
Ένα... οµορφόπαιδο 
στη λάσπη των τεύτλων     
Ο καλοβαλµένος νεογιάπης Φέκερ 
στη λάσπη των ζαχαρότευτλων 
για τα προικιά της ΕΒΖ. σελ. 50 
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Η Bayer ανανεωµένη 
µετά τη συγχώνευση 
Το νέο επιστηµονικό, τεχνολογικό και 
κοινωνικό της πρόσωπο έκανε γνωστό 
στο Μonheim η Bayer. σελ. 26-31 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 13/9

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

225
182
84,76
2,93

Πρώτο μεγάλο ναι τραπεζών 
για δανειοδοτήσεις αγροτών   
Μόλις στο 1,5% της συνολικής χρηµατο-
δότησης της οικονοµίας έχει περιοριστεί 
η δανειοδότηση του αγροτικού τοµέα, σε 
µια εποχή που όλοι ευαγγελίζονται τις δυ-
νατότητες που έχει η πρωτογενής παραγω-
γή. Την περασµένη Τετάρτη 9 τράπεζες σε 
συνάντηση µε τις διαχειριστικές αρχές του 
ΠΑΑ και τον επικεφαλής αυτών Χαράλα-
µπο Κασίµη, είπαν το πρώτο µεγάλο ναι 
για δάνεια ύψους 500 εκατ. ευρώ. σελ. 8

Άδειο πουκάμισο
η μητέρα Τερέζα 
Σε αναζήτηση νέας εταιρικής στέγης υπο-
χρεώνεται αυτές τις µέρες το γνωστό παρα-
µάγαζο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα δείχνουν ότι ο 
κύκλος για την εταιρεία «µητέρα Τερέζα», 
που πλάνεψε προ πενταετίας τους συνε-
ταιριστές, κλείνει υπό το βάρος των «αµαρ-
τιών» του µεγαλοµετόχου. σελ. 10-11, 49

Ο Τραμπ πιέζει 
και το βαμβάκι  
Πιέστηκαν στις αρχές της εβδοµάδας τα 
χρηµατιστήρια βάµβακος ως αποτέλεσµα 
των «αντιµέτρων» της Κίνας σε αγροτικά 
προϊόντα, µετά τους νέους δασµούς Τραµπ 
ύψους 200 δις δολαρίων. Στη συνέχεια 
πάντως η αγορά ισορρόπησε. σελ. 22, 27-30

ΤΙΜΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
(ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ)

230 200
ΕΛΛΑ∆ΑΤΥΝΗΣΙΑ

Μια καλοδουλεµένη γιορτή φέτας 
στην Ελασσόνα έφερε στον κόσµο 
έναν Εθνικό Κλαδικό Συνεταιρισµό 
Αιγοπροβατοτρόφων. σελ. 42-43

  Βρήκαν το δρόµο 
  από την Ελασσόνα  

Νέα πρόσκληση για κτηνοτρόφους 
που έβαλαν λίγα ζώα ή έµειναν 
εκτός λόγω µηχανογραφικού, 
εξετάζει το υπουργείο. σελ. 18

Οι ντόπιες φυλές 
ίσως ξανάρχονται 

Λεπτή ισορροπία  
στο σκληρό σιτάρι
Με σκαµπανεβάσµατα η αγορά στο 
σκληρό σιτάρι, µετά το διαγωνισµό 
της Τυνησίας και τη διατήρηση των 20 
λεπτών να είναι ζητούµενο. σελ. 35

Μια τεχνοκράτης   
µε 1.200 γίδια 
Από το αρµεκτήριό της περνούν  
1.200 γίδια στο Ελληνόκαστρο 
Τρικάλων. Η Ιωάννα Καρρά ψάχνεται 
τώρα και για τυροκοµείο. σελ. 40

ΜΗΛΟΕΙ∆Η 
Μόνο του στα 50 λεπτά το Red 
της Αγιάς πριν βγει η Μακεδονία.
Περισσότερα εµπορεύµατα, 
ένθετο σελ. 21-22, 35-36

Ο δούρειος ίππος των bins
Την υπεραξία των ελληνικών ακτινιδίων από τους θιασώτες 
των bins καλείται να προστατέψει η διοικητική αρχή, µετά τη 
δηµόσια διαβούλευση για τους κανόνες εµπορίας. σελ. 12-13
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ATZENTA

Όταν η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης 
δίδασκε συµβολαιακή γεωργία, α-
κόµα και σε Ευρωπαίους τευτλο-
καλλιεργητές δεν µας άρεσε. 

Όταν οι εργαζόµενοι στην ΕΒΖ ήταν α-
πό τους καλύτερα αµειβόµενους 
στη χώρα, πάλι, αυτό, ήταν λίγο. 

Όταν η κρατικού ενδιαφέροντος εται-
ρεία µε τα 5 εργοστάσια στην Ελ-
λάδα, αγόραζε άλλα δύο στη Σερ-
βία, ακόµα και τότε, κάποιοι µουρ-
µούριζαν. 

Σήµερα, ένας ολόκληρος κλάδος, µια 
ολόκληρη κυβέρνηση, έφτασαν να 
ικετεύουν έναν νεογιάπη. Έναν α-
κόµη διαχειριστή fund, απ’ αυτά 
που αγοράζουν φθηνά, «σουλου-
πώνουν» κάπως την κατάσταση 
και ξαναπουλάνε όπως µπορούν. 
Τον καλούν να σώσει την παρτίδα.

Είναι κι αυτό δείγµα των καιρών. 
Όπως είναι δείγµα των καιρών τα 
2 εκκοκκιστήρια της άλλοτε κρα-
ταιάς ΕΑΣ Λάρισας που έχουν µοι-
ρασθεί σε ιδιώτες συντελεστές του 
κλάδου, όπως είναι τα σήµατα της 
ΕΑΣ Σητείας που πέρασαν σε ιδιω-
τικά χέρια, όπως είναι η εµπορική 
διαχείριση της ΕΑΣ Πεζών που α-
νατέθηκε σε γνωστή εταιρεία δια-
νοµής τροφίµων, όπως είναι οι µο-
νάδες της ΕΑΣ Ηρακλείου που µό-
νο συνεταιριστικές δεν τις λες. 

Θα περάσουν δύσκολα οι αγρότες 
στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια, 
όπως κι αν εξελιχθεί η κατάστα-
ση διεθνώς. Όχι µόνο γιατί τα πα-
λιά καλά χρόνια της συµµετοχής 
στην ΕΕ δεν έγιναν οι επενδύσεις 
που µπορούσαν να γίνουν, όχι µό-
νο γιατί ο σχεδιασµός στον τοµέα 
κινείται µε αποκλειστικό γνώµονα 
την ηµέρα των εκλογών. 

Οι αγρότες θα περάσουν δύσκολα, για-
τί µέσα σε µια δεκαετία χάθηκαν υ-
ποδοµές και περιουσίες µιας ζωής. 
Γιατί, µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία 
«ξεπουλήµατος» που συνεχίζεται 
ασταµάτητα, χάθηκε κάθε είδους 
εµπιστοσύνη στον συνεργατισµό, 
χάθηκε κάθε είδους εµπιστοσύνη 
στους θεσµούς. 

Στην Ελλάδα, κυριαρχούν τα κόµµα-
τα και όσοι ξέρουν να τα διαχειρί-
ζονται, είτε από µέσα, είτε απέξω. 
Τίποτα άλλο!                       Agrenda

EDITORIAL
Μόνο κόμματα,
τίποτα άλλο!

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,16870 

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,51029 

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12955 

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88847

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
131,10500

• Έλαµψαν τα διπλοκάµπινα στη λάσπη 
του off road φεστιβάλ σελ. 20, 37
• Ανεβαίνει αρκετά ο µέσος όρος µορίων 
στα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 16-17

• Μια οργάνωση αιγοπροβατοτρόφων µε 
χαρακτήρα κλαδικού συνεταιρισµού σελ. 44
• Σύµφωνες για αγροτικό χαρτοφυλάκιο 
δανείων δηλώνουν εννέα τράπεζες σελ. 8

• Κατά µέσο όρο στα 50 λεπτά οι Red Chief, 
Double Red και Wellspur Αγιάς σελ. 21
• Μόνο προσωρινή η πίεση στο βαµβάκι 
λόγω του εµπορικού πολέµου σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με υψηλές προσδοκίες για ποιότητα, ποσότητα και τιµές ξεκινά 
η συγκοµιδή στα βαµβακοχώραφα και τις συνέπειες από την 
εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας να µην πτοούν το προϊόν. Μικρή 
πίεση στο σκληρό σιτάρι, µετά τον διαγωνισµό της Τυνησίας και 
το βλέµµα στραµµένο στη σοδειά του Καναδά για ανάκαµψη 
της αγοράς. Με 80 λεπτά ξεκίνησαν οι λιγοστές προς ώρας 
θερµοκηπιακές ντοµάτες των ποικιλιών Ελπίδα και Nissos.

Κάτω από τον κάλυκα 
στα εσπεριδοειδή 
τα έντοµα ψευδόκοκκου
Σε εξέλιξη βρίσκονται τις πρώτες 
εβδοµάδες του Σεπτεµβρίου οι 
εκκολάψεις του ψευδόκοκκου στα 
εσπεριδοειδή. Οι υπάρχοντες πληθυσµοί 
βρίσκονται κυρίως κάτω από τον κάλυκα, 
στα σηµεία που ενώνονται καρποί και 
στο εσωτερικό της κόµης, αναφέρουν 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ναυπλίου.

Συστάσεις 
Στους οπωρώνες που υπάρχουν 
προσβολές συστήνεται άµεσα 
καταπολέµηση, ανεξάρτητα µε την 
πρωιµότητα της περιοχής. Οι ειδικοί 
τονίζουν ότι ο ψεκασµός πρέπει να 
είναι επιµεληµένος, µε έµφαση στο 
εσωτερικό της κόµης των δέντρων.
Να σηµειωθεί ότι ο ψευδόκοκκος είναι 
ένα κοκκοειδές που προκαλεί σηµαντικές 
ζηµιές στα εσπεριδοειδή, καθώς τα 
απορροφούν το χυµό του φυτού, 
περιορίζοντας έτσι τη ζωτικότητα του 
δέντρου και εκκρίνουν µελίτωµα 
µειώνοντας την εµπορικότητα του καρπού 
λόγω της βαµβακώδους εµφάνισης 
και της ανάπτυξης της καπνιάς, ενώ 
προκαλείται και καρπόπτωση. Για 
αντιµετώπισή του πρέπει να γίνεται 
και συστηµατικό κλάδεµα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 22-09-2018
Γενικά αίθριος καιρός µε τοπικές 
νεφώσεις στα βορειοδυτικά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Στα ανατολικά ηπειρωτικά 
και στην Κρήτη πρόσκαιρες 
νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι 
άνεµοι θα πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις ασθενείς και στο 
Αιγαίο τοπικά µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Κυριακή 23-09-2018
Στα βόρεια θα εµφανιστούν λίγες 
νεφώσεις οι οποίες βαθµιαία θα 
αυξηθούν και από το απόγευµα θα 
σηµειωθούν τοπικές βροχές στα 
βορειοανατολικά. Στην υπόλοιπη 
χώρα γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά κυρίως το απόγευµα. 
Οι άνεµοι θα πνέουν ασθενείς 
βορειοδυτικοί και σταδιακά στα 
πελάγη ασθενείς προς µέτριοι. Οι 
θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

∆ευτέρα 24-09-2018 
και Τρίτη 25-09-2018
Λίγες νεφώσεις, παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές και 
βαθµιαία βελτίωση στα ανατολικά 
ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα 
αιθριος καιρός µε τοπικές 
νεφωσεις τις µεσηµβρινές και 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά. Οι άνεµοι θα πνέουν 
από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς 
και τοπικά στο Αιγαίο µέτριοι. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει µικρή 
πτώση από τα βόρεια.

Τετάρτη 26-09-2018 έως
Παρασκευή 28-09 2018
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε 
τοπικές βροχές και από το βράδυ 
σποραδικές καταιγίδες που θα 
ξεκινήσουν από τα δυτικά. Λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες. Οι 
άνεµοι από δυτικές διευθύνσεις 
ασθενείς ως µέτριοι. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Πρόσκαιρες 
νεφώσεις στα 
ανατολικά και την 
Κρήτη. Άνεµοι 3-5 
µποφόρ και τοπικά 
στο Αιγαίο 6 µποφόρ. 
Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο.
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ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ 
chouliara@agronews.gr

Για τα κράτη που επιθυµούν να επι-
κεντρώσουν τις άµεσες πληρωµές 
στα µικρότερα χωράφια, η αναδι-
ανεµητική ενίσχυση ενδεχοµένως 
να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό 
εργαλείο, βάσει των όσων ορίζει η 
νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 
2020, που την καθιστά υποχρεωτική. 

Εντούτοις, µε δεδοµένο ότι σήµε-
ρα µόνο 9 κράτη-µέλη κάνουν χρή-
ση της αναδιανεµητικής πληρωµής, 
η οποία ως τώρα ήταν προαιρετική, 
κάνει εξαιρετικά ενδιαφέρον, σύµ-
φωνα µε τον καθηγητή αγροτικής 
οικονοµίας του πανεπιστηµίου του 
Τρίνιτι στο ∆ουβλίνο, Άλαν Μάθιους 
να δούµε ποια θα είναι η µίνιµουµ 
κατανοµή που θα οριστεί όταν το 
πρόγραµµα καταστεί υποχρεωτικό. 

Μάλιστα, σύµφωνα µε την εµπει-
ρία της Γαλλίας, µίας εκ των 9 χωρών 
που εφαρµόζουν τη σχετική δυνατό-
τητα, τα ποσά που αναδιανέµονται 
είναι πολύ περιορισµένα. Σηµειωτέ-
ων ότι στα κράτη δόθηκε η επιλογή 
να ρυθµίσουν την κορυφή στο ποσο-
στό περίπου του 65% της µέσης εθνι-
κής/τοπικής άµεσης πληρωµής ανά 
εκτάριο. Ωστόσο, αυτό το µάξιµουµ 

µέγεθος δεν εφαρµόζεται.
Η αναδιανεµητική, σύµφωνα µε 

τον καθηγητή, φαίνεται να είναι ση-
µαντικά πιο αποτελεσµατική στην 
αναδιανοµή από το πλαφόν. Ο λό-
γος για το µεγαλύτερο αντίκτυπο 
στην αναδιανοµή είναι ότι όλα τα 
εκτάρια πάνω από το όριο των 52 ε-
κταρίων συµβάλλουν στην πληρω-
µή για τις µικρότερες φάρµες κι ό-
χι µόνο για τα εκτάρια που έχουν 
οι πολύ µεγάλες φάρµες. 

Βάσει της ανάλυσης Μάθιους, που 
ακουµπά σε έξι προσοµοιωτικά σενά-
ρια στη Γαλλία, προκύπτουν τα εξής:

 Όσο µικρότερο το πλαφόν, τό-

σο µεγαλύτερο το όφελος για τις πο-
λύ µικρές καλλιέργειες αλλά την ί-
δια στιγµή, τόσο µικρότερος θα είναι 
και ο αριθµός όσων θα ωφεληθούν. 

 Οι προσοµοιώσεις υπογραµµί-
ζουν και τον τρόπο που αντιµετωπί-
ζονται οι δοµές ιδιοκτησίας ως προς 
το αναδιανεµητικό αποτέλεσµα. Για 
παράδειγµα, στη Γαλλία, αν οι µεγά-
λες συνεργατικές φάρµες αντιµετω-
πιστούν ως µία µονάδα, τότε τόσο η 
αναδιανεµητική πληρωµή όσο και 
το πλαφόν (ανάλογα µε το αν οι µι-
σθοί θα υπολογιστούν ή όχι πριν 
την εφαρµογή του πλαφόν) έχουν 
µια σηµαντικά διευρυµένη επίδραση. 

 Το 2015 οι καλλιέργειες κάτω 
των 100 εκταρίων έλαβαν το 37,2% 
των άµεσων πληρωµών στη Γαλλία. 

 Ενώ ο στόχος της αναδιανεµη-
τικής είναι να ευνοήσει τις µικρότε-
ρες φάρµες και θεωρητικά τους α-
γρότες µε περιορισµένα εισοδήµα-
τα, πολλοί από τους δικαιούχους µε 
λιγότερα εκτάρια έχουν υψηλή πα-
ραγωγή και απολαβές ανά εκτάριο.

 Απαιτείται περισσότερη σαφή-
νεια και κατανόηση της δοµής ιδιο-
κτησίας των πολύ µεγάλων καλλιερ-
γειών για να είµαστε σε θέση να προ-
βλέψουµε τον αντίκτυπο του πλαφόν 
και της αναδιανεµητικής πληρωµής. 

 ∆εν θα θέλουν όλα τα κράτη-
µέλη να υποστηρίξουν επί της αρ-
χής τις µικρές φάρµες. Για τα συγκε-
κριµένα κράτη-µέλη θα είναι ενδι-
αφέρον να δούµε πόσο βάρος θα 
δώσει η Κοµισιόν στον στόχο της 
δικαιότερης διανοµής της ενίσχυ-
σης όταν θα εγκρίνει τα Στρατηγι-
κά Σχέδιά τους για την ΚΑΠ.
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Ο τύπος σβήνει την ουσία 
στην ιδέα αναδιανεμητικής 
Η στήριξη των μικρών δεν κουμπώνει με όλα τα Στρατηγικά της ΚΑΠ 

Υψηλές απολαβές έδειξε η προσομοίωση 

Λίγα εκτάρια
Πολλοί δικαιούχοι µε λιγότερα 

εκτάρια έχουν αµπέλια, είναι παρα-
γωγοί φρούτων, λαχανικών και 

χοιροτρόφοι µε υψηλή παραγωγή 
και απολαβές ανά εκτάριο

Έως 15% 
των άµεσων
Η αναδιανεµητική πληρωµή 
εφαρµόζεται σε εννιά κράτη-µέλη: 
στο Βέλγιο (Περιφέρεια της 
Βαλλωνίας), τη Βουλγαρία, τη 
Γερµανία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη 
Λιθουανία, την Πολωνία, τη 
Ρουµανία και την Ουαλία στο 
Ηνωµένο Βασίλειο. Ο οικονοµικός 
επιµερισµός του προγράµµατος 
αντλεί από 0,5% έως 15% από το 
ανώτατο όριο για τις απευθείας 
πληρωµές στα κράτη. Η πληρωµή 
στοχεύει σε µια πιο αποτελεσµατική 
ενίσχυση του εισοδήµατος των 
αγροτών µικρού µεγέθους 
αποδίδοντας µια επιπλέον πληρωµή 
ανά εκτάριο (για τα πρώτα εκτάρια) 
κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο.

Μετά το 2020 το σχέδιο για αναδια-
νεµητικές ενισχύσεις καθίσταται υ-
ποχρεωτικό αλλά, ουσιαστικά, ενα-
πόκειται στα κράτη-µέλη να αποφα-
σίσουν και να αιτιολογήσουν όλες 
τις παραµέτρους (όρια, ποσόστωση) 
στα Στρατηγικά τους Πλάνα για την 
ΚΑΠ. Ο µόνος περιορισµός που θέ-
τει η ΕΕ είναι ότι το αναδιανεµητικό 
ποσό στην κορυφή δεν µπορεί να 
ξεπερνά τον εθνικό µέσο όρο άµε-
σων πληρωµών ανά εκτάριο για τη 
χρονιά που γίνεται η αίτηση. 

Η Γαλλία είναι ένα από τα 9 κρά-

τη που έκαναν χρήση της αναδιανε-
µητικής το 2015, όπου καλλιέργει-
ες κάτω από 100 εκτάρια έλαβαν το 
37,2% των άµεσων πληρωµών. Στό-
χος ήταν να εισάγει σταδιακά την 
πληρωµή χρησιµοποιώντας το 5% 
από το εθνικό πλαφόν για τις απευ-
θείας πληρωµές του 2015 που αντι-
στοιχούσαν σε 25 ευρώ ανά εκτάριο 
για τα πρώτα 52 εκτάρια και αυξά-
νονταν κατά 5% κάθε χρόνο για να 
φτάσουν στο 20% του πλαφόν από 
το 2018 και µετά. Ωστόσο, η γαλλι-
κή κυβέρνηση πήρε την απόφαση 

το 2017 να κρατήσει προσωρινά το 
ποσοστό στο 10% λόγω δυσκολίας µε 
τη σοδειά των σιτηρών το 2016 και 
να το αφήσει εκεί και για το 2018. 

Ενώ ο στόχος της αναδιανεµητι-
κής είναι να ευνοήσει τις µικρότερες 
φάρµες και αγρότες µε περιορισµέ-
να εισοδήµατα, η προσοµοιωτική έκ-
θεση στη Γαλλία δείχνει ότι πολλοί 
από τους δικαιούχους µε λιγότερα 
εκτάρια έχουν αµπέλια, είναι παρα-
γωγοί φρούτων, λαχανικών και χοι-
ροτρόφοι µε υψηλή παραγωγή και 
απολαβές ανά εκτάριο.

ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 
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Σηµαντική η συµβολή του οικονοµολόγου Vincent Chatellier (INRA, 
SMART-LERECO) (δεξιά) στη γαλλική προσοµοίωση.





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με διοικητικές πράξεις για µικροδιορθώσεις και εγκρί-
σεις µεταβιβάσεων καταπιάνονται αυτό το διάστηµα οι 
διοικητικοί υπάλληλοι του Οργανισµού Πληρωµών, προ-
κειµένου να είναι έτοιµοι για την πληρωµή της προκα-
ταβολής του 70% της ενιαίας ενίσχυσης για το 2018. Ζη-
τούµενο σε κάθε περίπτωση είναι να υπογραφεί η απα-
ραίτητη 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. Μια διαδικασία που 
έχει ήδη αρχίσει να ανησυχεί τους εµπλεκόµενους, κα-
θώς η τρέχουσα σύµβαση λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Πά-
ντως, ο νέος διαγωνισµός έχει ανακοινωθεί και ο µονα-
δικός προσφέρων είναι και πάλι η τράπεζα Πειραιώς, ω-
στόσο τα αρµόδια υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Οικονοµικών καλούνται να κινηθούν πιο σύντοµα προ-
κειµένου αφενός να υπογραφούν οι σχετικές συµβάσεις 
και αφετέρου σε δεύτερο χρόνο να περάσουν έγκαιρα α-
πό το Ελεγκτικό Συνέδριο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου, όπως 
απαιτείται σε περιπτώσεις ποσού άνω του 1 εκατ. ευρώ. 

Ωστόσο, επειδή πρόκειται για χρονοβόρες πράξεις, 
δεδοµένου ότι το Ελεγκτικό θέλει «το χρόνο του», εκ-
φράζονται φόβοι για το πότε θα ολοκληρωθεί. Πάντως, 
αν η νέα σύµβαση υπογραφεί µέχρι τις 16 Οκτωβρί-
ου, τότε η πίστωση της προκαταβολής του τσεκ µπο-
ρεί να γίνει και την Παρασκευή 19 του µήνα ή το αρ-
γότερο από ∆ευτέρα 22 Οκτωβρίου. Υπενθυµίζεται η 
δήλωση του υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη ότι «µέσα 
στο τρίτο δεκαήµερο του Οκτωβρίου είµαστε πανέτοι-
µοι να πληρώσουµε το 70% του τσεκ».

Σηµειώνεται ότι στις πιστώσεις αυτές δεν θα περιλαµ-
βάνονται οι νέοι και νεοεισερχόµενοι που έχουν να λά-
βουν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα, αφού θα πλη-
ρωθούν µε την καταβολή της δεύτερης δόσης, την περί-
οδο των Χριστουγέννων. Να σηµειωθεί ότι έχει ήδη υ-
πογραφεί η απόφαση για παρακράτηση 2% στη βασική 
ενίσχυση υπέρ Αποθέµατος, από τον προηγούµενο υ-
πουργό Βαγγέλη Αποστόλου και όχι σε ποσοστό 4,5% 
όπως έγινε πέρυσι, που τελικά δεν χρειάστηκαν και ε-
πεστράφησαν. Εκτός κατά τα γνωστά θα µείνουν και ό-
σοι έχουν να λάβουν συνολικά κάτω από 250 ευρώ. 

Εν τω µεταξύ, µετά την προκαταβολή του τσεκ, από 
τέλος Οκτωβρίου και µέχρι τα τέλη του Νοέµβρη προ-
γραµµατίζουν οι αρµόδιοι τις πληρωµές της Απονιτρο-
ποίησης και για την προκαταβολή του δεύτερου έτους 
εφαρµογής του προγράµµατος Βιολογικής Γεωργίας.

Για την Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου κλείδωσε – µετά από 
αλλεπάλληλες αναβολές – η πληρωµή του 20% των απο-
ζηµιώσεων για τους αγρότες που υπέστησαν ζηµιές το 
2017, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Φάνη Κουρε-
µπέ. Σηµειώνεται ότι η απόφαση της πληρωµής έχει ήδη 
πάρει ΚΑ∆ (Κωδικό Αριθµού ∆ραστηριότητας) και αναµέ-
νεται να δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ την ∆ευτέρα 24 ή την Τρί-
τη 25 Σεπτεµβρίου. Το ύψος της θα ξεπερνάει τα 30 εκατ. 
ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 10% προγραµµατίζεται για τον 
Οκτώβριο, χωρίς να δίνεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία.  

Αιτήµατα 
προκαταβολής 

ΟΕΦ
Μέχρι τις 28 
Σεπτεµβρίου 

τα αίτηµα 
προκαταβολής 
για το πρώτο 

έτος υλοποίησης 
(2018) των 

προγραµµάτων 
ΟΕΦ και 

πιστώσεις µέχρι 
19 Οκτωβρίου

Παραστατικά 
για Κοµφούζιο
Μέχρι τη ∆ευτέρα 

1η Οκτωβρίου 
ηλεκτρονικά τα 

παραστατικά 
πληρωµής του 

δεύτερου έτους 
δεσµεύσεων 

(έτους 2018) για 
το Κοµφούζιο

Αποθέµατα 
οίνου

Προσβάσιµη 
µέχρι τις 24 
Σεπτεµβρίου 

είναι η ψηφιακή 
υπηρεσία του 
υπουργείου 
Αγροτικής 

Ανάπτυξης για 
τις δηλώσεις 

αποθεµάτων οίνου 
και για τυχόν 
διορθώσεις

Ο νέος χάρτης των μειονεκτικών αλλάζει το πριμ
και αφήνει εκτός εξισωτικής εκατοντάδες αγρότες 
Από Σέρρες, Αλµυρό και Χαλκιδική ξεκίνησαν να καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις σχετικά µε τους 
νέους χάρτες των µειονεκτικών περιοχών που αξιώνουν εξισωτική αποζηµίωση από το 2019 και µετά, µε το 
ζήτηµα αυτό όσο περνάει ο καιρός να λαµβάνει µεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς αναµένεται να αλλάξει και 
το ύψος του πριµ που είναι σήµερα 9,5 ευρώ το στρέµµα. Η διαβούλευση για τη σχετική απόφαση που 
ανήρτησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λήγει την 1η Οκτωβρίου και είναι γεγονός ότι αρκετές 
περιοχές µένουν εκτός µειονεκτικών, µε το υπουργείο ωστόσο να µην έχει δώσει σαφή λίστα µε τις 
δηµοτικές κοινότητες που αποκλείονται από το νέο ορισµό. Σηµειώνεται εδώ ότι εκτός χάρτη βγήκαν οι 
περιοχές στις οποίες το 50% των καλλιεργήσιµων εκτάσεων αρδεύονται και εξαιρέθηκαν οι νοµοί που 
παρουσιάζουν τυπική απόδοση εκτροφών και καλλιεργειών µεγαλύτερη του 80% του µέσου όρου της 
χώρας. Από τη µεριά της η βουλευτής Σερρών της Ν∆ Φωτεινή Αραµπατζή κάνει λόγο για αποκλεισµούς 
εκατοντάδων περιοχών σε όλη την Ελλάδα, για αποκλεισµούς δεκάδων χωριών µε ειδικά µειονεκτήµατα, οι 
αγροτοκτηνοτρόφοι των οποίων λάµβαναν µέχρι σήµερα την αναγκαία εξισωτική και σύµφωνα µε το νέο 
κατάλογο εξαιρούνται, χωρίς υπαιτιότητά τους από την καταβολή της. Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώνει µε 
αφορµή τη συγκεκριµένη εξέλιξη και η περιφερειακή σύµβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Κατερίνα 
Ζωγράφου λέγοντας πως αδικούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των περισσοτέρων περιοχών της 
Χαλκιδικής, οι οποίες ήταν χαρακτηρισµένες ως περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς (µειονεκτικές).
Από την πλευρά του ο σύµβουλος του ∆ηµάρχου Αλµυρού Βόλου, Άρης Καραγιώργος δήλωσε στα τοπικά µέσα 
πώς αν παραµείνει ως έχει ο χάρτης, αρκετοί αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής θα χάσουν µέρος των 
εξισωτικών αποζηµιώσεων, ενώ θα προκύψουν και αλλαγές στα φορολογικά τους στοιχεία. «Συνιστούµε 
ψυχραιµία καθώς το θέµα βρίσκεται υπό διαβούλευση. Η δηµοτική αρχή προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία 
που θα ανατρέψουν την πρώτη απόφαση. Εντός των επόµενων ηµερών θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την 
ενηµέρωση των άµεσα ενδιαφερόµενων».
Παράλληλα, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης και Βουλευτής Σερρών, 
Μιχάλης Τζελέπης, αναφέρει µε ανακοίνωσή του σχετικά µε το σχέδιο οριοθέτησης των περιοχών πως «ο 
αρνητικός αντίκτυπος της παραπάνω απόφασης του ΥΠΑΑΤ, να εξαιρέσει από τις περιοχές µε φυσικούς 
περιορισµούς και ειδικά µειονεκτήµατα, χιλιάδες κατοίκους, θα είναι πολλαπλός, καθώς, αυτοί, από 1-1-2019 δεν θα 
χάσουν µόνο την εξισωτική αποζηµίωση αλλά και όλα τα επιπλέον µόρια που ελάµβαναν έως τώρα σε διάφορα 
µέτρα των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης κλπ), τόσο για την διετία 2019-
2020 όσο και για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 2021-2027. Η τακτική άσκησης πολιτικής, µέσω αδιαφανών 
διαδικασιών, στην οποία στηρίζεται, εδώ και καιρό, η παρούσα κυβέρνηση, προκειµένου να διαχειριστεί το µέλλον 
του, σηµαντικότατου, τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής, έχει πλέον παγιωθεί και όλες τις καταστροφικές της 
συνέπειες για ακόµη µια φορά, θα κληθούν να τις πληρώσουν εκείνοι που δεν φταίνε: οι αγρότες».
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Η υπογραφή σύμβασης με Πειραιώς 
φέρνει το τσεκ και στις 17 Οκτωβρίου 
Απαραίτητη η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έως 15 του μήνα, στο πρόγραμμα και οι μεταβιβάσεις 
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ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2018

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2018

ΑΠΟ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΠΕΡΙΠΟΥ
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Την ώρα που η γεωργία δανείζεται ψίχουλα σε σχέση με 
το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, οι μικροπιστώσεις 
και οι εγγυήσεις αργούν ακόμα να δώσουν λύσεις όσο οι 
τράπεζες περιμένουν το ΕΤΕΑΝ να θέσει τους όρους του

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Τους όρους εφαρµογής των µικροπιστώ-
σεων και των εγγυήσεων δανεισµού που 
θα θέσουν οι διαχειριστές ΕΤΕΑΝ και Ε-
ΤΕπ αντίστοιχα, περιµένουν τώρα οι εν-
νέα τράπεζες που συµµετείχαν στο ραντε-
βού της περασµένης Τετάρτης µε τις δια-
χειριστικές, ώστε να πάρουν αποφάσεις 
για τη συµµετοχή τους στις χρηµατοροές. 

Για τα εργαλεία αυτά που θα ενεργοποι-
ηθούν το επόµενο έτος, εφόσον εκκρε-
µούν ακόµα οι διαδικασίες υπογραφής των 
συµβάσεων µε τους διαχειριστές, συζήτη-
σαν εκπρόσωποι των Alpha Bank, Τράπε-
ζας Αττικής, Εθνικής Τράπεζα, Eurobank, 
Τράπεζα Πειραιώς καθώς και αξιωµατού-
χοι των συνεταιριστικών τραπεζών Θεσσα-
λίας, Καρδίτσας, Παγκρήτιας και Χανίων. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από το ρα-
ντεβού προκύπτει πως το συνολικό χαρ-
τοφυλάκιο δανείων µπορεί να ξεπεράσει 
το µισό δις, Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής 
τους σύµφωνα µε το πλάνο έχει ως εξής: 

Ταµείο Μικροπιστώσεων
Εγγυητής στα δάνεια και για το µισό 

χαρτοφυλάκιο που θα στηθεί θα είναι το 
ταµείο των Προγραµµάτων. 

Ποιους αφορά: Όλους τους αγρότες φυ-
σικά πρόσωπα και τις πολύ µικρές µεταποι-
ητικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού 
τοµέα. Πρόσβαση θα έχουν οι παραπάνω, 
ανεξαρτήτως εάν συµµετέχουν σε κάποιο 
επενδυτικό Μέτρο των Προγραµµάτων. 

Ποσό και επιτόκιο: Το ποσό που µπορεί 
να εξασφαλιστεί µέσω του µικροδανείου 
µπορεί να φτάσει τα 25.000 ευρώ, και µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί για επενδυτικούς 
λόγους ή λόγους ρευστότητας. Το επιτό-
κιο θα είναι ίσο µε το µισό του εµπορικού 
επιτοκίου που προσφέρει η αγορά (π.χ α-
ντί για 7% θα πληρώνει επιτόκιο 3,5%) και 
επιχειρείται να µην χρειάζονται εξασφαλί-
σεις από πλευράς αγρότη, καθώς ουσιαστι-
κά µιλάµε για µικροποσά. Το Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης θα χρηµατοδοτεί πε-
ρίπου το ήµισυ κάθε δανείου ως εκ τούτου, 
είναι εκείνο που ουσιαστικά «προσφέρει» 
το µισό δάνειο.

Κεφάλαιο και διαχειριστής: ∆ιαχειρι-
στής του Ταµείου µικροπιστώσεων σχεδι-
άζεται να είναι το ΕΤΕΑΝ. Το Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης θα προσφέρει για 

ςτην ίδρυσή του 25 έως 40 εκατ. ευρώ. Η 
µέγιστη συνολική επένδυση θα είναι κοντά 
στα 80 εκατ. ευρώ, αναλόγως τα χρήµατα 
που θα είναι σε θέση να προσφέρουν οι 
συνεπενδύτριες τράπεζες.

Ταµείο εγγυήσεων
Το εργαλείο «εγγύησης πρώτης ζηµιάς 

χαρτοφυλακίου» αφορά αγρότες και µε-
ταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν α-
ναπτύξει ήδη κάποια σχέση µε τον τρα-
πεζικό τοµέα (συναλλαγές, ιστορικό δα-
νεισµού κ.λπ). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και για κάλυψη της ίδιας συµµετοχής από 
δικαιούχους των Προγραµµάτων Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Αφορά κυρίως επενδυτι-
κό δανεισµό.  

Παροχές: Ελάχιστο ύψος δανείου εδώ 
θα είναι τα 25.000 ευρώ. Κάθε συµµετέ-
χων χρηµατοπιστωτικός οργανισµός α-
ναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο δανείων, έ-
να ποσοστό του οποίου είναι εγγυηµένο 
από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και θα διαµορφώνουν επιτόκιο κάτω από 
το εµπορικό και θα φροντίζουν να έχουν 
λιγότερες απαιτήσεις για εξασφαλίσεις.

Κεφάλαιο και διαχειριστής: Το χαρτο-
φυλάκιο των δανείων σχεδιάζεται να ξε-
περάσει τα 440 εκατ. ευρώ και θα καλύ-
πτεται κατά 20% από εγγύηση από τα κον-

δύλια των Προγραµµάτων για τις πρώτες 
«αστοχίες» δανείων και για το 80% του κά-
θε δανείου. ∆ιαχειριστής θα είναι η Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ξεµένουν οι αγρότες
Με τη ρευστότητα στο ναδίρ δείχνει να λει-
τουργεί τον τελευταίο καιρό η συντριπτική 
πλειοψηφία των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων, στοιχείο που αποτυπώνεται στην 
πληµµελή τήρηση των κανόνων καλλιερ-
γητικής φροντίδας ή σίτισης, όταν πρό-
κειται για ζωικό κεφάλαιο, κυρίως όµως 
στον προγραµµατισµό των απαραίτητων 
επενδύσεων ώστε να βελτιωθεί η παρα-
γωγικότητα και η αξία προϊόντος των α-
ντίστοιχων µονάδων.

Η δηµοσιογραφική έρευνα της εφηµερί-
δας Agrenda δείχνει επιδείνωση της δανει-
οληπτικής θέσης των αγροτών, διεύρυνση 
των υποχρεώσεών τους σε ευρύ φάσµα πι-
στωτών και δυσκολία πρόσβασης σε «φρέ-
σκο χρήµα». Ακόµα και επιχειρήσεις που 
θεωρούνται υγιείς και δυναµικές και θα 
µπορούσαν, κάτω από διαφορετικές συν-
θήκες να αποτελέσουν την αιχµή του δό-
ρατος της ελληνικής γεωργίας, σήµερα δυ-
σκολεύονται να παρακολουθήσουν την α-
ναπτυξιακή διαδικασία.

Οι πληροφορίες θέλουν τα ταµειακά δια-
θέσιµα των αγροτικών µονάδων να έχουν 
συρρικνωθεί περαιτέρω εξαιτίας των φο-
ρολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώ-
σεων, ωστόσο θα ήταν λάθος τα προβλή-

µατα ρευστότητας να συνδεθούν αποκλει-
στικά µε τις αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο 
για τη φορολογία. Η οικονοµική στενότη-
τα προηγήθηκε των µέτρων, εντοπίζεται 
πολύ νωρίτερα και είναι η δεύτερη φορά 
την τελευταία 10ετία που παίρνει απειλη-
τικές διαστάσεις.

Πρόκειται για µια σύνθετη κατάσταση, 
η οποία έχει τις ρίζες της στη βίαιη χρη-
µατοοικονοµική αναδιάρθρωση, η οποία 
συντελέστηκε προ 5ετίας περίπου, ως α-
ποτέλεσµα της αλλαγής στη συναλλακτική 
σχέση των αγροτών µε τις τράπεζες (ειδι-
κά µετά τη συγχώνευση - εκκαθάριση της 
ΑΤΕ). Σηµειωτέον ότι λίγο πριν, δηλαδή 
στις αρχές της οικονοµικής κρίσης, έλα-
βε χώρα η δραστική µείωση των πιστώσε-
ων από τους προµηθευτές (καταστήµατα 
αγροτικών εφοδίων, εισαγωγείς τρακτέρ 
και τεχνολογικού εξοπλισµού κ.λ.π.), δυ-
σκολεύοντας για καιρό τις χρηµατορροές 
των αγροτικών επιχειρήσεων.

Οι µεταπράτες
 παίρνουν κεφάλι

Συντελεστές της αγοράς εκτιµούν ότι η 
πλειονότητα των αρχηγών εκµεταλλεύσε-
ων δίνει αυτό τον καιρό αγώνα για να δι-

Μόλις στο 1,5% 
η χρηματοδότηση
της γεωργίας ετησίως 

Πρώτο μεγάλο ναι 
από τις τράπεζες 
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Μόλις στο 1,5% 
η χρηματοδότηση
της γεωργίας ετησίως 

ατηρήσει σε καλό επίπεδο την παραγωγι-
κή δυνατότητα των µονάδων. Ωστόσο, αυ-
τό δεν είναι πάντα εφικτό, καθώς το οικο-
νοµικό αποτέλεσµα που επιτυγχάνουν στο 
πεδίο των εσόδων είναι στην καλύτερη πε-
ρίπτωση σταθερό, ενώ οι υποχρεώσεις συ-
νεχώς διευρύνονται µε «έκτακτες δαπά-
νες», όπως είναι τελευταία οι απαιτήσεις 
της ∆ΕΗ για την πιστοποίηση της χρήσης 
αγροτικού ρεύµατος, οι αυξήσεις στα τιµο-
λόγια ΤΟΕΒ, τα έξοδα τήρησης λογιστικών 
βιβλίων και δηλώσεων ΟΣ∆Ε κ.α. Από πολ-
λές πλευρές εκτιµάται µάλιστα ότι η έλλει-
ψη ρευστότητας και η δυσκολία κάλυψης 
τρεχουσών υποχρεώσεων, κάνει πολλούς 
αγρότες να καταφεύγουν για τη διάθεση 
των προϊόντων τους στην «µαύρη αγορά», 
έτσι ώστε να αποφύγουν αυτούς που πε-
ριµένουν (τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά 
ταµεία, ΕΛΓΑ κ.α.) και να βρεθούν, έστω 
και προσωρινά µε «ζεστό χρήµα» στα χέ-
ρια τους. Είναι, πάντως, γεγονός ότι η πα-
ραοικονοµία έχει λάβει εκ νέου ανησυχη-
τικές διαστάσεις και απειλεί να ανατρέψει 
σε µεγάλο βαθµό και το σχεδιασµό της µε-
ταποιητικής βιοµηχανίας, όπου οι ευκαιρι-
ακοί και τυχάρπαστοι µεταπράτες δείχνουν 
να… παίρνουν ξανά κεφάλι.

Κίνδυνος κονδύλια
να καταλήξουν 
σε επιτήδειους

Την ίδια ώρα η έλλειψη ρευστότητας επι-
δρά καταλυτικά και στην εξέλιξη των ανα-
πτυξιακών προγραµµάτων του αγροτικού 
χώρου, όπου αυτοί που θέλουν δεν µπο-
ρούν και αυτοί που µπορούν δεν θέλουν 
να επενδύσουν. Αποτέλεσµα, υπάρχει πά-
ντα ο κίνδυνος, µεγάλο µέρος των κοινο-
τικών πόρων που είναι διαθέσιµοι να κα-
ταλήξουν σε «επιτήδειους», οι οποίοι πο-
λύ λίγη σχέση έχουν µε την αγροτική πα-
ραγωγή ή τελοσπάντων να επιφέρουν κο-
σµογονικές αλλαγές στη µέχρι σήµερα φυ-
σιογνωµία του αγροτικού χώρου.   

Αµφίβολο θεωρείται, επίσης, το κατά πό-
σο θα δουλέψουν τελικά, όταν µε το καλό 
διαµορφωθούν, τα χρηµατοδοτικά εργα-
λεία που προορίζονται, είτε για την ανα-
κούφιση των µικροµεσαίων αγροτών (π.χ. 
µικροδάνεια µέχρι 25.000 ευρώ), είτε για τη 
«συµπλήρωση» της ίδιας συµµετοχής που 
απαιτείται για τα Σχέδια Βελτίωσης και τα 
άλλα Μέτρα του ΠΑΑ. Επ’ αυτού κάτι αρχί-
ζει να διαφαίνεται και ο γενικός γραµµα-
τέας Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών 
Πόρων Χαράλαµπος Κασίµης, είχε για το 

Ριγμένοι
«Η χρηµατοδότηση του 
πρωτογενούς τοµέα βρίσκεται 
σε επίπεδο αναντίστοιχο µε τη 
συµµετοχή του τόσο στο ΑΕΠ 
όσο και στις εξαγωγές, καθώς 
έχει µειωθεί πλέον µόλις στο 
1,5% της χρηµατοδότησης στο 
σύνολο της οικονοµίας» 
ανέφερε κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης µε τις τράπεζες ο 
γενικός γραµµατέας Κοινοτικών 
Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης, 
τονίζοντας πως απαιτείται 
συνολική αναθεώρηση του 
υφιστάµενου χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος στη γεωργία.

θέµα ραντεβού µε τις τράπεζες (19/9). Ω-
στόσο, όπως ο ίδιος δηλώνει στην Agrenda, 
η ολοκλήρωση των διεργασιών και η υπο-
γραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους 
συντονιστές των έργων χρηµατοδότησης α-
παιτεί χρόνο και πολύ δύσκολα θα τύχουν 
εφαρµογής αυτά τα «εργαλεία» πριν από 
τις αρχές του εποµένου έτους.

Τέλος, οι διευθετήσεις για τα «κόκκινα 
δάνεια» που εξαγγέλλει κάθε τόσο η κυ-
βέρνηση είναι σταγόνα στον ωκεανό µπρο-
στά στο τεράστιο πρόβληµα ρευστότητας 
που αντιµετωπίζει πληθώρα αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων. Άλλωστε, όπως τονίζε-
ται από τους έχοντες πραγµατική γνώση 
του αντικειµένου, οι ρυθµίσεις αυτές είτε 
αναφέρονται σε παλιές υποθέσεις, που οι 
υπόχρεοι αγρότες είχαν πραγµατικά «δι-
αγράψει», όπως τα δάνεια από την παλιά 
ΑΤΕ, είτε, αφορούν σε ρυθµίσεις οι οποί-
ες, αντιµετωπίζουν προσωρινά ένα από 
πολλά βάσανα που έχουν αυτό τον καιρό 
οι διαχειριστές των αγροτικών µονάδων.

Με το µεγάλο θέµα της ρευστότητας των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων, οι πολιτικοί 
αρχηγοί, κατά τις τοποθετήσεις τους στη 
∆ΕΘ τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα δεν 
έκριναν σκόπιµο να καταπιαστούν, θα µπο-
ρούσαµε να πούµε ότι... δεν πέρασαν ού-
τε από µακριά, µιας και το θέµα συνδέε-
ται µε τις περιορισµένες δυνατότητες που 
έχουν σ’ αυτή τη φάση οι τράπεζες και µε 
τις ακόµα λιγότερες επιλογές για παροχή 
εγγυήσεων που έχει στη διάθεσή της η ό-
ποια κυβέρνηση. 

Μ’ αυτή την έννοια, οι αγρότες καλού-
νται να πορευθούν µε τα λίγα µέσα που 
έχουν, «σφίγγοντας» όσο µπορούν δαπά-
νες και ρίχνοντας στη δουλειά, τα όποια 
τελευταία αποθέµατα αποταµιεύσεων, συ-
νήθως µέσα από τους λεγόµενους οικο-
γενειακούς προϋπολογισµούς.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΑΑ 
ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

25�40 ΜΙΚΡΟ∆ΑΝΕΙΑ

40�70

40�70

ΕΚ. ΕΥΡΩ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

25�40 ΜΙΚΡΟ∆ΑΝΕΙΑ

40�70

40�70

ΕΚ. ΕΥΡΩ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
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 Εκεί στο ΟΣΔΕ 
Άδειο πουκάμισο  
η «μητέρα Τερέζα» 
μένει με τις αμαρτίες
Σε αναζήτηση νέου εταιρικού σχήματος το παραμάγαζο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ για να στεγάσει τη... σκαρταδούρα του 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε αναζήτηση διάδοχου σχήµατος, 
το οποίο θα αναλάβει την «τρίτη φά-
ση» εκµετάλλευσης κοινοτικών πό-
ρων και δηµόσιας περιουσίας σε βά-
ρος των αγροτών και της κοινωνίας, 
βρίσκεται αυτές τις µέρες το συνδι-
κάτο το ΟΣ∆Ε. Οι τελευταίες πληρο-
φορίες θέλουν την επιχείρηση µε το 
προσωνύµιο «Μητέρα Τερέζα» να 
καταρρέει και οικονοµικά, υπό το 
βάρος των καταστρατηγήσεων που 
έχει κάνει σε νόµους και κανόνες, 

προβάλλοντας ως κύριο αντικείµε-
νο αυτά τα χρόνια τη διαχείριση των 
δηλώσεων των αγροτών. Η οικονο-
µική κατάρρευση, λένε οι πληροφο-
ρίες, επισπεύδεται λόγω των µεγά-
λων απαιτήσεων για αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά που εγείρουν 
νοµικά µια µετά την άλλη, συνεται-
ριστικές οργανώσεις που συνέδρα-
µαν επί σειρά ετών στην υπόθεση 
του ΟΣ∆Ε, αντιδρώντας, όσο µπο-
ρούσαν, ακόµα και τις «καλές επο-
χές», στις εκβιαστικές ρυθµίσεις του 
λεγόµενου  «ιερατείου». 

Σηµειωτέον ότι η δηµιουργία του 
σχήµατος «µητέρα Τερέζα» αποτέλε-
σε, όπως επιβεβαιώνεται τώρα από 
τις τρέχουσες εξελίξεις, προϊόν εξα-
πάτησης της… αφρόκρεµας, (τουλά-
χιστον µέχρι τότε) των συνεταιριστών 
και των οργανώσεών τους. 

Η εν λόγω εξαπάτηση, σε συνδυα-
σµό µε τις πρωτοφανείς ανατροπές 
που υπήρξαν στο πολιτικό σκηνικό, 
ελέω κρίσης, έκανε µια ολόκληρη 
γενιά συνεταιριστών να βγει πρόω-
ρα στη σύνταξη. Κι αυτό, προκειµέ-
νου να αποφύγει τα χειρότερα και 
ενδεχοµένως της φυλακής τα σίδε-
ρα, τα οποία κάποια στιγµή  πρόβαλ-
λαν ως πιθανό ενδεχόµενο, µετά το 
«άδειασµα» που υπέστησαν από τον 
«µηχανογράφο» και τους επίορκους 
συνδαιτυµόνες του στην κρατική µη-
χανή και στο ταλαιπωρηµένο, εκεί-
νον τον καιρό, τραπεζικό σύστηµα.

Θεωρείται βέβαιο 
ότι η κατάρρευση ή 
καλύτερα το «ξεφού-
σκωµα» της «κοινο-
πραξίας», περί της 
οποίας γίνεται όλο 
και πιο συχνά λό-
γος το τελευταίο δι-
άστηµα, πέραν του 
ότι απαλλάσσει τους 
εµπνευστές της από 
τις ευθύνες που προ-
φανώς τους αναλο-
γούν, διευκολύνει 
σε µεγάλο βαθµό 

και την απεµπλοκή της συστηµικής 
τράπεζας, η οποία βρέθηκε µπλεγµέ-
νη στα «δίχτυα της αράχνης». 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εί-
ναι καιρός τώρα που οι διοικούντες 
του οµίλου αναζητούν έναν εύσχη-
µο τρόπο, ώστε να υπάρξει πλήρης 
και τελειωτική απεµπλοκή και απο-
µάκρυνση από τον… βάλτο χωρίς τέ-
λος αυτής της ιστορίας. 

Άλλωστε, όλοι ξέρουν πλέον πως 
ότι γινόταν αυτά τα χρόνια από το 
συγκεκριµένο κοινοπρακτικό σχή-
µα ήταν σε βάρος των αγροτών και 
του δηµοσίου συµφέροντος, ενώ ό-
τι προέκυπτε ως οικονοµικό αποτέ-
λεσµα, περνούσε κατευθείαν στα τα-
µεία του µεγαλοµετόχου (εταιρεία 
πληροφορικής), η οποία ελέγχεται 
από τον σκληρό πυρήνα της αποκα-
λούµενης σέχτας του ΟΣ∆Ε.

21-22, 35-36

Δεν αρκεί 
ο Τραμπ για
να πτοηθεί 
το βαμβάκι
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Σε καλύτερα επίπεδα από πέρσι, τόσο 
από άποψη τιµών όσο και παραγωγής, 
εξελίσσεται η εµπορική χρονιά για τις 
κόκκινες ποικιλίες µήλων (Red Chief και 
Dοuble Red, Wellspur) της Αγιάς. Μά-
λιστα από την έναρξη της συγκοµιδής, 
µέχρι και την προηγούµενη εβδοµάδα 
– που τα κόκκινα µήλα της περιοχής έ-
παιζαν µόνα τους στην αγορά – οι τιµές 
κυµάνθηκαν κατά µέσο όρο στα 50 λε-
πτά (πέρσι την αντίστοιχη περίοδο δεν 

ξεπερνούσε τα 42 λεπτά). Σύµφωνα πά-
ντως µε τους παραγωγούς από το διά-
στηµα αυτό, που σιγά – σιγά θα µπουν 
και οι παραγωγές της Μακεδονίας, η τι-
µή ίσως δεχθεί πιέσεις. Ωστόσο εκτιµάται 
ότι κατά µέσο όρο θα είναι και πάλι πά-
νω από τα περυσινά επίπεδα.  Μετά τις 
κόκκινες ποικιλίες στην περιοχή, όπως 
µας ανέφερε ο Θωµάς Σιµούλης, παρα-
γωγός κα µέλος του ΑΣ Κίσσαβος έρχο-
νται τα πράσινα Granny Smith.

Μόνο του το Red Αγιάς στα 50 λεπτά 
 H φετινή παραγωγή σε Red Chief και Dοuble Red είναι αυξηµένη 30%
 Aκόµα και αν αυξηθεί η προσφορά, οι τιµές εκτιµάται να κρατηθούν καλά 
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Η  
τιµή της Τυνησίας δεν έδωσε κά-
τι ενθαρρυντικό για τα ελληνικά 
σκληρά σιτάρια, καθώς πουλήθη-
καν 75.000 τόνοι στα 230 ευρώ ο 

τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους. Λογικά θα κα-
λυφθεί µε ισπανική σοδειά, καθώς τα ελληνικά 
σιτάρια βγαίνουν ακριβότερα. Εσωτερικά φαί-
νεται µε τα νέα δεδοµένα η προσφορά στα 20 
λεπτά για τα ποιοτικά να αυξάνει. Μέχρι πριν το 
διαγωνισµό υπήρχαν τιµές στα 200-205 ευρώ 
ο τόνος FOB για τα χαµηλά και 215 ευρώ για 
τα ποιοτικά, οι οποίες δεν κυκλοφορούν πια.   

  Ανησυχία επικρατεί στην ελληνική αγο-
ρά βάµβακος, λόγω των εξωγενών αστάθµη-
των παραγόντων. Αιτίες, η απουσία της Τουρ-
κίας, οι έµποροι που δεν έχουν καταφέρει να 
πουλήσουν αυτά που έχουν προαγοράσει, το 
άφθονο και φτηνό βραζιλιάνικο προϊόν, αλλά 
και η εµπορική διαµάχη ΗΠΑ µε την Κίνα. Ωστό-
σο, οι αναλυτές περιµένουν να επέλθει η ισορ-
ροπία, παρά την ανύπαρκτη ζήτηση. Θεωρητι-
κά στα 3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές 
∆εκεµβρίου ‘18 φαίνεται να ισορροπεί η αγο-
ρά χωρίς όµως ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέ-
ρον, τιµή που σήµερα δίνει 1,54 ευρώ το κιλό.

  Στην Τουρκία οι αγρότες θα µπουν στα 
χωράφια για σπορά ένα µήνα νωρίτερα φέτος 
εξαιτίας της υποχώρησης της τουρκικής λίρας. 
Στην απόφαση αυτή προχώρησαν µε τη λογική 
της πρόκλησης οικονοµικής δραστηριότητας 
στη χώρα τους νωρίτερα, η οποία θα συµβάλει 
στην ανάκτηση του χαµένου εδάφους της οι-
κονοµίας τους. Έτσι ενώ συνήθως αφήνουν τα 
χωράφια τους να ξεκουραστούν για δυο µήνες, 
φέτος θα προσπαθήσουν να αυξήσουν την  πα-
ραγωγή τους, ζητώντας ταυτόχρονα µέτρα για 
να σταθεροποιηθούν τα κόστη της παραγωγής.

Σε μικρή πίεση 
το σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

13/09 14/09 17/09 18/09 19/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

347,57

343,00 

348,71
350,07

345,89

Μακεδονία 
Στις ίδιες ποικιλίες µπαίνουν τις 

επόµενες ηµέρες και οι µηλοπαρα-
γωγικές περιοχές της Μακεδονίας 

που αναµένεται να πιέσουν τις τιµές 

Εξαγωγές
Τα Red Chief και Dοuble Red που 

καλλιεργούνται ως επί το πλείστον 
στη Θεσσαλία εξάγονται σε Αίγυ-

πτο, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία

Αύξηση 
Παρά τις άσχηµες καιρικές συν-

θήκες του καλοκαιριού τα φετινά 
κόκκινα µήλα της Αγιάς είναι 
αυξηµένα σε σχέση µε πέρυσι 

ΚΡΙΘΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

14/8 23/8 30/8 06/09 13/09 20/9

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

230

208

192

85,86

2,76

314,8

838,1

15,06

108,25

89,88

230

208

192

82,52

2,76

306,1

856,4

15,01

108,25

86,13

230

215

191

82,97

2,78

319,3

827,4

16,47

109,17

82,52

230

215

191

81,71

2,78

332,8

826,6

16,49

109,25

82,57

230

215

184

82,64

2,76

332,5

831,6

16,30

110,62

82,81

230

215

181

78,72

2,73

334,2

826,2

16,11

113,40

83,08

ΧΟΙΡΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

54,81

51,55
53,53 52,25

55,85
60,20

55,85

168,1 168,1
192,2192,2193,6

177,5

Μήλα Red Chief, 
Dοuble Red, Wellspur 
(Ευρώ/κιλό)

2018 0,50

2017 0,42

Gala (2018) 0,40

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
Βαμβακόσπορος 
(ευρώ ο τόνος )

Πέρυσι  250 

Φέτος  200 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Καλύτερα σε όλα τους
με έναρξη 50 λεπτά 
τα κόκκινα μήλα Αγιάς

 Ο συνεταιρισμός 
Νίκαιας κρατά στα 20 
λεπτά το σκληρό σιτάρι 

Οι εισαγωγές ορίζουν τιµή 
στη ντοµάτα θερµοκηπίου
Αν και µειωµένη η σοδειά θερµοκηπιακής 
ντοµάτας των ποικιλιών Ελπίδα και Nissos, 
η τιµή δεν ανταπεξέρχεται στις προσδοκίες 
των παραγωγών, που έδωσαν έµφαση 
στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Την 
ίδια ώρα οι εισαγωγές πιέζουν τις τιµές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Εις άγραν νέων
...συνενόχων 
Το θέµα είναι πως όταν µαθαίνει 
κανείς στο εύκολο χρήµα δύσκολα 
ξεµαθαίνει, ειδικά όταν υπάρχουν 
«κρίσιµοι κρίκοι» που όχι µόνο 
ανέχονται αυτές τις πρακτικές αλλά 
σε κάποιες περιπτώσεις αβαντάρουν 
κιόλας τέτοιου είδους σατανικά 
σχέδια. Έτσι, οι πληροφορίες θέλουν 
το εν λόγω «συνδικάτο» να κινείται 
δραστήρια το τελευταίο διάστηµα 
προς αναζήτηση νέων θυµάτων, 
αλλά και νέων συνενόχων. 
Λέγεται µάλιστα πως τα καινούργια 
συνεταιράκια, τα οποία προέρχονται 
-κατά βάση- αυτή τη φορά, από τον 
κύκλο των συµβούλων – µελετητών, 
έχουν πεισθεί να συµµετάσχουν στο 
διάδοχο της «µητέρα Τερέζα» 
εταιρικό σχήµα, το οποίο καλείται 
να διαδραµατίσει «κολοσσιαίο» ρόλο, 
αυτή τη φορά στο µέτωπο της… 
Αγροτικής Καινοτοµίας.    

Σε οικονοµική 
κατάρρευση η «µητέρα 
Τερέζα» λόγω και των 
µεγάλων απαιτήσεων 
για αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά 
που εγείρουν νοµικά 
οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις.

Τα και-
νούργια 
συνεται-
ράκια προ-
έρχονται, 
κατά βάση,  
αυτή τη 
φορά 
από τον 
κύκλο των 
συµβού-
λων-µελε-
τητών.
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Ένα νέο σηµαντικό εργαλείο για 
την αντιµετώπιση των δύσκολων ε-
χθρών φέρνει στην ελληνική αγορά 
η Bayer. Πρόκειται για το SIVANTO® 
prime,  ένα καινοτόµο διασυστηµα-
τικό εντοµοκτόνο, µε νέα δραστική 
ουσία από καινούρια χηµική οµά-
δα, για τον αποτελεσµατικό έλεγ-
χο των µυζητικών εντόµων. Καθώς 
το µοναδικό ενεργό σύστηµα του 
flupyradifurone είναι διαφορετικό 
από αυτό των νεονικοτινοειδών και 
των σουλφοξαµινών, κατατάσσεται 
σε νέα χηµική οµάδα, τις βουτενο-
λίδες, δίνοντας έτσι την δυνατότητα 
ελέγχου ορισµένων πληθυσµών ε-
ντόµων ανθεκτικών στα άλλα εντο-
µοκτόνα. Στο φάσµα δράσης του 
SIVANTO® prime περιλαµβάνονται 
οι αφίδες, οι αλευρώδεις, τα τζιτζι-
κάκια και ορισµένα κοκκοειδή. Στην 
Ελλάδα εγκεκριµένες καλλιέργειες 
είναι τα σολανώδη και κολοκυνθο-
ειδή υπαίθρου και θερµοκηπίου, το 
αµπέλι, ο καπνός, τα µηλοειδή, το 
µαρούλι υπαίθρου και τα καλλωπι-
στικά, η φράουλα, τα σµέουρα και 
τα βατόµουρα θερµοκηπίου. 

Φουντώνουν και πάλι οι συζη-
τήσεις στα χωριά, µε αφορµή τα 
«ειδοποιητήρια» που φθάνουν 
στους συνεταιρισµούς για τις α-
νακτήσεις ύψους 86 εκατ. ευ-
ρώ, από παλιά δάνεια της Αγρο-
τικής Τράπεζας τα οποία υπέπε-
σαν στην αντίληψη των Βρυξελ-
λών. Η ιστορία είναι πολύ παλιά 
(1986), ωστόσο, η ώρα των ανα-
κτήσεων έρχεται να βάλει οριστι-
κό τέλος σε µια ακόµα δέσµη συ-
νεταιρισµών που ίσως είχαν κά-
ποιες ελπίδες επιβίωσης. Λέγε-
ται ότι σε κάποιες περιπτώσεις, η 
οφειλή έχει ήδη βεβαιωθεί στην 
αρµόδια εφορία, µε αποτέλεσµα 
να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασί-
ες είσπραξης που απειλούν και τη 
βιωσιµότητα των συνεταιρισµών. 
Πρόκειται για ένα θέµα που έχει 
αναπτύξει διεξοδικά η Agrenda 
και σε προηγούµενα φύλλα, και 
που τώρα καλείται να χειριστεί η 
νέα ηγεσία του υπουργείου κα-
θώς πολλοί εκ των συνεταιρι-
σµών αυτών βρίσκονται αντιµέ-
τωποι µε τον κίνδυνο «λουκέ-
του».  Σύµφωνα µε τον προϊστά-
µενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οι-
κονοµικών της Ε.Ε, που υπογρά-
φει και τη σχετική επιστολή προς 
την κυβέρνηση, 74 συνολικά α-

γροτικοί συνεταιρισµοί, καλού-
νται να επιστρέψουν ποσά που 
σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουν 
και τα 15 εκατ. ευρώ, όπως για 
παράδειγµα του Αγροτικού Συ-
νεταιρισµό Πέλλας.

Τα ποσά που ζητάει η Κοµι-
σιόν να ανακτηθούν, µετρούν 
από λανθασµένες κινήσεις της 
περιόδου από το 1986 και µετά 
και αφορούν µεταξύ άλλων «ρυθ-
µίσεις» που στόχευαν στην εξυ-
γίανση του χαρτοφυλακίου της 
τότε ΑΤΕ, παροχές εν είδη «πα-
κέτων» των εκάστοτε υπουργών 
Γεωργίας, ενώ περιλαµβάνονται 
και χαµηλότοκα δάνεια (έκπτω-
ση 50%) που δόθηκαν από την 
ΑΤΕ στους Συνεταιρισµούς για 
να παρεµβαίνουν µε ευνοϊκές 
τιµές, ώστε να προλαµβάνονται 
κοινωνικές αντιδράσεις (µπλό-
κα). ∆υστυχώς, οι τότε κινήσεις 
δεν είχαν την έγκριση του Συµ-
βουλίου των υπουργών Γεωργί-
ας της Ε.Ε. εκ των προτέρων ή εκ 
των υστέρων, ενώ ακολούθησαν 
καταγγελίες ιδιωτών στα αρµό-
δια όργανα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για παραβίαση των όρων 
του ελεύθερου ανταγωνισµού ζη-
τώντας την ακύρωση της σχετι-
κής νοµοθεσίας.

Το  SIVANTO® 
prime έφερε 
η Bayer

Τη βόμβα με τις ανακτήσεις άφησε 
πίσω του φεύγοντας ο Αποστόλου

Μεταξύ των πρώτων χωρών που 
εξασφαλίζουν άδεια κυκλοφορίας  

για το SIVANTO είναι η Ελλάδα. 

Ο συνολικός 
προϋπολογισµός 
κάθε επενδυτικού 
σχεδίου φτάνει 
τα 25 εκατ. ευρώ, 
µε ανώτατο όριο 
χρηµατοδότησης 
τα 12,5 εκατ. 
ευρώ.

Νέα συµφωνία 40 εκατ. ευρώ της Παγκρήτιας 
Τράπεζας µε την ΕΤΕπ για µικροµεσαίες επιχειρήσεις

Την πρόσφατη συµφωνία συνεργασίας που υπέγραψε µε την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων («ΕΤΕπ»), ύψους 40 εκατ. ευρώ, για τη χρηµατοδότηση 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του 
Τουρισµού, της Ενέργειας, της Αγροδιατροφής, του Εµπορίου και της 
Μεταποίησης υλοποιεί µε επιτυχία η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Οι 
χρηµατοδοτήσεις διάρκειας από 2 έως 12 έτη, αφορούν επενδύσεις και 
κεφάλαιο κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα, προβλέπεται δε έντοκη περίοδος 
χάριτος µέχρι δύο χρόνια και εξασφαλίσεις διαµορφωµένες ανά περίπτωση, 
σύµφωνα µε την πιστοδοτική πολιτική της τράπεζας. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού/επιχειρηµατικού σχεδίου που δύναται να 
ενταχθεί στο πρόγραµµα µπορεί να ανέλθει µέχρι 25 εκατ. ευρώ, µε ανώτατο 
όριο χρηµατοδότησης τα 12,5 εκατ. ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν 
ενταχθεί σε επιχορηγούµενα προγράµµατα µέσω ΕΕ, µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν έως και 100% του κόστους της επένδυσης αθροιστικά 
(επιδότηση και δάνειο). Το επιτόκιο διαµορφώνεται µε βάση  το Euribor, ενώ 
απαλλάσσονται και της εισφοράς του νόµου 128/75.

Παλιά ιστορία
Τα ποσά που ζητάει η 

Κοµισιόν να ανακτηθούν 
από τους συνεταιρι-
σµούς µετρούν από 

λανθασµένες κινήσεις 
της περιόδου από 

το 1986
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Πρόωρη
κοπή και 
bins 20 κιλών
υπονομεύουν 
τη δυναμική 
του ακτινίδιου
«Αν μπούμε σε αυτή τη λογική, 
είναι σαν να παίρνουμε στα χέρια 
μας την τσάπα και να χτυπάμε 
τα πόδια μας» λένε οι συνεταιριστές

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Καταστροφική επιλογή για την καλλιέργεια και το ε-
µπορικό µέλλον του ελληνικού ακτινιδίου, µε παρά-
πλευρες απώλειες στην εθνική οικονοµία και στην 
απασχόληση, θεωρούν όλοι οι σοβαροί εξαγωγείς 
κι οι Οµάδες Παραγωγών, που ασχολούνται µε το 
αντικείµενο, την πρόωρη κοπή του προϊόντος και τη 
συγκοµιδή του σε bins ή οι κλούβες των 20 κιλών.

«Αν µπούµε σε αυτή τη λογική, είναι σαν να παίρ-
νουµε στα χέρια µας την τσάπα και να χτυπάµε τα 
πόδια µας», τόνισε χαρακτηριστικά στην εφηµερίδα 
Agrenda ο πρόεδρος της Ζευς Ακτινίδια ∆ηµήτρης 
Μανώσης, ενώ για «δούρειο ίππο» που θα υπονο-
µεύσει το προϊόν, µίλησε ο γενικός διευθυντής της 
ΕΑΣ Καβάλας Κλέαρχος Σαραντίδης.

Συζητήσαµε µε τους πολύπειρους «τιµονιέρηδες» 
δύο οργανώσεων, οι οποίες έχουν δώσει τα διαπι-
στευτήριά τους για τη σοβαρότητα µε την οποία α-
ντιµετωπίζουν το ελληνικό ακτινίδιο, µε αφορµή 
τη δηµόσια διαβούλευση που υπήρξε για το προϊόν 
µέχρι την περασµένη Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου κι αµ-
φότεροι εµφανίστηκαν κάθετα αντίθετοι στη χρή-
ση µεγάλων συσκευασιών και στη συγκοµιδή άω-
ρων ακτινιδίων, µε την επισήµανση πως οι σοβα-
ρές οργανώσεις σε όλη τη χώρα δεν επιθυµούν να 
είναι πρόωρης συγκοµιδής τα ακτινίδια και πως αυ-
τοί που το ζητούν είναι οι ευκαιριακοί του κλάδου.

«Η συσκευασία θα πρέπει να είναι το µέγιστο 10 

κιλά, σε χαρτοκιβώτιο µε όλα τα στοιχεία που απαι-
τούνται για την ιχνηλασιµότητα. ∆ηλαδή, να έχει ε-
πάνω της στοιχεία για το συσκευαστήριο, το εθνικό 
σήµα, την ποικιλία και την κατηγορία του ακτινιδίου. 
Αν συµβούν αυτά, ας έρθουν να αγοράσουν ελληνι-
κά ακτινίδια όχι µόνο οι Ιταλοί, αλλά όποιος θέλει. 
Συσκευασµένα όµως», υποστήριξε ο κ. Μανώσης.

Τα bins των 20 κιλών αφαιρούν
από την υπεραξία του προϊόντος 

Όπως µας εξήγησε ο επικεφαλής της δυναµικής 
οργάνωσης παραγωγών από την Πιερία, η οποία 
στην οικονοµική χρήση 2017-2018 παρουσίασε κύ-
κλο εργασιών 11,8 εκατ. ευρώ, είναι πολύ κρίσιµο 
να συσκευάζεται και κατόπιν να εξάγεται το ακτινί-
διο γιατί έτσι αποτρέπονται µια σειρά από κίνδυνοι 
για την καλλιέργεια και την οικονοµία.

«Μια σοβαρή απειλή είναι µέσα από τα µεγάλα 
bins που έρχονται από την Ιταλία, να µεταφερθεί και 
στην Ελλάδα το επικίνδυνο βακτήριο της ακτινιδιάς 
που έχει σαρώσει τις φυτείες στη γειτονική χώρα. 
Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που έρχονται οι Ι-
ταλοί και αγοράζουν ελληνικά ακτινίδια, διότι η δι-
κή τους παραγωγή δεν επαρκεί για τις παραγγελί-
ες τους», τονίζει ο κ. Μανώσης, προσθέτοντας πως 
ανάλογος κίνδυνος µε τα συγκεκριµένα bins ελλο-
χεύει και για τη µεταφορά του Xyllela, που θα είναι 
καταστροφικός για τις ελληνικές ελιές.

Μια άλλη διάσταση που θέτουν επαγγελµατίες του 
κλάδου, είναι ότι η χρήση των bins θα οδηγήσει σε υ-

Μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα φέρει η 
χρήση bins στη συγκοµιδή ακτινιδίων, 
καθώς δεν δίνει καµία προστιθέµενη 

αξία στο προϊόν και είναι σε βάρος της 
καλλιέργειας, του παραγωγού, της 

απασχόλησης και της ελληνικής οικονοµίας 
εν γένει, δεδοµένου ότι δεν βοηθάει να 

µοχλευτεί το χρήµα που διακινείται και έτσι 
να αναπτυχθεί οποιαδήποτε παράλληλη 

βιοµηχανία, «φωνάζουν» Οµάδες 
Παραγωγών και εξαγωγείς.
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πονόµευση της εκτίµησης που χαίρει αυτή τη στιγµή το 
ελληνικό ακτινίδιο στις διεθνείς αγορές και θα πρέπει 
να προστατευτεί, όπως τονίζεται, σαν κόρη οφθαλµού.

Θέλουµε να γίνουµε 
λαδάδες ή κρασάδες; 

«Μπορεί να καταντήσει το ακτινίδιο, αν επιτρα-
πεί η συγκοµιδή µέσα σε bins να έχει την τύχη που 
έχει το ελαιόλαδο, το οποίο σήµερα κατά 75% εξά-
γεται χύδην. Από την άλλη πλευρά έχουµε τους οι-
νοποιούς, οι οποίοι τα τελευταία 10-15 χρόνια, κα-
ταφέρανε να τυποποιούν το κρασί και να µην εξά-
γεται, ή τέλος πάντων να είναι πολύ ελάχιστες οι 
ποσότητες που µεταφέρονται χύµα στο εξωτερικό, 
µε αποτέλεσµα να καρπώνονται την υπεραξία του 
προϊόντος οι ίδιοι και όχι οι µεσάζοντες Ιταλοί ή Ι-
σπανοί» τόνισε ο συνοµιλητής µας και πρόσθεσε 
ρητορικά: Θέλουµε να γίνουµε λαδάδες ή κρασά-
δες; Άποψη της Ζευς είναι να γίνουµε κρασάδες».

Ιδιαίτερα αυστηρός µε την προοπτική χρήσης µε-
γάλων συσκευασιών εµφανίζεται και ο Κλέαρχος 
Σαραντίδης, γενικός διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας, 
µιας συνεταιριστικής οργάνωσης, που διαχειρίζεται 
ετησίως περί τους 10.000 τόνους ακτινιδίων. «Μό-
νο αρνητικές επιπτώσεις θα φέρει η χρήση bins στη 
συγκοµιδή. ∆εν δίνει καµία προστιθέµενη αξία στο 
προϊόν και είναι σε βάρος της καλλιέργειας, του πα-
ραγωγού, της απασχόλησης και της ελληνικής οι-
κονοµίας εν γένει, δεδοµένου ότι δεν βοηθάει να 
µοχλευτεί το χρήµα που διακινείται και έτσι να α-

ναπτυχθεί οποιαδήποτε παράλληλη βιοµηχανία», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι υποτιµολογήσεις, πληγή
και για την εθνική οικονοµία

Πληγή, ωστόσο, αποτελεί η συγκεκριµένη πρα-
κτική και για το ελληνικό δηµόσιο, δεδοµένου ότι 
συνήθως συνοδεύεται µε υποτιµηλογήσεις και χά-
νονται φόροι για τα κρατικά ταµεία, σε αυτή τη δύ-
σκολη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία. 

«Ακούγεται ότι τιµολογούν, για παράδειγµα, 20 
λεπτά το κιλό, ενώ στον παραγωγό πληρώνουν 40 
λεπτά, που σηµαίνει πως τα άλλα 20 λεπτά τα δί-
νουν κάτω από το τραπέζι, στη σκιά της γκρίζας οι-
κονοµίας», τονίζει ο κ. Μανώσης και εκτιµά πως α-
πό τους περίπου 38.000 τόνους ακτινιδίων που α-
γόρασαν πέρσι οι Ιταλοί από την Ελλάδα, «σχεδόν 
όλοι έφυγαν µε αυτό τον τρόπο. Ήταν µια πρακτι-
κή που έγινε σε εκτεταµένο βαθµό».

«Ακούστηκαν φήµες ότι πολλά ακτινίδια έφυ-
γαν µε τιµές που ήταν στα χαρτιά χαµηλότερες, αλ-
λά δεν είµαι σε θέση να τις επιβεβαιώσω», είπε α-
πό την πλευρά του ο κ. Σαραντίδης, ενώ άποψη της 
Ένωσης Καβάλας, όπως αυτή κατατέθηκε στο πλαί-
σιο της δηµόσιας διαβούλευσης, είναι πως «η ψή-
φιση του άρθρου 4 ίσως να φαίνεται καταστροφι-
κή αυτή τη στιγµή στα µάτια των µη συνεταιρισµέ-
νων παραγωγών, που περιµένουν τους εκάστοτε Ι-
ταλούς εµπόρους να τους «σώσουν», όµως στο µέλ-
λον µόνο θετικές συνέπειες θα έχει».

Έναρξη συγκοµιδής στις 20 Οκτωβρίου και µόνο αν τα ακτινίδια έχουν 6,2ο brix 
στο χωράφι προτείνει ο πρόεδρος της Ζευς Ακτινίδια ∆ηµήτρης Μανώσης.

Βακτήριο 
Σοβαρή είναι η 

απειλή µέσα από 
τα µεγάλα bins 
που έρχονται 

από την Ιταλία, 
να µεταφερθεί 

και στην Ελλάδα 
το επικίνδυνο 
βακτήριο της 

ακτινιδιάς 

Συγκοµιδή
αυστηρά 
µετά τις 10
Οκτωβρίου 
Οι έµπειροι πρόεδροι των δύο 
οργανώσεων Ζευς Ακτινίδια και ΕΑΣ 
Καβάλας, ∆ηµήτρης Μανώσης και 
Κλέαρχος Σαραντίδης αντίστοιχα  
επισηµαίνουν, ακόµη, πως απαρεγκλίτως 
θα πρέπει να τηρείται η οδηγία που 
αναφέρεται στην έναρξη συγκοµιδής 
µετά την 10η Οκτωβρίου (σ. σ. η Ζευς 
ακτινίδια προτείνει να ξεκινά στις 20 
Οκτωβρίου) κάθε έτους και εφόσον τα 
ακτινίδια έχουν 6,2ο brix στο χωράφι 
και πως για τους παραβάτες ο πέλεκυς 
πρέπει να είναι βαρύς.
Για την ΕΑΣ Καβάλας κρίσιµο είναι 
επίσης, να στηριχθεί ο κλάδος στο 

κοµµάτι των 
επενδύσεων σε 
υποδοµές 
συντήρησης των 
ακτινιδίων σε 
ψυκτικούς 
θαλάµους, µέσω 
χρηµατοδοτικών 
εργαλείων, 
τονίζοντας ότι αυτό 
θα βοηθήσει το 
ελληνικό ακτινίδιο 
να αυτονοµηθεί και 

να µπει σε αγορές σε όλο τον κόσµο και 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
«Κρατώντας τα ακτινίδια στη χώρα µας, 
εδραιώνουµε το «ελληνικό = ακτινίδιο» 
στο εξωτερικό, κερδίζοντας τη θέση που 
του αξίζει, ενώ ταυτόχρονα δίνουµε 
εργασία στους συνανθρώπους µας σε µια 
περίοδο που την έχουν όλοι τόσο πολύ 
ανάγκη», αναφέρεται στην επιστολή που 
έστειλε η ΕΑΣ Καβάλας και προστίθεται 
πως: «Οι εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων επηρεάζουν θετικά την 
οικονοµία της χώρας µας βοηθώντας 
τόσο τις τοπικές κοινωνίες µέσω της 
εργασίας που προσφέρουν κατά τη 
συσκευασία και τυποποίηση τους, όσο 
και τις ευρύτερες κοινωνίες δια των 
εµπλεκόµενων στη µεταφορά και στα 
υλικά συσκευασίας τους. Την 
προστιθέµενη αξία του προϊόντος την 
καρπώνεται τελικά η Ελλάδα». Όσον 
αφορά τη φετινή χρονιά, ο κ. 
Σαραντίδης εκτίµησε ότι η εγχώρια 
παραγωγή θα κυµανθεί πάνω από τους 
220.000 τόνους και δεδοµένου ότι οι 
συνθήκες στη διεθνή σκηνή είναι πάνω –
κάτω ίδιες µε πέρσι, που σηµαίνει πως η 
Ιταλία που είναι ο µεγαλύτερος παίκτης 
στο ηµισφαίριό µας θα έχει µειωµένη 
παραγωγή, ενώ και τα ακτινίδια της 
Χιλής τείνουν να τελειώσουν, «στόχος 
µας είναι να πιάσουµε µια τιµή πάνω από 
τα 60 λεπτά το κιλό, που πήρε ο 
παραγωγός πέρυσι». 

ΤΡΙΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Με νέες ποικιλίες η Ελλάδα 
θα πλησιάσει τους καταναλωτές
Η Ελλάδα έχει αναρριχηθεί στη δεύτερη θέση των παραγωγών ακτινιδίου, στο 
βόρειο ηµισφαίριο µε την παραγωγή να έχει φτάσει τους 220.000 τόνους, 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν προσφάτως σε εκδήλωση 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εξωστρέφεια. Πρώτη παραµένει η 
Ιταλία, η οποία παρότι έχει δυναµικότητα πάνω από 500.000 τόνους ετησίως 
αντιµετωπίζει και φέτος προβλήµατα µε την παραγωγή της, η οποία εκτιµάται 
πως θα κυµανθεί στους 400.000 µε 420.000 τόνους. Ακολουθεί στην τρίτη 
θέση η Γαλλία, µε περίπου 60.000 τόνους, οι ΗΠΑ µε 30.000 – 35.000 τόνους, 
η Ισπανία µε 15.000 τόνους και η Πορτογαλία µε περίπου 12.000 τόνους. Στο 
Νότιο ηµισφαίριο έχουµε τη Νέα Ζηλανδία µε 380.000 τόνους και τη Χιλή µε 
180.000 τόνους. Αυτό σηµαίνει πως σε παγκόσµιο επίπεδο, η χώρα µας είναι 
πλέον η τρίτη µεγαλύτερη δύναµη στην παραγωγή του ακτινιδίου και θα πρέπει 
εκτός από το να βρει αγορές για να τη διαθέτει µε προστιθέµενη αξία, να κάνει 
βήµατα και σε επίπεδο αναδιάρθρωσης ποικιλιών, προκειµένου να «συναντήσει» 
τις προτιµήσεις των καταναλωτών διεθνώς. 

Επένδυση
Απαραί-

τητη και η 
δηµιουργία 

κατάλληλων 
υποδοµών 

συντήρησης 
των φρούτων
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Αποπρασινισμός 
στα πορτοκάλια
Υψηλή πυκνότητα πληθυσμών 
της μύγας Μεσογείου στις παγίδες

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στις πρώιµες ποικιλίες πορτοκα-
λιάς και µανταρινιάς ξεκινάει η 
αλλαγή χρώµατος των καρπών 
(αποπρασινισµός) και αρχίζουν 
να γίνονται ευάλωτοι στις προ-
σβολές της µύγας Μεσογείου. 

Οι προσβεβληµένοι καρποί δι-
ακρίνονται εύκολα διότι κιτρινί-
ζουν πρόωρα και πέφτουν, ενώ 
οι ποικιλίες µε λεπτό φλοιό είναι 
περισσότερο ευαίσθητες, σύµφω-
να µε τους γεωπόνους του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Ηρακλείου.

Στο δίκτυο παγίδευσης πα-
ρουσιάζεται αύξηση συλλήψε-
ων, δεδοµένου ότι οι καιρικές 

συνθήκες ευνοούν τη δραστη-
ριότητα του εντόµου. Μάλιστα, 
αναφέρεται ότι λόγω της υψη-
λής  πυκνότητας  πληθυσµών 
που παρουσίασε  το καλοκαίρι 
αναµένονται επιζήµιοι πληθυ-
σµοί στις περιοχές καλλιέργειας.  

Συστήνεται άµεση ανάρτηση 
ετοιµόχρηστων παγίδων προσέλ-
κυσης και θανάτωσης ή προσέλ-
κυσης και παγίδευσης της µύ-
γας στους παραγωγούς που ε-

πιλέγουν ως µέθοδο καταπολέ-
µησης τη µαζική παγίδευση. Η 
µέθοδος είναι περισσότερο α-
ποτελεσµατική όταν η ανάρτη-
ση των παγίδων γίνεται πριν την 
ωρίµανση, µε χαµηλούς πλη-
θυσµούς όπως συµβαίνει τώρα 
στις πρώιµες ποικιλίες. Αν δεν 
εφαρµόζεται οµαδικά ή εκτετα-
µένα σε µια περιοχή πρέπει να 
ενισχύεται η περίµετρος του ο-
πωρώνα µε επιπλέον παγίδες.  

 Οι προσβεβληµένοι από τη 
µύγα καρποί που βρίσκονται πά-
νω στα δέντρα ή πεσµένοι στο 
έδαφος να συλλέγονται και να 
παραχώνονται ή να αποµακρύ-
νονται και να καταστρέφονται. 

 Οι ψεκασµοί κάλυψης ξεκι-
νούν όταν ωριµάσουν ο καρποί 

ανάλογα µε την ένταση της προ-
σβολής και επαναλαµβάνονται 
για όσο διάστηµα υπάρχει ανά-
γκη προστασίας της παραγωγής. 

∆ιαλευρώδεις: Την ίδια ώρα 
οι διαλευρώδεις προσβάλλουν τη 
νεαρή βλάστηση σε περιοχές µε 
αυξηµένη υγρασία. Οι γεωπόνοι 
ζητούν από τους καλλιεργητές 
να προχωρήσουν σε δειγµατο-
ληψίες νεαρής βλάστησης σε πε-
ριοχές που ο διαλευρώδης ανα-
πτύσσει πυκνούς πληθυσµούς, 
όπως στις Περιφέρειες Χανίων 
και Ρεθύµνου, όπου ήδη έχουν 
εµφανιστεί ωοτοκίες στα τρυφε-
ρά φύλλα. Η χηµική αντιµετώ-
πιση της φθινοπωρινής γενιάς 
θα γίνει στο στάδιο των νεαρών 
εκκολαπτόµενων προνυµφών. 

Τώρα µπαίνει το σηµάδι για το σύµπλοκο της ίσκας στα αµπέλια
Από αποπληξία µέχρι και βραδύ µαρασµό προκαλεί το σύµπλοκο της ίσκας, 
συµπτώµατα του οποίου παρατηρούνται κάθε χρόνο σε πολλά αµπέλια. Μάλιστα, 
όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ηρακλείου, τα προσβεβληµένα πρέµνα επισηµαίνονται εύκολα την περίοδο αυτή 
καθώς παρουσιάζουν χαρακτηριστικά συµπτώµατα όπως:
 Μεταχρωµατισµό φύλλων (εµφάνιση τριχρωµίας και σύµπτωµα «τίγρης»).

 Σταδιακή ή απότοµη ξήρανση βλαστών και σταφυλιών.
 Καστανό µεταχρωµατισµό του ξύλου σε τοµή του βραχίονα.

Οι αµπελουργοί καλούνται αυτή την περίοδο να προχωρήσουν σε επισήµανση των ύποπτων 
πρέµνων, ενώ και ένα ικανοποιητικός έλεγχος της ασθένειας επιτυγχάνεται προληπτικά:
 µε καλλιεργητικά µέτρα που εφαρµόζονται κατά τα χειµερινά κλαδέµατα και
  µε επαλείψεις ή ψεκασµούς που γίνονται αµέσως µετά το χειµερινό κλάδεµα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Πριν την ωρίµανση 
Συστήνεται ανάρτηση 
παγίδων προσέλκυσης 

θανάτωσης ή παγίδευσης

Ωίδιο στις πιπεριές θερµοκηπίου 
Συνεχίζεται η παρουσία του ωίδιου στις 
καλλιέργειες µε πιπεριές θερµοκηπίου της 
Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, ενώ οι 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι 
κατάλληλες για την ανάπτυξη και τη 
µετάδοσή του µύκητα. Όσον αφορά τα 
συµπτώµατα, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
καταγράφουν εµφάνιση κίτρινων 
ακανόνιστων κηλίδων (ως πανάδες) στην 
πάνω επιφάνεια των φύλλων µε λευκή 
εξάνθηση στην κάτω επιφάνεια.
Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα 
προσβολών, να προστατεύσουν την 
παραγωγή τους µε ψεκασµούς κάλυψης, µε 
επιτρεπόµενα εκλεκτικά ωιδιοκτόνα και 
επανάληψη των ψεκασµών σε 8 ηµέρες.

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Nimrod 25 EC, 
Mavita 250 EC
ARYSTA: Zoxis SC
BAYER: Flint Max 75WG, Luna Devotion 
500SC
FMC: Impact 125 SC (Flutriafol 12.5%), 
Fungiben 12,5EC (Myclobutanil 12.5%)
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, Ortiva 
Top 20/12.5 SC

Φόµωψη στις αµυγδαλιές 
Οι βροχοπτώσεις του Σεπτεµβρίου 
διευκολύνουν την είσοδο της φώµοψης στις 
αµυγδαλιές, µε τις πρώτες προσβολές να 
αναµένονται στις καλλιέργειες πού 
βρίσκονται σε χαµηλότερες και υγρότερες 
περιοχές των νοµών Μαγνησίας και Λάρισας.
Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου, η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των 
κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των 
οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως 
κυκλικές κηλίδες στα φύλλα.
Οι ειδικοί προτείνουν αφαίρεση και 
καταστροφή µε φωτιά όλων των 
προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου 
εποχής), µόλις εµφανισθούν τα συµπτώµατα, 
για τη µείωση και εξάλειψη των εστιών 
διαχείµασης του παθογόνου. Σχετικά µε τα 
χηµικά µέτρα συνιστώνται 2-3 ψεκασµοί, ο 
πρώτος µε την πτώση των φύλλων, ο 
δεύτερος αµέσως µετά το κλάδεµα και ο 
τρίτος κατά τη διάρκεια του λήθαργου το 
χειµώνα.

Σκευάσµατα
ΆΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Merpan 80 
WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Ντρίπλες στην άμυνα
για τα μόρια Σχεδίων
Οι αχρείαστες επενδύσεις σε πολυετείς φυτείες και ρομπότ που μπήκαν σε 
φάκελους για να ενισχυθεί η βαθμολογία κυρίως μεγάλων εκμεταλλεύσεων 
δεν φαίνεται να δικαιώνουν όσους βρίσκονται στα όρια των 50 μορίων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Οι ελιγµοί που προσπάθησαν κυ-
ρίως οι µεγάλες εκµεταλλεύσεις 
να κάνουν για την εξασφάλιση 
έξτρα µοριοδότησης των Σχεδίων 
Βελτίωσης, δύσκολα φαίνεται τε-
λικά πως θα αποδώσουν, καθώς 
όσο οριστικοποιούνται όλο και πιο 
πολλές αιτήσεις φαίνεται πως µία 
βαθµολογία κοντά στη βάση δη-
λαδή γύρω στο 48-50 δεν θα εί-
ναι αρκετή, τουλάχιστον σε πρώ-
το χρόνο, για ένταξη στο µέτρο. 

Για παράδειγµα, δυναµικές εκ-
µεταλλεύσεις αροτραίων καλλιερ-
γειών µε βαµβάκι ή ηλίανθο, οι 
οποίες ξεκινήσανε τις αιτήσεις µε 
το γνωστό «µειονέκτηµα» της α-
πώλειας βαθµών λόγω µη έντα-
ξης στον κλάδο προτεραιότητας 
των Προγραµµάτων, βρέθηκαν 

µε το ντεσαβαντάζ της υψηλής 
τυπικής απόδοσης που ξεφεύγει 
από το προνοµιούχο διάστηµα 
των 15.000-25.000 ευρώ. 

Εκεί ουσιαστικά οι αγρότες για 
να αγοράσουν ένα ισχυρό τρα-
κτέρ και ακριβά παρελκόµενα 
πρώτον δήλωσαν ότι θα βάλουν 
δέντρα και σε µερικές περιπτώ-
σεις αρκετά στρέµµατα, δεύτε-
ρον ότι θα πάρουν µηχανήµατα 
καινοτοµίας και τρίτον προσπά-
θησαν να αποδείξουν κάλυψη ί-
διας συµµετοχής, µε την τελευ-
ταία περίπτωση να κρίνεται µά-
λιστα η πιο δύσκολη. 

Από την άλλη οι µεγάλες αγε-
λαδοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
γαλακτοπαραγωγής κυνηγάνε 
τα 50 µόρια που είναι στο όριο 
(τα 45 απλά καλύπτουν την έντα-
ξη), µε τα ροµποτικά συστήµατα 
να είναι πρώτη επιλογή επένδυ-
σης. Σηµειώνεται εδώ ενδεικτικά, 
πως σε ορισµένα γραφεία µελε-
τητών ο µέσος όρος που κατά κύ-
ριο λόγο παίζει στη µοριοδότηση 
κυµαίνεται γύρω στα 68-72 µόρια. 

Εξοικονόµηση πόρων από τα 
ίδια τα Σχέδια Βελτίωσης

Όσον αφορά τα διαθέσιµα κον-
δύλια των 316 εκατ. ευρώ τα ο-

ποία θεωρούνται λίγα για τον α-
ριθµό των οριστικοποιήσεων που 
αναµένεται να είναι κοντά στις 
15.000 οι αρµόδιες αρχές του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
εµφανίζονται καθησυχαστικές. 

Συγκεκριµένα, στηρίζονται στο 
γεγονός ότι στην περασµένη προ-
γραµµατική περίοδο παρατηρή-
θηκε µικρό επίπεδο υλοποίησης, 
αρκετές απεντάξεις και χαµηλή α-
πορρόφηση κονδυλίων. ∆ηλαδή 
πιο απλά ζητήθηκαν πολλά λε-
φτά, και τελικά χρειάστηκαν λί-
γο πιο πάνω από τα µισά (53% α-
πορροφητικότητα). Παράλληλα, 
οι αιτήσεις είχαν τελειώσει µέσα 
στο καλοκαίρι του 2011 ενώ οι 
πρώτες εγκρίσεις είχαν φτάσει 
στα χέρια των παραγωγών αρ-
χές του 2013, όπου εντάχθηκαν 
τελικά όλοι επειδή είχαν περισ-
σέψει κονδύλια από άλλα Μέτρα. 

Παρόµοια πολιτική αναµένε-
ται να ακολουθηθεί και τώρα. 
∆ηλαδή εφόσον οι οριστικοποι-
ήσεις τελειώσουν µέχρι το Νο-
έµβριο, φθινόπωρο του 2019 - 
αρχές 2020 θα ολοκληρωθούν 
οι αξιολογήσεις ανά Περιφέρεια, 
και τελικά κονδύλια που έχουν 
περισσέψει από άλλα Μέτρα θα 
περάσουν στα Σχέδια Βελτίωσης 
για να ενταχθούν όσο περισσό-
τεροι γίνεται. Το θέµα είναι από 
εκεί και πέρα πόσοι θα υλοποι-
ήσουν τις επενδύσεις τους κα-
θώς θα πρέπει να κάνουν ένα 
πρώτο αίτηµα πληρωµής µέσα 
στους 12 µήνες από την ένταξή 
τους, τουλάχιστον ίσο µε το 20% 
του προϋπολογισµού του φακέ-
λου τους. Εκεί θα ξεκαθαρίσουν 
τα πράγµατα, µε τις αρχές να πο-
ντάρουν σε εξοικονόµηση µέχρι 
και 100 εκατ. ευρώ, σύµφωνα 
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Την ενηµέρωση τροποποίησης 
έστειλε στους µελετητές ο 
προϊστάµενος της Μονάδας 
Επενδύσεων, Θύµιος Τσιατούρας.

µε παλαιότερες εκτιµήσεις (πριν 
ανοίξει η πρόσκληση) του προϊ-
στάµενου της Μονάδας Επενδύ-
σεων του υπουργείου, Ευθύµιου 
Τσιατούρα, από τροποποιήσεις 
και απεντάξεις, τα οποία ίσως 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για να εξυπηρετηθούν ορισµέ-
νοι επιλαχόντες. Σηµειώνεται ε-
δώ ότι οι δικαιούχοι των Σχεδί-
ων Βελτίωσης θα έχουν στη δι-
άθεσή τους τρία χρόνια από την 
έγκριση του έργου τους για να 
ολοκληρώσουν την επένδυσή 
τους, οπότε όπως έχει γίνει και 
στο παρελθόν, ένας µεγάλος ό-
γκος πληρωµών θα πραγµατο-
ποιηθεί από τα (λιγότερα) κον-
δύλια της νέας προγραµµατικής 
περιόδου 2021-2027. 

Αναδροµικές υποχρεώσεις για 
ασφαλιστική ενηµερότητα

Εκτός από τη φορολογική ε-
νηµερότητα, οι αγρότες που έ-
χουν καταθέσει φάκελο για ενί-
σχυση από τα Σχέδια Βελτίωσης 
φαίνεται να ταλαιπωρούνται και 
από τις ασφαλιστικές υποχρεώ-
σεις καθώς ο ΕΦΚΑ τους έβγαλε 
αναδροµικά µε το που µπήκε ο 

Σεπτέµβρης και θα πρέπει να τα 
τακτοποιήσουν ώστε να οριστι-
κοποιήσουν το φάκελο. 

Παράλληλα πηγές του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης ανα-
φέρουν πως εξετάζεται το ενδε-
χόµενο στη βαθµολογία για τα 
Σχέδια Βελτίωσης να προσµε-
τράται, για τη µοριοδότηση, το 
µπόνους που δινόταν στους κα-
τόχους φορολογικής ενηµερό-
τητας για είσπραξη χρηµάτων 
από φορείς της κεντρικής διοί-
κησης, να ισχύσει και για τους 
κατόχους φορολογικής ενηµε-
ρότητας για κάθε νόµιµη χρή-
ση. Ωστόσο, είναι αµφίβολο αν 
από θεσµική άποψη µπορεί να 
γίνει τροποποίηση της προκή-
ρυξης, την ώρα που έχει κλεί-
σει η διαδικασία καταχώρησης 
νέων αιτήσεων. 

Πάντως όσον αφορά τις φορο-
λογικές ενηµερότητες επικρατεί 
µία σύγχυση µεταξύ µελετητών 
για το ποιες τελικά χρειάζονται 
σχετικά µε την επιλεξιµότητα 
των αιτήσεων και το ποιες για 
τα µόρια. Η προκήρυξη πάντως 
στο Παράρτηµα 1 «Αίτηση στήρι-
ξης-τυπικά δικαιολογητικά» ανα-
φέρει σχετικά µε την επιλεξιµό-
τητα: ∆ικαιολογητικά τεκµηρίω-
σης επιλεξιµότητας του υποψή-
φιου φυσικού προσώπου: Απο-
δεικτικό φορολογικής ενηµερό-
τητας για είσπραξη χρηµάτων α-

πό φορείς Κεντρικής Κυβέρνη-
σης ή για είσπραξη χρηµάτων α-
πό φορείς του ∆ηµοσίου ή για 
κάθε νόµιµη χρήση - εκτός εί-
σπραξης χρηµάτων και µεταβί-
βασης ακινήτων. Η φορολογι-
κή ενηµερότητα πρέπει να είναι 
σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υ-
ποβολής της αίτησης στήριξης.

Για τις ανάγκες µοριοδότησης 
απαιτείται: «Ύπαρξη φορολογι-
κής και ασφαλιστικών ενηµε-
ροτήτων χωρίς παρακρατούµε-
νες οφειλές. Για την τεκµηρίω-
ση της φορολογικής και ασφα-
λιστικής ενηµερότητας υποβάλ-
λονται σχετικές βεβαιώσεις της 
ΑΑ∆Ε, και του ΕΦΚΑ για είσπρα-
ξη χρηµάτων απαλλαγµένες πα-
ρακρατούµενων ποσών και λή-
ξης µεταγενέστερης της ηµερο-
µηνίας οριστικής υποβολής της 
ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης.

Ως ανειληµµένες
Ένας µεγάλος όγκος πλη-

ρωµών θα πραγµατοποιηθεί 
από τα (λιγότερα) κονδύλια 
της νέας προγραµµατικής 

περιόδου 2021-2027

Νέα δικαιολογητικά
για την ενίσχυση
ρυμουλκούμενων
Τις καινούργιες προδιαγραφές 
κυκλοφορίας των αγροτικών πα-
ρελκόµενων που καταχωρούνται 
ως ρυµουλκούµενα, ενσωµατώ-
νει απόφαση που θα εκδοθεί το 
επόµενο χρονικό διάστηµα για τα 
Σχέδια Βελτίωσης. Συγκεκριµένα, 
σύµφωνα µε ενηµέρωση των δια-
χειριστικών αρχών, τροποποιού-
νται κάποια δικαιολογητικά που 
αφορούν αποκλειστικά στον φά-
κελο πληρωµής, όχι στον φάκε-
λο υποψηφιότητας, του Μέτρου.

Σύµφωνα µε τη σχετική τροπο-
ποίηση, καταργείται η έκδοση βε-
βαίωσης από τις ∆ΑΟΚ, περί συµ-
µόρφωσης του παρελκόµενου της 
επένδυσης µε τις βασικές διατά-
ξεις του Κ.Ο.Κ, µε το σχετικό έγ-
γραφο να είναι πλέον ευθύνη του 
κατασκευαστή ή του προµηθευτή 
του µηχανήµατος. Παράλληλα δί-
νεται η δυνατότητα εναλλακτικής 
για την υποχρέωση προσκόµισης 
Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο µπο-
ρεί να αντικατασταθεί µε άλλες πι-
στοποιήσεις όπως ΙSO 9001:2015, 
CE κ.λπ. Αναλυτικά, στην εν λόγω 
απόφαση αναµένεται να προβλε-
φθούν τα παρακάτω:

Η περίπτωση 2.2.9.
του άρθρου 9 θα 
αντικατασταθεί ως εξής:

«2.2.9. Τα οχήµατα που κυκλοφο-
ρούν στο οδικό δίκτυο ως ρυµουλ-
κούµενα πρέπει να είναι εναρµο-
νισµένα µε τις σχετικές ενωσιακές 
απαιτήσεις και να πληρούν τις α-
παιτήσεις της εθνικής νοµοθεσί-
ας και του Κ.Ο.Κ.».

Η περίπτωση 5.7.2. του 
Παραρτήµατος 11 θα
αντικατασταθεί ως εξής:

«5.7.2. Πιστοποιητικό Συµµόρ-
φωσης ΕΕ του κατασκευαστή ότι 
το ρυµουλκούµενο όχηµα / µηχά-
νηµα έχει κατασκευαστεί σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 167/2013. 
Εναλλακτικά υποβάλλονται α) α-
ντίγραφο του πιστοποιητικού ΙSO 
9001:2015 που έχει λάβει ο κατα-
σκευαστής και β) δήλωση Συµµόρ-
φωσης ΕΚ του κατασκευαστή (CE), 
η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε 
το Παράρτηµα ΙΙ, µέρος 1, τµήµα 
Α του Π∆ 57/2010 όπως ισχύει 
και στην οποία δηλώνεται ρητά 
ότι το µηχάνηµα ανταποκρίνεται 
στις σχετικές διατάξεις της οδηγί-
ας 2006/42/ΕΚ και, εφόσον συ-
ντρέχει λόγος, παρεµφερή ανα-

φορά στην οποία θα δηλώνεται η 
συµµόρφωση προς άλλες οδηγίες 
ή/και συναφείς διατάξεις τις οποί-
ες πληροί το µηχάνηµα.»

Η διατύπωση της ανωτέρω πε-
ρίπτωσης ήταν η εξής: 

5.7.2. ∆ήλωση Συµµόρφωσης Ε-
ΕΚ του κατασκευαστή ότι η το ρυ-
µουλκούµενο όχηµα / µηχάνη-
µα έχει κατασκευαστεί σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 167/2013

Η περίπτωση 5.7.3. του
Παραρτήµατος 11 θα
αντικατασταθεί ως εξής:

«5.7.3.  Βεβαίωση του κατασκευ-
αστή ή του προµηθευτή του ρυ-
µουλκούµενου, περί συµµόρφω-
σης αυτού µε τις βασικές  διατάξεις 
του Κ.Ο.Κ. που διέπουν όλα τα ρυ-
µουλκούµενα που κυκλοφορούν 
στο οδικό δίκτυο (φωτισµός, ανα-
κλαστήρες, πέδηση, διαστάσεις και 
βάρη ) και µε το Π∆ 238/94 (ΦΕΚ 
135/Α) σχετικά µε τον καθορισµό 
των µεγίστων ορίων διαστάσεων 
και βαρών των αγροτικών µηχανη-
µάτων και των υπ’ αυτών ρυµουλ-
κούµενων οχηµάτων».

Η διατύπωση της ανωτέρω πε-
ρίπτωσης περιείχε τη δυνατότη-
τα προσκόµισης βεβαίωσης περί 
συµµόρφωσης της αρµόδιας υπη-
ρεσίας της ∆ΑΟΚ. 
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Να ανοίξει για δεύτερη φορά το 
πρόγραµµα ενίσχυσης για αυ-
τόχθονες φυλές ώστε να εντα-

χθούν όσοι κτηνοτρόφοι δεν κατάφε-
ραν να συµµετάσχουν στο Μέτρο λόγω 
εµπλοκής του µηχανογραφικού συστή-
µατος που δεν «τραβούσε» τον αριθµό 
των ζώων από το ΟΣ∆Ε, προτίθεται το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες της Agrenda.

Η δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου 
10.1.9  «∆ιατήρηση απειλού-
µενων αυτόχθονων φυλών α-

γροτικών ζώων» θα έχει σαφώς µικρό-
τερο προϋπολογισµό από την πρώτη 
που ήταν 38 εκατ. ευρώ, ο οποίος και 
θα οριστικοποιηθεί µόλις εξεταστούν 
και οι ενστάσεις των παραγωγών, οι 
οποίες υποβλήθηκαν την περασµέ-
νη εβδοµάδα. Όσον αφορά συγκεκρι-
µένα τις ενστάσεις και εκείνες που έ-
χουν να κάνουν µε ζώα σπάνιων φυ-
λών που υπήρχαν αλλά δεν πέρασαν 
τα κέντρα γενετικής βελτίωσης, αυτές 
αναµένεται να δικαιωθούν. 

Η πρόσκληση αναµένεται να βγει 
πριν το τέλος του έτους και η 
ένταξη θα γίνεται µε το ΟΣ∆Ε 

του 2018 αναφέρουν οι έχοντες γνώ-
ση των πραγµάτων. Παρακάτω υπεν-
θυµίζονται τα βασικά σηµεία της προ-
κήρυξης η οποία είχε βγει στα τέλη του 
περασµένου Ιουνίου: 

Τα κριτήρια επιλεξιµότητας δι-
καιούχων πρέπει να συντρέ-
χουν τόσο κατά την υποβο-

λή της αίτησης στήριξης όσο και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσµευσης.
α. Επιλέξιµοι προς ένταξη είναι οι υ-
ποψήφιοι, οι οποίοι: 
1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών 
αγροτικών ζώων που απειλούνται µε 
εξαφάνιση.
2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυ-
λών στις συγκεκριµένες περιοχές πα-
ρέµβασης της χώρας. 
3. εκτρέφουν ζώα εγγεγραµµένα στο 
γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην 
οποία ανήκουν. 
β. ∆εν δύναται να κριθούν δικαιού-
χοι των ενισχύσεων της παρούσας 
απόφασης, ακόµη κι αν πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου α, οι 
ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων: 

Ετοιμάζεται δεύτερη πρόσκληση για 
Αυτόχθονες Φυλές μέσα στο 2018 
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Παράταση και νέα 
προκήρυξη για
τα αντιχαλαζικά    
Στις 9 Οκτωβρίου μεταφέρθηκε η τελευταία διορία 
κατάθεσης φακέλων για το Μέτρο 5.1, με τον ΕΛΓΑ 
να επισημαίνει πως θα βγει και νέα προκήρυξη για τις 
επενδύσεις ενεργητικής προστασίας το 2019 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την παράταση µέχρι τις 9 Οκτωβρίου για τις 
αιτήσεις ενίσχυσης επενδύσεων εγκατάστα-
σης αντιχαλαζικών, αντιβρόχινων και αντι-
παγετικών συστηµάτων αλλά και την έκδο-
ση νέας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για το 

εν λόγω µέτρο εντός του 
2019, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ, 
που υποστηρίζει ότι υπάρ-
χει αναλογικά, µεγάλος α-
ριθµός αιτηµάτων στήριξης 
στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
µα του µηχανογραφικού που 
δεν έχουν οριστικοποιηθεί. 

Πάντως, το γεγονός ό-
τι το Μέτρο 5.1, που απαι-
τεί µεγάλη γραφειοκρα-
τία και τα λεφτά µπροστά 

για τα έργα, συνέπεσε µε τα Σχέδια Βελτί-
ωσης, φαίνεται πως έχει επηρεάσει τη ζή-
τηση, οπότε µία νέα προκήρυξη όταν θα έ-
χουν «ηρεµήσει» τα πράγµατα ίσως να φέ-
ρει και το επιθυµητό για τις αρµόδιες αρ-
χές αποτέλεσµα. Υπενθυµίζεται πως η εν 
λόγω δράση προϋπολογισµού 12,5 εκατ. 
ευρώ επιδοτεί δαπάνες αγοράς, µεταφο-
ράς και εγκατάστασης σύγχρονων συστη-
µάτων ενεργητικής προστασίας των καλ-
λιεργειών από τον παγετό, το χαλάζι και 
τη βροχή στο 80% για φυσικά πρόσωπο 
και εξολοκλήρου σε συλλογικούς φορείς. 

Παράλληλα αναµένεται από τον ΕΛΓΑ α-
κόµα µία πρόσκληση, για το Μέτρο 5.2 µε το 
οποίο οι αγρότες ενισχύονται για αποκατά-
σταση ζηµιών. Πρόκειται ουσιαστικά για έ-
να Μέτρο που θα παρέχει αποζηµιώσεις σε 
ζηµιές από φυσικές καταστροφές, που µέχρι 

στιγµής καλύπτονταν µέσω των ΠΣΕΑ, και έ-
χει στόχο αφενός τη µείωση των καθυστερή-
σεων στις αποζηµιώσεις και αφετέρου στην 
εξοικονόµηση πόρων από τον εθνικό κορ-
βανά, καθώς τα κονδύλια είναι ευρωπαϊκά.

Τιµολόγια ανά µέλος για υπολογισµό 
ενίσχυσης των Οµάδων

Τα ποσοστά στήριξης για την α΄δόση πλη-
ρωµής του Μέτρου 9 «Σύσταση Οµάδων και 
Οργανώσεων Παραγωγών» θα υπολογίζο-
νται βάσει το µέσο όρο της αξίας των τιµο-
λογίων που έχει κόψει κάθε µέλος της µέσα 
στην τριετία, ακόµα και αν έχει κλείσει το 
συλλογικό σχήµα ετήσια διαχείριση, σύµ-
φωνα µε νέα απόφαση. Η τροποποιητική 
(Αρ. Πρωτ: 7893) αυτή έρχεται να µεταφέ-
ρει στην προκήρυξη τις αλλαγές στο καθε-
στώς που είχαν προκύψει µέσα στο καλο-
καίρι, µε τις αιτήσεις να γίνονται δεκτές µέ-
χρι την 1η Οκτωβρίου.

Αναλυτικά η τροποποίηση αναφέρει τα ε-
ξής: Α. Στο άρθρο 1, σηµείο 1.7 αντικαθίστα-
ται το 2ο εδάφιο ως εξής : 

Ο υπολογισµός της αξίας παραγωγής για 
την α΄ δόση πληρωµής της οµάδας παρα-
γωγών ή της οργάνωσης παραγωγών, πραγ-
µατοποιείται βάσει της µέσης ετήσιας αξίας 
της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής των 
µελών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν 
από τη συµµετοχή τους στην οµάδα ή στην 
οργάνωση. Η µέση ετήσια αξία προκύπτει 
από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία (τι-
µολόγια). Για τα επόµενα έτη η αξία παρα-
γωγής περιλαµβάνεται ως εκτίµηση στο ε-
πιχειρηµατικό σχέδιο και επαληθεύεται α-
πό τα αντίστοιχα παραστατικά (τιµολόγια) 
και τη βεβαίωση της αξίας εµπορευθείσας 
παραγωγής για κάθε ηµερολογιακό έτος.

Προϋπολογισµός
Για το Μέτρο έχουν 
δεσµευτεί 12,5 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων 
µερικά θα πάνε στη 
δεύτερη προκήρυξη
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1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθε-
στώς της πρόωρης συνταξιοδότη-
σης ή οι σύζυγοι αυτών. 
2. διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδό-
τησης για τους οποίους υπάρχει 
σε ισχύ απόφαση αποκλεισµού 
από τη λήψη οποιασδήποτε ενί-
σχυσης στον αγροτικό τοµέα για 
δέκα (10) έτη. 
3. όσοι έχουν αποβληθεί από γε-
ωργοπεριβαλλοντικό µέτρο ή δρά-
ση στην τρέχουσα ή σε προηγούµε-
νη Προγραµµατική Περίοδο, λόγω 
υποβολής εκ πρ θέσεως ανακρι-
βών στοιχείων και δεν έχει παρέλ-
θει ένα (1) ηµερολογιακό έτος από 
το ηµερολογιακό έτος διαπίστωσης 
της παράβασης.

Η ενίσχυση χορηγείται ετη-
σίως και το ύψος της ενί-
σχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ 

(Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) α-
νά κατηγορία ζώου ορίζεται ως α-
κολούθως:
Βοοειδή: 333 ευρώ ανά ΜΖΚ, 310 
ευρώ ανά ΜΖΚ χωρίς διατήρηση 
αρσενικού ανά 15 θηλυκά αναπα-
ραγωγής. Σηµειώνεται ότι τα βοο-
ειδή ηλικίας 6 µηνών έως 2 ετών 
µετρούν για 0,6 ΜΖΚ και τα άνω 
των 2 ετών για 1 ΜΖΚ. 
Αιγοπρόβατα: 232 ευρώ ανά ΜΖΚ, 
209 ευρώ ανά ΜΖΚ χωρίς διατή-
ρηση αρσενικού ανά 15 θηλυκά 

αναπαραγωγής. Περίπου δηλαδή 
34,8 και 31,35 ευρώ ανά ζώο άνω 
του 1 έτους. 
Xοίροι: 215 ευρώ ανά ΜΖΚ, 192 ευ-
ρώ ανά ΜΖΚ χωρίς διατήρηση αρσε-
νικού ανά 15 θηλυκά αναπαραγω-
γής. Περίπου δηλαδή 107,5 και 96 
ευρώ αντίστοιχα ανά χοιροµητέρα. Ιπ-
ποειδή: 350 ευρώ ανά ΜΖΚ ή πιο α-
πλά 350 ευρώ ανά ενισχυόµενο ζώο. 

Το µέγιστο ύψος ενίσχυσης κα-
ταβάλλεται εφόσον τηρείται 
η αναλογία 1 αρσενικό ανά 

15 θηλυκά αναπαραγωγά ζώα. Εφό-
σον δεν τηρείται αυτή η αναλογία το 
ύψος ενίσχυσης µειώνεται κατά 23 
ευρώ ανά ΜΖΚ.  Στο Μέτρο εντάσσο-
νται οι αυτόχθονες φυλές όπου αυτές 
συναντώνται σε µεγάλους αριθµούς:
Βοοειδή: Τήνου, Κέας,  Κατερίνης, 
Συκιάς, Ελληνικός βούβαλος, Ελλη-
νική βραχυκερατική.
Πρόβατα: Καταφυγίου, Ρουµλουκί-
ου, Ορεινό Ηπείρου, Ικαρίας, Λευ-
κίµης, Κατσικά, Άργους Ζακύνθου, 
Φλώρινας – Πελαγονίας, Σαρακατσά-
νικο, Γλώσσας Σκοπέλου, Κύµης, 
Αγρινίου, ∆ράµας, Θράκης, Κα-
λαρρύτικο, Πηλίου, Σερρών. Αί-
γες: Σκοπέλου. Χοίροι: Εγχώριος 
Ελληνικός Χοίρος. Ιπποειδή: Ηλεί-
ας, Πηνείας, Θεσσαλίας, Σκύρου, 
Πίνδου, Μεσσαράς.

Οι δικαιούχοι δεσµεύονται: 
1. να διατηρούν τον αριθµό 
των επιλέξιµων ζώων έντα-

ξης για µία πενταετία. 
2. να αποδέχονται και να διευκο-
λύνουν την πραγµατοποίηση των 
ελέγχων. 
3. να έχουν µεριµνήσει ώστε όλα 
τα ζώα που συµµετέχουν στη δρά-
ση πρέπει να φέρουν σήµανση (ε-
νώτια, βώλους, κλπ), όπως προβλέ-
πεται από την σχετική εθνική και 
Κοινοτική νοµοθεσία 
4. στην περίπτωση των ιπποειδών, 
θα πρέπει αυτά να φέρουν αναγνω-
ριστικό στοιχείο, το οποίο να αντι-
στοιχεί µονοσήµαντα σε συγκε-
κριµένο κάτοχο/ιδιοκτήτη. 
5. να ακολουθούν τις οδηγίες και 
τις υποδείξεις των αρµόδιων Κέ-
ντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων 
για την τήρηση των γενεαλογικών 
βιβλίων των φυλών στις οποίες α-
νήκουν τα ζώα τους και να εφαρµό-
ζουν όλες τις υποχρεώσεις για την 
τήρησή του. 
6. στην περίπτωση αποµάκρυνσης 
επιλέξιµων ζώων από την εκµετάλ-
λευση (σφαγή – πώληση), και για 
οποιαδήποτε µεταβολή να ενηµε-
ρώνουν άµεσα και πριν προβούν 
στην ενέργεια το αρµόδιο Κέντρο 
Ζωικών Γενετικών Πόρων. 
7. να υποβάλλουν κατ΄ έτος αίτη-
ση πληρωµής.

Ταυτότητα 
για ιπποειδή

κάθε έτος 
Ειδικά οι δικαιούχοι µε 
ιπποειδή οφείλουν να 
καταθέσουν στο αρµόδιο 
Κέντρο Ζωικών Γενετικών 
Πόρων βεβαιώσεις 
ταυτοποίησης των ιπποειδών 
τους µέχρι 31 Οκτωβρίου 
2018. Σε διαφορετική 
περίπτωση επιβάλλονται για 
το πρώτο έτος εφαρµογής οι 
κυρώσεις σχετικά µε τα 
δηλούµενα ζώα. Για το 
δεύτερο έτος εφαρµογής και 
για όσα ζώα δεν 
προσκοµίστηκαν οι 
βεβαιώσεις ταυτοποίησης, 
αυτές κατατίθενται έως 31 
Οκτωβρίου 2019 στο 
αρµόδιο Κέντρο Ζωικών 
Γενετικών Πόρων 
διαφορετικά επιβάλλονται εκ 
νέου οι παραπάνω κυρώσεις. 
Η εν λόγω διαδικασία 
επαναλαµβάνεται κατ’ έτος 
µέχρι τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου δέσµευσης.
Επιπλέον οι δικαιούχοι 
δεσµεύονται να τηρούν 
φάκελο δικαιούχου, καθ’ όλη 
τη διάρκεια τήρησης των 
δεσµεύσεων και για τρία 
επιπλέον έτη µετά την 
ολοκλήρωση των 
δεσµεύσεων.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

 
Σχέδια Βελτίωσης
Οι καταληκτικές 
ηµεροµηνίες για τα Σχέδια 
Βελτίωσης έχουν οριστεί ως 
εξής: α) Ηλεκτρονική 
οριστικοποίηση του πρώτου 
και του δευτέρου σταδίου 
της αίτησης µέχρι 
02/10/2018 και ώρα 13:00. 
Από- οριστικοποίηση έως τις 
27/09/2018. β) Υποβολή 
φυσικού φακέλου στις 
∆ΑΟΚ µέχρι 09/10/2018.

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

 
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.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Με βάση τα ηλεκτροκίνητα µοντέλα για αγρο-
τικές εργασίες και τη φροντίδα των κήπων, η 
Andreas Stihl παρουσίασε στο Βάιµπλιγκεν 
της Γερµανίας, τη στρατηγική της για «µία 
µπαταρία για όλα τα προϊόντα».

Μαζί µε την ενεργή συµµετοχή της STIHL 
HELLAS, η οποία παρευρίσκεται κάθε χρόνο 
στις καθιερωµένες συνεντεύξεις τύπου που 
διοργανώνει η «µαµά» εταιρεία, συµµετείχε 

και η εφηµερίδα Agrenda, σε µία ολοήµερη 
παρουσίαση που κάλυψε όλα όσα σχεδιάζει 
η εταιρεία για το 2019.  Πέρυσι, η Stihl δη-
µιούργησε νέους τοµείς, νέες δοµές και µε-
θόδους εργασίας, προκειµένου να επιταχύ-
νει την ανάπτυξη των προϊόντων ενσωµατώ-
νοντας ψηφιακές λειτουργίες.

 «Έχουµε αναπτύξει έξυπνες λύσεις και συνα-
φή προϊόντα στους τοµείς Smart Garden, Smart 
Forest και Smart Landscaping που κάνουν την 
εργασία στη φύση και τον κήπο του σπιτιού α-
κόµη πιο εύκολη για τους πελάτες µας», δή-

Το μέλλον είναι 
ηλεκτρικό για 
την Andreas Stihl
Με λύσεις μηχανημάτων μπαταρίας προχωράει η 
εταιρική στρατηγική που παρουσιάστηκε στη Γερμανία

Πρωταθλητής 
στο κόψιµο 
ξύλων; Κι όµως, ο 
απεικονιζόµενος 
είναι ένας από τους 
συνεργάτες της 
STIHL, βραβευµένος 
σε παγκόσµιο 
πρωτάθληµα υλοτοµίας  
και σίγουρα χρήσιµος 
για το κέντρο έρευνας 
και ανάπτυξης των 
αλυσοπρίονων της 
STIHL. Εδώ κρατάει το 
νέο MS 500i.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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λωσε ο κύριος Καντζιόρα, πρόεδρος του διοι-
κητικού συµβουλίου. Για το Smart Garden, η 
STIHL προσφέρει ένα έξυπνο αρδευτικό σύστη-
µα και ένα ροµποτικό χλοοκοπτικό που και τα 
δύο µπορούν να ελέγχονται µέσω µιας εφαρ-
µογής στο κινητό ή το τάµπλετ.

Στον τοµέα του Smart Forest, η εταιρεία έχει 
επινοήσει αλλά και επενδύσει στην ιδέα της 
εικονικής και επαυξηµένης πραγµατικότητας 
µε σκοπό την απρόσκοπτη και ανεµπόδιστη 
εκπαίδευση τόσο των καταναλωτών όσο και 
των αντιπροσώπων σχετικά µε την ορθή χρή-
ση των προϊόντων.

Νέα προϊόντα και βενζινοκίνητα
Πέρα από το ισχυρό βενζινοκίνητο αλυ-

σοπρίονο MS 500i µε υψηλή τεχνολογία ψε-
κασµού, αναλογία κιλών ανά ίππο λίγο κά-
τω από 1 κιλό/ίππο και 0-100 σε 0,25 δευ-
τερόλεπτα, τα υπόλοιπα προϊόντα ήταν η-
λεκτροκίνητα, την παράσταση έκλεψε το 
ροµποτάκι-χορτοκοπτικό εν ονόµατι STIHL 
iMow RMI 422 PC, το οποίο οι χρήστες µπο-
ρούν να ελέγχουν από το smartphone ή το 
τάµπλετ τους. Ακόµη και τα παραδοσιακού 
χαρακτήρα χλοοκοπτικά µε τους 4 τροχούς 
έγιναν ασύρµατα, λειτουργώντας µε µπατα-
ρία µεγάλης αυτονοµίας, όπως το µοντέλο 
STIHL RMA 765 V, που είδαµε εν ώρα εργα-
σίας να λειτουργεί άψογα.

Την εντυπωσιακή παρουσίαση ήρθε να ε-
νισχύσει και το κόνσεπτ ενός τρέιλερ που µια 
συνεργαζόµενη start-up εταιρεία θέλησε να 
φτιάξει ειδικά για την STIHL. Ένας πλήρως 
εξοπλισµένος ρυµουλκούµενος χώρος φιλο-
ξενίας µιας σειράς ηλεκτροκίνητων µηχανη-
µάτων της εταιρείας, τα οποία µπορούν να 
φορτίσουν ταυτόχρονα, να αποθηκευτούν 
µε ασφάλεια και να χρησιµοποιηθούν άµε-
σα, ήταν εκεί για να δείξουν το µέλλον για 
τους σύγχρονους αγρότες.

∆υναµικά προς τα επάνω
«Με εξαίρεση τη Βόρεια Αµερική, 

σχεδόν όλες οι αγορές είχαν κέρδος 
µεγαλύτερο από το προηγούµενο 
έτος», ανέφεραν οι διοργανωτές 

Κατά τη 
διάρκεια του 
τριηµέρου, 
pick-ups 
οχήµατα 
αλλά και SUV 
απέδειξαν τις 
δυνατότητές 
τους στον 
ειδικά 
διαµορφωµένο 
χωµάτινο 
δρόµο µε 
τους µικρούς 
λοφίσκους και 
τα εµπόδια.

Με την εφαρµογή 
iMow, οι χρήστες 
µπορούν να 
ελέγξουν το 
χλοοκοπτικό από 
το smartphone ή το 
tablet τους µε πολύ 
απλές κινήσεις.

Τα διπλοκάμπινα 
έλαμψαν στο off  
road φεστιβάλ
Στην Μαλακάσα (Terra Vive Park) διοργανώθηκε το 1ο 
Off Road Adventure Festival, όπου έδωσαν ραντεβού 
από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου οι λάτρεις των 4x4. Για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κοινό που αγαπά µε κάθε 
τρόπο τη φύση µπόρεσε να βρει όλα όσα τον ενδιαφέ-
ρουν, στην µεγαλύτερη διοργάνωση SUV & 4»4.

Ανακοίνωση Isuzu
Η Isuzu θέλει να ευχαριστήσει τους φίλους της τετρα-

κίνησης για το µεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν να ο-
δηγήσουν τα Isuzu D-MAX Hi-Lander και Gravity κατά 
την διάρκεια του 1ου  OFF Road Adventure Festival  στο 
Τerra Vibe που πραγµατοποιήθηκε 14-16 Σεπτ. Με την 
βοήθεια αγωνιζόµενων συνοδηγών, τα διαθέσιµα οχή-
µατα για Test Drives στην χωµάτινη ειδική διαδροµή που 
σχεδίασε ο µαιτρ του είδους Στέφανος Αττάρτ, δεν στα-
µάτησαν να γυρνάνε καθόλη την διάρκεια του festival!

Οι θετικές εντυπώσεις, το καλό κλίµα, το πραγµατικό 
ενδιαφέρον για το χώρο, µας δίνει δύναµη να συνεχί-
σουµε ακόµα πιο δυναµικά την προβολή του πολυχρη-
στικού εργαλείου µας, ικανού για κάθε δραστηριότητα.
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Εν οίδα ότι 
ουδέν οίδα 

 ∆ιαχρονικό: Η ηµιµάθεια είναι η 
τροµερότερη µάστιγα της ανθρωπότητας. 
Τελείως άγνωστη µέχρι την εποχή µας, 
είναι χειρότερη από την πανούκλα, την 
πείνα και τον πόλεµο. Ντοστογιέφσκι, Οι 
∆αιµονισµένοι.

 Αιγοπρόβατα: Μείωση τόσο σε ζωικό 
κεφάλαιο αιγοπροβάτων, κατά 500.000 
αλλά και µείωση του αριθµού 
κτηνοτρόφων παρουσιάζεται στην Ελλάδα, 
διότι δεν µπορούν πλέον οι κτηνοτρόφοι 
να ανταπεξέλθουν, στο υψηλό κόστος 
εκτροφής και τα έξοδα µε την σηµερινή 
χαµηλή τιµή γάλακτος και διότι οι 
ηλικιωµένοι κτηνοτρόφοι αποσύρονται και 
από τους νέους δεν υπάρχει ενδιαφέρον, 
λόγω των δύσκολων συνθηκών. Η πρώτη 
στο κόσµο στην προβατοτροφία είναι η 
Κίνα και ακολουθεί η Αυστραλία και Νέα 
Ζηλανδία. Πρώτη χώρα στην Ευρώπη 

είναι το Ην. 
Βασίλειο και 
ακολουθεί Ισπανία, 
Ρουµανία & 
Ελλάδα µε 
8.500.000 
πρόβατα και 
80.000 
κτηνοτρόφους (το 

2015 84.000). Παράγονται 520.000 
τόνοι γάλα. Eurostat. emvolos.gr, 
29/8/2018.

 ΙΚΕ σε 15 λεπτά: Η ίδρυση 
πολυπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 
Εταιρείας- ΙΚΕ θα γίνεται µε ηλεκτρονικό 
τρόπο, χωρίς κόστος και µέσα σε ένα 
τέταρτο της ώρας, από απόσταση, µε τη 
λειτουργία Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας 
Στάσης (http://eyms.businessportal.gr). 
Χωρίς να κατατεθεί κανένα έγγραφο, το 
σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα να 
διατηρεί τα στοιχεία που καταχωρούνται 
για τρίµηνο, µέχρι να ολοκληρωθούν οι 
εκκρεµότητες ενώ σε διαφορετική 
περίπτωση θα διαγράφονται αυτόµατα. 
ΑΠΕ- ΜΠΕ

 Ελαιώνες: Η παραγωγή ελαιολάδου 
στο κόσµο αυξήθηκε κατά 61% (1996-
2016) µε παράλληλη αύξηση της 
κατανάλωσης. Η Ισπανία αύξησε 100%, 
η Τυνησία & Τουρκία αύξησαν πάνω από 
30% καθώς και άλλες ανταγωνίστριες 
χώρες (Μαρόκο, Πορτογαλία, κλπ). Η 
Ελλάδα είναι η µόνη χώρα που η 
παραγωγή ελαιολάδου µειώθηκε κατά 
19%. ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιοκοµίας-
IOC. Κ. Χαρτζουλάκης, facebook, 
13/9/2018.       *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

«Όπου να ‘ναι τελειώνουν οι έλεγχοι 
στο πολλαπλασιαστικό υλικό ελιάς, το 
οποίο θα είναι απαλλαγµένο από ιούς 
και παθογόνα» ανέφερε στην Agrenda 
ο Νικόλαος Κατής, πρόεδρος του ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο 
πως «προφανώς δεν µπορούν να δια-
τεθούν σε ένα µήνα τεράστιες ποσότη-
τες, ώστε να καλυφθούν µε µιας οι α-
νάγκες µιας χώρας. Αυτό χρονικά δεν 
µπορεί να γίνει». Σύµφωνα µε τον κ. 
Κατή, το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών 
Φυτών και Αµπέλου στα Χανιά, που α-
νήκει στον οργανισµό θα αναπαράγει 
και ανάλογα µε τις ανάγκες θα διαθέ-
τει το υλικό. Το θέµα αναδείχθηκε στην 
83η ∆ΕΘ, σε εκδήλωση σχετικά µε το 
ελληνικό σήµα στην ελιά και το ελαι-
όλαδο από τον υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος 
µάλιστα υπογράµµισε πως «η στροφή 
στα τυποποιηµένα και αυστηρώς ελεγ-
µένα προϊόντα οδηγεί στη µείωση του 
φαινοµένου των ελληνοποιήσεων». 

«Η δηµιουργία του Ελληνικού Σή-
µατος Προϊόντων και Υπηρεσιών και η 
απόδοσή του σε επιχειρήσεις που τη-

ρούν τους όρους, δεν είναι απλά µία 
διαδικασία πιστοποίησης αλλά κά-
τι σηµαντικότερο. Είναι φορέας µιας 
δυναµικής και παράγοντας για την α-
ναστροφή µιας κατάστασης, που εί-
χε σχεδόν εξοβελίσει από τις επιλο-
γές της κάθε τι Ελληνικό» σχολίασε 
από την πλευρά του ο Γιώργος Καβ-
βαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

Ωστόσο, υπήρξαν και ορισµένες 
απόψεις οι οποίες προσέγγισαν πιο 
κριτικά την υπόθεση Ελληνικό Σήµα. 
Σύµφωνα µε τον γενικό διευθυντή του 
ΣΕΒΙΤΕΛ, Γιώργο Οικονόµου, για να 
αλλάξουν τα δεδοµένα στον χώρο του 
ελαιολάδου µε την προσπάθεια αυτή, 
θα πρέπει να υποστηριχθεί από µια 
δυνατή καµπάνια που να καλύπτει ό-

λη την γκάµα των προϊόντων που θα 
το αποκτήσουν. Είτε είναι τα γαλακτο-
κοµικά και το γάλα, είτε το µέλι, είτε 
η ελιά και το ελαιόλαδο. 

«Έχουµε πάρα πολλά σήµατα, τα 
ΠΟΠ και τα ΠΓΕ, τα σήµατα φιλοπερι-
βαλλοντικης παραγωγής, τα Agro, το 
ISO. Άρα, ένα ακόµη σήµα ίσως επιτεί-
νει τη σύγχυση», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά, προσθέτοντας ωστόσο πως «αν 
αποτελέσει ένα εργαλείο µάρκετινγκ 
για το εξωτερικό, είµαστε σίγουροι ό-
τι θα πετύχει. Και ακριβώς επειδή ε-
νώνει αυτό το σήµα όλα τα τρόφιµα, 
µπορεί να είναι η ενιαία πλατφόρµα 
που χρειαζόµαστε για την προώθηση 
όλων των τροφίµων-προϊόντων αλ-
λά και της ελληνικής γαστρονοµίας».

Πολλαπλασιαστικό υλικό 
ελιάς σύντομα στα φυτώρια 
της χώρας για την ανάδειξη 
του τομέα Με αυστηρή τυποποίηση αποφεύγονται 

οι ελληνοποιήσεις, ενώ το Ελληνικό Σήμα 
θα πετύχει μόνο αν αφορά όλα τα προϊόντα 

Το ελληνικό περίπτερο θα λειτουργήσει 
µε την υποστήριξη του ΣΕΒΙΤΕΛ.

Olive Bar µε τον αφρό των ελληνικών ελαιολάδων 
στην πρώτη διεθνή έκθεση εισαγωγών στην Κίνα

Ένα ελληνικό Olive Bar έχει ετοιµάζει ο Εnterprise Greece µε τη συνδροµή του 
ΣΕΒΙΤΕΛ, για τις ανάγκες της πρώτης διεθνούς έκθεσης εισαγωγών στην Κίνα, 
που θα γίνει στη Σαγκάη 5 µε 11 Νοεµβρίου. Ο εθνικός φορέας υποστήριξης 
εξαγωγών Enterprise Greece προέβη σε αυτήν την ενέργεια προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η ιδιαίτερη προβολή του ελληνικού ελαιολάδου στην Κίνα, και να 
προβληθεί η ποιοτική υπεροχή, η διατροφική του αξία αλλά και η διαφορετικότητα 
ποικιλιών και γεύσεων. Συγκεκριµένα, στο περίπτερο των ελληνικών προϊόντων 
στην έκθεση θα λειτουργήσει µε την επιµέλεια και την υποστήριξη του ΣΕΒΙΤΕΛ, 
ένα Olive Bar, στο οποίο θα παρουσιαστούν επώνυµα, τυποποιηµένα ελαιόλαδα 
ελληνικών επιχειρήσεων και θα δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες (εισαγωγείς, 
αγοραστές αλυσίδων, δηµοσιογράφους κλπ) να τα δοκιµάσουν και να ενηµερωθούν 
αναλυτικά για τους συνδυασµούς γεύσεων, αρωµάτων και γαστρονοµικών επιλογών.

Μάρκετινγκ
Θα πετύχει 

µόνο αν 
αποτελέσει 

ένα εργαλείο 
µάρκετινγκ για 
το εξωτερικό

Φυτώρια
∆εν µπορούν 
να διατεθούν 
σε ένα µήνα 
τεράστιες 
ποσότητες

Σήµα
Ο µόνος ασφα-

λής δρόµος 
για µια πορεία 
βιώσιµης και 
αξιοπρεπούς 
ανάπτυξης

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Η απειλή της αφρικανικής πανώλης 
προελαύνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
µε τα πρόσφατα κρούσµατα στη Βουλ-
γαρία και στο Βέλγιο να προκαλούν 
ανησυχία. Η εµφάνιση του ιού στην 
Κίνα, υποδηλώνει ότι η ασθένεια τεί-
νει ενδεχοµένως να εξαπλωθεί σε πα-
γκόσµιο επίπεδο, µε ενδεχόµενες κα-
ταστροφικές οικονοµικές συνέπειες 
στον κλάδο της χοιροτροφίας.

Τα κρούσµατα στο Βέλγιο, φέρνουν 
την αφρικανική πανώλη στα σύνορα 
µεγάλων ευρωπαϊκών δυνάµεων της 
χοιροτροφίας και πιο συγκεκριµέ-
να τη Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία και Ι-
σπανία. Η Γερµανία συγκεκριµένα, το 
2017 παρήγαγε 5,5 εκατ. τόνους χοι-
ρινού κρέατος και η Ισπανία 4,2 εκατ. 
τόνους (23% και 18% της συνολικής 
παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
αντίστοιχα). Γίνεται, λοιπόν, κατανοη-
τό ότι πιθανή είσοδος του νοσήµατος 
στις χώρες αυτές θα προκαλέσει µεγά-
λο πλήγµα στην συνολική παραγωγή 
του ευρωπαϊκού χοιρινού κρέατος.

Πέραν της παραγωγής, οι οικονοµι-
κές επιπτώσεις επεκτείνονται και στον 
τοµέα των εξαγωγών, ιδιαίτερα σε ε-
ξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ. Η Κί-
να έκανε την αρχή, κλείνοντας τα σύ-
νορα σε εισαγωγές ευρωπαϊκού χοι-
ρινού κρέατος, ενώ και άλλες χώρες 
προχώρησαν στην ανακοίνωση εµπο-
ρικών περιορισµών. Για να γίνει κα-
τανοητή η σηµασία αυτών των απα-
γορεύσεων, αναφέρεται ότι η Κίνα α-
ποτέλεσε τον µεγαλύτερο εισαγωγέα 
ευρωπαϊκού χοιρινού κρέατος, εισά-
γοντας το 2017 περίπου το 40% της 
συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής.

Όσον αφορά τη χώρα µας, τυχόν εί-
σοδος της νόσου θα επηρεάσει τόσο το 
εγχώριο εµπόριο, λόγω των αυστηρών 
µέτρων και του περιορισµού στις µετα-
κινήσεις ζωικού πληθυσµού και προϊ-
όντων, όσο και τις εξαγωγές. Ο πρόε-

δρος της Νέας Οµοσπονδίας Χοιροτρό-
φων Ελλάδας, κος. Μπούρας, σε ερώ-
τηµα της Agrenda δήλωσε ότι «Είναι ύ-
ψιστης σηµασίας να αποτραπεί η είσο-
δος του νοσήµατος στην Ελλάδα, γιατί 
οι οικονοµικές επιπτώσεις θα είναι κα-
ταστροφικές για τους χοιροτρόφους. Η 
ασθένεια δεν µεταδίδεται στον άνθρω-
πο, αλλά τα µέτρα που θα ληφθούν θα 
γονατίσουν έναν κλάδο στον οποίο έ-
χουν γίνει µεγάλες οικονοµικές επεν-
δύσεις και όποια µονάδα κλείσει, δεν 
θα καταφέρει να ορθοποδήσει ξανά. 
Πρέπει να υιοθετηθούν µοντέλα άλ-
λων ευρωπαϊκών χωρών που κατάφε-
ραν να κρατήσουν την ασθένεια εκτός 
των συνόρων τους. Σε περίπτωση που 
εντέλει η ασθένεια έρθει στην Ελλάδα, 
πρέπει τα θετικά ζώα να εντοπίζονται ά-
µεσα, έτσι ώστε να µην επεκταθεί η µό-
λυνση περαιτέρω».

Μεγάλη ζημιά στις εξαγωγές 
ευρωπαϊκού χοιρινού κρέατος
από την αφρικανική πανώλη

Δεν μπορούν να υπερασπιστούν 
τους παραγωγούς οι Βρυξέλλες 
Κοινή γραµµή σε ό,τι αφορά τις 
συζητήσεις γύρω από την ΚΑΠ κα-
θώς και το µέλλον του πρωτογενή 
τοµέα στην Ευρώπη, που έρχεται 
σε σύγκρουση µε αυτήν των Βρυ-
ξελλών, έχουν ο Γάλλος υπουρ-
γός Γεωργίας, Στεφάν Τραβέρτ 
µε τον Ιταλό οµόλογό του, Τζαν 
Μάρκο Σεντινέο, οι οποίοι συνα-
ντήθηκαν στις αρχές της προη-
γούµενης εβδοµάδας στην Πάβια, 
στα πλαίσια του τρίτου παγκόσµι-
ου Φόρουµ για το Φαγητό. Το πα-
ρών εκεί έδωσε και ο Ιταλός αντι-
πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργί-
ας του Ευρωκοινοβουλίου, Πάο-
λο Ντε Κάστρο, ο οποίος έθιξε το 
ζήτηµα των αθέµιτων πρακτικών 
που αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί 
από τους εµπόρους, ζητώντας την 
στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης 
και κάνοντας λόγο για ένα ενιαίο 
µέτωπο των µεσογειακών χωρών.

Μια από τις φωνές που ξεχώρι-
σαν στην έναρξη του φόρουµ ανή-
κει στον οικοδεσπότη του και πρό-
εδρο ταυτόχρονα της Κονφαγκρι-
κολτούρα, της Ιταλικής Γενικής Συ-
νοµοσπονδίας Γεωργίας, Μασιµι-
λιάνο Τζιανσάντι, ο οποίος επιτέ-
θηκε στις Βρυξέλλες, χαρακτηρί-

ζοντας ανεπαρκείς τους αξιωµα-
τούχους της Κοµισιόν. «Αυτοί στις 
Βρυξέλλες είναι ανεπαρκείς για ε-
µάς. Η πρότασή τους δεν ενισχύει 
το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Ζητού-
µε να αυξηθεί ο προϋπολογισµός 
για την ΚΑΠ, στο επίπεδο που υπο-
δεικνύει το Ευρωκοινοβούλιο», α-
νέφερε χαρακτηριστικά. 

Ειδικότερα, ο Γάλλος υπουργός 
εστίασε στην οµιλία του στην µε-
ταρρύθµιση της ΚΑΠ, υποστηρίζο-
ντας πως «πρέπει να είναι σε θέση 
να παρέχει στους καταναλωτές υ-
γιεινά προϊόντα και στους αγρό-
τες ένα αξιοπρεπές εισόδηµα». 
«Ας µην ξεχνάµε ότι η ΚΑΠ µας 
δίνει εγγυήσεις, παρά τις όποιες 
διαφορές µεταξύ των κρατών µε-
λών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Με 
πιο έντονο ύφος, ο Τζαν Μάρκο 
Σεντιναίο τόνισε πως η χώρα του 
δεν δέχεται τις προτεινόµενες πε-
ρικοπές. «Έχουµε ήδη πληρώσει 
στην ΕΕ για την ΚΑΠ, και δεν δε-
χόµαστε τις περικοπές. Όσο προ-
χωρούν οι συζητήσεις, πρέπει να 
έχουµε ως προτεραιότητα την προ-
στασία του καταναλωτή και του α-
γρότη, χωρίς λαϊκισµό και δηµα-
γωγία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κρασιά 
από παλαιά 
αµπέλια»

Τι κάνει ένα αµπέλι 
«παλιό»; Κι ένα κρασί 
από παλιά αµπέλια 
τόσο σπέσιαλ; Σε αυτή 
την ερώτηση θα 
επιχειρήσουν να 
απαντήσουν οι 
επαγγελµατίες του 
χώρου στο Wine Club 
Thessaloniki’96, που 
ξεκινά την 23η χρονιά 
λειτουργίας του. Θέµα 
της πρώτης για φέτος 
συνάντησης είναι 
«Κρασιά από παλαιά 
αµπέλια» όπου θα 
διερευνηθεί η 
επίδραση της ηλικίας 
των πρέµνων στο 
αρωµατικό και 
γευστικό προφίλ των 
κρασιών. Οι 
συναντήσεις της 
Λέσχης Φίλων του 
κρασιού για τη σεζόν 
2018-2019 θα γίνουν 
σε αίθουσες του The 
Met Hotel. 

Κι άλλες χώρες προχώρησαν, µετά 
την Κίνα, σε εµπορικούς περιορισµούς.

Τζαν Μάρκο 
Σεντιναίο

Έχουµε ήδη πληρώσει 
στην ΕΕ για την ΚΑΠ 
και δεν δεχόµαστε 
περικοπές, δήλωσε 
ο Ιταλός υπουργός 

Ο πρόεδρος 
της Νέας 
Οµοσπονδίας 
Χοιροτρόφων 
Ελλάδας, Γιάννης 
Μπούρας.
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Στο Ελληνόκαστρο Τρικάλων

Οικονομολόγος 
και βοσκοπούλα 
με 1.200 γίδια 
Ιδιόκτητη μεταποιητική μονάδα για γαλακτοκομικά προϊόντα 
ονειρεύεται η Ιωάννα Καρρά που διδάσκει επιχειρηματικότητα 

 Robert Goodman
Υπάρχουν πολλοί 

νέοι άνθρωποι, 
οι οποίοι είναι 

δεσµευµένοι µε την 
επιχειρηµατικότητα 

στον τοµέα της 
αγροδιατροφής

Πλάνο
Σύµφωνα µε το πλάνο 

της Ιωάννας, 
η µεταποιητική µονάδα 

θα παράγει µεταξύ 
άλλων γιδοτύρι και 
κεφίρ, µε προοπτική 
την επεξεργασία 5 
τόνων γάλακτος 

την ηµέρα

Όνειρο της Ιωάννας, είναι, µαζί 
µε τις δύο µικρότερες αδελφές 
της, να εξελίξει περαιτέρω την 
εκµετάλλευση, προχωρώντας 
σε καθετοποίησή της.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Η Ιωάννα Καρρά είναι µια µορφω-
µένη και πρόσχαρη κοπέλα, µό-
λις 28 ετών, η οποία διαθέτει, µα-
ζί µε τις δύο αδελφές και τη µη-
τέρα της, µια σύγχρονη εκτροφή 
1.200 γιδιών, στο Ελληνόκαστρο 
Τρικάλων. Το γάλα που παράγει παραδίδεται, 
εν πολλοίς, σε συνεργαζόµενο τυροκοµείο κι 
ένα µικρό µέρος µεταποιείται οικοτεχνικά από 
την οικογένεια. 

Όνειρο της Ιωάννας, που έχει πτυχίο οικονο-
µολόγου από το Πανεπιστήµιο του Πειραιά και 
ολοκλήρωσε και τη γαλακτοκοµική σχολή των 
Ιωαννίνων, είναι, µαζί µε τις δύο µικρότερες α-
δελφές της, της χηµικού µηχανικού Ζωής και 
της ηλεκτρολόγου µηχανικού, Αθανασίας, οι ο-
ποίες όπως και η ίδια προσάρµοσαν τις σπουδές 
τους, προκειµένου να µπορέσουν να διοικήσουν 
καλύτερα την οικογενειακή εκτροφή, να εξελί-
ξει περαιτέρω την εκµετάλλευση, προχωρώντας 
σε καθετοποίησή της. Και προς την κατεύθυν-
ση αυτή, το επόµενο βήµα που ετοιµάζουν εί-

ναι η δηµιουργία ιδιόκτητης µετα-
ποιητικής µονάδας, µε σκοπό να 
αξιοποιούν το σύνολο της γαλα-
κτοπαραγωγής της εκτροφής και 
ένα µέρος συνεργαζόµενων γιδο-
τρόφων που βόσκουν τα κοπάδια 
τους στα βουνά των Τρικάλων για 
να παράγουν και να εµπορεύονται 
µόνες, γιδοτύρι, νιβατό, γιαούρτι 
και κεφίρ από γίδινο γάλα και άλ-

λα γαλακτοτυροκοµικά προϊόντα.
Ήδη οι τέσσερις γυναίκες της εκµετάλλευσης, 

που έχουν και τη στήριξη του θείου τους, καθώς 
πριν λίγα χρόνια έχασαν τον πατέρα και σύζυγο 
της οικογένειας, έχουν καταθέσει σχετικό αίτη-
µα χρηµατοδότησης του επενδυτικού τους φα-
κέλου κι αναµένουν την έγκρισή του προκειµέ-
νου να προχωρήσουν. Σύµφωνα µε το πλάνο, η 
µεταποιητική µονάδα θα κατασκευαστεί σε ένα 
διπλανό χωριό, για λόγους εµπορικούς, καθώς 
αυτό είναι εγγύτερα στην πόλη των Τρικάλων, 
µε µικρή δυναµικότητα επεξεργασίας γάλακτος 
σε πρώτη φάση, αλλά µε προοπτική να φτάσει, 
κάποια στιγµή στο µέλλον, στους 5 τόνους την 
ηµέρα. Τέσσερις φορές περισσότερο, δηλαδή, 
από ό,τι παράγει η εκµετάλλευση σήµερα.

Η Ιωάννα Καρά είναι εκπρόσωπος µιας νέας γενιάς που δηµιουργεί 
αισιοδοξία για το µέλλον του πρωτογενή τοµέα και της χώρας εν γένει και 
συµµετέχει στο πρόγραµµα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά».

Ιωάννα Καρά 
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Πρόκειται µια εκπρόσωπο µιας νέ-
ας γενιάς που δηµιουργεί αισιο-
δοξία για το µέλλον του πρωτο-
γενή τοµέα και της χώρας εν γέ-
νει- είναι δύο από τους συνολι-
κά 700 νέους αγρότες και κτηνο-
τρόφους, κυρίως από τη Θεσσα-
λία και τη Βόρεια Ελλάδα, που ε-
πιλέχθηκαν να συµµετάσχουν στο 
πρόγραµµα «Νέα Γεωργία για τη 
Νέα Γενιά», που χρηµατοδοτεί το 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος και υ-
λοποιούν η Αµερικανική Γεωργι-
κή Σχολή Θεσσαλονίκης, το Γε-
ωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
και το Αµερικανικό Πανεπιστήµιο 
Rutgers, για ένα διάστηµα συνο-
λικά τεσσάρων ετών.

 Το συγκεκριµένο πρόγραµµα, ό-
πως ανέφερε στην Agrenda η κ. Εύα 
Πολυζωγοπούλου, υποδιευθύντρια 
διαχείρισης προγραµµάτων του Ιδρύ-
µατος Σταύρος Νιάρχος, έχει σκοπό 
τη δηµιουργία ευκαιριών απασχόλη-
σης προς τους νέους στην Ελλάδα 
σε µια εποχή που η κρίση έχει µει-
ώσει εισοδήµατα, θέσεις εργασίας 
και έχει προκαλέσει και τη φυγή 
σπουδαγµένων νέων στο εξωτερικό. 

 «Ένας από τους τοµείς στους ο-
ποίους αποφασίσαµε να εστιάσου-
µε ως µέρος αυτής της πρωτοβου-
λίας ήταν ο αγροδιατροφικός τοµέ-
ας γιατί όχι µόνο είναι υποσχόµε-
νος, αλλά διότι έδειξε και ότι αντέ-
χει µέσα στην κρίση. Είναι ο δεύτε-
ρος σε απασχολησιµότητα στη χώ-
ρα, οπότε είπαµε να τον στηρίξου-
µε κυρίως µέσω της εκπαίδευσης, 
για να βοηθήσουµε νέους αγρό-
τες», είπε η κ. Πολυζωγοπούλου.

Για τις πρώτες του εµπειρίες µε τους 
συµµετέχοντες στο πρόγραµµα, µί-
λησε στην Agrenda και ο Πρύτανης 
της Σχολής Περιβαλλοντικών και Βι-
ολογικών Επιστηµών του Πανεπιστη-
µίου Rutgers, κ. Robert Goodman, 
σηµειώνοντας πως αυτό που διαπί-
στωσε πρωτίστως είναι ότι στη χώρα 
µας υπάρχει πρόσφορο έδαφος για 
µια τέτοια δράση. «Υπάρχουν πολ-
λοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι 
δεσµευµένοι µε την επιχειρηµατι-
κότητα στον τοµέα της αγροδιατρο-
φής. Βρήκαµε εδώ ανθρώπους οι ο-
ποίοι έχουν υψηλό κίνητρο για να 
ασχοληθούν µε το αντικείµενο» ε-
πισήµανε ο κ. Goodman.

Ο αγροτικός τομέας αντέχει στην κρίση 
και αποτελεί αντίδοτο στο brain drain

ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Η πιλοτική φάση του προγράµµατος ξεκίνησε το Φεβρουάριο 
του 2018 και µέχρι τον Ιούνιο είχαν ενταχθεί σε αυτό 700 

νέοι άνθρωποι, αγρότες και κτηνοτρόφοι, κυρίως από τις 
περιοχές της Βορείου Ελλάδος, αλλά και της Θεσσαλίας. Στο 

πρώτο τετράµηνο έγιναν κάποια εκπαιδευτικά προγράµµατα σε 
30 χωριά και πόλεις, ενώ απώτερη επιδίωξη είναι στην τριετία 

µέσα από το πρόγραµµα να έχουν εκπαιδευτεί από 2.500 νέοι.

Ίδρυμα Νιάρχος 
Η Κονιόρδου 
πρόεδρος του ΔΣ

Η πρώην υπουργός Πολιτισµού, 
Λυδία Κονδιόρδου, θα παραµείνει 
στα κοινά, αφού ανακοινώθηκε από 
το Κέντρο Πολιτισµού- Ίδρυµα 
«Σταύρος Νιάρχος» ότι ορίζεται 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για το υπόλοιπο της 
θητείας των µελών του.

Arla Foods 
Νέο μέλος ΔΣ

Η εταιρεία γαλακτοκοµικών Arla 
Foods ανακοίνωσε την προσθήκη 
του Jan-Erik Hansson στο διοικητικό 
της συµβούλιο. Ο Hansson θα 
αντικαταστήσει, σαν µέλος του 
συµβουλίου τον Åke Hantoft, που 
παραιτήθηκε µέσα στον Ιούλιο.

Tyson Foods 
Αποχώρηση 
Διευθύνοντος 
Συμβούλου

Ο διευθύνων σύµβουλος της 
εταιρείας Tom Hayes, αποχώρησε 
µετά από δύο χρόνια στη θέση του 
διευθύνοντος συµβούλου, για 
προσωπικούς λόγους. Η εταιρεία 
διόρισε τον Noel White στη θέση 
του, µε ισχύ από τις 30 Σεπτεµβρίου. 
Ο White ήταν ο πρόεδρος του 
οµίλου για το βόειο κρέας και τις 
διεθνείς δραστηριότητες, έχοντας 
ενταχθεί στο δυναµικό της από 
το2001 στο πλαίσιο της εξαγοράς 
της Tyson από την ΙΒΡ, στην οποία ο 
White βρισκόταν από το 1983.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραµµα
Το συγκεκριµένο πρό-
γραµµα έχει σκοπό τη 
δηµιουργία ευκαιριών 

απασχόλησης νέων

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ

Η Εύα Πολυζωγοπούλου από 
το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.
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Η ίδρυση του Εθνικού Φορέα 
Κτηνοτροφίας έρχεται να 

σταµατήσει την πολυδιάσπαση του 
χώρου, γι’ αυτό αποφασίστηκε το 
εν λόγω όργανο να εκπροσωπεί 

όλους τους κτηνοτρόφους, 
ανεξαρτήτως µεγέθους και 

είδους ζωικού κεφαλαίου, από 
την Ορεστιάδα µέχρι την Κρήτη. 
Μάλιστα, κάθε κτηνοτρόφος θα 
έχει δικαίωµα ψήφου, είτε είναι 

ενταγµένος σε συνεταιρισµό είτε 
είναι µεµονωµένος.

Συνεταιρισμό - πανεπιστήμιο 
χτίζουν οι αιγοπροβατοτρόφοι 

Εθνική εμβέλεια αποδίδεται στην παραγωγική οργάνωση με χαρακτήρα κλαδικού συνεταιρισμού 

ΤOY  ΙΑΣΟΝΑ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ 
  androulakis@agronews.gr

Συνταγή συνεργασίας που θα µπο-
ρούσε να θέσει σε νέα βάση το επάγ-
γελµα του κτηνοτρόφου, ανεβάζοντας 
παράλληλα τον δείκτη αυτοεκτίµησης 
των αιγοπροβατοτρόφων, δείχνουν να 
έχουν βρει τις τελευταίες µέρες, µετά 
και τη γιορτή Φέτας στην Ελλασσόνα, 
τα µέλη του κλάδου. Αφετηρία δεί-
χνει να αποτελεί ο Εθνικός Κλαδικός 
Συνεταιρισµός Αιγοπροβατοτρόφων, 
ο οποίος, σε λίγο καιρό  θα ορίζει τις 
τύχες µιας κοινωνίας επαγγελµατιών 
που τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 
έχει υποστεί τα πάνδεινα.     
O ενωτικός χαρακτήρας σε εθνικό επί-
πεδο, η αξιοποίηση της οικονοµικής 
οντότητας και η ενιαία εκπροσώπηση 
του κλάδου αποτελούν τους βασικούς 
στόχους που τέθηκαν στην πρόσφατη 
συνέλευση του πρώτου πυρήνα του 
Κλαδικού Συνεταιρισµού στην Ελασ-
σόνα. Η συνέλευση έγινε κεκλεισµέ-
νων των θυρών, ωστόσο, σε ρεπορτάζ 
της Agrenda και σε συζήτηση µε τον 
πρόεδρο του συνεταιρισµού Χαράλα-
µπο Ματενίδη, αναλύθηκαν οι άξονες 
γύρω από τους οποίους αναµένεται να 
κινηθούν οι αιγοπροβατοτρόφοι στο 
άµεσο µέλλον. 

Πρωταρχικός στόχος του συνεταιρι-
σµού είναι να λάβει εθνικό χαρακτήρα. 

Για τον σκοπό αυτό πέρα των 8 ιδρυ-
τικών συνεταιρισµών, στη σύσκεψη 
παραβρέθηκαν και συνεταιρισµοί α-
πό την υπόλοιπη Ελλάδα και συγκε-
κριµένα οι συνεταιρισµοί Πέλλας, Πι-
ερίας, Καρυών Ολύµπου, Καλαµπά-
κας, Λιβαδειάς, Μυτιλήνης καθώς 
και ο Αιγοπροβατοτροφικός Κτηνο-
τροφικός Συνεταιρισµός Αξιούπολης 
Κιλκίς, ο Αιγοπροβατοτροφικός Συ-
νεταιρισµός Γαλάτιστας Χαλκιδικής, 
ο Αιγοπροβατοτροφικός Συνεταιρι-
σµός Βοιωτίας και η ΕΑΣ Ρεθύµνου. 

«Ο εθνικός χαρακτήρας που επι-
ζητούµε, αποσκοπεί στην κατανό-
ηση των προβληµάτων που ταλαι-
πωρούν το χώρο µας, προκειµένου 
να αποκτήσουµε µια ενιαία φωνή. 
Ερχόµαστε ως απάντηση στο επι-
χείρηµα κάθε πολιτικού ηγέτη αυ-

τής της χώρας ότι οι παραγωγοί που 
ασχολούνται µε την αιγοπροβατοτρο-
φία δεν ξέρουν να συνεργάζονται και 
να συνεταιρίζονται», ανέφερε ο ίδιος. 

Πανελλαδική η επροσώπηση 
«Είµαστε στα πρώτα βήµατα της ύ-

παρξής µας ως ενιαίος συνεταιρισµός 
και οφείλουµε να φέρουµε καινούριες 
ιδέες στον χώρο, αλλά και καινούριους 
τρόπους. Κύριος στόχος µας είναι, ο 
κλαδικός αυτός συνεταιρισµός να α-
ξιοποιήσει και να χρησιµοποιήσει και 
την οικονοµική οντότητα που έχει, µε 
κάθε επακόλουθο. Θα εδραιωθούµε 
στον χώρο κι όταν θα κρίνουµε ότι ο 
χρόνος είναι κατάλληλος, θα προχω-
ρήσουµε στο επόµενο αποφασιστικό 
βήµα. Μόνο τότε θα έρθει και η πλή-
ρης ενοποίηση του χώρου, όταν δηλα-

δή µπούµε και στο εµπορικό κοµµά-
τι», ανέφερε ο Χ. Ματενίδης.

Όλοι οι εµπλεκόµενοι αναγνωρί-
ζουν ότι υπάρχει ένα έλλειµα στην εκ-
προσώπηση του χώρου. Τα πράγµατα 
στην εθνική και παγκόσµια σκηνή αλ-
λάζουν και ο καιρός που η εκπροσώ-
πηση γινόταν µόνο από συνδικαλι-
στικά όργανα έχει περάσει. Τονίζουν 
ότι πρέπει να σταµατήσει αυτή η πο-
λυδιάσπαση του χώρου, γι’ αυτό απο-
φάσισαν να προχωρήσουν στην ίδρυ-
ση του Εθνικού Φορέα Κτηνοτροφίας. 
Το όργανο αυτό θα εκπροσωπεί όλους 
τους κτηνοτρόφους, ανεξαρτήτως µε-
γέθους και είδους ζωικού κεφαλαίου, 
από την Ορεστιάδα µέχρι την Κρήτη. 
Κάθε νοµός θα έχει εκπρόσωπο, ο ο-
ποίος θα εκλέγεται µε ψηφοφορία. ∆ι-
καίωµα ψήφου θα έχει ο κάθε κτηνο-

τρόφος, είτε αυτός είναι ενταγµένος σε 
συνεταιρισµό είτε είναι µεµονωµένος. 

Οι υπουργοί στη στάνη 
Όσον αφορά το θέµα του γάλακτος 

και της φέτας, οι εµπλεκόµενοι ανα-
γνωρίζουν τη σηµασία ύπαρξης της 
∆ιεπαγγελµατικής, αλλά συµφώνη-
σαν ότι δεν αποτελεί από µόνη της λύ-
ση στο πρόβληµα. 

Στόχος δεν είναι να σταµατήσουν οι 
εισαγωγές, αλλά να πείσουν την πολι-
τική ηγεσία να προβεί στους απαραίτη-
τους ελέγχους, γι’ αυτό καλούν τον υ-
πουργό Στ. Αραχωβίτη να συζητήσει µα-
ζί τους τα βασικά θέµατα, αλλά στην δι-
κή τους έδρα, σε οποιαδήποτε περιφέ-
ρεια της Ελλάδας.

Μέσα από τις δράσεις τους οι κτηνο-
τρόφοι στοχεύουν να αλλάξουν τη νο-
οτροπία της κοινωνίας και των ίδιων 
των αιγοπροβατοτρόφων απέναντι στο 
επάγγελµά τους. Θέλουν, λένε, να κα-
ταλάβει ο κόσµος τη σηµασία του επαγ-
γέλµατός τους, όπως συµβαίνει στις υ-
πόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δεδοµέ-
νου ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του 
πρωτογενή τοµέα. «Είµαστε βέβαιοι ότι 
τα πράγµατα θα πάνε καλά. Μέχρι τώ-
ρα το µαχαίρι έκοβε την σάρκα. Πλέον 
έχει φτάσει στο κόκκαλό και το τρυπά-
ει. Άρα είµαστε υποχρεωµένοι να πε-
τύχουµε», καταλήγει ο κ. Ματενίδης.
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ΜΕ 39 ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ

Το πρώτο κουδούνι στη 
Σχολή Γαλακτοκομίας

Τζίρος εξαγωγών στην Ευρώπη 
240 εκατ. για 600 τυροκομεία 

Με το σύνθηµα «Σχεδιάσαµε-Αγωνιστήκαµε-Τα καταφέραµε!» η 1η 
Πανελλήνια Γιορτή «ΦΕΤΑ 2018» και η Σχολή Γαλακτοκοµίας Ελασσόνας 
είναι πια γεγονός.  Στη Σχολή σε λίγες µέρες θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι 
για τους σπουδαστές της, ενώ το τριήµερο 14-15-16 Σεπτεµβρίου πλήθος 
κόσµου επισκέφτηκε τον εκθεσιακό χώρο στην κεντρική πλατεία του ∆ήµου 
Ελασσόνας, ξεναγήθηκε στα περίπτερα, ενηµερώθηκε από τους εκθέτες και 
δοκίµασε το ζηλευτό αυτό προϊόν, που η γεύση του, σύµφωνα µε τους 
ανθρώπους του, δεν αντιγράφεται και το όνοµά του δεν χαρίζεται, 
γνωρίζοντας παράλληλα και άλλα τοπικά προιόντα. Και όπως τονίζει ο 
∆ήµαρχος Ελασσόνας Νίκος Ευαγγέλου, ο άνθρωπος που παλεύει από 
πολλά µετερίζια για να αναρριχηθεί η φέτα, αυτό το ΠΟΠ προϊόν στα ράφια 
που αξίζει, «το ταξίδι της σε ολόκληρο τον κόσµο, αποδεικνύει εµπράκτως 
πως η Ελλάδα είναι µια χώρα που έχει τη δυνατότητα να παράγει ποιοτικά 
προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, ικανά να προσδώσουν προστιθέµενη 
αξία στον τόπο παραγωγής τους, και κατ’ επέκταση στην ελληνική οικονοµία». 
«Με σχέδιο, όραµα και επιχειρήµατα, και µε υπουργούς που δέχθηκαν να 
ακούσουν και να αξιολογήσουν αυτά µας τα επιχειρήµατα όπως ο κ. 
Κόκκαλης, διεκδικήσαµε και καταφέραµε να πετύχουµε, την ίδρυση και 
λειτουργία, ως ΙΕΚ, για πρώτη χρονιά, της Σχολής Γαλακτοκοµίας στην 
Ελασσόνα,» ανέφερε παράλληλα ο κ. Ευαγγέλου και πρόσθεσε πως φέτος 
θα υποδεχτεί η σχολή 39 σπουδαστές, οι οποίοι θα λάβουν τις σύγχρονες 
γνώσεις και την ειδικότητα, στην Ελασσόνα. «Αυτό πλέον θα αποτελέσει τη 
βάση όλων των επόµενων κινήσεων που προγραµµατίζουµε. Με αυτήν 
ακριβώς την βάση, σήµερα, βρισκόµαστε εδώ, για να µιλήσουµε για το προϊόν 
παραγωγής, τη φέτα, τον «λευκό χρυσό», η λάµψη του οποίου όµως δεν 
ακτινοβολεί µε τον τρόπο που θα έπρεπε», τόνισε τέλος ο δήµαρχος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στα 240 εκατ. ευρώ ετησίως φτάνει ο τζίρος 
που κάνουν το σύνολο των 600 τυροκοµεί-
ων της χώρας σε εξαγωγές στην Ευρώπη, τα 
περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στη 
Λάρισα, σύµφωνα µε στοιχεία που παρέθε-
σε ο δήµαρχος Ελασσόνας, Νίκος Ευαγγέ-
λου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου µε θέµα 
«Προκλήσεις και προοπτικές για τη φέτα». 

Όπως είπε συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 
στοιχεία της Eurostat ο αριθµός των επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πα-

ραγωγή τυροκοµικών προϊόντων είναι πε-
ρίπου 600, από τις οποίες οι περισσότερες 
είναι µικρού µεγέθους δηλαδή µε ετήσια 
παραγωγή κάτω  των 100 τόνων. Ο νοµός 
Λάρισας συγκεντρώνει τα περισσότερα τυ-
ροκοµεία και γαλακτοκοµεία (62) σε σχέση 
µε τους άλλους νοµούς της χώρας. 

Παράλληλα, ο δήµαρχος πρόσθεσε προς 
ενηµέρωση του κοινού ότι ο νοµός Λάρι-
σας, παράγει 70 χιλ. τόνους πρόβειο γάλα 
το χρόνο, η Αιτωλοακαρνανία 50 χιλ., η Λέ-
σβος 40 χιλ., η Αχαΐα 30, η Ηλεία 27. 

«Η φέτα όπως ξέρουµε αποτελεί το αντι-
προσωπευτικότερο από τα Ελληνικά µονα-

δικά τυριά που παρασκευάζεται από πρό-
βειο γάλα και από µίγµα πρόβειου και κα-
τσικίσιου. Οι εξαγωγές των τυροκοµικών 
είναι στην Ελλάδα είναι περίπου 240 εκατ. 
ευρώ. Από αυτές η Γερµανία ψωνίζει 70 ε-
κατ. , η Αγγλία 31 εκατ., η Ιταλία 25 εκατ., 
η Κύπρος 17 και όλες οι χώρες της ΕΕ περί-
που 210», ανέφερε παράλληλα, ο κ. Ευαγ-
γέλου και συνέχισε: «Η Ελασσόνα, όπως ό-
λοι γνωρίζετε, αποτελεί την πρώτη περιοχή 
της χώρας, σε παραγωγή γάλακτος. Η φέ-
τα µας, ΠΟΠ προϊόν, ταξιδεύει σε ολόκλη-
ρο τον κόσµο, αποδεικνύοντας εµπράκτως 
πως η Ελλάδα είναι µια χώρα που έχει τη δυ-
νατότητα να παράγει ποιοτικά προϊόντα, υ-
ψηλής διατροφικής αξίας, ικανά να προσ-
δώσουν προστιθέµενη αξία στον τόπο πα-
ραγωγής τους, και κατ’ επέκταση στην ελ-
ληνική οικονοµία».

Παράλληλα, ο οµιλητής παρέθεσε και µία 
ιστορία σχετικά µε ένα παλαιότερο άρθρο του 
καθηγητή, ∆ηµήτρη Κουρέτα, ενός επιστή-
µονα που όπως είπε κατέχει το θέµα της φέ-
τας, όσο ελάχιστοι Έλληνες. Έλεγε λοιπόν, 
σε ένα σηµείο του άρθρου του, πως «Αν ή-
µουνα υπουργός Γεωργίας σε µια χώρα που 
έχει προϊόν τη φέτα, θα κυκλοφορούσα κά-
θε µέρα µε ρούχα που θα έγραφαν:Ποιο εί-
ναι το καλύτερο τυρί στον κόσµο που έχει: 
2 φορές περισσότερη Β12 από το cheddar, 
4 φορές περισσότερη βιταµίνη D από την 
παρµεζάνα, 2 φορές περισσότερο σίδηρο α-
πό το blue cheese, και 3 φορές περισσότε-
ρο ασβέστιο από το brie; Η απάντηση είναι 
προφανής... η Φέτα!. Και θα υποχρέωνα και 
τους υπαλλήλους του υπουργείου να φορά-
νε τέτοια µπλουζάκια». «Θελήσαµε να φέ-
ρουµε λοιπόν στην Ελασσόνα ανθρώπους 
που γνωρίζουν, ανθρώπους που δραστηρι-
οποιούνται στην παραγωγή της φέτας, επι-
χειρηµατίες που στηρίζουν και στηρίζονται 
στο προϊόν»,  πρόσθεσε τέλος ο δήµαρχος.

Από δεξιά ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Β. Κόκκαλης, πρόεδρος 
ΣΕΒΓΑΠ Χ. Αποστολόπουλος, 
πρόεδρος ∆ΟΦ Γ. Βιτάλης, 
πρόεδρος Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ και 
Ο∆ΙΠΑΦ κ. Π. Σατολιάς. 



Τα χαμηλά 
εισοδήματα 
χάνουν την 
έκπτωση 
εισφορών 

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Για διαγωνισµό εξαγγελιών που δεν δίνουν λύσεις 
στα καθηµερινά προβλήµατα των ανθρώπων της 
υπαίθρου µιλά ο αγροτικός κόσµος µε αφορµή τις 
αναφορές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην 
83η ∆ΕΘ, καθώς όπως λένε ο «λογαριασµός» που 
τους έρχεται είναι πάντα φουσκωµένος. 

Συγκεντρώνοντας, µάλιστα, όσα ειπώθηκαν 
οι αγρότες αντικρούουν την επιχειρηµατολογία 
Τσίπρα και Μητσοτάκη επί των φοροασφαλιστι-
κών µε πραγµατικά παραδείγµατα. Ειδικότερα, 
σε σχέση µε τη µείωση στις ασφαλιστικές εισφο-
ρές (αναφορές έγιναν τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο 
και από τη Ν∆), από την Πανελλαδική Επιτροπή 
Μπλόκων σχολίασαν χαρακτηριστικά πως ένας α-
γρότης µε εισόδηµα 8.022 ευρώ το χρόνο, θα έ-
χει µείωση 481 ευρώ. Ταυτόχρονα, η επιβάρυν-
σή του από τη µείωση του αφορολόγητου που έ-
χει αποφασιστεί, θα είναι 660 ευρώ, συνεπώς ό-
χι µόνο δεν κερδίζει αλλά χάνει στο σύνολο 179 
ευρώ. Όταν ασφαλίζεται και η αγρότισσα γυναίκα 
του θα πληρώσουν µαζί υποχρεωτικά εισφορές 
για 10.000 ευρώ περίπου και όχι για 8.022 ευρώ.

Κόστος παραγωγής
Επιπλέον, σύµφωνα µε την οργάνωση των α-

γροτών, κυβέρνηση και Νέα ∆ηµοκρατία «ξεχνά-
νε», ότι οι ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνονται 
µε επιπλέον 6,95% για την ασφάλιση υγείας και 
0,25% για την αγροτική εστία, έτσι στο ποσοστό 
ασφαλιστικής εισφοράς που αναφέρουν πρέπει 
να προστίθεται ένα επιπλέον 7,20%. Άρα, για τα 
παραδείγµατα που ανέφερε πρόσφατα η υπουρ-
γός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, οι ασφαλιστικές 
εισφορές διαµορφώνονται ως εξής: 

 το 2020 η εισφορά θα είναι 19.86% και θα 

φτάνει το 2022 στο 20,53% ενώ 
  µε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη η εισφορά θα 

φτάνει στο 22,20%. 
Παρότι, όλοι µιλούν από την πλευρά κυβέρνη-

σης και αντιπολίτευσης για ένα νέο παραγωγικό 
µοντέλο, ουδείς όπως λένε οι αγρότες ασχολείται 
µε το πως θα λυθούν επί της ουσίας ζητήµατα που 
θα µειώνουν το κόστος παραγωγής και θα δηµιουρ-
γούν εισόδηµα. «Όσον αφορά το κόστος παραγω-
γής: 0,44 ευρώ το πετρέλαιο για τους εφοπλιστές, 
1,35-1,50 ευρώ για αγρότες και κτηνοτρόφους, ε-
νώ στις χώρες της Ε.Ε την οποία µας φέρνουν συ-
νεχώς ως παράδειγµα η µέση τιµή είναι στα 0,60 
ευρώ το λίτρο», λένε χαρακτηριστικά. Τεράστιες 
είναι και οι επιβαρύνσεις και αυξήσεις στο ρεύµα, 
ενώ ιδιαίτερα υψηλός είναι ο ΦΠΑ στα µέσα και ε-
φόδια που «ροκανίζουν» την ανταγωνιστικότητα 
σε σχέση µε τους αγρότες άλλων χωρών. 

Αιτήµατα που παραµένουν στις καλένδες
Όσον αφορά τα αιτήµατά τους οι αγρότες της Ε-

πιτροπής των Μπλόκων ζητούν:
 Φορολογία σε κάθε πραγµατικό εισόδηµα και 

την κατάργηση των τεκµηρίων.
 Αφορολόγητο ατοµικό εισόδηµα στα 12.000 

ευρώ, προσαυξηµένο µε συνολικά 3.000 ευρώ 
για κάθε παιδί.

 Προοδευτική φορολόγηση στο επιπλέον ει-

Οι αγρότες με εισόδημα κάτω από τα 10.000 ευρώ δεν θα επωφεληθουν από 
τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω μείωσης του αφορολόγητου

Σαστισµένη η 
αγροτική κοινωνία 
παρακολουθεί τις 
τελευταίες ηµέρες 
την πλειοδοσία των 
πολιτικών αρχηγών.  

Agrenda44 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 22 & Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018
�©

 Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

ΙΑ
: Ζ

Η
ΣΗ

Σ 
Π

Α
Ν

Α
ΓΟ

Σ�



σόδηµα για τους αγρότες µε υψηλά εισοδήµατα 
και τους επιχειρηµατίες στο 45%.

 Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων σε α-
γρότες χαµηλων εισοδηµάτων µε τζίρο έως και 
40.000 ευρώ.

 Μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 
για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες. 

 Αφορολόγητο πετρέλαιο
 Άµεση µείωση της τιµής αγροτικού ρεύµα-

τος κατά 50% στους µικροµεσαίουςαγροτοκτη-
νοτρόφους

 Κατάργηση των χαρατσιών του ΕΝΦΙΑ, γεωτρή-
σεων, ΟΣ∆Ε (επιστροφή όλων όσων κρατήθηκαν 
µέχρι τώρα), πιστοποίησης ψεκαστικών κ.ά., του 
ΦΠΑ στα αγροτικά µέσα και εφόδια, ζωοτροφές, στα 
τρόφιµα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες.

 Καµιά κατάσχεση και πλειστηριασµός πρώ-
της, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια 
που βρίσκονται στο «κόκκινο», συνολικής αντι-
κειµενικής αξίας µέχρι 300.000 ευρώ. 

 Ετήσιο ακατάσχετο χρηµατικό όριο στα βιβλι-
άρια των µικροµεσαίων αγροτών στο ύψος του α-
φορολόγητου που ανέρχεται στα 12.000 ευρώ + 
3.000 ευρώ για κάθε παιδί. 

 ΕΛΓΑ, κρατικός φορέας που θα καλύπτει και 
θα αποζηµιώνει στο 100% της ζηµιάς απ’ όλες τις 
αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή 
και πάγιο κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις». 

Στα µεγάλα προβλήµατα από την ε-
φαρµογή έως τώρα του ειδικού φό-
ρου προστίθενται και καινούργια µε-
τά την απόφαση του ΣτΕ που ακυρώ-
νει σηµεία της σχετικής υπουργικής 
απόφασης, καθώς δεν υπάρχει καµιά 
κατεύθυνση από τις αρχές στα οινο-
ποιεία µε αποτέλεσµα να επικρατεί 
σύγχυση και αβεβαιότητα που πλήτ-
τει τις συναλλαγές.

Το θέµα τέθηκε επιτακτικά στην πρώ-
τη συνάντηση που είχε η ∆ιεπαγγελµα-
τική Αµπέλου και Οίνου, την περασµέ-
νη Τετάρτη µε τον νέο υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχωβίτη από 
τον οποίο στην έκκληση να προχωρήσει 
η κυβέρνηση χωρίς καµιά άλλη καθυ-
στέρηση στην κατάργηση του ΕΦΚ στο 
κρασί ,δεν απέσπασαν καµία δέσµευση. 

Μάλιστα, όπως τονίστηκε και σε συ-
νεδρίαση της Ε∆ΟΑΟ, που προηγήθη-
κε της συνάντησης µε τον υπουργό εί-
ναι ενδεικτικό ότι τις τελευταίες δύο ε-
βδοµάδες, δηλαδή στο διάστηµα µετά 
τη γνωστοποίηση της απόφασης του 
ανωτάτου δικαστηρίου, διαπιστώνεται 
µεγάλη µείωση των πωλήσεων.

Σηµειώνεται ότι απαντώντας στο αί-

τηµα κατάργησης του ΕΦΚ, που είχε 
υποβάλει νωρίτερα η αντιπροσωπεία 
του κλάδου, αποτελούµενη από τον 
πρόεδρο της Ε∆ΟΑΟ Βαγγέλη Αργύ-
ρη, του ΣΕΟ Γ. Σκούρα, της ΚΕΟΣΟΕ 
Χρ. Μάρκου και µελών της διοίκησης 
των τριών οργανώσεων, ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης προσδιόρισε 
τον χρόνο λήψης αποφάσεων αφού 
καθαρογραφεί η απόφαση του ΣτΕ.

Να σηµειωθεί, ότι η συνάντηση στο 
υπουργείο δεν περιορίστηκε στο θέµα 
του ΕΦΚ στο κρασί, καθώς έγινε µια  
πρώτη συζήτηση για τα προβλήµατα 
και τις εκκρεµότητες του αµπελοοινι-
κού κλάδου, µε τον υπουργό να εµφα-
νίζεται διατεθειµένος να στηρίξει την 
«πρόκληση» του Στρατηγικού Σχεδια-
σµού για την Αµπελουργία δεσµευόµε-
νος για επιτάχυνση του έργου της Επι-
τροπής που έχει συσταθεί. 

Ο κ. Αραχωβίτης εξέφρασε επίσης 
την πεποίθησή του για την αναγκαι-
ότητα συνέχισης των προγραµµάτων 
προβολής και προώθησης των οίνων 
υποστηρίζοντας ότι θα σταθεί δίπλα 
στις πρωτοβουλίες του κλάδου για την 
ανάπτυξη του τοµέα.

Ο ένας κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, 
ο άλλος συντελεστή συνεταιρισμένων στο 10%  

Την καθαρογραφή περιμένει 
η Βάθη για τον φόρο στο κρασί 

900 ευρω. Και οι δυο τους κρύβουν ότι η φο-
ρολογία γίνεται µε τα τεκµήρια διαβίωσης», 
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οι αγροτικές εξαγγελίες των δύο αρχηγών
Από το βήµα της ∆ΕΘ, ο πρωθυπουργός προ-

χώρησε στην εξαγγελία των εξής βασικών µέ-
τρων που πιάνουν και τους αγρότες:

 Μείωση έως 35% των ασφαλιστικών ει-
σφορών των αγροτών που εµφανίζουν  ει-

σόδηµα πάνω από τα 7.000 ευρώ.
 Μείωση κατά 4% στο 25% για τη φορο-

λογία επιχειρήσεων σταδιακά έως το 2022.
 Κατάργηση του Φόρου επιτηδεύµατος για 

συνεταιρισµένους αγρότες, συνεταιρισµούς-
ΚΟΙΝΣΕΠ καθώς και για ανενεργές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης δεσµεύτηκε το περασµένο Σάββατο για: 

 Μείωση του εισαγωγικού φορολογικού 
συντελεστή φυσικών προσώπων στο 9% για 

εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ.
 Μείωση εισφορών για κύρια σύνταξη κα-

τά 5% στο 15%, σε βάθος τετραετίας.
 Πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύ-

µατος για όλους τους ελεύθερους επαγγελ-
µατίες αλλά και τις ατοµικές επιχειρήσεις, 
µε ορίζοντα διετίας.

  Φορολόγηση των αγροτικών συλλογικών 
σχηµάτων µε συντελεστή µόλις 10% και πλή-
ρη κατάργηση του φόρου στο κρασί.

Εκτός του κύριου κορµού της πολιτικής α-
τζέντας άφησαν το αγροτικό, οι πολιτικοί 
αρχηγοι που παρουσιάσαν το προεκλογικό 
τους στην ουσιά πρόγραµµα κατά τη διάρ-
κεια της φετινής έκθεσης ∆ΕΘ. 

Ο Αλέξης Τσίπρας πέρα από την κατάργη-
ση του φόρου επιτηδεύµατος για τους συνε-
ταιρισµένους αγρότες, δεν αναφέρθηκε αυτή 
τη φορά -όπως στο παρελθόν- ούτε καν στην 
κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί. Από την πλευ-
ρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο 
για φορολόγηση των συνεταιρισµών µε συ-
ντελεστή 10% ενώ… έδωσε πλήρη κατάργη-
ση του φόρου στο κρασί.

Παρόλα αυτά οι αγρότες ανταπαντούν ότι 
όσον αφορά το πολυσυζητηµένο τέλος επιτη-
δεύµατος ήδη υπάρχει απαλλαγή ως τη φετινή 
χρονιά, ενώ η εξαγγελία του πρωθυπουργού 
για κατάργησή του µόνο σε συνεταιρισµένους 
αγρότες καλύπτει ένα πολύ µικρό αριθµό αγρο-
τών και δηµιουργεί αγρότες δυο ταχυτήτων. 

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – 
σε σχέση µε τη φορολογία, σηµειώνουν ότι, 
µε δεδοµένη την έκπτωση φόρου που υπάρ-
χει σήµερα, η εξαγγελία της Ν∆ για φορολο-
γία 9% στα εισοδήµατα ως 10.000 ευρώ, ση-
µαίνει ότι αγρότης που σήµερα πληρώνει για 
10.000 ευρώ εισόδηµα, φόρο 330 ευρώ θα εί-
ναι αφορολόγητος. «Όµως χωρίς την έκπτω-
ση φόρου για την οποία ο αρχηγός της Ν∆, 
συνειδητά δεν ανέφερε τίποτε, θα πληρώνει 
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ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΑ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ

ΕΥΡΩ

ΣΕ ΒΑΘΟΣ
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

ΜΕ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ35%

10%

5% 15%

>7.000

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΟΛΙΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ
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Καινούργια ΠΑΣΕΓΕΣ
μέχρι τα Χριστούγεννα 
Διαβεβαιώσεις Αραχωβίτη ότι έρχεται στη Βουλή ρύθμιση, που θα αποκαθιστά 
την ενιαία εκπροσώπηση των συνεταιρισμών σε μία οργάνωση και στις Βρυξέλλες   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Για νοµοθετική ρύθµιση που θα έρθει 
στη Βουλή µέχρι τα Χριστούγεννα και 
θα λύνει το θέµα της τριτοβάθµιας εκ-
προσώπησης των συνεταιρισµών, κά-
νει λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, στις τε-
λευταίες του συναντήσεις µε συνεται-
ριστές. Κάπως έτσι θέλησε να δικαιο-
λογήσει και την επίµονη άρνησή του 
τις προηγούµενες µέρες να συναντη-
θεί µε τη διοίκηση της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, 
λέγοντας µάλιστα ότι δεν έχει πρόβλη-
µα να δει τα πρόσωπα που την απαρ-
τίζουν µε την ιδιότητά τους ως πρό-
εδροι πρωτοβάθµιων συνεταιριστι-
κών οργανώσεων. Αυτό κι έγινε την 
περασµένη Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου, 
κάτι που προκύπτει και από την ανα-
κοίνωση της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, στην ο-
ποία αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι  
«συνεταιριστές µέλη της Νέας ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ συναντήθηκαν σήµερα µε τον υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Στ. Α-
ραχωβίτη, θέτοντας όλα τα ζητήµα-
τα του αγροκτηνοτροφικού κλάδου».

Μια µέρα νωρίτερα, ο υπουργός εί-
χε αποκαλύψει τις προθέσεις του για 
την εν λόγω νοµοθετική ρύθµιση (που 

προτίθεται να φέρει στη Βουλή) και στο 
προεδρείο της ΚΕΟΣΟΕ, µε την οποία 
επίσης είχε συνάντηση. Στην ανακοί-
νωση της τελευταίας αναφέρεται κατά 
γράµµα ότι «το ζήτηµα της ενιαίας εκ-
προσώπησης του συνεταιρικού χώρου 
θα αντιµετωπιστεί µε νοµοθετική πρω-
τοβουλία, που θα εκδηλωθεί µέχρι το τέ-
λος του χρόνου». 

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σα-
φές ότι ο κ. Αραχωβίτης αφενός αποµα-
κρύνεται από τις θέσεις του προκατόχου 
του, αναφορικά µε το διάδοχο σχήµα της 
ΠΑΣΕΓΕΣ, ενώ την ίδια στιγµή είναι αβέ-
βαιο αν θα έχει το χρόνο για να υλοποι-
ήσει τα σχέδιά του. Σε κάθε περίπτωση 
δείχνει να βρίσκεται πιο κοντά µε τους 
«επιγόνους του Καραµίχα», δηλαδή µε 
τα  στελέχη της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, σε αντί-
θεση µε τον Αποστόλου που έβλεπε µε 
καλύτερο µάτι τους ΣΑΣΟίτες. Αυτό θα ε-
πιβεβαιωθεί βέβαια τις επόµενες µέρες, 
τόσο από τις επαφές που θα έχει ή όχι 
µε την άλλη πλευρά, όσο και µε τη στά-
ση που θα τηρήσει στο θέµα της εκπρο-
σώπησης στην Copa-Cogeca που, τίθεται 
εκ των πραγµάτων και ενόψει των συζη-
τήσεων για τη νέα ΚΑΠ. 

Για το τελευταίο, παρ’ ότι οι καταστα-
τικές διαδικασίες της ευρωπαϊκής οργά-
νωσης είναι δεδοµένες και δεν χωράνε 

παρεµβάσεις, από τον 6ο όροφο της Α-
χαρνών 2 εκφράζεται η πεποίθηση ότι 
µπορεί να βρεθεί τρόπος, στοιχειώδους 
αποκατάστασης της τάξης µε τη συµµε-
τοχή κάποιων γνήσιων εκπροσώπων του 
συνεταιριστικού χώρου, αντί των απε-
σταλµένων της ιδιωτικής εταιρείας που 
έχουν πιάσει «στασίδι» µε το έτσι θέλω.  

Η άλλη µεγάλη πρόκληση που έχει 
µπροστά του ο κ. Αραχωβίτης, έχει να κά-
νει µε το ξεκαθάρισµα των πραγµάτων 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου τα «φίδια» τρέµουν.       

Η αντιπροσωπεία της ΚΕΟΣΟΕ 
(φώτο Χρ. Μάρκου) εξέφρασε την 

επιθυµία να «εξοστρακιστούν» 
οι σφετεριστές από το χώρο.

Ανοίχτηκε
γήπεδο σε
σφετεριστές
Το µεγάλο ζήτηµα της ενότητας του 
συνεταιριστικού χώρου και της 
ενιαίας συνεταιριστικής 
εκπροσώπησης, τέθηκε επί τάπητος 
στη συνάντηση Αραχωβίτη-ΚΕΟΣΟΕ.
Η αντιπροσωπεία της ΚΕΟΣΟΕ (Χρ. 
Μάρκου Πρόεδρος, Α. Ραψανιώτης, 
Μ. Καφούρος και Π. Κορδοπάτης,) 
εξέφρασε στον υπουργό την 
ανησυχία της για τη διαίρεση του 
συνεταιριστικού κινήµατος και το 
κατακερµατισµό των οργανώσεων 
του, ζήτηµα που πέραν των ευθυνών 
κάποιων συνεταιριστικών στελεχών, 
προκλήθηκε και από την απουσία 
(ηθεληµένη ή µη) καθαρών 
νοµοθετικών ρυθµίσεων και 
πολιτικών πρωτοβουλιών που θα 
θωράκιζαν την ενότητα και το 
αδιαίρετο της εκπροσώπησης των 
συνεταιρισµένων αγροτών και θα 
«εξοστράκιζαν», όπως ειπώθηκε τους 
σφετεριστές του πολύπαθου 
αγροτικού χώρου, που εκπροσωπούν 
συµφέροντα ξένα από τα αγροτικά.
Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν θέµατα 
καθαρά του αµπελοοινικού χώρου 
όπως: Η άρση του ΕΦΚ στο κρασί, 
ο εθνικός κατάλογος ποικιλιών, 
ο στρατηγικός σχεδιασµός γα 
ανταγωνιστική αµπελουργία, τα 
προγράµµατα προβολής-προώθησης 
οίνου. Επίσης τέθηκαν ζητήµατα 
γενικότερης αγροτικής πολιτικής 
όπως: η µείωση της φορολογίας 
των συνεταιρισµένων αγροτών, 
η  φορολόγηση πλεονασµάτων 
παρελθουσών χρήσεων, οι ανακτήσεις.
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Συµβολή
Ο αγροτικός τοµέας 
έχει αξιοσηµείωτη 
συµβολή στο ΑΕΠ 
και στη συνολική 

απασχόληση και ακόµη 
µεγαλύτερη στην 
κοινωνική συνοχή 

Ιεραρχία
Ακόµη και στην Κύπρο, 
µε τo τεράστιο εθνικό  

πρόβληµα από την 
στρατιωτική εισβολή 
και την κατοχή, το 

υπουργείο Γεωργίας 
κατατάσσεται 

ψηλότερα

Έπεα πτερόεντα. Η Οµηρική φράση 
δείχνει να ταιριάζει γάντι στις  περί-
που αναµενόµενες ως προς το περιε-
χόµενό τους  αγροτικές εξαγγελίες που 
κάνουν τα κόµµατα κάθε Σεπτέµβρη  
στη ∆ΕΘ, καθώς πράγµατι όπως  τα λό-
για έτσι κι αυτές πετάνε σαν τα που-
λιά και ξεχνιούνται , αδυνατώντας να 
δροµολογήσουν  κρίσιµες αλλαγές ή 
έστω να στείλουν το µήνυµα ότι αυτή 
τη φορά οι εξαγγελθείσες µεταρρυθ-
µίσεις  δεν είναι µια κουβέντα που λέ-
γεται κατ έθιµο. Κι αυτό θα συνέβαι-
νε αν τα κόµµατα είχαν την ειλικρινή 
πρόθεση να αφήσουν στην άκρη την  
πάγια τακτική τους να κινούν από τα 
κεντρικά γραφεία τους τα νήµατα στη 
Βάθη, επειδή  βλέπουν  τον αγροτικό 
τοµέα πρωτίστως  σαν ένα πεδίο εκλο-
γικής πελατείας και το υπουργείο Γε-
ωργίας σαν εκείνο το όργανο που θα 
φέρει σε πέρας  τη δύσκολη δουλειά. 

Προβλήµατα δεκαετιών, αγκυλώ-
σεις, ποικίλες στρεβλώσεις και ανα-
χρονισµοί, θα είχαν πιθανότατα επι-
λυθεί προ πολλού   αν είχε υπάρξει  
η τόλµη για ένα υπουργείο-επιτελικό 
όργανο που θα έφερνε σε πέρας τις 
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις και µαζί  
η πρόνοια για επενδύσεις «στην τρά-
πεζα του µέλλοντος». Είναι εντελώς 
αδικαιολόγητο  που αυτό δεν συνέ-
βη χθες, βγάζοντας  τον πρωτογενή 

τοµέα από το τέλµα και την υστέρηση 
σε όλους σχεδόν τους τοµείς. 

Στο παρελθόν υπήρξαν εξαγγελί-
ες, και ίσως περισσότερες φορές α-
πό  µία, για την αναβάθµιση του υ-
πουργείου σε επιτελικό όργανο που, 
όπως ήταν αναµενόµενο, ταξίδεψαν  
την εποµένη των εκλογών στους τό-
πους της λήθης.  Στο  ερώτηµα  για-
τί συνέβη αυτό  τη στιγµή που όλες 
οι πολιτικές δυνάµεις αναγνώριζαν 
και εξακολουθούν να αναγνωρίζουν  
την ανάγκη ενός ισχυρού υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, ικανού να 
χαράσσει µακροπρόθεσµη στρατηγι-
κή και να βάλει την ελληνική γεωρ-
γία σε αναπτυξιακή τροχιά δηµιουρ-
γώντας όρους ευηµερίας του αγρο-
τικού πληθυσµού, την απάντηση την 
έχει δώσει η τρόικα, που προφανώς 
δεν έβαλε για πλάκα στο µνηµόνιο 
την υποχρέωση για ακοµµάτιστη δι-
οίκηση. Είπε φωναχτά δηλαδή, έξω 
τα κόµµατα από τα υπουργεία.

Αναφερόµενος στην στρεβλή αντί-
ληψη των κοµµάτων να ελέγχουν τη 
διοίκηση,   ένας έµπειρος παρατηρη-
τής των αγροτικών πραγµάτων που 
υπήρξε ένοικος  της πλατείας Βάθη, 
µε καλή είναι αλήθεια έξωθεν µαρτυ-
ρία για τις προσπάθειές του, θεωρεί 
ότι ακόµη προσθέτει σελίδες στην ι-
στορία της.  Στο πρόσωπο του αγρό-

τη τα κόµµατα εξακολουθούν να βλέ-
πουν , αναφέρει,  έναν δυνητικό ψη-
φοφόρο, αλλά πλέον πλανώνται και 
µάλλον µάταια επιδίδονται σε άσκο-
πες εξαγγελίες  , αποφεύγοντας όσο 
γίνεται ή αναβάλλοντας την ενασχό-
ληση µε τα µεγάλα ζητήµατα.

Θα περίµενε κανείς ότι µε την κρί-
ση, η διάθεση αυτοκριτικού στοχα-
σµού που φάνηκε στον πολιτικό ορί-
ζοντα δεν θα άφηνε ανέγγιχτο κανέ-
να από τα παλιά στερεότυπα και τις α-
σύγγνωστες πλάνες. Εις µάτην. Το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρα-
µένει προτελευταίο στη σειρά κατάτα-
ξης, ενώ και στην Κύπρο, µε τo τερά-
στιο εθνικό  πρόβληµα από την στρα-
τιωτική  εισβολή και την κατοχή, το 
αντίστοιχο υπουργείο  κατατάσσεται 
ψηλότερα στην κυβερνητική ιεραρχία. 

Εάν το υπουργείο ήταν το επιτε-
λικό µέσο που έχει ανάγκη ο τοµέ-
ας, δεν θα υπήρχε πρόσφορο έδα-
φος  για ποικίλες ασυδοσίες και κε-
φαλαιώδη λάθη, από το να συζητεί-
ται δηλαδή στα σοβαρά το «φύτεµα» 
6.500 µετεωρολογικών σταθµών για 
γεωργικούς λόγους στην περιφέρεια, 
να µένει στα αζήτητα η διασύνδεση 
των βάσεων δεδοµένων υπουργείου 
µε ΟΠΕΚΕΠΕ και Στατιστική Υπηρε-
σία ή να επιβάλλεται  ΦΠΑ στο κρα-
σί παρά την αντίθετη γνώµη του ί-

διου του υπουργού. 
Μια εν τάχει περιήγηση στο διαδί-

κτυο για το ρόλο που αναγνωρίζουν 
στα αντίστοιχα υπουργεία των χωρών 
τους οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα 
οδηγούσε σε αποκαρδιωτικά συµπε-
ράσµατα για αυτό που συµβαίνει στη 
δική µας. Είναι ενδεικτικό ότι η συνά-
ντηση του Γάλλου υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης µε τον Γερµανό οµό-
λογό του τον Ιούλιο µε θέµα την ΚΑΠ 
εµφανιζόταν µε έµφαση στην ιστοσε-
λίδα της Γαλλικής κυβέρνησης, κάτι 
µάλλον αδιανόητο για τα καθ ηµάς. 
Πολύ περισσότερο µάλιστα που δεν υ-
πάρχει κυβερνητικό όργανο που προ-
βλέπει τη συµµετοχή του εκάστοτε υ-
πουργού Γεωργίας, ειµή µόνον αν κα-
τά περίπτωση κληθεί στο κυβερνητι-
κό συµβούλιο  για θέµατα οικονοµι-
κής ή κοινωνικής πολιτικής. Όµως, 
ο αγροτικός τοµέας έχει αξιοσηµείω-
τη συµβολή στο ΑΕΠ και στη συνολι-
κή απασχόληση και ακόµη µεγαλύτε-
ρη  στην κοινωνική συνοχή. Μήπως 
ήρθε ο καιρός να αντιληφθούν οι πο-
λιτικές δυνάµεις την ανάγκη για ένα 
ισχυρότερο  υπουργείο, µε κοµµένο 
τον οµφάλιο λώρο που το συνδέει µε 
τα κεντρικά του εκάστοτε κυβερνώ-
ντος κόµµατος,  και µε αυτεπίγνωση 
του ρόλου του ;….

 *ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Από παρατηρητήριο επιτελικό όργανο
ΑΝΑΛΥΣΗ

Στον Όμιλο Εταιρειών Αλμπαντάκη 
περνάει η ιστορική ΕΑΣ Ηρακλείου;
Άλλη µια µεγάλη συνεταιριστική ήττα 
καταγράφεται αυτές τις µέρες, εφόσον 
επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του το-
πικού τύπου στην Κρήτη που θέλουν 
την ΕΑΣ Ηρακλείου να περνάει στον 
έλεγχο των εταιρειών Αλιµπαντάκη.   

Φαίνεται πως η ιστορική συνεται-
ριστική οργάνωση, τα χρέη της οποί-
ας φθάνουν µέχρι την... Αµερική, υ-
ποχρεώθηκε από τις τράπεζες σε τα-
πεινωτική συµφωνία µε γνωστή στην 
Κρήτη εταιρεία από τον τοµέα της τυ-
ποποίησης και εµπορίας ελαιολάδου.

Ανεπιβεβαίωτες, µάλιστα, πληρο-
φορίες θέλουν το διοικητικό συµ-
βούλιο της Ένωσης που συνεδρία-
σε την περασµένη Τρίτη 18 Σεπτεµ-
βρίου, να έχει δώσει το πράσινο φως 
για την έγκριση της συµφωνίας που 
έρχεται να δώσει «σανίδα σωτηρί-
ας», µε το αζηµίωτο βέβαια.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του το-
πικού µέσου Creta24, η συµφωνία 
έχει ορίζοντα 20ετίας και η συνερ-
γασία των δυο πλευρών αφορά το 
προϊόν του ελαιολάδου.

Η Ένωση Ηρακλείου θα διαθέσει 
την σύγχρονη µονάδα τυποποίησης 
ελαιολάδου, οι εγκαταστάσεις της ο-
ποίας βρίσκονται στη Βιοµηχανική 
περιοχή, ενώ ο όµιλος εταιρειών Αλ-
µπαντάκη θα αναλάβει την προώθηση 
του προϊόντος αξιοποιώντας τις γνώ-
σεις και την εµπειρία πολλών ετών.

Απ’ ότι φάινεται στο εξής η Ένωση 
θα δυσκολευθεί πολύ να επιβιώσει οι-
κονοµικά, καθώς τα µόνα της έσοδα 
θα προέρχονται από την ενεργοποί-
ηση των δικαιωµάτων, δηλαδή τις υ-
πηρεσίες που έχουν στείλει πριν την 
ώρα τους στην εκκαθάριση πολλές 
συνεταιριστικές οργανώσεις.

Ο όµιλος 
εταιρειών 
Αλµπαντάκη 
θα αναλάβει 
την προώθηση 
του προϊό-
ντος, αξιο-
ποιώντας τις 
γνώσεις και 
την εµπειρία 
πολλών ετών, 
σύµφωνα µε 
τον τύπο της 
Κρήτης

Ορίζοντας 20ετίας
Η συµφωνία για την 
Ένωση Ηρακλείου 

έχει ορίζοντα 20ετίας 
και η συνεργασία 
των δυο πλευρών 

αφορά το προϊόν του 
ελαιολάδου, σύµφωνα 
µε πληροφορίες του 

τοπικού τύπου

ΤOY ΘΩΜΑ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ*
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ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤ
«Η ευρωζώνη χρειάζεται 
ένα καλά σχεδιασµένο 
δηµοσιονοµικό εργαλείο 
για αντιµετώπιση κρίσεων. 
Πρέπει να είναι µεγάλο για 
να αποκαταστήσει την 
εµπιστοσύνη και τη 
σταθερότητα και δεύτερον, 
να είναι σχεδιασµένο έτσι 
ώστε να συγκρατεί τον 
ηθικό κίνδυνο».

ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Μου είχαν προτείνει να 
ξανακάνουµε το 
«Κωνσταντίνου και 
Ελένης». ∆εν ξέρω πως 
ξαναπιάνεις ένα χαρακτήρα 
που τον άφησες 20 χρόνια 
πίσω.[...]∆εν ξέρω αν 
κουβαλάω τα ίδια µποφόρ 
τρέλας, αν θα µπορούσα να 
πω «µωρή Κατακουζίνα», 
θα µου φαινόταν άκοµψο».

ΛΙ ΚΕΤΣΙΑΝΓΚ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΙΝΑΣ
«Είναι η ανεξάρτητη 
απόφαση της Κίνας να 
ανοίξει την οικονοµία της 
για να προωθήσει την 
αναβάθµιση της εγχώριας 
βιοµηχανίας, να προσφέρει 
περισσότερες επιλογές για 
τους εγχώριους 
καταναλωτές και να 
προωθήσει την οικονοµική 
παγκοσµιοποίηση.».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΝ ∆ΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΡΑΤΟΡΑ ∆ΕΝ ΡΩΤΑΝΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Coiffures
Το νοµοσχέδιο για σταβλικές 
εγκαταστάσεις το παλεύουν 
εκεί στο υπουργείο της 
πλατείας κάτι χρόνια. Έφυγε, ο 
οικολόγος αναπληρωτής που το 
χειρίζονταν παραδίδοντάς το 
στη διαβούλευση που 
συµπλήρωσε ήδη ένα µήνα, 
συγκεντρώνοντας άπειρα 
σχόλια και παρατηρήσεις των 
εµπλεκοµένων. Τώρα θα ‘ρθει 
η Ολυµπία για να το «χτενίσει».

 

Μουσαφίρης
Ο πρώτος ξένος υπουργός που 
επισκέφθηκε τον νέο ένοικο της 
πλατείας Βούλγαρος. Ανάµεσα 
στα άλλα που συµφώνησαν, 
εκτός από το κοινό µέτωπο για 
διατήρηση του προϋπολογισµού 
για την ΚΑΠ, ήταν και η 
συγκρότηση οµάδας πρόληψης 
και διαχείρισης κρίσεων στα 
θέµατα της εξάπλωσης 
αφρικανικής πανώλης των 
χοίρων. Ο Κακαβάς το ξέρει;

 

Ακουαρέλα
Αντιδράσεις πυροδοτούν οι 
νέοι χάρτες µειονεκτικών 
περιοχών που αξιώνουν 
εξισωτική από το 2019 και 
µετά. Ούτε ένα µικρό παιδάκι να 
τους είχε ζωγραφίσει, σχολιάζει 
φίλος του Agronews µετά την 
σχετική ανάρτηση του θέµατος 
για αλλαγές στο ύψος του 
σηµερινού πριµ. Από Σέρρες, 
Αλµυρό και Χαλκιδική οι 
πρώτες αντιδράσεις.

Φθάνει και περισσεύει η µείωση στο αφορολόγητο

Οι µόνοι που δεν χειροκρότησαν τους αρχηγούς των δύο µεγάλων 
κοµµάτων, παρότι για µία ακόµη φορά έγινε αναφορά στον κλάδο 
τους, στο περιθώριο της ∆ΕΘ ήταν οι αγρότες, που χαρακτήρισαν την 
έκθεση «διαγωνισµό σε προεκλογικές εξαγγελίες». Σε µία µεστή α-
νακοίνωση η Επιτροπή Μπλόκων αποδοµεί τις εξαγγελίες Τσίπρα-
Μητσοτάκη σε φοροασφαλιστικό, κάνοντας λόγο για «δηµιουργι-
κή απάτη». Το γεγονός ότι το αφορολόγητο µειώνεται κατά 3.000 
ευρώ, επιβαρύνοντας µε 660 ευρώ το χρόνο την τσέπη αγροτών και 
κτηνοτρόφων, φθάνει και περισσεύει...Όσο για την κατάργηση του 
τέλους επιτηδεύµατος µόνο σε συνεταιρισµένους, αφορά λίγους.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Αναγνωρίστηκαν τα 
πτυχία του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου 
Αθηνών ως 
µεταπτυχιακά. Για το 
µάστερ περηφανεύεται 
ο Κακαβάς, ρίχνοντας 
ωστόσο µπηχτές σε 
όσους «εργάζονται 
για να τα ισοπεδώσουν 
µε τα ΤΕΙ».

Από την µάζωξη 
των νεολαίων στη 
Λιβαδειά, µάλλον το 
ελληνικό γλέντι µε 
την Γωγώ Τσαµπά, 
ήταν το γκραντ σουξέ 
και οι... δωρεάν 
µετακινήσεις. Όσο 
για τη θεµατολογία 
δεν ξέρω ποιος 
και αν έγινε λιγάκι 
σοφότερος!

Υβρίδια
 Κάθε χρόνο µία από τα ίδια 

µε το πρόγραµµα δακοκτονίας 
µε τις καθυστερήσεις στην 
έγκαιρη υλοποίηση του, που 
βάζουν σε κίνδυνο την 
ελαιοπαραγωγή και το 
εισόδηµα των καλλιεργητών. 

 Το θέµα επαναφέρει ο 
βουλευτής Ηρακλείου 
∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης 
ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ, ζητώντας να 
αποζηµιωθούν οι αγρότες για 
αστοχίες 3 κατά σειρά ετών.

 Είχαµε την προηγούµενη 
πολιτική ηγεσία που είχε µία 
εµµονή µε τη σύσταση 
επιτροπών και οµάδων 
εργασίας. Τούτη θα στήνει 
υπηρεσίες. Για παράδειγµα, η 
σκέψη για παράρτηµα ΕΦΕΤ 
και στη Θεσσαλονίκη. 
Φανταστείτε πόσες καρέκλες 
θα χρειαστούν... αρκεί µέχρι 
τότε να µην έχει καταργηθεί η 
διαύγεια για να το µάθουµε...

;

ΧΟΥΛΙΑΝ ΚΟΥΕΣΤΑ 
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
«Είναι πολύ σηµαντικό για 
µένα, γιατί αρκετές φορές 
επικοινωνούµε µόνο µε 
βλέµµατα. Είµαστε πολλά 
χρόνια συµπαίκτες και έτσι 
νιώθω εµπιστοσύνη και 
ασφάλεια. Μακάρι να 
συνεχίσουµε έτσι τη σεζόν, 
το βασικό είναι να µην 
έχουµε τραυµατισµούς και 
να δουλεύουµε καλά».

Ο δικός µας 
συνεταιρισµός 
τελειώνει 
στις επόµενες 
εκλογές!

Η µείωση στις ασφαλιστικές εισφορές στην 4ετία, 
που εξήγγειλαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση, όχι 
µόνο δεν είναι προς όφελος των παραγωγών, 
αλλά δεν καλύπτει ούτε καν τις απώλειες από 
τη µείωση της έκπτωσης του φόρου, δηλαδή το 
αφορολόγητο, φωνάζουν οι αγρότες, έτσι για να 
γνωρίζουν οι πολιτικοί ότι δεν τρώνε κουτόχορτο!  

Άσε που όταν οι άλλοι πληρώνουν πετρέλαιο στα 
44 λεπτά το λίτρο, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι το 
χρεώνονται στα 1,35-1,50 ευρώ, ενώ για τους 
συναδέρφους τους στην Ευρώπη η µέση τιµή δεν 
ξεπερνά τα 60 λεπτά. Σε αυτά να προστεθούν οι 
αυξήσεις στο ρεύµα, το υψηλό ΦΠΑ στα εφόδια, 
αλλά και οι χαµηλότερες τιµές στα αγροτικά 
προϊόντα όταν οι υπόλοιποι στη Νότια Ευρώπη 
πληρώνονται σχεδόν τα διπλά και τους µεσάζοντες 
να καρπώνονται εις βάρος των παραγωγών.

Τι την ήθελαν τη διαβούλευση για το χάρτη των 
µειονεκτικών περιοχών που αφορά την εξισωτική; 
Τεράστιες ήδη οι αντιδράσεις και ασφυκτικά τα 
χρονικά πλαίσια. Αδιαφανή τα κριτήρια, λέει ο 
βουλευτής Τζελέπης, µε προφανή σκοπό την 
αδυναµία στοιχειοθέτησης αντιρρήσεων από τους 
άµεσα θιγόµενους παραγωγούς! Η ουσία είναι ότι 
πρόκειται για νέο πλήγµα στον παραγωγικό τοµέα.

Ο αρνητικός αντίκτυπος της απόφασης της Βάθη 
να εξαιρέσει από τις περιοχές µε φυσικούς 
περιορισµούς και ειδικά µειονεκτήµατα, χιλιάδες 
αγρότες και κτηνοτρόφους θα είναι πολλαπλός, 
αφού αυτοί δεν χάσουν µόνο την εξισωτική από 1η 
Γενάρη 2019 αλλά και όλα τα επιπλέον µόρια που 
ελάµβαναν έως τώρα σε άλλα Προγράµµατα, 
όπως Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης κλπ, τόσο 
για τη διετία 2019-2020 όσο και για την επόµενη 
προγραµµατική περίοδο 2021-2027.

Έχουν ατονήσει οι έλεγχοι και τα ισοζύγια στο 
γάλα µε την προηγούµενη ηγεσία του υπουργείου 
είπε ο Θεσσαλός υφυπουργός της Βάθη, µε µοµφή 
προς τον απελθόντα υπουργό, ξεχνώντας µάλλον 
ότι ήταν και ο ίδιος στην ηγεσία και θα µπορούσε 
να... «επέµβει». Το είχε καταγγείλει, όπως είπε στη 
γιορτή της φέτας στην Ελασσόνα, αλλά ελπίζει η 
κατάσταση να βελτιωθεί µε τον νέο υπουργό, γιατί 
ετοιµάζεται και νοµοσχέδιο για τους ελέγχους ως 
τέλος Οκτώβρη. Βέβαια, ως τότε, όπως απαντούν 
οι κτηνοτρόφοι, οι πιο πολλοί τυροκόµοι θα έχουν 
δώσει τιµές για το γάλα, τις γνωστές «ανοιχτές»!  

Μόνο συγκεκριµένες ώρες και µέρες της 
εβδοµάδας λειτουργεί το κτηνιατρείο στις Σάπες, 
µετά τη συνταξιοδότηση του εκεί κτηνιάτρου! 
Ταλαιπωρία για τους κτηνοτρόφους. Ο δήµαρχος, 
σου λέει, δεσµεύτηκε να µεταφέρει το θέµα στην 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αλλά και στην ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού δική 
τους είναι η ευθύνη για τη στελέχωση των 
κτηνιατρικών δοµών της Θράκης, που µην ξεχνάµε 
αποτελεί και πύλη «εισόδου» πολλών ζωονόσων 
και επιζωοτιών που µεταφέρονται στην Ελλάδα 
από γειτονικές χώρες.    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
ντίθετα µε ότι λέγεται 
από πολλούς, θα ‘λεγα 
ότι βρίσκω ιδιαίτερα εν-
διαφέρουσα την προσέγ-

γιση που φαίνεται να ακολουθεί, 
τουλάχιστον σε θέµατα αρχών, ο νέ-
ος υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης. 
Έµαθα για παράδειγµα ότι στο αί-
τηµα της διοίκησης της Νέας ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ για συνάντηση µαζί του, 
απάντησε, ότι δεν θα είχε αντίρ-
ρηση να δει στο γραφείο του τα 
σεβαστά µέλη του προεδρείου µε 
την ιδιότητα των προέδρων συνε-
ταιρισµών που όλοι διαθέτουν,  ό-
χι όµως τη διοίκηση της εν λόγω 
οργάνωσης. Λαµπρά! 

  Τριπλαδόροι 
ΕΙΧΑΜΕ  οµολογουµένως καιρό να 
δούµε έναν υπουργό, ειδικά στην 
πλατεία Βάθη που να δείχνει τέτοιο 
σεβασµό στη λειτουργία των θε-
σµών, των θεσµικών οργάνων και 
των εκπροσώπων τους. Εκφράζο-
ντας µάλιστα τη βεβαιότητα ότι η α-
ντιµετώπιση αυτή είναι γενικευµέ-
νη και όχι επιλεγµένη, µπορώ να 
συµπεράνω ότι από τη στάση του, ο 
υπουργός Αραχωβίτης, αντιλαµβά-
νεται το κενό εκπροσώπησης που 
υπάρχει στον συνεταιριστικό χώρο 
µετά την βίαιη διάλυση της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ. Εποµένως, είναι έτοιµος, να 
συµβάλλει νοµοθετικά για την κά-
λυψη αυτού του κενού και όχι να 
κάνει το... κουνέλι, όπως έκανε ε-
πί σειρά ετών ο προκάτοχός του, α-
φήνοντας µάλιστα χώρο στους συµ-
βούλους του να κάνουν παιχνίδι ε-
πί παντός επιστητού. 

  Σαλταδόροι  
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ κουβέντα 
πάντως ο σεβασµός που 
πρέπει να υπάρχει απ’ ό-
λες τις πλευρές σε θέµα-
τα αρχών και θεσµών. Εί-
ναι κρίµα που κάποιες φο-
ρές, επιφανείς ηγέτες, ό-
πως για παράδειγµα ο αρ-
χηγός της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης και πρόεδρος της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, Κυριάκος Μη-

τσοτάκης, αγνοώντας το «πρωτό-
κολλο», έσπευσε να συναντήσει 
πριν από λίγες µέρες στη Θεσσα-
λονίκη τους ΣΑΣΟίτες και µάλι-
στα µε την ιδιότητα των εκπρο-
σώπων µιας τριτοβάθµιας συνε-
ταιριστικής οργάνωσης, η οποία, 
συντηρείται µεν καταστατικά δεν 
τεκµηριώνεται δε νοµικά σε τέ-
τοιο ρόλο.

  Κουμανταδόροι 
ΜΑΘΑΙΝΩ ότι ο υπουργός Αρα-
χωβίτης δεσµεύεται σε συνοµι-
λητές του, πως, µέχρι τα Χριστού-
γεννα, θα έχει φέρει νοµοθετική 
ρύθµιση που θα επιλύει το ζήτη-
µα της νέας «τριτοβάθµιας» των 
συνεταιρισµών, εξασφαλίζοντας 
µάλιστα συγκεκριµένες και γρή-
γορες διαδικασίες για την συ-
γκρότηση και εκπροσώπηση αυ-
τής, εφόσον, αναπτυχθούν και οι 
σχετικές πρωτοβουλίες από την 
πλευρά των ενδιαφεροµένων. 
Αρκεί µην τον προλάβουν οι ε-
θνικές εκλογές!

  Κατσαπλιάδες 
ΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ περί σεβα-
σµού των θεσµών, µήπως είναι ε-
πίσης ώρα να αποκατασταθεί η τά-
ξη και στα του ΟΠΕΚΕΠΕ; Μήπως 
είναι ώρα η διοίκηση του Οργανι-
σµού να αναλάβει εξ ολοκλήρου 
την ευθύνη  διαχείρισης του ΟΣ-
∆Ε, από τη στιγµή µάλιστα που οι 
Έλληνες φορολογούµενοι έχουν 
πληρώσει πολύ ακριβά την αγο-
ρά των συστηµάτων πληροφορι-

κής που ενώ είναι δηµόσια «α-
τιµάζονται» σε ξένα χέρια; 

  Αγύρτες  
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι, όπως λέ-
νε οι πληροφορίες, η «µη-
τέρα Τερέζα» καταρρέει, 
είναι ένας ακόµα λόγος, 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το ∆ηµό-
σιο να κινηθούν ταχύτα-
τα για τον έλεγχο των «ερ-
γαλείων», πριν βάλει κι ε-
δώ χέρι ο µεγαλοµέτοχος!          

Το γεγονός ότι, 
όπως λένε οι 
πληροφορίες, η 
«µητέρα Τερέζα» 
καταρρέει, είναι 
ένας ακόµα λόγος, 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ και 
το ∆ηµόσιο να 
κινηθούν ταχύτατα 
για τον έλεγχο των 
«εργαλείων», πριν 
βάλει κι εδώ χέρι 
ο µεγαλοµέτοχος!

Υ
πάρχει ζωή µετά από ένα οικονοµι-
κό σοκ; Η σύντοµη απάντηση είναι 
ναι. Ωστόσο ένα καλύτερο ερώτη-
µα θα αφορούσε στο είδος της ζωής 

µετά από ένα οικονοµικό σοκ, δηλαδή στην 
εικόνα της κοινωνίας και στον αντίκτυπό του 
στις ζωές των πολιτών, επιπτώσεις που µάλ-
λον συντηρούνται µέχρι να έρθει το επόµε-
νο. Με το ερώτηµα αυτό πάντως ασχολήθη-
καν επί µια εβδοµάδα σε ειδικό σεµινάριο στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Άλπµπαχ, η 
Στέφανι Βολ, Γερµανίδα οικονοµολόγος και 
καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης, 
και η περισσότερο γνωστή στην Ελλάδα, Άν-
να ∆ιαµαντοπούλου, πρώην Ευρωπαίος Επί-
τροπος, πρώην βουλευτής και υπουργός και 
νυν πρόεδρος της δεξαµενής σκέψης ∆ίκτυο.  

Καµία χώρα δεν πεθαίνει  εξαιτίας ενός οι-
κονοµικού σοκ, υποστήριξε σε µια µετέπειτα 
συζήτηση η κα. ∆ιαµαντοπούλου, εξηγώντας 
πως αµέσως µετά από αυτό όµως εµφανίζονται 
µεγάλες διαφορές στο πολιτικό σύστηµα, στα 
συναισθήµατα των πολιτών και στις προοπτι-
κές της χώρας. «Υπό το πρίσµα της πολιτικής 
θεωρίας, τα µέτρα λιτότητας µε τον τρόπο που 

εφαρµόστηκαν τό-
σο στην Ελλάδα ό-
σο και στην Ισπα-
νία, έχουν µια αρ-
νητική επίπτωση 
στην ∆ηµοκρατία, 
η οποία εντοπίζε-
ται στην άνοδο του 
ακροδεξιού λαϊκι-
σµού», σύµφωνα 

µε την καθηγήτρια Βολ, η οποία έκανε µια δι-
άκριση ανάµεσα στα διάφορα είδη του  λαϊκι-
σµού, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που έδω-
σε στην ευρύτερη έννοια ο µεγάλος θεωρητι-
κός του 20ου αιώνα Ερνέστο Λακλάου. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα, αναµφίβολα η 
ΕΕ πήρε ένα τεράστιο µάθηµα στο τι δεν πρέπει 
να ξαναγίνει σε µια τέτοια περίπτωση. «∆εν 
υπάρχει πολιτική ένωση στην Ευρώπη» ανέ-
φερε η κα. ∆ιαµαντοπούλου, εξηγώντας πως 
πράγµατι οι µηχανισµοί πλέον υπάρχουν, ε-
νώ νέοι  βρίσκονται στα σκαριά, όπως το Ευ-
ρωπαϊκό Νοµισµατικό Ταµείο, στο οποίο θα 
µετεξελιχθεί ο Μηχανισµός Σταθερότητας, ό-
µως παραµένει δύσκολο να το παρθούν συλ-
λογικές αποφάσεις. Ο λόγος για αυτό έγκειται 
στην επιµονή των εθνικών συµφερόντων σύµ-
φωνα µε την κα. Βολ, η οποία ανέφερε πως 
τα κράτη- µέλη πολλές φορές δραστηριοποι-
ούνται το ένα σε βάρος του άλλου. «Αν πραγ-
µατικά είχαµε µια ένωση, θα ακολουθούσα-
µε το παράδειγµα άλλων ισχυρών οικονοµι-
ών όπως της Κίνας και των ΗΠΑ». 

*∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΠΜΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Υπάρχει ζωή 
μετά από ένα 
οικονομικό σοκ;

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ*



Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018Agrenda ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ50

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μάλλον θ’ αργήσουµε να καταλά-
βουµε τι ακριβώς ήταν αυτό που έ-
κανε τον Λούκας Φέκερ, έναν κλα-
σικό γιάπη, να εµπλακεί µε το πρό-
τζεκτ της ΕΒΖ. Η πιο πιθανή εξήγη-
ση είναι ότι τον «γλύκανε» το κενό 
που αφήνει η υπό κατάρρευση βιο-
µηχανία στο εµπόριο της ζάχαρης.

Μόνο που για να κλείσει το deal, 
κάτι έπρεπε να γίνει και µε την καλ-
λιέργεια των ζαχαρότευτλων. Εκεί, 
κατά πως φαίνεται, αναγκάζεται να 
κυλιστεί και στις... λάσπες! 

Πρώτον, γιατί, αντικειµενικά, η 
ανασύσταση µιας καλλιέργειας η 
οποία έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί 
εδώ και κάποια χρόνια, είναι µια 
δύσκολη υπόθεση.

∆εύτερον, γιατί οι άνθρωποι που 
την υπηρετούσαν, καλλιεργητές και 

εργαζόµενοι στην ΕΒΖ, είχαν καλο-
µάθει κι αυτό δεν αλλάζει εύκολα. 

Βλέποντας ποια είναι η δουλειά 
που κάνει το Innovation Brain, δη-
λαδή το fund του οποίου ηγείται ο 
Φέκερ, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρω-
πος ήρθε να βγάλει λεφτά. Να αγο-
ράσει χωρίς λεφτά µια κατεστραµµέ-
νη εταιρεία µε βαρύ όνοµα, να κά-
νει ό,τι χρειάζεται για να τη «σου-
λουπώσει» και να την µοσχοπου-
λήσει µετά από κάποια χρόνια απο-
κοµίζοντας αυτό που του αναλογεί.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Τουλάχι-
στον µε βάση τις διεθνώς κρατού-
σες πρακτικές. Το ξαναλέµε, το δύ-
σκολο δεν είναι στη ζάχαρη αλλά 
στα ζαχαρότευτλα. Και µόνο το γε-
γονός ότι για να κλείσεις µια τέτοια 
συµφωνία, είσαι υποχρεωµένος να 
διαπραγµατευτείς επί ώρες µε τον 
Παύλο Μπογιαννίδη, µια σουρεάλ 
φιγούρα, που ενδηµεί στο σπάνιο εί-
δος των τευτλοκαλλιεργητών, είναι 
αρµοδιότητα για... γερό µπόνους.

Οι µέχρι στιγµής επαφές του τε-
χνοκράτη µε το αριστοκρατικό πρό-
σωπο και των συνοδοιπόρων του 
Παύλου Μπογιαννίδη, δείχνουν 
να διατηρούνται σε ένα επίπεδο! 
Αν µάλιστα πάρουµε τοις µετρητοίς, 
τις υποσχέσεις του πρώτου για δι-
ατήρηση του ζαχαρικού τίτλου, 12 
pol, ως βάση για την τιµοµολόγη-
ση των ζαχαροτεύτλων µε την ελά-
χιστη τιµή των 30 ευρώ τον τόνο, 
τότε θα µπορούσαµε να πούµε ότι 
στον στίβο της διαπραγµάτευσης, 
ο Φέκερ χάνει, µέχρι στιγµής, από 
τον  Μπογιαννίδη... στα σηµεία! 

Μόνο που το παιχνίδι των τευτ-
λοπαραγωγών, κατ’ επέκταση και 
της ζάχαρης στην Ελλάδα, έχει κρι-
θεί σε προηγούµενες εποχές ή µάλ-
λον τα τελευταία 12 χρόνια! Θα ήταν 
µάταιο να περιµένει κανείς από τις 
«ελεηµοσύνες» του κυρίου Φέκερ 
και του κάθε Φέκερ να ξαναβρεί το 
δρόµο του. Χάθηκε, τότε που το βα-
θύ κοµµατικό κράτος διόριζε ασύ-
στολα στη βιοµηχανία, κρίθηκε συ-
νολικά -το 2006 επί Κοντού- όταν 
πουλήθηκε  η µισή ποσόστωση της 
χώρας, αντί πινακίου φακής, έχασε 
και την τελευταία ευκαιρία το 2015, 
όταν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και 
οι συν αυτώ, εξασφάλιζαν µεν άλ-
λα 30 εκατ. ευρώ δάνειο για τη δι-
άσωση της αγροτοβιοµηχανίας δεν 
εξασφάλιζαν, ωστόσο, την απαλλα-
γή της από τον κοµµατισµό.   

Λασπερά τα ζαχαρότευτλα 
Το εύκολο εμπόριο της ζάχαρης και η δύσκολη εμπλοκή με την τευτλοκαλλιέργεια 

Ο ∆ρ Lukas Fecker, είναι ιδρυτής 
και διευθύνων σύµβουλος της 
Innovation Brain, ενός fund που 
δηµιουργεί εταιρίες διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων επόµενης 
γενιάς και αναδιοργανώνει 
σηµαντικές τραπεζικές 
δραστηριότητες που εστιάζονται 
στη χρηµατοδότηση εµπορικών 
συναλλαγών, τη χρηµατοδότηση 
βασικών προϊόντων και την 
εταιρική τραπεζική. Ο Lukas 
Fecker υπήρξε συνεργάτης στην 
EY & KPMG και ανώτατος 
διευθυντής της Accenture και της 
Alvarez & Marsal. Έχει πάνω από 
20 χρόνια εµπειρία και έχει 
συνεργαστεί µε πολλά τραπεζικά 
ιδρύµατα παγκοσµίως, µεταξύ των 
οποίων και ελληνικά. 

Ο Φέκερ, βλέποντας τη δουλειά που κάνει το Innovation Brain, 
φαίνεται πως ήρθε να βγάλει λεφτά. Να αγοράσει χωρίς λεφτά 
µια κατεστραµµένη εταιρεία µε βαρύ όνοµα, να κάνει ό,τι 
χρειάζεται για να τη «σουλουπώσει» και να την µοσχοπουλήσει 
µετά από κάποια χρόνια αποκοµίζοντας αυτό που του αναλογεί.

Λούκας Φέκερ 

Ζαχαρικός τίτλος
 Ο Ελβετός manager του 
Innovation Brain υπανα-
χώρησε και συµφώνησε 

να διατηρηθούν τα 12 pol 
ως βάση για την τιµοµο-
λόγηση µε την ελάχιστη 
τιµή 30 ευρώ ο τόνος

Γιάπης στις λάσπες
 Για να κλείσει το deal 
κάτι έπρεπε να γίνει 

και µε την καλλιέργεια 
των ζαχαρότευτλων και 
εκεί κατα πως φαίνεται 
αναγκάζεται να κυλιστεί 

και στις... λάσπες

Σουρεάλ
Και µόνο το ότι για να 

κλείσεις µια τέτοια συµφω-
νία, είσαι υποχρεωµένος να 
διαπραγµατευτείς επί ώρες 
µε τον Παύλο Μπογιαννίδη 
µια σουρεάλ φιγούρα, που 
ενδηµεί στο σπάνιο είδος 

των τευτλοκαλλιεργητών, 
είναι αρµοδιότητα 
για... γερό µπόνους

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Πέµπτη έκθεση 
«Ζυθογνωσία»

Η µοναδική έκθεση στην Ελλάδα 
αφιερωµένη στους ζύθους 
υψηλής ποιότητας δίνει το 
καθιερωµένο, πλέον, ραντεβού µε 
τους ζυθόφιλους καταναλωτές 
στις 13 και 14 Οκτωβρίου, στο 
Ζάππειο Μέγαρο. Για µία ακόµα 
χρονιά το κοινό θα έχει την 
ευκαιρία να δοκιµάσει µερικές 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και 
σπάνιες µπίρες από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό και να ζήσει από 
κοντά την «επανάσταση» της 
ελληνικής µικροζυθοποιίας, 
γνωρίζοντας ζυθοποιούς από όλη 
τη χώρα. Τη βιωµατική απόλαυση 
της επίσκεψης στη Ζυθογνωσία 
ενισχύουν πρωτοεµφανιζόµενο 
στην εγχώρια σκήνη 
µικροζυθοποιείο από τη ∆ανία, 
pop-up εστιατόριο καθώς και 
ποικίλες ενδιαφέρουσες 
υπηρεσίες-έκπληξη οι οποίες θα 
ανακοινωθούν σύντοµα από την 
ιστοσελίδα zythognosia.gr.

 Σε 5 δόσεις ως 29 
Σεπτεµβρίου η πληρωµή των 
εισφορών ΕΦΚΑ αγροτών.

Μέχρι 29 Σεπτεµβρίου 
παρατείνεται η προθεσµία των 
τελικών αιτηµάτων πληρωµής 
των δικαιούχων του Μέτρου 
123Α «Μεταποίηση» του ΠΑΑ 
2007-2013
 Έως 30 Σεπτεµβρίου οι 

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 δήλωσης Συγκοµιδής 
σταφυλιών µόνο ηλεκτρονικά 
µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας 
του υπουργείου.

ΖΑΠΠΕΙΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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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, wine cocktails & flights 
και ατελείωτες γευστικές προτάσεις σε ένα ταξίδι 
οινικών περιηγήσεων περιλαµβάνει η φετινή 
εκδήλωση, που διοργανώνει η Ένωση Οίνων 
Βορείου Ελλάδος. Περιπλανήσεις µε οδηγό το 
πρόγραµµα των εκδηλώσεων που θα προηγηθούν 
της κεντρικής γνωστής και αγαπηµένης εκδήλωσης 
«Τα ΒορΟινά», επιλέγοντας οινικές διαδροµές, 
χωρίς οι ενδιαφερόµενοι να ξεχάσουν βέβαια να 
κάνουν κράτηση όπου είναι απαραίτητο. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Φεστιβάλ Βοτανικού «Κάτω 

από τις γραµµές» - από τις 19 
έως τις 23 Σεπτεµβρίου σε οχτώ 
χώρους, θα µάθουµε την ιστορία 
της γειτονιάς µε τα παλιά 
αρχοντικά, τις εγκαταλελειµµένες 
βιοτεχνίες, τις αποθήκες, τα 
συνεργεία µε ορόσηµο το 1920.

 Εννιά Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
της Λέσβου συνδιοργανώνουν 
εκδήλωση την Κυριακή 23 
Σεπτεµβρίου στις 19:00, στην 
παραλία Μπάτη στο Παλαιό 
Φάληρο που θα περιλαµβάνει την 
προβολή και παρουσίαση 
«Λέσβος: Παγκόσµιο Γεωπάρκο 
UNESCO – Το Απολιθωµένο 
∆άσος και τα γεωλογικά µνηµεία 

του νησιού διηγούνται τη 
δηµιουργία του Αιγαίου».

 Εγκαίνια έκθεσης photobook 
από και για την Τουρκία 
«Σιδερένια γη, χάλκινος 
ουρανός» στις 25 Σεπτεµβρίου 
ώρα 19:30 στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Thessaloniki 
PhotoΒiennale 2018.

 Women composing in Balkans. 
Έξι συνθέτριες από την Ελλάδα και 
τη Ρουµανία και τέσσερις µουσικοί, 
27-29 Σεπτεµβρίου στο Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. 

 Κορυφαίοι bartenders, 
premium αποστάγµατα και 

καταξιωµένοι chef θα υποδεχτούν 
τους επισκέπτες του πρώτου 
Taste of Athens από τις 27-30 
Σεπτεµβρίου στο Ξέφωτο του 
Κέντρου Πολιτισµού  Ίδρυµα 
Σταύρος Νιάρχος. 

 Μέχρι 30/09 στη ∆ηµοτική 
Πινακοθήκη Πειραιά η οµαδική 
έκθεση Τα Καΐκια που 
Πληγώναµε, ∆ευτέρα – 
Παρασκευή 10:00 – 13:00. 

 Πολιτιστική δράση «Οι πέτρες 
µιλούν» µε πρωτοβουλία της 
Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - 
Αττικής και Αργοσαρωνικού τον 
Σεπτέµβριο στην Πύλη του 
Αδριανού, θεατρικά δρώµενα 

βασισµένα στην αρχαία ελληνική 
γραµµατεία, χωρίς εισιτήριο, σε 
τρεις γλώσσες, ώρες 11.00 - 
13.00 από Παρασκευή έως 
Κυριακή.

 Η διοργάνωση Fly me to the 
Moon στο επίπεδο αναχωρήσεων, 
στο εµπορικό κέντρο του 
αεροδροµίου Ελευθέριος 
Βενιζέλος αναδεικνύει τον 
Σεπτέµβριο τα Χανιά. 

 Η Μπιενάλε ∆υτικών 
Βαλκανίων µε σύνθηµα “η 
παράδοση εκ νέου”, θα 
πραγµατοποιηθεί για πρώτη φορά 
στα Ιωάννινα στις 11-14 
Οκτωβρίου 2018.

Στο Χίλτον κερνάνε 
ρούµι και ουίσκι 
Το Athens Rum & Whisky Festival είναι ένα 
Φεστιβάλ αφιερωµένο στο ρούµι και το ουίσκι που 
λαµβάνει χώρα στις 22 και 23 Σεπτεµβρίου στο 

Hilton Athens. ∆ύο από τα δηµοφιλέστερα 
αποστάγµατα, το ρούµι και το ουίσκι, µπαίνουν στο 
µικροσκόπιο και για δύο µέρες µας ξεδιπλώνουν 
τις κατηγορίες, τη βαθιά ιστορία και κληρονοµιά 
τους, τη µοναδικότητα αλλά και τον τρόπο 
ανάµειξης και απόλαυσής τους, µέσα από ένα 
πρωτοποριακό Φεστιβάλ. Το Athens Rum & 
Whisky Festival, µέσα από τις πολλές του δράσεις 
παρακινεί κοινό και επαγγελµατίες να 
εντρυφήσουν επιπλέον στις αγαπηµένες τους 
κατηγορίες αποσταγµάτων, µε έναν τρόπο 
σύγχρονο, πρωτοπόρο και fun. Γενική είσοδος την 
ηµέρα του φεστιβάλ: 8 ευρώ το µονοήµερο 
εισιτήριο, 12 ευρώ / διήµερο εισιτήριο.

ΑΘΗΝΑ

Στο Γεωπονικό 
επιθεώρηση 
των ψεκαστικών

Το 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
για την Τυποποιηµένη 
∆ιαδικασία Επιθεώρησης 
Ψεκαστικών (SPISE 7) θα 
λάβει χώρα στην Αθήνα και 
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών στις 26-27-28 
Σεπτεµβρίου. Πρόκειται για 
συνέδριο/εργαστήριο µε 
θέµα τα ψεκαστικά 
µηχανήµατα και τις 
διαδικασίες επιθεώρησης 
τους, µε στόχο την 
ενηµέρωση, τη συζήτηση και 
τον εµπλουτισµό των 
εµπειριών των 
επαγγελµατιών σχετικά µε 
τη σωστή πρακτική στη 
συντήρηση των ψεκαστικών 
µηχανηµάτων.
Το συνέδριο SPISE 7 
προσφέρει τη δυνατότητα να 
γνωρίσουµε τις διατάξεις 
σχετικά µε την επιθεώρηση 
του φυτοπροστατευτικού 
εξοπλισµού, που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 
της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ 
της ΕΕ. Για πληροφορίες 
στο www.spise2018.eu.

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Syskevasia και Plastica 
στις 12-15 Οκτωβρίου
∆ύο απΌ τις σηµαντικότερες 
εκθέσεις στον κλάδο στην Ελλάδα 
και στα Βαλκάνια, οι εκθέσεις 
Syskevasia-16η ∆ιεθνής Έκθεση 
Συσκευασιών, Μηχανηµάτων, 
Εκτυπώσεων και Logistics και 
η Plastica-10η ∆ιεθνής Έκθεση 
Πλαστικών, Μηχανηµάτων, 
Καλουπιών και Ανακύκλωσης 
πλησιάζουν και θα 
πραγµατοποιηθούν στις 12-15 
Οκτωβρίου στο Athens 
Metropolitan Expo.
Οι εκθέτες είναι τόσο από την 
Αττική αλλά και από την περιφέρεια 
όσο και από διάφορες χώρες του 
εξωτερικού όπως Βουλγαρία, 
Γαλλία, Ιράν, Η.Π.Α, Αυστρία, 
Ρουµανία, Κύπρος, Ελβετία και 
Ιταλία. Για πληροφορίες στις 
ιστοσελίδας www.syskevasia-expo.
gr και www.plastica-expo.gr.

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΘΗΝΑ

Πενθήµερο
φεστιβάλ µπύρας 

To Corfu Beer Festival έχει 
προγραµµατιστεί για 6η χρονιά φ το 
πενθήµερο 26 µε 30 Σεπτεµβρίου 
στον Αρίλλα, στη Βόρεια Κέρκυρα. 
Μια µικρή οµάδα ανθρώπων µε 
όραµα και θέληση είχαν ένα όνειρο. 
Έτσι, το 2013 πραγµατοποιήθηκε το 
πρώτο Corfu Beer Festival και το 
όνειρο έγινε πια πραγµατικότητα! Το 
Φεστιβάλ αποτελεί πλέον ετήσιο 
θεσµό, έχει διάρκεια 5 ηµέρες, ενώ η 
είσοδος είναι ελεύθερη. Κάθε χρονιά 
διοργανώνεται µε τη συνεισφορά µιας 
ξένης χώρας, µιας και δεν πρόκειται 
απλά για ένα Φεστιβάλ Μπύρας, αλλά 
για ένα Φεστιβάλ πολιτισµού και 
γαστρονοµίας, µια µεγάλη συνάντηση 
πολιτισµών και προϊόντων! Όλοι οι 
επισκέπτες µπορούν να δοκιµάσουν 
τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά πιάτα 
και να αγοράσουν προϊόντα.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 45 αγελάδες ράτσες Σβιτς, 
Σαρολέ, Λιµουζίν. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6934/043602.

Πωλούνται 8 κατσίκες νεαρές σε ηλικία 
και 3 τράγοι νεαροί σε ηλικία. Συνολική τιµή 
600€. Περιοχή ∆ροσερό Πέλλας. Πληροφορί-
ες κ.Καρτσώνης Ιωάννης. Τηλ.6946/491792. 

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

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

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

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.6977/378489.

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

Πωλούνται µοσχάρια για πάχυνση Λιµου-
ζίν και άλλες ράτσες. Περιοχή Βοιωτία. 
Τηλ.6934/043602. 

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

Πωλούνται 300 πρόβατα διασταυρωµένα, 
µαζί ή χωρίς τα δικαιώµατα. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6947/404701.

Πωλούνται 18 χήνες περιοχή Σερρών τιµή 
300€.Τηλ.6906/407758.

Πωλούνται 40 πρόβατα περιοχή Σπερχειάδα 
Φθιώτιδας. Τηλ.6981/969823, 6977/993225.

Πωλούνται 360 αιγοπρόβατα βελτιωµένα, µε 
τα ανάλογα δικαιώµατα. Τηλ.6974/566785.

Πωλούνται 200 πρόβατα Λακόν σε κα-
τάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Βοιωτία. 
Τηλ.6932/359820.

Πωλούνται 300 πρόβατα βελτιωµένα. Τιµή 
75€. Τηλ.6983/436533.

Πωλούνται 160 γίδια εγχώρια, στρωµένα στο 
άρµεγµα, σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Παρ-
νασσός. Τηλ.6932/381822.

Πωλούνται 400 γίδια. Περιοχή Κατερίνας. 
Τηλ.6989/911035. 

Πωλούνται 15 αγελάδες ελευθέρας βοσκής. 
Περιοχή κ. Εύβοια. Τηλ.6938/259259.

Πωλούνται κατσίκες Αγγλονούµπια καθαρό-
αιµες. Περιοχή Αταλάντης. Τηλ.6983/526758.

Πωλούνται 40 αγελάδες ελευθέρας βοσκής 
Σβίτς και Σαρολέ. Τηλ.6988/265056.

Πωλούνται 200 γίδια. Τηλ.6996/086630.

Πωλούνται 17 µιλιόρες προβατίνες και 1 
κριάρι σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Πρέβεζα. 
Τηλ.6931/179159.

Πωλούνται 130 πρόβατα σε ικανοποιητική τι-
µή. Περιοχή Γιαννιτσά. Τηλ.6940/059507.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλίας Κο-
ρωνέικης, µονοετή, ύψος 1.70, κεντρωµέ-
να σε υποκείµενο άγριο. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6946/395102. 

Πωλούνται σε δέµατα των 28 κιλών τριφύλ-
λι, σανό από βρώµη και άχυρο. Περιοχή Βό-
λου. Τηλ.6974/431615.

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. 
Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τριφυλλόσπορος. Τιµή 3€/κιλό. Πε-
ριοχή Βοιωτίας. Τηλ.6934/043602.

Πωλείται σανός βρώµη. Τιµή 0,14€/κιλό. Πε-
ριοχή Βοιωτίας. Τηλ.6934/043602.

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

Πωλούνται µπάλες σανό και τριφύλ-
λι και άχυρα εξαιρετικής ποιότητας, µε δυ-
νατότητα µεταφοράς. Περιοχή Αχαΐας. 
Τηλ.6982/485793, 6999/672735.

Πωλείται σανό βρώµης. Τηλ.6985/742197.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος, λούπινο και κρι-
θάρι. Τηλ.6976/573731.  

Πωλείται τριφυλλόσπορος, ποικι-
λία Υλίκη. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. 
Τηλ.6972/271604. 

Πωλείται σιταροσίκαλη για σπόρο και ζω-
οτροφή. Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6977/830247.

Πωλείται βρώµη για σπόρο και ζωοτρο-
φή. Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6977/830247.

Πωλούνται κτηνοτροφικό µπιζέλι Όλυµπος, 
κτηνοτροφικό λαθούρι και λούπινο, καθαρι-
σµένα για σπορά. Τηλ.6972/802670.

Πωλούνται κριθάρι  ∆ήµητρα και βρώµη 
Κασσάνδρα, οι καλύτερες ποικιλίες για τα ελ-
ληνικά ξερικά χωράφια, καθαρισµένα για σπο-
ρά. Τηλ.6972/802670. 

Πωλούνται µπάλες µε άχυρα εξαιρετικής ποι-
ότητας, σε προσιτή τιµή. Περιοχή Αχαΐας. ∆υ-
νατότητα µεταφοράς. Τηλ.6982/485793.

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

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

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος απο-
λυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπαν-
ση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. 
Τηλ.6948/423151, 6981/088747.

Πωλείται σανός βρώµης µε καρπό προς 3€/
µπάλα ή 0,15€/κιλό, τριφύλλι προς 4€/µπά-
λα, διάφοροι άλλοι σανοί προς 2,5€/µπάλα, 
κεχρί προς 1€/κιλό και βρώµη προς 0,30€/
κιλό. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται 600 κιλά φασόλια ξερά Λίκερτ 
µεσαία. Περιοχή Φθιώτιδα. Τηλ.6974/426911.

Πωλείται βίκος πολύ παραγωγικός για σα-
νό και καρπό, ποικιλία Μαριάννα, από πα-
ραγωγό, καθαρισµένος. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

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

Πωλείται σιτάρι Σιµέτο για σπόρο, πρωτο-
ετές σποροπαραγωγής, σε άριστη ποιότητα. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου άριστα για ζω-
οτροφή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστερά και νό-
στιµα. Τηλ.Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται από παραγωγό χόρτο φιστικιάς σε 
µπάλες. Πλούσια πρωτεϊνούχος τροφή για 
αδύνατα γιδοπρόβατα. Περιοχή Καλαµάτας. 
Τηλ.6944/067610. 

Πωλείται φακή Σάµος Ρ2 . Τηλ.6934/405572.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπάλες α’ ποιό-
τητας. Περιοχή Γιαννιτσά. Τηλ.6982/551234. 

Πωλείται τριφύλλι προς 0.15€ το κιλό και βι-
ολογικό προς 0.20€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται βρώµη σε σανό. Τιµή 0,14€/κιλό. 
Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ.6988/265056.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπά-
λα προς 0,18€/κιλό και καλαµπόκι φετινής 
σοδειάς µε 0,20€/κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ.6945/805371.

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος, κατάλληλος για 
σποροπαραγωγή και για σανό, µε µεγάλη από-
δοση. Τηλ.6946/306101.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο. Περιο-
χή Φαρσάλων. Τηλ.6944/804870.

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

Πωλούνται σιτάρι σκληρό, ποικιλία Μonastir, 
αρίστης ποιότητας για σπόρο και κου-
κί πολυκάρπι, καθαρισµένα. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6972/246992.Τηλ.6944/985675.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αγρόκτηµα 10 στρεµµάτων µε 140 
συκιές 20 ετών και 2 στρέµµατα ακαλλιέργη-
τα. 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. θερ-
µοκήπια στην Ν. Μαγνησία Θεσσαλονίκης 10 
χλµ από την κεντρική Λαχαναγορά & ανάµε-
σα στους δύο περιφερειακούς. Έχει νερό, ρεύ-
µα, σύστηµα θέρµανσης υγραερίου, πηγάδι και 
αγροικία 43τ.µ.  Έχει συντελεστή δόµησης 0,9 
σε κάλυψη 30% (κτίζει 11.250τµ βιοµηχανι-
κών 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 νε-
ρού 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 αρµεκτή-
ριο, οπλινθοδοµή και οροφή πάνελ, εµβαδού 
300 τµ 20Χ15Χ6 µ. συν βοηθητικούς χώρους 
200τµ, µε τριφασικό ρεύµα, εφαπτόµενη σε 
επαρχιακή οδό, µε άδειες οικοδοµής, λειτουρ-
γίας και ίδρυσης. Προσφέρεται για κάθε άλ-
λη επαγγελµατική χρήση. Τηλ.6944/550823.   

Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από κοινού 
εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. ∆ιαθέτει 14 
στρέµµατα προς καλλιέργεια και έχει επιπλέ-
ον 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 φαρµακευ-
τικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. 
Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκη-
δόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων και έτε-
ρο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδό-
να, υψηλών αποδόσεων. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγροτεµάχιο 10 στρεµµάτων µε θέα 
σε βουνό και θάλασσα, µόλις 20χλµ από το 
κέντρο. Περιοχή Ταγαράδες Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6979/145965.

Πωλείται κτήµα 24 στρεµµάτων (600τ.µ.) 
σε κεντρικό δρόµο, οικοδοµήσιµο. 
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 4 
στρεµµάτων µε στάβλο, οικία, σιδεροκατα-
σκευή, αποθήκη. Περιοχή ∆ήµος Πέλλας ∆δ 
Ραχώνας. Τηλ.6994/236045.

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 επι-
σκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευα-
σµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπάρι, καλλιεργη-
τής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρακτέρ 500 
λίτρων. Τηλ.2310/711133.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνο-
τροφικοί 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 εξοπλι-
σµό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και κα-
τασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινίες για ζώα, 
αυτόµατες, µε 60 µέτρα µάκρος, σχεδόν και-
νούργιες µε ένα µίξερ 15 κυβικών σε πολύ κα-
λή κατάσταση. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται  δισκοσβάρνα 28άρα, φρέζα βα-
ρέως τύπου, καινούργια πλατφόρµα ανατρε-
πόµενη µε διπλές ρόδες, αρµεκτήριο Ισπανι-
κό 18 θέσεων και σπαστήρας ζωοτροφών µο-
ντέλο Αυστρίας, όλα σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλήρως 
εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο αποθήκες, 
µε πέντε στρέµµατα γη, σπαστήρα ζωοτρο-
φών, τρακτέρ Massey Ferguson 95άρι, µο-
ντέλο 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 επαγ-
γελµατική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό 
και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι 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 800άρι. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται βυτίο συρόµενο ενός τόνου νερού. 
Περιοχή Θήβας. Τηλ.6987/781880.

Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπου-
καλάκια για λάδι, µέλι, ελιές, µικρά και µε-
γάλα σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981/533172.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλα-
µος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 
ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακω-
νίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται συρµατόπλεγµα χονδρό για οι-
κόπεδα, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Θήβας. 
Τηλ.6987/781880.

Πωλείται άροτρο περιστρεφόµενο τρίυ-
νο µε ψηλά σταβάρια για βαθιές αρόσεις. 
Τηλ.6993/782093.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 8080. 
Τηλ.6944/144762.

Πωλείται ψυγείο τριφασικό 2,5 ίππων, 17 κυ-
βικά σε αρίστη κατάσταση. Περιοχή Χαλκιδι-
κής Κασσάνδρα. Tηλ.6939/791950.

Πωλείται καρούλι Πατενίδης F90 350 µέ-
τρα σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6941/688822.

Πωλούνται σταγονίδια µε σωλήνες για 50 
στρέµµατα αυτόµατα σε καλή κατάσταση. Πε-
ριοχή Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας χρήσε-
ως 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 αµπελουργικό-δεν-
δροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 
2007, full extra. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλείται αυλακωτήρας για σπαράγγια και 
ένα µαχαίρι για ισοπέδωση χωραφιών. Περι-
οχή Βέροιας. Τηλ.6976413663.

Πωλούνται παγίδες προβάτων και ένα αρµε-
κτικό για δύο ζώα. Τηλ.6978/527246.

Πωλείται µηχανικός δονητής  ελληνικής κα-
τασκευής, για συγκοµιδή ξηρών καρπών και 
ελιές, σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Λαµία. 
Τηλ.6973/048806.

Πωλείται µεταλλικό θερµοκήπιο ελληνικής 
κατασκευής, 2009, πολύρρηκτο, τροποποι-
ηµένο, τοξωτό, από σωλήνα Φ60 γαλβάνιζε 
2,5 χιλιοστά πάχος, σε άψογη κατάσταση, µε 
ηλεκτροκίνητα παράθυρα οροφής και πλευ-
ρικά. Έχει άνοιγµα 8 µέτρα, ύψος ορθοστά-
τη 3 µέτρα και ύψος κορυφής 5 µέτρα. Συ-
νολική έκταση 8.300 τ.µ. Τιµή 65.000€. Πα-
ράδοση στο κτήµα µου λυµένο, πακεταρισµέ-
νο και κατόπιν συµφωνίας και εγκατεστηµέ-
νο. Περιοχή Αττικής. Email:jathelas@otenet.
gr. Τηλ.6980/448670.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων 3µέ-
τρα ύψος, 3µέτρα πλάτος, 6µέτρα µήκος. Απο-
τελείται από πάνελ 10άρι ολοκαίνουργιο. Ψυ-
κτικό µηχάνηµα 4hp, αεροψυκτήρα,   πόρτα 
ανοιγόµενη. Τιµή 3.300€ (πλέον ΦΠΑ). Παρά-
δοση λυµένο στην έδρα µου. Email:jathelas@
otenet.gr. Τηλ.6980/448670.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληρο-
φορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823.

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Μετά το Λεωφορείο Χωρίς Οδη-
γό, ο ∆ήµος Τρικκαίων πρωτοπο-
ρεί δίνοντας στην κυκλοφορία η-
λεκτροκίνητα οχήµατα σε αστικό 
περιβάλλον. ∆ύο οχήµατα του ευ-
ρωπαϊκού προγράµµατος Elviten, 
το οποίο υλοποιεί η e-trikala ΑΕ, 
παρουσιάστηκαν σε κοινό και δη-
µοσιογράφους το πρωί της Τετάρ-
της 19 Σεπτεµβρίου, στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής του ∆ή-
µου. Η εταιρεία Γκοργκόλης ΑΕ 
δώρισε στον ∆ήµο Τρικκαίων έ-
να ακόµη ηλεκτροκίνητο όχηµα.

Τα οχήµατα, εφοδιασµένα µε 
ειδικό υλικό καταγραφής, θα κυ-
κλοφορούν από την 1η Οκτωβρί-
ου στους δρόµους της πόλης και 
για έναν χρόνο, θα καταγράφο-
νται η ταχύτητα, η πιθανή καθυ-
στέρηση, η αυτονοµία τους και ο 
τρόπος κίνησής τους στην πόλη. 

Τα πέντε τρίκυκλα, θα δοθούν 
σε µεταφορείς (για παράδειγµα 
εταιρείες µεταφοράς ή υπηρεσι-
ών delivery) και τα άλλα πέντε, 
τα τετράκυκλα, στους δηµοτικούς 
χώρους στάθµευσης. Από εκεί, ό-
ποιος τα χρειάζεται, θα τα χρησι-
µοποιεί για τις δουλειές του στην 
πόλη, µε την απαραίτητη καταγρα-
φή των προσωπικών του στοιχεί-

ων. Αυτή η κίνηση συµπληρώνει 
την επίσης πρωτότυπη δράση του 
∆ήµου Τρικκαίων για τα δωρεάν 
κίτρινα ποδήλατα, που µε τον ί-
διο τρόπο καταγραφής, εξυπη-
ρετούν χιλιάδες δηµότες και επι-
σκέπτες. Το όχηµα – δωρεά, προ-
ορίζεται για την καθαριότητα του 
∆ήµου Τρικκαίων.

Το πρόγραµµα Elviten – Ευέλι-
κτη Ηλεκτροκίνηση για Βιώσιµες 
Πόλεις, είναι τµήµα του ευρύτερου 
προγράµµατος «HORIZON 2020» 

της ΕΕ - µια δράση που υλοποιεί-
ται σε 6 ευρωπαϊκές πόλεις: Τρί-
καλα, Βερολίνο, Ρώµη, Μπάρι, Γέ-
νοβα, Ρώµη, Μάλαγα. 

Σε συνεργασία µε το Ερευνητι-
κό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συ-
στηµάτων Επικοινωνιών και Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών της Σχο-
λής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του 
ΕΜΠ το πρόγραµµα ξεκίνησε τον 
περασµένο Απρίλιο µε workshop 
στο Μουσείο Τσιτσάνη.

Από 1η Οκτωβρίου
Τα οχήµατα, εφοδιασµένα 

µε ειδικό υλικό καταγραφής, 
θα κυκλοφορούν από την 1η 
Οκτωβρίου στους δρόµους 

της πόλης

Τα έχει όλα η οικολογική
Γιορτή Καρδίτσας
Με τη συµµετοχή 6 χειροτεχνών και 
35 βιοκαλλιεργητών άνοιξε τις 
πύλες της την Πέµπτη 20 
Σεπτέµβρη, στο άλσος Παυσιλύπου, 
η Πανελλαδική Εκθεσιακή Αγορά 
Πιστοποιηµένων Βιολογικών 
Προϊόντων, Ειδών Χειροτεχνίας και 
Οικολογικών ∆ραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο της 18ης Οικολογικής 
Γιορτής Καρδίτσας. Στη φετινή 
Γιορτή που θα διαρκέσει µέχρι και 
την Κυριακή 23 Σεπτεµβρίου θα 
λειτουργούν συνολικά 45 περίπτερα.

Αιτωλοακαρνανία µε 34
ενεργειακές Κοινότητες
Οι Ενεργειακές Κοινότητες «Ένωση 
Αγρινίου» και «Ανεµόεσσα 
Ακαρνανία», έχοντας καταθέσει 34 
έργα στην Αιτωλοακαρνανία, 
συνολικής ισχύος 168Mw, 
προσκαλούν σε ενηµερωτική ηµερίδα 
την Πέµπτη 27 Σεπτεµβρίου στις 
19:00 στο Παπαστράτειο Μέγαρο 
Αγρινίου. Στην εκδήλωση οι πολίτες 
θα ενηµερωθούν για το πώς µπορούν 
να συµµετέχουν και να υποβάλουν 
αιτήσεις εγγραφής στις Ενεργειακές 
Κοινότητες.

Λέσχη Φίλων µε κρασιά
από παλαιά αµπέλια
Το Wine Club THESSALONIKI 
’96, µια από τις παλαιότερες 
Λέσχες Φίλων του Κρασιού στην 
Ελλάδα, εγκαινιάζει την 23η χρονιά 
λειτουργίας του την Τετάρτη 26 
Σεπτεµβρίου 2018 στις 20.00, µε 
οδηγό την χηµικό-οινολόγο-
δηµοσιογράφο οίνου Μαρία 
Νέτσικα. Το θέµα της πρώτης 
συνάντησης σε αίθουσα του The 
Met Hotel είναι «Κρασιά από 
παλαιά αµπέλια» και η επίδρασή 
τους στον χαρακτήρα των κρασιών.

Πρότυπος ελαιώνας στο
Αειφόρο Λιοστάσι BASF
H παρουσίαση του πρότυπου 
ελαιώνα «Αειφόρο Λιοστάσι» θα 
γίνει 28 Σεπτεµβρίου στις 10:00πµ 
στην περιοχή Λιρά Λακωνίας. 
Πρόκειται για µια πρωτοβουλία της 
BASF, που δραστηριοποιείται στους 
σπόρους και τη φυτοπροστασία και, 
σε συνεργασία -µεταξύ άλλων- µε τη 
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, την πρότυπη οµάδα 
πιστοποιηµένων ελαιοπαραγωγών, τη 
NETAFIM, των αρδευτικών 
συστηµάτων και την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία.

«Ο ∆ήµος Τρικκαίων έχει ρεύµα και προσπαθούµε να αποδείξουµε ότι µπορούµε να δώσουµε στην 
κυκλοφορία τα ηλεκτροκίνητα οχήµατα» ανέφερε ο δήµαρχος ∆ηµήτρης Παπαγεωργίου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ήρθε ηλεκτροκίνηση 
στο Δήμο Τρικκαίων 
Μετά τα δωρεάν κίτρινα ποδήλατα, στην κυκλοφορία 5 τετράκυκλα 
ηλεκτροκίνητα οχήματα, στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης 

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρασινισµού 
για πορτοκάλια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύ-
ηση. Τηλ.6951/766237.

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

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

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

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

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλ-
ληλη 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 κα-
λή κατάσταση, 4υνο άροτρο Klavan, δισκο-
σβάρνα του Ζορµπά υδραυλική 28άρα, ρίπ-
περ, λιπασµατοδιανοµέας, ραντιστικό 600άρι. 
Τηλ.2310/715037.

Πωλούνται άροτρο Kvernerland ΑΒ85 
4υνο και σβολοκόπτης 2,5 µέτρων. 
Τηλ.6972/821398.

Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος για γιαρ-
µάδες. Τηλ.2310/711562, 6979/169426.

Πωλείται θερµοκήπιο ενός στρέµµατος, πλή-
ρως εξοπλισµένο για παραγωγή σποροφύτων 
και λουλουδιών µε αυτόµατες τράµπες ποτί-
σµατος, ανοιγόµενα παράθυρα οροφής και πλα-
ϊνά και πάγκους εργασίας. Τηλ.6974/034757.

Πωλείται µηχάνηµα απλώµατος και µαζέµα-
τος σταγόνας, 3σειρο, κατασκευής Μπακούλα. 
Τιµή 1.500€. Τηλ.6974/034757.

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

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

Πωλείται κοπτικό συρόµενο Ταρρούπ, πλάτος 
κοπής 2,80 καθαρό, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 
3.500€. Τηλ.6937/226036.

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

Πωλείται 4υνο τσάνιο 12άρι. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται ρίπερ µε 13 νύχια, κατασκευή 
Μπαρδαλή. Τιµή 1.100€ συζητήσιµη. 
Τηλ.6972/872921.

Πωλείται προετοιµαστής χωραφιών (γκάρι) 
3,60 µέτρα φάρδος. Τιµή 1.200€ συζητήσιµη. 
Τηλ.6972/872921.

Πωλείται φορτηγό Mercedes διαξονι-
κό ανατρεπώµενο τύπος 1619 µε σύστηµα 
mbs καινούργιο. Τιµή 5.500€ συζητήσιµη. 
Τηλ.6976/763657.

Πωλούνται αρµεκτήριο αιγοπροβά-
των Westfalia, 24 θέσεων και ενσιροδι-
ανοµέας 5 κυβικών. Περιοχή Μεσσηνία. 
Τηλ.6985/732845.

Πωλείται τρακτέρ Deutz 52αρι, 6 σειρά, χω-
ρίς άδεια, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 3.300€. 
Τηλ.6924/46443.

Πωλείται 5υνο 8αράκι άρπα. Τιµή 1.000€. 
Τηλ.6924/46443.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος Καρτέλ µε τουρ-
µπίνα. Τηλ.6940/189197.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 80-70 
τρικουβέρτο και Mercedes κινητήρα. Περιοχή 
Κιλκίς. Τηλ.6945/527293.

Πωλούνται µία παγίδα 8άρα για αγελάδια µάρ-
κας Άλµπα Λαβάν, παγίδα 42άρα για πρόβατα 
και παγολεκάνη γάλακτος 500 κιλών µάρκας 
Άλφα Λαβάν. Τιµή λογική. Τηλ.6945/337738.
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Μερικά τρένα 
έχουν λιμάνι
Αρχόντισσα η Λίβερπουλ και στην Ευρώπη

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όλη η Ευρώπη µιλάει για τη φετι-
νή Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ 
που µε µεθοδική δουλειά  πηγαί-
νει τρένο στην Πρέµιερ µε 5 στα 5 
αλλά και µε τη σπουδαία της νίκη 
επί της Παρί Σεν Ζερµέν στο Τσά-
µπιονς Λιγκ, φώναξε πως είναι για 
µεγάλα πράγµατα. Αυτή την αγω-
νιστική, το Σάββατο 22 Σεπτεµβρί-
ου ετοιµάζεται να υποδεχτεί την Σα-
ουθάµπτον, ενώ η επανεκκίνηση 
του ευρωπαϊκού κυπέλλου θα γίνει 
στις 3 Οκτωβρίου για τους «κόκκι-
νους» που θα υποδεχτούν την Νά-
πολι. ∆υνατό παιχνίδι στην αγγλι-
κή λίγκα είναι και αυτό της Άρσε-

ναλ που παλεύει να ανακάµψει ε-
νάντια στην Έβερτον. Στην Ελλάδα, 
δεσπόζει φυσικά στα πλαίσια της 
4ης αγωνιστικής το ντέρµπι «δικε-
φάλων» στην Τούµπα, µε την ΑΕΚ 
να πηγαίνει µε πληγωµένο τον ε-
γωισµό της µετά την τριάρα που δέ-
χτηκε από τον Άγιαξ.

 Στο µπάσκετ τώρα, την ερχόµενη 
εβδοµάδα 27-28 Σεπτεµβρίου διεξά-
γεται στη χώρα µας το πρώτο τουρ-
νουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» 
στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Την πρώτη 
ηµέρα, θα αναµετρηθούν οι Φενερ-
µπαχτσέ µε την Μακάµπι Τελ Αβίβ, 
ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιµετω-
πίσει την Χίµκι. Οι νικητές των ζευ-
γαριών θα βρεθούν αντιµέτωποι, 
την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου.

Χωρίς τον Ράφαελ Ναδάλ θα διεξαχθούν τα 
τουρνουά τένις σε Πεκίνο (29 Σεπτεµβρίου) και 
Σανγκάη (6 Οκτωβρίου). Ο κορυφαίος τενίστας 
του κόσµου ανακοίνωσε την απόφασή του να µην 
αγωνιστεί στις εν λόγω διοργανώσεις, καθώς 
ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο. 
Πέρυσι είχε κατακτήσει τον τίτλο στο Πεκίνο 
και είχε φτάσει έως τον τελικό στην Σανγκάη.

Ο κορυφαίος δεν
πάει στην Ασία

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 22 Σεπτεµβρίου

Κυριακή 23 Σεπτεµβρίου

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ - Σαουθάµπτον 17.00 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης - Απόλλων 18.15 COSMOTE SPORT 1

Ατρόµητος – ΑΕΛ 19.00 ΕΡΤ1

ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης 20.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ξάνθη - ΟΦΗ 16.00 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ - Έβερτον 18.00 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 19.00 ΕΡΤ HD

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 20.30 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)

Λιόν - Μαρσέιγ 22.00 Novasports 2
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Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Η οικονοµική 
συμπεριφορά των 
αγροτών ακολουθεί 
κυρίως την ΚΑΠ

Ο Frank Terhorst 
της Bayer σε 
αποκλειστική 
συνέντευξη

Αντιδράσεις 
στο νομοσχέδιο 
για τις σταβλικές 
εγκαταστάσεις

Στα τελικά η Ελλάδα
Η Ελλάδα προκρίθηκε στο 
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 2019 
που θα διεξαχθεί στην Κίνα το 
διάστηµα 31 Αυγούστου - 15 
Σεπτεµβρίου, ακολουθώντας 
τη διοργανώτρια χώρα και τις 
Νιγηρία, Τυνησία που προκρίθηκαν 
από την αφρικανική ζώνη αλλά 
και τη Γερµανία, που ξεπέρασε 
το εµπόδιο του Ισραήλ στην 
παράταση. Στο Πρωτάθληµα 
συµµετέχουν συνολικά 18 οµάδες.

.
Ξανά Σούπερ Καπ
Μετά από είκοσι χρόνια θα 
διεξαχθεί και πάλι Σούπερ Καπ 
στο πόλο ανδρών. Έτσι, στη 
διάρκεια της κλήρωσης της Α1 
ανδρών και γυναικών, 
η ΚΟΕ ανακοίνωσε πως στο 
κολυµβητήριο της Γλυφάδας θα 
διεξαχθεί το µατς ανάµεσα στον 
πρωταθλητή Ολυµπιακό και το 
φιναλίστ του Κυπέλλου ΑΝΟΓ. 

Χωρίς σπίτι η ΑΕΛ
Στο γήπεδο Αλκαζάρ προσπαθεί 
να συνεχίσει τις εντός έδρας 
υποχρεώσεις της στη Σούπερ Λιγκ 
η ΑΕΛ, µετά το ζήτηµα που έχει 
προκύψει µε τους διαχειριστές του 
AEL FC Arena, γεγονός που την 
έχει αφήσει ουσιαστικά «άστεγη». 
Στα πλαίσια τώρα της 4ης 
αγωνιστικής η οµάδα του κάµπου 
κατηφορίζει προς την έδρα του 
Ατροµήτου, αυτό το Σάββατο 22 
Σεπτεµβρίου για να πάρει 
βαθµολογική ανάσα.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Η Formula 1 
στο τζόγο
Με µία συµφωνία 
ύψους 100 εκατοµµυρίων 
δολαρίων, η ηγεσία της Formula 
1 τη βάζει στο «παιχνίδι» του 
στοιχήµατος και επίσηµα. 
Συγκεκριµένα, η κορωνίδα του 
µηχανοκίνητου αθλητισµού θα 
βρίσκεται πλέον επίσηµα στις 
επιλογές των εταιρειών 
στοιχήµατος, που στόχος είναι να 
ανεβάσουν το ενδιαφέρον για το 
σπορ. Η συµφωνία, ύψους 100 
εκατοµµυρίων δολαρίων, γίνεται 
µε το Interregional Sports Group 
και αυτό µε τη σειρά του θα 
αναλάβει την εύρεση νέων 
συνεργασιών από εταιρείες σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Ο επικεφαλής 
εµπορικών δραστηριοτήτων της 
F1, Sean Bratches, δήλωσε ότι 
αυτή η συνεργασία θα προσφέρει 
τη δυνατότητα σε χιλιάδες 
επιπλέον θεατές να ασχοληθούν 
µε το σπορ και παράλληλα, το 
κυριότερο να αυξηθούν τα έσοδα 
προς τις οµάδες. 

  

Παγκόσμιος 
ρέκορντμαν
Στο Μαραθώνιο του Βερολίνου ο 
Έλιουντ Κιπτσόγκε κάλυψε την 
απόσταση σε 2:01.40 και 
«έσβησε» την καλύτερη επίδοση 
όλων των εποχών που κρατούσε 
ο συµπατριώτης του Ντένις 
Κίµετο από τον Σεπτέµβρη του 
2014, επίσης στο Βερολίνο, 
«κατεβάζοντας» ένα ολόκληρο 
λεπτό το παγκόσµιο ρεκόρ.
Στα 33 του ο Κιπτσόγκε είναι 
πλέον ο κορυφαίος 
µαραθωνοδρόµος όλων των 
εποχών και στόχος του είναι να 
κατεβάσει κι άλλο το χρόνο. 

   Εντάξει το έχει εµπεδώ-
σει ο αγροτικός κόσµος ότι δεν έ-
χει να περιµένει οικονοµικά «πα-

κέτα». Το θέµα είναι ότι κάθε φορά του έρ-
χεται η... λυπητερή. Επί του παρόντος, κα-
λοδεχούµενες οι δηµόσιες αναφορές του 
Λάκωνα υπουργού της πλατείας, για στή-
ριξη του αγροτικού εισοδήµατος µέσα α-
πό πολιτικές που µπορεί να γίνουν χωρίς 
υπερβολικές δαπάνες! Το ανησυχητικό εί-
ναι ότι άρχισε κι αυτός το τροπάρι για συν-
διαµόρφωση πρωτοβουλιών, ήτοι σε κου-
βέντα να βρισκόµαστε.     «Η κυβέρ-
νηση κρύβει συνειδητά ότι κάθε χρόνο 
οι ασφαλιστικές εισφορές προστίθενται 
στο ασφαλιστέο εισόδηµα και το επιβα-
ρύνουν. Από φέτος θα επιβαρύνεται η 
ασφάλιση στο 100%, έτσι αυξάνεται χρό-
νο µε το χρόνο η ασφαλιστική εισφορά 
και καλύπτει τη δήθεν µείωση που ε-
ξήγγειλαν», λένε οι µπλοκατζήδες που 
αντικρούουν τις εξαγγελίες για τους α-
γρότες. Την ίδια ώρα, υπερδανεισµός 
και έλλειψη ρευστότητας ναρκοθετούν 
την αγροτική παραγωγή.    ∆εν 
σιωπά ο Λάκωνας πρόεδρος των βιοκαλ-
λιεργητών που θεωρεί ότι έχει όλα τα δί-
κια µε του µέρους του και θα τα διεκδική-
σει µέχρι τέλους για λογαριασµό των µε-

λών του που κόπηκαν από πληρωµές προ-
γραµµάτων, την ώρα που κάποιοι όπως λέ-
ει σε µια νέα επιστολή προς τις κεφαλές 
της ∆οµοκού, κάποιοι ευνοήθηκαν σκαν-
δαλωδών και κατ’εξακολούθηση µένοντας 
απλήρωτοι. Ο ίδιος µιλά για µακρυχέρηδες 
που παραποίησαν στοιχεία και για κρυφά 
έγγραφα που επιβάλουν παρέµβαση του 
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
καθώς συνιστούν εγκληµατική πράξη, πα-
ραποίηση στοιχείων και κακοδιοίκηση στη 
Βιολογική.    Κουβέντα, από την άλ-
λη από Αραχωβίτη στην ∆ιεπαγγελµατι-
κή Οίνου µετά τις εξελίξεις που πυροδό-
τησε η απόφαση του ΣτΕ για κατάργη-
ση του φόρου στο κρασί. Ο υπουργός 
επέµεινε στην συνάντηση που είχε µε 
τους φορείς του κλάδου ότι αν δεν κα-
θαρογραφεί η απόφαση και το αιτιολο-
γικό δεν µπορεί να πει τίποτα.    
Για την ώρα, µένει η ανακατωσούρα και η 
σύγχυση στον κλάδο καθώς ούτε οι οικο-
νοµικές αρχές έχουν προβεί σε κάποια α-
νακοίνωση γύρω από τις συναλλαγές. Εν-
δεικτικό µάλιστα ότι τις τελευταίες δύο ε-
βδοµάδες, δηλαδή στο διάστηµα µετά τη 
γνωστοποίηση της απόφασης του ανωτά-
του δικαστηρίου, διαπιστώνεται µεγάλη 
µείωση των πωλήσεων. O ΓΥΛΟΣ

Χωρίς γήπεδο για τα εντός έδρας µατς έµεινε η ΑΕΛ σελ. 54 • Αφεντικό και στο Τσάµπιονς Λιγκ η Λίβερπουλ του Κλοπ σελ. 54

Άλλη αίσθηση
Με βρετανικό «πάτηµα» και νέες 
τεχνολογίες ενσωµατωµένες σε ένα 
στιβαρό σύνολο, το νέο JCB Fastrac 
4220 κερδίζει σε άνεση, ισχύ, αλλά και 
σε οικονοµία καυσίµου. Περισσότερα στο 
Profi Σεπτεµβρίου που κυκλοφορεί.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Παναή και Τόλη,
σας βλέπω στουπί

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

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ NTIΝΓΚΛ ΤΟΥ ΕRIN DERTNER
Τα καταπράσινα λιβάδια και οι κτηνοτροφικές µονάδες, εναλλάσσονται µε µεγάλες παραλίες µε χρυσή αµµουδιά και πεντακάθαρα νερά στη 
χερσόνησο Ντινγκλ στη νοτιοδυτική Ιρλανδία, µία άποψη της οποίας απεικονίζει µε ιδιαίτερο ταλέντο ο καλλιτέχνης Erin Dertner.
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Σε καλύτερα επίπεδα από πέρσι, τόσο 
από άποψη τιµών όσο και παραγωγής, 
εξελίσσεται η εµπορική χρονιά για τις 
κόκκινες ποικιλίες µήλων (Red Chief και 
Dοuble Red, Wellspur) της Αγιάς. Μά-
λιστα από την έναρξη της συγκοµιδής, 
µέχρι και την προηγούµενη εβδοµάδα 
– που τα κόκκινα µήλα της περιοχής έ-
παιζαν µόνα τους στην αγορά – οι τιµές 
κυµάνθηκαν κατά µέσο όρο στα 50 λε-
πτά (πέρσι την αντίστοιχη περίοδο δεν 

ξεπερνούσε τα 42 λεπτά). Σύµφωνα πά-
ντως µε τους παραγωγούς από το διά-
στηµα αυτό, που σιγά – σιγά θα µπουν 
και οι παραγωγές της Μακεδονίας, η τι-
µή ίσως δεχθεί πιέσεις. Ωστόσο εκτιµάται 
ότι κατά µέσο όρο θα είναι και πάλι πά-
νω από τα περυσινά επίπεδα.  Μετά τις 
κόκκινες ποικιλίες στην περιοχή, όπως 
µας ανέφερε ο Θωµάς Σιµούλης, παρα-
γωγός κα µέλος του ΑΣ Κίσσαβος έρχο-
νται τα πράσινα Granny Smith.

Μόνο του το Red Αγιάς στα 50 λεπτά 
 H φετινή παραγωγή σε Red Chief και Dοuble Red είναι αυξηµένη 30%
 Aκόµα και αν αυξηθεί η προσφορά, οι τιµές εκτιµάται να κρατηθούν καλά 
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Η  
τιµή της Τυνησίας δεν έδωσε κά-
τι ενθαρρυντικό για τα ελληνικά 
σκληρά σιτάρια, καθώς πουλήθη-
καν 75.000 τόνοι στα 230 ευρώ ο 

τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους. Λογικά θα κα-
λυφθεί µε ισπανική σοδειά, καθώς τα ελληνικά 
σιτάρια βγαίνουν ακριβότερα. Εσωτερικά φαί-
νεται µε τα νέα δεδοµένα η προσφορά στα 20 
λεπτά για τα ποιοτικά να αυξάνει. Μέχρι πριν το 
διαγωνισµό υπήρχαν τιµές στα 200-205 ευρώ 
ο τόνος FOB για τα χαµηλά και 215 ευρώ για 
τα ποιοτικά, οι οποίες δεν κυκλοφορούν πια.   

  Ανησυχία επικρατεί στην ελληνική αγο-
ρά βάµβακος, λόγω των εξωγενών αστάθµη-
των παραγόντων. Αιτίες, η απουσία της Τουρ-
κίας, οι έµποροι που δεν έχουν καταφέρει να 
πουλήσουν αυτά που έχουν προαγοράσει, το 
άφθονο και φτηνό βραζιλιάνικο προϊόν, αλλά 
και η εµπορική διαµάχη ΗΠΑ µε την Κίνα. Ωστό-
σο, οι αναλυτές περιµένουν να επέλθει η ισορ-
ροπία, παρά την ανύπαρκτη ζήτηση. Θεωρητι-
κά στα 3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές 
∆εκεµβρίου ‘18 φαίνεται να ισορροπεί η αγο-
ρά χωρίς όµως ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέ-
ρον, τιµή που σήµερα δίνει 1,54 ευρώ το κιλό.

  Στην Τουρκία οι αγρότες θα µπουν στα 
χωράφια για σπορά ένα µήνα νωρίτερα φέτος 
εξαιτίας της υποχώρησης της τουρκικής λίρας. 
Στην απόφαση αυτή προχώρησαν µε τη λογική 
της πρόκλησης οικονοµικής δραστηριότητας 
στη χώρα τους νωρίτερα, η οποία θα συµβάλει 
στην ανάκτηση του χαµένου εδάφους της οι-
κονοµίας τους. Έτσι ενώ συνήθως αφήνουν τα 
χωράφια τους να ξεκουραστούν για δυο µήνες, 
φέτος θα προσπαθήσουν να αυξήσουν την  πα-
ραγωγή τους, ζητώντας ταυτόχρονα µέτρα για 
να σταθεροποιηθούν τα κόστη της παραγωγής.

Σε μικρή πίεση 
το σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

13/09 14/09 17/09 18/09 19/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

347,57

343,00 

348,71
350,07

345,89

Μακεδονία 
Στις ίδιες ποικιλίες µπαίνουν τις 

επόµενες ηµέρες και οι µηλοπαρα-
γωγικές περιοχές της Μακεδονίας 

που αναµένεται να πιέσουν τις τιµές 

Εξαγωγές
Τα Red Chief και Dοuble Red που 

καλλιεργούνται ως επί το πλείστον 
στη Θεσσαλία εξάγονται σε Αίγυ-

πτο, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία

Αύξηση 
Παρά τις άσχηµες καιρικές συν-

θήκες του καλοκαιριού τα φετινά 
κόκκινα µήλα της Αγιάς είναι 
αυξηµένα σε σχέση µε πέρυσι 

ΚΡΙΘΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

14/8 23/8 30/8 06/09 13/09 20/9

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

230

208

192

85,86

2,76

314,8

838,1

15,06

108,25

89,88

230

208

192

82,52

2,76

306,1

856,4

15,01

108,25

86,13

230

215

191

82,97

2,78

319,3

827,4

16,47

109,17

82,52

230

215

191

81,71

2,78

332,8

826,6

16,49

109,25

82,57

230

215

184

82,64

2,76

332,5

831,6

16,30

110,62

82,81

230

215

181

78,72

2,73

334,2

826,2

16,11

113,40

83,08

ΧΟΙΡΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

54,81

51,55
53,53 52,25

55,85
60,20

55,85

168,1 168,1
192,2192,2193,6

177,5

Μήλα Red Chief, 
Dοuble Red, Wellspur 
(Ευρώ/κιλό)

2018 0,50

2017 0,42

Gala (2018) 0,40

ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Οι νέοι κινεζικοί δασµοί αναστατώνουν την αγορά
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
78,72

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,73

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΡ ΜΑΙ IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ

Σταδιακές υποχωρήσεις από 
µέρα σε µέρα σηµειώνει το 
βαµβάκι, εξαιτίας της εµπορικής 
διαµάχης που φούντωσε.

Σταθερή παραµένει η τιµή για το 
σκληρό στη λίστα της Φότζια, µε 
τους αναλυτές να εστιάζουν στην 
ερχόµενη εβδοµάδα.

Νέα υποχώρηση σηµείωσε 
αυτή την εβδοµάδα 
το καλαµπόκι στα 
χρηµατιστήρια της Ιταλίας.

Χωρίς αλλαγές η τιµή στο κριθάρι 
βυνοποίησης στις διεθνείς αγορές, 
επιβεβαιώνοντας εκτιµήσεις 
για σταθεροποίηση των τιµών.

Νέα µικρή υποχώρηση 
σηµείωσε η τιµή 
στο ελαιόλαδο 
στις ευρωπαϊκές αγορές.
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230

180

170

160

150

140

130

¤/τόνος ¤/τόνος

84.00

82.00

81.00

80.00

78.00

76.00

74.00

72.00

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Με ιδανικό καιρό ξεκινά αυτές τις µέ-
ρες η συγκοµιδή βάµβακος από την 
κεντρική και βόρεια Ελλάδα, µε υψη-
λές προσδοκίες όσον αφορά την ποι-
ότητα, την ποσότητα αλλά και την τι-
µή. Οι πρώτες εκτιµήσεις κάνουν λόγο 
για πολύ καλές αποδόσεις και αύξηση 
του εκκοκκισµένου σε ποσοστό περί το 
15%, που υπολογίζεται να φτάσει τους 
300.000 τόνους. Και µπορεί οι µεγάλοι 
εκκοκκιστές –κατά το σύνηθες- να µην 
ανοίγουν ακόµα τα χαρτιά τους, αφού 
όπως δηλώνουν περιµένουν πρώτα να 
δουν τι ποσότητες θα πάρουν και τι ποι-
ότητα θα έχουν τα βαµβάκια, ωστόσο 
το βέβαιο είναι ότι το φετινό άνοιγµα 
θα είναι υψηλότερο από τα περσινά 48 
λεπτά. Ήδη κάποιες παραδόσεις σε εκ-
κοκκιστήρια του θεσσαλικού κάµπου 
–αν και µικρές ποσότητες- έγιναν στα 
56-57 λεπτά, σύµφωνα µε πληροφορί-
ες. Κι ενώ ο εκκοκκιστής και πρόεδρος 
της ∆ιεπαγγελµατικής Βάµβακος Βασί-

λης Μάρκου, σε ερώτηση της Agrenda, 
εµφανίστηκε φειδωλός στις δηλώσεις 
του, παραπέµποντας για… αργότερα, 
τόνισε ότι «υπάρχουν υψηλές προσ-
δοκίες, γιατί η χρονιά είναι πολύ κα-
λή, τόσο για την ποιότητα, όσο για τις 
αποδόσεις, αλλά και τις τιµές». Μένει, 
βέβαια, αυτό να αποτυπωθεί και στα ε-
πίπεδα τιµής που θα ανακοινώσει, αν 
δεν κινηθεί και φέτος στη γνώριµη πρα-
κτική των ανοιχτών τιµών. 

Από την πλευρά του, ο Νίκος Καρα-
γιώργος, ο έτερος µεγάλος παίκτης 
βαµβακιού στη Θεσσαλία, εντοπίζει 
τις σηµαντικές «δυσκολίες» που εµ-
φανίζει αυτό το διάστηµα η αγορά, 
µε κυρίαρχο το θέµα των δασµών α-
πό την πλευρά της Κίνας, που έρχο-
νται να «βαρύνουν» το προϊόν χρη-
µατιστηριακά. Βέβαια, ο ίδιος θεωρεί 
ότι το ελληνικό βαµβάκι, παρά την α-
πουσία της Τουρκίας από τις πράξεις, 
µπορεί να βρει το δρόµο του σε άλλες 
αγορές, όπως η Κίνα και η Ινδονησία, 
αν και ειδικά φέτος µε κάποια καθυ-
στέρηση όσον αφορά τις φορτώσεις.  

Πάντως, µίλησε στην Agrenda για ά-
νοιγµα της φετινής σεζόν πολύ υψη-
λότερο από πέρυσι, κοντά στα 55 λε-
πτά, αν και φάνηκε διστακτικός, προ-
φανώς για να µην δηµιουργήσει υψη-
λές προσδοκίες στους παραγωγούς. Ί-
σως γι’ αυτό τόνισε και το γεγονός ότι 
φέτος είναι πολύ χαµηλή η τιµή του 
βαµβακόσπορου, που δεν ξεπερνά τα 
200 ευρώ ο τόνος, όταν πέρυσι ξεκί-
νησε στα 250 ευρώ. Σηµείωσε ότι υ-
πάρχουν περί τους 30.000 τόνους α-
ποθέµατα, µέγεθος το οποίο βέβαια, 
έσπευσε να συµπληρώσει ότι δεν εί-
ναι τόσο µεγάλο που να «επιβαρύνει» 
σηµαντικά την τιµή του σύσπορου, αλ-
λά ωστόσο δηµιουργεί µια αρνητική 
κατάσταση στην αγορά, όπως είπε.

Χάλασε λίγο το κλίµα, αλλά έχει άσους το βαµβάκι
 Η απουσία της Τουρκίας και οι κινεζικοί δασµοί «φρενάρουν» προς το παρόν την αγορά
 Μείωση 20% στην τιµή του βαµβακόσπορου, που δεν ξεπερνά τα 200 ευρώ ο τόνος 

Ανησυχία επικρατεί τις 
τελευταίες ηµέρες στην 
ελληνική αγορά βάµβακος, 
καθώς η σεζόν δεν µοιάζει µε 
καµία προηγούµενη, ενώ 
πολλοί είναι οι εξωγενείς 
αστάθµητους παράγοντες. 
Από τη µία πλευρά η Τουρκία 
«βαριά άρρωστη» και οι 
έµποροι να µην έχουν 
καταφέρει να πουλήσουν αυτά 
που έχουν προαγοράσει, από 
την άλλη πλευρά το 
βραζιλιάνικο προϊόν είναι 
άφθονο, φτηνό και ποιοτικό, 
ενώ και ο εµπορικός πόλεµος 
ΗΠΑ µε την Κίνα δεν βοηθάει 
σε αυτή τη φάση τα 
χρηµατιστήρια, που έκαναν 
limit down. ∆εν υπάρχει 
αµφιβολία, σύµφωνα µε τους 
αναλυτές, ότι θα βρεθεί 
ισορροπία και θα τρέξουν οι 
πράξεις, ωστόσο η ανύπαρκτη 
ζήτηση και η αβεβαιότητα της 
αγοράς «µαγκώνει» προς το 
παρόν την αγορά. Σηµειωτέον 
ότι άλλες χρονιές τέτοια 
εποχή έµπαιναν στην αγορά 
δυνατά τα τουρκικά κλωστήρια.

ΛΙΓΟ ΟΙ ∆ΑΣΜΟΙ, 
ΛΙΓΟ ΤΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟ
«ΚΟΒΟΥΝ» ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έσπασε µετά από αρκετό καιρό το στενό εύρος τιµών 
στο οποίο κυµαινόταν το βαµβάκι, όχι διότι προέκυψαν 
ειδήσεις από τους τυφώνες στις ΗΠΑ, αλλά διότι είχαµε 
σηµαντικές εξελίξεις στον γνωστό πλέον εµπορικό 
πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας. Ο Τραµπ επέβαλε νέους δασµούς 
10% σε κινεζικά προϊόντα αξίας 200 δις δολαρίων. Σε 
αντίποινα η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε δασµούς 
60 δις δολαρίων σε αµερικανικά προϊόντα. Τα νέα αυτά 
πυροδότησαν κερδοσκοπικές ρευστοποιήσεις παλαιών 
ανοδικών θέσεων, ενώ έχοντας σπάσει τα 80 σεντς ανά 
λίµπρα δεν ήταν λίγοι αυτοί που επέλεξαν να ποντάρουν 
στην πτώση, διευρύνοντας έτσι τις απώλειες. 

ΝEA ΥOΡKH
Η ανησυχία στον κλάδο εντείνεται καθώς εκτός από την 
αδύναµη ζήτηση για την εποχή και την καθυστέρηση των 
φορτώσεων στα βαµβάκια που έχουν προπωληθεί, 
υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες όπως ο εµπορικός 
πόλεµος ΗΠΑ-Κίνας ή η οικονοµική κατάσταση 
Τουρκίας. Στην παγκόσµια αγορά η αποκαλούµενη βάση 
(πριµ) επί των χρηµατιστηριακών τιµών εξακολουθεί να 
πιέζεται, όµως οι αναλυτές αναµένουν ισορροπία µετά 
την έντονη χρηµατιστηριακή πτώση. Πάντως, προς το 
παρόν ανύπαρκτη ζήτηση και αβεβαιότητα της αγοράς 
προκαλούν ανησυχία, αφού άλλες χρονιές τέτοια εποχή 
έµπαιναν στην αγορά δυνατά τα τουρκικά κλωστήρια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Υπάρχουν περίπου 30.000 τόνοι 
αποθέµατα βαµβακόσπορου. 

ΑΠΟ ΑΛΛΟ ∆ΡΟΜΟ
Παρά την απουσία της 

Τουρκίας, το ελληνικό 

βαµβάκι θα βρει το δρόµο 

προς Κίνα και Ινδονησία

Συνεδρίαση 18/09/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '18 78,52 -2,79

Μάρτιος '19 79,13 -2,51

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Παρασκευή
14/09

∆ευτέρα
17/09

Τετάρτη
12/09

Τρίτη
18/09

Πέµπτη
13/09

83.00

82.00

81.00

80.00

79.00

78.00

77.00

09/12/2018 82.52
09/13/2018 81.51
09/14/2018 81.83
09/17/2018 81.31
09/18/2018 78.52
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Με τιµή στα 80 λεπτά ξεκίνησαν οι 
λιγοστές προς ώρας θερµοκηπια-
κές ντοµάτες των ποικιλιών Ελπί-
δα και Nissos τόσο στα Φιλιατρά ό-
σο και στην Πρέβεζα, τον Λαγκα-
δά και τη Σκύδρα  µετά την ολο-
κλήρωση της σοδειάς στις υπαί-
θριες. Αν και η σοδειά αναµένε-
ται µειωµένη, το 1 ευρώ στον πα-
ραγωγό µοιάζει δύσκολο αφού οι 
εισαγωγές περισσεύουν, αναφέ-
ρουν στην Agrenda καλλιεργητές 

και από τις δύο περιοχές.
Ως λόγοι της µείωσης στην πα-

ραγωγή, εκτός από τις ζηµιές α-
πό την Tuta Absoluta, αναφέρε-
ται και η απόφαση των παραγω-
γών -λόγω των οικονοµικών δυ-
σκολιών στις οποίες έχουν περιέλ-
θει- να καλλιεργήσουν λιγότερο. 
«Φέτος η παραγωγή στα κηπευτι-
κά είναι µειωµένη. Ο κόσµος λό-
γω οικονοµικών συνθηκών προ-
σπάθησε να κάνει λιγότερη, αλ-

λά πιο προσεγµένη καλλιέργεια. 
Όµως αυτό τελικά δεν έφερε το 
προσδοκώµενο αποτέλεσµα», α-
ναφέρει o πρόεδρος του Κηπευτι-
κού Συνεταιρισµού Πρέβεζας ∆η-
µήτρης Καββαδάς. Όσον αφορά 
τις εισαγωγές, ο ίδιος σηµειώνει 
ότι «υπάρχει ζήτηση, όµως γίνο-
νται αρκετές εισαγωγές από Πο-
λωνία, Σερβία και Αλβανία, οι ο-
ποίες και «κανονίζουν» τις τιµές 
αυτή την εποχή», όπως εξηγεί.

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με εµπορικές πράξεις σε διε-
θνές επίπεδο που πιέζουν το 
σκληρό σιτάρι, σκαµπανεβά-
σµατα στην τιµή και στόχο να 
κρατηθεί το 20άρι πορεύονται 
αυτές τις µέρες παραγωγοί και 
έµποροι. Αφενός ο διαγωνι-
σµός της Τυνησίας που πάγω-
σε την αγορά και αφετέρου οι 
εξελίξεις για τη σοδειά του Κα-
ναδά αντανακλούν µια επερ-
χόµενη πίεση στις τιµές παρα-
γωγού, την οποία δεν θα απο-
φύγουν να καταγράψουν και 
οι εγχώριοι συνεταιρισµοί και 
οργανώσεις στα τιµολόγια προς 
τους καλλιεργητές. Για την ώ-
ρα, πάντως, στο θεσσαλικό κά-
µπο κρατιούνται ακόµα τα 20 
λεπτά στον παραγωγό, µε τε-
λευταίο παράδειγµα τον πρό-
σφατο διαγωνισµό του αγρο-
τικού συνεταιρισµού Νίκαιας.

Προγραµµατισµένος είναι και 
ένας διαγωνισµός από την ΕΑΣ 
Αµφίκλειας για την επόµενη ε-
βδοµάδα, που αναµένεται να 
κινηθεί εκτός απροόπτου πε-
ρίπου στα ίδια επίπεδα, οπό-
τε και θα φανούν οι διαθέσεις 
των αγοραστών.

Να σηµειωθεί, βέβαια, πως 
αυτές τις µέρες το κλίµα στην 
αγορά, τόσο από την πλευρά 
των εµπόρων όσο και από την 
πλευρά των παραγωγών, είναι 
αποθαρρυντικό. Οι ειδήσεις α-
πό το διεθνές σκηνικό φαίνεται 
να στηρίζουν περισσότερο µια 
πίεση στην τιµή παρά την άνο-

δο, για την οποία είχαν αρχικά 
καλλιεργηθεί µεγάλες προσδο-
κίες. Οι αιτίες είναι πολλές. Α-
φενός οι δύο δουλειές που έγι-
ναν αυτές τις µέρες µε τιµή στα 
205 ευρώ ο τόνος για τα χαµη-
λά και στα 215 ευρώ ο τόνος 
Fob ελληνικό λιµάνι για την 
καλή ποιότητα στο σκληρό και 
µετά ο διαγωνισµός της Τυνη-
σίας µε πώληση 75.000 τόνων 
σκληρού σίτου στα 270 δολά-
ρια ο τόνος (σχεδόν 230 ευρώ 

ο τόνος) παραδοτέα σε λιµάνι 
τους, επίπεδα που δεν ήταν εν-
θαρρυντικά για τις τιµές παρα-
γωγού. Σηµειωτέον ότι οι ανα-
λυτές λένε πως η δουλειά στην 
Τυνησία θα καλυφθεί µε ισπα-
νική σοδειά, καθώς τα ελληνικά 
σκληρά βγαίνουν ακριβότερα. 

Ενδεικτική ήταν και η αντί-
δραση στα χρηµατιστήρια της 
Γαλλίας, όπου οι τιµές πιέστη-
καν κατά 5 ευρώ ο τόνος λόγω 
της µειωµένης ζήτησης αλλά 
και των χαµηλών τιµών του τε-
λευταίου διαγωνισµού της Τυ-
νησίας και πλέον κυµαίνονται 
στα 220 ευρώ ο τόνος παραδο-
τέα σε γαλλικό λιµάνι.   

Περισσότερο το σιτάρι από 
τον Καναδά, µε το βλέµµα 
στη νέα σοδειά

Από την άλλη πλευρά το εν-
διαφέρον έχει τώρα µεταφερ-
θεί στα νέα για τη σοδειά του 

Καναδά. Καταρχήν ήδη ο γνω-
στός Ιταλός έµπορος Καζίλο έ-
χει περιορίσει τις αγορές του α-
πό τη χώρα µας και έχει στρέ-
ψει το βλέµµα του στην εν λό-
γω χώρα. Εν τω µεταξύ, όσο µα-
θαίνουµε ότι η παραγωγή στον 
Καναδά πάει καλά, αυτό ση-
µαίνει ότι θα πέσει παραπάνω 
σκληρό σιτάρι στην αγορά, µε 
αποτέλεσµα µια αναπόφευκτη 
πίεση τιµών. Το σίγουρο είναι 
ότι οι έµποροι που έχουν αγο-
ράσει στα 20 λεπτά στον παρα-
γωγό βρίσκονται εκτός αγοράς 
αυτή τη στιγµή, καθώς δεν πιά-
νονται πλέον τα 215 ευρώ ο τό-
νος FOB στην εξαγωγή.

Από την άλλη πλευρά, όσο 
προχωράµε προς τη νέα σοδειά, 
θα αποτυπωθεί και στην αγο-
ρά η µείωση των στρεµµάτων 
που εκτιµάται, δεδοµένου ότι 
οι παραγωγοί δεν ικανοποιή-
θηκαν για τρίτη συνεχόµενη 
χρόνια. Αυτό, λένε οι αναλυ-
τές, αναµένεται να φανεί σε 
µια ανοδική πορεία των τιµών, 
αλλά σιγά σιγά και όχι άµεσα.

Η µειωµένη νέα σοδειά θα σώσει την παρτίδα
Στόχος να κρατηθεί το 20άρι στο σκληρό 
Περιορισµένο το ενδιαφέρον του Καζίλο, ενώ ο συνεταιρισµός Νίκαιας επιµένει

Με βάση τα 80 λεπτά έκαναν φέτος αρχή 
οι ντοµάτες θερµοκηπίου «Ελπίδα» και «Nissos» 

ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 
Προγραµµατισµένος είναι 

και ένας διαγωνισµός από 

την ΕΑΣ Αµφίκλειας για την 

επόµενη εβδοµάδα, 

που αναµένεται να κινηθεί 

εκτός απροόπτου περίπου 

στα ίδια επίπεδα

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 
Η µείωση των στρεµµάτων στη νέα 

σοδειά, που αντανακλά την απογοή-

τευση των καλλιεργητών για τρίτη 

συνεχόµενη χρονιά, αναµένεται να 

αποτυπωθεί σε µια ανοδική πορεία 

των τιµών, αλλά όχι άµεσα

Τ
α νέα από τον τελευταίο δι-
αγωνισµό της Τυνησίας δεν 
ήταν ενθαρρυντικά για τις 
τιµές σκληρού σίτου στην 

ελληνική αγορά. Τελικά σηµειώθη-
κε πώληση 75.000 τόνων σκληρού 
στα 270 δολάρια ο τόνος (σχεδόν 
230 ευρώ ο τόνος) παραδοτέα σε λι-
µάνι της Τυνησίας. Φυσικά αν αφαι-
ρεθούν τα µεταφορικά κόστη, η τιµή 
δεν είναι καθόλου υποσχόµενη και 
γι’ αυτό δεν φαίνεται να καλύπτεται 
µε την ελληνική σοδειά. Στην εσω-
τερική αγορά στα 20 λεπτά το κιλό 
η προσφορά αυξάνεται, αλλά τα πε-
ριθώρια απορρόφησης σηµαντικών 
ποσοτήτων από τους µεγάλους µύ-
λους µειώνονται καθώς διατηρούν 
συνεχώς υψηλά αποθέµατα. 

Στα σκληρά στάρια, η νέα λίστα της 
Φότζια δεν εί-
χε αλλαγές. Για 
ποιοτικά σιτάρια 
µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υα-
λώδη 70% και 

πρωτεΐνη 12,5% τιµή αποθήκης παρα-
γωγού στα 220-225 ευρώ ο τόνος. Για 
τα µεταβροχικά (βρεγµένα) µε ειδικό 
βάρος 77-78 kg/hl στα 208-213 ευρώ 
ο τόνος, ενώ για χαµηλότερο βάρος 
75/76 kg/hl στα 198-203 ευρώ. Στη 
Γαλλία οι τιµές πιέστηκαν κατά 5 ευ-
ρώ ο τόνος, λόγω της µειωµένης ζή-
τησης, αλλά και των χαµηλών τιµών 
του διαγωνισµού της Τυνησίας. Πλέ-
ον κυµαίνονται στα 220 ευρώ ο τόνος 
παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.   

Στο χρηµατιστήριο τα µαλακά σι-
τάρια αποτέλεσαν εξαίρεση στη γενι-
κή πτώση των τιµών στα δηµητριακά 
και όχι µόνο. Σόγια και καλαµπόκια 
χτυπήθηκαν από τη συνέχιση του ε-
µπορικού πολέµου, αλλά τα µαλακά 
στάρια ενισχύθηκαν λόγω των και-
ρικών ανησυχιών, της αύξησης των 
ρωσικών τιµών αλλά και την ζήτηση 
που προκύπτει από τους νέους δια-
γωνισµούς της Αιγύπτου και Τουρ-
κίας. Ενώ τα καλαµπόκια και η σόγια 
σηµείωσαν σηµαντικές απώλειες, τα 
µαλακά µε τη βοήθεια των καιρικών 
προβληµάτων στην Αυστραλία, αλ-
λά και τις ζητήσεις στη φυσική αγο-
ρά από Αίγυπτο και Τουρκία, κινή-
θηκαν ανοδικά. Στη Γαλλία, τέλος, 
τεστάρονται τα επίπεδα των 200 ευ-
ρώ ο τόνος για τα συµβόλαια ∆εκεµ-
βρίου ‘18 µε επιτυχία, λαµβάνοντας 
στήριξη από την ενίσχυση των τιµών 
της ρωσικής παραγωγής.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr
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Μέσα σε δύο χρόνια η έκταση της καλλιεργούµενης γεωργικής γης στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 2,3%, σύµφωνα µε στοιχεία της στατιστικής 
υπηρεσίας, υποδεικνύοντας µια τάση συρρίκνωσης του τοµέα, που µένει να επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία των επόµενων ετών.

Αξιοσηµείωτες µεταβολές παρατηρούνται  και στον ό-
γκο της παραγωγής γαλακτοκοµικών και κτηνοτροφι-
κών προϊόντων, µε αφετηρία το ζωικό κεφάλαιο, το 
οποίο δείχνει σηµάδια υποχώρησης στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις. Έτσι, στο συνολικό αριθµό των βοο-
ειδών σηµειώθηκε αύξηση κατά 0,5% το 2016 σε σχέ-
ση µε το 2015 και µείωση κατά 1,2% το 2015 σε σχέ-
ση µε το 2014. Αυτό οδήγησε µε τη σειρά του σε µια 
µείωση στη συνολική παραγωγή γάλακτος, κατά 3,1% 
το 2016 σε σχέση µε το 2015 και µείωση κατά 2,3% το 
2015 σε σχέση µε το 2014. 

Στο συνολικό αριθµό των χοίρων, υπήρξε µείωση κα-
τά 2,2% το 2016 σε σχέση µε το 2015 και µείωση κα-
τά 1,5% το 2015 σε σχέση µε το 2014. Στο συνολικό 
αριθµό των αιγών, υπήρξε επίσης µείωση κατά 3,7% 
το 2016 σε σχέση µε το 2015 και µείωση κατά 2,5% το 
2015 σε σχέση µε το 2014. Από την άλλη, ο αριθµός 
προβάτων αυξάνεται. Ειδικότερα, παρά την µείωση 
0,8% στον αριθµό τους, αυτά παραµένουν περισσότε-
ρα σε σχέση µε το 2014, αριθµώντας σε 8.680.235, ό-
ταν το 2014 ανέρχονταν σε 8.481.073. Έτσι, στην πα-
ραγωγή µαλακού τυριού, σηµειώθηκε αύξηση κατά 
2,7% το 2016 σε σχέση µε το 2015.
Στο συνολικό αριθµό των ορνίθων τέλος, υπάρχει αύ-
ξηση κατά 3,1% το 2016 σε σχέση µε το 2015 και αύ-
ξηση κατά 7,5% το 2015 σε σχέση µε το 2014.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ τάση µείωσης της 
παραγωγής όσο και των καλλιεργού-
µενων εκτάσεων γης µαρτυρούν τα 
αποτελέσµατα της Ετήσιας Γεωργι-
κής Στατιστικής Έρευνας από την 
ΕΛΣΤΑΤ για το 2016, αφού µε εξαί-
ρεση το σκληρό σιτάρι και τις ελαι-
οποιήσιµες ελιές, τα υπόλοιπα προ-
ϊόντα εµφανίζονται ελαφρώς συρρι-

κνωµένα, µε τις καλλιεργήσιµες ε-
κτάσεις να υποχωρούν µέσα σε δυο 
χρόνια κατά 2,3%. Την ίδια στιγµή, η 
εκµηχάνιση της παραγωγής δείχνει 
σηµάδια υποχώρησης, καθώς η χρή-
ση ελκυστήρων, ψεκαστικών, αρδευ-
τικών, αλωνιστικών και µηχανηµά-
των συγκοµιδής, υποχώρησαν κατά 
1,2%, 4,1%, 2,3% και 0,8% αντίστοιχα.

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ κατά 12,8% εµφανίζο-
νται οι καλλιεργούµενες εκτάσεις 
µε σκληρό σιτάρι για το 2016 σε 
σχέση µε το 2015, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της  ΕΛΣΤΑΤ. Η πα-
ραγωγή σκληρού σιταριού σηµειώ-
νει αύξηση 13,5%, φτάνοντας τους 
1.131,9 χιλιάδες τόνους. Στις καλλι-

εργούµενες εκτάσεις µε καλαµπόκι, 
παρατηρείται µείωση κατά 9,7% το 
2016 σε σχέση µε το 2015 και µείω-
ση κατά 12,4% το 2015 σε σχέση µε 
το 2014. Το 2016 καλλιεργήθηκαν 
1.328,3 χιλ. στρέµµατα. Η παραγω-
γή υποχώρησε κατά 12,2%, φτάνο-
ντας στους 1.505 χιλιάδες τόνους.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ήταν η παραγωγή ροδά-
κινων και νεκταρινιών κατά 1,5%, µε 
2,8% αύξηση στην καλλιεργήσιµη γη, 
αλλά και των σταφυλιών οινοποίη-
σης κατά 3,6% το 2016 σε σχέση µε 
το 2015. Ειδικότερα, το 2016 παρή-
χθησαν 528,7 χιλ. τόνοι ροδάκινων 

και νεκταρινιών, το 2015 παρήχθη-
σαν 521,1 χιλιάδες τόνοι και 492,7 
χιλιάδες τόνοι το 2014. Οι καλλιερ-
γούµενες εκτάσεις αυξήθηκαν α-
πό το 2014 ως το 2016, κατά 4,9%. 
Στους αµπελώνες, ωστόσο, σηµει-
ώθηκε µείωση κατά 3,8% το 2016. 

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ καλλιεργούµενη γεωρ-
γική γη, που περιλαµβάνει αροτραί-
ες καλλιέργειες, κηπευτικά, µόνι-
µες φυτείες και αγραναπαύσεις, α-
νέρχεται για το έτος που εξετάζεται 
στα 32.540,8 χιλιάδες στρέµµατα, 
µειωµένη κατά 0,9%, ενώ το 2015 
σηµείωσε κι άλλη µείωση 1,4% από 
το 2014. Οι βασικές οµάδες καλλι-

εργειών κατανέµονται το 2016 ως 
εξής: το 53% της καλλιεργούµενης 
έκτασης, δηλαδή 17.240,4 χιλιάδες 
στρέµµατα για αροτραίες καλλιέργει-
ες. Το 2%, 634,3 χιλιάδες στρέµµατα 
για κηπευτικά, το 34,2%, µε 11.136,5 
χιλιάδες στρέµµατα για µόνιµες, ε-
νώ το 10,8%, µε 3.529,6 χιλιάδες 
στρέµµατα, ήταν αγραναπαύσεις. 

ΜΕΙΩΣΗ σηµειώθηκε στις καλλι-
εργούµενες εκτάσεις µε βαµβάκι, 
κατά 8,5% το 2016 σε σχέση µε το 
2015 και µείωση κατά 2,5% το 2015 
σε σχέση µε το 2014. Ειδικότερα, 
το 2016 καλλιεργήθηκαν 2.463,8 
χιλ. στρέµµατα, το 2015 καλλιεργή-
θηκαν 2.693,2 χιλ. στρέµµατα και 

2.761,9 χιλ. στρέµµατα το 2014. Ο 
αντίκτυπος της µείωσης των εκτά-
σεων στον όγκο της παραγωγής, 
έχει ως εξής, η παραγωγή µειώ-
θηκε κατά 9,6% φτάνοντας στους 
739,1 χιλιάδες τόνους το 2016, έ-
πειτα από µια µείωση 0,3% το 2015 
σε σχέση µε το 2014. 

ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ µε ελιές ελαιοποίησης 
σηµείωσαν αύξηση 2,6% το 2016 σε 
σχέση µε το 2015 για δεύτερη συνε-
χόµενη χρονιά, αφού σηµειώθηκε 
επίσης αύξηση κατά 1,0% το 2015 
σε σχέση µε το 2014. Ειδικότερα, 
το 2016 καλλιεργήθηκαν 7.288,4 

χιλ. στρέµµατα, το 2015 καλλιερ-
γήθηκαν 7.103,0 χιλ. στρέµµατα 
και 7.033,2 χιλ. στρέµµατα το 2014. 
Έτσι το 2016 παρήχθησαν 2.426,0 
χιλ. τόνοι ελιών ελαιοποίησης, το 
2015 παρήχθησαν 2.477,2 χιλ. τό-
νοι και 2.205,0 χιλ. τόνοι το 2014.

Λιγοστεύει το ζωικό κεφάλαιο 
και η κτηνοτροφική παραγωγή
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Κάθε χρόνο χάνεται γη από τις καλλιέργειες στην Ελλάδα 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ
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Κάτω από τις 685 µονάδες
έκλεισε το ΧA την Πέµπτη 
Μετά από τέσσερις ηµέρες ανόδου, έστω και 
µικρής, το χρηµατιστήριο Αθηνών επέστρεψε στη 
γνώριµη εικόνα του πρώτου δεκαπενθηµέρου 
του Σεπτεµβρίου και υποχώρησε υπό το βάρος 
του τραπεζικού τοµέα. Ειδικότερα, ο γενικός 
δείκτης έκλεισε την Πέµπτη µε απώλειες 1,24% 
στις 681,03 µονάδες, ενώ κινήθηκε µεταξύ των 
680,36 µονάδων (-1,34%) και 690,82 µον. 
(+0,18%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 35 εκατ. 
ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 17,8 εκατ. τεµάχια, 
ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων 
διακινήθηκαν 145 χιλ. τεµάχια.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Έκτακτη 
γενική συνέλευση των µετόχων 
της εταιρείας «Αρτοβιοµηχανία 

Καραµολέγκος ΑΕ» θα γίνει στις 
5 Οκτωβρίου, µε αντικείµενο, µεταξύ 
άλλων, την έκδοση του κοινού 
οµολογιακού δανείου, συνολικού 
ποσού ως 3,8 εκατ. εµπραγµάτως 
εξασφαλισµένου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του νόµου 3156/2003.

ΣΕΒΕ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
τροποποίησης του καταστατικού του 
ΣΕΒΕ, µε την οποία ορίζεται η νέα 
επωνυµία του ΣΕΒΕ ως «Σύνδεσµος 
Εξαγωγέων» και στην αγγλική γλώσσα 
ως «Greek Exportes’ Association», ενώ 
οι διακριτικοί τίτλοι «ΣΕΒΕ» και «SEVE» 
αντίστοιχα διατηρούνται ως έχουν.

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Σε 
συµφωνία µε την Εθνική τράπεζα για 
την αναδιάρθρωση του τραπεζικού 
δανεισµού τους προχωρούν τα 
εκκοκκιστήρια Καφαντάρης- 
Παπακώστας, µε επέκταση του χρόνου 
αποπληρωµής του συνολικού ποσού 
του δανείου σ’ αυτή χωρίς µείωσή του.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Στα 60 εκατ. έναντι 41,19 εκατ. 
ευρώ το 2017, αυξηµένος κατά 23,8 
εκατ. ήταν ο κύκλος εργασιών της 
βιοµηχανίας γάλακτος Κρι Κρι, σύµφωνα 
µε τις οικονοµικές καταστάσεις εξαµήνου 
2018 και τα καθαρά κέρδη µετά από 
φόρους ανήλθαν σε 7,36 εκατ. ευρώ, 
έναντι 4,90 εκατ. το εξάµηνο 2017.

GENERAL MILLS: Πτώση 3% στα 
κέρδη τριµήνου της General Mills, 
καθώς η εταιρεία παρασκευής των 
Cheerios δηµητριακών, αύξησε το 
κόστος των µεταφορών και των 
εµπορευµάτων. Τα καθαρά κέρδη 
υποχώρησαν στα 392,3 εκατ. δολάρια 
ή 65 σεντς ανά µετοχή στο α’ τρίµηνο.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Σε ανακατωσούρα βρίσκεται η διεθνής πο-
λιτική σκηνή καθώς υπάρχουν παντού α-
νοικτά µέτωπα, που επηρεάζουν το οικο-
νοµικό περιβάλλον. Από τη µία ο εµπο-
ρικός πόλεµος Αµερικής-Κίνας και από 
την άλλη τα κωλύµατα µε το Brexit, o δι-
χασµός για το µεταναστευτικό και η έξαρ-
ση λαϊκισµού στην Ευρώπη. Ενδεικτική η 
πρόσφατη άτυπη σύνοδος Κορυφής στο 
Σάλσπουργκ όπου οι ηγέτες της ΕΕ φά-
νηκε να έχουν να διανύσουν ακόµη πολύ 
δρόµο για το Brexit και τη µετανάστευση.

Στο µεταξύ, ηχηρή η προειδοποίηση 
του Τζακ Μα, συνιδρυτή του κινεζικού κο-
λοσσού του τοµέα ηλεκτρονικού εµπορί-
ου Alibaba Group Holding, ότι ο κόσµος 
πρέπει να προετοιµαστεί για έναν 20ετή 
εµπορικό πόλεµο ανάµεσα σε Κίνα-ΗΠΑ. 

«Η οικονοµική κατάσταση δεν είναι καλή 
κι αυτό µπορεί να κρατήσει πάρα πολύ και-
ρό», τόνισε ο Μα σε οµιλία του στο Παγκό-
σµιο Οικονοµικό Φόρουµ στην Τιαντζίν, υ-
πογραµµίζοντας ότι το Πεκίνο πρέπει να 
δώσει την έµφαση στον σύγχρονο «δρό-
µο του µεταξιού» που οδηγεί στην Αφρική, 
τη νοτιοανατολική Ασία και την Ευρώπη. 

Από την άλλη, αισθάνονται... καλά και 
πάλι όσοι έχουν επενδύσει στο ιταλικό 
χρέος. Από τις αρχές Σεπτεµβρίου, η α-
πόδοση του 10ετούς οµολόγου αναφο-
ράς µειώθηκε από 3,24% σε 2,79% και η 
διαφορά µε τα γερµανικά οµόλογα, επί-
σης µειώθηκε δραµατικά. Βέβαια σύµφω-
να µε το Bloomberg η ανακούφιση που 
σηµειώθηκε στην αγορά είναι κατανοη-
τή, αλλά πιθανότατα πρόωρη.

Ξανά σχολείο
Την ενέργεια Back Τo School τρέχει η 
Chiquita τον Σεπτέµβρη σε συνεργασία 
µε τα σούπερ µάρκετ Σκλαβενίτης, µε 
στόχο να συµβάλει στην προώθηση του 
υγιεινού τρόπου διατροφής κατά τη 
διάρκεια των σχολικών µαθηµάτων. Οι 
καταναλωτές µπορούν να συνδυάσουν 
την αγορά µπανανών Chiquita (βάρους 
µεταξύ 1,2-1,4 κιλών) µε την απόκτηση 
µιας branded σχολικής κασετίνας.

Mύλοι Λούλη
Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της 
«Kenfood» µε την κατά 70% θυγατρική 
των Μύλων Λούλη «NutriBakeS» µε 
απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. 
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, το µετοχικό 
κεφάλαιό της ανέρχεται σε 670.310 
ευρώ από 533.400 ευρώ διαιρεµένο  
σε 67.031 κοινές ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 10 ευρώ από 53.340 
κοινές ονοµαστικές µετοχές.

Η Ευρώπη... πολιτικά  
και ο κόσμος εμπορικά 

 Καμπανάκι Αlibaba για 20ετή εμπορικό πόλεμο  
 Στο Σάλτσμπουργκ διχασμός για Βrexit, μετανάστες
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΥΠ. 0,3620 16,03%

PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,1000 13,64%

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5950 9,17%

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. 0,5400 8,87%

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚ ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 0,3880 7,78%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,1810 - 29,30% 

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,0660 - 19,02%

∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0720 - 18,18%

Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ ΕΜΠΟΡ.ΕΤ..Ε 0,0140 - 17,65%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,1480 - 14,94%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.616,92 + 0,80%
 NASDAQ Comp 8.022,84 + 0,92 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.402,97 + 1,05%
Λονδίνο FTSE 100 7.349,76 + 0,25%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.333,94 + 0,94%
Παρίσι CAC-40 5.450,80 + 1,06%
Ζυρίχη SMI 8.988,66 + 0,55 %
Τόκιο NIKKEI-225 23.674,93 + 0,010%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Συμφωνητικά μίσθωσης αγρών, δηλώσεις 
ΟΣΔΕ και η υποχρέωση για τον ΑΤΑΚ

Γ
ια την καλλιεργητική περίοδο 2018, είχαµε τις 
παρακάτω ανακοινώσεις, σχετικά µε τον ΑΤΑΚ:

Α)  « Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ (Α-
ριθµός Ταυτότητας Ακινήτου που είναι ένας µοναδικός 

για κάθε ακίνητο) στις δηλώσεις ΟΣ-
∆Ε είναι αναγκαία για να καταγρα-
φούν οι πραγµατικά καλλιεργούµε-
νες εκτάσεις. Η αναγκαιότητα της χρή-
σης του ΑΤΑΚ προέκυψε µετά και α-
πό την σύσταση του Γενικού Επιθεω-
ρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς το Υ-
ΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ανεξάρ-
τητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, προς α-
ποφυγή χρήσης πλαστών µισθωτηρί-
ων και κατ’ επέκταση περιπτώσεων α-
πάτης σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµο-
σίου. Αφορµή αποτέλεσαν τα ευρήµα-
τα ελέγχων τόσο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ό-
σο και άλλων υπηρεσιών όπου διαπι-
στώθηκε η χρήση πλαστών/παράτυ-
πων µισθωτηρίων και παραστατικών 
χρήσης αγροτεµαχίων. 

Β) «∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ ότι ξεκίνησε η καλλι-
εργητική περίοδος 2017/2018 (χει-
µερινά σιτηρά κλπ) ενηµερώνονται 
οι παραγωγοί που θα υποβάλλουν ε-

νιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2018 µε µισθωµένα α-
γροτεµάχια, ότι τα νέα ενοικιαστήρια που θα επισυνα-
φθούν σε αυτή, θα πρέπει να έχουν τη µορφή του υπο-
δείγµατος ( δείτε κατωτέρω ) και µέσω των οποίων θα 
προκύπτει ότι είναι στη διάθεση του γεωργού στις 31η 
Μαΐου 2018. Η αναγραφή του Α.Τ.Α.Κ. του αγροτεµα-
χίου του ιδιοκτήτη, είναι υποχρεωτική. Υπενθυµίζεται 
ότι για τα αγροτεµάχια που µετέχουν στις δράσεις του 
Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» και του Μέτρου 

10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά» του 
Π.Α.Α. 2014-2020 και είναι ενταγ-
µένα στις σχετικές αποφάσεις έντα-
ξης του ΥΠΑΑΤ, για την τήρηση των 

δεσµεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας πρέπει 
να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους δέσµευσης. Ως εκ τούτου επιση-
µαίνεται ότι οι ηµεροµηνίες των ενοικιαστηρίων που 
αφορούν το έτος αιτήσεων/δεσµεύσεων 2018, πρέπει 
να καλύπτουν τουλάχιστον το τρέχον έτος, σε συνέχεια 
του προηγούµενου ενοικιαστηρίου για το έτος αιτήσε-
ων/δέσµευσης 2017.

Γ) « ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που προβλέπονται στο πλαίσιο των 
ενωσιακών καθεστώτων στήριξης που καλύπτονται α-
πό το ΟΣ∆Ε χορηγούνται εφόσον επαληθεύονται οι ό-
ροι επιλεξιµότητας ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελε-
σµατική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
του προϋπολογισµού της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ένας 
από τους σκοπούς του Οργανισµού Πληρωµών είναι 
η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος 
των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυ-
χόν χρηµατικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί 
παρανόµως ή αχρεωστήτως. Σύµφωνα µε το άρθρο 
40 παράγραφος 3 της υπ’ αριθ. 104/7056/21.01.2015 

(ΦΕΚ 147 Β΄/2015) Υπουργικής Απόφασης, τα αγροτε-
µάχια που δηλώνουν οι γεωργοί στην Ενιαία Αίτηση Ε-
νίσχυσης πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωρ-
γού την 31η Μαΐου του ηµερολογιακού έτους υποβο-
λής της ενιαίας αίτησης. Η ανωτέρω διάταξη αποτελεί 
βασικό όρο επιλεξιµότητας των αγροτεµαχίων που δη-
λώνονται κατ’ έτος στο ΟΣ∆Ε και ο έλεγχος για την επα-
λήθευση του χρόνου κατά τον οποίο βρίσκονται στη δι-
άθεση του γεωργού, εξασφαλίζει την αδιαµφισβήτητη 
ορθότητα και νοµιµότητα των πληρωµών. Η αναγκαι-
ότητα της χρήσης του ΑΤΑΚ, προέκυψε µετά και από 
τη σύσταση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης προς το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΥΠΟΙΚ ώ-
στε να µεριµνήσουν να περιλαµβάνονται στα συµφω-
νητικά αγροµίσθωσης όλα τα στοιχεία των αγροτεµα-
χίων για να µπορούν να διασταυρώνονται ηλεκτρονι-
κά µε τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης του ιδιο-
κτήτη-µισθωτή, προς αποφυγή πλαστών µισθωτηρίων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης, 
αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ του πρώτου ιδιοκτήτη και επι-
συνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδει-
κνύουν την πράξη υπεκµίσθωσης. Η αναγραφή του 
Α.Τ.ΑΚ του ιδιοκτήτη εξαιρείται στις περιπτώσεις εκτά-
σεων του ελληνικού δηµοσίου (εποικιστικές εκτάσεις): 
που παραχωρήθηκαν σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης για εξυπηρέτηση της τοπικής κτηνοτροφίας (βο-
σκότοποι), που διαχειρίζονται από ∆ηµόσιες Υπηρεσί-
ες και παραχωρήθηκε η χρήση τους για καλλιέργεια.» 
(ΟΠΕΚΕΠΕ 06.03.2018). Περισσότερα στο Φορολογι-
κό και Λογιστικό Σύµβουλο του αγρότη, κεφ. 12.2.10.

Όλα τα ανωτέρω αφορούσαν το καλλιεργητικό έτος 
2018. Όσοι δεν έδωσαν τους ΑΤΑΚ στην δήλωση καλ-
λιέργειας του 2018, θα πρέπει να φροντίσουν να τους 
έχουν διαθέσιµους πριν την έναρξη της νέας καλλι-
εργητικής περιόδου, αλλιώς θα αντιµετωπίσουν µό-
νο προβλήµατα, ενώ θα κινδυνέψουν µε απώλεια των 
επιδοτήσεων τους αφού, δεν θα µπορέσουν να υπο-
βάλλουν την δήλωση καλλιέργειας για το έτος 2019.

Υποχρέωση
Όσοι δεν έδωσαν τον 

ΑΤΑΚ πρέπει να το 
φροντίσουν για τις 
δηλώσεις του 2019

Πρόληψη απάτης
 Η αναγκαιότητα της 

χρήσης του ΑΤΑΚ προ-
έκυψε προς αποφυγή 
πλαστών µισθωτηρίων

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Προθεσµία υποβολής συµπληρωµατικών 
φορολογικών δηλώσεων

Η προθεσµία υποβολής των συµπληρωµατικών 
φορολογικών δηλώσεων για τις επιδοτήσεις που 
εισπράχθηκαν ετεροχρονισµένα, λήγει στις 31.12 

εκάστου έτους. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, εκτός 
από τις προσαυξήσεις επί του επιπλέον φόρου που 
τυχόν θα προκύπτει, θα υπάρχει και το αυτοτελές 

πρόστιµο των 100 ή 250 ευρώ αντίστοιχα.

Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος
και οι συνδεδεµένες

Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος είναι 
συνδεδεµένη. Καλό είναι να το χωνέψουν αυτό 
όλοι. Επίσης, καλό είναι να χωνέψουν ότι στη 
φορολόγηση του 2017, συµπεριλαµβάνονται 
και οι επιδοτήσεις που αφορούν το 2017 και 
πληρώθηκαν εντός του 2018. Αυτό 
προβλέπεται από το νόµο. Συγνώµη που σας 
χαλάω την είσπραξη κάποιων επιδοµάτων.
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μια νέα σειρά σύγχρονων εργαλείων 
αντιµετώπισης των προβληµάτων δι-
ατροφής των αιγοπροβάτων, τα οποία 
επιδρούν την ποιότητα, στην ποσότη-
τα και εν τέλει και στο κόστος του πα-
ραγόµενου γάλακτος, σε ποσοστό που 
ξεπερνά το 1%, έχει αρχίσει να «λανσά-
ρει» στην ελληνική αγορά η εταιρεία 
Ζαχαράκης ΑΕ.

Πρόκειται για προϊόντα της εταιρεί-
ας «Crystalyx Production», τα οποία α-
ντιπροσωπεύει στην Ελλάδα η Ζαχαρά-
κης ΑΕ και τα παρουσίασε στους εµπο-
ρικούς της συνεργάτες, από όλη τη χώ-
ρα, σε ειδική εκδήλωση που διοργάνω-
σε στη Θεσσαλονίκη την περασµένη Τρί-
τη 18 Σεπτεµβρίου.

«Είναι µια συνάντηση πολύ επίκαιρη 
αυτή που κάνουµε δεδοµένου ότι η κρί-
ση στον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας 
συνεχίζεται και δυστυχώς, έχει επηρεά-
σει σηµαντικά και τις τιµές γάλακτος που 
ενδιαφέρει άµεσα και τον παραγωγό», 
τόνισε στην Agrenda ο υπεύθυνος της 
επιχείρησης Κωνσταντίνος Ζαχαράκης.

 «Αυτό που µπορούµε να πούµε είναι 
ότι αν µειώσουµε το κόστος κατά 1%, η 
αύξηση του κέρδους που αναµένει ο κτη-
νοτρόφος είναι πάνω από 5%. Με τα προ-
ϊόντα της Crystalyx η µείωση είναι πά-
νω από 1% και πρακτικά αυτό σηµαίνει 
ότι στο επίπεδο της ποιότητας, άρα των 
λιπο-πρωτεϊνών η βελτίωση ξεπερνά το 
10% για την εκτροφή, ενώ ποσοτικά εί-
ναι περίπου στο 8%, στη γαλακτική πε-
ρίοδο», σηµείωσε ο συνοµιλητής µας.

Ενέργεια στις ξηρές περιόδους
Αναλύοντας τα πλεονεκτήµατα των προ-

ϊόντων της Crystalyx επισήµανε ότι βοη-
θούν στο να βελτιωθεί η πεπτικότητα των 
τροφών, να µειωθούν προβλήµατα οξέω-
σης και να ενισχυθεί η αναπαραγωγική 
δυνατότητα των ζώων. «Τα συγκεκριµέ-
να προϊόντα έχουν ειδική σύνθεση και µε 
τη µορφή που δίδονται, έχουν ως αποτέ-
λεσµα από τη µία να παρέχουν ενέργεια 
στα ζώα και από την άλλη να µειώνουν 
τους παράγοντες που προκαλούν τις οξε-
ώσεις» εξήγησε και διευκρίνισε πως «τα 
ζώα για να το καταναλώσουν και να πά-
ρουν την ενέργεια που τους χρειάζεται, 

γλείφουν πολύ έντονα την πλάκα, οπότε 
παράγουν µεγάλη ποσότητα σιέλου που 
ρυθµίζει το Ph τους.

Πολύ σηµαντικό, είναι, επίσης, να χρη-
σιµοποιείται στη διάρκεια της ξηράς πε-
ριόδου, πριν γεννήσουν τα ζώα και στο 
πρώτο διάστηµα µετά τους τοκετούς, τό-
τε που έχουµε πολύ σοβαρά προβλήµατα 
µε έλλειψη ενέργειας, διότι θα τους δώ-
σει µεγάλη ώθηση στην παραγωγή του 
γάλακτος, όπως και κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής για τη βελτίωση των απο-
δόσεων, που σηµαίνει ότι λιγότερα ζώα 
θα µένουν «άδεια» και οι τοκετοί θα εί-
ναι πιο µαζεµένοι χρονικά. 

Με μείωση κόστους 1%, το κέρδος 
στα αιγοπρόβατα ανεβαίνει 5% 

  Η παρέμβαση του κτηνοτρόφου στο κόστος παραγωγής περνάει πρώτα από τη διατροφή, με 
την ειδική σύνθεση της πλάκας λήξεως Crystalyx να βοηθά και στη βελτίωση των λιπο-πρωτεϊνών

Πλεονεκτήµατα
Τα προϊόντα 

Crystalyx από τη µία 
παρέχουν ενέργεια 

στα ζώα και από 
την άλλη µειώνουν 
τους παράγοντες 

που προκαλούν τις 
οξεώσεις, υποστηρίζει 

η Ζαχαράκης ΑΕ

Ενέργεια
Η χρήση της πλάκας 
είναι σηµαντικό να 

γίνεται στη διάρκεια 
της ξηράς περιόδου, 
πριν γεννήσουν τα 
ζώα και στο πρώτο 
διάστηµα µετά τους 
τοκετούς, τότε που 

υπάρχουν προβλήµατα 
µε έλλειψη ενέργειας

Από αριστερά οι: Α. Καραµαλής προβατοτρόφος, Κ. Ζαχαράκης πρόεδρος της 
Ζαχαράκης Κτηνιατρικά ΑΕ, Α. Gabria διευθυντής της Crystalyx Products 
GmbH (Ισπανία, Πορτογαλία), L.Β Bartolome γραµµατέας της Ισπανικής 
ένωσης εκτροφέων φυλής Assaf, Engel Concepcion Martin προβατοτρόφος.

Στο χώρο από το 1997
µε ολοκληρωµένη
υποστήριξη για εκτροφές
κάθε είδους

Η εταιρεία «Ζαχαράκης Κτηνιατρικά 
Α.Ε.» / Vetfarm S.A., είναι συνέχεια 
της ατοµικής εταιρείας Zacharakis 
Dairy Farm Management.
 ∆ραστηριοποιείται στον χώρο της 
κτηνοτροφίας από το 1997, στην 
τεχνική υποστήριξη 
γαλακτοπαραγωγών εκτροφών και 
στον σχεδιασµό, την υποστήριξη και 
διάθεση των συµπληρωµάτων 
διατροφής µηρυκαστικών Vitafarm 
και από το 2014 και στην 
παραγωγή τους. Από το 1999 ως το 
2009 συµµετείχε παράλληλα στην 
παραγωγική δραστηριότητα της 
γαλακτοπαραγωγικής εκτροφής, 
µε 150 αγελάδες, «Αξιός Φάρµα», 
πηγή απόκτησης γνώσης και 
εµπειρίας στην οργάνωση, 
διαχείριση, αντιµετώπιση 
πρακτικών ζητηµάτων της 
λειτουργίας γαλακτοπαραγωγών 
µονάδων. Από το 2000 ανέλαβε 
την προώθηση, διανοµή και τεχνική 
υποστήριξη των συζεύξεων, του 
γενετικού υλικού της εταιρείας 
Semex Alliance. Από το 2003 µε 
την οργάνωση του κτηνιατρικού 
φαρµακείου και την µεταφορά της 
έδρας στον Πεντάλοφο 
Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται 
και σήµερα, ξεκίνησε µια ταχεία 
ανάπτυξη µε πολλές νέες 
συνεργασίες µε παγκόσµια 
καταξιωµένες, σπουδαίες εταιρείες 
του κτηνοτροφικού χώρου.  



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η επαναστατική καινοτοµία έρχεται 
πάντα µέσω της διασταύρωσης δια-
φορετικών επιστηµών και ήδη η ο-
µάδα της Bayer εργάζεται στο να µε-
ταδώσει τα νέα δεδοµένα για την γε-
ωργία του µέλλοντος όχι µόνο σε µε-
γαλοαγρότες αλλά και σε µεγαλύτε-
ρους σε ηλικία παραγωγούς - που εί-
ναι διστακτικοί απέναντι στην τεχνο-
λογία - αλλά και σε µικροκαλλιεργη-
τές αναπτυσσόµενων χωρών. 

Στην εκδήλωση στην έδρα του αγρο-
τικού τµήµατος της Βayer στο Monheim 

της Γερµανίας στις 18-19 Σεπτεµβρίου, 
στην οποία συµµετείχαν εµπλεκόµε-
νοι του αγροτικού κλάδου, ακαδηµα-
ϊκοί, ΜΚΟ και ειδικοί της βιοµηχανί-
ας απ’ όλο τον κόσµο, τα στελέχη του 
γερµανικού κολοσσού περιέγραψαν 
το όραµα της εταιρείας για το µέλλον 
της γεωργίας και των προκλήσεων που 
αντιµετωπίζει όχι µόνο σε θέµατα επι-
σιτιστικής ασφάλειας, περιορισµένων 
πόρων αλλά και κλιµατικής αλλαγής.

Μάλιστα, πρόκειται για την σηµαντι-
κότερη εκδήλωση από την ολοκλήρω-
ση της µεγάλης εξαγοράς (Monsanto) 
στις 21 Αυγούστου, η οποία σηµατοδο-
τεί και το πεδίο που θα κινηθεί η Bayer, 

η οποία πλέον ενσωµατώνει στον επι-
στηµονικό της ιστό συσσωρευµένη έ-
ρευνα για ακόµη πιο ολοκληρωµένες 
λύσεις στους αγρότες, σε επίπεδο απο-
δόσεων και φυτοπροστασίας.

Βέβαια, αυτό το «αγροτικό συµβό-
λαιο» που επηρεάζει τους αγρότες αλ-
λά και την παραγωγή τροφίµων σύµ-
φωνα µε τα στελέχη της Bayer, για να 
εµπεδωθεί απαιτεί κοινή γραµµή πλεύ-
σης όλων των εµπλεκόµενων γύρω α-
πό την αγροδιατροφή τοµέων, καθώς 
οι αποφάσεις στα ευρωπαϊκά κυρίως 
κέντρα λήψης αποφάσεων, δεν παίρ-
νονται αποκλειστικά µε όρους επιστή-
µης. Ενδεικτική, η πρόσφατη απόφα-

ση του Ευρωδικαστηρίου για την τε-
χνολογία gene editing, που ενώ διορ-
θώνει πράγµατα που υπάρχουν στην 
φύση,  εντούτοις την εντάσσει στην 
ισχύουσα νοµοθεσία για τα GMO’S. 
Σύµφωνα µε τον Liam Condon, µέ-
λος του ∆.Σ. της Bayer και Πρόεδρος 
του Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας (Crop 
Science), ψηφιακή µεταµόρφωση εί-
ναι µία από τις κινητήριες δυνάµεις της 
καινοτοµίας, που θα δώσει στους πα-
ραγωγούς ολοκληρωτικά νέους τρό-
πους να φροντίζουν τα χωράφια τους 
και θα τους παρέχει δεδοµένα και εν-
δοσκοπήσεις για να πάρουν πιο έξυ-
πνες αποφάσεις.  Στην κατεύθυνση 

αυτή ήδη έχουν προχωρήσει:
 Το εµπορικό λανσάρισµα αυτό το 

µήνα, από την Climate Corporation (θυ-
γατρική της Bayer), της κορυφαίας στη 
βιοµηχανία ψηφιακής πλατφόρµας γε-
ωργίας* Climate FieldView™ στην Ευ-
ρώπη. Η πλατφόρµα, είναι επίσης δι-

Κινήσεις σε ολόκληρο  
το διατροφικό γήπεδο 
με τη σφραγίδα Bayer  
Η επιστήμη της γεωργίας θα είναι μια αγορά 110 δισ. ευρώ το 2020

Άρση φόβου
Η οµάδα της Bayer θέλει 

να εµφυσήσει σε όλους τους 
αγρότες ότι η γεωργία µπορεί 

να γίνει πολύ πιο εύκολη 
µε τη νέα τεχνολογία

Η Βayer µετά την µεγάλη εξαγορά, ενσωµατώνει στον επιστηµονικό της 
ιστό συσσωρευµένη εµπειρία και έρευνα για ακόµη πιο οκληρωµένες 
λύσεις στους αγρότες, σε επίπεδο αποδόσεων και φυτοπροστασίας.

Στην εκδήλωση, στην έδρα του αγροτικού τµήµατος της Βayer στο 
Monheim της Γερµανίας, συµµετείχαν εµπλεκόµενοι του αγροτικού 
κλάδου, ακαδηµαϊκοί, ΜΚΟ και ειδικοί της βιοµηχανίας απ’ όλο τον κόσµο.

Μεγάλο το 
εγχείρηµα της 
συγχώνευσης, 
µεγάλοι και 
οι στόχοι της 
Bayer για την 
επόµενη µέρα 
της αγροδι-
ατροφής σε 
ολόκληρο 
τον πλανήτη.  

Πρόωρες οι  
οικονοµικές 
προβλέψεις 
για το 2019, 
δήλωσε στο 
περιθώριο 
συνέντευξης 
τύπου ο Liam 
Condon, κα-
θώς µεγάλος 
αστάθµητος 
παράγοντας 
είναι η εµπο-
ρική διαµάχη 
ΗΠΑ-Κίνας.
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αθέσιµη στις ΗΠΑ, Καναδά και Βρα-
ζιλία, διευκολύνοντας τους παραγω-
γούς να συλλέγουν εύκολα και να ο-
πτικοποιούν δεδοµένα για τον αγρό, 
να αναλύουν και να αξιολογούν την 
απόδοση της καλλιέργειας, και να δι-
αχειρίζονται την ποικιλοµορφία του 
χωραφιού τους µέσω εξατοµικευµέ-
νης λίπανσης και σχεδίων σποράς ώ-
στε να βελτιστοποιήσουν την παρα-
γωγικότητα της καλλιέργειας.

 Το πιλοτικό λανσάρισµα µέσω της 
Climate του  FarmRise™ Κινητής Φρο-
ντίδας στον Αγρό (Mobile Farm Care) 
σε µικροκαλλιεργητές στην Ινδία και 
πλήρη επέκταση του το 2019 και µελλο-

ντικά σε Ασία, Αφρική και Ν. Αµερική.
 Το λανσάρισµα εντός του 2019, 

του vayego™, ενός διαφυλικού και 
εφαρµοζόµενου στο έδαφος εντοµο-
κτόνου για χρήση στο ρύζι, καλαµπό-
κι και τις καλλιέργειες κηπευτικών α-
ποτελεί µία καινοτοµία στη φυτοπρο-
στασία για τον έλεγχο καταστροφικών 
προνυµφών, σκαθαριών και µυζητι-
κών εντόµων. 

Στο επόµενο φύλλο της Agrenda α-
ποκλειστική συνέντευξη µε τον Frank 
Terhorst, επικεφαλής του χαρτοφυ-
λακίου στρατηγικής καλλιεργειών το-
µέα γεωργίας της Bayer.

Με επιστήμη που η κοινωνία
κατανοεί και μπορεί να δεχτεί
Αναγκαία η συμπόρευση των CEOs τροφίμων με τους επιστήμονες

∆ιαλλακτική σχέση και εξοικεί-
ωση των αγροτών και της κοινω-
νίας µε την επιστήµη θέλει να ε-
µπεδώσει στο ∆ιάλογο για τη Γε-
ωργία, η Bayer επιχειρώντας να 
σπάσει ταµπού αλλά και τη γενι-
κή αίσθηση στην κοινή γνώµη ό-
τι η τεχνολογία και η καινοτοµία 
και η σύνδεση τους µε τα τρόφιµα 
δεν είναι απαραίτητα κάτι καλό.

Μάλιστα, όπως ειπώθηκε στο 
φόρουµ στο Monheim από τα στε-
λέχη της Bayer τα τρόφιµα που 
προωθούνται µε την ταµπέλα «α-
παλλαγµένα από» γίνονται αµέ-
σως premium, είναι πιο ελκυστι-
κά γιατί δίνει την εντύπωση πως 
είναι φυσικό. «Πρέπει να ανα-
βαθµίσουµε το παιχνίδι µας, και 
είναι κοµµάτι των προσπάθειών 
µας να κάνουµε γνωστό τον ρό-
λο της επιστήµης και της καινοτο-
µίας στην εξασφάλιση ασφαλών 
τροφίµων.», δηλαδή όπως είπαν 
επιστήµη που η κοινωνία κατα-
νοεί και µπορεί να δεχτεί. Παράλ-
ληλα, σηµείωσαν ότι οι πρακτικές 
που προβάλλονται ως εναλλακτι-
κές της επιστήµης, από άποψη βι-
ωσιµότητας δεν είναι αποδεκτές. 

Τόσο ο Liam Condom (Πρόε-
δρος του Τοµέα Επιστήµης Γεωργί-
ας), όσο και ο Bob Reiter (επικεφα-
λής έρευνας και ανάπτυξης Crop 
Science), απαντώντας σε σχετικές 
ερωτήσεις δηµοσιογράφων  τόνι-
σαν πως το αποτύπωµα της καινο-
τοµίας και πως µπορεί αυτή να βο-
ηθήσει και το περιβάλλον και την 
επισιτιστική ασφάλεια, πρέπει να 

εξηγηθεί εµπεριστατωµένα και µε 
καθαρό λόγο στο κοινό.

Ενιαία προσέγγιση όταν µιλάµε 
για τη γεωργία

Ταυτόχρονα, τόνισαν ότι «πρέ-
πει να υπάρχει ενιαία προσέγ-
γιση όταν µιλάµε για την γεωρ-
γία», ενώ έθεσαν προ των ευθυ-

νών τους σε αυτή την προσπάθεια 
και τους CEΟs µεγάλων εταιρει-
ών τροφίµων. «Θέλουν έναν βι-
ώσιµο τρόπο παροχής προϊόντων 
στους καταναλωτές αλλά θέλουν 
ταυτόχρονα και µια καλή εικόνα 
και διαβεβαιώσεις πως τα τρόφι-
µά τους είναι ασφαλή και παρά-
γονται µε τον σωστό τρόπο και 
µπορούµε να τους βοηθήσουµε 
αλλά θα πρέπει και αυτοί να υψώ-
σουν το ανάστηµά τους υπέρ της 
επιστήµης απευθυνόµενοι στους 
καταναλωτές», υπογράµµισαν.

Κλειδί οι αναπτυσσόµενες χώρες
Ο ρόλος των αναπτυσσόµενων 

αγορών παραµένει εξίσου σηµα-
ντικός µε πριν την εξαγορά για 
την Bayer, η οποία βλέπει ανάπτυ-
ξη στην Λατινική Αµερική, στην 
Ασία και την ανατολική Ευρώπη. 
«Βραζιλία, Αργεντινή και Μεξικό 
χώρες κλειδιά για εµάς», τόνισαν. 

«Το αποτύπωµά µας στον κό-
σµο, ξέρουµε πόσα εκτάρια και 
πόσους πελάτες, αλλά σε πόσους 
ανθρώπους ακουµπάει αυτό θα 
ήθελα και εγώ να το γνωρίζω. 
Έχουµε µεγάλο εύρος σε αρκε-
τές αγορές, µε τους σπόρους, µε 
τη φυτοπροστασία, ενώ στο µέλ-
λον ευελπιστούµε και στα ψηφι-
ακά εργαλεία. Υπάρχουν κι άλ-
λες αγορές, στις οποίες µπορού-
µε µόνο  να συµµετάσχουµε µε έ-
να µέρος της φυτοπροστασίας σε 
συγκεκριµένες καλλιέργειες. Υ-
πάρχει ένα µεγάλο εύρος», ανέ-
φερε ο Bob Reiter.

Μεγάλος άγνωστος 
το 2019

Μεγάλος άγνωστος ο 
επόµενος χρόνος και πώς θα 
αντιδράσουν οι Αµερικανοί 

αγρότες στον εµπορικό 
πόλεµο µε την Κίνα, λέει ο 
Liam Condon, εκτιµώντας 

πως αυτό θα µπορούσε 
να αναδιαµορφώσει τις 

αγροτικές εµπορικές ροές 

Ο ∆ιάλογος για το µέλλον της γεωργίας στο Monheim, συνοδεύτηκε 
και από χαλαρά events, στα οποία οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να χαλαρώσουν και να πάρουν µια γεύση από την περιοχή.
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Πλούσιο και σε κοινωνική προσφορά το «πακέτο» της Bayer από τα 
σπλάχνα της οποίας γεννήθηκε το 1904 η ποδοσφαιρική οµάδα του 
Λεβερκούζεν, που πρωτοστατεί στα ευρωπαϊκά σαλόνια. 
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Στα πλάνα της Coca-Cola 
προϊόντα με κανναβιδιόλη

 Ο κολοσσός παρακολουθεί την κινητικότητα της αγοράς ποτών με κάνναβη
 Σε συζητήσεις για την ώρα με την εταιρεία Aurora Cannabis Inc στον Καναδά

ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
         chouliara@agronews.gr

Στο... µικροσκόπιο της µεγαλύτερης εταιρείας ανα-
ψυκτικών στον κόσµο Coca-Cola Co, φαίνεται να  
µπαίνει η ταχύτατα αναπτυσσόµενη αγορά ποτών 
µε κάνναβη. «Όπως και πολλοί άλλοι στην αγορά 
ποτών παγκοσµίως, παρακολουθούµε στενά την 
ανάπτυξη της µη-ψυχότροπης κανναβιδιόλης σαν 
συστατικό που προάγει τη λειτουργική ευεξία» ανέ-
φερε ανακοίνωση της Coca-Cola. Η εταιρεία, σύµ-
φωνα µε το Reuters, ανακοίνωσε το ενδιαφέρον 
της, απαντώντας σε ρεπορτάζ του BNN Bloomberg 
που µετέφερε ότι η Coca-Cola είναι σε συζητήσεις 
µε την εταιρεία Aurora Cannabis Inc στον Καναδά 
για να αναπτύξει ποτά µε το συστατικό κανναβιδι-
όλη-cannabidiol (CBD), τη µη ψυχότροπη χηµική 
ουσία που υπάρχει στη µαριχουάνα. 

Η Coca-Cola φαίνεται να σχεδιάζει να αποτελέσει 
µέρος της κινητικότητας που παρατηρείται σε µεγά-
λες εταιρείες οινοπνευµατωδών και τσιγάρων, µε 
στόχο να δοκιµάσουν την αγορά της κάνναβης και 

να βρουν συνεργάτες ενόψει της νόµιµης κυκλο-
φορίας στις 17 Οκτώβρη της µαριχουάνας ως µέσο 
ψυχαγωγίας (recreational marijuana) στον Καναδά. 

Η Coca-Cola και η Aurora, σε ξεχωριστές ανα-
κοινώσεις, επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους για 
ποτά µε συστατικό την κανναβιδιόλη αλλά δεν θέ-
λησαν να αναφέρουν λεπτοµέρειες. Η µετοχή της 
Aurora σκαρφάλωσε κατά 17%, ενώ της Coca-Cola 
ανέβηκε λίγο. 

Σηµειωτέον ότι στη µπύρα, οι εταιρείες Constellation 
Brands, Molson Coors και Heineken δραστηριοποι-
ούνται στην αγορά των προϊόντων κάνναβης. Για 
παράδειγµα, η Lagunitas της Heineken πρόσφατα 
κυκλοφόρησε ένα ανθρακούχο νερό µε γεύση µπύ-
ρας, κανναβιδιόλη και τετραϋδροκανναβινόλη, το 
Hi-F Hops. Υπάρχουν ήδη ποτά διαθέσιµα σε κά-
ποιες αγορές µε συστατικό την κανναβιδιόλη από 
εταιρείες όπως οι Dirty Lemon, Sprig και Kickback. 

«Η κανναβιδιόλη ίσως ταιριάζει περισσότερο 
στην Coca-Cola. Η επέκταση στο συγκεκριµένο το-
µέα δεν θα πλήξει τη φήµη της», ανέφερε ο αναλυ-
τής της Liberum, Nico von Stackelberg, στο Reuters.

Ποικιλίες πατάτας που αναπτύσσονται ήδη ή προ-
βλέπεται να αναπτυχθούν τα επόµενα χρόνια εµπο-
ρικά στην Ελλάδα από καλλιέργειες αγρών στην 
περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου την ίδια περίοδο, 
παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση της Κ&Ν Ευθυ-
µιάδης ΑΒΕΕ, στις 13 Σεπτεµβρίου. Στόχος οι φυ-
τεύσεις να γίνουν κάτω από ανάλογες συνθήκες 
καλλιέργειας, µε διαφοροποίηση στα εδάφη (βα-
ρύ, µέσο, ελαφρύ), ώστε να επιδείξουν τη συµπε-
ριφορά τους ανάλογα. Στην ίδια εκδήλωση ανα-
δείχθηκε η άριστη προσαρµογή και η σταθερότη-
τα συµπεριφοράς κάτω από τα διαφορετικά αυτά 
περιβάλλοντα των ποικιλιών και ιδιαίτερα των νε-
ότερων εµπορικών ποικιλιών Belmonda και Octa.

Ακολούθησε επίσκεψη σε αποδεικτικό αγρό πλη-
σίον της έκθεσης, όπου παρουσιάστηκαν τα χαρα-
κτηριστικά και αναδείχθηκε η αποδοτικότητα των 
νέων ποικιλιών πατάτας των οίκων Den Hartigh 
και Solana, που αναπτύσσονται στην περιοχή, σε 
σύγκριση και µε ποικιλίες εγνωσµένης αξίας που 
καλλιεργούνται εκεί. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
µε δοκιµασία γεύσης των ποικιλιών, στην οποία 
συµµετείχαν όλοι οι παρευρισκόµενοι, στον πλέον 
συνήθη τρόπο µαγειρέµατος της πατάτας, δηλαδή 
τηγανητή, όπου ξεχώρισαν ιδιαίτερα για τη γευστι-
κότητά τους οι ποικιλίες Belmonda και Octa, αλλά 
πιστοποιήθηκε και η πολύ καλή γεύση των εµπο-
ρικών ποικιλιών Ultra, Queen Anne και Lanorma. 

Αποδοτικές οι νέες ποικιλίες Belmonda και Octa
της Κ&Ν Ευθυμιάδης στο αγρούς Κάτω Νευροκοπίου 

Στον Αναπτυξιακό νόµο 
επέκταση µονάδας Βίκος
 Στον νέο Αναπτυξιακό 4399/2016 

υπήχθη το επενδυτικό σχέδιο της Βίκος 
για την επέκταση της δυναµικότητας της µονάδας 
εµφιάλωσης αναψυκτικών και της παραγωγής 
µεταλλικών νερών κι αναψυκτικών στο εργοστάσιο 
της εταιρείας στο Καλπάκι Ιωαννίνων. Πρόκειται 
για επένδυση ύψους σχεδόν 11 εκατ. ευρώ, ενώ η 
κρατική ενίσχυση, η οποία θα δοθεί µε τη µορφή 
της φοροαπαλλαγής είναι ύψους 3,8 εκατ. ευρώ.

Έγκριση Βιοελλάς ως προς 
το πρότυπο GlobalGap CfP 
Από τις 18 Σεπτεµβρίου το Βιοελλάς είναι ο 
πρώτος φορέας στην Ελλάδα που εγκρίθηκε από 
την GlobalGap για να παρέχει την πιστοποίηση 
Crops for Processing CfP. Το πρότυπο καλύπτει 
τις καλλιέργειες που τα προϊόντα τους πρόκειται 
να υποβληθούν σε επεξεργασία (κατεψυγµένα, 
αποξηραµένα, χυµοί, οίνος, ελαιόλαδο κτλ.).

Γλίτωσε η MacDonald΄s
τις κυρώσεις από την ΕΕ 
Νόµιµη έκρινε η Κοµισιόν στις 19 Σεπτεµβρίου 
την πλεονεκτική φορολογική µεταχείριση των 
MacDonald’s στο Λουξεµβούργο, δίνοντας τέλος, 
χωρίς την επιβολή κυρώσεων, σε έρευνα που 
ξεκίνησε ∆εκέµβριο 2015. «Το Λουξεµβούργο 
δεν παραβίασε τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις», απεφάνθη η ΕΕ, η οποία δεν θα 
επιβάλει κυρώσεις στην MacDonald’s, σε αντίθεση 
µε αυτό που έχει κάνει µε άλλες πολύ µεγάλες 
αµερικανικές εταιρείες, όπως Apple, Starbucks.

Η Coca-Cola 
και η Aurora, 
σε ξεχωριστές 
ανακοινώσεις, 
επιβεβαίωσαν 
το ενδιαφέρον 
τους για ποτά µε 
συστατικό την 
κανναβιδιόλη.

Πραγµατοποιήθηκε 
επίσκεψη σε αποδεικτικό 

αγρό, όπου αναδείχθηκε η 
αποδοτικότητα των νέων 

ποικιλιών πατάτας των 
οίκων Den Hartigh και 

Solana, που αναπτύσσονται 
στην περιοχή.

Η Coca-Cola 
φαίνεται να 
σχεδιάζει να 
αποτελέσει µέρος 
της κινητικότητας 
ποτών µε συστατικά 
κάνναβης.

ΝΕΑ
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Υπογραφή
των µετόχων 
της Chipita 
περιµένει 
η Mondelèz

Το µπαλάκι στους 
µετόχους της Chipita για 
το αν θα αποδεχθούν ή όχι 
τη δεσµευτική προσφορά 
που κατέθεσε η Mondelèz 
για την απόκτηση της 
ελληνικής πολυεθνικής 
Chipita περιµένει τώρα η 
αγορά, µε τον Σπύρο 
Θεοδωρόπουλο να 
αρνείται σε όλους τους 
τόνους ότι υπάρχει 
οποιαδήποτε συµφωνία.
Οι πληροφορίες θέλουν τις 
διαπραγµατεύσεις να 
έχουν ολοκληρωθεί, µε τη 
Mondelèz να καταθέτει 
δεσµευτική προσφορά για 
την απόκτηση της 
ελληνικής πολυεθνικής. 
Στην κούρσα διεκδίκησης 
της Chipita είχε βρεθεί και 
η PepsiCo, µέσω της Frito 
Lay, µε την οποία η Chipita 
είχε κατά το παρελθόν 
µακροχρόνια στρατηγική 
συνεργασία σε αγορές του 
εξωτερικού. Ωστόσο η 
τελευταία, σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες, έκανε πίσω 
και στην τελική διεκδίκηση 
παρέµεινε η Mondelèz, η 
οποία προσφέρει τίµηµα 
πέριξ του 1,5 δισ. ευρώ ή 
20 φορές τα EBITDA της 
Chipita, τα οποία πέρυσι 
ξεπέρασαν στα 70 εκατ. 
ευρώ. Το αρχικό ποσό που 
είχε πέσει στο «τραπέζι» 
κινούνταν στα επίπεδα των 
1,2-1,4 δισ. ευρώ, να και 
τις συγκεκριµένες 
πληροφορίες έχει 
διαψεύσει 
επανειληµµένως ο 
επικεφαλής του οµίλου 
Chipita Σπύρος 
Θεοδωρόπουλος.

Νέα επένδυση ύψους 1 εκατ. ευρώ 
υλοποιεί το Εργοστάσιο Γάλακτος 
ΤΡΙΚΚΗ που αφορά την εγκατάστα-
ση υπερσύγχρονης εµφιαλωτικής 
µηχανής δυναµικότητας 6.500 λί-
τρων την ώρα και την τοποθέτηση 
φωτοβολταικού πάρκου στη στέγη 
του. Οι συγκεκριµένες επενδύσεις 
υλοποιούνται µέσω του προγράµµα-
τος Αλ. Μπαλτατζής εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού 6,5 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριµένο µοντέλο εµ-
φιαλωτικής µηχανής της εταιρείας 
CALDI είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει 
να δείξει η τεχνολογία στον τοµέα 
της εµφιάλωσης γάλακτος, συνδυ-

άζοντας την υψηλή παραγωγική ι-
κανότητα µε την απόλυτη διασφά-
λιση των όρων υγιεινής και προ-
στασίας του ευπαθούς προϊόντος. 

Παράλληλα, η ΤΡΙΚΚΗ υλοποιεί 
την εγκατάσταση φωτοβολταικού 
συστήµατος στη στέγη της κεντρι-
κής  παραγωγικής δοµής, δυναµι-
κότητας (σε πρώτη φάση) 210 watt 
µε στόχο την εξοικονόµηση πόρων 
µέσω της αξιοποίησης και κατανά-
λωσης ηλιακής ενέργειας. Σύµφω-
να µε τον πρόεδρο της οργάνωσης 
Αχιλλέα Λιούτα «στόχος της γαλα-
κτοβιοµηχανίας είναι να ενισχύσει 
την παραγωγική της ικανότητα». 

Σε νέα επένδυση που αφορά την κα-
τασκευή νέας παραγωγικής και απο-
θηκευτικής πτέρυγας συνολικού ύ-
ψους 1,1 εκατ. ευρώ προχώρησε η 
ηπειρωτική τυροκοµική βιοµηχανία 
Καράλης, η οποία αποτελεί τη µε-
γαλύτερη εταιρεία παραγωγής και 
εξαγωγής κεφαλογραβιέρας ΠΟΠ.

Για την υλοποίηση των επενδύ-
σεών της έχει αιτηθεί την υπαγωγή 
του σχετικού επενδυτικού προγράµ-
µατος στις διατάξεις του νέου ανα-
πτυξιακού νόµου και τον σχηµατι-
σµό αφορολόγητων αποθεµατικών.

Σηµειωτέον ότι για το 2017, σύµ-
φωνα µε τα οικονοµικά της αποτε-
λέσµατα, η ηπειρωτική γαλακτοβιο-
µηχανία παρουσίασε υψηλή διψή-
φια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, 
παρά τη µείωση της εµπορίας γάλα-
κτος σε πρωτογενή µορφή, αυξάνο-
ντας συγχρόνως την κερδοφορία 
της. Ειδικότερα τα καθαρά της κέρ-
δη σηµείωσαν αύξηση 13,2% και α-
νήλθαν στα 2,9 εκατ. ευρώ.

Με νέο εμφιαλωτήριο και 
φωτοβολταϊκό η Τρίκκη

Νέες 
επενδύσεις 
για την 
Καράλης

Στις εξαγωγές στρέφει το βλέµµα η Elbisco
Με αύξηση των εξαγωγών της επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της η 
Εlbisco, η οποία είδε το 2017 τον κύκλο εργασιών της να συρρικνώνεται 
κατά 3 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 2,6%. Στόχος της διοίκησης να ενισχύσει 
την εξωστρέφειά της, η οποία µπορεί να τροφοδοτηθεί από τις επιπλέον 
παραγωγικές δυνατότητες που προσδίδει η νέα επένδυση στο εργοστάσιο 
της Χαλκίδας. Υπενθυµίζεται ότι στις 31.12.2017 ο όµιλος βαρυνόταν µε 
συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 48,04 εκατ. ευρώ, µειωµένες 
κατά 3,79 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το 2016.

Για την υλοποίηση των 
επενδύσεών της έχει αιτηθεί 

την υπαγωγή του σχετικού 
επενδυτικού προγράµµατος 

στις διατάξεις του νέου 
Αναπτυξιακού νόµου.
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«Δένει» τη σχέση της 
με την Ελλάδα η Pellenc

  Τα νέα δετικά εργαλεία Fixion 2 γεννούν προοπτικές για διπλασιασμό 
των πωλήσεων, σε σύγκριση με τις επιδόσεις της περασμένης γενιάς 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Από τον προσεχή Νοέµβριο θα είναι δια-
θέσιµο στους αµπελουργούς, τους καλ-
λιεργητές ακτινιδίου και τους φυτωριού-
χους καλλωπιστικών φυτών, το νέο δε-
τικό εργαλείο της γαλλικής Pellenc, που 
φέρνει στην ελληνική αγορά ο όµιλος της 
Agrotech, για να τους… λύσει τα χέρια.

Το νέο «Fixion 2», του γαλλικού πολυ-
εθνικού τεχνολογικού κολοσσού, πρω-
τοπαρουσιάστηκε σε παγκόσµια κλίµακα 
τον Αύγουστο του 2018, ενώ την Τρίτη 
18 Σεπτεµβρίου είχαν την ευκαιρία να το 
δουν δια ζώσης και να ενηµερωθούν για 
τις δυνατότητές του και περίπου 20 εµπο-
ρικοί συνεργάτες της Agrotech από όλη 
την Ελλάδα, σε ειδική εκδήλωση που δι-
οργανώθηκε επ’ αυτού στη Θεσσαλονίκη.

Με ενσωµατωµένη µπαταρία λιθί-
ου, που παρέχει στον χρήστη απόλυ-
τη ελευθερία κινήσεων κι αυτονοµία 
8 ωρών και λίγο πιο ελαφρύ από τον 
προκάτοχό του, το Fixion 2 κάνει τη 
διαφορά και στην παραγωγικότητα, 
καθώς ανεβάζει τον… πήχη του αριθ-
µού των δεσιµάτων στα 15.000 την η-
µέρα, έναντι 12.000, του προηγούµε-
νου µοντέλου της ίδιας σειράς.

«Με το Fixion 2, η Pellenc, που ηγείται 
στον τοµέα αυτό σε παγκόσµιο επίπεδο, 
ουσιαστικά εγκαινιάζει µια καινούρια 
γενιά µηχανηµάτων, τα οποία δίνουν 
τη δυνατότητα στον παραγωγό να εξοι-
κονοµήσει πολλές εργατοώρες στο χω-
ράφι, µειώνοντας το κόστος παραγωγής, 
αλλά και κάνοντας τη ζωή του πιο εύκο-
λη και ξεκούραστη», ανέφερε o Σάββας 
Τσαλίκης, υπεύθυνος πωλήσεων των ερ-
γαλείων της Pellenc σε όλη την Ελλάδα, 
για λογαριασµό του οµίλου της Agrotech.

Όπως εξήγησε ο ίδιος στην Agrenda 

ο παραγωγός µπορεί να ε-
πιλέξει να έχει, είτε ειδική 
βιοδιασπώµενη ταινία 200 µέ-
τρων, µέσα σε µια ειδική θήκη 
πάνω στη ζώνη του, είτε να χρησι-
µοποιήσει ένα 60µετρο ρολό της ίδιας 
ακριβώς ποιότητας, µε την ίδια ακρι-
βώς τιµή ανά µέτρο, το οποίο µπορεί 
να προσαρµόσει επάνω στο µηχάνη-
µα και να είναι αυτόνοµος.

Εξοικονοµεί χρόνο και χρήµα
«Το βάρος του είναι στα 800 γραµµά-

ρια και είναι κατά 100 γραµµάρια ελα-
φρύτερο από το αµέσως προηγούµενο 
µοντέλο, ενώ αν πούµε ότι δουλεύου-
µε µε την ταινία προσαρµοσµένη πάνω 
στο µηχάνηµα, τότε το βάρος αυξάνει στα 
990 γραµµάρια, αλλά και πάλι εξακολου-
θούµε να έχουµε ένα πολύ ελαφρύ µη-
χάνηµα», είπε ο πωλητής της Agrotech 
και πρόσθεσε ότι «σε συνδυασµό µε την 
πλήρη ελευθερία κινήσεων που δίνει το 
συγκεκριµένο εργαλείο, νοµίζω ότι δεν 
υπάρχει καλύτερη επιλογή για κάποιον 
που επιζητά να διευκολύνει την εργα-
σία του και να εξοικονοµήσει χρήµατα». 

«Το Fixion 2 πιστεύουµε πως έχει τις 
δυνατότητες και τις προοπτικές να διπλα-
σιάσει τις πωλήσεις σε σχέση µε τις επι-
δόσεις που είχε το αµέσως προηγούµε-
νο µοντέλο, το οποίο είχε γνωρίσει µεγά-
λη επιτυχία στην ελληνική αγορά και ει-
δικά στην περιοχή της Κορίνθου και της 
Καβάλας, µε το επιτραπέζιο σταφύλι, ό-
που οι παραγωγοί πραγµατικά χαίρονται 
να χρησιµοποιούν τα µηχανήµατά µας», 
τόνισε στην Agrenda o Fakhri Souissi, τε-
χνικός διευθυντής εξαγωγών της Pellenc, 
που παρουσίασε το νέο εργαλείο προσθέ-
τοντας ότι «προσβλέπουµε να κερδίσου-
µε µερίδια και σε καινούρια πεδία, όπως 
αυτό της καλλιέργειας ακτινίδιου».

Πάει για best seller,
πιστεύουν οι Γάλλοι
Το στέλεχος της γαλλικής πολυεθνικής, αφού 
περιέγραψε τα βασικά πλεονεκτήµατα του Fixion 2, 
λέγοντας πως ενσωµατώνει την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας και για «κερασάκι στην τούρτα έχει και 
πολύ καλή τιµή, κάτι που πιστεύουµε ότι θα 
αξιολογήσουν δεόντως οι παραγωγοί και θα το 
κάνουν best seller», υποστήριξε, ακόµη, πως για 
την Pellenc η ελληνική αγορά είναι πολύ σηµαντική. 
«Παρότι πράγµατι η ελληνική αγορά είναι µια 
µικρού µεγέθους αγορά, συγκρινόµενη µε εκείνες 
άλλων χωρών της Ευρώπης, εντούτοις η χώρα σας 
είναι ισχυρός παίκτης στα φρούτα, στα ελαιόδεντρα, 
τα σταφύλια και τα ακτινίδια σε διεθνές επίπεδο», 
επισήµανε χαρακτηριστικά ο κ. Souissi και 
συµπλήρωσε πως «ίσως ένα από τα πολύ θετικά 
στοιχεία που άφησε η κρίση στην Ελλάδα είναι ότι 
οι άνθρωποι κατάλαβαν τη µεγάλη σηµασία του 
πρωτογενή τοµέα και επέστρεψαν στα χωράφια».

Απόλυτη ελευθερία κινήσεων 
και αυτονοµία 8 ωρών 
προσφέρει στον αγρότη το 
Fixion 2, και επίσης είναι λίγο πιο 
ελαφρύ από τον προκάτοχό του.

Το Fixion 2 κάνει τη διαφορά και 
στην παραγωγικότητα, καθώς 
ανεβάζει τον… πήχη του αριθµού 
των δεσιµάτων στα 15.000 
την ηµέρα, έναντι 12.000, 
του προηγούµενου µοντέλου.

Ελαφρύ

Δεσίματα 

Στην ίδια εκδήλωση τα στελέχη της 
Agrotech και της Pellenc, ενηµέρωσαν 
και για τα υπόλοιπα εργαλεία που 
διατίθενται στην ελληνική αγορά όπως 
το ηλεκτρικό κλαδευτήρι Vinion/
Prunion 150/250, το αλυσοπρίονο 
Selion M12, το κονταροπρίονο Selion 
Pole, το ελαιοραβδιστικό Olivion 
T220/300, το σκαλιστήρι Cultivion κ.α.

Γκάμα



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το νέο κύµα «δασµολογικών επιθέσεων» που 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ 
Τραµπ, στο οποίο το Πεκίνο απάντησε αµέσως, 
βρίσκει τους Έλληνες παραγωγούς µε τις µη-
χανές στα βαµβακοχώραφα, και την αποκα-
λούµενη «βάση» επί των χρηµατιστηριακών 
τιµών στο βαµβάκι να πιέζεται εξαιτίας των ε-
ξελίξεων. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί πως οι 
αναλυτές αναµένουν σηµάδια ισορροπίας κα-
τόπιν της έντονης χρηµατιστηριακής πτώσης.

Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστήριο του Σικάγο 
τα µαλακά σιτάρια ήταν το µοναδικό δηµητρι-
ακό που σώθηκε από τις εξελίξεις στον εµπο-
ρικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας, ενώ τα καλαµπόκια 

και η σόγια σηµείωσαν σηµαντικές απώλειες. 
Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω αποτελούν 
µια άσχηµη εξέλιξη για τους Αµερικανούς πα-
ραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της 
συγκοµιδής που αντανακλώνται κατ’ επέκταση 
και στις τιµές των προϊόντων όχι µόνο για τις 
ΗΠΑ όσο και για τις αντίστοιχες στη χώρα µας.  

Από µια µακροοικονοµική σκοπιά, τέτοιου 
είδους απότοµες αλλαγές στις αγορές, προ-
καλούν µεγαλύτερη αβεβαιότητα στους αγο-
ραστές, αφού είναι πολύ πιο δύσκολο να κά-
νει κανείς σωστούς υπολογισµούς από ότι σε 
περιπτώσεις που θεµελιώδεις παράγοντες ό-
πως είναι η προσφορά, ο καιρός, η ζήτηση 
και η κατανάλωση εµφανίζουν σηµάδια α-
στάθειας, αφού τουλάχιστον στην περίπτω-
ση των δεύτερων υπάρχουν ιστορικά στοι-

χεία στα οποία µπορεί κανείς να ανατρέξει.
Για την εγχώρια αγορά τώρα, ενδεικτικό 

είναι το γεγονός ότι άλλες χρονιές τέτοια ε-
ποχή έµπαιναν στην αγορά δυνατά τα τουρ-
κικά κλωστήρια για άµεσες φορτώσεις, ενώ 
παράλληλα και οι εµπορικοί οίκοι πίεζαν για 
φορτώσεις, δηλαδή οι εκκοκκιστές ήξεραν σε 
τι τιµή περίπου πουλάνε και µάλιστα µε άµε-
σες φορτώσεις και πληρωµές 

Να σηµειωθεί τέλος ότι µέχρι στιγµής οι 
δύο χώρες θα επιβάλουν δασµούς σε προϊ-
όντα συνολικής αξίας 360 δις δολαρίων, εκ 
των οποίων τα 200 δις δολάρια αφορούν κι-
νέζικα προϊόντα, ενώ τα υπόλοιπα 60 δις είναι 
αυτά µε τα οποία η Κίνα απαντά. Οι νέοι δα-
σµοί θα ξεκινήσουν µε ένα ποσοστό 10% που 
θα µετατραπεί σε 25% µετά την Πρωτοχρονιά. 

Ο Τραμπ χτυπάει την Κίνα
και ο Σι Τζινπίνγκ το βαμβάκι 
Αβεβαιότητα στα εμπορεύματα προκαλούν οι εμπορικές διαμάχες, την οποία καλούνται 
να εκμεταλλευτούν τα ελληνικά προϊόντα ανοίγοντας αγορές πριν τις κλείσουν οι ΗΠΑ

Limit down
Oι νέοι δασµοί στα βαµβάκια 
καθιστούν τα αµερικάνικα 

ακριβά για εισαγωγή στην Κίνα. 
Ταυτόχρονα πυροδότησαν ένα 
limit down στα χρηµατιστήρια 

µε τους κερδοσκόπους να 
σφυροκοπούν την αγορά, είτε 
ρευστοποιώντας κέρδη είτε 
τοποθετώντας νέο χρήµα

 στην πτώση
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Τα γεράκια του εμπορίου 
του Τραμπ έβαλαν στόχο
να πλήξουν το κινεζικό
οικονομικό μοντέλο 
Δυνατότητα συμβιβασμού δίνει το γεγονός ότι οι αμερικανικοί δασμοί 
θα ξεκινήσουν με ποσοστό 10% που θα μετατραπεί σε 25% με το νέο έτος 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Ο εµπορικός πόλεµος ΗΠΑ-Κίνας 
κλιµακώθηκε ξανά την περασµέ-
νη Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου. Η Wall 
Street έδειξε να µην ανησυχεί, ο 
Dow Jones ανέβηκε λίγο και η α-
ξία του δολαρίου παρέµενε σταθε-
ρή. Μια µέρα µετά, οι αγορές κινή-
θηκαν προς τα πάνω. Από µια άπο-
ψη, όπως σηµειώνει στην ανάλυσή 
του στο New Yorker ο John Cassidy, 
η ήρεµη αντίδραση των επενδυτών 
είναι κατανοητή, αφού η εµπορική 
αντιπαράθεση Ουάσινγκτον-Πεκί-
νου ξετυλίγεται εδώ και ένα χρόνο. 

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος, σύµ-
φωνα µε τον αρθρογράφο, είναι ό-
τι ο Αµερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραµπ µοιάζει να παρερµηνεύει τα 
πρόσφατα γεγονότα. Τον προηγού-
µενο µήνα το Μεξικό κατέληξε σε 
προκαταρκτική εµπορική συµφω-
νία µε τις ΗΠΑ για αναθεώρηση της 
NAFTA, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήλ-
θε σε διαπραγµατεύσεις για να επι-
τευχθεί µια ευρύτερη συµφωνία, οι 
συζητήσεις µε τον Καναδά συνεχί-
ζονται µε τους συµµετέχοντες να 
στέλνουν ενθαρρυντικά µηνύµατα. 

Η ανάλυση Τραµπ δείχνει να εί-
ναι ότι η πίεση αποδίδει: Μάλιστα, 
απειλώντας να αποσυρθεί από τη 
NAFTA και να επιβάλει δασµούς σε 
ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και γαλακτο-
κοµικά προϊόντα από τον Καναδά, 

ανάγκασε τους αντιπάλους του, ό-
πως επισηµαίνει ο αρθρογράφος, 
να υποχωρήσουν. Τώρα νοµίζει ό-
τι µπορεί να κάνει το ίδιο µε την Κί-
να, συνεχίζει ο ίδιος. Ο Αµερικανός 
πρόεδρος δείχνει να πιστεύει, σύµ-
φωνα µε αυτή την ανάλυση, ότι κρα-
τά µαστίγιο και µε αριθµητικούς ό-
ρους µπορεί να έχει και δίκιο. Επει-
δή οι εξαγωγές της Κίνας στις ΗΠΑ 
είναι τέσσερις φορές µεγαλύτερες 

από εκείνες των ΗΠΑ προς την Κί-
να, η Ουάσινγκτον είχε µεγαλύτε-
ρο περιθώριο να επιβάλει δασµούς. 

Το οικονοµικό µοντέλο της Κίνας 
Η αντιπαράθεση της κυβέρνη-

σης Τραµπ µε την Κίνα είναι πολύ 
πιο θεµελιώδης. Ουσιαστικά, ο α-
πώτερος στόχος Τραµπ και των άλ-
λων «γερακιών του εµπορίου (trade 
hawks)» στο Λευκό Οίκο είναι να ε-
πιβάλουν στην Κίνα ένα διαφορετι-
κό µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης 
που δεν θα κινείται στη λογική του 
µερκαντιλισµού µε την υποστήριξη 
νέων εταιρειών, την πρόσβαση ξέ-
νων εταιρειών στην εγχώρια αγο-
ρά υπό τον όρο του διαµοιρασµού 
της τεχνογνωσίας τους µε τις εγχώ-
ριες επιχειρήσεις, τις αυστηρές α-
παιτήσεις για τη χορήγηση αδειο-
δότησης και άλλα εµπόδια που δεν 
σχετίζονται µε δασµούς (non-tariff 
barriers) για να αφαιρεθεί το πλεο-
νέκτηµα από διεθνείς ανταγωνιστές. 

«Έφτασε η ώρα η Κίνα να υπο-
στεί τις συνέπειες για τη µη συµ-
µόρφωση µε τους κανόνες της α-
γοράς, για το ότι εξαπατά. Κοιτά-
ζοντας στο µέλλον, δεν θα µπορέ-
σουµε να έχουµε υγιή παγκόσµια 
οικονοµία αν µία από τις µεγαλύ-
τερες οικονοµίες είναι στην πραγ-
µατικότητα αρπακτικό (predator)» 
αναφέρει ο Peter Navarro, διευθυ-
ντής του Συµβουλίου για το Εµπόριο 
στο Λευκό Οίκο, στο Fox Business. 

Σε κίνηση καλής θέλησης, οι Κινέ-
ζοι έχουν δεχτεί να µειώσουν τους 
δασµούς στα αυτοκίνητα που εισά-
γονται από τις ΗΠΑ και εξέφρασαν 
προθυµία να ενισχύσουν τους κα-
νόνες για τα πνευµατικά δικαιώµα-
τα. Ωστόσο, την ίδια στιγµή, φαίνε-
ται να θεωρούν, σύµφωνα µε την 
ανάλυση του Cassidy, ότι ο Λευ-
κός Οίκος στοχεύει στην επιβρά-
δυνση, ακόµη και στην ανάσχεση 
της οικονοµικής ανάπτυξης της χώ-
ρας τους. Κινέζοι αξιωµατούχοι θυ-
µίζουν ότι την εποχή της εκβιοµη-
χάνισής της, η Αµερική εφάρµο-
ζε κάποιες από τις ίδιες πρακτικές 
που χρησιµοποιεί σήµερα η Κίνα. 

Κινέζοι αξιωµατούχοι τους οποί-
ους επικαλείται το New Yorker, υ-
παινίσσονταν ότι η απάντηση του 
Πεκίνου ενδέχεται να φτάσει πέρα 
από τους δασµούς. Το περασµένο 
Σαββατοκύριακο ο Lou Jiwei πρώ-
ην υπουργός Οικονοµικών της Κί-

νας άφησε να εννοηθεί ότι η Κί-
να ενδέχεται να πλήξει αµερικα-
νικές βιοµηχανίες, περιορίζοντας 
ή διακόπτοντας την παροχή κρίσι-
µων παραγωγικών συντελεστών, 
όπως τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα 
ή τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 
Σε αυτή την περίπτωση, αµερικα-
νικές πολυεθνικές όπως η Apple 
και η General Motors θα έπρεπε 
να επανακαθορίσουν την εφοδι-
αστική τους αλυσίδα ώστε να τα 
λαµβάνουν από άλλες χώρες, δι-
αταράσσοντας τη λειτουργία τους. 

Εφιχτός ένας συµβιβασµός
Υπάρχουν ακόµα ενδείξεις ότι 

η Κίνα ίσως αρχίσει να πουλά µέ-
ρος του ογκώδους χαρτοφυλακίου 
που διατηρεί σε αµερικανικά οµό-
λογα, αν και κανένας αξιωµατού-
χος  δεν έχει αναφερθεί δηµόσια 
σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο. 

Το Associated Press µετέδωσε 

Επί εκβιομηχάνισης η Αμερική 
εφάρμοζε τις πρακτικές της Κίνας

Απειλεί διαρκώς να αποσυρθεί
από τις συµφωνίες NAFTA, Καναδά 
ο πλανητάρχης Τραµπ.

Ρωσική ρουλέτα
Και η Ρωσία έχει επικρι-
θεί για προστατευτισµό, 

λόγω της κρατικής 
υποστήριξης επιχειρή-

σεων αλκαλικών γαιών, 
παραγωγής αεροσκαφών 

και της γεωργίας

ΚΙΝΑ             ΗΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – BBC ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΟΙ ∆ΑΣΜΟΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΜΕΧΡΙ 15/06/18



Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 Agrenda B7 | 29ΠΟΛΕΜΟΣ

νας άφησε να εννοηθεί ότι η Κί-
να ενδέχεται να πλήξει αµερικα-
νικές βιοµηχανίες, περιορίζοντας 
ή διακόπτοντας την παροχή κρίσι-
µων παραγωγικών συντελεστών, 
όπως τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα 
ή τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 
Σε αυτή την περίπτωση, αµερικα-
νικές πολυεθνικές όπως η Apple 
και η General Motors θα έπρεπε 
να επανακαθορίσουν την εφοδι-
αστική τους αλυσίδα ώστε να τα 
λαµβάνουν από άλλες χώρες, δι-
αταράσσοντας τη λειτουργία τους. 

Εφιχτός ένας συµβιβασµός
Υπάρχουν ακόµα ενδείξεις ότι 

η Κίνα ίσως αρχίσει να πουλά µέ-
ρος του ογκώδους χαρτοφυλακίου 
που διατηρεί σε αµερικανικά οµό-
λογα, αν και κανένας αξιωµατού-
χος  δεν έχει αναφερθεί δηµόσια 
σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο. 

Το Associated Press µετέδωσε 

την περασµένη εβδοµάδα ότι η Κί-
να ανέβαλε τη διαδικασία υποβο-
λής αιτήσεων από αµερικανικές 
επιχειρήσεις για χορήγηση αδει-
ών µέχρι να σταθεροποιηθούν οι 
σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, όπως µετέφε-
ραν Κινέζοι κυβερνητικοί αξιωµα-
τούχοι στους εκπροσώπους του Α-
µερικανο-Κινεζικού Επιχειρηµατι-
κού Συµβουλίου που εκπροσωπεί 
200 επιχειρήσεις των ΗΠΑ οι οποί-
ες δραστηριοποιούνται στην Κίνα. 

Παρά τη σκληρή αντιπαράθε-
ση, ο John Cassidy θεωρεί ότι εί-
ναι εφικτό να επιτευχθεί κάποιου 
είδους συµβιβασµός. Οι νέοι αµε-
ρικανικοί δασµοί θα ξεκινήσουν 
µε ποσοστό 10% που θα µετατρα-
πεί σε 25% µετά την Πρωτοχρονιά. 
Αυτό δίνει χρόνο για διαπραγµα-
τεύσεις. Αυτή τη στιγµή, ωστόσο, 
ο Αµερικανός πρόεδρος δε µοιά-
ζει να πολυ-ενδιαφέρεται γι’ αυτό, 
καταλήγει ο John Cassidy. 

Επί εκβιομηχάνισης η Αμερική 
εφάρμοζε τις πρακτικές της Κίνας

Μέχρι στιγµής οι δύο 
χώρες θα επιβάλουν 
δασµούς σε προϊόντα 
συνολικής αξίας 360 δις 
δολαρίων.

Μπλοκάρισµα
Ο ηµιτελής κανονισµός 
του ΠΟΕ τον καθιστά 

ανίκανο να αντιµετωπίσει 
τις υποτιθέµενες αθέµιτες 
πρακτικές της Κίνας, ενώ 
η Αµερική αποδυναµώνει 

το σύστηµα µέσω του 
οποίου επιβάλλονται οι 

κυρώσεις του ΠΟΕ

Αιχµές για 
προστατευτισµό 
στο Φόρουµ του 
Βλαδιβοστόκ

Η εικόνα δεν ήταν ίδια στα 
βασικά χρηµατιστήρια της 
Ασίας που έκλεισαν µε 
απώλειες στις 12 
Σεπτεµβρίου, µε το 
κινεζικό να καταγράφει τη 
χαµηλότερη επίδοση από 
τον Ιανουάριο του 2016 
την ώρα που ο Κινέζος 
πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και 
ο Ρώσος πρόεδρος 
Βλαντιµίρ Πούτιν 
επέκριναν από το 
Βλαδιβοστόκ τον 
προστατευτισµό. Μάλιστα, 
στο Οικονοµικό Φόρουµ 
χωρών της Ανατολής στη 
Ρωσία, ο Κινέζος 
πρόεδρος είπε ότι 
«∆ροµολογούνται βαθιές 
και σύνθετες αλλαγές στο 
διεθνή χώρο, µε 
µονοµερείς (unilateral) 
προσεγγίσεις και τον 
προστατευτισµό να κάνουν 
την εµφάνισή τους».
Από την πλευρά του ο 
Ρώσος πρόεδρος 
παρατήρησε ότι «Οι 
βασικές αρχές του 
εµπορίου, δηλαδή ο 
συναγωνισµός και το 
αµοιβαίο οικονοµικό 
όφελος υποβαθµίζονται και 
δυστυχώς υποσκάπτονται, 
γίνονται όµηροι ιδεολογιών 
και εφήµερων πολιτικών 
σε σηµείο να αποτελούν 
σηµαντική πρόκληση, 
ειδικά για τις 
αναπτυσσόµενες χώρες 
της Ασίας-Ειρηνικού.».

Αµερικανοί γραφειοκράτες µεταφέ-
ρουν ότι οι δασµοί επιβάλλονται µετά 
από προσεκτική διαβούλευση, όπως 
σηµειώνει η ηλεκτρονική έκδοση 
του Economist. Το Γραφείο του Ε-
µπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ 
επεξεργαζόταν επί εφτά µήνες ανα-
φορά στην οποία καταγράφονται οι 
«άδικες εµπορικές πρακτικές της Κί-
νας». Πήρε γνώµες για το κάθε κύ-
µα δασµών και προσάρµοσε τις προ-
τάσεις. Το τρίτο µέρος των δασµών 
τίθεται σε εφαρµογή αφού είχε λά-
βει 6.000 γραπτές προτάσεις και έ-
κανε ακροάσεις έξι ηµερών. 

Η αµερικανική κυβέρνηση ισχυ-
ρίζεται ότι αυτό θα συµβάλει στη 
µείωση των επιπτώσεων για τον Α-
µερικανό καταναλωτή. Οι κλιµα-
κωτοί δασµοί υποστηρίζεται ότι θα 
δώσουν χρόνο στους εισαγωγείς 
να επανακαθορίσουν τους προµη-
θευτές τους. Ο υπουργός Εµπορίου 
Wilbur Ross επικρίθηκε στο διαδί-
κτυο όταν είπε ότι επειδή οι δασµοί 
αφορούν χιλιάδες προϊόντα «κανέ-
νας δεν πρόκειται να τους προσέξει 
στο τέλος της µέρας». Προς επίρρω-
ση της άποψής του, οικονοµολόγοι 
της τράπεζας Goldman Sachs, που 
επικαλείται το Economist, θεωρούν 
ότι ο δασµός του 10% θα οδηγήσει 
σε αύξηση του πληθωρισµού µόνο 
κατά περίπου 0,03%. 

Όπως επισηµαίνει η ηλεκτρονι-
κή έκδοση του περιοδικού, παρόλο 
που η αµερικανική κυβέρνηση υπο-
στηρίζει ότι ακολουθεί την προβλε-
πόµενη διαδικασία, στην πραγµα-
τικότητα οι ενέργειές της απέχουν 
από τους οριζόµενους κανόνες του 
παγκόσµιου εµπορίου. Συνήθως τα 
µέλη του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου (ΠΟΕ) παρουσιάζουν τα 
παράπονά τους στο σώµα των διαι-
τητών (judges). Αν αυτά υποστηρι-
χθούν µε επιχειρήµατα, τότε οι δι-
αιτητές εγκρίνουν περιορισµένης 
έκτασης ανταπάντηση/αντίποινα. 

Unilateral vs Multilateral 
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραµπ 

ισχυρίζεται ότι ο ηµιτελής κανονισµός 
του ΠΟΕ τον καθιστά ανίκανο να α-
ντιµετωπίσει τις υποτιθέµενες αθέ-
µιτες πρακτικές της Κίνας, σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ του περιοδικού. Μά-
λιστα, υπογραµµίζει το Economist, 
ότι η Αµερική αποδυναµώνει το σύ-
στηµα µέσω του οποίου επιβάλλο-
νται οι κυρώσεις του ΠΟΕ, µπλοκά-
ροντας τον ορισµό κριτών στο δικα-
στήριο που εξετάζει τις ενστάσεις. 

Από τον Οκτώβριο θα έχουν απο-
µείνει τρεις, το µίνιµουµ που απαι-
τείται για να αποφανθεί για κάθε 
περίπτωση. Στις 18 Σεπτεµβρίου η 
Επίτροπος Εµπορίου της ΕΕ Σεσίλια 
Μάλµστροµ παρουσίασε ένα σχέδιο 
το οποίο προτείνει µεταρρυθµίσεις 
που θα µπορούσαν να καλύψουν 
κάποια από τα κενά στον κανονι-
σµό του ΠΟΕ, όπως καινούριους τρό-
πους διευθέτησης των διαφωνιών. 

Χωρίς το βασισµένο σε κανόνες 
πολυµερές διεθνές σύστηµα για το 
εµπόριο που συγκρατεί τις διαµά-
χες, ο εµπορικός πόλεµος στις δύο 
χώρες µπορεί να γίνει περισσότερο 
επώδυνος, παρατηρεί κλείνοντας 
την ανάλυση του το βρετανικό µέσο. 

Η διαμάχη αποδυναμώνει 
τις αποφάσεις του ΠΟΕ

Ο υπουργός Εµπορίου Wilbur Ross επικρίθηκε στο διαδίκτυο 
όταν είπε ότι επειδή οι δασµοί αφορούν χιλιάδες προϊόντα «κανένας 
δεν πρόκειται να τους προσέξει στο τέλος της µέρας». 

Η απάντηση του 
Πεκίνου µπορεί να 
φθάσει πέρα από 
τους δασµούς.

Ξεπουλά 
Υπάρχουν ακόµα ενδείξεις ότι 
η Κίνα ίσως αρχίσει να πουλά 
µέρος του ογκώδους 
χαρτοφυλακίου που διατηρεί 
σε αµερικανικά οµόλογα, αν 
και κανένας αξιωµατούχος  
δεν έχει αναφερθεί δηµόσια 
σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο. 

Μετά από  
6.000 
προτάσεις
Το Γραφείο του Εµπορικού 
Αντιπροσώπου των ΗΠΑ 
επεξεργαζόταν επί 7 µήνες 
αναφορά όπου καταγράφονται 
οι «άδικες εµπορικές 
πρακτικές της Κίνας» και 
πήραν χιλιάδες προτάσεις. 
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Η Κίνα είναι «ο µεγάλος ελέφαντας στο 
δωµάτιο» σχολίασε πριν λίγες µέρες ο 
Matt Egan στο cnn.com.  Βλέποντας την 
ακόρεστη ζήτηση στην Κίνα οι αµερικανι-
κές εταιρείες ενέργειας Chenerie Energy, 
ExxonMobil (XOM), αλλά και άλλες προ-
ετοιµάζονται πυρετωδώς να κατασκευά-
σουν περισσότερες από 24 εγκαταστά-
σεις για τον σκοπό της εξαγωγής υγρο-
ποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) που 
µπορεί να µεταφερθεί µε πλοία. 

Όπως θυµίζει το δίκτυο, η Κίνα είχε εκ-
φράσει την πρόθεσή της κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης του Αµερικανού προέδρου 
πέρυσι το φθινόπωρο στο Πεκίνο να επεν-
δύσει 43 δις δολάρια σε ένα πρότζεκτ υ-
γροποιηµένου φυσικού αερίου στην Αλά-
σκα. Αυτή η προοπτική δεν φαίνεται πια 
εύκολη, αφού η Κίνα ανακοίνωσε ότι µε-
ταξύ των προϊόντων στα οποία θα επιβά-
λει δασµό της τάξεως του 10% είναι και το 
υγροποιηµένο φυσικό αέριο. Οι εµπορι-
κές εντάσεις µεταξύ των δύο χωρών µπο-
ρεί να καταστήσουν δύσκολη την εξεύρε-
ση των απαιτούµενων πόρων για να χρη-
µατοδοτηθούν οι εξαγωγικές µονάδες υ-
γροποιηµένου φυσικού αερίου, όπως πα-
ρατηρεί το cnn.com. «Προφανώς είναι πο-
λύ ανησυχητικό. Η πιθανότητα της καθυ-
στέρησης κάποιων από αυτά τα πρότζεκτ 
είναι υπαρκτή» ανέφερε ο Charlie Riedl, 
εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου για 
το Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο, που εκ-
προσωπεί την Exxon, τη Chevron κι άλ-
λες εταιρείες ενέργειας. 

Σηµειωτέον ότι είχε δηµιουργηθεί πλε-
όνασµα φυσικού αερίου στις ΗΠΑ. Σε 
µια προσπάθεια µάλιστα αυτό να διοχε-
τευθεί, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν να εξάγουν υ-
γροποιηµένο φυσικό αέριο το 2016 όταν 
η Cheniere µε βάση το Χιούστον άνοιξε 
τον τερµατικό σταθµό Sabine στη Λουι-
ζιάνα. Νωρίτερα µέσα στη χρονιά η εται-
ρεία Dominione Energy είχε ανοίξει το 
Cove Point στο Μέριλαντ, τη δεύτερη µε-
γαλύτερη εξαγωγική µονάδα της χώρας. 

Η Κίνα από την πλευρά της, είναι κο-
ντά στο να ξεπεράσει την Ιαπωνία και να 
γίνει ο µεγαλύτερος αγοραστής υγροποι-
ηµένου φυσικού αερίου στον κόσµο. Αυ-
τός είναι ένας από τους κυριότερους λό-
γους που οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να τετρα-
πλασιάσουν την εξαγωγή του, δηµιουρ-
γώντας τουλάχιστον 25 νέες µονάδες. Α-
πό τον Ιούνιο 2017 έως τον Ιούνιο 2018 η 
Κίνα ήταν ο δεύτερος µεγαλύτερος αγορα-
στής αµερικάνικου υγροποιηµένου φυσι-
κού αερίου, σύµφωνα µε τη συµβουλευ-
τική εταιρεία σε θέµατα ενέργειας Wood 
Mackenzie. Η Shell, αµερικανική θυγατρι-
κή εταιρεία της Royal Dutch Shell (RDSA) 
ήταν ο µεγαλύτερος πωλητής. 

Ωστόσο, η Κίνα τους τελευταίους µή-
νες, ενώ επιδεινώνονται οι εµπορικές 

τους σχέσεις, στρέφεται για υγροποιηµέ-
νο φυσικό αέριο σε µονάδες στο Κατάρ, 
την Αυστραλία και τη Ρωσία. Οι δασµοί 
κατά πάσα πιθανότητα θα καταστήσουν 
λιγότερο ανταγωνιστικό το αµερικάνικο 
υγροποιηµένο φυσικό αέριο στην Κίνα. 

Το υγροποιηµένο φυσικό αέριο βρί-
σκεται στο επίκεντρο της ενεργειακής 
ατζέντας Τραµπ, µεταφέρει το cnn.com. 
Σε δήλωσή του, ο αντιπρόεδρος οικονο-
µικής πολιτικής του Αµερικανικού Ινστι-
τούτου Πετρελαιοειδών Kyle Isakower, 
ανέφερε ότι η κατάσταση που διαµορ-
φώνεται «αντιβαίνει στην ανάπτυξη 
του αµερικανικού κλάδου ενέργειας 
και είναι κόντρα στον διακηρυγµένο 
στόχο της κυβέρνησης για επικράτη-
ση στον ενεργειακό τοµέα». 
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Τι δείχνει ο δασμός 10% στο αμερικανικό 
υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Πεκίνο  

Από το Χιούστον  
«Αναµένουµε 

να πουλήσουµε 
σηµαντικές 

ποσότητες φυσικού 
αερίου στην Κίνα 
µακροπρόθεσµα», 

λέει ο CEO της 
Ceniere

Εµπορικό 
έλλειµµα

Tο εµπορικό 
ισοζύγιο εξαρτάται 
από το ύψος των 

αποταµιεύσεων και 
των επενδύσεων 

παρά από τις 
πολιτικές για το 

εµπόριο

Το καλό νέο

Η Κίνα είχε απειλήσει για 
µεγαλύτερο δασµό, της τάξεως του 
25% στο αµερικανικό 
υγροποιηµένο φυσικό αέριο. Η 
µετοχή της Cheniere ανέβηκε 2% 
την Τρίτη, µετά τα νέα της 
επιβολής µικρότερου δασµού από 
αυτόν που φοβόταν ο κλάδος. 
Αναλυτές που επικαλείται το CNN 
δεν πιστεύουν ότι θα επηρεαστούν 
δραµατικά οι συνολικές εξαγωγές 
αµερικανικού υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου, βραχυπρόθεσµα. 
Υπάρχουν άλλοι αγοραστές, όπως 
η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η 
Ταϊβάν και η Λατινική Αµερική. 
Επιπλέον, η Ουάσινγκτον πιέζει την 
Ευρώπη να περιορίσει την 
εξάρτησή της από το ρωσικό 
φυσικό αέριο. 

Ελλείψει χρηµατοδότησης και παραγγελιών από Κίνα, φρενάρουν τα νέα πρότζεκτ
Οι πραγµατικές συνέπειες του εµπορικού πολέµου ΗΠΑ-Κίνας µπορεί να έχουν αντανάκλαση στα σχέδια για νέα πρότζεκτ σχετικά 
µε το υγροποιηµένο φυσικό αέριο που βρίσκονται στα σκαριά. Εξαιτίας του υπέρογκου κόστους για τη δηµιουργία κάθε µονάδας, η 
χρηµατοδότηση εξαρτάται από την ικανότητα να συναφθεί ένα συµβόλαιο µε έναν αγοραστή µακροπρόθεσµα. Και ο προφανής 
αγοραστής ήταν µέχρι σήµερα η Κίνα. Για παράδειγµα, η Cheniera ανακοίνωσε πλάνα τον Μάιο να διευρύνει τον εξαγωγικό 
τερµατικό της σταθµό Corpus Christi στο Τέξας µε τη διασφάλιση που της παρείχε συµβόλαιο µε την PetroChina (PTR). H Cheniere 
δεν θέλησε, όταν κλήθηκε από το CNN, να σχολιάσει τον αντίκτυπο των δασµών που επέβαλε η Κίνα. Μάλιστα, τον Αύγουστο ο 
CEO της Cheniere Jack Fusco είπε σε αναλυτές ότι οι δασµοί εκ µέρους της Κίνας µπορεί να επιβραδύνουν τις συζητήσεις µε 
συνεργάτες στην εν λόγω χώρα σε ό,τι αφορά τη µελλοντική ανάπτυξη. Ωστόσο, ο ίδιος υποστήριξε ότι οι δασµοί δεν θα 
επηρεάσουν τα υπάρχοντα συµβόλαια, ενώ επεσήµανε  ότι η ενεργειακή τους σχέση είναι επωφελής και για τις δύο χώρες. 


