
Νέοι αγρότες σε άδεια 
χωριά δεν γίνεται           
∆εν αντέχεται η αποµόνωση ειδικά 
στα ορεινά, λένε νεαροί παραγωγοί 
σε έρευνα του Αριστοτελείου. σελ. 10

Με δάνειο τα µισά 
Σχέδια Βελτίωσης     
Σε απαιτήσεις ύψους 265 εκατ. ευρώ 
προσαρµόστηκε το καθεστώς 
εγγύησης τραπεζικών δανείων. σελ. 16 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 14/12

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο
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179
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2,82

21/12
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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84,76
2,93

Άλλο ένα  
χαστούκι  
την άγια νύχτα 
των πληρωμών
Ξεροστάλιαζαν στ’ αγιάζι οι δικαιούχοι      

∆υσκολεύτηκε µε τους αγρότες, τα βρήκε 
όµως µε τους εκκοκκιστές ο Αραχωβίτης. 
Έτσι, από τον Φεβρουάριο, όπως είπε, 
θα θεσµοθετηθεί η... απαγόρευση των 
«ανοιχτών τιµών» στο βαµβάκι. σελ. 47

Μαύρη τρύπα στις εξαγωγές, όπως και 
στο εισόδηµα των αγροτών, ανοίγουν  
τα φετινά ποσοτικά και ποιοτικά 
προβλήµατα σε ελιές, ελαιόλαδο και 
συµπύρηνα ροδάκινα. σελ 12

Θεσµός το δούλεµα 
µε τις ανοιχτές τιµές 

Ανοίγει λαβωµένο 
εξαγωγικά το 2019  

Σκληρή δοκιµασία έζησαν για άλλη 
µια φορά οι αγρότες δικαιούχοι κοι-
νοτικών ενισχύσεων. Οι διαµάχες στη 
Βουλή για τροπολογίες και ακατάσχε-
το, έφεραν παλινωδίες του ΟΠΕΚΕΠΕ 
µε τις πληρωµές. Έτσι, το «καταβάλ-
λονται σήµερα 20/12/2018...» τα υ-
πόλοιπα των ενισχύσεων, έγινε στη 
συνέχεια ανάκληση εντολής προς 
την τράπεζα, µε τους αγρότες να πε-
ριµένουν στο κρύο. Λίγο πριν τα µε-
σάνυχτα, το ίδιο βράδυ (Πέµπτης), το 

υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι πιστώ-
σεις των λογαριασµών προχωρούν. 
Ωστόσο, δεν γίνεται προς το παρόν 
η «απόδοση» των χρηµάτων από τις 
τράπεζες, στις περιπτώσεις αγροτών 
µε ενεργά κατασχετήρια. Οι εν λόγω 
δικαιούχοι θα περιµένουν έως ότου 
ψηφισθεί η τροπολογία για το ακατά-
σχετο των 7.500 ευρώ και εκδοθεί το 
σχετικό ΦΕΚ. Βέβαια, τα Χριστούγεννα 
δεν περιµένουν. Αντίθετα, αυτό που 
µένει είναι πάλι η πίκρα. σελ. 6, 8-9

Μεταβατικός κανονισµός για την 
εξισωτική 2019-2020, έτσι ώστε 
οι κάτοικοι πρώην µειονεκτικών 
περιοχών να εισπράττουν έστω 
και ένα µέρος αυτής. σελ. 5

Νέο πλαίσιο για εξισωτική   
ΣABBATO: Αναστασίας Φαρµακολύτρας  Μήνας 12ος, Εβδ. 51η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:38 - ∆ύση 17:10 ΣΕΛΗΝΗ: Πανσέληνος ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,14520

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,54336

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13327

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90384

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
127,78200

• Από τον Ιούνιο οι εγγυήσεις για δάνεια 
δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης σελ. 18
• Αιτήσεις για ΕΣΠΑ µικρών επιχειρήσεων 
από 6 Φλεβάρη λέει το Οικονοµίας σελ. 19

• Τα ψαγµένα λαχανικά του Χρήστου 
Μπλαντή έχουν πιστό κοινό σελ. 42
• Ρύθµιση-µπλόκο στις ανοιχτές τιµές 
βάµβακος υπόσχεται ο υπουργός σελ. 47

• Κερδισµένοι µε το φιστίκι οι παραγωγοί 
Σερρών παρά τις µέσες αποδόσεις σελ. 36
• Σταµατούν την συγκοµιδή οι Ισπανοί 
ελαιοπαραγωγοί λόγω τιµών σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Η τακτική των ανοιχτών τιµών έκοψε τιµή από το βαµβάκι και 
απογοήτευσε τους παραγωγούς, που το ξανασκέφτονται να 
συνεχίσουν την καλλιέργεια. Την ίδια στιγµή αναιµική δείχνει 
και η αγορά ελαιολάδου µε τις τιµές να υπόκεινται σε πίεση, 
αφού πολλοί σπεύδουν να πουλήσουν εν όψει κλεισίµατος της 
χρονιάς. Παράλληλα µε σταθερή και αµετάβλητη από πέρυσι 
τιµή διοχετεύεται στην αγορά το φιστίκι.

Ανθονόµος στην αµυγδαλιά
Μήνας ωοτοκίας είναι ο ∆εκέµβριος 
(µέχρι τον Φεβρουάριο) για τον 
ανθονόµο, το έντοµο που προσβάλλει 
την αµυγδαλιά. Έχει µήκος 3-4 
χιλιοστά, χρώµα σκούρο καστανό και 
όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών, Ποιοτικού και Υγειονοµικού 
Ελέγχου Βόλου, το έντοµο έχει µία 
γενεά το έτος και είναι δραστήριο το 
χειµώνα και την άνοιξη. Το καλοκαίρι 
τα ενήλικα άτοµα βρίσκονται σε 
προστατευµένες θέσεις πάνω ή κοντά 
στα δέντρα. 

Τρόποι καταπολέµησης
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 από ένα αυγό. 
Οι προσβεβληµένοι οφθαλµοί 
ξεραίνονται χωρίς να ανοίξουν και 
τελικά 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 φύλλων µέχρι και τον 
Ιανουάριο µήνα, µε εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 22-12-2018
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες στα δυτικά, τα βόρεια 
και τα νησιά του Αιγαίου. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα τις 
πρωινές και βραδινές ώρες στα 
ηπειρωτικά και άνεµοι ασθενείς 
από δυτικές διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Κυριακή 23-12-2018
Γενικά αίθριος καιρός και µόνο τις 
πρωινές ώρες τοπικές νεφώσεις. 
Περιορισµένη ορατότητα τις 
πρωινές και βραδινές ώρες 
κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεµοι 
θα πνέουν ασθενείς βορειοδυτικοί 
και τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα 
πιο ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 24-12-2018
Αρχικά αίθριος καιρός και 
βαθµιαία στα δυτικά και τα βόρεια 
θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το 
βράδυ στα βορειοδυτικά θα 
σηµειωθούν βροχές. Άνεµοι 
ασθενείς µεταβλητοί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Χριστούγεννα 
Τρίτη 25-12-2018
Θερµοκρασία σε πτώση από τα 
βόρεια. Λίγες νεφώσεις τοπικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

αυξηµένες στα δυτικά, τα κεντρικά, 
τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο 
µε τοπικές βροχές. Χιόνια στα 
κεντρικά και βόρεια ορεινά. 
Άνεµοι ισχυροί νοτιοδυτικοί που 
από τα δυτικά θα στραφούν σε 
βόρειους µε την ίδια ένταση.

Τετάρτη 26-12-2018 έως
Παρασκευή 28-12-2018
Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξηµένες 
στα ανατολικά και νότια όπου θα 
σηµειωθούν σποραδικές βροχές 
και στα ορεινά παροδικές 
χιονοπτώσεις. Άνεµοι ασθενείς 
από βόρειες διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση.

Θερµοκρασία σε 
άνοδο µε λίγες 
νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες και 
τοπικά περιορισµένη 
ορατότητα. Οι άνεµοι 
θα πνέουν από 
δυτικές διευθύνσεις 
4-5 µποφόρ.
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Το συναισθηµατικό δέσιµο µε την πρω-
τογενή παραγωγή και η συνειδητή 
επιλογή του αγροτικού επαγγελµά-
τος, όπως φαίνεται, δεν είναι αρ-
κετά για να κάνουν έναν νέο αγρό-
τη... ευτυχισµένο.  

Τα στοιχεία µελέτης από οµάδα καθη-
γητών του ΑΠΘ, που παρουσιάζει 
σήµερα η Agrenda, είναι ενδεικτι-
κά της αµφισηµίας µε την οποία, το 
µεγαλύτερο µέρος των νέων αγρο-
τών αξιολογεί τη µέχρι σήµερα ε-
µπλοκή του µε την αγροτική δρα-
στηριότητα. 

«∆ιαπιστώσαµε ότι οι νέοι αυτοί αγρό-
τες», αναφέρει η ερευνήτρια και υ-
ποψήφια διδάκτωρ ∆ήµητρα Παπα-
δοπούλου, «παίρνουν πολύ µέτρια 
ικανοποίηση από τη δουλειά τους». 
Και συνεχίζει: «Θα µπορούσα να  
τους πω, ως αναποφάσιστους, αλλά 
είναι ταυτόχρονα συναισθηµατικά 
δεσµευµένοι µε την εργασία τους». 

Σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία της µελέ-
της, οι παράγοντες που επηρεάζουν 
την πρόθεση των ωφελούµενων (α-
πό το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών) 
για το αν θα παραµείνουν ή όχι στον 
πρωτογενή τοµέα είναι τόσο οικονο-
µικοί όσο και δηµογραφικοί. 

Ο µέσος όρος, ως προς το βαθµό ικανο-
ποίησης, πέφτει σηµαντικά στα ε-
ρωτήµατα που σχετίζονται µε τους 
παράγοντες οι οποίοι έχουν να κά-
νουν µε την εργασία τους. Είναι ιδι-
αίτερα δυσαρεστηµένοι µε το εισό-
δηµά τους και τις εργασιακές συν-
θήκες, ενώ εµφανίζονται απογοη-
τευµένοι από την τεχνογνωσία και 
τη στήριξη που τους παρέχουν οι 
θεσµικοί φορείς. 

Τέλος, από τους δηµογραφικούς παρά-
γοντες καθοριστικό ρόλο διαδρα-
µατίζει ο τόπος διαµονής. Εκεί ό-
που λειτουργούν οι στοιχειώδεις 
κοινωνικές παροχές και διαθέτουν 
πρόσβαση στην κοινωνική ευηµε-
ρία οι πιθανότητες παραµονής στο 
αγροτικό επάγγελµα είναι αυξηµέ-
νες. Αντίθετα, όσοι διαµένουν σε 
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές 
και είναι εκτεθειµένοι στον κίνδυ-
νο κοινωνικής αποµόνωσης, έχουν 
πολύ χαµηλή ικανοποίηση και δη-
λώνουν µικρότερη πιθανότητα να 
παραµείνουν στην εργασία τους. 

Agrenda

Στην πράξη 
κόβεται η φόρα 





ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

∆ιαφορετικά θα φανεί η αποτύ-
πωση της περικοπής των κον-
δυλίων της ΚΑΠ στις άµεσες ε-
νισχύσεις αν µείνει το σύστηµα 
ως έχει, και µε άλλο τρόπο, πο-
λιτικά πιο «ήπιο», θα γίνει η δια-
χείριση της υπόθεσης εφόσον α-
νακατευθεί όλη η ιστορία µε την 
κατάργηση των δικαιωµάτων. 

Αυτό έχουν ξεκινήσει να αντι-
λαµβάνονται και οι Εθνικές Αρ-
χές, µε τις ευλογίες του Επίτρο-
που για τη Γεωργία Φιλ Χόγκαν, 
καθώς σε περίπτωση αλλαγής 
ολόκληρου του συστήµατος και 
µάλιστα µε κοινοτική ευθύνη, τα 
λιγότερα χρήµατα της Κοινής Α-
γροτικής Πολιτικής, θα κρυφτούν 
πίσω από τη γενική αναθεώρη-
ση που δεν αφήνει περιθώρια ι-
στορικού προηγούµενου προς 
σύγκριση για τους δικαιούχους. 

«∆είτε τι θα κάνετε τώρα που 
θα έχετε λιγότερα χρήµατα κάτι 
που πρέπει να θεωρείται δεδο-

µένο», διεµήνυσε προ ολίγων 
ηµερών ο Αλεξάντερ Μπάρτο-
βιτς προϊστάµενος για την Ελ-
λάδα της DG AGRI, προς τον γε-
νικό γραµµατέα Κοινοτικών Πό-
ρων, Χαράλαµπο Κασίµη. «Συγ-
γνώµη πρέπει να σας το πω αυ-
τό» είπε ο κ. Μπάρτοβιτς κατά τη 
διάρκεια της 6ης Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης των Προγραµ-
µάτων, την ώρα που συνεχίζο-
νται οι διαπραγµατεύσεις εντός 
ΕΕ για την υποχρεωτική κατάρ-
γηση των δικαιωµάτων. Ο ίδιος, 
ωστόσο, τόνισε πως δεν µπορεί 
να προβλέψει ακριβώς τι θα γί-
νει, αλλά δεν τίθεται αµφιβολία 
ότι τα χρήµατα θα είναι λιγότερα, 
µε τα οποία θα πρέπει µάλιστα 
να γίνουν περισσότερα.

Από την τρέχουσα περίοδο 
πρέπει να θέσουµε τη βάση για 
να µην χαθεί τίποτα τη νέα πε-
ρίοδο γιατί η ΚΑΠ συνδέει στό-
χους µε επιδόσεις που επηρε-
άζουν τις χρηµατοδοτήσεις, α-
νέφερε από την πλευρά του ο 
κ. Κασίµης, συµπληρώνοντας 
πως προφανώς ολα αυτά συ-
νεπάγονται και µε µία ανασύ-
νταξη της δηµόσιας διοίκησης 
για τις νέες πολιτικές. «Έχουµε 
ξεκινήσει τη διαβούλευση για τη 
νέα ΚΑΠ. ∆ιοργανώνουµε εκδη-
λώσεις για να αναδείξουµε τα βα-
σικά της χαρακτηριστικά µε τους 
εµπλεκόµενους φορείς πάντα µε 

βάση τις προτάσεις και των σχε-
δίων της ίδιας της ΕΕ. Έχουµε ξε-
κινήσει αυτή την προσπάθεια και 
στόχος µας είναι να αναπτύξου-
µε την απαιτούµενη σχέση µετά 
τις διαπραγµατεύσεις εντός της 
ΕΕ και να αναπτύξουµε το στρα-
τηγικό σχέδιο, το οποίο θα συ-
ναποτελείται από τον 1ο και 2ο 
πυλώνα», σηµείωσε ο γενικός 
γραµµατέας. 

Κατάργηση των δικαιωμάτων 
για να μην φανεί η περικοπή
Προπέτασμα για τα λιγότερα λεφτά της ΚΑΠ η αλλαγή του συστήματος  

∆ιαπραγµατεύσεις
Αυτή τη στιγµή σε 

επίπεδο ΕΕ συζητείται 
και η πολιτική για τα 

στρεµµατικά όρια 
στις ενισχύσεις

Στην ουρά
η ΚΑΠ
Τα παραπονά του παράλληλα 
εξέφρασε ο κ. Κασίµης προς 
τον εκπρόσωπο του υπουργείου 
Οικονοµίας Ιωάννη Φίρµπα 
για το γεγονός πως συχνά 
αγνοείται η αγροτική πολιτική 
σε όρους διευκόλυνσης των 
προκηρύξεων. «Θεωρούµε ότι 
πρέπει να αναγνωριστεί ότι 
είµαστε σηµαντικός εταίρος 
άρα πρέπει και η τεχνική και 
θεσµική υποστήριξη 
να είναι ανάλογη. ∆ίνετε 
προτεραιότητα σε µικρότερα 
µέτρα όταν περιµένουν στην 
ουρά άλλα σηµαντικότερα. ∆εν 
γίνεται να είναι στην ουρά 
προκηρύξεις 300 εκατ. ευρώ», 
σηµείωσε ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.

Ο προϊστάµενος για την 
Ελλάδα στην DG Agri, 
Αλεξάντερ Μπάρτοβιτς 
δεν άφησε κανένα 
περιθώριο πιθανότητας 
µη περικοπής κονδυλίων 
για την ΚΑΠ 2021-2027. 

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018Agrenda ENIΣΧΥΣΕΙΣ4

Η ΚΑΠ είναι υπεύθυνη για το 50% 
των ευρωπαϊκών κονδυλίων που εισ-
ρέουν κάθε προγραµµατική περίοδο 
στη χώρα µας σύµφωνα µε τον γενι-
κό γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, 
Χαράλαµπο Κασίµη και έτσι η δια-
φαινόµενη µείωσή τους θα έχει ση-
µαντικές επιπτώσεις και δηµοσιονο-
µικά στη χώρα µας. Τις δηµοσιονο-
µικές πιέσεις τόνισε και ο εκπρόσω-
πος του υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης για το συντονισµό του ΕΣ-
ΠΑ Ιωάννης Φίρµπας, λόγω και της 
δραµατικής µείωσης όπως είπε των 
προκαταβολών από τα ευρωπαϊκά τα-
µεία, και τη µείωση του ν+3 σε ν+2 
όσον αφορά τα έτη απορρόφησης 
των κοινοτικών χρηµάτων. 

∆ιετές αντί για µονοετές
το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο

«Μέχρι τώρα στην πρόταση της Ε-
πιτροπής υπάρχει ετήσιος προγραµ-
µατισµός, αυτό είναι πάρα πολύ δύ-
σκολο και διαφαίνεται ότι µάλλον θα 
το κάνουνε διετές», ανέφερε η προϊ-
στάµενη της Μονάδας Προγραµµατι-

σµού της ΕΥ∆ ΠΑΑ, Κατερίνα Αθανα-
σοπούλου κατά την Επιτροπή Παρα-
κολούθησης. Σύµφωνα µε την ίδια, 
που παρουσίασε τις γενικές γραµµές 
πάνω στις οποίες θα στηθεί το Στρα-
τηγικό Σχέδιο, κρίνεται από φιλόδοξο 
έως και ανέφικτο να είναι έτοιµο το 
σχέδιο αυτό µέχρι το τέλος του 2019. 
Ωστόσο, γίνονται προσπάθειες όπως 
είπε, την ώρα που µία παράταση εί-
ναι το πιθανό για όλα τα κράτη-µέλη.

Παράλληλα η κα. Αθανασοπού-
λου ανέφερε ότι, οποιαδήποτε δρά-
ση χρηµατοδοτείται αυτή την περίο-
δο από την ΚΑΠ θα είναι επιλέξιµη 
και στο επόµενο χρηµατοδοτικό πλαί-
σιο, αναφερόµενη στα Προγράµµα-
τα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Όλοι ωφελούνται
Ο πολλαπλασιαστής των 

Προγραµµάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης έχει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον για τους υπόλοι-
πους τοµείς της οικονοµίας

Η ΚΑΠ προσφέρει το 50% των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα
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Μεταβατικές 
ενισχύσεις για 2019,
2020 στην εξισωτική  
Τη δυνατότητα χορήγησης µε-
ταβατικών ενισχύσεων εξισωτι-
κής αποζηµίωσης τα έτη 2019 και 
2020 σε όσους βρέθηκαν εκτός 
του χάρτη µειονεκτικών περιο-
χών, διασφαλίζει η τροποποίηση 
του σχετικού ευρωπαϊκού κανο-
νισµού, που παρουσιάστηκε στη 
σύνοδο των υπουργών Γεωργίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πε-
ρασµένη εβδοµάδα. Συγκεκριµέ-
να ορίζεται πως το 2019 οι εν λό-
γω ενισχύσεις µπορούν να ξεκι-
νούν µε ποσοστό έως 80% της µέ-
σης ενίσχυσης που είχε καθορι-
στεί για την περίοδο 2014-2020 
και το 2020, θα πρέπει το τελικό 
επίπεδό τους να διαµορφώνεται 
στο µισό του αρχικού. Εν προκει-
µένω, στην Ελλάδα τα ποσά αυ-
τά υπολογίζονται στα 7,6 (80%) 
και 4,7 ευρώ το στρέµµα (50%). 

Αναλυτικά η τροποποίηση του 
Καν (ΕΕ) 1305/2013 αναφέρει:

Στο άρθρο 31 παράγραφος 5, 
παρεµβάλλεται το ακόλουθο δεύ-
τερο εδάφιο:

«Κατά παρέκκλιση από το πρώ-
το εδάφιο, όταν οι φθίνουσες ε-
νισχύσεις αρχίζουν από το έτος 
2019, οι εν λόγω ενισχύσεις αρ-
χίζουν µε ποσοστό που δεν υπερ-
βαίνει το 80% της µέσης ενίσχυσης 
που καθορίζεται κατά την περίο-
δο προγραµµατισµού 2014-2020. 
Το επίπεδο ενισχύσεων καθορίζε-
ται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το τε-
λικό επίπεδο για το 2020 να είναι 
το ήµισυ του αρχικού».

∆ιασφάλιση άµεσων 
πληρωµών για το 2020 

Η πρόταση επίσης περιλαµβά-
νει διατάξεις σχετικά µε τη δυνα-
τότητα των κρατών µελών να µε-
ταφέρουν πόρους µεταξύ των πυ-
λώνων κατά το ηµερολογιακό έτος 
2020 (οικονοµικό έτος 2021), το 
οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη µέλη θα αντιµε-
τώπιζαν σηµαντικές αλλαγές στις 
άµεσες ενισχύσεις και στα κονδύ-
λια αγροτικής ανάπτυξης που θα 
είχαν σηµαντικές επιπτώσεις στις 
ενισχύσεις προς τους γεωργούς 
στο πλαίσιο και των δύο πυλώνων. 
Επιπλέον, προστίθενται και άλλα 
τεχνικά στοιχεία, τα οποία πρόκει-
ται να διευκολύνουν την εφαρµο-
γή του νοµοθετικού πλαισίου. Α-
ναλυτικά η τροποποίηση του Καν 
(ΕΕ) 1307/2013 αναφέρει:

Στην παράγραφο 1, προστίθεται 
το ακόλουθο έκτο εδάφιο: 

«Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019, τα 
κράτη µέλη µπορούν να αποφασί-
σουν να διαθέσουν, ως πρόσθετη 
στήριξη που χρηµατοδοτείται στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για το οικονοµικό 
έτος 2021, έως το 15 % των ετήσιων 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους για 
το ηµερολογιακό έτος 2020, όπως 
καθορίζονται στο παράρτηµα II του 
παρόντος κανονισµού. Κατά συνέ-
πεια, το αντίστοιχο ποσό δεν διατί-
θεται πλέον για τη χορήγηση αµέ-
σων ενισχύσεων. Η απόφαση αυ-
τή κοινοποιείται στην Επιτροπή έως 
τις 31 ∆εκεµβρίου 2019».

Να λαµβάνουν ενισχύσεις στο 
ίδιο επίπεδο µε τη ∆ύση ζητούν 
αγρότες της Κεντρικής Ευρώπης.  

Στους δρόµους για την
εξωτερική σύγκλιση
Μέχρι τις Βρυξέλλες έφτασαν αγρότες της Κεντρικής 
Ευρώπης, όπου γινόταν την περασµένη εβδοµάδα το 
Συµβούλιο υπουργών Γεωργίας, απαιτώντας αύξηση 
των άµεσων ενισχύσεων στα επίπεδα των χωρών της 
∆υτικής Ευρώπης. Λιθουανοί, Πολωνοί, Λετονοί, 
Σλοβάκοι και Τσέχοι διαµαρτυρήθηκαν έντονα µε 
στόχο να πιέσουν τις εξελίξεις στις διαπραγµατεύσεις 
για τη νέα ΚΑΠ. Σύµφωνα µε αναλυτές, οι 
διαµαρτυρίες έχουν βάση καθώς υπάρχουν γραπτές 
υποσχέσεις από το 2002 για αυτό το ζήτηµα, και είναι 
πολύ πιθανό να ακουστούν, κάνοντας ακόµα πιο 
δύσκολη την υπόθεση διεκδίκησης επιπλέον πόρων 
για την ΚΑΠ, από τη χώρα µας. Πολιτικό στήριγµα οι 
αγρότες είχαν την πρόεδρο της Λιθουανίας, Dalia 
Grybauskait, η οποία είπε στους διαµαρτυρόµενους 
να µην κάνουν πίσω και να επιµείνουν. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ

90%

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΚΑΤΩ ΤΟΥ

ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ

ΤΟ ΧΑΣΜΑ NA ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ 

50% 



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χωρίς προηγούµενο, µε απανωτές, δυσάρεστες και πρω-
τόγνωρες εκπλήξεις, ήταν η περασµένη Πέµπτη για τους 
αγρότες που περίµεναν την εξόφληση της ενιαίας ενί-
σχυσης. Η διαδικασία των πιστώσεων θα ξεκινούσε κατά 
το σύνηθες το µεσηµέρι, αν και µε καθυστέρηση 2 ηµε-
ρών, προκειµένου να ολοκληρωθεί στη Βουλή η διαδι-
κασία ψήφισης της τροπολογίας µε το ακατάσχετο των 
7.500 ευρώ για την προστασία των επιδοτήσεων. Υπό αυ-
τό το πρίσµα λίγο µετά τις 3 ο Οργανισµός Πληρωµών 
αναρτά ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του µε την οποία 
ενηµερώνει αγρότες και κτηνοτρόφους ότι καταβάλλο-
νται σήµερα 20 ∆εκεµβρίου οι άµεσες ενισχύσεις έτους 
αιτήσεων 2018. Κάποιοι –σύµφωνα µε τις πληροφορίες 
της Agrenda- στάθηκαν τυχεροί και είδαν χρήµατα στους 
λογαριασµούς τους, ενώ πολλοί περισσότεροι ήταν αυ-
τοί που περίµεναν και άρχισαν να τους ζώνουν τα φίδια. 
∆ύο µε τρεις ώρες αργότερα η συζήτηση στη Βουλή για 
τις τροπολογίες, µεταξύ των οποίων και αυτή για το ακα-
τάσχετο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολί-
τευσης και τερµάτισε αιφνιδίως τη διαδικασία ψήφισής 
τους. Αµέσως µετά ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναγκάστηκε να προχω-
ρήσει και στην ανάκληση της σχετικής εντολής προς την 
τράπεζα, σταµατώντας τις πιστώσεις.

Κι ενώ οι αγρότες µένουν σύξυλοι, το υπουργείο επα-
νέρχεται µε νέα ανακοίνωση η οποία ενηµερώνει ότι: 

«Σήµερα 20/12 πραγµατοποιήθηκε η πληρωµή των πο-
σών της β’ δόσης της Βασικής Ενίσχυσης, της πράσινης ε-
νίσχυσης και των ποσών που δικαιούνται οι νέοι γεωργοί, 
συνολικού ύψους 870,9 εκατ. ευρώ. Τα ποσά των δικαι-
ούχων θα πιστωθούν από το βράδυ στους  λογαριασµούς 
τους. Με δεδοµένο ότι βρίσκεται σε διαδικασία ψήφισης 
η τροπολογία για την θέσπιση του ακατάσχετου των ως ά-
νω ενισχύσεων για τους αγρότες στο ύψος των 7.500 ευ-
ρώ ετησίως, για όσους δικαιούχους υφίστανται στα χέρια 
των τραπεζών (ως τρίτες) ενεργά κατασχετήρια επί των λο-
γαριασµών πίστωσης των εν λόγω ενισχύσεων, η απόδο-
ση των σχετικών ποσών από τις τράπεζες, θα ολοκληρω-
θεί µετά την ψήφιση της προαναφερόµενης τροπολογίας 
και την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ».

Το ζητούµενο, όπως γίνεται σαφές και στην ανακοίνω-
ση του υπουργείου, είναι ότι χρήµατα βλέπουν µόνο όσοι 
παραγωγοί δεν έχουν οφειλές και κατασχετήρια επί των 
λογαριασµών τους, ενώ για τους υπόλοιπους η διαδικα-
σία θα ολοκληρωθεί µετά την ψήφιση της τροπολογίας 
για το ακατάσχετο.Το θετικό στην υπόθεση είναι τουλά-
χιστον ότι τα δεσµευµένα χρηµατικά ποσά δεν αποδίδο-
νται στους φορείς που υπάρχουν οι οφειλές προκειµέ-
νου αµέσως µετά τη ψήφιση της τροπολογίας του ακα-
τάσχετου να αποδοθούν στους παραγωγούς.

Τους φόβους τους για αντίστοιχα προβλήµατα εξέ-
φραζαν οι παραγωγοί και για την πληρωµή της εξισω-
τικής, που ξεκίνησε το απόγευµα της Παρασκευής, µε 
συνολικό ποσό 235 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε απόφαση 
του υπουργείου. Οι πληροφορίες αρµοδίως λένε ότι τα 

ποσά αφορούν 220.000 δικαιούχους από τα ορεινά και 
170.000 από τις µειονεκτικές περιοχές.

Αυτές τις µέρες πιστώθηκαν και οι ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας, που ξεκίνησαν µε το ποσό των 40,3 εκατ. ευρώ 
στους  44.953 αιγοπροβατοτρόφους, ενώ ακολούθησαν 
1,6 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους Λέσβου και 8,3 
εκατ. ευρώ για τους καπνοπαραγωγούς του «Μπασµά».

Από κει και πέρα, ο προγραµµατισµός δείχνει και εκ-
καθαρίσεις παλαιών προγραµµάτων ακόµα και από το 
2012, πριν αλλάξει ο χρόνος, όπως ανακοίνωσε προ ηµε-

ρών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα µπροστά, οι 
παραγωγοί έχουν λαµβάνειν συνδεδεµένες στα µέσα µε 
τέλη Ιανουαρίου, µε τις πρώτες πληρωµές να αφορούν σι-
τάρια, κτηνοτροφικά φυτά, τριφύλλια, όσπρια και ρύζια.

Όσον αφορά τώρα τις πληρωµές της ενιαίας ενίσχυ-
σης, η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τα εξής:

Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού πληρωµών που ανα-
κοινώθηκε τον περασµένο Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κα-
ταβάλλονται στις 20.12.2018, οι κάτωθι άµεσες ενισχύσεις:

-Το υπόλοιπο  της βασικής ενίσχυσης ύψους 323.511.303,21 
ευρώ σε 595.858 δικαιούχους. Μαζί µε την προκαταβολή 
που δόθηκε τον Οκτώβριο το σύνολο της βασικής ενίσχυ-
σης που έχει καταβληθεί στους Έλληνες γεωργούς για την 
ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2018 ανέρχεται στο ποσό 
των 1.006.159.614 ευρώ. Η διαφορά µε το εθνικό πλαφόν 
για την βασική ενίσχυση (1.103.650.000 ευρώ) οφείλεται 
στην µη υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 2018 από 
γεωργούς που κατείχαν δικαιώµατα, στην µη πλήρη ενερ-
γοποίηση των δικαιωµάτων που κατείχαν γεωργοί που υ-
πέβαλλαν ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2018 και στην µη κατα-
βολή ενισχύσεων <250 ευρώ. Το ποσό των 1.006.159.614 
ευρώ, αντιστοιχεί στο 98,60 % της αιτηθείσας ενίσχυσης.

-Στο ανωτέρω χορηγούµενο ποσό της βασικής ενίσχυ-
σης συµπεριλαµβάνεται και το ποσό των 14,5 εκατ. ευρώ, 
της αξίας των χορηγούµενων δικαιωµάτων από το εθνικό 
απόθεµα έτους 2018.

-Η πράσινη ενίσχυση ύψους 525.823.405,57 ευρώ σε 
597.321 δικαιούχους.

-Η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 
28.987.120,30 ευρώ σε 70.324 δικαιούχους. Η ενίσχυση 
είναι αυξηµένη κατά 8 εκατ. ευρώ από τα δύο προηγούµενα 
έτη λόγω της χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
από το απόθεµα 2018 σε 8.947 γεωργούς νεαρής ηλικίας.

Υπόλοιπο 10% 
Πιστώθηκαν στις 
14 ∆εκεµβρίου 
αποζηµιώσεις 

16,9 εκατ. ευρώ 
σε 64.325 δικαι-

ούχους για το 
υπόλοιπο 10% του 

2018

De minimis 
στον καπνό
Την καταβολή 

κρατικών ενισχύ-
σεων ήσσονος 
σηµασίας 8,2 

εκατ. ευρώ στους 
παραγωγούς 

καπνού ποικιλίας 
«Μπασµά» ανακοί-
νωσε 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
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Νύχτα στο κρύο περιμένοντας
την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης  

 Η ένταση στη Βουλή για την ψήφιση του ακατάσχετου πήγε πίσω τις πιστώσεις και άγχωσε τους αγρότες  

 Στα 235 εκατ. ευρώ τα χρήματα της εξισωτικής, που άφησαν ρέστα 5 εκατ. ευρώ για παλιές εκκρεμότητες  

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ

ΕΝΙΑΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

870,9
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

  235
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

DE MINIMIS
ΑΙΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

  40,3
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑ

  14,5
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Πριν αλλάξει το έτος 
οι πρώτες αποζηµιώσεις
του 2018
Στις πρώτες πληρωµές αποζηµιώσεων για τις 
ζηµιές του 2018 θα προχωρήσει µέχρι και το 
τέλους του έτους ο ΕΛΓΑ αφού µε την 
πληρωµή του 10% έκλεισε τελικά-µετά από 
πολύµηνη καθυστέρηση-τις υποχρεώσεις του 
για το 2017. Τα παραπάνω έκανε γνωστά 
στους δηµοσιογράφους ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης µετά τη 
συνάντηση της Πέµπτης 20 ∆εκεµβρίου µε 
τους εκπροσώπους της ∆ιεπαγγελµατικής 
Βάµβακος στη Βάθη. Ήδη στις 21 του µήνα ο 
ΕΛΓΑ κατέβαλε σε 3.619 δικαιούχους αγρότες 
και κτηνοτρόφους αποζηµιώσεις ύψους 
3.897.431 ευρώ για ζηµιές σε φυτική 
παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο. 
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Ημίμετρο λένε οι παραγωγοί

Αγροτικό ακατάσχετο 
μόλις στα 7.500 ευρώ για 
να σωθεί μέρος του τσεκ 

 Το υπουργείο με ανακοίνωσή του εκ των υστέρων ξεκαθάρισε 
ότι θα συνεχίσει να ισχύει το μηνιαίο ακατάσχετο των 1.250 
ευρώ, που ισχύει για όλους τους λογαριασμούς μέχρι σήμερα 

 Η νέα ρύθμιση αφήνει απ’ έξω την εξισωτική αποζημίωση, 
αλλά και τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματά 

ΤOY  Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Στη λογική του «κάλλιο πέντε και στο 
χέρι» κινήθηκε το οικονοµικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης σε σχέση µε το 
αγροτικό ακατάσχετο αφού πραγµα-
τικά στο παρά πέντε των πληρωµών 
αποφάσισε να θεσµοθετήσει χαµηλό 
όριο στα 7.500 ευρώ δίνοντας υπο-
σχέσεις για αύξηση του στο µέλλον. 
Ωστόσο στην Ελλάδα που το «ουδέν 
µονιµότερον του προσωρινού» απο-
τελεί νόµο, η απόφαση της κυβέρ-
νησης προκάλεσε τις άµεσες αντι-
δράσεις των αγροτών που όπως α-
ναφέρουν δεν πείθονται από τις ε-
ξαγγελίες και µάλιστα σε µια περί-
οδο καθαρά προεκλογική. 

Χαρακτηριστική ήταν η ανακοί-
νωση του Αγροτικού Κτηνοτροφι-
κού Κόµµατος Ελλάδος (ΑΚΚΕΛ) 
που ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νο-
µικά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Επιπλέον το ΑΚΚΕΛ σηµειώ-
νει ότι η τροπολογία έχει κενά α-
φού δεν αναφέρονται πουθενά οι 
ενισχύσεις της εξισωτικής και προ-
γραµµάτων όπως τα βιολογικά. Α-
πό την πλευρά και η Πανελλαδική 
Επιτροπή των Μπλόκων κάνει λό-
γο για «κοροϊδία». 

∆ιευκρινίσεις 
Ωστόσο η Βάθη µε ανακοίνωσή 

της ξεκαθαρίζει ότι µαζί µε τα 7.500 
ευρώ θα συνεχίζει  να ισχύει το α-
κατάσχετο των 1.250 ευρώ το µή-
να. «Έτσι έχουµε 1.250 ευρώ επί 12 
µήνες ίσον 15.000 ευρώ, συν 7.500 
ευρώ στις επιδοτήσεις», αναφέρει 
χαρακτηριστικά το υπουργείο. Επι-
πλέον ενηµερώνει πως οι εκχωρί-
σεις και οι πάγιες εντολές προς τον 
ΕΛΓΑ και τους προµηθευτές ισχύ-
ουν κανονικά, όπως επίσης και οι 
ρυθµίσεις οφειλών.   

Την άρση του τραπεζικού απορρή-
του σε περιπτώσεις υπόνοιας για 
καταχώριση νοθευµένων, εικονι-
κών ή πλαστών παραστατικών προ-
βλέπει τροπολογία του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης που κα-
τατέθηκε την Πέµπτη 10 ∆εκεµβρί-
ου προκειµένου να τεθεί σε πλήρη 
εφαρµογή ο νόµος 4492/2017 ο 
οποίος προβλέπει την υποχρεωτι-
κή πληρωµή των παραγωγών νω-
πών αγροτικών προϊόντων µέσα 
σε 60 ηµέρες. Επιπλέον η τροπο-
λογία προβλέπει την δηµιουργία 
ψηφιακής εφαρµογής για την α-
νάρτηση τιµολογίων από τους πα-
ραγωγούς και παραστατικών πλη-
ρωµής από τους εµπόρους, προκει-
µένου να γίνεται άµεση διασταύ-
ρωση στοιχείων.

Ειδικότερα, µέσω της συγκεκρι-
µένης ψηφιακής υπηρεσίας διαβι-
βάζονται στην αρµόδια αρχή απο-
δεικτικά στοιχεία για τους ισχυρι-
σµούς παραγωγών και εµπόρων 
«σχετικά µε υπό αµφισβήτηση στοι-
χεία που έχει αναρτήσει ο παραγω-
γός, καθώς και ότι ενηµερώνεται η 

αρµόδια αρχή από τον παραγωγό 
σε περίπτωση µη εξόφλησης κατα-
χωρισµένων τιµολογίων. Οι ρυθ-
µίσεις αυτές κρίθηκαν απαραίτη-
τες προκειµένου να διευκολυνθεί 
η επεξεργασία των στοιχείων των 
τιµολογίων στην ψηφιακή υπηρε-
σία και οι έλεγχοι διασταύρωσης 
στοιχείων να διενεργούνται αυτο-
µατοποιηµένα», αναφέρει το σχε-
τικό έγγραφο.

Σύµφωνα µε την διαδικασία αν 
ο έµπορος υποπέσει σε παραβά-
σεις του επιβάλλεται πρόστιµο ί-

Κατάργηση τραπεζικού

Το κείµενο της τροποπολογίας
Η επίµαχη τροπολογία (1864/12 

18.12.2018) που τελικά η ψήφισή 
της µετατράπηκε σε θρίλερ σύµ-
φωνα µε όσα ορίζει, το αγροτικό 
ακατάσχετο που θα έχει ισχύ από 
τις 10 ∆εκεµβρίου αφορά τις προ-
καταβολές, τις ενδιάµεσες και τις 
τελικές πληρωµές που λαµβάνουν 
οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων 
στήριξης στα πλαίσια της ΚΑΠ, οι 
οποίες αφορούν: 

α) τη βασική ενίσχυση, 
β) την πράσινη ενίσχυση, 
γ) τις ενισχύσεις που χορηγού-

νται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, 
δ) τις ενισχύσεις που χορηγού-

νται σε µικροκαλλιεργητές, 
ε) τις συνδεδεµένες ενισχύσεις και 
στ) την ειδική ενίσχυση βάµβα-

κος του Κανονισµού 1307/2013.
Επίσης σύµφωνα µε την ίδια τρο-

πολογία σε περίπτωση επιβολής 
κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέ-
σεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυµά-
των ως τρίτων, στις οποίες περιλαµ-
βάνονται και οι ως άνω πληρωµές 
των ανωτέρω άµεσων ενισχύσεων, 
τα πιστωτικά ιδρύµατα εξετάζουν αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 
επιβολή της κατάσχεσης, σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω.

Μόνο Α’ Πυλώνας
Με την προτεινόµενη ρύθµιση 
θεσπίζεται η προστασία των 
άµεσων κοινοτικών ενισχύ-

σεων από µέσα αναγκαστικής 
εκτέλεσης, παρακρατήσεις 
και συµψηφισµούς έως τα 
7.500 ευρώ ανά δικαιούχο

Το όριο των 7.500 
ευρώ δεν κρίνεται 
αρκετό, όταν 
µάλιστα ακουγόταν 
έντονα από στελέχη 
της κυβέρνησης 
πως το ακατάσχετο 
θα είναι στα 15.000 
ευρώ.

Ισχύς
Αν η δηµοσίευση σε ΦΕΚ της 
απόφασης για το ακατάσχετο 
καθυστερήσει, δεν θα υπάρχει 
πρόβληµα, δεδοµένου ότι 
υπάρχει πρόβλεψη να ισχύσει 
αναδροµικά από τις 10 
∆εκεµβρίου 2018.

Εκχωρίσεις 
Οι εκχωρίσεις και οι πάγιες 
εντολές προς τον ΕΛΓΑ και 
τους προµυθευτές ισχύουν 
κανονικά, όπως επίσης και οι 
ρυθµίσεις οφειλών. 

Εξαιρέσεις 
Όπως εξηγεί το υπουργείο 
πλέον «έχουµε 1.250 ευρώ επί 
12 µήνες ίσον 15.000 ευρώ, 
συν 7.500 ευρώ ετήσιο αγροτικό 
ακατάσχετο στις επιδοτήσεις». 
Από αυτές εξαιρούνται 
εξισωτική και 
γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα.
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 απορρήτου 

Στην εκπνοή 2018
για τα αναδρομικά
των συνταξιούχων
Περιθώριο 9 ακόµα ηµερών (έ-
ως το τέλος του έτους) έχουν οι 
συνταξιούχοι αγρότες, προκειµέ-
νου να καταθέσουν τη σχετική 
αίτηση για τα αναδροµικά. Αυ-
τό θα πρέπει να γίνει, σύµφω-
να µε τους φοροτεχνικούς, ού-
τως ώστε να µη χάσουν το δικαί-
ωµα για το έτος 2013, το οποίο 
παραγράφεται λόγω του ότι έ-
χει παρέλθει η 5ετία µέσα στην 
οποία µπορεί κάποιος να στρα-
φεί νοµικά κατά του ∆ηµοσίου.  

Σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει 
µέχρι στιγµής γνωστά, αιτήσεις 
ακύρωσης και επιστροφή των πα-
ράνοµων µειώσεων έχουν κάνει 
περίπου 1.650.000 συνταξιού-
χοι. Σχεδόν 1 εκατ. συνταξιού-
χοι δεν έχουν «τρέξει» ακόµα τη 
σχετική διαδικασία και καλό θα 
είναι να σπεύσουν µέχρι την εκ-
πνοή του χρόνου, κάνοντας ηλε-
κτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ έως 
και την 31η ∆εκεµβρίου 2018.

Τα αναδροµικά ξεκινούν από 
την επιστροφή ∆ώρων της τάξης 
των 1.000 και 1.400 ευρώ στις 

χαµηλές κύριες και επικουρικές 
συντάξεις των 500 και 700 ευρώ. 
Η λύση, όπως φαίνεται, θα δοθεί 
εντός του 2019, µε µια ρύθµιση 
που, σύµφωνα µε πληροφορί-
ες, θα έχει επιστροφή παράνο-
µων µειώσεων σε πολλές δόσεις.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 
θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ε-
νέργειες των συνταξιούχων δεν 
ολοκληρώνονται µε την υποβο-
λή της αίτησης. Στη συνέχεια, 
και εντός εξαµήνου, δηλαδή µέ-
χρι τις 30 Ιουνίου 2019, θα πρέ-
πει να ασκήσουν και αγωγή κα-
τά του δηµοσίου. Επιπλέον, λο-
γιστές που ασχολούνται µε το 
θέµα, αναφέρουν στην εφηµε-
ρίδα Agrenda ότι οι συνταξιού-
χοι στην αίτηση που θα καταθέ-
σουν θα πρέπει να αναφέρουν 
ότι ζητούν από τον ΕΦΚΑ να τους 
ενηµερώσει και για τα συνολι-
κό ποσό το οποίο διεκδικούν.

Το ποσό που τους αντιστοιχεί, 
και σύµφωνα µε ότι έχει ανακοι-
νωθεί ότι ισχύει ως σήµερα, είναι 
ουσιαστικά ο 13ος και ο 14ος µι-
σθός που έχουν καταργηθεί από 
1/1/2013 έως την ηµέρα που θα 
βγει η απόφαση. Με απλά λόγια, 
για έναν αγρότη µε τη χαµηλό-
τερη σύνταξη, η οποία υπολο-
γίζεται στα 340 ευρώ θα πρέπει 
να του επιστραφούν δύο µισθοί 
ανά έτος, δηλαδή συνολικό πο-
σό 4.000 ευρώ περίπου (για την 
εξαετία 2013-2018).

Παράταση ως 30 Ιουνίου
για άδειες σταβλικών
εγκαταστάσεων
Νέα προθεσµία παρατείνει έως τις 
30 Ιουνίου 2019 την υποβολή 
αιτήσεων νοµιµοποίησης 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
που βρίσκονται εντός ή πλησίον 
οικισµών, η οποία είχε λήξει στις 
4 ∆εκεµβρίου 2017. Τα παραπάνω 
προβλέπονται, µεταξύ άλλων, σε 
σχετική τροπολογία που έχει 
κατατεθεί στο νοµοσχέδιο µε τίτλο 
«Επείγουσες ρυθµίσεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής», που 
συζητήθηκε στην Ολοµέλεια της 
Βουλής και τέθηκε προς ψήφιση 
από το σώµα. Επιπλέον, όπως 
τονίζεται µέχρι την λήξη της 
παραπάνω προθεσµίας, 
αναστέλλεται η ισχύς των 
διοικητικών πράξεων (διακοπή 
λειτουργίας, αποβολή, κατεδάφιση 
ή επιβολή προστίµου) που έχουν 
εκδοθεί αλλά δεν έχουν 
εκτελεστεί. Τέλος µέχρι και τον 
Ιούνιο οι ενδιαφερόµενοι θα 
πρέπει να προβούν στις σχετικές 
ενέργειες για την έκδοση άδειας 
διατήρησης των στάβλων τους.

σο µε το 30% της αξίας του τιµολο-
γίου. Επιπλέον διαγράφεται για έ-
να έτος από το Ενιαίο Μητρώο Εµπό-
ρων Αγροτικών Προϊόντων και δεν 
του επιτρέπεται η εµπορία νωπών 
και ευαλλοίωτων αγροτικών προ-
ϊόντων κατά το χρονικό διάστηµα 
της διαγραφής του. Αν παρόλα αυ-
τά ο έµπορος συνεχίζει την εµπορία 
των νωπών αγροτικών προϊόντων 
κατά το χρονικό διάστηµα της δια-
γραφής του από το Ενιαίο Μητρώο, 
του επιβάλλεται διοικητικό πρόστι-
µο ύψους 100.000 ευρώ.

Συνολικό ποσό
Οι συνταξιούχοι στην 

αίτησή τους θα πρέπει να 
αναφέρουν ότι ζητούν από 
τον ΕΦΚΑ να τους ενηµε-
ρώσει και για τα συνολικό 
ποσό το οποίο διεκδικούν

∆ηλώσεις
αγροτών για
φωτοβολταϊκά
ως τέλος έτους   
Τη δυνατότητα υποβολής έως 
τις 31-12-2018, δηλώσεων 
έτους 2017 των κατ’ επάγγελµα 
αγροτών παραγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας για τη 
διατήρηση ή µη της ιδιότητας 
τους κατ’ επάγγελµα 
αγρότη, δίνει νέο νοµοσχέδιο 
που κατατέθηκε στη Βουλή.
Ειδικότερα στο άρθρο 9 του 
σχεδίου νόµου µε τίτλο 
«Επείγουσες ρυθµίσεις του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας - Κύρωση της από 
20.11.2018 Σύµβασης µεταξύ 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 
των εταιρειών Energean Oil and 
Gas – Ενεργειακή Αιγαίου 
Ανώνυµη Εταιρεία Έρευνας και 
Παραγωγής Υδρογονανθράκων 
και Καβάλα Oil Ανώνυµη 
Εταιρεία, µε την οποία 
τροποποιείται η από 23.11.1999 
Συµβαση για την εκµετάλλευση 
Υδρογονανθράκων στη 
θαλάσσια περιοχή του Θρακικού 
Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και της Καβάλα Oil 
Ανώνυµη Εταιρεία που 
κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999 
(Α’ 296) και άλλες διατάξεις» 
δίνεται η δυνατότητα υποβολής 
δηλώσεων έως τέλους του 
έτους των κατ’ επάγγελµα 
αγροτών παραγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας για τη 
διατήρηση ή µη της ιδιότητας 
του κατ’ επάγγελµα 
αγρότη (άρθρο πρώτο παρ. ΙΓ’ 
υποπαρ. ΙΓ.1 του ν.4254/2014).
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης ή 
ανακριβούς δήλωσης των 
ανωτέρω, επανακαθορίζεται 
αναδροµικά η τιµή αποζηµίωσης 
για το έτος 2017.
Επανυπολογίζεται αναδροµικά η 
τιµή της αποζηµίωσης, η οποία 
έχει καθορισθεί πριν από την 
έναρξη ισχύος των 
προτεινοµένων διατάξεων µετά 
την υποβολή της δήλωσης, κατά 
τα ανωτέρω.

ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ
ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ 1/1/2013

ΑΦΟΡΑ: 

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: 

MΙΣΘΟ

ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΕΤΙΑ 2013-2018)

&13ο 14ο

4.000 
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Μετανιωμένοι 
Πιο σημαντικές από 
τα πριμ οι κοινωνικές 
υποδομές στα χωριά 
Η ανάπτυξη της επαρχίας θα κρατήσει τους νέους 
αγρότες και μετά οι επιδοτήσεις, λέει έρευνα του ΑΠΘ  

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Συναισθηµατικά δεµένοι µε τον πρωτο-
γενή τοµέα και την εργασία τους, την 
οποία η πλειονότητα την αγαπά, κα-
θώς την έχει επιλέξει συνειδητά, εµ-
φανίζονται οι ωφελούµενοι του προ-
γράµµατος «Νέοι Αγρότες» του 2014. 
Παρόλα αυτά, το µέλλον τους στην ελ-
ληνική ύπαιθρο κάθε άλλο παρά δια-
σφαλισµένο θα πρέπει να θεωρείται, 
διότι η καθηµερινή τριβή µε το αντι-
κείµενο και τα προβλήµατα που ανα-
κύπτουν κατά την άσκησή του, µετρι-

άζει σηµαντικά το βαθµό της ικανο-
ποίησής τους και δεν είναι λίγοι εκεί-
νοι που µπαίνουν σε δεύτερες σκέ-
ψεις να τα παρατήσουν. Σε πλέον ε-
πισφαλή θέση φαίνεται να είναι όσοι 
νέοι κατοικούν σε ορεινές περιοχές 
και έχουν επιλέξει να εµπλακούν µε 
την αιγοπροβατοτροφία.

Τα συµπεράσµατα αυτά ως προς 
το προφίλ και τις προθέσεις των νέ-
ων αγροτών, προκύπτουν από έρευ-
να που εκπονήθηκε, υπό την επίβλε-
ψη οµάδας καθηγητών του τµήµατος 
Γεωπονίας του ΑΠΘ, από τη ∆ήµη-
τρα Παπαδοπούλου, γεωπόνο – γε-
ωργοοικονοµολόγο, αλλά και υπο-
ψήφια ∆ιδάκτορα στο πανεπιστηµι-
ακό ίδρυµα, σε δείγµα 182 ωφελού-
µενων, της προκήρυξης του 2014, α-
πό το νοµό της Θεσσαλονίκης.

«∆ιαπιστώσαµε ότι οι νέοι αυτοί έ-

χουν πολύ µέτρια ικανοποίηση από τη 
δουλειά τους. Θα µπορούσα να τους 
πω, ως αναποφάσιστους, αλλά είναι 
ταυτόχρονα συναισθηµατικά δεσµευ-
µένοι µε την εργασία τους», εξηγεί η 
συνοµιλήτριά µας, η οποία εργάζεται 
στη διεύθυνση αγροτικών υποθέσεων 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακε-
δονίας και Θράκης, που είναι αρµόδια 
για τις πληρωµές των νέων αγροτών.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
πρόθεση των ωφελούµενων για το αν 
θα παραµείνουν ή όχι στον πρωτογε-
νή τοµέα είναι τόσο οικονοµικοί όσο 
και δηµογραφικοί. «Ο µέσος όρος, ως 

προς το βαθµό ικα-
νοποίησης, πέφτει 
σηµαντικά στα ερω-
τήµατα που σχετί-
ζονται µε τους πα-
ράγοντες, οι οποί-
οι πλαισιώνουν την 
εργασίας τους. Βλέ-
πουµε ότι είναι ιδιαί-
τερα δυσαρεστηµέ-
νοι µε το εισόδηµά 
τους και τις εργασι-
ακές συνθήκες, ενώ 
απογοητευµένοι εί-
ναι και από την τε-

χνογνωσία και τη στήριξη που τους 
παρέχουν οι θεσµικοί φορείς, δηλα-
δή το κράτος κι η περιφέρεια», τόνι-
σε η κ. Παπαδοπούλου.

Από τους δηµογραφικούς παράγο-
ντες καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει 
ο τόπος διαµονής. «Είδαµε ότι οι νέοι 
οι οποίοι διαµένουν σε κανονικές πε-
ριοχές µε πρόσβαση σε κοινωνική ευ-
ηµερία, υποδοµές περίθαλψης, εκπαί-
δευσης, καλές συγκοινωνίες, πρόσβα-
ση στην πληροφόρηση και τη ψυχαγω-
γία έχουν αυξηµένη πιθανότητα να µεί-
νουν στο αντικείµενο. Αντίθετα, όσοι 
διαµένουν στις ορεινές περιοχές κι εί-
ναι εκτεθειµένοι σε κίνδυνο κοινωνι-
κής αποµόνωσης, έχουν πολύ χαµηλή 
ικανοποίηση και δηλώνουν µικρότερη 
πιθανότητα να παραµείνουν στην εργα-
σία τους, παρότι είναι συναισθηµατικά 
δεσµευµένοι µε αυτή» εξήγησε η ίδια.
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Αναιμική η αγορά 
ελαιολάδου με 
πιέσεις στην τιμή

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Υποτονικά, ως είθισται για την εποχή κινεί-
ται η αγορά στο σκληρό σιτάρι, µε το ενδια-
φέρον να εντοπίζεται στο µέτριας και χαµη-
λής ποιότητας προϊόν. Από τη µία οι µύλοι 
δεν συνηθίζουν να αγοράζουν στο τέλος 
τους έτους, αναβάλλοντας τις διαπραγµα-
τεύσεις τους για το νέο χρόνο. Από την άλλη 
επειδή η ζωοτροφή στην εσωτερική αγορά 
πληρώνει καλή τιµή µόνο για τις κατώτερες 
ποιότητες, οι Ιταλοί έµποροι για να πάρουν 
ποσότητες θα πρέπει να βάλουν λίγο πιο 
βαθειά το χέρι στην τσέπη. Σηµειωτέον ότι 
για τα ποιοτικά σιτάρια δεν υπάρχει προς 

το παρόν ζήτηση εξ Ιταλίας. οι γνώστες της 
αγοράς λένε ότι ένας διαγωνισµός από την 
Τυνησία θα µπορούσε να δώσει κινητικό-
τητα στις εµπορικές πράξεις και να  δείξει 
τις προθέσεις για τα καλά σιτάρια. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τιµές στα µα-
λακά κρατούν τα σκληρά σε ένα επίπεδο, 
αλλά αυτό που «λείπει» είναι ένα ανοδικό 
ράλι. Η εµπειρία και οι ενδείξεις της αγο-
ράς δείχνουν ότι κάτι καλύτερο στην αγο-
ρά του σκληρού θα υπάρξει όσο πλησιάζου-
µε στη νέα σοδειά. Μένει να φανεί  αν στον 
Καναδά όντως θα σπείρουν πολύ λιγότερα.

Γιορτινή απραξία στο σκληρό
 ισιο ο ία ια τη νέα σο ει  και τα µει µένα στρέµµατα του ανα  
 πέχουν στο τέλος του έτους οι µύλοι  έλλει η εν ια έροντος απ  ταλία 
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Χ
ρηµατιστηριακά, η πίεση στο βαµβά-
κι οφείλεται στη δυσκολία διάθεσης 
της σοδειάς των ΗΠΑ. Η ανακωχή 
στον εµπορικό πόλεµο αµφισβητεί-

ται, καθώς δεν έχουν υπάρξει σηµαντικές εξα-
γωγές αµερικανικού βάµβακος στην Κίνα. Πα-
ράλληλα ούτε η Τουρκία αγοράζει ποσότητες 
και ως αποτέλεσµα στη φυσική αγορά τα πράγ-
µατα είναι στριµωγµένα. Στην ελληνική αγορά 
έχουν µειωθεί οι νέες πωλήσεις και είναι λογι-
κό καθώς η βάση είναι ακόµα πιεσµένη, ενώ το 
χρηµατιστήριο πτωτικό. Οι πιο δυνατοί εκκοκ-
κιστές έχουν αποτραβηχτεί από την αγορά, δι-
ατηρώντας στάση αναµονής, ενώ µικρές δου-
λειές σηµειώνονται είτε τοπικά είτε από λιγό-
τερο οικονοµικά ανεξάρτητους εκκοκκιστές σε 
δελεαστικές τιµές, µε σκοπό να λάβουν άµεσα 
χρήµατα για να πληρώσουν τους παραγωγούς. 

  Η ελληνική αγορά σκληρού σίτου είναι 
υποτονική, λόγω εποχής. Στο τέλος του έτους 
οι µύλοι συνήθως δεν αγοράζουν και αναβά-
λουν τις διαπραγµατεύσεις για το νέο χρόνο. 
Οι Ιταλοί αγοραστές ενδιαφέρονται µόνο για τις 
χαµηλές ποιότητες, αγοράζοντας δηλαδή την 
τιµή. Το σενάριο για το 2019 είναι αισιόδοξο 
για τις τιµές του σκληρού, ειδικά όσο θα πλη-
σιάζουµε προς τη νέα συγκοµιδή ή όταν ανα-
κοινωθούν οι λίγες  νέες σπορές του Καναδά.

 Περισσότεροι από 60.000 τόνοι αποθε-
µάτων αποβουτυρωµένου γάλακτος σε σκό-
νη πωλήθηκαν στις 13 ∆εκεµβρίου στη µε-
γαλύτερη πώληση από τότε που ξεκίνησαν 
οι δηµοπρασίες τον ∆εκέµβριο του 2016, 
σύµφωνα µε το πλάνο της Κοµισιόν για την 
ρύθµιση της αγοράς. Περίπου τα τρία τέταρτα 
του αποβουτυρωµένου γάλακτος σε σκόνη 
που αγοράστηκαν από το δηµόσιο απόθεµα 
που έφτανε το 2017 τους 380.000 τόνους, 
έχουν επιστραφεί προσεκτικά στην αγορά.

Στριμωγμένο 
το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

11/12 14/12 17/12 18/12 20/12

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

358,34
361,43

361,67
362,30

362,16

Σενάριο
Για το νέο έτος οι ενδείξεις είναι 
πιο αισιόδοξες για τις τιµές σκλη-
ρού, αφού αναµένεται µειωµένες 

σπορές στον Καναδά

Σικάγο 
Μετά την ανακοίνωση FED 
για αύξηση των επιτοκίων 

υπήρξε πτωτικό γύρισµα και 
κερδοσκοπικές τοποθετήσεις 

Μύλοι
Οι τοπικοί µύλοι θα προσπαθήσουν 
να στηρίξουν τα ποιοτικά σιτάρια 

διότι θα τα χρειαστούν και 
µελλοντικά

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος
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13,75
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ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

204 204 204 204

178 179178 178 178 178

205
208

Τιμές παραγωγού 
σκληρού σίτου (ευρώ /τόνος)

Ιταλία

Καλή ποιότητα 228-233

Χαµηλότερη ποιότητα 205-211 

Γαλλία  210 

Ελλάδα 

µέτρια σιτάρια για ζωοτροφή 208-210

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ ανά κιλό)

Λακωνία   3,70-3,80 

Χανιά   3,00  

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Στο βωμό των ανοιχτών 
τιμών η καλή 
παραγωγή βάμβακος 

 Με τη νέα σοδειά 
η αισιοδοξία στις αγορές 
σκληρού σιταριού

Με ζήτηση το φιστίκι 
και απορρόφηση 
από την αγορά
Η παραγωγοί µπορεί να µην πήραν 
το εισόδηµα που ήλπιζαν, δεν µπήκαν 
όµως µέσα. Oι φετινές αποδόσεις 
υπολογίζονται κατά 100 κιλά ανά 
στρέµµα µειωµένες σε σχέση µε πέρυσι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Βελτίωση 
εκµετάλλευσης 
είδε το 14%
Σε ό,τι αφορά τη µέχρι τώρα πορεία 
της εκµετάλλευσης, το 14% του 
δείγµατος αναφέρει πως βελτιώθηκε 
σηµαντικά, το 35% ελάχιστα, το 33% 
ότι παραµένει ίδια, το 13% ότι 
επιδεινώθηκε ελάχιστα και το 6% 
πως επιδεινώθηκε σηµαντικά.
Αντίστοιχα το 34% προβλέπει πως 
η εξέλιξη της εκµετάλλευσής του θα 
βελτιωθεί σηµαντικά, το 29% ελάχιστα, 
το 18% θα παραµείνει ίδια, το 11% 
ότι θα επιδεινωθεί ελάχιστα και το 9% 
θα επιδεινωθεί σηµαντικά.
Από τους 182 νέους αγρότες της 
έρευνας 74% είναι άντρες και το 26% 
γυναίκες, ενώ το 76% έχει κατεύθυνση 
στη φυτική παραγωγή. Επίσης η µέση 
ηλικιακή οµάδα του δείγµατος είναι 
26-30 ετών, το εκπαιδευτικό τους 
επίπεδο είναι 39% απόφοιτοι τεχνικής 
σχολής ΙΕΚ, 27% λυκείου, 22% ΑΕΙ 
και ΤΕΙ, 8% γυµνασίου και 4% 
δηµοτικού σχολείου. 
Ως προς τον τόπο διαµονής 41% ζει 
σε κανονική περιοχή, 33% από 
µειονεκτική και 26% από ορεινή.

Μπορεί οι νέοι αγρότες 
να είναι συναισθηµατικά 
δεµένοι µε τη γη τους, 
όµως αυτό δεν είναι 
αρκετό για να τους 
κρατήσει στο επάγγελµα.

Άκρως ση-
µαντικοί οι 
δηµογρα-
φικοί πα-
ράγοντες 
για την 
επιτυχία 
του πριµ 
πρώτης 
εγκατά-
στασης.
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Στην καθιερωµένη εορταστική συνά-
ντηση του Ελληνικού Συνδέσµου Φυ-
τοπροστασίας βρέθηκαν συνεργάτες 
και φίλοι των µελών του ΕΣΥΦ, όπου 
είχαν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν 
και να κάνουν έναν απολογισµό της 
χρονιάς που φεύγει.

Ο πρόεδρος του Συνδέσµου, Βάσος 
Ευθυµιάδης, παρουσίασε µάλιστα ένα 
βίντεο µε τις δράσεις που πραγµατο-
ποίησαν τα µέλη καθόλη τη χρονιά, 
όπως είναι η επιµόρφωση των αγρο-
τών για την ορθή χρήση φυτοπροστα-
τευτικών, την καµπάνια για τα µέτρα 
προστασίας στον αγρό, για τα παρά-
νοµα σκευάσµατα, τη συµµετοχή τους 
σε διεθνή συνέδρια κ.α. 

Μεγάλη σηµασία από τους συνδαι-
τυµόνες δόθηκε στη σωστή διαχείρι-
ση των κενών πλαστικών φιάλων φυ-
τοπροστατευτικών, για την οποία α-
παιτείται και η συµβολή της πολιτεί-
ας και των χρηστών, µε το 2019 να 
είναι η χρονιά όπου θα πρέπει να ε-
ναρµονιστούµε µε τις υπόλοιπες ευ-
ρωπαϊκές χώρες.

Σε δυσµενέστερη θέση έναντι 
όλων των υπόλοιπων κλάδων 
φαίνεται να βρίσκεται ο τοµέας 
της αιγοπροβατοτροφίας, αφού 
η πλειονότητα των ερωτηθέντων 
που ασκούν το επάγγελµα, πα-
ρουσιάζονται απόλυτα δυσαρε-
στηµένοι από την επιλογή τους 
και δεν αποκλείουν ακόµη και 
να τα βροντήξουν και να εγκα-
ταλείψουν το χώρο.

«∆υστυχώς είδαµε νέους ανθρώ-
πους οι οποίοι έχουν επενδύσει 
πάρα πολλά σε αυτό τον κλάδο, 
τον αγαπούν, έχουν φτιάξει κά-
ποιες µικρές µονάδες µεταποίη-
σης, όπως τυροκοµεία ή οτιδήπο-
τε άλλο, όµως είναι πολύ απογο-
ητευµένοι. Και νοµίζω, διότι είδα 
και συζήτησα µε πολλούς, ότι αν 
τους δοθεί η ευκαιρία ίσως να τα 
παρατήσουν και να φύγουν και 
να τους χάσουµε από τον πρω-
τογενή τοµέα και την ελληνική 
επαρχία», δηλώνει µε πικρία η κ. 
Παπαδοπούλου, προσθέτοντας 
πως το µέτρο εάν δεν πλαισιω-
θεί και µε άλλες πολιτικές στήρι-
ξης της υπαίθρου, θα είναι απο-
σπασµατικό και δεν θα φέρει τα 
προσδοκώµενα αποτελέσµατα.

Στην εκτίµηση αυτή κατατεί-
νουν και µια σειρά άλλων ευρη-

µάτων, που εντοπίστηκαν από 
την έρευνα, όπως για παράδειγ-
µα το ό,τι οι αγρότες του δείγµα-
τος εµφανίζονται να είναι πο-
λύ αγχωµένοι σε σχέση µε τη 
φορολόγηση, τις τιµές των γε-
ωργικών εφοδίων, την οικονο-
µική κρίση, τη γραφειοκρατία, 
την προσωπική τους υγεία και 
αυτή της οικογένειάς τους, τις 
ασθένειες στα φυτά ή στα ζώα 
της εκµετάλλευσής τους, αλλά 
και τις κλιµατικές συνθήκες, τις 
ζηµίες στο µηχανολογικό εξο-
πλισµό, την εισαγωγή φθηνών 
γεωργικών προϊόντων από άλ-
λες χώρες και άλλα.

Ως προς τις εκπαιδευτικές α-
νάγκες, στην κορυφή της σχε-
τικής ιεραρχίας κατέταξαν την 
εµπορία και προώθηση των α-
γροτικών προϊόντων τους κι α-
κολουθούν οι βασικές γνώσεις 
χειρισµού ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, οι καλλιεργητικές τεχνι-
κές, η διαχείριση του επαγγελ-
µατικού άγχους, η αξιοποίηση 
των φυσικών πόρων, οι αγρο-
τικές κατασκευές, η καταγρα-
φή στον Η/Υ των στοιχείων της 
εκµετάλλευσης, τα επενδυτικά 
προγράµµατα και η ανάπτυξη 
οµαδικότητας και συνεργασίας.

Εορταστική 
μάζωξη ΕΣΥΦ  
με στόχους για 
το νέο έτους 

Κοιτάνε να τα παρατήσουν
οι νέοι αιγοπροβατοτρόφοι

Η συνάντηση των µελών 
του Ελληνικού Συνδέσµου 

Φυτοπροστασίας έγινε σε ευχάριστο 
κλίµα σε wine-bar των Αθηνών.

Την περασµένη 
Παρασκευή 14 
∆εκεµβρίου 
έγιναν τα εγκαίνια 
των νέων 
γραφείων της 
εταιρείας, που 
βρίσκονται πλέον 
στη Λεωφόρο 
Συγγρού 248.

Εδραιώνει την παρουσία της η FMC Ελλάς 
που εγκαινίασε τα νέα υπερσύγχρονα γραφεία της

Σε ένα υπερσύγχρονο βιοκλιµατικό κτίριο θα στεγάζεται πλέον η εταιρεία 
FMC, έχοντας αισίως συµπληρώσει ένα χρόνο παρουσίας στην ελληνική 
αγορά. Τα γραφεία βρίσκονται πλέον στη Λ. Συγγρού 248, τα οποία την 
Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου φιλοξένησαν το κοινό στα εγκαίνια που 
πραγµατοποίησε η εταιρεία. Οι καλεσµένοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν 
στους χώρους των γραφείων και να µιλήσουν µε τους ανθρώπους της FMC. 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας Γιάννης 
∆ιοκαράντος τόνισε τη σηµαντική για την εταιρεία συνεργασία µε την 
DuPont και την ίδια στιγµή σηµείωσε ότι µε την εξαγορά της Cheminova A/S 
από το 2015, η FMC γίνεται η 5η µεγαλύτερη εταιρεία φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στον κόσµο. Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, η εταιρεία 
πιστεύει ότι πέτυχε να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά και αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα την αύξηση των πωλήσεων. Ο κύριος ∆ιοκαράντος τόνισε 
επίσης τη συνεισφορά των έµπειρων συνεργατών στην ανάπτυξη του οµίλου 
στην ελληνική αγορά. Αξίζει να σηµειωθεί, τέλος, ότι οι νέοι χώροι 
ανταποκρίνονται στα αυστηρά κριτήρια ασφαλείας που έχει ορίσει η FMC.

Αποσπασµατικό
Εφόσον δεν συνδεθεί 

µε άλλες πολιτικές 
στήριξης της υπαίθρου 
το Μέτρο των Νέων 

Γεωργών δεν θα φέρει 
τα προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα
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Θετικά έκλεισε το 2018

Εξαγωγική τρύπα 
ανοίγει η φετινή 
παραγωγή το 2019

 Θα φανούν τα προβλήματα σε ελαιόλαδο, ελιές
  Στα 18 δις ελλειμματικό το εμπορικό ισοζύγιο

ΤΟΥ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ 
liamis@agronews.gr

Τα ποσοτικά και ποιοτικά προβλήµα-
τα που σηµειώθηκαν φέτος στα κατε-
ξοχήν εξαγώγιµα προϊόντα της χώρας 
όπως η επιτραπέζια ελιά, το ελαιόλα-
δο και το συµπύρηνο ροδάκινο, ανα-
µένεται να αφήσουν αρνητικό αποτύ-
πωµα στις εξαγωγικές προοπτικές των 
τροφίµων για το 2019. Όπως αντίστοι-
χα η καλή παραγωγική χρονιά πέρυ-
σι, ανέβασε τις εξαγωγές φέτος, σύµ-
φωνα µε την έρευνα µε τίτλο «Χαρτο-
γράφηση της εξαγωγικής δραστηρι-
ότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια 
και περιφερειακή ενότητα», που εκ-
πόνησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ε-
ρευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ, για το 
χρονικό διάστηµα 2013-17.

«Ήταν µια καλή χρονιά για τις ε-
ξαγωγές το 2018 και θέλουµε να πι-
στεύουµε πως θα συνεχιστεί η ίδια τά-
ση και το 2019, παρά τα ποσοτικά και 
ποιοτικά προβλήµατα που υπάρχουν 
στα αγροτικά µας προϊόντα», ανέφερε 
ο πρόεδρος του Συνδέσµου Εξαγωγέ-
ων Βορείου Ελλάδος, Γιώργος Κωνστα-
ντόπουλος µε αφορµή την παρουσί-
αση της έρευνας. Για να δικαιολογή-
σει µάλιστα τον προβληµατισµό του 
ενόψει της νέας χρονιάς υπενθύµισε 
πως «σε πολλά προϊόντα του πρωτο-
γενούς τοµέα είχαµε φέτος προβλή-
µατα εξαιτίας των καιρικών συνθη-
κών. Για παράδειγµα, στις επιτραπέ-
ζιες ελιές ποικιλίας  Χαλκιδικής, που 

αποτελούν αιχµή του δόρατος για τις 
εξαγωγές της Κεντρικής Μακεδονίας, 
ενώ παραδοσιακά η παραγωγή τους 
κινείται στους 120.000 τόνους, φέ-
τος συγκοµίσαµε µόλις 40.000 τό-
νους και άλλους 25-30.000 τόνους 
στην Καβάλα. Επίσης, πέρυσι στο ε-
λαιόλαδο είχαµε πολύ καλή ποιότη-
τα, ίσως την καλύτερη της τελευταί-
ας 30ετίας, ενώ φέτος υπάρχουν ζη-
τήµατα. Παρόλα αυτά κοιτάµε µπρο-
στά, προσπαθούµε να δούµε τί συµ-
βόλαια θα κλείσουµε και ευελπιστού-
µε ότι θα πάµε καλύτερα και θα κατα-
φέρουµε και το 2019 να ξεπεράσουν 
την επίδοση του 2018».

Παραµένει ελλειµµατικό το ισοζύγιο
Αναφορικά µε τα ευρήµατα της έ-

ρευνας του ΣΕΒΕ, όπως αναφέρθη-
κε από τη διοίκηση του φορέα, επί-
δοση-ρεκόρ σηµείωσαν οι ελληνι-
κές εξαγωγές αγαθών και το 2017, 
χρονιά κατά την οποία η αξία τους α-
νήλθε στο ποσό των 28,5 δισ. ευρώ, 
έναντι 25,2 δισ. ευρώ το 2016, κατα-
γράφοντας µια αύξηση της τάξης του 
13,3%, που αντιστοιχεί σε αξία ύψους 
3,3 δισ. Ευρώ.

Μελανό σηµείο, ωστόσο, είναι πως 
τα νέα υψηλά επίπεδα για τις ελληνι-
κές εξαγωγές, σηµειώθηκαν µε ταυ-
τόχρονη άνοδο και των εισαγωγών, 
κατά 6 δισ. ευρώ (ή ποσοστό 13,8%), 
µε αποτέλεσµα να ανέρχονται για 
το 2017 στα 49,1 δισ. ευρώ, έναντι 
43,1 δισ. ευρώ το 2016. Ως αποτέ-
λεσµα, το εµπορικό ισοζύγιο αγα-
θών για το 2017 παρέµεινε ελλειµ-
µατικό κατά 20,6 δισ. ευρώ έναντι 18 
δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν, µε τη αύ-
ξηση να διαµορφώνεται στα 2,6 δισ. 
ευρώ ή 14,5%.

Σε σχέση µε, την κλαδική διάρθρω-
ση των εξαγωγών, τα πετρελαιοειδή 
µε αύξηση επιδόσεων κατά 30,2% εί-
χε ως αποτέλεσµα τη διατήρησή τους 
στην πρώτη θέση των εξαγόµενων ελ-
ληνικών προϊόντων µε τη µεγαλύτε-
ρη συµµετοχή να προκύπτει από τις 
περιφέρειες Αττικής (46,3% εθνικό 
µερίδιο κλάδου) και Πελοποννήσου 
(39,5% εθνικό µερίδιο κλάδου).

Ιταλία και Γερµανία 
οι κύριοι εταίροι
Τα τρόφιµα αποτελούν το δεύτερο σηµαντικότερο κλάδο 
για την Ελλάδα καθώς οι εξαγωγές το 2017 ανήλθαν σε 
4,9 δισ. ευρώ µε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
να µετέχει σε ποσοστό 27,9% στις εθνικές εξαγωγές 
τροφίµων και τις περιφέρειες Αττικής (20,4%) και 
Θεσσαλίας (12,9%) να ακολουθούν. Σηµαντική αύξηση 
σηµείωσαν επίσης οι κλάδοι των χηµικών και πλαστικών 
(12,3%), των µετάλλων (22,5%), της 
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (10,7%) και των µη 
µεταλλικών ορυκτών (3,6%).  Η Ιταλία παρέµεινε ο 
σηµαντικότερος εξαγωγικός προορισµός για την Ελλάδα 
το 2017 σε ποσοστό 10,7% αλλά και για τις περιφέρειες 
Αττικής, Κρήτης, ∆υτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου κι 
Ιονίου, ενώ ακολουθεί η Γερµανία ως ο 2ος πιο 
σηµαντικός εξαγωγικός προορισµός για τη χώρα µας και η 
Τουρκία έπεται στην τρίτη θέση.Τους 10 σηµαντικότερους 
εµπορικούς εταίρους της Ελλάδας συµπληρώνουν η 
Κύπρος (6,1%), η Βουλγαρία (4,7%), ο Λίβανος (4,4%), οι 
ΗΠΑ (3,9%), το Ηνωµένο Βασίλειο (3,9%), η Ρουµανία 
(3,0%) και η Γαλλία (2,7%).

Η εξαγωγική 
κατανομή 
της Ελλάδας

Ως προς τη γεωγραφική 
διάρθρωση του «εξαγωγικού 
χάρτη» της Ελλάδας, η 
µελέτη του ΣΕΒΕ δείχνει 
πως όπως και το 2016, η 
περιφέρεια Αττικής είναι η 
«πρωταθλήτρια» περιφέρεια, 
µε µερίδιο 48,9% και 
ακολουθούν οι περιφέρειες 
Κεντρικής Μακεδονίας και 
Πελοποννήσου µε ποσοστό 
16,4% και 15,1% αντίστοιχα, 
η περιφέρεια Θεσσαλίας µε 
4,6% και η Στερεάς 
Ελλάδας µε 4%. Αύξηση 
µεριδίου σηµείωσε η 
περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 
κατά 0,3% καθώς το µερίδιό 
της ανήλθε σε 3,3% στο 
σύνολο των ελληνικών 
εξαγωγών και ακολουθούν 
οι περιφέρειες Κρήτης 
(1,9%), ∆υτικής Ελλάδας 
(1,8%) και ∆υτικής 
Μακεδονίας (1,3%). Σε 
µικρότερο βαθµό 
συνεισφέρουν οι 
περιφέρειες Ηπείρου 
(0,9%), Νοτίου Αιγαίου 
(0,7%), Βορείου Αιγαίου 
(0,7%) και Ιονίου (0,5%). 
Αν εξαιρεθούν τα 
πετρελαιοειδή, η περιφέρεια 
Αττικής προηγείται και πάλι 
στη σχετική κατάταξη καθώς 
συµµετέχει µε ποσοστό 
50,1% στις εθνικές 
εξαγωγές και έπονται η 
Κεντρική Μακεδονία 
(19,6%), η Θεσσαλία (6,5%), 
η Στερεά Ελλάδα (5,8%), η 
Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη (4,4%), η 
Πελοπόννησος (4,0%), η 
∆υτική Ελλάδα (2,6%), η 
Κρήτη (2,3%), η ∆υτική 
Μακεδονία (1,8%), η 
Ήπειρος (1,3%), το Βόρειο 
Αιγαίο (1,0%), το Ιόνιο 
(0,3%) και το Νότιο Αιγαίο 
(0,3%).

O πρόεδρος του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 
Γιώργος Κωνσταντόπουλος.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ   ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Την πρώτη οµάδα λειτουργικών τρο-
φίµων µε αντιοξειδωτικές ιδιότητες φι-
λοδοξεί να δηµιουργήσει µία οµάδα ε-
πιστηµόνων µέσω της πιλοτικής εφαρ-
µογής του προτύπου «AntioxCert». Το 
εν λόγω ιδιωτικό πρότυπο που έχει εκ-
πονήσει ο Πιστοποιητικός Οργανισµός 
GMCert, βρίσκει εφαρµογή σε προϊόντα 
όπως: ελαιόλαδο, ελιές, ρίγανη, τσάϊ 
του βουνού, σκόρδο, δηµητριακά, στα-
φίδες, κάστανα, κρασί και µέλι, ενώ οι 
οµάδες των ειδικών επιστηµόνων που 
συµµετέχουν, έχουν καθορίσει τις πα-
ραµέτρους ανά προϊόν. 

Να σηµειωθεί ότι οι επιστηµονικές ο-
µάδες που υποστηρίζουν το έργο είναι 
το τµήµα Γεωπονίας του ΑΠΘ (Τοµέας 
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, 
Τοµέας Οπωροκηπευτικών και Αµπέλου 
και το Εργαστήριο Μελισσοκοµίας), το 
τµήµα Φαρµακευτικής του ΑΠΘ, το Ιν-

στιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυ-
τογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ, το τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων 
του ΑΤΕΙΘ και το Ινστιτούτο Γεωργικών 
Ερευνών Κύπρου. 

Παραγωγικοί φορείς
Οι παραγωγικοί φορείς που συµµετέ-

χουν είναι ο Αγροτικός Αµπελουργικός 
Οινοποιητικός Συνεταιρισµός ΒΑΕΝΙ Νά-
ουσα, ο Αγροτικός Μελισσοκοµικός Συ-
νεταιρισµός Νικήτης Χαλκιδικής, ο Αγρο-
τικός Συνεταιρισµός Παραγωγής Επεξερ-
γασίας Εµπορίας Σκόρδου Βύσσας, η Α-
ναπτυξιακή Εταιρία Εννιά Χωριών Κισ-
σάµου Α.Ε, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Ελαιοπαραγωγών ∆ήµου Καντάνου Σε-
λίνου, η Ένωση Κιάτου ΙΚΕ, η Κοιν.Σ.Επ. 
BIO-RIZA και η επιχείρηση Οινοποιία - 
Αµπελουργία Jardel Christiane.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τον Παριανό 
Αλέξανδρο, γενικό  διευθυντή του Πι-
στοποιητικού Οργανισµού  GMCert, το 
κάθε ένα προϊόν θα µπορούσε να α-
ποτελέσει µία ξεχωριστή πρόταση. Ε-
ντούτοις, αποφασίστηκε από την οµά-
δα να δοθεί έµφαση στην πιστοποίη-
ση και παρουσίαση πολλών αγροδια-
τροφικών προϊόντων της χώρας, ώστε 
να προταθεί µία συνολική αντιοξειδω-
τική διατροφή, που λίγες χώρες έχουν 
να παρουσιάσουν και να δηµιουργη-
θεί µε τον τρόπο αυτό την πρώτη οµά-
δα λειτουργικών τροφίµων.

Να σηµειωθεί ότι, το έργο της συµµε-
τοχή στις εκθέσεις και τον ρόλο του µε-
σολαβητή καινοτοµίας έχει αναλάβει η 
εταιρεία NOVACERT Συµβουλευτική – 
Αναπτυξιακή – Εµπορική ΕΠΕ.

Αντιοξειδωτική δύναμη 
πλέον με πιστοποίηση
Πιλοτική εφαρμογή του προτύπου AntioxCert  

Ιδιωτικό πρότυπο
Το AntioxCert βρίσκει εφαρµογή 

σε προϊόντα όπως ελαιόλαδο, 
ελιές, ρίγανη, σκόρδο κ.α 

Θα δοθεί έµφαση στην πιστοποίηση και παρουσίαση πολλών αγροδιατροφικών 
προϊόντων της χώρας, ώστε να προταθεί µία συνολική αντιοξειδωτική διατροφή.



Σε καραντίνα
η κολοκυθιά
Άμεσες δειγματοληψίες κατά 
του καρουλιάσματος των φύλλων

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Μειωµένη παραγωγή στις κολο-
κυθιές έφερε στο νοµό Ηλείας 
ο ιός του καρουλιάσµατος των 
φύλλων, ο επιβλαβής οργανι-
σµός καραντίνας. Μάλιστα, ό-
πως λέει η ∆ιευθύντρια της ∆ιεύ-
θυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής Ηλείας, Μπέ-
κι Σπυροπούλου, το πρόβληµα 
µε τον ιό σχετίζεται αποκλειστι-
κά µε τις προσβολές από τον α-
λευρώδη του καπνού Β. tabaci.

Εν τω µεταξύ, ο ιός του «καρου-
λιάσµατος των φύλλων της ντο-
µάτας Νέο ∆ελχί» (Tomato leaf 
curl New Delhi virus, ToLCNDV) 
εντοπίστηκε σε συγκεκριµένη 

καλλιέργεια στην Ηλεία κι αυ-
τό επιβεβαιώθηκε από την ερ-
γαστηριακή εξέταση δειγµάτων 
φυτών κολοκυθιών του Eργαστη-
ρίου Ιολογίας του Μπενάκειου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Σύµφωνα µε απόφαση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, σε εξετάσεις θα στρα-
φούν και από το Εθνικό Πρό-
γραµµα Επισκοπήσεων, µε σκο-

πό να διενεργηθούν επίσηµες 
δειγµατοληψίες.

Λεύκανση των νεκρώσεων, 
ποικιλοχλώρωση και κατσάρω-
µα φύλλων είναι τα συµπτώ-
µατα που εµφάνισαν οι κολο-
κυθοκαλλιέργειες στην Ηλεία, 
όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι. 
Τα φύλλα των καρπών κατσα-
ρώνουν και στρίβουν, µε τον 
νανισµό των φυτών να φέρνει 
ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα 
τη µειωµένη παραγωγή.

Οι ειδικοί τονίζουν πως, σε 
περίπτωση που ο ιός προσβάλ-
λει τα κολοκυνθοειδή, παρα-
µορφώνεται το έλασµα, οι νε-
κρώσεις διογκώνονται και πα-
ρουσιάζεται µωσαϊκό,  µε απο-
τέλεσµα οι προσβεβληµένοι 

καρποί να εµφανίζουν τρα-
χύτητα και διαµήκεις ρωγµές.

Όπως λένε οι γεωπόνοι, θα 
πρέπει να γίνουν επεµβάσεις 
αγρονοµικού χαρακτήρα, πχ. 
αποµάκρυνση υπολειµµάτων 
των προηγούµενων καλλιερ-
γειών, εκρίζωση και αποµά-
κρυνση των εντός της καλλι-
έργειας µολυσµένων φυτών, 
ζιζανιοκτονία ή οποιαδήποτε 
άλλη πρακτική για την κατα-
στροφή των αυτοφυών φυ-
τών, καταπολέµηση των φο-
ρέων µε εντοµοκτόνους ψε-
κασµούς, αλλά και βιολογι-
κή αντιµετώπιση, εξαπολύο-
ντας εντός της καλλιέργειας 
αρθρόποδα παράσιτα των ε-
ντόµων φορέων των ιών.

Με κάψιµο καταστρέφεται η φόµοψη στην αµυγδαλιά
Έντονες είναι οι προσβολές από τη φόµοψη που παρατηρείται σε 
καλλιέργειες αµυγδαλιάς που βρίσκονται στους νοµούς Φθιώτιδας, 
Λάρισας και Μαγνησίας, όπως προειδοποιεί το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου. 
Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των 
οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. 

Η ζηµιά ξεκινάει µε τον σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρο από έναν 
οφθαλµό.  Ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του µύκητα είναι ο υγρός και 
βροχερός καιρός (κατά την βλαστική περίοδο). Τα µολύσµατα διασπείρονται µε το 
νερό σε µικρές αποστάσεις, ενώ µε τον άνεµο, τα έντοµα και το πολλαπλασιαστικό 
υλικό σε µεγάλες αποστάσεις. Οι ειδικοί προτείνουν αφαίρεση και καταστροφή µε 
φωτιά όλων των προσβεβληµένων βλαστών και ψεκασµό ενάντια στο παθογόνο.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

∆ιαµήκεις ρωγµές
Στα κολοκυνθοειδή 
παραµορφώνεται το 

έλασµα και παρουσιάζε-
ται µωσαϊκό

Βοτρύτης στη ντοµάτα θερµοκηπίου
Όλα τα µέρη του φυτού της ντοµάτας 
θερµοκηπίου (στελέχη, φύλλα, άνθη και 
καρπούς) προσβάλλει η ασθένεια του βοτρύτη, 
όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου. Η ασθένεια έχει κάνει την εµφάνισή 
της στους νοµούς Μαγνησίας, στα Σερβωτά 
Τρικάλων και στη Λάρισα. Τα άµεσα 
συµπτώµατα είναι τα καστανού χρώµατος 
έλκη, τα οποία καλύπτονται από τεφρά 
εξάνθηση. Καλές συνθήκες για να αναπτυχθεί 
ο βοτρύτης είναι, σύµφωνα µε τους ειδικούς, η 
υψηλή υγρασία περιβάλλοντος, ενώ µπορεί να 
«ωφεληθεί» και να εισβάλλει από τις πληγές, 
τους νεκρούς φυτικούς ιστούς και τα άνθη. Για 
την καταπολέµηση της ασθένειας οι γεωπόνοι 
προτείνουν να  µειωθεί η υγρασία στο χώρο 
των θερµοκηπίων,να υπάρχει καλός αερισµός, 
να τηρείται καλή υγιεινή στις φυτείες και να 
γίνεται χηµική καταπολέµηση µε άµεσο 
ψεκασµό στις προσβεβληµένες καλλιέργειες.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Vacciplant  4.5 SL
BAYER: Teldor 50WG, Serenade Max WP
SIPCAM: Frupica-S 50WP, Clortosip 50SC
SYNGENTA: Switch 25/37.5 WG

Ψύλλα στην αχλαδιά
Τα ακµαία αλλά και τα αυγά πρέπει να θέτουν 
ως στόχο οι επεµβάσεις για την καταπολέµηση 
της ψύλλας στους οπωρώνες της αχλαδιάς, 
σύµφωνα µε το δελτίο που εξέδωσαν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 
Πιο συγκεκριµένα, οι ειδικοί σηµειώνουν 
ότι λόγω των παρατεταµένων υψηλών 
θερµοκρασιών τα ενήλικα άτοµα παραµένουν 
δραστήρια για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 
Συνιστάται, µάλιστα, ψεκασµός στους 
οπωρώνες 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 δεν 
χρειάζεται ψεκασµός. 

Σκευάσµατα
BAYER: Decis protech 15EW, Movento 
150OD, Movento Gold 100SC
FMC: ZORO 1.8 EW (Abamectin 1.8%), CAL-
EX 1.8 EW (Abamectin 1.8%)
SYNGENTA: Insegar 25 WG, Voliam targo 
063 SC. 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Χωρίς 
βοήθεια τα 
μισά Σχέδια 
Βελτίωσης 
δεν βγαίνουν

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Μία µέση απαίτηση κάτω των 25.000 ευρώ δα-
νειακών κεφαλαίων ανά επένδυση προέβλεψαν 
στο οικονοµικό τους πλάνο οι εν δυνάµει δικαι-
ούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης, που στο ακραίο 
σενάριο έγκρισης όλων των φακέλων, τα ποσά 
αυτά µαζεµένα φτάνουν τα 265 εκατ. ευρώ, την 
ώρα που το 44% των αιτούντων προβλέπει µη-
δενικό δανεισµό στα επενδυτικά του πλάνα. Α-
πό την άλλη στο Μέτρο της Μεταποίησης οι δα-
νειακές απαιτήσεις ανά φάκελο δεν ξεπερνούν 
το 1,5 εκατ. ευρώ για τις 284 προτάσεις από τις 
302 που προβλέπουν δανεισµό.

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε κατά την 6η Επιτρο-
πή Παρακολούθησης, ο Κώστας Αποστολόπουλος, 
προϊστάµενος της Μονάδας Υποστήριξης και Αξιο-
λόγησης των διαχειριστικών αρχών, η ανάλυση των 
οποίων έθεσαν τη βάση για το σκεπτικό πίσω από 
το οποίο δοµήθηκαν τα χρηµατοδοτικά εργαλεία.

Η ανάλυση των Σχεδίων Βελτίωσης:
Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 15.364 αιτή-

σεις, µε προϋπολογισµό επενδύσεων 1,6 δις 
ευρώ. Η αιτούµενη δηµόσια δαπάνη έφτασε τα 
935 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, οι αιτήσεις που περιέ-
χουν απαιτήσεις µε δανεισµό φτάνουν τις 8.605. 
Οι αιτήσεις µε δανεισµό από 10.000 έως 25.000 
ευρώ έφτασαν τις 3.485 και για άνω των 25.000 
ευρώ δανειακά κεφάλαια τις 3.535.

Όσον αφορά τα συνολικά απαιτούµενα δανει-
ακά κεφάλαια, στο ακραίο σενάριο όπου όλες οι 
προτάσεις, που έχουν κατατεθεί, ενταχθούν στο 
πρόγραµµα, τα απατούµενα δανειακά κεφάλαια 
υπολογίζονται σε περίπου 265 εκατ. ευρώ. Το πο-
σό αυτό µειώνεται σε 255 εκατ. ευρώ αν ληφθούν 
υπ’ όψιν µόνο οι προτάσεις που περιλαµβάνουν 
δανειακά κεφάλαια άνω των 10.000 ευρώ.

Η ανάλυση της Μεταποίησης:
Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 596 αιτήσεις µε 

προϋπολογισµό επενδύσεων 1,18 δις ευρώ. Η αι-
τούµενη δηµόσια δαπάνη έφτασε τα 600 εκατ. ευ-
ρώ. Εξ αυτών, οι αιτήσεις που περιέχουν απαιτή-
σεις µε δανεισµό φτάνουν τις 302. Οι αιτήσεις µε 
δανεισµό έως 1,5 εκατ. ευρώ έφτασαν τις 284. Σχε-
τικά µε τα συνολικά απαιτούµενα δανειακά κεφά-
λαια, στο ακραίο σενάριο όπου όλες οι προτάσεις, 
που έχουν κατατεθεί, τα απαιτούµενα δανειακά κε-
φάλαια υπολογίζονται σε περίπου 203 εκατ. ευρώ. 
Το ποσό αυτό µειώνεται σε 163 εκατ. ευρώ αν λη-
φθούν υπ’ όψιν µόνο οι προτάσεις που περιλαµ-
βάνουν δανειακά κεφάλαια έως 1,5 εκατ. ευρώ. 

Το αναδιαµορφωµένο προφίλ 
των χρηµατοδοτικών εργαλείων

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Α-
ποστολόπουλος, εγκρίθηκε από το διοικητικό συµ-
βούλιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, η δο-
µή του Αγροτικού Ταµείου Επενδύσεων που θα πε-
ράσει στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης υπό τη 
µορφή των δράσεων 4.1.4 και 4.2.3:

Ωφελούµενοι: Πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜµΕ), Κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων που υποβάλλουν δήλωση ΟΣ∆Ε. Απαίτηση ε-
λάχιστου ορίου τυπικής απόδοσης για όσους δεν έ-
χουν υποβάλει Σχέδιο Βελτίωσης, καθώς το εργα-
λείο απευθύνεται σε εµπορικές εκµεταλλεύσεις. Ε-

Δανειακά κεφάλαια ύψους 265 εκατ. ευρώ προβλέπουν 8.605 φάκελοι για 
να γίνουν οι επενδύσεις, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία να έρχονται Ιούνιο

Από τα στοιχεία των 
αιτήσεων στα Σχέδια 
Βελτίωσης προκύπτει 
πως προβλέπονται 
περίπου 400 
εκατ. ευρώ ίδιας 
συµµετοχής στις 
δαπάνες.
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Στις 6 Φεβρουαρίου ανοίγουν οι αιτήσεις για 
το πρόγραµµα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστι-
κότητας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσε-
ων» µε προϋπολογισµό 400 εκατ. ευρώ του 
ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Οικονοµίας.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάµε-
νων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, 
προκειµένου να αναβαθµίσουν και να βελτι-
ώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην ε-
σωτερική και εξωτερική αγορά. 

Χρηµατοδοτούνται επενδυτικά σχέδια για 
εκσυγχρονισµό του παραγωγικού εξοπλισµού 
των επιχειρήσεων, καθώς και για το σύνολο 
των δοκιµών και ελέγχων ποιότητας που α-
παιτούνται για την πιστοποίηση και συµµόρ-
φωση των προϊόντων σύµφωνα µε εθνικά, ε-
ναρµονισµένα καθώς και προαιρετικά πρότυ-
πα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ευ-
ρωπαίκής Ένωσης. Υποβάλλονται επενδυτι-
κά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευ-
ρώ και επιδοτούνται από 50%-65%. Το ύψος 
της επιδότησης καθορίζεται µε βάση τις εξα-
γωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Ανοίγει ξανά το θέμα της υψηλής βάσης 
για το Μέτρο Μικρών Εκμεταλλεύσεων

Αιτήσεις για ΕΣΠΑ
μικρών επιχειρήσεων 
από 6 Φεβρουαρίου

Να ανοίξει ξανά τη συζήτηση για τη βάση µοριο-
δότησης στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµε-
ταλλεύσεων» υποσχέθηκε ο γενικός γραµµατέας 
Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης. Σύµ-
φωνα µε απόψεις που διατυπώθηκαν κατά την 6η 
Επιτροπή Παρακολούθησης, η βάση που έχει δι-
αµορφωθεί στα 70 µόρια κρίνεται αρκετά υψηλή 
µε τον κ. Κασίµη να δεσµεύεται πως θα ξανακοι-
τάξει το ζήτηµα µε βάση τις παρατηρήσεις. 

Παράλληλα ζητήθηκε να τροποποιηθεί το κρι-
τήριο ένταξης σχετικά µε τα εισοδήµατα που πρέ-
πει να έχει ο υποψήφιος, που αυτή τη στιγµή έ-
χουν διαµορφωθεί στα 0,1-3.000 ευρώ για το α-
γροτικό εισόδηµα και στα 12.000 ευρώ (ανώτατο 
όριο) για το οικογενειακό εισόδηµα. Σχετικά µε 
το όριο στο ατοµικό γεωργικό εισόδηµα ζητήθηκε 
να διαµορφωθεί από τα 1.000 έως τα 10.000 ευ-
ρώ και το οικογενειακό στα 15.000 ευρώ. 

Υπενθυµίζεται, ότι η προκήρυξη για το Μέ-
τρο 6.3 αναµένεται να εκδοθεί τον Ιανουάριο 
του 2019 σύµφωνα µε τους ανθρώπους της Μο-
νάδας Επενδύσεων που το διαχειρίζεται. Σύµ-
φωνα µε το προσχέδιο της Υπουργικής Απόφα-
σης που έχει παρουσιάσει η Agrenda, δικαιού-
χοι για την ενίσχυση των 14.000 ευρώ θα θε-
ωρούνται όσοι: 

 Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικί-
ας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της 
ηλικίας τους. 

 Είναι µόνιµοι κάτοικοι σε αγροτικές κοινό-
τητες µε πληθυσµό έως και 5.000 κατοίκους.

 Είναι αρχηγοί σε υφιστάµενες γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις. 

 Είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υ-
ποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος α-
ναφοράς της αίτησης στήριξης.

 Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγ-
γελµατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενοι).

 Έχουν ατοµικό αγροτικό εισόδηµα από 0,01 
ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογε-
νειακό εισόδηµα (υποψηφίου, συζύγου και ανη-
λίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 
ευρώ. Το ατοµικό αγροτικό εισόδηµα υπολογίζε-
ται ως ο µέσος όρος των ατοµικών αγροτικών ει-
σοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοι-

χείων των τριών τελευταίων ετών. Το συνολικό 
οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος 
όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδηµά-
των των διαθέσιµων δηλώσεων φορολογίας ει-
σοδήµατος των τριών τελευταίων ετών.

 ∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσό-
ντα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτή-
σουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 
2020 εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία λή-
ψης της απόφασης έγκρισής τους.

 Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο, µε ε-
λάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη 
και µέγιστη τα τέσσερα (4) έτη µε δεσµεύσεις 
και χρονικές προθεσµίες.

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

ΕΣΠΑ εστίασης 
και εµπορίου
Από τις 6 Φεβρουαρίου ως 
τις 19 Απριλίου 2019 θα 
µείνουν ανοιχτές οι αιτήσεις 
για το πρόγραµµα 
«Εργαλειοθήκη 
Επιχειρηµατικότητας, 
Εµπόριο-Εστίαση-
Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ.

 
Σύµβουλοι
Έως τις 7 Ιανουαρίου 
δόθηκε παράταση στην 
ηµεροµηνία υποβολής 
αιτήσεων των 
ενδιαφεροµένων φυσικών 
προσώπων για την εγγραφή 
τους στο Μητρώο των 
Γεωργικών Συµβούλων του 
ΕΛΓΟ - ∆ήµητρα και την 
ένταξή τους στο Εθνικό 
Σύστηµα Παροχής 
Συµβουλών σε Γεωργικές 
Εκµεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ).

 
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 ή 
οµάδα παραγωγών.

 
Άδειες στάβλων
Νέα προθεσµία παρατείνει 
έως τις 30 Ιουνίου 2019 
την υποβολή αιτήσεων 
νοµιµοποίησης 
κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται εντός ή πλησίον 
οικισµών, η οποία είχε λήξει 
στις 4 ∆εκεµβρίου 2017. 

Το ΕΣΠΑ µικρών επιχειρήσεων 
απευθύνεται κατά προτεραιότητα το 

πρόγραµµα σε επιχειρήσεις από τους 
κλάδους: αγροδιατροφή - βιοµηχανία 

τροφίµων, εφοδιαστική αλυσίδα, 
ενέργεια, τεχνολογίες πληροφορικής 

και επικοινωνίας.
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παγγελµατίες αγρότες και αναγνωρισµένα συλ-
λογικά σχήµατα.

Όρια δανεισµού:  Κατώτατο όριο τα 10.000 
ευρώ και ως ανώτατο (προς εξέταση) το 1,5 ε-
κατ. ευρώ.

Εγγυήσεις: Εγγύηση του Προγράµµατος έ-
ως το 80% του κάθε µη εξυπηρετούµενου δανεί-
ου, µε όριο του 20% (µπορεί να ανέλθει στο 25% 
του συνολικού χαρτοφυλακίου. Αυτό θα οδηγή-
σει την τράπεζα να δείνει πιο εύκολα δάνεια µε 
µειωµένο επιτόκιο 

Κονδύλια χαρτοφυλακίου: Συνολικά από τα 
Προγράµµατα 80 εκατ. ευρώ, µε πρώτη δόση τα 
20 εκατ. ευρώ για το χαρτοφυλάκιο. Φιλοδοξείται 
πως µε την συµβολή των συνεπενδύτριων τραπε-
ζών θα εκδοθούν πιστώσεις µέχρι 400 εκατ. ευρώ.

Σκοπός δανείου: Απαραίτητη η πρόβλεψη ε-
πένδυσης, η οποία ωστόσο µπορεί να συνοδεύ-
εται και από ρευστότητα.

Επιλεξιµότητα δαπανών: Ό,τι δαπάνες προ-
βλέπουν τα Σχέδια Βελτίωσης και η Μεταποίηση, 
συν αγορά γης, µεταχειρισµένα µηχανήµατα και 
φυτεύσεις ετήσιων καλλιεργειών. 

Χρονοδιάγραµµα: Τον Φεβρουάριο προκήρυ-
ξη για την ένταξη των τραπεζών για που θα παρέ-
χουν το εργαλείο. Τον Ιούνιο οι αιτήσεις των εν-
διαφερόµενων αγροτών.

ΧΡΗΣΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

M2.1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

M6.1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ
ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

M3.1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ 
ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆ΑΣ

M10.1.1

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

M13

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ 
ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΘΗΡΑΣ

M10.1.3M10.1.2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

M11

I∆ΙΩΤΙΚΑ
LEADER

M19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟ 6ΜΗΝΟ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ



Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ18

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η πρόσφατη εξαγορά της Steketee, εταιρεί-
ας που εξειδικεύεται στον µηχανικό έλεγ-
χο ζιζανίων, βοήθησε τη Lemken να εξελι-
χθεί ακόµη περισσότερο στο κλάδο της κα-
τασκευής ψεκαστικών γεωργικών εργαλεί-
ων, τα οποία γίνονται ολοένα και πιο high-
tech για την αποτελεσµατική φυτοπροστα-
σία των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

Τα Primus, Albatros και Vega είναι τα τρία 
νέα ψεκαστικά της Lemken, που µας λέει ό-

τι είναι αναβαθµισµένα σε όλους τους το-
µείς. Ο Primus, το βασικό µοντέλο στη γκά-
µα των ρυµουλκούµενων ψεκαστήρων, εί-
ναι εξοπλισµένο µε νέα χειριστήρια ελέγ-
χου, µε όλες τις κύριες συνδέσεις να βρί-
σκονται εντός προστατευτικών καλυµµά-
των για µεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλαγές έ-
χουν γίνει και από την οµάδα σχεδιασµού, 
που εργάστηκε εντατικά για να δώσει ένα 
πιο στρογγυλεµένο προφίλ στα µηχανήµα-
τα, που όπως αποδεικνύετα από τη χωρητι-
κότητα των δεξαµενών, τα οφέλη είναι ση-
µαντικά. Τα εξόπλισε µάλιστα µε φωτισµό 

Στάνταρντ ISObus 
για τα ψεκαστικά 
της Lemken
Τρία μηχανήματα με τεχνολογία που την χρωστούν 
στη Steketee, ειδικό στη μηχανική ζιζανιοκτονία

Η νέα γενιά 
συνεργατών στη 
Syngenta Family
 Η Syngenta για ακόµη µια φορά, πιστή στις δεσµεύσεις της, 
υλοποίησε το 5ο σεµινάριο του Syngenta Family στο εργο-
στάσιό της στα Οινόφυτα. Tο εργοστάσιο της Syngenta Hellas 
AEBE, είναι ένα από τα 8 εργοστάσια της Syngenta στην Ευ-
ρώπη µε ειδίκευση στα προϊόντα φυτοπροστασίας. Η συνο-
λική του έκταση φτάνει τα 29 στρέµµατα και τα τετραγωνι-
κά µέτρα στεγασµένου χώρου τα 9.000, ενώ το µεγαλύτερο 
τµήµα της παραγωγής του (σε ποσοστό άνω του 75%) κατευ-
θύνεται σε εξαγωγές.

Τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της Syngenta Hellas, 
οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στις υψηλότερες προδι-
αγραφές, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα εγκαταστάσεων 
και µηχανολογικού εξοπλισµού, είχαν την ευκαιρία να επι-
σκεφτούν η νέα γενιά των συνεργατών της εταιρείας. Ο Κώ-
στας Οικονοµίδης ∆ιευθυντής Marketing τους καλωσόρισε 
στο χώρο και τους µίλησε για την κατάσταση που επικρατεί 
αυτή τη στιγµή στο R & D,  στη συνέχεια ο Νίκος Τσιλιµπέρ-
δης, διευθυντής του εργοστασίου, τους ενηµέρωσε σχετικά 
µε τον τρόπο λειτουργίας του Εργοστασίου. 

Ακολούθησε επίσκεψη στο πλήρως εξοπλισµένο εργαστή-
ριο του εργοστασίου το οποίο καλύπτει όλες τις ανάγκες για 
τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας των προϊόντων, µε τον 
Ε. Αρµπάρα, HSEQ Manager, να ενηµερώνει τους συνεργάτες 
της για τα συστήµατα ποιότητας και τις µεθόδους αναλύσε-

ων που πρέπει να ακολουθούν. Στη συνέχεια ακολούθησε 
ξενάγηση στους χώρους του εργοστασίου από τον Ι. Βασι-
λάκη, υπεύθυνο παραγωγής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα 
τελευταία χρόνια επενδύθηκαν σηµαντικά κεφάλαια στον 
εκσυγχρονισµό των µηχανών παραγωγής για κτιριακές ε-
πεκτάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθηκών και λει-
τουργικών χώρων.Το feedback στο τέλος του σεµιναρίου 
ήταν πολύ ενθαρρυντικό µε το Syngenta Family να συνε-
χίζει δυναµικά το εκπαιδευτικό του ταξίδι, προσφέροντας 
ακόµη περισσότερες εµπειρίες και γνώσεις στη νέα γενιά 
των συνεργατών της εταιρείας.
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Led και νέους χρωµατικούς συνδυασµούς. 
Το Primus έρχεται διαθέσιµο µε τρεις χω-
ρητικότητες δεξαµενών( 2400 λίτρα, 3500 
λίτρα και 4400 λίτρα) και µε πλάτος βραχι-
όνων από 15 έως 30 µέτρα.

Το δεύτερο µοντέλο, το Albatros, χαρα-
κτηρίζεται από την Lemken ως µηχάνηµα 
επαγγελµατικού τύπου, µολονότι τοποθε-
τείται στη µέση της γκάµας, ανάµεσα στα 
Primus και Vega . Στο Albatros οι δυνατότη-
τες αυξάνονται, µε το ψεκαστικό να διαθέ-
τει δεξαµενές µε χωρητικότητες από 4.000 
έως 6.200 λίτρα. Το πλάτος των βραχιό-
νων µπορεί να είναι από 15 έως 39 µέτρα.

Η αναβαθµισµένη οθόνη CCI που τοποθε-
τείται στην καµπίνα του τρακτέρ είναι πλέον 
εφοδιασµένη µε ένα πιο διαισθητικού τύπου 
περιβάλλον, διευκολύνοντας ακόµη περισ-

σότερο τον χειριστή. Το καινούργιο σύστη-
µα GPS που εγκαθιστά πλέον η εταιρεία στα 
ψεκαστικά της µπορεί να τοποθετηθεί και 
εκ των υστέρων στο µηχάνηµα καθώς και 
να συνεργαστεί µε τις εφαρµογές CCI, πα-
ρέχοντας αυτόµατο έλεγχο πλάτους ψεκα-
σµού, ταυτόχρονη βοήθεια παρακολούθη-
σης και χαρίζοντας τελικά «πολλά» και όχι 
λίγα από την αίγλη της γεωργίας ακριβείας.

Η εταιρεία προχώρησε και σε µία ακόµη 
σηµαντική αλλαγή, ως µέρος της αναβάθ-
µισης των ψεκαστικών της, προσθέτοντας  
στο µοντέλο Primus 12 και σε όλα τα µοντέ-
λα Albatros στάνταρντ σύστηµα ISObus, δί-
νοντας µεγάλη ευκολία χρήσης σε συνδυ-
ασµό µε οποιοδήποτε συµβατό λογισµικό. 

Όλα τα µοντέλα διαθέτουν µια βελτιω-
µένη ράβδο ρυµούλκησης που επιτρέπει 
στους χειριστές να συνδέσουν το ψεκαστι-
κό σε διαφορετικές θέσεις (είτε πάνω είτε 
κάτω στο τρακτέρ). Αυξηµένη είναι και η 
χωρητικότητα της δεξαµενής καθαρού νε-
ρού που έφτασε πλέον τα 320 λίτρα.

Τέλος, βελτιώσεις ελέγχου και χειρισµού 
διαθέτει και ο Vega, ο τελευταίος ψεκαστή-
ρας στην γκάµα, µε δεξαµενή 3.000, 4.000 
και 5.000 λίτρων, πλάτος βραχιόνων 15 έ-
ως 30 µέτρα και φυσικά ISObus.

Αναδιπλούµενα
Τα µοντέλα αναδιπλώνονται πλήρως 

ώστε να µπορεί ο χειριστής του 
τρακτέρ να ταξιδέψει µε ασφάλεια και 

υψηλές ταχύτητες για τα δεδοµένα

Φυσική διέγερση 
στον οπωρώνα
Στο σπάσιµο του ληθάργου εστιάζει το προϊόν Erger 
+ Activ Erger της Valagro. Η εταιρεία λέει ότι αναζη-
τά φυσικούς τρόπους για τη συγκεκριµένη διαδικα-
σία διέγερσης, η οποία προσφέρει πρώιµη και οµοιό-
µορφη έκπτυξη οφθαλµών για καλύτερα αποτελέσµα-
τα στη συγκοµιδή. 

Αναλυτικότερα, το προϊόν περιέχει διτερπένια & πολυ-
σακχαρίτες (χρήσιµο για την προώθηση της σύνθεσης 
των γιββερελλίνων και τη τόνωση της αναπνοής), ασβέ-

στιο (υποστηρίζει τις εν-
ζυµικές δραστηριότητες) 
και άζωτο (τονώνει το µε-
ταβολισµό του ανόργα-
νου αζώτου)

Σύµφωνα µε την Valagro, 
αποτελεί κατάλληλη λύ-
ση για το ακτινίδιο, το-
κεράσι και το επιτραπέ-
ζιο σταφύλι.

Το Erger είναι ειδικός 
βιοδιεγέρτης απαραίτητος σε περιοχές όπου οι απαιτή-
σεις σε ψύχος δεν ικανοποιούνται, λόγω του υπερβολι-
κά ήπιου χειµώνα. Η εφαρµογή µε το Erger, επιτρέπει 
στο φυτό να αρχίσει τις µεταβολικές διεργασίες που ο-
δηγούν στη διακοπή του λήθαργου καθώς και την πρό-
ληψη και την οµοιοµορφία της έκπτυξης των οφθαλ-
µών. Κατά τη διάρκεια της έκπτυξης των οφθαλµών το 
συστατικό πρωιµίζει την έκπτυξη των οφθαλµών προ-
σφέροντας οµοιοµορφία στην ανάπτυξη των βλαστών. 
Παράλληλα, η µείωση των τυφλών οφθαλµών και η αύ-
ξηση των γόνιµων οφθαλµών µε την πάροδο των ετών 
προάγει την υγεία του φυτού. Το σηµαντικό εδώ, µας 
λέει η Valagro, εντοπίζεται στην άµεση ωρίµαση των 
καρπών, στην αύξηση του µεγέθους αυτών και τέλος, 
στη µείωση του αριθµού των επεµβάσεων συγκοµιδής 
µε αποτέλεσµα την αύξηση της απόδοσης.

Συνεργασία Kubota 
και ινδικής Escorts
Aπό κοινού αποφάσισαν να κατασκευάζουν τα µηχα-
νήµατά τους η ινδική εταιρεία γεωργικών µηχανηµά-
των Escorts και η Kubota Corporation. Η συνεργασία 
στοχεύει στην ανάπτυξη και κατασκευή υψηλής τεχνο-
λογίας τρακτέρ τόσο για την εγχώρια αγορά της Ινδίας 
και της Κίνας όσο και την παγκόσµια.

Οι δύο εταιρείες δεν σχεδιάζουν µόνο να µοιραστούν 
τεχνολογίες, αλλά έχουν αρχίσει ήδη να κατασκευάζουν 
ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής τρακτέρ στην Ινδία. Η νέα 
µονάδα παραγωγής πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία τον 
Ιανουάριο του 2020, µε τις δύο εταιρείες να φιλοδοξούν 
η πλήρης λειτουργία να έχει επιτευχθεί µέχρι τα µέσα 
του ίδιου έτους, παράγοντας 50.000 τρακτέρ το χρόνο. 
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Υποτονικά, ως είθισται για την εποχή κινεί-
ται η αγορά στο σκληρό σιτάρι, µε το ενδια-
φέρον να εντοπίζεται στο µέτριας και χαµη-
λής ποιότητας προϊόν. Από τη µία οι µύλοι 
δεν συνηθίζουν να αγοράζουν στο τέλος 
τους έτους, αναβάλλοντας τις διαπραγµα-
τεύσεις τους για το νέο χρόνο. Από την άλλη 
επειδή η ζωοτροφή στην εσωτερική αγορά 
πληρώνει καλή τιµή µόνο για τις κατώτερες 
ποιότητες, οι Ιταλοί έµποροι για να πάρουν 
ποσότητες θα πρέπει να βάλουν λίγο πιο 
βαθειά το χέρι στην τσέπη. Σηµειωτέον ότι 
για τα ποιοτικά σιτάρια δεν υπάρχει προς 

το παρόν ζήτηση εξ Ιταλίας. οι γνώστες της 
αγοράς λένε ότι ένας διαγωνισµός από την 
Τυνησία θα µπορούσε να δώσει κινητικό-
τητα στις εµπορικές πράξεις και να  δείξει 
τις προθέσεις για τα καλά σιτάρια. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τιµές στα µα-
λακά κρατούν τα σκληρά σε ένα επίπεδο, 
αλλά αυτό που «λείπει» είναι ένα ανοδικό 
ράλι. Η εµπειρία και οι ενδείξεις της αγο-
ράς δείχνουν ότι κάτι καλύτερο στην αγο-
ρά του σκληρού θα υπάρξει όσο πλησιάζου-
µε στη νέα σοδειά. Μένει να φανεί  αν στον 
Καναδά όντως θα σπείρουν πολύ λιγότερα.

Γιορτινή απραξία στο σκληρό
 ισιο ο ία ια τη νέα σο ει  και τα µει µένα στρέµµατα του ανα  
 πέχουν στο τέλος του έτους οι µύλοι  έλλει η εν ια έροντος απ  ταλία 
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Χ
ρηµατιστηριακά, η πίεση στο βαµβά-
κι οφείλεται στη δυσκολία διάθεσης 
της σοδειάς των ΗΠΑ. Η ανακωχή 
στον εµπορικό πόλεµο αµφισβητεί-

ται, καθώς δεν έχουν υπάρξει σηµαντικές εξα-
γωγές αµερικανικού βάµβακος στην Κίνα. Πα-
ράλληλα ούτε η Τουρκία αγοράζει ποσότητες 
και ως αποτέλεσµα στη φυσική αγορά τα πράγ-
µατα είναι στριµωγµένα. Στην ελληνική αγορά 
έχουν µειωθεί οι νέες πωλήσεις και είναι λογι-
κό καθώς η βάση είναι ακόµα πιεσµένη, ενώ το 
χρηµατιστήριο πτωτικό. Οι πιο δυνατοί εκκοκ-
κιστές έχουν αποτραβηχτεί από την αγορά, δι-
ατηρώντας στάση αναµονής, ενώ µικρές δου-
λειές σηµειώνονται είτε τοπικά είτε από λιγό-
τερο οικονοµικά ανεξάρτητους εκκοκκιστές σε 
δελεαστικές τιµές, µε σκοπό να λάβουν άµεσα 
χρήµατα για να πληρώσουν τους παραγωγούς. 

  Η ελληνική αγορά σκληρού σίτου είναι 
υποτονική, λόγω εποχής. Στο τέλος του έτους 
οι µύλοι συνήθως δεν αγοράζουν και αναβά-
λουν τις διαπραγµατεύσεις για το νέο χρόνο. 
Οι Ιταλοί αγοραστές ενδιαφέρονται µόνο για τις 
χαµηλές ποιότητες, αγοράζοντας δηλαδή την 
τιµή. Το σενάριο για το 2019 είναι αισιόδοξο 
για τις τιµές του σκληρού, ειδικά όσο θα πλη-
σιάζουµε προς τη νέα συγκοµιδή ή όταν ανα-
κοινωθούν οι λίγες  νέες σπορές του Καναδά.

 Περισσότεροι από 60.000 τόνοι αποθε-
µάτων αποβουτυρωµένου γάλακτος σε σκό-
νη πωλήθηκαν στις 13 ∆εκεµβρίου στη µε-
γαλύτερη πώληση από τότε που ξεκίνησαν 
οι δηµοπρασίες τον ∆εκέµβριο του 2016, 
σύµφωνα µε το πλάνο της Κοµισιόν για την 
ρύθµιση της αγοράς. Περίπου τα τρία τέταρτα 
του αποβουτυρωµένου γάλακτος σε σκόνη 
που αγοράστηκαν από το δηµόσιο απόθεµα 
που έφτανε το 2017 τους 380.000 τόνους, 
έχουν επιστραφεί προσεκτικά στην αγορά.

Στριμωγμένο 
το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

11/12 14/12 17/12 18/12 20/12

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

358,34
361,43

361,67
362,30

362,16

Σενάριο
Για το νέο έτος οι ενδείξεις είναι 
πιο αισιόδοξες για τις τιµές σκλη-

ρού, αφού αναµένονται µειωµένες 
σπορές στον Καναδά

Σικάγο 
Μετά την ανακοίνωση FED 
για αύξηση των επιτοκίων 

υπήρξε πτωτικό γύρισµα και 
κερδοσκοπικές τοποθετήσεις 

Μύλοι
Οι τοπικοί µύλοι θα προσπαθήσουν 
να στηρίξουν τα ποιοτικά σιτάρια 

διότι θα τα χρειαστούν και 
µελλοντικά

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

204 204 204 204

178 179178 178 178 178

205
208

Τιμές παραγωγού 
σκληρού σίτου (ευρώ /τόνος)

Ιταλία

Καλή ποιότητα 228-233

Χαµηλότερη ποιότητα 205-211 

Γαλλία  210 

Ελλάδα 

µέτρια σιτάρια για ζωοτροφή 208-210

ΠΗΓΗ: AGRENDA
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ

Χρηµατιστηριακά, η πίεση οφείλεται 
στην δυσκολία διάθεσης της σοδειάς 
των ΗΠΑ. Η ανάκαµψη είναι δεδοµένη, 
ωστόσο άγνωστο το πότε θα συµβεί.

Σταθερές έµειναν οι τιµές στην νέα 
λίστα της Φότζια. Η πρόσφατη 
ανοδική τάση στην Ιταλία οφείλεται 
και στις διακοπτόµενες σπορές λόγω 

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

Ανοδικά κινούνται οι τιµές για
το καλαµπόκι στα χρηµατιστήρια 
της Ευρώπης τις τελευταίες ηµέρες, 
µε νέα αύξηση.

Όσο αυξάνονται οι ποσότητες 
ελαιολάδου και δεδοµένων των 
ηµερών, η τιµή πιέζεται, ωστόσο 
οι ισπανοί παραγωγοί αντιδρούν.
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βροχοπτώσεων.

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με 50 λεπτά στο εκκοκκιστήριο και 
47-48 λεπτά στο χωράφι έκλεισε για 
φέτος η σεζόν στο βαµβάκι, αφήνο-
ντας τεράστια απογοήτευση στους 
καλλιεργητές, που βγήκαν χαµένοι 
άλλη µια χρονιά στο βωµό των ανοι-
χτών τιµών. Στο θεσσαλικό κάµπο, 
Μάρκου, Καραγιώργος και Αγγελού-
σης κόβουν επιταγές µε αυτήν την 
τιµή στους παραγωγούς και δεσµεύ-
ονται για επιπλέον δύο λεπτά σε ό-
σους έχουν παραδόσει προϊόν µε ι-
διαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
σύµφωνα µε τον παραγωγό Γιώρ-
γο Καραΐσκο.

Το θέµα είναι ότι φέτος η χρονιά 
έδειχνε πως το βαµβάκι έχει τα φό-
ντα να πιάσει πάνω από 55 λεπτά το 
κιλό, όµως τα οικονοµικά και πολιτι-
κά προβλήµατα στην Τουρκία, οι εκ-
κρεµότητες στην εµπορική διαµάχη 
ΗΠΑ-Κίνας και οι πιέσεις στα χρηµα-
τιστήρια έδωσαν «πάτηµα» στους εκ-

κοκκιστές να κινούν τα «νήµατα» κα-
τά βούληση. Και µπορεί να υπάρχει 
κινητικότητα αυτές τις µέρες τόσο α-
πό την πλευρά της ∆ιεπαγγελµατι-
κής, όσο και από το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης προς διευθέτηση του 
θέµατος και προστασία της βαµβα-
κοκαλλιέργειας, ωστόσο η τακτική 
των ανοιχτών τιµών είναι παγιωµέ-
νη και δύσκολα θα βρεθεί τρόπος 
να σταµατήσει, λένε οι παραγωγοί.

Μάλιστα, αρκετοί είναι οι καλλι-
εργητές που εκφράζουν φόβους για 
το πώς θα συνεχίσουν την επόµενη 
σεζόν, αφού αποδόσεις 400 κιλά το 
στρέµµα απαιτούνται µόνο για να κα-
λύψουν το κόστος παραγωγής. Άλ-
λωστε, κατά κοινή παραδοχή, φέτος 
η ποιότητα του ελληνικού βαµβακιού 
ήταν εξαιρετικά καλή και σε λίγες 
µόνο περιπτώσεις πληρώθηκε όσο 
άξιζε, επισηµαίνει ο κ. Καραΐσκος.

«Φιάσκο» χαρακτηρίζουν για την 
ώρα οι γνώστες της αγορά την πολυ-
αναµενόµενη ανακωχή στον εµπο-
ρικό πόλεµο µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. 

Το 25% δασµών στην εισαγωγή αµε-
ρικανικής ίνας από την Κίνα ακόµα 
δεν έχει φύγει και φυσικά ακόµα 
δεν βλέπουµε σηµαντικές φορτώ-
σεις για την Κίνα. Αυτό άλλωστε εί-
ναι που περιµένει η αγορά για να ε-
νισχυθεί. Πάντως, οι αναλυτές λένε 
ότι η αγορά φοβάται τα 75 σεντς, α-
φού αν τα πιάσει, µπορεί να ακολου-
θήσει ανώµαλη προσγείωση.

Σηµειωτέον ότι οι Αµερικανοί δεν 
έχουν ούτε την Τουρκία δραστήρια για 
τους γνωστούς λόγους της οικονοµί-
ας και της πολιτικής κατάστασης, που 
επικρατεί στη γείτονα. Αυτό σηµαί-
νει ότι αν δεν φύγει το αµερικανικό 
βαµβάκι, το οποίο και είναι πολύ α-
κόµα, η αγορά δεν θα ξεκολλήσει.

Στα 50 λεπτά παραδοτέα µε το ζόρι τα βαµβάκια 
 ρκου  αρα ιώρ ος και ελούσης εσµεύονται ια επιπλέον  λεπτ  στο ποιοτικ  προ ν

  ρ καν π τηµα στις ανοιχτές τιµές οι εκκοκκιστές  υποσχέσεις ια ιευ ετ σεις απ  το υπουρ είο Το 2019, η έκταση βαµβακιού 
θα εξαρτηθεί από πολλούς 
παράγοντες. Οι παραγωγοί 
γενικά λαµβάνουν αποφάσεις 
φύτευσης µε βάση τις σχετικές 
τιµές και τις πιθανές αποδόσεις 
του προϊόντος. Αν και οι τιµές 
µειώθηκαν τους τελευταίους 
µήνες, οι τρέχουσες τιµές 
συµβολαίων µελλοντικής 
εκπλήρωσης του 2019 
δείχνουν ότι το βαµβάκι 
εξακολουθεί να αποτελεί 
καλύτερη εναλλακτική από 
άλλα προϊόντα, σύµφωνα µε 
τον αντιπρόεδρο του Εθνικού 
Συµβουλίου Βάµβακος των 
ΗΠΑ, ∆ρ. Τζόντι Κάµπις. Όπως 
υποστηρίζει ο ίδιος, οι 
αποφάσεις φύτευσης για το 
2019 ενδέχεται να 
επηρεαστούν από τις τρέχουσες 
εµπορικές διαφορές. Εάν 
επιλυθούν οι εµπορικές 
εντάσεις µεταξύ των ΗΠΑ και 
της Κίνας, η πίεση στις τιµές του 
βαµβακιού και σε άλλες τιµές 
των βασικών προϊόντων θα 
µπορούσε να µειωθεί.

Η ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
∆ΙΑΜΑΧΗΣ ΟΡΙΖΕΙ 
ΤΟ 2019 ΤΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Η αγορά περιµένει αποδείξεις για να πειστεί πως η 
ανακωχή του εµπορικού πολέµου θα φέρει 
σηµαντικές εξαγωγές αµερικανικής σοδειάς στην 
Κίνα. Όσο δεν επιβεβαιώνεται αυτό, τόσο επικρατεί 
νευρικότητα και απογοήτευση στο χρηµατιστήριο. 
Επί της ουσίας οι τιµές πιέζονται, καθώς χωρίς την 
Κίνα αλλά και την Τουρκία οι ΗΠΑ αποδεικνύεται 
πως έχουν σοβαρό θέµα διάθεσης των ποσοτήτων 
τους. Μέσα σε αυτό το κλίµα είχαµε και την 
ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ περί 
µείωσης των επιτοκίων δολαρίου, το οποίο πίεσε τα 
χρηµατιστήρια εµπορευµάτων. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι νέες πωλήσεις λιγοστεύουν, καθώς 
πλησιάζουµε το τέλος του έτους. Σηµειώνονται 
µόνο µικρές δουλειές είτε στην τοπική αγορά, 
είτε όταν οι εκκοκκιστές δώσουν µια δελεαστική 
τιµή στους αγοραστές προκειµένου να λάβουν 
σύντοµα ρευστότητα. Μην ξεχνάµε πως αυτήν 
την εποχή αυξάνονται οι πληρωµές συσπόρου 
προς τους παραγωγούς. ∆ιαφορετικά όσο η 
βάση επί των πιεζόµενων χρηµατιστηριακών 
τιµών δεν βελτιώνεται, δεν υπάρχει ιδιαίτερη 
βιασύνη για έναν εκκοκκιστή να πουλήσει 
σύντοµα νέες ποσότητες.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

∆ύσκολα αλλάζει η τακτική των 
ανοιχτών τιµών λένε οι παραγωγοί. 

ΑΚΟΜΑ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ
«Φιάσκο» χαρακτηρίζεται για 

την ώρα η πολυαναµενόµενη 

ανακωχή στον εµπορικό 

πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας 

Συνεδρίαση 19/12/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '19 77,71 -1,14

Μάιος '19 78,01 -1,03

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΟΥ 2019

Τρίτη
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12/13/2018 79.4
12/14/2018 79.6
12/17/2018 78.54
12/18/2018 77.85
12/19/2018 76.71



Έντονη νευρικότητα µπροστά 
στις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις
Η επιθετική προσέγγιση της Fed το 2018, µε την 
κεντρική τράπεζα να πραγµατοποιεί τέσσερις 
αυξήσεις επιτοκίων οδηγώντας τα αµερικανικά 
επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, έχει 
θορυβήσει τους επενδυτές, που ανησυχούν για τις 
αντοχές της αµερικανικής οικονοµίας, που είναι 
άλλωστε ήδη επιβαρυµένη από την διένεξη µε Κίνα. 
Η εξέλιξη αυτή έχει τροφοδοτήσει πτωτικό  κύκλο 
στις διεθνείς αγορές, µε το ΧΑ να εµφανίζει από την 
πλευρά του έντονη νευρικότητα παγιδευµένο επί µια 
εβδοµάδα σε ένα πτωτικό σπιράλ.

BRITISH AMERICAN TOBACCO 
HELLAS: Γέφυρα Αξίας στον 
Άγιο ∆ηµήτριο, δηµιούργησε η 

εταιρεία µε 8 παρεµβάσεις αστικής 
ανάπλασης και αναβάθµισης γύρω από 
το ρέµα Πικροδάφνης. Ανέλαβε την 
αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων 
φωτιστικών µε νέα φωτιστικά σώµατα, 
ενεργειακά αυτόνοµα που διαθέτουν 
εγκατεστηµένο φωτοβολταϊκό. 

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Στη δηµοσίευση 
του δεύτερου Απολογισµού Εταιρικής 
Υπευθυνότητας προχώρησε η εταιρεία, 
όπου για το 2017 δίνεται έµφαση στη 
δυναµική συνέχιση και υποστήριξη του 
προγράµµατος Συµβολαιακής Γεωργίας 
µέσω του οποίου υποστηρίχθηκαν 
περισσότεροι από 1.000 επιλεγµένοι, 
Έλληνες παραγωγοί που καλλιέργησαν 
µε ορθές αγροτικές πρακτικές 30.000 
στρέµµατα ελληνικής γης µε άριστες, 
παραδοσιακές ποικιλίες.

NESTLE: Η ελβετική εταιρεία 
τροφίµων ανακοίνωσε ότι θα 
περικόψει περίπου 380 θέσεις 
εργασίας στη Γερµανία κλείνοντας 
δύο εγκαταστάσεις και µειώνοντας 
το εργατικό δυναµικό σε άλλες δύο. 

ΕΥ∆ΑΠ: Είναι η πρώτη εταιρεία του 
δηµόσιου τοµέα στην οποία απονεµήθηκε 
η υψηλή διάκριση Αριστείας 
«Committed to Excellence-2 Star» από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ποιότητας.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Το 49ο 
Μέλος της, τη Γεωργική Ανάπτυξη 
ΑΕΕ, µε έντονη δραστηριότητα στην 
εµπορία γεωργικών εφοδίων, 
υποδέχθηκε η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-
∆ΙΚΑ ΜΑΣ. Η Γεωργική Ανάπτυξη 
ιδρύθηκε το 1994 από τέσσερις 
γεωπόνους που συνένωσαν τις 
ατοµικές τους επιχειρήσεις εφοδίων.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η ευρωζώνη υπνοβατεί σε µια οικονο-
µική κάµψη, αλλά ο Μάριο Ντράγκι δεν 
θα είναι αυτή τη φορά σε θέση να τη σώ-
σει, όπως έκανε το 2012 και το 2015. Αυ-
τό αναφέρει άρθρο των Financial Times 
για το τέλος της ποσοτικής χαλάρωσης 
(QE), του εργαλείου δηλαδή που ανέλα-
βε το έργο της σταθεροποίησης της οι-
κονοµίας της ευρωζώνης κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης. Τα πραγµατικά άσχη-
µα νέα, σύµφωνα µε τους FT είναι πως 
η οικονοµία µπορεί να βουλιάξει νωρίς. 

Η ΕΚΤ έχει ιστορικό αισιόδοξων προ-
βλέψεων. Υπάρχουν σηµάδια επιβρά-
δυνσης στην παγκόσµια ανάπτυξη, τα ο-
ποία οι προβλέψεις δεν έχουν ακόµα συ-
µπεριλάβει. «Είµαστε σε µια bear market 
για τις µετοχές. Υπάρχει ισχυρή πιθανό-
τητα ο Αµερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραµπ να επιβάλει δασµούς 20 ή 25% 

στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινή-
των. Υπάρχει επίσης, ισχυρή πιθανότη-
τα σκληρού Brexit», σηµειώνει.

Στο µεταξύ και η αµερικανική οικο-
νοµία επιβραδύνεται και αυτό απορρέ-
ει από την αναιµική ανάπτυξη εκτός Η-
ΠΑ, αλλά και την αυξηµένη µεταβλητό-
τητα στις αγορές, υποστηρίζει ο πρόε-
δρος της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, 
Τζερόµ Πάουελ σύµφωνα µε τον οποίο 
το outlook του πληθωρισµού επιτρέπει 
στη Fed να διατηρήσει υποµονετική στά-
ση όσον αφορά τις δύο αυξήσεις επιτο-
κίων το 2019. «Τίποτα δεν θα µας εµπο-
δίσει να κάνουµε αυτού που πιστεύου-
µε ότι είναι το σωστό» υπογράµµισε, κά-
νοντας ένα έµµεσο σχόλιο για τις διαρ-
κείς παρεµβάσεις του Ντόναλντ Τραµπ 
και την κριτική που έχει ασκήσει στις 
αυξήσεις επιτοκίων. 

Chiquita
Τι πιο παιχνιδιάρικο από το συνδυασµό 
του µπλε και του κίτρινου, των 
χαρακτηριστικών χρωµάτων της 
Chiquita, µε τα χρώµατα του ουράνιου 
τόξου; Με τις µέρες του χειµώνα να 
γίνονται όλο και πιο µουντές, η 
Chiquita παρουσιάζει το ∆εκέµβριο 
µια πολύ λαµπερή και ξεχωριστή 
συνεργασία µε τον διεθνούς φήµης 
pop καλλιτέχνη Romero Britto.

Κρι Κρι
∆εν θα υπάρξουν δασµοί στα τρόφιµα 
εξαιτίας του Brexit, διαβεβαιώνει η 
πρέσβειρα του Ηνωµένου Βασιλείου 
στην Ελλάδα Katherine Lucy Smith στον 
πρόεδρο και διευθύνοντα της ΚΡΙ -ΚΡΙ 
Π. Τσινάβο, ο οποίος παρουσίασε και τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα εννεαµήνου 
2018. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 78,1 
εκατ. έναντι 65,5εκατ. πέρυσι (+19%) 
και τα Ebitda σηµείωσαν αύξηση 35%.

Στις αγορές αρκούδες,  
η Ευρώπη στον ύπνο

 Σε bear market οι αγορές λόγω επιβράδυνσης
  Yπομονετική Fed σε αύξηση επιτοκίων το ‘19
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 0,0370 +19,35%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,1380 +8,66%

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,6300 +8,62%

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 0,7120 +7,88%

ΕΛ. ∆. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 0,3400 +6,92%

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ∆.Ε. & Σ. 0,7550 -9,58% 

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 2,2200  -7,50%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,7580  -6,42%

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜ.  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 0,1930 -5,85%

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,3000 -5,80%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 23.011,72 -1,34%
 NASDAQ Comp 6.522,51 - 1,75%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.000,81 -1,66%
Λονδίνο FTSE 100 6.711,93 -0,80%
Φρανκφούρτη DAX-30 10.610,91 - 1,44%
Παρίσι CAC-40 4.695,32 - 1,72%
Ζυρίχη SMI 8.414,73 - 1,47%
Τόκιο NIKKEI-225 20.392,58 -2,84%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Συμφωνητικά μίσθωσης αγρών, ΑΤΑΚ 
και δηλώσεις ΟΣΔΕ παραγωγών

Η 
υποχρεωτική αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ [ Αριθ-
µός Ταυτότητας  Ακινήτου-Είναι ένας µονα-
δικός για κάθε ακίνητο] στις δηλώσεις ΟΣ-
∆Ε είναι αναγκαία για να καταγραφούν οι 

πραγµατικά καλλιεργούµενες εκτάσεις... Η αναγκαιό-
τητα της χρήσης του ΑΤΑΚ προέκυ-
ψε µετά και από τη σύσταση του Γε-
νικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης προς το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ και την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµο-
σίων Εσόδων, προς αποφυγή χρή-
σης πλαστών µισθωτηρίων και κατ’ 
επέκταση περιπτώσεων απάτης σε 
βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Α-
φορµή αποτέλεσαν τα ευρήµατα ε-
λέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και 
άλλων υπηρεσιών όπου διαπιστώθη-
κε η χρήση πλαστών/παράτυπων µι-
σθωτηρίων και παραστατικών χρή-
σης αγροτεµαχίων.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΣ∆Ε
∆εδοµένου ότι ξεκίνησε ολοκλη-

ρώθηκε η σπορά των σιτηρών για την 
περίοδο 2018/2019,  οι παραγωγοί 
που θα υποβάλλουν ενιαία αίτηση 
ενίσχυσης έτους 2019 µε µισθωµέ-
να αγροτεµάχια, θα πρέπει στα νέα 

ενοικιαστήρια που θα επισυνάψουν σε αυτή να συµπε-
ριλαµβάνονται και οι ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων. Η ανα-
γραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου του ιδιοκτήτη, θα 
είναι υποχρεωτική. Εκτός κι αν δοθεί παράταση και πά-
λι (όπως πέρυσι) ή καταργηθεί τελείως η υποχρέωση.

Υπενθυµίζεται ότι για τα αγροτεµάχια που µετέχουν 
στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» 
και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιµα-
τικά Μέτρα» του Π.Α.Α. 2014-2020 και είναι ενταγµέ-

να στις σχετικές αποφάσεις ένταξης 
του ΥΠΑΑΤ, για την τήρηση των δε-
σµεύσεων και των κριτηρίων επιλε-
ξιµότητας πρέπει να βρίσκονται στην 

κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
δέσµευσης. Ως εκ τούτου επισηµαίνεται ότι οι ηµερο-
µηνίες των ενοικιαστηρίων που αφορούν το έτος αιτή-
σεων/δεσµεύσεων 2018, πρέπει να καλύπτουν τουλά-
χιστον το τρέχον έτος, σε συνέχεια του προηγούµενου 
ενοικιαστηρίου για το έτος αιτήσεων/δέσµευσης 2017. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ε-

νωσιακών καθεστώτων στήριξης που καλύπτονται α-
πό το ΟΣ∆Ε χορηγούνται εφόσον επαληθεύονται οι ό-
ροι επιλεξιµότητας ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελε-
σµατική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων του 
προϋπολογισµού της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ένας από 
τους σκοπούς του Οργανισµού Πληρωµών είναι η πρό-
ληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των πα-
ραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρη-
µατικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανό-
µως ή αχρεωστήτως. Σύµφωνα µε το άρθρο 40 παρά-
γραφος 3 της υπ’ αριθ. 104/7056/21.01.2015 (ΦΕΚ 147 

Β’/2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικές επιλογές, δι-
οικητικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµογής των άµεσων 
ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και 
του Καν.(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου», τα αγροτεµάχια που δηλώνουν 
οι γεωργοί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης πρέπει να 
βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου 
του ηµερολογιακού έτους υποβολής της ενιαίας αίτη-
σης. Η ανωτέρω διάταξη αποτελεί βασικό όρο επιλεξι-
µότητας των αγροτεµαχίων που δηλώνονται κατ’ έτος 
στο ΟΣ∆Ε και ο έλεγχος για την επαλήθευση του χρό-
νου κατά τον οποίο βρίσκονται στη διάθεση του γεωρ-
γού, εξασφαλίζει την αδιαµφισβήτητη ορθότητα και 
νοµιµότητα των πληρωµών. Προκειµένου να τεκµηρι-
ώσουν τον εν λόγω όρο επιλεξιµότητας, οι γεωργοί ε-
κτός από την ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεµαχίων 
στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΣΑΑ - Σύ-
στηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων) που αποτελεί ανα-
πόσπαστο τµήµα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης τους, 
επισυνάπτουν και τα νοµιµοποιητικά δικαιολογητικά 
νοµής και κατοχής των δηλούµενων αγροτεµαχίων.

ΣΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Η αναγκαιότητα της χρήσης του ΑΤΑΚ προέκυψε α-

πό την ανάγκη να περιλαµβάνονται στα συµφωνητι-
κά αγροµίσθωσης όλα τα στοιχεία των αγροτεµαχίων 
για να µπορούν να διασταυρώνονται ηλεκτρονικά µε 
τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης του ιδιοκτήτη-µι-
σθωτή, προς αποφυγή πλαστών µισθωτηρίων και κατ’ 
επέκταση περιπτώσεων απάτης σε βάρος του Ελληνι-
κού ∆ηµοσίου. Τέλος, στις περιπτώσεις υπεκµίσθω-
σης, αναγράφεται ο ΑΤΑΚ του πρώτου ιδιοκτήτη και ε-
πισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απο-
δεικνύουν την πράξη υπεκµίσθωσης. Η αναγραφή του 
ΑΤΑΚ του ιδιοκτήτη εξαιρείται στις περιπτώσεις εκτά-
σεων του ελληνικού δηµοσίου (εποικιστικές εκτάσεις): 
που παραχωρήθηκαν σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης για εξυπηρέτηση της τοπικής κτηνοτροφίας (βο-
σκότοποι), που διαχειρίζονται από ∆ηµόσιες Υπηρεσί-
ες και παραχωρήθηκε η χρήση τους για καλλιέργεια».

Στην κατοχή του
Τα αγροτεµάχια που 

δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε να 
είναι στη διάθεση του 

γεωργού στις 31 Μαΐου 

Υποχρεωτική
Η αναγραφή του ΑΤΑΚ 

θα είναι υποχρεωτική, αν 
δεν δοθεί παράταση και 

πάλι, όπως πέρυσι

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

ΑΤΑΚ αγροτεµαχίων…… συνέχεια
Η αναφορά στη σύσταση του Επιθεωρητή 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για προστασία του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, είναι οφθαλµοφανές πως πρόκειται 

για µία αερολογία. Το ∆ηµόσιο συµφέρον 
προστατεύεται πολύ απλά: επαναφέρεται η 

υποχρεωτικότητα των ηλεκτρονικών 
συµφωνητικών από 0,00 ευρώ και τέλος. 

Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος 
και οι συνδεδεµένες

Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος είναι συνδεδεµένη. 
Καλό είναι να το χωνέψουν αυτό όλοι. Όσοι 
επιµένουν να δηλώνουν τις επιδοτήσεις µε βάση 
τη βεβαίωση, ξεχνάνε στη συνέχεια να κάνουν 
συµπληρωµατικές δηλώσεις επιδοτήσεων και 
«κλέβουν» επιδόµατα, ενώ δεν τα δικαιούνται. 
Μία διασταύρωση µεταξύ πλατφόρµας του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και Ε# φορολογικών δηλώσεων, 
θα στείλει κάθε απατεώνα στον πάγκο του.



Επένδυση µε µετρήσιµα 
αποτελέσµατα και οφέλη 
η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
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∆ράσεις από Όλυµπος, Μπαρµπά Στάθης, 
Interamerican, ∆ΕΛΤΑ, Παπαστράτος και Πειραιώς

Φιλοσοφία µε πολλαπλά οικονοµικά οφέλη 
και αποτύπωµα στον πρωτογενή τοµέα

Από περιφερειακή, γίνεται κεντρική δράση 
η ΕΚΕ για τις µεγάλες επιχειρηµατικές µονάδες

Κοινωνία, περιβάλλον, αθλητισµός  
οι κύριοι τοµείς στήριξης

� 23 �

Στρατηγική βιώσιµης  
επιχειρηµατικότητας
Παρατηρητήριο για εταιρική κοινωνική 
ευθύνη προωθεί το  υπουργείο  Οικονοµίας 
για διάχυση καλών πρακτικών.





Ελληνικό γάλα, Ελληνικά φρούτα, Ελληνικοί καρ-
ποί. Η ΟΛΥΜΠΟΣ είχε πάντα µια ιδιαίτερη σχέση 
µε την Ελληνική φύση. Σεβασµός και φροντίδα στη 
µάνα γη και στα γεννήµατά της.
Κοντά στη γη και οι άνθρωποι. Έλληνες κτηνο-
τρόφοι και καλλιεργητές, αγωνιστές της υπαίθρου 
που αγαπάνε τα ζώα και τη φύση, νοιάζονται για 
τον τόπο τους και µοιράζονται τις ίδιες αξίες. Αυ-
τή είναι η περιουσία της ΟΛΥΜΠΟΣ.
Βασισµένη στη φιλοσοφία για χρήση ελληνικών 
πρώτων υλών, συνεργάζεται µε 2.200  Έλληνες 
παραγωγούς εισκοµίζοντας συνολικά τη µεγαλύ-
τερη ποσότητα ελληνικού γάλακτος στη χώρα µας. 
Η ΟΛΥΜΠΟΣ είναι περήφανη για τους συνεργά-
τες παραγωγούς της και φέτος αποφάσισε να ε-
πιβραβεύσει εκείνους που διακρίθηκαν ιδιαίτερα 
για τα ποιοτικά και ποσοτικά τους χαρακτηριστικά.  
Πρώτη αντιλήφθηκε και πίστεψε στην αξία των βι-
ολογικών προϊόντων ενισχύοντας τον Έλληνα κτη-
νοτρόφο και αναπτύσσοντας  την ελληνική βιολο-
γική κτηνοτροφία.
Θεµελίωσε µακροχρόνιες συνεργασίες, οικο-
δοµώντας αµοιβαία εµπιστοσύνη, υλοποιώντας 
προγράµµατα συµβολαιακής κτηνοτροφίας και 
εισάγοντας νέες κατηγορίες ξεχωριστών προϊ-
όντων υψηλής διατροφικής αξίας όπως εκείνα 
του κατσικίσιου γάλακτος τα οποία προσέφεραν 
νέα ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής πρω-
τογενούς παραγωγής.

Παρέχει, παράλληλα, συµβουλευτικές υπηρεσίες 
στους κτηνοτρόφους µε απώτερο στόχο τη βελτί-
ωση της ποιότητας, της παραγωγικότητας και της 
απόδοσης της κτηνοτροφικής µονάδας.
Ανταποκρινόµενη στην ανάγκη των καιρών α-
νέλαβε έγκαιρα τις απαραίτητες πρωτοβουλί-
ες, για αξιόπιστες λύσεις στην παραγωγή ελ-
ληνικών καθαρών ζωοτροφών. Περιόρισε τις 
εισαγωγές, και χρηµατοδότησε προγράµµατα, 
σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 
µε στόχο τη µελέτη της καλλιέργειας µη τροπο-
ποιηµένων γενετικά πρωτεϊνούχων κτηνοτρο-
φικών φυτών για την αντικατάσταση της σόγιας 
στο σιτηρέσιο των ζώων.
Ειδικά για το κατσικίσιο γάλα, καθώς η ποιότητά 
του ως πρώτη ύλη διαφοροποιείται ανάλογα µε 
το αν προορίζεται για τυροκόµηση ή για εµφιάλω-
ση, απαιτήθηκε επίµονη προσπάθεια, και στήριξη 
των κτηνοτρόφων για την κατάκτηση της απαραί-

τητης τεχνογνωσίας, ώστε να παράγεται ένα ποι-
οτικό, θρεπτικό και ασφαλές προϊόν. Παράλληλα, 
ενισχύθηκε σε σηµαντικό βαθµό η ανάπτυξη της 
αιγοτροφίας στην Ελλάδα εξασφαλίζοντας εργα-
σία σε πολυάριθµες αγροτικές οικογένειες των ο-
ρεινών περιοχών του τόπου µας.
Η ΟΛΥΜΠΟΣ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία τρο-
φίµων που προσαρµόστηκε στις διατροφικές ανά-
γκες των καταναλωτών, αναζητώντας εναλλακτικά 
προϊόντα όπως τα  ροφήµατα ξηρών καρπών από 
αµύγδαλο, φιστίκι και καρύδι. Επένδυσε στην πα-
ραγωγή τους και συνεργάζεται µε Έλληνες καλλι-
εργητές, πιστή στη φιλοσοφία της για την αξία των 
προϊόντων της ελληνικής γης. 
Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και στην παραγωγή 
φυσικών χυµών. Η συνεργασία µε ελληνικά περι-
βόλια και η υψηλή της τεχνογνωσία προσφέρουν 
100% φυσικούς χυµούς από ελληνικά φρέσκα 
φρούτα νέας εσοδείας. 

Η υλοποίηση του σχεδίου 
Βιώσιµης Ανάπτυξης
Έµπρακτα η ΟΛΥΜΠΟΣ στηρίζει την ελληνική 
πρωτογενή παραγωγή και δέσµευσή της είναι 
να συνεχίσει και στο µέλλον να τη στηρίζει µέσα 
από καινοτόµες πρωτοβουλίες και δράσεις και 
µέσα από ανάπτυξη νέων προϊόντων προστιθέ-
µενης αξίας αξιοποιώντας τα αγαθά που απλό-
χερα προσφέρει η ελληνική φύση. 
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Κινητήριος δύναµη η υψηλής αξίας 
ελληνική πρώτη ύλη για την ΟΛΥΜΠΟΣ

Βασισµένη στη 
φιλοσοφία για χρήση 
ελληνικών πρώτων 
υλών, η ΟΛΥΜΠΟΣ  

συνεργάζεται µε 
2.200  Έλληνες 

παραγωγούς 
εισκοµίζοντας συνολικά 

τη µεγαλύτερη 
ποσότητα ελληνικού 
γάλακτος στη χώρα 

µας. 

Η συνεργασία µε 
ελληνικά περιβόλια 

και η υψηλή της 
τεχνογνωσία 

προσφέρουν 100% 
φυσικούς χυµούς 

από ελληνικά φρέσκα 
φρούτα νέας εσοδείας. 



Λαχανικά από την ελληνική γη 

τόσο φρέσκα, όσο τη στιγμή που κόπηκαν!

Ηγέτης της αγοράς των καταψυγµένων 
λαχανικών & ζυµών µε 50 χρόνια ιστορία 
και επιτυχηµένη επιχειρηµατική πορεία
Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ είναι µία ελληνική εταιρεία µε κινητή-
ριο δύναµη το ανθρώπινο δυναµικό της, σαφές όραµα, επένδυση 
στην καινοτοµία και συνεχιζόµενη αναπτυξιακή πορεία. ∆ραστηρι-
οποιείται στη Ελλάδα από το 1969, χτίζοντας διαχρονικά δύο ανα-
γνωρίσιµα και δυνατά εµπορικά σήµατα, «Μπάρµπα Στάθης» και 
«Χρυσή Ζύµη», µε ηγετική θέση στην αγορά των καταψυγµένων 
λαχανικών και ζυµών. Με στόχο και αφετηρία τον ηγετικό ρόλο 
στην Ελλάδα, η εταιρεία πρεσβεύει διεθνώς την ελληνική διατρο-
φή, µε καινοτόµα προϊόντα απαράµιλλης ποιότητας, µε ευθύνη και 
ευαισθησία προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Βασικοί πυλώνες της λειτουργίας της εταιρείας είναι η και-
νοτοµία, η ποιότητα, η επένδυση στην ελληνική επιχειρηµα-
τικότητα, η στήριξη του πρωτογενούς τοµέα καθώς και η έ-
ρευνα και ανάπτυξη. Όραµά της µέσα από τη βιώσιµη ανάπτυ-
ξη να προσφέρει στους καταναλωτές ασφαλή και ποιοτικά προϊ-
όντα προστιθέµενης αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, εδώ και 50 χρό-
νια, συµβάλει στη διαµόρφωση διατροφικών προτύπων και µε έ-
µπνευση την ελληνική διατροφική σοφία, προτάσσει έναν υγιει-
νό τρόπο ζωής.

Η επενδυτική στρατηγική της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, δυνα-
µική και εξωστρεφής, προσανατολισµένη στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, στη βέλτιστη ποιότητα και µέγιστη ασφάλεια 
και στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων προστιθέµενης αξίας 
στοχεύει στην ενδυνάµωση της ανταγωνιστικής θέσης στο πα-
γκόσµιο γίγνεσθαι.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ επενδύει σταθερά στην ελληνική γε-
ωργία και την παραγωγή ελληνικών προϊόντων µε στόχο την 
εξασφάλιση ελληνικής πρώτης α  ́ύλης στο µέγιστο δυνατό βαθ-

µό, τη µεγιστοποίηση της ελληνικής παραγωγής και την έµπρα-
κτη στήριξη των Ελλήνων παραγωγών. 

Συγκεκριµένα εφαρµόζει και επεκτείνει συνεχώς το πρωτο-
ποριακό πρόγραµµα «Συµβολαιακής γεωργίας» επενδύοντας 
στην αύξηση των στρεµµάτων καλλιέργειας µε αποτέλεσµα σή-
µερα να συνεργάζεται µε 1.000 Έλληνες αγρότες και να καλλιερ-
γούνται περισσότερα από 30.000 στρέµµατα ελληνικής γης. Απο-
δεικνύει έτσι έµπρακτα, τη φροντίδα προς τους συνεργάτες 
παραγωγούς αλλά και την ουσιαστική, άµεση και ενεργή στή-
ριξη και ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής της χώρας µας.

Με έντονο το αίσθηµα ευθύνης και µε συναίσθηση των συν-
θηκών, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ εφαρµόζει επίσης ένα ευρύ 
πρόγραµµα δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Η δέσµευ-
ση της εταιρείας για ουσιαστική συµβολή υλοποιείται µέσα από 
συνεργασίες µε έγκριτους φορείς και ιδρύµατα που αποσκοπούν 
στη βελτίωση της καθηµερινότητας των ανθρώπων που έχουν α-
νάγκη σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Με προτεραιότητα τα παιδιά, η εταιρεία δεσµεύεται εδώ και 
χρόνια στη στήριξη των συνανθρώπων µας που το έχουν πε-
ρισσότερο ανάγκη και συµβάλλει έµπρακτα στις ανάγκες της 
ελληνικής κοινωνίας, µέσα από ποικίλες δράσεις και ενέργειες.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πέρυσι διέθεσε δω-
ρεάν περισσότερους από 17 τόνους προϊόντων συνολικά, υποστη-
ρίζοντας έτσι το σηµαντικό έργο φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, συλ-
λόγων και τοπικών φορέων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε το: www.barbastathis.com

Για έναν υγιεινό 
τρόπο ζωής
Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ εδώ 
και 50 χρόνια, συµβάλει στη 
διαµόρφωση διατροφικών 
προτύπων και µε έµπνευση 
την ελληνική διατροφική 
σοφία, προτάσσει έναν 
υγιεινό τρόπο ζωής.





Έκθεση Βιώσιµης 
Ανάπτυξης από 
την Interamerican
Στη διάθεση των ενδιαφερόµενων µερών της 
Interamerican βρίσκεται η ολοκληρωµένη Έκθε-
ση του οργανισµού για τον σχεδιασµό και την υλο-
ποίηση της στρατηγικής του µε την προοπτική της 
Βιώσιµης Ανάπτυξης, σε βάθος χρόνου.
Η Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης της Interamerican 
για τη διετία αναφοράς 2016-2017 είναι η όγδοη στη 
σειρά, δεδοµένου ότι η εταιρεία εισήγαγε, ως κα-
ταληκτική και απαραίτητη, την απολογιστική διαδι-
κασία στην οργάνωση της Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας, από το 2008 (έτος πρώτης αναφοράς). «Μετά 
τις έξι πρώτες ετήσιες Εκθέσεις, οι δύο τελευταίες 
αφορούν σε διετία, δεδοµένου ότι για την αφοµοί-
ωση και ανταπόκριση των Ενδιαφεροµένων Με-
ρών στην αλληλεπίδραση και τον διάλογο, σε συν-
δυασµό µε την ανάπτυξη του θεσµού και την πολ-
λαπλότητα των απαιτήσεων, των δεσµεύσεων και 
του εύρους των ενεργειών της εταιρείας, ο χρόνος 
για τη σύνθεση µιας Έκθεσης σοβαρής και µε πλη-
ρότητα έχει ανοίξει» επισηµαίνει σχετικά ο Γιάννης 
Ρούντος, διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Υπευ-
θυνότητας της Interamerican.

Με το πρότυπο «New Standards»
Το πρότυπο, που ακολούθησε η εταιρεία για τη 
σύνταξη της Έκθεσης, είναι το πλέον σύγχρονο 
και απαιτητικό «New Standards» του GRI (Global 
Reporting Initiative), σηµαντικά διαφοροποιηµένο 
από το προηγούµενο G-4. Η Έκθεση ελέγχθηκε 
και διασφαλίστηκε, ως προς την εφαρµογή των α-
παιτήσεων του προτύπου για το επίπεδο εφαρµο-
γής «Βασικό» και των Ουσιαστικών Θεµάτων, α-
πό ανεξάρτητο, πιστοποιηµένο εξωτερικό φορέα 
επαλήθευσης. Για τη σύνταξη, η Interamerican έ-
λαβε υπηρεσίες συµβουλευτικής από την Ernst & 
Young, η οποία έχει εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει 
για το πρότυπο «New Standards» 17 στελέχη και 
εργαζοµένους της Εταιρείας. 
Η έκδοση, που αναπτύσσεται σε 128 σελίδες και σε 
τρία κεφάλαια, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη 
«µεγάλη εικόνα» του Οργανισµού, µε σαφή αποτύ-
πωσή της: ιστορική, κατευθύνσεων (από το όρα-
µα, την αποστολή και τις αξίες στην επιχειρησιακή 
στρατηγική), σύγχρονης διακυβέρνησης (κανονι-
στικής συµµόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, ανα-
λογιστικής και διαχείρισης κινδύνων, αντιµετώπι-
σης της απάτης, διαφάνειας και ακεραιότητας), α-
σφαλιστικών δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και δι-
ανοµής, δικτύωσης στην Ελλάδα και διεθνώς, κα-
θώς και αναγνώρισης - διακρίσεων. Στο δεύτερο 
κεφάλαιο, ορίζεται το πλαίσιο και οι πτυχές της Υ-
πευθυνότητας και Βιώσιµης Ανάπτυξης λειτουργι-
κά: προσέγγιση και εταιρική κουλτούρα, χαρτογρά-
φηση των Ενδιαφερόµενων Μερών και της σχετι-
κής αλληλεπίδρασης, προσδιορισµός των Ουσια-
στικών Θεµάτων για την εταιρεία και ανάλυση της 

ουσιαστικότητάς τους, όπως αυτά προσδιορίστη-
καν από την ευρεία διαβούλευση εντός και εκτός 
του Οργανισµού. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη 
δηµιουργία Αξίας για την αγορά και την ασφάλιση, 
το ανθρώπινο δυναµικό, την κοινωνία και το πε-
ριβάλλον, µε ένα εντυπωσιακά µεγάλο ανάπτυγ-
µα πρωτοβουλιών. 

Η στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης
Στο εισαγωγικό µήνυµα του διευθύνοντος συµ-
βούλου Γιάννη Καντώρου συµπυκνώνεται το πε-
δίο αναφοράς της Interamerican για τη Βιώσιµη Α-
νάπτυξη, µε κοµβικά σηµεία, για µια συνεχώς ενι-
σχυόµενη ενσωµάτωση της Υπευθυνότητας στην 
εταιρική στρατηγική, τα αποτελέσµατα που αναδει-
κνύει η εφαρµογή της στην πράξη για:
● την αξιοπιστία της εταιρείας και τη σταθερή προ-
τίµηση των ασφαλισµένων, αλλά και την κοινωνική 
αποδοχή (φήµη και αναγνωρισιµότητα), 
● την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σύγχρο-
νης εποχής και τις προκλήσεις του ψηφιακού µε-
τασχηµατισµού, του νέου τρόπου εργασίας, της α-
ναλυτικής σκέψης, της καινοτοµίας και της εστία-
σης στην εµπειρία του πελάτη, ώστε η εταιρεία να 
πρωταγωνιστεί στο παρόν και στο µέλλον στην ελ-
ληνική ασφαλιστική βιοµηχανία,
● την επίτευξη, σταθερά, κερδοφόρων οικονοµι-
κών και παραγωγικών αποτελεσµάτων στους βα-
σικούς κλάδους δραστηριοτήτων, 
● τη συνεισφορά στην εθνική οικονοµία και κοι-
νωνική ευηµερία, 
● τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει ο οργανισµός, 
στην Ελλάδα και διεθνώς, για έναν καλύτερο κόσµο.
«Η Υπευθυνότητα, ως φιλοσοφία και πράξη, αποτε-
λεί αναπόσπαστο µέρος της εταιρικής στρατηγικής 
στον δρόµο προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη» υπογραµ-
µίζει ο επικεφαλής της Interamerican.

Η υλοποίηση του σχεδίου Βιώσιµης Ανάπτυξης
Κατά τη διετία αναφοράς της Έκθεσης, ενδεικτικά 
η Interamerican «µε µια µατιά»:
● απέδωσε, συνολικά, Κοινωνικό Προϊόν 318 εκατ. 
ευρώ, υπογραµµίζοντας έτσι και την ανάδειξη της 
«άµεσης και έµµεσης συµβολής στην οικονοµία» 
σε κορυφαίο µεταξύ των Ουσιαστικών Θεµάτων 
επίδρασης στα Ενδιαφερόµενα Μέρη (Materiality 
Analysis),
● προσέφερε εργασία σε περισσότερους από 1.100 
εργαζόµενους και εισόδηµα σε πάνω από 3.100 συ-
νεργάτες πωλήσεων,
● ανέπτυξε περισσότερες από 150 πρωτοβουλίες 
δράσεων «κοινωνικού αποτυπώµατος» στους το-
µείς της φροντίδας για την υγεία, της αντιµετώπισης 
κινδύνων (οδικών και από φυσικές καταστροφές), 
της υποστήριξης ευπαθών οµάδων, της εκπαίδευ-
σης και της παιδείας, της ανάδειξης του πολιτισµού 

και της προόδου της ιδέας της Εταιρικής Υπευθυνό-
τητας, καθώς και της Ασφάλισης, διαθέτοντας πό-
ρους για την υλοποίηση περί το 1,2% των κερδών 
της, ενώ ακόµη διέθεσε εργαζοµένους της εθελο-
ντές και ιδιόκτητες υποδοµές υγείας, 
● συνεργάστηκε µε περισσότερες από 20 µη κυβερ-
νητικές οργανώσεις και υλοποίησε δεσµεύσεις της, 
ως µέλος: του United Nations Environment Program 
Finance Initiative - UNEPFI (από το 2006), ιδρυτικό 
µέλος των Principles for Sustainable Insurance - PSI 
(από το 2012), ιδρυτικό µέλος του Global Compact 
στην Ελλάδα (από το 2008), ενώ ακολούθησε συ-
νυπογράφοντας τις παγκόσµιες πρωτοβουλίες των 
µεγάλων θεσµικών επενδυτών για την ανάσχεση 
της κλιµατικής αλλαγής και την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, µε σχετικές δεσµεύσεις.

Πορεία Υπευθυνότητας προς το µέλλον
«Η εταιρεία παρακολουθεί ενεργά κάθε τελευταία 
εξέλιξη στον τοµέα της Υπευθυνότητας και Βιώσι-
µης Ανάπτυξης και εξελίσσει την εµπλοκή της, έχο-
ντας ήδη -όπως καταγράφεται και στην Έκθεση- µε-
ταφράσει σε πράξεις τις περισσότερες επιταγές των 
17 Sustainable Development Goals του Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών» τονίζει, εκ µέρους της ∆ιοίκη-
σης και της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας, 
ο Γιάννης Ρούντος, καταλήγοντας: «Βήµα βήµα ε-
µπλουτίζουµε σφαιρικά την έννοια της Βιώσιµης Α-
νάπτυξης µε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εται-
ρική κουλτούρα των εργαζοµένων, τους κάνουν υ-
περήφανους για την εταιρεία -όπως δείχνουν και οι 
ετησίως πραγµατοποιούµενες έρευνες εσωτερικά- 
ενώ εδραιώνουν και τη θέση της Interamerican ως 
σηµαντικού συµµετόχου και ιδιαίτερα ενεργού ορ-
γανισµού για την κοινωνική ευηµερία».

� 28 �

Οι κ.κ Γιάννης Καντώρος, 
διευθύνων σύµβουλος και Γιάννης 
Ρούντος, διευθυντής Εταιρικών 
Σχέσεων και Υπευθυνότητας 
Οµίλου Interamerican (φώτο 
πάνω).

Έκδοση
Η Έκθεση Βιώσιµης 
Ανάπτυξης  της 
Interamerican 2016-
2017 (βλ. εξώφυλλο 
πάνω) αναπτύσσεται 
σε 128 σελίδες µε 
τρία κεφάλαια και 
για την σύνταξή 
της ακολουθήθηκε 
το πρότυπο «New 
Standards».





Ενεργός στήριξη του πρωτογενούς 
τοµέα για πάνω από 65 χρόνια 
Για περισσότερα από 65 χρόνια, η ελληνική εταιρεία ∆ΕΛΤΑ παρά-
γει καινοτόµα προϊόντα, άριστης ποιότητας και υψηλής διατροφι-
κής αξίας, τα οποία παράγονται µε γνήσιο ελληνικό φρέσκο γά-
λα. Βασική προτεραιότητα για τη ∆ΕΛΤΑ αποτελεί η στήριξη της 
πρωτογενούς ελληνικής παραγωγής, παραµένοντας ο µεγαλύτε-
ρος αγοραστής γάλακτος από Έλληνες κτηνοτρόφους και απορ-
ροφώντας  το 25% της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλα-
κτος. Με στόχο την υψηλή διατροφική αξία και την ποιότητα του 
γάλακτος, η ∆ΕΛΤΑ στηρίζει τους 1.100 κτηνοτρόφους – συνερ-
γάτες της, µέσω των κτηνιάτρων, γεωπόνων και ζωοτεχνών που 
έχουν την ευθύνη της επιθεώρησης της Ζώνης Γάλακτος ∆ΕΛ-
ΤΑ, οι οποίοι µε τη συστηµατική παρουσία τους στις φάρµες, πα-
ρέχουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη. Η τήρηση καλών 
συνθηκών διαβίωσης των αγελάδων και η ισορροπηµένη φυσι-
κή διατροφή τους, αλλά και ένα καλά οργανωµένο σύστηµα δια-
σφάλισης της ποιότητας µε πλήθος εργαστηριακών ελέγχων σε 
κάθε στάδιο της παραγωγής, διασφαλίζουν την παραγωγή γάλα-
κτος υψηλής ποιότητας.

Έρευνα, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη
Από το 2012 η ∆ΕΛΤΑ υλοποιεί συνεχόµενα το Σχέδιο ∆ράσης 
ΓΑΙΑ, για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής µε δράσεις έ-
ρευνας, εκπαίδευσης  και τεχνικής υποστήριξης, επιχειρώντας να 
συνδέσει την ακαδηµαϊκή γνώση µε την κτηνοτροφική πρακτική, 
σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ∆ια-
τροφής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Ινστιτού-
το Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ. Στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης ΓΑΙΑ υλοποιούνται πιλοτι-
κές εναλλακτικές καλλιέργειες ψυχανθών και άλλων κατάλλη-
λων για ζωοτροφή φυτών, τα οποία αξιοποιούνται στη διατροφή 
των γαλακτοπαραγωγών ζώων µε κατάλληλα διαµορφωµένα σι-
τηρέσια. Επίσης πραγµατοποιούνται προγράµµατα συµβουλευτι-
κής φάρµας, µε στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης και της διατρο-
φής στη φάρµα, αλλά και προγράµµατα εκπαίδευσης αγροτών και 
κτηνοτρόφων. Σκοπός του Σχεδίου ∆ράσης ΓΑΙΑ της ∆ΕΛΤΑ εί-

ναι η µετάδοση των νέων επιστηµονικών/τεχνικών δεδοµένων 
και γνώσεων που προκύπτουν από τα ερευνητικά προγράµµα-
τα, αλλά και η συστηµατική εστίαση σε θέµατα ορθών κτηνοτρο-
φικών πρακτικών και διασφάλισης της ποιότητας του γάλακτος 
κατά την παραγωγή του. Αξίζει να προσθέσουµε ότι η ∆ΕΛΤΑ, µέ-
σω της κατά 100% θυγατρικής της Ευρωτροφές ΑΒΕΕ, εξυπηρε-
τεί το δίκτυο των συνεργαζόµενων παραγωγών γάλακτος, παρέ-
χοντας πιστοποιηµένες µη γενετικά τροποποιηµένες ζωοτροφές 
που προάγουν την καλή υγεία, την ανάπτυξη, τη γονιµότητα και 
την απόδοση των γαλακτοπαραγωγών ζώων.
Παράλληλα, η συνεργασία της ∆ΕΛΤΑ µε την Τράπεζα Πειραιώς 
για τη Συµβολαιακή Κτηνοτροφία στον τοµέα του γάλακτος, εξα-
σφαλίζει στους συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους την απαιτούµε-
νη ρευστότητα µε ικανοποιητικούς όρους για την αγορά γεωργι-
κών εφοδίων, ζωοτροφών κ.ά.
Το 2017, η ∆ΕΛΤΑ ξεκίνησε το στοχευµένο πρόγραµµα εκπαίδευ-
σης νέων κτηνοτρόφων που είναι στο ξεκίνηµα της επαγγελµα-
τικής τους πορείας ή εργάζονται ήδη στις οικογενειακές φάρµες, 
παρέχοντας υποτροφίες για βιωµατικά σεµινάρια, µε στόχο την ε-
νίσχυση της βιωσιµότητας των επιχειρήσεών τους. 
Στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για τους νέ-
ους και την εκπαίδευση, υπό τον γενικό τίτλο «γνώση ∆ΕΛΤΑ», 
αλλά και του Σχεδίου ∆ράσης ΓΑΙΑ για τη στήριξη της κτηνοτρο-
φίας στη χώρα µας, η εταιρεία προσέφερε 14 υποτροφίες σε νέ-
ους κτηνοτρόφους κατά το 2017, ενώ το 2018 ενίσχυσε περισ-
σότερο το πρόγραµµα, µετά τον εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο που 
είχε, δίνοντας 25 υποτροφίες! Σκοπός του προγράµµατος ήταν 
η παροχή εµπεριστατωµένης τεχνικής εκπαίδευσης σε θέµατα 
ορθών αγροτικών, κτηνοτροφικών και επιχειρηµατικών πρα-
κτικών, µέσα από βιωµατικά ολοκληρωµένα σεµινάρια. Φορέ-
ας εκπαίδευσης είναι η Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλο-
νίκης, ένας ανεξάρτητος, µη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός ορ-
γανισµός µε µακρά ιστορία στην εκπαίδευση αγροτών και κτηνο-
τρόφων, που εξασφαλίζει τη σύνδεση της θεωρίας µε την πρά-
ξη, µέσα από βιωµατική εκπαίδευση.   

Σχέδιο δράσης ΓΑΙΑ
Στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης ΓΑΙΑ 
υλοποιούνται πιλοτικές εναλλακτικές 
καλλιέργειες ψυχανθών και άλλων 
κατάλληλων για ζωοτροφή φυτών.

Πρόγραµµα εκπαίδευσης 
Το 2017, η ∆ΕΛΤΑ ξεκίνησε το 
στοχευµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης 
νέων κτηνοτρόφων που είναι στο 
ξεκίνηµα της επαγγελµατικής τους 
πορείας ή εργάζονται ήδη στις φάρµες.
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Ευρύ πρόγραµµα Κοινωνικής Ευθύνης µε 
στήριξη της κοινωνίας, της εκπαίδευσης και 
του αθλητισµού υλοποιεί η ∆ΕΛΤΑ
Η ελληνική εταιρεία ∆ΕΛΤΑ 
απασχολεί 1.200 εργαζόµενους, 
ενώ διαθέτει προϊόντα της 
µέσα από 30.000 σηµεία 
πώλησης, σε µικρά και µεγάλα 
καταστήµατα, ακόµη και στις πιο 
αποµακρυσµένες περιοχές της 
χώρας µας. Υλοποιεί ένα ευρύ 
πρόγραµµα Κοινωνικής Ευθύνης 
µε στήριξη της κοινωνίας, της 
εκπαίδευσης και του αθλητισµού.

Ετήσια διάθεση 1 εκατ. 
µερίδων τροφίµων 
Η στήριξη της κοινωνίας και ειδικό-
τερα των παιδιών και της οικογένει-
ας, αποτελεί βασικό συστατικό του 
πλάνου δράσεών της, αποδεικνύο-
ντας την κοινωνική της ευαισθησία 
µε πράξεις και συµβάλλοντας στην 
κάλυψη βασικών διατροφικών ανα-
γκών των συνανθρώπων µας. ∆ιαθέ-
τει κάθε χρόνο περίπου 1.000.000 µε-
ρίδες τροφίµων στην κοινωνία, µέσα 
από συνεργασίες µε αξιόπιστους φο-
ρείς και ιδρύµατα, όπως το Μαζί για 
το Παιδί, το Χαµόγελο του Παιδιού, η 
Κιβωτός του Κόσµου, τα Παιδικά Χω-
ριά SOS, η Τράπεζα Τροφίµων, Σχο-
λεία, Γηροκοµεία, αλλά και Κοινωνι-
κές ∆οµές ∆ήµων σε όλη τη χώρα, 
µε έµφαση στις τοπικές κοινωνίες ό-
που δραστηριοποιείται. Το 2018 ξε-
κίνησε τη συστηµατική στήριξη του 
έργου των Παιδικών Χωριών SOS 
και των Μητέρων SOS, προσφέρο-
ντας σε τακτική βάση γάλα και για-
ούρτι για την κάλυψη των αναγκών 
των παιδιών που διαµένουν στις δο-
µές των Παιδικών Χωριών SOS στην 
Αττική, αλλά και σχολικά είδη για τη 
νέα χρονιά.  
Η ∆ΕΛΤΑ στηρίζει την εκπαίδευση και 

τους νέους, µέσα από το πρόγραµµά 
της µε τίτλο «γνώση ∆ΕΛΤΑ», υλοποι-
ώντας συνεργασίες µε Πανεπιστηµια-
κούς φορείς και σχολεία,  ξεναγήσεις 
στα εργοστάσιά της, παροχή πρακτι-
κής άσκησης σε φοιτητές, αλλά και ε-
νισχύοντας συµµετοχές  οµάδων σε 
µαθητικούς διαγωνισµούς και πρω-
τοβουλίες σύνδεσης της ακαδηµαϊ-
κής γνώσης µε τη σύγχρονη επιχει-
ρηµατικότητα. Επιπλέον, µέσω του 
Κέντρου Ενηµέρωσης ∆ΕΛΤΑ, που 
λειτουργεί µε επιστηµονικό προσω-
πικό από το 2001 σε 24ωρη βάση και 
εξασφαλίζει τη γραµµή επικοινωνίας 
µε το κοινό, υλοποιεί εκπαιδευτικές 
δράσεις που αφορούν παιδιά και νέ-
ους όλων των ηλικιών σε σχέση µε τη 
διατροφή, την αξία του πρωινού και 
την ορθή συντήρηση των τροφίµων.

Κοντά και στον αθλητισµό
Θεωρώντας ότι σωστή διατροφή και 
άθληση είναι άρρηκτα συνδεδεµένα, 
στηρίζει έµπρακτα τα ιδεώδη του α-
θλητισµού. Τα φετινά MILKO τουρνουά 
µπάσκετ 3Χ3 ξεπέρασαν τις 22.000 
συµµετοχές, ενώ η οµάδα άθλησης 
της εταιρείας διακρίθηκε πρόσφατα 
µε 2 βραβεία στον φιλανθρωπικό α-
γώνα No-Finish-Line της Αθήνας, 
προσφέροντας στα παιδιά.

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα
Παράλληλα, λειτουργεί υπεύθυνα, 
εφαρµόζοντας περιβαλλοντική πο-
λιτική σε όλους τους τοµείς δραστη-
ριοτήτων της, υλοποιώντας πρωτο-
βουλίες και δράσεις για τη προστα-
σία του περιβάλλοντος και τη µείω-
ση του περιβαλλοντικού της αποτυ-
πώµατος, αλλά και επενδύοντας ση-
µαντικά ποσά σε αυτή.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Στόχο της ΔΕΛΤΑ αποτελεί η 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω 

των επιχειρηματικών και κοινωνικών 

δράσεών της. Αυτή η προστιθέμενη 

αξία - το κοινωνικό προϊόν της 

ΔΕΛΤΑ – απευθύνεται σε όλους τους 

συμμετόχους της και συμβάλλει στην 

ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε χρόνο 

πολλές διακρίσεις για τα προϊόντα, 

τις δραστηριότητες και την υπεύθυνη 

λειτουργία της. Η ΔΕΛΤΑ έχει 

δημοσιεύσει Απολογισμό Εταιρικής 

Υπευθυνότητας για το 2017 και το 2016, 

που μπορείτε να βρείτε στη σελίδα  

www.delta.gr  στην ενότητα ΕΚΕ ή 

πατώντας στο  www.delta.gr/eke/
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Πραγµατοποιούνται 
προγράµµατα 

συµβουλευτικής 
φάρµας, µε στόχο 

τη βελτίωση της 
διαχείρισης και 
της διατροφής 

στη φάρµα, αλλά 
και προγράµµατα 

εκπαίδευσης αγροτών 
και κτηνοτρόφων.

Το 2018 η ∆ΕΛΤΑ 
ενίσχυσε περισσότερο 

το πρόγραµµα, 
µετά τον εξαιρετικά 

θετικό αντίκτυπο που 
είχε, δίνοντας 25 

υποτροφίες.

Η ∆ΕΛΤΑ υλοποιεί 
πρωτοβουλίες 

και δράσεις για τη 
προστασία του 
περιβάλλοντος 

και τη µείωση του 
περιβαλλοντικού 

της αποτυπώµατος, 
αλλά και επενδύοντας 

σηµαντικά ποσά 
σε αυτή.

Το 2018 ξεκίνησε τη 
συστηµατική στήριξη 

του έργου των 
Παιδικών Χωριών 

SOS και των 
Μητέρων SOS.
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Iσχυρό αποτύπωµα και προστιθέµενη 
αξία για την Ελλάδα το 2017

Την αξία που προσθέτει κάθε χρόνο στην Ελλάδα σε κοινωνικο-οι-
κονοµικό επίπεδο αποτύπωσε για πρώτη φορά η Παπαστράτος στην 
Έκθεση µε τίτλο «Για το αύριο, σήµερα». Η Έκθεση βασίζεται σε µε-
λέτη που πραγµατοποιήθηκε από το τµήµα υπηρεσιών Βιώσιµης Α-
νάπτυξης και Κλιµατικής Αλλαγής της ΕΥ Ελλάδος. Η πρώτη αναλυ-
τική αποτύπωση της συνεισφοράς της Παπαστράτος στην οικονοµία, 
την κοινωνία και το περιβάλλον αφορά στο 2017, χρονιά που σηµα-
τοδότησε την έναρξη της επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, για την 
µετατροπή του εργοστασίου της σε ένα από τα πρώτα κέντρα απο-
κλειστικής παραγωγής καπνικών προϊόντων νέας γενιάς της Philip 
Morris International.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη µελέτη είναι ενδεικτικά της θέ-
σης της Παπαστράτος στη βιοµηχανία, αλλά και του ρόλου της στην 
ελληνική οικονοµία.
● 1,2 δισ. ευρώ συνολικός κύκλος εργασιών 
● 1,1 δισ. ευρώ συνεισφορά σε φόρους (συµπεριλαµβανοµένων 
ΦΠΑ και ΕΦΚ) - 2,2% των εσόδων του κράτους 
● 85 εκατ. ευρώ συνεισφορά προς Έλληνες προµηθευτές µε αγο-
ρές προϊόντων και υπηρεσιών
● 4,9 εκατ. ευρώ σε ενέργειες για την καταπολέµηση του παράνο-
µου εµπορίου καπνικών προϊόντων
● Απορρόφηση του 50% της ελληνικής παραγωγής ανατολικών καπνών
Λειτουργώντας σαν πολλαπλασιαστής αξίας, η Παπαστράτος το 2017 
δηµιούργησε προστιθέµενη αξία157 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοι-
χεί σε 0,1% του ΑΕΠ. 
Υπολογίζεται πως κάθε 1 ευρώ προστιθέµενης αξίας της Παπαστρά-
τος, δηµιούργησε 2,3 ευρώ προστιθέµενης αξίας στην ελληνική οι-
κονοµία, αυξηµένο κατά 66,7% σε σχέση µε το 2016. 
Σε επίπεδο απασχόλησης η Παπαστράτος έκανε ακόµη πιο ισχυρό 
το θετικό της αποτύπωµα,αυξάνοντας κατά 24,6% τον αριθµό των 
εργαζοµένων της. 
● 897 άµεσες θέσεις εργασίας
● 1.091 έµµεσες θέσεις εργασίας 
● Κάθε µία θέση εργασίας της Παπαστράτος υποστηρίζει έµµεσα 2,5 

θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονοµίας
● 30 εκατ. ευρώ σε µισθοδοσία και αµοιβές
● Λοιπές παροχές προς τους εργαζοµένους αξίας 2,4 εκατ. ευρώ
Με στόχο να «αφήνει πίσω της µέλλον» για όσο το δυνατόν περισ-
σότερους η Παπαστράτος έχει διαθέσει 2,4 εκατ. ευρώ σε δράσεις 
και πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας από το 2009 έως και 
το 2017.  Οι επενδύσεις σε κοινωνικές δράσεις το 2017 ανήλθαν σε 
272.000 ευρώ.
Σηµαντική όµως ήταν και η επίδραση στο περιβάλλον µε δραστική 
µείωση των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της εταιρείας.
● Το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε το 2017 
στο εργοστάσιο της Παπαστράτος προήλθε από Ανανεώσιµες Πη-
γές Ενέργειας
● Η Παπαστράτος µείωσε κατά 85% τις εκποµπές CO2 (kg GHG)
● Η συνολική ποσότητα αποβλήτων µειώθηκε κατά 19%
Με αφορµή την έκδοση της πρώτης Έκθεσης κοινωνικο-οικονοµι-
κού αποτυπώµατος της Παπαστράτος στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε:
«Η Έκθεση της ΕΥ καταδεικνύει ότι πράγµατι το 2017 ήταν µια χρονιά 
– σταθµός για την Παπαστράτος. Ήταν η χρονιά που γυρίσαµε σελίδα 
στην ιστορία µας, ανακοινώνοντας µια µεγάλη επένδυση ύψους 300 
εκατ. ευρώ για τη µετατροπή του εργοστασίου µας σε µονάδα απο-
κλειστικής παραγωγής θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το πρώ-
το προϊόν δυνητικά µειωµένου κινδύνου, το IQOS. Πήραµε την από-
φαση να αφήσουµε οριστικά πίσω µας την παραγωγή τσιγάρων, µε 
στόχο ένα καλύτερο µέλλον για όσο το δυνατόν περισσότερους. Τα 
στοιχεία της πρώτης Έκθεσης του κοινωνικο-οικονοµικού µας απο-
τυπώµατος επιβεβαιώνουν ότι εδώ και 9 δεκαετίες η Παπαστράτος 
συνεχίζει να κάνει πράξη τη δέσµευσή της να αφήνει πίσω της µέλ-
λον. Πιστεύουµε ότι και το 2018 συνεχίσαµε στο ίδιο πλαίσιο και µε 
ακόµη πιο θετικά αποτελέσµατα. Με κάθε µας κίνηση επιδιώκουµε 
σταθερά να φέρνουµε το αύριο, σήµερα, για την οικονοµία, την κοι-
νωνία, το περιβάλλον. Είµαστε περήφανοι γιατί αυτή µας η προσπά-
θεια µετατρέπεται σε απτό, µετρήσιµο αποτέλεσµα για την Ελλάδα».

Ο Χρήστος 
Χαραπαντίδης, 

πρόεδρος και 
διευθύνων 

σύµβουλος της 
Παπαστράτος.





Το λογότυπο «Στυµφαλία το σπίτι µου» 
δίνει υπεραξία στα αγροτικά προϊόντα

Ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα και η ενεργή συµµετοχή της τοπικής 
κοινωνίας αλλάζουν την κουλτούρα των αγροτών Λίµνη Στυµφαλία.
Οι αγρότες της περιοχής ενώνουν τις δυνάµεις τους κάτω από έ-
να Σύµφωνο Συνεργασίας για την προστασία  και τη διαχείριση 
της Λίµνης Στυµφαλίας, καθώς και την αποδοχή φιλοπεριβαλλο-
ντικών προτεραιοτήτων. ∆ηµιουργούν έτσι το 2015 το ∆ίκτυο Α-
γροτών Στυµφαλίας. Μαζί µε αυτό σχεδιάζεται ένα κοινό λογότυ-
πο, το λογότυπο «Στυµφαλία το Σπίτι µου», το οποίο αρχίζει να δί-
νει όχι µόνο ξεχωριστή ταυτότητα, αλλά και υπεραξία στα αγρο-
τικά προϊόντα και στις παρεχόµενες υπηρεσίες της περιοχής της 
Στυµφαλίας, καθώς καθίστανται πλέον αναγνωρίσιµες. 
Οι πρώτες συσκευασίες µε το λογότυπο έχουν ήδη αποδοθεί από 
το πρόγραµµα στους 26 δικαιούχους και το χρησιµοποιούν στις 
συσκευασίες των προϊόντων τους σε όλες τις µορφές (καφάσια, 
χαρτόκουτα, τσουβάλια, ταµπελάκια λαϊκής αγοράς). Στο µέλλον, 
αναµένεται το σήµα να εφαρµοστεί σε µεγαλύτερη κλίµακα, δη-
λαδή σε περισσότερους δικαιούχους, προσφέροντας τη δυνατό-
τητα αύξησης της αναγνωρισιµότητας, βελτίωσης της εµπορικής 
ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα µέσω αυτού να ισχυροποι-

ηθεί  η ταυτότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής.
Κι όλα αυτά µέσω του ευρωπαϊκού προγράµµατος LIFE-Stymfalia 
(LIFE12 NAT/GR/000275), που συντόνισε η Τράπεζα Πειραιώς, σε 
συνεργασία µε το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, τον ∆ήµο 
Σικυωνίων, την ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
και το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέρ-
γειας. Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα LIFE-Stymfalia (LIFE12 NAT/
GR/000275) εγκρίθηκε το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2018, µε 
στόχο την αποκατάσταση της λίµνης και τη δηµιουργία ενός επι-
χειρηµατικού σχήµατος που θα χρηµατοδοτεί την προστασία και 
τη διαχείρισή της.
Σηµαντική παράµετρος και προϋπόθεση για την επιτυχία του προ-
γράµµατος, ήταν η συνεργασία και η συµµετοχή της τοπικής κοι-
νωνίας. Έτσι συντάχθηκε το Σύµφωνο Συνεργασίας για την Προ-
στασία της λίµνης Στυµφαλίας, το οποίο υπεγράφη από περίπου 
400 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, εκ των οποίων 160 ήταν 
αγρότες που δραστηριοποιούνται στις παρυφές της λίµνης. Αυ-
τοί οι αγρότες αποτελούν το ∆ίκτυο Αγροτών Στυµφαλίας. Τα τε-
λευταία τρία χρόνια οι αγρότες του ∆ικτύου ενηµερώνονται τακτι-

κά για ορθές γεωργικές πρακτικές και ορθή διαχείριση νερού και 
φυσικών πόρων, καθώς και για την αξία των τοπικών συνεργιών.
Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του LIFE-Stymfalia, για το συσταθέν 
∆ίκτυο Αγροτών Στυµφαλίας, πραγµατοποιήθηκαν ήδη 9 δωρε-
άν εκπαιδευτικά σεµινάρια, µε στόχο τη δηµιουργία κουλτούρας 
βασισµένης σε ένα µοντέλο υπεύθυνης γεωργίας. Με σύγχρονες 
εκπαιδευτικές µεθόδους και βιωµατικές πρακτικές επιδιώχθηκε 
η σύνδεση της αγροτικής παραγωγής µε έννοιες όπως η βιοποι-
κιλότητα, η κλιµατική αλλαγή, το αγροτικό τοπίο, η εναλλακτική 
ανάπτυξη της υπαίθρου. 
Το πρόγραµµα LIFE-Stymfalia ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο. Το 
λογότυπο «Στυµφαλία το Σπίτι µου» αναµένεται να εφαρµοστεί σε 
µεγαλύτερη κλίµακα, δηλαδή σε περισσότερους δικαιούχους. H 
Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να υποστηρίζει το ∆ίκτυο, ώστε 
να αποκτήσει νοµική µορφή και να µπορούν οι αγρότες οργανω-
µένοι πια να διεκδικούν χρηµατοδοτήσεις, για να βελτιώνουν τα 
προϊόντα τους και να βρίσκουν νέες αγορές. Με αυτό τον τρό-
πο η Τράπεζα χτίζει κοινό όραµα, µοιράζεται εµπειρίες και δηµι-
ουργεί προϋποθέσεις  για νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

Στο πλαίσιο του Life-Stymfalia, 
για το συσταθέν ∆ίκτυο Αγροτών 

Στυµφαλίας, πραγµατοποιήθηκαν 
ήδη 9 δωρεάν εκπαιδευτικά 

σεµινάρια, µε στόχο τη δηµιουργία 
κουλτούρας βασισµένης σε ένα 
µοντέλο υπεύθυνης γεωργίας.
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Το καταλληλότερο 
επάγγελμα

 ∆ιαχρονικό: Η γεωργία είναι 
το πιο κατάλληλο επάγγελµα 
για τους σοφούς και το πιο 
κατάλληλο για την αισθητική 
και την πιο αξιοπρεπή 
διαβίωση, για κάθε ελεύθερο 
άνθρωπο. Ciceron

 Συνταγή … φύση: Οι γιατροί 
στο Shetland της Σκωτίας 
µπορούν πλέον να 
συνταγογραφήσουν φύση για 
τους ασθενείς τους. Η συνταγή 
επιδιώκει να µειώσει το άγχος 
και να κάνει πιο εύθυµους και 
αισιόδοξους όσους πάσχουν 
από στρες, διαβήτη, 
καρδιακές, ψυχικές και άλλες 
παθήσεις. Με 90 λεπτά της 
ηµέρας στο δάσος µειώνεται η 
δραστηριότητα στο τµήµα του 

εγκεφάλου 
που έχει να 
κάνει µε την 
κατάθλιψη.
Με εντολή 
του γιατρού, 
λοιπόν, θα 
µπορείτε τον 
Μάιο να 

φτιάξετε µια αλυσίδα από 
µαργαρίτες, τον Ιούλιο να 
ακολουθήσετε µια µέλισσα, 
τον Σεπτέµβριο να φάτε και τα 
3 γεύµατα της ηµέρας στην 
ύπαιθρο µε την οικογένεια 
σας κ.λπ. [USA National 
Academy of Sciences, rewired.
gr, 11/12/2018]

 Φυτό-ροµπότ: «Κυβερνητική 
µορφή ζωής-φυτό σε 
απευθείας διάλογο µε µια 
µηχανή» χαρακτηρίζουν το 
Elowan, το Υβριδικό φυτό-
ροµπότ. Πρόκειται για ένα 
φυτό-«cyborg», το οποίο, 
χρησιµοποιώντας τα δικά του, 
εσωτερικά ηλεκτρικά σήµατα, 
αλληλεπιδρά µε µια 
ροµποτική προέκταση, η οποία 
το κινεί προς το φως. Τα φυτά 
είναι ηλεκτρικά ενεργά 
συστήµατα. Τα σήµατα αυτά 
παράγονται ως αντίδραση σε 
µεταβολές στο φως, τη 
βαρύτητα, µηχανική διέγερση, 
θερµοκρασία, τραυµατισµούς 
και άλλες περιβαλλοντικές 
συνθήκες. [MIT Media Lab] 

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ Με τον όμιλο Καντώνια 
άνοιξε συζήτηση ο ΘΕΣγάλα 

 Όλο και πιο επιτακτική η λύση του ιδιώτη επενδυτή για το συνεταιρισμό 
 Μόνο με δική του γαλακτοβιομηχανία διασώζεται το δίκτυο των ATMs

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στη προοπτική του ιδιώτη µεγαλοεπενδυτή αναζη-
τεί την τύχη του για την επόµενη µέρα ο συνεταιρι-
σµός αγελαδοτρόφων ΘΕΣγαλα, καθώς τα µεγάλα 
βήµατα που έχουν γίνει για την ταχεία επέκταση 
του δικτύου των ATMs έχουν βαρύνει χρηµατοοι-
κονοµικά την οργάνωση, καθιστώντας επιτακτική 
την ενισχυσή της µε νέα κεφάλαια.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι πληροφορίες θέ-
λουν τον πρόεδρο του Συνεταιρισµού Θανάση Βα-
κάλη να βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις 
µε γνωστή επιχειρηµατική οικογένεια της Λάρισας 
και συγκεκριµένα µε τον επικεφαλής του οµίλου 
Καντώνια (Cosmos Aluminium), από την πλευρά 
του οποίου, όπως λέγεται, εξετάζεται ενδελεχώς το 
σενάριο της συµµετοχής στο project του ΘΕΣγάλα.

Βεβαίως, η ανάληψη µιας τέτοιας πρωτοβουλίας, 
εκ µέρους του εν λόγω επενδυτή, θα σήµαινε εκ βά-
θρων αλλαγή στη φυσιογνωµία του εγχειρήµατος. 

Όλα φαίνεται να οδηγούν στη δηµιουργία ενός 
νέου νοµικού προσπώπου στο οποίο θα περιέλ-
θουν οι βιοµηχανικές υποδοµές και το δίκτυο, ε-
νώ ο Συνεταιρισµός θα διατηρήσει το ρόλο του ως 
προµηθευτής του νέου σχήµατος. 

Όπως µάλιστα αναφέρεται σε ρεπορτάζ του  
thessaliaeconomy.gr στην αγορά της Λάρισας κυ-
κλοφορεί ήδη το όνοµα του Ξενοφώντα Καντώνια 

βασικού ιδιοκτήτη της εταιρείας Cosmos Aluminium. 
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επαφές 
των δύο πλευρών έχουν καταλήξει σε µια πρώτη 
συµφωνία και µάλιστα καταβλήθηκε ήδη ένα πο-
σό της τάξεως των 500.000 ευρώ περίπου για τις 
τρέχουσες ανάγκες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, µε βάση την συµφω-
νία, που εκ πρώτης φαντάζει κάπως «αταίριαστη», 
καθώς πρόκειται για σύµπραξη διαφορετικών κλά-
δων, το εµπορικό σήµα του ΘΕΣγάλα περνάει στην 
Cosmos Aluminium η οποία αναµένεται να ανα-
λάβει και τις δανειακές υποχρεώσεις.

Σηµειωτέον ότι στο Bankingnews.gr γράφτηκε 
προ ηµερών ότι το συνολικό κόστος εξαγοράς της 
επιχείρησης θα ανέλθει στα 6 εκατ. ευρώ, όσες εί-
ναι και οι δανειακές υποχρεώσεις του συνεταιρι-
σµού. Ουσιαστικά ο επενδυτής θα πάρει την επι-
χείρηση αναλαµβάνοντας την αποπληρωµή των 
υπαρχόντων δανείων και λοιπών υποχρεώσεων.

Ο Συνεταιρισµός ΘΕΣγάλα µε βάση τα οικονοµι-
κά µεγέθη του 2015 δεν έχει άνεση χρόνου, καθώς, 
όπως λένε κτηνοτρόφοι, υπάρχουν καθυστερήσεις 
στην αποπληρωµή τους µε αποτέλεσµα κάποιοι να 
µη τροφοδοτούν τον συνεταιρισµό µε πρώτη ύλη, 
δηλαδή µε αγελαδινό γάλα, εξέλιξη η οποία δηµι-
ουργεί δυσκολίες στην όλη δραστηριότητα. 

Ο κύκλος εργασιών του ΘΕΣγάλα το 2015 ήταν 
23,1 εκατ. ευρώ  έναντι 16 εκατ. ευρώ του 2012, ενώ 
ο ισολογισµός του 2017 δεν έχει ακόµα αναρτηθεί.

Οι δεσµευτικές προσφορές που έδειχνε προ ολί-
γων ηµερών στο λάπτοπ του ο Λούκας Φέκερ στην 
Agrenda και τα 80 εκατ. ευρώ που υποστήριζε ότι 
στο τέλος θα εξασφάλιζε η τράπεζα από την επέν-
δυσή του στη ζάχαρη, τελικά φαίνεται πως δεν έ-
πεισαν. «∆εν θέλω χρήµατα από την τράπεζα, θέ-
λω µόνο να υποστηρίξουν την προσπάθειά µας» 
έλεγε µετ επιτάσεως ο CEO του fund Innovation 
Brain ωστόσο η πρότασή του για την οποία έδει-
νε πιθανότητες 50/50 να περάσει κρίθηκε τελι-
κά µη δεσµευτική, αλλά ούτε έπεισαν οι συµφω-
νία που έλεγε πως είχε κάνει µε τη µεγαλύτερη ε-
ταιρεία που κάνει εµπόριο ζάχαρης, οι περγαµη-
νές που παρουσίαζε για συνεργασία του µε την 
Louis Dreyfus Company και το παράδειγµα του 
µε τις... τρεις χαρτοπετσέτες για το τριετές συµβό-
λαιο µε τους παραγωγούς. Τελικά φαίνεται πως 
θα µείνει µε την απορία που µετ’ επιτάσεως µας 
εξέφραζε για το ποιος µπλοκάρει τελικά το ντιλ.

Πλέον, στις 2-3 εναλλακτικές λύσεις που υπάρ-
χουν στο τραπέζι, προερχόµενες από σοβαρά, ό-
πως χαρακτηρίζονται, επενδυτικά fund του εξωτε-

ρικού, φέρονται να εστιάζουν την προσοχή τους η 
Ernst & Young, που δρα ως εκπρόσωπος της Τρά-
πεζας Πειραιώς, και το υπουργείο Οικονοµίας, για 
τη διάσωση της ΕΒΖ. Παράλληλα, κινούνται διαδι-
κασίες για τη διασφάλιση των εργαζοµένων, µε 
µετατάξεις σε άλλες εταιρείες-φορείς του ∆ηµο-
σίου και προσυνταξιοδοτικό πακέτο. Τούτων δο-

θέντων και µε δεδοµένο πως «η άµµος στην κλε-
ψύδρα» της ΕΒΖ έχει σχεδόν εξαντληθεί, οι συζη-
τήσεις έχουν επικεντρωθεί µε τους εκπροσώπους 
των άλλων ενδιαφερόµενων επενδυτικών fund, 
ένα από τα οποία επιβεβαιώνεται πως είναι το 
PillarStone, προκειµένου να βρεθεί µια λύση που 
θα ικανοποιεί τον όρο της διάσωσης της εταιρείας. 

Δεν έπεισαν οι προτάσεις Φέκερ για την ΕΒΖ, 
τροπολογία για μετάταξη εργαζομένων στο Δημόσιο 

∆εν αρκεί η καινοτοµία των ATMs 
για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας 
στον συνεταιρισµό ΘΕΣγάλα. 

Οι παραγωγοί 
αγωνιούν για 
το τί θα γίνει 
µε τα 1,7 εκατ. 
ευρώ που τους 
οφείλονται για 
τη σοδειά που 
παρέδωσαν 
το 2018, µε τη 
διοίκηση να λέει 
πως θα τους 
ενηµερώσει 
µετά τις 25/12.
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Τα πρώτα ισπανικά ελαιόλαδα 
έχουν ξεκινήσει  να βγαίνουν 
στην αγορά αν και σε περιορι-
σµένες ποσότητες, αλλά µε ι-
κανοποιητική ποιότητα, όπως 
καταγράφουν οι Ισπανοί παρά-
γοντες του χώρου. Το µοναδι-
κό πρόβληµα είναι οι τιµές, οι 
οποίες το τελευταίο  διάστη-
µα πέφτουν κατακόρυφα όσο 
η συγκοµιδή συνεχίζεται, µε 

τον µέσο όρο να διαµορφώνε-
ται κάτω από τα 3 ευρώ το κιλό.

Το γεγονός αυτό εξόργισε 
παραγωγούς, Ενώσεις και συ-
νεταιρισµούς, µε µπροστάρη-
δες τους παραγωγούς της Upa 
Andalusia, οι οποίοι ζήτησαν 
«να σταµατήσει η αιµορραγία 
στην τιµή παραγωγού». Αν αυτό 
δεν συµβεί, η αντίδραση λένε 
θα είναι σοβαρή, απειλώντας 

ακόµα και µε διακοπή της συ-
γκοµιδής. Πράγµατι, η Ένωση 
αγροτών συµβουλεύει τους πα-
ραγωγούς να µην βιαστούν να 
πάρουν αποφάσεις και να πα-
ραµείνουν ψύχραιµοι, καθώς 
και να επιβραδύνουν την συ-
γκοµιδή. Μάλιστα µέσα στην 
ερχόµενη εβδοµάδα η ροή ε-
λαιολάδου στα ελαιοτριβεία α-
ναµένεται  να µειωθεί αισθητά.     

ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
  gogos@agronews.gr

Στις περιπτώσεις όπου η τιµή του 
ελαιολάδου δεν είναι αρκετή ώ-
στε να ανταπεξέλθουν καλλιερ-
γητές και ελαιοτριβεία στο κόστος 
της παραγωγής, όπως συµβαίνει 
στην περίπτωση της Μεσσηνίας ό-
που ακόµα και για τις καλές ποι-
ότητες οι τιµές δεν ξεπερνούν τα 
3 ευρώ το κιλό, η πρώτη επιλογή 
είναι η αποθήκευση για αργότε-
ρα µέσα στο 2019. Ωστόσο, αυτό 
δεν καθίσταται πάντα δυνατό, α-
φού συγκυριακά, εξαιτίας οικο-
νοµικών υποχρεώσεων, αρκε-
τοί αναγκάζονται να προβούν σε 
πράξεις µε τέτοιες τιµές, όπως ε-
ξηγεί ο Γιάννης Ηλιάδης, παρα-
γωγός και ιδιοκτήτης ελαιοτρι-
βείου στη Μεσσηνία. Μάλιστα ο 
ίδιος ευελπιστεί, επικαλούµενος 
την προπέρσινη εµπειρία, πως η 
κατάσταση θα βελτιωθεί εµπορι-
κά κοντά στο κλείσιµο της σεζόν. 

Οι τιµές φυσικά εξαρτώνται και 
από την κατάσταση στη διεθνή α-
γορά, όπου πίεση δηµιουργεί η 
αναµονή της ισπανικής παραγω-
γής, η οποία ακόµα δεν έχει δι-
αθέσει σοβαρές ποσότητες στην 
αγορά. Συγκεκριµένα, οι Ισπα-
νοί  µέχρι την προηγούµενη ε-
βδοµάδα διοχέτευσαν περί τους 
102.500 τόνους φρέσκου ελαιο-
λάδου, µε τα αποθέµατά τους ω-
στόσο από την προηγούµενη ε-
λαιοκοµική σεζόν να διατηρούν 
το ρυθµό  στην αγορά τους, όπως 
αναφέρει δηµοσίευµα της ισπα-
νικής εφηµερίδας Agronegocios. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της 

εφηµερίδας Agrenda, οι τιµές στην 
ιβηρική χερσόνησο κυµαίνονται 
από τα 2,80 ευρώ το κιλό µέχρι τα 
3,20 ευρώ, ανάλογα µε την περι-
οχή, την ποικιλία και το είδος της 
καλλιέργειας, ωστόσο αναµένε-
ται να µειωθούν περαιτέρω όσο 
αυξάνονται οι ποιότητες.  

Πίσω στα δικά µας, στην περι-
οχή της Λακωνίας η ανώτερη  τι-
µή που επιτεύχθηκε το τελευταίο 
διάστηµα κυµαίνεται στα 3,70-
3,80 ευρώ το κιλό, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο της ΕΑΣ Λακωνίας, 
Νίκο Προκοβάκη, ενώ ο διευθυ-
ντής του ΑΣ Μολάων-Πακίων, 

Παναγιώτης Ντανάκας, αναφέ-
ρει πως εµπορικά επικρατεί µια 
αδιαφορία στην αγορά, την οποία 
ο ίδιος αποδίδει στον προσανα-
τολισµό των Ιταλών εισαγωγέων 
σε άλλες αγορές, καθώς και στην 
αναµονή αυτών για τις τιµές και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
ελαιολάδου της ιβηρικής. 

Στην Κρήτη, µε την παραγωγή 
µειωµένη µέχρι και 30% σε ορι-
σµένες περιοχές, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο του ΑΣ Ζαρού, Μα-
νώλη Ροµπογιαννάκη, οι τιµές 
εκδηλώνουν τάσεις µείωσης, µε 
την τελευταία τιµή στα 3,20  ευ-
ρώ το κιλό, χωρίς όµως ιδιαίτε-
ρη ζήτηση. Ο ίδιος αναµένει µε-
τά τις γιορτές µια αναζωογόνη-
ση της αγοράς, όµως εστιάζει ι-
διαίτερα στην πολιτική της δακο-
κτονίας, τονίζοντας πως «αν επα-
ναληφθούν τα φετινά παράδοξα 
και δεν γίνουν πάλι οι σωστοί ψε-
κασµοί θα χάσουµε τις αγορές». 

Στα Χανιά πάντως η τιµή φαί-
νεται ότι έχει σταθεροποιηθεί στα 
3 ευρώ το κιλό, ωστόσο υπάρχει 
µεγάλη απόκλιση ανάλογα µε 
την ποιότητα. «Η αγορά κινεί-
ται σε φυσιολογικά πλαίσια, οι 
παραγωγοί πουλάνε ανάλογα 
µε τις ανάγκες τους, αλλά δεν 
θα έλεγα πως υπάρχει και µε-
γάλη κινητικότητα», όπως ανα-
φέρει ο Νίκος Ρενιέρης, υπεύ-
θυνος πωλήσεων σε εξαγωγική 
εταιρεία τυποποίησης ελαιολά-
δου µε έδρα τα Χανιά. 

Στην Ιταλία, οι πιο πρόσφατες 
εκτιµήσεις, από την προηγούµε-
νη εβδοµάδα, κάνουν λόγο  για 
µια παραγωγή ελαιολάδου όλων 
των κατηγοριών, που µετά βίας θα 
ξεπεράσει τους 200.000 τόνους. 
Σύµφωνα λοιπόν µε την Άννα 
Κάνε, πρόεδρο της ASSITOL, της 
ιταλικής ένωσης βιοµηχανίας ε-
λαιολάδου, το 20018, αναµένεται 
να είναι µια καταστροφική χρονιά 
για τον ιταλικό τοµέα. «Πρόκει-
ται για µια χρονιά µε παραγωγή 
πολύ χαµηλότερη των αρχικών 
προσδοκιών, που αποτελεί την 
χειρότερη της τελευταίας πεντα-
ετίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Πτωτική τάση των τιµών ελαιολάδου 
στη φούρια της παραγωγής 
Στο κλείσιµο του έτους πίεση προκαλούν οι οικονοµικές υποχρεώσεις

Απειλούν να σταµατήσουν τη συγκοµιδή 
οι Ανδαλουσιανοί, αν δεν ανέβουν οι τιµές

∆ΑΚΟΣ
Υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν 

αγορές, σύµφωνα µε τον πρό-

εδρο του ΑΣ Ζαρού Μανώλη 

Ροµπογιαννάκη, σε περίπτωση 

επανάληψης της δακοπροσβο-

λής µε τέτοια ένταση

ΙΤΑΛΙΑ
Οι τελευταίες εκτιµήσεις για 

την ιταλική παραγωγή κάνουν 

λόγο για λιγότερους από 200.000 

τόνους ελαιολάδου

Π
λησιάζοντας στο τέλος του 
έτους και τα Χριστούγεννα 
είναι λογικό η δραστηριό-
τητα στην ελληνική αγορά 

σκληρού σίτου να µειώνεται. Οι µύλοι 
έχουν καλυφθεί επαρκώς και προφα-
νώς θα κουβεντιάσουν νέες αγορές µε 
το νέο έτος, ενώ παράλληλα η εξαγω-
γή ενδιαφέρεται κυρίως για φτηνά στά-
ρια αγοράζοντας δηλαδή την τιµή και 
όχι την ποιότητα. Τα µέτρια σιτάρια, τα 
οποία έλαβαν στήριγµα από τη ζωο-
τροφή, διαπραγµατεύονται γύρω στα 
208-210 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. 

Στα σκληρά στάρια, σταθερές έµειναν 
οι τιµές στην νέα λίστα της Φότζια. Για 
ποιοτικά στάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12,5% η 
τιµή αποθήκης παραγωγού διαπραγ-
µατεύεται στα 228-233 ευρώ ο τόνος. 

Για τα µεταβρο-
χικά (βρεγµένα) 
µε ειδικό βά-
ρος 77-78 kg/
hl στα 216-221 
ευρώ ο τόνος, 

ενώ για χαµηλότερο βάρος 75/76 kg/
hl στα 211-205 ευρώ ο τόνος. Πάντως, 
οι τελευταίες δουλειές που κλείστηκαν 
για καλά σιτάρια από τους ιταλικούς 
µύλους έφτασαν τα 240 ευρώ ο τόνος 
παραδοτέα. Η ανοδική τάση στην Ιτα-
λία οφείλεται και στις διακοπτόµενες 
σπορές, λόγω βροχοπτώσεων. Αντιθέ-
τως στη Γαλλία επικρατεί στασιµότητα 
και βελτίωση των σπορών, ενώ οι τι-
µές σταθεροποιούνται στα 210 ευρώ 
ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο οι πω-
λήσεις αµερικανικού µαλακού σίτου 
σε Αίγυπτο και βορειο-αφρικάνικες 
χώρες τόνωσαν στην αρχή της εβδο-
µάδας την αγορά, δίνοντας την αίσθη-
ση πως η ζήτηση στην φυσική αγορά 
προσεχώς θα αυξηθεί. Παράλληλα υ-
πήρξε µια παροδική δυναµική στα δη-
µητριακά, καθώς φαίνεται πως οι πω-
λήσεις-εξαγωγές σόγιας προς την Κί-
να εν µέρει ξεµπλοκάρουν. Κατόπιν 
όµως της ανακοίνωσης αύξησης των 
αµερικανικών επιτοκίων, τα µαλακά 
διόρθωσαν απότοµα προεξοφλώντας 
δυσκολίες στις νέες πωλήσεις. Στη Γαλ-
λία για κυρίως εξωγενείς παράγοντες 
(χρηµατιστήρια αξιών και ερωτηµατι-
κά για την πορεία της παγκόσµιας οι-
κονοµίας) οι τιµές διόρθωσαν από τα 
πρόσφατα υψηλά των 207 ευρώ ο τό-
νος. Τα συµβόλαια Μαρτίου ‘19 κυµαί-
νονται στα 205 ευρώ ο τόνος παραδο-
τέα σε γαλλικό λιµάνι.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

3

ΧΑΝΙΑ

<3
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
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ΛΑΚΩΝΙΑ

3

ΧΑΝΙΑ

<3
ΜΕΣΣΗΝΙΑ

3,70 � 3,80 
ΛΑΚΩΝΙΑ
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Ακόµη και σε µια µέτρια χρονιά όπως η φετινή, οι καλλιεργητές φιστικιών στις Σέρρες µπορεί να µην πήραν το εισόδηµα που προσδοκούσαν, αλλά δεν 
µπήκαν και µέσα, µε 80 λεπτά το κιλό και µε µέσες αποδόσεις που κινήθηκαν γύρω στα 350 κιλά ανά στρέµµα έναντι 450 κιλών το 2017.

Οι κακές καιρικές συνθήκες, µε τα κρύα και τις βροχοπτώ-
σεις, κατά την περίοδο της ανθοφορίας, αποτέλεσαν τη βα-
σική αιτία για τη µειωµένη φετινή παραγωγή στην καλλιέρ-
γεια του φιστικιού, διότι δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις 
να αναπτυχθούν µυκητολογικές ασθένειες.

«Τα µεγαλύτερα προβλήµατα στην φετινή καλλιεργητική 
περίοδο είχαν τις ρίζες τους στην κερκοσπορίωση, η οποία 
ευνοείται από την υγρασία και το βροχερό καιρό», εξήγη-
σε στην Agrenda ο, επίσης, γεωπόνος στην ∆ΑΟΚ Σερρών, 
Γεώργιος Μυλωνόπουλος, προσθέτοντας πως «εξαιτίας του 
συγκεκριµένου µύκητα, είχαµε καταστροφή του φυλλώµα-

τος των φιστικιών και µείωση της παραγωγής η οποία κυ-
µάνθηκε από 20% έως και 30%, κατά µέσο όρο, σε σύγκρι-
ση µε τις συνήθεις αποδόσεις».

Το πρόβληµα, κατά τον ίδιο, επιτείνεται από δύο πρόσθε-
τους λόγους, οι οποίοι έχουν να κάνουν αφενός µε το ό,τι 
δεν χρησιµοποιείται για τη σπορά πιστοποιηµένος σπόρος, 
αλλά ιδιοπαραγώµενος, που σηµαίνει ότι σταδιακά «αδυ-
νατίζει», ενώ ενίοτε είναι και φορέας ασθενειών και αφε-
τέρου δεν υπάρχουν πολλά σκευάσµατα φυτοπροστασίας.

Τα έντοµα αποθήκης, επίσης, είναι σηµαντικός πονοκέ-
φαλος για τους παραγωγούς του φιστικιού, για αυτό συ-
νιστάται καλή διαχείριση του προϊόντος κατά την αποθή-
κευση, ενώ για τον κίνδυνο των αφλατοξινών ο κ. Μυλω-
νόπουλος µας είπε πως ο παραγωγός πρέπει να είναι πο-
λύ προσεκτικός σε όλη την αλυσίδα της καλλιέργειας, απο-
φεύγοντας να προκαλεί στρες στο φυτό. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

 ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ Ε∆ΑΦΟΣ η καλλιέργεια 
του φιστικιού στην περιοχή των 
Σερρών, όπου κάθε χρόνο οι πα-
ραγωγοί, µε επίκεντρο την κοινό-
τητα Αµµουδιάς, προσθέτουν και 
νέες εκτάσεις, καθώς διαβλέπουν 
πως, υπό κανονικές συνθήκες πα-
ραγωγή, το προϊόν µπορεί να α-
φήσει καλό µεροκάµατο. Με την 

τιµή να είναι και φέτος σταθερή 
στα 80 λεπτά το κιλό, και τη ζή-
τηση να εγγυάται εύκολη απορ-
ρόφηση του προϊόντος, ακόµη 
και σε µια µέτρια χρονιά όπως η 
φετινή, οι καλλιεργητές µπορεί 
να µην πήραν το εισόδηµα που 
προσδοκούσαν, αλλά δεν µπή-
καν και µέσα.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΦΕΤΟΣ, στην περιφερει-
ακή ενότητα Σερρών καλλιεργή-
θηκαν γύρω στα 7.700 στρέµµα-
τα µε φιστίκι, περισσότερα από ο-
πουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, 
µε βασικό «πυρήνα» την περιο-
χή της Αµµουδιάς, όπου συγκε-
ντρώνονται οι µεγαλύτερες εκτά-

σεις. «Συνήθως η ετήσια παραγω-
γή των Σερρών κυµαίνεται στους 
περίπου 2.500 τόνους. Τα περισ-
σότερα είναι χοντρά φιστίκια, ό-
µως υπάρχει κι η τοπική ποικι-
λία των Σερρών (200 – 300 στρ.). 
Για αυτά η τιµή είναι στο 1 ευρώ 
το κιλό» εξήγησε ο παραγωγός.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ φεύγει κατευθείαν α-
πό το χωράφι, οι 2-3 έµποροι που 
υπάρχουν στην περιοχή έρχονται 
και το µαζεύουν, λέει ο κ. Μαρί-
γκος και συµπληρώνει: «Ο ένας 
κάνει και µεταποίηση του προ-
ϊόντος, παράγοντας µεταξύ άλ-

λων, και φιστικοβούτυρο. Γενι-
κά είναι µια σχετικά εύκολη καλ-
λιέργεια, αρκεί να γνωρίζεις κά-
ποια µυστικά της, όπως για πα-
ράδειγµα να κάνεις ανά 3-4 χρό-
νια αµειψισπορά για να αποφεύ-
γονται τα νηµατώδη».

ΟΙ ΜΕΣΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ, όπως τό-
νισε στην Agrenda, ο ∆ηµήτρης 
Μαρίγκος, παραγωγός, αλλά και 
πρόεδρος του τοπικού πολιτιστι-
κού Συλλόγου της Αµµουδιάς, κι-
νήθηκαν φέτος γύρω στα 350 κι-
λά ανά στρέµµα, έναντι περίπου 
450 κιλών το στρέµµα το 2017. 
«Για να πεις ότι µένει ένα καλό 

µεροκάµατο δεν πρέπει οι στρεµ-
µατικές αποδόσεις να είναι κά-
τω από 400 κιλά το στρέµµα. Να 
πιάσεις, δηλαδή, τουλάχιστον 
320 ευρώ ανά στρέµµα, καθώς 
το κόστος παραγωγής είναι γύ-
ρω στα 170 ευρώ το στρέµµα αν 
το χωράφι είναι δικό σου», είπε 
ο κ. Μαρίγκος.

Ο Ι∆ΙΟΣ ΜΑΣ εξήγησε πως η ετή-
σια σοδειά του φιστικιού των Σερ-
ρών µε το ζόρι αντιπροσωπεύει το 
10% της εγχώριας κατανάλωσης 
και πως το σχεδόν 80% αυτής κα-
λύπτεται από εισαγωγές από την 
Κίνα. Ίσως εκεί να κρύβεται και 
το αίτιο για το οποίο η τιµή, στο 

χοντρό φιστίκι, αφενός παραµέ-
νει σταθερή στα 80 λεπτά το κι-
λό, κατά την τελευταία τριετία κι 
αφετέρου η απορρόφηση της πα-
ραγωγής γίνεται χωρίς προβλή-
µατα. «Το προϊόν φεύγει εύκο-
λα», αναφέρει ο παραγωγός α-
πό την Αµµουδιά.

ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ στα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά της καλλιέργειας φι-
στικιού, ο γεωπόνος της τοπικής 
∆ΑΟΚ, κ. Πρόδροµος Σαράτσης 
µας ανέφερε ότι για τη σπορά α-
παιτούνται έως 12 κιλά σπόρο το 
στρέµµα µε την πυκνότητα φύ-

τευσης να είναι από 5 έως 10 ε-
κατοστά πάνω στη γραµµή και 
στα 75 εκατοστά τη γραµµή α-
πό γραµµή. Προτιµά ελαφρά ε-
δάφη, µε Ph από 5 έως 8 και α-
παιτεί οµοιόµορφη σποροκλίνη 
και άρδευση. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ 
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∆ιέξοδο στο φιστίκι βρίσκουν οι παραγωγοί των Σερρών 
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Προάγγελος των Χριστουγέννων

Ο μπάρμπα Μπρίλιος
και ο γάλος έφερναν
γούρι στο νοικοκυριό 
Πάνω από 100.000 γαλοπούλες βόσκουν στα 500 μέτρα
στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι που διαθέτει έξι εκτροφεία

Οµάδα 
Παραγωγών

Βρίσκεται στα σκαριά η 
σύσταση Οµάδας Παρα-

γωγών Γαλοπούλας, 
καθώς είναι αναγκαία 
τα οφέλη της, όπως 

καλύτερη τιµή πώλη-
σης σε νέες αγορές, 

κατάλληλη εκπαίδευση 
και καθοδήγηση σε 
νέες τεχνολογίες    Στη χώρα µας, στην παραγωγή κρέατος 

γαλοπούλας δραστηριοποιούνται οι 
νοµοί: Ιωαννίνων µε 37,80% µερίδιο, 
Λαρίσης µε 21,11%, Λακωνίας µε 7,11%, 
Τρικάλων µε 6,90%, Θεσ/νίκης µε 
6,28% και Ηλείας µε 2,99%. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μπορεί τα τελευταία χρόνια η γαλοπούλα που ε-
κτοπίζει όλο και περισσότερο τα παραδοσιακά ε-
δέσµατα του χοιρινού στο ελληνικό τραπέζι να θε-
ωρείται ξενόφερτο χριστουγεννιάτικο έθιµο, όµως 
στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα τα πράγµατα ή-
ταν διαφορετικά. Προάγγελος των Χριστουγέν-
νων στο τέλος του φθινοπώρου, κυρίως σε Μα-
κεδονία και Θράκη, ήταν ο βοσκός µε το κοπάδι 
γαλόπουλων που οδηγούσε στις γειτονιές µε το 
µακρύ ραβδί του και διαλαλούσε την πραµάτεια 
του. Οι νοικοκυρές διάλεγαν τότε τον πιο πλουµι-
στό «διάνο» και τον τάιζαν καλά µέχρι τη χριστου-
γεννιάτικη θυσία του, αφού πίστευαν ότι αποτε-
λούσε γούρι η εκτροφή του.

Βέβαια το παράξενο πουλί µε την ενοχλητική 
φωνή στο τέλος αγαπιόταν από τα παιδιά της οι-
κογένειας και τότε άρχιζε «ο µπάρµπα Μπρίλιος 
που είχε ένα γάλο και τον ετάιζε µέλι και ταχίνι για 
να τον παχύνει…» και διάφορα µυθεύµατα για το 
που πήγε το πτηνό και τι είδους κρέας γεµίζει τη 

χριστουγεννιάτικη γάστρα. Γιατί οι παλιές µαγεί-
ρισσες ήξεραν τα µυστικά της νοστιµιάς της, που 
δεν ήταν άλλα από την καλοζωισµένη γαλοπού-
λα τυλιγµένη µε αρωµατικά βότανα της ελληνικής 
γης σε παραδοσιακό φούρνο για αργό ψήσιµο.

Πάνω από 100.000 γαλοπούλες εκτρέφει κάθε 
χρόνο το Μεγάλο Ελευθεροχώρι, που πήρε το όνο-
µά του τον 10ο αι. στο Βυζάντιο από τους «ελεύθε-
ρους» καλλιεργητές, που δεν ήταν γραµµένοι στα 
φορολογικά κατάστιχα και στα πρακτικά των γαι-
οκτηµόνων. ∆ιαθέτει έξι µεγάλα εκτροφεία, η ύ-
παρξη των οποίων αποτελεί τόνωση στην οικονο-
µία και των γύρω περιοχών, καθώς ως το ∆εκέµ-
βρη απασχολούν σηµαντικό εργατικό προσωπικό.

«Η περιοχή εκτάσεως 35.000 στρεµµάτων δυτι-
κά του νοµού Λάρισας, ηµιορεινή µε υψόµετρο έ-
ως και 500 µ., αποτελεί ιδανικό βοσκότοπο για το 
συγκεκριµένο είδος, καθώς είναι κατάφυτη από 
βότανα και αρωµατικά φυτά. Αυτό σε συνδυασµό 
µε τον ολυµπίσιο αέρα ανεβάζει την ποιότητα του 
παραγόµενου κρέατος, καθιστώντας το µοναδικό 
στο είδος του», λέει στην Agrenda ο πρόεδρος του 
Μεγάλου Ελευθεροχωρίου ∆ιονύσης Ξεφτέρης.

Για Π.Ο.Π. Γαλοπούλα λόγω της ανώτερης ποιότητας του παραγόµενου κρέατος 
κάνει λόγο ο 35 χρόνια εκτροφέας Ι. Λιάγκας από το Μεγάλο Ελευθεροχώρι, 
όταν τον συνάντησε η Agrenda στο τέλος του φετινού κύκλου εργασιών του.

Ιωάννης Λιάγκας
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Ιδανική  περιοχή για την εκτροφή 
γαλοπούλας αποτελεί το οροπέδιο 
του Μεγάλου Ελευθεροχωρίου του 
∆ήµου Ελασσόνας στη Λάρισα, κα-
θώς σύµφωνα µε τον 60 χρονο Ιωάν-
νη Λιάγκα, που εκτρέφει 35χρόνια 
εκεί τα ζώα του, τα βοσκοτόπια είναι 
πλούσια σε βότανα και αρωµατικά 
φυτά και καθαρό, ολυµπίσιο αέρα. 

«Με τα γαλόπουλα ζούµε και κοι-
µόµαστε, καθώς αυτά τα πτηνά αγα-
πούν την ελεύθερη ζωή στη φύση 
και δεν σταυλίζονται. Τον Μάιο πή-
ραµε από πιστοποιηµένη εγχώρια 
µονάδα 10.000 πτηνά και τα φέραµε 
στο 40 στρεµµάτων εκτροφείο µας, 
στην είσοδο του Μεγάλου Ελευθε-
ροχωρίου. Από τις 6 το πρωί αρχί-
ζει η ενασχόλησή µας µε αυτά, τα 
ταΐζουµε πρώτα µε καλαµπόκι και 
σιτάρι και µετά τα βγάζουµε έξω να 
βοσκήσουν στις καταπράσινες πλα-
γιές. Το µεσηµέρι κατά τους καλο-
καιρινούς µήνες έρχονται πίσω να 
δροσιστούν και να προφυλαχτούν 
στη σκιά. Τη νύχτα την βγάζουµε 
πάντα παρέα πουλιά και άνθρω-
ποι έξω στην αυλή, καθώς κοιµού-
νται στα ξύλα», περιγράφει στην 

Agrenda ο εκτροφέας. 
    Ο ίδιος εξηγεί ότι µετά από 35 

χρόνια στην εκτροφή γαλοπούλας, 
ξέρει ότι για να πάρουµε ανώτερο 
τελικό προϊόν πρέπει να δοθεί βα-
ρύτητα στις συνθήκες διαβίωσης 
των ζώων, στον καθαρισµό και την 
απολύµανση του χώρου και των συ-
σκευών χορήγησης τροφής και νε-
ρού και φυσικά στα πλούσια, κατα-
πράσινα βοσκοτόπια της. «Είναι ευ-
αίσθητες στις περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες και κάθε µεταβολή τους 
τις στρεσάρει. Θέλουν άπλα, καθα-
ρό αέρα, καλό φωτισµό και δεν α-
ντέχουν το στίβαγµα, καθώς πολλές 
γαλοπούλες ανά τετραγωνικό µα-
λώνουν και κανιβαλίζουν», εξηγεί.  

Τη δεκαετία του ’90 η γαλοπούλα 
πωλείτο στα 6 κιλά, σήµερα όµως ο 
καταναλωτής την προτιµά στα 4-5 κι-
λά και έτσι µόλις φτάνει στο επιθυ-
µητό βάρος σφάζεται. «Φέτος η γαλο-
πούλα έφυγε από µένα τσάµπα, µε 
4,50 ευρώ το κιλό. Για να πω ότι δου-
λεύω και αµείβοµε αξιοπρεπώς θα 
έπρεπε να πουλήσω µε 6 ευρώ χον-
δρική, όπως ήταν πριν επτά χρόνια» 
λέει ο εκτροφέας Ιωάννης Λιάγκας.

Πλούσια σε βότανα και με ολυμπίσιο αέρα 
τα βοσκοτόπια στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι

ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΝ∆ΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ως πουλί των Ινδιών η γαλοπούλα βαπτίστηκε από 
τους Ισπανούς κατακτητές, που το πρωτοαντίκρισαν 

το 1500, όταν πάτησαν το πόδι τους στην 
Αµερικανική Ήπειρο και νόµισαν ότι βρίσκονταν 

στις Ινδίες, µε την πατρίδα του να αποτελεί ως 
σήµερα τον µεγαλύτερο εκτροφέα που καλύπτει το 

50% της παγκόσµιας αγοράς. 

Ινστιτούτο 
Σαμπάνιας
Νέα τετραετία για 
τον Γεωργόπουλο
Ο πανεπιστηµιακός Θεόδωρος 
Γεωργόπουλος και διευθυντής του 
Συνδέσµου Ελληνικού Οίνου εξέλεγη 
στις 13 ∆εκεµβρίου για µια δεύτερη 
τετραετή θητεία στην ηγεσία του 
γαλλικού Ινστιτούτου Αµπέλου και 
Οίνου της Σαµπάνιας. Η ανάπτυξη 
των διεθνών σχέσεων του 
Ινστιτούτου, η έρευνα και η ανάδειξη 
του κρασιού σαν διεθνές πολιτισµικό 
κεφάλαιο, αποτελούν µερικούς από 
τους στόχους του κ. Γεωργόπουλου.

Οίκος Σπύρου
O Γ. Ρέντζος 
Group CFO  
Ο Γεώργιος Ρέντζος αναλαµβάνει 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής του Οµίλου 
(Group CFO) της Αγροτικός Οίκος 
Σπύρου ΑΕΒΕ. Ο κ. Ρέντζος που ήταν 
στέλεχος Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης 
στον τοµέα Χρηµατοοικονοµικών, 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Asset 
Management, αναλαµβάνει και το 
τµήµα εξυπηρέτησης µετόχων της.

Τράπεζα Πειραιώs  
Νέος COO
Ως Ανώτερος Γενικός ∆ιευθυντής ο 
∆ηµήτρης Μαυρογιάννης 
αναλαµβάνει καθήκοντα Chief 
Operating Officer του Οµίλου από 
1η Ιανουαρίου, βάσει ανακοίνωσης 
της Πειραιώς. Ο κ. Μαυρογιάννης 
µε πάνω από 20 χρόνια εµπειρίας 
στον τραπεζικό χώρο υπήρξε, ήδη 
από το 1999, πρωτοπόρος στην 
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
τραπεζικής στην Ελλάδα.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάθε χρόνο 100 
Ο παραγωγός έχει να 
συνυπολογίσει και τις 

αλεπούδες, καθώς κάθε 
χρόνο 100 γαλοπούλες 

πηγαίνουν στο πιάτο τους 

ΜΕΓΑΛΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 
ΛΑΡΙΣΑ



Ήταν ο πάγκος µε τον περισσότερο 
κόσµο το πρωί που βρεθήκαµε 

για να µιλήσουµε µαζί του και όχι 
τυχαία. Μετρήσαµε τουλάχιστον 

40 διαφορετικά λαχανικά στον 
πάγκο του νεαρού παραγωγού 

Χρήστου Μπλαντή, που καλλιεργεί 
σε χωράφια και κλειστά 

θερµοκήπια στον Βρανά του 
Μαραθώνα, που ποντάρει 

µεταξύ άλλων στην προσωπική 
σχέση µε τον πελάτη.  

Η  ψαγμένη παραγωγή έχει 
το δικό της φανατικό κοινό     

Μείγμα επιτυχίας το σουξέ των «περίεργων» κηπευτικών και η διαδραστική σχέση με τον πελάτη

Ο 36χρονος παραγωγός Χρήστος 
Μπλαντής θα µπορούσε να πει 
κανείς πως αποτελεί φαινόµενο 
για τον χώρο των λαϊκών αγορών 
στην Ελλάδα. Πάγκο σαν τον δικό 
του, µε προϊόντα που παράγει ο 
ίδιος, πιθανόν να µην µπορεί να 
βρεί κανείς πουθενά αλλού, ακό-
µη κι αν ψάξει πολύ, σε κάποιο ε-
ξειδικευµένο κατάστηµα ή το χον-
δρεµπόριο. Κι ο πατέρας του καλ-
λιεργούσε, αλλά όχι τα προϊόντα 
που διάλεξε ο ίδιος µε προσοχή 
και έψαξε ολόκληρο τον κόσµο να 
προµηθευτεί το σπόρο τους, ακό-
µη και µέσω διαδικτύου.

Ξέρει όλους τους πελάτες
µε το µικρό τους όνοµα

Τα λαχανικά που καλλιεργεί σε 
κλειστά θερµοκήπια και ανοιχτά 
χωράφια, 25 στρέµµατα συνολι-
κά, µε βιολογικό τρόπο σχεδόν 
στο σύνολο τους, στο φιλόξενο και 
πολύ φιλικό χώµα του ιστορικού 
Μαραθώνα, στο Βρανά, είναι κά-
πως «περίεργα» για τον µέσο Έλ-
ληνα καταναλωτή, ακόµη και για 
τους vegan, που κάνουν ουρά για 
να τα προµηθευτούν και να τα βά-
λουν στο πιάτο τους. Ίσως και να 

ήταν ο πάγκος µε τον περισσό-
τερο κόσµο το πρωί που βρεθή-
καµε για να µιλήσουµε µαζί του. 

Ο Χρήστος, περιποιείται τους 
πελάτες του, τους τιµά, δεν τους 
«ξεπετάει». ∆ιαχειρίζεται µε α-
πόλυτα επαγγελµατικό τρόπο 
τους καταναλωτές που στέκο-
νται µπροστά του. Τους µιλά 
πάντα ευγενικά αλλά µε το µι-
κρό τους όνοµα, σαν να γνω-
ρίζονται χρόνια, όπως του µι-
λούν κι εκείνοι, τους γεµίζει ο 
ίδιος τις σακούλες µε τα προϊό-
ντα που επιλέγουν και τις φέρ-
νει µέχρι το αυτοκίνητο τους, ό-
ταν είναι σταθµευµένο κοντά. 

Πρώτες ύλες για τους
πιο απαιτητικούς σεφ 

Η σχέση µε τον πελάτη είναι 
διττή, «digital», καθαρά διαδρα-
στική. Σε σηµείο που ν’ ανταλ-
λάσει µέχρι και συνταγές, για το 
µαγείρεµα των λαχανικών του. 

Ο σεβασµός και η εκτίµηση επι-
στρέφει µε καθαρή προτίµηση στο 
πρόσωπό του, κάτι που δεν κρύβε-
ται µε τίποτα από τους, σε γενικές 
γραµµές, εξαιρετικά απαιτητικούς 
πελάτες του, µε στοχευµένη προτί-
µηση στα λαχανικά.

Το περίφηµο κουνουπίδι Romanesco 
µε την ασυνήθιστη όψη σαν τρυ-
πάνι του µετροπόντικα, ιταλικής 
προέλευσης, αν και πολλοί το ο-
νοµάζουν «Κινέζικο», µε γεύση ί-
δια µε το κοινό κουνουπίδι αλλά 
λίγο πιο τραγανό, το γουλί ή γογ-
γύλι «Call a rabbit», ακόµη και τα 
ντοµατίνια ή «βελανίδια» Τίγρεις, 
τα οποία προφανώς ονοµάζονται 
έτσι λόγω του χρωµατισµού τους 
που µοιάζει µε το δέρµα του οµώ-
νυµου αιλουροειδούς, είναι µόνο 

µερικά από τα λαχανικά που µπο-
ρεί να βρεί ο φανατικός χορτοφά-
γος καταναλωτής, αλλά και ο πιο 
απαιτητικός σέφ στον πάγκο του 
Χρήστου. Ακόµη και κοινές τσου-
κνίδες για πίττες (που κανείς µε λί-
γη γνώση στη γεωργία νοµίζει ό-
τι κάνουν µόνο για να προκαλούν 
κνησµό στα πόδια των οδοιπόρων 
στην άκρη του δρόµου), και όλα 
σχεδόν τα χορταρικά, τα οποία α-
ποτελούν το µυστικό για νοστιµιά 
στο «πράσινο πιάτο», όλα υπάρ-
χουν και όλα καλλιεργηµένα από 
το χέρι του.

Η µεγάλη ποικιλία
είναι µεγάλο ατού

Το Ροµανέσκο (Romanesco), κα-
ταναλώνεται βραστό ή ωµό σε σα-

λάτες, είναι ένα από τα λαχανικά 
που η θερµιδική τους απόδοση δεν 
ξεπερνά τα 30kcl/gr και είναι η κα-
λύτερη πηγή βιταµινών και φυλι-
κού οξέως, ενώ περιέχει διάφορα 
ανόργανα και µεταλλικά στοιχεία. 

Το νεροκάρδαµο (Nasturtium 
officinalle) ή Κρεσσόν, που µοιάζει 
µε ρόκα στην εµφάνιση, είναι ένα 
ακόµη αποκλειστικό προϊόν, που 
θεωρείται ίσως το καλύτερο βότα-
νο στον κόσµο στο είδος του, επι-
λεγµένο από τον ίδιο το Χρήστο, 
καθαρά για την υψηλή διατροφι-
κή του αξία. Περιέχει πικρό εκχύ-
λισµα, ιώδιο, φώσφορο, σίδηρο, 
βιταµίνες Α,C και Ε, ασβέστιο και 
αλατούχες ουσίες.

Το σχοινόπρασο, είναι ακόµη έ-
να από τα ιδιαίτερα λαχανικά του 
πάγκου του Χρήστου. Είναι το µι-
κρότερο είδος κρεµµυδιού στον 
κόσµο, που δεν καλλιεργείται για 
τον βολβό, αλλά για τα πολύ λεπτά 
φύλλα του. Σύµφωνα µε τον νεαρό 
παραγωγό, είναι ένα σχετικά ακρι-
βό προϊον, που φυτεύεται µε του-
λάχιστον 30 εκατοστά απόσταση το 
ένα από το άλλο, δηλαδή χρειάζε-
ται έκταση και βεβαίως απαιτεί κα-
λή αποστράγγιση εδάφους, όπως 
και πολλά από τα υπόλοιπα ευαί-
σθητα πράσινα λαχανικά.
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ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ ΜΟΥΣΤΑΡ∆ΑΣ ΜΕΧΡΙ KALE 

Προϊόντα που φεύγουν 
από τα συνηθισμένα

Vegans και raw foodists εκτιμούν 
τον πάγκο του αγρότη παραγωγού

Φαντάζεστε την έκπληξη µας όταν στον πάγκο του Χρήστου βρήκαµε 
φύλλα …µουστάρδας, όχι στη µορφή του γνωστού «ντρέσινγκ», αλλά 
κανονικά πράσινο-µωβ φυλλαράκια σε µατσάκια ή το γερµανικό κέιλ 
(Kale), µια λαχανίδα κατσαρο-κόκκινη ή κατσαρο-πράσινη, που το έχει 
πρωτοφέρει ο ίδιος στην Ελλάδα πριν απο 10 χρόνια αποκλειστικά για 
τους vegan πελάτες του. Μετρήσαµε τουλάχιστον 40 διαφορετικά 
λαχανικά, έγχρωµες πιπεριές, µπρόκολο, λάχανο, σπανάκι, ρόκα, 
µεγάλα κόκκινα παντζάρια κι ένα σωρό άλλα, που ο Χρήστος φυτεύει 
µε σπόρους που παραγγέλνει από την Ιταλία, µέσω Internet, πολλές 
φορές περιµένοντας και δύο ή τρεις µήνες µέχρι να φτάσουν στα 
χέρια του και πάντα µε τη µεσολάβηση και την εποπτεία 
εξειδικευµένου γεωπόνου, µε γνώµονα την µεγάλη περιεκτικότητα 
τους σε, αντιοξειδωτικά, φυλλικό οξύ, βιταµίνες Α, C και µέταλλα, 
που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστηµα και υποστηρίζουν ένα 
πλούσιο γεύµα, χωρίς καθόλου λίπος.
«Οι πελάτες ξέρουν να διαχειρίζονται την ενέργεια των λαχανικών 
που βάζουν στο πιάτο τους» λέει ο Χρήστος. Η µεγάλη ποικιλία, είναι 
προσωπική του επιλογή και θα έλεγε κανείς, ότι µε τον τρόπο του, 
εγκαινιάζει ένα νέο είδος παραγωγού για τη χώρα µας, εκείνου που 
δεν φοβάται ν’ αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του επαγγέλµατος και της 
σύγχρονης εποχής, για να αξιοποιήσει τα εύφορα χώµατα της γης που 
καλλιεργεί, ευτυχώς µε άφθονο νερό από γεωτρήσεις, µε προϊόντα 
που µπορούν ν’ αποδώσουν στη λαϊκή αγορά και να ξεφύγουν πολύ 
απ’ τον ανταγωνισµό. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι ο πάγκος του 
«ανεβάζει» το υπαίθριο εµπόριο σε υψηλότερα επίπεδα. 

Η λαϊκή αγορά, ωστόσο, αποτελεί για τον 
Χρήστο Μπλαντή, µονόδροµο, καθώς δεν 
παράγει πολύ µεγάλες ποσότητες, ικανές 
να αποδώσουν κέρδος στο χονδρεµπόριο. 
Αλλά αυτό δεν αποτελεί εµπόδιο στη δου-
λειά του. Ο ίδιος δεν έχει καλλιεργητικά µη-
χανήµατα, τρακτέρ και καρότσες. Ενοικιά-
ζει όποτε τα χρειάζεται. Έχει µόνο το φορ-
τηγάκι του, για να µεταφέρει τα προϊόντα, 
πέντε φορές την εβδοµάδα, στις κατά τό-
πους λαϊκές αγορές της Αθήνας. 

Η πολλή δουλειά δεν τον φοβίζει, αλ-
λά δεν µπορεί να κάνει κι αλλιώς, αφού 
τα προϊόντα που παράγει και διαχειρίζεται 

χρειάζονται 24ωρη περιποίηση και η πα-
ραµικρή ζηµιά µπορεί να αποβεί µοιραία, 
µ’ ένα κόστος που δεν σηκώνεται εύκολα 
από µικρό καλλιεργητή, ο οποίος στηρί-
ζεται στην ηµερήσια παραγωγή και απο-
κλειστικά στις πλάτες του και µόνο. Η ζη-
µιά µιας ηµέρας µπορεί να ρίξει απίστευτα 

χαµηλά το κέρδος από τον κόπο µιας ολό-
κληρης εβδοµάδας.

Η καλλιέργεια γίνεται µε πολλή προσω-
πική εργασία από τον ίδιο και την οικογέ-
νεια του, καθώς οι εργάτες είναι λίγοι και 
δυσεύρετοι, κυρίως αλλοδαποί, που σπάνια 
έχουν τα χαρτιά για νόµιµη απασχόληση, 
κι αυτό προσθέτει µεγάλο άγχος. Τα προϊ-
όντα τις περισσότερες φορές κόβονται από 
τις 6 το πρωί µέχρι τις 6 το απόγευµα για 
να ετοιµαστούν την επόµενη µέρα απ’ τις 2 
το βράδυ για να φύγουν στις 5 πριν το χά-
ραµα από το Βρανά για τα Βόρεια ή Νότια 
προάστια της Αθήνας.

Ο Χρήστος αποφεύγει να βάζει φυτοπρο-
στατευτικά, ακόµη και τα πιο ενδεδειγµένα 
και ασφαλή για τα λαχανικά  και τον κατα-
ναλωτή. Όταν χρειάζεται φυτοπροστασία, 
ρίχνει λίγο βιολογικό χαλκό ή minerals φυ-
τικά κι αυτό είναι όλο. Η βιολογική καλλι-
έργεια είναι ιδεολογική πεποίθηση και στά-
ση ζωής για τον νεαρό παραγωγό, κάτι που 
φαίνεται να εκτιµούν ιδιαίτερα οι vegans 
και οι raw foodists (ωµοφάγοι) της Αθήνας.

Τα θερµοκήπια από νάιλον επένδυση, συ-
νήθως τα κατασκευάζει και τα συντηρεί ο ί-
διος, αλλά στην περιοχή το καµάρι είναι, το 
ξύλινο θερµοκήπιό του, έκτασης 2,5 στρεµ-
µάτων, µέσα στο οποίο καλλιεργούνται σε 
ιδανικές συνθήκες, αποκλειστικά και µό-
νο τα ντοµατίνια, τα γνωστά «βελανίδια».

Ο ίδιος δεν έχει συµµετάσχει ποτέ σε εκ-
παιδευτικά σεµινάρια για νέους αγρότες, 
ούτε έχει επιδοτηθεί ποτέ από Ευρωπαϊκά 
προγράµµατα. «Σεµινάριο είναι η παίδευση 
στη γη, το ίδιο το χωράφι είναι το πανεπιστή-
µιο για τον αγρότη», εξηγεί στην Agrenda.
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Βραδυφλεγή βόµβα στα θεµέλια της εµπορι-
κής αξίας του συµπύρηνου ροδάκινου χαρα-
κτηρίζει  στο απολογιστικό της – για το 2018 
– δελτίο, την χαµηλή ποιότητα α΄ ύλης η Έ-
νωση Κονσερβοποιών Ελλάδας (ΕΚΕ) που ε-
πιµένει για ακόµα µια φορά στην συνεννό-
ηση των παραγωγών µε τις βιοµηχανίες για 
νέες φυτεύσεις. Ωστόσο σύµφωνα µε τους 
παραγωγούς, η όποια υποβάθµιση της ποι-

ότητας οφείλεται στην οικονοµική τους αδυ-
ναµία να εφαρµόσουν όλες τις απαιτούµενες 
καλλιεργητικές φροντίδες λόγω των χαµη-
λών τιµών που παραδίδουν το προϊόν τους. 

Αν µάλιστα φέτος συνυπολογίσει κα-
νείς και τον αποκλεισµό τους από τις έκτα-
κτες ενισχύσεις de minimis, παρά τις ζη-
µιές που σηµειώθηκαν στην παραγωγή, η 
καλλιεργητική χρονιά αναµένεται δυσκο-

λότερη. Παρόλα αυτά οι µεταποιητές λίγο 
πριν την έλευση της νέας χρονιάς επιχει-
ρούν να προϊδεάσουν τους παραγωγούς 
για τις τιµές του 2019 αφού εκτός από την 
παράµετρο ποιότητα που ορίζουν ως µέτρο 
για τον καθορισµό των τιµών, προσθέτουν 
τώρα και τον παράγοντα «κλιµατική αλλα-
γή» που αφήνει όπως αναφέρουν αβοήθη-
τη και τη βιοµηχανία. 

Επιμένει για συνεννόηση στις φυτεύσεις συμπύρηνου η ΕΚΕ

Τροποποιητική 
απόφαση του 
υπουργείου 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης δίνει 
«δουλειά» σε 
οργανώσεις παροχής 
των υπηρεσιών με 
ανύπαρκτο κύκλο 
εργασιών 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Παράθυρο για την αναβίωση ανενεργών 
συνεταιρισµών ανοίγει απόφαση που υ-
πέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Σταύρος Αραχωβίτης σύµφωνα µε την 
οποία δύναται να εναρµονιστούν µε τις 
απαιτήσεις του Εθνικού Μητρώου Αγροτι-
κών Συνεταιρισµών και αυτοί που εµφα-
νίζουν κύκλο εργασιών ακόµη και 10.000 
ευρώ κατά µέσο όρο τριετίας.

Με την τροποποιητική απόφαση Αρα-
χωβίτη, η οποία έχει µάλλον προεκλογι-
κή χροιά, καθώς δεν διακρίνεται για το 
παραγωγικό της αποτύπωµα και τον «ε-
ξυγιαντικό» της χαρακτήρα, παρακάµπτο-
νται προβλήµατα ενηµερότητας οργανώ-
σεων που δεν έχουν παραγωγική ή εµπο-
ρική δραστηριότητα και δύναται να επω-
φεληθούν των νοµοθετηµένων προνο-
µίων που ως τώρα έχαναν λόγω των ορί-
ων εµφάνισης κύκλου εργασιών 10.000 
ή 30.000 ευρώ (µ.ο τριετίας).

Βάσει αυτού του σκεπτικού, διαχωρίζε-
ται ο κύκλος εργασιών από την παραγω-
γική δραστηριότητα, ενώ παρατείνονται 
τα χρονικά όρια που είχαν τεθεί ως προς 
το διάστηµα (τρεις έως έξι µήνες), που έ-
χει κάθε συνεταιρισµός να υποβάλλει τα 
απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να ε-
πιτευχθεί η εναρµόνισή του µε τις απαι-
τήσεις του Μητρώου, µετά την έγγραφη 
ειδοποίηση της αρµόδιας αρχής. 

«Στόχος της τροποποίησης είναι η α-
νασυγκρότηση και η διάσωση συνεται-
ρισµών, οι οποίοι σύµφωνα µε το άρθρο 

6 παρ. 1 περ. δ του νόµου 4386/2016 
έπρεπε (κατά περίπτωση) να εµφανί-
ζουν τουλάχιστον 30.000 ή 10.000 ευ-
ρώ κύκλο εργασιών κατά µέσο όρο τρι-
ετίας. Τα όρια αυτά κρίθηκαν αναποτε-
λεσµατικά στη συνέχιση της δραστηριό-
τητας συνεταιρισµών, οι οποίοι παρου-
σιάζουν προοπτικές ανάπτυξης και βα-
σίζονται στις συνεταιριστικές αξίες, απο-
κλείοντάς τους επίσης από τα προνόµια 
που έχουν νοµοθετηθεί», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύµ-
φωνα µε την απόφαση τροποποιείται η 

µε αρ. 2062/132509/2016 (Β΄ 3938) α-
πόφαση, που αφορά τη «Μορφή, περιε-
χόµενο, διαδικασία καταγραφής και τή-
ρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών, Κλαδικών Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών, Κλαδικών Εθνικών Αγρο-
τικών Συνεταιρισµών, Αγροτικών Εται-
ρικών Συµπράξεων και Ταµείου Αγρο-
τικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, δι-
αδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσι-
ων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής 
τους» προβλέπονται τα εξής:

 ∆ιαχωρίζεται το ύψος του κύκλου εργα-
σιών από την παραγωγική δραστηριότητα.

Αναποτελεσµατικά 
λέει το υπουργείο 
τα όρια για κύκλο 
εργασιών 30.000 
ευρώ κατά µέσο 
όρο τριετίας.

Με εγκύκλιο Αραχωβίτη

Η συνεταιριστική 
ιδέα δίνει... ζωή 
στις «σφραγίδες» 

ΕΙΚΟΝΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

6.500

1042

ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

15�20

5.400

ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ
ΥΓΙΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ�ΣΦΡΑΓΙ∆ΕΣ

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΜΟΝΟ
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Όλα τα ανοικτά ζητήµατα που ταλανίζουν τον 
κλάδο της αγελαδοτροφίας µε κορυφαία αυ-
τά της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας 
προέλευσης της πρώτης ύλης στα γαλακτο-
κοµικά προϊόντα και την αλλαγή του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών, σε ό, τι αφορά στις δια-
τάξεις για το γιαούρτι, έθεσαν στην συνάντη-
ση µε την υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Ολυµπία Τελιγιορίδου οι εκπρόσωποι της Έ-

νωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ). Η τρι-
µελής αντιπροσωπεία παραγωγών της ένω-
σης αποτελούµενη από τον πρόεδρο Ηλία Κο-
τόπουλο, τον επίτιµο πρόεδρο Θανάση Βασι-
λέκα και τον Κώστα Κεφαλά στην συνάντηση 
που πραγµατοποιήθηκε στη Βάθη την Παρα-
σκευή (14/12) ζήτησε επίσης συµµετοχή των 
µελών της στο ∆Σ του ΕΛΓΟ επισηµαίνοντας 
ότι είναι αδύνατον να πληρώνουν οι αγελα-

δοτρόφοι τη µερίδα του λέοντος στις εισφο-
ρές αλλά να µην έχουν την παραµικρή εκπρο-
σώπηση. Παράλληλα έκαναν λόγο για ανά-
γκη ενεργοποίησης του ΕΦΕΤ για την πραγ-
µατοποίηση των ελέγχων και στις αλυσίδες 
τροφίµων, καθώς, όπως εξήγησαν ροφήµατα, 
που δεν έχουν την παραµικρή σχέση µε γά-
λα, είναι στα ράφια παραπλανώντας τον κα-
ταναλωτή, διότι δεν χρειάζονται καν ψυγείο.

Εφαρμογή των νόμων για γάλα και γιαούρτι ζητά η ΕΦΧΕ

Την ανάγκη αποκατάστασης της εκ-
προσώπησης των αγροτών τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό αλ-
λά και την εξάλειψη των παθογενειών 
των συνεταιρισµών που δηµιούργη-
σε ο νόµος Σκανδαλίδη (4015/2011) 
διαλαλεί µε κάθε ευκαιρία ο υπουρ-
γός Στ. Αραχωβίτης. Μάλιστα όπως 
έχει γίνει γνωστό από τον Σεπτέµ-
βρη, όταν ο Λάκωνας ανέλαβε η νέα 
ηγεσία του υπουργείου, οι συνερ-
γάτες του επρόκειτο να επεξεργα-
σθούν ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για 
τους συνεταιρισµούς, το οποίο µά-
λιστα θα αποκαθιστούσε την ενότη-
τα στην τριτοβάθµια εκπροσώπηση 
των οργανώσεων.

Σύµφωνα µάλιστα µε όσα έχει α-
ναφέρει κατά καιρούς ο υπουργός το 
νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς 
σχεδιάζεται σε δύο µέρη: Το πρώτο 
θα βάζει ως πρώτο στόχο την δηµι-
ουργία προϋποθέσεων για την ανα-
ζήτηση ενός και µόνου συνοµιλητή 
µε το υπουργείο, έτσι ώστε σε όσα 
ζητήµατα τίθενται προς διαβούλευ-
ση να ξέρει σε ποιον θα απευθυνθεί. 
«∆εν θα δηµιουργεί ο καθένας µία 
σωµατειακής µορφής ένωση και θα 
ζητάει εκπροσώπηση», δήλωνε πα-
λιότερα ο Σταύρος Αραχωβίτης προ-
σθέτοντας πως «όταν έχεις 2-3 ή πε-
ρισσότερες αυτής της µορφής ενώ-
σεις η κάθε µια  διεκδικεί το ρόλο 

του συνοµιλητή.Πρέπει να ξέρει µε 
ποιον µιλάει ο υπουργος, είτε του 
αρέσει είτε όχι ο εκπρόσωπος». Ω-
στόσο συνεταιριστές τονίζουν ότι θα 
πρέπει να αρθούν πολλά  εµπόδια 
προκειµένου να εξυγιανθεί ο χώρος, 
µε το βασικότερο να είναι εκείνο µε 
τις µορφές των περιφερειακών ορ-
γανώσεων που µπαίνουν ενδιάµε-
σα στους πρωτοβάθµιους συνεται-
ρισµούς και στο ανώτατο πολιτικό 
όργανο της Συνοµοσπονδίας Αγρο-
τικών Συνεταιρισµών (ΣΑΣΕ) . 

Οι ίδιοι θεωρούν επίσης σηµαντι-
κό να ανευρεθεί ένας τρόπος ώστε 
τα λειτουργικά έξοδα της εκπροσώ-
πησης του κορυφαίου αυτού συνε-
ταιριστικού οργάνου να είναι κα-
λυµµένα από τους ίδιους τους πό-
ρους του αγροτικού τοµέα. 

Το δεύτερο µέρος θα αφορά στους 
παλιούς συνεταιρισµούς, που αντιµε-
τωπίζουν τρία προβλήµατα. Το πρώτο 
είναι η εκκαθάρισή τους, το δεύτερο 
η περιουσία τους και το τρίτο είναι οι 
ευθύνες των διοικήσεων που βρέθη-
καν µέσα σε αυτή την προσπάθεια. 
«Πρέπει να ορισουµε ρητά ότι η δια-
δικασία της εκκαθάρισης πρέπει να 
διαρκεί ένα συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα και να είναι σαφές για το 
τι πρέπει να γίνει και το πώς θα χει-
ριστούµε τα θέµατα µε την περιουσία 
και τα χρέη», σηµειώνει  ο υπουργός.

 Παρακάµπτονται προβλήµατα για την 
ενηµερότητα των οργανώσεων αυτών και 
πλέον θα δύναται να καταστούν ενήµεροι, 

 Παρατείνονται τα χρονικά όρια που εί-
χαν τεθεί ως προς το διάστηµα (τρεις έως 
έξι µήνες), που έχει κάθε συνεταιρισµός 
να υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία προ-
κειµένου να επιτευχθεί η εναρµόνισή του 
µε τις απαιτήσεις του Μητρώου, µετά την 
έγγραφη ειδοποίηση της αρµόδιας αρχής.

Ποιοι επωφελούνται
Σε αυτούς τους Αγροτικούς Συνεταιρι-

σµούς περιλαµβάνονται, αρδευτικοί συ-
νεταιρισµοί µε περιορισµένο περιθώριο 
αύξησης της διάθεσης νερού, αναγκα-
στικοί συνεταιρισµοί διαχειρίσεως κοι-
νής χορτονοµής που δεν έχουν παρα-
γωγική δραστηριότητα ή εµπορική ιδι-
ότητα, ενοικιάζουν βοσκοτόπους και ε-
ντάσσονται στους ΑΣ, αγροτικοί συνεται-
ρισµοί προώθησης προβατοτροφίας που 
υλοποιούν επιχειρησιακά προγράµµατα, 
ΑΣ εξαγοράς κτηµάτων που ενοικιάζουν 
βοσκοτόπους και δεν έχουν παραγωγι-
κή δραστηριότητα, αλλά εξυπηρετούν τα 
µέλη και τις κοινότητές τους.

Ενήµεροι
Παρακάµπτονται 

προβλήµατα 
ενηµερότητας 
οργανώσεων 
που δεν έχουν 
παραγωγική ή 
εµπορική δρα-

στηριότητα

Όλο αποκαθίσταται η τάξη στους συνεταιρισμούς 
κι όλο στο δρόμο βρίσκεται το νέο θεσμικό πλαίσιο 

Κρατική εποπτεία 

Απόφαση µε την οποία 
ασκείται κρατική εποπτεία 
στους Αγροτικούς 
Συνεταιρισµούς 
ενεργοποιείται µε ΦΕΚ που 
υπέγραψε πρόσφατα ο 
υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης.  Σύµφωνα µε 
αυτή οι υπάλληλοι – 
ελεγκτές έχουν την 
δυνατότητα πρόσβασης σε 
κάθε πληροφορία ή στοιχείο 
που αφορά ή είναι χρήσιµο 
για την άσκηση του έργου 
και της αποστολής τους ενώ 
ειδικότερα για 
οικονοµικοδιαχειριστικά 
θέµατα έχουν δικαιώµατα 
και καθήκοντα ανακριτικού 
υπαλλήλου. Η άσκηση της 
εποπτείας σε συγκεκριµένο 
ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑνΣ-
ΕΑνΣ διενεργείται µε 
εντολή του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
περιλαµβάνει  τον έλεγχο 
νοµικοδιοικητικών και 
οικονοµικοδιαχειριστικών 
θέµατων. 
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Φθάσαμε κιόλας στα περί 
κοινωνικού αυτοματισμού;
Η ισχνή πρώτη εμφάνιση τρακτέρ στη Θεσσαλία δεν γέμισε το μάτι του υπουργού, 
τον έκανε όμως να αναμασά τα περί αφορόλογητου πετρελαίου και νέων de minimis

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
 giouroukeli@agronews.gr

Το παροχολογικό κλίµα µε τις µεµονωµέ-
νες κρατικές ενισχύσεις στα επιτραπέζια 
ροδάκινα, στην αιγοπροβατοτροφία και 
στα καπνά φαίνεται να αξιοποιεί το κυβερ-
νητικό επιτελείο για να ανακόψει τις αντι-
δράσεις του αγροτικού κόσµου που φέρνει 
το µειωµένο ακατάσχετο, οι «ανοικτές τι-
µές» και οι φοροασφαλιστικές απαιτήσεις.

Μάλιστα, η συνάντηση των προηγού-
µενων ηµερών µε την Πανελλαδική Επι-
τροπή των Μπλόκων, µε τις 18 υποσχετι-
κές Αραχωβίτη επί των αιτηµάτων των α-
γροτών, όξυνε τα πνεύµατα µετά τις ανα-
φορές του υπουργού ότι τα περισσότερα 
προβλήµατα έχουν ήδη λυθεί και ότι πολ-
λά από τα αιτήµατα είναι υπερβολικά και 
δηµιουργούν «κοινωνικό αυτοµατισµό».

Μπορεί η κινητοποίηση των θεσσαλών 
αγροτών σε Φάρσαλα, Καρδίτσα και Πλα-
τύκαµπο να µην «γέµισε το µάτι» του υ-
πουργού, ωστόσο από το κείµενο των 18 
σηµείων φαίνεται η αγωνία να κλείσει εν 
τη γενέσει τους εστίες αντίδρασης µε υπο-
σχέσεις για λύσεις που θα µειώνουν το ε-
πόµενο διάστηµα το κόστος παραγωγής, 
είτε αυτό είναι µέσω του πετρελαίου κίνη-
σης, των εφοδίων ή της ενέργειας και φο-
ροελεφρύνσεις και «αλλαγή του φορολο-

γικού νόµου 4172/2013, ώστε να κατα-
στεί πιο δίκαιος.».

Βέβαια, δεδοµένης της πίεσης που µπο-
ρεί να ασκηθεί και µπορεί να χαλάσει το 
προεκλογικό κλίµα, καθώς το Πανελλαδι-
κό προγραµµατίζει συντονισµένες κινη-
τοποιήσεις για τον Γενάρη, το υπουργείο 
φαίνεται να έχει καβάντζα και νέο «πα-
κέτο» κρατικών ενισχύσεων. «Καταφέρα-
µε να στηρίξουµε τόσο την κτηνοτροφία, 
όσο τους ροδακινοπαραγωγούς και τους 
καπνοπαραγωγούς, αλλά και ειδικές άλ-
λες περιπτώσεις και προχωράµε στη στή-
ριξη και άλλων προϊόντων που έχουν α-
νάγκη, µέσα στην καινούρια χρονιά.», υ-
ποστήριξε ο υπουργός µετά τη συνάντηση 
µε την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. 

Να σηµειωθεί ότι ήδη, εκφράζονται πιέ-
σεις και από βουλευτές του κυβερνώντος 

κόµµατος αλλά και της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης για πρόσθετες κρατικές ενισχύ-
σεις σε όσους δεν συµπεριελήφθησαν. Εν-
δεικτική η αναφορά του τέως υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή Εύ-
βοιας του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Αποστόλου, 
ο οποίος καλεί σε επέκταση της έκτακτης 
ενίσχυσης της αιγοπροβατοτροφίας στις 
αποµονωµένες περιοχές καθώς περισσό-
τεροι από 30.000 έµειναν εκτός στήριξης 
αφού δεν είχαν τη δυνατότητα να πουλή-
σουν έστω και ένα κιλό γάλα. Μάλιστα το-
νίζει ότι πάνω από 5.000 αιγοπροβατοτρό-
φοι µικρών νησιών έµειναν εκτός ενίσχυ-
σης. Ο ίδιος θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότη-
τα να βρεθεί το απαραίτητο ποσό, το οποίο 
εκτιµά είναι κατά πολύ µικρότερο της ενί-
σχυσης που δόθηκε σε πρώτη φάση δη-
λαδή των 41 εκατ. ευρώ. «Για ποιο λόγο 
δεν συµπεριλήφθηκαν στις ενισχύσεις de 
minimis και οι καπνοπαραγωγοί στην πε-
ριοχή της Ελασσόνας» ρωτά ο, βουλευτής 
Λαρίσης της Ν∆, κ. Μάξιµος Χαρακόπου-
λος τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για ποιο λόγο δεν συµπεριλήφθηκαν 
στις ενισχύσεις de minimis και οι καπνο-
παραγωγοί στην περιοχή της Ελασσόνας» 
ρωτά ο τοµεάρχης Προστασίας του Πολίτη 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, 
κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος τον υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης κ. Σταύρο Αραχωβίτη.

∆εκαοκτώ 
αοριστίες λένε 
οι µπλοκατζήδες
Ένα προς ένα αποδοµούν οι αγρότες τις 
18 απαντήσεις Αραχωβίτη κάνοντας 
λόγο για «αοριστίες και γενικολογίες» επί 
των αιτηµάτων τους µε άλλοθι τις 
δηµοσιονοµικές συνθήκες στο µέλλον. 
Σηµεία από την κριτική της Πανελλαδικής 
Επιτροπής Μπλόκων:

 ∆εν υπήρξε δέσµευση ότι οι 
βαµβακοπαραγωγοί θα πληρωθούν µε 
βάση την διεθνή τιµή του προϊόντος, 
αναθέτοντας το πρόβληµα στην 
αναρµόδια  ∆ιεπαγγελµατική.

 ∆εν υπήρξε δέσµευση για 
αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο.

 Το ακατάσχετο 7.500 είναι πίσω από 
τις δεσµεύσεις της κυβέρνησης.

 Οι ήσσονος σηµασίας ενισχύσεις δεν 
αναπληρώνουν το χαµένο εισόδηµα  από 
την τεχνητή µείωση των τιµών.

 ∆εν υπήρξε δέσµευση για αύξηση του 
αφορολόγητου ή ακύρωσης της 
ψηφισµένης µείωση του κατά 3000 
ευρώ από το 2020.

 Οι εισφορές ΕΦΚΑ είναι µεγαλύτερες 
από τις εισφορές στον ΟΓΑ. 

 Αγρότης που βγαίνει σήµερα στην 
σύνταξη µε 22 χρόνια ασφάλιση ΟΓΑ 
παίρνει ως σύνταξη 330 ευρώ πιο κάτω 
κι απ΄αυτή των απόρων του ΟΓΑ. 

 Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 33% αφορά µεγάλους αγρότες. 

 Η πρόθεση να ενταχθούν στον ΕΛΓΑ 
επιπλέον ζηµιογόνα αίτια για ασφάλιση 
µε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών 
ανοίγει τον δρόµο σε ιδιωτικές εταιρείες. 

 Η ρύθµιση των δανείων είναι χωρίς 
αντίκρισµα, ενώ οι Έλληνες αγρότες 
είναι οι µόνοι  που πληρώνουν για να 
γίνουν οι δηλώσεις του ΟΣ∆Ε. 

 Οι αθρόες εισαγωγές γάλακτος 
οδηγούν σε πτώση τιµών παραγωγού.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επέκταση
Το πεδίο των κρατικών 

ενισχύσεων ζητά να διευρυνθεί   
στους αποµονωµένους 

κτηνοτρόφους κι ο πρώην 
υπουργός Βαγγέλης Απόστολου
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Ρύθμιση - μπλόκο στις   
ανοιχτές τιμές ή λόγια 
του αέρα ως τις εκλογές; 
Μέχρι το Φεβρουάριο θα φανεί αν η εξαγγελία Αραχωβίτη  για τη 
θεσμοθέτηση συστήματος  για fix τιμές και για προπωλήσεις βάσει 
πλαισίου αποτελεί κίνηση τακτικής ή κρύβει και κάποια ουσία  

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Προσπάθεια να αµβλυνθεί η αγανάκτη-
ση των βαµβακοπαραγωγών που για 
ακόµα µια φορά πλήρωσαν ακριβά το 
παιχνίδι των ανοιχτών  τιµών, καταβάλ-
λει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
υποσχόµενος εντός διµήνου θεσµικό 
πλαίσιο, που θα επιβάλει στους εκκοκ-
κιστές να αναρτούν τιµές ηµέρας. Πα-
ρότι και φέτος όλες οι συγκυρίες προ-
µήνυαν µια πολλή καλή χρονιά για το 
προϊόν, αλλά και τον παραγωγό, τελικά 
όλα κατέληξαν και πάλι στο θέµα των 
ανοιχτών τιµών και στις πιέσεις των εκ-
κοκκιστών για κάτι λιγότερο, δηµιουρ-
γώντας κλίµα  για κινητοποιήσεις µε ε-
πίκεντρο το θεσσαλικό κάµπο.

Σε αυτό το πλαίσιο και η συνάντηση 
την περασµένη Πέµπτη 20 ∆εκεµβρί-
ου στη Βάθη, που είχε προαναγγελθεί 
και στο κείµενο των 18 σηµείων Αρα-
χωβίτη προς την Πανελλαδική Επιτρο-
πή Μπλόκων. 

Έτσι, µε βάση τις δηλώσεις Αραχωβί-
τη, σε δύο περίπου µήνες θα παρουσια-
στεί ειδικό θεσµικό πλαίσιο, σύµφωνα 
µε το οποίο οι εκκοκκιστές θα πρέπει 
να τιµολογούν το προϊόν και η τιµή θα 
συµφωνείται µε την παράδοση, µε βά-
ση την τρέχουσα τιµή της ηµέρας και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά κατά την ηµέ-
ρα και την ώρα παράδοσης. Επιπλέον, 

θα ορίζει την προπώληση σε προσυµ-
φωνηµένη όµως τιµή.  Αν και ο πρό-
εδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Βασίλης 
Μάρκου µετά τη συνάντηση στην πλα-
τεία Βάθη δεν θέλησε να κάνει δηλώ-
σεις, αρκέστηκε να τονίσει ότι ισχύουν 
όσα ανέφερε ο υπουργός Σταύρος Αρα-
χωβίτης και ότι όλα γίνονται για το κα-
λό του προϊόντος και των παραγωγών.

Λίγα 24ωρα πριν την συνάντηση το 
πανελλαδικό των µπλοκων ανέφερε χα-
ρακτηριστικά πως: «Η ∆ιεπαγγελµατική 
δεν λύνει το πρόβληµα ούτε έχει αρµοδι-
ότητα στην τιµή. Άλλωστε όπως σε κάθε 
διεπαγγελµατική, έχουν βάλει τον λύκο 
να διαπραγµατεύεται µε το πρόβατο και 
όλοι γνωρίζουµε το αποτέλεσµα. Το να 
δηλώνει και µόνο η κυβέρνηση ότι δεν 
είναι αποδεκτές οι «ανοιχτές τιµές» είναι 
χωρίς αντίκρισµα, αφού δεν κάνει τίπο-
τα για να σταµατήσει αυτό το αίσχος.».

Ό,τι έγινε έγινε, αλλαγή του χρόνου
Στην συνάντηση µε την ∆ιεπαγγελ-

µατική τόσο ο υπουργός όσο και ο υ-
φυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης χα-
ρακτήρισαν απαράδεκτο το φαινόµενο 
της παράδοσης µε ανοιχτές τιµές επιρρί-
πτοντας ευθύνες από όλες τις πλευρές. 

«Το βαµβάκι είναι χρηµατιστηριακό 
προϊόν, όπως ξέρουµε. Είχαµε µία αλλα-
γή στην τιµή, που δεν ήταν αναµενόµε-
νη, αλλά θα πρέπει να ξέρουµε ότι όταν 
παραδίδουµε µε ανοιχτή τιµή, αυτό είναι 

µέσα στις πιθανότητες που µπορούν να 
συµβούν. Άρα, σα φαινόµενο, ενισχύε-
ται η άποψή µου ότι είναι απαράδεκτο 
να συµβαίνει. Φέτος συνέβη. ∆εν µπο-
ρούµε να γυρίσουµε το χρόνο πίσω. Αυ-
τό που µπορούµε να κάνουµε και το λέω 
µε κάθε επίγνωση και µε όλη την έντα-
ση που µπορεί να ακουστεί για του χρό-
νου είναι απαράδεκτο να υπάρχει ανοι-
χτή τιµή. Θα τιµολογείται το προϊόν και 
η τιµή θα συµφωνείται µε την παράδο-
ση, µε βάση την τρέχουσα τιµή της ηµέ-
ρας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κα-
τά την ηµέρα και την ώρα παράδοσης», 
ανέφερε ο Σταύρος Αραχωβίτης. 

Ο ίδιος, µάλιστα, πρόσθεσε ότι «προ-
ωθούµε µαζί µε τον υφυπουργό Βασίλη 
Κόκκαλη, την προπώληση σε προσυµ-

φωνηµένη όµως τιµή. Αυτό διασφαλί-
ζει τον παραγωγό γιατί ξέρει στο τέλος 
της χρονιάς ποια θα είναι η τιµή. Έτσι 
ώστε να ξέρει τι θα καλλιεργήσει, πώς 
θα το καλλιεργήσει, ποιος είναι ο στό-
χος που έχει προσυµφωνήσει και, ό-
ταν θα φτάσει στο τέλος, δεν θα έχει το 
άγχος της πώλησης και της τιµής. Μέ-
χρι να ωριµάσει και να αγκαλιάσει το 
100% των παραγωγών, σε κάθε περί-
πτωση, από του χρόνου η τιµή θα εί-
ναι γνωστή µε την παράδοση. Αν χρει-
αστεί να νοµοθετήσουµε θα το κάνου-
µε άµεσα.  Μας ενδιαφέρει να αναβαθ-
µίσουµε την ελληνική  βαµβακοκαλλι-
έργεια, µας ενδιαφέρει να εξοικονοµή-
σουµε πόρους και να προσαρµοστούµε 
στις νέες συνθήκες».

Αραχωβίτης
«Από του χρόνου η 

τιµή θα είναι γνωστή 
µε την παράδοση. 
Αν χρειαστεί να 

νοµοθετήσουµε θα το 
κάνουµε άµεσα» 

Στόχος 
Θα τιµολογείται το 

προϊόν και η τιµή θα 
συµφωνείται µε την 
παράδοση, µε βάση 
την τιµή ηµέρας και 

τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά επιτόπου

Όλα γίνονται για το καλό του προϊόντος και των παραγωγών, σχολίασε 
ο πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Βασίλης Μάρκου µετά τη συνάντηση.

Εκτός ενισχύσεων de minimis 
οι καπνοπαραγωγοί Ελλασόνας
Για κατάφωρη αδικία εις βάρος των 
καπνοπαραγωγών της Ελασσόνας που δεν 
συµπεριελήφθησαν στις έκτακτες ενισχύσεις 
de minimis µιλά ο Μάξιµος Χαρακόπουλος, 
αναδεικνύοντας τα προβλήµατα στην περιοχή 
λόγω καιρικών συνθηκών. «Παρότι από νωρίς 
επισηµάνθηκε ότι απαιτούνται ενέργειες για 
τη λύση του προβλήµατος, η πολιτική ηγεσία 
δεν συµπεριέλαβε στις αποφάσεις της τη 
συνδροµή για όµοιες ζηµιές στην Ελασσόνα», 
τόνισε σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Ν∆. 

Πρόγραµµα «Signed by Nature» 
µε µπάτζετ 2,44 εκατ. η Ε∆ΟΚ
Ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης της 
ευρωπαϊκής αειφόρου κρεοπαραγωγικής 
αιγο-προβατοτροφίας στην Ελλάδα, 
Γερµανία και Σουηδία, αφορά το νέο 
πρόγραµµα µε τίτλο «Signed by Νature» 
που αναλαµβάνει να τρέξει η Ε∆ΟΚ, ύψους 
2,44 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το δεύτερο, 
µετά το δεύτερο πρόγραµµα µετά το «Meet 
the Lamb», το οποίο διανύει ήδη το δεύτερο 
έτος δράσεων που προωθούν το πρόβειο 
κρέας σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. 

Ανοσιούργηµα η επικείµενη ΥΑ
για ΕΦΕΤ λένε οι εργαζόµενοι
Νέα αναστάτωση προκαλεί στις τάξεις των 
εργαζοµένων ΕΦΕΤ η επικείµενη υπουργική  
απόφαση, µε την οποία όπως καταγγέλλουν 
προβλέπεται λειτουργία σε 24ωρη βάση, 
Σάββατα, Κυριακές, αργίες. «Ο εµπνευστής 
αυτού του ανοσιουργήµατος είτε προσπαθεί 
να αποδείξει στην πράξη ότι στόχος είναι η 
πλήρης υποβάθµιση του έργου του ΕΦΕΤ, 
είτε αποδεικνύει και µε τη βούλα ότι υπάρχει 
παντελής άγνοια για το αντικείµενο του 
ΕΦΕΤ», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Βοήθεια και σε παραγωγούς 
που δεν παρέδωσαν γάλα
«Η έκτακτη ενίσχυση αιγοπροβατοτροφίας 
αποτελεί θετικό βήµα, αλλά πρέπει να 
επεκταθεί και στις αποµονωµένες περιοχές», 
λέει ο τέως υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, 
σύµφωνα µε τον οποίο εκτός στήριξης 
έµειναν πάνω από 30.000 αφού δεν είχαν τη 
δυνατότητα να πουλήσουν ούτε 1 κιλό γάλα, 
αλλά και 5.000 παραγωγοί µικρών νησιών. 
Ο ίδιος θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα να 
βρεθεί το απαραίτητο ποσό για την ένταξη 
και όσον δεν µπόρεσαν να πουλήσουν γάλα.

Ειδήσεις
 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
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ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Η Ευρώπη νιώθει ακόµα 
τραυµατισµένη από τους 
Παγκοσµίους Πολέµους 
και η ιδέα ότι τεµαχίζεται 
πάλι (Brexit) µε λυπεί 
πολύ. Ο,τι κι αν γίνει, µια 
νέα ένωση πρέπει να 
σχηµατιστεί,µεταξύ των 
περιοχών που έχουν 
συστηµατικά αγνοηθεί και 
των ευρωπαϊκών χωρών».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΗΣ
«Μετανιώνω που δεν 
ζήτησα συγγνώµη από τον 
πατέρα µου, που δεν είχα 
χρήµατα να τον κάνω τότε 
καλά. ∆εν είµαι σίγουρος 
ότι θέλω να πάω στο Άγιο 
Όρος να θαυµάσω το 
περιεχόµενο… ∆εν παύουν 
να υπάρχουν άγιοι 
άνθρωποι, που ζουν έξω 
από τα µοναστήρια».

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ AEGEAN
«Σίγουρα ο ρυθµός και η 
ποιότητα επένδυσης σε όλο 
το φάσµα των υπηρεσιών, 
που διαµορφώνει το προϊόν 
«αεροµεταφορά», όπως 
ξενοδοχεία και υποδοµές, 
έχει ενισχυθεί σηµαντικά. Η 
Αθήνα, τώρα ξεκινά ως 
τουριστικός προορισµός. 
Χτίζουµε στέρεες βάσεις για 
διεθνή ανταγωνιστικότητα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ   

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Cotton club
Στη λίστα των θεµάτων των 
µπλοκατζήδων και οι ανοικτές 
και µειωµένες τιµές στο 
βαµβάκι, µε τον υπουργό της 
πλατείας να θέτει προ των 
ευθυνών τη ∆ιεπαγγελµατική 
του προϊόντος βάζοντας θέµα 
επανεξέτασης της λειτουργίας 
της αν δεν µπορεί να 
επιτελέσει τον σκοπό της. 
Πάντως η Βάθη ετοιµάζει νέο 
θεσµικό πλαίσιο... του χρόνου! 

 

Πετρελαιοκίνηση
Τι θέλει να ακούσει ο αγρότης, 
παρεµβάσεις για φθηνό 
πετρέλαιο. Ο Σταύρος 
ξαναζεσταίνει το θέµα του ΕΦΚ 
αγροτικού πετρελαίου εφόσον 
επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις 
ανάκαµψης της εθνικής 
οικονοµίας, δηλαδή προσεχώς 
και ως τις εκλογές. Βασικό 
σηµείο της στρατηγικής τους, 
σου λέει, η προσπάθεια για τη 
µείωση κόστους παραγωγής.

 

Τρύπια τσέπη
∆εν ξέρω αν έχει ψηλά στην 
ατζέντα η κυβέρνηση το θέµα 
της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής, πάντως το ότι δεν 
θέλει να βάλει το χέρι στην 
τσέπη, όπως διαµήνυσε και ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός στη 
σύνοδο Κορυφής, αντιδρώντας 
στις πιέσεις για αύξηση της 
εθνικής συγχρηµατοδότησης 
δείχνει περισσότερο ένδεια 
παρά µέριµνα.

Κληρονοµικό δίκαιο ιστορικών δικαιωµάτων τέλος

H Bράντζα το λέει ξεκάθαρα, για τις επιλογές της νέας ΚΑΠ και δη 
των ιστορικών δικαιωµάτων: «είναι στη διακριτική µας ευχέρεια να 
πάρουµε ξεκάθαρη θέση και να αποφασίσουµε ποιους επιλέγουµε 
να στηρίξουµε και µε ποιους επιλέγουµε να πορευθούµε», αναφέ-
ρει σε άρθρο της εστιάζοντας στους «αγρότες του καναπέ» και τους 
«µη προνοµιούχους». Εξάλλου, ο µύθος και η δικαιολογία περί δε-
σµευτικών ευρωπαϊκών κανονισµών έχει πλέον καταρριφθεί κι από 
τον ίδιο τον Επίτροπο Χόγκαν. Γνωρίζοντας ότι το 2023 είναι µάλ-
λον µακριά... για τους κυβερνώντες, εκλογές γαρ, η ίδια θεωρεί ότι 
οι αλλαγές µπορεί να τρέξουν την τρέχουσα περίοδο. Για να δούµε!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
∆εν ξέρω πώς θα 
εξελιχθεί το πρότζεκτ 
µε τον ΘΕΣγάλα κι 
αυτά που ακούγονται 
περί εξαγοράς του. 
Όµως το γεγονός 
ότι ο επικεφαλής του 
αρνήθηκε να µπει σε 
κοµµατικό ψηφοδέλτιο 
αν µη τι άλλο µετρά 
υπέρ του.

 «∆εν είναι µονάδα 
καταστολής, δεν 
κάνει περιπολίες 
ψάχνοντας για 
διατροφικά σκάνδαλα 
σε σκοτεινά σοκάκια», 
λένε οι εργαζόµενοι 
ΕΦΕΤ, αντιδρώντας 
στην κυοφορούµενη 
απόφαση για δουλειά 
επί 24ωρου Σάββατα, 
Κυριακές και αργίες.

Υβρίδια
 Αλήθεια, ποιος εµποδίζει 

την εφαρµογή των νόµων στην 
αγορά γάλακτος; Γιατί εν τέλει 
οι ανακοινώσεις αρµοδίων περί 
ελέγχων και προστίµων στους 
παραβάτες που δεν τηρούν τα 
ισοζύγια έχει γίνει ανέκδοτο.

 Κατά τα λοιπά, τα πάντα 
είναι ελληνικής προέλευσης. 
Οι αγελαδοτρόφοι της ΕΦΧΕ 
τα ξανάπαν στην Ολυµπία τις 
προάλλες, η οποία είναι πολύ 
καλή στην ακρόαση.

 Οι µεταποιητές συµπύρηνου 
ροδάκινου, στον απολογισµό 
της χρονιάς, επιµένουν να 
µιλούν για ποιοτική υποβάθµιση 
της παραγωγής το φιτίλι της 
οποίας, όπως λένε, καίει εδώ 
και χρόνια που τώρα έχει και 
χαρακτηριστικά κλιµατικής 
αλλαγής και τώρα µένουν... 
αβοήθητοι. Συνιστούν φύτευση 
µόνο κατόπιν συνεννόησης. Τα 
συµβόλαια όµως λείπουν.

;

Γ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
ΠΑΙΚΤΗΣ ΝΒΑ
«Όσα φάουλ κι αν έχω, 
πρέπει να παίζω επιθετικά. 
∆εν µπορώ να σταµατήσω 
την προσπάθειά µου, γιατί 
έτσι δεν βοηθώ την οµάδα 
µου. Αυτό σηµαίνει ότι 
ακόµη κι αν είµαι 
φορτωµένος µε φάουλ, 
δεν σκέφτοµαι µη χρεωθώ 
ένα ακόµη, αλλά πώς θα 
βοηθήσω την οµάδα µου».

Τι σου είναι 
οι βιοδιεγέρτες! 

Από την αρχή της φετινής σεζόν όλο προσδοκίες 
καλλιεργούνταν στους βαµβακοπαραγωγούς! Και 
η αλήθεια είναι ότι κάποιες ήταν και βάσιµες! Η 
φετινή ποιότητα ήταν εξαιρετική, το χρώµα λευκό, 
τα διεθνή χρηµατιστήρια σε καλό κανάλι. Η τιµή θα 
έπιανε άνετα πάνω από 55 λεπτά.... αλλά φευ! 
Στην αρχή ανέκυψε το ζήτηµα µε την τουρκική 
λίρα, µετά η εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας, οι 
εκκοκκιστές το χαβά τους µε τις ανοιχτές τιµές και 
τελικά και το 50άρικο µε το ζόρι δόθηκε.... Ήρθε 
τώρα και ο υπουργός να τους καθησυχάσει ότι 
θα... παρέµβει, τάζοντας θεσµικό πλαίσιο που θα 
τερµατίσει τις ανοιχτές τιµές! Προεκλογικά γαρ! 
Αν θα το κάνει άλλο θέµα…

Μέχρι 30 Ιουνίου του 2019 στην προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων νοµιµοποίησης κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων (είχε λήξει το ∆εκέµβρη του 
2017) δίνει τροπολογία που κατατέθηκε προς 
ψήφιση στη Βουλή. Η τροπολογία αφορά τους 
σταύλους που βρίσκονται εντός ή πλησίον 
οικισµών και κατατέθηκε, όπως και το ακατάσχετο 
των αγροτών, στο νοµοσχέδιο µε τίτλο 
«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής», το οποίο προκάλεσε 
σάλο στη Βουλή. Κι άλλη καθυστέρηση....

Μιας και τα πήγε καλά η Ε∆ΟΚ µε την 
προώθηση του αιγοπρόβειου κρέατος µε το Meet 
the Lamb τώρα παίρνει κι άλλο πρόγραµµα µε 
την ονοµασία Signed by Nature, όπως έκαναν 
γνωστό. Η αλήθεια είναι ότι οι ονοµασίες είναι αν 
µη τι άλλο ευφάνταστες, όπως επίσης καλά είναι 
και τα εκατοµµύρια που δίνονται για τα 
προγράµµατα. Όµως τα αποτελέσµατα δεν τα 
έχουµε δει. ∆υο χρόνια τρέχει το Meet the Lamb, 
αλλά απλά τρέχει. Από το ρεπορτάζ τουλάχιστον 
δεν προκύπτει κάποια άνοδος στις εξαγωγές. 

Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του 
αλλιώς, θυµίζει η ανακοίνωση του ΕΛΓΑ για την 
επικαιροποίηση του κανονισµού ασφάλισής του. 
Αυτές τις φανφάρες, βέβαια, για τις 
αναλογιστικές µελέτες κλπ τις ακούµε εδώ και 
χρόνια και όχι µόνο από την τωρινή διοίκηση του 
φορέα. Αλλαγές όµως δεν έχουµε δει. Ως προς 
το καλύτερο τουλάχιστον, διότι αυτό είναι και το 
ζητούµενο. Πολλές βασικές ζηµιές ακόµα δεν 
καλύπτονται και οι αγρότες περιµένουν για 
αποζηµιώσεις είτε από τα de minimis είτε από 
τα ΠΣΕΑ, γιατί ο ΕΛΓΑ… αδυνατεί.

Αυτό που κάποιος όταν είναι υπουργός δεν 
κάνει τίποτα και όταν φεύγει αρχίζει και το παίζει 
προστάτης των απανταχού παραγωγών, βαρετό! 
Ο λόγος για τον Ευάγγελο που πλέον ως 
βουλευτής µακριά από τη Βάθη ζητάει να 
ενταχθούν στα de minimis των 
αιγοπροβατοτρόφων ακόµα και οι εκείνοι που 
δεν έχουν καταφέρει να παραδώσουν γάλα. 
Εµείς συµφωνούµε µε την πρόταση. Αλλά δεν 
είναι λίγο… κάπως να γίνεται από κάποιον που αν 
συνέχιζε από τη θέση του υπουργού θα έλεγε ότι 
αυτό δεν µπορεί να γίνει;         Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
κόµα και αν οι πληρω-
µές των κοινοτικών ενι-
σχύσεων αυτές τις µέρες 
πήγαιναν καλά, που εν 

τέλει δεν πήγαν, ο λογαριασµός 
για τα περισσότερα αγροτικά νοι-
κοκυριά δεν βγαίνει. Κι αυτό για-
τί, προϋποθέσεις για βελτίωση 
της αποδοτικότητας των αγροτι-
κών εκµεταλλεύσεων δεν διαµορ-
φώνονται και οι «ασπιρίνες» µε 
τις οποίες, οι κυβερνώντες, επι-
χειρούν να απαλύνουν τον πόνο, 
κρατάνε µόνο για λίγο.   

  Με τα σωληνάκια  
ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι το ακατάσχετο 
των 7.500 ευρώ, το οποίο επιχει-
ρείται να θεσµοθετηθεί, έστω και 
την τελευταία στιγµή, καθυστέρη-
σε µάλιστα γι’ αυτό τρεις µέρες η 
εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης, 
είναι µόνο και µόνο για να απο-
φευχθούν κοινωνικά δράµατα και 
εντάσεις χριστουγεννιάτικα! Τι να 
το κάνεις; Ακόµα κι αν οι περισ-
σότεροι αγρότες µπόρεσαν τελι-
κά να δουν κάτι στο λογαριασµό 
τους για να περάσουν µ’ αυτά τις 
άγιες µέρες, εντούτοις  το χρέος 
τους παραµένει. Οι υποχρεώσεις  
προς την εφορία, τους δηµόσιους 
οργανισµούς και τις τράπεζες εί-
ναι µεγάλες κι αν δεν αλλάξει θε-
αµατικά το οικονοµικό αποτέλε-
σµα της δραστηριότητάς τους, ο 
ορίζοντας όλο και στενεύει! 

  Απ’ το παγκάρι
ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΦΕΤΟΣ πλησιάζουν 
εκλογές και «ανοίγει» κάπως 
το πορτοφόλι του το κράτος 
και σιγοντάρει µε κάτι de 
minimis,  εκεί όπου τα µά-
τια των ανθρώπων είχαν... 
τσίµπλες!   Μπορεί να γί-
νεται αυτό κάθε φορά; Για 
όσους θέλουν να τη δουν, 
η εικόνα των πραγµάτων 
είναι ξεκάθαρη και η λέξη 
που αποδίδει την πραγµα-
τική κατάσταση είναι «συ-
γκεντρωτισµός». Τουτέστιν, 
εκτός από κάτι λίγες αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις που χρόνο µε το 
χρόνο µεγαλώνουν και καθίστα-
νται κυρίαρχες σε κάποιες περι-
οχές, όλες οι άλλες βαδίζουν α-
πό το κακό στο χειρότερο. 

  Φροντίδα, τόσο όσο 
ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ  µε τις ελιές αυ-
τό τον καιρό, όπως και µε τα ροδά-
κινα στα µέσα του καλοκαιριού, 
είναι χαρακτηριστικά της αδυνα-
µίας των παραγωγών να ανταπο-
κριθούν στην αυξηµένη καλλιερ-
γητική φροντίδα. ∆εν µπόρεσαν 
να την ασκήσουν κι αυτό οδήγη-
σε σε µεγάλη απώλεια παραγω-
γής και σε υποβάθµιση του πα-
ραγόµενου προϊόντος. Σκέφτεστε 
τι θα γίνει αν «διπλώσει» το κακό 
µε τις αντίξοες καιρικές και κλιµα-
τολογικές συνθήκες, ειδικά τώρα 
που οι περισσότεροι προέρχονται 
από «στεγνή» οικονοµικά χρονιά;

  Όμως κατά βάθος
ΜΗ ΘΕΩΡΗΘΕΙ, ωστόσο, ότι το 
ζήτηµα είναι... καιρικό! Τα θέµα-
τα είναι βαθύτερα κι έχουν να κά-
νουν µ’ αυτό που λέµε οργάνωση 
της παραγωγής, παραγωγικότη-
τα των συντελεστών και αποδο-
τικότητα των εκµεταλλεύσεων. 
Η οργάνωση έχει µείνει πίσω, η 
τεχνογνωσία καθίσταται αναχρο-
νιστική, οι επενδύσεις σε υποδο-
µές, µηχανήµατα και εξοπλισµό, 
παραµένουν ανέφικτες και οι άν-
θρωποι απογοητεύονται. 

  Όταν φύγεις 
ΥΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ συνθή-

κες θα µπορούσε να πει κα-
νείς ότι η εξέλιξη αυτή είναι 
φυσιολογική. Ο αριθµός 
των συντελεστών της αγρο-
τικής παραγωγής µειώνε-
ται και τα µεγέθη των εκµε-
ταλλεύσεων µεγαλώνουν. 
Αυτό, άλλωστε, διευκολύνε-
ται και από τους µεγάλους 
προµηθευτές αγροεφοδί-
ων. Όµως, τι θα γίνει µε ό-
λους αυτούς που φεύγουν;       

Για τις τσίµπλες στα 
µάτια τα de minimis, 
που σιγοντάρει η 
κυβέρνηση, όταν η 
λέξη που αποδίδει 
την πραγµατική 
κατάσταση είναι 
συγκεντρωτισµός, 
αφού, εκτός 
από κάτι λίγες 
αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις 
που µεγαλώνουν 
και καθίστανται 
κυρίαρχες σε 
κάποιες περιοχές, 
όλες οι άλλες 
βαδίζουν από το 
κακό στο χειρότερο 

Ό
ταν οι άνθρωποι δεν θα υπάρχουν 
στον πλανήτη, ένα από τα αποτυ-
πώµατα που θα έχουν τη µεγαλύ-
τερη διάρκεια και θα µαρτυρούν 

την επίδρασή µας στη Γη θα είναι η ξαφνική εµ-
φάνιση πάνω στα απολιθώµατα πολλών κόκ-
καλων από κοτόπουλα. Οι γεωλόγοι έχουν υ-
ποστηρίξει ότι η παρουσία των ανθρώπων απο-
τελεί µια νέα εποχή στην ιστορία της Γης, που 
είναι γνωστή ως «Ανθρωποσκηνή». Η έκρηξη 
που γνωρίζει η εκτροφή κοτόπουλων και οι ρα-
γδαίες αλλαγές στη µορφή τους εξαιτίας της ε-
πιλέξιµης αναπαραγωγής τα καθιστούν ένα ι-
δανικό δείγµα του καιρού µας. «Πιστεύουµε 
ότι αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό σήµα και 
ενδεχόµενο αποµεινάρι της περιόδου που δι-
ανύουµε, που θα µαρτυρά τον αντίκτυπο των 
ανθρώπων στον πλανήτη», σηµειώνει ο Carys 
Bennett από το Πανεπιστήµιο του Leicester. 

Ο 20ος αιώνας γνώρισε µια έκρηξη στον α-
ριθµό των κοτόπουλων που βρίσκονται στα ορ-
νιθοτροφεία σε όλο τον κόσµο. Ο πληθυσµός 
τους σήµερα κυµαίνεται στα 21,4 δις – που εί-
ναι µεγαλύτερος από οποιοδήποτε άλλο σπον-
δυλωτό ζώο, και σε σπουδαιότητα πιο αξιοση-
µείωτη από οποιοδήποτε άλλο πτηνό. Πάνω 
από 60 δις σφαγιάζονται κάθε χρόνο, µε ένα 

ρυθµό συσσώρευ-
σης νεκρών κοτό-
πουλων χωρίς προ-
ηγούµενο στο φυ-
σικό κόσµο. 

Το κοτόπουλο σχά-
ρας που εκτρέφεται 
για να καταναλω-
θεί ως κρέας, δεν 
ξεχωρίζει από τον 

«πρόγονό» του, την κόκκινη όρνιθα.
Η χρονική στιγµή αυτών των αλλαγών στα 

κοτόπουλα συµπίπτει µε άλλα αντιπροσωπευ-
τικά δείγµατα της «Ανθρωποσκηνής», όπως τα 
πλαστικά, τα λιπάσµατα, τα ορυκτά καύσιµα, τα 
ραδιενεργά κοιτάσµατα από πυρηνικά όπλα. 

Τα περισσότερα νεκρά κοτόπουλα ρίχνονται 
στις χωµατερές, όπου σε συνθήκες που δεν υ-
πάρχει οξυγόνο τείνουν να διατηρούνται σε κα-
θεστώς αποσύνθεσης. Αυτό σηµαίνει ότι έχουν 
την ικανότητα να απολιθώνονται και να διατη-
ρούνται για εκατοµµύρια χρόνια. «Είναι δυνατό 
να τα βρει κανείς µε όλα τα συνήθη σκουπίδια 
– κονσερβοκούτια, τενεκεδάκια και µπουκάλια 
αναψυκτικών, υπολείµµατα από πλαστικά πε-
ριτυλίγµατα» αναφέρει ο Bennett. Ακόµη και 
στην περίπτωση που η κλιµατική αλλαγή και 
ο υπερπληθυσµός µας αναγκάσουν να αλλά-
ξουµε διατροφικές συνήθειες, οι επιπτώσεις 
που θα αφήσει πίσω της η εποχή µας θα απο-
µείνουν στις πέτρες, καταλήγει ο Bennett. «Το 
σηµάδι του πολιτισµού µας καταγράφεται ήδη». 

*ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

Στον πλανήτη 
των κοτόπουλων

ΤOY ΣΑΜ ΓΟΥΟΝΓΚ*



Ραγδαία ανάπτυξη 40% γνωρίζουν οι ειδικές μορφές τουρισμού

Ο Θεματικός Τουρισμός χρήζει διαδραστικής 
αντιμετώπισης για να μη βγει... εκτός θέματος

Ψ
ηφίστηκε στις 7 ∆εκεµβρίου 
στην Βουλή το νοµοσχέδιο 
για τον Θεµατικό Τουρισµό 
και τις Ειδικές Μορφές Του-

ρισµού. Εκεί στο πρώτο άρθρο διαβάζου-
µε τον σκοπό του νοµοσχεδίου: «Σκοπός 
των διατάξεων του παρόντος είναι η ανά-
πτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστη-
ριοτήτων και επιχειρηµατικότητας, που 
αφορούν στον θεµατικό τουρισµό και 
σχετικές ρυθµίσεις µε επιδίωξη τη βιώ-
σιµη τουριστική ανάπτυξη για τη στήρι-
ξη των περιφερειακών και τοπικών οι-
κονοµιών και κοινωνιών, τη δηµιουργία 
θέσεων απασχόλησης και την ευηµερία 
των πολιτών, στο πλαίσιο ανάδειξης του 
εγχώριου τουριστικού προϊόντος, ώστε 
να αυξηθεί η ελκυστικότητα και αντα-
γωνιστικότητά του». Και έτσι στο ξεκί-
νηµα του νόµου διαπιστώνουµε µε εν-
θουσιασµό ότι µια εξουσία (!) ενδιαφέ-
ρεται για πρώτη φορά γραµµένο σε νό-
µο για «βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη», 
για «στήριξη περιφερειακών και τοπι-
κών οικονοµιών & κοινωνιών» και για 
την «ευηµερία των πολιτών» …. Μας ε-
ξέπληξε, έστω και η αναφορά. Σηµειω-
τέον ότι η ευηµερία των κατοίκων µιας 
περιοχής είναι ακριβώς ο ορισµός της 
Τοπικής (Κοινοτικής) Ανάπτυξης ….Εί-
ναι µια πολύ καλή αρχή επανατοποθέ-
τησης του Θεµατικού Τουρισµού, απέ-
ναντι στον Μαζικό Τουρισµό. Μας ξα-
ναθύµισε όλες τις σηµειολογικές επι-
σηµάνσεις µεταξύ παγκοσµιοποίησης 
και τοπιοποίησης. Ανάµεσα στο χρήµα 
και στον άνθρωπο.  Ως θεµατικός τουρι-
σµός – ειδικές µορφές τουρισµού νοεί-
ται κάθε ειδική µορφή βιώσιµης τουρι-

στικής ανάπτυξης µε στόχο να ενθαρρύ-
νει την αλληλεπίδραση του επισκέπτη – 
τουρίστα µε το φυσικό περιβάλλον, τον 
ανθρώπινο παράγοντα, τις περιφέρει-
ες, τους δήµους και τις κοινότητες και 
να προωθήσει την ανάπτυξη δραστηρι-
οτήτων που ενισχύουν οικονοµικά και 
κοινωνικά τις περιοχές. Και ακριβώς αυ-
τές οι λέξεις είναι που δηµιουργούν µια 
αίσθηση αισιοδοξίας, ότι ίσως και να υ-
πάρχει ελπίδα, ακόµα και στην σηµερι-
νή περίεργη συγκυρία. 

Και στο άρθρο 3 «Βασικές αρχές», δια-
βάζουµε: «Βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη» 
είναι η τουριστική ανάπτυξη που προω-
θεί την ισόρροπη περιφερειακή και το-
πική οικονοµική ανάπτυξη, την ευηµε-
ρία των πολιτών, την κοινωνική ισότη-
τα και δικαιοσύνη, την αύξηση της απα-
σχόλησης, την επιχειρηµατικότητα, την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προστα-
σία του περιβάλλοντος κάθε τουριστικής 
περιοχής. Ως εκ τούτου η βιώσιµη του-
ριστική ανάπτυξη επιτυγχάνεται µε την 
ανάπτυξη όλων των µορφών τουρισµού 
και σε όλους τους τύπους προορισµών 
µε κύριο σκοπό τη βέλτιστη χρήση των 
περιβαλλοντικών πόρων, το σεβασµό 
στην κοινωνικοπολιτισµική αυθεντικό-
τητα των τοπικών κοινωνιών[... ].Είναι η 
πρώτη φορά που σε επίσηµο κείµενο νό-
µου διαβάζουµε αυτά, δηλαδή ότι η «α-
ποικιοκρατικής» µορφής µαζική τουρι-
στική ανάπτυξη δεν έχει να προσφέρει 
τίποτα στις περιοχές που αναπτύσσε-
ται και στους κατοίκους των περιοχών 
και απλά, ληστρικά, «κλέβει» τους το-
πικούς πόρους για αποκόµιση οικονο-
µικών (εκχρηµατισµένων) κερδών σε ι-

διώτες. Η κοινωνία δεν κέρδιζε σχεδόν 
τίποτε, και µάλιστα σε µερικές περιπτώ-
σεις χάνει πόρους. Πχ. Εάν ένας τόπος 
έχει 1000 κατοίκους, οι υποδοµές του α-
παιτούν κάποια συγκεκριµένα χρήµατα 
γα την κατασκευή τους. Για να εξυπηρε-
τήσουν άλλους 3-4.000 επισκέπτες σε έ-
να δίµηνο, απαιτούνται υποδοµές πολύ 
µεγαλύτερες και µε πολύ περισσότερα 
χρήµατα. Χρειάζεται πιο χοντρούς σω-
λήνες ύδρευσης. Μεγαλύτερης διατο-
µής σωλήνες αποχέτευσης, πιο µεγά-
λους δρόµους κλπ κλπ. Αλλά αυτά δεν 
αποδίδονται στην τοπική κοινωνία εάν 
χρησιµοποιούν οι τουριστικές επιχειρή-
σεις µη τοπικά αγροτικά προϊόντα (βού-
τυρα Ολλανδικά, τυριά Ελβετικά, µοσχα-
ρίσια κρέατα Γαλλικά, χοιρινά Γερµανικά 
κλπ), µη τοπικά βιοµηχανικά προϊόντα 
(σεντόνια ΗΠΑ ξύλινα Ινδονησίας, χει-
ροτεχνήµατα Κίνας κλπ), µη τοπικό ερ-
γατικό δυναµικό (πρακτικώς «ασκούµε-
νους» Μολδαβούς, κηπουρούς Πακιστα-
νούς, µάγειρες Πολωνούς κλπ). 

Από µελέτες της δεκαετίας υπάρχει α-
ποτυπωµένο ότι εάν ένας επισκέπτης ξο-
δέψει 1 ευρώ στην αγορά της Έδεσσας, 
το τελικώς «φαινόµενο εισόδηµα» είναι 
2,5 ευρώ µε όλες στις ωφέλειες για τον 
τόπο και την οικονοµία, ακόµα και τα φο-
ρολογικά έσοδα του κράτους. Εάν ένας 
επισκέπτης ξοδέψει 1 ευρώ στην αγορά 
της Χαλκιδικής, το τελικώς «φαινόµενο 
εισόδηµα» είναι ο,8 ευρώ!  ∆ηλαδή στην 
ουσία πριµοδοτούµε, επιχορηγούµε, κά-
θε επισκέπτη της Χαλκιδικής µε 0,20ευ-
ρώ! Οι Ειδικές Μορφές Τουρισµού ανή-
κουν όλες στην πρώτη κατηγορία, δη-
λαδή σε εκείνο τον τουρισµό που δηµι-

ουργεί πολλαπλάσιο «φαινόµενο εισό-
δηµα» και για αυτό είναι προτιµητέες. Ο 
παγκόσµιος τουρισµός αυξάνεται τις τε-
λευταίες δεκαετίες µε ετήσιο ρυθµό 4%, 
στην Ελλάδα ο Τουρισµός αυξάνεται µε 
7% αλλά οι Ειδικές Μορφές Τουρισµού 
µε 40% ετησίως … Στον Θεµατικό Του-
ρισµό ξοδεύει ο επισκέπτης 3-4 φορές 
περισσότερα και µε µεγαλύτερη ευχα-
ρίστηση, ενώ φθάνει ως και 12 φορές.
Και ενώ ο Μαζικός Τουρισµός εστιάζε-
ται κυρίως στην αναψυχή και ειδικότε-
ρα στο τρίπτυχο «Ήλιος, Θάλασσα, Αµ-
µουδιά», όπου ο ανταγωνισµός, κυρί-
ως στην τιµή, είναι µεγάλος και εξου-
θενωτικός, οι Ειδικές Μορφές Τουρι-
σµού δεν έχουν ισχυρό ανταγωνισµό, 
διότι βασίζονται στα συγκριτικά πλεο-
νεκτήµατα της Ελλάδος: Την τεράστια 
βιοποικιλότητα, το ηµιορεινό µε µεγά-
λη ακτογραµµή θάλασσας ,τον δεύτε-
ρο ζωντανό πολιτισµό στον πλανήτη.  

Οι νόµοι ενός κράτους, εκφράζουν 
την κοινωνική δυναµική µιας συγκεκρι-
µένης περιόδου. Στην εφαρµογή τους υ-
πεισέρχεται «το εφικτό», µε την νοµοθε-
σία, και αλλοιώνει το ιδεατό. Έτσι ακό-
µα και ο Αγροτουρισµός που είναι του-
ριστικές υπηρεσίες προσφερόµενες α-
πό αγρότες στις εγκαταστάσεις τους, κα-
τέληξε να χαρακτηρίζεται Τουρισµός Υ-
παίθρου και να εντάσσεται στις Ειδικές 
Μορφές Τουρισµού και στην Τουριστι-
κή «βιοµηχανία», µε όλες τις πιθανές 
στρεβλώσεις που µπορεί να δηµιουρ-
γούν, αρπάζοντας την «κρέµα» των α-
γροτικών επαγγελµάτων. Αλλά οι κοι-
νωνικές ισορροπίες ίσως αλλάξουν … 

 *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Έξοδα µε χαρά
Στον Θεµατικό Τουρισµό 

ξοδεύει ο επισκέπτης 
3-4 φορές περισσότερα 

αλλά µε µεγαλύτερη 
ευχαρίστηση

Εισόδηµα
Οι ιδικές Μορφές 

Τουρισµού ανήκουν στην 
κατηγορία τουρισµού, που 
δηµιουργεί πολλαπλάσιο 
«φαινόµενο εισόδηµα»

Οι αναφορές στο νομοσχέδιο 
για τον Θεματικό Τουρισμό 
περί «βιώσιμης τουριστικής 
ανάπτυξης», «στήριξης 
περιφερειακών & τοπικών 
κοινωνιών» και «ευημερίας 
των πολιτών» δημιουργούν 
μια αίσθηση αισιοδοξίας 
ότι ίσως και να υπάρχει 
ελπίδα,ακόμα και στη 
σημερινή περίεργη συγκυρία
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ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

Αγροτουρισµός 
Ακόµα και ο 

Αγροτουρισµός, που 
είναι τουριστικές 

υπηρεσίες από αγρότες 
στις εγκαταστάσεις 
τους, κατέληξε να 

χαρακτηρίζεται 
Τουρισµός Υπαίθρου 

και να εντάσσεται 
στις Ειδικές Μορφές 
Τουρισµού και στην 

τουριστική «βιοµηχανία», 
µε όλες τις πιθανές 
στρεβλώσεις που 

µπορεί να δηµιουργούν, 
αρπάζοντας την «κρέµα» 

των αγροτικών 
επαγγελµάτων

Τουρισµού ανήκουν στην 
κατηγορία τουρισµού, που 
δηµιουργεί πολλαπλάσιο 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Οι προκλήσεις της
καλλιέργειας ρυζιού 
Το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρυζιού µε τίτλο 
«Το Ρύζι είναι η Ζωή µας» (Rice is our Life), 
προγραµµατίζεται για την Παρασκευή 25 
Ιανουαρίου 2019, στο Porto Palace (26ης 
Οκτωβρίου 65) . Η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί 
στις 8:30πµ και το πέρας προσέλευσης είναι στις 
9:00πµ. Θα απευθύνουν χαιρετισµό ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Σταύρος 
Αραχωβίτης και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Καθ’ Οδόν Γεύσεις, 
Ελλάδα-Μεσόγειος 

Το πενθήµερο 19 µε 23 
∆εκεµβρίου (ώρες 09:00πµ - 
21:00µµ) η πλατεία Κανάρη 
στην Κυψέλη θα γεµίσει µε 
γεύσεις µεσογειακές. Το 
φεστιβάλ Γεύσεις καθ’ Οδόν 
φιλοδοξεί να προβάλει 
ελληνικά διατροφικά προϊόντα, 
εντάσσοντας τα στο πλαίσιο 
της µεσογειακής 
γαστρονοµικής φιλοσοφίας. Με 
συµµετοχές από κάθε γωνιά 
της χώρας και όχι µόνο, µικροί 
παραγωγοί σε προσιτές τιµές 
θα διαθέτουν τοπικά 
παραδοσιακά εδέσµατα 
Ελεύθερη είσοδος για το κοινό.

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οινογευστικό και
γαστρονοµικό διήµερο
Η Ακαδηµία Οίνου Αριστοτέλης προσκαλεί σε 
ένα διήµερο οινογευστικών και γαστρονοµικών 

εκδηλώσεων, το 
Σάββατο 22 
∆εκεµβρίου από τις 
17:00µµ έως τις 
21:00µµ και την 
Κυριακή 23 
∆εκεµβρίου 2018 
από τις 12:00πµ έως 
τις 21:00µµ στην 
Πινακοθήκη 
Φλωρινιωτών 
Ζωγράφων του 
Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου Φλωρίνης 
«Ο Αριστοτέλης». Οι 
επισκέπτες θα 

απολαύσουν το παραδοσιακό έθιµο του 
ανάµµατος φωτιάς, συνοδεία κρασιών από 12 
οινοποιεία του Νοµού Φλώρινας, δύο 
αποσταγµατοποιούς και µε τις νοστιµιές που θα 
επιµεληθούν οχτώ βραβευµένοι σεφ. Η τιµή 
εισόδου έχει οριστεί στα 3 ευρώ και θα δοθεί 
δώρο ποτήρι γευσιγνωσίας. 

ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 Έως 23 ∆εκεµβρίου οι δηλώσεις 
συµµετοχής στον διαγωνισµό 
καινοτόµων ιδεών στην αγροδιατροφή, 
που διεξάγεται στη ∆υτική Ελλάδα, στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
AGROINNOECO. Η υποβολή των 
προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά: 
www.agroinnoeco.eu.
 Παρατάθηκε η αποστακτική 

περίοδος για τους διήµερους 
αµπελουργούς µέχρι τις 30 
∆εκεµβρίου του 2018

 Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου οι δηλώσεις 
αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής 
ενέργειας για τη διατήρηση ή µη της 
ιδιότητας του κατ’ επάγγελµα αγρότη

 Παράταση έως 7 Ιανουαρίου 2019 
στις αιτήσεις για το Μητρώο 
Γεωργικών Συµβούλων. 

 Μέχρι 11 Ιανουαρίου 2019 οι 
αιτήσεις για το πρόγραµµα 
επιµόρφωσης σε θέµατα υδροπονικής 
καλλιέργειας ντοµάτας στο 
θερµοκήπιο που διοργανώνει το ΑΠΘ 
µε τη συµµετοχή στελεχών εταιρειών. 
 Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019 η 

προθεσµία παράδοσης της ξηρής 
κορινθιακής σταφίδας εσοδείας 2018 
στις µεταποιητικές επιχειρήσεις.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 25 ζυγούρια Λακόν, τα 
8 µαύρα πολύ καλά, χρονιάρικα, 2 
µηνών έγκυα ή ανταλλάσσονται µε 
αρνιά ή κατσίκια γάλακτος για σφα-
γή σε ισόποσα κιλά. Περιοχή Θεσσα-
λονίκη. Τηλ.6980/663704.

Πωλούνται 6 πρόβατα ή ανταλλάσ-
σονται 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 Λάρι-
σας. Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαρα-
γωγής φυλών Λίµουζιν, Blue Βελγί-
ου 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 ετοι-
µόγεννα . Περιοχή Λαµίας. 
Τηλ.6981/969823.

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

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

Πωλούνται µοσχίδες Holstein, µη-
νών έως 2 ετών, σε κατάσταση εγκυ-
µοσύνης και µη. Τηλ.6972/852025.

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

Πωλούνται 300 γίδια λόγω συ-
νταξιοδότησης. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ.6977/864149.

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 Λιβα-
δειά.  Τιµή 60€. Τηλ.6932/381822.

Πωλούνται 300 πρόβατα ετοι-
µόγεννα, τα 40 γεννηµένα. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται 15 ζυγούρια επιλεγµέ-
να από µάνες υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής, σε κατάσταση εγκυµοσύ-
νης 3 µηνών. Τιµή 100€ έκαστο. 
Τηλ.2353/023580.

Πωλούνται 65 πρόβατα Γερµανο-
λακόν φρεσκοαρµεγόµενα καθώς 
και 35 ζυγούρια ετοιµόγεννα. Περι-
οχή Ναύπακτος. Τηλ.6943/920243.

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά 
αρνιά Ασάφ και Αβάσι, υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής σε πολύ καλή τιµή. 
Τηλ.6980/651358.

Πωλούνται χιώτικα αρνιά πιστο-
ποιηµένα από το κέντρο γεννητι-
κής βελτίωσης, 2 µηνών, κατηγο-
ρίας 1 και 2 RR. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6972/097111. 

Πωλούνται γίδια Μούρθια από 
κτηνοτρόφο µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.6942/572629.

Πωλούνται καθαρόαιµες αίγες 
Μούρθια, κατσικάκια και τράγοι. Πε-
ριοχή Πέλλας. Τηλ.6947/303152.

Πωλούνται 15 µοσχαράκια για πά-
χυνση, από 5 έως 11 µηνών. Περι-
οχή Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέ-
τριο από ελληνικές ποικιλίες βρα-
στερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική 
καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε 
όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

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

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµέ-
νος απολυµασµένος, κατάλληλος για 
χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, 
σανό για τα ζώα. Τηλ.6948/423151.

Πωλείται άχυρο από µαλακό σιτάρι, 
άβρεχο και τριφύλλι. Περιοχή Γρε-
βενών. Τηλ.6946/632527.

Πωλούνται τριφύλλι και τσαΐρι άρι-
στης ποιότητας σε πολύ καλή τι-
µή. Παράδοση και σε µικρές ποσό-
τητες στη Θεσσαλονίκη καθώς και 
στους γύρω νοµούς. www.trifillia.
gr. Τηλ.6944/411107.

Πωλούνται τριφύλλια µικρές 
µπάλες. Περιοχή ∆.Μακεδονία. 
Τηλ.6974/833904.

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορι-
σµένος. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται πίττυρο χύµα ή σε σακί και 
καλαµπόκι. Τηλ.6942/222556.

Πωλείται τριφύλλι σε pellet κα-
ταπράσινο 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 Ναυ-
πάκτου. Τηλ.6976/288400.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα, 
τριφύλλι, αραποσιτιά και σανός βρώ-
µης, εξαιρετικής ποιότητας, σε προ-
σιτή τιµή. Περιοχή Αχαΐας. ∆υνατό-
τητα µεταφοράς. Τηλ.6982/485793.

Πωλείται βιολογική κοπριά από αγε-
λάδες ελευθέρας βοσκής. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6976/141565.

Πωλούνται 1.200 µικρά δέµα-
τα τριφύλλι, 350 δέµατα τριφυλ-
λάχυρο χωρίς φάρµακα και 64 δέ-
µατα των 750 κιλών ενσίρωµα. 
Τηλ.6955/361856.

Πωλείται σπόρος φακής ποικιλία 
Σάµου. Τηλ.6932/372270.

Πωλούνται µπάλες άχυρου, σανού 
και φιστικιάς. Περιοχή Αρκαδίας. 
Τηλ.6970/485300.

Πωλούνται µπάλες άχυρο, µι-
κρές. Περιοχή Πλαγιά Κιλκίς. 
Τηλ.6945/527293. 

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος Ρ2 , 
καθαρισµένος, απολυµασµένος, κα-
τάλληλος για χλωρή λίπανση και σα-
νό. Τηλ.6981/088747.

Πωλούνται από παράγωγο εντός 
αποθήκης περίπου 14 τόνοι (600 δέ-
µατα) Βιολογικό λιβαδίσιο µοσχοτρί-
φυλλο για γιδοπρόβατα. Περιοχή Κα-
λαµάτα. Τηλ.6944/067610.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πλαστικά και γυάλι-
να µπουκαλάκια για τσίπουρο, πε-
τρέλαιο, 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 έξ-
τρα. Τηλ.6945/373163.

Πωλούνται πρέσα Welger 530, 
µε σκοινί, σβάρνα Ζορµπά 32άρα 
και χορτοκοπτικό Krone πλά-
τους κοπής 2,80µ. αναρτώµενο. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουρ-
γικό-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, µο-
ντέλο 2012, 90 ίππων, 4Χ4, τύπος 
4040F. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίπ-
πων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµι-
κό. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλείται ξηραντήριο καλαµποκιού 
και ρυζιού, συνεχούς ροής για 10 τό-
νους 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, άρο-
τρο 3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά 28 δίσκων επισκευασµένη, σιτο-
σπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 
δίσκων µε διπλό αµπάρι, καλλιεργη-
τής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρα-
κτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.

Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για 
επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, δι-
αθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάν-
θη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-
αναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή 
Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, πλατ-
φόρµα και φρέζα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρο-
νοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε απο-
θηκευτικούς χώρους και όλα τα 
υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κο-
ντέινερ ανοξείδωτα για µονάδες, µε 
όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα 
και κατασκευάζονται τυροκοµία µι-
κρά και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον 
εξοπλισµό, λέβητα 200άρι υγραε-
ρίου, παστερίωση 1,5 τόνου, ντου-
λάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµαν-
ση χωρητικότητας 500-3.000 
τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρµαν-
ση-ψύξη για παραδοσιακό γιαούρ-
τι, χωρητικότητας 1.000 και 2.000 
τεµάχια και µηχάνηµα παστερίωσης 
για γάλα, 400 κιλών, µε καυστήρα. 
Τηλ.6972/173482.

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

Πωλείται κοµπρεσέρ ελαφρώς µε-
ταχειρισµένο, χωρητικότητας 300 
λίτρων, τριφασικού ρεύµατος. Περι-
οχή Ξάνθη. Τηλ.6974/157389.

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

Πωλούνται τρακτέρ 160 ίππων, 3 
καλλιεργητές, κάρι, 3 αλέτρια, χω-
νί, ψεκαστικό, βέργα, 250 σωλή-
νες ποτίσµατος, σκαλιστήρι, αµµο-
κυκλώνας, στελεχοκόπτης, 2 καρό-
τσες, σβάρνα, φίλτρο, µόνο όλα µαζί. 
Τιµή 20.000€. Τηλ.6932/164962.

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

Πωλείται κορδέλα ξυλουργι-
κή 80άρα κατάλληλη για καυ-
σόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6936/988485. 

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

Πωλείται τρακτέρ John Deer 80 ίπ-
πων, τετρακύλινδρο, 4 Χ 2, µε µπά-
ρα ασφαλείας, µαζί µε ένα καλλιερ-
γητή 9άρι, υδραυλικό τιµόνι, σε άρι-
στη κατάσταση, δεκτός κάθε έλεγ-
χος. Τηλ.6946/062106.

Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περι-
στρεφόµενο, 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 Fordson 
super magor µε 6κύλινδρη µη-
χανή, 100 ίππων. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6941/688822.

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

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

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πιστά στο ετήσιο ραντεβού των ε-
παγγελµατιών του χώρου, τα βρα-
βεία «Αγρότης της Χρονιάς 2019» 
διοργανώνονται και φέτος από την 
Agrenda για να επιβραβεύσουν και 
να αναδείξουν πρόσωπα και πρω-
τοβουλίες που µε το πείσµα και την 
δουλειά τους πάνε αρκετά βήµατα 
παρακάτω τον πρωτογενή τοµέα.

Το πρωτοχρονιάτικο φύλλο της 
Agrenda θα φιλοξενήσει τα αποτελέ-
σµατα του διαγωνισµού του Αγρότη της 
Χρονιάς, η επίσηµη τελετή του οποί-
ου θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2019 
στο ξενοδοχείο KINSTERNA στην Μο-
νεµβασιά. Οι συµµετοχές για µία ακό-
µη φορά πολυάριθµες και αξιόλογες, 
γεγονός που «δυσκόλεψε» την Επι-
τροπή Αξιολόγησης για την ανάδει-
ξη εκείνου που θα λάβει το βραβείο: 
 Αγρότης της Χρονιάς
 Κτηνοτροφική Εκµετάλλευση της 

Χρονιάς και
 Συλλογική Προσπάθεια της Χρονιάς.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, που α-

ποτελείται από ανθρώπους εγνω-
σµένου κύρους και µε βαθιά γνώ-
ση των αγροτικών θεµάτων, επεξερ-
γάστηκε την περασµένη εβδοµάδα 
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, 
τις υποψηφιότητες µέσα στα πλαί-

σια µιας «άσκησης», όπως χαρα-
κτήρισε την διαδικασία ο πρόεδρος 
της Επιτροπής, καθηγητής και πρώ-
ην υπουργός, Θανάσης Τσαυτάρης. 
Γνώµονας λοιπόν στην άσκηση αυ-
τή, το στοιχείο της ταπεινότητας και 
της αντιπροσωπευτικότητας. «Τον 
αγρότη της χρονιάς τον διακρίνει 
µια ταπεινότητα, πάµε να διαλέξου-
µε γήινες περιπτώσεις. Αυτόν που 
δίνει τον αγώνα του, και τον δίνει 
µε όρους ποιοτικούς, οργανωτικούς 
και που όµως έχει ακόµα δουλειά 

µπροστά του», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο εκδότης της Agrenda, Γιάν-
νης Πανάγος. 

«Μας ενδιαφέρει η καινοτοµία 
που λίγο πολύ εξασφαλίζει την βι-
ωσιµότητα µιας προσπάθειας. Σί-
γουρα µας ενδιαφέρει η ποικιλο-
µορφία των πραγµάτων που κάνει. 
Η καθετοποίηση και το κατά πόσο 
ενδιαφέρεται κανείς για τα προη-
γούµενα και τα επόµενα βήµατα της 
δραστηριότητάς του», υπογράµµισε 
ο πρόεδρος της Επιτροπής. 

Για 1Οη χρονιά
Η εφηµερίδα Agrenda, 

διοργανώνει για 10η συνεχή 
χρονιά τα Βραβεία «Αγρό-

της της Χρονιάς»

Πολιτιστική Πρωτεύουσα
για το 2019 η Ματέρα
Η Ματέρα είναι γνωστή για τις 
σπηλιές της, sassi. Μέχρι τη 
δεκαετία του ‘50 στις γειτονιές 
Sasso Caveoso και Sasso Barisano 
ζούσαν ακόµη άνθρωποι – κάποιοι 
µε τα ζώα τους. Το 1952 η 
κυβέρνηση ζήτησε την εκκένωση 
των σπηλιών και 17.000 άνθρωποι 
τις εγκατέλειψαν. Μέχρι που το 
1986 αποφασίστηκε η διατήρησή 
τους και το 1993 η πόλη 
συγκαταλέχθηκε στην παγκόσµια 
κληρονοµιά της UNESCO. 

Μια µεταρσιωµένη
µελαγχολία το µοιρολόι
«Ηπειρώτικο τραγούδι. Οδοιπορικό 
στην αρχαιότερη ζωντανή δηµώδη 
µουσική της Ευρώπης» είναι ο 
τίτλος του βιβλίου του Christopher 
C. King, από τις εκδόσεις ∆ώµα. Ο 
συγγραφέας ζει κατά διαστήµατα 
στη Βίτσα Ζαγορίου, έχει µελετήσει 
τη µουσική των µαύρων και των 
τσιγγάνων και περιγράφει το 
παραδοσιακό τραγούδι, ως µέσο 
του βοσκού για να ελέγχει τα ζώα 
του και για να προσφέρει ηρεµία 
στους ανθρώπους. 

Ψωµί µε αλεύρι 
από κάστανα 
Η αξιοποίηση καρπών κάστανων 
των ορεινών περιοχών της 
Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας 
µελετάται από δύο Εργαστήρια του 
ΤΕΙ Πελοποννήσου και του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας µε σκοπό την παρασκευή 
ψωµιού και αρτοσκευασµάτων. Το 
αλεύρι κάστανου περιέχει, µεταξύ 
άλλων, πρωτεΐνες υψηλής 
ποιότητας µε αµινοξέα (4-7%), 
σχετικά υψηλή ποσότητα σακχάρων 
(20-30%), άµυλο (50-60%), 
διαιτητικές ίνες (4-10%).

Η ΠΕ∆ Θεσσαλίας δίπλα
στην Πυροσβεστική 
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής 
Ένωσης ∆ήµων Θεσσαλίας κ. Γ.
Κωτσός, υλοποιώντας οµόφωνη 
απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου παρέδωσε σε 
εκδήλωση που 
πραγµατοποιήθηκε στις 18 
∆εκεµβρίου στην Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, όχηµα µεταφοράς 
προσωπικού 4x4 και υλικών 
ορειβατικής οµάδας, το οποίο θα 
χρησιµοποιεί η 8η ΕΜΑΚ για τις 
επιχειρησιακές της ανάγκες.

Μία εβδοµάδα υποµονή για την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, που θα δηµοσιευθούν στο πρωτοχρονιάτικο φύλλο 
της Agrenda. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι η σχεδόν οριακή βαθµολογική διαφορά ανάµεσα στις υποψηφιότητες.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ο Αγρότης της Χρονιάς 
έτοιμος για το βάθρο 
Γήινες περιπτώσεις παραγωγών που αντιπροσωπεύουν τη βάση 
του αγροτικού κόσμου και δείχνουν το δρόμο στους υπόλοιπους

Πωλείται τρακτέρ International 744 
για ανταλλακτικά. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος, λυόµε-
νος διατάσεων 4 Χ 4 Χ 2 ύψος, χω-
ρισµένος σε δυο θαλάµους µε εσω-
τερική πορτα , 2 εξωτερικές πόρ-
τες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και µε-
γάλο ηλεκτρικό πίνακα, ο θάλαµος 
έχει κατασκευαστεί µε προδιαγρα-
φές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας. 
Τηλ.6939/075721.

Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο 
αµπελουργικό µε χειριστήριο πολλα-
πλών λειτουργιών, κινητήρας Perkins 
55 ίππων, υδρόψυκτος, τρικύλινδρος, 
διαστάσεις πλάτος 0,90εκ. - µήκος 
3µ. Τηλ.6939/075721.

Πωλούνται σταγονίδια µαζί µε σωλή-
νες σε καλή κατάσταση για βαµβάκια. 
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 Ταρ-
ρούπ, πλάτος κοπής 2,80 καθαρό, 
σε άριστη κατάσταση. Τιµή 3.500€. 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται παγολεκάνη 300 λί-
τρων. Περιοχή Αρκαδίας, 
Τηλ.6977/504259.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτι-
κός θάλαµος συντηρήσεως, διαστά-
σεων 12,9 X 7 X 5 ύψος µε όζον 
και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός 
κάλυψης περίπου 15 στρεµµάτων. Πε-
ριοχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται τρακτέρ Ladini Alpine 
85 µοντέλο του 2005 (4.800 
ώρες), µε καµπίνα. Περιοχή Αχαΐα. 
Τηλ.6972/238276.

Πωλείται ενσιροδιανοµέας γερµανι-
κός, Silokin 5 κυβικά, µε ηλεκτρονι-
κό ζυγιστικό και ταινία εκφόρτωσης, 
σχεδόν καινούργιος. Τιµή 8.000€. 
Τηλ.6985/732845.

Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπροβάτων 
Westfalia 24Χ24 µε παγίδα γρήγο-
ρης εξόδου και αυτόµατο ταϊστικό. Τι-
µή 7.500€. Τηλ.6985/732845.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται παγολεκάνη 300-400 λίτρα. 
Περιοχή Καλαµάτας. Πληρωµή µετρη-
τοίς. Τηλ.6946/169685.
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Θέλει να κάνει
την έκπληξη
Ο Σόλσκιερ στον καυτό πάγκο των Διαβόλων 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με την παλιά της δόξα, τον Όλε Γκού-
ναρ Σόλσκιερ στον πάγκο θα πορευ-
τεί τουλάχιστον προσωρινά η Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ που έδιωξε τον 
Μουρίνιο και τώρα έχει βάλει στόχο 
να κάνει την έκπληξη στο Τσάµπιονς 
Λιγκ. Με τον Νορβηγό που έχει «αστέ-
ρι» είναι πολύ πιθανό, καθώς η κλή-
ρωση την έριξε απέναντι στην Παρί 
Σεν Ζερµέν που στην Ευρώπη κλα-
σικά... ζαλίζεται. Bέβαια, ουδέν µο-
νιµότερον του προσωρινού για τους 
«κόκκινους διαβόλους, παρότι ακού-
γονται επίσης Ζιντάν και Ποκετίνιο. 

Άλλη µία αγγλική οµάδα η οποία 
όµως σε αντίθεση µε τη Μάντσεστερ 

πάει µε «χίλια» για τον εγχώριο τίτ-
λο, η Λίβερπουλ, θα κοντραριστεί µε 
την Μπάγερν Μονάχου. Από την άλ-
λη, η Ρεάλ δεν αναµένεται να αντιµε-
τωπίσει πολλές δυσκολίες απέναντι 
στον Άγιαξ, αν και οι Ισπανοί µοιά-
ζουν αρκετά ντεφορµέ φέτος. 

Σηµειώνεται πως το Τσάµπιονς Λιγκ 
επιστρέφει στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ 
νωρίτερα, πέντε µέρες πριν, ξεκινά η 
φάση των «32» του Γιουρόπα Λιγκ. Ε-
κεί ο Ολυµπιακός έχει µία µεγάλη ευ-
καιρία να περάσει στην επόµενη φά-
ση, εφόσον η οµάδα της Ντιναµό Κι-
έβου δεν φαντάζει απροσπέραστο ε-
µπόδιο. Στα µεγάλα µατς ξεχωρίζουν 
οι αναµετρήσεις της Γαλατάσαραϊ µε 
τη Μπενφίκα και το ντέρµπι µεταξύ 
της Λάτσιο και της Σεβίλλης. 

Ο πρώην αγωνιστικός διευθυντής της Ferrari, 
Στέφανο Ντοµενικάλι και ο µόνιµος µάνατζερ του 
Φερνάντο Αλόνσο, Φλάβιο Μπριατόρε, δήλωσαν ότι 
είναι πιθανό ο 37χρονος να γυρίσει στη Scuderia. 
Όλα πλέον εξαρτώνται από την απόδοση των Φέτελ 
και Λεκλέρκ το 2019, οι οποίοι δεν έχουν αποδείξει 
ότι µπορούν να τα βάλουν µε τον Χάµιλτον.

Επιστροφή Αλόνσο
στη Ferrari;  

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 22 ∆εκεµβρίου
Ποδόσφαιρο (Football League)

Πλατανιάς – Ηρόδοτος 15:00 ΕΡΤ2

Μπάσκετ (Basket League)

Ήφαιστος – Κύµη 15:00 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Bundesliga)

Νυρεµβέργη-Φράιµπουργκ 16:30 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Premier League)

Τσέλσι-Λέστερ 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ ( Basket League)

Ολυµπιακός-Περιστέρι 15:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο(Bundesliga

Άουγκσµπουργκ-Βόλφσµπουργκ 16:30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Premier League)

Έβερτον-Τότεναµ 18:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Basket League)

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-ΑΕΚ 21:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Football League)

Πλατανιάς – Ηρόδοτος 15:00 ΕΡΤ2

Μπάσκετ (Basket League)

Ήφαιστος – Κύµη 15:00 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Bundesliga)

Νυρεµβέργη-Φράιµπουργκ 16:30 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Premier League)

Τσέλσι-Λέστερ 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ ( Basket League)

Ολυµπιακός-Περιστέρι 15:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο(Bundesliga

Άουγκσµπουργκ-Βόλφσµπουργκ 16:30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Premier League)

Έβερτον-Τότεναµ 18:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Basket League)

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-ΑΕΚ 21:00 COSMOTE SPORT 4 HD

Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο

ΑΓΡΟΤΗΣ
της χρονιάς

Μια ακόµα φορά
στο... αγιάζι οι αγρότες 
για τις πληρωμές 
της ταλαιπωρίας 

Βραβείο θεσµός,    
ο Αγρότης της Χρονιάς
που έρχεται στο φύλλο 
της Πρωτοχρονιάς

Αβεβαιότητα  
και χαμηλές πτήσεις 
το 2019 για τις τιμές 
των εμπορευμάτων 

Για το τρόπαιο 
Ένα ακόµα βαρύτιµο τρόπαιο 
ετοιµάζεται να διεκδικήσει η Ρεάλ 
Μαδρίτης. Η «Βασίλισσα» θέλει 
µετά τα τρία διαδοχικά Τσάµπιονς 
Λιγκ να κάνει το ίδιο και µε το 
Παγκόσµιο Κύπελλο Συλλόγων, 
που διεξάγεται στο Άµπου Ντάµπι. 
Έτσι, το βράδυ του Σαββάτου 22 
∆εκεµβρίου η Ρεάλ Μαδρίτης 
θα αντιµετωπίσει στον µεγάλο 
τελικό την Αλ Αΐν.

Χρυσό Παπούτσι στο Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι βραβεύθηκε για 
πέµπτη φορά µε το Χρυσό 
Παπούτσι, καθώς σηµείωσε τα 
περισσότερα γκολ σε όλα τα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, τη 
σεζόν που πέρασε. Η νέα του 
επιτυχία «σπάει» την ισοπαλία που 
είχε µε τον Κριστιάνο Ρονάλντο 
στις νίκες του εν λόγω βραβείου. 
Ο Μέσι σκόραρε 34 φορες, 
οδηγώντας τη Μπαρτσελόνα στην 
κατάκτηση του πρωταθλήµατος.

Νέα µεταγραφή στην ΑΕΛ
Τη δεύτερη µεταγραφή της για τη 
χειµερινή µεταγραφική περίοδο 
ανακοίνωσε ο σύλλογος της 
Λάρισας, που µετά τον Αντνάν 
Σεφέροβιτς απέκτησε και τον 
Εβγκένι Σικάβκα. Παράλληλα, 
η ΑΕΛ ήταν η πρώτη που µε 
ανακοίνωσή της επισηµοποίησε 
την αναβολή της 15ης 
αγωνιστικής, µετά από επικοινωνία 
που είχε µε τη Σούπερλιγκ, καθώς 
δεν «κατεβαίνουν» οι διαιτητές.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





  

Μα τι δώρο
Ένα αυτοκίνητο για 
δώρο γενεθλίων δεν µοιάζει 
ανέφικτο. Μια Bentley SUV όµως 
όπως αυτή που έκανε δώρο ο 
επιθετικός της Ίντερ, Μάουρο 
Ικάρντι, στην 32χρονη γυναίκα 
του Γουάντα Νάρα, φαντάζει 
ονειρικό. Μέσα σε ένα πανάκριβο 
αυτοκίνητο βρέθηκε λοιπόν η 
γυναίκα του Ικάρντι, σε πάρτυ 
που διοργάνωσε ο ίδιος για τα 
γενέθλιά της. Ο διεθνής παίκτης 
την επόµενη µέρα την πήρε και 
έφυγαν για Μαδρίτη για να δουν 
µαζί τον τελικό του Copa 
Libertadores µεταξύ της Ρίβερ 
Πλέιτ και της Μπόκα Τζούνιορς. 
Εν τω µεταξύ η Γουάντα Νάρα 
βρίσκεται στο πλευρό του 
Αργεντίνου ποδοσφαιριστή και ως 
µάνατζερ, η οποία συνεχίζει να 
δέχεται τέτοια δώρα από το 
2014. Μαζί έχουν δύο παιδιά 
και… πολλά αυτοκίνητα.

  

Πάει για άλλα
Μπορεί το 2006 ο Ρονάλντο να 
επένδυσε σχεδόν 4 εκατ. ευρώ 
για την αγορά µιας πολυτελούς 
έπαυλης στην Αγγλία, αλλά τώρα 
τη βγάζει στο σφυρί κι αυτό 
µάλλον αποτελεί και συµβολισµός 
µε την έννοια ότι «δε θέλει να 
έχει σχέσεις» µε την Μάντσεστερ. 
Η αγορά είχε γίνει επί εποχής 
«κόκκινων διαβόλων» και ο 
Ρονάλντο είχε δώσει το ποσό 
αυτό για να µένει κάπου κοντά στη 
δουλειά του. Μολονότι λέγεται ότι 
κατά καιρούς νοίκιαζε την έπαυλη, 
αυτή τη φορά αποφάσισε να την 
πουλήσει, όπως είχε κάνει και λίγα 
χρόνια πριν, το 2009, όταν ο 
Πορτογάλος σούπερ σταρ 
µετακόµισε στη Μαδρίτη.

   Το θέµα της κατάργησης 
των ιστορικών δικαιωµάτων ζυµώ-
νεται από καιρό στα ευρωπαϊκά φό-

ρα. Οι τελικές αποφάσεις της Κοµισιόν θα επι-
σφραγιστούν σε µία από τις συνόδους επί των 
διαπραγµατεύσεων για τα νοµικά κείµενα της 
ΚΑΠ ανοίγοντας επί της ουσίας το αγροτικό ε-
πάγγελµα. Αυτά λέει περίπου και η Βράντζα που 
παροτρύνει προς αυτή την κατεύθυνση ακόµα 
νωρίτερα, ώστε αρχής γενοµένης από το 2020 
να αρχίσει η εφαρµογή ενός «δίκαιου και πιο 
παραγωγικού συστήµατος κατανοµής των ενι-
σχύσεων».    Βέβαια, ο υπουργός της 
πλατείας επί του παρόντος το θέµα των δι-
καιωµάτων δεν το ακουµπά και µιλά µόνο 
για ακέραιο προϋπολογισµό της ΚΑΠ, για 
να αναχαιτιστούν οι επιπτώσεις της κλιµα-
τικής αλλαγής. Ως εκ τούτου, κρατικές ενι-
σχύσεις µέχρι και στο χαµοµήλι! Προσοχή, 
όµως γιατί υπάρχουν κακά προηγούµενα α-
πό ανακτήσεις.    Η πρώτη κινητοποίη-
ση των αγροτών τις προάλλες στα Φάρσαλα, 
σύµφωνα µε τον Σταύρο δεν ήταν και µεγά-
λη. Κατά τον ίδιο... απέδωσε ο διάλογος που 
είχε µε τους εκπροσώπους των µπλόκων και 
οι γραπτές απαντήσεις που έδωσε σε όλα τα 
σηµεία. ∆εκαοκτώ, τα θα...δροµολογήσου-
µε. Φαντάσου να βγαίναν και στην εθνική ο-
δό.    Με τους διαχειριστές του ΟΣ∆Ε, 

τι δεν καταλαβαίνει ή δείχνει να µη ξέρει ο 
υπουργός όταν λέει ότι, «παρέχεται πλέον 
η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της 
δήλωσης απευθείας από τον αγρότη, χωρίς 
κανέναν ενδιάµεσο και χωρίς επιβάρυνση. 
Επίσης, έχουµε αυξήσει τις πύλες του ΟΣ∆Ε 
και υπάρχει σχεδιασµός να αυξηθούν ακό-
µα περισσότερο»; Η Εκατονταπυλιανή ένα 
πράµα.    Στον ΕΛΓΑ δεν θα ανοίξει η 
κερκόπορτα στους ιδιώτες, λέει µε στόµφο ο 
επί της γεωργίας υπουργός. Σε όλους όµως 
τους άλλους τοµείς, πληρωµές, συµβουλές, 
δορυφορικές κεραίες κλπ, κλπ, ας πάει και 
το παλιάµπελο.    Ο πρόεδρος Βάκης 
πάντως, το θέµα ΕΛΓΑ (υπέρογκες εισφο-
ρές χωρίς καµία ουσιαστική κάλυψη) το έ-
χει θέσει εις γνώση του Ευρωκοινοβουλίου, 
το οποίο µάλιστα καλεί σε προκαταρκτική 
εξέταση τον Οργανισµό. Σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο του ΑΚΚΕΛ, ο ΕΛΓΑ είναι ένας ει-
σπρακτικός µηχανισµός που βρίθει σκαν-
δάλων και βολεύει ηµετέρους. Ανταποδο-
τικός γαρ!    Στο άλλο θέµα που καί-
ει τους αγρότες το ακατάσχετο και ο περιορι-
σµός του πολύ κάτω από τα 15.000 ευρώ. Για 
αυτό, ουδείς λόγος, η µόνη προς επεξεργασία 
ρύθµιση είναι η προστασία ώστε να µην συ-
µπέφτει µε την καταβολή των επιδοτήσεων. Ο 
Βάκης πάντως ετοιµάζει προσφυγές. O ΓΥΛΟΣ

Η απόλυση του «Εκλεκτού» έφερε Σόλσκιερ στη Γιουνάιτεντ σελ. 54 • Αναβολή στο πρωτάθληµα της Σούπερ Λιγκ σελ. 54

Είναι μονοπώλιο
Λιγότερη φασαρία, λιγότερη ανησυχία. Το 
αυτοκινούµενο σύστηµα εφαρµογής του 
Multidrive βοηθά την CA Agricultural
Services να προσφέρει αποκλειστικές 
υπηρεσίες για πελάτες που θέλουν
να εφαρµόζουν ασβέστη και λίπασµα στις 
εκµεταλλεύσεις τους. Περισσότερα στο 
Profi ∆εκεµβρίου-Ιανουαρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Κι αν φύγουν οι ΑΝΕΛ
η Άννα Μαρία µένει

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

ΕΛΑΦΙ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ  ΤΗΣ WGI GALLERY
Για περισσότερα από 15 χρόνια, η WGI Gallery προσπαθεί να συνδυάζει εικόνες υψηλής τέχνης ενσωµατωµένες σε «καθαρούς» καµβάδες. Το 
αποτέλεσµα είναι υψηλής αισθητικής ψηφιακές απεικονίσεις, που µοιάζουν άρτιες και φυσικές, όπως είναι αυτό το καφετί ελάφι του χειµώνα. 

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018




