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Το Μάρτιο ανοίγουν 
ξανά οι Σπάνιες Φυλές
Πρόσκληση για νέους δικαιούχους 
µε βάση το ζωικό κεφάλαιο που θα 
δηλώσουν στο ΟΣ∆Ε 2019. σελ. 39

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 28/12

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

230
180

72,06
2,84

02/01

230
180

72,20
2,68

222
178

77,07
2,62

 

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

225
182
84,76
2,93

Η ∆ιαµάντω Κρητικού, ως διάδοχος 

σελ. 50

Μέγιστο όριο επιδοτήσεων 5.000 ευρώ 
και έσοδα από πωλήσεις στα 15.000, 
ορίζονται ως προϋποθέσεις για την ένταξη 
στο ειδικό καθεστώς φορολογίας αγροτών, 
βάσει εγχειριδίου της ΑΑ∆Ε. σελ. 8-9

Μέχρι τα 15.000 ευρώ 
στο ειδικό καθεστώς  

Από τις 19 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι 
αιτήσεις στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης 
της Βιολογικής Γεωργίας, που καλύπτει 
λαχανικά και ακρόδρυα, ενώ αφήνει έξω 
µήλα, ροδάκινα και πορτοκάλια. σελ. 12

Με λαχανικά πρώτη 
φορά τα Βιολογικά

Βοτάνια από τα Χάσια 
και τα Καµβούνια όρη  
∆ύο χηµικοί µηχανικοί που καλλιεργούν 
αυτοφυή αρωµατικά φυτά, µελέτησαν το 
γενετικό τους υλικό και τώρα ψάχνουν 
νέα χωράφια για να καλύψουν την 
ολοένα αυξανόµενη ζήτηση. σελ. 40-41

Ισχυρό πριμ εξόδου 
για αιγοπροβατοτρόφους 

Από εκεί που δεν το περιµένεις έρχεται φέτος 
η αναστάτωση στον αγροτικό χώρο. Το βαµβάκι, από 
αιχµή του δόρατος, πέτρα του σκανδάλου. σελ. 46

Ξεσηκωµός µε αιχµή το βαµβάκι

ΕΝΘΕΤΟ 

Οι Βρυξέλλες επεξεργάζονται σχέδιο 
χρηματοδοτικού προγράμματος που 
θα επιδοτεί αιγοπροβατοτρόφους για 
να εγκαταλείψουν το επάγγελμα  σελ. 10

Εκτιμάται ότι η παραμονή στο ισχύον 
καθεστώς κοστίζει ακριβά. Ταυτόχρονα 
υπάρχει και η ανησυχία του κοινωνικού 
κόστους μιας πιθανής βίαιης έξοδου σελ. 11
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,13435

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,54155

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12338

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89955

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
123,78500

• Τα δυνατά χαρτιά τους παρουσιάζουν οι 
Έλληνες εισαγωγείς τρακτέρ σελ. 23
• Μια κατηγορία από µόνη της η νέα σειρά  
«µικροµέγαλων» της John Deere σελ. 30

• Ξαναζεσταίνεται το µέτρο πρόωρης 
συνταξιοδότησης των αγροτών σελ. 11
• Φιτίλι στα φετινά µπλόκα η χαµηλή τιµή 
που έδωσαν οι εκκοκκιστές σελ. 47

• Ακρόδρυα και λαχανικά στο νέο 
πρόγραµµα για βιολογικά σελ. 12-13
• Με το δάχτυλο στο κουµπί για υποβολή 
αιτήσεων στο νέο ΕΣΠΑ σελ. 18, 39

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Τα σπασµένα του 2018 προσπαθούν να βγάλουν οι παραγωγοί 
πατάτας, την ίδια στιγµή που οι Γάλλοι προτίµησαν να κρατήσουν τις 
δικές τους πατάτες για σπόρο, παρά να τις διαθέσουν στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Από την άλλη, η φετινή χρονιά για τις ποικιλίες 
πορτοκαλιού Ναβαλίνα γράφει µεγάλη παραγωγή και µειωµένες 
εξαγωγές. Απραξία εµφανίζεται στην αγορά ελαιολάδου, λόγω 
εορτών, µε τις τιµές ωστόσο να παραµένουν σε σταθερά επίπεδα.

Χειµερινοί ψεκασµοί 
των δέντρων µε χαλκούχα
Τουλάχιστον 10 ηµέρες µετά το 
κλάδεµα, πάντα µε ήπιο καιρό χωρίς 
βροχή ή άνεµο και θερµοκρασία 
µεγαλύτερη από τους 5 βαθµούς 
Κελσίου στον πλήρη λήθαργο των 
δέντρων πρέπει να γίνονται οι χειµερινοί 
ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα. Οι 
συγκεκριµένες επεµβάσεις πρέπει να 
εφαρµόζονται σε περιπτώσεις 
προσβολής των δέντρων από 
µυκητολογικές και βακτηριολογικές 
προσβολές που διαπιστώθηκαν την 
προηγούµενη βλαστική περίοδο και να 
αποβλέπουν στον έλεγχο ή τη µείωση 
του αρχικού µολύσµατος ώστε να είναι 
αποτελεσµατικότερη η καταπολέµηση 
την επόµενη άνοιξη.

Αντιµετώπιση της 
διαχείµασης των εντόµων
Οι χειµερινοί ψεκασµοί µε λάδια 
συνιστώνται για να αντιµετωπιστούν οι 
διαχειµάζουσες µορφές κοκκοειδών, 
αφίδων, τα αυγά των τετρανύχων και τα 
διαχειµάζοντα έντοµα. Επειδή οι χειµερινοί 
ψεκασµοί έχουν δράση επαφής, πρέπει να 
γίνεται πλήρης κάλυψη των δέντρων. Τα 
χειµερινά λάδια είναι πιο αποτελεσµατικά 
σε αυγά και διαχειµάζουσες µορφές 
εντόµων, αλλά χρησιµοποιούνται µέχρι 
το φούσκωµα των µατιών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 04-01-2019
Χιονοπτώσεις στα ορεινά-
ηµιορεινά και στα πεδινά της 
κεντρικής και βόρειας χώρας. 
Σποραδικές καταιγίδες στο 
Αιγαίο. Θερµοκρασία σε πτώση, 
ενώ παγετός θα σηµειωθεί στα 
ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός 
στα κεντρικά και βόρεια τις 
πρωινές και βραδινές ώρες. 

Σάββατο 05-01-2019
Στα βορειοδυτικά νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες. Στις 
υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις 
µε βροχές ή χιονόνερο και 
χιονοπτώσεις στα ορεινά-
ηµιορεινά και στα πεδινά της 
κεντρικής και βόρειας χώρας. 
Τα φαινόµενα βαθµιαία θα 
εξασθενίσουν από το βράδυ. 

Κυριακή 06-01-2019
Θεοφάνεια 
Νεφώσεις µε χιονόνερο στα 
ανατολικά και τα νότια και 
χιονοπτώσεις µέχρι τα ορεινά 
της δυτικής Ελλάδας. Άνεµοι 
ασθενείς βόρειοι.Θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο. 

∆ευτέρα 07-01-2019
και Τρίτη 08-01-2019
Σε µικρή πτώση η θερµοκρασία. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι και στα πελάγη ισχυροί. 
Στα βορειοδυτικά τοπικές 
νεφώσεις και στην υπόλοιπη 
χώρα νεφώσεις µε χιονόνερο 
και χιονοπτώσεις στα ορεινά-
ηµιορεινά και στα πεδινά της 
κεντρικής και βόρειας χώρας. 

Τετάρτη 09-01-2019 ως
Παρασκευή 11-01-2019
Σποραδικές καταιγίδες στη νότια 
νησιωτική χώρα. Σταδιακή 
εξασθένιση βόρειων ανέµων. 
Θερµοκρασία χωρίς αισθητή 
µεταβολή και παγετός πρωί και 
βράδυ, κατά τόπους ισχυρός. 

Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις 5 
µε 6 µποφόρ θα 
πνέουν στα δυτικά, 
κεντρικά και βόρεια. 
Θερµοκρασία σε 
πτώση. 
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Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργί-
ας όχι µόνο δεν βελτιώνεται, όπως οι συν-
θήκες το απαιτούν, αντίθετα, µάλλον υπο-
χωρεί περαιτέρω, κάτι για το οποίο ευθύ-
νονται η απουσία σοβαρών επενδύσεων 
και το όλο και ακριβότερο κόστος της α-
γροτικής γης.

Η εµπειρία και ακολούθως η ανάλυση των δε-
δοµένων δείχνουν ότι στα λεγόµενα «κα-
λά χρόνια», τα κέρδη των αγροτικών επι-
χειρήσεων δεν επανεπενδύθηκαν στον ε-
πιθυµητό βαθµό. Ακολούθως, στα «δύ-
σκολα χρόνια», ακόµα και να ήθελαν οι 
αγρότες να επενδύσουν τα περιθώρια ή-
ταν ασφυκτικά. Όλα αυτά, σε συνδυασµό 
µε την πληµµελή αξιοποίηση των αναπτυ-
ξιακών προγραµµάτων, τόσο για λόγους 
γραφειοκρατίας όσο και για λόγους ίδιας 
συµµετοχής, διατηρούν χαµηλά την παρα-
γωγικότητα των εγχώριων αγροτικών εκ-
µεταλλεύσεων, διευρύνοντας την απόστα-
σή τους από την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Όπως µάλιστα αναφέρεται στην τελευταία έκ-
θεση της Κοµισιόν για τη διαµόρφωση 
του αγροτικού εισοδήµατος µε ορίζοντα 
το 2030, µε εξαίρεση τα έτη 2008-2009, ό-
που η χρηµατοπιστωτική κρίση εµπόδισε 
τις γεωργικές επενδύσεις -εν προκειµένω 
ορίζονται ως τα πάγια κεφάλαια προς κα-
τανάλωση-, η επενδυτική δαπάνη αυξανό-
ταν µε σταθερό ρυθµό, ήδη από το 2000. 
Σηµειωτέον ότι η παραγωγικότητα του α-
γροτικού κεφαλαίου στην Ε.Ε. έφτασε το 
3% ετησίως, ποσοστό το οποίο για τα νέα 
κράτη - µέλη ανήλθε στο 6%, κυρίως λόγω 
της ταχύτερης αναδιάρθρωσης του τοµέα. 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγων που επιδρά 
καταλυτικά στην ανάπτυξη και ανταγωνι-
στικότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσε-
ων συνδέεται µε την αγροτική γη, το κό-
στος κατοχής αυτής και τις δυνατότητες 
αξιοποίησής της για γεωργική χρήση. Σε 
χώρες µάλιστα µε αναπτυγµένη γεωργία 
όπως π.χ. η Ολλανδία, η αξία της αγροτι-
κής γης έχει αυξηθεί σηµαντικά, επιβαρύ-
νοντας αντίστοιχα τα κόστη παραγωγής.

Την ίδια στιγµή στην Ελλάδα, η οικονοµική δυ-
σπραγία σε συνδυασµό µε τη φορολογι-
κή επιβάρυνση των ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), συ-
γκράτησαν µεν τις τιµές των αγροτεµαχί-
ων. Οι συνθήκες δεν διευκόλυναν ωστό-
σο, τους πραγµατικούς καλλιεργητές να 
έχουν καλύτερη πρόσβαση σε παραγωγι-
κές γαίες. Αιτία, τόσο το υπάρχον ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς όσο και το ισχύον πλαί-
σιο των κοινοτικών ενισχύσεων µε τα λε-
γόµενα ιστορικά δικαιώµατα.        Agrenda

Αγροτική γη
και επενδύσεις





Στα χέρια του αγρότη 
ΟΣΔΕ, πληρωμές, 
χάρτες και ημερολόγιο 
εισροών με τη νέα ΚΑΠ
Πλήρη διαχείριση της αγροτικής εκμετάλλευσης και επιστροφή των 
δεδομένων που διαθέτουν γι’ αυτόν όλοι οι φορείς σε μία μόνο εφαρμογή

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ιασύνδεση και ενσωµάτωση όλων των 
στοιχείων εκµετάλλευσης που συλλέγο-
νται από διάφορες δηµόσιες αρχές ή ι-
διωτικούς φορείς, καταχώρηση αιτηµά-
των πληρωµής, υποβολή ΟΣ∆Ε, πρόσβα-
ση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ορ-
γανισµού πληρωµών και πλήρης κατα-
γραφή ιστορικού καλλιέργειας, διαχεί-
ρισης εισροών και αποδόσεων.

Όλες τα παραπάνω δεδοµένα και οι 
λειτουργείες θα πρέπει υποχρεωτικά να 
βρίσκονται στη διάθεση των αγροτών µέ-
σω µίας και µόνο εφαρµογής την οποία 
είναι κοινοτική υποχρέωση έχει ο κάθε 
παραγωγός «κατεβασµένη» στο κινητό 
του ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή εφό-
σον λαµβάνει ενιαία ενίσχυση µετά το 
2020. Έτσι θα ελέγχεται από τις αρµό-
διες αρχές αλλά και θα ελέγχει και ο ί-
διος την κάθε πτυχή της οικονοµικής του 
δραστηριότητας και τις πληρωµές του.

Ο λόγος για το Ηλεκτρονικό Εργα-
λείο Αγροτικής Βιωσιµότητας (Farm 
Sustainability Tool for Nutrients) ή αλ-
λιώς FaST, το οποίο έκθεση του Οργα-
νισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θεωρεί πως µπορεί 
να αποτελέσει τον «ψηφιακό και κινη-
τό τερµατικό σταθµό εντός της αγροτι-
κής επιχείρησης». Παράλληλα, η πλατ-
φόρµα αυτή φαντάζει ως ένα µέγιστο 
εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτι-
κής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο κα-
θώς οι αρµόδιες αρχές θα είναι σε θέ-

ση ανά πάσα στιγµή να έχουν στη διά-
θεσή τους στοιχεία για το ποιος, τι, πού 
και µε ποιες εισροές παράγει. Η ιδέα 
είναι επίσης να παρέχονται πρωσοπο-
ποιηµένες συµβουλές από φορείς για 
τη διαχείριση των εκµεταλλεύσεων βά-
σει των στοιχείων που καταχωρεί ο α-
γρότης (φωτογραφίες, δεδοµένα κ.λπ), 
οι οποίες όµως θα έχουν πρώτα απ’ ό-
λα νόηµα από οικονοµική άποψη και 
ύστερα, αν µη τι άλλο, θα συµµορφώ-
νονται στις ευρωπαϊκές διατάξεις.

Η βασική ιδέα πίσω από το Ηλεκτρο-
νικό Εργαλείο Αγροτικής Βιωσιµότητας 
όπως το περιγράφει ο ΟΟΣΑ είναι πως 
η στήριξη που θα παρέχει θα είναι σα-
φώς επωφελής για τη διαχείριση των α-

γροκτηµάτων, διασφαλίζοντας εµπορι-
κά και περιβαλλοντικά οφέλη όχι µέσω 
επιβολής υποχρεώσεων αλλά µέσω δη-
µιουργίας συνθηκών για αλλαγές συ-
µπεριφοράς του αγρότη που έχουν νό-
ηµα από οικονοµική άποψη. 

Ο αγρότης, συνοδευόµενος µόνο εάν 
είναι απαραίτητο από έναν σύµβουλο, 
θα ακολουθήσει τις ενδείξεις που παρέ-
χει το εργαλείο, διότι θα είναι σαφείς, έ-
γκαιρες, απλές και ωφέλιµες για τη δια-
χείριση των εκµεταλλεύσεων. Θα βοηθή-
σει τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν 
τη χρήση των θρεπτικών ουσιών και, κα-
τά συνέπεια, το εισόδηµά τους, προστα-
τεύοντας παράλληλα την ποιότητα των 
υδάτων και µειώνοντας τις εκποµπές α-
ερίων θερµοκηπίου µέσω µιας πιο απο-
τελεσµατικής διαχείρισης των εισροών.

Αµφίδροµη επικοινωνία
Ποιος θα παρέχει όλες αυτές τις πα-

ραπάνω συµβουλές; Οποιοσδήποτε ε-
πιθυµεί ο αγρότης: ∆ηµόσιοι φορείς, 
ιδιώτες σύµβουλοι, αντιπρόσωποι µη-
χανηµάτων, γεωπόνοι, εταιρείες εισ-
ροών κ.α.  Οι συµβουλές θα έχουν βά-
ση πραγµατικού χρόνου αγρονοµικά 
δεδοµένα, στοιχεία από ΟΣ∆Ε και α-
πό το Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτε-
µάχιων και από άλλες βάσεις δεδοµέ-
νων και δηµοσίων αρχείων. 

Επιπλέον τα κράτη µέλη µπορούν να 
επιλέξουν να παράσχουν οικονοµική 
στήριξη στον γεωργό για τυχόν δειγµα-
τοληψίες εδάφους που υπερβαίνουν 
τις υφιστάµενες νοµικές απαιτήσεις.

Η χρήση του ηλεκτρονικού ερ-
γαλείου αγροτικής βιωσιµότη-
τας είναι µέρος των πρόσφατα 
εγκριθεισών προτάσεων της Επι-
τροπής για την ΚΑΠ 2021-2027. 

Συγκεκριµένα, περιλαµβά-
νεται στο νέο πλαίσιο για τα 
πρότυπα καλών γεωργικών 
και περιβαλλοντικών συνθη-
κών γης (ΕΕΑΕ). Η υποχρέω-
ση για τον γεωργό, σύµφωνα 
µε την ΚΑΕ 5 του Παραρτήµα-
τος ΙΙΙ και το άρθρο 12 (3) , εί-
ναι να το χρησιµοποιήσει, δη-
λαδή να το ενεργοποιήσει και 
να εισάγει τα απαραίτητα δε-
δοµένα για να είναι λειτουρ-
γικό το εργαλείο (π.χ ΟΣ∆Ε, 
Σύστηµα Αναγνώρισης Αγρο-
τεµαχίων, τιµές δοκιµών του 
εδάφους κ.λπ.). 

Το εργαλείο παρέχει τουλά-
χιστον τα ακόλουθα στοιχεία 
και λειτουργικές δυνατότητες: 

α) Στοιχεία:  σχετικές πληρο-
φορίες για τις γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις βάσει του Συστήµα-
τος Αναγνώρισης Αγροτεµαχί-
ων και του ΟΣ∆Ε,

 πληροφορίες από τη δειγ-
µατοληψία του εδάφους, σε 
κατάλληλη χωρική και χρονι-
κή κλίµακα,

 πληροφορίες για τις σχετι-
κές πρακτικές διαχείρισης, την 
ιστορία των καλλιεργειών και 
τους στόχους απόδοσης,

 ενδείξεις όσον αφορά τα 
νόµιµα όρια και τις απαιτήσεις 
σχετικά µε τη διαχείριση των 
θρεπτικών συστατικών σε γε-
ωργικές εκµεταλλεύσεις,

 πλήρες ισοζύγιο θρεπτι-
κών ουσιών.

β) Λειτουργικές δυνατότητες:
 αυτόµατη ενσωµάτωση δε-

δοµένων από διάφορες πηγές 
(Σύστηµα Αναγνώρισης Αγρο-

Αυτόματη ενσωμάτωση όλων 
των δεδομένων ΟΠΕΚΕΠΕ   

Το εργαλείο θα παρέχεται από 
τα κράτη µέλη σε όλους τους 
δικαιούχους της ΚΑΠ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

90%

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΚΑΤΩ ΤΟΥ

ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ 
ΟΡΟΥ

ΤΟ ΧΑΣΜΑ NA 
ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ 

50%

ΚΑΠ 2021-2027

ΚΟΑ

440

18,263

+1,6%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι

14.255

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ

3,587

ΣΥΝΟΛΟ
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α) Στοιχεία:  σχετικές πληρο-
φορίες για τις γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις βάσει του Συστήµα-
τος Αναγνώρισης Αγροτεµαχί-
ων και του ΟΣ∆Ε,

 πληροφορίες από τη δειγ-
µατοληψία του εδάφους, σε 
κατάλληλη χωρική και χρονι-
κή κλίµακα,

 πληροφορίες για τις σχετι-
κές πρακτικές διαχείρισης, την 
ιστορία των καλλιεργειών και 
τους στόχους απόδοσης,

 ενδείξεις όσον αφορά τα 
νόµιµα όρια και τις απαιτήσεις 
σχετικά µε τη διαχείριση των 
θρεπτικών συστατικών σε γε-
ωργικές εκµεταλλεύσεις,

 πλήρες ισοζύγιο θρεπτι-
κών ουσιών.

β) Λειτουργικές δυνατότητες:
 αυτόµατη ενσωµάτωση δε-

δοµένων από διάφορες πηγές 
(Σύστηµα Αναγνώρισης Αγρο-

τεµαχίων και του ΟΣ∆Ε, δεδο-
µένα που παράγονται από γε-
ωργούς, αναλύσεις εδάφους 
κ.λπ.), στο µέτρο του δυνατού, 
προκειµένου να αποφευχθεί ε-
πικάλυψη των εισερχόµενων 
δεδοµένων για τους γεωργούς,

 δυνατή αµφίδροµη επικοι-
νωνία µεταξύ οργανισµών πλη-
ρωµών/διοικητικών αρχών και 
γεωργών,

 δοµοστοιχείωση και δυ-
νατότητα στήριξης περαιτέρω 
στόχων βιωσιµότητας (π.χ. δι-
αχείριση των εκποµπών, δια-
χείριση των υδάτων),

 τήρηση των ενωσιακών αρ-
χών της διαλειτουργικότητας, 
της διαφάνειας και της περαι-
τέρω χρήσης των δεδοµένων,

 εγγυήσεις για την ασφά-
λεια των δεδοµένων και της ι-
διωτικής ζωής σύµφωνα µε τα 
βέλτιστα σηµερινά πρότυπα.

Αυτόματη ενσωμάτωση όλων 
των δεδομένων ΟΠΕΚΕΠΕ   

Απαιτήσεις
Τα κράτη που έχουν 

ήδη αναπτύξει παρόµοια 
εργαλεία πρέπει να 

εξασφαλίσουν τη συµ-
µόρφωσή τους µε τις 

ελάχιστες απαιτήσεις και 
λειτουργίες των νοµικών 

κειµένων της ΚΑΠ

Ενοποίηση 
στοιχείων 
των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων 

Η ΕΕ βρίσκεται σε 
προνοµιακή θέση να 
διαθέτει πληθώρα 
στοιχείων σχετικά µε τις 
γεωργικές πρακτικές 
λόγω της ΚΑΠ η οποία 
έχει ένα κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Ωστόσο δεν 
ενσωµατώνει τον πλούτο 
των λεπτοµερών 
πληροφοριών που 
συλλέγονται από τα 
πληροφοριακά 
συστήµατα που 
αναπτύσσονται σε 
επίπεδο κρατών µελών 
και σε περιφερειακό 
επίπεδο για την 
εφαρµογή της ΚΑΠ. 
Επί του παρόντος, η 
πλειοψηφία των 
δεδεοµένων για την 
εφαρµογή της ΚΑΠ, 
βρίσκεται στην κατοχή 
των δηµοσίων 
οργανισµών (εθνικούς 
και περιφερειακούς 
οργανισµούς πληρωµών, 
διαχειριστικές αρχές, 
ελεγκτικούς οργανισµούς 
κ.λπ). Αυτό αφορά και 
πλήττει ιδιαίτερα για τους 
µικρούς αγρότες οι οποίοι 
δεν µπορούν να αντέξουν 
τις δαπανηρές υπηρεσίες 
δεδοµένων που 
προσφέρουν εµπορικές 
οντότητες 
και παρέχονται από 
εξωτερικούς συµβούλους.

H χρήση της νέας αυτής πλατ-
φόρµας δεν θα συνεπάγεται ε-
κτόπιση πιο εξελιγµένων εργα-
λείων υποστήριξης οικονοµικών 
αποφάσεων που χρησιµοποιού-
νται στο αγρόκτηµα, σηµειώνει 
ο ΟΟΣΑ. Ωστόσο, θα είναι σε θέ-
ση να λαµβάνει δεδοµένα από 
τέτοια εργαλεία που υπάρχουν 
ήδη στην εκµετάλλευση, ενώ 
ενδεχοµένως θα χρησιµεύει ως 
πυρήνας για πρόσθετη ψηφια-
κή τεχνολογία στο αγρόκτηµα.

∆ηλαδή, θα µπορούσε να εί-
ναι το σηµείο αναφοράς στο α-
γρόκτηµα για πολλές υπηρεσίες 
που παρέχονται από άλλες εµπο-
ρικές οντότητες που δραστηριο-
ποιούνται για παράδειγµα στην 
αγορά µηχανηµάτων και εισροών.

Τα δεδοµένα «επιστρέφονται» 
στους αγρότες

Το Εργαλείο θα έχει ως όφελος 
το γεγονός ότι τα στοιχεία για τα 
αγροκτήµατα (που συλλέγονται 
από διάφορες δηµόσιες αρχές, 
συµβουλευτικές υπηρεσίες γε-
ωργικών εκµεταλλεύσεων ή ι-
διωτικούς φορείς) «επιστρέφο-
νται» στους αγρότες, οι οποίοι 
ελέγχουν εύκολα τις πληροφο-
ρίες που αφορούν τις εκµεταλ-
λεύσεις τους, έχοντας πρόσβαση 
στις κινητές συσκευές τους. Το 
σύστηµα θα εγγυάται τόσο την 
ανωνυµοποίηση των προσωπι-
κά αναγνωρίσιµων πληροφο-
ριών όσο και τη διακριτική µυ-
στικότητα.

Η εφαρµογή για κινητά θα πρέ-
πει να απεικονίζει τα όρια των 
εκµεταλλεύσεων βάσει του Συ-
στήµατος Αναγνώρισης Αγροτε-
µαχίων (ΣΑΑ) και άλλες υπάρ-
χουσες πληροφορίες σε φιλικά 
προς το χρήστη προσαρµόσιµα 
επίπεδα. Θα πρέπει να είναι σε 
θέση να ενσωµατώνει περαιτέ-
ρω ενότητες και εφαρµογές, ο-
δηγώντας τον εντοπισµό και τη 

διαφοροποίηση των υπηρεσιών 
που παρέχονται προς τους αγρό-
τες (συµβουλευτικές υπηρεσί-
ες, εµπορικές υπηρεσίες κ.λπ.).

Σκοπός είναι το εργαλείο αυ-
τό να εξελιχθεί σε έναν «ψηφι-
ακό και κινητό τερµατικό σταθ-
µό εντός της αγροτικής επιχεί-
ρησης» για την καλύτερη αλλη-
λεπίδραση µεταξύ του γεωργού 
και των δηµοσίων αρχών για την 
υποστήριξη των αιτήσεων πλη-
ρωµής, την προσχώρηση και την 
υλοποίηση διαφόρων συµβατι-
κών δεσµεύσεων, την ανταλλα-
γή πληροφοριών, κοινοποιή-
σεις κ.λπ.

Η τµηµατική δοµή του θα πα-
ράσχει µια πλατφόρµα και θα 
αυξήσει την αγορά για µικρότε-
ρους, ενδεχοµένως πιο καινοτό-
µους παρόχους υπηρεσιών, για 
ερευνητές ή συµβούλους γεωρ-
γικών εκµεταλλεύσεων, για τους 
οποίους η «βασική ενότητα» α-
νοικτού κώδικα του FaST θα λει-
τουργήσει ως υποστήριξη εισό-
δου στην εκµετάλλευση.

Με ψηφιακό τερματικό
σταθμό κάθε εκμετάλλευση

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν να παράσχουν οικονοµική 
στήριξη στον γεωργό για τυχόν δειγµατοληψίες εδάφους που 
υπερβαίνουν τις υφιστάµενες νοµικές απαιτήσεις.

Γρήγορο
Όταν ο γεωργός έχει την 
υποχρέωση να καταρτίσει 
σχέδιο διαχείρισης των 
θρεπτικών ουσιών για την 
προστασία των υδάτων από 
τη νιτρορύπανση, µπορεί να 
επιλέξει να χρησιµοποιήσει τις 
πληροφορίες του FaST για 
το σκοπό αυτό, για λόγους 
απλούστευσης. 

Στήριξη 
Τα κράτη µέλη µπορούν 
να επιλέξουν να παράσχουν 
οικονοµική στήριξη στον 
γεωργό για τυχόν 
δειγµατοληψίες εδάφους που 
υπερβαίνουν τις υφιστάµενες 
νοµικές απαιτήσεις είτε 
υπάρχουν σε εθνικές 
προδιαγραφές είτε 
επιβάλλονται δυνάµει της 
οδηγίας για τη νιτρορύπανση.

Υποχρέωση
Η χρήση «εργαλείου 

για τη βιωσιµότητα των 
γεωργικών εκµεταλλεύ-

σεων για τα θρεπτικά 
συστατικά» αποτελεί 

κοινοτική υποχρέωση για 
όλους τους αγρότες που 
λαµβάνουν ενισχύσεις
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Άπνοια στον τοµέα των πληρωµών φέρνει ο Ιανουάριος 
για τον αγροτικό κόσµο, µε το ενδιαφέρον να εστιάζεται 
πλέον στις διορθωτικές πιστώσεις που προγραµµατίζο-
νται για τον επόµενο µήνα. Με το κλείσιµο του έτους και 
τις πιστώσεις -αν και µε τεράστια τεχνικά προβλήµατα για 
τους αγρότες- της ενιαίας ενίσχυσης και της εξισωτικής 
αποζηµίωσης, τώρα οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ καλού-
νται να διευθετήσουν τις όποιες εκκρεµότητες έµειναν. 
Στα πιο σηµαντικά ζητήµατα αυτό των δασικών χαρτών 
µε τις περιπτώσεις αναδασµού κυρίως στην περιοχή της 
Θεσσαλίας να εξαιρούν αγροτεµάχια και να κόβουν πο-
σά από τη βασική ενίσχυση, αλλά και να φέρνουν ποι-
νές στο πρασίνισµα. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, αρ-
κετές εκατοντάδες είναι οι καλλιεργητές που όχι µόνο 
δεν πληρώθηκαν τη βασική λόγω δασικών χαρτών, αλ-
λά και έµειναν µε ποινές καθώς δεν κάλυψαν τους σχε-
τικούς όρους της πράσινης ενίσχυσης. 

Το ζητούµενο είναι ότι οι αρµόδιοι του υπουργείου και 
του Οργανισµού Πληρωµών δεν κατάφεραν να βρουν 
λύση για να µην µείνουν απλήρωτοι στην εξόφληση της 
ενιαίας οι αγρότες που είχαν θέµατα λόγω της αναντι-
στοιχίας µε τους κυρωµένους δασικούς χάρτες, µε τις ό-
ποιες διευθετήσεις να αναµένονται ακόµα. Μάλιστα, 
πριν κάποιες µέρες ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, 
προσπάθησε να «µαζέψει» το πρόβληµα δήλωνε ότι «α-
φορά 36.700 ΑΦΜ και σε χρήµατα τα ποσά είναι πολύ 
µικρά, γιατί οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν µια 
νησίδα δασικού µέσα στο αγροτεµάχιο». Πάντως, ο πε-
ριφερειάρχης Θεσσαλίας σε πρόσφατη συνάντησή του 
µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης µίλησε για εφαρ-
µογή ενός οδικού χάρτη, σύµφωνα µε τον οποίο οι αρ-
µόδιες δασικές υπηρεσίες θα φέρουν προς επικύρωση 
στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας τους χάρ-
τες µε τα πολύγωνα και στη συνέχεια αφού εγκριθούν 
αυτοί θα επιστρέψουν αρχικά στα ∆ασαρχεία και εν συ-
νεχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να γίνουν σωστά οι πληρω-
µές. Βέβαια, κάτι τέτοιο θέλει κάποιο χρόνο και αρκετή 
γραφειοκρατία και είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί.

∆ιασταυρωτικοί έλεγχοι για υπόλοιπα της ενιαίας 
Νέοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και διορθώσεις αναµέ-

νονται µέσα στο µήνα από τους ίδιους τους παραγωγούς 
αλλά και από τους διοικητικούς υπαλλήλους του Οργανι-
σµού Πληρωµών, προκειµένου να τακτοποιηθούν οι περί-
που 12.600 δικαιούχοι που βρέθηκαν µε ευρήµατα στην 
εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης και δεν πληρώθηκαν.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
στην επόµενη πληρωµή αναµένεται να τακτοποιηθούν 
όσοι προχωρήσουν σε διορθώσεις, που αφορούν τα εξής:     

 Αιτούντες (43) που δεν πληρούν το κριτήριο του ε-
νεργού γεωργού 

 Αιτούντες (328) για τους οποίους εκκρεµεί το αποτέ-
λεσµα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού κα-
θόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης 

φορολογίας εισοδήµατος από το υπουργείο Οικονοµικών
 Αιτούντες (7.454) µε δικαιούµενο ποσό βασικής ε-

νίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ, εφόσον µετά τον υ-
πολογισµό και των ποσών που αφορούν στις συνδεδε-
µένες το συνολικό δικαιούµενο ποσό των γεωργών αυ-
τών είναι µεγαλύτερο των 250 ευρώ

 Αιτούντες (495), των οποίων τα στοιχεία του τραπε-
ζικού λογαριασµού που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτη-
ση ενίσχυσης 2018 δεν ταυτοποιήθηκαν µε τα αντίστοι-
χα του τραπεζικού ιδρύµατος

 Αιτούντες (4.296) από το σύνολο των 5.628, που εκ-
κρεµούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής, µε µη 
τεκµηρίωση ιδιοκτησίας για το σύνολο ή µέρος των αγρο-
τεµαχίων που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 
2018 σε σχέση µε τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑ∆Ε.

Η ανακοίνωση της Πειραιώς για τις πληρωµές
Η Τράπεζα Πειραιώς, εν τω µεταξύ ολοκλήρωσε τις πλη-

ρωµές των αγροτικών επιδοτήσεων (εθνικές-κοινοτικές) 
για το έτος 2018, οι οποίες όπως αναφέρει σε ααπολογι-
στικό δελτίο τύπου ανήλθαν συνολικά σε 2,7 δισ. ευρώ.

«Η Τράπεζα, µέσω των πληροφοριακών της συστη-
µάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, διεκπεραίω-
σε πάνω από 3.000.000 εντολές πληρωµής που προ-
ορίζονταν για τη στήριξη του αγροτικού τοµέα και α-
φορούν, τόσο στις άµεσες ενισχύσεις του Πυλώνα Ι, ό-
σο και στα Μέτρα του Πυλώνα ΙΙ της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής. Το υψηλό επίπεδο των παρεχόµενων υπη-
ρεσιών συνοδεύεται από την πιστοποίηση που διαθέ-
τει η Τράπεζα για τις υπηρεσίες πληρωµών που αφο-
ρούν στην καταβολή των κοινοτικών και κρατικών ενι-
σχύσεων µέσω του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
κατά ΕΝ ISO 9001:2015. Επιπρόσθετα, η έγκαιρη κα-
ταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους σχετίζεται 
µε τη χρηµατοδότηση εκ µέρους της Τράπεζας του Ειδι-
κού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων.

Η Τράπεζα, µετά από τον πρόσφατο, ανοικτό διεθνή η-
λεκτρονικό διαγωνισµό, ανακηρύχθηκε από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και για τα επόµενα 
τέσσερα χρόνια, ως ανάδοχος του έργου της τήρησης, της 
ταµειακής διαχείρισης και της χρηµατοδότησης του Ειδι-
κού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων», α-
ναφέρει  η σχετική ανακοίνωση.

Μελισσοκοµία
Mέχρι 21 Ιανου-
αρίου οι αιτήσεις 
συµµετοχής στις 
δράσεις «Αντικα-

τάσταση κυψελών» 
και «Οικονοµική 

στήριξη της 
νοµαδικής µελισ-
σοκοµίας» για το 
µελισσοκοµικό 

πρόγραµµα έτους 
2019

Νοµιµοποίηση 
στάβλων 

Παρατείνεται µέχρι 
τις 30 Ιουνίου 

2019 η προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων 

νοµιµοποίησης 
κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων  
που βρίσκονται 
εντός ή πλησίον 

οικισµών

Συγκεντρωτικές 
αγροτών 

Μέχρι τέλος 
Μαρτίου, σε ετήσια 

βάση και όχι ανά 
τρίµηνο υποβάλλο-
νται οι συγκεντρω-
τικές καταστάσεις 

αγροτών
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Το Φλεβάρη διορθωτικές πληρωμές 
για βασική ενίσχυση και πρασίνισμα 

 Αγροτεμάχια έμειναν εκτός, ενώ χιλιάδες παραγωγοί χρεώθηκαν με κυρώσεις λόγω των δασικών χαρτών

 Ξέμειναν απλήρωτες, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, οι εκκρεμότητες για τις παλιές εξισωτικές

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

184
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

  15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ

  22
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

DE MINIMIS 
ΣΤΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

  10,25
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Κατά 38 εκατ. ευρώ
αρνητικό το ισοζύγιο
του ΕΛΓΑ το 2018 
Με αρνητικό ισοζύγιο 38 εκατ. ευρώ έκλεισε το 
2018 ο ΕΛΓΑ, σύµφωνα µε απόφαση για την 
αναθεώρηση του προϋπολογισµού του οργανισµού 
που δηµοσιεύτηκε στη ∆ιαύγεια. Στην απόφαση 
τονίζεται ότι τα έσοδα του ΕΛΓΑ ήταν το 2018 
179,9 εκατ. ευρώ, αλλά τα έσοδα λόγω των 
πολλών ζηµιών στην παραγωγή υπερέβησαν τα 
217 εκατ. ευρώ, ενώ το αρνητικό ισοζύγιο 
καλύφτηκε µε 2 αναθεωρήσεις προϋπολογισµού, 
από τα ταµειακά διαθέσιµα του ΕΛΓΑ. Ειδικότερα, 
µετά από δύο αναθεωρήσεις, τα έσοδα ανέρχονται 
στα 179,925 εκατ. ευρώ, τα έξοδα στα 217,925 
εκατ. ευρώ και το ισοζύγιο στα -38.000 εκατ. 
ευρώ. Το αρνητικό ισοζύγιο θα καλυφθεί µε χρήση 
ταµειακών διαθεσίµων ποσού 15.000.000 ευρώ.



ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ακόμα δεσμευμένα 
λόγω του ακατάσχετου 
χρήματα της εξισωτικής 
Προστατευμένα τα ποσά του Μέτρου 13 από το νόμο 4072/2012 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ  
  douska@agronews.gr

Ταλαιπωρία χωρίς τέλος α-
ποδείχτηκε για µεγάλη µε-
ρίδα του αγροτικού κόσµου 
το ζήτηµα µε την τροπολογία 
για το ακατάσχετο των 7.500 
ευρώ. Αρχικά ήταν η προσω-
ρινή παύση στη διαδικασία 
πληρωµής της ενιαίας ενί-
σχυσης και µετά η δέσµευ-
ση των λογαριασµών όσων 
είχαν οφειλές στο δηµόσιο. 
Κατόπιν ακολούθησαν οι δι-
αβεβαιώσεις του ίδιου του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης για «προστασία» της εξι-
σωτικής αποζηµίωσης από τις 
κατασχέσεις, κάτι που ωστό-
σο στην πράξη δεν έγινε. ∆εν 
είναι λίγοι οι αγρότες που έ-
χουν ακόµα δεσµευµένα χρη-
µατικά ποσά στους λογαρια-
σµούς τους και υποχρεώνο-
νται να προσκοµίσουν ατοµι-
κή βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, ενώ δεν γνωρίζουν πότε 
τα χρήµατα αυτά θα είναι δι-
αθέσιµα προς ανάληψη και 
κατ’ επέκταση κάλυψη των 
τρεχουσών αναγκών τους. 

Την αποδέσµευση των χρη-
µάτων της εξισωτικής αποζη-
µίωσης, που πληρώθηκε πριν 
τα Χριστούγεννα, τα οποία 
παρακρατούνται έως και σή-
µερα στους λογαριασµούς α-
γροτών µε χρέη, ζητάει µε ε-
πιστολή τους προς τις αρµό-
διες αρχές και ο πρόεδρος 
του Αγροτικού κτηνοτροφι-
κού Κόµµατος Ελλάδας Βά-
κης Τσιοµπανίδης. Όπως α-
ναφέρει, «µετά την τροπολο-

γία του Αραχωβίτη περί ακα-
τάσχετου αγροτών 7.500 ευ-
ρώ (νόµος 4587 άρθρο 12) και 
λόγω του ότι στην τροπολογία 
δεν αναγράφεται η προστα-
σία των εξισωτικών αποζηµι-
ώσεων οι οποίες όµως και σα-
φέστατα προστατεύονται από 
πληθώρα νόµων και ευρωπα-
ϊκών κανονισµών, τα χρήµα-
τα δεν αποδεσµεύονται». Επι-
πλέον τονίζει ότι οι εξισωτι-
κές αποζηµιώσεις (µέτρο 13) 
προστατεύονται από τις δια-
τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 
86Α/11.04.2012), ο οποίος α-
ναφέρει πως «οι προκαταβο-
λές και οι ενδιάµεσες πληρω-
µές των δικαιούχων για την 
υλοποίηση των πράξεων που 
συγχρηµατοδοτούνται από τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Αλιείας και το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά-
πτυξης, δεν µπορούν να κα-
τασχεθούν, δεν υπόκεινται 
σε καµία είδους παρακράτη-
ση και δεν συµψηφίζονται µε 
τυχόν οφειλές του δικαιούχου 
προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή 
τα ασφαλιστικά ταµεία».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε 
το ΑΚΚΕΛ, «σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού 1290/2005, κα-
θώς και µε το άρθρο 29 του 
κανονισµού 73/2009(1) και 
το άρθρο 11 του κανονισµού 
1306/2013(2), οι ενισχύσεις 
και επιδοτήσεις της ΕΕ πρέπει 
κατά κανόνα να καταβάλλο-
νται στο ακέραιο στους δικαι-
ούχους παραγωγούς».

Ενστάσεις 
Από 10 έως 23 

Ιανουαρίου µπορούν 
να υποβάλλουν 

ενστάσεις όσοι δεν 
πληρώθηκαν την 

εξισωτική του 2018, 
στις πιστώσεις 

224.847.678,06 
ευρώ για 332.479 

δικαιούχους

Στον προγραµµατισµό αυτού του µήνα 
τα de minimis στους ροδακινοπαραγωγούς 
Μέσα στο µήνα, κατά πάσα πιθανότητα και αφού υπογραφεί η 
σχετική υπουργική απόφαση, αναµένεται να πληρωθούν τα de 
minimis από το πακέτο των 10,2 εκατ. ευρώ στους 12.500 
παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών. Όπως αποδείχθηκε οι 
προσπάθειες και οι διαβεβαιώσεις των αρµοδίων για πιστώσεις 
πριν το τέλος του 2018, δεν ευοδώθηκαν, µε τον υπουργό να 
απαντά σε σχετική ερώτηση αγρότη στο facebook ότι οι 
πληρωµές δροµολογούνται για το επόµενο διάστηµα.
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Χαλαρότερο πλαίσιο για λογιστικά βιβλία  

Με οροφή τις 15 χιλιάδες
από εισόδημα η επιλογή 
του ειδικού καθεστώτος   

  Όσοι ξεκινούν τώρα την αγροτική τους δραστηριότητα και 
εφόσον εμπίπτουν στα κριτήρια που θέτει η ΑΑΔΕ μπορούν 
να αποφασίσουν αν θα ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς αγροτών 

  Όσοι επιλέξουν το κανονικό καθεστώς πρέπει να υποβάλουν 
δήλωση έναρξης και να παραμείνουν σε αυτό για μια τριετία

ΤOY   XΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamandopoulos@agronews.gr

Να επιλέξουν την ένταξή τους στο ει-
δικό καθεστώς των αγροτών µπορούν, 
εφόσον το επιθυµούν, οι νέοι αγρό-
τες που ξεκινούν την άσκηση αγρο-
τικής δραστηριότητας για πρώτη φο-
ρά. Ωστόσο θα πρέπει να έχουν κατά 
νου ότι προκειµένου να ενταχθούν 
σε αυτό θα πρέπει τα κέρδη από πω-
λήσεις αγροτικών προϊόντων να µην 
ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ. Παράλ-
ληλα δεν θα πρέπει να λαµβάνουν 
επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ.  

Τα παραπάνω διευκρινίζει εγχει-
ρίδιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρ-
χή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), στο ο-
ποίο διευκρινίζεται ακόµα ότι «σε κά-
θε περίπτωση, όµως, µπορούν να ε-
πιλέξουν την ένταξή τους στο κανο-
νικό καθεστώς ΦΠΑ. Στην περίπτω-
ση που επιλέξουν την ένταξή τους 
στο κανονικό καθεστώς υποχρεού-
νται να υποβάλουν δήλωση έναρξης 
και να παραµείνουν σε αυτό τουλά-
χιστον για µια τριετία».

∆ιευκρινήσεις ένταξης
Στο ειδικό καθεστώς αγροτών – 

σύµφωνα µε τη ΑΑ∆Ε - εντάσσονται 
οι αγρότες, οι οποίοι:

α) κατά το προηγούµενο φορολο-
γικό έτος πραγµατοποίησαν προς ο-
ποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις α-
γροτικών προϊόντων παραγωγής τους 
και παροχές αγροτικών υπηρεσιών α-
ξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ και

β) έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής 
αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ.

Τα προαναφερόµενα κριτήρια λαµ-
βάνονται σωρευτικά, δηλαδή πρέπει 
να συντρέχουν και τα δύο, προκειµέ-
νου τα εν λόγω πρόσωπα να εντάσ-
σονται στο ειδικό καθεστώς.

Με βάση το νοµικό αυτό πλαίσιο, 
διευκρινίζεται ότι και οι αγρότες που 

Ακόµα και κούρεµα της βασικής 
οφειλής που αφορά χρέη προς 
τους οργανισµούς ασφάλισης 
(συµπεριλαµβανοµένου και του 
ΟΓΑ) αναµένεται να εµπεριέχει 
το σχέδιο της κυβέρνησης για 
την ρύθµιση των ασφαλιστικών 
εισφορών. Σύµφωνα µε όσα έ-
κανε γνωστά η υπουργός Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη 
Αχτσιόγλου «το νέο σχήµα ρύθ-
µισης οφειλών που επεξεργαζό-
µαστε έχει ως στόχο να βοηθή-
σει όσους οφειλέτες λόγω απο-
δεδειγµένα υπαρκτών δυσχερει-
ών βρέθηκαν σε αδυναµία κατα-
βολής εισφορών στα ασφαλιστι-
κά ταµεία την περίοδο της κρίσης 
και δεν µπορούν να περάσουν α-
πό τα φίλτρα του εξωδικαστικού 
συµβιβασµού». 

Κατά την ίδια: «διαµορφώνεται 
ένα ευέλικτο σχήµα, το οποίο, ε-
κτός από τη δυνατότητα πολλών 
δόσεων, θα περιλαµβάνει και κού-
ρεµα βασικής οφειλής». Ωστόσο, 
όπως σηµείωσε, οι ακριβείς λε-

πτοµέρειες θα οριστικοποιηθούν 
το αµέσως επόµενο διάστηµα».

Με το παλιό σύστηµα οι ασφα-
λισµένοι πλήρωναν εισφορές α-
νάλογα µε την κλάση που ανή-
καν, βάσει των ετών ασφάλισής 
τους. Κάθε τρία χρόνια η µετάτα-
ξη στην ανώτερη κλίµακα ήταν υ-
ποχρεωτική και στην υψηλότερη, 
το µηνιαίο ασφάλιστρο ήταν 605 
ευρώ το µήνα.

Αν το σχέδιο υλοποιηθεί, θα ση-
µάνει αυτόµατα την έξοδο στην σύ-
νταξη χιλιάδων εγκλωβισµένων 

Κούρεμα οφειλών για χρέη

λαµβάνουν επιδοτήσεις κατώτερες των 
5.000 ευρώ, έστω και αν δεν πραγµα-
τοποιούν καµία παράδοση αγαθών και 
παροχή αγροτικών υπηρεσιών, εγγρά-
φονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Παραδείγµατα
1) Αγρότης του ειδικού καθεστώτος 

πραγµατοποίησε το φορολογικό έτος 
2018 χονδρικές πωλήσεις αξίας 14.000 
ευρώ και παράλληλα πραγµατοποίησε 
λιανικές πωλήσεις (π.χ. από τις παρα-
δόσεις 15 τενεκέδων λαδιού, τους ο-
ποίους πούλησε µε την έκδοση ειδι-
κού στοιχείου σε άλλους αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος) αξίας 1.030 ευρώ 
και έλαβε επιδοτήσεις 2.000 ευρώ. Από 
την 1.1.2019 θα ενταχθεί στο κανονικό 
καθεστώς Φ.Π.Α., δεδοµένου ότι οι πω-
λήσεις των αγροτικών προϊόντων του 
υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.

2) Αγρότης λαµβάνει µόνο επιδότη-
ση και δεν πραγµατοποιεί παράδοση 
αγροτικών προϊόντων. Εντάσσεται στο 
ειδικό καθεστώς αγροτών, εφόσον το 
ποσό των επιδοτήσεων που λαµβάνει 
είναι µικρότερο των 5.000 ευρώ. 

3) Αγρότης πραγµατοποιεί µόνο πα-
ράδοση αγροτικών προϊόντων και δεν 
λαµβάνει καµία επιδότηση. Ο εν λόγω 
αγρότης εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς 
αγροτών, εφόσον το ποσό των παρα-
δόσεων αγροτικών προϊόντων και πα-
ροχής αγροτικών υπηρεσιών είναι µι-
κρότερο των 15.000 ευρώ.

Εκτός υπολογισµού
∆εν λαµβάνονται υπόψη για 

τον υπολογισµό του ορίου των 
5.000 ευρώ και δεν θεωρού-

νται επιδοτήσεις ΕΛΓΑ και 
ενισχύσεις επενδύσεων

Για να ενταχθούν 
στο ειδικό καθεστώς 
οι αγρότες δεν 
θα πρέπει να 
εµφανίζουν κέρδη 
από πωλήσεις 
προϊόντων πάνω 
από 15.000 ευρώ.

Τιμολόγια
Στο όριο των 15.000 ευρώ 
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων 
το ποσό, το οποίο προκύπτει 
από τα τιµολόγια αγοράς, που 
εκδίδουν στον πωλητή αγρότη 
οι υποκείµενοι στον φόρο 
αγοραστές των αγροτικών 
προϊόντων.

Παραδόσεις
Σύµφωνα µε όσα ξεκαθαρίζει η 
ΑΑ∆Ε στον φορολογικό οδηγό 
που εξέδωσε, οι αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος δεν 
επιβαρύνουν µε ΦΠΑ τις 
παραδόσεις των αγαθών τους και 
τις παροχές των υπηρεσιών τους.

5χίλιαρο
Ένας αγρότης λαµβάνει µόνο 
επιδότηση και δεν πραγµατοποιεί 
παράδοση αγροτικών προϊόντων. 
Ο εν λόγω αγρότης εντάσσεται 
στο ειδικό καθεστώς αγροτών, 
εφόσον το ποσό των 
επιδοτήσεων που λαµβάνει είναι 
µικρότερο των 5.000 ευρώ.
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και προς ΟΓΑ 

Σε ισχύ οι μειώσεις
ασφαλιστικών   
εισφορών αγροτών 
Το 12% αντί το 18% επί του πραγ-
µατικού ετήσιου εισοδήµατος θα 
καταβάλουν -από τον µήνα που 
διανύουµε- οι αγρότες για ασφα-
λιστικές εισφορές, λόγω της ε-
φαρµογής του νέου νόµου που 
προβλέπει την µείωση  του ποσο-
στού των ασφαλιστικών εισφο-
ρών για την κύρια ασφάλιση. 

Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί 
πως το ποσοστό της εισφοράς θα 
αυξηθεί σταδιακά στο 13,3%. Α-
ναλυτικά το 2019 θα είναι 12%, 
το 2020 θα φτάσει στο 12,67%, 
το 2021 στο 13% και το 2022 θα 
ανέλθει τελικά στο 13,3%. Το κα-
τώτατο ασφαλιστέο µηνιαίο ει-
σόδηµα για τους αγρότες εξακο-
λουθεί να είναι το ποσό που α-
ντιστοιχεί στο 70% του εκάστοτε 
προβλεπόµενου κατώτατου βα-
σικού µισθού άγαµου µισθωτού 
άνω των 25 ετών.

Οι πλέον ευνοηµένοι -σύµφω-
να µε τα στοιχεία που έχουν πα-
ρουσιαστεί-  θα είναι όσοι είχαν 
µεσαία και µεγάλα εισοδήµατα, 

καθώς όσοι έχουν εισόδηµα πά-
νω από 7.032 ευρώ τον χρόνο οι 
εισφορές, µόνο για κύρια ασφά-
λιση, θα µειωθούν από 200 έως 
4.690 ευρώ το χρόνο.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι 
µειώσεις του 2019 
απεικονίζονται ως εξής:

1. Αγρότες µε εισόδηµα 8.022 
ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος 481 
ευρώ, ενώ µε εισόδηµα 14.022 
ευρώ ετήσιο όφελος 841 ευρώ.

2. Ελεύθεροι επαγγελµατίες 
µε εισόδηµα 9.032 ευρώ θα έ-
χουν ετήσιο όφελος 400 ευρώ, 
ενώ µε εισόδηµα 30.032 ετήσιο 
όφελος 2.003 ευρώ.

3. ∆ικηγόροι και µηχανικοί 
µε εισόδηµα 10.032 ευρώ θα έ-
χουν ετήσιο όφελος 450 ευρώ-
και µε εισόδηµα 30.032 ευρώ ε-
τήσιο όφελος 2.491 ευρώ.

4. Γιατροί µε εισόδηµα 16.032 
ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος 720 
ευρώ και µε εισόδηµα 40.032 ευ-
ρώ ετήσιο όφελος 2.396 ευρώ.

Ειδικότερα, για παράδειγµα, έ-
νας αγρότης µε 20 χρόνια ασφά-
λισης έχει καθαρό φορολογητέο 
εισόδηµα και εισφορές 10.000 
ευρώ το 2018. Αντίστοιχο ήταν 
το 2017. Οι εισφορές που κατα-
βάλει είναι 146 ευρώ το µήνα 
για κύρια σύνταξη, υγειονοµι-
κή περίθαλψη. Με τις αλλαγές 
από την 1/1/2019 θα πληρώνει 
111 ευρώ το µήνα και θα έχει ε-
τήσιο όφελος 420 ευρώ.

Εκτός ειδικού
καθεστώτος 
 
Στο ειδικό καθεστώς αγροτών 
σύµφωνα µε την ΑΑ∆Ε δεν 
υπάγονται οι αγρότες, οι οποίοι: 
α) ασκούν τις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις και παρέχουν τις 
αγροτικές υπηρεσίες που 
προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 42 του Κώδικα ΦΠΑ., 
µε τη µορφή εταιρείας 
οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών 
συνεταιρισµών, β) πωλούν 
αγροτικά προϊόντα παραγωγής 
τους, ύστερα από επεξεργασία 
που µπορεί να προσδώσει σε αυτά 
χαρακτήρα βιοµηχανικών ή 
βιοτεχνικών προϊόντων, γ) ασκούν 
παράλληλα και άλλη οικονοµική 
δραστηριότητα, για την οποία 
έχουν υποχρέωση να τηρούν 
λογιστικά αρχεία (βιβλία), 
σύµφωνα µε τη φορολογική 
νοµοθεσία, δ) παραδίδουν 
προϊόντα παραγωγής τους από 
λαϊκές αγορές ή από δικό τους 
κατάστηµα ή πραγµατοποιούν 
εξαγωγές ή παραδόσεις των 
προϊόντων τους προς άλλο 
κράτος-µέλος της Ε.Ε.

ελεύθερων επαγγελµατιών που 
λόγω ύψους των οφειλών τους 
δεν µπορούν να λάβουν σύνταξη.

Κερδισµένοι θα είναι οφειλέτες 
µε εισόδηµα από επιχειρηµατική 
δραστηριότητα και οφειλές άνω 
των 4.000 ευρώ (προς ΟΓΑ), των 
20.000 ευρώ(προς ΟΑΕΕ) και των 
15.000 ευρώ (προς ΕΤΑΑ).

Αν το χρέος είναι µικρότερο, ο 
οφειλέτης συνταξιοδοτείται και 
παρακρατείται µέρος της σύντα-
ξής του για τη σταδιακή αποπλη-
ρωµή των οφειλών του.

Ασφαλιστέο εισόδηµα
Το κατώτατο ασφαλιστέο 
µηνιαίο εισόδηµα για τους 

αγρότες εξακολουθεί να είναι 
τοw ποσό που αντιστοιχεί στο 
70% του εκάστοτε προβλε-

πόµενου κατώτατου βασικού 
µισθού άγαµου µισθωτού 

άνω των 25 ετών

Με χαµηλό 
αντίτιµο 
200.000 στρ.
αγροτικής γης 
Πάνω από 200.000 
στρέµµατα δηµόσιας 
αγροτικής γης θα 
παραχωρηθούν έναντι ετήσιου 
συµβολικού τµήµατος έως 5 
ευρώ ανά στρέµµα από τη 
εαρινή καλλιεργητική περίοδο 
σε ανέργους, κατ’ επάγγελµα 
αγρότες ή όσους ανήκουν σε 
αγροτικούς συνεταιρισµούς 
και σε νέους απόφοιτους 
Γεωτεχνικών Σχολών.
Πρόκειται για εκτάσεις που 
ανήκουν κατά κυριότητα στο 
υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, οι οποίες θα 
αναδιανεµηθούν βάσει 
σχετικής απόφασης του 
Σταύρου Αραχωβίτη µε 
την οποία ενεργοποιείται 
ουσιαστικά ο νόµος του 
2012. Στόχος σύµφωνα µε 
το υπουργείο είναι να 
παραχωρηθεί φθηνή αλλά 
συνάµα  παραγωγική γη , να 
ενισχυθούν οι νέοι άνθρωποι 
της περιφέρειας αλλά και να 
καταπολεµηθεί το φαινόµενο 
της επινοικίασης δηµόσιας γης 
από παραχωρησιούχους. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
θα αναδιανεµηθούν 207.449 
στρέµµατα σε 13 
Περιφερειακές Ενότητες 
σε όλη την Ελλάδα βάσει 
µοριοδότησης και κοινωνικών 
κριτηρίων. Οι σχετικές 
υπουργικές αποφάσεις και 
εγκύκλιοι αναµένεται να έχουν 
ολοκληρωθεί έως τα τέλη 
Ιανουαρίου, µε στόχο σε 
συνεργασία µε τις 
περιφέρειες, να ξεκινήσει 
το συντοµότερο η υποδοχή 
των αιτήσεων των 
ενδιαφεροµένων.

Οι περιοχές 
Τα περισσότερα από τα υπο 
διανοµή στρέµµατα βρίσκονται 
στη Θεσπρωτία, στην Ηλεία, 
στο Κιλκίς, στη Θεσσαλονίκη 
και στην Ηµαθία. Η µέγιστη 
έκταση που θα παραχωρηθεί 
ανά δικαιούχο (φυσικό 
πρόσωπο) είναι 100 
στρέµµατα, ενώ η διάρκεια της 
παραχώρησης συζητείται να 
είναι από 5-25 χρόνια.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ:

Aγρότης µε 20 χρόνια ασφάλισης 
καθαρό φορολογητέο εισόδηµα 
και εισφορές 10.000 ευρώ (2018)

Οι εισφορές που κατέβαλε είναι 146  ευρώ/ µήνα
Από την 1/1/2019 θα πληρώνει 111 ευρώ/ µήνα. 
Ετήσιο όφελος 420 ευρώ.
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Βλέπε καπνό 
Ισχυρό πριμ εξόδου 
αιγοπροβατοτρόφων 
από το επάγγελμα 
Τεχνικά κλιμάκια της ΕΕ φέρεται να επεξεργάζονται 
αποζημιώσεις κτηνοτρόφων με βάση «ιστορικά στοιχεία»

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Γενναίο κοινοτικό πρόγραµµα, µε αυ-
ξηµένες πριµοδοτήσεις για την οµαλή 
έξοδο από το επάγγελµα των παραδο-
σιακών αιγοπροβατοτρόφων, επεξερ-
γάζονται, σύµφωνα µε αποκλειστικές 
πληροφορίες της Agrenda, οι Βρυξέλ-
λες. Το θέµα εξετάζεται ενδελεχώς σε 
τεχνοκρατικό επίπεδο, δεν έχει φθά-
σει ακόµα στο Συµβούλιο Υπουργών 
Γεωργίας και θα περιληφθεί, όπως ό-
λα δείχνουν, στο πακέττο µέτρων της 
νέας ΚΑΠ 2020-2027. 

Οι πληροφορίες θέλουν τη φιλοσο-
φία του Μέτρου να κινείται στη λογι-
κή των πριµοδοτήσεων που δόθηκαν 
πριν από λίγα χρόνια στους καπνο-
παραγωγούς προκειµένου να εγκα-
ταλείψουν την καλλιέργεια του κα-
πνού. Ο εν λόγω νέος προσανατολι-
σµός εκ µέρους της ΕΕ έχει να κάνει:

 Με το κόστος που έχει για τον κοι-
νοτικό προϋπολογισµό η µέχρι σήµε-
ρα στήριξη των αιγοπροβατοτρόφων.

 Με το κοινωνικό κόστος που θα 
είχε η χωρίς δίχτυ προστασίας εγκα-
τάλειψη του συγκεκριµένου κλάδου.

 Με τις αναδιαρθρώσεις που επι-
χειρούνται στο αιγοπρόβειο γάλα, ό-
πως και στο επίµαχο τελικο προϊόν 
που ακούει στο όνοµα «Φέτα».

Σηµειωτέον ότι η επεξεργασία που 
γίνεται στο παραπάνω θέµα, επιχει-
ρείται να κρατηθεί µυστική ως κόρην 

οφθαλµού, κι αυτό γιατί η εφαρµογή 
της νέας ΚΑΠ δείχνει να καθυστερεί 
(ενδεχοµένως να µην ισχύσει από το 
2020), ενώ ο υπολογισµός των πριµ 
αποζηµίωσης των κτηνοτρόφων που 
θα θελήσουν να βγουν από το επάγ-
γελµα, θα πρέπει να υπολογισθούν 
µε βάση τα «ιστορικά στοιχεία» της 
δραστηριότητάς τους. Με άλλα λό-
για, καλό είναι, οι αιγοπροβατοτρό-
φοι που θα θελήσουν να επωφελη-
θούν του µέτρου, να διατηρήσουν, 
τουλάχιστον για κάποιο διάστηµα α-
κόµα, τη µέγιστη δυνατή παρουσία, 
από πλευράς ζωικού κεφαλαίου και 

κατοχυρωµένων βο-
σκοτόπων, έτσι ώ-
στε να είναι µέσα 
στο παιχνίδι των ε-
πικείµενων ενισχύ-
σεων.

Ίσως γι’ αυτό το 
λόγο, ακόµα και κυ-
βερνητικοί παράγο-
ντες που θα µπορού-
σαν να έχουν γνώ-
ση των όσων εξετά-
ζουν επί του θέµα-
τος στις Βρυξέλλες, 
αποφεύγουν προ-

σεκτικά οποιαδήποτε αναφορά. To 
ρεπορτάζ της Agrenda κλήθηκε πά-
ντως να σχολιάσει ο αρµόδιος γενι-
κός γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής 
και Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος 
Κασίµης, ο οποίος δήλωσε προσε-
κτικά ότι «τέτοιο θέµα δεν έχει προς 
το παρόν απασχολήσει κανένα από 
τα προηγούµενα Συµβούλια Υπουρ-
γών Γεωργίας», τονίζοντας µάλιστα 
ότι ο ίδιος δεν έχει λείψει σε κανέ-
να από αυτά. Αντίθετα, οι συζητήσεις 
στα τεχνικά κλιµάκια, φαίνεται πως 
έχουν διαρρεύσει στα lobby της γα-
λακτοβιοµηχανίας, απ’ όπου και «δι-
ακινείται» συστηµατικά το τελευταίο 
διάστηµα η πληροφορία. Το ποιος ά-
νοιξε αυτή τη συζήτηση και ποιος έ-
χει συµφέροντα από µια τέτοια εξέ-
λιξη, ίσως πρέπει τελικά να προβλη-
µατίσει τους ιθύνοντες.

19-20, 37-38

Δυσεύρετη και 
καλοπληρωμένη 
η ελληνική 
πατάτα

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019
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Σ 
το χρηµατιστήριο του Σικάγο, α-
κόµα υπάρχει πίεση, η οποία ό-
µως οφείλεται στις απογοητευτι-
κές εξαγωγές αµερικανικής σο-

δειάς. Στην ελληνική αγορά ο διαγωνισµός 
της Τυνησίας είχε ελληνικό ενδιαφέρον, κα-
θώς η µισή ποσότητα θα καλυφθεί µε ελλη-
νικά σκληρά, κάτι που είναι θετική εξέλιξη. 

  Χρηµατιστηριακά, στο βαµβάκι, µε λιγό-
τερες συνεδριάσεις σηµειώνονται σηµάδια ι-
σορροπίας γύρω στα 72 σεντς. Στην αγορά µας 
δεν υπάρχουν εξελίξεις λόγω των ηµερών αλ-
λά και της χρηµατιστηριακής συγκυρίας. Οι εκ-
κοκκιστές περιµένουν, ενώ το καλό είναι πως 
ζητήσεις έχουµε από τους εµπορικούς οίκους. 

Αυξάνει η ζήτηση 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ
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ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ευρώ/τόνος
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Τιμές παραγωγού
(λεπτά/κιλό) 
Μεσσήνη   50 

Τρίπολη   60 

ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Απραξία στην αγορά 
ελαιολάδου, η ποιότητα 
όμως ανοίγει αγορές 

 Λίγες εξαγωγές και 
μεγάλη παραγωγή στα 
πορτοκάλια Ναβαλίνες

∆ιαπραγµατεύονται 
στο twitter τα σιτηρά 
Το προσωρινό λουκέτο στις αµερικανικές 
κυβερνητικές υπηρεσίες και το USDA, 
έφερε κενό στην ενηµέρωση για 
την πορεία των καλλιεργειών και 
έστρεψε τους αγοραστές στο twitter, 
καθιστώντας ευάλωτη την αγορά. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ευθύνες για την
εξελίξη φέρουν
και οι ηγήτορες 
Η αλήθεια είναι ότι το... πουλόβερ της 
ελληνικής κτηνοτροφίας και δη των 
παραδοσιακών εκµεταλλεύσεων στον 
κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας έχει 
από καιρό «ξεχειλώσει». Θα µπορούσε 
να πει κανείς ότι ιστορικά, τον ρόλο του 
δούρειου ίππου στα κτηνοτροφικά 
πράγµατα ανέλαβε ο Σύνδεσµος 
Ελληνικής Κτηνοτροφίας, µια οργάνωση 
µε µηδενική αναφορά στη βάση των 
κτηνοτρόφων αλλά µε τεράστια 
εµπλοκή στις διαβουλεύσεις µε τις 
πολιτικές αρχές. Το γιατί, µια οργάνωση 
«σφραγίδα» έτυχε τέτοιας αποδοχής 
από τις κρατικές αρχές, είναι κι αυτό 
ένα θέµα συζήτησης. Το αποτέλεσµα 
πάντως ήταν να «πνιγεί» τη φωνή των 
πραγµατικών κτηνοτρόφων και την 
εκπροσώπησή τους να αναλάβουν 
«ηγήτορες» µε προσωπικές 
στρατηγικές, γνωστοί κόλακες της 
γαλακτοβιοµηχανίας. Κάπως αργά 
αντιλαµβάνονται τώρα όλοι, ότι το πεδίο 
που έµεινε κενό από τους παραγωγούς, 
αφήνει έκθετη και την εγχώρια 
βιοµηχανία γαλακτοκοµικών.  

Οι αιγοπροβατοτρόφοι 
καλό θα ήταν να 
διατηρήσουν τη µέγιστη 
δυνατή παρουσία 
από πλευράς ζωικού 
κεφαλαίου, ώστε να 
µείνουν στο παιχνίδι 
ενισχύσεων.

Οι συζητή-
σεις στις 
Βρυξέλλες, 
φαίνεται 
πως έχουν 
διαρρεύσει 
στα lobby 
της γαλα-
κτοβιοµη-
χανίας.
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Όσο ΗΠΑ και Κίνα βιώνουν πίεση στις οι-
κονοµίες και τις αγορές τους λόγω της ε-
µπορικής διαµάχης, η οποία ακόµα δεν 
έχει αποκλιµακωθεί ουσιαστικά, σιγή ι-
χθύος τηρούν Αµερικανοί αξιωµατούχοι, 
αποφεύγοντας κάθε σχόλιο σχετικά µε 
τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που επι-
χειρεί το Πεκίνο, ενόψει των συζητήσε-
ων που θα ξεκινήσουν ανάµεσα στις δυο 
υπερδυνάµεις την ερχόµενη εβδοµάδα. 

Το γεγονός αυτό ωστόσο αφήνει να εν-
νοηθεί πως οι πρόσφατες ανακοινώσεις 
από την Κίνα δεν θα ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις του προέδρου Τραµπ. Υπεν-
θυµίζεται πως στις αρχές ∆εκεµβρίου, ο 
Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να ανοίξει την 
κινέζικη οικονοµία στις ΗΠΑ, ωστόσο το 
αίτηµα των ΗΠΑ για µεγάλες δοµικές αλ-
λαγές δείχνει να µην έχει υλοποιηθεί. Οι 
Κινέζοι εν τω µεταξύ ανησυχούν πως οι 
βλέψεις των Αµερικανών δεν έχουν τέ-
λος, κάτι που προδίδει και η στάση της 
Ουάσιγκτον, η οποία δεν δείχνει κανέ-
να σηµάδι επιβεβαίωσης, έως ότου βρε-
θεί στα χέρια της ένα τελικό πακέτο δε-
σµεύσεων, όπως µεταδίδει το Bloomberg. 

Έντονες είναι οι πιέσεις προς 
την ευρωπαϊκή επιτροπή ώστε 
να επαναφέρει το µέτρο πρόω-
ρης συνταξιοδότησης για τους 
αγρότες µε τη νέα προγραµµα-
τική περίοδο. Ο αγροοικονοµο-
λόγος του Πανεπιστηµίου του 
Τρίνιτι, Άλαν Μάθιους ανέφερε 
προ ολίγον ηµερών µέσω του 
προσωπικού του λογαριασµού 
στο twitter, πως το πιθανότερο 
είναι το µέτρο αυτό να προβλε-
φθεί στα πλαίσια των νέων Προ-
γραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, σύµφωνα µε την πορεία που 
έχουν πάρει οι διαπραγµατεύ-
σεις µέχρι στιγµής. 

Είχε εφαρµοστεί την περίοδο 
2007-2013 στην Ελλάδα

Σηµειώνεται εδώ ότι το συγκε-
κριµένο µέτρο είχε ενεργοποι-
ηθεί στη χώρα µας κατά την ε-
φαρµογή της ΚΑΠ την περίοδο 
2007-2013 και είχε ως στόχο: 

i) την ενθάρρυνση της αντικα-
τάστασης των ηλικιωµένων α-
γροτών από άλλους νεότερους, 
οι οποίοι θα βελτιώσουν την οι-
κονοµική βιωσιµότητα των γε-
ωργικών εκµεταλλεύσεων, 

ii) την παροχή εισοδήµατος σε 
ηλικιωµένους γεωργούς οι οποίοι 

αποφασίζουν να παύσουν τη γε-
ωργική τους δραστηριότητα και 
την αναδιάθεση των γεωργικών 
εκτάσεων για µη γεωργικές χρή-
σεις όταν δεν είναι δυνατή η χρή-
ση τους για γεωργικούς σκοπούς 
υπό ικανοποιητικούς όρους οικο-
νοµικής βιωσιµότητας. 

Η πρόβλεψη των νοµικών 
κειµένων της ΚΑΠ

Πάνω στους ίδιους στόχους 
αναµένεται να κινηθεί το εν 
λόγω µέτρο και την ερχόµενη 
προγραµµατική περίοδο, ενώ 
στα νοµικά κείµενα της ΚΑΠ 
που βρίσκονται προς επεξεργα-
σία αναφέρεται πως: Στο πλαί-
σιο της κληρονοµικής διαδοχής 
των γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων, τα κράτη µπορούν να χορη-
γούν στήριξη µόνο στους γεωρ-
γούς που έχουν συµπληρώσει 
την ηλικία συνταξιοδότησης, ό-
πως ορίζει η εθνική νοµοθεσία. 

Όπως και να έχει πάντως, θα 
είναι επιλογή του κράτους µέ-
λους αν θα ακολουθήσει µε την 
ενεργοποίηση ενός Μέτρου που 
υπήρξε αµφιλεγόµενο για την 
αποτελεσµατικότητά του στην 
ανανέωση των γενεών στο α-
γροτικό επάγγελµα. 

Μεθοδευμένη 
αναμονή από 
τον Λευκό Οίκο 
στο Πεκίνο

Ξαναζεσταίνεται η πρόωρη 
συνταξιοδότηση αγροτών

Αρχές ∆εκεµβρίου, ο Σι Τζινπίνγκ 
υποσχέθηκε να ανοίξει την κινέζικη 

οικονοµία στις ΗΠΑ, ωστόσο το 
αίτηµα των Αµερικανών για 

µεγάλες δοµικές αλλαγές δείχνει 
να µην έχει υλοποιηθεί. 

Ο πρόεδρος 
Τραµπ έχει 
ανακοινώσει ότι 
θα πιέσει για µια 
συµφωνία υπέρ 
των συµφερόντων 
της αµερικανικής 
αγροτικής 
βιοµηχανίας. 

Η αµερικανική αγροτική βιοµηχανία πιέζει 
για περισσότερες εξαγωγές στην Ευρώπη

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού επικρατεί µια αβεβαιότητα σχετικά µε 
το µέλλον µιας επικείµενης εµπορικής συµφωνίας ανάµεσα σε ΗΠΑ και 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποδίδεται στην «επιµονή των Ευρωπαίων 
ηγετών να αρνούνται την άρση των εισαγωγικών εµποδίων αγροτικών 
εµπορευµάτων αµερικανικής προέλευσης», όπως καταγγέλλει µια ένωση 
άνω των 50 οργανώσεων Αµερικανών παραγωγών.
Το µέτωπο αυτό έστειλε γράµµα στην Ουάσιγκτον στα τέλη του έτους, 
απαιτώντας να πιέσει τις Βρυξέλλες ώστε η Ευρώπη να αποσύρει τους 
φραγµούς για τις αµερικανικές εξαγωγές. «Τα 11 δις αγγίζει το εµπορικό 
ισοζύγιο αγροτικών εµπορευµάτων ανάµεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ, 
ελλειµµατικό για τις ΗΠΑ, όταν το 2000 ήταν στα 1,8 δις», 
υπογραµµίζεται σχετικά στο γράµµα.  
Να σηµειωθεί ότι ο πρόεδρος Τραµπ, έχει ήδη από τον Οκτώβριο 
ειδοποιήσει το Κογκρέσο, πως στις διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ, που 
θα ξεκινήσουν στα µέσα Ιανουαρίου, θα πιέσει για µια συµφωνία υπέρ 
των συµφερόντων της αµερικανικής αγροτικής βιοµηχανίας. 

Αµφιλεγόµενο
Θα είναι επιλογή του 

κράτους-µέλους το αν 
θα ακολουθήσει µε την 

ενεργοποίηση ενός 
Μέτρου που υπήρξε 

αµφιλεγόµενο για την 
αποτελεσµατικότητά 
του στην ανανέωση 

των γενεών στο 
αγροτικό επάγγελµα



Νέο πρόγραμμα για βιολογικά 
με αιτήσεις από 19 Φεβρουαρίου 
Με ακρόδρυα και ορισμένες κατηγορίες λαχανικών αλλά χωρίς μηλοειδή, 
πυρηνόκαρπα και εσπεριδοειδή, θα τρέξουν μέχρι 21 Μαρτίου οι αιτήσεις 
στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας, προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ

Υπολογίζεται ότι

170 εκατ.
τελικά θα δεσµευθούν

170 εκατ.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Από τις 19 Φεβρουαρίου έως και 
τις 21 Μαρτίου θα µπορούν να 
κάνουν αίτηση οι αγρότες στο 
πλαίσιο της δεύτερης προκή-
ρυξης του Μέτρου της Βιολο-
γικής Γεωργίας. Σύµφωνα µε 
τη νέα πρόσκληση (Αρ. Πρωτ: 
4075/182059, 31 ∆εκεµβρίου 
2018) εντάσσονται για πρώτη 
φορά τα ακρόδρυα και κάποια 
λαχανικά, ενώ εκτός µένουν 
µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπε-
ριδοειδή, ρύζι και αρωµατικά 
φυτά που κάλυπτε η περασµέ-
νη προκήρυξη. Ο προϋπολογι-
σµός έχει καθοριστεί στα 120 
εκατ. ευρώ, ωστόσο από τις δι-
αχειριστικές αρχές υπολογίζε-
ται πως θα δεσµευτούν περίπου 
170 εκατ. ευρώ για τις ανάγκες 

τις νέας πρόσκλησης. 
Σύµφωνα µε τη σχετική ανα-

κοίνωση του υπουργείου, για 
την καλύτερη στόχευση του Μέ-
τρου, έγινε κατανοµή του προ-
ϋπολογισµού στις Περιφέρειες 
και διαφοροποιήθηκαν τα κρι-
τήρια επιλεξιµότητας. Πιο ανα-
λυτικά, οι προκηρυσσόµενες 
δράσεις είναι:

 ∆ράση 11.1.1: Ενισχύσεις 
για τη µετατροπή σε βιολογικές 
πρακτικές και µεθόδους παρα-
γωγής στην γεωργία (προϋπο-
λογισµός 36 εκατ. ευρώ)

 ∆ράση 11.2.1: Ενισχύσεις 
για τη διατήρηση σε βιολογικές 
πρακτικές και µεθόδους παρα-
γωγής στην γεωργία (προϋπο-
λογισµός 84 εκατ. ευρώ)

Η κατανοµή των ποσών έγι-
νε ανά Περιφέρεια. Στην περί-
πτωση που σε κάποια ή κάποιες 
Περιφέρειες παραµείνει αδιά-
θετο ποσό, αυτό θα µπορεί να 
κατανεµηθεί σε κάποια άλλη.

Επιλέξιµες καλλιέργειες
 Αροτραίες: αραβόσιτος κτη-

νοτροφικός, αραβόσιτος εδώ-
διµος, χειµερινά σιτηρά, µηδι-
κή, τριφύλλι, άλλα κτηνοτρο-
φικά ψυχανθή.

 Μόνιµες: ελαιοκοµία, σταφί-
δα, επιτραπέζια σταφύλια και οι-
νοποιήσιµα σταφύλια, ακρόδρυα.

 Όπρια.
 Λαχανικά: φυλλώδη, σταυ-

ρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα.
Εξαιρούνται οι καλλιέργειες 

τα προϊόντα των οποίων χρησι-
µοποιούνται για ενεργειακούς 
σκοπούς, καθώς και οι υδρο-
πονικές καλλιέργειες.

∆ικαιούχοι
Αίτηση µπορούν να υποβά-

λουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
τα αγροτεµάχια για τα οποία υ-
ποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόµε-
νος να έχουν δηλωθεί στην Ενι-
αία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

Το ελάχιστο µέγεθος των υπό 
ένταξη αγροτεµαχίων/βοσκοτό-

πων που έχει δηλωθεί στην Ε-
νιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υ-
ποψηφίου πρέπει να ανέρχεται 
σε ένα στρέµµα. 

∆εσµεύσεις
Οι δεσµεύσεις για τους δικαι-

ούχους του υποµέτρου 11.2 είναι 
πενταετούς διάρκειας µε δυνα-
τότητα ετήσιας παράτασης µετά 
τη λήξη της αρχικής περιόδου 
και µετά από σχετική πρόσκλη-
ση. Για τη ∆ράση 11.2.1 εφαρµό-
ζονται σε σταθερά αγροτεµάχια 
καθ’ όλη τη διάρκεια της πεντα-
ετίας, τα οποία κατέχονται νό-
µιµα κατ’ έτος και καθ’ όλη την 
περίοδο της δέσµευσης. Το ελά-
χιστο µέγεθος εκµετάλλευσης 
στο οποίο εφαρµόζεται η δράση 
θα πρέπει να ανέρχεται σε 0,2 
Ha για αροτραίες καλλιέργει-
ες, 0,3 Ha για µόνιµες φυτείες 

Προϋπολογισµός

120 εκατ.
για τις δύο δράσεις της 
Βιολογικής Γεωργίας
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και 0,3 Ha για µεικτές εκµεταλ-
λεύσεις. Όσον αφορά την οµά-
δα καλλιέργειας «Ελαιοκοµία», 
η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης 
ελαιοτεµαχίων ανέρχεται σε 80 
ελαιόδεντρα/εκτάριο για να ε-
ξασφαλίζεται ότι πρόκειται για 
συστηµατικό ελαιώνα».

Οι δεσµεύσεις για τους δικαι-
ούχους του υποµέτρου 11.1 είναι 
τριετούς διάρκειας. Μετά την επι-
τυχή ολοκλήρωσή της τριετούς 
δέσµευσής τους για µετατροπή 
του συστήµατος καλλιέργειας/ε-
κτροφής σε βιολογική, µπορούν, 
εφόσον το επιθυµούν και µετά 
από σχετική πρόσκληση, να ε-
νταχθούν στις αντίστοιχες δρά-
σεις του υποµέτρου 11.2.

Μοριοδότηση
Αν ο συνολικός προϋπολογισµός 
των αιτήσεων στήριξης στη δρά-
ση είναι µεγαλύτερος του ποσού 
που έχει προκηρυχθεί, ισχύουν 
τα κάτωθι βαθµολογικά κριτή-
ρια επιλογής:

∆ράση 11.1.1 (νέοι βιοκαλ-
λιεργητές):

 Ηλικία υποψηφίου 18 έως 
και 31 ετών η µοριοδότηση βαίνει 

µειούµενη κατά 1 µόριο για κάθε 
δύο έτη ξεκινώντας από το 100. 
Από 32 έως και 41 ετών η µορι-
οδότηση βαίνει µειούµενη κατά 
1 µόριο για κάθε ένα έτος ξεκι-
νώντας από το 93. Από 42 ετών 
έως και 55 η µοριοδότηση βαίνει 
µειούµενη κατά 6 µόρια για κάθε 
έτος ξεκινώντας από το 83. Από 
56 ετών και πάνω παίρνει 0 µό-
ρια. Τα συνολικά αποτελέσµατα 
πολλαπλασιάζονται µε το 0,5 για 
την τελική βαθµολογία.

 Το µέγεθος της υπό ένταξη 
έκτασης σε ορεινές περιοχές: Μέ-
χρι 19,2 µόρια, σε µειονεκτικές: 
Μέχρι 14,4 µόρια.

 Το µέγεθος της υπό ένταξη 
έκτασης δικαιούχου Βιολογικής 
Κτηνοτροφίας, για την παραγω-
γή ζωοτροφών:  Μέχρι 9,6 µόρια.

 Το ποσοστό της υπό ένταξη 
έκτασης της εκµετάλλευσης ως 
προς τη συνολική του έκταση (ε-
ξαιρουµένων των βοσκοτόπων): 
Μέχρι 4,8 µόρια.

 Έκταση που ανήκει σε περι-
βαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές: 
Μέχρι 2 µόρια.

∆ράση 11.2.1 (παλαιοί βιο-
καλλιεργητές:

 Χρονική διάρκεια προηγούµε-
νης εφαρµογής βιολογικού συστήµα-
τος: ∆έκα µόρια ανά έτος εφαρµο-
γής συστήµατος βιολογικής γεωρ-
γίας κατά το χρονικό διάστηµα των 
αµέσως προηγούµενων 5 ετών α-

Συνδυασµός µε την Αµειψισπορά της Απονιτροποίησης

Σύµφωνα µε την 4η τροποποίηση της προκήρυξης (Αρ. Πρωτ.: 
4002/180010), στην περίπτωση συνδυασµού µέτρων ή δράσεων ή 
δεσµεύσεων σε επίπεδο ενταγµένης εκµετάλλευσης, οι επιτρεπόµενοι 
συνδυασµοί µεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10 
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιµατικά µέτρα», περιλαµβάνουν µόνο την 
Απονιτροποίηση και συγκεκριµένα τη ∆ράση της Αµειψισποράς. Τα ύψη 
ενίσχυσης που προκύπτουν από το συνδυασµό, δεν µπορούν να υπερβαίνουν 
τα ποσά στήριξης του Παραρτήµατος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. ∆ηλαδή τα 
60 ευρώ ανά στρέµµα για τις αροτραίες καλλιέργειες και τα κηπευτικά, και 
τα 90 ευρώ το στρέµµα για τις δενδροκαλλιέργειες. Στην ως άνω περίπτωση, 
δηλαδή όταν ξεπερνιέται το όριο του ποσού του πριµ τα αγροτεµάχια που ο 
υποψήφιος αιτείται να εντάξει στο Μέτρο 11 δε µπορεί να είναι ενταγµένα 
και σε ένα από τα αναφερόµενα ως συνδυαζόµενα µέτρα.  

πό την ηµεροµηνία αίτησης του υ-
ποψηφίου στο Μέτρο.

 Το µέγεθος της υπό ένταξη έ-
κτασης σε ορεινές περιοχές: Μέχρι 
15,2 µόρια, σε µειονεκτικές: Μέχρι 
11,4 µόρια.

 Το µέγεθος της υπό ένταξη έ-
κτασης δικαιούχου Βιολογικής Κτη-
νοτροφίας, για την παραγωγή ζωο-
τροφών: Μέχρι 7,6 µόρια.

 Το ποσοστό της υπό ένταξη έκτα-
σης της εκµετάλλευσης ως προς τη 
συνολική του έκταση (εξαιρουµένων 
των βοσκοτόπων): Μέχρι 3,8 µόρια.

 Κατ’ επάγγελµα αγρότης και 
ταυτόχρονα µέλος Συνεταιρισµού 
ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Οµά-
δας Παραγωγών: 10 µόρια. Μη ορ-
γανωµένος κατ’ επάγγελµα αγρό-
της: 5 µόρια.

 Εντασσόµενη έκταση που ανή-
κει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες 
περιοχές: Μέχρι 2 µόρια.

Υποβολή αίτησης
Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι τα αγροτεµάχια για 

τα οποία υποβάλει αίτηση ο 
ενδιαφερόµενος να έχουν 

δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση 
Ενίσχυσης του 2018

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 11 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ

ΠΑΛΙΟΙΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

679 505

719 636
ΣΤΑΦΙ∆Α

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ

ΣΤΑΦΥΛΙΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 
Ε∆Ω∆ΙΜΟΣ

ΜΗ∆ΙΚΗ ,
ΤΡΙΦΥΛΛΙ

ΑΛΛΑ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΨΥΧΑΝΘΗ

ΟΣΠΡΙΑ

ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ

900 900 

657

600

120

845

600

122

585

430

574

491

456 491

900 616

ΛΑΧΑΝΙΚΑ:
ΦΥΛΛΩ∆Η
ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ 
ΒΟΛΒΩ∆Η 
ΚΑΡΟΤΟ 
ΠΑΤΑΤΑ

600 600 
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Η προστασία 
το καταχείμωνο
Πρόληψη στα μηλοειδή για καλή 
σοδειά τη νέα καλλιεργητική σεζόν

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Καλλιεργητικές τεχνικές, παρά 
το χειµωνιάτικο σκηνικό, για τον 
περιορισµό των αρχικών µολυ-
σµάτων µυκήτων, ασθενειών και 
εντόµων που εµφανίζονται την 
άνοιξη συνιστούν στους µηλο-
παραγωγούς οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών Θεσσαλονίκης. 

Όπως τονίζουν, οι τρόποι κα-
ταπολέµησης πρέπει να εφαρ-
µοστούν τώρα, χωρίς να επιτρα-
πεί στις ασθένειες να ζηµιώσουν 
τα δέντρα. Πιο συγκεκριµένα ό-
σον αφορά το φουζικλάδιο, οι 
γεωπόνοι προτείνουν ψεκασµό 
των φύλλων (και των πεσµένων 

στο έδαφος) µε µυκητοκτόνο για 
την αποφυγή παραγωγής ασκο-
σπορίων που ενδεχοµένως να α-
ποτελέσουν αρχικά µολύσµατα 
τη νέα σεζόν. Συνιστούν επίσης 
αφαίρεση και κάψιµο των προ-
σβεβληµένων κλάδων, συλλο-
γή πεσµένων φύλλων και κάψι-
µο ή παράχωµα αυτών. 

Για την ασθένεια της σήψης 
του λαιµού οι γεωπόνοι συνι-
στούν αποκάλυψη (ξελάκωµα) 

του λαιµού των προσβεβληµέ-
νων δέντρων µέχρι τις ρίζες, α-
φαίρεση του προσβεβληµένου 
καµβίου µε ζώνη 2 εκ. υγιούς ι-
στού και επάλειψη µε χαλκού-
χο στην υψηλότερη συνιστώµε-
νη δόση (βορδιγάλειος πολτός). 

Όσο για τη Μύγα Μεσογείου, 
οι καρποί που µένουν στον οπω-
ρώνα µετά τη συγκοµιδή πρέπει 
να αποµακρύνονται και να κα-
ταστρέφονται, είτε αυτοί βρίσκο-
νται επάνω στα δέντρα είτε στο έ-
δαφος. Με αυτόν τον τρόπο µει-
ώνεται ο πληθυσµός του εντό-
µου την επόµενη σεζόν.  

Για την ψώρα Σαν Ζοζέ, οι ειδι-
κοί προτείνουν κάψιµο των βρα-
χιόνων που είναι έντονα προ-
σβεβληµένοι, τρίψιµο του προ-

σβεβληµένου φλοιού µε µαλα-
κό πινέλο βουτηγµένο σε ήπιο 
διάλυµα σαπουνιού και επέµβα-
ση µε διάφορα παραφινέλαια.

Τέλος, σχετικά µε το βακτη-
ριακό κάψιµο συνιστάται τόσο 
η εκρίζωση και το κάψιµο των 
έντονα προσβεβληµένων δέ-
ντρων όσο και των αυτοφυών 
ξενιστών του βακτηρίου (γκορ-
τσιές, κράταιγος, πυράκανθος), 
που γειτονεύουν µε την καλλι-
έργεια. Επιπλέον, οι ειδικοί προ-
τείνουν αφαίρεση των προσβε-
βληµένων µερών των δέντρων 
(µε τµήµα υγιούς κλάδου τουλά-
χιστον 30 εκ.) µε ξηρό καιρό και 
απολύµανση των πληγών, αλ-
λά και ψεκασµό µετά την πτώ-
ση των φύλλων µε χαλκούχο. 

Ψεκασµοί στα αυγά της ψύλλας που διαχειµάζουν στην αχλαδιά
Τα ακµαία και τα αυγά του εντόµου 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 Θεσσαλονίκης. Πιο 
συγκεκριµένα, οι ειδικοί σηµειώνουν ότι λόγω των παρατεταµένων 
υψηλών θερµοκρασιών που επικρατούν στη χώρα µας τα ενήλικα άτοµα 

παραµένουν δραστήρια για µεγάλο 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. Σε κάθε περίπτωση σηµειώνεται ότι αν 
η προσβολή δεν ήταν σηµαντική δεν χρειάζεται ψεκασµός.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Σέζια
Συστήνεται άµεσα 

ψεκασµός ή επάλειψη 
του κορµού µέχρι ύψους 

1,5µ. µε chlorpyrifos

Μονίλια στην αµυγδαλιά
Η µονίλια είναι η πιο σοβαρή ασθένεια της 
αµυγδαλιάς και µάλιστα τα τελευταία 
χρόνια υπήρξαν έντονες προσβολές σε 
πολλά χωράφια του νοµού Μαγνησίας (Νέα 
Αγχίαλος και Κανάλια), καθώς και σε 
ορισµένες περιοχές των νοµών Λάρισας 
και Φθιώτιδας, όπου καλλιεργείται. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου, για την 
καταπολέµηση της µονίλιας, συστήνουν 
στους καλλιεργητές κλάδεµα και 
καταστροφή µε φωτιά των 
προσβεβληµένων κλαδίσκων, κλάδων και 
καρπών (µούµιες) των δέντρων. Επιπλέον, 
συνιστάται ένας ψεκασµός µε βορδιγάλειο 
πολτό µε την πτώση των 3/4 των φύλλων 
τέλος φθινοπώρου και επανάληψη κατά την 
περίοδο της νάρκης τον χειµώνα για 
αποφυγή τυχόν προσβολών.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Miraculix 45 EC
BASF: Sercadis 30 SC, Signum 26,7/ 6,7 
WG

Βακτηριακό έλκος 
στα πυρηνόκαρπα
Η παρουσία καφεκόκκινου αποχρωµατισµού 
κάτω από τον προσβεβληµένο φλοιό είναι 
χαρακτηριστική του βακτηρίου. Οι οφθαλµοί 
νεκρώνονται, καφετιάζουν και εκρέει κόµµι. 
Το ριζικό σύστηµα συνήθως δεν είναι 
προσβεβληµένο. Σε έντονα προσβεβληµένα 
δέντρα αναπτύσσονται λαίµαργοι βλαστοί 
στην περιοχή του λαιµού. Οι γεωπόνοι 
συνιστούν εκρίζωση και κάψιµο των έντονα 
προσβλεβληµένων δέντρων (προσβολή στον 
κορµό σε απόσταση µικρότερη των 50 εκ. 
από το έδαφος) και επιµεληµένη αφαίρεση 
των προσβεβληµένων µερών των δέντρων 
(να περιλαµβάνεται και τµήµα υγιούς κλάδου 
τουλάχιστον 30 εκ.) µε ξηρό καιρό, 
απολύµανση των πληγών µε χαλκούχο 
σκεύασµα και των εργαλείων µε υδατικό 
διάλυµα φορµόλης 5% ή χλωρίνης 10% ή 
µετουσιωµένου οινοπνεύµατος 3 προς 1 σε 
νερό. Μετά την απολύµανση να γίνει 
κάλυψη των πληγών µε αλοιφή εµβολιασµού 
ή λινέλαιο. Ψεκασµός µετά την πτώση των 
φύλλων µε χαλκούχα σκευάσµατα στη 
µέγιστη συνιστώµενη δόση

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Hidrostar 40 WG
ΒΙΟΡΥΛ: Υδροξείδιο χαλκού Βιορύλ 50WP
BAYER: Copperfield 20WG
BASF: Pasta Caffaro 38,25 SC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Για χειρισµούς της κυβέρνησης, που 
οδηγούν στον οριστικό αφανισµό της 
τευτλοκαλλιέργειας, κάνει λόγο η 
τοµεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν∆, 
Φωτεινή Αραµπατζή, µε ερώτησή της στη 
Βουλή. Η κ. Αραµπατζή στηλιτεύει τις 
κυβερνητικές υποσχέσεις, του 
περασµένου Σεπτέµβρη, περί κλειστών 
τριετών συµβολαίων συνεργασίας και 
αύξησης των ετήσιων παραγόµενων 
όγκων ζάχαρης τουλάχιστον στους 
100.000 τόνους σε βάθος τριετίας, 
καθώς και τις επανειληµµένες προτροπές 
του Βαγγέλη Αποστόλου προς τους 
αγρότες να συνεχίσουν µε τα τεύτλα.
Την «ταφόπλακα» της καλλιέργειας 
σφραγίζουν µάλιστα, σύµφωνα µε την 
ίδια, οι πρόσφατες τροπολογίες, που 
κατατέθηκαν στη Βουλή, για τις 
µετατάξεις των υπαλλήλων της ΕΒΖ.

Οριστικός
αφανισµός 

Με πόνο πέφτουν οι τίτλοι τέλους της ΕΒΖ   
Τρόπο πίεσης μετά του Αϊ-Γιαννιού εξετάζουν οι Μακεδόνες τευτλοπαραγωγοί 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Να παρατείνει για άλλους τέσσε-
ρις µήνες την προστασία της ζα-
χαροβιοµηχανίας από τους πι-
στωτές της (σ. σ. έληγε στις 3 Ια-
νουαρίου η προηγούµενη) απο-
φάσισε στην εκπνοή του 2018 το 
Μονοµελές Πρωτοδικείο της προ-
κειµένου για να διευκολυνθεί η 
κατάθεση του αιτήµατος υπαγω-
γής στο άρθρο 106 Β του πτωχευ-
τικού κώδικα, ώστε να υλοποιηθεί 
το σχέδιο εξυγίανσής της.

Σύµφωνα µε εκπροσώπους των 
210 εργαζόµενων στη βιοµηχανία, 
που διεκδικούν δεδουλευµένα 3,5 
µηνών, ήταν η καλύτερη δυνατή 
λύση για την ΕΒΖ. Προ ηµερών, ε-
ξάλλου, ο Στέργιος Πιτσιόρλας, α-
ναπληρωτής υπουργός αρµόδιος 
για θέµατα Βιοµηχανίας, είχε επα-
ναλάβει ότι είναι τουλάχιστον δύο 
οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές για 
την ΕΒΖ, χωρίς όµως να προβεί σε 

περαιτέρω λεπτοµέρειες για την 
ταυτότητά τους. 

Κινητοποιήσεις παραγωγών 
Εν των µεταξύ σε κινητοποιήσεις, 

αµέσως µετά του Αϊ-Γιαννιού, προ-
σανατολίζονται οι τευτλοπαραγω-
γοί της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται 
για µια ακόµη χρονιά στο ίδιο έργο 
θεατές, καθώς όχι µόνο δεν έχουν 

πληρωθεί για τη σοδειά που παρέ-
δωσαν τον περασµένο Οκτώβριο 
στην ΕΒΖ ΑΕ, αλλά δεν έχουν καν 
ενηµέρωση για το πότε θα πάρουν 
τα χρήµατά τους, αλλά και τί θα γί-
νει, τελικώς, µε την καλλιέργεια. 

Το συνολικό ποσό που διεκδι-
κούν οι αγρότες είναι περίπου 1,8 
εκατ. ευρώ, συν άλλα 200.000 ευ-
ρώ από τα ασυγκόµιστα του Έβρου.

Μειωµένη 47% 
η σοδειά του 2018 

Οι παραγωγοί διεκδικούν 
επίσης αποζηµίωση από τα 
de minimis για τη σοδειά 
του 2018, η οποία ήταν 
κατά 47% µειωµένη σε 

σχέση µε το µέσο όρο της 
τελευταίας δεκαετίας
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Νέες εντάξεις επιχειρηµατικών σχεδίων/πρά-
ξεων, συγκεκριµένα 172, στη δράση «Επιχει-
ρούµε Έξω», ενέκρινε η ειδική γραµµατέας 
∆ιαχείρισης Τοµεακών Επιχειρησιακών Προ-
γραµµάτων του ΕΣΠΑ, στο υπουργείο Οικο-
νοµίας, Ευγενία Φωτονιάτα. Ο προϋπολογι-
σµός τους, είναι 7.881.894,38 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο υφυπουργός Οικονοµί-
ας Στάθης Γιαννακίδης, συνολικά στη δρά-

ση «Επιχειρούµε Έξω» έχουν ενταχθεί µέ-
χρι στιγµής 551 επενδυτικά σχέδια µε συ-
νολική δηµόσια δαπάνη 24.631.049,23 ευ-
ρώ και συνολικό κόστος πράξης που ξεπερ-
νά πλέον τα 50 εκατ. ευρώ.

∆ικαιούχοι είναι πολύ µικρές, µικρές και 
µεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που αναπτύσ-
σουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα µε στό-
χο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των µε-

ταποιητικών επιχειρήσεων και τη συµµετο-
χή σε διεθνείς εµπορικές εκθέσεις.

Σηµειώνεται ότι η πρόσκληση του προγράµ-
µατος είναι διαρκώς ανοιχτή για υποβολή, κα-
θώς µε τη νέα πολιτική του υπουργείου η αξιο-
λόγηση είναι άµεση, ενώ έχει επιτευχθεί η ση-
µαντική µείωση του χρόνου που µεσολαβεί α-
πό την υποβολή του φακέλου µέχρι την ένταξη, 
και σήµερα υπολογίζεται σε περίπου 2 µήνες.

Στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» άλλες 172 νέες εντάξεις

Από το 1994 μέχρι 
σήμερα, έχουν 
αποσυρθεί συνολικά 
4.542 αλιευτικά 
σκάφη, ενώ 26 από 
αυτά διασώθηκαν 
ως παραδοσιακά και 
αποκλειστικά για 
μουσειακή χρήση

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Τη διάσωση αντί της διάλυσης των ξύ-
λινων αλιευτικών σκαφών, που κηρύσ-
σονται ως «παραδοσιακά» προβλέπει 
το νέο θεσµικό πλαίσιο που αφορά τις 
τράτες των δικαιούχων που έχουν εντα-
χθεί στο Μέτρο 6.1.10 του Επιχειρησια-
κού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασ-
σας 2014-2020 «Οριστική παύση Αλιευ-
τικών ∆ραστηριοτήτων».

Τα σκάφη αυτά, σύµφωνα µε το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα εκτίθενται 
πλέον ως µουσειακά εκθέµατα µε ευθύ-
νη του υπουργείου Πολιτισµού. Όπως 
αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου ή-
δη τα σκάφη µεταφέρονται στον τόπο 
έκθεσής τους, ώστε να αποτελέσουν υ-
λικά τεκµήρια της πολιτισµικής κληρο-
νοµιάς του τόπου µας.

Σηµειώνεται εδώ πως από το 1994 απ’ 
όταν και ξεκίνησε η εφαρµογή του Μέ-
τρου 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευ-
τικών δραστηριοτήτων» που αφορά τη 
∆ράση «∆ιάλυση αλιευτικού σκάφους» 
και µέχρι σήµερα, έχουν αποσυρθεί συ-
νολικά 4.542 αλιευτικά σκάφη, τόσο πα-
ράκτια (συµπεριλαµβανοµένου των βι-
ντζοτρατών) όσο και µέσης αλιείας (µη-
χανότρατες και γρι-γρι), ενώ 26 από αυ-
τά δεν καταστράφηκαν αλλά διασώθη-
καν ως παραδοσιακά και αποκλειστικά 
για µουσειακή χρήση.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων Σταύρος Αραχωβίτης δήλωσε 
σχετικά ότι «Έπειτα από πολλούς µήνες, 

φτάνουµε στο τέλος µιας διαδικασίας, η 
οποία αποτέλεσε µεγάλη πρόκληση για 
το υπουργείο µας. Η διάσωση της πολι-
τισµικής και πολιτιστικής µας κληρονο-
µιάς, η διαφύλαξη της ξυλοναυπηγικής 
τέχνης της χώρας µας, πρέπει να αποτε-
λούν αυτοσκοπό για την Πολιτεία. Η δι-
άσωση αυτών των ξύλινων αλιευτικών 
σκαφών αποτελεί εφαλτήριο και για άλ-
λες δράσεις στις οποίες σχεδιάζουµε να 
προβούµε, µαζί µε τα συναρµόδια υπουρ-
γεία, ώστε να µην ζήσουµε ξανά την κα-
ταστροφή της πολιτισµικής µας κληρο-
νοµιάς. Τα εύσηµα όµως για όλη αυτή 

την προσπάθεια ανήκουν στους ίδιους 
τους αλιείς, οι οποίοι παρά την όποια 
καθυστέρηση που υπήρξε εξαιτίας της 
γραφειοκρατίας, δεν υπαναχώρησαν α-
πό τον κοινό στόχο που θέσαµε. Φυσικά 
συγχαρητήρια αξίζουν και στους φορείς, 
οι οποίοι ανέλαβαν να υιοθετήσουν τα 
εν λόγω σκάφη, µε δικά τους έξοδα, πα-
ραµένοντας προσηλωµένοι στους στό-
χους και τις αξίες που θέσαµε στο ξεκί-
νηµα αυτής της διαδικασίας».

Από το Νοέµβριο του 2017 έχουν υπο-
βληθεί συνολικά 1.341 αιτήσεις για έντα-
ξη στο µέτρο απόσυρσης, από τις οποίες 

Μέχρι στιγµής έχουν 
αποσυρθεί 450 
ξύλινα σκάφη, εκ 
των οποίων τα 42 
επελέγησαν για έντα-
ξη στη διαδικασία 
χαρακτηρισµού τους 
ως παραδοσιακά.

Διασώζονται μέσω του ΕΠΑλΘ 

Τα παραδοσιακά 
αλιευτικά σκάφη, 
μνημείο κληρονομιάς

 26 ΑΠΟ ΑΥΤΑ ∆ΙΑΣΩΘΗΚΑΝ 
            ΩΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ 

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

1.341 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ 
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

764  ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ 

ΑΠΟ ΤΟ 1994  

4.542
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 
ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2017 
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Μέχρι τις 29 Μαρτίου έχουν τη δυνατότητα οι 
ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αίτηση υ-
παγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων στο 
καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηµα-
τικότητα», µετά την υπογραφή ∆ραγασάκη 
στην προκήρυξη του τρίτου κύκλου του ανα-
πτυξιακού νόµου 4399/2016. Ο προϋπολογι-
σµός του συγκεκριµένου καθεστώτος ανέρ-
χεται στα 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 

140 εκατ. ευρώ θα διατεθούν µε τη µορφή 
της επιχορήγησης και τα 210 εκατ. ευρώ µε 
τη µορφή της φοροαπαλλαγής.

Επιλέξιµες δαπάνες ορίζονται οι εξής: 
 Κτιριακές εγκαταστάσεις.
 Έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισµός 

- τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις.
 Μεταφορικά µέσα.

 Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού 
µονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της 

 Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων ερ-

γασίας 
 ∆απάνες για συµβουλευτικές υπηρεσί-

ες (µόνο για νέες ΜΜΕ) 
 ∆απάνες εκκίνησης (µόνο για υπό ίδρυ-

ση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις).

Μέχρι τις 29 Μαρτίου αιτήσεις στον Αναπτυξιακό νόμο

Η ενεργοποίηση εννέα νέα µέτρων 
στα πλαίσια του προγράµµατος Α-
λιείας, όπως η Ασφάλιση αποθεµά-
των Υδατοκαλλιέργειας, τα Σχέδια 
παραγωγής και εµπορίας και η ∆ι-
αφοροποίηση και νέες µορφές ει-
σοδήµατος έχει δροµολογηθεί για 
το 2019. Σύµφωνα µε τον γενικό 
γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων Χα-
ράλαµπο Κασίµη έχουν ήδη δροµο-
λογηθεί οι προπαρασκευαστικές ε-
νέργειες για την ενεργοποίηση των 
εξής επιπλέον µέτρων:

 Μέτρο 3.1.6, άρθρο 30 Καν(ΕΕ)508/14, 
«∆ιαφοροποίηση και νέες µορφές 
εισοδήµατος»

 Μέτρο 6.1.15, άρθρο 38 Καν(ΕΕ)508/14, 
«Μείωση των επιπτώσεων της αλι-
είας στο θαλάσσιο περιβάλλον και 
προσαρµογή της αλιείας στην προ-
στασία των ειδών»

 Μέτρο 3.2.13, άρθρο 57 Καν(ΕΕ)508/14, 
«Ασφάλιση αποθεµάτων Υδατοκαλ-
λιέργειας»

 Μέτρο 3.4.1, άρθρο 66, «Σχέδια 
παραγωγής και εµπορίας»

 Μέτρο 3.4.3, άρθρο 68, «Μέτρα 
εµπορίας»

 Μέτρο 3.1.12, άρθρο 35 Καν(ΕΕ)508/14, 
«Ταµεία αλληλοβοήθειας για δυ-
σµενή καιρικά φαινόµενα και πε-
ριβαλλοντικά συµβάντα»

 Μέτρο 6.1.16, άρθρο 39 Καν(ΕΕ)508/14, 
«Καινοτοµία που συνδέεται µε τη 

διατήρηση των θαλάσσιων βιολο-
γικών πόρων»

 Μέτρο 6.1.18, άρθρο 40, παρ 1 
στοιχείο θ) Καν(ΕΕ)508/14, «Προ-
στασία και αποκατάσταση της θα-
λάσσιας βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστηµάτων και καθεστώτα α-
ντιστάθµισης στο πλαίσιο των βιώ-
σιµων αλιευτικών δραστηριοτήτων: 
συµµετοχή σε άλλες δράσεις που α-
ποσκοπούν στη διατήρηση και βελ-
τίωση της βιοποικιλότητας και των 
υπηρεσιών οικοσυστήµατος, όπως 
η αποκατάσταση συγκεκριµένων 
θαλάσσιων και παράκτιων οικοτό-
πων για τη στήριξη βιώσιµων αλι-
ευτικών αποθεµάτων, συµπεριλαµ-
βανοµένης της επιστηµονικής προ-
ετοιµασίας και αξιολόγησής τους»

 Μέτρο 6.6.1, άρθρο 76 (σηµεία α 
έως δ και στ έως ιβ) Καν(ΕΕ)508/14, 
«Έλεγχος κι επιβολή»

Σηµειώνεται εδώ πως µέχρι στιγ-
µής έχει δεσµευθεί προς ενεργοποί-
ηση το 67%, των δεκαεννέα µέτρων 
του ΕΠΑλΘ, ενώ οι συνολικές πλη-
ρωµές που έχουν γίνει µέχρι τέλος 
του έτους φτάνουν περίπου τα 60 ε-
κατ. ευρώ. Παράλληλα µέσα στο µή-
να αναµένεται και η ενεργοποίηση 
των προγραµµάτων Leader Αλιείας, 
τα οποία θα τρέξουν παράλληλα µε 
τα αγροτικά αντίστοιχα µέτρα της Α-
γροτικής Ανάπτυξης. 

εντάχθηκαν 764 και ενώ ακόµη 522 πλη-
ρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν µπόρεσαν 
να ενταχθούν καθώς το οι πόροι του µέ-
τρου εξαντλήθηκαν.

Από τα 450 προς διάλυση σκάφη είχαν 
επιλεγεί τα 42 ως παραδοσιακά

Μέχρι στιγµής, τα ξύλινα σκάφη τα ο-
ποία έχουν αποσυρθεί ανέρχονται σε 450. 
Από αυτά, 42 είχαν επιλεγεί από το ΥΠΑ-
ΑΤ µέσα στο καλοκαίρι, σε συνεργασία µε 
τα υπουργεία Πολιτισµού και Ναυτιλίας, 
για στη ένταξη στη διαδικασία χαρακτη-
ρισµού τους ως παραδοσιακά.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τα εν λόγω 
σκάφη υπάρχει ήδη αρκετό ενδιαφέρον 
από φορείς για την έκθεσή τους, οι οποί-
οι -όπως αναφέρεται- προτίθενται να α-
ναλάβουν και όλες τις µακροχρόνιες υ-
ποχρεώσεις διατήρησής τους.  

Υπενθυµίζεται ότι οι φορείς, οι οποί-
οι θα αναλάβουν τη διάσωση αυτών των 
σκαφών, καλούνται να αναλάβουν και 
την υποχρέωση του κόστους µεταφοράς 
των σκαφών, στον χώρο έκθεσής τους, 
καθώς και την υποχρέωση διατήρησης 
και συντήρησής τους. 

Απόσυρση 
σκαφών

Από το Νοέµβριο 
του 2017 έχουν 

υποβληθεί 
συνολικά 1.341 

αιτήσεις για 
ένταξη στο µέτρο 

απόσυρσης

Εννέα νέα επενδυτικά μέτρα για αλιείς 
και δραστήριους στις υδατοκαλλιέργειες

Επαναφορά 
αδειών για αλιείς
µε νοµοσχέδιο
«Επεξεργαζόµαστε το 
νοµοσχέδιο για την 
αλιεία και τους αλιείς 
µας, το οποίο θα 
φέρουµε στη Βουλή 
στις αρχές του 2019 
και θα περιλαµβάνει 
ρυθµίσεις, όπως η 
επαναφορά των αδειών 
ερασιτεχνικής αλιείας, 
ρυθµίσεις για την αλιεία 
µε το αλιευτικό 
εργαλείο γρι γρι κ.ά.» 
είχε αναφέρει µέσα στο 
∆εκέµβριο ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Σταύρος Αραχωβίτης. 
Εν τω µεταξύ, 
υπενθυµίζεται πως έχει 
πάρει παράταση η 
υποχρέωση σύνταξης 
των εκθέσεων 
αξιολόγησης των 
µισθίων των µισθώσεων 
των εκµεταλλεύσεων 
των λιµνοθαλασσών.



Tον ερχόµενο Μάρτιο θα προ-
κηρυχθεί -σύµφωνα µε ενη-
µερωτικό έγγραφο του υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης που δη-
µοσιεύθηκε στη ∆ιαύγεια- η δεύτερη 
πρόσκληση της ∆ράσης 10.1.09 «∆ι-
ατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων 
φυλών αγροτικών ζώων», επιβεβαι-
ώνοντας πλήρως σχετικό ρεπορτάζ 
της εφηµερίδας Agrenda.

Σ ύµφωνα µε το σχετικό έγγρα-
φο (Αρ. πρωτ. 2/515, 2 Ιανου-
αρίου 2019) αιτήσεις στήριξης 

των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθούν 
βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 
(ΕΑΕ) έτους 2019 (έτος αναφοράς της 
2ης πρόσκλησης). Ως εκ τούτου προ-
ϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης 
στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από 
τους υποψηφίους η υποβολή της Ενι-
αίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 
2019. Στην 2η πρόσκληση µπορούν 
να συµµετέχουν:
 Νέοι εν δυνάµει δικαιούχοι κάτοχοι 

φυλών αγροτικών ζώων που απειλού-
νται µε εξαφάνιση
 ∆ικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης οι ο-

ποίοι: α) επιθυµούν να ενταχθούν για 
διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφα-

λαίου ή και για την ίδια ζωική κατηγο-
ρία αλλά για διαφορετική φυλή αγρο-
τικών ζώων.
β) έχουν ανακαλέσει την αίτηση στή-
ριξης τους από την 1η πρόσκληση. 
Οι δικαιούχοι της 1ης πρόκλησης έ-
χουν το δικαίωµα να συµµετέχουν 
στη 2η πρόσκληση εφόσον έχουν υ-
ποβάλλει αίτηση ανάκλησης της αί-
τησης στήριξής τους µε έγγραφο αί-
τηµα προς τη ∆/νση Ζωικών Γενε-
τικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Ε-
γκαταστάσεων µέχρι τις 28/2/2019. 
Τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις ε-
πιστρέφονται ως αχρεωστήτως κατα-
βληθέντα ποσά. Η αρµόδια ∆/νση 
θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις ανά-
κλησης και θα προβεί σε έκδοση της 
σχετικής απόφασης ανάκλησης. Για 
τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλη-
σης της περίπτωσης (α) δεν απαιτεί-
ται υποβολή αιτήµατος ανάκλησης 
της αίτησης στήριξής τους.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, κά-
τοχοι ζωικού κεφαλαίου αυ-
τόχθονων φυλών αγροτικών 

ζώων, της ως άνω ∆ράσης, καλούνται 
να υποβάλλουν αίτηµα πληρωµής µέ-
σω της ΕΑΕ 2019, κάνοντας χρήση του 

Το Μάρτιο η 2η προκήρυξη Σπάνιων 
Φυλών με βάση το ΟΣΔΕ του 2019
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Όποιος προλάβει 
για 400 εκατ. ευρώ 
από το νέο ΕΣΠΑ 
Με το δάχτυλο στο κουμπί για «υποβολή» θα πρέπει να είναι 
οι ενδιαφερόμενοι στις 6 Φεβρουαρίου, όταν ανοίξει η νέα 
δράση που επιδοτεί επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, καθώς, 
όποιος κάνεις πρώτος αίτηση, αυτός θα εντάσσεται και πρώτος

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Μία πολύ ελκυστική και φαινοµενικά «εύκο-
λη» δράση για την επιδότηση πολύ µικρών 
και µικρών επιχειρήσεων, ανοίγει στις 6 Φε-
βρουαρίου για αιτήσεις, µε προϋπολογισµό 
400 εκατ. ευρώ που επιδοτεί µία ευρεία γκά-
µα επιλέξιµων δαπανών. Συγκεκριµένα η 

«Eργαλειοθήκη ανταγωνι-
στικότητας Μικρών και Πο-
λύ Μικρών Επιχειρήσεων» 
θα λειτουργεί µε το σύστηµα 
κατά προτεραιότητα, καθώς 
θα µείνει ανοιχτή µέχρι εξα-
ντλήσεως του προϋπολογι-
σµού και το αργότερο µέχρι 
τη συµπλήρωση 18 µηνών 
από την αρχική δηµοσίευ-
σή της.  Η ∆ράση στοχεύ-
ει στην ενίσχυση υφιστά-

µενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρή-
σεων, προκειµένου να αναβαθµίσουν και 
να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέ-
ση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, ε-
πενδύοντας στον εκσυγχρονισµό του πα-
ραγωγικού εξοπλισµού τους και στην πι-
στοποίηση των προϊόντων τους.

Ο φάκελος ενίσχυσης
Οι επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στη σχε-

τική πρόσκληση, θα πρέπει να ικανοποιούν 
αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχει-

ριστικές χρήσεις δωδεκάµηνης διάρκειας.
 να διαθέτουν τους επιλέξιµους ΚΑ∆ της 

επένδυσης.
 να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτηµένης 

εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης 

το έτος που προηγείται της υποβολής του ε-
πενδυτικού σχεδίου.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονι-
κή αίτηση χρηµατοδότησης που συνοδεύεται 
και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότη-
τας στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ε-
νισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Να σηµειωθεί ότι οι νέοι χρήστες κατά την 
εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστηµα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) πρέπει να ε-
πιλέξουν την «Ενίσχυση ∆ράσεων Επιχει-
ρηµατικότητας», να συµπληρώσουν το ΑΦΜ 
της επιχείρησης και στη συνέχεια να «κλι-
κάρουν» τη ∆ράση µε τίτλο: «Εργαλειοθή-
κη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων».

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, πε-
ριοχή εφαρµογής είναι όλη η Ελλάδα, ενώ 
όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να είναι ύ-
ψους από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, 
προκειµένου να λάβουν επιδότηση 50% έ-
ως 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζε-
ται µε βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των ε-
πιχειρήσεων και ο χρόνος υλοποίησής τους 
είναι µέχρι 24 µήνες από την ηµεροµηνία 
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιδοτούµενες ∆απάνες
 Μηχανήµατα, εξοπλισµός έως 100% του 

επενδυτικού σχεδίου.
 Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδι-

κασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
 Συσκευασία, ετικέτα, branding έως 25% 

του επενδυτικού σχεδίου.
 Ψηφιακή προβολή.
 Συµβουλευτικές υπηρεσίες.
 Μεταφορικά µέσα.
 Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ

: ευρώ 
: 50.000.000 ευρώ 
 150.000.000 ευρώ 
Στερεά Ελλάδα: 17.000.000 ευρώ 
Νότιο Αιγαίο: 11.000.000 ευρώ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

172

Ανατ. Μακεδονία 
& Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, 
∆υτική Ελλάδα

50

∆υτ.  Μακεδονία, 
Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

150

Αττική

17

Στερεά Ελλάδα

11

Νότιο Αιγαίο

εκατ. ευρώεκατ. ευρώεκατ. ευρώεκατ. ευρώ εκατ. ευρώ

Επιδότηση
 Το ύψος της επιδό-
τησης καθορίζεται 
µε βάση τις εξαγω-
γικές επιδόσεις των 

επιχειρήσεων



κωδικού 10.1.9 τόσο στην ενότητα 
«Μέτρα/∆ράσεις» όπως και στην 
ενότητα «ζωικές εκµεταλλεύσεις» 
όπου επιλέγεται η φυλή του ζωι-
κού κεφαλαίου, προκειµένου, ε-
φόσον ενταχθούν, να τύχουν την 
καταβολή της σχετικής οικονοµι-
κής ενίσχυσης για το έτος 2019. 
Επισηµαίνεται ότι:

Ησυµπλήρωση των παρα-
πάνω στοιχείων, στην ΕΑΕ 
του έτους 2019, δεν προ-

καταλαµβάνει σε καµία περίπτω-
ση το αποτέλεσµα των διαδικασι-
ών επιλογής των πράξεων, όπως 
αυτές περιγράφονται στα άρθρα 9 
έως 16 της ως άνω Υπουργικής Α-
πόφασης και δεν συνεπάγεται την 
ένταξη των εν δυνάµει δικαιούχων 
στη ∆ράση. Το επόµενο διάστη-
µα και µέχρι το τέλος του Μαρτίου 
2019 θα εκδοθεί η πρόσκληση της 
∆ράσης, βάσει της οποίας, οι υπο-
ψήφιοι δικαιούχοι κάτοχοι ζωικού 
κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών 
αγροτικών ζώων θα υποβάλλουν 
σχετική αίτηση στήριξης προκει-
µένου να ενταχθούν στη ∆ράση.

Το έτος 2019 αποτελεί το 
πρώτο έτος εφαρµογής της 
δεύτερης πρόσκλησης της 

∆ράσης, µε ηµεροµηνία έναρξης 

των δεσµεύσεων την καταληκτική η-
µεροµηνία της περιόδου υποβολής 
αίτησης στήριξης της 2ης πρόσκλη-
σης και µε διάρκεια τα πέντε έτη. 

H ενίσχυση χορηγείται ετησί-
ως και το ύψος της ενίσχυ-
σης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μο-

νάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατη-
γορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:

 Βοοειδή: 333 ευρώ ανά ΜΖΚ, 
310 ευρώ ανά ΜΖΚ χωρίς διατήρη-
ση αρσενικού ανά 15 θηλυκά ανα-
παραγωγής. Σηµειώνεται ότι τα βο-
οειδή ηλικίας 6 µηνών έως 2 ετών 
µετρούν για 0,6 ΜΖΚ και τα άνω των 
2 ετών για 1 ΜΖΚ. 

 Αιγοπρόβατα: 232 ευρώ ανά 
ΜΖΚ, 209 ευρώ ανά ΜΖΚ χωρίς δι-
ατήρηση αρσενικού ανά 15 θηλυ-
κά αναπαραγωγής. Περίπου δηλα-
δή 34,8 και 31,35 ευρώ ανά ζώο ά-
νω του 1 έτους. 

 Xοίροι: 215 ευρώ ανά ΜΖΚ, 192 
ευρώ ανά ΜΖΚ χωρίς διατήρηση αρ-
σενικού ανά 15 θηλυκά αναπαραγω-
γής. Περίπου δηλαδή 107,5 και 96 
ευρώ αντίστοιχα ανά χοιροµητέρα. 

 Ιπποειδή: 350 ευρώ ανά ΜΖΚ 
ή πιο απλά 350 ευρώ ανά ενισχυ-
όµενο ζώο. 
Το µέγιστο ύψος ενίσχυσης κατα-
βάλλεται εφόσον τηρείται η αναλο-
γία 1 αρσενικό ανά 15 θηλυκά ανα-
παραγωγά ζώα. Εφόσον δεν τηρείται 

αυτή η αναλογία το ύψος ενίσχυσης 
µειώνεται κατά 23 ευρώ ανά ΜΖΚ. 

Στο Μέτρο εντάσσονται οι αυ-
τόχθονες φυλές όπου αυτές 
συναντώνται σε µεγάλους α-

ριθµούς:
  Βοοειδή: Τήνου, Κέας,  Κατερί-

νης, Συκιάς, Ελληνικός βούβαλος, 
Ελληνική βραχυκερατική.

 Πρόβατα: Καταφυγίου, Ρουµ-
λουκίου, Ορεινό Ηπείρου, Ικαρίας, 
Λευκίµης, Κατσικά, Άργους Ζακύν-
θου, Φλώρινας – Πελαγονίας, Σαρα-
κατσάνικο, Γλώσσας Σκοπέλου, Κύ-
µης, Αγρινίου, ∆ράµας, Θράκης, Κα-
λαρρύτικο, Πηλίου, Σερρών.

 Αίγες: Σκοπέλου.
 Χοίροι: Εγχώριος Ελληνικός Χοίρος.
 Ιπποειδή: Ηλείας, Πηνείας, Θεσ-

σαλίας, Σκύρου, Πίνδου, Μεσσαράς.

Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να 
διατηρούν τον αριθµό των 
επιλέξιµων ζώων ένταξης 

για µία πενταετία. Είναι δυνατή η 
αντικατάσταση των ζώων που εντά-
χθηκαν αρχικά µε ζώα της ίδιας φυ-
λής, εφόσον ο συνολικός αριθµός 
των ζώων κατά τη διάρκεια της πε-
νταετίας παραµένει τουλάχιστον αυ-
τός που αναφέρεται κατά την έντα-
ξή τους στο πρόγραµµα.

Διατάξεις 
για Ιπποειδή 

Την περίοδο υποβολής των 
ενδικοφανών προσφυγών 
κατά των αποτελεσµάτων 
της πληρωµής 
προκαταβολής, αρχής 
γενοµένης από την 
Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 
2019 και εντός πέντε (5) 
εργασίµων ηµερών, δηλαδή 
έως και την Πέµπτη 17 
Ιανουαρίου 2019, οι 
ενταγµένοι δικαιούχοι µε 
ιπποειδή της ∆ράσης 
10.1.09 «∆ιατήρηση 
απειλούµενων αυτόχθονων 
φυλών αγροτικών ζώων», 
και σε συνέχεια της αριθµ. 
428/51088/3-4-2018 
εγκυκλίου, µπορούν να 
καταχωρήσουν τον αριθµό 
σήµανσης των ίππων τους 
στο Πληροφοριακό Σύστηµα 
υποστήριξης υλοποίησης της 
∆ράσης 10.1.09 κάνοντας 
χρήση των προσωπικών 
τους κωδικών. 
Υπενθυµίζεται πως ειδικά οι 
δικαιούχοι µε ιπποειδή 
οφείλουν να καταθέτουν στο 
αρµόδιο Κ.Ζ.Γ.Π βεβαιώσεις 
ταυτοποίησης των 
ιπποειδών. Σε διαφορετική 
περίπτωση επιβάλλονται 
κυρώσεις. Η εν λόγω 
δέσµευση λήγει µετά το 
τέλος της πενταετίας.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Σύµβουλοι
Έως τις 7 Ιανουαρίου η 
υποβολή 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.

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

 
Αναπτυξιακός
Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019 
έχουν τη δυνατότητα οι 
ενδιαφερόµενοι να 
υποβάλλουν αίτηση 
υπαγωγής των επενδυτικών 
τους σχεδίων στο καθεστώς 
ενισχύσεων «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» του 
Αναπτυξιακού Νόµου.
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Βότανα Corphes

Με 35 στρέμματα 
μοιρασμένα σε δύο 
βουνοκορφές
Η διάσωση της χλωρίδας στις κορυφές των Χασίων και 
των Καμβουνίων ορέων έγινε επιχειρηματικό success story

Υπεραξία
Τα παραγόµενα 

προϊόντα πετυχαίνουν 
υψηλή τιµή στο ράφι, 
και για τον λόγο αυτό  
οι δυο φίλοι επιχείρη-
σαν να δώσουν άµεσα 
εξαγωγικό χαρακτήρα 

στην επιχείρηση

Σήµερα η επιχείρηση καλλιεργεί, 
τυποποιεί και εµπορεύεται 16 
προϊόντα, µε πρώτη ύλη αυτή 
που παρέχουν οι ορεινοί όγκοι 
στη ∆εσκάτη Γρεβενών.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα βότανα δεν έχουν µεγάλες α-
παιτήσεις σε φροντίδα και νερό, 
ενώ ο γενικός κανόνας θέλει το 
υψόµετρο να ενισχύει την έντα-
ση και άρα την ποιότητα του φυ-
τού. Ωστόσο στις κορυφές των Χασί-
ων και Καµβουνίων ορέων, ένας φυσι-
ολάτρης πολιτικός µηχανικός µε αγροτικές 
καταβολές, ο Χρυσοβαλάντης παρατήρησε πριν α-
πό µερικά χρόνια µια µείωση του πληθυσµού των 
ενδηµικών φυτών. Από την ανάγκη διάσωσης της 
χλωρίδας της περιοχής, προέκυψε η ιδέα της εται-
ρείας του Αστέριου Γκανά και του Χρυσοβαλάντη 
Κόγιου, µε το όνοµα Corphes. 

Πριν από τέσσερα χρόνια, λοιπόν, ξεκίνησε ο 
Χρυσοβαλάντης τις έρευνες γύρω από το σύστη-
µα των αυτοφυών φυτών της περιοχής, κάνο-
ντας εδαφολογικές αναλύσεις, κλωνική επιλο-
γή φυτών, ενώ µελέτησε το µικροκλίµα της περι-
οχής. Μάλιστα, καθώς η παρέα των δυο αντρών 

συνέλλεγε και αποµόνωνε το γε-
νετικό υλικό των αυτοφυών φυ-

τών όπως είναι η άγρια µέντα, 
ο σιδερίτης, το φλισκούνι, έ-
πεσαν πάνω σε ένα «µυστηρι-
ώδες» είδος τσαγιού το οποίο 
δεν υπήρχε καν στον εθνικό 

κατάλογο βοτάνων και µπήκε 
µε το όνοµα «λευκό τσάι». Σήµε-

ρα η επιχείρηση καλλιεργεί, τυπο-
ποιεί και εµπορεύεται 16 προϊόντα, επε-

ξεργαζόµενη την πρώτη ύλη που παρέχουν οι ο-
ρεινοί όγκοι στη ∆εσκάτη Γρεβενών.

«Τρία γεµάτα χρόνια προετοιµασίας χρειάστη-
καν προτού βγάλουµε τα προϊόντα στην αγορά» 
εξηγεί ο Αστέριος στην Agrenda, προσθέτοντας 
πως πέρυσι µόλις ξεκίνησαν τις πωλήσεις. Μά-
λιστα, η εταιρεία απέκτησε άµεσα εξαγωγικό χα-
ρακτήρα, αφού προτού στείλει τα προϊόντα της 
σε επιλεγµένα delicatessen της χώρας, µέσω διε-
θνών εκθέσεων πέτυχε εµπορικές συµφωνίες σε 
ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, 
η Γερµανία, η Γαλλία, η ∆ανία και η Σουηδία.

∆ύο πολιτικοί µηχανικοί επιχείρησαν να σώσουν αυτοφυή φυτά στον 
ορεινό όγκο των Γρεβενών και σήµερα η µεταποιητική µονάδα τους 
στη Λάρισα στέλνει τα βότανα στις µεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης.

Αστέριος Γκανάς και Χρυσοβαλάντης Κόγιος
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Οι απαιτήσεις της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας των δυο αντρών 
συνεχώς αυξάνονται και για τον 
λόγο αυτό σκέφτονται τώρα να ε-
πενδύσουν σταδιακά σε άλλα α-
γροτεµάχια, προκειµένου να κα-
λύψουν τις ανάγκες της ζήτησης.

Όπως εξήγησε ο Αστέριος, αρχι-
κά προχώρησαν στην επένδυση µι-
κρών αγροτεµάχιων σε διαφορετικά 
υψόµετρα, δίπλα από τους πληθυ-
σµούς που βρίσκονται τα αυτοφυή 
φυτά. «Αγοράσαµε τρία στρέµµα-
τα εκεί που φύεται η άγρια µέντα, 
άλλα τέσσερα εκεί που βρίσκονται 
οι τσαγιές. Ουσιαστικά η ιχνηλασι-
µότητα των φυτών µας δείχνει που 
µπορεί να αναπαραχθεί» ανέφερε 
ο ίδιος, παραθέτοντας µερικά πα-
ραδείγµατα. «Όλο το σύστηµα που 
αναπτύσσουµε την επιχείρηση εί-
ναι ένα σύστηµα ολοκληρωµένης 
διαχείρισης, καλλιεργούµε βιοδυ-
ναµικά, χωρίς κανένα πρόσθετο, 
εκτός από το κοµπόστ από µικρά 
ζώα ελευθέρας βοσκής, ενώ στην 
πλειοψηφία τους οι καλλιέργειες 
είναι ξερικές», συνέχισε.

Όλες οι εργασίες γίνονται χει-

ρονακτικά, ενώ η επιχείρηση απα-
σχολεί εφτά µε οχτώ άτοµα, συµπε-
ριλαµβανοµένων των δυο πολιτι-
κών µηχανικών και της οικογένει-
ας Κόγιου, στην οποία άλλωστε α-
νήκουν περίπου οι µισές καλλιερ-
γούµενες εκτάσεις, καθώς και ορι-
σµένων εποχιακών συνεργατών.

Ιδιαίτερη προσοχή έδωσαν οι νέ-
οι επιχειρηµατίες και στη συσκευα-
σία, η οποία γίνεται στο µικρό εργα-
στήρι της επιχείρησης στη Λάρισα. 
Μάλιστα αυτή έχει βραβευτεί σε δι-
αγωνισµούς design, βραβεία τα ο-
ποία συνοδεύουν και τις τρεις δια-
κρίσεις στα «Great Taste Awards». 

«Εφαρµόσαµε ορισµένες καινο-
τόµες τεχνικές, όπως είναι η απο-
λύµανση µε βαθειά κατάψυξη, α-
φού πρώτα βεβαιωθούµε µε µετρή-
σεις πως τα φυτά έχουν αποβάλει 
στο 100% την υγρασία τους κατά 
την διαδικασία αποξήρανσης», α-
ναφέρει ο Αστέριος και συνεχίζει 
ότι «Ο µεγαλύτερος εχθρός των βο-
τάνων είναι ο αέρας και το φως, ο-
πότε εσωτερικά έχουµε εφαρµόσει 
ένα σύστηµα απόσυρσης του αέρα, 
ενώ η συσκευασία είναι κλειστή». 

Ψάχνουν περισσότερα αγροτεμάχια 
για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση 

∆ΕΣΚΑΤΗ

Οι βόρειοι άνεµοι, τα χαµηλά ποσοστά υγρασίας 
και οι διαφορές θερµοκρασίας ηµέρας και νύχτας, 

δίνουν στο µικροκλίµα της περιοχής µοναδικά 
χαρακτηριστικά. Οι δυο άντρες, τον Ιούνιο µαζεύουν 

θυµάρι στην Κανατσίολα, τον Ιούλιο ρίγανη στη 
Μαυρολίθρα, τον Αύγουστο βατόµουρα στην Αλµυρή 

και τον Σεπτέµβριο εστραγκόν στο Μαυρέλι.

 John Deere
Αλλαγή διοίκησης 
στην Ευρώπη
Ο Ντένις Ντόχερτι ορίζεται ως ο 
νέος αντιπρόεδρος του τµήµατος 
πωλήσεων γεωργικών 
µηχανηµάτων για την John Deere 
Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής και 
Μέσης Ανατολής. Αντικαθιστά τον 
Κρίστοφ Βίγκερ, ο οποίος διετέλεσε 
αντιπρόεδρος για το τµήµα γεωργίας 
της εταιρείας και εφεξής θα 
αναλάβει ρόλο υπεύθυνου 
στο τµήµα γεωργίας ακριβείας 
καθώς και υπεύθυνου 
στρατηγικών συµφωνιών.

Creta Farms
Νέα οικονομική 
διευθύντρια 
Σε ανανέωση των διευθύνοντων 
στελεχών της προχωρά η Creta 
Farms, µε τον διορισµό στη θέση 
της Οικονοµικής ∆ιευθύντριας της 
εταιρείας, της Ελένης Χαλιώτη, 
ενώ στα καθήκοντα του Εσωτερικού 
Ελεγκτή της εταιρείας αναλαµβάνει 
ο Νικόλας Τσοµάκος. 

 Εθνική 
Ασφαλιστική 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Στη θέση του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου της Εθνικής 
Ασφαλιστικής αναβαθµίστηκε 
ο µέχρι σήµερα Αναπληρωτής 
∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
Σταύρος Κωνσταντάς. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις
Για να γίνει µια τέτοια 
δουλειά σωστά χρειά-
ζονται επενδύσεις που 

αγγίζουν τουλάχιστον τα 
100.000 ευρώ

∆ΕΣΚΑΤΗ
ΓΡΕΒΕΝΑ



Ένας χηµικός µηχανικός, που 
γνώρισε τη µελισσοκοµία µε το που 

έµαθε να περπατάει, την αγάπησε 
τόσο που θεώρησε αναπόφευκτο  

να αναλάβει τα µελίσσια του 
παππού του. Σήµερα, µε έδρα το 
Μουρίκι Βοιωτίας, ο 32άχρονος  

∆ηµήτρης Ασηµακόπουλος 
συντηρεί γύρω στις 2.500 

παραγωγικές κυψέλες που 
παράγουν περί τους 100 τόνους 

µέλι το χρόνο.

Στις άβατες περιοχές 
βγαίνει το καλύτερο μέλι    

Τελείωσε το Πολυτεχνείο, πήρε 200 κυψέλες και μια δεκαετία μετά τις έκανε επικερδή επιχείρηση

Με ορµητήριο το Μουρίκι Βοιωτί-
ας κοντά στη λίµη Υλίκη, ο ∆ηµή-
τρης Ασηµακόπουλος, απλώνεται 
σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, από την 
Καλαµάτα, τη Μάνη και τη Σπάρ-
τη, µέχρι τη Χαλκιδική και τη Θά-
σο, αφήνοντας τις κυψέλες µε τα 
µελίσσια του, στις πιο κατάλληλες 
περιοχές, για να του παράγουν υ-
ψηλής ποιότητας µέλι.

Η τριβή του µε τη µελισσοκοµία 
ξεκίνησε σχεδόν µε το που έµαθε να 
περπατάει, χωρίς υπερβολή καθώς 
δεν έλειπε ποτέ από τις βόλτες του 
παππού του στις κυψέλες που δια-
τηρούσε µόνιµα, στην περιοχή της 
Θήβας, από το 1948. Την παράδο-
ση συνέχισε ο πατέρας του ∆ηµή-
τρη, µε αρχή 200 κυψέλες και παρ’ 
ότι ο ίδιος ήταν καθηγητής Θεολο-
γίας, τις µεγάλωσε σε αριθµό και α-
γοράζοντας ένα φορτηγό, τις έστη-
νε σε διαφορετικά µέρη κι εκείνος 
σ’ ολόκληρη την Ελλάδα.

Το 2009 ο ∆ηµήτρης τελείωσε το 
Πολυτεχνείο στην Πάτρα, Χηµικός 
Μηχανικός, αλλά αντί να ασχολη-
θεί µε την εφαρµογή των σπουδών 
του, πήρε τη σκυτάλη από τον πα-
τέρα του, µεγαλώνοντας τον αριθ-
µό των κυψελών και µετατρέποντας 

τη µελισσοκοµία µέσα σε περίπου 
µια δεκαετία, σε µια µεγάλη κι ε-
πικερδής επιχείρηση, πριν ακόµη 
κλείσει τα 32 του χρόνια.

«Αυτή τη στιγµή συντηρούµε γύ-
ρω στις 2.500 παραγωγικές κυψέ-
λες και παράγουµε γύρω στους 100 
τόνους µέλι το χρόνο», λέει στην 
Agrenda ο κ. Ασηµακόπουλος.

Το µέλι διατηρεί παγκοσµίως 
στη χονδρική την υψηλότερη τι-
µή ως προϊόν, αλλά ωστόσο το 
κόστος παραγωγής είναι εξίσου 
υψηλό. Η λαϊκή αγορά ήταν το 
πρώτο στάδιο, αλλά ο ∆ηµήτρης 
δεν έχασε ποτέ το ενδιαφέρον 
του για επέκταση στο εξωτερικό. 
Ήδη αποστέλλονται παραγγελί-
ες στη Γερµανία, µια χώρα που 
διατηρεί την πρωτιά στη διαχεί-
ριση του προϊόντος σ’ ολόκληρο 
τον κόσµο.

«Προσπαθούµε να εφαρµόζου-
µε σύγχρονους και ασφαλείς µε-
θόδους για να έχουµε παραγωγή 
σίγουρη στις κυψέλες µας και χα-

µηλό κόστος, σε κάθε στάδιο. Έχου-
µε 4 φορτηγά για να µεταφέρουµε 
τις κυψέλες, νταλίκες και µικρά, και 
έχουµε πάρει κι ένα τρακτέρ, παρ’ 
ότι δεν έχουµε χωράφια, για ν’ α-
νεβάζουµε τις κυψέλες στα βουνά, 
σε λάσπες και δύσβατα µέρη, στο 
Μαίναλο κι αλλού. Στις άβατες πε-
ριοχές βγαίνει το καλύτερο µέλι», 
λέει στην Αgrenda ο ∆ηµήτρης.

Γενικά οι κυψέλες παραµένουν 
αφύλακτες στο χώρο που τοποθε-
τούνται, αλλά σε ορισµένες ορεινές 
περιοχές όπως στην Κοζάνη και τη 
Καστοριά, τις φράζει µε ηλεκτροφό-
ρο σύρµα για τις αρκούδες. 

Όταν οι κυψέλες τοποθετούνται 
σε ιδιόκτητο µέρος δεν χρειάζονται 
άδεια. Αντίθετα, σε δηµόσιο χώρο 
πρέπει να τηρούνται κάποιες προ-

ϋποθέσεις, όπως προκύπτουν από 
τη σχετική νοµοθεσία, όπως η από-
σταση 25 µέτρων από σπίτι ή δη-
µόσιο ασφαλτοστρωµένο δρόµο, 
50 µέτρα µακριά από πηγές που 
πίνουν τα ζώα νερό.

«Στο δεύτερο στάδιο παραγωγής, 
οι κερήθρες µεταφέρονται στις απο-
θήκες µας όπου υπάρχουν τα πιο 
σύγχρονα µηχανήµατα, όλα ανοξεί-
δωτα, πάγκος απολεπισµού, όπου 
αφαιρείται το πρώτο λεπτό στρώ-
µα κεριού, για να µπεί µετά το µέ-
λι στα φυγοκεντρικά µηχανήµατα, 
για να βγεί καθαρό στα τοιχώµατα 
του βαρελιού και µετά αναλαµβάνει 
η αντλία για να το µεταφέρει στις 
δεξαµενές ηρεµίας. Από εκεί βγαί-
νει τελικά το τελικό προϊόν το µέλι, 
καθαρό όπου συσκευάζεται σε συ-

σκευασίες χονδρικής» εξηγεί. «Με-
τέπειτα», συνεχίζει ο ίδιος, «το µέλι 
µεταφέρεται στα συσκευαστήρια ό-
που και φιλτράρεται, χωρίζεται, συ-
σκευάζεται και παίρνει η συσκευα-
σία τη σχετική ετικέτα».

Οι εγκαταστάσεις του ∆ηµήτρη 
Ασµακόπουλου στεγάζονται στο 
Ύπατο Βοιωτίας, σε ιδιόκτητο χώ-
ρο περίπου 900 τετραγωνικών µέ-
τρων, µια µεγάλη µονάδα για τα 
ελληνικά δεδοµένα. 

Το µέλι δεν παράγεται όλο το 
χρόνο. Ο πρώτος τρύγος µπορεί 
να γίνει στις αρχές Απριλίου µε α-
νοιξιάτικα ρείκια, σε ανοιχτούς χώ-
ρους και φτάνει µέσα στα πευκο-
δάση µέχρι τέλη Νοεµβρίου. Πε-
ρίπου 8 µήνες το χρόνο µπορεί έ-
νας καλός µελισσοκόµος να έχει 
παραγωγή στην Ελλάδα και µάλι-
στα κάτω από ιδανικές συνθήκες.

Το µέλι τυπικά διατηρεί ηµερο-
µηνία λήξης δύο χρόνια µετά τη 
συσκευασία του, αλλά γενικά µπο-
ρεί να διατηρηθεί µε σωστή συντή-
ρηση για… πάντα. Άλλωστε αυτό 
τροφοδοτεί διάφορες αµφιλεγό-
µενες ιστορίες, ότι στις αρχαιολο-
γικές ανασκαφές βρίσκονται µέσα 
σε σφραγισµένα κιούπια µέλια σε 
άψογη κατάσταση παρ’ ότι είναι η-
λικίας πάνω από 3.000 ετών. 
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Τα ανθόμελα γίνονται 
μόνο από τις μέλισσες

Ο μελισσοκόμος έχει καρδιοχτύπι 
αν οι κυψέλες είναι σε πευκοδάσος

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, τουλάχιστον δύο φορές το 
χρόνο, ελέγχει µέσω δειγµατοληψίας την ποιότητα του µελιού και τη 
συµβατότητά του µε τον κώδικα τροφίµων. ∆είγµατα, ωστόσο, ο 
∆ηµήτρης στέλνει και σε ιδιωτικά εργαστήρια στη Γερµανία στην 
περίφηµη Intertex, όπου τα αποτελέσµατα του ελέγχου, του 
κοινοποιούνται µετά από περίπου ένα µήνα.
Τα κύρια είδη µελιού είναι αυτά που προέρχονται από φυτο-εκκρίσεις 
και νεκταρο-εκκρίσεις. Νεκταρο-εκκρίσεις είναι η συλλογή του νέκταρ 
από το άνθος και το µελίτωµα βρίσκεται από µόνο του πάνω στο 
δέντρο, κατά περίπου 80% σε µορφή µελιού, κυρίως σε βελανιδιά, 
έλατο και πεύκο. Τα µελιτώµατα είναι πιο σκούρα κι όταν τα παίρνει η 
µέλισσα τους αφαιρεί λίγο από την υγρασία τους και τα κάνει µέλι.
Οι έλεγχοι, αφού βεβαιώσουν τη συµβατότητα µε τον «κώδικα 
τροφίµων», ξεχωρίζουν τα είδη, µε γυροσκοπική ανάλυση, ανάλογα 
δηλαδή µε το είδος του γυρεόκοκκου που βρίσκεται και την 
περιεκτικότητα, ταυτοποιείται το είδος του µελιού. «Τα ανθόµελα 
όλα ταυτοποιούνται µε τον γυρεόκοκκο και τα µελιτώµατα από την 
αγωγιµότητα. «Κάποιες χώρες προσπαθούν να λανσάρουν 
«συνθετικό» µέλι, µε διάφορα χηµικά, αλλά εδώ δεν νοµίζω ότι 
υπάρχει τέτοιο. Το µέλι γίνεται αποκλειστικά από τη µέλισσα, δεν 
γίνεται µε ζάχαρες και γλυκόζη ή οτιδήποτε άλλο» µας λέει ο 
∆ηµήτρης. «Πάντως εισαγωγές µελιού από πολλές τρίτες χώρες 
γίνονται µόνο και µόνο για να πέφτουν οι τιµές» συµπληρώνει. 
Αντίθετα το ελληνικό µέλι εξάγεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 
Ρωσία, Καναδά, Αµερική και Αραβικά Εµιράτα, ακόµη και στην Κίνα.

Στον πάγκο του ο ∆ηµήτρης Ασηµακόπουλος 
διατηρεί 9 διαφορετικά είδη µελιού, από 9 δια-
φορετικές περιοχές και διαφορετικές εποχές το 
καθένα. Το καθένα έχει διαφορετική βοτανική 
προέλευση, διαφορετικό άρωµα και χρώµα, δι-
αφορετική πυκνότητα και βεβαίως διαφορετική 
γεύση. Το καθένα έχει τη δική του διατροφική 
αξία, ανάλογα µε τα ιχνοστοιχεία και τα µεταλ-
λικά στοιχεία που αυτό περιέχει. 

«Οι καταναλωτές στην Ελλάδα, τα τελευταία 
χρόνια είναι ενηµερωµένοι», επισηµαίνει ο ί-
διος, «ενώ καλύτερη άποψη φαίνεται να έχει 
το νεανικό καταναλωτικό κοινό. Υπάρχει µέλι, 
θυµαρίσιο, από έλατο, από καστανιά, από άνθη,  

από ρείκι, από βελανιδιά, από πορτοκαλιές, α-
πό κουµαριές, από πεύκο. Το ρείκι και η βελα-
νιδιά µε τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες  ανε-
βαίνουν πολύ στις προτιµήσεις τελευταία, όπως 
και το έλατο, γενικά τα σκουρόχρωµα µέλια».

Όσο για την «κρυστάλλωση», ο  ∆ηµήτρης µας 
λέει ότι, πρόκειται για ιδιότητα του µελιού και ό-
χι κριτήριο για την επιλογή του. « Όλα τα µέλια 
κρυσταλλώνουν, όταν δεν προέρχονται από  µε-
λιτώµατα», µας εξηγεί. «Απλά κάποιο µπορεί να 

παγώσει σε δεκαπέντε µέρες άλλο σε δύο έτη. 
Είναι µια ενζυµική κατάσταση η κρυστάλλωση».

Το µέλι επιδοτείται από διάφορα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα µε περίπου 4 ευρώ ανα κυψέλη, 
αλλά µόνο για επαγγελµατίες µελισσοκόµους 
και όχι για όσους ασχολούνται απλώς ερασι-
τεχνικά µε τις µέλισσες. Οι κυψέλες κινδυνεύ-
ουν κυρίως ή από πυρκαγιά ή από πληµµύρα. 

Η µεγαλύτερη ζηµιά που έχει πάθει ο ∆ηµή-
τρης ήταν από φωτιά σε χορτολιβαδικές εκτάσεις 
στη Βοιωτία. Ο µελισσοκόµος πάντα ζεί µε το χτυ-
ποκάρδι, ιδιαίτερα αν οι κυψέλες του βρίσκονται 
µέσα σε πευκοδάσος. «Βάζουµε όλη µας την πε-
ριουσία και τρέµει η καρδιά µας για τον κάθε ε-
µπρηστή ή τον κάθε ασυνείδητο, παρά τον συ-
χνό έλεγχο», µας λέει προβληµατισµένος ο ∆η-
µήτρης. «Το χειµώνα το µέλι πωλείται στη λαϊ-
κή αγορά 4 φορές την εβδοµάδα, αλλά το καλο-
καίρι απέχουµε. Η παρουσία στη λαϊκή αγορά 
συµφέρει και είναι µια ευχάριστη ενασχόληση».

«Ο ρόλος της µέλισσας στον πλανήτη είναι 
τόσο σηµαντικός που ο Αινστάϊν είχε πεί κά-
ποτε ότι αν εκλείψει θα χαθούν µαζί µε την 
έλλειψη επικονίασης, τα πάντα. Στην Ελλά-
δα έχουµε την mellifer apis». Υπάρχουν σ’ ό-
λο τον κόσµο διάφορα είδη µέλισσα, η καυ-
κάσια, η κρώπεια, αλλά και η µέλισσα Χαλκι-
δικής. Τα µελίσσια πλέον πωλούνται από µε-
λισσοκόµους σε όποιον θέλει να δοκιµάσει 
να ξεκινήσει τις δικές του κυψέλες και τη δική 
του παραγωγή. ∆εν είναι όπως παλιά, µπορεί 
κανείς να εξελιχθεί πολύ γρήγορα και να ανε-
βάσει υψηλά επίπεδα παραγωγής. Μπορείς ν’ 
αγοράσεις βασίλισσες και ένα σµήνος να το 
κάνεις πέντε διαφορετικά σµήνη. Αν, βεβαί-
ως, διατηρείς τις ειδικές γνώσεις.

«Η µέλισσα είναι η εγγυήτρια του προϊόντος 
που παράγει. ∆εν πάει σε βρώµικα µέρη, θα ψο-
φήσει εξάλλου αν πάει, πριν να φτάσει στην κυ-
ψέλη» λέει στην Agrenda ο ∆ηµήτρης.
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Το κρέας 
πουλερικών 
«πετάει» με 4% 
ανάπτυξη μέχρι 
το 2030 στην ΕΕ
Η πτηνοτροφία, ο μόνος κρεοπαραγωγικός 
κλάδος στην Ευρώπη που προβλέπεται, 
σύμφωνα με την Κομισιόν, να γνωρίσει 
αύξηση περίπου 4% τόσο στην παραγωγή 
όσο και στην κατανάλωση σε βάθος 12 ετίας

ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ 

Άκρως ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που δηµο-
σιοποίησε η Κοµισιόν για τις προοπτικές του κλά-
δου της πτηνοτροφίας. Τα πουλερικά είναι το µό-
νο κρέας για το οποίο τόσο η παραγωγή στην ΕΕ 
όσο και η κατανάλωση αναµένεται να αυξηθεί ση-
µαντικά µεταξύ 2018-2030 κατά περίπου 4%. Για 
το ολοένα πιο συνειδητοποιηµένο καταναλωτικό 
κοινό το λευκό κρέας  διαθέτει σηµαντικά πλεο-
νεκτήµατα που το καθιστούν συνώνυµο της  ευ-
κολίας, της υγιεινής διατροφής αλλά και της προ-
σιτής τιµής. Για να δρέψει το σύνολο της υπεραξί-
ας που µπορεί να προσφέρει η πολλά υποσχόµε-
νη εξέλιξη της αγοράς ο παραγωγός µπορεί να α-
ξιοποιήσει νέες τεχνολογίες που προσφέρουν ευ-
καιρίες για σηµαντική αύξηση στην παραγωγικό-
τητα και παράλληλη µείωση του κόστους. Ένα τέ-
τοιο τεχνολογικό εργαλείο αποτελεί το έργο δια-
χείρισης πτηνοτροφικής µονάδας  που παρουσία-
σε Ισπανική οµάδα ερευνητών αυτό το µήνα στις 
Βρυξέλλες στα πλαίσια του Συνεδρίου για τις Προ-
οπτικές της Γεωργίας. 

Τα αποτελέσµατα που επιδεικνύει το πρόγραµ-
µα είναι σηµαντικά τόσο για την κερδοφορία της 
µονάδας όσο και για την ευζωία των ορνίθων µια 
παράµετρο που επηρεάζει ολοένα τις προτιµήσεις 
ειδικά των Ευρωπαίων καταναλωτών. Έτσι το σύ-
στηµα διαχείρισης των ορνίθων που προσφέρει δο-
κιµές από τη συλλογή κι αξιοποίηση δεδοµένων 

σε πραγµατικό χρόνο για τις συνθήκες διαβίωσης 
των πτηνών είχε σηµαντική επίπτωση στην παρα-
γωγικότητα της φάρµας, βελτιώνοντας την ποιό-
τητα του κρέατος και µειώνοντας σηµαντικά τις α-
πώλειες από ασθένειες ή τραυµατισµούς. «Οι µε-
τρήσεις µας  έδειξαν τί πρέπει να βελτιωθεί και µε 
αυτό τον τρόπο καταφέραµε να µειώσουµε τα πε-
ριστατικά θανάτων κατά 10%, τον αριθµό θανάτων 
κατά τη µεταφορά προς το σφαγείο σε ποσοστό 
15%, ενώ µες από τη βελτίωση της φυσικής κατά-
στασης των ζώων µειώθηκε η χρήση αντιβιοτικών 
κατά 15%. Παράλληλα καθώς είναι όλα αυτοµατο-
ποιηµένα το βάρος των ορνίθων έγινε πιο οµοιό-
µορφο, αυξήθηκαν κατά 20% τα πτηνά µε ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά ανώτερης κατηγορίας, και µει-
ώθηκε η ποσότητα της ζωοτροφής κατά 10%», θα 
πει η Ντόιτζε Οταντούι της εταιρείας ΙΚ4-Tekniker 
από την Ισπανία.

Η ευζωία στις όρνιθες 
φέρνει αποτέλεσµα

Το πρόγραµµα πτηνοτροφίας ακριβείας που υλο-
ποίησαν οι Ισπανοί ερευνητές αξιοποιεί νέες τεχνο-
λογίες που βάζουν στο επίκεντρο την ευζωία των 
ορνίθων. Σε τρεις φάρµες πουλερικών που στεγά-
ζουν 28.000-35.000  πτηνά η κάθε µία η οµάδα ε-
φάρµοσε ένα συνδυασµό τεχνολογικών εφαρµο-
γών µε τις οποίες µέτρησαν την ανάπτυξη εστιάζο-
ντας παράλληλα στην ποιότητα ζωής των πουλε-
ρικών. «Σε επίπεδο εκµετάλλευσης η παρακολού-

Για να δρέψει το σύνολο της υπεραξίας, 
που µπορεί να προσφέρει η πολλά 

υποσχόµενη εξέλιξη της αγοράς 
ο πτηνοτρόφος µπορεί να αξιοποιήσει νέες 

τεχνολογίες για σηµαντική αύξηση 
στην παραγωγικότητα και παράλληλη 
µείωση του κόστους, όπως είπε και η 
Ντόιτζε Οταντούι, της ΙΚ4-Tekniker.
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θηση γίνεται µε πέντε παραµέτρους όπως για πα-
ράδειγµα τη θερµοκρασία, τη φωτεινότητα, τα επί-
πεδα διοξειδίου του άνθρακα και αµµωνίας καθώς 
και την υγρασία, και αφού συνδυαστούν όλα τα δε-
δοµένα από τους αισθητήρες διαπιστώνεται αν το 
περιβάλλον διαθέτει τις σωστές συνθήκες διαβίω-
σης», θα πει η Ντόιτζε Οταντούι και συµπληρώνει 
«στόχος είναι τα πουλερικά να ζουν σε ένα χώρο 
που είναι ευάερος µε καλό φωτισµό, καθαρός από 
αµµωνία και µε επαρκές ε-
πίπεδο οξυγόνου. Παράλ-
ληλα παρατηρούµε την α-
νάπτυξη των πτηνών µε 
βάση το βάρος τους ενώ 
συλλέγουµε δεδοµένα για 
την κατανάλωση τροφής 
και νερού».

Η παρακολούθηση δεν 
σταµατά όµως στο επίπε-
δο της φάρµας αλλά συ-
νεχίζεται και στο στάδιο 
της µεταφοράς των που-
λερικών προς το σφαγείο. «Η παραγωγικότητα της 
µονάδας εξαρτάται από την ποιότητα όλου του κύ-
κλου της ζωής και αυτό περιλαµβάνει και το στά-
διο της φόρτωσης των ζώων στο όχηµα που θα τα 
µεταφέρει στο σφαγείο.  Για να αποφύγουµε τους 
τραυµατισµούς που συχνά συµβαίνουν όταν φορ-
τώνονται τα κλουβιά στα φορτηγά χρησιµοποιού-
µε βραχιολάκι µε αισθητήρες που φοριέται ως ρο-

λόι από τον εργάτη και µετρά την ταχύτητα των κι-
νήσεών του. Έτσι βρήκαµε ότι όταν η ταχύτητα δι-
ατηρείται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα αποφεύγεται 
σηµαντικός αριθµός τραυµατισµών στα ζώα. Πέρα 
από τις συνθήκες φόρτωσης παρακολουθούµε στη 
συνέχεια και τις περιβαλλοντικές συνθήκες και ει-
δικά τη θερµοκρασία στο χώρο του φορτηγού κατά 
τη διάρκεια της µεταφοράς των πουλερικών προς 
το σφαγείο», συµπληρώνει η ίδια. 

Προκειµένου όµως η 
τεχνολογία να βοηθή-
σει στη βέλτιστη διαχεί-
ριση των πτηνών πρέπει 
η φάρµα  να διαθέτει και  
wi-fi. «Για την καλύτερη 
λειτουργία του συστήµα-
τος χρειάζεται να διασυν-
δέονται τα δεδοµένα σε 
πραγµατικό χρόνο. Σε άλ-
λη περίπτωση πρέπει να 
αποθηκεύονται τα στοι-
χεία και να γίνεται αρ-

γότερα η επεξεργασία τους κάτι που µειώνει την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος», διευκρινί-
ζει η Οταντούι.

Το πρόγραµµα ήταν µία από τις δράσεις του προ-
γράµµατος µε τίτλο Internet of Food and Farms που 
συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµ-
µα Πλαίσιο για την Έρευνα Ορίζοντας 2020 µε συ-
νολικό προϋπολογισµό 30 εκ ευρώ. 

Αποτρέπει από καρδιαγγειακά επεισόδια η κατανάλωση τροφών µε Ω3, λέει η 
καθηγήτρια του Βασιλικού Ιρλανδικού Κολεγίου Χειρουργών κ. Άλις Στάντον.

Ευζωία
Στόχος είναι 
τα πουλερικά 

να ζουν σε ένα 
χώρο που είναι 

ευάερος µε 
καλό φωτισµό, 
καθαρός από 

αµµωνία και µε 
επαρκές επίπεδο 

οξυγόνου

Εξαγωγικό µπαµ 
του κοτόπουλου
Μετά από µια δεκαετία ισχυρής ανάπτυξης 
µε µέσο ετήσιο ρυθµό 2,5% τώρα τα µεγέθη 
της παραγωγής φαίνονται να 
σταθεροποιούνται στα επίπεδα του 3% 
κατ΄έτος, σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
πρόσφατα κοινοποίησε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή µε προβλέψεις για το σύνολο του 
κλάδου κατά την περίοδο 2018-2030. Πίσω 
από την επιτυχία του πτηνοτροφικού τοµέα 
βέβαια βρίσκεται η σταθερή άνοδος της 
ζήτησης. Μετά από µια ελαφριά κάµψη στη 
ζήτηση κρέατος εντός της ΕΕ λόγω τις 
κρίσης το 2013 η αγορά, όπως διαπιστώνει 
η µελέτη, έχει επανέλθει σε ισχυρή βάση 
από το 2014 µε την κατά κεφαλή 
κατανάλωση κρέατος να σηµειώνει αύξηση 
κατά 4,4 κιλά ως το 2018. Επιπλέον το 
κρέας του κοτόπουλου κερδίζει ολοένα 
µεγαλύτερο µερίδιο στο ράφι  και στο 
καλάθι του νοικοκυριού καθώς θεωρείται 

µια υγιεινή επιλογή η 
οποία παράλληλα δεν 
αντιµετωπίζει 
περιορισµούς που 
σχετίζονται   µε 
θρησκευτικές 
πεποιθήσεις. Ως 
αποτέλεσµα των 
πολλών 
πλεονεκτηµάτων που 
παρουσιάζει η ζήτηση 
όπως και η παραγωγή 
για το κρέας του 

κοτόπουλου εκτιµάται ότι θα αυξηθούν κατά 
4% εντός της ΕΕ για την περίοδο της 
έκθεσης.
Τις πωλήσεις του λευκού κρέατος όµως 
κρατούν σε υψηλά επίπεδα και η ζήτηση από 
τις διεθνείς αγορές. Η παγκόσµια ζήτηση για 
εισαγωγή κρέατος πουλερικών αναµένεται να 
παραµείνει ισχυρή και προβλέπεται ότι θα 
αυξηθεί κατά την περίοδο που εξετάζεται, 
φτάνοντας 17 εκατοµµύρια τόνους µέχρι το 
2030. Η πρόσθετη ζήτηση για εισαγωγές 
εκτιµάται ότι θα προέλθει κυρίως από την Ασία 
(π.χ. Βιετνάµ, Φιλιππίνες, Κίνα), αλλά επίσης 
από την Υποσαχάρια Αφρική (π.χ. Νότια 
Αφρική, Γκάνα, Μπενίν) όπου η ζήτηση 
αυξάνεται ταχύτερα και από τη Μέση Ανατολή. 
Άρα όπως συµπεραίνει η µελέτη ο κλάδος της 
πτηνοτροφίας αποτελεί έναν στρατηγικό τοµέα 
για τις Ευρωπαϊκές εξαγωγές  καθώς οι 
εξαγωγές για το συγκεκριµένο είδος κρέατος  
προβλέπεται να αυξηθούν µε ρυθµό 2%. 
Οι τιµές του κρέατος πουλερικών της ΕΕ 
αναµένεται να παραµείνουν γύρω από τα 
τρέχοντα επίπεδα κατά τα πρώτα έτη της 
ερχόµενης δωδεκαετίας. Στη συνέχεια η µελέτη 
προβλέπει ότι θα µειωθούν αργά υπό τον 
αυξηµένο ανταγωνισµό (κυρίως από τις ΗΠΑ 
και τη Βραζιλία) και θα φτάσουν τα 1.860 ευρώ 
ανά τόνο µέχρι το τέλος της περιόδου. Ανάλογα 
µε τις εξελίξεις στο µακροοικονοµικό 
περιβάλλον και τις τιµές των ζωοτροφών, η 
ανάλυση προβλέπει µια πιθανή διακύµανση των 
τιµών του κρέατος πουλερικών µεταξύ 1 630 
ευρώ ανά τόνο και 2 130 ευρώ ανά τόνο την 
ίδια περίοδο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Ο εμπλουτισμός των αυγών 
και του κοτόπουλου με Ω3 
κεντρική διατροφική τάση
Ως µια από τις κεντρικές διατροφικές τάσεις στην αναζήτηση ενός τρόπου ζωής 
που θα λειτουργεί προληπτικά για να αποτρέψει τα καρδιαγγειακά επεισόδια, 
επισηµαίνεται η αυξανόµενη κατανάλωση τροφών εµπλουτισµένων µε Ω3. 
Σύµφωνα µε την παρουσίαση που έκανε η Άλις Στάντον, καθηγήτρια 
Καρδιολόγος του Βασιλικού Ιρλανδικού Κολεγίου Χειρουργών, στο Συνέδριο 
για τις Προοπτικές της Γεωργίας στις Βρυξέλλες, η σηµερινή δίαιτα του µέσου 
Ευρωπαίου είναι ελλειµµατική σε ευεργετικά συστατικά Ω3. Όµως σήµερα µόνο 
20% του παγκόσµιου πληθυσµού καταναλώνει τις συνιστώµενες ηµερήσιες 
δόσεις του Ω3. Μια εναλλακτική λύση, σύµφωνα µε την Ιρλανδή επιστήµονα 
είναι ο φυσικός εµπλουτισµός του κοτόπουλου και των αυγών µε Ω3. Σε µελέτες,  
βρέθηκε ότι για τα άτοµα που κατανάλωσαν αυγά ή κρέας κοτόπουλου 
εµπλουτισµένο µε Ω3 ή συνδυασµό των δύο τροφών αυξήθηκαν σηµαντικά 
οι φυσικοί δείκτες που σχετίζονται µε την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Από ΕΕ
Η πρόσθετη 
ζήτηση για 
εισαγωγές 

εκτιµάται ότι 
θα προέλθει 
κυρίως από 

την Ασία
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Από γκανιάν το βαμβάκι
βάζει φωτιά στον κάμπο
Δεν ξεπερνούν τα 50 λεπτά οι επιταγές που κόβουν Μάρκου, Καραγιώργος και 
Αγγελούσης, με τις διεθνείς συγκυρίες να μην αφήνουν περιθώρια για καλύτερα 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Από αιχµή του δόρατος της τελευταίας 
καλλιεργητικής περιόδου το βαµβάκι 
εξελίσσεται σε πέτρα του σκανδάλου 
και αιτία πολέµου αφενός στον θεσ-
σαλικό κάµπο, αλλά και σε άλλες α-
γροτικές περιοχές. Η εξέλιξη που πή-
ραν τα πράγµατα όσον αφορά τις τι-
µές του προϊόντος τη φετινή χρονιά, 
όχι µόνο δεν ικανοποίησε τους καλ-
λιεργητές, αλλά αντίθετα εξαγρίωσε 
τον αγροτικό κόσµο, ενώ δεν είναι 
λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι το βαµ-
βάκι θα αποτελέσει τη φωτιά που θα 
ανάψει τα µπλόκα του Γενάρη. Κατά 
κοινή οµολογία, η τιµή που έδωσαν 
φέτος οι εκκοκκιστές για το πολύ κα-
λής ποιότητας βαµβάκι υπολείπεται 
σηµαντικά της πραγµατικής του αξί-
ας, µε τους βαµβακοκαλλιεργητές να 
ετοιµάζονται ακόµα και να προσφύ-
γουν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού 
προκειµένου να ελεγχθεί το ενδεχό-
µενο ύπαρξης καρτέλ εκκοκκιστών 
στο προϊόν. 

Όµως φέτος οι συγκυρίες σε διεθνές 
επίπεδο (εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κί-
νας, πίεση στα χρηµατιστήρια, η πε-
ριορισµένη δραστηριότητα Τουρκίας 

και Αιγύπτου) φαίνεται πως έδωσαν το 
«κατάλληλο» πάτηµα στους εκκοκκι-
στές να «κρατήσουν» την τιµή του βαµ-
βακιού, παρά το γεγονός ότι η χρονιά 
ξεκίνησε µε τις καλύτερες προϋποθέ-
σεις. Το τελευταίο διάστηµα, οι εκκα-
θαρίσεις στους παραγωγούς δεν ξε-
περνούν τα 50 λεπτά. Στη Θεσσαλία 
ο Μάρκου κόβει επιταγές στα 48 µε 
50 λεπτά και ο Καραγιώργος στα 48-
49 λεπτά το κιλό, µε το 50άρικο µόνο 
σε όσους είχαν συµφωνήσει επιτόπου 
στην πλατφόρµα κατά την παράδοση. 
Αυτό που έχουν να περιµένουν οι καλ-
λιεργητές τώρα είναι τα 2-3 λεπτά από 
το πριµ ποιότητας, που αφορά όµως 
µόνο όσους είχαν συγκεκριµένες και 
προκαθορισµένες προδιαγραφές και 
εφόσον χρησιµοποίησαν τις συµφω-
νηµένες ποικιλίες. 

Την απογοήτευση των καλλιεργη-
τών επιτείνει το γεγονός ότι πριν τις 
γιορτές κάποιοι άφηναν να διαρρεύ-
σει ένα θετικό κλίµα και την πρόθεση 
να δοθεί κάτι παραπάνω στην τιµή, κά-
τι που ωστόσο δεν πρόκειται να γίνει 
µετά και τη νέα πρόσφατη πτώση στα 
χρηµατιστήρια. Το ζητούµενο είναι ό-
τι οι υψηλές προσδοκίες που δηµιουρ-
γήθηκαν τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώ-
βριο για µια πολλή καλή πορεία στο 

βαµβάκι, σε συνδυασµό µε την απο-
γοήτευση από άλλες καλλιέργειες (σι-
τηρά και όσπρια), έχουν φέρει τη φετι-
νή πρόθεση σποράς να δείχνει αύξη-
ση της τάξης του 10 µε 15% στο βαµ-
βάκι. Άλλωστε δεν είναι λίγοι αυτοί 
που δεν έβαλαν σιτάρι στις φθινοπω-
ρινές σπορές και θα αναγκαστούν να 
βάλουν  βαµβάκι, παρά την απογοή-
τευση που έφερε η πορεία των τιµών 
του προϊόντος.      

Μόνο η ΕΑΣ Τρικάλων πλήρωνε 
µε τιµές ηµέρας µε 54 και 55 

λεπτά στους παραγωγούς, 
επαίρεται ο Αχιλλέας Λιούτας.

Όσοι έδωσαν
στην ΕΑΣ
Τρικάλων,
κέρδισαν,
επιµένει 
ο Λιούτας 
«Φέτος κανείς βαµβακοπαραγωγός δεν 
µπορεί να έχει παράπονο από την 
Ένωση Τρικάλων, καθώς ήταν η 
µοναδική οργάνωση που έδινε τιµές 
ηµέρας και πλήρωσε µε 54 και 55 
λεπτά το κιλό στους περισσότερους 
παραγωγούς» επαίρεται από την 
πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΑΣ 
Αχιλλέας Λιούτας. Μάλιστα, στην 
οµιλία του κατά τη γενική συνέλευση, 
ανέφερε ότι από την αρχή της 
συλλογής βγήκε στα χωριά και κάλεσε 
τους παραγωγούς να φέρουν το 
βαµβάκι τους στην Ένωση και πως θα 
δικαιωθούν από το αποτέλεσµα, 
τονίζοντας ότι «όσοι µε άκουσαν 
κέρδισαν, οι υπόλοιποι διαµαρτύρονται 
τώρα γιατί οι εκκοκκιστές το έκλεισαν 
στα 47 λεπτά».
Ο ίδιος έδωσε έµφαση, στην οµιλία του, 
στην επιλογή της συνεργασίας για την 
εκκόκκιση µε τη µέθοδο του φασόν 
βαµβακιού τόσο στο Μεγαλοχώρι αλλά 
κυρίως στο Νέο Μοναστήρι. Μάλιστα 
εξήγησε ότι «έγινε στο παραπέντε µια 
συµφωνία για την εκκόκκιση 10.0000 
τόνων, αλλά δεν εφαρµόστηκε παρά 
για το ένα τέταρτο αυτής, όχι πάντως 
µε ευθύνη µας. Φασόν θα κάνουµε τη 
νέα σεζόν που το βαµβάκι θα είναι και 
περισσότερο στον κάµπο, αλλά θα 
κάνουµε µόνο µε εκείνους που 
µπορούν να εγγυηθούν τα 
συµφωνηθέντα», υπογράµµισε.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Η εμπορική διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας 
και τα χρηματιστήρια χάλασαν το κλίμα 
Το τελευταίο διάστηµα το χρηµατιστή-
ριο βάµβακος βιώνει µια πτωτική πο-
ρεία. Από τα υψηλά των 82 σεντς ανά 
λίµπρα στις αρχές ∆εκεµβρίου ‘18, έ-
φτασε τα χαµηλά των 71,78 σεντς στις 
τελευταίες συνεδριάσεις. ∆ηλαδή η α-
γορά έχασε σχεδόν 10 σεντς σε ένα µή-
να, καταγράφοντας τις µεγαλύτερες α-
πώλειες εντός 12 συνεδριάσεων.  Ως 
γνωστό, οι έντονα πτωτικές συνεδρι-
άσεις προέκυψαν κατόπιν της απογο-
ήτευσης που υπήρξε στην αγορά ανα-
φορικά µε την ανακωχή στον εµπορι-
κό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας. 

Η µη επίλυση σε συνδυασµό µε την 
αδυναµία µεγάλων φορτώσεων αµερι-
κανικής σοδειάς, φέρνει αυξανόµενη 
γκρίνια στους παραγωγούς και τους 
εξαγωγείς της Αµερικής, οι οποίοι α-
ναµένουν την οριστική παύση του έξ-
τρα δασµού 25%, που έχουν θεσπίσει 
οι Κινέζοι στις εισαγωγές ίνας. Τα τε-
λευταία νέα είναι αισιόδοξα, καθώς ό-
πως ανακοινώθηκε µια διαπραγµατευ-
τική οµάδα θα ταξιδέψει στις 7 Ιανου-
αρίου στην Κίνα για να ξαναρχίσουν 

τις συζητήσεις µε τις αρµόδιες αρχές.  
Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι στην 

πτώση των τιµών συνετέλεσε και η 
γενικότερη πίεση των αµερικανικών 
χρηµατιστηρίων (αξιών και εµπορευ-
µάτων) στο τέλος του έτους. Μάλιστα 
οι αναλυτές θεωρούν πως το επόµενο 
διάστηµα µακροοικονοµικοί παράγο-
ντες µπορεί να συνεχίσουν να επηρε-
άζουν το βαµβάκι, περισσότερο από ό-
τι τα θεµελιώδη στοιχεία. Εκτός από το 
θέµα του εµπορικού πολέµου, πιθανή 
αδυναµία και µεταβλητότητα των αγο-
ρών (πετρέλαιο, µετοχές κτλ) ή ενίσχυ-
ση του δολαρίου, θα µπορούσαν να πι-
έσουν το βαµβάκι προς τα 70 σεντς. 

Πάντως, στη φυσική αγορά, µε την 
πτώση τα κλωστήρια «ξύπνησαν», ενώ 
οι εµπορικοί οίκοι έλαβαν νέες ζητή-
σεις για αγορές ίνας καθώς και εντο-
λές για κλεισίµατα τιµών ανοιχτών 
συµβολαίων από πλευράς κλωστηρί-
ων. Αυτό, όµως δεν ήταν αρκετό ώστε 
να οδηγήσει ανοδικά το χρηµατιστή-
ριο, το οποίο προσέφερε κάποια ση-
µάδια ισορροπίας περί τα 72 σεντς.

Στην πτώση 
των τιµών συ-
νετέλεσε και 
η γενικότερη 
πίεση των 
αµερικανικών 
χρηµατιστη-
ρίων (αξιών 
και εµπορευ-
µάτων) στο 
τέλος του 
έτους, µε τους 
αναλυτές να 
θεωρούν ότι 
το επόµενο 
διάστηµα 
µακροοικονο-
µικοί παράγο-
ντες µπορεί 
να συνεχίσουν 
να επηρεά-
ζουν αρνητικά 
το βαµβάκι. 

Ποντάρισµα 
στην πτώση

Οι κερδοσκόποι είναι 
ένας άλλος παράγοντας 

που ισχυροποιεί την 
πτωτική τάση. Μέχρι 
πρόσφατα ήταν τοπο-
θετηµένοι στην άνοδο, 
κάτι που µάλλον έχει 
τερµατίσει και πιθανό-
τατα να έχουν αλλάξει 
διαθέσεις, ποντάροντας 
σε χαµηλότερες τιµές 

Φιτίλι στα φετινά 
μπλόκα η χαμηλή 
τιμή που έδωσαν
οι εκκοκκιστές

Η φωτιά που θα ανάψει τα φετινά µπλό-
κα αναµένεται να είναι το βαµβάκι, µε 
τους παραγωγούς να δηλώνουν ότι 
δεν πρόκειται να αποδεχτούν την τε-
ράστια η ψαλίδα ανάµεσα στην χρη-
µατιστηριακή τιµή του βάµβακος, την 
εκκοκκισµένη τιµή και την τιµή στον 
παραγωγό. Μάλιστα, βαµβακοπαρα-
γωγοί και Πανελλαδική Επιτροπή των 
Μπλόκων κρατά ανοιχτό το θέµα της 
τιµής του προϊόντος, καθώς τα επίπε-
δα που δίνουν οι εκκοκκιστές υπολεί-
πονται κατά πολύ της πραγµατικής τι-
µής, όπως επισηµαίνουν. Σχετική α-
νακοίνωση της Επιτροπής των µπλό-
κων αναφέρει ότι «η συνάντηση του 

υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης µε τη 
∆ιεπαγγελµατική, δηλαδή µε τους εκ-
κοκκιστές, δεν έδωσε κανένα καινού-
ριο στοιχείο για την παραγωγή και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά στο βαµβάκι. 
Το µόνο που διαφάνηκε είναι η πρό-
θεση του υπουργείου σε συνεργασία 
µε τους εκκοκκιστές να προωθήσουν 
τη συµβολαιακή γεωργία στο βαµβάκι 
από τη νέα χρονιά, η οποία σε όποιο 
προϊόν έχει εφαρµοστεί κάθε άλλο πα-
ρά προστατεύει τους παραγωγούς». 

Επ’ αυτού η Επιτροπή καλεί τους 
βαµβακοπαραγωγούς να µην συµβι-
βαστούν µε τα ψίχουλα των 47-50 λε-
πτών, αλλά να απαιτήσουν µε µαζική 

συµµετοχή στους αγώνες να πληρω-
θούν τον κόπο και το µόχθο τους. Επι-
πλέον, ζητά από τον υπουργό να δώ-
σει στη δηµοσιότητα τα στοιχεία για τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του βαµβα-
κιού τη φετινή περίοδο που έχει στα χέ-
ρια της η ∆ιεπαγγελµατική βάµβακος. 

Στις προθέσεις της Επιτροπής των 
Μπλόκων, όπως αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση, για τη χαµηλή τιµή στο βαµ-
βάκι, είναι να προσφύγει στην Επιτρο-
πή Ανταγωνισµού για να ελέγξει αν 
υπάρχει καρτέλ των εκκοκκιστών και 
κατά πόσο η τιµή που προσφέρουν ε-
ναρµονίζεται µε την εκκοκκισµένη τι-
µή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Η Επιτροπή των 
µπλόκων καλεί τους 

βαµβακοπαραγωγούς 
να µην συµβιβαστούν 

µε τα ψίχουλα των 
47-50 λεπτών το κιλό, 

αλλά να απαιτήσουν 
µε µαζική συµµετοχή 

στους αγώνες να 
πληρωθούν τον κόπο 

και το µόχθο τους.

Κάλεσµα 
Η Πανελλαδική 

Επιτροπή Μπλόκων 
καλεί τους αγρότες 

να συµµετέχουν 
στις συσκέψεις που 
προγραµµατίζονται 

το επόµενο διάστηµα 
για την οργάνωση του 
νέου κύκλου συντονι-
σµένων αγωνιστικών 

κινητοποιήσεων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΜΙΤ ΡΟΜΝΕΪ
ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ
«Με το έθνος τόσο 
διχασµένο, απογοητευµένο 
και θυµωµένο, η προεδρική 
ηγεσία µε ποιότητα 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη. 
Και σε αυτόν τον τοµέα το 
έλλειµα του προέδρου είναι 
καταφανές. Οι λέξεις και οι 
δράσεις του Τραµπ έχουν 
προκαλέσει µεγάλη 
ανησυχία στον κόσµο».

ΕΥΚΛ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«Και εδώ και στην Ευρώπη 
είναι η χρονιά που εκλογικά 
πρέπει να ηττηθούν οι 
δυνάµεις αυτές που 
ψαρεύουν, όχι σε θολά νερά, 
όπως συχνά λέγεται, αλλά σε 
νερά µε πίσσα, όπου, όπως 
έχουµε µάθει από την 
Ιστορία, δεν επιβιώνουν 
ούτε φύκια ούτε ψάρια - 
πόσο µάλλον άνθρωποι».

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΣΟΪΜΠΛΕ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ BUNDESTAG
«Ο µεγάλος συνασπισµός 
(Χριστιανοδηµοκρατικών) 
θα πρέπει να συνεχίσει να 
κυβερνά για άλλα τρία 
χρόνια. ∆εν πρέπει να 
κάνουµε συνεχώς νέες 
εικασίες για το πότε θα 
λήξει. ∆εν µας εξέλεξαν για 
να κάνουµε τέτοιου είδους 
συζητήσεις που αφορούν 
προσωπική ικανοποίηση».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΠΑΣΟΚ ΤΟΥ ‘89 ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ‘81

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Ρυζόγαλο
Η ροή των πληρωµών (και) στα 
ρύζια, δεν εµπίπτει σε όρους 
εµπορικής… κανονικότητας. Οι 
περισσότεροι µεταποιητές, λόγω 
δυσκολιών πρόσβασης σε 
τραπεζική ρευστότητα έχουν 
µετατρέψει τους παραγωγούς, 
σε τράπεζα, κάνοντας εσωτερικό 
δανεισµό. Παίρνουν την 
παραγωγή, την εµπορεύονται και 
στην καλύτερη τους εξοφλούν 
µετά από 7-8 µήνες. 

 

Αµείλικτοι αριθµοί
Στη ζαχαροκαλλιέργεια που 
βαίνει προς αφανισµό οι 
αριθµοί είναι αµείλικτοι. Στο 
Νοµό Σερρών από τα 11.500 
στρέµµατα του 2017 το 2018 
καλλιεργήθηκαν µόλις 600, στο 
Πλατύ Ηµαθίας µόλις 1.500 
από τα 10.500 και στον Έβρο η 
κατρακύλα έφθασε στα 2.200 
από τα 12.000 στρέµµατα. 
Ειληµµένο το «λουκέτο» στην 
ΕΒΖ εκτιµά η Αραµπατζή.

 

Χρεωστικό
Οι αγρότες φταίνε που οι ζηµιές 
στην παραγωγή ξεπέρασαν τα 
έσοδα του ΕΛΓΑ και οδήγησαν 
σε δύο αναθεωρήσεις του 
προϋπολογισµού του για να 
καλυφθεί από τα ταµειακά 
διαθέσιµα το παθητικό ισοζύγιο 
των 38 εκατ. ευρώ; 
Αλήθεια, το κόστος της 
αναλογιστικής πολυθρύλητης 
µελέτης από ποια τσέπη θα 
καλυφθεί;

Η ηµέρα της Μαρµότας στο ζαχαρουργείο

Σενάριο βγαλµένο από την κινηµατογραφική ταινία «η ηµέρα 
της Μαρµότας», στην οποία ο πρωταγωνιστής ξυπνά κάθε πρωί 
και ζει τις ίδιες ακριβώς καταστάσεις, βιώνουν και φέτος οι τευτ-
λοπαραγωγοί. Για µια ακόµη χρονιά, λοιπόν, έκαναν το χρέος 
τους, να καλλιεργήσουν τεύτλα, τα παρέδωσαν εµπρόθεσµα στην 
ΕΒΖ, η οποία τους είχε υποσχεθεί πως θα τους έχει εξοφλήσει έως 
τα Χριστούγεννα για να κάνουν «γλυκιές» γιορτές, αλλά αθέτη-
σε τη δέσµευσή της και σε λίγο θα αρχίσουν οι κινητοποιήσεις, 
µε τις καταλήψεις, πιθανώς του κτηρίου διοίκησης ή του εργο-
στασίου της ζαχαροβιοµηχανίας, µήπως και βρεθούν οι πόροι...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Κρατάµε την ευχή-
µήνυµα της Βράντζα 
το 2019 να είναι η 
χρονιά ανάκαµψης 
και προοπτικής για 
την παραγωγική 
ανασυγκρότηση.
Ζητούµενα, βέβαια, 
η διαφάνεια, 
η αξιοκρατία και 
η ισονοµία.

Ο πρόεδρος Βάκης δεν 
θα αφήσει έτσι το θέµα 
των κατασχέσεων 
της εξισωτικής, 
καταγγέλλοντας 
κινήσεις υφαρπαγής 
των χρηµάτων των 
δικαιούχων από δόλο. 
Θα κινηθεί λέει νοµικά 
προς πάσα κατεύθυνση 
σε ελληνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υβρίδια
 Ανησυχητικές φήµες 

για γνωστό ορυζόµυλο από 
τη Μακεδονία ότι έχει 
απλήρωτες ακόµη τις αγορές 
του 2016, ακούγονται όλο και 
πιο έντονα τελευταία. 

 Τα στόµατα έχουν αρχίσει 
να ανοίγουν, διότι διέρρευσαν 
πληροφορίες ότι οι τράπεζες 
του έκλεισαν τη στρόφιγγα της 
χρηµατοδότησης κι αυτός ήταν 
ο λόγος που δεν µπόρεσε να 
κάνει αγορές για την εµπορική 
περίοδο 2018-2019. 

 Το ποσό λέγεται πως είναι 
µικρότερο από το «κανόνι» 
που έριξαν προ διετίας οι 
γνωστοί... Αφοί, αλλά και πάλι 
εκτιµάται σε κάποια 
εκατοµµύρια ευρώ. Για όσους 
έχουν να λαµβάνουν, το 
πρόβληµα είναι µεγάλο. Μόλις 
γίνουν οι διασταυρώσεις, 
η Agrenda θα επανέλθει 
και µε ονόµατα.

;

Γ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ 
«Στον Παναθηναϊκό 
αγωνίζονται αυτή την 
περίοδο πολλά νέα παιδιά. 
Ας τους αφήσουµε να 
εξελιχθούν και να 
αποκτήσουν πείρα. Ο 
Μπουζούκης είναι καλός 
παίκτης, όπως όµως και οι 
άλλοι. Θα πρέπει πρώτα να 
ωριµάσει και να γίνει 
στέλεχος της εθνικής».

Μετά το 
εκχιονιστικό 
περνάει...
ο Κουρεµπές 
κι ακολουθεί 
ο Καρακώστας. 
Βλέπετε, ο Ζανιάς 
µας τελείωσε!  

Στα ίδια λάθη µε τους προηγούµενους 
πέφτουν και οι εκπρόσωποι της παρούσας 
κυβέρνησης, σύµφωνα µε όσα µας αναφέρουν 
αγρότες. Ο λόγος για τα «θα» που αφορούν τις 
πληρωµές εκκρεµοτήτων των εξισωτικών που 
πάνε πίσω ως το 2013. «Eκπρόσωποι του 
Σαµαρά, πού ήταν τότε πρωθυπουργός έταζαν 
προεκλογικά ότι θα πληρωθούµε τις 
εκκρεµότητες κάτι που ποτέ δεν έγινε και τους 
καταψηφίσαµε. Τα ίδια µας έλεγαν πριν τις 
γιορτές και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον δεν 
έχουν µάθει από τα λάθη των προηγουµένων», 
µας λέει αναγνώστρια της Agrenda µε καλό 
µνηµονικό…

Ο ΕΛΓΑ έκλεισε µε αρνητικό ισοζύγιο ύψους 
38 εκατ. ευρώ το 2018. Αυτό από κάποιους 
ερµηνεύεται -ακόµα προσπαθώ να καταλάβω 
µε ποια λογική- διότι ήταν περισσότερες οι 
αποζηµιώσεις από τις εισφορές. Με απλά 
λόγια ο αγρότης θα πρέπει να πει και 
ευχαριστώ στον Φορέα που του δίνει όσα του 
ανήκουν µε τουλάχιστον ένα χρόνο 
καθυστέρηση, όπως επίσης και να κάνει 
παράπονα στον καιρό που προκαλεί 
καταστροφές. Ούτε λόγος, για τις υπέρογκες 
ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν κανένα 
ανταποδοτικό αποτέλεσµα...

Στην εκπνοή του έτους κλήθηκε να αφήσει την 
καρέκλα του αντιπροέδρου του ΕΛΓΑ ο 
Θανάσης Ζανιάς, απόφαση η οποία σίγουρα δεν 
τον έπιασε εξ απήνης, αφού ο ίδιος από τις 13 
Νοεµβρίου είχε υποβάλει ή του είχαν υποβάλλει 
την παραίτηση. Για την ώρα ο συνταξιούχος ΟΤΕ 
απολαµβάνει τις γιορτινές µέρες, ενώ τη θέση 
ανέλαβε ο γενικός γραµµατέας στην Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Συλλόγων Επαγγελµατιών 
Γεωπόνων ∆ηµήτρης Καρακώστας. Εν ευθέτω 
χρόνο οι λεπτοµέρειες για τα καθέκαστα! 

Η εβδοµάδα που µας πέρασε όµως είχε και 
ανακοινώσεις προγραµµάτων. Παραµονή 
πρωτοχρονιάς µε ανακοίνωση µάθαµε ότι 
ξεκινάει… από 19 Φεβρουαρίου η κατάθεση 
αιτήσεων για τη νέα προκήρυξη Βιολογικής 
Γεωργίας ύψους 120 εκατ. ευρώ, ενώ από τη 
∆ιαύγεια ότι τον… Μάρτιο θα προκηρυχτει και 
η ∆ράση για τις Αυτόχθονες Σπάνιες Φυλές. 
Τις επόµενες ηµέρες µην σας κάνει εντύπωση 
αν ανακοινωθεί πρόγραµµα που θα 
προκηρυχθεί το καλοκαίρι. Εκλογές γαρ! 

Στο ίδιο µοτίβο και η πολύδιαφηµισµένη 
παραχώρηση δηµόσιας αγροτικής γης 
200.000 στρεµµάτων έναντι ετήσιου 
συµβολικού τιµήµατος έως 5 ευρώ το στρέµµα 
από την εαρινή καλλιεργητική περίοδο σε 
ανέργους, κατ’ επάγγελµα αγρότες ή όσους 
ανήκουν σε αγροτικούς συνεταιρισµούς κλπ. 
Καλή η απόφαση όµως από την ελληνική 
γεωργία δεν λείπουν µόνο τα στρέµµατα αλλά 
και οι δοµές. Γι’ αυτές κανένα πλάνο;    
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Π
αρά το γεγονός ότι βρί-
σκοµαι στις επάλξεις 
του ρεπορτάζ 24 ώρες 
το 24ωρο, είχα καιρό 

να προσεγγίσω µια πραγµατικά 
«καυτή» αγροτική είδηση. Η επε-
ξεργασία σε επίπεδο Βρυξελλών, 
ενός προγράµµατος ειδικής ενί-
σχυσης των αιγοπροβατοτρόφων, 
προκειµένου να εγκαταλείψουν 
αναίµακτα το επάγγελµά τους, ο-
µολογώ ότι µε έχει συγκλονίσει!  

  Μπουτσικοθυσία
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ να πω ότι έτσι 
εξηγούνται οι πιέσεις της τελευ-
ταίας διετίας στις τιµές του αιγο-
πρόβειου γάλακτος, έτσι ερµη-
νεύεται η αδιαφορία των αρµό-
διων αρχών για τη... νοθεία στη 
Φέτα, έτσι γίνεται αντιληπτό γιατί 
κατερρεύσαν τα ισοζύγια στο γά-
λα, έτσι µπορεί να γίνει κανανοη-
τό γιατί µέσα σε λίγο καιρό Μπού-
τσικο - Ορεινό Ηπείρου και λακόν 
(lacaune) έγιναν ένα. 

  Που να τρέχουμε...
Ε∆Ω ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ θα µου έκα-
νε µεγάλη εντύπωση να δω, έστω 
και µια φορά, αυτή η χώρα να δι-
αφοροποιεί την αγροτική της πα-
ραγωγή. Να υπερασπίζεται τα α-
γνά λιβάδια, να σώζει τις ντόπιες 
φυλές και να αναδεικνύει την αυ-
θεντικότητα της Φέτας. Να δηµι-
ουργεί προϊόντα υπεραξίας, να 
κατοχυρώνει τη διαφορετικότητά 
τους και να πιστοποιεί την εµπο-
ρική τους ταυτότητα. Θα µου έκα-
νε ακόµα µεγαλύτερη εντύπω-
ση, στα χρόνια που ζούµε, αν 
αυτό δεν το παλεύει µε τον 
τρόπο της η Ελλάδα, να το 
επιβάλλουν µε τη φροντί-
δα τους οι Ευρωπαίοι εταί-
ροι µας.  

  Όλα ίσωμα 
ΕΙΝΑΙ ΒΛΕΠΕΤΕ πολύ πιο 
εύκολο και ενδεχοµένως πο-
λύ πιο βολικό για τους βορει-
οευρωπαίους εταίρους µας, να 

αφήσουµε στην άκρη τις «διαφο-
ρετικότητες» και να οδηγηθούµε 
συλλήβδην στις «αρνάδες» και τα 
γνωστά Meet the Lamb του φίλου 
µας του Λευτέρη Γίτσα. Άλλωστε, 
τα δείγµατα γραφής των κοινοτι-
κών εταίρων µας είχαν δοθεί από 
πολύ νωρίς, τότε που «ράγιζε» η 
κατοχύρωση της Φέτας, τότε που 
το λευκό τυρί µπορούσε άνετα 
να ονοµάζεται και... Feta Cheese.   

  Όπως με τη ζάχαρη
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ, εµείς τι κάνου-
µε! Κι εµείς, απ’ ότι φαίνεται, δεν 
κάνουµε τίποτα! ∆εχόµαστε ευλα-
βικά το «φιλοδώρηµα», χωρίς καν 
να λέµε, έστω και µέσα µας... φί-
λε, το τυρί το είδες, τη φάκα δεν 
την είδες; Όπως κάναµε στις αρ-
χές του 2000 µε τον καπνό, όπως 
σπεύσαµε να αποδεχθούµε τα «ψί-
χουλα» για την ποσόστωση στη 
ζάχαρη, όπως γίνεται χρόνια τώ-
ρα µε τη διάλυση των αλιευτικών 
σκαφών, όπως κάνουµε κάθε φο-
ρά που... βλέπουµε το δέντρο και 
χάνουµε το δάσος!

  Χάνεται ό,τι αξίζει
∆ΕΝ ΞΕΡΩ πόσο προχωρηµένες 
είναι οι συζητήσεις για το Κοινοτι-
κό Πρόγραµµα Ειδικής Έκτακτης 
Ενίσχυσης των παραδοσιακών -κα-
τά βάση- αιγοπροβατοτρόφων, έ-
τσι ώστε να εγκαταλείψουν το ε-
πάγγελµά τους, τη δραστηριότη-
τά τους, τον τόπο τους. Επειδή ό-
µως το πράγµα δείχνει να «κου-
µπώνει» µε πολλά απ’ όσα συµ-

βαίνουν τον τελευταίο καιρό, 
καλό είναι να το δούµε σω-

στά και έγκαιρα. Είναι φυ-
σικό, κάποιοι κτηνοτρόφοι 
να έχουν κουραστεί από 
την ταλαιπωρία που υφί-
στανται εδώ και χρόνια! Κι 
αν κάποιοι πρέπει να επι-
δοτηθούν για να φύγουν, 
ας επιδοτηθούν για να φύ-
γουν! Όµως το ζωικό κε-
φάλαιο, τα λιβάδια και η 
υπεραξία της φέτας, κάπως 
θα πρέπει να διασωθούν.         

Κι εµείς, απ’ ότι 
φαίνεται, δεν 
κάνουµε τίποτα! 
∆εχόµαστε 
ευλαβικά το 
«φιλοδώρηµα», 
χωρίς καν να λέµε, 
έστω και µέσα 
µας... φίλε, το τυρί 
το είδες, τη φάκα 
δεν την είδες; 
Όπως κάναµε στις 
αρχές του 2000 
µε τον καπνό, 
όπως σπεύσαµε 
να αποδεχθούµε 
τα «ψίχουλα» για 
την ποσόστωση 
στη ζάχαρη, όπως 
γίνεται χρόνια 
τώρα µε τη διάλυση 
των αλιευτικών 
σκαφών

Φ 
ράξαµε τα παράθυρα, το φως να φυ-
λάξουµε. Μας κούρασε πολύ αυτή η 
Μετάβαση καθόλη τη διάρκεια φυ-
µατικές ανάσες θρόιζαν ακατάπαυ-

στα (Νίκος Φωτόπουλος, ∆άνειος χρόνος)

Μία κοινωνία που δεν πιστεύει και δεν ε-
µπιστεύεται τους πολιτικούς κι ένα πολιτι-
κό σύστηµα που απειλείται κυρίως από τον 
εαυτό του και το οποίο, µέσα σε συνθήκες 
κρίσης, προτιµάει τις ένθεν/κακείθεν δαι-
µονοποιήσεις παρά την ορθολογική σκέ-
ψη: αυτή είναι η Ελλάδα το 2019. 

Οι διαψεύσεις δεξιών και αριστερών παρα-
δείσων, οι ουτοπίες που έγιναν δυστοπίες, οι 
ηγεµονίες που µεταλλάχτηκαν σε εξουσίες 
προκαλούν τροµώδες πολιτικό παραλήρηµα 
στους µέχρι σήµερα «αραχτούς» κοµµατικούς 
µηχανισµούς. Οι µεν δια-γράφουν την Ιστορία, 
οι δε αφήνουν επίτηδες ανολοκλήρωτα όλα 
τα εθνικά θέµατα. Οι πρώην ∆ράκοι της διχα-
σµένης χώρας µοιάζουν τώρα µε Ράκη σε χα-
λασµένη Πολιτεία. Οι αναχρονισµοί τρέξανε 
και προλάβανε τους εκσυγχρονισµούς, οπό-
τε οι εθνικές ψευδαισθήσεις και τα ψευδεπί-
γραφα επιτεύγµατα απέµειναν οι µόνες διέξο-
δοι των λαϊκιστών ρητόρων. Όταν αρνείσαι να 

δεις και να κρίνεις 
το παρελθόν σου 
είναι σαν να κόβεις 
από ένα µέλος του 
σώµατός σου, µε α-
ποτέλεσµα στο τέ-
λος να έχεις µείνει 
µόνο µ’ ένα δάχτυ-
λο που δείχνει στο 
κενό. Οι νεκροί κι 

οι πεθαµένοι ξαναµπήκαν στο παιχνίδι, ως α-
λάθητα θύµατα ενός πολέµου χαρακωµάτων, 
του οποίου ουδέποτε υπεγράφη η αµετάκλητη 
λήξη. Επιστροφή χωρίς αναθεώρηση λαθών 
και παθών. Κι όχι µόνον. Οι ακραίοι φιλοπό-
λεµοι στρατηγοί έχουν πάρει το πάνω χέρι.

Οδεύουµε προς το 1949 καβάλα στα γε-
ρασµένα άλογα των διχασµών τραγουδώ-
ντας τα δολοφονηµένα τσιτάτα των «επανα-
στάσεων». Εβδοµήντα χρόνια πίσω από το 
2019. Το αύριο µας είναι το χθες. Ρετροπία 
θα το χαρακτήριζε ο Ζίγκµουντ Μπάουµαν. 
∆εν είναι ότι µας εµπνέει το παρελθόν αλ-
λά απλώς µας  φοβίζει λιγότερο καθώς δεν 
αισθανόµαστε πως έχουµε (κοινό;) µέλλον.

Οι περισσότεροι διανοούµενοι έγιναν «πα-
ρηγορητές» ή τηλεοπτικοί αγορητές. Οι  σηµε-
ρινοί 70άρηδες νοιώθουν ότι βρίσκονται στο 
1949 και ξαναγεννιούνται, ενώ οι 40άρηδες 
νοµίζουν πως γράφουν πρωτογενή ιστορία, α-
γνοώντας τα διδάγµατά της. Ο καθείς µε τον ε-
αυτό του και τον εχθρό του: η Ελλάδα του 2019;

* ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ 
ΥΠΟΥΡΓOΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Μπρος 
για το 1949 

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αν υπάρχει ένα πρόσωπο που ξε-
χωρίζει, αυτό τον καιρό, στα γνω-
στά ληµέρια του βετεράνου αγρο-
τοσυνδικαλιστή - στρατηλάτη των 
µπλόκων, Βαγγέλη Μπούτα, δεν εί-
ναι άλλη από τη φιγούρα της ∆ια-
µάντως Κρητικού. Η αγρότισσα του 
Αµυνταίου, µε καταγωγή από το Α-
ντίγονο, πήρε από νωρίς θέση στις 
τάξεις του Καρδιτσιώτη οπλαρχη-
γού, στήριξε µε σταθερότητα τις ε-
πιλογές του, ακόµα και τις πιο δύ-
σκολες και δείχνει να χαίρει ιδιαίτε-
ρης εκτίµησης στον ανδροκρατού-
µενο αγροτικό χώρο, όπου κυριαρ-
χούν οι φωνές του παρελθόντος. 
Η γυναικεία φύση δεν την κάνει 
λιγότερο µαχητική, ενώ, αντίθετα 
τη βοηθάει να κινείται πιο ευέλι-

κτα, εκεί όπου η ανδρική ξεροκε-
φαλιά δεν αφήνει συνήθως περι-
θώρια στις εναλλακτικές οδούς.

Βεβαίως το θέµα αυτό τον και-
ρό δεν είναι τι µπορεί να κάνει η 
∆ιαµάντω Κρητικού αλλά τι τύχη 
µπορεί να έχει ένα εξωθεσµικό κί-
νηµα, όπως είναι αυτό των µπλό-
κων, όπου, µόνο µια προσωπικό-
τητα, όπως του Βαγγέλη Μπούτα, 
µπόρεσε να το κρατήσει ζωντανό. 

Ένας ψύχραιµος απολογισµός, 
λέει, ότι, το συγκεκριµένο κίνηµα, 
όχι µόνο δεν προσφέρεται για λύ-
σεις στα σύγχρονα προβλήµατα του 
αγροτικού χώρου, αντίθετα, βαρύ-
νεται και ευθυνών για ένα µεγάλο 
µέρος αυτών. Εκτιµάται µάλιστα α-
πό πολλές πλευρές, ακόµα και α-
πό τους άλλοτε πρωταγωνιστές 
των µπλόκων, ότι η εξωθεσµική 
λειτουργία και µάλιστα επί δεκα-
ετίες, των δυνάµεων της Νίκαιας, 
αποδυνάµωσαν όχι µόνο τους θε-
σµοθετηµένους αγροτικούς συλλό-
γους παλιότερων εποχών (ΓΕΣΑΣΕ, 
ΣΥ∆ΑΣΕ) αλλά και το ίδιο το συνε-
ταιριστικό κίνηµα, στους τοπικούς 
ηγέτες του οποίου χρεώθηκε κά-
ποιες φορές, η µονοδιάστατη α-
ντίσταση των τρακτέρ κατά µήκος 
των εθνικών οδών.       

Γεγονός είναι πάντως ότι µπρο-
στά στον ορµητικό και λεβέντικο 
λόγο της ∆ιαµάντω Κρητικού, υπο-
κλίνονται και οι τελευταίοι των µο-
ϊκανών, όπως ο λαλίστατος Κώστας 
Ανεστίδης από τα Μάλγαρα. Η τρί-
τεκνη µητέρα, έχει αφήσει ουκ ολί-
γες φορές τα παιδιά της µόνα στο 
σπίτι για να βγει στους δρόµους, 
µπροστάρησα στον αγώνα, δηλώ-
νοντας κάθε φορά αποφασισµένη 
να φέρει αποτέλεσµα σε σχέση µε 
τις διεκδικήσεις των αγροτών συ-
ναδέλφων της.

Η έντονη παρουσία της τα τελευ-
ταία χρόνια στα αγροτικά πράγµα-
τα, και οι στοχευµένες διεκδικήσεις 
που προβάλλει µετά την παρακµή 
του αγροτικού κινήµατος, δείχνει 
ότι κάτι πάει να αναγεννηθεί. Ο 
τρόπος µε τον οποίο θα µπορού-
σε να εκφράσει αυτή την αναγέν-
νηση, η πρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου Αµυνταίου, είναι ίσως σ’ 
αυτή τη φάση το καινούργιο στοί-
χηµα. Έτσι κι αλλιώς το παλιό έχει 
πεθάνει, ενώ το καινούργιο µπορεί 
να προέλθει µόνο ως φυσική συ-
νέχεια µέσα από νέες αντιλήψεις.   

Η φιγούρα που ξεχωρίζει
Σταθερή συμπαραστάτρια του Βαγγέλη Μπούτα, δείχνει να μπορεί και σε πρώτο ρόλο 

Η ∆ιαµάντω Κρητικού γεννήθηκε 
στον Αντίγονο Φλώρινας από 
αγροτική οικογένεια και 
ασχολείται µε τα αγροτικά από το 
1988 από επιλογή της, όπως λέει 
η ίδια. Είναι µητέρα τριών 
παιδιών και ο σύζυγός είναι 
επίσης αγρότης, ωστόσο αυτή 
είναι η αρχηγός της αγροτικής 
εκµετάλλευσης. Τα τελευταία 
χρόνια είναι πρόεδρος του 
Αγροτικού Συλλόγου του ∆ήµου 
Αµυνταίου, ενώ παράλληλα 
αποτελεί και µία εκ των 
ηγετικών µελών της 
Πανελλαδικής Επιτροπής 
των Μπλόκων.

Η γυναικεία φύση δεν την κάνει λιγότερο µαχητική, ενώ, 
αντίθετα τη βοηθάει να κινείται πιο ευέλικτα, εκεί όπου η 
ανδρική ξεροκεφαλιά δεν αφήνει συνήθως περιθώρια στις 
εναλλακτικές οδούς.

Διαμάντω Κρητικού 

Αναγέννηση
Η έντονη παρουσία της 
τα τελευταία χρόνια στα 

αγροτικά πράγµατα, και οι 
στοχευµένες διεκδικήσεις 
που προβάλλει µετά την 
παρακµή του αγροτικού 

κινήµατος, δείχνει ότι κάτι 
πάει να αναγεννηθεί

Εξωθεσµικοί
Το θέµα δεν είναι τι 

µπορεί η Κρητικού αλλά 
τι τύχη µπορεί να έχει 

ένα εξωθεσµικό κίνηµα, 
όπως αυτό των µπλόκων 
που µόνο µια προσωπικό-
τητα όπως του Μπούτα 

κρατήσε ζωντανό

Υποκλίνονται στον 
λεβέντικο λόγο της
Μπροστά στον ορµητικό 
και λεβέντικο λόγο της 

∆ιαµάντω Κρητικού, 
υποκλίνονται και οι 

τελευταίοι των µοϊκα-
νών, όπως ο λαλίστατος 
Κώστας Ανεστίδης από 

τα Μάλγαρα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Έκθεση µε τα όλα της 
η Fruit Logistica
Από τις 6 ως τις 9 Φεβρουαρίου 
τα φρούτα έχουν κεντρική θέση 
στο Βερολίνο, στην έκθεση Fruit 
Logistica. Ενότητες που θα 
καλυφθούν είναι η 
αποµακρυσµένη διαχείριση 
κοντέινερ, τα µυστικά της 
διατήρησης της φρεσκάδας και 
της επέκτασης της ζωής τους στο 
ράφι, η διαφορά στα έξοδα 
ανάµεσα σε καταστήµατα µε 
φρέσκα και σε εκείνα µε 
κατεψυγµένα προϊόντα, η 
ψηφιακή γεωργία µε χρήση 
δικτυωµένων αισθητήρων 
εδάφους καθώς και ζητήµατα 
διαχείρισης ρίσκου και έξυπνης 
συγκοµιδής. Ακόµη, το πώς 
επηρεάζει η υψηλή θερµοκρασία 
την καλλιέργεια ντοµάτας, τα 
χαρακτηριστικά του αβοκάντο, του 
πεπονιού, των αχλαδιών. Θα 
διεξαχθεί διεθνές συνέδριο για τα 
µούρα και θα γίνει ειδική 
αναφορά στην αγορά των ∆υτικών 
Βαλκανίων. Πληροφορίες στο 
www.fruitlogistica.com. 

 Μέχρι 7 Ιανουαρίου οι αιτήσεις 
για το Μητρώο των Γεωργικών 
Συµβούλων 

 Έως 11 Ιανουαρίου οι αιτήσεις 
για το πρόγραµµα επιµόρφωσης 
σε θέµατα υδροπονικής 
καλλιέργειας ντοµάτας στο 
θερµοκήπιο που διοργανώνει το 
ΑΠΘ µε τη συµµετοχή στελεχών 
εταιρειών

 Από 10 έως 23 Ιανουάριου 
µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις 
όσοι δεν πληρώθηκαν την 
εξισωτική αποζηµίωση 

 Καταληκτική ηµεροµηνία 
για την ένταξη στις δράσεις 
αντικατάστασης κυψελών και 
στήριξης νοµαδικής µελισσοκοµίας 
είναι η 21η Ιανουαρίου 2019 
(ηµέρα ∆ευτέρα). Ως ηµεροµηνία 
υποβολής νοείται η ηµεροµηνία 
κατά την οποία η αίτηση – δήλωση 
λαµβάνει πρωτόκολλο εισόδου στο 
αρµόδιο Κέντρο Μελισσοκοµίας 
ή την αρµόδια ∆ΑΟΚ 

 Έως 31 Ιανουαρίου η 
προθεσµία παράδοσης της ξηρής 
κορινθιακής σταφίδας εσοδείας 
2018 από τους παραγωγούς στις 
µεταποιητικές επιχειρήσεις

 Μέχρι 30 Ιουνίου η υποβολή 
αιτήσεων νοµιµοποίησης 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Τα φυτο-βιοσυστήµατα
σε συνέδριο του ΕΛΓΟ
Στις 23-25 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί στο Porto 
Palace της Θεσσαλονίκης το συνέδριο για τα 
φυτο-βιοσυστήµατα και την υγεία των φυτών που 
διοργανώνει ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Το φυτο-
βιοσύστηµα (phytobiome) είναι ένας καινούριος 
όρος που περιγράφει την αλληλεπίδραση των 
φυτών µε οργανισµούς όπως έντοµα, µύκητες, 
ασπόνδυλα, που σύµφωνα µε επιστηµονικές 
έρευνες, επηρεάζει την κατάσταση του 
αγροσυστήµατος. Μια καλύτερη κατανόηση των 
φυτο-βιοσυστηµάτων εκτιµάται ότι θα συµβάλει 
στην παραγωγικότητα της γεωργίας, ενώ θα 
περιορίζει τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ειδικό 
βάρος θα δοθεί στην εξέλιξη της συσχέτισης 
καλλιεργειών-αρθρόποδων και µικρο-οργανισµών. 
Για πληροφορίες στο www.conference-fa1405.gr.

∆οκιµάζοντας κρασιά
Κεντρικής Ελλάδας 
Η επόµενη συνάντηση του Wine Club Thessaloniki 
‘96 θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 30 
Ιανουαρίου στις 20:00µµ στο The Met Hotel (26ης 
Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη) και θα είναι 

αφιερωµένη στα 
Κρασιά της Κεντρικής 
Ελλάδας. Οι 
συµµετέχοντες θα 
εξερευνήσουν γεύσεις 
από κλασσικές ετικέτες 
και πειραµατικές 
οινοποιήσεις - 
ο,τιδήποτε έχει να 
επιδείξει ο αµπελώνας 
στο κέντρο της χώρας, 
από τις περιοχές της 
Αττικής, Εύβοιας, 
Βοιωτίας, Φθιώτιδας, 

Φωκίδας, Τρικάλων και Λάρισας. Η βραδιά θα 
ξεκινήσει µε εισήγηση της χηµικού-οινολόγου-
δηµοσιογράφου οίνου Μαρίας Νέτσικα και θα 
συνεχιστεί µε τυφλή γευστική δοκιµή κρασιών. Οι 
συναντήσεις των µελών είναι µηνιαίες (εννιά 
ετησίως). Περισσότερες πληροφορίες στο: 2310 
888311 ή στο email: info@wineplus.gr.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βήµα για εξαγωγές 
η έκθεση ΑgroExpo 

Έκθεση για τις αγροτικές 
καλλιέργειες και την 
επεξεργασία γεωργικών 
προϊόντων, τα θερµοκήπια, 
τις κτηνοτροφικές και 
πτηνοτροφικές µονάδες, 
τις υπενοικιάσεις τρακτέρ 
καθώς και τη συγκοµιδή 
και επεξεργασία αυγών, 
γάλακτος και λοιπόν ζωικών 
προϊόντων θα λάβει χώρα 
στη Σµύρνη 1η µε 4 
Φεβρουαρίου. Άλλοι τοµείς 
που θα εκπροσωπηθούν 
είναι τα αγροτικά 
µηχανήµατα, συστήµατα 
ύδρευσης, σπόροι, λίπασµα, 
βιώσιµες καλλιέργειες, τα 
ζώα και η υγεία τους.
(υπηρεσίες κτηνιατρικής, 
φάρµακα). 

ΣΜΥΡΝΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

Φεστιβάλ Σοκολάτας 
στην Τεχνόπολη

Το  Chocolate Fest , το µεγαλύτερο 
φεστιβάλ  αφιερωµένο στη σοκολάτα 
έρχεται από τις 14 έως τις 17 
Φεβρουαρίου 2019 (ώρες 
λειτουργίας 11:00πµ-21:00µµ) 
µετατρέποντας την Τεχνόπολη του 
∆ήµου Αθηναίων σ’ ένα εργοστάσιο 
σοκολάτας. Για τέσσερις µέρες θα 
συγκεντρωθούν στην Τεχνόπολη 

εκθέτες, γνωστές 
εταιρείες, 
ζαχαροπλαστεία, 
chefs και 
τεχνίτες της 
γεύσης που θα 
δηµιουργούν, 
έχοντας πάντα 
σαν βάση αυτό 
το αγαπηµένο 

υλικό. Παράλληλα,  happenings, 
θεµατικά περίπτερα, workshops, dj 
sets και  εκπαιδευτικές εκθέσεις θα 
πλαισιώνουν το πρόγραµµα του 
φεστιβάλ. Η είσοδος έχει οριστεί στα 
3 ευρώ (για παιδιά κάτω των πέντε 
ετών, η είσοδος είναι ελεύθερη). 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ίνονται προς ανταλλαγή µε γί-
δια 10 αρνάδες Λακόν και 15 πρό-
βατα Χιώτικα ετοιµόγεννα. Περι-
οχή Λάρισας. Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαρα-
γωγής φυλών Λίµουζιν, Blue Βελ-
γίου και Σίµενταλ 6-7 µηνών. Πε-
ριοχή Σέρρες. Τηλ.6906/779402.

Πωλούνται 10 ζυγούρια Λακόν 
µε Αβάσι, γεννούν σε 2 µήνες. Πε-
ριοχή Λάρισα. Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται 15 ζυγούρια επιλεγ-
µένα από µάνες υψηλής γαλακτο-
παραγωγής, σε κατάσταση εγκυ-
µοσύνης 3 µηνών. Τιµή 100€ 
έκαστο. Τηλ.2353/023580.

Πωλούνται 65 πρόβατα Γερ-
µανολακόν φρεσκοαρµεγόµε-
να καθώς και 35 ζυγούρια ετοι-
µόγεννα. Περιοχή Ναύπακτος. 
Τηλ.6943/920243.

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

Πωλούνται αρσενικά και θηλυ-
κά αρνιά Ασάφ και Αβάσι, υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής 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 αί-
γες Μούρθια, κατσικάκια 
και τράγοι. Περιοχή Πέλλας. 
Τηλ.6947/303152.

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

Πωλούνται γίδες και κατσικά-
δες για ΕΧΑ, υψηλής γαλακτο-
παραγωγής. Περιοχή Αχαΐας. 
Τηλ.6977/401286.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτο-
παραγωγής. Τηλ.6977/549531.

Πωλούνται 14 αγελάδες σε κα-
τάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή 
Εύβοιας. Τηλ.6938/259259.

Πωλούνται αρνιά Ασάφ θηλυκά 
και αρσενικά, 2 µηνών, από πατέ-
ρα µε µεγάλη γεννετική αξία στο 
pedigree, πρώτης κατηγορίας γο-
νότυπων (R/R), ανθεκτικά στη 
τροµώδη νόσο των προβάτων. Πε-
ριοχή Κιλκίς. Τηλ.6970/040330.

Πωλούνται 40 πρόβατα γενηµέ-
να Φριζάρτα µε Χιώτικα και 30 
πρόβατα σε κατάσταση εγκυµο-
σύνης. Τηλ.6940/141407.

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 κιλό και βιολογικό προς 
0.22€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρι-
σµένος απολυµασµένος, κατάλ-
ληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, 
κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. 
Τηλ.6948/423151.

Πωλείται άχυρο από µαλακό σι-
τάρι, άβρεχο και τριφύλλι. Περιο-
χή Γρεβενών. Τηλ.6946/632527.

Πωλούνται τριφύλλι και τσαΐρι 
άριστης 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.

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 βρώ-
µη και άχυρο. Περιοχή Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι 
µε πιστοποίηση Βιοελλάς. Περιο-
χή Ναυπάκτου. Τηλ.6976/288400.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυ-
ρα, τριφύλλι, αραποσιτιά και σα-
νός βρώµης, εξαιρετικής ποιό-
τητας, σε προσιτή τιµή. Περιοχή 
Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς. 
Τηλ.6982/485793.

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

Πωλείται βιολογική κοπριά 
από αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής. 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.

Πωλούνται µπάλες άχυρου, σα-
νού και φιστικιάς. Περιοχή Αρκα-
δίας. Τηλ.6970/485300.

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

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος Ρ2, 
καθαρισµένος, απολυµασµένος, 
κατάλληλος για χλωρή λίπανση και 
σανό. Τηλ.6981/088747.

Πωλούνται από παράγωγο εντός 
αποθήκης περίπου 14 τόνοι (600 
δέµατα) Βιολογικό λιβαδίσιο µοσχο-
τρίφυλλο για γιδοπρόβατα. Περιο-
χή Καλαµάτα. Τηλ.6944/067610.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τε-
τράγωνη µπάλα προς 0,18€ το κι-
λό και καλαµπόκι σε σακιά προς 
0,20€ το κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ.6945/805371.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χόρτα τριφύλλια ή σα-
νά και άχυρα σε µεγάλες µπάλες 
για αγελάδες. Τηλ.6974/567958.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παραχωρείται αγρόκτηµα για την 
από κοινού εκµετάλλευση άνευ τι-
µήµατος. ∆ιαθέτει 14 στρέµµατα 
προς καλλιέργεια και έχει επιπλέ-
ον σταβλικές εγκαταστάσεις, απο-
θήκες, οικία, φως και νερό. Περιοχή 
Χαλκηδόνας, 30χλµ από τη Θεσσα-
λονίκη.  Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµά-
των και έτερο 61 στρεµµάτων, πο-
τιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών 
αποδόσεων. Τηλ.6945/934725.

∆ιατίθενται 160 στρέµµα-
τα για συνεργασία, για καλλιέρ-
γεια αρωµατικών και φαρµακευ-
τικών φυτών. Ποτιστικά υψη-
λών αποδόσεων. Περιοχή νοµού 
Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

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 
έξτρα. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπε-
λουργικό-δενδροκοµικό 70 PS, 
4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007, 
full extra. Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται τρακτέρ New Holland, 
µοντέλο 2012, 90 ίππων, 4Χ4, τύ-
πος 4040F. Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται ξηραντήριο καλα-
µποκιού και ρυζιού, συνεχούς 
ροής για 10 τόνους την ώρα. 
Τηλ.6944/722686.

Πωλούνται 2 πολυµπέκ 60 µέ-
τρα έκαστο, 4.000 µέτρα σταγονί-
δια 75άρια, µια φρέζα Agria 12 ίπ-
πων πετρελαίου. Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άρο-
τρο 3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά 28 δίσκων επισκευασµένη, 
σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευα-
σµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπά-
ρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, ρα-
ντιστικό για τρακτέρ 500 λίτρων. 
Τηλ.2310/711133.

Ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. 
για επαγγελµατική ή αγροτική χρή-
ση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Περιο-
χή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε 
κοντέινερ ανοξείδωτα για µονάδες, 
µε όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, 
πλατφόρµα και φρέζα. Περιοχή 
Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µη-
χανήµατα και κατασκευάζο-
νται τυροκοµία µικρά 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 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.

Πωλούνται σταγονίδια µα-
ζί µε σωλήνες σε καλή κατάστα-
ση για βαµβάκια. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6941/688822.

Πωλείται τρακτέρ Universal 
65 ίππων, 4Χ4, µε κουβά. 
Τηλ.6940/151407.

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε 
µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε εν-
σιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.comΠωλούνται 280 µεγάλα γί-

δια και 60 µικρά γίδια, µα-
ζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες 
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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ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Aντίστροφα µετράει ο χρόνος για 
την έλευση, στις 19 Ιανουαρίου, 
της φετινής απονοµής των βρα-
βείων Αγρότης της Χρονιάς. Αυτή 
τη φορά η εκδήλωση θα φιλοξε-
νηθεί στο ξενοδοχείο Kinsterna, 
κοντά στη Μονεµβασιά.

Οι προετοιµασίες από την οµά-
δα της Agrenda, σχεδόν έχουν ο-
λοκληρωθεί, για την εκδήλωση 
που αποτελεί εδώ και δέκα πλέον 
χρόνια, ένα σηµαντικό γεγονός 
για τους συντελεστές της αγροτι-
κής οικονοµίας. Όπως είναι γνω-
στό, η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει 
βγάλει τους νικητές των βραβείων: 
Αγρότης της Χρονιάς (Παναγιώτης 
Πασσάς), Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 
(Σοφοκλής Φιλιππίδης), Συλλογι-
κή Προσπάθεια της Χρονιάς (Αγρο-
τικός Συνεταρισιµός Ροβιών). Επί-
σης, τιµητική διάκριση θα απονε-
µηθεί στο θεσσαλό βαµβακοπαρα-
γωγό Νίκο Βαρδούλη. Η εκδήλω-
ση απονοµής των βραβείων στους 
νικητές θα συνδυαστεί µε την η-
µερίδα «Farmer’s Day», στην διάρ-
κεια της οποίας θα καλυφθούν α-
πό ειδικούς θέµατα θεσµικού, καλ-
λιεργητικού, εµπορικού και τεχνο-
λογικού ενδιαφέροντος. 

Στο πρώτο µέρος της διοργάνω-
σης ο Χαράλαµπος Κασίµης, γ.γ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης, θα αναφερ-
θεί στη µεταρρύθµιση της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής, ο Νικόλαος 
∆αλέζιος, καθηγητής αγροτεχνο-
λογίας Παν. Θεσσαλίας, στις νέες 
τεχνολογίες στη γεωργία, ο Ιάκω-
βος Γιαννακλής, γεν. διευθυντής 
Retail Banking Εurobank, σε χρη-
µατοδοτικά προγράµµατα και ο Νί-
κος Βαλλής, πρόεδρος ΑΣ Ροβιών, 
στις οργανώσεις παραγωγών. Στο 
δεύτερο µέρος θα δοθεί έµφαση 
στον τοµέα της ελιάς και του ελαι-

όλαδου, ενώ τα θέµατα που θα κα-
λυφθούν θα αφορούν την πιστο-
ποίηση ποικιλιών, τη διεπαγγελ-
µατική ελαιόλαδου, το branding 
µε το βλέµµα στις διεθνείς αγο-
ρές, το παράδειγµα της Ισπανί-
ας. Επιχειρηµατικές πρωτοβουλί-
ες που αφορούν τοπικά προϊόντα 
και θα παρουσιαστούν στα πλαί-
σια της εκδήλωσης είναι τα παξι-
µάδια και τα όσπρια Λήµνου, η 
οινοποίηση στη Μονεµβασιά, τα 
βατικιώτικα κρεµµύδια. Συντονί-
ζει ο εκδότης και διευθυντής της 
Agrenda, Γιάννης Πανάγος. 

Επί µία 10ετία
Για 10η συνεχή χρονιά διορ-
γανώνεται η απονοµή των 
βραβείων για την ανάδειξη 
προτύπων εργασίας στον 

αγροτικό τοµέα

∆ιαγωνισµός προβολής
φρούτων στα σχολεία 
Ανοιχτό διαγωνισµό για την 
ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν 
δράσεις προβολής και εκπαίδευσης 
στα πλαίσια του προγράµµατος 
δωρεάν διανοµής φρούτων, 
λαχανικών και γάλακτος στα 
σχολεία προκηρύσσει το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Αφορούν τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων-
ηµερίδων, ζωντανή επίδειξη 
µαγειρικής στο σχολείο, δηµιουργία 
εφαρµογών (σε ιστοσελίδα). 
Προσφορές έως 24 Ιανουαρίου.

Η ελληνική επαρχία 
µέσα από 300 ποιήµατα
Ανθολογία µε περισσότερα από 
300 ποιήµατα, 140 ποιητών σε 
στίχους που αποτυπώνουν την 
ελληνική επαρχία επιµελήθηκε ο 
Νικήτας Κακκαβάς στις εκδόσεις 
Πηγή. Εκπροσωπούνται ποιητές 
όπως ο Καβάφης, ο Ρίτσος, ο 
Ελύτης, ο Αναγνωστάκης αλλά και 
όσοι γεννήθηκαν στη 
Μεταπολίτευση και δηµοσίευσαν το 
έργο τους τη δεκαετία του ’90, 
καθώς και νεότεροι που έδωσαν το 
στίγµα τους στα χρόνια της κρίσης. 

Tακτοποίηση βοσκότοπων
για τους κτηνοτρόφους 
Στις αρµόδιες ∆ΑΟΚ της περιοχής 
τους καλούνται να µεταβούν όλοι 
οι κτηνοτρόφοι προκειµένου να 
ενηµερωθούν για τους 
κατανεµηθέντες στον καθένα 
βοσκότοπους και να υπογράψουν 
τις καταστάσεις κατανοµής. Όσοι 
δεν θα προσέλθουν στις τοπικές 
∆ΑΟΚ, θα θεωρηθεί ότι 
αποδέχονται την κατανοµή ως 
έχει και θα χάσουν το δικαίωµα 
χωροταξικής ανακατανοµής για 
το επόµενο έτος.

Γερµανοί ραβδίζουν 
ελιές στην Κρήτη 
Απ’ το 1999 Γερµανοί επισκέπτονται 
την Κρήτη τον χειµώνα, προκειµένου 
να µαζέψουν ελιές στο πλαίσιο 
προγράµµατος που υλοποιεί ο 
αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης 
Σταµάτης Λυµπερόπουλος. Τα 
τελευταία χρόνια, τους υποδέχεται 
ο ∆ηµοσθένης Σαπουτζάκης, που 
αφήνει κάποια λιόδεντρα αµάζευτα 
για εκείνους. Στην αποστολή φέτος 
συµµετέχουν 22 άτοµα από τα λαϊκά 
Πανεπιστήµια της περιοχής µεταξύ 
Ντίσελντορφ και Ντόρτµουντ.

Η εκδήλωση 
απονοµής 
των βραβείων 
στους νικητές 
θα συνδυαστεί 
µε την ηµερίδα 
«Farmer’s 
Day», στη 
διάρκεια της 
οποίας θα 
καλυφθούν από 
ειδικούς θέµατα 
θεσµικού, 
καλλιεργητικού, 
εµπορικού και 
τεχνολογικού 
ενδιαφέροντος.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Προσμονή για τον 
Αγρότη της Χρονιάς 
Έτοιμοι να δώσουν το παρών στις 19 Ιανουαρίου οι συντελεστές 
της αγροτικής οικονομίας στην εκδήλωση θεσμό της Agrenda

Πωλείται τρακτέρ Fordson 
super magor µε 6κύλινδρη µη-
χανή, 100 ίππων. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6941/688822.

Πωλείται τρακτέρ Stayer 8110, µε 
6.000 ώρες, σε καλή κατάσταση, 
µε σπαρτική Vekam, άροτρο, βαρύ 
και ελαφρύ καλλιεργητή, λιπασµα-
τοδιανοµέα και ραντιστικό καινούρ-
γιο 700 κιλών. Τηλ.6943/457861. 

Πωλείται καλλιεργητής µε 
13 νύχια, βαρέως τύπου, σχε-
δόν 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 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 ηλε-
κτρικός κάλυψης περίπου 15 
στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

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

Πωλείται ενσιροδιανοµέας γερ-
µανικός, Silokin 5 κυβικά, µε ηλε-
κτρονικό ζυγιστικό και ταινία εκ-
φόρτωσης, σχεδόν καινούργιος. 
Τιµή 8.000€. Τηλ.6985/732845.

Πωλείται αρµεκτήριο αιγοπρο-
βάτων Westfalia 24Χ24 µε πα-
γίδα γρήγορης εξόδου και αυ-
τόµατο ταϊστικό. Τιµή 7.500€. 
Τηλ.6985/732845.

Πωλούνται σταβλικές εγκατα-
στάσεις µε ρεύµα, νερό και δρό-
µο. Περιοχή Λευκώνας Σερρών. 
Τηλ.6984/340383.

Πωλούνται 2 παγολεκάνες 500-
1.000 λίτρων σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.6945/934725.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται παγολεκάνη 300-400 λί-
τρα. Περιοχή Καλαµάτας. Πληρωµή 
µετρητοίς. Τηλ.6946/169685.
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Το ντέρμπι
της Ευρωλίγκα
Στο παρκέ η κόντρα «κόκκινων», «πρασίνων»

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το µεγάλο ντέρµπι της 16ης αγωνι-
στικής της Ευρωλίγκα ανάµεσα στον 
Ολυµπιακό και τον Παναθηναϊκό την 
Παρασεκυή 4 Ιανουαρίου στις 21:00. 
Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνω-
ση µάλιστα προανήγγειλε το µεγά-
λο παιχνίδι στον επίσηµο λογαρια-
σµό της στα social media µε µια φω-
τογραφία του αγώνα στο ΟΑΚΑ και 
πρωταγωνιστές τους Βασίλη Σπανού-
λη και  Νικ Καλάθη, µε λεζάντα: «The 
Derby», δηλαδή, «Το Ντέρµπι»! Πιτί-
νο και Μπλατ θα δώσουν την «από-
χρωση» του αµερικανικού µπάσκετ α-
πό τους πάγκους και φυσικά οι 9 συ-
µπατριώτες τους στις δύο οµάδες (6 ο 

ΠΑΟ, 3 ο Ολυµπιακός), αλλά πρωτα-
γωνιστές και κρίνοντες του αποτελέ-
σµατος θα είναι, πάντα, όσοι πατούν 
στο παρκέ.  Στο τένις τώρα όπου το 
ενδιαφέρον µονοπωλεί ο σαββατιά-
τικος τελικός του Hopman Cup, που 
διεξάγεται στο Παρθ της Αυστραλίας 
όπου αγωνίζονται οι κορυφαίοι τενί-
στες από Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ και Η-
νωµένο Βασίλειο. Εν τω µεταξύ, ο Ρά-
φα Ναδάλ αποχώρησε από το διεθνές 
τουρνουά τένις του Μπρισµπέιν, λό-
γω του προβλήµατος τραυµατισµού 
που αντιµετωπίζει, µε τον Ισπανό να 
υποστηρίζει ότι δεν θέλει να διακιν-
δυνεύσει τη συµµετοχή του στο Αυ-
στραλιανό Όπεν που θα γίνει µέσα 
στο µήνα. Ο τελικός για το τουρνουά 
αυτό διεξάγεται στις 6 Ιανουαρίου. 

Στραµµένη την προσοχή της στο Κύπελλο έχει η ΑΕΛ, 
καθώς το πρωτάθληµα της Σούπερ Λιγκ δεν είναι 
γνωστό ακόµη το πότε θα ξεκινήσει µετά την αναβολή 
του. Η οµάδα του θεσσαλικού κάµπου αντιµετωπίζει τον 
Αστέρα Τρίπολης την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου θέλοντας 
οπωσδήποτε να κρατήσει το µηδέν στην άµυνα, καθώς 
αγωνίζεται εντός έδρας. 

Με την προσοχή
στο Κύπελλο η ΑΕΛ

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου
Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Ολυµπιακός – Παναθηναϊκός 21.00 Novasports 2

Μπαρτσελόνα – Νταρασάφακα 22.00 Novasports 2

Τένις (ATP 250 Pune)

Τελικός 13.30 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Γαλλικό Κύπελλο)

Τουλούζ – Νις 19.00 Novasports 1

Τένις (Τουρνουά Ανδρών, Μπρισµπέιν)

Αγώνες 11.00 Eurosport 1

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Χολαργός 17.00 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (Ισπανία)

Σεβίλη – Ατλέτικο Μαδρίτης 17.15 COSMOTE SPORT 2

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΑΕΚ 19.30 COSMOTE SPORT 4

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Ολυµπιακός – Παναθηναϊκός 21.00 Novasports 2

Μπαρτσελόνα – Νταρασάφακα 22.00 Novasports 2

Τένις (ATP 250 Pune)

Τελικός 13.30 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Γαλλικό Κύπελλο)

Τουλούζ – Νις 19.00 Novasports 1

Τένις (Τουρνουά Ανδρών, Μπρισµπέιν)

Αγώνες 11.00 Eurosport 1

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Χολαργός 17.00 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (Ισπανία)

Σεβίλη – Ατλέτικο Μαδρίτης 17.15 COSMOTE SPORT 2

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΑΕΚ 19.30 COSMOTE SPORT 4

Σάββατο 5 Ιανουαρίου

Κυριακή 6 Ιανουαρίου

Με αλλαγές η Red Bull
∆ύο σηµαντικές αλλαγές θα έχει η 
Red Bull την επόµενη σεζόν στη 
F1. Η πρώτη θα αφορά τον 
κινητήρα της ο οποίος θα είναι 
Honda και η δεύτερη πως δεν θα 
έχει στη σύνθεσή της τον Ντάνιελ 
Ρικιάρντο. Στη θέση του ήρθε ο 
Πιερ Γκασλί, ο οποίος θα συνθέσει 
το δίδυµο των «ταύρων» µαζί µε 
τον Μαξ Φερστάπεν που θα τους 
δούµε στις χειµερινές δοκιµές στα 
µέσα Φεβρουαρίου.

Το «παιδί θαύµα» σε Τσέλσι
Μια εξαιρετική προσθήκη έκανε για 
το καλοκαίρι η Τσέλσι, δείχνοντας 
από νωρίς τις αγωνιστικές 
διαθέσεις της για τη νέα σεζόν 
Όπως ανακοινώθηκε πρώτα από τη 
Ντόρτµουντ και µετέπειτα από την 
Τσέλσι, ολοκληρώθηκε το deal για 
την πώληση του 20χρονου 
Αµερικανού εξτρέµ Πούλισιτς, µε τη 
συµφωνία στα 64 εκατ. ευρώ. 

Ενδιαφέρον για Μανωλά
Το όνοµα του Κώστα Μανωλά έχει 
και σήµερα περίοπτη θέση στα 
αγγλικά µέσα ενηµέρωσης που 
αναφέρουν πως η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ έχει αποφασίσει να 
δώσει στην Ρόµα την ρήτρα για 
την απόκτηση του Έλληνα 
κεντρικού αµυντικού. ∆ηλαδή ένα 
ποσό σχεδόν 38 εκατ. ευρώ, για να 
προλάβουν την Παρί Σεν Ζερµέν, 
η οποία επίσης φέρεται να 
ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 
διεθνούς στόπερ, σύµφωνα µε 
διεθνή δηµοσιεύµατα.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’







Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Α1 |  19

Σ 
το χρηµατιστήριο του Σικάγο, α-
κόµα υπάρχει πίεση, η οποία ό-
µως οφείλεται στις απογοητευτι-
κές εξαγωγές αµερικανικής σο-

δειάς. Στην ελληνική αγορά ο διαγωνισµός 
της Τυνησίας είχε ελληνικό ενδιαφέρον, κα-
θώς η µισή ποσότητα θα καλυφθεί µε ελλη-
νικά σκληρά, κάτι που είναι θετική εξέλιξη. 

  Χρηµατιστηριακά, στο βαµβάκι, µε λιγό-
τερες συνεδριάσεις σηµειώνονται σηµάδια ι-
σορροπίας γύρω στα 72 σεντς. Στην αγορά µας 
δεν υπάρχουν εξελίξεις λόγω των ηµερών αλ-
λά και της χρηµατιστηριακής συγκυρίας. Οι εκ-
κοκκιστές περιµένουν, ενώ το καλό είναι πως 
ζητήσεις έχουµε από τους εµπορικούς οίκους. 

Αυξάνει η ζήτηση 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

218

216

214

212

210

208

230 230
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

13/12 20/12 02/0122/11 29/11 06/12

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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2,98

14,47

87,75
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3,01
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80,11
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2,86
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230
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2,74
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230
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72,20

2,68

14,33

96,21

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ευρώ/τόνος

178 178 178 178 179
180

224 227 229 230
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Ψάχνοντας τα νέα επίπεδα πωλήσεων στο βαµβάκι

230
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190

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
72,20

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

180

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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180
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150

208

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,68

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ

Την αντίδραση της φυσικής αγοράς 
προκάλεσε η πτώση στην τιµή βάµβακος 
το τελευταίο διάστηµα, µε πράξεις να 
σηµειώνονται, όχι όµως στην Ελλάδα.

Σταθεροποίηση των τιµών, αφού 
δεν υπήρξε συνεδρίαση στη Φότζια 
λόγω εορτών, ενώ θετικά µηνύµατα 
στέλνει ο διαγωνισµός στην Τυνησία.

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

Αµετάβλητη η τιµή στο κριθάρι 
στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, 
το οποίο πρόσφατα σηµείωσε 
µικρές αυξήσεις στην τιµή του.

Υποχωρεί η τιµή ελαιολάδου 
στην Ισπανία, δεδοµένου του µεγάλου 
όγκου που διατίθεται πλέον 
στην αγορά.

02
ΑΥΓ

02
ΣΕΠ

02
ΟΚΤ

02
ΝΟΕ

02
∆ΕΚ

02
ΙΑΝ

02
ΑΥΓ

02
ΣΕΠ

02
ΟΚΤ

02
ΝΟΕ

02
∆ΕΚ

02
ΙΑΝ

02
ΣΕΠ

02
ΟΚΤ

02
ΝΟΕ

02
∆ΕΚ

02
ΙΑΝ

26
NOE

3
∆ΕΚ

10
∆ΕΚ

17
∆ΕΚ

24
∆ΕΚ

230

210

200

190

180

170

160

¤/τόνος ¤/τόνος

84.00

82.00

81.00

80.00

78.00

76.00

74.00

72.00

ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
diamantopoulos@agronews.gr

∆υσεύρετη και καλοπληρωµένη εί-
ναι φέτος η ελληνική πατάτα, µε 
τους παραγωγούς να αποδίδουν 
τις καλές τιµές και στην ελλειµµα-
τική γαλλική παραγωγή. «Οι Γάλ-
λοι φέτος όχι µόνο δεν έκαναν µε-
γάλες εξαγωγές, αλλά και όση πα-
τάτα είχαν προτίµησαν να την κρα-
τήσουν για σπόρο», µας αναφέρουν 
παραγωγοί τόσο από τη Μεσσηνία 
όσο και από την Τρίπολη, που α-
κόµα συγκοµίζουν.

Ειδικότερα στις περιοχές της Μεσ-
σήνης όπου η συγκοµιδή έχει σχε-
δόν ολοκληρωθεί, η τιµή κυµάνθη-
κε κατά µέσο όρο στα 50 λεπτά το 
κιλό, ενώ στην Τρίπολη µε τη συ-
γκοµιδή να βρίσκεται σε εξέλιξη οι 
έµποροί που πέρυσι δεν πλήρωναν 
πάνω από 35 λεπτά φέτος αγορά-
ζουν από το χωράφι ακόµα και στα 
60 λεπτά το κιλό. Ίδια η εικόνα και 
στη ∆υτική Ελλάδα (Ηλεία και Αχα-

ΐα) µε τις τιµές να κυµαίνονται στο 
50άρι (πέρυσι δεν ξεπέρασαν τα 25 
λεπτά το κιλό). Αν και οι αποδόσεις 
στην ευρύτερη περιοχή είναι πολύ 
καλές φέτος (βοήθησε ο καιρός) οι 
ποσότητες που θα συγκοµιστούν θα 
σηµειώσουν µείωση λόγω της µεί-
ωσης των φυτεύσεων.

Για µια καλή χρονιά όσον αφορά 
τις τιµές, αλλά µε σαφώς λιγότερη- 
σε σχέση µε τα προηγούµενα χρό-
νια- παραγωγή κάνουν λόγο και οι 
πατατοπαραγωγοί της Θήβας. Στην 
περιοχή αυτή, οι πατάτες πωλού-
νται από το χωράφι στις ίδιες τιµές 
µε την Πελοπόννησο, αγγίζοντας 
έυκολα τα 50 λεπτά το κιλό. 

Μικρότερη παραγωγή είχαµε και 
στο Νευροκόπι της ∆ράµας, όπου α-
πό την αρχή της συγκοµιδής η ποι-
κιλία Σπούντα έπιασε τιµή στα 50 
λεπτά το κιλό, όταν την αντίστοιχη 
εποχή πέρυσι οι καλλιεργητές πλη-
ρώνονταν µέχρι 10 λεπτά. Σύµφωνα 
µε τους παραγωγούς της περιοχής, 
η φετινή χρονιά έβγαλε τα «σπα-

σµένα» της περσινής πολύ κακής 
σεζόν. Αυτό οφείλεται, όπως λένε, 
στο γεγονός ότι αφενός η παραγω-
γή ήταν µειωµένη κατά 20% περί-
που σε σχέση µε πέρυσι λόγω των 
πολλών βροχών την άνοιξη και α-
φετέρου η ευρωπαϊκή παραγωγή ή-
ταν επίσης µικρότερη λόγω της ξη-
ρασίας που επικράτησε. 

Μια καλή χρονιά ήταν και για 
την ΠΓΕ πατάτα Νάξου µε την τιµή 
να κυµαίνεται κατά µέσο όρο στα 
40 λεπτά το κιλό, αν και στην αρ-
χή της συγκοµιδής τον περασµένο 
Μάιο η Ένωση του νησιού αγόρα-
ζε από τους παραγωγούς µέλη της 
ακόµα και 60 λεπτά το κιλό.

Ούτε για σπόρο δεν µένει φέτος η πατάτα
 Να βγάλει τα σπασµένα του 2018 προσπαθεί η Πελοπόννησος που πουλάει κοντά στα 60 λεπτά 
 Οι Γάλλοι προτίµησαν να κρατήσουν τις πατάτες τους για σπόρο παρά να εξάγουν στην Ευρώπη 

Από υπερπαραγωγή και 
µειωµένες εξαγωγές 
χαρακτηρίζεται η φετινή 
χρονιά στις ποικιλίες 
πορτοκαλιού Ναβαλίνα. Αυτό 
έχει άµεσο αντίκτυπο και στις 
τιµές που -σύµφωνα µε τους 
παραγωγούς- κυµαίνονται (για 
διάστηµα περισσότερο του 
ενός µήνα) στα 17-18 λεπτά 
το κιλό. Αν και η συγκοµιδή 
αναµένεται να κρατήσει 
τουλάχιστον µέχρι αρχές 
Φεβρουαρίου (στη συνέχεια 
θα µπουν στην αγορά τα 
πορτοκάλια Λάνε Λέιτ) οι 
παραγωγοί δεν είναι καθόλου 
αισιόδοξοι για την περαιτέρω 
πορεία των τιµών, αφού όπως 
λένε στην Agrenda, πέρσι την 
περίοδο Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς πωλούσαν 
ακόµα και στα 28 λεπτά. 
«Πρέπει να δώσουµε βάση 
στην ποιότητα και να γίνουν 
υποδοµές για τη στήριξή της», 
αναφέρε ο πρόεδρος του 
ΑΣ Εσπεριδοειδών Σκάλας 
Λακωνίας Sparta Orange 
Πέτρος Μπλέτας. 

Ο,ΤΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΓΕΝΑΡΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΒΑΛΙΝΕΣ ΠΟΥ 
ΠΙΑΝΟΥΝ ΜΟΛΙΣ 18 ΛΕΠΤΑ

Με λιγότερες συνεδριάσεις λόγω των ηµερών, το 
βαµβάκι προσπαθεί να ισορροπήσει στα 72 σεντς ανά 
λίµπρα. Είναι ενθαρρυντικό ότι η φυσική αγορά έχει 
αντιδράσει, µε τα κλωστήρια να ζητούν βαµβάκια για 
να καλύψουν τις ανάγκες των επόµενων µηνών. Η 
αβεβαιότητα όµως της εποχής δεν αφήνει περιθώρια 
για µεγάλες παραγγελίες και εποµένως οι δουλειές 
που γίνονται είναι µικρών ποσοτήτων. Αναµένεται 
κάποιο ουσιαστικό καλό νέο από την πλευρά του 
εµπορικού πολέµου, ώστε να γίνουν σηµαντικές 
φορτώσεις αµερικανικής σοδειάς προς την Κίνα, κάτι 
το οποίο θα υποστηρίξει το χρηµατιστήριο.   

ΝEA ΥOΡKH
Στάση αναµονής κρατούν οι εκκοκκιστές µέχρι να 
περάσουν οι γιορτές, να ισορροπήσει η αγορά, να δούµε 
αν µπορούµε να διεκδικήσουµε υψηλότερη βάση οπότε 
και να προβούν σε νέες προσφορές. Είναι σίγουρα 
δύσκολα και εφόσον δεν έχουµε αλλαγές στο 
χρηµατιστήριο ή στην ισοτιµία ευρώ-δολαρίου, η χρονιά 
ενδέχεται να εξελιχθεί σε ζηµιογόνα. Φέτος δεν έχει 
βοηθήσει καθόλου και ο βαµβακόσπορος που άλλωστε 
κάλυπτε το εκκοκκιστικό κόστος. Το καλό βέβαια είναι πως 
οι παραδοσιακοί αγοραστές ήδη ρωτούν για νέες τιµές και 
θέλουν να είναι ενεργοί στη σοδειά µας, ενώ οι αναλυτές 
ελπίζουν ότι θα µας βοηθήσει και το χρηµατιστήριο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στην Τρίπολη οι έµποροι αγοράζουν 
στα 60 λεπτά, από 35 λεπτά πέρυσι.

ΝΑ ΡΕΦΑΡΟΥΝ
Η µειωµένη ευρωπαϊκή 

σοδειά έδωσε ώθηση 

στην τιµή του ελληνικού 

προϊόντος µετά από πολλές 

άσχηµες χρονιές

Συνεδρίαση 31/12/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '19 72,20 +0,02

Μάιος '19 73,50 +0,01

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΟΥ 2019

∆ευτέρα
31/12

Τετάρτη
26/12

Πέµπτη
27/12

Παρασκευή
28/12

∆ευτέρα
24/12

Τετάρτη
26/12

Τετάρτη
19/12

Πέµπτη
20/12

Παρασκευή
21/12

74

73.5

73

72.5

72

71.5

71

12/26/2019 73.5
12/27/2019 72.06
12/28/2019 72.19
12/31/2019 72.2
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Ασυνήθιστο χαρακτήρα αποκτά η 
σεζόν για το ελαιόλαδο, τουλάχι-
στον όπως αυτή διαµορφώθηκε το 
Νοέµβριο και το ∆εκέµβριο. Οι α-
ντίξοες καιρικές συνθήκες έκαναν 
δύσκολη την είσοδο στους ελαιώ-
νες για το µάζεµα της ελιάς. Στην 
επαρχία Χαέν στις αρχές Νοεµβρί-
ου είχαν εξαχθεί µόλις 12.563 τό-
νοι ελαιόλαδου, ενώ στην Κόρδοβα 
17.380 τόνοι. Ακολουθούν οι Σε-

βιγιάνοι που σε δύο µήνες έχουν 
βγάλει 16.200 τόνους.

Συνολικά, στην Ανδαλουσία έ-
χουν παραχθεί σε δύο µήνες 62.000 
τόνοι φρέσκου ελαιόλαδου. Αν 
υπολογιστούν τα αποθέµατα της 
1ης Οκτωβρίου, των 158.000 τό-
νων και οι πωλήσεις των 136.000 
τόνων, τότε οι διαθέσιµες ποσό-
τητες αυτή τη στιγµή βρίσκονται 
στους 86.000 τόνους, σύµφωνα 

µε εκτιµήσεις της ισπανικής ιστο-
σελίδας olimerca. Στην Καστίλη-
Λα Μάντσα η παραγωγή είναι µό-
λις στους 7.600 τόνους µε την ε-
παρχία της Ciudad Real να προ-
ηγείται στη συγκοµιδή µε 2.800 
τόνους ελαιόλαδου. Στην Εξτρε-
µαδούρα η παραγωγή παρέµει-
νε στους 15.550 τόνους και στην 
Καταλονία έχουν παραχθεί µόλις 
8.700 τόνοι ελαιολάδου.

ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
  gogos@agronews.gr

«Το φριχτό έτος 2014 διαχώρι-
σε τους χοµπίστες από τους ε-
παγγελµατίες. Το 2018 θα κά-
νει το ίδιο ανάµεσα στους επι-
χειρηµατίες και τους τυχοδιώ-
κτες». Στο παραπάνω συµπέ-
ρασµα καταλήγει ο Αλµπέρ-
το Γκριµέλι, αγρονόµος, δη-
µοσιογράφος και διαχειριστής 
του ιταλικού εβδοµαδιαίου η-
λεκτρονικού περιοδικού αφι-
ερωµένου στον αγροτικό κό-
σµο, Teatro Naturale. 

Ο κανόνας της φετινής χρο-
νιάς που θέλει τα ποιοτικά ελαι-
όλαδα να εξασφαλίζουν τη θέση 
τους στις αγορές µε τιµές ικανο-
ποιητικές, που παραµένει αµετά-
βλητος, φαίνεται πως επιβεβαι-
ώνει την άποψη του Ιταλού δη-
µοσιογράφου. Ενδεικτικά οι δυο 
αγροτικοί συνεταιρισµοί που έ-
βαλαν και το ταβάνι µέχρι στιγ-
µής στην τιµή ελαιολάδου στην 
Ελλάδα, ο ΑΣ Αγίων Αποστόλων 
και ο ΑΣ Θερµασία ∆ήµητρα, έ-
χουν ήδη ξεπουλήσει. 

Την ίδια στιγµή στα Χανιά, η 
τιµή παραµένει σταθερή στα 3 
ευρώ το κιλό, µε ικανοποιητι-
κές ποσότητες να απορροφού-
νται κυρίως από την εγχώρια 
αγορά, ενώ υπάρχουν και ιτα-
λικές εταιρείες, πρόθυµες να 
πληρώσουν τη διαφορά των 20 
περίπου λεπτών συγκριτικά µε 
τις τιµές της Ισπανίας προκειµέ-
νου να το προµηθευτούν, αφού 
«υπάρχουν  ελαιόλαδα καλής 
ποιότητας», όπως ενηµερώνει 

ο Νίκος Ρενιέρης, υπεύθυνος 
πωλήσεων σε εξαγωγική εται-
ρεία τυποποιηµένου ελαιολά-
δου µε έδρα τα Χανιά. 

Γενικά στην Κρήτη, οι τιµές 
κυµαίνονται από τα 2,70 µέχρι 
τα 3 ευρώ το κιλό, ανάλογα µε 
την ποιότητα και τις περιοχές. 
Στη Μεσσαρά «δεν ακούγεται 
τίποτα, δεν υπάρχει ζήτηση και 
οι παραγωγοί δεν ξέρουν τι θα 
γίνει», σύµφωνα µε τον ελαιο-
παραγωγό Μιχάλη Τσαγκαρά-
κη, ο οποίος εκτιµά πως µέχρι 
στιγµής, «το µόνο καλό είναι ό-

τι ο καιρός είναι βροχερός, κά-
τι που αν συνεχιστεί θα επιδρά-
σει θετικά στην παραγωγή της 
επόµενης χρονιάς».

Στη Λακωνία, «υπάρχει πλή-
ρης απραξία, λόγω των εορτών», 
σύµφωνα µε τον πρόεδρο της 
ΕΑΣ Λακωνίας Νίκο Προκοβά-
κη, ο οποίος εκτιµά πως η αγο-
ρά είναι και θα παραµείνει στο 
προσεχές διάστηµα πιεσµένη. 

Υποτονική χαρακτήρισε την 
αγορά και ο Παναγιώτης Ντα-
νάκας, διευθυντής του ΑΣ Μο-
λάων-Πακίων, ο οποίος ανέφε-
ρε στην Agrenda πως τις τελευ-
ταίες µέρες της χρονιάς οι τιµές 
κυµάνθηκαν από τα 3,70 µέχρι 
τα 3,80 ευρώ το κιλό, για περι-
ορισµένα ωστόσο βυτία. «∆υ-
στυχώς δεν έχει γίνει άνοιγµα 
από την πλευρά των ιταλικών 
εταιρειών προς τη νότια Λακω-
νία, ενώ και η εγχώρια αγορά 
δεν έχει µπει ακόµα να αγορά-

σει φρέσκα, καλύπτοντας τις α-
νάγκες της για τυποποίηση µε 
περσινά ελαιόλαδα», ανέφερε 
ο ίδιος, εκτιµώντας πως η κα-
τάσταση στην αγορά θα ξεκα-
θαρίσει µέσα στο πρώτο δεκα-
ήµερο του Φεβρουαρίου. 

Ένα ευρώ το κιλό έχασε 
σε ένα χρόνο η τιµή του 
ελαιολάδου στην Ισπανία 

Μπορεί τις τελευταίες ηµέ-
ρες του 2018 η τιµή ελαιολά-
δου στη χώρα της Ιβηρικής να 
ακολούθησε µια σχετικά ανο-
δική πορεία, ωστόσο στις αρχές 
του 2018 η τιµή του βρισκόταν 
στα 3,60 ευρώ το κιλό, τιµή που 
βρίσκεται 80 λεπτά κάτω από 
αυτήν που αποχαιρέτησε το έ-
τος και υποδέχθηκε το 2019. 
Κατά µέσο όρο, σε όλες τις κα-
τηγορίες, η τιµή του ισπανικού 
ελαιολάδου σηµείωσε µια α-
πώλεια κατά 1 ευρώ το κιλό, 
κάτι που αποδίδεται στην κα-
λή φετινή παραγωγή, η οποία 
όµως, σύµφωνα και µε εκθέ-
σεις της Κοµισιόν, αναµένεται 
να συνεχιστεί τα επόµενα χρό-
νια στα ίδια επίπεδα. 

Το 2018 διαχώρισε τους επιχειρηµατίες  
του ελαιολάδου από τους τυχοδιώκτες 
Με την αγορά υποτονική, µόνο οι καλές ποιότητες εξασφαλίζουν βιωσιµότητα 

Παραξενεύει η συγκοµιδή στην Ισπανία 
µε την παραγωγή σε χαµηλά ακόµα επίπεδα  

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Το εγχώριο εµπόριο δεν έχει 

προχωρήσει ακόµα στην αγορά 

σοβαρών ποσοτήτων ελαιολά-

δου, καλύπτοντας τις ανάγκες 

του µε τα περσινά αποθέµατα

ΛΑΚΩΝΙΑ
Εορταστική απραξία σηµειώνεται 

το τελευταίο διάστηµα στη Νότια 

Λακωνία, µε τις εκτιµήσεις να 

κάνουν λόγο για ξεκαθάρισµα 

του τοπίου τον Φεβρουάριο

Ο
πρόσφατος διαγωνισµός 
της Τυνησίας για το σκλη-
ρό σιτάρι έχει και ελλη-
νικό ενδιαφέρον καθώς 

η µισή ποσότητα (25.000 τόνοι) θα 
φορτωθεί µε ελληνική σοδειά. Η 
τιµή που έκλεισε ο διαγωνισµός ή-
ταν 290 δολάρια ο τόνος (253 ευ-
ρώ ο τόνος) παραδοτέα σε λιµάνι 
της Τυνησίας, φυσικά όσο αποδυ-
ναµώνεται το δολάριο τόσο χαλάει 
η τιµή σε ευρώ. Είναι θετικό βέβαια 
πως µετά την υποστήριξη που είχαν 
οι τιµές των χαµηλών ποιοτήτων α-
πό την ζωοτροφή, πλέον και οι κα-
λές ποιότητες θα προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον των αγοραστών.

Στα σκληρά σιτάρια, δεν υπήρ-
ξε συνεδρία-
ση στη Φότζια 
αυτή την εβδο-
µάδα λόγω Χρι-
στουγέννων. 
Για ποιοτικά 

στάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υ-
αλώδη 70% και πρωτεΐνη 12,5% τι-
µή αποθήκης παραγωγού κυµαίνε-
ται στα 228-233 ευρώ ο τόνος. Για 
τα µεταβροχικά (βρεγµένα) µε ειδι-
κό βάρος 77-78 kg/hl στα 216-221 
ευρώ ο τόνος, ενώ για χαµηλότερο 
βάρος 75/76 kg/hl στα 211-205 ευ-
ρώ ο τόνος. Στην ιταλική αγορά οι τε-
λευταίες δουλειές για τις καλές ποι-
ότητες σηµειώθηκαν στα 240 ευρώ 
ο τόνος παραδοτέα στον µύλο. Στη 
Γαλλία οι τιµές σταθεροποιούνται 
στα 210 ευρώ ο τόνος παραδοτέα 
σε λιµάνι και λόγω των ηµερών δεν 
υπάρχει κινητικότητα στην αγορά.  

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο οι 
απογοητευτικές εξαγωγές αµερικα-
νικής σοδειάς προκάλεσαν την πτώ-
ση των τιµών. Αντιθέτως οι εξαγω-
γές ρωσικής σοδειάς ήταν υψηλές, 
φτάνοντας τα 3,4 εκατ. τόνους στη 
διάρκεια του ∆εκεµβρίου. Τα µαλα-
κά πιέζονται και από τις κερδοσκο-
πικές ρευστοποιήσεις των τελευταί-
ων ηµερών του έτους. Στη Γαλλία 
δεν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές 
µε τις τιµές για τα συµβόλαια Μαρ-
τίου ’19 να κυµαίνονται στα 203 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε γαλ-
λικό λιµάνι. Η ανταγωνιστικότη-
τα της σοδειάς θα εξαρτηθεί κυρί-
ως από την πορεία πωλήσεων της 
ρωσικής σοδειάς τους πρώτους µή-
νες του νέου έτους. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

3,70�3,80
ΝΟΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ

2,70�3
ΚΡΗΤΗ

2,80
ΙΣΠΑΝΙΑ

3,70�3,80
ΝΟΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ

2,70�3
ΚΡΗΤΗ

2,80
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
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Φήµες στο Twitter και τα ΜΜΕ αναζητούν οι αγοραστές αφού το προσωρινό κλείσιµο των υπηρεσιών της Ουάσιγκτον ερήµωσε τα γραφεία του USDA. 
Συνδυαστικά οι ενδείξεις ανακωχής του εµπορικού πολέµου ΗΠΑ-Κίνας χωρίς καµία επίσηµη ενηµέρωση, µπαρουτιάζουν τις διαθέσεις των αγοραστών.

Μετά από µια χρονιά που σηµαδεύτηκε από ένταση και ε-
πιβολή δασµών εκατέρωθεν, η Κίνα αποφάσισε να ανοίξει 
την πόρτα σε εισαγωγές ρυζιού από τις ΗΠΑ για πρώτη φο-
ρά, σε µια κίνηση που αναλυτές ερµηνεύουν ως σηµάδι α-
ναθέρµανσης των εµπορικών σχέσεων ανάµεσα στις δύο µε-
γαλύτερες οικονοµίες του κόσµου. Σύµφωνα µε το Reuters, 
το πράσινο φως δόθηκε µε µια ανακοίνωση που αναρτήθηκε 
στο site του κινεζικού τελωνείου στις 28 ∆εκεµβρίου 2018, 
χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο σε ποιές ποσότητες ανα-
φερεται δεδοµένου ότι η Κίνα εισάγει ρύζι και από την Ασία. 

Έτσι, εισαγωγές καστανού, λευκού και θρυµµατισµένου 

ρυζιού επιτρέπονται, αρκεί το φορτίο να ανταποκρίνεται στα 
στάνταρντ που θέτουν οι κινεζικές αρχές κατά τον έλεγχο 
και να είναι καταχωρηµένο στα αρχεία του αµερικανικού Υ-
πουργείου Γεωργίας. Το τελευταίο στις 11 ∆εκεµβρίου εκτι-
µούσε την παραγωγή ρυζιού στις ΗΠΑ στους 6.93 εκατ. τό-
νους, µε τις εισαγωγές ρυζιού στην Κίνα να υπολογίζονται 
στους 5 εκατ. τόνους. Το ρύζι αποτελεί ένα µικρό µέρος των 
αµερικανικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, καθώς κυ-
ρίαρχη θέση κατέχουν σόγια, σιτηρά, φιστίκια και κρέας. 

Πάντως, τα αµερικανικά συµβόλαια µελλοντικής εκπλή-
ρωσης αντέδρασαν ήπια στα νέα, σηµείωσε το Reuters. Ει-
δικοί µιας δεξαµενής σκέψης στο Πεκίνο, που απηχεί τις α-
πόψεις της κινεζικής κυβέρνησης, µετέφεραν ότι οι τιµές α-
µερικανικού ρυζιού δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές σε σχέση 
µε αυτές στη Νότια Ασία, ωστόσο η απόφαση για αγορά από 
τις ΗΠΑ λαµβάνεται ως κίνηση καλής θέλησης. Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ κλείσιµο των υπηρε-
σιών της αµερικανικής κυβέρνησης, 
συµπεριλαµβανοµένου του υπουρ-
γείου Γεωργίας (USDA), που ξεκίνη-
σε στις 22 ∆εκεµβρίου, συµπλήρωσε 
δυο εβδοµάδες, µε τους αγοραστές 
αγροτικών εµπορευµάτων να στρέ-
φονται στο Twitter και σε άλλες πη-
γές για να συλλέξουν πληροφορίες 

για την πορεία βασικών εκτατικών 
καλλιεργειών, και κυρίως των σιτη-
ρών. Από την πρωτοχρονιά η αγο-
ρά στρέφεται σε εναλλακτικές πη-
γές ενηµέρωσης, κάτι που σύµφω-
να µε τον Στηβ Τζόρτζι, πρόεδρο της 
αγροτικής συµβουλευτικής εταιρεί-
ας Allendale, µε έδρα το Ιλινόις, κα-
θιστά αυτές ευάλωτες.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ της νέας αυτής κατάστα-
σης, ο «ενθουσιασµός» που προκά-
λεσε στους αγοραστές το tweet του 
προέδρου Τραµπ. Ο Αµερικανός Πρό-
εδρος τουίταρε την Κυριακή 30 ∆ε-
κεµβρίου ότι έγινε «ένα µακράς δι-
άρκειας και πολύ καλό τηλεφώνη-
µα» µε τον Κινέζο οµόλογό του, αφή-

νοντας ένα θετικό τόνο για το περιε-
χόµενο της συνοµιλίας. Ο ίδιος συ-
µπλήρωσε ότι σηµειώνεται «µεγάλη 
πρόοδος» και ότι «η συµφωνία προ-
χωρά πολύ ικανοποιητικά». Σηµειω-
τέων στις 7 Ιανουαρίου, αναµένεται 
επανεκκίνηση των διαπραγµατεύσε-
ων µεταξύ Τραµπ και Σι Τζινπίνγκ. 

ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, στο µεταξύ, επι-
κρατεί ένας µικρός «εµφύλιος» σε 
∆ηµοκρατικούς και Ρεπουµπλικά-
νους σχετικά µε την επανεκκίνηση 
των εργασιών των κρατικών υπηρε-
σιών. Μήλο της έριδος, η απαίτηση 
Τραµπ για χρηµατοδότηση του πε-

ριβόητου τοίχους στα σύνορα µε το 
Μεξικό, µε τους ∆ηµοκρατικούς να 
αρνούνται να ψηφίσουν υπέρ της. Οι 
δε,Ρεπουµπλικάνοι απειλούν πως θα 
µπλοκάρουν κάθε πρόταση χρηµα-
τοδότησης των κρατικών υπηρεσιών 
που δεν ικανοποιεί το Λευκό Οίκο.

ΚΑΘΩΣ τα funds κάνουν την συνη-
θισµένη για τις αρχές του έτους α-
ναπροσαρµογή τους, «σηµαντικά 
χρηµατικά ποσά περιφέρονται, µε-
τακινούνται, και δεδοµένου ότι δεν 
υπάρχει τίποτα επίσηµο από την κυ-
βέρνηση, παρά µόνο φήµες, η κατά-
σταση στην αγορά γίνεται εκρηκτι-
κή», δηλώνει στο Bloomberg ο ισχυ-

ρός άνδρας της Allendale. «Οι µελ-
λοντικές τιµές σόγιας βρέθηκαν την 
προηγούµενη εβδοµάδα σε υψηλά 
επίπεδα, κάτι που στηρίχθηκε στην 
ελπίδα για περισσότερες αγορές α-
πό την  Κίνα», αναφέρει ο ίδιος, υ-
πογραµµίζοντας πως οι αισιόδοξοι 
έµποροι εφαρµόζουν κερδοσκοπι-
κές πρακτικές στις αγορές σιτηρών.

ΠΑΝΤΩΣ σε ό,τι αφορά τη σόγια, η 
Κίνα φαίνεται πως ξεκίνησε να δέ-
χεται και πάλι αµερικανική σόγια, 
σύµφωνα µε ανακοινώσεις που α-
ναρτήθηκαν στο site της Κινεζικής 
Εταιρείας για τα Αποθέµατα Σιτηρών, 
Έλαιων και ∆ηµητριακών (COFCO). 
Συγκεκριµένα, στις 19 ∆εκεµβρίου, 

αγοράστηκε αµερικανική σόγια µε 
βάση την εγχώρια ζήτηση, ωστόσο 
ο φορέας δεν έκανε γνωστό τον ό-
γκο των εισαγωγών, ενώ τα τελευ-
ταία διαθέσιµα στοιχεία του USDA 
συνηγορούν στο ότι 3.22 εκατοµµύ-
ρια τόνοι αµερικανικής σόγιας που-
λήθηκαν στην Κίνα τον ∆εκέµβριο.

Ο ∆ΙΧΑΣΜΟΣ στο Κογκρέσο αναµέ-
νεται να συνεχιστεί, αφού από την 
Πέµπτη, οι ∆ηµοκρατικοί ανέλαβαν 
την πλειοψηφία στην Βουλή των Α-
ντιπροσώπων (το ένα από τα δυο σώ-
µατα) και ετοιµάζονται να περάσουν 
δυο ξεχωριστά νοµοσχέδια. Το ένα 

που θα ανοίξει τις οκτώ κλειστές υ-
πηρεσίες ως τον Σεπτέµβριο και το 
δεύτερο προσωρινά για ένα µήνα 
το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφά-
λειας, αφήνοντας περιθώριο επα-
νεξέτασης της χρηµατοδότησης των 
µεταναστευτικών πολιτικώνΤραµπ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ USDA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ (ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ) 
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Η εισαγωγή αμερικανικού ρυζιού 
στην Κίνα σημάδι αναθέρμανσης 
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Φήµες στο twitter διαµορφώνουν τις αγορές σιτηρών



Με πτώση ποδαρικό το 2019  
στο Χρηµατιστήριο
Με σηµαντικές απώλειες εισήλθε στη νέα χρονιά 
το ΧΑΑ, το οποίο ούτε κατάφερε να συντηρήσει 
την αντίδραση της ∆ευτέρας ούτε όµως και να 
αποκοπεί από το αρνητικό διεθνές κλίµα, παρά το 
γεγονός ότι έδειξε να διαθέτει άµυνες στα 
επίπεδα των 600 µονάδων. Ο γενικός 
δείκτης έκλεισε µε απώλειες 1,30% στις 605,34 
µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε µεταξύ των 
602,13 µονάδων (-1,82%) και 612,07 µον. 
(-0,20%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 18,4 εκατ. 
ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 11,7 εκατ. τεµάχια.

ΒΙΚΟΣ: Η ηπειρώτικη βιοµηχανία 
εµφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε., 
απέσπασε για πέµπτη φορά την 

κορυφαία διάκριση True Leader 
για το οικονοµικό έτος 2017, στον 
ετήσιο θεσµό επιχειρηµατικότητας που 
διοργανώνει ο Όµιλος ICAP.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: ∆ιψήφιο ποσοστό 
ανάπτυξης και για το 2019 βλέπει η 
διοίκηση της σερραϊκής 
γαλακτοβιοµηχανίας, ενώ µετά την 
συνεχή αύξηση πωλήσεων 
γιαουρτιού στην ευρωπαϊκή αγορά, η 
εισηγµένη έχει στα πλάνα να 
εστιάσει στις εξαγωγές παγωτού σε 
αλυσίδες λιανικής του εξωτερικού, 
µε τις οποίες ήδη συνεργάζεται στο 
γιαούρτι.

EL SABOR: µια ελληνική εταιρεία µε 
παραγωγικές εγκαταστάσεις στα 
Οινόφυτα ετοιµάζει νέα επένδυση που 
θα αγγίξει τα 12 εκατ. ευρώ για τη 
δηµιουργία  µονάδας, προκειµένου να 
καλυφθεί η αυξανόµενη ζήτηση των 
προϊόντων της στην Ελλάδα αλλά και 
το εξωτερικό.

SPAR Hellas: Θα συνεχίσει το νέο 
έτος το δυναµικό πλάνο ανάπτυξής 
της, επενδύοντας στη διεύρυνση του 
δικτύου συνεργατών της, τονίζει σε 
ανακοίνωσή της, µε βασικό στόχο για 
το 2019 τα SPAR καταστήµατα σε 
όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τα 80. 

COCA-COLA 3Ε: Tο αγαπηµένο 
premium gin Bulldog, το οποίο έχει 
κερδίσει τους cocktails lovers 
παγκοσµίως, επαναλανσάρει στην 
ελληνική αγορά η Coca-Cola Τρία 
Έψιλον, σε συνεργασία µε τη Gruppo 
Campari. Η νέα συµφωνία έρχεται να 
ενισχύσει το πλούσιο χαρτοφυλάκιο 
αλκοολούχων της Coca-Cola 3Ε.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το 2019 δεν µπήκε µε τους καλύτερους 
οιωνούς για τις διεθνείς αγορές, οι ο-
ποίες κατά την πρώτη ηµέρα της συνε-
δρίασης βρέθηκαν στο… κόκκινο, δί-
νοντας συνέχεια στις «αρκούδες» του 
2018. Ωστόσο, ορισµένοι επενδυτές θε-
ωρούν ότι το 2019 έχει τη δυνατότητα 
να εξελιχθεί σε µία... ευχάριστη έκπλη-
ξη. Στη Wall Street, σύµφωνα µε πρό-
σφατη δηµοσκόπηση του CNBC, φαί-
νεται πως επιλέγουν να υιοθετήσουν 
µια πιο αισιόδοξη προσέγγιση για το 
νέο έτος, προοιωνίζοντας µία ετήσια 
αύξηση της τάξης του 20%.

Την ίδια ώρα, οι αναδυόµενες αγο-
ρές προσπαθούν εντατικά να «σηκώ-
σουν» τον εαυτό τους από το πάτωµα, 
µετά από µια διαδροµή που εξαφάνι-
σε περίπου 5 τρις δολάρια από την α-
ξία των µετοχών, από το υψηλό επίπε-
δο του Ιανουαρίου του 2018. Αλλά η α-
ναστολή αυτή µπορεί να µην διαρκέσει 
πολύ, γράφει το Bloomberg.

Η αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, 
το ισχυρό δολάριο, ο εµπορικός πόλε-
µος Πεκίνου-Ουάσινγκτον, οι χαµηλό-
τερες τιµές πετρελαίου και η εµφάνι-
ση λαϊκιστών ηγετών στις δύο µεγα-
λύτερες οικονοµίες της Λατινικής Α-
µερικής θα µπορούσαν όλα να επιβα-
ρύνουν περαιτέρω τις αγορές.

«Η θεωρία είναι εξαιρετικά απλή: τα 
περιουσιακά στοιχεία των αναδυόµενων 
αγορών έχουν ήδη βοµβαρδιστεί, οπότε 
η αρνητική επίπτωση, αν τα πράγµατα 
επιδεινωθούν, είναι πολύ χαµηλότερη, 
και αν τα πράγµατα αποκατασταθούν έ-
χουν περισσότερες δυνατότητες να πετύ-
χουν, δήλωσε στο Bloomberg ο Άντονι 
Πήτερς, ανεξάρτητος αναλυτής, που κα-
λύπτει από καιρό αναπτυσσόµενα έθνη. 

Υπό πίεση τελούν και στο νέο έτος οι 
τιµές στην αγορά του πετρελαίου, κα-
θώς τα αυξηµένα επίπεδα παραγωγής 
και ο κίνδυνος αποδυνάµωσης της ζήτη-
σης επιδεινώνουν το επενδυτικό κλίµα.

Διαγωνισμός 
Κλείδωσαν τα κοινοπρακτικά τους 
σχήµατα οι δύο µονοµάχοι του 50,1% 
των µετοχών ΕλΠΕ, µε τις προσφορές 
να αναµένονται στα τέλη Ιανουαρίου. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η Glencore 
φέρεται να έχει συµφωνήσει µε την 
επενδυτική εταιρεία αµερικανικών 
συµφερόντων Carlyle, ενώ η ολλανδική 
Vitol µε την κρατική ενεργειακή εταιρεία 
της Αλγερίας Sonatrach.

Επενδύσεις 
«Πιστή στη δέσµευσή της να στηρίξει την 
ελληνική οικονοµία στην ανάκαµψή της, η 
British American Tobacco συνεχίζει να 
συµβάλλει στην Ελλάδα µε τη δηµιουργία 
250 θέσεων εργασίας έως το τέλος του 
2019 και µε σηµαντικές επενδύσεις τα 
επόµενα 2 χρόνια» αναφέρει ο διευθύνων 
της British American Tobacco Hellas 
Χουάν Χοσέ Μάρκο και λέει ότι «η Ελλάδα 
παραµένει στρατηγική αγορά για µας».

Στα πατώματα 
οι αναδυόμενες

 Κάποιοι ποντάρουν στη θετική οψιόν του 2019 
 Επιμένει η πίεση στις τιμές αργού πετρελαίου
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,2200 10,00%

F.G. EUROPE Α.Ε. 0,3860 9,66%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2560 9,40%

MEDICON HELLAS A.E. 1,2400 7,83%

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 3,6000 5,88%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,1650 - 10,81% 

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,5400 - 8,88%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣ/ΩΝ 4,4000 - 8,33%

ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 0,0334 - 7,22%

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. ΒΙΟΜ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ 4,2900 - 6,33%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 23.208,62 - 0,51%
 NASDAQ Comp 6.615,02 - 0,31 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2.991,55 - 0,33%
Λονδίνο FTSE 100 6.734,23 + 0,091%
Φρανκφούρτη DAX-30 10.580,19 + 0,20%
Παρίσι CAC-40 4.689,39 - 0,87%
Ζυρίχη SMI 8.429,30 + 2,85 %
Τόκιο NIKKEI-225 20.014,77 - 0,31%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 2,5 19.12.2018 
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 24.12.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,118 24.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,365  24.08.2018
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Δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ οι αγρότες 
κάτοχοι αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου

Κάτω από 5.000
Εγγράφονται στο ειδικό 
καθεστώς αγρότες που 

έλαβαν το 2018 επιδοτή-
σεις έως 5.000 ευρώ

Βιβλία
Από 1.1.2017 υποχρεω-

τική ένταξη των αγροτών 
µε άλλη δραστηριότητα 
στο κανονικό καθεστώς

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)

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»
Αφήστε κατά µέρος το ραχάτι των ηµερών 

και σηκωθείτε, συγκεντρώστε ό,τι έχετε από 
δικαιολογητικά και βουρ στο λογιστή σας, 

προκειµένου να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων 
την περίοδο των δηλώσεων.  

∆υνατότητα εµπρόθεσµης 
µετάταξης στο κανονικό καθεστώς

Εντός των πρώτων 30 ηµερών του Ιανουαρίου 
(µέχρι τις 30.01.19 και όχι µέχρι τις 31 του 
µήνα), όσοι από τα προβλεπόµενα υποχρεούνται, 
µπορούν να µεταταχθούν χωρίς πρόστιµο. 
Φυσικά, µπορούν να προχωρήσουν σε µετάταξη 
οποτεδήποτε µετά το πέρας της εν λόγω 
ηµεροµηνίας, καταβάλλοντας φυσικά τα 
αντίστοιχα πρόστιµα.

Ο
ι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούµενο 
φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς 
οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτι-
κών προϊόντων παραγωγής τους και παρο-

χές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 
ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτε-
ρης των 5.000 ευρώ εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς 

και δικαιούνται επιστροφή από το 
δηµόσιο µε την εφαρµογή κατ’ απο-
κοπή συντελεστή στην αξία των πω-
λήσεων των αγροτικών προϊόντων 
παραγωγής τους και της παροχής α-
γροτικών υπηρεσιών που πραγµατο-
ποιούν προς άλλους υποκείµενους 
στο φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).

Περαιτέρω µε το άρθρο 22 του νό-
µου 4264/2014 ρυθµίζεται η χορή-
γηση των αδειών άσκησης δραστηρι-
ότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου 
ή πλανόδιου εµπορίου. Επίσης, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 
του ίδιου νόµου, ορίζεται ότι προϋπό-
θεση για την άσκηση της δραστηριό-
τητας υπαίθριου πλανοδίου εµπορίου 
είναι να έχει γίνει δήλωση έναρξης 
του επιτηδεύµατος του γυρολόγου 
ή άλλης εµπορικής δραστηριότητας.

ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Επιπρόσθετα µε το άρθρο 6 του Π.∆. 254/2005 ρυθ-

µίζεται η έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου 
σε παραγωγούς για την πώληση από τους παραγωγούς 
γεωργικών, αµπελουργικών, κτηνοτροφικών, πτηνο-
τροφικών, µελισσοκοµικών προϊόντων καθώς και πα-
ραδοσιακών ειδών λαϊκής τέχνης χειροτεχνηµάτων και 
έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας 
ιδίας παραγωγής. Επιπλέον σύµφωνα µε τις διευκρινί-

σεις που έχουν δοθεί µε το υπ’ α-
ρίθµ. πρωτ.Κ1- 841/18.3.2011 έγ-
γραφο της Γενικής Γραµµατείας Ε-
µπορίου του υπουργείου Οικονοµί-

ας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τη χορήγη-
ση της ανωτέρω άδειας σε παραγωγούς δεν εφαρµό-
ζονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 του 
Π.∆. 254/2005, δηλαδή ουσιαστικά δεν απαιτείται η υ-
ποβολή δήλωσης-έναρξης επιτηδεύµατος.

Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι οι αγρότες-
κάτοχοι (σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆ 254/2005) ά-
δειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου παραγωγού, στην 
οποία αναγράφονται συγκεκριµένα τα αγροτικά προϊ-
όντα για τα οποία µπορεί να γίνει πώληση και οι οποί-
οι πραγµατοποιούν αποκλειστικά και µόνο πωλήσεις 
αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής (πλανόδια ή 
στάσιµα και όχι σε λαϊκές αγορές) υπάγονται στο ειδι-
κό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. 
Οι ανωτέρω αγρότες- κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθρι-
ου εµπορίου παραγωγού, που διενεργούν πωλήσεις σε 
µη υποκειµένους και αγρότες του ειδικού καθεστώτος 
υποχρεούνται στην έκδοση του ειδικού στοιχείου, της 
παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ και εγ-
γράφονται υποχρεωτικά στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Αντίθετα όλοι οι άλλοι κάτοχοι (σύµφωνα µε το άρ-
θρο 22 του νόµου 4264/2014) άδειας άσκησης δρα-

στηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδι-
ου εµπορίου, που δεν πωλούν αγροτικά προϊόντα πα-
ραγωγής τους, εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονι-
κό καθεστώς ΦΠΑ και παράλληλα έχουν όλες τις υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από τα ΕΛΠ ως προς την τή-
ρηση λογιστικών βιβλίων και την έκδοση στοιχείων. 
(Πολ. 1010/2018 ) 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
41 ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΠΑ (Ν.2859/2000).

Στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποί-
οι κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατο-
ποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις α-
γροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές α-
γροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευ-
ρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης 
των 5.000 ευρώ. (άρθρο 41 παρ.1 του Κώδικα ΦΠΑ του 
νόµου 2859/2000).

Με βάση το νοµικό αυτό πλαίσιο, διευκρινίζεται ότι 
και οι αγρότες που εντός του έτους 2018, έλαβαν επι-
δοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ ανεξαρτήτως του 
έτος που αφορούν, έστω κι αν δεν πραγµατοποιούν κα-
µία παράδοση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρε-
σιών εγγράφονται -τουλάχιστον- στο ειδικό καθεστώς 
αγροτών. (Πολ. 1010/2018 ) 

∆υνατότητα υπαγωγής των αγροτών της §5 του άρ-
θρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, που εντάσσονται υποχρε-
ωτικά στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2017, στο κα-
θεστώς των µικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του 
Κώδικα ΦΠΑ.

Από 1.1.2017 σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρ-
θρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπεται η υποχρεωτική 
ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς, λόγω ά-
σκησης από µέρους τους άλλης δραστηριότητας για την 
οποία τηρούνται λογιστικά βιβλία. Επισηµαίνεται ότι οι 
εν λόγω αγρότες µπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή 
τους στο καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων του άρ-
θρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ (απαλλασσόµενο καθεστώς), 
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το κριτήριο των α-
καθάριστων εσόδων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ 
(σύνολο από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παρα-
γωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών και ε-
σόδων από άλλη δραστηριότητα µέχρι 10.000 ευρώ).
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Μία γνώμη, 
ένα γεγονός 

 ∆ιαχρονικό: Κάθε τι που 
ακούµε είναι µια γνώµη, όχι ένα 
γεγονός. Κάθε τι που βλέπουµε 
είναι µια οπτική, όχι η αλήθεια. 
Μάρκος Αυρήλιος 

 Tri-Gen Project: Η 
αυτοκινητοβιοµηχανία Toyota θα 
ανοίξει σταθµό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που θα 
χρησιµοποιεί κοπριά αγελάδων για 
την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και καύσιµου υδρογόνου, 
στο λιµάνι του Λονγκ Μπιτς 
(Καλιφόρνια) και θα µετατρέπει το 
αέριο µεθανίου που παράγεται από 
την κοπριά αγελάδων σε νερό, 
ηλεκτρισµό και υδρογόνο. Το έργο 
Tri-Gen Project θα λειτουργήσει το 
2020 και θα δίνει ενέργεια σε 
2.350 νοικοκυριά και καύσιµο 

υδρογόνο για 
1.500 οχήµατα 
κάθε µέρα.

 ∆ικαιώµατα 
χωρικών: Στις 
17 ∆εκεµβρίου 
2018 στη Νέα 
Υόρκη, η 73η 

Γενική Συνέλευση του Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών (UNGA 73) µε 
121 ψήφους υπέρ, 8 ψήφους κατά 
και 54 αποχές, εκπροσωπώντας 
193 κράτη-µέλη, υιοθέτησε τη 
διακήρυξη ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα 
των Χωρικών και άλλων ανθρώπων 
που εργάζονται στις αγροτικές 
περιοχές. Τώρα η διακήρυξη είναι 
ένα διεθνές νοµικό εργαλείο, που η 
La Via Campesina (LVC) και οι 
σύµµαχοί της θα κινητοποιήσουν 
για να υποστηρίξουν περιφερειακές 
και εθνικές διαδικασίες εφαρµογής. 

 Απατεώνας: Μεγάλη ζηµιά 
έπαθε ένας 58χρονος παραγωγός 
- έµπορος ελαιολάδου στην Εύβοια, 
που έπεσε θύµα απατεώνα, ο 
οποίος του απέσπασε 270 δοχεία 
λάδι και 2.000 ευρώ. Όπως 
κατήγγειλε στην αστυνοµία, η ζηµιά 
έγινε στα µέσα ∆εκεµβρίου όταν 
κάποιος του τηλεφώνησε, του 
συστήθηκε ως γνωστός 
επιχειρηµατίας του χώρου και του 
ζήτησε να αγοράσει ελαιόλαδο. 
Συµφώνησαν το ποσό, ο αγοραστής 
υποστήριξε ότι το «κατέθεσε» στην 
τράπεζα αλλά τα αποδεικτικά που 
απέστειλε µε email ήταν πλαστά. 
[lamiareport.gr]  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε µια περίοδο που η ιστορική βιο-
µηχανία Agrino έχει δροµολογήσει έ-
να καινούριο επενδυτικό πρόγραµµα, 
συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, o ε-
πικεφαλής της εταιρείας «κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου» για το µέλλον 
των καλλιεργειών στη χώρα, αλλά και 
των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται 
γύρω από αυτές εξαιτίας της στρέβλω-
σης που δηµιουργεί το φαινόµενο ει-
σαγόµενων οσπρίων που µετονοµάζο-
νται ελληνικά.

«Οι ελληνοποιήσεις είναι ο πιο µεγά-
λος βραχνάς. Πρέπει να δοθεί λύση ο-
πωσδήποτε. Γιατί αλλιώς δεν µπορεί να 
προστατευτεί ούτε ο Έλληνας παραγω-
γός, ούτε οι υγιείς επιχειρήσεις», προει-
δοποιεί ο Αναστάσιος Πιστιόλας, πρό-
εδρος και διευθύνων σύµβουλος της 
«Agrino» και ζητά την παρέµβαση της 
πολιτείας και των ελεγκτικών µηχανι-
σµών. «Πηγαίνουµε µε το σταυρό στο 
χέρι και βλέπετε τί γίνεται. Όµως αυτό 
δεν µπορεί να συνεχιστεί, διότι δεν θα 
προχωρήσει η καλλιέργεια. Στην Καστο-
ριά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση µε 
τα εισαγόµενα φασόλια, τα οποία βα-
φτίζονται Καστοριάς, οι άνθρωποι θα 
τα παρατήσουν. Και το ίδιο θα γίνει και 
σε άλλες περιοχές µε άλλα προϊόντα», 
επισηµαίνει ο συνοµιλητής µας, σηµει-
ώνοντας ότι η απειλή δεν είναι θεωρη-

τική αφού ήδη υπάρχουν παραγωγοί, 
οι οποίοι τα έχουν παρατήσει.

Παρά τα προβλήµατα αυτά η Agrino, 
όπως υπογραµµίζει ο κ. Πιστιόλας, πι-
στεύει στον Έλληνα αγρότη και στην 
ποιότητα των ελληνικών πρώτων υλών. 
«Όταν ξεκινήσαµε τη συµβολαιακή µε 
παραγωγούς, αρχικά, φασολιών στην 
Καστοριά, οι εισαγωγές οσπρίων κά-
λυπταν το 85% της εγχώριας κατανά-
λωσης. Σήµερα η σχέση αυτή είναι πε-
ρίπου 50% - 50% και έως ένα βαθµό έ-
χουµε συµβάλλει και εµείς σε αυτή την 
αλλαγή», τονίζει και σηµειώνει ότι σή-
µερα η Agrino καλλιεργεί συµβολαια-
κά περί τα 26.000 στρέµµατα σε συνερ-
γασία µε πάνω από 350 παραγωγούς 
σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Νέα µονάδα ξήρανσης στην Ηµαθία
Ως ένδειξη έµπρακτης στήριξης του 

κλάδου, ωστόσο, χαρακτηρίζονται από 
τον επικεφαλής της Agrino κι οι νέες 
επενδύσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ που 
υλοποιούνται από την επιχείρηση στη 
Θεσσαλονίκη. «Η µία είναι µια µεγά-
λη µονάδα παραλαβών ξήρανσης κι α-
ποθήκευσης ρυζιού κι εν γένει δηµη-
τριακών.  Θα κατασκευαστεί στο Κλει-
δί της Ηµαθίας και θα είναι η πιο µο-
ντέρνα µονάδα στο χώρο της στην Ελ-
λάδα», ανέφερε. Αντιστοίχως, η δεύτε-
ρη επένδυση αφορά στον εκσυγχρονι-
σµό και στην αύξηση της δυναµικότη-
τας του εργοστασίου µε αυτοµατισµό 
και στην εγκατάσταση µιας καινούριας 
γραµµής παραγωγής.

Αγγίζουν και τη βιομηχανία
οι ανησυχίες για τη μείωση 
της εγχώριας αγροτικής 
παραγωγής Καμπανάκι Agrino ότι στην Καστοριά αν 

συνεχιστεί η κατάσταση με τα εισαγόμενα 
φασόλια, οι παραγωγοί θα τα παρατήσουν

Υπερδιπλασιασµό του ποσοστού 
εξαγωγών επί του τζίρου θέλει η Αgrino.

Έµφαση στο  food service και στις εξαγωγές σε ΗΠΑ

Στις προτεραιότητες της Agrino εφεξής, το βάρος πέφτει και στις εξαγωγές, οι 
οποίες καλύπτουν περί το 15% του κύκλου εργασιών. «Σε δύο µε τρία χρόνια 
θέλουµε το ποσοστό των εξαγωγών επί του τζίρου να έχει υπερδιπλασιαστεί», 
αποκάλυψε ο πρόεδρος και διευθύνων της Agrino. Μάλιστα, εκτός της 
συνεργασίας τους µε το Πανεπιστήµιο της Μασαχουσέτης, εδώ και δύο χρόνια, 
για την τροφοδοσία του, σε καθηµερινή βάση, µε 40.000 µερίδες ρυζιού και 
οσπρίων, συζητά κάτι ανάλογο, για βιολογικά όσπρια και ρύζια, µε το Χάρβαρντ 
και µε το Γέιλ. Την περίοδο αυτή, επίσης, η ελληνική επιχείρηση συζητά 
συνεργασία µε µια αλυσίδα στο Μανχάταν και την ευρύτερη περιοχή του New 
Jersey, µέσω Έλληνα εισαγωγέα. «Κάνουµε προσπάθεια να αναδειχθεί το 
ελληνικό προϊόν στην Αµερική και να αποκτήσει ταυτότητα», επεσήµανε ο κ. 
Πιστιόλας και πρόσθεσε πως βάρος δίνεται και στο food service, καθώς οι 
Αµερικανοί αλλάζουν καταναλωτικές τάσεις και δεν µαγειρεύουν πλέον σπίτι. 

Επένδυση
Θα κατασκευα-
στεί στο Κλειδί 

της Ηµαθίας 
νέα µονάδα 

ξήρανσης και 
αποθήκευσης

Επιδότηση
Η Agrino 

περιµένει την 
έγκριση του 
φακέλου της 

στο Μέτρο 4.2 
της Μεταποί-

ησης

50-50
Σήµερα η 

σχέση εξα-
γωγών και 
εισαγωγών 

οσπρίων είναι 
50%-50%

 Ο Αναστάσιος 
Πιστιόλας, πρόεδρος 
και διευθύνων 
σύµβουλος της 
«Agrino».



Νικητής όποιος κάνει λογαριασμό 
και χωρίς τα Σχέδια Βελτίωσης 
Βέβαιη θεωρούν την ανάκαµψη στην αγορά τρακτέρ, φέτος, οι εισαγωγείς αγροτικών 
µηχανηµάτων, ενόψει των εγκρίσεων των επενδυτικών φακέλων. Ωστόσο οι πωλήσεις που 
δεν εξαρτώνται από προγράµµατα θα δείξουν ποιος έχει τα εχέγγυα να πρωταγωνιστήσει 
τα επόµενα χρόνια. Οι εταιρείες παρουσιάζουν εδώ τα δυνατότερά τους «χαρτιά» για το 2019.
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Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ

>  Ανανεωµένο έρχεται το βασικό εξωχώραφο της Claas, Arion 420, µε αναβαθµίσεις που περιλαµβάνει η νέα νοµοθεσία της Ε.Ε

ΜΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ MOTHER REGULATION

Ο κινητήρας παραµένει ο γνώστος τετρακύλινδρος 
υπερτροφοδοτούµενος και υδρόψυκτος της FPT 
προδιαγραφών Tier4, ισχύος 100 ίππων και έλεγχο 
καυσαερίων µε Ad-Blue. Μοναδικό χαρακτηριστικό 
του: η απόδοση και η µέγιστη ροπή του επιτυγχάνονται 
σε ιδιαίτερα χαµηλό φάσµα στροφών δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα στο χρήστη να εκµεταλευτεί πλήρως τις 
δυνατότητές του κρατώντας το κόστος λειτουργίας χαµηλά. 
Σηµαντική πινελιά που προσθέτει αξιοπιστία στο νέο 
µοντέλο είναι η επιµέλεια της ηλεκτρονικής καλωδίωσης 
µε ποιοτικά υλικά και η χαρτογράφηση του εγκεφάλου που 
γίνεται αποκλειστικά από την ίδια τη Claas. 
Το νέο 420 διαθέτει επίσης αυτόµατο σειριακό κιβώτιο 
16 ή 24 σχέσεων το οποίο µεταφέρει εξαιρετικά στους 4 
τροχούς τη δύναµη και τη ροπή του κινητήρα µε οµαλές 
αλλαγές ταχυτήτων και µεγάλο φάσµα σχέσεων για κάθε 
εργασία. Η γερµανική πολυτέλεια κάνει την εµφανισή 
της στον εσωτερικό κόσµο του ARION 420 µε καµπίνα 
υψηλών προδιαγραφών ηχοµόνωσης και στεγανότητας. 

Η ποιότητα των υλικών είναι εµφανής σε κάθε πλαστικό 
µέρος της καµπίνας ενώ το γερµανικό αεροκάθισµα 
και το AirCondition µε φίλτρα άνθρακα προσφέρουν 
υψηλής ποιότητας άνεση στον χειριστή. Όλα τα χειριστήρια 
βρίσκονται εργονοµικά τοποθετηµένα γύρω από τον 
οδηγό και µπορεί να χειριστεί τις περισσότερες λειτουργίες 
του τρακτέρ µε το πάτηµα ενός κουµπιού στον ειδικά 
σχεδιασµένο πολυλειτουργικό µοχλό µε έξτρα προσθήκη 
τη λειτουργία της ρεβέρσας από το joystick.
Όσον αφορά τη συµπεριφορά του νέου ARION η 
νέα ανάρτηση PROACTIV µε αυτόµατη λειτουργία 
και δυνατότητα κλειδώµατος προσδίδει χαρακτήρα 
«χαµελέοντα» στο νέο µοντέλο αφού η ανάρτηση 
µεταβάλλει το ύψος της σε πραγµατικό χρόνο ανάλογα µε 
τις συνθήκες εργασίας. Τα ARION 420 και 630 µπορούν να 
εξοπλιστούν µε τα νέα ηλεκτρονικά συστήµατα γεωργίας 
ακριβείας διαθέτωντας τεχνολογίες όπως το ISOBUS για 
έλεγχο των παρελκόµενων , τα συστήµατα πλοήγησης 
GPS, η τηλεδιάγνωση και έλεγχος των µηχανηµάτων από 
απόσταση µε το σύστηµα TELEMATICS της CLAAS.

CLAAS ARION 630D

Συνώνυµο καθαρόαιµης  
δύναµης και αξιοπιστίας 

Το ARION 630 είναι η νέα ανανεωµένη πρόταση 
στη κατηγορία των 6κύλινδρων µοντέλων 
που προορίζονται για εργασίες µε µεγάλες 
απαιτήσεις σε έλξη και απόδοση στο χωράφι. 
Κάτω από το ανασχεδιασµένο αισθητικά καπώ 
µε τις επιθετικές γρύλιες βρίσκεται ο 6κύλινδρος 
υπερτροφοδοτούµενος κινητήρας DPS απόδοσης 
165 καθαρόαιµων ιππών χωρίς την ύπαρξη boost µε 
σύστηµα ελέγχου καυσαερίων Ad-Blue. Η CLAAS 
προσφέρει το νεο 630 µε 3 εκδόσεις CIS, CIS+ και 
CEBIS µε διαφορετικά επίπεδα εξοπλισµού όπως η 
νέα οθόνη αφής 12 ιντσών. Όλες οι λειτουργίες του 
630 παρουσιάζονται στη µεγάλη οθόνη αφής υψηλής 
ανάλυσης, δίνοντας στο χειριστή τη δυνατότητα 
να παραµετροποιήσει πλήρως τις ρυθµίσεις του 
τρακτέρ. Σε ό,τι αφορά το κιβώτιο ταχυτήτων το 630 
διαθέτει αυτόµατο σειριακό HEXACTIV κιβώτιο µε 24 
σχέσεις που διακρίνεται για την οµαλή εναλλαγή των 
ταχυτήτων κάτω και στις πιο απαιτητικές διαθέσεις. 
Η Claas ανέπτυξε το δικό της αδιαβάθµητο κιβώτιο 
CMATIC που προφέρει τεράστια ακρίβεια στην 
κατάλληλη ταχύτητα για κάθε εργασία.

Το 2019 η αγορά των γεωργικών µηχανηµάτων αναµένεται 
να ανακάµψει λόγω της υλοποίησης των Σχεδίων Βελτίωσης. 
Η εταιρεία µας είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει αυτήν την 
ανάκαµψη, να καλύψει την αυξηµένη ζήτηση της αγοράς και 
να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, που ακολουθεί εδώ και 
αρκετά χρόνια. Ο όµιλος ΧΙΓΚΑ αντιπροσωπεύει τα πλέον πιο 
προηγµένα τεχνολογικά ονόµατα στον χώρο των γεωργικών 
µηχανηµάτων και καλύπτει όλες τις ανάγκες στο χωράφι, από 
την προετοιµασία, την σπορά και την φυτοπροστασία, µέχρι την 
συγκοµιδή του προϊόντος. Αλλά και στον κτηνοτροφικό τοµέα, 
τόσο στην χορτονοµή όσο και στο στάβλο. Με «ναυαρχίδα» την 
Claas, η οποία προσφέρει ό,τι πιο εξελιγµένο τεχνολογικά στα 

τρακτέρ, τις θεριζοαλωνιστικές µηχανές και τα ενσιρωτικά, η 
εταιρεία συµπληρώνει την γκάµα των µηχανηµάτων της µε 
καταξιωµένα ονόµατα όπως είναι: Maschio, Gaspardo, Faresin, 
Martognani, Agrex κ.ά. Με µια µεγάλη ποικιλία µοντέλων, 
υπάρχει πάντα η ιδανική λύση για τον αγρότη που επιδιώκει την 
µεγαλύτερη  απόδοση στο χωράφι µε το χαµηλότερο κόστος. 
Με την λειτουργία 3 καταστηµάτων, στη Θεσσαλονίκη, στη 
Λάρισα και στην Ορεστιάδα, µε το δίκτυο των τοπικών 
συνεργατών της και την άρτια οργάνωσή της, η Εταιρεία 
προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στον Έλληνα αγρότη, τόσο 
κατά την πραγµατοποίηση των αγορών του, όσο και µετά.

∆ιευθύνων Σύµβουλος. Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΙΓΚΑΣ
▲
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>  Τα ειδικά τρακτέρ T4 F/N/V της New Holland έγιναν πιο καθαρά, πιο αθόρυβα  
και ακόµα πιο αποδοτικά µετά από βελτιώσεις σε κινητήρα, αλλά και καµπίνα

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΥ 
ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ NΗ Τ4 

Hνέα σειρά τεσσάρων µοντέλων T4 F/N/V 
της New Holland, προσφέρει περισσότερη ισχύ, 
καλύτερη απόδοση, προηγµένο φιλτράρισµα 
καµπίνας, πιο ισχυρά υδραυλικά και ένα νέο 
πακέτο εµπρόσθιων µπράτσων ανύψωσης 
και δυναµοδότη (PTO). ∆ίνεται η δυνατότητα 
επιλογής, µεταξύ ονοµαστικών αποδόσεων 
ισχύος 75, 86, 99 και 107 ίππων. Όλα τα 
µοντέλα διαθέτουν καθαρούς και αποδοτικούς 
τετρακύλινδρους κινητήρες 3,4 λίτρων που 
συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς 
εκποµπής καυσαερίων Tier 4A. Χωρητικότητα 
ρεζερβουάρ καυσίµου έως 99 λίτρα, διαστήµατα 
συντήρησης 600 ωρών.

Στη νέα σειρά T4 F/N/V, προσφέρεται πλέον 
η επιλογή καµπίνας Blue Cab 4 µε αυξηµένο 
φιλτράρισµα έναντι σκόνης, αερίων και ατµών 
ψεκασµού. Καλύπτοντας τις απαιτήσεις 
φιλτραρίσµατος αέρα του προτύπου EN 
15695-2:2009 και συµπίεσης του προτύπου 
EN 15695-1:2009, η καµπίνα Blue Cab 4 
προσφέρει επίπεδα προστασίας κατηγορίας 4. 
Ο εµπρόσθιος άξονας SuperSteer µε αυτόµατη 
τετρακίνηση (4WD) και το σύστηµα Li»-O-
Matic Plus είναι µοναδικά χαρακτηριστικά της 
New Holland.  ∆ιαθέτοντας εντυπωσιακή γωνία 
διεύθυνσης 76°, ένα τρακτέρ µε εµπρόσθιο 
άξονα SuperSteer µπορεί να έχει ακτίνα 
στροφής µόλις 2,9 µέτρων για πραγµατικά 
κορυφαία ευελιξία. 

Όπως γνωρίζετε, η εταιρεία µας είναι από τις 
παλαιότερες στον χώρο των γεωργικών µηχανηµάτων, 
κατέχοντας πάντα ηγετική θέση στην αγορά και 
προσφέροντας αξιόπιστα και υψηλής τεχνολογίας 
µηχανήµατα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών της διαθέτει καταστήµατα σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα, καθώς και µεγάλο 
δίκτυο τοπικών αντιπροσώπων και συνεργατών. 
Το 2018 έκλεισε θετικά για την εταιρεία µας, έχοντας 
αύξηση σε όλους τους τοµείς που δραστηριοποιείται, 
ενισχύοντας έτσι τόσο τον τζίρο όσο και την κερδοφορίας 
της. Βασικοί παράγοντες που συντέλεσαν στην επίτευξη 
των στόχων µας ήταν η προσφορά ολοκληρωµένων 
λύσεων στους πελάτες µας, η εφαρµογή νέας πολιτικής 
πωλήσεων, η προώθηση νέων µοντέλων και η συνεχής 
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας 
µας αλλά και των αντιπροσώπων µας. Για το 2019 και 

ενόψει των Σχεδίων Βελτίωσης, οι στόχοι της εταιρίας 
µας είναι να διατηρήσει την ανοδική της πορεία, να 
ενισχύσει το µερίδιο της στην ελληνική αγορά και να 
προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωµένες και 
αξιόπιστες λύσεις, οι οποίες θα µειώσουν το κόστος της 
παραγωγής τους και θα βελτιώσουν την διαχείριση των 
γεωργικών τους εκµεταλλεύσεων. Θα προωθήσουµε 
στην αγορά νέα µηχανήµατα προηγµένης τεχνολογίας, 
θα ενισχύσουµε τον τοµέα της τεχνικής υποστήριξης και 
των ανταλλακτικών και θα δώσουµε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στον τοµέα της γεωργίας ακριβείας. 
Για τα µηχανήµατα της New Holland θα επικεντρώσουµε 
το ενδιαφέρον µας στις νέες σειρές ειδικών τρακτέρ T4F/
N/V/LP, TD4F, T3F, ενώ στα µηχανήµατα της CASE IH θα 
προωθήσουµε την σειρά Maxxum η οποία απέσπασε το 
βραβείο του καλύτερου τρακτέρ για το 2019.

Γενικός ∆ιευθυντής Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ 

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΑΧΧUM ΤΗΣ CASE IH
Μηχανήµατα σχεδιασµένα  
για να κάνουν τη διαφορά

Τα µοντέλα Maxxum είναι εξοπλισµένα µε 
χαρακτηριστικά που καλύπτουν τις σύγχρονες 
ανάγκες του αγρότη. Με ιπποδύναµη από 115 έως 
175 hp διαθέτουν το κιβώτιο ταχυτήτων ActiveDrive 
4 - 16x16, 40 χ.α.ω. , το νέο αυτοµατοποιηµένο 
κιβώτιο ActiveDrive 8 - 24x24, 40 χ.α.ω ECO µε 8 
ταχύτητες Powershi» παρέχοντας µία ευρεία κάλυψη 
ταχυτήτων για εφαρµογές που απαιτούν χαµηλές, 
µεσαίες και υψηλές ταχύτητες εργασίας και το 
πολυβραβευµένο κιβώτιο συνεχώς µεταβαλλόµενων 
σχέσεων CVT, CVXDRIVE. Tα µοντέλα Maxxum 
Μulticontroller (ActiveDrive 8) και Maxxum CVX µε 
το πρωτοποριακό υποβραχιόνιο Μulticontroller το 
οποίο συγκεντρώνει πολλές λειτουργίες χειρισµού 
στα δάκτυλα του οδηγού, από τον πλήρη χειρισµό 
των κιβωτίων ταχυτήτων ActiveDrive 8 και CVXDrive 
αντίστοιχα έως και τον χειρισµό των ηλεκτρονικών 
βαλβίδων εξωτερικών εργασιών, προσφέρουν άριστα 
αποτελέσµατα παραγωγικότητας και απόδοσης.

▲

Π.Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
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>Η νέα σειρά τρακτέρ Μ5001Ν καλύπτει όλες τις ανάγκες της σύγχρονης δενδροκαλλιέργειας 
και αµπελουργίας, προσφέροντας µοντέλα από 74 µέχρι 106 ίππους, µε ή χωρίς καµπίνα

ΝΕΕΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ KUBOTA

Τα τρακτέρ είναι εξοπλισµένα µε τον κινητήρα 
diesel, Kubota V3800-CR-TIE4. Ο κινητήρας είναι 
τετρακύλινδρος µε 4 βαλβίδες/κύλινδρο και σύστηµα 
ψεκασµού common rail, και παρέχει την αναγκαία  
ιπποδύναµη για τις ποιο απαιτητικές δουλειές, 
προσφέροντας µεγάλη οικονοµία καυσίµου. 
Τα τρακτέρ διαθέτουν δύο προγραµµατιζόµενες 
µνήµες στροφών (Α & Β) κινητήρα και σταθεροποιητή 
στροφών που επιτρέπουν στον χειριστή να εκτελεί 
εργασίες µε µεγαλύτερη ακρίβεια και οικονοµία στα 
καύσιµα. Για παράδειγµα µπορούµε να ρυθµίσουµε 
τη µνήµη Α για εργασία µέσα στη σειρά και τη Β για 
τη στροφή στα κεφαλάρια. Ακόµα και αν χρειαστεί 
να αντιµετωπίσουµε δύσκολες συνθήκες κατά την 
εργασία, ο κινητήρας θα διατηρήσει τις στροφές 
σταθερές. Η ιαπωνική εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη 
σηµασία επίσης στην εύκολη πρόσβαση σε όλα τα 

σηµεία ελέγχου και σέρβις του τρακτέρ. Όλα τα µοντέλα 
είναι εξοπλισµένα µε ηλεκτρο-υδραυλική ρεβέρσα και 
6-τάχυτο σασµάν. Σε συνδυασµό µε τις µισές ταχύτητες 
χωρίς συµπλέκτη (Hi-Lo) και τρεις οµάδες ταχυτήτων, 
παρέχει συνολικά 36/36 ταχύτητες καθώς και το 
σύστηµα 40Eco για οικονοµία καυσίµου στον δρόµο. 
Πλεονέκτηµα που εφαρµόζει σε όλη την γκάµα της η 
Kubota, είναι η χρήση κορώνας πηνίου στο µπροστινό 
σύστηµα µετάδοσης. 
Η σειρά εξοπλίζεται µε το σύστηµα Bi-Speed που δίνει 
προπορεία στους εµπρόσθιους τροχούς (+60%), και 
έτσι επιτυγχάνεται πολύ µικρός κύκλος στροφής και 
υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες. 
Ειδικά για τους ελαιώνες και οπωρώνες όπου περνάµε 
πάνω από κλαδιά, πλεονέκτηµα της σειράς είναι το 
ελεύθερο ύψος σε συνδυασµό µε τη «καθαρότητα» 
από κάτω όπου δεν εξέχει σωλήνας ή καλώδιο ενώ ο 
άξονας κίνησης περνάει µέσα από το κάρτερ. 

To 2018 ήταν µια κοµβική χρονιά για την 
Kubota στην Ελλάδα. 
Αφενός, βρήκε καινούριο σπίτι 
στην Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, 
δηµιουργώντας µεγάλη προοπτική 
για την περαιτέρω ανάπτυξη της στην 
Ελλάδα και Κύπρο, αφετέρου για 
πρώτη φορά στην ιστορία ανανεώθηκε 
ολόκληρη η γκάµα της µητέρας εταιρείας 
µε νέα µοντέλα, µέσα σε µία µόνο χρονιά. 
Είµαστε σίγουροι ότι µετά από όλη 
αυτή την προεργασία που έγινε φέτος 
η Kubota το 2019, ανεξαρτήτως 
προγραµµάτων, καιρικών συνθηκών και 
άλλων παραγόντων, έχει ριζώσει καλά 
και θα παρουσιάσει µεγάλη ανάπτυξη 
πωλήσεων και δυναµική παρουσία στον 
χώρο της.
Στρατηγική µας µόνιµα, είναι η συνεχής 
ενηµέρωση των πελατών µας, να τους 
παρέχουµε όλο και καλύτερες υπηρεσίες 
και η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου των 
αντιπροσώπων µας. 

∆ιευθυντής επιχειρηµατικής  
µονάδας ΕΛΞΙΣ Πετρόπουλος

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ 

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

▲

Τα 2 νέα µοντέλα της σειράς, M4062 (66hp) & M4072 
(74hp) έρχονται µε τον ολοκαίνουργιο τετρακύλιν-
δρο κινητήρα V3307, πληρώντας τις αυστηρότερες 
απαιτήσεις των τελευταίων προτύπων Euro Stage 
4i . Με κιβώτιο 6 ταχυτήτων πλήρως συγχρονιζέ, 
τρεις οµάδες Hi-Lo-Creeper και µε την τεχνολο-
γία Dual Speed (74hp) ο παραγωγός έχει να επιλέ-
ξει µεταξύ 36 ταχυτήτων εµπρός και 36 πίσω. Μπο-
ρεί ακόµα να οδηγήσει µε γρήγορη ταχύτητα κινή-
σεως 40km/h και να εξοικονοµήσει καύσιµα µε το 

40-ECO αφού o ελκυστήρας διατηρεί στον κινητήρα 
χαµηλές στροφές. 
Με την ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα η αλλαγή κα-
τεύθυνσης γίνεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα από 
ποτέ, χωρίς να χρειάζεται το πάτηµα του συµπλέκτη. 
Η άνετη καµπίνα της σειράς M4002 προσφέρει πε-
ρισσότερο χώρο από οποιονδήποτε άλλο γεωργι-
κό ελκυστήρα στην κατηγορία του. ∆ιαθέτει µεγάλες 
γυάλινες πόρτες , και εγγυάται ένα ευχάριστο περι-
βάλλον µε εξαιρετική πανοραµική ορατότητα. 

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Μ4002
Ικανή για όλες τις αγροτικές εργασίες  
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To 2018 για την αγορά των αγροτικών 
µηχανηµάτων ήταν χρονιά γεµάτη 
προκλήσεις παρά την σηµαντική αύξηση 
που παρουσίασε σε σχέση µε το 2017.
Πέρα από τη γενικότερη οικονοµική 
κρίση των τελευταίων χρόνων, µεγάλο 
ρόλο στο χώρο µας έπαιξε η αδιαφορία 
που επέδειξε για ακόµη µια χρονιά η 
πολιτεία που µπλέκοντας στα γρανάζια 
της γραφειοκρατίας καθυστέρησε την 
απελευθέρωση των περιβόητων σχεδίων 
βελτίωσης. Παρά τις δυσκολίες, η Πέτρος 
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ µε τα Landini/
McCormick έκλεισε το 2018 µε µεγάλη 
επιτυχία καθώς κατόρθωσε από το 13,5% 
µεριδίου αγοράς που είχε το 2016 να το 
αυξήσει σηµαντικά, φτάνοντας στο 17% 
και καταλαµβάνοντας την δεύτερη θέση 
στις πωλήσεις τρακτέρ για το 2018. Η 
επιτυχία αυτή οφείλετε σε τρεις λόγους:
1) Στη µεγάλη αξιοπιστία των 
µηχανηµάτων µας.
2) Στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα 

που δίνουν στον πελάτη την δυνατότητα 
αποπληρωµής µέχρι 5 χρόνια µε ορούς 
που βολεύουν τον αγοραστή (Συνεργασία 
µε τράπεζες Εurobank-Πειραιώς).
3) Στους ανθρώπους που πείστηκαν 
και τελικά µας προτίµησαν αγοράζοντας 
από εµάς. Εδώ θα ήθελα και δηµόσια 
να τους ευχαριστήσω για την προτίµηση 
τους και να τους διαβεβαιώσω ότι θα 
είµαστε δίπλα τους για ότι χρειαστούν. Με 
την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να τονίζω 
ότι η κουλτούρα της εταιρείας είναι 
συνυφασµένη µε την διαρκή εξασφάλιση 
της ικανοποίησης των πελατών µας. Και 
για αυτό, σε καθηµερινή βάση το έµπειρο 
προσωπικό µας µαζι µε τους τοπικούς 
αντιπροσώπους δίνει τον καλύτερο 
εαυτό του για να λύσει οποιοδήποτε 
πρόβληµα µπορεί να προκύψει.
Η Αrgo Tractors S.p.A. που κατασκευάζει 
τα τρακτέρ Landini/McCormick λόγω των 
αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας και 
καυσαερίων που έχουν ισχύ από 1.1.2018 

πέρασε σε αντικατάσταση όλων των 
µοντέλων. Τους προηγούµενους µήνες 
(Οκτώβριο-Νοέµβριο) παρουσιάστηκαν 
σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, τα νέα 
δενδροκοµικά Landini Rex 4 και 
McCormick X4F µε κινητήρες EURO 4, 
σε εκδόσεις καµπίνας και πλατφόρµας 
(κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην 
Ιταλία) και καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
του σύγχρονου παραγωγού από 70 
έως 120 ΗΡ. Από το Νοέµβριο ξεκίνησε 
στο εργοστάσιο της Αrgo στην Ιταλία, η 
παραγωγή των νέων Σειρών τρακτέρ 4, 5 
& 6 µεσαίων κατηγοριών που καλύπτουν 
όλες τις ανάγκες για ανοικτές καλλιέργειες 
και διατίθενται από 70 έως 140 ΗΡ. Τέλος 
οι µεγάλες σειρές 7 & 8 που διατίθενται 
στην αγορά από την αρχή του 2018 
προσφέρουν ισχύς από 150ΗΡ έως 350 
ΗΡ. Τα νέα τρακτέρ Landini/McCormick 
πρόκειται να θέσουν καινούργιους 
όρους στην αγορά λόγω της προηγµένης 
τεχνολογίας αλλά και των σηµαντικών 

βελτιώσεων, του πλήθους των επιλογών 
που προσφέρουν καθώς και της 
εξαιρετικά αναγνωρισµένης αξιοπιστίας 
τους. H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ είναι 
µια επιχείρηση που λειτουργεί από το 
1922, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική 
αγορά στους τοµείς δραστηριότητάς 
της, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών µε κεφαλαιοποίηση 47 εκ , ενώ 
παρουσιάζει ανάπτυξη και κερδοφορία. 
Για το 2019 η εταιρεία στοχεύει σε 
περαιτέρω ενίσχυση του µεριδίου της 
στην ελληνική αγορά. 

 ∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής Μονάδος 
Αγροτικών Μηχανηµάτων

 ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

>H µεσαίας ισχύος σειρά Χ6.4 της McCormick µαζί µε τα δενδροκοµικά τρακτέρ Landini Rex 4 ήρθαν στην Ελλάδα 

TA NEA ΟΠΛΑ ΤΗΣ ARGO TRACTORS

Ηεταιρεία McCormick σχεδίασε και ανέπτυξε 
την νέα σειρά Χ6.4 µε έναν συγκεκριµένο στόχο: να 
δηµιουργήσει µια σειρά µεσαίας ισχύος µε δυνατότητα 
πολλών επιλογών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
των αγροτών. Η νέα σειρά τρακτέρ Χ6.4 είναι σχεδιασµένη 
για να ικανοποιεί οποιαδήποτε απαίτηση. Προσφέρεται η 
επιλογή 2 διαφορετικών κιβωτίων ταχυτήτων: το ΧtrashiÃ  
µε 3 PowershiÃ  (Η-Μ-L) και το VT-Drive (CVT). 
Τα τρακτέρ της σειράς Χ6.4 διαθέτουν την µοντέρνα 
αισθητική και την επιθετική όψη, όπως όλα τα νέα 
τρακτέρ της εταιρείας McCormick. 
Η νέα τετρακόλωνη καµπίνα είναι σχεδιασµένη για να 
προσφέρει εξαιρετική περιµετρική ορατότητα και άνεση. 
Η σειρά Χ6.4 αποτελείται από 6 µοντέλα: 3 µε κιβώτιο 

ταχυτήτων XtrashiÃ  και 3 µε το κιβώτιο VT-Drive. Όλα 
τα µοντέλα είναι εξοπλισµένα µε κινητήρες Beta Power, 
που διαθέτουν το σύστηµα Power Plus και αποδίδουν 
ισχύς από 121 έως 140HP. Τα τρακτέρ της σειράς Χ6.4 
διαθέτουν ανυψωτικό σύστηµα µε ηλεκτρονικό έλεγχο 
και ανυψωτική ικανότητα 5400kg, PTO 4 ταχυτήτων 
και υδραυλικό κύκλωµα κλειστού κέντρου µε παροχή 
110 l/min. Επίσης , µπορούν να εφοδιαστούν µε 
εµπρόσθιο υδραυλικό και ΡΤΟ για επιπρόσθετη ευελιξία, 
καθιστώντας τα ιδανικά για ευρύ φάσµα λειτουργιών. Η 
καµπίνα της νέας σειράς είναι εφοδιασµένη µε µηχανική 
ανάρτηση, η οποία, σε συνδυασµό µε τον εµπρόσθιο 
άξονα µε ανεξάρτητα ελεγχόµενες αναρτήσεις, 
εξασφαλίζει την απεριόριστη άνεση κατά τον χειρισµό, 
είτε στο χωράφι ή στο δρόµο.

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ LANDINI REX 4
Η νέα σειρά Rex 4  συνδυάζει προηγµένα χαρακτηριστικά 
και τεχνολογίες που ικανοποιούν τα υψηλότερα στάνταρτ 
για εξειδικευµένο γεωργικό εξοπλισµό.  
Τα τρακτέρ της σειράς REX4 F-GT θέτουν ένα καινούργιο 
µέτρο σύγκρισης στην κατηγορία των ειδικών τρακτέρ 
για στενά δενδροκοµικά (F), φαρδιά δενδροκοµικά και 
ανοικτές καλλιέργειες (GT).
Η σειρά αποτελείται από 6 µοντέλα για την έκδοση F και 5 
µοντέλα για τις εκδόσεις GT και καλύπτονται ιπποδυνάµεις 
από 70 έως 120 hp στις  1800 rpm στροφές κινητήρα. Τα 
τρακτέρ της σειράς REX4 είναι εφοδιασµένα µε µεγάλης 
χωρητικότητας ντεπόζιτα καυσίµου- 80lt για τις εκδόσεις F 
και 90lt για τις εκδόσεις GT εξασφαλίζοντας διευρυµένους 
χρόνους µεταξύ των ανεφοδιασµών. 
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Το τρακτέρ δεν χρειάζεται να έχει επιβλητικό 
µέγεθος για να ενσωµατώσει επάνω του µεγάλες 
δυνατότητες λέει η John Deere και µε τη σειρά 5R 
επιχείρησε να προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά 
των µεγάλων µοντέλων της γκάµας στα µικρά 
της σειράς 5R. Τα µοντέλα 5R είναι εφοδιασµένα 
µε  τους ανανεωµένους τετρακύλινδρους 
κινητήρες 4,5 λίτρων PowerTech PWX της 
φιλοσοφίας «Diesel Only» (χωρίς πρόσθετα) και 
καταναλώνουν περίπου 265 g/kWh, σύµφωνα 
µε τα αποτελέσµατα του κέντρου δοκιµών DLG 
(2017). Στη γκάµα διατίθενται τέσσερις εκδόσεις 
µε ονοµαστική ισχύ 90 (5090R), 100 (5100R), 115 
(5115R) και 125 ίππων (5125R).

Η εταιρεία δίνει την επιλογή ανάµεσα στο 
κιβώτιο ταχυτήτων CommandQuad µε τέσσερις 
ταχύτητες PowerShi¯ (1-4) σε τέσσερις οµάδες 
(A-D), και το κιβώτιο ταχυτήτων Command8 µε 
οκτώ ταχύτητες PowerShi¯ (1-8) σε τέσσερις 
οµάδες (A-D). 
Ο µικρός όγκος σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες 
σύνδεσης φορτωτών µπροστά/πίσω το κάνει 
ιδανικό για εργασία τόσο στο χωράφι όσο και 
εκτός από αυτό.
Όφελος στο χωράφι έχει ο παραγωγός και από 
την µικρή ακτίνα στροφής που, σύµφωνα µε την 
εταιρεία, το κοντό µεταξόνιο των 2,25 µέτρων έχει 
ως αποτέλεσµα απίστευτα µικρή ακτίνα στα 3,75 
µ., όταν έχει συνδεθεί ο µπροστινός φορτωτής.

▲

Τα τρακτέρ της σειράς 6R θα είναι ε-
ξοπλισµένα µε τους γνωστούς κινη-
τήρες PowerTech PVS 6,8 λίτρων ή µε 
τον βελτιωµένο κινητήρα PowerTech 
PSS. Η γκάµα 6R περιλαµβάνει τρία 
µεγέθη πλαισίου τρακτέρ µε διαστά-
σεις µεταξονίου 2580m, 2765m και 
2800m. Τα µοντέλα προσφέρουν από 
110 έως 215 ίππους από τετρακύλιν-
δρους και εξακύλινδρους κινητήρες.

Σύµφωνα µε την John Deere, ο κινη-
τήρας  PowerTech PSS παράγει ακόµα 
µεγαλύτερη ισχύ καταναλώνοντας λι-
γότερα καύσιµα και ικανοποιώντας τις 
απαιτητικές προδιαγραφές εκποµπών 
ρύπων Stage IV. Η µετάδοση έρχεται 
από τα κιβώτια ταχυτήτων AutoPowr 
και DirectDrive αλλά προαιρετικά δια-
θέσιµα είναι και τα PowrQuad Plus και 
AutoQuad Plus της John Deere.

AGROTECH S.A

> Με τέσσερις εκδόσεις η Σειρά 5R της John Deere αποτελεί µία κορυφαία 
επιλογή για κάθε ανάγκη που προκύπτει σε µία σύγχρονη εκµετάλλευση

ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ 
Η ΣΕΙΡΑ 5R ΤΗΣ JOHN DEERE Το 2018 ήταν µία έντονη, ανοδική 

χρονιά για την Agrotech S.A. Για άλλη 
µία χρονιά συµµετείχαµε µε µεγάλη 
επιτυχία στην Agrotica, την µεγαλύτερη 
έκθεση γεωργικών µηχανηµάτων της 
Ελλάδας που παρουσιάσαµε πολλά 
καινοτόµα µηχανήµατα για πρώτη φορά. 
Επιπροσθέτως, ήµασταν οργανωµένοι 
κατά την απαιτητική περίοδο της 
υποβολής των αιτήσεων για τα σχέδια 
βελτίωσης και ανταποκριθήκαµε µε 
επιτυχία. 
Τη νέα χρονιά θέτουµε ακόµα 
υψηλότερους στόχους, µένοντας 
πάντα πιστοί στο όραµά µας για την 
παροχή καινοτόµων λύσεων. Η εταιρεία 
επεκτείνεται µε ένα ολοκαίνουργιο 
κατάστηµα στην Θήβα ενώ υπόσχεται 
νέες µεγάλες συνεργασίες µε 
Ευρωπαϊκούς οίκους παρελκοµένων 
µε στόχο την κάλυψη των αναγκών 
των αγροτών. Επιπλέον, θα συνεχίσει 
να παρουσιάζει τις νέες τεχνολογίες 
που επιβάλει η εξέλιξη του αγροτικού 
τοµέα και περιλαµβάνουν συνδυασµό 
προϊόντων και υπηρεσιών που 
σχετίζονται µε την γεωργία ακριβείας, 
ενώ αποτελεί την µοναδική εταιρεία 
που παρέχει ολοκληρωµένο πακέτο 
υπηρεσιών για την βέλτιστη διαχείριση 
των καλλιεργειών. Τέλος, αποδεικνύουµε 
την αξιοπιστία µας για ακόµα µία φορά, 
µέσα από τη συνεχή ανάπτυξη του 
δικτύου συνεργατών µας αλλά και της 
µεγάλης διαθεσιµότητας σε κάθε είδους 
µηχανήµατα και ανταλλακτικά. 

Πρόεδρος, Agrotech S.A.

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ

ΣΕΙΡΑ 6R JOHN DEERE
∆υνατός κινητήρας µε οικονοµία στα καύσιµα



Φυσικά µη ξεχνάµε τα φιλικά στο χρήστη χειριστήρια 
CommandARM που έχουµε δει και στις άλλες σειρές της John 
Deere.
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ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

H νέα σειρά SAME Frutteto 
αριθµεί πλέον έξι εκδόσεις, 
µε κάθε µια να επιδεικνύει 
τις δικές της αρετές. Τώρα η 
σειρά Frutteto προσφέρεται µε 
την ολοκαίνουργια οικογένεια 
3κύλινδρων και 4κύλινδρων 
κινητήρων FARMotion, που 
πληρούν τους κανονισµούς 
καυσαερίων Φάσης 3Β (Tier4i) 
και χρησιµοποιούν την τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας για να 
συνδυάσουν την ανταγωνιστική 
απόδοση στη κατηγορία τους µε 
άριστη αξιοπιστία και διάρκεια. Το 
4WD και το ηλεκτροϋδραυλικά 
ελεγχόµενο και 100% 
ασφαλιζόµενο µπροστά και πίσω 
κλείδωµα διαφορικού διασφαλίζει 
µέγιστη απόδοση και πρόσφυση 
σε όλες τις καταστάσεις. Τα 
διαφορικά απεµπλέκονται 
ακαριαία και στο πιο ελαφρύ 
άγγιγµα του πεντάλ του φρένου. 
Τέλος, οι καµπίνες προσφέρουν 

λιτό, ευρύχωρο και άνετο 
χώρο οδήγησης σε συνδυασµό 
µε ένα εξαιρετικό σύστηµα 
κλιµατισµού. Όλες οι καµπίνες 
που προσφέρονται έχουν µια 
σύγχρονη κατασκευή µε µόνο 4 

κολώνες και ένα µονοκόµµατο 
παρµπρίζ, ενώ τα χειριστήρια 
είναι εργονοµικά τοποθετηµένα. 
Επιπλέον τα Frutteto είναι 
διαθέσιµα και µε το αδιαβάθµητο 
κιβώτιο ταχυτήτων CVT. 

> Έξι διαθέσιµες εκδόσεις Frutteto που ενσωµατώνουν την παράδοση της 
SΑΜΕ στους οπωρώνες, σε συνδυασµό µε τη µοντέρνα εξωτερική εµφάνιση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΗ  
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ H SAME¨DEUTZ

Κλείνουµε το 2018 συνεχίζοντας την ανοδική µας 
πορεία για 5η χρόνια, βασιζόµενοι στο στελεχικό 
µας δυναµικό και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη και 
ενηµέρωση των συνεργατών µας, καθώς και µε την 
άψογη συνεργασία και επικοινωνία µε το εργοστάσιο 
της SDF, για περισσότερα από 40 χρόνια. Με την 
αξιοπιστία και την κορυφαία ποιότητα των προϊόντων 
µας καλύπτουµε όλες τις ανάγκες των αγροτών.
Όσον αφορά τη νέα χρονιά, ενόψει της έναρξης των 
νέων σχεδίων βελτίωσης, είµαστε πεπεισµένοι ότι θα 
συνεχίσουµε την ανοδική µας αυτή πορεία και για τις 
δύο εταιρείες που εκπροσωπούµε, SAME και Deutz-
Fahr. Για την Deutz-Fahr, την αιχµή του δόρατος θα 
αποτελέσει η σειρά «Agrotron», µε ισχύ από 120 έως 
και 320 ίππους, µε πολλές επιλογές - τεχνολογικά 
προηγµένων - κιβωτίων ταχυτήτων (Powershi½, 
RCshi½ ή TTV) και µε το καλύτερο µίγµα τεχνολογίας, 
άνεσης και οικονοµίας για µέγιστη απόδοση. Επίσης, 

σηµαντικός παράγοντας για εµάς είναι οι νέες σειρές 
δενδροκοµικών τρακτέρ, µε τις πολλές και αξιόπιστες 
εναλλακτικές λύσεις µε ισχύ από 75 έως 113 ίππους 
και τους νέους κινητήρες FARMotion.
Όσον αφορά τη SAME, η σειρά των τρακτέρ Frutteto 
συνεχίζει την παράδοσή της στα δενδροκοµικά τρακτέρ 
από το 1952, µε τη νέα σειρά µε τους κινητήρες 
FARMotion. Οι έξι εκδόσεις Frutteto αποτελούν 
προνοµιακές λύσεις, µε εξειδίκευση και καινοτοµία 
που υπερτερεί στις εξειδικευµένες εφαρµογές, όπως 
το πρωτοποριακό σύστηµα µπροστινής ανάρτησης 
Active-drive, αποκλειστικό αποτέλεσµα της εµπειρίας 
της SAME, καθώς επίσης και µε το νέο πρωτοποριακό 
αδιαβάθµητο κιβώτιο ταχυτήτων CVT.
Καλή και δηµιουργική χρονιά σε όλους.

∆ιευθυντής πωλήσεων τµήµατος 
τρακτέρ Θεοχαράκης Α.Ε. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΕΙΡΑ 6 DEUTZ FAHR
Με τρεις επιλογές κιβωτίου, 
άνετη καµπίνα και κινητήρα 
από 120 έως 220 ίππων

Η Deutz-Fahr δηµιούργησε τη νέα Σειρά 6. 
Τα 18 νέα µοντέλα έχουν ισχύ από 120 έως 
220 ίππους και είναι εξοπλισµένα µε εντελώς 
επανασχεδιασµένους κινητήρες. Οι νέοι 
κινητήρες Deutz αποκρίνονται πιο γρήγορα, 
προσφέρουν υψηλότερο απόθεµα ροπής 
και ταυτόχρονα η κατανάλωση καυσίµου και 
AdBlue διαλύµατος έχει µειωθεί. Στη Σειρά 
6 προσφέρονται τρεις επιλογές κιβωτίου 
ταχυτήτων (Powershi½, RCshi½ και TTV) 
ανάλογα µε τον πυρήνα εργασιών του τρακτέρ 
και δίνονται και πολλές άλλες προαιρετικές 
επιλογές. Τέλος, η Σειρά 6 παρέχει καµπίνες 
που προσφέρουν άνεση πρώτης κατηγορίας 
και δίνουν τη δυνατότητα επιλογής από 
ένα πλήθος τεχνολογιών, εξοπλισµού, 
προδιαγραφών και παραλλαγών άνεσης έτσι 
ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες 
του κάθε αγρότη.

▲
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>  Σε τρεις εκδόσεις η καθεµία µε τα δικά της µοντέλα κυκλοφορεί η Σειρά Fendt 200 µε στόχο να «πιάσει» όλες τις δενδροκαλλιέργειες

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   
ΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ VARIO ΤΗΣ FENDT

Τα δενδροκοµικά τρακτέρ Fendt 
200V/F/P αποτελούν την καλύτερη 
επιλογή για τον επαγγελµατία αγρότη 
που αναζητά ένα συνεργάτη ο οποίος 
δεν θα τον αφήσει ποτέ στα δύσκολα, 
σύµφωνα µε την εταιρεία Κουιµτζής 
ΑΕ. ∆ιαθέτουν αδιαβάθµητο κιβώτιο 
µετάδοσης κίνησης Vario από το 
2009 στον standard εξοπλισµό για 
άνεση και ασφάλεια στις πλαγιές, 
ενώ εξοπλίζονται µε το σύστηµα 
TMS (Tractor Management 
System) για ασύγκριτη ευκολία 
χειρίστη και οικονοµία καύσιµου 
σε εύρος ταχύτητας 0,02-40 km/h. 
Οι επιλογές PTO που διαθέτει 
είναι 540/540E/1000, ενώ είναι 
εξοπλισµένη καµπίνα ασφαλείας 
«made by Fendt» µε µοναδική 
στεγανότητα και ηχοµόνωση 
εξασφαλίζει την άνεση. Άλλα κύρια 
χαρακτηριστικά της Σειράς είναι η 
ανυψωτική ικανότητα έως 3.200 κιλά 
(η µεγαλύτερη στην κατηγορία λέει η 
κατασκευάστρια), τα multifunctional 
joystick για την κίνηση του τρακτέρ 
αλλά και για τις λειτουργίες τόσο 
των υδραυλικών όσο και των 

αυτοµατισµών και η ακτίνα στροφής 
3,2 µέτρων για µέγιστη ευελιξία. 
Η σειρά 200 της Fendt διατίθεται σε 
τρεις εκδόσεις:

Fendt 200 V Vario: Το κλασικό 
τρακτέρ για οδήγηση σε στενές 
διαδροµές µε υψηλή τεχνολογία µε 
εξωτερικό πλάτος µόλις 1,07 µέτρων.
∆ιατίθεται επίσης µε προαιρετικό 
εµπρόσθιο άξονα µεγάλου πλάτους 
για µεγαλύτερη δυνατότητα ελιγµών.
Περιλαµβάνει πέντε µοντέλα 
διαθέσιµα από 72 έως 111 hp, µε 

καµπίνα ασφάλειας και µπάρα.

Fendt 200 F Vario: Με εξωτερικό 
πλάτος 1,32 µ., το Fendt 200 F Vario 
προσφέρει άνεση χάρη µε καµπίνα 
πλατύτερη κατά 10 εκ.. Περιλαµβάνει 
πέντε µοντέλα διαθέσιµα από 72 εως 
111 hp µόνο µε καµπίνα ασφάλειας.

Fendt 200 P Vario: Πρόκειται 
για τρακτέρ ειδικών χρήσεων µε 
πλατύτερους άξονες και µεγαλύτερη 
δυνατότητα ανύψωσης, µε 
εξωτερικό πλάτος 1,68 µέτρων.

Έχοντας µια επιτυχηµένη πορεία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στο χώρο του aÉer 
sales, η εταιρεία µας αποφάσισε το 
2018-κλείνοντας 80 χρονιά επιτυχηµένης 
λειτουργίας- να επαναδραστηριοποιηθεί 
µετά από 30 χρονιά στο χώρο των 
γεωργικών µηχανήµατων, ερχόµενη 
σε συµφωνία µε την κορυφαία 
κατασκευάστρια εταιρεία Fendt ώστε 
να αποτελέσει τον αποκλειστικό 
εισαγωγέα και διανοµέα των γεωργικών 
µηχανήµατων Fendt για την Ελλάδα, 
αλλά και για την Κύπρο. 
Ήταν µια απόφαση που δείχνει την 
πίστη της εταιρείας Κουιµτζής ΑΕ στο 
µέλλον της ελληνικής γεωργίας, καθώς 
θεωρούµε πως η ποιότητα και ο υψηλός 
επαγγελµατισµός που χαρακτηρίζει 
τη Fendt, θα είναι αυτά που θα 
χαρακτηρίσουν τον κλάδο της γεωργίας 
στην Ελλάδα του αύριο.

∆ιευθύνων Σύµβουλος, Κουιµτζής ΑΕ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ

FENDT 500 VARIO
∆ιαθέσιµο µε τέσσερα επίπεδα εξοπλισµού 

Η σειρά Fendt 500 Vario διαθέτει το 5ης γενιάς αδιαβάθµητο κιβώτιο 
µετάδοσης κίνησης Vario στον standard εξοπλισµό για άνεση και ασφάλεια 
στις πλαγιές. Εξοπλίζεται παράλληλα µε το σύστηµα TMS (Tractor 
Management System) µε νέο λογισµικό για ασύγκριτη ευκολία χειρίστη και 
οικονοµία καυσιµού. ∆ιαθέτει νέο σύστηµα καθοδήγησης Fendt Variotronic, 
µε νέους ισχυρούς 4κύλινδρους κινητήρες Deutz turbo intercooler 
εκποµπές Φάσης 4 / Κατηγορίας 4. Η Σειρά είναι διαθέσιµη µε τέσσερα 
επίπεδα εξοπλισµού Power, Power Plus, Profi, Profi Plus που µπορεί ο 
αγοραστής να επιλέξει ανάλογα µε τις ανάγκες του. Στα πλεονεκτήµατα της 
Σειράς επίσης περιλαµβάνονται η πρόσφυση, η καλλιέργεια ακριβείας, η 
µεγάλη αποδοτικότητα, καθώς και η άνεση και ασφάλεια κατά τη µεταφορά. 
Μέχρι να έρθει η στιγµή που θα χρησιµοποιήσετε τον εµπρόσθιο φορτωτή, 
θα έχετε αντιληφθεί την ευκολία χειρισµού και ελιγµών του τρακτέρ σας 
λέει η εταιρεία. Τα τρακτέρ της Σειράς 500 Vario, διατίθενται σε τέσσερα 
µοντέλα µε εύρος ιπποδύναµης 125 έως 171 hp.
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