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Με χρηµατοδοτικό
πλαίσιο τα84,76
νέα Leader
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Ο Μιχαλιός που γύρισε
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το229
παιχνίδι
αλλιώς
179
177
177

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Ο συνδυασµός επιδότησης Leader µε
δάνεια και εγγυήσεις ΕΤΕΑΝ, οδηγός
και για άλλα προγράµµατα. σελ. 18, 32

20/9

27/9

Σιτάρι σκληρό
230
Καλαµπόκι
181
Βαµβάκι
78,72
Ελαιόλαδο
2,73

230
179
78,55
2,74

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

80,74 77,50
Αφεντικό
στο78,95
εργοστάσιο της
3,01
3,63
Ένωσης,
όπου3,64
δούλευε µικρός,
επιστρέφει ο Αλµπαντάκης. σελ. 50

Δελτίο θυέλλης... στις πληρωμές,
λόγω αρρυθμίας Δασικών Χαρτών
Σαν «προεόρτια καµπάνα» µοιάζει να ηχεί η εσπευσµένη αρθρογραφία του πρώην υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, που
επισείει τον κίνδυνο να χαθούν επιδοτήσεις από τις αρρυθµίες µε τους δασικούς χάρτες. Τα πραγµατικά αίτια, ωστόσο, θα πρέπει να αναζητηθούν ξανά στις
αγιάτρευτες πληγές του ΟΣ∆Ε. σελ. 10-11

Διαβάστε στο
Ο Σεπτέμβριος ανέβασε
το ξινόμαυρο σελ. 12
Με μισή σοδειά φέτος
η Σαντορίνη σελ. 26
Καθ’ οδόν το πρώτο ροζέ
Prosecco σελ. 60

Σε 36 δόσεις
τα ληξιπρόθεσμα
μέχρι 3.000 ευρώ

Οι παρατάσεις τέλος
Την Τρίτη η τελευταία µέρα για ηλεκτρονική
υποβολή φακέλων στα Σχέδια Βελτίωσης. σελ.4-5

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Ειδική ρύθµιση για µικροοφειλές και
διαδικασίες fast track για επιστροφές
φόρων έως 10.000 ευρώ, τίθενται σε ισχύ από αρχές του 2019. Οι διευθετήσεις αφορούν χιλιάδες αγρότες. σελ. 8-9

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

∆ΕΚ ΄18

ΜΑΡ ΄19

78,55

78,99

ΡΕΒΙΘΙΑ

Η φυτοπροστασία Επαφή µε το 60άρι Συγκρατηµένα
περνάει από KTEO έπιασε το βαµβάκι για το ελαιόλαδο

Μοναδική µέριµνα
οι µικροί αγρότες

Προτιµούν τα Μακαρένα και τα
πληρώνουν 1 ευρώ οι έµποροι.
Περισσότερα εµπορεύµατα,
ένθετο σελ. 21-22, 36

Μόνο οι κάτοχοι ψεκαστικών που
πέρασαν από ΚΤΕΟ θα µπορούν
να έχουν πρόσβαση στην αγορά
φυτοπροστατευτικών. σελ. 33

Οι µικρές εκµεταλλεύσεις «µπουτίκ»,
πλην όµως καθετοποιηµένες, έδωσαν
τόνο και έµπνευση στο Άτυπο της
Κάτω Αυστρίας. σελ. 27-30

ΣABBATO: Κυριακού αναχωρητού, Μαλαχίου

Μήνας 9ος, Εβδ. 39η

∆εν είναι µακριά τα 60 λεπτά για
το σύσπορο, αν βγουν αληθινές οι
δεσµεύσεις των εκκοκκιστών. Η τιµή
σπάει σε 55+4 στη Βοιωτία. σελ. 12

Μειωµένη προς το παρόν η ζήτηση
ελαιολάδου από ιταλικές εταιρείες,
ενώ για το φρέσκο επικρατεί
αβεβαιότητα στις αγορές. σελ. 16

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:19 - ∆ύση 19:12

ΣΕΛΗΝΗ: 20 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Κακοκαιρία
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Αλλού παπάς
αλλού τα ράσα

∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,17071

715
710

699,89

698,74

Αναρωτιούνται πολλοί, τι κάνουν οι
άλλες χώρες και προχωρούν, τι είναι αυτό που δεν γίνεται στη χώρα
µας και µένουµε πίσω! Είναι απλό.
Έχουν καθαρίσει το γήπεδο.
Ακόµα και στη γειτονιά των Βαλκανίων,
ακόµα κι εκεί όπου, λόγω ειδικών ή
πολύ ειδικών καθεστώτων, η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση
δεν είχε καµιά σχέση µε τον πολιτισµένο κόσµο, θα µπορούσε να πει
κανείς ότι τα τελευταία 25 χρόνια, έχουν γίνει µικρά ή µεγάλα θαύµατα!
Αυτό που δεν γίνεται, χρόνια τώρα,
στην Ελλάδα, είναι µια συστηµατική προσπάθεια να ξεκαθαρίσουν οι
όροι του παιχνιδιού. Να τεθούν εξ
αρχής και φυσικά να ισχύσουν αδιάκριτα για όλους, οι κανόνες βάσει
των οποίων θα µπορεί ο κάθε πολίτης, η κάθε παραγωγική οµάδα, η
κάθε επιχείρηση, να δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο, χωρίς να βρίσκεται καθηµερινά προ εκπλήξεων. Οι νόµοι να τηρούνται.
Κάπως έτσι και στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, εν αρχή ην ο χώρος! Μέχρι κάποια στιγµή, οι αγρότες ήξεραν τι γη είχαν, πώς θα τη
διαχειριστούν για να βελτιώσουν
την παραγωγικότητά της, πώς θα
διεκδικήσουν καλύτερη τιµή µε βάση το προϊόν που διέθεταν.
Στη συνέχεια και ιδιαίτερα µετά την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγµατα άρχισαν να γίνονται περίπλοκα. Άµεσες ενισχύσεις, συνδεδεµένες ενισχύσεις, διαρθρωτικά µέτρα, διαµορφώνουν
σε πολύ µεγάλο βαθµό το αγροτικό εισόδηµα, περιορίζοντας αντίστοιχα τη σηµασία της παραγωγής.
Θα ήταν βέβαια λάθος να πούµε ότι
φταίει η Ευρώπη. Οι κανόνες της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, έγιναν από νωρίς κατανοητοί στις ευρωπαϊκές χώρες, συνέβαλαν στην
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής γεωργίας, λειτουργούν µια χαρά.
Μόνο στην Ελλάδα δεν µπορέσαµε να
καταλάβουµε τι ακριβώς συµβαίνει,
το είδαµε κάπως σαν... εµείς κι αυτοί, αφήσαµε όλο το γήπεδο στους
επιτήδειους να αλωνίζουν. Αλλού
τα κτήµατα, αλλού τα δικαιώµατα,
αλλού ο βοσκότοπος!
Agrenda
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ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23
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Τετάρτη
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ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,13437

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
TΖΙΡΟΣ
42.237,742

689,96

690

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
131,87150

Μια µικρή νίκη σηµείωσε το ελαιόλαδο για τη νέα ελαιοκοµική
περίοδο, έπειτα από το συµβόλαιο 4,30 λεπτά το κιλό για
αγουρέλαιο στον Α.Σ Αγίων Αποστόλων, που µένει να
µεταφραστεί σε πράξη. Την ίδια ώρα, κερδίζει τη µάχη των 20
λεπτών το σιτάρι, το οποίο συντηρείται στην τιµή αυτή παρά την
υποτονικότητα στις αγορές. Από την άλλη, το ρεβίθι χάνει δέκα
λεπτά, έπειτα από συντονισµένη επίθεση των εµπόρων.
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700
695

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89243

707,92

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
705

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,52816

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 29-09-2018
Έντονα καιρικά φαινόµενα µε
κύρια χαρακτηριστικά τις κατά
τόπους ισχυρές βροχές και
καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την
Πελοπόννησο, τη Στερεά, την
Εύβοια και την ανατολική και
νότια νησιωτική χώρα. Άνεµοι
από ανατολικές διευθύνσεις µε
πολύ ισχυρές εντάσεις, ειδικά
στο Ιόνιο. Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή.

240C

230C

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

KABΑΛΑ

260C
ΦΛΩΡΙΝΑ

230C

2-3 B

ΛΑΡΙΣΑ

3-4 B
180C

200C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

7-8 B

Κυριακή 30-09-2018
Τα έντονα καιρικά φαινόµενα θα
επηρεάσουν την κεντρική και
νότια χώρα και βαθµιαία θα
περιοριστούν στα ανατολικά. Στα
βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις
παροδικά αυξηµένες. Οι άνεµοι
θα πνέουν στα δυτικά και τα
βόρεια από βόρειες διευθύνσεις
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή
πτώση στα βόρεια.

∆ευτέρα 01-10-2018
Στα ανατολικά νεφώσεις µε
βροχές και καταιγίδες που
βαθµιαία θα σταµατήσουν. Στην
υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις
παροδικά αυξηµένες στα δυτικά
µε τοπικές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες.
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

4-5 B
250C
HΡΑΚΛΕΙΟ

Τρίτη 02-10-2018 και
Τετάρτη 03-10-2018
Λίγες νεφώσεις τοπικά
αυξηµένες στα δυτικά, τα βόρεια
και το Αιγαίο, µε βροχές και
σποραδικές καταιγίδες. Άνεµοι
νοτιοδυτικοί και στα πελάγοι
τοπικά ισχυροί. Θερµοκρασία
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Πέµπτη 04-10-2018 και
Παρασκευή 05-10-2018
Νεφώσεις τοπικά αυξηµένες σε
όλη τη χώρα µε το ενδεχόµενο
να εκδηλωθούν τοπικές βροχές
και σποραδικές καταιγίδες.
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

8-9Bf

Ισχυρές βροχές
και καταιγίδες στη
δυτική, κεντρική
και νότια Ελλάδα.
Άνεµοι 8-9 µποφόρ
από ανατολικές
διευθύνσεις.

Βαµβάκι µε υγρασία
πάνω από 15% υποβαθµίζει
την ποιότητα του σύσπορου
Ενόψει της περιόδου συγκοµιδής της
νέας καλλιεργητικής χρονιάς η
Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και
Εξαγωγέων Βάµβακος, µε ανακοίνωσή
της, προτρέπει τους συνεργάτες
βαµβακοπαραγωγούς να µην
παραδίδουν στα εκκοκκιστήρια
σύσπορο βαµβάκι µε ποσοστό
υγρασίας άνω του επιτρεπτού ορίου
(15%), καθώς υποβαθµίζει τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος, αυξάνει
τα ποσοστά ξένων υλών ενώ το
σηµαντικότερο για τον παραγωγό είναι
η µείωση της τιµής αγοράς.

Όχι συγκοµιδή µε stripper
Επίσης, καλεί τους παραγωγούς να µη
συγκοµίζουν µε µηχανές stripper,
καθώς οι ποσότητες βάµβακος που θα
παραδίδονται µε ποσοστό ξένης ύλης
άνω του 10% δεν θα υπολογίζονται στη
συνδεδεµένη ενίσχυση, βάσει της
ΥΑ2537/84963/07-08-2017.
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση
των εκκοκκιστών, το βαµβάκι είναι ο
βασιλιάς του κάµπου και πρέπει να το
διαφυλάξουµε όπως του αξίζει.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Χωρίς επιθεώρηση ψεκαστικού δεν έχει
αγορά φυτοπροστατευτικών σελ. 33
• Τελευταία στιγµή τρέχουν οι αγρότες
για ενηµερότητες Σχεδίων σελ. 4-5

• Αυτόνοµα και ηλεκτρικά οραµατίζεται τα
τρακτέρ στο µέλλον η Valtra σελ. 20, 37
• Τις προκηρύξεις ιδιωτικών επενδύσεων
Leader βγάζουν οι Αναπτυξιακές σελ. 19

• Με λιγότερες φάρµες, αλλά περισσότερα
ζώα ως το 2030 το αγελαδινό σελ. 36
• Με τις δυσκολίες παλεύει να κρατήσει τα
20 λεπτά το σκληρό σιτάρι σελ. 22
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Καμία άλλη παράταση
για τα Σχέδια Βελτίωσης
Οι διαχειριστικές αρχές διαβεβαιώνουν πως στις 2 Οκτωβρίου «τέλος»
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Επ ουδενί δεν τίθεται, αυτή τη
φορά, θέµα παράτασης της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών φακέλων
που σχετίζονται µε τα Σχέδια
Βελτίωσης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, όπως διαβεβαιώνουν κατηγορηµατικά στελέχη της αρµόδιας διαχειριστικής αρχής του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σηµειωτέον ότι η σχετική προθεσµία που λήγει την Τρίτη 2
Οκτωβρίου, είναι αποτέλεσµα
πέντε διαδοχικών παρατάσεων, οι οποίες από ένα σηµείο
και µετά φαίνεται να δηµιουργούν περισσότερα προβλήµατα από αυτά τα οποία λύνουν.

Της τελευταίας στιγµής
Άλλωστε, όσο περισσότερες
είναι οι παρατάσεις, τόσο περισσότεροι είναι οι δικαιούχοι

Οριστικοποίηση
Μέχρι την τελευταία
στιγµή αγρότες πήγαιναν
στους µελετητές για να
τελειώσουν το φάκελο

που προσέρχονται µε καθυστέρηση στα γραφεία των µελετητών και απαιτούν κάθε φορά την
αναζήτηση λύσεων της τελευταίας στιγµής για την συµπλήρωση των αιτήσεων.
Κάτι τέτοιο φαίνεται να γίνεται τα τελευταία 24ωρα, µε τις
πληροφορίες της Agrenda και
του Agronews να κάνουν λόγο
για συνωστισµό αγροτών στα
κατά τόπους µελετητικά γραφεία, σε µια ύστατη προσπάθεια να κατεβάσουν τελικά επενδυτικό φάκελο. Να σηµειωθεί επίσης ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων οι δυσκολίες έχουν να κάνουν είτε
µε τις ενηµερότητες (φορολογικές, ασφαλιστικές, ΕΛΓΑ κ.α.)
είτε µε την εξασφάλιση της ίδιας συµµετοχής που απαιτείται για την υποστήριξη των αντίστοιχων προτάσεων και την
συγκοµιδή µορίων.

Η καταβολή της πρώτης
δόσης του τσεκ θα βοηθούσε
Από την πλευρά του υπουργείου τονίζεται ότι έχουν εξαντληθεί οι διευθετήσεις ή ακόµα και
διευκολύνσεις που µπορούσαν
να γίνουν ώστε όσο το δυνατόν
περισσότεροι αγρότες να µπορούν να γίνουν κοινωνοί του
δηµοφιλούς προγράµµατος, µε
τελευταία την παράταση (µέχρι

Όπως είναι γνωστό
έχουν ανοίξει
συνολικά περίπου
23.000 κωδικοί
αιτήσεων και µένει
τώρα να φανεί τελικά
πόσοι προχώρησαν σε
κανονικό φάκελο.

10 Οκτωβρίου) της προθεσµίας
καταβολής των εισφορών υπέρ
ΕΛΓΑ. Βέβαια, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πολλά από τα «χρηµατοδοτικά» θέµατα που ανακύπτουν θα
µπορούσαν να βρουν λύση µε
την καταβολή της πρώτης δόσης των άµεσων ενισχύσεων
(τσεκ) γι’ αυτό και επιµένουν
ακόµα στην παράταση.

Σκοτωµένη
η αγορά
Κατηγορηµατικά πάντως
αντίθετοι µε οποιαδήποτε
σκέψη για νέα παράταση, είναι
και οι Εισαγωγείς –
Αντιπρόσωποι Πώλησης
αγροτικών µηχανηµάτων, οι
οποίοι, µόνο για λόγους
ευγένειας προς το νέο υπουργό
και κατανόησης των δυσκολιών
του, συµφώνησαν την
προηγούµενη φορά σε
ολιγοήµερη παράταση, στην
ηλεκτρονική υποβολή των
φακέλων. Είναι άλλωστε
γνωστό ότι η αναβλητικότητα
έχει «σκοτώσει» την αγορά των
τρακτέρ και έχει διευρύνει την
αποεπένδυση των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων εδώ και πάρα
πολύ καιρό.

Ο ΕΦΚΑ αργεί τις ενημερότητες λένε οι μελετητές
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

31/3
ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

30/6
31/12

Μέχρι την τελευταία στιγµή προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ασφαλιστική ενηµερότητα οι υποψήφιοι επενδυτές, ώστε να φύγει προς οριστικοποίηση ο φάκελος, µετά τις αναδροµικές οφειλές ΕΦΚΑ που προέκυψαν µέσα στον µήνα. Ωστόσο, και
µετά την εξόφληση της υποχρέωσης,
ο ασφαλιστικός οργανισµός για να
ενηµερώσει το σύστηµα χρειάζεται
να περάσουν περίπου 2-4 εργάσιµες ηµέρες, σύµφωνα µε µελετητές
που διαχειρίζονται φακέλους Σχεδίων Βελτίωσης και περιµένουν την ενηµερότητα για να φύγει οριστικοποιηµένη η αίτηση. Έτσι, όπως υποστηρίζουν, µπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα υποβληθούν

φάκελοι ή θα χαθούν µόρια αποκλειστικά λόγω γραφειοκρατίας, και όχι
κωλύµατος του επενδυτή.
Παράλληλα, ακόµα ένα ζήτηµα που
θίγεται είναι η αδυναµία βαθµολόγησης του κριτηρίου «Τεκµηριωµένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον
του 20% του αιτούµενου προϋπολο-

Ίδια συµµετοχή
Η βεβαίωση µέσου υπολοίπου για τους τραπεζικούς
λογαριασµούς των επενδυτών πρέπει να είναι τουλάχιστον τριµηνιαία

γισµού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης», από τους νέους αγρότες που εντάχθηκαν τελικά σαν επιλαχόντες στο Μέτρο. Η συγκεκριµένη οµάδα παραγωγών υποστηρίζει
ότι έλαβε την 1η δόση στους τραπεζικούς της λογαριασµούς µέσα στον
Αύγουστο και γι’ αυτό το λόγο αδυνατεί να προσκοµίσει βεβαίωση τριµηνιαίου υπολοίπου η οποία να µπορεί να φτάνει το ποσό που ζητάει. Σηµειώνεται πως ως ηµεροµηνίες συµπλήρωσης των τραπεζικών τριµήνων ορίζονται οι 31/3, 30/6, 30/9
και 31/12. Συνεπώς για ηµεροµηνία κατάθεσης, έστω 12/2, η περίοδος του υπολοίπου δεν µπορεί να
τελειώνει πριν τις 31/12.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Λύση για ενίσχυση
εγχώριου εξοπλισμού
Να µην υπάρξει πρόβληµα στα αιτήµατα πληρωµής Σχεδίων Βελτίωσης
για αγροτικά µηχανήµατα εγχώριας κατασκευής εξασφάλισε η ΕΚΑΓΕΜ, καθώς τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη για τα ρυµουλκούµενα οχήµατα και µηχανήµατα, τα οποία έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Καν ΕΕ 167/2013 για να ενισχυθούν.
Όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου η Ένωση Κατασκευαστών
Γεωργικών Μηχανηµάτων Ελλάδας,
η ενδεχόµενη απόπειρα εφαρµογής της εν λόγω διάταξης θα δηµιουργούσε προβλήµατα, αφού δεν
έχουν προετοιµαστεί από το κράτος οι κατάλληλες υποδοµές και από την άλλη θα ήταν χρονικά ανέφικτο για τους κατασκευαστές να
απευθυνθούν σε φορείς του εξωτερικού, ιδιαιτέρως εφόσον ακόµη δεν απαιτείται η εφαρµογή του
ΚανΕΕ 167/2013 από όλες τις χώρες του εξωτερικού.
Ως εκ τούτου, αναφέρει η ΕΚΑΓΕΜ, µετά από διαβουλεύσεις µε
την πρώην ηγεσία του υπουργεί-

Αίτηση πληρωµής
Όπως είχε διαµορφωθεί η
προκήρυξη των Σχεδίων
Βελτίωσης, θα υπήρχε
πρόβληµα µε τις αιτήσεις
πληρωµών των δικαιούχων
για ενίσχυση µηχανηµάτων
εγχώριας κατασκευής

ου Αγροτικής Ανάπτυξης τροποποιήθηκε η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης στο Παράρτηµα 11 –
«∆ικαιολογητικά πιστοποίησης επενδυτικών δαπανών, καταβολής
στήριξης και ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου» και ειδικότερα
η παρ. Β εδ. 5.7.2 οπότε οι απαιτήσεις πλέον που θα πρέπει να ικανοποιούν οι κατασκευαστές, ώστε
η αγορά των µηχανηµάτων τους από τους αγρότες, να µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από τα σχέδια βελτίωσης, συνοψίζονται:
α. Οι ίδιοι οι κατασκευαστές να
είναι πιστοποιηµένοι µε ISO 9001,
β. Τα µηχανήµατα τους να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π∆ 57/2010, το οποίο
ενσωµάτωσε στην εθνική µας νοµοθεσία την Οδηγία 2006/42 για
την λειτουργική τους ασφάλεια και
γ. Να είναι αυτά κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και
του Π∆ 238/1994, που αφορούν
στην οδική τους ασφάλεια.
«Η ρύθµιση αυτή δίνει αφενός
µια εντός των ορίων του ενωσιακού
δικαίου άµεση λύση στο πρόβληµα
που δηµιουργήθηκε και που απειλούσε την επιβίωση του κλάδου, αφετέρου όµως αποτελεί και µια νέα
αρχή για τον εκσυγχρονισµό και
την εξέλιξη του κλάδου των κατασκευαστών, ο οποίος πλέον οφείλει να κινητοποιηθεί για να καταφέρει να ανταποκριθεί άµεσα στις
νέες απαιτήσεις και προκλήσεις
της τεχνολογίας και της αγοράς.»,
αναφέρουν τέλος στο δελτίο τύπου
τους οι Έλληνες κατασκευαστές.

Η τροποποιητική για τα ρυμουλκούμενα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ:

ΦΩΤΙΣΜΟ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ
ΠΕ∆ΗΣΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΑΡΗ

Η απόφαση για την οποία κάνει λόγο η ΕΚΑΓΕΜ,αναφέρει: Η περίπτωση 5.7.2. του Παραρτήµατος 11 θα
αντικατασταθεί ως εξής: «5.7.2. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΕ του
κατασκευαστή ότι το ρυµουλκούµενο
όχηµα / µηχάνηµα έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
167/2013. Εναλλακτικά υποβάλλονται α) αντίγραφο του πιστοποιητικού ΙSO 9001:2015 που έχει λάβει ο
κατασκευαστής και β) δήλωση Συµµόρφωσης 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 δια-
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τάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ και,
εφόσον συντρέχει λόγος, παρεµφερή αναφορά στην οποία θα δηλώνεται η συµµόρφωση προς άλλες οδηγίες ή/και συναφείς διατάξεις τις οποίες
πληροί το µηχάνηµα.»
Η περίπτωση 5.7.3. θα αντικατασταθεί ως εξής: «5.7.3. Βεβαίωση του
κατασκευαστή ή του προµηθευτή του
ρυµουλκούµενου, περί συµµόρφωσης αυτού µε τις βασικές διατάξεις του
Κ.Ο.Κ. που διέπουν όλα τα ρυµουλκούµενα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο (φωτισµός, ανακλαστήρες,
πέδηση, διαστάσεις και βάρη ) και µε
το Π∆ 238/94 (ΦΕΚ 135/Α) σχετικά µε
τον καθορισµό των µεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών [...]».

5

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ

1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

2

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

3

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ

ISO 9001
Π∆ 57/2010
ΚΟΚ
ΚΑΙ ΤΟΥ

Π∆ 238/1994

∆ΙΟΡΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

1
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η

02/10/2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΣΤΙΣ ∆ΑΟΚ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η

09/10/2018

ΩΡΑ 13:00

Έφεραν αποτέλεσµα οι διαβουλεύσεις της ΕΚΑΓΕΜ µε την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου για ενίσχυση µηχανηµάτων εγχώριας κατασκευής.
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Επιπλέον δικαιώματα 21 εκατ. ευρώ
για νεαρούς αγρότες, μαζί με το τσεκ
Μέχρι 15 Οκτωβρίου η επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας, στο 2% η παρακράτηση υπέρ Αποθέματος
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Έως 10
Οκτωβρίου
Σε τρίτη παράταση, µέχρι τις 10
Οκτωβρίου, για
την εµπρόθεσµη
καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς
2017, προχώρησε
ο ΕΛΓΑ

ΠΣΕΑ 2017
Μέχρι 26 Οκτωβρίου αιτήσεις
ενίσχυσης µέσω
ΠΣΕΑ για ζηµιές
σε φυτικό και
πάγιο κεφάλαιο
από θεοµηνίες
και δυσµενείς
καιρικές συνθήκες
για το 2016

Επιστροφές
ΕΦΚΑ
Στις 28 Σεπτεµβρίου η τελευταία
ροή επιστροφής
χρηµατικών
ποσών από την
εκκαθάριση
εισφορών ΕΦΚΑ
έτους 2017 στους
αγρότες

Επιτόπιοι
έλεγχοι
Επιτόπιοι έλεγχοι
σε αγροτεµάχια
που δηλώθηκαν
αρδευτικά για την
Απονιτροποίηση
από ΟΠΕΚΕΠΕ
ώστε να τρέξει
η πληρωµή της
προκαταβολής
τον Νοέµβριο

∆ύο αποφάσεις εκκρεµούν αυτό το διάστηµα για να τροχοδροµηθεί η διαδικασία πίστωσης των λογαριασµών
των δικαιούχων παραγωγών µε την προκαταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης του 2018. Από τη µία η σύµβαση για
την τράπεζα που θα αναλάβει το έργο και ως είθισται είναι η Πειραιώς, η οποία πρέπει να περάσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου, όπως απαιτείται σε περιπτώσεις ποσού άνω του 1 εκατ. ευρώ. Από την
άλλη πλευρά µένει να αποσαφηνιστεί µε απόφαση του
προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ το ποσοστό της πρόσθετης ενίσχυσης της µέσης αξίας των δικαιωµάτων που έχουν να
λάβουν µαζί µε το τσεκ οι νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών οι οποίοι ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους από το
2013 και µετά, σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση
που επιβεβαιώνει πλήρως σχετικό πρωτοσέλιδο τίτλο της
Agrenda του περασµένου Απρίλη. Το ύψος του συντελεστή 25-50% για αγρότες µικρής ηλικίας δεν έχει ακόµα
καθοριστεί και πρόκειται για χρήµατα που αντιστοιχούν
στο 2% του Εθνικού Φακέλου (περίπου 21 εκατ. ευρώ).
Εν τω µεταξύ, ανησυχία επικρατεί στην πλατεία Βάθη
λόγω των δασικών χαρτών και της δυσκολίας ταυτοποίησης των στοιχείων µε τα αντίστοιχα δεδοµένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που δεν αποκλείεται να φέρει απώλεια
δικαιωµάτων και να αφήσει εκτός τσεκ χιλιάδες δικαιούχους παραγωγούς (αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 10-11).
Προς το παρόν πάντως οι αγρότες προχωρούν σε διορθώσεις σχετικά µε αλλαγές που αφορούν προσωπικά τους στοιχεία, όπως αλλαγή λογαριασµού τράπεζας,
ΑΦΜ, ταυτότητα, βάσει εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ που τους
δίνει τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήµατα επιλεξιµότητας, άρσης επικάλυψης και ένταξης σε περιφέρεια.
Σύµφωνα µε τους αρµόδιους, πρόκειται για διοικητικές
πράξεις, οι οποίες δεν θα έχουν συνέπεια στην πληρωµή του τσεκ, ενώ οι κατά τόπους Ενώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία, προκειµένου να µην µείνει κάποιος αγρότης εκτός της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης, που υπολογίζεται για την τρίτη εβδοµάδα του Οκτωβρίου, από τις 17 του µήνα.
Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε ότι έχει υπογραφεί η απόφαση για παρακράτηση 2% στη βασική ενίσχυση υπέρ Αποθέµατος, από τον προηγούµενο υπουργό
Βαγγέλη Αποστόλου και όχι σε ποσοστό 4,5% όπως έγινε πέρυσι, που τελικά δεν χρειάστηκαν και αναµένεται
να επιστραφούν, ώστε να χορηγηθούν δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε νεοεισερχόµενους µε πρώτο ΟΣ∆Ε το 2018. Μια πληρωµή
που δεν έχει ακόµα αποφασιστεί πότε θα γίνει, ενώ δεν
αποκλείεται να πάει και τον ∆εκέµβρη, στην εξόφληση
της ενιαίας, σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Γιώργο Αποστολάκη. Τέλος, όσον αφορά την επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, αυτή τοποθετείται
µέχρι τη ∆ευτέρα 13 Οκτωβρίου, σε ξεχωριστή πληρωµή
και πριν την προκαταβολή του τσεκ, όπως απαιτείται από τις κανονιστικές αποφάσεις, προκειµένου να «κλείσει» το σύστηµα της ενιαίας ενίσχυσης του 2017 για να
ανοίξει η διαδικασία του επόµενου έτους.

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠΟ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
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Χιλιάδες κτηνοτρόφοι εκτός με τους νέους χάρτες εξισωτικής
Τεράστια αναστάτωση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον παραγωγικό ιστό της χώρας ο νέος χάρτης
µε τις µειονεκτικές περιοχές σχετικά µε την εξισωτική αποζηµίωση που δόθηκε σε διαβούλευση έως την
1η Οκτωβρίου και φέρνει αποκλεισµούς. Με βάση το κείµενο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
νοµοί που δεν έχουν πρόβληµα ξηρασίας και παρουσιάζουν µεγάλη οικονοµική δραστηριότητα βγαίνουν
εκτός επιλεξιµότητας για την καταβολή εξισωτικής, µε τους Θεσσαλούς κτηνοτρόφους να ζητούν «την
πλήρη κατάργηση της προχειροδουλειάς, δεδοµένου ότι για την κατανοµή περιοχών συµπεριλήφθησαν οι
εκτάσεις µε καλλιέργειες αλλά όχι τα βοσκοτόπια». Επίσης, λένε οι κτηνοτρόφοι, εκτιµήθηκε η οικονοµική
δραστηριότητα, µε υπολογισµό της τυπικής απόδοσης ανά νοµό και όχι ανά δήµο. Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα να εξαιρεθεί ο νοµός Λάρισας, ο οποίος ωστόσο έχει άλλη οικονοµική δραστηριότητα από
την Ελάσσονα, µε αποτέλεσµα πολλοί κτηνοτρόφοι που είχαν επιλέξιµο βοσκότοπο µέσα από την τεχνική
λύση στις πρώην ηµιορεινές περιοχές και έπαιρναν εξισωτική τώρα δεν θα πάρουν τίποτα.
Εν τω µεταξύ, να κατευνάσει τα πνεύµατα και τις αντιδράσεις επιχειρεί µε ανακοίνωσή του ο βουλευτής
Λάρισας, Νίκος Παπαδόπουλος. Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαιώνει
ότι καµία από τις περιοχές που πραγµατικά έχουν ανάγκη στήριξης δε θα µείνει εκτός εξισωτικής, ενώ
υπάρχει η δυνατότητα διορθώσεων και βελτιώσεων, αλλά και προσθήκης επιπλέον κριτηρίων για τις
περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα ώστε να επιλεγούν και άλλες περιοχές, αρκεί να τεκµηριώνονται. Για
όσες περιοχές αναγκαστικά θα βγουν εκτός µειονεκτικών, σύµφωνα µε όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή
του ο βουλευτής «θα υπάρξει µία µεταβατική περίοδος και θα παίρνουν µέρος της εξισωτικής για 2 έτη».
Η επιστολή διαµαρτυρίας της Οµοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, µεταξύ άλλων, αναφέρει:
∆ιαβάζοντας το έγγραφο της διαβούλευσης και τη διαδικασία οριοθέτησης έκπληκτοι αντιληφθήκαµε ότι:
1. «προκειµένου να διαπιστωθεί αν συνεχίζουν να ισχύουν οι φυσικοί περιορισµοί ή έχουν ξεπερασθεί
µετά από την πραγµατοποίηση επενδύσεων εξετάστηκε αν έχουν γίνει αρδευτικά έργα δεδοµένου ότι ο
κύριος περιορισµός είναι η ξηρασία. Στη βάση αυτή εξετάστηκε και το ποσοστό άρδευσης ανά ∆ηµοτική /
Τοπική Κοινότητα. Για την εκτίµηση των αρδευόµενων εκτάσεων χρησιµοποιήθηκαν τόσο τα δεδοµένα
γεωργικής απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ όσο και δεδοµένα αρδευόµενων αγροτεµαχίων του ΟΣ∆Ε. Οπότε
εκτιµήθηκε ότι στις ∆ηµοτικές/Τοπικές Κοινότητες, στις οποίες η αρδευόµενη έκταση είναι µεγαλύτερη
του 50% έχει αρθεί ο φυσικός περιορισµός και εποµένως εξαιρέθηκαν». Χρησιµοποιήσατε σαν
δεδοµένο για την ξηρασία το ποσοστό των αρδευόµενων προς το σύνολο των καλλιεργούµενων
εκτάσεων και δεν λάβατε καθόλου υπ’ όψιν τις βοσκήσιµες εκτάσεις που είναι εκατοντάδες χιλιάδες
στρέµµατα σε όλη την Θεσσαλία. Στο άρθρο 4 του Κανονισµό Ε.Ε. 1307/2013 ορίζεται ως γεωργική
έκταση οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, µόνιµων βοσκοτόπων και µόνιµων λειµώνων ή µόνιµων
καλλιεργειών. Γιατί δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν οι µόνιµοι βοσκότοποι; Η διαδικασία που κάνατε δεν
χρειάζονταν καθηγητές πανεπιστηµίου, θα µπορούσε να την κάνει και ένας πρωτοετής φοιτητής.
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Ρυθμίσεις οφειλών και φόρων

Σε 36 δόσεις ληξιπρόθεσμα
χρέη αγροτών έως 3.000
ευρώ στην εφορία
Η ρύθμιση αναμένεται να ισχύσει από τις αρχές του ερχόμενου
έτους και θα αφορά όσους δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό
Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι στους οφειλέτες περιλαμβάνονται μερικές
εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί, και κατ’ επάγγελμα αγρότες

ΤOY ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κριτήρια

Στους αγρότες και
κτηνοτρόφους ισχύουν
εισοδηµατικά κριτήρια που θα
σχετίζονται µε τις δαπάνες
διαβίωσης (ανάλογα µε τα οποία
θα διαµορφώνεται και ο αριθµός
και το ύψος των δόσεων).

Οφειλέτες

Σύµφωνα µε την ΑΑ∆Ε, 3,4
εκατ. φορολογούµενοι µε
οφειλές έως 3.000 ευρώ
οφείλουν συνολικά στην εφορία
1,7 δισ. ευρώ, από ένα σύνολο 4
εκατ. φυσικών προσώπων και
επιχειρήσεων που έχει
ληξιπρόθεσµα χρέη ύψους 101,4
δισ. ευρώ.

Εξωδικαστικός

Ο λόγος υπαγωγής της
συγκεκριµένης κατηγορίας
οφειλετών σε ξεχωριστή ρύθµιση
έχει να κάνει µε το γεγονός ότι
δεν µπορούν να υπαχθούν στον
εξωδικαστικό συµβιβασµό για
χρέη σε δηµόσιο και τράπεζες, µε
την εξόφληση του χρέους τους
σε έως 120 µηνιαίες δόσεις.

diamantopoulos@agronews.gr

Ρυθµίσεις µε στόχο την ενίσχυση της οικονοµικής ρευστότητας
έστω και µιας µικρής µερίδας αγροτών φέρνει στο προσκήνιο η
κυβέρνηση σε συνέχεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα στην 83η ∆ΕΘ. Η πρώτη αφορά διάταξη που ετοιµάζει το υπουργείο Οικονοµικών για όσους
αγρότες έχουν ληξιπρόθεσµα χρέη
στις εφορίες έως 3.000 ευρώ και
δεν µπορούν να υπαχθούν στον
εξωδικαστικό ο οποίος βρίσκεται
σε ισχύ τους τελευταίους µήνες.
Με την ρύθµιση αυτή, η οποία
όπως έγινε γνωστό πρόκειται να
ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του
ερχόµενου έτους, θα παρέχεται η
δυνατότητα εξόφλησης σε συνολικά 36 µηνιαίες δόσεις. Μάλιστα σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες για τις περιπτώσεις αυτές
των αγροτών και κτηνοτρόφων
θα ισχύουν εισοδηµατικά κριτήρια που θα σχετίζονται µε τις δαπάνες διαβίωσης (ανάλογα µε τα
οποία θα διαµορφώνεται και ο αριθµός και το ύψος των δόσεων).
Επιπλέον, µε επικείµενη ψήφιση
διάταξης (που εµπεριέχεται σε νοµοσχέδιο για τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων), θα πραγµατοποιούνται - µε διαδικασίες fast track
- επιστροφές φόρου εισοδήµατος
και ΦΠΑ έως 10.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, δηλαδή τα ληξιπρό-

θεσµα χρέη έως 3.000 ευρώ, ο λόγος
υπαγωγής της συγκεκριµένης κατηγορίας οφειλετών σε ξεχωριστή ρύθµιση των οφειλών τους, έχει να κάνει – όπως εξηγούν στελέχη του αρµόδιου υπουργείου - µε το γεγονός
ότι δεν µπορούν να υπαχθούν στον
εξωδικαστικό συµβιβασµό για χρέη
σε δηµόσιο και τράπεζες, µε την εξόφληση του χρέους τους σε έως 120
µηνιαίες δόσεις, γιατί το σχετικό δικαίωµα παρέχει ο νόµος µόνον σε
επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους.
Σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Εσόδων (ΑΑ∆Ε) 3.364.459 φορολογούµενοι µε οφειλές έως 3.000 ευρώ οφείλουν συνολικά στην εφορία 1,7 δισ. ευρώ, από ένα σύνολο 4 εκατοµµυρίων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που έχει
ληξιπρόθεσµα χρέη ύψους 101,4
δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις
στους µικροοφειλέτες (οφειλές µέχρι 3.000 ευρώ) περιλαµβάνονται
και µερικές εκατοντάδες χιλιάδες
µισθωτοί, συνταξιούχοι και κατά κύριο επάγγελµα αγρότες οι οποίοι θα
τύχουν της ευνοϊκής αυτής ρύθµισης που σχεδιάζει να ενεργοποιήσει το Υπουργείο Οικονοµικών από
1/1/2019, µετά από αίτηµα µάλιστα
που κατέθεσε και στους θεσµούς κατά τις πρόσφατες συνοµιλίες τους.

Fast track
Με διαδικασίες εξπρές θα
γίνονται οι επιστροφές φόρου
εισοδήµατος και ΦΠΑ έως
10.000 ευρώ σε παραγωγούς
φυσικά πρόσωπα

Το νοµοσχέδιο
του υπουργείου
Οικονοµικών
εµπεριέχει διατάξεις
και για τους αγρότες
που περιµένουν
επιστροφές φόρου.

Επιστροφές έως 10.000 ευρώ
Θέµα χρόνου είναι, όπως διαµηνύουν από το υπουργείο Οικονοµικών
η ψήφιση διάταξης (που εµπεριέχεται στο νοµοσχέδιο για τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων), σύµφωνα
µε την οποία θα πραγµατοποιούνται - µε διαδικασίες fast track - επιστροφές φόρου εισοδήµατος και
ΦΠΑ έως 10.000 ευρώ σε αγρότες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
Το µέτρο αφορά αποκλειστικά
εκκρεµείς υποθέσεις ελέγχου, για
τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισµός
του φόρου. Η διαδικασία επιστροφής των φόρων θα γίνεται άµεσα,
παρακάµπτοντας πλήρως τις όποιες
διαδικασίες ελέγχου.
Στην περίπτωση που εκκρεµεί έλεγχος για περισσότερα του ενός
αιτήµατα, ανά δικαιούχο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το συνολικό ποσό που ζητά για επιστροφή δεν ξεπερνάει τα 10.000 ευρώ.

Προβλεπόµενες διαδικασίες
Να σηµειωθεί ότι ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (Α-

Α∆Ε) έχει ενεργοποιήσει αυτόµατες διαδικασίες για την επιστροφή
του ΦΠΑ. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Α.∆.Ε. είναι διαθέσιµη η έκδοση εφαρµογής για υποβολή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ,
µέσω της οποίας οι φορολογούµενοι µπορούν να αιτούνται αυτόµατα επιστροφή ΦΠΑ. Η εφαρµογή αυτή αφορά σε φορολογικές
περιόδους από 01/03/2018 και εφεξής, εφόσον ο φορολογούµενος έχει προχωρήσει αθροιστικά
στις παρακάτω ενέργειες:
Έχει συµπληρώσει τον κωδι-
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
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Παράταση έως
τέλος Μάη για το
αγροτικό ρεύμα

φόρου, ΦΠΑ
κό 503 (Αιτούµενο ποσό για επιστροφή).
Έχει επιλέξει τις αιτίες 1-5 του
κωδικού 507.
Έχει συµπληρώσει τον Αριθµό λογαριασµού IBAN, στη συγκεκριµένη δήλωση.
Η διαδικασία αυτή αφορά στην
αρχική ή και στην πρώτη τροποποιητική δήλωση της ίδιας φορολογικής περιόδου. O φορολογούµενος ενηµερώνεται µε εισερχόµενο µήνυµα στο TAXISnet για τη
δηµιουργία του αιτήµατος.

Οδηγίες από την ΑΑ∆Ε
προς τους δικαιούχους
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που
έδωσε στη δηµοσιότητα η ΑΑ∆Ε
σχετικά µε το ζήτηµα των
αυτόµατων επιστροφών του ΦΠΑ
η οποία αφορά και τους αγρότες,
αυτές θα λαµβάνονται εφόσον το
ποσό της επιστροφής του
δικαιούχου καταχωρείτε στον
κωδικό «ΚΑ 503» (Αιτούµενο
ποσό για επιστροφή).
Επίσης στον κωδικό «ΚΑ 503»
θα πρέπει να καταχωρείται και το
χρηµατικό ποσό που λανθασµένα
βεβαιώθηκε. Ενώ από τον «ΚΑ
507» να επιλέγεται και την Αιτία
Νο 6 (µείωση Χρεωστικού
Υπολοίπου). Τέλος ο «ΚΑ 505»
θα είναι πλέον «κλειδωµένος»
για φορολογικές περιόδους από
01-03-2018 και µετά. Για να
ανακαλέσει κάποιος το Αίτηµα
Επιστροφής, θα πρέπει να
υποβάλλει Αίτηση Ανάκλησης
στη ∆ΟΥ. του. Μετά την
καταχώριση της ανάκλησης,
αυτόµατα θα διορθωθεί και το
ποσό στον «ΚΑ 505».

Παρατείνεται έως το τέλος Μαΐου
του 2019, η προθεσµία υποβολής
των απαιτούµενων δικαιολογητικών για τη διατήρηση του µειωµένου αγροτικού τιµολογίου από
τους εκάστοτε δικαιούχους. Μια υπόθεση που το τελευταίο διάστηµα
έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον
αγροτικό χώρο αφού έχει γίνει αντιληπτό ότι η ∆ΕΗ προσπαθεί ουσιαστικά να κλείσει… τρύπες µε ασφυκτικές ηµεροµηνίες για το αγροτικό ρεύµα, 500ευρα για τεχνικές
µελέτες και εισπρακτικές εταιρείες που στέλνουν ραβασάκια στους
παραγωγούς.
H προθεσµία που είχε οριστεί από τον Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας (30/09/18) παρατείνεται,
µέχρι την ανάπτυξη ηλεκτρονικής
εφαρµογής, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η καταχώρηση των ηλεκτροδοτηµένων εγκαταστάσεων
αγροτικής χρήσης, στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το
τέλος Μαΐου 2019.
Για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρµογής συνδράµουν ο ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ι-

Εφαρµογή
Η εφαρµογή αναµένεται
να διευκολύνει συνολικά
τη διαδικασία αδειοδότησης χρήσεων ύδατος
από τις Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις

ανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνεισφέροντας µε το αρχείο των ηλεκτροδοτήσεων, καθώς και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διαθέτει σε ετοιµότητα
πληροφοριακό σύστηµα καταγραφής των απαιτούµενων στοιχείων.
Η εφαρµογή – σύµφωνα µε το
αρµόδιο υπουργείο - αναµένεται
να διευκολύνει συνολικά τη διαδικασία αδειοδότησης χρήσεων ύδατος από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και ακολούθως την έκδοση του απαιτούµενου ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών στοιχείων από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, για
θέµατα αγροτικού εξηλεκτρισµού.
«Συνδυάζοντας τις διαθέσιµες βάσεις δεδοµένων, παρέχεται η δυνατότητα δηµιουργίας ενός επικαιροποιηµένου αρχείου, το οποίο µπορεί
να χρησιµοποιηθεί: α) τόσο για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των
δικαιούχων µειωµένου αγροτικού
τιµολογίου απέναντι στον Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, β) όσο
και για την ορθολογική διαχείριση
των υδατικών πόρων, στο πλαίσιο
εφαρµογής των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων της χώρας.
Οι δικαιούχοι µειωµένου αγροτικού τιµολογίου συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής των
απαραίτητων στοιχείων στα τοπικά
υποκαταστήµατα του Προµηθευτή
Ηλεκτρικής Ενέργειας, αυτοβούλως, προκειµένου να διεκπεραιώσουν τις εκκρεµότητές τους», αναφέρει σχετική ανακοίνωσή του υπουργείο Περιβάλλοντος.
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Επιθετική
πολιτική
από ∆ΕΗ
Εν τω µεταξύ η ∆ΕΗ εντείνει
την «επιθετική» της πολιτική
προς τους οφειλέτες
αποστέλλοντας ειδοποιητήρια
σε περίπου 300.000
οφειλέτες ενώ παράλληλα
φωτιά έχουν πάρει και τα
τηλέφωνα εισπρακτικών και
δικηγορικών εταιριών στις
οποίες η εταιρία Qualco έχει
αναθέσει για λογαριασµό της
δηµόσιας επιχείρησης την
είσπραξη απλήρωτων
λογαριασµών. Σύµφωνα µε
πληροφορίες, τον τελευταίο
µήνα περίπου 300.000 µε
340.000 νοικοκυριά και
επιχειρήσεις που έχουν
ανεξόφλητους πάνω από δύο
εκκαθαριστικούς
λογαριασµούς ρεύµατος
έλαβαν επιστολές
υπογεγραµµένες από
δικηγόρους που
συνεργάζονται µε τη ∆EH, µε
τις οποίες αφού
ενηµερώνονται για το
ληξιπρόθεσµο ποσό καλούνται
να προβούν στην
αποπληρωµή του. Επίσης
έγινε γνωστό ότι από τις
αρχές του 2018 χρειάστηκε
να δοθούν 390 χιλιάδες
εντολές διακοπής της
ηλεκτροδότησης σε πελάτες
που χρωστούσαν περίπου
630 εκατ. ευρώ αλλά τελικά
εκτελέστηκαν οι 150 χιλιάδες.
Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα εξαµήνου που
ανακοινώθηκαν (25/9) τα
υπερήµερα χρέη πελατών
παραµένουν σε εξαιρετικά
υψηλά επίπεδα. Ωστόσο για
πρώτη φορά τα τελευταία
χρόνια παρουσιάζουν µια
έστω και µικρή υποχώρηση
από τα 2,536 δισ. ευρώ στα
2,399 δισ. ευρώ.
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Υποτονικά λόγω
Καναδά το σκληρό

23/8

M

ια ελαφρά πιεστική τάση στις
τιµές σκληρού σίτου ακούγεται στην ελληνική αγορά,
ως αποτέλεσµα των νέων από το πρόσφατο διαγωνισµό της Τυνησίας
και της ανύπαρκτης ζήτησης για εξαγωγή.
∆εν βοηθάει και το ευρώ που ενισχύεται έναντι του δολαρίου, καθώς καθιστά τη σοδειά µας ακριβότερη σε τρίτες χώρες. Λογικά η αγορά θα κινείται υποτονικά το επόµενο διάστηµα και µέχρι να βγουν νέα
από τον Καναδά ή τις νέες σπορές.
Σε χαµηλότερο και λίγο πιο στενό εύρος στα 78-80 σεντς ανά λίµπρα κινείται
αυτές τις µέρες το χρηµατιστήριο βάµβακος. Στην ελληνική αγορά, αυξάνονται οι
κουβέντες σχετικά µε τη ζήτηση, αλλά ακόµα δεν έχει ουσιαστικά ανοίξει η αγορά.
Φαίνεται πως οι ξένοι έµποροι µπορούν να
πληρώσουν 2-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’18 για τα ποιοτικά βαµβάκια, επίπεδα όµως που κατά κάποιον τρόπο απογοητεύουν τους εκκοκκιστές, καθώς λίγους µήνες νωρίτερα µπορούσαν να πουλήσουν στα 6 σεντς ανά λίµπρα επάνω από τον ∆εκέµβρη.
Λίγο πάνω από τα 1,8 ευρώ ανά κιλό
ήταν η µέση τιµή για το κρέας πουλερικών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πρώτες εβδοµάδες του Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε το δείκτη τιµών της Κοµισιόν. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 1,8% από πέρυσι. Πρώτη σε επίπεδο παραγωγής στην ΕΕ παραµένει η Πολωνία, µε µερίδιο 16% και συνολικό όγκο παραγωγής 2,3 εκατ. τόνους. Ακολουθεί η Ουκρανία µε µερίδιο 13% και 1,8
εκατ. τόνους παραγωγή.
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ΚΡΙΘΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

168,1

ΧΟΙΡΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

53,53

06/09

27/9

13/09

20/09

192,2

192,2

189,9

60,20

61,85

177,5
193,6

51,55

52,25

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

230

230

230

230

230

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

208

215

215

215

215

55,85

230
215

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

192

191

191

184

181

179

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

82,52

82,97

81,71

82,64

78,72

78,55

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,76

2,78

2,78

2,76

2,73

2,74

306,1

319,3

332,8

332,5

334,2

311,40

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

827,4

856,4

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

831,6

826,6

853,4

826,2

15,01

16,47

16,49

16,30

16,11

15,98

108,25

109,17

109,25

110,62

113,40

113,15

86,13

82,52

82,57

82,81

83,08

84,10

)

Προτίµηση στα Μακαρένα µε 1 ευρώ
Αύξηση στρεµµάτων και τουρκική λίρα έριξαν 10 λεπτά την τιµή στο ρεβίθι
Προαποφασισµένη από τους εµπόρους η πίεση, παρά τη µειωµένη σοδειά
Την απόφασή τους να δώσουν 10 λεπτά
κάτω από πέρυσι στην τιµή παραγωγού
για το ρεβίθι, κάνουν πράξη αυτό το διάστηµα οι έµποροι. Αφορµή και «δικαιολογία» απέναντι στους καλλιεργητές ήταν η αύξηση των στρεµµάτων.
Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε τελικά να ισχύσει, αφού οι περισσότερες καλλιεργούµενες εκτάσεις δεν συνοδεύτηκαν και µε την ανάλογη αύξηση της παραγωγής λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του Μαΐου και του Ιουνίου. Η γραµ-

Τιμή παραγωγού
ρεβιθιού (ευρώ το κιλό)
Μακαρένα

µή, πάντως, των εµπόρων µένει αδιάρρηκτη και οι παραγωγοί πληρώνονται στο 1
ευρώ από 1,10 ευρώ το κιλό πέρυσι για τα
ρεβίθια της ποικιλίας Μακαρένα (τα µεξικάνικα, τα µεγάλα) και στα 70 λεπτά, από 80 λεπτά πέρυσι για τις ντόπιες ποικιλίες Αµοργού ή Θηβών. Μάλιστα, για
όσους παραγωγούς εκφράζουν τις αντιδράσεις τους σχετικά µε τα επίπεδα τιµής,
δεύτερη αιτία της µείωσης εµφανίζεται η
υποτίµηση της τουρκικής λίρας, που καθιστά το προϊόν της γείτονος πιο φθηνό.

Ανησυχίες για τις
πληρωμές εκφράζει
ξαφνικά ο Αποστόλου
Δασικοί χάρτες, διαχείριση βοσκοτόπων, οριοθέτηση
μειονεκτικών περιοχών και ΑΤΑΚ, φέρνουν... ίλιγγο

Υποχωρεί
το ελαιόλαδο
ενόψει της νέας
παραγωγής
∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
352,61

345,89

352,55

350,92

347,57

Λίρα

17/09

19/09

21/09

24/09

26/09

Η υποτίµηση του τουρκικού
νοµίσµατος κάνει
µη ανταγωνιστικό
το ελληνικό ρεβίθι
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Φέτος

1,00

Πέρυσι

1,10

Αµοργού ή Θηβών
Φέτος

0,70

Πέρυσι

0,80

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Αποδόσεις

Η παραγωγή φέτος
δεν ξεπέρασε τα 200-220 κιλά
το στρέµµα, όταν άλλες χρονιές
ήταν στα 300-350 κιλά

Βροχές

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Οι καιρικές συνθήκες
τον περασµένο Μάιο
και Ιούνιο περιόρισαν
την παραγωγή

panagos@agronews.gr

Σε αναµµένα κάρβουνα κάθονται
αυτές τις µέρες οι επιτελείς της πλατείας Βάθη, ενόψει των πληρωµών
της πρώτης δόσης ενιαίας ενίσχυσης
των αγροτών, µε τις αγωνίες να ζώνουν ακόµα και τον πρώην υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου.
Ο τελευταίος, µάλιστα, υποχρεώθηκε να βγει κάπως βιαστικά (τρεις
εβδοµάδες µετά την αποµάκρυνσή
του από το υπουργείο) και να ξεκαθαρίσει µε άρθρο στην Εφηµερί-

Τιμές παραγωγού
(ευρώ/κιλό)
Λακωνία

2,80-3,05

Μεσσηνία

2,70-2,80

Κρήτη

2,60-2,75
ΠΗΓΗ: AGRENDA,

Επιλέγουν Μακαρένα
αλλά δίνουν μόνο
1 ευρώ οι έμποροι
Με 55 συν 4 λεπτά
off the record οι
εκκοκκιστές Βοιωτίας

Φτιάξτε φάρµες, γνωµοδοτεί
συνέδριο για το γάλα στην Ιταλία
Θα χρειαστεί τρεις φορές η παραγωγή
των ΗΠΑ για να καλυφθεί η ζήτηση σε
γάλα ως το 2030. Ήδη η τάση αύξησης
της ζήτησης επιβεβαιώνεται από τη
σταθεροποίηση τιµών από το 2016 και
µετά, κάτι που θα ατσαλωθεί περαιτέρω.

Ζητούµενο να µη
χαθεί ούτε
ένα ευρώ
στις πληρωµές της
προκαταβολής του
τσεκ.

δα των Συντακτών ότι ο κίνδυνος
να µείνουν απλήρωτοι δεκάδες χιλιάδες αγρότες παραµένει µεγάλος!
Ο κύριος λόγος, κατά την άποψή
του, είναι οι δασικοί χάρτες και η δυσκολία ταυτοποίησης των στοιχείων
µε τα αντίστοιχα δεδοµένα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτιµά, µάλιστα, πως αν κάτι δεν αλλάξει και µάλιστα µε νόµο,
στο χρόνο που αποµένει µέχρι τις
πληρωµές του Οκτωβρίου, τότε για
το 60% των χαρτών που έχουν κυρωθεί, οι περιπτώσεις «µη συµβατότητας» δεν έχουν καµιά πιθανότητα ενεργοποίησης των δικαιωµάτων, άρα και είσπραξης της προβλεπόµενης προκαταβολής του τσεκ.
Όπως υποστηρίζει ο πρώην υπουργός, από τον έλεγχο των επιπτώσεων των κυρώσεων στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε προκύπτει ότι περί τα 1.500.000

στρέµµατα αγροτικών εκτάσεων έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά. Εξ
αυτών, το 60% έχει κυρωθεί, ενώ για
τα υπόλοιπα, δηλαδή το 40%, έχουν
υποβληθεί περί τις 240.000 αντιρρήσεις και αιτήσεις εξαγορών. Ο χρόνος
οριστικοποίησης της πληρωµής για
αυτές τις εκτάσεις δεν µπορεί να παραταθεί πολύ πέρα από το τέλος του
Σεπτεµβρίου. Όµως για τις εκτάσεις
αυτές εγείρεται ουσιαστικό πρόβληµα κατά πόσον µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατανοµή των
αντιστοιχουσών άµεσων ενισχύσεων. Κι αν αυτό µπορεί να καταστεί
δυνατόν για το 40%,
που δεν έχει κυρωθεί, δεν υπάρχει καµία πιθανότητα, µε
τα ισχύοντα, για το
60% που έχει ήδη
κυρωθεί.
Το πρόβληµα όµως του 60% πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα για δύο
λόγους: Ο πρώτος
είναι ότι οι πληρωµές των άµεσων ενισχύσεων που ανακοινώθηκαν για το δεύτερο 15ήµερο του Οκτώβρη οφείλουν να γίνουν χωρίς την απώλεια ακόµη και
ενός ευρώ και ο δεύτερος είναι η αντιµετώπιση της επιµονής πολλών
κρατών-µελών της ΕΕ για πλήρη εξωτερική σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων (57 ευρώ το στρέµµα εµείς, 25 ευρώ ο µέσος όρος της ΕΕ),
την επόµενη προγραµµατική περίοδο, δηλαδή στη µετά το 2020 ΚΑΠ.
Εκτός αυτού, µεγάλα βάσανα φέρνει το τελευταίο διάστηµα για τους κυβερνώντες και το θέµα της οριοθέτησης των µειονεκτικών περιοχών, για
το οποίο ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ αισθάνθηκε την ανάγκη να εκδώσει µια µακροσκελή ανακοίνωση,
χωρίς ωστόσο να δώσει απαντήσεις
αναφορικά µε τη «χάραξη» που έγινε
και η οποία συναντάει αντιδράσεις.

Από το 1,5 εκατ.
στρέµµατα αγροτικών
εκτάσεων που έχουν
χαρακτηριστεί δασικά,
το 60% έχει κυρωθεί.

Άλυτο
το πρόβληµα
των βοσκοτόπων
στη Κεφαλονιά
Στην «τεχνική λύση» αποδίδει η ΕΑΣ
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, το άλυτο µέχρι
σήµερα πρόβληµα χορτολιβαδικών
εκτάσεων στην περιοχή που έχει σαν
αποτέλεσµα να πληρώνουν ενοίκιο για
δηµόσιους βοσκότοπος αφού
συντάχθηκε, εν αγνοία τους, µισθωτήριο
από το υπουργείο. Στην ανακοίνωση της
η ΕΑΣ αναφέρει παράλληλα ότι «όπως
λειτουργεί η περίφηµη τεχνική λύση του
ΟΠΕΚΕΠΕ και η οποία εξαπόστειλε στα
πέρατα της Θιακό Κεφαλλονίτικης
επικράτειας τους αγροκτηνοτρόφους
προκειµένου να βοσκήσουν τα
«ταξιδιάρικα» κοπάδια τους, θα πρέπει
στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα
να γίνουν απίθανα και τραγελαφικά
πράγµατα προκειµένου να γλιτώσουν
εξοντωτικές ποινές», τονίζοντας τέλος
πως θα κληθούν οι παραγωγοί
υποχρεώνονται πλέον, ως νοικάρηδες,
στην πληρωµή τελών/ενοικίων
µίσθωσης αυτών των βοσκοτόπων για τα
έτη 2016, 2017 και 2018.
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Χορηγός
στο Best Greek
Cheese Award
η Εθνική

Τι λέει η μελέτη Γεωπονικού
για τις μειονεκτικές περιοχές;
Να βγει στη δηµοσιότητα η µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών πάνω στην οποία θεωρητικά θα έπρεπε να βασιστούν
οι αρµόδιοι για τη χάραξη του νέου χάρτη µειονεκτικών περιοχών,
ζητά µε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφου ο βουλευτής Σερρών της Ν∆ Κώστας Καραµανλής.
Όπως σηµειώνει ο βουλευτής,
αν και πολλά κριτήρια µε βάση
την εικόνα των περιοχών µένουν
ίδια, παρ’ όλα αυτά αλλάζει η οριοθέτησή τους, οπότε αφενώς ζητά η µελέτη αυτή να βγει στο φως
ώστε να φανεί αν πράγµατι το υπουργείο δεν έκανε «του κεφαλιού του» και αφετέρου να εξακριβωθεί, τι ακριβώς έλαβε υπόψη της η µελέτη του ΓΠΑ.
Αναλυτικότερα στην ερώτησή
του ο κ. Καραµανλής αναφέρει:
«Λαµβάνοντας υπόψη τα βιοφυσικά κριτήρια που θέτει ο Κανονισµός 1305/2013, έχει ανατεθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών σχετική µελέτη έτσι ώστε
να διαπιστωθεί ποιες περιοχές της
χώρας µας - και σε τι ποσοστό - πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. Επίσης
λήφθηκαν υπόψη στοιχεία, όπως
π.χ. η ύπαρξη αρδευτικών δικτύων,
τα ποσοστά άρδευσης ανά τοπική

Οριοθέτηση
Αυτήν την στιγµή
υφίσταται πραγµατικός
κίνδυνος να δηµιουργηθούν σηµαντικά
προβλήµατα από µια
πιθανόν λανθασµένη
οριοθέτηση των
περιοχών µε φυσικούς
περιορισµούς, λέει ο
βουλευτής της Ν∆

κοινότητα, στοιχεία του ΟΣ∆Ε και
δεδοµένα γεωργικής απογραφής
της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
Στο σχέδιο διαβούλευσης εµφανίζονται µεγάλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας να βρίσκονται
εκτός των νέων περιοχών, ενώ σε
άλλες, όπως π.χ. στην Π.Ε. Σερρών, δεν επήλθε - µακροσκοπικά
τουλάχιστον - ουδεµία µεταβολή
στα κριτήρια που λαµβάνει υπόψη η µελέτη. Για παράδειγµα, δεν
υπάρχει µεταβολή στο κλίµα, τα εδάφη εξακολουθούν να είναι περιορισµένης παραγωγικότητας, τα
γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά
παραµένουν τα ίδια, δεν υπήρξε
καµία µεταβολή στην αρδευόµενη έκταση, αλλά - και το κυριότερο - υπάρχει κλιµακούµενη συρρίκνωση της οικονοµικής δραστηριότητας στην περιοχή.
Συνεπεία των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Για ποιόν λόγο δεν υπάρχει
συνηµµένη στη διαδικασία διαβούλευσης η µελέτη του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών;
2. Με δεδοµένο ότι πολλά κριτήρια µε βάση την εικόνα των περιοχών παραµένουν ίδια, τι ακριβώς έλαβε υπόψη της η µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών;»

∆ίπλα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
παραγωγής και τυποποίησης ελληνικών αγροτικών προϊόντων συνεχίζει να βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα
µε µια σειρά ενεργειών και δράσεων
µε σκοπό τη στήριξη του αγροδιατροφικού τοµέα. Μάλιστα πρόσφατα σύναψε σύµβαση συνεργασίας µε την
Αγγλική εταιρία «The Guild of Fine
Food», που διοργανώνει τα ετήσια
Great Taste Awards, ένα διεθνή ∆ιαγωνισµό, που εδώ και 30 έτη, προσφέρει µεγάλα και εγνωσµένου κύρους βραβεία αξιολόγησης τροφίµων
και ποτών, σε παγκόσµιο επίπεδο.
Σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο τύπου η Εθνική ξεκίνησε αυτή τη συνεργασία µε τη χορηγία του βραβείου καλύτερου ελληνικού τυριού,
Best Greek Cheese Award, στο πλαίσιο των World Cheese Awards, στα οποία συµµετέχουν παραγωγοί τυροκοµικών προϊόντων, ενώ περισσότεροι από 230 διεθνείς κριτές από 29
χώρες ελέγχουν τα προϊόντα, µέσω
γευστικών δοκιµών.

Στόχος της τράπεζας είναι, πέρα από
τα παραδοσιακά τραπεζικά εργαλεία,
να προσφέρει στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις προστιθέµενη αξία,
µέσω συµβουλευτικών υπηρεσιών.

Στο λογότυπο
δεσπόζει το
γαλάζιο, ο
ελληνικός
ήλιος και ένα
πρόβατο ενώ
στην λέξη «Feta»
σχηµατίζεται η
ελληνική σηµαία.

Το λογότυπο «Feta PDO Let’s get real» θα συνοδέψει
το πρόγραµµα προώθησης της φέτας στις διεθνείς αγορές
Στη δηµοσιότητα δόθηκε σήµερα από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα το λογότυπο που
θα συνοδέψει το πρόγραµµα προώθησης της φέτας ΠΟΠ “Feta PDO Let’s
get real!”» στις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά, της Γερµανίας και του
Ηνωµένου Βασιλείου. Πρόκειται για ένα σήµα που δεσπόζει το γαλάζιο, ο
ελληνικός ήλιος και ένα πρόβατο ενώ στην λέξη «Feta» σχηµατίζεται η
ελληνική σηµαία. Ο στόχος της δράσης είναι να αυξηθεί το επίπεδο
γνώσεων των καταναλωτών µεταξύ του τοπικού πληθυσµού-στόχου, να
αξιοποιηθεί πλήρως το αξιοσηµείωτο δυναµικό των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ
και να γίνει η φέτα ΠΟΠ συνειδητή επιλογή για τους καταναλωτές στις
χώρες αυτές». Υπενθυµίζουµε ότι τα προγράµµατα προώθησης της φέτας
ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19.10.2017 και η καθυστέρηση
εφαρµογής του είχε σαν αποτέλεσµα την… παραίτηση της προηγούµενης
διοίκησης του ΕΛΓΟ. Το µπάτζετ για την προώθηση της φέτας ΠΟΠ στις
αγορές της Γερµανίας, της Βρετανίας και της Γαλλίας φτάνει τα 2.999.861
ευρώ µε ποσοστό χρηµατοδότησης 75% από την Ε.Ε. ενώ αντίστοιχα στις
αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, φτάνει τα 3.469.470 ευρώ.
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Τηρούνται οι υποσχέσεις
στο βαμβάκι, «γλείφει»
τα 60 λεπτά το σύσπορο
Με 55 σήμερα και 4 λεπτά κάτω από το τραπέζι ξεκίνησαν τις παραλαβές
οι τέσσερις εκκοκκιστές της Βοιωτίας, μέχρι τα 59 βλέπουν οι Θεσσαλοί

Βαµβάκι (σεντς/λίµπρα)
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

Ξεκαθαρίζει
Για την ποιότητα
της παραγωγής
τα ξέραµε, αυτό
που αρχίζει να
ξεκαθαρίζει
τα τελευταία
24ωρα, είναι
και η αφετηρία
από την οποία
εκκινούν οι τιµές
παραγωγού

douska@agronews.gr

Σε µια από τις καλύτερες εµπορικές περιόδους τους τελευταίων ετών δείχνει
να εξελίσσεται η φετινή για το βαµβάκι. Για την ποιότητα της παραγωγής τα
ξέραµε, αυτό που αρχίζει να ξεκαθαρίζει τα τελευταία 24ωρα, είναι και η
αφετηρία από την οποία εκκινούν οι
τιµές παραγωγού.
Σε πείσµα της αστάθειας που φαίνεται να υπάρχει στο διεθνές πεδίο, οι
εκκοκκιστές στην Ελλάδα υποχρεώνονται αυτή τη φορά να κινηθούν δραστήρια για τη συγκέντρωση του προϊόντος. Έτσι, οι πληροφορίες θέλουν
τα 60 λεπτά που ήταν και εξ αρχής ο
στόχος για τη φετινή χρονιά, να µην

Έχει όλα τα φόντα
Έχοντας σηµειώσει µια αύξηση
στην τιµή του µέχρι τις αρχές του
καλοκαιριού της τάξης του 6%
σε σχέση µε την αντίστοιχη
περίοδο πέρυσι, το βαµβάκι είχε
όλα τα φόντα για µια περαιτέρω
άνοδο στην αγορά. Η τάση στα
χρηµατιστήρια αντανακλούσε µια
αυξηµένη ζήτηση, η οποία θα
στήριζε και τις τιµές. Ταυτόχρονα
όµως σηµειώθηκε και αύξηση
παραγωγής, µε τις φυτεύσεις να
αυξάνονται κατά 8%, κάτι που θα
αύξανε τα παγκόσµια αποθέµατα
και θα λειτουργούσε ως µοχλός
πίεσης τιµών. Αυτό µαζί µε την
αβεβαιότητα των εµπορικών
πολιτικών ανάµεσα στην ηγέτιδα
των εισαγωγέων χωρών Κίνα µε
τις ΗΠΑ στιγµάτισαν το τέλος της
περιόδου 2017-2018, µε
αβεβαιότητα στη διεθνή αγορά.
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Οι πιέσεις στα χρηµατιστήρια δίνουν «πάτηµα» στους βιοµήχανους.
απέχει πολύ από την τιµή που θα καθαρίσουν οι βαµβακοκαλλιεργητές. Ήδη κάποια καλά σηµάδια τον πιάνουν
από την πλάστιγγα, ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό που παίζει είναι 55+3 ή 55+4 λεπτά ανάλογα
µε την περίσταση. Αυτό το σενάριο το
παίζουν απ’ ότι φαίνεται από κοινού
οι εκκοκιστές στη Βοιωτία, ενώ στη
Θεσσαλία ο Καραγιώργος π.χ. επιµένει στα «ανοιχτά», πληρώνοντας σήµερα 50 στο χέρι και τα υπόλοιπα, όπου κινηθούν και οι άλλοι. Κάτι λέει
ότι η αγορά έχει ακόµα δρόµο, ειδικά
µετά τα Χριστούγεννα, όταν καθαρίσει και ο διεθνής ορίζοντας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2018/2019

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

127,9
ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΙΑ

122
ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

41,8
ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΙΑ

Κοινή πρώτη τιµή συν 4 λεπτά
Με κοινή πρώτη τιµή, σε µια συµφωνία
κυρίων, αποφάσισαν να «δουλέψουν»
φέτος οι µεγάλοι εκκοκκιστές του θεσ-

ΤΕΛΙΚΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

77,5

σαλικού κάµπου, κρατώντας όπως κάθε χρόνο το παιχνίδι δυνατά στα χέρια
τους. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν
λόγο για τιµή γύρω από τα 55 λεπτά το
κιλό, στην οποία θα προστίθενται 3 ή 4
λεπτά off the record για όποιον παραγωγό κλείνει προϊόν µε τιµή ηµέρας.
Πρόκειται για επίπεδα που επιτρέπουν
στους εκκοκκιστές αφενός να απορροφήσουν τις ποσότητες που χρειάζονται
χωρίς να βγουν εκτός προϋπολογισµού
τους και αφετέρου να ικανοποιήσουν
τους καλλιεργητές αφήνοντας να εννοηθεί ότι προσφέρουν και κάτι παραπάνω «τιµής ένεκεν».
Άλλωστε, η ευκαιρία µοιάζει ιδανική αφού οι πιέσεις στα χρηµατιστήρια
δίνουν το απαραίτητο «πάτηµα» στους
βιοµήχανους να κρατήσουν χαµηλότερα την τιµή στο βαµβάκι από όσο θα έπρεπε να κινηθεί µε βάση τα θεµελιώ-

ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΙΑ
ΠΗΓΗ USDA

55+4 λεπτά Θεσσαλία
Στις περισσότερες περιπτώσεις
αυτό που παίζει είναι τα 55+3
ή 55+4 λεπτά στον παραγωγό,
ανάλογα µε την περίσταση.

Στη Θεσσαλία για παράδειγµα ο
Καραγιώργος επιµένει στα «ανοικτά»
πληρώνοντας σήµερα 50 στο χέρι και τα
υπόλοιπα όπου κινηθούν και οι άλλοι.

Παγωμάρα

Για την ώρα επικρατεί παγωµάρα, λόγω
της απουσίας της Τουρκίας από την
αγορά αλλά και µετά τις τελευταίες
εξελίξεις µε τους νέους δασµούς Κίνας.
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Σε καλή φυσική
κατάσταση για
μια ανάκαμψη

δη που παραµένουν θετικά και τις ευκαιρίες που ανοίγονται ακόµα και από τις απαιτητικές αγορές της Άπω Ανατολής. Ωστόσο, για την ώρα επικρατεί ένα κλίµα «παγωµάρας», λόγω της
απουσίας της Τουρκίας από την αγορά, αλλά και µετά τις τελευταίες εξελίξεις µε τους νέους δασµούς της Κίνας,
που περιόρισε τις εµπορικές πράξεις διεθνώς, γεγονός που «βολεύει» αρκετά σε αυτή τη φάση και τους Έλληνες
εκκοκκιστές. Την κατάσταση, µάλιστα,
φαίνεται πως δυσχεραίνει για τους Έλληνες βαµβακοπαραγωγούς και η περιορισµένη ζήτηση, δεδοµένου ότι οι
εµπορικοί οίκοι, δηλαδή αυτοί που έχουν πάρει το µεγαλύτερο µερίδιο των
προαγορών, δεν έχουν καταφέρει να
πουλήσουν σηµαντικό κοµµάτι των θέσεων τους, γεγονός που «φρενάρει»
προς το παρόν τις νέες πράξεις.

Σε χαµηλότερο και ελαφρά πιο στενό εύρος
τιµών στα 78-80 σεντς ανά λίµπρα
κινούνται τις τελευταίες ηµέρες τα
χρηµατιστήρια βάµβακος, κάτι το οποίο
ωστόσο δεν αντανακλάται στις δουλειές που
ανακοινώθηκαν στην παγκόσµια αγορά. Και
µπορεί οι πράξεις αυτές να µην αφορούν
προς το παρόν την ελληνική σοδειά, όµως
και στη χώρα µας όλο και αυξάνονται οι
κουβέντες, µε τους ξένους εµπόρους να
προσφέρουν 2-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω
από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’18 για τα ποιοτικά
βαµβάκια, επίπεδα όµως που δεν αρκούν
στους εκκοκκιστές, αφού λίγους µήνες
νωρίτερα µπορούσαν να πουλήσουν στα 6
σεντς πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘18.

Με κλειστή τιµή στα 55 λεπτά και άµεση
πληρωµή, όπως ανακοίνωσε, ξεκίνησε τις
παραλαβές η Ένωση Τρικάλων, στα
εκκοκκιστήρια Μεγαλοχωρίου και Νέου
Μοναστηρίου. Μάλιστα, «στα δύο πρώτα
24ώρα συγκεντρώθηκαν περί τους 200
τόνους, µε τους παραγωγούς να επιλέγουν
την επιτόπου πληρωµή», σύµφωνα µε τον
πρόεδρο της Οργάνωσης Αχιλλέα Λιούτα,
«αν και έχουν και τη δυνατότητα να
παραδίνουν µε ανοιχτή τιµή, η οποία θα
κλείνει κατ’ επιλογή του παραγωγού µέχρι
20 ∆εκεµβρίου». Πάντως, στην Ένωση
αποφάσισαν να ανακοινώνεται καθηµερινά
η κλειστή τιµή, ώστε να ακολουθούν τις
χρηµατιστηριακές διακυµάνσεις της αγοράς.

∆υο είναι οι βασικοί παράγοντες που όχι µόνο ανέκοψαν την ανοδική πορεία
στο αµερικανικό βαµβάκι, αλλά άρχισαν
να το τραβάνε προς τα πίσω, και η εµπορική διαµάχη, όσο και αν ταρακούνησε
πριν από µερικές ηµέρες τα χρηµατιστήρια βάµβακος, δεν είναι ένας από αυτούς.
Σύµφωνα µε τον Ντάρρεν Χαντσον,
διευθυντή του ∆ιεθνούς Κέντρου Αγροτικού Ανταγωνισµού στο Τέξας, οι δυο
παράγοντες που δίνουν ρυθµό στις αγορές σήµερα, είναι η προσφορά βάµβακος και η υποτίµηση του νοµίσµατος
ορισµένων βασικών χωρών-παικτών.
Φυσικά η διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας παίζει το
ρόλο της, ωστόσο, την περίοδο του φυτεύµατος, η κατάσταση δεν φαινόταν τόσο
τραγική όσο είναι σήµερα, αναφορικά
µε τις εµπορικές σχέσεις των δυο ισχυρών οικονοµιών, και σύµφωνα µε τον κ.
Χαντσον «σηµειώθηκε µια αύξηΙσοτιµίες
ση της παραγωγής, µε την λοΑν οι ισοτιµίες
γική που υπαγόκινηθούν προς
ρευαν οι τότε συντη σωστή κατεύθήκες στην αγοθυνση, τότε η
ρά». Όπως εξήγηζήτηση µπορεί να
σε, «εµφανίστηαυξηθεί, λένε
κε συνδυαστικά
οι αναλυτές
µε αυτό και µια
τάση ταχύτατης
υποτίµησης των
νοµισµάτων χωρών που είναι µεγάλοι
αγοραστές, όπως είναι η Τουρκία, αλλά
και ανταγωνιστών παραγωγών, όπως είναι η Βραζιλία και η Ινδία, και αυτό άσκησε πίεση µε τη σειρά του στην τιµή
του αµερικανικού βαµβακιού».
«Χάνουµε την Τουρκία σε αυτό το σηµείο λόγω του προβλήµατος της ισοτιµίας
των δυο νοµισµάτων και αυτό από µόνο
του είναι ένας πονοκέφαλος», σχολίασε
ο αναλυτής, προσθέτοντας ωστόσο πως
«αν οι ισοτιµίες κινηθούν προς τη σωστή
κατεύθυνση», τότε η ζήτηση µπορεί να αυξηθεί, για να καταλήξει πως για όσο καιρό ακόµα τα πράγµατα στη διεθνή σκηνή δεν χειροτερεύουν, ακόµα και έτσι, το
βαµβάκι βρίσκεται σε µια «καλή φυσική
κατάσταση» για να ανακάµψει.

Στα 78-80 σεντς ανά λίµπρα κινούνται
τις τελευταίες ηµερες τα χρηµατιστήρια.

Περί τους 200 τόνους µάζεψε σε 2 µέρες η
Ένωση, λέει ο πρόεδρος Αχιλλέας Λιούτας.

Πονοκέφαλος για την αγορά η απουσία
της Τουρκίας, λόγω του προβλήµατος
της ισοτιµίας των δυο νοµισµάτων.

Πιο µικρό εύρος Με 55 λεπτά
στα χρηµατιστήρια στα Τρίκαλα

2-3 σεντς

Οι ξένοι έµποροι σήµερα είναι
διατεθειµένοι να προσφέρουν 2-3
σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές
∆εκεµβρίου ’18 για τα ποιοτικά βαµβάκια.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Tuta Absoluta
στην υπαίθρια ντοµάτα
Ανησυχητικά υψηλοί εµφανίζονται οι
πληθυσµοί του εντόµου της Tuta Absoluta
στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων στις
καλλιέργειες υπαίθριας ντοµάτας στον
θεσσαλικό κάµπο. H πτήση του εντόµου
συνεχίζεται και παρατηρούνται προσβολές
στα φύλλα και στους καρπούς των φυτών,
τονίζουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου.
Συστήνεται στους καλλιεργητές να
προχωρήσουν σε επεµβάσεις, µε κατάλληλα
και εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά
σκευάσµατα, όπως baccilus thuringensis,
abamectin κ.α., µόνο όταν διαπιστωθεί
προσβολή και όχι προληπτικά. Οι ψεκασµοί,
σύµφωνα µε τους ειδικούς, να γίνονται κατά
προτίµηση µετά τη δύση του ηλίου και µε ένα
µόνο εκλεκτικό εντοµοκτόνο (για tuta
absoluta).

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

«Ξεροβούλες» αφήνουν σηµάδια στις ελιές των Σερρών
Η ύπαρξη της ασθένειας, γνωστής µε το όνοµα «βούλα», «ξεροβούλα» ή
«σαποβούλα» κυρίως σε αψέκαστους ελαιώνες, διαπιστώθηκε µετά από
επιτόπιους ελέγχους που πραγµατοποίησαν οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ Σερρών
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ σε ελαιοκτήµατα, αλλά και από την εξέταση δειγµάτων που προσκοµίστηκαν.
Οφείλεται στον µύκητα Camarosporium dalmatica και προσβάλλει µόνο τους
καρπούς της ελιάς, άγουρους και ώριµους. Το καλοκαίρι και στις αρχές
φθινοπώρου η ασθένεια εµφανίζεται µε τη µορφή της ξεροβούλας και η προσβολή είναι
εντοπισµένη. Οι ιστοί κάτω από την κηλίδα είναι φελλοποιηµένοι και στην επιφάνεια της
κηλίδας εµφανίζονται µαύρα στίγµατα, ενώ σε κάθε κηλίδα διακρίνεται µία σχισµή που
είναι το νύγµα του δάκου που αποτελεί το σηµείο εισόδου του παθογόνου. Η
αντιµετώπισή της στηρίζεται στη σωστή καταπολέµηση του δάκου, γι’ αυτό συνιστάται
ψεκασµός µε κάποιο εγκεκριµένο σκεύασµα και στόχο να περιοριστεί η επέκτασή του.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
FMC: Steward 30 WG (Indoxacarb 30%),
Altacor 35 WG (Chlorantraniliporle)
SYNGENTA: Affirm 095 SG, Ampligo 150 ZC
VIORYL: Acaridoil 13SL, Πύρεθρο Βιορύλ
5SC

Φώµοψη στην αµυγδαλιά
Συνεχίζεται η παρουσία της φώµοψης
phomopsis amygdali (συν. Fusicoccum
amygdali) στις αµυγδαλιές στους νοµούς
Μαγνησίας, Λάρισας και Φθιώτιδας. Μάλιστα,
όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών
Βόλου, οι περισσότερες προσβολές
παρατηρούνται σε καλλιέργειες πού
βρίσκονται σε χαµηλές και υγρές περιοχές.
Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η ασθένεια προκαλεί
ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση
των οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως
κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζηµιά ξεκινάει
µε τον σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη
βάση ή γύρο από ένα οφθαλµό. Σε
µεγαλύτερους κλάδους και βραχίονες
προκαλεί έλκη στα οποία και διαχειµάζει.
∆ιαχειµάζει επίσης στα προσβεβληµένα
φύλλα που πέφτουν στο έδαφος. Η
εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς
του έτους γίνεται κατά την περίοδο της
πτώσης των φύλλων ή των ανθέων από τις
ουλές αυτών. Συστήνεται αφαίρεση και
καταστροφή µε φωτιά όλων των
προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου
εποχής) και ψεκασµός µε εκλεκτικά και
εγκεκριµένα για την καλλιέργεια
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Αμειψισπορά
για το Diabrotica
Προστασία της φυτείας για την
επόμενη καλλιεργητική σεζόν
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Τριετή αµειψισπορά κατά του
Diabrotica προτείνουν οι γεωπόνοι των Σερρών στους καλλιεργητές καλαµποκιού, δεδοµένου ότι η αµειψισπορά του αραβόσιτου µε άλλη καλλιέργεια
είναι αποδεδειγµένα η πιο αποτελεσµατική µέθοδος καταπολέµησης µε ποσοστό επιτυχίας 9599%. Τώρα που η συγκοµιδή του
καλαµποκιού πλησιάζει στο τέλος της, οι παραγωγοί µέσα στο
επόµενο διάστηµα καλούνται
να ακολουθήσουν τα παρακάτω καλλιεργητικά µέτρα για την
αποτελεσµατική προστασία της
φυτείας τους την επόµενη καλ-

λιεργητική περίοδο:
Η αµειψισπορά αραβόσιτου
µε άλλη καλλιέργεια είναι αποδεδειγµένα η πιο αποτελεσµατική µέθοδος καταπολέµησης µε
ποσοστό επιτυχίας 95- 99%. Συνιστάται τριετής αµειψισπορά.
Επειδή το έντοµο εναποθέτει
τα αυγά του στο έδαφος και σε
βάθος 15-20cm, βαθύ όργωµα
και καταστροφή των υπολειµµά-

Χωρίς λόγο
Η καύση της καλαµιάς
αφενός µεν απαγορεύεται και αφετέρου δεν
έχει καµία απολύτως
επίδραση

των της καλλιέργειας επιβάλλεται να γίνει πριν την έλευση του
χειµώνα, για την προστασία της
καλλιέργειας την άνοιξη.
Η καύση της καλαµιάς αφενός απαγορεύεται και αφετέρου δεν έχει καµία απολύτως
επίδραση στον εχθρό.
Η µεγαλύτερη ζηµιά προκαλείται από τις προνύµφες, οι
οποίες τρέφονται από τις ρίζες
των φυτών αραβοσίτου. Για την
προστασία των νεαρών φυτών
την επόµενη καλλιεργητική περίοδο µπορεί να γίνει εφαρµογή ενός εγκεκριµένου για το έντοµο κοκκώδους εντοµοκτόνου
κατά τη σπορά του αραβοσίτου.
Τα µηχανήµατα πρέπει να
καθαρίζονται από υπολείµµατα

εδάφους, όταν µετακινούνται σε
µη µολυσµένα χωράφια.
Η µετατόπιση της ηµεροµηνίας σποράς της καλλιέργειας νωρίτερα (πρώιµη σπορά µε
υβρίδιο ανάλογου βιολογικού
κύκλου) καθιστά τα φυτά ανθεκτικά ή αποφεύγεται το κρίσιµο
στάδιο της εκκόλαψης των αυγών η οποία προσδιορίζεται περί
τα τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου.
Να σηµειωθεί ότι από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και την καταγραφή συλλήψεων στις φεροµονικές παγίδες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την καλλιεργητική περίοδο που τελειώνει, διαπιστώθηκε ότι οι πληθυσµοί των ενηλίκων εντόµων ήταν µέτριοι ως υψηλοί.
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Η μειωμένη ζήτηση
και το φρέσκο
ελαιόλαδο πιέζουν

Από χαμηλότερα δείχνει να ξεκινάει η καινούργια σεζόν

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

«Η χαρά των εµπόρων είναι να υπάρχει άφθονο ελαιόλαδο όποτε θέλουν να αγοράσουν. Σίγουρα κάποιος θα σπάσει, και όσο
αγοράζουν µε τιµές που πέφτουν, ο παραγωγός αγχώνεται και πουλάει». Με την δήλωση αυτή που έκανε στην Agrenda ο πρόεδρος του ΑΣ Αγίων Αποστόλων, Παναγιώτης Μπατσάκης, συνοψίζεται η κατάσταση
που επικρατεί τη δεδοµένη στιγµή στην εγχώρια αγορά ελαιολάδου. Πάντως λίγες µέρες νωρίτερα, ο ΑΣ Αγίων Αποστόλων, πέτυχε ένα συµβόλαιο στα 4,30 ευρώ ανά κιλό,
για ελαιόλαδο που θα µαζευτεί µέχρι τις 20
Οκτωβρίου, το οποίο ωστόσο δεν είναι βέβαιο, αφού εξαιτίας της δακοπροσβολής οι
οξύτητες ενδέχεται να είναι κάπως ανεβασµένες σε σχέση µε προηγούµενα χρόνια.

Έπεσε από το ψυχολογικό φράγµα
των 3 ευρώ το Λακωνικό
Με εξαίρεση την εταιρεία Χελιώτης Α.Ε, η
οποία συνεχίζει και αγοράζει έστω και στα 3
ευρώ ανά κιλό, η υπόλοιπη αγορά βρίσκεται κάτω από αυτό το ψυχολογικό φράγµα.
Ενδεικτικό είναι ότι σε δηµοπρασία στον Α.Σ
Κροκεών, που έγινε το βράδυ της Τετάρτης
26 Σεπτεµβρίου, η υψηλότερη προσφορά έ-

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

φτασε τα 2,85 ευρώ ανά κιλό, µε αποτέλεσµα
οι παραγωγοί να µην το δώσουν. Όπως εξηγεί ο διευθυντής του Α.Σ Μολάων – Πακίων,
Παναγιώτης Ντανάκας, οι περισσότερες προσφορές φτάνουν µέχρι και τα 2,90 ευρώ, και
οι παραγωγοί δε δέχονται να πουλήσουν. Ο
κ. Ντανάκας, αποδίδει την πτώση των τιµών,
αφενός στην µειωµένη ζήτηση κυρίως από
την Ιταλία, και αφετέρου στη νέα παραγωγή,
αφού ήδη εδώ και µερικές ηµέρες «εργοστάσια στη Νότια Λακωνία έχουν ξεκινήσει και
βγάζουν φρέσκο ελαιόλαδο».
Στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας γίνονται κάποιες πράξεις, όµως σε τιµές που
κυµαίνονται από τα 2,70 µέχρι τα 2,80 ευρώ
ανά κιλό. «Ζήτηση υπάρχει όµως µε αυτήν
τη χαµηλή τιµή» δήλωσε ο Γιάννης Ηλιάδης,
διαχειριστής ελαιοτριβείου στην περιοχή αυτή, εξηγώντας ωστόσο πως οι χαµηλότερες τιµές αφορούν κυρίως σε «κουρασµένα» ελαιόλαδα, στα οποία δεν έγινε καλή συντήρηση µε αποτέλεσµα να ανέβει η οξύτητά τους.
Και στην Κρήτη η αγορά είναι «αδικαιολόγητα πεσµένη» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος της οργάνωσης Παραγωγών
Ελαιολάδου «Βιέννα» από το δήµο Βιάννου,
Μανόλης Κλαδάκης. «Είναι ανεξήγητο γιατί η διαφαινόµενη παραγωγή για φέτος δεν
είναι µεγάλη. Σε έναν συνάδελφο έδωσαν
τιµή 2,63 µε 2,65 για ελαιόλαδο µε έξι γραµµές, ενώ σε εµένα την τελευταία φορά που
πούλησα πριν δέκα µέρες, έδωσα στα 2,98
µε πέντε γραµµές οξύτητα. Αυτήν την πτώση την µεγάλη δεν την καταλαβαίνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αν και οι περισσότεροι παράγοντες
της αγοράς µε τους οποίους επικοινώνησε η εφηµερίδα συνοµολογούν
στο ότι οπωσδήποτε το φρέσκο ελαιόλαδο θα πουληθεί σε καλύτερη τιµή,
σύµφωνα µε πληροφορίες, οι Ισπανοί δεν θέλουν η αύξηση αυτή να είναι σηµαντική. Από ό,τι φαίνεται, Ελλάδα και Ιταλία, θέλουν το ελαιόλαδο να είναι λίγο και καλό, ένα προϊόν δηλαδή µε µεγάλη υπεραξία, αντιθέτως οι Ισπανοί δίνουν έµφαση
στην ποσότητα και στην µαζική του
παραγωγή και διάθεση. Τον σκοπό
τους άλλωστε ευνοεί και η παραγωγή τους φέτος η οποία είναι µεγάλη

και µε καλή ποιότητα. Η ίδια πηγή αναφέρει πως η παραγωγή της εταιρείας θα είναι περιορισµένη και µέτριας ποιότητας, ενώ της Τυνησίας «τίποτα το ιδιαίτερο». Πάντως οι εµπορικές πρακτικές των Ισπανών έχουν ξεκινήσει και βλάπτουν και τους ίδιους.
Μάλιστα µια νέα έκθεση του ισπανικού Ινστιτούτου ∆ιακυβέρνησης και
Εφαρµοσµένης Οικονοµίας υποστηρίζει κατηγορηµατικά ότι το ελαιόλαδο δεν θα έχει µέλλον αν η τρέχουσα φιλοσοφία της αγοράς προσανατολίζεται αποκλειστικά και µόνο στον
ανταγωνισµό σε επίπεδο τιµών, πάντα προς τα κάτω, εξαλείφοντας στην

ΕΙΠΑΝ

(EΥΡΩ / ΚΙΛΟ)

ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ
ΝΕΑΣ ΣΟ∆ΕΙΑΣ

Παναγιώτης Ντανάκας

4,30

Τα εναποµείναντα
αρίστης ποιότητας

Α.Σ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑ

ΠΑΛΙΑ
ΣΟ∆ΕΙΑ

Έχουν ποσότητα οι Ισπανοί, να
δώσουν υπεραξία Ελλάδα-Ιταλία

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

2,80  3,05

2,60  2,75

2,70  2,80

«Ευελπιστούµε ότι άµεσα η αγορά
θα αναζητήσει τα εναποµείναντα
ελαιόλαδα της περιόδου 2017-2018,
τα οποία είναι αρίστης ποιότητας.
Ακριβώς γιατί έχουν διατηρήσει την
ποιότητά τους τα ελαιόλαδα της
προηγούµενη χρονιάς, η αγορά της Ιταλίας
και κάποιοι Έλληνες τυποποιητές θα ενδιαφερθούν
να τα αγοράσουν και να τα τυποποιήσουν».
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Χωρίς αποζημίωση, αλλά
με απώλειες λόγω δάκου

ουσία οποιαδήποτε προστιθέµενη αξία έχει το συγκεκριµένο προϊόν. Αυτή η υποβάθµιση που γνωρίζει το ελαιόλαδο είναι µια αυτοκτονική τάση, στην οποία εµπλέκονται πολλοί
παράγοντες, υπογραµµίζει η έκθεση.

Τα αποθέµατα θα µετρήσουν
στο κυνήγι των τιµών
Την περίοδο που κλείνει σιγά σιγά,
σηµάδεψε σε κάθε περίπτωση ο µεγάλος αριθµός των αποθεµάτων. Σύµφωνα µε τον Άρη Κεφαλογιάννη, ιδρυτή
και διευθύνων σύµβουλος της Gaea,
τόσο η Ελλάδα όσο και η Ισπανία έχουν ρεκόρ αποθεµάτων. «Εκτιµούµε
ότι η Ελλάδα έχει ένα χωρίς προηγούµενο απόθεµα 100.000 τόνων, και η Ισπανία 400.000, από 320.000 που είχε πέρυσι» είπε ο κ. Κεφαλογιάννης
για να προσθέσει πως «τα αποθέµατα

οπωσδήποτε θα µετρήσουν».
Σύµφωνα µε τον κ. Κεφαλογιάννη, η νέα παραγωγή της χώρας θα
είναι ποιοτικά χειρότερη από την
προηγούµενη, όµως καλύτερη από αυτήν του 2016. «Θα έπρεπε να
µας απασχολεί αυτό, γιατί η Ελλάδα θα έχει πρόβληµα, και η ευθύνη
σε µεγάλο βαθµό πέφτει στην δακοπροστασία. Η ελαιοπαραγωγή στην
χώρα µας είναι αφηµένη στην τύχη
της. ∆εν υπάρχει κάποια προσπάθεια, και αυτό που έγινε φέτος συνιστά µια εγκληµατική αµέλεια και
αποτέλεσµα κακοδιαχείρισης, που
οδηγούν σε χειρότερη ποιότητα. Κάθε χρόνο κατεβαίνουµε ένα σκαλοπάτι στην ποιότητα, ενώ οι βασικοί
ανταγωνιστές µας ανεβαίνουν δίνοντας έµφαση σε καλύτερες πρακτικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μανόλης Κλαδάκης
Η νέα παραγωγή θα
έχει καλύτερη τιµή
«Πιστεύω ότι τα νέα ελαιόλαδα,
τουλάχιστον στην αρχή θα έχουν
κάπως καλύτερη τιµή. Εύχοµαι να
πάει καλύτερα γιατί µε αυτήν την
τιµή, όταν έχεις κόστος παραγωγής
γύρω στα 2,50 ευρώ, το οποίο
µάλιστα ανεβαίνει συνεχώς, και το
ελαιόλαδο πηγαίνει στα 2,60, πολλοί θα
φτάσουν στο σηµείο να εγκαταλείψουν την παραγωγή
όπως είχε γίνει και στο παρελθόν».

Οι Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα,
Κρήτη και τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου, γράφουν απώλειες στη φετινή
ελαιοπαραγωγή από το «λαίµαργο»
και επικίνδυνο έντοµο του δάκου.
Οι καλλιεργητές βλέπουν για τρίτη
χρονιά τη σοδειά τους να µειώνεται,
ο δάκος δεν περιλαµβάνεται στα αίτια τα οποία αποζηµιώνει ο ΕΛΓΑ, ενώ το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στην αναποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος δακοκτονίας. Άµεση συνέπεια καταγράφεται και στην ποιότητα αλλά και την
ποσότητα του παραγόµενου ελαιολάδου, µε ό,τι αυτό σηµαίνει για το
εισόδηµα του παραγωγού.
Ενδεικτική είναι η κατάσταση στην
Κρήτη, µε τους καλλιεργητές να κάνουν λόγο για απώλειες της τάξης
του 50% στη φετινή ελαιοπαραγωγή, που µεταφράζεται σε σοδειά περί τους 35.000 µε 40.000 τόνους, όταν στο νησί κάθε χρόνο παράγονται
περίπου 70.000 τόνοι ελαιολάδου.
Την ίδια ώρα, πρόεδροι συνεταιρισµών και κοινοτήτων στη Νότια
Πελοπόννησο διαµαρτύρονται για
µεγάλες ζηµιές, το ακριβές µέγεθος
των οποίων θα είναι ξεκάθαρο στα
µέσα Νοεµβρίου µε την έναρξη της
συγκοµιδής. Μάλιστα, οι καλλιεργητές του νοµού Μεσσηνίας σηµειώνουν ότι κάποιες περιοχές δεν θα
έχουν καθόλου παραγωγή και ζητούν πολιτική µέριµνα για αποζηµιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη Θάσο, αντίθετα, όπου ο δάκος
επίσης «παραθερίζει», οι παραγωγοί
ζητούν να αποζηµιωθούν από τον ΕΛΓΑ και όχι από την ΕΕ και µάλιστα σε
ποσοστό 100%. Άλλωστε, όπως καταγγέλλουν, η καθυστέρηση της δακοκτονίας αποτελεί ευθύνη της πολιτείας, µε αποτέλεσµα τεράστιες α-

Ούτε η µισή
σοδειά
στην Κρήτη

πώλειες, αλλά και υποβάθµιση της
ποιότητας σε µεγάλο µέρος της παραγωγής ελαιόλαδου και βρώσιµης
ελιάς. Κι όλο αυτό µε τη δακοκτονία
να στοιχίζει σε όλο το νησί 130.000150.000 ευρώ και τον παραγωγό να
«επωµίζεται» περίπου το 25% αυτού
του ποσού, σύµφωνα µε τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Θάσου.
Στην καθυστέρηση στην εφαρµογή των ψεκασµών δακοκτονίας στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ρίχνει
το «φταίξιµο» και ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Άγιος Κωνσταντίνος Λοκρίδας, τονίζοντας ότι «η
µη έγκαιρη παρέµβαση του κράτους
είχε ως συνέπεια την ολοκληρωτική
απώλεια του αγροτικού εισοδήµατος,
την ώρα που οι ελαιοπαραγωγοί πληρώνουν ετησίως πλέον των υπολοίπων δυσβάστακτων φόρων και ειδικό τέλος δακοκτονίας».

Άρης Κεφαλογιάννης
Εγκληµατική η αµέλεια
της δακοπροστασίας
«∆εν γίνεται καµία προσπάθεια
και η ελληνική παραγωγή είναι
αφηµένη στην τύχη της. Πρόκειται
για εγκληµατική αµέλεια. Η
κακοδιαχείριση αυτή οδηγεί σε
υποβάθµιση της ποιότητας. Κάθε
χρόνο κατεβαίνουµε ένα σκαλοπάτι στην
ποιότητα σε σύγκριση µε τους κύριους
ανταγωνιστές οι οποίοι ανεβαίνουν, βελτιώνοντας
τις πρακτικές τους».

Το θέµα της φετινής ζηµιάς
στην ελαιοπαραγωγή, την
αιτία της οποίας εντοπίζουν
κυρίως στην
αναποτελεσµατικότητα του
προγράµµατος της
δακοκτονίας φέρνουν στη
Βουλή ο ένας µετά τον άλλο
οι βουλευτές. Ο βουλευτής
Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ
Βασίλης Κεγκέρογλου µιλά
για µη αναστρέψιµα
αποτελέσµατα, καθώς ακόµη
κι έκτακτοι ψεκασµοί, όπου
έγιναν, δεν είχαν καµία
απολύτως επίδραση, από τη
στιγµή που τα δέντρα είχαν
ήδη προσβληθεί από το
δάκο. Στο ίδιο µήκος και
ο βουλευτής Ν∆ Ηρακλείου
Λευτέρης Αυγενάκης να
τονίζει ότι «καθυστέρησε
σηµαντικά η υλοποίηση του
σχετικού προγράµµατος
µε καταστροφικά
αποτελέσµατα, καθώς ακόµη
κι έκτακτοι ψεκασµοί, όπου
έγιναν, δεν είχαν καµία
απολύτως επίδραση, από τη
στιγµή που τα δέντρα είχαν
ήδη προσβληθεί από το
δάκο». Μάλιστα, σύµφωνα
µε τον ίδιο, στην Κρήτη
εκτιµάται ότι πάνω από το
50% της παραγωγής
ελαιολάδου έχει ήδη χαθεί
λόγω δάκου και από τους
περίπου 70.000 τόνους
ελαιολάδου που παράγει
κάθε χρόνο το νησί, φέτος
θα κατακρηµνιστεί στους 35
µε 40.000 τόνους.
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Εργαλειοθήκη
ΕΣΠΑ για πολύ
μικρές επιχειρήσεις
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τη νέα δράση του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων», για την κάλυψη µέχρι του 75% των δαπανών για επενδύσεις οι οποίες σχετίζονται µε τα έξοδα
για την αγορά µηχανηµάτων και εξοπλισµού και
µε παρεµβάσεις για την
εξοικονόµηση ενέργειΥποβολή
ας, σχεδιάζει να προκηΟι υποβολές θα είναι
ρύξει το υπουργείο Οικοµε σειρά χρονικής
νοµίας. Σύµφωνα µε τις
προτεραιότητας και
µέχρι στιγµής πληροφοµέχρι εξαντλήσεως
ρίες, τα κύρια σηµεία της
ερχόµενης προκήρυξης
του διαθέσιµου
που θα πρέπει να γνωπροϋπολογισµού
ρίζουν οι ενδιαφερόµενοι είναι τα εξής:

∆ικαιούχοι της δράσης
Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται
αποκλειστικά υφιστάµενες Μικρές και
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν
την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάµηνης διάρκειας. Παράλληλα θα πρέπει να έχουν δύο
τουλάχιστον ΕΜΕ µισθωτής εργασίας το
έτος που προηγείται της υποβολής του
επενδυτικού σχεδίου.

Ύψος προϋπολογισµού και ενίσχυσης
Οι προτάσεις που θα κατατεθούν στο
πλαίσιο της νέας δράσης των 400 εκατ.
ευρώ θα πρέπει να έχουν προϋπολογισµό

από 20.000 έως 120.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 50%
και µπορεί να φτάσει το 75% του συνολικού κόστους επένδυσης, οπότε οι δικαιούχοι θα µπορούν να λάβουν έως
και 90.000 ευρώ οικονοµική ενίσχυση.

Καλυπτόµενες δαπάνες
Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηµατοδοτηθούν οι εξής κατηγορίες δαπανών:
προµήθεια και εγκατάσταση νέων
σύγχρονων µηχανηµάτων και εν γένει
εξοπλισµού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της
οικονοµικής δραστηριότητάς της,
παρεµβάσεις για την εξοικονόµηση
ενέργειας (προµήθεια εξοπλισµού και εγκατάσταση),
εγκατάσταση συστηµάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων,
παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου,
µισθολογικό κόστος νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού.

400.000.000
ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι προδημοσιεύσεις
των προκηρύξεων στα Leader

Σ

την προδηµοσίευση των προκηρύξεων για ιδιωτικές επενδύσεις στα Leader προχωράνε
µία-µία οι Αναπτυξιακές εταιρείες από
την περασµένη εβδοµάδα, µε τις Κοζάνης (ΑΝΚΟ), Βορείου Έβρου (ΕΕΑΒΕ) και Κιλκίς (ΑΝΚΙ) να είναι από τις
πρώτες που έχουν αναρτήσει το σχετικό ενηµερωτικό υλικό.

Προτεραιότητα ενίσχυσης
Η ενίσχυση θα δίνεται κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων µε εξαγωγική
δυναµική και ιδιαίτερα του αγροδιατροφικού τοµέα. Γι’ αυτόν το λόγο τα µεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στο πρόγραµµα (έως 75%) συνδέονται µε εξαγωγικές επιδόσεις. Υψηλά ποσοστά ενίσχυσης θα δίνονται και
για την κατηγορία δαπανών που αφορά σε συστήµατα πιστοποίησης – τυποποίησης, υιοθέτησης προτύπων ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σε επενδύσεις ύψους 20.000 έως 120.000 ευρώ στοχεύει το
νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ
για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Προτεραιότητα στις
μεταποιητικές αγροτικών προϊόντων που κάνουν εξαγωγές

50%  75%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

20.000 120.000
ΕΥΡΩ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ

Σ

τους οδηγούς περιλαµβάνεται
η περιγραφή των δράσεων µαζί µε τα βαθµολογούµενα κριτήρια επιλογής των προτάσεων (διαφορετικά ανά ΟΤ∆), τα οποία έχουν
µεγάλη σηµασία λαµβάνοντας υπόψη
τo µικρό προϋπολογισµό ανά δράση.
Όσον αφορά την ηµεροµηνία της προκήρυξης, η Αναπτυξιακή Κιλκίς αναφέρει: «Υπενθυµίζουµε ότι το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το υποµέτρο
19.2 (ιδιωτικές επενδύσεις) αναλύεται
στην Υπουργική Απόφαση 13214/3011-2017 και την τροποποίηση αυτής
7123/10-8-2018. Αναλυτικές λεπτοµέρειες και προϋποθέσεις, υποδείγµατα φακέλου υποψηφιότητας (αίτηση στήριξης), οδηγίες συµπλήρωσης
των αιτήσεων, απαιτούµενα δικαιολογητικά κ.λπ, θα γίνουν γνωστά µε

την έκδοση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που αναµένεται στο
αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα
(Oκτώβριος-Νοέµβριος 2018)».

Ε

ν τω µεταξύ, µία νέα τροποποιητική
απόφαση (Β’ 4178/21.09.2018),
πραγµατοποιεί αλλαγές όσον αφορά τις επιλέξιµες δαπάνες των Leader.
Μέσα στην απόφαση ενσωµατώνονται
επίσης και ειδικοί όροι για την περίπτωση που οι επενδυτές επιλέξουν να ενισχυθούν µε το «ευνοϊκό» 65% επί των
δαπανών για έργα κάτω των 300.000.
Η συγκεκριµένη ενίσχυση δίνεται στα
πλαίσια της χρήσης του κανονισµού κρατικών ενισχύσεων (Καν. (ΕΕ) 702/2014)
ή αλλιώς de minimis. Συγκεκριµένα
στην τροποποιητική απόφαση προβλέπεται πως επιλέξιµες δαπάνες για τα
Leader ιδιωτικών έργων οι οποίες ενέχουν περιορισµούς µε τον κανονισµό
de minimis θα είναι οι εξής:

1

Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου. Είναι επιλέξιµη δαπάνη η αγορά οικοδοµηµένης ή
µη οικοδοµηµένης γης, σε περιπτώσεις
πράξεων που περιλαµβάνουν κτιριακές
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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.

υποδοµές, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της επένδυσης, για
ποσό µέχρι το 10 % των συνολικών
επιλέξιµων δαπανών της πράξης.
Για εγκαταλελειµµένες και πρώην
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που
περιλαµβάνουν κτίρια, το όριο αυτό
αυξάνεται στο 15%. Ειδικότερα, για
τις πράξεις που ενισχύονται βάσει
του Καν. (ΕΕ) 702/2014 το ποσοστό
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10%
ακόµα και στις περιπτώσεις εγκαταλελειµµένων και πρώην βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.

2

Η αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού και
ο εξοπλισµός εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί τη
λειτουργία της επένδυσης. Επίσης ο εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εξοικονόµησης ύδατος
και επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον αντιστοιχούν στην δυναµικότητα ή της ανάγκες της µονάδας και δεν αποτελούν µεµονωµένη δαπάνη αλλά συµπληρωµατική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις. Σε περίπτωση
χρήσης του άρθρου 44 του Καν.
(ΕΕ) 702/2014 δεν είναι επιλέξιµες επενδύσεις που συνδέονται

Επιλέξιμες
δαπάνες από
αρχές 2018

Για όσους επιλέξουν να
επιδοτηθούν µε βάση τον
κανονισµό Κρατικών
Ενισχύσεων, η επιλεξιµότητα
των δαπανών τους ξεκινά
από την ηµέρα που
εγκρίθηκε το Τοπικό
Πρόγραµµα της
Αναπτυξιακής Εταιρείας
(περίπου αρχές 2018) στην
οποία υπάγεται η περιοχή
τους. Συγκεκριµένα η
απόφαση αναφέρει:
Το άρθρο 5 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο:
«Ως έναρξη της περιόδου
επιλεξιµότητας των
δαπανών θεωρείται η
οριστική υποβολή της
αιτήσεως από το δικαιούχο
στο Πληροφορικό Σύστηµα
Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) µε εξαίρεση τις
πράξεις που εµπίπτουν στον
Καν. 1407/2013 η
επιλεξιµότητα των οποίων
ξεκινάει από την ηµεροµηνία
έγκρισης του εκάστοτε
Τοπικού Προγράµµατος.

Ψηφιακό άλµα
µε την παραγωγή βιοκαυσίµων ή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.

3

Η αγορά καινούργιων οχηµάτων και συγκεκριµένα: i) Οχηµάτων µεταφοράς προϊόντων
ειδικού τύπου τα οποία, σύµφωνα µε
την εθνική νοµοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης για την
αγορά οχηµάτων ειδικού τύπου δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου, ii) Μέσων εσωτερικής µεταφοράς
που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης. ∆εν είναι επιλέξιµα οχήµατα
µεταφοράς προσωπικού ή πελατών,
εκτός αν σε επιµέρους υποδράσεις
περιγράφεται διαφορετικά. Σε περίπτωση χρήσης του Καν. 1407/2014,
δεν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για
την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών.

4

Οι δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήµιση
και συµµετοχή σε εκθέσεις και
µέχρι το 10% του συνολικού κόστους
της πράξης. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει των Κανονισµών (ΕΕ) 651/2014 και 702/2014
θα πρέπει να ελέγχεται η επιλεξιµότητα των δαπανών αυτών µε βάση το
χρησιµοποιούµενο άρθρο. Οι δαπάνες

που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και έντυπου διαφηµιστικού υλικού της επενδύσεις αποτελούν επιλέξιµη δαπάνη. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει των Κανονισµών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) και
702/2014 οι δαπάνες έντυπου διαφηµιστικού υλικού δεν είναι επιλέξιµες.

5

Οι δαπάνες σύνδεσης µε Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας
(ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ∆ΕΗ,
ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κ.λπ., εντός των ορίων του
οικοπέδου. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει των Κανονισµών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14)
και 702/2014 οι ανωτέρω δαπάνες
δεν είναι επιλέξιµες.

6

Οι αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της
επένδυσης και να απολυθεί µε την
ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει των Κανονισµών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14)
και 702/2014 οι ανωτέρω δαπάνες
δεν είναι επιλέξιµες.

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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Μείγματα χαλκού
σε λίπασμα από
την Ευρωφάρμ
Συνεχή φροντίδα και αποµάκρυνση κάθε ξηραµένου κλαδιού και
βλαστών και επίσπευση της ανάπτυξης των φυτών προσφέρει το
Secur, το νέο προϊόν της εταιρείας Ευρωφάρµ, το οποίο έρχεται στην
ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις, σε συνεργασία και µε την ιταλική
Serbios. Σύµφωνα µε την εταιρεία που τα διαθέτει στην ελληνική αγορά, πρόκειται για δύο νέα προϊόντα µε εξαιρετικά πλεονεκτήµατα στην προµήθεια και τη χρήση καθώς είναι µείγµατα χαλκού σε
«Λίπασµα ΕΚ». Αναλυτικά όσον αφορά το Secur 50 (Λίπασµα ΕΚ)
µε οξυχλωριούχο χαλκό (Cu) 50%: Ο χαλκός είναι απαραίτητος για
τον µεταβολισµό των υδατανθράκων και του αζώτου. Επίσης, είναι
αναγκαίο για τη σύνθεση της λιγνίνης που είναι απαραίτητη για
την αντοχή του κυτταρικού τοιχώµατος και για την πρόληψη της
ξήρανσης. Τα συµπτώµατα της ανεπάρκειας του χαλκού εκδηλώνονται µε τη ξήρανση των κλαδιών και των βλαστών, τη χλώρωση
των φύλλων, την καθυστέρηση της ανάπτυξης, το ανοιχτό
πράσινο χρώµα των φύλλων
που οδηγούν εύκολα στη λεύκανση αυτών.
Επιπλέον η Ευρωφάρµ προτείνει το Secur 30 (Λίπασµα ΕΚ),
µε µείγµα θρεπτικών ιχνοστοιχείων, βόριο (Β) 0,5%, οξυχλωριούχο χαλκό (Cu) 30%, οξείδιο του µαγνησίου (MgΟ) 2%.
Πέρα από τον χαλκό, το βόριο συµµετέχει στο σχηµατισµό του κυτταρικού τοιχώµατος, η ανεπάρκεια του οποίου µπορεί να προκαλέσει µικροφυλλία. Επίσης, η µεταφορά των σακχάρων µέσα στο φυτό, η ανθόροια και ο σχηµατισµός της γύρης συνδέονται άµεσα µε τη ανεπάρκεια του βορίου σε αυτά. Η παραγωγή των σπόρων και των καλλιεργειών µειώνεται επίσης λόγω της
ανεπάρκειας βορίου.

Landini & McCormick
γέμισε η Λακωνία
Στην αγορά δώδεκα τρακτέρ Landini και McCormick προχώρησαν αγρότες από το χωριό Γεράκι στη Λακωνία, µόλις το
πρώτο εξάµηνο του 2018. Συγκεκριµένα, στις 11 Σεµπτεµβρίου, η επιχειρηµατική µονάδα Π.Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, κατά
το πρώτο εξάµηνο του 2018, παρέδωσε 12 δενδροκοµικούς
γεωργικούς ελκυστήρες McCormick και Landini στο χωριό
Γεράκι, του Νοµού Λακωνίας που βρίσκεται 39 χιλιόµετρα
νοτιοανατολικά της Σπάρτης.
Η κυριότερη ενασχόληση των κατοίκων του χωριού είναι η
καλλιέργεια της ελιάς µε ετήσια παραγωγή βρώσιµου καρπού
και ελαιολάδου τους 1.100 και 1.500 τόνους αντίστοιχα. Παράλληλα, να σηµειώσουµε ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Γερακιού, εκτός από το εργοστάσιο παραγωγής ελαιολάδου, διαθέτει και µονάδα τυποποίησης της βρώσιµης ελιάς τύπου Καλαµών. Η εταιρεία παρέθεσε τον δείπνο µε σκοπό να ευχαριστήσει τους πελάτες για την εµπιστοσύνη αλλά και την
προτίµηση που έδειξαν στα µηχανήµατά της.

Τρακτέρ για όλες
τις δουλειές δείχνει
η γεωργία το 2040
Αυτόνομα, πολυλειτουργικά και ηλεκτρικά θα είναι
τα τρακτέρ στο μέλλον όπως τα οραματίζεται η Valtra
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Το Valtra H202 είναι ένα αυτόνοµο ηλεκτρικό τρακτέρ µε φουτουριστικό ντιζάιν και τεχνολογίες αρκετά κοντά σε αυτό που σίγουρα ονειρεύονται οι ίδιοι κατασκευαστές. Το
τρακτέρ του µέλλοντος πάντως δεν φαίνεται
να απέχει πολύ από όσα ήδη αναπτύσσονται
από τα ερευνητικά κέντρα.
Με την ανάπτυξη αυτού του τρακτέρ επιχειρήθηκε µια προσπάθεια προσέγγισης και εναρµόνισης του γεωργικού µέλλοντος που-

θα κατακλύζεται από αυτονοµία και χαµηλές
εκποµπές ρύπων. Τον τελευταίο καιρό έχουν
υπάρξει πολλές εταιρείες που κάνουν «πειραµατισµούς» µε τα αυτόνοµα τρακτέρ. Η ανταπόκριση αγροτών και εργοληπτών ήταν αυξηµένη και το ενδιαφέρον απέδωσε καρπούς,
αφού κάποιες εταιρείες όχι µόνο χρηµατοδοτήθηκαν ώστε να µπορέσουν να βγάλουν µαζικά τα πρότζεκτ τους στην παραγωγή.
Το εικονιζόµενο όχηµα είναι µία άλλη οπτική για το πώς θα µπορούσε να ήταν το αυτόνοµο τρακτέρ…του 2040. Πρόκειται για ένα
σχέδιο, µέρος του διαγωνισµού Valtra Design
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Κάθε χώρα και ένα
τρακτέρ ξεχωριστό
θέλει η New Holland
Την κατασκευή και προσφορά µηχανηµάτων «custom made≥
δηλαδή προσαρµοσµένα ξεχωριστά στις ανάγκες των αγροτών κάθε χώρας έχει στόχο η New Holland, όπως είπε σε οµιλία του στο αµερικανικό Κογκρέσο, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας στη Βόρεια Αµερική, Μπρετ Λίµπερµαν, καθώς ο ανταγωνισµός στην παγκόσµια αγορά είναι ανεβασµένος.
Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της New Holland, για παράδειγµα, ένας αγρότης που επιθυµεί να αγοράσει µια θεριζοαλωνιστική, έχει την ευκαιρία να επιλέξει ανάµεσα από µία
πληθώρα µοντέλων και εταιρειών. Ο στόχος λοιπόν της εταιρείας New Holland είναι η στοχοθέτηση της εταιρείας στο να
καλύψει κάθε αυξανόµενη ανάγκη ξεχωριστά, είτε έχει να κάνει µε µεγάλα είτε µε µικρά µηχανήµατα, από τρακτέρ και κοµπίνες, µέχρι απλό εξοπλισµό και παρελκόµενα κάθε είδους.

Τελευταίας γενιάς µηχανήµατα

Challenge 2017, το οποίο έχει στόχο να µας
φέρει σε επαφή όχι µόνο µε την τέχνη του
σχεδίου αλλά να µας προιδεάσει για τα επόµενα τρακτέρ.Το σχέδιο έγινε από τον Λορέντζο Μαριότι, ο οποίος συµµετείχε στον περσινό διαγωνισµό της εταιρείας Valtra.
To H202, αρκετά απλό και φουτουριστικό
στο σχεδιασµό του, έχει πρόβλεψη για δεξαµενή υδρογόνου, ως το καύσιµο που θα δίνει ζωή σε έναν κινητήρα ηλεκτρικόαλλά υδρογόνου, σύµφωνα µε τη Valtra.
Όπως φαίνεται, ή µάλλον, όπως δεν φαίνεται, οδηγός-χειριστής του Valtra H202 -όπως
ονοµάζεται-δε θα υπάρχει και το τρακτέρ θα
είναι πλήρως αυτόνοµο, µε έλεγχο µέσα από
εφαρµογή στο κινητό ή το τάµπλετ. Μολονότι
ο σχεδιασµός «οργιάζει», θα λέγαµε ότι γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι πολλά στοιχεία προ-

Ένα για όλα
Όπως το πρώτο αυτόνοµο τρακτέρ
έτσι και αυτό υιοθετεί τη φιλοσοφία
«plug in», προσαρµόζοντας επάνω
ένα εργαλείο για κάθε δουλειά

δίδουν τις πρώτες ρίζες των τρακτέρ. Οι οµάδες που αναπτύσσουν και σχεδιάζουν αυτά τα
φουτουριστικά µηχανήµατα δεν έχουν φανταστεί όµως µόνο αυτό. Επιδιώκουν δε, ο προσανατολισµός των κατασκευαστών τρακτέρ να
κινείται προς µια ιδέα όπου ένα γεωργικό µηχάνηµα θα µπορεί να εκτελέσει πολλαπλές εργασίες εξίσου καλά, χωρίς ο αγρότης να χρειάζεται δύο και τρία µηχανήµατα για να ολοκληρώσει την εργασία στο χωράφι, από την
καλλιέργεια του εδάφους µέχρι την συγκοµιδή των καλλιεργειών και άλλες εργασίες.

Οι θεριζοαλωνιστικές, τα τρακτέρ και άλλα µηχανήµατα κοπής είναι το δυνατό χαρτί της κατασκευάστριας, δήλωσε ο κ.
Λίµπερµαν, προβάλλοντας και την περηφάνια που νοιώθει
µαζί µε τους υπόλοιπους της εταιρείας σχετικά µε την υψηλής ποιότητας τελευταίας γενιάς αυτοµατοποιηµένη κοµπίνα που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι η εταιρεία καθησυχάζεται. Αντιθέτως επαγρυπνεί, περιµένοντας να εφαρµόσει κάθε νέα τεχνολογία στα νέα της µηχανήµατα προς όφελος του αγρότη.
Με 11 εργοστάσια παραγωγής σε όλη τη βόρεια Αµερική
και µε τις αντίστοιχες βελτιώσεις που έχουν γίνει τελευταία
σε αυτά, δόθηκε στην εταιρεία η τεχνογνωσία να παραγάγει
νέο εξοπλισµό, που ξεφεύγει από τα παραδοσιακά πρότυπα.
Έτσι λοιπόν, µαζί µε µια νέα σειρά πρωτοποριακών και διαφορετικών προϊόντων, χρησιµοποιήθηκαν ταυτόχρονα και υψηλής τεχνολογίας µηχανήµατα που πρέπει να φτάσουν ως
την άκρη της γης, εκεί που και η πιο ιδιαίτερη ανάγκη του αγρότη θα µπορέσει να ικανοποιηθεί.

Το όραµα παίρνει σάρκα και οστά
Η Valtra αναπτύσσει και κατασκευάζει διάφορα είδη τρακτέρ έχοντας µια µακρά παράδοση στη χρήση προηγµένου βιοµηχανικού
σχεδιασµού στα προϊόντα της από τη δεκαετία του 1960. Πέρα από τη δηµιουργία αισθητικά ελκυστικών τρακτέρ, ο βιοµηχανικού τύπου σχεδιασµός εφαρµοζόταν και εφαρµόζεται στα τρακτέρ της εταιρείας για λόγους εργονοµίας και κατ΄επέκταση για την αύξηση της
παραγωγικότητας των αγροτών. Εξάλλου, η
Valtra είναι γνωστή και για την άνεση χειρισµού που δίνει στον επαγγελµατία. Ανεξάρτητα πάντως από το τι λειτουργίές θα έχουν,
κάποια από τα τρακτέρ το 2040 σίγουρα δε θα
έχουν οδηγό µέσα στην καµπίνα.

Ο αντιπρόεδρος της New Holland Β. Αµερικής, Μπρετ
Λίµπερµαν παρουσίασε στο Κογκρέσο την εταιρική στρατηγική

ΑΓΡΟΝΕΑ
Το θέμα είναι
να είσαι
αποφασισμένος
∆ιαχρονικό: Αυτό που είναι
σηµαντικό δεν είναι να είσαι
αισιόδοξος ή απαισιόδοξος, αλλά να
είσαι αποφασισµένος. Jean Monnet
Αγρότες: Πρόσθετη επιβάρυνση
έρχεται το 2019 για τους αγρότες όχι
µόνον λόγω άρσης της έκπτωσης
15% στον υπολογισµό εισφορών,
αλλά διότι αυξάνεται βάσει του νόµου
Κατρούγκαλου το ποσοστό εισφοράς
σύνταξης από 16% στο 18%, µε τη
συνολική ασφαλιστική επιβάρυνση να
πηγαίνει στο 25,2% του εισοδήµατος
από 23,2% που είναι φέτος (21,2% το
2017). aftodioikisi.gr, 25/8/2018.
Πρώτη µπύρα: Αρχαιολόγοι
ανακάλυψαν στο Ισραήλ µια
τοποθεσία όπου
πιστεύουν ότι
παρασκευαζόταν
ποτό παρόµοιο
µε τη µπύρα πριν
από περίπου
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
13.000 χρόνια. Η
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
«ζυθοποιία» αυτή
βρίσκεται στο
σπήλαιο του Ρακεφέτ, στα νότια της
Χάιφας (βόρειο Ισραήλ), την εποχή
του Νατούφιου Πολιτισµού που
σηµατοδοτείται από την εµφάνιση
µόνιµων κοινοτήτων καλλιεργητών
στη Μέση Ανατολή. Οι αρχαιολόγοι
εικάζουν ότι το «ποτό» χρησίµευε για
σπονδές, δεν είχε τόση περιεκτικότητα
σε αλκοόλ, όµως προερχόταν από
ζύµωση. Ν. Ναντέλ. Πανεπιστήµιο
Χάιφας. Journal of Archaeological
Science. 13/9/2018
Υπογονιµότητα: Υπογονιµότητα
των εδαφών στη Θεσσαλία οφείλεται
στο ότι πλέον τα εδάφη οξειδώνονται
λόγω της εντατικοποίησης των
καλλιεργειών, της κλιµατικής αλλαγής
και της έλλειψης σχεδίου
αµειψισποράς. Χάνουν την οργανική
τους ύλη, το πάχος υποδιπλασιάζεται
χρόνο µε το χρόνο και φτάνουν σε
οριακό σηµείο (µη επιστρεπτό) που
όσο λίπασµα και να βάλει ο γεωργός,
όσο νερό και να τα ποτίσει, τα
συνολικά έσοδα από την καλλιέργειά
τους είναι µικρότερα από τα έξοδα,
άρα καθίστανται ασύµφορα και
εγκαταλείπονται. Καθ Ν. ∆αναλάτος,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Γ. Κολλάτος.
thessaliatv.gr, 17/8/2018.
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ
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Σαν ραπανάκι, η κάνναβη
ανοίγει την όρεξη σε αγρότες
και βιομηχανία για πιο πολλές
δουλειές
Μενού με τρόφιμα που θα έχουν THC
ετοιμάζει η ομάδα εργασίας που στήνει
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Αίτηµα
Οι παραγωγοί
ζητούν
επιτρεπόµενο
ποσοστό THC
στο 0,3% και
για τα τελικά
προϊόντα

Ως 6%
Η Ιταλία
επιτρέπει
ποσοστά THC
στην εκεί
παραγόµενη
πρώτη ύλη
µέχρι 6%

Θέση στην ταχύτατα αναπτυσσόµενη
αγορά τροφίµων και ποτών µε συστατικά κάνναβης επιδιώκει να πάρει η
Ελλάδα αξιοποιώντας το νοµοθετικό
πλαίσιο, που δίνει τη σχετική δυνατότητα αλλά και το πνεύµα της εποχής.
∆εν είναι τυχαίο ότι, µεγάλοι κολοσσοί των τροφίµων και ποτών, όπως η
Coca Cola, παρακολουθούν στενά την
ανάπτυξη της µη-ψυχότροπης κανναβιδιόλης σχεδιάζοντας να αποτελέσουν
µέρος αυτής της κινητικότητας που παρατηρείται και να βρουν συνεργάτες ενόψει της νόµιµης κυκλοφορίας στον
Καναδά των εν λόγω προϊόντων στην
αγορά στις 17 Οκτωβρίου. Έτσι, όπως ανέδειξε σχετικό ρεπορτάζ του Agronews
την προηγούµενη εβδοµάδα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, προχώρησε στην υπογραφή απόφασης για τη συγκρότηση 6µελούς οµάδας εργασίας, που µέχρι τις
31 Οκτωβρίου θα πρέπει να ορίσει τα
τρόφιµα που µπορούν να περιέχουν
τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗC) και ανώτατα επιτρεπτά όρια (THC) σε αυτά.
Αυτήν τη στιγµή, στην παγκόσµια α-

γορά της κάνναβης, πνέουν ούριοι άνεµοι, αφού υπάρχει επενδυτική έξαψη γύρω από τη νοµιµοποίηση της ιατρικής, υπάρχουν εκτιµήσεις που κάνουν λόγο για µια αγορά αξίας 20 δις
µέχρι το 2020 στις ΗΠΑ ενώ τέλος υπάρχει και ένας αυξανόµενος αριθµός
εταιρειών ποτού, που επενδύουν σε αυτήν. Σύµφωνα µε τον οικονοµολόγο,
Πάνο Μουρδουκούτα, µέχρι σήµερα, αρκετοί επενδυτές έγιναν πλούσιοι αγοράζοντας µετοχές της κάνναβης, όταν
αυτές διαπραγµατεύονταν σε ένα πολύ µικρό ποσοστό της σηµερινής τους
τιµής. Άλλωστε η αγορά της κάνναβης,
τουλάχιστον τετραπλασιάστηκε µέσα
σε τρία µόλις χρόνια. Ωστόσο, όπως
καταλήγει, οι µετοχές της υπόσχονται

προς το παρόν πολλά, ενώ αντιθέτως
τα θεµελιώδη στοιχεία τους δείχνουν
λίγα. Η ηγέτιδα στην αγορά των µετοχών κάνναβης, Tilray, Inc., για παράδειγµα, έχει αρνητικά περιθώρια κέρδους, αλλά η µετοχή διαπραγµατεύεται σε τριψήφιες τιµές.
Στην Ευρώπη, τα προϊόντα κάνναβης σχηµατίζουν µια αγορά της τάξης
των 700 εκατ. ευρώ, µε σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ενώ οι βασικότεροι παραγωγοί είναι η Ιταλία, η Ρουµανία και η Τσεχία, όµως η γενική εικόνα
στην ΕΕ, θέλει το εν λόγω ζήτηµα σε µια
γκρίζα ζώνη, αφού δεν υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο, και κάθε κράτος µέλος
πρέπει να ορίσει από µόνο του τα επιτρεπτά όρια THC στα τρόφιµα.

Η ρύθµιση του κανονισµού στα τρόφιµα αναµένεται
να λύσει τα χέρια των παραγωγών στη µεταποίηση

Περιθώρια
Η ευρωπαϊκή
αγορά κάνναβης ξεπερνάει
τα 700 εκατ.
ευρώ
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Εισαγόµενα προϊόντα που κυκλοφορούν
νόµιµα στη χώρα, οι εδώ παραγωγοί
δυσκολεύονται να τα διαθέσουν.

Όπως εξηγεί στην Agrenda ο Μιχάλης Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ∆Σ της
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΑΝΝΑΒΙΟ, ο οποίος συµµετέχει και στην προαναφερόµενη οµάδα
εργασίας του υπουργείου, το βασικό ζήτηµα βρίσκεται στον ανθό του φυτού, και
αφορά σε προϊόντα όπως είναι το τσάι κάνναβης, το οποίο είναι αρκετά δηµοφιλές
τελευταία στις αγορές. «Με τα προϊόντα σπόρου, όπως είναι το σπορέλαιο, το
αλεύρι ή ο βρώσιµος σπόρος, δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα, γιατί εκεί δεν υπάρχει
καθόλου THC. Όµως τα παράγωγα του ανθού µας δυσκολεύουν, ανέφερε για να
συµπληρώσει «και ενώ ο ανθός σαν ακατέργαστη πρώτη ύλη µπορεί να πωλείται
στα ράφια, αν αυτό το ίδιο προϊόν το ονοµάσουµε τσάι κάνναβης, απαγορεύεται». Το
όριο στην Ελλάδα αφορά µόνο στην πρώτη ύλη και αυτήν τη στιγµή φτάνει στο
0,3%. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο και µε τα τρόφιµα. Το αίτηµα των παραγωγών
δηλαδή τώρα, είναι να µπορούν να έχουν το όριο αυτό και στα τρόφιµα, σε
αντιστοίχηση ανά ποσοστό βάρους, για να µπορούµε να αξιοποιήσουµε και τον ανθό.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Μπλε τρακτέρ
το νέο κόκκινο
κρασί από
το Κτήµα
ΚυρΓιάννη
Με ένα… «Μπλε
Τρακτέρ» από τη
Γερµανία, που βασικά
είναι κόκκινο, έρχεται
να ενισχύσει την
προϊοντική του γκάµα
το οινοποιείο Κτήµα
Κυρ Γιάννη.
«Πρόκειται για ένα
ερυθρό κρασί, που
παράγεται από τρεις
διαφορετικές γαλλικές
ποικιλίες, το cabernet
sauvignon, το merlot
και το syrah, οι οποίες
καλλιεργούνται σε
αµπέλια στην περιοχή
του Αµυνταίου και της
Γουµένισσας και θα
κυκλοφορήσει από 1η
Οκτωβρίου» εξηγεί ο
διευθύνων σύµβουλος
του οινοποιείου
Στέλιος Μπουτάρης.

Μια νέα ετικέτα, µεγάλωµα του αµπελώνα µε καινούριες φυτεύσεις και
επέκταση της υφιστάµενης κάβας,
περιλαµβάνει το αναπτυξιακό πλάνο του µικρού οινοποιείου «Αργατία» από το Ροδοχώρι της Ηµαθίας.
«Σκεφτόµαστε να κάνουµε ένα
µονοποικιλιακό κρασί αποκλειστικά από ένα αµπελοτόπι µε ξινόµαυρο, το οποίο θεωρούµε πως
το σταφύλι του έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θα δώσει ένα πολύ
καλό κρασί», λέει η Χαρούλα Σπινθυροπούλου, γεωπόνος, οινολόγος, οινοποιός και η «ψυχή» του
οικογενειακού κτήµατος.
Όπως εξήγησε, από το συγκεκριµένο αµπελοτόπι εµφιαλώνεται, από το 2012 και εντεύθεν, ένα πολύ
περιορισµένης κυκλοφορίας κρασί, µόλις ένα βαρέλι 225 λίτρων,
το οποίο προορίζεται για την οµάδα «Φίλοι του ξινόµαυρου». «Είδαµε ότι µας δίνει ένα ιδιαίτερο κρασί και είπαµε να το εµφιαλώσουµε
όλο φέτος. Ουσιαστικά πρόκειται
για την παραγωγή από 2,7 στρέµµατα ποικιλίας ξινόµαυρου και θα
βγάλουµε γύρω στις 2.000 φιάλες
κρασί, το οποίο θα είναι οινοποιηµένο µε φυσικές ζύµες», επεσήµανε.
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Νέο ποικιλιακό κρασί αποκλειστικά
με ξινόμαυρο από το Κτήμα Αργατία

Εξαγωγές
Κύριος προορισµός οι
ΗΠΑ για τους οίνους
Αργατίας (το 80%90%), ενώ το υπόλοιπο
πάει σε Γερµανία,
Ολλανδία, Αυστραλία

Η νέα ετικέτα θα έρθει να προστεθεί στις τρεις υφιστάµενες που
έχει το «Κτήµα Αργατία» και συγκεκριµένα τη «Χαρούλα Ερυθρή» ένα blend µε ξινόµαυρο, νεγκόσκα
και µαυρδάφνη που κυκλοφορεί σε
2.000-3.000 φιάλες, τη «Χαρούλα
Λευκή», επίσης ένα «χαρµάνι» από µαλαγουζιά, ασύρτικο και 5%
αθήρι και τη «Νάουσα της Αργατίας», ένα ξινόµαυρο µονοποικιλιακό, παλαιωµένο σε βαρέλι, από 8
έως 16 µήνες και µετά παραµένει
άλλα 3-4 χρόνια στη φιάλη, το οποίο κυκλοφορεί σε περίπου 4.000
– 8.000 φιάλες, ανάλογα τη χρονιά.
Να σηµειωθεί ότι το Κτήµα αυτή
τη στιγµή διαθέτει έναν µικρό ιδιόκτητο αµπελώνα, έκτασης µόλις 20
στρεµµάτων στο Γιαννακοχώρι και
το Ροδοχώρι Ηµαθίας, στον οποίο
κυριαρχεί το ξινόµαυρο σε ποσοστό 70%. «Έχουµε πάρει άδεια για
άλλα 6 στρέµµατα. Από αυτά, τα 4
στρέµµατα είναι στο Ροδοχώρι και
θα δοκιµάσουµε την τύχη της µαυροδάφνης και 2 στρέµµατα θα φυτευτούν ασύρτικο». Μεσοπρόθεσµος
στόχος είναι τα σηµερινά 20 στρέµµατα να γίνουν 40, καθώς στο οινοποιείο µπαίνει και η δεύτερη γενιά.
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Οι Ούγγροι αντικαθιστούν
τη ζάχαρη από ζαχαρότευτλα
με το σιρόπι σόργου
Το σιρόπι σόργου, ένα γλυκαντικό σε υγρή µορφή µε γεύση καραµέλας ετοιµάζεται να φέρει στην ευρωπαϊκή αγορά η
εταιρεία Sorghum Zrt από την Ουγγαρία,
εστιάζοντας στις δυνατότητες που προσφέρει σαν γλυκαντικό σε φαγητά και
ποτά, για το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ακατέργαστη µαύρη ζάχαρη.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια των Τροφίµων (European Food
Safety Authority) αποδέχτηκε την αίτηση
της εταιρείας για κατοχύρωση του σιροπιού σόργου σαν παραδοσιακό προϊόν
από τρίτη χώρα, παρόλο που η οριστική
απόφαση δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί
στο επίσηµο περιοδικό του οργανισµού.
Η Sorghum Zrt σχεδιάζει να πουλήσει το σιρόπι µε το όνοµα Sorgovit, και
σύµφωνα µε τις πληροφορίες τα προϊόντα θα είναι διαθέσιµα από το Νοέµβριο.
Ο συµπυκνωµένος χυµός από το νεαρό φυτό περιλαµβάνει ζάχαρη σε ποσοστό περίπου 18%, εκ των οποίων 50%
είναι σακχαρόζη (sucrose), 25% φρουκτόζη (fructose) και 25% (glucose), µε
περισσότερη σακχαρόζη να παράγεται
καθώς το φυτό ωριµάζει. Περιλαµβάνει επίσης ασβέστιο (calcium), σίδηρο
(iron), µαγνήσιο (magnesium), φώσφορο (phosphorus) και κάλιο (potassium).
«Το Sorgovit είναι ένα γλυκό, χρυσοκαφέ και ελαφρά διαφανές σιρόπι, µε
γεύση µελάσσας-καραµέλας και µπορεί
να χρησιµοποιηθεί όπου και το µέλι»,
σύµφωνα µε την εταιρεία που έχει βάση το Szerencs – όπως για παράδειγµα
σε ζεστά και κρύα ροφήµατα, επιδόρπια, σε ψητά και µαγειρευτά φαγητά.

Αποδοτική πηγή ζάχαρης
«Πιστεύουµε ότι σε χώρες όπως η Ουγγαρία όπου το κλίµα δεν είναι αρκετά ζεστό για ζαχαροκάλαµο (sugar cane) και
όχι αρκετά κρύο και βροχερό για ζαχαρότευτλο, το γλυκό σόργο µπορεί να είναι µια εξαιρετική πηγή ζάχαρης εξαιτί-

Η ΕFSA, αποδέχθηκε την αίτηση
κατοχύρωσης του σιροπιού σόργου ως
παραδοσιακό προϊόν τρίτης χώρας.
ας της σταθερότητας και της ασφάλειας για µεγάλη αποδοτικότητα», αναφέρεται αρµοδίως. Με στόχο να εκτελείται
µε ακρίβεια η διαδικασία παραγωγής
σιροπιού, η εταιρεία πήρε µέρος σε ένα πρόγραµµα Έρευνας και Ανάπτυξης
που χρηµατοδοτήθηκε από το κράτος από κοινού µε το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο της Βουδαπέστης και το Πανεπιστήµιο Αγροτικών Επιστηµών Gödöllo.
Σύµφωνα µε την περίληψη της αίτησης που κατέθεσε η εταιρεία στην EFSA
η προγραµµατισµένη ποσότητα του γλυκαντικού που θα χρησιµοποιηθεί θα συγκρίνεται µε τα επίπεδα από µέλι, µελάσσα και ζάχαρη. «Τα ηµερήσια επίπεδα πρόσληψης δεν πρέπει να ξεπερνούν τα µάξιµουµ επίπεδα που ισχύουν
για τη ζάχαρη, δηλαδή 50 γραµµάρια τη
µέρα», λένε από την εταιρεία.
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Όταν η ζήτηση ξεπερνά τις δυνατότητες της δικής του παραγωγής, ο κ.
Πούτας απευθύνεται σε συναδέλφους του, παραγωγούς βιολογικών από
την Ελασσόνα, για να καλύψει τις ανάγκες που δηµιουργούνται.
Ωδή στο Ρόδι

Στέφανος Πούτας

Παραγωγή και
μεταποίηση ίσον
ρόδι εις το τετράγωνο
Οι ροδιές ενός φυσικού από την Ελασσόνα γίνονται πρώτη ύλη
για μαρμελάδα 24 καρατίων που φτάνει και εκτός Ευρώπης

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Αγορά
Η ελληνική αγορά
είναι δύσκολη γιατί
απαιτεί προϊόντα
υψηλής ποιότητας
σε χαµηλή τιµή

Ο Στέφανος Πούτας είναι
καθηγητής φυσικής και χηµείας τα απογεύµατα σε ένα
φροντιστήριο µέσης εκπαίδευσης στην Ελασσόνα, και
παρά το γεγονός ότι δεν είχε,
µέχρι πριν από δέκα χρόνια τουλάχιστον, κανένα αγροτικό υπόβαθρο,
αφιερώνει τα πρωινά του στα 35 στρέµµατα γεµάτα µε 2.000 ροδιές. «Με ίδια κεφάλαια, αγόρασα
πριν από δέκα χρόνια γη από το µηδέν για να ξεκινήσω την καλλιέργεια ροδιού» αφηγείται στην
Agrenda ο φυσικός, εξηγώντας πως «δεν κατάγοµαι από αγροτική οικογένεια, ο λόγος που το ξεκίνησα αυτό ήταν µια έλξη για το ρόδι».
Τα τελευταία τρία χρόνια µπήκε στο χώρο της
µεταποίησης, ενώ στην αρχή πουλούσε την παραγωγή του για επιτραπέζια κατανάλωση σε χονδρεµπόρους. «Στην πορεία σκέφτηκα ότι µπορώ
να κάνω και κάποια µεταποιηµένα προϊόντα, ό-

µως η λογική πίσω από αυτό δεν ήταν
τα κέρδη, αλλά η ανάγκη. Υπάρχει
µια αγορά που ζητάει µεταποιηµένα προϊόντα ροδιού, άρα υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να καλύψουµε. Έρχονταν πελάτες που
ψώνιζαν τα ρόδια και ζητούσαν άλλα πράγµατα, που θα είναι πιο φιλικά προς τον καταναλωτή». Σήµερα
οι πελάτες του βρίσκονται διασκορπισµένοι στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε χώρες όπως η Γερµανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουµανία η
Βουλγαρία αλλά και το Ντουµπάι. Ο µεγαλύτερος
όγκος της παραγωγής ταξιδεύει στην Γερµανία, ενώ η δεύτερη µεγαλύτερη αγορά για τον κ. Πούτα
είναι η Αθήνα. Οι επαφές µε τους πελάτες του έγινε µέσω της έκθεσης Foodexpo, όπως ανέφερε,
στην οποία συµµετείχε τα τελευταία τρία χρόνια.
Το προσωπικό που απασχολεί ο κ. Πούτας είναι
εποχικό, ανάλογα µε τις ανάγκες της δουλειάς, ενώ όταν η ζήτηση ξεπερνά τις δυνατότητες της δικής του παραγωγής, απευθύνεται σε συναδέλφους
του, παραγωγούς βιολογικών από την Ελασσόνα.

Εκτός από βιολογικό χυµό
ροδιού, ο κ. Πούτας παράγει
µαρµελάδες µε ρόδι-σταφύλι,
ρόδι-µήλο. γλυκόξινες σάλτσες
και dressings.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μarketing Director
Η Αθηνά Καλδή
στη Μεβγάλ

Δεν μπήκα μέσα για να γίνω πλούσιος,
είναι μια δουλειά για να ζει κάποιος
Όταν έκανε τα πρώτα του βήµατα στην πρωτογενή παραγωγή, ο
κ. Πούτας δεν σκεφτόταν απαραίτητα το µέλλον. Το ίδιο ισχύει και
σήµερα. «Το µέλλον θα φέρει αυτό τα πράγµατα, δεν υπολόγιζα ότι θα ασχοληθώ ποτέ µε το εµπόριο και την µεταποίηση. Το ίδιο ισχύει και σήµερα, αν στο µέλλον
χρειαστεί να βάλουµε περισσότερα δέντρα θα τα βάλουµε, αν χρειαστεί να κάνουµε ένα κατάστηµα
θα το κάνουµε. Το σηµαντικό είναι οι πελάτες µας να µείνουν ικανοποιηµένοι και να τους κρατήσουµε», ανέφερε χαρακτηριστικά
τονίζοντας πως την δουλειά αυτή δεν την ξεκίνησε για να γίνει
πλούσιος, αλλά γιατί είχε µεράκι για δουλειά. Ούτε όµως έκανε
την δουλειά για επιδοτήσεις υποστήριξε στη συνέχεια.
«Έκανα τη δουλειά για να αποδίδει ως δουλειά, για να φτιάχνω το προϊόν, όχι για να παίρνω
επιδοτήσεις», υποστήριξε εξηγώντας πως έτσι και αλλιώς δεν ήταν
επιλέξιµος για κάποιο πρόγραµµα επιδοτήσεων, ούτε όµως κα-

ΛΑΡΙΣΑ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Μεσάζοντες
Η υπεραξία του προϊόντος
καταλήγει στα χέρια των
µεσαζόντων, κακό και για
τους παραγωγούς και για
τους µεταποιητές

τάφερε να δανειστεί από κάποια
τράπεζα, αφού «εν µέσω κρίσης,
δεν είναι εύκολο πράγµα να δανειστεί κανείς. Το τραπεζικό σύστηµα δεν δίνει ούτε σε αυτούς
που µπορούν και παράγουν πλέον», όπως είπε.
Ανατρέχοντας στις δυσκολίες
που αντιµετώπισε όλα αυτά τα
χρόνια, ο κ Πούτας ξεχώρισε αφενός τον καιρό, «ο οποίος δεν
ελέγχεται, οπότε σε µια ξεσκέπαστη δουλειά, όπως αυτή, είναι µια
δυσκολία από µόνος του», και αφετέρου την δύσκολη αγορά της
Ελλάδας. Οι απαιτητικοί καταναλωτές ωστόσο δεν είναι αυτοί που
περιπλέκουν την κατάσταση τόσο,
αλλά οι µεσάζοντες, σύµφωνα µε
τον παραγωγό-καθηγητή. «Οι µεσάζοντες έχουν µεγάλα κέρδη µε
αποτέλεσµα τα προϊόντα να φτάνουν στον τελικό καταναλωτή ακριβά, χωρίς να είναι ο πρωτογενής τοµέας ο αποδέκτης των χρηµάτων, ούτε όµως η µεταποίηση»
υποστήριξε, για να τονίσει πως «η
υπεραξία του προϊόντος µένει στα
χέρια των χονδρεµπόρων».

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Η Ελασσόνα έχει ιστορική ύπαρξη χιλιάδων χρόνων,
χτισµένη στο βόρειο άκρο της κοιλάδας του ποταµού
Τιταρήσιου και ήταν ενωµένη ανέκαθεν µε τη µοίρα
και το δέος του Ολύµπου. Ο Όµηρος στην Ιλιάδα
αναφέρεται στην αρχαία πόλη ως «λευκή ολοοσσών».
Έγινε από τις γνωστότερες πόλεις της Περραιβίας, µε
σηµαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική ζωή.

Στην οµάδα της ΜΕΒΓΑΛ εντάχθηκε
η Αθηνά Καλδή, αναλαµβάνοντας
καθήκοντα Μarketing Director για
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι
πτυχιούχος τµήµατος Οικονοµικής
Επιστήµης του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε Master
στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει
υψηλόβαθµο στέλεχος µάρκετινγκ
στην General Mills Hellas (Ηaagen
Dazs, Pillsbury, Nature Valley).

Gonzalo Martiarena
Αποχώρηση CEO
από Louis Dreyfus
Ο Gonzalo Ramirez Martiarena
αποχώρησε από τη Louis Dreyfus
Company, µετά από 3 έτη στη θέση
του CEO, για να επιδιώξει άλλες
ευκαιρίες. Μια αποχώρηση από το
δυναµικό της εταιρείας που
ξαφνιάζει. Τη θέση του θα αναλάβει
ο Ian McIntosh, ο οποίος εργάζεται
στον όµιλο τα τελευταία 30 χρόνια,
και που νωρίτερα το 2018 είχε
χρεωθεί καθήκοντα Επικεφαλής
Στρατηγικού Σχεδιασµού.

Αγρότης στην H&H
Μη Εκτελεστικός
Διευθυντής
Μη Εκτελεστικός ∆ιευθυντής στη
βρετανική εταιρεία δηµοπρασιών
H&H Group διορίζεται ο αγρότης
Will Hammilton, που διαθέτει µια
εκµετάλλευση 8.000 στρεµµάτων
στο Coldingham, ο οποίος
χρησιµοποιούσε τις υπηρεσίες του
οµίλου για τα τελευταία 30 χρόνια.
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Να ελαφρώσει η αγορά
από ισπανικά κι ιταλικά
περιμένουν τα εγχώρια
Crimson
Η περιορισμένη ζήτηση
έριξε τις πρώτες τιμές στα
0,85 με 1,10 ευρώ το κιλό

Ρεθύμνου

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Το εµπορικό παράθυρο που θα ανοίξει στις ευρωπαϊκές αγορές από τις αρχές Οκτωβρίου µέχρι τα
Χριστούγεννα, θέλουν να εκµεταλλευτούν οι παραγωγοί επιτραπέζιων σταφυλιών «Crimson Seedless»
από τη Βόρεια Ελλάδα για να βελτιώσουν το εισόδηµά τους, καθώς οι
πρώτες πράξεις της εµπορικής σεζόν 2018-19 πραγµατοποιήθηκαν
στις χαµηλές, για τα συνήθη δεδοµένα της ποικιλίας, τιµές των 0,85
έως 1,10 ευρώ το κιλό.
Η συγκοµιδή αυτή τη στιγµή είναι σε προχωρηµένο στάδιο κυρίως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Γιαννιτσών, όπου βρίσκεται ο
ένας από τους τρεις βασικούς πυρήνες της καλλιέργειας στη Βόρεια
Ελλάδα, έπεται η Πιερία, η οποία,
όµως, διαθέτει το πλεονέκτηµα να
έχει «σκεπασµένες» τις µεγαλύτερες εκτάσεις και µπορεί να περιµένει, ενώ το Κιλκίς είναι να ξεκινήσει να µαζεύει µαζικά από τη ∆ευτέρα 1η Οκτωβρίου.
Για όσους καλλιεργούν την ποικιλία σε ξεσκέπαστα χωράφια, η
χρονιά ήθελε «Ηράκλεια» προσπάθεια για να κρατήσεις τα σταφύλια

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

ΠΕΛΛΑΣ

σε καλή κατάσταση, αλλά ακόµη
και για όσους πέτυχαν να περιορίσουν τη ζηµιά από τις ασθένειες,
που προέκυψαν από τις συνεχόµενες βροχοπτώσεις του καλοκαιριού,
το «πλήρωσαν» στη συναλλαγή µε
το εµπόριο, διότι η παραγωγή πρωίµισε αρκετά κι έπεσε πάνω στα ισπανικά και τα ιταλικά Crimson,
µε συνέπεια οι τιµές να κινηθούν
σε «ρηχά νερά». Όχι ότι οι παραγωγοί µπήκαν µέσα, αλλά σίγουρα δεν πούλησαν όσο θα ήθελαν.

Οι ασθένειες µείωσαν την
παραγωγή 30% στην Κρύα Βρύση
«Η χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη, σε µια ποικιλία που από τη
φύση της είναι δύσκολη στην καλ-

λιέργεια, γεγονός που έκανε τη διαχείριση των αµπελιών βουνό για
τον παραγωγό. Οι παρατεταµένες
βροχές του καλοκαιριού έφεραν περονόσπορο και σε κάποιες περιπτώσεις ωίδιο, µε συνέπεια να χρειάζεται να είµαστε όλη τη µέρα µέσα
στο αµπέλι και να επεµβαίνουµε µε
φυτοπροστασία, µε πολύ περισσότερες εφαρµογές που ανέβασαν το
κόστος» είπε στην Agrenda ο Σάκης
Κούσης, πρόεδρος της οµάδας παραγωγών του «Α.Σ. Αιγαίς» Κρύας
Βρύσης, τα 36 µέλη της οποίας έχουν 437 στρέµµατα παραγωγικά
και βάζουν και νέες φυτείες.
Παρά την αυξηµένη φροντίδα κι
επιµέλεια των αµπελιών, οι ποσότητες που, τελικώς, συγκοµίστηκαν δεν ήταν αυτές που ανέµεναν οι αγρότες. «Σε σύγκριση µε το
στήσιµο των περίπου 2.200 κιλών
το στρέµµα, που µαζέψαµε πέρσι,
φέτος κινούµαστε από 1.500 έως
1.800 κιλά. Πρακτικά αυτό σηµαίνει µια µείωση της τάξης του σχεδόν 30% και µεταφράζεται σε απώλεια έως 300 ευρώ το στρέµµα για
τον παραγωγό, συγκριτικά µε τα έσοδα που είχαµε το 2017», εξήγησε ο συνοµιλητής µας, τονίζοντας
πως «δεδοµένων των συνθηκών,
νοµίζω ότι ανταπεξήλθαµε καλά».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΥΣΙ

ΣΤΗΣΙΜΟ

ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΦΕΤΟΣ
ΜΕΙΩΣΗ

2.200

1.500-1.800

30%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

300

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

Η μεγάλη πρωίμιση
Στο εµπορικό κοµµάτι, ωστόσο, λόγω της πρωίµισης της παραγωγής,
το προϊόν αντιµετώπισε δυσκολίες.
Ενώ παραδοσιακά ξεκινά η συγκοµιδή στις 9-10 Σεπτεµβρίου, φέτος
στην περιοχή έκοψαν τα πρώτα σταφύλια στις 27 Αυγούστου. Την περίοδο αυτή, όµως, στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές που κατευθύνεται το ελληνικό προϊόν, κυριαρχούσε το Ισπανικό και το Ιταλικό Crimson Seedless
κι η ζήτηση ήταν πολύ περιορισµένη,
µε συνέπεια οι παραγωγοί, λόγω αδυναµίας να τα κρατήσουν στα πρέµνα, να υποχρεωθούν να τα δώσουν
στις τιµές που ήθελε το εµπόριο και
όχι σε αυτές που θα ήθελαν οι ίδιοι.
«Πιο πρώιµοι δεν µπορούµε να
γίνουµε από την Ισπανία, γιατί εκείνοι έχουν πιο ζεστό καιρό. Άρα,
αυτό που µας µένει είναι να πάµε
πιο πίσω τη δική µας καλλιέργεια,
για να µην πέφτουµε πάνω τους, όπως φάνηκε φέτος», αναφέρει ο κ.
Κούσης και σηµειώνει ότι για να επιτευχθεί αυτό η λύση είναι να σκεπαστούν τα αµπέλια. Όπως µας είπε, µάλιστα, µέλη του «ΑΣ Αιγαίς»
έχουν κάνει αιτήσεις για να καλύψουν περί τα 250 στρ., καθώς απαιτούνται περί τα 2.500 ευρώ για τη
σχετική υποδοµή, και αναµένουν
να δουν τί από αυτά θα εγκριθεί.

Από ∆ευτέρα
η συγκοµιδή
στο Κιλκίς
Καλύτερη εµπορική
αντιµετώπιση για το
προϊόν τους περιµένουν
και οι παραγωγοί στο
Κιλκίς, καθώς εκεί η
συγκοµιδή θα ξεκινήσει
µαζικά 1η Οκτωβρίου.
Όπως ανέφερε στην
Agrenda ο παραγωγός
Γιώργος Παπαδόπουλος,
µέλος της Οµάδας
Μακεδονικοί Αµπελώνες
η χρονιά ήταν δύσκολη,
καθώς µόνο τον Ιούλιο,
που συνήθως δεν βρέχει,
έπεσαν πάνω από 300
χιλιοστά βροχής. «Με
συχνές επεµβάσεις στο
αµπέλι καταφέραµε να
είναι τα σταφύλια µας…
Mercedes», επεσήµανε
και εκτίµησε πως το
στήσιµο φέτος θα είναι
στους 2-2,5 τόνους το
στρέµµα και δεδοµένης
της αποσυµφόρησης θα
πιάσουµε καλύτερη τιµή.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τους καλλιεργητές
αµπέλων επιτραπέζιων σταφυλιών
Λόγω της συγκοµιδής της φετινής
παραγωγής της ποικιλίας επιτραπέζιου σταφυλιού BLANC SEEDLESS (η
οποία επίσης διατίθεται υπό τα εµπορικά σήµατα SWEETA® και PRISTINE®),
η εταιρεία Luribay Business Inc, ως
αποκλειστικός κάτοχος και δικαιούχος του Κοινοτικού ∆ικαιώµατος
επί της Φυτικής Ποικιλίας µε αριθµό
35570/2013 για την ποικιλία επιτραπέζιου σταφυλιού ACS V 01, υπό την εµπορική ονοµασία BLANC SEEDLESS
(λευκό άσπερµο), µε ηµεροµηνία καταχώρησης τις 03/06/2013 και ηµεροµηνία λήξης της προστασίας τις 31/12/2043, καθώς και του σήµατος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθµό 011257441, “SWEETA®”, µαζί µε τον κύριο
Caratan, Anton George, κάτοικο Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, ο οποίος είναι αποκλειστικός κάτοχος και δικαιούχος του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθµό 006380935 “PRISTINE®” επιθυµούν να επισηµάνουν
στους Έλληνες παραγωγούς/καλλιεργητές αµπέλου ότι έχουν τα αποκλειστικά δικαιώµατα στο να εισάγουν, να εξάγουν, να παράγουν και να αναπαράγουν, να καλλιεργούν, να προσφέρουν προς πώληση, να πωλούν την
συγκεκριµένη ποικιλία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο συµπληρωµατικό δικαίωµα, που αφορούν στο φυτικό υλικό, τα φυτά και τα προϊόντα συγκοµιδής (όπως τα σταφύλια) της προαναφερόµενης ποικιλίας, τα οποία διατίθενται και υπό τα ως άνω εµπορικά σήµατα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένω-

επηρέασε τις τιμές παραγωγού

Οι δικαιούχοι της συγκεκριµένης ποικιλίας µε την εµπορική ονοµασία BLANC
SEEDLESS ρητά δηλώνουν ότι δεν έχουν προβεί για την Ελλάδα στην πα-

Περιµένουν στην Πιερία
Στην Πιερία, όπου καλλιεργούνται γύρω στα 2.000 στρέµµατα της
ποικιλίας Crimson, τα ξεσκέπαστα
αµπέλια έχουν κόψει 2-3 χέρια, όπως λέει ο παραγωγός ∆ηµήτρης
Τσιµήτρης και «έφυγαν» µε τιµή από 0,85 ως 1,15 ευρώ το κιλό.
Τα περισσότερα, όµως, από αυτά, γύρω στα 1.500 στρέµµατα, ανήκουν σε παραγωγούς µέλη της
«Ζευς Ακτινίδια» και σε ποσοστό
60% είναι µε κάλυψη, µε αποτέλεσµα να έχουν την πολυτέλεια να ορίζουν πότε θα συγκοµίσουν.
«Μας είπαν να αρχίσουµε να κόβουµε γύρω στις 10 Οκτωβρίου για
να ανοίξουν κι οι εξαγωγές, γιατί
µέχρι τώρα η ζήτηση είναι µικρή»
ανέφερε ο κ. Τσιµήτρης.
Από τις ανοικτές καλλιέργειες του
νοµού, όπως εξήγησε ο επικεφαλής της Ζευς Ακτινίδια, ∆ηµήτρης
Μανώσης, η οργάνωση δειλά–δειλά έκανε µερικές πωλήσεις, όµως
η στρατηγική της είναι να περιµένει
µέχρι να ελαφρώσει η ευρωπαϊκή
αγορά από τα ισπανικά Crimson.
«Οι τιµές τώρα πάνε στα 9,5 ευρώ
το 5κιλο, όµως εµείς θα πάµε πιο πίσω όταν φύγουν από την αγορά τα
ισπανικά και τα ιταλικά και ανοίξει
το εµπορικό παράθυρο στην Ευρώ-

ση όσο και στην Ελλάδα.

ραχώρηση καµιάς άδειας χρήσης και εκµετάλλευσης ως προς την συγκεκριµένη ποικιλία και το ίδιο ισχύει και ως προς την χρήση των Κοινοτικών
σήµατος SWEETA® και PRISTINE®. Συνεπώς, οποιαδήποτε άνευ εξουσιοδοτήσεως εισαγωγή, εξαγωγή, πολλαπλασιασµός, αναπαραγωγή, επεξεργασία µε σκοπό την αναπαραγωγή, χρήση, πώληση, προσφορά προς πώληση ή άλλου είδους διάθεση φυτών, φυτικού υλικού και συγκοµισθέντων
καρπών της φυτικής ποικιλίας “ACS V 01” υπό την εµπορική ονοµασία Blanc
Seedless, η οποία επίσης διατίθεται και υπό τα εµπορικά σήµατα SWEETA®
και PRISTINE®, συνιστά παραβίαση των νοµίµως καταχωρηµένων δικαιωµάτων τους και αντιβαίνει τις σχετικές διατάξεις τόσο της εθνικής όσο και
της κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία των δικαιωµάτων των φυτικών ποικιλιών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών του Νόµου 1564/1985, του
Νόµου 1733/1987 και του Κανονισµού (ΕΚ) 2100/1994 και ως εκ τούτου
προτίθενται να διεκδικήσουν και διασφαλίσουν την προστασία για τα αντί-

Υποµονή
«Οι τιµές τώρα πάνε στα
9,5 ευρώ το 5κιλο, όµως
εµείς θα πάµε πιο πίσω
όταν φύγουν από την
αγορά τα ισπανικά και
τα ιταλικά και ανοίξει το
εµπορικό παράθυρο στην
Ευρώπη», τόνισε ο επικεφαλής της Ζευς Ακτινίδια,
∆ηµήτρης Μανώσης

πη», επεσήµανε ο πολύπειρος µάνατζερ και τόνισε πως στόχος είναι οι πωλήσεις να φτάσουν έως
τα Χριστούγεννα.
Σηµείωσε, ακόµη, πως «η παραγωγή ποιοτικά είναι καλύτερη φέτος στην Πιερία, οι µέσες αποδόσεις στα 2.000 κιλά το στρέµµα κι
ότι η εκκαθάριση θα γίνει στο τέλος του χρόνου µετά την πώληση
της σοδειάς. Πέρυσι οι τιµές έπαιξαν στα 0,85 ως 1,40 ευρώ το κιλό,
µε το κόστος παραγωγής στα 8001.000 ευρώ το στρέµµα, που σηµαίνει καλλιεργητική επιλογή που αφήνει καλό εισόδηµα στον αγρότη».

στοιχα δικαιώµατα τους στην Ελλάδα χρησιµοποιώντας κάθε νόµιµο µέσο
ενώπιον κάθε αρµόδιας δικαστικής και διοικητικής αρχής, συνεχίζοντας παράλληλα να ερευνούν τις τοπικές αγορές και να κινούνται νοµικά κατά οιουδήποτε προσβάλλει τα δικαιώµατα τους.
Οιοσδήποτε παραγωγός/καλλιεργητής έχει στην κατοχή του φυτά της ποικιλίας “ACS V 01” BLANC SEEDLESS, παρακαλούµε όπως επικοινωνήσει µε
τη δικηγορική εταιρία µε την επωνυµία «Ελένη Γ. Παπακωνσταντίνου και Συνεργατες», Κουµπάρη 2, 10674, Αθήνα (υπ’όψιν αρµόδιων δικηγόρων Φωτεινής Καρδιοπούλη, f_kardiopoulis@hplaw.biz και ∆ηµήτριου Κουρκούτα, d_
kourkoutas@hplaw.biz και τηλεφωνικώς στα 210 3625757 και 210 3626624)
προκειµένου να αποφύγει απρόοπτες νοµικές διαδικασίες, κατάσχεση και καταστροφή των φυτών καθώς κι ενδεχόµενες αντίστοιχες δαπάνες.
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Τα αγροτικά ακίνητα
που θα περάσουν
στα χέρια των
δανειστών όπως
όλα δείχνουν είναι
αρκετά, θορυβώντας
φορείς και ιδιώτες.

ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Από τις Σέρρες άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αγροτικών ακινήτων που πρόκειται να
περάσουν ή έχουν ήδη περάσει (κανείς δεν έχει απαντήσει ακόµα µε σαφήνεια) στο Υπερταµείο των δανειστών. Αν και το θέµα φαίνεται να βρίσκεται µόνο στην αρχή του, είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι το επόµενο διάστηµα η ιστορία αυτή θα απασχολήσει τους εµπλεκόµενους µε τον πρωτογενή τοµέα αφού
στον κατάλογο της Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆ Α.Ε.) φιγουράρουν 23.928 ακίνητα συνολικής έκτασης 1.227.2927.641 m2 . Το
πρόβληµα ωστόσο – που δυσχεραίνει την αποκωδικοποίησή τους - είναι ότι στην απόφαση
Τσακαλώτου (ΦΕΚ B 2317/19.6.2018) στην οποία παρουσιάζονται τα συνολικά 10.119 που
πρόκειται να περάσουν στο Υπερταµείο, εµφανίζονται µόνο οι κωδικοί Αριθµοί Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ).
Όπως και να έχει το πράγµα όµως τα αγροτικά ακίνητα που θα περάσουν στα χέρια των
δανειστών θα είναι αρκετά και ίσως αυτός ήταν
και ένας από τους λόγους που η νέα πολιτική
ηγεσία της Βάθη (υπουργός και υφυπουργός,
κα. Τελιγιορίδου) πέρασαν τις τελευταίες ηµέρες την πόρτα της Μητρόπολης Αθηνών προκειµένου να συναντηθούν µε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυµο. Άλλωστε ο προκάτοχος του Αραχωβίτη, Βαγγέλης Αποστόλου είχε κάνει γνωστό από το 2016 τη δηµιουργία ενός φορέα αξιοποίησης της αγροτικής εκκλησιαστικής περιουσίας από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την τελευταία

Μεγάλες θα είναι οι απώλειες σε δημόσιες γεωργικές εκτάσεις
αφού οι δανειστές έχουν επιλέξει να πάρουν από 23.928 αγροτικά
ακίνητα που μέχρι σήμερα άνηκαν στην ΕΤΑΔ Α.Ε.

Δημόσια
αγροτική γη
περνά στο
Υπερταμείο

καταµέτρηση του πραγµατοποίησε η ελληνική
Πολιτεία σε εκκλησιαστικούς οργανισµούς ανήκουν: α) Ν.Αττικής: 20.570 στρ. χορτολιβαδικής
έκτασης, β) Ν. Ευβοίας: 2.120 στρ., γ) 20.179
στρ., δ) Ν. Τρικάλων: 22.840 στρ., ε) Ν. Μαγνησίας: 3.340 στρ., ζ) Ν. Φωκίδας: 1.050 στρ., στ) Ν.
Αχαΐας: 1.060 στρ., η) Ν. Χαλκιδικής: 2.300 στρ.
χορτολιβαδικής έκτασης, τα οποία είναι στην ιδιοκτησία µονών του Αγίου Όρους.

Θεσσαλία και Κοζάνη
Μια από τις περιφέρειες που θα δει πολλά από
τα ακίνητα της να περνούν στα χέρια των δανειστών είναι και αυτή της Θεσσαλίας αφού όπως
έχει γίνει γνωστό από την αντιπολίτευση της Περιφέρειας ανάµεσα στα 10.119 ακίνητα που αναφέρει κωδικοποιηµένα η απόφαση Τσακαλώτου,
στην Θεσσαλία ανήκουν 636 ως εξής:
157 ακίνητα ανήκουν στην ΠΕ Λάρισας
450 ακίνητα ανήκουν στην ΠΕ Μαγνησίας
20 ακίνητα ανήκουν στην ΠΕ Τρικάλων
9 ακίνητα ανήκουν στην ΠΕ Καρδίτσας
Επιπλέον, στην Κοζάνη σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα «παραχωρούνται στους ∆ανειστές λειτουργικά κτίρια, όπως το δικαστικό µέγαρο αλλά και
η λαϊκή αγορά 1500τ.µ».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Agrenda

45

Διακατεχόμενες εκτάσεις και δασικοί χάρτες
στη συνάντηση Ιερώνυμου με Αραχωβίτη
Aπό νέα βάση αφού αλλάξαν οι συσχετισµοί
στην πλατεία Βάθη δείχνει να αντιµετωπίζει η
Ιερά Σύνοδος τα θέµατα της εκκλησιαστικής
περιουσίας και των «γκρίζων ζωνών» ακινήτων που διεκδικεί µε το δηµόσιο. Τα ζητήµατα
που είναι ανοικτά και άπτονται και τον αρµοδιοτήτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
αφορούν κυρίως προβλήµατα κυριότητας καθώς υπάρχουν εκτάσεις που δεν έχει διευκρινιστεί το καθεστώς ιδιοκτησίας τους αλλά και
οι νέοι δασικοί χάρτες, οι οποίοι αν τεθούν σε
ισχύ τότε µεγάλο τµήµα εκκλησιαστικής περιουσίας κινδυνεύει να χαρακτηριστεί δασικό.
Υπενθυµίζεται ότι για το θέµα η Ιερά Σύνοδος είχε αποστείλει υπόµνηµα στην προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητώντας την εξαίρεση των
νοµικών προσώπων της Εκκλησίας και την
παραµονή στο παλιότερο καθεστώς των δασικών χαρτών.

µατα που απασχολούν την εκκλησία και άπτονται του υπουργείου µου. Είχαµε µια πολύ εποικοδοµητική συνάντηση όπως έχουµε πάντα, άλλωστε, παναγιότατε. ∆ροµολογήσαµε σε κάποια πράγµατα τα επόµενα βήµατα, πώς θα κινηθούµε».
Από την πλευρά του ο Aρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυµος, αφού ανέφερε ότι έχει ασχοληθεί
µε το θέµα της εκκλησιαστικής περιουσίας,

την ιστορία και τα προβλήµατά της τόνισε,
µεταξύ άλλων, ότι «αναζητούµε πάντοτε να
ακουµπήσουµε κάπου από πλευράς πολιτείας, ώστε αυτά τα προβλήµατα να βρουν λύση». Η σηµερινή συνάντηση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τον
Αρχιεπίσκοπο ήταν η πρώτη µε την ιδιότητα του υπουργού καθώς, όπως δήλωσε ο κ.
Αραχωβίτης «έχουν προηγηθεί και άλλες µε

την ιδιότητα του µέλους της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας». Λίγες ηµέρες µετά και η υφυπουργός, Ολυµπία Τελιγιορίδου πέρασε την πόρτα της Αρχιεπισκοπής. Από το λακωνικό δελτίο Τύπου της υφυπουργός το µόνο που αναφέρθηκε ήταν
ότι «ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία που είχαν στο παρελθόν µε
την κ. Τελιγιορίδου».

Εκκλησιαστική περιουσία
Στο πνεύµα αυτό, και η πρόσφατη συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδας Ιερώνυµο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτης, κατά
την οποία συζητήθηκαν – σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση της Βάθη – θέµατα που
άπτονται των αρµοδιοτήτων του υπουργείου,
χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζονται ποια είναι
αυτά. Μετά την συνάντηση στην Αρχιεπισκοπή, ο υπουργός, τόνισε: «συζητήσαµε ζητή-

Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο
ότι ο νέος υπουργός δεν ζήτησε
απλά την ευλογία Ιερώνυµου
αλλά συζήτησαν για τις αγροτικές
εκτάσεις της εκκλησίας που
διαχειρίζεται η Βάθη.

Φτιάχνονται Επιτροπές και
χάνονται στο δρόμο οι πολιτικές
ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑ∆ Α.Ε.
Η περίπτωση των Σερρών
Όσον αφορά τις Σέρρες, το θέµα έγινε γνωστό
όταν η Αγροδιατροφική Σύµπραξη Κεντρικής Μακεδονίας ετοιµαζόταν να ολοκληρώσει τη δηµιουργία του εκθετηρίου αγροδιατροφικών προϊόντων (ηλεκτρονικού δηµοπρατηρίου) στο Ν. Σερρών σε µια έκταση 17 στρεµµάτων δικαιοδοσίας
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Λίγο πριν
τις τελευταίες υπογραφές – σύµφωνα µε όσα αναφέρει στην Agrenda ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής, Κ. Κιλτίδης – η εταιρεία ενηµερώθηκε από την ∆ιεύθυνση Ακινήτων του υπουργείου ότι η συγκεκριµένη έκταση έχει περάσει στο Υπερταµείο. «∆εν έχω εικόνα ποιες άλλες εκτάσεις έχουν παραχωρηθεί ούτε αν µέσα σε όσα παραχωρούνται αφορούν συνεταρισµούς. Στην δικιά µας
περίπτωση πάντως το θέµα έγινε γνωστό στους
τελευταίους ελέγχους των κωδικών του κτήµατος
από την αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα για την συγκεκριµένη
επένδυση είχαµε ενταχθεί και στο Leader. Για το
θέµα τις τελευταίες ηµέρες έχουν κινητοποιηθεί
ακόµα και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αφού έχουν θορυβηθεί από τον αντίκτυπο που θα έχει η είδηση
αυτή και περιµένουµε να δούµε ποια θα είναι η
κατάληξη», σηµείωσε ο κ. Κιλτίδης.

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΚΤΑΣΗ*

ΑΣΤΙΚΑ

11.937

56.622.815

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

23.928

1.227.927.641

ΠΑΡΑΚΤΙΑ

2.187

161.968.315

ΓΗΠΕ∆Α

7.373

127.161.163

ΝΗΣΙΑ

597

233.088.958

∆ΑΣΗ

632

556.800.718

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ

538

6.229.914

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

209

987.769

24.058

1.057.084.202

71.459

3.427.871.494

ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
(*) Σε m2

Άγνωστη παραµένει η τύχη του Φορέα Αξιοποίησης Αγροτικής Γης που είχε εξαγγελθεί από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και θα εντάσσονταν σε κάποια από τις
νοµοθετικές του προτάσεις προκειµένου
να αξιοποιηθούν στον παραγωγικό ιστό
ανεκµετάλλευτα περιουσιακά κοµµάτια.
Μάλιστα, ο φορέας αυτός θα αποτελούσε την πλατφόρµα καταγραφής της δηµόσιας και εκκλησιαστικής αγροτικής περιουσίας. Εντούτοις το µόνο που φαίνεται
ότι είχε προχωρήσει µε απόφαση Αποστόλου ήταν η συγκρότηση επταµελούς
οµάδας εργασία, η οποία θα κατέγραφε
την περιουσία του ∆ηµοσίου που διαχειρίζεται το πρώην υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα ακίνητα του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Θυµίζουµε, ότι στόχος ήταν η δηµιουργία µιας «τράπεζας» αγροτικής γης και ακινήτων προκειµένου να αξιοποιηθούν ανεκµετάλλευτες
ή και καταπατηµένες δηµόσιες εκτάσεις,
ενώ η αγροτική γη που θα καταγραφεί
και παραµένει αναξιοποίητη να δοθεί έναντι µικρού τιµήµατος (για να µην χα-

θεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της) σε αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι κάτω υπό αυστηρές προϋποθέσεις θα προχωρήσουν στην αξιοποίησή της.

Συνεταιριστική περιουσία
Στο ίδιο σηµείο, δηλαδή µηδέν, φαίνεται να αφέθηκε και το σχέδιο για την αξιοποίηση της περιουσίας των περιουσιακών στοιχείων ανενεργών και υπό εκκαθάριση συνεταιρισµών, µε την νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης να υπόσχεται οτι θα τα τρέξει
µε νοµοθετική ρύθµιση που θα φέρει στη
Βουλή εντός διµήνου. Το θέµα το χειρίζεται ο εκκαθαριστής, εντούτοις υπάρχουν
σκέψεις, τα παραγωγικά ακίνητα να δίνονται κατά προτεραιότητα µε σχέση µίσθωσης σε ενεργούς υγιείς συνεταιρισµούς.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Σταύρο Αραχωβίτη υπάρχουν ακόµη πολλά νοµικά ζητήµατα που πρέπει να επιλυθούν, καθώς
αυτή τη στιγµή, είναι οι εκκαθαριστές εκείνοι που εκµεταλλεύονται τη συνεταιριστική περιουσία και δεν αποστέλουν τα
στοιχεία πους τους έχουν ζητηθεί.
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Εκτός Εθνικού
Καταλόγου
οι αβελτίωτες;

Από δύο χωριά στρατηγικές
για τις ποικιλίες αμπέλου
Χώρο στα υβρίδια να ταξινομηθούν ως οινοποιήσιμες ποικιλίες δίνει η Υπουργική
Απόφαση, την οποία σπεύδουν να στείλουν προς τροποποίηση οι αμπελουργικοί φορείς
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Πολλά µέτωπα φαίνεται να ανοίγουν στον
αµπελουργικό κλάδο και στα πέριξ της πλατείας Βάθη, όπου αποφάσεις πάνε κι έρχονται, χωρίς κανείς να αντιλαµβάνεται πού
πηγαίνει το πράγµα. Μια πρώτη γεύση των
αποστάσεων που χωρίζουν τους εµπλεκόµενους θα δοθεί στην προγραµµατισµένη
για την προσεχή Πέµπτη συνεδρίαση υπό
τον υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη, στην Αχαρνών 2, θέµατα της οποίας είναι, όπως
αναφέρεται στην πρόσκληση «Αµπελουργία, Ρυθµίσεις, Νοµοθετικές Πρωτοβουλίες και Στρατηγική για το Μέλλον».
Το κακό είναι ότι µέσα στο Σαββατοκύριακο και ως την ερχόµενη Τρίτη, οι προσκεκληµένοι που µάλλον επιλέχθηκαν κατά βούληση, θα πρέπει να καταθέσουν και
τις προτάσεις τους. Φαίνεται, τονίζεται από
τους γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγµατα, πως κάποιοι ξέρουν τι θέλουν και µας
καλούν για «ξεκάρφωµα».
Σε κάθε περίπτωση, το µόνο βέβαιο είναι ότι οι παρέες αρχίζουν να ξεχωρίζουν.
Άλλη αυτή του Κατή από τον ΕΛΓΟ, άλλη
εκείνη της ΚΕΟΣΟΕ και του Σταυρακάκη,
ενώ άλλες φιλίες κρατάει ο Κόκκαλης και
άλλες συναναστρέφονται οι Συριζαίοι.
Εν τω µεταξύ, σε συζητήσεις και διαβου-

λεύσεις µε τους αρµόδιους του υπουργείου, που φαίνεται να τους έχουν πείσει για
τις διορθώσεις που απαιτούνται, βρίσκονται αυτές τις µέρες οι συνδαιτυµόνες της
Ριανκούρ (ΚΕΟΣΟΕ). Θέµα, η Υπουργική
Απόφαση για τον τεχνικό κανονισµό των
ποικιλιών αµπέλου, η οποία, όπως λένε,
κρίνεται έως απαξιωτική για τις εγχώριες ποικιλίες και παρουσιάζεται µια περίοδο που σχηµατοποιείται ο στρατηγικός
σχεδιασµός για την ελληνική αµπελουργία, ενώ ξεκινά τη δουλειά της και η οµάδα εργασίας για την επικαιροποίηση του
Εθνικού καταλόγου ποικιλιών αµπέλου.
Πρόβληµα, σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη πλευρά δηµιουργείται από το γεγονός ότι µε τη διάκριση των ποικιλιών αµπέλου σε βελτιωµένες και αβελτίωτες,
µπορούν πλέον να εγγραφούν τα αυτόκαρπα νόθα (υβρίδια), ποικιλίες δηλαδή
που προέρχονται από τη διασταύρωση των
ποικιλιών της ευρωπαϊκής αµπέλου (Vitis
vinifera L.) µε τα άλλα είδη της αµπέλου
{Vitis (Tournef.) L.}, και εν δυνάµει να ταξινοµηθούν ως οινοποιήσιµες.
Επιπλέον, στην εν λόγω ΥΑ δεν προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής στον
Εθνικό Κατάλογο των υπόλοιπων (πλην
των ελληνικών), περίπου 8.000 ποικιλιών της ευρωπαϊκής αµπέλου, µεταξύ των
οποίων και οι πλέον σηµαντικές του πα-

γκόσµιου αµπελώνα, αφού οι γηγενείς
ποικιλίες Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας,
σύµφωνα µε την ΥΑ, είναι «αβελτίωτες».
Αυτό σηµαίνει ότι θεωρούνται «βελτιωµένες» ποικιλίες τα αυτόκαρπα νόθα, ενώ µένουν εκτός Καταλόγου οι ποικιλίες
Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Syrah, Ugni blanc, Gewürztraminer κ.ά.,
αλλά και ελληνικές ποικιλίες. Όµως µέχρι
σήµερα η ελληνική νοµοθεσία απαγορεύει την εγγραφή των αυτόκαρπων νόθων
στον ΕΚΠΑ κάτι που ούτως ή άλλως δεν
θέλουν οι αµπελουργοί, καθώς θεωρούν
ότι υποβαθµίζονται οι ελληνικές ποικιλίες.

Στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών
Αµπέλου µπορούν να εγγραφούν
και οι εγχώριες, αβελτίωτες
ποικιλίες αµπέλου, [Vitis (Tournef.)
L.]. Όµως, σύµφωνα µε τους
γνωρίζοντες, η γενική και αόριστη
χρήση του γένους «Vitis L.» είναι
επιστηµονικά αδόκιµη και
παραγωγικά επικίνδυνη, αφού όπως
είναι γνωστό, οι ελληνικές ποικιλίες,
µε τα σηµερινά τουλάχιστον
ερευνητικά δεδοµένα -και διεθνώς
αποδεκτά- ανήκουν αποκλειστικά
στο είδος της ευρωπαϊκής αµπέλου.
Ωστόσο, η ΥΑ, χαρακτηρίζοντας ως
βελτιωµένες µόνο τις ποικιλίες που
προέρχονται από υβριδισµό,
απαξιώνει τις ελληνικές, οι οποίες
κατά την πλειονότητα τους έχουν
προέλθει από τον αγενή τρόπο
βελτίωσης, δηλαδή την επιλογή
(µαζική και κλωνική) κατά τη
µακραίωνη καλλιέργεια της
αµπέλου. Ακόµη η σχετική
Υπουργική Απόφαση παραβλέπει το
γεγονός ότι µεγάλος αριθµός των
ποικιλιών της ευρωπαϊκής αµπέλου
(γαλλικές, ιταλικές, ισπανικές,
ελληνικές) είναι προϊόντα φυσικών
διασταυρώσεων µε δηµιουργό
τη φύση και ενδεχοµένως τους
ανώνυµους αµπελουργούς.
Κι ενώ θεωρείται επιστηµονικά
ατεκµηρίωτος ο χαρακτηρισµός
των ελληνικών ποικιλιών αµπέλου
ως αβελτίωτων, µε την εν λόγω
ΥΑ θα θεωρούνται πλέον
βελτιωµένες ποικιλίες όπως
η Ζαµπέλα, το Τσάπουρνο και
όλα τα αυτόκαρπα νόθα.

Ο οµότιµος καθηγητής ΓΠΑ
Μανόλης Σταυρακάκης.
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Ο Πρίντζος πήρε
τον τορβά, το θέμα
είναι πόσοι και ποιοι
θα ακολουθήσουν

Μπλιάτσος
Κάλεσµα σε αλλαγή
τακτικής λόγω
διπλασιασµού της
ζήτησης τροφίµων και
µεγαλύτερες Ενώσεις
µε κλαδικούς φορείς

Το ότι ο αγροτικός κόσµος βρίσκονταν
στα βαµβακοχώραφα καθώς αυτές τις
µέρες δουλεύουν στο φουλ οι µηχανές
για τη συγκοµιδή, σίγουρα είναι ένας
από τους λόγους που το προσκλητήριο Πρίντζου στα Φάρσαλα δεν είχε το
πέρασµα που προσδοκούσε. Βέβαια από την άλλη, το γεγονός ότι ως τώρα
δεν έχει γίνει καµία σοβαρή προσπάθεια να ξυπνήσει ο γίγαντας του συνεργατισµού δεν παραγνωρίζεται από
τους ανθρώπους της παραγωγής, οι οποίοι θεωρούν τα πολλά λόγια φτώχια
κι αυτό τουλάχιστον αποτυπώθηκε στα
άδεια καθίσµατα του πολιτιστικού κέντρου στα Φάρσαλα πριν λίγες µέρες.
Παρόλα αυτά, η συνάντηση, µετά από κάλεσµα του προέδρου του Συνεταιρισµού Βόλου και αντιπροέδρου ΣΑΣΟΕΕ, είχε από όλα: ιστορία, έντονη αυτοκριτική στο αγροτικό ζήτηµα, που παραµένει διαχρονικά δισεπίλυτο. Για

µία ακόµη φορά ο Νικήτας Πρίντζος,
µορφή του συνεργατισµού, χτύπησε
καµπανάκι καλώντας σε συσπείρωση
για πρωτοβουλίες και αποφάσεις που
θα αλλάξουν τα πράγµατα στον πρωτογενή τοµέα. «Τον τορβά τον πήρα
στον ώµο και πίσω δεν κάνω. ∆εν θα
γίνω αντάρτης. Μόνο όλοι µαζί, µπορούµε να βρούµε τη λύση», διεµήνυσε ο Βολιώτης πρόεδρος επιµένοντας
σε εφαρµογή νέου µοντέλου συνεργατισµού, ενώ µε βάση τις παρατηρήσεις του προκύπτουν τα εξής:
Να βοηθηθούν οι νέοι αγρότες
που επιχειρούν ακόµη άναρχα.
Να καταργηθούν φόροι, ώστε
να µην ωθείται ο αγρότης να πουλάει µαύρα καθώς µε 50-60 στρέµµατα δεν µπορεί να καλλιεργήσει κανείς και να ζήσει.

Σφύριξε νωρίς φέτος στους Κρητικούς
για τα μπλόκα ο Πρίαμος Ιερωνυμάκης
Το... σφύριγµα του Πρίαµου Ιερωνυµάκη φαίνεται ότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν οι αγροτικοί σύλλογοι της Κρήτης. Έχοντας αποφασίσει ήδη την απόβασή τους στην Αθήνα και φέτος το χειµώνα, που όπως όλα δείχνουν θα είναι… προεκλογικός, οι Κρητικοί αποφάσισαν
να δηµιουργήσουν Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Κρήτης. Όπως
και στα µπλόκα φορολογικό και ασφαλιστικό δεσπόζουν πρώτα στο διεκδικητική πλαίσιο και έπονται ο ΕΛΓΑ, προβλήµατα στο ελαιόλαδο κ.α.
Μάλιστα σε ευρεία σύσκεψη που
πραγµατοποιήθηκε στο νησί συζητήθηκε ακόµα και το θέµα της… τηλεόρασης. «Ήταν απαράδεκτη η στάση κάποιων συνδικαλιστών, να βγαίνουν στα κανάλια και να λένε διάφορα για να τους δείχνει η τηλεόραση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου

Μυλοποτάµου Γρύλος Παπαδάκης.
Να σηµειωθεί ότι εκτός του επικεφαλής, Πρίαµου Ιερωνυµάκη, οµόφωνα αποφασίστηκε ρόλο συντονιστή για τη µετέπειτα δράση των
οργάνων να αναλάβει ο πρόεδρος
του Αγροτικού Συλλόγου Τυµπακίου Μανώλης Ορφανουδάκης, µε όλους τους συµµετέχοντες να φτιάχνουν Επιτροπή Αγώνα!
Χαρακτηριστικό πάντως της οργάνωσης της νέας… οµάδας ήταν ότι
στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης που πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση εκπροσωπήθηκαν σχεδόν όλοι οι κλάδοι του πρωτογενούς τοµέα της Κρήτης, µε εξαίρεση τους
ψαράδες, οι οποίοι όµως αναµένεται να ενσωµατώσουν και εκείνοι
τις δυνάµεις τους στον κοινό αγώνα, για µια σειρά ζητηµάτων που ενώνουν αγρότες, κτηνοτρόφους,
µελισσοκόµους και αλιείς.

Επιτροπή Αγώνα
Ρόλο συντονιστή για
τη µετέπειτα δράση
των οργάνων αποφασίστηκε να αναλάβει
ο πρόεδρος του
Αγροτικού Συλλόγου
Τυµπακίου Μανώλης
Ορφανουδάκης, µε
όλους τους συµµετέχοντες να δηµιουργούν µια πρώτη
Επιτροπή Αγώνα!

Από τα 35 εκατ. στρ. τα 19 καλλιεργούνται από τους αγρότες, τα υπόλοιπα τα έχουν τα υπουργεία και δεν
καλλιεργούνται.
Τα τσιφλίκια ξαναγίνονται. Σε κάθε χωριό µόνο 2-3 µπορούν και αγοράζουν τα αγροτεµάχια που πωλούνται.
Όσο στοιχίζουν σήµερα τα µηχανήµατα των αγροτών, δεν στοιχίζουν τα χωράφια.
Πρέπει να κάτσουµε στο τραπέζι
και να ορίσουµε τιµές και διαδικασίες.
Πρέπει να βοηθήσουµε την κτηνοτροφία, η οποία θα βοηθήσει και την γεωργία. Να βάλουµε τα προϊόντα µας
στα µάρκετ της περιοχής µας.
Να γίνουν συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών και να µπουν κάτω
από µια µεγάλη οµπρέλα, σε κλαδικούς τοµείς.

Στην εκδήλωση
παραβρέθηκαν
εκπρόσωποι της
τοπικής αυτοδιοίκησης,
συνεταιριστές της
επαρχίας και αρκετοί
αγρότες.

Στο κάλεσµα
Ιερωνυµάκη
παραβρέθηκαν συνδικαλιστές
απ’ όλη την
Κρήτη, όπως ο
πρόεδρος των
καζανάρηδων
Ηρακλείου
Στάθης Φραγκιαδάκης,
ο αντιπρόεδρος της
Οµοσπονδίας
Αµπελουργών
και Αµβυκούχων Ελλάδας
Τάσος Βρέντζος, µαζί µε
προέδρους
αγροτικών
συλλόγων και
παραγωγούς.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Προσχηµατική χαρακτηρίζουν οι κτηνοτρόφοι τη
διαβούλευση σχετικά µε τη νέα οριοθέτηση
περιοχών µε φυσικούς περιορισµούς (εκτός των
ορεινών), που µάλιστα πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα
σε ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο σχεδόν 15 ηµερών
µόνο. Άσε που, σύµφωνα µε τους Θεσσαλούς, εκτός
από 20 τοπικές κοινότητες στην Μαγνησία που είναι
εντός των περιοχών όλη η υπόλοιπη Θεσσαλία είναι
εκτός και πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι που τους έχει
δώσει το υπουργείο µε την τεχνική λύση επιλέξιµο
βοσκότοπο στις πρώην ηµιορεινές περιοχές και
έπαιρναν εξισωτική τώρα δεν θα πάρουν τίποτα…
Τον Φεβρουάριο του 2019 θα καταβληθούν οι
αποζηµιώσεις των παραγωγών ντοµάτας στην Ηλεία
φαίνεται να διαµηνύει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Οι
ίδιοι όµως φωνάζουν ότι αν δεν αποζηµιωθούν
εγκαίρως για τις καταστροφές που υπέστησαν από
τις καλοκαιρινές πληµµύρες, δεν θα µπουν στα
χωράφια να καλλιεργήσουν για το 2019 κι αυτό
συνεπάγεται µεγάλο πλήγµα για το προϊόν, αλλά και
την οικονοµία του νοµού! Μάλιστα, δεν διστάζουν
-όπως αναγγέλλουν- να επαναλάβουν τον
ξεσηκωµό του 2001 µε επίκεντρο το Λατίφι!
Ούτε συζήτηση για αποζηµιώσεις για ακαρπία του
2013 που προκάλεσε τεράστια καταστροφή στην
ελαιοπαραγωγή Ηλείας, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του
ΕΛΓΑ, επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την υποψία των
πληγέντων παραγωγών. Σου λέει, η ΕΕ θεώρησε
υψηλά τα ποσά που δικαιούνται οι αγρότες για την
ακαρπία εκείνης της περιόδου κι αποφάσισε να µην
τα καταβάλλει! Όσοι δε από τους αρµόδιους που
είχαν µάλιστα προ διετίας ενηµερωθεί γνώριζαν,
αφενός το έκαναν γαργάρα και αφετέρου άφηναν
να διαρρεύσει ότι τα χρήµατα δεν δίνονταν λόγω
τεχνικού κωλύµατος στο υπουργείο Οικονοµικών!
∆εν ξέρουν τι να γίνουν οι εκκοκκιστές µε το
βαµβάκι φέτος να βλέπει το 60άρι από νωρίς
κιόλας κι αυτοί εννοείται να κρατούν κλειστά χαρτιά
όσο τους παίρνει! Μάλιστα, έσπευσαν να θέσουν
ζητήµατα ποιότητας, που «ακουµπούν» στην τιµή…
Τα γνωστά! Η ανακοίνωση λέει «η Πανελλήνια
Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάµβακος
προτρέπει τους παραγωγούς να µην παραδίδουν
στα εκκοκκιστήρια σύσπορο µε ποσοστό υγρασίας
άνω του επιτρεπτού (15%) καθώς υποβαθµίζει τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, αυξάνει τα
ποσοστά ξένων υλών και µειώνει την τιµή αγοράς».
Επίσηµα, από τη θέση του υπουργού πήγε πριν
λίγες µέρες ο Αραχωβίτης στον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης Ελλάδας για να συζητήσουν
θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του
υπουργείου του. Για λεπτοµέρειες ούτε κουβέντα!
Άσε που ο υπουργός τον έχει συνηθίσει σε
συναντήσεις τον Ιερώνυµο, µε την ιδιότητα του
µέλους της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης
Ορθοδοξίας. Πάντως, κάτι θα ξέχασε ο Σταύρος,
γιατί 3 µέρες µετά τον Αρχιεπίσκοπο επισκέφτηκε
και η υφυπουργός Ολυµπία, για να τονίσει ότι «είναι
πολύ σηµαντικό να υπάρχει συνεργασία και καλή
σχέση µε την Εκκλησία»! Αµήν! Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΜΠΡΟΥΝΟ ΛΕΜΕΡ
ΓΑΛΛΟΣ ΥΠΟΙΚ

«Είναι αδιανόητο µία χώρα
να ανοίγει την πόρτα της
εξόδου και να ελπίζει ότι
θα συνεχίσει να
απολαµβάνει τα προνόµια
της ενιαίας αγοράς. Για να
το πω ωµά, περισσότερο
από το µέλλον της
Βρετανίας, είναι πιο
σηµαντικό για εµάς αυτό
της Ευρώπης».

;

ΚΩΝ. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΤ

«Στην Ελλάδα η
τριτοβάθµια εκπαίδευση
είναι θύµα της πολιτικής,
δηλαδή των απαράδεκτων
συναλλαγών του πολιτικού
µε τον πανεπιστηµιακό
χώρο, µε τα στρατιωτάκια
που έχουν αναπτυχθεί από
τα κόµµατα στα
πανεπιστήµια και διαλύουν
τη λειτουργία τους».

ΝΤΟΝΑΤΕΛΑ ΒΕΡΣΑΤΣΕ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

«Έχω χάσει τον έλεγχο του
εαυτού µου εδώ και πάρα
πολύ καιρό και δεν είµαι
µανιακή του ελέγχου. Η ζωή
µε έκανε να καταλάβω ότι
δεν πρέπει να κοιτάς πίσω,
πρέπει να προχωράς προς
τα µπρος. Και µπροστά για
µία φίρµα, σαν τον Versace
σηµαίνει να έχεις µία
παγκόσµια πλατφόρµα».

ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΚ

«Αυτό που δείξατε ακόµα
και στο µατς µε τον ΠΑΟΚ
είναι ότι είστε οι καλύτεροι
παίχτες. Και σιγουρεύτηκα
µε αυτό που είδα πως µε
βεβαιότητα θα πάρετε και
το φετινό πρωτάθληµα.
Πρέπει να το πιστέψετε κι
έσεις οι ίδιοι. Να πιστέψετε
ότι είστε οι καλύτεροι και να
το δείξετε στα παιχνίδια».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΕ ΤΙ ΚΡΑΣΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ ΤΟΝ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Υβρίδια

Να ‘χαµε να λέγαµε οι
ερωτήσεις βουλευτών για το
φαινόµενο των παράνοµων
εισαγωγών αγροτικών
προϊόντων, που καθηλώνουν
την ανταγωνιστικότητα των
εγχώριων, να ‘χαµε να λέγαµε
και οι... παρεµβάσεις αρµοδίων.
Στην Κρήτη έχει παραγίνει µε
τις ντοµάτες λέει ο Αυγενάκης.
Πάνε κι έρχονται οι
επισκέπτες στο γραφείο της
Ολυµπίας µε τις συζητήσεις να
διεξάγονται «σε πολύ καλό
κλίµα» και µε «ταύτιση
απόψεων», υπογραµµίζουν τα
σχετικά δελτία. ∆ηλαδή;
Μία από τα ίδια και η
Παπανάτσιου στους οινοποιούς
για το φόρο οίνου. Περιµένει
και αυτή να καθαρογραφεί η
απόφαση του ΣτΕ. Και µετά τι;
∆εν καταλάβαµε ποιες είναι
οι επόµενες κινήσεις από το
ραντεβού µε στελέχη του ΣΕΟ.

Με τα κορίτσια
του Σλος Χοφ
πάντως,
ο Σταύρος
έδειξε να τα πάει
καλύτερα!

Έσβησαν Θεσσαλούς κτηνοτρόφους από το χάρτη
Ξεπερνάει λένε οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, τα όρια του θυµού η
νέα οριοθέτηση περιοχών µε φυσικούς περιορισµούς που έχει βγει
σε διαβούλευση, η οποία τους βγάζει έξω από το χάρτη για την είσπραξη εξισωτικής. Τέτοια «προχειροδουλειά» και καταστρατήγηση του Ευρωπαϊκού Κανονισµού αναφέρει ο πρόεδρος Παλάσκας
πουθενά αλλού, ζητώντας από τον υπουργό της πλατείας να καταρτιστεί άµεσα νέος χάρτης. ∆εν χρειάζονται αφορισµοί αλλά προτάσεις σπεύδει να απαντήσει ο εκ Οµορφοχωρίου βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
που προσπαθεί να προλάβει τα χειρότερα λέγοντας πως βελτιώσεις
θα γίνουν και θα προστεθούν κριτήρια κι όλα αυτά αντικειµενικά...

Για το instagram

Ευλόγησον

Αντ’ αυτού

Από το άτυπο της Αυστρίας
κρατάµε τις καλλιτεχνικές φωτό
που έστειλαν από την Βάθη
καθώς η παρέµβαση του
νεοφώτιστου υπουργού δεν είχε
να προσθέσει κάτι διαφορετικό
από τις αοριστίες του προκατόχου
του στα θέµατα της ΚΑΠ. Μέγα
ζητούµενο για τη χώρα µας είναι
πώς θα σωθεί ο προϋπολογισµός
γιατί αν περιµένουµε από τα
στρατηγικά σχέδια..

Σαν υπουργός συναντήθηκε
µε τον Αρχιεπίσκοπο πρώτη
φορά ο Σταύρος, αλλά σαν
µέλος ∆ιακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ορθοδοξίας,
πολλές. Αυτό τουλάχιστον
µάθαµε από τη σχετική
ανακοίνωση του υπουργείου
µετά το πέρας της συνάντησης
των δύο ανδρών. Όσο για τα
της εκκλησιαστικής
περιουσίας… to be continued!

Αλήθεια, ο βουλευτής ξέρει
καλύτερα από τον υπουργό; Στην
οριοθέτηση χαρτών εξισωτικής, ο
λαρισαϊκός βουλευτής του
κυβερνώντος κόµµατος ανέλαβε
να βγάλει τα κάστανα από τη
φωτιά, απαντώντας για
λογαριασµό του υπουργού της
πλατείας και προαναγγέλλοντας
µάλιστα αλλαγές για ένα θέµα
που βρίσκεται σε διαβούλευση
και... καίει αλλά και εκθέτει.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Στην Αυστρία στο
Άτυπο υπουργών
Γεωργίας, τα καλύτερα
παραδείγµατα
επιχειρηµατικότητας
µικρών πλην όµως
καθετοποιηµένων
αγροκτηµάτων, πρέπει
να είναι ο κανόνας
της νέας ΚΑΠ, για
ζωντανά χωριά.
Υπάρχει σχέδιο ρωτά
ο Μάξιµος (έδωσα
τη µάχη στο γάλα),
στην περίπτωση
που η πανώλη των
χοίρων από την
γειτονική Βουλγαρία
εισέλθει στη χώρα;
Ο κτηνοτροφικός
κόσµος ανησυχεί
καθώς δεν αντέχει
άλλα χτυπήµατα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Έγκλημα στο
Orient Express

Σ

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο

µολογώ ότι δεν έχω ακόµα καταλάβει τι ακριβώς ήταν αυτό που έκανε τον πρώην υπουργό
Ευάγγελο, να «χτυπήσει» και µάλιστα τόσο σύντοµα, µε άρθρο του σε
φίλα προσκείµενη στο χώρο του πολιτική εφηµερίδα, εκφράζοντας τόσο ζωηρά την ανησυχία του για το
ενδεχόµενο να µην πληρωθούν οι
αγρότες τις άµεσες ενισχύσεις, κυρίως λόγω της δυσαρµονίας που υπάρχει µε τους δασικούς χάρτες.

Πολλά τραγούδια
ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ είναι τόσο µεγάλο
το πρόβληµα, όσο το παρουσιάζει
ο πρώην υπουργός, τότε προβλέπω
να µη λύνεται εύκολα στο διάστηµα
που µεσολαβεί µέχρι την προκαταβολή του τσεκ, πράγµα που σηµαίνει ότι... θ’ ακουστούν πολλά «τραγούδια». Εκτός κι αν δηµιουργούµε
µια ανησυχία εκεί όπου δεν υπάρχει ζήτηµα και χαιρόµαστε µετά, όλοι µαζί, που αποφύγαµε τα χειρότερα (όπως γίνεται µε τις συντάξεις)!

Κούφια καρύδια
∆ΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ πάντως να πιστέψω το δεύτερο. Για να σπεύδει να
καταθέσει εγγράφως και δηµοσίως
την άποψή του ο Αποστόλου, σηµαίνει ότι όχι απλά κάτι ξέρει αλλά
σίγουρα κάτι τον καίει! Ξέρει καλά
τι άφησε πίσω του, ξέρει καλά µε τι
«φίδια» είχε µπλέξει στον ΟΠΕΚΕΠΕ
και στο ΟΣ∆Ε, ξέρει καλά τι «σκουπίδια» έχουν κρύψει κάτω από το
χαλί και τι «τρύπες» έχουν ανοίξει
στο χαρτογραφικό υπόβαθρο!

Αρχιερείς
∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, οριοθέτηση µειονεκτικών περιοχών, Τεχνικές Λύσεις
και γενικά διαχείριση βοσκοτόπων αφήνουν καθηµερινά βαριά τη σκιά τους
στην οργάνωση της αγροτικής παραγωγής και περιπλέκουν τόσο πολύ τα πράγµατα που κανένας υπουργός δεν

Kοντά σ’ αυτούς
και οι νεολαίοι
της Λιβαδειάς
-περισσότερο
θα τους έλεγες
γεροντοπαλίκαρακαι που
ετοιµάστηκαν να
πάρουν θέση στο
χορό, τώρα που...
σχολάει ο γάµος!

είναι σε θέση να βγάλει άκρη.
Περισσότερο που το καταλάβαινε ο Ευβοιώτης, πιθανόν
και να µην το καταλάβει άλλος. Κι όµως, σχεδόν τέσσερα
χρόνια δεν µπόρεσε να βγάλει
άκρη! Τον δυσκόλευαν, όπως
αποδεικνύεται, ακόµα και οι
«αρχιερείς» του 6ου.

Τα χάλκινα
ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ καιρός µέχρι να
καθαρίσει όλη αυτή η κόπρος
του Αυγεία, αν όµως διαβάζω
καλά την τελευταία «εξοµολόγηση» του Ύπατου Ποντίφικα
του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα πράγµατα δείχνουν να παίρνουν το δρόµο
τους. Αποµακρύνεται ο ποντίφικας, αποστεώνεται η «µητέρα Τερέζα», τι άλλο χρειάζεται
για να καταλάβεις ότι η... συναυλία τελειώνει! Μόνο ο Παναής κι ο Τόλης εµπιστεύονται
ακόµα το... στουπί κι ετοιµάζονται γι’ άλλη πίστα! Λυπητερή!

Γαμοπίλαφο
ΚΟΝΤΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ και οι νεολαίοι της Λιβαδειάς -περισσότερο θα τους έλεγες γεροντοπαλίκαρα- και που ετοιµάστηκαν να πάρουν θέση στο χορό,
τώρα που... σχολάει ο γάµος!

Μακαρένα
ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ έχω σήµερα, ας
καταθέσω ένα ακόµα. ∆υσκολεύοµαι να καταλάβω, λοιπόν,
γιατί τα ρεβίθια της µεξικάνικης ποικιλίας La Macarena,
παρουσιάζουν τελευταία τόσο µεγάλη ζήτηση, αφήνοντας µάλιστα... στο ράφι,
όπως λέει ο λαός, αντίστοιχες γηγενείς ποικιλίες, όπως είναι τα Αµοργός
και Θηβών. Από τη µια υµνούµε τη µεσογειακή διατροφή και την αξία των
ντόπιων ποικιλιών κι από την άλλη τα εµποράκια ζητάνε... µακαρένα!

κεφτείτε λίγο τον Μάριο Ντράγκι. Ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας δεν σταµάτησε ποτέ να λέει στους πολιτικούς για την επείγουσα
ανάγκη της ολοκλήρωσης της µισοτελειωµένης
νοµισµατικής ένωσης της ευρωζώνης. Η λογική
του είναι σωστή, όταν λέει ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέµηση των µελλοντικών κρίσεων. Ωστόσο, µετά από ένα έτος κατά
το οποίο οι ηγέτες της περιοχής δεν κατάφεραν
να κάνουν ούτε τις πιο βασικές µεταρρυθµίσεις,
δεν µπορεί κανείς παρά να αισθανθεί ότι ο Ντράγκι δεν εισακούγεται από κανέναν [...].Για αρχή,
η 28µελής ΕΕ θα πρέπει να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά της, ξεκινώντας από τους τοµείς στους
οποίους δεν λειτουργεί, ιδίως στις υπηρεσίες.
Στη συνέχεια, η µικρότερη οµάδα των χωρών του
ευρώ πρέπει να ολοκληρώσει τη λεγόµενη «τραπεζική ένωση», η οποία έχει µεταφέρει την εποπτεία των µεγαλύτερων τραπεζών από τις εθνικές
αρχές στην ΕΚΤ. Αυτό σηµαίνει, για παράδειγµα,
τη δηµιουργία ενός ταµείου ασφαλείας για την
ευρωζώνη, προκειµένου αυτό να παράσχει βοήθεια αν µια τράπεζα αντιµετωπίσει πρόβληµα. Ο
Ντράγκι θέλει επίσης τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν µία ακόµη πηγή άντλησης χρηµάτων για
να βοηθήσουν τις χώρες, όταν οι αγορές στρέφονται εναντίον τους µε έναν παράλογο τρόπο[...]. Οι
πολιτικοί ηγέτες τα γνωρίζουν αυτά, αλλά κάνουν
λίγα στην πράξη[...]. Όλα αυτά µοιάζουν αρκετά µε το «Έγκληµα στο
Orient Express», στο ότι
είναι αδύνατο να επιρΤOY ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤΟ ρίψει κανείς την ευθύΤΖΟΥΛΙΑΝΟ *
νη σε ένα µόνο κράτος.
Ο πιο προφανής ένοχος
είναι, βεβαίως, η Γερµανία. Το Βερολίνο αρνήθηκε να σηµειώσει πρόοδο όσον αφορά στη δηµιουργία ενός κοινού συστήµατος ασφάλισης καταθέσεων, το οποίο θα προστατεύει τους καταθέτες µε έως και 100.000 ευρώ σε περίπτωση κρίσης. [...].Ωστόσο, δεν ευθύνεται για όλα το Βερολίνο. Ο Γάλλος πρόεδρος Εµµάνουελ Μακρόν υποστήριξε θαρραλέα µια πιο ολοκληρωµένη ευρωζώνη όταν ανέλαβε την εξουσία. Εφαρµόζει επίσης τις γαλλικές µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας που ενίσχυσαν την αξιοπιστία της Γαλλίας
µε τη Γερµανία. Ωστόσο, οι προσπάθειές του στη
νοµισµατική ένωση δεν ήταν εστιασµένες.[...]. Η
Ιταλία είναι άλλη ιστορία. Η εκλογή της λαϊκιστικής κυβέρνησης καθιστά πολύ δύσκολο για άλλα µέλη της ευρωζώνης να συµφωνήσουν σε µεγαλύτερη αλληλεγγύη[...]. Γενικότερα, η ΕΕ φαίνεται πολύ απασχοληµένη µε άλλες κρίσεις που
πρέπει να λάβει υπόψη. Ακόµη, έρχεται και το
Brexit[...].. Παρά τις προσπάθειες του Ντράγκι, η
νοµισµατική ένωση είναι απίθανο να σηµειώσει
σηµαντική πρόοδο µέχρι να αποχωρήσει από τη
θέση του το φθινόπωρο του 2019. Έσωσε το ευρώ, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί το µέλλον του.
* ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG ΚΑΙ LA REBUPPLICA
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Μιχάλης Αλμπαντάκης

ΑΘΗΝΑ

Ρίξε τσιγγάνα τα χαρτιά
Πετυχημένος επιχειρηματίας, εξαγοράζει και το εργοστάσιο που δούλευε παιδί
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Αυτό που ξέρουν όλοι στην Κρήτη,
είναι πως επιχειρηµατικά, έχει µεγαλώσει πολύ. Η πορεία του οµίλου εταιρειών που διαχειρίζεται αυτή τη
στιγµή, ο Μιχάλης Αλµπαντάκης, είναι θεαµατική και δεν έχει προηγούµενο, αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον
για τα δεδοµένα του νησιού.
Κάνει µάλιστα πολλούς να αναρωτιούνται, πώς, το παιδί από τα
Καλέσσα Μαλεβιζίου που ξεκίνησε σαν υπάλληλος της ΕΑΣ Ηρακλείου, φτάνει σήµερα να θέσει υπό τον έλεγχό του το µεγάλο εργοστάσιο της Ένωσης και ό,τι αξιόλογο σε επίπεδο βιοµηχανικών υποδοµών είχε δηµιουργήσει η οργάνωση στα καλά χρόνια για τους αγρότες και τους συνεταιρισµούς.
Να πούµε κατ’ αρχήν, ότι στον κό-

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Επί των ηµερών του προέδρου και διευθύνοντα συµβούλου της
«Almpantakhs – The Cretan Olive Mill» ανασυγκροτήθηκε το
πρώτο εργοστάσιο της οικογένειας, η οποία έχει προϊστορία
στον τοµέα της ελαιουργίας, στα Καλέσσα και στη συνέχεια
εξαγοράστηκαν άλλα δύο, στη Ροδιά και το Πετροκέφαλο.

Ευθύνες
Το πρόβληµα ήταν και
παραµένει ο τρόπος µε
τον οποίο διαχειρίστηκαν τα συνεταιριστικά
πράγµατα οι άνθρωποι
που είχαν την ευθύνη
των αποφάσεων για την
τύχη της οργάνωσης

Από εργάτης έγινε
ιδιοκτήτης
Το παιδί από τα Καλέσσα
Μαλεβιζίου κάνει πολλούς να αναρωτιούνται
πώς ξεκίνησε σαν
υπάλληλος της ΕΑΣ
Ηρακλείου και φτάνει
σήµερα να θέσει υπό τον
έλεγχό του το µεγάλο
εργοστάσιο της Ένωσης

Ο Μιχάλης Αλµπαντάκης
γεννήθηκε στα Καλέσσα
Μαλεβιζίου το 1978, είναι
παντρεµένος και έχει δύο παιδιά.
Μετά από ένα πέρασµα ως
υπάλληλος από την ΕΑΣ
Ηρακλείου, ασχολήθηκε µε την
οικογενειακή επιχείρηση
ελαιουργίας, δηµιουργώντας ένα
πολύ καλό όνοµα στην αγορά.
Ο όµιλος εταιρειών Αλµπαντάκη ,
µε διακριτικό τίτλο Cretan
Mill by Almpantakis family , έχει
παρουσία στον κλάδο της
παραγωγής και εµπορίας
ελαιολάδου από το 1886. Την
πρώτη µονάδα - εργοστάσι στα
Καλέσσα, συµπληρώνουν δύο
µονάδες στη Ροδιά και στο
Πετροκέφαλο.

Αντίθετοι δρόµοι
Τα προβλήµατα είχαν
αρχίσει νωρίτερα, ειδικά
όµως την τελευταία
δεκαετία, όσο έπεφτε η
Ένωση, τόσο ανέβαινε
ο Αλµπαντάκης ή όσο
ανέβαινε ο Αλµπαντάκης
τόσο έπεφτε η Ένωση

σµο των επιχειρήσεων όλα µπορούν
να συµβούν. Άλλωστε, εκτός από το
επιχειρηµατικό δαιµόνιο που κρύβει
µέσα του ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της «Almpantakhs – The
Cretan Olive Mill», υπάρχει και µια
οικογενειακή προϊστορία, στον τοµέα
της ελαιουργίας της οποίας οι ρίζες
φθάνουν πίσω στο 1866. Επί των ηµερών του ωστόσο, ανασυγκροτήθηκε το πρώτο εργοστάσιο της οικογένειας στα Καλέσσα και στη συνέχεια εξαγοράστηκαν άλλα δύο, στη
Ροδιά και το Πετροκέφαλο.
Όλα αυτά, ίσως να µην είχαν δηµοσιογραφικά ιδιαίτερη αξία αν πριν
από λίγες ηµέρες δεν «έσκαγε σαν
βόµβα» στην Κρήτη η είδηση ότι, ο
Μιχαλιός, εξαγόρασε και το µεγάλο
εργοστάσιο της ιστορικής ΕΑΣ Ηρακλείου, της Ένωσης που µεσουρανούσε τη δεκαετία του ‘80, χαράζοντας επί χρόνια, καλώς ή κακώς, την
εθνική πολιτική στο λάδι.
Όσο καλά πήγαν τα πράγµατα για
τον επιδέξιο επιχειρηµατία, τόσο άσχηµα εξελίχθηκαν για την άλλοτε αρχόντισσα του ελαιολάδου! Τα
προβλήµατα είχαν αρχίσει αρκετά
χρόνια νωρίτερα, ειδικά όµως την
τελευταία δεκαετία, όσο έπεφτε η
Ένωση, τόσο ανέβαινε ο Αλµπαντάκης ή όσο ανέβαινε ο Αλµπαντάκης
τόσο έπεφτε η Ένωση.
Είχε βλέπετε µάθει καλά τα µυστικά της, καθώς, παιδί ακόµη, είχε
κληθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες
του ως υπάλληλος της Οργάνωσης.
Λέγεται µάλιστα ότι από τα σπλάχνα
της Ένωσης προέρχεται και ο πρώτος
πυρήνας των ανθρώπων που στελέχωσαν αργότερα την επιχειρηµατική
του προσπάθεια. Ουδείς ψόγος για
τον επιχειρηµατία. Το πρόβληµα ήταν και παραµένει ο τρόπος µε τον
οποίο διαχειρίστηκαν τα συνεταιριστικά πράγµατα οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη των αποφάσεων για
την τύχη της οργάνωσης. Το πρόβληµα ήταν, είναι και παραµένει, η ευθύνη των διοικήσεων, η συνείδηση
των στελεχών, η συνέπεια του πολιτικού προσωπικού, η αξιοπιστία του
τραπεζικού δυναµικού, η τήρηση του
νόµου και η πίστη στις αρχές. Με την
πτώση της ΕΑΣ Ηρακλείου θα µπορούσε να πει κανείς πως πέφτει και
το τελευταίο κάστρο του συνεργατισµού, όπως τον γνωρίσαµε από τα
µέσα του περασµένου αιώνα και άνθησε επί των ηµερών... του ΠΑΣΟΚ.

Athens Coffee
Festival
Από τις 29 Σεπτεµβρίου έως την
1η Οκτωβρίου, η Τεχνόπολη του
∆ήµου Αθηναίων θα πληµµυρίσει
από αρώµατα καφέ και
επαγγελµατίες της καφεστίασης.
Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά το
Athens Coffee Festival θα
αναδείξει νέες τάσεις, καινούρια
προϊόντα από καταξιωµένες
ελληνικές εταιρείες αλλά και
κολοσσούς της διεθνούς αγοράς
καφέ. Σύγχρονος εξοπλισµός,
specialty coffee, τεχνολογικές
καινοτοµίες θα αποτελέσουν τη
βάση των προτάσεων των 100
εκθετών του φεστιβάλ. Στο
πρόγραµµα των εκδηλώσεων
ξεχωρίζουν τα σεµινάρια για
επαγγελµατίες (THE LAB) αλλά
και οι ενδιαφέρουσες οµιλίες για
τους coffee lovers
(CHATROOM).
Το φεστιβάλ θα λειτουργήσει
από τις 10.00 µε 22.00 το
Σαββατοκύριακο και 12.00 µε
22.00 τη ∆ευτέρα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Παράταση µέχρι την 1η
Οκτωβρίου πήραν οι αιτήσεις
για το Μέτρο 9 «Σύσταση
Οµάδων Παραγωγών»
σύµφωνα µε τροποποιητική
απόφαση
Μέχρι τη ∆ευτέρα 1η
Οκτωβρίου ηλεκτρονικά τα
παραστατικά πληρωµής του
δεύτερου έτους δεσµεύσεων
(έτους 2018) για το Κοµφούζιο
Παράταση ως 2 Οκτωβρίου
για την οριστικοποίηση
αιτήσεων στα Σχέδια
Βελτίωσης, ενώ µέχρι 17
Οκτωβρίου η υποβολή του
φυσικού φακέλου.
Νέα παράταση µέχρι τις 9
Οκτωβρίου για τις αιτήσεις στα
αντιχαλαζικά
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.
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ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Oktoberfest
σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη

ΖΑΠΠΕΙΟ

Ευρωπαϊκό συνέδριο
και έκθεση για οίνο
και γαστρονοµία
Το Ζάππειο γίνεται για τρεις µέρες το κέντρο
γαστρονοµίας και οίνου της Ευρώπης. Το
Συνέδριο «Η Ευρώπη των Γεύσεων-Ελλάδα:
Τουρισµός-Οίνος-Γαστρονοµία» θα φιλοξενήσει
εκτός από τις συνεδριακές εκδηλώσεις και µία
µεγάλη έκθεση για τη διασύνδεση της
πρωτογενούς και δευτερογενούς αγροτικής
παραγωγικής διαδικασίας µε την κατανάλωση,
ενώ θα προβάλλεται από τις περιφέρειες και
τους δήµους, η ευρωπαϊκή ιστορική κληρονοµιά
µε τον τοπικό γαστρονοµικό πολιτισµό κάθε
περιοχής και µε τα παραδοσιακά προϊόντα.
Θα υπάρξει ειδική αναφορά και παρουσίαση
όλων των στοιχείων της Μεσογειακής
διατροφής. Στόχος της διοργάνωσης επίσης
είναι να αναδειχθεί ο ελληνικός γαστρονοµικός
τουρισµός που αποτελεί αναπτυσσόµενη ειδική
εναλλακτική µορφή στο πλαίσιο της πολιτικής
τουρισµού 365 ηµερών.

Το Σάββατο 29 Σεπτεµβρίου
οι φίλοι του Oktoberfest θα
διασκεδάσουν στην
παραδοσιακή γερµανική
γιορτή µπύρας, από τις 11
π.µ., στις εγκαταστάσεις της
Γερµανικής Σχολής
Θεσσαλονίκης.
Το κοινό θα δοκιµάσει
γερµανικές σπεσιαλιτέ, όπως
το κότσι µε ξινό λάχανο, το
Leberkaese, το λουκάνικο µε
πατατοσαλάτα και διάφορα
είδη µπύρας.
Αντίστοιχα, µε το σύνθηµα
«Στην υγειά σας!» θα
πραγµατοποιηθεί το
Σάββατο 13 Οκτωβρίου από
τις 12:00 έως τις 20:00 το
Oktoberfest στη Γερµανική
Σχολή Αθηνών που θα
πλαισιώνεται από ένα
πολυποίκιλο πρόγραµµα το
οποίο περιλαµβάνει
διασκεδαστικές παιδικές
δραστηριότητες και µια
λαχειοφόρο αγορά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΖΑΝΗ

BBQ στο Αγρόκτηµα
της Αµερικανικής
Γεωργικής Σχολής

Πανελλήνια Έκθεση
και Συνέδριο
αρωµατικών και
φαρµακευτικών φυτών

Την πρώτη φιλανθρωπική εκδήλωση της
χρονιάς, το «BBQ στο Αγρόκτηµα», διοργανώνει
την Κυριακή 7 Οκτωβρίου στις 13:00 ο
Σύλλογος Φίλων Αµερικανικής Γεωργικής

Σχολής Θεσσαλονίκης στο δασάκι της Σχολής.
Παραδοσιακό αµερικάνικο µπάρµπεκιου, country
χοροί και Line Dancing µαζί µε το χορευτικό
συγκρότηµα των µαθητών της Σχολής καθώς και
πρατήριο προϊόντων θα περιµένουν τους
επισκέπτες. Εκπαιδευτικά και κινητικά παιχνίδια
προετοιµάζονται και για τα παιδιά. Για κρατήσεις
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στα τηλ. 2310 492738 και 2310 492832 ή στο
e-mail events@afs.edu.gr.

ΙΤΑΛΙΑ
Τεχνολογικό Βραβείο
Interpoma 2018

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
«Οδός 19, αριθµός 15»,
Θέατρο-ντοκουµέντο για την
εργατική προσφυγιά της
Ελευθερούπολης Αττικής σε
παράλληλη πορεία µε την
κλωστοϋφαντουργία Μουταλάσκη,
µε τη Νένα Μεντή στις 28, 29, 30
Σεπτεµβρίου και 1η Οκτωβρίου,
ώρα 21:00 στον υπαίθριο χώρο
του Ιστορικού Αρχείου του
Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου
Πειραιώς στον Ταύρο.
Στο πλαίσιο των 53ων
∆ηµητρίων του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης, ιστορίες από την
εµπόλεµη Συρία διηγούνται ντόπιοι
καλλιτέχνες, που δηµιουργούν στη
χώρα τους. Stories Untold II

µέχρι 14 Οκτωβρίου στο γυάλινο
κτίριο του Kήπου των Γλυπτών της
νέας παραλίας Θεσσαλονίκης.
Τα Cellier γιορτάζουν 80
χρόνια δηµιουργικής πορείας στην
αγορά του κρασιού και των
αποσταγµάτων και προσκαλούν
στο 13ο Cellier Wine Fair στις 14
Οκτωβρίου στο Χίλτον.
∆ιεθνείς Ηµέρες για τα
Σπαράγγια από 16-18 Οκτωβρίου
στη Cesena Fiera µε συνέδρια και
τεχνικές επισκέψεις σε Ιταλούς
παραγωγούς.
Ευρωπαϊκές Ηµέρες ∆ράσης
στις 27 και 28 Οκτωβρίου για

H 1η Πανελλήνια Έκθεση θα γίνει
στην Κοζάνη, στο Νοµό µε τα
περισσότερα καλλιεργούµενα
στρέµµατα αρωµατικών και
φαρµακευτικών φυτών (µεταξύ άλλων
κρόκος, ρόδα, λεβάντα, τσάι του
βουνού, ρίγανη, φασκόµηλο κ.α.), από
19 έως 21 Οκτωβρίου στον χώρο του
Εκθεσιακού Κέντρου, στο δηµοτικό
διαµέρισµα Κοίλων.
Στο Συνέδριο θα µιλήσουν
επιστήµονες, γεωπόνοι, ειδικοί στη
χρησιµότητα της καλλιέργειας και την
επεξεργασία τους, επιχειρηµατίες από
την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ε.Ε.
και της Ασίας. Για περισσότερες
πληροφορίες απευθυνθείτε στη
διευθύντρια του Επιµελητηρίου
Κοζάνης κα. Καρακουλάκη στο
τηλ.: 24610 41693.

Καλή (∆ια)Τροφή & Καλή
Αγροτική Παραγωγή. Με αφορµή
τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ η
πρωτοβουλία Good food Good
farming µετατρέπει τις
κατσαρόλες σε σύµβολο καλής
τροφής και αγροτικής παραγωγής
στην Ευρώπη. Περισσότερες
πληροφορίες στο
goodfoodgoodfarming.eu.
∆ιεθνής έκθεση τροφίµων και
ποτών SIAL από τις 21 έως 25
Οκτωβρίου στο Paris Nord
Villepinte.
Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά στις
18 Νοεµβρίου για πέµπτη χρονιά
στη Μεγάλη Βρετάνια. Το ταξίδι

θα ολοκληρωθεί µε ένα diner de
gala τη ∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου.
Aτοµική έκθεση της Petra Bauer
από τη Σουηδία που ερευνά την
κληρονοµιά και την πραγµατικότητα
του γυναικείου κινήµατος και
εξετάζει το φιλµ ως πολιτικό
εργαλείο στο State of Concept,
Τούσα Μπότσαρη 19, Αθήνα µε
ελεύθερη είσοδο έως 24/11.
Anuga 2019, η µεγαλύτερη
έκθεση τροφίµων και ποτών, 5-9
Οκτωβρίου 2019, στο εκθεσιακό
κέντρο της Κολωνίας. Έκπτωση
ανά τ.µ. για αιτήσεις συµµετοχής
µέχρι 30.09.2018, ενηµερώνει το
Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο.

Η προθεσµία για την υποβολή
υποψηφιοτήτων για το πρώτο
Τεχνολογικό Βραβείο της Interpoma
παρατείνεται µέχρι τις 30
Σεπτεµβρίου 2018.
Η απονοµή του βραβείου θα γίνει στα
πλαίσια της Interpoma 2018, το
κορυφαίο διεθνές γεγονός για τη
βιοµηχανία µήλου στις 15-17
Νοεµβρίου, που διοργανώνεται από τη
Fiera Bolzano σε συνεργασία µε τη
Σχολή Επιστήµης και Τεχνολογίας του
Ελεύθερου Πανεπιστηµίου του
Μπολζάνο και της SOI
Η υποβολή αιτήσεων συµµετοχής για
το βραβείο είναι χωρίς χρέωση και
απευθύνεται αποκλειστικά σε εταιρείες
που εκθέτουν στη διοργάνωση και των
οποίων τα προϊόντα παρασκευάζονται
µε τεχνολογικές και µηχανολογικές
καινοτοµίες στις κατηγορίες του
Χωραφιού (Field) και Μετά τη
Συγκοµιδή (Post Harvest).
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152,
6972/139823.
Πωλούνται κατσίκια Αγγλονούµπια και
∆αµασκού κατά την διάρκεια όλου του
χρόνου. Τηλ.6972/507705. Εmail info@
kosynthos.gr
Πωλούνται 300 πρόβατα βελτιωµένα. Τιµή 75€. Τηλ.6983/436533.
Πωλούνται 160 γίδια εγχώρια, στρωµένα
στο άρµεγµα, σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Παρνασσός. 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 καθαρόαιµες. 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 τιµή. Περιοχή Γιαννιτσά.
Τηλ.6940/059507.
Πωλούνται 7 µοσχάρια ελληνικά προς
σφαγή και 8 µοσχάρια για ζωή, 400 κιλά
έκαστο. Τηλ.6976/141565.
Πωλούνται πρόβατα Ασάφ υψηλής γαλακτοπαραγωγής, µε ετήσια απόδοση 700 κιλά γάλα το καθένα τη σεζόν και Μηλιόρες.
Τηλ.6906/512460.
Πωλούνται ζυγούρια φυλής Χίου ενός
έτους, σε κατάσταση εγκυµοσύνης, πιστοποιηµένα µε pedigree. Περιοχή κ. Μακεδονίας. Τηλ.6995/033571.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος
απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση, 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€/µπάλα, 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 σανό και καρπό, ποικιλία Μαριάννα, από παραγωγό, καθαρισµένος. Τηλ.6972/285256,
6974/313224.
Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας,
κόκκινη, δίκοκκη, για σπόρο και ζωοτροφή.
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.
Πωλείται σιτάρι Σιµέτο για σπόρο, πρωτοετές σποροπαραγωγής, σε άριστη ποιότητα.
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.
Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου άριστα για ζωοτροφή. Τηλ.6972/285256,
6974/313224.
Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστερά και νόστιµα. 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
6934/405572.

Σάµος

Ρ2.

Τηλ.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη
µπάλα 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 απόδοση. Τηλ.6946/306101.
Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπάλες α’ ποιότητας. Περιοχή Γιαννιτσά.
Τηλ.6982/551234.
Πωλείται βρώµη σε σανό. Τιµή 0,14€/κιλό. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ.6988/265056.
Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/804870.
Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6987/310440.

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

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

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

Πωλούνται σιτάρι σκληρό, ποικιλία Μonastir, αρίστης ποιότητας για σπόρο
και κουκί πολυκάρπι, καθαρισµένα. Περιοχή
Κιλκίς. Τηλ.6972/246992.

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

Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/804870.

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

Πωλείται βίκος σπόρος Αλέξανδρος R2
κατάλληλος για σποροπαραγωγή και σανό µε µεγάλη απόδοση. Τηλ.6946/306101.

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

Πωλείται ενσίρωµα πορτοκαλιού χύµα, σε σακιά ή σε µεγάλους σάκους.
Τηλ.6995/758174.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων
και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσεων.
Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail:
papapg100@gmail.com
Πωλείται αγρόκτηµα 10 στρεµµάτων
µε 140 συκιές 20 ετών και 2 στρέµµατα ακαλλιέργητα. Τιµή 60.000€. Περιοχή Βόρεια Εύβοια. Με τις παρακάτω συντεταγµένες µπορείτε να δείτε το χωράφι στους Χάρτες της Google: 38 54 52
N 23 10 04 E. Περιοχή Βόρεια Εύβοια.
Τηλ.6995/953981.
Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από
κοινού εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. ∆ιαθέτει 14 στρέµµατα προς καλλιέργεια
και έχει επιπλέον σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, οικία, φως και νερό. Περιοχή Χαλκηδόνας, 30χλµ από τη Θεσσαλονίκη. Τηλ.6945/934725.
∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών
αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.
Πωλείται κτήµα 24 στρεµµάτων (600τ.µ.)
σε κεντρικό δρόµο, οικοδοµήσιµο.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 4
στρεµµάτων µε στάβλο, οικία, σιδεροκατασκευή, αποθήκη. Περιοχή ∆ήµος Πέλλας ∆δ Ραχώνας. Τηλ.6994/236045.
Πωλείται αγροτεµάχιο 10 στρεµµάτων µε
θέα σε βουνό και θάλασσα, µόλις 20χλµ
από το κέντρο. Περιοχή Ταγαράδες Θεσσαλονίκης. Τηλ.6979/145965.
Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρεµµάτων,
300 µέτρα από το χωριό. Τιµή 80.000€.
Τηλ.6942/505876.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 2 πολυµπέκ 60 µέτρα έκαστο, 4.000 µέτρα σταγονίδια 75άρια,
µια φρέζα Agria 12 ίππων πετρελαίου.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 3υνο
12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων
επισκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπάρι,
καλλιεργητής 20 δοντιών, ραντιστικό για
τρακτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.
Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ ανοξείδωτα για µονάδες, µε
όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρισα.
Τηλ.6972/173482.
Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφόµενο, σχεδόν καινούργιο. Τιµή 19.000€.
Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και
κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινίες για ζώα, αυτόµατες, µε 60 µέτρα µάκρος, σχεδόν καινούργιες µε ένα µίξερ
15 κυβικών σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6972/173482.
Πωλείται
παρελκόµενο
κλάρκαναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται δισκοσβάρνα 28άρα, φρέζα βαρέως τύπου, καινούργια πλατφόρµα
ανατρεπόµενη µε διπλές ρόδες, αρµεκτήριο Ισπανικό 18 θέσεων και σπαστήρας ζωοτροφών µοντέλο Αυστρίας, όλα σε άριστη
κατάσταση. Τηλ.6983/717473.
Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα, πλήρως
εξοπλισµένη, µε αρµεκτήριο, δύο αποθήκες, µε πέντε στρέµµατα γη, σπαστήρα
ζωοτροφών, τρακτέρ Massey Ferguson
95άρι, µοντέλο 2005 µε λίγες ώρες εργασίας, διπλό διφορικό και µε ξεχωριστή κατοικία εντός της µονάδας. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για
επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
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
Τηλ.6972/307674.

4άρα

90

Πωλείται
κλαδευτικό
Τηλ.6972/307674.

µέτρα.
800άρι.

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

δισκοσβάρνα.

Πωλείται µεταλλικό θερµοκήπιο ελληνικής
κατασκευής, 2009, πολύρρηκτο, τροποποιηµένο, τοξωτό, από σωλήνα Φ60 γαλβάνιζε
2,5 χιλιοστά πάχος, σε άψογη κατάσταση, µε
ηλεκτροκίνητα παράθυρα οροφής και πλευρικά. Έχει άνοιγµα 8 µέτρα, ύψος ορθοστάτη 3 µέτρα και ύψος κορυφής 5 µέτρα. Συνολική έκταση 8.300 τ.µ. Τιµή 65.000€.
Παράδοση στο κτήµα µου λυµένο, πακεταρισµένο και κατόπιν συµφωνίας και εγκατεστηµένο. Περιοχή Αττικής. Email:jathelas@
otenet.gr. Τηλ.6980/448670.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων 3µέτρα ύψος, 3µέτρα πλάτος, 6µέτρα µήκος. Αποτελείται από πάνελ 10άρι
ολοκαίνουργιο. Ψυκτικό µηχάνηµα 4hp,
αεροψυκτήρα, πόρτα ανοιγόµενη. Τιµή
3.300€ (πλέον ΦΠΑ). Παράδοση λυµένο
στην έδρα µου. Email:jathelas@otenet.gr.
Τηλ.6980/448670.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρασινισµού για πορτοκάλια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. Τηλ.6951/766237.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρασινισµού για λεµόνια. Τοποθέτηση, λειτουργία,
εγγύηση. Τηλ.6951/766237.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ακτινίδιο. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6936/589801.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ρόδια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση.
Τηλ.6989/777700.

άλογο.

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

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

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6936/988485.

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

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται συρµατόπλεγµα χονδρό για οικόπεδα, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Θήβας.
Τηλ.6987/781880.

Πωλούνται 2 αρµεκτικές µηχανές, 1 8άρα,
1 διπλή µε κάδο και 1 παγίδα για 6 ζώα. Τιµή 1.300€. Τηλ.6979/893533.

Πωλείται καρούλι Πατενίδης F90 350 µέτρα σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλκίς.
Τηλ.6941/688822.

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

Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπουκαλάκια για λάδι, µέλι, ελιές, µικρά και µεγάλα σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857,
6981/533172.

Πωλείται
σφυρόµυλος
καινούργιος για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562,
6979/169426.

Πωλείται
άµαξα
Τηλ.6972/307674.

για

Πωλούνται σταγονίδια µε σωλήνες για 50
στρέµµατα αυτόµατα σε καλή κατάσταση.
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.
Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µιας χρήσεως και κλουβάκια Μπινς. Περιοχή Βέροιας. Τηλ.6979/291468.
Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170,
170 ίππων, µοντέλο 2006, φουλ έξτρα.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικόδενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ αµπελουργικό 55 ίππων µε καµπίνα, 4Χ4, µοντέλο 2015.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων,
4Χ4, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Fiat δενδροκοµικό 4Χ4,
60-86 µε καµπίνα. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7
X 5 ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή
Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.
Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 ίππων σε
καλή κατάσταση, 4υνο άροτρο Klavan, δισκοσβάρνα του Ζορµπά υδραυλική 28άρα,
ρίππερ, λιπασµατοδιανοµέας, ραντιστικό
600άρι. Τηλ.2310/715037.

Πωλείται θερµοκήπιο ενός στρέµµατος,
πλήρως εξοπλισµένο για παραγωγή σποροφύτων και λουλουδιών µε αυτόµατες
τράµπες ποτίσµατος, ανοιγόµενα παράθυρα οροφής και πλαϊνά και πάγκους εργασίας. Τηλ.6974/034757.
Πωλείται µηχάνηµα απλώµατος και µαζέµατος σταγόνας, 3σειρο, κατασκευής Μπακούλα. Τιµή 1.500€. Τηλ.6974/034757.
Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βαρέως 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 σκοινί, σβάρνα Ζορµπά 32άρα και χορτοκοπτικό Krone πλάτους κοπής 2,80µ. αναρτώµενο. Τηλ.6982/551234.
Πωλείται
4υνο
Τηλ.6982/551234.

τσάνιο

12άρι.

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.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλούνται
αρµεκτήριο
αιγοπροβάτων Westfalia, 24 θέσεων και ενσιροδιανοµέας 5 κυβικών. Περιοχή Μεσσηνία.
Τηλ.6985/732845.
Πωλείται τρακτέρ Deutz 52αρι, 6 σειρά,
χωρίς άδεια, σε άριστη κατάσταση. Τιµή
3.300€. Τηλ.6924/46443.

Πωλούνται µία παγίδα 8άρα για αγελάδια µάρκας Άλµπα Λαβάν, παγίδα 42άρα
για πρόβατα και παγολεκάνη γάλακτος 500
κιλών µάρκας Άλφα Λαβάν. Τιµή λογική.
Τηλ.6945/337738.
Πωλείται κουρευτική µηχανή προβάτων
γερµανική, περιλαµβάνει 2 σετ χτένι και
µαχαίρι, σχεδόν καινούργια. Τιµή 400€.
Τηλ.6942/226598.
Πωλείται ξηραντήριο καλαµποκιού και ρυζιού, συνεχούς ροής για 10 τόνους την ώρα.
Τηλ.6944/722686.
Πωλείται γεννήτρια καινούργια 17 kwa τριφασική, πάνω σε βάση και δουλεύει µε παρτικό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/102664.
Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson
6465, 120 ίππων µε κουβά και αρπάγη, σε
καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονίκης,
Τηλ.6937/846316.
Πωλείται σιλό σκέτο για σιτάρια, 4 µάτια τύπου Μουράτ σε οικονοµική τιµή.
Τηλ.6946/482582.
Πωλείται ραντιστικό ενός τόνου, σχεδόν
αµεταχείριστο. Τιµή 700€. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/505876.
Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµεταχείριστος. Τιµή 1.500€.
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/505876.
Πωλείται βυτίο αµεταχείριστο για όλες τις
χρήσεις, χωρητικότητας 4 τόνων. Τιµή 500€.
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/505876.
Πωλούνται µπουκάλια πλαστικά για
κρασί, λάδι, µέλι. Τηλ.2310/684438,
6984/501857.
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Η οικογένεια του επιφανούς καλλιτέχνη παραχώρησε στη Δημόσια
Βιβλιοθήκη της πόλης βιβλία από την προσωπική του συλλογή

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

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

Agrenda

Βιβλία του Γιάννη
Μόραλη στη Βέροια

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

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος Καρτέλ µε
τουρµπίνα. Τηλ.6940/189197.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Περισσότερα από 100 βιβλία από την προσωπική συλλογή του
Γιάννη Μόραλη θα είναι διαθέσιµα στους αναγνώστες της ∆ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
της Βέροιας αφού πλέον φιλοξενούνται µόνιµα στον χώρο. Κάποια από τα βιβλία βρίσκονται
ήδη στις προθήκες ενώ η τοποθέτηση των υπόλοιπων θα ολοκληρωθεί µέσα στον Οκτώβριο.
Η Ασπασία Τασιοπούλου, βιβλιοθηκονόµος-υπεύθυνη επικοινωνίας της ∆ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, ανέφερε
µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «Πρόκειται για βιβλία που διάβαζε ο ίδιος (ποίηση, λογοτεχνία, τέχνη)
και πέρασαν στην κατοχή της βιβλιοθήκης πριν από µερικούς µήνες µε πρωτοβουλία της οικογένειας του καλλιτέχνη.»
Η συλλογή Μόραλη θα αποτελέσει τµήµα του πληροφοριακού
υλικού της βιβλιοθήκης και θα είναι σύντοµα διαθέσιµη για χρήση µόνο στους χώρους της (δεν
θα επιτρέπεται ο δανεισµός), έκανε γνωστό η κα Τασιοπούλου.
Η ίδια ενηµέρωσε ότι η ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας θα

Η τοποθέτηση των βιβλίων, µεταξύ των οποίων ποίηση Καβάφη, Καρυωτάκη, ∆ηµουλά και ένα ταξιδιωτικό
κείµενο του A. Proust «Ένας χειµώνας στην Αθήνα», στις προθήκες θα ολοκληρωθεί µέσα στον Οκτώβριο.
πραγµατοποιήσει το σχολικό έτος 2018-2019 εκπαιδευτικά προγράµµατα εικαστικού ενδιαφέροντος για παιδιά, µε σκοπό τη
γνωριµία µε το έργο του µεγάλου ζωγράφου.
Ανάµεσα στα βιβλία που συγκαταλέγονται στη δωρεά είναι ένα
του Παντελή Πρεβελάκη «Αρχαία
θέµατα στην Ιταλική Αναγέννηση» και ένα για τη γαλλική µεσαιωνική γλυπτική του Bordeaux.
Aναδροµική έκθεση για τον

Χωρίς δυνατότητα
δανεισµού
Περισσότερα από 100 βιβλία
θα είναι διαθέσιµα για
χρήση µόνο στον χώρο
της βιβλιοθήκης

Γιάννη Μόραλη φιλοξενείται στο
Μουσείο Μπενάκη (στην Πειραιώς 138) από τις 20/9/2018 έως
τις 05/01/2019. Μέσα από ζωγραφικά έργα, σχέδια και χαρακτικά,
γλυπτά και αρχιτεκτονικές εφαρµογές, εξώφυλλα δίσκων και εικονογραφήσεις βιβλίων, η έκθεση επιχειρεί να χαρτογραφήσει
την πορεία του Γιάννη Μόραλη ανά δηµιουργική δεκαετία, αναδεικνύοντας άγνωστες πτυχές της ζωής και του έργου του.

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυψης περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.
Πωλείται ολοκληρωµένος αγροτικός εξοπλισµός, µεταχειρισµένος, όλα µαζί. Αλέτρι 4υνο 14 ιντσών, 3υνο 14 ιντσών, 2υνο
17 ιντσών, 5 καλλιεργητές (βαθύ ρίπερ, βαθύς απλός, ελαφρύς µε και χωρίς κυλινδράκια, κάρυ), ψεκαστικό 1 τόνου, λιπασµατοδιανοµέας 1 τόνου χωρητικότητας, σβάρνα, καταστροφέας στελεχοκόπτης φυτών, 2 πλατφόρµες, 100 σωλήνες ποτίσµατος 3άρες
και 60 σωλήνες 4άρες, αµµοκυκλώνας
CASTALIA µεγάλος για φιλτράρισµα άµµου
από νερό, σκαλιστήρι βαθύ τελευταίου τύπου
για καλλιέργεια βάµβακος κτλ, συσκευή 1 µέτρου που κάνει διανοµή λιπάσµατος παρεµβαλλόµενος στις σωλήνες ποτίσµατος. Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ.6932164962.
Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 1556 TD διπλό διαφορικό και καµπίνα άσπρου χρώµατος,160 ίππων, µοντέλο 1985, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 15.000€. Τηλ.6932164962.
Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρεµούλκα)
Goldoni 714 χωρίς φρέζα. Τιµή 1.500€. Περιοχή Κορινθία. Τηλ.6987/876761.

Νέες και παλιές γεύσεις
στα φετινά ΒορΟινά

Έκθεση ζωγραφικής
Χώµα και Νερό στη Ρόδο

Πρώιµα αλλά ποιοτικά
κρασιά στο Μερκούρη

Aegean Docs στο
Μουσείο Μαστίχας Χίου

Λευκοί, ροζέ, orange και ερυθροί οίνοι,
αφρώδεις, γλυκείς και αµπελοοινικά
αποστάγµατα, νέες ή γνωστές ετικέτες,
πειραµατικοί και παλαιωµένοι οίνοι, όλα
προερχόµενα από τις περιοχές ΠΓΕ
του βορειοελλαδίτικου αµπελώνα και
φυσικά από τις 6 διαφορετικές ζώνες
ΠΟΠ, παρέλασαν στα φετινά ΒορΟινά.
Χιλιάδες φίλοι του κρασιού γνώρισαν
εκλεκτούς οίνους και ξεχωριστά
αποστάγµατα του βορειοελλαδίτικου
αµπελώνα, από τα οινοποιεία της
ένωσης «Οίνοι Βορείου Ελλάδος».

Στην Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης
στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου γνωστή και ως «Παλιό Συσσίτιο» ένας από τους τέσσερς εκθεσιακούς
χώρους που απαρτίζουν το Μουσείο
Νεοελληνικής Τέχνης φιλοξενείται η
ατοµική ζωγραφική έκθεση της
Μαρίας Κτιστοπούλου, µε τίτλο
«Χώµα και Νερό». Θα δούµε έργα
που σχετίζονται µε την πρωτογένεια
της ύλης και τη φύση, όπως
αντανακλώνται στη ζωή του
ανθρώπου.

Κρασιά υψηλής ποιότητας µε τη νέα
χρονιά των λευκών ετικετών να φτάνει
στην αγορά µέσα στον Νοέµβριο
περιµένει το Κτήµα Μερκούρη. Βασικά
χαρακτηριστικά του φετινού τρύγου
είναι η πρωιµότητά του, σε επίπεδα
ρεκόρ, µε µια µέση πρωιµότητα 7 µε
10 ηµερών σε όλες ουσιαστικά τις
ποικιλίες και η επίπτωση από τις επίσης
σε επίπεδα ρεκόρ βροχοπτώσεις του
Ιουνίου, οι οποίες είχαν σαν
αποτέλεσµα, µε λίγες εξαιρέσεις, την
έντονη µείωση της παραγωγής.

Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου
Πειραιώς σε συνεργασία µε το 6ο
∆ιεθνές Φεστιβάλ «AegeanDocs»,
προβάλλει ντοκιµαντέρ της
διοργάνωσης, από τη ∆ευτέρα 1
έως και το Σάββατο 6 Οκτωβρίου,
στο Μουσείο Μαστίχας Χίου.
Το φετινό πρόγραµµα
περιλαµβάνει ένα πανόραµα
ελληνικών και διεθνών
παραγωγών µε τη σφραγίδα
καταξιωµένων και νέων
ντοκιµαντεριστών.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 29 Σεπτεµβρίου
Formula
(Ρωσία)
Formula 11 (Ρωσία)
Κατατακτήριες
Κατατακτήριες

14.50
14.50

COSMOTE
COSMOTE SPORT
SPORT 55

18.15
18.15

Novasports
Novasports 11

19.30
19.30

COSMOTE
COSMOTE SPORT
SPORT 11

20.30
20.30

Novasports
Novasports 22

Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Σούπερ
(Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΛ
ΑΕΛ -- Παναιτωλικός
Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ
(Πρέµιερ Λιγκ)
Τσέλσι
Λίβερπουλ
Τσέλσι –– Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Σούπερ
(Σούπερ Λιγκ)
ΟΦΗ
ΟΦΗ -- ΑΕΚ
ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο
Λίγκα)
Ποδόσφαιρο (Λα
(Λα Λίγκα)
Ρεάλ
Μαδρίτης –– Ατλέτικο
Μαδρ. 21.35
Ατλέτικο Μαδρ.
21.35
Ρεάλ Μαδρίτης

COSMOTE
SPORT 11
COSMOTE SPORT

Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου
Formula
(Ρωσία)
Formula 11 (Ρωσία)
13.45
13.45

COSMOTE
SPORT 55
COSMOTE SPORT

Λεβαδειακός
Ατρόµητος
Λεβαδειακός -- Ατρόµητος

18.15
18.15

Novasports
Novasports 22

Ολυµπιακός
Ολυµπιακός -- ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ

20.30
20.30

Novasports
Novasports 11

Αγώνας
Αγώνας
Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Σούπερ
(Σούπερ Λιγκ)

Έτσι ψυχωμένα
και Σούπερ Λίγκ
Τα αγροτόπαιδα του Ριόλου Αχαΐας στη Γ’
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Φουντώνει η μάχη
στο Τσάμπιονς Λιγκ
Με το µεγάλο ντέρµπι των Μπαρτσελόνα και
Τότεναµ, συνεχίζεται η περιπέτεια των οµάδων στο
Τσάµπιονς Λιγκ την ερχόµενη εβδοµάδα. Παράλληλα
η ΑΕΚ θα αντιµετωπίσει την Μπενφίκα την Τρίτη ενώ
στον ίδιο όµιλο η Μπάγερν υποδέχεται τον Άγιαξ. Την
επόµενη µέρα η φορµαρισµένη Λίβερπουλ θα
ταξιδέψει στην Ιταλία και στην έδρα της Νάπολι.

Μία τοπική κοινότητα έχει για
πολλά πράγµατα να περηφανεύεται ειδικά αν στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή. Μία από αυτές είναι και ο Ρίολος Αχαΐας των
528 κατοίκων, ο οποίος όχι µόνο
ξέρει από σταφίδες, αµπέλια και
ελιές αλλά και από ποδόσφαιρο,
καθώς η τοπική του οµάδα ετοιµάζεται να κατέβει για πρώτη φορά στην ιστορία της στο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας που κάνει πρεµιέρα αυτό το
Σάββατο 29 Σεπτεµβρίου.
Ο Πανµοβριακός Ριόλου λοιπόν, µε παίκτες αγροτόπαιδα και
µε ταλέντο και τον πρώην ποδοσφαιριστή της Σούπερ Λιγκ, Ντί-

νο Σπυρόπουλο στον πάγκο, θέλει να κάνει τα πάντα για να συνεχίσει το σερί των ανόδων σε έναν όµιλο που συµµετέχουν (σε
σύνολο δεκατριών) τρείς ιστορικές οµάδες µε συµµετοχές στην
Α΄ Εθνική (Πανηλειακός, ∆ιαγόρας Ρόδου και Παναιγιάλειος) και
πολλές άλλες που είχαν συµµετοχή στην Β’ Εθνική.
«Σίγουρα τα έξοδα είναι πολλά, αλλά θα προσπαθήσουµε να
ολοκληρώσουµε το ταξίδι µας
και να ζήσουµε το όνειρο ενός
µικρού χωριού σε Εθνική Κατηγορία. Ευχαριστούµε όλους τους
φίλους που µας ενισχύουν οικονοµικά. Η βοήθεια του καθενός
είναι απαραίτητη», τόνισε σχετικά ο αντιπρόεδρος της οµάδας,
Κώστας Νιφορόπουλος.

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

5’

Πουλάει ο Αµπράµοβιτς
Ο Ρώσος ολιγάρχης, Ροµάν
Αµπράµοβιτς φέρεται έτοιµος να
πουλήσει την Τσέλσι και αξιώνει
ένα υπέρογκο ποσό. Ένα
δηµοσίευµα από το Bloomberg
επαναφέρει στο προσκήνιο το
ζήτηµα, γράφοντας ότι ο Ρώσος
µεγιστάνας έχει ήδη απορρίψει
µια πρόταση 2,3 δισ. λιρών και
αξιώνει 3,3 δις λίρες για να
ανάψει το πράσινο φως, ώστε να
αφήσει τους «Μπλε».

Με Φέστα στον πάγκο

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Το αποτύπωµα
των αντιδράσεων
στο νέο χάρτη
της εξισωτικής

Με άρωµα Αγιάς
στα ράφια ξένων
σούπερ μάρκετ
τα Granny Smith

Ξινόµαυρο
θα τους βγει απ’ ό,τι
φαίνεται το ζήτημα
των ποικιλιών

Στο AEL FC Arena τελικά θα
παραµείνει η ΑΕΛ, αλλά τα δύο
πέταλα θα µείνουν κλειστά, ενώ
ανακοινώθηκε νέα τιµολογιακή
πολιτική για τα εισιτήρια. Οπότε η
Λάρισα θα υποδεχθεί τον
Παναιτωλικό στις 29 Σεπτεµβρίου
χωρίς περιπέτειες, θέλοντας να
επικεντρωθεί µόνο στο αγωνιστικό
κοµµάτι. Στον πάγκο της οµάδας
του θεσσαλικού κάµπου θα
βρίσκεται ο νέος της προπονητής,
ο Ιταλός Τζανλούκα Φέστα.

GREEN
BOX
ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.

Νίκης 24, 105 57, Αθήνα
Τηλ: 2103232905
Fax: 2103232967
e-mail: profi@agronews.gr
www.agronews.gr

ΦΟΡΤΩΜΑ ∆ΕΜΑΤΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Το αυτόµατο φόρτωµα των δεµατιών είναι
γεγονός και στο Profi παρουσιάζουµε έναν
από τους κύριους παίκτες της κατηγορίας.

ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΟΛΩΝΕΖΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
Η πλήρως αυτοµατοποιηµένη ολλανδική φάρµα κάνει τη
ζωή εύκολη στους διαχειριστές της, χάρη στα
υπερσύγχρονα αρµεκτικά συστήµατα. Εκτενή
παρουσίαση αυτών, στο ειδικό
αφιέρωµα του Profi Οκτωβρίου
που έρχεται µαζί µε την
Agrenda.

∆ιαλέξαµε τις τρεις καλύτερες δισκοσβάρνες σε
τιµή-απόδοση, που καταφέρνουν πολλά χωρίς το
χερί να µπει βαθιά στη τσέπη του αγρότη.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Όλα όσα µπορεί να κάνει ένα µόνο τρακτέρ όταν
συνδυάζεται µε τα σωστά παρελκόµενα προς
όφελος του αγρότη και της εργασίας του.

TO ΑΓΡΙΕΜΕΝΟ FORD
RANGER RAPTOR

Kυκλοφορεί 6 Οκτωβρίου
αποκλειστικά µε την AGRENDA

Τις Πέµπτες στη Βάθη
σερβίρουν ξινόµαυρο;

AgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
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Φουντώνουν οι µάχες στη δεύτερη αγωνιστική του Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54 • Πουλάει την Τσέλσι ο Ροµάν Αµπράµοβιτς σελ. 54

Μόντριτς
ο κορυφαίος
Κάτι διαφορετικό
έβγαλε επιτέλους η ψηφορορία
για τον κορυφαίο παίκτη της
σεζόν 2017-18 στα βραβεία της
FIFA, µε τον Λούκα Μόντριτς να
παραλαµβάνει το βραβείο,
αφήνοντας πίσω τους Ρονάλντο
και Μέσι. Τον αντίστοιχο τίτλο για
τις γυναίκες, κατέκτησε για ακόµα
µια φορά η Βραζιλιάνα Μάρτα. Ο
µέσος της Ρέαλ, µάλιστα, έγινε ο
πρώτος που κατακτά το
συγκεκριµένο βραβείο όπως και
εκείνο του MVP του Μουντιάλ
για πρώτη φορά µετά τον
Ρονάλντο το 1998. «Αυτό το
βραβείο που πήρα αποδεικνύει
πως όλοι µπορούµε να γίνουµε οι
καλύτεροι, αρκεί να δουλεύουµε
σκληρά και να προσπαθούµε
ασταµάτητα. Το αφιερώνω στο
ίνδαλµά µου τον Μπόµπαν, αλλά
και στην Κροατία του 1998. Τότε
έκαναν µια ολόκληρη γενιά να
πιστέψει, ελπίζω πως κάναµε και
µεις το ίδιο µε την παρουσία µας
στο Μουντιάλ της Ρωσίας» τόνισε
συγκινηµένος ο Μόντριτς.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Το ότι ο αγροτικός κόσµος βρισκόταν στα βαµβακοχώραφα καθώς αυτές τις µέρες δουλεύουν στο φουλ οι µηχανές για τη συγκοµιδή της παραγωγής, σίγουρα είναι ένας από τους λόγους που η συνάντηση των συνεταιριστών στα Φάρσαλα δεν είχε το... πέρασµα που θα περίµενε ο αειθαλής πρόεδρος Νικήτας. Βέβαια από την άλλη, το γεγονός ότι έως τώρα δεν έχει γίνει καµία σοβαρή προσπάθεια για να ξυπνήσει ο γίγαντας του συνεργατισµού δεν παραγνωρίζεται από τους ανθρώπους της παραγωγής, οι
οποίοι θεωρούν τα πολλά λόγια κυριολεκτικά, φτώχια!
«Εάν µε ρωτούσατε να
σας πω διαχρονικά για την ελληνική γεωργία στην πατρίδα µας, θα σας έλεγα
ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία είχαν ένα ηρωικό παρελθόν, έχουν ένα προβληµατικό παρόν και ένα αβέβαιο µέλλον, το
οποίο πιστεύω ότι θα είναι καταστροφικό αν σήµερα και όχι αύριο, δεν πάρουµε εκείνες τις αποφάσεις, οι οποίες θα
αλλάξουν τα πράγµατα στον πρωτογενή
τοµέα», είπε ο Βολιώτης πρόεδρος χτυπώντας για µία ακόµη φορά καµπανάκι.
Ο υπουργός της πλατείας, πάντως,
εξετάζει τις προτάσεις για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και των κτη-

νοτρόφων και θα επανέλθει λέει µε πρόταση όταν είναι έτοιµος, για να παρουσιάσει
κάτι που θα εκφράζει όλα τα εµπλεκόµενα
Στη Βάθη, εν τω µεταξύ,
µέρη...
ξεκινούν τις αποφάσεις µε οµάδες εργασίας για την κάνναβη, λες και εκεί είναι
που χωλαίνει το παραγωγικό µοντέλο της
χώρας. Αντίστοιχα, για την ΚΑΠ µετά το
2020 δεν το βιάστηκε φαίνεται ο Βαγγέλης και ως εκ τούτου συγκροτήθηκε τώρα 8µελής οµάδας που θα διαµορφώσει
το εθνικό πλαίσιο για την κατάρτιση δηλαδή των στρατηγικών σχεδίων.
Εξάλλου, το ‘πε ο Σταύρος δεν είναι των βιαστικών αποφάσεων..., καθώς το σχέδιό του
περιλαµβάνει κινήσεις για µεσοµακροπρόθεσµη επίλυση προβληµάτων.Φέτααα! Αλήθεια, στα βραχυπρόθεσµα, ρευστότητα, άρση ΕΦΚ στο κρασί κλπ, κλπ, έχει κάτι έτοιµο,
ή θα τα λύνει τα θέµατα ο Παπαδόπουλος;
(λέµε τώρα). Για το θέµα,πάντως, του φόρου
στο κρασί, µήπως παρατράβηξε το αστείο µε
τα περί «καθαρογραφής» της απόφασης του
ΣτΕ;
Κάποιοι άλλοι, εκ Νιρβάνας
κι όχι µόνο µεριάς, ετοιµάζουν τις βαλίτσες τους για Παρίσι, και ήδη στη ∆ιαύγεια πάνε κι έρχονται τα ευρώπουλα για
τα έξοδα διαµονής και µετακινήσεων. Λίγο ρέγουλο, ρε παιδιά! O ΓΥΛΟΣ

Τεστ διαρκείας
Από εξαντλητική δοκιµή περνά το
ολοκαίνουργιο Deutz-Fahr 6165
RC Shift, µε σκοπό να φανούν οι
πραγµατικές του δυνατότητες.
Ένα τρακτέρ µε επιλογή τριών
συστηµάτων µετάδοσης, πλήθος νέων
χαρακτηριστικών και τεχνολογία αιχµής,
στο Profi Οκτωβρίου που έρχεται.

Το VAR έρχεται
στην Ελλάδα
Τον προσεχή Ιανουάριο
αναµένεται να µπει στην
καθηµερινότητα και της ελληνικής
λίγκας η υπηρεσία VAR, η
γνωστή τηλεόραση µέσω της
οποίας οι διαιτητές βλέπουν
αµφισβητούµενες φάσεις για να
λάβουν την τελική απόφαση.
Αρχικά, το VAR θα λειτουργήσει
πειραµατικά, ενώ στόχος είναι να
τεθεί σε πλήρη λειτουργία στην
τελική ευθεία της εφετινής
Σούπερ Λιγκ. Τέρµα λοιπόν και οι
συζητήσεις περί οφσάιντ;

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ JULES BRETON

Γιος ενός επόπτη αγροτικών εργασιών, ο ζωγράφος Jules Adolphe Aimé Louis Breton (1827 – 1906), φιλοτέχνησε αρκετούς πίνακες µε θέµα
τη ζωή στην ύπαιθρο. Εδώ, απεικονίζεται το τέλος µίας εργάσιµης ηµέρας στο χωράφι την ώρα που ο ήλιος βρίσκεται στη δύση του.

Α1 | 21

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ
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Υποτονικά λόγω
Καναδά το σκληρό

23/8

M

ια ελαφρά πιεστική τάση στις
τιµές σκληρού σίτου ακούγεται στην ελληνική αγορά,
ως αποτέλεσµα των νέων από το πρόσφατο διαγωνισµό της Τυνησίας
και της ανύπαρκτης ζήτησης για εξαγωγή.
∆εν βοηθάει και το ευρώ που ενισχύεται έναντι του δολαρίου, καθώς καθιστά τη σοδειά µας ακριβότερη σε τρίτες χώρες. Λογικά η αγορά θα κινείται υποτονικά το επόµενο διάστηµα και µέχρι να βγουν νέα
από τον Καναδά ή τις νέες σπορές.
Σε χαµηλότερο και λίγο πιο στενό εύρος στα 78-80 σεντς ανά λίµπρα κινείται
αυτές τις µέρες το χρηµατιστήριο βάµβακος. Στην ελληνική αγορά, αυξάνονται οι
κουβέντες σχετικά µε τη ζήτηση, αλλά ακόµα δεν έχει ουσιαστικά ανοίξει η αγορά.
Φαίνεται πως οι ξένοι έµποροι µπορούν να
πληρώσουν 2-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’18 για τα ποιοτικά βαµβάκια, επίπεδα όµως που κατά κάποιον τρόπο απογοητεύουν τους εκκοκκιστές, καθώς λίγους µήνες νωρίτερα µπορούσαν να πουλήσουν στα 6 σεντς ανά λίµπρα επάνω από τον ∆εκέµβρη.
Λίγο πάνω από τα 1,8 ευρώ ανά κιλό
ήταν η µέση τιµή για το κρέας πουλερικών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πρώτες εβδοµάδες του Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε το δείκτη τιµών της Κοµισιόν. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 1,8% από πέρυσι. Πρώτη σε επίπεδο παραγωγής στην ΕΕ παραµένει η Πολωνία, µε µερίδιο 16% και συνολικό όγκο παραγωγής 2,3 εκατ. τόνους. Ακολουθεί η Ουκρανία µε µερίδιο 13% και 1,8
εκατ. τόνους παραγωγή.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
352,61
345,89

352,55

350,92

347,57

ΚΡΙΘΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

168,1

ΧΟΙΡΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

53,53

19/09

21/09

24/09

26/09

06/09

27/9

13/09

20/09

192,2

192,2

189,9

60,20

61,85

177,5
193,6

51,55

52,25
55,85

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

230

230

230

230

230

230

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

208

215

215

215

215

215

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

192

191

191

184

181

179

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

82,52

82,97

81,71

82,64

78,72

78,55

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,76

2,78

2,78

2,76

2,73

2,74

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

306,1

319,3

332,8

332,5

334,2

311,40

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

856,4

827,4

826,6

831,6

826,2

853,4

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

15,01

16,47

16,49

16,30

16,11

15,98

108,25

109,17

109,25

110,62

113,40

113,15

86,13

82,52

82,57

82,81

83,08

84,10

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
)

Προτίµηση στα Μακαρένα µε 1 ευρώ
Αύξηση στρεµµάτων και τουρκική λίρα έριξαν 10 λεπτά την τιµή στο ρεβίθι
Προαποφασισµένη από τους εµπόρους η πίεση, παρά τη µειωµένη σοδειά
Την απόφασή τους να δώσουν 10 λεπτά
κάτω από πέρυσι στην τιµή παραγωγού
για το ρεβίθι, κάνουν πράξη αυτό το διάστηµα οι έµποροι. Αφορµή και «δικαιολογία» απέναντι στους καλλιεργητές ήταν η αύξηση των στρεµµάτων.
Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε τελικά να ισχύσει, αφού οι περισσότερες καλλιεργούµενες εκτάσεις δεν συνοδεύτηκαν και µε την ανάλογη αύξηση της παραγωγής λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του Μαΐου και του Ιουνίου. Η γραµ-

Λίρα

17/09

30/8

Η υποτίµηση του τουρκικού
νοµίσµατος κάνει
µη ανταγωνιστικό
το ελληνικό ρεβίθι

Τιμή παραγωγού
ρεβιθιού (ευρώ το κιλό)
Μακαρένα
Φέτος

1,00

Πέρυσι

1,10

Αµοργού ή Θηβών
Φέτος

0,70

Πέρυσι

0,80
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Αποδόσεις

Η παραγωγή φέτος
δεν ξεπέρασε τα 200-220 κιλά
το στρέµµα, όταν άλλες χρονιές
ήταν στα 300-350 κιλά

µή, πάντως, των εµπόρων µένει αδιάρρηκτη και οι παραγωγοί πληρώνονται στο 1
ευρώ από 1,10 ευρώ το κιλό πέρυσι για τα
ρεβίθια της ποικιλίας Μακαρένα (τα µεξικάνικα, τα µεγάλα) και στα 70 λεπτά, από 80 λεπτά πέρυσι για τις ντόπιες ποικιλίες Αµοργού ή Θηβών. Μάλιστα, για
όσους παραγωγούς εκφράζουν τις αντιδράσεις τους σχετικά µε τα επίπεδα τιµής,
δεύτερη αιτία της µείωσης εµφανίζεται η
υποτίµηση της τουρκικής λίρας, που καθιστά το προϊόν της γείτονος πιο φθηνό.

Βροχές

Οι καιρικές συνθήκες
τον περασµένο Μάιο
και Ιούνιο περιόρισαν
την παραγωγή
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
250

84.00

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Εξτρα
παρθένο

180

210

2.000

82.00

200

240

81.00

1.500
160

180

78.00

Βιοµ/νικοί
άσοι

170

190

230

80.00

Παρθένο

1.000

150

220
170

76.00
210

74.00
72.00

ΑΠΡ

ΜΑΙ

78,55

σέντς/λίµπρα

IOYN

IOYΛ

200

ΑΥΓ

ΣΕΠ

Η αδύναµη λίρα περιορίζει την
αγοραστική δύναµη της Τουρκίας
ενώ η αδύναµη ινδική ρουπία
κάνει την Ινδία πιο ανταγωνιστική.

27
ΑΠΡ

230
¤/τόνος

27
ΜΑΙ

27
IOYN

27
IOYΛ

27
ΑΥΓ

27
ΣΕΠ

Αµετάβλητη παραµένει η τιµή για το
σκληρό στη λίστα της Φότζια, παρά
την σχεδόν µηδενική ζήτηση και
εξαγωγική δραστηριότητα.

150

500

140

160

0

130

27
ΑΠΡ

179
¤/τόνος

27
ΜΑΙ

27
IOYN

27
IOYΛ

72
ΑΥΓ

27
ΑΥΓ

Μικρές υποχωρήσεις στην τιµή
του σηµειώνει από βδοµάδα σε
βδοµάδα το καλαµπόκι στα
χρηµατιστήρια της Ιταλίας.

27
ΜΑΙ

189,9
¤/τόνος

27
IOYN

27
IOYΛ

27
ΑΥΓ

27
ΣΕΠ

Με υποχωρήσεις στην τιµή
του διαπραγµατεύεται
το κριθάρι βυνοποίησης
στις διεθνείς αγορές.

27
ΑΥΓ

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Με σχεδόν ανενεργή την εξαγωγή, όλο το βάρος τώρα έχει πέσει στην εσωτερική αγορά
Μειωµένη 5% η παγκόσµια παραγωγή τη νέα σεζόν, που «ψάχνει» να αποτυπωθεί στην τιµή
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Σε λεπτό σκοινί ισορροπεί αυτές τις µέρες το σκληρό σιτάρι, µε τη ζήτηση για
εξαγωγή να είναι σχεδόν ανύπαρκτη
και την εσωτερική αγορά να παλεύει
να διατηρήσει τα 20 λεπτά, παρά τη µικρή πίεση. «Περιµέναµε να δείξει κάτι
ο Σεπτέµβριος, αλλά τα πράγµατα δεν
είναι καλύτερα», λέει στην Agrenda ο
Σάββας Παυλίδης της οµώνυµης εταιρείας, που κινείται µε πράξεις εντός Ελλάδας, καθώς δεν βλέπει φως στις εξαγωγές, καθώς οι πιο πρόσφατες πωλήσεις γίνονται στα επίπεδα των 215 ευρώ ο τόνος Fob ελληνικό λιµάνι.
Σηµειωτέον ότι µετά τον τελευταίο
διαγωνισµό της Τυνησίας, αγοραστές
και πωλητές έχουν αποτραβηχτεί, βλέποντας την τάση πτωτική µεσοπρόθεσµα, ιδιαίτερα όσο τα νέα από τον Καναδά αναφορικά µε τις ποσότητες είναι ενθαρρυντικά. Ενδεικτικό είναι ότι και στη Γαλλία, ως αποτέλεσµα της
αύξησης παραγωγής του Καναδά, οι τι-

µές πιέστηκαν και κυµαίνονται στα 215
ευρώ παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.
Σε αυτή τη φάση, πάντως, οι έµποροι που έχουν αγοράσει στα 20 λεπτά
στον παραγωγό βρίσκονται εκτός αγοράς, καθώς δεν πιάνονται πλέον τα
215 ευρώ ο τόνος FOB στην εξαγωγή.
Από την άλλη πλευρά, όσο προχωράµε στη νέα σοδειά, θα αποτυπωθεί και
στην αγορά η µείωση των στρεµµάτων
που εκτιµάται, δεδοµένου ότι οι παραγωγοί δεν ικανοποιήθηκαν για τρίτη
συνεχή χρόνια. Αυτό, λένε οι αναλυτές, αναµένεται να φανεί σε µια ανοδική πορεία των τιµών, αν και όχι άµεσα.
Ενδεικτική είναι η πρώτη εικόνα για
τη νέα σεζόν που δίνουν οι εκτιµήσεις
του Παγκόσµιου Συµβουλίου Σιτηρών
(IGC), σύµφωνα µε τις οποίες η παγκόσµια παραγωγή σιταριού για την περίοδο 2018-2019 αναµένεται να µειωθεί
κατά 41 εκατ. τόνους και να φτάσει τους
717 εκατ. τόνους, όταν την προηγούµενη περίοδο ο όγκος ανερχόταν στο επίπεδο ρεκόρ των 758 εκατ. τόνων. Την
ίδια ώρα το εµπόριο ανάµεσα στις χώ-

Μετά τις εξελίξεις µε την
Τυνησία, τόσο οι αγοραστές
όσο και οι πωλητές σκληρού
σίτου στην ελληνική αγορά
έχουν αποτραβηχτεί µέχρι
νεοτέρας. Η τάση είναι
πτωτική µεσοπρόθεσµα
ιδιαίτερα όσο τα νέα από τον
Καναδά για τις ποσότητες
είναι ενθαρρυντικά. Ως
αποτέλεσµα, η προσφορά
ποσοτήτων στα 20 λεπτά το
κιλό φαίνεται να αυξάνεται,
ενώ άρχισαν να ακούγονται
και λίγο χαµηλότερες τιµές.
Στα σκληρά σιτάρια, η νέα
λίστα της Φότζια δεν είχε
αλλαγές. Για ποιοτικά µε
ειδικό βάρος 78 kg/hl,
υαλώδη 70% και πρωτεΐνη
12,5% τιµή αποθήκης
παραγωγού 220-225 ευρώ
ο τόνος, για τα µεταβροχικά
(βρεγµένα) µε ειδικό βάρος
77-78 kg/hl στα 208-213
ευρώ. Στη Γαλλία οι τιµές
πιέστηκαν, ως αποτέλεσµα
της αύξησης παραγωγής για
τον Καναδά, στα 215 ευρώ
παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGC
Η παγκόσµια παραγωγή σιταριού
το 2018-2019 αναµένεται να
µειωθεί κατά 41 εκατ. τόνους και τα
αποθέµατα κατά 17 εκατ. τόνους

Βλέποντας την πτωτική τάση, έχουν
αποτραβηχτεί αγοραστές και πωλητές.

ρες, σύµφωνα µε το IGC, θα περιοριστεί κατά 3 εκατ. τόνους µόλις, αγγίζοντας τους 173 εκατ. τόνους.
Το ίδιο ισχύει και µε την παγκόσµια
κατανάλωση, η οποία θα υποχωρήσει
κατά 1 εκατ. τόνο, στους 734 εκατ. τόνους. Αυτό θα οδηγήσει σε µείωση των
παγκόσµιων αποθεµάτων κατά 17 εκατ.
τόνους, µε την περίοδο 2018-2019 να
κλείνει µε τελικά αποθέµατα 250 εκατ.
τόνων, από τους 267 εκατ. πέρυσι. Σηµειωτέον ότι µε 2,072 εκατ. τόνους, η
παγκόσµια παραγωγή σιτηρών σηµειώνει µείωση για δεύτερη συνεχή χρονιά,
αφού η αύξηση κατά 27 εκατ. τόνους
της παραγωγής καλαµποκιού δεν είναι
αρκετή να ισορροπήσει τις µικρότερες
αποδόσεις στις άλλες καλλιέργειες.

Υποτονικές συνεδριάσεις σε στενό εύρος τιµών
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH
Οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘18 έχουν βρει ένα νέο εύρος
ισορροπίας µεταξύ 78-80 σεντς ανά λίµπρα, το οποίο
συντηρείται από την αγορά, λόγω της επικρατούσας
αβεβαιότητας. Η βελτίωση των εξαγωγώνφορτώσεων της αµερικανικής σοδειάς δεν
κατάφεραν να τραβήξουν τις τιµές υψηλότερα και οι
χρηµατιστηριακές συνεδριάσεις τις προηγούµενες
ηµέρες διατηρήθηκαν υποτονικές. Μένει πλέον να
δούµε πως θα προχωρήσει η συγκοµιδή σε βασικές
χώρες παραγωγής βάµβακος. Παράλληλα, είναι
ενθαρρυντική η επανεµφάνιση της ζήτησης στην
παγκόσµια αγορά όσο το χρηµατιστήριο πιέζεται.

09/19/2018 78.72
09/20/2018 78.47
Για τα λευκά βαµβάκια φαίνεται να διαµορφώνεται
09/21/2018 79.13
µια αγορά στα 2-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις
09/24/2018 78.58
τιµές ∆εκεµβρίου ‘18. Το καλό είναι πως δείχνει να
09/25/2018
78.99
ισορροπεί κάπως η πτώση της βάσης,
αν και για την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ώρα βρίσκεται σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα από
τους προηγούµενους µήνες. Η συγκοµιδή προχωράει
στις περισσότερες περιοχές και προς το παρόν οι
ποιότητες είναι υποσχόµενες. Υπό αυτές τις
συνθήκες θα µπορέσουµε να µπούµε και στις
απαιτητικές αγορές της Άπω Ανατολής. Από πλευράς
Τουρκίας επικρατεί ησυχία λόγω της φτηνής τοπικής
σοδειάς αλλά και των οικονοµικών προβληµάτων.

24
ΣΕΠ

17
ΣΕΠ

Εν αναµονή της νέας παραγωγής
οι ευρωπαϊκές αγορές παραµένουν
στάσιµες, ενώ τα ισπανικά
αποθέµατα πιέζουν.

2,74
¤/κιλό

Κερδίζεται η µάχη στα 20 λεπτά το σκληρό

10
ΣΕΠ

03
ΣΕΠ

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
79.2
79.0
78.8
78.6
78.4
78.2
78.0

Τετάρτη

19/09

Πέµπτη Παρασκευή ∆ευτέρα

20/09

21/09

24/09

Τρίτη

25/09

Συνεδρίαση 25/09/18
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος '18

78,99

+0,41

Μάρτιος '19

79,44

+0,48
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ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Η ανάπτυξη της ζήτησης γάλακτος έως το 2030 εκτιµάται στους 304 εκατ. τόνους, ποσότητα που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα παραγωγή στις ΗΠΑ επί τρία. Την ίδια ώρα, οι
βραχυπρόθεσµες προβλέψεις δείχνουν ότι οι φάρµες θα µειωθούν αλλά θα αυξηθεί το ζωικό κεφάλαιο σε όσες αποµείνουν και η παραγωγή γάλακτος ανά µονάδα θα διευρυνθεί 54%.

Τα Big Data µετασχηµατίζουν τη βιοµηχανία γάλακτος
1

Η ΖΗΤΗΣΗ γάλακτος θα αυξηθεί γρηγορότερα από τη διαθεσιµότητα και
οι τεχνολογικές λύσεις για µεγάλα
δεδοµένα θα εξυπηρετήσουν την αλυσίδα παραγωγής γάλακτος ώστε
να εντοπιστούν οι δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου. Αυτό προέκυψε µεταξύ άλλων στο 16ο Συνέδριο του IFCN, που διεξήχθη στην

Πάρµα της Ιταλίας στις 11-13 Σεπτεµβρίου, µε το ∆ιεθνές ∆ίκτυο
Σύγκρισης Φάρµας να παρουσιάζει
τις µακροπρόθεσµες και τις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις του για τις
αγορές γάλακτος του µέλλοντος και
για την εξέλιξη της τιµής του γάλακτος µε βάση στοιχεία από το 1996
από περισσότερες από 200 χώρες.

3

ΜΕΤΑ την κρίση στο γάλα το 2016,
οι τιµές στις φάρµες σταθεροποιήθηκαν στα 35 δολάρια/100 κιλά γάλακτος τύπου ECM. Το IFCN προβλέπει περαιτέρω σταθεροποίηση της
τιµής καθώς η ζήτηση µεγαλώνει
γρηγορότερα από τις προµήθειες.
O Torsten Hemme διευθυντής µά-

νατζµεντ του IFCN σηµείωσε ότι «το
16ο Συνέδριο δηµιούργησε την ευκαιρία για τη βιοµηχανία γάλακτος
να γνωρίσει νέα τεχνολογικά εγχειρήµατα και να ανακαλύψει τι θα σήµαινε µια ψηφιακή αναταραχή για
τη βιοµηχανία και για κάθε κρίκο
στην αλυσίδα παραγωγής».

5

Ο ΤΟΜΕΑΣ γάλακτος µε τη συνθετότητά του συνεπάγεται µεγάλες προκλήσεις λόγω υψηλού ρυθµού σηµαντικών αλλαγών που επηρεάζονται από οικονοµικο-πολιτικές αποφάσεις. «Μπαίνουµε σε µια νέα εποχή όπου οι τεχνολογικές εφαρµογές,

η ακρίβεια και το κόστος φτάνουν σε
ένα σηµείο όπου πολλαπλές πηγές
πληροφόρησης και ιδέες θα συσχετίζονται για να λύσουν προβλήµατα έγκαιρα». παρατήρησε ο Ricardo
Daura, διευθυντής της γραµµής παραγωγής στην Cargill.

2

ΦΕΤΟΣ, 120 συµµετέχοντες από περισσότερες από 80 εταιρείες εστίασαν στην εικόνα του γάλακτος παγκοσµίως το έτος 2030 και στην ερώτηση «Πώς τα µεγάλα δεδοµένα
(Big Data) θα αλλάξουν τις φάρµες
γάλακτος και την αλυσίδα τροφοδοσίας στο µέλλον». Το IFCN έδειξε ότι η ανάπτυξη της ζήτησης έως

το 2030 εκτιµάται στους 304 εκατ.
τόνους γάλακτος τύπου ECM, που
αντιπροσωπεύει την τρέχουσα παραγωγή στις ΗΠΑ επί τρία. Για να ενεργοποιηθεί η παραγωγή που απαιτείται για αυτό το µέγεθος µια
παγκόσµια τιµή γάλακτος µεγαλύτερη από 40 δολάρια/100 κιλά γάλακτος τύπου ECM είναι αναγκαία.

4

Ο ΣΤΟΧΟΣ της µακροπρόθεσµης επεξεργασίας είναι να παρασχεθεί
στους κρίκους της αλυσίδας παραγωγής µια ακριβέστερη εικόνα για
το µέλλον. Μεγάλα δεδοµένα στη
γεωργία σηµαίνει µεγάλες ενότητες δεδοµένων που παράγονται στις
φάρµες, τα οποία γίνονται όλο και

πιο σηµαντικά λόγω αυξανόµενης
χρήσης τεχνολογιών, όπως αισθητήρες και κάµερες. Παρόλα αυτά, η
απλή αποθήκευση δεδοµένων παρέχει λίγη αξία-τα δεδοµένα µετατρέπονται σε πλεονεκτήµατα όταν αναλύονται µέσα στον Η/Υ για να αποκαλύψουν τάσεις και συσχετισµούς.

6

TO IFCN εκτίµησε ότι η αγορά γάλακτος το 2019 θα επηρεαστεί υπερβολικά από τις καταστάσεις που παρατηρήθηκαν το 2018, όπως οι καιρικές ανωµαλίες που είχαν αντίκτυπο στην παραγωγή τροφής, τη ζήτηση για εισαγωγές και την ανάπτυξη

του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Μια ταχεία
επιβράδυνση της ανάπτυξης αποθεµάτων γάλακτος παγκοσµίως που έφτασε το 1,6% τον Αύγουστο σε σύγκριση µε το 3,1% τον Ιανουάριο υποβοήθησε τη σταθεροποίηση της
τιµής στα 35 δολάρια/100 κιλά ECM.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟ 2017 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2030
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΙΤΡΑ

+304
Περίπου
3 φορές
η σηµερινή
παραγωγή
των ΗΠΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

+54%
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΑΝΑ ΦΑΡΜΑ

+16%
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

+23%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

ΑΛΥΣΙ∆Α ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Λιγότερες φάρμες, αλλά
με αυξημένο ζωικό κεφάλαιο
Σήµερα η γαλακτοβιοµηχανία εξυπηρετεί πάνω από
7 δις καταναλωτές και εξασφαλίζει εισόδηµα σε περίπου ένα δις ανθρώπους στην αλυσίδα γάλακτος. Οι
προβολές του IFCN για το 2030, αν συγκριθούν µε το
2017, δείχνουν 64% αύξηση της παραγωγής γάλακτος
στη Νότια Ασία, 14% στη ∆υτική Ευρώπη, 26% στη Βόρεια Αµερική, 22% στην Ανατολική Ευρώπη και την
Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), 33% στη
Λατινική Αµερική, 24% στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, 27% στην Εγγύς και Μέση Ανατολή,
36% στην Αφρική και 22% στην Ωκεανία.

Τα επόµενα 13 χρόνια ο αριθµός µε τις φάρµες γάλακτος θα µειωθεί στα 104 εκατοµµύρια, πράγµα που
σηµαίνει ότι 14 εκατοµµύρια φάρµες θα χαθούν. Σε
ό,τι αφορά τον παγκόσµιο µέσο όρο µεγέθους φάρµας σε ζωικό κεφάλαιο, θα διευρυνθεί σε ποσοστό
που αντιστοιχεί σε µια παγκόσµια αύξηση της τάξεως του 29%. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις αναγωγές του ∆ιεθνούς ∆ικτύου IFCN, το µέγεθος της
φάρµας θα αυξηθεί κατά 14% στην Ωκεανία, 82% στη
Βόρεια Αµερική, 65% στη ∆υτική Ευρώπη, 22% στη
Λατινική Αµερική, 78% στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, 6% στην Αφρική, 32% στην Ανατολική Ευρώπη και την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), 9% στην Εγγύς και Μέση Ανατολή και 37%
στη Νότια Ασία.
ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 27/09

707,92

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
715
710
705
700
695
690
685
680

Παρασκευή

21/09

∆ευτέρα

24/09

Τετάρτη

Τρίτη

26/09

25/09

Πέµπτη

27/09

Πάνω από τις 705 µονάδες
έκλεισε το ΧA την Πέµπτη
Συνεδρίαση σταθεροποίησης ήταν µέχρι τις… 17:05 η
συνεδρίαση της Πέµπτη 27/9 για το ΧΑ, µε την αγορά
όµως να κάνει ένα εντυπωσιακό φίνις και να κλείνει
πάνω από την αντίσταση των 704 µονάδων και τις
τράπεζες µε σηµαντικά κέρδη. Ειδικότερα, ο Γενικός
∆είκτης έκλεισε µε κέρδη 0,86% στις 707,92
µονάδες, ενώ κινήθηκε µεταξύ των 699,30 (-0,37%)
και 707,96 µονάδων. Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα
43,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 16 εκατ.
τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων
διακινήθηκαν 505 χιλ. τεµάχια.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

0,5050 9,78%

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

0,3680 8,88%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

0,2340 8,33%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - Σ

0,6000

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

0,1500 7,14%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E.

0,4000 - 19,68%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

0,3240 - 13,83%

8,11%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.

1,0100 - 11,40%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

0,1360 - 9,93%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛ. Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

0,0960 - 9,43%

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

Moνάδες Μεταβολή
26.455,22 + 0,27%
7.990,37 - 0,21 %
3.441,26 + 0,24%
7.534,62 + 0,32%
12.425,35 + 0 0,32%
5.525,24 + 0,23%
9.063,56 + 0,18 %
23.796,74 - 0,99%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
FED
EKT

Επιτόκιο

Τιµή

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

Τελευταία
αλλαγή
23.08.2018
23.08.2018
23.08.2018
08.08.2018
10.07.2018
21.04.2018
21.08.2018
21.08.2018

O σπαγκο...
...ραμμένος
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Καθαρά κέρδη
προ φόρων 251,28 εκατ. ευρώ
για το 2017 σε σχέση µε 27,14
εκατ. ευρώ το 2016 και µείωση
του καθαρού κύκλου εργασιών στα
262,83 εκατ. ευρώ έναντι 291,63
εκατ. ευρώ το 2016 ανακοίνωσε για
την οικονοµική χρήση του 2017.

ΓΙΩΤΗΣ: Αύξηση 2,29% παρουσίασε
ο κύκλος εργασιών της Γιώτης ΑΕ, που
ανήλθε στα 74,65 εκατ. ευρώ έναντι
73 εκατ. το 2016 και τα αποτελέσµατα
προ φόρων υποχώρησαν στα 4,46
εκατ. ευρώ από 5,3 εκατ. ευρώ, µε την
εταιρεία να διαγράφει θετική πορεία.
LACTALIS: Οι γαλλικές αρχές
έδωσαν την άδεια στη Lactalis να
λειτουργήσει εκ νέου το γαλλικό
εργοστάσιο, που είχε βάλει λουκέτο
πριν από µερικούς µήνες, επειδή
διέθετε βρεφικό γάλα µολυσµένο
µε σαλµονέλα. Ο γαλακτοκοµικός
κολοσσός είχε υποχρεωθεί να
ανακαλέσει 12 εκατ. κουτιά γάλακτος
στη Γαλλία και σε ολόκληρο τον
κόσµο λόγω της µόλυνσης.

CHIPITA: «∆εν έχει υπογραφεί καµία
συµφωνία, καθώς και δεν έχει υπάρξει
καµία συζήτηση η οποία να αφορά την
οποιαδήποτε αλλαγή, άµεσα ή έµµεσα,
της µετοχικής σύνθεσης της Π.Γ. Νίκας
Α.Β.Ε.Ε», αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η Chipita κατόπιν ερώτησης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
CARREFOUR: Η Casino Group
ανακοίνωσε πως απέρριψε τις
«κρούσεις» της Carrefour για πιθανή
συγχώνευση, µε τη δεύτερη να
διαψεύδει ότι έχει προσεγγίσει την
Casino, κατηγορώντας την µάλιστα
για µετάδοση «ψευδών και
αβάσιµων ειδήσεων».

Ξαναβάζει φωτιά
το brent στις αγορές
Στα 120 δολάρια το βαρέλι βλέπει το αργό η UBS
Έρχεται νέος γύρος αύξησης επιτοκίων από τη Fed
Για απότοµη επιβράδυνση της παγκόσµιας ανάπτυξης αν υπάρξει σοκ στην
προσφορά πετρελαίου που θα οδηγήσει ακόµη και σε τιµές στα 120 δολάρια το βαρέλι µιλά η UBS. Οι κίνδυνοι
σε ό,τι αφορά τις τιµές πετρελαίου κατά
την UBS, είναι ανοδικοί καθώς οι αµερικανικές κυρώσεις στο Ιράν τίθενται σε ισχύ το Νοέµβριο, τα αποθέµατα των ΗΠΑ
είναι χαµηλά και η Βενεζουέλα βρίσκεται σε κρίση. Το αργό πετρέλαιο Brent
έφθασε σε υψηλά 4ετίας την περασµένη εβδοµάδα στα 82,50 δολάρια το βαρέλι, µε τον ΟΠΕΚ και τους συµµάχους
του να προσφέρουν ελάχιστη ανακούφιση στην αγορά.
Στο µεταξύ, τα λόγια των οικονοµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που µιλούν για συρρίκνωση 2% της
αµερικανικής οικονοµίας και επιβράδυνση της παγκόσµιας ανάπτυξης στο εγγύς
µέλλον λόγω της διαµάχης µε Κίνα, δεί-

χνει να ενστερνίζεται ο επικεφαλής της
Fed Τζερόµ Πάουλ, ο οποίος βλέπει βαρύ το επενδυτικό κλίµα εξαιτίας της αναταραχής. Σηµειωτέον η Fed αύξησε κατά 25 µονάδες βάσης τα αµερικανικά επιτόκια στο εύρος του 2% µε 2,25%, διατηρώντας την πρόβλεψη για άλλη µια
αύξηση µέχρι το τέλος του έτους και άλλες τρεις το 2019.
Στα του οίκου µας, λίγο πριν κατατεθεί
το προσχέδιο του νέου Κρατικού Προϋπολογισµού και µε την σκόπελο του Μακεδονικού και των συντάξεων, και σχεδόν
την ίδια ώρα που στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας πρωθυπουργός καλούσε σε επενδύσεις, ο Οίκος Moody’s έθετε το πλαίσιο
της διπλής εποπτείας της χώρας - από δανειστές και αγορές ταυτόχρονα. Σηµατωρός εξελίξεων και το δηµοψήφισµα της
Κυριακής για τη µετονοµασία της ΠΓ∆Μ,
µε την Handelsblatt να εκτιµά ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές.

Τρία αστέρια Granarolo
Την υψηλότερη διάκριση στα Great
Taste Awards, δηλαδή τρία αστέρια,
κέρδισε η ξανθιά απαλή µπύρα 56
Isles Pilsner Μικροζυθοποιίας Πάρου.
Πρόκειται για µία µπύρα µε αυθεντικές
ρίζες στην κλασική πλούσια βελγική
Wit, ιδανικά εναρµονισµένες µε την
παραδοσιακή Παριανή ψυχή και µε
βασικό συστατικό το τοπικό κριθάρι,
που ενσωµατώνει άψογα τα αρώµατα.

Σε Granarolo Hellas µετονοµάζεται η
εταιρεία διανοµής γαλακτοκοµικών
προϊόντων Quality Brands International
(QBI). Μια κίνηση που σηµατοδοτεί τη
διεύρυνση της παρουσίας του ιταλικού
οµίλου στην ελληνική αγορά, στην
προοπτική και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της οποίας επενδύει συστηµατικά, αλλά
ταυτόχρονα και τη δυναµική του είσοδο
στην Κύπρο και τη Βουλγαρία.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Tο τέλος επιτηδεύματος των αγροτών
και οι εξαγγελίες για την κατάργησή του

Έ

να από τα σηµεία αναφοράς στις εξαγγελίες που ακούστηκαν την ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόσο από την Κυβέρνηση, όσο και από την Αντιπολίτευση, αφορούσε στο τέλος επιτηδεύµατος των αγροτών. Ας
δούµε καταρχάς τι ισχύει: Οι επιτηδευµατίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα, εφόσον τηρούν βιβλία Απλογραφικά ( όπως οι αγρότες του κανονικού
καθεστ ώτος ΦΠΑ ) ή ∆ιπλογραφικά, υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύµατος.
Για όλους
Όµως οι αγρότες του ειδικού καΤο τέλος πρέπει να
θεστώτος ΦΠΑ που θα τηρήσουν βικαταργηθεί σε κάθε
βλία και θα ενταχθούν στο κανονιπερίπτωση από όλους
κό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά,
τους επιτηδευµατίες
η ηµεροµηνία µεταβολής θα θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ηµεροµηνία αυτή και για τα επόµενα
πέντε (5) έτη θα εξαιρούνται από την
επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος.
Από το 2020
Οµοίως θα εξαιρούνται όσοι αΗ πληρωµή του τέλους
γρότες τηρήσουν βιβλία και εντααπό τους αγρότες που
χθούν στο κανονικό καθεστώς
µπήκαν στα βιβλία, θα
ΦΠΑ και έχουν κλείσει το 62ο έξεκινήσει από το 2020
τος της ηλικίας τους.
Για την εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (επιβολή τέλους επιτηδεύµατος) οι αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν θεωρούνταν επιτηδευµατίες.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την καταβολή του τέλους επιτηδεύµατος οι εξής κατηγορίες αγροτών:
Α) Του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
Β) Του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ που δεν έχουν περάσει πέντε χρόνια από την ένταξή τους σε αυτό.
Γ) Που τους υπολείπονται τρία ακόµα χρόνια από τη
συνταξιοδότησή τους (65ο έτος).
∆) Όσοι ασκούν δραστηριότητα σε
χωριά µε πληθυσµό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100
κατοίκους (εκτός τουριστικών τόπων).

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

Συµπληρωµατικές δηλώσεις
φορολογίας για επιδοτήσεις
Οι συµπληρωµατικές δηλώσεις για τις επιδοτήσεις
παλαιοτέρων ετών, υποβάλλονται πλέον µόνο
στις ∆.Ο.Υ. Για να θεωρηθούν εµπρόθεσµες και
να µην έχουν την επιβάρυνση της προσαύξησης
και του αυτοτελούς προστίµου, αυτό θα πρέπει να
γίνει µέχρι το τέλος του έτους. Μην περιµένετε
από τους λογιστές να σας φωνάξουν. Εσείς θα
πάτε και θα δώσετε εντολή να υποβληθούν οι
δηλώσεις. Μόνοι µας δεν θα υποβάλλουµε καµία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Α) Το τέλος επιτηδεύµατος βεβαιώνεται και εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος κάθε οικονοµικού έτους.
Β) Η διαγραφή του τέλους επιτηδεύµατος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, γίνεται µε αίτηση διαγραφής του
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και έκδοση νέας εκκαθάρισης από το τµήµα εισοδήµατος.
Β) Το τέλος επιτηδεύµατος δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:
« 1. Οι επιτηδευµατίες και οι ασκούντες ελευθέριο
επάγγελµα, εφόσον τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας
του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους
επιτηδεύµατος, το οποίο ορίζεται ως εξής:
Α) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους
και σε πόλεις ή χωριά µε πληθυσµό έως 200.000 κα-

τοίκους, σε 800 ευρώ ετησίως.
Β) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσµό
πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 1.000 ευρώ ετησίως.
Γ) Για ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελµατίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1053/17.2.2014 διευκρινίστηκε ότι, για τις ανάγκες εφαρµογής των διατάξεων
της παραγρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 και όσον αφορά στην εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύµατος,
για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που θα
τηρήσουν βιβλία και θα ενταχτούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά, η ηµεροµηνία µεταβολής θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ηµεροµηνία αυτή και για τα επόµενα 5 έτη, θα εξαιρούνται
από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος.
Κατ’ ανάλογη εφαρµογή των ανωτέρω και για τους
αλιείς του ειδικού κατ’ αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, που
πραγµατοποίησαν µεταβολή και από 01/01/2015 τηρούν υποχρεωτικά βιβλία και εκδίδουν στοιχεία, έστω
κι αν απαλλάχτηκαν από την ενηµέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων), η ηµεροµηνία µεταβολής
(01/01/2015) θεωρείται για την δραστηριότητα αυτή
ως ηµεροµηνία πρώτης έναρξης, για την εφαρµογή
των υπόψη διατάξεων και από την ηµεροµηνία αυτή
και για τα επόµενα 5 έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος.
Το τέλος επιτηδεύµατος είναι απόρροια ανθρώπου
που έχει µένος µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Τιµωρείται κάποιος επειδή αποφάσισε να ρισκάρει να δουλέψει µόνος του, αντί να κυνηγήσει το ρουσφέτι και
να παρακαλέσει να γίνει ∆ηµόσιος υπάλληλος. Πρέπει να καταργηθεί σε κάθε περίπτωση από όλους τους
επιτηδευµατίες και όχι µόνο από τους αγρότες. Σίγουρα αποτελεί κίνητρο γι’ αυτούς που θα συνεταιριστούν,
αφού οι ανακοινώσεις λένε πως για τους ανθρώπους
αυτούς θα καταργηθεί το τέλος. Βέβαια η πληρωµή από τους αγρότες που µπήκαν στα βιβλία, θα ξεκινήσει
από το 2020, οπότε µέχρι να δω το νόµο, για τσάµπα
µαγκιά µου κάνουν οι ανακοινώσεις.

Νόµος 4492/17: εξόφληση σε 60 ηµέρες
Οι παραγωγοί που πουλάνε τα νωπά και
ευαλλοίωτα προϊόντα θα πρέπει να εξοφλούνται
εντός 60 ηµερών από την έκδοση του
τιµολογίου. Το γεγονός ότι δεν έχει
ενεργοποιηθεί η πλατφόρµα ανάρτησης των
παραστατικών πώλησης και των αποδεικτικών
εξόφλησης, δεν αναιρεί την υποχρέωση
εξόφλησης εντός 60 ηµερών.

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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ΤOY ΘΩΜΑ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ*

Ανεπηρέαστη από τις ραγδαίες µεταβολές που συµβαίνουν στον κόσµο,
συµπαρασύροντας σε πολλές περιπτώσεις ακόµη και τις κλασσικές µεθόδους παραγωγής, εξακολουθεί να
πορεύεται προς το µέλλον η ελληνική
γεωργία, δηµιουργώντας την αίσθηση
ότι όσοι µε τη στάση και τις αποφάσεις
τους καθορίζουν εν πολλοίς τη µοίρα
της έχουν αναγάγει σε υπέρτατη, αν
όχι και µοναδική, αξία τον «αυτόµατο πιλότο» στον οποίον εδώ και 10ετίες έχουν εναποθέσει την πλοήγηση.
Μαζί µε τη νέα ΚΑΠ και τις ριζικές
αλλαγές που φέρνει στην έως τώρα εφαρµοζόµενη γεωργική πολιτική της
ΕΕ, έχουν φανεί ήδη στον ορίζοντα
πλήθος προκλήσεων και νέων δεδοµένων στην παραγωγική διαδικασία,
από τα καινοτόµα προγράµµατα της έξυπνης γεωργίας έως τις εφαρµογές
της τεχνητής νοηµοσύνης, ωστόσο πέραν µιας µικρής µειοψηφίας ανήσυχων νέων αγροτών, κανείς δεν φαίνεται να ασχολείται στα σοβαρά µαζί
τους. Για υπουργείο, κόµµατα, αγροτικούς φορείς, πέρα βρέχει…
Το διαχρονικό, χωρίς αµφιβολία,
έλλειµµα στρατηγικής αποτυπώνεται
µε τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στο
ερώτηµα της υποτιθέµενης διαβούλευσης για την ΚΑΠ µετά το 2020 που παρατίθεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: «Πες µας
τη γνώµη σου». Σκωπτικά απαντώντας
κανείς θα µπορούσε να αντιτείνει «πες
µας καλύτερα τη δική σου…». Εκτός κι
αν η εκφρασµένη αντίθεση του υπουργείου στη µείωση των κονδυλίων µπορεί να θεωρηθεί στρατηγική άποψη…
Το χαµηλό επίπεδο ενηµέρωσης και
διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ δεν αντικατοπτρίζει φυσικά µόνο τις αδυναµίες του υπουργείου, αλλά αναδεικνύει
και άλλες πτυχές, δυο από τις οποίες
έχουν τη δική τους ξεχωριστή συµβολή στην διάρθρωση του προβλήµατος.
Η µια έχει να κάνει µε το καίριο ζή-

τηµα, που κατ’ επανάληψη έχει αναδείξει η εφηµερίδα Agrenda ,της
απουσίας ενός σύγχρονου και αξιόπιστου θεσµικού φορέα εκπροσώπησης των αγροτών, ικανού να διατυπώνει συγκροτηµένες θέσεις για
το παρόν και το µέλλον του τοµέα
και να σηκώσει το βάρος ενός εποικοδοµητικού διαλόγου µε την Πολιτεία. Είναι ευνόητο ότι όσο ένας τέτοιος φορέας απουσιάζει, τόσο µικρότερη είναι η πίεση στις αρµόδιες
αρχές να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών και στο ρόλο τους.

Λανθάνουσα υποτίµηση
Η δεύτερη, µαρτυρά µια λανθάνουσα υποτίµηση του «αγροτικού»
από τις πολιτικές δυνάµεις παρά την
τάση τους να υπερθεµατίζουν σε επίπεδο ρητορικής για το µεγάλο ενδιαφέρον τους. Είναι συµπτωµατικό
ότι από τους 21 ευρωβουλευτές δεν
µετέχει κανένας στην Επιτροπή Γεωργίας, πλην δυο (Μ. Κεφαλογιάννης, Ν. Ανδρουλάκης) που µετέχουν
ως αναπληρωµατικοί; Μια σύγκριση
µε άλλες χώρες που δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη γεωργία τους µιλά από µόνη της. Η Γαλλία έχει 6 τακτικά µέλη, πέραν των αναπληρωµατικών, στην Επιτροπή Γεωργίας και
αρκετούς εκπροσώπους σε παρεµφερείς Επιτροπές (Αλιείας κλπ). Η
Πορτογαλία, µε ίδιο αριθµό ευρωβουλευτών µε την Ελλάδα , έχει 2
τακτικά µέλη και ένα αναπληρωµατικό στην Επιτροπή Γεωργίας και 3
τακτικά στην Αλιείας.
H παντελής σχεδόν έλλειψη προσανατολισµού και στρατηγικής για το

νέο τοπίο δεν εξαντλείται ωστόσο στο
ζήτηµα της νέας ΚΑΠ, αλλά συναρτάται µε το σύνολο των προβληµατικών
όψεων του αγροτικού τοµέα που σε
µεγάλο βαθµό είναι γνωστές από παλιά. Τρανταχτό παράδειγµα η γήρανση του αγροτικού πληθυσµού. Παρά
τα προγράµµατα προσέλκυσης νεώτερων ατόµων στη γεωργία που εφαρµόστηκαν τις τελευταίες δύο 10ετίες,
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο
αγροτικός τοµέας παρέµεινε γερασµένος, µε ενδεικτικό ότι το 2013 µόλις
ένας στους πέντε αγρότες ήταν κάτω
των 44 ετών, ενώ ένας στους τρεις ξεπερνούσε τα 65. Πολιτικές ανανέωσης
του αγροτικού πληθυσµού, πέρα από
τις ρητορικές αναφορές, το διάστηµα
αυτό δεν έγιναν αντιληπτές.
Γιατί φυσικά η τάση καταφυγής στη
γεωργία, ως διέξοδος στην κατάρρευση της αγοράς εργασίας, που παρατηρήθηκε σε κάποιες φάσεις τα τελευταία
χρόνια και σε κάποιο βαθµό υποδήλωνε µάλλον αφελείς αντιλήψεις για τη
δουλειά του αγρότη, δεν απαντά στο
πρόβληµα. Σήµερα δεν νοείται νέος αγρότης χωρίς δεξιότητες, επαγγελµατική κατάρτιση και εφόδια.
Απόλυτη µοιάζει να είναι η αδυναµία υιοθέτησης µιας πολιτικής γης, που
θα αποδέσµευε σηµαντικές εκτάσεις από την οικοπεδική προοπτική τους και
θα επέτρεπε τη διάθεσή τους στις καλλιέργειες, διευκολύνοντας την αύξηση
του µικρού και µη ανταγωνιστικού µεγέθους χιλιάδων εκµεταλλεύσεων. Το

ζήτηµα τέθηκε πολλές φορές αλλά µάταια , καθώς δεν έγιναν αντιληπτές ούτε προσπάθειες ούτε προθέσεις. Όµως,
πώς γίνεται να συζητείται στα σοβαρά η
ανταγωνιστικότητα του τοµέα και στον
τοµέα της αµπελοκαλλιέργειας για παράδειγµα,χιλιάδες εκµεταλλεύσεις να
µην υπερβαίνουν τα 4-5 στρέµµατα;

Μόλις 3 µηνών τα ελληνικά
προγράµµατα προώθησης οίνου
Η ίδια προβληµατική εικόνα, µε µικροδιαφορές ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες των κλάδων και τον βαθµό εµπλοκής ή µη-εµπλοκής (όπου αυτή
απαιτείται) των υπηρεσιών, παρατηρείται σχεδόν παντού. Από την υποβαθµισµένη επαγγελµατική κατάρτιση έως τη δυσλειτουργία των αρµοδίων αρχών, που συχνά δυσκολεύουν
αντί να διευκολύνουν τα πράγµατα.
Παράδειγµα τα πολυδιαφηµισµένα
προγράµµατα προβολής και προώθησης του κρασιού σε τρίτες χώρες, που
ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν ετήσια διάρκεια, εδώ περιορίζονται στους τρεις µήνες. Οι υπόλοιποι
χάνονται είτε επειδή η υπουργική απόφαση εκδίδεται µε καθυστέρηση είτε επειδή η υπηρεσία υπερβάλλει σε
τυπικότητα, και ίσως όχι άδικα καθώς
πρόκειται για κοινοτικό χρήµα κατά το
ήµισυ, µε αποτέλεσµα η προβολή να
µην έχει κατά κανόνα τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα.
Πληροφορίες από τον οινοποιητικό
χώρο αναφέρουν µάλιστα ότι από τα

Μήπως φοβούνται τους γεωργούς;
Ηχηρή η απουσία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου θεσμικού φορέα εκπροσώπησης των αγροτών,
που να διατυπώνει συγκροτημένες θέσεις και να σηκώσει το βάρος ενός εποικοδομητικού διαλόγου

18 εκατ. ευρώ του προγράµµατος, χάνονται περίπου τα 5 λόγω των καθυστερήσεων στην ανακοίνωση και την
έγκριση, κάτι που συµβαίνει και φέτος
αφού ακόµη δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση.

Στόχος να σπάσουν οι αγκυλώσεις
Παράγοντες του αγροτικού χώρου,
µε καλή γνώση των αγροτικών εξελίξεων, αποδίδουν τις διαχρονικές αρνητικές όψεις της γεωργικής πραγµατικότητας στην απουσία ενός οράµατος για το µέλλον της, ικανού να
απελευθερώσει τις δηµιουργικές δυνατότητες των αγροτών και να σπάσει αγκυλώσεις και δεσµά που καθηλώνουν τον τοµέα στην υστέρηση. Σε
µια τέτοια περίπτωση, λένε, η προετοιµασία της χώρας για την ΚΑΠ µετά το 2020 και το νέο τοπίο που διαµορφώνεται δεν θα ήταν «µηδενική,
και οι αγρότες θα είχαν έναν ασφαλή
προσανατολισµό. Προς επίρρωση µάλιστα, αναφέρονται στο τώρα διερωτώµενοι αν υπάρχουν, έστω σε στοιχειώδη µορφή, µελέτες για το ποια προϊόντα για παράδειγµα έχουν εκείνο το
κρίσιµο µέγεθος που µπορεί να στηρίξει την ανταγωνιστικότητά τους στις
αγορές και άρα να αποτελέσει έναν οδηγό για τους αγρότες διαµορφώνοντας πολιτικές γύρω απ’ αυτά.
Όσο καθυστερεί η διατύπωση ενός
οράµατος για το µέλλον της γεωργίας, τόσο το οικονοµικό και κοινωνικό
πρόβληµα της υπαίθρου θα διαιωνίζεται. Και ο αγροτικός πληθυσµός δεν είναι αµελητέα κατηγορία. Αριθµεί, ως
γνωστόν, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, µε πάνω από 1,2 απασχολούµενα σ’ αυτά µέλη οικογενειών, στα οποία θα πρέπει να προστεθούν και κοντά στο 1 εκατ. αγρεργάτες.
*ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
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MARKETS
AGRICULTURAL TRADE,
CLIMATE CHANGE AND
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Το παγκόσµιο εµπόριο θα είναι όλο και
περισσότερο καθοριστικό. Η κλιµατική
αλλαγή θα αλλάξει τις συνθήκες για τη
γεωργία. Αυτό ενδέχεται να συνεπιφέρει
αλλαγές στο συγκριτικό πλεονέκτηµα
που έχει κάθε περιοχή και κατά συνέπεια
να σηµάνει µεταβολές για το εµπόριο
αγροτικών προϊόντων.

∆ΥΤΙΚΗ
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ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

YΠΟΛΟΙΠΗ
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Α
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KΕΝΤΡΙΚΗ
AΜΕΡΙΚΗ

ΜΕΞΙΚΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΦΡΙΚΗ

ΚΑΘΑΡΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ
ΑΦΡΙΚΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΝΟΤΙΑ
ΑΦΡΙΚΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ
ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΤΩΝ ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
& ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Φλεγόμενη
άρκτος η αγορά
στα αγροτικά
εμπορεύματα
έως το 2050

Ακανόνιστα θα εξελιχθεί η αγροτική
παραγωγή στον πλανήτη δημιουργώντας μια
σειρά νικητών και ηττημένων λέει ο FAO

Μέχρι το 2050 οι κλιµατικές συνθήκες στον πλανήτη θα επηρεάσουν την παγκόσµια γεωργία
ακανόνιστα, βελτιώνοντας τις συνθήκες παραγωγής σε κάποια µέρη και επιδρώντας αρνητικά σε άλλα, δηµιουργώντας έτσι µια σειρά «νικητών και ηττηµένων» στο παγκόσµιο εµπόριο
αλλά και µεγαλύτερα εµπόδια στην καταπολέµηση της επισιτιστικής ανασφάλειας όπως αναφέρει τελευταία έκθεση του FAO. Μάλιστα
η τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων αναµένεται να αυξηθούν κατακόρυφα έως και 20%
σε διάφορες γωνιές του πλανήτη, όµως ταυτόχρονα η αγοραστική δύναµη των καταναλωτών στις πιο αδύναµες οικονοµίες του κόσµου
θα µειωθεί κατακόρυφα. Φυσικά αυτό θα έχει
ως αποτέλεσµα την περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ
χωρών όπως είναι ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, ο Ευρωπαϊκός Βοράς και η Ρωσία.
Συγκεκριµένα, το µέλλον αναµένεται να ευνοήσει, από άποψη αγροτικής παραγωγής, χώρες
που τώρα έχουν εύκρατο προς δροσερό, ακόµα
και ψυχρό κλίµα, αφού ο πιο ζεστός καιρός θα
ευνοήσει τους εκεί παραγωγούς. Από την άλλη, η διατροφική παραγωγή σε χώρες µε χαµηλό γεωγραφικό πλάτος, αυτές δηλαδή που βρίσκονται κοντά στον Ισηµερινό, και που πολλές
υποφέρουν ήδη από φτώχεια, διατροφική ανα-

σφάλεια και υποσιτισµό, θα χτυπηθούν περισσότερο από τις αλλαγές στο κλίµα του πλανήτη, όπως επισηµαίνει η νέα µελέτη του FAO για
την Κατάσταση των Αγορών Αγροτικών Προϊόντων. Έτσι, µε την κλιµατική αλλαγή να µεταβάλει σηµαντικά την ικανότητα πολλών περιοχών στον κόσµο να παράγουν φαγητό, αναµένεται ότι το παγκόσµιο εµπόριο αγροτικών
προϊόντων θα έχει µια όλο και πιο σηµαντική
συνεισφορά στον επισιτισµό του πλανήτη και
στην ανταπόκριση σε σχετιζόµενα µε το κλίµα
κρούσµατα πείνας.

Το εµπόριο σαν δίχτυ ασφαλείας
Πολλές χώρες στηρίζονται ήδη στις διεθνείς αγορές σαν πηγή τροφής για να µειώσουν το έλλειµµα που έχει δηµιουργηθεί είτε εξαιτίας του
υψηλού κόστους της αγροτικής παραγωγής (όπως για παράδειγµα σε χώρες µε περιορισµένα
αποθέµατα γης και νερού) είτε λόγω του κλίµατος ή άλλων φυσικών καταστροφών που πλήττουν την εθνική παραγωγή τροφίµων. Για παράδειγµα, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές το 2017
απέσυρε τους δασµούς στο ρύζι µε σκοπό να αυξηθούν οι εισαγωγές και να σταθεροποιηθεί η
εγχώρια αγορά αφού σοβαρές πληµµύρες είχαν
ως συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση της λιανικής τιµής του δηµοφιλούς δηµητριακού πάνω
από 30%. Με παρόµοιο τρόπο, η Νότια Αφρική –
χώρα που παραδοσιακά παράγει και εξάγει κα-
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ΣΗΜΕΙΑ
ΚΛΕΙ∆ΙΑ

ΤΟ 2050

1
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ

ΝΤΡΙΚΗ
ΑΣΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
ΚΙΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

Η
ΟΛΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΝΟΤΙΑ ΑΣΙΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΤΑ 20%
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΣΙΑ

ΙΝ∆ΙΑ

Σύµφωνα µε τον γενικό διευθυντή του FAO Χοσέ Γκρασιάνο ντα Σίλβα το
παγκόσµιο εµπόριο έχει τη δυνατότητα να σταθεροποιήσει τις αγορές και να
επανακατανείµει το πλεόνασµα τροφής σε ελλειµµατικές περιοχές.

ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ &
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟ

ΩΚΕΑΝΙΑ

λαµπόκι – πρόσφατα αύξησε τις εισαγωγές για
να µετριάσει τις συνέπειες που προκάλεσαν διαδοχικές ξηρασίες.
Γενικά, η αναφορά του FAO εκφράζει την εκτίµηση ότι οι ανοιχτές, προβλέψιµες και δίκαιες διεθνείς αγορές τροφίµων είναι σηµαντικές
για να µπορέσει να βοηθήσει το εµπόριο στην
ασφάλεια των τροφίµων και την κλιµατική προσαρµογή. Ωστόσο, ενώ καλύτερα ενσωµατωµένες
αγορές ενισχύουν τον προσαρµοστικό ρόλο του
εµπορίου στην κλιµατική αλλαγή, σε ό,τι αφορά
χώρες που εξαρτώνται ήδη σε µεγάλο βαθµό από εισαγωγές τροφίµων – κάτι τέτοιο θα εµβάθυνε αυτή την εξάρτηση. Εξου και η σηµασία του
να τίθενται εθνικές προτεραιότητες και στόχοι.

Οι πρόσφατες τάσεις στο παγκόσµιο
εµπόριο αγροτικών προϊόντων
Η έρευνα κάνει επίσης µια ανασκόπηση της
απόδοσης του παγκόσµιου εµπορίου αγροτικών
προϊόντων τα πρόσφατα χρόνια και της κατεύθυνσης στην οποία προσανατολίζεται. Ενώ τη
γρήγορη ανάπτυξη του εµπορίου σε αυτό τον
τοµέα το διάστηµα 2000 και 2008 διαδέχθηκε
επιβράδυνση το διάστηµα 2009 – 2012 και από
τότε νωθρή ανάπτυξη, η µεγαλύτερη εικόνα δείχνει ότι σε αξία, το εµπόριο στον αγροτικό τοµέα αυξήθηκε σηµαντικά µεταξύ 2000 και 2016
– από τα 570 δις δολάρια στο 1.6 τρις δολάρια.
Αυτό σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην οικονο-

Αλλαγές σε χρήσεις γης, τιμές
και εμπόριο δείχνουν 9 μοντέλα
Σε παγκόσµιο επίπεδο τα Ολοκληρωµένα Μοντέλα Αξιολόγησης (IAMs)
συνδυάζουν δεδοµένα κλίµατος, καλλιέργειας και οικονοµικών µοντέλων για την
προβολή των µακροπρόθεσµων επιπτώσεων του κλίµατος µέχρι το έτος 2050 ή
και µετά. Αυτές οι προβολές δείχνουν µείωση τη γεωργικής παραγωγής, αύξηση
των τιµών των τροφίµων και αύξηση του εµπορίου ως αποτέλεσµα της
κλιµατικής αλλαγής το 2050. Συχνά, οι αναλυτές εξετάζουν µια σειρά από
διαφορετικά µοντέλα βασισµένα σε διαφορετικά σενάρια κλιµατικής αλλαγής και
πολιτικής προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αβεβαιότητα για µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Πάντως ο έλεγχος των εννέα µοντέλων Nelson προβάλλει την αλλαγή
του κλίµατος ως καθοριστικό παράγοντα που θα έχει ως αποτέλεσµα αλλαγές
στη χρήση γης, τις τιµές και τις εµπορικές συναλλαγές. Κατά µέσο όρο, οι
διεθνείς τιµές παραγωγού αναµένεται να αυξηθούν κατά 20%, ενώ το διεθνές
εµπόριο αυξάνεται κατά 1% ως µερίδιο της παγκόσµιας παραγωγής.

µική ανάπτυξη της Κίνας, όπως και στην αυξηµένη παγκόσµια ζήτηση για βιοκαύσιµα. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι το προφίλ των αναδυόµενων
οικονοµιών στο παγκόσµιο εµπόριο στον αγροτικό τοµέα έχει ενισχυθεί πολύ, µε αυξανόµενα
κατά κεφαλήν εισοδήµατα και µειωµένα επίπεδα φτώχειας. Αυτό έχει δώσει ώθηση στην κατανάλωση τροφίµων, στις εισαγωγές και σήµανε κέρδη για την αγροτική παραγωγικότητα, οδηγώντας σε ανοδική τροχιά τις εξαγωγές τροφίµων, όχι µόνο σε αγορές στον βιοµηχανικό
κόσµο αλλά και σε χώρες στον παγκόσµιο νότο. Ενώ οι παραδοσιακοί τιτάνες στις εξαγωγές
τροφίµων όπως η ΕΕ και οι ΗΠΑ παραµένουν
στην κορυφή των εξαγωγέων στον γεωργικό
τοµέα µε όρους αξίας, οι νεοεισαχθέντες αµφισβητούν την υπεροχή τους. Για παράδειγµα,
µεταξύ 2000 και 2016 η Βραζιλία αύξησε το µερίδιό της στο παγκόσµιο εµπόριο τροφίµων από 3.2 σε 5.7%, η Κίνα πέρασε µπροστά από τον
Καναδά και την Αυστραλία και έγινε η τέταρτη
πιο σηµαντική χώρα στον κόσµο στις εξαγωγές
γεωργικών προϊόντων, ενώ η Ινδονησία και η
Κίνα αύξησαν τόσο τις εξαγωγές τους σε γεωργικά προϊόντα ώστε να καταλάβουν αντίστοιχα
την 8η και τη 10η θέση των µεγαλύτερων εξαγωγέων τροφίµων. Την ίδια περίοδο το συνολικό µερίδιο της αξίας των εξαγωγών των ΗΠΑ,
της ΕΕ, της Αυστραλίας και του Καναδά µειώθηκε κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες.

Εξαγωγές
ΕΕ και ΗΠΑ
παραµένουν
στην κορυφή
των εξαγωγέων,
όµως την τελευταία δεκαετία
το µερίδιό τους
µειώθηκε
κατά 10%

Ανάµεσα στο 2011 και το 2050, η
µέση παγκόσµια απόδοση όλων
των καλλιεργειών αναµένεται να
περιοριστεί κατά 1,1%. Ωστόσο σε
µερικές χώρες της Ευρώπης οι
αποδόσεις θα αυξηθούν κατά 16%,
στον Καναδά κατά 27%, στο Μεξικό
κατά 8%, στην Ρωσία κατά 4%. Από
την άλλη σε περιοχές της Αφρικής θα
µειωθούν κατά 12%, στην
Νοτιοανατολική Ασία κατά 5% και
στην Ινδία, επίσης 5%.

2

Αναµένεται µείωση της αγροτικής
παραγωγής σε µεγάλα τµήµατα
της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και
της Νότιας και Νοτιοανατολικής
Κίνας. Αυτές οι αλλαγές εκτιµάται ότι
θα είναι πιο έντονες στην ∆υτική
Αφρική και την Ινδία, όπου η
παραγωγή θα µειωθεί κατά 2,9% και
2,6% αντιστοίχως. Αντίθετα, περιοχές
που βρίσκονται σε υψηλότερο
γεωγραφικό πλάτος όπως ο Καναδάς
και η Ρωσία, θα αυξήσουν την
παραγωγή τους εξαιτίας των
ευνοϊκότερων θερµοκρασιών. Έτσι
στον Καναδά αναµένεται µια αύξηση
στην παραγωγή της τάξης του 2,5%
και στην Ρωσία του 0,9%.

3

Κατά 21,9% θα αυξήσει τις
εξαγωγές του ο Καναδάς, µια
χώρα που ήδη σήµερα αποτελεί ένας
καθαρός εξαγωγέας αγροτικών
προϊόντων. Η Ρωσία και η περιοχή
γύρω από τον Καύκασο καθώς και οι
υπόλοιπες χώρες της Μαύρης
Θάλασσας οι οποίες προς το παρών
αποτελούν καθαρούς εισαγωγείς
αγροτικών τροφίµων θα µειώσουν τις
εισαγωγές τους κατά 35,5%, και θα
αυξήσουν σηµαντικά τις εξαγωγές
τους. Από την άλλη αύξηση των
εισαγωγών θα σηµειώσουν η Βόρεια
και ∆υτική Αφρική κατά 2,6% και
7,7% αντιστοίχως. Κατά 3,6% θα
αυξηθούν και οι εισαγωγές των
χωρών της Νότιας Ασίας ενώ κατά
20,4% της Ινδίας. Κατά 15 δις
δολάρια και παραπάνω εκτιµάται πως
θα αυξηθεί το εµπόριο από την Βόρεια
Αµερική, την Ευρώπη και την
Κεντρική Ασία, προς αναπτυσσόµενες
χώρες.

4

Σε πολλές περιπτώσεις, η
ακανόνιστες επιπτώσεις την
κλιµατικής αλλαγής θα οδηγήσουν σε
αλλαγές στις αποδόσεις των
καλλιεργειών και η αγροτική
παραγωγή µπορεί µερικώς να
ισοσταθµιστεί από αλλαγές στον τρόπο
διαχείρισης των εκµεταλλεύσεων σε
µεµονωµένο βαθµό, όπως είναι η
αυξηµένη χρήση προϊόντων θρέψης
αλλά και η επέκταση των
καλλιεργούµενων εκτάσεων.
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Στις προτάσεις τραπεζών

Κυρίως για νέους
αγρότες το σχέδιο
μικροδανείων

Τα δύο εργαλεία
χρηµατοδότησης που
θα ενεργοποιηθούν

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
Από τα Leader ξεκίνησαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις των οδηγών προκήρυξης στα Προγράµµατα για τη χρήση
δανείου ή εγγύησης από το ΕΤΕΑΝ για
την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής. Το
επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένονται οι τροποποιήσεις των οδηγών σε
Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση αντίστοιχα, ώστε οι δικαιούχοι να µπορούν
να συνδυάσουν επιδότηση µε χρηµατοδοτικά εργαλεία. Εφόσον η σχετική
αναδιαµόρφωση των Leader είναι ενδεικτική για το τι έρχεται για τα υπόλοιπα µέτρα των Προγραµµάτων, η τροποποιητική απόφαση αναφέρει τα εξής:
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης
µπορεί να χρησιµοποιήσει ιδίους πόρους
ή/και δάνειο ή/και συνδυασµό τους. Το
δάνειο που θα χρησιµοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως για παράδειγµα. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή
λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηµατικών δανείων µε χαµηλό
επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Σε περίπτωση που χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται µε επιχορηγήσεις: α) οι διατάξεις που ισχύουν για
τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ ε-

ΜΙΚΡΟ∆ΑΝΕΙΑ
ΠΟΣΟ
ΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΕΧΡΙ

25.000
ευρώ

80
εκατ. ευρώ

Το µισό
εµπορικό

Χωρίς ή
ελάχιστες

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

φαρµόζονται σε όλες τις µορφές στήριξης
για τις εν λόγω πράξεις,
β) πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και συνδυασµού επιχορηγήσεων
µε χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ,
[...] δ) µπορεί ο συνδυασµός τους να
καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο
ότι το άθροισµα όλων των συνδυασµένων µορφών στήριξης δεν υπερβαίνει
το συνολικό ποσό της συγκεκριµένης δαπάνης (το τµήµα χρηµατοδοτικού εργαλείου υποστηριζόµενο από το ΕΣΠΑ µαζί µε την Επιχορήγηση να είναι µικρότερο ή ίσο του επιχορηγούµενου π/υ του
επενδυτικού σχεδίου),
ε) οι επιχορηγήσεις δεν χρησιµοποιούνται για την αποπληρωµή στήριξης
που ελήφθη από χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ,
στ) τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιµοποιούνται για τη προχρηµατοδότηση επιχειρήσεων. Επισηµαίνεται ότι όταν το χρηµατοδοτικό εργαλείο εµπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο Ισοδύναµο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει µε την επιχορήγηση κατά τον υπολογισµό του ορίου που θέτουν οι Κανονισµοί χορήγησης των ενισχύσεων.

Στοχευµένη ενίσχυση
Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε τα «θέλω»
που έχουν εκφράσει κάποιες τράπεζες
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το σχεδιασµό των Μικροπιστώσεων (έως 25.000 ευρώ δανεισµός µε επιτόκιο στο µισό της αγοράς και χωρίς
εξασφαλίσεις), φαίνεται πως εξετάζεται
να ενεργοποιηθεί το συγκεκριµένο καθεστώς µικροδανείων µόνο για συγκεκριµένες οµάδες αγροτών.
Συγκεκριµένα, βάσει της εισήγησης
µίας εκ των συστηµικών τραπεζών προτείνεται τα δάνεια αυτά που φτάνουν
µέχρι τα 25.000 ευρώ να προωθούνται
σε νέους αγρότες και/ή σε όσους αλλάζουν το καλλιεργητικό τους µοντέλο ή ακολουθούν νέες πρακτικές στις
εκµεταλλεύσεις τους. Επιπλέον, αυτό
που φαίνεται να έχει ζητηθεί, σύµφωνα πάντα µε την ΕΤΕπ, είναι τελικά οι
µικροπιστώσεις να καλύπτουν το 60%
του επιτοκίου και όχι το 50%.
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Ο συνδυασμός επιδότησης με εγγυήσεις και
δάνεια πέρασε στα Leader, σειρά τώρα για Σχέδια

Μέριµνα και για το ήδη
υπάρχον χαρτοφυλάκιο
Συµπληρωµατικά µε την Κάρτα του Αγρότη και τα
προγράµµατα συµβολαιακής γεωργίας, σχεδιάζεται να
λειτουργεί το εργαλείο Μικροπιστώσεων, ενώ υπάρχει η
πιθανότητα ενσωµάτωσης των όρων και των κονδυλίων
του νέου αυτού εργαλείου, στο ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο
δανείων ρευστότητας που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες.
Τις παραπάνω προτάσεις έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων προς τις ελληνικές αρχές και τράπεζες, καθώς
όπως αναφέρει: «Θα έχει ενδιαφέρον να προβλεφθεί η
δυνατότητα της τράπεζας να έχει την ευελιξία να ενσωµατώσει
τα υπάρχοντα δάνεια κεφαλαίου κίνησης στους παραγωγούς
στο πλαίσιο και τον µηχανισµό του χρηµατοπιστωτικού µέσου
εντός των ορίων που καθορίζονται στον κανονισµό Omnibus».
Υπενθυµίζεται πως στη συνάντηση του γενικού γραµµατέα
Κοινοτικών Πόρων Χαράλαµπου Κασίµη µε τις τράπεζες την
περασµένη εβδοµάδα, ο γενικός είχε τονίσει πως απαιτείται
συνολική αναθεώρηση του υφιστάµενου χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος στον αγροδιατροφικό τοµέα.

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει
γνωστά, τα δύο εργαλεία που
θα ενεργοποιηθούν είναι το
«Μικροδανείων» και το
«Εγγυήσεων» για συνολικό
χαρτοφυλάκιο δανείων άνω των
500 εκατ. ευρώ. Στο εργαλείο
µικροδανείων εγγυητής στα
δάνεια και για το µισό
χαρτοφυλάκιο που θα στηθεί
θα είναι το ταµείο των
Προγραµµάτων. Αφορά όλους
τους αγρότες φυσικά πρόσωπα και
τις πολύ µικρές µεταποιητικές
επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού
τοµέα. Εφόσον ο ενδιαφερόµενος
έχει συµµετοχή στα Προγράµµατα
και θέλει µε το δάνειο αυτό να
χρηµατοδοτήσει την επένδυσή του
για την οποία λαµβάνει ήδη
ενίσχυση, τότε η εν λόγω ενίσχυση
µειώνεται κατά το «Ακαθάριστο
Ισοδύναµο Ενίσχυσης», το οποίο
είναι ίσο µε τον τόκο που
«γλυτώνει». Το ποσό που µπορεί
να εξασφαλιστεί µέσω του
µικροδανείου µπορεί να φτάσει
τα 25.000 ευρώ, και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για επενδυτικούς
λόγους ή λόγους ρευστότητας.
Το επιτόκιο θα είναι ίσο µε το µισό
του εµπορικού επιτοκίου που
προσφέρει η αγορά (π.χ αντί για
7% θα πληρώνει επιτόκιο 3,5%)
και επιχειρείται να µην χρειάζονται
εξασφαλίσεις από πλευράς
αγρότη, καθώς ουσιαστικά µιλάµε
για µικροποσά. ∆ιαχειριστής του
Ταµείου µικροπιστώσεων
σχεδιάζεται να είναι το ΕΤΕΑΝ.
Το εργαλείο «εγγύησης πρώτης
ζηµιάς χαρτοφυλακίου», το οποίο
αφορά δάνεια µεγαλύτερα από
25.000 ευρώ, βρίσκεται επίσης στο
στάδιο της προετοιµασίας. Αυτό θα
«τρέξει» µέσω του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και
σχεδιάζεται προσφέρει την
ευκαιρία για χαµηλότοκα δάνεια.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ο Ισπανός γεωπόνος
Γκονζάλο Γκρανάδος-Λόις,
µίλησε για τους κύριους
στόχους των ελέγχων.

ΝΕΑ
Συµβολαιακή
Τραπεζική Πειραιώς
µε Hotel Brain
Capital-Χαλβατζής
Σε νέα συµφωνία
Συµβολαιακής Τραπεζικής,
που αφορά συνεργασία της
ξενοδοχειακής επιχείρησης
Hotel Brain Capital AE µε την
Χαλβατζής Μακεδονική
ΑΒΕΕ, προχώρησε η τράπεζα
Πειραιώς. Η Χαλβατζής είναι
µια οικογενειακή επιχείρηση
δεύτερης γενιάς, που
δραστηριοποιείται στο χώρο
επεξεργασίας φρούτων και
λαχανικών για περισσότερο
από 40 χρόνια.

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ
ψεκαστικών για αγορά
φυτοπροστατευτικών

Η Philip Morris
δεν σχεδιάζει να
επενδύσει άµεσα
στην κάνναβη

ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Με το 20% περίπου των ψεκαστικών να έχει επιθεωρηθεί στη χώρα µας µέχρι τον περασµένο
Φλεβάρη, το υπουργείο εξετάζει τώρα ως προϋπόθεση για την αγορά φυτοπροστατευτικών
την προσκόµιση του αυτοκόλλητου κατάλληλότητας των µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τους
οµιλητές του 7ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου SPISE.
Παρότι τονίστηκε από τους οµιλητές της εκδήλωσης µε χορηγούς την εφηµερίδα Agrenda
και το Agronews που ήταν αφιερωµένη στη διαδικασία επιθεώρηση ψεκαστικών, πως η χώρα µας έχει βρει κάπως τα πατήµατά της σχετικά µε το νέο κανονισµό περί «ΚΤΕΟ» του εξοπλισµού φυτοπροστασίας, βγήκαν στο φως
µέχρι και περιπτώσεις ψεύτικων πιστοποιητικών στη «µαύρη» αγορά ουσιαστικά.

Συνολικά 100.000 ψεκαστικά στην Ελλάδα
Αναλυτικότερα, στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών που έγινε η εκδήλωση 26-28 Σεπτεµβρίου, o καθηγητής Αθανάσιος Μπαλαφούτης, ερευνητής Γ’
ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ και υπεύθυνος διοργάνωσης του
συνεδρίου, µαζί µε τον Σπύρο Φουντά καθηγητή του τµήµατος Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής παρουσίασαν τα αποτελέσµατα
σχετικά µε τον βαθµό υιοθέτησης στη χώρα µας
της διαδικασίας επιθεώρησης των ψεκαστικών

µηχανηµάτων και του εξοπλισµού των ψεκαστικών. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που εξάγονται µέσα από µια έρευνα που διεξάγεται
κάθε δύο χρόνια πριν το συνέδριο/εργαστήριο
SPISE, στην Ελλάδα υπάρχουν 100.000 ψεκαστικά σε χρήση (µεγάλης καλλιέργειας και νεφελοψεκαστήρες) και από αυτά περίπου 12.000
µηχανήµατα είχαν περάσει την απαραίτητη επιθεώρηση µέχρι πέρυσι.
Πάντως στοιχείο µε θετικό πρόσηµο αποτελεί το γεγονός ότι µέχρι και τον Φεβρουάριο
του 2018 επιθεωρηµένα, βάσει και της ντιρεκτίβας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009/128/EC)
η οποία έχει ισχύ από τον Νοέµβριο του 2016,
βρέθηκαν 24.000 µηχανήµατα, δηλαδή το 20%
περίπου του συνολικού αριθµού των ψεκαστικών µηχανηµάτων στη χώρα.

Μεγαλύτερη ισχύς στις επιθεωρήσεις
Από το 2015, χρονιά εισαγωγής του νόµου
στην Ελλάδα σχετικά µε την επιθεώρηση του εξοπλισµού ψεκαστικών, η διαδικασία της επιθεώρησης είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και
όχι προαιρετική, όπως ήταν µέχρι το 2015. Με
υπουργική απόφαση, από τον Σεπτέµβριο του
2015 οι επιθεωρήσεις απέκτησαν µεγαλύτερη
ισχύ µε τους πρώτους ελέγχους να γίνονται αρχές του 2016. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα κάνει την
επιθεώρηση των ψεκαστικών προϋπόθεση για
την αγορά των κατάλληλων φαρµάκων, έτσι ώ-
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Με 1 στα 5 ψεκαστικά να έχουν ελεγχθεί, το υπουργείο
εξετάζει και νέο μέτρο σχετικά με την αγορά αγροεφοδίων

στε να ενταχθούν στη κοινή γραµµή και τα καταστήµατα αγροτικών εφοδιών.

Πλεονεκτήµατα ελέγχου µηχανηµάτων
Ο κ. Μπαλαφούτης τόνισε τη σηµαντικότητα
που έχει για τους ιδιοκτήτες η σωστή πληροφόρηση για τους ελέγχους των ψεκαστικών, τόσο για τη προστασία της καλλιέργειας, όσο και
του περιβάλλοντος αλλά και για άλλους τρεις
ειδικότερους λόγους: πρώτον το κόστος φυτοπροστασίας µειώνεται, δεύτερον η σωστή χρήση του επιθεωρηµένου µηχανήµατος µειώνει
αντίστοιχα και τον κίνδυνο να υπάρχουν ουσίες στα παραγόµενα προϊόντα και τρίτον ο χειριστής δουλεύει µε περισσότερη ασφάλεια, χωρίς
κίνδυνο για την υγεία του. Με το νέο εγχειρίδιο
πιστοποίησης και επιθεώρησης που εισάγεται
(EN16122), οι τρόποι αναβάθµισης και εκ νέου
ελέγχου των ψεκαστικών είναι επίσηµοι και πρέπει
να εφαρµοστούν το συντοµότερο, ως µια νέα πραγµατικότητα για τον αγροτικό κόσµο.

Στη δέσµευση της εταιρεία να
αντικαταστήσει τα τσιγάρα µε
εναλλακτικά προϊόντα
αναφέρθηκε ο διευθύνων της
Philip Morris International,
Ανδρέας Καλαντζόπουλος.
Όπως ξεκαθάρισε η εταιρεία
δεν σχεδιάζει να επενδύσει
επί του παρόντος στην αγορά
της κάνναβης. «Με δεδοµένο
το έργο που έχουµε µπροστά
µας να αποµακρύνουµε τους
ανθρώπους από τα τσιγάρα,
δεν έχουµε σχέδια για την
αγορά της κάνναβης σήµερα».

Συνεχίζει µε τον
ΠΑΟ η Ελληνική
Ζυθοποιία Αταλάντης
Ανανέωση της συνεργασίας
τους για τρία ακόµη χρόνια
ανακοίνωσαν η Ελληνική
Ζυθοποιία Αταλάντης και η
ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η εζα
Fine Lager και η εζα Premium
Pilsener αποτελούν κύριο
χορηγό της οµάδας µπάσκετ
του Παναθηναϊκού τα
τελευταία πέντε χρόνια ενώ η
κοινή πορεία τους έχει
επισφραγιστεί έως το 2021.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Frank Terhorst

Επικεφαλής στρατηγικής καλλιεργειών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου στον τοµέα Επιστήµης Γεωργίας της Βayer
Περισσότερες καινοτοµίες για ακόµη πιο ολοκληρωµένες λύσεις στους αγρότες, σε επίπεδο αποδόσεων και φυτοπροστασίας αλλά και πληροφορίες για αποφάσεις που οδηγούν σε χαµηλότερα κόστη τις εκµεταλλεύσεις
τους, είναι έτοιµη να εισάγει η Bayer. Όπως εξηγεί σε συνέντευξή του στην
Agrenda, o Frank Terhorst, επικεφαλής στρατηγικής καλλιεργειών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου στον τοµέα Επιστήµης Γεωργίας της εταιρείας,
η Bayer µετά την εξαγορά ενσωµατώνει στον επιστηµονικό της ιστό ακόµη
µεγαλύτερες τεχνολογικές δυνατότητες για περισσότερους νεωτερισµούς
στους παραγωγούς. Εντούτοις, θεωρεί ότι και η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει περισσότερα στο κοµµάτι των νέων τεχνολογιών τα οποία συναντούν
αδικαιολόγητα εµπόδια από τις ρυθµιστικές αρχές, αφήνοντάς την πίσω.
Αναµφίβολα, χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ελλάδα δεν παύουν
να αποτελούν σηµαντικό πεδίο για τη Bayer, και στο σχεδιασµό εξειδικευµένων προϊόντων για τις καλλιεργητικές ανάγκες των παραγωγών τους.

Βήματα μπροστά
στον ψηφιακό
μετασχηματισμό
Με τη δύναμη επιστήμης που έχει η Bayer,
το deal δίνει χώρο στην ευρωπαϊκή γεωργία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ:
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

Η ολοκλήρωση της µεγάλης
εξαγοράς της Monsanto από τη
Bayer είναι γεγονός. Τι αλλάζει
αυτό σε ότι ξέραµε µέχρι σήµερα
για τα αγροτικά εφόδια διεθνώς;
Πιστεύω ότι η λογική πίσω από αυτή τη στρατηγική είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αφορά τον συνδυασµό/συνεταιρισµό δύο ηγετών στην καινοτοµία στη βιοµηχανία. Η Monsanto πρωτοπορεί
στους σπόρους, τα χαρακτηριστικά (traits) και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και η Bayer στον τοµέα των χηµικών και της βιολογικής προστασίας της καλλιέργειας.
Με τον συγκερασµό αυτών των δύο
δυνατοτήτων βλέπουµε πραγµατικά να ανοίγονται τεράστιες προοπτικές για το µέλλον και τις καινοτοµίες. Είδαµε ένα µέρος αυτής
της διάστασης στο πλαίσιο του ∆ιαλόγου για τη µελλοντική γεωργία (Monheim 18-19 Σεπτεµβρίου
2018). Πολλές από τις νέες λύσεις
και την καινοτοµία συµβαίνουν/
αναδύονται στη συνάντηση/διασύνδεση αυτών των τεχνολογιών
και αυτό είναι που µας κάνει να
είµαστε πεπεισµένοι ότι µέσα από τον συνδυασµό τους θα εισάγουµε γρηγορότερα νεωτερισµούς
στην αγορά και καλύτερες λύσεις
για τους πελάτες µας.

Με δεδοµένο ότι τα πράγµατα
τρέχουν ταχύτατα και στο πεδίο
της γεωργίας ακριβείας, επ’
αυτού τι κοµίζει πλέον η Bayer ως
παγκόσµιος ηγέτης του κλάδου;
Συζητήσαµε πολύ γι’ αυτό σήµερα και πράγµατι πιστεύουµε ότι η
ψηφιακή γεωργία, όπως µπορούµε να την αποκαλέσουµε, είναι ένα νέο σύνορο που θα συµβάλει
σε πολύ καταλληλότερες αποφάσεις για τους αγρότες και σε νέες

Αποτελεσµατικότητα
Οι αγρότες στο µέλλον θα
έχουν στη διάθεσή τους
πολλές περισσότερες πληροφορίες για τα κτήµατα και
τις καλλιέργειές τους και θα
είναι σε θέση να παίρνουν
καλύτερες αποφάσεις

BIOΓΡΑΦΙΚΟ
O Frank Terhorst είναι µέλος της
Ηγετικής Εκτελεστικής Οµάδας
και επικεφαλής της Στρατηγικής
για τις Καλλιέργειες και του
Μάνατζµεντ του Χαρτοφυλάκιου
στο τµήµα Επιστήµης Καλλιεργειών
της Bayer. ∆ουλεύει πάνω από 25
χρόνια στην αγροτική βιοµηχανία,
θέτοντας την εµπειρία του στη
στρατηγική για τις καλλιέργειες,
την προστασία της σοδειάς, τους
σπόρους, τις στρατηγικές
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες,
τα µοντέλα για τις επιχειρήσεις,
τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές,
την πιστοποίηση/χορήγηση αδειών
(licensing) και τη διαχείριση των
καλλιεργειών. Το 2011 ήταν
επικεφαλής της Στρατηγικής για
Φρούτα, Λαχανικά, Φυτοπροστασία
στη Γερµανία πριν γίνει επικεφαλής
για τους Σπόρους στον κόσµο.
λύσεις. Έτσι, οι αγρότες στο µέλλον θα έχουν στη διάθεσή τους
πολλές περισσότερες πληροφορίες για τα κτήµατα και τις καλλιέργειές τους και θα είναι σε θέση
να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις, όχι µόνο στην κατεύθυνση
της παραγωγής καλύτερης ποιότητας και ποσότητας αλλά και έτσι
ώστε αυτό να γίνεται µε ένα τρόπο που θα µειώνει τις εισαγωγές
και άρα και το οικολογικό αποτύπωµα της παραγωγής.

Πώς κρίνετε τις προτάσεις που
έχουν ανακοινωθεί για τη νέα
Κοινή Αγροτική Πολιτική και τι
πιστεύετε ότι χρειάζεται σ’ αυτή
τη φάση η ευρωπαϊκή γεωργία;
Πιστεύω ότι πραγµατικά για την
Ευρώπη η σηµασία της καινοτοµίας στη γεωργία χρειάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Έχουµε επί του
παρόντος µια κατάσταση στην οποία πολλές από τις τεχνολογίες
που χρησιµοποιούνται σε άλλα µέ-

Μεσογειακή διατροφή
Μεγάλη έµφαση δίνεται, για
παράδειγµα, στην τροφή και
τα λαχανικά που αποτελούν
σηµαντικές καλλιέργειες
στις µεσογειακές χώρες,
την Ιταλία, την Ισπανία και
την Πορτογαλία

ρη του κόσµου δεν ρυθµίζονται ούτε εγγράφονται στην Ευρώπη. Ανησυχούµε συγκεκριµένα για µια
πρόσφατη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε κάποιες από
τις νέες τεχνολογίες εκτροφής, όπως για παράδειγµα την παρέµβαση στο γονιδίωµα/τροποποίηση
του γονιδιώµατος (gene editing).
Υποστηρίζουµε στην πραγµατικότητα αυτές οι νέες τεχνολογίες να
είναι διαθέσιµες στους Ευρωπαίους
αγρότες στο µέλλον. Οπότε, η ευρωπαϊκή αγορά παραµένει µια από τις πιο σηµαντικές για µας αλλά συστήνουµε να υπάρχει µεγαλύτερη εκτίµηση της αξίας της γεωργίας γενικά και περισσότερη υποστήριξη από εθνικές και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να φέρουµε νεωτερισµούς σε όλους τους Ευρωπαίους πελάτες.

Τι εικόνα έχει σήµερα η Bayer
για την ελληνική γεωργία και
πώς τοποθετείται στη νέα φάση
αγροτικής ανάπτυξης που
επιδιώκει να έχει η χώρα µας;
Η Ελλάδα, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, είναι
πραγµατικά πολύ σηµαντικές αγορές για µας. Εστιάζουµε πολύ,
για παράδειγµα, στην τροφή και
τα λαχανικά που αποτελούν σηµαντικές καλλιέργειες σε αυτές
τις µεσογειακές χώρες. Έχουµε
ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο µε προσφορές και οργανισµούς σε αυτές τις αγορές που εξειδικεύονται
στις καλλιέργειες στη Μεσόγειο.
Οπότε αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για µας, τόσο µε όρους επένδυσης στους συγκεκριµένους
οργανισµούς και τις αγορές αλλά
και αναφορικά µε νέα προϊόντα,
είτε πρόκειται για σπόρους είτε
για εναλλασσόµενη καλλιέργεια
που θα είµαστε σε θέση να παρέχουµε σε αυτές τις αγορές επίσης
στο µέλλον.

Νεωτερισµοί
Η Bayer συστήνει να υπάρχει
µεγαλύτερη εκτίµηση της
αξίας της γεωργίας και
περισσότερη υποστήριξη
από εθνικές και ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις για περισσότερες καινοτοµίες
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Μαθήματα γεωργίας μικρής
κλίμακας στο Άτυπο Αυστρίας
Στην πίσω μεριά του δάσους της Βιέννης στο Σλος Χοφ, οι υπουργοί Γεωργίας
προσπάθησαν να σχηματοποιήσουν την ΚΑΠ μετά το 2020 πιέζοντας για πόρους
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Το πρόσφατο καµπανάκι του πρώην Επιτρόπου
γεωργίας της ΕΕ Φραντς Φίσλερ για επενδύσεις
µέσω της νέας ΚΑΠ που θα συµβάλλουν στο να
ξαναξυπνήσουν τα χωριά, φαίνεται να έχει αφυπνίσει τα κράτη-µέλη για τον τρόπο που θα
δώσουν σχήµα βάσει των στρατηγικών τους
σχεδίων για το αγροτικό µοντέλο µετά το 2020.
Μάλιστα, σαν γάντι δείχνει να εφαρµόζει
στην προοπτική αυτή η γεωργία µικρής κλίµακας και τι αυτή µπορεί να καταφέρει για το ζωντάνεµα της υπαίθρου, θέµα που κυριάρχησε
στο Άτυπο συµβούλιο υπουργών γεωργίας στο
Σλος Χοφ, στην Κάτω Αυστρία.
Στο σήµα κατατεθέν της αυστριακής πρωτο-

γενούς παραγωγής που είναι οι µικρές οικογενειακές εκµεταλλεύσεις έδωσε έµφαση η οικοδέσποινα της άτυπης συνάντησης, Ελίζαµπεθ
Κόεστινγκερ, η οποία στην διάρκεια της τριήµερης συνόδου (23-25 Σεπτεµβρίου) στην πίσω µεριά του δάσους της Βιέννης, επιχείρησε
να δείξει στους οµολόγους της υπουργούς Γεωργίας τι µπορεί να καταφέρουν τα αγροκτήµατα µικρής κλίµακας µε επισκέψεις σε παραδειγµατικές φάρµες, όπως αυτή που παρασκευάζει παγωτό, σε άλλη µε κατσίκια Τζίγκενχοφ
Μαντλ, οινοποιεία, κ.λπ, που στην εν λόγω περιοχή είναι ο κανόνας.
Στόχος της αυστριακής προεδρίας, ήταν η συγκεκριµένη συνάντηση να αναδείξει πόσο σηµαντική είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου και ότι
ο συγκεκριµένος τοµέας χρειάζεται την απαραί-

τητη οικονοµική στήριξη της Κοµισιόν στο µέλλον κάτι που µπορεί να επιτευχθεί µέσω των πολιτικών αποφάσεων για την ΚΑΠ µετά το 2020.
Την ίδια ώρα, τόσο στα πηγαδάκια όσο και
στην προγραµµατισµένη στρογγυλή τράπεζα
των υπουργών, τα θέµατα που κυριάρχησαν ήταν ο προϋπολογισµός της ΚΑΠ και πως αυτός
θα µπορούσε να γλιτώσει από περικοπές υπέρ
άλλων πολιτικών της ΕΕ, αλλά και οι δυσκολίες που συνιστά το επικείµενο νοµοθετικό πλαίσιο µε την εκπόνηση των πολύπλοκων στρατηγικών σχεδίων. Υπενθυµίζεται πως το προσχέδιο του προϋπολογισµού για την επταετία
2021-2027, προβλέπει περικοπές των αγροτικών ενισχύσεων, ενώ αυξάνει τις δαπάνες για
την έρευνα και την ψηφιακή τεχνολογία αλλά
και την ασφάλεια και άµυνα.

Τα κράτη
να πληρώσουν
«Όλοι θέλουν περισσότερα
χρήµατα, ακόµα και οι αγρότες. Αυτό δεν είναι είδηση.
Αλλά τους πόρους αυτούς
πρέπει να τους δώσουν τα
κράτη µέλη», δήλωσε ο
Επίτροπος Γεωργίας
Φιλ Χόγκαν

B6 | 28

Agrenda

ΜΙΚΡΕΣ

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Σε συγκυρίες που
αλλάζουν η ΚΑΠ
ψάχνει ρευστό
Τα κράτη ζητούν επιπλέον πόρους, ο Χόγκαν αύξηση συνεισφοράς
Ο στόχος της αυστριακής προεδρίας, για το πόσο σηµαντική είναι η
ανάπτυξη της υπαίθρου και δη µέσα από τον πολυλειτουργικό ρόλο
των µικρών εκµεταλλεύσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο εντυπώσεων
φαίνεται να επετεύχθη στο άτυπο
στην Κάτω Αυστρία. Ωστόσο, στο δια
ταύτα, πως αυτός µπορεί να στηριχθεί, δηλαδή στην επάρκεια πόρων
µέσω των πολιτικών αποφάσεων
για την ΚΑΠ µετά το 2020, ο ίδιος
ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν παρέπεµ-

ψε για µία ακόµη φορά στην συνεισφορά των κρατών-µελών, συναντώντας αντιδράσεις χωρών, ανάµεσα τους και η Ελλάδα.
«Όλοι θέλουν περισσότερα χρήµατα, ακόµα και οι αγρότες. Αυτό
δεν είναι είδηση. Αλλά τους πόρους
αυτούς πρέπει να τους δώσουν τα
κράτη µέλη», δήλωσε ο Επίτροπος
Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, αµέσως µετά από την άτυπη συνάντηση στο
Σλος Χοφ. Επιπλέον ανέφερε ότι
ο στόχος του αρµόδιου επίτροπου

για τον προϋπολογισµό, να φέρει
σε συµφωνία τα κράτη-µέλη για το
επόµενο Επταετές ∆ηµοσιονοµικό
Πλαίσιο µέχρι το τέλος της επόµενης προεδρίας που θα αναλάβει η
Ρουµανία, ή ακόµα και νωρίτερα,
δηλαδή µέχρι τον Μάρτιο, είναι εφικτός. Μένει βέβαια να αποδειχθεί, πόσο εύκολος θα είναι µετά
ο όποιος συµβιβασµός των κρατώνµελών στα νοµοθετικά κείµενα της
ΚΑΠ, που αλλάζουν το τοπίο στις
άµεσες ενισχύσεις και στην κατα-

Βrexit
Προβληµατισµός και ανησυχίες για τις τρύπες που
ανοίγει στον προϋπολογισµό
της ΚΑΠ, το Brexit και οι
άλλες προτεραιότητες της ΕΕ

νοµή των δικαιωµάτων και µεταθέτουν το κέντρο βάρος των πολιτικών
και της ευθύνης στα κράτη-µέλη.
Σε κάθε περίπτωση, η γεωργία

και η παραγωγή τροφίµων συνιστούν κατά τον Επίτροπο Χόγκαν ένα πολύ δυναµικό περιβάλλον και
µέσα σ’ αυτό η ΚΑΠ θα πρέπει να
είναι ικανή και να στηρίξει τον τοµέα, αλλά και αρκετά ευέλικτη ώστε
να µπορεί να ανταποκρίνεται στις
νέες προκλήσεις και σε συγκυρίες
που αλλάζουν. Τη χαλαρή διάθεση των υπουργών γεωργίας διαδέχθηκε ο προβληµατισµός και οι ανησυχίες για τις τρύπες που ανοίγει στον προϋπολογισµό της ΚΑΠ,

Η άτυπη συνάντηση των
υπουργών
Γεωργίας, στο
πλαίσιο της
Αυστριακής
Προεδρίας της
ΕΕ, εστιάζει
στην εξασφάλιση της
ποιότητας των
αγροτικών
τροφίµων
και σε ένα
ασφαλές πλαίσιο για τους
αγρότες.

∆ιάφορα πρότζεκτς στο πεδίο της ανάπτυξης της υπαίθρου
παρουσιάστηκαν στους υπουργούς Γεωργίας στα πλαίσια του Άτυπου
Συµβουλίου µε θέµα την ΚΑΠ µετά το 2020.

Με αγροτικό υπόβαθρο η πρόεδρος του άτυπου συµβούλιου υπουργών
Γεωργίας, Ελίζαµπεθ Κόεστινγκερ, η οποία προέρχεται από οικογένεια
που δραστηριοποιείται στην βιολογική γεωργία.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
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Ζητούμενο οι συμμαχίες
ανάχωμα στους μικρούς

το Brexit και οι άλλες προτεραιότητες της ΕΕ.
Βέβαια ουκ ολίγα κράτη, έθεσαν
µε τις παρεµβάσεις τους τους κινδύνους που δηµιουργεί το ασταθές
οικονοµικό περιβάλλον, ορµώµενοι και από την εµπορική διαµάχη
ΗΠΑ-Κίνας επιµένοντας σε διατήρηση του µπάτζετ της ΚΑΠ, τουλάχιστον στα τρέχοντα επίπεδα. Την
ίδια ώρα τόνισαν την πολυπλοκότητα που δηµιουργεί στις εθνικές
κυβερνήσεις το «φιλόδοξο» προ-

Ευελιξία
Την πολυπλοκότητα που
δηµιουργεί στις εθνικές
κυβερνήσεις το «φιλόδοξο»
προτεινόµενο νοµοθετικό
πλαίσιο, τόνισαν οι υπουργοί

Συµµαχίες για τη διατήρηση των πόρων της ΚΑΠ µετά το 2020 αναζήτησε στην πρώτη του επαφή µε τους οµολόγους του ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης στη διάρκεια του άτυπου
συµβούλιου υπουργών Γεωργίας
στο Σλος Χοφ της Αυστρίας, τονίζοντας το ρόλο τους ως σταθερό θεµέλιο στην παραγωγική διαδικασία.
Μάλιστα, στην παρέµβαση του έθεσε τον κίνδυνο αποκλεισµού των
µικρών οικογενειακών εκµεταλλεύσεων από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ, λόγω της εφαρµογή πολύπλοκων κανόνων και υποχρεωτικών δεσµεύσεων που θέτει το «φιλόδοξο» προτεινόµενο νοµοθετικό πλαίσιο.
Ο κ. Αραχωβίτης, συνοδευόµενος
από τον Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής
Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαµπο Κασίµη, υπογράµµισε ότι µια πιθανή ανισορροπία µεταξύ επικουρικότητας και
κοινών ενωσιακών κανόνων µπορεί να αποδυναµώσει τον «κοινό»
χαρακτήρα της Πολιτικής και να επιφέρει στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά, εξαιτίας ανισοτήτων µεταξύ οικονοµικά ισχυρών και ασθενέστερων κρατών µελών.

Παραγωγικό θεµέλιο οι επιδοτήσεις
τεινόµενο νοµοθετικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας πως θα πρέπει να
υπάρξει µεγαλύτερη ευελιξία στα
στρατηγικά σχέδια.

Στα βασικά σηµεία της παρέµβασης του ο Έλληνας υπουργός ανέφερε µεταξύ άλλων τα εξής:
Ο πολυλειτουργικός ρόλος της
γεωργίας απαιτεί την ενίσχυση και

Οι επισκέψεις των υπουργών έγιναν σε οινοποιεία, παραδειγµατικές
φάρµες, όπως αυτή που παρασκευάζει παγωτό, σε άλλη µε κατσίκια
Τζίγκενχοφ Μαντλ κ.λπ, που στην εν λόγω περιοχή είναι ο κανόνας.

ΠΗΓΗ: BMNT

Κίνδυνος η ανισορροπία επικουρικότητας και κανόνων

Νέοι αγρότες
Τα µέτρα προσέλκυσης
νέων ανθρώπων και
στήριξης της επιχειρηµατικότητάς τους,
στο πλαίσιο και των
δύο πυλώνων της ΚΑΠ
πρέπει να συνεχιστούν
εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης.
Η ανεπαρκής χρηµατοδότηση
θα θέσει σε κίνδυνο την επιτυχή εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα
της ΚΑΠ.
Για να διατηρηθεί η γεωργική
παραγωγή σε όλη την Ένωση, υπάρχει πρωτίστως ανάγκη για διασφάλιση του γεωργικού εισοδήµατος, το οποίο είναι εξαιρετικά ασταθές και ευ-

άλωτο σε ποικίλους εξωγενείς παράγοντες, όπως η κλιµατική αλλαγή και
οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις.
Τη σηµασία της ηλικιακής ανανέωσης του αγροτικού πληθυσµού,
καθοριστική για τη βιωσιµότητα και
ανθεκτικότητα των αγροτικών περιοχών της Ένωσης. «Οι νέοι, σηµείωσε, θα συµβάλουν πολύ δυναµικά
στην ανάπτυξη και εξέλιξη του αγροτικού τοµέα και, ως εκ τούτου, µέτρα
προσέλκυσης νέων ανθρώπων και
στήριξης της επιχειρηµατικότητάς
τους, στο πλαίσιο και των δύο πυλώνων της ΚΑΠ πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν».
Η ενίσχυση περιοχών µε φυσικούς περιορισµούς, όπως είναι οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές, κρίνεται απαραίτητη αφού τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τα µειονεκτήµατα αυτών των περιοχών συνεπάγονται µειωµένη παραγωγική ικανότητα και πρόσθετα κόστη.
Την ιδιαίτερη µέριµνα στήριξης
των µικρών οικογενειακών εκµεταλλεύσεων, οι οποίες εξακολουθούν
να είναι το πιο κοινό µοντέλο γεωργικής δραστηριότητας στην Ένωση.
Οι αυξηµένες φιλοδοξίες της
ΚΑΠ να µην οδηγήσουν σε αποκλεισµό αυτών των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων από τις ενισχύσεις,
εξαιτίας της εισαγωγής και εφαρµογής πολύπλοκων κανόνων και υποχρεωτικών δεσµεύσεων, περισσότερο γραφειοκρατικού και όχι ουσιαστικού χαρακτήρα.

Στο Άτυπο, την χώρα µας εκπροσώπησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Σταύρος Αραχωβίτης, ο οποίος έθεσε τον προβληµατισµό οι φιλοδοξίες της
ΚΑΠ µην οδηγήσουν σε αποκλεισµό µικρών εκµεταλλεύσεων.
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ΜΙΚΡΕΣΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Η 8μελής Ομάδα προτείνει η Επιτελική εγκρίνει
Ομάδα εργασίας θα καταστρώσει το στρατηγικό σχέδιο για τον εθνικό φάκελο της ΚΑΠ μετά το 2020

Βοήθειες
Την Οµάδα Εργασίας
θα συνεπικουρούν
στο έργο της, µετά
από πρόσκληση του
Προέδρου, στελέχη
και υπάλληλοι του
υπουργείου και
εκπρόσωποι άλλων
οργανισµών και
φορέων

Υπόθεση εργασίας
ή εθνική επιλογή
η κατάργηση
δικαιωµάτων;

ΠΗΓΗ: BMNT

Κανένα σηµάδι
Ο νέος υπουργός δεν
έχει ακόµη δείξει τις
προθέσεις τους για
πώς θέλει να κινηθεί
γύρω από το ζέον
θέµα των ιστορικών
δικαιωµάτων

Την ώρα που ο χρόνος τρέχει και κάποια κράτη-µέλη έσω έτοιµα µε τα
στρατηγικά τους σχέδια για τις αγροτικές επιλογές τους µετά το 2020, στη
χώρα µας για την ώρα συγκροτούνται
ακόµη οµάδες εργασίας. Βέβαια, µεσολάβησε και η ανακατωσούρα του
ανασχηµατισµού, και η τοποθέτηση
νέου υπουργού, ο οποίος για την ώρα στηρίζει την ρητορική του στη διατήρηση των κονδυλίων της ΚΑΠ ως το
«απόλυτο» εισοδηµατικό εργαλείο, ενώ δεν έχει ακόµη δείξει τις προθέσεις
τους για πως θέλει να κινηθεί γύρω
από το ζέον θέµα των ιστορικών δικαιωµάτων, βάσει και της δυνατότητας που θέτει το προτεινόµενο νοµοθετικό πλαίσιο, ακόµη και για κατάργηση τους. Εξάλλου, αυτό έχει προτείνει προ λίγων µηνών και ο Επίτροπος
Γεωργίας Φιλ Χόγκαν µιλώντας για
στρεµµατικές ενισχύσεις σε όποιον
καλλιεργεί, όση γη καλλιεργεί κάθε χρονιά, ως επιτοµή απλοποίησης
για τις εθνικές αρχές, πυροδοτώντας
µεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της
χώρας, θέµα που είχε αποκαλύψει
και περιγράψει εκτενώς η Agrenda.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, συγκροτήθηκε µε σχετική απόφαση Αραχωβίτη οκταµελής Οµάδα Εργασίας η οποία θα επεξεργαστεί και θα καταρτίσει το στρατηγικό σχέδιο για την
ΚΑΠ 2021-2027.
Συγκεκριµένα, ο ρόλος της οµάδας
Εργασίας θα είναι ως εξής:
Να προσδιορίσει, να τεκµηριώσει και να συµπεριλάβει τις εθνικές επιλογές και προτεραιότητες στο Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της επιτελικής
οµάδας εργασίας, τα οριζόµενα στις
νοµικές πράξεις για την ΚΑΠ µετά το
2020 και λαµβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Ελλάδας στις διαπραγµατεύσεις, τα αποτελέσµατα σχετικών µε-

Όπου σταθεί ο κ. Χαράλαµπος Κασίµης (δεξιά) αναφέρει πως σηµασία δεν
έχουν οι πόροι αλλά να υπάρχουν αποτελέσµατα για να έρχονται τα κονδύλια.
λετών και τις προτάσεις των φορέων.
Να υποβάλλει τις προτάσεις της
στην επιτελική οµάδα εργασίας προς
αξιολόγηση και έγκριση.
Τα µέλη της οµάδας εργασίας θα
έχουν την ευθύνη του εσωτερικού συντονισµού των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν προκειµένου να παρουσιάζουν στην ολοµέλεια της οµάδας
εργασίας ολοκληρωµένες προτάσεις.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η σχετική απόφαση που δηµοσιεύεται στη
∆ιαύγεια και υπογράφει ο υπουργός
Σταύρος Αραχωβίτης, την Οµάδα Εργασίας θα συνεπικουρούν στο έργο
της, µετά από πρόσκληση του Προέ-

δρου, στελέχη και υπάλληλοι του Υπουργείου και εκπρόσωποι άλλων
οργανισµών και φορέων που διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία ανά
τοµέα, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Τα µέλη της 8 µελούς οµάδας µε
ισάριθµους αναπληρωτές είναι οι:
Απόστολος Πολύµερος (πρόεδρος),
Στυλιανός Κοκκίδης (τακτικό µέλος),
Χρυσούλα Θεοδωρίδου (τακτικό µέλος), Βασιλική Λαϊνά (τακτικό µέλος),
Σοφία Φράγκου (τακτικό µέλος), Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, (τακτικό
µέλος), Αικατερίνη Αθανασοπούλου
(τακτικό µέλος), Αθανασία Ρέππα (τακτικό µέλος).

Η νέα οµάδα εργασίας
πιθανότατα θα επεξεργαστεί και
την πρόταση Χόγκαν για
αποµάκρυνση από το δαιδαλώδες
και γραφειοκρατικό σύστηµα των
άµεσων πληρωµών, ήτοι
κατάργηση των δικαιωµάτων.
Πάντως, για να γίνει πράξη η εν
λόγω προτροπή προς τα κράτηµέλη, ο Επίτροπος έχει φροντίσει
να προβλεφθεί στον Κανονισµό
της νέας ΚΑΠ η σχετική ρύθµιση
στα άρθρα 18 και 19. Έτσι, όταν
τα κράτη αποφασίσουν να µην
χορηγήσουν βασική εισοδηµατική
ενίσχυση βάσει δικαιωµάτων, ο
εν λόγω κανονισµός ορίζει πως
αυτά λήγουν στις 31 ∆εκεµβρίου
2020. Παράλληλα, θυµίζουµε ότι
η προτροπή Χόγκαν
περιλαµβάνεται στην µακροσκελή
οµιλία του (παρουσιάστηκε
ολόκληρη στην Agrenda) στο
πλαίσιο του συµβουλίου
υπουργών Γεωργίας στις
Βρυξέλλες στις 17 Ιουλίου. «Για
τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν
σήµερα δικαιώµατα, η πρόταση
της Επιτροπής δίνει τη
δυνατότητα αποµάκρυνσης από
το σύστηµα αυτό και
απλούστευση των άµεσων
πληρωµών. Σήµερα, όσοι από
εσάς χρησιµοποιείτε τα
δικαιώµατα πρέπει να
διαχειρίζεστε ένα περίπλοκο και
γραφειοκρατικό σύστηµα για την
αναγνώριση και την εγγραφή
τους», είχε πει.

Συµβιβασµός στην ΚΑΠ µέχρι το ∆εκέµβρη για να µην καταρρεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα
Στόχος για την αυστριακή προεδρία και αυτό διεφάνη και στο χαλαρό Άτυπο στο Σλος Χοφ είναι να υπάρξουν λύσεις µέχρι το τέλος του έτους στα
ζητήµατα που αφορούν την ΚΑΠ, στην κατεύθυνση αναζήτησης ενός συµβιβασµού.
Το πνεύµα αυτό είχε εξάλλου περιγράψει σε συνέντευξη της στην Αgrenda πριν λίγο καιρό η πρόεδρος του συµβούλιου, Αυστριακή υπουργός
Βιωσιµότητας και Τουρισµού, Ελίζαµπεθ Κόεστινγκερ, στην αρµοδιότητα της οποίας εµπίπτουν και τα αγροτικά ζητήµατα της χώρας λέγοντας
χαρακτηριστικά πως αν η «αν η ΚΑΠ αποτύχει, τότε ολόκληρο το ευρωπαϊκό εγχείρηµα θα αποτύχει». Μιλώντας στην Agrenda, στο περιθώριο
Ευρωπαϊκού Φόρουµ του Άλπµπαχ η κ. Κόεστινγκερ είχε υποστηρίξει πως µέχρι τον ∆εκέµβριο τα ζητήµατα που αφορούν την ΚΑΠ θα έχουν λυθεί
και πως µάλιστα σε αυτήν την προοπτική θα εστιάσει την προσοχή της. «Ποτέ δεν θα καταφέρουµε να έχουµε κάποια άλλη πολιτική ως Ευρώπη σαν
την ΚΑΠ», συµπλήρωσε, εξηγώντας πως η ΚΑΠ αποτελεί την µοναδική ευρωπαϊκή πολιτική η οποία στην πραγµατικότητα είναι κοινή.
Απαντώντας σε ερώτηση της εφηµερίδας σχετικά µε το κατά πόσο οι επερχόµενες ευρωεκλογές ενδέχεται να επιβραδύνουν τις προσπάθειες της
Αυστριακής προεδρίας, η Κόεστινγκερ, η οποία στο παρελθόν είχε διατελέσει και ευρωβουλευτής, υποστήριξε πως «φυσικά οι εκλογές την Άνοιξη,
ασκούν µεγάλη πίεση στις συζητήσεις για την ΚΑΠ, αλλά η πίεση είναι ακόµα µεγαλύτερη σε ότι αφορά το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π)».

