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182
Σε ρόλο συµβούλου
ο Αγρότης84,76
της Χρονιάς
2,93

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Η εξέλιξη των βραβείων της Agrenda
σε δεξαµενή σκέψης µε ιδέες για τη
χάραξη της αγροτικής πολιτικής. σελ. 11

18/01

25/01

Σιτάρι σκληρό
237
Καλαµπόκι
183
Βαµβάκι
74,37
Ελαιόλαδο
2,71

237
183
73,14
2,69

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

Τα παιδιά στη Συκιά
είναι222όλα µια γροθιά
178

Κολόνα
της ΚΑΣΕΛΛ και ψυχή
77,07
για την2,62
παρέα της Συκιάς,
ο Νίκος Γραµµατικάκης. σελ. 50

Ριψοκίνδυνες λύσεις
με την ελιά Καλαμών
18/01
237
183
74,37
2,71

Προσδοκίες και «διακράτηση» υπονομεύουν την αγορά της
Την ώρα που οι τιµές παραγωγού δείχνουν να κινούνται καλά, δυσλειτουργίες ανακύπτουν στην αγορά της επιτραπέζιας ελιάς Καλαµών, καθώς οι µεγάλες προσδοκίες και τα παιχνίδια των ευκαιριακών
µεσαζόντων, θέτουν σε κίνδυνο τη θέση του προϊόντος. Η Agrenda

γίνεται τον τελευταίο καιρό αποδέκτης έντονου προβληµατισµού από την πλευρά εκπροσώπων της µεταποιητικής βιοµηχανίας. Ανησυχούν για τη δυσκολία να προµηθευτούν προϊόν, παρότι η συγκοµιδή
της ελιάς έχει ολοκληρωθεί και το προϊόν υπάρχει. σελ. 12

Αναβίωσε το σχέδιο
εκχώρησης ενίσχυσης
Θα ξεπεραστούν τα προβλήµατα του
ΟΠΕΚΕΠΕ και θα λυθεί το ζήτηµα της
εκχώρησης ενίσχυσης σε τρίτους στα
Σχέδια Βελτίωσης, όταν βγουν στον αέρα
τα χρηµατοδοτικά εργαλεία. σελ. 24

Με ψαγµένα γούστα
η εγχώρια αγορά οίνου
Λείπουν τα «καθηµερινά» κρασιά από τις
ετικέτες των Ελλήνων οινοποιειών, την
ώρα που οι άλλοτε νεκροί εµπορικά µήνες,
Ιούλιος και Αύγουστος, ανταγωνίζονται
την υψηλή ζήτηση του Νοεµβρίου. σελ. 44

ΤΙΜH ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

65

50

ΠΕΡΥΣΙ

ΦΕΤΟΣ

Ιδανικό το µοµέντουµ
στη Fruit Logistica

Βγήκαν ειδήσεις στο Κινστέρνα
ΣABBATO: Ξενοφώντος & Μαρίας οσ. & συνοδείας αυτών

Επαλήθευσε την πορεία κατάργησης των ιστορικών
δικαιωµάτων ο Χαράλαµπος Κασίµης, ενώ ώριµη είναι, όπως
είπε, και η µείωση φόρου για µέλη συνεταιρισµών. σελ. 23-34

Μήνας 1ος, Εβδ. 4η

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:34 - ∆ύση 17:41

Για κάτι καλύτερο τον Φεβρουάριο
πηγαίνει το ελληνικό ακτινίδιο, µε το
εµπορικό παράθυρο να ανοίγει από την
αποχώρηση των Νεοζηλανδών και την
έναρξη της Fruit Logistica. σελ.38

ΣΕΛΗΝΗ: 21 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος

2

Agrenda

ATZENTA

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Σαν το Ποτάμι
και ο ΘΕΣγάλα;
Στα µεγάλα εγχειρήµατα οι ηγέτες παίζουν
αναµφίβολα καθοριστικό ρόλο. Τι σχέση όµως µπορεί να υπάρχει ανάµεσα
στον ΘΕΣγάλα του Θανάση Βακάλη και
το Ποτάµι του Σταύρου Θεοδωράκη;
Κατά την άποψή µας η σχέση περιορίζεται
στον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίστηκαν
τα θέµατα των αντίστοιχων φορέων οι
δύο ηγέτες. Και στις δύο περιπτώσεις, η
σύλληψη ήταν εντυπωσιακή, η επιλογή
για την υλοποίηση του οράµατος τολµηρή, ωστόσο τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος. Κι εδώ, το αποτέλεσµα,
µάλλον αδικεί τους εµπνευστές και των
πρωτοβουλιών περί των οποίων ο λόγος.
Για τον Σταύρο Θεοδωράκη, όπως λένε οι δικοί του άνθρωποι, µετά την κοινοβουλευτική αποσύνθεση του Ποταµιού, ο ίδιος καλείται να κάνει τον απολογισµό
και την αυτοκριτική του, αποδεχόµενος
την κύρια ευθύνη για την κατάρρευση
του κόµµατος που δηµιούργησε. Και µετά να αποφασίσει τι θα κάνει στη συνέχεια. Αν µπορεί να κάνει κάτι...
Τον Ιανουάριο του 2015 το Ποτάµι µπήκε στη
Βουλή µε 17 βουλευτές. Τον Σεπτέµβριο
του 2015 βρέθηκε µε 11 βουλευτές. Τους
τελευταίους 40 µήνες έχασε 7 βουλευτές,
φτάνοντας στο σηµείο της κοινοβουλευτικής διάλυσης. Τελικά όλα πήγαν λάθος.
Για τρεις λόγους: Ο πρώτος, έχει να κάνει
µε επιχείρηση δυσφήµισης του Ποταµιού
και τη λάσπη που δέχθηκε ο Θεοδωράκης,
ως «εκλεκτός της διαπλοκής και του Μπόµπολα». Ο δεύτερος λόγος είναι η εκλογή του Μητσοτάκη στη Νέα ∆ηµοκρατία. Ο
τρίτος και σηµαντικότερος λόγος είναι, εξ
ορισµού, η ηγεσία. Ο Σταύρος. Ο τρόπος
µε τον οποίο διοίκησε το κόµµα έδωσε σε
αρκετούς ερείσµατα εγκατάλειψης.
Στην περίπτωση του ΘΕΣγάλα, προφανώς και
δεν έχουν ισχύ οι δύο πρώτοι λόγοι. Αντίθετα, το εγχείρηµα των Θεσσαλών αγελαδοτρόφων και προσωπικά του Θανάση
Βακάλη, ως ηγέτη του συνεταιριστικού
εγχειρήµατος, έτυχαν ιδιαίτερα θετικής υποδοχής και προβολής από τον Τύπο. ∆εν
του έφταιξε, επίσης, του ΘΕΣγάλα, η εκλογή Μητσοτάκη στη Νέα ∆ηµοκρατία. Ενδεχοµένως κι εδώ να ευνοήθηκε.
Αναµφίβολα έχει φταίξει ο τρόπος µε τον οποίο διοίκησε τον συνεταιρισµό... ο Θανάσης. Η ηγεσία του, έδωσε από πολύ νωρίς
σε κάποιους συνεταίρους ερείσµατα εγκατάλειψης. Παράλληλα, οι χειρισµοί του αποδεικνύουν ότι η επίθεση δεν είναι πάντα η καλύτερη άµυνα.
Agrenda
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,13010

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86759

632,34

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
635

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,50920

630,17
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617,37

619,27

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

TΖΙΡΟΣ
31.312,585
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605
Παρασκευή

18/01

∆ευτέρα

21/01

Τρίτη

22/01

Τετάρτη

23/01

Πέµπτη

24/01

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 21

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 26-01-2019
Θερµοκρασία σε πτώση.
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και
καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές
στην κεντρική, την ανατολική
Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά
του Αιγαίου, τα ∆ωδεκάνησα και
την Κρήτη. Βαθµιαία τα
φαινόµενα θα περιοριστούν στην
ανατολική και νησιωτική χώρα.
Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά
ορεινά, και τα ορεινά της Κρήτης.

Κυριακή 27-01-2019
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το
απόγευµα τα φαινόµενα θα
περιοριστούν στα δωδεκάνησα.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.
Οι άνεµοι θα πνέουν δυτικοί
βορειοδυτικοί, ασθενείς, που
βαθµιαία στα δυτικά θα στραφούν
σε νοτιοδυτικούς. Θερµοκρασία
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 28-01-2019
και Τρίτη 29-01-2019
Μικρή άνοδο θα σηµειώσει η
θερµοκρασία. Παροδικές
χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν στα
ορεινά της ηπείρου και της
δυτικής Στερεάς. Στα δυτικά
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα,

40C
ΦΛΩΡΙΝΑ

«Φυσικές» τεχνικές για τη
βερτισιλλίωση στις ελιές

100C

70C

KABΑΛΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

140C

5-7 B

ΛΑΡΙΣΑ

5-6B

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,12627

Ελπίδες ανάκαµψης της τιµής του ελληνικού ακτινιδίου γεννούν τα
σηµάδια αναθέρµανσης της ζήτησης, που παρατηρούνται τις
τελευταίες ηµέρες. Ταυτόχρονα, χαµηλότερη των προσδοκιών
είναι η ζήτηση στο ελαιόλαδο, µε πηγές να αποδίδουν το γεγονός
αυτό στο υποτονικό ενδιαφέρον των Ιταλών εµπόρων, οι οποίοι
υποστηρίζεται πως επιχειρούν πίεση των τιµών προκειµένου να
δηµιουργήσουν αποθέµατα σε ανταγωνιστικές τιµές.

631,32

630

620

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
123,93680

130C

120C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

4-5

4-5 B
140C
HΡΑΚΛΕΙΟ

λίγες νεφώσεις που βαθµιαία θα
αυξηθούν. Οι άνεµοι θα πνέουν
µέτριοι από νότιες διευθύνσεις.

Τετάρτη 30-01-2019
έως και Παρασκευή
01-02-2019
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες στα
δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του
ανατολικού αιγαίου και τα
∆ωδεκάνησα. Τα φαινόµενα στα
δυτικά πιθανώς να είναι κατά
τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις
στα ηπειρωτικά ορεινά.
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση
στα βόρεια.

5-7Bf

Στα δυτικά κεντρικά
και τα βόρεια,
οι άνεµοι θα
πνέουν από βόρειες
διευθύνσεις 5
µε 7 µποφόρ.
Στα υπόλοιπα
νοτιοδυτικοί µε
την ίδια ένταση.

Αποτελώντας τη σοβαρότερη ασθένεια
της ελιάς, η βερτισιλλίωση έχει
εγκατασταθεί σε σηµαντικό αριθµό
ελαιώνων και σε διάφορες περιοχές
µε τα πρώτα συµπτώµατα να είναι ο
µεταχρωµατισµός των φυτών και η
τελική µορφή οι µεµονωµένοι ξεροί
κλάδοι στα µεγαλύτερης ηλικίας δέντρα
(ηµιπληγία). Επειδή δεν υπάρχουν χηµικά
µέσα για τη θεραπεία της ασθένειας, οι
γεωπόνοι συνιστούν αυστηρή τήρηση
των παρακάτω καλλιεργητικών µέτρων:
Κοπή και καύση των προσβεβληµένων
κλάδων µε τα πρώτα συµπτώµατα
εκδήλωσης της ασθένειας.
Αποφυγή οργωµάτων
Καταστροφή των ζιζανίων
Άρδευση µε σταγόνες και αποφυγή
της κατάκλυσης και των αυλακιών
Χρησιµοποίηση υγειών δενδρυλλίων
για την εγκατάσταση ενός ελαιώνα
Αποφυγή φυτέµατος ελαιόδεντρων
εκεί όπου προηγήθηκε καλλιέργεια
ευπαθών στην ασθένεια φυτών (πατάτα,
τοµάτα, βαµβάκι κ.α.)
Αποφυγή συγκαλλιέργειας ή
γειτνίασης µε ευπαθή στην ασθένεια
φυτά.
Εφαρµογή ηλιοαπολύµανσης σε
εγκατεστηµένους ελαιώνες.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Την κοινωνία της υπαίθρου υµνεί
ο Αγρότης της Χρονιάς σελ. 23-35
• Ενδυνάµωση του ρόλου της µεικτής
Επιτροπής Συντονισµού σελ. 46

• Επέκταση του εργοστασίου στο
Μπονεβέ της Γαλλίας για MF σελ. 18
• Από 4 Μαρτίου αιτήσεις ενίσχυσης για
τις Μικρές Εκµεταλλεύσεις σελ. 16

• Υποτονική η αγορά ελαιολάδου, όσο οι
Ιταλοί χτίζουν απόθεµα µε ισπανικό σελ. 20
• Σηµάδια ανάκαµψης παρουσιάζει η
ζήτηση στο ελληνικό ακτινίδιο σελ. 38

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

Αναζητούνται ισορροπίες
για να μην υπάρξει κενό

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο
2021-2027 ΤΗΣ ΚΑΠ

440

Το 2019 έτος κλειδί για την Ευρώπη και τις εξελίξεις στην ΚΑΠ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Με το δηµοσιονοµικό ερώτηµα να
πλανάται, τις διαπραγµατεύσεις για
το Brexit στη νεκρά, τα στρατηγικά
σχέδια των κρατών-µελών για τη νέα
ΚΑΠ σε θεωρητικό επίπεδο και µία
αµφιλεγόµενη προεδρεία - αυτή της
Ρουµανίας στο τιµόνι -εκκινεί τη ∆ευτέρα 28 Ιανουαρίου, το πρώτο για το
2019 συµβούλιο υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες.
Ενδεικτική η αγωνία του Επιτρόπου Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, όπως την
εξέφρασε στο περιθώριο των εγκαινίων της «Πράσινης Εβδοµάδας»
στο Βερολίνο το περασµένο σαββατοκύριακο, λέγοντας πως «οι γεωργοί χρειάζονται προβλεψιµότητα και
όχι παρατεταµένο κενό», δεδοµένου
ότι το 2019 είναι ένα σηµαντικό έτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεµάτο προκλήσεις ήτοι:
Οι ευρωπαϊκές εκλογές γίνονται
στα τέλη Μαΐου.
Θα αποφασιστεί το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2021-2027 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Brexit προγραµµατίζεται να
πραγµατοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου.
Η έκβασή του, ωστόσο, παραµένει ακόµα ασαφής.

Σύγκλιση
Η Ελλάδα είναι αντίθετη στην
πρόταση των χωρών της Βαλτικής
για πλήρη εξωτερική σύγκλιση,
δηλώνει ο Κασίµης

Πρέπει να επιταχυνθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του 2030 για το κλίµα και το περιβάλλον.
Θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο επόµενος κύκλος ζωής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Ανάλογη αγωνία για τις παραπάνω προκλήσεις και τις ισορροπίες
που αναζητούνται εξέφρασε από το

Να ξέρουµε
τι έρχεται
Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της
Επιτροπής για την ΚΑΠ την
επόµενη προγραµµατική περίοδο
και τη νέα αρχιτεκτονική, ο κ.
Κασίµης αναφέρθηκε στη νέα
πολιτική προσέγγιση, η οποία
σχεδιάστηκε στη βάση
µετρήσιµων στόχων και
αποτελεσµάτων, µε µεγαλύτερη
ευθύνη και λογοδοσία των
κρατών-µελών και σε µία
αρχιτεκτονική που καταργεί τους
δύο Πυλώνες και εισάγει το
εθνικό στρατηγικό σχέδιο, στο
οποίο και θα συµπεριληφθούν
όλες οι παρεµβάσεις, δηλαδή
αυτές των άµεσων ενισχύσεων,
των τοµεακών και της αγροτικής
ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή
υπογράµµισε την ανάγκη µιας
σηµαντικής διοικητικής
αναδιάταξης, «διοικητικής
επανάστασης», όπως την
αποκάλεσε, για να τρέξει σωστά
το νέο προγραµµατικό µοντέλο.

βήµα του «Αγρότη της Χρονιάς», το
περασµένο Σάββατο και ο γενικός
γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης υποστηρίζοντας,
πως πάγια θέση της χώρας µας είναι η διατήρηση του προϋπολογισµού για τη νέα ΚΑΠ στα σηµερινά
επίπεδα της ΕΕ-27, καθώς όπως είπε
«είναι κρίσιµο να διασφαλιστούν επαρκείς πόροι µετά το 2020, προκειµένου η ΚΑΠ να συνεχίσει να υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό γεωργικό τοµέα, την παροχή δηµοσίων αγαθών
αλλά και να µπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και τις αυξηµένες φιλοδοξίες της Ε.Ε. για το
κλίµα και το περιβάλλον».
Παράλληλα, ο κ. Κασίµης τόνισε ότι
η διαδικασία εξωτερικής σύγκλισης
δεν µπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά και µόνο στο ύψος των άµεσων
ενισχύσεων ανά εκτάριο, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα είναι αντίθετη
στην πρόταση των χωρών της Βαλτικής για πλήρη εξωτερική σύγκλιση.
Μάλιστα, σηµείωσε πως η θέση αυτή
έχει τεθεί υπόψη της Επιτροπής, εξηγώντας πως θα πρέπει να προσµετρηθούν και άλλες κρίσιµες παράµετροι, όπως οι διαφορετικές αγρονοµικές και οικονοµικές συνθήκες
µεταξύ των κρατών-µελών, το µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, το κόστος παραγωγής, οι διαφορές µεταξύ αγροτικού εισοδήµατος
και εισοδήµατος της υπόλοιπης οικονοµίας, καθώς επίσης και η ανά
εκµετάλλευση ενίσχυση.
Αναλυτικό ρεπορτάζ
στο Φάκελο σελ. 23-35

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

+1,6%

ΚΟΑ

14,255

4,1%

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

3,587

15%

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο Ε.Ε
20182019

ΑΝΟΙΞΗ
2019

ΜΑΪΟΣ
2019

2021

Συζήτηση στο Συµβούλιο & στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο των κανονιστικών προτάσεων για
τη νέα ΚΑΠ

Πιθανή συµφωνία για το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό
Πλαίσιο 2021-2027
Πιθανή υιοθέτηση του νοµοθετικού πακέτου για
τη νέα ΚΑΠ

Εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Προετοιµασία των εφαρµοστικών της ΚΑΠ

Πιθανή έναρξη εφαρµογής ΚΑΠ

Με καχυποψία η πρώτη σύνοδος γεωργίας
Με αυτοπεποίθηση προς τα έξω, αλλά αµφιβολίες στο εσωτερικό, η επίσηµη πρώτη της Ρουµανικής προεδρίας της Ε.Ε τη ∆ευτέρα 28 Ιανουαρίου, στην σύνοδο υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες σχετικά µε
το νέο πρότυπο παράδοσης αλλά
και τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ.
Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση ένα µήνα πριν αναλάβει η Ρουµανία την προεδρία της Ε.Ε (1η Ιανουαρίου 2019), των κτηνοτρόφων
στο χωριό Ρουσανέστι για τη στάση που θα τηρήσει η χώρα στις δια-

πραγµατεύσεις για την ΚΑΠ, καθώς
µέχρι τώρα, όπως έλεγαν πολλοί από αυτούς, τα δείγµατα γραφής σε
θέµατα νοµιµότητας στη διαχείριση
κονδυλίων, κατανοµής των βοσκότοπων, αλλά και σε κρίσεις όπως της
γρίπης των χοίρων ήταν διόλου καλά, κρύβοντας οικονοµικά κίνητρα.
«∆εν έχουν δουλειά εκεί, δεν ξέρουν
να κυβερνούν!», δήλωνε χαρακτηριστικά ο αγρότης Μαρσέλ Βόιτσου
από το Ρουσανέστι.
Πάντως τη ∆ευτέρα, ο Ρουµάνος
υπουργός Γεωργίας, προεδρεύων

του Συµβουλίου Πέτρε Ντέα, θα παρουσιάσει την αγροτική του ατζέντα,
θα κατευθύνει τις συζητήσεις σχετικά µε τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ,
ενώ στη συνέχεια οι υπουργοί θα ενηµερωθούν από την Επιτροπή σχετικά µε τη νέα πράσινη αρχιτεκτονική του νέου µοντέλου παράδοσης.
Επιπλέον, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την κοινή οργάνωση της αγοράς, ενώ θα διεξαχθεί
συζήτηση σχετικά µε την έκθεση για
την ανάπτυξη της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρώπη.

Ο Ρουµάνος υπουργός Γεωργίας, προεδρεύων του Συµβουλίου,
Πέτρε Ντέα θα παρουσιάσει την αγροτική του ατζέντα.
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ως τέλη Φλεβάρη ειδική βάμβακος

την άλλη εβδομάδα συνδεδεμένη τεύτλων
Κάτι λιγότερο από 72 ευρώ η ενίσχυση στους βαμβακοπαραγωγούς, λόγω αύξησης των στρεμμάτων
Στα 79 ευρώ το στρέμμα, ποσό υψηλότερο κατά 10% από πέρυσι, έχουν λαμβάνειν οι τευτλοπαραγωγοί
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

∆ασώσεις
Μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου
οι δηλώσεις
εφαρµογής του
έτους 2018 για
τα προγράµµατα
∆άσωσης

Καταστάσεις
αγροτών
Μέχρι τέλος
Μαρτίου, σε
ετήσια βάση και
όχι ανά τρίµηνο
υποβάλλονται οι
συγκεντρωτικές
καταστάσεις
αγροτών

Νοµιµοποίηση
στάβλων
Παρατείνεται µέχρι
τις 30 Ιουνίου
2019 η προθεσµία
υποβολής
αιτήσεων
νοµιµοποίησης
κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων
που βρίσκονται
εντός ή πλησίον
οικισµών

Ένα µήνα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναµένεται να πληρωθούν φέτος οι δικαιούχοι την ειδική ενίσχυση βάµβακος. Επί του θέµατος, µάλιστα, δεσµεύτηκε πρόσφατα ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
ότι η συνδεδεµένη ενίσχυση του βαµβακιού θα δοθεί
µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, σε εκπροσώπους των παραγωγών, των δήµων και της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης που τον επισκέφθηκαν στη Βάθη.
Αφορµή για τις δεσµεύσεις της ηγεσίας της πλατείας
Βάθη ήταν τα µεγάλα προβλήµατα που προκάλεσαν τα
έντονα καιρικά φαινόµενα στον Έβρο και τη Ροδόπη
κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, ενώ κάποιοι
µιλούν για επικοινωνιακό τρικ, λίγο πριν την έναρξη
της φετινής εξόδου των αγροτών στις εθνικές οδούς.
Η ουσία, πάντως, είναι ότι οι διοικητικοί στις κατά τόπους Περιφέρειες έλαβαν τη σχετική εντολή να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να µπορέσουν να προλάβουν
τους χρόνους. Οι πληροφορίες για την ώρα κάνουν
λόγο για περισσότερα από το 2017 δηλωµένα στρέµµατα και πιθανή µείωση της τιµής της ενίσχυσης από
την περσινή των 72 ευρώ το στρέµµα. Να σηµειωθεί εν
τω µεταξύ, ότι σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του υπουργού, ότι ακόµα και οι παραγωγοί που δεν έχουν πιάσει το πλαφόν, λόγω των βροχοπτώσεων, θα µειωθεί
το ανώτατο όριο παραδόσεων, όπως αυτό ορίζεται ανά Περιφέρεια, προκειµένου να λάβουν όλοι οι βαµβακοπαραγωγοί την ειδική ενίσχυση.
Εν τω µεταξύ, την επόµενη εβδοµάδα και µε αυξηµένη τιµή στα 79 ευρώ το στρέµµα θα πιστωθεί στους λογαριασµούς των τευτλοπαραγωγών η συνδεδεµένη ενίσχυση. Το θέµα ανακοίνωσε ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης σε πρόσφατη συνάντησή του µε παραγωγούς Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στους οποίους
δεσµεύτηκε ότι «η συνδεδεµένη ενίσχυση των ζαχαρότευτλων θα πληρωθεί µέχρι τέλος Ιανουαρίου». Σηµειωτέον ότι από την περασµένη Πέµπτη υπογράφτηκε η
σχετική Υπουργική Απόφαση από τον υπουργό και τον
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την οποία το ποσό της συνδεδεµένης ενίσχυσης στα ζαχαρότευτλα θα είναι αυξηµένο κατά 10%, στα 79 ευρώ ανά στρέµµα (790 ευρώ ανά εκτάριο). Στόχος, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου του υπουργείου, «να πληρωθούν άµεσα οι παραγωγοί τη συνδεδεµένη ενίσχυση, υλοποιώντας την υπόσχεση της ηγεσίας του ΥπΑΑΤ για την κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών».

∆ιορθωτικές πληρωµές ενιαίας και συνδεδεµένες
έως τις 15 Φεβρουαρίου
Εν τω µεταξύ, µεγάλο κοµµάτι πιστώσεων αφορά τις
διορθωτικές πληρωµές για το 2018, που θα ολοκληρωθούν ως τέλος Φεβρουαρίου και οι οποίες αφορούν υπόλοιπα εξισωτικής 2017-2018 περί τα 22 εκατ. ευρώ και υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης 2018 περίπου 15 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

DE MINIMIS
ΣΤΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

184

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

22
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Όσον αφορά τους δικαιούχους της φετινής ενιαίας ενίσχυσης, πρόκειται για όσων οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί από το σύστηµα, λόγω ευρηµάτων που προέκυψαν
από τον διασταυρωτικό µηχανογραφικό έλεγχο και κυρίως αφορά το κριτήριο του ενεργού γεωργού, την εκκαθάριση της φορολογίας εισοδήµατος από το υπουργείο Οικονοµικών, στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού που δηλώθηκαν, µη ταυτοποιηµένα αγροτεµάχια
από την ΑΑ∆Ε, αλλά και περίπου 7.454 αιτούντες µε δικαιούµενο ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250
ευρώ από το σύνολο των 52.737 που εκκρεµούσαν κατά
τη χορήγηση της προκαταβολής. Μαζί στις ίδιες πιστώσεις δροµολογείται και η εκκαθάριση των συνδεδεµένων του 2017, προκειµένου να αρχίσει µετά η σταδιακή διαδικασία πίστωσης των συνδεδεµένων του 2018,
συνολικού µπάτζετ 184 εκατ. ευρώ, αρχής γενοµένης
µε αυτές για το σκληρό σιτάρι, τα όσπρια, τα ψυχανθή
και τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά φυτά µε τους αρµόδιους να δροµολογούν την πληρωµή µέχρι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου.

Αρχές Φεβρουαρίου τα de minimis στα ροδάκινα
Σε 10 περίπου ηµέρες ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την πληρωµή των de minimis σε ροδάκινα και
νεκταρίνια, λόγω των ζηµιών και των απωλειών από τις
περσινές άκαιρες βροχοπτώσεις του καλοκαιριού, σύµφωνα µε σχετική ενηµέρωση από τον βουλευτή Πέλλας
του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σηφάκη. Όπως αναφέρει ο ίδιος «ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες και ο υπουργός
κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωµή
σε 10 µέρες περίπου. Αποζηµιώνονται 54 ποικιλίες επιτραπέζιων, 27 ποικιλίες νεκταρινιών και 8 ποικιλίες συµπύρηνων ροδάκινων. Στην Πέλλα αποζηµιώνονται τα

15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

10,25
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

επιτραπέζια και νεκταρίνια µε 4.200.000 ευρώ περίπου
και τα συµπύρηνα µε 1.500.000 ευρώ περίπου (29.350
στρέµµατα συµπύρηνου ροδάκινου µε 50 ευρώ το στρέµµα). Το αντίστοιχο συνολικό ποσό για την Ηµαθία είναι
συνολικά 5.900.000 ευρώ. Αναµένεται ανακοίνωση του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».
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Κριτήριο το χαμηλό εισόδημα

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ
και σε αγρότες με ενισχύσεις
μέχρι και 10.000 ευρώ
Με τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ οι παραγωγοί με εισόδημα της
τάξεως των δέκα χιλιάδων και ενισχύσεις πάνω από το όριο
του ειδικού καθεστώτoς μπορούν να μην αποδίδουν ΦΠΑ
Μπορούν να ενταχθούν και νέοι αγρότες με μικρό εισόδημα
που θα κάνουν έναρξη εργασιών εντός του 2019
diamantopoulos@agronews.gr

Παλαιοί
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται,
προκειµένου να ενταχθούν και
οι παλιοί επαγγελµατίες αγρότες
στο καθεστώς των µικρών
επιχειρήσεων θα πρέπει εντός
Ιανουαρίου του 2019 να κάνουν
δήλωση µεταβολής στην εφορία.

Κόφτης
Αγρότες που κάνουν έναρξη
εργασιών έχουν δυνατότητα
ένταξης στο καθεστώς ακόµα
και αν οι επιδοτήσεις που
λαµβάνουν ξεπερνά τον «κόφτη»
των 5.000 ευρώ.

Νέοι
Όσον αφορά τους νέους που
ξεκινούν τώρα πρέπει µε την
έναρξη στην εφορία, να
ζητήσουν αυτοµάτως να µπουν
σε αυτό το ειδικό καθεστώς
που απαλλάσσονται από ΦΠΑ.

Τους αγρότες των οποίων οι ενισχύσεις ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ
(και µέχρι σήµερα εντάσσονταν
στο κανονικό καθεστώς ανεξαρτήτως εισοδήµατος) αλλά το σύνολο των εσόδων τους δεν ξεπερνάει τα 10.000 ευρώ επιχειρεί να θέσει σε καθεστώς απαλλαγής από
το ΦΠΑ η ΑΑ∆Ε, µε νέα της εγκύκλιο σχετικά µε το καθεστώς των
µικρών επιχειρήσεων. Σύµφωνα
µε αυτή, νέοι αγρότες που κάνουν
έναρξη εργασιών έχουν πλέον τη
δυνατότητα να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων µε τζίρο έως 10.000 ευρώ, που προβλέπει απαλλαγή από τον ΦΠΑ ακόµα και αν οι επιδοτήσεις που λαµβάνουν ξεπερνούν τον «κόφτη» του ειδικού καθεστώτος των αγροτών.
Με τον όρο νέοι αγρότες, εννοούνται όσοι ξεκινούν τώρα την επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
Ωστόσο η εγκύκλιος αυτή αφορά
και τους «παλιούς», οι οποίοι επίσης όπως αναφέρεται θα πρέπει
να πληρούν τα ίδια εισοδηµατικά
κριτήρια. Σύµφωνα µε όσα ορίζονται, προκειµένου να ενταχθούν
και οι παλιοί επαγγελµατίες αγρότες στο καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων, θα πρέπει εντός Ιανουαρίου του 2019 να κάνουν
δήλωση µεταβολής στην εφορία.
Όσον αφορά τους νέους και
νεοεισερχόµενους που ξεκινούν
τώρα την δραστηριότητά τους τότε πρέπει µε την έναρξη επαγγέλµατος που θα δηλώσουν στην εφορία, να ζητήσουν αυτοµάτως
να µπουν σε αυτό το ειδικό καθεστώς που απαλλάσσονται από τον
ΦΠΑ. Προκειµένου να υπολογίσει

η εφορία τα 10.000 ευρώ, δεν λαµβάνει υπ’ όψην απαλλασσόµενες
πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης.

Στην εγκύκλιο παρατίθενται
τα εξής παραδείγµατα:
Νέος αγρότης κάνει έναρξη εργασιών την 1.4.2019. Από την ηµεροµηνία αυτή µπορεί να ενταχθεί
στο ειδικό καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων και να έχει απαλλαγή
από τον ΦΠΑ.
Γιατρός το 2018 έχει έσοδα από
ιατρικές υπηρεσίες 4.000 ευρώ, από
µελέτες 3.000 ευρώ και από παράδοση αγροτικών προϊόντων 5.000
ευρώ. Από 1.1.2019 µπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς των
µικρών επιχειρήσεων, δεδοµένου
ότι για τον προσδιορισµό του ορίου των 10.000 ευρώ θα ληφθούν υπόψη µόνο τα έσοδα από αγροτικά
προϊόντα 5.000 ευρώ και τα έσοδα
από µελέτες 3.000 ευρώ τα οποία
στο σύνολο (5.000+3.000= 8.000)
είναι µικρότερα από 10.000 ευρώ.
Τα έσοδα από ιατρικές υπηρεσίες ύψους 4.000 ευρώ δεν λαµβάνονται
υπόψη για το όριο των 10.000 ευρώ, διότι πρόκειται για πράξεις απαλλασσόµενες χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.

Εισοδηµατικά κριτήρια
Η εγκύκλιος αφορά και τους
«παλιούς» οι οποίοι επίσης
όπως αναφέρεται θα πρέπει να
πληρούν τα ίδια εισοδηµατικά
κριτήρια

Οι αγρότες, µε χαµηλό
εισόδηµα, που δεν
καλύπτονται από το
ειδικό καθεστώς λόγω
των επιδοτήσεων που
εισπράτουν, θα έχουν
µία επιπλέον ευκαιρία.

Ωρίμασε η ιδέα για μείωση φόρου
Στο µνηµόνιο έχει συµπεριληφθεί
σύµφωνα µε τον γενικό γραµµατέα Αγροτική Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαµπο Κασίµη η πολιτική θέση
της κυβέρνησης για µείωση (πριν
τις εκλογές όπως άφησε να εννοηθεί) του φορολογικού συντελεστή των αγροτών που συµµετέχουν
και διακινούν την παραγωγή τους
µέσα από υγιή και συγκροτηµένα
συλλογικά σχήµατα. Η προοπτική
αυτή, που περιµένουν χρόνια οι
αγρότες, θα µπορούσε - σύµφωνα µε όσους γνωρίζουν καλά τα
αγροτικά ζητήµατα – να λύσει το
µισό αγροτικό πρόβληµα.
Το θέµα ξεκίνησε να αναθερµαίνεται µετά την επίσκεψη Τσίπρα στα Καλάβρυτα, τον περασµένο ∆εκέµβριο και όπως τόνισε ο κ. Κασίµης από το βήµα
του Αγρότη της Χρονιάς, που διοργάνωσε στις 19 Ιανουαρίου η
Agrenda στη Μονεµβασιά: «δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος αν δεν δώσουµε (σσ. φορολογικά) κίνητρα

στα µέλη των συνεταιρισµών. Ήδη πήραµε µια πρωτοβουλία και
ευελπιστώ ότι το επόµενο διάστηµα αυτές οι πρωτοβουλίες θα πάρουν µεγαλύτερο εύρος».
Απαντώντας µάλιστα σε σχόλιο
του προέδρου της Ένωσης Αγρινίου Θωµά Κουτσουπιά ο οποίος ανέφερε πως το φορολογικό αποτελεί µείζον πρόβληµα των συλλογικών οργανώσεων, σηµειώνοντας πως «αυτός που παραδίδει σε
έναν συνεταιρισµό, φορολογείται

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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ΚΥΑ
καθορισµού
αριθµού
εποχικού
προσωπικού

+69

∆ιαγωνισµός
προµήθειας
υλικών
δακοκτονίας

άτοµα από
πέρυσι

ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΤΕΛΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΜΕΣΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τροπολογία
ώστε οι
περιφερειακές
ενότητες, να
έχουν την
δυνατότητα
ανάθεσης σε
προσωρινούς
µειοδότες

ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ
∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ
ΜΑΪΟΥ

Χωρίς πολλή ουσία
νομοθέτηση της Βάθη
για τη δακοκτονία

συνεργαζόµενων
για το 100% της αξίας παραγωγής
του, ενώ ένας άλλος που παραδίδει αλλού µπορεί να φορολογηθεί
για το 10-20%», ο κ. Κασίµης σηµείωσε: «συµφωνώ απολύτως για το
φορολογικό και η κυβέρνηση θα
πάρει την πρωτοβουλία να στηρίξει τις συλλογικές µορφές οργάνωσης παραγωγής και µε αυτό εννοούµε το φορολογικό ζήτηµα. Το ξέρω γιατί το διαπραγµατεύτηκα και
επιπλέον θέτουµε θέµα ενίσχυσης
των νέων αγροτών».

Θωµάς Κουτσουπιάς συµφώνησαν
είναι παραπάνω από αναγκαία.

Εκθλιπτικό δικαίωµα
ελαιοτριβείου σε είδος
Στην περίπτωση που το εκθλιπτικό
δικαίωµα του ελαιοτριβείου
καταβάλλεται σε είδος, δηλαδή
ως ποσοστό επί του παραχθέντος
ελαιολάδου, από τους αγρότες παραγωγούς του ειδικού ή του
κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ για
την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς
θεωρείται ότι συνίσταται ανταλλαγή
υπηρεσιών µε αγαθά και
εφαρµόζεται ο συντελεστής που
ισχύει επί των υπηρεσιών για τη
γεωργική παραγωγή 13% από
1.7.2017. Τα παραπάνω αναφέρει
εγχειρίδιο ενηµέρωσης των
αγροτών του ειδικού καθεστώτος
που δηµοσίευσε η ΑΑ∆Ε. Ως εκ
τούτου η ποσότητα του ελαιολάδου
που λαµβάνει ως αµοιβή σε είδος ο
εκµεταλλευτής ελαιοτριβείου από
τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος
και εκδίδει τίτλο κτήσης προς τον
αυτόν: α) ∆εν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ,
ως παράδοση αγροτικών προϊόντων
από αγρότη του ειδικού καθεστώτος.
β) Επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 13%, ως
παράδοση αγροτικών προϊόντων
από αγρότη του κανονικού
καθεστώτος.

Στη συζήτηση, χωρίς να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, βρίσκεται ακόµα το κυοφορούµενο προσχέδιο νόµου «Περί καταπολέµησης του δάκου της ελιάς», που ανακοινώθηκε πως θα δηµοσιευθεί τον Φεβρουάριο, αλλά ελάχιστοι από τους αρµόδιους φορείς
έχουν δει. Επιπλέον, σύµφωνα
µε τις ίδιες πηγές της Agrenda,
οι αλλαγές που φέρνει έχουν να
κάνουν περισσότερο µε τα διαδικαστικά (χρόνοι διεξαγωγής των
διαγωνισµών, ψεκασµών κ.α. ώστε να ξεκινήσουν φέτος οι ψεκασµοί το αργότερο µέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου)
και όχι µε την ουσία που αφορά
την εφαρµογή νέων τεχνολογιών και υλικών στη δακοκτονία.
Αυτό σηµαίνει πως δεν προβλέπονται χρηµατοδοτήσεις ούτε για την ενσωµάτωση των πιλοτικών εφαρµογών που εφαρµόζονται µε επιτυχία σε αρκετές
περιοχές (χρήση gps στα τρακτέρ,
drone για την παρακολούθηση
των παγίδων ή χρήση ηλεκτρονικών παγίδων) ούτε για την έρευ-

Αλλαγή πλαισίου
Το υπουργείο αποφάσισε
να βάλει τέλος στο παλιό
νοµοθετικό πλαίσιο µετά
τις φετινές πολύ µεγάλες
ζηµιές στην παραγωγή
ελαιολάδου

να που αφορά ελκυστικές ουσίες (του δάκου) µε µεγαλύτερη διάρκεια. Σηµειωτέων ότι οι ουσίες που χρησιµοποιούνται σήµερα στη δακοκτονία έχουν διάρκεια ελκυστικότητας τριών ηµερών ενώ γεωπόνοι µας αναφέρουν πως προκειµένου να είναι
πιο αποτελεσµατικό το πρόγραµµα θα έπρεπε να έχουν διάρκεια
τουλάχιστον 10 ηµερών.
Κατά τα άλλα το υπουργείο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του
έχει αποφασίσει να… ξηλώσει το
νοµοθετικό πλαίσιο του 1953 για
τη δακοκτονία µετά τις πολύ µεγάλες ζηµιές που προκάλεσε στη
φετινή παραγωγή ο δάκος καλώντας τις Περιφέρειες να ξεκινήσουν το πρόγραµµα πριν από τις
εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση το Μάιο. Σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα:
α) Έως το τέλος Ιανουαρίου θα
είναι έτοιµη η ΚΥΑ για τον καθορισµό του αριθµού του εποχικού
προσωπικού (αυξηµένο από πέρυσι κατά 69 άτοµα).
β) Έως το τέλος Φεβρουαρίου η
τροπολογία προκειµένου οι περιφερειακές ενότητες, για το 2019,
να έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν, την εκτέλεση των εργασιών στους προσωρινούς µειοδότες.
γ) Ο διαγωνισµός για την προµήθεια των απαραίτητων για το
έργο της δακοκτονίας υλικών αναµένεται να προκηρυχτεί έως
µέσα Φεβρουαρίου.

Παράταση
έως 29 Μαρτίου
για δασικούς
χάρτες
Μικρή παράταση έως 29
Μαρτίου στις αναρτήσεις των
δασικών χαρτών σε πλήθος
περιοχών σε όλη τη χώρα
έδωσε το υπουργείο
Περιβάλλοντος. Η παράταση
αφορά σε όσους δασικούς
χάρτες είχαν αναρτηθεί σε
Ανατολική και ∆υτική Αττική,
στα Τρίκαλα, στην Καβάλα, στη
∆ράµα, στην Κοζάνη και στις
Κυκλάδες. Η παράταση αφορά
τις ακόλουθες περιοχές:
Στην Αττική:
Αγία Παρασκευή, Βριλήσσια,
Μελίσσια, Ηράκλειο, Νέο
Ψυχικό, Φιλοθέη.
Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη.
Νέα Ιωνία, Καισαριανή,
Ζωγράφου, Βύρωνας.
Πικέρµι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη.
Ελευσίνα, Μέγαρα, Μαγούλα,
Νέα Πέραµος, Οινόη, Ερυθρές,
Βίλια.
Κορυδαλλός.
Στα Τρίκαλα, ολόκληρη την
περιφερειακή ενότητα.
Στην Κοζάνη, την περιοχή του
∆ήµου Κοζάνης.
Στην Καβάλα, τις περιοχές Αγίου
Κοσµά, Γέροντα, Γραβούνης,
∆ιποτάµου, ∆υσβάτου,
Ελαφοχωρίου, Ερατεινού,
Ζαρκαδιάς, Κεχροκάµπου,
Λεκάνης, Μακρυχωρίου,
Πέρνης, Πετροπηγής,
Πλαταµώνος, Ποντολίβαδου,
Χρυσουπόλεως και
Χρυσοχωρίου του ∆ήµου
Νέστου.
Στη ∆ράµα, ολόκληρη την ΠΕ
εκτός από τις περιοχές ∆ράµας,
Κεφαλαρίου, Καλαµπακίου,
Καλαµώνος, Αγίου Αθανασίου
και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Στις Κυκλάδες, τις περιοχές των
προκαποδιστριακών δήµων Ανω
Μεράς Μυκόνου, Αδάµαντα
Μήλου, Ανάφης, Φολεγάνδρου,
Σικίνου, Οίας, Ηµεροβιγλίου,
Βουρβούλου, Θήρας,
Καρτεράδου, Μεσσαριάς,
Βόθωνα, Εξω Γωνίας της νήσου
Θήρας και της Θηρασιάς.

10 Agrenda

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

Ωριμότητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

19-20, 38
Α1 | 19

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Σε ανοδική τροχιά
το σκληρό σιτάρι

Σ

την ελληνική αγορά ζεσταίνεται το
κλίµα για το σκληρό σιτάρι, µε τις τιµές παραγωγού στη Θεσσαλία να κυµαίνονται στα 20-21 λεπτά. Φορτώνεται ένα παλιό συµβόλαιο τώρα στα 220 ευρώ ο
τόνος FOB ενώ για επόµενες πωλήσεις της Τυνησίας εµφανίζονται αγοραστές στα 230-235
ευρώ ο τόνος. Σαφώς η τάση είναι ανοδική.
Χρηµατιστηριακά, η αγορά βάµβακος έκανε µια δοκιµή προς τα 74 σεντς και ξαναγύρισε στα 73 σεντς. Στην αγορά µας, γίνεται προσπάθεια αύξησης της αποκαλούµενης βάσης
αλλά οι εµπορικοί οίκοι σπάνια ακολουθούν
καθώς στη διεθνή αγορά υπάρχουν φτηνότερες προσφορές αµερικανικής σοδειάς.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13/12

20/12

02/01

230

230

230

10/01

17/01

234

234

24/01

237

218
216
214
212
210
208

76,71
79,97

72,20

73,63

73,27

73,52

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

227

227

229

232

232

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

178

179

180

183

183

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

205

210

223

225

225

225

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,86

2,74

2,68

2,65

2,71

2,69

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

13,75

13,81

14,33

14,37

14,23

13,98

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

54,77

62,70

61,82

63,90

60,05

60,37

232
183

Συνεργατισμός,
συνεννόηση
και πέντε πράγματα

Χτίζουν
αποθέματα
ελαιολάδου
οι Ιταλοί

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Περισσότερο προσγειωµένοι από
κάθε άλλη φορά εµφανίζονται αυτό τον καιρό οι αγρότες, παρά την απουσία θεσµικής έκφρασης των θέσεών τους και τις δυσκολίες αναζήτησης κοινού τόπου µε τους φέροντες την πολιτική ευθύνη για τις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο.
Για µια σειρά από λόγους, όπως
είναι η µείωση των κοινοτικών ενισχύσεων και η διεύρυνση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, ό-

Τιμή παραγωγού
(ευρώ/κιλό)
Λακωνία

3,55

Χανιά

3,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Με στενεμένο αλλά
σταθερό εύρος τιμών
κινείται το βαμβάκι
Ανοδική τάση για το
ελληνικό σκληρό που
αποκτά ενδιαφέρον

Φαίνεται να «ξυπνάει»
το ελληνικό ακτινίδιο
∆ειλά βήµατα αναζωπύρωσης του
διεθνούς εµπορικού ενδιαφέροντος
για το ελληνικό ακτινίδιο έχουν
αρχίσει να καταγράφονται από τα µέσα
Ιανουαρίου, δηµιουργώντας προσδοκίες
για τη συνέχεια της εµπορικής σεζόν.

Τίποτα δεν
είναι όπως
παλιά, στις
τάξεις του
αγροτικού
κόσµου.

πως και γενικότερα της ευθύνης έναντι της Πολιτείας, οι αγρότες εµφανίζονται διστακτικοί σε νέες διεκδικήσεις και θα είναι ικανοποιηµένοι, όπως οι ίδιοι λένε, αν το κακό σταµατήσει εδώ. Άλλωστε, όπως
έχει γράψει πολλές φορές τον τελευταίο καιρό από τις σελίδες της η
Agrenda, τίποτα πλεόν, στις τάξεις
του αγροτικού κόσµου δεν είναι όπως παλιά. Η συνοχή έχει χαθεί, από τη στιγµή που οι συνθήκες υποχρεώνουν τον καθένα να πορεύεται
µόνος του, η εµπιστοσύνη στον συνεργατισµό έχει χαθεί, ο «παραλογισµός» των µπλόκων έχει υποχωρήσει, η λογική της προσαρµογής
στις ανάγκες της αγοράς κερδίζει
έδαφος, τουλάχιστον εκεί όπου οι
κανόνες λειτουργούν στοιχειωδώς.
∆εν ζητάµε πολλά, δηλώνει µε ευ-

θύτητα στην Agrenda o πρόεδρος της
ΕΑΣ Καλαβρύτων και πρόεδρος του
∆.Σ. της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, Παύλος Σατολιάς, αρκεί να αµβλυνθούν οι δυσκολίες, εκεί όπου οι αγρότες πληρώνουν... ξένες αµαρτίες.
Έχει γίνει κοινή πλέον συνείδηση ότι η µείωση της φορολογίας για
τους αγρότες που συµµετέχουν σε
συλλογικά σχήµατα όχι µόνο δεν θα
δηµιουργούσε κόστη στο κράτος αλλά θα διεύρυνε τα φορολογικά έσοδα, αποκαθιστώντας συνθήκες υγειούς ανταγωνισµού στην αγορά. Σήµερα το κράτος µε την κοινή κλίµακα φορολογίας που
εφαρµόζει για τους
αγρότες, παρόµοια
µε αυτή των ελευθέρων επαγγελµατιών, πηγαίνει για
τα πολλά και χάνει
και τα λίγα, τονίζει
από το πάνελ του «Αγρότη της Χρονιάς»,
ο Θωµάς Κουτσουπιάς της ΕΑΣ Αγρινίου. Μια µείωση του
συντελεστή φορολογίας όλων των αγροτών που παραδίδουν την παραγωγή τους σε συνεταιρισµούς - οι οποίοι
ως γνωστόν κινούνται µε το γράµµα
του νόµου- θα έβαζε τέλος στη «µαύρη αγορά», θα αποκαθιστούσε συνθήκες ισονοµίας έναντι των συντελεστών της αγοράς και θα δηµιουργούσε προϋποθέσεις για αύξηση των δηµοσίων εσόδων. Μια τέτοια κίνηση,
που σηµαίνει ισχυροποίηση της θέσης των συνεταιρισµών, θα αποκαθιστούσε επίσης την ισορροπία στην
αγορά, όπου σήµερα οι ιδιωτικές µεταποιητικές και εµπορικές επιχειρήσεις δεν έχουν «αντίβαρο» και πολλές φορές οδηγούνται και οι ίδιες σε
λάθη στρατηγικής.
Μια τέτοια κίνηση στη φορολογία,
σε συνδυασµό µε την επίλυση του ζητήµατος τριτοβάθµιας εκπροσώπησης
των συνεταιρισµών, θα άλλαζε το κλίµα.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Μετά την εποχή των μεγάλων κοινοτικών επιδοτήσεων
και των μεγάλων διεκδικήσεων οι αγρότες προσγειώνονται

Κοινή πλέον συνείδηση ότι
η µείωση της φορολογίας
για τους αγρότες που
συµµετέχουν σε συλλογικά
σχήµατα θα διεύρυνε τα
φορολογικά έσοδα.

Λιγότερο φόρο,
καλή οργάνωση
και λίγα µόρια
Οι πληροφορίες θέλουν τον υπουργό
Σταύρο Αραχωβίτη να βλέπει µε πολύ
καλό µάτι µια ένδειξη καλής θέλησης
της κυβέρνησης στο θέµα της
φορολογίας των αγροτών που
συµµετέχουν σε συλλογικά σχήµατα ή
έστω παραδίδουν την παραγωγή τους
σε συνεταιρισµούς. Την ίδια στιγµή, ο
ίδιος δηλώνει έτοιµος να βάλει τέλος
στο νοµικό κενό που υπάρχει µετά τη
διάλυση της ΠΑΣΕΓΕΣ, έτσι ώστε
να αποκατασταθεί µια ενιαία
εκπροσώπηση των οργανώσεων
του χώρου. Με λίγο θάρρος, η
προωθούµενη λύση θα οδηγήσει στην
αποκατάσταση κατά κάποιο τρόπο του
θεσµού που λέγονταν «ΠΑΣΕΓΕΣ»,
κλείνοντας το δρόµο σε «παράταιρα»,
ιδιωτικών συµφερόντων σχήµατα να
συνεχίσουν να παίζουν κάποιο ρόλο,
προσφέροντας βέβαια κακές
υπηρεσίες. Βοήθεια στους
συνεταιρισµούς θα αποτελούσε και
η «µοριοδότηση» των οργανώσεων
όταν αυτές συµµετέχους σε ανοικτούς
διαγωνισµούς για τροφοδοσία
ιδρυµάτων. (ρεπορτάζ σελ. 53).
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Χώρο στο νέο
ΟΣΔΕ για νέες
πύλες χωρίς
προστάτες

Δεξαμενή σκέψης
ο Αγρότης της Χρονιάς
Ένα ακόµα λιθαράκι στην καταξίωση του θεσµού «Αγρότης της Χρονιάς» που µε ιδιαίτερη φροντίδα επιµελείται η εφηµερίδα Agrenda,
προσέθεσε η φετινή 10η απονοµή
των βραβείων, σε µια εκδήλωση
η οποία έλαβε χώρα το περασµένο Σάββατο 19 Ιανουαρίου στην ιστορική περιοχή της Μονεµβασιάς
και στους φιλόξενους χώρους του
αρχοντικού Κινστέρνα.
Η ενθουσιώδης ανταπόκριση
των αγροτών της Λακωνίας στην
πρόσκληση της Agrenda για τον
Αγρότη της Χρονιάς, αποτέλεσε
τον καταλύτη στην επιτυχία της
εκδήλωσης την οποία πλαισίωσαν καλλιεργητές και συντελεστές
της αγροτικής παραγωγής απ’ όλη την Ελλάδα. Περισσότεροι από 300 συµµετέχοντες έδωσαν το
παρών τους στους χώρους εκδηλώσεων του αρχοντικού, καταθέτοντας ψήφο εµπιστοσύνης στο
θεσµό και τους διοργανωτές του.
Βασικός οµιλητής ήταν ο γενικός
γραµµατέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και καθηγητής
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθήνας, Χαράλαµπος Κασίµης, ο
οποίος έδωσε το περίγραµµα της
δροµολογούµενης νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως επίσης

Καταλύτης
Η ενθουσιώδης ανταπρόκριση των αγροτών
της Λακωνίας και όχι
µόνο, αποτέλεσε καταλύτη για την επιτυχία
της πλούσιας σε συµπεράσµατα εκδήλωσης

και εικόνα της πορείας των προγραµµάτων του τρέχοντος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Σε χαιρετισµό που απέστειλε,
λόγω της απουσίας του στο Βερολίνο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης,
συνεχάρη τους βραβευθέντες και
τους προσκάλεσε να γίνουν συνοµιλητές του υπουργείου στους
κλάδους παραγωγής που εκπροσωπούν. Ειδικότερα κάλεσε τον
Κτηνοτρόφο της Χρονιάς, Σοφοκλή Φιλιππίδη, να γίνει συνοµιλητής του υπουργείου σε κτηνοτροφικά θέµατα και τον Αγροτικό
Συνεταιρισµό Ροβιών, δια του εκπροσώπου του, Νίκου Βαλλή, να
γίνει συνοµιλητής για θέµατα οργανώσεων και βιολογικής γεωργίας. Στη διάρκεια της Ηµερίδας,
επίλεκτα µέλη της επιστηµονικής
κοινότητας, στελέχη του τραπεζικού τοµέα, παράγοντες της αγοράς µηχανηµάτων και τεχνοκράτες από τον κλάδο των αγροτικών
εφοδίων, κυρίως δε, καταξιωµένοι για τη δουλειά τους αγρότες
και κτηνοτρόφοι ανέπτυξαν παρουσίασαν συγκεκριµένα επιχειρηµατικά projects.
Αναλυτικό ρεπορτάζ
Φάκελος σελ. 23-35

Ρόλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφαίρεση -έστω και των εικονικών- αρµοδιοτήτων
που µέχρι σήµερα διατεινόταν ότι έχει
ο «φορέας συντονισµού» δίνουν δύο
νέες αποφάσεις της Βάθη. Σύµφωνα
µε την πρώτη συγκροτείται ανεξάρτητη επιτροπή συντονισµού που θα αναλάβει µια σειρά δράσεων για τις οποίες ο «εργολάβος» του ΟΣ∆Ε πληρωνόταν αδρά από κρατικό χρήµα.
Η δεύτερη απόφαση αφορά το περαιτέρω άνοιγµα των πιστοποιηµένων
φορέων υποβολής δηλώσεων ΟΣ∆Ε
για τα έτη 2019-2020. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία οι ανεξάρτητοι πιστοποιηµένοι φορείς (ΚΥ∆) θα ξεπερνούν κατά πολύ τους 400 που είναι
σήµερα γεγονός που σηµαίνει ότι µε
έναν τέτοιο αριθµό το ΟΣ∆Ε δεν έχει
ανάγκη από… προστάτες!
Αναλυτικό ρεπορτάζ
στη σελ. 46-47

Υπέρµαχος της απελευθέρωσης
του ΟΣ∆Ε και ο Παύλος Σατολιάς.

SQM is the worldwide leader in Specialty Plant Nutrition, selling its products in 110 countries. SQM is the leader in
production of potassium nitrate from natural origin, with the lowest Carbon footprint, chloride-free, and 100% watersoluble, allowing for increasing yield and quality of a variety of cash crops in greenhouses and in open field.

SQM Europe NV’s headquarters are based in Antwerp, Belgium. For further expansion of the Specialty Plant Nutrition (SPN)
division of the company, we are currently looking for a:

Sales Manager Greece

YOUR FUNCTION:
• You will work from a home office in Greece.
• You are responsible for the sales and marketing of SPN products, first in Greece, later also including Balkan markets.
• You analyze markets and look for new customers, new opportunities and new applications.
• You provide training to customers and sales teams of distributors.
• You negotiate contracts, follow-up sales and payments and work towards targets.
• You work out business plans for the development in Greece and Balkan countries.
• You report to the Sales Director SPN in Antwerp. You work in close collaboration with the Antwerp office on orders,
logistics, finance, marketing and technical support.
YOUR PROFILE
REQUIREMENTS
• Master degree in Agriculture/Agronomy or equal through experience.
• Min. 5 years’ experience in a commercial function in the agricultural sector, preferably in horticultural inputs. Knowledge of
Plant Nutrition is an asset.
• Fluent in Greek and English, knowledge of other European languages is an asset.
• Management experience or knowledge of business economy are additional assets.
• Prepared to travel extensively in Greece and later on in Balkan countries, occasionally to Belgium or other European
destinations.
COMPETENCES
• Ability to work independently, flexible and methodically, with an entrepreneurial approach. You are pro-active and you
have the drive to take initiative.
• Very good and clear communication skills, oral and written. Excellent negotiation skills.
• Team player mentality.
OFFER
A challenging job opportunity at a worldwide leader in plant nutrition. After training period, you will become the face of the
company in Greece, and later also in the Balkan countries. The company will provide you tools to become a reliable partner
for your clients and to further develop its business, in a cooperation with a motivated team. SQM offers a market competitive
remuneration package, space for personal initiative, a high level of autonomy, and personal development possibilities.
INTERESTED?
Please send your cv and motivation letter (only by e-mail) to bart.meylemans@sqm.com latest February 10th.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Μια δίκαιη τιµή για τον
παραγωγό θεωρούνται τα 2
µε 2,10 ευρώ το κιλό για ελιές
Καλαµών της κατηγορίας 200.

Υποβάθµιση
ποιότητας

Προσδοκίες και μεσάζοντες,
εμπόδια στο δρόμο της Καλαμών
Στελέχη της βιομηχανίας επιτραπέζιας ελιάς τονίζουν μετ’ επιτάσεως τη δυσκολία να
προμηθευτούν το απαιτούμενο προϊόν, προκειμένου να οργανώσουν την παραγωγή τους
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Με άδεια χέρια
οι µεταποιητές
Η συλλογή της
ελιάς Καλαµών
ολοκληρώνεται,
όµως το προϊόν που
έχει παραληφθεί δεν
καλύπτει ούτε το
20% της συνολικής
παραγωγής

Στερούν εισόδηµα
Πολλοί εκ των
µεσαζόντων συχνά
στερούν εισόδηµα
και από τους
παραγωγούς, από
τους οποίους έχουν
υφαρπάξει την
παραγωγή

∆υσλειτουργίες ανακύπτουν στον τοµέα της επιτραπέζιας ελιάς και δη στη
διαχείριση της ελιάς Καλαµών, ως
αποτέλεσµα των αυξηµένων προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί και
της ιδιότυπης διαδικασίας «αποθεµατοποίησης» του προϊόντος από
παραγωγούς, κυρίως δε από ενδιάµεσους µικροεµπόρους, οι οποίοι
ενδιαφέρονται για το δικό τους εισόδηµα, αδιαφορώντας επί της ουσίας για την εξέλιξη του προϊόντος
και την πορεία του κλάδου.
Η Agrenda και το Agronews έχουν
γίνει τον τελευταίο καιρό αποδέκτες
ζωηρών διαµαρτυριών, κατά βάση
από την πλευρά της µεταποιητικής
βιοµηχανίας, επώνυµα στελέχη της
οποίας τονίζουν µετ’ επιτάσεως τη
δυσκολία να προµηθευτούν το διαθέσιµο προϊόν, προκειµένου να οργανώσουν την παραγωγή τους και
να προγραµµατίσουν τις παραδόσεις
στη διεθνή τους πελατεία.
Επί της ουσίας, το πρόβληµα είναι
ότι ενώ η συλλογή της ελιάς Καλαµών
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, το προϊόν που έχει παραληφθεί για περαιτέρω επεξεργασία από τη µεταποιητική βιοµηχανία δεν καλύπτει ούτε
το 20% της συνολικής παραγωγής.
Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Χάρης Σιούρας, επικεφαλής της οµώνυµης εταιρείας και των προϊόντων
µε την επωνυµία Selia που εξάγονται
σε 40 χώρες, φέτος η συνολική πα-

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ 2018/19
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20%

50.000
ΤΟΝΟΙ

2,50

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ραγωγή ελιάς Καλαµών υπολογίζεται να προσεγγίσει τους 50.000 τόνους, εκ των οποίων, στα χέρια της
βιοµηχανίας δεν έχουν φθάσει ούτε 10.000 τόνοι.
Έτσι, ενώ οι πελάτες περιµένουν
να κλείσουν οι παραγγελίες, οι µεταποιητικές επιχειρήσεις του κλάδου δεν ξέρουν, ούτε τι προϊόν θα
παραλάβουν, ούτε σε ποια ποιότητα, ούτε φυσικά σε ποια τιµή. Υπάρχει λοιπόν ορατός ο κίνδυνος να µη
βγουν οι παραγγελίες ή ακόµα από
τη στιγµή που βγουν κατά προσέγγιση να αφήσουν εκτεθειµένους τους
µεταποιητές-εξαγωγείς.

10.000
ΤΟΝΟΙ

Όλα αυτά συµβαίνουν γιατί, είναι
γεγονός ότι η ζήτηση για επιτραπέζια ελιά και δη για την ελιά Καλαµών βαίνει αυξανόµενη, έχοντας αφήσει θετικές εντυπώσεις αλλά και
µεγάλες προσδοκίες σε πολλούς εκ
των εµπλεκόµενων.
Ειδικά αυτό που έγινε την εµπορική περίοδο 2016-2017, όταν η τιµή παραγωγού της ελιάς Καλαµών
έφθασε τα 3,5 ευρώ το κιλό και πάλι γινόταν ανάρπαστη, έχει «ξυπνήσει» πολλούς, κυρίως ενδιάµεσους,
οι οποίοι επωφελούνται της ευκαιρίας να βγάλουν ένα καλό, εύκολο
και γρήγορο µεροκάµατο.

Το ρεπορτάζ λέει ότι την
τελευταία τριετία έχουν αυξηθεί
κατά πολύ οι πρόχειροι
αποθηκευτικοί χώροι, δηλαδή
τα µεγάλα πλαστικά δοχεία,
σε σκέτο νερό, είτε µε απλό
συντηρητικό το οποίο τις
περισσότερες φορές είναι λίγο
αλάτι. Το θέµα είναι ότι η
διαδικασία αυτή υποβαθµίζει
την ποιότητα του καρπού και σε
πολλές περιπτώσεις δυσκολεύει
κατά πολύ το έργο της
µεταποίησης. Την ίδια στιγµή,
ενισχύει το ρόλο των
µεσαζόντων. Λέγεται ότι
υπάρχουν συγκεκριµένοι
µεσάζοντες αυτής, οι οποίοι,
µέσα σε µια εµπορική περίοδο
έχουν αποκοµίσει κέρδη
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ,
συχνά πολύ περισσότερα απ’
αυτά που µένουν ως «µερίδιο»
είτε στον καλλιεργητή είτε στον
µεταποιητή-εξαγωγέα που
διαχειρίζεται το προϊόν.
Αναφέρονται, µάλιστα,
µεσάζοντες αυτής της µορφής
στη Λακωνία, που,
εκµεταλλευόµενοι τη ζήτηση,
παραδίδουν σταδιακά αυτές τις
µέρες παρτίδες µε επιτραπέζιες
ελιές οι οποίες αφορούν την
προηγούµενη καλλιεργητική
περίοδο (2017-2018) και όχι τη
φετινή συγκοµιδή (2018-2019).
Σε ότι αφορά τώρα την τιµή, µια
δίκαιη τιµή για τον παραγωγό
θεωρούνται τα 2 µε 2,10 ευρώ
το κιλό για ελιές Καλαµών της
κατηγορίας 200 (στο κιλό).
Πηγές της Agrenda αναφέρουν
ότι και φέτος έχουν πληρωθεί
ελιές και µε 2,5 ευρώ, ωστόσο,
τα µεγάλα µεγέθη της Καλαµών
είναι πολύ περιορισµένα και δεν
αντιπροσωπεύουν τη γενική
εικόνα της αγοράς. Σηµειωτέον
ότι το πρόβληµα µε την έλλειψη
της ελιάς Καλαµών έχει
ανακύψει τα τελευταία χρόνια
και για την αιτία που
προαναφέρθηκε, παρά το
γεγονός ότι η καλλιέργεια έχει
διευρυνθεί και η παραγωγή της
χώρας µας φθάνει τους 50.000
τόνους όταν τα παλιότερα
χρόνια δεν ξεπερνούσε τους
28-30.000 τόνους.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Τετράνυχος στις ροδακινιές
Τη βάση 100 βλαστών µε ξύλο ενός και δύο
ετών για την ύπαρξη ασπιδίων κοκκοειδών
(παρουσία τους στο 20 µε 24% των βλαστών
και αυγών τετράνυχων) πρέπει να ελέγξουν οι
καλλιεργητές πυρηνόκαρπων, για να
προλάβουν πιθανή εκδήλωση των εντόµων
στους οπωρώνες. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Ναυπλίου, για να είναι αποτελεσµατική η
επέµβαση, ο παραγωγός πρέπει να λούζει καλά
ολόκληρο το δέντρο, αλλά και τον κορµό.
Σηµειώνεται ότι ο ψεκασµός αυτός βοηθά στην
καταπολέµηση και άλλων εντόµων, όπως
ανάρσια, φυλλοδέτης κλπ. Επιπλέον συνιστάται
χειµερινός πολτός κατά το λήθαργο και θερινός
πολτός, η εφαρµογή των οποίων πρέπει να
γίνεται όταν η θερµοκρασία είναι πάνω από
4oC και δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Επιµέλεια του αµπελιού µε σωστό κλάδεµα για τα παράσιτα
Αποφυγή των µεγάλων τοµών κλαδέµατος και αφαίρεση των
προσβεβληµένων τµηµάτων µε διαδοχικά κοψίµατα συστήνουν οι
γεωπόνοι για την καταπολέµηση των µυκητολογικών ασθενειών του ξύλου
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ του αµπελιού. Η ευτυπίωση, η ίσκα, η ασθένεια Petri και η µελανή νέκρωση
βραχιόνων αποτελούν πολύ σοβαρά προβλήµατα της αµπελοκαλλιέργειας.
Όπως µάλιστα τονίζουν οι ειδικοί, οι ασθένειες αυτές µερικές φορές δρουν
και ταυτόχρονα, προκαλώντας νέκρωση αγγείων του ξύλου µε αποτέλεσµα τη
σταδιακή ξήρανση κεφαλών, βραχιόνων και τελικώς ολόκληρων των πρέµνων. Οι
γεωπόνοι αναφέρουν ότι τα πρέµνα µε εµφανή συµπτώµατα προσβολής πρέπει να
κλαδεύονται τελευταία. Σηµειώνουν µάλιστα πως το κλάδεµα πρέπει να γίνεται όσο
το δυνατόν πιο καθυστερηµένα και οπωσδήποτε µε ξηρό καιρό, προκειµένου να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος µόλυνσης των τοµών κλαδέµατος από µύκητες του ξύλου.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ARYSTA: Provec 1.8 EC
BAYER: Envidor 240SC
FMC: Tripsol Pro (Acrinathrin 9% + Abamectin
5%), Zoro 1.8 EW (Abamectin 1.8%)
HELLAFARM: Borneo 11 SC, Άµπατεκ 1,8 EC
SIPCAM: Treenol EC
SYNGENTA: Vertimec 1.8 EC, Voliam Targo 063 SC
VIORYL: Acaridoil 13 SL

Περονόσπορος στα κρεµµύδια
Ευνοϊκές για την ανάπτυξη και µετάδοση του
περονόσπορου στις πρώιµες καλλιέργειες
κρεµµυδιού στους νοµούς Μαγνησίας,
Καρδίτσας και Λάρισας είναι οι καιρικές
συνθήκες. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών
Μαγνησίας, ο µύκητας προσβάλλει φύλλα,
στελέχη και βολβούς. Στα φύλλα προκαλεί
διάσπαρτες χλωρωτικές κηλιδώσεις, που
καλύπτονται αργότερα από τεφρώδη εξάνθηση
και τα φύλλα σιγά σιγά µαραίνονται και
καταστρέφονται. Οι γεωπόνοι προτείνουν
καλλιέργεια κρεµµυδιού σε χωράφια που
στραγγίζουν καλά, φύτευση υγιούς
πολλαπλασιαστικού υλικού (κοκκαριού ή
σπόρου), εφαρµογή αµειψισποράς και
καταστροφή των υπολειµµάτων. Στη χηµική
καταπολέµηση, συνιστάται ψεκασµός µε
εγκεκριµένα για την καλλιέργεια µυκητοκτόνα.

Σκευάσµατα
ARYSTA: ZOXIS 250 SC
BAYER: Aliette 80WG, Fandango 200EC
HELLAFARM: Mantox 68 WG, Κουπρόλ 50 WP,
Mancozeb Χελλαφάρµ 72 WP, Χελλαβόρ 20 WP
SYNGENTA: Folio Gold 3,5/50 SC, Ridomil Gold
Mz 68 WG.

Έλκος μαραίνει
τις ντοματιές
Το παθογόνο εισέρχεται από τις
πληγές των ριζών και του λαιμού
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Αρκετά επιβλαβής αποδεικνύεται η παρουσία του βακτηριακού έλκους στη ντοµάτα θερµοκηπίου, όπως αναφέρει το τµήµα Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου
∆ράµας, ύστερα από τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενήργησε πρόσφατα το εργαστήριο
Βακτηριολογίας του Μπενάκειου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
Οι ειδικοί αναφέρουν πως η
ασθένεια οφείλεται στο βακτήριο Clavibacter michiganensis
ssp. michiganensis. Η ασθένεια προσβάλλει το αγγειακό
σύστηµα της ντοµάτας µε το
παθογόνο να εισέρχεται από

πληγές των ριζών και του λαιµού. Οι πληγές προκαλούνται
από έντοµα, νηµατώδεις, ή κατά τη µεταφύτευση από καλλιεργητικά εργαλεία.
Η µετάδοση του παθογόνου
στον αγρό γίνεται µε µολυσµένα φυτάρια, µε τα ψαλίδια κλαδεύµατος στις τοµές, µε το νερό του ποτίσµατος και τα καλλιεργητικά εργαλεία.

Εστία µόλυνσης
Προτείνεται η καταστροφή των φιλικών στο
παθογόνο ζιζανίων που
γίνονται εστία µόλυνσης

Όπως, µάλιστα, τονίζουν οι
γεωπόνοι, οι καλλιεργητές θα
πρέπει υποχρεωτικά να προµηθεύονται φυτά ντοµάτας που
συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο.
Για τον περιορισµό της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισµού και των απωλειών στις
καλλιέργειες προτείνονται οι
παρακάτω πρακτικές:
Εκρίζωση των ασθενών φυτών, κατά το δυνατό, µε ολόκληρο το ριζικό τους σύστηµα
και καταστροφή τους µε καύση.
Ψεκασµός των υπόλοιπων
φυτών της καλλιέργειας µε εγκεκριµένα χαλκούχα σκευάσµατα
για την τοµάτα, ακολουθώντας
τις οδηγίες του παρασκευαστή.

∆ιακοπή νερού άρδευσης
στις θέσεις των προσβεβληµένων φυτών για την αποφυγή
µεταφοράς του µολύσµατος µε
το νερό σε γειτονικά φυτά.
Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού για την εγκατάσταση νέας φυτείας.
Καλό αερισµό του θερµοκηπίου για την αποφυγή δηµιουργίας συνθηκών υψηλής
σχετικής υγρασίας
Απολύµανση των εργαλείων κλαδεύµατος µετά τη χρήση τους σε κάθε φυτό.
Εφαρµογή ηλιοαπολύµανσης του εδάφους, που είναι ένας από τους αποτελεσµατικότερους τρόπους για την αντιµετώπιση του βακτηριακού έλκους.
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Από 4 Μαρτίου
αιτήσεις ενίσχυσης
για τα 14.000 ευρώ
Στις 4 Μαρτίου ανοίγει η διαδικασία αιτήσεων για το Μέτρο
6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων» προϋπολογισμού
70 εκατ. ευρώ που θα παραμείνει ανοικτή έως τις 15 Μαΐου
και θα βασιστεί στις δηλώσεις ΟΣΔΕ του έτους 2018
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Εκδόθηκε η πρόσκληση για την εφαρµογή του Μέτρου 6.3 «Ενίσχυση Μικρών
Εκµεταλλεύσεων» µε τη διαδικασία αιτήσεων να ξεκινά στις 4 Μαρτίου και να
διαρκεί µέχρι τις 15 Μαΐου. Σύµφωνα µε
το κείµενο της προκήρυξης, το Μέτρο εφαρµόζεται
σε δηµοτικές και τοπικές
κοινότητες στην επικράΈτη εξέτασης
τεια της χώρας µε πληθυΤο εισόδηµα θα
σµό έως και 5.000 κατοίεξεταστεί βάσει
κους, εκτός από κάποιες
των φορολογικών
αστικές περιοχές της Ατστοιχείων 2015,
τικής και της Θεσσαλονίκης όπου η αγροτική
2016 και 2017
δραστηριότητα δεν είναι
σηµαντική, παρέχοντας
στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω
ανάπτυξη των υφιστάµενων µικρών εκµεταλλεύσεών τους.

Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης
και του µέτρου είναι τα εξής:
1. ∆ικαιούχοι της 1ης προκήρυξης του
µέτρου είναι οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκµεταλλεύσεων ως επαγγελµατίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόµενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και
έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε για το έτος 2018.
2. Οι υποψήφιοι έχουν µέσο όρο ατοµικών αγροτικών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017, από 0,01 ευ-

ρώ έως και 3.000 ευρώ και µέσο όρο των
συνολικών οικογενειακών εισοδηµάτων
των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων
των ετών 2015, 2016 και 2017 (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ.
3. Επιπλέον, η γεωργική εκµετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) ίσο µε
5.000 έως και 7.999 ευρώ στην αρχική
κατάσταση.
4. Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018. Συνεπώς, η
αίτηση στήριξης συντάσσεται µε βάση
την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2018.
5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του
επιχειρηµατικού σχεδίου δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από 3 έτη και µεγαλύτερη από τέσσερα.
6. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου ο δικαιούχος δεν αναλαµβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.
7. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν
συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες,
είναι ίσο µε 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται µε την ένταξη στο µέτρο είναι το
70% της συνολικής ενίσχυσης. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται µετά το τέλος του
επιχειρηµατικού σχεδίου.
Για τη χρηµατοδότηση του µέτρου προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 70.000.000
ευρώ το οποίο έχει κατανεµηθεί στις Περιφέρειες (βλ. πίνακα κάτω).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ MΕΤΡΟΥ (ΕΥΡΩ)
ΑΝ. ΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

6.272.000

10.794.000

4.270.000

7.280.000

∆ΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

6.524.000

7.770.000

2.506.000

2.254.000

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑ∆Α

ΗΠΕΙΡΟΣ

6.776.000 4.018.000
ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ

ΚΡΗΤΗ

2.758.000 6.524.000

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

2.254.000
ΣΥΝΟΛΟ
70.000.000

Επιπλοκές από το κυνήγι της υψηλής
βαθμολογίας στα Σχέδια Βελτίωσης

∆

εύτερες σκέψεις για το αν θα
καταφέρουν να υλοποιήσουν
τελικά όλα όσα έχουν εντάξει
στο φάκελο ενίσχυσης, έχουν οι υποψήφιοι στα Σχέδια Βελτίωσης µε
ορισµένους να έχουν ξεκινήσει να
αισθάνονται εγκλωβισµένοι σε επενδύσεις που προέβλεψαν στην αίτηση
καθώς έτσι θα εξασφάλιζαν υψηλή
µοριοδότησης. H σχετική παράγραφος της προκήρυξης είναι σαφής και
αναφέρει για τον δικαιούχο πως υποχρεούται: «Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης και µέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να µην
προβεί σε ενέργειες που έχουν ως
αποτέλεσµα η βαθµολογία της πρότασης να υπολείπεται της βαθµολογίας του πρώτου επιλαχόντα της Περιφέρειας στην οποία υπέβαλλε την
αίτηση στήριξης».

Α

υτό σηµαίνει για παράδειγµα,
ότι αν ένας αγρότης έχει βάλει στο επενδυτικό του πλάνο
κάποια δενδροφύτευση για να εξασφαλίσει 8 επιπλέον µόρια και συγκεντρώνει έτσι συνολική βαθµολογία 70, σε µία Περιφέρεια που έµεινε εκτός επιλαχόντας µε 65 πόντους,

θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει στη φύτευση. Είτε να τροποποιήσει κατάλληλα το σχέδιό του ώστε
την απώλεια των βαθµών αυτή, να
την ισοφαρίσει µε µία άλλη επένδυση που θα µοριοδοτείται αναλόγως.

Ε

πιπλέον, προβληµατισµός επικρατεί ιδιαίτερα στις τάξεις των
βαµβακοπαραγωγών οι οποίοι
κατέβασαν φάκελο ενίσχυσης, υπολογίζοντας όµως µία αρκετά καλύτερη τιµή για την παραγωγή που παρέδωσαν στη σεζόν. Όπως υποστηρίζουν παράγοντες του κλάδου των
µηχανηµάτων, ειδικά στη Θεσσαλία
όπου οι αποδόσεις ανά στρέµµα έπιασαν και τα 600 κιλά, η διαφορά
της προσδοκόµενης τιµής µε την τιµή που πήραν, ήταν αρκετή για να
µην προχωρήσουν οι βαµβακοπαραγωγοί σε επενδύσεις ανανέωσης του
µηχανολογικού τους εξοπλισµού.

Τ

ην ίδια ώρα και ενώ η αναζήτηση χρηµατοδοτικών πόρων
για την κάλυψη των επενδυτικών σχεδίων, σε συνδυασµό µε τη
διαδικασία αξιολόγησης, «καίει» (α-
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
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 για ενίσχυση
µικροµεσαίων

ναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 24-25),
η Eurobank ανακοίνωσε την επέκταση της συµφωνίας για την
χορήγηση µικροχρηµατοδοτήσεων, συνολικού ύψους 10 εκατ.
ευρώ µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων, στο πλαίσιο του
προγράµµατος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την απασχόληση και
την κοινωνική καινοτοµία (EaSI).

Μ

ε τη νέα συµφωνία, το ΕταΕ θα παρέχει εγγυήσεις
προς την Eurobank προσφέροντάς της τη δυνατότητα
να διαθέσει µικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ µε ευνοϊκούς όρους, για την κάλυψη δαπανών
κεφαλαίου κίνησης και απόκτησης παγίων στοιχείων σε πολύ
µικρές επιχειρήσεις, ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες και αυτοαπασχολούµενους, µε δυσκολία
πρόσβασης στη χρηµατοδότηση
αλλά και στην αγορά εργασίας.

Σ

τόχος είναι οι χρηµατοδοτούµενοι, είτε να αναπτύξουν την επιχείρηση τους
δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας ή να ιδρύσουν µια νέα
επιχείρηση δηµιουργώντας τη
δική τους θέση εργασίας. Πέραν της χρηµατοδότησης µέσω

Νέες

δυνατότητες
από Eurobank
Σε θέση να προχωρήσουν
τις διαδικασίες προσθήκης
ενός νέου εργαλείου
χρηµατοδότησης για τους
συντελεστές της αγροτικής
οικονοµίας θα είναι η
Eurobank τους επόµενους
µήνες. Όπως αποκάλυψε ο
Ιάκωβος Γιαννακλής,
γενικός διευθυντής Retail
Banking, της Eurobank στα
πλαίσια της εκδήλωσης
Αγρότης της Χρονιάς 2019,
γίνεται η προσπάθεια να
φτιαχτεί ένα συνδυαστικό
πακέτο χρηµατοδότησης,
όπου ένας τρίτος θα
πιστοποιεί τις αποδόσεις που
αναµένεται να έχει ένας
αγρότης, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στην τράπεζα να
τον δανειοδοτεί. «Άρα αυτοί
που τα οικονοµικά τους
στοιχεία δεν καλύπτονται
από όσα δηλώνουν κ.λπ, η
ίδια τους η παραγωγή µε
κάποιες εξασφαλίσεις θα
µας δίνει το δικαίωµα να
κάνουµε κάποιου είδους
δανειοδοτήσεις», ανέφερε.

του προγράµµατος παρέχονται εξειδικευµένες υπηρεσίες, όπως εστιασµένα προγράµµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συµβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες Mentoring) σε όσους ενταχθούν.

Σ

ύµφωνα µε σχετικό δελτίο τύπου της Eurobank,
ο θεσµός της µικρο - πίστωσης (micro-financing), ειδικά σε µια συγκυρία όπως η σηµερινή στην Ελλάδα µε την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης, µπορεί να δηµιουργήσει
σηµαντικές ευκαιρίες για πολλούς αυτοαπασχολούµενους και
να προσφέρει ανάσα σε πολλές
µικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, η Eurobank αναφέρει:

Η

νέα συµφωνία εντάσσεται στη
στρατηγική της Eurobank για
τη στήριξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας ενώ ενισχύει
τη διαρκή προσπάθεια της Τράπεζας να συµβάλλει στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιµο µέσο που ενισχύει τη χρηµατοδοτική της εµβέλεια.

Τ

ο πρόγραµµα εγγυήσεων
EaSI στο πλαίσιο του προγράµµατος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτοµία (EaSI) χρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕταΕ) για
την υλοποίηση του προγράµµατος
εγγυήσεων EaSI.

Ο

ι υποστηριζόµενες χρηµατοδοτήσεις επωφελούνται
από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάµει του µηχανισµού εγγυήσεων που συστάθηκε βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τη θέσπιση προγράµµατος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτοµία (“EaSI”) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ») που συστάθηκε
στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του
ΕΤΣΕ είναι να συµβάλει στην υποστήριξη της χρηµατοδότησης και
εφαρµογής παραγωγικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
να διασφαλίσει αυξηµένη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση.

Από 6 Φεβρουαρίου θα οι
αιτήσεις για τις δράσεις της
«Εργαλειοθήκης
Ανταγωνιστικότητας
µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων» µε
προϋπολογισµό 400 εκατ.

Αυτόχθονες φυλές
Τον ερχόµενο Μάρτιο θα
προκηρυχθεί, σύµφωνα µε
ενηµερωτικό έγγραφο του
υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης που
δηµοσιεύθηκε στη ∆ιαύγεια,
η δεύτερη πρόσκληση της
∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση
απειλούµενων αυτόχθονων
φυλών αγροτικών ζώων».

Άδειες φύτευσης
αµπέλου
Αιτήµατα για νέες Άδειες
Φύτευσης για τη φετινή
περίοδο µπορούν να
υποβληθούν από 27
Φεβρουαρίου 2019 έως 27
Μαρτίου 2019
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Συνεργασία
Κουιµτζή-Πειραιώς
Τη συνεργασία της µε την
εταιρεία γεωργικών
µηχανηµάτων Κ. Κουιµτζής
Α.Ε ανακοίνωσε η τράπεζα
Πειραιώς, µε σκοπό την
χρηµατοδότηση των
αγροτών για την αγορά
γεωργικού εξοπλισµού,
νέου ή µεταχειρισµένου, µε
ευνοϊκούς όρους, αλλά και
σηµαντικά πλεονεκτήµατα
για τους πελάτες, στο πλαίσιο
των Σχεδίων Βελτίωσης όσο
και εκτός.

Στην Ιρλανδία το
Fiat Centenario
Άσφαλτο πάτησε ένα από
τα πρώτα επετειακά
τρακτέρ FIAT Centenario
της New Holland, που τα
είδαµε να αποκαλύπτονται
και να «παίρνουν
αιχµαλώτους» στην έκθεση
EIMA 2018, στη Μπολόνια
της Ιταλίας. Τα επετειακής
έκδοσης µοντέλα θα
πωληθούν σε µόλις 100
κοµµάτια συνολικά.

Πλήρες περίπτερο
της BKT στη SIMA
Με εντυπωσιακά κόλπα
του καταχωρηµένου στο
βιβλίο Γκίνες
ποδοσφαιριστή Iya
Traoré, αλλά και µε
τρακτέρ φτιαγµένα από
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πλέξιγκλας θα
παρουσιάσει η BKT το
µεγαλύτερο ελαστικό που
κατασκεύασε ποτέ για
τρακτέρ. Το ελαστικό
Agrimax Force έχει
διάµετρο 2,3 µέτρα και θα
παρουσιαστεί στην έκθεση
αγροτικής τεχνολογίας
Sima 2019, που θα λάβει
χώρα στο Παρίσι 24-28
Φεβρουαρίου.

Ελβετικό και
ηλεκτρικό
Κίνηση µε µπαταρία λιθίου
και αυτονοµία έως 5 ώρες
θα διαθέτει το πρώτο
ηλεκτρικό τρακτέρ της
ελβετικής Rigitrac µε την
ονοµασία SKE 50. Το
µικρό ελβετικό τρακτέρ
έχει ισχύ 68 ίππους και
διαθέτει 5 µικρούς
ηλεκτροκινητήρες. Η
τελική ταχύτητά του είναι
40 χλµ/ώρα, όντας πολύ
ικανό σε µικρά χωράφια.

Ρεκόρ πωλήσεων
για τη Peugeot
Τα κλειδιά του
εκατοµµυριοστού µικρού
SUV της Peugeot
παρέλαβε ο κάτοχος του
πετυχηµένου 2008 από
τον διευθύνοντα σύµβουλο
της Peugeot Ζεν Φιλίπ
Ιµπαράτο. Όπως τονίζει η
εταιρεία, οι λόγοι που
έκαναν το µικρό SUV να
το λατρέψει όλος ο
πλανήτης είναι η ελκυστική
εµφάνιση, το προηγµένο
σύστηµα πρόσφυσης, ο
τεχνολογικός εξοπλισµός
άνεσης και ασφάλειας και
οι αποδοτικοί κινητήρες.

Δούναι και λαβείν
από το εργοστάσιο
της Massey Ferguson
Στα προσεχώς της εταιρείας του ομίλου AGCO νέα
μοντέλα τρακτέρ και δουλειά σε 2.500 υπαλλήλους
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Επέκταση του εργοστασίου στο Μπονεβέ της
Γαλλίας µε όγκο παραγωγής στις 18.000 µονάδες ετησίως, νέες θέσεις εργασίας αλλά
και 14 νέες σειρές µοντέλων τρακτέρ έχει ήδη προγραµµατίσει για το επόµενο διάστηµα ο όµιλος AGCO και η Massey Ferguson.
Στα άµεσα σχέδια της εταιρείας είναι η αναδιαµόρφωση της γραµµής παραγωγής των
εγκαταστάσεων στη Γαλλία. Τα πλάνα περιλαµβάνουν πλήρη ανασχεδιασµό και κατα-

σκευή επιπλέον χώρων για να συναρµολογούνται τα νέα µοντέλα, κτίρια όπου θα δοκιµάζονται και θα ελέγχονται όλα τα µηχανήµατα αλλά και ειδικά εργαστήρια όπου θα
εξετάζονται οι διάφορες παράµετροι τρακτέρ
και γεωργικών µηχανηµάτων.
Τα εν εξελίξει πλάνα της Massey Ferguson
αποτελούν µέρος των µακροπρόθεσµων στρατηγικών επένδυσης στα πλαίσια του πενταετούς
προγράµµατος ανάπτυξης που η ίδια η εταιρεία έχει ονοµάσει «MF Growing Together 5».
Για να συνεχίσει µάλιστα να υλοποιεί τα
σχέδιά της, η κατασκευάστρια εξαγόρασε
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Ταξίδι στην καρδιά
των τρακτέρ Zetor
Με µια πλήρη ξενάγηση στη γραµµή παραγωγής των
νέων µοντέλων της τσέχικης φίρµας Zetor ανταµείφθηκαν οι πιστοί Έλληνες πελάτες της µάρκας, οι οποίοι αναχώρησαν από την Ελλάδα στις 22 Νοεµβρίου, µε συνοδεία εκπροσώπων-συνδιοργανωτών της
ελληνικής εισαγωγικής εταιρείας «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε.
Στο ταξίδι συµµετείχαν έξι πελάτες της Zetor, από
Τρίκαλα, Λάρισα, Κοµοτηνή και Σέρρες. Η επίσκεψη
είχε σκοπό να δουν από κοντά οι πελάτες το εργοστάσιο και την γκάµα των νέων µοντέλων.
Κατά την άφιξη, εκπρόσωποι της εταιρείας Zetor
Tractors a.s., υποδέχθηκαν τους Έλληνες πελάτες
στο εργοστάσιο και τους ξενάγησαν στη γραµµή παραγωγής.

Τα Zetor στις πρώτες
επιλογές του Έλληνα αγρότη

πρόσφατα τον χώρο του εργοστασίου της εταιρείας Froneri, αφού τον περασµένο Οκτώβριο η επιχείρηση έκλεισε και οι εγκαταστάσεις γειτνιάζουν στις δικές της.
Η εξαγορά αυτή είχε γίνει γνωστή µέσω
της εκδήλωσης για τα εγκαίνια του νέου κτιρίου logistics των 30.000 τετραγωνικών µέτρων της Massey Ferguson.
Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Massey Ferguson Ευρώπης και Μέσης Ανατολής Thierry Lhotte, «η
τελευταία αυτή επένδυση σε εγκαταστάσεις
logistics κόστισε 11 εκατ. ευρώ, δίνοντας όµως δουλειά σε 103 µόνιµους υπαλλήλους».
Και από ότι φαίνεται αυτό είναι µόνο η αρχή, αφού µε την απόκτηση και αξιοποίηση

Όρεξη για επενδύσεις
Με την ολοκλήρωση του σχεδίου
ανάπτυξης, το εργοστάσιο θα εκτείνεται σε 54.000 τ.µ επιτρέποντας
στην εταιρεία να βελτιώσει και να
επιταχύνει τη συναρµολόγηση των
γεωργικών της µηχανηµάτων

του γειτονικού χώρου της Froneri, η Massey
Ferguson δείχνει ότι έχει όρεξη να προσλάβει ακόµη περισσότερους υπαλλήλους και
να συνεχίσει τις επενδύσεις της σε βιοµηχανικό και εµπορικό επίπεδο.
Με την ολοκλήρωση του σχεδίου επέκτασης των εγκαταστάσεων, ο συνολικός χώρος
θα εκτείνεται σε 54.000 τετραγωνικά µέτρα,
απασχολώντας συνολικά 2.500 υπαλλήλους.

Τα νέα τρέχουν για την κατασκευάστρια
Οι νέοι χώροι του γαλλικού εργοστασίου θα επιτρέψουν στην Massey Ferguson να
βελτιώσει και να επιταχύνει τη συναρµολόγηση των γεωργικών της µηχανηµάτων. Αυτός όµως δεν είναι ο µοναδικός σκοπός της.
«Τα εγκαίνια του Beauvais 3 σηµατοδοτούν τη µία από τις µεγάλες επενδύσεις ανάπτυξης της Massey Ferguson που ολοκληρώνουν το υλοποιήσιµο όραµά µας «MF
Growing Together 5», το πενταετές πρόγραµµα ανάπτυξης της εταιρείας», εξήγησε
ο διεθύνων σύµβουλος της µάρκας. Ανέφερε, τέλος, ότι στο εργοστάσιο του Μπονεβέ
έχουν επενδυθεί 300 εκατ. ευρώ τα τελευταία 6 χρόνια, από το 2015 έχουν λανσαριστεί 14 νέες σειρές τρακτέρ και στα σκαριά
είναι άλλες 14 µε ορίζοντα το 2023.

Μετά από µια σύντοµη ενηµέρωση σχετικά µε την ιστορία της εταιρείας, ο υπεύθυνος Μάρκετινγκ, Alexander
Kucha, εξήγησε στους επισκέπτες τα στάδια της γραµµής παραγωγής και όλη τη διαδικασία µέχρι την τελική κατασκευή ενός ελκυστήρα.
Η ξενάγηση συνεχίστηκε στους εξωτερικούς χώρους του εργοστασίου, όπου οι επισκέπτες είχαν τη
δυνατότητα να δοκιµάσουν νέα µοντέλα τρακτέρ και
να κάνουν test drive σε πραγµατικές συνθήκες. Την
παράσταση έκλεψε το καινούργιο Zetor Crystal HD,
που ενσωµατώνει όλες τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες που συναντά κανείς στα καινούργια τρακτέρ.
Έπειτα οι επισκέπτες οδηγήθηκαν στα κεντρικά
γραφεία του εργοστασίου και την αίθουσα Proxima.
Εκεί παρακολούθησαν, µέσω οπτικού υλικού, παρουσίαση της πορείας της τσέχικης εταιρείας από το
έτος ίδρυσής της έως σήµερα. Στη συνέχεια ενηµερώθηκαν για το νέο Crystal HD, τον καινούργιο σχεδιασµό σε όλα τα µοντέλα καθώς και για τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε στον εκθεσιακό χώρο Zetor Gallery, όπου οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα νέα
αλλά και τα ιστορικά µοντέλα της τσέχικης φίρµας.
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η σχέση του εργοστασίου µε την Ελλάδα έχει µεγάλη ιστορία και τα Zetor
βρίσκονταν από παλιά στις πρώτες επιλογές των Ελλήνων αγροτών, χάρη στην µεγάλη έλξη τους και την
οικονοµική συντήρηση.
Σύµφωνα µε την εταιρεία, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει µεγάλα άλµατα στην εξέλιξη των µοντέλων που προσφέρονται καθώς και σηµαντικές επενδύσεις στην ποιότητα των υλικών, µε την εταιρεία «Η
∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. να είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας των τρακτέρ Zetor για περισσότερα από 60 χρόνια.

40 Agrenda

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

ΑΓΡΟΝΕΑ
Σημασία
έχει τι δίνεις
∆ιαχρονικό: Κερδισµένος είναι
αυτός που αγαπάει και όχι αυτός
που αγαπιέται … Κ. ∆ηµουλά
Ντοµάτες: Η Ελλάδα, βασική
παραγωγός χώρα ντοµάτας, από το
2008 έως το 2018 δαπάνησε 140
εκατ. ευρώ για να εισάγει ντοµάτες
από Γερµανία, Βέλγιο, Πολωνία,
Ιταλία, Αλβανία, Σερβία κ.ά. Μόνο το
2018 (10µηνο) εισήγαγε 27,094 χιλ.
τόνους για 20,763 εκατ. ευρώ
(αύξηση 76%), ενώ εξήγαγε 34,738
χιλ. τόνους ντοµάτας αξίας µόνο
11,497 εκατ.
ευρώ!!! Το πλέον
παράλογο είναι
ότι από την
Πολωνία, το
µεταφορικό
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
κόστος για
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
εισαγωγή
ντοµάτας στην
Ελλάδα κυµαίνεται στα 12-13 λεπτά,
όταν η µεταφορά ενός φορτίου π.χ.
από την Πελοπόννησο στοιχίζει 5-6
λεπτά για να φθάσει στην Αθήνα και
άλλα 10 λεπτά να πάει στη
Θεσσαλονίκη και µε 8-10 λεπτά το
κιλό επιβαρύνεται αν παρεµβάλλεται
πλοίο. [ΕΛΣΤΑΤ, capital.gr,
17/12/2018]
Βιοπλαστικά: Μια νέα
τεχνολογία ανανεώσιµου
βιοπολυµερούς υπόσχεται φιλικά
«βιοπλαστικά», τα οποία
ενδεχοµένως κάποια στιγµή να
απαλλάξουν τον κόσµο από µια από
τις χειρότερες πηγές µόλυνσης του
περιβάλλοντος. Προέρχεται από
µικροοργανισµούς που τρέφονται
από φύκια και είναι βιοδιασπώµενο,
ενώ παράγει µηδενικές τοξικές
ουσίες και τα απόβλητα που
δηµιουργεί είναι οργανικά. [Tel Aviv
University, Bioresource Technology,
naftemporiki.gr, 30/12/2018]
Χάνονται έντοµα: Στη Γη
καταγράφηκαν 5 φάσεις µαζικού
αφανισµού ειδών. Η πρώτη πριν 440
εκατ. χρόνια, η δεύτερη πριν 360
εκατ. χρόνια, η τρίτη πριν 252 εκατ.
χρόνια και η τέταρτη και η πέµπτη
πριν από 200 και 65 εκατ. χρόνια
αντίστοιχα. Σήµερα συµβαίνει η 6η
φάση, που οφείλεται σε ανθρώπινες
πράξεις, ο «βιολογικός αφανισµός».
[Α. ∆ηµουλάς, Καθηµερινή,
17/12/2018]
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Σε φαντεζί εστιατόρια
του κόσμου τα κρασιά
του μπουτίκ οινοποιείου
Νεραντζή

Το οικογενειακό οινοποιείο από την
Πεντάπολη Σερρών παράγει περί τις
40.000 έως 70.000 φιάλες ετησίως

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Από το
1988
O ιδιόκτητος
αµπελώνας
105 στρεµµάτων είναι
βιολογικός

Εξαγωγές
Εσχάτως στο
εξαγωγικό
κάδρο µπήκαν
και χώρες
όπως η
Ολλανδία και
η Κύπρος

Με γεύσεις Ασπρούδας και Κόνιαρου, δύο τοπικές ποικιλίες του νοµού Σερρών, είναι διανθισµένες
οι επιλεγµένες «wine list» ορισµένων από τα πλέον γνωστά εστιατόρια διεθνώς, όπως είναι τα Per Se
και Junoon στη Νέα Υόρκη, αλλά
και τα Dalmayer και Koenigshof
στο Μόναχο.
Το µικρό αυτό… άθλο για ελληνικό
κρασί, καθώς µιλάµε για πολυτελή
restaurant’s, των οποίων οι gourmet
κουζίνες έχουν αποσπάσει από 1 έως και 3 αστέρια Michelin, τον έχει
επιτύχει το «Κτήµα Νεραντζή», ένα
boutique οικογενειακό οινοποιείο
από την Πεντάπολη Σερρών.
Με ιδιόκτητο αµπελώνα συνολικής έκτασης 105 στρεµµάτων, ο οποίος καλλιεργείται αποκλειστικά
µε πρακτικές βιολογικής διαχείρισης και µε ιστορία που ξεκινάει το
1988, το Κτήµα Νεραντζή παράγει
σήµερα περί τις 40.000 έως 70.000
φιάλες ετησίως, ανάλογα µε τη χρονιά, κάτω από δέκα διαφορετικές ετικέτες µονοποικιλιακών και blend

κρασιών. Το µεγαλύτερο µέρος της
παραγωγής εξάγεται στο εξωτερικό σε αγορές όπως η γερµανική, η
αµερικανική, η γαλλική, η αγγλική κι η αυστριακή, ενώ εσχάτως
στο εξαγωγικό κάδρο του Κτήµατος Νεραντζή µπήκαν, µε λίγες ποσότητες, και χώρες όπως η Ολλανδία και η Κύπρος. «Η ιστορία µας,
εµπορικά, ξεκίνησε πρώτα από το
εξωτερικό και µετά αποφασίσαµε
να επεκταθούµε και στην Ελλάδα,
όπου έχουµε περίπου δύο χρόνια
από τη στιγµή που αρχίσαµε να οργανώνουµε συστηµατικά το εµπορικό µας δίκτυο», τονίζει στην εφηµερίδα Agrenda ο ιδρυτής του Κτή-

µατος, Νεραντζής Μητρόπουλος.
Από τις δέκα ετικέτες που διαθέτει
το Κτήµα Νεραντζή περίπου οι µισές είναι λευκές, µία είναι ροζέ και
οι υπόλοιπες ερυθρές, χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγµή κάποιο πλάνο για να αυξηθεί ο αριθµός τους.
Σε σχέση µε τις ποικιλίες που καλλιεργεί το Κτήµα, αυτές είναι οι λευκές Μαλαγουζιά, Ασύρτικο, Ασπρούδα, και Chardonnay κι οι ερυθρές
Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon
και Κόνιαρος. Μάλιστα η Ασπρούδα
και ο Κόνιαρος, είναι δύο γηγενείς
σερραϊκές ποικιλίες τις οποίες διέσωσε και σταδιακά αναβίωσε ο Νεραντζής Μητρόπουλος.

Νέες φυτεύσεις µε Ασπρούδα και Ληµνιό

50-50
Από τις δέκα
ετικέτες οι
µισές είναι
λευκές, µία
ροζέ και οι
άλλες ερυθρές

Την ενίσχυση των γηγενών ποικιλιών που καλλιεργεί στο βιολογικό του αµπελώνα,
επιχειρεί την περίοδο που διανύουµε το Κτήµα Νεραντζή. Όπως µας ανέφερε ο κ.
Μητρόπουλος στα περίπου 10 στρέµµατα της Ασπρούδας θα προστεθούν άλλα 2
στρέµµατα της σπάνιας ποικιλίας, ενώ διενεργείται και µερική αναµπέλωση του
αµπελώνα, µέσω αντικατάστασης της ποικιλίας Chardonnay από Ασύρτικο και του
Merlot από Ληµνιό. «Στα λευκά γινόµαστε σχεδόν καθαρά ελληνικός αµπελώνας, ενώ
στα κόκκινα θα είµαστε 50%-50% γιατί έχουµε Syrah και Cabernet για µεγάλα
κρασιά», τόνισε ο συνοµιλητής µας, ο οποίος «τρέχει» την οικογενειακή επιχείρηση µαζί
µε την κόρη του Εύη, η οποία έχει σπουδάσει χηµικός στη Θεσσαλονίκη και οινολογία
στη Ντιζόν. Ο ίδιος εκτός από οινοποιός, στους Ολυµπιακούς του 2004 υπήρξε και
προπονητής της εθνικής στην ελληνορωµαϊκή τονίζοντας πως «ο πρωταθλητισµός και
το κρασί για να πετύχουν χρειάζονται αργά, µεθοδικά και εδραιωµένα βήµατα».
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Προψηµένος
γύρος από την
Megas Yeeros
Τη νέα γραµµή
παραγωγής της για τη
νέα σειρά προψηµένου
γύρου My Grillers που
βρίσκεται ήδη στα
ράφια του σούπερ
µάρκετ, σε τρεις
διαφορετικές γεύσεις:
χοιρινό, κοτόπουλο και
doner παρουσίασε
πριν λίγες µέρες στις
εγκαταστάσεις της
στον Ασπρόπυργο
η Megas Yeeros. Η
εταιρεία, µετά από
τρία χρόνια έρευνας,
προχώρησε σε µια
επένδυση υψηλής
τεχνολογίας και
κόστους άνω του 1,5
εκατ. ευρώ, ώστε να
προσφέρει έτοιµη την
αυθεντική γεύση του
φρεσκοκοµµένου
γύρου.
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Κατατέθηκε ο φάκελος για ευρωπαϊκή
πιστοποίηση του ελληνικού Γύρου
Σε αίτηµα καταχώρισης της ονοµασίας «Γύρος» ως Εγγυηµένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν και την
ένταξή του στο αντίστοιχο Μητρώο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησε ο ΣΕΒΕΚ. Συγκεκριµένα, ο
φάκελος βρίσκεται αυτή τη στιγµή στην αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
ενώ κατά της αίτησης καταχώρισης
του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος έχουν δικαίωµα να υποβάλουν ένσταση µέχρι τις 22 Μαρτίου φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν
έννοµο συµφέρον και είναι εγκατεστηµένα στην ελληνική επικράτεια. Στη συνέχεια, ο φάκελος θα
σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και εκτιµάται ότι µετά από την πάροδο 12-18 µηνών θα µπει στην
«τελική ευθεία» για την πιστοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σύµφωνα µε τον φάκελο που έχει κατατεθεί, ως «Γύρος» εννοείται είτε το προϊόν που αποτελείται
από ωµές φέτες κρέας που µπορεί να είναι είτε χοιρινό, είτε από
κοτόπουλο, είτε βόειο, είτε πρόβειο, κωνοειδούς σχήµατος, είτε
τα κοµµάτια κρέας που έχουν προ-

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΥΡΟΥ
ΣΕ ΛΙΠΑΡΕΣ
ΥΛΕΣ

30%

ΜΕΓΙΣΤΟ

ΣΕ ΑΛΑΣ

1%1,4%
ΜΕΓΙΣΤΟ

ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

14%
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ

Ενστάσεις
Ενστάσεις µπορούν
να υποβληθούν µέχρι
τις 22 Μαρτίου από
φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που έχουν
έννοµο συµφέρον

έλθει από την έµψηση και τον τεµαχισµό του ωµού προϊόντος κωνοειδούς σχήµατος.
Σηµειώνεται εδώ, ότι αν περάσει και εγκριθεί ο φάκελος και
από τις ευρωπαϊκός αρχές, ο Γύρος έτσι θα γίνει το πρώτο ελληνικό προϊόν µε πιστοποίηση ΕΠΙΠ,
κάτι που θα αφορά ωστόσο µόνο
την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως η διαδικασία χαρακτηρισµού τού ως προϊόν ΕΠΙΠ,
δεν αναµένεται να είναι και τόσο οµαλή, σύµφωνα µε εκτιµήσεις που είχε κάνει η Σοφία Μανανά, τµηµατάρχης ΠΟΠ και ΠΓΕ
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς µάλλον θα υπάρξουν διαφωνίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα συµβεί, λέει η ίδια, γιατί τρίτες χώρες και επιχειρήσεις τρίτων χωρών θα αντιδράσουν και θα υποβάλουν ενστάσεις. Εκτιµάται πως η καταχώρηση ΕΠΙΠ, θα λειτουργήσει ως ένα
πολύ καλό εργαλείο µάρκετινγκ,
για τα τυποποιηµένα και συσκευασµένα προϊόντα που θα εξάγονται. Επιπλέον θα υπάρχει προστασία του προϊόντος, αν και όχι
σε επίπεδο ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

Agrenda

41

Το Νταβός της γεωργίας,
η «Πράσινη Εβδομάδα»,
με όλες τις τάσεις στο Βερολίνο
Σηµείο αναφοράς για τους ανθρώπους του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα τροφίµων, αλλά και για
εκείνους που θέλουν να δοκιµάσουν
ή να ενηµερωθούν για νέα προϊόντα,
µεθόδους παραγωγής και καινούργιες
τάσεις η µεγαλύτερη αγροτική έκθεση στο Βερολίνο, αποκαλούµενη ως
«Πράσινη Εβδοµάδα», την οποία για
να διανύσει κανείς πρέπει να καλύψει
περπατώντας 3,7 χιλιόµετρα.
Μάλιστα, όπως είπε και η Γερµανίδα
υπουργός Γεωργίας Julia Klöckner, εγκαινιάζοντας στις 18 Ιανουαρίου την
έκθεση «Υπάρχει ένα πράγµα που όλοι
έχουµε κοινό: πρέπει να φάµε και να
πιούµε. Η γεωργία δεν είναι µόνο ένας
τοµέας, αλλά κάτι ιδιαίτερο, είναι µια επιχείρηση που στηρίζει τη ζωή και βάση για πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια», τόνισε καλωσορίζοντας τους 70
περίπου συναδέλφους της από όλο τον
κόσµο στην «Πράσινη Εβδοµάδα», το
«Νταβός της γεωργίας» όπως αποκάλεσε την έκθεση. Ενδεικτικό των νέων τάσεων είναι και το γεγονός ότι στην φετινή έκθεση (18-27 Ιανουαρίου), αυξήθηκε σηµαντικά ο αριθµός των εκθετών
µε προϊόντα vegan καταδεικνύοντας το
όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον προσελκύουν τα εν λόγω τρόφιµα. Έτσι,
ενώ πριν από πέντε χρόνια εκπροσωπούνταν στην έκθεση µόλις τρεις παραγωγοί, φέτος η έκθεση µετρά 65 παραγωγούς vegan προϊόντων.
Στην εντυπωσιακή έκθεση, στήθηκαν
ολόκληρες φάρµες µε ζώα, δέντρα, θερµοκήπια, µηχανήµατα, καταστήµατα, εταιρείες start up, ενώ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν παραδοσιακά και καινοτόµα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Τιµώµενη χώρα φέτος

η Φινλανδία, ενώ στο επίκεντρο αυτής
της «Πράσινης Εβδοµάδας», που ρίχνει
αυλαία την Κυριακή 27 Ιανουαρίου, ήταν πώς µπορεί να διασφαλιστεί η τροφοδοσία του ραγδαία αυξανόµενου παγκόσµιου πληθυσµού και εκεί οι απαντήσεις που δόθηκαν επικεντρώνονταν
στις νέες τεχνολογίες.
Στο πλαίσιο αυτό βρέθηκε στο Βερολίνο ο υπουργός Γεωργίας Σταύρος Αραχωβίτης εκπροσωπώντας της χώρα
µας στο 11ο Παγκόσµιο Φόρουµ για τα
Τρόφιµα και τη Γεωργία ενώ συναντήθηκε µε τις ελληνικές συµµετοχές από
Πελοπόννησο, Κρήτη και Μακεδονία
και συζήτησε εκτενώς µε τους εκπροσώπους αυτών. Σύµφωνα µε τον επίσηµο κατάλογο εκθετών της έκθεσης,
η ελληνική συµµετοχή είναι αρκετά µικρή και περιορίζεται σε µονοψήφιο αριθµό εκθετών (GOJI SPIRIT, K.L.NI. N
Lemis & Sia OE, Armakadi, Bioagros,
Tsakalakis Cretan Products).

Η Γερµανίδα υπουργός Γεωργίας Γιούλια Κλόκνερ, η Καγκελάριος Άγκελα
Μέρκελ και ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Φιλ Χόγκαν έδωσαν τον τόνο για
την σπουδαιότητα του αγροδιατροφικού τοµέα στην έκθεση στο Βερολίνο.
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Στον «άγιο τόπο του Μαραθώνα»,
όπως ο ίδιος τον περιγράφει,
ο Γιάννης Κοκολής καλλιεργεί
διάφορα λαχανικά για τον πάγκο
του, επιλέγοντας προσεκτικά τις
ποικιλίες ώστε να µην περάσει
ούτε µία µέρα που να µην
υπάρχουν όλα τα προϊόντα
στον πάγκο του.

Ο Γιάννης Κοκολής είναι από τους
κλασικότερους «λαϊκατζήδες» που
µπορεί να βρεί κανείς στους πάγκους. Ήταν ταξιτζής και τα παράτησε για να εκµεταλλευτεί τα µόλις
27 στρέµµατα γης της οικογένειάς
του στον «άγιο τόπο του Μαραθώνα», όπως λέει ο ίδιος, επειδή εκεί
καλλιεργούνται µε άνεση, όλο το
χρόνο, όλα τα λαχανικά που µπορούν να πωληθούν στις λαϊκές αγορές, στις οποίες ήδη δραστηριοποιούνταν ο πεθερός του.
Του άρεσε το περιβόλι, του άρεσε το χώµα, να βλέπει τα φυτά
να µεγαλώνουν από φύτρες µέχρι τη συγκοµιδή κι έτσι στο Ριζάρι της παραλίας του Μαραθώνα,
ο κύριος Γιάννης καλλιεργεί πλέον και σπέρνει ο ίδιος µε τη βοήθεια µελών της οικογένειάς του,
από το 1987, υπαίθρια, σχεδόν τα
πάντα: Μαρούλια ποικιλίας Cos
Doris που προµηθεύεται, προτιµώντας τον πιο ακριβό, χονδρό σπόρο επικαλυµµένο µε χώµα, σαλάτα «Manchester», Λειβαδίτικο γλυκό ραδίκι, το κλασικό Ιταλικό ραδίκι ποικιλίας «fytro», πράσα από τη
Λειβαδιά έτοιµα σε φυτά, που δεν
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γίνονται από σπόρο στο Μαραθώνα. Σκοπός του να µην περάσει ούτε µία µέρα που να µην υπάρχουν όλα τα προϊόντα στον
πάγκο και σ’ αυτό βοηθάει πολύ
η περιοχή του Μαραθώνα.

Γέµισαν τα πηγάδια µας
Σαν γνήσιος εργάτης της γης,
δεν λέει κακό λόγο για τον καιρό, ακόµα και τώρα µε τα χιόνια
και τις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες που πιθανόν να κάνουν µεγάλη ζηµιά στην παραγωγή του.
Αντίθετα, βρίσκει µέσα από αυτό
και κάτι καλό να γίνεται: «Πρώτα
απ’ όλα, έχουµε αρκετό νερό στα
πηγάδια µας και ποτίστηκαν σωστά τα χωράφια. ∆ηλαδή είχαµε
ανοµβρία πολλά χρόνια συνεχώς,
µε συνέπεια τα χωράφια να γεµίσουν αλάτι και η χαµηλή στάθµη
νερού στα πηγάδια να µην είναι
καλής ποιότητας, γεγονός που
επηρέαζε άµεσα και την παραγωγή στα κηπευτικά», λέει στην

Αgrenda, ο συνοµιλητής µας.
Αυτό είναι το καλό, το κακό µε
την τρέχουσα κακοκαιρία είναι ότι
τα λασπωµένα χωράφια δεν «δουλεύονται εύκολα», µε τα φυτά πνιγµένα στο νερό. Σ’ αυτή την κατάσταση δε µπορείς να λειτουργήσεις κανονικά.

Οι επιπτώσεις του καιρού
θα φανούν αργότερα
Οι ποσότητες που παράγονται δεν
είναι οι ίδιες όπως σε στεγνά χωράφια. Ο κίνδυνος να γίνει ζηµιά στα
φυτά κατά τη διάρκεια της κοπής
σε τέτοιες συνθήκες είναι µεγάλος.
«Οι επιπτώσεις ωστόσο από την
µεγάλη κακοκαιρία των τελευταίων ηµερών τώρα θα αρχίσουν να
φαίνονται καλά στους πάγκους της

λαϊκής αγοράς. Κι όχι επειδή εµείς
προσπαθούµε να βγάλουµε από τη
µύγα ξύγκι», επιµένει ο ίδιος.
Ο γιός του Στέφανος 27 χρόνων,
έρχεται και βοηθάει όποτε µπορεί
στα χωράφια και τον πάγκο της λαϊκής, παρ’ ότι έχει σπουδάσει και ασκεί παράλληλα το πολύ σύγχρονο
επάγγελµα του personal trainer. «Ο
γιός µου δεν θέλω ν’ ακολουθήσει
τα δικά µου χνάρια, γιατί δεν θα έχει ούτε ένα λεπτό της ηµέρας δικό του, για οτιδήποτε άλλο, µακάρι
να είχα άλλες δυνατότητες να µην
τον έβαζα ποτέ στο χωράφι. Εµείς
δουλεύουµε 24 ώρες το 24ωρο, 30
µέρες το µήνα, µόνο για να γεµίζει
ο πάγκος στη λαϊκή. Όλοι οι άλλοι
δεν καταλαβαίνουν ότι εγώ δεν έχω καµία διασφάλιση για την πα-

Πράσινη κάθε γωνιά του
πάγκου 365 μέρες το χρόνο
Ένα γόνιμο περιβόλι με προσεκτικές σπορές λαχανικών καλύπτει εύκολα τις ανάγκες της λαϊκής

ραγωγή και παρ’ όλα αυτά πρέπει
να πληρώσω τις υποχρεώσεις. Σε
κάθε περίπτωση, ωστόσο, καλύτερα να παίρνει 400 ευρώ στο χωράφι και να είναι λεύτερος, παρά να
τρέχει υπάλληλος από εδώ κι από
εκεί για τα ίδια και λιγότερα ακόµη
χρήµατα» λέει ο κ. Κοκολής.

Χωρίς µηχανήµατα τα
έξοδα δεν συµµαζεύονται
«Υπάρχουν όλα τα απαραίτητα
µηχανήµατα, τρακτέρ, οργωτικά και
φρέζες, που αν δεν υπήρχαν θ’ ανέβαζαν υψηλότερα ακόµη το κόστος
παραγωγής, όχι ότι δεν επιβαρύνει
η χρήση τους, καθώς έχουν υψηλά
έξοδα λειτουργίας. Τα αυτοκίνητα
µεταφοράς έχουν παλιώσει βεβαίως και δύσκολα θ’ αντικατασταθούν
λόγω… κρίσης», λέει ο ίδιος.
Ο Γιάννης Κοκολής δεν παίρνει
κανενός είδους αγροτική επιδότηση, επειδή οι καλλιέργειές του, βρίσκονται πολύ κοντά στην πρωτεύουσα, ένα καθεστώς που ο ίδιος βρίσκει εξαιρετικά άδικο και παράλογο, «βλακώδες», όπως το χαρακτηρίζει. «Θα µπορούσε βέβαια ο κάθε δήµος να βοηθήσει τους αγρότες που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα, αλλά…», καταλήγει ο έµπειρος καλλιεργητής.

STORIES
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Πρόληψη στη ζιζανιοκτονία
με προσοχή στις φυτεύσεις
Πάντως τις φροντίδες φυτοπροστασίας
δεν µπορείς να τις αποφύγεις επειδή έχουν πέσει πολλές αρρώστιες τελευταία,
αναφέρει ο παραγωγός. «Πιστεύω ότι οι
αρρώστιες αυτές είµαι µέσα στα σπορικά. Γιατί δε γίνεται τη µια χρονιά οι ίδιοι
σπόροι να µην βγάζουν ασθένειες και µετά από δύο χρόνια να βγάζουν. Από τότε που απόκτησα τρακτέρ, δεν αφήνουµε
τα ζιζάνια να µεγαλώσουν και να πέσει ο
σπόρος τους, εκεί είναι όλο το µυστικό»,
συνεχίζει ο έµπειρος καλλιεργητής, που
βρίσκεται στις επάλξεις της γεωργίας για
πάνω από 30 χρόνια.

λογική καλλιέργεια, επειδή αυτό ζητάνε και οι πελάτες που είναι ίδιοι κάθε εβδοµάδα», προσθέτει ο Γιάννης Κοκολής.

∆ύσκολος ο ανταγωνισµός
«Η φορολογία των αγροτών πρέπει να
πέσει στο 5% αν θέλουµε να σταθούµε ανταγωνιστικά απέναντι στους υπόλοιπους
Ευρωπαίους καλλιεργητές» επισηµαίνει.
«Το υλικό για παράδειγµα που σκεπάζουµε τα βλίτα το καλοκαίρι για να µην επηρεάζεται η ποιότητα τους από τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες, εδώ έχει 140 ευρώ το στρέµµα και στην Ιταλία µε 80 ευρώ
να σκεπάζουν 6 στρέµµατα. Είναι σαν το
κράτος, να είναι συνειδητά εχθρικό προς
τις παραγωγικές µονάδες».

Η λαϊκή αγορά είναι λειτούργηµα

Προτιµάται η διαφυλική λίπανση

ΤΖΟΓΑΡΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ

Δεν έχει μέτρα και σταθμά
το μέγεθος παραγωγής
«Ένα τρακτέρ που κάνει 30.000 ευρώ αγορά, στην επαρχία θα το
πάρουνε µε 20.000 ευρώ. Η Αττική είναι και πιο ακριβή στα
σπορικά. Αναγκαζόµαστε πολλές φορές να φέρνουµε σπόρους από
Βουλγαρία που έχει πολύ µικρότερο κοστολόγιο. Επί παραδείγµατι
το παντζάρι συγκεκριµένης ποικιλίας εδώ κοστίζει 70 ευρώ τα
100.000 σπόρια και απ’ τη Βουλγαρία µου έρχεται µε 45 ευρώ.
Είναι πολύ µεγάλη η διαφορά. Στην ουσία µας αναγκάζουν να
παίρνουµε και σπόρους χωρίς χαρτιά, µας σπρώχνουν δηλαδή στην
«παρανοµία», για να επιβιώσουµε. ∆ε βγαίνουµε αλλιώς», λέει ο κ.
Κοκολής. Πάντως, όπως µας εξηγεί, βρίσκεις µεγάλες διαφορές στις
τιµές των προϊόντων, παντζάρι επι παραδείγµατι µε 12 ευρώ το κιλό
και βρίσκεις παντζάρι µε 70 µε 120 ευρώ το κιλό, αλλά και σπανάκι
µε 6 ευρώ το κιλό ή µε 70-80 ευρώ το κιλό. «Είναι τι θέλεις να
προσφέρεις στον πελάτη σου. Εγώ κοιτάω να αγοράζω τα πιο ακριβά
σπορικά, για να είναι ο πάγκος µου εµφανισιακά τέλειος, σαν βιτρίνα
µαγαζιού», εξηγεί ο ίδιος και συνεχίζει ότι «Ο αγρότης γενικά δεν
έχει µέτρα και σταθµά. Μπορεί να φυτρώσει το 50% της
παραγωγής. ∆ε µας διασφαλίζει κανείς ότι τα σπορικά θα
φυτρώσουν 100% είµαστε στον αέρα». Όσο για το γεωπόνο, όπως
λέει ο κ. Γιάννης, «αυτός είναι έµπορος. ∆εν είναι κοντά µας.
Γεωπόνοι πολλές φορές γινόµαστε από µόνοι µας. Απλώς του λέµε
πλέον, αυτό το φάρµακο χρειαζόµαστε. Ο ένας µε τον άλλο στο
Μαραθώνα, έχουµε γίνει οι ίδιοι γεωπόνοι, αν και για λόγους κόστους
πλέον περιορίσαµε σηµαντικά τη χρήση φυτοπροστασίας στο χωράφι
και επιδιώκουµε όσο το δυνατόν βιολογικότερη παραγωγή».

«Η συχνή χρήση του τρακτέρ µας λύνει τα χέρια. Επίσης βοηθά το γεγονός ότι
καταργήσαµε την κοπριά κότας την «κοτίσια», βάζουµε απολυµασµένη κοπριά
που είναι και πιο οικονοµική και που δεν
ευνοεί την ανάπτυξη ζιζανίων, ενώ περιορίζεται και η χρήση των νιτρικών λιπασµάτων. Στο λίπασµα προτιµώ διαφυλικές προτάσεις, για να πλησιάζω τη βιο-

Για τη λαϊκή αγορά ο κυρ Γιάννης µιλάει µε διακριτό σεβασµό: «Υπάρχουν φορές
που η επαφή µε τον κόσµο σε διαλύει κυριολεκτικά. Έρχεσαι εδώ για να βγάλεις
µεροκάµατο, αλλά όταν βλέπεις το συνταξιούχο να πληρώνει το ένα ευρώ για δύο
µατσάκια µαϊδανό µετρώντας χάλκινα µονόλεπτα και δίλεπτα, σπάς, σε τσακίζει.
Η λαϊκή αγορά είναι λειτούργηµα, είναι
καταλύτης για τη φτώχεια, είναι κάτι σαν
βαρόµετρο για ν’ αντιληφθεί κανείς σε τι
κατάσταση βρίσκονται στην πραγµατικότητα οι Έλληνες καταναλωτές».
Ωστόσο, αναφέρει ο κ. Κοκολής, «οι Έλληνες καταναλωτές παρ’ ότι δεν έχουν λεφτά και καλή ψυχολογία, ψωνίζουν για να
µαγειρέψουν οι ίδιοι στο σπίτι, κάτι που
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εγκαταλείπεται ως συνήθεια. Θα ήθελα να υπάρχει
µέλλον για τη λαϊκή, γιατί αν τις τελειώσουν ο κόσµος θα πεινάσει».
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Απαλλαγή από υποχρεώσεις ογκομέτρησης ζητούν τα οινοποιεία
© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Την απαλλαγή των οινοποιείων από τις υποχρεώσεις ογκοµέτρησης των δεξαµενών
τους εφόσον από τις αρχές του έτους ο οίνος δεν περιλαµβάνεται στο καθεστώς των
προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ζητά µε
επιστολή της προς την υφυπουργό Οικονοµικών Κ. Παπανάτσιου και τον ∆ιοικητή της
ΑΑ∆Ε Γ. Πιτσιλή η ΚΕΟΣΟΕ. Επιπλέον η Ένωση Αµπελοοινικών Προιόντων συµπληρώνει

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ
2018/19

ΑΥΞΗΣΗ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
∆ΗΛΩΣΕΙΣ

2,19%

2017/18

24.843

2018/19

25.383

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

2017/18
2018/19

ΑΥΞΗΣΗ

7,25%
261.452
280.400

ΑΥΞΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΚΙΛΑ

5,48%

2017/18

226.669.122

2018/19

239.091.274

ότι το κόστος ογκοµέτρησης των δεξαµενών
που τοποθετείται ή αποθηκεύεται ο οίνος,
είναι υψηλότατο και δηµιουργεί δυσβάσταχτα οικονοµικά προβλήµατα στα οινοποιεία.
Μάλιστα η ΚΕΟΣΟΕ προτείνει η υποχρέωση ογκοµέτρησης των δεξαµενών να αντικατασταθεί µε την χρήση των ογκοµετρικών
στοιχείων, που παρέχουν οι κατασκευαστές
δεξαµενών µέσω των πιστοποιητικών κατα-

σκευής των δεξαµενών, µέθοδος αποδεκτή
από τις κατά τόπους Τελωνειακές Αρχές, η
οποία ίσχυσε επί τα τρία έτη παράλληλα µε
την επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί.
Να σηµειωθεί τέλος ότι εκτός του θέµατος
των ογκοµετρήσεων µέλη του κλάδου το τελευταίο διάστηµα κάνουν λόγο και για την
αναγκαιότητα µείωσης του ΕΦΚ στο γλυκό
κρασί, ειδικά στα ακριτικά νησιά.

Ενισχύθηκε η
κατανάλωση οίνου
στην Ελλάδα τα
χρόνια της κρίσης,
με τα αποστάγματα
και τον ζύθο να
υποχωρούν

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Το κενό στην εγχώρια αγορά από ποιοτικούς και ταυτόχρονα «καθηµερινούς»
οίνους που καλύπτεται µε εισαγωγές,
το ολοένα και εντονότερο ενδιαφέρον
της τουριστικής βιοµηχανίας για ελληνικά κρασιά, καθώς και το πρόσφατα διαµορφωθέν ολιγοπώλιο από αλυσίδες σούπερ µάρκετ είναι οι παράγοντες που θα απασχολήσουν στο προσεχές διάστηµα, αν δεν απασχολούν ήδη,
αµπελουργούς και οινοποιούς.
Τα παραπάνω αναδείχθηκαν σε συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Οινοποιών
«Οίνοι Βορείου Ελλάδος», από τον πρόεδρό της, Στέλλιο Μπουτάρη, που έγινε
στην Αθήνα την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου.
Ειδικότερα ο κ. Μπουτάρης αναφέρθηκε σε τέσσερις βασικές τάσεις που παρουσιάζει η εσωτερική αγορά. Η πρώτη
αφορά στην κατανάλωση των ελληνικών κρασιών. Όπως ανέφερε, αν και τα
χρόνια της κρίσης η συνολική κατανάλωση υποχώρησε κατά 30-35%, οι πωλήσεις οίνων παρουσιάζουν µια ελαφριά
αύξηση, κατά πάσα πιθανότητα σε βάρος της µπίρας και των αποσταγµάτων.
Ακόµα, τα σούπερ µάρκετ φαίνεται πως
κερδίζουν ολοένα και µεγαλύτερο µερίδιο στις πωλήσεις ελληνικών οίνων, κάτι που στο άµεσο µέλλον, µε την διαµόρφωση ουσιαστικά δυο ισχυρών αλυσίδων σούπερ µάρκετ, θα προκαλέσει πιέσεις σε οινοποιούς και αµπελουργούς
στα πλαίσια του ανταγωνισµού ανάµεσα στα σούπερ µάρκετ.
Ενδεικτικά ο ίδιος σχολίασε πως ενώ
πέρυσι οι πωλήσεις των κρασιών του

Η συνέντευξη Τύπου
έγινε µε αφορµή τα
ΒορΟινά, που διοργανώνονται 3 Φεβρουαρίου.

Νέες τάσεις στην εγχώρια αγορά

Σε λίγο καιρό δεν
θα υπάρχουν νεκροί
μήνες για το κρασί
κτήµατος Κυρ – Γιάννη σε σούπερ µάρκετ έφτασαν το 32%, το ποσοστό αυτό
φέτος έφτασε το 38%.
«Ο τουρισµός είναι κινητήριος δύναµη», ανέφερε ο ίδιος, ως την επόµενη
τάση που παρατηρείται στην εσωτερική
αγορά, εξηγώντας πως η ζήτηση από
τα ξενοδοχεία έχει αυξηθεί, µετατρέποντας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, από
νεκρούς µήνες που ήταν παλιότερα, σε
δυνατούς εµπορικά.
Παράλληλα όµως µε αυτά, παρατηρείται µια τάση αύξησης των εισαγόµενων
οίνων, ιδίως των ροζέ, γεγονός που απο-

δίδεται στο κενό που υπάρχει στην ελληνική αγορά από εγχώρια κρασιά καλής ποιότητας και χαµηλής συνάµα τιµής. «Στο 3,45 ευρώ δεν έχουµε καλά
κρασιά. Θα έπρεπε να είχαµε κρασιά σε
αυτήν την τιµή που να πίνονται. Πρέπει
να ανοίξει η ψαλίδα, που έχει ανοίξει εντυπωσιακά προς τα πάνω, και προς τα
κάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ετοιµάζονται για re-branding
οι Οίνοι Βορείου Ελλάδος
Καινούριο λογότυπο και πρόσωπο
προς τα έξω θα έχει µέσα στο 2019 η Έ-
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Μονάδα βιοαερίου φτιάχνει η γαλακτοβιομηχανία Μπίζιος

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Στην κατασκευή µιας νέας, πρότυπης, µονάδας
ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο, που θα αξιοποιεί ως πρώτη ύλη για τη λειτουργία της τα υγρά
απόβλητα από την τυροκόµηση που ιδιοπαράγει
στις εγκαταστάσεις της στην Ελασσόνα κι όχι µόνο, προχωρά η γαλακτοβιοµηχανία Μπίζιος ΑΕ.
Οι κατασκευαστικές εργασίες, για την υλοποίηση της επένδυσης ύψους 3 εκατ. ευρώ, ξεκίνησαν από τον Αύγουστο του 2018, µε στόχο

νωση Οινοποιών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος», προκειµένου να αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα αναγνώρισης στις αγορές
του εξωτερικού, και να διασφαλιστεί η
ενιαίας προβολής των µελών της ένωσης εκεί. Συγκεκριµένα, η Ένωση κρίνει σκόπιµο το να εντάξει στο σήµα της
τις γεωγραφικές περιοχές Μακεδονία,
Ήπειρος και Θράκη, αφού δεν υπάρχει
κάποια γεωγραφική ένδειξη «Βόρεια
Έλλάδα». Όπως ενηµέρωσε ο κ. Μπουτάρης, ήδη έχει ολοκληρωθεί το πρώτο
στάδιο της σχετικής µελέτης, η οποία ανταποκρίνεται στον προβληµατισµό ότι
οι ξένοι καταναλωτές δεν αντιλαµβάνονται την τρέχουσα ένδειξη.
Σχετικά µε τον ΕΦΚ, ο κ. Μπουτάρης ανέφερε πως διέλυσε τα οινοποιεία, ενώ
παράλληλα οδήγησε σε πολλές στρεβλώσεις, που σχετίζονται µε την µη δήλωση
της παραγωγής, σε ποσοστό κοντά στο
70%. «Πλέον σφίγγουν τα πράγµατα µε
την ηλεκτρονική δήλωση, αφού η δήλωση του αµπελουργού πρέπει να ταιριάζει µε αυτήν του οινοποιού, όµως αυτό
είχε ως αποτέλεσµα να χαθούν άδειες
φύτευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από 27/2 οι νέες
άδειες φύτευσης
Η νέα περίοδος
υποβολής αιτηµάτων για
νέες άδειες φύτευσης
ξεκινά στις 27
Φεβρουαρίου, µε
καταληκτική ηµεροµηνία
την 27η Μαρτίου. Για
την προηγούµενη
περίοδο, ο κ.
Μπουτάρης ανέφερε
στην συνέντευξη Τύπου
πως υπήρχαν αιτήµατα
που συγκεντρωτικά
ξεπέρασαν τα 30.000
στρέµµατα, γεγονός που
αποδεικνύει µια
κινητικότητα στον χώρο
του κρασιού. Ωστόσο
ο ίδιος υποστήριξε πως
ο τρόπος που δίνονται
τα δικαιώµατα δεν
ευνοεί καλλιεργητές
µε µεγάλες εκτάσεις.

να έχουν ολοκληρωθεί µέσα στο Φεβρουάριο
του 2019, ενώ σε πλήρη λειτουργία η µονάδα
συνολικής ισχύος 1,28 MW αναµένεται να τεθεί το καλοκαίρι. «Είναι το πρώτο ανάλογο έργο στην Ελλάδα που κατασκευάζεται µε την καινοτόµο τεχνολογία του αναερόβιου αντιδραστήρα µεµβρανών», είπε στην Agrenda η Τέρρυ Τόλιου, από την Tedra AE, η οποία εκτός από την
κατασκευή της µονάδας, θα έχει επίσης, για 10

χρόνια, την ευθύνη της συντήρησης και της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγόµενης ιλύος. Σύµφωνα µε την κ. Τόλιου ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης είναι στα 3,5 έτη, ενώ η µέση διάρκεια ζωής της µονάδας, που
έχει σχεδιαστεί για να µπορεί να εξυπηρετήσει
ακόµη και πιθανή αύξηση έως και 20% των παραγόµενων αποβλήτων, εκτιµάται σε 15 χρόνια.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Στρεμματικές ενισχύσεις σε αγρότες
για έξτρα περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

Νέα περίοδος
Τα θεµατικά
σχέδια θα
έχουν ισχύ και
στην επόµενη
προγραµµατική
περίοδο 20212027

Περιοχές
Ο θεσσαλικός
κάµπος θα
περιληφθεί στις
θεµατικές ζώνες
προστασίας
σύµφωνα µε την
προκήρυξη

Εξειδικευµένες δράσεις και γεωργικές πρακτικές µε φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα, είτε υποχρεωτικές είτε προαιρετικές, θα προκύψουν σε 10 χωρικές ενότητες,
µετά από σχετική προκήρυξη που
εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, µε όποιον αγρότη τελικά τις ακολουθήσει να αποζηµιώνεται µε ένα ετήσιο στρεµµατικό πριµ.
Συγκεκριµένα, το υπουργείο,
µε την πρόσκληση του Μέτρου
7.1 «Εκπόνηση Θεµατικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης για τον τοµέα
της Γεωργίας σε προστατευόµενες
περιοχές», καλεί τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης να διαµορφώσουν δέκα θεµατικά σχέδια σε
συγκεκριµένες ζώνες του δικτύου
NATURA 2000. Μετά την εκπόνηση αυτών των σχεδίων, όπου θα
προκύψουν δράσεις και δεσµεύσεις για τους αγρότες εκείνων των
περιοχών, θα βγει µία νέα προκήρυξη για την αποζηµίωση αυτών.
Πρόκειται για το υποµέτρο 12.1
«Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura
2000 και της οδηγίας πλαισίου
για τα ύδατα», το οποίο βρίσκεται στο φάκελο των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Σηµειώνεται εδώ, πως τα θεµατικά αυτά
σχέδια θα έχουν ισχύ και για την

ερχόµενη προγραµµατική περίοδο (2021-2027).
Συνολικά οι περιοχές αυτές είναι 75 χωρισµένες σε δέκα χωρικές ενότητες, καλύπτοντας µεταξύ άλλων την περιοχή του θεσσαλικού κάµπου, τη λίµνη Κάρλα,
το δέλτα του Έβρου κ.α. Οι 63 εξ
αυτών είναι περιοχές του δικτύου
Natura και οι υπόλοιπες είναι εθνικά πάρκα.

Το Μέτρο 7.1 αναφέρει:
Οι γεωργικές δράσεις και πρακτικές, καθώς και οι µικρές µη
παραγωγικές επενδύσεις που θα
προταθούν από τα Θεµατικά Σχέδια ∆ιαχείρισης δύνανται, µελλοντικά, να χρηµατοδοτηθούν από
σχετικά µέτρα του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης όπως: Υποµέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιµατικές υποχρεώσεις», Υποµέτρο 12.1
«Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε αγροτικές περιοχές του
δικτύου NATURA 2000», καθώς
και Υποµέτρο 4.4 «Ενισχύσεις σε
µη παραγωγικές επενδύσεις που
συνδέονται µε την επίτευξη αγροπεριβαλλοντικών στόχων» και Υποµέτρο 19.2 Leader ή από αντίστοιχες παρεµβάσεις της επόµενης προγραµµατικής περιόδου.
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Έως το 2021
µε πρόεδρο
Γκουροµπίνο
οι Θεσσαλοί
κτηνοτρόφοι

Συντονισμό με δύο ευρώ,
συζητάει ο μηχανογράφος
Ενδυνάμωση του ρόλου της μεικτής Επιτροπής Συντονισμού, από υπαλλήλους
του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκπροσώπους των ΚΥΔ έχει ζητήσει ο υπουργός Αραχωβίτης
ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Αρχή του τέλους για τον φορέα συντονισµού αποτελεί η επίσηµη δηµιουργία Συντονιστικής Επιτροπής από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του οργανισµού που εστάλει
προς τα πιστοποιηµένα ΚΥ∆, για τον
συντονισµό του ΟΣ∆Ε. Μια υπηρεσία
που µέχρι σήµερα παρά το γεγονός ότι γινόταν από τις υπηρεσίες της ∆οµοκού την καρπωνόταν µε… το αζηµίωτο ο «εργολάβος». Επιπλέον, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, το τελευταίο διάστηµα φαίνεται να ωριµάζουν οι συζητήσεις για αλλαγές στο
ρόλο του συντονιστή µε επικρατέστερο σενάριο -τουλάχιστον σε πρώτη
φάση- τη µείωση στα 2 ευρώ (από τα
7 ευρώ που ίσχυε µέχρι πέρυσι) της επιβάρυνσης των αγροτών ανά δήλωση. Το ποσό αυτό δεν είναι καθόλου
ευκαταφρόνητο από τη στιγµή που ο
ρόλος του «συντονιστή» έχει καταργηθεί στην πράξη και οι όποιες διορθώσεις στοιχείων γίνονται από τις υπηρεσίες του Οργανισµού.
Για τον λόγο αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθαρίζει µε το εν λόγω έγγραφο ότι η
νέα Επιτροπή Συντονισµού και Αξιολό-

γησης θα έχει τον εξής ρόλο:
Το συντονισµό και την επικοινωνία µε τους αρµόδιους πιστοποιηµένους φορείς στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε.
Την ενηµέρωση των πιστοποιηµένων φορέων σε πιθανές αλλαγές που
προκύπτουν κατά την φάση υλοποίησης του έργου.
Την προώθηση, σε συνεργασία µε
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, όλων των λύσεων επί των προβληµάτων
που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των
φάσεων υλοποίησης του έργου.
Την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου.
Τον έλεγχο και την αξιολόγηση
του έρχου.
Τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του έργου των εµπλεκόµενων
φορέων και τη διαρκή αναβάθµιση
των παρεχόµενων υπηρεσιών στους
παραγωγούς.
Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προκύψει ως αναγκαία για την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου.
Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί
και το περαιτέρω άνοιγµα στην πιστοποίηση επιπλέον ΚΥ∆ (πύλες) µε σχετική πρόσκληση που δηµοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως τις 2 Φεβρουαρίου. Οι κινή-

σεις αυτές, από πλευράς Βάθη, σηµατοδοτούν εκτός από λιγότερη γραφειοκρατία, µεγαλύτερη ασφάλεια και µικρότερο κόστος για τον παραγωγό και
τη σταδιακή εκθρόνιση των «σφετεριστών» του ΟΣ∆Ε. Σε συνδυασµό µάλιστα µε τη δυνατότητα απευθείας ηλεκτρονικής υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από τους υπόχρεους-αγρότες, διαµορφώνεται ένα νέο… χωρίς προστάτες περιβάλλον, αν µη τι άλλο πιο πολιτισµένο.

Πρόεδρο τον Γιάννη Γκουροµπίνο
εξέλεξε το νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Οµοσπονδίας
Κτηνοτροφικών Συλλόγων
Θεσσαλίας το βράδυ της
περασµένης Πέµπτης στο
Βλαγογιάννη. Μετά τις εκλογές της
20ης Ιανουαρίου που ο 43χρονος
κτηνοτρόφος και απόφοιτος της
σχολής Τεχνολόγων Γεωπόνων, του
τµήµατος Ζωικής Παραγωγής
εξελέγη πρώτος σε ψήφους (95 µε
διαφορά 10 ψήφων από τον
δεύτερο, τον Θανάση Βέρρα)
ανέλαβε και τυπικά το χρίσµα,
παραλαµβάνοντας από τον Νίκο
Παλάσκα που τελούσε πρόεδρος για
µια 8ετία. Θέλοντας να δώσει το
στίγµα του ο νέος πρόεδρος
ανέφερε στην Agrenda ότι
πρωταρχικό µέληµα του νέου ∆Σ
είναι η διευθέτηση δύο σοβαρών
προβληµάτων. «Το πάγωµα της
κατρακύλας της τιµής του
αιγοπρόβειο γάλακτος και η παγίδα
που µας έστησε το υπουργείο µε τη
σύµβαση που καλούµαστε να
υπογράψουµε για τα βοσκοτόπια»,
ανέφερε ο κ. Γκουροµπίνος που
είναι εν ενεργεία για δεύτερη 4ετία
και πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας Βλαχογιαννείου. Κατά
τον ίδιο «µας όρισαν έναν
βοσκότοπο µε τεχνική λύση που δεν
ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα, πράγµα επιλήψιµο
σε κοινοτικό έλεγχο και γι αυτό
δικαίως αντιδρούµε. Η θέση της
Οµοσπονδίας µας είναι ο
βοσκότοπος να πάει σε αυτούς που
τον κάνουν χρήση πραγµατικά».

O 43χρονος κτηνοτρόφος,
Γιάννης Γκουροµπίνος εξελέγη
πρώτος σε ψήφους στις εκλογές
της 20ης Ιανουαρίου.
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Πάμε δυναμικά,
Πανθεσσαλικά και
όσοι μείνουμε, λένε
οι... μπλοκατζήδες

Ανάγκη δυναµικής
Οι εναποµείναντες
στρατηγοί των
µπλόκων προσπαθούν
τουλάχιστον στον
θεσσαλικό κάµπο να
δείξουν ότι το κίνηµα
έχει δυναµική

Στη λογική «δυναµική αρχή και τελικά όσοι µείνουµε» φαίνεται ότι συµφωνούν οι αγρότες τις Πανελλαδικής
Επιτροπής των Μπλόκων, λίγες ώρες
πριν την έναρξη των φετινών κινητοποιήσεων, τη ∆ευτέρα 28 Ιανουαρίου.
Με ένα Πανθεσσαλικό κεντρικό
µπλόκο στη Νίκαια, µε τη συµµετοχή αγροτών από Λάρισα, Καρδίτσα,
Τρίκαλα και Φάρσαλα και ακόµα περίπου 15 µικρά από την Κρήτη µέχρι τη Μακεδονία (Κουλούρα, Μάλγαρα, Πέλλα, Πρέβεζα Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα, Ηλεία, Μεσσηνία,
Χανιά, Ηράκλειο κ.α.) οι αγρότες θέλουν να αποδείξουν ότι το φρόνιµα

δεν έχει καµφθεί, πόσο µάλλον λίγο πριν τις εκλογές.
Αν και οι φετινές προσδοκίες λόγω
των πολιτικών συγκυριών έπρεπε να
είναι µεγαλύτερες, αυτό που προκύπτει από τις συσκέψεις των προηγούµενων εβδοµάδων είναι πως λείπει –
τουλάχιστον µέχρι τώρα – η αυτοπεποίθηση. Την ίδια ώρα οι εναποµείναντες στρατηγοί των µπλόκων προσπαθούν τουλάχιστον στο θεσσαλικό κάµπο να δείξουν ότι το κίνηµα
έχει δυναµική και για τον λόγο αυτό ζητούν σε όλες τις συσκέψεις να
βγουν όλοι µαζί σε ένα µπλόκο, αφού
ξέρουν ότι ο αριθµός των τρακτέρ εί-

ναι αυτός που θα κρίνει τη δυναµική.
Αν τελικά επιτευχθεί η δηµιουργία ενός ενιαίου δυναµικού µπλόκου
στη Νίκαια µε µπροστάρηδες για άλλη µια χρονιά τα µέλη της Επιτροπής
των µπλόκων, τότε το µήνυµα που θα
δοθεί και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι σαφώς δυναµικότερο. Πάντως, η
σύσκεψη της περασµένης Πέµπτης
στα Φάρσαλα έδειξε αρχή µε µαζική
έξοδο τουλάχιστον 250 τρακτέρ και
τους αγρότες να δηλώνουν ότι «από τα φετινά µπλόκα δεν περισσεύει κανείς, καθώς µόνο µε τους αγώνες µπορούµε να έχουµε διεκδικήσεις και µέλλον σε αυτή τη δουλειά».
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Αν και οι φετινές
προσδοκίες λόγω των
πολιτικών συγκυριών
έπρεπε να είναι
µεγαλύτερες, οι µέχρι
τώρα συσκέψεις
δείχνουν έλλειµα
αυτοπεποίθησης.

Επικυρώθηκε η συμφωνία
εξυγίανσης της Ένωσης Πεζών
∆εκτή έγινε από το Πολυµελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, η αίτηση εξυγίανσης της Ένωσης Πεζών µε την Τράπεζα Πειραιώς που είναι η βασική πιστώτρια της, απορρίπτοντας όλες τις
παρεµβάσεις που ζητούσαν την απόρριψή της. Με την εξέλιξη αυτή - όπως
έγινε γνωστό - ρυθµίζονται οι οφειλές της Ένωσης προς όλους τους πιστωτές της, µε σηµαντική αποµείωση
που προέρχεται κυρίως από το «κούρεµα» που δέχτηκε να κάνει η Τράπεζα
Πειραιώς. Έτσι, η Ένωση αποφεύγει
οριστικά την χρεωκοπία και εµφανίζεται έτοιµη να αλλάξει πορεία ώστε
να επανέλθει στην αγορά.

Τριετής προσπάθεια
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ένωσης Πεζών Μανώλης Μπέρκης ανέφερε ότι «Είναι πραγµατικά µια ευτυχισµένη µέρα για την Ένωση Πεζών.
Μετά από προσπάθεια τριών ετών, έχουµε πλέον επικυρωµένη µια συµφωνία που µας επιτρέπει να ατενίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία. Θα τηρή-

σουµε στο ακέραιο τη συµφωνία και
θέλω να διαβεβαιώσω τους παραγωγούς ότι µπορούν να συναλλάσσονται άφοβα µε την Ένωση Πεζών, αφού η συνεργασία µας µε την ΕΛΓΕΚΑ διασφαλίζει πλήρως την πληρωµή τους». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική ∆ικαιοσύνη, τους εργαζοµένους της Ένωσης Πεζών για το κουράγιο που επέδειξαν αυτά τα δύσκολα χρόνια αλλά και την Τράπεζα Πειραιώς που δέχτηκε να µειώσει σηµαντικά τις οφειλές µας ώστε να επιτευχθεί η συµφωνία». Παράλληλα ζήτησε την κατανόηση από τους παραγωγούς που θίγονται από την συµφωνία λέγοντας πως
δεν γινοταν να γίνει κάτι διαφορετικό.
Ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί
πως λίγοι από τους πρωτοπόρους
Κρητικούς αγρότες συνεταιριστές του
1933, που δηµιούργησαν την Ένωση, θα φαντάζονταν πως 86 χρόνια
µετά η διάσωση της οργάνωσής τους
θα εξαρτιόταν από σύµπραξη µε µια
ιδιωτική επιχείρηση.

Κούρεµα
Με την απόφαση
ρυθµίζονται οι οφειλές της Ένωσης µε
σηµαντική αποµείωση
που προέρχεται από
το «κούρεµα» που
δέχθηκε να κάνει η
Τράπεζα Πειραιώς

Μετά από
προσπάθεια
τριών ετών η
επικυρωµένη
συµφωνία
εξυγίανσης
της Ένωσης
Πεζών, της
επιτρέπει
να αλλάξει
πορεία και
να επανέλθει
στην αγορά.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Πορεία σε ναρκοπέδιο θυµίζει αυτό που συµβαίνει
φέτος στο εµπόριο ρυζιού µε τους παραγωγούς να
µην ξέρουν που να… πατήσουν για να µην την…
πατήσουν. Ο λόγος έχει να κάνει µε τις φήµες που
θέλουν και δεύτερο - πέραν εκείνου για τον οποίο
έκανε αναφορά η στήλη πριν περίπου τρεις
εβδοµάδες - εγχώριο έµπορο να αντιµετωπίζει
ζητήµατα µε τη ρευστότητά του. Πολλοί που έγιναν
έγκαιρα κοινωνοί των φηµών δεν του πούλησαν
φέτος ρύζια, ενώ όσοι τον εµπιστεύτηκαν όσο περνά
ο καιρός τους ζώνουν τα φίδια και δεν πρόκειται να
ησυχάσουν µέχρι να πάρουν τα χρήµατά τους.
Ως τελευταία µεγάλη ευκαιρία να πουληθεί ένα
περιουσιακό στοιχείο που έµενε στα αζήτητα επί
σχεδόν 13 χρόνια, αντιµετωπίστηκε από τον ειδικό
εκκαθαριστή της πρώην ΑΤΕ, η πρόταση της
ΒΙΟΛΑΡ, για την εξαγορά των εγκαταστάσεων της
πρώην ΕΑΣ Θεσσαλονίκης στην περιοχή της
Γέφυρας. Τα περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, που έδωσε ο
Βασίλης Μάρκου µπορεί να µη φάνηκαν πολλά σε
όσους ήταν συναισθηµατικά δεµένοι µε την πρώην
«Οµοσπονδία», καθώς συν τοις άλλοις είναι ένα
ακίνητο περίπου 300 στρεµµάτων, σε προνοµιακή
θέση, ωστόσο η απραξία ετών το είχε απαξιώσει,
όπως και η έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Μαθαίνουµε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία
µετατάξεων υπαλλήλων της ΕΒΖ στο δηµόσιο. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι πάµε για κλείσιµο; Και αν ναι γιατί
πήγε ο Στέργιος Πιτσιόρλας στους καταληψίες της
Θεσσαλονίκης να υποσχεθεί λύσεις και επενδυτές;
Μήπως θα ήταν καλύτερα να τους πει για διορισµό
στο δηµόσιο όπως και µε τους υπαλλήλους;
Αρνητικοί στο σενάριο «σαλαµοποίησης» του
οµίλου της ΕΒΖ και της τµηµατικής εκποίησής του,
εµφανίζονται πάντως οι τευτλοπαραγωγοί διότι,
όπως λένε, αν ισχύσει αυτό, θα σηµαίνει πως την
εξυγίανση θα την έχει αναλάβει η πιστώτρια
τράπεζα η οποία έχει διαµηνύσει ότι το 2019 δεν θα
υπάρξει καλλιέργεια και πως θα επανέλθει το 2020.
Η ένσταση τους είναι πως χωρίς την καλλιέργεια θα
χαθούν τα περίπου 6 εκατ. ευρώ της συνδεδεµένης,
που προβλέπονται για τα τεύτλα φέτος.
Ξανά και ξανά αποστέλλεται από τον ΕΦΕΤ το
δελτίο τύπου για την επιβολή προστίµων 98.700
ευρώ σε 7 επιχειρήσεις τροφίµων. Η αλήθεια είναι
ότι από όταν ανέλαβε ο Πολυχρόνης τα πρόστιµα
πέφτουν βροχή. Όµως µήπως µας φαίνονται
πολλά γιατί οι ανακοινώσεις επαναλαµβάνονται;
Θα το έχουµε κατά νου…
Στον ΕΛΓΑ πάλι άλλαξαν αντιπρόεδρο, µε
ιδιαίτερη διακριτικότητα. ∆ηµοσιεύθηκε το ΦΕΚ
µέσα στις γιορτές. ∆εν δώσαµε και µεγάλη σηµασία
µέχρι που µάθαµε ότι προχθές ο νέος ∆ηµήτρης
Καρακώστας πήγε στο Αγρίνιο στο εκεί
υποκατάστηµα του Οργανισµού. Για την ιστορία ο
αντικαταστάτης του Ζαννιά είναι γεωπόνος και
µέλος του τµήµατος Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ

«Αυτό που µε ενδιαφέρει
είναι εµείς και η Βρετανία
να χωρίσουµε µέσα από µία
καλή διαδικασία, έτσι ώστε
µετά να µπορούµε να
έχουµε στενή συνεργασία
στους τοµείς που πρέπει:
στην Άµυνα, την εγχώρια
ασφάλεια, την αντιµετώπιση
της τροµοκρατίας και στο
εµπόριο».

;

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

«Κάποιοι δεν θέλουν να
ακούν σε αυτή τη χώρα. Το
έχουµε ζήσει έντονα και το
2014, στο αντιµνηµονιακό
αµόκ. [...]. Και βεβαίως
όταν δεν θες να ακούς
σιγά-σιγά, δεν θέλεις και
οι άλλοι να µιλάνε και
φτάνεις µέχρι το σηµείο να
πιέζεις για να διαλυθεί µια
κοινοβουλευτική οµάδα».

EΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ

«Με εντυπωσίασε το πόσο
σεµνά αντιµετώπισε τη νίκη
του (σ.σ για Τσιτσιπά).
Γύρναγα την τηλεόραση σε
όλα τα κανάλια γιατί ήθελα
να τον δω. Μου αρέσουν
οι άνθρωποι που µέσα στη
ζωή τους ξεχωρίζουν σε
κάτι, αλλά είναι σεµνοί και
σέβονται αυτόν που έχουν
κερδίσει».

ΡΟΤΖΕΡ ΦΕΝΤΕΡΕΡ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ

«Ο Τσιτσιπάς έχει κάνει
καλή δουλειά εδώ και 1,5
χρόνο. Και πριν από αυτό,
σίγουρα. Όµως, το να νικάς
τον Τζόκοβιτς στο Τορόντο,
αλλά και τους Ζβέρεφ,
Άντερσον, εµένα εδώ, αυτό
χρειάζεσαι για να πας στο
επόµενο επίπεδο. Είναι πολύ
ωραίο για αυτόν. Τον βλέπω
να είναι ψηλά για καιρό».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΕ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ, ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

Υβρίδια
Τρία τινά βρίσκονται στο
τραπέζι για το µέλλον του
συνεταιρισµού ΘΕΣγάλα, που
οκτώ χρόνια µετά την ίδρυσή
του βρίσκεται σε µία κρίσιµη
καµπή, εξαιτίας του δανεισµού
του και συσσωρευµένων
ζηµιών από το 2015.
Στα υπό εξέταση σενάρια,
οι διαπραγµατεύσεις µε τις
τρεις πιστώτριες τράπεζες για
την αναδιάρθρωση του
δανεισµού του, η είσοδος
ιδιώτη επενδυτή και η
κατάθεση αίτησης υπαγωγής
στο άρθρο 106δ του
πτωχευτικού κώδικα.
Η αλήθεια είναι ότι το
εγχείρηµα του συνεταιρισµού
και η καινοτοµία των
αυτόµατων πωλητών
γάλακτος, που άρχισε να
παίρνει µερίδια των µεγάλων
δεν είχε καλοφανεί στους
εδραιωµένους παίκτες.

Που λες
∆ιαµάντω,
φέτος, κάνε
κουµάντο!

Όταν και όποτε, τότε κι ο Κυριάκος θα...
Tα ‘παν και στην εκδήλωση του Αγρότη της Χρονιάς στη Μονεµβασιά ότι η φορολογία είναι το µεγαλύτερο αγκάθι στην επιχειρηµατικότητα, ενώ το γεγονός ότι έτσι όπως εφαρµόζεται στην
Ελλάδα, αποσπά χρήµατα από πόρους της ΚΑΠ, κάτι που δεν γίνεται σε άλλα κράτη-µέλη, συνιστά µορφή επανεθνικοποίησης.
Ο Κυριάκος πάντως που βρέθηκε στην Κρήτη, ξεκαθάρισε ότι όταν η δηµοσιονοµική κατάσταση το επιτρέψει και θα είναι στο...
τιµόνι, θα µειώσει τη φορολογία. Σε βάθος πάντως 2ετίας (ποιάς;)
θα µειώσει 30% το ΕΝΦΙΑ, ενώ θέλει ο κατώτερος φορολογικός
συντελεστής να πάει στο 9% για εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ.

Μπλοκάρισµα

Error

Είναι εδώ

Ετοιµοπόλεµη, η ΕΟΑΣΝΛ,
για κινητοποιήσεις από τη
∆ευτέρα, που µέτρησε λέει
αγωνιστική διάθεση από
αγροτικό κόσµο µέχρι και για
στήσιµο µπλόκων. Αιτήµατα
αιχµής, το φθηνό αγροτικό
πετρέλαιο, οι δίκαιες και στην
ώρα τους αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ,
η κατάργηση των ανοικτών
τιµών και χαµηλών τιµών στο
βαµβάκι και στο γάλα κλπ.

Τις προάλλες έπεσε για ένα
24ωρο το site του ΟΠΕΚΕΠΕ,
την Τρίτη η διαύγεια, και
ποιος ξέρει τι άλλο στη
συνέχεια. Ας ελπίσουµε το
νέο πληροφοριακό σύστηµα
που προανήγγειλε και ο
γενικός Χάρι, για
αξιολογήσεις των Σχεδίων
Βελτίωσης σε µιάµιση ώρα,
να µην προκαλέσει γενικό
shutdown.

Η επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ
είναι ήδη εδώ. Αυτό
υποστήριξε από το πάνελ του
Αγρότη της Χρονιάς, ο πρώην
υπουργός της πλατείας
Μελάς, εξηγώντας πως
µπορεί το τσεκ να µοιράζεται
µε τους ίδιους όρους όταν
όµως διαφέρουν οι όροι
φορολόγησης, εισφορών, τα
έξοδα, το κόστος παραγωγής
οι ταχύτητες είναι άλλες.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Ο Χαράλαµπος λέει
ότι η νέα ΚΑΠ απαιτεί
«διοικητική επανάσταση»
και αλλαγή κουλτούρας
µε προαπαιτούµενα την
ενίσχυση της έρευνας
και της γνώσης. Εδώ θα
πρέπει βέβαια να δοθεί
προσοχή στα νέα υλικά
για να µην υπάρχει...
σαράκι!
Εδώ και τρία χρόνια,
η Ρένα, λέει πως
αισθάνεται πιο
ασφαλής για τα
τρόφιµα. Μάλιστα,
τώρα που ήρθε και ο
Χρόνης και γλίτωσε
τις γαριδοµπουκιές και
άλλα γαστρεντερικά
τινά, πώς να µην
συνυπογράψει
µνηµόνιο...

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Πολύ απασχολημένοι
για το Νταβός φέτος
οι παγκόσμιοι ηγέτες

Τρίμματα

Π

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ

ο γεγονός ότι βρισκόµαστε κοντά σε εκλογές
δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να χάσουµε τη µπάλα. Άλλωστε, στις ευνοµούµενες
κοινωνίες, η δηµόσια διοίκηση
λειτουργεί αποτελεσµατικά και ανεξάρτητα από το πως κινούνται
οι φέροντες την πολιτική ευθύνη.

Κακομαθαίνουν
ΤΑ ΛΕΩ ΑΥΤΑ γιατί βλέπω τελευταία, εκτός από κάποιες παροχές,
τύπου de minimis που χαλάνε την
πιάτσα και κακοµαθαίνουν τους αγρότες, χαλαρώνουν σε βαθµό κακουργήµατος και οι έλεγχοι της αγοράς. Ελέγχους τους οποίους οφείλει να διεκπεραιώνει µε συνέπεια και ανεξαρτήτως των όποιων
πολιτικών διεργασιών, το κράτος.

Κάτι σαν σουρωτήρι
ΚΑΙ ΕΞΗΓΟΥΜΑΙ: Στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών, η διαδικασία ελέγχου των εισκοµίσεων και τήρησης των ισοζυγίων που αναµφίβολα είχε ατονίσει από καιρό,
το τελευταίο διάστηµα, µοιάζει να
έχει γίνει κάτι σαν... σουρωτήρι!
Πολύ φοβάµαι ότι τα µνηµόνια συνεργασίας που υπογράφει ο Αραχωβίτης µε τη Ρένα ∆ούρου, αυτές
τις µέρες, είναι στάχτη στα µάτια!

Καθημαγμένο
ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ότι η ταυτοποίηση σε συνδυασµό µε τον έλεγχο
ποιότητας των διακινούµενων αγαθών, είναι το άλφα και το ωµέγα, όχι µόνο για τη διαµόρφωση δίκαιης τιµής στα αγροτικά προϊόντα, αλλά και
για την απόδοση των αναλογούντων φόρων στο καθηµαγµένο κράτος.

Κανονιοφόροι
ΕΞΙΣΟΥ σηµαντικός είναι
βέβαια και ο έλεγχος στην
τήρηση των συναλλαγών µε
στόχο την προστασία των συ-

ναλλασσοµένων. Πληροφορούµαι για παράδειγµα, ότι τον τελευταίο καιρό, ειδικά στο αιγοπρόβειο γάλα, έχουν αυξηθεί τα
κρούσµατα αθέτησης συµφωνιών
και εξόφλησης των κτηνοτρόφων.

Εκεί στον
θεσσαλικό κάµπο
για παράδειγµα,
µαθαίνω ότι,
κυκλοφορούν
κάτι εµποράκια,
που όχι µόνο
παραλαµβάνουν
την παραγωγή
οσπρίων χωρίς
σαφείς δεσµεύσεις
και παραστατικά.
Όχι µόνο κόβουν
4µηνες επιταγές,
τέσσερις µήνες
µετά την παραλαβή
του προϊόντος,
κλείνουν και το
θέµα µε δέκα
- είκοσι λεπτά
κάτω από την τιµή
αγοράς την οποία
είχαν... υποσχεθεί!

Agrenda

Διπλό βάρος
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΤΑΙ πραγµατικά κάποιος γι’ αυτούς τους ανθρώπους;
Γιατί, αν ενδιαφέρεται, αφενός θα
πρέπει να ασκηθεί πίεση, µέχρι
και να µπουν κάποιοι απατεώνες
στη φυλακή, στην περίπτωση που
επιµένουν να αφήνουν τους παραγωγούς εκτεθειµένους, όσο και
να υπάρξει κάποια µέριµνα, ώστε
τα κοµµένα απλήρωτα τιµολόγια
να µην µεταφέρουν και υποχρέωση απόδοσης φόρου, γιατί, τότε, το βάρος γίνεται διπλό.

Αργά και λειψά
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ περίπτωσεις. Εκεί στον θεσσαλικό κάµπο
για παράδειγµα, µαθαίνω ότι, κυκλοφορούν κάτι εµποράκια, που
όχι µόνο παραλαµβάνουν την
παραγωγή οσπρίων χωρίς σαφείς δεσµεύσεις και παραστατικά. Όχι µόνο κόβουν 4µηνες επιταγές, τέσσερις µήνες µετά την
παραλαβή του προϊόντος, κλείνουν και το θέµα µε δέκα - είκοσι λεπτά κάτω από την τιµή αγοράς την οποία είχαν... υποσχεθεί!

Ζήσε την εμπειρία
∆ΕΝ ΞΕΡΩ τι ακριβώς σηµαίνει
για όλους εσάς τους αναγνώστες της Agrenda ο «Αγρότης
της Χρονιάς». Η εµπειρία
πάντως που έζησαν, ειδικά φέτος, όλοι όσοι συµµετείχαν στη γιορτή απονοµής των βραβείων που
οργανώθηκε στο Κινστέρνα ήταν ανεπανάληπτη.
Μια απονοµή ύµνος στους
ανθρώπους της αγροτικής
παραγωγής, µια εκδήλωση τιµή στην ξεχασµένη
κοινωνία της υπαίθρου!

οτέ η προοπτική του να περάσει κανείς λίγες µέρες στις
σουηδικές Άλπεις δεν έµοιαζε
λιγότερο ελκυστική. Για σχεδόν πενήντα χρόνια, η «ανφάν γκατέ»
του παγκόσµιου επιχειρείν και της πολιτικής συγκεντρωνόταν στο µικρό χωριό του Νταβός για να εξετάσει το µέλλον της παγκόσµιας οικονοµίας µε κοινό διακηρυγµένο στόχο της οργανωτικής επιτροπής του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ «να βελτιώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσµος».
Όµως για πολλούς ηγέτες, στην παρούσα στιγµή, ο κόσµος µπορεί να περιµένει
καθώς διαχειρίζονται πιο πιεστικά ζητήµατα στο εσωτερικό των χωρών τους. Ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ, ο
Γάλλος πρόεδρος Εµανουέλ Μακρόν, η
πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι,
ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα
Μόντι και ο πρόεδρος της Ζιµπάµπουε Έµερσον Μνανγκάγκουα αποφάσισαν όλοι ότι η εικόνα τους να περιφέρονται στο
χιόνι ενώ µαίνονται εσωτερικές κρίσεις
θα ισοδυναµούσε µε το ρίχνουν
αλάτι στις πληγές µιας κοινωνίας που άνοιξε
το είδος της παγκοσµιοποίησης
που θεωρείται όΤOY ΣΑΪΜΟΝ ΤΖΑΚ*
τι εκπροσωπεί το
Νταβός.
Το οικονοµικό πλαίσιο της φετινής συνάντησης, επίσης, δεν εµπνέει πολλή εµπιστοσύνη. Η µεγαλύτερη οικονοµία του
κόσµου, την ώρα που γράφονται αυτές οι
γραµµές, εισέρχεται στην πέµπτη εβδοµάδα µε κλειστές τις αµερικανικές δηµόσιες υπηρεσίες, η δεύτερη ισχυρότερη οικονοµία της Κίνας καταγράφει τον µικρότερο ρυθµό ανάπτυξής της εδώ και τριάντα
χρόνια, η τέταρτη πιο εύρωστη οικονοµία
της Γερµανίας κρίνεται ότι είναι σε ύφεση και η έκτη πιο σηµαντική του Ηνωµένου Βασιλείου δέχεται τις αρνητικές επιδράσεις του αδιεξόδου µε το Brexit καθώς
εταιρείες ακυρώνουν ή µεταφέρουν αλλού τις επενδύσεις τους.
Ο ραφιναρισµένος αέρας του Νταβός θα
φιλοξενήσει παρόλα αυτά δεκάδες συνεδρίες πάνω σε θέµατα ενδεχοµένως πολύ
πιο σηµαντικά από τις µάχες στο εσωτερικό όπως η κλιµατική αλλαγή, η τεχνητή νοηµοσύνη, η µετανάστευση κ.ά. Αλλά οι σειρήνες του παρόντος σκεπάζουν
τις συζητήσεις που αφορούν το µέλλον.
*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BBC.COM
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Νίκος Γραμματικάκης

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ

Καλλιεργεί τη σύμπνοια
Ο συνεταιριστής που κράτησε ζωντανή την ιδέα της ΚΑΣΕΛΛ στα δύσκολα
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Στην περίπτωση του Νίκου Γραµµατικάκη και της ΚΑΣΕΛΛ αποτυπώνεται ένα µοντέλο συνεργατισµού, όπως θα ‘πρεπε να είναι.
Οκτώ µικροί σχετικά πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί της Λακωνίας,
µε ενδιαφέρουσα ωστόσο διαδροµή στο ελαιόλαδο, ένωσαν τις δυνάµεις τους σε µια Ανώνυµη Εταιρεία, όπως είναι η ΚΑΣΕΛΛ, προκειµένου να δηµιουργήσουν µια υποδοµή τυποποίησης, µια καλή ετικέτα (branding) και ένα αξιόλογο διαπραγµατευτικό µέγεθος για διείσδυση στις διεθνείς αγορές.
Απ’ όποια πλευρά και να το δει κανείς, το εγχείρηµα έχει βάση. Στο πρόσωπο µάλιστα του Νίκου Γραµµατικάκη, ενός γνήσιου τέκνου της λα-

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Η ΚΑΣΕΛΛ είναι µια Ανώνυµη Εταιρεία, την οποία έφτιαξαν
οκτώ µικροί σχετικά πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί της Λακωνίας,
µε ενδιαφέρουσα ωστόσο διαδροµή στο ελαιόλαδο, που ένωσαν
τις δυνάµεις τους, προκειµένου να δηµιουργήσουν µια υποδοµή
τυποποίησης, µια καλή ετικέτα (branding) και ένα αξιόλογο
διαπραγµατευτικό µέγεθος για διείσδυση στις διεθνείς αγορές.

Καθοδηγητής
Εµπνευστής της ΚΑΣΕΛΛ
ο Νίκος Γραµµατικάκης,
ένα γνήσιο τέκνο της
λακωνικής γης, µε
ξεκάθαρη αναφορά στην
καλλιέργεια της ελιάς
και στην παραγωγή του
ελαιολάδου

Ο Νίκος Γραµµατικάκης γεννήθηκε
στη Συκιά Λακωνίας το 1962, είναι
παντρεµένος µε τη Μαρία και έχει
µια κόρη 21 ετών. Εργατικός,
ντόµπρος και βαθιά συνεταιριστής,
ηγείται της ΚΑΣΕΛΛ από την αρχή
του εγχειρήµατος και έχει
αποδείξει σε κρίσιµες καµπές
για την πορεία της οργάνωσης
ότι η πίστη στη συνεταιριστική ιδέα
αργά ή γρήγορα δικαιώνεται.
Όνειρό του, τα προϊόντα της
ΚΑΣΕΛΛ και δη το ελαιόλαδο µε
το όνοµα ΦΙΛΑΙΟΣ να γίνουν
ξακουστά διεθνώς και να απηχούν
τα υψηλά ποιοτικά στάνταρ και την
γνησιότητα που εγγυώνται η
σκληροτράχηλη περιοχή από
την οποία προέρχονται και η
αυθεντικότητα των ανθρώπων
που ιδρώνουν γι’ αυτόν τον τόπο.

Χαίρει ιδιαίτερης
εκτίµησης

Από... σαράντα
κύµατα

Πρόκειται για έναν
συνεταιριστή µε γνήσια
λαϊκή ψυχή που χαίρει
ιδιαίτερης εκτίµησης από
τους συντοπίτες του, στη
Συκιά, απ’ όπου κατάγεται
αλλά και σ’ όλα τα χωριά
της περιοχής

Αν δεν το έπαιρνε τόσο...
πατριωτικά, ο Νίκος
Γραµµατικάκης, ίσως
το εγχείρηµα της δηµιουργίας της ΚΑΣΕΛΛ να
φυλλορροούσε
προ πολλού

κωνικής γης, µε ξεκάθαρη αναφορά
στην καλλιέργεια της ελιάς και στην
παραγωγή του ελαιολάδου, βρέθηκε
ο εµπνευστής και καθοδηγητής αυτής της προσπάθειας. Παρ’ όλα αυτά
και στη συγκεκριµένη περίπτωση, τίποτα δεν ήταν εύκολο. Λίγο οι προσωπικοί ανταγωνισµοί και οι µαταιοδοξίες σε έναν µικρό τόπο, όπου
όλοι γνωρίζονται µεταξύ τους, λίγο
οι διαφορές και διαφωνίες ανάµεσα
στα χωριά που απαρτίζουν τους πρωτοβάθµιους της ΚΑΣΕΛΛ και λίγο η
έλλειψη ρευστότητας που κατατρέχει τα τελευταία χρόνια τις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, όσο βάσιµες
και αν είναι, το εγχείρηµα του Νίκου
Γραµµατικάκη χρειάσθηκε να περάσει κι αυτό... από σαράντα κύµατα.
Ενδεχοµένως να είχε µείνει στου
δρόµου τα µισά, αν δεν το έπαιρνε
τόσο... πατριωτικά, ο Νίκος Γραµµατικάκης. Ίσως να φυλλορροούσε προ
πολλού, αν δεν ηγούνταν αυτής της
προσπάθειας, ένας συνεταιριστής µε
γνήσια λαϊκή ψυχή που χαίρει ιδιαίτερης εκτίµησης από τους συντοπίτες του, στη Συκιά, απ’ όπου κατάγεται αλλά και σ’ όλα τα χωριά της περιοχής, όπως είναι ο Νίκος. Σηµειωτέον ότι στην ΚΑΣΕΛΛ (Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισµών Επιδαύδρου Λιµηράς Λακωνίας) συµµετέχουν σήµερα 8 συνεταιρισµοί,
που προέρχονται αντίστοιχα από 8
χωριά και συγκεκριµένα τα Τάλαντα,
Νόµια, Ζάρακας, Συκιά, Μεταµόρφωση, Μολάοι, Αγγελώνας και Ασωπός.
Αποχώρησε πριν από χρόνια και στις
αρχές του εγχειρήµατος, µόνο ο συνεταιρισµός Παπαδιάνικων, ο οποίος έχει επιλέξει τη δική του αυτόνοµη πορεία και οµολογουµένως δεν
τα έχει πάει και άσχηµα.
Να αναφερθεί εδώ ότι η ευρύτερη περιοχή στην οποία απευθύνεται η ΚΑΣΕΛΛ περιλαµβάνει περί
τους 3.000 καλλιεργητές που παράγουν περί τους 8.000 τόνους ελαιολάδου. Εξ αυτών, το ελαιόλαδο που παράγεται από τους συνεταρισµούς της ΚΑΣΕΛΛ, υπολογίζεται
στους 5.400 τόνους, εκ των οποίων βαίνουν προς τυποποίηση στις
εγκαταστάσεις της Κοινοπραξίας,
λιγότεροι από χίλιους τόνους και
συγκεκριµένα περί τους 800.000 τόνους. Το πρώτο που λείπει, είναι η
χρηµατοδότηση για τη στήριξη αυτής της προσπάθειας. Το δεύτερο
βέβαια, είναι... η σύµπνοια.

Από την Κρήτη
προς πάσα
AgroExpo
Με προσανατολισµό την
ανάδειξη αγροτικών προϊόντων
της Κρήτης και την προβολή των
επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα
προετοιµάζεται η AgroExpo που
θα πραγµατοποιηθεί στο
Μισεδάκειο Στάδιο της
Ιεράπετρας στις 09-12 Μαΐου
2019. Οι τοµείς που θα
εκπροσωπηθούν στην έκθεση
αφορούν: γεωργικά εφόδια,
µηχανήµατα και εξοπλισµό,
αγροτικά προϊόντα και
υπηρεσίες από επιχειρήσεις της
Ελλάδας και του εξωτερικού.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να
συµµετέχουν ως εκθέτες, να
συµπληρώσουν τη φόρµα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
agroexpoierapetra.gr και να την
αποστείλουν στο email:
rpateraki@gmail.com.
Πληροφορίες: κα Πατεράκη, τηλ.
694 6337 054 ή στο
Επιµελητήριο Λασιθίου, τηλ:
28410 22231, email: info@
epimlas.gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι
δηλώσεις παραγωγής και
διακίνησης ζωοτροφών στις
κατά τόπους ∆ΑΟΚ, όπου θα
πρέπει να αναγράφεται η
ποσότητα και το είδος που
παρήγαγαν ή/και διακίνησαν
στις εγκαταστάσεις τους.
Έως 31 Ιανουαρίου η
προθεσµία παράδοσης της
ξηρής κορινθιακής σταφίδας
εσοδείας 2018 από τους
παραγωγούς στις
µεταποιητικές επιχειρήσεις.
Μέχρι τέλη Ιανουαρίου τα
τιµολόγια σπόρου για τα
καρτελάκια στο σκληρό. Η
έκδοση µπορεί να γίνει και
έως 15 Φεβρουαρίου στην
περίπτωση που υπάρχει
δελτίο αποστολής µέχρι
31/1/2019.
Έως 31 Ιανουαρίου
αιτήµατα κτηνοτρόφων για
ανακατανοµή βοσκοτόπων.
Υποβολή αιτηµάτων για
νέες Άδειες Φύτευσης
αµπέλου από 27
Φεβρουαρίου έως 27
Μαρτίου 2019.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΑΘΗΝΑ
Αναβάθµιση
φυτικού πλούτου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Όχηµα η κτηνοτροφία
για τη Zootechnia
Από 31 Ιανουαρίου ως 3 Φεβρουαρίου διεξάγεται
η 11η ∆ιεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και
την Πτηνοτροφία Zootechnia στο ∆ιεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στις εκδηλώσεις
που θα φιλοξενηθούν συνέδρια για το κρέας και τα
προϊόντα του, από τον σταύλο στο πιάτο, αλλά και
για την κυκλική οικονοµία. Θέση στη διοργάνωση
και το Συµπόσιο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής
Εταιρείας µε θέµα «Η αιγοπροβατοτροφία σε
κρίση. Αίτια. Τρόποι, µέτρα και στρατηγικές
αντιµετώπισής της» όπου θα παρέµβει µεταξύ
άλλων ο Οµότιµος Καθηγητής του Γεωπονικού
Αθηνών Γιώργος Ζέρβας. Στο Περίπτερο του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα γίνουν
οµιλίες µε άξονα την κτηνοτροφία ως όχηµα για
τη διαµόρφωση στρατηγικής για τη γαστρονοµία.

Ενηµερωτική συνάντηση για
την Αναβάθµιση του φυτικού
πλούτου (PlantUp) θα γίνει
την 1η Φεβρουαρίου, ώρα
15:00-17:00 στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Τοµέα
Φαρµακογνωσίας και
Χηµείας Φυσικών Προϊόντων
τµήµατος Φαρµακευτικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η
Ερευνητική Υποδοµή
PlantUp επικεντρώνεται στην
προστασία βιοποικιλότητας,
τη διατήρηση των γενετικών
πόρων, τη διασφάλιση της
φυτοϋγείας από επιβλαβείς
οργανισµούς, την παραγωγή
πιστοποιηµένου
πολλαπλασιαστικού υλικού
για αρωµατικά, φαρµακευτικά
και αυτοφυή εδώδιµα φυτά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάδειξη σπάνιων
φυλών ζώων
στη γαστρονοµία
Στο Περίπτερο 8, Stand 5 του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της Zootechnia θα
πραγµατοποιηθούν οµιλίες µε άξονα την ελληνική
κτηνοτροφία ως
όχηµα για τη
διαµόρφωση
στρατηγικής για τη
γαστρονοµία. Η
θεµατολογία
αφορά δράσεις
διατήρησης
αυτόχθονων
φυλών αγροτικών
ζώων και γενετικής βελτίωσης ζωικών πόρων. Θα
εξεταστεί το παράδειγµα της Γαλακτοκοµικής Σχολής
Ιωαννίνων και η καθετοποιηµένη παραγωγή στο
Αγρόκτηµα Αµάλθεια. Η υφυπουργός Ολυµπία
Τελιγιορίδου θα προλογίσει το βιβλίο «Εκτροφή
προβάτων και αιγών: Τι πρέπει να ξέρω;». Ακόµη, σε
ενηµερωτική εκδήλωση της ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. θα
µιλήσει ο Gernot Ströbel της Josera µε θέµα:
«Αυξήστε την κερδοφορία σας βελτιώνοντας την
ποιότητα της ενσίρωσης».

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Σεµινάριο διαχείρισης
υπολειµµάτων από το
κλάδεµα της ελιάς
Τρίτος κύκλος σεµιναρίων στα
Άνω Καλέσσα στις 31 Ιανουαρίου
2019, ώρα 18:00µµ στο
Πνευµατικό Κέντρο Καλεσσών µε
θέµα «Κλάδεµα ελαιόδεντρων και
διαχείριση υπολειµµάτων
κλαδέµατος» και µε την υποστήριξη
της Proactive και της Cretan Mill.
Θα µιλήσει ο Σπυρίδων Λιονάκης,
Γεωπόνος και Οµότιµος Καθηγητής
∆ενδροκοµίας του ΤΕΙ Κρήτης.
Στόχος του σεµιναρίου είναι η
συµβολή στη µέγιστη παραγωγή
µέσω της σωστής καλλιέργειας.
Είσοδος ελεύθερη.

52 Agrenda

ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ
Τεχνικός αρµεκτικών µε πολυετή εκπαίδευση στο εξωτερικό προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:
Σέρβις, βελτιστοποίηση και
τοποθέτηση καινούργιων και
µεταχειρισµένων αρµεκτικών µηχανηµάτων µε στόχο τη µείωση χρόνου άρµεξης, σωµατικών κυττάρων,
µικροβίων µε µηδενικές µαστήτιδες, την αύξηση παραγωγή γάλακτος, λίπους και
πρωτεΐνης.
ΤΗΛ.: 6989/977779

Πωλούνται 60 γίδες ήµερες σε κατάσταση εγκυµοσύνης και 100 πρόβατα σε κατάσταση εγκυµοσύνης . Περιοχή Γιαννιτσών,
Πέλλας. Τηλ.6945/871123, 2382/026090.
Πωλούνται αρνιά Χίου πιστοποιηµένα και
επιλεγµένα από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής, ανθεκτικά στη τροµώδη νόσο
scrape, από τη βραβευµένη κτηνοτροφική
µονάδα Klonaras Farm. Περιοχή Γρεβενά.
Τηλ.6948/272283.
Πωλείται γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και µουλάρι. Τηλ.6972/307674.
Πωλούνται θηλυκά µοσχάρια Σίµενταλ και Σβιτς βιολογικής εκτροφής.
Τηλ.6940/840982.
Πωλούνται 40 πρόβατα γεννηµένα. Περιοχή Λαµίας. Τηλ.6981/969823,
6945/838950.
Πωλούνται 80 πρόβατα µαζί µε τα
δικαιώµατα
τους.
Περιοχή
Λαµία.
Τηλ.6974/426911.

Πωλούνται 14 αγελάδες σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Εύβοιας.
Τηλ.6938/259259.
Πωλούνται 40 πρόβατα γενηµένα Φριζάρτα µε Χιώτικα και 30 πρόβατα σε κατάσταση
εγκυµοσύνης. Τηλ.6940/141407.
Πωλούνται
µοσχάρια
Τηλ.6934/043602.

Λιµουζίν.

Πωλούνται 200 γίδια ντόπια. Περιοχή
Μεσσηνία. Τηλ.6982/933464.
Πωλούνται 45 ζυγούρια Λακόν, γεννάνε
τον Φεβρουάριο. Τιµή 90€ συζητήσιµη. Περιοχή Αχαΐα. Τηλ.6982/113390.
Πωλούνται 50 πρόβατα χιώτικα και γερµανοχιώτικα γεννηµένα το Νοέµβριο µαζί µε τα αρνιά τους. Τιµή 100€ έκαστο,
χωρίς τα αρνιά 60€. Περιοχή Πιερίας.
Τηλ.2353/023850, 6944/414903.
Πωλούνται γαλοπούλες Buff διάφορα
χρώµατα, αρνάδες Ασσάφ, κατσίκια αρσενικά και θηλυκά ∆αµασκού από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Τηλ.2102/481897,
6972/807389.
Πωλούνται 300 πρόβατα Λακόν υψηλής
γαλακτοπαραγωγής. Πληροφορίες κ. Κωνσταντινίδου Ελευθερία. Περιοχή Επτάλοφος
Κιλκίς. Τηλ.6976/760902.
Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπαραγωγής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ µε Λιµουζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Περιοχή Πρέβεζα.
Τηλ.6945/449493.
Πωλείται κοπάδι αγελάδων µε 40 Holstein
µητέρες και 50 µοσχίδες ηλικίας από 2 ετών.
Τηλ.6972/852025.
Πωλούνται δικαιώµατα για αιγοπρόβατα.
Τηλ.6980/574207.
Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από
20 έως 100 κιλά. Τηλ.6984/480055.
Πωλούνται 34 πρόβατα Χιώτικα, Γερµανικά και Ισπανικά σε κατάσταση εγκυµοσύνης
έτοιµα προς γέννα. Τιµή 100€ έκαστο. Περιοχή Σέρρες. Τηλ.6985/978192.
Πωλούνται πρόβατα ετοιµόγεννα Ασαφ
υψηλής γαλακτοπαραγωγής µε ετήσια απόδοση 700 κιλά γάλα το καθένα τη σεζόν και
µηλιόρες. Τηλ.6906/512460.

Πωλούνται 40 πρόβατα διασταυρωµένα ετοιµόγεννα. Περιοχή Καρδίτσα.
Τηλ.6906/402754.
Πωλούνται καθαρόαιµες αίγες Μούρθια,
κατσικάκια και τράγοι. Περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6947/303152.

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6987/310440.
Πωλείται τριφύλλι προς 0,17€ το κιλό και
βιολογικό προς 0,23€ το κιλό. Περιοχή Σερρών Τηλ.6987/310440.
Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα.
Τηλ.6948/423151.
Πωλούνται τριφύλλι και τσαΐρι άριστης ποιότητας σε πολύ καλή τιµή. Παράδοση και σε
µικρές ποσότητες στη Θεσσαλονίκη καθώς
και στους γύρω νοµούς. www.trifillia.gr.
Τηλ.6944/411107.
Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα, τριφύλλι,
αραποσιτιά και σανός βρώµης, εξαιρετικής
ποιότητας, σε προσιτή τιµή. Περιοχή Αχαΐας.
∆υνατότητα µεταφοράς. Τηλ.6982/485793.
Πωλούνται άχυρα µικρού µεγέθους. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Tηλ.6937/313613.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Πωλείται σανό βρώµης προς 0,17€ το κιλό, τριφύλλι προς 0,22€ το κιλό και τσαΐρι προς 0,17€ το κιλό. Περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6934/043602.

Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από κοινού εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. ∆ιαθέτει 14 στρέµµατα προς καλλιέργεια και
έχει επιπλέον σταβλικές εγκαταστάσεις,
αποθήκες, οικία, φως και νερό. Περιοχή
Χαλκηδόνας, 30χλµ από τη Θεσσαλονίκη.
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται σιταροσίκαλη προς 0,21€
το κιλό. Περιοχή Λαγκαδά Θες/κης.
Τηλ.6977/830247.
Πωλείται χορταροτρίφυλλο και καθαρό τριφύλλι. Περιοχή Ναύπακτος.
Τηλ.6943/920243.
Πωλείται σανός βρώµης προς 0,16€ το κιλό και βίκος προς 0,22€ το κιλό, άβρεχα,
εξαιρετικής ποιότητας. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ.6944/272804.
Πωλούνται δέµατα σανός, βρώµη σύγκαρποι προς 3€ το δέµα, τριφύλλι αρίστης ποιότητας προς 4€ το δέµα, αλεύρι από κεχρί χωρίς γλουτένη προς 3,5€ το κιλό.
Τηλ.6943/267411.
Πωλούνται για σπορά κριθάρι ∆ήµητρα,
βρώµη Κασσάνδρα και ρεβίθι Θήβα, τριορισµένα πρωτοετή. Τηλ.6972/802670.
Πωλείται σανός βρώµης προς 0,16€ το κιλό, βίκος προς 0,22€ το κιλό, σε µπάλες 30
κιλών άβρεχα και αρίστης ποιότητος. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ.6944/272804.
Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστοποίηση Βιοελλάς. Περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6976/288400.
Πωλείται ρεβίθι χοντρό Μακαρένα για
σπόρο. Τηλ.6934/405572.
Πωλείται σανός λιβαδίσιος 200 µπάλες
προς 3,5€ έκαστη και 200 µπάλες άχυρο
προς 3€ έκαστη, παραγωγής 2018. Περιοχή Μαρµαριά Αρκαδίας. Πληροφορίες Κ.
Γιάννης. Τηλ.6946/086912 (απογεύµατα).
Πωλείται µικρή µπάλα άχυρο. Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6974/116675.
Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας,
κόκκινη, δίκοκκη, για σπόρο και ζωοτροφή.
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.
Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστερά και νόστιµα. Τηλ.Τηλ.6972/285256,
6974/313224.
Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών εσοδεία 2018, διανοµή σε όλη την Ελλάδα.
Τηλ.6937/253885.
Πωλείται άχυρο από µαλακό σιτάρι,
άβρεχο και τριφύλλι. Περιοχή Γρεβενών.
Τηλ.6946/632527.
Πωλείται νιτρική αµµωνία 34,4 % και ουρία από Ελληνική εταιρεία. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/222556.
Πωλούνται ρεβίθια µεγαλόσπερµα Μακαρένα και µεσόσπερµα Θήβα. Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6945/906615.
Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό. Περιοχή Φλώρινας. Τηλ.6977/915577.
Πωλείται ενσίρωµα βιολογικού τριφυλλιού
συγκοµισµένο µε ενσιρωτικό. Πληροφορίες
Παπαπαράσχου Γιώργος. Περιοχή Κατερίνη. Τηλ.6977/440923.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται χόρτα τριφύλλια ή σανά και
άχυρα σε µεγάλες µπάλες για αγελάδες.
Τηλ.6974/567958.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

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

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

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

Ενοικιάζεται στάβλος, κτίσµα 950τ.µ. σε οικόπεδο 3.000 στρεµµάτων. Περιοχή ∆υτική
Θεσσαλονίκη. Τηλ.6980/574207.

µανοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος, σχεδόν
καινούργια. Τηλ.6971/675531.

Ενοικιάζεται οικόπεδο για να χτιστεί επαγγελµατική στέγη 1.000τ.µ., εφάπτεται πάνω
στην εθνική οδό Ηρακλείου-Μαλάδων, µε
άδεια 225τ.µ. υπόγειο και 225τ.µ. ισόγειο.
Περιοχή Κρήτη. Τηλ.6985/811141.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170,
170 ίππων, µοντέλο 2006, φουλ έξτρα.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικόδενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων,
4Χ4, full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµικό.
Τηλ.6945/373163.
Πωλούνται 2 πολυµπέκ 60 µέτρα έκαστο, 4.000 µέτρα σταγονίδια 75άρια,
µια φρέζα Agria 12 ίππων πετρελαίου.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 3υνο
12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επισκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρακτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.
Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ
ανοξείδωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και
κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 1,5 τόνου, ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση χωρητικότητας 5003.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων.
Τηλ.6972/173482.
Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρµανση-ψύξη
για παραδοσιακό γιαούρτι, χωρητικότητας
1.000 και 2.000 τεµάχια και µηχάνηµα παστερίωσης για γάλα, 400 κιλών, µε καυστήρα. Τηλ.6972/173482.
Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες, 200

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7
X 5 ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή
Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.
Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυψης περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.
Πωλούνται σταβλικές εγκαταστάσεις µε
ρεύµα, νερό και δρόµο. Περιοχή Λευκώνας Σερρών. Τηλ.6984/340383.
Πωλείται τρακτέρ Universal 65 ίππων,
4Χ4, µε κουβά. Τηλ.6940/151407.
Πωλούνται
2
παγολεκάνες
5001.000 λίτρων σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6945/934725.
Πωλείται τρακτέρ Stayer 8110, µε 6.000
ώρες, σε καλή κατάσταση, µε σπαρτική
Vekam, άροτρο, βαρύ και ελαφρύ καλλιεργητή, λιπασµατοδιανοµέα και ραντιστικό
καινούργιο 700 κιλών. Τηλ.6943/457861.
Πωλούνται τρακτέρ Stayer 70 ίππων, µοντέλο 1989, άροτρο 3υνο Τσάνιο, ραντιστικό 650 λίτρων, λιπασµατοδιανοµέας
300 λίτρων, πνευµατική µηχανή 4σειρη
Pnevmasen, σκαλιστήρι 5σειρο Γκασπάρδο και αντίβαρα για τρακτέρ Ford 7810.
Τηλ.6977/830247.
Πωλείται Jeep Nissan Patrol µε άδεια
αγροτικό µηχάνηµα. Τηλ.6944/624443.
Πωλούνται
καινούργια
ανταλλακτικά Ιταλικής κατασκευής γεωργικών-χωµατουργικών, Fiat 1965-1980, µε εξοπλισµό συνεργείου και βιβλία επισκευής.
Τηλ.210/9820024, 6972/951763.
Πωλείται
αρµεκτήριο
αιγοπροβάτων, 24 θέσεων Westfalia, µε αυτόµατο πλυντήριο, χωρίς παγίδα. Τιµή 7.500€.
Τηλ.6985/732845.
Πωλείται καρούλι Φ90 Πατενίδη 300αρα
και ένας χορτοσυλλέκτης µε 8 µπράτσα.
Περιοχή Χαλκιδικής. Τηλ.6982/776003.
Πωλούνται µαχαίρι ισοπεδώµατος, αυλακοτήρας για σπαράγγια και οβίδα διπλή.
Τηλ.6976/413663.
Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφόµενο, σχεδόν καινούργιο, 25.000 ευρώ.
Τηλ.6947/509187.
Πωλείται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό (µόνο ο εξοπλισµός), µε 7 κωδικούς.
Τηλ.6947/509187.
Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση µε µεγάλη αξία δικαιωµάτων, µεγάλη ευκαιρία για
γαλακτοπαραγωγούς. Τηλ.6987/609916
(µόνο σοβαρές προτάσεις).

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Πωλούνται πασαλάκια καστανιάς για υποστυλώµατα δέντρων. Περιοχή Χαλκιδική.
Τηλ.6948/883488.

12άρι.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ.
για επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλείται
παρελκόµενο
κλάρκαναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας, πλατφόρµα και φρέζα. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψεως
µε φρένα). Τηλ.6972/307674.
Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊκή
καµπίνα. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται καρούλι ποτίσµατος F90, F63,
F75. Τηλ.6972/307674.
Πωλείται Ποµόνα
Τηλ.6972/307674.

4άρα

90

Πωλείται
κλαδευτικό
Τηλ.6972/307674.

µέτρα.
800άρι.

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

δισκοσβάρνα.
για

άλογο.

Πωλείται τρακτέρ Ferrari αµπελουργικό, σπαστό, 32 ίππων, 4Χ4, µε ραντιστικό, καλλιεργητή και άροτρο. Τιµή 4.000€.
Τηλ.6906/407758.
Πωλείται αρµεκτικό Fullwood ελαφρώς
µεταχειρισµένο. Τηλ.6906/512460.
Πωλείται
σφυρόµυλος
καινούργιος για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562,
6979/169426.
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Συζήτηση με καλεσμένο τον διεθνούς φήμης ζωοτέχνη Giuseppe
Pulina διοργανώνει η Agrenda στα πλαίσια της 11ης Zootechnia

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

Agrenda

Workshop με λύσεις
για τους κτηνοτρόφους

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα γυάλινα µπουκαλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές και µεγάλα πλαστικά βαρέλια σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438,
6984/501857, 6981/355172.

Πωλείται
4υνο
Τηλ.6982/551234.
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ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Τεχνογνωσία και νέες οργανωτικές δοµές που θα µπορούσαν
να προσφέρουν λύσεις για την αντιµετώπιση της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης στην οποία
έχει περιέλθει τον τελευταίο καιρό ο τοµέας της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, πρόκειται να
αναζητηθούν, κατά τη διάρκεια ζωντανής συζήτησης που οργανώνει
η εφηµερίδα Agrenda το Σάββατο
2 Φεβρουαρίου, σε ειδικά διαµορφωµένο περίπτερο-studio, κατά
τη διάρκεια της 11ης Zootechnia.
Ο διεθνούς φήµης Ιταλός καθηγητής, Giuseppe Pulina και ο συνάδελφός του από το Γεωπονικό
της Αθήνας, Αθανάσιος Γελασάκης, θα είναι βασικοί εισηγητές
στο πάνελ υψηλού επιπέδου που
έρχεται στον κατάλληλο χρόνο,
ώστε να µεταλαµπαδεύσει γνώση
και εµπειρία, στην κατεύθυση της
επίλυσης των κρίσιµων ζητηµάτων που απασχολούν τον κλάδο.
Την ίδια στιγµή, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και αρµόδια για
θέµατα κτηνοτροφίας, Ολυµπία Τελιγιορίδου, η οποία θα συµµετάσχει
στη συζήτηση, δηλώνει έτοιµη να ακούσει µε προσοχή τις προτάσεις των

Η συζήτηση για την γαλακτοφόρο κτηνοτροφία, την αγορά γαλακτοκοµικών και τις προκλήσεις στο διεθνές
περιβάλλον θα πραγµατοποιηθεί σε ένα ειδικά διαµορφωµένο studio στο Περίπτερο 13, Stand 41 της Green Box.
ειδικών, όπως και των εκπροσώπων
του κτηνοτροφικού κλάδου, έτσι ώστε
ο τοµέας της παραγωγής γάλακτος,
παράλληλα µε τη βελτίωση της στοιχείων παραγωγικότητας, να ξαναβρεί
και τα κατάλληλα σηµεία ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Live-Streaming
Η ζωντανή συζήτηση που
διοργανώνει η Agrenda
θα µεταδίδεται live από το
Agronews.gr

Σειρά µέτρων για τη ζήτηση
Πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει ήδη σειρά µέτρων
που θα ενισχύσουν τη ζήτηση στο
αιγοπρόβειο γάλα και στην εγχώ-

ρια αγορά Φέτας και µεταξύ αυτών
είναι και η αυξηµένη µοριοδότηση
των συνεταιριστικών µονάδων, ώστε να διαθέτουν µε προνοµιακούς
όρους Φέτα και τυροκοµοµικά πρόϊόντα εγνωσµένης ποιότητας σε διαγωνισµούς δηµόσιων ιδρυµάτων
(στρατός, φυλακές, νοσοκοµεία κ.ά.).
Οι πληροφορίες θέλουν το υπουργείο να έχει καταρτίσει ήδη
σχετική τροπολογία, η οποία αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή, µόλις το Νοµοθετικό Σώµα επανέλθει σε κανονικούς ρυθµούς.

Πωλείται τρακτέρ Landini, τύπος land
power, 185 ίππων µε 1.200 ώρες εργασίας, σχεδόν καινούριο. Τηλ.6948/279811.
Πωλείται ένα τρακτέρ Fiat µοντέλο 64 του
1982, σε καλή κατάσταση. Περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6947/723035.
Πωλούται γεµιστικό για µπουκάλια inox
µε 3 υποδοχές, ολοκαίνουριο και αντλία
inox 18 µε φίλτρα µάρκα Κολόµβο ολοκαίνουριο σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Κιλκίς.
Τηλ.6932/356087.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-κρύο
µάρκας Αlto. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6936/988485.
Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται
άδεια
Τηλ.6932/445772.

αποστακτιρίου.

Έπιπλα θαλάσσης χαλούν Απαγόρευση αλιείας
φωλιές Caretta caretta
καραβίδας για 3 µήνες

Ανανεωµένη έκδοση για
το βιβλίο εντοµολογίας

Σχολή κρέατος
από ΚΕΚ - ΜΑΙΧ

Την περίοδο ωοτοκίας 2018 της
θαλάσσιας χελώνας Caretta
caretta προστατεύτηκαν 446
φωλιές στους τρεις κύριους
βιοτόπους αναπαραγωγής του
προστατευόµενου είδους στην
Κρήτη, αναφέρει ο ΑΡΧΕΛΩΝ.
Περίπου 68% των επιχειρήσεων
στην παραλία Ρεθύµνου, 65%
στην παραλία Χανίων και 75% στον
κόλπο Μεσσαράς συµµορφώθηκαν
µε την αποµάκρυνση επίπλων
θαλάσσης τις νύχτες.

Με ανανεωµένη ύλη κυκλοφορεί το
βιβλίο «Εντοµολογία» του Μίνωα Ε.
Τζανακάκη, οµότιµου καθηγητή
Εφαρµοσµένης Ζωολογίας και
Παρασιτολογίας στο ΑΠΘ και του
∆ηµήτρη Σ. Κωβαίου, καθηγητή
Εφαρµοσµένης Ζωολογίας και
Παρασιτολογίας στο ΑΠΘ από τις
εκδόσεις University Studio Press.
Αναλύεται πώς ζουν, αναπτύσσονται
τα έντοµα και τα ακάρεα και τις
ζηµιές που ορισµένα προκαλούν
στη γεωργική παραγωγή.

Σχολή Eπαγγελµάτων Kρέατος
ιδρύεται για πρώτη φορά στα Χανιά
από το Μεσογειακό ΚΕΚ-ΜΑΙΧ, υπό
την καθοδήγηση του επίτιµου
διευθυντή Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής ∆ρ. Μιχάλη
Μεσσαριτάκη. Στόχος του
προγράµµατος είναι µέσα σε τρεις
µήνες, µε κορυφαίους εκπαιδευτές
και έµπειρους επαγγελµατίες του
χώρου, να προσφέρει στους
εκπαιδευόµενους τo θεωρητικό και
πρακτικό υπόβαθρο που απαιτείται.

∆εν επιτρέπεται η αλιεία της
καραβίδας σε όλες τις λίµνες και
ποταµούς της χώρας, από 15
Φεβρουαρίου µέχρι 15 Μαΐου 2019.
Οι αλιείς τη συγκεκριµένη περίοδο
υποχρεούνται να µεταφέρουν τα
αλιευτικά τους εργαλεία για την
καραβίδα (δίχτυα, νταούλια όλων των
ειδών κλπ) στα σπίτια τους. Για
παραβάσεις αλιευτικών διατάξεων
επιβάλλονται κυρώσεις όπως
πρόστιµο, κατάσχεση και εκποίηση
παράνοµα αλιευµένων προϊόντων.
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Σάββατο, 26 Ιανουαρίου

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 26 Ιανουαρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Τένις (Αυστραλιανό Όπεν)
Τελικός γυναικών

10.30

Eurosport 1

14.00

ΕΡΤ 2

17.30

ΕΡΤ 2

19.30

Novasports 2

5’

Πόλο (Πρωτάθληµα αντρών)
Ολυµπιακός – Βουλιαγµένη

Ζόρια στην Άγκυρα
∆ύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη
είναι για την εθνική οµάδα βόλεϊ
των γυναικών η πρόκριση στις
«16» καλύτερες οµάδες του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος. Η
εθνική οµάδα ύστερα από 18
χρόνια θα βρεθεί στην τελική
φάση της κορυφαίας διοργάνωσης
και θα αντιµετωπίσει, στην Αγκυρα
(23-28/8), την Τουρκία, την
πανίσχυρη Σερβία, τη Βουλγαρία,
τη Γαλλία και τη Φινλανδία.

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Πανιώνιος – ΑΕΚ

Κυριακή 27 Ιανουαρίου
Τένις (Αυστραλιανό Όπεν)
Τελικός αντρών

10.30

Eurosport 1

Λεβαδειακός – Άρης

15.00

Novasports 1

Λαµία – Ατρόµητος

16.00

ΕΡΤ 1

Παναθηναϊκός – Λάρισα

19.00

ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Απλά ο Ισπανός
δεν παιζόταν
Το σαββατοκύριακο οι τελικοί του Όπεν
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα μονοθέσια του
2050 από McLaren
Η McLaren Applied Technologies παρουσίασε τις ιδέες
της για το πώς θα µπορούσαν να είναι τα µονοθέσια της
Formula 1 το 2050. Όπως φαίνεται από τα σχέδια, τα
µονοθέσια θα έχουν κλειστό cockpit, θα είναι πλήρως
ηλεκτρικά, τα ελαστικά θα επιδιορθώνονται µόνα τους, µε
τα pit stops να αντικαθίστανται από λωρίδες φόρτισης. Όσο
για τις ταχύτητες, αυτές θα φτάνουν έως 500 χλµ/ώρα.

Με άλλα τρία γκραν σλαµ µπροστά του
για το 2019, ο «µυθικός» Στέφανος
Τσιτσιπάς είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει να κολλάει την Ελλάδα στις οθόνες της για να απολαύσει τένις κατά τη διάρκεια του έτους, µε την περιπέτειά του στην Αυστραλία να τελειώνει στους ηµιτελικούς απέναντι στον
µεγάλο Ναδάλ. Αυτό το σαββατοκύριακο, λοιπόν, διεξάγονται οι τελικοί
του Αυστραλιανού Όπεν, όπου ο Ραφαέλ Ναδάλ θα αντιµετωπίσει εναν
εκ των Τζόκοβιτς ή Πουίγ (Κυριακή).
Στις γυναίκες, στον τελικό του Σαββάτου η Γιαπωνέζα, Ναόµι Οσάκα αγωνίζεται εναντίον της Τσέχας Πέτρα

Κβίτοβα που είναι νούµερο 8 στην παγκόσµια κατάταξη.
Στο πόλο τώρα, µια εβδοµάδα
µετά από τον τελικό Κυπέλλου στο
Καρπενήσι ο Ολυµπιακός και η Βουλιαγµένη θα βρεθούν και πάλι αντίπαλοι, αλλά αυτή τη φορά για
το πρωτάθληµα της Α1.
Για την 13η ηµέρα της διοργάνωσης, λοιπόν, το Σάββατο ο Ολυµπιακός θα φιλοξενήσει στο εθνικό κολυµβητήριο Πειραιά τη Βουλιαγµένη.
Την ίδια µέρα, στο ευρωπαϊκό
ποδόσφαιρο, το σηµαντικότερο
µατς διεξάγεται στην Ιταλία, όπου
η Νάπολι ταξιδεύει στην έδρα της
Μίλαν στα πλαίσια της Σέριε Α, όπου κατά τα άλλα κυριαρχεί ξανά
φέτος η Γιουβέντους.

Πήρε Πιάτεκ η Μίλαν
Λίγα λεπτά µετά την ανακοίνωση
του Ιγκουαΐν από την Τσέλσι
η Μίλαν προχώρησε στην
ανακοίνωση της απόκτησης του
Κρίστοφ Πιάτεκ από τη Τζένοα, ο
οποίος υπέγραψε συµβόλαιο για
4,5 χρόνια. Η Μίλαν έδωσε 35
εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της
τον Πιάτεκ σε µια µεταγραφή που
αποτελεί την πιο ακριβή πώληση
στην ιστορία των «γκριφόνι».

Βλέπει µέχρι και πεντάδα

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι κατά Ζέρβα
βασικές αιτίες της
κακοδαιμονίας
στην κτηνοτροφία

Οι παγκόσµιες
τάσεις και η επιστήμη
για το μέλλον της
αιγοπροβατοτροφίας

Το αγροτικό
σχέδιο Αραχωβίτη
για να γυρίσει το
κλίμα στην ύπαιθρο

Εκτός 8άδας έµεινε η ΑΕΛ από το
θεσµό του Κυπέλλου µετά από ένα
µατς «θρίλερ» όπου επικράτησε ο
Ατρόµητος µε 5-3. Η οµάδα του
θεσσαλικού κάµπου έχει στρέψει
την προσοχή της πλέον στο
µεγάλο παιχνίδι απέναντι στον
Παναθηναϊκό (Κυριακή, 19.00),
και µε ένα «τρίποντο» µπορεί να
ελπίζει µέχρι και για πεντάδα στα
επόµενα µατς. Εν τω µεταξύ,
παρελθόν πλεόν αποτελεί από
τους «βυσσινί» ο 37χρονος
Βάσκος επιθετικός, Πίτι.

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

∆οκιµή µακράς διαρκείας:

John Deere 6155R
Σε µία δοκιµή που κράτησε 2.882 ώρες που πραγµατοποίησε για λογαριασµό µας ένας έµπειρος εργολήπτης,
το John Deere 6155R φάνηκε πως δεν είναι απλά ένα εργαλείο δουλειάς, αλλά ένας αξιόπιστος συνεργάτης.

KΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αποκλειστικά µε την AGRENDA
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Σε ανοδική τροχιά
το σκληρό σιτάρι

Σ

την ελληνική αγορά ζεσταίνεται το
κλίµα για το σκληρό σιτάρι, µε τις τιµές παραγωγού στη Θεσσαλία να κυµαίνονται στα 20-21 λεπτά. Φορτώνεται ένα παλιό συµβόλαιο τώρα στα 220 ευρώ ο
τόνος FOB ενώ για επόµενες πωλήσεις της Τυνησίας εµφανίζονται αγοραστές στα 230-235
ευρώ ο τόνος. Σαφώς η τάση είναι ανοδική.
Χρηµατιστηριακά, η αγορά βάµβακος έκανε µια δοκιµή προς τα 74 σεντς και ξαναγύρισε στα 73 σεντς. Στην αγορά µας, γίνεται προσπάθεια αύξησης της αποκαλούµενης βάσης
αλλά οι εµπορικοί οίκοι σπάνια ακολουθούν
καθώς στη διεθνή αγορά υπάρχουν φτηνότερες προσφορές αµερικανικής σοδειάς.

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

230

20/12

230

02/01

230

10/01

17/01

234

234

24/01
218

237

216
214
212
210
208

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

76,71
79,97

72,20

73,63

73,27

73,52

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

227

227

229

232

232

232

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

178

179

180

183

183

183

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

205

210

223

225

225

225

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,86

2,74

2,68

2,65

2,71

2,69

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

13,75

13,81

14,33

14,37

14,23

13,98

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

54,77

62,70

61,82

63,90

60,05

60,37
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

82.00

2.000

230

81.00

200

80.00

220

1.500

200

72.00

190

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

∆ΕΚ

24
ΑΥΓ

ΙΑΝ

Το εύρος στο οποίο κινούνται πλέον
οι τιµές Μαρτίου έχει στενέψει ιδιαίτερα
εν αναµονή νέων για το προς τα που
θα κατευθυνθεί η αγορά.

237
¤/τόνος

24
ΣΕΠ

24
ΟΚΤ

24
ΝΟΕ

24
∆ΕΚ

24
ΙΑΝ

Αµετάβλητη παρέµεινε η τιµή του
σκληρού στη νέα λίστα της Φότζια,
µετά από το ράλι που σηµειώθηκε τις
πρώτες εβδοµάδες του έτους.

150

500

190

160

71.00

σέντς/λίµπρα

1.000

200

170

74.00

73,52

Βιοµ/νικοί
άσοι

210

180

210

76.00

Παρθένο

220

190

78.00

ΑΥΓ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Εξτρα
παρθένο

230

210

0

180

24
ΑΥΓ

183
¤/τόνος

24
ΣΕΠ

24
ΟΚΤ

24
ΝΟΕ

24
∆ΕΚ

24
ΙΑΝ

24
ΣΕΠ

Χωρίς αλλαγές την εβδοµάδα που
πέρασε η τιµή του καλαµποκιού στα
ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, που
ακολουθεί τα λοιπά σιτηρά.

225

¤/τόνος

24
ΟΚΤ

24
ΝΟΕ

24
∆ΕΚ

24
ΙΑΝ

Το κριθάρι βυνοποίησης που
ακολουθεί την τιµή των υπόλοιπων
σιτηρών, έµεινε αµετάβλητο
την εβδοµάδα που πέρασε.

24
∆ΕΚ

gogos@agronews.gr

Για τα δεδοµένα της εποχής, η ζήτηση ελαιολάδου µέχρι στιγµής, δεν είναι αυτή που αναµενόταν από τους
παραγωγούς. Η µικρή και υποτονική
κινητικότητα στην αγορά ελαιολάδου
πιέζει περαιτέρω τις τιµές, που ήδη συναγωνίζονται στα χαµηλά, αδικαιολόγητα, αυτές της Ισπανίας.
Στη Λακωνία, το ταβάνι για τα χαµηλής οξύτητας έξτρα παρθένα, είναι τα
3,55 ευρώ, σύµφωνα µε τον πρόεδρο
της ΕΑΣ Λακωνίας Νίκο Προκοβάκη.
Στις νότιες περιοχές της Λακωνίας, η
υποτονική αυτή ζήτηση, µεταφράζεται
σε πράξεις των τριών βυτίων το πολύ
στην τιµή των 3,50 µε 3,55 ευρώ το κιλό, σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε στην
Agrenda ο διευθυντής του Α.Σ Μολάων Πακίων, Παναγιώτης Ντανάκας. Ο
ίδιος υποστήριξε πως «η παραγωγή εδώ είναι µεγαλύτερη από αυτή που υπολογίζαµε στην αρχή. Αποδώσανε οι
νέες φυτεύσεις που µπήκαν σε παρα-

γωγική διαδικασία», ενώ σχετικά µε
τις τιµές ανέφερε πως οι Ιταλοί έµποροι δεν «τραβούν από τη Λακωνία, ενώ αγοράζουν µε το σταγονόµετρο γενικά, αναµένοντας τις κινήσεις στην
Ισπανία, αν δηλαδή θα ανεβάσουν ή
θα ρίξουν τις τιµές τους».
Το τελευταίο διάστηµα στα Χανιά, οι
τιµές παραµένουν σταθερές στα 3 ευρώ το κιλό, µε την περίοδο να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ στο Ηράκλειο,
αν και έγιναν πρόσφατα κάποιες πράξεις στα 3 µε 2,95 ευρώ το κιλό, γενικά
αυτές κυµαίνονται από τα 2,60 µέχρι
τα 2,80 ευρώ το κιλό. «Το µόνο παρήγορο είναι πως έχει βροχές, και φαίνεται πως η επόµενη χρονιά θα πάει
καλά, αν συνεχίσει ο καιρός έτσι», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΑΣ Ζαρού,
Μανώλης Ροµπογιαννάκης.

Ένας δείκτης της πορείας της τιµής
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου αποτελεί η τιµή του λαµπάντε, το οποίο αυ-

Στην ελληνική αγορά κατόπιν
των πρόσφατων διαγωνισµών
της Τυνησίας οι τιµές σκληρού
σίτου για τις καλές ποιότητες
κυµαίνονται στα 20 λεπτά στον
παραγωγό, ενώ για κάτι
εξαιρετικό πληρώνονται και τα
21 λεπτά. Πραγµατοποιούνται
αυτές τις µέρες κάποιες
φορτώσεις για Τυνησία στα
220 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι
µας. Παράλληλα αρχίζει να
υπάρχει ενδιαφέρον από
ιταλικούς εµπορικούς οίκους
που πούλησαν στην Τυνησία
µε φορτώσεις Φεβρουάριο και
Μάρτιο, σε τιµές µεταξύ 230235 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι
µας. Σαφώς η τάση είναι
ανοδική, µένει να δούµε πόσο
θα κρατήσει αυτό. Τώρα ο
Καναδάς έχει δυσκολία
φορτώσεων λόγω παγετού.
Όταν λήξει το πρόβληµα
µπορεί να δούµε ξανά αύξηση
πωλήσεων και φορτώσεων
από τον Καναδά, το οποίο θα
µπορούσε να κλείσει τον
ανοδικό κύκλο από την αρχή
του έτους.

ΙΤΑΛΙΑ
Οι Ιταλοί έµποροι προσπαθούν να
χτίσουν αποθέµατα σε πολύ ανταγωνιστικές τιµές, ώστε να τα διαθέσουν
σε υψηλές τιµές στα σούπερ µάρκετ
τους ερχόµενους µήνες

Όλο και πιο χαµηλά
πιέζουν οι Ιταλοί
Στο παιχνίδι των Ιταλών δείχνει να
εγκλωβίζεται το ελληνικό ελαιόλαδο.

21
IAN

ΖΕΣΤΑΙΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

Σε µικρές ποσότητες διακινούνται τα λακωνικά ελαιόλαδα µε ταβάνι τα 3,55 ευρώ το κιλό
Πιέζουν την ευρωπαϊκή αγορά οι Ιταλοί έµποροι που προσπαθούν να χτίσουν απόθεµα
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

14
IAN

Οι Ιταλοί έµποροι προσπαθούν να
πιέσουν τις τιµές προκειµένου να
δηµιουργήσουν καλά αποθέµατα που
θα διαθέσουν τους επόµενους µήνες.

2,69
¤/κιλό

Επιµένει στα χαµηλά η αγορά ελαιολάδου

7
IAN

31
∆ΕΚ

τήν τη στιγµή πωλείται στην Ισπανία
στα 2 ευρώ το κιλό, µε πράξεις ακόµα
και στα 1,99, σύµφωνα µε δηµοσίευµα του ιταλικού περιοδικού, Teatro
Naturale. Εκεί αναφέρεται πως η τιµή
του ελαιολάδου ακολουθεί πτωτική πορεία, µε την Ιταλία, η οποία διατηρείται
σταθερά στα 6 ευρώ το κιλό, πρωταγωνιστεί στο σπεκουλάρισµα των τιµών
σε Ελλάδα και Ισπανία. «Πρόκειται για
µια επιστροφή στη λογική της προηγούµενης δεκαετίας, όταν το 2008, η
τιµή του λαµπάντε δεν ξεπέρασε ποτέ
τα 2 ευρώ, γεγονός που έχει σηµασία,
γιατί συνήθως η τιµή του έξτρα παρθένου, βρίσκεται στα 50 λεπτά πάνω».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σαν να µην πέρασε µια µέρα στα χρηµατιστήρια βάµβακος

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
75.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH
Το βαµβάκι φαίνεται να έχει φτιάξει µια καλή βάση στα
73 σεντς ανά λίµπρα, αλλά αδυνατεί να σπάσει τις
ανοδικές αντιστάσεις. Το εύρος στο οποίο κινούνται οι
τιµές Μαρτίου έχει στενέψει ιδιαίτερα και όλοι
αναµένουν φρέσκα νέα για να δουν προς τα που θα
κατευθυνθεί η αγορά. Είναι θετικό πως ακούµε για
πολλές πωλήσεις αµερικανικής σοδειάς, όµως δεν
µπορούµε ακόµα να έχουµε επίσηµα στοιχεία λόγω του
«shutdown» στις ΗΠΑ. Η πλειονότητα των αναλυτών
αναµένει πως αυτή η συσσώρευση θα δηµιουργήσει
βάσεις στα παρόντα επίπεδα τιµών και θα θέσει τις
προϋποθέσεις για ανοδική κίνηση µεσοπρόθεσµα.

11/23/2017 71.14
11/24/2017 71.93
Η αύξηση της βάσης (πριµ επί των
χρηµατιστηριακών
11/27/2017
71.42
τιµών) στα 3 σεντς πάνω από το 11/28/2017
χρηµατιστήριο βρίσκει
72.14
ανταπόκριση κυρίως από κλωστήρια
και λιγότερο73.43
από
11/29/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

τους εµπορικούς οίκους. Μάλιστα στην περίπτωση των
κλωστηρίων τις περισσότερες φορές αφορά φιξ τιµή
που ισοδυναµεί µε 3 σεντς πάνω από τις τιµές
Μαρτίου και όχι καθαρά ανοιχτό συµβόλαιο µε
δικαίωµα κλεισίµατος της τιµής από τον εκκοκκιστή
αργότερα. Η ισχυροποίηση του δολαρίου µας βοηθάει,
αλλά λείπουν οι φορτώσεις που θα φέρουν νέα
κεφάλαια προς «ευρωποίηση». Πάντως, στην αγορά
µας, η ζήτηση είναι ενεργή από τις αρχές του έτους.

73.00
71.00
69.00
67.00

Πέµπτη
23/11

Παρασκευή ∆ευτέρα

Πέµπτη

24/11

27/11

Παρασκευή ∆ευτέρα

Τρίτη

28/11

Τρίτη

Τετάρτη

9/11
10/11
13/11
14/11
Συνεδρίαση
23/01/19

Μήνας

29/11

Τετάρτη
15/11

Κλείσιµο

Μεταβολή

Μάρτιος '19

73,52

+O,39

Μάιος '19

74,85

+0,32
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Ελπίδες ανάκαµψης της τιµής του ελληνικού ακτινιδίου, που παραµένει προς το παρόν «κολληµένη» στα 75-85 λεπτά το κιλό για συσκευασµένο προϊόν
της µέσης κατηγορίας των 100 γραµµαρίων, γεννούν τα σηµάδια αναθέρµανσης της ζήτησης, που παρατηρούνται τις τελευταίες ηµέρες.

Ξύπνηµα εµπορικού ενδιαφέροντος για το ελληνικό ακτινίδιο
1

∆ΕΙΛΑ ΒΗΜΑΤΑ αναζωπύρωσης του
διεθνούς εµπορικού ενδιαφέροντος
για το ελληνικό ακτινίδιο έχουν αρχίσει να καταγράφονται από τα µέσα
Ιανουαρίου, δηµιουργώντας προσδοκίες για τη συνέχεια της εµπορικής σεζόν, αλλά και για την τιµή παραγωγού, που κάποιοι τη βλέπουν
στα 45-50 λεπτά το κιλό. «Μέχρι τις

αρχές Ιανουαρίου ήταν στην αγορά
η Νέα Ζηλανδία µε τη Χιλή, και αυτό είχε δυσκολέψει τα πράγµατα για
το δικό µας προϊόν» αναφέρει στην
Agrenda ο πρόεδρος του Αγροτικού
Συνεταιρισµού Ακτινιδίου Άρτας, Άγγελος Ξυλογιάννης, προσθέτοντας,
πάντως, ότι «εδώ και λίγες ηµέρες
η τάση της ζήτησης είναι ανοδική».

3

«Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ κινητικότητα είναι
αυξηµένη τις τελευταίες ηµέρες. Σε
µια εβδοµάδα στείλαµε τόσα φορτηγά στο εξωτερικό, όσα σε όλο το
δίµηνο του Νοεµβρίου και του ∆εκεµβρίου», τονίζει ο Γιάννης Πασσαλίδης από τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Νέστου. Αντίστοιχα ο Κλέαρ-

χος Σαραντίδης της ΕΑΣ Καβάλας
σηµειώνει πως «αν η ζήτηση συνεχίσει µε τον ίδιο ρυθµό και τους επόµενους 2-3 µήνες µπορούµε να
ευελπιστούµε σε µια καλή σεζόν
και φέτος, αν και δεν πρόκειται να
πιάσουµε τις τιµές του 2018, που
ήταν εξαιρετική χρονιά».

5

ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ για τη µη ανταπόκριση, ακόµη, τις τιµής στο διαφαινόµενο «ξύπνηµα από το λήθαργο»
του διεθνούς εµπορικού ενδιαφέροντος για το ελληνικό προϊόν, σύµφωνα µε τον κ. Μανώση είναι το
γεγονός ότι η Κίνα κάλυψε τις α-

νάγκες της κυρίως από ιδιοπαραγωγή και εισαγωγές από Νέα Ζηλανδία. Όσο για τις προσδοκίες µετά; Όπως εξηγεί ο κ. Πασσαλίδης
«αρχές Φεβρουαρίου περιµένουµε
να αυξηθεί η ζήτηση. Θα δούµε τί
θα γίνει και στη Fruit Logistica».

2

ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟ παράθυρο» που
ανοίγει στη διεθνή αγορά εντοπίζει και ο πρόεδρος της οργάνωσης Ζευς Ακτινίδια, ∆ηµήτρης
Μανώσσης, από την Πιερία, ο οποίος σηµειώνει πως «αυτές τις
ηµέρες αποσύρονται από το προσκήνιο οι Νεοζηλανδοί κι αυτό
έχει ήδη αντίκτυπο στη ζήτηση

για το ελληνικό ακτινίδιο, η οποία βλέπουµε σιγά – σιγά να
ανακάµπτει», ενώ ανάλογα είναι τα µηνύµατα που φτάνουν
και στην περιοχή της Καβάλας
και ειδικότερα τον κάµπο του
Νέστου, όπου βρίσκεται το τρίτο µεγάλο κέντρο παραγωγής
ακτινιδίου της χώρας.

4

ΠΑΡΑ το ενθαρρυντικό «τσίµπηµα»
στη ζήτηση, ωστόσο, για την ώρα
το προϊόν δεν µπορεί να κεφαλαιοποιήσει αυτή την κινητικότητα και
στην τελική τιµή του. «Η εγχώρια
αγορά εξακολουθεί να είναι στριµωγµένη. Για να καταλάβετε η τιµή
στις συσκευασίες της µέσης κατη-

γορίας είναι σήµερα στα 80 λεπτά
το κιλό, όταν πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν στα 1,30 ευρώ το κιλό» µας λέει ο κ. Ξυλογιάννης, ενώ για αυξηµένα αποθέµατα 30% και µειωµένες τιµές επίσης 30%, µιλά, για αυτή την περίοδο, και ο γενικός διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας.

6

ΥΠΟ ΑΥΤΕΣ τις συνθήκες η τιµή
παραγωγού δεν φαίνεται ότι µπορεί να πιάσει τα περσινά επίπεδα, όταν το στήσιµο έφτασε έως
τα 65 λεπτά το κιλό. «Αυτό ήταν
κάτι ξεχωριστό. Ελπίζουµε φέτος να πιάσουµε µια τιµή γύρω

στα 50 λεπτά το κιλό», µας είπε
ο Σάββας Αργυράκης, πρόεδρος
του Αγροτικού Συλλόγου ∆ήµου
Νέστου, όπου καλλιεργούνται
14.000 στρέµµατα ακτινιδίου. Σε
κάθε περίπτωση, τονίζεται, απαιτείται να γίνει σωστή συντήρηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ

1,30
0,65

0,750,85
ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

ΦΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ

+30%

30%

ΤΙΜΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΩΝ 100
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ

0,450,50
ΠΕΡΥΣΙ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
150

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ

Χωρίς χώρους ψύξης η εγχώρια
παραγωγή φεύγει με χαμηλή τιμή
Σε «Αχίλλειο πτέρνα» για το ελληνικό ακτινίδιο έχει εξελιχθεί η έλλειψη ψυκτικών θαλάµων, ικανών να αποθηκεύσουν τις ποσότητες προϊόντος που έχει αρχίσει
να παράγει πλέον η χώρα. Όπως αναφέρει ο Γιάννης
Πασσαλίδης από τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Νέστου,
ενώ η παραγωγή του ακτινιδίου οδεύει ολοταχώς προς
τους 300.000 τόνους ετησίως και ήδη η χώρα µας είναι
η τρίτη παγκόσµια δύναµη, οι χώροι αποθήκευσης που
διαθέτουµε φτάνουν για το πολύ 110.000 τόνους. «Το
έχουµε πει σε όλους τους τόνους στο υπουργείο, αλλά
δεν αντιλαµβάνονται ότι το ακτινίδιο είναι πλέον εθνι-

κό προϊόν και έτσι πρέπει να αντιµετωπιστεί. Όσο δεν
έχουµε χώρους ψύξης, η παραγωγή θα φεύγει από το
χωράφι υπό πίεση και µε χαµηλές τιµές θα ιταλοποιείται ή θα ισπονοποιείται», τόνισε ο κ. Πασσαλίδης και
ζήτησε να δοθούν κίνητρα στις οργανώσεις να δηµιουργήσουν τέτοιες υποδοµές, ώστε το προϊόν να πωλείται
όταν η αγορά δίνει τιµή και όχι επειδή δεν µπορούµε
να το διαχειριστούµε. Πολύ κρίσιµο, επίσης, σύµφωνα µε τον κ. Ξυλογιάννη είναι να υπάρξει συνένωση
δυνάµεων των επιµέρους εγχώριων οργανώσεων «ώστε να µπορέσουµε να µπούµε στις µεγάλες αλυσίδες,
χωρίς ενδιάµεσους και το κέρδος τους να το πάρουν
οι παραγωγοί», όπως και να δοθεί βάρος σε νέες ποικιλίες, κιτρινόσαρκες ή κοκκινόσαρκες και «να µην αφήνουµε τους ανταγωνιστές να παίζουν µόνοι τους».
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 24/01
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

632,34

635
630
625
620
615
610
605
Παρασκευή

18/01

Τετάρτη

Τρίτη

∆ευτέρα

23/01

22/01

21/01

Πέµπτη

24/01

Εβδοµάδα ανόδου στο Χρηµατιστήριο
Στο «παρά-ένα» τελικά κατάφερε να γυρίσει
και να κλείσει θετικά το χρηµατιστήριο
Αθηνών την Πέµπτη, αν και πέρασε το
µεγαλύτερο µέρος της συνεδρίασης µε
αρνητικό πρόσηµο και αρκετές πιέσεις στον
τραπεζικό κλάδο οι οποίες εξανεµίστηκαν στο
τέλος. Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε
µε κέρδη 0,16% στις 632,34 µονάδες, ενώ
κινήθηκε µεταξύ των 626,26 µονάδων
(-0,80%) και 632,58 µονάδων (+0,20%). Ο
τζίρος διαµορφώθηκε στα 32,2 εκατ. ευρώ
και ο όγκος ανήλθε στα 19,2 εκατ. τεµάχια.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ. ΕΜΠ. Α.Ε.

0,0130 +18,18%

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

0,2980 +8,76%

ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.

1,4400 +5,88%

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

1,2200 +4,72%

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

0,7300 +4,29%

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

0,1240 - 11,43%

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

0,8040 - 9,05%

ΕΛ. ∆. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.

0,3140 - 7,10%

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

0,7720 - 5,16%

A.S. ΕΜΠΟΡ-ΒΙΟΜ. Η/Υ

2,6600 - 4,32%

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

Moνάδες Μεταβολή
24.529,40 - 0,19%
7.048,28 + 0,32 %
3.126,38 + 0,46%
6.825,98 - 0,25%
11.127,58 + 0,51%
4.868,07 + 0,57%
8.948,62 - 0,10 %
20.574,63 - 0,093%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
FED
EKT

Επιτόκιο

Τιµή

Βασικό
2,5
Βασικό 0,00
Καταθέσεων - 0,40
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
REPO RATE
0,75
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate
-0,1
ΕΛΒΕΤΙΑ
3M Libor (εύρος) -0,72
Ζώνη Ευρώ
EURIBOR-12M - 0,118
EURIBOR -1M - 0,365

Τελευταία
αλλαγή
19.12.2018
23.08.2018
23.08.2018
08.08.2018
10.07.2018
24.12.2018
24.08.2018
24.08.2018

O σπαγκο...
...ραμμένος
ΕΒΖ: Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου
θα πρέπει να ενηµερώσουν το
υπουργείο Οικονοµίας, τα
υπουργεία, οι γενικές και ειδικές
γραµµατείες υπουργείων και οι
αποκεντρωµένες διοικήσεις για κενές
θέσεις ή νέες θέσεις που δηµιουργούν,
προκειµένου να καλυφθούν από
υπαλλήλους της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης που θα
µεταταχθούν σε άλλους φορείς του
∆ηµοσίου. Αυτό αναφέρει η απόφαση
του υπουργείου Οικονοµίας, η οποία
αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια.
CRETA FARMS: Σε έκτακτη γενική
συνέλευση καλούνται οι µέτοχοι της
Creta Farms στις 15 Φεβρουαρίου, µε
αντικείµενο την ανάκληση των µελών
του ∆.Σ της εταιρείας και της Επιτροπή
Ελέγχου, καθώς και την εκλογή νέων
µελών τόσο στο διοικητικό συµβούλιο
όσο και στην Επιτροπή.

REMY COINTREAU: Η γαλλική
εταιρεία premium ποτών, Remy
Cointreau αύξησε τις πωλήσεις της
9,5% στα 321,5 εκατ. δολάρια στο
τρίµηνο που έληξε τον ∆εκέµβριο, σε
σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του
προηγουµένου µήνα. Σε οργανική
βάση, η οποία δεν περιλαµβάνει τις
νοµισµατικές µεταβολές, εξαγορές και
εκποιήσεις, η αύξηση είναι 8,7%.
ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Τις προοπτικές
εξαγωγών στη Ρουµανία διερεύνησε
ο πρόεδρος της ΕΑΣ Τρικάλων
Αχιλλέας Λιούτας που µετείχε µε
στελέχη της οργάνωσης σε B2B
συναντήσεις στο Ελληνορουµανικό
Επιχειρηµατικό Φόρουµ, στο
Βουκουρέστι. Οι ίδιοι παρουσίασαν τα
προϊόντα του Οµίλου εστιάζοντας στα
προϊόντα της Συνεταιριστικής
Οξοποιίας ΜΕΤΕΩΡΑ.

Χωρίς κυρίως πιάτο
οι 5 μέρες στο Νταβός
Ο προστατευτισμός σκιάζει την οικονομική ελίτ
Η εμμονή αβεβαιότητας επηρεάζει τον Ντράγκι
Παγκοσµιοποίηση, χρέος, 4η βιοµηχανική
επανάσταση, κλιµατική αλλαγή και λίγο από λατινοαµερικανική ακροδεξιά βρέθηκαν
στο επίκεντρο της πενθήµερης συνάντησης
κορυφής της οικονοµικής ελίτ στο Νταβός.
Στο Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (22-25
Ιανουαρίου), στο παγωµένο ελβετικό θέρετρο, µε ηχηρή την απουσία Τραµπ, περισσότεροι από 3.000 πολιτικοί, κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, επιστήµονες, καλλιτέχνες και άλλες προσωπικότητες από 110 χώρες, ανάµεσά τους και 65 αρχηγοί κρατών,
άνοιξαν διάλογο για τα παραπάνω µία ακόµη φορά, µε την δική τους φυσικά οπτική ο καθένας, χωρίς βέβαια να ληφθούν
αποφάσεις. Το καµπανάκι της επικεφαλής
του ∆ΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, για εντεινόµενους κινδύνους στην παγκόσµια ανάπτυξη
καθώς οι δύο µεγαλύτερες οικονοµίες του
πλανήτη συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν εντάσεις «κυρίως στο εµπόριο, αλλά όχι µό-

νο εκεί», βρήκε ως ευκαιρία ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Shinzo Abe για κάλεσµα
στους ηγέτες πολιτικών και επιχειρηµατικών οµάδων να ανανεώσουν την εµπιστοσύνη στο παγκόσµιο εµπόριο.
Στο µεταξύ, η εµµονή αβεβαιότητας, όσον
αφορά τους γεωπολιτικούς παράγοντες και
η απειλή του προστατευτισµού, βαρύνει το
οικονοµικό συναίσθηµα στην Ευρωζώνη,
υπαγορεύοντας στον κεντρικό τραπεζίτη Μ.
Ντράγκι, να επεκτείνει την νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ. Έτσι, όπως αποφασίστηκε
στην συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, τα επιτόκια θα παραµείνουν στο
µηδέν, ως το καλοκαίρι του 2019. «Η επιβράδυνση της κινεζικής οικονοµίας, η ασάφεια για το Brexit, η εµπορική πολιτική των
ΗΠΑ και η υποχώρηση ορισµένων τοµέων
της Γερµανίας έχουν επιδράσει στο κλίµα
και το momentum της οικονοµίας της Ευρωζώνης», επισήµανε ο Ντράγκι.

Γιορτάζει

Χαβιάρι

Η νέα επετειακή καµπάνια της ΑΒ
Βασιλόπουλος για τα 80 χρόνια
απρόσκοπτης λειτουργίας αποτελεί
µόνο την αρχή για ένα 2019 µε
επετειακές εκπλήξεις. Από το πρώτο
µπακάλικο του Γ. Βασιλόπουλου στην
οδό Βουλής, έως τα 460 καταστήµατα
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, η ΑΒ
συνεχίζει µε επίκεντρο τον άνθρωπο,
τα προϊόντα, το περιβάλλον.

Η παραγωγή του κόκκινου χαβιαριού στην
Ρωσία το 2018 αυξήθηκε κατά 1,7 φορές
σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο,
φθάνοντας τους 22.000 τόνους. Αυτή η
θετική δυναµική σχετίζεται µε την αλίευση
ρεκόρ ποσοτήτων κόκκινου σολοµού που
σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση µε τον
προηγούµενο χρόνο φθάνοντας τους 676
χιλιάδες τόνους, διευκρινίζει ο ρωσικός
οργανισµός αλιείας Rosribolovstvo.

B2 | 22

Agrenda

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Συσκευασίες μιας χρήσης σε ελαιόλαδο και ξύδι

Σ

χεδόν ενάµισι χρόνο πριν, το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έβγαλε την απόφαση 91354 (ΦΕΚ Β’
2983/ 30.8.2017), σχετικά µε τους Κανόνες διακίνησης και εµπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.).
Με βάση τα ανωτέρω, προβλέπονται σηµαντικά πρόστιµα για τα
καταστήµατα µαζικής εστίασης από 01.01.18, τα οποία θα πρέπει
να διαθέτουν το λάδι (κάθε είΥποχρέωση
δους) αποκλειστικά και µόνο, µέΤα καταστήµατα µαζικής σω σφραγισµένων µη επαναγεµιεστίασης από 1-1-2018
ζόµενων συσκευασιών ή συσκευασιών µιας χρήσης που προορίπρέπει να διαθέτουν το
λάδι µέσω σφραγισµένων ζεται για επιτραπέζια χρήση από
τον τελικό καταναλωτή.
µη επαναγεµιζόµενων
Αυτή η υποχρέωση ισχύει για τα
συσκευασιών
γεύµατα µετά την παρασκευή τους
στην κουζίνα των καταστηµάτων,
ενώ θα πρέπει να αναγράφονται
στη συσκευασία οι απαιτούµενες
Πρόστιµα
επισηµάνσεις, σύµφωνα µε την ιΟι καταστηµατάρχες
σχύουσα νοµοθεσία και να είναι
πρέπει να δουν το θέµα
διαθέσιµες προς γνώση στους τεσοβαρά γιατί τα πρόστιµα λικούς καταναλωτές εντός των χώρων µαζικής εστίασης.
καιροφυλακτούν
ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, από την 1-12018 ορίζεται ότι:
4: Το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν
του σταδίου της παρασκευής του γεύµατος στην
κουζίνα των καταστηµάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και µόνο µέσω σφραγισµένων µη επαναγεµιζόµενων συσκευασιών ή συσκευασιών µιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστηµα και θα φέρουν τις απαιτούµενες επισηµάνσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.
4Α: Στους παραβάτες για έλλειψη ενδείξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο 500 ευρώ.
2Γ: Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζε-

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

2. αφορά και συσκευασίες µεγαλύτερου περιεχοµένου οι οποίες µετά την αποσφράγισή τους κι εφόσον δεν χρησιµοποιηθούν πλήρως ή θα υπάρχει η δυνατότητα να τις πάρουν µαζί τους οι καταναλωτές ή θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από επόµενους καταναλωτές, µέχρι εξάντλησης του
περιεχοµένου τους.

∆ιορθώσεις στο Ε-9
Οι διορθώσεις του Ε-9 µπορούν να γίνουν
εντός 30 ηµερών από την υπογραφή των
συµβολαίων χωρίς πρόστιµο. Και ανά πάσα
στιγµή και ώρα µετά τις 30 ηµέρες µε
πρόστιµο. Όταν χρειάζεσαι διόρθωση στο Ε-9,
θα πρέπει ο συµβολαιογράφος να στείλει email
στο λογιστή και να περιγράφει αναλυτικά ποιες
είναι οι διορθώσεις που χρειάζεται να κάνουµε,
διαφορετικά το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί
θα είναι λανθασµένο και δεν θα µπορεί να γίνει
η µεταβίβαση ενός ακινήτου.

ται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύµατος στην κουζίνα των καταστηµάτων του άρθρου
69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και µόνο µέσω σφραγισµένων µη επαναγεµιζόµενων συσκευασιών ή συσκευασιών µιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστηµα και θα
φέρουν τις απαιτούµενες επισηµάνσεις σύµφωνα
µε την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.
5Γ: Για παραβάσεις της παραγράφου 4, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο 500 ευρώ ανά παράβαση .
Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει, όπως έχει
ήδη αναφερθεί, από 1.1.2018.
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΕΧΕΙ το ερώτηµα που κατέθεσε ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) σχετικά για την ερµηνεία της
διατύπωσης «....πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά
και µόνο µέσω σφραγισµένων µη επαναγεµιζόµενων συσκευασιών ή συσκευασιών µιας χρήσης …..»:
1. Εάν η διάταξη αφορά ατοµικές σφραγισµένες
συσκευασίες οι οποίες µετά τη χρήση τους από
τον καταναλωτή δεν θα µπορούν να τύχουν καµιάς άλλης χρήσης ή

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ, στην διευκρινιστική απάντηση που έλαβε από την αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, προκύπτει ότι στον κάθε καταναλωτή
θα σερβίρεται σφραγισµένη, µη επαναγεµιζόµενη
συσκευασία ελαιολάδου ανεξάρτητα από το περιεχόµενό της.
Κατά συνέπεια µία συσκευασία εφόσον ανοιχθεί
δεν µπορεί παρά να χρησιµοποιηθεί στο σύνολό της
Να την πάρει µαζί του ο καταναλωτής ή να επιστρέψει για χρήση στη κουζίνα σε περίπτωση που
δεν χρησιµοποιηθεί πλήρως.
ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ µε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης, άκουσα και τη δική τους άποψη και κατά
πόσο αυτό είναι εφικτό στην πράξη. Μου είπαν
ότι ουσιαστικά καταργείται µε τον τρόπο αυτό η
ύπαρξη στο τραπέζι κατά τη διάρκεια του φαγητού, του µπουκαλιού µε το λάδι ή το ξύδι. Έρχεται πλέον π.χ. η σαλάτα το τραπέζι έτοιµη. Αν δεν
σου φτάνει το λάδι, φωνάζεις το σερβιτόρο και
του ζητάς να σου βάλει λίγο ακόµη. Αν παραγγείλεις φακές και χρειαστείς ξύδι, θα έρθει να
πάρει το πιάτο σου και να πάει στην κουζίνα να
βάλει ξύδι κλπ. Με λίγα λόγια, λένε, σε δουλειά
να βρισκόµαστε. Κάποιοι επικαλούνται το υψηλό κόστος της ατοµικής συσκευασίας.
Προφανώς και είναι καλό από άποψη υγιεινής αυτό που έγινε. Το ζητούµενο είναι να περπατήσουν µαζί η ποιότητα και το χαµηλό κόστος.
Σε κάθε περίπτωση οι καταστηµατάρχες θα πρέπει να το δουν το θέµα αυτό σοβαρά, γιατί ο νόµος είναι σε ισχύ από την 01.01.18 και τα πρόστιµα καιροφυλακτούν.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Οι µετατάξεις από το ειδικό στο κανονικό
καθεστώς, έχουν περιθώριο εµπρόθεσµης
µεταβολής έως στις 30.01.19. µετά από την
ηµεροµηνία αυτή, έχει πρόστιµο. Αντίθετα,
οι µετατάξεις από το κανονικό καθεστώς
στο ειδικό, µπορούν να γίνουν µέχρι
30.01.19 αλλά µετά από την ηµεροµηνία
αυτή, του χρόνου πάλι.
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Προγράμματα χρηματοδότησης
με χαμηλό κόστος από Eurobank
Η συνεργασία με ευρωπαϊκά ταμεία διευρύνει τις επιλογές των αγροτών

Νέα Ταµεία
Θετικά αντιµετωπίζει
την πρωτοβουλία του
υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης για τη
δηµιουργία Ταµείων
εγγυήσεων και µικροχρηµατοδότησης του
αγροτικού τοµέα
η Eurobank

Χαµηλό κόστος χρηµατοδότησης που
µπορεί να ξεκινά από 4% και 5% είναι
σε θέση να προσφέρει η Eurobank, µέσω χρηµατοδοτικών προγραµµάτων
µε τη βοήθεια ευρωπαϊκών ταµείων,
σύµφωνα µε τον Ιάκωβο Γιαννακλή,
γενικό διευθυντή Retail Banking της
Eurobank, που περιέγραψε τον τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δηµιουργεί η τράπεζα για τον αγροτικό χώρο.
«Έχουµε φέρει χρηµατοδοτικά προγράµµατα µε τη βοήθεια ευρωπαϊκών
ταµείων όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όπου µπορεί ένας
επιχειρηµατίας, άρα και ένας αγρότης
να δανειοδοτηθεί µε το 40% των εγγυήσεων, τα υπόλοιπα να τα πάρουµε
εµείς από το πρόγραµµα που έχουµε
φτιάξει µε τα ευρωπαϊκά ταµεία», ανέφερε ο κ. Γιαννακλής κατά τη διάρκεια του πρώτου πάνελ της εκδήλω-

σης Αγρότης της Χρονιάς. «Όλα αυτά να γίνονται µε κόστη που µπορεί
να ξεκινάνε από 4% και 5%, δηλαδή
αρκετά χαµηλή χρηµατοδότηση – αρκεί να σκεφτεί κανείς µε πόσο δανείζεται η χώρα. Άρα αν κανείς δανείζεται µε 5% σαν ιδιώτης, σαν µικρή επιχείρηση, καταλαβαίνετε ότι το κόστος χρηµατοδότησης είναι αρκετά
χαµηλό συγκριτικά», είπε το στέλεχος της Eurobank, εκ των χορηγών
της εκδήλωσης.

Έµφαση σε µηχανισµούς
βοήθειας µικροπαραγωγών
Παράλληλα, όπως είπε ο οµιλητής,
το 2018, επτά στα δέκα αιτήµατα τα οποία ήρθανε για χρηµατοδότηση στην
Eurobank και συµφωνήθηκε ότι πρέπει να προχωρήσουνε, εγκρίθηκαν
και εκταµιεύθηκαν, ενώ έδωσε έµφαση στους µηχανισµούς βοήθειας των

Ο Ιάκωβος Γιαννακλής, γενικός διευθυντής Retail Banking της Eurobank έδωσε
µία σαφή εικόνα για τις υπηρεσίες που προσφέρει προς τους αγρότες η τράπεζα.
µικροπαραγωγών. Συγκεκριµένα ανέφερε: «Έχουµε συνεργασία µε το
AFI, ένα ταµείο που µπορούµε να δίνουµε µικροπιστώσεις, όπου υπάρχει
και ένας µέντορας που έρχεται και κάθεται δίπλα στον κάθε επιχειρηµατία
που δανειοδοτείται για να τον βοηθήσει να υλοποιήσει το επιχειρηµατικό
σχέδιο που έχει αποφασίσει. ∆ηλαδή, θα τα πάρεις τα 15.000 ευρώ αλλά δεν είναι να τα κάνεις ό,τι θέλεις».
Παράλληλα, το υψηλόβαθµο στέλεχος της Eurobank, αναφέρθηκε στο

«exportgate.gr», όπου µπορεί ο οποιοσδήποτε να στραφεί εφόσον θέλει να βγει στις αγορές του εξωτερικού. «Νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό να καθόµαστε µαζί και να
προσπαθούµε να δούµε πώς µπορεί
να βοηθήσει µια τράπεζα τον αγροτικό τοµέα γιατί αν φτιάξουµε και καινοτόµες υπηρεσίες και όχι απλά και
µόνο ένα δάνειο νοµίζω ότι µπορούµε να γίνουµε πολύ πιο σηµαντικοί αρωγοί στη δική σας προσπάθεια», υπογράµµισε ο κ. Γιαννακλής.
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Στον έλεγχο της ΒΙΟΛΑΡ
ακίνητα της «Ομοσπονδίας»
Στον Μάρκου έναντι 3,5 εκατ. εγκαταστάσεις της πρώην ΕΑΣ Θεσσαλονίκης
Απαιτούνται γενναίες επενδύσεις για να ζωντανέψει ξανά το συγκρότημα
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Περίπου 35 κτήρια
της πρώην ΕΑΣ
περάσαν στα
χέρια του Βασίλη
Μάρκου.

Στον έλεγχο της ΒΙΟΛΑΡ, συµφερόντων του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών κι Εξαγωγέων Βάµβακος, Βασίλη Μάρκου, πέρασε εδώ και λίγες εβδοµάδες το, υπό εκκαθάριση, βιοµηχανικό συγκρότηµα της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης, γνωστής κι ως
«Οµοσπονδία». Το συµβόλαιο µεταβίβασης του ακινήτου, που εκτείνεται σε επιφάνεια περίπου 300
στρεµµάτων στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, υπογράφηκε στις 28 ∆εκεµβρίου 2018, µεταξύ της PQH,
εκκαθαριστή της πρώην ΑΤΕ, και της ΒΙΟΛΑΡ, έναντι συνολικού τιµήµατος περίπου 3,5 εκατ. ευρώ.
Είχε προηγηθεί, στις 22 Μαρτίου 2018, πλειοδοτικός διαγωνισµός µε ελεύθερη διαπραγµάτευση,
ο τέταρτος στη σειρά, στον οποίο µόνος ενδιαφερόµενος ήταν η εκκοκκιστική επιχείρηση του Βασίλη Μάρκου. Οι πληροφορίες µάλιστα, αναφέρουν
πως η ΒΙΟΛΑΡ κατέθεσε, αρχικώς, µια χαµηλότερη πρώτη προσφορά, αλλά κατόπιν αιτήµατος του

ειδικού εκκαθαριστή, στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης, επανήλθε µε δεύτερη βελτιωµένη πρόταση,
η οποία κρίθηκε ότι µπορούσε να γίνει αποδεκτή.
Πηγές της κτηµατοµεσιτικής αγοράς, που έχουν
γνώση της οικονοµο-γεωγραφίας του χώρου, σηµειώνουν ότι πρόκειται για ένα σηµαντικό deal, διότι το ακίνητο της άλλοτε κραταιάς συνεταιριστικής
οργάνωσης, συνιστά ακίνητο - «φιλέτο». Και αυτό
γιατί είναι χωροθετηµένο σε ένα προνοµιακό σηµείο στη ∆υτική Θεσσαλονίκη, µε εύκολη πρόσβαση στο σιδηροδροµικό δίκτυο, αλλά και στους δύο
βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, την Εγνατία
Οδό και την ΠΑΘΕ, µε αποτέλεσµα να µπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Προϋπόθεση, βέβαια,
είναι να προηγηθούν οι κατάλληλες επενδύσεις,
καθώς αρκετά από τα υφιστάµενα περίπου 35 κτήρια της πρώην ΕΑΣ Θεσσαλονίκης, είναι σε κακή
κατάσταση από άποψη στατικότητας, ενώ κάποια
είχαν χτιστεί αυθαίρετα και χρήζουν αδειοδοτήσεων. Υπάρχουν ωστόσο και αποθήκες που µε µικρές
επεµβάσεις είναι άµεσα χρηστικές όπως η λεγόµενη αποθήκη της ΚΥ∆ΕΠ έκτασης 7,5 στρεµµάτων.

Το Νοέμβριο του 2005 μπήκε το οριστικό
λουκέτο στην Ένωση Θεσσαλονίκης
Συνολικά ο χώρος
αποτελείται από ένα
γήπεδο 159 στρεµµάτων,
µε τα κτήρια των
παλιών βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων, δύο
ακόµη χώροι 22 και 111
στρεµµάτων αντίστοιχα,
κυρίως µε αποθήκες, ενώ
υπάρχουν και κάποια
διάσπαρτα χωράφια.

ΝΕΑ

Ορόσηµο η 31η Ιανουαρίου
για την τύχη της ΕΒΖ

Ορόσηµο για την τύχη της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ ΑΕ), αλλά
και της τευτλοκαλλιέργειας στην Ελλάδα,
τουλάχιστον για φέτος, κρίνεται η 31η Ιανουαρίου
του 2019, καθώς όπως είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµίας Στέργιος Πιτσιόρλας, µέχρι
τότε θα έχει την πλήρη εικόνα και θα µπορεί να
λάβει και τις τελικές αποφάσεις για τον τρόπο
που θα προχωρήσει η εξυγίανση/αναδιάρθρωση
της ΕΒΖ. Βέβαια, οι µετατάξεις των εργαζοµένων
σε θέσεις του ∆ηµοσίου προχωρούν.

Πρόστιµα ΕΦΕΤ 98.700 ευρώ
σε επτά επιχειρήσεις τροφίµων

Αν και η «Οµοσπονδία» είχε πάρει αρκετά νωρίτερα
την κατηφόρα, το οριστικό λουκέτο, στις δραστηριότητες που της είχαν αποµείνει, µπήκε το Νοέµβριο
του 2005, όταν η τότε Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, για µια απαίτηση περίπου 8,8 εκατ. ευρώ, την
έθεσε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
Έκτοτε από τον ειδικό εκκαθαριστή επιχειρήθηκαν οι τρεις αναγκαστικοί - από το νόµο - πλειστηριασµοί, οι οποίοι όµως δεν προσέλκυσαν κανένα
απολύτως επενδυτικό ενδιαφέρον και κηρύχθηκαν
άγονοι, µε συνέπεια να ακολουθήσει η «σαλαµοποίηση» του περιουσιακού στοιχείου. Με τη διαδικασία των τµηµατικών πλειστηριασµών πουλήθηκαν στην αρχή το σπορελαιουργείο, καθώς και ο

ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός µιας σειράς
παραγωγικών εγκαταστάσεων. Το 2012 φάνηκε
πως ο «γόρδιος δεσµός» θα λυνόταν οριστικά, καθώς σε πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε ελεύθερη διαπραγµάτευση που έκανε ο ειδικός εκκαθαριστής,
η πρώην ΑΤΕ είχε προσφέρει τίµηµα 9 εκατ. ευρώ,
όσα δηλαδή, ήταν και οι συνολικές απαιτήσεις της
από την ΕΑΣ Θεσσαλονίκης, η οποίες, µε τον τρόπο
αυτό, θα µηδενιζόταν. Ωστόσο, την περίοδο εκείνη
η ίδια η ΑΤΕ ετέθη σε ειδική εκκαθάριση και ο διαγωνισµός µαταιώθηκε. Περιουσιακά στοιχεία της
πρώην ΕΑΣ που µένουν πλέον προς εκποίηση είναι
κάποιες µεγάλες αποθήκες στον Ακροπόταµο, το
Κάτω Σχολάρι και το Μικρόκαµπο Θεσσαλονίκης.

Την επιβολή προστίµων σε επτά επιχειρήσεις
τροφίµων, συνολικού ύψους 98.700 ευρώ
επικύρωσε ο ΕΦΕΤ µε την υπ. αριθµ. 1η/18-012019 απόφαση του ∆.Σ. Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ
καλεί τις επιχειρήσεις τροφίµων «να επιδείξουν
ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των
απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα.

Πτώσης συνέχεια στις τιµές
προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας
Το παράρτηµα του FAO για την αλιεία, αναφέρει
πως η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να
υποφέρει από τα χαµηλά επίπεδα των τιµών
λόγω των υψηλών όγκων από την Τουρκία, κάτι
που επηρεάζει και την Ελλάδα. Η χαµηλή ζήτηση
που παρατηρείται τους χειµερινούς µήνες, σε
συνδυασµό µε την πλεονάζουσα προσφορά,
έχει ωθήσει τις τιµές στα επίπεδα του 2012.
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Ύμνος στην κοινωνία της υπαίθρου
ο φετινός «Αγρότης της Χρονιάς»
Στον αγροτικό τομέα δεν χωράει ανταγωνισμός, μόνο συνεργασία και ανάδειξη καλών πρακτικών
ΤΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ,
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ,
ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ,
ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ & ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
«Η Μονεµβάσια, η εκδήλωση του Αγρότη της Χρονιάς, ήταν µια αναζωογόνηση για όποιον συµµετείχε. Μια πολύχρωµη «όαση» µέσα στο γκρίζο της σηµερινής κατάστασης στις αγροτικές κοινωνίες. Για µια ακόµη φορά συγχαρητήρια σε όλους εκεί στην Agrenda. Η εκδήλωση του Αγρότη της Χρονιάς ενώ µοιάζει να εστιάζεται στον αγροτικό τοµέα στην ουσία πρόκειται για «Γιορτή
της Τοπικής Ανάπτυξης», για µια εξαίρετη δραστηριότητα τονισµού της ανάγκης για τοπιοποίηση, και για εστίαση στην ευηµερία των ανθρώπων, οι οποίοι είναι οι πολλαπλασιαστές και αξιοποιητές κάθε διαθέσιµου πόρου και µέσου.».
∆ανειζόµαστε, τα λόγια που χρησιµοποιεί στην
καταγραφή του ο αγροτολόγος ∆ηµήτρης Μιχαηλίδης, τα οποία περιγράφουν αυτό ακριβώς που

εισέπραξαν όσοι βρέθηκαν το περασµένο Σάββατο στην ιστορική Μονεµβασιά και στους φιλόξενους χώρους του αρχοντικού Κινστέρνα, που
πραγµατοποιήθηκε η 10η τελετή βράβευσης του
καταξιωµένου πλέον θεσµού «Αγρότης της Χρονιάς» που µε ιδιαίτερη φροντίδα επιµελείται η εφηµερίδα Agrenda.
Η ενθουσιώδης ανταπόκριση των αγροτών
της Λακωνίας στην πρόσκληση της Agrenda, αποτέλεσε τον καταλύτη στην επιτυχία της εκδήλωσης την οποία πλαισίωσαν καλλιεργητές και
συντελεστές της αγροτικής παραγωγής απ’ όλη
την Ελλάδα. Περισσότεροι από 300 συµµετέχοντες έδωσαν το παρόν, καταθέτοντας ψήφο εµπιστοσύνης στο θεσµό και τους διοργανωτές του.
Κάτι που υπογράµµισαν τόσο ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθήνας, Χαράλαµπος Κασίµης που ήταν και
ο κεντρικός οµιλητής της εκδήλωσης, όσο και ο
υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης στο χαιρετισµό

που απέστειλε (λόγω της απουσίας του στο Βερολίνο), µε το οποίο συνεχάρη τους βραβευθέντες προσκαλώντας τους να γίνουν συνοµιλητές του υπουργείου στους κλάδους παραγωγής
που εκπροσωπούν.
Στη διάρκεια της Ηµερίδας, ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Χαράλαµπος Κασίµης έδωσε
το περίγραµµα της δροµολογούµενης νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, εστιάζοντας στις προκλήσεις και στους κινδύνους που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως επίσης και εικόνα της πορείας των δράσεων του τρέχοντος Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την πλευρά τους επίλεκτα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, στελέχη του τραπεζικού τοµέα, παράγοντες της αγοράς µηχανηµάτων και τεχνοκράτες από τον κλάδο των αγροτικών εφοδίων, κυρίως δε, καταξιωµένοι για τη δουλειά τους αγρότες και κτηνοτρόφοι ανέπτυξαν ενδιαφέρουσες θεµατικές ενότητες και παρουσίασαν συγκεκριµένα επιχειρηµατικά projects.

Γιορτή τοπικής
ανάπτυξης
Η ενθουσιώδης ανταπόκριση των αγροτών της
Λακωνίας στην πρόσκληση της Αgrenda,
αποτέλεσε τον καταλύτη για την επιτυχία
της εκδήλωσης που
πλαισίωσαν καλλιεργητές και συντελεστές της
αγροτικής παραγωγής
από όλη την Ελλάδα
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Η βυζαντινή αύρα
επένδυσε σε ένα τραπέζι
το ψηφιδωτό της
αγροτικής οικονομίας

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ύσκολη υπόθεση σε σηµείο να τον
χαρακτηρίσει «θηλιά στο λαιµό» αποτελεί ο σχεδιασµός για τον Εθνικό Φάκελο της νέας ΚΑΠ, σύµφωνα µε τον
γενικό γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων,
Χαράλαµπο Κασίµη, που αφενός επαλήθευσε την πορεία κατάργησης των
ιστορικών δικαιωµάτων και αφετέρου
αποκάλυψε πως οδεύουµε προς τη σχεδιάση λιγότερων διαρθρωτικών προγραµµάτων για τη νέα περίοδο.
Ο κ. Κασίµης, που άνοιξε τη συζήτηση ως βασικός οµιλητής στην Farmer’s
Day η οποία προηγήθηκε των βραβεύσεων, παραδέχτηκε πως είναι πολύ δύσκολο να αποφευχθεί µία εξωτερική σύγκλιση µεταξύ των χωρών στις στρεµµατικές ενισχύσεις, και έθεσε ως έσχατο
σηµείο συµβιβασµού την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για σύγκλιση
στο 50% στο τέλος της εξαετίας αυτών
που βρίσκονται κάτω από το 90% του
µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, έδωσε και ένα θετικό στοιχείο
σχετικά µε την πορεία των διαπραγµα-

Αναδιάρθρωση
Απαιτείται µία ολική διοικητική αναδιάρθρωση για να
τρέξει η νέα ΚΑΠ
τεύσεων για τη νέα περίοδο, καθώς όπως είπε το ποσό της εξισωτικής αποζηµίωσης θα προσµετρήσει κατά πάσα
πιθανότητα στο ποσοστό των κονδυλίων, που θα είναι υποχρεωµένες οι χώρες να δεσµεύσουν για περιβαλλοντικά µέτρα, δίνοντας τη δυνατότητα να
µαζευτούν περισσότεροι πόροι σε επενδυτικές δράσεις.

Ανοίγει ξανά το θέµα
της εκχώρησης ενίσχυσης
Όσον αφορά τα προγράµµατα και ιδιαίτερα τα Σχέδια Βελτίωσης, ο κ. Κασίµης έδωσε την είδηση πως δεν έχει
κλείσει ακόµα το θέµα της εκχώρησης
ενίσχυσης, µετά από σχετική ερώτηση
που του έθεσε ο διευθύνων σύµβουλος
της Agrotech SA, Χριστόδουλος Μποζατζίδης. «Εµείς αυτό το επιδιώξαµε και

το επιδιώκουµε. Υπάρχουν προβλήµατα στη διαχείριση αυτού του ζητήµατος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευελπιστώ ότι µε τη συγκρότηση των χρηµατοδοτικών εργαλείων θα το ξεπεράσουµε
αυτό το πρόβληµα πολύ σύντοµα», ανέφερε επί λέξει ο γενικός γραµµατέας. Ειδικότερα για τα Σχέδια Βελτίωσης, ο οµιλητής τόνισε ότι πλέον βρίσκεται η µπάλα στις περιφέρειες για
την αξιολόγησή τους, ενώ µε το σύστηµα που έχει διαµορφωθεί εκτιµά
πως θα χρειάζεται µάξιµουµ 1,5 ώρα
για τον έλεγχο ενός φακέλου. Ως εκ
τούτου, έχει ζητήσει και ασκεί πιέσεις
ώστε η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί
µέσα στον Ιούνιο.
«Σε ό,τι αφορά εµάς ως κυβέρνηση
έχουµε πολιτικά τοποθετηθεί υπέρ της
κατάργησης των ιστορικών δικαιωµάτων. Θα επεξεργαστούµε λοιπόν την
πολιτική θέση ώστε να εκτιµήσουµε
και να δικαιολογήσουµε τις επιλογές
που θα κάνουµε. Όχι στο αν θα το κάνουµε. Αλλά στο πώς θα διαµορφωθεί
ο εθνικός φάκελος», υποστήριξε ο κ.
Κασίµης, µε αφορµή σχετικό ερώτηµα που έθεσε αγρότης από το κοινό.
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Το επιβλητικό τοπίο που πλαισίωνε το αναπαλαιωμένο αρχοντικό
Κινστέρνα, αποτέλεσε την ιδανική έδρα για ένα γόνιμο διάλογο
με πολύ ενέργεια και διαδραστικότητα στα πλαίσια του Farmer’s
Day. Πάνω από 300 άτομα είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος
στις συζητήσεις για την ΚΑΠ, την οργάνωση του χώρου και τα
προγράμματα, σημεία αναφοράς στο πρώτο μέρος του workshop

Δεκτή η μείωση
Μιάµιση ώρα
ανά φάκελο
Με το σύστηµα αξιολόγησης στα Σχέδια
Βελτίωσης που έχει
διαµορφωθεί εκτιµάται
πως θα χρειάζεται
µάξιµουµ 1,5 ώρα
για τον έλεγχο
ενός φακέλου

Απόλυτα υπέρ της φορολογικής ελάφρυνσης των συνεταιρισµένων αγροτών κάτι που άλλωστε έχει συζητηθεί
και µε τους θεσµούς, εµφανίστηκε ο
κ. Κασίµης, µε αφορµή τοποθέτηση
του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισµού Αγρινίου «η Ένωση», Θωµά
Κουτσουπιά που συµµετείχε στο πρώτο πάνελ συζήτησης. Συγκεκριµένα
ο κ. Κουτσουπιάς ανέδειξε ως µείζον
πρόβληµα των συλλογικών οργανώσεων, το φορολογικό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτός που παραδίδει τα προϊόντα του σε έναν συνεταιρισµό, φορολογείται για το 100%
της αξίας παραγωγής του, ενώ ένας

Τις αγωνίες
της αγοράς
αγροτικών
µηχανηµάτων
για τα Σχέδια
Βελτίωσης,
µετέφερε ο
διευθύνων
σύµβουλος της
Agrotech SA,
Χριστόδουλος
Μποζατζίδης.
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Η σύµπνοια των συντελεστών
του αγροτικού χώρου ας
καλύψει το έλλειµα διοίκησης

φόρου οργανωμένων από θεσμούς
άλλος που παραδίδει οπουδήποτε
αλλού µπορεί να φορολογηθεί για
το 10-20% της αξίας που πραγµατικά
παράγει», εννοώντας πως µία µείωση της φορολογίας στους συνεταιρισµένους αγρότες θα είναι και προς
το συµφέρον του κράτους γενικότερα. Παράλληλα, ο έµπειρος συνεταιριστής, πρότεινε τη δηµιουργία
ενώσεων συνεταιρισµών µε κλαδικό και όχι γεωγραφικό προσδιορισµό για να υπάρξει ώθηση στις εξαγωγές. Τέλος, ο κ. Κουτσουπιάς
τόνισε πως το νέο νοµοσχέδιο για
τους συνεταιρισµούς, είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση, για να υπάρξει
ξανά ενιαίο τριτοβάθµιο όργανο, «όχι για να λέµε τα παράπονά µας», όπως είπε αλλά για να εκπροσωπεί όλους τους αγρότες σε όλα τα φόρα,
όλες τις υπηρεσίες του υπουργείου
και στις Βρυξέλλες.

Η επανεθνικοποίηση φαίνεται ήδη
Στη συνέχεια του πρώτου πάνελ
που είχε σαν κεντρική θεµατική την
ΚΑΠ, τα προγράµµατα, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την οργάνωση εκµεταλλεύσεων, το λόγο πήρε ο ∆ηµήτρης Μελλάς, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου έθεσε ως
µεγάλο κίνδυνο την επανεθνικοποί-

ηση της ΚΑΠ, λέγοντας πως «µιλάµε για κινδύνους επανεθνικοποίησης. Ουσιαστικά υπάρχει σε πολλά σηµεία ήδη και στην Ελλάδα. Όταν µοιράζεται µε τους ίδους όρους
το τσεκ στη Βουλγαρία, στην Ιταλία
και σε άλλες χώρες, αλλά οι όροι φορολόγησης, εισφορών, τα έξοδα, το
κόστος παραγωγής είναι διαφορετικά δηµιουργείται έτσι και αλλιώς µία
τεράστια διαφοροποίηση», σηµείωσε ο έµπειρος τεχνοκράτης.
Ο ίδιος, αν και όπως είπε «ο αγροτικός τοµέας δεν προσφέρεται
για αριθµολογία και λογιστική κριτική, πρέπει να δούµε τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της κατανοµής των
πόρων, ιδιαίτερα στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης», εντούτοις, αναφέρθηκε σε αριθµούς λέγοντας πως «κοιτάγαµε η κάθε ηγεσία, να δίνουµε στους νέους αγρότες 15χίλιαρα. Τα έξοδα εγκατάστασης σε έναν δενδρώνα είναι 800 ευρώ το στρέµµα. Αν θες 16.000 ευρώ
για 20 στρέµµατα, αυτά θα αποδόσουν στα επόµενα 4 χρόνια. Ως αποτέλεσµα, είχαµε πρόχειρες σπορές και εγκαταστάσεις απλά για να
περάσουν τον έλεγχο». Η πρόταση
του κ. Μελλά ήταν να δίνονται περισσότερα χρήµατα σε λιγότερους.

Σχέδια Βελτίωσης
για αρδευτικά
µέσα στο έτος
Μία εικόνα για το ποια µέτρα
του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης θα προκηρυχθούν
έδωσε παράλληλα ο γενικός
γραµµατέας Κοινοτικών
Πόρων, λέγοντας πως εντός
του έτους θα βγουν οι
προσκλήσεις για τα εξής
Μέτρα:
Σχέδια Βελτίωσης για
επενδύσεις στην άρδευση.
Μέτρο Γεωργικών
Συµβουλών για το οποίο
έκλεισε η πρόσκληση για την
υποβολή των αιτήσεων
επιµόρφωσης και
πιστοποίησης.
Περιβαλλοντικά Μέτρα:
∆ράσεις για τα ∆άση, την
ορνιθοπανίδα, τον ελαιώνα της
Άµφισσας και η 2η πρόσκληση
για σπάνιες φυλές.
Αναφορικά µε το πρόγραµµα
Μεταποίησης, ο κ. Κασίµης
είπε πως ολοκληρώθηκε η
αξιολόγηση των αιτήσεων και
αυτή τη στιγµή συνεδριάζει η
Γνωµοδοτική επιτροπή και το
συντοµότερο δυνατόν θα
ανακοινωθούν αποτελέσµατα.

Τις ώριµες διαθέσεις του αγροτικού κόσµου για συνεννόηση,
πάνω στις βασικές γραµµές που
θα φέρουν την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, κατέδειξε το
πετυχηµένο δείπνο εργασίας που
οργάνωσε την περασµένη Παρασκευή 18 Ιανουαρίου η Agrenda.
Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο
της προετοιµασίας για τη µεγάλη
γιορτή του «Αγρότη της Χρονιάς»,
συγκέντρωσε εκπροσώπους από
ολόκληρο το φάσµα των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής, αποτέλεσε υπόδειγµα πολιτισµένου διαλόγου και έβαλε τα
θεµέλια για έναν νέο κύκλο συζητήσεων αυτής της µορφής, µε
ειδικότερη ατζέντα και συγκεκριµένο περιεχόµενο.
Ήταν από τις λίγες φορές, που
στελέχη του χώρου µε διαφορετικές προσεγγίσεις αλλά και διαφορετικά σε κάποιες περιπτώσεις συµφέροντα, ξεδίπλωσαν
χωρίς δισταγµό τις θέσεις τους,
κάνοντας ένα πρώτο σταθερό βήµα προς την κατεύθυνση της αναζήτησης λύσεων.
Κεντρικό πρόσωπο της συνάντησης ήταν βέβαια ο γενικός
γραµµατέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χαράλαµπος Κασίµης, ο οποίος άκουσε
µε πολύ προσοχή τις παρατηρή-

Συνεννόηση
Μια συζήτηση 3,5 ωρών µε
35 ενεργά συµµετέχοντες
έδειξε την ανάγκη
συνεργασίας

σεις που έγιναν και δεν δίστασε
να µιλήσει ανοικτά και µε την δέουσα τεχνοκρατική υποστήριξη,
για όλα τα θέµατα που χειρίζεται
και επηρεάζουν άµεσα τις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο.
Σε ανάλογο πνεύµα κινήθηκε
και ο προκάτοχός του ∆ηµήτρης
Μελάς, καταθέτοντας απλόχερα
την εµπειρία του από τον χειρισµό επί σειρά ετών των ευρωπαϊκών θεµάτων. Σηµειωτέον, ότι, τα
θέµατα της ΚΑΠ, η πρόοδος στα
Προγράµµατα, οι δυσλειτουργίες στο ΟΣ∆Ε και στα προγράµµατα των Αγροτικών Συµβούλων,
οι αναζητήσεις στην νέα τεχνολογία και στα δίκτυα αγροτικών
εφοδίων, αποτέλεσαν τους κεντρικούς άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε µια συζήτηση
3,5 ωρών µε 35 ενεργά συµµετέχοντες προσκεκληµένους, από
την οποία όλοι έβγαλαν χρήσιµα συµπεράσµατα. Άλλωστε, το
υψηλό επίπεδο των συµµετεχόντων, η βαθιά γνώση της πραγµατικότητας στην αγροτική οικονοµία και η γνήσια φροντίδα µε
την οποία αγκαλιάζουν το χώρο,
αποτέλεσε την καλύτερη εγγύηση
για την επιτυχία του event. Το έδειξε ο ενθουσιασµός όλων µε το
πέρας της συνάντησης, το έδειξε
και η δέσµευση να το επαναλάβουν. Μόνο που, όπως ειπώθηκε από πολλές πλευρές, την επόµενη φορά τα θέµατα θα πρέπει
να είναι πολύ πιο συγκεκριµένα
και η προετοιµασία όλων κατάλληλη, βάσει συγκεκριµένης ατζέντας. Όπως µάλιστα φάνηκε, τα
θέµατα των Σχεδίων Βελτίωσης
και το Πρόγραµµα των Συµβούλων απασχολούν ιδιαίτερα.

Ενθουσιώδη ανταπόκριση βρήκε το κάλεσµα της Agrenda σε ένα δείπνο
εργασίας που βοήθησε να «σπάσει ο πάγος» µεταξύ των συνδαιτυµόνων.

ΒΡΑΒΕΙΑ Agrenda 2019
ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΚΙΛΟ ΧΥΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
«Συσκευασµένο µε το όνοµα προέλευσης και στην τιµή που του πρέπει να πουλιέται το
ελαιόλαδο» ζήτησε από το βήµα της εκδήλωσης του «Αγρότη της Χρονιάς» ο Σωτήρης
Μπατζάκης, διαχειριστής στον Συνεταιρισµό Συκέας Λακωνίας. Ο συγκεκριµένος συνεταιρισµός
ξεχώρισε µε την τιµητική του διάκριση στα φετινά βραβεία, αφού έχοντας ως στόχο την
υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών και την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής
πετυχαίνει την παραγωγή 400 τόνων εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου, το οποίο διατίθεται στις
υψηλότερες τιµές που καταγράφονται στη χώρα. Ιταλοί και εγχώριοι έµποροι προµηθεύονται το
συγκεκριµένο ελαιόλαδο. Αξίζει να σηµειωθεί πως όταν ιδρύθηκε το 1950 αριθµούσε σε 30 µέλη,
ενώ σήµερα σε 440. Η άµεση έκθλιψη του ελαιοκάρπου, σε συνδυασµό µε την συνεχή
εκπαίδευση και ενηµέρωση των µελών του συνεταιρισµού είναι µερικοί από τους βασικούς
παράγοντες που οδηγούν στην παραγωγή άριστης ποιότητας εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

Με αρχαίους
σπόρους στη
σύγχρονη αγορά
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Παξιµάδι από σκληρό σιτάρι Λήµνου, και ξεχασµένες ποικιλίες οσπρίων από το ηφαιστιογενές νησί του βορείου Αιγαίου γίνονται η
ευκαιρία για την αναβίωση της οικονοµίας της
υπαίθρου. Οι ιστορίες αυτές ξεκινούν από το
χωράφι του παππού και σήµερα γίνονται πεδίο επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης στην
εγχώρια αγορά, αλλά και σε αυτές του εξωτερικού για νέους ανθρώπους που δεν εγκατέλειψαν τον τόπο τους. Η Φωτεινή Ποριάζη και ο
Στέργιος Σαλαµουσάς συναντήθηκαν στη Μονεµβασιά, για να παρουσιάσουν οι ίδιοι τα επιχειρηµατικά πρότζεκτς που τρέχουν.
Άφκος, ρεβύθι, ασπροµυτικό Φασολάκι, κουκί και κίτρινο αλεύρι της ποικιλίας Λήµνος,
είναι τα προϊόντα της εταιρείας Salamousas
Agrifood, τα οποία «απευθύνονται σε ένα κοινό
που αναζητά αυθεντικές γεύσεις», σύµφωνα

µε τον Στέργιο, ο οποίος συµπλήρωσε πως «τα
προϊόντα αυτά τα προωθούµε σε delicatessen
της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, που και παραδοσιακά παντοπωλεία που σέβονται τον παραγωγό».
Στο ίδιο νησί, η οικογένεια Ποριάζη, καλλιεργεί περίπου 1.100 στρέµµατα σε διάφορα
σηµεία του νησιού από τα οποία το σιτάρι καταλαµβάνει 900 στρέµµατα και το κριθάρι τα
υπόλοιπα 200, και παράγει περίπου 300 τόνους σιτηρών, όπως ανέφερε η Φωτεινή, πέµπτη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης.
«Να δουν τον τόπο τους χωρίς παρωπίδες»
συµβούλεψε τους µαθητές του Λυκείου της
περιοχής που παρακολούθησαν την εκδήλωση, η Φωτεινή Ποριάζη, µε τον Στέργιο να
τονίζει πως «το βασικό είναι να έχουν αγάπη για τον τόπο τους και να γίνουν κοµµατι της τοπικής κοινωνίας. Εφόσον βρίσκετε
λόγο ύπαρξης στο χωριό σας, η ενασχόληση µε το τρόφιµο θα έρθει από µόνη της».

Ζυµώσεις και ενεργός διάλογος για τα θέµατα της αγροτικής οικονοµίας µεταξύ
των παρευρισκοµένων ακόµη και στο σύντοµο διάλειµµα για φαγητό.
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Επιτυχημένα επιχειρηματικά πρότζεκτς από 25χρονους

Είναι τεράστιες
οι παραγωγικές
δυνατότητες
του τόπου
«Να µε πνίξετε σ’ ένα βαρέλι µε
κρασί malvasia!» φώναζε ο Ριχάρδος ο Τρίτος του Σαίξπηρ. Τόσους
αιώνες πίσω τραβάει η ιστορία του
κρασιού Μονεµβασία – Malvasia,
την οποία ξετύλιξε στην οµιλία του
στον Αγρότη της Χρονιάς ο ιδιοκτήτης της Οινοποιητικής Μονεµβασίας, Γιώργος Τσιµπίδης. Πρόκειται

για έναν οίνο, ο οποίος αν και είχε ως σηµείο αναφοράς την βυζαντινή Μονεµβασιά, το οποίο όµως
χάθηκε µέσα στους αιώνες. Ενδεικτικά, την δεκαετία του 1990, «η
περιοχή ό,τι παρήγαγε ήταν όλα
ανώνυµα, αδιαβάθµητα κρασιά»,
όπως είπε ο ίδιος.
Τα 15 εκατοµµύρια ευρώ που κατάφερε να συγκεντρώσει µέσα σε
17 χρόνια, γιατί τόσα χρειάστηκαν
µέχρι η ιδέα του Μονεµβάσιου οίνου να εµφιαλωθεί σε µπουκάλι,
δεν ήταν αρκετά για να υλοποιηθεί αυτό το πρότζεκτ.
Τελικά όµως ξαναγεννήθηκε πανηγυρικά στο γενέθλιο τόπο του τη
Μονεµβασιά, εστεµµένο πλέον µε 20
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ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ EUROBANK
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ένα νέο µηχανισµό χρηµατοδότησης των αγροτών σχεδιάζει η Eurobank, όπου θα δίνεται η
δυνατότητα στον παραγωγό να καλύπτει τις απαιτήσεις που χρειάζεται µία χρηµατοδότηση,
µε την πιστοποίηση της αξίας της παραγωγής του από έναν τρίτο. Συγκεκριµένα, όπως είπε ο
Ιάκωβος Γιαννακλής, γενικός διευθυντής Retail Banking της Eurobank «αυτοί που τα
οικονοµικά τους στοιχεία δεν καλύπτονται από όσα δηλώνουν κ.λπ, η ίδια τους η παραγωγή
µε κάποιες εξασφαλίσεις που θα παίρνουµε από έναν τρίτο πιστοποιηµένο φορέα θα µας
δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουµε και να κάνουµε κάποιου είδους δανειοδοτήσεις για
να βοηθήσουµε και το βασικό κοµµάτι των µικροπαραγωγών». Σύµφωνα µε τον κ. Γιαννακλή
που συµµετείχε στο πρώτο πάνελ του Farmer’s Day, ο σχεδιασµός του εργαλείου αυτού
αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί τους επόµενους µήνες.

Ανάγκη για ΠΟΠ
Βατικιώτικο
Η κακή νοοτροπία των
παραγωγών και η αδυναµία
συνεννόησης µεταξύ τους, σε
συνδυασµό µε τις εισαγωγές
αλλά και «τα παιχνίδια των
χονδρεµπόρων και των
µεσαζόντων», αποτελούν τα
προβλήµατα της καλλιέργειας
Βατικκιώτικων κρεµµυδιών
σύµφωνα µε τον παραγωγό
Ανδρέας Λύρας, ο οποίος
υποστήριξε πως η ανάγκη να
γίνει το συγκεκριµένο είδος
κρεµµυδιού ΠΟΠ είναι πλέον
µεγαλύτερη από ποτέ.
Παρουσιάζοντας τα προβλήµατα
και τις προοπτικές της
καλλιέργειας του κρεµµυδιού
στα Βάτικα, του γνωστού
Βατικιώτικου κρεµµυδιού, που
βρήκε τον δρόµο του ακόµα και
σε στίχο του Ρίτσου, ο κ. Λύρας,
ανέφερε πως η ιστορία του δεν
αποτελεί ένα «success story»,
εξαιτίας των ζητηµάτων αυτών.
Μάλιστα, όπως ανέφερε, αν και
ο φάκελος είναι σχεδόν
έτοιµος, ακόµα δεν έχει γίνει
τίποτα προκειµένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία.

χρυσά µετάλλια µεταξύ των οποίων
δύο Regional Trophy Golden Medal
των Decanter Wine Awards 2014
και Decanter Wine Awards Asia
2015, ένα διπλό χρυσό στην Νέα
Υόρκη στον FLIWC, και το Grand
trophy medal ως το καλύτερο βαλκανικό κρασί για το 2014 στο BIWC.
«Αυτό που αναδεικνύεται από την δουλειά µας είναι οι τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες
που έχει αυτός ο τόπος», τόνισε
ο κ. Τσιµπίδης συγκινηµένος. Το
περίφηµο αυτό κρασί, εµφιαλώθηκε για πρώτη φορά µετά από
διετή παλαίωση σε 9829 φιάλες
των 375ml από την Οινοποιητική Μονεµβασιάς.

Foodstandard
Το πάνελ που ήταν
αφιερωµένο στις
επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες,
συντόνισε ο Στέλιος
∆ρυς, διευθύνων
σύµβουλος της εταιρείας
Foodstandard, εκ των
υποστηρικτών της
εκδήλωσης.

Μέσω Leader 22 εκατ.
από τον Πάρνωνα Α.Ε
Χωρίς την αναπτυξιακή Πάρνωνα
Α.Ε το εγχείρηµα του Γιώργου Τσιµπίδη δεν θα ήταν δυνατό. Η αναπτυξιακή εταιρεία, σκιαγραφεί τις
δράσεις της στο έντονα µεσογειακό
τοπίο της Πελοποννήσου, ενώ από
το 1995 που ιδρύθηκε, έχουν ενισχυθεί συγκεντρωτικά, µόνο µέσω
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (LEADER), πάνω από 290 επενδυτικά σχέδια στην Ανατολική
Πελοπόννησο, συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης 21, 5 εκατ. ευρώ, δηµιουργώντας και διατηρώντας περίπου 515 θέσεις εργασίας. Μιλώντας από το βήµα της εκδήλωσης,
ο Μαρίνης Μπερέτσος, ∆ασολόγος
– Περιβαλλοντολόγος και Γενικός
∆ιευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε, εκ των υποστηρικτών της
εκδήλωσης, σχολιάζοντας την δήλωση του κ. Κασίµη για διοικητική
επανάσταση, ζήτησε να γίνει πράγµατι η «επανάσταση αυτή», παίρνοντας τη µορφή της συνεργασίας ανάµεσα σε ιδιωτικές δοµές και
το κράτος. Συγκεκριµένα, ανέφερε
πως το «κράτος πρέπει να αναθέτει
σε άλλους να κάνουν την δουλειά,

να δώσει δηλαδή την λάντζα αλλού, και να κρατήσει τον κεντρικό
σχεδιασµό ως µοναδικό του µέληµα, πιστοποιώντας τις δοµές αυτές».
Σηµειώνεται πως οι κύριοι τοµείς δραστηριότητάς της αφορούν
την υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και συγχρηµατοδοτούµενων έργων και προγραµµάτων,
την παροχή υπηρεσιών τεχνικής
στήριξης των Ο.Τ.Α. και των φορέων της περιοχής, την εκπόνηση
µελετών και προγραµµάτων αναπτυξιακών έργων και υπηρεσιών
σε Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δηµόσιους φορείς, την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και δράσεων προβολήςπροώθησης.
Για την εκδήλωση, ο κ. Μπερέτσος, ανέφερε πως «θεσµοί όπως
αυτοί του Αγρότη της Χρονιάς, αναβαθµίζουν και αναδεικνύουν
την δουλειά που γίνεται στο αγροτικό χώρο. Φέρνουν στην επιφάνεια καλές πρακτικές, δίνουν βήµα σε ανθρώπους της δουλειάς
και ενισχύουν το αίσθηµα αυτοπεποίθησης στον αγροτικό κόσµο».

Εκτός από νικητές
και συνομιλητές
του υπουργείου
Η πολιτική ηγεσία της Βάθη εξήρε τα επιτεύγματά τους
ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

«Νέοι άνθρωποι, ωραίοι άνθρωποι, εκπαιδευµένοι» όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Λακωνίας, Νίκος
Προκοβάκης ήταν οι πρωταγωνιστές
και νικητές του φετινού διαγωνισµού
για τον «Αγρότης της Χρονιάς» που διοργάνωσε στην Μονεµβασία η εφηµερίδα Agrenda. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Πασσά (Αγρότης της Χρονιάς),
τον Σοφοκλή Φιλιππίδη (Κτηνοτροφι-

κή Εκµετάλλευση της Χρονιάς) αλλά
και την οµαδική δουλειά του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ροβιών (Συλλογική Προσπάθεια της Χρονιάς) που φέτος απέσπασαν τις τρεις βασικές διακρίσεις και χρήστηκαν από τον Σταύρο
Αραχωβίτη συνοµιλητές του υπουργείου δεδοµένων των επιτευγµάτων τους.
Με δάκρυα στα µάτια και φωνή που
έσπαγε όταν ευχαριστούσαν τους δικούς τους ανθρώπους, οι βραβευθέντες του φετινού διαγωνισµού, αποτελούν αδιαµφισβήτητα παραδείγµα-

τα προς µίµηση για πολλούς συναδέλφους τους αφού έχουν επενδύσει στην
αγάπη και την αφοσίωση για την δουλειά που επέλεξαν να κάνουν.

Οι πρωταγωνιστές
«Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο
Πανάγο και την εφηµερίδα του. Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση για
τη σκληρή δουλειά µας», ανέφερε ο Αγρότης της Χρονιάς, Παναγιώτης Πασσάς, µε τρεµάµενη από τη συγκίνηση
φωνή, όταν παρέλαβε το βραβείο του
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Τρία αδέλφια
Ο νικητής Παναγιώτης Πασσάς έχει πάντα στο πλευρό
του τα δύο του αδέλφια Νίκο
και Βασίλη οι οποίοι συνδράµουν στην προσπάθεια

από τα χέρια του εκδότη της Agrenda,
Γιάννη Πανάγο. Και πρόσθεσε: «αγαπήσαµε αυτή την δουλειά µέσα από
τον πατέρα µας και ενώ φύγαµε στην

Αθήνα για σπουδές επιστρέψαµε στα
χωράφια. Θέλουµε τα προϊόντα µας να
έχουν εξαιρετική ποιότητα ώστε ο καταναλωτής να τα επιλέξει ξανά και ξανά».
Λακωνικός αλλά εξίσου συγκινηµένος παρέλαβε το αγαλµατίδιό του – από τον πρόεδρο του ΑΣ Καλαβρύτων,
Παύλο Σατολιά – και ο Σοφοκλής Φιλιππίδης (Κτηνοτροφική Εκµετάλλευσης της Χρονιάς). « Αρχικά ντρεπόµουν
να ανέβω στο βήµα να µιλήσω και τώρα µε νίκησε η συγκίνηση. Σήµερα επιβραβεύονται οι κόποι 15 ετών», δή-
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Τα αγαλµατίδια του
Αγρότη της
Χρονιάς,
επιβράβευση
για τους ανθρώπους του
πρωτογενούς τοµέα.

Από τον πρόεδρο του ΑΣ Καλαβρύτων Παύλο Σατολιά παρέλαβε,
το βραβείο Κτηνοτροφική Εκµετάλλευση της Χρονιάς, ο Σοφοκλής
Φιλιππίδης, εµφανώς συγκινηµένος για την αναγνώριση του κόπου του.

Ο Νίκος Προκοβάκης παρέλαβε για λογαριασµό του Συνεταιρισµού
Ροβιών, από τον Πέτρο ∆ούκα της ΙCC Ελλάς, το βραβείο για τη
Συλλογική Προσπάθεια της Χρονιάς.
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Ο μέντορας Βαρδούλης και
η ιστορική οργάνωση Συκέας
Παραδείγματα επιχειρηματικότητας και συνεργασίας

Νίκος Βαρδούλης
Ο πρόεδρος του
Συνεταιρισµού Συκέας
Λακωνίας, Κωνσταντίνος
Ασκούνης, παραλαµβάνει την
τιµητική διάκριση από τον
εµπορικό διευθυντή της Yara
Ελλάς, Νίκο Κυριακίδη.

λωσε ο κτηνοτρόφος από τις Σέρρες.
Από τη πλευρά του ο Νίκος Προκοβάκης πρόεδρος της ΕΑΣ Λακωνίας
που παρέλαβε το βραβείο για τη «Συλλογική Προσπάθεια της Χρονιάς», (από τον Πέτρο ∆ούκα , πρόεδρο της ICC
Ελλάς) που απονεµήθηκε στον Συνεταρισµό Ροβιών, αντί του Νίκου Βαλλη (δεν κατάφερε να παρευρεθεί) λόγω σηµείωσε: «θα ήθελα να ευχαριστήσω την Agrenda χρησιµοποιώντας τα
λόγια που ο ίδιος ο Νίκος θα έλεγε. Ο
συνεταιρισµός , έχει πολύ έντονα συ-

Επέκταση
Στην εκµετάλλευση του Σ.
Φιλιππίδη το επόµενο βήµα
είναι η κατασκευή µιας µονάδας βιοαερίου δυναµικότητας
250 kw

νεργατικά χαρακτηριστικά µε στόχο
µόνο την εξωστρέφεια. ∆εν πουλάει
ούτε µια ελιά στο εσωτερικό. Αυτό τον
έκανε να ξεχωρίσει», υπογράµµισε.

Όταν ξεκινάς τη σταδιοδροµία σου
µε τρεις χοιροµητέρες – από την οικογενειακή περιουσία - και φθάνεις
να καλλιεργείς περισσότερα από χίλια στρέµµατα παραγωγικής έκτασης
στον θεσσαλικό κάµπο, σίγουρα κάτι έχεις κάνει καλά. Αυτή είναι η διαδροµή του Νίκου Βαρδούλη, ο οποίος το 1971 δεν δίστασε να επενδύσει στην πρώτη βαµβακοσυλλεκτική
ΣΠΕΚΑ στα «Βαλτούδια» του Νέσσωνα, συνδυάζει άριστα την άρδευση
µε τη θρέψη των φυτών, καταγράφει ρεκόρ στρεµµατικών αποδόσεων και δηλώνει πίστη στη συνεργασία. Σήµερα ο Νίκος Βαρδούλης θεωρείται ειδικός στο βαµβάκι, ενώ το
«καλάθι» της οικογενειακής εκµετάλλευσης (τη διαχειρίζεται µαζί πλέον
µε τα παιδιά του), περιλαµβάνει επίσης βιοµηχανική ντοµάτα, όσπρια
και σκληρό σιτάρι. Χειρίζεται τα ζητήµατα µε τρόπο επιστηµονικό και

Γόνιµη ευκαιρία για επαφές µε ανθρώπους του αγροτικού επιχειρείν
η εκδήλωση θεσµός της Αgrenda, η οποία εστιάζει στα επιτυχηµένα
επιχειρηµατικά πρότζεκτ και στις εξελίξεις που τρέχουν στην αγορά.

µου απένειµε σε αυτή την ηλικία και
δικαίωσε τον αγώνα που έκανα όλα
αυτά τα χρόνια», είπε µε τρεµάµενη
φωνή από τη συγκίνηση.

Τιµητική διάκριση στον Αγροτικό
Συνεταιρισµό Συκέας
© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Εκτός από το νέο αίµα, που είναι αναγκαίο για την συνέχεια των πραγµάτων σε όλους τους τοµείς της ζωής, στον Αγρότη της Χρονιάς τιµήθηκε και η εµπειρία. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ο «µέντορας» του
βαµβακιού, όπως τον χαρακτηρίζουν
οι συνάδελφοί του, από την Θεσσαλία, Νίκος Βαρδούλης αλλά και ο ιστορικός (ιδρύθηκε το 1950) Αγροτικός Συνεταιρισµός Συκέας που στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια τους ελαιοπαραγωγούς της Λακωνίας.

Προσφορά
Η προσφορά του
Νίκου Βαρδούλη
στην καλλιέργεια του
βαµβακιού είναι γνωστή
εδώ και χρόνια σε όλη τη
Θεσσαλία

διατηρεί στενή συνεργασία µε την
αφρόκρεµα των εταιρειών εισροών.
Παρ’ ότι ακόµα µάχιµος, η τιµητική
διάκριση αναγνωρίζει στο πρόσωπό του µια λαµπρή πορεία. Το βραβείο του ο κ. Βαρδούλης παρέλαβε
από τον Γιάννη Χίγκα (της εταιρείας Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Γεωργοτεχνική) και εµφανώς συγκινηµένος, κάτι που δύσκολα δείχνει στον κόσµο
ανέφερε: «Ευχαριστώ την Agrenda
για την τιµητική αυτή διάκριση που

Από την πλευρά του ο πρόεδρος
του Συνεταιρισµού Συκέας Λακωνίας, Κωσταντίνος Ασκούνης παραλαµβάνοντας το αγαλµατίδιο (από
τον Νίκο Κυριακίδη, Εµπορικό ∆ιευθυντή της Yara Hellas) για την
τιµητική διάκριση του συνεταιρισµού που εκπροσωπεί τόνισε: «Ευχαριστούµε πολύ για την τιµητική
αυτή διάκριση. Ως πρόεδρος του
Αγροτικού Συνεταιρισµού Συκέας
εκ µέρους των παραγωγών και του
∆Σ αυτό που θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω είναι ότι ευελπιστούµε
στο µέλλον να µπορέσουµε να γίνουµε καλύτεροι». Η έδρα του συνεταιρισµού βρίσκεται στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Συκέας του ∆ήµου
Μονεµβασιάς. Η βασική του δραστηριότητα είναι η παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου για
τους 488 ελαιοπαραγωγούς του. Η
µέση παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου ανέρχεται κατά µέσο όρο σε περίπου 700 τόνους και προέρχεται από τις ποικιλίες «Κορωνέϊκη» και «Αθηνολιά» σε αναλογία
80%-20%. Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Συκέας τυποποιεί µεγάλο µέρος της παραγωγής του στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ.

Πλαισιωµένος από την νέα γενιά ο Νίκος Βαρδούλης (τιµητική διάκριση),
µε τον νικητή Αγρότη της Χρονιάς Παναγιώτη Πασσά (αριστερά) και τον
αδελφό του Νίκο Πασσά (δεξιά).
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Η αρχή της
ελαιοκομίας,
το προβασικό
υλικό δεν έχει
ακόμη λυθεί

Ελαιόλαδο αμβροσία
ψάχνουν οι αγορές
Με την βιομηχανία τροφίμων να αγγίζει τα 4,6 τρις, το φαγητό
γίνεται το νέο ιντερνέτ. Σε μια τέτοια γενικότερη εικόνα, το
ελληνικό ελαιόλαδο καλείται να διεκδικήσει την θέση του στις
διεθνείς αγορές, με μοναδικό σύμμαχο την ποιότητα
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Την ανάγκη να επενδύσει ο ελληνικός κλάδος ελαιολάδου στην ποιότητα τόνισε ο Άρης Κεφαλογιάννης
από τη Gaea, αναλύοντας τις προκλήσεις από τις οποίες προσδιορίζεται η παρουσία του ελαιολάδου στις
διεθνείς αγορές. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα και η αειφορία του κλάδου, το branding, συνιστά µονόδροµο για τους Έλληνες
παραγωγούς, υποστήριξε ο ισχυρός
άνδρας της Gaea, ωστόσο αυτό δεν
είναι µια εύκολη υπόθεση.
Αν κάποιος θέλει να βγάλει γρήγορα λεφτά µέσα στα επόµενα χρόνια, να µην κάνει branding. Πουλήστε χύµα, είναι ο µόνος τρόπος για να

βγάλετε κάποια χρήµατα άµεσα» ανέφερε χαρακτηριστικά, συνεχίζοντας:
«Το branding χρειάζεται µακροχρόνια προσπάθεια και υποµονή. Υπάρχει όµως άλλος τρόπος για να υπάρχει αειφορία και µέλλον και για τα
προϊόντα και για την χώρα; Απολύτως κανένας». Μάλιστα, όσον αφορά
την ποιοτική υπεροχή του ελληνικού
ελαιολάδου, υποστήριξε πως πλέον
αυτό έχει χαθεί «και κάθε χρόνο είναι χειρότερα». Ακόµα, υποστήριξε
πως πρέπει να διαµορφωθούν συνθήκες που να ευνοούν την συνεργασία ανάµεσα στους Έλληνες επιχειρηµατίες του ελαιολάδου, προκειµένου να ενισχυθεί η θέση των εξαγωγών των προϊόντων της ελιάς. «Πρέπει να κοιτάξουµε πως µπορούµε να
συνεργαστούµε, να δηµιουργήσουµε

Νέοι καταναλωτές
Οι σύγχρονοι καταναλωτές
αναζητούν τρόφιµα που θα
τους δώσουν «αθανασία»,
οι νέες γενιές στρέφονται
στην µαγειρική στο σπίτι,
ενώ αποµακρύνονται από
τα καθιερωµένα brands,
µε τις 5 µεγαλύτερες
βιοµηχανίες να σηµειώνουν
απώλεια εσόδων από
µικρότερες ανεξάρτητες

µεταξύ µας µεγαλύτερες µονάδες για
να είµαστε ανταγωνιστικοί και βιώσιµοι σε συνθήκες διεθνούς ανταγωνισµού» είπε. Ακόµα, ανέφερε πως
τα ΠΟΠ ελαιόλαδα στην Ελλάδα απέτυχαν. «∆υστυχώς ο θεσµός των
ΠΟΠ ελαιολάδων απέτυχε και δεν έχει καµία προοπτική για το µέλλον.
Η Gaea ήταν η πρώτη που επένδυσε
στα ΠΟΠ. Αυτήν την στιγµή διαθέτουµε πέντε ΠΟΠ διεθνώς, όµως ο
στόχος µας τα επόµενα πέντε χρόνια να µην πουλάµε κανένα», είπε.
Νωρίτερα ο κ. Κεφαλογιάννης ανέλυσε την κατάσταση στις διεθνείς
αγορές, εστιάζοντας κυρίως στις εξελίξεις που σηµειώνονται στην Βόρεια Αµερική και την Ευρώπη. «Η πιο
σηµαντική εξέλιξη είναι ότι η Silicon
Valley µπαίνει στα τρόφιµα αφού η
ειδικότητά της είναι να κάνει πολύπλοκα και αναποτελεσµατικά συστήµατα, αποτελεσµατικά» είπε. Το παραπάνω είναι σηµαντικό, αφού στο
κοµµάτι της παραγωγής τροφίµων παρατηρείται µεγάλη αναποτελεσµατικότητα τόσο στην πρωτογενή παραγωγή, όσο και στο σύστηµα διακίνησης και διανοµής των προϊόντων. Ενδεικτικά έδωσε το παράδειγµα της εταιρείας του: «Εµείς στη Gaea λέµε ότι για κάθε προϊόν που πουλάµε ένα,
ο Ευρωπαίος καταναλωτής θα το βρει
στο ράφι 2,5 µε 3,5 ευρώ, ενώ στην
Αµερική θα το βρει στο ράφι 3,5 µε
4,5 ευρώ, άρα υπάρχει τεράστια αναποτελεσµατικότητα η οποία επιβαρύνει το κόστος του προϊόντος χωρίς
να δηµιουργεί υπεραξία».

Η ανάγκη διαφοροποίησης της
εγχώριας παραγωγής ελαιολάδου
βρέθηκε στο επίκεντρο της
δεύτερης ενότητας της ηµερίδας
που οργανώθηκε στα πλαίσια της
απονοµής των βραβείων. Ένα από
τα βασικά προβλήµατα που
αναδείχθηκε είναι η έλλειψη
πιστοποιηµένου προβασικού
υλικού. «Προσπαθούµε να
δώσουµε στους παραγωγούς
οδηγίες, εκπαίδευση για να
βελτιώσουν κάθε στάδιο, αλλά
βλέπουµε ότι στην Ελλάδα εδώ και
δεκαετίες δεν έχουµε λύσει την
αρχή της ελαιοκοµίας που είναι το
πολλαπλασιαστικό υλικό»,
υποστήριξε ο Γιώργος Κουµπούρης
από τον ΕΛΓΟ, ο οποίος έχει
αναλάβει, σε συνεργασία µε την
Ένωση Φυτωριούχων Ελλάδας και
το Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών
στα Χανιά την παραγωγή
πιστοποιηµένου προβασικού
υλικού, που θα είναι έτοιµο
σύµφωνα µε τον ίδιο µέσα στο
πρώτο εξάµηνο του 2019. «Ξεκινά
την βασική εγκατάσταση ο
ελαιοπαραγωγός, που σίγουρα θα
ζήσει περισσότερο από τον ίδιο, µε
ένα αβέβαιο υλικό, όχι γιατί ο
φυτωριούχος δεν κάνει ότι
καλύτερο µπορεί αλλά γιατί δεν
τηρούνται οι προδιαγραφές που
πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο
κ. Κουµπούρης.
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Κρίσιμη παράμετρος ποιότητας
οι επενδύσεις στα ελαιοτριβεία
Ποιότητα
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Οδεύουµε σε µια περίοδο
όπου αν το ελαιόλαδο δεν
έχει καλή ποιότητα, σε
αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε
στο παρελθόν, πλέον δεν θα
βρει αγοραστή, υποστήριξε
ο κ. Μοχλούλης

Το 70% των ελαττωµάτων που εµφανίζονται στο ελαιόλαδο προκύπτουν από την κακή διαχείριση που
γίνεται στα ελαιοτριβεία, υποστήριξε ο Άγγελος Μοχλούλης, Γενικός ∆ιευθυντής της Pieralisi Hellas
A.E, εκ των χορηγών της εκδήλωσης. Ο ίδιος, έχοντας επισκεφτεί
τουλάχιστον 500 ελαιοτριβεία σε
ολόκληρη την επικράτεια της χώρας αλλά και «εργοστάσια» σε άλλες 15 χώρες λόγω της ιδιότητάς
του, τόνισε χαρακτηριστικά πως
«πολλοί ελαιουργοί ασελγούν
στις ελιές», εξηγώντας πως σε ορισµένες περιπτώσεις, αν και ουσιαστικά πρόκειται για την επεξεργα-

σία ενός ευαίσθητου µάλιστα τροφίµου, το νερό από τα µηχανήµατα αλλάζεται µια φορά την ηµέρα,
µε αποτέλεσµα «ως το απόγευµα
να είναι κατάµαυρο». Ανέφερε το
παραπάνω, όταν ο Νίκος Προκοβάκης, πρόεδρος της ΕΑΣ Λακωνίας, απεύθυνε ερώτηµα προς τον
κ. Κεφαλογιάννη σχετικά µε τους
λόγους που η ποιότητα του ελαιολάδου υποχωρεί χρόνο µε το χρόνο. Ο τελευταίος αιτιολόγησε τον
ισχυρισµό του αφενός στην κλιµατική αλλαγή, αφετέρου στις κακές
πρακτικές που ακολουθούνται από τους παραγωγούς και τους ελαιουργούς, όπως για παράδειγ-

µα η αποθήκευση του καρπού σε
κακής ποιότητας σακιά από την
Κίνα, και όχι σε τελάρα.
Νωρίτερα ο ίδιος, απαντώντας
σε ερώτηµα του εκδότη και διευθυντή της Agrenda, Γιάννη Πανάγου, σχετικά µε το πώς επηρέασε
η κρίση την ελαιοκοµία στην Ελλάδα, αλλά και την από δω και πέρα κατεύθυνση του κλάδου, υποστήριξε πως η έλλειψη επενδύσεων στα ελαιοτριβεία, σε συνδυασµό µε την αδυναµία των τραπεζών να δανείσουν στις επιχειρήσεις, οδήγησε στο κλείσιµο πολλών ελαιοτριβείων. «Αν µια χρονιά κάνει κακό καιρό ή έχει πολύ

Αγωνία μην επαναληφθεί με την ελιά,
η ιστορία της σταφίδας τον περασμένο αιώνα
«Ο εφιάλτης µας είναι να µην πάθουµε ό,τι πάθαµε και µε την σταφίδα πριν από έναν αιώνα. Γιατί η
ελιά Χαλκιδικής που πέρυσι έφτασε έναν όγκο παραγωγής 140.000
τόνων, φέτος η παραγωγή της ήταν
µόλις 40.000 τόνοι», υποστήριξε ο
Γιώργος Κωνσταντόπουλος, από την
Κωνσταντόπουλος Α.Ε Olymp, εκ
των υποστηρικτών της εκδήλωσης.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος, µιλώντας
και µε την ιδιότητα του προέδρου
του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ), έθεσε κάποια
ερωτήµατα που σχετίζονται µε την
πορεία των ελληνικών προϊόντων
ελιάς στις διεθνείς αγορές. «Τι γίνεται στις ΗΠΑ µε τους δασµούς;

Τι κάνουν οι Ισπανοί για να παραµείνουν ανταγωνιστικοί; Γιατί πέφτει η ελληνική παραγωγή;» Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα,
καθώς και οι νέες καταναλωτικές
τάσεις, είναι µελέτη απαραίτητη από δω και πέρα για κάθε παραγωγό που ασχολείται µε την καλλιέργεια της ελιάς, υποστήριξε ο κ.
Κωνσταντόπουλος.
«Ας µην γελιόµαστε, να είµαστε
προσεκτικοί και να βρούµε µια ισορροπία σε όλα τα θέµατα αυτά
και της ιδιωτικής ετικέτας και του
ισχυρού brand που θέλουµε να το
χτίσουµε. Μακάρι να µπορούσαµε
όλοι να το χτίσουµε, αλλά η σκακιέρα είναι καθορισµένη, οι κινή-

σεις, οι παίκτες, τα περιθώρια κέρδους είναι καθορισµένα», εξήγησε.
Τα παραπάνω ανέφερε για να
καταλήξει στο συµπέρασµα πως,
προκειµένου να διασφαλιστεί η
ποιότητα, η οποία θα κρίνει άλλωστε την τύχη του προϊόντος στο
ράφι, χρειάζεται µια τίµια συµφωνία ανάµεσα σε παραγωγούς και
µεταποιητές. «Χρειάζεται µια τίµια
συµφωνία για τιµές που θα δώσουν
µια περηφάνια στον Έλληνα παραγωγό, µε την εγγύηση της πολιτείας, αλλά και την δυνατότητα
στην µεταποίηση να συνεχίσει µε
ένα ανταγωνιστικό προϊόν που θα
δώσει µια ελπίδα για τα ελληνικά
προϊόντα και στο µέλλον».

δάκο, θα παραχθεί ελαιόλαδο λιγότερο και µε κακή ποιότητα. Αν
κλείσει το ελαιοτριβείο, ελαιόλαδο δεν παράγεται» υποστήριξε ο
κ. Μοχλούλης, προσθέτοντας στη
συνέχεια, πως το παραπάνω είχε
από την άλλη ως αποτέλεσµα το
να ξεκαθαρίσουν κάπως τα πράγµατα στον χώρο. Ακόµα ανέφερε πως «από την τελική τιµή του
προϊόντος στο ράφι το ελαιοτριβείο παίρνει µόνο 8-10%. Άρα είναι µια εταιρεία που αν δεν την
βοηθήσεις δεν θα είναι βιώσιµη».
Τέλος, σηµείωσε πως στόχος της
εταιρείας είναι η βοήθεια µε την
παροχή νέων τεχνολογιών που
αυξάνουν την ποιότητα του ελαιολάδου, ή στις περιπτώσεις που
είναι ήδη καλή, ενισχύει τα ελαιοτριβεία στην αποφυγή των ρύπων,
«γιατί και λεφτά να βγάζουν, αν
ρυπαίνουν θα κλείσουν», όπως
δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι διαβασμένοι
παραγωγοί
αμείβονται
Αυτό που χαρακτήρισε την
φετινή ελαιοκοµική περίοδο
είναι µια διάκριση που
αποτυπώνεται στην τιµή του
ελαιολάδου, και αφορά στους
παραγωγούς εκείνους οι οποίοι
βρίσκονται από το πρωί µέχρι
το βράδυ στο χωράφι, και σε
εκείνους που αφήνουν τον
ελαιώνα στη µοίρα του,
σύµφωνα µε τον πρόεδρο της
∆ιεπαγγελµατικής Ελαιολάδου,
Μανώλη Γιαννούλη. Όπως
υποστήριξε ο ίδιος, «έχουµε δει
πολλούς παραγωγούς να
διαχειρίζονται τον ελαιώνα
τους µέσω τηλεφώνου, µε
αποτέλεσµα τα δέντρα να µην
έχουν την φροντίδα που τους
πρέπει. Από την άλλη έχουµε
εκείνον που βρίσκεται όλη
µέρα στο χωράφι, και σε ένα
ιδανικό σενάριο είναι ένας
µορφωµένος άνθρωπος που
παράγει ένα άριστο προϊόν και
αµείβεται για αυτό. Φέτος
ειδικά το έχουµε δει πολύ»,
είπε χαρακτηριστικά.
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Ανοικτά μυαλά ζητά η Yara
Στην πιεσμένη οικονομικά χρονιά για τη γεωργία και με την αγορά λιπασμάτων να
δείχνει μειωμένη κατά 40% από το 2000, η εταιρεία δίνει λύσεις από την εμπειρία της
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Πολύτιµο όπλο η
διάδοση της γνώσης

ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Αισιόδοξη για το µέλλον της ελληνικής γεωργίας δηλώνει η δραστηριοποιούµενη στο χώρο των λιπασµάτων Yara Ελλάς, η οποία αποτέλεσε τον µεγάλο χορηγό της
εκδήλωσης «Αγρότης της Χρονιάς
2019» που διοργάνωσε η Agrenda,
προσφέροντας στους τρεις διακριθέντες (Αγρότης της Χρονιάς,
Συλλογική Προσπάθεια της Χρονιάς και Κτηνοτροφική εκµετάλλευση της Χρονιάς) πολλά από τα
προϊόντα της.
«Αν ο Έλληνας αγρότης λει-

τουργήσει επιχειρηµατικά, αν επενδύσει στη γνώση και δει ζεστά
τη γεωργία και τι µπορεί να επιτευχθεί µε ενέργειες δοµηµένες,
µε αρχή και προοπτική, τότε η γεωργία θα αποφέρει τα προσδοκώµενα σε αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εµπορικός διευθυντής της Yara Ελλάς και γραµµατέας του ΣΠΕΛ Νίκος Κυριακίδης
σε σύντοµη συνέντευξη κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης.
Από τη δική του πλευρά, ο ∆ιευθυντής πωλήσεων της εταιρείας
Γιάννης Κλεφτάκης ανέφερε πως
το 2018 ήταν µια ιδιαίτερη χρονιά
για το διεθνές περιβάλλον µε ασυ-

Με πολλαπλά πρότζεκτ
η BASF στηρίζει τη γεωργία

νήθη αύξηση των τιµών των πρώτων υλών -και κυρίως λόγω του
φυσικού αερίου- επηρεάζοντας ιδιαίτερα την Ευρώπη.
«∆ραστηριοποιούµαστε σε ένα
χώρο µε δύσκολο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται υπό σηµαντική πίεση», ανέφερε ο ∆ιευθυντής Πωλήσεων Γιάννης Κλεφτάκης, κάνοντας λόγο για το νέο ενσακιστήριο στο Βόλο, ως µέρος της
µεταξέλιξης της εταιρείας.
Στόχος της Yara είναι να µεταφέρει τη γνώση που διαθέτει η ίδια τόσο απευθείας όσο και µέσω
των συνεργατών της στον αγρότη.

Παρουσιάζοντας διάφορα πρότζεκτ που
καλύπτουν πολλαπλούς τοµείς της ελληνικής γεωργίας τα οποία έχει στηρίξει αλλά και εµπνευστεί η BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, ο
διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας, Βασίλης Γούναρης, µίλησε για το διαχρονικό στόχο βελτίωσης της οικονοµικής θέσης του αγρότη. Ξεκινώντας την οµιλία
του, ο επικεφαλής της BASF Ελλάς, που
στήριξε και φέτος το θεσµό Αγρότης της
Χρονιάς, είπε ότι ένιωθε ότι βρίσκεται στα
µέρη του. «Κατάγοµαι από την Αχαΐα αλλά όπου και αν πάω, η θάλασσα, το αµπέλι και η ελιά µου δίνουν χαρά και µε κάνουν να νοιώθω σαν στο σπίτι µου», τόνισε. ∆ίνοντας µερικά παραδείγµατα σχετικά µε τα πρότζεκτ, ο κ. Γούναρης αναφέρθηκε πρώτα στα Ελληνογερµανικά
Φόρουµ Τροφίµων, που έχει ξεκινήσει η
εταιρεία εδώ και 5 χρόνια, φέρνοντας σε
επαφή σε B2B συναντήσεις Έλληνες παραγωγούς, οµάδες, συνεταιρισµούς, ιδιώτες, µε σούπερ µάρκετ και εµπόρους από Γερµανία για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων. «Επίσης την τελευταία χρονιά, η BASF στήριξε τη δηµιουρ-

∆ίνοντας το παράδειγµα
της επιτυχηµένης
λίπανσης, ο διεθυντής
πωλήσεων της Yara
Γιάννης Κλεφτάκης είπε
χαρακτηριστικά: «λίπανση
είναι να πάρουµε το
τρακτέρ, να βάλουµε
πίσω από αυτό τον
λιπασµατοδιανοµέα και
να αρχίσουµε τη δουλειά
στο χωράφι. Γνώση όµως
είναι το τι είδους λίπασµα
θα ρίξουµε στο χωράφι
και πότε θα το ρίξουµε,
έτσι ώστε να πάρουµε
όσο το δυνατόν
περισσότερα οφέλη από
την καλλιέργειά µας».
Στρατηγικός στόχος της
Yara είναι να µεταφέρει
τη γνώση που διαθέτει η
ίδια τόσο απευθείας όσο
και µέσω των
συνεργατών της στον
Έλληνα αγρότη, «όπλα»
που µαζί µε την διάθεση
για συνεργασίες θα τον
κάνουν να ατενίζει το
µέλλον µε αισιοδοξία.

γία ενός βίντεο, µε το οποίο το ΕλληνοΓερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο προωθεί εξωστρεφείς ελληνικές εταιρείες σε 80 επιµελητήρια σε όλο
τον κόσµο», πρόσθεσε ο κ. Γούναρης. Η
BASF βοηθά όµως και το κρασί, αφού σε
µια προσπάθεια από κοινού µαζί µε άλλους φορείς κατάφερε να βάλει 5 ελληνικά κρασιά στην περίφηµη λίστα της κάβας
Weinkeller της BASF, τα κρασιά της οποίας
ταξιδεύουν σε όλο τον κόσµο. Επιπλέον,
ο οµιλητής αναφέρθηκε στη ψηφιακή γεωργία, και στη συνεργασία µε την Bosch,
την οποία η BASF στήριξε στην εφαρµογή της τεχνολογίας έξυπνων αισθητήρων
που τοποθετούνται µέσα στο χωράφι, δίνοντας χρήσιµες πληροφορίες στο παραγωγό. Παράλληλα αναφέρθηκε, στο πρόγραµµα αειφορίας της BASF για το βαµβάκι «Certified Sustainable Fibermax (CSF)»,
ενώ αφιέρωσε και ένα τµήµα της ενδιαφέρουσας οµιλίας του για το πρότζεκτ «Αειφόρο Λιοστάσι» που αφορά τον πρότυπο ελαιώνα που έχει στηθεί στα Λίρα Λακωνίας, µία πρωτοβουλία της BASF µε επιλεγµένους συνεργάτες.

Λύσεις
Ο αποκλειστικός διανοµέας
John Deere σε Ελλάδα και Κύπρο, Agrotech S.A παρευρέθηκε στην Μονεµβασιά στηρίζοντας ως χορηγός για µία ακόµη
χρονιά την εκδήλωση «Αγρότης
της Χρονιάς 2019». Στον προαύλιο χώρο του Κινστέρνα, η εταιρεία είχε «παρκάρει» το καλογυαλισµένο, δενδροκοµικό
χαµηλού προφίλ τρακτέρ John
Deere 5075GL.

Πρακτικότητα
Οι εξωτερικές διαστάσεις
καθιστούν το τρακτέρ John
Deere 5075GL αρκετά
λειτουργικό και ευέλικτο στο
στενό χωράφι
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Ήσυχο στις βόλτες και ικανό στα δύσκολα
το ώριμο πλέον pick-up Mitsubishi L200
Τις τεχνολογικές εξελίξεις όσον
αφορά τα αγροτικά οχήµατα pickup και πώς ανταποκρίνεται σε όλες αυτές το Mitsubishi L200 σχολίασε ο τεχνικός εκπαιδευτής της
Mitsubishi Motors Κωνσταντίνος
Στέφας, ο οποίος έδωσε τα κλειδιά
στον νικητή Αγρότη της Χρονιάς, ο
οποίος θα έχει στη κατοχή του το
L200 για τρεις µήνες.
«Τα νέας γενιάς αυτοκίνητα pickup είναι οχήµατα που έχουν φτιαχτεί για να µπορεί να ζήσει κάποιος
µαζί τους πολλές ώρες. Αυτό σηµαίνει ότι έχουν βελτιωθεί ώστε να έχουν αυξηµένη απόδοση, οικονοµία, να προσφέρουν άνεση και να
είναι ασφαλή», εξήγησε ο Κωνσταντίνος Στέφας.
Τις παραπάνω εξελίξεις και τα
προστάγµατα του κόσµου ακολουθεί και η Mitsubishi, αφού σύµφωνα µε την εταιρεία, το νέο Mitsubishi
ωρίµασε αρκετά και αποτελεί πλέον κράµα αυθεντικού και σύγχρονου pick-up µε στοιχεία άνεσης και
ασφάλειας από τα µεγάλα δηµοφι-
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Αυτό που θέλει ο αγρότης
Το 5075GL διαθέτει έναν κινητήρα 3,2 λίτρων µε 75 ίππους και
330Nm ροπής. Ο κινητήρας θεωρείται αρκετά ισχυρός και ανταγωνιστικός της συγκεκριµένης κατηγορίας. Σε συνδυασµό µε το σχεδιασµό του σασί και τις µαζεµένες διαστάσεις αποτελεί µία από τις «λειτουργικότερες» προτάσεις στη κατηγορία των δενδροκοµικών τρακτέρ.

«Η µικρή ακτίνα στροφής κάνει την εργασία σε στενούς χώρους παιχνίδι» λέει η εταιρεία και
το µεγάλο δοχείο καυσίµου των 67
λίτρων δίνει την απαραίτητη αυτονοµία για την ολοκλήρωση της καθηµερινής δουλειάς στο στενό χωράφι, χωρίς επιπλέον γέµισµα µέσα στην ηµέρα.
Οι εξωτερικές διαστάσεις έχουν
κρατηθεί σε πολύ καλά επίπεδα,
αφού αυτό είναι ουσιαστικά και ένα από τα ζητούµενα σε τέτοιου είδους τρακτέρ. Το ύψος µέχρι το τιµόνι είναι 1282 χιλιοστά και το µέγιστο ολικό πλάτος 1868 χιλιοστά.
Αν συνυπολογίσουµε σε αυτά το γεγονός ότι φτερά, φώτα, πινακίδα
και πλαίσιο ασφαλείας είναι αναδιπλούµενα, γίνεται γρήγορα κατανοητό ότι σίγουρα η John Deere
έχει µπει στα χωράφια και «ξέρει».

Για τρεις µήνες, ο Αγρότης
της χρονιάς θα συλλέξει
εντυπώσεις από το
διπλοκάµπινο τετρακίνητo
pick-up, προσφορά του
Οµίλου Επιχειρήσεων
Σαρακάκης, εκ των χορηγών
της εκδήλωσης.

Το επόµενο βήµα στην
ανάταξη της οικονοµίας

για όλα στο χωράφι
«Είµαστε εδώ και πολλά χρόνια
χορηγοί αυτών των βραβείων, τα
οποία έχουν µετεξελιχθεί σε ένα
θεσµό ουσιαστικά στην Ελλάδα
και είναι µεγάλη µας χαρά να βλέπουµε χρόνο µε το χρόνο την διοργάνωση να βελτιώνεται συνεχώς», είπε στην Agrenda o διευθύνων σύµβουλος της Agrotech
S.A, Χριστόδουλος Μποζατζίδης.

λή στην αγορά SUV.
«Είναι η τρίτη φορά που συµµετέχουµε µε τη Mitsubishi Motors,
της οποίας ο Όµιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι ο επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας για την
Ελλάδα και φυσικά για το pick-up
Mitsubishi L200, που απευθύνεται
στους αγρότες», ανέφερε η ∆ιευθύντρια Μάρκετινγκ Μαρία Κατσαρέα.

H Interamerican βασίζεται
στη µεγάλη παράδοση δύο
και πλέον αιώνων που έχει
κτίσει η µητρική εταιρεία
ACHMEA στις ασφαλίσεις
του πρωτογενούς τοµέα,
λέει η Έφη Κοκορέλη.

Το ασφαλιστικό ενδιαφέρον
της Interamerican για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα προγράµµατα και τις τεχνολογικές
εξελίξεις για τις καλλιέργειες,
καθώς και τις επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες µε σαφή αναφορά στην αγροτική παραγωγή και τη συµβολή στην τοπική ανάπτυξη σηµατοδότησε η
χορηγία της εταιρείας στον Αγρότη της Χρονιάς.
«Με ειδικό ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα και την ενίσχυση της συµβολής του στην ανάταξη της εθνικής οικονοµίας, για ακόµη
µια χρονιά η Interamerican είναι χορηγός της ετήσιας εκδήλωσης «Αγρότης της Χρονιάς».
«O θεσµός αυτός της Agrenda
για την ανάδειξη του Αγρότη της
Χρονιάς θεωρώ ότι είναι πολύ
καινοτόµος και καλός για τον
αγροτικό κόσµο και είµαστε πάρα πολύ χαρούµενοι που είµαστε χορηγοί και βρισκόµαστε
εδώ σήµερα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έφη Κοκορέλη,
επικεφαλής Αγροτικών Ασφαλίσεων και Bankassurance της
Interamerican. Να σηµειωθεί ότι

στην ασφάλιση του αγροτικού
τοµέα η Interamerican δραστηριοποιείται, ήδη, από το 2016
και παρέχει στον Έλληνα αγρότη και σε κάθε επιχειρηµατία αγροτικών δραστηριοτήτων τη δυνατότητα επιλογής και σύνθεσης ασφαλιστικής προστασίας
για υποδοµές (ακίνητα, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων, εξοπλισµό), µηχανήµατα, φυτική
παραγωγή υπαίθρια και εντός
θερµοκηπίου, µεταφορά προϊόντων και αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Επιπροσθέτως, η εταιρεία διαθέτει στην αγορά και
πρόγραµµα ασφάλισης ζωικού
κεφαλαίου.
«H Interamerican,συνδυάζει
τεχνογνωσία, καινοτοµία, συµβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργασίες και βασίζεται στη µεγάλη παράδοση δύο και πλέον
αιώνων που έχει κτίσει η µητρική
εταιρεία ACHMEA στις ασφαλίσεις του πρωτογενούς τοµέα. Η
εταιρεία διαµορφώνει µια σύγχρονη ασφαλιστική προσέγγιση στη γεωργία, υποστηρίζοντας την επιχειρηµατική δραστηριότητα σε όλα τα στάδια»,
επεσήµανε η Έφη Κοκορέλη.

ΒΡΑΒΕΙΑ Agrenda 2019
Μαραθώνιος
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«∆είξαµε τι µπορεί να παράξει
αυτός ο τόπος αν στοιχειωδώς
τον υπηρετείς, µε σύστηµα,
επιµονή και µέθοδο και
όραµα», είπε αναφερόµενος
στη µαραθώνια διαδροµή
µέχρι την αναγνώριση του
ΠΟΠ Μονεµβασιά – Μαλβαζία,
ο Γιώργος Τσιµπίδης

Πολύτιμο ιστορικό πετράδι
Ο Αγρότης της Χρονιάς
2019, δεν θα μπορούσε να
τύχει καλύτερης υποδοχής
και φιλοξενίας από το
βυζαντινό αρχοντικό
Κινστέρνα, ένα πολύτιμο
αρχιτεκτονικό πετράδι,
που αγναντεύει την
θρυλική καστροπολιτεία
της Μονεμβασιάς
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Όσοι βρέθηκαν τον περασµένο Σάββατο στην
εκδήλωση θεσµό της Agrenda, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την ηρεµία, τον καθαρό αέρα, τις µυρωδιές του κήπου και την αύρα του ιστορικού αρχοντικού (χρονολογείται από τη βυζαντινή, οθωµανική και ενετική εποχή), που είναι κτισµένο στην άκρη του κτήµατος «Ιµπραήµ Μπέη». Γύρω από όλες τις εγκαταστάσεις α-

πλώνονται λουλούδια, µποστάνια, ιδιόκτητοι αµπελώνες, µε ελληνικές ποικιλίες Κυδωνίτσα,
Ασύρτικο, Αγιωργίτικο και κυρίως «Μονεµβασιά» αλλά και ο αιωνόβιος ελαιώνας, όπου κυριαρχεί η ποικιλία «Αθηνολιά καθώς και ο παλιός πορτοκαλεώνας. Χρώµατα και ευωδιές σε
κάνουν σε κάθε βήµα να κοντοστέκεσαι, ενώ
οι εικόνες σε προκαλούν να αποθανατίσεις την
στιγµή, µε µία φωτογραφία. Και αυτό εξάλλου,
έκαναν και οι περισσότεροι από 300 παρευρισκόµενοι που συνέρρευσαν από την Πελοπόννησο, αλλά και από πολύ µακρινά σηµεία της
Ελλάδας για να τιµήσουν την εκδήλωση.
Μάλιστα, η φιλοσοφία των ιδιοκτητών του αρχοντικού Κινστέρνα, είναι το εύφορο κτήµα, έκτασης 70 στρεµµάτων, να γίνει όσο είναι εφικτό µια αυτόνοµη και ανεξάρτητη κοινότητα, όπως ήταν και αιώνες πριν και για το λόγο αυτό έχουν αναβιώσει όλες τις δραστηριότητες, όπως ο
τρύγος των αµπελιών, η παραγωγή ελαιολάδου,
η απόσταξη τσίπουρου, το ζύµωµα και ψήσιµο
του ψωµιού, καθώς και η παρασκευή σαπουνιού.

Γλυκό κέρασµα
Μια ακόµη µεγάλη έκπληξη για τους συµµετέχοντες στην εκδήλωση του Αγρότη της Χρονιάς, ήταν το γλυκό κέρασµα του Γιώργου Τσιµπίδη, της «Οινοποιητική Μονεµβασιάς», ιδιαίτερα για εκείνους που δεν είχαν µέχρι τώρα

γευτεί τα υπέροχα κρασιά που παράγει, που
κι αυτά είναι «ποτισµένα» µε ιστορία, αγώνα
και αναγνώριση. «Εµένα, από µικρός µου άρεσε η ιστορία. Έχω γεννηθεί σε αυτό τον τόπο, έχω µεγαλώσει, έχω τελειώσει γυµνάσιο
εδώ και κάποια στιγµή, αφού έκανα τον κύκλο µου, φυσικός έχω σπουδάσει είπα:Τι γίνεται µε αυτό τον τόπο; Τι υπάρχει; Ας δούµε
λίγο την ιστορία.», είπε ο Γιώργος Τσιµπίδης,
περιγράφοντας την περιπετειώδη και µαραθώνια προσπάθεια που έτρεξε µέχρι την αναγνώριση του ΠΟΠ Μονεµβασιά – Μαλβαζία, στις
23 Ιουλίου 2010 (ηµέρα ηµέρα που εορτάζεται η επέτειος της απελευθέρωσης της Μονεµβασιάς!) αλλά και τον συνεχή αγώνα τα κρασιά που παράγει να ανταποκρίνονται στο βαρύ ιστορικό φορτίο. Εξάλλου, οι αµέτρητες διεθνείς διακρίσεις (περί τις 330) που έχουν αποσπάσει, δείχνουν ότι ο στόχος αυτός έχει
επιτευχθεί.
Κατά τον ίδιο, το σηµαντικότερο, σε όλη αυτή
την ιστορία, που απαίτησε πολύχρονη έρευνα,
κεφάλαια, άχθος, για να φτιαχτούν 300 στρέµµατα αµπέλια µε γηγενείς, µοναδικές ποικιλίες της
περιοχής, ήταν ότι «δείξαµε τι µπορεί να παράξει αυτός ο τόπος αν στοιχειωδώς τον υπηρετείς,
µε σύστηµα, επιµονή και µέθοδο και όραµα.»,
κατέληξε µε ένα πολυάριθµο κοινό να ρουφάει
τα λόγια του σαν το γλυκό κρασί που παράγει.

Χαιρετισµός Αραχωβίτη
Σας καλωσορίζω στη φιλόξενη
αγκαλιά του τόπου µου, της
Λακωνίας και στις οµορφιές του
κάστρου της Μονεµβασιάς.
Ευχαριστώ την Green Box και τον
Γιάννη Πανάγο για την πρόσκληση,
αλλά θα βρίσκοµαι σήµερα (19/1)
στην 11η Σύνοδο Υπουργών
Γεωργίας, στο πλαίσιο του
Παγκόσµιου Φόρουµ Τροφίµων και
Γεωργίας στο Βερολίνο. Γι’ αυτό το
λόγο, δυστυχώς, δεν µπόρεσα να
δώσω από κοντά τα συγχαρητήριά
µου στον Αγρότη της Χρονιάς,
Παναγιώτη Πασσά από την
Αµαλιάδα και στην οικογένειά του.
Συγχαρητήρια για την κατάρτισή
του, για τη νοικοκυρεµένη αγροτική
εκµετάλλευση, που διαθέτει, για τη
διαφοροποίηση που έχει επιλέξει,
αλλά κυρίως για το όραµά του: Να
καλύψει τα κενά της αγοράς σε
φρούτα και λαχανικά, ένας στόχος
που αποτελεί το ζητούµενο για
όποιον παραγωγό θέλει να
επιβιώσει στο σηµερινό
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το
όραµα είναι αυτό που θέλουµε να
προτάξουµε και στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, να
ξεφύγουµε από τη διαχείριση των
καθηµερινών προβληµάτων [...] και
προχωράµε προς την επίτευξη
µεγαλύτερων και πιο δύσκολων
στόχων:
1.Την αυθεντική και ολοκληρωµένη
εκπροσώπηση των αγροτώνκτηνοτρόφων-αλιέων και των
συνεταιρισµών, µε νόµο που θα
είναι έτοιµος στα τέλη Ιανουαρίου.
Εδώ θέλω να συγχαρώ προσωπικά
τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Ροβιών,
για τη σηµερινή του διάκριση από
την Agrenda, ως συλλογική
προσπάθεια της χρονιάς και τον
καλώ να γίνει συνοµιλητής του
Υπουργείου σε θέµατα
οργανώσεων και βιολογικής
γεωργίας.
2. Την απλοποίηση του θεσµικού
πλαισίου για την αδειοδότηση των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, µε
νόµο που επεξεργαζόµαστε και θα
είναι έτοιµος το επόµενο διάστηµα.
[...].Σε αυτό το σηµείο να συγχαρώ
κι εγώ µε τη σειρά µου τον
Κτηνοτρόφο της Χρονιάς, Σοφοκλή
Φιλιππίδη από τις Σέρρες, και τον
καλώ, επίσης, να γίνει συνοµιλητής
του Υπουργείου σε κτηνοτροφικά
θέµατα.
3.Τη συγκρότηση εθνικής
στρατηγικής για το βαµβάκι, µε
κύριους άξονες την αντιµετώπιση
των «ανοιχτών τιµών» και την
προώθηση του πιστοποιηµένου
ποιοτικού βαµβακιού. Είµαι βέβαιος
ότι σε αυτές τις πρωτοβουλίες
συµφωνεί και ο τιµώµενος σήµερα
για την προσφορά του στον τοµέα
της βαµβακοκαλλιέργειας, Νίκος
Βαρδούλης, παραγωγός µε ιστορία
δεκαετιών από τη Λάρισα.

