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182επιτόκιο
Στο µισό το
84,76
για τα µικροδάνεια
2,93

Ραντεβού µε τις τράπεζες έχει την
Τετάρτη ο Κασίµης, ώστε να κλείσει το
deal για µικροδάνεια αγροτών. σελ. 4

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

06/9

13/9

230
191
81,71
2,78

230
184
82,64
2,76

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

Ο φυτωριούχος της
229
235
235
Νεµέας
και
το Volcani
179
177
177
80,74 77,50
78,95
Παρτίδες
µε το
Volcani του Ισραήλ
3,01
3,63 3,64
άνοιξε ο Γιάννης Φασούλης για
να τρέξει το επιτραπέζιο. σελ. 50

Με «παράβολο» 500 ευρώ
έρχεται το αγροτικό ρεύμα
Με έξοδα τεχνικής μελέτης χρεώνει η ΔΕΗ για να κλείσει «τρύπες»

Η ώρα της Carlsberg
στην αγορά µπύρας

Με πρόσθετη δαπάνη, περί τα 500 ευρώ για κάθε αντλιοστάσιο,
φορτώνει η ∆ΕΗ τους δικαιούχους αγροτικού ρεύµατος, προκειµένου να «ανανεώσει» τις συµβάσεις µαζί τους. Πρόκειται για τη
γνωστή διαδικασία «τεκµηρίωσης» της χρήσης του ρεύµατος, στην

Έρχεται η σειρά της να εδραιωθεί στην
αγορά µπύρας η δανέζικη ζυθοποιία
Carlsberg, που βάζει πλώρη για εξαγορές
και κατάκτηση νέων µεριδίων, τώρα που
έχει χρήµατα… να ξοδέψει. σελ. 32

οποία έχουν υποχρεωθεί καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι, για να
µη χάσουν το δικαίωµα του χαµηλότερου τιµολογίου. Ωστόσο,
στο πέρας αυτής της δύσκολης γραφειοκρατικής διαδικασίας, επιβαρύνονται και µε επιπλέον έξοδα τεχνικής µελέτης. σελ. 10-11

Πολύ καλό για να είναι
αληθινό στα Καλάβρυτα
Ήταν όλοι εκεί. Τα είπαν για ώρες,
υπήρξαν και εντάσεις, ωστόσο στο τέλος
συµφώνησαν για µία και ενιαία οργάνωση
των κτηνοτρόφων. Τα «αγκάθια», πάντως,
στο δρόµο παραµένουν πολλά. σελ. 44-45

Στον Χίγκα βρήκαν
όλοι αυτό που ήθελαν

Τα σταφύλια των Millennials
ΣABBATO: Νικήτα µεγαλοµ., Βησσαρίωνος

Μήνας 9ος, Εβδ. 37η

Το Giant Pearl δικαιολογεί τον τίτλο «γιγάντιο» για
το µέγεθος των καρπών του, ενώ µε τη γεύση και το χρώµα
του έπιασε ήδη θέση στα ράφια της Tesco. σελ. 40-41
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:07 - ∆ύση 19:33

Για τις σπαρτικές ΜΤR ρώταγαν φέτος
στις Ανοιχτές Πόρτες του Γιάννη Χίγκα οι
βαµβακοπαραγωγοί. Από το νέο σύµβουλο
του Οµίλου, Σ. Μπαλουκτσή ενηµερώθηκαν
για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης. σελ. 17
ΣΕΛΗΝΗ: 6 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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Τα χωριά μας,
η δύναμή μας

∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,16167
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675
Παρασκευή

07/09

∆ευτέρα

10/09

11/09

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

Πέµπτη

Τετάρτη

13/09

12/09

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 15-09-2018
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες στο Ιόνιο, µε τοπικές
βροχές και µεµονωµένες
καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.
Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις
παροδικά αυξηµένες το µεσηµέρι
και το απόγευµα στα ηπειρωτικά
και την Κρήτη. Άνεµοι βόρειοι
µέτριοι και στο ανατολικό Αιγαίο
πρόσκαιρα πιο ισχυροί.
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Βοτρυοσφαίρια στις φιστικιές

∆ευτέρα 17-09-2018
και Τρίτη 18-09-2018
Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα,
µε κατά τόπους νεφώσεις και
πιθανότητα τοπικών όµβρων από
το µεσηµέρι και µετά κυρίως στα
ηπειρωτικά και τα ορεινά. Άνεµοι
βόρειοι στα δυτικά µέτριοι, στα
ανατολικά πιο ενισχυµένοι.
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Ξηράνσεις φύλλων, ταξικαρπιών,
καρπών, αλλά και ολόκληρων κλάδων
παρατηρούνται αυτή την εποχή στις
φιστικιές Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας που «πληγώθηκαν» από τη
βοτρυοσφαίρια. Σύµφωνα µε τους
γεωπόνους των τοπικών ∆ΑΟΚ, τα
προσβεβληµένα όργανα που
αποµένουν πάνω στα δέντρα
αποτελούν πηγή µολύσµατος για την
επόµενη περίοδο.
Γι’ αυτό, συνιστώνται τα εξής:
1. Καταστροφή των προσβεβληµένων
οργάνων πριν πέσουν τα φύλλα.
2. Αποµάκρυνση και καταστροφή των
ξερών, πεσµένων στο έδαφος φύλλων
ή ενσωµάτωση µε ελαφρύ φρεζάρισµα.

270C

280C

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

KABΑΛΑ

250C
ΦΛΩΡΙΝΑ

330C

3-4 B

ΛΑΡΙΣΑ

2-3 B
290C

ΠΑΤΡΑ

290C

ΑΘΗΝΑ

2-3 B
4-5 B

Κυριακή 16-09-2018
Αίθριος καιρός µε πρόσκαιρες
νεφώσεις τις µεσηµβρινές και
απογευµατινές ώρες στα
ηπειρωτικά, οπότε και θα
εκδηλωθούν τοπικές βροχές.
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις
στα δυτικά και τα ανατολικά
µέτριοι και στα πελάγη ισχυροί.
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,12680

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

680
Τρίτη

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
129,48800

Ακόµα και 1,60 ευρώ αναµένεται να πληρώσει η λιγοστή φέτος
ελιά Χαλκιδικής, µε τους µεταποιητές να βρίσκονται σε εµπορική
σύγκρουση στη λογική του πλειστηριασµού. Το ελαιόλαδο κρατάει
τις τιµές που διαµορφώθηκαν το τελευταίο διάστηµα, ωστόσο
παράγοντες της αγοράς εκτιµούν πως ενδέχεται να υποστεί
πίεση. ∆ιεθνείς εκθέσεις επιβεβαιώνουν τις τάσεις στην αγορά
βαµβακιού, η οποία θα κινηθεί ανοδικά στο προσεχές διάστηµα.

TΖΙΡΟΣ
67.260,631

685

«Αν ξυπνήσουν τα χωριά θα δυναµώσουν και οι αγρότες», τόνιζε την
περασµένη εβδοµάδα από τις σελίδες της Agrenda o πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε., Φραντς Φίσλερ, σε µια µακροσκελή συζήτηση µε τον δηµοσιογράφο της εφηµερίδας, Πέτρο Γκόγκο.
Το αµέσως επόµενο διάστηµα, τόνιζε
χαρακτηριστικά ο φιλόσοφος της
ΚΑΠ, αποτελεί µια πολύ καλή ευκαιρία για µια ριζική και ουσιαστική µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία πλέον θα πρέπει να αποκτήσει νέο χαρακτήρα και σκοπό, εστιάζοντας
στην ανάπτυξη των χωριών και της
επαρχίας, ανεξάρτητα µάλιστα από
την αγροτική δραστηριότητα.
Θα ήταν καλύτερο για την Ελλάδα, διαλαλεί ο πρώην Επίτροπος, στην
ύπαιθρο και στα χωριά, όχι µόνο
να γίνονται επενδύσεις στη γεωργία αλλά επενδύσεις και στον τοµέα των υπηρεσιών, στις υποδοµές,
στην εκπαίδευση µε νέα σχολεία,
στο κοινωνικό σύστηµα εν γένει. Επενδύσεις που µπορούν να προσφέρουν αφενός περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες στους κατοίκους της
υπαίθρου και ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, αφετέρου απαιτούν χαµηλότερες δηµόσιες δαπάνες.
∆εν χρειάζεται, πάντως, να είσαι ο Φίσλερ για να καταλάβεις πόσο µεγάλη ανάγκη αναβάθµισης των κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών, έχουν σήµερα οι άνθρωποι του
χωριού. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι ακόµα και η κατάρρευση
των αγροτικών συνεταιρισµών είναι αποτέλεσµα της διάρρηξης του
κοινωνικού ιστού στις µικρές αυτές κοινωνίες.
Έφυγε ο δάσκαλος, έφυγε ο παπάς, έφυγε ο κοινοτάρχης, πάει και η έδρα της κοινότητας, τελείωσαν ένας - ένας και οι τελευταίοι καλοί
πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί.
Τη θέση τους πήραν, όπου κι αυτό είναι εφικτό, µικρές και αδύναµες
οµάδες παραγωγών, ενταγµένες
καθαρά στην παραγωγική αλυσίδα, χωρίς άλλο κοινωνικό περιεχόµενο. Αν έτσι είναι καλά, ας µείνει έτσι! Agrenda

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89101

678,83

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
710

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,51068

260C
HΡΑΚΛΕΙΟ

Τετάρτη 19-09-2018
& Πέµπτη 20-09-2018
Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την
Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα
αυξηµένες µε τοπικές βροχές και
βαθµιαία βελτίωση. Άνεµοι
βόρειοι µέτριοι και πρόσκαιρα
στο Αιγαίο έως ισχυροί.
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Παρασκευή 21-09-2018
Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα
αυξηµένες στα ηπειρωτικά και την
Κρήτη, µε πιθανότητα τοπικών
βροχών. Άνεµοι βόρειοι µέτριοι
και τοπικά στα πελάγη πιο ισχυροί.
Θερµοκρασία τα ίδια επίπεδα.

3-5 Bf

Σεπτορίωση

Παροδικές νεφώσεις
και τοπικές βροχές
µε γρήγορη
βελτίωση. Άνεµοι
από βορειοδυτικές
διευθύνσεις 3 µε 5
Bf και θερµοκρασία
στα ίδια επίπεδα.

Την ίδια ώρα, οι προσβολές από
σεπτορίωση είναι κατά τόπους έντονες
και συνοδεύονται από φυλλόπτωση,
ιδιαίτερα σε δενδροκοµεία που δεν
ψεκάστηκαν επαρκώς ή σε όσα δεν έγινε
σωστή κάλυψη των δέντρων µε το
ψεκαστικό υγρό. Για τον περιορισµό του
πρωτογενούς µολύσµατος την επόµενη
περίοδο συνιστάται ψεκασµός µε ένα
χαλκούχο σκεύασµα πριν πέσουν τα
φύλλα και αποµάκρυνση και κάψιµο των
πεσµένων φύλλων ή ενσωµάτωσή τους
µε ελαφρύ φρεζάρισµα στο έδαφος.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Τα µισά από τους ξένους πληρώνονται οι
Έλληνες παραγωγοί φρούτων σελ. 27-30
• Συνεργασία µόνο µε υψηλό ζαχαρικό
τίτλο θέλει η Innovation Brain σελ. 47

• Εκχώρηση ενίσχυσης µόνο για ακριβό
εξοπλισµό, µε νέα φόρµουλα σελ. 14
• Προκαταβολές για Σχέδια Βελτίωσης
µέσω ΕΤΕΑΝ, λέει ο Κόκκαλης σελ. 15

• Σύγκρουση µεταποιητών φτάνει την ελιά
Χαλκιδικής στα 1,60 ευρώ το κιλό σελ. 21
• Έχει ζήτηση και καλές βάσεις το βαµβάκι,
το 60άρι όµως αργεί προσωρινά σελ. 35

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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Μισό το επιτόκιο, μηδέν
εγγυήσεις για μικροδάνεια
Στις 19 Σεπτεμβρίου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες με τις τράπεζες
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κουβέντα µε τις τράπεζες έχουν
κανονίσει οι διαχειριστικές, ώστε
να γίνουν οι τελικές ρυθµίσεις
για τους όρους µε τους οποίους
θα τρέξει ο θεσµός των µικροδανείων έως 25.000 ευρώ σε αγρότες µε µισό εµπορικό επιτόκιο και
χωρίς εξασφαλίσεις.
Το ραντεβού έχει κλειστεί στις
19 Σεπτεµβρίου λένε οι πληροφορίες της Agrenda, και εγγυητής στα
δάνεια και για το µισό χαρτοφυλάκιο των 80 εκατ. ευρώ που θα
στηθεί θα είναι το ταµείο των Προγραµµάτων. Αναλυτικά σύµφωνα
µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες τα χαρακτηριστικά των µικροδανείων είναι τα εξής:

Ποιους αφορά
Αφορά όλους τους αγρότες φυσικά πρόσωπα και τις πολύ µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις
του αγροδιατροφικού τοµέα, οι

Από 7% στο 3,5%
Με τις εγγυήσεις των
Προγραµµάτων, το εµπορικό επιτόκιο δανεισµού
πέφτει στο µισό

οποίοι έχουν ιστορικό συναλλαγών µε τις τράπεζες.
Πρόσβαση θα έχουν οι παραπάνω, ανεξαρτήτως εάν συµµετέχουν σε κάποιο επενδυτικό Μέτρο των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει συµµετοχή στα
Προγράµµατα και θέλει µε το δάνειο αυτό να χρηµατοδοτήσει την
επένδυσή του για την οποία λαµβάνει ήδη ενίσχυση, τότε η εν λόγω ενίσχυση µειώνεται κατά το
«Ακαθάριστο Ισοδύναµο Ενίσχυσης», το οποίο είναι ίσο µε τον
τόκο που «γλυτώνει».

Κεφάλαιο και διαχειριστής

Ποσό και επιτόκιο

Το ποσό που θα καλείται να
αποπληρώνει ο δικαιούχος για
δάνεια µε επιτόκιο 7%+0,6%
εισφορά Ν.128, µε το µισό
επιτόκιο να το καλύπτει το ΠΑΑ
θα είναι:
Για ποσό δανείου 25.000
ευρώ και διάρκεια
αποπληρωµής τα 5 χρόνια, η
µηνιαία δόση θα είναι 454
ευρώ συν τα έξοδα Τράπεζας.
Για ποσό δανείου 15.000
ευρώ και διάρκεια αποπληρωµής
τα 5 χρόνια η µηνιαία δόση θα
είναι 272,91 ευρώ.
Για ποσό δανείου 8.000
ευρώ και διάρκεια
αποπληρωµής τα 3 χρόνια η
µηνιαία δόση θα είναι 234,43
ευρώ συν τα έξοδα Τράπεζας.

Το ποσό που µπορεί να εξασφαλιστεί µέσω του µικροδανείου µπορεί να φτάσει τα 25.000 ευρώ, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επενδυτικούς λόγους ή
λόγους ρευστότητας. Το επιτόκιο θα είναι ίσο µε το µισό του εµπορικού επιτοκίου που προσφέρει η αγορά (π.χ αντί για 7% θα
πληρώνει επιτόκιο 3,5%) και επιχειρείται να µην χρειάζονται εξασφαλίσεις από πλευράς αγρότη,
καθώς ουσιαστικά µιλάµε για µικροποσά. Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης θα χρηµατοδοτεί περίπου το ήµισυ κάθε δανείου ως εκ τούτου, είναι εκείνο
που ουσιαστικά «προσφέρει» το
µισό δάνειο.

∆ιαχειριστής του Ταµείου µικροπιστώσεων σχεδιάζεται να είναι το ΕΤΕΑΝ. Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης θα προσφέρει για την ίδρυσή του 25 έως 40
εκατ. ευρώ. Η µέγιστη συνολική επένδυση θα είναι 80 εκατ. ευρώ,
αναλόγως τα χρήµατα που θα είναι σε θέση να προσφέρουν οι συνεπενδύτριες τράπεζες.

Παράδειγµα
δανεισµού

Ταυτόχρονα µετά
την καταβολή του
δανείου προς τον
δικαιούχο σχεδιάζεται
να υπάρξει µία τεχνική
στήριξη η οποία θα
αφορά λογιστικές και
νοµικές υπηρεσίες.

Αρχές του 2019 οι αισιόδοξες προβλέψεις για τις πρώτες χρηματοροές
ΜΙΚΡΟ∆ΑΝΕΙΑ
ΠΟΣΟ

ΕΩΣ

25.000
ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΕΧΡΙ

80

εκατ. ευρώ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Το µισό
εµπορικό

Χωρίς ή
ελάχιστες

Οι διαχειριστικές αρχές φιλοδοξούν να έχουν κλείσει τη σύµβαση µε το ΕΤΕΑΝ µέχρι το τέλος του
έτους. Αυτό σηµαίνει ότι για να
αρχίσει να πέφτει χρήµα στην αγορά θα πρέπει να φτάσουµε στα
µέσα του 2019, ωστόσο από τους
αρµοδίους υπάρχει η αισιοδοξία
πως αρχές του εποµένου έτους θα
είναι όλα έτοιµα.
Σηµειώνεται πως ταυτόχρονα
µετά την καταβολή του δανείου
προς τον δικαιούχο σχεδιάζεται
να υπάρξει µία τεχνική στήριξη.
∆ηλαδή οι µικροπιστώσεις να συνοδεύονται από υπηρεσίες επιχειρηµατικής ανάπτυξης (π.χ. εκπαίδευση, συµβουλευτική, λογιστική

και νοµική υποστήριξη), ώστε να
επιτυγχάνεται συνεχής και στενή
επικοινωνία µεταξύ του φορέα πίστωσης και του δανειολήπτη.
Εν τω µεταξύ συνάντηση για το
θέµα των µικροπιστώσεων είχε την
περασµένη εβδοµάδα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης

∆ιαχειριστής
Το κεφάλαιο για το χαρτοφυλάκιο των µικροδανείων
θα το διαχειρίζεται το Ταµείο
Επιχειρηµατικότητας και
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)

Κόκκαλης µε τον πρόεδρο και διευθύνων σύµβουλο του Εθνικού
Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Αντώνη Γεωργακάκη, σύµφωνα µε σχετικό δελτίο τύπου. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υφυπουργός δήλωσε
τα εξής: «Βρισκόµαστε στην τελική
ευθεία για την υλοποίηση ενός ακόµη σηµαντικού µέτρου που στοχεύει στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας και στον πρωτογενή
τοµέα. Η χρηµατοδότηση µέσω µικροπιστώσεων, αποτελεί έναν στόχο για τον οποίο εργαστήκαµε στο
υπουργείο και στους συναρµόδιους φορείς της κυβέρνησης εδώ
και αρκετό καιρό».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Προχωράνε και οι Εγγυήσεις
για ποσά άνω των 25.000 ευρώ
Το εργαλείο «εγγύησης πρώτης ζηµιάς χαρτοφυλακίου», το
οποίο αφορά δάνεια µεγαλύτερα από 25.000 ευρώ, βρίσκεται
επίσης στο στάδιο της προετοιµασίας. Αυτό θα «τρέξει» µέσω
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και σχεδιάζεται να
έχει κεφάλαια 40 έως 70 εκατ.
ευρώ από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τη συνολική επένδυση από τις τράπεζες να
φτάνει το ποσό αυτό στα 437,5
εκατ. ευρώ µέγιστο.
Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα καλύπτεται κατά 20% από εγγύηση από τα κονδύλια των Προγραµµάτων για τις πρώτες «αστοχίες» δανείων και για το 80%
του κάθε δανείου. Ελάχιστο ύψος δανείου εδώ θα είναι τα
25.000 ευρώ.
Το συγκεκριµένο εργαλείο
βασίζεται στο γεγονός ότι σε ένα οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο

δανείων, που αναπτύσσεται από ένα χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, ένα ποσοστό αυτών
των δανείων κινδυνεύουν να
µην εξυπηρετηθούν.

Αφαιρείται το ρίσκο
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε συνθήκες περιορισµού
της ρευστότητας, µπορεί να οδηγήσει σε αδυναµίες της αγοράς
να παρέχουν στις επιχειρήσεις
τους απαραίτητους πόρους για
την ανάπτυξή τους. Για να καλυφθεί αυτή η αδυναµία, το ΠΑΑ
µπορεί να καλύψει ένα σηµαντικό µέρος του κινδύνου χαρτοφυλακίου, ώστε οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί να έχουν κίνητρο να παρέχουν χρηµατοδότηση και µάλιστα µε πολύ ευνοϊκούς όρους καθώς:
µειώνονται σηµαντικά οι απαιτήσεις για εξασφαλίσεις και
περιορίζεται το ύψος των ε-

πιτοκίων δανεισµού.
Συγκεκριµένα, προβλέπεται
η δηµιουργία ενός ταµείου εγγυήσεων για κάλυψη νέων δανείων προς τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, τις µεταποιητικές επιχειρήσεις και τις λοιπές επιχειρήσεις της υπαίθρου. Κάθε συµµετέχων χρηµατοπιστωτικός οργανισµός αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο δανείων, ένα ποσοστό του οποίου είναι εγγυηµένο από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Και αυτό το εργαλείο θα απευθύνεται σε αγροτικές επιχειρήσεις και µεταποιητικές, ανεξαρτήτως αν συµµετέχουν σε κάποιο
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάντως σε κάθε περίπτωση όσοι ενδιαφερθούν θα πρέπει να έχουν αναπτύξει ήδη κάποια σχέση µε τον τραπεζικό τοµέα (συναλλαγές, ιστορικό δανεισµού κ.λπ).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΑΑ
ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

40-70

εκ. ευρώ

ΣΥΝΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

40-70

εκ. ευρώ

ΜΙΚΡΟ∆ΑΝΕΙΑ

25-40

εκ. ευρώ

Agrenda

5

6

Agrenda
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέχρι την τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου
πληρώνεται το τσεκ κι ας λέει ο Αραχωβίτης
Δεν έχει ακόμα υπογραφεί η σύμβαση με την Πειραιώς, ενώ η τηλεπισκόπηση ενδέχεται να αφήσει κάποιους εκτός
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Επιτόπιοι
έλεγχοι
Επιτόπιους
ελέγχους σε
αγροτεµάχια
που δηλώθηκαν
αρδευτικά για την
Απονιτροποίηση
ξεκινά ο
ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε
να πληρωθούν οι
προκαταβολές
το Νοέµβριο

Παλιά Leader
Μέχρι 28
Σεπτεµβρίου
υποβάλλουν οι
ενδιαφερόµενοι
το τελευταίο
αίτηµα πληρωµής
για τα παλιά
Leader

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

Αίτηµα
πληρωµής
Μέχρι 29
Σεπτεµβρίου
παρατείνεται
η προθεσµία
των τελικών
αιτηµάτων
πληρωµής παλιάς
Μεταποίησης

Για το τρίτο δεκαήµερο του Οκτώβρη, ήτοι µέχρι τις 26 του
µήνα, προγραµµατίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την προκαταβολή του 70% της ενιαίας ενίσχυσης του
2018, µε βάση τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Σταύρος
Αραχωβίτης στις 12 Σεπτεµβρίου, σε συνέντευξη τύπου
στο υπουργείο. «∆εν είµαι υπέρ των βιαστικών κινήσεων, αλλά των αποτελεσµατικών. Θα µιλάω όταν θα έχω
κάτι να ανακοινώσω», τόνισε ο νέος υπουργός, αποφεύγοντας να ανοίξει τα χαρτιά του για την πιθανότητα να
πιστωθούν τα χρήµατα έως και µια βδοµάδα νωρίτερα,
βάσει του περιθωρίου που δίνουν τα έκτακτα µέτρα Χόγκαν στους αγρότες που επλήγησαν από την ξηρασία.
Αν και νεοφώτιστος, ο Σταύρος Αραχωβίτης δείχνει να
επιδιώκει τα πρώτα δείγµατα γραφής του στη Βάθη να
συνοδεύονται µε απτά αποτελέσµατα, κάτι που στην περίπτωση των πληρωµών µετρά διπλά για τους αγρότες.
Βέβαια, υπενθυµίζεται ότι ο κοινοτικός Επίτροπος Φιλ
Χόγκαν έκανε δεκτό το αίτηµα της χώρας µας για αυξηµένη προκαταβολή της τάξης του 70% στο τσεκ του 2018
και µάλιστα µε πληρωµή νωρίτερα ακόµα και από τις 17
Οκτωβρίου. Μια δυνατότητα για την οποία οι αρµόδιοι
του υπουργείου δεν κατέθεσαν τις προθέσεις τους, µε τις
πληροφορίες ωστόσο να κάνουν λόγο για πιστώσεις 17
µε 20 Οκτωβρίου. Ένα πρόβληµα που αναµένεται να αντιµετωπίσουν κάποιοι παραγωγοί και ενδεχοµένως να
µείνουν εκτός πληρωµής, είναι οι τηλεπισκοπήσεις, καθώς το σύστηµα δεν έχει ακόµα ανοίξει (τουλάχιστον ως
την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές).
Να αναφερθεί επιπλέον ότι προς το παρόν δεν έχει υπογραφεί και η απαραίτητη σύµβαση για την τράπεζα
που θα αναλάβει το έργο και ως είθισται είναι η Πειραιώς, προκειµένου να «τρέξει» και επίσηµα τη φετινή διαδικασία της πίστωσης των λογαριασµών των δικαιούχων.
Ειδικότερα, το πλάνο πληρωµών των αγροτών το επόµενο διάστηµα, όπως το ανακοίνωσε ο υπουργός είναι:
Να πληρωθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης µέχρι τις 26 Οκτωβρίου, µέσα στο τρίτο δεκαήµερο του
Οκτωβρίου. Το υπόλοιπο θα εξοφληθεί στα µέσα του
ερχόµενου ∆εκεµβρίου.
Γίνεται ανασκόπηση πληρωµών του 2011 και του
2012, ώστε να εκκαθαριστούν µέσα στον Οκτώβριο και
µέχρι το τέλος του έτους να ολοκληρωθεί η ανασκόπηση
ανειληµµένων υποχρεώσεων και των ετών 2013-2015.
Μέχρι τέλος του έτους θα έχει γίνει ανασκόπηση πληρωµών για παλιά προγράµµατα (Βιολογικά, ∆ασώσεις).
Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα θα πληρωθεί το 20%
των αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ για τις ζηµιές του 2017.

Για τον Νοέµβριο τα Προγράµµατα του Β’ Πυλώνα
Σε µια ανασκόπηση της ενιαίας ενίσχυσης για τα ΟΣ∆Ε των ετών 2011 και 2012 προχωρούν αυτό το διάστηµα στον Οργανισµό Πληρωµών σε συνεργασία µε το υπουργείο, που θα συµπαρασύρει κι άλλες πληρωµές Προγραµµάτων (εξισωτικές, Βιολογικά, ∆ασώσεις κλπ), όπως
ανέφερε ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, υποστηρίζοντας ότι «µέχρι τέλος του έτους θα έχουν τελειώσει µε το

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2018

43
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΠΟ

ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ 2013 ΚΑΙ 2014

50
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Σε δύο δόσεις, μία την επόμενη εβδομάδα και μία Οκτώβρη,
το υπόλοιπο 30% από τις αποζημιώσεις του 2017
Με σηµαντική καθυστέρηση και τελικά σε δύο δόσεις, µία την επόµενη εβδοµάδα και µία τον επόµενο
µήνα, φαίνεται ότι θα λήξει η ταλαιπωρία των παραγωγών, που υπέστησαν καταστροφές στις καλλιέργειές
τους την περσινή χρονιά και περιµένουν να πληρωθούν από τον ΕΛΓΑ το εναποµείναν 30% της
αποζηµίωσης που δικαιούνται. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του ασφαλιστικού φορέα, Φάνης Κουρεµπές, ο
οποίος γνωστοποίησε, κατά την παρουσία του στην 83η ∆ΕΘ, ότι ο συνολικός προϋπολογισµός θα είναι
γύρω στα 30-35 εκατ. ευρώ κι ότι εντός των επόµενων ηµερών θα πιστωθεί στους λογαριασµούς των
δικαιούχων ένα αρχικό 20%, ενώ το υπόλοιπο 10% εξέφρασε την ελπίδα ότι θα το λάβουν µέσα στον
Οκτώβριο. «∆εν δίνουµε συνολικά το 30% για τις ζηµιές του 2017, διότι στην πρώτη αναθεώρηση το
Γενικό Λογιστήριο του κράτους µας άναψε το φως µόνο για το ποσοστό αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά
ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως «ήδη προχωρά και η δεύτερη αναθεώρηση, ώστε
να δώσουµε εντός του Οκτωβρίου και το εναποµείναν 10% της προβλεπόµενης αποζηµίωσης».
Επί του θέµατος τοποθετήθηκε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, σε
συνέντευξή του στην ΕΡΤ, παρουσιάζοντας το πλάνο των πληρωµών των αγροτών για το αµέσως
επόµενο διάστηµα, σύµφωνα µε το οποίο µέσα στην επόµενη εβδοµάδα θα πληρωθεί το 20% των
αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ για τις ζηµιές του 2017.

κοµµάτι των πληρωµών». Αυτό σηµαίνει αφενός ότι θα
δροµολογηθούν οι παλιές εκκρεµότητες στα αγροπεριβαλλοντικά, όπως έχουν δηλώσει και στην Agrenda οι
αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου θα τρέξουν οι πληρωµές για τα Προγράµµατα, µεταξύ των οποίων Απονιτροποίηση, Βιολογικά και Σπάνιες Φυλές. Οι πιστώσεις
αυτές αναµένεται να πάρουν σειρά µετά την προκαταβολή του τσεκ, ενώ υπενθυµίζεται ότι 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.
Σηµειωτέον ότι αυτό το διάστηµα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, µε εγκύκλιο του προέδρου του Οργανισµού, πραγµατοποιεί επιτόπιους ελέγχους σε αγροτεµάχια που δηλώθηκαν αρ-

δευτικά για το Μέτρο της Απονιτροποίησης αλλά και για
τις ανάγκες άλλων προγραµµάτων όπως το Κοµφούζιο,
η Εναλλακτική Ζιζανιοκτονία Ορυζώνων και οι Αυτόχθονες φυλές, προκειµένου να είναι έτοιµοι για να «τρέξουν»
τις προκαταβολές των πληρωµών µέσα στο Νοέµβριο
Όσον αφορά 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
για προκαταβολή 85% φτάνει περίπου τα 43 εκατ. ευρώ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κλάδος
ελαίας
η μείωση
εισφορών
Την κυβερνητική στήριξη του συνεταιρίζεσθαι
αντικατοπτρίζει η εξαγγελία για κατάργηση του
τέλους επιτηδεύματος το 2019, αν και αφορά λίγους
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ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

∆εσµεύσεις και έναντι των αγροτών ανέλαβε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το βήµα της φετινής ∆ΕΘ, ανακοινώνοντας φοροελαφρύσεις στις ασφαλιστικές
εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών
µε εισόδηµα πάνω από 7.000 ευρώ έως και
35%, κατάργηση του φόρου επιτηδεύµατος
για συνεταιρισµένους αγρότες από 1η Ιανουαρίου 2019, αλλά και σταδιακή µείωση του ΕΝΦΙΑ που θα φτάσει έως και 50%.
Κλάδος ελαίας για τους αγρότες µε εισοδήµατα πάνω από 7.000 ευρώ αποτελεί η
ανακοίνωση για µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών της κύριας σύνταξης στο 12%,
που ωστόσο δεν ξεπερνά τα 40 ευρώ για αγρότη που θα δηλώσει 8.000 ευρώ το έτος.
Από την άλλη, µεγάλο ατού φαίνεται να
θεωρούν στην κυβέρνηση τη µείωση του
ΕΝΦΙΑ κατά 30% µέσα στην επόµενη διετία, η οποία ειδικά για τις «µικρές» περι-
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ουσίες θα φτάσει σε ποσοστό έως και 50%.
Σηµειωτέον ότι πλήρη µείωση του φόρου
κατά 30% θα έχουν όσοι πληρώνουν φέτος
ως 233 ευρώ, ενώ για τα µεγαλύτερα ποσά
µπαίνει «κόφτης» έκπτωσης 70 ευρώ. Στόχος η µείωση να γίνει σε δυο φάσεις, τον Ιανουάριο του 2019 η πρώτη και τον Ιανουάριο του 2020 η δεύτερη.
Όσον αφορά, τώρα, το µέτρο για την κατάργηση του φόρου επιτηδεύµατος στους
συνεταιρισµένους αγρότες, σε πρώτη ανάγνωση πρόκειται όντως για φοροελάφρυνση, καθώς µειώνει το φόρο που πληρώνουν
οι αγρότες κατά 650 ευρώ. Ωστόσο, αυτοί
που εµπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις,
που ανακοινώθηκαν, δεν υπολογίζεται να
ξεπερνούν τους 50.000 αγρότες, αφού ούτως ή άλλως εξαιρούνται βάσει νόµου οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η «λογική»
τους µέτρου κινείται στη σωστή κατεύθυνση σε µια προσπάθεια να χτυπηθεί το «µαύρο χρήµα» στη διακίνηση των αγροτικών
προϊόντων, ενώ στόχος παραµένει η αντιµετώπιση της παραοικονοµίας - αφού αρκετά προϊόντα υπό το βάρος ασφαλιστικών
και φορολογικών διακινούνται χωρίς παραστατικά, από µεµονωµένους αγρότες- και
η εντέλει αύξηση των κρατικών εσόδων.

ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΟ 1/1/2019
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

18%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩ

12%
ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΥΡΩ
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ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ
ΑΠΟ ΝΕΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6.022

18.00%

90,33

12.00%

74,00

195,96

18,1%

8.022

18.00%

120,33

12.00%

80,22

481,32

33,3%

10.022

18.00%

150,33

12.00%

100,22

601,32

33,3%

14.022

18.00%

210,33

12.00%

140,22

841,32

33,3%

18.022

18.00%

270,33

12.00%

180,22

1.081,32

33,3%

22.022

18.00%

330,33

12.00%

220,22

1.321,32

33,3%

27.022

18.00%

405,33

12.00%

270,22

1.621,32

33,3%

35.022

18.00%

525,33

12.00%

350,22

2.101,32

33,3%

49.022

18.00%

735,33

12.00%

490,22

2.941,32

33,3%
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλλαγές από 1η Ιανουαρίου 2019

Μείωση εισφοράς στο 12%
στην κύρια σύνταξη
αγροτών για εισόδημα
άνω των 7.000 ευρώ
Αγρότης που θα δηλώσει 8.000 ευρώ, θα πληρώσει για κύρια
σύνταξη 80 ευρώ το μήνα, αντί για 120 ευρώ από το νέο έτος
Ελάφρυνση κατά 33,3% βάσει της εξαγγελίας του πρωθυπουργού
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Μηνιαία
Η ελάφρυνση αφορά τους
αγρότες, που θα δηλώσουν
καθαρά εισοδήµατα από 7.000
ευρώ και άνω, ενώ η ελάχιστη
µηνιαία εισφορά παραµένει
αµετάβλητη, δηλαδή στα 74
ευρώ για τους αγρότες.

40 ευρώ
Όφελος 40 ευρώ το µήνα θα
έχει ένας αγρότης που θα
δηλώσει 8.000 ευρώ, καθώς θα
πληρώνει για κύρια σύνταξη 80
ευρώ το µήνα, αντί για 120.

Όφελος
«Στον ΟΓΑ, για ετήσιες αποδοχές 10.000 ευρώ το όφελος θα
είναι 601 ευρώ, ενώ για 49.000
ευρώ, ο υπόχρεος θα έχει
ετήσιο όφελος 2.941 ευρώ»,
ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος.

Η ασφαλιστική εισφορά για την κύρια σύνταξη των αγροτών πρόκειται
να µειωθεί κατά 33,3%, στο 12% από
18% που θα ήταν την 1η Ιανουαρίου
2019 ξεκαθαρίζει το υπουργείο Εργασίας, δύο µέρες µετά τις εξαγγελίες
του πρωθυπουργού από το βήµα της
∆ΕΘ περί ελάφρυνσης της ασφαλιστικής επιβάρυνσης των µη µισθωτών.
∆ιευκρινίζεται αρµοδίως ότι η ελάφρυνση αυτή αφορά τους αγρότες, που θα δηλώσουν καθαρά εισοδήµατα από 7.000 ευρώ και άνω, ενώ η ελάχιστη µηνιαία εισφορά παραµένει αµετάβλητη, δηλαδή στα 74
ευρώ για τους αγρότες.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του
Αλέξη Τσίπρα, «από 1/1/19 επίσης,
µειώνουµε τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών,
µε εισόδηµα πάνω από 7.000 ευρώ,
ως και 35%, µειώνοντας το συντελεστή για την κύρια σύνταξη από 20%
σε 13,3%. Αντίστοιχη µείωση έως και
35% θα ισχύει και για τους αγρότες».
Όπως υπολογίζει το ίδιο το οικονοµικό επιτελείο η ελάφρυνση ξεκινά από µόλις 10-40 ευρώ το µήνα για
όσους βγάζουν περίπου 8.000 ευρώ
και φτάνουν στα 1.000 ευρώ το µήνα
για όποιους βγάζουν 70.000 ευρώ το
χρόνο ή παραπάνω. Όπως προκύπτει
από την επεξεργασία των στοιχείων,
όφελος 40 ευρώ το µήνα θα έχει αγρότης που θα δηλώσει 8.000 ευρώ,
καθώς θα πληρώνει για κύρια σύνταξη 80 ευρώ το µήνα, αντί για 120.
∆ιευκρινήσεις έδωσε πρόσφατα και
ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος, τονίζοντας ότι «στον ΟΓΑ, για ετήσιες αποδοχές 10.000 ευρώ το όφελος θα είναι 601 ευρώ, ενώ
για 49.000 ευρώ, ο υπόχρεος θα έχει
ετήσιο όφελος 2.941 ευρώ». ∆ηλα-

δή, µε άλλα λόγια, αγρότης που θα δηλώσει 10.000 ευρώ καθαρό εισόδηµα,
αντί για 150 ευρώ το µήνα, θα πληρώνει 100 ευρώ το µήνα από 1/1/2019.
Αντίστοιχα, αγρότης µε 22.000 ευρώ
εισόδηµα αντί για 330 ευρώ το µήνα µηνιαία εισφορά θα πληρώνει 220 ευρώ,
ενώ εκείνος που θα δηλώσει 50.000 ευρώ καθαρό εισόδηµα, αντί για 740 ευρώ το µήνα θα πληρώνει 495 ευρώ περίπου. Για τον συγκεκριµένο παραγωγό το ετήσιο όφελος από τις ελαφρύνσεις, αγγίζει τα 3.000 ευρώ.

Ως το 2022 η µείωση του 33%
«Για τους αγρότες υπήρχε ένα µεταβατικό διάστηµα το οποίο διαµορφώνεται πλέον ως εξής: το 2020 η εισφορά
θα είναι 12,66%, το 2021 θα είναι 13%
και το 2022 θα είναι 13,33%», ανέφερε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσε σχετικά µε τις µειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για τους αγρότες.
Σύµφωνα µε διευκρινήσεις της, η ασφαλιστική εισφορά για την κύρια σύνταξη των αγροτών πρόκειται να µειωθεί κατά 33,3%, στο 12% από 18% που
θα ήταν την 1η Ιανουαρίου 2019.
Επιπλέον, στην ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας αναφέρεται ότι η
µείωση των εισφορών σε ποσοστό 33,3%
εκτείνεται σε όλη το µεταβατικό διάστηµα που είχε προβλεφθεί για τη σταδιακή αύξησή τους στο 20% (το 2022).

Εξαιρούνται ήδη
Το τέλος επιτηδεύµατος για
τους αγρότες ανέρχεται στα 650
ευρώ και µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία, εξαιρούνται από αυτό
οι αγρότες ειδικού καθεστώτος

Μεγάλο ατού
θεωρούν στην
κυβέρνηση τη µείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά
30%, που θα γίνει
σε δυο φάσεις, τον
Γενάρη του 2019 και
τον Γενάρη του 2020.

Συνεταιρισμένοι χωρίς τέλος
Ένα θετικό κίνητρο για τους συνεταιρισµένους αγρότες, δηλαδή την
κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος για όσους είναι συνεταιρισµένοι
αγρότες ή για τους συνεταιρισµούς
και για ΚοινΣεπ» από την 1η Ιανουαρίου 2019 εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια
της καθιερωµένης συνέντευξης στους
δηµοσιογράφους από τη ∆ΕΘ.
Πρόκειται για µια εξαγγελία που αντικατοπτρίζει τις κυβερνητικές προθέσεις για στήριξη των συνεταιρισµένων αγροτών, µια πρόγευση για τις
οποίες έδωσε στα µέσα της περασµένης εβδοµάδας ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, όπως πρώτα αποκάλυψε η εφηµερίδα Agrenda. Σύµφωνα µε το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικά για τους αγρότες που λειτουργούν µέσα σε συνεργατικά σχήµατα,
είτε είναι συνεταιρισµοί, είτε οµάδες
παραγωγών, υπάρχει επεξεργασµένο σχέδιο, και τώρα πλέον µένει να
δροµολογηθούν οι ελαφρύνσεις έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο για τη συµµετοχή τους στους συνεταιρισµούς.

Ωστόσο, υπενθυµίζεται ότι το τέλος
επιτηδεύµατος των αγροτών ανέρχεται στα 650 ευρώ και µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, εξαιρούνται από
την καταβολή του τέλους επιτηδεύµατος οι εξής κατηγορίες αγροτών:
Αγρότες ειδικού καθεστώτος.
Αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ που δεν έχουν περάσει πέντε
χρόνια από την ένταξή τους σε αυτό.
Οι αγρότες που τους υπολείπονται τρία ακόµα χρόνια από τη συνταξιοδότηση (65ο έτος).
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-1.900

-1.950

-2.000

χωρίς
εξαρτώµενα
τέκνα

- 2.100

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΦΟΡΟΥ

µε τρία
εξαρτώµενα
τέκνα

Έκπτωση φόρου
έως 2.100 ευρώ
ανάλογα τα τέκνα

επιτηδεύματος
Το τέλος επιτηδεύµατος των 650
ευρώ ετησίως (εκτός αν εδρεύουν
σε χωριά µε πληθυσµό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά µε πληθυσµό έως 3.100 κατοίκους, οπότε δεν πληρώνουν) θα καταβάλλουν: από το
2020 και µετά χιλιάδες αγρότες που
εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ από 01/01/2014 από το 2021
και µετά οι αλιείς, οι οποίοι υποχρεώθηκαν από την 01/01/2015 να τηρούν φορολογικά βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία.

Μαζί µε το φόρο
εισοδήµατος
Την υποχρέωση καταβολής τέλους
επιτηδεύµατος από 400 - 650 ευρώ
έχουν χιλιάδες ελεύθεροι
επαγγελµατίες, το οποίο θα πρέπει
να εξοφληθεί µαζί µε τον φόρο
εισοδήµατος και την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης. Σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία (νόµος
3986/2011) που θα εφαρµοστούν:
1) Οι επιτηδευµατίες και ασκούντες
ελευθέριο επάγγελµα υποχρεούνται
σε καταβολή ετήσιου τέλους
επιτηδεύµατος, που ανέρχεται σε:
α) 800 ευρώ ετησίως, για νοµικά
πρόσωπα που ασκούν εµπορική
επιχείρηση και έχουν την έδρα
τους σε τουριστικούς τόπους και
σε πόλεις ή χωριά µε πληθυσµό
έως 200.000 κατοίκους,
β) 1.000 ευρώ ετησίως, για νοµικά
πρόσωπα που ασκούν εµπορική
επιχείρηση και έχουν την έδρα
τους σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω
από 200.000 κατοίκους,
γ) 650 ευρώ ετησίως, για ατοµικές
εµπορικές επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελµατίες,
δ) 600 ευρώ ετησίως, για
κάθε υποκατάστηµα.

Έκπτωση φόρου που κυµαίνεται
από 1.900 έως 2.100 ευρώ ανάλογα µε τον αριθµό των προστατευόµενων τέκνων δικαιούνται οι αγρότες. Επιπλέον οι παραγωγοί έως τις 31/12/2018 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος – χωρίς να κινδυνεύουν µε
πρόστιµο - στην περίπτωση που ο
ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε µε καθυστέρηση τις σχετικές βεβαιώσεις.
Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα µέχρι το
τέλος του φορολογικού έτους που
εκδόθηκε η βεβαίωση και η καταβολή του φόρου γίνεται όπως και
των λοιπών δηλώσεων.
Για τις τροποποιητικές δηλώσεις
φορολογίας εισοδήµατος των οποίων η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί µέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που προσκοµίζει ο φορολογούµενος είναι µόνο αυτά που αφορούν τον λόγο που επικαλείται για
την τροποποίηση της δήλωσής του
και όχι όλα τα δικαιολογητικά που
αφορούν το σύνολο της δήλωσης.
Τα εισοδήµατα που απέκτησαν

Από 22% ως 45%
Τα εισοδήµατα που
απέκτησαν το 2017 οι
κατ’ επάγγελµα αγρότες
φορολογούνται µε συντελεστές που κλιµακώνονται
από 22% έως 45%
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Τροπολογία
για ακατάσχετο
στα 15.000

µε ένα
εξαρτώµενο
τέκνο

µε δύο
εξαρτώµενα
τέκνα

Agrenda

το 2017 οι κατ’ επάγγελµα αγρότες φορολογούνται µε την ίδια κλίµακα που ισχύει για τους µισθωτούς, συνταξιούχους και όσους αποκτούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και µε συντελεστές που κλιµακώνονται από 22% έως 45%. Οι
αγρότες δικαιούνται έκπτωση φόρου που κυµαίνεται από 1.900 έως
2.100 ευρώ ανάλογα µε τον αριθµό των προστατευόµενων τέκνων,
η οποία οδηγεί σε έµµεσο αφορολόγητο όριο. Ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του αγρότη η
έκπτωση φόρου διαµορφώνεται σε:
1.900 ευρώ για το φορολογούµενο χωρίς εξαρτώµενα τέκνα,
1.950 ευρώ για το φορολογούµενο µε ένα εξαρτώµενο τέκνο,
2.000 ευρώ για δύο εξαρτώµενα τέκνα και σε
2.100 ευρώ για τρία εξαρτώµενα τέκνα και άνω.
Το αφορολόγητο όριο, το οποίο
προκύπτει έµµεσα µε την αφαίρεση της έκπτωσης από τον φόρο που
αναλογεί, θα µειωθεί από τα 9.545
ευρώ στα 8.636 ευρώ για όσους µισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόµενα τέκνα, στα
8.864 ευρώ για όσους έχουν 1 προστατευόµενο τέκνο και στα 9.090
ευρώ για όσους µισθωτούς και συνταξιούχους έχουν 2 προστατευόµενα τέκνα. Για όσους µισθωτούς
και συνταξιούχους βαρύνονται µε
3 ή περισσότερα προστατευόµενα
τέκνα το αφορολόγητο όριο παραµένει στα 9.545 ευρώ.

Το ακατάσχετο ύψους 15.000
ευρώ των αγροτών µια φορά
το χρόνο, θέµατα ασφαλιστικά
και φορολογικά, µετεξέλιξη
του ΕΛΓΑ σε ένα δηµόσιο
ασφαλιστικό οργανισµό στο
πλευρό του αγρότη, αλλά και
έµπρακτη στήριξη του
συνεργατισµού, που αποτελεί
το νούµερο ένα όργανο των
παραγωγών, αποτελούν –
σύµφωνα µε όσα ανέφερε ο
νέος υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Σταύρος
Αραχωβίτης από
τη ∆ΕΘ – στις προτεραιότητες
της πλατείας Βάθη.
Απαντώντας σε ερώτηση για
το ακατάσχετο των αγροτών, ο
κ. Αραχωβίτης, στο περιθώριο
της τελετής εγκαινίων του
περιπτέρου του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης στην
83η ∆ΕΘ, τόνισε ότι «Είναι
κάτι που εξήγγειλε ο
προκάτοχός µου ο Ευάγγελος
Αποστόλου. Προετοιµάζεται η
σχετική τροπολογία. Νοµίζω
ότι είµαστε κοντά, αλλά ας µην
πούµε κάτι περισσότερο τώρα.
Είµαστε κοντά όµως».
Το ίδιο επανέλαβε λίγες µέρες
αργότερα σε συνέντευξη
τύπου που έδωσε στην πλατεία
Βάθη, αναφέροντας ότι «είναι
σε διαδικασία η τροπολογία
για το ακατάσχετο των
αγροτών στις 15.000 ευρώ
µία φόρα το χρόνο», για να
προσθέσει ότι «το επίκεντρο
της πολιτικής µας είναι ο
παραγωγός και αυτό δεν το
ξεχνάµε και δεν είναι λόγια
που δεν αποδεικνύουµε. Θα
δείτε ότι το όργανο των
παραγωγών που είναι ο
συνεργατισµός (οµάδες
παραγωγών και
συνεταιρισµοί), έµπρακτα
στηρίζεται», σηµείωσε.
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Γράφει ζήτηση
για τα 20 λεπτά
το σκληρό σιτάρι

Σ

ταθερά στα 20 λεπτά πληρώνονται
τα σκληρά σιτάρια στην ελληνική
αγορά, αν και δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για κάτι καλύτερο.
Σηµειωτέον ότι οι προσφορές σε αυτά τα επίπεδα πληθαίνουν, αλλά θα χρειαστούν καλές
τιµές εξαγωγής για να κινηθούν οι τιµές του
ελληνικού προϊόντος υψηλότερα, κάτι το οποίο ακόµα δεν έρχεται. Στα διεθνή χρηµατιστήρια οι κερδοσκόποι ρευστοποιούν ανοδικές
θέσεις επηρεαζόµενοι και από το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας της αµερικανικής σοδειάς.
Μετά από εβδοµάδες στην ελληνική αγρότες υπάρχει εικόνα της πτώσης του πριµ επί των χρηµατιστηριακών τιµών στο βαµβάκι.
Οι αγοραστές είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για ανοιχτά συµβόλαια 3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘18 για
καλές ποιότητες, τιµή που σήµερα δίνει σχεδόν 86 σεντς ανά λίµπρα, δηλαδή 1,63 ευρώ
το κιλό. Γενικότερα επικρατεί ανησυχία στον
κλάδο, διότι δεν υπάρχει η γνωστή κινητικότητα της εποχής στον τοµέα της ζήτησης.
Σταθερός παρέµεινε τον Αύγουστο ο ∆είκτης Τιµών του FAO, καθώς οι τιµές των δηµητριακών ανέκαµψαν ενώ των φυτικών ελαίων και της ζάχαρης έπεσαν. Ο δείκτης για
τα δηµητριακά αυξήθηκε κατά 4% κατά τη διάρκεια του µήνα, µε τις τιµές για το σιτάρι διπλάσιες λόγω της χειροτέρευσης των προοπτικών για τη σοδειά στην ΕΕ και τη Ρωσία. Η
διεθνής προσφορά καλαµποκιού αυξήθηκε
περισσότερο από 3%, ενώ οι τιµές για το ρύζι µετριάστηκαν κατά τη διάρκεια του µήνα.
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ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

87,18
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82,64
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192
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168,1

177,5

193,6

192,2

2,73

2,76

2,76

2,78

2,78

2,76

319,5

314,8

306,1

319,3

332,8

332,5

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

831,6

838,1

856,4

827,4

826,6

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

15,81

15,06

15,01

16,47

16,49

16,30

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

54,97

54,81

53,53

51,55

52,25

55,85

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

111,075

108,25

108,25

109,17

109,25

110,62

95,90

89,88

86,13

82,52

82,57

82,81

894,4

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Για τα 1,60 ευρώ τα 110 τεµάχια
Δεν φτάνει για τις παραγγελίες φέτος η πράσινη ελιά Χαλκιδικής
Εµπορική σύγκρουση µεταποιητών στη λογική ανοιχτού πλειστηριασµού
«Ράλι» τιµών χωρίς προηγούµενο, εδώ και
χρόνια, έχει «πυροδοτήσει» η µεγάλη έλλειψη πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, µε την τιµή
στις 13 Σεπτεµβρίου να έχει «σκαρφαλώσει» ήδη στα 1,50 ευρώ το κιλό για τα 110
τεµάχια και µε τις φήµες στα πόστα να οργιάζουν ότι θα φτάσει τα 1,60 ευρώ το κιλό.
Από το απόγευµα της περασµένης Τρίτης,
όταν η ∆ΕΑΣ άνοιξε το χορό των τιµών, αναρτώντας τιµολόγιο µε 1,30 ευρώ το κιλό,
ξεκίνησε µια σφοδρή εµπορική σύγκρουση
στη λογική ανοικτού πλειστηριασµού και ένας µετά τον άλλο οι µεταποιητές, προκει-

Τιμές παραγωγού
(ευρώ το κιλό)
∆ΕΑΣ

1,30

Κιαγιάς Γεώργιος & ΣΙΑ ΟΕ

1,50

Sithonia Olives SA

Με διαλογέα

04/09

81,71

13/9

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

µένου να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες
ποσότητες άρχισαν να πλειοδοτούν, ανεβάζοντας ανά 10 λεπτά το κιλό. Την υψηλότερη τιµή, στο 1,50 ευρώ το κιλό, έως τη
στιγµή που γραφόταν αυτές οι γραµµές, είχε δώσει µια νεοεµφανιζόµενη εταιρεία, η
Κιαγιας Γεώργιος & ΣΙΑ ΟΕ , η οποία φέρεται να συνεργάζεται µε έναν Ιταλό έµπορο,
ενώ την αµέσως επόµενη, στα 1,45 ευρώ το
κιλό, η Sithonia Olives SA, ενώ δεν είχαν
ανοίξει τα χαρτιά τους µεγάλοι παίκτες, όπως Intercom (Τσαγκούλης), Olymp (Αφοι
Κωνσταντόπουλοι) και Regina (Ιωαννίδης).

Κρατάει
τα 3,20 ευρώ
στη Λακωνία
το ελαιόλαδο
∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

06/9

215

215

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι µεταποιητές φηµολογείται θα
δώσουν και 1,60 ευρώ, αλλά µε
διαλογέα, λέει στην Agrenda o πρόεδρος του Αγρ. Συλλόγου Τρίγλιας

1,45

ΠΗΓΗ: AGRENDA

6.000 τόνοι
Στην Ορµηλία υπολογίζεται
σχεδόν 70% µείωση παραγωγής από 14.000 τόνους
πέρυσι στους 6.000 φέτος

Με 500άρικα
αγροτών κλείνει
το έλλειμμα η ΔΕΗ
Έξοδα αναβάθμισης τεχνολογικής μελέτης 350 ευρώ
ζητά για κάθε υπάρχον αντλιοστάσιο με αγροτικό ρεύμα

Συγκομιδή

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η έλλειψη εργατικών χεριών έχει
οδηγήσει φέτος σε αύξηση της
τιµής συγκοµιδής, από τα 2,20 το
τελάρο πέρυσι, στα 3 έως 3,5 ευρώ

panagos@agronews.gr

Στην αρχή ήταν η γραφειοκρατία και
η ταλαιπωρία των αγροτών να αποδείξουν ότι δεν είναι... ελέφαντες,
εποµένως δικαιούνται να κάνουν
χρήση του µειωµένου τιµολογίου
για το αγροτικό ρεύµα. Τώρα, στο
τέλος αυτής της διαδροµής και για
όσους έχουν καταφέρει να ξεµπλέξουν µε τη γραφειοκρατία, έρχεται
κι ένα καινούργιο «φασούλι» άµεσου κόστους περί τα 500 ευρώ σύνολο, διαφορετικά... δεν έχει ρεύµα.

Τιμές παραγωγού
(ευρώ ανά κιλό)
Μεσσηνία

2,90

Λακωνία

2,98 – 3,20

Κρήτη

2,70 – 3,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA,

Έχει τα φόντα για
60άρι το βαμβάκι, αλλά
πρέπει να περιμένει
Χωρίς προηγούμενο
η ζήτηση στις ελιές,
στέλνει την τιμή στα ύψη

Αναβαθµίζει το ευρωπαϊκό
σιτάρι το USDA
Η ψαλίδα ανάµεσα στο ευρωπαϊκό και
το αµερικανικό σιτάρι κλείνει, µε την
τιµή στο πρώτο να κινείται το τελευταία
ανοδικά, στα 243 δολάρια ανά τόνο. Οι
καλές αποδόσεις στην Ρωσία καθιστούν
πιο ανταγωνιστικό το σιτάρι της.

Για µια
ακόµη
φορά οι
ιθύνοντες
της ∆ΕΗ
δεν αρκούνται σε ό,τι
γράφει το
ρολόι.

Άλλοι το λένε έξοδα αναβάθµισης τεχνικής µελέτης (περί τα 350
ευρώ), άλλοι το ονοµάζουν αύξηση
του παραβόλου που θα ισχύσει για
το αγροτικό ρεύµα (από 40 σε 150
ευρώ). Σηµασία έχει ότι συνολικά,
κάθε αγροτική εκµετάλλευση που
θέλει να συνεχίσει να ηλεκτροδοτείται το αντλιοστάσιό της (κάποιες διατηρούν µάλιστα περισσότερα από ένα σηµεία άρδευσης µε ηλεκτροµοτέρ), θα πρέπει να επιβαρυνθεί µε επιπλέον δαπάνη περί τα 500 ευρώ.
Σηµειωτέον ότι η σχετική προθεσµία, µετά από παρατάσεις που είχαν να κάνουν µε τις αυξηµένες ανάγκες της θερινής περιόδου, λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου. Μέχρι τότε:
α) Οι αγρότες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τον φάκελο πιστοποίησης
της αγροτικής χρήσης του ρεύµατος,

πράγµα καθόλου εύκολο µε βάση τα
µέχρι στιγµής δεδοµένα.
β) Θα πρέπει να καταβάλουν το επί
πλέον ποσό (δηλαδή το 500άρικο),
που απαιτεί η ∆ΕΗ για την προσυπογραφή της σχετικής διαδικασίας.
Το γεγονός ότι φθινοπώριασε δεν
σηµαίνει τίποτα, αφού η παραπάνω
απαίτηση γίνεται προαπαιτούµενο
τόσο για την ισχύ του µειωµένου τιµολογίου, όσο και για την παροχή
(µη διακοπή) του ρεύµατος.
Αν όπως υποστηρίζει µέχρι σήµερα
η ∆ΕΗ, οι δικαιούχοι αγροτικού ρεύµατος ανέρχοναι σε 230.000, τότε η ανανέωση της σχέσης
που διατηρούσαν µέχρι τώρα µε την επιχείρηση ηλεκτρισµού, θα κοστίσει περί τα 115 εκατ. ευρώ
(ήτοι 230.000x500
=115.000.000 ευρώ).
Υπενθυµίζεται ότι
µε βάση την πίεση που
ασκεί εδώ και καιρό
η ∆ΕΗ στους αγρότες,
αυτοί είχαν δύο επιλογές.Ή να περιµένουν από τις 2 τη νύχτα στην ουρά, αφήνοντας όποιες άλλες
υποχρεώσεις τους ή να δώσουν 50 ευρω
στα «παραµάγαζα» που έχουν στηθεί έξω από τα γραφεία της ∆ΕΗ, προκειµένου να εξυπηρετηθούν το συντοµότερο
δυνατό. Σχετικές καταγγελίες είχαν γίνει από την πρώτη µέρα στην Agrenda
από τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Κηπευτικών Μεγάρων Γιώργο Παπαβασίλη, µεταφέροντας την αγανάκτηση των αγροτών για την ταλαιπωρία αλλά και για την οικονοµική επιβάρυνση. Αν το θέµα ήταν καθαρά τυπικό θα µπορούσε να έχει λυθεί µε την
ηλεκτρονική κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Φαίνεται πως το
όλο ζήτηµα είναι πρωτίστως εισπρακτικό, µε τη ∆ΕΗ να επιδιώκει «κρυφό χαράτσι» στην πολυπληθή επαγγελµατική οµάδα των αγροτών, για να καλύψει
τα δικά της πολύ µεγάλα ελλείµµατα.

Αν το θέµα ήταν
τυπικό θα µπορούσε
να έχει λυθεί µε την
ηλεκτρονική κατάθεση
των απαραίτητων
δικαιολογητικών.

Ξαναστέλνει
το λογαριασµό
στους αγρότες
Όλα ξεκίνησαν την περασµένη άνοιξη,
όταν η ∆ΕΗ, έχοντας ανάγκη να
καλύψει τις δικές της «τρύπες»
αποφάσισε να προχωρήσει σε
εκκαθάριση του µητρώου των
δικαιούχων του προνοµιακού
αγροτικού τιµολογίου ηλεκτρικού
ρεύµατος. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
επιχείρησης, δικαιούχοι του αγροτικού
τιµολογίου ηλεκτρικού φέρονται
αυτή τη στιγµή περί τους 230.000
καταναλωτές της ∆ΕΗ.
Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της τόνιζε
πριν από λίγο καιρό «από την εµπειρία
µας, που επιβεβαιώνεται καθηµερινά,
κάποιοι από αυτούς (αγρότες)
δεν δικαιούνται, διότι χρησιµοποιούν
την παροχή για άλλες δραστηριότητες
πέραν της αρδευτικής,
όπως προβλέπει ο νόµος».
Σηµειώνεται ότι οι δικαιούχοι του
αγροτικού τιµολογίου έχουν ήδη
ειδοποιηθεί µε επιστολή για να
προσκοµίσουν τα αναγκαία
δικαιολογητικά µε την προθεσµία να
εκπνέει στις 30 Σεπτεµβρίου.
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Μαγκωμένοι
μέχρι νεωτέρας
στη Βάθη για το
φόρο στο κρασί

Σχέδιο Βόσκησης της πλατείας
Βάθη, απεργάζονται τα... φίδια
Ξεχειλίζουν οι καλές προθέσεις
της νέας πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης γύρω από το θέµα των βοσκοτόπων, ωστόσο, τα «φίδια»
του ΟΣ∆Ε φαίνεται πως έχουν
ζώσει για τα καλά την πλατεία
Βάθη, επιβάλλοντας σε κάθε επιλογή το δικό τους στίγµα. ∆ική τους ιδέα ήταν οι «τεχνικές
λύσεις» που στέλνουν τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας να...
βοσκήσουν στον Ψηλορείτη, δική τους µοιάζει να είναι και η
πολυδιάσπαση του έργου για τα
διαχειριστικά σχέδια βόσκησης,
στην ίδια οµάδα συµφερόντων,
βασίζονται απ’ ότι φαίνεται και
οι κινήσεις για την προσαρµογή
στις οδηγίες του Καν. 2017/2393/
Καν. Omnibus. Κατά τα λοιπά, τόσο ο Αραχωβίτης όσο και η Τελιγιορίδου, σπεύδουν να δεσµευθούν ότι οι διαδικασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Πιο συγκεκριµένα, «στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται το πρώτο
σχέδιο Βόσκησης της Περιφέρειας Ηπείρου» ανέφερε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυµπία Τελιγιορίδου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου την
Τετάρτη 12 Σεπτεµβρίου. Η ίδια

Μαγάρισµα
Εκείνοι που στέλνουν
τους Θεσσαλούς στον
Ψηλορείτη, επιβάλλουν
τις θέσεις τους και για
τα διαχειριστικά σχέδια

πρόσθεσε πως θα ακολουθήσουν
και άλλες περιοχές, µέσα στο έτος, για να τελειώσει η διαδικασία και να προχωρήσουµε στην
κατάργηση της τεχνικής λύσης.
Στην επίσηµη ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο αργότερα το γραφείο
του Αραχωβίτη, έσπευσε να «µαζέψει» κάπως το θέµα, αναφέροντας επακριβώς ότι «µέχρι το τέλος του έτους θα έχει προκηρυχθεί το πρώτο διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης. Η Ήπειρος βρίσκεται σε προτεραιότητα».
∆εν είναι στιγµή για κριτική στις
µικροδιαφορές ανάµεσα στις τοποθετήσεις των νεοαφιχθέντων,
ούτως ή άλλως, υπουργών. Το ζήτηµα είναι ότι κάθε φορά που αλλάζει η πολιτική ηγεσία, τα «φίδια» βρίσκουν τον τρόπο να εισχωρήσουν έρποντας, όλο και
πιο βαθιά στα ενδότερα της δηµόσιας διοίκησης και να επηρεάσουν µε τον έναν ή τον άλλο
τρόπο τις αποφάσεις των φερόντων την πολιτική ευθύνη των αποφάσεων. Ένα δείγµα γραφής
των «νέων» θα ήταν ίσως το «ξήλωµα» της απόφασης Αποστόλου
για την Οµάδα Εργασίας (προτάσεις για τον Omnibus), λίγες ώρες πριν εγκαταλήψει τη θέση.

Το ΣτΕ φαίνεται να καταργεί συγκεκριµένα σηµεία της υπουργικής απόφασης του 2015 και όχι το φόρο στο κρασί. Αυτό ανέφερε µε δηλώσεις του σε
συνέντευξη τύπου το µεσηµέρι της Τετάρτης 12 Σεπτεµβρίου, ο υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει γίνει
ακόµη γνωστή η απόφαση και το σκεπτικό του Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου, που φαίνεται να καταργεί τρία
σηµεία, χωρίς να προσδιορίσει ποια,
αλλά όχι τον φόρο. Επί του παρόντος,
δηλαδή πριν εκδοθεί η γραπτή απόφαση του ΣτΕ, τίποτα δεν είναι ανακοινώσιµο ανάφερε από την πλευρά του ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, για το
τι µέλει γενέσθαι για αυτό το κρίσιµο
θέµα που απασχολεί έναν νευραλγικό
τοµέα της πρωτογενούς, αλλά και της
δευτερογενούς παραγωγής.
Αν και ο Αραχωβίτης παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να καταργήσει τον ΕΦΚ στο κρασί, εντούτοις ο πρωθυπουργός δεν συµπεριέλαβε στην οµιλία του στη ∆ΕΘ την
κατάργηση του φόρου κι αυτό ίσως κάτι
σηµαίνει... Αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 38

Τα έσοδα που είσεπραξε το κράτος
από τον ΕΦΚ στο κρασί τη διετία
2016-2017 ανήλθαν στα 51 εκατ.
ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονοµικών.

Νέα υπουργική
αποφάση ετοιµάζει
η υφυπουργός
Ολυµπία
Τελιγιορίδου.

Τρύπες παράνοµων εισαγωγών γάλακτος µε πιο αυστηρά
µηνιαία ισοζύγια θέλει να κλείσει η Τελιγιορίδιου
Μια νέα υπουργική απόφαση, που φιλοδοξεί να κλείσει τις «τρύπες» των
παράνοµων εισαγωγών γάλακτος µέσα από αυστηρότερο πλαίσιο µηνιαίων
ισοζυγίων παραγωγής και παραδόσεων και διασύνδεση µε το σύστηµα
«ΑΡΤΕΜΙΣ» βρίσκεται προς επεξεργασία στα χέρια της νέας υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυµπίας Τελιγιορίδου.
Η ίδια, δεν θέλησε να πει περισσότερα, σε συνέντευξη τύπου την
περασµένη Τετάρτη, εντούτοις όπως είπε το νέο πλαίσιο θα υποχρεώνει,
πέραν των µεταποιητών, εµπόρων και τον κτηνοτρόφο να διατηρεί και
αυτός ισοζύγιο παραδόσεων και παραγωγής.
Ζητούµενο βέβαια, η νέα απόφαση να βρει εφαρµογή καθώς όπως
παραδέχθηκε η κα Τελιγιορίδου µε αφορµή και το νέο νοµοθετικό πλαίσιο
για την αναγραφή της προέλευσης στο γάλα «υπάρχει το πλαίσιο αλλά όχι
η συµµόρφωση της αγοράς. Το τελευταίο διάστηµα από τον ΕΛΓΟ έχουν
γίνει 51 συστάσεις και έχουν κατακυρωθεί 21 πρόστιµα» υποστήριξε.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Κόκκινη ψώρα και κοκκοειδή
στα εσπεριδοειδή
Προσβολή των καρπών των εσπεριδοειδών από
κόκκινη ψώρα και ψευδόκοκκους διαπιστώνουν οι
γεωπόνοι στα Ιωάννινα. Μάλιστα, σε οπωρώνες
στους οποίους η προσβολή είναι οµοιόµορφη, οι
καλλιεργητές καλούνται να προχωρήσουν σε µια
επέµβαση άµεσα, µε ένα από τα κατάλληλα
σκευάσµατα, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών
Ιωαννίνων.
Απαιτείται προσοχή στον µέγιστο αριθµό
εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο, ενώ
τονίζεται ότι το κατάλληλο κλάδεµα για τον
καλύτερο αερισµό της κόµης µειώνει δραστικά
τους πληθυσµούς των εχθρών.
Όσον αφορά τους ψευδόκοκκους, σε οπωρώνες
που διαπιστώνεται προσβολή καρπών µεγαλύτερη
του 10% να γίνει καταπολέµηση άµεσα. Όπου
συνυπάρχει µε κοκκοειδή να γίνει συνδυασµένη
αντιµετώπιση των εχθρών χρησιµοποιώντας τα
κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Το πράσινο σκουλήκι έκανε ζηµιά σε 300.000 στρέµµατα
µε βαµβάκια στον Έβρο και τη Ροδόπη
Ολική σχεδόν καταστροφή των βαµβακοκαλλιεργειών του Έβρου και της
Ροδόπης από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι διαπιστώνουν παραγωγοί και
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ φορείς της περιοχής. Μάλιστα, σε πρόσφατη σύσκεψη στην Ορεστιάδα,
παρουσία βουλευτών, φορέων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
εκπροσώπων αγροτικών συνεταιρισµών και συλλόγων και υπηρεσιακών
παραγόντων προέκυψε καθολικό το αίτηµα για την αποζηµίωση των καλλιεργητών, αλλά
και για την κατάργηση της ελάχιστης απαιτούµενης στρεµµατικής απόδοσης (πλαφόν),
προκειµένου να καταβληθεί η συνδεδεµένη ενίσχυση βάµβακος στους αγρότες. Σύµφωνα
µε εκτιµήσεις των αρµοδίων φορέων αλλά και των ενεργών γεωπόνων σε σύνολο
314.000 στρεµµάτων στον Έβρο, έχουν προσβληθεί τα 260.000 στρέµµατα, ενώ στη
Ροδόπη σε σύνολο 345.000 στρεµµάτων έχουν προσβληθεί τα 40.000 στρέµµατα.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ARYSTA: Blade 10 EC, Ovitex 81.7 EC
BAYER: Movento 150OD, Movento Gold 100SC
ELANCO: Closer 120SC, Dursban 480EC & 750WG
FMC: Cyren 48 EC (Chlorpyriphos 48%), Mojante
EC (Parafinic oil
HELLAFARM: Chlorpyrifos-Headland 48 EC,
Supprt 97,6 EC, Admiral 10 EC
SIPCAM: Treenol
VIORYL: Acaridoil 13SL, Paraffinic Oil ΒΙΟΡΥΛ
98.5EC

Τετράνυχοι στις καρπουζιές
Συνεχίζεται η προσβολή από τον τετράνυχο σε
καλλιέργειες µε καρπουζιές στο νοµό Θεσσαλίας,
λένε οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Βόλου. Οι πληθυσµοί του
εντόµου είναι υψηλοί, καθώς οι καιρικές συνθήκες
που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την
ανάπτυξη των τετρανύχων. Πρέπει να σηµειωθεί
ότι η προσβολή εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα
στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται
συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς.
Σύµφωνα µε τους ειδικούς, οι ψεκασµοί πρέπει να
γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3
άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα
εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα (µε
δραστικές ουσίες όπως etoxazole, abamectin, κ.α.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Acramite SC
FMC: Zoro 18 EW (Abamectin 1.8 %)
HELLAFARM: Αµπατεκ 1,8 EC, Borneo 11 SC
SIPCAM: Vargas Ultra
VIORYL: Acaridoil 13SL.

Στη ντομάτα ίχνη
από κλαδοσπόριο
Επιμένουν ακόμα τετράνυχοι,
Tuta Absoluta και άκουλους
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Την εµφάνισή του έκανε το κλαδοσπόριο στις όψιµες υπαίθριες καλλιέργειες µε ντοµάτα στο
θεσσαλικό κάµπο, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές
για την ανάπτυξη και τη µετάδοση του µύκητα, λένε οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου.
Τα συµπτώµατα εντοπίζονται
πρώτα στα κατώτερα φύλλα µε
κιτρινοπράσινες κηλίδες, οι οποίες σε προχωρηµένο στάδιο
γίνονται σκούρες και νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται
από την εξάνθηση του παθογό-

νου, µε γκριζοκαστανό χρώµα
και υφή βελούδου. Οι ειδικοί συστήνουν σε όσους παραγωγούς
διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να προστατεύσουν την
καλλιέργεια τους µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά.
Ακάρεα (Αculops lycopercici):
Συνεχίζεται η εµφάνισή του άκουλους µε µεγάλους πληθυσµούς στις πρώιµες, µεσοπρώιµες, καλλιέργειες τοµάτας στους

Αλευρώδης
Υψηλοί είναι οι πληθυσµοί του αλευρώδη, που
απαιτούν άµεσα ψεκασµό

νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας. Τα προσβεβληµένα φύλλα και στελέχη κιτρινίζουν και
αργότερα καφετιάζουν, ενώ σε
πολύ σοβαρές περιπτώσεις η επιδερµίδα των καρπών γίνεται
σκληρή και τα φυτά ξεραίνονται.
Οι γεωπόνοι του Κέντρου συστήνουν οι ψεκασµοί να γίνουν
µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής και µε κάποιο εγκεκριµένο φυτοπροστατευτικό.
Τετράνυχος (Tetranychus
urticae): Συνεχίζεται η παρουσία του τετρανύχου στις πρώιµες µεσοπρώιµες και όψιµες
καλλιέργειες υπαίθριας τοµάτας σε Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα και Φθιώτιδα.

Οι γεωπόνοι και εφιστούν την
προσοχή των παραγωγών στο
γεγονός ότι απαιτείται συνεχής
επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προσβολή
εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα
στο χωράφι. Σηµειώνεται ότι οι
ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά.
Tuta Absoluta: Οι πληθυσµοί
του εντόµου είναι ανησυχητικά
υψηλοί και παρατηρούνται προσβολές στα φύλλα και τους καρπούς. Σύµφωνα µε τους ειδικούς,
α πρέπει να γίνουν επεµβάσεις
µε κατάλληλα εντοµοκτόνα µόνο όταν διαπιστωθεί προσβολή
και όχι προληπτικά.

14 Agrenda

Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Συνεχίζονται ακόµα οι συζητήσεις γύρω από την υπόθεση της εκχώρησης ενίσχυσης προς εµπόρους
και προµηθευτές δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης,
µε τις αρχές να εξετάζουν τώρα να δοθεί η δυνατότητα µόνο για αγορές που ξεπερνούν κάποιο συγκεκριµένο ποσό.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, για παράδειγµα ένας επενδυτής δεν θα µπορεί να πάει τιµολόγια ύψους 2.000 ευρώ για εκχώρηση, κάτι που
θα βάραινε και ιδιαίτερα το ζήτηµα της δηµιουργίας βάσης δεδοµένων µε εµπόρους µηχανηµάτων.
Προς αυτή την κατεύθυνση λέει το ρεπορτάζ, είναι
πολύ πιθανό η σχετική βάση δεδοµένων (database)
µε τους εµπόρους που θα επιτρέπεται η εκχώρηση
την οποία πρέπει να φτιάξει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει µόνο επιλεγµένες εταιρείες οι οποίες θα προκύπτουν
και από τους οριστικούς φακέλους των επενδυτών.

∆άνειο µε εγγύηση την ενίσχυση
Ένα µεγάλο ζήτηµα που υπάρχει ακόµα σχετικά
µε τη χρηµατοδότηση των δικαιούχων Προγραµµάτων, έχει να κάνει µε την εκχώρηση της επιδότησης προς τις τράπεζες έναντι τραπεζικού δανεισµού για την ολοκλήρωση του σχεδίου βελτίωσης
η οποία, αντίθετα µε την περασµένη περίοδο, τώρα
δεν επιτρεπόταν. Σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρο Αραχωβίτη βρέθηκε τελικά η φόρµουλα να ξεπεραστεί αυτό το εµπόδιο, χωρίς να τροποποιηθεί ο κανονισµός του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συγκεκριµένα ο υπουργός ανέφερε στη συνέντευξη τύπου της περασµένης Τετάρτης: «Υπήρξε ζήτηµα µε την εκχώρηση της επιδότησης σε τραπεζικό
ίδρυµα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί συζητώντας βρέθηκε η λύση και οι τράπεζες µπορούν οι ίδιες χωρίς
να γίνεται απευθείας εκχώρηση της επιδότησης,
να γίνεται δέσµευση του ποσού. Υπάρχει δηλαδή ο
τρόπος που δεν θα γίνεται εκχώρηση της επιδότησης αλλά δέσµευσή της από την τράπεζα. Κάτι σαν

Μία βάση δεδοµένων
µε τους εµπόρους
µηχανηµάτων πρέπει να
φτιάξει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για
να τρέξει η εκχώρηση.

Για ακριβό εξοπλισμό μέσω Σχεδίων Βελτίωσης ζυμώνεται τώρα η
εκχώρηση, βρέθηκε φόρμουλα η επιδότηση να μπαίνει εγγύηση για δάνεια

Μόνο στα
μεγάλα
τιμολόγια
εκχώρηση
ενίσχυσης

ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ δικαιούχου και τράπεζας. Μπορεί λοιπόν ο επενδυτής είτε αγρότης σε
Σχέδιο Βελτίωσης, είτε ιδιώτης σε πρόγραµµα Μεταποίησης να εκµεταλλευτεί προκαταβολικά την επιδότηση, διαµέσου τράπεζας. Το λύσαµε µε τον τραπεζικό πυλώνα και αφήσαµε τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς
να πειράξουµε τον κανονισµό του.».
Θυµίζουµε πως η διάταξη για την εκχώρηση ενίσχυσης προς εµπόρους και προµηθευτές στα Προγράµµατα η οποία προβλέφθηκε στις αρχές του έτους αναφέρει: Για πράξεις του ΠΑΑ 2014-2020 δύναται ο δικαιούχος να αιτηθεί την καταβολή της ενίσχυσης από τον Οργανισµό Πληρωµής σε τρίτο πρόσωπο ορισµένο από αυτόν. Στις περιπτώσεις αυτές
απατούνται τα ακόλουθα:
Ο δικαιούχος έχει καταβάλλει το ποσό της ιδιωτικής συµµετοχής που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη δαπάνη.
Οι πληρωµές διενεργούνται χωρίς καθυστέρηση προκαλούµενη από το τρίτο πρόσωπο.
Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ δικαιούχου και
του τρίτου προσώπου. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό εκτός των λοιπών όρων θα περιλαµβάνεται και ο όρος της µη απαίτησης των ποσών που αφορούν σε
µείωση του συνολικού αιτούµενου ποσού κατόπιν
αποτελεσµάτων του διοικητικού ελέγχου, από τον
οργανισµό πληρωµών.
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Ψήνει και τις συνεταιριστικές τράπεζες
ο Κασίμης για τα χρηματοδοτικά εργαλεία
Τις προθέσεις των τραπεζών για το ποσοστό
του ρίσκου που είναι διατεθειµένες να πάρουν και ως εκ τούτου να υπάρξει µία τελική εικόνα για το ύψος του χαρτοφυλακίου
αγροτικών δανείων µε εγγυήσεις των Προγραµµάτων που θα διαµορφωθεί, θα αποκτήσουν οι διαχειριστικές αρχές την ερχόµενη
εβδοµάδα. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda, στις 19 Σεπτεµβρίου
έχει κλειστεί ραντεβού µεταξύ διαχειριστικών
και αντιπροσώπων των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και της Τράπεζας Αττικής, ενώ ερωτηµατικό παραµένει ποιες συνεταιριστικές τράπεζες τελικά θα συµµετάσχουν.
Παράλληλα από τον γενικό γραµµατέαΚοινοτικών Πόρων έχουν σταλεί επιστολές
για να αναλάβουν τη διαχείριση των Εγγυήσεων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και των µικροπιστώσεων 3.000 έως
25.000 ευρώ το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

εγγυήσεις δανείων από την ΕΤΕπ ή το ΕΤΕΑΝ
αντίστοιχα. Εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει να
ωφεληθεί από τις Εγγυήσεις λαµβάνοντας δάνειο στο οποίο θα πληρώνει το µισό επιτόκιο, ο
τόκος που «γλυτώνει» θα αφαιρεθεί από το τελικό ποσό ενίσχυσης που θα λάβει. Αυτή η παρακράτηση έχει το όνοµα «Ακαθάριστο Ισοδύναµο Ενίσχυσης». Στις περιπτώσεις που η ενίσχυση αυτή έχει τον χαρακτήρα «de minimis»
(κάτι που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες)
το ισοδύναµο αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει

τα 200 χιλ. ευρώ για τρία χρόνια. Μετά τα τρία
χρόνια, ακόµη και αν το δάνειο τρέχει ακόµη,
το ισοδύναµο µηδενίζεται δίνοντας δυνατότητα νέου δανεισµού. Για παράδειγµα, για ένα
δάνειο 750.000 για 10 έτη το ακαθάριστο ισοδύναµο είναι 200.000 ευρώ, καθώς υπάρχει
στάνταρ αναλόγια στον κανονισµό.
Σηµειώνεται εδώ ότι τα εργαλεία αυτά θα
µπορούν να αξιοποιήσουν µόνο αγρότες που
έχουν κάποια σχέση µε το πιστωτικό σύστηµα
και ιστορικό συναλλαγών.

Μειωµένη η τελική ενίσχυση
από τα Προγράµµατα
Μετά θα ξεκινήσει η τροποποίηση των
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε
να ενσωµατωθούν τα είδη αυτά των ενισχύσεων στα εκάστοτε Μέτρα. Για παράδειγµα
θα υπάρξει τροποποίηση των λεπτοµερειών
εφαρµογής των Σχεδίων Βελτίωσης και της
Μεταποίησης, µε κριτήρια επιλεξιµότητας δικαιούχων και τους όρους που θα δίνονται οι

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2,2 – 2,5
δισ. ευρώ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1,6 – 2,5
δισ. ευρώ

Αντιχαλαζικά
Στις 18 Σεπτεµβρίου λήγει η
διορία για αιτήσεις στο
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

Άτοκα δάνεια για προκαταβολές
Σχεδίων υπόσχεται ο Κόκκαλης
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΕΝΟ
ΕΩΣ ΤΟ 2020

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μέχρι και για πλήρη κάλυψη του επιτοκίου από το
ΕΤΕΑΝ για να λαµβάνουν τις προκαταβολές οι αγρότες ως δάνεια σε επενδυτικά προγράµµατα όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, είναι το σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είπε στην
Agrenda ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης µετά το τέλος της συνέντευξης τύπου του υπουργείου, την περασµένη εβδοµάδα.
Αυτό όπως είπε έρχεται ως καλύτερη εναλλακτική
της προσπάθειας που είχε ξεκινήσει σχετικά µε την
κάλυψη της εγγυητικής επιστολής προκαταβολών
Σχεδίων Βελτίωσης, από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, κάτι που τελικά δεν προχώρησε.
Από την άλλη στα πλαίσια της συνέντευξης τύπου
είπε: «Για τη χρηµατοδότηση, κάποιος που εντάσσεται στα Σχέδια Βελτίωσης δεν έχει την προκαταβολή, εάν δεν την έχει πρέπει να πάει στην τράπεζα. Η τράπεζα θα του χορηγήσει την προκαταβολή µε τη µορφή δανείου που σηµαίνει προσηµειώσεις, έξοδα φακέλου, εγγυητικές επιστολές κλπ.
Τώρα όµως αυτό θα το κάνει το ΕΤΕΑΝ. Σύντοµα
θα δωθεί λύση για τη χρηµατοδότηση», ανέφερε.
Σηµειώνεται εδώ, ότι πρόσφατα ο κ. Κόκκαλης
είχε συνάντηση µε τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο του ΕΤΕΑΝ, Αντώνιο Γεωργακάκη, όπου
συζήτησαν το θέµα του θεσµού των µικροπιστώσεων, ενώ από την επεξεργασία των τωρινών δεδο-

µένων έγινε σαφές ότι πολύ σύντοµα, µπορεί και
τον Οκτώβριο, θα είναι έτοιµο το θεσµικό πλαίσιο
για να λειτουργήσουν. Το δελτίο τύπου αναφέρει:
«Οι µικροπιστώσεις είναι χαµηλότοκες χρηµατοδοτήσεις ύψους 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ,
οι οποίες απευθύνονται σε υφιστάµενες πολύ µικρές επιχειρήσεις και άνεργους που θέλουν να
υλοποιήσουν την επιχειρηµατική τους ιδέα. Συνήθως χορηγούνται από τις τράπεζες χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις, ενώ οι εγγυήσεις παρέχονται από εξειδικευµένους δηµόσιους φορείς.
Οι µικροπιστώσεις συνοδεύονται από υπηρεσίες επιχειρηµατικής ανάπτυξης (π.χ. εκπαίδευση,
mentoring, coaching, συµβουλευτική, λογιστική
και νοµική υποστήριξη), ώστε να επιτυγχάνεται
συνεχής και στενή επικοινωνία µεταξύ του φορέα πίστωσης και του δανειολήπτη».
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Βασίλης
Κόκκαλης δήλωσε τα εξής: «Βρισκόµαστε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση ενός ακόµη σηµαντικού µέτρου που στοχεύει στην τόνωση της
επιχειρηµατικότητας και στον πρωτογενή τοµέα.
Η χρηµατοδότηση µέσω µικροπιστώσεων, αποτελεί έναν στόχο για τον οποίο εργαστήκαµε στο υπουργείο και στους συναρµόδιους φορείς της κυβέρνησης εδώ και αρκετό καιρό».

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.

Συνεργασία
Έως τις 22 Οκτωβρίου θα
παραµείνει ανοιχτή η
προκήρυξη για το Μέτρο 16
της Συνεργασίας στα πλαίσια
των Προγραµµάτων
Αγροτικής Ανάπτυξης, για
όσους ενδιαφέρονται να
στήσουν µία επιχειρησιακή
οµάδα µε 5.000 ευρώ.

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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Οι κίτρινες περιοχές είναι οι νέες

μειονεκτικές που θα παίρνουν εξισωτική
Σε δεκαπενθήμερη διαβούλευση ο νέος χάρτης που θα ισχύσει από 1/1/2019, δεν αλλάζει τίποτα για ορεινούς
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το νέο χάρτη των µειονεκτικών περιοχών µέσα στις οποίες οι αγρότες
και κτηνοτρόφοι που διαθέτουν εκµετάλλευση θα λαµβάνουν εξισωτική αποζηµίωση από 1/1/2019 αλλά και αυξηµένο πριµ ή περισσότερα µόρια στα Προγράµµατα έθεσε σε διαβούλευση έως την 1η Οκτωβρίου το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Σηµειώνεται εδώ ότι ο
χάρτης ορεινών περιοχών µένει ο
ίδιος και ως εκ τούτου οι δικαιούχοι
εξισωτικής ορεινών περιοχών (Υποµέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές) παραµένουν ως είχαν.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του χάρτη (δεξιά) οι «κίτρινες περιοχές» είναι εκείνες που έχουν σύµφωνα µε
το νέο ορισµό φυσικά µειονεκτήµατα και οι «γκρι» εκείνες που θεωρούνται µε ειδικά µειονεκτήµατα.
Όσοι λοιπόν αγρότες και κτηνοτρόφοι διαθέτουν εκµετάλλευση
στις ∆ηµοτικές/Τοπικές κοινότητες που απεικονίζονται, θα θεωρείται πλέον ότι αντιµετωπίζουν µειονεκτήµατα στον τόπο δραστηριότητάς τους και ως εκ τούτου:
Θα συνεχίσουν να λαµβάνουν
εξισωτική από 1/1/2019. Επιπλέον
θα υπάρξουν και νέοι δικαιούχοι.
Το ποσό θα αναπροσαρµοστεί από
τα 9,5 ευρώ το στρµ. που λάµβαναν.
Στο µέτρο Νέων Αγροτών δικαιούνται συν 2.500 ευρώ σύµφωνα µε τις διατάξεις της περασµένης
προκήρυξης, ωστόσο είναι αµφίβολο αν θα υπάρξει αναδροµικότητα.
Επιπλέον µόρια σε διάφορα µέτρα των Προγραµµάτων Αγροτικής
Ανάπτυξης, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης. Και πάλι είναι άγνωστο αν θα

Κριτήρια
Η νέα οριοθέτηση βασίστηκε
σε βιοφυσικά κριτήρια κοινά
για όλα τα κράτη – µέλη και θα
έπρεπε να ισχύσει από φέτος,
αλλά πήρε παράταση ένα
χρόνο από τον Omnibus

υπάρξει αναδροµικότητα.
Σηµειώνεται εδώ πως το 2017,
στις µειονεκτικές περιοχές βρέθηκαν 169.991 δικαιούχοι εξισωτικής.

Άρση χαρακτηρισµού σε περιοχές
µε πολλές αρδευτικές εκτάσεις
Αναλυτικά σύµφωνα µε το έγγραφο που τέθηκε σε διαβούλευση αναφέρονται τα εξής:
Προκειµένου η χώρα µας να οριοθετήσει τις περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς ανάθεσε σχετική µελέτη
έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποιες περιοχές και σε τι ποσοστό πληρούν τα βιοφυσικά κριτήρια που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΕ) 1305/2013.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της
σχετικής µελέτης, που εκπονήθηκε
από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών στο πλαίσιο του µέτρου Τεχνικής Στήριξης του ΠΑΑ 2014 2020, για το πρώτο στάδιο οριοθέτησης, σχεδόν το σύνολο της µη ορεινής χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης της χώρας υπόκειται σε
βιοφυσικούς περιορισµούς, µε κυριότερο την ξηρασία.
Στη συνέχεια προκειµένου να διαπιστωθεί αν συνεχίζουν να ισχύουν
οι φυσικοί περιορισµοί ή έχουν ξεπερασθεί µετά από την πραγµατοποίηση επενδύσεων εξετάστηκε αν
έχουν γίνει αρδευτικά έργα δεδοµένου ότι ο κύριος περιορισµός είναι η
ξηρασία. Στη βάση αυτή εξετάστηκε
και το ποσοστό άρδευσης ανά ∆ηµοτική / Τοπική Κοινότητα. Για την εκτίµηση των αρδευόµενων εκτάσεων χρησιµοποιήθηκαν τόσο τα δεδοµένα γεωργικής απογραφής της
ΕΛΣΤΑΤ όσο και δεδοµένα αρδευόµενων αγροτεµαχίων του ΟΣ∆Ε. Οπότε εκτιµήθηκε ότι στις ∆ηµοτικές /
Τοπικές Κοινότητες, στις οποίες η αρδευόµενη έκταση είναι µεγαλύτερη
του 50% έχει αρθεί ο φυσικός περιορισµός και εποµένως εξαιρέθηκαν.
Επιπλέον, εκτιµήθηκε η οικονοµική δραστηριότητα, µε υπολογισµό
της τυπικής απόδοσης ανά νοµό και
εξαιρέθηκαν οι Νοµοί που παρουσιάζουν τυπική απόδοση µεγαλύτερη του 80% του µέσου όρου της χώρας, καθώς στις περιοχές αυτές φαίνεται ότι οι γεωργικές πρακτικές έχουν προσαρµοστεί στις συνθήκες,
έτσι ώστε να αµβλύνεται η επίδραση
των φυσικών περιορισµών.

Απαιτείται η έγκριση Χόγκαν
για να ισχύσει ο νέος ορισμός
Εκτός από τις περιοχές µε τα «φυσικά» ορίστηκαν και κάποιες µε ειδικά µειονεκτήµατα σύµφωνα µε το
υπό διαβούλευση έγγραφο και συγκεκριµένα: οι περιοχές της Θράκης που δεν εµπίπτουν σε κάποιον
από τους λοιπούς χαρακτηρισµούς, οι περιοχές της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας που
εφάπτονται στα χερσαία σύνορα και δεν εµπίπτουν σε κάποιον από τους λοιπούς χαρακτηρισµούς,
οι νησιωτικές περιοχές που δεν εµπίπτουν σε κάποιον από τους λοιπούς χαρακτηρισµούς, και
συγκεκριµένα κοινότητες των νησιών της Αττικής, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.
Επισηµαίνεται ότι η ως άνω οριοθέτηση των περιοχών µε φυσικούς περιορισµούς και των περιοχών
µε ειδικά µειονεκτήµατα υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Στο σπίτι του Χίγκα τον τόνο
φέτος έδωσαν οι βαμβακάδες
Οι σπαρτικές ακριβείας τράβηξαν το ενδιαφέρον στις Ανοιχτές Πόρτες
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

«Να είµαστε όλοι σε φόρµα, και θα
δείτε πως του χρόνου στην 20η επέτειο θα ετοιµάσουµε κάτι πραγµατικά εντυπωσιακό», είπε γεµάτος περηφάνεια και αδηµονία στην
Agrenda ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης «Ανοιχτές Πόρτες», Γιάννης
Χίγκας, που βλέπει το θεσµό αυτό
να συγκεντρώνει το αµείωτο ενδιαφέρον του αγροτικού κόσµου εδώ και 19 συναπτά έτη.
Φέτος, στην εκδήλωση (7-9 Σεπτεµβρίου) την οποία επισκέπτονται πλέον και ξένοι όπως µας είπε, αν και συνάντησε το ίδιο κλίµα αναµονής στους αγρότες όπως
πέρσι λόγω της γνωστής πλέον περίπτωσης των παρατάσεων στα Σχέδια Βελτίωσης και των τιµών παραγωγής, ανέφερε πως χάρηκε ιδιαίτερα µε τους βαµβακάδες που περιµένουν κάτι καλό φέτος, γι’ αυτό και
έδωσε ιδιαίτερη βάση στην παρουσίαση της σπαρτικής MTR Gaspardo,
µία µηχανή που µπήκε στην αγορά
την περασµένη σεζόν. «Καλέσαµε
τους βαµβακοπαραγωγούς το Σάββατο, φέτος αναµένουµε µία καλή
συγκοµιδή», ανέφερε αλλά φυσικά
επιχείρησε να κρατήσει τις παραδόσεις και να µην δώσει συνέχεια, καθώς «είµαστε στο παρά πέντε και όλοι οι παραγωγοί λένε πως όταν είσαι στο παρά πέντε δεν µιλάς... δαγκώνεις τη γλώσσα σου!».

Η δυνατή φιλία
που έγινε συνεργασία
Φέτος, στις Ανοιχτές Πόρτες της
εταιρείας Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ βρισκόταν εκεί και ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ,
Σάββας Μπαλουκτσής, ο οποίος εκτός από τη φιλία που τον συνδέει
µε τον αντιπρόεδρο του ΣΕΑΜ και
οικοδεσπότη της εκδήλωσης, πλέον έχει και το ρόλο του συµβούλου, µέσα στον Όµιλο. Ο κ. Μπαλουκτσής µάλιστα πραγµατοποίησε και παρουσίαση σχετικά µε τις
χρηµατοοικονοµικές λύσεις, που
προσφέρει η Γ. Χίγκας.

Με έκπτωση µετρητοίς
«Πολύ απλά, είναι συµφωνίες
που κάναµε µε τις τράπεζες και µε
τις οποίες µπορούµε πολύ εύκολα
αν ο πελάτης είναι καθαρός (δεν
είναι κόκκινος κ.λπ), να αγοράσει
µηχανήµατα µε δάνειο έχοντας την
αντίστοιχη έκπτωση «τοις µετρητοίς» µε ελάχιστο κόστος χρηµα-

Προσαρµογή
Η ζωή η ίδια θέλει να προσαρµοζόµαστε στα νέα δεδοµένα.
Ένα µεγάλο κοµµάτι της
κρίσης είναι όµως πως οι
αλλαγές γίνονται γρήγορα
ανέφερε ο κ. Χίγκας

τοοικονοµικό, ώστε να προχωρήσει η αγορά χωρίς πρόβληµα. Με
τη δική µας εγγύηση διευκολύνουµε τον πελάτη σε χρόνο µηδέν. Το
δάνειο µπορεί να είναι πενταετές
ή και πιο µακροπρόθεσµο αν είναι µεγαλύτερο από 150.000 ευρώ», µας είπε σχετικά ο κ. Χίγκας,
που έκανε παράλληλα ειδική αναφορά στην πολύτιµη εµπειρία του
κ. Μπαλουκτσή.

∆εν έχει αλλάξει κάτι
προς το παρόν στην αγορά
«Πέρα από τις γκρίνιες, οφείλουµε να βλέπουµε πώς διαµορφώνεται η αγορά και εφόσον επιλέγουµε να µπούµε στο χώρο να δώσουµε τα πάντα», τόνισε ο Γιάννης Χίγκας, λέγοντας πως σήµερα πάντως στην ουσία δεν έχει αλλάξει
τίποτα όσον αφορά τον κλάδο των
τρακτέρ. Ούτως ή άλλως οι εγκρίσεις θα έρθουν του χρόνου, και η
ανεπαίσθητη αύξηση των πωλήσεων που σηµειώνουν φέτος οι ταξινοµήσεις είναι «αστεία» αν αναλογιστεί κανείς παράλληλα το µέγεθος που ώφειλε να έχει η αγορά. Άλλωστε, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, πλάτη βάζουν ξανά οι αντιπρόσωποι µε διευκολύνσεις όσον αφορά την αγορά τρακτέρ και άλλων µηχανηµάτων, οι
οποίες µάλιστα «πληγώνουν» κάτα έναν τρόπο και το οικονοµικό
προφίλ των εταιρειών, τουλάχιστον
βραχυπρόθεσµα.

Όσον αφορά το κοµµάτι της εκδήλωσης τώρα, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιµάσουν
πολλά από τα µηχανήµατα της εταιρείας στο χωράφι, µε το κοινό
να δηλώνει ενθουσιασµένο µε την
πληθώρα επιλογών ιδιαίτερα σε εξοπλισµό Gaspardo και Claas. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν καινοτόµες εφαρµογές (π.χ ιονισµός, GPS)
για τις αγροτικές εργασίες που έχουν να κάνουν µε τη φυτοπροστασία και θρέψη.
Υπενθυµίζεται ότι εκτός της Claas
και την Gaspardo, η Γ.Χίγκας ΑΒΕΕ αντιπροσωπεύει πολλά άλλα επώνυµα εργοστάσια, όπως η
Maschio, η Faresin, η Martignani,
η Annovi και άλλα.

Εκτός φυσικά από
τις επιδείξεις των
µηχανηµάτων,
κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης,
οι αγρότες
ενηµερώθηκαν
για τις εξελίξεις
στα νέα σχέδια
βελτίωσης, αλλά
και για άλλα
χρηµατοδοτικά
προγράµµατα από
την Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ.
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Συμπλήρωμα

από άλλα μέτρα
για τη Μεταποίηση
Μέχρι το τέλος του έτους τελειώνει η αξιολόγηση
των φακέλων που δεν «χωράει» ούτε τους μισούς
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των πάνω από 500 επενδυτικών σχεδίων που
έχουν υποβληθεί στο πρόγραµµα Μεταποίηση, το αργότερο µέχρι το τέλος
του 2018, αλλά και πρόσθετα κεφάλαια, από τα 150 εκατ. ευρώ του διαθέσιµου προϋπολογισµού, για να ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερα αΕκκρεµότητες πό τα αιτήµατα που έχουν παραληφθεί, υΠάνω από 60%
ποσχέθηκε ο γενικός
των επενδυτικών
γραµµατέας Κοινοτιφακέλων έχουν
κών Πόρων, Χαράλααλληλογραφία και
µπος Κασίµης.
συµπληρώνονται
«Στο πλάνο µας είσηµείωσε ο γενικός ναι να κάνουµε υπερδέσµευση, αλλά παγραµµατέας
ράλληλα θα αναζητήσουµε, κυρίως για τα
επενδυτικά µέτρα και συµπληρωµατικούς πόρους. Έχουµε κάνει ήδη µια
πρώτη προσπάθεια να δούµε από πού
θα µπορούσαµε να εξοικονοµήσουµε
κάποιους πρόσθετους πόρους προκειµένου να δηµιουργήσουµε µια δεξαµενή από την οποία να ενισχύσουµε, σε
βάθος χρόνου, έτι περαιτέρω τα επεν-

δυτικά σχέδια», εξήγησε στην Agrenda
ο κ. Κασίµης, διευκρινίζοντας πως «δεν
µπορώ να εκτιµήσω ποιο θα είναι το ποσό των συµπληρωµατικών πόρων αυτή
τη στιγµή, ωστόσο, απόφασή µας είναι
να διοχετευτούν στα σχέδια βελτίωσης
και στη µεταποίηση».
Νωρίτερα, στο πλαίσιο ενηµερωτικής
εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν στο
πλαίσιο της 83ης ∆ΕΘ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΣΕΒΕ, ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου είχε γίνει δέκτης έντονων παραπόνων από τµήµα του ακροατηρίου για το ρυθµό περαίωσης της διαδικασίας αξιολόγησης στα επενδυτικά σχέδια της µεταποίησης, σε σηµείο να αντιδράσει µε
οξύ ύφος. «Είναι η ταχύτερη ιστορικά
αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που έχει γίνει ποτέ. Είναι σε πολύ
καλό δρόµο και ο σχεδιασµός είναι ότι µέχρι το τέλος του χρόνου θα την έχουµε ολοκληρώσει και θα έχουµε κάνει και εντάξεις επενδυτικών σχεδίων.
∆εν αποκλείεται να γίνουν και πληρωµές στα σχέδια τα οποία θα έχουν ενταχθεί, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει αναδροµικότητα στις δαπάνες», είπε χαρακτηριστικά.
Στο σηµείο, αυτό, µάλιστα, ξεκίνησε
ένας διάλογος µεταξύ του γενικού και
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Ο σχεδιασµός είναι ότι µέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουµε ολοκληρώσει την αξιολόγηση και
θα έχουµε κάνει και εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στη Μεταποίηση, δήλωσε ο κ. Κασίµης.

∆ιαθέσιµα 150 εκατ. ευρώ
Σύµφωνα µε στοιχεία της γενικής
γραµµατείας του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης στη ∆ράση 4.2.1 «Μεταποίηση,
εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων µε τελικό προϊόν γεωργικό»
υποβλήθηκαν 502 αιτήσεις, συνολικής
αιτούµενης δηµόσιας ενίσχυσης
574.201.491,80 ευρώ , οι οποίες
γεωγραφικά και ανά τοµέα κατανέµονται
κατά κύριο λόγο στις Περιφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και
στους τοµείς οπωροκηπευτικών,
γαλακτοκοµικών, ελαιούχων προϊόντων και
οίνου. Τα διαθέσιµα κονδύλια για τις
ενισχύσεις είναι 120 εκατ. ευρώ.
Στη ∆ράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εµπορία ή
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε
τελικό προϊόν µη γεωργικό» υποβλήθηκαν 33
αιτήσεις συνολικής αιτούµενης δηµόσιας
ενίσχυσης 26.689.613,47 ευρώ, οι οποίες
κατανέµονται στις Περιφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και
στους τοµείς της παραγωγής προϊόντων
κοσµετολογίας και διατροφής,
πυρηνελαιουργείων, ζυθοποιίας και
παραγωγής αποσταγµάτων. Τα διαθέσιµα
κονδύλια για τη ∆ράση 4.2.2 είναι 30 εκατ.
ευρώ. Σηµειώνεται ότι την αξιολόγηση των
φακέλων της Μεταποίησης έχει αναλάβει η
εταιρεία Planet, σύµφωνα µε την απόφαση
Αρ. Πρωτ: 1063. που υπογράφει ο γενικός
γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χ. Κασίµης.

δύο ατόµων από το ακροατήριο, οι οποίοι σχολίασαν την απάντησή του ως
δικαιολογία. «Αυτή είναι η απάντησή
µας, τί πάει να πει δικαιολογία;» ανέφερε ο κ. Κασίµης, για να ακολουθήσει
ανταπάντηση ότι «αν δεν έχετε προσωπικό να πάρετε… δεν είναι ντροπή. Μετά από ένα χρόνο έφυγε ο επενδυτής…
ποιος θα κάτσει. Μπείτε εσείς στη θέση
του επενδυτή, θα περιµένατε τόσο;».
Με τους τόνους να έχουν ανέβει ο
κ. Κασίµης εγκάλεσε τον συνοµιλητή
του ότι «µάλλον δεν έχετε µνήµη. Εµείς σπεύσαµε αµέσως µετά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, είχαµε ήδη κάνει προετοιµασία, επιλέξαµε αξιολογητή και η δουλειά αυτή γίνεται. Να
σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε ότι πολλοί από τους επενδυτικούς φακέλους
έχουν σοβαρά προβλήµατα και πρέπει
να γίνει αλληλογραφία των αξιολογητών µε τους επενδυτές για να συµπληρωθούν; Το ευκολότερο που θα µπορούσαµε να κάνουµε θα ήταν να έχουµε απορρίψει αυτούς τους φακέλους».
Παράλληλα, ο γενικός γραµµατέας είπε ότι πάνω από 60% των επενδυτικών
φακέλων έχουν αλληλογραφία και συµπληρώνονται. «Ο σχεδιασµός είναι αυστηρός και είναι αυτός που σας λέω ότι
µέχρι το τέλος του έτους θα έχουν γίνει
οι εντάξεις των επενδυτών», επανέλαβε ο κ. Κασίµης, διαβεβαιώνοντας πως
«το παρακολουθώ πολύ στενά το θέµα
και υπάρχουν συσκέψεις διαρκείς για
αυτό και πραγµατικά υπάρχει σηµαντική πρόοδος προστατεύοντας τη διαφάνεια και την αξιοκρατία».
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Ολοκληρωμένη
εμπειρία μία
επίσκεψη στο χώρο
της Agrotech SA
Τρακτέρ, συστήματα διεύθυνσης, αναλώσιμα
και εξειδικευμένο προσωπικό στα σταντ της ΔΕΘ
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε πόλο έλξης για τους επαγγελµατίες του πρωτογενούς τοµέα, αλλά
και για πολλούς απλούς επισκέπτες,
που περιδιαβήκαν την τελευταία εβδοµάδα το περίπτερο 13, της αµερικανικής συµµετοχής στη φετινή
83η ∆ΕΘ, εξελίχθηκε το stand 41,
όπου ο κολοσσός της John Deere,
µέσω της ελληνικής Agrotech ΑΕ,
παρουσίασε στο κοινό ορισµένα από
τα «κοµµάτια» της νεότερης συλλογής του, που διαθέτει στην αγορά.
Τα βλέµµατα των επισκεπτών
«αγκιστρώθηκαν» κυρίως στο κέντρο του stand, όπου δέσποζαν δύο
τρακτέρ της αµερικανικής πολυεθνικής, τα 5125 R και 5100 Μ της
Σειράς 5 της John Deere, ενώ ενδιαφέρον επιδείχθηκε τόσο για τα
καινοτόµα συστήµατα πλοήγησης
Greenstar GS3 2630, όσο και η ευρεία γκάµα γνήσιων ανταλλακτικών, αλλά και αναλώσιµων όπως
λάδια, γράσα και λοιπά.

«Φέτος συµµετέχουµε στο περίπτερο των ΗΠΑ, αφού η John Deere
είναι ένας αµερικανικός γίγαντας
στον γεωργικό τοµέα και φέραµε
δύο γεωργικούς ελκυστήρες που
κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Το 5125
R και το 5100 Μ, επισήµανε στην
Agrenda ο Ανδρέας Μπρόζος, υπεύθυνος τµήµατος ανταλλακτικών της Agrotech.
Όπως µας εξήγησε, το 5125 R
είναι ένα τρακτέρ στα 125 άλογα,
που προορίζεται για χρήση σε εξωχώραφα, µε πλούσια έκδοση,
σύγχρονο εξοπλισµό για γεωργίας ακριβείας, µε GPS για αυτόµατη πλογήση και καθοδήγηση, αλλά
και χαρτογράφηση του χωραφιού,
ανάρτηση µπροστά και πίσω, σειριακό σασµάν, command arm, ώστε ο χειριστής να έχει δίπλα στο
χέρι του τον έλεγχο των λειτουργιών του γεωργικού ελκυστήρα, αλλά και ανάρτηση καµπίνας.
Αντιστοίχως, το 5100 Μ είναι πιο
οικονοµική έκδοση, µε ιπποδύναµη 100 άλογα, ένα συµπαγές τρα-

Τα συστήµατα αυτόµατης διεύθυνσης της John Deere έρχονται να
προσθέσουν κάτι νέο στις λύσεις που έχει στα χέρια του ο αγρότης.

Στο χώρο της Agrotech SA υπάρχουν σε περίοπτη θέση τα
δενδροκοµικά τρακτέρ 5100M ενώ δεν λείπει από εκεί και
το εξωχώραφο 5125R της best seller Σειράς 5.

Αποδοτικότητα
Με την τεχνολογία
ακριβείας ο αγρότης
µπορεί να εξοικονοµήσει
καύσιµα και εισροές έως
και 20%, αυξάνοντας
ταυτόχρονα τις αποδόσεις

After Sales
Ιδιαίτερη βαρύτητα
στον τοµέα του after
sales δίνει η Agrotech
επενδύοντας συνεχώς
στο προσωπικό της

κτέρ, το οποίο δεν διαθέτει καµπίνα,
και είναι προσανατολισµένο, κυρίως, για χρήση στη δενδροκοµία και
στις κτηνοτροφικές δραστηριότητες.
Ενόψει της έναρξης συγκοµιδής
του βαµβακιού, εξάλλου, στο stand
της Agrotech, όπως µας είπε ο κ.
Μπρόζος, εκτίθενται µέχρι και την
Κυριακή 16/9 και τα ανταλλακτικά
της βαµβακοσυλλεκτικής µηχανής
John Deere, το υγρασιόµετρο για
τα καλαµπόκια, αντλίες πετρελαίου, µπεκ, τουρµπίνες, αναλώσιµα
όπως λάδια, γράσα, αλλά και κάποια βελτιωτικά πετρελαίου που κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά.
«Φέτος στη ∆ΕΘ εκθέτουµε και συστήµατα γεωργίας ακριβείας. Είναι
συστήµατα αυτόµατης καθοδήγησης των τρακτέρ, τα οποία δουλεύουν µε δορυφόρους και δίνουν τη
δυνατότητα στο χρήστη να χαρτογραφεί το χωράφι και να επιλέγει

µε µεγάλη ακρίβεια, πού να ρίξει
λιγότερο ή περισσότερο λίπασµα»
τόνισε ο συνοµιλητής µας και πρόσθεσε ότι µε αυτές τις τεχνολογίες ο αγρότης µπορεί να εξοικονοµήσει καύσιµα και εισροές έως και
20%, αυξάνοντας ταυτόχρονα την
απόδοση τόσο των χωραφιών, όσο
και των µηχανηµάτων του.
Σε ό,τι αφορά την κίνηση που υπήρξε κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο κ. Μπρόζος ανάφερε ότι ο
κόσµος έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον.
«Έρχονται, ρωτάνε για τα τρακτέρ,
όσο και για τα συστήµατα γεωργίας ακριβείας», επισήµανε και συµπλήρωσε: «Περιµένουµε τις εγκρίσεις από τα σχέδια βελτίωσης
και τις οµάδες παραγωγών. Εκτιµούµε ότι στο επόµενο διάστηµα
θα υπάρξει µεγάλη κίνηση στον
τοµέα των ελκυστήρων, αλλά και
των παρελκοµένων τους».

Στο stand της Agrotech SA βρίσκεται το πλήρως ενηµερωµένο τµήµα πωλήσεων της εταιρείας για να δώσει τις
απαραίτητες πληροφορίες στο αγροτικό κοινό για όλες τις νέες καινοτοµίες που θα εξελίξουν τις εκµεταλλεύσεις.
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Ο διευθυντής
επιχειρηµατικής
Ανάπτυξης του
Οµίλου, Ιωάννης
Παπαβασιλείου
(αριστερά), στο
συνέδριο Massey
Ferguson µίλησε,
από κοινού µε τον
διευθυντή του κλάδου
επαγγελµατικών
οχηµάτων Φίλιππο
Μενάγια, για την
εµπορική πολιτική του
κλάδου.

Γυαλισμένα κόκκινα
σασί ξανά στην αυλή
της Αφοί Σαρακάκη
Η επιστροφή της Massey Ferguson μετά από δύο
δεκαετίες γιορτάστηκε με το πρώτο Open Day
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Τη σχέση της µε το αγροτικό κοινό επιχειρεί
να θεµελιώσει ξανά η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ διοργανώνοντας για πρώτη φορά
το Open Day της Massey Ferguson, µία εµπορική φίρµα την οποία αντιπροσώπευε ο Όµιλος
µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ‘90. Συγκεκριµένα το περασµένο Σάββατο, η εταιρεία, µάζεψε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης εκπροσώπους
από το δίκτυο των επίσηµων εµπόρων της MF
της Βόρειας Ελλάδας για να τους ενηµερώσει

για την πολιτική της εταιρείας, ενώ την επόµενη µέρα φιλοξένησε τους επισκέπτες που ήρθαν να δουν την γκάµα µηχανηµάτων.
Μιλώντας προς τους ανθρώπους της εταιρείας, ο πρόεδρος του Οµίλου Επιχειρήσεων
Σαρακάκη, Ιωάννης ∆. Σαρακάκης ανέφερε
πως ο κλάδος των γεωργικών µηχανηµάτων
είναι γνώριµος και στόχος είναι η φίρµα την
οποία ανέλαβε να αντιπροσωπεύει στη χώρα
µας να αποτελέσει σηµείο αναφοράς στο χώρο. «Πραγµατοποιώντας σήµερα µία νέα αρχή,
στόχος µας είναι να τοποθετήσουµε τη Massey
Ferguson στην κορυφή του κλάδου των γεωρ-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ
Στις εγκαταστάσεις
της εταιρείας Αφοί
Σαρακάκη βρέθηκαν
τρακτέρ από τις
σειρές 3700, 4700,
5700 και 7700 της
Massey Ferguson

γικών µηχανηµάτων έχοντας ως όπλο γι΄ αυτή την προσπάθεια την κορυφαία ποιότητα και
τεχνολογία της µάρκας αλλά και τη δική µας εµπειρία στο χώρο. Η εµπλοκή µας δεν έχει ως
στόχο µόνο τις πωλήσεις αλλά και την προσφορά υπηρεσιών προς τον Έλληνα γεωργό
που θα προσθέσουν αξία και θα βελτιστοποιήσουν την απόδοση των γεωργικών καλλιεργειών του», τόνισε ο κ. Σαρακάκης.

Σειρές για όλες τις καλλιεργητικές
ανάγκες αλλά και για κτηνοτρόφους
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά
την πλούσια γκάµα γεωργικών µηχανηµάτων Massey Ferguson από τις Σειρές 3700,
4700, 5700 και 7700 και να επωφεληθούν

Με γερές βάσεις
Η Massey Ferguson εµπνέει αυτοπεποίθηση στον Όµιλο, ο οποίος φιλοδοξεί να ανεβάσει την εταιρεία στην
πρώτη «εµπορική» θέση του κλάδου

από τις ειδικές τιµές που είχαν προβλεφθεί
µόνο για εκείνη την ηµέρα.
Παράλληλα, στο δελτίο τύπου της η Αφοί
Σαρακάκη αναφέρει πως κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου το δίκτυο των επισήµων εµπόρων είχε την ευκαιρία να ενηµερωθεί για την:
Εµπορική πολιτική της Massey Ferguson
στην Ελλάδα από τον διευθυντή του κλάδου
Επαγγελµατικών Οχηµάτων Φίλιππο Μενάγια και το διευθυντή επιχειρηµατικής ανάπτυξης του Οµίλου, Ιωάννη Παπαβασιλείου
Πολιτική After Sales ανταλλακτικών και
συνεργείων από την Technical Manager Μαρία ∆ρούζα και τον Parts Sales Manager Αρτέµη Κώτσιρα.
Προϊοντική ενηµέρωση για όλα τα διαθέσιµα µοντέλα της Massey Ferguson στην
Ελλάδα από τον Μηχανικό Πωλήσεων Ιωάννη Ζήνα.
Παροχή µηχανολογικού εξοπλισµού γεωργικών µηχανηµάτων µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής από τον
Γεωπόνο Βαγγέλη Αβδελά.
Στο τελευταίο µέρος της συνάντησης οι επίσηµοι έµποροι Massey Ferguson είχαν την
ευκαιρία να δουν από κοντά τα διαθέσιµα µοντέλα στην ελληνική αγορά και να τα πάρουν
για ένα τεστ ντράιβ στην αυλή.
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Οι αισθητήρες της
Bosch στο χωράφι
Η Bosch Ελλάδας ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον
τοµέα της γεωργίας ακριβείας µε την πιλοτική χρήση
αισθητήρων σε διαφόων ειδών καλλιέργειες.
Έχοντας ως όραµα την αειφόρο ανάπτυξη, έχει εγκαταστήσει στον πρότυπο ελαιώνα «Αειφόρο Λιοστάσι»,
µια πρωτοβουλία της BASF, αισθητήρες που έχουν τη
δυνατότητα να συνδέονται στο Internet.
Οι εν λόγω αισθητήρες που µετρούν τη θερµοκρασία και υγρασία αέρα, καθώς και την υγρασία εδάφους, µεταφέρουν τις τιµές µέτρησης µε ασφάλεια
στο smartphone του χρήστη, µέσω του Bosch-Cloud.
Kατ’ αυτό τον τρόπο, ο αγρότης έχει έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση ανά πάσα στιγµή για την κατάσταση της καλλιέργειάς του, πράγµα που του δίνει τη δυνατότητα να λάβει προληπτικά µέτρα για το παγετό
ή την υπερβολική ζέστη ή το πότισµα.
Για να αποκτήσει κανείς τους «έξυπνους» αισθητήρες της Bosch, το µόνο που απαιτείται είναι µια ετήσια
συνδροµή, η οποία έχει τη δυνατότητα ακύρωσης ανά
πάσα στιγµή. Παράλληλα ο χειρισµός τους αποτελεί εύκολη υπόθεση, καθώς ο αγρότης τοποθετεί τον αισθητήρα στο έδαφος, εγκαθιστά την σχετική εφαρµογή στο
smartphone ή tablet του και είναι έτοιµος. Ο πρότυπος
ελαιώνας της BΑSF θα παρουσιαστεί την Παρασκευή
28 Σεπτεµβρίου, 2018 στην περιοχή Λιρά Λακωνίας.

Το νέο Jimny
βρίσκεται ήδη εδώ
Το πολυαναµενόµενο τετρακίνητο αυθεντικό off-roader,
Suzuki Jimny, το οποίο για περισσότερο από 40 χρόνια παραµένει πρωταγωνιστής στην κατηγορία των
4x4 οχηµάτων, επιστρέφει µε ανανεωµένο χαρακτήρα, ακόµα πιο δυναµική εµφάνιση και ασύγκριτες επιδόσεις.Από τότε που το πρώτο Jimny έκανε το ντεµπούτο του τον Απρίλιο του 1970, άλλαξε τους όρους
της κατηγορίας των 4x4. Το συµπαγές τετρακίνητο όχηµα αποτελούσε το αριστούργηµα της τεχνολογίας
4WD της Suzuki. Σήµερα, µετρώντας ήδη 3 γενιές, η οµάδα ανάπτυξης της Suzuki είχε να αντιµετωπίσει µια
πολύ σηµαντική πρόκληση. Το νέο Jimny 4ης γενιάς
, έρχεται ακόµα πιο ελκυστικό από ποτέ σε κάθε του
λεπτοµέρεια, από τις εκτός δρόµου επιδόσεις έως τον
σχεδιασµό και τα προηγµένα συστήµατα ασφαλείας.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Δεν θέλαμε,
δεν έγινε
∆ιαχρονικό: Ό,τι δεν συνέβη
ποτέ, είναι ό,τι δεν ποθήσαµε αρκετά
… Ν. Καζαντζάκης
Υποτίµηση: Μεγάλα
προβλήµατα ανταγωνιστικότητας
δηµιουργεί η ραγδαία υποτίµηση της
τουρκικής λίρας για πολλά ελληνικά
αγροτικά προϊόντα, όπως φρούτα, τα
λαχανικά και τα καπνά. Πρέπει να
ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα για
την ενίσχυση των εξαγώγιµων
ελληνικών
αγροτικών
προϊόντων.
Κρίνεται σκόπιµη
και η στήριξη
συνεταιριστικών
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
ενώσεων και
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
επιχειρήσεων,
που πλήττονται
από τη µεγάλη υποτίµηση της λίρας.
enikonomia.gr. gr, 24/8/2018.
Ακρίδες: Ακρίδες, τριζόνια και
αλευροσκούληκα έχουν ήδη
επιτραπεί ως τροφές στην Ελβετία
και εντάσσεται η «εκτροφή» τους για
πρώτη φορά στις αγροτικές
δραστηριότητες που επιδοτούνται
από τον κρατικό προϋπολογισµό.
«Είναι προς το συµφέρον των
αγροτών να προβλέπουν εγκαίρως
τις µελλοντικές διατροφικές
συνήθειες και να προσαρµόζονται
στις ανάγκες της αγοράς» Ουρς
Σνάιντερ, αντιπρόεδρος της
ελβετικής οµοσπονδίας αγροτικών
συλλόγων. Neue Zürcher Zeitung.
DW. iefimerida.gr, 24/8/2018.
«Μάχη;»: Μία διαφορετική
«µάχη» εκτυλίσσεται στα βουνά της
Κρήτης. Κάτοικοι ορεινών χωριών
στο νησί καταγγέλλουν πως τα
κοπάδια των κτηνοτρόφων
καταστρέφουν τις καλλιέργειες τους.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το
χωριό Καλαµαύκα (Ιεράπετρα), όπου
οι γεωργοί έχουν ξεσηκωθεί για την
καταστροφή που έχει προκαλέσει το
κοπάδι 2.000 αιγοπροβάτων-όπως
εκτιµούν οι κάτοικοι-ενός και µόνο
κτηνοτρόφου σε καλλιέργειες, όπως
είναι τα αµπέλια. Στο Έκτακτο
Τοπικό Συµβούλιο στην Καλαµαύκα,
προτάθηκε η διοικητική αποποµπή
του εν λόγω κτηνοτρόφου από το
χωριό. Ε. Σαλτού, tanea.gr,
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ
23/8/2018.

Η εξαγγελία για κατάργηση
στο φόρο οίνου δεν άργησε
από ό,τι φαίνεται μόνο
μια μέρα

Άλλο για την κυβέρνηση η επιστροφή
αναδρομικών στους ένστολους, μετά την
απόφαση του ΣτΕ, κι άλλο οι οινοποιοί...

ΤOY ΘΩΜΑ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ

Στη ∆ΕΘ
Στελέχη του
οινικού κλάδου
νόµιζαν ότι το
τυπικό τέλος
θα έδινε ο
πρωθυπουργός

∆ιορθωτική
Κι αν η κυβέρνηση φέρει νέα
διορθωτική
απόφαση;

Την απάντηση, δίχως όµως και να
την παίρνουν, στο ερώτηµα γιατί ο
πρωθυπουργός δεν συµπεριέλαβε,
όπως διαµήνυαν κυβερνητικές πηγές ότι θα κάνει, και την κατάργηση
του ΕΦΚ στο κρασί στο πακέτο εξαγγελιών στη ∆ΕΘ, αναζητούν οι οργανώσεις του οινικού κλάδου, εκφράζοντας ανησυχία σχετικά µε το τι µέλλει
γενέσθαι µε τον ειδικό φόρο.
Όπως αναφέρουν παράγοντες του
χώρου, σε επικοινωνία τους, ελάχιστες µέρες πριν από τη διεθνή έκθεση και πάντως µετά από την απόφαση του ΣτΕ, µε κυβερνητικά στελέχη
που έχουν συναρµοδιότητα στο θέµα,
αποκόµισαν την εντύπωση ότι «το θέµα έχει κλείσει» και ότι το τυπικό τέλος θα το έδινε ο Αλέξης Τσίπρας είτε µε την οµιλία του στους παραγωγικούς φορείς στη ∆ΕΘ είτε στη συνέντευξη που θα ακολουθούσε.
Τελικά βέβαια τίποτα από τα δύο
δεν συνέβη, πιθανότατα - όπως εκτιµούν αρκετοί οινοποιοί - επειδή η κυβέρνηση δεν ήθελε να φανεί ότι «σύρεται από την απόφαση του ΣτΕ». Η
ερµηνεία αυτή, αν και έχει µια λογική βάση, αµφισβητείται έντονα πάντως από πολλούς µε το επιχείρηµα
ότι και η εξαγγελθείσα καταβολή αναδροµικών στους ενστόλους βασίζεται σε απόφαση του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου. Γιατί, λένε,
σε αυτή την περίπτωση δεν ενόχλη-

σε την κυβέρνηση ότι και πάλι µοιάζει να σύρεται…

∆εύτερες σκέψεις
Κι από δω αρχίζουν δεύτερες σκέψεις για τις κυβερνητικές προθέσεις,
για το αν δηλαδή πράγµατι η κυβέρνηση επιθυµεί την κατάργηση του ΕΦΚ,
όπως ακόµη και δηµοσίως έχουν υποστηρίξει κατ επανάληψη στελέχη της,
που βάζουν σε ανησυχία τον κλάδο.
Στο επιχείρηµα ότι το ΣτΕ «µίλησε» δεν
είναι λίγοι αυτοί πλέον που αντιτείνουν ότι η απόφαση δεν αρκεί, φέρνοντας ως παράδειγµα την υπόθεση
µε τις τηλεοπτικές άδειες. Η αρχική απόφαση κηρύχθηκε άκυρη από το ανώτατο δικαστήριο, αλλά η κυβέρνηση κατέθεσε δεύτερη, συµµορφούµενη µε τις ενστάσεις, η οποία και πέ-

ρασε και οδήγησε στην προ ηµερών
οριστική αδειοδότηση των ιδιωτικών
καναλιών. Κι αν η κυβέρνηση, διερωτώνται ρητορικά, φέρει καινούργια απόφαση για την εφαρµογή του ΕΦΚ
που «θεραπεύει» τις ατέλειες για τις
οποίες η προηγούµενη ακυρώθηκε;
Πάντως και στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι κεφαλές της ηγεσίας ποιούσαν την νήσσαν, περιµένοντας να καθαρογραφεί η απόφαση πριν τοποθετηθούν, επιµένοντας ωστόσο ότι για την ώρα ο φόρος στο κρασί παραµένει. Αίσθηση
προκάλεσε δε, το γεγονός ότι παρότι δεν γνώριζαν όπως υποστήριξαν, µίλησαν για τρία σηµεία της απόφασης, που φαίνεται να καταργεί
το ΣτΕ, αλλά όχι τον φόρο.

Στο παζάρι για τις συντάξεις, στις παράπλευρες απώλειες
µπορεί να είναι και η διατήρηση του ΕΦΚ στο κρασί

Έσοδα
Οι ανησυχούντες θέλουν
να δουν αν στο
προσχέδιο του
προϋπολογισµού υπάρχει
εγγραφή για
προσδοκώµενα
έσοδα

Οι πλέον απαισιόδοξοι δεν αποκλείουν τίποτα, εκτιµώντας ότι στο παζάρι
για την αποφυγή των περικοπών στις συντάξεις από 1-1-19 και για να µην
υπάρξουν υπαναχωρήσεις ή εν πάση περιπτώσει µεγάλες υποχωρήσεις
από το πακέτο µέτρων που εξαγγέλθηκε (τα λεγόµενα αντίµετρα) µπορεί
να υπάρξουν παράπλευρες απώλειες. Και µια απ αυτές, λένε, µπορεί να
είναι η διατήρηση του ΕΦΚ στο κρασί, µε µια νεώτερη σωστή
εφαρµοστική απόφαση. Ακραίο; Ίσως. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι
ανησυχούντες µετρούν τις µέρες µέχρι να κατατεθεί το προσχέδιο του
προϋπολογισµού για να δουν αν στον κωδικό που περιγράφει τα
προσδοκώµενα έσοδα από τον ΕΦΚ υπάρχει κάποια εγγραφή.
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Πακέτο
συµβουλών
σε ελληνικές
εξαγωγικές
εταιρείες
Με στόχο την
αποτελεσµατική
διείσδυση ελληνικών
επιχειρήσεων τόσο σε
υπάρχουσες όσο και σε
νέες αγορές, το φετινό
πρόγραµµα ∆ράσης
του Enterprise Greece
προετοιµάζει τους
ενδιαφερόµενους
προκειµένου να
αποκτήσουν τις
γνώσεις για την
αρτιότερη
προετοιµασία τους,
ενόψει της Sial Paris.
Άλλωστε, οι ελληνικές
εξαγωγές τροφίµων
αυξάνονται χρόνο µε
το χρόνο τόσο στην
Ευρώπη όσο και
παγκοσµίως, χάρη
στην ποιότητα των
προϊόντων και την
υψηλή διατροφική
τους αξία.

Η Sial θέλει τον παραγωγό μέτοχο
επιχειρηματικών σχημάτων
∆εν αρκεί µόνο η καλή ποιότητα
για ένα ελληνικό προϊόν που κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές,
χρειάζεται ο παραγωγός να βάλει
κεφάλαιο και να γίνει µέτοχος επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Μόνο έτσι δηµιουργούνται οικονοµίες κλίµακας.
Αυτό θέλησε να υπογραµµίσει
τουλάχιστον όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα ο µάνατζερ και σύµβουλος επιχειρήσεων Θωµάς Πούτας, ως βασικός εισηγητής της ηµερίδας προετοιµασίας των εκθετών
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των εξαγωγών, την οποία διοργάνωσε η Enterprise Greece την
Πέµπτη 13 Σεπτεµβρίου στο Divani
Caravel, µε το βλέµµα στη SIAL, τη
∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων και Ποτών που θα λάβει χώρα στο Παρίσι στις 21-25 Οκτωβρίου.
Τα παραπάνω συµπύκνωσε στα
λεγόµενά του και. Όπως ανέφερε,
πήγε στη Γερµανία µετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου για
σπουδές και ανέτρεξε σε µια αναπτυξιακή εταιρεία που είχαν συστήσει στο Ντίσελντορφ µε δύο
clusters (οµάδες) µε τοπικούς παραγωγούς - µετόχους. «Στην Ελ-

Υπό την οµπρέλα
Η Enterprise Greece
παρέχει ένα κέλυφος
στους επιχειρηµατίες
που θα πάνε στη Sial,
ενώ είναι κάτω από
την οµπρέλα του
εθνικού περιπτέρου

λάδα έχουµε µιλήσει µε επιµελητήρια για να φτιάξουµε κάτι παρόµοιο κατά τόπους, όχι συνεταιριστικά. Αυτό δεν έχει σχέση µε το
ίδιο το προϊόν. Στην Ελλάδα παρατηρούµε το φαινόµενο πολλοί
µικροί παραγωγοί να εργάζονται
για έναν µεγάλο είτε αυτό είναι το
Lidl είτε ο Βασιλόπουλος. Είµαστε
κατακερµατισµένοι, για παράδειγµα άδεια έχουν περίπου 400 ελαιοτριβεία, ενώ η Ιταλία γύρω στα
60. Έτσι, όµως, δεν µπορεί να δηµιουργηθεί οικονοµία κλίµακας».
Από την πλευρά του ο υπεύθυνος για τη διοργάνωση της εθνικής
συµµετοχής σε διεθνείς εκθέσεις
Αντώνης Γραβάνης σηµείωσε ότι
«∆εν θέλουµε να αποθαρρύνουµε τον µικρό παραγωγό αλλά να
τον προστατεύσουµε. Λίγες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν το µέγεθος για να στήσουν δικό τους
περίπτερο σε µια έκθεση. Εµείς
παρέχουµε στήριξη. Πρέπει να
καταλάβουµε ότι δεν ανταγωνιζόµαστε µεταξύ µας, ο Έλληνας
συνάδελφος που πουλά παρόµοια προϊόντα µ’ εµάς και δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο
είναι σύµµαχος και συνεταίρος».
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Το μήλο στην Ανατολή
στο πανόραμα της Ιnterpoma
στις 15-17 Νοεμβρίου
Ένα λεπτοµερές πανόραµα των όσων
συµβαίνουν στον κλάδο του µήλου, από
την Ανατολή µέχρι την Ιαπωνία θα προσφέρει η έκθεση της Interpoma 2018,
που γίνεται κάθε δύο χρόνια στη Fiera
Bolzano στην Ιταλία και έχει προγραµµατιστεί για τις 15-17 Νοεµβρίου.
Η φετινή διοργάνωση θα εστιάσει
περισσότερο στις αναδυόµενες οικονοµίες όπως για παράδειγµα η Ρωσία
και στις επενδύσεις τόσο σε γη όσο και
σε πόρους παρατηρούνται στην περιοχή του Καυκάσου. Ενδεικτικό είναι ότι χιλιάδες νέα φυτά που έχουν εισαχθεί από την Ολλανδία και την Ιταλία
έχουν στηθεί στα σηµεία Krasnodar και
Kabardino-Balkaria, τα τελευταία πέντε
χρόνια. Αυτό, σύµφωνα µε τους συντελεστές της έκθεσης, είναι πολύ ενδιαφέρον επειδή δεν αποτελεί απλά καινοτοµία σε σχέση µε την παλιού τύπου καλλιέργεια φρούτων την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης αλλά κάτι εντελώς καινούριο, µε µεγάλες επιχειρήσεις να επενδύουν στην καλλιέργεια φρούτων.
Στο επίκεντρο θα βρεθούν, επίσης, όχι µόνο οι χώρες που παρουσιάζουν παραγωγικό ενδιαφέρον, όπως η Πολωνία που φέτος αναµένεται να έχει σοδειά 4,5 εκατ. τόνων - ποσότητα ρεκόρ
και διπλάσια σε µέγεθος από την παραγωγή της Ιταλίας- αλλά κι αυτές που αποτελούν εν δυνάµει καταναλωτές, όπως η αναπτυσσόµενη Ινδία.
Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Κερτ
Γουέρθ, συντονιστής και διοργανωτής
του συνεδρίου «παρότι η Ινδία δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα από άποψη παραγωγής, εντούτοις δεν πρέπει
να αγνοηθεί γιατί έχει πληθυσµό περίπου 1,5 δις, παρόµοιο µε εκείνον της Κίνας και παράγει περίπου 2 εκατ. τόνους
µήλα. Αυτό σηµαίνει ότι αν κάθε Ινδός
κατανάλωνε δύο µε τρία κιλά µήλα κά-

θε χρόνο, περίπου τρία εκατ. τόνοι θα
έλειπαν από την παγκόσµια αγορά. Το
Νότιο Τυρόλο παρακολουθεί αυτή την
κατάσταση κι έχει ανοίξει ένα δίαυλο επικοινωνίας µε την αγορά της Ινδίας».
Σύµφωνα µε τον Κερτ Γουέρθ στο «ταξίδι» της Interpoma 2018 θα βρεθούν
χώρες του πρώην ανατολικού µπλοκ όπως το Ουζµπεκιστάν, το Καζακστάν, το
Κιργιστάν και το Τατζικιστάν. Επίσης, θα
µελετηθεί η Τουρκία που έχει σηµαντική παράδοση στην καλλιέργεια µήλων
και όπου εγκαθίστανται νέες µονάδες
παραγωγής. Κατά τον ίδιο, στις εν λόγω χώρες, παρατηρούνται µεγάλες αλλαγές αλλά από µια αγρονοµική σκοπιά δεν πηγαίνουν όλα όσο καλά θα έπρεπε: παρά την παρουσία συµβούλων
και ειδικών διαπιστώνονται πολλά προβλήµατα, µερικές φορές εξαιτίας του ότι
η γη που επιλέγεται είναι ακατάλληλη.

Ο Τόµας Μουρ, διευθυντής της Fiera Bolzano στην Ιταλία κατά την παρουσίαση
της φετινής διοργάνωσης της έκθεσης Ιnterpoma 2018.
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Ο ∆ηµήτρης Σπανός
(δεξιά) αγοραστής και
υπεύθυνος έρευνας και
ανάπτυξης της Grape
Evolution παρουσίασε
τις νέες ποικιλίες και
µίλησε για το καθεστώς
πληρωµής των royalties.

ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

«Πρόσφατα επισκέφθηκαν τον επιδεκτικό µας αγρό εκπρόσωποι µεγάλων αλυσίδων λιανεµπορίου και συγκεκριµένα των Tesco και Sainsbury’s
οι οποίοι βλέποντας και δοκιµάζοντας τις ρόγες της νέας κόκκινης
µεσοπρώιµης ποικιλίας Giant Pearl
είπαν ότι: τέτοιες ποικιλίες θέλουµε στα ράφια µας». Με τα λόγια αυτά, ο ∆ηµήτρης Σπανός αγοραστής
και υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης της Grape Evolution (θυγατρικής της Fresca Group), θέλησε να
δείξει στους παρευρισκόµενους της
φετινής Open Field Day τη δυναµική που µπορεί να έχει το ελληνικό
επιτραπέζιο σταφύλι εάν επενδύσει
σοβαρά στην ενίσχυση του ποικιλιακού του δυναµικού.
Η ετήσια ηµερίδα / Open Field
Day 2018 του Οργανισµού Γεωργικής Έρευνας του Ισραήλ στο Κέντρο
Αξιολόγησης της εταιρείας Grape
Evolution και των φυτωρίων αµπέλου Φασούλης, στο Λεόντιο της Νεµέας (12 – 13 Σεπτεµβρίου) – στην
οποία είχε προσκληθεί και παρακολούθησε η Agrenda – φέτος επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των
δύο νέων της… µαργαριταριών. Την
κόκκινη µεσοπρώιµη ποικιλία Giant
Pearl και την όψιµη λευκή Late Pearl.

Giant Pearl µε…
τεράστιες αποδόσεις
Μετά την πρώιµη Prime που ήδη
έχει ξεκινήσει να αποδίδει οικονοµι-

κά στις περιοχές που καλλιεργείται, η µεσοπρώιµη Giant Pearl έρχεται µε χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τόσο τους παραγωγούς
όσο και τους αγοραστές. Η τραγανή της υφή, η µεγάλη καλοσχηµατισµένη και πλούσια σε γεύση
ρόγα, µε το εντυπωσιακό κόκκινο
χρώµα της (χρώµα και γεύση αποκτούνται στα 17 brix) έχουν κερδίσει τους αγοραστές και αποτελεί – βάσει των λεγόµενών τους
– αυτό που ψάχνει η κατανάλωση. Την ίδια στιγµή οι αποδόσεις
της, που προσεγγίζουν τους 260
τόνους το στρέµµα, µπορούν να αποτελέσουν µια νέα ευκαιρία για
τους σταφυλοπαραγωγούς που θέλουν µεγαλύτερη παραγωγή. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας η συγκοµιδή της ποικιλίας τοποθετείται 20 µε 25 ηµέρες
πριν το Crimson. «Οι παραγωγοί
στην Ισπανία που επίσης δοκιµάζεται η συγκεκριµένη ποικιλία εκτιµούν ότι µε την Giant Pearl θα

µπορέσουν να ανοίξουν την αγορά
της Ασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ∆ηµήτρης Σπανός.

Late Pearl µέχρι
το Νοέµβριο
Λίγο µετά την Giant στο εµπόριο
αναµένεται να βγει και η όψιµη λευκή ποικιλία Late Pearl. Πρόκειται
για ένα αρκετά τραγανό σταφύλι,
πραγµατικά λευκό στο χρώµα την
οποία στο Ισραήλ που επίσης έχει
δοκιµαστεί την κρατούν έως και το
Νοέµβριο στο αµπέλι. «∆εν λέµε ότι και στην Ελλάδα θα µένει στα κλίµατα µέχρι τόσο αργά αλλά δεδοµένης και της δυνατότητας της να µένει αρκετό διάστηµα στο ψυγείο θα
µπορέσουµε σίγουρα να επεκτείνουµε την εξαγωγική µας δυνατότητα έ-

ως και τον Νοέµβριο», σηµείωσε ο
υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης
της Grape Evolution. Σύµφωνα µε
τους ειδικούς το χρώµα και η γεύση της συγκεκριµένης ποικιλίας επιτυγχάνεται στα 18 brix ενώ η συγκοµιδή της 3 εβδοµάδες µετά την
Thompson.

Το πρωιµότερο σκούρο
Εκτός των «ακυκλοφόρητων» δύο
αυτών ποικιλιών στην παρουσίαση
που πραγµατοποιήθηκε συµπεριλήφθηκαν αρκετές ακόµα µοναδικές
άσπερµες, κόκκινες, µαύρες και άσπρες ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών µε εύκολο χρωµατισµό και
ξεχωριστή γεύση που δίνουν την δυνατότητα να καλυφθεί εµπορικά η
περίοδος από τέλος Ιουνίου έως τέ-

Giant και Late Pearl από
Νεμέα για την Ευρώπη
Ήδη Tesco και Sainsbury’s εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ποικιλίες της Grape Evolution

λη Νοεµβρίου. Πρόκειται για τις: Star
Light, Early Pearl, Valley Pearl, Autumn
Pearl, Λαµπρούσκα, Mountain Pearl
και η ποικιλία 3020 (δεν έχει λάβει
ακόµα ανοµασία), η οποία σύµφωνα µε όσα ανέφερε στην Agrenda ο
ιδιοκτήτης του Φυτωρίου, κ. Φασούλης «αποτελεί το πρωιµότερο σκούρο σταφύλι στον πλανήτη». Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε όσα ανέφερε και ο κ. Σπανός στη παρουσίασή
του που προηγήθηκε της ξενάγησης
στον επιδεικτικό αγρό «την παρούσα χρονική στιγµή 80% της παγκόσµιας παραγωγής σταφυλιού εξακολουθεί να είναι οι παλαιού τύπου ποικιλίες όπως το Thompson, Superior,
Crimson, Flame. Με βάση αυτές τις
ποικιλίες η παραγωγική και εξαγωγική αλυσίδα βρίσκεται πάντα σε οριακές γραµµές µεταξύ κέρδους και
ζηµίας». Επιπλέον, συµπλήρωσε ότι
«η υψηλή παραγωγικότητα των νέων
ποικιλιών σε συνδυασµό µε το χαµηλό κοστολόγιο παραγωγής, επαναφέρει σε τροχιά κέρδους της εταιρείες παραγωγής. Οι µεγαλύτεροι γεωργικοί επενδυτές στην ΕΕ στον χώρο
του σταφυλιού στοχεύουν σε απευθείας συνεργασίες µε τα s/m µε βάση το τρίπτυχο ελέγχου του ποικιλιακού προγράµµατος- ιδίας παραγωγής-απευθείας προµήθειας».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Προμήθεια 5% στην τιμή FOB
για δικαιώματα από Αμερικανούς

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Στην σηµασία προστασίας των δικαιωµάτων
επί των φυτικών ποικιλιών (Royalties) και
στην ελαχιστοποίηση προσβολών τους στη
χώρα µας αναφέρθηκε η δικηγόρος Φωτεινή Καρδιοπούλη που ασχολείται χρόνια (µέσω του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί) µε το θέµα και συνεργάζεται µε την
Grape Evolution. Από την πλευρά του ο ∆ηµήτρης Σπανός αναφέρθηκε στα µεγάλα ποσά που αποσπούν οι ιδιωτικές αµερικάνικες
εταιρείες για την πληρωµή των δικαιωµάτων
αλλά και την προσπάθεια… παραπλάνησης
των παραγωγών στους οποίους σε κάποιες
περιπτώσεις υπόσχονται απορρόφηση των

ΣΠΑΣΙΜΟ ΛΗΘΑΡΓΟΥ

Με νέες καλλιεργητικές
πρακτικές στο αμπέλι
Απαραίτητο θα είναι όσο περνούν τα χρόνια λόγω των αλλαγών στις
καιρικές συνθήκες το «σπάσιµο του ληθάργου», στα αµπέλια µε νέες
καλλιεργητικές πρακτικές και επεµβάσεις προκειµένου να µην υπάρχει
καθυστέρηση στην ωρίµανση άρα και την εµπορία. Τα παραπάνω
ανέφερε η καθηγήτρια του ΓΠΑ Κατερίνα Μπινιάρη στην ετήσια
ηµερίδα (Open Field Day 2018) του Οργανισµού Γεωργικής Έρευνας
του Ισραήλ στο Κέντρο Αξιολόγησης της εταιρείας Grape Evolution
και των φυτωρίων αµπέλου Φασούλης. Επίσης η ίδια τόνισε πως τα
επόµενα χρόνια θα πρέπει να κλιµακώσουµε την αµπελοκαλλιέργεια
µε νέες ποικιλίες οι οποίες θα µπορούν να παράγουν πολύ νωρίτερα
και πολύ αργότερα από ό,τι συµβαίνει σήµερα προκειµένου να
καλύψουµε τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς µε περισσότερες
εξαγωγές και καλύτερες τιµές για τους παραγωγούς.
Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την καθηγήτρια, λήθαργος είναι η
παροδική κατάσταση κατά την οποία τα διάφορα τµήµατα του πρέµνου
που περιλαµβάνουν µεριστωµατικό ιστό αδυνατούν να εκδηλώσουν
βλαστική δραστηριότητα. «Η γνώση εποµένως της φυσιολογικής, της
βιοχηµικής και της γενετικής βάσης του λήθαργου παρουσιάζει
σηµαντικό αµπελοκοµικό ενδιαφέρον, µε οικονοµικές επιπτώσεις στην
παραγωγική αµπελουργία, και επιτρέπει την εφαρµογή µέσων και
τεχνικών είτε για την διακοπή είτε για την παράταση του φαινοµένου.
Λήθαργο έχουµε µέσα στο τέλος καλοκαιρού αλλά µέχρι τέλος
Νοεµβρίου έχει ολοκληρωθεί ανάλογα την ποικιλία», τόνισε κατά την
διάρκεια της οµιλίας της στο Λεόντιο Κορινθίας η Επίκουρος
Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Αµπελολογίας του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

χρεώσεων από τους εµπόρους.
Μιλώντας στους παραγωγούς ο κ. Σπανός
έκανε γνωστό ότι στην περίπτωση του ινστιτούτου Volcani το ύψος πληρωµής των δικαιωµάτων φύτευσης έχει οριστεί στα 120
δολάρια (100 ευρώ/στρ) «όταν στις µεγάλες ιδιωτικές αµερικάνικες εταιρείες είναι
150 δολ.». Πρόσθεσε επίσης ότι αυτό που
αλλάζει µετά είναι πως «µόλις οι ποικιλίες
µπουν σε παραγωγή στην Grape Evolution
το φυτικό δικαίωµα συνεχίζει να κυµαίνεται στο ίδιο στρεµµατικό τέλος επί της ποι-

κιλίας ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες των ΗΠΑ
ζητούν ένα ποσοστό επί του κέρδους. Ζητούν για την ακρίβεια από 5% – 6% στην τιµή αναχώρησης (FOB) µε την οποία πουλάει
ο εκάστοτε εµπορικός οίκος. Πρακτικά αυτό σηµαίνει είναι ότι αν αναλύσεις µια παραγωγή της τάξης των 2,5 – 3 τόνους (εξαγώγιµου προϊόντος) µε µια τιµή 2 ευρώ το
κιλό, τότε πολύ εύκολα θα διαπιστώσεις ότι το φυτικό δικαίωµα ξεκινάει από τα 250
δολάρια και µπορεί να φτάσει µέχρι τα 400
δολάρια το στρέµµα. Όταν δηµιουργούνται
ολιγοπώλια όπως στην Ισπανία τότε προφανώς οι µεγάλες εταιρείες είναι διατεθειµένες να πληρώσουν αλλά οι µικρές εταιρείες και ο παραγωγός δύσκολα µπορούν να
ανταπεξέλθουν». Μάλιστα ο υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης της Grape Evolution,
έκανε λόγω και σε µια πρακτική που ακολουθούν κάποιοι στη χώρα µας οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τους παραγωγούς ότι αυτό το 5% θα το «απορροφήσει» ο έµπορος. «Υπάρχει µια προσπάθεια να γλυκάνουν αυτό το πράγµα και λένε ότι το 5% θα
το πληρώσει ο εξαγωγέας και όχι ο παραγωγός. Αυτό σίγουρα δεν ισχύει ειδικά στην
Ελλάδα µε την νοοτροπία που υπάρχει», ξεκαθάρισε ο κ. Σπανός.
Επίσης η κα. Φωτεινή επεσήµανε ότι η έλλειψη του απαραίτητου νοµικού πλαισίου σε
µια χώρα όσον αφορά την προστασία των
royalties έχει άµεσο αντίκτυπο στις εξαγωγές ενός αγροτικού προϊόντος όπως τα σταφύλια. Επιπλέον σηµείωσε ότι η καινοτοµία
που εισάγουν οι φυτικές ποικιλίες βοηθάει
στην παραγωγικότητα, επίσης στην ανθεκτικότητα απέναντι στις ασθένειες και στις αλλαγές στον καιρό έτσι ώστε να ανταποκρίνεται για παράδειγµα ένα φυτό σε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες όπως η ξηρασία κλπ.

Ο Γιάννης Φασούλης,
ιδιοκτήτης του οµώνυµου
φυτωρίου αµπέλου.
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Μεγαλωµένοι σε Αθήνα και Πειραιά, ο ∆ηµήτρης Πιερρουτσάκος και η Χριστίνα
Παλαµαρά, εγκατέλειψαν τη ζωή της πόλης για να ζήσουν την ποιοτικά ανώτερη
της υπαίθρου, µεταποιώντας την παραγωγή τους από το 2012 και µετά.
Κτήµα Πιερρουτσάκος

Pierroutsakos Original Tastes

Από παιδιά της
πόλης, αγρότες
μεταποιητές

Τα ξινά φρούτα έγιναν γλυκές μαρμελάδες και τα νωπά
λαχανικά γευστικές σάλτσες, με στόχο την Ευρώπη

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Οικονοµικά
Τα χρήµατα τα οποία
επενδύθηκαν επιστρέφουν σιγά σιγά, µε τον
τζίρο της επιχείρησης
να φτάνει τα 30 µε 40
χιλιάδες ευρώ

Σε 30 στρέµµατα στην Αρχαία Σικυώνα Κορινθίας η
Χριστίνα Παλαµαρά µαζί µε
τον άντρα της, ∆ηµήτρη Πιερρουτσάκο, παράγει βιολογικά φρούτα, λαχανικά και ελαιόλαδο, τα οποία στη συνέχεια
µεταποιούν σε µαρµελάδες, σάλτσες
και άλλα προϊόντα, στοχεύοντας πλέον στις αγορές του εξωτερικού, και συγκεκριµένα στην Αγγλία, την Γαλλία, την Γερµανία και την Σουηδία,
ενώ πρόσφατα έγιναν κάποια ανοίγµατα σε Αυστραλία και Καναδά.
Ο όγκος της παραγωγής είναι αρκετός για την
συσκευασία 800 βάζων την ηµέρα, και καθόλου
αµελητέος για ένα ζευγάρι το οποίο µέχρι πριν από 14 χρόνια ζούσε στην Αθήνα, µην έχοντας καµία επαφή µε την ζωή της υπαίθρου. «Την ποιότητα ζωής που σου δίνει η επαρχεία δεν µπορεί
να την φανταστεί κάποιος που µεγάλωσε σε µια

πόλη» δήλωσε στην Agrenda ο ∆ηµήτρης Πιερρουτσάκος. Αυτός, επιχειρηµατίας, και η γυναίκα του, οικονοµολόγος, αποφάσισαν το 2003
να παρατήσουν τη ζωή της πόλης,
και να εγκατασταθούν στο κτήµα
τους. Αυτή τη στιγµή στο Κτήµα Πιερρουτσάκος, παράγονται περίπου 1
µε 1,5 τόνος ελαιόλαδο, 17 τόνοι πορτοκάλια, λεµόνια και µανταρίνια, καθώς
και 18 µε 20 τόνοι ντοµάτας, που είναι και η
βασική παραγωγή. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του
χρόνου, η παραγωγική δυνατότητα της µεταποιητικής µονάδας να ξεπεράσει τα 1500 βάζα την
ηµέρα µε κάποιες µετατροπές και ενίσχυση των
µηχανηµάτων.
Σε ό,τι αφορά τις δουλειές του κτήµατος, «υπεύθυνος» για το γευστικό αποτέλεσµα των τελικών
προϊόντων είναι η Χριστίνα Παλαµαρά, µε τον κ.
Πιερρουτσάκο να βοηθάει τόσο στις απαιτήσεις
του εργαστηρίου, όσο και στα κτήµατα. Η επιχείρηση απασχολεί επιπλέον δυο εργαζόµενους στο
κοµµάτι της αγροτικής παραγωγής.

Στόχος είναι µέχρι το τέλος
του χρόνου, η παραγωγική
δυνατότητα της µεταποιητικής
µονάδας να ξεπεράσει
τα 1.500 βάζα την ηµέρα.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η στροφή προς το εξωτερικό έδωσε
ώθηση και επανεκκίνησε την επιχείρηση
«Αυτή τη στιγµή κοιτάµε µόνο το εξωτερικό», είπε ο ∆ηµήτρης Πιερρουτσάκος, εξηγώντας πως η επιχείρηση έχει παρουσία και στην Ελλάδα,
αλλά συµπληρώνοντας, πως είδαν
τα νούµερά τους να αυξάνονται έπειτα από την τελευταία διεθνή έκθεση στην οποία συµµετείχαν στο ΗΒ.
Τα χρήµατα που επενδύθηκαν
αρχικά ξεπέρασαν τα 500.000 ευρώ
σύµφωνα µε πρόχειρους υπολογισµούς του κ. Πιερρουτσάκου, ωστόσο φαίνεται πως επιστρέφουν σιγά
σιγά, µε την επιχείρηση να βρίσκεται σε θετικά νούµερα. Ένα από τα
σηµαντικότερα προβλήµατα τα οποία αντιµετώπισαν ωστόσο ήταν
η έλλειψη κεφαλαίων, εξαιτίας της
οικονοµικής κρίσης, η οποία βρισκόταν στο απόγειό της όταν µπήκαν στο κοµµάτι της µεταποίησης,
και άρα χρειάστηκαν σηµαντικές επενδύσεις σε εξοπλισµό. «Προσπαθήσαµε να πάρουµε κάποια επιδότηση από το κράτος αλλά δεν τα καταφέραµε. Οι επιδοτήσεις δίνονται
για την αγορά καινούριου εξοπλισµού, αλλά µε τα καινούρια µηχανήµατα το κόστος ανεβαίνει» εξήγησε ο επιχειρηµατίας-παραγωγός,
προσθέτοντας: «τα καταφέραµε µε
το δικό µας κεφάλαιο και επενδύο-

Επιδοτήσεις
Η λογική πίσω από την
οποία δίνονται οι επιδοτήσεις δεν βοήθησαν,
αφού η αγορά ενός νέου
µηχανήµατος αυξάνει το
κόστος, ακόµα και αν αυτό
είναι επιδοτούµενο

ντας το µε σύνεση και προσοχή και
πολύ ψάξιµο».
Πριν από όλα αυτά, και πριν από
την ίδρυση της οικογενειακής επιχείρησης, η διάθεση της παραγωγής
γινόταν σε βιολογικές λαϊκές αγορές. Με την ίδρυση της επιχείρησης
το 2012, αυτό σταµάτησε, και ολόκληρος ο όγκος της παραγωγής διατίθεται στην παρασκευή σάλτσας
ντοµάτας, µαρµελάδων, πετιµεζιού.
Σχεδόν το 90% των συστατικών παράγεται στο κτήµα. Το τελευταίο διάστηµα όµως η ζήτηση έχει αυξηθεί
και έτσι γίνονται συµφωνίες µε άλλους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων σε ολόκληρη την χώρα. «Η
αύξηση της ζήτησης, αφήνει δυο
επιλογές, ή να αυξήσουµε τις συµφωνίες µε άλλους συναδέλφους, ή
να προχωρήσουµε στην αγορά καινούριων κτηµάτων, πράγµα δύσκολο για εµάς την δεδοµένη στιγµή»,
ανέφερε ο παραγωγός, προσθέτοντας πως σαφώς είναι καλύτερο να
έχει κανείς την δική του παραγωγή
σε τέτοιες περιπτώσεις αφού: «έτσι είσαι σίγουρος για την ποιότητα, την ποσότητα, αλλά και την καλύτερη στιγµή για συγκοµιδή ώστε
να µπορέσεις να το επεξεργαστείς
το καλύτερα το προϊόν».

ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝΑ

Η πόλη της Σικυώνας ήταν ένα αυτόνοµο και
ανεξάρτητο κράτος που συνόρευε µε την Κόρινθο.
Όπως έδειξαν πρόσφατες αρχαιολογικές µελέτες, το
περιβάλλον της Σικυώνας θα µπορούσε να συγκριθεί
µόνο µε αυτό της αρχαίας Αθήνας, καθώς είχε
αναπτύξει την αρχιτεκτονική από την αρχαϊκή εποχή,
είχε φηµισµένους ζωγράφους και γλύπτες.

Νηρεύς
Νέος Γενικός
Οικονομικός
Διευθυντής
Ο Ευστράτιος Ελισσαίος εξελέγη στη
θέση του Γενικού Οικονοµικού
∆ιευθυντή του οµίλου, ύστερα από
απόφαση του ∆Σ της εταιρείας. Ο κ.
Ελισσαίος κατέχει MBA σε
International Management από το
European University, ενώ έχει
πολυετή εργασιακή εµπειρία σε
θέσεις ευθύνης σε µεγάλες
ελληνικές εταιρείες.

Νέος CEO στη
Σουρωτή
Ο Βασίλης
Ευκαρπίδης
Στη θέση του νέου CEO και Γενικού
∆ιευθυντή στη Σουρωτή εκλέχθηκε
από το ∆Σ της εταιρείας ο Βασίλης
Ευκαρπίδης, κατά την τελευταία
σύγκλησή του. Ο κ. Ευκαρπίδης
κατέχει πολυετή εµπειρία σε
διοικητικές θέσεις εταιριών, σε
Ελλάδα και εξωτερικό, υλοποιώντας
πολλά επιτυχηµένα projects σε
Ευρώπη, Αµερική και Μέση
Ανατολή.

Masters of Wine
Όλγα Καραπάνου
Το Ινστιτούτο Masters of Wine
καλωσόρισε δέκα νέους Masters of
Wine, συµπεριλαµβανοµένης της
πρώτης γυναίκας οινοποιού
ελληνικής καταγωγής τη Ολγας
Καραπάνου.
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Έχει πολύ δρόμο
για να γίνει πράξη
η κοινή οργάνωση
Τα Καλάβρυτα κατέθεσαν «πρόταση» για να σταματήσει ο κατήφορος
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Η συνάντηση των κτηνοτρόφων όλης
της Ελλάδας στα Καλάβρυτα, ανέδειξε
την πραγµατικά δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η ελληνική αιγοπροβατοτροφία, δείχνοντας παράλληλα το
δρόµο µέσα από τον οποίο µπορούν
να αναζητηθούν οι λύσεις. Κι ενώ τα
προβλήµατα συνιστούν την αδήριτη
πραγµατικότητα, οι λύσεις, κάθε φορά ξεµακραίνουν, εξαιτίας των προσω-

πικών στρατηγικών που προτάσσουν
συγκεκριµένοι... καθοδηγητές. Για να
µιλήσουµε µε ονόµατα, τα παιδιά του
ΣΕΚ φέρουν την κύρια ευθύνη της «αναρχίας» που επικρατεί σήµερα στις τάξεις των παραγωγών, ενώ δύστροποι
χαρακτήρες, όπως ο Θεσσαλός Νίκος
Παλάσκας, απλώς δίνουν άλλοθι στις
παρασπονδίες των πρώτων.
Μ’ αυτά και µ’ αυτά, η οµόφωνη απόφαση που πάρθηκε για την ανάθεση στον έµπειρο σύµβουλο-µελετητή Ντίνο Μπλιάτσιο να συντάξει κα-

ταστατικό για µια και µοναδική οργάνωση όλων των κτηνοτροφικών κλάδων (αιγοπροβατοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι και χοιροτρόφοι) όλης της χώρας, µοιάζει µάλλον πολύ φιλόδοξη
για να τύχει ανάλογης υποστήριξης
µέχρι το τέλος. Άλλωστε, το γεγονός
ότι στην τριµελή επιτροπή (Μπάµπης
Ματενίδης, Μυρτώ Λύκα και Τάκης
Πεβερέτος) µετέχουν µόνο αιγοπροβατοτρόφοι κάνει το πράγµα δύσκολο (έναντι των άλλων δύο κλάδων),
ενώ δίνουν «γήπεδο» στον... Τάκη
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Αντίσταση
Ο συνεταιρισµός Καλαβρύτων
είναι ο µόνος που ανθίσταται
µε τη µέση τιµή για το πρόβειο
στο 1,04 ευρώ και για το
γίδινο στο 0,63 ευρώ

µε τα Λεµόνια να κάνει για µια ακόµη φορά το δικό του παιχνίδι. Σηµειωτέον ότι έτσι που έχουν έρθει τα
πράγµατα η συµφωνία της πλατεί-

ας Βάθη για τη ∆ιεπαγγελµατική της
Φέτας έχει πάει περίπατο (συµφωνήθηκε να προκύψει από µέλη της νέας κοινής οργάνωσης), ενώ το Σάββατο στην Ελασσόνα αρχίζει και µιά
άλλη σοβαρή συζήτηση για τον κοινό µεγάλο συνεταιρισµό αιγοπροβατοτρόφων, η γνώµη του οποίου θα έχει βαρύνοντα λόγο στις εξελίξεις και
γύρω από τη ∆ιεπαγγελµατική Φέτας.
Εν τω µεταξύ οι συνεταιριστές του
κτηνοτροφικού κλάδου εµφανίζονται αποφασισµένοι να γυρίσουν

Στο κείµενο
που συντάχθηκε για τα
πεπραγµένα
της συνάντησης, οι
συµµετέχουσες θεσµικές
οντότητες
της κτηνοτροφίας
εµφανίζονται
µε ενιαία
γραµµή.

Οι αποφάσεις για ενιαία έκφραση και δράση του κλάδου συζητήθηκαν την
ώρα που διαπιστώνονται δυσκολίες για την κατάρτιση και κατάθεση του
καταστατικού φακέλου της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φέτας.

Πολλές οι παράµετροι που θα κρίνουν το εγχείρηµα των παραγωγών
για ενιαία τιµή κάτω από την οποία να µην δέχονται να διαθέσουν
σε κανέναν την παραγωγή πρόβειο-γίδινου γάλακτος.
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Κοινό μέτωπο για ενιαία
τιμή από 15 συνεταιριστές
Γραμμή άμυνας αιγοπροβατοτρόφων έναντι μεταποιητών

το παιχνίδι στην υπόθεση της φέτας
και να βελτιώσουν τη θέση των παραγωγών που τον τελευταίο χρόνο
είδαν τις τιµές στο αιγοπρόβειο γάλα να κατρακυλούν. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στη «µάζωξη» αντιπροσωπευτικών κτηνοτροφικών οργανώσεων της χώρας στις 7 Σεπτεµβρίου στα γραφεία του συνεταιρισµού
Καλαβρύτων, κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου του Παύλου Σατολιά, στη διάρκεια της οποίας υπογραµµίστηκε ότι η νέα γαλακτοκο-

Συνεισφορά
Η αιγοπροβατοτροφία έχει
100.000 εκµεταλλεύσεις,
απασχολεί 400.000 άτοµα,
δίνει δουλειά σε άλλα τουλάχιστον 15 επαγγέλµατα

µική περίοδος παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις ή και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να
τους βρει µε κοινή γραµµή άµυνας.

Αποφάσεις για «ενιαία έκφραση και
δράση του κλάδου της κτηνοτροφίας ενάντια στους µεταποιητές γάλακτος, τους ελεγκτικούς µηχανισµούς
και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς» ελήφθησαν κατά τη συνάντηση στα Καλάβρυτα. Κάτι που φαίνεται και στο ψήφισµα που εκδόθηκε
µετά το τέλος της πολύωρης συζήτησης, στο οποίο γίνεται σαφής η πρόθεση τους να καταγγείλουν όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «όλες τις
παρανοµίες και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και υπεύθυνους που
οδήγησαν τις τιµές τους γάλακτος
στη σηµερινή κατάσταση».
Η προσπάθεια, όπως είπαν, γαλακτοβιοµηχανιών και τυροκόµων να
πάρουν όσο γίνεται πιο κάτω το γάλα που παράγουν θα πρέπει να σταµατήσει «εδώ» και, µε τη νέα γαλακτοπαραγωγική περίοδο, οι ίδιοι οι
συνεταιρισµοί να καταλήξουν σε ενιαία τιµή, κάτω από την οποία να
µη δέχονται να διαθέτουν σε κανέναν τον «λευκό χρυσό», που λέγεται γάλα γίδινο και πρόβειο.
Αναλυτικά το ψήφισµα αναφέρει:
«Στις 7 Σεπτεµβρίου στα Καλάβρυτα, στα
γραφεία του Αγροτικού Γαλακτοκοµικού
Συνεταιρισµού Καλαβρύτων, συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι κτηνοτροφικών φορέων από όλη την Ελλάδα για πρώτη φορά
ξεκινώντας µια νέα επανάσταση για την επιβίωση όλων των κτηνοτρόφων.
Βασικό θέµα της συζήτησης είναι η συνεχής κατάρρευση των τιµών του αιγοπρόβειου γάλακτος και του κρέατος, η οποία
συνεξεκίνησε το 2017 και βλέπουµε να

Τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν τα µέλη των συνεταιρισµών
τους επιχείρησαν να περιγράψουν οι πρόεδροι αντιπροσωπευτικών
κτηνοτροφικών οργανώσεων της χώρας, που βρέθηκαν στα Καλάβρυτα.

ξαφνικά βρίσκονται µετέωροι µαζί µε ό-

Αντοχές
Κρατούν αντίσταση στην
Ένωση Καλαβρύτων
λέει ο πρόεδρος Θανάσης Παπαδόπουλος
χίζεται και την νέα περίοδο. Τονίστηκε από όλους τους φορείς η δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι και
η συνέχισή τους τη νέα περίοδο θα οδηγήσει σε σηµαντική συρρίκνωση του κλάδου της κτηνοτροφίας. Οι τιµές που δόθηκαν πέρυσι και σύµφωνα µε ανακοινώσεις που έρχονται στη δηµοσιότητα τις τελευταίες µέρες για τη νέα περίοδο έχουν
σαν αποτέλεσµα τον αφανισµού του κλάδου. Ενός κλάδου που έχει 100.000 εκµεταλλεύσεις, απασχολεί 400.000 άτοµα, δίνει δουλειά σε άλλα τουλάχιστον 15 επαγγέλµατα και συνεισφέρει πολλά χρήµατα
στο ΑΕΠ έχοντας τη Φέτα ως ναυαρχίδα.
Παράλληλα στα χρόνια της κρίσεως πολλοί νέοι άνθρωποι, παρέµειναν στην επαρχία και επένδυσαν χρήµατα και ελπίδες στο επάγγελµα του κτηνοτρόφου και

λο τον υπόλοιπο κλάδο.
Σε αντίδραση για τις εξευτελιστικές τιµές
που ανακοινώθηκαν οµόφωνα από όλους
τους φορείς αποφασίστηκε:
Ενιαία έκφραση και δράση του κλάδου
της κτηνοτροφίας ενάντια στους µεταποιητές του γάλακτος, τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς µε αποφασιστικότητα και συσπείρωση.
Είµαστε αποφασισµένοι να καταγγείλουµε όλες τις παρανοµίες και όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς και υπεύθυνους
που οδήγησαν τις τιµές τους γάλακτος
στη σηµερινή κατάσταση.
∆ηλώνουµε όλοι µαζί ότι θα αγωνιστούµε δυναµικά για το επάγγελµα µας
το οποίο στηρίζει την Εθνική οικονοµία
και δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν να
µας διώξει από αυτό».
Παρευρέθησαν και συνυπογράφουν
οι παρακάτω φορείς:
Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων
Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας
Οµοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας
Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων
Αγροτικός Συνεταιρισµός Κτηνοτρόφων
Αιγοπροβατοτρόφων Πιερίας
Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Αιγοπροβατοτροφίας περιοχής Αµυνταίου
Συνεταιρισµός Βοσκών Λιβαδίου Ολύµπου
Σ.Α.Γ.Α.Π.Ε.Λ.
Ένωση Αγρινίου-ΑΜΦΙΓΑΛ
Συνεταιρισµός Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας
Αγροτικός Συνεταιρισµός Ρεθύµνου
Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Βοιωτίας
Συνεταιρισµός Αιγοπροβατοτρόφων
Θρακών Αµνός
Ένωση Νέων Αγροτών Αχαΐας
Οµοσπονδία Κτηνοτρόφων
της Πελοποννήσου.

Περίσσεψαν τα χαµόγελα στην οικογενειακή φωτό που έβγαλαν µετά την
συνάντηση στα Καλάβρυτα, οι συµµετέχοντες συνεταιριστές. Πάντως, η
γραµµή άµυνας για τις τιµές στο γάλα αποτυπώθηκε... στο φακό.
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Μέτρα άµεσης
εφαρµογής
και προς
επεξεργασία

Σε πυκνό πολιτικό χρόνο
τα περιουσιακά οργανώσεων
Εντός διμήνου έρχεται νομοθετική ρύθμιση για την εκμετάλλευση των υποδομών
ανενεργών και υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών με βάση τα λεγόμενα Αραχωβίτη
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Παραγωγή αποτελεσµάτων επιδιώκει η νέα
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον πυκνό πολιτικό χρόνο που αποµένει µέχρι τις εκλογές, βάζοντας ψηλά στην λίστα των στόχων της και
το θέµα της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων ανενεργών και υπό εκκαθάριση συνεταιρισµών. Το θέµα το χειρίζεται ο εκκαθαριστής, εντούτοις υπάρχουν
σκέψεις µε σχετική νοµοθετική ρύθµιση,
όπου δύναται (γιατί υπάρχει άλλο πλαίσιο για τους συνεταιρισµούς βάση καταστατικού νόµου), τα παραγωγικά ακίνητα να δίνονται κατά προτεραιότητα µε σχέση µίσθωσης σε ενεργούς υγιείς συνεταιρισµούς. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν την Τετάρτη 12 Αυγούστου σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός κ. Σταύρος Αραχωβίτης και ο υφυπουργός κ. Βασίλης
Κόκκαλης, εντός του επόµενου διµήνου
θα έχουν καταλήξει στη σχετική ρύθµιση
που θα δώσει στις οργανώσεις των παραγωγών τη δυνατότητα πρόσβασης σε φθηνό πάγιο κεφάλαιο και εγκαταστάσεις. Ωστόσο, όπως ανέφεραν, υπάρχουν ακόµη
πολλά νοµικά ζητήµατα που πρέπει να επιλυθούν, καθώς αυτή τη στιγµή, είναι οι
εκκαθαριστές εκείνοι που εκµεταλλεύονται
τη συνεταιριστική περιουσία και οι οποίοι,
παρότι τους έχει επανειληµµένως ζητηθεί

από το υπουργείο να αποστείλουν τα σχετικά στοιχεία, αδιαφορούν.
Αυτό που κατέστη σαφές από το νέο υπουργό είναι ότι δεν θα «κυνηγήσει» πολλά πράγµατα µαζί, αλλά θα κινηθεί τοµεακά κατά κλάδο θέτοντας προτεραιότητες
που θα έχουν µετρήσιµο παραγωγικό αποτέλεσµα. «∆εν είµαι υπέρ των βιαστικών
κινήσεων αλλά των αποτελεσµατικών», είπε χαρακτηριστικά υπογραµµίζοντας ότι
στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών για τον αγρότη και η βελτίωση του
εισοδήµατος τους. Βέβαια, όπως παραδέχθηκε, παρότι διερχόµαστε από µια µνηµονιακή περίοδο, εντούτοις το οικονοµικό περιβάλλον παραµένει ρευστό και απαιτεί στενή συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία Οικονοµικών, για στοχοθετηµένες και κοστολογηµένες παρεµβάσεις. Βέβαια, παραµένει ερωτηµατικό πως
ο ΕΛΓΑ θα διατηρήσει το «δηµόσιο και ακέραιο χαρακτήρα του», όπως ειπώθηκε,
χωρίς να επιβαρύνει µε περαιτέρω εισφορές τους αγρότες, εφόσον τελικά επιτευχθεί
ο εκσυγχρονισµός του στα νέα δεδοµένα
της κλιµατικής αλλαγής που θα περιλαµβάνει νέες καλύψεις µε ορίζοντα 10ετίας.
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης αναφέρθηκε στην διαχείριση των προβληµάτων της καθηµερινότητας, µιλώντας για
την «κρυφή πληγή» των «κόκκινων» αγροτικών δανείων. Όπως επεσήµανε την επό-

µενη εβδοµάδα έχει οριστεί ειδική σύσκεψη στην Τράπεζα της Ελλάδας, για το θέµα. Οι εν δυνάµει δικαιούχοι αγρότες υπολογίζονται σε 22.000.
Από την πλευρά της η νέα υφυπουργός Ολυµπία Τελιγιορίδου, η οποία έχει
επιφορτιστεί µε το κοµµάτι της ζωικής παραγωγής, έβαλε ψηλά στην ατζέντα των
προτεραιοτήτων της, το θέµα των µηνιαίων ισοζυγίων γάλακτος όλων των εµπλεκόµενων φορέων και της νέας υπουργικής απόφασης που έρχεται για τον έλεγχο της παραγωγής και εµπορίας γάλακτος
και τη σύνδεση µε το «Άρτεµις».

Τα µέτρα στήριξης των αγροτών που
είτε βρίσκονται σε επεξεργασία είτε
θεσπίζονται άµεσα µε βάση τα όσα
ειπώθηκαν στην πρώτη συνέντευξη
τύπου του κ. Αραχωβίτη είναι:
Έτοιµο προς πληρωµή το 70% της
βασικής ενίσχυσης έως 26 Οκτωβρίου.
Γίνεται ανασκόπηση πληρωµών του
2011 και του 2012, ώστε να
εκκαθαριστούν µέσα στον Οκτώβριο
και µέχρι το τέλος του έτους να
ολοκληρωθούν ανειληµµένες
υποχρεώσεις και των ετών 2013-2015.
Είναι σε επεξεργασία το µέτρο για το
ακατάσχετο των αγροτών, το οποίο
είναι κατοχυρωµένο στα 1.250 ευρώ
το µήνα, που θα ισχύει σωρευτικά για
τους αγρότες για έναν χρόνο.
Θα ενεργοποιηθούν εργλεία
χρηµατοδοτικά για τους αγρότες, που
εντάσσονται σε προγράµµατα, είτε
αυτό αφορά την έγκαιρη πληρωµή της
προκαταβολής είτε την εγγυητική
επιστολή προς τις τράπεζες.
Ετοιµάζεται νοµοθετικό πλαίσιο για
την αξιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων των υπό εκκαθάριση
συνεταιρισµών από υγιή αγροτικά
συνεργατικά σχήµατα.
Αναζητούνται όσο το δυνατόν
περισσότερα κονδύλια για την
προκήρυξη του νέου Μέτρου της
Βιολογικής Γεωργίας. Αυτή τη στιγµή
είναι διαθέσιµα 100 εκατ. ευρώ.
Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει
προκηρυχθεί το πρώτο διαχειριστικό
σχέδιο βόσκησης, µε την Ήπειρο σε
προτεραιότητα.
Προς επεξεργασία υπουργική
απόφαση για την παραγωγή και
διακίνηση του γάλακτος, µε κεντρικό
στοιχείο την υποχρέωση τήρησης
ισοζυγίου και από τους παραγωγούς.

Για το θέµα της περιουσίας
των συνεταιριστικών ακινήτων
υπάρχουν πολλά νοµικά ζητήµατα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

Agrenda

47

Επιλεκτική συνεργασία
μόνο με τους ποιοτικούς
επιδιώκει ο Lucas Fecker
Αρνείται η Innovation Brain να πληρώσει 30 ευρώ για τεύτλα με
ζαχαρικό τίτλο κάτω από 12 pol και ρίχνει «τυράκι» τη συμβολαιακή
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Με επαγγελµατίες παραγωγούς, που
θα παράγουν ποιοτική πρώτη ύλη, επιθυµεί να συνεργαστεί η Lucas Fecker
της «Innovation Brain» και για να τους
δελεάσει τους προσφέρει τριετή συµβολαιακή συνεργασία µε την τράπεζας Πειραιώς και διατήρηση του υφιστάµενου τιµολογίου, µε εξαίρεση τα
τεύτλα µε ζαχαρικό τίτλο κάτω από
12 pol, για τα οποία αρνείται να πληρώνει 30 ευρώ τον τόνο, όπως ισχύει τώρα. Μαζί µε αυτά, τους προτείνει
και συνεργασία σε άλλες καλλιέργειες, όπως σιτάρι, ντοµάτα, βαµβάκι, αρωµατικά φυτά κλπ, για να δηµιουργηθεί γύρω από τη ζάχαρη ένας µεγάλος αγροτικός όµιλος.

-κάτι που αναµένεται να έχει ξεκαθαρίσει µέσα στους επόµενους 3-4 µήνες
και εφόσον πάρει το πράσινο φως θα
δροµολογήσει επενδύσεις 100 εκατ.
ευρώ στη Ζάχαρη- κατατέθηκαν σε αντιπροσωπεία παραγωγών από όλα
τα παραγωγικά κέντρα της χώρας, µε
την οποία συναντήθηκε, για δεύτερη
φορά, στις 10 Σεπτεµβρίου.
«Η επιλογή των παραγωγών θα γίνει µε βάση τους ζαχαρικούς τίτλους
και τους όγκους παραγωγής που παρέδιδε ο καθένας την τελευταία τριετία
ή πενταετία», δήλωσε στην Agrenda ο
παραγωγός Γιάννης Παναγής, επιβεβαιώνοντας τις λεπτοµέρειες της πρότασης Fecker, για τις οποίες, όπως είπε, «θα συνεδριάσουµε όλα τα σωµατεία της χώρας και θα δώσουµε τις αντιπροτάσεις µας την άλλη ∆ευτέρα».

Στόχος 25.000 τόνοι ζάχαρης

Επιλεκτική συνεργασία

Στόχος σε πρώτη φάση, είναι να
παραχθούν 25.000 τόνοι ζάχαρης το
2019, µε τις καλλιέργειες περί τα 45.000
στρέµµατα να επικεντρώνονται σε Λάρισα, Πλατύ και Σέρρες, την επόµενη
χρονιά, οι ποσότητες να φτάσουν τους
60.000 τόνους και το 2021, να ανέλθει
στους 100.000 τόνους, µε προοπτική
να σταθεροποιηθεί εκεί τα επόµενα έτη.
Οι προτάσεις του διαχειριστή του επενδυτικού fund, που προαλείφεται
για στρατηγικός επενδυτής στην ΕΒΖ

Ως «αγκάθια» της πρότασης του Ελβετού διαχειριστή της «Innovation Brain»,
σύµφωνα µε πληροφορίες, χαρακτηρίζονται από τους αγρότες τόσο το θέµα
της επιλεκτικής συνεργασίας, µε µια υποτιθέµενη «ελίτ» συναδέλφων τους,
όσο κι αυτό της εξαίρεσης των τεύτλων
µε pol κάτω από 12, καθώς όπως επισηµαίνεται «ποιος µπορεί να εγγυηθεί πως σε µια χρονιά που τα τεύτλα θα
είναι µέχρι την τελευταία στιγµή καλά
και θα πιάσει µετά µια βροχή και θα
τα υποβαθµίσει; Θα µπει µέσα εκείνη
τη χρονιά ο παραγωγός;».
Ο Lucas Fecker που µίλησε στην Agrenda
µετά τη συνάντησή του µε τους παραγωγούς εξειδίκευσε περισσότερο στην
πρότασή του, λέγοντας χαρακτηριστικά
πως «δεν µας ενδιαφέρουν οι παραγωγοί που καλλιεργούν µόνο για να πάρουν επιδότηση. Θέλουµε ανθρώπους
αφοσιωµένους σ’ αυτό που κάνουν, να
παράγουν ποιοτικά τεύτλα και µαζί να
επαναφέρουµε στην αγορά την καλύτερη ελληνική ζάχαρη».
Ο ίδιος εξήγησε πως ο τρόπος µε
τον οποίο θα γίνει η συνεργασία είναι διττός, αφενός µε ένα τριετές συµβόλαιο και αφετέρου µε ένα δεύτερο
ετήσιο συµβόλαιο που θα συνδέεται
µε αποδόσεις και στρέµµατα. «Για να
µην έχουν το άγχος της χρηµατοδό-

liamis@agronews.gr

Εκτός τεύτλα µε
pol κάτω από 12
«Αγκάθι» της πρότασης της Innovation
Brain, σύµφωνα µε το
ρεπορτάζ, η εξαίρεση
των τεύτλων µε pol
κάτω από 12

Θερµοκηπιακές
µονάδες
Αυτή την περίοδο
γίνονται συζητήσεις µε
σκοπό την απόκτηση
κάποιας θερµοκηπιακής εγκατάστασης
παραδέχθηκε ο Lucas
Fecker

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ FECKER
ΤΟΝΟΙ ΖΑΧΑΡΗΣ

25.000

2019

60.000

2020

100.000

2021

Εξώδικο στη διοίκηση
από εργαζόµενους
Οι εκπρόσωποι των 212
εργαζοµένων στην ΕΒΖ ΑΕ, από
την πλευρά τους, συναντήθηκαν
την περασµένη Παρασκευή µε
τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονοµίας, υπεύθυνο για
θέµατα βιοµηχανίας, Στέργιο
Πιτσιόρλα στον οποίο έθεσαν τα
αιτήµατά τους για διασφάλιση
των θέσεών τους µέσω
µετατάξεων στο δηµόσιο και
καταβολή αποζηµιώσεων,
θέσπιση προσυνταξιοδοτικού
προγράµµατος για τους
εργαζόµενους που είναι κοντά
στη συνταξιοδότηση και
δικαίωµα επιλογής σε όποιον
επιθυµεί να παραµείνει στον νέο
ιδιοκτήτη της ΕΒΖ εάν
προχωρήσει τελικώς η είσοδος
στρατηγικού επενδυτή.
Απάντηση υποσχέθηκε ο κ.
Πιτσιόρλας στο επόµενο
δεκαπενθήµερο. Επιπλέον, οι
εργαζόµενοι, µε πρωτοβουλία
της Οµοσπονδίας τους,
προχώρησαν στην κατάθεση
εξώδικου προς τη διοίκηση της
ΕΒΖ ζητώντας έγγραφη
πληροφόρηση για µια σειρά
από διάφορα θέµατα.

τησης και να εστιάσουν µόνο σε αυτό
που ξέρουν να κάνουν καλά, να καλλιεργούν, θα αναλάβουµε να οργανώσουµε εµείς αυτό το θέµα», µας ανέφερε και αποκάλυψε πως «έχουµε κάνει εκτεταµένες συζητήσεις µε την Πειραιώς στη βάση της συµβολαιακής».

Portfolio µε άλλα προϊόντα
Αποκάλυψε ακόµη πως εφόσον όλα
εξελιχθούν σύµφωνα µε το σχέδιο που
έχει εκπονήσει η Innovation Brain, δίπλα στην ελληνική ζάχαρη θα επιδιωχθεί να «χτιστεί» ένα portfolio µε άλλα
προϊόντα, ανάγοντας την ΕΒΖ σε έναν
πολυσχιδή αγροτικό όµιλο µε διεθνή
προσανατολισµό. «Στη συµβολαιακή
που προτείνουµε θέλουµε να δηµιουργήσουµε µια ισχυρή βάση παραγωγών
ο οποίοι εκτός από το να παράγουν για
εµάς 100.000 τόνους ζάχαρης ετησίως, θα καλλιεργούν και άλλα προϊόντα, όπως σιτάρι, ντοµάτα και αρωµατικά φυτά, τα οποία θα εµπορευόµαστε ταυτόχρονα», τόνισε ο κ. Fecker.
Όσον αφορά την επένδυση που προτίθεται να πραγµατοποιήσει στην ΕΒΖ η
Innovation Brain επιβεβαίωσε το ποσό
περί τα 100 εκατ. ευρώ, µε επίκεντρο
τη µονάδα στο Πλατύ, αλλά και µε παρεµβάσεις σε Σέρρες, Ξάνθη και Ορεστιάδα. «Το ποσό θα είναι µεγαλύτερο αν συνυπολογιστούν και τα κεφάλαια που θα δαπανηθούν για να εξαγοράσουµε θερµοκήπια», επεσήµανε.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Γενναιόδωρη και φιλαγροτική ακούστηκε η
ποµπώδης εξαγγελία Τσίπρα από το βήµα της
∆ΕΘ για την κατάργηση του τέλους
επιτηδεύµατος στους συνεταιρισµένους
αγρότες. ∆εν λέµε αντικατοπτρίζει τις κατά τα
άλλα πολύ ενδιαφέρουσες κυβερνητικές
προθέσεις για στήριξη του συνεταιριστικού
γίγνεσθαι, ωστόσο ακουµπά σε λίγους!
Πρόκειται για µέτρο που αφορά τους αγρότες
του κανονικού καθεστώτος κι όπως λένε
φίλοι της Agrenda, η πλειονότητα των
αγροτών υπάγεται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
και απαλλάσσεται ήδη από το τέλος αυτό!
Με αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης τα
έβαλε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κατά τη
διάρκεια της φετινής ∆ΕΘ, στους οποίους
καταλόγισε «ανακρίβειες, για να µην πω
ψευδείς δηλώσεις, καθώς διέδιδαν ότι ο ΕΛΓΑ
έδωσε στην υπόλοιπη Ελλάδα το 30% των
αποζηµιώσεων του 2017 εκτός από την Κρήτη.
Αυτά είναι ψέµατα µε κεφαλαία γράµµατα,
µέχρι παρεξηγήσεως και καταφυγής στη
δικαιοσύνη», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος.
Και για να είναι εντάξει, έτσι γιατί πολλά
ειπώθηκαν, και η ζηµιά που υπέστησαν οι
καλλιέργειες σύκων στην Εύβοια από τις
φετινές βροχοπτώσεις είναι ασφαλιστικά
καλυπτόµενη στο 100%, λέει και το
υπογράφει! Άσε που «και οι εκτιµήσεις
ολοκληρώθηκαν ήδη και εντός του
φθινοπώρου θα έχουµε και τα πορίσµατα,
ώστε αµέσως µετά να προχωρήσουµε στην
καταβολή των αποζηµιώσεων». Ζηµιά, έλεγχοι,
πορίσµατα, καταγραφή, πληρωµή! Έτσι απλά!
Από τη µία η ένταξη στον πτωχευτικό, από την
άλλη το εξώδικο των εργαζοµένων της Ζάχαρης,
κι ενώ όλα είναι ρευστά, ένα εργοστάσιο θα
ανοίξει µόνο, τα περσινά χρωστούµενα ακόµα
χρωστούµενα είναι… ο Φέκερ τάζει τριετείς
συµβάσεις και η ζαχαροβιοµηχανία θα
επιστρέψει -όπως ανακοίνωσε- χρήµατα σε
τευτλοπαραγωγούς που παρέδωσαν προϊόν το
2000! Ούτε καν θυµούνται ποιοι είναι! Πάντως,
υπολογίζεται να πάρουν περί τα 270.000 ευρώ!
Το πόσο θα πάρει κάθε παραγωγός, θα
υπολογιστεί µε βάση τις αποδόσεις!
Τον βρήκαν τον τρόπο και θα τους τσακώσουν
τους µεγαλοοφειλέτες, που συστηµατικά και
αδικαιολόγητα δεν εξοφλούν τις υποχρεώσεις
τους-όπως λέει η εγκύκλιος Καπρέλη- στους
Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων. Κάθε
Γενικός ή Τοπικός ΟΕΒ, σου λέει, µπορεί τις
επόµενες µέρες να καταχωρήσει τα στοιχεία
όσων χρωστούν τα µεγαλύτερα ποσά και µετά
να σου θα ‘ρθει ο έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
και να σου µετά και οι κυρώσεις Πολλαπλής
Συµµόρφωσης για µη τήρηση των διαδικασιών
έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση.
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

«Υπάρχουν πολύ σοβαρές
επιστηµονικές µελέτες, για
το πότε «ξυπνάει» ο
οργανισµός ενός εφήβου.
Είχα συγκροτήσει µια
επιτροπή µε επιστήµονες,
πριν το πω προφανώς (για
έναρξη µαθηµάτων στις 9).
Εξαιρετικοί επιστήµονες
που µελετούν το πρόβληµα
σε όλον τον κόσµο».

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

«Πρόβλεψη µου είναι ότι οι
συντάξεις θα µειωθούν,
όπως νοµοθετήθηκε αλλά το
Γενάρη το κουτοπόνηρο
κράτος θα ανακοινώσει ότι
δεν πρόλαβε να κάνει τους
υπολογισµούς που θα γίνουν
µετά τις εκλογές. Έτσι η
µείωση θα εφαρµοστεί
µαζεµένη, αλλά αργότερα
εντός του 2019».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΣΙΟΣ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΟΠΟΙΟΣ

«Το γράψιµο’ όπως λέει ο
Μπουκόφσκι είναι µια πολύ
σοβαρή υπόθεση…Κι αν δεν
έχεις κάτι να πεις, άστο…
Είναι πολλά τα τραγούδια
εκεί έξω που δεν έχουν λόγο
ύπαρξης. Γι’ αυτό κι εγώ, από
εκατοντάδες ιδέες, στίχους
και µουσικές που έγραψα…
κράτησα µόνο αυτά που
έχουν να πουν κάτι...».

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ

«Πέρασαν τα χρόνια και
έµαθα στο γυµνάσιο ότι έχω
δυσλεξία, αλλά τα βιώµατα
µου µε είχαν χαράξει, δεν
αλλάζουν αυτά. Με τα χρόνια
έµαθα να προσπαθώ να
γίνοµαι καλύτερος και να
πηγαίνω κόντρα στην
ανασφάλεια µου και στο
φόβο µου, είναι ένας αγώνας
που δίνω καθηµερινά».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΩΣ ΚΕΛΑΗ∆ΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Υβρίδια
«∆εν µε ρωτάτε, αλλά εγώ
θα το πω». Αυτό τουλάχιστον
θύµισε ο υφυπουργός Βασίλης
όταν πήρε τον λόγο για να
απαντήσει ένα άλλο ερώτηµα
στη συνέντευξη µε τους
διαπιστεύµενους στη Βάθη, και
αναφέρθηκε στις νέες φυτικές
ποικιλίες από τον ΕΛΓΟ
∆ήµητρα, για ελαιόλαδο,
βαµβάκι, αµπέλια, όσπρια.
Πρόκειται για ποικιλίες που
θα παραχθούν για πρώτη φορά
από τη δηµοσίευση του νόµου
του 1985, δήλωσε πανευτυχής!
Τα χαρακτηριστικά των
νέων φυτικών ποικιλιών θα
προσδίδουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα υπό τις συνθήκες
της κλιµατικής αλλαγής, και θα
διακρίνονται για την
βελτιωµένη απόδοση, την
υψηλή ποιότητα και την αντοχή
σε επιβλαβής οργανισµούς και
καιρικές συνθήκες.

Στου Νικόλα
το καφενείο,
οι υπουργοί
φωτογραφίζονται
δύο - δύο!

Μην παρατραβήξει το κουβεντολόι
Τώρα σε ένα χρόνο, τι θα πρωτοπρολάβει να κάνει ο νέος υπουργός της πλατείας είναι ένα θέµα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει ότι δεν είναι υπέρ των βιαστικών κινήσεων αλλά των αποτελεσµατικών. Κι ο Βαγγέλης, θα µου πεις που ‘χε µια τετραετία ακόµη αναζητείται το έργο. Από την άλλη, παρότι διερχόµαστε της µετάβασης από την µνηµονιακή περίοδο, το
οικονοµικό πλαίσιο παραµένει ασφυκτικό και οι όποιες ειδικές παροχές στους αγρότες, όπως παραδέχθηκε ο νεοφώτιστος στον...καφέ µε τους διαπιστευµένους θα πρέπει πρώτα να συζητώνται µε το οικονοµικό επιτελείο.

Σεκιούριτι

Μαρκετιές

Mαγκωµένοι

Mετά το ντου του Ρουβίκωνα,
ήρθε και η προκήρυξη για
οικονοµικές προσφορές
ηλεκτρονικού διεθνούς
ανοικτού διαγωνισµού για την
ανάθεση υπηρεσιών
φύλαξης- ασφάλειας δέκα
κτηρίων στα οποία
στεγάζονται κεντρικές
υπηρεσίες του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Κάποιος να τους φυλάει...

Eκεί στη Νιρβάνας, το θέµα
της Φέτας το ‘χουν ξεχειλώσει
από όλες τις πλευρές, τώρα
δια της...περιφοράς
αποφάσισαν να αλλάξουν το
µήνυµα της προώθησης του
προγράµµατος στην Αµερική
και στον Καναδά από Feta
European Taste - Authentic
Greek Cheese, σε Feta Taste
of Europe Authentic Greek
Cheese. Μαρκετιά, ε!

Ούτε καταργείται, ούτε δεν
καταργείται ο φόρος στο
κρασί, µε βάση τα όσα
ειπώθηκαν τις προάλλες στην
Βάθη στο πρώτο τετ α τετ
γνωριµίας της νέας πολιτικής
ηγεσίας µε τους
διαπιστευµένους συντάκτες.
Ακόµη λέει δεν την έχουµε
δει την απόφαση του ΣτΕ, ας
έρθει πρώτα και µετά τα
ξαναλέµε...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Όλους, έναν
έναν βλέπει τους
παραγωγικούς φορείς
της ζωικής η Ολυµπία
και ενηµερώνεται.
Το θέµα είναι ότι
απαιτούνται λύσεις, η
«αγαστή συνεργασία»
που λέει και ξαναλέει
στις ανακοινώσεις
δεν επαρκεί.
Αληθεύει ότι ο
Βαγγέλης ό,τι του
προωθούσε για
επίλυση ο υφυπουργός
της πλατείας του
έλεγε «καλα-καλά»
και το έβαζε στο
συρτάρι; Πάντως και
ο Χανιώτης µίλησε
για «αραχνιασµένα
εργαλεία» στα
συρτάρια της Βάθη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Η κρίση της ΕΕ
και η Σουηδία

Τρίμματα

T

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α

κόµη µια φορά αποδεικνύεται ότι οι απαιτήσεις του κόµµατος, τουτέστιν οι αναζητήσεις της εκλογικής πελατείας, είναι πιο
ισχυρές από τις ανάγκες της κοινωνίας
και εν προκειµένω της αγροτικής. Έτσι εχόντων των
πραγµάτων και ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δείχνει να εξαντλεί τα πολιτικά του αντανακλαστικά στη διατήρηση των ισορροπιών και την τήρηση
των προσχηµάτων. Τα υπόλοιπα... µετά τις εκλογές!

Να ‘χαμε να λέγαμε
ΑΝ Η ΑΡΧΗ είναι το ήµισυ του παντός, όπως λένε,
τότε η πρώτη συνάντηση - συνέντευξη Αραχωβίτη µε
τους δηµοσιογράφους είναι ενδεικτική των προθέσεων, των διαθέσεων αλλά και των ικανοτήτων. Σηµειωτέον ότι στα µέτρα στήριξης (των αγροτών) που
είτε βρίσκονται σε επεξεργασία είτε θεσπίζονται άµεσα, συµπεριλαµβάνεται και η καταβολή του 70%
της βασικής ενίσχυσης µέχρι τις 26 Οκτωβρίου. Λες
και θα µπορούσε να µη δοθεί ποτέ το τσεκ ή ακόµα
χειρότερα, λες και το έφερε ο Αραχωβίτης
από το σπίτι του!

Απο την αρχή
Με τρεις συνεντεύξεις ακόµα της
«τριάδας» και θα ξεχάσουµε ό,τι
ξέρουµε για την αγροτική πολιτική

Μάλλιασε η γλώσσα Χανιώτη
Ο ΕΜΠΕΙΡΟΣ τεχνοκράτης, µιας και το έφερε η κουβέντα, τώρα που βγαίνει στην σύνταξη (πόσες ΚΑΠ
να αναθεωρήσει;), λέει έξω από τα δόντια ότι παραµένει ανενεργή η διασύνδεση των βάσεων δεδοµένων που διατηρούν Βάθη, ΕΛΣΤΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ, η
οποία αν ενεργοποιηθεί θα απαλλάξει οριστικά από
γραφειοκρατία και έξοδα τους παραγωγούς. Κι από
την άλλη το µέτρο των γεωργικών συµβουλών, που
θα βοηθήσει να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ εκείνων
που έχουν υιοθετήσει σύγχρονες πρακτικές γεωργίας και εκείνων που τους βλέπουν µε τα… κιάλια.

Μερίσματα οι καβάτζες
ΑΛΗΘΕΙΑ, µετά την έξοδο από το τρίτο µνηµόνιο (20
Αυγούστου) και στον περίπου ένα χρόνο που µεσολαβεί µέχρι τις εκλογές, πόσοι δηµοσιονοµικοί πόροι µπορούν να προκύψουν από την ανάκαµψη και
την ανασυγκρότηση της οικονοµίας για να δοθούν
ως µέρισµα στον κόσµο της παραγωγής και
της εργασίας; Ο Λαρισαίος πάντως εκ
Οµορφοχωρίου βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος το είπε ξεκάθαρα «Ούτε παροχές έχουµε,
ούτε τέταρτο µνηµόνιο. Έχουµε κάποιες στοχευµένες παρεµβάσεις για την κοινωνία
και για την οικονοµία». Μόνο
µερίσµατα. Τουτέστιν, προεκλογικές καβάτζες...

Ψαλιδοχέρης
Last year η Ολυμπία
ΣΤΟ Ι∆ΙΟ µήκος κύµατος και η παρέµβαση της Ολυµπίας που ανακάλυψε ξανά τη µάχη που θα κληθεί να δώσει η κυβέρνηση, µαζί µε άλλες 6 χώρες
της Ε.Ε. για να µην µειωθούν οι δαπάνες του προϋπολογισµού για τη νέα ΚΑΠ. Με τρεις συνεντεύξεις
ακόµα της «τριάδας» (του συµπατριώτη του Βασίλη
συµπεριλαµβανοµένου) και θα ξεχάσουµε ό,τι ξέρουµε για την αγροτική πολιτική.

Γενική καθαριότητα
ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ... γρήγορα τα νοικοκυρέµατα του Βαγγέλη στην πλατεία. Τώρα, οι νέοι ενοικιαστές πλην
του ενός παλαιού, ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι ξαναβλέπουν σχεδόν από µηδενική βάση τα ζητήµατα µε τους παραγωγικούς φορείς. Το θέµα είναι να
µην παρατραβήξει το κουβεντολόι και η διαβούλευση γιατί όπως λέει κι ο Χανιώτης των Βρυξελλών το
τρένο έχει ήδη ξεκινήσει και τρέχει.

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ βέβαιο ότι η κρίση των τελευταίων ετών µε τη
συρρίκνωση του εθνικού πλούτου και το συνεπαγόµενο ψαλίδι στο κοινωνικό κράτος έχει διογκώσει
τα προβλήµατα σε υγεία-παιδεία και έχει συντελέσει στην υποχώρηση της ποιότητας ζωής. Ενδεικτικές οι πρόσφατες επισηµάνσεις του προέδρου της
ΠΟΕ∆ΗΝ ότι στις αγροτικές περιοχές σχεδόν ανύπαρκτοι είναι οι καρδιολόγοι κι άλλα βασικά.

Ο Φίσλερ έβγαλε το GPS
ΟΙ ΠΤΥΧΕΣ αυτές προσδίδουν εκ των πραγµάτων
ακόµη µεγαλύτερη αξία στις πρόσφατες επισηµάνσεις, µέσω της Αgrenda, του πρώην κοινοτικού επιτρόπου Γεωργίας, Φραντς Φίσλερ ότι είναι ανάγκη
να γίνουν επενδύσεις στην ύπαιθρο πέραν της γεωργίας. Ο πρώην επίτροπος έδειξε έναν δρόµο που
το εντελώς αποπροσανατολισµένο σήµερα συνεταιριστικό κίνηµα, ή εν πάση περιπτώσει ό,τι έχει αποµείνει απ’ αυτό, οφείλει να ακολουθήσει.

α αποτελέσµατα των εκλογών στη
Σουηδία, όπως και στην Ιταλία, την
Αυστρία και τελευταία στη Γερµανία,
δεν είναι καλά για την Ευρώπη. Η
προέλαση του ξενόφοβου εξτρεµισµού είναι
ασταµάτητη, µε τη µετανάστευση να χρησιµεύει ως λάδι στη φωτιά που άναψε το 2015.
Η περίπτωση της Σουηδίας δείχνει την ουσία
της σηµερινής κρίσης: δεν πρόκειται µόνο
για τις συνέπειες της πολιτικής της λιτότητας, που επεβλήθη µε γερµανική πρωτοβουλία τα δέκα τελευταία χρόνια, αλλά για το ζήτηµα της εθνικής ταυτότητας. Αυτό που βλέπουµε σε όλη την Ευρώπη είναι η εκρηκτική
εκδήλωση µιας διπλής άρνησης που συνδέει
τη µετανάστευση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
ως συλλογικό σχέδιο. Είναι η εποχή της επιστροφής των εθνών, χωρίς να γνωρίζουµε ακόµη αν αυτό σηµαίνει µια µόνιµη οπισθοχώρηση στην ευρωπαϊκή διαδικασία ή µια εφηβική κρίση, ένα δύσκολο πέρασµα στην ενηλικίωση. Η Σουηδία – ένα αντιρατσιστικό και
προοδευτικό µοντέλο εδώ και πολλές δεκαετίες – εισέρχεται µε τη σειρά της σε έναν επικίνδυνο κύκλο όπου έχουν ήδη πέσει πολλές
χώρες της βόρειας Ευρώπης και η Ιταλία. Το
κόµµα των «Σουηδών ∆ηµοκρατών» δείχνει
τη δύναµή του, αποσταθεροποιώντας τον σουηδικό πολιτικό χάρτη.
Η δεξιά και η σοσιαλδηµοκρατία πρέπει να
πάρουν δύσκολες αποφάσεις, και το ίδιο
συµβαίνει στη ΓερµαΤOY ΣΑΜΙ ΝΑΪΡ*
νία. Όποιες συµφωνίες κι αν γίνουν, θα επιβραδύνουν την απαραίτητη µεταρρύθµιση
της Ευρώπης και θα επικυρώσουν µια σκληρή πολιτική απέναντι στη µετανάστευση, όπως συµβαίνει ήδη σε Αυστρία και Ιταλία.
Τι πρέπει να γίνει µε τη µετανάστευση, που
εισπράττεται τόσο ως µια ταυτοτική πρόκληση
όσο και ως µια απειλή απέναντι σε πληθυσµούς
πιο ανασφαλείς από ποτέ; Πώς πρέπει να αντιµετωπιστεί η ευρωπαϊκή κοινωνική κρίση; Τα
δύο αυτά ζητήµατα οδηγούν αργά αλλά σταθερά στην έκρηξη της Ευρώπης. Η απάντηση στην
πρώτη ερώτηση οδηγεί σε µια επανεθνικοποίηση της µεταναστευτικής πολιτικής. [...].Η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση θα εξαρτηθεί από
το αν η Γερµανία, για να σώσει την Ευρώπη,
θα δεχθεί να αλλάξει την κυρίαρχη νοµισµατική πολιτική και να προωθήσει µια οικονοµική ανάκαµψη βασισµένη στην απασχόληση.
Σε κάθε περίπτωση, είτε η Σουηδία πέσει
είτε όχι στο καλάθι του ξενόφοβου εξτρεµισµού, είτε η Γερµανία συνεχίσει είτε όχι τον
σηµερινό της δρόµο, οι προοδευτικές δυνάµεις της Ευρώπης βρίσκονται µπροστά σε ένα σταυροδρόµι. Πρέπει να προσφέρουν µια
εναλλακτική λύση. *ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ EL PAÍS
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Γιάννης Φασούλης

ΑΘΗΝΑ

Φασούλι το φασούλι
Ο φυτωριούχος από το Λεόντιο Νεμέας άνοιξε συνεργασία με το Volcani
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Οι φυτωριούχοι, γενικά, δεν έχουν
καλό όνοµα στην πιάτσα. Ο ευκαιριακός-εµπορικός τρόπος µε τον οποίο συνήθως λειτουργούν σε θέµατα που απαιτούν επιστηµοσύνη,
µακροπρόθεσµο σχεδιασµό και εξειδικευµένη γνώση τους έχει εκθέσει αρκετές φορές στα µάτια των
αγροτών και της αγοράς γενικότερα. Ο Γιάννης Φασούλης κατατάσσεται στις εξαιρέσεις.
Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον
και από τη στιγµή που του δόθηκε η
δυνατότητα, «χτίζει» ένα προφίλ επιχείρησης που τιµά τον κλάδο των
φυτωριούχων. Με ορµητήριο το Λεόντιο, ένα χωριό κοντά στη Νεµέα,
όπου βρίσκεται ως γνωστό το µεγαλύτερο αµπελοτόπι της χώρας,
ο Γιάννης Φασούλης µε σύσσωµη

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Οι υποδοµές των φυτωρίων Φασούλη, σε συνδυασµό µε την
τεχνογνωσία που διαθέτουν και τις συνεργασίες που έχουν
αναπτύξει, τους δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν στους
αµπελοκαλλιεργητές, ελεγµένα και πιστοποιηµένα φυτάρια
ώστε και αυτοί µε τη σειρά τους να κάνουν άριστες επιλογές
και να τις συνοδεύουν µε τη δέουσα καλλιεργητική φροντίδα.

Ο Γιάννης Φασούλης γεννήθηκε
στο Λεόντιο Κορινθίας.
Μεγάλωσε σε οικογένεια
φυτωριούχων και έχει αφιερώσει
το µεγαλύτερο µέρος της
επαγγελµατικής του ζωής στα
φυτώρια αµπέλου. Τα τελευταία
χρόνια µαζί µε τη σύζυγό του και
τους δύο τους γιούς «τρέχουν» τα
«Φυτώρια Φασούλης», µια δυναµική
επιχείρηση, η οποία δείχνει να
αποκτά µεγάλη εξειδίκευση στις
ποικιλίες επιτραπέζιας αµπέλου.
Σταθµό στην πορεία της εταιρείας
του αποτέλεσε η συνεργασία µε τον
∆ηµήτρη Σπανό και η µεταφορά
πολλαπλασιαστικού υλικού και
τεχνογνωσίας από το Ινστιτούτο
Volcani του Ισραήλ.

Γκρίνια

Αναπαραγωγή

Άλλη διάσταση

Μαθηµένοι οι αγρότες
να «δουλεύουν» µε
γηγενείς ή λαθραίες
ποικιλίες, δυσκολεύονται, ακόµη και σήµερα
σε royalties (εισφορά
δικαιωµάτων µε το
στρέµµα)

Η έρευνα ανήκει στο
Volcani, αυτό που κάνουν
οι εδώ διαχειριστές
των ποικιλιών, είναι η
καλύτερη δυνατή αναπαραγωγή αναγνωρισµένου
φυτωριακού υλικού

Η συνεργασία που έχει
αναπτύξει τα τελευταία
χρόνια ο Γιάννης Φασούλης µε τον ∆ηµήτρη
Σπανό (Fresca - Grape
Evolution) δίνει άλλη
διάσταση στη δραστηριότητα των φυτωρίων

την οικογένειά του (τη σύζυγο και
τους δύο γιούς του), εργάζονται ακατάπαυστα για να αναποκριθούν
στη βαριά ευθύνη που επωµίζεται
κάθε επιχείρηση προµήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού αµπέλου, αν
θέλει να είναι εντάξει µε τους καλλιεργητές και την κοινωνιά.
Το εύρος των υποδοµών που έχουν δηµιουργήσει τα φυτώρια Φασούλη, σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία που διαθέτουν και τις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει, τους
δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε πολύ υψηλά στάνταρ.
Είναι έτσι σε θέση να εξασφαλίζουν
στους αµπελοκαλλιεργητές, ελεγµένα και πιστοποιηµένα από κάθε άποψη φυτάρια και παράλληλα την
ενηµέρωση και γνώση που απαιτείται, ώστε και οι παραγωγοί µε τη
σειρά τους να κάνουν άριστες επιλογές και να τις συνοδεύουν µε τη
δέουσα καλλιεργητική φροντίδα.
Η συνεργασία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης
Φασούλης µε τον ∆ηµήτρη Σπανό (Fresca - Grape Evolution) δίνει
άλλη διάσταση στη δραστηριότητα
των φυτωρίων. «Τρέχοντας» µαζί
και µε βασικό πυλώνα το Ινστιτούτο Volcani του Ισραήλ ένα µεσογειακό πρόγραµµα, έχουν καταφέρει
να βρουν πρόσβαση και δικαιώµατα για τη διαχείριση στην Ελλάδα
µιας σειράς αναγνωρισµένων ποικιλιών αµπέλου, κατά βάση επιτραπέζιων, ορισµένες από τις οποίες
προδιαγράφουν και τη ζήτηση της
διεθνούς αγοράς τα επόµενα χρόνια. Η έρευνα ανήκει στο Volcani,
αυτό που κάνουν οι εδώ διαχειριστές των ποικιλιών, είναι η καλύτερη δυνατή αναπαραγωγή του εν
λόγω φυτωριακού υλικού, όπως
και η ενηµέρωση - εκπαίδευση των
παραγωγών επ’ αυτού, έτσι ώστε η
δουλειά να πηγαίνει ρολόι.
Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή υπήρξε γκρίνια. Μαθηµένοι οι αγρότες να «δουλεύουν» µε γηγενείς ή
λαθραίες ποικιλίες, δυσκολεύονται,
ακόµη και σήµερα σε royalties (εισφορά δικαιωµάτων µε το στρέµµα). Ωστόσο, όλο και περισσότεροι δείχνουν να αντιλαµβάνονται
ότι για να έχεις το καλύτερο υλικό
(φυτό) και για να µπορείς να τρέξεις
µε τους πρώτους των διεθνών αγορών, οφείλεις να «παίξεις» και µε
τους καινούργιους κανόνες.

Στο Χίλτον κερνάνε
ρούµι και ουίσκι
Το Athens Rum & Whisky
Festival είναι ένα Φεστιβάλ
αφιερωµένο στο ρούµι και το
ουίσκι και θα πραγµατοποιηθεί
στις 22 και 23 Σεπτεµβρίου στο
Hilton Athens. ∆ύο από τα
δηµοφιλέστερα αποστάγµατα
των καταναλωτών και των
bartender, το ρούµι και το
ουίσκι, µπαίνουν στο
µικροσκόπιο και για δύο µέρες
µας ξεδιπλώνουν τις κατηγορίες,
την βαθιά τους ιστορία και
κληρονοµιά, την µοναδικότητα
αλλά και τον τρόπο ανάµειξης
και απόλαυσής τους, µέσα από
ένα πρωτοποριακό Φεστιβάλ.
Το Athens Rum & Whisky
Festival, διοργανώνεται στις 22
& 23 Σεπτεµβρίου από το Baba
Au Rum (World’s 50 Best
Bars) και την ελληνική οµάδα
του Difford’s Guide (Best
Cocktail Writing Publication in
the World).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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

ΑΧΑΪΑ
∆ρόµος ανάπτυξης
στα Καλάβρυτα

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Η καρδιά της φέτας
στο θεσσαλικό κάµπο
Ραντεβού µε τους παραγωγούς όλης της
χώρας δίνει το τριήµερο 14 έως 16
Σεπτεµβρίου, στην Ελασσόνα η Πανελλήνια
∆ιοργάνωση «ΦΕΤΑ 2018». Στην εκδήλωση,
που διοργανώνει ο ∆ήµος Ελασσόνας θα
παρέµβει ο Επιτρόπος Γεωργίας της ΕΕ Φιλ
Χόγκαν. Πρόκειται για µία διοργάνωση µε
σηµαντικές παρουσίες και επιστηµονικές
ηµερίδες που προσεγγίζουν το σύνολο σχεδόν
των θεµάτων του παραγωγικού κόσµου, που
φιλοδοξεί να ανοίξει δρόµους για δικτύωση και
συνέργειες όσων εµπλέκονται µε την
παραγωγή του δηµοφιλέστερου ΠΟΠ προϊόντος
της χώρας. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το πρώτο Αναπτυξιακό
Συνέδριο Καλαβρύτων
πραγµατοποιείται το Σάββατο
15 Σεπτεµβρίου, στο
ξενοδοχείο Canyon, µε στόχο
την προσέγγιση και
παρουσίαση καίριων θεµάτων
που απασχολούν την περιοχή,
µέσα από γόνιµο διάλογο
µεταξύ αρµόδιων, ώστε να
προκύψουν συµπεράσµατα
για το προφίλ και τις
διεκδικήσεις στην οικονοµία,
την παραγωγή και την
ανάπτυξη. ∆ιοργανωτές είναι
ο ∆ήµος Καλαβρύτων, ο
Αγροτικός Γαλακτοκοµικός
Συνεταιρισµός Καλαβρύτων
και η Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οινικές περιηγήσεις
µε πυξίδα Τα ΒορΟινά
Το Σάββατο 22 Σεπτεµβρίου στη Θεσσαλονίκη θα
διεξαχθούν φέτος οι εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και
οινογνωσίας, µε την ονοµασία «Οινικές Περιηγήσεις
µε Πυξίδα Τα ΒορΟινά». Γνωριµίες µε ποικιλίες και
οίνους νέων και
παλαιωµένων
εσοδειών µε
masterclass, food &
wine απολαυστικά
pairings, wine
cocktails, wine
flights και
ατελείωτες
οινογευστικές
προτάσεις σε ένα
συναρπαστικό ταξίδι
οινικών περιηγήσεων
περιλαµβάνει η
φετινή εκδήλωση, που διοργανώνει η Ένωση Οίνων
Βορείου Ελλάδος. Εν τω µεταξύ, από τη ∆ευτέρα
10 έως και την Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου, ο
κόσµος µπορεί να περιπλανηθεί έχοντας οδηγό το
πρόγραµµα των εκδηλώσεων που θα προηγηθούν
της κεντρικής εκδήλωσης «Τα ΒορΟινά».

ΛΑΡΙΣΑ
Στις 15 Σεπτέµβρη
Γιορτή Αµυγδάλου
στο Συκούριο
Με µεράκι και προσωπική δουλειά
τα µέλη του Συλλόγου Γυναικών
περιοχής Συκουρίου
συνδιοργανώνουν και φέτος για
18η χρονιά µαζί µε την Περιφέρεια
Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα
Λάρισας τον ∆ήµο Τεµπών
-(∆ΟΠΑΠΕΠ) και
τη ∆ηµοτική Κοινότητα Συκουρίου
την 18η Γιορτή Αµυγδάλου 2018.
Η κεντρική εκδήλωση της γιορτής
έχει προγραµµατιστεί για το
Σάββατο 15 Σεπτεµβρίου.
Τη φετινή χρονιά η εκδήλωση θα
πραγµατοποιηθεί στην τοποθεσία
Μύλοι Συκουρίου στο προαύλιο
χώρο του Λαογραφικού µουσείου
Συκουρίου «Ιωάννης Πράππας».
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ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152,
6972/139823.
Πωλούνται γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και
άλογο παραγωγικό. Τηλ.6972/307674.
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.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται βρώµη.
Τηλ.6972/810885.

Περιοχή

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 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.

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.

Πωλείται
σανό
Τηλ.6985/742197.

Πωλούνται 35 διασταυρωµένα ζώα, 33
θηλυκά και 2 αρσενικά. Περιοχή Βέροιας.
Τηλ.6974/063179.

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

Πωλούνται 70 γίδες ήµερες και 200 πρόβατα. Τηλ.6940/914011, 6945/871123,
2382/026090.

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

Πωλούνται 500 γίδια ή και µισά.
Τηλ.6984/359722.

Πωλούνται
κτηνοτροφικό
µπιζέλι Όλυµπος, κτηνοτροφικό λαθούρι και λούπινο, καθαρισµένα για σπορά.
Τηλ.6972/802670.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.6977/378489.

βρώµης.

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

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο
από παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφοράς
στο χώρο. Τηλ.6986/824541.

Πωλούνται κριθάρι ∆ήµητρα και βρώµη
Κασσάνδρα, οι καλύτερες ποικιλίες για τα
ελληνικά ξερικά χωράφια, καθαρισµένα
για σπορά. Τηλ.6972/802670.

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

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

Πωλούνται 200 πρόβατα ντόπια, διασταυρωµένα µε Χιώτικα και 240 γίδια
Σκοπέλου, όλα νέα. Περιοχή Ελασσόνας.
Τηλ.6948/444326.

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

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,
6977/993225.
Πωλούνται 360 αιγοπρόβατα βελτιωµένα, µε τα ανάλογα δικαιώµατα.
Τηλ.6974/566785.
Πωλούνται 200 πρόβατα Λακόν σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Βοιωτία.
Τηλ.6932/359820.
Πωλούνται 160 γίδια εγχώρια, στρωµένα
στο άρµεγµα, σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Παρνασσός. Τηλ.6932/381822.
Πωλούνται 300 πρόβατα βελτιωµένα. Τιµή 75€. Τηλ.6983/436533.

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος
απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή
λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα
ζώα. Τηλ.6948/423151, 6981/088747.
Πωλούνται σε µικρές ή σε µεγάλες ποσότητες τριφύλλι, σανό από βρώµη και
άχυρο από παραγωγό. Περιοχή Βόλου.
Τηλ.6974/431615.
Πωλείται τριφυλλόσπορος, λούπινο και
κριθάρι. Τηλ.6976/573731.
Πωλείται σανός βρώµης µε καρπό προς
3€/µπάλα ή 0,15€/κιλό, τριφύλλι προς
4€/µπάλα, διάφοροι άλλοι σανοί προς
2,5€/µπάλα, κεχρί προς 1€/κιλό και βρώµη προς 0,30€/κιλό. Περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6943/267411.
Πωλούνται τριφύλλια σε µεγάλες στρογγυλές µπάλες. Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. Τηλ.6980/406117.

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
Πωλούνται µπάλες µε άχυρα εξαιρετικής ποιότητας, σε προσιτή τιµή. Περιοχή Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς.
Τηλ.6982/485793.
Πωλείται βρώµη. Περιοχή Φαρσάλων.
Τηλ.6944/985675.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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 αγροτεµάχιο 9 στρεµµάτων,
300 µέτρα από το χωριό. Τιµή 80.000€.
Τηλ.6942/505876.
Πωλείται κτήµα 24 στρεµµάτων
(600τ.µ.) σε κεντρικό δρόµο, οικοδοµήσιµο. Τηλ.2310/711133. 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.
Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για
επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. 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.
Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊκή καµπίνα. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται καρούλι ποτίσµατος F90, F63,
F75. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται Ποµόνα 4άρα 90 µέτρα.
Τηλ.6972/307674.
Πωλείται
κλαδευτικό
Τηλ.6972/307674.

800άρι.

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

δισκοσβάρνα.
για

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων
• πατάτας
• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών
• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων
• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας
• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

άλογο.

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

Πωλείται βυτίο συρόµενο 1,5 τόνου νερού. Περιοχή Θήβας. Τηλ.6987/781880.
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
8080. Τηλ.6944/144762.

µηχανή

Πωλείται ψυγείο τριφασικό 2,5 ίππων, 17
κυβικά σε αρίστη κατάσταση. Περιοχή Χαλκιδικής Κασσάνδρα. Tηλ.6939/791950.
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.
Πωλούνται σταγονίδια µε σωλήνες για 50
στρέµµατα αυτόµατα σε καλή κατάσταση.
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.
Πωλείται τυλιχτικό µάρκας Βολάγκρι.
Τηλ.6977/378489.
Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες, 200
µανοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος, σχεδόν
καινούργια. Τηλ.6971/675531.
Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας χρήσεως και κλουβάκια Μπινς. Περιοχή Βέροιας. Τηλ.6979/291468.
Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170,
170 ίππων, µοντέλο 2006, φουλ έξτρα.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικόδενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων,
4Χ4, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ αµπελουργικό 55 ίππων µε καµπίνα, 4Χ4, µοντέλο 2015.
Τηλ.6945/373163.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται τρακτέρ Fiat δενδροκοµικό 4Χ4,
60-86 µε καµπίνα. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται αυλακωτήρας για σπαράγγια και
ένα µαχαίρι για ισοπέδωση χωραφιών. Περιοχή Βέροιας. Τηλ.6976413663.

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.
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.
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Εκπαίδευση σε 15 αγροδιατροφικές ειδικότητες, με βιωματικές
μεθόδους θα προσφέρει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Πωλούνται παγίδες προβάτων και ένα αρµεκτικό για δύο ζώα. Τηλ.6978/527246.

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.

Agrenda

Ετοιμάζεται το Ι.ΙΕΚ,
έρχεται το Γυμνάσιο

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7
X 5 ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή
Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται µηχανικός δονητής ελληνικής
κατασκευής, για συγκοµιδή ξηρών καρπών
και ελιές, σε άριστη κατάσταση. Περιοχή
Λαµία. Τηλ.6973/048806.
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ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στον «πυρετό» της προετοιµασίας για
την έναρξη λειτουργίας του δικού της
Ι.ΙΕΚ, που θα παρέχει εκπαίδευση σε
συνολικά 15 αγροδιατροφικές ειδικότητες, κινείται η Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης όπως
µαρτυρά και η έµφαση που έχει δοθεί στο εν λόγω project από τους επιτελείς της, στο περίπτερο της Σχολής στην 83η ∆ΕΘ. «Σκοπός του Ι.IEK
είναι να προσφέρει σπουδές µέσα από επιλεγµένες ειδικότητες του αγροδιατροφικού τοµέα, ώστε οι σπουδαστές να γνωρίσουν και να εφαρµόσουν καινοτόµες και ορθές πρακτικές βελτιστοποίησης της αγροτικής
παραγωγής σε επίπεδο τελικού ποιοτικού προϊόντος αναπτύσσοντας,
παράλληλα, περιβαλλοντική συνείδηση», δήλωσε ο κοσµήτορας της
Σχολής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης της ΑΓΣ, ∆ρ. Ευάγγελος Βέργος.
Από το stand της Σχολής στη ∆ΕΘ,
ο ∆ρ. Βέργος τόνισε ότι η αποστολή
του Ι.ΙΕΚ υλοποιείται µε την εφαρµογή
σύγχρονων και καινοτόµων βιωµατικών µεθόδων µάθησης στις εξαιρετικές εργαστηριακές υποδοµές και πιλοτικές µονάδες παραγωγής που διαθέτει η Σχολή, ώστε ο εκπαιδευόµενος να αποκτήσει επιστηµονικές γνώ-

Τα µαθήµατα θα γίνονται στα 1.250 ιδιόκτητα στρέµµατα της Σχολής και στα 25 επιστηµονικά εργαστήρια που
διαθέτει, δήλωσε από τη ∆ΕΘ ο κοσµήτορας της Σχολής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, ∆ρ. Ευάγγελος Βέργος.
σεις κι εξειδικευµένες δεξιότητες, ικανές να διασφαλίσουν τη µελλοντική
επαγγελµατική του εξέλιξη. Τα µαθήµατα θα γίνονται στα 1.250 ιδιόκτητα στρέµµατα της Σχολής όσο και στα
25 επιστηµονικά εργαστήρια που διαθέτει, ενώ απόφοιτοι από γεωτεχνικό ΕΠΑΛ θα εισάγονται αυτόµατα στο
δεύτερο χρόνο σπουδών του Ι.ΙΕΚ και
από εκεί –αν επιθυµούν-στο δεύτερο
χρόνο σπουδών του Perrotis College.
Σε ένα χρόνο, εν τω µεταξύ, ξεκινά
τη λειτουργία του και το Γυµνάσιο, η

Προσαρµογή
Το Γυµνάσιο έχει στόχο
να διασφαλίσει την οµαλή
προσαρµογή σε µια νέα και
απαιτητική βαθµίδα

µοναδική εκπαιδευτική βαθµίδα που
λείπει από την Αµερικανική Γεωργική Σχολή. Ο ∆ρ. Βέργος, αναφέρθηκε στην αποστολή του που δεν είναι
άλλη από το να εφοδιάσει τους µαθητές µε όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστούν στο Λύκειο. «Επιστηµονικά εργαστήρια µε
εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας,
σε συνδυασµό µε το εκπαιδευτικό αγρόκτηµα της Σχολής, θα προωθούν
την εξερεύνηση και θα προάγουν τη
σχεδιαστική σκέψη», είπε ο ίδιος.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ρόδια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6989/777700.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-κρύο
µάρκας Αlto. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.
Πωλούνται 2 αρµεκτικές µηχανές, 1
8άρα, 1 διπλή µε κάδο και 1 παγίδα για
6 ζώα. Τιµή 1.300€. Τηλ.6979/893533.
Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 ίππων σε
καλή κατάσταση, 4υνο άροτρο Klavan, δισκοσβάρνα του Ζορµπά υδραυλική 28άρα,
ρίππερ, λιπασµατοδιανοµέας, ραντιστικό
600άρι. Τηλ.2310/715037.
Πωλούνται άροτρο Kvernerland ΑΒ85
4υνο και σβολοκόπτης 2,5 µέτρων.
Τηλ.6972/821398.

Τρεις πλήρεις υποτροφίες
από το Perrotis College

Θλίψη από την απώλεια
του Γιάννη Αντωνάκου

Στο Βόλο το δεύτερο Jazz
Festival από το ΠΙΟΠ

Εγκαινιάστηκε το φ/β
πάρκο της Ένωσης Βόλου

Το Perrotis College, τµήµα της
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής,
προσφέρει 10 πλήρεις υποτροφίες
για προπτυχιακές σπουδές και 3
πλήρεις υποτροφίες για
µεταπτυχιακές σπουδές. Τα
προπτυχιακά προγράµµατα είναι
στους παρακάτω κλάδους:
Τεχνολογία και Επιστήµη Τροφίµων,
∆ιεθνής Επιχειρηµατικότητα και,
∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών
Συστηµάτων Παραγωγής. Υποβολή
αιτήσεων ως 28 Σεπτεµβρίου 2018.

Φτωχότερη είναι πλέον η κοινωνία
του Άργους, καθώς έφυγε από τη
ζωή λόγω καρδιάς, ο κτηνοτρόφος
Γιάννης Αντωνάκος, γνωστός για
την επιχειρηµατική και
συνδικαλιστική του δράση. Ο
εκλιπών είχε αναπτύξει αξιόλογη
επιχειρηµατική δράση µε την
παραγωγή προϊόντων µε σήµα «Το
Γάλα του Μοριά». Ο Γιάννης
Αντωνάκος ήταν δραστήριο µέλος
του ∆Σ του Συνδέσµου Ελληνικής
Κτηνοτροφίας και της Ε∆ΟΚ.

To Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και ο Πολυχώρος
Τσαλαπάτα συνδιοργανώνουν, για
δεύτερη φορά, το Σάββατο 15
Σεπτεµβρίου (ώρα 20:30), στο
Βόλο φεστιβάλ Jazz µουσικής,
στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου
Πλινθοκεραµοποιίας. Μια βραδιά
αφιερωµένη στον αυτοσχεδιασµό
και στον πολυµορφικό ακουστικό
ήχο της Jazz. Μετά την περσινή
επιτυχία, το φεστιβάλ φιλοδοξεί
να καθιερωθεί ως θεσµός.

Εγκαινιάστηκε στο Στεφανοβίκειο το
φωτοβολταϊκό πάρκο του Αγροτικού
Συνεταιρισµού Βόλου 500KW και
κόστους 600.000 ευρώ,
εγκατεστηµένο στην οροφή της
γαλακτοβιοµηχανίας ΕΒΟΛ. Αφορά
επένδυση που κρίνεται συµφέρουσα
καθόσον θα αποσβεστεί σε 2- 3 έτη.
Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια
θα συµψηφίζεται µε την ηλεκτρική
ενέργεια που καταναλώνεται από
την ΕΒΟΛ, όπως προβλέπεται στο
πρόγραµµα Net Metering.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 15 Σεπτεµβρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Τότεναµ - Λίβερπουλ

14.30 COSMOTE SPORT 1

5’

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Οι νέοι πιλότοι της F1

18.15 Novasports 1

Πριν την εκκίνηση του γκραν πρι στη
Σιγκαπούρη στις 16 Σεπτεµβρίου,
ανακοινώθηκαν οι νέοι πιλότοι των
οµάδων για το 2019 στη Formula 1.
H Mercedes θα έχει στα τιµόνια των
µονοθέσιών της τους Λιούις Χάµιλτον
και Βαλτέρι Μπότας. Η Ferrari τους
Σεµπάστιαν Φέτελ, Σαρλ Λεκλέρκ , η
Red Bull θα πορευτεί µε τους Μαξ
Φερστάπεν, Πιέρ Γκασλί και η
Renault µε Νίκο Χούλκενµπεργκ και
Ντανιέλ Ρικιάρντο .

Μπάσκετ (Basketball Tournament)
Παναθηναϊκός – Μακάµπι Τελ Αβίβ

20.00 COSMOTE SPORT 4

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΚ - Πανιώνιος

20.30 Novasports 2

Κυριακή 16 Σεπτεµβρίου
Φόρµουλα 1 (Σιγκαπούρη)
Αγώνας

15.10 ΕΡΤ 2

Μπάσκετ (Προκριµατικά Παγκοσµίου)
Γεωργία – Ελλάδα

18.00 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΛ - Παναθηναϊκός

18.15 Novasports 2

Ατρόµητος – Λαµία

20.00 ΕΡΤ 1

Ωραία απλώνει
πάλι το σεντόνι

Ολυµπιακός – Αστέρας Τρίπολης 20.30 Novasports 1

Πρεμιέρα την Τρίτη στο Τσάμπιονς Λιγκ
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην ΑΕΛ ο Κοέφ
πριν το ντέρμπι
Την απόκτηση του Αλεξάντρ Κοέφ ανακοίνωσε η ΑΕΛ
λίγα 24ωρα πριν αντιµετωπίσει τον Παναθηναϊκό εντός
έδρας (16/9). Ο 26χρονος αµυντικός µέσος υπέγραψε
διετές συµβόλαιο µε τους «βυσσινί» είναι διεθνής µε όλες
τις εθνικές οµάδες της Γαλλίας από την U16 έως την U21
κι έχει αγωνιστεί µεταξύ άλλων στις εξής οµάδες: Λανς,
Ουντινέζε, Γρανάδα, Μουσκρόν, Αζαξιό και Μπρεστ.

Ξανά την υπέροχη µουσική του Τσάµπιονς Λιγκ και το διάσηµο σεντόνι
να κουνιέται θα έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουν από την ερχόµενη
Τρίτη οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου.
Τα πρώτα µατς των οµίλων είναι γεγονός, µε το µεγαλύτερο µατς που
δεσπόζει στο πρόγραµµα να είναι
αυτό της φορµαρισµένης Λίβερπουλ
που υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερµέν. Την ίδια µέρα, στα άλλα ενδιαφέροντα µατς, ξεχωρίζει ο αγώνας
της Τότεναµ µε την Ίντερ η οποία
επιστρέφει ξανά στα µεγάλα σαλόνια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Την επόµενη µέρα, την Τετάρ-

τη, έρχεται η σειρά της ΑΕΚ να δώσει µετά από χρόνια τον πρώτο της
αγώνα στο Τσάµπιονς Λιγκ, αντιµετωπίζοντας τον νεανικό και πάντα επικίνδυνο Άγιαξ. Παράλληλα,
η κάτοχος του τίτλου, Ρεάλ Μαδρίτης αντιµετωπίζει στην έδρα της τη
Ρόµα του Κώστα Μανωλά, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παιχνίδι µεταξύ των Βαλένθια και Γιουβέντους, µε όλα τα βλέµµατα να είναι στραµµένα πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Εν τω µεταξύ, την Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου ξεκινά και η διοργάνωση
του Γιουρόπα Λιγκ µε τον ΠΑΟΚ να
υποδέχεται στην Τούµπα την γεµάτη
αστέρια Τσέλσι και τον Ολυµπιακό
να δοκιµάζεται στην έδρα της Μπέτις.

Πάµε Μουντοµπάσκετ
Στο πρώτο «παράθυρο» του 2ου
Προκριµατικού Γύρου, η Εθνική µετά
τη Σερβία, αντιµετωπίζει τη Γεωργία
του Ηλία Ζούρου αυτή την Κυριακή 16
Σεπτεµβρίου στην Τιφλίδα.
Παράλληλα στις 30 Νοεµβρίου, το
αντιπροσωπευτικό µας συγκρότηµα
υποδέχεται την, Γερµανία. Την
πρόκριση στην τελική φάση του
Παγκοσµίου Κυπέλλου εξασφαλίζουν
οι 3 πρώτες οµάδες του οµίλου.

Είπαν «όχι» για Βαράν

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Η περιουσία
των συνεταιρισμών
θα κρίνει την τόλμη
του Αραχωβίτη

Στα χέρια των
αγροτών το ΟΣΔΕ
και οι χάρτες
με τη νέα ΚΑΠ

Το αµύγδαλο
στο Συκούριο
βγάζει φέτος
τα σπασμένα

Αρνητική ήταν η απάντηση της Ρεάλ
Μαδρίτης σε προσφορά της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον
Ραφαέλ Βαράν. Σύµφωνα µε τα
αγγλικά ΜΜΕ και συγκεκριµένα την
«Daily Express», η οµάδα του Ζοσέ
Μουρίνιο στην προσπάθειά της να
ενισχύσει το κέντρο της άµυνας, είχε
ως πρωταρχικό στόχο τον Γάλλο
σέντερ µπακ και για αυτό το λόγο
κατέθεσε προσφορά ύψους 112 εκατ.
ευρώ. Φυσικά εδώ παίζει ρόλο ότι και
ο Γάλλος γουστάρει «Βασίλισσα».
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Γράφει ζήτηση
για τα 20 λεπτά
το σκληρό σιτάρι

Σ

ταθερά στα 20 λεπτά πληρώνονται
τα σκληρά σιτάρια στην ελληνική
αγορά, αν και δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για κάτι καλύτερο.
Σηµειωτέον ότι οι προσφορές σε αυτά τα επίπεδα πληθαίνουν, αλλά θα χρειαστούν καλές
τιµές εξαγωγής για να κινηθούν οι τιµές του
ελληνικού προϊόντος υψηλότερα, κάτι το οποίο ακόµα δεν έρχεται. Στα διεθνή χρηµατιστήρια οι κερδοσκόποι ρευστοποιούν ανοδικές
θέσεις επηρεαζόµενοι και από το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας της αµερικανικής σοδειάς.
Μετά από εβδοµάδες στην ελληνική αγρότες υπάρχει εικόνα της πτώσης του πριµ επί των χρηµατιστηριακών τιµών στο βαµβάκι.
Οι αγοραστές είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για ανοιχτά συµβόλαια 3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘18 για
καλές ποιότητες, τιµή που σήµερα δίνει σχεδόν 86 σεντς ανά λίµπρα, δηλαδή 1,63 ευρώ
το κιλό. Γενικότερα επικρατεί ανησυχία στον
κλάδο, διότι δεν υπάρχει η γνωστή κινητικότητα της εποχής στον τοµέα της ζήτησης.
Σταθερός παρέµεινε τον Αύγουστο ο ∆είκτης Τιµών του FAO, καθώς οι τιµές των δηµητριακών ανέκαµψαν ενώ των φυτικών ελαίων και της ζάχαρης έπεσαν. Ο δείκτης για
τα δηµητριακά αυξήθηκε κατά 4% κατά τη διάρκεια του µήνα, µε τις τιµές για το σιτάρι διπλάσιες λόγω της χειροτέρευσης των προοπτικών για τη σοδειά στην ΕΕ και τη Ρωσία. Η
διεθνής προσφορά καλαµποκιού αυξήθηκε
περισσότερο από 3%, ενώ οι τιµές για το ρύζι µετριάστηκαν κατά τη διάρκεια του µήνα.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
358, 87

359,83
356,14

355,05

351,91

09/8

208

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

87,18

05/09

07/09

10/09

12/09

23/8

208

208

85,86

30/8

215

215
82,97

82,52

06/9

81,71

13/9

215

82,64

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

230

230

230

230

230

230

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

192

192

192

191

191

184

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

168,1

168,1

168,1

177,5

193,6

192,2

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,73

2,76

2,76

2,78

2,78

2,76

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

319,5

314,8

306,1

319,3

332,8

332,5

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

894,4

838,1

856,4

827,4

826,6

831,6

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

15,81

15,06

15,01

16,47

16,49

16,30

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

54,97

54,81

53,53

51,55

52,25

55,85

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

111,075

108,25

108,25

109,17

109,25

110,62

95,90

89,88

86,13

82,52

82,57

82,81

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Για τα 1,60 ευρώ τα 110 τεµάχια
Δεν φτάνει για τις παραγγελίες φέτος η πράσινη ελιά Χαλκιδικής
Εµπορική σύγκρουση µεταποιητών στη λογική ανοιχτού πλειστηριασµού
«Ράλι» τιµών χωρίς προηγούµενο, εδώ και
χρόνια, έχει «πυροδοτήσει» η µεγάλη έλλειψη πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, µε την τιµή
στις 13 Σεπτεµβρίου να έχει «σκαρφαλώσει» ήδη στα 1,50 ευρώ το κιλό για τα 110
τεµάχια και µε τις φήµες στα πόστα να οργιάζουν ότι θα φτάσει τα 1,60 ευρώ το κιλό.
Από το απόγευµα της περασµένης Τρίτης,
όταν η ∆ΕΑΣ άνοιξε το χορό των τιµών, αναρτώντας τιµολόγιο µε 1,30 ευρώ το κιλό,
ξεκίνησε µια σφοδρή εµπορική σύγκρουση
στη λογική ανοικτού πλειστηριασµού και ένας µετά τον άλλο οι µεταποιητές, προκει-

Με διαλογέα

04/09

14/8

Οι µεταποιητές φηµολογείται θα
δώσουν και 1,60 ευρώ, αλλά µε
διαλογέα, λέει στην Agrenda o πρόεδρος του Αγρ. Συλλόγου Τρίγλιας

Τιμές παραγωγού
(ευρώ το κιλό)
∆ΕΑΣ

1,30

Κιαγιάς Γεώργιος & ΣΙΑ ΟΕ

1,50

Sithonia Olives SA

1,45
ΠΗΓΗ: AGRENDA

6.000 τόνοι
Στην Ορµηλία υπολογίζεται
σχεδόν 70% µείωση παραγωγής από 14.000 τόνους
πέρυσι στους 6.000 φέτος

µένου να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες
ποσότητες άρχισαν να πλειοδοτούν, ανεβάζοντας ανά 10 λεπτά το κιλό. Την υψηλότερη τιµή, στο 1,50 ευρώ το κιλό, έως τη
στιγµή που γραφόταν αυτές οι γραµµές, είχε δώσει µια νεοεµφανιζόµενη εταιρεία, η
Κιαγιας Γεώργιος & ΣΙΑ ΟΕ , η οποία φέρεται να συνεργάζεται µε έναν Ιταλό έµπορο,
ενώ την αµέσως επόµενη, στα 1,45 ευρώ το
κιλό, η Sithonia Olives SA, ενώ δεν είχαν
ανοίξει τα χαρτιά τους µεγάλοι παίκτες, όπως Intercom (Τσαγκούλης), Olymp (Αφοι
Κωνσταντόπουλοι) και Regina (Ιωαννίδης).

Συγκομιδή

Η έλλειψη εργατικών χεριών έχει
οδηγήσει φέτος σε αύξηση της
τιµής συγκοµιδής, από τα 2,20 το
τελάρο πέρυσι, στα 3 έως 3,5 ευρώ
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Agrenda

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
250

84.00

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Εξτρα
παρθένο

180

210

2.000

82.00

200

240

81.00

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500
160

180

78.00

Παρθένο

170

190

230

80.00

1.000

150

220
170

76.00
210

74.00
72.00

ΑΠΡ
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ΜΑΙ

82,64

σέντς/λίµπρα

IOYN

IOYΛ

200

ΑΥΓ

ΣΕΠ

Παραµένει περιορισµένο
το εύρος διακύµανσης τιµών
στο βαµβάκι, που αναζητά
κατεύθυνση.

13
ΑΠΡ

230
¤/τόνος

13
ΜΑΙ

13
IOYN

13
IOYΛ

13
ΑΥΓ

13
ΣΕΠ

Χωρίς αλλαγές στα 230 ευρώ
ο τόνος η λίστα της Φότζια για
το σκληρό σιτάρι για τρίτη
συνεχόµενη εβδοµάδα.

150

500

140

160

0

130

13
ΑΠΡ

184
¤/τόνος

13
ΜΑΙ

13
IOYN

13
IOYΛ

13
ΑΥΓ

13
ΑΥΓ

Υποχώρησε κατά 7 ευρώ ανά
τόνο αυτή την εβδοµάδα
το καλαµπόκι στα
χρηµατιστήρια της Ιταλίας.

13
ΜΑΙ

192,2
¤/τόνος

13
IOYN

13
IOYΛ

13
ΑΥΓ

13
ΣΕΠ

Σηµάδια σταθεροποίησης µε
µικρή υποχώρηση εµφανίζει
το κριθάρι βυνοποίησης
στα διεθνή χρηµατιστήρια.

13
ΑΥΓ

2,76
¤/κιλό

Ζωήρεψε η αγορά, ωστόσο οι τιµές πιέζονται
gogos@agronews.gr

Τις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη και
ενόψει της νέας ελαιοπαραγωγής και
δεδοµένων των µεγάλων σε σχέση µε
τις προηγούµενες δυο χρονιές αποθεµάτων, ζωήρεψε η αγορά. Ταυτόχρονα οι τιµές τους τελευταίους µήνες, από τα µέσα Ιουνίου και µετά,
για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, σηµείωσαν ανάκαµψη, προσεγγίζοντας περίπου τα 3 ευρώ ανά κιλό σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Προχωρώντας, ωστόσο, προς την
τρίτη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου, η
αγορά δείχνει σηµάδια επιστροφής
των τιµών, µε µικρές υποχωρήσεις.
Βέβαια, εφόσον επιβεβαιωθούν εκτιµήσεις που κάνουν λόγο για µείωση µέχρι και 50% της παραγωγής της
Ιταλίας, το τοπίο ενδέχεται να αλλάξει
άρδην. Οι ίδιες εκτιµήσεις υπολογίζουν την παγκόσµια παραγωγή µειωµένη κατά 6%, µε την Ισπανία ωστόσο που ευθύνεται για το 50% αυτής,

να έχει αύξηση 26% την ελαιοκοµική
περιόδο 2018-2019.
«Γίνονται αρκετές πράξεις µε µέση
τιµή τα 2,90 ευρώ ανά κιλό σχεδόν
σε όλη την αγορά της Μεσσηνίας»
είπε στην Agrenda ο Γιάννης Ηλιάδης που έχει ελαιοτριβείο στην Μεσσηνία. Ωστόσο παρατηρείται µια διάθεση υποχώρησης των τιµών, που
µένει να επιβεβαιωθεί την επόµενη εβδοµάδα. «Λακωνικός» ο πρόεδρος της ΕΑΣ Λακωνίας, Νίκος Προκοβάκης, ανέφερε: «οι τιµές πιέζονται προς τα κάτω».
Την ίδια στιγµή, οι εισαγωγές ελαιολάδου της ΕΕ από τρίτες χώρες,
διπλασιάστηκαν κατά τους πρώτους
οχτώ µήνες του 2018, σύµφωνα µε
στοιχεία του ∆ιεθνούς Συµβουλίου
Ελαιολάδου (IOC). Συγκεκριµένα, η
αύξηση αυτή αγγίζει το 98%, µε την
χώρα που συµβάλει σε µεγαλύτερο
βαθµό σε αυτό, να είναι η Τυνησία, η
οποία αύξησε τις εξαγωγές της στην
ΕΕ κατά 118%, σε σχέση µε το ίδιο διάστηµα την προηγούµενη χρονιά. Το

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι
εκτιµήσεις για την επερχόµενη
σοδειά, η Ιταλία θα χάσει
τη µισή της παραγωγή
εµπόριο ελαιολάδου εντός των χωρών της Ένωσης υποχώρησε κατά
8%, συγκριτικά µε πέρυσι.
Αυξηµένες παρουσιάζονται οι εισαγωγές ελαιολάδου σε Βραζιλία, Καναδά και ΗΠΑ µέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Αντιθέτως οι εισαγωγές
σε Αυστραλία, Ρωσία και Κίνα υποχώρησαν κατά 5%, 1% και 8% αντίστοιχα.
Σύµφωνα µε τον IOC, η τιµή παραγωγού στην Ελλάδα τον Αύγουστο διαµορφώθηκε στα 2,78 ευρώ ανά κιλό, µειωµένη κατά 26% σε σχέση µε
τον Αύγουστο του 2017. Στην Ιταλία
η τιµή διαµορφώθηκε στα 4,55 ευρώ
ανά κιλό, στην Ισπανία στα 2,77 και
στην Τυνησία στα 3,43, υποχωρώντας
κατά 26%, 27% και 18% αντίστοιχα.

Στους τυφώνες η σκυτάλη για τα χρηµατιστήρια βάµβακος
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH
Η πρόσφατη αµερικάνικη έκθεση προσφοράς και
ζήτησης βάµβακος δεν επηρέασε σηµαντικά την
αγορά. Πρόσκαιρα, µε την ανακοίνωση της
αυξηµένης παραγωγής και των τελικών αποθεµάτων
της σοδειάς των ΗΠΑ, το χρηµατιστήριο πιέστηκε
για να µετριάσει τις απώλειες ενδοσυνεδριακά. Να
σηµειωθεί ότι ανακοινώθηκε αύξηση των εξαγωγών
για τα βραζιλιάνικα βαµβάκια, επιβεβαιώνοντας την
ανταγωνιστικότητα της συγκεκριµένης σοδειάς.
Τη σκυτάλη πλέον παίρνουν οι τυφώνες στις ΗΠΑ
και οι επιπλοκές, που ενδέχεται να προκαλέσουν
στις παραγωγές.

09/06/2018 81.25
09/07/2018 81.99
Χωρίς να έχουν σηµειωθεί σηµαντικές νέες πωλήσεις
09/10/2018 83.25
φαίνεται να ισορροπεί η αποκαλούµενη βάση (πριµ)
09/11/2018 82.89
για τη σοδειά µας στα επίπεδα των 3 σεντς ανά λίµπρα
09/12/2018
πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου
‘18. 82.64
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι εµπορικοί οίκοι τονίζουν πως για να βγούµε
ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά θα πρέπει οι τιµές µας
να πλησιάσουν τις αντίστοιχες βραζιλιάνικες, το οποίο
για σήµερα σηµαίνει περίπου 86 σεντς ανά λίµπρα για
λευκά και ποιοτικά βαµβάκια. Η έλλειψη ισχυρής
ζήτησης για την εποχή εξακολουθεί να προβληµατίζει
τον κλάδο σε µια σεζόν που ευτυχώς για εµάς το
χρηµατιστήριο διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Μικρή υποχώρηση σηµείωσε
η τιµή στο ελαιόλαδο στις
ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες
ωστόσο είναι δραστήριες.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που
έχει στην διάθεση του ο IOC,
τα οποία φτάνουν µέχρι και
τον Ιούνιο του 2018, οι ΗΠΑ
µείωσαν τις εισαγωγές
επιτραπέζιων ελιών κατά 3%.
Υπενθυµίζεται πως τον Ιούλιο
η Ουάσιγκτον αύξησε τους
δασµούς στις Ισπανικές
επιτραπέζιες ελιές φτάνοντάς
τους στο 34,75%, για δεύτερη
φορά, αφού τον Νοέµβριο του
2017 επέβαλε επιπλέον φόρο
που κυµαίνονταν από το 2,31%
µέχρι 7,24%. Μειωµένες είναι
και οι εισαγωγές σε Αυστραλία
κατά 4%, Βραζιλία κατά 5% και
Κίνα κατά 8% σε σχέση µε την
ίδια περίοδο πέρυσι. Ανάπτυξη
στις εισαγωγές παρουσίασε
αντιθέτως ο Καναδάς κατά
11%. Στην ΕΕ, οι εισαγωγές
επιτραπέζιων ελιών από τρίτες
χώρες τους πρώτους εννιά
µήνες του 2018, αυξήθηκαν
κατά 19% συγκριτικά µε την
ίδια περίοδο πέρυσι. Αυξηµένο
ωστόσο είναι και το εµπόριο
µεταξύ των κρατών µελών
κατά 5%.

ΙΤΑΛΙΑ

Στα 2,78 ευρώ η τιµή παραγωγού
τον Αύγουστο, λέει ο ΙΟC.

10
ΣΕΠ

03
ΣΕΠ

ΕΠΕΣΑΝ 3% ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ

Με 2,90 ευρώ το κιλό πληρώνεται ο παραγωγός εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στη Μεσσηνία
Η Τυνησία αύξησε τις εξαγωγές της στην Ευρώπη κατά 118%, ενώ µειώθηκε το ενδοκοινοτικό εµπόριο
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

27
ΑΥΓ

20
ΑΥΓ

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
83.50
83.00
82.50
82.00
81.50
81.00
80.50
80.00

Πέµπτη

06/09

Παρασκευή ∆ευτέρα

07/09

10/09

Τρίτη

11/09

Τετάρτη

12/09

Συνεδρίαση 12/09/18
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος '18

82,64

-0,25

Μάρτιος '19

83,03

-0,28
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Ζήτηση και θεµελιώδη γράφει το βαµβάκι
Θα περιµένει λίγο όµως για το 60άρι
Με τα σηµερινά επίπεδα η αγορά θα άνοιγε στα 55 λεπτά για το σύσπορο
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Αρκετά υψηλότερες από πέρυσι είναι οι χρηµατιστηριακές τιµές στο
βαµβάκι, που κυµαίνονται αυτές
τις µέρες στα 86 σεντς ανά λίµπρα,
όταν πριν ένα χρόνο την ίδια µέρα η αγορά είχε κλείσει στα 69,10
σεντς. Εικόνα, που εξακολουθεί
να είναι βελτιωµένη, δίνοντας το
«δικαίωµα» στους παραγωγούς να
περιµένουν να πληρωθούν υψηλότερα, εκτός απροόπτου.
Ωστόσο, οι αναλυτές εµφανίζονται ελαφρά «κουµπωµένοι» και
βλέπουν το 60άρι στα σύσπορα από Οκτώβριο και µετά. Σηµειωτέον ότι τα σηµερινά επίπεδα των 86
σεντς ισοδυναµούν µε 55 λεπτά
το κιλό, όταν την περσινή σεζόν
οι τιµές άνοιξαν στα 48-49 λεπτά.
Το ανησυχητικό όµως, όπως

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 2018/2019
ΗΠΑ

15,70

ΕΕ

ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΙΑ

1,45
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΙΑ

5,50
ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΙΑ

ICAC
Τα παγκόσµια αποθέµατα
βάµβακος θα βρεθούν σε ιστορικά
χαµηλότερο επίπεδο από αυτό
που βρέθηκαν κατά την περίοδο
2011-2012.

τονίζεται, είναι ότι επικρατεί «ησυχία» στον τοµέα των πωλήσεων και των παραγγελιών. Παραδοσιακά αυτή την εποχή υπήρχαν αρκετά κλωστήρια που έψαχναν άµεσα για βαµβάκι, ενώ αντίθετα φέτος λόγω Τουρκίας αλλά και της πληθώρας του βραζιλιάνικου στην Άπω Ανατολή, δεν
λαµβάνεται η ίδια δυναµική ζήτηση. Οι εµπορικοί οίκοι, δηλαδή ό-

σοι έχουν πάρει το µεγαλύτερο µερίδιο των προαγορών, δεν έχουν
καταφέρει να πουλήσουν σηµαντικό κοµµάτι των θέσεών τους κάτι που φρενάρει τις νέες πράξεις.
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. Αυτό έρχεται να ενισχύσει και
η πρόσφατη έκθεση της ∆ιεθνούς
Συµβουλευτικής Επιτροπής Βάµβακος (ICAC), η οποία προβλέπει
για το βαµβάκι µείωση της παγκόσµιας παραγωγής της τάξης του
3%, µείωση των παγκόσµιων αποθεµάτων σε ποσοστό 10% και αύξηση της κατανάλωσης κατά 3%
την περίοδο 2018-2019.

Agrenda

Α3 | 35

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ
ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ

T

α 20 λεπτά στον παραγωγό είναι µεν γεγονός για
τα ποιοτικά σκληρά σιτάρια
στη χώρα µας, εντούτοις η
αγορά αδυνατεί να ξεπεράσει αυτά τα
επίπεδα µε αποτέλεσµα η προσφορά
να αυξάνει. Για να δούµε κάτι καλύτερο προσεχώς
θα χρειαστεί
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ βοήθεια από
τη διεθνή αpapadogiannis@
agronews.gr
γορά. Οι προσφορές γύρω
από τα 225 ευρώ ο τόνος FOB δεν
προσελκύουν µέχρι στιγµής τους Ιταλούς αγοραστές, οι οποίοι αγοράζουν τα καλά τοπικά στην ίδια τιµή
παραδοτέα. Στα σκληρά σιτάρια, η
νέα λίστα της Φότζια δεν είχε αλλαγές, ενώ και στη Γαλλία οι τιµές παρέµειναν στα 225 ευρώ παραδοτέα.
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Σε ανοδική τροχιά βρίσκονται οι τιµές για το σιτάρι παγκοσµίως. Μάλιστα η ψαλίδα στην τιµή ανάµεσα στο ευρωπαϊκό και το αµερικανικό κλείνει,
µε την Ευρώπη να εξάγει στα 243 δολάρια ανά τόνο. Το πιο ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές παραµένει αυτό της Μαύρης Θάλασσας.

Ανεβαίνει η αξία στο ευρωπαϊκό σιτάρι µαζί µε τη ζήτηση
1

ΑΥΞΗΜΕΝΗ εκτιµάται πως θα είναι η
ζήτηση σιταριού κατά 2,3 εκατ. τόνους, κυρίως λόγω της έντονης ζήτησης στη Ρωσία και στην ΕΕ, τόσο
για ζωοτροφές όσο και για ανθρώπινη κατανάλωση, κατά 2 εκατ. τόνους και 1 εκατ. τόνο αντιστοίχως
σε σχέση µε τις προηγούµενες εκτιµήσεις του USDA. Με τις συνολι-

κές προσφορές να αυξάνονται ταχύτερα από ότι η ζήτηση, η εκτίµηση του USDA για τα παγκόσµια τελικά αποθέµατα, αυξάνεται αυτό το
µήνα κατά 2,3 εκατ. τόνους, φτάνοντας τους 261,3 εκατ. τόνους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα αποθέµατα είναι µειωµένα κατά 5% σε σχέση µε την περσινή χρονιά ρεκόρ.

3

ΟΙ ΤΙΜΕΣ σιταριού βρίσκονται εδώ
και τρεις µήνες σε ανοδική τροχιά
σύµφωνα µε την έκθεση του USDA.
Η τιµή για το ευρωπαϊκό σιτάρι σταθεροποιήθηκε στα 243 δολάρια ο
τόνος στα τέλη του Αυγούστου, ενώ ένα µήνα νωρίτερα είχε φτάσει
και τα 246, µειώνοντας σηµαντικά

την διαφορά µε το αµερικανικό.
Αυτήν τη στιγµή το πιο ανταγωνιστικό, είναι αυτό της Μαύρης Θάλασσας, στα 225 δολάρια ανά τόνο. Οι τιµές καλαµποκιού, αναµένεται πως θα επιφέρουν µια ήπια
µείωση στη ζήτηση σιταριού για
ζωοτροφές, ειδικά στην ΕΕ.

5

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ εµπόριο καλαµποκιού, χαρακτηρίζεται ζωηρό από το
USDA, κάτι που αποδίδεται στη δραστηριότητα της ΕΕ και της Χιλής. Οι
εξαγωγές των ΗΠΑ είναι αυξηµένες
και συνεχίζουν τις υψηλές πωλήσεις
και αποστολές που είχαν το τελευ-

ταίο διάστηµα. Ωστόσο οι παγκόσµιες τιµές έχουν πέσει, σηµειώνοντας
µείωση σε Αργεντινή, Βραζιλία και
Μαυρη Θάλασσα. Στην τελευταία η
µείωση είναι της τάξης των 10 δολαρίων ο τόνος, στα 179 δολάρια, αντανακλώντας αύξηση της παραγωγής.

2

ΣΤΗΝ ΕΕ, η παραγωγή σιταριού, σύµφωνα µε τις ανανεωµένες εκτιµήσεις
του USDA, φαίνεται πως θα αγγίξει
τους 137,50 εκατ. τόνους, όταν πέρυσι έφτασε τους 151,68 εκατ. τόνους, σηµειώνοντας µια µείωση
δηλαδή κατά 14,18 εκατ. τόνους.
Η ζήτηση για σιτάρι στην ΕΕ, σηµειώνει µια µικρή αύξηση 180.000

τόνων. Έτσι οι ανάγκες για την τρέχουσα περίοδο θα φτάσουν τους
125 εκατ. τόνους. Ταυτόχρονα οι
εξαγωγές υπολογίζονται µειωµένες κατά 280.000 τόνους, σε σχέση µε πέρυσι, όταν αυτές άγγιξαν
τους 23,28 εκατ. τόνους. Μειωµένα θα είναι και τα τελικά αποθέµατα κατά 4,5 εκατ. τόνους.

4

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ καλαµποκιού στην ΕΕ
εκτιµάται αυτόν τον µήνα πως θα
είναι µειωµένη κατά περίπου 1,5
εκατ. τόνους σε σχέση µε πέρυσι,
παρά τις αυξήσεις στην παραγωγή
της Ρουµανίας, της Ουγγαρίας, της
Βουλγαρίας και της Γαλλίας, και
διαµορφώνεται στους 60,80 εκατ.

τόνους. Μάλιστα στην περίπτωση
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας η φετινή χρονιά θεωρείται ρεκόρ. Τα παγκόσµια αποθέµατα καλαµποκιού, υπολογίζονται στους
157 εκατ. τόνους, αυξηµένα κατά
1,5 εκατ. τόνους σε σχέση µε την
εκτίµηση του προηγούµενου µήνα.

6

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ παραγωγή κριθαριού
είναι µικρότερη την τρέχουσα περίοδο, όπου οι µειώσεις στην παραγωγή ΕΕ, Αυστραλίας και Ουκρανίας είναι τόσες που δεν µπορούν να
µετριαστούν από τις καλές αποδόσεις σε Ρωσία και Καζακστάν. Στους

142,72 εκατ. τόνους υπολογίζεται η
παγκόσµια παραγωγή, όταν την περίοδο 2017-2018 ήταν 144,27 εκατ.
τόνους. Η µείωση αποδίδεται κυρίως στην ΕΕ, η οποία πέρυσι παρήγε
59,06 εκατ. τόνους, ενώ φέτος δεν θα
ξεπεράσει τους 57,65 εκατ. τόνους.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ USDA
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΕ
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

2017/2018 2018/2019

ΤΙΜΗ

∆ΟΛΑΡΙΑ / ΤΟΝΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

242

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

2018/2019

ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΙΑ

60,80

247

ΣΙΤΑΡΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΕ

225

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΜΕΙΩΣΗ

1,5

151,85 137,50

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΕΕ

ΗΠΑ

123,22

2017/2018

127,62

2018/2019

ΒΑΜΒΑΚΙ

77,50
ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΤΕΛΙΚΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΟ∆ΕΙΑ

Μειώνονται τα αποθέματα στο
βαμβάκι, ανακάμπτει η παραγωγή
Ανακάµπτει η παγκόσµια παραγωγή βαµβακιού σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έκθεση του USDA, η οποία
συγκριτικά µε αυτήν του προηγούµενου µήνα υποστηρίζει πως τόσο η παραγωγή, όσο και οι εξαγωγές αλλά
και τα τελικά αποθέµατα είναι αυξηµένα. Οι αποδόσεις
στον αµερικανικό νότο και στο ∆έλτα του Μισισιπή ευθύνονται σε µεγαλύτερο βαθµό για την ανανέωση των
εκτιµήσεων και την προσαρµογή τους προς τα πάνω, από άποψη παραγωγής.
Έτσι, η παγκόσµια παραγωγή για το 2018-2019 υπολογίζεται στα 121,97 εκατ. δεµάτια, η οποία παραµένει

µειωµένη σε σχέση µε την περσινή των 123,48. Η υψηλότερη από την αναµενόµενη ζήτηση στην Ινδία, αυξάνει κατά 300.000 δεµάτια την παγκόσµια κατανάλωση
σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, διαµορφώνοντάς
την στα 127,62 εκατ. δεµάτια, όταν πέρυσι ήταν χαµηλότερη κατά 4,72 εκατ. δεµάτια, δηλαδή 123,22.
Παρόλα αυτά, το εµπόριο βάµβακος παραµένει στα ίδια επίπεδα µε αυτά της προηγούµενης έκθεσης. Τα παγκόσµια τελικά αποθέµατα υπολογίζονται υψηλότερα
αυτόν το µήνα κατά 400.000 δεµάτια, στα 77,5 εκατ. δεµάτια, ποσό που αναλογεί στο 61% της παγκόσµιας κατανάλωσης. Αν µέχρι το τέλος της εµπορικής περιόδου
παραµείνουν αµετάβλητα τα νούµερα αυτά, τότε η αναλογία αποθεµάτων και χρήσης θα βρίσκεται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων οχτώ ετών, όµως υψηλότερα από κάθε άλλη χρονιά πριν το 2010. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 13/09
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
710

678,83

705
700
695
690
685
680
675

Παρασκευή

07/09

∆ευτέρα

10/09

Τετάρτη

Τρίτη

12/09

11/09

Πέµπτη

13/09

Οι τράπεζες βυθίζουν ακόµα
περισσότερο το Γενικό ∆είκτη
Συνεχίστηκε την Πέµπτη το τραπεζικό sell-off, µε το
Χρηµατιστήριο Αθηνών να δέχεται ένα νέο πλήγµα,
χάνοντας ακόµη και τη στήριξη των 680 µονάδων.
Ειδικότερα, ο Γενικός ∆είκτης έκλεισε µε απώλειες
1,66% στις 678,83 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε
µεταξύ των 675,77 (-2,10%) µονάδων και 695,02
(+0,69%) µονάδες. Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 68,3
εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 36,6 εκατ. τεµάχια, ενώ
µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκαν 2,9
εκατ. τεµάχια. Ο κλαδικός των τραπεζών έχει χάσει
µέσα σε 11 συνεδριάσεις πάνω από 200 µονάδες.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

0,0880 19,73%

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΕΜΠ. ΕΤ. Α.Ε

0,0195 18,18%

UNIBIOS Α. Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

0,4360 9,27%

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

0,1010 8,60%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

0,3580 7,83%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ.. ΞΥΛΟΥ

0,2700- 19,64%

PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0,0625- 13,19%

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

0,0370- 11,90%

Α. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0600 - 11,11%
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

0,6000- 10,71%

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
26.089,87 + 0,35%
8.001,19 + 0,59 %
3.344,26 + 0,51%
7.283,02 - 0,41%
12.081,40 + 0,40%
5.343,04 + 0,20%
8.968,30 + 0,088 %
22.821,32 + 0,96%

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
ΣΕΚΑΠ: Στις 10 Οκτωβρίου
αναµένεται να συνεδριάσει το
Συµβούλιο της Επικρατείας
(ΣτΕ) προκειµένου να συζητηθεί
η προσφυγή της ΣΕΚΑΠ για το
πρόστιµο το οποίο της επιβλήθηκε
για τελωνειακές παραβάσεις σε
εξαγωγές του 2008, δηλαδή πέντε
χρόνια πριν προχωρήσει η εξαγορά
της από τον όµιλο Σαββίδη.

PEPSICO: Το λανσάρισµα του
προγράµµατος επιτάχυνσης Nutrition
Greenhouse στη Βόρεια Αµερική, σε
µια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην
ανακάλυψη και υποστήριξη
αναδυόµενων brands στον τοµέα των
τροφίµων και ποτών ανακοίνωσε η
εταιρεία PepsiCo.
AB FOODS: Η Associated British
Foods επιβεβαίωσε τις εκτιµήσεις
της για τη χρήση 2018 και τόνισε
πως αναµένει να ανακοινώσει
αύξηση των πωλήσεων στην Primark
κατά 5,5% σε σταθερό νόµισµα.

NESTLE: Επένδυση στην υγιεινή
διατροφή πραγµατοποιεί η
πολυεθνική, που δροµολόγησε την
εφαρµογή Wellness Ambassador
στην Ιαπωνία, η οποία παρέχει
συµβουλές για συγκεκριµένα
συµπληρώµατα διατροφής µε βάση τις
φωτογραφίες γευµάτων των χρηστών
στο Instagram.
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Η Εβροφάρµα ΑΒΕΕ
ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία και οι
πληροφορίες καθώς και οι
οικονοµικές καταστάσεις του πρώτου
εξαµήνου 2018 (01.01.2018 έως
30.06.2018), θα δηµοσιευτούν στην
ιστοσελίδα της εταιρείας και στην
ιστοσελίδα του Χ.Α. την Τετάρτη 26
Σεπτεµβρίου.

Ο κόσμος υπνοβατεί
προς μια νέα κρίση
Για έλλειμμα ηγεσιών μιλά ο Μπράουν
Στο 24% αύξησε τα επιτόκια η Τουρκία
Ο κόσµος «υπνοβατεί προς την επόµενη
χρηµατοοικονοµική κρίση», διότι οι κυβερνήσεις απέτυχαν να αντιµετωπίσουν
τα αίτια της τελευταίας που ξέσπασε εδώ
και µία δεκαετία. Η προειδοποίηση έρχεται από τον πρώην πρωθυπουργό της
Βρετανίας (2007-2010) Γκόρντον Μπράουν, ο οποίος ήταν στην ηγεσία του Ηνωµένου Βασιλείου κατά την κατάρρευση της Lehman Brothers, που προκάλεσε την χειρότερη παγκόσµια κρίση.
«Θα υπάρξει σοβαρή αύξηση της κλιµάκωσης των ρίσκων, αλλά βρισκόµαστε σε έναν κόσµο χωρίς ηγεσία», δηλώνει στην εφηµερίδα The Guardian, τονίζοντας ότι η παγκόσµια οικονοµία απέτυχε να εισαγάγει µηχανισµούς συναγερµού και ελέγχου χρηµατοοικονοµικών ροών. Σύµφωνα µε τον Μπράουν,

Aryzta

Σε προκαταρκτική συµφωνία µε πέντε
τράπεζες, έφτασε η ελβετο-ιρλανδική
εταιρεία προϊόντων φούρνου Aryzta,
ενόψει της αύξησης του µετοχικού της
κεφαλαίου κατά 800 εκατ. ευρώ, ώστε
να ενισχύσει τα οικονοµικά της
αποτελέσµατα. Οι συµφωνίες αφορούν
την ένωση των τραπεζών BofA Merrill
Lynch και UBS και τις Credit Suisse,
JP Morgan και η HSBC Bank plc.

τα µέτρα κατά των χρηµατοπιστωτικών
ατασθαλιών δεν ήταν αρκετά σκληρά
και πολλές τράπεζες αναµένεται να διασωθούν πάλι σε µία µελλοντική κρίση.
«∆εν υπάρχει στους τραπεζίτες ο φόβος
να µπουν φυλακή», λέει χαρακτηριστικά.
Στο µεταξύ, σε κατακόρυφη αύξηση
των επιτοκίων κατά 625 µονάδες βάσης
προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, σε µια προσπάθεια να ανακόψει
την απότοµη πτώση της λίρας, αγνοώντας τις συστάσεις Ερντογάν. Το βασικό επιτόκιο επαναγοράς µιας εβδοµάδας αυξήθηκε στο 24% από το 17,75%.
Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα αποφάσισε τα επιτόκια να παραµείνουν στα µηδενικά σηµερινά τους
επίπεδα τουλάχιστον µέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και για όσο χρειαστεί.

Campbell

Η Campbell Soup Co. σχεδιάζει να
πουλήσει τις διεθνείς της δραστηριότητες
και τις δραστηριότητες νωπών τροφίµων, οι
οποίες της αποφέρουν 2,1 δισ. δολάρια σε
ετήσια έσοδα µε τη συµβολή των brands
Kelsen και Bolthouse Farms. Ανακοίνωσε
δε ότι οι πωλήσεις δ’ τριµήνου ήταν
χαµηλότερες των προσδοκιών, καθώς τα
καθαρά κέρδη της διαµορφώθηκαν στα 94
εκατ. από τα 318 εκατ. δολάρια πέρυσι.
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ασφάλιση μελών και εργαζομένων
στους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Σ

ύµφωνα µε το άρθρο 56: Ασφάλιση Μελών
Αγροτικών Συνεταιρισµών του Ν. 3996 /2011,
ΦΕΚ 170 – 5/8/2011, (η πιο πρόσφατη Κωδικοποίηση µε το νόµο 4445/2016) ισχύουν:
«1. Τα µέλη κάθε µορφής Αγροτικών Συνεταιρισµών
δεν ασφαλίζονται σε κανένα ασφαλιστικό οργανισµό
µε βάση και κριτήριο µόνο την ιδιότητά τους αυτή.
2. Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες αγρότισσες
που είναι παράλληλα και µέλη αγροτικών συνεταιρισµών, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ. Μέλη αγροτικών συνεταιρισµών, µη αγρότες αγρότισσες, που υπάγονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, σε
Υποχρεωτικά
άλλους, πλην ΟΓΑ, ασφαλιστικούς
Οι κατά κύριο επάγγελµα οργανισµούς κύριας ασφάλισης για
άλλη εργασία-απασχόληση, ασφααγρότες και µέλη συνεταιρισµών στην υποχρε- λίζονται υποχρεωτικά στους οργανισµούς αυτούς.
ωτική ασφάλιση ΟΓΑ
3. Μέλη αγροτικών συνεταιρισµών,
µη αγρότες αγρότισσες και µη εργαζόµενοι/απασχολούµενοι σε άλλη
εργασία/δραστηριότητα που ο µέΚατώτατος µισθός σος όρος των εισοδηµάτων τους,
που προέρχονται από τη συµµετοΟ κατώτατος βασικός
µισθός άγαµου µισθωτού χή τους στο συνεταιρισµό, της τελευταίας τριετίας (2008-2010) ή της
άνω των 25 ετών
πρώτης τριετίας για τους συνεταιριστα 586,08 ευρώ
σµούς που ιδρύονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπερβαίνει το 200πλάσιο και υπολείπεται
του 400πλασίου του ηµεροµισθίου
του ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ), όπως ισχύει κάθε φορά, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΟΓΑ. Αν
ο παραπάνω µέσος όρος των εισοδηµάτων υπερβαίνει το 400πλάσιο του ΗΑΕ υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εντάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία
του ΟΑΕΕ και κατατάσσονται µόνο
προαιρετικά στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Οργανισµού.
4. Μέλη αγροτικών συνεταιρισµών,

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

Ελεύθερος επαγγελµατίας ο νέος
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Ο Σταύρος Αραχωβίτης είναι ο νέος υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως πάντα σε όλες τις
αλλαγές αυτού του είδους, έχω υποµονή για να
διαπιστώσω αν η αλλαγή αυτή είναι ουσίας ή για
το θεαθήναι. Για αρχή κρίνεται θετική καθώς ο
νέος υπουργός είναι ελεύθερος επαγγελµατίας,
άρα αναµένω διαφορετικό και πρακτικό τρόπο
αντιµετώπισης των πραγµάτων. Ίδωµεν…

συνταξιούχοι ΟΓΑ δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΟΑΕΕ ούτε στην υποχρεωτική ασφάλιση ΟΓΑ.
[Σηµ.: Η απαλλαγή αυτή θα πρέπει να ιδωθεί υπό το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, Απασχόληση συνταξιούχων]
5. Μέλη αγροτικών συνεταιρισµών, συνταξιούχοι ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, πλην ΟΓΑ, καθώς
και συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου ή του ΝΑΤ, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ αν ο µέσος όρος των εισοδηµάτων τους όπως προσδιορίζεται
στην παράγραφο 3 από τη συµµετοχή τους στο συνεταιρισµό υπερβαίνει το 400πλάσιο του ηµεροµισθίου
του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Στις περιπτώσεις των προσώπων αυτών δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου 63 του νόµου 2676/1999 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
16 του νόµου 3863/2010».
Προσοχή: Ενώ το άρθρο 56 του νόµου 3996/2011, είναι σε ισχύ, πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί, σχετικά
µε την εφαρµογή όλων των περιπτώσεων, βάσει του νόµου 4387/2016 και ως την έκδοση των ερµηνευτικών.

ΜΕΛΗ ∆Σ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ
Με τις διατάξεις της παρ.3, στοιχ. γ, δ και ε, του άρθρου 38, του νόµου 4387/2016, ορίζονται τα ακόλουθα:
«3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο
σύνταξης ποσοστού 20% επιµεριζόµενη κατά ποσοστό
6,67% για τον εργαζόµενο και 13,33% για τον εργοδότη
για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισµένων,
διατηρούµενης σε ισχύ του τεκµηρίου της ρύθµισης
του άρθρου 2 παρ.1 του α. ν.1846/1951: …ε. Τα µέλη
∆Σ συνεταιρισµών εφόσον λαµβάνουν αµοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζόµενων επί της αµοιβής.
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, για
λογαριασµό του οποίου οι ασφαλισµένοι παρέχουν
τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
Με βάση την εγκύκλιο ΕΦΚΑ αρ. 4/2017: «Οι ασφαλιστικές εισφορές για τη νέα κατηγορία υπαγόµενων
προσώπων (αµοιβές µελών ∆Σ) υπολογίζονται για τους
κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήµα και επικουρική κάλυψη, όχι όµως για τους συνεισπραττόµενους κλάδους του ΟΑΕ∆-ΟΕΚ-ΟΕΕ που σχετίζονται µε παροχή εξαρτηµένης εργασίας. Οι δε ασφαλιστικές εισφορές κάθε φορά υπολογίζονται επί της
όποιας µορφής αµοιβής λαµβάνουν λόγω ιδιότητος.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ
Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου
πρώτου του νόµου 4093/2012 ορίστηκε ότι ο κατώτατος βασικός µισθός άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ. Συνεπώς,
το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισµό της µηνιαίας εισφοράς ασφαλισµένων και εργοδοτών ανέρχεται στα 5.860,80 ευρώ από 1-12017.
Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρµόζεται και επί πολλαπλής µισθωτής απασχόλησης ή έµµισθης εντολής, όσον αφορά όµως µόνο στην εισφορά ασφαλισµένου.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Για να γίνουν µέσο ανάπτυξης του
αγροτικού τοµέα οι Οµάδες Παραγωγών
και όχι σχήµατα για αγορά µηχανηµάτων,
απαιτούνται δραστικές αλλαγές στη
λειτουργίας τους. Οι λύσεις είναι έτοιµες.
Απαιτούνται άνθρωποι να τις ακούσουν.
Αραχωβίτης και Κόκκαλης είναι τέτοιοι.
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ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στα «συρτάρια» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για λόγους που σχετίζονται είτε µε πιέσεις από σκοτεινά συµφέροντα όπως αυτά της
γνωστής «παρέας» του ΟΣ∆Ε, είτε µε νοοτροπίες ξεπερασµένων εποχών, «αραχνιάζουν», προκλητικά, εδώ και χρόνια δύο κοµβικές πρωτοβουλίες µε τη σφραγίδα της Ε.Ε., οι οποίες αν εφαρµοστούν µπορούν να βοηθήσουν τους Έλληνες αγρότες να µειώσουν τα κόστη τους και
να βελτιώσουν τον τρόπο µε τον οποίο ασκούν
τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Ο λόγος, για τη διασύνδεση των βάσεων δεδοµένων που διατηρούν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η Στατιστική Υπηρεσία και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αν ενεργοποιηθεί θα απαλλάξει οριστικά από περιττή γραφειοκρατία και έξοδα τους παραγωγούς και από την άλλη το µέτρο των γεωργικών συµβουλών, που θα βοηθήσει να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ εκείνων που
έχουν υιοθετήσει σύγχρονες πρακτικές γεωργίας και εκείνων που τους βλέπουν µε τα… κιάλια.
Το θέµα των στρεβλώσεων που κρατούν δέσµιο τον εγχώριο πρωτογενή τοµέα αποκτά ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα όχι µόνο γιατί το έφερε στο προσκήνιο ο ∆ιευθυντής Στρατηγικής
Απλοποίησης και Αναλύσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της ΕΕ Τάσος Χανιώτης, ένα στέλεχος που έχει τιµήσει όσο λίγοι την Ελλάδα µε
την παρουσία του στις Βρυξέλλες, αλλά και γιατί οι εν λόγω πρωτοβουλίες αποτελούν µνηµονιακές δεσµεύσεις -από τις λίγες που δεν έχουν
αρνητικό αντίκτυπο- τις οποίες προφανώς το ΥπΑΑΤ έχει «γράψει στα παλιά του τα παπούτσια».

«Προσοχή στα µονοπώλια»
«Τίποτε από αυτά δεν έπρεπε να είναι στο µνηµόνιο. Έπρεπε να είναι κάτι αυτονόητο για τη
χώρα. Μπήκε καλώς ή κακώς και πλέον έληξε,
αφού η περιπέτεια µε τα µνηµόνια έληξε και υπάρχει και η σύνδεση της βάσης δεδοµένων, όπως επίσης κι ο νόµος για την παροχή συµβουλών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χανιώτης,
προειδοποιώντας ωστόσο πως «αυτό που πρέπει να προσέξει η πολιτεία στην εφαρµογή είναι να αποφευχθούν τα µονοπώλια, κρατικά είτε οποιαδήποτε άλλα».
Μιλώντας σε ηµερίδα µε θέµα «Μία νέα γεωργία σε µια νέα εποχή: καινοτοµία, γνώση και ψηφιακός µετασχηµατισµός στην ΚΑΠ µετά το 2020»
που οργάνωσε το ΥπΑΑΤ στις 12 Σεπτεµβρίου,

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στις σκοτεινές παρέες
του ΟΠΕΚΕΠΕ
χάνεται η ανάπτυξη
Ανενεργή η διασύνδεση των βάσεων δεδομένων
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της
Στατιστικής Υπηρεσίας και του ΟΠΕΚΕΠΕ,
η εφαρμογή της οποίας αφορά το ελληνικό
υπουργείο και όχι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στο πλαίσιο της 83ης ∆ΕΘ, ο έµπειρος κοινοτικός αξιωµατούχος αποκάλυψε πως µε δική του
παρότρυνση στο δεύτερο µνηµόνιο (σ. σ. Μάρτιος 2012) εισήχθη η υποχρέωση να διερευνηθεί η
δυνατότητα διασύνδεση των διαθέσιµων βάσεων
δεδοµένων τριών κοµβικών υπηρεσιών. «Επειδή στο µνηµόνιο έβαζε ο καθένας το µακρύ του
και το κοντό του, είπαµε να βάλουµε και κάτι θετικό. Αυτό που θέλαµε να δούµε, πιλοτικά, ήταν
εάν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των βάσεων δεδοµένων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και
του ΟΠΕΚΕΠΕ κι αυτό, διότι υπήρχε µια οµάδα
εργασίας που είχε φτιάξει η Eurostat για να δει
ποιες είναι οι καλές πρακτικές για τη σύνδεση
των βάσεων δεδοµένων. Αν πάει κανείς στη ∆ανία, τη Φιλανδία ή την Ολλανδία, πάνε σε κάθε
χωράφι, σε κάθε παραγωγό µια φορά το χρόνο
υποχρεωτικά και ζητάνε τις πληροφορίες που έχουν ανάγκη, ενώ οι άλλες προέρχονται από διαφορετικές βάσεις δεδοµένων. Πιλοτικά αυτό το
πράγµα δούλεψε και στην Ελλάδα και µπορεί να
φέρει σηµαντικά οφέλη στους παραγωγούς, δεδοµένου ότι µειώνει το γραφειοκρατικό κόστος,
αλλά και την πίεση των αγροτών να τους ζητάς
τρεις – τέσσερις ή και πέντε φορές µέσα στην ίδια χρονιά αυτά τα δεδοµένα», εξήγησε ο κ. Χανιώτης για να προσθέσει, ωστόσο, πως το εάν
θα εφαρµοστεί τελικώς ή όχι αφορά το ελληνικό υπουργείο και όχι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην ίδια κατηγορία, κατά τον οµιλητή, εµπίπτει και το πρόγραµµα για την παροχή συµβουλών στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, για

το οποίο υπάρχει έτοιµη η νοµοθεσία, ως µνηµονιακή υποχρέωση από το τρίτο µνηµόνιο που έληξε στις 20 Αυγούστου, αλλά και στην περίπτωση αυτή, παρά τα προφανή οφέλη, η εφαρµογή
δεν έχει προχωρήσει ακόµη από το υπουργείο.
Σε ερώτηση της Agrenda, για το εάν οι λόγοι
που δεν προχωρούν οι δύο πρωτοβουλίες σχετίζονται µε πιέσεις από συµφέροντα, ο κ. Χανιώτης
εµφανίστηκε ευγενικός. «Καµιά φορά δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς για σκοτεινά συµφέροντα,
αλλά για φανερές νοοτροπίες, οι οποίες έχουν
µείνει σε άλλες εποχές. Νοµίζω ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα κι αυτό ανέφερα στην αρχή, είναι
ότι στην Ελλάδα βλέπεις τα πιο προωθηµένα και
τα πιο καθυστερηµένα πράγµατα, ταυτόχρονα».

Σύνδεση έρευνας, καινοτοµίας
και εφαρµογών το µέληµα της ΚΑΠ
Νωρίτερα από το βήµα της ηµερίδας ο επικεφαλής της διεύθυνσης στρατηγικών απλοποίησης και αναλύσεων της Κοµισιόν είχε τονίσει ότι η γενικότερη κατεύθυνση της ΚΑΠ για την επόµενη περίοδο, δίνει πολύ µεγάλο βάρος σε
θέµατα που άπτονται µε τη σύνδεσης µεταξύ έρευνας, καινοτοµίας και εφαρµογών, σηµειώνοντας πως οι εξελίξεις στο χώρο της παγκόσµιας γεωργίας συνιστούν µια πραγµατική επανάσταση. Στην Ευρώπη, επεσήµανε, διεξάγεται µια
συζήτηση για το αν τα δεδοµένα των ευρωπαϊκών δορυφόρων, παραβαίνουν προσωπικά δεδοµένα ή όχι και τόνισε πως εάν δεν ξεπεραστεί
το δίληµµα για το πώς βλέπουµε την επιστήµη
δεν θα µπορέσουµε να εκµεταλλευτούµε τα στοι-

Τώρα τα λέει ξεκάθαρα
ο Τάσος Χανιώτης

χεία της ψηφιοποίησης. «Το λέω και το τονίζω,
γιατί αυτό το τρένο της γεωργίας ακριβείας έχει
φύγει από το σταθµό και τρέχει. Και τώρα µε αυτή τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ δίνει τη δυνατότητα να ανέβουµε σε αυτό το τρένο, έστω και αν το
κάνουµε ασθµαίνοντας. Γιατί η επόµενη ευκαιρία θα είναι η επόµενη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ.
Εγώ θα είµαι συνταξιούχος, η Επιτροπή θα έχει
αλλάξει. Αλλά ο κόσµος δεν πρόκειται να περιµένει πότε θα συµβεί αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Ηγούµαστε στην έρευνα,
αλλά εκτός… Ελλάδας
Επικεντρώνοντας στην περίπτωση της έρευνας
στην Ελλάδα, έκανε λόγο για µια ιδιαίτερη ελληνική ιδιοµορφία, καθώς στο συγκεκριµένο τοµέα η επίδοση της χώρας µας παραµένει σταθερά
µέσα στις δέκα πρώτες της ΕΕ των 28, όταν όλοι
οι υπόλοιποι δείκτες εµφανίζουν επιδείνωση.
«Υπάρχει όµως η ιδιοµορφία ότι πολύ µεγάλο
µέρος αυτής της έρευνας και των αποτελεσµάτων της δεν στρέφεται στην Ελλάδα, αλλά το εκµεταλλεύονται εκτός της χώρας. Ελληνικές επιχειρήσεις και Έλληνες είτε στα Πανεπιστήµια είτε στον ιδιωτικό τοµέα δεν συµµετέχουν απλά,
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Τεχνικό σύμβουλο θέλει
το υπουργείο για το νέο
εθνικό στρατηγικό σχέδιο
Απέφυγε από την πλευρά του ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαµπος Κασίµης, να σχολιάσει τις αναφορές του κ. Χανιώτη, ως προς τα ζητήµατα των εφαρµογών τόσο της διασύνδεσης των data bases όσο και των γεωργικών συµβουλών, περιοριζόµενος σε επισηµάνσεις γύρω από την προετοιµασία του υπουργείου σε σχέση µε τις εξελίξεις στην γεωργία ακριβείας και τη νέα ΚΑΠ.
«∆εν είµαστε πίσω από τις εξελίξεις. Ήδη στο υπουργείο έχουµε συγκροτήσει δύο οµάδες. Μία επιτελική και µια επιχειρησιακή οµάδα για την προετοιµασία µας σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό του εθνικού στρατηγικού σχεδίου και έχουµε δροµολογήσει ήδη και τις διαδικασίες, οι οποίες θα µας επιτρέψουν µέσα από ένα διεθνή διαγωνισµό να έχουµε έναν τεχνικό σύµβουλο για να µας υποστηρίξει στη δουλειά αυτή. Άρα να συνδυάσουµε τη
διοίκηση µε την επιστηµονική γνώση και µε τη διαβούλευση, για να πάµε στη νέα προγραµµατική περίοδο προετοιµασµένοι, ώστε «να αποβεί εις
όφελος της ελληνικής γεωργίας και του αγροτικού κόσµου και να γίνουµε ανταγωνιστικοί, φιλοπεριβαλλοντικοί και κοινωνικά συνεκτικοί», είπε.

αλλά ηγούνται των ευρωπαϊκών προγραµµάτων
στην έρευνα, αλλά δεν µπορούµε να τα εφαρµόσουµε αυτά στο επίπεδο της Ελλάδας», τόνισε.

Ο «µεγάλος ασθενής» και η ελληνική
«άνοιξη» στην καινοτοµία
Όσον αφορά την καινοτοµία, ο συνήθως µετρηµένος Τάσος Χανιώτης, εµφανίστηκε ενθουσιασµένος, µιλώντας για «ελληνική άνοιξη» στον
κλάδο. «Βλέπεις σε όλους τους τοµείς µια ιδιαιτερότητα και την αναγνωρίζουν αµέσως οι ξένοι.
Όσοι µε ξέρουν γνωρίζουν πως δεν λέω εύκολα
καλά λόγια. Στην περίπτωση, ωστόσο, της καινοτοµίας, αυτή είναι η πραγµατικότητα», σχολίασε.
Σε όλα αυτά, όµως, υπάρχει και ένας «µεγάλος ασθενής», που ναρκοθετεί την κατάσταση,
«το σύστηµα της παροχής συµβουλών, το οποίο
πρέπει να προχωρήσει στην Ελλάδα, να είναι ανοικτό σε όλους και να µην έχει µονοπώλια».

«Ψευτοδίληµµα» η επιλογή
οικονοµίας και περιβάλλοντος
Σε σχέση µε το διάλογο για το αν µπορούν να
είναι συµβατές έννοιες η οικονοµία και το περιβάλλον, ο Έλληνας αξιωµατούχος υποστήριξε

πως ένα από τα χαρακτηριστικά της γεωργίας ακριβείας είναι ότι λύνει αυτό το δίληµµα, αυξάνουµε την παραγωγή και µειώνουµε µε κάθε όρο το κόστος ή προστατεύουµε το περιβάλλον.
«Στο σύγχρονο κόσµο αυτό είναι ένα ψευτοδίληµµα διότι έχουµε απτά παραδείγµατα ότι η παραγωγή αυξάνεται, τα οικονοµικά αποτελέσµατα βελτιώνονται και η επίδραση στο περιβάλλον
είναι πολύ θετική. Κι αυτό που προσπαθεί η νέα
ΚΑΠ είναι να πείσει πως δεν υπάρχει δίληµµα ανάµεσα στην οικονοµία και το περιβάλλον αν εφαρµοστούν τέτοιες τεχνολογίες», υπογράµµισε και έσπευσε να συµπληρώσει πως οι συγκεκριµένες τεχνολογίες έχουν θετική επίδραση
και στον τοµέα της απασχόλησης, αφού «σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στη βιοµηχανία και τις
τράπεζες, στον τοµέα των εφαρµογών στη γεωργία, που έτσι κι αλλιώς η τάση του αριθµού των
παραγωγών είναι µειωµένη, οι θέσεις εργασίας
που δηµιουργούνται είναι πολύ περισσότερες».

Η γεωργία ακριβείας είναι
ήδη στην Ελλάδα και αποδίδει
Στην ίδια εκδήλωση µίλησε, επίσης, ο παραγωγός Κώστας Κράββας, από το οµώνυµο Κτή-

Σύμβουλοι

Και στο πρόγραµµα για την
παροχή συµβουλών στους
αγρότες, για το οποίο υπάρχει η
νοµοθεσία ως µνηµονιακή
υποχρέωση, παρά τα προφανή
οφέλη, η εφαρµογή δεν έχει
προχωρήσει ακόµη από το
υπουργείο, ανέφερε ο κοινοτικός
αξιωµατούχος Τάσος Χανιώτης.

µα Κράββα, ο οποίος καλλιεργεί από το 2016 και
εντεύθεν 1.230 στρέµµατα ρυζιού αποκλειστικά
µε µεθόδους και µε πρακτικές γεωργίας ακριβείας. Ο καινοτόµος παραγωγός ανέφερε πως δεν
ήταν εύκολη η προσαρµογή, αφού την πρώτη
χρονιά οδήγησε σε µείωση της παραγωγής και
της κερδοφορίας της εκµετάλλευσης, αλλά τη
δεύτερη χρονιά, το 2017 η χρήση της γεωργίας
ακριβείας έφερε σηµαντική αύξηση 14,1% των
στρεµµατικών αποδόσεων, συγκριτικά µε την
τελευταία 20ετία, βελτίωσε το ειδικό βάρος (βιοµηχανική απόδοση) του ρυζιού και επέτρεψε
τη µείωση του κόστους εισροών κατά 20%, που
µεταφράζεται, σε ετήσια βάση, σε εξοικονόµηση
70.000-80.000 ευρώ, µε λιγότερο κόπο για τον
ίδιο, χαµηλότερο ρίσκο στη λήψη αποφάσεων
και φιλοπεριβαλλοντική και αειφορική διαχείριση της γης, ώστε να µην εξαντλείται η εκµετάλλευση και να παραδοθεί στις επόµενες γενιές.
Ανάλογου περιεχοµένου ήταν και η εισήγηση
του αγρότη και συνιδρυτή της εταιρείας Augmenta
Agriculture Technologies από το Βόλο, ∆ηµήτρη
Ευαγγελόπουλου, ο οποίος έχει κατασκευάσει ένα ειδικό σύστηµα που τοποθετείται πάνω σε οποιοδήποτε µοντέλο γεωργικού ελκυστήρα, νέο
ή παλαιότερο και «διαβάζει» σε πραγµατικό χρόνο τις ανάγκες του χωραφιού σε λίπανση και φυτοπροστασία, δίνοντας την κατάλληλη ποσότητα
λιπάσµατος ή φυτοπροστατευτικού.
Σύµφωνα µε τον οµιλητή, έπειτα από δύο χρόνια δοκιµών σε 24 εκµεταλλεύσεις σκληρού σιταριού, σε πέντε διαφορετικές περιοχές, τα αποτελέσµατα -µετρηµένα από το πανεπιστήµιο Θεσσαλίας- έδειξαν ότι µε τη χρήση του συστήµατος
µειώθηκε 10% η λίπανση και αυξήθηκε κατά 15%
η ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος, κάτι που
σε οικονοµικούς όρους µεταφράστηκε (µε βάση
τις τιµές του σταριού και τα κόστη των λιπασµάτων) σε κέρδος 17 ευρώ το στρέµµα, όταν ο κύκλος εργασιών στη συγκεκριµένη καλλιέργεια
κυµαίνεται, όπως είπε ο κ. Ευαγγελόπουλος, µεταξύ 80 και 110 ευρώ το στρέµµα.
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Χρειάζονται δύο για τάνγκο
στις αγοραπωλησίες μπύρας
Πρόθυμος για περισσότερες εξαγορές ο CEO της Carlsberg
Σε βάθος 3 με 5 χρόνων, το πλάνο αναζήτησης νέων αγορών
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Η Carlsberg
ενδιαφέρεται για
την επέκτασή
της στο Βιετνάµ,
όπου η εταιρεία
προσπάθησε να
διευρύνει το µερίδιό
της στην Habeco.

Πλώρη για περισσότερες εξαγορές και για αναζήτηση νέων αγορών βάζει η δανέζικη ζυθοποιία
Carlsberg A/S, η οποία ως τώρα δεν εκµεταλλεύτηκε το µοµέντουµ εδραίωσης στον κλάδο. Ο CEO
της Carlsberg Cees ‘t Hart κάνει γνωστό ότι τώρα έχει χρήµατα... να ξοδέψει και διερευνά προοπτικές
συγχώνευσης σε χώρες στις οποίες έχει ήδη παρουσία. Σε βάθος τριών µε πέντε χρόνων, το πλάνο είναι να αναζητηθούν νέες αγορές, ενηµέρωσε ο ίδιος σε συνέντευξη στα κεντρικά της εταιρείας στην
Κοπεγχάγη. «Είναι δίκαιο να πούµε ότι όταν ανέλαβα στην εταιρεία δεν υπήρχαν τα χρήµατα. Τώρα υπάρχουν, οπότε κάτι έχει αλλάξει. Τώρα επιδιώκουµε να αποκτήσουµε επιχειρήσεις µε το που
θα παρουσιάζονται οι ευκαιρίες, αλλά χρειάζονται
δύο για να χορέψει κανείς τάνγκο. Όταν δεν µπορούµε να το επιτύχουµε αυτό, θα προβαίνουµε σε
εξαγορά ιδίων µετοχών ή επιπλέον µερίσµατος».
Η Carlsberg είχε αναλογία χρέους προς λειτουρ-

γικά κέρδη στο 1.29 στα τέλη Ιουνίου. Πριν τρία χρόνια, η αναλογία χρέους ήταν 2.75. Από τότε, η ροή
ρευστού από τις δραστηριότητες της εταιρείας έχει
διπλασιαστεί στα 7.27 δις kroner ή 1.13 δις δολάρια. Παρόλο που ο Hart, σύµφωνα µε το Bloomberg,
πέτυχε να περιορίσει τα έξοδα και να βελτιώσει το
κέρδος από το 2015 που ανέλαβε, δεν έχει ακόµα
ενισχύσει τα έσοδα.
Σε ό,τι αφορά την αναζήτηση στόχων για συµφωνίες, ο CEO της Carlsberg σηµειώνει «θέλουµε να το
προχωρήσουµε αλλά στον χώρο της µπύρας δεν υπάρχουν τόσες πολλές εταιρείες προς πώληση. Χάσαµε την ευκαιρία της εδραίωσης στην αγορά µπύρας την περίοδο 2010-2015. Η AB Inbev το πέτυχε, η Heineken το ίδιο. Εµείς δεν το καταφέραµε.».
Από τη στιγµή που ανέλαβε ο Hart, η Carlsberg έχει κάνει τρεις εξαγορές, όλες περιορισµένες σε µέγεθος σε σύγκριση µε άλλες αγοραπωλησίες στον
κλάδο. ∆ύο απ’ αυτές έλαβαν χώρα φέτος και αφορούσαν αύξηση του µεριδίου σε ζυθοποιίες στην
Ελλάδα (στην Μύθος) και στην Καµπότζη όπου η
Carlsberg είχε ήδη ποσοστό.

Το ρόλο του πρωταγωνιστή στην αγορά
ζυμαρικών διεκδικεί η Μέλισσα Κίκιζας

Βελτίωση στην
κερδοφορία, τον κύκλο
εργασιών, αλλά και στις
εξαγωγές παρουσίασε
η εταιρεία το 2017, µε
αύξηση του όγκου των
πωλήσεων κατά 6,9% σε
σχέση µε το 2016 και των
εξαγωγών κατά 11,4%.

ΝΕΑ

Σε 7 επιχειρήσεις ελληνικό
σήµα για ελιά και ελαιόλαδο

Το ελληνικό σήµα στην ελιά και στο
ελαιόλαδο για 35 προϊόντα εξασφάλισαν
επτά ελληνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 83ης
∆ΕΘ, οι οποίες είναι: Μεσογειακή ΓΗ ΕΕ, Terra
Creta ABEE, Olico Brokers Μονοπρόσωπη ΙΚΕ,
Κοντοδήµας Αθανάσιος, Αλµπαντάκης Ανώνυµη
Εµπορική Εξαγωγική και Βιοτεχνική Εταιρεία µε
το διακριτικό τίτλο «Ανεµόµυλος The Cretan Olive
Mill AE», Ψαρουδάκης Ελαιόλαδα ΑΕ και Medolio.

∆ιαβούλευση ξεκινά η Syngenta
για τη γεωργία µετά το 2020

Τη θέση του leader στην εγχώρια αγορά τροφίµων
και δη των ζυµαρικών διεκδικεί µε αξιώσεις η «Μέλισσα Κίκιζας», η οποία εκτιµά ότι διαθέτει τα παραγωγικά, εµπορικά, οργανωτικά και χρηµατοοικονοµικά εφόδια ώστε κατά το 2018 να συνεχίσει
τη θετική της πορεία της και να ενισχύσει περαιτέρω τα οικονοµικά της µεγέθη. Mάλιστα, όπως αποτυπώνεται και στους στόχους των οικονοµικών της
καταστάσεων του 2017, βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση των µεριδίων της στην ελληνική αγορά
και σε άλλες στις οποίες δραστηριοποιείται και ο εµπλουτισµός της γκάµας των προϊόντων και εµπορευµάτων που διαθέτει, µέσα από την αξιοποίηση
και του επενδυτικού προγράµµατος στο εργοστάσιο

της Λάρισας. Σηµειωτέων στα τέλη του 2017 υπέγραψε συµφωνία µε την KraftHeinz, µε την οποία
διεύρυνε το αντικείµενο της συνεργασίας τους, αναλαµβάνοντας την αντιπροσώπευση και διανοµή
των προϊόντων µε το σήµα «Kraft» στην ελληνική
αγορά, η οποία θεωρείται στρατηγικής σηµασίας.
Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της
«Μέλισσα Κίκιζας», ο κύκλος εργασιών του οµίλου
πέρυσι ανήλθε στα 65,3 εκατ. ευρώ από 61,1 εκατ.
ευρώ το 2016 και της εταιρείας στα 61,4 εκατ. ευρώ από 56,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση
8,6% και 8,1% αντίστοιχα. Οι επιδόσεις αποδίδονται
στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πρωτοβουλία για την οικοδόµηση ενός κοινού
οράµατος για το µέλλον µιας βιώσιµης γεωργίας,
αναλαµβάνει η Syngenta κατά τους προσεχείς
µήνες, προχωρώντας σε διαβούλευση µε όλους τους
ενδιαφερόµενους ανά τον κόσµο φορείς. Μάλιστα,
τα αποτελέσµατα του διαλόγου θα «µεταφραστούν»
για την εξέλιξη του επόµενου προγράµµατος καλής
ανάπτυξης, που θα ανακοινωθεί αρχές νέου έτους».

Νεανική σειρά του Netflix βοηθά
το Yakult να ξεπουλήσει
Η δύναµη της τοποθέτησης προϊόντων, ακόµα και
όταν δεν είναι εµφανής, είναι ιδιαίτερα ισχυρή, και
αυτό αποδεικνύεται στην πράξη µε την εταιρεία
γαλακτοκοµικών προϊόντων Yakult Honsha Co.,
που είδε ένα από τα προϊόντα της να ξεπουλάει µε
αφορµή µια νεανική ροµαντική κωµωδία στο
Netflix, σύµφωνα µε το Bloomberg. Όπως
αναφέρει η M Science’s TickerTags, η Yakult
πέτυχε µεγαλύτερη εµπορική αναγνωρισιµότητα.
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Στην αποκάλυψη των σχεδίων της
για την εταιρική δοµή της προχώρησε η Unilever, που διατηρεί δύο
εταιρείες, µία αγγλική και µία ολλανδική, οι οποίες είναι σήµερα
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο του
Λονδίνου και του Άµστερνταµ αντίστοιχα. Ο παγκόσµιος κολοσσός
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης
αναµένεται να δηµιουργήσει µία
ενιαία εταιρεία συµµετοχών της οποίας οι µετοχές θα αρχίσουν να
διαπραγµατεύονται τον ∆εκέµβριo,
σύµφωνα µε το Reuters.
Μία µετοχή της νέας εταιρείας
(New Unilever NV) θα εκδοθεί για
κάθε µετοχή της ολλανδικής εταιρείας και για κάθε µετοχή της βρετανικής εταιρείας. Η τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσης των παλαιών µετοχών είναι στις 21 ∆εκεµβρίου. Οι νέες µετοχές αναµένεται να ξεκινήσουν να διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο της
Ολλανδίας στις 24 ∆εκεµβρίου.

Έφτασε τα
330 µέλη
η Οµάδα
Παραγωγών
«3άλφα»

Ο παγκόσµιος κολοσσός
αναµένεται να δηµιουργήσει
µία ενιαία εταιρεία
συµµετοχών της οποίας οι
µετοχές θα αρχίσουν να
διαπραγµατεύονται
στις 24 ∆εκεµβρίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2017

2018

% Μεταβολή
17/16
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Μία ενιαία
εταιρεία
φτιάχνει
η Unilever

H Carlsberg
έχει κάνει τρεις
εξαγορές, όλες
περιορισµένες
σε µέγεθος σε
σύγκριση µε άλλες
αγοραπωλησίες.

2016

Agrenda

% Μεταβολή
18/17

(σε εκατ. €)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

12.010,0

14.030,8

16.215,7

16,8%

15,6%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

21.621,4

25.198,5

26.261,7

16,5%

4,2%

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

-9.611,4

-11.167,7

-10.046,0

16,2%

-10,0%

(σε εκατ. $)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

13.449,9

15.181,7

19.625,1

12,9%

29,3%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

24.078,0

27.265,6

31.782,7

13,2%

16,6%

Με οδηγό το ελαιόλαδο άνοδος 11,6% σε αγροτικές εξαγωγές
Άνοδο 11,6% παρουσιάζουν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων το α’ εξάµηνο
2018, φτάνοντας τα 3.066,3 εκατ. ευρώ από 2.748,8 εκατ. ευρώ, που
οφείλεται στην ενίσχυση (10,4%) των εξαγωγών της υποκατηγορίας «τρόφιµα
και ζώα ζωντανά» (2.302,3 εκατ. ευρώ από 2.085,6 εκατ. ευρώ), αλλά και στη
µεγάλη αύξηση των αποστολών της υποκατηγορίας «λάδια και λίπη ζωικής ή
φυτικής προέλευσης», σε 401,8 εκατ. ευρώ από 296,4 εκατ. ευρώ (+35,6%)
- δηλαδή κατά κύριο λόγο των εξαγωγών ελαιολάδου. Οριακή µείωση (-1,3%)
στην υποκατηγορία «ποτά και καπνός» (362,1 εκατ. από 366,8 εκατ. ευρώ).

Οι πωλήσεις Fonterra προς
διπλασιασμό στην Κίνα
Η Fonterra, από τη Νέα Ζηλανδία,
ο µεγαλύτερος εξαγωγέας γαλακτοκοµικών, σχεδιάζει να τριπλασιάσει τις πωλήσεις του εµπορικού
της σήµατος για τους καταναλωτές,
Anchor στην Κίνα, συµπεριλαµβανοµένων του γάλακτος εξαιρετικά
υψηλής θερµοκρασίας και του παστεριωµένου, για να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση στην αγορά, σύµφωνα µε υψηλόβαθµο στέλεχος.
Η Anchor, το βασικό εµπορικό
σήµα της Fonterra, πουλά ήδη το ισοδύναµο των 100 εκατ. λίτρων σε
γαλακτοκοµικά προϊόντα ρευστής
µορφής κάθε χρόνο στην Κίνα, µε-

ταξύ των οποίων γιαούρτι σε υγρή
µορφή, γάλα σε σκόνη για ενήλικες.
Σύµφωνα µε την πρόεδρο της
Fonterra Κίνας Christina Zhu, «η
βασική προσήλωση της εταιρείας
θα είναι να ενδυναµώσει τις µακροπρόθεσµες, τυποποιηµένες, µεγάλης κλίµακας και προστιθέµενης αξίας επιχειρήσεις στη χώρα».
Σηµειωτέον ότι από το πρώτο υψηλής παστερίωσης (UHT) γάλα
της Anchor που πουλήθηκε στη
Σαγκάη το 2013, η Fonterra έχει επεκτείνει το εύρος των προϊόντων
της σε πάνω από 47 σε 13.000 καταστήµατα σε όλη τη χώρα.

Σήµερα αριθµεί 330
ενεργά µέλη η «Οµάδα
Παραγωγών 3αλφα», που
έφτιαξε το 2009 η εταιρεία
3αλφα – Αφοί Κ.
Καραγεωργίου ΑΕΒΕ, στην
προσπάθεια να οργανώσει
τους τοπικούς προµηθευτές
της. Σέρρες, Κιλκίς, Έβρος,
Θεσσαλονίκη, Πρέσπες,
Καβάλα, Καστοριά, Λάρισα,
Βοιωτία και Κορινθία είναι
µερικά σηµεία της
ελληνικής περιφέρειας,
όπου οι συνεργαζόµενοι
παραγωγοί καλλιεργούν
όσπρια 3αλφα, µε
πιστοποιηµένη διαδικασία,
σύµφωνα µε το Σύστηµα
Ολοκληρωµένης
∆ιαχείρισης για παραγωγή
ρυζιών και οσπρίων (Agro
2-1, Agro 2-2).
Η 3αλφα – Αφοί Κ.
Καραγεωργίου Α.Ε.Β.Ε.
φέρνει στο τραπέζι των
καταναλωτών τους
καλύτερους καρπούς της
ελληνικής γης, όπως
φασόλια (χονδρά, πλακέ,
µέτρια, γίγαντες), φακές,
ρεβίθια και φάβα και
παράλληλα τους δίνει τη
δυνατότητα να γνωρίζουν
τον τόπο προέλευσης των
προϊόντων αλλά και το
ονοµατεπώνυµο του
παραγωγού, καθώς αυτά
αναγράφονται σε κάθε
συσκευασία.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο υφυπουργός Βασίλης
Κόκκαλης στο περίπτερο του
Οµίλου Eunice Energy Group.

Πιστοποιηµένο
πολλαπλασιαστικό
υλικό ελιάς στους
φυτωριούχους

Με ελληνικές ανεμογεννήτριες
η Αγροτική Ενεργειακή Κοινότητα

Επίσημη πρώτη στη Θεσσαλία για τις εγχώριας κατασκευής τύπου «EW16 θέτις»
Εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ίδιοι πόροι
Με την ολοκλήρωση
της απόσβεσης της
επένδυσης, οι Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων θα µπορούν
να καλύπτουν από
ίδιους πόρους τα τέλη
άρδευσης αγροτών

Aυτοδιαχείριση
Το «S4S» είναι ένα
διεθνώς πρωτοποριακό σύστηµα αυτοδιαχείρισης ενέργειας
και τεχνογνωσίας
Ευφυούς Ηλεκτρικού
∆ικτύου του Οµίλου
Eunice Energy Group

Στην πρώτη ελληνική Αγροτική Ενεργειακή Κοινότητα της Θεσσαλίας, που
έχουν συγκροτήσει το ΥπΑΑΤ, µαζί µε
τους ΤΟΕΒ Ενιπέα, Πηνειού, Μάτι Τυρνάβου, Ταουσάνη Λαρίσης και Τιτανίου
Καρδίτσας και µε προοπτική να ακολουθήσουν και οι ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος και
Σελλάνων, πρόκειται να κάνουν «ντεµπούτο» στην ελληνική επικράτεια δύο
από τις πρώτες ελληνικής κατασκευής
ανεµογεννήτριες τύπου «EW16 θέτις»
του Οµίλου Eunice Energy Group (EEG).
Η σχετική συµφωνία γνωστοποιήθηκε
µε αφορµή την παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη, στο περίπτερο της EEG, στην 83η
∆ΕΘ, όπου και εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό οι συγκεκριµένες made in
Greece ανεµογεννήτριες.

Με αφετηρία το θεσσαλικό κάµπο
Στο σύντοµο σχόλιο του ο κ. Κόκκαλης
ανέφερε πως συγκαταλέγεται στους άµεσους στόχους της Κυβέρνησης η προώθηση των Ενεργειακών Αγροτικών Κοινοτήτων, καθώς το ενδιαφέρον που καταγράφεται µε αφετηρία τη Θεσσαλία, σε
περιοχές όλης της χώρας, είναι τεράστιο.
«Είµαστε σε πολύ καλό δρόµο», επεσήµανε ο υφυπουργός αναφορικά µε
την πρώτη Αγροτική Ενεργειακή Κοινότητα της Θεσσαλίας κι εξήγησε πως
οι ιδρυτικοί φορείς της πρώτης Αγροτικής Ενεργειακής Κοινότητας στη χώρα µας έχουν εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση για να προχωρήσουν στην υ-

Στην ελληνική επικράτεια δύο από τις πρώτες ελληνικής κατασκευής
ανεµογεννήτριες τύπου «EW16 θέτις» του Οµίλου Eunice Energy Group.
λοποίηση επένδυσης στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε φωτοβολταϊκά και µε ανεµογεννήτριες. Όπως είπε, µεσοπρόθεσµα, µε την ολοκλήρωση της απόσβεσης της επένδυσης, θα επιτρέψει στους συµµετέχοντες
Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων να
καλύπτουν από ίδιους πόρους τα τέλη
άρδευσης των καλλιεργητών.
Στο περίπτερο της EEG στη ∆ΕΘ, εξάλλου, ο ελληνικός ενεργειακός Όµιλος εκτός από την ανεµογεννήτρια τύπου «EW16 θέτις», η οποία κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις
της τεχνολογικά πρωτοποριακής µονάδας, ιδιοκτησίας του Οµίλου στη Μάνδρα Αττικής, παρουσιάζει και το σύστηµα «S4S» (σ. σ. Storagefor: Saving,
Solutions, SmartGrid, Sustainability).
Το τελευταίο αφορά ένα διεθνώς πρωτοποριακό σύστηµα αυτοδιαχείρισης
ενέργειας και τεχνογνωσίας Ευφυούς
Ηλεκτρικού ∆ικτύου (ΕΗ∆), το οποίο,

όπως επισηµάνθηκε, η Eunice Energy
Group ανέπτυξε και µέρος του εφαρµόζεται στην αυτόνοµη ενεργειακή επένδυση του διεθνώς αναγνωρισµένου
«TILOS Project», που εξασφαλίζει στην
Τήλο ενεργειακή αυτονοµία από ΑΠΕ.

Επίσκεψη αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος Κ. Μακεδονίας
Για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις
δυνατότητες που υπάρχουν για την εγκατάσταση τέτοιων µονάδων ενέργειας µε
φιλικό αποτύπωµα στο περιβάλλον, εξάλλου, ενηµερώθηκε κι ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας κατά
την επίσκεψή στο χώρο της EEG στη 83η
∆ΕΘ. Ο τεχνικός διευθυντής στην Eunice
Wind, Dr.-Ing., Γεώργιος Πεχλιβάνογλου
είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις για την αυτάρκεια αλλά και τη διασύνδεση της ελληνικής ανεµογεννήτριας µε τα δίκτυα µεταφοράς ενέργειας.

Το φθινόπωρο ο ΕΛΓΟ σε
συνεργασία µε το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
θα πραγµατοποιήσει ελέγχους
µε σκοπό να ξεκινήσει να
παρέχει για πρώτη φορά
πιστοποιηµένο
πολλαπλασιαστικό υλικό ελιάς
σε Έλληνες φυτωριούχους.
Τα παραπάνω έκανε γνωστά ο
υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης,
κατά την επίσκεψή του στην
83η ∆ιεθνή Έκθεση.
Μάλιστα, στο χαιρετισµό του
σε εσπερίδα µε θέµα:
«Ελληνικό Σήµα στην Ελιά και
στο Ελαιόλαδο: «η συµβολή
του στην τυποποίηση και την
προώθηση των ποιοτικών
ελληνικών προϊόντων» τόνισε
ότι «η σωστά οργανωµένη
εξωστρέφεια των αγροτικών
προϊόντων µπορεί να
εξασφαλίσει την εµπιστοσύνη
των καταναλωτών και να
προστατεύσει στο µέγιστο
δυνατό βαθµό το εισόδηµα
του παραγωγού και τη
βιωσιµότητα της αγροτικής
επιχείρησης». Ο ίδιος ανέφερε
επίσης ότι «τα ποιοτικά
ελληνικά προϊόντα που
παράγονται στη µοναδικής
βιοποικιλότητας ελληνική
φύση από παραγωγούς που
διαθέτουν φιλότιµο και µεράκι,
αξίζουν εργαλείων όπως το
Ελληνικό Σήµα, ώστε να
προβληθούν, να γίνουν
γνωστά και στους τουρίστες
και να διεκδικήσουν επάξια
µια λαµπρή θέση στις διεθνείς
αγορές». Παράλληλα η
στροφή στα τυποποιηµένα και
αυστηρώς ελεγµένα προϊόντα
οδηγεί στη µείωση των
ελληνοποιήσεων, ένα
φαινόµενο που οδηγεί σε
εξαπάτηση του καταναλωτή
και σε δυσφήµηση των
προϊόντων της ελληνικής γης».

AgroNews.gr
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Μισή τιμή πιάνουν έξω τα εγχώρια
φρούτα έναντι του ανταγωνισμού
Όταν πέρυσι τα πυρηνόκαρπα από τη χώρα μας έπιαναν 54 λεπτά το κιλό, οι Ισπανοί
πληρώνονταν με 94 λεπτά, οι Ιταλοί με 96 λεπτά και οι Γάλλοι με 1,43 ευρώ το κιλό
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σχεδόν στη µισή τιµή από τους συναδέρφους
τους στη Νότια Ευρώπη πληρώνονται οι Έλληνες καλλιεργητές φρούτων και λαχανικών για
τα προϊόντα που παραδίδουν στις ξένες αγορές,
αδυνατώντας να κεφαλαιοποιήσουν την υπεραξία των προϊόντων τους. Τα νούµερα µάλιστα
είναι αποκαλυπτικά, καθώς η µέση τιµή για τα
πυρηνόκαρπα, την περσινή περίοδο του 2017,
ήταν 54 λεπτά το κιλό για το ελληνικό συσκευασµένο προϊόν, όταν η Ισπανία πουλούσε 94
λεπτά, η Ιταλία 96 λεπτά και η Γαλλία µε 1,43
ευρώ το κιλό. Αντίστοιχα, στα καρπούζια και τα
πεπόνια, το 2017 η χώρα µας πούλησε µεσοσταθµικά στα 26 λεπτά, οι Ισπανοί στα 52 λεπτά
και οι Ιταλοί στα 40 λεπτά. Στα µηλοειδή, τα ελληνικά φρούτα έπιασαν κατά µέσο όρο 40 λε-

πτά το κιλό, όταν οι Ιταλοί πήραν 88 λεπτά και
οι Ισπανοί 72 λεπτά το κιλό. Να σηµειωθεί, βέβαια, ότι µόνη εξαίρεση αποτελούν τα ελληνικά
σταφύλια, στα οποία η χώρα µας πλησιάζει να
έχει ανάλογες τιµές µε τους ανταγωνιστές µας.
Αιτία που χάνεται η υπεραξία των ελληνικών
φρούτων και λαχανικών, µεταξύ άλλων τα δαιδαλώδη δίκτυα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων στη χώρα µας, που αδυνατούν να διαµορφώσουν έναν ενιαίο λόγο στις διεθνείς αγορές και να αξιοποιήσουν τα όποια πλεονεκτήµατα έχει η εγχώρια παραγωγή. Στην Ισπανία τη διακίνηση των πυρηνόκαρπων έχουν 4
Κοινοπραξίες και στις ΗΠΑ 6 µεγάλα σχήµατα.
Αντίθετα, στη χώρα µας δραστηριοποιούνται
περισσότερες από 100 επιχειρήσεις και πολλαπλάσιος αριθµός µεσαζόντων, µε τους οποίους καλείται να συνοµιλεί κάθε παραγωγός.
Κάπου εκεί και σε συνδυασµό µε το στο

θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία
και το ασφαλιστικό των αγροτών σε εφαρµογή του νόµου 4387/2016, η «µαύρη διακίνηση» αγροτικών προϊόντων έρχεται να αναδειχθεί στο µεγάλο νικητή, καθώς οι αγρότες υπό
το βάρος της εφορίας σπεύδουν να επωφεληθούν των προσφορών που ακούγονται για διάθεση προϊόντος χωρίς παραστατικά ή µε υποτυπώδη καταγραφή της πώλησης.
Άλλωστε πρέπει να σηµειωθεί ότι η έξαρση
της παράνοµης διακίνησης τα τελευταία χρόνια
φαίνεται να διευκολύνεται από τις αναχρονιστικές δοµές µιας αγοράς η οποία αφήνει πολλά περιθώρια δράσης στο «µαύρο χρήµα», το
οποίο µε τη σειρά του βρίσκει συχνά τη δικαίωσή του στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής,
όπου η συγκρότηση είναι ασταθής και οι συντελεστές του χώρου δεν διακρίνονται για την
επαγγελµατική τους παιδεία και συνείδηση.

Το άλλο άκρο
Στην Ισπανία τη διακίνηση
πυρηνόκαρπων έχουν 4
Κοινοπραξίες, στις ΗΠΑ 6
µεγάλα σχήµατα και στην
Ελλάδα περισσότερες
από 100 επιχειρήσεις και
πολλαπλάσιος αριθµός
µεσαζόντων
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Ο πολυκερματισμός
και η «μαύρη αγορά»
χαλάνε τη διεθνή
καριέρα των παραγωγών
Εμφανής η έλλειψη ισχυρών συνεταιρισμών, που θα μπορούσαν να
γυρίσουν το εμπορικό παιχνίδι των εξαγωγών υπέρ των παραγωγών
Σε «Αχίλλειο πτέρνα» για την εµπορική
καριέρα των εγχώριων φρούτων στη
διεθνή σκηνή έχει εξελιχθεί ο πολυκερµατισµός της παραγωγής και η έλλειψη καθοδήγησης στην καλλιέργεια
τόσο των ειδών, όσο και των ποσοτήτων που ζητούν οι αγορές, µε συνέπεια
οι τιµές τους, συγκριτικά µε εκείνες ανταγωνιστριών χωρών της Νότιας Ευρώπης, να κυµαίνονται κατά µέσο όρο από 30% έως και 50% χαµηλότερα.
Έτσι, ενώ η χώρα µας φιγουράρει
στις υψηλές θέσεις της λίστας µε τους
µεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς φρούτων διεθνώς, όπως για παράδειγµα στην κοµπόστα που αποτελεί πρώτη δύναµη, στα ακτινίδια όπου
κατέχει την 3η θέση και στα επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια την 4η θέση, στο τέλος της ηµέρας δεν µπορεί να
κεφαλαιοποιήσει αυτή την υπεροχή σε
όρους προστιθέµενης αξίας ζηµιώνοντας καταρχάς τους παραγωγούς και
κατ’ επέκταση την εθνική οικονοµία.

Ετεροβαρής η σύγκριση
σε πυρηνόκαρπα και µηλοειδή,
«Η µέση τιµή για τα πυρηνόκαρπα,
την περσινή περίοδο του 2017, ήταν
54 λεπτά το κιλό για το ελληνικό συσκευασµένο προϊόν, όταν η Ισπανία
πουλούσε 94 λεπτά το κιλό, η Ιταλία
96 λεπτά το κιλό κι η Γαλλία µε 1,43
ευρώ το κιλό. Στα καρπούζια και τα
πεπόνια, αντιστοίχως, το 2017 εµείς
πουλήσαµε µεσοσταθµικά στα 26 λεπτά το κιλό, οι Ισπανοί 52 λεπτά και οι

στος Γιαννακάκης, από το βήµα ειδικής εκδήλωσης για την εξωστρέφεια,
που οργάνωσε το ΥπΑΑΤ και ο ΣΕΒΕ
στο πλαίσιο της 83ης ∆ΕΘ.

«∆εν πρέπει να κρυβόµαστε πίσω
από το ρωσικό εµπάργκο»

Στην Ελλάδα οι τιµές κυµαίνονται
χαµηλότερα ως και 50%.

Ιταλοί µε 40 λεπτά το κιλό, ενώ τραγική ήταν η κατάσταση και στα µηλοειδή, αφού τα ελληνικά προϊόντα απόλαυσαν, κατά µέσο όρο, µια τιµή στα
40 λεπτά το κιλό, τη στιγµή που οι Ιταλοί πήραν 88 λεπτά το κιλό κι οι Ισπανοί 72 λεπτά το κιλό.
Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα σταφύλια, στα οποία η χώρα µας πλησιάζει να έχει ανάλογες τιµές µε τους
ανταγωνιστές µας, αφού πουλήσαµε µε 1,5 ευρώ το κιλό, όταν οι Ισπανοί τα έδωσαν µε 1,58 ευρώ και οι Ιταλοί µε 1,55 ευρώ το κιλό», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της υπό σύσταση Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων, Χρή-

Αναφερόµενος στα αίτια της αδυναµίας των ελληνικών προϊόντων να ακολουθήσουν σε επίπεδο τιµών τους άµεσους ανταγωνιστές τους, ο έµπειρος συνεταιριστής δεν κρύφτηκε πίσω από το
ρωσικό εµπάργκο, για το οποίο τόνισε
ότι έχει µεν επίπτωση στη διαµορφωθείσα εικόνα, αλλά δεν αρκεί από µόνο του αυτό να εξηγήσει το πρόβληµα.
«Όταν το συνεταιριστικό κίνηµα δέχεται επίθεση από την εκτεταµένη µαύρη διακίνηση προϊόντων, ο πολυκερµατισµός καταστρέφει ό,τι έχει µείνει,
καθώς χωρίς οργάνωση και καθοδήγηση για την εφαρµογή των σύγχρονων µεθόδων καλλιέργειας και φροντίδων που θα επιτρέψουν να αυξηθεί
η ποιότητα και οι ποσότητες και την ίδια στιγµή λείπουν και τα µεγάλα εµπορικά σχήµατα που θα είναι σε θέση να χτυπήσουν την πόρτα των διεθνών αλυσίδων λιανεµπορίου και να
προχωρήσουν στην συνέχεια και στην
ανάπτυξη νέων σύγχρονων υποδοµών,
οικονοµιών κλίµακας, logistics, έρευνας και branding, πώς περιµένουµε να
έρθει η προστιθέµενη αξία;», διερωτήθηκε ο οµιλητής και µαζί του συµφώνησε και ο πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, ∆ηµ. Χαµπίδης.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ & ΠΕΠΟΝΙΑ

(ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ)

(ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ)

2017
ΕΛΛΑ∆Α

0,54

0,26

ΙΣΠΑΝΙΑ

0,96

0,52

ΙΤΑΛΙΑ

1,43

0,40

Μεγαλύτερα σχήματα
εμπορικού προσανατ
Καθοριστικό ρόλο για να αντιστραφεί η εικόνα, κατά την άποψή του, θα διαδραµατίσουν
αφενός η δηµιουργία νέων µεγαλύτερων σχηµάτων κι αφετέρου η στροφή σε ώριµες αγορές που µπορούν να πληρώσουν την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων.
«Βλέπουµε στη Νέα Ζηλανδία
υπάρχει η Zespri και διακινεί πάνω από 500.000 τόνους ακτινιδίων κυριαρχώντας σε όλο το δυτικό κόσµο, ενώ στη Βόρεια Ιταλία η οργάνωση Melinda, που έχει συγκροτηθεί από εννέα συνεταιρισµούς, διακινεί κάθε χρόνο
πάνω από 400.000 µήλα, τη στιγµή που όλη η ελληνική παραγωγή από όσο γνωρίζω δεν ξεπερνά τις 250.000 τόνους. Και στην
Ελλάδα, όµως, έχουµε το παράδειγµα µε την κοµπόστα, όπου

λιγότερες από 20 βιοµηχ
έχουν καταφέρει να φέρο
χώρα µας στην πρώτη θέσ
θνώς. Είναι όµως από τις
εξαιρέσεις, διότι στο επιτρα
ροδάκινο έχουµε 130 φορ
οποίοι εµπλέκονται στη δια
ση του προϊόντος και είδατ
είναι οι τιµές του προϊόντο
νισε ο κ. Γιαννακάκης.
Όσον αφορά στην ανάγ
ναπροσανατολισµού της σ
σης για την εµπορική διά
των ελληνικών φρούτων
διος εµφάνισε στοιχεία α
οποία προκύπτει πως η Ελ
απουσιάζει από σοβαρές α
όπως αυτή της Ελβετίας, τη
ηδίας, της Νορβηγίας, του
γίου και της Ολλανδίας, εν
στη Γερµανία, όπου στο π
θόν διαθέταµε ισχυρή παρο
πλέον οι επιδόσεις είναι

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

γκη αστόχευάθεση
ν, ο ίαπό τα
λλάδα
αγορές
ης Σουυ Βελνώ και
παρελουσία,
ι αναι-
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Στο δρόμο που χάραξε
το ελληνικό κρασί
Στο επιτυχηµένο παράδειγµα του
ελληνικού κρασιού αναφέρθηκε
ο Οινοποιός Άγγελος Ιατρίδης,
συνιδιοκτήτης του Κτήµατος Άλφα από το Αµύνταιο Φλώρινας.
«Στην αρχή η εικόνα του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό δεν
ήταν απλώς µηδενική, αλλά θα
έλεγα ότι ήταν αρνητική. Σε 15
χρόνια, όµως, µε µεθοδευµένη
δουλειά, βελτίωση της ποιότητας, σωστό marketing φτάσαµε
να πουλάµε στο εξωτερικό µε τιµές ίσως και καλύτερες από ό,τι
στην Ελλάδα, αν και κάθε αγορά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και απαιτεί υποµονή», είπε ο κ. Ιατρίδης και εκτίµησε ότι
«σήµερα το ελληνικό κρασί είναι από τα ισχυρότερα πολιτικά
µέσα για να διαδώσουµε και να
διεθνοποιήσουµε την ποιότητα
των ελληνικών προϊόντων στις
αγορές του εξωτερικού».

α και αλλαγή
τολισμού

χανίες
ουν τη
ση διες λίγες
απέζιο
ρείς οι
ακίνητε που
ος» τό-
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µικές. «Κυριαρχούµε αντιθέτως
στη Βουλγαρία όπου κατέχουµε το 93% και στη Ρουµανία µε
µερίδιο άνω του 70%. Αν όµως
ποντάρουµε σε χώρες µε χαµηλό βιοτικό επίπεδο, όταν οι γείτονές µας αυξήσουν το κατά κεφαλήν εισόδηµά τους τί θα κάνουµε; Θα πάµε σε ακόµη φτωχότερες αγορές;» σηµείωσε και
υπογράµµισε πως «η Γερµανία
πέρυσι εισήγαγε 320.000 τόνους
σε ροδάκινα και εµείς συνδράµαµε σε αυτή την ποσότητα µε
λιγότερο από το 1% αυτού του όγκου. ∆εν υπάρχει λοιπόν λόγος
να αναζητούµε νέες εξωτικές αγορές, που είναι δύσκολο να ταξιδέψουν τα επιτραπέζια ροδάκινα, αρκεί να επικεντρώσουµε
στις παραδοσιακές της Ευρώπης,
αλλά να το κάνουµε οργανωµένα και συστηµατικά».

για αυτό πρέπει να υπάρξει προσπάθεια ώστε να αυξηθεί η συµµετοχή τους. «Οι µεγάλες αλυσίδες θέλουν προϊόντα ολοκληρωµένης διαχείρισης, πιστοποίηση, ταυτότητα και ιχνηλασιµότητα. Αυτό δεν γίνεται µε κατακερµατισµένο κλήρο παρά µόνο µε µεγαλύτερες εκτάσεις και
οικονοµίες κλίµακας» επισήµανε και συµπλήρωσε πως «αυτά
αργά ή γρήγορα θα γίνουν. ∆εν
χρειάζεται να τρέχουµε πίσω από τις εξελίξεις, αλλά να προετοιµαστούµε γρήγορα».
Όσον αφορά τώρα την παράνοµη διακίνηση ατυποποίητων
οπωροκηπευτικών προϊόντων
στην εγχώρια εσωτερική αγορά και ιδίως στις γειτονικές χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Κωσταντόπουλος υπογράµµισε την επιτακτική ανάγκη
εντατικοποίησης των ελέγχων.

Ισοζύγιο

Τα στοιχεία εξωτερικού
εµπορίου για το πρώτο
εξάµηνο 2018 είναι ιδιαίτερα
θετικά καθώς οι εξαγωγές της
Ελλάδας ανήλθαν στο ποσό
των 16,4 δισ. ευρώ, έναντι
14,2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστηµα του 2017,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά
2,2 δις. ευρώ, δηλαδή 15,7%.

Ρεκόρ

Αν διατηρηθούν οι ρυθµοί
ανάπτυξης, εκτιµάται ότι οι
εξαγωγές µας για το 2018 θα
σηµειώσουν ρεκόρ, σε πάνω
από 30 δισ. ευρώ, υποστήριξε
ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ.

Ρεκόρ εξαγωγών, πάνω από 30
δισ. ευρώ, αναµένεται το 2018

Πάµε στα σίγουρα
∆εν υπάρχει λόγος λέει
ο κ. Γιαννακάκης να
αναζητούµε νέες εξωτικές αγορές, που είναι
δύσκολο να ταξιδέψουν
τα επιτραπέζια ροδάκινα

Εµπλεκόµενοι
Στο επιτραπέζιο ροδάκινο έχουµε 130 φορείς
οι οποίοι εµπλέκονται
στη διακίνηση του προϊόντος και είδατε που είναι
οι τιµές του προϊόντος

ΜΗΛΟΕΙ∆Η

ΣΤΑΦΥΛΙΑ

(ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ)

(ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ)

0,40

1,50

0,88

1,58

0,72

1,55

Στην παρέµβασή του ο πρόεδρος του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ),
Γιώργος Κωνσταντόπουλος χαρακτήρισε τις εξαγωγές βασικό
πυλώνα για την αναδιαµόρφωση του παραγωγικού µοντέλου
της χώρας, σηµειώνοντας πως
στο πρώτο µισό του 2018 ανήλθαν στα 16,4 δισ. ευρώ και είναι κατά 2,2 δισ. ευρώ, πιο πολλά από την αντίστοιχη περίοδο
του 2017. Επιπλέον ο κ. Κωνσταντόπουλος τόνισε µεταξύ
άλλων πως «αν διατηρηθούν
οι ρυθµοί στο σύνολο του τρέχοντος έτους, θα πάµε για ρεκόρ εξαγωγών, αξίας πάνω από τα 30 δισ. ευρώ».
Παρά τις θετικές επιδόσεις του
κλάδου, ωστόσο, ο πρόεδρος του
ΣΕΒΕ είπε πως ως ποσοστό του
ΑΕΠ υπολείπονται των άλλων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που πέρασαν από µνηµόνιο και

O Οινοποιός Άγγελος Ιατρίδης, συνιδιοκτήτης
του Κτήµατος Άλφα από το Αµύνταιο Φλώρινας (δεξιά).
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∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Διώχνει τους ικανούς η υπερφορολόγηση
Στο τέλος θα θερίσουμε θύελλες, με τόσο υψηλή φορολογία, προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ

Αγροδιατροφή
Οι εξαγωγές του
κλάδου στο α’
εξάµηνο 2018
ανήλθαν σε 3,2 δισ.
ευρώ έναντι 2,9 δισ.
ευρώ το αντίστοιχο
διάστηµα του 2017,
παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 12%

Συµβολή
Ο αγροτικός τοµέας
συµβάλλει κατά
20% στις ελληνικές
εξαγωγές και
πέτυχε µείωση
του ελλείµµατος
στο ισοζύγιο µε τις
εισαγωγές είπε ο
κ. Κασίµης

Στην πληγή που αποτελεί το brain
drain των καταρτισµένων στελεχών
ελληνικών επιχειρήσεων που λόγω
της υπερφορολόγησης φεύγουν και
σε ανταγωνίστριες εταιρείες άλλων
χωρών, όπως και στην έξαρση της
παράνοµης διακίνησης προϊόντων
από το χωράφι χωρίς παραστατικά,
στάθηκε παράλληλα ο κ. Κωνσταντόπουλος. Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ
είπε πως «υπάρχει και η µέση λύση. ∆εν χρειάζεται να έχουµε τόση
υψηλή φορολογία, γιατί στο τέλος
θα θερίσουµε θύελλες» προειδοποίησε και ταυτόχρονα απαίτησε να ενισχυθούν οι έλεγχοι στους µεθοριακούς σταθµούς, αλλά και να υπάρξει καλή προετοιµασία και lobbying
µε τους άλλους της Νότιας Ευρώπης
για να αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος από την ενδεχόµενη επιβολή δασµών
από τις ΗΠΑ. «Μπορεί να χαίρονται
κάποιοι επειδή ο Τράµπ επέβαλε δασµούς στις ελιές της Ισπανίας, όµως
αύριο θα γίνει και εδώ», είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε εγρήγορση
και συνένωση δυνάµεων µε το ΥπΑΑΤ, γιατί «όλοι στην ίδια βάρκα
είµαστε και ή µαζί θα βουλιάξουµε
ή µαζί θα πετύχουµε».
Στην εκδήλωση µίλησε επίσης ο
Χριστόδουλος Αντωνιάδης πρόεδρος
της Μεβγάλ και διοικητικό στέλεχος
της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος ανέφερε ότι η συνεργασία, η καινοτοµία και η εκπαίδευση, αποτελούν
µεταξύ άλλων βασικούς παράγοντες
για την επιτυχία και την ανάπτυξη
της εξωστρέφειας της ελληνικής αγροδιατροφικής αλυσίδας, την επόµενη µέρα.
Χαιρετισµό απηύθυνε και ο νέος
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων Σταύρος Αραχωβίτης ο οποίος υποστήριξε ότι καρδιά του νέου παραγωγικού µοντέλου που θέ-

Κάποια προϊόντα
χρειάζονται εκ φύσεως
µικρές παραγωγές

Στις επισηµάνσεις στην εκδήλωση ξεχώρισαν η καλή προετοιµασία και
το lobbying µε τους νοτιοευρωπαίους παραγωγούς-εµπόρους για να
αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος από την ενδεχόµενη επιβολή δασµών από τις ΗΠΑ.

λει να εφαρµόσει για τη χώρα η κυβέρνηση στη µεταµνηµονιακή εποχή, είναι η εξωστρέφεια και δη στο
χώρο του αγροδιατροφικού τοµέα
ο οποίος στη διάρκεια της κρίσης επέδειξε µεγάλη αντοχή και πλέον
σηµειώνει και ανάπτυξη. Κλειδί δε,
στο εγχείρηµα αυτό θα αποτελέσει
ο συνεργατισµός. Από την πλευρά
του ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης,
τόνισε ότι ο πρωτογενής τοµέας στην

Για το πρόβληµα του µικρού
µεγέθους των εκµεταλλεύσεων
στον αγροδιατροφικό τοµέα, ο
πρόεδρος του ΣΕΒΕ Γιώργος
Κωνσταντόπουλος, είπε ότι
αντιµετωπίζεται µε την ανάπτυξη
εξειδικευµένων προϊόντων
υψηλής προστιθέµενης αξίας που
από την φύση τους χρειάζονται
µικρές παραγωγές και στην
περίπτωση των αγροτικών
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης,
είναι απαραίτητη η συνένωση
δυνάµεων µέσω της δηµιουργίας
clusters. Είπε ακόµα ότι πρέπει να
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της
υπερφορολόγησης, τονίζοντας ότι
«αν µειώσουµε τους φορολογικούς
συντελεστές της εργασίας, καθώς
και τις ασφαλιστικές εισφορές, θα
δώσουµε σηµαντικό κίνητρο σε
νέους εργαζόµενους να
παραµείνουν στη χώρα µας και να
συνεχίσουν να καινοτοµούν και να
δηµιουργούν εδώ, µειώνοντας
παράλληλα το φαινόµενο του brain
drain το οποίο επηρεάζει αρνητικά
όλους τους κλάδους της ελληνικής
οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένου
και του αγροδιατροφικού».

Ελλάδα επέδειξε τις µεγαλύτερες αντοχές στα χρόνια της οικονοµικής
κρίσης και σηµείωσε: «οι αντοχές
βέβαια αυτές έχουν και µια άλλη
διάσταση, που πρέπει να εξεταστεί.
Συµβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονοµίας της χώρας µας; Ο αγροτικός
τοµέας συµβάλλει κατά 20% στις ελληνικές εξαγωγές και πέτυχε µείωση
του ελλείµµατος στο ισοζύγιο µε τις
εισαγωγές», υπογράµµισε.

Ποιότητα παντού κι ενίσχυση του ασθενικού brand name της χώρας
Στο ζήτηµα της ποιότητας εστίασε, από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ζευς Ακτινίδια, ∆ηµήτρης Μανώσσης, σηµειώνοντας πως
«ποιότητα δεν είναι µόνο στο επίπεδο του προϊόντος, αλλά και το να διαθέτεις µια καλή συσκευασία, να έχεις όλες τις
πιστοποιήσεις, όχι όµως στα χαρτιά, αλλά στην πραγµατική λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής, στο αν θα τηρείς τις προθεσµίες
για την παράδοση του προϊόντος, ακόµη και το πώς θα απαντήσεις στο τηλέφωνο».
Μια άλλη σοβαρή αδυναµία, κατά τον κ. Μανώσση, που δεν επιτρέπει στα ελληνικά προϊόντα να απαιτήσουν υψηλότερες τιµές,
είναι ότι η χώρα µας έχει πολύ ασθενές brand name στο εξωτερικό. «Πήγα σε µια αλυσίδα στο Βέλγιο όπου έχουµε τα προϊόντα
µας και είδα ότι η τιµή που είχαν ήταν πολύ χαµηλότερη από τα γαλλικά, ακριβώς δίπλα. Όταν ρώτησα τον υπεύθυνο γιατί αυτή η
απόκλιση, η απάντηση ήταν ότι τα δικά µας είναι ελληνικά», ανέφερε ο πρόεδρος της Ζευς Ακτινίδια και τόνισε την ανάγκη να
επενδύσει η χώρα στη διεθνοποίηση του brand.

