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225

Οι έκτακτες
182 ενισχύσεις
σε καπνά 84,76
και ροδάκινα
2,93

Άνοιξε το πουγκί των de minimis για
µπασµά και επιτράπεζια ροδάκινα,
γκρίνια για τις άλλες ποικιλίες. σελ. 16-17

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

07/12

14/12

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

229
178
80,11
3,00

230
179
79,41
2,82

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

Ένας θεσµικός γαλατάς
κόντρα
στο σύστηµα
222
178

Έκπληξη
αποτελεί η σκληρή
77,07
επίθεση
Αποστολόπουλου
2,62
σε ΕΛΓΟ και ΓΠΑ. σελ. 11, 50

Υποχρεωτικό τέλος

ιστορικών δικαιωμάτων
Τη λύση υιοθετεί και ο Χόγκαν για να φτάσουν τα λεφτά της ΚΑΠ
Για υποχρεωτική και πλήρη κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων
και µετάβαση σε ένα απλό µοντέλο στρεµµατικής ενίσχυσης σε όλα τα κράτη-µέλη, κάνει λόγο από την Αθήνα, ο Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν. Τις τελικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

περιµένει και η ελληνική κυβέρνηση για την κατάρτιση του εθνικού φακέλου, την ώρα που ήδη «τρέχει» οικονοµικές αναλύσεις
για τις επιπτώσεις από την κατάργηση των δικαιωµάτων στην αγροτική οικονοµία, ενδεχοµένως και στην επικείµενη κάλπη. σελ. 4-5

Θύελλα µε την τήβεννο
του έµπορα Επιτρόπου
Πρόβα για τη διεκδίκηση της Επιτροπής
Εµπορίου η περιένδυση του Φιλ Χόγκαν από
το Γεωπονικό Αθηνών, την ώρα που
ο ΣΕΒΓΑΠ διερωτάται πώς έλαβε την ύψιστη
τιµή αυτός που «σχόλασε» τη Φέτα. σελ. 10

Ξαναβλέπει o Τσίπρας
τη φορολογία αγροτών
Η επίσκεψη στα Καλάβρυτα, έδωσε
στον πρωθυπουργό να καταλάβει ότι
ο µειωµένος φόρος για προϊόντα που
παραδίδονται σε συνεταιρισµούς, οφελεί
αγρότες, οργανώσεις και οικονοµία. σελ. 8

Αγεφύρωτο το χάσµα,
άγριες οι διαθέσεις

Φρέσκα αχλάδια 9 µήνες το χρόνο
ΣABBATO: † Ελευθερίου ιερ. και Ανθίας µητρός

Μήνας 12ος, Εβδ. 50η

Με ψυκτικούς θαλάµους και µία σύγχρονη
γραµµή παραγωγής, ο πάγκος του ΝίκουΒαγγέλη Μόσχου αδειάζει εύκολα. σελ. 42-43
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:34 - ∆ύση 17:07

ΣΕΛΗΝΗ: Πρώτ. Τέτ.

Για δυσκολία επικοινωνίας και ειρωνία εκ
µέρους του υπουργού Αραχωβίτη, µιλούν
οι αγροτοσυνδικαλιστές, µετά τη συνάντηση
της Παρασκευής στη Βάθη. Η ψήφιση του
ακατάσχετου το µόνο που παίζει. σελ .46
ΚΑΙΡΟΣ: Βροχερός
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EDITORIAL
Βρε καλώς τον
τον Κρούεζα
Καλοδεχούµενες οι τελευταίες αποφάσεις
των κυβερνώντων για ειδικές έκτακτες
ενισχύσεις των καπνοπαραγωγών, των
ροδακινοπαραγωγών (επιτραπέζιων
προς το παρόν) και των αιγοπροβατοτρόφων. Ποιός έχει το κουράγιο να πει
όχι στην «ελεηµοσύνη» που µοιράζει
κάθε τέσσερα χρόνια η κάθε κυβέρνηση
για να γλυκάνει τον πόνο του κόσµου
λίγο πριν από τις εκλογές;
Ενδεχοµένως και να µην είναι εκεί το θέµα.
Το µεγάλο πρόβληµα είναι ότι δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει να γίνεται όλο
τον υπόλοιπο καιρό. ∆εν βελτιώνεται π.χ.
το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ, δεν ενδυναµώνεται η ενεργητική προστασία,
δεν διευκολύνεται η ανασύσταση των οπωρόνων και η εν γένει αναδιάρθρωση
των καλλιεργειών, δεν αποκαθίσταται η
τάξη στις αγορές, δεν ενισχύεται ουσιαστικά η υπεραξία των προϊόντων, δεν επιβραβεύεται δεόντως η καλλιεργητική
προσπάθεια των παραγωγών.
Τα αναπτυξιακά προγράµµατα παραµένουν
κι αυτά εγκλωβισµένα στην πελατειακή
λογική, που τα θέλει να «ξυπνούν» λίγο
πριν από τις εκλογές. Τα πανεπιστήµια
απέχουν πολύ από την εφαρµοσµένη έρευνα και την προσφορά λύσεων προς
τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής. Πολυδάπανοι οργανισµοί, όπως
ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, δυσκολεύονται να αντιληφθούν τις ανάγκες της πραγµατικής οικονοµίας και να επιτελέσουν µε
επιτυχία το ελεγκτικό τους, το εκπαιδευτικό τους και το ερευνητικό τους έργο.
Ακόµα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας οργανισµός που
δηµιουργήθηκε µε αποκλειστικό αντικείµενο την πληρωµή των κοινοτικών ενισχύσεων, δεν κατάφερε να πάρει πάνω του το παιχνίδι. Να γίνει κάτοχος
των ακριβοπληρωµένων υποδοµών που
πληρώθηκαν διπλά και τρίδιπλα µε τα
λεφτά του Έλληνα αγρότη και να αξιοποιεί ποικιλοτρόπως και µόνο για το καλό των αγροτών και της εθνικής οικονοµίας, τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία
που προκύπτουν από τη συγκέντρωση
και επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣ∆Ε.
Αντί όλων αυτών, επιστρέφουµε δυναµικά
στην εποχή του κουτόχορτου. Στην εποχή
που ο Κρούεζας και ο Μαυρογιαλούρος
περιέρχονται από χωρίου εις χωρίον, τάζοντας και εξαπατώντας. Η ένστασή µας έχει να κάνει µε το λάθος µήνυµα που περνάει στην κοινωνία, η οποία εθίζεται ξανά στο εύκολο κρατικό χρήµα. Agrenda
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,13350

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,51595

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89714

648,49

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
655

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

646.16
638.20

645
640
635

648.71

TΖΙΡΟΣ
51.540,063

635.84

(13/12)

630
625

Παρασκευή

07/12

∆ευτέρα

10/12

Τρίτη

11/12

Τετάρτη

12/12

Πέµπτη

13/12

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 15-12-2018
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε
τοπικές βροχές και σποραδικές
καταιγίδες στα θαλάσσια και
παραθαλάσσια. Τα φαινόµενα,
πιθανώς πρόσκαιρα, να είναι
ισχυρά αρχικά στα δυτικά και από
το απόγευµα στα νησιά του
Αιγαίου. Οι άνεµοι θα πνέουν
ισχυροί από νότιες διευθύνσεις µε
εξασθένηση από το απόγευµα στα
δυτικά. Θερµοκρασία σε µικρή
άνοδο στα βόρεια.

80C
ΦΛΩΡΙΝΑ

∆ευτέρα 17-12-2018
και Τρίτη 18-12-2018
Νεφώσεις θα εκδηλωθούν στα
δυτικά που βαθµιαία θα αυξηθούν
και από το απόγευµα θα
σηµειωθούν τοπικές βροχές και
στα βορειοδυτικά ορεινά

Τρόπους καταπολέµησης του σκολύτη της
κερασιάς (Scolytus rugulosus Müller,
Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae),
που έχει παρουσιαστεί τελευταία στις
καλλιέργειες καταγράφουν οι γεωπόνοι
από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας
Φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγειονοµικού
Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρουν,
σε οπωρώνες που παρουσιάζουν
προσβολές από το έντοµο του σκολύτη,
συνιστάται τα κλαδιά από το χειµερινό
κλάδεµα να αφήνονται στην άκρη του
κερασεώνα, ώστε να χρησιµοποιηθούν ως
φυσικές εντοµοπαγίδες, οι οποίες µε τη
σειρά τους θα καίγονται την άνοιξη, µε την
εµφάνιση του εντόµου (τοποθέτηση των
κλαδιών περιµετρικά κάθε 10-20 µέτρα).
Γενικά, ο κατάλληλος χρόνος επέµβασης
διαφέρει ανάλογα µε τον τρόπο δράσης
των φυτοπροστατευτικών.

KABΑΛΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

130C

4-5 B
160C

150C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

5-6

Κυριακή 16-12-2018
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και
παροδικές χιονοπτώσεις στα
βόρεια ορεινά. Σποραδικές
καταιγίδες στην ανατολικά και
νότια νησιωτική χώρα και το
πρωί στα νησιά του Ιονίου.
Βαθµιαία βελτίωση στα δυτικά.
Οι άνεµοι θα πνέουν βόρειοι
βορειοδυτικοί µέτριοι από το
απόγευµα. Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή.

Σκολύτης στην κερασιά

110C

140C

ΛΑΡΙΣΑ

3-5B

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,12662

Το ρύζι ξαναβρίσκει τον βηµατισµό του µετά το σκάλωµα του
Νοεµβρίου, γεννώντας προσδοκίες για υψηλότερα επίπεδα τιµών
µε το ξεκίνηµα του νέου έτους. Την ίδια στιγµή τα χαµηλά σιτάρια
πιάνουν τιµή λόγω της ζήτησης από τη βιοµηχανία ζωοτροφών
και µε αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι τιµές. Ταυτόχρονα η
ελληνική αγορά εκκοκκισµένου βάµβακος δείχνει κολληµένη,
ενώ υποτονική εµφανίζεται και η αγορά ελαιολάδου.

660
650

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
128,74000

5-6 B
190C
HΡΑΚΛΕΙΟ

παροδικές χιονοπτώσεις.
Αυξηµένες τοπικές βροχές στα
νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.
Οι άνεµοι θα πνέουν ασθενείς
βορειοδυτικοί. Θερµοκρασία σε
µικρή πτώση στα βόρεια.

Τετάρτη 19-12-2018 ως
Παρασκευή 21-12-2018
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες
µε τοπικές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες.
Χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά
µε βαθµιαία βελτίωση από το
απόγευµα. Άνεµοι ισχυροί από
βόρειες διευθύνσεις.
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση.

5-7Bf

Νεφώσεις µε τοπικές
βροχές. Οι άνεµοι
θα πνέουν νότιοι
νοτιοανατολικοί
5 µε 6 µποφόρ
και στα πελάγη
τοπικά 7 µποφόρ.
Θερµοκρασία σε
µικρή άνοδο στα
βόρεια.

Καταπολέµηση Φυλλοδέτη
Όσον αφορά τον Φυλλοδέτη (Adoxophyes
orana F., Lepidoptera: Torticidae) οι
γεωπόνοι προτείνουν αποµάκρυνση ή και
καταστροφή των καρπών που παραµένουν
στον οπωρώνα µετά τη συγκοµιδή είτε
πάνω στα δέντρα είτε στο έδαφος, ακόµα
και σε σωρούς στις άκρες, µε στόχο τη
µείωση του πληθυσµού για τυχόν
προβλήµατα το επόµενο έτος.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Στενεύουν τα περιθώρια για
πιστοποιηµένο προβασικό υλικό σελ. 12
• Με ορθάνοιχτες πληγές το πλαίσιο
διεκδικήσεων από τη Νίκαια σελ. 46

• Αυτόµατα και µε φινέτσα στρίβουν τα
νέα µοντέλα της Landini σελ. 20-37
• Με νέα κριτήρια προτεραιότητας η νέα
προκύρηξη Βιολογικής Γεωργίας σελ. 18

• Υποτονικά η αγορά ελαιολάδου εν αναµονή
της όψιµης ισπανικής παραγωγής σελ. 22
• Πιέζουν την τιµή στο αγελαδινό η µια
γαλακτοβιοµηχανία µετά την άλλη σελ. 35

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Βασιλική Κονόµου - Σοφία Ιντζεβίδου - Φανή Παπαπετροπούλου
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
• EMAIL: agrenda@agronews.gr
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο,
µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
• URL: www.agronews.gr
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Ποτέ πιο κοντά στην ολική
κατάργηση των δικαιωμάτων
Για υποχρεωτική εγκατάλειψη του ιστορικού μοντέλου πιέζει ο Χόγκαν

kontonis@agronews.gr

Ένα βήµα παραπέρα πήγε το
ζήτηµα της κατάργησης των δικαιωµάτων, στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, ο Ευρωπαίος Επίτροπος
Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, αποκαλύπτοντας πως τώρα γίνεται διαπραγµάτευση ώστε το σύστηµα
αυτό να καταργηθεί υποχρεωτικά σε όλες τις χώρες ανεξάρτητα µε την πολιτική που αυτές θέλουν να ακολουθήσουν.
«Αυτή την περίοδο διαπραγµατευόµαστε αν η κατάργηση του
συστήµατος των δικαιωµάτων θα
είναι υποχρεωτική ή προαιρετική για τα κράτη µέλη» ανέφερε
συγκεκριµένα ο Επίτροπος κατά
την επίσκεψή του στη χώρα µας,
την περασµένη εβδοµάδα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της
εφηµερίδας Agrenda.
Όπως είπε, θεωρεί πρώτον πως
έτσι θα δηµιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους νέ-

Εν αναµονή
Η Ελλάδα περιµένει τα
τελικά νοµικά κείµενα,
ώστε να διαµορφώσει
την πολιτική ενισχύσεων

ους αγρότες, δεύτερον θα διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε
αγροτική γη και τρίτον πιστεύει
γενικότερα ότι το σύστηµα των
δικαιωµάτων αποτελεί εµπόδιο
στο να εντάσσονται περισσότεροι άνθρωποι στον κλάδο της
γεωργίας.

Σε κάθε περιφέρεια δεν γίνεται
να εφαρµόζεται η ίδια ΚΑΠ
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος βρέθηκε στην Ελλάδα στα πλαίσια
της αναγόρευσής του σε επίτιµο
διδάκτορα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του µετά την περιένδυσή του
µε την τύβεννο του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου, είπε ότι πρέπει
να ακολουθήσουν τα κράτη-µέλη µια πιο περιφερειακή προσέγγιση της αγροτικής πολιτικής, προσαρµοσµένη στις τοπικές ανάγκες, παρά µία προσέγγιση «one size» (ενός µεγέθους) που έχουµε αυτή την περίοδο σε επίπεδο ΕΕ. «∆εν νοµίζω
ότι οι Έλληνες αγρότες και οι αγρότες στη Σουηδία έχουν πολλά κοινά», είπε χαρακτηριστικά.
Νωρίτερα, είχε συνάντηση µε
την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Βάθη, όπου
αναφερόµενος στην ΚΑΠ, σηµείωσε την προσπάθεια στήριξης
των αγροτών που έχουν κυρίως

µικρές και µεσαίες εκµεταλλεύσεις. «Αυτό που µας ενδιαφέρει
είναι τα ποιοτικά προϊόντα, έτσι
ώστε να πετυχαίνουµε τις καλύτερες δυνατές τιµές στις παγκόσµιες αγορές αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, είναι µια πολιτική
60 ετών και είναι η πιο πετυχηµένη πολιτική της Ε.Ε η οποία είναι
και πλήρως Κοινή», σηµείωσε.

∆υνατή
πολιτική
Για την επόµενη περίοδο,
ο Επίτροπος κατά την οµιλία
µετά την περιένδυσή του,
τόνισε τη θέλησή του η πολιτική
να µείνει δυνατή, καλά
χρηµατοδοτούµενη πιο απλή και
πιο σύγχρονη. «Οι προτάσεις
µας περιλαµβάνουν
συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Να αυξηθούν οι
περιβαλλοντικές φιλοδοξίες.
Και να έχουµε περισσότερους
νέους ανθρώπους που θέλουν
να αναλάβουν την αγροτική γη.
Θα προσφέρουµε εργαλεία για
τη µείωση ρίσκου, και
στοχεύουµε στο να κάνουµε πιο
ελκυστικό το αγροτικό
επάγγελµα», είπε ο κ. Χόγκαν
από το Κτίριο Καποδίστρια.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Τα τελικά κείμενα περιμένει η Βάθη για να βάλει μπρος το Εθνικό Σχέδιο
ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

25%
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

60.000  75.000
ΕΥΡΩ

25%
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

75.000  90.000
ΕΥΡΩ

75% 100%
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

90.000  100.000
ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

>100.000
ΕΥΡΩ

Το περιεχόµενο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ θα εξαρτηθεί από την οριστικοποίηση των
νοµικών κειµένων των νέων κανονισµών, ανέφερε στην Agrenda ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων,
Χαράλαµπος Κασίµης. Όπως είπε για
παράδειγµα θα πρέπει να γνωρίζουµε τι θα συµβεί µε το όριο των άµεσων ενισχύσεων (capping), τα οικοσυστήµατα (eco-schemes) αλλά και
σχετικά µε τα δικαιώµατα, αν δηλαδή θα είναι υποχρεωτική ή όχι η κατάργησή τους. Επιπλέον, η ελληνική
πλευρά ζητάει να αυξηθεί το περιθώριο απόκλισης από τους στόχους από το 25% στο 35%, ώστε να κινηθεί
ανάλογα ο εθνικός φάκελος, όπως

και επίσης την αντίθεσή της έχει εκφράσει η χώρα µας σχετικά µε την
κατεύθυνση του 20% των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΚΟΑ) σε περιβαλλοντικά προγράµµατα.
Αυτή την περίοδο οι ιθύνοντες,
σύµφωνα µε τον κ. Κασίµη, ετοιµάζονται οι προδιαγραφές των µελε-

Παράταση
Υπάρχει η περίπτωση να
υπάρξει παράταση για την
υποβολή των Εθνικών
Σχεδίων για µετά τον
Ιανουάριο του 2020

τών για τις ανάγκες εκπόνησης του
Στρατηγικού Σχεδίου.
Παράλληλα, σηµείωσε πως απ’ ό,τι
φαίνεται ίσως να υπάρξει κάποια παράταση σχετικά µε την υποβολή του
Σχεδίου, κάτι που το ζητάνε όλα τα
κράτη-µέλη, που πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των ευρωπαϊκών αρχών
µέχρι το Γενάρη του 2020. Να σηµειωθεί εδώ ότι υπάρχει η συζήτηση να
µην προλάβουν να ψηφιστούν τα νοµικά κείµενα πριν τις Ευρωεκλογές.
Παράλληλα, ανοιχτό παραµένει κατά
τον ίδιο τον κ. γενικό γραµµατέα, το
ενδεχόµενο µερικής υιοθέτησης του
Στρατηγικού Σχεδίου, για να µην κινδυνέψουν οι πληρωµές µετά το 2020,
κάτι που σηµείωσε και ο κ. Χόγκαν.

80%

ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΣ ΚΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Λιγότερη περικοπή στα κονδύλια,
αν ανέβει η συνεισφορά των κρατών
Ανοιχτό το παράθυρο για την άντληση επιπλέον κονδυλίων για την ΚΑΠ κατά την πορεία των διαπραγµατεύσεων, άφησε ο Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου για τις προοπτικές της γεωργίας που διεξήχθει στις Βρυξέλλες 6-7 ∆εκεµβρίου. «Στην
πρότασή µας τον Μάιο στη συνολική πρόταση για τον
έχουµε εξασφαλίσει ότι η ΚΑΠ θα περιλαµβάνει µείωση 5% σε σχέση µε το παρελθόν. Θα δούµε όµως τί θα
γίνει το 2019, θα δούµε αν άλλα κράτη µέλη θα συνεισφέρουν στον προϋπολογισµό και να δροµολογήσουµε περισσότερα ποσά στη γεωργία», ανέφερε ο Ιρλανδός Επίτροπος, τονίζοντας πως παράλληλα πρέπει να υπάρξει δικαιότερη κατανοµή των ενισχύσεων.
Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυµία να γίνει µια αναδιανοµή στο σύστηµα ώστε να στηριχθούν µικρές και µεσαίες εκµεταλλεύσεις αλλά και νέοι αγρότες ώστε να αποκτήσουν µεγαλύτερο µερίδιο της πίττας. «Αυτό θα το
δούµε στη συζήτηση πως θα γίνει και φυσικά το Συµβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις», συµπλήρωσε.
Όπως και να έχει πάντως, ο κ. Χόγκαν είπε ότι οι πόροι θα φτάσουν εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο, σύµφωνα µε την αντίληψη κάθε κράτους µέλους και όχι µε
βάση εξαντλητικών οδηγιών από τις Βρυξέλλες, επαναλαµβάνοντας επίσης την ευελιξία που θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες στη χάραξη της αγροτικής τους πολιτικής.

Αναφορικά µε τους νέους αγρότες, έκανε λόγο για βελτιωµένες άµεσες ενισχύσεις που είναι ακόµη σε πολύ χαµηλό ποσοστό φτάνοντας το 0,8% του συνόλου των άµεσων πληρωµών και µίλησε επιπλέον για δυνατότητες ως
και 100.000 ευρώ επιδότησης για την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας. «Συνεργαζόµαστε επιπλέον µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να αναπτύξουµε συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά µέσα για τους νέους αγρότες
για να έχουν ευκολότερη και φθηνότερη πρόσβαση σε
πόρους για να ξεκινήσουν», πρόσθεσε.
Τέλος, σχετικά µε τη φιλοσοφία της νέας ΚΑΠ, ο Επίτροπος επανέλαβε πως το νέο µοντέλο που καταρτίστηκε περνά την πολιτική από πολύ αυστηρούς κανόνες σε
σε µια προσέγγιση στη βάση αποτελεσµάτων και απόδοσης, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας. Εν τω µεταξύ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, σε πρόσφατες δηλώσεις του υποστηρίζει ότι «οι ελληνικές θέσεις για την ΚΑΠ είναι πολύ κοντά και στηρίζονται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο όσον αφορά τον προϋπολογισµό όσο και την εξωτερική σύγκλιση». Σύµφωνα
µε τον ίδιο, για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ αναλύθηκαν κάποιες σηµαντικές λεπτοµέρειες, όπως το να µην υπάρχει τιµωρητική προσέγγιση στις αξιολογήσεις. «Ο Επίτροπος µας είπε ότι δεν θα υπάρχει τιµωρητική λογική.
Για όποιον µένει πίσω, θα υπάρχει βοήθεια µε τη µορφή
παροχής συµβουλών από την Ευρώπη», όπως ανέφερε.

ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ

ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ

20%

90Agrenda
%
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
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ΣΤΗΡΙΞΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΥ
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ
ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
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30%

ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

40%

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΚΑΠ

15%

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΠΥΛΩΝΩΝ

15%

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 1
ΣΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 2
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Τρίτη βράδυ με Τετάρτη πρωί

το πρώτο παραδάκι εξόφλησης της ενιαίας
Ακατάσχετο, δασικοί χάρτες και συμψηφισμοί αφήνουν άδειους χιλιάδες λογαριασμούς αγροτών
Μέχρι 22 Δεκεμβρίου και η εξισωτική, έως το τέλος του έτους οι εκκαθαρίσεις παλιών προγραμμάτων
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Υπόλοιπο 10%
Πιστώθηκαν στις
14 ∆εκεµβρίου
αποζηµιώσεις
16,9 εκατ. ευρώ
σε 64.325 δικαιούχους για το
υπόλοιπο 10% του
2018

De minimis
στον καπνό
Την καταβολή
κρατικών ενισχύσεων ήσσονος
σηµασίας 8,2
εκατ. ευρώ στους
παραγωγούς
καπνού ποικιλίας
«Μπασµά» ανακοίνωσε ο υπουργός

Ήσσονος
σηµασίας
στην Κρήτη
Στα 30 ευρώ ανά
αιγοπρόβατο η
ενίσχυση ήσσονος
σηµασίας σε 66
κτηνοτρόφους
στους ∆ήµους
Ανωγείων και
Σφακίων Κρήτης
λόγω νεογνικής
θνησιµότητας

Χριστούγεννα µε πληρωµές, όπως διατείνονται από καιρό
οι αρµόδιοι της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού, θα είναι
τα φετινά, αλλά χωρίς λεφτά στις τσέπες για µεγάλη µερίδα αγροτών και κτηνοτρόφων. Από την επόµενη Τρίτη 18 ∆εκεµβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία των πιστώσεων των λογαριασµών των δικαιούχων, που θα αφορά
το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, το πρασίνισµα, το
Εθνικό Απόθεµα, την ενίσχυση στους γεωργούς νεαρής
ηλικίας και την εξισωτική αποζηµίωση. Ωστόσο, αφενός
το γεγονός ότι µοιάζει µάλλον αδύνατο να έχει διευθετηθεί ως τότε η εκκρεµότητα του ακατάσχετου και αφετέρου η γνωστή διαδικασία των συµψηφισµών µε χρέη
προς το δηµόσιο και των κατασχέσεων που θα τρέξουν
µαζί µε την πληρωµή, θα αφήσει τελικά µε πικρή γεύση και µεγάλη απογοήτευση αρκετούς από τους δικαιούχους παραγωγούς. Όπως πρώτη έγραψε η Agrenda,
οι εν λόγω πληρωµές θα ξεκινήσουν σταδιακά από τις
18 ∆εκεµβρίου για να ολοκληρωθούν στις 22 του µήνα.
Το χρονοδιάγραµµα των πληρωµών καθόρισε πρόσφατα, µε δηλώσεις του στην ΕΡΤ και ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, τονίζοντας ότι «το αργότερο ως τις 20
∆εκεµβρίου θα έχει γίνει εξόφληση της βασικής και της
πράσινης ενίσχυσης στους δικαιούχους αγρότες, η διανοµή του εθνικού αποθέµατος και η βασική ενίσχυση
στους νέους. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα πιστωθούν
στους παραγωγούς συνολικά 1,2 δισ. ευρώ και οι εκκαθαρίσεις παλαιών προγραµµάτων από το 2012». Μάλιστα, ο ίδιος, λίγες µέρες µετά, σε συνάντησή του µε την
Οµάδα Αµπελουργών-Ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης έγινε
πιο συγκεκριµένος, δηλώνοντας ότι «το υπόλοιπο 30%
της βασικής ενίσχυσης θα δοθεί στις 19 ∆εκεµβρίου».
Πάντως, καµία κουβέντα, αρµοδίως δεν γίνεται για το
ακατάσχετο, για το οποίο είχαν δεσµευτεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι θα έχει τακτοποιηθεί µετά την ψήφιση του προϋπολογισµού και πριν αλλάξει ο
χρόνος. Την ίδια ώρα, τεράστιες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τροπολογία που υπερψηφίστηκε σχετικά µε
την προστασία των κοινοτικών ενισχύσεων από µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για τους αγρότες της Ζακύνθου.
Αυτό σηµαίνει ότι µόνο οι Ζακυνθινοί αγρότες θα σταθούν τυχεροί, αφού για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί
η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται το
νησί, οι προκαταβολές, οι ενδιάµεσες και οι τελικές πληρωµές των δικαιούχων, που αφορούν τη βασική και την
πράσινη ενίσχυση, δεν κατάσχονται και δεν συµψηφίζονται µε οφειλές προς όποιο οργανισµό του δηµοσίου και
ασφαλιστικό φορέα, µέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ.

Άλυτα τα προβλήµατα µε τους δασικούς χάρτες,
από του χρόνου η πληρωµή των «άτυχων»
Μείζον ζήτηµα παραµένει η αναντιστοιχία µε τους κυρωµένους δασικούς χάρτες, που κόβει αγροτεµάχια και
ποσά ενίσχυσης, στη βάση των οποίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης, χωρίς ό-

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΝΙΑΙΑ

DE MINIMIS

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΙΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

900

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

41
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Στα 5 ευρώ το κεφάλι
η έκτακτη ενίσχυση
σε αιγοπροβατοτρόφους
Το δρόµο για την πληρωµή των ενισχύσεων
ήσσονος σηµασίας (de minimis) στους
αιγοπροβατοτρόφους, λόγω των χαµηλών τιµών
στο γάλα, τη ∆ευτέρα 17 ή την Τρίτη 18
∆εκεµβρίου, ανοίγει η δηµοσίευση της σχετικής
απόφασης στο ΦΕΚ. Το συνολικό κονδύλι
ανέρχεται στα 41 εκατ. ευρώ και αφορά
κτηνοτρόφους που διατηρούν εκµεταλλεύσεις
µε θηλυκά ενήλικα (τουλάχιστον ενός έτους)
αιγοπρόβατα και οι οποίοι διαθέτουν
εκµεταλλεύσεις µε τουλάχιστον 20 ενήλικα
αιγοπρόβατα και οι οποίοι έχουν παραδώσει γάλα
εντός του 2017. Στην απόφαση ορίζεται και
επίσηµα το ύψος της ενίσχυσης ανά ζώο στα
5 ευρώ ανά αίγα και σε 5 ευρώ ανά προβατίνα.

µως ιδιαίτερο αποτέλεσµα. Και µπορεί από το υπουργείο
να µιλάνε για… διευθετήσεις, ωστόσο πάνω από 3.500
αγρότες από τη Λάρισα και τη Μαγνησία φοβούνται ότι
θα δουν ξανά κουτσουρεµένη την ενιαία ενίσχυση. Ενδεικτικό είναι το ότι σε πρόσφατη συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη και του
περιφερειάρχη Θεσσαλίας αποφασίστηκε να εφαρµοστεί ο οδικός χάρτης, σύµφωνα µε τον οποίο οι αρµόδιες δασικές υπηρεσίες θα φέρουν προς επικύρωση στη
∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας τους χάρτες

247
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

µε τα πολύγωνα και στη συνέχεια αφού εγκριθούν αυτοί θα επιστρέψουν στα ∆ασαρχεία και στον ΟΠΕΚΕΠΕ
για να γίνουν σωστά οι πληρωµές. Βέβαια, κάτι τέτοιο
δεν πρόκειται να συµβεί στις επόµενες µέρες, µε τον κ.
Αγοραστό να δηλώνει ότι «θα καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να τρέξουµε τις διαδικασίες και να πληρωθούν αρχές του νέου έτους οι αγρότες τις ενισχύσεις».

Τελειώνουν οι µεταβιβάσεις, για να τρέξει το Απόθεµα
Στη διαδικασία των τελευταίων µεταβιβάσεων βρίσκεται αυτές τις µέρες η διοικητική µηχανή του Οργανισµού
Πληρωµών, προκειµένου να οριστικοποιηθεί και το ποσό που θα αφορά το Εθνικό Απόθεµα του έτους 2018.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κονδύλι 17 εκατ. ευρώ, το οποίο γίνεται προσπάθεια να πιστωθεί την
ερχόµενη εβδοµάδα, µαζί µε την ενιαία. Αν κάτι δεν πάει καλά και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι δεν έχουν τελειώσει, η πληρωµή του θα µετατεθεί µια βδοµάδα αργότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση µέχρι το τέλος του έτους.

Πρώτα η απόφαση ένταξης, µέχρι τις 22 του µήνα
τα 247 εκατ. ευρώ για την εξισωτική αποζηµίωση
Τελειώνει αυτές τις µέρες και ο διοικητικός έλεγχος
για την εξισωτική αποζηµίωση, προκειµένου να οριστικοποιηθεί ο τελικός αριθµός των δικαιούχων που εντάσσονται, αλλά και τα ποσά ανά παραγωγό. Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα θα διεκπεραιωθούν τα αιτήµατα πληρωµής, τα οποία θα υπολογιστούν στον διασταυρωτικό
έλεγχο που θα εξοφλήσει και τη βασική ενίσχυση. Σηµειώνεται ότι η πληρωµή που θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι
22 ∆εκεµβρίου, θα ανέρχεται στα 247 εκατ. ευρώ, µε το
ποσό να κατανέµεται ενδεικτικά στα 158 εκατ. ευρώ για
το Υποµέτρο 13.1 και στα 89 εκατ. για το Υποµέτρο 13.2.
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Χρειάστηκε να ανέβει στα Καλάβρυτα

Τώρα κατάλαβε ο Τσίπρας
τι σημαίνει να μειωθεί
ο φόρος συνεργαζόμενων
Ανακουφίζει τους αγρότες, ισχυροποιεί τους συνεταιρισμούς,
περιορίζει το «μαύρο χρήμα» προς όφελος των δημοσίων εσόδων
Η μείωση φορολογίας στις αγροτικές επιχειρήσεις έχει δύο
αναγνώσεις. Είτε η κυβέρνηση θέλει να ικανοποιήσει τα fund είτε
να παροτρύνει τους μικρούς γεωργούς να κάνουν επιχειρήσεις
ΤOY ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

ΟΣΔΕ
Συνεταιριστές ανέφεραν στον
πρωθυπουργό πως το δεύτερο
µεγάλο ζήτηµα για την
πρωτογενή παραγωγή -µετά τη
φορολογία- σχετίζεται µε την
διαχείριση του ΟΣ∆Ε, που
ουσιαστικά «τρέχουν» ιδιώτες
και όχι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που
θεωρείται «το σπίτι του».

Αδυναμία
Οι συνεταιρισµοί σήµερα δεν
είναι σε θέση να προσφέρουν
κάτι καλύτερο στους
συντελεστές της αγροτικής
παραγωγής, προκειµένου να
τους εµπιστευθούν.

Έσοδα
Μια ευνοϊκότερη µεταχείριση
των συνεταιρισµένων αγροτών
θα οδηγούσε σε αύξηση των
εσόδων του προϋπολογισµού,
καθώς θα περιόριζε σηµαντικά
την παραοικονοµία.

Το µισό αγροτικό πρόβληµα µπορεί να λυθεί, λένε έµπειροι συνεταιριστές, µε τη µείωση του φορολογικού συντελεστή των αγροτών
που συµµετέχουν και διακινούν
την παραγωγή τους µέσα από υγιή
και συγκροτηµένα συλλογικά σχήµατα, κάτι που όπως όλα δείχνουν
ξεκίνησε να αντιλαµβάνεται και ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Έγκυρες πληροφορίες της Agrenda
αναφέρουν ότι το επόµενο διάστηµα
αναµένεται να εξετασθεί ενδελεχώς
το θέµα σε συσκέψεις κυβερνητικών
αρµοδίων, όπως η υφυπουργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου
και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης. Οι σχετικές
κατευθύνσεις δόθηκαν µετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού την περασµένη εβδοµάδα στα Καλάβρυτα,
στη διάρκεια της οποίας, διακεκριµένοι και αξιόπιστοι εκπρόσωποι του αγροτικού χώρου, όπως ο Παύλος Σατολιάς (πρόεδρος του Συνεταιρισµού
και της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ) και ο έµπειρος διευθυντής της οργάνωσης Θανάσης Παπαδόπουλος, έθεσαν µετ’ επιτάσεως στον πρωθυπουργό τα θέµατα που ανακύπτουν για την οµαλή λειτουργία της αγοράς, όσο οι συνεταιρισµένοι και οι µεµονωµένοι αγρότες έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση από το κράτος.
Οι έµπειροι συνεταιριστές έκαναν
λόγο για έξαρση της παραοικονοµίας, καθώς οι αδύναµοι οικονοµικά αγρότες σπεύδουν στη «µαύρη αγορά»
προκειµένου να αποφύγουν περαιτέρω επιβαρύνσεις τόσο στη φορολογία
εισοδήµατος όσο και στο καθεστώς ασφάλισης. Την ίδια στιγµή, οι συνεταιρισµοί δεν είναι σε θέση να προσφέρουν κάτι καλύτερο στους συντε-

λεστές της αγροτικής παραγωγής προκειµένου να «περάσουν» την παραγωγή τους µέσα από τα συνεπή και αξιόπιστα συλλογικά σχήµατα.
Μια ευνοϊκότερη µεταχείριση των συνεταιρισµένων αγροτών θα οδηγούσε
σε τριπλό όφελος, τόνισαν στον πρωθυπουργό οι συνοµιλητές του. Πρώτον
θα συνιστούσε µια φορολογική ανακούφιση των ίδιων των αγροτών, δεύτερον θα ενδυνάµωνε τα συνεταιριστικά σχήµατα και τρίτον θα οδηγούσε σε
αύξηση των εσόδων του προϋπολογισµού, καθώς θα περιόριζε σηµαντικά
την παραοικονοµία.

Λάθος ερµηνεία η µείωση
συντελεστή στους συνεταιρσµούς
Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων ο πρωθυπουργός κατενόησε,
ίσως για πρώτη φορά, ότι είναι άλλο
ο συντελεστής φορολογίας των συνεταιρισµών (σήµερα παραµένει χαµηλά στο 13% και δεν µειώνεται περαιτέρω, όπως λανθασµένα επικοινωνήθηκε από τα µέσα συµπεριλαµβανοµένης
και της Agrenda) κι άλλο ο φορολογικός συντελεστής των αγροτών που διακινούν την παραγωγή τους µέσα από τους συνεταιρισµούς. Τώρα δεν µένει παρά οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών να κατανοήσουν κι αυτές µε τη σειρά τους τα οφέλη που θα έχει και ο κρατικός προϋπολογισµός από µια τέτοια ρύθµιση και
να δώσουν τη συγκατάθεσή τους στην
αναπροσαρµογή του όλου πλαισίου.

«Μαύρη» αγορά
Υπάρχει έξαρση της παραοικονοµίας, αφού οι αδύναµοι
οικονοµικά αγρότες πάνε στη
«µαύρη αγορά» για να αποφύγουν περαιτέρω επιβαρύνσεις

Το διάστηµα που
µένει έως τις
εκλογές (όποτε
κι αν γίνουν) ο
πρωθυπουργός
δείχνει να θέλει να
ικανοποιήσει τους
συνεταιρισµένους.

Κατάργηση φόρου στο κρασί
Μετά από τρία χρόνια εφαρµογής
και αλλεπάλληλες υποσχέσεις περί
άρσης του, ψηφίστηκε τελικά την
Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου, η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί, η οποία
συµπεριελήφθη στο σχέδιο νόµου
του υπουργείου Οικονοµικών για
την κατάργηση των περικοπών στις
συντάξεις και θα ισχύσει από την
1η Γενάρη. «Η ρύθµιση για την κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί έρχεται
για να στηρίξει ένα από τα πιο δυναµικά πεδία παραγωγής της χώρας µας, αυτή του οίνου», δήλωσε σχετικά η υφυπουργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου.
Σύµφωνα µε την εν λόγω τροπολογία, «καταργείται ο ΕΦΚ µε συντελεστή 20 ευρώ ανά εκατόλιτρο
τελικού προϊόντος, που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ήτοι στο κρασί».
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, οι απώλειες στον κρατικό προϋπολογισµό υπολογίζονται

στα 28 εκατ. ευρώ ετησίως.
Στο θέµα αναφέρθηκε στη Βουλή
και ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης σηµειώνοντας ότι «Τώρα, που ο
προϋπολογισµός είναι βελτιωµένος,
είναι αυτός που είναι, δεν υπάρχει
λόγος να υπάρχει ο Ειδικός Φόρος
στο κρασί και σήµερα καταργείται».
Από την πλευρά της η Ε∆ΟΑΟ
τόνισε ότι είναι θετικό γεγονός
η κατάργηση του ειδικού φόρου,
η οποία «συµπίπτει χρονικά µε
τη γνωστοποίηση των τελευταίων
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ΑΦΟΡΑ:

ΕΥΡΩ

ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ
ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

2

1
THN ΒΑΣΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

3
ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
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ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

5

6

ΤΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Πρέπει να συντελεστεί
καταστροφή για να
θεσπιστεί το ακατάσχετο

από 1η Γενάρη
στοιχείων της ΕΕ και της ΕΛΣΤΑΤ,
τα οποία επιβεβαιώνουν το θετικό
ρόλο που έχουν διαδραµατίσει τα
προγράµµατα προβολής και προώθησης του ελληνικού κρασιού σε
δύσκολες και απαιτητικές αγορές,
όπως των ΗΠΑ και του Καναδά».
Την ικανοποίηση του εξέφρασε
και ο Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου
(ΣΕΟ) σχολιάζοντας ότι πλέον θα
κλείσει αυτό το οδυνηρό για όλους
κεφάλαιο. Στο ίδιο µήκος ήταν και
η ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ.

Μείωση ΕΦΚ
γλυκών οίνων
Τη µείωση του ΕΦΚ των
γλυκών κρασιών επαναφέρει
η ΚΕΟΣΟΕ µε επιστολή της
προς τα αρµόδια υπουργεία
Οικονοµία και Αγροτικής
Ανάπτυξης. «Τα ΠΟΠ γλυκά
κρασιά όπως της Σάµου, της
Λήµνου, το µοσχάτο Ρόδου, το
µοσχάτο Ρίου κ.α., αποτελούν
και αναγνωρίζονται ως
κορυφαία προϊόντα στην
κατηγορία τους, σε παγκόσµιο
επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά όµως
το ελληνικό κράτος
αντιµετώπισε τα προϊόντα αυτά
µε αυστηρά εισπρακτική λογική
διπλασιάζοντας τον Ε.Φ.Κ. Είναι
συνεπώς επίκαιρο, τώρα που
µηδενίζεται ο Ε.Φ.Κ. στο κρασί,
οποιεσδήποτε εξελίξεις να
συµπεριλάβουν και τον Ε.Φ.Κ.
των λεγόµενων ενδιάµεσων
προϊόντων στα οποία ανήκουν
οι οίνοι λικέρ (Vin de liquer)
και οι οίνοι γλυκείς φυσικοί
(Vin doux naturel) της χώρας
µας, µε επαναφορά του ΕΦΚ
στα προϊόντα αυτά στα επίπεδα
του 2009», όπως αναφέρεται.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει
στους παραγωγούς (κάτι που
τονίζουν σε ανακοίνωσή τους
και οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ)
η καθυστέρηση ψήφισης του
αγροτικού ακατάσχετου, παρά
τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, ενόψει µάλιστα των πληρωµών του ∆εκεµβρίου. Οι αντιδράσεις εντάθηκαν µάλιστα
αφού έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση πρόλαβε να ψηφίσει το
ακατάσχετο για τους αγρότες
της Ζακύνθου (ως βοήθεια µετά τους πρόσφατους σεισµούς),
αλλά όχι για τους υπόλοιπους.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, δεκτή έγινε και υπερψηφίστηκε η τροπολογία που κατέθεσε ο πρώην υπουργός και
Βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος
Κοντονής σχετικά µε την προστασία των κοινοτικών ενισχύσεων από µέτρα αναγκαστικής
εκτέλεσης. Η τροπολογία προβλέπει ότι, κατ’ εξαίρεση, για
την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και για όσο χρονικό δι-

Ενισχύσεις
Το ακατάσχετο για τους
αγρότες της Ζακύνθου
θα αφορά το τσεκ, τις
ενισχύσεις σε µικροκαλλιεργητές, τις συνδεδεµένες
και την ειδική βάµβακος
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Παρατείνεται
έναν χρόνο
ο εξωδικαστικός
των αγροτών

ΑΓΡΟΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ

Agrenda

άστηµα διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι προκαταβολές, οι ενδιάµεσες και οι τελικές πληρωµές δικαιούχων,
που αφορούν τα εξής:
α) τη βασική ενίσχυση,
β) την πράσινη ενίσχυση,
γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας,
δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε µικροκαλλιεργητές,
ε) τις συνδεδεµένες ενισχύσεις και
στ) την ειδική ενίσχυση βάµβακος του Κανονισµού 1307/2013,
δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται
σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε
τυχόν οφειλές προς οποιονδήποτε οργανισµό του δηµοσίου
και ασφαλιστικό φορέα, µέχρι
του ποσού των 12.000 ευρώ.
«Η συγκεκριµένη τροπολογία
έρχεται σε συνέχεια µε την αντίστοιχη της προηγούµενης εβδοµάδας για την προστασία όλων
των πολιτών και επιχειρηµατιών
του νησιού από µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, έως τη λήξη
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Οι δεσµεύσεις της κυβέρνησης απέναντι στο λαό της Ζακύνθου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν σε προηγούµενο χρόνο,
υλοποιούνται στο σύνολό τους,
ώστε να στηριχτούν αποτελεσµατικά οι πληγέντες από την πρόσφατη σεισµική ακολουθία» δήλωσε ο κ. Κοντονής.

Για έναν χρόνο, και
συγκεκριµένα έως τις
31/12/2019 (αντί για τις
31/12/2018 που αρχικά
έληγε), παρατείνεται η ισχύς
του εξωδικαστικού µηχανισµού
(νόµος 4469/2017). Η
σχετική τροπολογία έχει ήδη
αποσταλεί στη Βουλή και
αναµένεται να ενσωµατωθεί
σε νοµοσχέδιο και να ψηφιστεί
έως τις 20 ∆εκεµβρίου. Μαζί
µε την παράταση έρχεται και
πακέτο βελτιώσεων, στην
κατεύθυνση απλοποίησης των
διαδικασιών, ωστόσο αυτές
θα έχουν προσδιοριστεί έως
το τέλος του µήνα.

Χρέη του 2018
Πληροφορίες αναφέρουν ότι
η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά
το ενδεχόµενο να εντάξει
στον εξωδικαστικό, µετά την
παράτασή του, και τα
«κόκκινα» χρέη προς
τράπεζες, ∆ηµόσιο και
ασφαλιστικά ταµεία των
επιχειρήσεων, των ελευθέρων
επαγγελµατιών και των
αγροτών, που δηµιουργήθηκαν
εντός του 2018. Το πλαίσιο,
µε βάση το οποίο θα
ενταχθούν τα χρέη του 2018,
αποτελεί αντικείµενο
διαπραγµάτευσης µε τους
θεσµούς και όταν
τελεσφορήσει θα ακολουθήσει
και νέα τροπολογία. Η
παράταση, σύµφωνα µε
κύκλους του οικονοµικού
επιτελείου, κρίθηκε
επιβεβληµένη, καθώς λίγους
µήνες πριν, και συγκεκριµένα
από τον Σεπτέµβριο, άρχισε
η πλήρης λειτουργία της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας,
κάτι που έχει ως αποτέλεσµα
την επιτάχυνση των
διαδικασιών.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Γυροφέρνει στα
80 σεντς το βαμβάκι

Χ

ρηµατιστηριακά, η έκθεση του USDA
δεν έδωσε κάποια µεγάλη είδηση που
θα ταρακουνούσε την αγορά βάµβακος, η οποία παρέµεινε γύρω από τα
80 σεντς. Στην ελληνική αγορά, για άµεσες φορτώσεις πληρώθηκε πριµ 1 σεντ πάνω από τις
τιµές Μαρτίου ’19. Πουλήθηκαν µικρές ποσότητες από τους εκκοκκιστές προς κάλυψη άµεσων αναγκών (πληρωµές στο τέλος του έτους).
Στην ελληνική αγορά σκληρού επικρατεί
το οξύµωρο: τα χαµηλά σιτάρια παρουσιάζουν
άνοδο, υποβοηθούµενη από τη ζωοτροφή εσωτερικά, ενώ τα ποιοτικά δεν κινούνται αντίστοιχα, καθώς οι Ιταλοί δεν επιθυµούν και τόσο να
τα βάλουν στο χαρµάνι τους. Πάντως ζητήσεις
υπάρχουν για όλες τις ποιότητες.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

08/11

15/11

22/11

222

222

224

204
220
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204
222

204
224

29/11

06/12

13/12

227

229

230

204

204

205

218
216

226

227

226

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

178

178

178

178

178

178

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

78,96

76,39

76,51

77,76

80,11

79,97

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,74

2,79

2,98

3,01

3,00

2,86

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

353,60

345,20

338,20

345,20

343,50

342,70

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

14,66

14,59

14,47

14,10

13,82

13,75

214
212
210
208

Το επιτηβέννιο ως
περγαμηνή για έναν
Επίτροπο «Εμπορίου»

Προσδοκίες
για καλύτερες
τιμές στο ρύζι
λόγω ζήτησης

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για τους επικριτές του, ο γιγαντόσωµος
τεχνοκράτης από το Κιλκένι, Φιλ Χόγκαν
αποτελεί έναν λοµπίστα που αβαντάρει
τα προϊόντα των Βόρειων χωρών, θέλει
να γατζωθεί στα ευρωπαϊκά έδρανα και
φέρει ακέραια την ευθύνη για τις περικοπές στην ΚΑΠ. Για τους υποστηρικτές του, η ισχυρή γοητεία και το ταλέντο του στις διαπραγµατεύσεις µπορεί
να τον τοποθετήσουν στο θώκο της Επιτροπής Εµπορίου, κάτι που είναι και
προσωπική του φιλοδοξία αν αποµα-

(λεπτά/κιλό)
Μακρύσπερµες ποικιλίες

35-38
29-30
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Υποτονική η αγορά
ελαιολάδου, εν
αναμονή της Ισπανίας
Ανεβάζει το σκληρό
σιτάρι η ζήτηση από
τους κοτοπουλάδες

Πιέζουν οι βιοµηχανίες
τις τιµές στο αγελαδινό
Η µία µετά την άλλη γαλακτοβιοµηχανία
σπρώχνουν προς τα κάτω τις τιµές
στο αγελαδινό γάλα, του οποίου
η ελλειµµατική παραγωγή είχε
διατηρήσει τα τελευταία πέντε χρόνια
σε σταθερά επίπεδα τις τιµές.

Ο κ. Χόγκαν φορώντας την
τήβεννο µε την οποία τον
περιένδυσαν ο πρύτανης
του ΓΠΑ και ο πρόεδρος
του Τµήµατος Αγροτικής
Οικονοµίας.

«Μην σκέφτεστε
µόνο τη φέτα»

Τιμές παραγωγού
Καρολίνα

να έχουν διπλάσιο προϋπολογισµό για
την έρευνα και την καινοτοµία στα τρόφιµα και τους φυσικούς πόρους.
«Ενθαρρύνω αυτό το πανεπιστήµιο να
παρακολουθεί στενά για νέες ευκαιρίες», τόνισε στη γεµάτη από ακαδηµαϊκούς και πολιτικούς φορείς αίθουσα του
Κτιρίου Καποδίστριας κατά την αποφώνησή του ο κ. Χόγκαν, φορώντας την τήβεννο µε την οποία τον περιένδυσαν ο
πρύτανης του ΓΠΑ, καθηγητής Σπυρίδωνας Κίντζιος και ο πρόεδρος του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας, αναπληρωτής καθηγητής, Ευστάθιος Κλωνάρης.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Οι φιλοδοξίες του Φιλ Χόγκαν και οι τιμές από το
Γεωπονικό στον «πολέμιο του προστατευτισμού»

Την ύψιστη τιµή
απέδωσε
το ΓΠΑ
στον
Επίτροπο
Γεωργίας
της ΕΕ, Φιλ
Χόγκαν.

κρυνθεί από το χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας. Στην τελευταία αυτή κατηγορία φαίνεται πως συγκαταλέγεται και
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
το οποίο απέδωσε στον Επίτροπο Γεωργίας την ύψιστη τιµή αναγορεύοντάς τον Επίτιµο ∆ιδάκτορα για το συνολικό του έργο στην Κοµισιόν, ως ένας πολιτικός «που τείνει πάντα ευήκοα ώτα στα αιτήµατα της χώρας µας»
και «εργάζεται µε πάθος για τον περιορισµό του προστατευτισµού και την
επίτευξη εµπορικών συµφωνιών», όπως ελέχθει κατά την παρουσίασή του.
Μένει να φανεί φυσικά κατά πόσο έπαιξαν ρόλο και οι µεγάλες ευκαιρίες
που θα ανοίξουν για τα ευρωπαϊκά ιδρύµατα τα νέα ερευνητικά προγράµµατα
Horizon Europe για την περίοδο 2021
έως 2027, που έχει προτείνει ο φιλέλληνας, όπως χαρακτηρίστηκε, Ιρλανδός

Ο Ιρλανδός, µάλιστα, προχώρησε και
σε µία ιδιαίτερη παρατήρηση κατά την
αποφώνησή του, απευθυνόµενος στους
παρευρισκόµενους λέγοντας: «Έχετε πάνω
από 20 διαφορετικά
τυριά µε προστασία
προέλευσης και σκέφτεστε µόνο µε βάση το ένα (σ.σ υπονοώντας τη φέτα)», υποστηρίζοντας ότι οι µεσογειακές χώρες έχουν ένα πολύ µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα µε
βάση τις νέες διατροφικές τάσεις και ειδικά η Ελλάδα, που έχει προϊόντα «παγκόσµιας κλάσης». Παράλληλα, εξήρε
τις οικονοµικές αποδόσεις της ευρωπαϊκής γεωργίας, λέγοντας πως αν οποιοσδήποτε άλλος εµπορικός κλάδος
είχε τις αποδόσεις του αγροτικού τοµέα
στο ισοζύγιο τότε καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα είχε οικονοµικό πρόβληµα.
Τέλος, προσπάθησε να επιστήσει την
προσοχή στις ευκαιρίες που ανοίγει ο
κλάδος της βιοοικονοµίας για τους αγρότες (βιοαέριο κ.λπ), θεωρώντας πως
οι γεωργοί δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται απλά ως παραγωγοί τροφίµων
αλλά και ως πάροχοι µίας ευρείας γκάµας πρώτων υλών που θα συµβάλει στη
µείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά.

Το σκεπτικό
πίσω από την
αναγόρευση
Αντίβαρο στη λαϊκιστική ρητορική και
στον αναχρονιστικό προστατευτισµό του
εµπορίου, χαρακτήρισε τον Φιλ Χόγκαν,
ο πρόεδρος του Τµήµατος Αγροτικής
Οικονοµίας Ευστάθιος Κλωνάρης κατά
την παρουσίαση του Επιτρόπου. Όσον
αφορά το σκεπτικό στο οποίο στηρίχθηκε
η αναγόρευσή του, στάθηκε στις
εµπορικές συµφωνίες, στις επενδύσεις
στις καινοτοµίες που στηρίζει στη νέα
ΚΑΠ, αλλά και στις λύσεις που έδωσε ο
Επίτροπος στα ελληνικά ζητήµατα όπως
την επιλεξιµότητα των βοσκοτόπων, τα
χαµένα δικαιώµατα κ.λπ.
«Γι’ αυτό το πολύτιµο έργο του που χαίρει
το σεβασµό και την εκτίµησή µας το
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
ακολουθώντας την παράδοσή του να τιµά
µεγάλες προσωπικότητες της επιστήµης
αλλά και της πολιτικής, αποδίδει σήµερα
την ύψιστη τιµή στον Φιλ Χόγκαν, έναν
σηµαντικό πολιτικό της Ιρλανδίας και
της Ευρώπης, έναν Φιλέλληνα ο οποίος
αγωνίζεται σήµερα µε πάθος όραµα αλλά
και ρεαλισµό», τόνισε στο τέλος της
οµιλίας του ο κ. Κλωνάρης.
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Σε απόσταση
ο Χόγκαν από
τις ιδιωτικές
πρωτοβουλίες

Διδάκτορα αυτόν που σχόλασε
τη φέτα διερωτάται ο ΣΕΒΓΑΠ
Έντονη δυσφορία εξέφρασε ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών
Γαλακτοκοµικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) στην αναγόρευση του Επιτρόπου Γεωργίας Φιλ Χόγκαν ως επίτιµου διδάκτορα του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, υποστηρίζοντας πως η υψίστη αυτή διάκριση δεν αρµόζει στο «πρωτεργάτη
του «ξεπουλήµατος» της ταυτότητας του πλέον εµβληµατικού προϊόντος µας, της Φέτας». Στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του
Συνδέσµου ∆ρ. Χρήστος Αποστολόπουλος εκφράζει έκπληξη, αγανάκτηση και θυµό καθώς όπως λέει:
«µου είναι αδύνατον να φανταστώ
ότι το Ίδρυµα που έχει υπηρετήσει
τόσα πολλά χρόνια την ελληνική γεωργική παραγωγή και παράδοση
και που έχει συµβάλλει τα µέγιστα
στη βελτίωση τους, να έρχεται σήµερα να εκφράσει την απόλυτη ευαρέσκεια του, µε τον ύψιστο τρόπο,
στο πρόσωπο ενός κοινοτικού αξιωµατούχου που ήταν ο αυτουργός
της οριστικής απώλειας της µοναδικής ταυτότητας της Φέτας µέσα από τις διµερείς συµφωνίες που η ΕΕ
συνήψε µε τον Καναδά, την περιοχή της Ν. Αφρικής, τη Σιγκαπούρη,
το Βιετνάµ κτλ. Το χειρότερο δε ολων είναι το γεγονός ότι όχι µόνο
δεν έχει µετανιώσει γι’ αυτες τις ε-

νεργειες του, έτσι ώστε να διορθώσει τις επόµενες όσον αφορά την
προστασία της Φέτας στις µετέπειτα
συµφωνίες, αλλά τις έχει επαναλάβει αυτούσιες και δεν διστάζει µάλιστα να ισχυρίζεται ωµα ότι έχει
ενεργήσει προστατευτικά προς τα
κεκτηµένα δικαιώµατα της Φέτας!!»

Αιχµηρή η επιστολή ΣΕΒΓΑΠ

Αποστολόπουλος
«Προσωπικά αισθάνοµαι
ντροπή ως απόφοιτος
και πρώην µέλος του
Συµβουλίου αυτού του
Ιδρύµατος για την
απόφαση αυτή του ΓΠΑ
που υπηρετεί σκοπούς
και αξίες που δεν θα
έπρεπε πότε να βρίσκουν γόνιµο έδαφος
στο Πανεπιστήµιο»

[...]. Μου είναι αδύνατον να φανταστώ και µάλιστα το τµήµα της Αγροτικής
Οικονοµίας & Ανάπτυξης που πρωτοστατεί σε σαυτη την εκδήλωση, να µην
γνωρίζει ότι η ανυπολόγιστη ζηµιά που
προξένησε ο κ. Χόγκαν µέσω των παραπάνω συµφωνιών στο εθνικό µας
προϊόν, είναι η απώλεια της ταυτότητας του και η εκχώρηση της σε τρίτους
και µάλιστα σε αντίθεση µε ολα τα άλλα αντίστοιχα προϊόντα των χωρών της
ΕΕ που έτυχαν πλήρους κατοχύρωσης
της ταυτότητας τους. Μπορώ εύκολα να
φανταστώ πόσο πολύ χαµηλά µπορεί
να πέσει η υπόληψη ενός πρόσωπου
το οποίο δρα παράνοµα και αθέµιτα
µε σκοπό το ίδιο προσωπικό όφελος.
∆εν µπορώ όµως να φανταστώ πως
ένα ολόκληρο Ίδρυµα αυτής της ιστορίας και αυτού του έργου µπορεί και
ξεπουλά τις αξίες του και τις αρχες του
µε αυτή την συµβολική πράξη που θα
λάβει χώρα αύριο. Αισθάνοµαι ντροπή ως απόφοιτος και πρώην µέλος του
Συµβουλίου αυτού του Ιδρύµατος για
την απόφαση αυτή του ΓΠΑ που υπηρετεί σκοπούς και αξίες που δεν θα έπρεπε πότε να βρίσκουν γόνιµο έδαφος στο Πανεπιστήµιο.

Αποφεύγοντας να προωθήσει άκριτα
λύσεις στο θέµα της γεωργίας ακριβείας που προβάλλονται από ιδιώτες και
κυνηγούς προγραµµάτων, ούτε µπαίνοντας στη διαδικασία να προτείνει
τις λύσεις που προβάλλονται από εδώ και από εκεί, ο Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν εξέφρασε την επιθυµία
του να συζητήσει για τα όποια σχέδια
έχει η ελληνική κυβέρνηση.
«Μιλήσαµε επίσης για την ψηφιοποίηση αλλά και τον εκσυγχρονισµό
της γεωργίας και για τον ρόλο που
πρέπει να διαδραµατίσουν οι ίδιοι οι
παραγωγοί σε αυτήν την τεχνολογική επανάσταση που συντελείται στον
τοµέα της γεωργίας», ανέφερε συγκεκριµένα ο Ιρλανδός, µετά τη συνάντησή του στην πλατεία Βάθη µε
την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής. Παράλληλα, ο
κ. Χόγκαν πρόσθεσε πως στην Ευρώπη τα επόµενα χρόνια θα υπάρχουν
πολλά νέα προγράµµατα για τον τοµέα της γεωργίας ακριβείας.

Με ποιον τρόπο ακριβώς η Ελλάδα
θα αναλάβει ηγετικό ρόλο
στην ψηφιακή εποχή δεν έκανε
σαφές ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης.

Κατάµεστο από
εκροσώπους της
ακαδηµαϊκής
και πολιτειακής
κοινότητας
το Κτίριο
Καποδίστριας,
κατά την
αναγόρευση
Χόγκαν.

Απαιτούνται νέες συµµαχίες µεταξύ µεταποιητών και
αγροτών αν έχουµε σκοπό να αυξηθεί η δυναµική µας
Στην ανάγκη να χτιστούν νέες συµµαχίες που θα περιλαµβάνει όλους τους
κρίκους της αλυσίδας τροφίµων, στάθηκε παράλληλα ο Επίτροπος Γεωργίας,
ως προαπαιτούµενο για την ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής αγροτικής
βιοµηχανίας. ∆ίνοντας κάποια νούµερα, ανέφερε ότι η ετήσια αξία των
εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ το 2017 έφθασε σε
νέο ρεκόρ ύψους 137,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 117,4 δισ.
ευρώ. «Το εµπορικό ισοζύγιο για τα αγροτικά προϊόντα είναι θετικό για 8ο
συνεχές έτος µε πλεόνασµα άνω των 20 δισ. ευρώ το 2017», πρόσθεσε.
Όσον αφορά τις εµπορικές συµφωνίες, χαρακτήρισε αυτή µε την Ιαπωνία,
η οποία υπογράφηκε τον Ιούλιο στο Τόκιο ως την πλέον επιτυχηµένη
συµφωνία που επιτεύχθηκε ποτέ στον τοµέα της γεωργίας για την ΕΕ. Την
ίδια ώρα, προέβαλε τον υπερδιπλασιασµό του προϋπολογισµού προώθησης
των γεωργικών προϊόντων διατροφής από 60 εκατ. ευρώ σε 200 εκατ.
ευρώ για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, θεωρώντας πως έχει δηµιουργηθεί
µία αρκετά προοδευτική πλατφόρµα πολιτικής κατάλληλη για τις ανάγκες
της Ελλάδας και της Ευρώπης µέχρι το 2020.
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Η αδυναµία εισαγωγής
προβασικού υλικού και η
καθυστέρηση από την πλευρά
του κράτους για την παραγωγή
του, φέρνει σε αδιέξοδο τους
φυτωριούχους.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΦΕ

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Φυσικά και
μπορούμε αν
οργανωθούμε

Εκτός αγοράς θα βρεθούν οι φυτωριούχοι αν µέχρι τον ∆εκέµβριο του
2019 οι αρµόδιες εθνικές αρχές δεν
έχουν εξασφαλίσει την παρουσία πιστοποιηµένου προβασικού υλικού,
µια υποχρέωση που εκκρεµεί εδώ
και 30 χρόνια. Την δεδοµένη στιγµή
δυο σταθµοί, ένας στο Ξυλόκαστρο
και ένας στα Χανιά εργάζονται µε έντονους ρυθµούς προκειµένου όλα
να είναι έτοιµα µέχρι τότε, ωστόσο
προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, µε
τους φυτωριούχους να ετοιµάζονται
να απευθύνουν επιστολή στα αρµόδια όργανα του υπουργείου απαιτώντας συγκεκριµένες ηµεροµηνίες.
Μια κατάσταση αναρχίας περιγράφει για τον κλάδο των φυτωριούχων
σε ό,τι αφορά το πιστοποιηµένο πολλαπλασιαστικό υλικό, το οποίο είναι
ανύπαρκτο τόσο στα εσπεριδοειδή όσο και στην ελιά, ο πρόεδρος της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδας (ΕΦΕ),
Σωτήρης Σαλής. «Έχω καλή θέληση,
όµως ανησυχώ. Υποτίθεται πως µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2019 πρέπει
να υπάρχει πιστοποιηµένο βασικό
υλικό στα φυτώρια, προϋπόθεση όµως για αυτό είναι η παροχή πιστοποιηµένου προβασικού από το κράτος σε πρώτη φάση», αναφέρει, τονίζοντας πως στην περίπτωση που δεν
καταστεί δυνατό αυτό «δεν θα µπορείς να παράγεις ή θα είσαι εκτεθειµένος, εφόσον εφαρµοστεί η νοµοθεσία και δεν προχωρήσουµε σε µια
λύση µαϊµού. Αρκεί µια καταγγελία
κάποιου στην ευρωπαϊκή επιτροπή
για να σταµατήσεις την παραγωγή».
Μάλιστα τα περιθώρια γίνονται πιο
στενά δεδοµένης της απαγόρευσης
διακίνησης πιστοποιηµένου προβασικού υλικού ανάµεσα στα κράτη µέλη µέχρι το 2022 µε βάση νέα
ευρωπαϊκή νοµοθεσία, έως ότου το
νοµοθετικό πλαίσιο που προβλέπει
κάτι τέτοιο ετοιµαστεί. «Ακόµα και
να µπορούσε κανείς να προµηθευτεί προβασικό υλικό από το εξωτερικό, τι γίνεται µε τις ελληνικές
ποικιλίες οι οποίες δεν υπάρχουν
εκεί;», αναφέρει σχετικά ο κ. Σαλής, τονίζοντας πως στο µεταξύ χά-

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

gogos@agronews.gr

Νέος κανονισμός φυτοϋγείας το 2019

Το προβασικό υλικό
βρήκε στη ζαρντινιέρα
Ελλείψεις στο προσωπικό και σε πόρους καθυστερούν την παραγωγή
νονται τεράστιες εξαγωγικές ευκαιρίες πολλαπλασιαστικού υλικού σε
χώρες όπως είναι η Ρουµανία, η Ουκρανία, η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή, ακριβώς λόγω της έλλειψης αυτής, τις οποίες όµως εκµεταλλεύονται χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, που εδώ και καιρό
έχουν προνοήσει.
«Τα πράγµατα εξελίσσονται άσχηµα και τραγικά, αν δεν έχουµε
εφαρµογή νοµοθεσίας βρισκόµαστε εκτός αγορών από τον ∆εκέµβρη του 19», υποστήριξε ο πρόεδρος της ΕΦΕ.

∆ύο σταθµοί σε Χανιά
και Ξυλόκαστρο
Τόσο στο Ξυλόκαστρο, όσο και
στα Χανιά, καταβάλλονται υπερπροσπάθειες για την ολοκλήρωση των εργασιών δηµιουργίας πι-

στοποιηµένου προβασικού υλικού
σε εσπεριδοειδή στην πρώτη περίπτωση και στην ελιά στην δεύτερη,
ωστόσο όπως ενηµερώνει ο κ. Σαλής, δεν υπάρχει αρκετό εργατικό
προσωπικό και πόροι, γεγονός που
δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα.
Μάλιστα στην περίπτωση του Ξυλοκάστρου, κυριολεκτικά το προβασικό υλικό που αφορά πολλαπλασιαστικό υλικό για εσπεριδοειδή,
πέρασε από χίλια κύµατα, αφού το
υλικό ήρθε πρώτα από την Κύπρο
στον Πόρο, µε τον σταθµό εκεί να
κλείνει λόγω έλλειψης πόρων και
να µεταφέρεται στο Ξυλόκαστρο,
µε τα φυτά σε άσχηµη κατάσταση
επειδή νωρίτερα «τους έκοψαν το
νερό», όπως εξηγεί ο πρόεδρος της
ΕΦΕ. Τώρα στα Χανιά, η διαδικασία
πιστοποίησης 14 ποικιλιών ελιάς
βρίσκεται εδώ και µερικούς µήνες

σε εξέλιξη στο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών φυτών και Αµπέλου
του ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ. Μεταξύ των
ποικιλιών που επιλέχθηκαν για πιστοποίηση είναι οι πλέον εµπορικές, Κορωνέικη, Μεγάρων, Μανάκι, Πατρινή, Χαλκιδικής, Αµφίσσης,
Καλαµών, Αδραµητινή, ∆αλανολιά,
η Αρµπεκίνα και η Πικουάλ.
Μέχρι στιγµής, κανένας από τους
δυο σταθµούς δεν είναι έτοιµος να
προµηθεύσει τους φυτωριούχους
µε πιστοποιηµένο προβασικό υλικό. Μοναδικές εξαιρέσεις φυτωριούχων στην εγχώρια αγορά, που είναι σε θέση να προµηθεύσουν µε
πιστοποιηµένο πολλαπλασιαστικό υλικό τους παραγωγούς, αποτελούν όσοι πρόλαβαν την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και εισήγαγαν από άλλες χώρες προβασικό υλικό
πριν το 2017.

Η Ελλάδα είναι µία από τις λιγότερο
προσβεβληµένες χώρες σε
ασθένειες φυτών στην ΕΕ, για αυτό
τον λόγο και τα φυτώρια θα πρέπει
να οργανωθούν πολύ περισσότερο
έτσι ώστε να αυξήσουν τις εξαγωγές
τους, µιας και αυτές οι ασθένειες
εµποδίζουν τις εξαγωγές
φυτωριακού υλικού σε άλλες χώρες.
Αυτό αποτέλεσε µεταξύ άλλων ένα
σηµείο στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη
έµφαση στην γενική συνέλευση της
ΕΦΕ, η οποία πραγµατοποιήθηκε την
Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου στην
Αθήνα. Εκεί παρουσιάστηκαν δυο
ενηµερωτικές εισηγήσεις οι οποίες
τόνισαν το πόσο θα δυσκολέψουν οι
διαδικασίες παραγωγής
πολλαπλασιαστικού υλικού µε τις
νέες προδιαγραφές σε
φυτουγειονοµικό επίπεδο στην ΕΕ
από της 14 ∆εκεµβρίου 2019 καθώς
και οι ανεκµετάλλευτες δυνατότητες
εξαγωγών. Σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση της ΕΦΕ, το ΥΠΑΑΤ,
κατόπιν και απαιτήσεων των
φυτωρίων, θα ενεργοποιήσει
κανονισµούς και κανόνες που
ισχύουν για το CAC ή STANDARD
φυτωριακό υλικό, ξεκινώντας από το
µητρικό υλικό αυτών των κατηγοριών
όπου και ο έλεγχος έως σήµερα δεν
είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι.
Ακόµα, η ΕΦΕ εξέφρασε την διάθεσή
της για την οργάνωση της
παραγωγής και της εµπορίας του
πολλαπλασιαστικού υλικού στην
αγορά, ενώ υπογραµµίστηκε η
ανάγκη ενδυνάµωσης κάποιων
περιφερειακών υπηρεσιών σε
έµψυχο και τεχνικά καταρτισµένο
προσωπικό που θα βοηθήσει στην
εφαρµογή των υπαρχόντων
κανονισµών και στην γρήγορη
προσαρµογή στις νέες απαιτήσεις της
ΕΕ και στον ποιο επιµελή έλεγχο των
σηµείων εισόδου στην χώρα για
µολυσµένο πολλαπλασιαστικό υλικό
µε ασθένειες καραντίνας,
όπως είναι η Xyllela.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Βακτηριακός καρκίνος
στα πυρηνόκαρπα
Με προσβολές στον οφθαλµό χωρίς να
επηρεάζει απόλυτα το ριζικό σύστηµα κάνει
την εµφάνισή του ο βακτηριακός καρκίνος
στα πυρηνόκαρπα. Οι γεωπόνοι της
Θεσσαλονίκης ενηµερώνουν τους
παραγωγούς επισηµαίνοντας πως η
παρουσία καφεκόκκινου αποχρωµατισµού
κάτω από τον προσβεβληµένο φλοιό είναι
χαρακτηριστική του βακτηρίου. Οι οφθαλµοί
νεκρώνονται, καφετιάζουν και εκρέει κόµµι.
Συνιστάται εκρίζωση και κάψιµο των έντονα
προσβεβληµένων δένδρων (προσβολή στον
κορµό σε απόσταση µικρότερη των 50 εκ.
από το έδαφος) και επιµεληµένη αφαίρεση
των προσβεβληµένων µερών των δένδρων
(να περιλαµβάνεται και τµήµα υγιούς κλάδου
τουλάχιστον 30 εκ.) µε ξηρό καιρό.
Τέλος, προτείνουν να απολυµαίνονται οι
πληγές µε χαλκούχο σκεύασµα αλλά και τα
εργαλεία µε διάφορα υλικά. Μετά την
απολύµανση συνιστάται κάλυψη των πληγών
µε αλοιφή εµβολιασµού ή λινέλαιο και µετά
την πτώση των φύλλων ψεκασµός µε
χαλκούχα σκευάσµατα στη µέγιστη
συνιστώµενη δόση.

Σκευάσµατα
ALFA: Hidrostar 40 WG (ροδακινιά).
VIORYL: Υδροξείδιο χαλκού Βιορύλ 50WP
HELLAFARM: Jade 40WG.

Ανθονόµος στην αµυγδαλιά
Μήνας ωοτοκίας είναι ο ∆εκέµβριος (µέχρι
τον Φεβρουάριο) για τον ανθονόµο, το
έντοµο που προσβάλλει την αµυγδαλιά.
Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών,
Ποιοτικού και Υγειονοµικού Ελέγχου Βόλου
το έντοµο έχει µία γενιά το έτος και είναι
δραστήριο το χειµώνα και την άνοιξη.
Τα ενήλικα δραστηριοποιούνται από τις
αρχές Νοεµβρίου. Αφού τραφούν για δυο
εβδοµάδες σε βάρος των οφθαλµών,
συζεύγνυνται και αρχίζουν να ωοτοκούν.
Το θηλυκό εναποθέτει σε κάθε οφθαλµό ένα
αυγό µε τους προσβεβληµένους οφθαλµούς
να ξεραίνονται χωρίς να ανοίξουν και τελικά
να πέφτουν στο έδαφος. Οι γεωπόνοι
συνιστούν έναν ψεκασµό σε περιοχές όπου
υπάρχει ένδειξη ότι το έντοµο βρίσκεται
επάνω στα δέντρα και επανάληψη του
ψεκασµού µετά την πτώση των 3/4 των
φύλλων µέχρι και τον Ιανουάριο µήνα,
µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά
σκευάσµατα.

Παρακολούθηση χρειάζεται η εµφάνιση ηµίπτερων στο βαµβάκι
Συµπτώµατα αποχρωµατισµού των ινών σε κάψες βαµβακιού («καρύδια»)
έχουν κάνει την εµφάνισή τους στις καλλιέργειες που βρίσκονται κυρίως
στην αναπαραγωγική ανάπτυξη, όπως ενηµερώνει το τµήµα Ποιοτικού και
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου ∆ράµας. Οι προσβολές προκαλούνται κυρίως
από τα ηµίπτερα έντοµα (βροµούσες) της οικογένειας Pentatomidae και γι’
αυτό ευθύνεται ενδεχοµένως η µη ορθή εναλλαγή του εντοµοκτόνου. Όπως
αναφέρουν οι ειδικοί, τα συµπτώµατα έγιναν περισσότερο εµφανή κατά τη συγκοµιδή
σε διάφορες περιοχές του νοµού ∆ράµας. Η αρµόδια υπηρεσία θα επιδιώξει να
διερευνήσει το ζήτηµα σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών
και Αµπέλου (τµήµα Αµπέλου, Λαχανοκοµίας, Ανθοκοµίας και Φυτοπροστασίας
Ηρακλείου), ώστε να εξακριβωθεί το φάσµα των δραστικών ουσιών που είναι
αποτελεσµατικές εναντίον των εντόµων της οικογένειας Pentatomidae στο βαµβάκι.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ψύλλα κολλά
στην αχλαδιά
Ακμαία και προνύμφες
νεκρώνουν τους οφθαλμούς
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Χωρίς «γεωγραφικές διακρίσεις» πλήττει αυτή την περίοδο τους οπωρώνες της αχλαδιάς το έντοµο της ψύλλας, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών,
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Τα θηλυκά γεννούν τα
αυγά τους κοντά στη βάση
των οφθαλµών. Οι νεαρές
προνύµφες µπαίνουν µέσα στους εκπτυσσόµενους
οφθαλµούς και αυξάνουν
κατά πολύ τη δυσκολία καταπολέµησης. Η επέµβαση

αυτή την εποχή, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, έχει στόχο τα ακµαία και τα αυγά.
Πιο συγκεκριµένα, σηµειώνεται ότι λόγω των παρατεταµένων υψηλών θερµοκρασιών τα ενήλικα άτοµα παραµένουν δραστήρια
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Συνιστάται µάλιστα
ψεκασµός στους οπωρώνες

Επτάψυχο έντοµο
Η Cacopsylla pyri,
στεγνώνει την αχλαδιά,
γιατί οι προνύµφες
αφαιρούν τους χυµούς

που παρουσίασαν σηµαντική προσβολή µε συνθετικές
πυρεθρίνες, ιδανικά σε µια
ηλιόλουστη µέρα.
Όπως τονίζουν οι γεωπόνοι, ο ψεκασµός αυτός στρέφεται κατά των ενηλίκων
και αποσκοπεί στη δραστική µείωση του πληθυσµού
που θα διαχειµάσει. Εάν η
προσβολή δεν ήταν σηµαντική ή αν παρατηρούνται
ικανοποιητικοί πληθυσµοί
αρπακτικών και παρασίτων
ο ψεκασµός αυτός συνιστάται να παραλειφθεί.
Η ψύλλα µπορεί να προκαλέσει και µεγαλύτερη ζηµιά
λόγω της έκκρισης µιας κολλώδους ουσίας που λερώνει

κλαδιά, φύλλα και καρπούς
και ευνοεί την ανάπτυξη µυκητών, όπως της καπνιάς, ενώ δύναται να προκαλέσει
και φυλλόπτωση.
Η αντιµετώπισή της είναι
δύσκολη, αφού η κολλώδης
ουσία λειτουργεί ως προστατευτικό, ενώ οι επικαλυπτόµενες γενεές µε τους υψηλούς
πληθυσµούς δυσκολεύουν
την κατάσταση. Έτσι, η καταπολέµησή της µπορεί να
γίνει σε δύο φάσεις, µία την
περίοδο προτού πέσουν τα
φύλλα και µία το χειµώνα
µετά το κλάδεµα. Εφόσον
όµως παρατηρηθεί µεγάλο
πρόβληµα, προβλέπεται άµεση επέµβαση.
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Αναµφίβολα οι έκτακτες ενισχύσεις
αποτελούν µεγάλη βοήθεια για
τους παραγωγούς που απώλεσαν
το εισόδηµά τους λόγω ζηµιών από
κακοκαιρία, όµως ο διαχωρισµός
µεταξύ οµοειδών προϊόντων
πυροδοτεί ήδη αντιδράσεις οι
οποίες το αµέσως επόµενο διάστηµα
αναµένεται να ενταθούν.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ DE MINIMIS
ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙA
ΡΟ∆ΑΚΙΝA

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙA

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Στην Ηµαθία και την Πέλλα θα πιστωθούν,
σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάζει η
Agrenda, τα 9 εκατ. ευρώ από τα 10,2 εκατ. ευρώ που αποτελούν το συνολικό κονδύλι της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης από εθνικούς
πόρους (de minimis) για τους παραγωγούς επιτραπέζιων µόνο ροδάκινων και νεκταρινιών.
Ειδικότερα, στην Ηµαθία θα καταβληθούν 4,8
εκατ. ευρώ σε 5.570 παραγωγούς, των οποίων οι σοδειές υπέστησαν σοβαρές ή µέτριες
ζηµιές, ενώ στην Πέλλα ενίσχυση ύψους 4,1
εκατ. ευρώ θα λάβουν 5.202 παραγωγοί. Στη
Λάρισα θα αποζηµιωθούν 783 παραγωγοί επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών µε
551.174 ευρώ. Η ενίσχυση για τις χαρακτηρισµένες «σοβαρές» ζηµιές στα ροδάκινα θα αγγίζει τα 100 ευρώ το στρέµµα ενώ στα νεκταρίνια τα 120 ευρώ. Αντίστοιχα στις «µέτρια» χαρακτηρισµένες ζηµιές η ενίσχυση για τα επιτραπέζια ροδάκινα έχει οριστεί στα 50 ευρώ,
ενώ στα νεκταρίνια στα 60 ευρώ ανά στρέµµα.
Ωστόσο, ήδη οι παραγωγοί συµπύρηνων ροδάκινων κάνουν λόγο για άνιση µεταχείριση, αφού απώλειες σοδειάς από τα ίδια καιρικά φαινόµενα είχαν και οι δικές τους καλλιέργειες, γεγονός (όπως και στην περίπτωση των de minimis
στον Μπασµά, από τα οποία εξαιρείται η ποικιλία Κατερίνη), που πυροδοτεί ήδη αντιδράσεις,

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΣΟΒΑΡΑ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ
100 ΕΥΡΩ/ΣΤΡ

ΜΕΤΡΙΩΣ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ
50 ΕΥΡΩ/ΣΤΡ

ΣΟΒΑΡΑ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ
120 ΕΥΡΩ/ΣΤΡ

ΜΕΤΡΙΩΣ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ
60 ΕΥΡΩ/ΣΤΡ

ΠΟΣΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
DE MINIMIS

ΗΜΑΘΙΑΣ

5.570

22.860,90

15.708,88

8.844,13

11.796,53

4.840.621,40

ΚΑΒΑΛΑΣ

70

136,23

92,04

61,44

79,46

30.365,40

ΚΟΖΑΝΗΣ

364

2.310,56

1.441,15

558,58

950,28

427.159,90

ΛΑΡΙΣΑΣ

783

1.987,95

1.598,36

1.323,17

1.894,69

551.174,80

61

117,35

80,55

3,84

5,76

16.568,90

5.202

19.227,33

10.354,52

7.606,37

12.481,87

4.102.135,60

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ

Ναι για τα επιτραπέζια,
όχι για τα συμπύρηνα ροδάκινα
Οι εκλογές άνοιξαν τον κύκλο των έκτακτων ενισχύσεων από τα λεγόμενα de minimis
οι οποίες το αµέσως επόµενο διάστηµα και ενδεχοµένως πριν από τις γιορτές, θα ενταθούν.

Συνάντηση στη Βάθη
Μάλιστα -σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrendaτην Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση στην πλατεία Βάθη µε φορείς που
εκπροσωπούν τους παραγωγούς του συµπύρηνου, αλλά η απάντηση που έλαβαν από τον

υπουργό ήταν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει
περίπτωση ικανοποίησης του αιτήµατός τους,
αφήνοντας όµως ανοιχτό παράθυρο για de
minimis και στα συµπύρηνα από το 2019 (ως
τον Φλεβάρη). Την ίδια στιγµή, οι παραγωγοί
συµπύρηνων τονίζουν ότι ο τρόπος σχεδιασµού της ενίσχυσης συνιστά κατάφορη αδικία
και δη για όσους καλλιεργούν πρώιµες ποικιλίες, οι οποίες κατέγραψαν µεγάλες απώλει-

ες παραγωγής, ως αποτέλεσµα των ασθενειών
που προκάλεσαν οι άκαιρες βροχοπτώσεις. Ωστόσο το υπουργείο, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι για την ενίσχυση αυτή «εξαντλήθηκε
κάθε δηµοσιονοµικό περιθώριο ώστε το συνολικό ποσό να διαµορφωθεί στα 10,2 εκατ. ευρώ, το οποίο δεσµεύθηκε από τον κρατικό προϋπολογισµό του 2018 µετά από επίµονες προσπάθειες της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου να ενισχυθούν οι καλλιεργητές που είδαν την παραγωγή τους να µειώνεται και να υποβαθµίζεται σε µεγάλο ποσοστό (άνω του 30%), λόγω των βροχοπτώσεων
του περασµένου Ιουνίου».

Οι παραγωγοί συµπύρηνων ροδάκινων
τονίζουν ότι ο τρόπος σχεδιασµού της
ενίσχυσης συνιστά κατάφορη αδικία και
δη για όσους καλλιεργούν πρώιµες ποικιλίες
οι οποίες κατέγραψαν µεγάλες απώλειες.
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Με ΦΕΚ 41 εκατ. ενίσχυση
στους αιγοπροβατοτρόφους
Μόλις την Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου ξεδιάλυνε το τοπίο (µετά τη
δηµοσίευση του σχετικού ΦΕΚ)
σε σχέση µε τη χορήγηση της έκτακτης εθνικής οικονοµικής ενίσχυσης (de minimis) ύψους - τελικά 41 εκατ. ευρώ και όχι 43 που
ενέφεραν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
- για τους αιγοπροβατοτρόφους
(ορεινούς και πεδινούς) που αναµένουν την πληρωµή τους αρχές
της ερχόµενης εβδοµάδας.
Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση οι αιγοπροβατοτρόφοι, οι οποίοι κρίνονται δικαιούχοι, πρέπει να
πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) να διαθέτουν ζωικές εκµεταλλεύσεις µε τουλάχιστον 20
ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα
(άνω του έτους) και έχουν
β) να έχουν παραδώσει γάλα σε
εγκεκριµένες µεταποιητικές µονάδες το έτος 2017. Οι παραδόσεις γάλακτος επιβεβαιώνονται
από τα στοιχεία που αποστέλλονται ετησίως από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
γ) να έχουν υποβάλει ενιαία
αίτηση ενίσχυσης για το έτος αιτήσεων 2017.
δ) να έχουν διατηρήσει την εκµετάλλευση τους ενεργή έως και
την 31/12/2017 γεγονός το οποίο διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.).

Εκτός ενίσχυσης, σύµφωνα
µε το ΦΕΚ, µένουν όσοι:

1

Το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την
ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.
Για δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις εξαγωγές προς
τρίτες χώρες ή προς τα κράτη µέ-

2

λη, συγκεκριµένα ενισχύσεις που
συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες µε τη δηµιουργία και λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες
συνδεόµενες µε εξαγωγικές δραστηριότητες.
Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιµοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόµενων.
Ενισχύσεις που χορηγούνται
σε προβληµατικές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον ορισµό που
περιλαµβάνεται στο τµήµα 2.2 της
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθµ. 2014/C249/01 της
31/07/2014. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων µε µικτή δραστηριότητα πρέπει να προβλέπεται η υποχρέωση του δικαιούχου για διακριτή λογιστική παρακολούθηση
κατά το άρθρο 1 παραγρ. 2 του
Καν. 1408/2013.
Απαγορεύεται η σώρευση
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε άλλες κρατικές ενισχύσεις
για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες ή µε
κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο µέτροχρηµατοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί
σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί
µε βάση τα συγκεκριµένα δεδοµένα κάθε περίπτωσης σε κανονισµό
απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
Οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας οι
οποίες δεν χορηγούνται για συγκεκριµένες επιλέξιµες δαπάνες ή δεν
συνδέονται µε συγκεκριµένες επιλέξιµες δαπάνες µπορούν να σωρεύονται µε άλλες κρατικές ενισχύσεις
που χορηγούνται βάσει κανονισµού
απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

3
4

5

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΥΣ

8,2

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΒΡΟ
ΡΟ∆ΟΠΗ
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑ

65

ΕΥΡΩ / ΣΤΡ.
∆ΡΑΜΑ
ΣΕΡΡΕΣ

>55%

Αντιδράσεις
αντιπολίτευσης
Βουλευτές της Ν∆
από τη Θεσσαλονίκη
θεωρούν
ανεπίτρεπτο οι
καπνοπαραγωγοί της
περιοχής να έχουν
χάσει το 40% της
σοδειάς τους και να
µην ενισχύονται

Ύψος
επιδότησης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
(DE MINIMIS) ΣΤΟΝ ΜΠΑΣΜΑ

100
ΕΥΡΩ / ΣΤΡ.

Μέσα ο Μπασμάς έξω η Κατερίνη
από τις ενισχύσεις στον καπνό

>35%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ

Οι παραγωγοί
Μπασµά θα λάβουν
100 ευρώ ανά
στρέµµα όταν το
ποσοστό ζηµιάς είναι
άνω του 55% της
παραγωγής τους

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις τάξεις των καπνοπαραγωγών η απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να καταβάλει κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis)
ύψους 8,2 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς καπνού ποικιλίας «Μπασµά» αφήνοντας απέξω τους παραγωγούς
της ποικιλίας «Κατερίνη». Ειδικότερα
µε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του
Καπνικού Συνεταιρισµού Κολινδρού
Πιερίας Βασίλης Ιωάννου καταγγέλλει «χαλαρή όσο και αδιάφορη στάση που εξέφρασε το επίσηµο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το όλο
θέµα, προκαλώντας έκπληξη και παράλληλα πολλά ερωτηµατικά». Για το
όλο θέµα συντάσσεται µε την άποψη
του κ. Ιωάννου και ο Καπνικός Αγροτικός Συνεταιρισµός Ελασσόνας δια του
εκπροσώπου του Γιώργου Κατσαρού.
«Από την πλευρά µας σαν καπνοπαραγωγοί της επώνυµης και ποιοτικής
ποικιλίας καπνού Κατερίνη δεν είµαστε διατεθειµένοι να υπαναχωρήσουµε στα καθ όλα δίκαια αιτήµατά µας
προασπίζοντας την ποικιλία µας που
αποτελεί άλλωστε το πρωταγωνιστικό και κυρίαρχο υλικό στην παγκόσµια καπνοβιοµηχανία», σηµειώνει
σε δήλωσή του ο κ. Ιωάννου.
Εκτός των παραγωγών όµως αντιδράσεις υπάρχουν και από τους
βουλευτές της αντιπολίτευσης. Συγκεκριµένα, όπως έγινε γνωστό παράσταση διαµαρτυρίας στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης υπέρ των
καπνοπαραγωγών του Νοµού Θεσσαλονίκης, «οι οποίοι προκλητικά
και αδικαιολόγητα εξαιρούνται α-

πό το πρόγραµµα αποζηµιώσεων
de minimis ύψους 8,2 εκατοµµυρίων ευρώ», πραγµατοποίησαν οι βουλευτές της Ν∆, κ.κ. Θεόδωρος Καράογλου και Σάββας Αναστασιάδης.
Έχοντας ενηµερωθεί σχετικά από
τον πρόεδρο της Κεντρικής Κλαδικής
Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνού (Καπνική) αλλά και πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καπνοπαραγωγών
Λαγκαδά Θεόδωρο Ιορδανίδη, για την
ανεξήγητη – όπως αναφέρουν – απόφαση του υπουργείου, οι δυο βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας ∆ηµοκρατίας απαίτησαν από τον αρµόδιο
υπουργό δικαιοσύνη και ισονοµία.
Σε ανακοίνωσή τους κάνουν µάλιστα γνωστό ότι του εξήγησαν πως είναι ανεπίτρεπτο οι καπνοπαραγωγοί
της Θεσσαλονίκης να έχουν χάσει περίπου το 40% της σοδειάς τους εξαιτίας άσχηµων καιρικών συνθηκών,
αλλά και των ασθενειών που έπληξαν τα φυτά και η κυβέρνηση ξαφνικά να τους εξαιρεί από την οικονοµική ενίσχυση που θα διατεθεί στους αγρότες ως στήριξη για να ξεπεράσουν
την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση
στην οποία έχουν περιέλθει.
Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε όσα
έκανε γνωστά το υπουργείο επιλέξιµοι είναι οι καλλιεργητές της ποικιλίας «Μπασµά» και τα ποσά που θα
δοθούν είναι:
100 ευρώ ανά στρέµµα για Έβρο,
Ροδόπη, Ξάνθη και Καβάλα, µε ποσοστό ζηµιάς άνω του 55%
65 ευρώ ανά στρέµµα για ∆ράµα και Σέρρες, µε ποσοστό ζηµιάς άνω του 35%.

18 Agrenda

Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τον Ιανουάριο η προκήρυξη για το Μέτρο 6.3 «Μικρές Εκµεταλλεύσεις», µέσα στο έτος η πρόσκληση
για την Βιολογική Γεωργία και από τον Ιούνιο οι πρώτες αιτήσεις για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Αυτά ανακοίνωσε από την αίθουσα εκδηλώσεων του Κάραβελ η 6η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης την περασµένη Παρασκευή. Όσον αφορά την αξιολόγηση των Σχεδίων
Βελτίωσης, αυτό που ειπώθηκε είναι πως θα ξεκινήσει από τον ερχόµενο Ιανουάριο, µε τον οδηγό αξιολόγησης να είχε ήδη σταλεί στις Περιφέρειες ενώ και
το σύστηµα, υποστηρίζουν οι αρχές, πως είναι έτοιµο.
Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, τα πρώτα αποτελέσµατα από τις Περιφέρειες µε λίγες αιτήσεις θα εκδοθούν εντός Μαρτίου (π.χ Αττική), ωστόσο, το µεγάλο στοίχηµα για το οποίο δεν είχαν έτοιµες απαντήσεις, είναι το πότε θα τελειώσουν στην Μακεδονία και
τη Θεσσαλία που οι αιτήσεις είναι πολλές χιλιάδες. Απάντηση δεν υπήρξε ούτε και για τα τελικά χρήµατα
που θα απαιτηθούν, τα οποία θα γνωρίζουν οι αρχές
µετά το τέλος της πρώτης αξιολόγησης (πριν την γνωµοδοτική Επιτροπή). Ωστόσο, τονίζεται από τους έχοντες γνώση των πραγµάτων, πως θα είναι πολύ δύσκολο να χωρέσουν όλοι.

Χρηµατοδοτικά εργαλεία
Την ερχόµενη εβδοµάδα θα γίνει η συνάντηση µε
τον EIF για τις εγγυήσεις από 10.000 ευρώ και άνω,
ώστε η σύµβαση να κλείσει εντός του Φεβρουαρίου
και να βγει η πρώτη προκήρυξη µε τις Τράπεζες. Το
πιο πιθανό σενάριο που προκρίνεται από τις διαχειριστικές αρχές είναι να υπάρχουν οι πρώτες αιτήσεις
για δάνεια εντός Ιουνίου. Τα κονδύλια για αυτό το
εργαλείο θα φτάσουν το µέγιστο τα 400 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα κατά την επιτροπή παρακολούθησης
παρουσιάστηκαν τα νέα κριτήρια µοριοδότητσης για
την δεύτερη προκύρηξη τα οποία έχουν ως εξής:

∆ιατήρηση στην Βιολογική Γεωργία: 1. Χρονική
διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού
συστήµατος: Πέντε µόρια ανά έτος εφαρµογής

Τα κονδύλια για
τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία θα
φτάσουν το µέγιστο
τα 400 εκατ. ευρώ,
όπως ανακοινώθηκε
από την Επιτροπή
Παρακολούθησης.

Από τον Ιούνιο οι πρώτες αιτήσεις για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τον
Ιανουάριο η πρόσκληση για το Μέτρο 6.3 «Μικρές Εκμεταλλεύσεις»

Καινούργια
κριτήρια
ένταξης
Βιολογικής
Γεωργίας

συστήµατος βιολογικής γεωργίας κατά το χρονικό
διάστηµα των αµέσως προηγούµενων δέκα (10)
ετών από την ηµεροµηνία αίτησης του υποψηφίου
στο Μέτρο.
2. Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε ορεινές περιοχές: Μέχρι 15,2 µόρια,
σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς και ειδικά µειονεκτήµατα: Μέχρι 11,4 µόρια.
3. Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου, ο οποίος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 Βιολογική Κτηνοτροφία για την παραγωγή ζωοτροφών: Μέχρι 7,6 µόρια.
4. Το ποσοστό της υπό ένταξη έκτασης της εκµετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων): Μέχρι 3,8 µόρια.
5. Κατ’ επάγγελµα αγρότης και ταυτόχρονα µέλος
Συνεταιρισµού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Οµάδας
Παραγωγών: 7,5 µόρια. Μη οργανωµένος κατ’ επάγγελµα αγρότης: 2,5 µόρια
6. Εντασσόµενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές: Μέχρι 2 µόρια
Σε περίπτωση ισοβαθµίας εντάσσεται αυτός που είναι
κατ’ επάγγελµα αγρότης και µέλος συνεταιρισµού ή οργάνωσης παραγωγών ή οµάδας παραγωγών.

Μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία: 1. Ηλικία υποψη-
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Δεύτερες προκηρύξεις Σπάνιων Φυλών
και Αντιχαλαζικών με νέες καλλιέργειες
Μία δεύτερη προκήρυξη για τα Μέτρα 10.1.9
«Σπάνιες Φυλές» και 5.1 «Αντιχαλαζικά» αντίστοιχα, προγραµµατίζεται εντός του Φεβρουαρίου, σύµφωνα µε την παρουσίαση µε θέµα την
πορεία υλοποίησης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικά για το πρόγραµµα των
Αντιχαλαζικών αυτή την περίοδο διεξάγεται µελέτη από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
για την προσθήκη νέων καλλιεργειών, όπως είναι τα µύρτιλα, γκότζι µπέρι κλπ, όψιµες ποικιλίες πορτοκαλιάς, δίφορες και λοιπές ποικιλίες
λεµονιάς, καθώς και άλλες.
Σηµειώνεται εδώ ότι σύµφωνα µε τις αρχές, η
αξιολόγηση των αιτήσεων της πρώτης προκήρυξης σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριου,
καθώς έχουν ήδη οριστεί αξιολογητές για την εξέταση των υποβληθέντων αιτήσεων.
Η δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου 10.1.9 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» θα έχει σαφώς µικρότερο προϋπολογισµό από την πρώτη, της οποίας το µπάτζετ ανερχόταν στα 38 εκατ. ευρώ.
Υπενθυµίζεται πως το ύψος της ενίσχυσης σε
ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά
κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:
Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών
ζώων αναπαραγωγής:
Βοοειδή: 333 ευρώ,
Αιγοπρόβατα: 232 ευρώ,
Χοίροι: 215 ευρώ,
Ιπποειδή: 350 ευρώ. Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκά ζώα αναπαραγωγής

φίου 18 έως και 31 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1 µόριο για κάθε δύο έτη ξεκινώντας
από το 100. Από 32 έως και 41 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1 µόριο για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 93. Από 42 ετών έως και 55
η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 6 µόρια για
κάθε έτος ξεκινώντας από το 83. Από 56 ετών και
πάνω παίρνει 0 µόρια.
Τα συνολικά αποτελέσµατα πολλαπλασιάζονται
µε το 0,5 για την τελική βαθµολογία.
2. Εντασσόµενη έκταση: Το µέγεθος της υπό ένταξη
έκτασης του υποψηφίου σε ορεινές περιοχές: Μέχρι 19,2 µόρια, σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς και ειδικά µειονεκτήµατα: Μέχρι 14,4 µόρια.
3. Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου, ο οποίος είναι δικαιούχος Βιολογικής Κτηνοτροφίας για την παραγωγή ζωοτροφών: Μέχρι
9,6 µόρια.
4. Το ποσοστό της υπό ένταξη έκτασης της εκµετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος ως προς τη
συνολική του έκταση (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων): Μέχρι 4,8 µόρια.
5. Εντασσόµενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές: Μέχρι 2 µόρια.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας των αιτήσεων εντάσσεται αυτός που έχει τη µεγαλύτερη βαθµολογία
στο κρισχετικά µε την έκταση σε ορεινές περιοχές.

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Μεταποίηση

Βοοειδή: 310 ευρώ,
Αιγοπρόβατα: 209 ευρώ,
Χοίροι: 192 ευρώ,
Ιπποειδή: 350 ευρώ.

Ηµεροµηνίες προκηρύξεων
Όπως σε κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης, η
Μονάδα Προγραµµατισµού, δηµοσίευσε πίνακα µε τις εκτιµώµενες ηµεροµηνίες δηµοσίευσης των προκηρύξεων για τα Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα, οι οποίες έχουν ως εξής:
Μ10.1.1 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας: ∆εκέµβριος 2018
Μ10.1.2 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα
Άµφισσας: ∆εκέµβριος 2018

Μ.10.1.9 ∆ιατήρηση αυτόχθονων φυλών: Φεβρουάριος 2019
Μ10.1.3 ∆ιατήρηση αµπελοκοµικής πρακτικής στον αµπελώνα Σαντορίνης: Μάιος 2019
Μ10.1.5 Περιβαλλοντική αναβάθµισης υποβαθµισµένων βοσκοτόπων: Οκτώβριος 2019
Μ10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών-ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση: Οκτώβριος 2019:
Μ10.1.11 Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιµων γαιών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν κίνδυνο ερηµοποίησης λόγω διάβρωσης: Οκτώβριος 2019
Μ10.2.2 ∆ιατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών ποικιλιών στη γεωργία: ∆εκέµβριος 2019.

Προδημοσίευση
Μέτρου Δάσωσης
τον Φεβρουάριο
Στην προδηµοσίευση της προκήρυξης των Υποµέτρων 8.1 «Πρώτη ∆άσωση» και 8.2 «Χορτολιβαδικά συστήµατα» εντός Φεβρουαρίου θα
προχωρήσουν οι διαχειριστικές αρχές, σύµφωνα µε τα όσα ειπώθηκαν κατά την 6η Επιτροπή Παρακολούθησης στο Κάραβελ, την
περασµένη Παρασκευή.
Συγκεκριµένα µε βάση τον χρονοπρογραµµατισµό θα εκδοθούν µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου πρώτα οι προκηρύξεις των δηµοσίων έργων, ενώ θα ακολουθήσει Προδηµοσίευση
για τα Υποµέτρα 8.1 «Πρώτη ∆άσωση» και 8.2
«Χορτολιβαδικά συστήµατα» για την ενηµέρωση των δικαιούχων και την προετοιµασία
τους και για την εγγραφή τους στο σύστηµα
δήλωσης ΟΣ∆Ε του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ανοίγει τον Μάρτιο και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλλει κάποιος εν δυνάµει
δικαιούχος αίτηµα στήριξης για να ενταχθεί
στα ανωτέρω υποµέτρα.
Αυτό σηµαίνει ότι, η δηµοσίευση της κανονικής πρόσκλησης αναµένεται να γίνει εντός
του καλοκαιριού και σε κάθε περίπτωση µετά
τη λήξη των αιτήσεων της ενιαίας ενίσχυσης.

Συστάθηκε η Γνωµοδοτική
Επιτροπή µε επικεφαλής
τον γενικό γραµµατέας του
υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης Νίκο
Αντώνογλου, που θα
προχωρήσει στην επικύρωση
ή τροποποίηση του
πορίσµατος του εισηγητή για
την έγκριση των φακέλων
του Μέτρου 4.2 Μεταποίηση
και Εµπορία του ΠΑΑ.

∆ηλώσεις
συγκοµιδής
Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου
µπορούν να υποβληθούν
οι ∆ηλώσεις Συγκοµιδής
σταφυλιών οινοποιήσιµων
ποικιλιών αµπέλου για
την αµπελοοινική περίοδο
2018-2019.

Συνέργειες
Το καθεστώς «Συνέργειες
και ∆ικτυώσεις» του
Αναπτυξιακού Νόµου
δέχεται αιτήσεις µέχρι
31 Ιανουαρίου 2019. Τα
σχήµατα αυτά θα έχουν
έναν φορέα διαχείρισης,
ο οποίος µπορεί να είναι
αγροτικός συνεταιρισµός,
οµάδα παραγωγών ή
εµπορική εταιρεία.

Τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει
η αξιολόγηση των Σχεδίων
Βελτίωσης, όµως οι έχοντες
γνώση των πραγµάτων, τονίζουν
πως δύσκολα θα χωρέσουν όλοι.
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Η Κ&Ν Ευθυμιάδης
προσέχει το βαμβάκι
Η εύρεση τρόπων προστασίας για τους εχθρούς του βαµβακιού και η επιλογή «µοντέρνου» γενετικού υλικού που προσαρµόζεται στις ελληνικές συνθήκες καλλιέργειας, αποτέλουν σηµαντικό πεδίο ενδιαφέροντος της Κ&Ν Ευθυµιάδης.
Σε εκδήλωση της εταιρείας, 6-8 ∆εκεµβρίου, µε καλεσµένους
συνεργάτες-ιδιοκτήτες γεωπονικών καταστηµάτων από όλη
τη χώρα, η Κ&Ν Ευθυµιάδης, που αντιπροσωπεύει το γενετικό υλικό της Prime Genetics στη χώρα µας, κάλυψε καίρια
θέµατα που αφορούν στην κατάλληλη επιλογή γενετικού υλικού για υψηλής ποιότητας εκκοκκισµένο βαµβάκι «θωρακισµένο» από εχθρούς. Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του οµίλου εταιρειών Ραιδεστός Θύµης Ευθυµιάδης, η στρατηγική
ανάπτυξης των σπόρων βαµβακιού επικεντρώνεται στη συνεργασία µε την αµερικάνικη εταιρεία Prime Genetics που
έχει σκοπό την εξεύρεση, αξιολόγηση και διαχείριση νέου
συµβατικού γενετικού υλικού, µε έµφαση στο βαµβάκι, από ανεξάρτητα ερευνητικά κέντρα κατά βάση από τις ΗΠΑ,
για εµπορική αξιοποίηση σε όλο τον κόσµο.

Μαζί ΑΠΘ και Prime Genetics
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο Κος Αθανάσιος Γ. Μαυροµάτης, επίκουρος καθηγητής Γενετικής & Βελτίωσης Φυτών ΑΠΘ, παρουσίασε το πρόγραµµα αξιολόγησης και βελτίωσης βαµβακιού, στο οποίο συµµετέχουν το εργαστήριο
Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ο όµιλος εταιρειών Ευθυµιάδη και η
Prime Genetics. Όπως αναφέρθηκε, στόχοι του προγράµµατος αποτελούν: η επιλογή νεων αποδοτικών υψηλής ποιότητας γενετικών υλικών, η αναβάθµιση του γενετικού υλικού

δια της επιλογής των
καλύτερων οικογενειών
, ο απογονικός έλεγχος
για την δηµιουργία και
σύνθεση σειρών. Κατά
την παρουσίαση του προγράµµατος αξιολόγησης ποικιλιών
της Κ&Ν Ευθυµιάδης από τον Προϊστάµενο Ανάπτυξης του
τοµέα Σπόρων Σποράς της εταιρείας Κο Γιάννη Εµµανουήλ,
σύµφωνα µε τον οποίο τα αποτελέσµατα έδειξαν την υψηλή
αξία και παραγωγικότητα των ποικιλιών της Κ&Ν Ευθυµιάδης PRG 9811, PRG 9706, SELECT και PRG 9048.
Ιδιαίτερη µνεία έγινε στα χαρακτηριστικά των ινών των
ποικιλιών PRG 9811 και PRG 9706 που παρουσιάζουν πολύ υψηλό ποσοστό απόδοσης σε ίνα, όπως και στα χαρακτηριστικά ινών της νέας ποικιλίας PRG 9048. Ιδιαίτερη
αναφορά έγινε στις προσβολές των µυζητικών εντόµων
(θρίπες, αφίδες, λύγκοι, αλευρώδεις, βρωµούσες) που ταλανίζουν την βαµβακοκαλλιέργιεα και στην ολοκληρωµένη πρόταση αντιµετώπισης τους σε συνδυασµό και µε
τη διαχείριση των ωφέλιµων εντόµων µε τα εντοµοκτόνα
Teppeki, Carnadine, Pyrinex και Bulldock.

Στρίβουν με φινέτσα
οι σπεσιαλίστες
Rex 4 της Landini
Η φίρμα προικίζει τα μοντέλα της με σύστημα το οποίο
γυρίζει αυτόματα το τιμόνι στην ευθεία μετά τη στροφή
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Να γίνεται σωστή δουλειά στον οπωρώνα,
χωρίς να δυσκολεύεται ο χειριστής κατά την
οδήγηση του τρακτέρ, ήταν ο στόχος πίσω
από την ιδέα της ανάπτυξης του «προηγµένου συστήµατος οδήγησης (ADS)» που ενσωµάτωσε η Landini στα δενδροκοµικά και
αµπελουργικά τρακτέρ της σειράς Rex 4.
Τα µοντέλα αναβαθµίστηκαν, και όπως
λέει η ιταλική κατασκευάστρια εταιρεία,
πρόκειται για τα πρώτα στη κατηγορία τους

που προσφέρουν ένα ολοκληρωµένο πακέτο τεχνολογιών υποστήριξης του οδηγού.
Τα Rex 4 εφοδιάζονται τώρα µε τετρακύλινδρους κινητήρες Deutz 71 έως και
112 ίππων (µε µνήµη ταχύτητας) Euro 4
και διατίθενται σε 4 εκδόσεις, µε την κάθε έκδοση να έχει 6 διαφορετικά µοντέλα.
Ανανεωµένο είναι και το κιβώτιο ταχυτήτων που είναι διαθέσιµο είτε µε µηχανική
είτε µε υδραυλική ρεβέρσα.
Η Landini επενέβη και στο µπροστινό µέρος των τρακτέρ, ανασχεδιάζοντας το καπό
αλλά και την καµπίνα για καλύτερη ορατό-
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Διαφάνεια Bayer
για τη γλυφοσάτη
Στο διαδίκτυο αναρτά η Bayer µελέτες για την ασφάλεια της γλυφοσάτης, σηµατοδοτώντας την πρώτη επέτειο από την Πρωτοβουλία της για ∆ιαφάνεια, η οποία
στοχεύει να ενισχύσει την εµπιστοσύνη στην επιστήµη πίσω από τα προϊόντα φυτοπροστασίας.
Ως ένας ακόµη σηµαντικός ακρογωνιαίος λίθος στις
προσπάθειες της εταιρίας να καταστήσουν την επιστήµη περισσότερο προσβάσιµη, η Bayer κάνει διαθέσιµες περισσότερες από 300 περιλήψεις µελετών πάνω
στην ασφάλεια του glyphosate (γλυφοσάτη) στην επικεντρωµένη σε αυτό το σκοπό πλατφόρµα διαφάνειας
(transparency platform).
«Η εµπιστοσύνη στην ακεραιότητα της επιστήµης
φυτοπροστασίας είναι βασική για εµάς και τη δουλειά

µας» είπε ο Liam Condon, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Bayer AG και Πρόεδρος του Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας (Crop Science).
«Το κοινό ενδιαφέρεται να µάθει περισσότερα για
το πώς παράγεται η τροφή του και τι προϊόντα εµπλέκονται στην παραγωγή της τροφής. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χρησιµοποιούνται από τους παραγωγούς προκειµένου να προστατέψουν τη σοδειά από ασθένειες, έντοµα και ζιζάνια.
Ως ειδικοί στο κλάδο της γεωργίας, εργαζόµαστε επιµελώς προκειµένου να κάνουµε τις µελέτες για τις
δραστικές ουσίες φυτοπροστασίας διαθέσιµες, πέραν
από τις ρυθµιστικές απαιτήσεις», συµπλήρωσε.
Τα τελευταία 40 χρόνια, το glyphosate και τα σκευάσµατα που βασίζονται σε αυτό έχουν αξιολογηθεί εκτενώς για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια.
τητα και ασφάλεια. Το ADS, που αναπτύχθηκε από τους µηχανικούς της εταιρείας
µε γνώµονα την άνεση κατά την οδήγηση
του τρακτέρ τόσο εντός όσο και εκτός χωραφιού, απέσπασε µάλιστα και βραβείο καινοτοµίας στην έκθεση EIMA 2018. Το σύστηµα επεµβαίνει στη διεύθυνση του τρακτέρ µετά από µια στροφή στο κεφαλάρι
και διευκολύνει την επιστροφή στην ευθεία, στρίβοντας αυτόµατα το τιµόνι.
Αντίθετα, όταν η ταχύτητα του τρακτέρ
αυξάνεται, δηλαδή όταν το τρακτέρ κινείται στον δρόµο, το τιµόνι αποκτά αυτόµατα
µια πιο «σκληρή» αίσθηση. Πρόκειται για
µια τεχνολογία υιοθετηµένη από εκείνες
του χώρου των επιβατικών αυτοκινήτων,
που εξελίχθηκε από την Landini.
∆ίπλα στο ADS έρχεται να προστεθεί και

Καλή δουλειά χωρίς κούραση
Το σηµαντικό είναι, σύµφωνα µε την
εταιρεία, η οδήγηση των δενδροκοµικών να µην κουράζει τον χειριστή που
δουλεύει στους οπωρώνες

η δορυφορική σύνδεση που ελέγχει τη θέση των µπροστινών τροχών ανά πάσα στιγµή, συλλέγοντας ταυτόχρονα στοιχεία για
τις συνθήκες του εδάφους.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το τρακτέρ κινείται σε επικλινή εδάφη, εκεί όπου οι καταπονήσεις του συστήµατος διεύθυνσης είναι εντονότερες, το σύστηµα
υποβοήθησης αντισταθµίζει µε τη βοήθεια
της δορυφορικής σύνδεσης οποιαδήποτε
ανωµαλία παρουσιάζεται.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο διευθυντής µάρκετινγκ της Agro Tractors, Αντόνιο Σαλβατέρα, «το ADS επιτρέπει στον
χειριστή να εστιάσει περισσότερο στην εργασία του και λιγότερο στην οδήγηση».
Επίσης, µέσα από µια οθόνη ο χειριστής
µπορεί να ελέγχει τις λειτουργίες του παρελκόµενου, έχοντας στη διάθεσή του και
ένα πολυλειτουργικό τζόιστικ για τον έλεγχο των ηλεκτροϋδραυλικών βαλβίδων.
Τέλος, µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας «Landini Fleet Management», που απευθύνεται κυρίως σε στόλο τρακτέρ, επιτρέπεται η αποµακρυσµένη και απευθείας
διάγνωση των βλαβών του οχήµατος, ο έλεγχος των ωρών λειτουργίας, του υδραυλικού συστήµατος καθώς και της συντήρησης του τρακτέρ.

Ένας σύμμαχος στη
θρέψη των φυτών
To Actiwave είναι ένας φυσικός βιοδιεγέρτης της εταιρείας Valagro, ο οποίος αυξάνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος και βελτιστοποιεί τη χρήση τους από το φυτό, ακόµα και σε
αντίξοες συνθήκες ανάπτυξης (ph, βαριά εδάφη, ξηρασία και έντονες βροχοπτώσεις). Σύµφωνα µε την
εταιρεία, το Actiwave υπόσχεται υψηλότερη ποιότητα
και ποσότητα στην παραγωγή, βοηθώντας ταυτόχρονα στη µείωση των νιτρικών σε φρούτα και λαχανικά.
Ακόµη, η Valagro λέει ότι µπορεί να µειωθεί η δόση
των NPK 10-15% και να βελτιωθεί η χρήση των ανόργανων λιπασµάτων. Τέλος, βελτιώνει την αποδοτική χρήση των θρεπτικών στοιχείων και αυξάνει τον µεταβολισµό ακόµη και σε συνθήκες αβιοτικού στρες. To Actiwave
είναι απολύτως ασφαλές
για το χρήστη και το περιβάλλον και έχει µεγάλη
συνδυαστικότητα.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
(Υ)ψηλά
∆ιαχρονικό … Όσο ψηλά κι αν
ανεβείς, ποτέ δεν θα φθάσεις
το µπόι των χαµηλών, που
θυσιάστηκαν για υψηλά πράγµατα.
Μενέλαος Λουντέµης
Κέρατα: Οι Ελβετοί επέλεξαν
να πουν «όχι» στο δηµοψήφισµα,
που διεξήχθη µε πρωτοβουλία του
κτηνοτρόφου Καπάουλ και στόχευε
να δοθούν επιχορηγήσεις στους
κτηνοτρόφους που αποφασίζουν να
µην κόψουν τα κέρατα στα ζώα
τους. Το δηµοψήφισµα µε τίτλο
«αγελάδες µε κέρατα», πήρε το όχι
του 45,28% των ψηφοφόρων.
[RTS, 26/11/2018]

Χριστουγεννιάτικα «ΒορΟινά»
Μονοποικιλιακοί, χαρμάνια
και ιδιαίτερα αποστάγματα
παλαίωσης
Φέτος μετείχαν 23 οινοποιεία από την
Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική, την
Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ετικέτες – θερµόµετρα:
Έξυπνες ετικέτες στα µπουκάλια κι
άλλες συσκευασίες γαλακτοκοµικών
µε τεχνολογία που θα ενηµερώνει
καταναλωτή και
λιανέµπορο για
το αν το προϊόν
αντιµετώπισε ή
αντιµετωπίζει
πρόβληµα
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
θερµοκρασίας.
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
Οι ετικέτες που
αλλάζουν
χρώµατα σε µπουκάλια γάλακτος
θα φανούν στην αγορά το 2019,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα WRAP
(Waste & Resources Action
Programme) για τη µείωση των
αποβλήτων. Οι thermochronic
ετικέτες, µε µελάνη ευαίσθητη στη
θερµότητα, έγιναν από τη WRAP
διότι τα αγγλικά νοικοκυριά πετάνε
γάλα αξίας 25 εκατ. δολαρίων, που
χάλασε στο «ζεστό ψυγείο».
dairynews.gr, 28/11/2018
Κοπριά: Η κοπριά είναι ένα
φυσικό λίπασµα για τα φυτά και
µάλιστα όταν προέρχεται από
στάβλο, που τα ούρα είναι άφθονα,
η περιεκτικότητα σε αζωτούχα
είναι µεγάλη και αποτελεί άριστο
λίπασµα. Η κοπριά είναι
αποκλειστική τροφή για
οργανισµούς, όπως τα σκαθάρια
και άλλα ζωύφια. Είναι ιδανικό
θρεπτικό υπόστρωµα για την
εκκόλαψη πολλών παρασιτικών
εντόµων. Τα ζώα χρειάζονται και
θέλουν ό,τι και ο άνθρωπος.
Καθηµερινή καθαριότητα, δροσιά
το καλοκαίρι και ζεστασιά το
χειµώνα. [Π. Βότσης, echoflorina.
nextnet.gr, 14/11/2018]
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Ναυαρχίδα
Με ναυαρχίδα
το ερυθρό
εσοδείας του
2009 το κτήµα
Κατσαρού από
τη Λάρισα

Βερντίκιο
«Ολόφρεσκο»
µονοποικιλιακό
ποικιλίας
βερντίκιο του
2018, το Κτήµα
Κίτρους από
την Πιερία

Μικρές οινικές… αποκαλύψεις ανέδειξαν τα φετινά Χριστουγεννιάτικα
«ΒορΟινά». Άλλες κρυµµένες επί µακρόν σε σκοτεινά δροσερά κελάρια,
προϊόντα παλαίωσης και αλλεπάλληλων πειραµατισµών των οινοποιών,
για τα οποία ήρθε το πλήρωµα του
χρόνου και άλλες… ολόφρεσκες και
έτοιµες να πάρουν το δρόµο για τα
ράφια, τις κάβες και τα εστιατόρια,
εντός κι εκτός ελληνικών συνόρων,
προς τέρψιν των ρεκτών του οίνου.
Πάνω από 100 διαφορετικές ετικέτες από λευκούς, ροζέ και κόκκινους
οίνους - µονοποικιλιακοί και χαρµάνια - κάποιοι µόνο για εξαγωγές και
ορισµένοι µόνο για… βαθιές τσέπες,
αλλά και αποστάγµατα παλαίωσης,
σχεδόν όλα σε περιορισµένες σειρές,
είχαν την ευκαιρία να γευτούν οι οινόφιλοι της Θεσσαλονίκης, το βράδυ
της ∆ευτέρας 10 ∆εκεµβρίου.
Στο φετινό ετήσιο «προεόρτιο»
ραντεβού τους, µετείχαν συνολικά
23 οινοποιεία από την Ήπειρο, τη
Θεσσαλία, τη ∆υτική, την Κεντρική

και την Ανατολική Μακεδονία, τρία
εκ των οποίων οργάνωσαν και κάθετη δοκιµή, προσφέροντας µια µοναδική -στα όρια του σεµιναρίου- οινική εµπειρία για όσους τη βίωσαν,
καθώς διαπίστωσαν την ωρίµανση
του κρασιού, χρόνο µε το χρόνο, µέσα στο χρόνο.
Σε µια περίπτωση, µάλιστα, αυτή του «Κτήµατος Χατζηβαρύτη» από
τη Γουµένισσα, η γευσιγνωσία έφτασε µέχρι και σε 8 διαφορετικές σοδειές, σε µια ετικέτα ΠΟΠ Γουµένισσα
που αφορούσε σε ένα blend µε ποικιλία Ξινόµαυρο και µε Νεγκόσκα.
Οι άλλες δύο κάθετες δοκιµές οργανώθηκαν αφενός από τη Μπουτάρης Οινοποιητική, µε ένα ξινόµαυ-

ρο µονοποικιλιακό από τον αµπελώνα της Νάουσας και ένα από της Γουµένισσας και αφετέρου από το ΒΑΕΝΙ, µε το γνωστό «∆αµασκηνό» του.
Το Κτήµα Τέχνη Οίνου, από τη ∆ράµα, εµφανίστηκε µε τρεις καινούριες
µονοποικιλιακές ετικέτες από πειραµατικά αµπέλια, µία µε Ξινόµαυρο
του 2016, µία µε Ληµνιώνα του 2017
και µία µε Αγιωργίτικο του 2018, τις
οποίες σκέφτεται να κυκλοφορήσει
και στην αγορά. «Σκεφτόµαστε ιδιαίτερα το ξινόµαυρο και τη Ληµνιώνα.
Για την αρχή δεν µιλάµε για µεγάλο
αριθµό φιαλών. Εκτιµούµε πως θα είναι γύρω στις 2.000 φιάλες σε κάθε
ποικιλία», είπε ο οινοποιός του Κτήµατος Άκης Παπαδόπουλος.

Οινικά παντρέµατα σε περιορισµένες φιάλες
παρουσίασαν τα οινοποιία της βορείου Ελλάδας

Επιλογή
Το «Παλιο
καιρίσιο»,
ένα σχεδόν
µονοποικιλιακό
ερυθρό κρασί
από το Κτήµα
Γκλίναβος
∆ιοργανώθηκε κάθετη δοκιµή, στα όρια
του σεµιναρίου για όσους τη βίωσαν.

Ένα οινικό «πάντρεµα» του Ξινόµαυρου µε τη Μαυροδάφνη, σε αναλογία
50% - 50%, εσοδείας του 2013, πρωτοπαρουσίασε το Κυρ Γιάννη.
«Μαυροδάφνη φυτέψαµε πριν αρκετό καιρό για να δούµε πως µπορεί να
χαρµανιαστεί µε το Ξινόµαυρο. ∆εν έχει µεγάλη οξύτητα, αλλά έναν τανικό
χαρακτήρα κι έρχεται και δένει στο Ξινόµαυρο και του δίνει φρούτο και
αέρα», είπε ο οινοποιός Στέλιος Μπουτάρης, υπογραµµίζοντας πως «είναι ένα
νέο προϊόν, το οποίο εµφιαλώθηκε σε µόλις 1.500 φιάλες magnum και θα
είναι έτοιµο να κυκλοφορήσει, µόνο από το Οινοποιείο στο Γιαννακοχώρι της
Νάουσας, γύρω στο Πάσχα του 2019». Επιπλέον την ευκαιρία να γευτούν µια
κλασσική ετικέτα, το ερυθρό Κτήµα Γεροβασιλείου, εσοδείας 2004, από το
οποίο αποµένουν µόλις 200 φιάλες, είχαν-όπως µας ενηµέρωσε η Μαριάνθη
Γεροβασιλείου, από το οµώνυµα Κτήµα- οι επισκέπτες των ΒορΟινών.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Αναζητούν
πιο σύνθετες
γεύσεις
στο ουίσκι
οι Έλληνες

∆έκα χρόνια λειτουργίας συµπλήρωσε
φέτος το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και
Προϊόντων Μέλισσας που έλαβε χώρα
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (7-9 ∆εκεµβρίου), χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει ακόµα να εδραιωθεί ως η εκδήλωση εκείνη που θα µπορούσε να αποτελέσει εργαλείο συστηµατικής προώθησης του ποιοτικού ελληνικού µελιού.
Μακριά από τα ευρωπαϊκά στάνταρ που
θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων στη διεθνή αγορά το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων για ακόµα µια φορά ολοκληρώθηκε µε τη συµµετοχή περισσοτέρων-σύµφωνα µε τους διοργανωτές - από 250 παραγωγούς από όλες
τις περιοχές της χώρας µας, όπως Χάλκη, Ψαρά, Κάλυµνο, Ρόδο, Χαλκιδική,
Μάνη, Σφακιά, Σούλι, Γύθειο, Αµοργό,
Τζια, Κοµοτηνή, ∆ωδώνη, Κάρπαθο, Πάρο, Τήνο, Άνδρο, Ικαρία, Καρπενήσι, Ιωάννινα, ∆ωδώνη, Βόρεια Τζουµέρκα,
Ζάρακα Λακωνίας, ∆ολιανά Αρκαδίας,
Βυτίνα, Μονεµβασιά, Ροδόπη, Θάσο κ.α.
Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στο
ευρύ κοινό εξαιρετικά σπάνια προϊόντα
µε βάση το µέλι, (φουντουκόµελο, µέλι
µε χαρούπι και ταχίνι, βιολογικές ποικιλίες κ.α) ποτά µε βάση το µέλι (Υδρόµελι, ελληνική Τεκίλα µε Μέλι, ρακόµελο
κ.α) καθώς και το ιδιαίτερο παστέλι από
τη Μάνη µε ιστορία 115 χρόνων.
Στο Φεστιβάλ, που σύµφωνα µε τους
διοργανωτές του παρευρέθηκαν πάνω
από 18.000 άτοµα, οι επισκέπτες είχαν
την ευκαιρία να γευτούν ποιοτικό µέλι
από όλη την ηπειρωτική και νησιωτική
χώρα. Συγκεκριµένα, µια µεγάλη γκάµα
από µέλι (Θυµαρίσιο, Πευκοθυµαρόµελο,
Ελάτης, Πεύκου, Πορτοκαλιάς, Καστανιάς, Ρείκι, Βελανιδιάς, Κουµαριάς, Ανθέων, Ευκαλύπτου, Φασκοµηλιάς), Βασιλικό Πολτό, Κηρήθρα, Πρόπολη, Γύρη, εξαιρετικής ποιότητας παστέλια και
παραδοσιακά προϊόντα και χειροποίη-

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

95%

την ποικιλία

Cavendish
Ανησυχία
Η ανησυχία που υπάρχει είναι ότι ο εν λόγω
µύκητας ενδέχεται να
πλήξει καλλιέργειες
στη Λατινική Αµερική
που αποτελούν τα
3/4 των εξαγωγών
µπανάνας παγκοσµίως

Wageningen της Ολλανδίας που συνεργάζεται µε την Chiquita Brands
International.
Ο µύκητας εξαπλώνεται µέσω της
ανάδευσης του χώµατος από τους
εργάτες και τα µηχανήµατα. Η καλλιέργεια µπανάνας σε θερµοκήπιο
µε χρήση θρεπτικών συστατικών
και πετροβάµβακα (rockwool), από πέτρωµα βασάλτης (basalt rock)
και ανθρακικό ασβέστιο (chalk), αποµονώνει τα φυτά από την ασθένεια. Ο Καθηγητής Kema και οι συνεργάτες του στο Πανεπιστήµιο του
Wageningen δουλεύουν πάνω σε
προγράµµατα καλλιέργειας µπανάνας µε χρήση ποικιλιών άγριας µπανάνας που είναι ανθεκτικές στην ασθένεια.
O τύπος TR4 της ασθένειας
Panama εντοπίστηκε στην Ταϊβάν το 1960, εξαπλώθηκε στη νοτιοανατολική Ασία και την Αυστραλία, φτάνοντας στις ακτές της Μοζαµβίκης και στη Μέση Ανατολή.
Η ανησυχία που υπάρχει είναι ότι ενδέχεται να πλήξει καλλιέργειες στη Λατινική Αµερική που αποτελούν τα τρία τέταρτα των εξαγωγών µπανάνας παγκοσµίως.
AΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Μπανάνες θερμοκηπίου κατά του
καταστροφικού μύκητα του Παναμά
Η κατανάλωση
µπανάνας
σήµερα
αφορά κατά
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Σπάνιες ποικιλίες στο Φεστιβάλ
Μελιού που έχει δρόμο μέχρι
να γίνει εφαλτήριο προώθησης

Τα τελευταία χρόνια
στην Ελλάδα έχει
αυξηθεί η προτίµηση
του κοινού σε πιο
εξεζητηµένες
µπράντες ουίσκι, µε
περισσότερο έντονες
γεύσεις, σύµφωνα µε
τον ειδικό στο ουίσκι,
γευσιγνώστη και µπαρ
τέντερ, Γιάννη
Κοροβέση.
Περισσότερα για το
«νερό της ζωής» όπως
έγινε γνωστό στον 15ο
αιώνα το δηµοφιλές
ποτό, σε ειδικό
αφιέρωµα στα
αποστάγµατα που
φιλοξενείται στις
σελίδες της επετειακής
έκδοσης the Top 50
by Wine Trails, που
κυκλοφορεί την Τρίτη
18 ∆εκεµβρίου
αυτοτελώς.

Επιστήµονες και ερευνητές προσπαθούν να ανακόψουν, µέσω θερµοκηπίου, την καταστροφική πορεία
της ασθένειας «Panama», που προκαλείται από µύκητα που αναπτύσσεται στο έδαφος και καταστρέφει
µπανοφυτείες σε όλο τον κόσµο.
Ο εν λόγω µύκητας προσβάλει ειδικά την ποικιλία Cavendish, που
αντιπροσωπεύει το 95% από όλες
τις µπανάνες που πωλούνται σε
µια αγορά ύψους 36 δις δολαρίων.
Προς αυτή την κατεύθυνση ερευνητές στην Ολλανδία συνεργάζονται µε την Chiquita Brands
International, από τις µεγαλύτερες
παραγωγούς µπανάνας διεθνώς.
Μάλιστα, την εβδοµάδα που πέρασε πραγµατοποιήθηκε η συγκοµιδή σε µπανάνες που για πρώτη
φορά δεν καλλιεργήθηκαν σε έδαφος, σε µια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του καταστροφικού µύκητα που απειλεί το
συγκεκριµένο φρούτο. «Ο πυρήνας της στρατηγικής µας είναι να
αποκτήσει µεγαλύτερη ποικιλία η
παραγωγή µπανάνας» είπε ο Gert
Kema, ειδικός σε θέµατα µπανάνας και επικεφαλής Τροπικής Φυτοπαθολογίας στο Πανεπιστήµιο

Agrenda

Τιµώµενη Περιφέρεια του 10ου
Φεστιβάλ µελιού και προϊόντων
µέλισσας ήταν η Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου.

τα φυσικά καλλυντικά µε βάση το µέλι.
Στον Τοµέα Μελισσοκοµικού Εξοπλισµού εκτός από τις ελληνικές επιχειρήσεις, στο φετινό Φεστιβάλ υπήρχαν ευρωπαϊκές και διεθνείς συµµετοχές (Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο κ.α), ενώ η αθρόα
παρουσία του κόσµου αποτέλεσε µεγάλη ενθάρρυνση για τους 30.000 µελισσοκόµους της χώρας, από τους οποίους
περίπου οι 20.000 ήταν µέχρι 35 ετών.
Το Φεστιβάλ εγκαινίασε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, παρουσία και του γ.γ. Νίκου Αντώνογλου, µιλώντας γενικά για τα µεγάλα
περιθώρια ανάπτυξης και τις εξαγωγές
του προϊόντος και για τις δυνατότητες
που δίνει το τριετές πρόγραµµα ύψους
21,7 εκατ. για τη βελτίωση της µελισσοκοµίας στο πλαίσιο της ΚΑΠ.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις
για τη συµβολαιακή γεωργία στο 7ο
συνέδριο Αγροτεχνολογίας, στην
Αµερικανική Γεωργική Σχολή.

Αδύναμη

η συμβολαιακή
γεωργία, όταν
δεν τηρούνται
συμπεφωνημένα

Καμπανάκι για «νόθευση» της φιλοσοφίας
του εν λόγω εργαλείου ήχησε στο
συνέδριο αγροτεχνολογίας, καθώς
διαπιστώνονται κρούσματα μη τήρησης των
συμπεφωνημένων σε βάρος των παραγωγών

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μακριά από το στόχο που καλείται να υπηρετήσει για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό της αλυσίδας αξίας στον αγροδιατροφικό τοµέα και την παραγωγή, τυποποίηση και
εµπορία προϊόντων που θα µπορούν να κεφαλαιοποιήσουν και σε όρους υπεραξίας την υψηλή τους ποιότητα, κινδυνεύει να διολισθήσει το «εργαλείο» της συµβολαιακής γεωργίας, αν δεν τηρείται η ισοτιµία µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων µερών.
Τον κώδωνα του κινδύνου για την απειλή «νόθευσης» της φιλοσοφίας αυτού του σύγχρονου
εργαλείου λειτουργίας της αγροτικής οικονοµίας, έκρουσαν οι συµµετέχοντες στο «7ο ετήσιο συνέδριο Αγροτεχνολογίας», που διοργάνωσε το ελληνοαµερικανικό επιµελητήριο την
προηγούµενη ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου, στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή.
«Όλα καλά, όταν τα πράγµατα συµφωνούν
απόλυτα µε τους όρους της σύµβασης. Τί γίνεται όµως σε καταστάσεις που δεν έχουν προβλε-

φθεί;» διερωτήθηκε ο παραγωγός κελυφωτού
φιστικιού από τη Μαγνησία Γιάννης Παπασταθόπουλος, προσθέτοντας ότι «ακούµε για βαµβάκι σε χαµηλότερες τιµές από τις προσδοκίες
που είχαν καλλιεργηθεί, αλλά και για το απαράδεκτο φαινόµενο προϊόντα να πληρώνονται
µετά από έξι µήνες. Στην ουσία όµως έτσι χρηµατοδοτείται η επιχείρηση από τον αγρότη, αντί να συµβαίνει το αντίθετο».
Ισονοµία, υπευθυνότητα και εντιµότητα από
όλα τα µέρη, ζήτησε και ο πρόεδρος της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Καπνού,
Βασίλης Μελενεκλής. «∆εν µπορεί να συντάσσεται ένα συµβόλαιο από τις δύο πλευρές κι ο
παραγωγός να είναι αυτός που επιβαρύνεται το
κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης. Όπως επίσης δεν µπορεί οι τιµές διάθεσης της συµβολαιακής να είναι χαµηλότερες από εκείνες που
διαµορφώνονται στην ελεύθερη αγορά την περίοδο της συγκοµιδής ή για την αποκόµιση µεγαλύτερου κέρδους να υπάρχει ο κίνδυνος είτε οι τράπεζες, είτε οι αγροδιατροφικές επιχειρήσεις να επιβάλουν ολοένα και πιο σκληρούς
όρους προς τους παραγωγούς, µειώνοντας τα
περιθώρια επιβίωσής τους», είπε χαρακτηριστικά ο οµιλητής, τονίζοντας ότι η συµβολαιακή αποτελεί µεν σηµαντικό εργαλείο µε πολλαπλά δυνητικά οφέλη, αλλά µπορεί να εξελιχθεί και επικίνδυνο.
Αιχµές για ετεροβαρείς σχέσεις στις συµβά-
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Αιχµές για ετεροβαρείς σχέσεις των εµπλεκόµενων στη συµβολαιακή άφησε
κατά την οµιλία του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΑΡΒΑΡΝΤ ΚΑΙ ΓΕΙΛ

Ελληνικά όσπρια και ρύζι
στο Πανεπιστήμιο Μασαχουσέτης
Για τις καλές πρακτικές της συµβολαιακής γεωργίας, που εφαρµόζει σε 350
παραγωγούς µε 26.000 στρέµµατα, µίλησε ο επικεφαλής της Agrino
Αναστάσιος Πιστιόλας, αποκαλύπτοντας επίσης, πως µετά τη συµφωνία µε το
Πανεπιστήµιο της Μασαχουσέτης, το οποίο τροφοδοτεί µε 40.000 µερίδες
οσπρίων και ρυζιού ηµερησίως, είναι σε ανάλογες συζητήσεις µε το Χάρβαρντ
και το Γέιλ. ∆υναµικό µοχλό ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας χαρακτήρισε
τη συµβολαιακή γεωργία και ο Γεράσιµος Νικλόπουλος, country & sales
manager σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ της Corteva Agriscience, ενώ το
µοντέλο λειτουργίας του πτηνοτροφικού συνεταιρισµού Πίνδος, µε τα πάνω
από 500 µέλη, ανέλυσε ο αντιπρόεδρος της οργάνωσης ∆ηµήτρης Τζίµας.
Τη σηµασία, τέλος, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις
αγροδιατροφής, τόνισαν στελέχη της Mc Cain Hellas, και της Μεβγάλ.

σεις άφησε κατά την οµιλία του, όµως, και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης τονίζοντας πως «οι παραγωγοί θα πρέπει να καταλάβουν πως πρέπει να παραδίδουν
ποιοτικό προϊόν και οι επιχειρήσεις να συµφωνούν σε ένα εύλογο τίµηµα για την ποιότητα
που παραλαµβάνουν, ικανό να αφήσει και τον
παραγωγό ικανοποιηµένο. Αλλιώς η συµβολαιακή δεν µπορεί να προχωρήσει».

Στη «γκρίζα οικονοµία»
η µισή παραγωγή ελαίου λεβάντας
«Πάνω από ένας τόνος αιθέριου ελαίου λεβάντας, που αντιστοιχεί στο 50% της φετινής παραγωγής της Κοζάνης διακινήθηκε στη γκρίζα οικονοµία» ανέφερε στην οµιλία του ο γεωπόνος
και ιδρυτής του Συνεταιρισµού Αρωµατικών και
Φαρµακευτικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης και βουλευτής της Ν∆, Γιώργος Κασαπίδης. Όπως εξήγησε «αρκετοί παραγωγοί λόγω της υψηλής φορολογίας δεν θέλουν να κόβουν τιµολόγια και
αυτό έχει ως αποτέλεσµα από τις 400 οικογένειες της ευρύτερης περιοχής, που ακουµπούνε στη
λεβάντα, το τριαντάφυλλο και τελευταία και τη
ρίγανη και το τσάι του βουνού, µόνο 10% είναι
µέλη του συνεταιρισµού µας, γιατί από εκεί δεν
µπορείς να πουλήσεις µαύρα. Έτσι όµως χάνουµε την ταυτότητα και το brand των ποιοτικών µας
προϊόντων, που µπορούν να δώσουν υπεραξία,
αλλά και φορολογικά έσοδα για το δηµόσιο».

Επένδυση 8,5 εκατ. ευρώ
από τη Stevia Hellas
Αναφέρθηκαν ωστόσο και υποδείγµατα εφαρµογής του µοντέλου της συµβολαιακής γεωργίας, όπως αυτό του αγροτικού συνεταιρισµού
Stevia Hellas στη Λαµία, του οποίου τα 55 µέλη καλλιεργούν πάνω από 500 στρέµµατα στέβιας και σχεδιάζουν να τα τριπλασιάσουν σε µια
διετία. Όπως είπε ο διευθύνων σύµβουλος του
συνεταιρισµού Χρήστος Σταµάτης η οργάνωση
σε βάθος πενταετίας θέλει να ολοκληρώσει επένδυση 8,5 εκατ. ευρώ, για τη δηµιουργία µονάδας εκχύλισης, σε συνεργασία µε τη γαλλική Stevia Natura, µε την πρώτη φάση να ξεκινά
το Μάρτιο και να αφορά υποδοµή διαχείρισης
χλωρών φύλλων στέβιας, ύψους 1 εκατ. ευρώ.
Να σηµειωθεί ότι ο συνεταιρισµός συνεργάζεται µε τις µεγαλύτερες ελληνικές βιοµηχανίες
(όπως η Green Cola, η Vivartia και ο Όλυµπος),
ενώ τα προϊόντα του βρίσκονται στα ράφια µεγάλων αλυσίδων σούπερ µάρκετ. Σύµφωνα µε
τον κ. Σταµάτη, η Stevia Hellas Cooperative αποτελεί τον µεγαλύτερο προµηθευτή στέβιας στη
βιοµηχανία της Ελλάδας, ενώ κατέχει σηµαντικό µερίδιο και στο λιανεµπόριο. Σε ό,τι αφορά
το εξωτερικό, τα προϊόντα του συνεταιρισµού
πωλούνται σε σηµαντικές αγορές της Ευρώπης,
όπως η Γαλλία και το Βέλγιο (φύλλα για βιοµηχανική χρήση και τελικό προϊόν λιανικής),
αλλά και η Γερµανία (κυρίως φύλλα στέβιας).

Κίνητρα
Αναγκαία τα
κίνητρα λέει
ο υφυπουργός
Βασίλης Κόκκαλης
για να µπει τέλος
στο φαινόµενο
πωλήσεων χωρίς
παραστατικά

Στοιχεία που δείχνουν ότι στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν
ξεκινήσει να συνάπτονται συµφωνίες
Συµβολαιακής Γεωργίας, για την
παραγωγή προϊόντων που µέχρι
σήµερα δεν τύγχαναν µεγάλης
ανταπόκρισης τόσο στο χώρο
των παραγωγών όσο και των
µεταποιητικών επιχειρήσεων
επικαλέστηκε ο υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης
Κόκκαλης. Όπως εξήγησε, «κατεξοχήν
«συµβολαιακά» προϊόντα θεωρούνται
τα σιτηρά (για ζυµαρικά), το κριθάρι
ζυθοποιίας, η ζάχαρη, ο καπνός, η
βιοµηχανική ντοµάτα, το βιοµηχανικό
ροδάκινο, τα όσπρια, τα λαχανικά το
ρύζι, τα γαλακτοκοµικά και τα
πουλερικά κ.α., τα οποία
εξακολουθούν να καλλιεργούνται
και να προωθούνται προς επεξεργασία
και εµπορία ή εξαγωγή µέσα από
ελληνικές αλυσίδες συνεργασίας.
Επίσης καλλιεργούνται νέα προϊόντα,
λόγω ζήτησης στην εγχώρια και την
παγκόσµια αγορά, όπως η στέβια, τα
αρωµατικά φυτά, ζωοτροφέςψυχανθή, ο ηλίανθος, το ρόδι, η
επιτραπέζια/βρώσιµη ελιά, το
επιτραπέζιο σταφύλι και το κρασί».
Ο υφυπουργός παραδέχτηκε ότι
«∆ώσαµε ήδη κάποια κίνητρα προς
τους αγρότες που συνεταιρίζονται µε
την κατάργηση του τέλους
επιτηδεύµατος και τους ενισχύουµε
και µέσα από το ΠΑΑ, αλλά σίγουρα
χρειάζονται και άλλα» και πρόσθεσε,
αορίστως, πως «σύντοµα θα υπάρξουν
και πρόσθετες φορολογικές
ελαφρύνσεις». Συνδυάζοντας,
µάλιστα, τη µια εκ των δύο θεµατικών
του συνεδρίου, η οποία αφορούσε
τα οφέλη που προκύπτουν από την
εφαρµογή στον πρωτογενή τοµέα
της συµβολαιακής γεωργίας ο
υφυπουργός σηµείωσε πως η
προστιθέµενη αξία στα προϊόντα
µπορεί να προκύψει µόνο µέσα από το
συνεταιρίζεσθαι των παραγωγών.
«Στο ερώτηµα µε Οµάδες Παραγωγών
ή µε µεµονωµένους αγρότες δεν
τίθεται ζήτηµα. Η απάντηση είναι
µονόδροµος για να πάρει υπεραξία
και το προϊόν. ∆ιότι αν
διαπραγµατεύοµαι µόνος δεν µπορώ
να έχω την ισχύ που θα έχω αν
συµµετέχω σε ένα σχήµα µε 80-100
παραγωγούς», είπε χαρακτηριστικά
και παραδέχθηκε πως «αν δεν δοθούν
κίνητρα θα συνεχιστεί το απαράδεκτο
φαινόµενο να πωλούν τα προϊόντα
τους οι αγρότες µαύρα, γιατί η
συµβολαιακή προϋποθέτει
παραστατικά».
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Το πρόσωπό του «φωτίζεται» όταν
µιλά για καλλιέργειες και χωράφια,
ενώ ετοιµάζει κι ένα καινούργιο
brand name για τα προϊόντα του.
Ο Νίκος-Ευάγγελος Μόσχος µε
σπουδές στο αγροτικό µάρκετινγκ
συνεχίζει την παράδοση της
οικογένειάς του στη λαϊκή, µε νέες
ιδέες και µε το µυαλό του πάντα
στην ικανοποίηση της ζήτησης.

Ο παππούς του ήταν αγρότης και ο
πατέρας του το ίδιο. Έτσι, φυσιολογικά, ο Νίκος –Ευάγγελος Μόσχος, µόλις 34 χρόνων, δεν θα µπορούσε τελικά να ακολουθήσει άλλο δρόµο, εκτός από αυτόν της καλλιέργειας και
της διαχείρισης της οικογενειακής αγροτικής εκµετάλλευσης στο πανέµορφο ορεινό Νεοχώρι στο Πήλιο.
Ο σκληρός δρόµος του αγρότη ήταν µάλλον µονόδροµος για τον Νίκο-Ευάγγελο, αφού και στο Πανεπιστήµιο, µάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων σπούδασε. Συγκεκριµένα ∆ιοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων και
Επιχειρήσεων Τροφίµων. Μάλιστα έχει και µεταπτυχιακό στο Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο της Αθήνας στον τοµέα
Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης του Αγροτικού Χώρου και της Υπαίθρου. Έτσι
δεν πήγαν στράφι οι σπουδές του. Και
την «τέχνη» αυτή την ασκεί, µάλλον
µε επιτυχία, τουλάχιστον τρεις φορές
την εβδοµάδα στη λαϊκή αγορά των
Βριλησσίων και του Αµαρουσίου, όπου στήνει τον πάγκο του, πουλώντας τα µήλα και τα αχλάδια της παραγωγής του, µαζί µε κεράσια την άνοιξη και λίγα κάστανα το χειµώνα.
Μικρός, όταν δεν είχε σχολείο, τα
Σάββατα κυρίως, ερχόταν στην Ηλι-

ούπολη στον πάγκο µε τον πατέρα
του Παντελή Μόσχο, πρόεδρο, για
δεκαετίες, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, τα βήµατα του οποίου ακολουθεί σήµερα και µάλιστα µε µια
αγάπη που δεν κρύβεται, καθώς το
πρόσωπο του «φωτίζεται» όταν µιλά για καλλιέργειες και χωράφια.

Ψυγεία και αποθήκες
για ανεξαρτησία
Τα µερίδια ευθύνης του καθενός
στην οικογένεια έχουν µοιραστεί έτσι ώστε να λειτουργεί εύρυθµα η
αγροτική επιχείρηση, δηλαδή να υπάρχει πάντα άνθρωπος στα χωράφια όταν εκείνος, που έχει αναλάβει τον τοµέα της πώλησης βρίσκεται στον πάγκο. Η οικογενειακή του
επιχείρηση περιλαµβάνει, στο πλαίσιο οργάνωσης και καθετοποίησης
της αγροτικής εκµετάλλευσης, πέντε ιδιόκτητους ψυκτικούς θαλάµους στο Νεοχώρι, 2.000 κυβικών
εκατοστών, εκ των οποίων οι τέσσε-
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ρις, τα 1.200 κ.ε, είναι θάλαµοι ελεγχόµενης ατµόσφαιρας, µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, έτσι ώστε
να ελέγχεται ακόµη και το ποσοστό
οξυγόνου που λαµβάνουν τα φρούτα µέσα σ’ αυτούς τους χώρους. Η τεχνολογία είναι τόσο προηγµένη που
καταφέρνει να κατεβάζει το ποσοστό
οξυγόνου και διοξειδίου σε πολύ χαµηλά επίπεδα, δηλαδή σε τέλειες συνθήκες συντήρησης. Οι αποθηκευτικοί-ψυκτικοί χώροι, προϊόν των διαρθρωτικών ευρωπαϊκών προγραµµάτων της ΚΑΠ, συντηρούν τα συγκεκριµένα τρόφιµα, µήλα και αχλάδια,
έτσι ώστε να µπορούν να διατεθούν
ολόφρεσκα και σε άριστη κατάσταση
στην αγορά σχεδόν 9 µήνες το χρόνο και όχι από τα µέσα Αυγούστου
έως τέλη Οκτωβρίου, που γίνεται η

συγκοµιδή τους. Η αποθήκευση, βεβαίως, γίνεται συντεταγµένα και σταδιακά, ακολουθώντας τη συγκοµιδή.
Παράλληλα µε τους ψυκτικούς θαλάµους λειτουργεί και µια σύγχρονη γραµµή διαλογής, έτσι ώστε στον
καταναλωτή να φτάνουν µόνο τα καλύτερα φρούτα.
«Έχουµε συµµετάσχει σε δύο σχέδια
βελτίωσης και τώρα ετοιµάζοµαι για το
τρίτο» µας λέει. Στο Νεοχώρι, στα χωράφια που ανέστησε ο παππούς του,
καλλιεργεί πλέον ο ίδιος µε τη βοήθεια
του πατέρα του 8 ποικιλίες µήλα, Στάρκιν, Golden Delicious, Granny Smith,
Γκαλά, Fuji, φιρίκια, Βολιώτικα και δύο
µε τρεις ποικιλίες αχλαδιών, Κρυστάλλια και Fetel. Καλλιεργεί σε µοντέρνα
συστήµατα καλλιέργειας πυκνής και
υπέρπυκνης φύτευσης.

Χρειάζεται ποικιλίες και
μήλα που χτυπάνε στο μάτι
Με σπουδές στο αγροτικό μάρκετινγκ, ο νεαρός παραγωγός ξέρει την ψυχολογία της ζήτησης

Στον πάγκο µε ποικιλίες
που φεύγουν εύκολα
Τα νέα δέντρα που φύτεψε ο ίδιος, για να πλουτίσει την παραγωγή, προέρχονται κυρίως από
ελληνικά φυτώρια, αλλά πολλά έχουν εισαχθεί από την Ιταλία, κυρίως Fuji και Gala, που είναι καινούργιες ποικιλίες και οι καρποί
τους φέρουν έντονους χρωµατισµούς που χτυπάνε στο µάτι του
καταναλωτή (είπαµε, µάρκετινγκ
σπουδάσαµε) και έχουν πλούσια
γεύση. Βεβαίως όπως λέει ο κ. Μόσχος, «όλα αυτά υπο την αίρεση ότι
τα δέντρα αυτά ταιριάζουν στο µικροκλίµα της περιοχής που καλλιεργούνται». ∆εν µπορείς οπουδήποτε να φυτέψεις οποιαδήποτε
µηλιά και να αποδώσει εµπορικά.
Από τον Οκτώβριο που τελειώνει
η συγκοµιδή µήλων κι αχλαδιών, µη
φανταστείτε ότι ο αγρότης κάθεται
και ξεκουράζεται. Όχι βέβαια. Τότε
αρχίζει ο µαραθώνιος µε τα κλαδέµατα, που γίνονται σε δύο φάσεις.
Το πρώτο τον Νοέµβριο σχετικά γρήγορα και το επόµενο τον Φλεβάρη.
Στη συνέχεια παίρνουν σειρά οι βασικές λιπάνσεις µέχρι που να έρθει
η άνοιξη και η πρώτη ανθοφορία για
να ξεκινήσουν οι ψεκασµοί και να
συνεχίσουν οι λιπάνσεις.
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Ακούμε για υπεραξία στα Γκόλντεν
σε πέντε χρόνια θα γεμίσει η αγορά
Για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην Ελλάδα, µας λέει ότι είναι σχεδόν υποδειγµατική για την Ευρώπη, αλλά ο ίδιος έχει τις ενστάσεις του σε συγκεκριµένα ζητήµατα, όπως το ωράριο. «∆εν µπορεί να κλείνει η αγορά από τις
3 το µεσηµέρι, όταν οι περισσότεροι εργαζόµενοι σχολάνε στις 5. Έπειτα, κάποια στιγµή πρέπει οι αγρότες που παράγουµε όµοια προϊόντα
να δούµε την εµπορική τους αξία. Να υπάρξει
πλάνο. Οι περισσότεροι ακούµε σήµερα ότι τα
µήλα «γκόλντεν» έχουν µεγάλη εµπορική αξία
και σε πέντε χρόνια θα έχει γεµίσει η αγορά. Τα
µήλα αυτά θα µηδενιστούν σε αξία. Η καλλιέργεια θα πρέπει να αναδιοργανωθεί, παρά το µε-

ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ

Η συνέπεια στο κλάδεμα
είναι κεφαλαιώδης
«Το κλάδεµα είναι εξειδικευµένη εργασία και θέλει γνώσεις και
εµπειρία. Το σωστό κλάδεµα είναι αυτό που αποφέρει το κέρδος στο
περιβόλι. Ένα σωστά κλαδεµένο δέντρο θα φέρει ικανοποιητικό αριθµό
και µέγεθος καρπών, ιδιαίτερα όταν το κλάδεµα έχει ως συνέπεια το
σωστό φωτισµό και αερισµό του καρπού. Να µη κρύβεται από
παραπανίσια κλαδιά ή φύλλα ο καρπός. Το δέντρο πέραν οτι το
κλαδεύεις για να έχεις σωστό καρπό φέτος πρέπει να το διατηρήσεις
και για τις επόµενες χρονιές». Τα καινούργια δενδρύλλια έχουν
διάρκεια ζωής γύρω στα 15 έτη και πρέπει ν’ ανανεώνονται κάθε χρόνο,
επειδή µετά από εντατική καλλιέργεια 15 ετών δεν παράγουν
ικανοποιητικά. Η ανανέωση του περιβολιού συνήθως περιλαµβάνεται σε
σχέδια βελτίωσης που επιδοτούνται από την ΚΑΠ.
«Όλο αυτό βέβαια γίνεται στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης
και φυτοπροστασίας µε την επίβλεψη των γεωπόνων, οι οποίοι έχουν τον
έλεγχο και κρατάνε το πρόγραµµα, έτσι ώστε να είµαστε κι εµείς συνεπείς
απέναντι στον καταναλωτή και το περιβάλλον». «Στο χωράφι οι εργασίες
γίνονται µε τρεις σειρές ιδιόκτητο µηχανολογικό εξοπλισµό: Άλλο τρακτέρ
για τη συγκοµιδή, άλλο που έχει πλατφόρµα για το κλάδεµα και άλλο για
τους ψεκασµούς, που καλύπτουν τις ανάγκες για περίπου 100 στρέµµατα
δικά µας και µερικά άλλα νοικιασµένα, όλα σε µια ακτίνα περίπου 5
χιλιοµέτρων». Σε ότι αφορά τον εµπορικό τοµέα και τη λαϊκή αγορά ο
Νίκος-Ευάγγελος, αναφέρει ότι: «Χρειάζεται ποικιλία. Πρέπει να
ακολουθούµε τις σύγχρονες τάσεις. Σε λίγο κι εδώ θα πουλάµε τα µήλα
σε ασηµένιο τασάκι όπως στο Λονδίνο. Παλιότερα υπήρχαν πελάτες που
έπαιρναν 7 κιλά µήλα και τώρα έρχονται οι ίδιοι και παίρνουν 7 µήλα».

γάλο κόστος. Να ξεφύγουµε από τη στασιµότητα, να προχωρήσει η λαϊκή παραπέρα, να επιλυθούν τα προβλήµατα της νοµιµότητας των υπαλλήλων, να γίνουµε πιο ελκυστικοί για το
κοινό. Θα µπορούσαν επί παραδείγµατι οι τακτικοί πελάτες µας να παραγγέλνουν τα προϊόντα τους µέσω διαδικτύου και να έρχονται να
τα παραλαµβάνουν έτοιµα ή ακόµη και να τους
τα στέλνουµε στο σπίτι», λέει ο ίδιος.
«Τα προϊόντα µου πωλούνται σε τιµές που

τους αξίζουν, δεν µπαίνουν στο τσουβάλι για
να πουληθούν φθηνότερα, παρ’ ότι η παραγωγή
τους στο ορεινό Πήλιο κοστίζει ακριβότερα απ’
ότι αν παράγονταν ας πούµε σε κάποιον κοντινό κάµπο στην πρωτεύουσα. Τα µήλα ταξιδεύουν 350 χιλιόµετρα από το Πήλιο για την Αθήνα. Και πληρώνουµε µε ένα φορτηγό 3,5 τόνων
διόδια για φορτηγό 10 τόνων λόγω… ύψους, επειδή δηλαδή είναι σκεπασµένο το φορτηγάκι».

Οι εξαγωγές δεν είναι πάντα λύση
Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος δεν κάνει εξαγωγές.
«Αγορές υπάρχουν, αλλά είναι πολύ συγκεκριµένες» µας εξηγεί. «Το Λονδίνο ας πούµε
ή η Αυστρία. Εξαγωγές σε όποια αγορά να ’ναι
µε κέρδος πολύ κατώτερο από εκείνο της λαϊκής αγοράς, δεν αξίζει να γίνονται».
«Η αλήθεια είναι ότι η λαϊκή αγορά προσφέρει το καλύτερο κέρδος για τον αγρότη-επιχειρηµατία, καθώς είναι το …καλύτερο σενάριο»
λέει στην Agrenda ο κ. Μόσχος. Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος δίνει και σε χονδρεµπόριο και ετοιµάζει και ένα καινούργιο brand name για τα
προϊόντα του, µε αυστηρά ποιοτικά κριτήρια,
τη σκληρότητα ή το χρώµα των φρούτων. ∆εν
µπορούµε να υπολογίσουµε µε ακρίβεια το
κόστος παραγωγής. Εξαρτάται και από το µέγεθος της παραγωγής. Μια χρονιά µπορεί να
υπάρχουν 100 τόνοι µήλα, την επόµενη 150.
«Κάποιοι µπορεί να νοµίζουν ότι οι κλιµατικές
αλλαγές αφορούν το λιώσιµο των πάγων µόνο
στην Ανταρκτική. Όµως και στην Ελλάδα είµαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ρίχνει για
µια εβδοµάδα χαλάζι. Ή µπορεί πάνω στην ανθοφορία την άνοιξη να κάνει παγετό ή να έχουµε έντονες βροχοπτώσεις. Και βέβαια στο βουνό δεν µπορείς να βάλεις ανεµοµείκτες για παγοπροστασία. Μέσα σ’ ένα βράδυ µπορεί να χάσεις όλη σου την πιθανή παραγωγή, πάνω στην
περίοδο της ανθοφορίας», λέει ο κ. Μόσχος.
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Πρώτη έγκριση του κανονισμού για οργανικά λιπασμάτα
Τη συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για
νέους κανόνες όσον αφορά τη διάθεση προϊόντων
λίπανσης στην αγορά της ΕΕ, ενέκριναν την Τετάρτη 10 ∆εκεµβρίου οι αντιπρόσωποι των κρατών µελών στην ΕΕ. Ο νέος κανονισµός εναρµονίζει τους κανόνες για τα λιπάσµατα που παράγονται από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες
ύλες στην ΕΕ, δηµιουργώντας νέες δυνατότητες για την παραγωγή τους σε µεγάλη κλίµακα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟY
ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΗΣ
Kάτοχος αγροτικής
εκµετάλλευσης
(ιδιόκτητη ή
ενοικιασµένη)

1
Nα ασχολείται
επαγγελµατικά
στην εκµετάλλευσή
του τουλάχιστον κατά
30% του συνολικού
ετήσιου χρόνου
εργασίας του

2

3

Να τηρεί
λογιστικά βιβλία

4

Η αγροτική του
εκµετάλλευση να
είναι ασφαλισµένη
στον ΕΛΓΑ

Επιπλέον, θέτει εναρµονισµένα όρια για σειρά
προσµείξεων που περιέχονται σε ανόργανα λιπάσµατα. Σύµφωνα µε το σχέδιο κανονισµού,
τα ενωσιακά προϊόντα λίπανσης που φέρουν τη
σήµανση «CE» θα πρέπει να πληρούν ορισµένες
απαιτήσεις για να µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Οι εν
λόγω απαιτήσεις περιλαµβάνουν υποχρεωτικά
µέγιστα επιτρεπτά επίπεδα προσµείξεων, χρή-

ση καθορισµένων κατηγοριών συστατικών υλικών και όρους σήµανσης. Οι παρασκευαστές
λιπασµάτων χωρίς τη σήµανση «CE» θα εξακολουθούν να τα διαθέτουν στην εθνική τους αγορά. Ο νέος κανονισµός, που θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα του 2003 καλύπτει όλα τα είδη
λιπασµάτων και θα τεθεί σε εφαρµογή τρία έτη
από την έναρξη ισχύος του, αφού εκδοθεί τυπικά από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Μπλέξαν οι γραμμές σε
ΟΓΑ και ΕΦΚΑ, με τον
πρώην ασφαλιστικό
βραχίονα των αγροτών
να κωλυσιεργεί
να εφαρμόσει μια
καίρια εγκύκλιο
κρατώντας σε ομηρία
νεοεισερχόμενους

ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Μπορεί ο ΟΓΑ να αποτελεί εδώ και καιρό «παρακλάδι» του ΕΦΚΑ όµως όπως αποδεικνύεται αρνείται πεισµατικά και σε
βάρος χιλιάδων αγροτών και δη νεοεισερχόµενων να εφαρµόσει σηµαντικές
αποφάσεις του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η τάση ανεξαρτητοποίησής του έχει οδηγήσει σε απόγνωση όσους ξεκινούν αγροτική δραστηριότητα,
υποβάλουν τα χαρτιά τους για ασφάλιση
αλλά ενηµερώνονται (από τον πρώην ΟΓΑ) ότι θα θεωρούνται επαγγελµατίες αγρότες µετά από 3 µε 4 χρόνια.
Αυτό, σύµφωνα µε όσα εξηγεί στην
Agrenda o µελετητής και σύµβουλος επιχειρήσεων, Μιχάλης Αντωνόπουλος, συµβαίνει διότι ο πρώην κύριος φορέας ασφάλισης των αγροτών που πλέον λειτουργεί
υπό την σκέπη του ΕΦΚΑ δεν εφαρµόζει
την εγκύκλιο 44 , που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ
την 28/09/2018 σύµφωνα µε την οποία
όταν «κάποιος έχει κάνει έναρξη εργασιών ως αγρότης – είτε ειδικού, είτε κανονικού καθεστώτος- θεωρείται ασφαλισµένος από την 1η ηµέρα του µήνα που έκανε έναρξη εργασιών, και αν κάποιος έχει
υποβάλλει απογραφικό, το ίδιο θεωρείτε
ασφαλισµένος ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις υπαγωγής, που δύναται να κρίνονται σε µεταγενέστερο χρόνο. Μάλιστα
σε άλλο σηµείο, η εγκύκλιος λέει θα καθοριστούν οι εισφορές, από αυτή την ηµεροµηνία. Με λίγα λόγια- όποιος προσκοµίσει στον ΕΦΚΑ, έναρξη εργασιών απο-

Ταλαιπωρία και καθυστέρηση προκαλεί
η µη εφαρµογή της
εγκυκλίου 44 του
ΕΦΚΑ, από τον ΟΓΑ.

Όμηροι ΟΓΑ οι νεοεισερχόμενοι

Επαγγελματίες
αγρότες με
καθυστέρηση
γραφικό η και τα δύο, πρέπει να πάρει αριθµό µητρώου ασφαλισµένου. Και εφόσον πληροί και τα υπόλοιπα κριτήρια, εισοδήµατα αγροτικά, ΟΣ∆Ε, κλπ, να µπορεί να πάρει βεβαίωση από το ΚΕΠΠΥΕΛ
ως αγρότης επαγγελµατίας», τονίζει στο
άρθρο του ο κ. Μιχαλόπουλος.

Στο περίµενε 2 ώς και 5 χρόνια
για ασφαλιστική ενηµερότητα
Παρόλα αυτά αυτό που ισχύει, όπως

περιγράφει γλαφυρά ο κ. Μιχαλόπουλος είναι τα εξής: «ξεκινάει ο άλλος αγροτική δραστηριότητα, κάνει έναρξη
στη ∆ΟΥ, υποβάλλει απογραφικό στον
ΟΓΑ (ΕΦΚΑ), δηλώνει ΟΣ∆Ε, και… περιµένει, 2, 3, 4, 5 χρόνια, ανάλογα! Εν
τω µεταξύ είναι α) ανασφάλιστος β) δεν
µπορεί να λάβει ασφαλιστική ενηµερότητα - αφού δεν είναι ασφαλισµένος, γ)
δεν µπορεί να θεωρηθεί επαγγελµατίας
αγρότης – αφού το ΚΕΠΠΥΕΛ για να του
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Μέχρι 1,25 ευρώ το κιλό για ζων βάρος στο χοιρινό κρέας
Σε οριακά επίπεδα κινούνται φέτος οι τιµές
παραγωγού στο ελλειµµατικό ελληνικό χοιρινό, δεδοµένου ότι η χώρα µας έχει αυτάρκεια σε ποσοστό µόλις 25%. Οι τιµές λίγο
πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων δεν ξεπερνούν τα 1,25 ευρώ το κιλό (τιµή ζώντος
ζώου), ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο κυµαίνονταν στο 1,40 ευρώ το κιλό.
Η µείωση αυτή, σύµφωνα µε τους παρα-

γωγούς, οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως από
τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία που έχουν αυξήσει την παραγωγή τους. Να σηµειωθεί ότι η τιµή των εισαγόµενων σφαγµένων ζώων, ολόκληρα µε δέρµα, είναι έως 1,80 ευρώ, ενώ τα ελληνικό πωλούνται προς 2 ευρώ.
Αν και οι παραγωγοί δεν ανησυχούν ότι τα
ελληνικά χοιρινά θα µείνουν απούλητα, ω-

στόσο έχουν χάσει την ελπίδα τους ότι η τιµή θα ανέβει το επόµενο διάστηµα. Μια τιµή,
η οποία σύµφωνα µε τους ίδιους δεν αφήνει
κέρδος µιας και το κόστος παραγωγής υπολογίζεται στα 1,20 ευρώ το κιλό, µε τις ζωοτροφές να αποτελούν το µεγαλύτερο έξοδο.
Όσον αφορά την τιµή καταναλωτή, οι παραγωγοί µας λένε ότι στο κρεοπωλείο το χοιρινό
κρέας πωλείται στα 3-5 ευρώ το κιλό.

Ο πρόεδρος
του ΕΛΓΟ,
κ. Νίκος
Κατής.

Εσωτερική αλληλογραφία του ΕΛΓΟ, ζωντανό
παράδειγμα των καταστρατηγήσεων στο γάλα

δώσει βεβαίωση, πρέπει να είναι ασφαλισµένος. ∆ηλαδή , δεν µπορεί να κάνει,
τίποτα γιατί παντού ζητούν ασφαλιστική
ενηµερότητα, και βεβαίωση Μητρώου Αρχηγών Αγροτικών Εκµ/σεων, ότι είσαι επαγγελµατίας αγρότης».
Και καταλήγει: «Στην εποχή µας, που
φτάσαµε στον Άρη ο ΟΓΑ, πάει µε τον αραµπά. Κρατάει οµήρους τους αγρότες,
αποθαρρύνει τους νέους ανθρώπους να
ενταχθούν σε αγροτικές δραστηριότητες,
και κρατάει τον αγροτικό τοµέα 200 χρόνια πίσω. Το θέµα µπορεί να το λύσει –
και πρέπει - το ΥπΑΑΤ- Να δώσει εντολή
στα ΚΕΠΠΥΕΛ, ότι άπαξ και κάποιος τηρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, να θεωρείτε ασφαλισµένος - όπως το ίδιο το ΕΦΚΑ, λέει στην εγκύκλιό του, και να µπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις που δικαιούται ο κάθε ένας αγρότης. Όσο για τη διοίκηση του ΕΦΚΑ θα
µπορέσει άραγε, να πείσει τους υπαλλήλους της , του ΟΓΑ να τηρούν αυτά
που τους λένε, και να δίνουν άµεσα αριθµό ασφαλισµένου, ή θα πρέπει να
περάσουν άλλα 5-10 χρόνια;».

Πλήγµα για την
αξιοπιστία ΕΛΓΟ

Με παρέµβαση
υπουργείου
Το θέµα µπορεί
να λυθεί αν
δοθεί εντολή στα
ΚΕΠΠΥΕΛ, ότι
άπαξ κάποιος τηρεί
της προϋποθέσεις
να θεωρείται
ασφαλισµένος από
τον ίδιο τον ΕΦΚΑ

Η επιστολή µεταξύ
άλλων αναφέρει ότι
«λαµβάνοντας υπόψη τις
αρχές
αποτελεσµατικότητας και
αποτρεπτικότητας
θεωρούµε ότι επαρκώς
τεκµηριώνεται η άµεση
άρση του δικαιώµατος
πώλησης Φέτας και τα
όποια αποθέµατα πρέπει
να πωληθούν ως λευκό
τυρί. Σε άλλη περίπτωση
η επιχείρηση απλώς
δεν θα µας αφήνει να
ελέγξουµε και θα
εξακολουθεί να παράγει
και να πουλά φέτα µε
όποια πρώτη ύλη θέλει.
Όσο η επιχείρηση αυτή
παράγει φέτα είναι
πλήγµα για την
αξιοπιστία του ΕΛΓΟ και
την αίσθηση δικαίου».

Ένα µικρό πρώτο δείγµα από το όργιο των καταστρατηγήσεων που συντελούνται στην αγορά γάλακτος, µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες να µην είναι σε θέση να επιβάλλουν την τάξη, καθώς δεν προκύπτει από πουθενά η απαιτούµενη πολιτική κάλυψη, συνιστά η εσωτερική αλληλογραφία του ΕΛΓΟ, µε αφορµή τους
ελέγχους της αρµόδιας υπηρεσίας
και τις προτάσεις κυρώσεων οι οποίες υποβλήθηκαν τελευταία.
Εν τω µεταξύ, οι ιθύνοντες του οργανισµού, αντί να διορθώσουν την
κατάσταση, κινούν κατεπείγουσα ∆ιοικητική Εξέταση για ν βρουν πως
διέρευσε η αλληλογραφία.
Επί του θέµατος πάντως, λες και
ένα «αόρατο χέρι», παρεµβαίνει κάθε φορά, αφήνοντας τους επιτήδειους να αλλωνίζουν και τους κτηνοτρόφους της χώρας να υποµένουν
το βάρος των χαµηλών τιµών και του
εκβιασµού από τους παραλήπτες του
γάλακτος. Πάει καιρός τώρα που το
µέτρο έχει χαθεί, η πίστη στο δίκαιο
εµπόριο δεν υπάρχει, στην αγορά
κυριαρχεί η αναρχία και ο τοµέας
οδηγείται στην πλήρη κατάρρευση.
Η εσωτερική αλληλογραφία του
ΕΛΓΟ που έχει στη διάθεση της η

Agrenda (www.agronews.gr), είναι
αποκαλυπτική της κατάστασης που
επικρατεί στο «βασίλειο του γάλακτος». Αν µάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν
και η «χλιαρή» αντιµετώπιση των
προτάσεων των ελεγκτικών υπηρεσιών τόσο από τη διοίκηση του οργανισµού, όσο και από την ηγεσία
του υπουργείου Γεωργίας, τότε τα
πράγµατα γίνονται ανησυχητικά.
Ειδικότερα, στην επιστολή του ∆ρ.
Ευστράτιου Νικολάου, ∆ιευθυντή
∆ιαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος &
Κρέατος προς τον πρόεδρο και τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΕΛΓΟ
σχετικά µε τη σωρεία παρατυπιών
που διαπιστώθηκαν σε συγκεκριµένη εταιρεία παραγωγής φέτας η οποία όπως τονίζεται απέφευγε τον
έλεγχο από τον Σεπτέµβρη του 2017
και τελικά διαπιστώθηκε α) δήλωση ψευδών στοιχείων, β) απόκρυψη στοιχείων, γ) πλήρης αδιαφάνεια στη χρήση πρώτων υλών της
επιχείρησης, δ) ελλιπής ιχνηλασιµότητα και ε) συνεχής παρακώλυση
των ελέγχων η απάντηση της διοίκησης του ΕΛΓΟ ήταν µια απλή εισήγηση µε κυρώσεις που δεν ανταποκρινόντουσαν στις παρατυπίες που
είχε διαπράξει κατά τους ελέγχους.
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Βγαίνουν
τα τρακτέρ
στη Θεσσαλία

Είναι ανοιχτές οι πληγές,
ήταν όμως κακό και το κλίμα
Στις πλατείες βγαίνουν από τη Δευτέρα τα πρώτα τρακτέρ, καθώς η θέση των αγροτών
είναι δύσκολη και οι απαντήσεις του... ξενύχτη Αραχωβίτη μάλλον έριξαν λάδι στη φωτιά

Όχι µόνο δεν πήγε καλά αλλά µάλλον εξελίχθηκε άσχηµα, η συνάντηση των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής
Μπλόκων την Παρασκευή το πρωί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ίσως έφταιγε το ξενύχτι -όπως είπε- του υπουργού Αραχωβίτη το προηγούµενο βράδυ, ίσως η µόνιµη καχυποψία έναντι των
«λοχαχών» του Μπούτα, το θέµα είναι ότι αντί απαντήσεων, οι παριστάµενοι εισέπραξαν και ειρωνεία από την πλευρά
του υπουργού. Κι αυτό γιατί, οι τιµές στο
βαµβάκι θα συζητηθούν... µε τη διεπαγγελµατική, για το δάκο φταίει η κλιµατική αλλαγή, για τους δασικούς χάρτες υπάρχει δυνατότητα προσφυγής και για το
ΟΣ∆Ε... µπορούν να το κάνουν κι από το
σπίτι τους. Αν υπήρξε κάτι θετικό, είναι
µια πιθανότητα να περάσει άµεσα από τη
Βουλή το µεγαλύτερο ακατάσχετο αγροτών και κάτι για τα ρέστα από το αγροτικό
πετρέλαιο του 2016, θέµα που βρίσκεται
στο υπουργείο Οικονοµικών.
Σ’ αυτό το κλίµα, η ειληµµένη απόφαση
της Νίκαιας για «παρέλαση» των τρακτέρ
από τις πλατείες των χωριών, από τη ∆ευτέρα, δεν έχει παρά να γίνει πράξη. Η συνέχεια βέβαια, θα παιχτεί στις εθνικές οδούς.
Υπενθυµίζεται ότι µε πολύ πίκρα και θυµό για τη δύσκολη θέση, στην οποία πε-

ριέρχονται µέρα µε την ηµέρα µεγάλες οµάδες επαγγελµατιών του αγροτικού χώρου και µε άγριες διαθέσεις ως προς τις αντιδράσεις που θα πρέπει να εκδηλωθούν,
κύλησε την περασµένη Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου η προγραµµατισµένη πρώτη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας.
Το κάλεσµα για τη σύσκεψη απηύθυνε
η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, συγκέντρωσε µια ευρύτερη γκάµα συνδικαλιστικών εκπροσώπων των αγροτών, ωστόσο, το πνεύµα των λεγόµενων Ενωτικών Οµοσπονδιών (δυνάµεις του Μπούτα
και του ΠΑΜΕ) ήταν αυτό που κυριάρχησε
κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης για
το υπό διαµόρφωση χειµερινό µέτωπο.
Άλλωστε, όλα δείχνουν ότι ένας κατ’ εξοχήν προεκλογικός χειµώνας δεν µπορεί
παρά να χαρακτηρισθεί από έντονο πολιτικό, κοµµατικό και διεκδικητικό χρώµα,
το οποίο διευκολύνει µεν τις ευκαιριακές
διεκδικήσεις και κατακτήσεις δεν βοηθά-

Βάθη
Εκπρόσωποι των Θεσσαλών
βρέθηκαν την Παρασκευή 14
∆εκέµβρη στη Βάθη θέτοντας
στον υπουργό τα αιτήµατα τους

ει ωστόσο στον επαναπροσδιορισµό των
προτεραιοτήτων στον αγροτικό χώρο και
τη διαµόρφωση ενός κλίµατος συνεργασίας για την επίλυση ζητηµάτων.
Όπως τόνισαν οι αγρότες που συµµετείχαν στη σύσκεψη, η πολιτική της κυβέρνησης µειώνει το εισόδηµα τους, ο ΕΛΓΑ
δίνει ελάχιστες αποζηµιώσεις για τις καταστροφές στην παραγωγή, το κόστος παραγωγής στα µέσα και εφόδια αυξάνεται,
παραµένουν ανοιχτές και χαµηλές τιµές
στα προϊόντα και µια σειρά ακόµη φόρων
που τους έχουν εξαντλήσει οικονοµικά και
δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα.
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Την δυσπιστία τους για τη στάση της
κυβέρνησης όσον αφορά τα
αγροτικά θέµατα, εξέφρασαν από το
πρώτο λεπτό της συνάντησης τους
µε την ηγεσία του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης (Αραχωβίτη,
Κόκκαλη), την Παρασκευή 14
∆εκέµβρη, οι εκπρόσωποι της
Πανελλαδικής Επιτροπής των
Μπλόκων που επισκέφθηκαν τη
Βάθη.
Ως συνέχεια αµέσως µετά την δίωρη
συνάντηση στη Βάθη, οι αγρότες δια
του εκπροσώπου τους Ρίζου
Μαρούδα ανακοίνωσαν την έναρξη
των αγροτικών κινητοποιήσεων µε
τα τρακτέρ να βγαίνουν πρώτα
στους δρόµους της Λάρισας, του
Πλατύκαµπου, των Φαρσάλων και
της Καρδίτσας από την ∆ευτέρα 17
∆εκεµβρίου. «Οι απαντήσεις που
πήραµε όχι µόνο δεν µας
ικανοποιούν αλλά δείχνουν ότι η
κυβέρνηση έχει κάνει την επιλογή
της να µην στηρίξει τον αγροτικό
τοµέα. Εµείς αυτό που θέλουµε είναι
οι συνάδελφοί µας αγρότες και
κτηνοτρόφοι να συνειδητοποιήσουν
ότι µόνο µε τη δύναµη του αγώνα
µπορούµε να έχουµε αποτελέσµατα.
Την ∆ευτέρα λοιπό θα βγουν τα
τρακτέρ στην Θεσσαλία µε µαζική
συµµετοχή ώστε να αναγκάσουµε
την κυβέρνηση να δώσει λύσεις».

Στιγµιότυπο από τη συνάντηση των εκπροσώπων
της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στη Νίκαια.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Αιτία πολέμου οι τιμές
που πληρώνεται φέτος
το σύσπορο βαμβάκι

Κοψοχρονιά
Οι εκκοκκιστές
προσπαθούν να
αγοράσουν κοψοχρονιά
τον µόχθο των
βαµβακοπαραγωγών,
λέει η ΕΟΑΣΝΛ

«Αποτέλεσµα τεχνητής µείωσης» χαρακτηρίζει η Ενωτική Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νοµού Λάρισας
(ΕΟΑΣΝΛ), την πορεία των τιµών στο
βαµβάκι, τονίζοντας παράλληλά ότι «οι
εκκοκκιστές προσπαθούν να αγοράσουν κοψοχρονιά τον µόχθο και ιδρώτα τωνπαραγωγών σε εξευτελιστικές τιµές κάτω από τη διεθνή χρηµατιστηριακή αξία µε διάφορα προσχήµατα».
Σύµφωνα µε τους αγρότες, παρά το
γεγονός ότι η ποιότητα του βαµβακιού
είναι εξαιρετική για µια ακόµη χρονιά
οι εκκοκκιστές δεν λαµβάνουν υπόψη
τους τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στη
διαµόρφωση της τιµής. «Το αίσχος

των ανοιχτών τιµών που γενικεύεται
σε όλα τα προϊόντα εξυπηρετεί ακριβώς την ανάγκη των βιοµηχάνων και
εµπόρων για µεγαλύτερη κερδοφορία
σε βάρος των παραγωγών και να εκµηδενίσει την όποια διαπραγµατευτική ικανότητα των παραγωγών. Ζητάµε να πληρωνόµαστε τον κόπο µας, να
µπορούµε να ζήσουµε µε αξιοπρέπεια
τις οικογένειες µας και να συνεχίσουµε την καλλιεργητική δραστηριότητα.
Πρέπει να πάρουµε την υπόθεση στα
χέρια µας, ζητώντας ικανοποιητικές τιµές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να επιτρέπουν βιώσιµο
εισόδηµα στον αγρότη», αναφέρουν.

Όταν αποφασίζει να ψάξει, βρίσκει
παρατυπίες στη διακίνηση νωπών
Όταν ψάχνεις βρίσκεις. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύουν οι 66 έλεγχοι σε σε
φορτία νωπών οπωροκηπευτικών κατά
το στάδιο της διακίνησης, όπου διαπιστώθηκε ότι 14 φορτία δεν τηρούσαν
τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Οι µη συµµορφώσεις αφορούσαν κυρίως έλλειψη της προβλεπόµενης επισήµανσης των µέσων συσκευασίας, µη κατάλληλα µέσα συσκευασίας, καθώς και µη υποβολή των προβλεπόµενων αναγγελιών στο Μητρώο
Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
για εξαγωγή/ενδοκοινοτική διακίνηση των προϊόντων.
Οι έλεγχοι, έγιναν το τελευταίο 15νθήµερο, σύµφωνα µε όσα έκανε γνωστό το
υπουργείο-Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού Ελέγχου Ιωαννίνων κατόπιν
εντολής του Γενικού Γραµµατέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκου Αντώνογλου.
Μέχρι σήµερα, το Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Ιωαννίνων έχει προχωρήσει τη διαδικασία παραποµπής για εξέταση επιβολής

διοικητικών προστίµων ύψους 13.000
ευρώ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διερεύνηση ορισµένων υποθέσεων.
Να σηµειωθεί ότι είχαµε καιρό να δούµε ανάλογη ανακοίνωση από πλευράς
υπουργείου, για ελέγχους σε φορτία
νωπών οπωροκηπευτικών. Τελευταία
φορά ήταν το 2014, όταν η Βάθη ενηµέρωνε ότι έδωσε εντολές προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για εντατικοποίηση
των ελέγχων στα φορτία νωπών οπωροκηπευτικών και κυρίως εσπεριδοειδών µε προορισµό τη Βουλγαρία και τη
Ρουµανία. Σύµφωνα µε τις τότε οδηγίες οι έλεγχοι θα έπρεπε να γίνονται σε
ποσότητες που εξάγονται προκειµένου
να διαπιστωθεί: α) αν διαθέτουν ακατάλληλα µέσα συσκευασίας, και τυποποίησης, β) αν διαθέτουν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και γ) αν έχει γίνει
αναγγελία για την αποστολή των φορτίων από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων στις αρµόδιες αρχές ελέγχου,
κ.α. Ωστόσο και τότε δεν υπήρξε συνέχεια σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων των αρχών.

Μάλιστα, το συγκεκριµένο θέµα αποτελεί φέτος και θέµα προς εξέταση
πάνω στο οποίο θα στηθεί το διεκδικητικό πλαίσιο των αγροτών στις επερχόµενες κινητοποιήσεις. Ειδικότερα
σε συσκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν στη Θεσσαλία (12 και 13 ∆εκεµβρίου) οι αγρότες τόνισαν ότι «δεν θα
καθίσουµε µε σταυρωµένα χέρια να
κλάψουµε τον πεθαµένο. Καλούµε
κάθε συνάδελφο που νιώθει την αδικία στο πετσί του και τις άδειες τσέπες
του να συµπορευτεί µε την ΕΟΑΣΝΛ
και τους Αγροτικούς Συλλόγους διεκδικώντας δυναµικά ουσιαστική τιµή στο βαµβάκι».

Agrenda
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Οι βαµβακοπαραγωγοί
ζητούν ικανοποιητικές
τιµές που να καλύπτουν
το κόστος παραγωγής
και να επιτρέπουν
βιώσιµο εισόδηµα στον
αγρότη.

Όπου υπάρχει
καπνός,υπάρχει
και φωτιά
Αρνείται το υπουργείο
Οικονοµικών την ύπαρξη
σχεδίου απόφασης για την
τροποποίηση στην αγορά
ζύθου και πως παραµένει
πάντα ανοιχτό σε διάλογο µε
τους αρµόδιους φορείς.
Σηµειωτέον, η ανακοίνωση
ήρθε µετά τη διαρροή
εγγράφου του υπουργείου,
που προκάλεσε την σφοδρή
αντίδραση µικροζυθοποιών
καθώς εισάγει ρυθµίσεις που
απειλούν την βιωσιµότητα
τους. Το υπουργείο πάντως
διευκρινίζει ότι:
Καµία σχετική πρόταση
τροποποίησης δεν έχει γίνει
αντικείµενο επεξεργασίας από
το υπουργείο Οικονοµικών,
Καµία πρόταση
τροποποίησης δεν έχει
περιέλθει σε γνώση του
υπουργείου.

Ρεπορτάζ σελ.34
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Παγιδευµένοι παραµένουν πολλοί πρώην
πρόεδροι ενώσεων που παρέλαβαν χρέη από
τους προκατόχους τους και όπως µας αναφέρουν
δεν µπορούν να βγάλουν ούτε φορολογική
ενηµερότητα. Σύµφωνα µε όσα ανέφερε την
Agrenda ο αναγνώστης µας πρώην πρόεδρος
της ΕΑΣ Λαγκαδά, κ. Έξαρχος η πολιτεία έχει
ξεχάσει αυτούς τους ανθρώπους. Μόνη τους
ελπίδα είναι να περιλαµβάνει κάποια σχετική
ευεργετική διάταξη ο κυοφορούµενος νέος
νόµος για τους συνεταιρισµούς που λέει ότι
ετοιµάζει ο υπουργός. Ας τους θυµηθεί και
αυτούς όχι µόνο τα de minimis.
Μιλώντας για de minimis, η εβδοµάδα είχε
πολλά. Από την µία ο καπνός, από την άλλη τα
ροδάκινα και δηµοσίευση του ΦΕΚ για τα
αιγοπρόβατα. Καλές οι έκτακτες κρατικές
ενισχύσεις αλλά όταν γίνεται µε µονόπλευρα
δηµιουργεί αντιδράσεις. ∆ηλαδή πώς
στοιχειοθετεί κάποιος ότι ο Μπασµάς είχε ζηµιές
και οι παραγωγοί έχασαν εισόδηµα και στην
ποικιλία Κατερίνη όχι; Πώς αποφασίζεις να
δώσεις στα επιτραπέζια ροδάκινα και όχι στα
επιτραπέζια; Και γιατί στους αιγοπροβατοτρόφους
έβαλες µετά από τις αντιδράσεις και τους
πεδινούς; Αναπάντητα ερωτήµατα που θα
µείνουν αναπάντητα.
Οι ειδήσεις µε τα de minimis δεν σταµατούν
αφού ο υπουργός είπε λέει στους Κρητικούς που
τον επισκέφθηκαν ότι εξετάζει να εντάξει της
ελιές στα Προγράµµατα Ήσσονος Σηµασίας, µε
στόχο την περαιτέρω οικονοµική ενίσχυση των
ελαιοπαραγωγών. Τελικά όλα µυρίζουν εκλογές.
Σε αυτές ελπίζουν και οι αγρότες που περιµένουν
µείωση του φορολογικού συντελεστή. Αυτό
βέβαια θα ήταν ίσως ό,τι καλύτερο και ουσιαστικό
θα µπορούσε να κάνει η κυβέρνηση προκειµένου
να παταχθεί µε τον καιρό η «µαύρη αγορά».
Παρά το γεγονός ότι η ∆οµοκού βρίσκεται σε
τροχιά πληρωµών οι αγρότες δεν ακούν τίποτα
για υπόλοιπα από προγράµµατα και ενισχύσεις
που εκκρεµούν από το… 2013. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα η εξισωτική που λόγω του
προβλήµατος µε τους βοσκοτόπους άφησε
πολλές τρύπες και τους παραγωγούς άδειες
τσέπες. Την µια µας έβγαζαν τα βοσκοτόπια µας
παραθαλάσσια και την άλλη ορεινά µας λέει
κτηνοτρόφος από την Βόρεια Ελλάδα, η οποία
ακόµα περιµένει. Ας ελπίσουµε ότι λόγω
εκλογών θα κλείσουν τρύπες.
Αυτό που δεν φαίνεται πάντως να κλείνει
πριν το 2019 είναι το πολυδιαφηµισµένο
ακατάσχετο των 15.000. Και όταν κλείσει –
πάντα πριν τις εκλογές – κάτι µας λέει ότι δεν θα
είναι 15.000 αλλά στα 12.000 ευρώ. Ήδη η
Βάθη έχει αρχίσει να το ψιθυρίζει για να το
συνηθίσει το αυτί των αγροτών που ετοιµάζονται
να βγουν στους δρόµους. Ότι και να γίνει ένα
είναι σίγουρο. Και οι ενισχύσεις του ∆εκέµβρη θα
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
πάνε υπέρ… πίστεως!

∆ΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΕ

«Οι ευρωεκλογές το Μάιο
είναι πολύ κρίσιµες, καθώς
θα καθορίσουν το µέλλον
της Ευρώπης. Βρισκόµαστε
60 και πλέον χρόνια µετά
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, και δυστυχώς
βλέπουµε τις αρχές της
ειρήνης, της δηµοκρατίας,
της σταθερότητας, της
προόδου να κλονίζονται».

;

ΚΑΡΙΣ ΜΠΕΝΕΤ
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

«Τα κοτόπουλα αποτελούν
σηµαντικό σύµβολο και ένα
δυνητικό µελλοντικό
απολίθωµα της σύγχρονης
εποχής. Ζούµε στον
πλανήτη των κοτόπουλων.
Όταν οι µελλοντικές γενιές
θα εξετάζουν πετρώµατα
ανάµεσα στα τενεκεδάκια
και στα πλαστικά, θα βρουν
και κόκαλα κοτόπουλων».

ΠΙΕΡ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

«Υπάρχει ρήγµα στη Γαλλία
των µητροπόλεων που
ευηµερεί και στη Γαλλία που
υποφέρει στις ηµιαστικές
ζώνες[...]. Είναι οι κανόνες
µας και τίποτα περισσότερο.
Ας µην συµπεριφερόµαστε
δίνοντας την εντύπωση από
τη µια µεριά υπερβολικής
αυστηρότητας και από την
άλλη χαλαρότητας».

ΚΕΒΙΝ ΝΤΟΥΡΑΝΤ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ

«Έχω περάσει ατελείωτες
ώρες παρακολουθώντας
βίντεο. Οι αγαπηµένοι µου
είναι ο Κόµπε Μπράιαντ, ο
Μάικλ Τζόρνταν και ο Κάιρι
Ίρβινγκ. Βλέποντας τον
Τζόρνταν και τον Κόµπε,
πώς γίνεται να µην
καταλαβαίνει όλος ο κόσµος
ότι πρόκειται για τους δύο
καλύτερους παίκτες;»

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΗΠΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΚΟΥΤΑΛΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ... ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΠΙΑΤΕΛΕΣ

Υβρίδια

Αυτό βρήκε να πει ο
υπουργός «ξέρω τη λύση», για
την κατάργηση του φόρου στο
κρασί: Προτιµήθηκε η επιβολή
του για να µην επιβληθεί στην
ιδιωτική εκπαίδευση, επειδή η
δηµόσια παιδεία είχε τα κακά
της χάλια. Τώρα, λέει, στρώσαν
τα πράγµατα και θα τρέξουν
προσλήψεις εκπαιδευτικών στο
∆ηµόσιο. Τα δικά µας παιδιά...
Οι ανακοινώσεις πάντως της
πλατείας µάλλον δείχνουν ότι
οι εκλογές είναι ασφυκτικά
κοντά. Τα de minimis των 10,2
εκατ. σε ροδακινοπαραγωγούς
δεν δείχνουν µόνο ότι
εισακούστηκε το «ιδού η
Ρόδος» του Καρασµάνη.
Στον ΕΦΕΤ η νέα ηγεσία
άρχισε το έργο µε κουτάλες.
Βρέθηκε, λέει, υπερβολική
µετανάστευση πρωτοταγών
αρωµατικών αµινών σε
κινεζικές πλαστικές κουτάλες!

Φιλ, αυτά που
σου λένε για την
ψηφιοποίηση,
µου τα είχαν πει
κι εµένα!

Βρυξέλλες-Αθήνα για µια τήβεννο;
Mα καλά έκανε τρεισήµισι ώρες ταξίδι µόνο και µόνο για να αναγορευτεί Επίτιµος ο Χόγκαν και να ακούσει τα... µελλούµενα για τα δορυφορικά µπαστουνάκια; ∆ηλαδή, ο µόνος στρατηγικός σχεδιασµός είναι για τις... δηµόσιες κεραίες, που θέλει να αναλάβει η ιδιωτική µηχανοπαρέα; Που να ξέρε... ο Επίτροπος, όταν του ζητήθηκε η συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι περιλαµβάνει το «µεγαλόπνοο» πρότζεκτ. Πάντως, γάτα ο Φιλ, απέφυγε να δεσµευθεί για κάτι, δείχνοντας εντούτοις
πρόθυµος να συζητήσει τόσο τεχνικά όσο και πολιτικά ζητήµατα, που άπτονται της εφαρµογής αυτού του φιλόδοξου σχεδίου.

Αχθοφόροι

Κάρφωµα

Άνοιξαν στόµατα

Το διοικητικό άχθος µε την
Κοινή Αγροτική Πολιτική θα
µειωθεί αν ακουστεί η
παραίνεση Φιλ Χόγκαν για
κατάργηση των δικαιωµάτων.
Το θέµα είναι το πολιτικό
άχθος, που απαιτεί η
υιοθέτηση µιας τέτοιας
προσέγγισης, ειδικά όταν οι
εκλογές είναι προ των πυλών,
επηρεάζοντας κόσµο από
όλες τις πτέρυγες.

Έκρηξη Αποστολόπουλου των
γαλακτοβιοµήχανων για τα περί
«ντροπής» απονοµής της
ύψιστης διάκρισης στον
«πρωτεργάτη του ξεπουλήµατος
της ταυτότητας της Φέτας», στις
ευρωδιατλαντικές συµφωνίες.
Σε ποιον καθηγητή, που
εξυπηρετεί ιδία οφέλη,
αναφέρεται στην επιστολή µε
την οποία εκφράζει ντροπή
για το ΓΠΑ;

Το φιλαράκι πάντως του
Βαγγέλη (τέως υπουργός της
πλατείας), ο Φιλ τι να πει για
τη Φέτα, που επιµένει να
εµφανίζεται ως προστάτης της,
παρότι παντού ανά τον κόσµο
παράγεται... λευκό τυρί,
χρησιµοποιώντας τον όρο του
εθνικού µας ΠΟΠ. Η τήβεννος,
πάντως, αναµένεται να ανοίξει
κι άλλα «κλειστά» στόµατα,
ως φαίνεται.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Συγχαρίκια από όλους
τους εµπλεκόµενους
για την κατάργηση του
φόρου στο κρασί, που
πλήγωσε επί µία τριετία,
τον αµπελοοινικό τοµέα
καθώς επιλέχθηκε
σαν την εύκολη λύση
για άντληση εσόδων
και να περάσει ο τότε
προϋπολογισµός.

Πώς και ο πρόεδρος
των νεολαίων δεν
πήγε... στα σαλόνια για
τα 60χρονα γενέθλια
της CEJA, και άφησε
την εκπροσώπηση και
τη δόξα της Ένωσης
σε άλλα µέλη του
∆Σ της; Μήπως
αποφάσισε να δοθεί
τόπος στα νιάτα;
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Οι αμφισβητίες
του γλυκού νερού

Τρίμματα

H

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Π

άντοτε οι εκλογές µπερδεύουν τα πράγµατα, όµως αυτή τη φορά, φοβάµαι ότι θα χάσει η µάνα το παιδί και το παιδί τη µάνα.

Συγκρουόμενα
ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΤΑΛΕΝΤΟ αυτή η κυβέρνηση να τους βάζει όλους να
τρώγονται µεταξύ τους. Εν προκειµένω, τους αιγοπροβατοτρόφους
µε τους αγελαδοτρόφους, τους ορεινούς µε τους πεδινούς, τους παραγωγούς επιτραπέζιων ροδάκινων µε τους παραγωγούς συµπύρηνων ποικιλιών, ακόµα και τους
καπνοπαραγωγούς που καλλιεργούν µπασµά µε τους συναδέλφους τους που έχουν Κατερίνη.

Προσκλητήριο
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ των κτηνοτρόφων πάντως τα πράγµατα δείχνουν να είναι εξ αρχής πιο δύσκολα. Πρώτον γιατί η συνοχή, ειδικά στους αιγοπροβατοτρόφους
έχει χαθεί προ καιρού και δεύτερον, γιατί πριν από τις επικείµενες εθνικές εκλογές και συγκεκριµένα για τις 20 Ιανουαρίου, έχει
προγραµµατισθεί να γίνουν οι εκλογές στην Οµοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

Στρατόπεδο...
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, µάλιστα, θέλουν τον σηµερινό πρόεδρο Νίκο Παλάσκα να αποχωρεί και να
βάζει πλώρη για τον Εθνικό Φορέα Κτηνοτροφίας, όταν µε το
καλό αυτός γίνει πράξη. Λέγεται ότι στο... πόδι του έχει εκφράσει την επιθυµία να αναλάβει δράση,
ένα από τα αγαπηµένα
παιδιά του υφυπουργού
Κόκκαλη, ο Ζήσης Παρλίτσης, από τον Τύρναβο.

Χλωμός
ΕΛΑ ΟΜΩΣ που η εν λόγω
υποψηφιότητα δεν φαίνεται να

Για τις 20
Ιανουαρίου, έχει
προγραµµατισθεί να
γίνουν οι εκλογές
στην Οµοσπονδία
Κτηνοτροφικών
Συλλόγων
Θεσσαλίας, µε
τις πληροφορίες
να θέλουν τον
σηµερινό πρόεδρο
Νίκο Παλάσκα να
αποχωρεί και να
βάζει πλώρη για
τον Εθνικό Φορέα
Κτηνοτροφίας.
Λέγεται ότι
στο... πόδι του
έχει εκφράσει
την επιθυµία να
αναλάβει δράση
ο Ζήσης Παρλίτσης,
από τον Τύρναβο

συγκεντρώνει και πολλές συµπάθειες, µε αποτέλεσµα να έχουν
βγει ήδη στα τοπικά κανάλια οι
πρώτοι διαφωνούντες, χωρίς µάλιστα να τηρούν σε όλες τις περιπτώσεις το λεγόµενο fair play. Ένας, µάλιστα, ακούστηκε να λέει
ότι στις προηγούµενες εκλογές,
επειδή η συνδροµή για τα µέλη
της Οµοσπονδίας ήταν 100 ευρώ, δηλαδή ακριβή, κάποιοι δέχθηκαν να την πληρώσουν... οι
ντόπιοι γαλακτοβιοµήχανοι, µε
ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει για
την επιλογή της σχετικής ψήφου.

Από το τίποτα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ, πάντως,
και µε τη ∆ιεπαγγελµατική της
Φέτας, παρά τη συνεννόηση που
προέκυψε στην τελευταία συνάντηση της Αθήνας. Μαθαίνω π.χ.
ότι οι προερχόµενοι από παραγωγικές οργανώσεις κτηνοτρόφων,
τα έχουν πάρει... στο κρανίο µε
τις «καρέκλες» που µοιράζονται
συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως είναι ο ΣΕΚ, η ΠΕΚ και η Οµοσπονδία. Χώρια ότι καταλογίζουν στον φίλο µας τον Παύλο ότι αντί για τα Καλάβρυτα βάζει µπροστά την... Ο.∆Ι.Π.ΠΑ.Φ.

Ασκομύκητας
∆ΕΝ ΞΕΡΩ πώς θα υποδεχθούν
τις επόµενες µέρες την απόφαση
να δοθεί έκτακτη ειδική ενίσχυση
µόνο για τον µπασµά, οι υπολοιποι καπνοκαλλιεργητές, πάντως
στα ροδάκινα τα... όργανα άρχισαν αµέσως. Ήδη αντιπροσωπεία από το Σύλλογο Αγροτών Ηµαθίας κατέβηκε στην
Αθήνα -χωρίς να αλλάζει
σ’ αυτή τη φάση το αποτέλεσµα- ενώ η όλη διαχείριση του θέµατος από
την κυβέρνηση ενδέχεται
να αποτελέσει τη «σπίθα»
για τη φωτιά που επιδιώκουν να ανάψουν τις επόµενες µέρες, ίσως και µέσα στις γιορτές, οι «λοχαγοί» του Μπούτα.

ελληνική κοινωνία βρίσκεται ανυπεράσπιστη στο έλεος των διαθέσεων βίαιων αµφισβητιών του γλυκού
νερού. Που αγουροξυπνηµένοι κατά το µεσηµέρι πίνουν το φραπεδάκι που τους
ετοιµάζει η µαµά και σχεδιάζουν µέσω SMS και
Facebook το επόµενο χτύπηµα κατά του κατεστηµένου. Ο τόπoς έχει πληµµυρίσει από επαναστάτες µε µπλουζάκια Benetton, αθλητικά παπούτσια Nike και κινητά, µεταξύ άλλων
ακριβότερων εκδοχών, Nokia και Samsung.
Η κυβέρνηση κατάφερε να εκτελέσει την κοινωνία των πολιτών. Και να φέρει στο προσκήνιο
την κοινωνία των ρηχό-νοων αναρχικών. Που
µετά την επανάσταση γυρίζουν στο σπίτι για ζεστό φαγάκι από τα χέρια της µαµάς και χαρτζιλίκι από το χέρι του µπαµπά. Γιατί γνωρίζουν
πως η ατιµωρησία είναι εξασφαλισµένη. Και
ο συνδυασµός χαβαλέ, ατιµωρησίας και λίγο
φιγούρας συνθέτουν το µείγµα της νεοελληνικής «εξέγερσης». Ποια θα ήταν άραγε η στάση
των ανήλικων µαθητών – των εµπρηστών µε τις
κουκούλες βέβαια, κι όχι αυτών που πολιτισµένα και µερικές φορές σιωπηρά διαδηλώνουν
για τον θάνατο του συνοµηλίκου τους - αν το
κράτος είχε δείξει από χρόνια πως σέβεται και
εφαρµόζει τους νόµους του; Αν είχαν συλληφθεί και τιµωρηθεί
οι τραµπούκοι των
Εξαρχείων;Αν είχαν
δικασθεί και αποβληθεί από τα Πανεπιστήµια όσοι έχτισαν γραφεία καθηγητών και ξυλοΤOY ΑΝ∆ΡΕΑ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ * φόρτωναν καθηγητές και επισκέπτες.
Αν σάπιζαν επίσης στις φυλακές οι άνανδροι δολοφόνοι του ανύποπτου νέου αστυνοµικού που έκανε βάρδια έξω από χώρο συναυλίας ροκάδων. Και της εγκύου κοπέλας
της Μαρφίν που απλά έκανε τη δουλειά της;
Αν τελικά είχαν αντιµετωπίσει την αυστηρότητα του νόµου όσοι κατά καιρούς έχουν κάψει µαγαζιά, αυτοκίνητα και πανεπιστηµιακούς χώρους; Κι αν είχαν τιµωρηθεί γονείς
και µαθητές για τις ακατανόητες καταλήψεις
και την µαταίωση µαθηµάτων κι εξετάσεων;
Κι’ αν τελικά είχε εφαρµοσθεί ο νόµος παλαιότερα, για τους δηµόσιους υπάλληλους καθηγητές του ΣΥΝ που και απεργούσαν και …
δεν απεργούσαν. ∆ηλαδή εισέπρατταν, ενώ
δεν δούλευαν, κανονικά τους µισθούς τους.
Αν, σε τελευταία ανάλυση, εφαρµόζονταν
δίχως εξαίρεση οι διατάξεις του ποινικού κώδικα περί επιµέλειας ανηλίκων. Κι αν είχε
πρωτίστως παταχθεί η δηµόσια διαφθορά,
η ρεµούλα και η άνιση εφαρµογή των νόµων. Βέβαια, αν είχαν όλα αυτά γίνει δεν θα
είχαµε το τραγικό θάνατο στα Εξάρχεια. Και
δεν θα είχαµε τις διαδηλώσεις…
*ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ
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Χρήστος Αποστολόπουλος

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΗΝΑ

Ταύρος με την τήβεννο
Ο άνθρωπος της γαλακτοβιομηχανίας βγήκε στην κόντρα με το δημόσιο κατεστημένο
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

∆εν είχα σκοπό να ασχοληθώ και
µάλιστα κάνοντάς του προσωπογραφία, µε τον πρόεδρο του ΣΕΒΓΑΠ Χρήστο Αποστολόπουλο,
όµως δύο δηµόσιες παρεµβάσεις
του τις τελευταίες µέρες, µ’ έβαλαν σε πειρασµό. Αν δεν υπέγραφε ως πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ, θα
µπορούσες να πεις ότι τις κάνει...
ο φίλος µου ο Κόντρας!
«Οι θεσµικοί υπερασπιστές των
εθνικών µας προϊόντων αναδείχθηκαν στους χειρότερους εχθρούς»,
είναι ο τίτλος της µιας από τις δύο
ανακοινώσεις που εξέδωσε ο ΣΕΒΓΑΠ και τις οποίες υπογράφει φαρδιά πλατιά ο πρόεδρός του. Σ’ αυτή, «ο εχθρός» είναι ο ΕΛΓΟ, µετά
το µπλόκο -εκ µέρους του Οργανι-

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

«Το ίδρυµα που συνέβαλε τα µέγιστα στην πιστοποίηση των
περισσότερων ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων της χώρας µας,
αποφάσισε να τιµήσει µε την ύψιστη διάκριση τον πρωτεργάτη
του ξεπουλήµατος της ταυτότητας του πλέον εµβληµατικού
προϊόντος µας, της Φέτας» τονίζει σε ηχηρή παρέµβασή του όσον
αφορά την ανακήρυξη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας Φιλ
Χόγκαν, σε επίτιµο διδάκτορα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου.

Ντροπή και θυµό
Αισθάνοµαι ντροπή και
θυµό, ως απόφοιτος και
πρώην µέλος του ιδρύµατος, για την απόφαση αυτή
του ΓΠΑ που υπηρετεί σκοπούς και αξίες που δεν θα
έπρεπε να βρίσκουν γόνιµο
έδαφος στο Πανεπιστήµιο

Τα έλεγε για το
σύστηµα και ο Μάο
«Μεγάλο χάος, σπουδαία
κατάσταση», έλεγε ο Μάο
κι αν µη τι άλλο, πολλοί
από τους χειρισµούς των
σήµερα κρατούντων το
επιβεβαιώνουν

Πτυχιούχος του τµήµατος
Επιστήµης & Τεχνολογίας
Τροφίµων (ΓΠΑ) µε διδακτορικό
στην Επιστήµη & Τεχνολογία
Τροφίµων (Πανεπιστήµιο Reading,
Μεγάλη Βρετανία). Εργάστηκε ως
ανώτερο επιστηµονικό στέλεχος
για 3 χρόνια στο Κρατικό
Ινστιτούτο Έρευνας Τροφίµων της
Μεγάλης Βρετανίας. Στην Ελλάδα
εργάστηκε για 7 χρόνια ως Γενικός
∆ιευθυντής στον ΕΛΓΟ και για 3
χρόνια ως Γενικός ∆ιευθυντής
στον ΕΦΕΤ. Τα τελευταία 12 χρόνια
είναι ∆ιευθυντής Ολικής Ποιότητας
& Ασφάλειας Τροφίµων στη
FrieslandCampica Hellas A.E.
Είναι πρόεδρος του Συνδέσµου
Ελληνικών Βιοµηχανιών
Γαλακτοκοµικών Προϊόντων.

Μπερδεψούρα
∆εν υπάρχει αµφιβολία
ότι τα πράγµατα έχουν
µπερδευτεί πάρα πολύ
και δεν ξέρεις ποιος
είναι αυτό τον καιρό
το...σύστηµα και ποιος
απεργάζεται την υπονόµευσή του

σµού- στο φάκελο για την αναγνώριση του ελληνικού γιαουρτιού, ως προϊόντος Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).
Η δεύτερη παρέµβαση είναι ακόµα πιο ηχηρή και αφορά την ανακήρυξη του Ευρωπαίου Επιτρόπου
Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, σε επίτιµο
διδάκτορα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΓΠΑ).
«Με µεγάλη έκπληξη, αγανάκτηση και θυµό, αλλά και απέραντη
απογοήτευση», τονίζει, «ενηµερώθηκα ότι το ΓΠΑ έχει προγραµµατίσει εκδήλωση ανακήρυξης...»
κλπ. «Το ίδρυµα που συνέβαλε τα
µέγιστα στην πιστοποίηση των περισσότερων ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων της χώρας µας, αποφάσισε
να τιµήσει µε την ύψιστη διάκριση τον πρωτεργάτη του ξεπουλήµατος της ταυτότητας του πλέον εµβληµατικού προϊόντος µας,
της Φέτας».
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τα
πράγµατα έχουν µπερδευτεί πάρα πολύ και δεν ξέρεις ποιος είναι αυτό τον καιρό το... σύστηµα
και ποιος απεργάζεται την υπονόµευσή του. «Μεγάλο χάος, σπουδαία κατάσταση», έλεγε ο Μάο κι
αν µη τι άλλο, πολλοί από τους χειρισµούς των σήµερα κρατούντων,
έρχονται να το επιβεβαιώσουν.
Αυτό πάντως που δεν κατάλαβα
από τις παρεµβάσεις του επικεφαλής των µεγαλο-γαλατάδων, είναι
τι ακριβώς ήταν αυτό που τον ενόχλησε. Το δεύτερο που µου έχει
µείνει απορία είναι η τελευταία
παράγραφος στην ανακοίνωσή
του για τον Χόγκαν, στην οποία
αναφέρει κατά γράµµα: «Μπορώ
εύκονα να φανταστώ πόσο πολύ
χαµηλά µπορεί να πέσει η υπόληψη ενός προσώπου, το οποίο δρα
παράνοµα και αθέµιτα µε σκοπό
το ίδιο προσωπικό όφελος. ∆εν
µπορώ να φανταστώ πως ένα ολόκληρο Ίδρυµα αυτής της ιστορίας και αυτού του έργου µπορεί
να ξεπουλά τις αξίες του και τις
αρχές του µε αυτή τη συµβολική
πράξη...». Και κλείνει: «Προσωπικά αισθάνοµαι ντροπή, ως απόφοιτος και πρώην µέλος του Συµβουλίου αυτού του ιδρύµατος για την
απόφαση αυτή του ΓΠΑ, που υπηρετεί σκοπούς και αξίες, που δεν
θα έπρεπε ποτέ να βρίσκουν γόνιµο έδαφος στο Πανεπιστήµιο».

Παρόν και µέλλον της
αµπελοκαλλιέργειας
και του οίνου
Εκδήλωση για το παρόν και το
µέλλον του αµπελιού και του
κρασιού διοργανώνουν οι Οίνοι
Πιερίας στις 16 ∆εκεµβρίου
2018, ώρα 11:00πµ στην
Εκάβη (Πνευµατικό Κέντρο
Κατερίνης) µε ελεύθερη
είσοδο. Προσκεκληµένοι
οµιλητές είναι ο Γιώργος
Σαλπιγγίδης, ∆ρ. Γεωπόνος που
θα µιλήσει για την αµπελουργία,
ο Παύλος Αργυρόπουλος,
οινολόγος που θα αναπτύξει
θέµατα σχετικά µε την
εξειδίκευσή του και ο
δηµοσιογράφος Στέφανος
Κόγιας που θα αναφερθεί σε
ζητήµατα γευσιγνωσίας. Η
εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα
της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας
Πιερίας, της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου
οι ψηφιακές δηλώσεις
συγκοµιδής αµπελουργικών
προϊόντων
Παρατάθηκε η αποστακτική
περίοδος για τους διήµερους
αµπελουργούς µέχρι τις 30
∆εκεµβρίου του 2018
Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019
παρατείνεται η προθεσµία
παράδοσης της ξηρής
κορινθιακής σταφίδας
εσοδείας 2018 από τους
παραγωγούς στις
µεταποιητικές επιχειρήσεις,
προκειµένου να είναι
επιλέξιµοι για τη συνδεδεµένη
ενίσχυση
Μέχρι 21 ∆εκεµβρίου
η προθεσµία για υποβολή
αιτήσεων για Κοινωνικό
Μέρισµα 2018. Για όσες
αιτήσεις εγκριθούν από
12 ∆εκέµβρη έως την
καταληκτική ηµεροµηνία,
το µέρισµα θα καταβληθεί
στις 28 ∆εκεµβρίου.
Πληροφορίες και αιτήσεις:
www.koinonikomerisma.gr

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
Γιορτή σοκολάτας
µε τα όλα της

ΑΘΗΝΑ

Αφρός και φυσαλίδες
στη Μεγάλη Βρεταννία
Έκθεση κρασιού διοργανώνεται στις 16 ∆εκεµβρίου
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στις 12:0020:00µµ. Εκτός από την πατρίδα του αφρώδους
οίνου Καµπανία στην εκδήλωση Αφρός και
Φυσαλίδες θα υπάρχουν προς δοκιµή σχεδόν 100
αφρώδεις οίνοι, από Γερµανία, Ισπανία (πχ. Cavas),
την Ιταλία (πχ. Brachetto, Moscato d’Asti και
Prosecco), και από το Αµύνταιο, τη Ζίτσα, τη Ρόδο,
την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Λήµνο, τη Μακεδονία και
την Πελοπόννησο. Σε ξεχωριστή αίθουσα θα
λειτουργεί Champagne Βar, όπου θα σερβίρονται
και φρέσκα στρείδια Ατλαντικού Fine de Claire, µε
επιπλέον κόστος δοκιµής. Με την είσοδο στην
Αφρός και Φυσαλίδες θα δίνεται στους επισκέπτες
ειδικό αναµνηστικό ποτήρι γευσιγνωσίας και
κατατοπιστικός κατάλογος µε κρασιά της εκδήλωσης.

Μπισκότα, λουκουµάδες,
ντόνατς, ζεστή σοκολάτα
πυροτεχνήµατα, παιχνίδια,
κατασκευές και ένα
φαντασµαγορικό σόου θα
περιµένουν τους
επισκέπτες της γιορτής
σοκολάτας και
ζαχαροπλαστικής στην
Αλεξάνδρεια Ηµαθίας. Για
το Σάββατο 15 ∆εκεµβρίου
η γιορτή έχει
προγραµµατιστεί στις
18:00 µε τα εξής δρώµενα:
Mr. & Mrs. Bubble «Bubble
Show», «Glow in the
Dark», «Fire Show»,
παιχνίδια µε
ξυλοπόδαρους, ζογκλερικά,
εργαστήρι τεχνών του
τσίρκου για παιδιά και
γονείς και
χριστουγεννιάτικο πάρτυ µε
DJ. Παράλληλα, θα
λειτουργούν: τo Σπίτι του
Αη Βασίλη µε τα ξωτικά
του, εργαστήρι
ζαχαροπλαστικής και
χειροτεχνιών, ζωγραφική
προσώπου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ

Ανακαλύπτοντας τον
κόσµο του κρασιού

Γιορτή και ηµερίδα
µελιού στη Θεσσαλία

Σεµινάριο εξοικείωσης µε τον γοητευτικό οινικό
κόσµο διοργανώνει το Wine Club Thessaloniki ‘96
στις 19 ∆εκεµβρίου και ώρα 18:00 στο The Met
Hotel (26ης Οκτωβρίου 48). Εκεί θα δοθούν
συµβουλές για τις ελληνικές και κοσµοπολίτικες
ποικιλίες σταφυλιών,
την τεχνική της
γευστικής δοκιµής,
τον σωστό
συνδυασµό των
κρασιών µε το
φαγητό, την ιδανική
θερµοκρασία και τα
ποτήρια του
σερβιρίσµατος, την
οργάνωση της
προσωπικής κάβας
µε οδηγό την χηµικόοινολόγο,
δηµοσιογράφο
οίνου-συγγραφέα
Μαρία Νέτσικα. Το σεµινάριο, απόσταγµα 25ετούς
εµπειρίας, απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται
για το κρασί και θέλουν να µάθουν περισσότερα γι’
αυτό πριν σκεφτούν να ενταχθούν στις τακτικές
συναντήσεις του Wine Club Thessaloniki ‘96. Το
κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Ο Μελισσοκοµικός Σύλλογος Λάρισας
διοργανώνει γιορτή µελιού στο
κέντρο της πόλης (πλατεία Ρήγα
Φεραίου, µπροστά από το κτίριο της
Περιφέρειας), το διάστηµα από 17
έως 22 ∆εκεµβρίου. Στα περίπτερα
του Συλλόγου θα υπάρχουν γύρη,
πρόπολη, βασιλικός πολτός, κεριά και
κεραλοιφές, µαζί µε γευστικές και
µουσικές εκπλήξεις για µικρούς και
µεγάλους. Προγραµµατίζεται, ακόµη,
ηµερίδα µε θέµα «Οι µέλισσες
θεραπεύουν», στις 20 ∆εκέµβρη στις
18:00µµ, σε αίθουσα της
Περιφέρειας. Ο ∆ηµήτρης Μόσιαλος,
επίκουρος καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, η Κατερίνα
Καρατάσου, επόπτρια Μελισσοκοµίας
ΚΜ Λάρισας και ο Νικόλαος Ασούτης
∆ιδάρας, επιθεωρητής ΕΦΕΤ θα
ενηµερώσουν τους
καταναλωτές για τις
δράσεις των
προϊόντων της
µέλισσας και τις
χρήσεις τους στην
καθηµερινή
διατροφή και την
ιατρική.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Γιορτή τσιγαρίδας και
φέτος στο Ξηρόµερο

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Ηµερολόγια και στολίδια µε
φυσικά υλικά από τη Στυµφαλία
θα δηµιουργήσουν οι
συµµετέχοντες στο εργαστήρι
του Μουσείου Περιβάλλοντος
του Πολιτιστικού Ιδρύµατος
Πειραιώς στις 15 ∆εκεµβρίου,
ώρα 12:00πµ
Αφήγηση λαϊκών
παραµυθιών από την Κάρπαθο
σε τοπικό ιδίωµα, συνοδεία
µουσικού στο Θέατρο Αντιγόνη
Βαλάκου (Αβέρωφ 16, Καβάλα)
στις 19 ∆εκεµβρίου στις 21:00
Μέχρι τις 29 ∆εκεµβρίου
η έκθεση «Μεσόγειος. Η
Μεσόγειος θάλασσα µέσα από

την ποίηση των λαών της» στη
∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά.

Βερολίνο. Πληροφορίες στο
www.gruenewoche.com.

του 1 - 3 Φεβρουαρίου, στο
πλαίσιο της έκθεσης Zootechnia

Έως 31 ∆εκεµβρίου στο
Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου
η έκθεση ICARO-ΙΚΑΡΟΣ για το
εργοστάσιο κεραµικών Ρόδου.

Από 31 Ιανουαρίου έως 3
Φεβρουαρίου 2019 στο ∆ιεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
θα διεξαχθεί η 11η ∆ιεθνής
Έκθεση για την Κτηνοτροφία και
την Πτηνοτροφία Zootechnia.

Για 6η συνεχόµενη χρονιά, η
πανελλήνια έκθεση τροφίµων
και ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ
ανανεώνει το ραντεβού της 1 µε
4 Φεβρουαρίου στο Ολυµπιακό
Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό.
Πληροφορίες www.expotrof.gr/

Πανελλήνιο Συνέδριο Ρυζιού
µε τίτλο «Το Ρύζι είναι η Ζωή
µας» διοργανώνεται στη
Θεσσαλονίκη στο Porto Palace
στις 25 Ιανουαρίου 2019
H 84η ∆ιεθνής Έκθεση
Τροφίµων και Ποτών,
International Green Week
Berlin, θα λάβει χώρα, από 18
έως 27 Ιανουαρίου 2019, στο

Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο
τεχνολόγων ζωικής παραγωγής
θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1η
Φεβρουαρίου στο Συνεδριακό
Κέντρο «Ν. Γερµανός», κατά τη
διάρκεια της Zootechnia
Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο
για το Κρέας και τα Προϊόντα

Η επόµενη διεθνής έκθεση
εµπορίου φρούτων και
λαχανικών, Fruit Logistica
2019, θα πραγµατοποιηθεί στις
6-8 Φεβρουαρίου στο
εκθεσιακό κέντρο Βερολίνου,
στη Γερµανία. Πληροφορίες
στο www.fruitlogistica.com.

Στις 26 ∆εκέµβρη στις 11:30πµ
στην πλατεία Φυτειών Ξηρόµερου
διοργανώνεται η 14η γιορτή
τσιγαρίδας µε πρωτοβουλία του
Συλλόγου Ακαρνανικό Φως,
συνοδεία παραδοσιακής µουσικής.
Η διαδικασία περιλαµβάνει τον
τεµαχισµό του χοιρινού κρέατος
και το τσιγάρισµά του µαζί µε το
λίπος του, απ’ όπου προκύπτει η
τσιγαρίδα. Στη συνέχεια, το λίπος
αποθηκεύεται σε δοχεία ώστε να
χρησιµοποιηθεί για µαγειρική
χρήση αλλά και για συντήρηση του
κρέατος. Η διπλή αυτή χρήση του
χοιρινού κρέατος το καθιέρωσε
ως τοπικό προϊόν.
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ
Τεχνικός αρµεκτικών µε πολυετή εκπαίδευση στο εξωτερικό προσφέρει τις παρακάτω
υπηρεσίες:
Σέρβις, βελτιστοποίηση και τοποθετήσεις παντώς είδους αρµεκτικών µηχανηµάτων µε στόχο τη µείωση χρόνου άρµεξης,
σωµατικών κυττάρων, µικροβίων µε µηδενικές µαστήτιδες, την
αύξηση παραγωγή γάλακτος,
λίπους και πρωτεΐνης.
ΤΗΛ.: 6989/977779

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

Πωλούνται 25 ζυγούρια Λακόν, τα 8
µαύρα πολύ καλά, χρονιάρικα, 2 µηνών έγκυα ή ανταλλάσσονται µε αρνιά ή κατσίκια γάλακτος για σφαγή σε
ισόποσα κιλά. Περιοχή Θεσσαλονίκη.
Τηλ.6980/663704.
Πωλούνται 6 πρόβατα ή ανταλλάσσονται µε µικρό µοσχαράκι. Περιοχή Ηλείας. Τηλ.6981/176855.
Πωλούνται χήνες και γαλόπαπα. Περιοχή Ηλείας. Τηλ.6981/176855.
∆ίνονται προς ανταλλαγή µε γίδια 10
αρνάδες Λακόν και 15 πρόβατα Χιώτικα ετοιµόγεννα. Περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6943/812013.
Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγωγής φυλών Λίµουζιν, Blue Βελγίου και
Σίµενταλ 6-7 µηνών. Περιοχή Σέρρες.
Τηλ.6906/779402.
Πωλούνται 10 ζυγούρια Λακόν µε
Αβάσι, γεννούν σε 2 µήνες. Περιοχή
Λάρισα. Τηλ.6943/812013.
Πωλούνται 40 πρόβατα ετοιµόγεννα
. Περιοχή Λαµίας. Τηλ.6981/969823.

Πωλούνται 200 αρνιά. Περιοχή Μεσσηνία. Τηλ.6974/994010.
Πωλούνται πιστοποιηµένα βετούλια και αρσενικά Αγγλονούµπια 8 µηνών καθώς και ηµίαιµα. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6974/157389.
Πωλούνται 150 γίδια τσαγκάδια, εγχώρια στρωµένα στο άρµεγµα, σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Λιβαδειά. Τιµή 60€. Τηλ.6932/381822.
Πωλούνται 300 πρόβατα ετοιµόγεννα,
τα 40 γεννηµένα. Τηλ.6982/551234.
Πωλούνται 15 ζυγούρια επιλεγµένα
από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής,
σε κατάσταση εγκυµοσύνης 3 µηνών. Τιµή 100€ έκαστο. Τηλ.2353/023580.
Πωλούνται 65 πρόβατα Γερµανολακόν φρεσκοαρµεγόµενα καθώς και 35
ζυγούρια ετοιµόγεννα. Περιοχή Ναύπακτος. Τηλ.6943/920243.
Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά αρνιά Ασάφ και Αβάσι, υψηλής γαλακτοπαραγωγής σε πολύ καλή τιµή.
Τηλ.6980/651358.
Πωλούνται χιώτικα αρνιά πιστοποιηµένα από το κέντρο γεννητικής βελτίωσης,
2 µηνών, κατηγορίας 1 και 2 RR. Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6972/097111.
Πωλούνται γίδια Μούρθια από
κτηνοτρόφο µικρά και µεγάλα.
Τηλ.6942/572629.

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

Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρίφυλλα σε µικρή και µεγάλη στρόγγυλη µπάλα. Περιοχή ∆υτική Μακεδονία.
Τηλ.6972/018965.
Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος
απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή
λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα
ζώα. Τηλ.6948/423151.
Πωλείται άχυρο από µαλακό σιτάρι,
άβρεχο και τριφύλλι. Περιοχή Γρεβενών. Τηλ.6946/632527.
Πωλούνται τριφύλλι και τσαΐρι άριστης
ποιότητας σε πολύ καλή τιµή. Παράδοση και σε µικρές ποσότητες στη Θεσσαλονίκη καθώς και στους γύρω νοµούς.
www.trifillia.gr. Τηλ.6944/411107.
Πωλείται σανός βρώµης µε καρπό
προς 3€/µπάλα, τριφύλλι προς 4€/
µπάλα, διάφοροι άλλοι σανοί προς 2,5€/
µπάλα, κεχρί προς 1€/κιλό και βρώµη
προς 0,27€/κιλό. Περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται καθαρόαιµες αίγες Μούρθια, κατσικάκια και τράγοι. Περιοχή Πέλλας. Τηλ.6947/303152.

Πωλούνται για σπορά κτηνοτροφικό µπιζέλι Ολυµπος, κριθάρι ∆ήµητρα
(πρωτοετές), λούπινο multitalia, βρώµη Κασσάνδρα (πρωτοετής), κτηνοτροφικό λαθούρι Ρόδος και κεχρί επιµελώς
τριορισµένα. Τηλ.6972/802670.

Πωλούνται 15 µοσχαράκια για πάχυνση, από 5 έως 11 µηνών. Περιοχή Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται τριφύλλι σε µπάλες µικρές
προς 0,15€/κιλό και 0,13€/κιλό. Περιοχή Φλώρινας. Τηλ.6977/915577.

Πωλούνται γίδες και κατσικάδες για
ΕΧΑ, υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ.6977/401286.

Πωλούνται τριφύλλια σε στρογγυλές µπάλες. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6980/406117.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας,
κόκκινη, δίκοκκη, για σπόρο και ζωοτροφή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.
Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστερά
και νόστιµα. Τηλ.Τηλ.6972/285256,
6974/313224.

Πωλούνται 65 πρόβατα Φριζάρτα
1-2 ετών, γεννούν αρχές ∆εκεµβρίου.
Τηλ.6940/151407.

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.

Πωλούνται 30 αγελάδες µαζί µε τα
µοσχάρια τους. Περιοχή Αµφιλοχίας.
Τηλ.6937/215115.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,16€ το κιλό
και βιολογικό προς 0.22€ το κιλό. Περιοχή Σερρών Τηλ.6987/310440.

Πωλούνται µοσχίδες Holstein, µηνών
έως 2 ετών, σε κατάσταση εγκυµοσύνης και µη. Τηλ.6972/852025.

Πωλούνται άχυρα σε µπάλες µικρού
µεγέθους (25-30 κιλά). Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6937/313613.

Πωλούνται 80 πρόβατα µαζί µε τα
δικαιώµατα τους. Περιοχή Λαµία.
Τηλ.6974/426911.

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

Πωλούνται 300 γίδια λόγω συνταξιοδότησης.
Τιµή
συζητήσιµη.
Τηλ.6977/864149.

Πωλούνται µπάλες άχυρο µεγάλοι, τετράγωνοι µε 6 σχοινιά.
Τηλ.6995/758174.

Πωλούνται
τριφύλλια
µικρές
µπάλες.
Περιοχή
∆.Μακεδονία.
Τηλ.6974/833904.
Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. Τηλ.6942/620576.
Πωλείται πίττυρο χύµα ή σε σακί και καλαµπόκι. Τηλ.6942/222556.
Πωλείται τριφύλλι σε pellet καταπράσινο και τριφύλλι σε µπάλες.
Tηλ.6943/916331.
Πωλούνται σε δέµατα των 28 κιλών
τριφύλλι, σανό από βρώµη και άχυρο.
Περιοχή Βόλου. Τηλ.6974/431615.
Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστοποίηση Βιοελλάς. Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ.6976/288400.
Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα, τριφύλλι, αραποσιτιά και σανός βρώµης,
εξαιρετικής ποιότητας, σε προσιτή τιµή.
Περιοχή Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς. Τηλ.6982/485793.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων στον Πλατύκαµπο Λαρίσης, θέση Καρδάρα Μουριά, χωράφι 17 στρέµµατα στον Πλατύκαµπο θέση Μπαµπλά Μαγούλα, οικόπεδο 10 στρεµµάτων θέση Σταθµό Χάλκη και οικόπεδο
1.000 τµ, µε 60 µέτρα πρόσοψη στο
δρόµο στη Ραψάνη θέση Αγία Τριάδα.
Τηλ.2102/138571.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπουκαλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι,
µέλι, ελιές, µικρά και µεγάλα σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.2310/684438,
6984/501857,
6981/355172.
Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170,
170 ίππων, µοντέλο 2006, φουλ έξτρα.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε
καµπίνα, µοντέλο 2007, full extra.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων, 4Χ4, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ New Holland, µοντέλο 2012, 90 ίππων, 4Χ4, τύπος 4040F.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµικό.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος
για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562,
6979/169426.
Πωλείται
σποροδιαλογέας
(τριόρι ανατολικής Γερµανίας διπλό).
Τηλ.6937/313613.
Πωλούνται 6 ντεπόζιτα λαδιού 600
λίτρων το καθένα. Τιµή 350€. Περιοχή
Κυπαρισσία. Τηλ.6947/909200.
Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 ύψος µε όζον
και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6938/665074.
Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυψης περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή
Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.
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 βιολογική κοπριά από αγελάδες ελευθέρας βοσκής. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6976/141565.

Πωλούνται χορτοκοπτικό Κρόνε, πλάτος κοπής 2,80 και µια σβάρνα 32άρα
Ζορµπά. Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται 1.200 µικρά δέµατα τριφύλλι, 350 δέµατα τριφυλλάχυρο χωρίς φάρµακα και 64 δέµατα των 750 κιλών ενσίρωµα. Τηλ.6955/361856.

Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για
επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ. 6983/717473.

Πωλείται ξηραντήριο καλαµποκιού και
ρυζιού, συνεχούς ροής για 10 τόνους
την ώρα. Τηλ.6944/722686.
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.
Πωλείται
παρελκόµενο
κλάρκαναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, πλατφόρµα και φρέζα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλείται φρέζα (σκαπτικό) µε κινητήρα
Jlo . Περιοχή Ηλείας. Τηλ.6981/176855.
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.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα
και κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά
και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 1,5 τόνου, ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση χωρητικότητας
500-3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων. Τηλ.6972/173482.
Πωλείται ρίπερ, 2 µέτρα φάρδος µε 12
δόντια, τύπου Patis. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6937/253885.
Πωλείται τρακτέρ Deutsch Agroton
120 µε 7.500 ώρες. ∆εν βγάζει
άδεια. Τιµή 15.000€ συζητήσιµη.
Τηλ.6977/051672.
Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες,
200 µανοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος,
σχεδόν καινούργια. Τηλ.6971/675531.
Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα
κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6936/988485.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται τρακτέρ Fiat 64 ίππων, σε καλή κατάσταση. Τηλ.6947/723035.

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστόκρύο µάρκας Αlto. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται
πλυστικό
µηχάνηµα βενζινοκίνητο Subaru 6 ίππων.
Τηλ.6936/988485.
Πωλείται τρακτέρ John Deer 80 ίππων,
τετρακύλινδρο, 4 Χ 2, µε µπάρα ασφαλείας, µαζί µε ένα καλλιεργητή 9άρι, υδραυλικό τιµόνι, σε άριστη κατάσταση, δεκτός
κάθε έλεγχος. Τηλ.6946/062106.
Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφόµενο, σχεδόν καινούργιο, 25.000 ευρώ.
Τηλ.6947/509187.
Πωλείται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό (µόνο ο εξοπλισµός), µε 7 κωδικούς.
Τηλ.6947/509187.
Πωλείται τρακτέρ International 744 για
ανταλλακτικά. Τηλ.6942/620576.
Πωλείται ψυκτικός θάλαµος, λυόµενος
διατάσεων 4 Χ 4 Χ 2 ύψος, χωρισµένος
σε δυο θαλάµους µε εσωτερική πορτα ,
2 εξωτερικές πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και µεγάλο ηλεκτρικό πίνακα, ο
θάλαµος έχει κατασκευαστεί µε προδιαγραφές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας.
Τηλ.6939/075721.
Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο
αµπελουργικό µε χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών, κινητήρας Perkins
55 ίππων, υδρόψυκτος, τρικύλινδρος,
διαστάσεις πλάτος 0,90εκ. - µήκος 3µ.
Τηλ.6939/075721.
Πωλούνται σταγονίδια µαζί µε σωλήνες
σε καλή κατάσταση για βαµβάκια. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.

Agrenda

53

Το μαγικό φίλτρο
από τον Στρυμόνα

Πωλείται κοµπρεσέρ ελαφρώς µεταχειρισµένο, χωρητικότητας 300 λίτρων,
τριφασικού ρεύµατος. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6974/157389.

Πωλούνται τρακτέρ 160 ίππων, 3 καλλιεργητές, κάρι, 3 αλέτρια, χωνί, ψεκαστικό, βέργα, 250 σωλήνες ποτίσµατος, σκαλιστήρι, αµµοκυκλώνας, στελεχοκόπτης, 2 καρότσες, σβάρνα, φίλτρο, µόνο όλα µαζί. Τιµή 20.000€.
Τηλ.6932/164962.
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Το «Γαλακτικό Χωριό» και οι πρωταγωνιστές του πηγή έμπνευσης
για τα προϊόντα της Κρι Κρι από 100% ελληνικό γάλα ημέρας
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Πηγή έµπνευσης η εύφορη κοιλάδα του ποταµού Στρυµόνα για
παραγωγούς και επιχειρήσεις,
καθώς η εν λόγω περιοχή της
Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες ζώνες παραγωγής γάλακτος στην
Ελλάδα, µε το παραγόµενο προϊόν να ξεπερνά το 50% της συνολικής εγχώριας παραγωγής.
Μία τοποθεσία ξεχωριστής φυσικής οµορφιάς, µε εκατοντάδες
είδη ζώων και φυτών, τα οποία
ζουν σε απόλυτη αρµονία.
Τα εν λόγω χαρακτηριστικά
του τόπου αυτού εµπνέουν το
«Γαλακτικό Χωριό» και τη σερραϊκή γαλακτοβιοµηχανία Κρι Κρι,
µε ιστορία από το 1954, που παράγει σήµερα τα φηµισµένα παγωτά και γιαούρτια της, µε 100%
ελληνικό γάλα ηµέρας.
Ο µοναδικός αυτός τόπος ενέπνευσε τη νέα καµπάνια των γιαουρτιών Κρι Κρι, «Στραγγιστό &
αγαπηµένο» και «Γιαούρτι Αγελάδος». Μέσα από το τηλεοπτικό
σποτ γίνεται η πρώτη γνωριµία
µε το «Γαλακτικό Χωριό» και µέσα από το ειδικά διαµορφωµένο
website, οι επισκέπτες έχουν την

Ο καστανοκέφαλος γλάρος, ο ελληνικός νεροβούβαλος, ο κορµοράνος κι άλλοι «ήρωες», συστήνονται
µέσα από τηλεοπτικό σποτ στο κοινό, αποκαλύπτοντας τα µυστικά της εύφορης κοιλάδας του Στρυµόνα.
ευκαιρία να περιηγηθούν σε αυτό, να χαλαρώσουν µε τους φυσικούς ήχους της λίµνης Κερκίνης, να γνωρίσουν τους ξεχωριστούς «κατοίκους» του χωριού,
αλλά και να κατεβάσουν µαγικές φωτογραφίες.
Ο καστανοκέφαλος γλάρος,
ο ελληνικός νεροβούβαλος, ο
κορµοράνος και πολλοί άλλοι
«ήρωες», συστήνονται και αποκαλύπτουν στο κοινό µυστικά
για την πανίδα και τη χλωρίδα

Website
Μέσα από το ειδικά διαµορφωµένο website, οι
επισκέπτες γνωρίζουν τους
«κατοίκους» του χωριού

της µοναδικής σε βιοποικιλότητα και οµορφιά, εύφορης κοιλάδας του Στρυµόνα.
Σε αυτή τη νέα τηλεοπτική ταινία, προβάλλονται όλοι οι όµορφοι πρωταγωνιστές που συντροφεύουν τις αγελάδες των παραγωγών και οι οποίες δίνουν καθηµερινά το «µαγικό φίλτρο»,
που δεν είναι άλλο από το ελληνικό γάλα, που χρησιµοποιείται στην παραγωγή των αγαπηµένων γιαουρτιών Κρι Κρι.

Πωλείται τρακτέρ Fordson super magor
µε 6κύλινδρη µηχανή, 100 ίππων. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6941/688822.
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.
Πωλείται παγολεκάνη 300 λίτρων. Περιοχή Αρκαδίας, Τηλ.6977/504259.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται παγολεκάνη 300-400 λίτρα.
Περιοχή Καλαµάτας. Πληρωµή µετρητοίς. Τηλ.6946/169685.

Σχολή Καλών Τεχνών
και Γεωπονικό µαζί

Χριστούγεννα σε µουσεία
του Ιδρύµατος Πειραιώς

Βραβείο αειφορίας για
το Kids’ Lab της BASF

Παιδικός διαγωνισµός
ζωγραφικής της Toyota

Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών µε τη σύµπραξη της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
φιλοξενεί έως τις 31 Ιανουαρίου
την περιοδική έκθεση
«Καλλιέργειες/Cultures», στο
Γεωργικό Μουσείο (Ιερά Οδός 75,
Βοτανικός, α’ όροφος). Εικαστικά
έργα Καθηγητών της ΑΣΚΤ, µε
αφορµή την τέταρτη ∆ιηµερίδα
Ιστορίας του Περιβάλλοντος µε
θέµα: Περιβάλλον και ∆ιατροφή.
Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Ηµερολόγια και στολίδια µε φυσικά
υλικά από τη Στυµφαλία στις 15/12
στο εργαστήρι του Μουσείου
Περιβάλλοντος και συναυλία στο
Μουσείο Πλινθοκεραµοποιίας στο
Βόλο. Στολίδια από φύλλα µουριάς
στο Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί
στις 16/12 και ζαχαροκαµωµένα
από τη Μαρία Μαχαίρα στο
Μουσείο Αργυροτεχνίας. Μερικές
από τις δράσεις του ΠΙΟΠ, στις
οποίες η συµµετοχή είναι δωρεάν.
Πληροφορίες: www.piop.gr.

Με το βραβείο αειφορίας BRAVO
Sustainability Award 2018
βραβεύτηκε η BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
για το εκπαιδευτικό πρόγραµµά της
για µαθητές δηµοτικού «Kids’ Lab»,
το οποίο υλοποιεί σε συνεργασία
µε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας
Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος».
Οι µικροί µαθητές 6 ως 12 ετών
ανακαλύπτουν τον µαγικό κόσµο
της χηµείας µε απλά και ασφαλή
πειράµατα. Το βραβείο παρέλαβε
ο διευθώνων Βασίλης Γούναρης.

H Toyota προσκαλεί παιδιά ηλικίας
από 8 ετών και κάτω, 8-11 ετών
και 12-15 ετών από 64 χώρες
στον 13ο διεθνή διαγωνισµό
ζωγραφικής µε τίτλο: «Το
αυτοκίνητο των ονείρων σου-Το
αυτοκίνητο του µέλλοντος-Υour
Dream Car». Για τη χώρα µας, οι
συµµετοχές θα είναι ανοιχτές έως
28 Φεβρουαρίου. Θα βραβευθούν
τα 3 καλύτερα έργα από κάθε
ηλικιακή οµάδα (συνολικά 9 έργα).
Πληροφορίες στο 210-2808000.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Βόλεϊ
Λιγκ)
Βόλεϊ (Βόλεϊ
(Βόλεϊ Λιγκ)
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ –– Ολυµπιακός
Ολυµπιακός

17.00
17.00

ΕΡΤ
ΕΡΤ 33

19.30
19.30

COSMOTE
COSMOTE SPORT
SPORT 33

19.30
19.30

Novasports
Novasports 22

5’

Ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)
(Μπουντεσλίγκα)
Ντόρτµουντ
Ντόρτµουντ –– Βέρντερ
Βέρντερ Βρέµης
Βρέµης

Θρυλική πρόκριση
Σε ένα µατς θρίλερ ο Ολυµπιακός
πήρε τεράστια πρόκριση απέναντι
στη Μίλαν, νικώντας µε 3-1 στο
Φάληρο. Στη φάση των «32»
ωστόσο δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ και
έτσι τον Φεβρουάριο οι
«ερυθρόλευκοι» θα είναι ο µόνος
εκπρόσωπος των ελληνικών
οµάδων στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις, όπου βρίσκονται
αντίπαλοι όπως η Σεβίλλη, η Τσέλσι
και η Άρσεναλ.

Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Σούπερ
(Σούπερ Λιγκ)
Αστέρας
Αστέρας Τρίπολης
Τρίπολης –– ΟΦΗ
ΟΦΗ

Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου
Μπάσκετ
Μπάσκετ (Μπάσκετ
Λιγκ)
(Μπάσκετ Λιγκ)
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ -- Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός

17.00
17.00

ΕΡΤ
ΕΡΤ 22

17.15
17.15

Novasports
Novasports 22

18.00
18.00

COSMOTE
SPORT 11
COSMOTE SPORT

Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός –– Ατρόµητος
Ατρόµητος

19.00
19.00

ΕΡΤ
ΕΡΤ 11

Ολυµπιακός
Ολυµπιακός –– Λαµία
Λαµία

19.30
19.30

Novasports
Novasports 11

Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Σούπερ
(Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΛ
ΑΕΛ –– ΑΕΚ
ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ
(Πρέµιερ Λιγκ)
Λίβερπουλ
Μαν. Γιουνάιτεντ
Λίβερπουλ –– Μαν.
Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο
Λιγκ)
Ποδόσφαιρο (Σούπερ
(Σούπερ Λιγκ)

Σεντόνι πάλι
από Φλεβάρη
Ηχηρές οι απουσίες από τους «16»
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Έκπληξη της χρονιάς
ο πιτσιρικάς Τσιτσιπάς
Τον Στέφανο Τσιτσιπά ανέδειξε ως τη µεγάλη έκπληξη
της χρονιάς η ATP. Η διεθνής οµοσπονδία τένις
αναφέρεται στην εκπληκτική παρουσία του 20χρονου
Έλληνα σταρ στο Rogers Cup, όπου πέτυχε τέσσερις
στη σειρά νίκες, έως ότου φθάσει στον τελικό του
καναδικού τουρνουά. Στη δεύτερη θέση της σχετικής
λίστας της ΑΤΡ βρίσκεται ο Θανάσης Κοκκινάκης.

Ραντεβού ξανά από τον Φεβρουάριο
για το Τσάµπιονς Λιγκ µε τους αγώνες της φάσης των «16». Τελευταία
που πήρε το εισιτήριο ήταν η Λιόν, ενώ
από τα ηχηρά ονόµατα εκτός διοργάνωσης έµειναν Νάπολι, Ίντερ και Βαλένθια. Θυµίζουµε ότι ο φετινός τελικός του Τσάµπιονς Λιγκ θα γίνει στο
νέο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης,
το «Wanda Metropolitano». Οι 16 µονοµάχοι έχουν ως εξής: Ντόρτµουντ
Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερµέν, Πόρτο, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους, Μπάγερν Μονάχου, Μάντσεστερ Σίτι
Οι οµάδες που προκρίθηκαν ως δεύτερες: Ατλέτικο Μαδρίτης, Τότεναµ, Λί-

βερπουλ, Σάλκε, Ρόµα, Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, ‘Αγιαξ, Λυών.
Στο ποδόσφαιρο, το µεγάλο θέαµα βρίσκεται αυτό το σαββατοκύριακο στα γήπεδα της Πρέµιερ Λιγκ.
Συγκεκριµένα, η πρώτη στη βαθµολογία Λίβερπουλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16 ∆εκεµβρίου) και σε περίπτωση που δεν κάνει
πάλι το θαύµα του ο Σαλάχ, µία ενδεχόµενη γκέλα θα φέρει τη Σίτι, ξανά στην κορυφή.
Στο µπάσκετ, οι παίχτες του Παναθηναϊκού έχουν το µυαλό τους
στο πολύ δύσκολο εκτός έδρας µατς
µε τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 19 ∆εκεµβρίου, ενώ µία µέρα πριν στην Ισπανία θα βρίσκεται και ο Ολυµπιακός
αντιµετωπίζοντας τη Μπαρτσελόνα.

.

Προχωρούν τα νότια
Την πρόκρισή τους εξασφάλισαν
οι οµάδες της Βουλιαγµένης και
της Γλυφάδας για το Final -4 του
Κυπέλλου Πόλο Γυναικών. Μετά
από τη νίκη µε 11-6 απέναντι στον
Εθνικό στον Πειραιά, η οµάδα του
ΝΟΒ πήρε τη πρόκριση για την
τελική φάση. Οµοίως και η
Γλυφάδα, που επικράτησε µε
13-12 του ΝΟ Ρεθύµνου στα
πέναλντι.».

Την ΑΕΚ µε ηρεµία η ΑΕΛ
Μεγάλο µατς για την ΑΕΛ αυτή
την Κυριακή, καθώς στις 17.15
υποδέχεται την ΑΕΚ. Ωστόσο,
οι παίχτες της οµάδας του
θεσσαλικού κάµπου δεν θα πρέπει
να επηρεαστούν από την
ενδεχόµενη αφαίρεση βαθµών
(-3) λόγω χρεών στον πρώην
τεχνικό της, Άγγελο Αναστασιάδη,
κάτι που µπορεί να αποφευχθεί,
αν η οµάδα πληρώσει την
επόµενη εβδοµάδα.

Μετά, το ΓΕΩΤΕΕ
στο χρηµατιστήριο

AgroNews.gr
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Το Τσάµπιονς Λιγκ επιστρέφει τον Φλεβάρη µε µατς «φωτιά» σελ. 54 • Την ΑΕΚ υποδέχεται η ΑΕΛ αυτή την Κυριακή σελ. 54

Κοινωνικό
μήνυμα
Ντρογκμπά
Στον κοινωνικό παγκόσµιο
οργανισµό Peace and Sport
εντάχθηκε ο θρύλος του
ποδοσφαίρου Ντιντιέ Ντρογκµπά,
αφού αποφάσισε να βοηθήσει µε
µεγαλύτερη επιµονή τη κοινωνική
δράση που παρέχει ο οργανισµός.
Ο διεθνούς φήµης παίκτης είναι
Champion for Peace στο
συγκεκριµένο οργανισµό από τον
2017. Αναλαµβάνοντας ακόµη
πιο ενεργό ρόλο, παίρνει τη θέση
του αντιπροέδρου σε έναν
οργανισµό που µέσω του
αθλητισµού προωθεί τις αξίες της
επικοινωνίας, της εκπαίδευσης
και της γενικότερης παιδείας µε
τελικό στόχο τη διάδοση της
ειρήνης. Όπως δηλώνει µάλιστα ο
ίδιος ο Ντρογκµπά, είχε πάρει
καιρό αυτή την απόφαση, έχοντας
στο πίσω µέρος του µυαλού του
να δώσει ό,τι του χάρισε ο
αθλητισµός σε αυτά τα 25 χρόνια
της αθλητικής του πορείας.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Καλά, αν το πετύχει αυτό
ο υπουργός της πλατείας θα είναι για
Γκίνες. Ποιο; Να φέρει στα µέτρα του
τις αποφάσεις της Κοµισιόν για την ΚΑΠ. «Νοµίζω ότι είµαστε στην ίδια πλευρά ώστε η τελική διαµόρφωση των κανονισµών να είναι
προς όφελος των Ελλλήνων παραγωγών», δήλωσε µετά την επίσκεψη Χόγκαν στη Βάθη. Εδώ κολλάει γάντι η ρήση «µε αυτό το πλευρό
να κοιµάσαι». Το θέµα είναι ότι στρατηγικά
σχέδια δεν έχουν καν ξεκινήσει, είµαστε ακόµα στη φάση των δύο οµάδων εργασίας που
η µία θα συντονίζει το έργο της άλλης, για ένα έργο που αναµένεται να προκηρυχθεί και
έχει... ψωµί για τους µελετητές. Ως εκ τούτου,
οι όποιοι σχεδιασµοί γίνονται... ψιθυριστά στο
αυτί. Εκλογές προσεχώς, γαρ!
Μπορεί
οι κτηνοτρόφοι να είναι στα µανταλάκια µε
τις παρανοµίες που γίνονται στο όνοµα της
Φέτας, ο Επίτροπος Χόγκαν πάντως λέει ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν αυξηθεί
8% κατ’ έτος οι εξαγωγές φέτας από την Ελλάδα. Με τι γάλα και από ποιους, είναι το
ερώτηµα. Ο ίδιος, πάντως, ξορκίζει τα της
ελλιπούς προστασίας µε κονδύλια προώθησης και για τη Φέτα.
Καλά τα είπε ο
υφυπουργός της πλατείας για τη συµβολαιακή, που για να έχει αξία για τον παραγωγό και
τον έµπορο θα πρέπει να τηρούνται τα συµπε-

φωνηµένα. Παραδίδεις, δηλαδή, ένα προϊόν
µε ποιοτικά χαρακτηριστικά, να το πληρώνεσαι και ανάλογα. Γιατί, όπως είπε σε συνέδριο
Αγροτεχνολογίας, παρατηρείται µια ετεροβαρής σχέση από την πλευρά των µεταποιητώνΚατά τα λοιπά, στο συνέεµπόρων.
δριο αοριστείες για τα θρυλούµενα φορολογικά κίνητρα για τη σύσταση συνεργατικών
σχηµάτων στον πρωτογενή τοµέα, που συντηρούν αν µη τι άλλο το προεκλογικό κλίΜα καλά κόψανε...κατά λάθος το
µα.
ρεύµα του προέδρου Βάκη αφήνοντας τον ίδιο και την οικογένεια του για 33 ολόκληρες
ηµέρες µέσα στον κρύο χειµώνα του Έβρου.
Ο ίδιος βλέπει πολιτικό διωγµό, λόγω της ιδιότητας του ως πρόεδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόµµατος Ελλάδος, ενώ λέει πως
δεν θα το αφήσει έτσι, αφού µετά από µελέτη της νοµοθεσίας και υπό την καθοδήγηση
έµπειρων νοµικών κατέληξαν στο συµπέρασµα πως βάσει νόµου η κάθε διακοπή ρεύµατος λόγω χρέους απο τη ∆ΕΗ είναι παράνοµη,
συνιστά αυτοδικία και κλοπή. «Η ∆ΕΗ µπορεί
να διεκδικήσει τις οφειλές της µόνο µε απόφαση δικαστηρίου, να εκδώσει διαταγές πληρωµής ή κατασχετήρια όχι όµως µε το έτσι θέλω να κατάσχει το προϊόν το οποίο πούλησε»,
λέει σε επιστολή που έστειλε στον Σταθάκη και
τον Παναγιωτάκη. O ΓΥΛΟΣ

Πολυτάλαντο
Είναι πρόθυµο για όλα, δεν έχει
εδαφολογικές απαιτήσεις και αποκτά
ρόλο πολυµηχανήµατος πέρα από
αυτόν της σπαρτικής. Περισσότερα για
το Weaving GD8000T της Weaving
Machinery στο Profi ∆εκεµβρίου που
κυκλοφορεί στα περίπτερα.

«Χρυσή» καριέρα

Σε περίπου 1 δις ευρώ
υπολογίζονται τα χρήµατα που
έλαβε κατά τη διάρκεια της
καριέρας του ο παγκόσµιος
πρωταθλητής του µηχανοκίνητου
αθλητισµού, Μίκαελ Σουµάχερ,
σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes.
Στη λίστα του περιοδικού
κατατάσσεται κάτω από τους Μάικλ
Τζόρνταν, Τάιγκερ Γούντς,
Άρνολντ Πάλµερ και Τακ
Νικλάους. Όπως λέγεται µάλιστα, ο
Γερµανός πρώην πιλότος της
φόρµουλα που αντιµετωπίζει
σοβαρό πρόβληµα υγείας µετά από
το ατύχηµα εδώ και 4 χρόνια, έχει
δαπανήσει 28 εκατ. ευρώ.

ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΟΥ 1930 ΤΗΣ ARIE REINHARDT TAYLOR

Οι έντονες κόκκινες πινελιές είναι χαρακτηριστικό µοτίβο της 94χρονης ζωγράφου, που είναι γνωστή σε όλη τη βορειοδυτική Καρολίνα για τη
σαραντάχρονη πορεία της στην τέχνη. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαµβάνει 1.000 έργα, µε τα περισσότερα να συνδέονται µε την αγροτική ζωή.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Γυροφέρνει στα
80 σεντς το βαμβάκι

Χ

ρηµατιστηριακά, η έκθεση του USDA
δεν έδωσε κάποια µεγάλη είδηση που
θα ταρακουνούσε την αγορά βάµβακος, η οποία παρέµεινε γύρω από τα
80 σεντς. Στην ελληνική αγορά, για άµεσες φορτώσεις πληρώθηκε πριµ 1 σεντ πάνω από τις
τιµές Μαρτίου ’19. Πουλήθηκαν µικρές ποσότητες από τους εκκοκκιστές προς κάλυψη άµεσων αναγκών (πληρωµές στο τέλος του έτους).
Στην ελληνική αγορά σκληρού επικρατεί
το οξύµωρο: τα χαµηλά σιτάρια παρουσιάζουν
άνοδο, υποβοηθούµενη από τη ζωοτροφή εσωτερικά, ενώ τα ποιοτικά δεν κινούνται αντίστοιχα, καθώς οι Ιταλοί δεν επιθυµούν και τόσο να
τα βάλουν στο χαρµάνι τους. Πάντως ζητήσεις
υπάρχουν για όλες τις ποιότητες.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
08/11

15/11

22/11

222

224

29/11

06/12

13/12
218

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

222

204

204

204

227

229

230

204

204

205

216
214
212
210
208

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

220

222

224

226

226

227

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

178

178

178

178

178

178

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

78,96

76,39

76,51

77,76

80,11

79,97

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,74

2,79

2,98

3,01

3,00

2,86

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

353,60

345,20

338,20

345,20

343,50

342,70

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

14,66

14,59

14,47

14,10

13,82

13,75
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

84.00

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

210

2.000

230

82.00

200

81.00

220

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500
190

180

210

Παρθένο

200

190

80.00
78.00

Εξτρα
παρθένο

210

1.000

180

170

76.00
200

74.00
72.00

190

IOYΛ

79,97

σέντς/λίµπρα

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

∆ΕΚ

Με µικρή υποχώρηση πέρασε στα
συµβόλαια Μαρτίου 19 το βαµβάκι,
ενώ το θετικό κλίµα της ανακωχής
επισκιάστηκε.

13
IOYΛ

230
¤/τόνος

13
ΑΥΓ

13
ΣΕΠ

13
ΟΚΤ

13
ΝΟΕ

13
∆ΕΚ

Ανοδικά κινούνται τα σκληρά
σιτάρια στην Ιταλία, µε νέα άνοδο
την προηγούµενη εβδοµάδα στη
λίστα της Φότζια.

150

500

170

160

0

160

13
IOYΛ

178
¤/τόνος

13
ΑΥΓ

13
ΣΕΠ

13
ΟΚΤ

13
ΝΟΕ

13
ΝΟΕ

Παρά την αυξητική τάση που
παρουσιάζουν σκληρά και µαλακά
σιτάρια, το καλαµπόκι παραµένει
σταθερό το τελευταίο διάστηµα.

13
ΑΥΓ

205

¤/τόνος

13
ΣΕΠ

13
ΟΚΤ

13
ΝΟΕ

13
∆ΕΚ

Με ελαφρώς υψηλότερες τιµές από
ότι το προηγούµενο διάστηµα
διαπραγµατεύεται το κριθάρι στα
ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια.

gogos@agronews.gr

Μια ψαλίδα που φτάνει το 1,50 ευρώ,
ανάλογα µε την ποιότητα, συνιστά το
βασικό χαρακτηριστικό της κατάστασης της εγχώριας αγοράς ελαιολάδου
λίγες µέρες πριν το τέλος του 2018, η
οποία αποδίδεται στις διαφορετικές
οξύτητες µέσα στην κατηγορία «εξαιρετικά παρθένο». Όλα δείχνουν πως
τα προβλήµατα της φετινής παραγωγής διατηρήθηκαν, σε άλλες περιοχές
λιγότερο, σε άλλες περισσότερο, καθ’
όλη τη διάρκεια της συγκοµιδής, η οποία τις µέρες αυτές πλησιάζει προς
το τέλος της σχεδόν σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια.
Φυσικά στον κανόνα αυτό υπάρχουν εξαιρέσεις, µε την περιοχή της
Ερµιονίδας να έχει «στερέψει» από
ελαιόλαδο, κλείνοντας οριστικά από
τώρα τη φετινή περίοδο µε τελευταία
πράξη στα 3,90 ευρώ το κιλό. Μάλιστα, σχεδόν το 90% της παραγωγής
κατευθύνθηκε προς την Ιταλία, σύµ-

φωνα µε τον πρόεδρο του Α.Σ Θερµασία ∆ήµητρα Κωνσταντίνο Μέλλο.
Ταυτόχρονα στη Λακωνία οι ποιότητες έχουν βελτιωθεί όπως αναφέρει ο διευθυντής του Α.Σ Μολάων-Πακίων Παναγιώτης Ντανάκας,
ωστόσο το αγοραστικό ενδιαφέρον
παραµένει υποτονικό µε µεµονωµένες πράξεις περί τα 3,90 ευρώ το
κολό. Σύµφωνα µε τον ίδιο, «µέχρι
το τέλος του µήνα θα υπάρχει µια
σαφής εικόνα της εµπορικής δραστηριότητας, µε τους Ιταλούς να ανοίγουν τα χαρτιά τους».
Στην Κρήτη, η τιµή παραγωγού κυµαίνεται από τα 2,90 µέχρι τα 3 ευρώ
το κιλό σταθερά από το ξεκίνηµα της
σεζόν, µε τον Νίκο Ρενιέρη, υπεύθυνο πωλήσεων σε εξαγωγική εταιρεία
µε έδρα τα Χανιά, να εκτιµά πως για
τα ποιοτικά ελαιόλαδα το επόµενο
διάστηµα «δεν υπάρχει περιθώριο
περαιτέρω υποχώρησης της τιµής».
Τους τελευταίους µήνες οι τιµές
στην Ισπανία έχουν υποχωρήσει και
βρίσκονται κατά 23% χαµηλότερα α-

Ο τοµέας ελαιολάδου της ΕΕ
αναµένεται να αναπτυχθεί
σηµαντικά ως το 2030, µε
ετήσια αύξηση 1,3% στην
παραγωγή µέχρι το τέλος της
επόµενης δεκαετίας, βάσει
της νέας έκθεσης της
Κοµισιόν µε εκτιµήσεις για τη
διαµόρφωση των αγορών και
του αγροτικού εισοδήµατος
την επόµενη δεκαετία.
Κυριαρχούµενη από τέσσερις
κύριες χώρες παραγωγής:
Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία
και Ελλάδα, η παραγωγή
ελαιολάδου στην ΕΕ
αντιπροσωπεύει σήµερα τα
δύο τρίτα της παγκόσµιας
παραγωγής. Το 2018-2019,
αναµένεται να φθάσει τους
2,3 εκατ. τόνους και θα
αυξηθεί κατά 1,3% ετησίως
κατά την περίοδο προοπτικής.
Παράλληλα, η παραγωγική
ικανότητα θα αυξηθεί, µε
αποτέλεσµα την περαιτέρω
αύξηση των εξαγωγών της
ΕΕ, αύξηση που θα φτάσει
το 3,3% ετησίως κατά τη
διάρκεια του 2018-2030.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Η ισπανική παραγωγή θα
εµφανίσει παρεκκλίσεις ως
προς τον όγκο της σε σχέση
µε τις αρχικές εκτιµήσεις

Σταθερά στα 2,90 µε 3 ευρώ η τιµή
στην Κρήτη, από την αρχή της σεζόν.

πό τα περσινά επίπεδα, µε τους εκεί
αναλυτές να κρίνουν απαραίτητη τη
σταθεροποίηση της τιµής σε επίπεδα
που εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες
των παραγωγών όσο και των αγορών
και των καταναλωτών, και σε κάθε
περίπτωση την αποφυγή της περαιτέρω µείωσης της τιµής παραγωγού.
Την ίδια στιγµή, στην Ιταλία, δηµοσιεύµατα στον εγχώριο Τύπο κάνουν λόγο για ένα κενό στην παραγωγή ελαιολάδου, που κυµαίνεται από τους 550.000 µέχρι τους 600.000
τόνους, το οποίο κατά προτεραιότητα θα επιχειρηθεί να καλυφθεί από
την Ισπανία, η οποία ωστόσο ακόµα
δεν έχει βγει µε σοβαρές ποσότητες
στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η φυσική αγορά φρενάρει τα σενάρια ανόδου στο βαµβάκι
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH
Η αγορά ψάχνει να δει συνεχιζόµενες φορτώσεις
αµερικανικής σοδειάς στην Κίνα για να πειστεί πως ο
εµπορικός πόλεµος οδεύει προς τη λήξη του. Μέχρι να
φανεί κάτι τέτοιο οι τιµές Μαρτίου διαπραγµατεύονται
κοντά στα 80 σεντς, αδυνατώντας να βρουν κατεύθυνση.
Το κλίµα µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας έχει βελτιωθεί για την ώρα
στα λόγια όχι όµως στα έργα κι αυτό προκαλεί το
µούδιασµα του χρηµατιστηρίου. Παράλληλα, στην
τελευταία έκθεση προσφοράς- ζήτησης αν και δεν
υπήρξε σηµαντικός αντίκτυπος στις τιµές βάµβακος,
ανακοινώθηκε χαµηλότερη παγκόσµια παραγωγή και
κατανάλωση, ενώ τα τελικά αποθέµατα αυξήθηκαν.

12/06/2018 78.9
12/07/2018 80.23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
12/10/2018 79.88
Κολληµένη πάλι δείχνει η αγορά του εκκοκκισµένου. Εν
12/11/2018 80.02
µέρει αυτό είναι φυσιολογικό καθώς πλησιάζοντας προς
12/12/2018 79.97
τα Χριστούγεννα, όλοι προσπαθούν να κλείσουν τις
ανοιχτές τους υποχρεώσεις (φορτώσεις, πληρωµές κτλ)
παρά να προβούν σε νέες αγορές. Εντούτοις φαίνεται τα
κλωστήρια να αναµένουν κάποια χρηµατιστηριακή
κίνηση, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προκειµένου να
προβούν σε νέες αγορές. Οι τελευταίες τιµές-πωλήσεις
για λευκές ποιότητες βάµβακος κυµάνθηκαν στο 1
σεντς ανά λίµπρα πριµ επί των τιµών του Μαρτίου ‘19.
Αυτό σηµαίνει ότι πιάνουν 81 σεντς ανά λίµπρα, που
αντιστοιχεί σε 1,57 ευρώ το κιλό.

10
∆ΕΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 3,3% ΣΤΙΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Aπό 2,40 µέχρι 3,90 ευρώ οι τιµές ελαιολάδου στην ελληνική επικράτεια το τελευταίο διάστηµα
Βλέπουν την Ισπανία οι Ιταλοί έµποροι για να καλύψουν κενό 600.000 τόνων στην παραγωγή τους
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

3
∆ΕΚ

Υποχωρεί η τιµή του ελαιολάδου
στην Ισπανία, αφού η συγκοµιδή
εκεί βρίσκεται στο ζενίθ βγάζοντας
στην αγορά µεγάλους όγκους.

2,86
¤/κιλό

Μπερδεύουν την αγορά οι διακυµάνσεις ποιότητας

26
NOE

19
NOE

11
NOE

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΟΥ 2019
81
80
79
78
77
76

Πέµπτη

Παρασκευή ∆ευτέρα

Πέµπτη

Παρασκευή ∆ευτέρα

06/12

15/11

07/12

16/11

10/12

19/11

Τρίτη

Τετάρτη

Τρίτη

Τετάρτη

11/12

20/11

12/12

21/11

Συνεδρίαση 12/12/18
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Μάρτιος '19

79,97

-0,05

Μάιος '19

81,01

-0,12
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Πίεση χωρίς λόγο από τη γαλακτοβιοµηχανία
που «ζηλεύει» τις τιµές στο αγελαδινό γάλα
Σταθεροποιείται κατά µέσο όρο στα 40 λεπτά το κιλό η τιµή παραγωγού τα τελευταία χρόνια
ΤOY ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Άµεσο αντίκτυπο στην πορεία των
τιµών του αγελαδινού γάλακτος
φαίνεται ότι έχει η απόφαση της
µεγαλύτερης σε όγκο παραλαβής
εγχώριου προϊόντος, ελληνικής
γαλακτοβιοµηχανίας προς τους
συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους,
να προβούν σε µείωση της παραγωγής κατά 10-15%, διότι δεν µπορεί να απορροφήσει τις ίδιες ποσότητες γάλακτος, που απορροφούσε ως τώρα. Όπως καταγγέλλουν παραγωγοί στην Agrenda, ήδη άλλη µία µεγάλη βιοµηχανία
που παρότι τον Σεπτέµβριο έδωσε
αύξηση 1 λεπτού (από τα 40 στα
41 λεπτά το κιλό) στους παραγωγούς, τώρα το ξανασκέφτεται, επικαλούµενη τις κινήσεις του ανταγωνισµού αλλά και τα αυξηµένα κόστη. Επί του παρόντος, η
εν λόγω βιοµηχανία δεν φαίνεται
να µειώνει τις παραλαβές της σε
γάλα, καθώς κάτι τέτοιο σε συνδυασµό µε την αλλαγή στο τιµολόγιο θα οδηγούσε σε νέο κύκλο
ανασφάλειας τους παραγωγούς.
Σε αντίθεση ωστόσο µε το αιγοπρόβειο γάλα, το ελλειµµατικό αγελαδινό έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια
αν µη τι άλλο -κατά µέσο όρο- στα
40 λεπτά, µε εξαίρεση βέβαια την
προ τριετίας περίοδο, όταν οι τιµές
του αγελαδινού είχαν πιάσει... πάτο. Σταθερή είναι και παραγωγή,
παρά το γεγονός ότι µειώνεται ο
αριθµός των εκµεταλλεύσεων, αφού όπως αναφέρει στην Agrenda
ο αγελαδοτρόφος και µέλος της

ΤΙΜΗ
ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ
ΕΛΛΑ∆Α

40

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΕ 2018

167

0,6%

ΑΥΞΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2019

0,7%

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

600.000 ΤΟΝΟΙ
Σταθερή είναι η παραγωγή
αγελαδινού γάλακτος στη
χώρα µας, παρά το γεγονός
ότι µειώνεται ο αριθµός των
εκµεταλλεύσεων και φέτος
υπολογίζεται στους 600.000
τόνους περίπου

ΕΕ

34

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΡΟΥΣΜΑ
Ήδη άλλη µία µεγάλη βιοµηχανία
το ξανασκέφτεται, επικαλούµενη
τις κινήσεις του ανταγωνισµού
αλλά και τα αυξηµένα κόστη

Ένωσης Φυλής Χολστάιν Γιώργος
Κεφαλάς «φεύγουν οι µικροί και
οι ηλικιωµένοι που δεν έχουν διαδοχή κι αυτοί που µένουν αυξάνουν την παραγωγή τους, οπότε
η συνολική ποσότητα διατηρείται σταθερή». Επίσης, σύµφωνα
µε τον ίδιο, «η φετινή παραγωγή
ήταν στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι,
στους 600.000 τόνους περίπου».

Η εικόνα στην Ευρώπη
Η µέση τιµή ακατέργαστου γάλακτος στην ΕΕ για το 2018, αναµένεται να σχηµατιστεί ως το τέλος του έτους στα 34 ευρώ ανά

100 κιλά, δηλαδή 34 λεπτά το κιλό, σύµφωνα µε εκτιµήσεις την
Κοµισιόν, τιµή η οποία βρίσκεται
κατά 2% χαµηλότερα από τα επίπεδα τιµών της τελευταίας πενταετίας. Σε κάθε περίπτωση, στην ίδια έκθεση, εκτιµάται πως φέτος η
παραγωγή γάλακτος επηρεάστηκε
σηµαντικά από τις καιρικές συνθήκες που αρχικά καθυστέρησαν
την ανάπτυξη του γρασιδιού, και
αµέσως µετά η ξηρασία του καλοκαιριού σοβαρές επιπτώσεις στην
ανάπτυξη των λειµώνων και στην
παραγωγή χορτονοµών στο Βέλγιο και τη βόρεια Ευρώπη.
Μάλιστα, λόγω έλλειψης ζωοτροφών, αρκετοί κτηνοτρόφοι οδήγησαν στη σφαγή έναν αριθµό αγελάδων, γεγονός που θα
µπορούσε να περιορίσει την ετήσια παραγωγή, η οποία ωστόσο αναµένεται να είναι αυξηµένη κατά
0,6% φτάνοντας του 167 εκατ. τόνους. Πάντως, οι επιπτώσεις της

ξηρασίας αναµένεται να φανούν
πιο έντονα το α’ τετράµηνο του
2019, εκτός κι αν η τιµή του γάλακτος διαµορφωθεί αρκετά υψηλά
ώστε να επιτρέψει την αγορά ζωοτροφών. Σε κάθε περίπτωση µέσα στο 2019, αναµένεται αύξηση
στην παραγωγή γάλακτος της ΕΕ
κατά 0,7%, λόγω µεγάλης ζήτησης γαλακτοκοµικών προϊόντων.

Μειωµένες αποδόσεις στις ΗΠΑ
Στις ΗΠΑ οι εκτιµήσεις για την
παραγωγή γάλακτος την περίοδο
2018-2019 κάνουν λόγο για µείωση της απόδοσης ανά αγελάδα, και
µικρότερο αριθµό ζώων. Μάλιστα
οι σχετικά µικρές αποδόσεις θα έχουν ως αποτέλεσµα και τη µείωση του αριθµού των κοπαδιών µέσα στο 2019. Σύµφωνα µε την έκθεση προσφοράς και ζήτησης του
αµερικανικού υπουργείου γεωργίας (USDA), η τιµή για το αγελαδινό
γάλα µέχρι το τέλος του έτους θα
κινηθεί στα 14,65 µε 15,45 σεντς
ανά λίµπρα, τιµή µειωµένη από τον
µέσο όρο των 15,15 -16,05 σεντς
τον περασµένο µήνα.

Το 40% της παγκόσµιας ζήτησης τυριού
επιδιώκει να καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση
Σε ένα πραγµατικό επενδυτικό αγαθό έχει µετατραπεί το
τυρί που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο µάλιστα µέχρι τώρα εξασφαλίζει
τις πιο ασφαλείς και σταθερές αποδόσεις, γεγονός που
υποστηρίζεται από την ήδη υφιστάµενη ισχυρή ζήτηση τόσο στις ενδοκοινοτικές όσο
και στις εξαγωγικές αγορές.

Τα φρέσκα τυριά και τα ΠΟΠ/
ΠΓΕ είναι ο βασικός παράγοντας που αυξάνει τις πωλήσεις, ενώ σηµαντική είναι και
η βιοµηχανική ζήτηση όπου
άλλωστε γίνεται και το 50%
της χρήσης τυριού και αφορά
έτοιµα προς κατανάλωση και
γρήγορα φαγητά. Ως αποτέλεσµα η κατανάλωση τυριού
στην Ευρώπη αναµένεται να

αυξηθεί κατά επιπλέον 1,3
κιλό κατά κεφαλήν, φτάνοντας ως το 2030 τα 20 κιλά.
Τους 1,2 εκατ. τόνους αναµένει η Κοµισιόν πως θα αγγίξουν οι εξαγωγές τυριού που
παράγεται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όγκος που καλύπτει
το 40% της παγκόσµιας ζήτησης, που για το 2018 οι εξαγωγές της ΕΕ άγγιξαν το 34%.

Agrenda
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ΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΡΙΑ
ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΙΜΗ
ΛΟΓΩ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ

Η

ζήτηση από τη ζωοτροφή (κοτοπουλάδες) για το
σκληρό σιτάρι στην ελληνική αγορά έχει ενισχύσει
τις τιµές για τις χαµηλές ποιότητες,
µε αποτέλεσµα οι Ιταλοί αγοραστές
να έχουν ανεβάσει τις τιµές τους γύρω στα 208 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Ωστόσο δεν µπορούµε ακόµα
να πούµε το ίδιο για τις καλές ποιότητες, καθώς οι Ιταλοί επί της ουσίας δεν καίγονται να βάλουν ποιοτικά σιτάρια της σοδειάς µας στο χαρµάνι τους. Ως αποτέλεσµα ακόµα οι
τιµές στην εξαγωγή βρίσκονται στα
215 ευρώ ο τόνος FOB. Μάλλον θα
χρειαστεί άλλος καταλύτης (πιθανότατα ένας διαγωνισµός της Τυνησίας) για να
σηµειωθεί κάΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ποια άνοδος
papadogiannis@
και στα ποιagronews.gr
οτικά σκληρά.
Στα σκληρά
σιτάρια, στη νέα λίστα της Φότζια διατηρήθηκε η άνοδος των τελευταίων εβδοµάδων. Για ποιοτικά σιτάρια
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη
70% και πρωτεΐνη 12,5% η τιµή αποθήκης παραγωγού διαπραγµατεύεται στα 228-233 ευρώ ο τόνος. Για
τα µεταβροχικά (βρεγµένα) µε ειδικό βάρος 77-78 kg/hl στα 216-221
ευρώ ο τόνος, ενώ για χαµηλότερο
βάρος 75/76 kg/hl στα 211-205 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές κέρδισαν άλλα 5 ευρώ, φτάνοντας ξανά στα επίπεδα των 215 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο δεν
υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές κατόπιν της ανακοίνωση της τελευταίας
έκθεσης προσφοράς-ζήτησης δηµητριακών. Αν εξαιρέσουµε την αναπάντεχη αύξηση των ρωσικών εξαγωγών (+1,5 εκατ. τόνοι), η έκθεση δεν
είχε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Τα τελικά
αποθέµατα αυξήθηκαν ελαφρώς σε
σχέση µε τον προηγούµενο µήνα,
καθώς οι παραγωγές σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ αναθεωρήθηκαν
υψηλότερα. Στη Γαλλία αντίστοιχα,
σύµφωνα µε το αρµόδιο υπουργείο
γεωργίας, οι εκτάσεις µαλακού αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ στα σκληρά σηµειώθηκε µείωση σε ποσοστό
11%. Οι τιµές για τα συµβόλαια Μαρτίου ‘19 πλησιάζουν τα 205 ευρώ ο
τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.
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Προσδοκίες γεννά στους καλλιεργητές για υψηλότερα επίπεδα τιµών, ιδίως από τις αρχές του 2019 και µετά, η πορεία που καταγράφουν το τελευταίο
διάστηµα οι τιµές στο ρύζι. Μάλιστα, η ποικιλία Καρολίνα, γίνεται ανάρπαστη από τη µεταποίηση και ήδη έχει «πιάσει» έως και 38 λεπτά το κιλό.

Bρίσκει βηµατισµό το ρύζι µετά το σκάλωµα του Νοεµβρίου
1

«ΒΑΣΗ» στα 27-28 λεπτά το κιλό για τις µεσόσπερµες ποικιλίες και στα 29-30 λεπτά για τις
µακρύσπερµες, κατοχυρώνει το
ελληνικό ρύζι, το οποίο, µετά το
«σκάλωµα» του Νοεµβρίου, βρίσκει και πάλι ρυθµό στο εµπορικό µέτωπο και γεννά προσδοκίες για υψηλότερα επίπεδα τιµών,

ιδίως από τις αρχές του 2019 και
µετά. Ακόµη καλύτερα είναι τα νέα
για τους παραγωγούς που είχαν
καλλιεργήσει ρύζι της ποικιλίας
Καρολίνα, καθώς το προϊόν, λόγω της µικρής παραγωγής, γίνεται ανάρπαστο από τη µεταποίηση και ήδη έχει «πιάσει» έως και
38 λεπτά το κιλό.

3

«ΕΓΙΝΑΝ κάποιες πωλήσεις, της
τάξης των 500 τόνων, µε τις οποίες επισηµοποιήσαµε ένα µαξιλάρι ασφαλείας στα 27 λεπτά
το κιλό για την ποικιλία Ronaldo
και στα 28 λεπτά για την ποικιλία Luna. Πλέον κοιτάµε προς τα
πάνω», αναφέρει ο κ. Φωτεινός.

Σηµείωσε δε, πως η σοδειά του
Συνεταιρισµού Α’ του Αδένδρου
έχει αποθηκευτεί µαζί µε άλλων
τοπικών οργανώσεων στις αποθήκες της ΕΑΣ Θεσσαλονίκης, η
οποία φέτος έχει συγκεντρώσει
πάνω από 11.000 τόνους ρύζι, υπερδιπλάσιους από ό,τι πέρυσι.

5

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ στοίχηµα εφεξής για το
ελληνικό ρύζι και κυρίως τις ποικιλίες της κατηγορίας Japonica (µεσόσπερµες), κατά τον κ. Μπότα, είναι η Τουρκία, η οποία αποτελεί το
µεγάλο µας πελάτη στο ρύζι. «Ακούγεται πως θα αναπροσαρµο-

στούν οι δασµοί που έχει επιβάλλει η γειτονική χώρα και δρουν αποτρεπτικά στην εισαγωγή ελληνικού ρυζιού στην τουρκική αγορά. Αν µειωθούν θα τρέξουν και
πάλι οι αγορές από την Τουρκία»,
µας είπε χαρακτηριστικά.

2

«∆ΕΙΛΑ – ∆ΕΙΛΑ βλέπουµε να αυξάνονται οι εµπορικές συναλλαγές,
τόσο στις εξαγωγές όσο και στην
εγχώρια αγορά µε αποτέλεσµα να
τσιµπάει και η τιµή του ρυζιού», ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος
του Αγροτικού Συνεταιρισµού Χαλάστρας Α’ Λεωνίδας Κουιµτζής, ο οποίος φέτος έχει συγκεντρώσει πάνω

35.000 τόνους ρυζιού και ήδη έχει
πουλήσει περί τους 1.200 τόνους,
κυρίως προς Βουλγαρία και λιτότερο Τουρκία. Την καλύτερη ροή πωλήσεων επιβεβαιώνουν, επίσης, τόσο ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Α’ Αδένδρου Ευθύµιος Φωτεινός, όσο και ο παραγωγός
από τη Χαλάστρα Γιώργος Μπότας.

4

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, σύµφωνα µε τον παραγωγό Γιώργο Μπότα, διεξάγονται και στις µακρύσπερµες ποικιλίες ρυζιού, µε τιµές στα 29-30
λεπτά το κιλό. Το σηµαντικό, ωστόσο, είναι ότι υπάρχει κινητικότητα ξανά στην αγορά». Ο ίδιος
χαρακτηρίζει «ευχάριστη έκπλη-

ξη» της σεζόν τις υψηλές πτήσεις
που καταγράφουν οι Καρολίνες,
οι οποίες κινούνται από 35 έως
και 38 λεπτά το κιλό, γεγονός όµως που οφείλεται στο ό,τι η φετινή σοδειά της ήταν µικρή, καθώς δεν καλλιεργήθηκαν πολλά στρέµµατα.

6

ΝΕΑ ΩΣΤΟΣΟ αναµένονται και για
τις µακρύσπερµες ποικιλίες. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Χαλάστρας
Α’ Λεωνίδα Κουιµτζή, στο επόµενο συµβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρό-

κειται να συζητηθεί πρόταση επιβολής δασµών της τάξης των 100150 ευρώ τον τόνο στα ρύζια που
εισάγονται στην Ένωση από Τρίτες
χώρες, όπως η Καµπότζη κι η Μιανµάρ, διότι πλέον το πρόβληµα για
το ευρωπαϊκό ρύζι είναι µεγάλο.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΡΥΖΙ (ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)

3538
2930
2225

27

28

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΕΣ

ΜΑΚΡΥΣΠΕΡΜΕΣ

ΚΑΡΟΛΙΝΑ

RONALDO

LUNA

ΤΡΙΕΤΕΣ

Πρόγραμμα προώθησης ρυζιού
σε ΗΑΕ, Λίβανο και Ιορδανία
Οι παραγωγοί της περιοχής της ∆υτικής Θεσσαλονίκης, όπου παράγεται πάνω από το 70% της εγχώριας παραγωγής
ρυζιού, πάντως, ψάχνουν να βρουν τρόπους να διοχετεύουν
ευκολότερα και σε καλύτερες τιµές το ρύζι τους, χωρίς να εξαρτώνται τόσο από τους Τούρκους εµπόρους. Στο πλαίσιο
αυτό µε «οµπρέλα» Αγροτική Εταιρική Σύµπραξη Θεσσαλονίκης (σ. σ. πρώην ΕΑΣ) εννέα συνεταιρισµοί εξασφάλισαν
ένα πρόγραµµα 3 εκατ. ευρώ, στην τριετία 2019-2021, για
την εµπορική προώθηση του ελληνικού ρυζιού στις αγορές Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, Λιβάνου και Ιορδανίας.
Το πράσινο φως για την πρόταση, στην οποία µετέχουν

οι Συνεταιρισµοί Α’ και Β’ Χαλάστρας, Κουφαλίων, Α’ Αδένδρου, Σίνδου, Χαλκηδόνας, Αγ. Αθανασίου, Μικρού Μονστηριού και Τριλόφου, «άναψε» πριν περίπου ένα µήνα, ενώ η
υλοποίηση θα ξεκινήσει από τη νέα χρονιά.
«Θα συµµετέχουµε σε εκθέσεις τροφίµων, θα γίνουν συναντήσεις µε εκπροσώπους µεγάλων εταιρειών, αλυσίδων,
χονδρεµπόρους, αλλά και εισαγωγείς στις χώρες στόχους»,
είπε στην Agrenda ο Χρήστος Τσιχήτας, πρόεδρος της Αγροτικής Εταιρικής Σύµπραξης Θεσσαλονίκης.
Μέσω του προγράµµατος η ΑΕΣ Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει και στη µεταποίηση του προϊόντος, κάνοντας συσκευασίες του µισού, του ενός και των πέντε κιλών, που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά µε το brand της ΑΕΣ. «Αυτή την
περίοδο είµαστε στη διαδικασία να βγει η µακέτα, οι ετικέτες, η συσκευασία και όλα αυτά που απαιτούνται για να βγει
ένα προϊόν στην αγορά», είπε ο κ. Τσιχήτας. Λ. ΛΙΑΜΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 13/12
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

648,49

660
655
650
645
640
635
630
625
Παρασκευή

07/12

∆ευτέρα

10/12

Τετάρτη

Τρίτη

12/12

11/12

Πέµπτη

13/12

Η έλλειψη ποιοτικών καταλυτών
κρατά χαµηλά το Χρηµατιστήριο
Οι πρώτες συνεδριάσεις του ∆εκεµβρίου έδειξαν πως
όταν η αγορά διαθέτει τους ποιοτικούς καταλύτες που
χρειάζεται για να αλλάξει τα τεχνικά δεδοµένα, δεν
φοβάται να διαπεράσει, µε αποφασιστικότητα µάλιστα,
το επίπεδο των 650 µονάδων. Παρ’ όλα αυτά, ο
φόβος της έκθεσης στον κίνδυνο της αβεβαιότητας
παραµένει στην ρηχή ελληνική αγορά. Και πάλι όµως
το Χρηµατιστήριο Αθηνών διατήρησε την
προηγούµενη εβδοµάδα µια θετική συσσώρευση κάτω
από τις 650 µονάδες, µε µικρά κέρδη αλλά πεισµατικά
χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.

3,1000 +9,93%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

0,2000 +9,29%

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΥΠ.

0,3500 +8,70%

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

2,3400 +7,34%

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

0,4690 +5,87%

ΑΝ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.0,0520 -16,13%
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

0,1800-10,00%

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

0,5050-8,18%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

0,1100 -5,17%

LAVIPHARM Α.Ε.

0,1370 -4,86%

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

Moνάδες Μεταβολή
25.257,93 + 0,44%
7.655,16 - 0,46 %
3.461,92 + 0,032%
7.728,74 + 0,21%
12.821,28 - 0,070%
5.455,43 - 0,041%
8.537,29 - 0,090 %
22.823,26 + 0,87%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα

Επιτόκιο

W. Street
D. JONES-30
NASDAQ Comp
7.073,94
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50
Λονδίνο
FTSE 100
Φρανκφούρτη
DAX-30
Παρίσι
CAC-40
Ζυρίχη
SMI
Τόκιο
NIKKEI-225

Τιµή

Τελευταία
αλλαγή
24.548,67+0,087%
- 0,35%
3.111,64+0,12%
6.880,32+0,0019%
10.918,89-0,096%
4.895,25-0,29%
8.830,52-0,35%
21.816,19+0,99%

O σπαγκο...
...ραμμένος
TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Μετά την
ολοκλήρωση του ετήσιου
επανελέγχου του διεθνώς
αναγνωρισµένου Συστήµατος
∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO
9001, η τράπεζα πιστοποιήθηκε εκ
νέου (TUV Hellas A.E.) για το σύνολο
των υπηρεσιών που αφορούν την
ταµειακή διαχείριση και τις
µηχανογραφηµένες πληρωµές
Κοινοτικών Γεωργικών Ενισχύσεων
(FEOGA) προς παραγωγούς που
καταβάλλονται µέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ
και την ένταξη στο Πρόγραµµα της
Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών.

BASF: Η γερµανική εταιρεία
παραγωγής χηµικών προειδοποίησε
ότι αναµένει τώρα µείωση 15%-20%
στα προ φόρων και τόκων κέρδη,
έναντι των προηγούµενων εκτιµήσεων
για µικρή πτώση. Τα χαµηλά επίπεδα
ύδατος στον Ποταµό Ρήνο αναµένεται
να µειώσουν τα κέρδη δ’ τριµήνου
κατά 200 εκατ. ευρώ. Η BASF έκανε
λόγο για κατακόρυφη πτώση τιµών στο
ισοκυανικό και για χαµηλότερη ζήτηση
από την αυτοκινητοβιοµηχανία.
ΚΡΙ ΚΡΙ: Εγκρίθηκε στην έκτακτη
γενική συνέλευση των µετόχων της,
τροποποίηση όρων του οµολογιακού
δανείου, συνολικού ποσού 5 εκατ.
ευρώ της 16/12/2013, καθώς και η
επέκταση των σκοπών της εταιρείας.

BRITISH AMERICAN TOBACCO: Η
εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι εκτιµήσεις
της για το 2018 µένουν αµετάβλητες
και οι προσπάθειες για αποµόχλευση
των δραστηριοτήτων είναι σε καλό
δρόµο. ∆ήλωσε ότι αναµένει ισχυρή
αύξηση εσόδων και προσαρµοσµένων
λειτουργικών κερδών, σε σταθερή
συναλλαγµατική βάση και σταθµισµένη
προς το β’ µισό του έτους.

Σφύριξε και έληξε
ο Μάριο Ντράγκι
Σε ρευστές συνθήκες το τέλος αγοράς ομολόγων
Σε τροχιά πολιτικής καταστροφής η Βρετανία
Τον τερµατισµό του προγράµµατος αγορών οµολόγων 2,6 τρις ευρώ τέλη ∆εκεµβρίου ανακοίνωσε ο κεντρικός τραπεζίτης της Ένωσης Μάριο Ντράγκι, κλείνοντας ένα κεφάλαιο σχετικά µε µια πολιτική που οι ΗΠΑ χρησιµοποίησαν πρώτες
για να στηρίξουν την ανάπτυξή τους, ενώ
αντίθετα είχε µάλλον µεικτά αποτελέσµατα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Έτσι, η ΕΚΤ
καθίσταται η τρίτη ηγετική κεντρική τράπεζα που τερµατίζει το QE, µετά τη Fed και
την Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ). Την ίδια
στιγµή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
ενίσχυσε τις κατευθυντήριες γραµµές για
την επανεπένδυση των ποσών από τη λήξη των οµολόγων διατηρώντας παράλληλα µετάβλητα στη ζώνη του µηδέν τα επιτόκια µέχρι το καλοκαίρι του 2019. Με τις
προβλέψεις ωστόσο για την ανάπτυξη να

είναι χαµηλότερες, τις δηµοσιονοµικές εντάσεις στη Γαλλία και την Ιταλία, το πολιτικό αδιέξοδο σχετικά µε το Brexit και έναν παγκόσµιο εµπορικό πόλεµο να «σιγοκαίει», ο Ντράγκι στέλνει µήνυµα ότι
καθυστερεί η επόµενη κίνηση για την άρση της νοµισµατικής στήριξης από ΕΚΤ.
Στο µεταξύ, αντί να επιλυθεί η πολιτική
κρίση της Βρετανίας, η παράνοια των προηγούµενων ωρών αύξησε τους κινδύνους
και η πύρρειος νίκη της Μέι θέτει τη Βρετανία σε τροχιά πολιτικής καταστροφής,
γράφει η Telegraph.
«Η Μέι θα συνεχίσει τρικλίζοντας µε βαριά πλήγµατα από τη µαζική εξέγερση που
αποκαλύπτει την ευθραυστότητα της εξουσίας της. [...]. Η Μέι βγήκε επιζών από την
ψηφοφορία και όχι νικήτρια» υπογραµµίζει η βρετανική εφηµερίδα.

The Fresh Bar 100 χρόνια
Απολαυστική εµπειρία, που φέρνει όλο
και περισσότερους σε επαφή µε τα
νωπά προϊόντα τα οποία βρίσκονται στα
καταστήµατα της LIDL, το «The Fresh
Bar». Ένα ειδικά διαµορφωµένο
φορτηγάκι, γεµάτο φρέσκα τρόφιµα,
ιδέες για υγιεινή διατροφή και συνταγές
φτιαγµένες από το σεφ Λευτέρη
Λαζάρου κάνει στάσεις σε γειτονιές
από την Αθήνα µέχρι τη Βόρεια Ελλάδα.

Τα Καφεκοπτεία Λουµίδη, η Ελληνική
Οικογενειακή Επιχείρηση µε την
µακρόχρονη παράδοση στον κόσµο του
καφέ, γιορτάζουν 100 χρόνια λειτουργίας
από την ίδρυση τους µε την εµβληµατική
φράση «100 χρόνια στις καρδιές σας». Οι
εκδηλώσεις εορτασµού θα κορυφωθούν
στις αρχές του 2020, όταν και θα
συµπληρωθούν και επίσηµα τα 100
χρόνια λειτουργίας της εταιρείας.
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Aσφάλιση σε ΕΦΚΑ-ΟΓΑ και διάφορες
περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης

Ι

Πέντε

διοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων, που είναι
παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.
Ενώ καταρχήν προβλεπόταν απαλλαγή από
τον Ο.Α.Ε.Ε. και ασφάλιση στον Ο.Γ.Α, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 40 διαγράφτηκε
«3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του
ν. 4387/2016 (Α’ 85) απαλείφεται.»
µε την παράγραφο 3 του άρθρου
1 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/3009-2016) από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 30/09/2016, σύµφωδωµάτια
να µε το άρθρο 21 του ιδίου νόµου.

Αγρότες µε ως 5 ενοικιαζόµενα δωµάτια παραµένουν ασφαλισµένοι
στον ΕΦΚΑ-ΟΓΑ

ΤΟ Ε∆ΑΦΙΟ ΠΟΥ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΚΕ όριζε τα
εξής: «Το αυτό ισχύει αναλογικά και
για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’
118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των
Ετεροεπαγγελµατίες κυρίων και µη κυρίων καταλυµάΈµπορος ασφαλισµένος των µε το ειδικό σήµα λειτουργίας
στον ΟΑΕΕ µε αγροτικά
του EOT δυναµικότητας έως και πέεισοδήµατα, θα καταβάλ- ντε (5) δωµατίων, σε ολόκληρη την
λει ΕΦΚΑ/ΟΓΑ
Επικράτεια, καθώς και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του
π.δ. 33/1979 (Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων
των κυρίων και µη κυρίων καταλυµάτων µε το ειδικό
σήµα λειτουργίας του EOT δυναµικότητας από έξι (6)
µέχρι και δέκα (10) δωµατίων, σε όλη την Επικράτεια,
που είναι παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του ν. 4144/2013.»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ν. 3846/2010
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις ( Η πιο πρόσφατη Κωδικοποίηση, έγινε µε τον νόµο 4331/2015
στις 2/7/2015 ), ίσχυαν τα εξής :
Άρθρο 25. Θέµατα O.A.E.E.- Ο.Γ.Α.,

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

Εάν έχει από 6-10 δωµάτια τότε -προκειµένου να
µπορεί να ασκήσει τη δραστηριότητα των ενοικιαζόµενων δωµατίων- θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση από το ΚΕΠΠΥΕΛ ότι είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων, την οποία προσκοµίζουν στον τέως Ο.Α.Ε.Ε., από τον οποίο
θα λάβουν απαλλαγή από την ασφάλιση. ∆ιαφορετικά
ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ και αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν.4386/16
(παράλληλη ασφάλιση).

Στα χαρτιά η εξόφληση των
παραγωγών σε 60 ηµέρες
Οι παραγωγοί που πουλάνε τα νωπά και
ευαλλοίωτα προϊόντα θα πρέπει να
εξοφλούνται εντός 60 ηµερών από την
έκδοση του τιµολογίου. Ο νόµος ισχύει (στα
χαρτιά). Στην πράξη, κανείς δεν εξοφλείται σε
60 ηµέρες και πραγµατικά δεν καταλαβαίνω
γιατί δεν έχει φτιαχτεί η πλατφόρµα
ανάρτησης των εξοφλητικών παραστατικών.

ίσχυαν τα εξής : « 5. Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόµενων δωµατίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωµένων διαµερισµάτων έως και δέκα (10) δωµάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται
από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή το ∆ηµόσιο ή λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή το
∆ηµόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο
πάνω Οργανισµούς.
Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόµενων
δωµατίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωµένων διαµερισµάτων έντεκα (11) και άνω δωµατίων, σε περιοχές
της περίπτωσης 1.α), υπάγονται από 1.1.2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο µέσος όρος των εισοδηµάτων των τριών (3) πρώτων ετών από
τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε
ισχύοντος ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ».
Συµπερασµατικά σύµφωνα µε τα παραπάνω, όποιος
αγρότης έχει και ενοικιαζόµενα δωµάτια, τότε:
Εάν έχει έως πέντε (5) δωµάτια, παραµένει ασφαλισµένος στον ΟΓΑ και µπορεί να ασκήσει την δραστηριότητα των ενοικιαζόµενων δωµατίων.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ)
Σύµφωνα µε το άρθρο 36 , του Ν. 4387/2016, Παράλληλη ασφάλιση : « 1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους
οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους
και λογαριασµούς ασφάλισης που εντάσσονται στον
Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελµατική δραστηριότητα τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον
παρόντα νόµο. Στην περίπτωση αυτή για τις πλέον
της πρώτης αναληφθείσες επαγγελµατικές δραστηριότητες δεν εφαρµόζεται η υποχρέωση καταβολής
ελάχιστης µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς.
Π.χ. έµπορος ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ, ο οποίος έχει παράλληλα και αγροτικά εισοδήµατα, θα καταβάλλει ΕΦΚΑ/ΟΓΑ µε βάση τα δηλωθέντα καθαρά αγροτικά
εισοδήµατα της προηγούµενης χρονιάς. Θα πρέπει όµως στις περιπτώσεις αυτές, οι ετεροεπαγγελµατίες που
δηλώνουν και αγροτικά εισοδήµατα, να απευθυνθούν
στον ΟΓΑ και να δηλώσουν κι εκεί ότι απασχολούνται
στον Πρωτογενή τοµέα. Πόσοι το κάνουν αυτό είναι άλλο θέµα, να γνωρίζουν όµως ότι µπορεί να τους έρθει
µελλοντικά κανένα µπουγιουρντί και θα ψάχνονται.

Συµπληρωµατικές φορολογικές
δηλώσεις λόγω επιδοτήσεων

Οι επιδοτήσεις θα πρέπει να φορολογούνται
στο έτος που εισπράττονται. ∆ιότι τότε
αποκτούν σηµασία γι’ αυτόν που τις
εισπράττει, γιατί θα ησυχάσουµε επιτέλους
από τις συµπληρωµατικές δηλώσεις και
επειδή µε τον τρόπο αυτό θα αποτυπώνονται
όλες στη φορολογία και δεν θα
αποκρύπτονται όπως γίνεται τώρα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Οι πιέσεις στα εμπορεύματα
έφεραν τη σκούπα στη Bunge
Καρατόμηση του CEO προκάλεσαν οι ανεπιτυχείς επενδυτικές κινήσεις
Προ των πυλών συγχωνεύσεις, εξαγορές και εκποιήσεις περιουσιακών
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

∆υσκολίες στις
ενέργειές της
να πουλήσει το
ελλειµµατικό τµήµα
επεξεργασίας
ζάχαρης.

Oι πιέσεις στην αγορά αγροτικών εµπορευµάτων
και οι ανεπιτυχείς κινήσεις της Bunge να περιορίσει έξοδα και να επενδύσει σε εταιρείες µε µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, απ’ ό,τι το εµπόριο και
η κατεργασία αγροτικών προϊόντων, δείχνουν την
πόρτα της εξόδου στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Bunge, που
δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τοµέα, σύµφωνα µε διαρροές που επικαλούνται οι Financial
Times, είχε προετοιµάσει από καιρό σχέδια αντικατάστασης του ∆ιευθύνοντά της Soren Schroder,
η οποία έρχεται ως συνέπεια των πιέσεων από την
Continental Grain και τo hedge fund DE Shaw.
Έτσι, τη ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου, η Βunge ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας µε τον Schroder
και την τοποθέτηση της Kathleen Hyle, η οποία έχει υπηρετήσει στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας από το 2012, στη θέση του πρόεδρου του
∆Σ. Η αποχώρηση αυτή έρχεται πέντε εβδοµάδες

αφότου η εταιρεία Continental Grain και το hedge
fund DE Shaw ήρθαν σε συµφωνία µε τη Bunge
για προσθήκη τεσσάρων διευθυντών, που είχε ως
αποτέλεσµα αναθεώρηση στρατηγικής από την εταιρεία, την οποία επιβλέπει ο Paul Fribourg, που
ηγείται της Continental και είναι για χρόνια επενδυτής στους τοµείς της διατροφής και της γεωργίας.
Η επιτροπή αναθεώρησης στρατηγικής, της οποίας
προεδρεύει ο κ. Fribourg θα εισηγηθεί πιθανές επιλογές συγχωνεύσεων, εξαγοράς και εκποίησης.
Η Bunge είναι βασικός παίκτης στις παγκόσµιες
αγορές αγροτικών εµπορευµάτων, αγοράζοντας σιτηρά, ελαιούχους σπόρους και ζάχαρη προς κατεργασία ή εξαγωγές. Τα έσοδα της εταιρείας που είναι εγγεγραµµένη στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης εκτιµώνται στα 46 δις δολάρια το τρέχον έτος.
Νωρίτερα µέσα στη χρονιά, η Bunge προχώρησε σε σύναψη συµφωνίας ύψους 946 εκατ. δολαρίων, προκειµένου να αποκτήσει το πλειοψηφικό
µερίδιο της IOI Loders Croklaan, εταιρείας φοινικέλαιου και στη συνέχεια πούλησε τα διεθνή της
δίκτυα εµπορίας και διανοµής ζάχαρης.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ανεβάζει κατά
12 εκατ. ευρώ τις επενδύσεις της το 2019

Η Ολυµπιακή Ζυθοποιία
αναµένει µονοψήφια αύξηση
στον κύκλο εργασιών
για το 2018, ενώ το
οικονοµικό αποτύπωµα της
δραστηριότητάς της στην
ελληνική αγορά µέσω της
φορολογίας, υπολογίζεται
σε περισσότερα από 300
εκατ. ευρώ.

Ο κ. Schroder πριν να γίνει µέλος της Bunge το
2000 είχε θητεύσει στις Continental και Cargill.

ΝΕΑ

Εξαγωγικό σχέδιο 3ετίας
για την Green Cola Hellas

Tην άντληση του 50% των εσόδων από
αγορές του εξωτερικού έναντι 30%
σήµερα, έθεσε ως στόχο για την επόµενη τριετία
η διοίκηση της Green Cola Hellas. Η εταιρεία
προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της κατά 2 εκατ. ευρώ για να χρηµατοδοτήσει τα
σχέδια περαιτέρω επέκτασης στις αγορές του
εξωτερικού και τη διεύρυνση των εγχώριων
µεριδίων αγοράς για το 2019-2022.

Βραβείο καινοτοµίας στις
νεοφυείς SuSea και FOODAKAI

Η Ολυµπιακή Ζυθοποιία επεκτείνει το επενδυτικό της πλάνο στα 48 εκατ. ευρώ για την περίοδο
2015-2019, αυξηµένο κατά 7% σε σχέση µε τον
αρχικό σχεδιασµό, ενισχύοντας την παρουσία της
στη χώρα µας, αλλά και τη δέσµευσή της στην προοπτική της εγχώριας αγοράς µπύρας.
Σύµφωνα µε την εταιρεία, οι επενδύσεις για το
2019 ανέρχονται σε 12 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 7 εκατ. ευρώ από τον αρχικό σχεδιασµό, µε την
τεχνολογία DraughtMaster να αποτελεί βασικό άξονα στο κοµµάτι αυτό. To αυξηµένο ποσό της επένδυσης θα διοχετευθεί σε νέες κεφαλαιουχικές
δαπάνες στις εγκαταστάσεις παραγωγής της (Σίνδος και Ριτσώνα), µε στόχο την ανάπτυξη υποδο-

µών για την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ
µέρος των κεφαλαίων θα τοποθετηθεί σε εµπορικές επενδύσεις, στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων µέσω νέων λανσαρισµάτων.
Οι εξαγωγές παραµένουν ζωτικής σηµασίας για
την Ολυµπιακή Ζυθοποιία, αντιπροσωπεύοντας
περίπου το 7% της παραγωγής της και το 2018 αναµένεται να επιτύχει αύξηση 17% σε σχέση µε το
2017, ενώ η ανάπτυξη και η εξαγωγή των ελληνικών brands FIX Hellas και Mythos αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα . Ο στόχος της εταιρείας για
τα επόµενα 2 έτη -όσον αφορά στις εξαγωγές- είναι η υπέρβαση του ορόσηµου του 1 εκατ. κιβωτίων, µέσω και της επέκτασης σε νέες αγορές.

Οι startups SuSea και FOODAKAI κέρδισαν
10.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα, ως εταιρείες
που µπορούν µε τη δραστηριότητά τους να
συµβάλλουν στην αποστολή του ΕΙΤ Food για ένα
καλύτερο ευρωπαϊκό διατροφικό σύστηµα. To EIT
Food αποτελεί µια πανευρωπαϊκή κοινοπραξία
που επικεντρώνεται στην επιχειρηµατικότητα και
την καινοτοµία στον τοµέα των τροφίµων.

Βραβείο στο ηλεκτρονικό
επιχειρείν για την ATCOM
Με το βραβείο «e-Commerce Agency of the
Year» τιµήθηκε η εταιρεία ATCOM στη
διοργάνωση e-volution awards, την Τετάρτη
12 ∆εκεµβρίου στο ξενοδοχείο Athenaeum
InterContinental Athens. Η ATCOM, που
δραστηριοποιείται στο χώρο του Digital Business
υλοποιώντας ολοκληρωµένα έργα διαδικτύου,
συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους όπως
προέκυψαν από όλα τα βραβεία της κατηγορίας.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η υποχρέωση της σύνδεσης
των παραγωγών βύνης µε
τα ζυθοποιεία προκαλεί επί
της ουσίας «κλείσιµο» του
επαγγέλµατος του βυνοποιού.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η γραφειοκρατία δίνει
«δίπλωµα» ζυθοποιού
στη Χηµική Υπηρεσία

Με ζυθοβραστήρα από 1.000 λίτρα
«ξεθυμαίνει» η μικροζυθοποιία
Το σχέδιο Παπανάτσιου για την παραγωγή ζύθου επαναφέρει το Βασιλικό Διάταγμα
του 1923 και κόβει την ανάπτυξη των μικροζυθοποιών και των παραγωγών βύνης
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Ανάπτυξη
Οι µικροζυθοποιίες,
αυξάνονται µε
ραγδαίο ρυθµό τα
τελευταία χρόνια,
καθώς από µόλις
έξι το 2009, σήµερα
υπολογίζονται σε
περίπου 45

∆ίωξη
Το πνεύµα του συγκεκριµένου σχεδίου
απόφασης δείχνει
να αντιµετωπίζει
τον κλάδο µε όρους
δίωξης λαθρεµπορίου

Βαρίδια στην ανάπτυξη της µικροζυθοποίας, που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει
αλµατώδεις ρυθµούς, φαίνεται να βάζει
σχέδιο απόφασης του υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο µεταξύ άλλων θέτει ως όρο για την ίδρυση ζυθοποιείου, ελάχιστο
όριο ζυθοβραστήρα τα 1.000 λίτρα, την
ώρα που άνω του 50% των υφιστάµενων
µικρών µονάδων έχει µικρότερου όγκου.
Μια τέτοια πρόβλεψη, δύναται να προκαλέσει οικονοµική ασφυξία σε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου οδηγώντας τες είτε σε κλείσιµο ή σε υπέρογκες επενδύσεις
για µεγαλύτερο σύστηµα ζυθοβραστηρίου, όταν οι περισσότερες έχουν ξεκινήσει
τη λειτουργία τους την τελευταία τριετία.
Η απόφαση, που υπογράφει η υφυπουργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου
µε τίτλο: «Όροι και προϋποθέσεις για την
παραγωγή ζύθου και προϊόντων ζύθου, τη
λειτουργία των οικείων µονάδων παραγωγής, ως και τηρητέες διατυπώσεις και διαδικασίες για τον έλεγχο και την εποπτεία
οικείων µονάδων παραγωγής», έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε µικροζυθοποιούς και παραγωγούς βύνης, όπου
για τους τελευταίους ορίζει ως υποχρέωση τη σύνδεση τους µε ζυθοποιεία, προκαλώντας επί της ουσίας «κλείσιµο» του
επαγγέλµατος του βυνοποιού.
Μάλιστα, όπως παρατηρούν µε θυµό
στην Agrenda εκπρόσωποι του κλάδου,
µε γνώση επί του εγγράφου, µε το εν λό-

Άκρως γραφειοκρατική και ιδιαίτερα
επισφαλής κρίνεται η υποβολή
γνωστοποίησης για την κατεργασία
πρώτων υλών 24 ώρες πριν την
έναρξη τους και όλες οι
λεπτοµέρειες που περιγράφονται σε
αυτή την παράγραφο (άρθρο 4 παρ
3α), καθώς και η γνωστοποίηση της
ποσότητας του προϊόντος πριν αυτό
παραχθεί. Επίσης στο εδάφιο β’ του
ίδιου άρθρου, γίνεται αναφορά
σε απαίτηση εφαρµογής
διασφαλιστικών µέσων κατά την
διάρκεια των διεργασιών σε
ενδεχόµενο έλεγχο από την Χηµική
Υπηρεσία, γεγονός που µάλλον
υποδηλώνει... ότι η συγκεκριµένη
Υπηρεσία διαθέτει και γνώσεις
ζυθοποίησης.

Ερωτηµατικά προκαλεί
η σφράγιση πρώτων
υλών στο εργοστάσιο
Ερωτηµατικά προκαλεί και το
άρθρο (4 παρ 3γ), που ορίζει την
σφράγιση των πρώτων υλών, όπως
επίσης και το γεγονός ότι στην
περίπτωση που έχει ειδοποιηθεί
η Χηµική Υπηρεσία για νέα
παραλαβή πρώτων υλών και ο
Χηµικός δεν εµφανιστεί στο
ζυθοποιείο για την παραλαβή της,
να απαγορεύεται η εισαγωγή τους
στο χώρο του εργοστασίου.

Αντιδράσεις προκαλεί η διαρροή του σχέδιου απόφασης Παπανάτσιου.
γω σχέδιο ουσιαστικά επανέρχεται σε ισχύ το Βασιλικό ∆ιάταγµα του 1923, καταργώντας και όποιες αλλαγές έγιναν από το 1992 µέχρι σήµερα αν δει κανείς
µε προσοχή τα 17 άρθρα της απόφασης.

Σηµεία που χρήζουν σχολιασµού
Ιδιαίτερα δυσχερής κρίνεται για τα
µικρά ζυθοποιεία που παραλαµβάνουν
και διαχειρίζονται τη βύνη µε σακιά 25
έως 50 κιλών και τροφοδοτούν χειρωνακτικά µικρούς µύλους άλεσης, η ύπαρξη
σφραγισµένου ζυγού µε δυνατότητα αυτόµατης καταγραφής και σφραγισµένου
µετρητή στον µύλο άλεσης µε δυνατότητα αυτόµατης καταγραφής (άρθρο 3 παρ
1 α&β). Αυτό συνεπάγεται ένα πολύ µεγάλο κόστος σε µικρούς παραγωγούς (<
10.000 hl παραγωγής µπύρας ετησίως),

χωρίς καµία εξαίρεση, για καταµέτρηση
της αναλωθείσας βύνης.
Στο άρθρο 3 παρ 1β αφενός επιβάλλεται η ύπαρξη δυο διακριτών δεξαµενών, και αφετέρου περιορίζεται η συνολική χωρητικότητα του δοχείου βρασµού
στα 10 hl. Συνήθως ένα µικροζυθοποιείο έχει ένα ζυθοβραστήριο 2 έως 4 δοχείων. Στα µικρά ζυθοβραστήρια συνήθως χρησιµοποιείται για λόγους κόστους
η επιλογή των 2 δοχείων, όπου η δεξαµενή εκχύλισης και βρασµού ζυθογλεύκους είναι κοινή.
Παρότι η φορολογητέα ύλη είναι η έτοιµη µπύρα, η απόφαση υποχρεώνει σε
ογκοµέτρηση του ηµιετοίµου προιόντος
που βρίσκεται σε δεξαµενες σίτευσης – ωρίµανσης. Το κόστος ογκοµέτρησης από
εξωτερικό φορέα είναι υπέρογκο.

Τετραµηνιαίες δηλώσεις
καταµέτρησης και
τρίµηνη φυλάκιση
για βλάβες
Η πρόβλεψη (άρθρο 13 παρ 3α) για
υποβολή τετραµηνιαίων δηλώσεων
και η καταµέτρηση ανά τετράµηνο
όλων των προϊόντων-ηµιετοίµωνα’ υλών κρίνεται ιδιαίτερα
γραφειοκρατική και στερείται
λογικής καθώς δεν επικεντρώνεται
στο τελικό προϊόν που αποτελεί την
φορολογητέα ύλη. Επίσης η
πρόβλεψη ύπαρξης δεικτών στάθµης
στις δεξαµενές ωρίµανσης θεωρείται
περιττή και εγκυµονεί κινδύνους για
το προϊόν. Σε ότι αφορά τα πρόστιµα,
στην περίπτωση που κάποιος
ζυθοποιός δεν αντιληφθεί αµέσως
ότι ο καταµετρητής βύνης
παρουσιάζει βλάβη, θα τιµωρείται
µε τρίµηνη φυλάκιση.
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Ποικιλιακό δυναμικό
υψηλών αποδόσεων και
χαμηλών απαιτήσεων
Άσπερμες ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών αντί για οινοποιήσιμες
αναφυτεύει η Ευρώπη, καθώς η διεθνής ζήτηση υπάρχει όλο το χρόνο
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

παραγωγής, θεωρείται πολύ δύσκολο

παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών

για τον καλλιεργητή να συνεχίσει να

για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, που

Προς την κλιµάκωση της αµπελοκαλ-

επενδύει στην παραγωγή ποιοτικού

αν και σχετικά µικρή, φαίνεται να δη-

λιέργειας µε νέες ποικιλίες υψηλών

σταφυλιού. Εδώ έρχονται να προστε-

µιουργεί σταδιακά µία ανοδική τάση,

αποδόσεων που φτάνουν τους 3,5 τό-

θούν το υψηλό κοστολόγιο διαχείρι-

η οποία δείχνει να ξεπερνά την πτωτι-

νους και χαµηλών καλλιεργητικών

σης, επεµβάσεων και κοπής, ενώ µε

κή πορεία επί µία 10ετία της παραγω-

απαιτήσεων, ωθούνται τα τελευταία

βάση τις διαµορφωµένες τιµές στην

γής. Σηµειώνεται εδώ πως σύµφωνα

χρόνια οι Έλληνες παραγωγοί, σε

Ευρώπη και τις τιµές παραγωγού αντί-

µε το αµερικανικό υπουργείο Γεωργί-

µία προσπάθεια να καλυφθούν οι α-

στοιχα, η κερδοφορία συµπιέζεται συ-

ας, η αύξηση αυτή οφείλεται στην καλ-

νάγκες της διεθνούς ζήτησης.

νεχώς. Σηµαντικές είναι επίσης και οι

λιέργεια άσπερµων επιτραπέζιων ποι-

kontonis@agronews.gr

Σύµφωνα µε τους ανθρώπους της

επενδύσεις για κάλυψη των καλλιερ-

κιλιών σε εκτάσεις που είχαν οινοποι-

αγοράς, αυτό είναι µονόδροµος, κα-

γειών, καθώς οι όψιµες ποικιλίες από

ήσιµες, καθώς ακολουθούν τη ζήτηση.

θώς µε πραγµατικά εξαγώγιµο προϊ-

τη βροχή µπορούν να χάσουν ως και

όν της τάξης του 1,5 τόνου το στρέµµα

το 50% της απόδοσής τους.

Τέλος, ενδιαφέρον δείχνει να παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό η αγο-

που δίνουν οι υπάρχουσες «παλιού τύ-

Την ίδια ώρα στην Ευρώπη σύµφω-

ρά της Κίνας, µε τους Ισπανούς να συ-

που ποικιλίες», που ωστόσο καταλαµ-

να µε στοιχεία του USDA, αναµένεται

νάπτουν για πρώτη φορά συµφωνίες

βάνουν ακόµα το 80% της παγκόσµιας

ελαφρά αύξηση της τάξης του 6% της

εξαγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τους καλλιεργητές αµπέλων επιτραπέζιων σταφυλιών
Η εταιρεία Luribay Business Inc είναι ο αποκλειστικός κάτοχος και

δικαιώµατα στο να εισάγουν, να εξάγουν, να παράγουν και να ανα-

ούτε έχουν επιµεληθεί την εισαγωγή του οποιοδήποτε τέτοιου φυ-

δικαιούχος του Κοινοτικού ∆ικαιώµατος επί της Φυτικής Ποικιλίας

παράγουν, να καλλιεργούν, να προσφέρουν προς πώληση, να πω-

τικού υλικού στην Ελλάδα και το ίδιο ισχύει και ως προς την άδεια

µε αριθµό 35570/2013 για την ποικιλία επιτραπέζιου σταφυλιού ACS

λούν την συγκεκριµένη ποικιλία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο συ-

χρήσης των Κοινοτικών σηµάτων SWEETA® και PRISTINE®. Συνε-

V 01, υπό την εµπορική ονοµασία BLANC SEEDLESS (λευκό άσπερ-

µπληρωµατικό δικαίωµα, που αφορούν στο φυτικό υλικό, τα φυ-

πώς, κάθε συναφές φυτικό υλικό/φυτό που εντοπίζεται στην Ελ-

µο), µε ηµεροµηνία καταχώρησης τις 03/06/2013 και ηµεροµηνία

τά και τα προϊόντα συγκοµιδής (όπως τα σταφύλια) της προαναφε-

λάδα δεν αποτελεί προϊόν νόµιµης εισαγωγής στην χώρα και ού-

λήξης της προστασίας τις 31/12/2043, όπως και του σήµατος της

ρόµενης ποικιλίας, τα οποία διατίθενται και υπό τα ως άνω εµπο-

τε έχει ελεγχθεί ως προς την συµµόρφωση του στις φυτό-υγειο-

Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθµό 011257441, “SWEETA®” ενώ ο κύ-

ρικά σήµατα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα.

νοµικές διατάξεις της κείµενης Ελληνικής νοµοθεσίας.

Οι δικαιούχοι της συγκεκριµένης ποικιλίας µε την εµπορική ονο-

Η προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων της συγκεκριµένης

µασία BLANC SEEDLESS δράττονται της ευκαιρίας να πληροφο-

φυτικής ποικιλίας είναι ευθύνη της δικηγορικής εταιρείας «Ελέ-

ρήσουν τους Έλληνες παραγωγούς/καλλιεργητές αµπέλου ότι δεν

νη Γ. Παπακωνσταντίνου & Συνεργάτες» (αρµόδιοι: Καρδιοπούλη

Οι δικαιούχοι θα επιθυµούσαν να ενηµερώσουν όλους τους Έλλη-

έχουν προβεί για την Ελλάδα στην παραχώρηση καµιάς άδειας

Φωτεινή, e-mail: f_kardiopoulis@hplaw.biz/ Κουρκούτας ∆ηµή-

νες παραγωγούς/καλλιεργητές αµπέλου ότι έχουν τα αποκλειστικά

χρήσης και εκµετάλλευσης ως προς την συγκεκριµένη ποικιλία,

τριος, e-mail: d_kourkoutas@hplaw.biz ).

ριος Caratan, Anton George, κάτοικος Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, είναι ο αποκλειστικός κάτοχος και δικαιούχος του σήµατος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθµό 006380935 για το “PRISTINE®”.
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ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΦΑΣΟΥΛΗ
ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
> Νέες επιτραπέζιες ποικιλίες από τη συνεργασία µε τις εταιρείες Grape Evolution και International Fruit Genetics
Τα φυτώρια αµπέλου Φασούλη
είναι µια οικογενειακή επιχείρηση
που δραστηριοποιείται εδώ και 36
χρόνια στην παραγωγή ποιοτικού
πολλαπλασιαστικού υλικού αµπέλου. Η
διάθεση στους παραγωγούς, επιλεγµένου
και πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού
υλικού αµπέλου, απαλλαγµένου
από φυτοπαθογόνα, για την επιτυχή
εγκατάσταση αµπελώνων, είναι το βασικό
µέληµα όλων όσων εργάζονται στο
φυτώριο. Για τον σκοπό αυτό η επιχείρηση
διαθέτει πιστοποιηµένες, από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, µητρικές φυτείες,
για την παραγωγή των υποκειµένων και
εµβολίων των επιθυµητών ξενικών και
ελληνικών ποικιλιών αµπέλου. Επιπλέον
εφαρµόζεται διαδικασία παραγωγής

µε υψηλές
προδιαγραφές
όσον αφορά στην
καθαριότητα των
εγκαταστάσεων
και στη
φυτοϋγειονοµική
προστασία του
φυτωριακού
υλικού, που φτάνει
µέχρι την παράδοση των φυτωρίων στον
αµπελουργό.
∆ιεθνείς συνεργασίες µετά από
αυστηρή αξιολόγηση της δουλειάς
Η λίστα των διαθέσιµων ποικιλιών
µεγαλώνει χρόνο µε το χρόνο κυρίως
εξαιτίας της χρήσης νέων επιτραπέζιων

µε πνευµατικά
δικαιώµατα
ποικιλιών από το
Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
Η εµπιστοσύνη
δεν χαρίζεται,
κατακτιέται µετά
από αξιολόγηση και
σκληρή δουλειά.
Το Φυτώριο
Φασούλη συνεργάζεται µε την αγγλική
εταιρία Grape Evolution για την εισαγωγή
και διάθεση στους παραγωγούς νέων
βελτιωµένων επιτραπέζιων ποικιλιών
του Ινστιτούτου ARO Volcani του
Υπουργείου Γεωργίας του Ισραήλ.
Παράλληλα αποτελεί το ένα από τα
δύο εξουσιοδοτηµένα φυτώρια στην

Ευρώπη για τον πολλαπλασιασµό των
βελτιωµένων επιτραπέζιων ποικιλιών
της αµερικανικής εταιρίας International
Fruit Genetics. Τα φυτώρια αµπέλου
Φασούλη Φασούλη εδώ και πάνω
από µια δεκαετία, αφουγκραζόµενα
τις ανάγκες του πολύ δυναµικού
και εξαγωγικού τοµέα παραγωγής
επιτραπέζιων ποικιλιών στη χώρα µας,
έχουν επενδύσει σε εγκαταστάσεις,
τεχνογνωσία, αγρούς αξιολόγησης και
δηµιουργία µητρικών φυτειών, νέων
βελτιωµένων ποικιλιών. Οι ποικιλίες
αυτές είναι διαθέσιµες στους Έλληνες
παραγωγούς και εµπόρους-εξαγωγείς,
για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά
τους στον απαιτητικό στίβο της διεθνούς
και εγχώριας αγοράς.

– µετά το Crimson, πολύ παραγωγική
µε µέσο προς µεγάλο φυσικό µέγεθος
ρόγας – µακρόστενες ρόγες µε
τραγανή µε ωραία γεύση. Ποικιλία µε
µικρή οξύτητα που πρέπει να τρυγηθεί
σε Brix> 18. Άριστη πρόσφυση των
ραγών στον ποδίσκο. Κλαδεύεται και
σε κεφάλια. Άριστη συµπεριφορά κατά
τη συντήρηση.

Sweet Joy™IFG 040-244 – IFG
Seventeen: Όψιµη µαύρη ποικιλία
Υψηλή παραγωγικότητα Μέσο προς
µεγάλο µέγεθος ραγών Πολύ τραγανή
µε καλή γεύση Χρωµατίζει πολύ
εύκολα. Πολύ καλή µετασυλλεκτική
συµπεριφορά.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Sweet Celebration®IFG 068-175
– IFG Three: Μεσόψιµη κόκκινη
(περίοδος Σουλτανίνας) µε υψηλή
παραγωγικότητα µε χαµηλό κόστος
παραγωγής. Μέσου µεγέθους σταφύλια
µε µεγάλες οβάλ ρόγες, τραγανές µε
ιδιαίτερη ξεχωριστή γεύση. Συγκοµίζεται
στα 20 Brix. Πολύ εύκολη στην
καλλιέργεια, χρωµατίζει πολύ καλά
εύκολα. Εξαιρετική ποιότητα φρούτου και
µετασυλλεκτική συµπεριφορά.
Jack’s Salute®IFG 067-219 – IFG
Nine: Κόκκινη όψιµη – περίοδος Crimson,
µε υψηλή παραγωγή. ∆ίνει µεγάλα
σταφύλια µε οβάλ ρόγες τραγανές µε
ωραία γεύση. Φυσικά αραιόραγο σταφύλι
που συνήθως δεν χρειάζεται επέµβαση για
αραίωµα. Πολύ εύκολο στην καλλιέργεια

SWEET CELEBRATION JACK’S SALUTE

και χρωµατίζει καλά. Πολύ ζωηρή
ποικιλία µε πολύ καλή συµπεριφορά
µετασυλλεκτικά κατά τη συντήρηση.
Sweet Globe®IFG 067-105 – IFG
Ten: Μέση περιόδου ωρίµανσης (λίγο
µετά τη Σουλτανίνα) µε πολύ υψηλή
παραγωγή. Μέσου µεγέθους σταφύλια
µε φυσικά µεγάλες οβάλ ρόγες πολύ
τραγανές µε ωραία γεύση και λεπτό
φλοιό. Συνίσταται τρυγητός σε >18Brix.
Πολύ εύκολη στην καλλιέργεια, αραιώνει
φυσικά και ανταποκρίνεται καλά σε
επέµβαση για το µέγεθος µε GA3. Άριστη
µετασυλλεκτική συµπεριφορά έως 90
µέρες µετά τον τρυγητό.
Sugar Crisp®IFG 093-166 – IFG
Eleven: Πολύ όψιµη λευκή ποικιλία

SWEET GLOBE

SUGAR CRISP

Sweet Enchantment®IFG 040-052
– IFG Eight: Μεσοπρώιµη µαύρη
ποικιλία, πολύ παραγωγική. Μέσου
µεγέθους σταφύλια µε µέσο προς
µεγάλο µέγεθος ρόγας, τραγανή µε καλή
γεύση. Τρυγητός σε Brix> 18. Άριστη
πρόσφυση των ραγών στον ποδίσκο.
Κλαδεύεται και σε κεφάλια. Καλά
αποτελέσµατα κατά την αποθήκευση.

Sweet Sapphire®IFG 020-229 –
IFG Six: Μέσης ωρίµανσης µαύρη
ποικιλία µε πολύ υψηλή παραγωγή µε
χαµηλό κόστος. Ασυνήθιστο σχήµα,
µακρόστενες κυλινδρικές ρόγες. Φυσικά
µεγάλο µέγεθος ρόγας 20 mm x 35
mm µε τραγανή εξαιρετική γεύση. ∆εν
συνίσταται η χρήση GA.3. Χρωµατίζει
πολύ καλά εύκολα. Καλή πρόσφυση
ραγών στον ποδίσκο. Καλή συµπεριφορά
κατά την αποθήκευση.

SWEET ENCHANTMENT SWEET JOY

SWEEΤ SAPPHIRE
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ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΠΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
> Τα Φυτώρια Μπακασιέτας διαθέτουν στην ελληνική αγορά πολλαπλασιαστικό υλικό,
που κατέχει στο διεθνές εµπόριο σηµαντικό µερίδιο συµµετοχής στην παραγωγή

Τ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΑΣΙΜΟ ΛΗΘΑΡΓΟΥ
Aπαραίτητο θα είναι όσο περνούν τα
χρόνια λόγω των αλλαγών στις καιρικές
συνθήκες το «σπάσιµο του ληθάργου»,
στα αµπέλια µε νέες καλλιεργητικές
πρακτικές και επεµβάσεις προκειµένου
να µην υπάρχει καθυστέρηση στην
ωρίµανση άρα και την εµπορία.
Τα παραπάνω είχε αναφέρει τον
περασµένο Σεπτέµβρη η καθηγήτρια
του ΓΠΑ Κατερίνα Μπινιάρη στην
ετήσια ηµερίδα (Open Field Day 2018)
του Οργανισµού Γεωργικής Έρευνας
του Ισραήλ στο Κέντρο Αξιολόγησης
της εταιρείας Grape Evolution και των
φυτωρίων αµπέλου Φασούλης. «Η
γνώση εποµένως της φυσιολογικής,
της βιοχηµικής και της γενετικής
βάσης του λήθαργου παρουσιάζει
σηµαντικό αµπελοκοµικό ενδιαφέρον,
µε οικονοµικές επιπτώσεις στην
παραγωγική αµπελουργία, και επιτρέπει
την εφαρµογή µέσων και τεχνικών είτε
για την διακοπή είτε για την παράταση
του φαινοµένου», τόνισε κατά τη
διάρκεια της οµιλίας της στο Λεόντιο
Κορινθίας η επίκουρος καθηγήτρια.

ο επιτραπέζιο σταφύλι έχει παρουσιάσει µια αύξηση
στην παραγωγή τα τελευταία 15 χρόνια της τάξεως του
70% παγκοσµίως, από τα 15 εκ. τόνους το 2000, έφτασε
στα 27 εκ. τόνους το 2014. Αντίστοιχα και η κατανάλωσή
του από το 2000 έως το 2014 έχει αυξηθεί κατά 40%.
Τρεις χώρες παράγουν το 50% της συνολικής παγκόσµιας
παραγωγής (Κίνα : 34%, Ινδία : 8% και Τουρκία: 8%). Η
κίνα την ίδια χρονική περίοδο αύξησε την παραγωγή της
σε ποσοστό 80%. Από τις Ευρωπαϊκές χώρες η Ιταλία
κατέχει την υψηλότερη θέση στο παγκόσµιο τραπέζι
έχοντας το 4% της συνολικής παραγωγής.
Επίσης 6 χώρες καταναλώνουν το 63% της συνολικής
παραγωγής παγκοσµίως. Πάντα πρώτη είναι η Κίνα µε
36%,ακολουθούν η Ινδία και η Τουρκία µε 7%, και στην
συνέχεια βρίσκονται η Αίγυπτος µε 5% και Ιράν και ΗΠΑ
από 4%. Οι µελέτες δείχνουν σήµερα ότι οι καταναλωτές
συµµορφώνονται µε τα εξής βασικά χαρακτηριστικά όσο
αφορά στο σταφύλι: προτιµούν ποικιλίες µε µέσο µέγεθος
σταφυλιού, ρώγες καλά αναπτυγµένες και ωραίο-έντονο
χρωµατισµό. Στην γεύση επιθυµούν σταφύλια τα οποία
να είναι κρουστά, µε λεπτό φλοιό, γλυκιά γεύση και αν
είναι δυνατόν και χωρίς την παρουσία κουκουτσιού.
Υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση σε όλες τις κατηγορίες
τα καλά ώριµα κίτρινα σταφύλια.
Σήµερα η κατάσταση όσο αφορά την παραγωγή και
τις εξαγωγές περιγράφεται από τους 2 πίνακες (δεξιά),
όπου διακρίνουµε µια αισθητή αύξηση στις εξαγωγές
από Ν. Αφρική και από το Περού.
Όσο αφορά τις ποικιλίες που έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο
αγοράς σήµερα σε αυτό παγκόσµιο χάρτη, αδιαµφισβήτητα
πρόκειται για τις παραδοσιακές ποικιλίες. Αυτό είναι
αυτονόητο από την µια πλευρά, αν δούµε τις χώρες
όπου και ηγούνται της παραγωγής σήµερα όπως είναι
η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία. Από την άλλη πλευρά
όµως αν προσπαθήσει να δει κάποιος σε µια ποιο
αναπτυγµένη χώρα όπως είναι η Ιταλία, όπου οι νοµικές
δεσµεύσεις µε τις καινούργιες ποικιλίες (ποικιλίες
µε δικαιώµατα) εφαρµόζονται πολύ ποιο εύκολα και
αποτελεσµατικά τις περισσότερες φορές, θα διαπιστώσει
το εξής. Και στην Ιταλία έως το 2014 οι νέες ποικιλίες
που προστατεύονται µε δικαιώµατα δεν κατείχαν
ποσοστό επί της παραγωγής µεγαλύτερο του 2%.
Στην Ιταλία σήµερα οι ποικιλίες «leaders» στην παραγωγή
παραµένουν οι «κλασικές ή παραδοσιακές» όπως
είναι η Ιτάλια, η Βικτώρια, η Red globe έχοντας ακόµη
περισσότερο από το 65% στην συνολική παραγωγή και
ακολουθούν η Superior seedless και η Crimson seedless

Μερίδιο της εµπορεύσιµης παραγωγής, το 2000
1000τον.
Κίνα
Ινδία
Τουρκία
Αίγυπτος
ΗΠΑ
Ιράν
Ουζµπεκιστάν
Ιταλία
Χιλή
Βραζιλία
Ν. Αφρική
Ελλάδα
Περού

Παραγωγή
1330
903
2149
964
946
1485
353
1411
715
429
190
244
58

Εξαγωγές
1
94
65
5
346
0
48
625
676
14
186
85
3

%Εξαγ/παραγ
0%
10%
3%
0%
37%
0%
14%
44%
95%
3%
98%
35%
5%

Μερίδιο της εµπορεύσιµης παραγωγής, το 2014
1000τον.

Παραγωγή

Εξαγωγές

%Εξαγ/παραγ

Κίνα

9187

126

1%

Ινδία
Τουρκία
Αίγυπτος
ΗΠΑ
Ιράν
Ουζµπεκιστάν
Ιταλία
Χιλή
Βραζιλία
Ν. Αφρική
Ελλάδα
Περού

2059
2056
1442
1166
1144
1051
1038
776
763
280
248
330

153
258
114
445
16
23
448
732
28
263
88
226

7%
13%
8%
38%
1%
2%
43%
94%
4%
94%
36%
68%
* πηγή FAO-OIV 2016

µε 8% η κάθε ποικιλία. Συνεπώς, διαπιστώνουµε ότι ναι
οι νέες ποικιλίες που προστατεύονται µε δικαιώµατα
παίρνουν ένα µερίδιο της αγοράς, το οποίο όµως είναι
απίστευτα µικρό, σε σύγκριση µε την συνολική παραγωγή.
Αυτά τα δεδοµένα είναι τροφή για σκέψη και για την
Ελλάδα, όπου κάποια κέντρα προσπαθούν να επηρεάσουν
την παραγωγή των επιτραπέζιων σταφυλιών στην χώρα
µας, κατευθύνοντας την µονοδιάστατα, σε συγκεκριµένες
ποικιλίες που ελέγχονται από συγκεκριµένες εφοδιαστικές
αλυσίδες τροφίµων στην Ευρώπη.
Κώστας & Βασίλης Μπακασιέτας,
Φυτώρια Αµπέλου Μπακασιέτα
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Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ

ΗΠΑ

1

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2018/2019

ΕΛΛΑ∆Α

380.000
ΤΟΝΟΙ

22,2

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΤΟΥΡΚΙΑ

1,9

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2018/2019

ΚΙΝΑ

9,5

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

1,6

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΠΩΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Έ

να µικρό ανοδικό σερί φαίνεται να
καταγράφεται ύστερα από σχεδόν µία
δεκαετία στην παραγωγή επιτραπέζιων
σταφυλιών στην Ευρώπη, σύµφωνα µε
τα στοιχεία ∆εκεµβρίου 2018 του USDA.
Συγκεκριµένα, η παραγωγή αναµένεται να
αυξηθεί µέχρι τέλος του έτους στους 1,6 εκατ.
τόνους (συν 100.000 τόνοι από το 2017), µία
αρκετά µικρή άνοδος, αλλά που σηµατοδοτεί
µία δεύτερη ανοδική χρονιά. Σύµφωνα
µε τους Αµερικανούς αναλυτές, η αύξηση
σηµειώθηκε καθώς έχουν αντικατασταθεί
τα τελευταία χρόνια κάποιες εκτάσεις
οινοποιήσιµων ποικιλιών, µε επιτραπέζιες,
αντανακλώντας την καταναλωτική ζήτηση.
Με τις εισαγωγές να αλλάζουν λίγο και µε
την αυξηµένη παραγωγή να πηγαίνει προς
την ευρωπαϊκή αγορά, οι εξαγωγές σε
Τρίτες Χώρες παραµένουν σχεδόν σταθερές,
συµπληρώνουν οι αναλυτές.
Από την άλλη µε σταθερή παραγωγή
κοντά στους 1 εκατ. τόνους κινείται η
ελληνική παραγωγή σταφυλιού, εκ των
οποίων το 38%, ήτοι 380.000 κιλά, αφορά
στην παραγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού.
Σύµφωνα µε έκθεση του Παγκόσµιου
Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (FAO), η
συνολική παγκόσµια παραγωγή σταφυλιών
για κάθε χρήση άγγιξε για το 2017 τους 73,3

εκατ. τόνους, µε την Ευρώπη να βρίσκεται
στην κορυφή της λίστας των µεγαλύτερων
σταφυλοπαραγωγών περιοχών, µε ένα
µερίδιο 37%, ενώ ακολουθεί η Ασία µε
ποσοστό 34% και η Αµερική µε 19%. Το 2017
η παραγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού στην
ΕΕ αναλογούσε στο 6% της παγκόσµιας
παραγωγής, κατατάσσοντάς την τέταρτη
στην λίστα παραγωγών. Ενδοκοινοτικά, η
Ελλάδα καταλαµβάνει την δεύτερη θέση µετά
την Ιταλία, η οποία είναι υπεύθυνη για την
παραγωγή του 58% επιτραπέζιου σταφυλιού
στην ένωση.
Το διεθνές εµπόριο των σταφυλιών αυξάνεται
εξαιτίας της βελτίωσης των καλλιεργητικών
τεχνικών και των συνθηκών επεξεργασίας
και συντήρησης των σταφυλιών, που
έδωσαν την δυνατότητα πολύ πιο µακράς
συντήρησης - αποθήκευσης στα ψυγεία. Έτσι
αυξήθηκαν και οι εξαγωγές των σταφυλιών
από τα 2,8 εκ. τόνους το 2000 στα 4,2 εκ.
τόνους το 2014.
Για το 2018 προβλέπεται η παγκόσµια
παραγωγή να σηµειώσει πτώση (µείον 1,2
εκατ. τόνοι) αγγίζοντας τους 22,2 εκατ. τόνους
λόγω απωλειών από τις δύσκολες καιρικές
συνθήκες σε Κίνα και Τουρκία, αναφέρει το
USDA. Ωστόσο τα παγκόσµια αποθέµατα,
αναµένεται να κρατήσουν τις εξαγωγές
σχεδόν σταθερά στους 3 εκατ. τόνους.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ
> Το Ινστιτούτο Volcani διευρύνει τις δυνατότητες εκµετάλλευσης της εµπορικής περιόδου

Τ

Prime
Υπερπρώιµη λευκή ποικιλία, 2
εβδοµάδες πριν το superior, µοσχάτη,
σχήµα ρόγας στρογγυλό, εξαιρετικά
παραγωγική. Η πρωιµότερη λευκή
ποικιλία στον κόσµο.

Autumn Pearl
Όψιµη κόκκινη άσπερµη ποικιλία,
περίοδος crimson, ωοειδές
σχήµα ρόγας, πολύ υψηλής
παραγωγικότητας, φυσικός
χρωµατισµός, µε έντονο κόκκινο
χρώµα, µετασυλλεκτική αντοχή 810 εβδοµάδες σε συνθήκες ψυχρής
συντήρησης.

Giant Pearl
Μεσοπρώιµη άσπερµη κόκκινη
ποικιλία, περίοδος superior, τεράστιες
εντυπωσιακές οβάλ ρόγες 2428mm, πολύ παραγωγική, µε
έντονη φρουτώδη γεύση, εύκολος
χρωµατισµός, µε αντοχή σε
µυκητολογικές ασθένειες, ιδανική
και για βιολογική καλλιέργεια. Υψηλή
µετασυλλεκτική αντοχή.

Late Pearl
Όψιµη λευκή ποικιλία, 2 εβδοµάδες
µετά την σουλτανίνα, επιµήκες
σχήµα ρόγας, πολύ υψηλής
παραγωγικότητας µε εξαιρετικά
τραγανή και λευκόσαρκη δοµή και
έντονα φρουτώδη χαρακτηριστικά.
Μετασυλλεκτική αντοχή 8-10
εβδοµάδες σε συνθήκες ψυχρής
συντήρησης.

ωοειδές σχήµα ρόγας. Η πρωιµότερη
µαύρη άσπερµη ποικιλία στον κόσµο.

ο Ινστιτούτο Volcani έχει
δηµιουργήσει µία σειρά από ποικιλίες
που ξεκινούν από την πολύ πρώιµη
περίοδο, αρχές καλοκαιριού, µέχρι
την όψιµη περίοδο συγκοµιδής µέσα
φθινοπώρου. Κύρια χαρακτηριστική
διαφορά φυσιολογίας µεταξύ πρώιµων
και όψιµων ποικιλιών είναι το µέγεθος
φύλλου και η ζωηρότητα των φυτών
µε τις πρώιµες να είναι µικρόφυλλες και µειωµένης ζωηρότητας.
Αναλυτικότερα µερικές από τις
ποικιλίες έχουν ως εξής:

παραγωγική εξαιρετική ποιότητα
σταφύλης. Στην Ελλάδα µπορεί να
συγκοµιστεί τέλος Ιουνίου, αρχές
Ιουλίου. Η πρωιµότερη κόκκινη
ποικιλία στον κόσµο.

Star Light Pearl
Υπερπρώιµη κόκκινη ποικιλία, 2
εβδοµάδες πριν το superior, µοσχάτη,
σχήµα ρόγας στρογγυλό, πολύ

Early Pearl
Υπερπρώιµη µαύρη ποικιλία, 2
εβδοµάδες πριν το superior, πολύ
παραγωγική, εύκολος χρωµατισµός,

STAR LIGHT PEARL

EARLY PEARL

PRIME

GIANT PEARL

AUTUMN PEARL

LATE PEARL

FRESCA GROUP UK

ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
Η Grape Evolution είναι επενδυτής σε
ποικιλιακά προγράµµατα διάφορων
κατηγοριών φρούτων του Ινστιτούτου
Volcani του υπουργείου Γεωργίας
του Ισραήλ και δικαιοπάροχος των
φυτικών δικαιωµάτων στην Ευρώπη
και την Βόρεια Αφρική.

Η Grape Evolution επίσης µέλος του
οµίλου Fresca Group UK, ένα από
τα µεγαλύτερα ονόµατα παγκοσµίως
στο εµπόριο φρέσκων προϊόντων,
µε παρουσία στην Ελληνική Αγορά
επιτραπέζιου σταφυλιού για
περισσότερα από τριάντα χρόνια

µέσω των θυγατρικών εταιρειών του
οµίλου Mack Multiples και Prima
Fruit. H Grape Evolution συµµετάσχει
στην ανάπτυξη και αντιπροσώπευση
ποικιλιακών προγραµµάτων
πυρηνοκάρπων φρούτων γνωστών
ευρωπαϊκών οίκων.

Επιλέγονται ποικιλίες µε
χαµηλό κόστος παραγωγής,
υψηλής παραγωγικότητας,
µε ανθεκτικότητα σε
ασθένειες, µε ελάχιστες ή
δυνατόν χωρίς την χρήση
γιβεριλίνης.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
αυτές τις ποικιλίες στον αµπελώνα του;
Η δηµιουργία µιας νέας ποικιλίας είναι
προϊόν πολυετούς έρευνας, κόπου
και εξόδων. Ο δηµιουργός της µπορεί
να κατοχυρώσει στο ευρωπαϊκό
γραφείο φυτικών δικαιωµάτων, την
πρωτότυπη ποικιλία του και µε βάση
τον ευρωπαϊκό κανονισµό 2100/1994,
να εκχωρήσει το δικαίωµα χρήσης και
αναπαραγωγής του γενετικού υλικού,
φυτών η φρούτων στην περίπτωση ,σε
τρίτους έναντι χρηµατικής αµοιβής. Η
προστασία του φυτικού δικαιώµατος
έχει ορισθεί στα 30 έτη. Αυτό είναι το
νοµικό πλαίσιο και µόνο.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ*

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΚΗΣ

> Έµφαση στις κόκκινες ποικιλίες και ανάδειξη
των όψιµων λευκών µετά τη σουλτανίνα
Κατά την γνώµη σας γιατί πρέπει οι
Έλληνες παραγωγοί να φυτέψουν νέες ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών;
Καταρχάς οφείλουµε να περιγράψουµε
µε ειλικρίνεια την πραγµατική κατάσταση
της αγοράς. Η κεντρική και βόρεια
Ευρωπαϊκή αγορά σταφυλιού τους µήνες
Αύγουστο έως Οκτώβριο είναι πλέον µια
κορεσµένη αγορά µε λευκές ποικιλίες
σταφυλιού, από τρείς τουλάχιστον χώρες,
Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία. Η Ελληνική
σουλτανίνα πλέον δεν είναι το µοναδικό
διαθέσιµο προϊόν. Οι ανταγωνίστριες
χώρες διαθέτουν και αυτές νέες λευκές
ποικιλίες. Στον τοµέα του κόκκινου,
οµοιοτρόπως, το Ισπανικό Crimson δεν
είναι η µοναδική επιλογή, αλλά η αγορά
τείνει να κορεσθεί επίσης, µε νέες χώρες
παραγωγής κόκκινου σταφυλιού. Οι τιµές
έχουν συµπιεστεί λόγο υπερ-διάθεσης
προϊόντος. Ποιος θα επιβιώσει σε αυτό
το περιβάλλον; Ο πιο ανταγωνιστικός
παραγωγός και συσκευαστής. Πως θα

γίνει κάποιος ανταγωνιστικός; Μειώνοντας
το κοστολόγιο και αυξάνοντας την
στρεµµατική παραγωγή. Με τις
υπάρχουσες παλιού τύπου ποικιλίες
όπως η σουλτανίνα και το crimson αυτό
είναι ανέφικτο. Με πραγµατικά εξαγώγιµο
προϊόν της τάξης του 1,5 τόνου το στρέµµα
και µε υψηλό κοστολόγιο διαχείρισης,
επεµβάσεων και κοπής και µε βάση της
διαµορφωµένες τιµές στην Ευρώπη και
τις τιµές παραγωγού αντίστοιχα, θα είναι
πολύ δύσκολο για τον καλλιεργητή να
συνεχίσει να επενδύει στην παραγωγή
ποιοτικού σταφυλιού. Εδώ έρχονται οι
νέες ποικιλίες να δώσουν µια απάντηση.
Με αποδόσεις 2,5-3,5 τόνους το στρέµµα
και µε µειωµένο κοστολόγιο επεµβάσεων
και διαχείρισης δίνουν την δυνατότητα
βιώσιµης εξέλιξης στους καλλιεργητές.
Έχουµε ακούσει πολλά για νέες ποικιλίες και δικαιώµατα. Γιατί πρέπει ο
παραγωγός να πληρώνει για να έχει

Κατανοητό, αλλά ζητείται από τους παραγωγούς εκτός από το να πληρώνουν
το σχετικό δικαίωµα, να πωλούν το προϊόν σε συγκεκριµένα εµπορικά δίκτυα;
Με βάση το κανονισµό αυτό νοµικά δεν
υφίσταται. Αν ανατρέξει κάποιος στο
σχετικό άρθρο 13, η διατύπωση είναι
σαφής «δεν µπορείς να ελέγξεις την
εµπορία του προϊόντος, εκτός και αν
το προϊόν έχει παραχθεί µε µη νόµιµο
τρόπο». ∆ηλαδή σε προϊόν στο οποίο
ο καλλιεργητής καταβάλει στο σχετικό
φυτικό δικαίωµα, δεν υπάρχει δυνατότητα
επιβολής κάποιου δικτύου εµπορίας. Από
εκεί και πέρα επαφίεται στον παραγωγό
να το διερευνήσει παραπάνω.
Η Grape Evolution εκπροσωπεί τα ποικιλιακά προγράµµατα του Ινστιτούτου
Volcani στην Μεσόγειο. Τι ακριβώς κάνει το Volcani;
∆εν είµαστε µια ιδιωτική εταιρεία ή
φάρµα παραγωγής σταφυλιών κάπου
στην Αµερική ή στην Αφρική που σε µια
άκρη του κτήµατος τοποθέτησε κάποιο
γενετιστή µε ένα υποτυπώδες εργαστήριο
να πραγµατοποιήσει διασταυρώσεις.
Επίσης δεν λειτουργούµε µε την
φιλοσοφία ενός ιδιώτη που µέσα σε
σύντοµο διάστηµα θέλει την απόσβεση
της επένδυσης και την µεγιστοποίηση
του κέρδους. Το Ινστιτούτο Volcani, τµήµα
του Υπουργείου Γεωργίας του Ισραήλ,
είναι ένας οργανισµός αγροτικής έρευνας
από το 1921, που σήµερα διαθέτει 200
κορυφαίους ερευνητές και 650 άτοµα
υποστηρικτικό προσωπικό, επιπέδου Phd,
MBsc και ΒΑ. Το 2017 βραβεύτηκε από
την Unesco για την παγκόσµια συµβολή
του στην εξάλειψη τις επισιτιστικής
κρίσης στο πλανήτη. Έχει δηµιουργήσει
τα γνωστά σε όλους πεπόνια Galia,
τις ελίες Barnea, τις συσκευασίες
Sepa, τα µανταρίνια Orri – µε τα οποία

παρεµπιπτόντως ξεκινάµε φυτεύσεις στην
Ελλάδα και Ιταλία, και ένα µεγάλο αριθµό
νέων ποικιλιών σε φράουλες, άσπερµα
πεπόνια, αβοκάντο, πρώιµα µήλα,
βερίκοκα, σύκα, φαρµακευτική κάνναβη
και πολλές άλλες τεχνολογίες στο χώρο
της άρδευσης, φυτοπροστασίας και µετάσυλλεκτικής συντήρησης.
Πώς µεταφράζεται αυτό στην προσέγγιση σας µε τους Έλληνες παραγωγούς;
Για εµάς η προσέγγιση είναι ενιαία για
όλους τους παραγωγούς της Μεσογείου
και µεταφράζεται σε χαµηλά στρεµµατικά
δικαιώµατα χωρίς περιορισµούς στην
εµπορία και χωρίς επιβολή ελάχιστου
ορίου φυτεύσεων. Συγκριτικά µε τα
ιδιωτικά ποικιλιακά προγράµµατα δεν
διεκδικούµε ποσοστά επί των πωλήσεων,
ούτε προβαίνουµε σε συµφωνίες µε
εµπόρους και συσκευαστές ώστε να
συγκαλύψουµε κάποιο υπέρµετρο
φυτικό δικαίωµα µέσα στο κόστος
αγοράς ή συσκευασίας του προϊόντος, το
οποίο µε έµµεσο τρόπο θα χρεωθεί πάλι
στον παραγωγό. Η διαφορά µας είναι
κολοσσιαία σε σχέση µε την αµερικάνικη
προσέγγιση, µιλάµε για 3 µε 4 φορές
χαµηλότερα εν τέλει φυτικά δικαιώµατα.
Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι προϊόν λογικής
πάνω απ’ όλα και χρειάζεται να έρθει
µέσα από µια ορθολογική διαχείριση
των κοστολογίων του παραγωγού.
Μικρό φυτικό δικαίωµα από πολλούς
παραγωγούς και όχι δυσανάλογα µεγάλο
από λίγους, είναι η προσέγγισή µας.
Σε ποιες ποικιλίες και ποια περίοδο
πρέπει να επικεντρωθεί ο παραγωγός;
Σθεναρά την τελευταία δεκαετία τονίζω
πως πρέπει στην Ελλάδα να δώσουµε
έµφαση στις κόκκινες ποικιλίες από
το πολύ πρώιµο στάδιο παραγωγής,
δηλαδή αρχές Ιουλίου έως την όψιµη
περίοδο παραγωγής το τέλος Οκτωβρίου
και ταυτόχρονα να αναδείξουµε λευκές
ποικιλίες όψιµα µετά την περίοδο της
σουλτανίνας. Οι µαύρες ποικιλίες αν και
η ζήτηση τους είναι πιο περιορισµένη,
πρέπει να εµπλουτίσουν τον Ελληνικό
αµπελώνα. Το πρόγραµµα µας διαθέτει
αυτές τις ποικιλίες και καλούµε τους
παραγωγούς να έρθουν σε επαφή
µαζί µας, να επισκεφτούν σχετικούς
αµπελώνες και ηµερίδες τις οποίες
πραγµατοποιούµε και από κοινού να
χαράξουµε τον νέο τοπίο του σύγχρονου
επιτραπέζιου Ελληνικού αµπελώνα.
*∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GRAPE EVOLUTION LTD

