΙΑ

 45%

 3050%

 30%

Η ανάγκη δηµιουργίας νέων φυτικών ποικιλιών
Ο πληθυσµός της γης αναµένεται να
αυξηθεί από 6,9 δισεκατοµµύρια
ανθρώπους το 2010 σε 9,3 δις
ανθρώπους το 2050. H γεωργία
αναµένεται να παίξει θεµελιώδη ρόλο
για την κάλυψη των αναγκών σίτισης
και αυτό µπορεί να προκύψει µόνο µέσα
από ένα τριπλό συνδυασµό: Αύξηση των
καλλιεργούµενων εκτάσεων Αύξηση
των στρεµµατικών αποδόσεων
Ενίσχυση της κυκλικής οικονοµίας και
της ορθολογικής χρήσης των πόρων
ώστε να µειωθεί η σπατάλη.
Εστιάζοντας στην προαναφερόµενη
αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων,
οφείλουµε να λάβουµε υπόψη την
καθοριστική επίδραση που ασκεί η
κλιµατική αλλαγή. Η κλιµατική αλλαγή
µπορεί να επιφέρει µεταξύ άλλων:
µείωση της καλλιεργήσιµης γης,
µικρότερη καλλιεργητική περίοδο,
µείωση παραγωγικότητας/αποδόσεων,
αναγκαστικές αλλαγές στο είδος των
καλλιεργειών, αλλαγές στο γεωγραφικό
προσανατολισµό της παραγωγής Με τα
µέχρι στιγµής δεδοµένα η νέα ΚΑΠ
στοχεύει στην προώθηση ενός
ανθεκτικού γεωργικού τοµέα, στην
προστασία της περιβαλλοντικής και
κλιµατικής ισορροπίας και στην
ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της
υπαίθρου. Μέχρι στιγµής η βέλτιστη
προσφερόµενη λύση είναι η στροφή σε
νέες ποικιλίες, που έχουν προκύψει από
βελτίωση των ντόπιων παραδοσιακών
ποικιλιών. Τα χαρακτηριστικά των νέων

φυτικών ποικιλιών που προσδίδουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και υπό τις
συνθήκες της κλιµατικής αλλαγής είναι:
βελτιωµένη απόδοση υψηλή ποιότητα
τελικών προϊόντων αντοχή σε
επιβλαβείς οργανισµούς αντοχή σε
αβιοτικούς παράγοντες (ξηρασία,
αλατούχα εδάφη, υψηλές και χαµηλές
θερµοκρασίες, κλπ.) Ως υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης έχω ιεραρχήσει
ιδιαιτέρως υψηλά µεταξύ των
προτεραιοτήτων µου την ανάγκη
ενίσχυσης των δοµών έρευνας και τη
στόχευση στη δηµιουργία νέων φυτικών
ποικιλιών, µε χαρακτηριστικά αποδεκτά
από την αγορά και το διεθνές εµπόριο,
εµπλουτίζοντας το παραγωγικό δυναµικό
της πατρίδας µας και τις επιλογές
οικονοµικής και αποτελεσµατικής
καλλιέργειας των αγροτών µας. Μέσα
στο επόµενο χρονικό διάστηµα και αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης
µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς,
θα µπορούµε να επικοινωνήσουµε το
πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου µε
τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, ένα πλαίσιο
συνεργασίας αυστηροποιηµένο και
απαιτητικό ως προς τα παραδοτέα. Τα
αποτελέσµατα του Προγράµµατος αυτού
θα είναι µέσα στην επόµενη πενταετία
στη διάθεση του αγροτικού κόσµου,
αποτελώντας αξιόπιστα εργαλεία
βιώσιµης ανάπτυξης και εξέλιξης.
του Βασιλείου Κόκκαλη υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης
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Νέο ψεκαστικό
της Tecnoma
Το OSS +, η τελευταία
έκδοση του συστήµατος
βελτιστοποίησης
ψεκασµού OSS (Optimal
Spray System) στα
ψεκαστικά µηχανήµατα
της Tecnoma,
χρησιµοποιεί γυροσκόπιο
για να ανιχνεύσει τη γωνία
διεύθυνσης και να αλλάξει
τη ροή ψεκασµού για
µέγιστη απόδοση.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

συστήµατος που
ανέπτυξαν και εφάρµοσαν
σε θεριζοαλωνιστικό
µηχάνηµα. Στόχος του
πρότζεκτ είναι η βελτίωση
της ακρίβειας του
µηχανήµατος στη κάλυψη
του χωραφιού που οδηγεί
συνεπώς σε υψηλότερη
απόδοση. Η οµάδα του
πανεπιστηµίου επιστρέφει
δυναµικά τον Νοέµβριο µε
καινούργιες ιδέες.

Αξιόπιστη
χορτοδεσία

Ανανέωση στη
σειρά Case IH
Οι νέες αναβαθµίσεις των
χορτοκοπτικών της Case
IH για το επόµενο έτος
περιλαµβάνουν τα µοντέλα
πλευρικής έλξης 9 και 10
ποδιών που συνδυάζουν
γρήγορη και υψηλής
ποιότητας κοπή ,ιδανική
για χαµηλότερες
επιφάνειες και γρήγορη
αντικατάσταση των
λεπίδων του εξοπλισµού.

Η εταιρεία γεωργικού
εξοπλισµού AGCO,
λάνσαρε τη νέα
χορτοδετική της Massey
Ferguson RB Series.
Πρόκειται για µία στιβαρή
κατασκευή και, σύµφωνα
µε την εταιρεία,
προορίζεται κυρίως για
παραγωγούς καλαµποκιού
και µικρές ή µεσαίες
κτηνοτροφικές
επιχειρήσεις.

Η καινοτοµία της
Fendt στην κοπή

Συγκοµιδή µε
αυτόµατο πιλότο
Η οµάδα Hands Free
Hectare του πανεπιστηµίου
Harper Adams κατάφερε
να συγκοµίσει επιτυχώς
µια καλλιέργεια µε τη
χρήση του αυτόνοµου

Με δύο πλάτη εργασίας,
στα 3 και 3.5 µέτρα, τα νέα
µοντέλα Slicer TKC και
Slicer TRC της Fendt είναι
τα πρώτα τέτοιου είδους
στη γκάµα της εταιρείας
που έχουν κεντρικό άξονα
και θα είναι διαθέσιµα στις
αρχές του νέου έτους µε
διάφορες επιλογές
παραµετροποίησης.
Παράλληλα, η Fendt θα
συνεχίσει να προσφέρει
και τα άλλα µοντέλα της
στο εργοστάσιο της Fella,
καλύπτοντας τα υπόλοιπα
«κενά» στις ανάγκες.

Τα σκαλιστήρια
πιάνουν ξανά θέση
στον αγροτικό στόλο
Επίφοβη υπόθεση η χημική ζιζανιοκτονία, λόγω
ευρωπαϊκών και περιβαλλοντικών αγκυλώσεων
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για τις
ανάγκες της µηχανικής ζιζανιοκτονίας στρέφονται ολοένα και περισσότεροι αγρότες, καθώς στην Ευρώπη οι επιλογές δραστικών λιγοστεύουν, η ανθεκτικότητα γίνεται δύσκολη
υπόθεση και οι κατασκευαστές µηχανηµάτων
σπεύδουν να προσανατολιστούν επενδυτικά
διεκδικώντας µερίδιο αγοράς από τον κλάδο
των αγροχηµικών. Είναι γεγονός, βέβαια, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο κατά τα άλλα αξι-

όπιστος χηµικός έλεγχος είναι φθηνότερος
ιδιαίτερα στα πετρέλαια, γι’ αυτό και προτιµάται. Ωστόσο, µακροπρόθεσµα, οι αγρότες
ψάχνουν επιλογές που θα είναι στο µέλλον
περιβαλλοντικά αποδεκτές και από τις ευρωπαϊκές αρχές, ενώ δεν θα προσκρούουν
στους νέους κανόνες ορθής φυτοπροστασίας που θα επιβάλλει η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αυτό δεν σηµαίνει φυσικά ότι θα καταργηθεί η χηµική ζιζανιοκτονία, µε τις εταιρείες αγροχηµικών να επενδύουν στη γεωργία
ακριβείας και τις δυνατότητες που ξεδιπλώνουν οι στοχευµένες εφαρµογές.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ
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H εργονομία της
δονητικής Demasi
Η εταιρεία «Ανάγνου» βρίσκεται 30 χρόνια κοντά στον Έλληνα αγρότη µε συνέπεια και υπευθυνότητα, πρωταγωνιστώντας πάντα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις στο τοµέα των
γεωργικών µηχανηµάτων και αντιπροσωπεύοντας τις πιο επώνυµες εταιρείες της Ευρώπης στον γεωργικό εξοπλισµό.
Τα δονητικά µηχανήµατα συλλογής καρπών Demasi είναι ένα από τα πιο καινοτόµα προϊόντα που εισάγει η εταιρεία εδώ και 15 χρόνια και προσφέρονται για τη συλλογή
τόσο των καρπών των ελιών όσο και για τη συλλογή φιστικών, αµυγδάλων και καρυδιών, µε ειδική προσαρµορµογή.
Προσφέρονται σε µια πλήρη γκάµα εκδόσεων αυτοκινούµενων µηχανηµάτων από 60 έως 100 ίππους και ξεχωρίζουν για το σπαστό σασί που διαθέτουν. Με την τεχνολογία

του σπαστού σασί γίνεται εύκολη αλλά και πολύ γρήγορα η
πρόσβαση της δονητικής κεφαλής στον κορµό και στα κλαδιά χωρίς µανούβρες, κάνοντάς το κορυφαίο στο είδος του.
Με σκοπό τον µηδενικό τραυµατισµό του φλοιού, η δονητική κεφαλή «αγκαλιάζει» τον κορµό, πιάνοντάς το περιµετρικά και όχι µόνο σε δύο σηµεία. Με το περιµετρικό «αγκάλιασµα» του κορµού το µηχάνηµα καταφέρνει να εκµεταλλευτεί τη πλήρη δονητική ισχύ της κεφαλής αλλά και την ισχύ του κινητήρα, µε αξιοσηµείωτη άνεση από τον χειριστή.

Εξαγορά µε νόηµα από Lemken
«Σχεδόν καµία νέα ουσία δεν µπαίνει
στην αγορά. Επίσης, οι νοµικές απαιτήσεις
καθίστανται όλο και πιο αυστηρές και, κατά συνέπεια, χρειαζόµαστε αποτελεσµατικές εναλλακτικές λύσεις. ∆εδοµένης της
ευρείας χρήσης των ζιζανιοκτόνων, µπορούµε να ξεκινήσουµε από εκεί για τη µείωση της χρήσης χηµικών προϊόντων φυτοπροστασίας» υποστηρίζει από την πλευρά του ο CEO της Lemken, Άντονι βαν ντερ
Λέι, µε αφορµή την εξαγορά της εταιρείας
Steketee, η οποία κατασκευάζει µια σειρά
µηχανηµάτων, που χρησιµοποιούν τεχνολογία κάµερας για τη ζιζανιοκτονία. H ολλανδική Steketee ιδρύθηκε το 1969 και φηµίζε-

Έκθεση Cereals
Το ενδιαφέρον για τον εξοπλισµό
µηχανικής ζιζανιοκτονίας επιβεβαιώνει και η ζήτηση που είχε από τους
αγρότες στην κλαδική έκθεση Cereals

ται κυρίως για τους καλλιεργητές ακριβείας
και τις καινοτόµες λύσεις ζιζανιοκτονίας.
Το ενδιαφέρον για τον εξοπλισµό µηχανικής ζιζανιοκτονίας επιβεβαιώνει και η ζήτηση που είχε από τους αγρότες στην κλαδική έκθεση Cereals, όπως µεταδίδει ο ιρλανδικός ιστότοπος Αgriland. Εκεί παρουσιάστηκαν και ροµποτικές λύσεις όπως είναι
το µηχάνηµα ANATIS, το οποίο κινείται µε
GPS, κάµερα και αξιοποιεί βάσεις δεδοµένων.
Υπενθυµίζεται ότι ρεπορτάζ του Reuters
µέσα στο καλοκαίρι ανέφερε πως η τεχνολογία των φυτοπροστατευτικών είναι εκείνη τώρα που πρέπει να αρχίσει να συµβαδίζει µε τις εξελίξεις στην αγροτική εκµηχάνιση, µε τις µεγάλες εταιρείες αγροχηµικών
να εξετάζουν την αναβίωση πειραµατικών
ζιζανιοκτόνων που κάποτε θεωρούνταν πολύπλοκα και µε µεγάλο κόστος.
Σηµειώνεται, επιπλέον, ότι στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπεται δράση ενίσχυσης για αγρότες που ακολουθούν εναλλακτικές µεθόδους ζιζανιοκτονίας στους ορυζώνες. Σε αυτό το πλαίσιο
δεν αποκλείεται τη νέα προγραµµατική περίοδο να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη και
για άλλες καλλιέργειες, στα περιθώρια των
αγροπεριβαλλοντικών µέτρων.

Ελαφρά ανανέωση
για το Honda HR-V
Η Honda αποκάλυψε τις πρώτες λεπτοµέρειες του ανανεωµένου HR-V, του πιο προηγµένου της µικρού SUV µέχρι σήµερα. Το νέο µοντέλο διαθέτει ανανεωµένο εξωτερικό στυλ,
αναβαθµίσεις στο εσωτερικό και µία σειρά προηγµένων τεχνολογιών. Η στιλιστική ανανέωση περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την πιο ουσιαστική ερµηνεία του γραφικού ‘Solid Wing
Face’ της Honda, µε νέο, γυαλιστερό σκούρο χρωµιωµένο πάνελ.Η παραγωγή των εκδόσεων του ανανεωµένου και σε κινητήρα HR-V 1.5L i-VTEC έχει ξεκινήσει και οι πρώτες παραδόσεις έχουν προγραµµατίστεί για τον Οκτώβριο του 2018.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Με ηρεμία
και χωρίς θυμό

∆ιαχρονικό: Ευγένεια είναι το
ν’ αντιµετωπίζεις ήρεµα και χωρίς
θυµό τους κακούς τρόπους άλλων.
Γυναίκες τυροκόµοι: ∆ύσκολα
γίνονται αποδεκτές οι γυναίκες
στην παραγωγή των τυροκοµείων
κι αυτές που ασχολούνται, τους
αναθέτουν βοηθητικές εργασίες
κυρίως στο τµήµα συσκευασίας ή
απασχολούνται µε τις πωλήσεις.
Σε Γαλλία και Γερµανία όλο και πιο
πολλές γυναίκες ασχολούνται µε
την παραγωγή τυριών, γιαουρτιού
ή παγωτού αφού αρέσουν τα
αυθεντικά γαλατένια παγωτά
οικοτεχνιών. ∆ύσκολη η εµπλοκή
των γυναικών στην παραγωγή
σκληρών
τυριών, καθώς
απαιτεί µυϊκή
δύναµη λόγω
των φορτίων
και του µεγάλου
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
µεγέθους των
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
καζανιών,
βραστήρων.
emvolos.gr, 17/8/2018.
Αδήλωτη εργασία: Εάν σας
επιβάλλει ο επιθεωρητής εργασίας
ή ο ΕΦΚΑ πρόστιµο 10.500 ευρώ
για αδήλωτο εργαζόµενο, έχετε
δύο επιλογές: Ή πληρώνετε σε 27
ηµέρες όλο το πρόστιµο ή θα έχετε
κλιµακωτή έκπτωση σε αυτό εάν
εντός 27 ηµερών προσλάβετε τον
αδήλωτο εργαζόµενο µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας πλήρους
απασχόλησης για ένα τρίµηνο
(7.000 ευρώ) ή για ένα εξάµηνο
(5.000 ευρώ) ή για ένα έτος
(3.000 ευρώ). Εκτός αυτών
θα πληρώσει εισφορές για το
προηγούµενο τρίµηνο.
presspublica.gr, 24/8/2018.
Υποτίµηση: Μεγάλα
προβλήµατα ανταγωνιστικότητας
δηµιουργεί η ραγδαία υποτίµηση
της τουρκικής λίρας για πολλά
ελληνικά αγροτικά προϊόντα, όπως
φρούτα, λαχανικά και καπνά.
Πρέπει να ληφθούν αντισταθµιστικά
µέτρα για την ενίσχυση των
εξαγώγιµων ελληνικών αγροτικών
προϊόντων. Κρίνεται σκόπιµη και
η στήριξη των συνεταιριστικών
ενώσεων και επιχειρήσεων, που
πλήττονται από την υποτίµηση
της τουρκικής λίρας. ΣΑΣΟΕΕ.
texnologosgeoponos.gr,
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ
24/8/2018.

Θιασώτες της ψαγμένης μπίρας
αντάμωσαν με τους νομάδες
και τους νεοαφιχθέντες της
μικροζυθοποιίας
Ξεπέρασαν τους 110.000
οι επισκέπτες στο δεύτερο
Thessaloniki Beer Festival

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Νέες αφίξεις
Ντεµπούτο
στο φεστιβάλ
έκανε η
Μικροζυθοποιία Καβάλας

Από όλη
τη χώρα
Οι συµµετοχές
ήταν από 45
ζυθοποιεία, εκ
των οποίων το
85% ήταν από
κάθε γωνιά
της Ελλάδας

Νέες ετικέτες, που ετοιµάστηκαν ειδικά για την περίσταση. Αµέτρητες άλλες
µπίρες, που κυκλοφορούν ήδη στο εµπόριο µε συνταγές σε µια γευστική
παλέτα χωρίς όριο, που κάνουν τη συνήθη κατηγοριοποίηση τους σε «ξανθές», «κόκκινες» ή «µαύρες» να µοιάζει
µε γενίκευση για αµύητους. «Ντεµπούτο» δύο νέων µικροζυθοποιείων, αλλά
και gipsy brewers, µερακλήδες «νοµάδες» της ζυθοποίησης, που πριν και πάνω από όλα, βράζουν µπίρα για το κέφι
τους, είχαν την ευκαιρία να δουν και
να γευτούν οι χιλιάδες θιασώτες της…
ψαγµένης µπίρας, που κατέκλυσαν το
2ο Thessaloniki Beer Festival.
Το περασµένο σαββατοκύριακο, ο υπαίθριος χώρος, αυτή τη φορά στη νοτιοδυτική πλευρά του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, µετατράπηκε σε µια µεγάλη, ανοικτή, µπυραρία.
Εκεί κανείς, υπό τους ήχους µουσικών
µπαντών και συνοδεία φαγητού, µπορούσε να δοκιµάσει µια πάρα πολύ µεγάλη ποικιλία από φρέσκιες, αφιλτράριστες κι απαστερίωτες µπίρες και ταυτόχρονα να ενηµερωθεί για την κουλ-

τούρα της µικροζυθοποίησης, στην οποία όσο εµβαθύνεις, τόσο µεγαλύτερες γευστικές εκπλήξεις ανακαλύπτεις.
Πέρα από τα «βαριά» ονόµατα του
κλάδου, που συµµετείχαν µε όλη τη
γκάµα των προϊόντων τους, όπως η
µικροζυθοποία Τήνου µε τη «Νήσος»,
η Septem από την Εύβοια µε τη σειρά
hobby hoppy και η Voreia από τις Σέρρες, η οποία, µάλιστα, τον Οκτώβριο θα
προσθέσει µία ακόµη µε αλκοόλ κάτω
από 1%, στο φετινό Thessaloniki Beer
Festival υπήρξαν και… new entries
στο χώρο, αλλά και «gipsy brewers».
«Έχει ένα µήνα που ξεκίνησε το ζυθοποιείο, παράγουµε µια κόκκινη βέλγικη ALE, µε 5,5% αλκοόλ και η διανοµή της θα αρχίσει τέλη Σεπτεµβρίου»,
ανέφερε στην Agrenda ο Βαγγέλης Φάκας, ο οποίος µαζί µε τον Θάνο Τσουκα-

λά έστησαν τη Μικροζυθοποιία Καβάλας κι έκαναν ντεµπούτο στο Φεστιβάλ.
Ανάλογη περίπτωση και η µπίρα «F*
Flamingo», η οποία από το 2019 θα πάει
σε ένα δικό της nano-ζυθοποιείο στην
Επανοµή Θεσσαλονίκης µε βραστήριο 300-400 λίτρων. «Ξεκινήσαµε ως
νοµάδες, µαζί µε τον Γιώργο Αλεξάκη
και τον Παναγιώτη Πλαστήρα, παράγοντας εδώ και 6-7 έτη την F* Flamingo,
µια βέλγικη λευκή Ale και µια IPA», ανέφερε ο ελληνοκαναδός ζυθοποιός
του σχήµατος, Ρόµπερτ Κονταξόπουλος.
Στους «νοµάδες» της φετινής διοργάνωσης και ο Θεσσαλονικιός Όθωνας Θεοφάνους, ο οποίος παράγει
τρεις µπίρες -µια Session Ale, µια IPA
και µια κεχριµπαρένια Amber Ale κι
ετοιµάζεται να λανσάρει σε έναν µήνα µια αµερικάνικη σταρένια.

∆εν είναι µόνο ξανθές, κόκκινες και µαύρες, αλλά
υπάρχουν γευστικές παλέτες µε µεγάλες αποκλίσεις

Παρών
Ο Αθηναίος
Βασίλης
Σέγκος, µε την
dark crops,
σχεδιάζει και
µια καινούρια
American Pale

«Ο κόσµος δείχνει ότι αγαπάει τη µπίρα και θέλει να ενηµερωθεί για τις νέες
γεύσεις», εξήγησε στην εφηµερίδα Agrenda ο Γιώργος Αλεξάκης από τη
βραβευµένη «Hoppy Pub», η οποία µαζί µε την οµάδα Soul Food
Thessaloniki αποτελούν την «ψυχή» του Thessaloniki Beer Festival. Ο ίδιος
πρόσθεσε ότι «η µπίρα είναι ένα ποτό που έχει πάρα πολλά είδη, πάνω από
200 υποκατηγορίες κι η πλειονότητα από εµάς, δυστυχώς, τις ξεχωρίζουµε
µόνο σε ξανθιά, κόκκινη και µαύρη. Όµως υπάρχουν γευστικές παλέτες µε
πολύ µεγάλες αποκλίσεις. Μπορούµε να πάµε από γλυκές σε πικρές µπίρες,
ελαφριές, βαριές, µε αλκοόλ ή χωρίς, µε αρώµατα φρούτων, παλαιωµένες
µέσα σε βαρέλια από διάφορα ποτά όπως ρούµι ή ουίσκι, πολλές Belgian
Ale, IPA’s, Pale Ale’s, Stouts, lagers και άλλες. Και όλα αυτά µπορεί κανείς
να τα δοκιµάσει κάνοντας µια βόλτα µέσα στους χώρους του φεστιβάλ».
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Ο πρώην επίτροπος
Γεωργίας και νυν πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Φόρουµ
Άλµπαχ, Φραντς Φίσλερ,
συζητά µε την Agrenda για
το µέλλον της ΚΑΠ, και
στέκεται κριτικός απέναντι
στην πρόταση της Κοµισιόν.

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.grr

Το αµέσως επόµενο διάστηµα αποτελεί µια πολύ
καλή ευκαιρία για µια ριζική και ουσιαστική µεταρρύθµιση στην ΚΑΠ, η οποία πλέον θα πρέπει
να αποκτήσει νέο χαρακτήρα και σκοπό εστιάζοντας στην ανάπτυξη των χωριών και της επαρχίας ανεξάρτητα από την αγροτική δραστηριότητα, υποστήριξε στην Agrenda, ο πρώην Επίτροπος για θέµατα Γεωργίας, Φραντς Φίσλερ. Ο κ.
Φίσλερ στάθηκε κριτικός απέναντι στην πρόταση της Κοµισιόν σχετικά µε την επερχόµενη ΚΑΠ,
σηµειώνοντας πως παραξενεύτηκε από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ουσιαστικά το κούρεµα του δεύτερου πυλώνα προς
όφελος των άµεσων ενισχύσεων, λογική που απέδωσε στην έµφαση που δίνουν τα περισσότερα νέα κράτη µέλη, κυρίως για τις µεγάλες εκµεταλλεύσεις, µια πίεση στην οποία ενέδωσαν τελικά οι Βρυξέλλες. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το µέλλον των διαπραγµατεύσεων τόσο σχετικά µε την
ΚΑΠ, αλλά κυρίως για το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π), ο Αυστριακός πρώην πολιτικός εµφανίστηκε απαισιόδοξος για το κατά πόσο
η Ευρωβουλή και τα υπόλοιπα θεσµικά όργανα
της ΕΕ, θα προλάβουν να φτάσουν σε µια ευρεία
συµφωνία πριν από τις επερχόµενες ευρωεκλογές, την Άνοιξη του 2019, γεγονός που αφήνει
σηµαντικά ερωτηµατικά, αφού αν και κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει αντίστοιχες περιπτώσεις,
αυτήν την φορά, το κενό των 12 δις του Brexit,
δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την συνήθη λύση της επέκτασης και διατήρησης του προϋπολογισµού του προηγούµενου έτους.

Επενδύσεις στα χωριά για µια ουσιαστική
ανάπτυξη της υπαίθρου
«Η πρόταση της Κοµισιόν είναι λάθος για την ανάπτυξη της υπαίθρου και το µέλλον των ευρωπαϊ-

Οι Ευρωπαίοι εγκαταλείπουν την ύπαιθρο και τώρα είναι αναγκαίο να γίνουν
επενδύσεις στις υποδομές και να ανοίξουν θέσεις εργασίας στις επαρχίες

Ανάπτυξη
σε χωριά
όχι μόνο σε
γεωργία με
την ΚΑΠ

κών χωριών», υποστήριξε ο πρώην επίτροπος. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Agrenda για το κατά πόσο η νέα ΚΑΠ µπορεί να στηρίξει πράγµατι τους
µικρούς και µεσαίους αγρότες, ο Φραντς Φίσλερ, υπογράµµισε πως «είναι πολύ σηµαντικό, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, σε ορισµένα νησιά και στις βόρειες περιφέρειες της χώρας, να γίνουν επενδύσεις
στα χωριά». Συγκεκριµένα εξήγησε πως: «θα ήταν καλύτερο για την Ελλάδα, στην ύπαιθρο, στα χωριά, όχι
µόνο να γίνονται επενδύσεις στην γεωργία, αλλά επενδύσεις και στον τοµέα των υπηρεσιών, στις υποδοµές, στην εκπαίδευση µε νέα σχολεία, στο κοινωνικό
σύστηµα εν γένει», ενώ παραθέτοντας το παράδειγµα
της αυστριακής υπαίθρου, επιχειρηµατολόγησε υπέρ
µιας γεωργίας µερικής απασχόλησης, µε επενδύσεις
που προσφέρουν αφενός περισσότερες εργασιακές
ευκαιρίες στους κατοίκους της υπαίθρου και ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, και αφετέρου απαιτούν χαµηλότερες δηµόσιες δαπάνες. «Υπάρχει ένα ξεκάθαρο
µήνυµα, ο πληθυσµός της ευρωπαϊκής υπαίθρου µέσα στα επόµενα 15 χρόνια θα µειωθεί στο µισό, από
200 εκατ. κατοίκους που είναι σήµερα, στους 100 εκατ.. Η Κοµισιόν θα έπρεπε να κινητοποιηθεί, όµως
δεν βλέπω να κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση»,
ανέφερε, υπογραµµίζοντας: «η αντιµετώπιση των αιτιών σηµαίνει επενδύσεις στις υποδοµές, και παροχή
θέσεων εργασίας όχι µόνο στη γεωργία».
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Κοντόφθαλμη πολιτική

η πρόταση της Κομισιόν
για μείωσεις κονδυλίων
στον δεύτερο πυλώνα
Μοχλός πίεσης οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις στην πλειονότητα
των νέων κρατών μελών, που εστιάζουν στις άμεσες ενισχύσεις
«Ας είµαστε ξεκάθαροι για την
ΚΑΠ. Απειλείται αν τα κράτη µέλη δεν προχωρήσουν σε ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις», ανέφερε ο ιθύνων νους του δεύτερου
πυλώνα, Φραντς Φίσλερ, ο οποίος δήλωσε πως ξαφνιάστηκε αρνητικά όταν έµαθε πως ουσιαστικά η Κοµισιόν µεταθέτει σχεδόν όλο το βάρος του κενού του
Brexit στον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό, στον δεύτερο πυλώνα.
«Πρέπει να πω ότι δεν το βλέπω
σωστό το ότι η Κοµισιόν πρότεινε να κόψουµε περισσότερο τα
µέτρα υπέρ της ανάπτυξης της υπαίθρου, έναντι των µέτρων του
πρώτου πυλώνα. Περίµενα ότι
θα κάνουν το αντίθετο, ότι δεν
θα κουρέψουν τον δεύτερο πυλώνα, αλλά τον πρώτο. Τώρα το
γιατί η Κοµισιόν το έκανε αυτό,
δεν το γνωρίζω, αλλά εικάζω ότι έγινε επειδή τα νέα µέλη, ή η
πλειονότητα των νέων κρατών µελών ενδιαφέρονται κυρίως για τις
µεγάλες εκµεταλλεύσεις και για
αυτούς είναι πιο συµφέρον αν εστιάσουν στον πρώτο πυλώνα. Όµως για την ανάπτυξη της υπαίθρου, για το µέλλον των χωριών
είναι λάθος να γίνει και πιστεύω
ότι ο κίνδυνος εγκατάλειψης της
υπαίθρου µεγαλώνει και αυτό θα
δούµε στο άµεσο µέλλον και κυρίως στις περιφερειακές χώρες
της Ένωσης», ανέφερε ο Φίσλερ.

Το γραφειοκρατικό στοιχείο
µετακοµίζει από τις Βρυξέλλες
στο εκάστοτε κράτος µέλος.

Μεγαλύτερη γραφειοκρατία
και πιο περίπλοκη η πρόταση
Κοµισιόν λέει ο Φίσλερ
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Agrenda, ο Φραντς Φίσλερ,
υποστήριξε πως η νέα προσέγγιση της επερχόµενης ΚΑΠ, δεν
είναι σε καµία περίπτωση πιο απλουστευτική. «Το γραφειοκρατικό στοιχείο µετακοµίζει από τις
Βρυξέλλες στο εκάστοτε κράτος
µέλος, οπότε κανένας δεν πρέπει
να πιστεύει πως αυτό το σύστηµα θα είναι ακόµα πιο απλοποιηµένο και πιο εύκολο να εφαρµοστεί» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μέχρι τώρα, η Κοµισιόν ή
η ΕΕ, αποφάσιζαν τους στόχους
και όλα τα πιθανά µέτρα, και µό-

νο στον δεύτερο πυλώνα υπήρχε µια σχετική ευελιξία για τα
κράτη µέλη.
Τώρα και στο µέλλον αυτό θα
είναι διαφορετικό. Η ιδέα είναι
ότι από τώρα και στο εξής, η Κοµισιόν θα συνεχίζει να ετοιµάζει τους στόχους και µετά αφήνει τα περιθώρια ανάλογα µε
τους στόχους που επιλέγουν τα
κράτη µέλη, να εστιάζουν σε άλλους επιµέρους στόχους οι οποίοι θα µπορούν να αξιολογηθούν
µε στοιχεία που θα είναι διαθέσιµα σε όλους, όπως δορυφορικά ή µετεωρολογικά στοιχεία»,
εξήγησε ο Αυστριακός, σηµειώνοντας: «µέχρι πρότινος είχαµε
τρεις στόχους και τώρα έχουµε
εφτά, οπότε αυτό κάνει ακόµα
και από αυτήν την πλευρά την όλη πολιτική ακόµα πιο περίπλοκη». Όπως εξήγησε στην πορεία,
«τα µέτρα στο µέλλον θα ορίζονται από το κράτος µέλος, καθώς επίσης και ο έλεγχος αλλά
και οι κυρώσεις.
Είναι ένα ανοιχτό ερώτηµα:
τι θα συµβεί αν δούµε πως ένα
κράτος µέλος δεν φτάσει κοντά
στον στόχο. Τότε προφανώς οι
στόχοι δεν ήταν αρκετά καλοί,
όµως η διαδικασία σύµφωνα µε
την οποία αυτά τα µέτρα θα αλλάξουν είναι κάτι που δεν είναι
ακόµα ξεκάθαρο στην υπάρχουσα πρόταση».

Εργαλεία σταθεροποίησης
και λύσεις σε μελλοντικά
«Ένα κεντρικό στοιχείο που θα
πρέπει να έχει η νέα ΚΑΠ, είναι
να δίνει λύσεις σε πραγµατικές
προκλήσεις που θα αντιµετωπίσουµε συνολικά ως Ευρώπη στο
µέλλον, κάτι το οποίο δεν βλέπω
να υπάρχει ξεκάθαρα στις προτάσεις της Κοµισιόν», ανέφερε ο Φραντς Φίσλερ, εξηγώντας
πως µια από τις πιο προφανείς
προκλήσεις θα είναι οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.
«Τις βιώνουµε ήδη σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ειδικά αυτό
το καλοκαίρι το οποίο ήταν τόσο ζεστό και ξερό, µε αποτέλεσµα να έχουµε µικρές σοδειές».
Όπως υποστήριξε, η πρόκληση
εδώ δεν έγκειται στον όγκο της
παραγωγής, αλλά στον αντίκτυ-

πο που έχει η παραγωγή στις τιµές των αγροτικών προϊόντων.
«Οι διακυµάνσεις των σοδειών
δηµιουργούν αστάθεια στις διεθνείς αγορές. Η Κοµισιόν πάντα επιχειρηµατολογούσε πως
οι συνδεδεµένες στρεµµατικές
πληρωµές βοηθούν στην αντιµετώπιση της αστάθειας όµως αυτό δεν είναι ακριβώς σωστό», υποστήριξε για να συνεχίσει: «πιστεύω πως θα ήταν πολύ καλύτερα αν επενδύαµε σε πλαίσια
ασφάλισης ενάντια σε φυσικές
καταστροφές. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί κανείς να ισορροπήσει τις εναλλαγές στις τιµές, κάτι που κατ’ επέκταση θα µείωνε
την αστάθεια των τιµών, και αυτό είναι πολύ σηµαντικό».

Προκλήσεις

Μηχανισµός

«Πρέπει να αναρωτηθούµε ποιες είναι οι
πραγµατικές προκλήσεις
στο µέλλον και να
µεταρρυθµίσουµε αναλόγως, κάτι που τώρα δεν
γίνεται»

Η νέα ΚΑΠ πρέπει να
λειτουργεί ως ένας µηχανισµός αντιµετώπισης της
κερδοσκοπίας και σταθεροποίησης των αγορών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
«Η πολιτική των Βρυξελλών
δεν λαµβάνει σοβαρά υπ’
όψιν της τις µελλοντικές
προκλήσεις» ισχυρίζεται ο
πρώην Επίτροπος Γεωργίας.

των τιμών
προβλήματα
Ένας ακόµα παράγοντας που
επηρεάζει την σταθερότητα στις
τιµές σύµφωνα µε τον πρώην επίτροπο, είναι η κερδοσκοπία.
«Είναι κάτι που αυτήν την στιγµή δεν βρίσκεται στο επίκεντρο
της προσοχής, αλλά το είδαµε
να συµβαίνει τις χρονιές αµέσως
µετά το 2008 για παράδειγµα.
Οι διάφορες µορφές κερδοσκοπίας µπορούν να αυξήσουν
την αστάθεια των τιµών. Οπότε η µείωση της κερδοσκοπίας,
και κυρίως η διαµόρφωση συνθηκών για πιο σταθερές αγορές είναι πολύ σηµαντικά στοιχεία, και θα ήθελα να δω περισσότερα από αυτά στις προτάσεις της νέας ΚΑΠ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εµπόριο
Η Ευρώπη δεν είναι
έτοιµη να ανοίξει τις
αγορές της σε Τρίτες
χώρες και για αυτό θα
έπρεπε να εστιάζει σε
συµφωνίες µε χώρες
καθαρούς εισαγωγείς

«Οι διατλαντικές
συµφωνίες
είναι πεθαµένη
υπόθεση»
Η συζήτηση γύρω από το
διεθνές εµπόριο τα επόµενα
χρόνια θα εστιάσει πολύ
περισσότερο, όχι σε
συµφωνίες όπως για
παράδειγµα η TTIP, αλλά
στην λειτουργία του ίδιου
του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορείου (ΠΟΕ),
υποστήριξε ο Αυστριακός.
«Υπάρχουν φωνές αυτήν
την στιγµή που αµφισβητούν
συνολικά τον ΠΟΕ,
αναφέροµαι στον κ. Τραµπ,
ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν
χρειαζόµαστε αυτόν τον
οργανισµό γιατί σύµφωνα µε
τα λεγόµενά του, λειτουργεί
ενάντια στα συµφέροντα
των ΗΠΑ», σχολίασε σε
σχετική ερώτηση της
Agrenda, ο Φραντς Φίσλερ,
τονίζοντας πως αυτό είναι
«ένα βασικό, δοµικό
πρόβληµα». «Από την άλλη,
κάτι που είναι πολύ
ενδιαφέρον για τον αγροτικό
τοµέα, είναι οι διµερείς
συµφωνίες µε χώρες όπως
η Κορέα και η Ιαπωνία, οι
οποίες είναι καθαροί
εισαγωγείς, προσφέροντας
ευκαιρίες για εµάς».
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Ψευδαίσθηση μια Ευρώπη χωρίς ΚΑΠ,
η συμφωνία όμως αργεί λόγω εκλογών
Απαντώντας σχετικά µε το κατά
πόσο τα όργανα της ΕΕ, µπορούν
να φτάσουν σε µια συµφωνία τόσο αναφορικά µε το Π∆Π, όσο
και µε την ΚΑΠ, πριν από τις Ευρωεκλογές, ο κ. Φίσλερ υποστήριξε: «δεν υπάρχει αρκετός χρόνος στην διάθεσή µας και αυτό
είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι,
γιατί την Άνοιξη έχουµε της εκλογές, και µόλις η εκλογική εκστρατεία ξεκινά, και µερικές φορές ακόµα και πριν από αυτό, οι ευρωβουλευτές δεν θα επιθυµούν να
αποφασίσουν για το οτιδήποτε.
Για τον λόγο αυτό είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα έχουµε µια τελική απόφαση πριν από τις εκλογές, που σηµαίνει ότι η νέα Κοµισιόν και η νέα Ευρωβουλή θα
αντιµετωπίσει και τις δυο αναθεωρήσεις, και αυτό επίσης σηµαίνει ότι το παρόν ρυθµιστικό
πλαίσιο για την ΚΑΠ θα τελειώσει πριν η επόµενη ΚΑΠ αποφασιστεί τελικά».
Όπως εξήγησε ο έµπειρος πολιτικός, αυτό είναι κάτι που έχει
συµβεί και άλλες φορές στο παρελθόν, όταν συνήθως σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται, υιοθετούταν ο προϋπολογισµός της προηγούµενης
χρονιάς και επεκτείνονταν οι ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις µέχρι
να ψηφιστεί το νέο πλαίσιο, όµως αυτή την φορά τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα. «Το ερώτηµα και η µεγάλη διαφορά
αυτή τη φορά είναι ότι λόγω του
Brexit, χρειάζεται µια περικοπή
12 δις, πρόκειται για µια απόφαση που είναι χωρίς καµία αµφιβολία αναγκαία. Στις Βρυξέλλες
αρέσκονται στα κουρέµατα, στις
µειώσεις δηλαδή σε κάθε τοµέα
µε το ίδιο ποσοστό µέχρι να συµπληρωθεί το απαιτούµενο ποσό,

αυτό όµως κάθε άλλο παρά µια
πολιτική που κοιτάζει στο µέλλον είναι» δήλωσε.
Στη συνέχεια, γελώντας σχολίασε πως κάθε εφτά χρόνια υπάρχουν φωνές που κάνουν λόγο για το τέλος της ΚΑΠ. «Ακόµα
και 20 χρόνια πριν, και στον καιρό µου, κάποιοι κριτικοί απέναντι
στην ΚΑΠ, έλεγαν ότι είναι η τελευταία. Είναι µια ψευδαίσθηση
να νοµίζεις ότι µπορείς να ξεφορτωθείς την ΚΑΠ» τόνισε ο Φρανς
Φίσλερ, προσθέτοντας ωστόσο
στην συνέχεια, και ασκώντας εκ
νέου κριτική στην πρόσφατη πρόταση της Κοµισιόν: «είναι επίσης
ψευδαίσθηση ότι µπορείς να κάνεις µια ολοκληρωτική επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ». Καταλήγοντας ο κ. Φίσλερ δήλωσε µε σιγουριά: «Θα έχουµε χωρίς καµία αµφιβολία µια νέα ΚΑΠ, αλλά κάθε φορά θα δείχνει διαφορετική. Αυτό µόνο µπορούµε να
περιµένουµε», κατέληξε, ο πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε.

Αδικία
Υπέρ µιας µεταρρύθµισης
που θέλει κάποιο κούρεµα
ή µείωση τάσσεται ο
πρώην Επίτροπος
χαρακτηρίζοντας άδικη την
στήριξη µέσω επιδοτήσεων
µεγάλων εταιρειών

Απίθανο
Το ενδεχόµενο µιας
ολοκληρωτικής
επανεθνικοποίησης της
ΚΑΠ αποτελεί µια
«ψευδαίσθηση», αντίστοιχη
µε αυτήν µιας Ευρώπης
χωρίς κοινή αγροτική
πολιτική.

Κούρεµα
Το κούρεµα θα είναι
απαραίτητο εξαιτίας του
Brexit, αλλά υπάρχουν
περιθώρια να το διαχειριστούµε πολύ εύκολα
χωρίς καµία απώλεια για
τους µικρούς αγρότες

«Χωρίς αµφιβολία θα έχουµε µια νέα ΚΑΠ, αλλά κάθε φορά αυτή θα
είναι πολύ διαφορετική από την προηγούµενη», υποστήριξε ο Φραντς
Φίσλερ, σχολιάζοντας πως ανέκαθεν υπήρχαν γκρίνιες και ανησυχίες.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
∆ιαρροή
επιδοτήσεων
σε άλλες
οικονοµίες

Αφήστε τους εργολάβους
και ξαναπιάστε το αγροτικό
Γεωθερμία, ελεγχόμενη βόσκηση, νέος ΕΛΓΑ, βιολογική χοιροτροφία αλλά και
φορολογικά κίνητρα στο αγροτικό πακέτο του Επιμελητηρίου Κεντρ. Μακεδονίας
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Ξανά από την αρχή συνιστά προς την
πολιτεία να πάρει το θέµα της αγροτικής πολιτικής το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας, καταθέτοντας ένα ολοκληρωµένο πακέτο προτάσεων ανάταξης του χώρου που θα είναι προσανατολισµένο σε παρεµβάσεις
που µειώνουν το κόστος, όπως η γεωθερµία, και φορολογικά κίνητρα.
Στο κείµενο, που υπογράφει ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Αθανάσιος Σαρόπουλος, λίγα 24ωρα πριν οι αρχηγοί των κοµµάτων ανηφορήσουν για την ∆ΕΘ, τονίζεται µεταξύ άλλων, το ύψος των επιδοτήσεων στις επικείµενες διαπραγµατεύσεις
για την ΚΑΠ να είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την παραγωγή προϊόντων, ενώ προκρίνεται η ανάγκη διατήρησης
του δηµόσιου χαρακτήρα των ελέγχων
«των γεωχωρικών δεδοµένων από υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και όχι από εργολάβους και Α.Ε.»,
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, γίνεται λόγος για «διαρκή και µακροχρόνια αποτυχία άσκησης
αποτελεσµατικής αγροτικής πολιτικής
στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες»

και τονίζεται η ανάγκη για αναστροφή
λανθασµένων παρεµβάσεων όπως της
εξοµοίωσης της φορολόγησης των αγροτών µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες
και για ανάληψη πρωτοβουλιών που θα
περιορίσουν δύο από τους σηµαντικότερους συντελεστές του κόστους παραγωγής (συνολική συµµετοχή άνω του 50%)
την ενέργεια και τις ζωοτροφές, εστιάζοντας προς στην αξιοποίηση της γεωθερµίας και στην ελεγχόµενη βόσκηση.

αναγκαστικής επιχειρηµατικής αντίδρασης στην πρωτοφανή κρίση που
αντιµετώπιζε εγχώρια αγορά και όχι η
απόρροια µιας οργανωµένης προσπάθειας της Πολιτείας για αυτό παρέµεινε σε παρόµοια ελλειµµατικά επίπεδα
µέχρι και το έτος 2017 (έλλειµµα 0,9
δισ. ευρώ), καθώς υπάρχουν σηµαντικά διαρθρωτικά προβλήµατα στην αγροτική οικονοµία που δεν αντιµετωπίστηκαν».

Ζητούµενο σύµφωνα µε το παράρτηµα
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ είναι
οι οικονοµικές ενισχύσεις προς τους
Έλληνες αγρότες, είτε είναι άµεσες
(ΟΣ∆Ε), είτε δίνονται µέσω Σχεδίων
Βελτίωσης, να µην καταλήγουν, όπως
λέει σε «άλλες» οικονοµίες...δεδοµένου
ότι το σύνολο σχεδόν των εισροών στον
αγροτικό τοµέας της χώρας είναι
εισαγόµενο. Παράλληλα, προτάσσεται:
Ο προσανατολισµός των αγροτών
στην παραγωγή πιστοποιηµένων
(ολοκληρωµένης διαχείρισης, βιολογικής
παραγωγής, ΠΟΠ- ΠΓΕ), ώστε να
εισπράττουν οι Έλληνες παραγωγοί και
την αυξηµένη προστιθέµενη αξία.
Η προκήρυξη αγροπεριβαλλοντικών να
περιλαµβάνει και τα βιολογικά κηπευτικά
και τη βιολογική χοιροτροφία, καθώς και
πρόγραµµα βιολογικής γεωργίας που θα
αφορά τους παλαιούς βιοκαλλιεργητές.
Η αλλαγή του κανονισµού ΕΛΓΑ, ώστε
να καλύπτει προϊόντα όπως ροδάκινα,
νεκταρίνια, βερίκοκα, δαµάσκηνα που
συγκοµίζονται το καλοκαίρι και
επηρεάζονται από ακραίες και
συνεχόµενες βροχοπτώσεις.
Η αξιοποίηση των γεωθερµικών
πεδίων χαµηλής ενθαλπίας που
εντοπίζονται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα
κυρίως λόγω της αφθονίας του θερµικού
φορτίου και του µεγέθους τους.
Η συστηµατική ανακύκλωση των υπο
και παραπροϊόντων των γεωργικών
βιοµηχανιών, µε στόχο την παραγωγή
ζωοτροφών χαµηλού κόστους.
Η ελεύθερη κοινόχρηστη βόσκηση
πρέπει να αντικατασταθεί από την
ελεγχόµενη βόσκηση µε εκµίσθωση των
βοσκοτόπων. Η ορθολογική διαχείριση
βοσκοτόπων µπορεί να πενταπλασιάσει
την παραγωγικότητά τους µειώνοντας
σηµαντικά το κόστος παραγωγής.

Αναποτελεσµατική η ενεργειακή
πολιτική στην Ελλάδα
«Γενικά, ποτέ δεν εφαρµόστηκε µία
συγκροτηµένη και αποτελεσµατική πολιτική για το κόστος ενέργειας στον αγροτικό χώρο (αγροτικό ρεύµα για γεωτρήσεις, θερµοκήπια, κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις, συστηµατική αξιοποίηση των ΑΠΕ - γεωθερµία, βιοµάζα, αιολική και ηλιακή ενέργεια κ.α.)», αναφέρει, ενώ σχετικά µε την ελπιδοφόρο
και εντυπωσιακή µείωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου των αγροτικών προϊόντων στο 1/3 µόλις εκείνου του 2008 (από -3,3 δις ευρώ το
2008 σε -1,2 δις το 2012), µε παράλληλη αύξηση των εξαγωγών και µείωση των εισαγωγών, αναφέρει ότι «υπήρξε το αποτέλεσµα µιας υγιούς και

Το κείµενο υπογράφει ο πρόεδρος του
ΓΕΩΤΕΕ Κ. Μακεδονίας Αθανάσιος
Σαρόπουλος (αριστερά), λίγα 24ωρα πριν
οι αρχηγοί των κοµµάτων πάνε προς ∆ΕΘ.
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Οι οργανώσεις το
διακύβευμα, όχι
5μελείς ομάδες
Παραγωγών

Αλλού η Ήπειρος
Τιµές τριών ειδών από
74, 77 και 88 λεπτά το
κιλό ανακοίνωσε για
το πρόβειο γάλα
η «Ήπειρος»

Γραµµή άµυνας για τις τιµές στο αιγοπρόβειο γάλα και την ενίσχυση
της συνεργασίας µεταξύ των παραγωγών, συµφωνήθηκε κατά τη
διάρκεια ευρείας συνάντησης που
πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του Συνεταιρισµού Καλαβρύτων στα γραφεία της Οργάνωσης.
Όταν γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν είχε ολοκληρωθεί η συνάντηση, ωστόσο, οι πληροφορίες θέλουν όλους τους συµµετέχοντες να
δηλώνουν αποφασισµένοι να γυρίσουν το παιχνίδι στην υπόθεση
της φέτας και να βελτιώσουν τη θέση των παραγωγών που τον τελευ-

ταίο χρόνο είδαν τις τιµές να κατρακυλούν. Πληροφορίες θέλουν και
πάλι τη γαλακτοβιοµηχανία «Ήπειρος» να ανακοινώνει τιµές για τη
νέα σεζόν στα 88, 77, και 74 λεπτά
το κιλό, στο πρόβειο γάλα, ανάλογα µε τον όγκο των παραδόσεων
από τους παραγωγούς. Ο συνεταιρισµός Καλαβρύτων είναι ο µόνος
που ανθίσταται προσφέροντας τιµή µέχρι και στο 1,05 ευρώ το κιλό.
Το µεγάλο ζητούµενο είναι η οργάνωση των παραγωγών, κάτι που
επισηµαίνει στην ανακοίνωσή του
και το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Χρειάζονται µεγάλες οργανώσεις

ανά προϊόν ή οµοειδών προϊόντων,
που θα βοηθήσουν στην αντιµετώπιση από κοινού των προκλήσεων
των αγορών, θα ενισχύσουν τη διαπραγµατευτική τους δύναµη, θα
διευρύνουν τον αριθµό των πιθανών αγοραστών και θα µειώσουν
το κόστος παραγωγής ανά παραγωγό. Αν και δόθηκαν κίνητρα για τη
συσπείρωση των παραγωγών σε οµάδες ή οργανώσεις (Μέτρο 9), αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολλών µικρών οµάδων παραγωγών αλλά όχι οργανώσεων παραγωγών, κάτι που θα µπορούσε ίσως να αλλάξει το ρου της ιστορίας.

Στον Παύλο Σατολιά
ανήκει η πρωτοβουλία
για τη συνάντηση των
κτηνοτρόφων στα
Καλάβρυτα.

Με τα σπρεντ στο Θεό, το πουγκί της ΔΕΘ
κάνει τη ζωή των πολιτικών δύσκολη
∆ιαχρονικά η ∆ΕΘ αποτελούσε πεδίο εξαγγελιών παροχών από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, πολλώ δε µάλλον η φετινή
83η έκθεση, που έρχεται στη µεταµνηµονιακή εποχή και ετοιµάζεται να ανοίξει την προεκλογική περίοδο. Λίγα 24ωρα πριν την άφιξη του πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη, πολλά κυβερνητικά
στελέχη έδιναν µία πρόγευση των ανακοινώσεων Τσίπρα, που θα ακουµπούν
σε συγκεκριµένες φοροελαφρύνσεις και
µέτρα για διάφορες κοινωνικές οµάδες,
ανάµεσά τους και οι αγρότες.
Όλα αυτά, παρά τις προειδοποιητικές
βολές των αγορών, που είχαν αποτέλεσµα τα επιτόκια δανεισµού να αυξηθούν
επικίνδυνα. Βέβαια και ο ίδιος ο Αλέξης
Τσίπρας, σε άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,
προάγγελλο της οµιλίας του στη ∆ΕΘ, έκανε λόγο για «αξιοποίηση του θετικού
µοµέντουµ για να χτιστεί σε στέρεες βάσεις η επόµενη µέρα», µε κεντρικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας το νέο παραγωγικό µοντέλο που θα στοχεύει στην
εξωστρέφεια και την προστιθέµενη αξία.
Αυτή την επόµενη µέρα, δείχνει να

αµφισβητεί ο παραγωγικός κόσµος,
µε τους αγρότες να πραγµατοποιούν
συλλαλητήριο την ηµέρα των εγκαινίων της 83ης ∆ΕΘ, µιλώντας για «θράσος για δήθεν έξοδο από τα µνηµόνια
και την κρίση, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες νόµοι και συνοδευτικές ρυθµίσεις
που παραµένουν σε ισχύ».
Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί την κυβέρνηση «να µην µπει
στον κόπο να προνοµοθετήσει ένα πακέτο παροχών για την επόµενη τετραετία, διότι οι δεσµεύσεις αυτής της Κυβέρνησης τελειώνουν την ηµέρα των εκλογών». Κι αυτός βάζει στο επίκεντρο του
προγραµµατικού του λόγου τη µείωση
της φορολογίας και των ασφαλιστικών
εισφορών. «Μείωση της φορολογίας εισοδήµατος στο 20% εντός µίας διετίας,
της φορολογίας στα µερίσµατα στο 5%,
µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, εισαγωγικό
φορολογικό συντελεστή 9%, µείωση του
ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%»,
εξήγειλλε σε συνάντηση µε παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη.

Εν αναµονή
Νοµοθετικές πράξεις
και όχι απλές εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις περιµένει
ο αγροτικός κόσµος

Κάθε χρόνο
και δυσκολότερη µοιάζει για τον
πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα
η άνοδος στη
Θεσσαλονίκη.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Από τα µέσα Ιουλίου είχε υπογράψει ο
Χουλιαράκης της απόφαση µε την οποία
εγκρίθηκαν 60 εκατ. για ανειληµµένες
υποχρεώσεις στα παλιά αγροπεριβαλλοντικά!
Αυτό το ξέραµε, αυτό που περίµεναν οι
δικαιούχοι όµως ήταν να δουν το χρώµα του
χρήµατος! Τώρα σιγά σιγά γίνεται κι αυτό.
Βέβαια, οι πρώτες πιστώσεις ξεκίνησαν εδώ
κι ενάµιση µήνα, κι έχουν µπει περί τα 50 εκατ.
ευρώ, έχουν δρόµο όµως εκεί στη Μεσογείων,
που έχουν βάλει στοίχηµα να τα κλείσουν
όλα ως το τέλος του έτους! Ίδωµεν…
Έπιασε δουλειά στο τσάκα τσάκα η νέα
πολιτική ηγεσία του υπουργείου, και µάλιστα
ξεκίνησε µε τις πληρωµές, θέµα «πιασάρικο»
ως γνωστό! Η πρώτη ανακοίνωση έφτασε και
αφορά τα ζήτηµα της πίστωσης χρηµάτων
στους δικαιούχους της οριστικής παύσης
αλιευτικών δραστηριοτήτων! Είναι 115 φάκελοι
µε αιτήµατα πληρωµής, συνολικού ύψους 8,8
εκατ. ευρώ, µε τις αποζηµιώσεις να µπαίνουν
στο αµέσως προσεχές χρονικό διάστηµα, όπως
λέει η ανακοίνωση! Σαφές και κατανοητό!
Αν δεν αποπληρώσουν, σου λέει, ολόκληρο
τον ΕΝΦΙΑ και όχι µόνο την πρώτη δόση που
τρέχει τώρα, δεν µπορούν να πάρουν καθαρή
φορολογική ενηµερότητα! Και καλά, κάποιος θα
έλεγε δεν πειράζει. Όµως χωρίς το χαρτί αυτό,
οι εν δυνάµει δικαιούχοι των Σχεδίων
Βελτίωσης χάνουν 2,6 µόρια! ∆εν είναι και
λίγο… Ούτε κρύβεται, αφού η υπουργική
απόφαση είναι ξεκάθαρη, στην παράγραφο για
τη µοριοδότητση. Άσε που τα περιθώρια
στενεύουν, αν και τώρα έχει πάλι παράταση.
Στον πάγο φαίνεται πως µπήκε το «πολλά
υποσχόµενο» τριπλό project της EBOΛ για την
καλλιέργεια και εξαγωγή αρωµατικών στην
Τουρκία, αλλά και επεξεργασίας-τυποποίησης
ξηρών καρπών και οσπρίων. Αν και στις αρχές
του χρόνου υπήρχε εγρήγορση στη διοίκηση της
οργάνωσης, προκειµένου να υλοποιηθεί η νέα
επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ για την
κατασκευή των αντίστοιχων εργοστασιακών
µονάδων, τα εθνικά θέµατα και οι εντάσεις µε
τους Tούρκους το µπλόκαραν! Και µπορεί, σου
λέει, συζητήσεις να γίνονται ακόµα, αλλά σε αυτή
τη φάση η συνεργασία µάλλον είναι δύσκολη….
Όσοι έχουν ακίνητα και περιµένουν να πάρουν
επιστροφή του φόρου εισοδήµατος, όπως αυτή
έχει προκύψει από την εκκαθάριση της φετινής
φορολογικής τους δήλωσης, µάλλον θα πρέπει
να την ξεχάσουν. Κι αυτό γιατί το ποσό που
δικαιούνται θα συµψηφιστεί µε τα ποσά του
ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκαν. Άσε που µε το που
αναρτήθηκαν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ,
ενεργοποιήθηκε και η διαδικασία συµψηφισµού
του φόρου ακινήτων µε τυχόν επιστροφές
φόρου εισοδήµατος. Έτσι στο άψε σβήσε
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
δουλεύει το σύστηµα…

ΖΑΝΚΛΟΝΤ ΤΡΙΣΕ
ΤΕΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤ

«Υπάρχει η παραδοχή ότι η
υπερβολική υπερχρέωση
των µεγάλων οικονοµιών
υπήρξε βασικός παράγοντας
στην κρίση του 2007-2008.
Στις ανεπτυγµένες χώρες η
αύξηση του χρέους έχει
επιβραδυνθεί, αλλά αυτό
αντισταθµίζεται από την
επιτάχυνση χρέωσης των
αναδυοµένων οικονοµιών».

;

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΠΘ

«∆εν είναι δυνατόν για την
ανάπτυξη µιας χώρας να
είναι όλοι απόφοιτοι
Πανεπιστηµίων. Φτάσαµε
έτσι στο λυπηρό φαινόµενο
του brain drain. Το
εκπαιδευτικό µας σύστηµα
πρέπει να διασφαλίζει την
πρόσβαση στην ανώτατη
εκπαίδευση για όσους
θέλουν και µπορούν».

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΡΕΤΤΑ
CEO MARKETING

«Η προτεραιότητα που
δίνουµε, στη διασύνδεση του
τουρισµού µε τον πολιτισµό
και την αγροδιατροφή,
συνοψίζεται στη βελτίωση
των χαρακτηριστικών της
ζήτησης. ∆ηλαδή, αύξηση
ταξιδιωτικής δαπάνης ανά
διανυκτέρευση, πιο
οµοιόµορφη γεωγραφική
κατανοµή του εισοδήµατος».

ΝΤΜΙΤΡΟ ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

«Καταλαβαίνουµε ότι
υπάρχει µία κορυφαία οµάδα
που θα χτυπήσει σίγουρα την
πρωτιά (Champions League).
Η Μπάγερν. Στο Μόναχο τα
τελευταία χρόνια κανείς δεν
κέρδισε. Είναι µία φοβερή
οµάδα, µία µηχανή που δεν
σταµατά ποτέ. Νοµίζω, ότι
θα είναι αγώνες µε πολύ
ενδιαφέρον».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ ΝΑ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΘΗΚΑΝ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Υβρίδια

Μην επιχαίρετε για τη
µείωση του εµπορικού
αγροτικού ισοζυγίου λέει το
ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας
στους κυβερνώντες, καθώς
αυτή ήταν αποτέλεσµα
αναγκαστικής επιχειρηµατικής
αντίδρασης στην πρωτοφανή
κρίση που αντιµετώπιζε η αγορά
και όχι απόρροια οργανωµένης
προσπάθειας της Πολιτείας.
Ο Κακαβάς, πες πες, λύνει τα
θέµατα του κλάδου του. Με τη
σύµφωνη γνώµη και του γενικού
Χάρη, θα πληρωθούν υπερωρίες
για αξιολόγηση των Σχεδίων.
Τη µία µε τους δασικούς
χάρτες, την άλλη µε το ΑΤΑΚ,
την παρ’ άλλη µε το τιµολόγιο
της ∆ΕΗ, ησυχία δεν βρίσκει ο
αγροτικός κόσµος που
εγκλωβίζεται µέσα σε µια
ανείπωτη γραφειοκρατία που
δεν τον αφήνει να κάνει την
δουλειά του...

Τη µια µέρα
µπήκα στο ∆.Σ.
και την άλλη
µας δέχθηκε
ο Μητσοτάκης!

Τα έχει δροµολογηµένα ο Σταύρος τα θέµατα
∆ροµολογούνται, λέει ο νέος υπουργός της πλατείας, δεσµεύσεις
που δεν ήταν δυνατόν, λόγω των µνηµονίων, να δροµολογηθούν.
Για την άρση στο φόρο του κρασιού µιλάει; Επί των φορολογικών,
πάντως, όπως αποκαλύπτει, «υπάρχει σχέδιο φοροελαφρύνσεων
για τη στήριξη των αγροτών που είναι και εργοδότες, που περνάνε τα εισοδήµατά τους µέσα από συνεταιρισµούς για πολλούς λόγους, που λειτουργούν µέσα σε συνεργατικά σχήµατα». Ο ίδιος
µάλιστα θεωρεί ότι «ό,τι εξαγγέλλεται πρέπει και να υλοποιείται».
Βέβαια το διάστηµα που έχει για να ξεδιπλώσει το έργο του δεν είναι και ιδιαίτερα µεγάλο. Τουτέστιν, στη βράση κολλάει το σίδερο.

Σκίαστρο

Ξαπλόπουλος

Τον έφαγαν

Τελικά µόνο ο Βαγγέλης
µετεγκαταστάθηκε, αφού η
µετακόµιση του υπουργείου της
πλατείας δεν ευοδώθηκε ποτέ,
όπως και αυτή του ΟΣ∆Ε από το
µηχανουργείο στη Μεσογείων.
Το µόνο φρεσκάρισµα, τα στόρια
του 500ευρου στην αίθουσα
συσκέψεων στη ∆ιεύθυνση
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
γιατί τους έφαγε ο ήλιος και το
τετραχίλιαρο για 25 καθίσµατα.

«Αγροτάκο κάτσε να πληρώνεις
τώρα αµοιβές και προγράµµατα
για κάτι που θα κοπείς. Αγροτική
ανάπτυξη λέγεται αυτό!», ένα εκ
των πολλών σχολίων στην
ανάρτηση του θέµατος για τις
υπερωρίες των γεωτεχνικών
του ∆ηµοσίου όσον αφορά την
αξιολόγηση των Σχεδίων. «Πότε
θα τελειώσουν µόνο δεν είπαν.
Μπράβο χρηµατοδότηση
τεµπελιάς», έτερο σχόλιο.

Βρέθηκε τι έβγαλε... τον
Βαγγέλη στη σύνταξη. Η
επιµονή του (λέµε τώρα) για
µοίρασµα δικαιωµάτων σε
νέους και νεοεισερχόµενους.
«Τα ιστορικά δικαιώµατα χωρίς
χωράφια και παραγωγή
έστειλαν τόσους και τόσους
υπουργούς, ο Αποστόλου θα
γλίτωνε; Όποιος τόλµησε να
βάλει χέρι την πάτησε», λέει
φίλος αγρότης στο Agronews.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Τalk of the town, έχει
γίνει η διοργάνωση της
νεας Agrothessaly το
Φλεβάρη στη Σκεπαστή
της Νεάπολης στη
Λάρισα, καθώς
αυτή την περίοδο
κλειδώνουν οι αλλαγές
τόσο στο σχήµα που
θα έχει όσο και στη
σύνθεση των εκθετών.
Κατά πάντων βάλει ο
Βάκης για το θέµα στην
αιγοπροβατοτροφία
και δη στο γάλα,
δείχνοντας ως έναν
εκ των υπευθύνων
το Βαγγέλη, που
«σαµποτάριζε και
καθυστερούσε όπως η
Πηνελόπη το υφαντό
της», τη σύσταση της
∆ιεπαγγελµατικής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Στάση στον Τσαρουχά
ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ, «ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, θα επισκεφθεί το διήµερο 8 και 9 Σεπτεµβρίου τη Θεσσαλονίκη, στο
πλαίσιο της 83ης ∆ΕΘ». Α, ναι! Ακόµα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ξεκίνησε τη διαδικασία πληρωµής της οικονοµικής ενίσχυσης (αποζηµίωση) στους δικαιούχους αλιείς,
στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική Παύση Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020.

Του πιστώνεται
Νοµικά ο χειρισµός της προσφυγής
στη δικαιοσύνη για τον φόρο στο κρασί,
πιστώνεται στον εξαιρετικό νοµικό
του οίνου και συνεργάτη του ΣΕΟ,
Θεόδωρο Γεωργόπουλο

Απαραίτητες οι γαλότσες
ΣΙΓΟΥΡΑ, Ο ∆ΡΟΜΟΣ για τον Λάκωνα υπουργό δεν είναι στρωµένος µε ροδοπέταλα, το κόµµα τον τραβάει από το µανίκι, η διοίκηση στο υπουργείο του οποίου ηγείται έχει τα µαύρα της τα
χάλια, τα «φίδια» του ΟΣ∆Ε τον έχουν ζώσει από
παντού! Πρώτη εβδοµάδα, δικαιούται να αναπαύεται… στις δάφνες του υπουργού, να ενηµερώνεται όσο µπορεί και φυσικά να πάει και µια βόλτα στη ∆ΕΘ. Επιστρέφοντας, πάντως, καλείται να
πιάσει γερά στα χέρια του το τιµόνι, γιατί ο δρόµος
που του δείχνουν να βαδίσει… έχει πολύ γλίτσα!

Άδεια η αλατιέρα
ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ θα πρέπει να τύχουν
βέβαια και οι επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη
στα θέµατα αγροτικής πολιτικής, ιδιαίτερα µε-
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Μεταδοτική
η κρίση των
αναδυόμενων

Τρίμματα
ρώτο δείγµα γραφής, τυπικό! Κάπως
έτσι θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί η
πρώτη εβδοµάδα του νέου υπουργού
Σταύρου Αραχωβίτη, στη Βάθη. Αρχικά, µια αγχωµένη συνέντευξη σε πρωινή εκποµπή του Real FM, όπου, θέλησε να προϊδεάσει για
το ενδεχόµενο µείωσης του φορολογικού συντελεστή για το εισόδηµα των αγροτών που διακινούν την παραγωγή τους µέσω συνεταιρισµών.

Agrenda

τά την τοποθέτηση συµβούλου του γραµµατέα
του κόµµατος στο ∆.Σ. ιδιωτικής εταιρείας που
έχει ταυτίσει το όνοµά της µε το ΟΣ∆Ε και αγωνιά για την τύχη της την επόµενη µέρα!
Η τριάδα τύπου «αλατιέρα» των τριών υπαλλήλων που επιχειρούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις
στα αγροτικά πράγµατα, λειτουργώντας, κατά βάση δια ίδιον όφελος, καλό είναι να περιορισθεί
εγκαίρως από τους φέροντες πολιτική ευθύνη
για τα τεκταινόµενα. Εννοείται ότι το νου τους
θα πρέπει να έχουν επ’ αυτού και οι αγρότες.

Τρόμαξε κι ο Ντράγκι
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ, πάντως, του Κυριάκου Μητσοτάκη
στη Σαµαρίνα, πήγε καλά! Αν εξαιρέσεις τη γκρίνια
που έβγαλε για µια ακόµα φορά ο Παλάσκας, διεκδικώντας µε κάθε ευκαιρία το λόγο στις επαφές του
αρχηγού της Ν∆ µε τους κτηνοτρόφους της περιοχής, το πέρασµα από την Πίνδο άφησε καλές εντυπώσεις και την προσδοκία ότι ο Κυριάκος
θα φροντίσει περισσότερο για τα θέµατα της κτηνοτροφίας, χωρίς να
αποκλείονται µάλιστα και κάποιες ελαφρύνσεις γύρω από
τη φορολογία που διέπει τον
κλάδο. Η πλειοδοσία πάντως
σε παροχές, µεταξύ των πολιτικών αρχηγών, ενόψει της
∆ΕΘ, συνοδεύεται από καινούργιες αναταράξεις στα µακροοικονοµικά. Το επιτόκιο
των δεκαετών οµολόγων ξεπέρασε πάλι το 4,5%, το χρηµατιστήριο ξαναβρέθηκε στις
700 µονάδες, τον Ντράγκι…
δεν τον έχει ο τόπος! Κι όλα αυτά, πριν ακόµα ανεβούν οι αρχηγοί στο βήµα της ∆ιεθνούς Έκθεσης.

Τελικά, έφυγαν μαζί
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ στο κρασί, πάντως, φρόντισε
να… βάλει πάγο το Συµβούλιο της Επικρατείας,
κηρύσσοντας τη σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών παράνοµη και αντισυνταγµατική. Νοµικά ο χειρισµός της προσφυγής στη
δικαιοσύνη πιστώνεται στον εξαιρετικό νοµικό
του οίνου και συνεργάτη του ΣΕΟ, Θεόδωρο Γεωργόπουλο, θα ήθελα όµως εδώ να αναφερθώ
και στον Αγησίλαο Ραψανιώτη, που ως παραγωγός και πρόεδρος της ΕΑΣ Τυρνάβου, τότε, στήριξε την όλη διαδικασία, καταθέτοντας σχετικά.
Αυτό που µε στεναχωρεί, βέβαια, είναι ότι για να
φύγει ο φόρος (στο κρασί) έπρεπε να φύγει πρώτα ο Αποστόλου. Λέτε µετά την αποχώρησή του
να επιστρέψει και το ΟΣ∆Ε στο σπίτι του;

ι δυσκολίες για τις αναδυόµενες
αγορές έχουν εισέλθει σε νέα φάση. Αυτό που κάποτε ήταν µια κρίση σε µια µεµονωµένη χώρα, αυστηρά περιορισµένη εντός των συνόρων της,
τώρα διαχέεται σε ολόκληρο τον κόσµο. Για να
περιορίσει την κατρακύλα στο νόµισµά της, η
Αργεντινή αύξησε το βασικό της επιτόκιο στο
εντυπωσιακό 60% αλλά το πέσο παρέµενε ακόµα 30% χαµηλότερα από τις αρχές της εβδοµάδας. Αν και η Τουρκία δεν βρίσκεται πιο κοντά
στην επίλυση των πολλών προβληµάτων της,
είναι δύσκολο να καταλάβουµε γιατί η λίρα έπρεπε να πέσει 4% την ίδια µέρα.[...] Η κατάρρευση του νοµίσµατος της Αργεντινής προκάλεσε ζηµιές σε άλλα hotspots της αναδυόµενης αγοράς. Αυτό µοιάζει µε µετάδοση κρίσης.
Τα προβλήµατα µιας αναδυόµενης χώρας έχουν γίνει προβλήµατα άλλων αναδυόµενων
χωρών και είναι δύσκολο να δει κανείς πώς θα
σπάσει ο φαύλος κύκλος. […]Οι ρευστοποιήσεις
της προηγούµενης εβδοµάδας σε ορισµένα νοµίσµατα αναδυόµενων αγορών δεν προκλήθηκαν από ένα ισχυρότερο δολάριο. Αλλά µια ανοδική αναθεώρηση των στοιχείων για την αύξηση του ΑΕΠ των
ΗΠΑ το β’ τρίµηνο,
στο 4,2%, υποδηλώνει ότι η αµερικανική οικονοµία έχει αποκτήσει σχεδόν ανοσία στις αυΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥΣ ΑΣΓΟΥΟΡΘ* ξανόµενες δυσκολίες σε άλλες γωνιές του πλανήτη.
[...]. Η καρδιά του προβλήµατος για τις αναδυόµενες χώρες είναι ότι αποσύρεται το παγκόσµιο δίχτυ χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας. [...].
Η ΕΚΤ δεν είναι πολύ πιθανό να σπεύσει σε
βοήθεια της Ιταλίας. Οι αξιωµατούχοι καθορίζουν τη νοµισµατική πολιτική για ολόκληρο το
µπλοκ και είναι προσηλωµένοι στη δέσµευση
του Ιουνίου να ολοκληρώσουν τις αγορές οµολόγων µέχρι τον ∆εκέµβριο. Η µεγαλύτερη οφειλέτης της Ευρώπης θα πρέπει να φροντίζει
ολοένα και περισσότερο µόνη της τον εαυτό
της. Και τα µεγαλύτερα αναδυόµενα έθνη δεν
µπορούν να στηρίζονται στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι θα παρέµβει και θα αναστρέψει
την κατρακύλα. [...]Ήταν Αύγουστος, η ρευστότητα ήταν περιορισµένη και σε µια αγορά που
αποστρέφεται τον κίνδυνο, πρέπει να αναµένονται απότοµες κινήσεις. Αλλά το πρόβληµα
αυτή τη φορά είναι ότι είναι δύσκολο να δούµε τις συναλλαγές να επιστρέφουν σε φυσιολογικά επίπεδα όταν θα έχουν επιστρέψει όλοι
από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Κάθε µία
από αυτές τις χώρες έχει σοβαρά προβλήµατα,
χωρίς προφανή λύση - ή σωτήρα.
*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ BLOOMBERG
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Τάσος Τζήκας

AΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ

Μεγάλος μπαλαδόρος
Ξέρει να σκοράρει στα επιχειρηματικά τερέν ο «τιμονιέρης» της ΔΕΘ-Helexpo
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ένα από τα λίγα ανεκπλήρωτα όνειρα
του Τάσου Τζήκα, είναι ότι δεν έγινε
ποτέ ποδοσφαιριστής, παρότι το ήθελε πολύ. Αυτό, ουδόλως τον απέτρεψε
από το να παίζει καλή µπάλα σε κάθε
είδους… γήπεδο! Κυριολεκτικώς, καθώς µε κάθε ευκαιρία πάει για 5x5 µε
φίλους του και αρέσκεται να τους κάνει καζούρα, κάθε φορά που σκοράρει. Αλλά και µεταφορικώς, γιατί συνήθω σκοράρει και σε άλλα… τερέν.
Βλάχος στην καταγωγή, από όπου
µάλλον κληρονόµησε το δηµιουργικό του πείσµα, ο πρόεδρος της ∆ΕΘ –
Helexpo, (που από σήµερα «φοράει»
τα γιορτινά της, στις αποχρώσεις της
Αστερόεσσας, καθώς «Τιµώµενη Χώρα» της 83ης διοργάνωσης είναι οι ΗΠΑ) είναι µια πολυσχιδής προσωπικότητα µε βεληνεκές, που ξεφεύγει από
τα στενά όρια της γενέτειράς του. ∆εν
είναι τυχαίο ότι ταυτόχρονα µε τα «κλει-

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Στόχος του Τάσου Τζήκα είναι η ανάπλαση του ∆ιεθνούς
Εκθεσιακού Κέντρου, διότι γνωρίζει καλά ότι για να πάψει να
είναι ένας απλός εθνικός εκθεσιακός φορέας και να µετατραπεί
σε περιφερειακό παίκτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πρέπει
να έχει σύγχρονες υποδοµές. Ένα διεθνές εκθεσιακό κέντρο
«state of the art», όπως αρέσκεται να λέει.

Ο Τάσος Τζήκας γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη το 1958 και
αποφοίτησε από το τµήµα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Είναι πρόεδρος του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων Πληροφορικής και
Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ),
της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ,
καθώς και επίτιµος πρόεδρος
του Συνδέσµου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
(ΣΕΠΒΕ), του οποίου υπήρξε
πρόεδρος για πάνω από 15 έτη.
∆ραστηριοποιείται επιχειρηµατικά
στο χώρο της Πληροφορικής. Είναι
παντρεµένος και έχει δύο παιδιά.

Μάνατζερ

Στοίχηµα

Θετικό πρόσηµο

Με σχεδόν 30ετή θητεία
στον σκληρό κόσµο του
επιχειρείν, ο Τζήκας
διακρίνεται και για την
πολιτική του σκέψη, που
έλκει τις ρίζες της
µεταξύ δικτατορίας και
µεταπολίτευσης

Το 2013, οι ∆ΕΘ ΑΕ
και Helexpo AE, µε την
επιµονή του Τζήκα ξανάγιναν µια εταιρεία και το
πρώτο µεγάλο στοίχηµα
είχε κερδηθεί, καθώς
έλειψαν πλέον οι τριβές
και διευθετήθηκαν τα
χρέη της µιας εταιρείας
προς την άλλη

Η αθόρυβη, αποτελεσµατική δουλειά συνεχίστηκε.
Ο αριθµός των κλαδικών
εκθέσεων αυξήθηκε, οι
εκθέτες επέστρεψαν, οι
ηµέρες που το εκθεσιακό
κέντρο έχει δραστηριότητα βελτιώθηκαν

διά» του εκθεσιακού φορέα κρατά, κι
εκείνα της «Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης» αλλά και του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος. Πρακτικό µυαλό, όντας απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ µε πτυχίο
Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου, µε σχεδόν 30ετή θητεία στον κόσµο του επιχειρείν ως επιτυχηµένος manager, ο
Τάσος Τζήκας διακρίνεται και για την
πολιτική του σκέψη, που έλκει τις ρίζες της στα εφηβικά και φοιτητικά του
χρόνια, µεταξύ, δηλαδή, δικτατορίας
και µεταπολίτευσης, αλλά «σφυρηλατήθηκε» µε την µετέπειτα ενασχόλησή του µε τα κοινά.
Μέσα σε αυτή τη µακρά διαδροµή, επιχείρησε να διεκδικήσει το δήµο Θεσσαλονίκης (από τα λίγα πράγµατα που
δεν έφερε εις πέρας, µέχρι σήµερα) ενώ φηµολογείται πως του προτάθηκε
να κατέβει υποψήφιος για την Ευρωβουλή. Οι δρόµοι του µε τον Εθνικό Εκθεσιακό Φορέα «διασταυρώθηκαν» το
2011, όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ του
Γιώργου Παπανδρέου. Οι ισορροπίες
που έπρεπε να κρατηθούν µεταξύ τοπικών βουλευτών, έφεραν τον Τζήκα
στο «τιµόνι» της ∆ΕΘ, ως ευνοούµενο
ενός εκ των δελφίνων του ΠΑΣΟΚ. Η
Helexpo ήταν τότε ξεχωριστή «δίδυµη» αδελφή και είχε άλλη διοίκηση.
Το «µαγαζί» δεν βίωνε και τις καλύτερες ηµέρες του αλλά φαινόταν ότι πήγαινε να µπει µια τάξη. Έτσι, το 2013,
∆ΕΘ ΑΕ και Helexpo AE, µε την επιµονή του Τζήκα (και του έτερου Καππαδόκη, γενικού διευθυντή, Κυριάκου Ποζρικίδη), ξανάγιναν µια εταιρεία και το πρώτο µεγάλο στοίχηµα
είχε κερδηθεί. Η αθόρυβη, πλην αποτελεσµατική δουλειά συνεχίστηκε. Ο
αριθµός των κλαδικών εκθέσεων αυξήθηκε, οι εκθέτες επέστρεφαν, η Γενική Έκθεση χρόνο µε το χρόνο βελτίωνε τα µεγέθη της (από τους 80.000
επισκέπτες το 2012, πέρυσι έκλεισε
µε 260.000), επέστρεψε µε επιτυχία ο
θεσµός της Τιµώµενης Χώρας και σιγά σιγά η διεθνοποίηση της ∆ΕΘ έγινε πράξη. Έτσι, ενώ οι κυβερνήσεις…
έπεφταν, ο Τάσος Τζήκας µένει ακλόνητος στη θέση του, δείγµα αναγνώρισης της συνεισφοράς του. Το επόµενο µεγάλο του στοίχηµα, είναι αυτό
της ανάπλασης του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου σε «state of the art», όπως αρέσκεται να λέει. Εάν τη… γλιτώσει και στις επερχόµενες εκλογές είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα δει το όραµά του
να παίρνει σάρκα και οστά.

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

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Μέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου
ψηφιακά οι δηλώσεις
αποθεµάτων οίνου και
γλεύκους που διαθέτουν στις
31 Ιουλίου παραγωγοί, έµποροι,
µεταποιητές και εµφιαλωτές.
Μέχρι τις 18 Σεπτεµβρίου
πάνε οι αιτήσεις για το Μέτρο
5.1 για αντιχαλαζική προστασία.
Σε 5 δόσεις ως 29
Σεπτεµβρίου η πληρωµή των
εισφορών ΕΦΚΑ αγροτών.
Έως 30 Σεπτεµβρίου οµάδες
παραγωγών οπωροκηπευτικών
καταχωρούν τα στοιχεία των
παραγωγών µελών τους.
Παράταση µέχρι την 1η
Οκτωβρίου πήραν οι αιτήσεις
για το Μέτρο 9 «Σύσταση
Οµάδων Παραγωγών» σύµφωνα
µε τροποποιητική απόφαση
Παράταση ως 2 Οκτωβρίου
για την οριστικοποίηση αιτήσεων
στα Σχέδια Βελτίωσης, ενώ
µέχρι 17 Οκτωβρίου η υποβολή
του φυσικού φακέλου.
Έως τις 22 Οκτωβρίου
αίτηση ένταξης στη Συνεργασία
ώστε οι ενδιαφερόµενοι να
στήσουν µία επιχειρησιακή
οµάδα µε 5.000 ευρώ.
Μέχρι τις 30 Νοεµβρίου η
υποβολή ∆ήλωσης Συγκοµιδής
σταφυλιών µόνο ηλεκτρονικά
µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας
του υπουργείου.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

ΑΘΗΝΑ
Συνέδριο για
την επιθεώρηση
ψεκαστικών

ΑΧΑΪΑ

Τα Καλάβρυτα είναι
σε δρόµο ανάπτυξης
«Τον δρόµο της Ανάπτυξης» ακολουθούν οι
εργασίες του πρώτου Αναπτυξιακού Συνεδρίου
που θα πραγµατοποιηθεί στις 15 Σεπτεµβρίου
στα Καλάβρυτα σε συνδιοργάνωση του ∆ήµου
Καλαβρύτων, της Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ, του
Αγροτικού Γαλακτοκοµικού Συνεταιρισµού
Καλαβρύτων και της Εφηµερίδας Πελοπόννησος.
Πρόκειται για ένα νέο θεσµό στην περιοχή, που
στοχεύει στην καθιέρωση ετήσιας συνάντησης
των επιχειρηµατικών, κοινωνικών, θεσµικών και
πολιτικών φορέων προκειµένου να συζητούνται
οι στοχεύσεις και οι ανάγκες της περιφέρειας σε
επίπεδο συλλογικού προγραµµατισµού.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στην
ιστοσελίδα www.pelopevents.gr.

Το 7ο ευρωπαϊκό συνέδριο
για την τυποποιηµένη
διαδικασία επιθεώρησης
ψεκαστικών (SPISE 7) θα
λάβει χώρα στο Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών στις
26-27-28 Σεπτεµβρίου.
Πρόκειται για εργαστήριο
µε θέµα τα ψεκαστικά
µηχανήµατα και τον τρόπο
επιθεώρησής τους, µε
στόχο την ενηµέρωση, τη
συζήτηση σχετικά µε τη
σωστή πρακτική στη
συντήρηση των ψεκαστικών.
Το συνέδριο SPISE 7
προσφέρει τη δυνατότητα
στους ενδιαφερόµενους να
γνωρίσουν τις διατάξεις
σχετικά µε την επιθεώρηση
του φυτοπροστατευτικού
εξοπλισµού, όπβς αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 8
της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ
και είναι δεσµευτικές για
όλα τα κράτη µέλη, να τις
ερµηνεύσουν σωστά και να
τις συζητήσουν. Για
περισσότερες πληροφορίες
στο www.spise2018.eu.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Η καρδιά της φέτας
στο θεσσαλικό κάµπο

Open Field Day από
την Grape Evolution

Ραντεβού µε τους παραγωγούς όλης της χώρας
δίνει την επόµενη εβδοµάδα η Πανελλήνια
∆ιοργάνωση «ΦΕΤΑ 2018», µε παρεµβάσεις του
Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ
Χόγκαν και της νεοσύστατης Εθνικής
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φέτας. Ο ∆ήµος
Ελασσόνας
φιλοδοξεί να
µετατρέψει την εν
λόγω διοργάνωση
στο πιο σηµαντικό
γεγονός για το
δηµοφιλέστερο
ΠΟΠ προϊόν της
χώρας. Συνέδριο
µε «µεγάλες»
παρουσίες και
επιστηµονικές
ηµερίδες που προσεγγίζουν το σύνολο σχεδόν των
θεµάτων του παραγωγικού κόσµου, είναι βέβαιο πως
η καρδιά της Φέτας θα χτυπάει στην Ελασσόνα για
το τριήµερο 14 έως 16 Σεπτεµβρίου. Ένα συνέδριο
µε σηµαντική έκθεση επαγγελµατιών του κλάδου της
παραγωγής, διάθεσης και εµπορίας φέτας, αλλά και
µε πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων, πολιτιστικού
και επιχειρηµατικού χαρακτήρα.

ΑΙΓΙΝΑ
Στις 13 Σεπτεµβρίου
η γιορτή φιστικιού

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Η ∆ιεθνής Εταιρεία
Επιστήµης Οπωροκηπευτικών, το
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο και η
Ελληνική Φυτιατρική Εταιρεία
διοργανώνουν το 9ο διεθνές
Συνέδριο για απολύµανση του
εδάφους και των υποστρωµάτων.
στο Ηράκλειο, 9-13 Σεπτεµβρίου.
Το Terra Vibe Park
µετατρέπεται σε έναν ατέλειωτο
φεστιβάλ περιπέτειας για
ολόκληρη την οικογένεια στις
14-16 Σεπτεµβρίου, στο 1ο Off
Road Adventure Festival.
Τo Πολιτιστικό Ίδρυµα
Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και ο
Πολυχώρος Τσαλαπάτα

συνδιοργανώνουν φεστιβάλ Jazz
µουσικής στις 15 Σεπτεµβρίου,
στον υπαίθριο χώρο του
Μουσείου Πλινθοκεραµοποιίας
του ∆ικτύου Μουσείων ΠΙΟΠ,
στον Βόλο. Η είσοδος ελεύθερη.
Στο Μόναχο η ∆ιεθνής
Έκθεση Μηχανηµάτων
Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
ΙΒΑ από 15 έως τις 20
Σεπτεµβρίου. Πληροφορίες στο
https://www.iba.de/en/
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα
Οµίλου Πειραιώς παρουσιάζει, σε
συνεργασία µε το Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, την
περιοδική έκθεση «∆ιδάσκοντας

Τεχνική παρουσίαση νέων
ποικιλιών επιτραπέζιας αµπέλου,
ανάλυση προόδου τους
τελευταίους 12 µήνες και εκτενής
επεξήγηση του συστήµατος
φυτικών δικαιωµάτων
πραγµατοποιούν στις 12 και 13
Σεπτεµβρίου στο Open Field Day
στην Κόρινθο η Grape Evolution, ο
Οργανισµός Γεωργικής Έρευνας
του Ισραήλ και το Φυτώριο
Φασσουλή. Θα ακολουθήσει
επίσκεψη σε αµπελώνες τις
Κορινθίας όπου οι επισκέπτες θα
δουν κάποιες από τις νέες
ποικιλίες σε παραγωγή. Πρώτη
φορά φέτος θα παρουσιαστεί η
µεσοπρώιµη κόκκινη ποικιλία
Giant Pearl και η όψιµη λευκή
Late Pearl. Από
το Λεόντιο
Νεµέας,
εκκίνηση στις
9:00 µε
λεωφορείο από
το ξενοδοχείο
Alkyon Resort.

την ελαιοκοµία», από τις 16
Σεπτεµβρίου, στο Μουσείο
Βιοµηχανικής Ελαιουργίας
Λέσβου του Ιδρύµατος, στην
Αγία Παρασκευή.
Το 12o Ευρωπαϊκό Συνέδριο
Βιολογικών Προϊόντων 25 και
26 Σεπτεµβρίου στη Βιέννη µε
µότο «Βιολογικά: Προστιθέµενη
αξία για αγρότες, καταναλωτές
και την κοινωνία». Λεπτοµέρειες
στο https://www.ots.at/
presseaussendung/
OTS_20180716_OTS0105/.
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.
Η µοναδική έκθεση στην
Ελλάδα αφιερωµένη στους
ζύθους υψηλής ποιότητας δίνει
το καθιερωµένο ραντεβού µε
τους ζυθόφιλους καταναλωτές
στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2018,
στο Ζάππειο Μέγαρο.
Στις 19, 20 και 21 Οκτωβρίου
στο Ζάππειο θα πραγµατοποιηθεί
φέτος το 16ο ευρωπαϊκό
συνέδριο γαστρονοµίας και οίνου
µε την παράλληλη έκθεση
πολιτισµού, τουρισµού,
γαστρονοµίας και οίνου.

H 10η Γιορτή Φιστικιού Αίγινας θα
γίνει από τις 13 έως και τις 16
Σεπτεµβρίου, σε µια διοργάνωση της
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Αίγινας. Το Φεστιβάλ του Αιγινίτικου
φιστικιού, µετά την ολοκλήρωση της
συγκοµιδής του καρπού, 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, στο λιµάνι της Αίγινας, κατά
µήκος της προβλήτας, όπου
φιλοξενούνται πάνω από 40
παραγωγοί, οι οποίοι προβάλουν όχι
µόνο τη σοδειά φιστικιού και τα
προϊόντα που το έχουν ως πρώτη ύλη,
αλλά και µια σειρά άλλων ειδών,
όπως χειροποίητα κεραµικά,
κεντήµατα, δαντέλες, κοσµήµατα,
γλυκίσµατα και ποτά.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152,
6972/139823.
Γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και άλογο παραγωγικό. Τηλ.6972/307674.
Πωλούνται 40 κατσίκια Αλπίν 8 µηνών,
µεγάλης
γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.6971/670448.
Πωλούνται πρόβατα Ασάφ, υψηλής γαλακτοπαραγωγής, µε ετήσια απόδοση 700 κιλά γάλα το καθένα τη σεζόν και µιλιόρες.
Τηλ.6906/512460.
Πωλούνται 120 πρόβατα βελτιωµένα, σε
κατάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Λιβαδειά. 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 εγκυµοσύνης και τα υπόλοιπα είναι βετούλες. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.2351/081203.
Πωλούνται άλογα παραγωγικά Πίνδου µε
χαρτιά. Τιµή 400€ έκαστο. Περιοχή Αριδαίας. Τηλ.6938/081272.
Πωλούνται 200 πρόβατα βελτιωµένα. Τιµή 18.000€. Περιοχή Αριδαία.
Τηλ.6938/081272.
Πωλούνται γαλοπούλες Buff διάφορα χρώµατα, αρνάδες Ασσάφ και κατσίκια αρσενικά και θηλυκά ∆αµασκού
από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.2102/481897, 6972/807389.
Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής
µε τα δικαιώµατά τους. Τηλ.6943/582893.
Πωλούνται 100 αίγες. Περιοχή Πιερία.
Τηλ.6947/866465.
Πωλούνται 120 γίδια βελτιωµένα, ηµίαιµα από φυλές Μούρθια, Ζάννα και Αλπίν.
Tα ζώα είναι σε κατάσταση εγκυµοσύνης.
Τιµή 65€ έκαστο (αφορά την πώληση και
των 120 γιδιών). Τηλ.6994/772474.
Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από
20 έως 100 κιλά. Τηλ.6984/480055.
Πωλούνται 45 αγελάδες ράτσες Σβιτς,
Σαρολέ, Λιµουζίν. Περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6934/043602.
Πωλούνται 8 κατσίκες νεαρές σε ηλικία και 3 τράγοι νεαροί σε ηλικία. Συνολική τιµή 600€. Περιοχή ∆ροσερό Πέλλας. Πληροφορίες κ.Καρτσώνης Ιωάννης.
Τηλ.6946/491792.
Πωλούνται 35 διασταυρωµένα ζώα, 33
θηλυκά και 2 αρσενικά. Περιοχή Βέροιας.
Τηλ.6974/063179.
Πωλούνται 70 γίδες ήµερες και 200 πρόβατα. Τηλ.6940/914011, 6945/871123,
2382/026090.
Πωλούνται 500 γίδια ή και µισά.
Τηλ.6984/359722.
Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.6977/378489.
Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο
από παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφοράς
στο χώρο. Τηλ.6986/824541.
Πωλούνται µοσχάρια για πάχυνση Λιµουζίν και άλλες ράτσες. Περιοχή Βοιωτία. Τηλ.6934/043602.

Πωλούνται 200 πρόβατα ντόπια, διασταυρωµένα µε Χιώτικα και 240 γίδια
Σκοπέλου, όλα νέα. Περιοχή Ελασσόνας.
Τηλ.6948/444326.
Πωλούνται 300 πρόβατα διασταυρωµένα, µαζί ή χωρίς τα δικαιώµατα. Περιοχή
Κιλκίς. Τηλ.6947/404701.
Πωλούνται 18 χήνες περιοχή Σερρών τιµή 300€.Τηλ.6906/407758.
Πωλούνται 40 πρόβατα περιοχή Σπερχειάδα Φθιώτιδας. Τηλ.6981/969823.
Πωλούνται 360 αιγοπρόβατα βελτιωµένα, µε τα ανάλογα δικαιώµατα.
Τηλ.6974/566785.

Πωλείται βίκος πολύ παραγωγικός για σανό και καρπό, ποικιλία Μαριάννα, από παραγωγό, καθαρισµένος.
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.
Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας,
κόκκινη, δίκοκκη, για σπόρο και ζωοτροφή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.
Πωλείται σιτάρι Σιµέτο για σπόρο, πρωτοετές σποροπαραγωγής, σε άριστη ποιότητα. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.
Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου άριστα για ζωοτροφή. Τηλ.6972/285256,
6974/313224.
Πωλείται καλαµπόκι 30 τόνοι, πολύ καλής ποιότητας. Περιοχή Καρδίτσα.
Τηλ.6976/867313, 6976/867389.
Πωλείται µαύρη Κορινθιακή νωπή, χωρίς θειάφι. Τηλ.6945/297937, 6µ.µ-10µ.µ.
Κιλκίς.

Πωλούνται φυτά λεβάντας, πιστοποιηµένες ποικιλίες για υψηλή παραγωγή σε αιθέρια έλαια, υψηλής ποιότητας.
Τηλ.6980/747059.
Πωλούνται φυτά ελίχρυσου-Ιτάλικουµ,
πιστοποιηµένες ποικιλίες για υψηλή παραγωγή σε αιθέρια έλαια, υψηλής ποιότητας. Τηλ.6980/747059.
Πωλούνται τριφύλλια σε µεγάλες στρογγυλές µπάλες. Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. Τηλ.6980/406117.
Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλίας Κορωνέικης, µονοετή, ύψος 1.70, κεντρωµένα σε υποκείµενο άγριο. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6946/395102.
Πωλούνται σε δέµατα των 28 κιλών τριφύλλι, σανό από βρώµη και άχυρο. Περιοχή Βόλου. Τηλ.6974/431615.
Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος.
Τηλ.6942/620576.
Πωλείται τριφυλλόσπορος. Τιµή 3€/κιλό. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ.6934/043602.
Πωλείται σανός βρώµη. Τιµή 0,14€/κιλό. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ.6934/043602.
Πωλούνται µπάλες σανό και τριφύλλι
και άχυρα εξαιρετικής ποιότητας, µε δυνατότητα µεταφοράς. Περιοχή Αχαΐας.
Τηλ.6982/485793, 6999/672735.
Πωλείται
σανό
Τηλ.6985/742197.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, λούπινο και
κριθάρι. Τηλ.6976/573731.

Πωλείται σιταροσίκαλη για σπόρο και ζωοτροφή. Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. Τηλ.6977/830247.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιοχή

Πωλούνται µπάλες αραποσιτιάς εξαιρετικής ποιότητας, µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τιµή πολύ καλή. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ.6982/485793,
6999/672735.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, ποικιλία
Υλίκη. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
Τηλ.6972/271604.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πωλείται βρώµη.
Τηλ.6972/810885.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail:
papapg100@gmail.com

βρώµης.

Πωλούνται σε µικρές ή σε µεγάλες ποσότητες τριφύλλι, σανό από βρώµη και
άχυρο από παραγωγό. Περιοχή Βόλου.
Τηλ.6974/431615.

Πωλείται βρώµη για σπόρο και ζωοτροφή. Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6977/830247.
Πωλούνται
κτηνοτροφικό
µπιζέλι Όλυµπος, κτηνοτροφικό λαθούρι και λούπινο, καθαρισµένα για σπορά.
Τηλ.6972/802670.
Πωλούνται κριθάρι ∆ήµητρα και βρώµη
Κασσάνδρα, οι καλύτερες ποικιλίες για τα
ελληνικά ξερικά χωράφια, καθαρισµένα
για σπορά. Τηλ.6972/802670.
Πωλούνται µπάλες µε άχυρα εξαιρετικής ποιότητας, σε προσιτή τιµή. Περιοχή Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς.
Τηλ.6982/485793.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρεµµάτων,
300 µέτρα από το χωριό. Τιµή 80.000€.
Τηλ.6942/505876.
Πωλούνται αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων
στον Πλατύκαµπο Λαρίσης, θέση Καρδάρα
Μουριά, χωράφι 17 στρέµµατα στον Πλατύκαµπο θέση Μπαµπλά Μαγούλα, οικόπεδο 10 στρεµµάτων θέση Σταθµό Χάλκη και
οικόπεδο 1.000 τµ, µε 60 µέτρα πρόσοψη
στο δρόµο στη Ραψάνη θέση Αγία Τριάδα.
Τηλ.2102/138571.
Πωλείται αγρόκτηµα 10 στρεµµάτων
µε 140 συκιές 20 ετών και 2 στρέµµατα ακαλλιέργητα. Τιµή 60.000€. Περιοχή Βόρεια Εύβοια. Με τις παρακάτω συντεταγµένες µπορείτε να δείτε το χωράφι στους Χάρτες της Google: 38 54 52
N 23 10 04 E. Περιοχή Βόρεια Εύβοια.
Τηλ.6995/953981.
Πωλείται 12,5στρ. αγρόκτηµα µε 7στρ.
θερµοκήπια στην Ν. Μαγνησία Θεσσαλονίκης 10 χλµ από την κεντρική Λαχαναγορά & ανάµεσα στους δύο περιφερειακούς. Έχει νερό, ρεύµα, σύστηµα θέρµανσης υγραερίου, πηγάδι και αγροικία 43τ.µ.
Έχει συντελεστή δόµησης 0,9 σε κάλυψη
30% (κτίζει 11.250τµ βιοµηχανικών χώρων). Τηλ.6932/377300.
Πωλείται κτήµα 4.750τ.µ. εντός οικισµού
ακριβώς στον κυκλικό κόµβο Ιόνιας οδού
Μεσολογγίου, περιφραγµένο, πρόσοψη
45µ., αποθήκη 50µ., ελιές καλαµών, λαδοελιές και εσπεριδοειδή, γεώτρηση 17µ.,
µε παροχή νερού και ρεύµατος. Κατάλληλο για µεγάλες επιχειρήσεις µε άµεση πρόσβαση σε Ιόνια Οδό. Τιµή 200.000€. Περιοχή Μεσολογγίου. Τηλ.6945370801.

Πωλούνται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σε έκταση 5.300 τµ στην περιοχή
Θέρµου Αιτωλοακαρνανίας, µε σύγχρονο αρµεκτήριο, οπλινθοδοµή και οροφή
πάνελ, εµβαδού 300 τµ 20Χ15Χ6 µ. συν
βοηθητικούς χώρους 200τµ, µε τριφασικό
ρεύµα, εφαπτόµενη σε επαρχιακή οδό, µε
άδειες οικοδοµής, λειτουργίας και ίδρυσης.
Προσφέρεται για κάθε άλλη επαγγελµατική χρήση. Τηλ.6944/550823.
Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από
κοινού εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. ∆ιαθέτει 14 στρέµµατα προς καλλιέργεια
και έχει επιπλέον σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, οικία, φως και νερό. Περιοχή Χαλκηδόνας, 30χλµ από τη Θεσσαλονίκη. Τηλ.6945/934725.
∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών
αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.
Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων
και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσεων.
Τηλ.6945/934725.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 2 πολυµπέκ 60 µέτρα έκαστο, 4.000 µέτρα σταγονίδια 75άρια,
µια φρέζα Agria 12 ίππων πετρελαίου.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 3υνο
12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επισκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρακτέρ
500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.
Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ
ανοξείδωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.
Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφόµενο, σχεδόν καινούργιο. Τιµή 19.000€.
Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και
κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινίες για
ζώα, αυτόµατες, µε 60 µέτρα µάκρος, σχεδόν καινούργιες µε ένα µίξερ 15 κυβικών σε
πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται δισκοσβάρνα 28άρα, φρέζα βαρέως τύπου, καινούργια πλατφόρµα
ανατρεπόµενη µε διπλές ρόδες, αρµεκτήριο Ισπανικό 18 θέσεων και σπαστήρας ζωοτροφών µοντέλο Αυστρίας, όλα σε άριστη
κατάσταση. Τηλ.6983/717473.
Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλήρως
εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο αποθήκες, µε πέντε στρέµµατα γη, σπαστήρα
ζωοτροφών, τρακτέρ Massey Ferguson
95άρι, µοντέλο 2005 µε λίγες ώρες εργασίας, διπλό διφορικό και µε ξεχωριστή κατοικία εντός της µονάδας. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλείται
παρελκόµενο
κλάρκαναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψεως
µε φρένα). Τηλ.6972/307674.

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων
• πατάτας
• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών
• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων
• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας
• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών
Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα Όζον - Μακροχρόνια συντήρησηΑποπρασινισµός - Ωρίµανση
Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116
Θεσ/νικη: Τηλ.: 2310/783010, 6936/589806
Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303

Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για
επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊκή
καµπίνα. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται καρούλι ποτίσµατος F90, F63,
F75. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται Ποµόνα
Τηλ.6972/307674.

4άρα

90

κλαδευτικό
Πωλείται
Τηλ.6972/307674.

µέτρα.
800άρι.

Πωλούνται αλέτρια 1υνο, 2υνο, 3υνο,
4υνο, 7υνο και 8υνο. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται
σπαρτική
Τηλ.6972/307674.
Πωλείται
άµαξα
Τηλ.6972/307674.
Πωλείται
καρούλι
Τηλ.2310/711114.

δισκοσβάρνα.
για

άλογο.
ποτίσµατος.

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 Αριδαίας. Τηλ.6938/081272.
Πωλούνται καλλιεργητής, ρίπερ εδαφοσχίστης, καρούλι αρδεύσεως, άροτρο
3υνο, σωλήνες αρδεύσεως F90 3άρια.
Τηλ.2310/711456, 6980/729409.
Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµεταχείριστος. Τιµή 1.500€. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/505876.
Πωλείται βυτίο αµεταχείριστο για όλες
τις χρήσεις, χωρητικότητας 4 τόνων.
Τιµή 500€. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6942/505876.
Πωλείται πλατφόρµα σε καλή κατάσταση
σε διαστάσεις 4,5 Χ 2,10. Περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6937/839612.
Πωλείται βυτίο συρόµενο ενός τόνου νερού. Περιοχή Θήβας. Τηλ.6987/781880.
Πωλείται συρµατόπλεγµα χονδρό για οικόπεδα, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Θήβας.
Τηλ.6987/781880.
Πωλείται άροτρο περιστρεφόµενο τρίυνο µε ψηλά σταβάρια για βαθιές αρόσεις.
Τηλ.6993/782093.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 8080.
Τηλ.6944/144762.
Πωλείται ψυγείο τριφασικό 2,5 ίππων, 17
κυβικά σε αρίστη κατάσταση. Περιοχή Χαλκιδικής Κασσάνδρα. Tηλ.6939/791950.
Πωλούνται σταγονίδια µε σωλήνες για 50
στρέµµατα αυτόµατα σε καλή κατάσταση.
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται καρούλι Πατενίδης F60 350 µέτρα σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλκίς.
Τηλ.6941/688822.
Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπουκαλάκια για λάδι, µέλι, ελιές, µικρά και µεγάλα
σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.2310/684438, 6984/501857.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο
2007, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ αµπελουργικό 55 ίππων µε καµπίνα, 4Χ4, µοντέλο 2015.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων,
4Χ4, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Fiat δενδροκοµικό 4Χ4,
60-86 µε καµπίνα. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5
ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.
Πωλείται αυλακωτήρας για σπαράγγια και
ένα µαχαίρι για ισοπέδωση χωραφιών. Περιοχή Βέροιας. Τηλ.6976413663.
Πωλούνται παγίδες προβάτων και ένα αρµεκτικό για δύο ζώα. Τηλ.6978/527246.
Πωλείται µηχανικός δονητής ελληνικής κατασκευής, για συγκοµιδή ξηρών καρπών και
ελιές, σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Λαµία.
Τηλ.6973/048806.
Πωλείται µεταλλικό θερµοκήπιο ελληνικής
κατασκευής, 2009, πολύρρηκτο, τροποποιηµένο, τοξωτό, από σωλήνα Φ60 γαλβάνιζε
2,5 χιλιοστά πάχος, σε άψογη κατάσταση, µε
ηλεκτροκίνητα παράθυρα οροφής και πλευρικά. Έχει άνοιγµα 8 µέτρα, ύψος ορθοστάτη
3 µέτρα και ύψος κορυφής 5 µέτρα. Συνολική έκταση 8.300 τ.µ. Τιµή 65.000€. Παράδοση στο κτήµα µου λυµένο, πακεταρισµένο
και κατόπιν συµφωνίας και εγκατεστηµένο.
Περιοχή Αττικής. Email:jathelas@otenet.gr.
Τηλ.6980/448670.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων 3µέτρα ύψος, 3µέτρα πλάτος, 6µέτρα µήκος. Αποτελείται από πάνελ 10άρι
ολοκαίνουργιο. Ψυκτικό µηχάνηµα 4hp,
αεροψυκτήρα, πόρτα ανοιγόµενη. Τιµή
3.300€ (πλέον ΦΠΑ). Παράδοση λυµένο
στην έδρα µου. Email:jathelas@otenet.gr.
Τηλ.6980/448670.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Η ιστορία του Mύλου του Παπά, που επί 90 χρόνια άλεθε το σιτάρι της Θεσσαλίας και παρήγε άλευρα, ξεκινά µετά την προσάρτηση του θεσσαλικού
κάµπου στο νέο ελληνικό κράτος. Το
1988 το βιοµηχανικό κτίριο πέρασε
στην ιδιοκτησία του ∆ήµου Λαρισαίων, µε σκοπό τη µετατροπή του σε
κέντρο πολιτισµού, ενώ ταυτόχρονα
κηρύχτηκε διατηρητέο µνηµείο από
το υπουργείο Πολιτισµού. Η πυρκαγιά του 2002 επέφερε µεγάλες ζηµιές στο κτίριο και έκαψε το µεγαλύτερο µέρος των εγκαταστάσεων και
των µηχανηµάτων του εργοστασίου.
Ο ∆ήµος αποκατέστησε το κτίριο,
απέκτησε µηχανήµατα από άλλους
θεσσαλικούς µύλους και αξιοποίησε όσες µηχανές διασώθηκαν, µετατρέποντας µέρος του σε Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων, που θα εγκαινιαστεί το φθινόπωρο. Εντούτοις, άνοιξε
προ ηµερών για να υποδεχθεί παιδιά
της πόλης που συµµετείχαν στο πρόγραµµα «Κατασκήνωση στην Πόλη».
Στο Μουσείο υπάρχουν τα εξής:
Παρουσίαση της καλλιέργειας
του σιταριού, της συλλογής και αποθήκευσης του από τα παραδοσιακά
µέσα, αλεύρι και δρεπάνι µέχρι σύγχρονες θεριζοαλωνιστικές µηχανές.

Στο Μουσείο γίνεται και προβολή βίντεο µε συνεντεύξεις από εργαζόµενους στην παλιά αλευροβιοµηχανία.
Παρουσίαση της επεξεργασίας του
σιταριού και της άλεσης του από τις
µυλόπετρες έως τις µηχανές και τους
σύγχρονους αλευρόµυλους των προϊόντων του σιταριού και του αλεύρου
και των τρόπων παραγωγής ψωµιού.
Φωτογραφίες καλλιεργειών σιταριού στις διάφορες εποχές του χρόνου στο Θεσσαλικό κάµπο. Φωτογραφίες από την επεξεργασία του σιταριού και την άλεση του, µε παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα µέσα. Έκθεση µηχανηµάτων ή τµηµάτων µη-

Ιστορία
Υπάρχει και παρουσίαση
της ιστορίας του κτιρίου του
Μύλου και των διαδοχικών
φάσεων οικοδόµησής του

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρασινισµού για πορτοκάλια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. Τηλ.6951/766237.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρασινισµού για λεµόνια. Τοποθέτηση, λειτουργία,
εγγύηση. Τηλ.6951/766237.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ακτινίδιο. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6936/589801.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ρόδια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6989/777700.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται ελαστικό/ά για τρακτέρ 52085-38, ράντιαλ η συµβατικά 20,8-38, Μεταχειρισµένα, σε καλή κατάσταση και τιµή.
Τηλ.6934/601727.

61

Το φθινόπωρο τα επίσημα εγκαίνια από το Δήμο Λαρισαίων,
ενώ είναι ήδη επισκέψιμο από παιδιά της Θεσσαλίας

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

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

Agrenda

Στο Μύλο του Παπά
το Μουσείο Σιτηρών

Πωλείται τυλιχτικό µάρκας Βολάγκρι.
Τηλ.6977/378489.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας χρήσεως και κλουβάκια Μπινς. Περιοχή Βέροιας. Τηλ.6979/291468.
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χανών που σώθηκαν από το παλαιό
εργοστάσιο µετά την πυρκαγιά.
Φωτογραφίες των παλαιών µηχανηµάτων στις παλαιές θέσεις τους µε
εξήγηση του τρόπου λειτουργίας τους.
Κείµενα για τη διαδικασία καλλιέργειας και την επεξεργασία σιταριού έως την παραγωγή αλεύρου από τα αρχαία χρόνια έως σήµερα.
Κείµενα, φωτογραφίες για τη λειτουργία του αλευρόµυλου και προβολή ντοκιµαντέρ για την καλλιέργεια
σιταριού και την παραγωγή αλεύρου.

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

«Μία γιορτή για την
Καρθαία» στην Κέα

«Το µικρό πόνι»
στο Μουσείο Ελιάς

Ευρωπαϊκή βράβευση για
τον καθηγητή Γ. Ζέρβα

- ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟιΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
εγγραφές στις
ΕΠΑΣ
του ΕΛΓΟ ως 17 Σεπτέµβρη

Ο ∆ήµος Κέας σε συνεργασία µε
την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων και την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του
θεσµού «Μια γιορτή για την
Καρθαία», διοργανώνουν στις 8
Σεπτεµβρίου στις 17:30 µουσική
παράσταση µε την Καµεράτα στο
αρχαίο θέατρο της Καρθαίας. Θα
ερµηνευθούν έργα των Πουτσίνι,
Μότσαρτ, κ.α Όλα Τα έσοδα θα
διατεθούν στην αρωγή των
πυρόπληκτων Ανατολικής Αττικής.

Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζει, την
Τετάρτη 12 Σεπτεµβρίου (ώρα
21:00), τη θεατρική παράσταση,
του βραβευµένου Ισπανού
συγγραφέα Πάκο Μπεθέρα
(2016), «Το µικρό πόνι», στο
Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού
Λαδιού του Ιδρύµατος, στη
Σπάρτη. Η είσοδος είναι ελεύθερη
για το κοινό.Μετά την έναρξη της
παράστασης δεν θα επιτρέπεται η
είσοδος. Τηλ.2731089315

Το «Distinguished Service Award»
απονεµήθηκε στον πρόεδρο της
ΕΖΕ καθηγητή Γεώργιο Ζέρβα, για
την προσφορά του στην Επιστήµη
της Ζωικής Παραγωγής και τις
υπηρεσίες του προς την EAAP, στο
69ο ετήσιο επιστηµονικό συνέδριο
της European Association for
Animal Production, στο Dubrovnik
της Κροατίας. Το έργο του κ.
Ζέρβα παρουσίασε η καθηγήτρια
της Κτηνιατρικής Σχολής του
Μιλάνο, Αντονέλα Μπάλτι.

Έως 17 Σεπτεµβρίου οι εγγραφές
στις 6 Επαγγελµατικές Σχολές του
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, που λειτουργούν
φέτος µε τις εξής επτά ειδικότητες:
Θερµοκηπιακών Κατασκευών στη
Μεσσαρά, Αµπελουργίας και
οινοτεχνίας στη Νεµέα, Τεχνιτών
Ξυλογλυπτικής στην Καλαµπάκα,
Αρχιτεκτονικής τοπίου στο
Μαρούσι, αγροτικών µηχανηµάτων
στη Λάρισα, Ζωοτεχνίας στη
Λάρισα και Γαλακτοκοµίας και
τυροκοµίας στα Ιωάννινα.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 8 Σεπτεµβρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Ποδόσφαιρο (UEFA Nations League)
Βόρειος Ιρλανδία - Βοσνία

16.00

COSMOTE SPORT 8

19.00

Eurosport 1

5’

Τένις (Αµερικανικό Όπεν)
Τελικός Μικτού

Προετοιµασία Εθνικής

Ποδόσφαιρο (UEFA Nations League)
Ελβετία - Ισλανδία

19.00

COSMOTE SPORT 2

Εσθονία – Ελλάδα

21.45

COSMOTE SPORT 1

Αγγλία – Ισπανία

21.45

COSMOTE SPORT 2

23.00

Eurosport 1

Η Εθνική Ανδρών στο µπάσκετ
άρχισε την προετοιµασία της για
τους αγώνες µε Σερβία και
Γεωργία στις 13 και 16
Σεπτεµβρίου αντίστοιχα στα πλαίσια
των προκριµατικών του Παγκοσµίου
Κυπέλλου του 2019. Η Ελλάδα
βρίσκεται στον 12ο όµιλο της
δεύτερης προκριµατικής φάσης,
όπου θα παίξει δύο φορές µε την
Γερµανία (30/11 και 24/2), την
Σερβία (13/9 και 3/12) και την
Γεωργία (16/9 και 21/2).

Τένις (Αµερικανικό Όπεν)
Τελικός γυναικών

Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου
Ποδόσφαιρο (UEFA Nations League)
Ουκρανία - Σλοβακία

16.00

COSMOTE SPORT 8

Βουλγαρία – Νορβηγία

19.00

COSMOTE SPORT 2

Κύπρος – Σλοβενία

21.45

COSMOTE SPORT 2

Γαλλία – Ολλανδία

21.45

COSMOTE SPORT 1

23.00

Eurosport 1

Τένις (Αµερικανικό Όπεν)
Τελικός ανδρών

Μουντιαλικά
εθνικά ντέρμπι
Προς την τελική φάση του ΕURO 2020
∆ύσκολες αναµετρήσεις
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με Χάμιλτον μπροστά
δύσκολα για Ferrari
Έχοντας ξεφύγει 30 πόντους από τον δεύτερο Φέτελ,
ο Λουίς Χάµιλτον µετά την έκπληξη που έκανε στη
Μόντσα, φαντάζει πλέον το µεγάλο φαβορί για την
κατάκτηση του τίτλου. Φυσικά ακόµα αποµένουν 7
γκραν πρι µέχρι τη λήξη της σεζόν, ωστόσο ο
Βρετανός έχει δείξει µέχρι στιγµής µεγάλη
σταθερότητα, οπότε η επιστροφή της Ferrari στην
κορυφή, µάλλον δεν θα έρθει ούτε φέτος.

Σε ρυθµούς Nations League ή αλλιώς Πρωταθλήµατος Εθνών που
προσφέρει τέσσερις προκρίσεις
στην τελική φάση του EURO του
2020, κινείται αυτή την περίοδο
η Ευρώπη, έχοντας στο καλεντάρι µεγάλα µουντιαλικά ντέρµπι.
Πρώτο και καλύτερο το µατς µεταξύ Αγγλίας και Ισπανίας, αυτό
το Σάββατο, ενώ την ίδια µέρα η
Εθνική µας οµάδα αντιµετωπίζει
εκτός έδρας την Εσθονία, µε απώτερο στόχο την κατάκτηση της
πρώτης θέσης στον δεύτερο όµιλο. Σπουδαία παιχνίδια και τις υπόλοιπες ηµέρες, καθώς την Κυρια-

κή, η πρωταθλήτρια κόσµου Γαλλία αντιµετωπίζει την Ολλανδία,
ενώ την Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου, η
Ισπανία υποδέχεται την δευτεραθλήτρια Μουντιάλ, Κροατία. Την
ίδια µέρα, η Εθνική µας θα δίνει τη
µάχη ενάντια στην Ουγγαρία. Τα
παιχνίδια της πρώτης φάσης της
διοργάνωσης θα ολοκληρωθούν
τον Νοέµβριο µε εντός και εκτός
έδρας µατς για όλες τις οµάδες.
Αυτό το σαββατοκύριακο και η
λήξη του τελευταίου γκραν σλαµ
της σεζόν, του US Open, µε τη µεγάλη έκπληξη του τουρνουά να
ακούει στο όνοµα, Κέι Νισικόρι
(νο. 19). Ο τελικός των γυναικών
θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου, ενώ των ανδρών την Κυριακή.

Πολύ δύσκολη αποστολή θα έχει ο
πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυµπιακός,
στο νέο Τσάµπιονς Λιγκ του πόλο,
όπως προέκυψε από την κλήρωση
στη Βαρκελώνη. Οι «ερυθρόλευκοι»
βρίσκονται στον Β΄ όµιλο µε τις δύο
προηγούµενες κατόχους του
τροπαίου: την κροατική Γιουγκ
Ντουµπρόβνικ, την ουγγρική
Τσόλνοκι και την πρωταθλήτρια
Γερµανίας οµάδα του Ανόβερου.

Η ΑΕΛ στα ∆ένδρα

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πλειοδοσία
από Μητσοτάκη
για τις μειώσεις
φόρων των αγροτών

Γραµµή Μαζινό
από τα Καλάβρυτα
για τις τιμές στο
αιγοπρόβειο γάλα

Ποντικοπαγίδα
στήνει ο Αραχωβίτης
για τους αρουραίους
στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αλλαγή δεδοµένων για το φιλικό
αγώνα µεταξύ Ηρακλή και ΑΕΛ που
ήταν προγραµµατισµένος για το
Σάββατο 8/9 στο Καυτανζόγλειο και
λόγω των εγκαινίων της ∆ΕΘ
ακυρώθηκε. Οι άνθρωποι των δύο
οµάδων, µέχρι την ώρα που
γράφονταν αυτές οι γραµµές,
συζητούσαν για την µεταφορά του
µατς στο προπονητικό κέντρο της
ΑΕΛ, στα ∆ένδρα Λάρισας,
για την ίδια ηµέρα και ώρα.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εδραιωμένα τα 20
λεπτά στο σκληρό

Σ

την ελληνική αγορά τα 20 λεπτά το κιλό στον παραγωγό είναι εδραιωµένα για τα σκληρά
σιτάρια, ωστόσο το ερώτηµα είναι κατά πόσο µπορούµε σχετικά άµεσα να
δούµε κάτι καλύτερο. Η απάντηση, σύµφωνα µε κύκλους της αγορά, αναµένεται να
έρθει µε το νέο διαγωνισµό για εισαγωγή
της Τυνησίας σε περίπου δύο εβδοµάδες.
Χρηµατιστηριακά, επισήµως το εύρος
τιµών στο βαµβάκι κυµαίνεται στα 80-84
σεντς ανά λίµπρα και οι αναλυτές περιµένουν ένα σπάσιµο προς µια κατεύθυνση,
το οποίο δεν έρχεται. Η ζήτηση είναι ενεργή στην παγκόσµια αγορά, απλά υπάρχει
µια προτίµηση στο Βραζιλιάνικο βαµβάκι
λόγω τιµής και ποιότητας. Στην αγορά µας,
έχει µειωθεί σηµαντικά το basis (πριµ) επί
των χρηµατιστηριακών τιµών για όλες τις
σοδειές, ενώ και η Τουρκία είναι ανενεργή µέχρι να ισορροπήσει η αγορά τους. Εν
τω µεταξύ, οι εµπορικοί οίκοι προβληµατίζονται που δεν έχουν ακόµα πουλήσει
τις ποσότητες που έχουν ήδη αγοράσει.
Σε ανοδική πορεία οι ελληνικές εξαγωγές το πρώτο εξάµηνο του 2018, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πανελλήνιου
Συνδέσµου Εξαγωγέων, οι οποίες αν δεν
υπάρξουν µεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις αναµένεται να αυξηθούν 8% µε 10%
στο τέλος του έτους. Στα αγροτικά προϊόντα, παρατηρήθηκε άνοδος σε ποσοστό
11,6% (3.066,3 εκ. ευρώ), µε τις εξαγωγές
ελαιολάδου να ενισχύονται κατά 35,6%.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
383,73

284,30

282,80

284,74

381, 82

02/8

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)
ΚΡΙΘΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

31/08

04/09

05/09

06/09

14/8

23/8

207

208

208

168,1

168,1

168,1

164

30/8

215

06/9

215

177,5
193,6

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

230

230

230

230

230

230

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

188

192

192

192

191

191

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

88,34

87,18

85,86

82,52

82,97

81,71

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,73

2,73

2,76

2,76

2,78

2,78

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

314,1

319,5

314,8

306,1

319,3

332,8

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

879,2

894,4

838,1

856,4

827,4

826,6

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

15,61

15,81

15,06

15,01

16,47

16,49

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

60,12

54,97

54,81

53,53

51,55

52,25

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

109,12

111,075

108,25

108,25

109,17

109,25

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

104,37

95,90

89,88

86,13

82,52

82,57

Απραξία και µάγκωµα στο βαµβάκι
Με την Τουρκία ανενεργή και τη Βραζιλία δυνατή στην αγορά, αργεί το 60άρι
Οι εµπορικοί οίκοι δίνουν σήµερα 87 σεντς, δηλαδή 56 λεπτά για το σύσπορο
Ασυνήθιστη ησυχία, πρώτη φορά στα χρονικά, επικρατεί στη φυσική αγορά για το
βαµβάκι, καθώς παλαιότερα αυτή την περίοδο είχαµε ήδη πολλές «κρούσεις» από Τουρκία και Άπω Ανατολή για άµεσες
φορτώσεις µέσα στον Σεπτέµβριο και τον
Οκτώβριο. Μάλιστα, το γεγονός αυτό ανέβαζε και τις τιµές του ελληνικού προϊόντος το φθινόπωρο.
Ωστόσο φέτος, αφενός η Τουρκία είναι
ακόµα εκτός αγοράς, λόγω της κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας και αφετέ-

Τάση

30/08

207

09/8

Η ζήτηση είναι ενεργή στην
παγκόσµια αγορά, απλά υπάρχει
µια προτίµηση στο βραζιλιάνικο
βαµβάκι λόγω τιµής και ποιότητας

Τιμές βάμβακος
(ευρώ το κιλό)
Πράξεις εµπορικών οίκων
87 σεντς ανα λίµπρα
1,65 ευρώ το κιλό
Σύσπορο
56 λεπτά το κιλό

Πράξεις

Οι εµπορικοί οίκοι προβληµατίζονται που δεν έχουν
ακόµα πουλήσει τις ποσότητες που έχουν ήδη αγοράσει

ρου στην Ανατολή κυριαρχούν οι βραζιλιάνικες προσφορές. Βέβαια, οι αναλυτές
επιµένουν να ποντάρουν στην ανοδική τάση, µε όχηµα την αυξηµένη ζήτηση στη διεθνή αγορά αλλά και τα θετικά θεµελιώδη,
απλά ίσως λίγο αργότερα, µε αποτέλεσµα
προς το παρόν να κυριαρχεί µια απαισιοδοξία στην πώληση του εκκοκκισµένου.
Όσον αφορά τις τιµές, µε σηµερινή ισοτιµία ευρώ-δολαρίου, η νέα σοδειά θα έπιανε 1,65 ευρώ το κιλό, επίπεδα που ισοδυναµούν µε περίπου 56 λεπτά στο σύσπορο.

Φιξάρισμα

Οι κλώστες θα ήθελαν να κλείσουν
τιµές µόλις σπάσει τα 80 σεντς
ανά λίµπρα η αγορά, τιµή που θεωρείται σηµαντικό σηµείο στήριξης
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ΒΑΜΒΑΚΙ
84.00

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
250

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Εξτρα
παρθένο

180

210

2.000

82.00

200

240

81.00

1.500
160

180

78.00

Βιοµ/νικοί
άσοι

170

190

230

80.00

Παρθένο

1.000

150

220
170

76.00
210

74.00
72.00

ΑΠΡ

ΜΑΙ

81,71

σέντς/λίµπρα

IOYN

IOYΛ

200

ΑΥΓ

ΣΕΠ

Με περιορισµένο εύρος
διακύµανσης τιµών κινείται το
βαµβάκι στα χρηµατιστήρια,
αναζητώντας κατεύθυνση.

06
ΑΠΡ

230
¤/τόνος

06
ΜΑΙ

06
IOYN

06
IOYΛ

06
ΑΥΓ

150

06
ΣΕΠ

Χωρίς αλλαγές στα 230 ευρώ
ο τόνος άνοιξε η λίστα της Φότζια
για το σκληρό σιτάρι µετά τη
διακοπή του Αυγούστου.

500

140

160

0

130
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ΑΠΡ

191
¤/τόνος
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ΜΑΙ
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IOYN

06
IOYΛ
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ΑΥΓ

06
ΜΑΙ

06
ΑΥΓ

Σταθερό παρέµεινε αυτή
την εβδοµάδα το καλαµπόκι
στα χρηµατιστήρια
της Ιταλίας.

193,6
¤/τόνος

06
IOYN

06
IOYΛ

06
ΑΥΓ

06
ΣΕΠ

06
ΑΥΓ

Με σηµαντική άνοδο συνεχίζει
και αυτή την εβδοµάδα στα
χρηµατιστήρια το κριθάρι
βυνοποίησης.

Με καλύτερες τιµές κατά 1 µε 2 λεπτά από πέρυσι ξεκίνησαν οι κατά τόπους Ενώσεις να παραλαµβάνουν αυτές τις µέρες καλαµπόκι.
Στήριγµα, η υψηλότερη ζήτηση σε
διεθνές επίπεδο, λόγω της ξηρασίας που έπληξε την Ευρώπη και αφήνει προσδοκίες και για περαιτέρω αύξηση.
Την υψηλότερη τιµή σήµερα δίνει η Ένωση Λεχαινών µε 20 λεπτά
από 18 λεπτά πέρυσι, ενώ ακολουθεί η Ένωση Αγρινίου που αγοράζει καλαµπόκια προς 19 λεπτά και
η Θεσσαλία µε τις πράξεις που αφορούν το αποθηκευµένο προϊόν
στα ίδια επίπεδα. Σέρρες, ∆ράµα,
Καβάλα και Τρίκαλα προσφέρουν
ήδη από 17,5 ως 18 λεπτά, δύο λεπτά πάνω από τα περσινά επίπεδα.
Μάλιστα, οι καλλιεργητές ελπίζουν ότι η µείωση της παραγωγής
σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης θα

τις ωθήσει να απορροφήσουν τις
σοδειές των Βαλκανίων, ανοίγοντας
πεδίο στο ελληνικό καλαµπόκι και
ελπίδες στους παραγωγούς για ακόµα υψηλότερες τιµές το αµέσως
επόµενο διάστηµα.
Αναγνωριστική «γύρα» στα χωράφια κάνουν αυτές τις µέρες οι
αρµόδιοι της Ένωσης Βόλου, προκειµένου να εκτιµήσουν την ποιότητα της φετινής παραγωγής, να
προχωρήσουν στον απαραίτητο έλεγχο για αφλατοξίνες (που φαίνονται µετά στο γάλα) και να «κόψουν» τιµή. Επ’ αυτού για επίπεδα
περί τα 18 λεπτά το κιλό µιλά ο πρόεδρος της Ένωσης Βόλου Νικήτας
Πρίντζος, που πέρυσι έδωσε µία από τις υψηλότερες τιµές στη χώρα,
τονίζοντας ότι πρόθεσή του είναι να
κρατηθεί µια ισορροπία µεταξύ των
καλλιεργητών αλλά και των κτηνοτρόφων που δεν θα µπορούσαν να
αντέξουν ένα αυξηµένο κόστος ζωοτροφών, στη δύσκολη κατάσταση
στην οποία ήδη βρίσκονται.

Με καλές στρεµµατικές
αποδόσεις και ποιοτικό προϊόν
ξεκίνησε η συγκοµιδή στο
µεγαλύτερο µέρος της χώρας,
µε τις σπαρµένες ωστόσο
εκτάσεις µειωµένες. Η πρώτη
εικόνα δείχνει καλαµπόκια
χωρίς ιδιαίτερες απώλειες από
πλευράς ποσότητας, λόγω
ασθενειών, µε καλύτερη τη
σοδειά στη Βόρεια και Κεντρική
Ελλάδα και κάποια µικρά
προβλήµατα στην Πελοπόννησο.
Υψηλότερες αποδόσεις 15 µε
20% από πέρυσι για
Λαρισαίους και Τρικαλινούς
καλλιεργητές, ενώ αντίθετα
στην Ηλεία γίνεται λόγος για
απώλειες παραγωγής, καθώς
στα καλαµπόκια αναπτύχθηκαν
µύκητες λόγω της αυξηµένης
υγρασίας, µε τους παραγωγούς
να περιµένουν τα πορίσµατα
του ΕΛΓΑ. Μειωµένες, τέλος,
κατά 20% υπολογίζονται οι
εκτάσεις στη Θεσσαλονίκη και
25% στην Αιτωλοακαρνανία,
όπου η καλλιέργεια αφορά
περί τα 76.000 στρέµµατα.

ΠΕ∆ΙΟ
Η µείωση της παραγωγής
στη Βόρεια Ευρώπη
θα φέρει µπροστά τις
σοδειές των Βαλκανίων

Η αυξηµένη ζήτηση θα αντισταθµίσει
τις δυσκολίες των κτηνοτρόφων.

Το ίδιο αναφέρουν και από την
Ένωση Αγρινίου, που χαρακτηρίζουν εξαιρετικά περιορισµένη την
αγοραστική δύναµη των κτηνοτρόφων, µετά και τις ανακοινώσεις των
εγχώριων µεγάλων γαλακτοβιοµηχανιών για µείωση στην τιµή του
γάλακτος. «Με τιµή 6 λεπτά κάτω
από πέρυσι για το πρόβειο, περί τα
85 λεπτά, σύµφωνα µε όσα ανακοινώνουν οι τοπικές γαλακτοβιοµηχανίες, ο κτηνοτρόφος δεν µπορεί
να αγοράσει καλαµπόκι για να ταΐσει τα ζώα του» αναφέρει στην εφηµερίδα Agrenda o υπεύθυνος
του εργοστασίου της ΕΑΣ Αγρινίου, που παραλαµβάνει καλαµπόκι
∆ήµος Μπέτσικας.

Εν αναµονή νέων πωλήσεων το χρηµατιστήριο βάµβακος
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH
Έχει µικρύνει σηµαντικά το εύρος διακύµανσης των
τιµών ενδοσυνεδριακά, σχεδόν µεταξύ 82-83 σεντς
ανά λίµπρα και η αγορά ακόµα δεν έχει δείξει προς
ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί. Οι προσφερόµενες
τιµές στη φυσική αγορά έχουν µειωθεί, ως
αποτέλεσµα των µεγάλων παραγωγών στη Βραζιλία.
Παράλληλα, οι κλώστες βλέποντας κάπως αδύναµη
την αγορά δεν βιάζονται για κλεισίµατα,
ευελπιστώντας σε περαιτέρω µείωση τιµών. Οι
καιρικές συνθήκες (κυρίως στις ΗΠΑ) και η επιρροή
τους στις παραγωγές θα αποτελέσουν βαρόµετρο
για την πορεία της αγοράς µεσοπρόθεσµα.

08/28/2018 83.71
08/29/2018 82.76
Η πίεση της βάσης (πριµ) επί των χρηµατιστηριακών
08/30/2018 82.26
τιµών είναι πλέον ευρέως αποδεκτή. Οι βασικοί λόγοι
08/31/2018 82.22
για τους οποίους έχει µειωθεί σηµαντικά το πριµ είναι οι
09/04/2018
82.78
εξής: Πρώτον, η βραζιλιάνικη παραγωγή
είναι αυξηµένη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

και οι προσφορές τους ανταγωνιστικές. ∆εύτερον, οι
προαγορές ελληνικού προϊόντος των εµπορικών οίκων
δεν έχουν βρει ακόµα τελικούς αγοραστές, χωρίς
άµεσες φορτώσεις στην αρχή της σεζόν. Τρίτον, η
κατάσταση στην Τουρκία παραµένει αβέβαιη και τέταρτο
η παραγωγή µας φαίνεται ποσοτικά υποσχόµενη. Όλοι
αναµένουν το κλείσιµο ενός νέου συµβολαίου για να
δούµε που τελικά θα ισορροπήσει η βάση.

03
ΣΕΠ

27
ΑΥΓ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Η αυξηµένη ζήτηση στην Ευρώπη, λόγω ξηρασίας, πουσάρει τις τιµές καλαµποκιού
Σέρρες, Δράµα, Καβάλα και Τρίκαλα προσφέρουν δύο λεπτά παραπάνω από πέρυσι

douska@agronews.gr

20
ΑΥΓ

Σταθερή παρέµεινε η τιµή
στο ελαιόλαδο, µε τις
ευρωπαϊκές αγορές
να ψάχνουν ρυθµό.

2,78
¤/κιλό

Στα 20 λεπτά η Ηλεία, στα 19 λεπτά το Αγρίνιο
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

13
ΑΥΓ

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
84.00
83.50
83.00
82.50
82.00
81.50

Τρίτη

28/08

Τετάρτη

29/08

Πέµπτη Παρασκευή

30/08

31/08

Τρίτη

04/09

Συνεδρίαση 03/09/18
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος '18

82,78

+0,56

Μάρτιος '19

83,08

+0,50
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Στο νόµο προσφοράς-ζήτησης ποντάρει φέτος
η λιγοστή πράσινη ελιά Χαλκιδικής
Ξεκινά τη Δευτέρα η µαζική συγκοµιδή της παραγωγής, που εκτιµάται µειωµένη ως 70%
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Χωρίς «λευκό καπνό» ως προς
την τιµολογιακή πολιτική που θα
ισχύσει για τη φετινή παραγωγή
της επιτραπέζιας «Πράσινης Ελιάς Χαλκιδικής», αλλά µε την υπόσχεση από το εµπόριο ότι το τοπίο θα ξεκαθαρίσει µέσα στο Σαββατοκύριακο, µια και από ∆ευτέρα θα αρχίσει η µαζική συγκοµιδή, ολοκληρώθηκε η ευρεία συνάντηση παραγωγών και µεταποιητών του κλάδου, την περασµένηΤετάρτη στη Νέα Ποτιδαία
Χαλκιδικής.
Όπως πληροφορείται η Agrenda
-δεδοµένου ότι η συζήτηση ήταν
κλειστή- παρότι δεν εθίγη ευθέως
το ζήτηµα των τιµών, η αίσθηση
που αιωρούνταν και από τις δύο
πλευρές ήταν πως θα είναι σαφώς υψηλότερες από τις περσι-

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ (ΤΟΝΟΙ)
2016

2017

2018

70.000
75.000

80.000
100.000

40.000
50.000

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΣΤΩΝ
Το άνοιγµα στα παραγωγικά πόστα
της Χαλκιδικής να συνοδευτεί µε
ανάρτηση τιµολογίου ζητούν
οι ελαιοκαλλιεργητές
νές, καθώς φέτος η παραγωγή υπολογίζεται µικρότερη ως και 70%,
µε τους παραγωγούς να ευελπιστούν πως ο νόµος της προσφο-

ράς και ζήτηση θα λειτουργήσει υπέρ τους. Και οι µεταποιητές έδειξαν να αποδέχονται πως οι συνθήκες φέτος είναι ιδιαίτερες, πλην όµως θέλουν να µετριάσουν το ποσοστό αύξησης σε σχέση µε το 1
ευρώ που πλήρωσαν πέρυσι για
την πρώτη κατηγορία (σ. σ. 110
τεµάχια) της επιτραπέζιας ελιάς
Χαλκιδικής. Κατά τις ίδιες πηγές,
στην επιχειρηµατολογία που συ-

νόδευσε την έκκλησή τους προς
τους παραγωγούς «να κάνουν λίγο κράτει στις απαιτήσεις τους»,
περιλήφθηκαν αναφορές στο οξύτατα ανταγωνιστικό πεδίο που
δηµιουργούν, η διολίσθηση της
τουρκικής λίρας και οι δασµοί ΗΠΑ στις ισπανικές ελιές.
Οι παραγωγοί, επέµειναν πως
το εµπόριο θα πρέπει να «βάλει
πλάτη», ενώ κατέστησαν σαφές
πως θα πρέπει να ανοίξουν άµεσα τα πόστα σε όλα τα παραγωγικά κέντρα της Χαλκιδικής, για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος γαλάκτωσης, και να υπάρξει ανάρτηση τιµολογίου, γιατί δεν προτίθενται να
παραδώσουν την παραγωγή τους,
τουλάχιστον η µεγάλη πλειονότητα, µε ανοικτή τιµή. Σε κάποιες
περιοχές, πάντως, όπως στην Τρίγλια, οι παραγωγοί έχουν αρχίσει
να συγκοµίζουν και παραδίδουν
το προϊόν τους µε ανοικτή τιµή.

Agrenda
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∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ
ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ

Σ

την ελληνική αγορά σκληρού σίτου τιµή στα 20 λεπτά το κιλό στον παραγωγό
για το ποιοτικό προϊόν είναι
πλέον εδραιωµένη και η αγορά ψάχνει
νέα δεδοµένα για να δει τα περιθώρια
της. Σε περίπου δύο εβδοµάδες αναµένονται νεότερα από τον διαγωνισµό
της Τυνησίας, στον οποίο ενδέχεται να
προσφερθούν
και ελληνικά
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ στάρια. Για τα
χαµηλής ποιpapadogiannis@
agronews.gr
ότητας σιτάρια φαίνεται
να υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον
για εξαγωγή περίπου στα 200 ευρώ ο
τόνος FOB στο λιµάνι µας. Στα σκληρά στάρια, η νέα λίστα της Φότζια δεν
είχε αλλαγές. Για ποιοτικά σιτάρια µε
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και
πρωτεΐνη 12,5% τιµή αποθήκης παραγωγού 220-225 ευρώ ο τόνος.

A4 | 48

Agrenda

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018

Εµπορικό «σεφτέ» έκαναν οι συναλλαγές καπνού της ποικιλίας «Κατερίνη» στην Πιερία, µε το πρώτο και δεύτερο «χέρι» της φετινής παραγωγής να πληρώνονται
από τη µεταποίηση µε 3 -3,5 ευρώ το κιλό, προβληµατίζοντας, ωστόσο, τους καπνοπαραγωγούς, που ζητούν στήριξη γιατί η χρονιά είναι πολύ δύσκολη.

∆εν αρκεί ο σεφτές για τα καπνά ποικιλίας «Κατερίνη»
1

«Ε∆Ω ΚΑΙ λίγες ηµέρες ξεκίνησαν
να ζυγίζουν η ΣΕΚΕ και η Socotab,
ενώ από µέρα σε µέρα θα κάνει παραλαβές και η Μισσιριάν», λέει στην
Agrenda ο Πασχάλης Κατσάρας, πρόεδρος του συνεταιρισµού «Σαµσούς»
Κατερίνης, που εκπροσωπεί περίπου 500 καλλιεργητές µε πάνω από 8.000 στρέµµατα καπνού στην

περιοχή. Όπως εξηγεί οι τιµές για τα
πρώτα δύο χέρια είναι στα περυσινά
επίπεδα. «Αν και υπήρχαν υποσχέσεις από το εµπόριο ότι θα υπάρξει
αύξηση 20%. Θα περιµένουµε, όµως,
να δούµε τί θα γίνει στη δεύτερη δόση, µε τις πληρωµές του τρίτου και
τέταρτου χεριού, που παραδοσιακά
γίνονται τον Οκτώβριο», ανέφερε.

3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ απώλειες στις στρεµµατικές αποδόσεις κατέγραψαν και οι
καπνοπαραγωγοί της ΣΠΕΚΟ Βροντούς, που καλλιεργούν γύρω στα
3.000 στρέµµατα «Κατερίνη». «Η παραγωγή είναι µειωµένη περίπου 25%
και το στήσιµο δεν ξεπερνά τα 180
κιλά», τόνισε ο πρόεδρος του συνε-

ταιρισµού Γιώργος Νάτσιος. Για τις
τιµές εµφανίζεται βέβαιος πως θα
πιαστούν τα 4,46 ευρώ, που ήταν η
µεσοσταθµική αξία των συναλλαγών
το 2017, όµως, όπως λέει, αυτό δεν
αρκεί διότι το κόστος παραγωγής είναι στα 3,30 ευρώ και το ατοµικό εισόδηµα στα 150-200 ευρώ το µήνα».

5

ΑΚΟΜΗ µεγαλύτερο, από ό,τι είχε
εκτιµηθεί αρχικά, είναι το πλήγµα
που δέχθηκε φέτος η παραγωγή του
«Μπασµά» στη Ροδόπη, µε τη ζηµιά,
όσο περνά ο καιρός, να αυξάνει στο
80%. Ο πρόεδρος του συνεταιρισµού
Καπνοπαραγωγών Ροδόπης Εσάτ

Χουσεΐν σηµειώνει ότι «στην αρχή
είχαµε τη νεκρωτική ίωση και πολλοί παραγωγοί σταµάτησαν τις φροντίδες και προκλήθηκε περονόσπορος». Αποτέλεσµα, στη Θράκη η παραγωγή Μπασµά αναµένεται στα 3–
3,2 εκατ. κιλά, από 8,1 εκατ. πέρυσι.

ΚΑΠΝΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΕΚΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ

2

Ο Ι∆ΙΟΣ, ωστόσο, θεωρεί εκ των ων
ουκ άνευ προϋπόθεση τη στήριξη του
προϊόντος από τη µεταποίηση, για
να µπορέσουν οι αγρότες να ξανακαλλιεργήσουν. Κι αυτό διότι η φετινή καλλιεργητική σεζόν εξελίχθηκε
χειρότερα από το αναµενόµενο ως
προς τις αποδόσεις και την ποιότητα, λόγω των ζηµιών από τις καιρι-

κές συνθήκες. «Αν µείνουµε στον τιµοκατάλογο του 2017 θα είναι δραµατικό, αφού πέρσι που είχαµε µεγαλύτερες αποδόσεις και καλύτερη
ποιότητα και πάλι µε το ζόρι βγήκαν
τα έξοδα. Φανταστείτε φέτος, που οι
παραγωγοί πλήρωσαν εργατικό κόστος 1,20-1,30 ευρώ το ράµµα, υψηλότερο από πέρυσι», πρόσθεσε.
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ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ το εµπόριο να στηρίξει,
φέτος, τους καπνοπαραγωγούς της
χώρας την επισηµαίνει και ο πρόεδρος της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής
Οργάνωσης Καπνού, Βασίλης Μελενεκλής, καθώς όπως επισηµαίνει, οι
ζηµίες είναι σηµαντικές στις ποικιλίες «Κατερίνη» και «Μπασµά» και δεν

πρέπει να το εκµεταλλευτούν αυτοί
οι µεταποιητές για να πιέσουν τις τιµές. Στην ποικιλία «Βιρτζίνια», που
καλλιεργείται κυρίως στην Καρδίτσα
και στα Τρίκαλα η εικόνα φαίνεται
να είναι καλύτερη κι οι αποδόσεις
εκτιµάται πως κινούνται γύρω στα
200 κιλά το στρέµµα.
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«ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 Σεπτεµβρίου θα έχει
συγκοµιστεί το 100% της παραγωγής. Ο κόσµος, ωστόσο, είναι απογοητευµένος γι’ αυτό είναι ανάγκη
οι βιοµηχανίες να στηρίξουν», είπε
ο κ. Χουσεΐν, ζητώντας, ταυτόχρονα
και από το υπουργείο να αξιοποιήσει

κατ’ εξαίρεση τα ΠΣΕΑ (σ. σ. ο ΕΛΓΑ
δεν αποζηµιώνει τη νεκρωτική ίωση) και να βοηθήσει τους καλλιεργητές. Όσο για τις τιµές, τα φετινά
συµβόλαια προβλέπουν µικρή αύξηση από τα 5,17 ευρώ το κιλό, που
ήταν µεσοσταθµικά η τιµή πέρυσι.
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Δέσμιοι 1.110 παραγωγοί από την
κατάρρευση της Καπνική Μιχαηλίδη
∆ύο χρόνια «οµηρείας» συµπληρώθηκαν, ήδη, για τους περίπου 1.110 καπνοπαραγωγούς της χώρας που είχαν παραδώσει τη σοδειά του 2016 στην «Καπνική Μιχαηλίδη»,
πριν καταρρεύσει οικονοµικά και παρά τις δικαστικές νίκες που έχουν πετύχει έκτοτε, δεν έχουν καταφέρει ακόµη
να πάρουν τα χρήµατα που τους οφείλονται.
Η τελευταία θετική εξέλιξη σηµειώθηκε τον περασµένο
Μάιο και Ιούνιο, όταν µε χειρισµούς της ∆ιεπαγγελµατικής
Καπνού, οι περίπου 1.340 τόνοι καπνού, που είχαν προλάβει οι παραγωγοί να τους πάρουν πίσω από τις αποθήκες
της «Καπνική Μιχαηλιδη», εν τέλει πουλήθηκαν. Αγορα-
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ΠΕΡΣΙ
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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ΕΚΑΤ. ΚΙΛΑ

στές ήταν η ΣΕΚΕ, η Μισσιριάν, η Γλεούδης και Ναξιάδης,
παραλαµβάνοντας ίδιες ποσότητες κι ίδιες ποιότητες, ενώ
το ποσό της συναλλαγής ανήλθε στα 4,4 εκατ. ευρώ, πλην,
όµως, αντί για τις τσέπες των παραγωγών, τα χρήµατα κατατέθηκαν σε λογαριασµό στο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
«Είµαστε σε αναµονή ορισµού ηµεροµηνίας για την τακτική δικάσιµο. Μέχρι στιγµής έχουµε κερδίσει όλα τα προσωρινά µέτρα και την οριστική δίκη επί των προσωρινών»,
λέει ο πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Βασίλης Μελενεκλής. Επειδή, ωστόσο, η Καπνική Μιχαηλίδης χρωστούσε
συνολικά 6,3 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς, ενώ η αξία
των 1.340 τόνων καπνού ήταν 4,4 εκατ. ευρώ, υπήρξε συνεννόηση και ο επιχειρηµατίας δέχθηκε να δοθεί ένα ποσό περίπου 1 εκατ. ευρώ, από επιστροφή ΦΠΑ, έναντι των
οφειλόµενων προς τους παραγωγούς. Τα χρήµατα αυτά,
κατά τον κ. Μελενεκλή, ήδη έχουν πιστωθεί στους λογαριασµούς των δικαιούχων. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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Πέντε δις σε έξι µέρες έχασε
το Χρηµατιστήριο Αθηνών
Αδικαιολόγητη σύµφωνα µε αναλυτές η βιαιότητα
της πτώσης που γνώρισε το Χρηµατιστήριο
Αθηνών, το οποίο βρίσκεται σε κόκκινα νούµερα
εδώ και έξι ηµέρες. Τα στοιχεία της οικονοµίας και
της πολιτικής επικαιρότητας δεν δικαιολογούν τις
τόσο έντονες ρευστοποιήσεις που γίνονται το
τελευταίο διάστηµα, όµως από ό,τι φαίνεται η
εµπιστοσύνη των επενδυτών κλονίστηκε ύστερα
από την διάψευση των προβλέψεων των
ελληνικών τραπεζών για τα έσοδά τους στην
τριετία 2018-2020.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

UNIBIOS ΑΝ.Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜ.

0,4610 +13,55%

DIVERSA

5,2500 +9,83%

FORTHNET Α.Ε.

0,1880 +8,05%

ΑΝ.Η ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ.

0,0635 +5,83%

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

0,2290 +4,09%

SATO

0,0315 -19,23%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

0,4600 -11,54%

MEDICON HELLAS

1,1700 -11,36%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν.

1,3000 -9,72%

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.

0,5450

-9,17%

Ξένα Χρηματιστήρια
∆είκτης
D. JONES-30
NASDAQ Comp
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50
Λονδίνο
FTSE 100
Φρανκφούρτη
DAX-30
Παρίσι
CAC-40
Ζυρίχη
SMI
Τόκιο
NIKKEI-225
W. Street

Moνάδες Μεταβολή
25.923,76 - 0,20%
7.919,59 - 0,95%
3.300,36 - 0,46%
7.315,47 - 0,92%
11.958,73 - 0,68%
5.254,17
- 0,11%
8.825,23 - 0,49%
22.487,94
-0,41%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
FED
EKT

Επιτόκιο

Τιµή

Βασικό
1,5
Βασικό 0,00
Καταθέσεων - 0,40
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
REPO RATE
0,75
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate
0,1
ΕΛΒΕΤΙΑ
3M Libor (εύρος) -0,72
Ζώνη Ευρώ
EURIBOR-12M - 0,16
EURIBOR -1M - 0,37

Τελευταία
αλλαγή
23.08.2018
23.08.2018
23.08.2018
08.08.2018
10.07.2018
21.04.2018
21.08.2018
21.08.2018

O σπαγκο...
...ραμμένος
Bayer: Πτώση στα κέρδη β΄
τριµήνου εµφάνισε η Bayer AG,
προσαρµόζοντας τις εκτιµήσεις
της για το 2018, προκειµένου να
αποτυπώσει την εξαγορά της Monsanto,
ενώ αναµένει οι πωλήσεις του 2018 να
διαµορφωθούν υψηλότερα των 39 δισ.
ευρώ, σε σχέση µε τις προηγούµενες
εκτιµήσεις για χαµηλότερα των 35 δισ.

ΠΙΝ∆ΟΣ: Υπερδιπλασιάστηκε η καθαρή
κερδοφορία του Αγροτικού
Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Ιωαννίνων
«Η Πίνδος» στη χρήση του 2017, µε τον
καθαρό κύκλο εργασιών της οργάνωσης
στα 219,891 εκατ. ευρώ, έναντι 209,123
εκατ. ευρώ στη χρήση του 2016.
CRETA FARMS: Την αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου κατά το ποσό των 866.712
ευρώ αποφάσισε η έκτακτη γενική
συνέλευση των µετόχων της Creta
Farms. Η ΑΜΚ θα γίνει µε καταβολή
σε µετρητά, µέσω έκδοσης 2.063.600
νέων, κοινών και µετά ψήφου µετοχών
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7% του
σηµερινού µετοχικού κεφαλαίου, µε
τιµή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά µετοχή.

ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Την έγκριση της
υπογραφής της σύµβασης αναγνώρισης
οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ
του από 28/03/2007 εκδοθέντος
οµολογιακού δανείου αρχικού ποσού
7.300.000 ευρώ αποφάσισε µεταξύ
άλλων η γενική συνέλευση της εταιρείας
Οίκου Σπύρου στις 30 Αυγούστου.
MONDELEZ: Στην πώληση τριών
αµερικανικών µαρκών τσίχλας στην
τοπική εταιρεία ζαχαροπλαστικής Gerrit
J. Verburg Co προχώρησε η Mondelez
International. Η συµφωνία, που
ολοκληρώθηκε αντί άγνωστου ποσού,
βρίσκει τα σήµατα Beemans, Black Jack
και Clove να αλλάζουν ιδιοκτήτη.

Διαγκωνίζονται ποιος
θα διαδεχθεί το Σίτι
Το Βερολίνο θέλει να ελέγχει το χρήμα ΕΕ
Οι εμπορικές αψιμαχίες φέρνουν sell off
Το Brexit θα αλλάξει πολλά στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ήδη Βερολίνο και Παρίσι, διαγκωνίζονται για το ποιος θα διαδεχθεί το Σίτι του
Λονδίνου. «Η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ
προσπαθεί να πείσει τράπεζες και θεσµούς
να µεταφέρουν την έδρα τους στην Φραγκφούρτη», αναφέρει άρθρο της Deutche
Welle, και λίγες µέρες µετά τον υπουργό
Οικονοµικών Όλαφ Σολτς επισκέφθηκε κι
αυτή την γερµανική οικονοµική µητρόπολη. Βέβαια, η επίσκεψη Μέρκελ στην Φραγκφούρτη έρχεται µε κάποια καθυστέρηση. Ήδη ο Γάλλος πρόεδρος Εµµανουέλ
Μακρόν έχει συναντηθεί στο Παρίσι µε εκπροσώπους του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
για να τους παρουσιάσει τα πλεονεκτήµατα της γαλλικής πρωτεύουσας ως χρηµατοοικονοµικού κέντρου.
Στο µεταξύ, σύµφωνα µε άρθρο του
euro2day, η Γερµανία θέλει να «αναδι-

αρθρώσει» όχι µόνο την ευρωζώνη αλλά και την Ένωση και έχει κάνει σαφές ότι θέλει να ελέγχει τη ροή κονδυλίων. Η
-προς το παρόν χαλαρή- στήριξη Μέρκελ
στην υποψηφιότητα Βέµπερ ως υποψήφιου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος για
την Κοµισιόν δεν έπεσε σαν κεραυνός εν
αιθρία. Εάν το ΕΛΚ έρθει πρώτο στις ευρωεκλογές, ο υποψήφιός του θα πάρει την
προεδρία της Κοµισιόν άρα και τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων που συνεπάγεται η θέση. Με τον επίσης Γερµανό Κλάους Ρέγκλινγκ στο τιµόνι του νέου ESM, η
Γερµανία de facto θα διαχειρίζεται τις θέσεις όπου υπάρχει χρήµα στην ΕΕ.
Την ίδια στιγµή, οι δύσκολες εµπορικές διαπραγµατεύσεις που διεξάγει η Ουάσιγκτον και η προοπτικής ενός νέου κύµατος επιβολής από τις ΗΠΑ στα κινεζικά
προϊόντα ανησυχούν τις αγορές που αποτυπώνεται µε sell off στις χρηµαταγορές.

Χρυσό

Μινέρβα

Το Πρόγραµµα Ελληνικού Σίτου Misko
απέσπασε τη διάκριση Gold Awards
στην κατηγορία «Sustainable
Agriculture» στο πλαίσιο διοργάνωσης
των Environmental Awards 2018 που
έγιναν για 5η χρονιά, καθώς εγγυάται
υψηλή παραγωγή και ποιότητα, αλλά
και προστασία του περιβάλλοντος,
δηµιουργώντας προστιθέµενη αξία σε
παραγωγούς, περιβάλλον και κοινωνία.

Αµφισβητεί η Μινέρβα την απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισµού, που της
επέβαλε πρόστιµο 384.106,65 ευρώ για
παραβίαση διατάξεων περί απαγόρευσης
κάθετης σύµπραξης για καθορισµό τιµών
µεταπώλησης στους συνεργαζόµενους µε
αυτή χονδρεµπόρους/διανοµείς. Βάσει
ανακοίνωσής της, τη θεωρεί προδήλως
εσφαλµένη και δηλώνει ότι «προτίθεται
να επιδιώξει την ακύρωσή της».
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Προβλήματα και παραλείψεις
στον έλεγχο των βιβλίων αγροτών

Π

ριν από δύο περίπου χρόνια, ένας βουλευτής είχε ανακαλύψει την… Αµερική, ανακοινώνοντας ότι οι αγρότες που έχουν βιβλία, δικαιούνται να κάνουν αίτηση και
να εισπράττουν επιστροφή ΦΠΑ. Τότε βέβαια είχε ξεχάσει να αναφέρει ότι η επιστροφή
ΦΠΑ εφαρµοζόταν στην Κρήτη από
το 1987, την πρώτη χρονιά εφαρµογής του ΦΠΑ, κάτι το οποίο άλλωστε προβλέπεται χρόνια τώρα.
Οι αγρότες εντός του κανονικού
Αγορές και έξοδα
καθεστώτος ΦΠΑ, έχουν τη δυνατόΠιστωτικό ΦΠΑ έχει
τητα να υποβάλλουν αίτηση και να
ένας αγρότης και όταν
ζητήσουν να τους επιστραφεί ο πιπουλάει µε απαλλαγή
στωτικός ΦΠΑ που έχει σχηµατιστεί
από το Φόρο
κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 3µήνου ή 6µήνου, έτους κλπ.
Η δυνατότητα αίτησης επιστροφής
δίνεται µέχρι την πάροδο 5ετίας, όπου και παραγράφεται το δικαίωµα
Εξόφληση
της απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου.
Τιµολόγιο άνω των
Από πέρυσι άλλαξε ο τρόπος επι500 ευρώ που λαµβάνει στροφής του ΦΠΑ. Πλέον, ο ενδιααγρότης απαγορεύεται
φερόµενος µπορεί να αιτηθεί την ενα εξοφληθεί µετρητοίς πιστροφή όλου του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, που έχει διαµορφωθεί
µέχρι την ηµέρα της αίτησης του.
Π.χ., έστω ότι στις 31.12.17 έχω πιστωτικό ΦΠΑ 5.000 ευρώ. Πιστωτικό ΦΠΑ σηµαίνει ότι πλήρωσα ΦΠΑ σε αγορές και έξοδα (Α’ και Β’ υλών
-σπόρια, φάρµακα, λιπάσµατα κλπ-, υλικά συσκευασίας, δαπάνες επισκευής, συντήρησης και ανταλλακτικών µηχανηµάτων κλπ), περισσότερο από ότι ΦΠΑ
εισέπραξα από τις πωλήσεις που έκανα για τα προϊόντα που παρήγαγα. Πότε µπορεί να συµβεί αυτό;
Όταν πουλάω µε απαλλαγή ΦΠΑ.
Όταν έχω µεγαλύτερο συντελεστή ΦΠΑ εξόδων
από τον ΦΠΑ των εσόδων, (αγορές παγίου εξοπλισµού µε ΦΠΑ
24%, έξοδα συντήρησης, καύσιµα και έξοδα κίνησης, επίσης µε

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων
Νοµού Καρδίτσας)

να και κίνδυνος ακυρότητας των βιβλίων για πλαστά παραστατικά.
Και ξεκινάνε τα παρατράγουδα: Μόλις πέσεις στον
έλεγχο, ξαφνικά οι δικαιολογίες «ποιος θα µου πει εµένα πόσα καύσιµα θα χαλάσω», «ήταν καλοκαιρινό το
χωράφι και αναγκάστηκα να κάψω πολύ πετρέλαιο»,
«πήγα πολλές φορές στο χωράφι, τι νοµίζεις», κλπ
όλες αυτές οι δικαιολογίες γίνονται µεµιάς καπνός.
Προσπαθώ λίγο γραφικά είναι η αλήθεια, να δώσω να καταλάβουν κάποιοι ότι ο έλεγχος δεν κάνει
πλάκα. Και µία φορά θα σκάσει και το κακό θα γίνει.

Κατάργηση ειδικού φόρου στο κρασί
Όταν εφαρµόστηκε ο φόρος στο κρασί από το
υπουργείο Οικονοµικών, επέµεναν οι αρµόδιοι
µε κάθε τρόπο ότι είναι δίκαιος, δεν είναι
πρόβληµα για τους οινοποιούς και δε θυµάµαι τι
άλλο. Το Συµβούλιο της Επικρατείας κατάργησε
τον φόρο αυτό µε την 173/03.09.18 απόφασή
του. Τώρα θα βγει κανείς από τους αρµόδιους –
αναρµόδιους να πει ότι έκανα λάθος, να ζητήσει
ένα συγνώµη για τη γκάφα ή… µπα.

ΦΠΑ 24%, ενώ τα προϊόντα που παράγω έχουν ΦΠΑ
13% (ντοµάτα, δηµητριακά, ελαιόλαδο, ελιές κλπ) και
όταν έχω περισσότερα έξοδα, τα οποία είναι εικονικά, ψεύτικα ρε αδερφέ, πως το λένε.
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Αφορµή είναι ένας τακτικός έλεγχος που έγινε σε
αγρότη του κανονικού καθεστώτος, ο οποίος –για κακή του τύχη- µαζί µε την αίτηση για επιστροφή που
έκανε, ήρθε ταυτόχρονα και η εντολή για τακτικό έλεγχο. Τελείως τυχαίο γεγονός βέβαια καθώς έπεσε στο δείγµα του ελέγχου.
Η κλασσική ερώτηση όλων των αγροτών ανά την
Ελλάδα (λες και έβγαλαν το ίδιο σχολείο µε τις ίδιες
ερωτήσεις ένα πράµα), είναι η εξής:
Έχω αυτές τις αποδείξεις των καυσίµων, φτάνουν
ή να φέρω κι άλλες (αφού είχες κι άλλες αδερφέ,
γιατί δεν τις έφερες; µου τις κρατούσες για έκπληξη;)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι αποδείξεις είναι ψεύτικες αυτές
που θα φέρει, θα τις αγοράσει πληρώνοντας το µισό ΦΠΑ, διπλό το κακό, χαµένα λεφτά και ταυτόχρο-

ΕΧΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΥΠΟΨΗ µερικά βασικά, τα οποία είναι
πολύ σηµαντικά:
Όταν λαµβάνετε τιµολόγιο άνω των 500 ευρώ,
απαγορεύεται η εξόφλησή του µετρητοίς.
Όταν το τιµολόγιο που λαµβάνετε, το έχετε προπληρώσει µε µεταφορά µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή το πληρώνετε εκείνη την ώρα πιστωτική ή
χρεωστική κάρτα, απαγορεύεται ο προµηθευτής να
γράφει επάνω µετρητοίς. Μόλις το δείτε ρίξτε του µία
στα χέρια να µην κάνει τέτοιες ηλιθιότητες. Το γεγονός ότι οι συναλλαγές αυτές είναι εξοφληµένες, δεν
σηµαίνει είναι µετρητοίς. Πρέπει να γράφει επάνω
το τιµολόγιο τον τρόπο εξόφλησης (πιστωτική κάρτα/µεταφορά µέσω τραπεζικού λογαριασµού κ.λπ)
και να συνοδεύεται το τιµολόγιο µε εξοφλητική απόδειξη και πλήρη περιγραφή του τρόπου εξόφλησης.
Όταν το τιµολόγιο γράφει επί πιστώσει µεν, αλλά µε προσδιορισµένο το χρόνο εξόφλησης (π.χ. πίστωση 30 ηµερών), θα πρέπει να προσκοµίζετε στο
λογιστή σας το αποδεικτικό του τρόπου εξόφλησης,
π.χ. την απόδειξη κατάθεσης στην τράπεζα.
Οι αποδείξεις καυσίµων, για να αναγνωριστούν
ως έξοδο στον έλεγχο, θα πρέπει να έχουν αναγραµµένα στην πίσω όψη τους, σφραγίδα της επιχείρησης καυσίµων και τον αριθµό κυκλοφορίας του ΦΙΧ
ή του Α.Μ. Συνεχίζεται...

«ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ»
Πολλοί αγρότες πριν καλλιεργήσουν άνοιξαν µία
επιχείρηση στο χωριό λαµβάνοντας απαλλαγή
για 3 έτη, από τον ΟΕΕΕ (τέως ΤΕΒΕ). Με τη
λήξη της τριετίας, ο ΟΑΕΕ αρχίζει και
χρεώνει µηνιάτικα. Θα πρέπει να εγγραφείτε
στον ΟΓΑ γιατί αυτή την υποχρέωση είχατε
αναλάβει, από την ηµέρα χορήγησης της
απαλλαγής, διαφορετικά θα σας έρθει «πεσκέσι»
για όλο το προηγούµενο διάστηµα.

B10 | 46

Agrenda

Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δούρειος ίππος για αποφυγή
δασμών το μερίδιο Bell-Carter
Ο ισπανικός συνεταιρισμός ελαιολάδου Dcoop αποκτά το 20% στην εταιρεία
Πεδίο για διεύρυνση παραγωγής κατά 20.000 τόνους για εξαγωγή στις ΗΠΑ
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Η εταιρεία δεν
σκέπτεται να
πουλήσει επιπλέον
µερίδιο στην Dcoop,
σύµφωνα µε την
Κολίν Μόρις,
γενική διευθύντρια
της Bell-Carter.

O µεγαλύτερος συνεταιρισµός ελαιόλαδου της Ισπανίας και η συνεργαζόµενη µαζί του εταιρεία από το Μαρόκο Devico απέκτησαν µερίδιο 20% στην
εταιρεία παραγωγής ελαιόλαδου Bell-Carter, που
εδρεύει στην Καλιφόρνια. Μια εξαγορά, που θεωρείται ευρέως σαν προσπάθεια της Dcoop να αποφύγει τους δασµούς που επέβαλε ο Αµερικανός
πρόεδρος Τραµπ, στις ισπανικές επιτραπέζιες ελιές.
Η Bell-Carter ήταν µία από τις δύο εταιρείες που
προχώρησαν σε διαµαρτυρία εναντίον του dumping
στην Αµερικανική Επιτροπή για το ∆ιεθνές Εµπόριο. Αυτός εξάλλου ήταν και ένας από τους λόγους
που οδήγησαν την κυβέρνηση Τραµπ στην επιβολή δασµού 37,4% στις επιτραπέζιες µαύρες ελιές.
Η Aντζελίκ Χαρντίν, εκπρόσωπος της Bell-Carter
αρνήθηκε ότι έτσι έχουν τα πράγµατα υποστηρίζοντας ότι η πώληση ήταν µια ευκαιρία για την εταιρεία να αυξήσει αµέσως τις ποσότητές της σε κατάλληλη ελιά. Όπως κάνει γνωστό ο Αντόνιο Λουγκέ,
πρόεδρος της Dcoop: «Θα στέλνουµε το προϊόν µας

από την Ισπανία αλλά η διαδικασία της οξείδωσης
(oxidation process) που απαιτείται για την παραγωγή της µαύρης ελιάς θα λαµβάνει χώρα στις ΗΠΑ ώστε να αποφευχθεί η πληρωµή των δασµών».
Στην Ισπανία οι συνέπειες των δασµών έχουν γίνει
αντιληπτές ήδη. Σύµφωνα µε την Ένωση Ισπανών
Βιοµηχάνων και Εξαγωγέων επιτραπέζιας ελιάς οι
εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς από την Ισπανία στις
ΗΠΑ µειώθηκαν κατά 40% τους πρώτους πέντε µήνες του 2018 σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο πέρσι. «Η θέση µας για τους δασµούς, όντας µέλος της
Asemesa, είναι η ίδια και θα συνεχίσουµε να παλεύουµε για την κατάργησή τους, αλλά εδώ πρόκειται για ένα επιχειρηµατικό εγχείρηµα» σηµειώνει ο
Λουγκέ, επικεφαλής της Dcoop. «Προσδοκούµε σε
αυξανόµενες πωλήσεις για την Bell-Carter τα επόµενα χρόνια, κάτι που θα σήµαινε επίσης διεύρυνση
της παραγωγής µας κατά 10.000 ή 20.000 τόνους
για εξαγωγή στις ΗΠΑ. Στόχος της εξαγοράς, να ακολουθηθεί το µοντέλο της Pompeian», µεγαλύτερη εισαγωγέας ελαιόλαδου των ΗΠΑ που κατέχεται κατά 50% από τις Dcoop και Devico.

Στη βιομηχανία του καφέ η Coca Cola
με την εξαγορά των Costa coffee

Ο Αντόνιο Λουγκέ, πρόεδρος της Dcoop δηλώνει πως θα
συνεχίσει να παλεύει για την κατάργηση των δασµών.

ΝΕΑ

Μετά τον πτωχευτικό
η ΕΒΖ πιο κοντά στο
Innovation Brain

Οµπρέλα προστασίας από πιστωτές και µε τη
βούλα του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης µέχρι τις
3 Ιανουαρίου του 2019 διαθέτει πλέον η
Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) ΑΕ, η οποία
προσέφυγε στο άρθρο 106α του πτωχευτικού
κώδικα, κάνοντας ένα ακόµη βήµα προς την
«αγκαλιά» του Fund 5IB Innovation Brain LLC.
Η συµφωνία, η οποία
εγκρίθηκε οµόφωνα από
το διοικητικό συµβούλιο
της Whitbread, αφορά
περισσότερα από 3.800
καταστήµατα σε 32 χώρες.

Στην εξαγορά της αλυσίδας καφέ Costa Coffee από τη βρετανική Whitbread προχωρά η Coca Cola,
µε ένα ντηλ ύψους 3,9 δισ. στερλινών, που οδηγεί
την κορυφαία εταιρεία αναψυκτικών σε µία αγορά,
όπου θα πρέπει να ανταγωνιστεί τα Starbucks, τη
Nestle, την JAB Ηoldings κι άλλους µεγάλους παίχτες.
Από τη µία πλευρά, η Whitbread, η οποία είχε
αρχικά γνωστοποιήσει ότι σχεδιάζει spin off της
Costa Coffee, εξασφάλισε υψηλό αντίτιµο και είδε
τη µετοχή της να κλείνει 15% υψηλότερα µετά την
ανακοίνωση της συµφωνίας. Από την άλλη, για
την Coca Cola η απόφαση σηµατοδοτεί το άνοιγµα
σε µία πολλά υποσχόµενη αγορά, ενώ εντάσσεται
στην ευρύτερη προσπάθειά της να περιορίσει την

εξάρτησή της από αναψυκτικά µε ζάχαρη, καθώς οι
καταναλωτές στρέφονται σε πιο υγιεινές επιλογές.
«Τα ζεστά ροφήµατα είναι ένας από τους λίγους
τοµείς στους οποίους η Coca Cola δεν διέθετε παγκόσµιο brand. H Costa µας δίνει πρόσβαση στην
αγορά αυτή µέσω µίας ισχυρής πλατφόρµας καφέ» τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Coca Cola, Τζέιµς Κουίνσι.
Να σηµειωθεί ότι η Whitbread είχε αγοράσει
την Costa πριν από 23 έτη έναντι 19 εκατ. στερλινών, τότε που είχε µόνο 39 καταστήµατα. Σήµερα ωστόσο διαθέτει περισσότερα από 2.400 καταστήµατα ανά τη Βρετανία και επιπλέον 1.400 σε
30 αγορές ανά τον κόσµο.

Σχετική «πρόγευση» για τις εξελίξεις, που
αποσκοπούν στην εξυγίανση της
ζαχαροβιοµηχανίας, είχε δώσει µόλις την
προηγούµενη εβδοµάδα ο νέος διευθύνων
σύµβουλος της ΕΒΖ ΑΕ, Χρήστος Πούρης, ο
οποίος είχε δηλώσει και στην εφηµερίδα Agrenda
πως χρειάζεται περίπου άλλο ένα τρίµηνο πριν
φτάσουµε στο σηµείο να ολοκληρωθεί το deal,
χωρίς όµως να δώσει περαιτέρω λεπτοµέρειες,
επικαλούµενος τον κίνδυνο «ατυχήµατος».
Σηµειώνεται πως το σχέδιο διάσωσης της ΕΒΖ
ΑΕ, που εφαρµόζεται σε συµφωνία µε τα βασικό
πιστωτή, προβλέπει µεταξύ άλλων το κούρεµα
υποχρεώσεων, αλλά και τη µεταβίβαση των
περιουσιακών στοιχείων παραγωγής στη νέα
εταιρεία, την Hellenic Agri Group, που ίδρυσε
µέσα στο καλοκαίρι το επενδυτικό κεφάλαια
Innovation Brain, το οποίο θέλει να αναπτυχθεί
τόσο στην αγορά ζάχαρης όσο και στην εµπορία
και άλλων αγροτικών προϊόντων όπως για
παράδειγµα το σιτάρι.
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Από έκθεση κρατικών
αξιωµατούχων η ∆ΕΘ
αποκτά ξανά ενδιαφέρον
Από τους Αµερικανούς ινστρούχτορες ξαναγεννιέται
η ψηφιακή εποχή της ελληνικής γεωργίας
Αφιερωµένο περίπτερο για επαφές Ελλήνων
µε κολοσσούς της τεχνολογίας που φιλοξενούνται
Φόρουµ για την αγορά τροφίµων των ΗΠΑ
που επανεξετάζουν τις καταναλωτικές τάσεις
Πεδίο για πλούσιες συναντήσεις
µε τους µέντορες των εξαγωγών

Ως την «καλύτερη και πιο διεθνοποιηµένη των πολλών τελευταίων ετών»,
χαρακτήρισε τη φετινή διοργάνωση, o πρόεδρος της ∆ΕΘ – Helexpo, Τάσος Τζήκας.
 21 

Ευκαιρία για όλους να ανοίξουν
δουλειές µε τους φίλους του Ρος
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ορόσηµο στην ιστορία του θεσµού της γενικής έκθεσης του Σεπτέµβρη αναµένεται να εξελιχθεί η φετινή 83η ∆ΕΘ, καθώς η επιλογή των
ΗΠΑ ως τιµώµενης χώρας κι η απόφασή τους να φέρουν στη Θεσσαλονίκη την αφρόκρεµα παγκόσµιων τεχνολογικών κολοσσών,
αλλά και µια πολυµελή αποστολή κυβερνητικών αξιωµατούχων µε
επικεφαλής τον υπουργό Εµπορίου Γουίλµπουρ Ρος, έχει εκτοξεύσει το ενδιαφέρον για την διοργάνωση, η οποία βάζει τις βάσεις να
είναι η πιο επιτυχηµένη των τελευταίων 20 ετών.
«∆εν υπάρχει σπιθαµή ελεύθερου χώρου. Ανοίξαµε ακόµη και τα
πατάρια. Ο ηµιόροφος στο περίπτερο 16 είχε να χρησιµοποιηθεί για
πάνω από 20 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΘ– Helexpo, Κυριάκος Ποζρικίδης, σηµειώνοντας
πως ήδη ο αριθµός των εκθετών ξεπερνά τους 1.500, έναντι 1.398
πέρσι, ενώ οι επίσηµες κρατικές συµµετοχές προέρχονται από 20
χώρες του κόσµου (έναντι 17 το 2017), ορισµένες εκ των οποίων
για πρώτη φορά, όπως αυτές της Πορτογαλίας, του Ουζµπεκιστάν
και του Μπαγκλαντές.

Πολύ σηµαντική στιγµή για τις Ελλάδα και ΗΠΑ
Πόλος έλξης της φετινής διοργάνωσης, βέβαια, θα είναι το περίπτερο 13, στο οποίο θα παρουσιάσουν τα επιτεύγµατά τους ορισµένοι
εκπρόσωποι από το διεθνές επιχειρηµατικό – τεχνολογικό jet set,
όπως είναι οι Facebook, Google, Intel, HP, Oracle, Microso´, και η
Locheed Martin, που θα φέρει στη Θεσσαλονίκη τον προσοµοιωτή
του υπερσύγχρονου µαχητικού F-35, αλλά και εταιρίες ασφάλειας,
άµυνας, φαρµακευτικής βιοµηχανίας, της εκπαίδευσης, αλλά και
του αγροτικού τοµέα.
Πολύ σηµαντική στιγµή για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, χαρακτήρισε την
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83η ∆ΕΘ και ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Γκρέγκορι Φλέγκερ, τονίζοντας πως το εύρος και το βάθος της αµερικανικής συµµετοχής καταδεικνύει τη δέσµευση και τη σηµασία της
Ελλάδας για τις ΗΠΑ. «Σταθήκαµε πάντοτε δίπλα στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αναγνωρίζουµε τις ευκαιρίες, αλλά και τη δυναµική που υπάρχει στην Ελλάδα και στη Βόρεια
Ελλάδα και αυτή την ευκαιρία για καινοτοµίας κι επιχειρηµατικότητα πρέπει να την αδράξει ο ελληνικός λαός», είπε σε µια αποστροφή του ο κ. Φλέγκερ, ενώ ειδικά για τη Θεσσαλονίκη εκτίµησε πως
µπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόµβο µε συνδέσεις στα Βαλκάνια, την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μαύρη Θάλασσα.
Ο πρόεδρος της ∆ΕΘ – Helexpo Τάσος Τζήκας αφού εστίασε ιδιαίτερα στη συµµετοχή πάνω από 130 start ups επιχειρήσεων από όλη
την Ελλάδα, υπογράµµισε πως η 83η ∆ΕΘ ανεβάζει ψηλά τον πήχη,
δεδοµένου ότι αναµένεται να είναι η καλύτερη και πιο διεθνοποιηµένη των πολλών τελευταίων ετών, µε αιχµή την εξωστρέφεια, την
καινοτοµία, την επιχειρηµατικότητα και την τεχνολογία.

Στοίχηµα η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου
«Όραµά µας είναι να γίνει η ∆ΕΘ ο µεγάλος παίκτης της Ν.Α. Ευρώπης και για να υπηρετηθεί αυτός ο στόχος και να γίνει η Θεσσαλονίκη εκθεσιακό hub, το σηµαντικότερο στοίχηµα είναι η ανάπλαση
του εκθεσιακού κέντρου, ώστε να µετατραπεί σε εκθεσιακό state
of the art», είπε ο κ. Τζήκας, προσθέτοντας ότι το σχέδιο ανάπλασης έχει µπει στις ράγες κι «ελπίζουµε το 2019 να προκηρύξουµε
τον αρχιτεκτονικο διαγωνισµό, ώστε στη συνέχεια να ψάξουµε για
το χρηµατοδοτικό σχήµα».
«Έκθεση-ορόσηµο» χαρακτήρισε τη φετινή ∆ΕΘ και ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, υπογραµµίζοντας πως
«είναι η πιο σηµαντική έκθεση για τη Θεσσαλονίκη εδώ και δεκαετίες» και αποτελεί σηµαντική ευκαιρία για την οικονοµία του τόπου.

Στη χώρα µας βρίσκεται ο υπουργός
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος.

Πληροφορίες εισόδου
Το εισιτήριο είναι 7 ευρώ, αλλά
ισχύει και µειωµένο στα 5 ευρώ
τις καθηµερινές µέχρι τις 18:00.
Ωράριο λειτουργίας
Καθηµερινές απο 16:00 µε
22:00 και τα σαββατοκύριακα
10:00 µε 22:00.
Η διάρκεια της έκθεσης είναι
8-16/9 και παρευρίσκονται
1.500 εκθετες από 20 χωρες.

Τζίροι τρισεκατοµµυρίων
και άπιαστη τεχνολογία
στο περίπτερο 13 των ΗΠΑ

ΜΕΓΑΛΟ ΦΟΡΟΥΜ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
«Σε όποια κατάσταση και αν είστε, ένα
μεγάλο προϊόν δεν είναι κατ ‘ανάγκη
και μία μεγάλη μπράντα», αναφέρουν οι
διοργανωτές στα πλαίσια του φόρουμ για
τις τάσεις και τη διάρθρωση του εμπορίου
τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ που θα
διεξαχθεί στα πλαίσια της έκθεσης. Στο
φόρουμ (10 Σεπτεμβρίου, 14:30-19:30 Σ.Κ.
Ι Βελλίδης) οι ομιλητές θα εξετάσουν πώς
οι καταναλωτές και οι δυνάμεις της υγείας
διαμορφώνουν τις τάσεις της αγοράς, ενώ θα
επισημάνουν τη σημασία της αναγνώρισης
και της προσαρμογής στις αλλαγές με
γνώμονα τις τάσεις και τη διαφοροποίηση
μεταξύ των τάσεων που διαρκούν λίγο
και αυτών που διαρκούν πολύ. Η τέσσερις
θεματικές ενότητες στις οποίες θα είναι
χωρισμένο το φόρουμ θα είναι οι εξής: 1
Ανάλυση κατηγοριών προϊόντων, 2. Σχέδιο,
δημιουργία, λανσάρισμα και ανάπτυξη νέου
προϊόντος, 3. Συζήτηση για την αγορά, 4.
Πώς ανταγωνίζομαι;.
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∆εκάδες εκδηλώσεις, φόρουµ και παρουσιάσεις µε αιχµή την ψηφιακή τεχνολογία θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες του περιπτέρου, όπου εδρεύει η αντιπροσωπεία, συνολικού τζίρου τρισεκατοµµυρίων, των ΗΠΑ. Για παράδειγµα η Coca-Cola
θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το Coca-Cola Pop-Up Store, ένα πρωτοποριακό κατάστηµα µε συλλεκτικά προϊόντα, ενώ η Microso θα παρουσιάσει καινοτόµα προϊόντα στον τοµέα της τεχνητής νοηµοσύνης αλλά
και της επαυξηµένης πραγµατικότητας µέσω των γυαλιών
Microso Holens. Από την άλλη, η Google φέρνει στη Θεσσαλονίκη τεχνολογικές εφαρµογές όπως το Google Earth
και το Google Arts & Culture σε έναν φυσικό χώρο για τους
επισκέπτες της έκθεσης.
«Η συµµετοχή µας ως τιµώµενη χώρα στη φετινή ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι υπόθεση µιας εβδοµάδας», είχε
τονίσει µέσα στο καλοκαίρι ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιτ, αναφερόµενος εκτενώς στη σηµασία που

έχει η ∆ΕΘ για την ενδυνάµωση των εµπορικών σχέσεων των δύο χωρών. «Η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη και οι επενδύσεις ακολουθούν χάρη της µείωσης της αβεβαιότητας. Όλα αυτά δηµιουργούν ευκαιρίες και υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από τις αµερικανικές επιχειρήσεις στους τοµείς της τεχνολογίας,
του τουρισµού και της ενέργειας. Θέλουµε να
αναπτύξουµε συνεργασίες για να γίνει η Θεσσαλονικη επιχειρηµατικό κέντρο των Βαλκανίων και µετά την έκθεση», είχε αναφέρει σχετικά ο κ. Πάιατ.

Με παρουσία η αγροτεχνολογία
Tο περίπτερο 12 θα είναι αφιερωµένο στην Ψηφιακή Ελλάδα και θα φιλοξενηθούν 130 ελληνικές startups, µε προφανή στόχο να έρθουν σε επαφή µε τις εξήντα αµερικανικές εταιρείες που θα βρίσκονται στο περίπτερο 13 και τους
επενδυτές που πιθανώς θα έρθουν. Ανάµεσα σε αυτές θα
είναι και δέκα ελληνικές εταιρείες αγροτεχνολογίας όπως
Augmenta, Agrologies, SFMinGR και BIOMAS.

Η Agrotech S.A. στο περίπτερο της τιµώµενης χώρας Αµερικής
Η Agrotech S.A. στο περίπτερο της τιµώµενης χώρας Αµερικής στην 83η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
H Agrotech S.A. ανήκει στον όµιλο AgroGroup (ΜποζατζίδηςΜητσιολίδης) που δραστηριοποιείται στον χώρο των γεωργικών µηχανηµάτων και ανταλλακτικών από το 1984 ενώ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο.
Η εταιρία Agrotech S.A. το 2012 ανακοίνωσε την έναρξη της
συνεργασίας της µε την µεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία
γεωργικών µηχανηµάτων παγκοσµίως, John Deere, µε σκοπό την αντιπροσώπευση των µηχανηµάτων
και ανταλλακτικών της σε Ελλάδα και
Κύπρο. Με αφορµή την αποκλειστική αντιπροσώπευση του αµερικάνικου κολοσσού, θα συµµετέχει στην
83η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
στο περίπτερο της τιµώµενης χώρας Αµερικής (Περίπτερο 13) ενώ θα
βρίσκεται στο stand 41 µε κάποια από τα τελευταία µοντέλα γεωργικών
ελκυστήρων. Επιπλέον, εκεί θα έχετε την ευκαιρία να συνοµιλήσετε µε
το ενηµερωµένο τµήµα πωλήσεων
της εταιρείας και να µάθετε για όλες
τις νέες καινοτοµίες που θα εξελίξουν την αγροτική επιχείρησή σας µέσα από τις λύσεις γεωργικής διαχείρισης που σας παρέχει η Agrotech S.A.
Οι εγκαταστάσεις του οµίλου βρίσκονται σε Θεσσαλονίκη (6.000m2),
Ορεστιάδα (3.000m2), Λάρισα (2.700m2) και Λευκωσία, που στεγάζεται έκθεση καινούργιων και µεταχειρισµένων µηχανηµάτων, αποθήκες ανταλλακτικών µε σύγχρονα συστήµατα απο-

θήκευσης που µπορούν να καλύψουν άµεσα κάθε σας ανάγκη,
καθώς επίσης και το συνεργείο που αποτελείται από τους εξειδικευµένους και άριστα εκπαιδευµένους τεχνικούς.
Επιπροσθέτως, η Agrotech S.A. εκπροσωπεί κολοσσιαίες εταιρίες ανταλλακτικών, ελαστικών, παρελκοµένων και άλλων µηχανηµάτων αγροτικού ενδιαφέροντος όπως Pottinger, Maschio,
Hardi, Merlo, Fantini, Geringhoff, Bossini, Dominoni, Kemper,
Mascar, Merlini, Stoll, Tidue, Unia, Zurn, Gilioli-Italmix, Pellenc,
Michelin, Kleber, Taurus.
Στον όµιλο ανήκει η Green Line Energy
S.A. που δραστηριοποιείται στο χώρο
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
µε σκοπό την εµπορία και κατασκευή
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, µονάδων βιοαερίου και σιλό. Η εταιρεία έχει κατασκευάσει 132 φωτοβολταϊκά πάρκα κυρίως αγροτικά, 25 οικιακά, αλλά και δύο πάρκα 500kWp έκαστο, ενώ από το 2016 λειτουργεί
µονάδα Βιοαερίου 1MW στην Κεντρική Μακεδονία.
Τέλος, το 2016 ξεκίνησε να παράγει
ηλεκτρική ενέργεια η εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΑΕ. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι εξοπλισµένες µε τα πιο σύγχρονα
µηχανήµατα ενώ σκοπός της είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε µία φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία εκµεταλλευόµενη κυρίως λύµατα ζωικής προέλευσης, λύµατα από τυροκοµικές µονάδες, από ελαιοτριβεία και αγροτικά προϊόντα για
την παραγωγή βιοαερίου το οποίο χρησιµοποιείται για την δηµιουργία ηλεκτρικής ενέργειας µετά από καύση.

Ιστορικό υψηλό
δηµοσιευµένων κερδών
για τον Όµιλο ΕΛΠΕ

Ο Ευστάθιος Τσοτσορός είναι πρόεδρος ∆.Σ. και διευθύνων
σύµβουλος του Οµίλου ΕΛΠΕ.

ΙΣΧΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
Ιστορικό υψηλό δημοσιευμένων κερδών και
ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα παρά τη μείωση
σε περιθώρια διύλισης και ισοτιμία δολαρίου και τις
προγραμματισμένες συντηρήσεις διυλιστηρίων,
καταγράφουν στο Α’ Εξάμηνο τα ΕΛΠΕ.
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Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε οικονοµικά αποτελέσµατα, Α’ Εξαµήνου και Β’ Τριµήνου
2018. Τα ∆ηµοσιευµένα Κέρδη EBITDA κατά ∆ΠΧΠ ανήλθαν στα 307 εκατ. ευρώ στο Β’ Τρίµηνο 2018 έναντι
152 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οδηγώντας τα αντίστοιχα για το Α’ Εξάµηνο στα €473 εκατ.
(+25%), ενώ τα ∆ηµοσιευµένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 151 εκατ. ευρώ για το Β’ Τρίµηνο (έναντι 44 εκατ. ευρώ πέρυσι) και 225 εκατ. ευρώ (+34%) στο Α’
Εξάµηνο. Ο κύκλος εργασιών για το τρίµηνο ανήλθε
σε 2.5 δισ. ευρώ ενώ για το εξάµηνο σε 4.7 δισ. ευρώ,
καθώς αντανακλά τις αυξηµένες τιµές και τους υψηλούς όγκους πωλήσεων.
Εξαιρώντας την επίδραση της µεταβολής των τιµών του
αργού πετρελαίου λόγω αποθεµάτων, καθώς και άλλα
µη επαναλαµβανόµενα στοιχεία, τα Συγκρίσιµα αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν ως εξής:
●Tα Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA του Β’ Τριµήνου ανέρχονται στα 187 εκατ., έναντι 228 εκατ. ευρώ το Β’ Τρίµηνο του 2017, µε το Α’ Εξάµηνο στα 336 εκατ. έναντι
457 εκατ. ευρώ.
●Τα Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη του Β’ Τριµήνου ανήλθαν
στα 66 ευρώ εκατ. έναντι 98 εκατ. ευρώ το Β’ Τρίµηνο του
2017, ενώ τα αντίστοιχα για το Α’ Εξάµηνο 2018 διαµορφώθηκαν στα 128 εκατ. ευρώ, έναντι 224 εκατ. ευρώ.
Τα λειτουργικά αποτελέσµατα στο τρίµηνο αλλά και
το εξάµηνο, αντανακλούν κυρίως τη διαφοροποίηση του περιβάλλοντος διύλισης καθώς τα διεθνή περιθώρια µειώθηκαν, ενώ ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση έχει και η ενδυνάµωση του Ευρώ σε σχέση µε το
δολάριο. Αντίστοιχα, τα αποτελέσµατα έχουν επιβαρυνθεί µε αυξηµένες προβλέψεις για αγορά δικαιωµάτων ρύπων CO2, ενώ περιορισµένη επίπτωση είχε η προγραµµατισµένη συντήρηση στα διυλιστήρια
Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε µε
επιτυχία εντός του Β’ Τριµήνου, µε περαιτέρω βελτίωση των µονάδων παραγωγής και σηµαντικά θετικό
αντίκτυπο στη λειτουργία από το Γ’ Τρίµηνο.
Για το σύνολο του Α΄ Εξαµήνου 2018, η παραγωγή διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε στους
7,65 εκατ. τόνους, ενώ οι όγκοι πωλήσεων έφθασαν
τους 8,27 εκατ. τόνους, µε κύριο στοιχείο την αύξηση των εξαγωγών κατά 10% στους 5 εκατ. τόνους,
συνεισφέροντας το 60% των συνολικών πωλήσεων.
Αντίθετα, οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά κατέ-

γραψαν µείωση λόγω κυρίως των όγκων πωλήσεων ∆ΕΗ και των ναυτιλιακών καυσίµων.
Σε σχέση µε τη χρηµατοοικονοµική του θέση, ο Όµιλος
συνεχίζει να παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση στο κόστος καθώς σηµειώθηκε περαιτέρω µείωση κατά 14%
στο εξάµηνο, σαν αποτέλεσµα και της ολοκλήρωσης
του προγράµµατος αναχρηµατοδότησης για το 2018.
Τέλος, σηµαντική πρωτοβουλία αποτελεί η επίσηµη έναρξη και ο καθορισµός σειράς ενεργειών στον τοµέα του
Ψηφιακού Μετασχηµατισµού καθώς και της βελτίωσης
της ενεργειακής επίδοσης του Οµίλου, κάτι που θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στα επόµενα χρόνια.

Αύξηση διεθνών τιµών αργού και ευρώ
Η µονοµερής επαναφορά από τις ΗΠΑ των κυρώσεων
κατά του Ιράν, είχε ως αποτέλεσµα την περαιτέρω αύξηση των διεθνών τιµών αργού για το Β’ Τρίµηνο, παρά τον έλεγχο της παραγωγής των χωρών-µελών του
ΟΠΕΚ, µε την τιµή Brent να κυµαίνεται κατά µέσο όρο
στο Β’ Τρίµηνο στα 75 δολάρια/bbl, σηµειώνοντας αύξηση +10% σε σχέση µε το Α’ Τρίµηνο 2018, και σε σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο (51 δολάρια/bbl).
Οι µακροοικονοµικές και οι πολιτικές εξελίξεις σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσµα την ενίσχυση του ευρώ, στα 1,19 δολάρια κατά µέσο όρο σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (1,10 δολάρια).
Η ενίσχυση των περιθωρίων ντίζελ και η οµαλοποίηση
των περιθωρίων µαζούτ, ήταν οι βασικοί παράγοντες διαµόρφωσης των διεθνών περιθωρίων στη Μεσόγειο, µε
τα περιθώρια Hydrocracking αυξηµένα στα 5,7/bbl δολάρια, έναντι 4,4/bbl πέρυσι, ενώ τα περιθώρια τύπου FCC
διαµορφώθηκαν στα 5,4 δολάρια/bbl, µειωµένα σε σχέση µε το Β’ Τρίµηνο 2017 (6,1 δολάρια/bbl).

Αύξηση ζήτησης στην αγορά αεροπορικών
και ναυτιλιακών καυσίµων
Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίµων εµφανίστηκε µειωµένη κατά 2% στο Β΄ τρίµηνο του 2018 σε σχέση µε πέρυσι, µε το συνολικό όγκο να ανέρχεται στα 1,5
εκατ. τόνους, µε την κατανάλωση καυσίµων κίνησης να
σηµειώνει µικρή άνοδο 0,5%. Αύξηση σηµείωσε η αδασµολόγητη αγορά, µε τη βελτίωση των συνθηκών στην
αγορά αεροπορικών (+11%) και ναυτιλιακών (+3%) καυσίµων λόγω τουριστικής κίνησης.

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017
A’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018
%∆

4.024
4.431
10%

ΚΑΘΑΡΟΣ

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

1.799
1.916
6%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

4.066
4.667
15%

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ο Ανδρέας Σιάµισιης, αναπληρωτής διευθύνων
σύµβουλος του Οµίλου ΕΛΠΕ.

Ολοκλήρωση αναχρηµατοδότησης,
περαιτέρω µείωση
χρηµατοοικονοµικού κόστους
Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε εντός του Β’ Τρίµηνου 2018 η αναχρηµατοδότηση των τραπεζικών δανείων ύψους 900 εκατ. ευρώ, µε βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής εικόνας του Οµίλου. Συγκεκριµένα υπεγράφησαν: Η αναχρηµατοδότηση κοινοπρακτικού τραπεζικού δανείου ύψους 400 εκατ. ευρώ, µε
συµµετοχή Ελληνικών και ξένων τραπεζών, λήξης 2023.
Ανακυκλούµενη πιστωτική γραµµή ύψους 250 εκατ. δολάρια, τριετούς διάρκειας.Επιπλέον αποπληρώθηκε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 240 εκατ. δολάρια,
που είχε συναφθεί το 2016 για αποπληρωµή ευρωοµολόγου. Οι παραπάνω κινήσεις διασφαλίζουν την κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου για τα επόµενα 2 χρόνια, ενώ βελτιώνουν σηµαντικά τους όρους και την ευελιξία χρηµατοδότησης.
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στο Β’ Τρίµηνο 2018 ανήλθαν στα 37 εκατ. ευρώ,
µειωµένα κατά 10% σε σχέση µε πέρυσι και 20% σε σχέση µε το Α’ Τρίµηνο 2017,
ενώ µετά την υπογραφή των παραπάνω δανειακών συµβάσεων αναµένεται η
περαιτέρω µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους. Οι λειτουργικές ταµειακές ροές (Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA – επενδυτικές δαπάνες) για το Β’ Τρίµηνο
2018 διαµορφώθηκαν στα 152 εκατ. ευρώ, µε τον Καθαρό ∆ανεισµό στα 1,9 δισ.
ευρώ και το Συντελεστή Μόχλευσης στο 43%, µειωµένο σε σχέση µε πέρυσι.

Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής, η
κοινοπραξία της Total (40% - διαχειριστής),
ExxonMobil (40%) και ΕΛ.ΠΕ. ανακοινώθηκε ως
«Επιλεγείς Αιτών» για τις δύο θαλάσσιες περιοχές
∆υτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Αναφορικά µε τη πώληση του ∆ΕΣΦΑ, υπεγράφη
στις 20/07/2018 η σύµβαση πώλησης του 66%
του µετοχικού κεφαλαίου του ∆ΕΣΦΑ (35% για τα
ΕΛΠΕ και 31% για το ΤΑΙΠΕ∆) στην κοινοπραξία
των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional
S.L.U. και Fluxys S.A. έναντι συνολικού τιµήµατος
535 εκατ. ευρώ, ενώ αναµένεται η ολοκλήρωση
της συναλλαγής στους επόµενους µήνες.
Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων
διανοµής και εµπορίας του Οµίλου ∆ΕΠΑ, στις 13
Ιουλίου 2018, η ∆ΕΠΑ υπέγραψε συµφωνία µε την
Attiki Gas BV (θυγατρική της Shell Gas BV) για την
εξαγορά του 49% του µετοχικού κεφαλαίου της
ΕΠΑ και Ε∆Α Αττικής.
Κύρια σηµεία των αποτελεσµάτων Β’ Τριµήνου / Α’
Εξαµήνου 2018 για τις επιµέρους επιχειρηµατικές
δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

∆ΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Το Β’ Τρίµηνο 2018, τα Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA
του κλάδου ∆ιύλισης, Εφοδιασµού και Πωλήσεων
ανήλθαν στα €136 εκατ. (-24%), µε τα αντίστοιχα
του Α’ Εξαµήνου 2018 στα €248 εκατ. (-32%).
Οι πωλήσεις και η παραγωγή στο Β’ Τρίµηνο 2018
διαµορφώθηκαν στα 4,2 (-2%) και 3,7 (-5%) εκατ.
τόνους αντίστοιχα, καθώς επηρεάστηκαν από
το πρόγραµµα συντήρησης των διυλιστηρίων
Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.
Το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης
ΕΛΠΕ ανήλθε στα 10,6 δολ. ανά βαρέλι, λόγω
βελτιωµένης λειτουργίας των διυλιστηρίων και
αριστοποίησης του µίγµατος κατεργασίας αργού.
Η απόδοση ενδιάµεσων κλασµάτων ανήλθε

στο 50%, ενώ αυτή του µαζούτ στο 12%,
αναδεικνύοντας την ανταγωνιστική θέση του
Οµίλου εν όψει εφαρµογής των νέων κανονισµών
για ναυτιλιακά καύσιµα, µετά την επένδυση στο
διυλιστήριο Ελευσίνας.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων (+27%) είχαν
θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία, µε τα
Συγκρίσιµα EBITDA να διαµορφώνονται στα €27
εκατ. (+15%), µε το σύνολο του Εξαµήνου στα €53
εκατ. (+4%)

ΕΜΠΟΡΙΑ
Το Συγκρίσιµο EBITDA της Εµπορίας ανήλθε σε 25
εκατ. ευρώ, µε το Α’ Εξάµηνο να διαµορφώνεται
στα 38 εκατ ευρώ.
Στην Εγχώρια Εµπορία η µείωση όγκων
πωλήσεων, κυρίως λόγω πτώσης στους όγκους
της ∆ΕΗ, διαµόρφωσε το Συγκρίσιµο EBITDA B’
Τριµήνου στα 12 εκατ. ευρώ (-6%).
Η λειτουργική κερδοφορία στη ∆ιεθνή Εµπορία,
επηρεάστηκε από τη µείωση χονδρικών
πωλήσεων στη Βουλγαρία, µε το Συγκρίσιµο
EBITDA B’ Τριµήνου στα 13 εκατ. (-5%) ευρώ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Η συνεισφορά της ∆ΕΠΑ και των θυγατρικών της
εταιρειών στα ενοποιηµένα Καθαρά Κέρδη του
Οµίλου ανήλθε στα 4 εκατ. ευρώ, λόγω µείωσης
των όγκων πωλήσεων (-19%).
Το EBITDA της Elpedison διαµορφώθηκε
στα - 2 εκατ. ευρώ, καθώς επηρεάστηκε από
το σταµάτηµα για συντήρηση της µονάδας
ηλεκτροπαραγωγής στη Θεσσαλονίκη, παρά το
γεγονός ότι οι δραστηριότητες εµπορικών και
λιανικών πωλήσεων παρουσιάζουν βελτιωµένη
κερδοφορία.

ADVERTORIAL
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Μία νέα εποχή χωρίς καπνό
ξεκινάει… µε δύναµη
από τη φετινή ∆ιεθνή Έκθεση
Γροθιά
Η Παπαστράτος,
πιστή στο όραµά
της για ένα µέλλον
απαλλαγµένο από τον
καπνό του τσιγάρου,
αγκαλιάζει αυτή τη
γενναία απόφαση
της διοργάνωσης και
συντάσσεται ανοιχτά.

Μέλλον
Μία τολµηρή
απόφαση και
πρωτοβουλία για
µία νέα ζωή και ένα
καινούριο µέλλον,
χωρίς τον καπνό του
τσιγάρου.

Για άλλη µία χρονιά, η ∆ΕΘ είναι προ των πυλών
και τα βλέµµατα του επιχειρηµατικού κόσµου είναι στραµµένα στο µεγαλύτερο ετήσιο εκθεσιακό
γεγονός της Ελλάδας.
Σιγά – σιγά όλα µας προδιαθέτουν για όσα θα ζήσουµε στο εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1.500 εκθέτες ετοιµάζονται πυρετωδώς, ανακοινώσεις, συναυλίες από καλλιτέχνες της εγχώριας και της παγκόσµιας µουσικής σκηνής αλλά και
πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να ευαισθητοποιήσουν αλλά και να αφυπνίσουν τον κόσµο γύρω από ένα πάρα πολύ σηµαντικό κοινωνικό θέµα, το
διαχρονικό πρόβληµα του τσιγάρου.
Η διοργάνωση της 83ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που -φέτος περισσότερο από ποτέ- ταυτίζεται µε την τεχνολογία, την καινοτοµία και την
ανάπτυξη, αποφασίζει να εγκαινιάσει µια SMOKE
FREE ταυτότητα.
Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που προκαλεί στην
υγεία το κάπνισµα, η διοργάνωση της ∆ΕΘ επωφελείται του πρωταγωνιστικού ρόλου της σε µια περίοδο που τα µάτια τόσο της Ελλάδας όσο και του
κόσµου είναι στραµµένα πάνω της και «αγγίζει» µε
τον τρόπο της το διαχρονικό πρόβληµα του τσιγάρου. Για πρώτη φορά στην ιστορία της παίρνει την

τολµηρή πρωτοβουλία να γίνει SMOKE FREE.
Μια κίνηση συµβολική. Με έναυσµα από τη θεµατική ενότητα της καινοτοµίας, που χαρακτηρίζει τη
διοργάνωση, και υπενθυµίζει τις αλµατώδεις αλλαγές που έχουν σηµειωθεί στον κλάδο της καπνοβιοµηχανίας.

Με δυνατή φωνή για το µέλλον
Μια τολµηρή πρωτοβουλία µε έντονο συµβολισµό
αλλά και ουσιώδες αποτέλεσµα. Σε πρακτικό επίπεδο οι χώροι της έκθεσης γίνονται επισήµως η
πρώτη ανοικτή, αστική νησίδα, απαλλαγµένη από
τον καπνό του τσιγάρου σε όλες τις εσωτερικές αίθουσές της, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Με το σύνθηµα «SMOKE FREE ∆ΕΘ-Μέλλον χωρίς τσιγάρο», η ∆ΕΘ προχωρά ένα βήµα παραπάνω
και οριοθετεί και τους εξωτερικούς της χώρους.

Η αποφασιστική αυτή κίνηση έχει στο κέντρο της
φιλοσοφίας της τον επισκέπτη, του οποίου η περιήγηση στη ∆ΕΘ βελτιώνεται και αναβαθµίζεται
σε ένα περιβάλλον καθαρό, µε νέο, φρέσκο αέρα!
Σε αυτό το πλαίσιο, διαµορφώνεται µια ρύθµιση ελέγχου του καπνίσµατος, που θα προτρέπει τους επισκέπτες να καπνίζουν, αν το επιθυµούν, µόνο στις
ειδικά διαµορφωµένες εστίες καπνιζόντων που θα
έχουν προκαθοριστεί.
Με αυτόν τον τρόπο κάνει πράξη ΣΗΜΕΡΑ ένα µέλλον απαλλαγµένο από τον καπνό του τσιγάρου, ένα µέλλον καλύτερο για τον ίδιο τον άνθρωπο. Ένα
µέλλον ακριβώς όπως το οραµατίζεται και η Παπαστράτος που στηρίζει αυτή την καινοτόµα πρωτοβουλία της 83ης ∆ΕΘ, ώστε να επιτευχθεί η «επόµενη µέρα» ενός κόσµου απαλλαγµένου από τον
καπνό του τσιγάρου µια και µία νέα εποχή µόλις ξεκίνησε. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι άλλωστε και ο
στόχος τόσο µεγάλων διοργανώσεων µε τόσο µεγάλη απήχηση στην κοινή γνώµη; Να αφήνουν το
κοινωνικό τους αποτύπωµα δείχνοντας τον δρόµο προς την καινοτοµία και την εξέλιξη, χωρίς γεωγραφικά, πολιτισµικά και κοινωνικά όρια και µε
µόνο σκοπό την επίτευξη των δύσκολων στόχων,
όπως αυτός του µέλλοντος χωρίς τσιγάρο.

Καινοτοµία
Οι εκατοντάδες
χιλιάδες επισκέπτες
της φετινής ∆ΕΘ θα
έχουν όπως πάντα
τη δυνατότητα να
γνωρίσουν µικρές και
µεγάλες επιχειρήσεις
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Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στον
πυρήνα της στρατηγικής για την ανάπτυξη

Κλαδική προσέγγιση
Μέσα από ειδικά σχεδιασµένα
Πρoγράµµατα όπως για παράδειγµα το Business Banking Τουρισµός ή το Business Banking Αγροτικός Τοµέας, η Τράπεζα δίνει προτεραιότητα µε λύσεις και
απαντήσεις στις πραγµατικές ανάγκες της µικρής επιχείρησης.
Ειδικότερα, µέσω του Προγράµµατος Business Banking Αγροτικός Τοµέας, παρέχεται , σε κάθε
αγρότη και αγροτική επιχείρηση,
µια δέσµη στοχευµένων προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν ανάγκες, όπως:
●Τη χρηµατοδότηση για την εγκατάσταση νέων αγροτών.
●Την παροχή ρευστότητας σε
όλα τα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας.
●Τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.
●Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την επέκταση σε νέες αγορές.

Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις διαχρονικά έχουν σηµαντική συµβολή στην
απασχόληση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Παρά τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων και τις δυσµενείς επιπτώσεις που έπληξαν τη δυναµική και τις προοπτικές τους, υπό το βάρος της οικονοµικής κρίσης τα τελευταία
χρόνια, σήµερα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις συµβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης, της ιδιωτικής κατανάλωσης και στην ανάπτυξη.
Στην προσπάθεια ενίσχυσης της προσπάθειας για επανεκκίνηση της οικονοµίας, η Eurobank επενδύει στη στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων,
µε έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη προσφέροντας πλήρη γκάµα ευέλικτων
προγραµµάτων και εξατοµικευµένη συµβουλευτική καθοδήγηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονοµίας.

Προσωπική εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου
Στη Eurobank κάθε επιχείρηση απολαµβάνει προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση από
τον πιστοποιηµένο Σύµβουλο Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, ο οποίος γνωρίζει τα δεδοµένα της επιχείρησης και µπορεί να την κατευθύνει στη βέλτιστη λύση.
Η Τράπεζα, για να διασφαλίσει ότι κάθε επιχείρηση, όπου κι αν βρίσκεται, έχει
πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, εφάρµοσε στο ∆ίκτυο καταστηµάτων της ένα νέο, οριζόντιο µοντέλο εξυπηρέτησης, µε βασικό χαρακτηριστικό τις Περιφερειακές Αγορές. Στόχος του σχεδιασµού της είναι να φέρει τον πελάτη κοντά στο κέντρο αποφάσεων. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας την τεχνολογία
αιχµής, η Eurobank διαθέτει πλέον την πρωτοποριακή υπηρεσία v-Banking σε
συνεργασία µε την COSMOTE, η οποία παρέχει στον επιχειρηµατία δυνατότητα
βιντεοδιάσκεψης σε πραγµατικό χρόνο µε εξειδικευµένο σύµβουλο και συνδιαµόρφωσης ad hoc λύσεων που απαντούν στις ανάγκες που πρέπει να καλύψει ο πελάτης στη δεδοµένη στιγµή.

Το πρόγραµµα Business Banking Αγροτικός Τοµέας
µεταξύ άλλων περιλαµβάνει:
●Το Λογαριασµό Αγροτικών Ενισχύσεων. Έναν ειδικό έντοκο λογαριασµό για
την πίστωση των αγροτικών ενισχύσεων, που εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση. Παρέχει επιτόκιο 1% για τα πρώτα 10.000 ευρώ και συνδέεται
µε τη χρεωστική κάρτα Business Debit Mastercard και το πρόγραµµα επιβράβευσης €πιστροφή.
●Την Κάρτα του Αγρότη, που εκδίδεται στο πλαίσιο συνεργασίας της Eurobank
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µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και παρέχει τη δυνατότητα άµεσης χρηµατοδότησης των παραγωγικών δαπανών.
●Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα χρηµατοδότησης των «Σχεδίων Βελτίωσης» που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
●Χρηµατοδότηση Αγροτικού Εξοπλισµού για αγορά τρακτέρ και βαρέων µηχανηµάτων σε συνεργασία µε τις κορυφαίες εταιρίες του χώρου.
●Χρηµατοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης και Επενδύσεων: ∆υνατότητα χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του προγράµµατος COSME του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων. Ειδικότερα, µε το χρηµατοοικονοµικό εργαλείο µε τη µορφή µηχανισµού εγγύησης χρηµατοδοτήσεων COSME Loan Guarantee Facility, είναι δυνατή η χρηµατοδότηση -από τη Eurobank- επιχειρήσεων µε ελκυστική τιµολόγηση και λήψη µειωµένων εξασφαλίσεων.

∆ιεθνής επιχειρηµατική δικτύωση
Αναγκαία προϋπόθεση για την εκκίνηση και στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας, είναι η αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, και η ενίσχυση
της εξωστρέφειας της οικονοµίας. Η Eurobank, ενισχύοντας την εξωστρεφή στρατηγική που ακολουθεί, µε συνέπεια, και στηρίζοντας την εξαγωγική
δραστηριότητα των πελατών της, σύναψε στρατηγική συµφωνία συνεργασίας µε µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες στον κόσµο, τον ισπανικό τραπεζικό
Όµιλο Banco Santander, ανοίγοντας νέα πεδία δράσης για ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις. Η συµφωνία Eurobank – Banco Santander δίνει την ευκαιρία σε κυπριακές και ελληνικές εταιρείες, πελάτες της Eurobank/µέλη του
«Exportgate» –της πιο ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής πύλης που προωθεί
την επιχειρηµατική δικτύωση κυπριακών και ελληνικών εταιρειών σε παγκόσµιο επίπεδο–, να ενταχθούν στο «Eurobank Trade Club». Με τη συµµετοχή
τους, αποκτούν πρόσβαση στο πρώτο παγκόσµιο ψηφιακό δίκτυο διασύνδεσης επιχειρήσεων, το «Trade Club Alliance», που υποστηρίζεται στην παρούσα
φάση από 11 διεθνείς τραπεζικούς οµίλους (µεταξύ αυτών Banco Santander,
Eurobank, Nordea, Attijariwafa, KBC, IBK – Industrial Bank of Korea, Banco
BPM, SCB-SIAM Commercial Bank κ.ά.) και καλύπτει 40 χώρες (Η.Π.Α, Λατινική Αµερική, Βόρεια και ∆υτική Αφρική, Κίνα, Σκανδιναβία, Ασία και σηµαντικές οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στόχος του πολλά υποσχόµενου αυτού ψηφιακού δικτύου, είναι η διασύνδεση των επιχειρήσεων, σε
διεθνές επίπεδο και η επέκταση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΣΙΤΟΥ
Η εταιρεία έχει
επεκταθεί επίσης
στο κλάδο εµπορίας
δηµητριακών,
ψυχανθών,
λιπασµάτων και
γεωργικών εφοδίων.

Η εταιρεία Αφοι Ν. Καραγιώργου ΑΒΕΕ έχει ιδρυθεί το 1951 και είναι µία
από τις µεγαλύτερες εκκοκκιστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας. Έχει έδρα
στη Θεσσαλονίκη και εγκαταστάσεις στις κυριότερες περιοχές παραγωγής
συσπόρου βάµβακος και συνεργάζεται µε περισσότερους από 7.000 αγρότεςπαραγωγούς. Σήµερα έχει µετατραπεί σε Όµιλο εταιρειών που περιλαµβάνει
3 εταιρείες: Αφοί Ν. Καραγιώργου ΑΒΕΕ , ΚΣ Βαµβακουργεία ΑΒΕΕ και
Εκκοκκιστήρια Ηµαθίας ΑΒΕΕ.

Παρουσία σε Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη

Στο τοµέα
των σιτηρών, η
εταιρεία παρέχει
στους παραγωγούς
πληροφορίες
και συµβουλές
για τη βέλτιστη
διαχείριση του
αγρού προκειµένου
να εξασφαλίσει ένα
ποιοτικό προϊόν στη
βέλτιστη απόδοση.

Ο Όµιλος διαθέτει 5 ιδιόκτητα εκκοκκιστήρια καθώς και άλλα µισθωµένα
εκκοκκιστήρια, τα οποία βρίσκονται στη Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη.
Η εταιρεία Αφοί Ν. Καραγιώργου ΑΒΕΕ, ασχολείται µε την εκκόκκιση σύσπορου
βαµβακιού απ΄όπου παράγεται εκκοκκισµένο βαµβάκι και βαµβακόσπορος
όπως και µε την παραγωγή βαµβακελαίου και βαµβακόπιτας τα οποία
προέρχονται µετά από επεξεργασία στο σπορελαιουργείο της.
Εξάγει σε διάφορες χώρες, το µεγαλύτερο µέρος παραγωγής εκκοκκισµένου
βάµβακος. Έχει επεκταθεί επίσης στο κλάδο εµπορίας δηµητριακών, ψυχανθών,
λιπασµάτων και γεωργικών εφοδίων. Η εταιρεία, εφαρµόζει προγράµµατα
πιστοποίησης τόσο σχετικά µε τη καλλιέργεια βάµβακος όσο και σκληρού σίτου.

Προγράµµατα πιστοποίησης της παραγωγής
Οι παραγωγοί µπορούν εφόσον το προϊόν τους πληρεί συγκεκριµένες
προϋποθέσεις να ενταχθούν στα διαθέσιµα προγράµµατα πιστοποίησης. Τόσο στο
βαµβάκι όσο και στο σιτάρι υπάρχουν πιστοποιήσεις ανάλογα µε τη ποικιλία που
ο παραγωγός θα επιλέξει να καλλιεργήσει. Η εταιρεία, στο τοµέα του βαµβακιού,
εφαρµόζει ένα καινοτόµο πρωτόκολλο πιστοποίησης, που ονοµάζεται BEST

Ο Όµιλος διαθέτει 5 ιδιόκτητα εκκοκκιστήρια καθώς και άλλα µισθωµένα
εκκοκκιστήρια, τα οποία βρίσκονται σε Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη.
Θράκη

FIBER ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ. Στο τοµέα των σιτηρών, η εταιρεία παρέχει στους
παραγωγούς πληροφορίες και συµβουλές για τη βέλτιστη διαχείριση του αγρού
προκειµένου να εξασφαλίσει ένα ποιοτικό προϊόν στη βέλτιστη απόδοση.

Πρωτοποριακά προγράµµατα αγροτικής
ασφάλισης από την Interamerican

Οµάδες
Η Interamerican
έχει αναπτύξει τη
δραστηριοποίησή
της στην ασφαλιστική
προσέγγιση της
γεωργίας, έχοντας
δηµιουργήσει οµάδες
από εξειδικευµένους
συνεργάτες στις
αγροτικές ασφαλίσεις

Εκπαίδευση
Παράλληλα, έχει
αναπτυχθεί ένα
ευρύ πρόγραµµα
εκπαίδευσης στην
Αθήνα και στην
Περιφέρεια, «δια
ζώσης» και webinar,

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕYΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η εταιρεία έχει αναπτύξει workshops
με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων
στελεχών και με την υποστήριξη της
ACHMEA, με θεματικό αντικείμενο τη
βελτίωση των διαδικασιών, των πρόοδο της
εκπαίδευσης, τη χάραξη στρατηγικής, την
παρακολούθηση του ανταγωνισμού, την
εξέλιξη των προϊόντων, την ψηφιοποίηση
των εργασιών, την ανάπτυξη πελατολογίου
και νέων συνεργασιών και την αξιολόγηση
των εργασιών της.
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Συνεργασία
Η εταιρεία
συνεργάζεται µε το
ΓΠΑ για εξειδικευµένη
εκπαίδευση στις
δύο οµάδες των
συνεργατών.

Με κεντρικό µήνυµα «καλλιεργούµε τη
σιγουριά», η Interamerican ξεκίνησε το
2016 τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων για τους αγρότες και τον τοµέα
πρωτογενούς παραγωγής. Η εταιρεία
προσεγγίζει τον αγροτικό τοµέα µε προτάσεις ολιστικής αντιµετώπισης των αναγκών του, παρέχοντας ένα ευρύ πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων που θωρακίζουν τις αγροτικές µονάδες στη χώρα µας. Το οικονοµικό-ασφαλιστικό εργαλείο, που προτείνει η Interamerican
στον αγροτικό κόσµο της χώρας, αφορά στην προστασία των κτηρίων, του εξοπλισµού, της φυτικής παραγωγής και
της αλυσίδας στην παραγωγική διαδικασία. Τα προγράµµατα της εταιρείας γίνονται «µοχλός» για τη συστηµατική και αποτελεσµατική διαχείριση πολλαπλών
φυσικών και επιχειρηµατικών κινδύνων.
Η Interamerican θέτει στη διάθεση του
επαγγελµατία αγρότη τη δυνατότητα
επιλογής και σύνθεσης τρόπων ασφαλιστικής προστασίας, µε καλύψεις για:
● αγροτικές κατοικίες και κτήρια (γεωργικά, κτηνοτροφικά)
● εγκαταστάσεις θερµοκηπίων και εξοπλισµό θερµοκηπίων
● γεωργικά µηχανήµατα υπαίθρου και
αγροτικά οχήµατα
● µηχανήµατα παραγωγής και συσκευασίας
● φυτική παραγωγή υπαίθρια και εντός
θερµοκηπίου
● µεταφορές αγροτικών προϊόντων
● αστική ευθύνη έναντι τρίτων: γενική,
εργοδότη και προϊόντος.
Ειδικότερα όσον αφορά στην ασφάλιση
της φυτικής παραγωγής, αυτή παρέχεται είτε ως κάλυψη φυτικής παραγωγής
θερµοκηπίου είτε υπαίθριων καλλιεργειών για σειρά κινδύνων, εξειδικευµένων

για την κάθε κατηγορία. Η εταιρεία, σε επόµενη φάση, θα επεκτείνει τις παρεχόµενες καλύψεις και σε άλλους κινδύνους
που αφορούν στις αγροτικές µονάδες. Το
πακέτο κάθε ασφαλιστικού προγράµµατος µπορεί να εµπλουτιστεί µε ασφάλιση
υγείας, ατυχήµατος, σύνταξης.

Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου
Η Interamerican αναπτύσσει από τον Απρίλιο 2018 την ασφαλιστική δραστηριότητά της στον πρωτογενή τοµέα µε τη
δηµιουργία του νέου προϊόντος «Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου», ενώ παράλληλα προχωρεί και σε σηµαντικές βελτιώσεις στα υφιστάµενα προϊόντα αγροτικών ασφαλίσεων. Με την ασφάλιση της
κτηνοτροφίας, η εταιρεία έρχεται να καλύψει τον ζωικό πληθυσµό από τον κίνδυνο απώλειας ζώων λόγω ατυχήµατος, ασθενειών και παθήσεων, πυρκαϊάς, κεραυνού, θερµοπληξίας, καθώς
και λόγω φυσικών φαινοµένων (χαλάζι, παγετός, θύελλα, πληµµύρα, χιόνι, καύσωνας, ηλιακή ακτινοβολία, κατολίσθηση/καθίζηση, σεισµός).
Το πρόγραµµα «Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου» παρέχει δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης για τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα και συγκεκριµένα για την απώλεια παραγωγής γάλακτος συνεπεία
καλυπτοµένου κινδύνου. Τα ζωικά είδη
που ασφαλίζονται από την Interamerican
είναι πουλερικά κρεατοπαραγωγής και
αυγοπαραγωγής, χοιρινά, αιγοπρόβατα
και βοοειδή κρεατοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής. Όσον αφορά στα υφιστάµενα προϊόντα αγροτικών ασφαλίσεων, η εταιρεία προχωρεί σε απλοποίηση των διαδικασιών ασφάλισης,
της υπαίθριας και εντός θερµοκηπίων
φυτικής παραγωγής, καθώς και των εγκαταστάσεων του θερµοκηπίου, υποστηρίζοντας παράλληλα την περαιτέρω
εκπαίδευση των συνεργατών της για τις
προϋποθέσεις ασφάλισης, τον υπολογισµό αποζηµίωσης και την τιµολόγηση-έκδοση προσφοράς.

∆ιαβατήριο εγκυρότητας
για τις διεθνείς αγορές
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αυξάνεται συνεχώς η απαίτηση για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Η πιστοποίηση, δηλαδή ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, σύµφωνα µε αυστηρά διεθνή και ελληνικά πρωτόκολλα, αποτελεί το εµπορικό διαβατήριο για τις απαιτητικές ξένες αγορές, ενώ και
οι απαιτήσεις της ελληνική αγοράς και ιδιαίτερα των αλυσίδων λιανεµπορίου γίνονται συνεχώς αυστηρότερες. Η πιστοποίηση λοιπόν αποτελεί µονόδροµο.
Από το 2001 η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει αφοσιωθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίµων στον πρωτογενή τοµέα και την µεταποίηση µε πιστοποιήσεις συστηµάτων και πρωτοκόλλων. ∆ιαθέτει
το σύνολο των διαπιστεύσεων - εγκρίσεων στον αγροδιατροφικό τοµέα εξασφαλίζοντας στον Έλληνα παραγωγό και στην ελληνική επιχείρηση αναγνωρισιµότητα και προστιθεµένη αξία. Προσφέρει υπηρεσίες
«one stop service» µε συνδυασµένες επιθεωρήσεις στον αγροδιατροφικό τοµέα έχοντας εγκεκριµένους επιθεωρητές και διαπιστεύσεις τόσο
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στον πρωτογενή τοµέα όσο και στη µεταποίηση και λιανεµπόριο- χονδρεµπόριο ( GLOBALGAP, Chain of Custody, GRASP, ΙSO 22000, FSSC,
BRC Food, BRC Broker, IFS Food, IFS Broker, IFS Logistic, επιθεωρήσεις δευτέρου µέρους, AGRO, Βιολογικά Προϊόντα). Με την πείρα τριών δεκαετιών και την παρουσία της σε χώρες των Βαλκανίων, της Μεσογείου, της Κεντρικής Ευρώπης, της Ασίας και της Αµερικής η TÜV
HELLAS (TÜV NORD) προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης µε την υπευθυνότητα και εγκυρότητα ενός ηγετικού brand διεθνώς. Το TÜV NORD, η µητρική της εταιρεία, µε παρουσία
σε 70 χώρες και µε 14.000 άτοµα ανθρώπινο δυναµικό, αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία της TÜV HELLAS (TÜV NORD)
της έχει αναθέσει ηγετικό ρόλο στον αγροδιατροφικό τοµέα.
Βασικός πυλώνας της πολιτικής της είναι η εξωστρέφεια και η ακόµη
µεγαλύτερη διείσδυση στο εξωτερικό.
Τα διεθνώς αναγνωρίσιµα πιστοποιητικά της TÜV HELLAS (TÜV
NORD) προσφέρουν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές.

Επέκταση στα νησιά, γάλα
18 ηµερών και φωτοβολταϊκά
µέσα στο 2018 η ΕΒΟΛ

Ο συνεταιρισµός
το 2017 απασχόλησε
κατά µέσον όρο 130
εργαζοµένους (123 το
2016) και διέθεσε για
αµοιβές και λοιπά έξοδα
προσωπικού 3,14 εκατ.
ευρώ (2,99 εκατ. ευρώ το
2016).

Τα έσοδα της ΕΒΟΛ το
2017 ανήλθαν σε 16,725
εκατ. ευρώ, έναντι 15,24
εκατ. ευρώ το 2016,
παρουσιάζοντας άνοδο της
τάξεως του 9,8% .
Τα κέρδη της προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) παρουσίασαν
αύξηση 1,6% και ανήλθαν
στο επίπεδο των 2,03 εκατ.
ευρώ, ενώ τα καθαρά
κέρδη της στα 1,245 εκατ.
ευρώ έναντι αντίστοιχων
κερδών 1,21 εκατ. ευρώ.
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Συνεχίζει την ανοδική της πορεία και το
Οικονοµικά στοιχεία
2018 η ΕΒΟΛ µε µία σειρά επενδύσεων
Το 2017 τα έσοδα της ΕΒΟΛ το 2017 ανήλόπως είναι το γάλα 18 ηµέρων, η επέκταθαν σε 16,725 εκατ. ευρώ, έναντι 15,24 εσή της εµπορικά σε νησιωτικές περιοχές
κατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας άνοτης χώρας και η εγκατάσταση του φωδο της τάξεως του 9,8% .Τα κέρδη της προ
τοβολταϊκού πάρκου ισχύος 500KW και
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
κόστους 600.000 ευρώ στο Στεφανοβίπαρουσίασαν αύξηση 1,6% και ανήλθαν στο
κειο, να διατηρούν τη γαλακτοβιοµηχαεπίπεδο των 2,03 εκατ. ευρώ, ενώ τα κανία στην κορυφή του κλάδου.
θαρά κέρδη της στα 1,245 εκατ. ευρώ έναΣυγκεκριµένα, το νέο γάλα 18 ηµερών
ντι αντίστοιχων κερδών 1,21 εκατ. ευρώ.
της ΕΒΟΛ, πλήρες και µε χαµηλά λιπαΗ διοίκηση της ΕΒΟΛ εκτιµά ότι το 2018 τα
ρά, είναι µια επένδυση που στοχεύει στο
αποτελέσµατα της θα διατηρήσουν θετικό
να καλύψει το 80% κατοίκων και τουριπρόσηµο, λόγω προσθήκης ακόµη περισστών στα νησιά που προτιµούν το γάλα
σότερων νέων προϊόντων και περαιτέρω
υψηλής παστερίωσης, αλλά και το 20%
επέκτασης του εµπορικού δικτύου της σε
των αναγκών για ανάλογο προϊόν στην
ολόκληρη πλέον τη χώρα.
ηπειρωτική χώρα.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΣυνεταιΚοινωνική ευθύνη
ρισµού, Νικήτα Πρίντζο, η γαλακτοβιοµηΟ Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου διακαχανία ολοκλήρωσε επένδυση 1 εκατ. ευτέχεται από υψηλό αίσθηµα εταιρικής κοιρώ για την παραγωγή του. Η κίνηση αυτή
νωνικής ευθύνης στηρίζοντας και υπηρεπραγµατοποιείται σε µία αγορά που κινείτώντας την κοινωνία του Βόλου και της πεται σταθερά πτωτικά, η ΕΒΟΛ, ωστόσο,
ριοχής του. Φέτος χορηγεί για 3η συνεχόπροσπαθεί να συµβάλλει στην ενίσχυση
µενη χρονιά 15 υποτροφίες σε παιδιά που
του αγροτικού εισοδήµατος, καθώς, όθα σπουδάσουν εκτός της Θεσσαλίας και
πως αναφέρει ο κ. Πρίντζος, «σήµερα ο
αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα. Το ποσό της υποτροφίας είναι 400 ευαγροτικός τοµέας, που µπορεί να βοηθήρώ τον µήνα και για το χρονικό διάστηµα
σει τη χώρα να βγει από την κρίση, καταρΣεπτεµβρίου 2018 έως και Μαΐου 2019.
ρέει». Ο κ. Πρίντζος συµπλήρωσε ότι από
10 τόνους ηµερήσια παραγωγή που είχε
η γαλακτοβιοµηχανία, όταν είχε αναλά- Να παραµείνει η ΕΒΟΛ µια υγιής συνεταιριστική οργάνωση
Επιχειρηµατικό προφίλ
βει πρόεδρος, σήµερα έφτασε στους 50 είναι ο πρώτος στόχος του προέδρου της, Νικήτα Πρίντζου.
Η ΕΒΟΛ, ως γαλακτοβιοµηχανία, λειτούρτόνους, ενώ στόχος της δεν είναι να γίγησε για πρώτη φορά το 1952. Προήλνει µια από τις µεγάλες γαλακτοβιοµηθε από την Ενωση Αγροτικών Συνεταιριχανίες της χώρας, αλλά να παραµείνει µια υγιής συνεταιριστική οργάνωση. σµών Βόλου, που είχε ιδρυθεί το 1926. Εδρεύει στον Βόλο Μαγνησίας και παράγει πλήρη σειρά βασικών γαλακτοκοµικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένου
γίδινου και αγελαδινού βιολογικού φρέσκου γάλακτος. Συγκεκριµένα, παράγει
Φωτοβολταϊκό δίκτυο
Όσον αφορά το φωτοβολταϊκό πάρκο, το έργο έχει ενταχθεί στο επενδυτι- γάλα, γιαούρτι, τυριά και βούτυρο. Αιχµή της ευρείας προϊοντικής γκάµας της
κό πρόγραµµα Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του υπουργείου Αγροτι- αποτελεί το βιολογικό γίδινο γάλα µε το σήµα της. Το 2015 είχε θέσει σε πλήρη
κής Ανάπτυξης και επιδοτείται σε ποσοστό 43%.Η επένδυση κρίνεται ιδιαιτέ- λειτουργία ανανεωµένη µονάδα παστερίωσης και εµφιάλωσης γάλακτος, ολορως συµφέρουσα καθόσον θα αποσβεστεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ό- κληρώνοντας σχετική επένδυση στην Α’ Βιοµηχανική Περιοχή του Βόλου, όπου
χι µεγαλύτερο των 3 ετών.
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της. Τους πρώτους µήνες του 2016 είχε κυκλοφοΗ σύνδεση του πάρκου µε το δίκτυο της ∆ΕΗ είναι προγραµµατισµένη για την ρήσει στραγγιστό γιαούρτι µε το σήµα «∆ιαλαχτό», καθώς είχε ολοκληρώσει εερχόµενη εβδοµάδα.Σε συνδυασµό µε το φωτοβολταϊκό των 100KW που εί- πένδυση σε µονάδα γιαουρτιού. Επίσης, τον Μάιο του 2017 παρουσίασε στην αναι εγκατεστηµένο στην οροφή της γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ αποτελεί ιδι- γορά νέα προϊόντα, µεταξύ των οποίων και ρυζόγαλο. Το µερίδιό της στην αγορά φρέσκου γάλακτος της Μαγνησίας είναι προ πολλού χρόνου πλειοψηφικό.
αίτερα επωφελής για την Οργάνωση.
Η παραγόµενη από το πάρκο ηλεκτρική ενέργεια θα συµψηφίζεται µε την η- Τα µέλη της, κτηνοτρόφοι και άλλοι αγρότες, ανέρχονται σε 270 περίπου. ∆ιαθέλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από την γαλακτοβιοµηχανία ΕΒΟΛ, ό- τει δύο υποκαταστήµατα. Φέτος, για πρώτη φορά, ο Συνεταιρισµός προχώρησε
στην διανοµή µερίσµατος ύψους 1.000 ευρώ για κάθε µέλος.
πως προβλέπεται στο πρόγραµµα Net metering.

Επενδυτικό σχέδιο
σε νέες παραγωγικές
γραµµές για την Πίνδος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

Επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ
προγραµµατίζει να υλοποιήσει την
προσεχή πενταετία 2018 -2022
ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός
Συνεταιρισµός Ιωαννίνων «Πίνδος», που
φέτος γιορτάζει τα 60 χρόνια από την
ίδρυσή του.
Οι επενδύσεις αφορούν νέα γραµµή
έτοιµων ψηµένων προϊόντων, νέα
γραµµή πτηνοσφαγείου, εκσυγχρονισµό
των κέντρων διανοµής, εκσυγχρονισµό
του στόλου διανοµής και πρόγραµµα
µηχανογράφησης παραγωγής.
Σηµειωτέον ότι η Πίνδος ήδη από πέρυσι
έχει προχωρήσει στην παραγωγή
νέων καινοτόµων προϊόντων. Πιο
συγκεκριµένα, έχει λανσάρει το
«χωριάτικο λουκάνικο κοτόπουλο», την
«παραδοσιακή γιαννιώτικη κοτόπιτα»,
το «ρολό κοτόπουλο», το «κοτόπουλο
ελεύθερης βοσκής» και το «παριζάκι
κοτόπουλο», προϊόντα µε βραβεία
ανώτερης γεύσης-iTQi- σε διεθνή
διαγωνισµό στις Βρυξέλλες.

Νέα σειρά αλλαντικών,
από φρέσκο κοτόπουλο
ελεύθερης βοσκής
Επίσης, από τις αρχές του χρόνου
ο Συνεταιρισµός προσφέρει στο
καταναλωτικό κοινό και αλλαντικά
από 100% φρέσκο ορεινό κοτόπουλο
ελεύθερης βοσκής, χωρίς γλουτένη,
µε ελάχιστα λιπαρά, σε πολλές γεύσεις
(Φιλέτο καπνιστό, Παριζάκι, Λουκάνικα
Φρανκφούρτης, Λουκάνικα κοκτέιλ,
Ηot dog, Σαλάµι πικάντικο κοτόπουλο,
καθώς και το χωριάτικο λουκάνικο και
το κοτοπαριζάκι ΠΙΝ∆ΟΣ, βραβευµένα
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σε διεθνή διαγωνισµό στις Βρυξέλλες).
Σηµειώνεται ότι η Πίνδος, ελέγχοντας
περίπου το 35% της αγοράς, καταγράφει
συνεχή άνοδο πωλήσεων τα τελευταία
χρόνια. Το 2015 ο τζίρος της είχε κλείσει
στα 193 εκατ. ευρώ, το 2016 στα 209
εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 οι πωλήσεις
εκτιµάται ότι διαµορφώθηκαν στα 240
εκατ. ευρώ.

Πρότυπο για τον κλάδο
«Η πλήρως καθετοποιηµένη
παραγωγή του, οι υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις που διαθέτει, αλλά και η
κορυφαία τεχνογνωσία των ανθρώπων
του, καθιστούν τον ΑΠΣΙ ΠΙΝ∆ΟΣ ένα
διεθνές πρότυπο στον πτηνοτροφικό
κλάδο. ∆ίνοντας έµφαση στην έρευνα
και την ανάπτυξη καινοτόµων
προϊόντων, ο Συνεταιρισµός υλοποιεί
ερευνητικά προγράµµατα που αγγίζουν
τα 4.000.000 ευρώ, σε συνεργασία
µε Πανεπιστήµια και φορείς, όπως
το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το
τµήµα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, το ΤΕΙ
Ηπείρου, το Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ και
τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ», είχε αναφέρει
ο πρόεδρος του συνεταιρισµού,
Ανδρέας ∆ηµητρίου, σε εκδήλωση στα
πλαίσια του εορτασµού των 60 χρόνων
της Πίνδος. «Αυτό που µας κάνει να
ξεχωρίζουµε είναι η συνεταιριστική
µας ταυτότητα. Το γεγονός ότι 500
και πλέον πτηνοτρόφοι ενώνουµε
καθηµερινά τις δυνάµεις µας σε µια
κοινή προσπάθεια, µας διατηρεί
σταθερά στην κορυφή της ελληνικής
Πτηνοτροφίας», σηµείωσε τέλος ο κ.
∆ηµητρίου.

Μια ιστορία
επιτυχίας

Πριν από 60
χρόνια
Εξήντα χρόνια πριν,
επτά αγρότες από
το ν. Ιωαννίνων
αποφάσισαν να
ασχοληθούν µε
την παραγωγή
πουλερικών.

Κάθε εβδοµάδα
800.000 κοτόπουλα
Σήµερα πάνω από
500 πτηνοτρόφοι
παράγουν πάνω από
800.000 κοτόπουλα
την εβδοµάδα.

Σε υψόµετρο
700 µ.
Κάθε κοτόπουλο
Πίνδος εκτρέφεται σε
ορεινό περιβάλλον, σε
υψόµετρο πάνω από
700 µέτρα.

Η «Πίνδος» ιδρύθηκε το 1958 στο Ροδοτόπι
Ιωαννίνων, από 7 αγρότες που αποφάσισαν
να ασχοληθούν με την πτηνοτροφία, για να
εξασφαλίσουν ένα επιπλέον εισόδημα για
τις οικογένειές τους. «Εξήντα χρόνια μετά,
τα ορεινά κοτόπουλα ΠΙΝΔΟΣ βρίσκονται
σταθερά στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των
καταναλωτών, με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά
το 30%» σημειώνει η επιχείρηση.
Σήμερα, είναι μια από τις δέκα μεγαλύτερες
βιομηχανίες τροφίμων της χώρας, με
περισσότερα από 500 μέλη – πτηνοτρόφους, και
συντηρεί πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας.
«Η εντυπωσιακή πορεία που διαγράφει ο ΑΠΣΙ
ΠΙΝΔΟΣ αποδεικνύει ότι το συνεταιριστικό
μοντέλο μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό
όχημα ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα. Το
2017 η παραγωγή του συνεταιρισμού ξεπέρασε
τα 35.000.000 κοτόπουλα και ο κύκλος
εργασιών τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Το θετικό
του αποτύπωμα, όμως, δεν περιορίζεται στην
Περιφέρεια. Κάθε χρόνο ο ΑΠΣΙ Πίνδος
συνεισφέρει περισσότερα από 13.050.000
ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου, μέσω φόρων
και εισφορών, ενώ υλοποιεί σταθερά ένα
πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
με σημαντικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα»
συμπληρώνει η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της.

Παγκόσµιος ηγέτης και µία µεγάλη
οικογένεια µε κοινωνικό πρόσωπο

Η Syngenta είναι µια από τις κορυφαίες παγκοσµίως εταιρίες µε περισσότερους από 28.000 εργαζόµενους σε πάνω από 90 χώρες, αφιερωµένους στον σκοπό της: Να φέρει το δυναµικό των φυτών
στη ζωή. Μέσω επιστήµης παγκόσµιας κλάσης, διεθνούς παρουσίας και δέσµευσης στους πελάτες της, βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, προστατεύοντας το περιβάλλον
και βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα της ζωής.

Συµβολή στη γνώση και την επιστηµονική ανακάλυψη
Η Syngenta είναι παγκόσµιος ηγέτης στον γεωργικό τοµέα και δεσµεύεται στην αειφόρο γεωργία µέσα από καινοτοµική έρευνα και
τεχνολογία. Σαν επιχείρηση που αφιερώνεται στην τελειότητα µέσα από την επιστηµονική έρευνα, η Syngenta έχει µια ουσιαστική
συµβολή στη γνώση και την επιστηµονική ανακάλυψη, που ωφελούν όχι µόνο την ίδια αλλά και την ευρύτερη παγκόσµια επιστηµονική και γεωργική κοινότητα.
Η εταιρεία παρέχει δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων: σπόρους και φυτοπροστασία. Αυτές βοηθούν τους καλλιεργητές
σε όλο τον κόσµο να αυξήσουν την ποσότητα και την ποιότητα των καλλιεργειών τους.

ας ΚΑΠ και εγκρίσεων προϊόντων, logistics, προώθησης προϊόντων, τεχνικής καλλιεργειών καθώς και ενηµερώσεις για τις νέες τεχνολογίες της Syngenta. Στα ενδιάµεσα διαστήµατα πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικές εκδροµές σε επιχειρηµατικές µονάδες
και επισκέψεις σε πειραµατικούς αγρούς της Syngenta για γνωριµία µε τα νέα προϊόντα, τις συγκριτικές δοκιµές και τα προγράµµατα stewardship της Εταιρείας.

Syngenta Hellas ένα «διαµάντι» της Ελληνικής οικονοµίας
H Syngenta Hellas βραβεύτηκε στις 3 Ιουλίου στη διάρκεια της εκδή-

«Μαζί στο Μέλλον» προτείνει το πρόγραµµα Syngenta Family λωσης επιχειρηµατικής αριστείας Diamonds of the Greek Economy

O διευθυντής Marketing Κώστας Οικονοµίδης
(αριστερά) µε τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο της Syngenta, Γιώργο Ποντίκα
παραλαµβάνουν το βραβείο αριστείας.
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Το Syngenta Family είναι ένα καινοτόµο πρόγραµµα της Syngenta
µε στόχο να προσφέρει εµπειρίες και γνώση στη νέα γενιά των συναδέλφων της, παιδιά συνεργατών της τα οποία είτε σπουδάζουν
είτε έγιναν πρόσφατα γεωπόνοι, στοχεύοντας στην επιµόρφωσή
τους, την καλύτερη συνέχιση της λειτουργίας της οικογενειακής
τους επιχείρησης, καθώς και την καλύτερη επαφή τους µε τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες της Syngenta.
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα προσφέρει στους νέους της συνεργάτες ειδικές γνώσεις µέσα από την αντίστοιχη εκπαίδευση σε θέµατα πωλήσεων, Marketing, οικονοµικής διαχείρισης, νοµοθεσί-

2018, που είχε ως στόχο να αναδειχθούν οι δυναµικότερες ελληνικές επιχειρήσεις, ως µια από τις 300 υγιέστερες αναπτυσσόµενες
εταιρίες της χώρας, δίνοντας ισχυρό µήνυµα για τις προοπτικές της
ελληνικής επιχειρηµατικότητας.
Η Syngenta είναι αφοσιωµένη σε συνεχή βελτίωση της ποιότητας όλων των προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών της. Όραµα
της εταιρείας είναι να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της και
να καλύπτει τις προσδοκίες των ενδιαφερόµενων µερών, προµηθεύοντας υψηλής ποιότητας, καινοτόµα, αποτελεσµατικά, ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες αποδίδοντας οφέλη προς την κοινωνία.

Επέκταση
στην Κόρινθο και
νέες εγκαταστάσεις
στην Αττική για
τη Φυτοθρεπτική
Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ, στα 30 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική και
διεθνή γεωργική αγορά, αποτελεί
σήµερα βασικό παράγοντα εφοδιασµού προϊόντων θρέψης, υψηλής
ποιότητας, που ενσωµατώνουν νεοτερισµούς και καινοτοµίες. Η εµπειρία και η γνώση του ανθρώπινου δυναµικού της, σε συνδυασµό
µε τα καινοτόµα προϊόντα που διαθέτει, έχουν κατατάξει την Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. ανάµεσα στις µεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες του κλάδου.
Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για πλήρη κάλυψη των θρεπτικών αναγκών της αγοράς, η Φυτοθρεπτική απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ισθµό Κορίνθου, µε
παράλληλη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στον τοµέα της ανάµιξης και συσκευασίας κοκκωδών λιπασµάτων, παραγωγής οργανοχηµικών λιπασµάτων , φυτοχωµάτων
και εδαφοβελτιωτικών. Η επένδυση
αυτή έδωσε την δυνατότητα στην εταιρεία να προσφέρει στους συνεργάτες της ένα ολοκληρωµένο πακέτο λύσεων στον τοµέα της λίπανσης.

Μεταφορά κεντρικών δοµών
στον Ασπρόπυργο Αττικής
Με την ολοκλήρωση της µεταφοράς
των κεντρικών δοµών της εταιρείας
στον Ασπρόπυργο Αττικής αναπτύχθηκε η νέα εργοστασιακή µονάδα
υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, µε τέσσερις γραµµές παραγωγής, δυναµικότητας 10.000 τόνων ετησίως και
παράλληλη στέγαση της διοίκησης
της εταιρείας σε νέα γραφεία.

Νέα γραµµή παραγωγής και
τριπλασιασµός της αποθήκευσης
Το άµεσο επόµενο επενδυτικό βήµα
που έχει θέσει η εταιρεία, µε στόχο
την ολοκλήρωση του έως το τέλος
του 2019, είναι η κτιριακή επέκταση στις εγκαταστάσεις στον Ισθµό
της Κορίνθου µε δυνατότητα αποθήκευσης µεγαλύτερη των 30.000

τόνων και µε παράλληλη εγκατάσταση νέας γραµµής παραγωγής και
ενσάκισης κοκκωδών λιπασµάτων,
διπλασιάζοντας έτσι την παραγωγική της δυνατότητα.

Πολύπλευρη επαφή µε
τον Έλληνα παραγωγό
Η Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. εµπλουτίζει συνεχώς την γκάµα της µε νέα
προϊόντα, µε γνώµονα την ανεύρεση
καινοτόµων λύσεων που µπορούν
να δώσουν αποτελεσµατικές απαντήσεις στα προβλήµατα της σύγχρονης
γεωργίας. Η εταιρεία επενδύει στην
πολύπλευρη επαφή µε την παραγωγική αγροτική δραστηριότητα που αφορά τόσο στον Έλληνα παραγωγό
και τον γεωπόνο τεχνικό σύµβουλο όσο και στην ακαδηµαϊκή ερευνητική δραστηριότητα. Για την εταιρεία Φυτοθρεπτική η εµπορική σχέση µε τους χρήστες των προϊόντων
της είναι απλά η αρχή για µια βαθύτερη σχέση συνεργασίας µε συνεχή
ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Με εξαγωγικό προφίλ
Πέραν της δραστηριοποίησης στην
ελληνική αγορά, από το 1996 η Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. µε ένα πλήρως
οργανωµένο Τµήµα, αναπτύσσεται
δυναµικά και µε ιδιαίτερη επιτυχία
στον τοµέα των εξαγωγών µε παρουσία σε τουλάχιστον 20 χώρες. Έτσι
σήµερα, η εταιρεία διατηρεί συνεχή
εξαγωγική δραστηριότητα σε Βαλκάνια, Ευρώπη, Βόρεια Αφρική αλλά
και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.
Η προσέγγιση των αγορών του εξωτερικού γίνεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στρατηγική προοπτική. Τα άριστης ποιότητας προϊόντα
της εταιρείας πληρούν αυστηρά τις
θεσµοθετηµένες προδιαγραφές. Η
παραγωγή τους πραγµατοποιείται
µε την τήρηση όλων των κανόνων
ασφάλειας και της Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής και αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα την διεθνή αναγνώρι-

ση και την δηµιουργία ενός ισχυρού branding.

Τεχνικές συµβουλές
Το Τµήµα Εξαγωγών βρίσκεται κοντά στους πελάτες, τόσο µε συχνές
επισκέψεις στην έδρα τους, όσο και
µε άµεση επικοινωνία και υποστήριξη, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τα προϊόντα, καθώς και τεχνικές συµβουλές
για την εφαρµογή τους.
∆ιατηρώντας ένθερµη τη δέσµευση στην ανάπτυξη και προώθηση
προϊόντων υψηλής ποιότητας που
φέρουν την Ελληνική σφραγίδα και
εκπροσωπούν µε επιτυχία την χώρα
µας εκτός συνόρων, η Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. λειτουργεί µε εξωστρέφεια, ενισχύοντας εντατικά τις ενέργειες προώθησης προϊόντων της σε
αγορές του εξωτερικού.
Η Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε., ατενίζει το
µέλλον µε αισιοδοξία, έχοντας εµπιστοσύνη στο δυναµικό της, στην ελληνική γεωργία και στους συνεργάτες της και πιστεύοντας πάντα ότι…
«η Θρέψη είναι η Λύση».

Η νέα εργοστασιακή µονάδα
υδατοδιαλυτών λιπασµάτων στον Ασπρόπυργο
διαθέτει τέσσερις γραµµές παραγωγής,
δυναµικότητας 10.000 τόνων ετησίως και
παράλληλη στέγαση της διοίκησης της
εταιρείας σε νέα γραφεία.

Σήµερα, η Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε.
διατηρεί συνεχή εξαγωγική δραστηριότητα σε
Βαλκάνια, Ευρώπη, Βόρεια Αφρική αλλά και
σε χώρες της Μέσης Ανατολής µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και στρατηγική προοπτική.
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

To 4% του κύκλου εργασιών πάει σε
Έρευνα και Ανάπτυξη για την Valagro
Ο Όµιλος Valagro, ο οποίος το 2017 είχε
κύκλο εργασιών 150 εκατοµµύρια ευρώ, επενδύει πάνω από 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της στην έρευνα και την ανάπτυξη για
τη δηµιουργία προϊόντων υψηλής καινοτοµίας.
Η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας οδήγησε σε
διαφοροποίηση των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων που διαρθρώνονται πλέον σε τρεις
µεγάλους τοµείς: Farm για τη γεωργία, Turf για
τους χλοοτάπητες και Industrials για βιοµηχανικές πωλήσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των λιπασµάτων.
Η Valagro µε µία ολοκληρωµένη γκάµα προϊόντων στην ειδική θρέψη, επιχειρεί να δώσει λύση στα προβλήµατα και τις ανάγκες που αντιµετωπίζουν οι αγρότες, έχοντας πάντα τον πελάτη στο κέντρο. Πιστεύοντας στη δύναµη της Φύσης, έδωσε το όνοµα «Geapower» στο όραµά
της. Χάρη στη Geapower, τη µοναδική τεχνολογία που έχει αναπτύξει, χρησιµοποιεί την επιστήµη για να κατανοήσει και να αξιοποιήσει το δυ-
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ναµικό της φύσης δίνοντας µεγάλη σηµασία στην
αειφορία του περιβάλλοντος. Μια δύσκολη αποστολή που απαιτεί σταθερή δέσµευση για την ανάπτυξη των προϊόντων της. Ανάπτυξη που ακολουθεί µια αυστηρή διαδικασία:
1. Γνώση και πρόσβαση στις πρώτες ύλες.
2. Επιλογή των µεθόδων εκχύλισης.
3. Εφαρµογή των στρατηγικών έρευνας.
4. Λύσεις ανάλογα µε τις χρήσεις.
Παράλληλα χρησιµοποιεί εξειδικευµένες τεχνολογίες όπως Genomics, Phenomics, Proteomics
και Next Generation Sequencing προκειµένου να
αναλύει τη συµπεριφορά των γονιδίων που ενεργοποιούνται καθώς επίσης και των µορφολογικών χαρακτηριστικών των φυτών, όπως δοµή,
ψηφιακή βιοµάζα, υγρασία, ανάπτυξη ριζικού συστήµατος, χρώµα και ζωηρότητα των φύλλων.
Ηγέτη στη διεθνή αγορά, η εταιρεία προσφέρει
προϊόντα υψηλής ποιότητας όπως:
Bιοδιεγέρτες, προϊόντα µε φυσικά ενεργά συστατικά ή/και µικροοργανισµούς, που εφαρµόζονται στα φυτά ή τη ριζόσφαιρα και διεγείρουν
τις κύριες φυσιολογικές διαδικασίες του φυτού, αυξάνοντας την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής.
Ιχνοστοιχεία, προϊόντα µε συγκεκριµένη σύνθεση για την πρόληψη και τη θεραπεία όλων των
πιθανών τροφοπενιών του φυτού.
Λιπάσµατα υδρολίπανσης και διαφυλλικά λιπάσµατα, προϊόντα µε υψηλής συγκέντρωσης
συνθέσεις µε βάση πρώτες ύλες που είναι πλήρως διαλυτές και µπορούν να εφαρµοστούν µε
διαφορετικές µεθόδους.

Οι προκλήσεις που καλείται να
ανταποκριθεί η σύγχρονη
ελληνική γεωργία είναι
ιδιαίτερα απαιτητικές.
Μέσα σε αυτό το
δυναµικό πλαίσιο που
έχει διαµορφωθεί και µε
δεδοµένο το αυξανόµενο
ενδιαφέρον που
παρατηρείται για τον κλάδο
της παραγωγής αγροτικών
προϊόντων, είναι αναγκαίο όσο ποτέ
άλλοτε, η σύνδεση της γεωργίας µε το τελικό
προϊόν της καλλιεργητικής διαδικασίας,
δηλαδή το τρόφιµο και τις ανάγκες του
τελικού καταναλωτή. Και προς αυτή την
κατεύθυνση, το δίπολο «υψηλή απόδοση και
υψηλή ποιότητα» θα αναδείξει τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα των ελληνικών αγροτικών
προϊόντων, σε επίπεδο θρεπτικής αξίας και
ισχυρής ταυτότητας.
Συνεπώς το τι θα παράγω, πώς θα παράγω,
πότε θα παράγω και πού θα παράγω µέσω
της γεωργίας, θα πρέπει να συνδεθεί µε το
πότε θα πουλήσω, πού θα πουλήσω, πώς
θα πουλήσω και σε ποιόν θα πουλήσω το
προϊόν που παράγω. Και για να επιτευχθεί
αυτό, µόνο η γνώση και η συνεργασία

Ο κ. Κουτσούγερας αποτελεί
ιδρυτικό µέλος του Συνδέσµου.

όλων όσων εµπλεκόµαστε στον
αγροδιατροφικό τοµέα, µπορούν να
επιφέρουν.
Υπάρχουν διαθέσιµα αυτή τη
στιγµή όλα τα εργαλεία για την
ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου
σχεδίου παραγωγής, µια
νέας, ενιαίας και σταθερής
στρατηγικής, όπου µέσα από την
υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών,
της καινοτοµίας, της επιστηµονικής
γνώσης και της πρακτικής εµπειρίας,
θα εξασφαλιστεί το οικονοµικότερο και
αποδοτικότερο αποτέλεσµα των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων. Και µε αυτόν τον
τρόπο θα ενισχυθούν οι εξαγωγές και η
ανταγωνιστικότητα του Έλληνα αγρότη. Όλοι
όσοι εµπλεκόµαστε µε τον αγροδιατροφικό
τοµέα, καλούµαστε να εστιάσουµε στο πως
αυτό που παράγουµε και εµπορευόµαστε
θα δώσει µεγαλύτερη αξία στην ποσότητα
και ποιότητα του παραγόµενου τελικού
τροφίµου.
Ήδη στο κλάδο λιπασµάτων τα τελευταία
χρόνια παρατηρούνται σηµαντικές
αλλαγές. Συγκριµένα τόσο η επιστηµονική
έρευνα όσο και η εµπορική πρακτική έχει
επικεντρωθεί στο πως η ολοκληρωµένη
και ορθολογική θρέψη των καλλιεργειών
θα συµβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της
αξίας του παραγόµενου τελικού τροφίµου.
Η ολιστική αυτή προσέγγιση,
περιλαµβάνει επίσης τόσο τη
µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας
των απαιτούµενων εισροών όσο
και τη διατήρηση και αύξηση της
παραγωγικότητας των εδαφών, µε
ταυτόχρονη προστασία των φυσικών
πόρων και του περιβάλλοντος, καθώς
και προετοιµασία για τη µείωση των
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής
στην παραγωγή. Μέσα από τις
ενέργειες και τις δράσεις του ΣΠΕΛ
στοχεύουµε προς την κατεύθυνση αυτή,
πραγµατοποιώντας µια ολοκληρωµένη
καµπάνια - εδώ και δύο χρόνια - για την
ανάδειξη του ρόλου των λιπασµάτων
στην παραγωγή προϊόντων υψηλής
διατροφικής αξίας και την προώθηση της
ποιότητας και ταυτότητας των ελληνικών
γεωργικών προϊόντων.
Νίκος Κουτσούγερας, πρόεδρος ΣΠΕΛ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

∆έσµευση για την ποιότητα και το περιβάλλον
κατά την επεξεργασία φρούτων και λαχανικών
Η Fomesa Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. είναι θυγατρική της
Fomesa Fruitech SL, έχοντας αναπτύξει τη µεγαλύτερη γκάµα προϊόντων στην αγορά για την
επεξεργασία φρούτων και λαχανικών, διατηρώντας την µέγιστη ποιότητα µε τις ελάχιστες
επιπτώσεις για τον πλανήτη.

Οι καλύτερες λύσεις για µετά
την συγκοµιδή των καρπών
Στις δύο εταιρείες, το έµπειρο και εξειδικευµένο
προσωπικό, εργάζονται σκληρά ώστε να κατανοήσουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας
προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα για την
επεξεργασία των καρπών µετά την συγκοµι-

δή. Η Fomesa Fruitec (η µητρική εταιρεία) είναι παρούσα σε όλες τις χώρες παραγωγής και
εξαγωγής φρούτων και λαχανικών, σε όλο τον
κόσµο περισσότερο από 60 χρόνια.

Η Fomesa Ελλάς στην Ελλάδα και
τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες
Η εµπειρία της ελληνικής θυγατρικής στο χώρο
µετρά περισσότερα από 28 χρόνια, φροντίζοντας πάντα τις ανάγκες των πελατών της, προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα, που πληρούν την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία, φέροντας τις ανάλογες εγκρίσεις (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων, και Γενικό Χηµείου Κράτους).

Tριπλή παρουσία θα έχει στη ∆ΕΘ η
Αµερικανική Γεωργική Σχολή (stand
31, 37, 45), η οποία δηλώνει δυναµικά
παρούσα στη φετινή διοργάνωση και θα
υποδεχθεί υψηλόβαθµους Αµερικανούς
αξιωµατούχους. Μάλιστα στο περίπτερο
13 και στο σταντ 31 θα παρουσιαστεί από
το αµερικανικό Rutgers University το
πρόγραµµα «Επανεκκίνηση & Ενίσχυση
των Νέων: Νέα Γεωργία για τη Νέα
Γενιά», το οποίο χρηµατοδοτείται από το

Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Ταυτόχρονα,
η Αµερικανική Γεωργική Σχολή και το
Perrotis College συµµετέχουν και στο
σταντ 45 της Ένωσης των Αµερικανικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων στην
Ελλάδα, ενώ στο σταντ 37, τα στελέχη
της θα ενηµερώνουν τους επισκέπτες
για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα,
τις ειδικότητες του ΙΕΚ που ξεκινά τις
επόµενες εβδοµάδες, τα προϊόντα του
εκπαιδευτικού αγροκτήµατος κ.α.

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Στις νέες τεχνολογίες
του αγροτικού χώρου
και τον τρόπο µε τον
οποίο αυτές
ενσωµατώνονται στις
παρεµβάσεις της νέας
ΚΑΠ, αλλά και στις νέες
τάσεις του εµπορίου
γεωργικών προϊόντων
επικεντρώνονται οι
εκδηλώσεις µε θέµα τον
πρωτογενή τοµέα.
Παράλληλα και στα
περιθώρια της ∆ΕΘ,
πραγµατοποιούνται
σηµαντικές εκθέσεις
αγροτικών
µηχανηµάτων και
εφοδίων στη
Θεσσαλονίκη, µε ειδικές
προσφορές για το
αγροτικό κοινό που θα
προσέλθει σε αυτές.
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Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ αίθ. Α
ΩΡΕΣ 17.00 µ.µ. - 19.00 µ.µ.
Οι νέες προκλήσεις της ΚΑΠ µετά το 2020

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία
µε τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκµηρίωσης και ∆ιεθνών Σχέσεων διοργανώνουν
ανοιχτή εκδήλωση µε τίτλο «Μια νέα γεωργία σε µια νέα εποχή: καινοτοµία, γνώση και
ψηφιακός µετασχηµατισµός στην ΚΑΠ µετά το 2020». Βασικός στόχος της εκδήλωσης
είναι να παρουσιαστούν οι νέες προκλήσεις της ΚΑΠ µετά το 2020, στο πλαίσιο των
νοµοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αφορούν ειδικότερα στην
ενθάρρυνση και στήριξη των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτοµία στον τοµέα των
τροφίµων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονοµίας.

Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ αίθ. Α
ΩΡΕΣ 13.00 µ.µ. - 15.00 µ.µ.
Εξωστρέφεια του αγροτικού χώρου

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ διοργανώνουν ηµερίδα
µε θέµα: «Η Εξωστρέφεια του Αγροτικού Τοµέα:
Οι Σύγχρονες Προκλήσεις». Το πρόγραµµε περιλαµβάνει 10λεπτές παρουσιάσεις για τα εξής
θέµατα: Προβλήµατα εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή
Αγορά (Χ. Γιαννακάκης, εκπρόσωπος ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων), Η καλλιέργεια της ακτινιδιάς και οι προοπτικές της (∆.
Μανώσης, πρόεδρος ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ ΑΕ),
Εξωστρέφεια στον τοµέα του ελληνικού οίνου (Α.
Ιατρίδης, οινοποιός, διευθύνων σύµβουλος,
Κτήµα ΑΛΦΑ ΑΕ), Εξωστρέφεια: Σύµµαχος των
ελληνικών εξαγωγών της επιτραπέζιας ελιάς ( Χ.
Σιούρας, γενικός γραµµατέας ΠΕΜΕΤΕ), Συνεργασία-Καινοτοµία-Εκπαίδευση. Βασικοί παράγοντες
για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού τοµέα (X.
Αντωνιάδης, σύµβουλος διοίκησης Εµπορικής και
Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς πρόεδρος ∆Σ ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.).
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Εκδηλώσεις στο περιθώριο της ∆ΕΘ
Ανοιχτές πόρτες
Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ

Με ειδικές προσφορές Έκθεση εξοπλισµού
το Open Day της MF
και εφοδίων Χρηστίδης

Ελληνικό Σήµα σε ελιά και ελαιόλαδο

Έως τις 9 Σεπτεµβρίου η
εταιρεία Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ
Γεωργοτεχνική διοργανώνει
την εκδήλωση Ανοιχτές Πόρτες
από τις 9.00 π.µ έως τις 19.00
µ.µ, στις εγκαταστάσεις της στη
Θεσσαλονίκη. Οι επισκέπτες θα
έχουν τη δυνατότητα να δουν
από κοντά νέα µηχανήµατα και
να ενηµερωθούν γι’ αυτά.

H εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη
ΑΕΒΜΕ διοργανώνει για πρώτη
φορά το Open Day της Massey
Ferguson, την Κυριακή 9
Σεπτεµβρίου από 09.00-18.00
στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
της εταιρείας στο Καλοχώρι, 5ο
χλµ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών, υποδεχόµενη το
κοινό µε ειδικές τιµές.

Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ αίθ. B
ΩΡΕΣ 15.30 µ.µ. - 17.00 µ.µ.
Εσπερίδα µε θέµα «Ελληνικό Σήµα στην ελιά και
στο ελαιόλαδο: η συµβολή του στην τυποποίηση
και προώθηση των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων» διοργανώνουν η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε τον
ΕΛΓΟ-∆ήµητρα. Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει απονοµή του ελληνικού σήµατος σε παραγωγούς και επιχειρήσεις.
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Για 7η συνεχόµενη χρονιά τα
Γεωγικά Εφόδια Χρηστίδης διοργανώνουν στο χώρο τους, στην
Πτολεµαΐδα, την καθιερωµένη
πλέον έκθεση γεωργικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και εφοδίων. Η εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί το σαββατοκύριακο 8
και 9 Σεπτεµβρίου στο χώρο του
καταστήµατος της εταιρείας.

