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Ραντεβού στα τυφλά 
µε τις εαρινές σπορές 
Οι νέοι όροι πιστώσεων στο εµπόριο 
των εισροών αναπροσαρµόζουν φέτος 
τα καλλιεργητικά πλάνα σελ. 10

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 07/03

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

234
180

74,21
2,49

15/03

234
179

74,30
2,50

222
178

77,07
2,62

 

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

225
182
84,76
2,93

18/01
237
183
74,37
2,71

Τιμοκατάλογος για κλάματα 
Αυθαιρεσία υπουργείου με τις τιμές των τρακτέρ τινάζει στον αέρα τα Σχέδια Βελτίωσης  

Αίτηµα για την εξέταση ρύθµισης των 
δανείων µε διαγραφή τόκων για 110.000 
κτηνοτρόφους θέτει ο ΣΕΚ, τώρα που το 
προεκλογικό κλίµα φουντώνει. σελ. 44

Με διαγωνισµούς σε Αλγερία και Τυνησία 
ξεπουλάει το σκληρό σιτάρι, που µπαίνει στη 
νέα σεζόν µε λιγότερο στοκ και προοπτικές 
για καλύτερη τιµή στην έναρξη. σελ. 21-22

Εξαπλώθηκε, πήρε νέα µορφή και αν 
δεν περιοριστεί, το γλοιοσπόριο απειλεί 
το ελαιόλαδο. Αποτέλεσε κεντρικό θέµα 
συζήτησης ερευνητών στη Σπάρτη. σελ. 27

Απαλλάσσονται της υποχρέωσης ταµειακής οι 
αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς 
ΦΠΑ και δραστηριοποιούνται στο στάσιµο ή 
πλανόδιο εµπόριο, µε νέο νοµοθέτηµα. σελ. 8

Ρυθµίσεις δανείων 
ζητούν οι κτηνοτρόφοι 

Ανάρπαστο το σκληρό 
αδειάζουν οι αποθήκες  

Το γλοιοσπόριο άνοιξε 
θέµατα στο ελαιόλαδο

∆εν χρειάζεται ταµειακή 
όποιος δεν κρατά βιβλία 
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ΕΝΘΕΤΟ

∆ΟΛΑΡΙΑ ΕΥΡΩ

ΤΙΜΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

280

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΥΝΗΣΙΑΣ ΦΟΤΖΙΑ

239

σελ. 16
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,13035

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50602

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13501

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85467

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
126,26000

• Πασχίζει η Κοµισιόν να κάµψει τις αθέµιτες 
πρακτικές ως τον Απρίλη του 2021 σελ. 26
• Τέλος του µήνα ανοίγει η δεύτερη 
προκύρηξη των Σπάνιων Φυλών σελ. 18

• Καµία διαφορά το πριµ 10% στη τιµή 
των αγροτικών φωτοβολταϊκών σελ. 19
• Ρυθµίσεις στα δάνεια 110.000 
κτηνοτρόφων µε διαγραφή τόκων σελ. 44

• ∆υσκολίες σε πολλαπλά επίπεδα 
για την επιτραπέζια ελιά σελ. 11
• Το δολάριο πίεσε την τιµή σε διαγωνισµό 
για σκληρό στην Τυνησία σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Οι κλεισµένες εξαγωγές σε σκληρό σιτάρι από την Ελλάδα σχεδόν 
ολοκληρώνονται, εντούτοις ο τελευταίος διαγωνισµός από την 
Τυνησία για µικρότερη ποσότητα έκλεισε σε χαµηλότερη από τον 
προηγούµενο διαγωνισµό τιµή. Την ίδια στιγµή, ένα βήµα πριν πιάσει 
τα υψηλά από την αρχή του έτους βρίσκεται η χρηµατιστηριακή αγορά 
βάµβακος µε την ανάκαµψη να πυροδοτείται αφενός από τις πολιτικές 
εξελίξεις, αφετέρου από την δραστηριότητα στην φυσική αγορά.

Σηψιρριζία στη φιστικιά
Η ασθένεια ευνοείται σε υγρά και 
κακοαποστραγγιζόµενα εδάφη και 
προκαλεί καχεκτική βλάστηση. 
Μεµονωµένοι κλάδοι νεκρώνονται και 
το δέντρο τελικά ξεραίνεται. Στα νεαρά 
δένδρα η ασθένεια εξελίσσεται 
γρήγορα και οδηγεί σε ξήρανση. Στις 
κεντρικές ρίζες ο φλοιός έχει σκούρο 
χρώµα και αποσπάται εύκολα. Όταν 
αποµακρυνθεί, στην επιφάνεια του 
κεντρικού κυλίνδρου παρατηρούνται 
µυκηλιακές πλάκες µε χρώµα λευκό ή 
λευκό λερωµένο και οσµή µανιταριού. 

Μολυσµένο έδαφος

Η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού 
υλικού, η καλή αποστράγγιση του 
εδάφους, η εξαγωγή ριζών προηγούµενων 
φυτών και διετής καλλιέργεια µε σιτηρά 
πριν την εγκατάσταση του νέου δενδρώνα 
συστήνεται από το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου 
Βόλου. Πρέπει να αποφεύγεται η 
µεταφορά µολυσµένου εδάφους και στις 
θέσεις όπου έχουµε απώλεια από 
σηψηρριζία, απαιτείται εκρίζωση σε βάθος 
µε αποµάκρυνση και κάψιµο όλων των 
ριζών και απολύµανση του λάκκου. Αν δεν 
είναι δυνατή η απολύµανση, θα πρέπει να 
µη φυτευτεί άλλο δένδρο για δύο 
τουλάχιστον χρόνια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 16-03-2019
Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα 
∆ωδεκάνησα, παροδικές 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές 
νωρίς το πρωί και γρήγορη 
βελτίωση. Θερµοκρασία σε 
άνοδο µε γενικά αίθριο καιρό 
στην υπόλοιπη χώρα, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεµοι 
θα πνέουν ασθενείς.

Κυριακή 17-03-2019
Γενικά αίθριος καιρός. 
Το απόγευµα στα δυτικά θα 
αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. 
Κατά τόπους περιορισµένη 
ορατότητα τις πρωινές και 
βραδινές ώρες, κυρίως στα 
δυτικά. Οι άνεµοι θα πνέουν 
ασθενείς από νότιες – 
νοτιοδυτικές διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία σε περαιτέρω 
άνοδο. 

∆ευτέρα 18-03-2019
και Τρίτη 19-03-2019
Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα 
η θερµοκρασία. Παροδικές 
νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια 
και το ανατολικό αιγαίο. Κατά 
τόπους περιορισµένη ορατότητα 
ή οµίχλες τις πρωινές και 
βραδινές ώρες κυρίως στα 
δυτικά, κεντρικά και βόρεια. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σε µικρή πτώση η θερµοκρασία 
στα δυτικά από την Τρίτη..

Τετάρτη 20-03-2019
έως και Παρασκευή 
22-03-2019
Αρχικά στα νότια και βαθµιαία 
και στην υπόλοιπη χώρα, 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές. Κατά τόπους 
περιορισµένη ορατότητα ή 
οµίχλες κυρίως στα ηπειρωτικά 
τις πρωινές ώρες. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
βορειοδυτική 3 
µε 5 µποφόρ στα 
νοτιοανατολικά και 
τοπικά 7 µποφόρ. 
Βαθµιαία στα δυτικά, 
κεντρικά και βόρεια 
θα στραφούν 
σε δυτικούς – 
νοτιοδυτικούς µε ίδια 
ένταση.
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Αυτό που έγινε µε τους τιµοκαταλό-
γους των τρακτέρ τους οποίους α-
νακοίνωσε το υπουργείο (διαχει-
ριστικές αρχές) ως βάση για τον 
υπολογισµό της επιχορήγησης 
στα Σχέδια Βελτίωσης, είναι ένα 
ακόµη αντιπροσωπευτικό δείγµα 
του τρόπου µε τον οποίο ασκείται 
η πολιτική σ’ αυτό τον τόπο. 

Για ένα πρόγραµµα (Μέτρο 4.1) που 
προετοιµάζεται από την αρχή της 
προγραµµατικής περιόδου (2014-
2020), το οποίο έµεινε ανοικτό να 
υποδέχεται αιτήσεις περί τους 6 
µήνες και στο οποίο έγιναν -µε-
σούσης της προκήρυξης- διαδοχι-
κές τροποποιήσεις, ξαφνικά προ-
κύπτει ένα νέο δεδοµένο που αλ-
λάζει εκ βάθρων τα πράγµατα. 
Πρόκειται για τον «τιµοκατάλο-
γο» των τρακτέρ που εµπνεύσθη-
καν οι ιθύνοντες του υπουργεί-
ου και ο οποίος τινάζει στον αέρα 
κάθε λειτουργία της αγοράς και 
κάθε προγραµµατισµό που είχε 
γίνει από την πλευρά των αιτού-
ντων συµµετοχής στα προγράµ-
µατα. 

Ένας θεωρητικός τιµοκατάλογος, ο 
οποίος έρχεται για να έχει ισχύ 
µόνο στον υπολογισµό της επιχο-
ρήγησης, όσων αγροτών καταφέ-
ρουν τελικά να πάρουν έγκριση 
για τα Σχέδια Βελτίωσης, ανατρέ-
πει συνολικά ό,τι ισχύει γύρω α-
πό τους κανόνες όχι µόνο της εγ-
χώριας αλλά και της ευρωπαϊκής 
αγοράς. Και γίνεται αυτό, µόνο 
και µόνο για να βγουν από τη δύ-
σκολη θέση οι κρατούντες, οι ο-
ποίοι, το µόνο που επιδιώκουν εί-
ναι να µοιράζουν, ιδίως προεκλο-
γικά, από λίγα και σε πολλούς, α-
διαφορώντας για την αντικειµενι-
κότητα των πραγµάτων.

Είναι βέβαιο ότι το όλο εγχείρηµα ε-
πιχειρείται να ντυθεί µε τον µαν-
δύα της προσπάθειας που έρχεται 
να βάλει τέλος στις υπερτιµολο-
γήσεις. ∆ηλαδή, πονάει δόντι κό-
βει κεφάλι! Έτσι όµως η επιστρο-
φή στην κανονικότητα θα παρα-
µένει ζητούµενο, ενώ οι εµπλεκό-
µενοι θα ψάχνουν να βρουν το δί-
κιο τους στα δικαστήρια.   

Agrenda

Τιμοκατάλογος
της κακιάς ώρας
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Θέσπιση φόρου στις χρηµατοπι-
στωτικές συναλλαγές και στη φο-
ρολογία των εταιρειών του διαδι-
κτύου προτείνει η Ελλάδα ως αντί-
µετρο στην κατεύθυνση αναζήτη-
σης νέων χρηµατοδοτικών πόρων 
για να στηριχθεί η Κοινή Αγροτική 
Πολιτική και να µην υπάρξουν µε-
γάλες απώλειες για τους αγρότες. 

Με την θέση αυτή, που εκφρά-
στηκε και σε σύνοδο Κορυφής για 
το νέο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό 
Πλαίσιο µε την συµµετοχή του Έλ-
ληνα  πρωθυπουργού, επιχείρησε 
ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, 
κατά την τρίωρης διάρκειας συζή-
τηση, στη Βουλή την περασµένη 
Τρίτη µε αντικείµενο την ΚΑΠ, να 
πείσει τους βουλευτές των κοµ-
µάτων ότι γίνεται προσπάθεια να 
µην υποστεί µείωση ο προϋπολο-
γισµός για την γεωργία, σε πείσµα 
των φυγόκεντρων δυνάµεων που 
αναπτύσσονται στο εκλογικό σώ-

µα της ΕΕ. Ο ίδιος, εξέφρασε πλέ-
ον ανοικτά την πεποίθηση ότι το 
νέο µεταρρυθµιστικό µοντέλο δεν 
πρόκειται να εφαρµοστεί πριν α-
πό το 2022 και για αρκετούς µή-
νες όλα θα είναι «παγωµένα», λό-
γω των Ευρωπαϊκών Εκλογών αλ-
λά και της αβεβαιότητας που προ-
καλεί το Brexit. Ως εκ τούτου τα ό-
ποια σηµεία διαπραγµάτευσης που 
είναι µείζονος πολιτικής σηµασί-
ας παγώνουν για το επόµενο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Προς το παρόν, το µόνο βέβαιο 
είναι ότι ο προϋπολογισµός της νέ-
ας ΚΑΠ υπολογίζεται σε τρέχουσες 
τιµές µειωµένος 4,8%, η πλήρης 
κατάργηση των λεγόµενων ιστο-
ρικών δικαιωµάτων θα εξαρτηθεί 
από το βαθµό εσωτερικής σύγκλι-
σης και η επικουρικότητα ανοίγει 
«παράθυρο» στην εθνικοποίηση. 
Την ίδια ώρα, ο «πονοκέφαλος» 
που ακούει στο όνοµα στρατηγι-
κά σχέδια και θέλει την εκπόνη-
ση τους µέχρι το τέλος του χρό-
νου, δεν φαίνεται να...ανησυχεί 
ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
παρά τα καµπανάκια βουλευτών 
και από το κυβερνών κόµµα, δε-
δοµένου ότι δεν έχει καν προκη-
ρυχθεί ο διαγωνισµός για τις µε-
λέτες που πρέπει να εκπονηθούν. 
Στη συζήτηση εκτός της ηγεσίας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και των βουλευτών-µελών 

των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υπο-
θέσεων και Παραγωγής και Εµπο-
ρίου, συµµετείχε και ο ∆ιευθυντής 
Στρατηγικής, Απλοποίησης και Α-
νάλυσης Πολιτικής της Γενικής ∆ι-
εύθυνσης Γεωργίας της Κοµισιόν, 
κ. Τάσος Χανιώτης, που έθεσε το 
θέµα των πεπερασµένων πόρων 
και των στοχευµένων επιδόσεων, 
που πονάει τους ανέτοιµους να υ-
ποδεχθούν το νέο καθεστώς. 

Στο «ψυγείο» η νεά ΚΑΠ 
μέχρι το... σωτήριον 2022 
Δεν βγαίνουν τα νούμερα με το 4,8% μείωση του προϋπολογισμού 

Σύγκλιση
Ο βαθµός εσωτερικής 

σύγκλισης θα κρίνει και 
την πλήρη κατάργηση των 

ιστορικών δικαιωµάτων

Μεταβατικό
κενό
Αναπάντητο έµεινε και το καίριο 
ερώτηµα που έθεσε κατά την 
συζήτηση στη Βουλή, η 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα 
Τζάκρη, προς στον κ. Χανιώτη για 
το γεγονός ότι οι αγρότες 
πιθανότατα θα βρεθούν ενώπιον 
µιας µεταβατικής περιόδου και τι 
θα γίνει µε τις ενισχύσεις το 
2021 ενδεχοµένως και το 2022, 
κι αν έχουν γίνει οι απαραίτητες 
ενέργειες για να µην υπάρξουν 
καθυστερήσεις. Κατά την ίδια, οι 
ανησυχίες για πιθανές απώλειες 
πόρων εντείνονται και για τα 
προγράµµατα αγροτικής 
ανάπτυξης λόγω καθυστερήσεων 
στις εγκρίσεις αλλά και για του 
συγκεχυµένου πλαισίου στις 
άµεσες ενισχύσεις.

Ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Σταύρος Αραχωβίτης 
φαίνεται σχεδόν 
ανακουφισµένος 
που η νέα ΚΑΠ όπως 
φαίενται θα ξεκινήσει 
από το 2021.

Ξεκάθαρη θέση εκ µέρους της πολιτι-
κής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, πλην αυτής που εκ-
φράζει από καιρό η βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ Παναγώτα Βράντζα, για κατάργη-
ση των ιστορικών δικαιωµάτων δεν 
αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη 
συζήτηση στη Βουλή για την ΚΑΠ.

Μάλιστα, παρότι η εκ Καρδίτσης 
βουλευτής έθεσε εκ νέου το θέµα 
ως καταλυτικό παράγοντα και πρώ-
το βήµα στις συζητήσεις για το εθνι-
κό πλαίσιο εφαρµογής της ΚΑΠ, υ-
ποστηρίζοντας πως «το σηµερινό τε-
ρατώδες µοντέλο κατανοµής, απαιτεί 
και απασχολεί έναν τεράστιο οργανι-
σµό πληρωµών, µε ένα περιφερεια-
κό δίκτυο, ο οποίος τελικά αγοράζει 

και ακριβοπληρωµένες υπηρεσίες 
από εξωτερικούς συνεργάτες.», ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αρκέ-
στηκε να πει πως «µε την επιλογή της 
διατήρησης του ιστορικού µοντέλου 
των δικαιωµάτων, είχαµε δηµιουργία 
και διαιώνιση ανισοτήτων που τώρα 
είναι αρκετά δύσκολο, να αναστρα-

φούν», χαρακτηρίζοντας εξίσου τρα-
γική επιλογή τις τρεις αγρονοµικές 
περιφέρειες. «Είµαστε σταθερά προ-
σανατολισµένοι στη σύγκλιση των ε-
νισχύσεων και η πρόταση της Επιτρο-
πής αποτελεί µια καλή βάση συζήτη-
σης», είπε. Αναπάντητο και το σχετι-
κό ερώτηµα της τοµεάρχη αγροτικού 
της Ν∆ Φωτεινής Αραµπατζή «Εσείς 
οι διαπρύσιοι κήρυκες της κατάργη-
σης των ιστορικών δικαιωµάτων, τώ-
ρα που η νέα ΚΑΠ δίνει την ευκαιρία 
της κατάργησης, πως αλήθεια τοπο-
θετείστε; Και τί θα κάνετε µε το ανώ-
τατο όριο ενισχύσεων; Υποστηρίζε-
τε τις 60.000 Ευρώ ανά παραγωγό ή 
ισχύουν τα σενάρια, που είχατε δι-
αρρεύσει για capping στις 25.000;».

Με 40 στρέµµατα;
Η Ελλάδα δεν µπορεί να 

καρπωθεί εύκολα τα αποτε-
λέσµατα ψηφιακής γεωργίας, 

δεδοµένου ότι ο µέσος 
κλήρος είναι 40 στρέµµατα, 

λέει η Βράντζα

Ακριβοπληρωμένα τα ιστορικά δικαιώματα
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Στην διατύπωση επί τριών νοµο-
θετικών προτάσεων εκ µέρους της 
Ρουµανικής προεδρίας σε ό,τι α-
φορά τα στρατηγικά σχέδια για 
την ΚΑΠ, θα εστιάσει η σύνοδος 
των υπουργών Γεωργίας τη ∆ευ-
τέρα 18 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Οι Ρουµάνοι, στις προτάσεις 
τροποποίησης των κανονισµών 
προτείνουν µε λίγα λόγια τα εξής:

 Μία µεταβατική περίοδο για 
την κατάργηση των ιστορικών δι-
καιωµάτων.

 Καταβολή πριµ νεαρών αγρο-
τών και πέραν της 5ετίας

 Από υποχρεωτική να γίνει 
προαιρετική η αναδιανεµητική 
ενίσχυση. Υπενθυµίζεται ότι το 

καθεστώς αυτό ουσιαστικά µετα-
φέρει κονδύλια άµεσων ενισχύ-
σεων από τις µεγάλες στις µικρό-
τερες εκµεταλλεύσεις, τα οποία 
προέκυψαν λόγω του «κόφτη» 
των 60.000 ευρω.

 Να γίνει προαιρετικός ο ο-
ρισµός του «γνήσιου αγρότη» 
(genuine farmer), ορισµός που 
είχε τεθεί µε σκοπό να οδηγήσει 
τα κράτη µέλη να δίνονται κατά 
βάση οι ενισχύσεις σε κατ’ επάγ-
γελµα αγρότες.

 Η χρήση του ψηφιακού ερ-
γαλείου διαχείρισης της εκµετάλ-
λευσής (FaST) να εφαρµοστεί α-
πό 2023 και µετά και να µην εί-
ναι κατ’ ανάγκη παροχή από ΕΕ

Τα ανακατεύουν οι Ρουμάνοι

Από το πόσο στο γιατί 
οι πόροι λέει ο Χανιώτης
Η συζήτηση για την Κοινή Αγροτική 
Πολιτική θα έπρεπε να είναι «γιατί», 
«για ποιον», «πως» και «πόσο», κα-
λώς ή κακώς µέχρι τώρα γίνονταν 
ανάποδα, κι αυτό πλέον αλλάζει µε 
τα στρατηγικά σχέδια. Με τη φράση 
αυτή ο Τάσος Χανιώτης, ∆ιευθυντής 
Στρατηγικής, Απλοποίησης και Ανά-
λυσης Πολιτικής της Γενικής ∆ιεύ-
θυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Α-
νάπτυξης της Κοµισιόν, επιχείρησε 
να αποδυναµώσει τις αιτιάσεις των 
βουλευτών κατά την συζήτηση στην 
Βουλή για την ΚΑΠ, για τα µειωµένα 
επί του παρόντος κατά 1,2 δις κον-
δύλια για την χώρα µας και τις αυ-
ξηµένες απαιτήσεις που εισάγει το 
νέο καθεστώς. 

«Εκείνο που είναι σηµαντικό εί-
ναι να δούµε είναι πως γίνεται η α-
νακατανοµή ανάµεσα στα κράτη µέ-
λη. Θα συµφωνούσα απόλυτα µαζί 
σας ότι µια σειρά κριτήρια πρέπει να 
παίρνονται υπόψιν και όχι µόνο η 
στρεµµατική ενίσχυση.», ανέφερε ο 
πολύπειρος τεχνοκράτης. «Καλώς ή 
κακώς, αυτό το οποίο έχει κυριαρχή-
σει είναι η λογική του να µετριού-

νται οι στρεµµατικές ενισχύσεις. Αν 
για παράδειγµα τα βοσκοτόπια εί-
χαν ενταχθεί στο σύστηµα, ως επι-
λέξιµες εκτάσεις, η στρεµµατική ε-
νίσχυση της Ελλάδας, θα ήταν πο-
λύ χαµηλότερη, η εσωτερική αναδι-
ανοµή διαφορετική, Αλλά οι πόροι 
έτσι κι αλλιώς παραµένουν οι ίδιοι», 
σχολίασε. Σύµφωνα µε τα όσα είπε:

 Υπάρχει ένας κλάδος που όλες οι 
αναλύσεις της Επιτροπής, δείχνουν 
ότι αξίζει συνδεδεµένης βοήθειας, 
αυτός της εκτατικής κτηνοτροφίας.

  Η Ελλάδα έχει µείνει πίσω στο 
σύστηµα Αγροτικών Συµβουλών. 
Ζητούµενο ο νόµος που πέρασε να 
εφαρµοστεί στην πράξη.

Στο µεταξύ, στα ζητήµατα που τέ-
θηκαν ήταν και αυτό της διαβούλευ-
σης µε τους φορείς µε την τοµεάρ-
χη αγροτικού της Ν∆, Φωτεινή Αρα-
µπατζή να ψέγει εκτός από την κα-
θυστέρηση στη σύνταξη του Εθνι-
κού Στρατηγικού Σχεδίου και το γε-
γονός ότι ιδιώτες έχουν αναλάβει κα-
τά το δοκούν την ενηµέρωση για την 
ΚΑΠ.«Αφήνετε να κάνουν τη δουλειά 
τους κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, κύ-
ριε Υπουργέ, που “οργώνουν” όλη την 
Ελλάδα και ενηµερώνουν τους αγρό-
τες για τη νέα ΚΑΠ, µε βάση, βεβαί-
ως, τα δικά τους συµφέροντα ή τελικά 
ποντάρετε σε παρατάσεις αφήνοντας 
τα όλα στους επόµενους;».Την ίδια 
ώρα ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Α-
νάπτυξης της ∆ΗΣΥ, βουλευτής Σερ-
ρών, κ. Μιχάλης Τζελέπης, καυτηρί-
ασε το γεγονός ότι η χώρα  θα πάρει 
για πρώτη φορά µειωµένα κονδύλια 
1,2 δις, κατηγορώντας την κυβέρνη-
ση πως και η διαχείριση της ΚΑΠ έ-
χει προεκλογικό πρόσηµο.

Εξωτερική σύγκλιση
Η µείωση στο β’ πυλώνα θα 
αύξησει την ανάγκη εθνικής 
χρηµατοδότησης και θα προ-
καλέσει πιέσεις στη χώρα µας 
εκτιµά ο γ.γ Αγροτικής Πολιτι-
κής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών 

Πόρων κ. Χ.Κασίµης

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Νέα καθυστέρηση που συνοδεύεται από τεράστια απογο-
ήτευση για τον αγροτικό κόσµο όσον αφορά την πληρω-
µή της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος. Ένα 10ήµερο ακό-
µα χρόνο λένε πως χρειάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ 
από το γραφείο του υφυπουργού Βασίλη Κόκκαλη τοπο-
θετούν την πληρωµή στις 27-28 Μαρτίου, προκειµένου 
να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγ-
χοι ώστε να τρέξουν οι πληρωµές στους βαµβακοπαρα-
γωγούς. Από τις αρχικές δεσµεύσεις Αραχωβίτη για τέ-
λη Φεβρουαρίου τελικά φέτος οι παραγωγοί θα πληρω-
θούν αργότερα από κάθε άλλη χρονιά. Οι πληροφορί-
ες εντοπίζουν την αιτία στη έλλειψη ρευστότητας.Όσον 
αφορά το πριµ, αυτό υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 
68,5 ευρώ το στρέµµα, µε τους καλλιεργητές που είχαν 
ζηµιά λόγω καιρικών συνθηκών και πόρισµα των γεω-
πόνων του ΕΛΓΑ που να επιβεβαιώνει τη σχετική απώ-
λεια παραγωγής, να µη χάνουν την ενίσχυση λόγω χα-
µηλότερου πλαφόν.    

Μόλις τελειώσει και η µεγάλη πίστωση περί τα 160 ε-
κατ. ευρώ για το βαµβάκι, διοικητικοί από τις Περιφέρει-
ες και τις ∆ΑΟΚ σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Πλη-
ρωµών θα ξεκινήσουν τη διαδικασία των εκκαθαρίσεων. 
Ωστόσο η ροή των εν λόγω πληρωµών θα εξαρτηθεί προ-
φανώς από την ταµειακή ρευστότητα. Εν τω µεταξύ, ό-
πως κάθε χρόνο σταδιακά θα πιστωθούν και οι υπόλοι-
πες συνδεδεµένες του 2018, µε τελευταίες αυτές για τα 
ζωικά που φαίνεται να δροµολογούνται για τα τέλη Μα-
ΐου µε αρχές Ιουνίου, χωρίς ακόµα να είναι κάτι σίγουρο.   

Οι επόµενες πληρωµές που έχουν να περιµένουν 
οι αγρότες έχουν ως εξής: 

Νιτρορύπανση: Πιθανότατα την επόµενη εβδοµάδα 
ή την πρώτη βδοµάδα του Απριλίου αναµένεται να πι-
στωθούν τα χρήµατα στους δικαιούχους της νιτρορύπαν-
σης, του Κοµφούζιο και της ζιζανιοκτονίας των ορυζώ-
νων, που αφορούν εκκαθαρίσεις. Μάλιστα αυτό προ-
κύπτει από τη σχετική απόφαση που δηµοσιεύτηκε στη 
∆ιαύγεια για τη διάθεση πίστωσης ποσού 15 εκατ. ευρώ 
που αφορά υπόλοιπα του προγράµµατος για το 2018.

Υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης 2018: Με σταδιακές 
πιστώσεις θα κλείνουν οι εκκρεµότητες όσων παρα-
γωγών έχουν απλήρωτα υπόλοιπα από την ενιαία ενί-
σχυση της περσινής χρονιάς. Σε πρώτη φάση µπήκαν 
χρήµατα σε αγρότες και κτηνοτρόφους που δεν πλη-
ρώθηκαν καθόλου ή µερικώς λόγω των δασικών χαρ-
τών, αλλά µόνο για όσες διορθώσεις έγιναν µέχρι τον 
∆εκέµβριο του 2018. Ωστόσο, η διαδικασία είναι συνε-
χής και όσοι φάκελοι διορθώνονται θα πληρώνονται 
οι δικαιούχοι τµηµατικά σε κάθε επόµενη πίστωση α-
πό τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσον αφορά τώρα τις µέχρι σήµερα 
εκκρεµείς ενστάσεις της ενιαίας του 2018 σε όσους πα-
ραγωγούς είχαν προβλήµατα επιλεξιµότητας µε τα χω-
ράφια τους, µε το ΑΤΑΚ κ.λπ., αυτές θα τρέξουν µέχρι 
και το Πάσχα, σύµφωνα µε τον Σταύρο Αραχωβίτη. Ό-

πως χαρακτηριστικά απάντησε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης από το βήµα της Βουλής σε ερώτηση του ε-
πίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ 
∆ηµήτριου Βέττα «για τις µέχρι σήµερα εκκρεµείς εν-

στάσεις προγραµµατίζεται η πληρωµή τους το αργότε-
ρο πριν από το Πάσχα, ενώ για τα απορριπτέα αγροτε-
µάχια δεν χάνεται το δικαίωµα του επιτόπιου τρόπου».

Σπάνιες φυλές: Κατόπιν µέχρι το τέλος Απριλίου 
προγραµµατίζεται να δοθεί και η εκκαθάριση στους 
δικαιούχους του πρώτου έτους της δράσης των Σπάνι-
ων Φυλών, οι οποίοι πληρώθηκαν την προκαταβολή 
µέσα στον ∆εκέµβριο του 2018, µε ποσό συνολικά πε-
ρί τα 3 εκατ. ευρώ. 

Παλιές εξισωτικές 2013 και 2104: Μεγάλο αγκάθι 
παραµένουν οι παλαιότερες εξισωτικές αποζηµιώσεις 
των ετών 2013 και 2014, που «κολλάνε» στο θέµα της 
τεχνικής λύσης και των επιλέξιµων βοσκήσιµων γαιών 
και η όποια διευθέτησή τους απαιτεί πρώτα την έγκριση 
της Κοµισιόν. Επ’ αυτού, οι πληροφορίες θέλουν τους 
αρµόδιους της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού να ανα-
ζητούν τρόπους να καλύψουν τα ποσά που οφείλονται 
στους δικαιούχους, χωρίς ωστόσο να φανεί στην Κοµι-
σιόν ότι πρόκειται για εθνική ενίσχυση. Σε κάθε περί-
πτωση, η όποια πληρωµή δεν αναµένεται πριν το Πάσχα.  

Βιολογική Γεωργία και Βιολογική κτηνοτροφία: 
Την εκκαθάριση του δεύτερου έτους της δράσης του 
Μέτρου 11 για τη Βιολογική Γεωργία και του πρώτου έ-
τους της αντίστοιχης δράσης για τη Βιολογική Κτηνο-
τροφία δροµολογούν µέχρι τα τέλη Μαΐου, οι αρµόδι-
οι των πληρωµών. 

Συνδεδεµένη κορινθιακής σταφίδας: Μέσα στο Μά-
ιο εκτιµάται πως θα γίνουν οι πληρωµές της συνδεδε-
µένης ενίσχυσης για την κορινθιακή σταφίδα, σύµφω-
να µε πληροφορίες από τον οργανισµό πληρωµών. Σε 
αυτή την ενίσχυση, ειδικά για φέτος θα ληφθεί υπόψη 
και η ζηµιά που έχει υποστεί το προϊόν και έχει ήδη ε-
κτιµηθεί από τον ΕΛΓΑ. 

Επιστροφή 
72 εκατ.

Επιστρέφονται 
και µπορούν να 
απορροφηθούν 

από τα 
Προγράµµατα 

Αγροτικής 
Ανάπτυξης της 

χώρας µας για την 
τρέχουσα περίοδο 

72 εκατ. ευρώ, 
µε απόφαση του 

Ευρωδικαστηρίου 

Παραστατικά 
για Βιολογική 
Μέχρι 26 Μαρτίου 
καταχώρηση των 

παραστατικών 
ειδικών διατάξεων 

από τους 
ενταγµένους 
παραγωγούς 

στις «Βιολογικές 
καλλιέργειες»

Σπάνιες φυλές 
Ως 31 Μαρτίου 

αιτήµατα 
τροποποίησης για 

το πρόγραµµα 
των σπάνιων 

φυλών για το έτος 
δεσµεύσεων 2019
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Ανατροπή στην ειδική βάμβακος 
πάει για μετά τις 25 Μαρτίου η πληρωμή  

 Υπόλοιπα από νιτρικά και Κομφούζιο την επόμενη εβδομάδα, σταδιακά οι άλλες συνδεδεμένες 
 Σε αναζήτηση κονδυλίου που δεν θα φανεί στους Κοινοτικούς για τις εξισωτικές του 2013 και 2014

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 

ΕΙ∆ΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΝΙΤΡΙΚΩΝ 

160   
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ 
ΣΤΑ ΖΩΙΚΑ 

  
ΤΕΛΗ 

ΜΑΪΟΥ 
ΜΕ ΑΡΧΕΣ 
ΙΟΥΝΙΟΥ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Εθνική ενίσχυση
1 εκατ. σε 365
τευτλοπαραγωγούς
Το ποσό του ενός εκατοµµυρίου ευρώ θα 
λάβουν οι τευτλοπαραγωγοί ως έκτακτη 
κρατική ενίσχυση ήσσονος σηµασίας, σύµφωνα 
µε όσα έκανε γνωστά µε ανακοίνωσή του ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν και 
Σταύρος Αραχωβίτης στο δελτίο Τύπου δεν 
αναφέρει πότε θα πιστωθεί η ενίσχυση στους 
λογαριασµούς των 365 δικαιούχων, 
πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα συµβεί 
έως τις 25 Μαρτίου. Ειδικότερα, ο υπουργός 
έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το ποσό του 1 
εκατ. ευρώ θα δοθεί άµεσα στους 
τευτλοπαραγωγούς µε τη µορφή έκτακτης 
κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας (de 
minimis). Οι υπηρεσίες του υπουργείου είναι 
στο τελικό στάδιο της σύνταξης του φακέλου 
για να δοθεί το συγκεκριµένο ποσό, µε σκοπό 
τη στήριξη του κλάδου, σε περίπου 365 
παραγωγούς, µε 12.000 στρέµµατα, που 
καλλιεργήθηκαν το 2018 µε τεύτλα».
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Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Προαιρετικός για μισθωμένα 
υποχρεωτικός για ιδιόκτητα 
χωράφια και φέτος ο ΑΤΑΚ

  Στην πεπατημένη και εκ του ασφαλούς, για να μη χαθούν 
δικαιώματα και ενισχύσεις και το 2019 η αναγραφή του 
Αριθμού Ταυτότητας Αγροτεμαχίων 

  Η απόδειξη της νόμιμης διάθεσης του μισθωμένου 
αγροτεμαχίου θα τεκμηριώνεται με άλλα δικαιολογητικά 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Χωρίς αλλαγές όσον αφορά τον 
Αριθµό Ταυτότητας Αγροτεµαχί-
ου, προεκλογικά γαρ, που ενδέ-
χεται να προκαλέσουν µπερδέ-
µατα στους παραγωγούς και α-
πώλεια ενισχύσεων, θα ανοίξουν 
την τελευταία εβδοµάδα του µή-
να οι φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε. Ο 
Οργανισµός Πληρωµών, µε ανα-
κοίνωσή του, σπεύδει να ενηµε-
ρώσει αγρότες και κτηνοτρόφους 
ότι η αναγραφή του ΑΤΑΚ των ι-
διόκτητων αγροτεµαχίων για την 
ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2019 θα 
είναι υποχρεωτική, όπως και κα-
τά την περυσινή περίοδο, ενώ ό-
σον αφορά τα µισθωµένα αγρο-
τεµάχια που δηλώνονται, η ανα-
γραφή του ΑΤΑΚ θα είναι προαι-
ρετική και για τη φετινή περίοδο 
και θα ενέχει θέση πληροφορια-
κού στοιχείου.

Εξαιρέσεις από τον ΑΤΑΚ
Σύµφωνα µε τις νέες οδηγίες 

του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την αναγρα-
φή του ΑΤΑΚ εξαιρούνται:

α) Αγροτεµάχια στα οποία δεν 
έχει γίνει αποδοχή κληρονοµιάς 
και δηλώνονται από τους κληρο-
νόµους ως ιδιόκτητα. Στις περιπτώ-
σεις αυτές, στο ιδιοκτησιακό καθε-
στώς του αγροτεµαχίου δηλώνε-
ται η επιλογή «Κληρονοµιά» και 
αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ 
του θανόντα/ιδιοκτήτη και το α-
γροτεµάχιο από τον κληρονόµο.

β) Αγροτεµάχια που είναι ακτη-
µονικά, καθώς και αναδασµών 
που δεν ολοκληρώθηκαν. Αφο-
ρούν τις περιπτώσεις παραχωρη-
θέντων εκτάσεων από το ελληνι-
κό δηµόσιο (αποφάσεις παραχώ-
ρησης του νόµου 4061/2012 ως 

Απαλλάσσονται της υποχρέωσης προ-
σκόµισης βεβαίωσης έναρξης δραστη-
ριότητας και ταµειακής από το TAXIS, 
οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό 
καθεστώς ΦΠΑ και δραστηριοποιού-
νται στο στάσιµο ή πλανόδιο εµπόριο.

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει το νέο 
νοµοσχέδιο «Εναρµόνιση της ελλη-
νικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του ΕΚ και του Συµβουλί-
ου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε 
την προστασία της τεχνογνωσίας και 
των επιχειρηµατικών πληροφοριών 
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπο-
ρικό απόρρητο) από την παράνοµη 
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή 
τους. Μέτρα για την επιτάχυνση του 
έργου του υπουργείου Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης, που κατατέθηκε στη 
Βουλή µε το άρθρο 46 αυτού, τροπο-
ποιούνται και συµπληρώνονται δια-
τάξεις του ν. 4497/2017 σχετικά µε 
τις υπαίθριες εµπορικές δραστηριό-
τητες και τη λειτουργία των επιµελη-
τηρίων, στα εξής κατά βάση σηµεία:

 απαλλάσσονται της υποχρέω-
σης προσκόµισης βεβαίωσης έναρ-
ξης δραστηριότητας και βεβαίωσης 

ταµειακής από το TAXIS, οι αγρότες 
που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς 
ΦΠΑ και δραστηριοποιούνται στο στά-
σιµο ή πλανόδιο εµπόριο,

 παρέχεται η δυνατότητα παραχώ-
ρησης, υπό την οριζόµενη της θέσης 
που κατείχε ο παραγωγός σε ένα από 
τα τέκνα ή τη περίπτωση παύσης της 
δραστηριότητάς του στις λαϊκές αγο-
ρές λόγω θανάτου ή παραίτησης ή α-
ναπηρίας 67% τουλάχιστον (σήµερα 
η δυνατότητα αυτή υφίσταται απο-
κλειστικά και µόνο λόγω συνταξιο-
δότησης του παραγωγού),

 καταλαµβάνει εφεξής, το σύνολο 

Χωρίς ταμειακές οι αγρότες

ισχύει). Απαιτείται η προσκόµιση του 
σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.

Όσον αφορά τα µισθωµένα αγρο-
τεµάχια που δηλώνονται στην ΕΑΕ 
2019, η αναγραφή του ΑΤΑΚ θα εί-
ναι προαιρετική και για την φετινή 
περίοδο και θα ενέχει θέση πληρο-
φοριακού στοιχείου. Η απόδειξη της 
νόµιµης διάθεσης του µισθωµένου 
αγροτεµαχίου θα τεκµηριώνεται µε 
τα δικαιολογητικά που ισχύουν µέ-
χρι σήµερα σύµφωνα µε την κείµε-
νη νοµοθεσία (µισθωτήρια, παρα-
χωρητήρια κ.λ.π)

Όπως σηµειώνει στο τέλος της α-
νακοίνωσής του o ΟΠΕΚΕΠΕ: 

«Ένα χρόνο µετά την εφαρµογή 
του ΑΤΑΚ στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυ-
σης 2018 διαπιστώνεται ότι: Για τα ι-
διόκτητα αγροτεµάχια ταυτοποιήθη-
κε µέσω της εφαρµογής για τον Α-
ΤΑΚ σχεδόν το σύνολό τους και όσον 
αφορά τα ενοικιαζόµενα αγροτεµά-
χια παρά τον προαιρετικό χαρακτή-
ρα συµπλήρωσης του ΑΤΑΚ οι παρα-
γωγοί ανταποκρίθηκαν σε ικανοποι-
ητικό βαθµό.

Η εφαρµογή της αναγραφής του 
ΑΤΑΚ: µείωσε δραστικά το κόστος 
των διοικητικών ελέγχων και τον α-
παιτούµενο χρόνο υποβολής της Αί-
τησης και απλοποίησε σηµαντικά την 
διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αί-
τησης Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε)».

Στοιχείο πληροφόρησης
 Ο ΑΤΑΚ στα µισθωµένα αγρο-
τεµάχια για τη φετινή περίοδο 
θα ενέχει θέση πληροφοριακού 

στοιχείου, λένε οι οδηγίες 
του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εφαρµογή της 
αναγραφής του 
ΑΤΑΚ απλοποίησε 
σηµαντικά τη 
διαδικασία 
υποβολής της 
Ενιαίας Αίτησης 
Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε), 
λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κληρονόμοι
Τα προβλήµατα που προκύπτουν 
στην αναζήτηση του ΑΤΑΚ είναι 
πολλά στις περιπτώσεις 
κληρονοµιάς: Οι κληρονόµοι 
είναι πολλοί και δεν µπορούν να 
συνεννοηθούν, είτε αδιαφορούν, 
είτε είναι χρόνια εγκατεστηµένοι 
στο εξωτερικό και δεν 
γνωρίζουν καν πως έχουν γίνει 
ιδιοκτήτες αγροτικής γης

Πολλαπλά
Όταν ένα αγροτεµάχιο ανήκει 
σε περισσότερους από έναν 
ιδιοκτήτη, τότε το ποσοστό του 
καθενός έχει δικό του ΑΤΑΚ, 
άρα δεν φτάνει που θα πρέπει το 
αγροτεµάχιο να είναι 
αναγραµµένο στο Ε9 του 
καθενός, ο µισθωτής (αυτός που 
το νοικιάζει από τους ιδιοκτήτες) 
θα πρέπει να αναγράφει δύο, 
τρεις ή και περισσότερους ΑΤΑΚ 
σε κάθε συµφωνητικό.
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του ειδικού

Τεχνική υπαναχώρηση
του υπουργείου για τα 
νωπά στις 60 ημέρες
Κάθε είδους κύρωση που αφορά µε-
τά από τις πρώτες µέρες λειτουργί-
ας της Ψηφιακής Υπηρεσίας για τη 
διακίνηση και εµπορία νωπών και 
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων 
αναστέλλεται έως 15 Ιουνίου, προ-
κειµένου - σύµφωνα µε ανακοίνω-
ση του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης-«να ολοκληρωθούν στοχευ-
µένες τεχνικές βελτιώσεις της εφαρ-
µογής και να αντιµετωπιστούν τυ-
χόν καθυστερήσεις στην εµπρόθε-
σµη ανάρτηση τιµολογίων».

Για το διάστηµα αυτό, σύµφωνα 
µε διευκρινιστική εγκύκλιο του γε-
νικου γραµµατέα του υπουργείου 
Νίκου Αντώνογλου, η λειτουργία 
της εφαρµογής θα γίνεται χωρίς 
κυρώσεις, ακόµα κι αν η εφαρµο-
γή εµφανίζει το µήνυµα για την ε-
πιβολή του σχετικού προστίµου. Η 
διευκρινιστική εγκύκλιος, που ου-
σιαστικά διαπιστώνει προβλήµατα 
στην λειτουργία στην ψηφιακή υ-
πηρεσία, λίγες ηµέρες από τη λει-
τουργία της, έρχεται να επιβεβαιώ-
σει τις ανησυχίες παραγωγών, εµπό-
ρων και λογιστών για το πολυδαί-
δαλο, γραφειοκρατικό και κοστο-

βόρο κοµµάτι της απόφασης που 
αφορά στην εξόφληση τιµολογί-
ων «νωπών και ευαλλοίωτων» α-
γροτικών προϊόντων στις 60 ηµέ-
ρες, που πιθανότατά θα έχει µηδε-
νικό αποτέλεσµα υπέρ των αγρο-
τών. Επιπλέον, στην εγκύκλιο διευ-
κρινίζονται, τα εξής:  Στην εφαρ-
µογή για τη διακίνηση και εµπορία 
νωπών και ευαλλοίωτων καταχω-
ρούνται στοιχεία τιµολογίων που 
έχουν εκδοθεί από 15.2.2019 και 
µετά.  Στοιχεία τιµολογίων κατα-
χωρούν όλοι οι παραγωγοί που εί-
ναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Α-
γροτών Αγροτικών Εκµεταλλεύσε-
ων.  Καταχώριση στοιχείων τιµο-
λογίων και από αγροτικούς συνε-
ταιρισµούς, οργανώσεις παραγω-
γών.  Οι παραγωγοί/µεταποιητές 
δηλώνουν στην εφαρµογή τα ανε-
ξόφλητα τιµολόγια. Αν ένα τιµολό-
γιο δεν δηλωθεί ως ανεξόφλητο, θε-
ωρείται ότι έχει εξοφληθεί εµπρό-
θεσµα.  Στην περίπτωση που ένα 
τιµολόγιο έχει δηλωθεί ως ανεξό-
φλητο µετά τις 60 ηµέρες από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας έκδοσής 
του, αλλά διαπιστωθεί κατόπιν ότι 
είχε πληρωθεί εµπρόθεσµα και υ-
πήρξε καθυστέρηση στην ενηµέρω-
ση του παραγωγού για τεχνικούς 
λόγους, µπορεί ο παραγωγός να 
το δηλώσει ως εξοφληµένο, αναρ-
τώντας τα παραστατικά πληρωµής. 

  Στους ισχυρισµούς για το ανεξό-
φλητο, µπορούν να αναρτηθούν ως 
αποδεικτικά µέσα πιστωτικά ή εκ-
πτωτικά τιµολόγια. 

∆ήλωση Πόθεν Έσχες
Στις 31 Μαρτίου λήγει η 
προθεσµία υποβολής των 
∆ηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης («πόθεν έσχες») των 
ετών 2016 και 2017 (φορολογικό 
2015 και 2016), καθώς και οι 
αρχικές δηλώσεις για απόκτηση 
ιδιότητας εντός των ετών 2016, 
2017 και 2018. Στην ίδια 
προθεσµία υποβάλλονται και οι 
ετήσιες ∆ΠΚ 2018 (έσοδα έτους 
2017 και περιουσιακή κατάσταση 
κατά την 31.12.2017), υπενθυµίζει 
η Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης.
Οι δηλώσεις υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 
www.pothen.gr, όπου βρίσκονται 
αναλυτικές οδηγίες και χρήσιµα 
αρχεία. Μετά την 31η Μαρτίου 
2019 η υποβολή εκπρόθεσµων 
δηλώσεων «πόθεν έσχες» θα 
επιτρέπεται µόνο µετά την 
πληρωµή ηλεκτρονικού 
παραβόλου (από 100 έως 800 
ευρώ), ενώ η µη εκπλήρωση της 
υποχρέωσης µετά την παρέλευση 
30 ηµερών από τη λήξη της 
σχετικής προθεσµίας, θα επιφέρει 
και ποινικές κυρώσεις.

των πωλητών που δραστηριοποιού-
νται στο υπαίθριο εµπόριο η µείωση 
των τελών λόγω ένταξης στο Κοινω-
νικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης,

 απαλλάσσονται από το ηµερήσιο 
τέλος οι παραγωγοί που δεν προσέρ-
χονται στις λαϊκές, λόγω εξάντλησης 
των αποθεµάτων των προϊόντων τους 
που οφείλεται στην πώληση αυτών,

 εξαιρούνται τα επιµελητήρια 
που µετέχουν σε Εταιρείας Επιχει-
ρηµατικού Πάρκου, από τους περι-
ορισµούς των διατάξεων του νόµου 
2042/1992 για την αξιοποίηση α-
ποθεµατικού τους.

Web service
Προετοιµάζεται web 

service για την αυτοµα-
τοποίηση της διαδικασίας 
καταχώρισης στοιχείων 

των τιµολογίων στην 
εφαρµογή

Έως τέλος
Μαρτίου οι
συγκεντρωτικές
των αγροτών
Μέχρι το τέλος Μαρτίου έχουν 
προθεσµία οι αγρότες να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά τις 
συγκεντρωτικές καταστάσεις 
πελατών-προµηθευτών, τις 
γνωστές ΜΥΦ για τις 
συναλλαγές του 2018. Τυχόν 
αποκλίσεις που θα εµφανίσουν 
στα στοιχεία τους θα µπορούν 
να διορθωθούν µέχρι το τέλος 
Απριλίου. Από φέτος οι 
συγκεντρωτικές καταστάσεις 
υποβάλλονται σε ετήσια βάση 
και όχι κάθε τρίµηνο, θα 
γίνονται µε µια κατάσταση και 
σε περίπτωση εκπρόθεσµης 
υποβολής το πρόστιµο 
ανέρχεται σε 100 ευρώ.
Οι υπόχρεοι θα πρέπει να 
γνωρίζουν τα εξής:

 Όλα τα στοιχεία (εκδοθέντα ή 
ληφθέντα) γράφονται στις 
συγκεντρωτικές.

 Τα φορολογικά στοιχεία για 
τις πωλήσεις ηλεκτρικού 
ρεύµατος (µόνο ∆ΕΗ), τις 
πωλήσεις ύδατος µη ιαµατικού 
και τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες δεν περιλαµβάνονται 
στις καταστάσεις πελατών που 
υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, 
ενώ οι λήπτες υποβάλλουν 
στην κατάσταση προµηθευτών, 
τα στοιχεία αυτά, χωρίς 
αναγραφή του Α.Φ.Μ. του 
αντισυµβαλλόµενου (εκδότη).

 Τα πιστωτικά τιµολόγια 
αθροίζονται ξεχωριστά σε 
διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ 
επιλέγοντας «Πιστωτικό». 

 Στα έξοδα ο ΦΠΑ όπως 
προκύπτει από τα φορολογικά 
στοιχεία µπορεί να διαφέρει 
από το ΦΠΑ που τελικά 
εκπίπτει ο λήπτης.
Για τη διόρθωση των 
αποκλίσεων στα υποβληθέντα 
στοιχεία προµηθευτών µπορεί 
να υποβληθεί τροποποιητική 
δήλωση µέχρι τέλος Απριλίου. 
∆εν απαιτείται η διόρθωση των 
αποκλίσεων, εφόσον η 
συνολική αξία αυτών, προ ΦΠΑ, 
δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ
1/1/2018

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΞΟΦΛHΣΗ

ΣΕ

60

ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΑΛΛΙΩΣ

ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ  

ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

15%
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Προσοχή
Στο πνεύμα νέας 
εποχής οι εαρινές 
καλλιέργειες 
 Οι πιστώσεις χωρίς αντίκρισμα για εφόδια έχουν κοπεί

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τα µέσα Μαρτίου µπορεί και να είναι 
νωρίς για να αποτυπωθεί το κλίµα 
µέσα στο οποίο κινούνται οι εαρινές 
σπορές, ωστόσο, ένα πολύ διαφορε-
τικό πνεύµα φαίνεται να επικρατεί 
στον τρόπο µε τον οποίο οργανώνε-
ται, αυτή τη χρονιά, η συγκεκριµένη 
αγορά. Το ρεπορτάζ θέλει τη συγκέ-
ντρωση σε επίπεδο αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων να επιταχύνεται, τον α-
ριθµό των καλλιεργητών να περιορί-
ζεται και τους λεγόµενους µικροµε-

σαίους αγρότες να παίρνουν µε τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο το δρόµο της 
αποχώρησης από την ενεργό δράση.  

Μ’ αυτή την έννοια και ο τρόπος µε 
τον οποίο δοµείται η σχέση ανάµε-
σα στους καλλιεργητές και στα γεω-
πονικά καταστήµατα ή και άλλα ορ-
γανωµένα σχήµατα που παρεµβάλ-
λονται για την προµήθεια των εισ-
ροών, δείχνει να αναπροσαρµόζε-
ται. Το µήνυµα µοιάζει να έχει πε-
ράσει προς όλες τις πλευρές, οι πολ-
λές πιστώσεις -χωρίς αντίκρισµα- έ-
χουν κοπεί και για να πάρει κάποιος 
την ευθύνη να καλλιεργήσει τη νέα 
χρονιά, είτε θα πρέπει να έχει στην 
άκρη τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια 
είτε θα πρέπει να είναι ενταγµένος 
σε κάποιο σχηµατισµό και η δραστη-
ριότητά του να τυγχάνει ευρύτερης 
αναγνώρισης. Η «γραµµή» που κυ-

ριαρχεί στα µαγαζιά (καταστήµατα 
αγροτικών εφοδίων) γράφει «προ-
σοχή» και η πίστωση προς τους µι-
κρούς παραγωγούς είναι τµηµατι-
κή και δεν υπερβαίνει την εβδοµά-
δα. Με άλλα λόγια, η πρόσβαση στα 
απαραίτητα εφόδια ανοίγει µόνο µε 
την τραπεζική κάλυψη (κάρτα κ.α.) ή 
την αναφορά σε κάποια µορφή συ-
νεργασίας που ξεπερνάει τα καλα-
σικά όρια του παραδοσιακού µεµο-
νωµένου αγρότη - καλλιεργητή. Κά-
ποιες οργανώσεις παραγωγών, άµε-
σα συνδεδεµένες µε κάποιο πιστωτι-
κό ίδρυµα ή ενταγµένες σε τριγωνι-

κά σχήµατα (τύπου 
συµβολαιακής) µε 
κάποιες µεταποιη-
τικές επιχειρήσεις, 
καθίστανται πλέον 
απαραίτητα διαβατή-
ρια για τη λειτουρ-
γία των µονάδων.

Άλλωστε και σε ε-
πίπεδο µεγάλων ε-
ταιρειών που υπο-
στηρίζουν το χώρο 
της αγροτικής πα-
ραγωγής τα πράγ-
µατα εξελίσσονται 

και γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρα. 
Η εξαγορά της Monsanto από τη 

Bayer π.χ. και η µεταφορά του χαρ-
τοφυλακίου σπόρων (της δεύτερης) 
στη BASF, επιταχύνει απ’ ότι φάινεται 
κάποιες εξελίξεις, ειδικά στο βαµβά-
κι, όπου το ενδιαφέρον, ως προς την 
Ελληνική αγορά, παραµένει µεγάλο. 

Έτσι, αντίθετα µε ό,τι λέγεται γε-
νικώς, περί πανσπερµίας ποικιλιών 
σπόρων βαµβακος, τα «πακέτα» λύ-
σεων µε οµοιογενή χαρακτηριστικά 
που διατίθενται αυτό τον καιρό στην 
αγορά είναι λίγα και συγκεκριµένα. 
Αντιστοίχως και οι εκκοκκιστές είναι 
κατά κάποιο υποχρεωµένοι να δουν 
µε µεγαλύτερη προσοχή τα θέµατα της 
οµοιογένειας στην παραγωγή και να 
κινηθούν πιο δραστήρια για την κατο-
χύρωση, αναγνώριση της παραγωγής 
και την αποτίµηση της πρώτης ύλης.  

21-22, 36

Φυσική αγορά 
και πολιτική 
φέρνουν άνοδο 
στο βαμβάκι
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Σ
τα 280 δολάρια ο τόνος παραδοτέα 
σε λιµάνι της Αλγερίας έκλεισε ο τε-
λευταίος διαγωνισµός για 42.000 τό-
νους. Η τιµή αυτή είναι χαµηλότερη 

από τον προηγούµενο κάτι που δικαιολογήθη-
κε από το ισχυρότερο δολάριο. Εν τω µεταξύ, 
στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι τιµές προσπα-
θούν να ανακάµψουν αλλά µπλοκάρονται από 
τις πτωτικές θέσεις των κερδοσκόπων.   

 Χρηµατιστηριακά, η ανάκαµψη στο βαµ-
βάκι συνεχίστηκε και κοντεύουµε στα υψηλά 
από την αρχή του έτους. Οι λόγοι είναι φυσικά 
το καλύτερο κλίµα στις διαπραγµατεύσεις για 
τον εµπορικό πόλεµο και η δραστηριότητα στη 
φυσική αγορά. Στην αγορά µας σηµειώθηκαν 
κάποιες νέες πωλήσεις µέχρι τα 80-81 σεντς.

Οι διεθνείς διαγωνισμοί  
αβαντάρουν το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ
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Χρηματιστηριακή 
τιμή βάμβακος 
Μάιος ‘19   75,72

Ιούλιος ‘19  76,81
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Με χαμηλότερη τιμή 
στο σκληρό αγοράζει 
τώρα η Τυνησία 

 Περισσότερο 
καλαμπόκι εισάγει η 
ΕΕ από Τρίτες χώρες

Η Μαύρη Θάλασσα βγάζει 
τεύτλα, βάζει σιτάρια 

Οι εξελίξεις στις χώρες αυτές 
επηρεάζουν πάντα την παγκόσµια 
αγορά καθώς µιλάµε για σχεδόν 1,2 
δις στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του FAO.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ο καιρός πάει
τα πράγµατα
πίσω φέτος 
Σε µικρή καθυστέρηση, λόγω καιρού, 
οδηγούνται οι εαρινές σπορές, 
ενώ µικρής έκτασης είναι οι µέχρι 
στιγµής παρεµβάσεις θρέψης και 
φυτοπροστασίας και στα χειµερινά 
σιτηρά. Η εικόνα υγείας των φυτών 
στις δενδρώδεις καλλιέργειες, 
µάλλον ευνοείται από τις µέχρι 
στιγµής συνθήκες, ειδικά στη 
διάρκεια του χειµώνα, ενώ την ίδια 
περίοδο, οι κατά τόπους καταστροφές 
στα κηπευτικά αντισταθµίστηκε, 
τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό, από το 
επίπεδο αγοράς των παραγόµενων 
προϊόντων. 
Αυτό που κυρίως ανησυχεί τους 
συντελεστές της αγοράς είναι το 
χαµηλό επίπεδο ρευστότητας των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων και οι 
δυσκολίες των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων να προσεγγίσουν µε 
όρους παραγωγικής µονάδας και όχι 
αστικής επιχείρησης, τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες που 
ανακύπτουν καθηµερινά. 
     

Η πρόσβαση στα 
απαραίτητα αγροτικά 
εφόδια ανοίγει µόνο µε 
την τραπεζική κάλυψη 
ή µε κάποιας µορφής 
συνεργασία.

Η συγκέ-
ντρωση σε 
επίπεδο 
αγροτικών 
εκµεταλ-
λεύσεων 
επιτα-
χύνεται, 
µε τους 
µικροµε-
σαίους να 
αποχω-
ρούν.
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Για τρίτη διαδοχική χρονιά, η Eurobank 
και η Grant Thornton, απένειµαν, τα Βρα-
βεία Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
«Growth Awards» βραβεύοντας επτά ελ-
ληνικές επιχειρήσεις για τις βέλτιστες πρα-
κτικές που ακολουθούν, συµβάλλοντας 
στη διαµόρφωση µιας νέας προοπτικής. 
Οι επιχειρήσεις και οι κατηγορίες στις ο-
ποίες διακρίθηκαν είναι: 

 Λειτουργική / Επιχειρησιακή βελτί-
ωση: Πλαίσιο Computers

 Ανάπτυξη προϊόντος / αγορών: 
JUMBO AEΕ

 Ανθρώπινο δυναµικό & Εταιρική κουλ-
τούρα: B.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ

 Επενδύσεις: ELVALHALCOR SA
 Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη: ΧΗΤΟΣ 

ΑΒΕΕ –Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ
  Επιχειρηµατική Αριστεία: CHIPITA SA
  Φέτος, απονεµήθηκε για πρώτη φορά 

το βραβείο «Ψηφιακής Εξέλιξης» στον ΟΤΕ.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurobank, κ. 
Φωκίων Καραβίας, προανήγγειλε τη δη-
µιουργία κέντρου ψηφιακής γνώσης και 
διασύνδεσης για επιχειρηµατίες.

∆υσκολίες σε τρία επίπεδα κα-
ταγράφονται στον τοµέα της ε-
πιτραπέζιας ελιάς, µε τους τυπο-
ποιητές του προϊόντος να εκφρά-
ζουν όλο και πιο ανοιχτά τις α-
γωνίες τους για την σταθερότη-
τα των προµηθειών και την προ-
σβασιµότητα της εγχώριας πα-
ραγωγής στις διεθνείς αγορές. 
Αρχής γενοµένης από τις αποφά-
σεις του Nτόναλτ Τραµπ να θέσει 
φραγµούς στις ισπανικές ελιές 
(προς τις ΗΠΑ), παρατηρείται µια 
κινητικότητα διεθνώς, η οποία, 
από τη µια δηµιουργεί ευκαιρίες 
για τις ελληνικές ελιές, από την 
άλλη ανοίγει την όρεξη σε πολ-
λούς να προσεγγίσουν µε µεγα-
λύτερο ενδιαφέρον αυτή την α-
γορά. Κάπως έτσι, άλλες χώρες 
µε βελτίωση των προσφορών α-
πό πλευράς τιµής και άλλες ε-
πενδύοντας όλο και περισσότε-
ρο στη συγκεκριµένη καλλιέρ-
γεια, εξελίσσονται σε εν δυνά-
µει ανταγωνιστές της Ελλάδας, 
την ώρα που και οι εδώ συντε-
λεστές δεν φροντίζουν από κοι-
νού για το καλύτερο. 

Το θέµα απασχόλησε σύσκε-
ψη των µεταποιητών επιτραπέζι-
ας ελιάς (ΠΕΜΕΤΕ) στο πλαίσιο 
της Food Expo 2019 που άνοιξε 

τις πύλες της, στη διάρκεια της 
οποίας εκφράστηκε η ανάγκη 
όλων για επαναπροσδιορισµό 
της κατάστασης και λήψη µέ-
τρων διαφύλαξης του ονόµατος 
που έχει η ελληνική ελιά στην 
αγορά των ΗΠΑ και διεθνώς. 

Πρώτο είναι το θέµα µε την ε-
κτεταµένη αποθήκευση που πα-
ρατηρήθηκε φέτος, ειδικά στην 
ελιά Καλαµών και δυσκόλεψε 
τη λειτουργία των µεταποιητι-
κών επιχειρήσεων και την κά-
λυψη της πελατείας τους στο ε-
ξωτερικό. Μαζί µ’ αυτό υπήρξε 
και το πρόβληµα της µικρής έ-
στω υποβάθµισης της ποιότη-
τας το οποίο συνδέεται και µε 
την «πληµµελή αποθήκευση». 
Ένα άλλο ζήτηµα έχει να κάνει 
µε τις ενδείξεις υπολειµµατικό-
τητας που υπήρξαν σε κάποιες 
περιπτώσεις και προκάλεσαν 
αµφισβητήσεις, δίνοντας λαβές 
και στον ανταγωνισµό. 

Το τρίτο θέµα έχει να κάνει µε 
το πολλαπλασιαστικό υλικό, επι-
τραπέζιας ελιάς (Καλαµών κ.α.), 
µε την επάρκειά του, µε την ποιό-
τητά του και µε τις εξαγωγές που 
καταγράφονται τη στιγµή που 
οι Έλληνες καλλιεργητές δεν 
βρίσκουν τα φυτά που θέλουν. 

          

ΗΜΕΡΙ∆Α

Eπιτραπέζια Ελιά
BHMATA ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟY 
ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

 11:00 π.µ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΑΚΗ 3, ΓΥΘΕΙΟ

Στο επιχειρείν 
η αριστεία έχει 
την υπογραφή 
της Eurobank 

Αγωνίες σε τρία επίπεδα 
για την επιτραπέζια ελιά  

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Eurobank Φωκίων Καραβίας.

Ζητούµενο 
η περιφρούρηση 
αρχών και 
κανόνων 
στην αγορά 
επιτραπέζιας 
ελιάς.

Βήµατα συγχρονισµού στην αλυσίδα υπεραξίας, 
στο επίκεντρο ηµερίδας της ∆ΟΕΠΕΛ στο Γύθειο 

Συντονισµό των κινήσεων για έναν καλύτερο βηµατισµό στον κλάδο της 
επιτραπέζιας ελιάς, φιλοδοξεί να φέρει η ηµερίδα που διοργανώνει στις 30 
Μαρτίου ((11:00πµ), η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς & 
Ελαιολάδου, στο Γύθιο. Η εκδήλωση έρχεται ως αποτέλεσµα της 
κινητικότητας που παρατηρείται διεθνώς σε σχέση µε το προϊόν και των 
αδυναµιών που παρατηρούνται, τόσο από συντελεστές του κλάδου όσο και 
από τη δηµόσια διοίκηση, να περιφρορηθούν αρχές και κανόνες. Η ηµερίδα 
µε θέµα «Επιτραπέζια Ελιά – Βήµατα συγχρονισµού στην αλυσίδα 
υπεραξίας», τελεί υπό την αιγίδα του Επιµελητηρίου Λακωνίας θα 
πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του Επιµελητηρίου (Ξανθάκη 3, Γύθειο), στην 
διάρκεια της οποίας Θα παρέµβουν: εκπρόσωπος της ∆ΑΟΚ Λακωνίας, ο 
Αντώνης Παρασκευόπουλος - ∆ιευθυντής ∆ΑΟΚ Μεσσηνίας, ο Γιώργος 
Ντούτσιας, γεωπόνος- πρόεδρος ∆ΟΕΠΕΛ, ο γεωπόνος Γιώργος Κορίννης, 
ο παραγωγός επιτραπέζιας ελιάς Ηλίας Βουδούρης και εκπρόσωπος του 
Ελληνικού Συνδέσµου Φυτοπροστασία. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο εκδότης 
και διευθυντής της Agrenda και του agronews.gr, Γιάννης Πανάγος. 

Άνοιξε την όρεξη
Τα µέτρα περιορισµού 
των Ισπανών από την 
αγορά των ΗΠΑ άνοιξε 
σε πολλούς την όρεξη 
για επιτραπέζια ελιά

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IA

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�



Agrenda12 Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Mαρτίου 2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  
    ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Σύγχρονες ολοκληρωµένες λύσεις φυ-
τοπροστασίας εναντίον των ασθενειών 
της ελιάς, µε επίκεντρο το καινοτόµο 
προϊόν Priori Top 20/12.5 SC, παρου-
σίασε η Syngenta Hellas, στις 5 Μαρτί-
ου στην Καλαµάτα. 

Αποτελώντας ένα µείγµα δύο κα-
ταξιωµένων δραστικών, το Priori Top 
20/12.5 SC έρχεται να απαντήσει στα 
πιο δύσκολα προβλήµατα φυτοπρο-
στασίας που µπορούν να προκύψουν 
στην ελιά και να δώσει τις λύσεις που 
θα αποφέρουν Top αποδόσεις, σύµ-
φωνα µε τον Campaign Manager SPEC 
της Syngenta Hellas, Αβραµίδη Γιάννη. 
Ο κ. Αβραµίδης παράλληλα παρουσία-
σε µια σειρά από πειράµατα που πραγ-
µατοποιήθηκαν στην περιοχή, µε την 
Αναστασία Καζαντζίδου, Field Expert 
της εταιρείας, να τονίζει την αναγκαι-
ότητα για σίγουρες και αποτελεσµα-
τικές λύσεις.

Στην εκδήλωση που πραγµατοποιή-
θηκε στο ξεονοδοχείο Horizon Blu, πα-
ρευρέθησαν περισσότεροι από 60 γε-
ωπόνοι της περιοχής που παρακολού-
θησαν την εκδήλωση µε µεγάλο ενδι-
αφέρον, η οποία ξεκίνησε µε την οµι-
λία του διευθύνοντα σύµβουλου και 
διευθυντή πωλήσεων της Syngenta 
Hellas, Γιώργου Ποντίκα.

Ο κ. Ποντίκας, αναφέρθηκε στο διε-
θνές περιβάλλον φυτοπροστασίας και 
στη θέση της Syngenta µέσα σε αυτό, 
καθώς και στην ελληνική αγορά µε τις 
ιδιαιτερότητες της και στο τρόπο που 

η Syngenta Hellas την προσεγγίζει. 
Κατόπιν, ο διευθυντής Marketing της 

Syngenta Hellas, Κώστας Οικονοµίδης, 
αναφέρθηκε στις λύσεις που προσφέ-
ρει η εταιρεία διαχρονικά στην καλλι-
έργεια της ελιάς και στην έµφαση που 
δίνει σε αυτήν την εθνική καλλιέργεια, 
µε επικέντρωση σε προϊόντα που θα 
δώσουν λύσεις στα προβλήµατα ακόµη 
και του πιο απαιτητικού παραγωγού.

Ανάγκη για ποιοτικό ελαιόλαδο
Στη σηµαντικότητα της καλλιέργει-

ας στην Ελλάδα καθώς και στην απαί-
τηση της διεθνούς αγοράς για ποιοτι-
κό τελικό προϊόν, είτε αυτό πρόκειται 
για ελαιόλαδο, είτε για βρώσιµη ελιά, 
επικεντρώθηκε κατά την οµιλία του, ο 
επιθεωρητής Πωλήσεων της περιοχής, 
Γιώργος Παπούλιας. 

Ακολούθως ο πωλητής της περιοχής 
Πολίτης Πάνος, αναφέρθηκε στη δική 

του εµπειρία ως γεωπόνος της εταιρεί-
ας αλλά και ως καλλιεργητής, καθώς 
και στις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Κατόπιν αυτού παρουσιάστηκε από 
τον Παρασκευόπουλο Αντώνη, διευ-
θυντή της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανά-
πτυξης Τριφυλίας, η εργασία που έγινε 
σε συνεργασία µε το Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών για το γλοιοσπόριο 
στην περιοχή.

Τέλος οι οµιλητές δέχθηκαν ερωτή-
σεις που αφορούσαν το προϊόν Priori 
top 20/12.5 SC, το πρόγραµµα που η 
Syngenta Hellas προτείνει αλλά και το 
πώς προσεγγίζει την ίδια την καλλιέργεια 
µέσα από τα προϊόντα της η Syngenta.

Η εκδήλωση έκλεισε µε δείπνο που 
παρατέθηκε στις εγκαταστάσεις του ξε-
νοδοχείου, όπου εκεί δόθηκε η ευκαι-
ρία στους γεωπόνους της περιοχής να 
συζητήσουν εκτενώς όλα τα ζητήµατα 
που τους απασχολούν.

Η φυτοπροστασία εχέγγυο 
ποιότητας σε ελιά και ελαιόλαδο
Με επίκεντρο το νέο διασυστηματικό μυκητοκτόνο Priori Top 20/12.5 SC, η Syngenta 
Hellas παρουσίασε στην Καλαμάτα ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας

Παρευρισκόµενοι
Στην εκδήλωση 
παρευρέθησαν 

περισσότεροι από 60 
γεωπόνοι της περιο-
χής, ακούγοντας µε 
µεγάλο ενδιαφέρον 
τα όσα ειπώθηκαν

Προσέγγιση 
Ο CEO και διευθυντής 

πωλήσεων της 
Syngenta Hellas, 

Γιώργος Ποντίκας, 
αναφέρθηκε στο 

διεθνές περιβάλλον 
φυτοπροστασίας 
και στη θέση της 

Syngenta µέσα σε 
αυτό, καθώς και στην 

ελληνική αγορά

Ο διευθυντής Marketing της 
Syngenta Hellas, Κώστας 
Οικονοµίδης, αναφέρθηκε 
στις λύσεις που προσφέρει 
η εταιρεία διαχρονικά στην 
καλλιέργεια της ελιάς.

Απόσβεση
στο σήµα 
από τον 1ο
ψεκασµό
Όλα τα ψεκαστικά 
µηχανήµατα που 
χρησιµοποιούνται στις 
αγροτικές εργασίες θα 
πρέπει να καταχωρηθούν 
στην ψηφιακή φόρµα του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
να ελεγχθούν από 
Εξουσιοδοτηµένο Σταθµό 
Ελέγχου και να έχουν το 
σχετικό σήµα έγκρισης, 
σύµφωνα µε ενηµέρωση 
των ∆ΑΟΚ ενόψει των 
εαρινών εργασιών. Όσοι δεν 
έχουν συµµορφωθεί µε τα 
ανωτέρω θα πρέπει να το 
κάνουν άµεσα, επισηµαίνεται 
καθώς µετά από τη νέα 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
569Β΄/2019), προβλέπονται 
πρόστιµα από 300 έως 
5000 ευρώ σε ιδιοκτήτες 
ψεκαστικών που δεν 
µεριµνούν για την 
καταγραφή ή/και την 
επιθεώρησή τους από 
εγκεκριµένο σταθµό 
ελέγχου ψεκαστικών.
Σύµφωνα µε τους ειδικούς, 
η σωστή συντήρηση και η 
επιθεώρηση των 
ψεκαστικών, έχει ως 
αποτέλεσµα να µειώνεται το 
κόστος εφαρµογής 
φυτοπροστατευτικών έως 
και 30% ανά ψεκασµό, 
δηλαδή γίνεται απόσβεση 
του κόστους επιθεώρησης 
συνήθως από τον πρώτο 
ψεκασµό.





Ξεραίνει καστανιές 
η φυτόφθορα
Αφήνει πίσω της μολυσμένο 
έδαφος και μετά την εκρίζωση 

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η φυτόφθορα προκαλεί στο 
λαιµό ή στις χονδρές ρίζες 
της καστανιάς σκοτεινές ή 
µαύρες κηλίδες και εκροή υ-
γρού σαν µελάνι, απ’ όπου 
πήρε και την ονοµασία µε-
λάνωση. Παρατηρείται κα-
στανός ως µαύρος µεταχρω-
µατισµός µεταξύ φλοιού και 
ξύλου, καχεξία και τελικά α-
ποξήρανση των δέντρων.

Χρήση υγιούς πολλαπλα-
σιαστικού υλικού, εµβολια-
σµός σε µεγάλο ύψος από 
την επιφάνεια του εδάφους 
και γενικά αποφυγή υγρα-

σίας στη βάση του κορµού 
συστήνεται από τους γεω-
πόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
και Ποιοτικού Ελέγχου Βό-
λου. Πρέπει να αποφεύγε-
ται η δηµιουργία πληγών 
και επειδή αδιόρατες ρωγ-
µές από ελαφρές παγωνιές 
του χειµώνα είναι αναπό-

φευκτες, καλό είναι να γί-
νεται επάλειψη του κορµού 
µέχρι ένα µέτρο ύψος και 
λίγο κάτω από την επιφά-
νεια του εδάφους µε βορ-
διγάλειο πάστα, το φθινό-
πωρο και νωρίς την άνοι-
ξη. Προσοχή πρέπει να δο-
θεί στην αποφυγή µεταφο-
ράς µολυσµένου εδάφους. 
Γι’ αυτό τα εργαλεία θα πρέ-
πει να καθαρίζονται προσε-
κτικά και να απαλλάσσονται 
από χώµα ή ξύλα που βρί-
σκονται κολληµένα σ’ αυτά.

Μετά την εµφάνιση της 
ασθένειας τα ύποπτα προ-
σβολής δέντρα πρέπει να 
ξελακώνονται και να εξε-
τάζονται στην περιοχή του 

λαιµού. Εάν είναι ελαφρώς 
προσβεβληµένα, να γίνε-
ται καθαρισµός µε µαχαίρι 
της µεταχρωµατισµένης πε-
ριοχής, µαζί µε µια ζώνη 2 
εκ. από τους γύρω υγιείς ι-
στούς. Στη συνέχεια, θα πρέ-
πει να ακολουθεί απολύµαν-
ση των πληγών µε βορδιγά-
λειο πάστα και µετά το στέ-
γνωµα αυτής, επάλειψη µε 
ένα προστατευτικό πληγών. 
Σε περίπτωση ξερών ή έντο-
να προσβεβληµένων δέν-
δρων θα πρέπει να γίνεται 
εκρίζωση και αποµάκρυνσή 
τους µαζί µε τις ρίζες. Στη συ-
νέχεια το έδαφος πρέπει να 
απολυµαίνεται προτού φυ-
τευθεί άλλο δέντρο.

Πρόληψη κατά του σκισίµατος του φλοιού απαιτεί η καρυδιά
Η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, η αποφυγή πυκνής φύτευσης 
και το κατάλληλο κλάδεµα ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος αερισµός 
και φωτισµός των δέντρων προλαµβάνει το βαθύ σχίσιµο του φλοιού στις 
καλλιέργειες της καρυδιάς σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Βόλου. Η διατήρηση των δέντρων σε καλή φυσική κατάσταση περιορίζει 

τις ζηµιές ενώ συστήνεται απολύµανση των κλαδευτικών εργαλείων και επάλειψη 
των τοµών κλαδέµατος µε ένα επικαλυπτικό πληγών. Τόσο το κλάδεµα, όσο και η 
συγκοµιδή, θα πρέπει να αποφεύγονται µε υγρό καιρό και αν η συγκοµιδή γίνεται 
µηχανικά (δονητές κορµού), θα πρέπει να ακολουθείται από επάλειψη του κορµού 
µε βορδιγάλειο πάστα ή ψεκασµό µε χαλκούχο σκεύασµα, µέτρο που εφαρµόζεται 
και µετά την εµφάνιση της ασθένειας για περιορισµό της.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 

Ξερίζωµα
Σε περίπτωση ξερών ή 

έντονα προσβεβληµένων 
δέντρων θα πρέπει να 
γίνεται εκρίζωση και 

αποµάκρυνσή τους µαζί 
µε τις ρίζες

Ωίδιο αµπέλου 
Το ωίδιο προσβάλλει όλα τα πράσινα φυτικά 
όργανα της αµπέλου και η παρουσία του γίνεται 
εύκολα αντιληπτή αφού τα προσβεβληµένα µέρη 
µοιάζουν σκονισµένα. Εβδοµαδιαίος έλεγχος που 
ξεκινά 15 ηµέρες µετά την έναρξη της βλάστησης 
προκειµένου να εντοπιστούν τυχόν πρώιµες 
προσβολές (βλαστοί – σηµαίες) συστήνεται από 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Η αφαίρεση και 
καταστροφή αυτών των βλαστών εξασφαλίζει 
σηµαντική µείωση του αρχικού µολύσµατος εντός 
του αµπελώνα. Με 3-4 επεµβάσεις στα ευαίσθητα 
στάδια εξασφαλίζεται ικανοποιητική προστασία στα 
οινοποιήσιµα σταφύλια και τη σουλτανίνα, ενώ στα 
επιτραπέζια απαιτούνται και συµπληρωµατικές. Οι 
επεµβάσεις γίνονται στα πρώτα φύλλα (µήκος 
βλάστησης 5-6 εκ.), στην άνθηση, στην καρπόδεση 
και στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ρωγών (1-2 
εβδοµάδες µετά την καρπόδεση). 

Σκευάσµατα
ALFA: Karathane Star 35 EC, Vineto EC
BASF: Sercadis, Vivando
BAYER: Prosper 500EC, Flint 50WG, Bayfidan 312SC
ELANCO: Talendo 20EC, Karamat 2,5EW.
FMC: Impact 12.5 SC και Fungiben 12.5 EC
HELLAFARM: Χελλάθειον 80 WG
SIPCAM: Altis 25EC, Myclobutanil Sharda 24EC
SYNGENTA: Dynali 60/30 DC, Topas 100 EC

Κυκλοκόνιο ελιάς
Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων το κυκλοκόνιο 
προκαλεί κυκλικές κηλίδες 0,5 - 1 εκ. που µοιάζουν 
µε µάτι παγονιού, το καλοκαίρι. Σε έντονες 
προσβολές προσβάλλονται οι µίσχοι των φύλλων 
και οι ποδίσκοι των ανθέων. Βασικός παράγοντας 
ανάπτυξης του µύκητα είναι η υγρασία που 
προκαλεί διαβροχή του φύλλου. Σε περιοχές που 
ευνοείται η ανάπτυξη του µύκητα εφαρµόζεται 
άµεσα ένας ψεκασµός και ένας επαναληπτικός µετά 
από 25-30 ηµέρες, µε καλή διαβροχή, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Καβάλας. Όταν εφαρµόζονται 
χαλκούχα σκευάσµατα η ποσότητα του ψεκαστικού 
διαλύµατος να είναι 150 - 200 λίτρα στο στρέµµα 
σε ελαιόδεντρα 10 χρόνων και πάνω.

Σκευάσµατα
ALFA: Cuprofix Ultra 40 WG, Trimanoc-R 75 WG
BASF: Insignia, Stroby
BAYER: Copperfield 20WG, Flint 50WG
ELANCO: Karamat 2,5EW, Blue Shield HiBio 25WG
HELLAFARM: Κουπρόλ 50 WP, Jade 40 WG, 
Χελλαβόρ 20 WP, Χελλαβόρ 20 WG
SIPCAM: Hidroval 40WG.
SYNGENTA: Priori top 20/12,5 SC, Score 25 EC 
VIORYL: Υδροξείδιο Χαλκού Βιορύλ 50WP.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Αποκλίσεις πάνω από 30% σε σχέση με τις τιμές της αγοράς καταγράφονται στον ιδιότυπο τιμοκατάλογο τρακτέρ 
του υπουργείου βάσει του οποίου θα υπολογίζεται η επιδότηση στα Σχέδια Βελτίωσης, προσεχώς και για παρελκόμενα

Αναστάτωση χωρίς προηγούµενο έχει προκαλέ-
σει τα τελευταία 24ωρο ο τιµοκατάλογος των τρα-
κτέρ που ανακοίνωσαν οι ∆ιαχειριστικές Αρχές 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, βάσει του 
οποίου θα υπολογίζεται η επιδότηση των αγο-
ρών που είναι ενταγµένες σε Σχέδια Βελτίωσης.

Μια πρώτη προσέγγιση των τιµών που ανα-
γράφονται στους επίσηµους τιµοκαταλόγους των 
εταιρειών και των τιµών που προφανώς αυθαί-
ρετα, όπως τονίζεται αρµοδίως, έχει αναρτήσει 
το υπουργείο, καταγράφει αποκλίσεις πάνω α-
πό 30% και φέρνει προ αδιεξόδου τους αγρότες 
που είχαν υπολογίσει αλλιώς τα πράγµατα. Ση-
µειωτέον ότι το αδιέξοδο γίνεται πολύ µεγαλύ-
τερο στις περιπτώσεις που οι αγρότες έχουν ή-
δη προχωρήσει στην αγορά των µηχανηµάτων, 
έχοντας µετρήσει τα πράγµατα διαφορετικά και 
τώρα, βρίσκονται σε αχαρτογράφητα νερά. 

Για να γίνει κατανοητό το µέγεθος του 
θέµατος που ανακύπτει αναφέρουµε το 
ακόλουθο παράδειγµα: 

Αν ο αγρότης έχει συµφωνήσει ή ακόµα χει-
ρότερα έχει αγοράσει ένα τρακτέρ αξίας 50.000 

ευρώ, υπολογίζοντας ότι θα έχει γι’ αυτό µια ε-
πιδότηση της τάξεως των 25.000 ευρώ (50%), 
σήµερα, µε βάση τους αυθαίρετους τιµοκαταλό-
γους που υιοθέτησε το υπουργείο, το τρακτέρ 
που αγόρασε θα έχει τυπική τιµή π.χ. 30.000 
ευρώ, πράγµα που σηµαίνει ότι η επιδότησή 
του θα είναι µόλις 15.000 ευρώ, άρα θα πρέπει 
να αναζητήσει εκ ιδίων πόρων άλλες 10.000 
ευρώ επιπλέον. Οι πληροφορίες θέλουν τους 
θεωρητικούς τιµοκαταλόγους του υπουργείου 
να µην έχουν καµιά σχέση µε την πραγµατικό-
τητα και σε πολλές περιπτώσεις να κινούνται 
πιο κάτω και από τις τιµές αγοράς των τρακτέρ 
από τις κατασκευάστριες εταιρείες.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το θέµα αυτό α-
νακύπτει, ενώ δεν έχουν προχωρήσει οι αξιο-

λογήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης για τις οποί-
ες συνεχίζει να υπάρχει διελκυστίνδα ανάµεσα 
στο υπουργείο (διαχειριστικές αρχές) και τις πε-
ριφέρειες, ενώ ο αριθµός των αιτήσεων υπερ-
βαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες του προϋπο-
λογισµού που έχει προβλεφθεί για το συγκε-
κριµένο Πρόγραµµα. Καθίσταται σαφές ότι ο τι-
µοκατάλογος που ανακοίνωσε το υπουργείο, 
έρχεται µε έναν περίεργο τρόπο να λύσει το θέ-
µα της κατανοµής των διαθέσιµων πόρων, µό-
νο που η «λύση» καθίσταται µπούµεραγκ, πο-
δηγετεί την αγορά και απειλεί να τινάξει στον 
αέρα κάθε προϋπολογισµό από την πλευρά 
των αγροτών και των εκµεταλλεύσεών τους.  
     
Προσεχώς πίνακας και για παρελκόµενα 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, τις ερχόµενες η-
µέρες αναµένεται να φτάσει στα χέρια των αξι-
ολογητών και ένα excel που θα αφορά τα πα-
ρελκόµενα. Ωστόσο, δεν θα έχει συγκεκριµέ-
νες τιµές ανά µοντέλο, παρά ένα εύρος τιµών 
για κάθε είδος εξοπλισµού και µένει να φανεί 
αν θα έχουν οι τιµές αυτές κάποια σχέση µε την 
πραγµατικότητα. Αντίστοιχα, στο προσεχές δι-

άστηµα ο τιµοκατάλογος του υπουργείου θα ε-
µπλουτιστεί και µε τις τιµές του επιπλέον εξο-
πλισµού (extra) που θα θεωρηθεί επιλέξιµος.

Αποτέλεσµα έρευνας λέει το υπουργείο
Σύµφωνα µε την απόφαση (Αριθ. Πρωτ.: 1942) 

που υπογράφει ο γενικός γραµµατέας Κοινο-
τικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης µε θέµα: 
«Εγκύκλιος 5η: Καθορισµός ανώτατου ορίου ε-
πιλέξιµης δαπάνης γεωργικών ελκυστήρων», 
οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο τιµοκατάλογος έ-
χει βασιστεί στα προτιµολόγια και στον εξειδι-
κευµένο διεθνή και ελληνικό τύπο. Συγκεκρι-
µένα η απόφαση αναφέρει: 

Η ανώτατη επιλέξιµη τιµή έχει υπολογιστεί  υ-
στερα από έρευνα αγοράς στην οποία λήφθη-
καν υπόψη στοιχεία που προέκυψαν κυρίως α-
πό ελληνικούς και ευρωπαϊκούς εξειδικευµένους 
ιστοτόπους, από τον εξειδικευµένο ελληνικό και 
ευρωπαϊκό περιοδικό τύπο, από τις προσφορές 
που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της υποβολής 
των αιτηµάτων ενίσχυσης στο Πληροφορικό Σύ-
στηµα Κρατικών Ενισχύσεων».

[...] Εφόσον το αιτούµενο µοντέλο αφορά την 
βασική (standard) έκδοση χωρίς επιπλέον εξο-
πλισµό, γίνεται σύγκριση της ανώτατης επιλέξι-
µης τιµής του συνηµµένου πίνακα µε τη χαµη-
λότερη προσφορά που υπάρχει στο συγκεκριµέ-
νο αίτηµα ενίσχυσης:

1.Αν η ανώτατη επιλέξιµη τιµή του καταλόγου 
είναι µικρότερη της τιµής που υπάρχει στην χα-
µηλότερη προσφορά, τότε ως επιλέξιµη θεωρεί-
ται η τιµή του συνηµµένου πίνακα.

2. Αν η ανώτατη επιλέξιµη τιµή του πίνακα εί-
ναι µεγαλύτερη της τιµής που υπάρχει στην χα-
µηλότερη προσφορά, τότε επιλέξιµη θεωρείται 
η τιµή της προσφοράς µε το χαµηλότερο τίµηµα.

Κρατική αυθαιρεσία
με τιμές των τρακτέρ

 Case FARMALL 95C 4WD 24X24 CAB PS 46.178

 Case LUXXUM 110 4WD CAB 32X32 61.335

 Claas NEXOS 210 F CAB 38.906

 Claas ARION 510 CMATIC 79.805

 Deutz Fahr 5080 DF ECOLINE 3 CYL CAB 31.707

 Deutz Fahr AGROTRON 6120 TTV 74.888

 John Deere 5075 GF CAB 24/24 EL/HYD HI-LO 43.321

 John Deere 6135 M 24/24 COMMANDQUAD PLUS ECO 40km/h 76.990

 Kubota L2501 DM (16/16) 21.600

 Kubota M5091 NQ (Ηλεκτρο-υδραυλική ρεβέρσα 36/36) 41.046

 Lamborghini CRONO 90 22.620

 Lamborghini NITRO 120 53.205

 Landini 4.080 CAB 43.335

 Landini 6.145 89.910

 Massey Ferguson MF3710 F Cab – Essential 40.712

 Massey Ferguson MF5713S Cab - Dyna-6 Effi  cient 72.160

 New Holland T4.100F 4WD CAB 16X16 99 4 κυλ. / 3.400 cc 48.895

 New Holland T6.145 4WD CAB 16X16 L/AUTOSHIFT SUSP 131 4 / 4.485 cc 77.770

 SAME EXPLORER 100 MD LS 44.000

 SAME FRUTTETO 90 GS CAB 38.720

 Zetor HORTUS HS 65 4wd ΚΑΜΠ. - AC, Υ∆Ρ.ΡΕΒ, 24+24, 30 km 37.360

 Zetor FORTERRA HSX 140 4wd ΚΑΜΠ.-AC, Υ∆Ρ.ΡΕΒ, 30+30, 40km 71.040
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ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr





Τ ο δικαίωµα στους κατ’ επάγ-
γελµα αγρότες να εγκαταστή-
σουν φωτοβολταϊκά ισχύος 

µέχρι 500 kW, µε τιµή προσαυξηµέ-
νη κατά 10% πάνω από την Τιµή Α-
ναφοράς- αντί για 0,07 ευρώ η κι-
λοβατώρα στα 0,077 δηλαδή- δίνει 
νέος νόµος του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Σύµφω-
να µε τους πρώτους υπολογισµούς, 
ακόµα και µε την προσαύξηση µία 
τέτοια επένδυση, αν δεν συνοδευ-
τεί µε µία γεναία επιδότηση επί του 
κόστους κατασκευής των πάνελ, 
δεν φαίνεται να κάνει τη διαφορά.  

Συγκεκριµένα βάσει του νό-
µου 4602/2019 οι κατ’ ε-
πάγγελµα αγρότες που ε-

γκαθιστούν φωτοβολταϊκούς σταθ-
µούς µέχρι 500kW θα λαµβάνουν 
τη µεσοσταθµική Τιµή Αναφοράς 
που προέκυψε κατά τις τρεις προ-
ηγούµενες πριν την τελευταία α-
νταγωνιστικές διαδικασίες υπο-
βολής προσφορών που αφορούν 
στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθ-
µών στην ίδια τεχνολογία προσαυ-
ξηµένη κατά 10%.

Αυτή τη στιγµή λοιπόν, µιλάµε 
για ένα συν 10% πάνω σε τι-
µή 0,070 ευρώ στην κιλοβα-

τώρα, δηλαδή τελική τιµή 0,077 ευ-
ρώ. Σηµειώνεται εδώ, πως η προσαύ-
ξηση αυτή προβλέπεται και για τις Ε-
νεργειακές Κοινότητες. 

Πιο αναλυτικά στο Άρθρο 72 
«Τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4414/2016 (A’ 149)» του Νό-

µου 4602/2019, προβλέπονται τα εξής:

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιεί-
ται µε φωτοβολταϊκούς σταθ-
µούς που ανήκουν σε Ενεργει-

ακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 µε 
εγκατεστηµένη ισχύ <=1MW ή σε κατ’ 
επάγγελµα αγρότες µε εγκατεστηµένη 
ισχύ <500 kW: Μεσοσταθµική Τιµή Α-
ναφοράς που προέκυψε κατά τις τρεις 
(3) προηγούµενες πριν την τελευταία 
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 
προσφορών που αφορούν στην εν λό-
γω κατηγορία φ/β σταθµών ή, αν δεν 
έχουν διενεργηθεί διαγωνισµοί στην 
κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προ-
σαυξηµένη κατά 10%.

Δεν κάνει τη διαφορά το πριμ 10% 
στην τιμή για αγροτικά φωτοβολταϊκά
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Με το ΟΣΔΕ 2019
η αίτηση ένταξης 
Σπάνιων Φυλών
Τέλος του μήνα αναμένεται να ανοίξει η δεύτερη προκήρυξη 
για το πρόγραμμα ενίσχυσης των Σπάνιων Φυλών, με τους 
ενδιαφερόμενους να πρέπει να τσεκάρουν τον σχετικό 
κωδικό στο ΟΣΔΕ, που θα είναι και το αίτημα πληρωμής τους

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μέχρι τέλος Μαρτίου προτίθεται το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προκηρύξει 
το Μέτρο Αυτόχθονων Φυλών για δεύτε-
ρη φορά, και προϋπόθεση για την υποβο-
λή της αίτησης στήριξης θα είναι να έχει 

προηγηθεί από τους υπο-
ψηφίους η υποβολή της Ε-
νιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 
(ΕΑΕ) έτους 2019.

Σύµφωνα µε σχετική ενη-
µέρωση του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης, οι εν-
διαφερόµενοι θα πρέπει να 
υποβάλλουν το αίτηµα πλη-
ρωµής µέσω του ΟΣ∆Ε 2019, 
κάνοντας χρήση του κωδι-
κού 10.1.9 τόσο στην ενό-

τητα «Μέτρα/∆ράσεις» όπως και στην ενό-
τητα «ζωικές εκµεταλλεύσεις» όπου επιλέ-
γεται η φυλή του ζωικού κεφαλαίου, προ-
κειµένου, εφόσον ενταχθούν, να τύχουν την 
καταβολή της σχετικής οικονοµικής ενίσχυ-
σης για το έτος 2019. 

∆ικαιούχοι της 2ης προκήρυξης
Στη νέα πρόσκληση θα µπορούν να κά-

νουν αίτηση οι εξής κατηγορίες:
 Νέοι εν δυνάµει δικαιούχοι κάτοχοι 

φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται 
µε εξαφάνιση.

 ∆ικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης οι οποί-
οι : α) επιθυµούν να ενταχθούν για διαφο-
ρετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και 
για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για δια-
φορετική φυλή αγροτικών ζώων. β) έχουν 
ήδη ανακαλέσει την αίτηση στήριξης τους 

από την 1η πρόσκληση. 
Υπενθυµίζεται πως το ύψος της ενίσχυ-

σης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κε-
φαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως 
ακολούθως: 

 Βοοειδή: 310-333 ευρώ
 Πρόβατα: 209-232 ευρώ
 Αίγες: 209-232 ευρώ
 Χοίροι: 192-215 ευρώ
 Iπποειδή: 350 ευρώ

Τα παραπάνω µέγιστα ποσά αφορούν δι-
ατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώ-
ων αναπαραγωγής. Σηµειώνεται πως κάθε 
νέο ζώο που εισάγεται στην εκµετάλλευση 
θα πρέπει να είναι απόγονος των ήδη υ-
φιστάµενων στη εκµετάλλευση ζώων ή να 
προέρχεται από άλλη εκµετάλλευση που ε-
κτρέφει ζώα της ίδιας φυλής και είναι εγγε-
γραµµένο στο γενεαλογικό βιβλίο της φυ-
λής όπως αυτό τηρείται στο Κ.Ζ.Γ.Π.

Tο έτος 2019 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρ-
µογής της δεύτερης πρόσκλησης της ∆ρά-
σης, µε ηµεροµηνία έναρξης των δεσµεύ-
σεων την καταληκτική ηµεροµηνία της πε-
ριόδου υποβολής αίτησης στήριξης της 2ης 
πρόσκλησης και µε διάρκεια τα πέντε έτη, α-
ναφέρει στην ενηµέρωσή του, το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Όσον αφορά το ύψος 
των κονδυλίων της προκήρυξης αυτό παρα-
µένει άγνωστο προς το παρόν. 

Εν τω µεταξύ, τον τελευταίο καιρό όλο 
και περισσότερο ακούγεται το ενδεχόµενο 
να υπάρξει µία δεύτερη πρόσκληση και για 
την Βιολογική Κτηνοτροφία, κάτι που έχει 
ειπωθεί από τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Σταύρο Αραχωβίτη. Ώστόσο κάτι 
τέτοιο µοιάζει ακόµα δύσκολο, µε δεδοµέ-
νο πως για ένα τέτοιο εγχείρηµα θα χρεια-
στούν τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ. 

Ενίσχυση
Η καταβολή της 

ενίσχυσης θα γίνει 
µετά από αίτηµα στις 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2019

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΒΟΟΕΙ∆Η

310�333

(ΕΥΡΩ /ΜΜΖ)

ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΙΓΕΣ ΧΟΙΡΟΙ IΠΠΟΕΙ∆Η

209�232 209�232 192�215 350



Για τους υπόλοιπους ιδιώτες 
οι τιµές είναι οι εξής: Ηλιακή 
Ενέρνεια που αξιοποιείται µε 

φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε εγκα-
τεστηµένη ισχύ <500 kW: Mεσοσταθ-
µική Τιµή Αναφοράς που προέκυ-
ψε κατά τις τρεις (3) προηγούµενες 
πριν την τελευταία ανταγωνιστικές 
διαδικασίες υποβολής προσφορών 
που αφορούν στην ίδια τεχνολογία 
προσαυξηµένη κατά 5%.

Σχετικά µε τους αγρότες ο 
αρµόδιος υπουργός, Γιώρ-
γος Σταθάκης δήλωσε στη 

Βουλή: «Θα ξεκινήσω µε τα φω-
τοβολταϊκά των αγροτών.[...] Κά-
ναµε το βήµα πρώτον, να αυξή-
σουµε τη δυνατότητα των αγρο-
τών, κατ’ επάγγελµα αγροτών, α-
πό εκατό να µπορούν να παρά-
γουν µέχρι πεντακόσια. ∆εύτε-
ρον, όχι µε συγκεκριµένο αριθ-
µό, δηλαδή το δικαίωµα αυτό να 
το έχουν δυο χιλιάδες, τρεις χι-
λιάδες, πέντε χιλιάδες, αλλά το 
δικαίωµα να το έχουν όλοι οι 
αγρότες. Αυτή είναι η δεύτερη 
µεγάλη τοµή που κάνουµε. Και 
η τρίτη τοµή είναι ότι τους εξο-
µοιώνουµε, όσον αφορά το 10% 
που µπορούν να πάρουν πάνω 
από την τιµή του διαγωνισµού, 
µε τις ενεργειακές κοινότητες».

Aυτό που τώρα επιχειρείται εί-
ναι να ανοίξει πρόγραµµα 
ενίσχυσης για τα φωτολτα-

ϊκά µέσω του ΕΣΠΑ, που να µην α-
φορά µόνο τις Ενεργειακές Κοινό-
τητες, αλλά και µεµονωµένα πρό-
σωπα. Ο κ. Σταθάκης πάντως, στο 
πρόγραµµα επιδότησης που έχει 
προαναγγείλει για τις ενεργειακές 
κοινότητες προβλέπει επιδότηση 
έως το 40% της επένδυσης ενώ το 
πρώτο ποσό που θα προκηρυχθεί 
θα είναι 25 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα µε απόφαση µε 
θέµα «Εγκατάσταση σταθ-
µών παραγωγής από αυτο-

παραγωγούς µε εφαρµογή ενεργει-
ακού συµψηφισµού ή εικονικού ε-
νεργειακού συµψηφισµού σύµφω-
να µε το άρθρου 14Α του νόµου 
3468/2006, όπως ισχύει, και από 
Ενεργειακές Κοινότητες µε εφαρ-
µογή εικονικού ενεργειακού συµ-
ψηφισµού σύµφωνα µε το άρθρο 
11 του ν. 4513/2018», δίνεται η δυ-
νατότητα στις ενεργειακές κοινότη-
τες να ενταχθούν στο net metering.

Σύµφωνα µε την απόφαση ο 
συµψηφισµός θα διενεργείται 
στους εκκαθαριστικούς λο-

γαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας που εκδίδει ο προ-

µηθευτής για όλες τις συµψηφιζό-
µενες παροχές, βάσει πραγµατικών 
δεδοµένων καταµέτρησης που πα-
ρέχονται από τον αρµόδιο ∆ιαχει-
ριστή του δικτύου, σύµφωνα µε το 
ισχύον θεσµικό πλαίσιο.

Αυτό σηµαίνει τεχνικά, ότι θα 
γίνεται µία συνολική κατα-
γραφή της παραγόµενης ε-

νέργειας από τα µέλη της Ενεργεια-
κής Κοινότητας, η οποία θα συµψη-
φίζεται µε το σύνολο της καταναλι-
σκόµενης ενέργειας. Σηµειώνεται 
πως οι σταθµοί παραγωγής των Ε-
νεργειακών Κοινοτήτων µπορούν να 
είναι των ακόλουθων τεχνολογιών: 
φωτοβολταϊκά, µικρές ανεµογεννή-
τριες, βιοαέριο, βιοµάζα/βιορευστά, 
ΣΗΘΥΑ, µικρά υδροηλεκτρικά.

Υπενθυµίζεται ότι η πρώτη ε-
νεργειακή κοινότητα που α-
φορά τον αγροτικό τοµέα, έ-

χει συσταθεί στη Θεσσαλία µε τη συµ-
µετοχή του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας και εν-
νέα ΤΟΕΒ σε Λάρισα και Καρδίτσα. 
Σε ότι αφορά το πρώτο πάρκο, αυτό 
της Κοιλάδας, θα είναι ισχύος 1 MW 
και θα είναι έτοιµο µέσα στην άνοι-
ξη. Η συγκεκριµένη επένδυση ανέρ-
χεται στις 700.000, ενώ το συνολικό 
πλάνο αγγίζει τα 7 µε 8 εκατ. ευρώ.

Βιοαέριο 
με πρώτη ύλη 
μακριά από 
τη μονάδα 

Στο νέο ενεργειακό νόµο, 
τροποποιείται παράγραφος 
σχετικά µε την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας µε 
αξιοποίηση βιοµάζας, 
βιοαερίου ή βιορρευστών, 
ώστε να µπορούν οι 
επιχειρηµατίες του χώρου 
να δέχονται πρώτες ύλες και 
από εκµεταλλεύσεις που 
βρίσκονται µακρύτερα των 
30 χιλιοµέτρων από αυτές. 
Συγκεκριµένα αναφέρει: 
«Στην περίπτωση α΄ του 
άρθρου 26 του ν. 4496/2017 
οι λέξεις «Οι ποσότητες 
πρώτης ύλης προέρχονται από 
αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή 
δασικές εκµεταλλεύσεις που 
βρίσκονται σε απόσταση 
µικρότερη των τριάντα 30 
χιλιοµέτρων» αντικαθίστανται 
µε τις λέξεις «οι απαιτούµενες 
ποσότητες πρώτης ύλης 
προέρχονται από αγροτικές 
ή κτηνοτροφικές ή δασικές 
εκµεταλλεύσεις και ποσοστό 
τουλάχιστον 85% εξ αυτών 
προέρχεται από 
εκµεταλλεύσεις που 
βρίσκονται σε απόσταση 
µικρότερη των 30 χλµ».
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Μικρές 
εκµεταλλεύσεις
Η περίοδος ηλεκτρονικής 
υποβολής αιτήσεων 
στήριξης- φακέλων 
υποψηφιότητας ορίζεται η 
περίοδος από 22 Μαρτίου 
2019 έως και 4 Ιουνίου 
2019 για το Μέτρο 6.3 για 
τις Μικρές Εκµεταλλεύσεις 
µετά από σχετική παράταση. 
Παράλληλα, σε διαβούλευση 
βρίσκεται η µοριοδότηση, µε 
την πρόταση να θέτει στους 
50 βαθµούς τη βάση.

 
Βιολογικά
Μέχρι τις 28 Μαρτίου 
θα παραµείνει ανοιχτή η 
προκήρυξη του Μέτρου της 
Βιολογικής Γεωργίας, µε 
προϋπολογισµό 120 εκατ. 
ευρώ. Οι αιτήσεις 
πραγµατοποιούνται 
ηλεκτρονικά. 
 

 
Leader
Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα 
ιδιωτικά Leader από τις εξής 
Αναπτυξιακές: Χαλκιδικής, 
Ελικώνας Παρνασσός, 
ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης,  
∆ηµοσυνεταιριστική 
«Έβρος», µε την προθεσµία 
αιτήσεων να λήγει τον 
ερχόµενο Ιούνιο. 
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Με µεγαλύτερη ταχύτητα αλλά και σαφώς πιο 
µειωµένο τελικό κόστος θα διατίθενται πολύ 
σύντοµα ορισµένα από τα ανταλλακτικά των 
εταιρειών New Holland, Case και Steyr, αφού 
ο όµιλος CNH Industrial, στον οποίο ανήκουν 
οι παραπάνω εταιρείες, αποφάσισε να χρησι-
µοποιήσει τρισδιάστατους εκτυπωτές για την 
κατασκευή εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών 
για τα γεωργικά του µηχανήµατα. Όπως ανα-
φέρει ο όµιλος CNH, η πρωτοπόρος αυτή ιδέα 

θα έχει πολλαπλά οφέλη µεταξύ των οποίων 
είναι η ποιότητα των παραγόµενων από τρισ-
διάστατο εκτυπωτή προϊόντων αλλά και το µει-
ωµένο αποτύπωµα στο περιβάλλον που έχει η 
όλη διαδικασία. 

∆εν είναι η πρώτη φορά που γίνεται χρήση 
τρισδιάστατου εκτυπωτή, αφού η συγκεκριµένη 
τεχνολογία εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια 
ακόµη και στην ιατρική τεχνολογία, δίνοντας 
φυσικά σηµαντικές λύσεις. Ο όµιλος CNH µπή-
κε στα χωράφια του Additive Manufacturing-
έτσι ονοµάζεται η διαδικασία παραγωγής εξαρ-
τηµάτων µε χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή-κ-

Με τρισδιάστατο 
εκτυπωτή μειώνει 
τα κόστη ο CNH
Η «κλωνοποίηση» εξαρτημάτων ανοίγει τον δρόμο 
και για φθηνότερα ανταλλακτικά, λέει ο όμιλος

Με 685 ίππους στη 
Sima η John Deere
Έναν πιο συµπαγή και πιο 
ελαφρύ κινητήρα 13,5 λί-
τρων παρουσίασε η John 
Deere στην έκθεση Sima 
2019 που έλαβε χώρα στο 
Παρίσι. Το συγκεκριµένο 
σύνολο είναι παρόµοιο µε 
το υπάρχον µοτέρ που κα-
τασκευάζει η εταιρεία, δια-
θέτει όµως νέες αντλίες 
ψεκασµού, οι οποίες δίνουν 
αυξηµένη απόδοση κατά 
10%, στους 685 ίππους.

Υψηλά κέρδη 
για την Amazone 
Με κύκλο εργασιών που 
άγγιξε τα 481 εκατοµµύ-
ρια ευρώ έκλεισε το 2018 
για την Amazone, η οποία 
µπόρεσε να αυξήσει τα 
κέρδη της µέσα σε ένα δύ-
σκολο δεύτερο εξάµηνο 
για την παγκόσµια αγορά. 
Η Amazone απασχολεί αυ-
τή τη στιγµή 1900 υπαλλή-
λους στα εργοστάσιά της, 
συµπεριλαµβανοµένων 
των 130 εκπαιδευόµενων. 

Υβριδικός φορτωτής
από την Faresin
Στη µεγάλη έκθεση του Πα-
ρισιού έκανε στάση ο υβρι-
δικός τηλεσκοπικός φορτω-
τής της Faresin µε ικανότη-
τα ανύψωσης τους 4,8 τό-
νους. Ένας ηλεκτροκινητή-
ρας θα τροφοδοτεί και τους 
τέσσερις τροχούς δίνοντας 
µέγιστη ταχύτητα 15 χλµ/
ώρα και θα συνδυάζεται µε 
έναν γνωστό πετρελαιοκινη-
τήρα, ελαφρώς βελτιωµένο 
για µηδενικές εκποµπές.

Με σεβασµό πατάει 
χωράφι η Michelin
Την γκάµα των αγροτικών 
ελαστικών Michelin είχαν 
την ευκαιρία να δουν από 
κοντά οι επισκέπτες της 
12ης Agrothessaly. Στα 
εκθεσιακά περίπτερα των 

«Machine of the 
Year 2019» οι JCB
Με έναν από τους 
ισχυρότερους τίτλους στην 
κατηγορία τους 
διακρίθηκαν οι νέοι 
τηλεσκοπικοί φορτωτές 
της JCB, Loadall 3, στην 
έκθεση Sima 2019. Ο 
Άγγλος κατασκευαστής 
απέσπασε το βραβείο 
«Machine of the Year 
2019» στην κατηγορία 
µηχανηµάτων χειρισµού 
υλικών. Σύµφωνα µε την 
εταιρεία, οι νέοι φορτωτές 
είναι 50% πιο αθόρυβοι, 
πιο άνετοι και προσφέρουν 
βελτιωµένη ορατότητα.

συνεργατών της Michelin 
οι ενδιαφερόµενοι είδαν 
και τις τρεις µάρκες των 
αγροτικών ελαστικών του 
Οµίλου Michelin, δηλαδή 
τα Michelin, τα Kleber και 
τα Taurus, τα οποία διατί-
θενται συνολικά σε 400 
τύπους και διαστάσεις που 
προσφέρουν µεγάλες ικα-
νότητες φορτίου, σέβονται 
το χωράφι και εξοικονο-
µούν καύσιµο στο τρακτέρ.
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Μπούμα Kuhn με 
τεχνητή νοημοσύνη
Ένα νέο βραχίονα για τα ψεκαστικά της µηχανήµατα  
ετοιµάζεται να λανσάρει η εταιρεία κατασκευής γε-
ωργικού εξοπλισµού Kuhn, η οποία συνεργάστηκε µε 
την εταιρεία Carbon Bee για την ανάπτυξη µιας µπού-
µας που θα χρησιµοποιεί υπερφασµατικούς αισθητή-
ρες για να εντοπίσει, να διαγνώσει και να δράσει κα-
ταλλήλως απέναντι στα ζιζάνια. Η εταιρεία το ονοµά-
ζει i-Spray και στους βραχίονές του θα ενσωµατώνει 
τους αισθητήρες που αναφέραµε, οι οποίοι µε τη σει-
ρά τους θα στέλνουν σήµα ώστε τα ακροφύσια να α-

νοίγουν και να κλείνουν για να ψεκάσουν στο ση-
µείο ύπαρξης ζιζανίων. Στόχος της Kuhn, όπως ανα-
φέρει η ιστοσελίδα Profi, είναι να κατασκευαστεί ένα 
µηχάνηµα που να µπορεί να κάνει δουλειά «ακριβεί-
ας» σε ταχύτητες έως και 15 χλµ/ώρα.

Όταν µιλάµε για τα πλεονεκτήµατα που έχουν τα 
ψεκαστικά µηχανήµατα που ενσωµατώνουν τεχνολο-
γίες γεωργίας ακριβείας δεν παραλείπουµε να σχολι-
άσουµε την οικονοµία στη τσέπη και την φιλικότητα 
προς το περιβάλλον φυσικά. Έτσι και το i-Sprayer, µε 
τις δυνατότητές του, µπορεί να εξοικονοµήσει έως και 
80% της ποσότητας των χηµικών που χρησιµοποιού-
νται στην καλλιέργεια, αφήνοντας το µικρότερο δυ-
νατό αποτύπωµα στο περιβάλλον.

H Krone χτίζει την 
αυτόνομη οδήγηση
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των νέ-
ων εγκαταστάσεων της εταιρείας κατασκευής γεωργι-
κού εξοπλισµού και µηχανηµάτων Krone στο βιοµηχα-
νικό πάρκο Lingen στη Γερµανία.

Σχολιάζοντας το έργο, ο διευθυντής του οµίλου, Μπέρ-
ναντ Κρόνε, δήλωσε: «Θέλουµε να συγκεντρώσουµε ό-
λες τις δραστηριότητες πιστοποίησης και δοκιµών των 
µελλοντικών µας µηχανηµάτων σε µια εγκατάσταση, 
µια κεντρική µονάδα. Αξιοσηµείωτο είναι και το νέο 
σχέδιο ανάπτυξης αυτόνοµης οδήγησης που έχει στα 
σκαριά η Krone, κάνοντας όλες τις δοκιµές εντός της 
νέας εγκατάστασης των 13 εκταρίων και 20 εκατοµµυ-
ρίων ευρώ, µε τις επενδύσεις... να συνεχίζονται.

αι φιλοδοξεί σε λίγα χρόνια να «τυπώνει» σχε-
δόν όλα τα εξαρτήµατά του, κατασκευασµένα 
από πλαστικό ή από µέταλλο.

Αναλυτικότερα, µε τον όρο Additive Manufacturing 
εννοούµε την διαδικασία κατά τη οποία διάφο-
ρα αντικείµενα δηµιουργούνται από ένα ψη-
φιακό αρχείο για να αποτελέσουν έπειτα µέ-
ρος ενός ολοκληρωµένου εξαρτήµατος, µε τη 
βοήθεια βέβαια ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
τρισδιάστατου εκτυπωτή.

Με παρόµοιο τρόπο και ο όµιλος CNH θα κα-
τασκευάζει τα δικά του εξαρτήµατα και αφού 
καθένα από αυτά υποβάλλεται σε αυστηρούς 
ελέγχους θα µπορεί έπειτα να χρησιµοποιη-
θεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εται-
ρειών του οµίλου. Ως ένα από τα σηµαντικό-
τερα πλεονεκτήµατα αποτελεί όµως το γεγο-
νός ότι η παραπάνω διαδικασία θα επιτρέπει 

στα εργοστάσια να διαθέτουν άµεσα στους το-
πικούς αντιπροσώπους επείγουσες παραγγε-
λίες ανταλλακτικών, οι οποίες είναι συνήθως 
µικρές σε ποσότητα. Όπως αναφέρει η CNH, 
αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε αυξηµένη δια-
θεσιµότητα ανταλλακτικών στα κέντρα διανο-
µής Logistics. Εξίσου σηµαντικό είναι και το θέ-
µα της ποιότητας κατασκευής των εξαρτηµά-
των, τα οποία δηµιουργούνται µε απόλυτη α-
κρίβεια υπό τις καλύτερες συνθήκες.

Μειωµένο κόστος απόκτησης ανταλλακτικών
Αντίθετα µε την παραδοσιακή διαδικασία πα-

ραγωγής, κατά την οποία η πρώτη ύλη αφαι-
ρείται ή κόβεται και άρα κάποιο µέρος της χά-
νεται, η φιλοσοφία «Additive Manufacturing» 
(3D Printing) είναι µια διαδικασία ακριβείας µε 
λιγότερες απώλειες υλικού, που προάγει πα-
ράλληλα την αδιάκοπη λειτουργία παραγωγής. 
Με οικονοµικούς όρους, αυτό µεταφράζεται σε 
µειωµένο συνολικό κόστος απόκτησης (TCO). 
Τα πρώτα πλαστικά εξαρτήµατα, προϊόντα τρισ-
διάστατης εκτύπωσης, χρησιµοποιήθηκαν σε 
γεωργικό εξοπλισµό της εταιρείας αλλά και σε 
λεωφορεία. Στο άµεσο µέλλον, New Holland, 
Case και Steyr επιφυλάσσονται για την παρα-
γωγή µεταλλικών εξαρτηµάτων µε τη χρήση 
της τεχνολογίας 3D Printing.

Στον αυτόµατο
Για να δηµιουργηθεί το κάθε 

εξάρτηµα µε τρισδιάστατη 
εκτύπωση απαιτούνται 
από 24 έως 36 ώρες
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Η συγχώρεση 
είναι χρυσός 

 ∆ιαχρονικό: Η λέξη 
«Συγχωρώ» είναι σύνθετη λέξη και 
αποτελείται από τις λέξεις 
Συν+Χωρώ, µε άλλα λόγια «χωράµε 
και οι δύο µαζί» ή «βρίσκεις χώρο 
µέσα µου». «Συγχώρεση είναι να 
απελευθερώνεις έναν φυλακισµένο 
και να ανακαλύπτεις ότι ο 
φυλακισµένος ήσουν εσύ!» Μax 
Lucado. 

 Αγρ. Μαθητεία: «Κόµβοι για 
την πρακτική άσκηση και τη 
µαθητεία στον αγροδιατροφικό 
τοµέα» ξεκίνησαν µε το έργο 
Apprenticeship HUBs in Αgrofood 
sector, µέσα από την προώθηση 
συνεργασιών µεταξύ παρόχων 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
επιχειρήσεων. Οι εταίροι του έργου 
είναι από Κροατία, Ελλάδα (Νέα 

ΠΑΣΕΓΕΣ), 
Ιταλία και 
Ουγγαρία. 
[neapaseges.gr, 
8/3/2019]. (σσ. 
πολύ καλή 
προσέγγιση, 
αλλά µε 
µακροχρόνια 

πιθανόν αποτελέσµατα). 

 Μωρό και δένδρο: Κάθε 
γέννηση ενός µωρού θα γιορτάζεται 
φυτεύοντας ένα δέντρο στη βελγική 
πρωτεύουσα. Το έργο είναι µέρος 
του σχεδίου για το κλίµα του ∆ήµου 
Βρυξελλών. Τέτοιο έργο 
εφαρµόζεται στη Λωζάννη της 
Ελβετίας, εδώ και 17 χρόνια. Το 
έργο έχει τίτλο «µωρό µπουµ» και 
έχει στόχους: 1) «να συµµετάσχει 
στη διεθνή διάσταση που απαιτείται 
από το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, 
βοηθώντας να αναδασώσει τις 
χώρες του Νότου», 2) να µειώσει το 
αποτύπωµα άνθρακα της 
ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. [RTBF, 
peegep.gr, 4/3/2019] 

 ∆ήµαρχο Κατσίκα: Οι κάτοικοι 
της πόλης Φερ Χέιβεν (Βερµόντ, 
ΗΠΑ), επέλεξαν για νέο τους 
δήµαρχο µια τρίχρονη κατσίκα, τον 
Λίνκολν. Το Φερ Χέιβεν, µε 2.500 
κατοίκους, δεν έχει επίσηµο 
δήµαρχο, αλλά έναν δηµοτικό 
µάνατζερ (town manager), που είναι 
επιφορτισµένος µε καθήκοντα 
∆ηµάρχου[iefimerida.gr, 
anixneuseis.gr, 9/3/2019]

 *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς 
µια διαδικασία παρασκευής που να 
είναι περισσότερη αργή από αυτή 
για το ουίσκι. Και η καινοτοµία κι-
νείται εδώ µε αργούς ρυθµούς. Το 
πρώτο µεγάλο βήµα µε κατοχύρω-
ση ευρεσιτεχνίας ήταν ένας αποδο-
τικότερος αποστακτήρας το 1830. 
Η ωρίµανση στο βαρέλι διαδέχε-
ται την απόσταξη, ακολουθείται ε-
δώ και αιώνες και χωρίς αυτή το υ-
γρό δεν έχει χρώµα, αφήνει άσχη-
µη γεύση και δεν µπορεί να χαρα-
κτηριστεί ως ουίσκι σύµφωνα µε 
τον σκωτσέζικο νόµο. 

«∆υσκίνητα µοντέλα» σαν αυτό 
που περιγράφεται παραπάνω, προ-
σελκύουν εταιρείες που θέλουν να 
ταράξουν τα νερά στον κλάδο, σχο-
λιάζει το Economist. Η Endless West 
µε έδρα το Σαν Φρανσίσκο είναι µια 
τέτοια περίπτωση. Έχει αποδεσµευ-
θεί τελείως από την ωρίµανση σε 
βαρέλια και µε τη χρήση ενός χρω-
µατογράφου µε αέριο, διαχωρίζει 
το µείγµα στα συστατικά του, πραγ-
µατοποιώντας παράλληλα ανάλυση 

του, µε τους ερευνητές της εταιρεί-
ας να ισχυρίζονται ότι έχουν εντο-
πίσει τα µόρια που χαρίζουν στο ου-
ίσκι τη γεύση του. 

Ο Josh Decolongon, επικεφαλής 
προϊόντων στην Endless West µιλά 
στο Economist για µια χηµική ένω-
ση µε το όνοµα τετραεθυλγουαϊκό-
λη και για την αιθυλική βουτανοά-
τη. Ο ίδιος και η οµάδα του χρησι-
µοποιούν ένα συνδυασµό τεχνικών, 
ανάµεσα στις οποίες η απόσταξη και 
ο διαχωρισµός διαλυτών εκµεταλ-
λευόµενοι τις διαφορετικές διαλυ-
τότητες των περισσότερων χηµικών 
στοιχείων στο νερό και σε υγρά µε 
έλαια για να εξάγουν αυτές και άλ-
λες ενώσεις από φυτά, ζυµοµύκη-

τες και το ξύλο του βαρελιού. Μόλις 
έχουν στη διάθεσή τους τις συγκε-
κριµένες γεύσεις, τις προσθέτουν σε 
καθαρή αιθανόλη που προµηθεύο-
νται από εξωτερικό πάροχο. Το α-
ποτέλεσµα είναι το Glyph, ένα πο-
τό που χρειάζεται περίπου 24 ώρες 
για να γίνει και διατίθεται σε τιµή 
γύρω στα 40 δολάρια το µπουκάλι. 

Η Σκωτσέζικη Ένωση για το οΟυί-
σκι εµφανίζεται θυµωµένη µε την ι-
δέα η βιασύνη να κυριαρχήσει στην 
παραγωγή ή µε την προοπτική η 
τελευταία να πολλαπλασιαστεί. Ό-
πως επισηµαίνει, αυτό που συµβαί-
νει στα χρόνια που περνά µέσα στο 
βαρέλι, αποτελεί µέρος του υπέρο-
χου µυστηρίου γύρω από το ουίσκι. 

Υποκαθιστούν το χρόνο  
οι καινούργιες τεχνολογίες 
της μακροχρόνιας ωρίμανσης 
στο ουίσκι  Μια εταιρεία, η Endless West πηγαίνει 

κόντρα στον χρόνο με κεφάλαια από τη 
Horizons Ventures

Νέες γεύσεις µε ταχείς ρυθµούς 
υπόσχονται οι αποσταγµατοποιοί. 

Η Endless West έχει περιορίσει εντελώς την ωρίµανση, 
άλλες εφτά έχουν βρει τρόπο να επιταχύνουν τη διαδικασία

Σύµφωνα µε το Economist, στο Λος Άντζελες εταιρεία µε την επωνυµία «Lost 
Spirits» εισάγει θερµαινόµενο ξύλο βαρελιού σε απόσταγµα και το τοποθετεί σε 
αντιδραστήρα (reactor) για να επισπεύσει την ολοκλήρωση του κύκλου που εδώ 
διαρκεί έξι ηµέρες και δίνει το ποτό «Abomination: Sayers of the Law». O 
ιδρυτής της Lost Spirits, Bryan Davis υποστηρίζει ότι αυτός ο ελάχιστος χρόνος 
σηµαίνει ότι οι παρασκευαστές αποσταγµάτων θα µπορούσαν να χρησιµοποιούν 
τα µηχανήµατά του για να πειραµατιστούν µε ταχείς ρυθµούς µε όλα τα είδη 
νέων γεύσεων. Σε ό,τι αφορά τη µαζική παραγωγή, το κόστος της διαδικασίας 
θεωρείται απίθανο να µπορέσει να συναγωνιστεί οικονοµίες κλίµακας που 
βρίσκουµε χαµηλότερα (low end) στην αγορά. Ωστόσο, ο ίδιος διαβλέπει 
οφέλη και εκτιµά ότι θα µπορούσε να παράγει φιάλες των 50 δολαρίων, που 
εάν αναπτύσσονταν µε συµβατικό τρόπο, θα κόστιζαν 250 δολάρια. 

To 1830
Η πρώτη 

κατοχύρωση 
ευρεσιτεχνίας, 

ένας αποδο-
τικότερος 

αποστακτήρας

Γεύση
Έχει εντοπίσει 
τα µόρια που 

χαρίζουν 
στο ουίσκι τη 

γεύση του, 
υποστηρίζει η 
Endless West

Κόντρα
Η Σκωτσέζικη 
Ένωση για το 
ουίσκι φυσικά 
δεν επικροτεί 

τέτοια 
«βεβήλωση»

ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ 
chouliara@agronews.gr
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Άλλο αμυγδαλοροφήματα και άλλο 
γάλα λένε για τη σήμανση και οι ΗΠΑ

Τα τελευταία χρόνια οι προτι-
µήσεις των καταναλωτών έχουν 
αλλάξει, µε τη βιοµηχανία των 
γαλακτοκοµικών ζωικής προέ-
λευσης να θεωρείται ότι ζορίζε-
ται, την ώρα που όσες εταιρείες 
του κλάδου δραστηριοποιούνται 
στην παρασκευή φυτικής προέ-
λευσης προϊόντων φαίνεται να 
επωφελούνται. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Nielsen 
και της Ένωσης Τροφίµων Φυ-
τικής Προέλευσης που επικα-
λείται το fooddive.com, οι πω-
λήσεις του µη ζωικής προέλευ-
σης γάλακτος (non-dairy milk 
sales) γνώρισαν 9% άνοδο στις 
ΗΠΑ, φτάνοντας τα 1.6 δις δο-
λάρια το διάστηµα από τον Μά-
ιο του 2017 µέχρι τον Μάιο του 
2018. Την ίδια χρονική περίο-
δο, οι πωλήσεις αγελαδινού γά-
λακτος µειώθηκαν κατά 6%, µε 
εκείνες των γιαουρτιών να βρί-
σκονται στο επίκεντρο αυτής 
της αλλαγής. 

Η συζήτηση που προκάλεσε η 
αµερικανική ∆ιεύθυνση Τροφί-
µων και Φαρµάκων (FDA) από το 
τέλος του περασµένου Σεπτέµ-
βρη σχετικά µε τη χρήση του ό-

ρου «γάλα» για τη σήµανση προ-
ϊόντων φυτικής προέλευσης ή-
γειρε την υπεράσπιση διαφορε-
τικών απόψεων από τις Danone 
και Chobani.  

Σηµειώνεται, πως αντίστοιχες 
απόψεις έχουν ακουστεί και στη 
χώρα µας, αναφορικά µε την πο-
λεµική που δέχεται το γάλα α-
πό διάφορα ροφήµατα. «Και ε-
µείς που είµαστε της βιοµηχανί-
ας γνωρίζουµε ότι βάλλεται από 
παντού το γάλα, και πολλοί κά-
νουν το λάθος το ρόφηµα του α-
µυγδάλου να το παρουσιάζουν 
σαν γάλα αµυγδάλου. Υπάρχει 
µια παραπληροφόρηση στο κοι-
νό, είναι ένα πρόβληµα το οποίο 
είναι στα σπάργανά του, αλλά 
διογκώνεται ραγδαία. ∆ιάβαζα 
µια έρευνα ότι η εν λόγω αγο-
ρά τρέχει µε ρυθµούς 17%  στις 
ΗΠΑ, ενώ υπάρχει αντίστοιχη 
µείωση 4-5% στην κατανάλωση 
γάλακτος», είχε αναφέρει χαρα-
κτηριστικά στο πλαίσιο του Milk 
Conference της Αgrenda τον πε-
ρασµένο Φλεβάρη ο περιφερεια-
κός διευθυντής Ζώνης Γάλακτος 
Νοτίου Ελλάδος της εταιρείας 
∆ΕΛΤΑ Αιµίλιος Μικρόπουλος. 

Συνεταιρισµοί 
στα ΑΤΜ 
χυµών 
φρούτων
Πέντε αγροτικοί 
συνεταιρισµοί θα 
συµµετάσχουν στο 
πιλοτικό στάδιο 
εγκατάστασης 
αυτόµατων πωλητών 
φρεσκοστυµµένου 
χυµού πορτοκαλιού 
και µήλου σε 
δηµόσιους χώρους, 
ακολουθώντας το 
πρότυπο του ΑΣΕΑ 
Άρτας, που 
εγκατέστησε ΑΤΜ 
χυµού στο σταθµό 
Μετρό του 
Συντάγµατος. Σε 
σχετική σύσκεψη στο 
υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, 
συµµετείχαν οι: ΑΣΕΕ 
Αµυκλών Σπάρτης 
«Λακωνία», ΑΣΕ 
Σκάλας, ΑΣΕΑ Άρτας 
και Α.Σ. Ζαγοράς 
«Ζαγορίν».

ΗΠΑ
Οι πωλήσεις αγελαδι-
νού γάλακτος µειώ-
θηκαν κατά 6%, ενώ 

αυτές των ροφηµάτων 
φυτικής προέλευσης 
αυξήθηκαν κατά 9%

∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΑΙΟΣ 2017 � ΜΑΙΟΣ 2018
ΗΠΑ

1,6

Παραδοσιακά οι ετικέτες είναι µέσο 
για να επικοινωνούνται πληροφορί-
ες σχετικά µε τον παραγωγό, το µέρος 
και τη χρονιά παρασκευής, την ποι-
κιλία ενώ οι εικόνες των πύργων και 
των αµπελώνων έρχονται σε δεύτερο 
πλάνο. Σήµερα, παράλληλα µε τη δι-
άδοση της χειροποίητης και χαµηλής 
παρέµβασης οινοποίηση, οι ετικέτες 
γίνονται πιο ευρηµατικές και ζωηρές, 
στηριζόµενες περισσότερο στην εικό-
να και λιγότερο στις λέξεις για να µε-
ταφέρουν τα χαρακτηριστικά του πο-
τού που βρίσκεται στο µπουκάλι. Κά-
ποιες είναι µαξιµαλιστικές, καταλαµ-
βάνοντας τον χώρο µε κολάζ τύπου 
πανκ και σλόγκαν ενώ άλλες περι-
ορίζουν την αναγνωρισιµότητά τους 
στην αγορά µέσω µιας βασικής υπο-
γραφής, ενός αφηρηµένου σχεδίου 
ή µιας οµάδας προσώπων. 

«∆εν είχαµε συνειδητοποιήσει πόση 
επιρροή θα ασκήσουν» είπε στον δηµο-
σιογράφο Κillian Fox του Observer που 
έχει το σχετικό ρεπορτάζ η Stephanie 
Tscheppe-Eselböck της αυστριακής οι-
νοποιίας Gut Oggau, σχετικά µε τις α-
νορθόδοξες ετικέτες που η ίδια και ο 
σύζυγός της Eduard Tscheppe δηµι-
ούργησαν για τις φιάλες τους ήδη α-
πό το 2007. «Τα πράγµατα ανοίγουν 
σε ό,τι αφορά τα είδη κρασιού, τις φι-
λοσοφίες, την ετικέτα. Και γιατί όχι; Α-
πό τη µια πρόκειται για µια καλή εξέ-
λιξη. Από την άλλη, θεωρώ ότι ίσως ο-
ρισµένα από τα κρασιά και οι ετικέτες 
τους παραείναι παιχνιδιάρικα, ίσα-ίσα 
για να τραβήξουν την προσοχή και να 
προκαλέσουν. Για µας, δεν έχει να κά-
νει µε το να φαίνεται κανείς διαφορε-
τικός. Στο τέλος της ηµέρας, η ποιότη-
τα του κρασιού χρειάζεται να είναι ά-
ψογη. Η ετικέτα είναι δευτερεύουσας 
σηµασίας» παρατηρεί ο Eduard.

  
Τέχνη και κρασί σε κίνηση 

Στην Ελλάδα εντυπωσιακοί ζωγρα-
φικοί πίνακες έχουν κοσµήσει τις εµ-

βληµατικές ετικέτες του Château Nico 
Lazaridi. Όλες απεικονίζουν πρωτό-
τυπα έργα που δηµιουργήθηκαν ει-
δικά για τον λευκό, τον ερυθρό και 
τον ροζέ οίνο Nico Lazaridi που α-
νανεώνουν την ετικέτα τους κάθε ε-
πτά χρόνια. Τα συγκεκριµένα έργα 
µπορούσε κανείς να δει µαζεµένα 
στους χώρους του οινοποιείου στην 
Αγορά της ∆ράµας. Για πρώτη φο-
ρά, χάρη στην έκθεση ‘ART & WINE 
ON THE MOVE’, οι συγκεκριµένοι πί-
νακες είχαν εκτεθεί για πρώτη φο-
ρά εκτός του οινοποιείου µε πρώτο 
σταθµό την Αλεξανδρούπολη και το 
KELARI PRO, όπου φιλοξενήθηκαν 
µέσα στο Μάρτιο και πλαισίωσαν, 
όπως και στις άλλες πόλεις της Ελ-
λάδας όπου θα ταξιδέψουν, οινογα-
στριµαργικές εκδηλώσεις και κάθε-
τες γευστικές δοκιµές. 

Οι ανορθόδοξες ετικέτες 
στα κρασιά κερδίζουν έδαφος

Κάποιες ετικέτες έχουν κολάζ τύπου 
πανκ και κάποια σλόγκαν.

Στην Ελλάδα εντυπωσιακοί ζωγραφικοί πίνακες έχουν κοσµήσει 
τις εµβληµατικές ετικέτες του Château Nico Lazaridi.
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ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ   
kontonis@agronews.gr

Μία κακή χρονιά είναι αρκετή για να οδη-
γήσει τον βιοκαλλιεργητή πίσω σε συµ-
βατικές µεθόδους, σύµφωνα µε την κλα-
δική µελέτη της Κοµισιόν για τον τοµέα 
των βιολογικών στην ΕΕ, που δείχνει πως 
η αγορά τις περισσότερες φορές δεν είναι 
σε θέση να ανταµείψει επαρκώς τον πα-
ραγωγό ώστε να συνεχίσει να καλλιεργεί 
έχοντας απώλειες στις αποδόσεις του που 
κυµαίνονται µεταξύ 15-60%. 

«Ο κλάδος των βιολογικών δεν έχει φτά-
σει ακόµα σε φάση ωριµότητας» αναφέ-
ρουν χαρακτηριστικά οι µελετητές, κατα-
γράφοντας ωστόσο πως οι καταναλωτικές 
τάσεις (χορτοφαγία, τοπικά προϊόντα) εί-
ναι ευνοϊκές για τον τοµέα αυτό, ενώ οι 
βιολογικές εκµεταλλεύσεις αυξήθηκαν α-
πό 150.000 το 2010 στις 250.000 το 2016. 
Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι στη συγκε-
κριµένη περίοδο «έτρεξε» και το πρόγραµ-
µα των Βιολογικών στις περισσότερες χώ-

ρες, οπότε δεν µπορούν να βγουν ασφα-
λή συµπεράσµατα για τις πραγµατικές τά-
σεις ανόδου του κλάδου χωρίς τις επιτα-
γές της επιδότησης. Να σηµειωθεί εδώ ό-
τι κατά µέσο όρο οι εκµεταλλεύσεις µε βι-
οκαλλιέργειες είναι σχεδόν διπλάσιες σε 
µέγεθος από τις συµβατικές (300 στρέµ-
µατα έναντι 170). Η Ελλάδα το 2017 διέ-
θεται περίπου το 4,7% της γης για βιολο-
γική καλλιέργεια, ποσοστό που όµως ε-
πηρεάζεται σαφώς από τις µεγάλες εκτά-
σεις βοσκοτόπων και το πριµ.

Ηγούνται Ισπανία και Ιταλία
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που παρου-

σιάζεται στη µελέτη µε τίτλο «Βιολογι-
κή γεωργία στην ΕΕ, ένας ταχέως ανα-
πτυσσόµενος τοµέας», οι χώρες που φαί-
νεται να έχουν επενδύσει περισσότερο 
στον τοµέα της βιολογικής καλλιέργει-

ας είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία 
και η Γερµανία. Οι Ισπανία και Ιταλία εί-
ναι συγκεκριµένα οι χώρες που ευθύνο-
νται για το 72% των βιολογικών προϊό-
ντων στον τοµέα των δενδροκαλλιερ-
γειών στην Ευρώπη. Ειδικά στην Ιταλία 
το εισόδηµα των βιοκαλλιεργητών ανά 
µονάδα εργασίας είναι σηµαντικά υψη-
λότερο κατά µέσο όρο σε σχέση µε τους 
συµβατικούς καλλιεργητές (25.000 ευρώ 
έναντι 17.000 ευρώ), ωστόσο σε γενικές 
γραµµές σε επίπεδο ΕΕ, κάτι τέτοιο δεν 
µπορεί να αποδειχθεί συστηµατικά. Με 
τα χρόνια, σηµειώνει η έκθεση, η βελτί-
ωση στις καλλιεργητικές πρακτικές και 
η αυξηµένη χρήση της τεχνολογίας, θα 
δόσουν τη δυνατότητα για µειωµένα κό-
στη παραγωγής µε θετικό αντίκτυπο στο 
εισόδηµα του παραγωγού.

Ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι η βιολο-
γική γεωργία δηµιουργεί περισσότερη 

Υπεραξία
Το µερίδιο της 

βιολογικής 
γεωργίας στην 
προστιθέµενη 
αξία στην τρο-

φική αλυσίδα δεν 
διαφέρει σηµα-

ντικά από εκείνο 
των συµβατικών 
αλυσίδων εφοδι-

ασµού

Μέχρι 28 Μαρτίου 
αιτήσεις στα Βιολογικά
Εν τω µεταξύ, µεγάλο καταγράφεται 
το ενδιαφέρον στη χώρα µας για 
την είσοδο στο Μέτρο της 
Βιολογικής Γεωργίας που δέχεται 
αιτήσεις µέχρι τις 28 Μαρτίου. 
Σηµειώνεται εδώ ότι σε άλλες 
χώρες εκτός από τις κοινοτικές 
επιδοτήσεις, υπάρχουν και εθνικές 
πολιτικές οι οποίες βοηθούν τον 
κλάδο. Για παράδειγµα, στην 
Κοπεγχάγη (∆ανία) το 90% των 
γευµάτων που σερβίρονται σε 
δηµόσια ιδρύµατα (π.χ νοσοκοµεία, 
σχολεία) είναι από βιολογικές 
πρώτες ύλες. Παρόµοια στρατηγική 
ακολουθούν ή προτίθενται να 
ακολουθήσουν µεταξύ άλλων 
χωρών οι Κροατία, Γαλλία, 
Γερµανία, Ιταλία, Λιθουανία και 
Ιταλία. 

Η αγορά τσιγκουνεύεται 
το πρίμιουμ στην τιμή των 
βιολογικών που μένουν 
στις υποσχέσεις υπεραξίας          
Δεν ισοφαρίζονται οι μεγάλες απώλειες στην παραγωγή λέει μελέτη της ΕΕ 

Απώλειες στις αποδόσεις που 
κυµαίνονται µεταξύ 15-60% 
σε σχέση µε τη συµβατική 
καλλιέργεια σηµειώνει η βιολογική

Σοδειά
Κατά µέσο όρο οι εκµεταλλεύσεις µε 
βιοκαλλιέργειες είναι σχεδόν διπλάσιες 
σε µέγεθος από τις συµβατικές (300 
στρέµµατα έναντι 170) στην ΕΕ

Έκταση
Οι βιολογικές εκµεταλλεύσεις 
αυξήθηκαν από 150.000 το 2010 
στις 250.000 το 2016 στην Ευρώπη, 
περίοδος που έτρεχε και το πριµ.

Παραγωγοί

Η αξία της αγοράς βιολογικών προϊόντων φτάνει τα 34,3 δις στην ΕΕ.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΠΗΓΗ: ΚΟΜΙΣΙΟΝ

7%

+70%
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Η διείσδυση των βιολογικών τροφίµων 
στην λιανική αγορά ποικίλλει σηµαντικά 
µεταξύ των χωρών. Οι µεγαλύτερες αγο-
ρές της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία είναι 
η Γερµανία, µε 10 δισ. ευρώ (5,1% µερίδιο  
στις συνολικές λιανικές πωλήσεις) και η 
Γαλλία µε 7,9 δισ. ευρώ (4,4%). Η γαλλι-
κή αγορά βιολογικών υποστηρίζει η µε-
λέτη πως αποτελεί ένα καλό παράδειγ-
µα χώρας όπου η βιολογική έχει ξεπερά-
σει το στάδιο της γνωριµίας και έχει κερ-
δίσει τη θέση της. Εκεί, οι καταναλωτές 
έχουν γίνει περισσότερο ευαισθητοποιη-
µένοι προς στο περιβάλλον και οι πωλή-
σεις βιολογικών προϊόντων αυξάνονται 
σηµαντικά (18% το 2017). Σηµειώνεται ε-
δώ πως πανευρωπαϊκά η κατά κεφαλήν 
δαπάνη για βιολογικά προϊόντα ετησίως 
έχει αυξηθεί από τα 29 ευρώ το 2007 στα 
67 ευρώ το 2017.

Τα µερίδια αγοράς
Τα αυγά έχουν 

το υψηλότερο µε-
ρίδιο αγοράς στην 
αγορά βιολογικών 
προϊόντων στην 
ΕΕ, µε εξαιρετικά 
µεγάλη διείσδυση 
σε ορισµένες χώ-
ρες: 33% στη ∆α-
νία, 30% στη Γαλ-
λία, 22% στην Αυ-
στρία και 21% στη 
Γερµανία. Ο ρυθ-
µός ανάπτυξης παραµένει υψηλός, σύµ-
φωνα µε τη µελέτη η οποία χαρακτηρί-
ζει ως ένα ακόµα «success story» τα βιο-
λογικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά, µε 
πάνω από 10% µερίδιο σε Αυστρία, ∆ανία 
και Σουηδία, καθώς και έναν διατηρούµε-
νο ρυθµό ανάπτυξης.

Όσον αφορά τα κανάλια διανοµής, στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, κυριαρ-
χούν τα super market, ενώ στο Νότο (Πορ-
τογαλία, Ισπανία), τα βιολογικά προϊόντα 
διοχετεύονται µέσα από εξειδικευµένα µα-
γαζιά, καθώς θεωρούνται πως ανήκουν 
στην κατηγορία niche (µικρή-εξειδικευ-
µένη αγορά). Άλλα κανάλια µικρότερης 
δυναµικότητας λέει η µελέτη πως είναι η 
βιοµηχανία catering, οι διαδικτυακές α-
γορές ή οι άµεσες πωλήσεις. 

προστιθέµενη αξία και επιτυγχάνει υψη-
λότερα περιθώρια ανά µονάδα παραγω-
γής, το µερίδιο της βιολογικής γεωργί-
ας στην προστιθέµενη αξία στην τροφι-
κή αλυσίδα δεν διαφέρει σηµαντικά α-
πό εκείνο των συµβατικών αλυσίδων ε-
φοδιασµού (µεταξύ 9% και 62% τιµές για 
τα βιολογικά προϊόντα σε σύγκριση µε 
το 6% έως 40% στις συµβατικές).  Ιδιαί-
τερη αναφορά κάνει η µελέτη στην πε-
ρίπτωση των καλλιεργητών βιολογικού 
σιταριού στη Γερµανία που λαµβάνουν 
πρίµιουµ στην τιµή τους 1,5 φορές πά-
νω σε σχέση µε το συµβατικό σιτάρι, γε-
γονός που µπορεί να αντισταθµίσει τις 
απώλειες 40% που έχουν στην παραγω-
γή τους. Ωστόσο σε Ισπανία και Ιταλία 
το πρίµιουµ δεν ξεπερνά το 20% όταν οι 
απώλειες παραγωγής στην Ιταλία φτά-
νουν το 85%, γεγονός που καθιστά κα-
τά κύριο λόγο ασύµφορη την παραγωγή. 

Πρίµιουµ στην τιµή τους 1,5 φορές 
πάνω σε σχέση µε το συµβατικό 
σιτάρι λαµβάνουν από τη βιοµηχανία 
βιοκαλλιεργητές στη Γερµανία.

Συν 150%

Υψηλό επίπεδο
εισαγωγών
Σύµφωνα µε την έκθεση, η αγορά 
βιολογικών προϊόντων ύψους 34,3 δις στην 
ΕΕ βασίζεται σε σηµαντικό βαθµό στις 
εισαγωγές, και αυτό αποδίδεται κυρίως σε 
κενά στην ενδοκοινοτική αγορά, αλλά και 
στην αδυναµία λόγω εδάφους και κλίµατος 
να παραχθούν εντός της Ευρώπης. Μάλιστα 
υπογραµµίζεται πως τα κενά αυτά θα είναι 
δύσκολο να καλυφθούν, αφού η περίοδος 
εναλλαγής από συµβατική σε βιολογική 
καλλιέργεια διάρκειας τριών ετών, 
εµποδίζει την άµεση αύξηση της παραγωγής 
ώστε αυτή να µπορέσει να συµβαδίσει µε 
την ζήτηση. Οι εισαγωγές φτάνουν τους 3,4 
εκατ. τόνους και αφορούν κυριώς φρούτα 
και ξηρούς καρπούς. 

Μερικοί βιοκαλλιεργητές διαλέγουν να 
µην πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους.

Οι εισαγωγές βιολογικών προϊόντων στην 
Ευρώπη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου των 
βιολογικών έχει σηµειώσει αύξηση στη 
Γαλλία που επενδύει στοχευµένα.

Εγκαταλείπει
το 2% ετησίως 
Ένα ελάχιστο ποσοστό 2% ετησίως 
εγκαταλείπουν τον κλάδο των βιολογικών τα 
τελευταία πέντε χρόνια αναφέρει η µελέτη, 
ωστόσο τα δεδοµένα αυτά έχουν ληφθεί από 
χώρες που αντιπροσωπεύουν 10-20% των 
βιοκαλλιεργητών, οπότε το ποσοστό δεν 
µπορεί να αποτυπώσει την έκταση αυτού του 
φαινοµένου, σηµειώνουν οι συγγραφείς. 
Αντίστοιχα 5.400 καταγράφονται οι 
νεοεισερχόµενοι ετησίως. Οι περιορισµοί στην 
παραγωγή και το κόστος που συνδέεται µε τη 
βιολογική γεωργία φαίνεται ότι αποτελούν 
σηµαντικό κίνητρο για την επιστροφή στη 
συµβατική ενώ άλλοι λόγοι περιλαµβάνουν 
την έλλειψη τοπικής ζήτησης, τη 
γραφειοκρατία και το κόστος πιστοποίησης. 

Επενδύουν
σοβαρά οι Γάλλοι

∆απάνη
Πανευρωπαϊκά 

η κατά κεφαλήν 
δαπάνη για 

βιολογικά προϊό-
ντα ετησίως έχει 
αυξηθεί στα 67 
ευρώ το 2017

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, κυριαρχούν τα super market ως το κύριο κανάλι διανοµής των βιολογικών προϊόντων.



Με περίπου 80 στρέµµατα στο 
Βέλο της Κορινθίας, ο Ανδρέας 

Καλογερόπουλος καλλιεργεί 
εσπεριδοειδή, ελιές και σταφύλια 

επιλέγοντας να είναι πρώτα απ’ 
όλα συνεπής στις υποχρεώσεις του 
στο χωράφι, ώστε να φανεί η καλή 

δουλειά στον πάγκο της λαϊκής.

Στον πάγκο να είσαι πρώτα 
αγρότης και μετά έμπορος

Η καλή δουλειά στο χωράφι θα φανεί στην λαϊκή λέει ο παραγωγός Ανδρέας Καλογερόπουλος

Το καλλιεργητικό µέρος απασχο-
λεί τον Ανδρέα Καλογερόπουλο, 
παραγωγό από το Βέλο Κορινθίας, 
πολύ περισσότερο από το εµπο-
ρικό, καθώς ό,τι παράγει, εσπε-
ριδοειδή, ελιές και σταφύλια, τα 
πουλάει ο ίδιος στην λαϊκή αγο-
ρά µόνο δυό φορές την εβδοµά-
δα και τον υπόλοιπο χρόνο του 
τον περνά στα χωράφια.

«Μαζί µε τη γυναίκα µου, καλ-
λιεργώ περίπου 80 στρέµµατα 
στο Βέλο της Κορινθίας, 12 µή-
νες το χρόνο, εσπεριδοειδή κυρί-
ως, αλλά και ελιές και αµπέλια, 
σε χωράφια δικά µου αλλά και 
νοικιασµένα», περιγράφει στην 
εφηµερίδα Agrenda ο κ. Καλο-
γερόπουλος.

Η δουλειά του αγρότη 
δεν έχει ξεκούραση

«∆εν υπάρχει ωράριο εργασίας 
και η ξεκούραση για εµάς είναι 
όταν το επιτρέπει ο καιρός, δη-
λαδή κυρίως… όταν βρέχει. ∆ου-
λεύουµε ακόµη και µε χιόνι και 
χαµηλές θερµοκρασίες, τα µερο-
κάµατα που χρειάζονται για τους 
εργάτες που χρησιµοποιούµε εί-

ναι υψηλά, αλλά δεν συγκρίνο-
νται µε τα έξοδα καλλιέργειας 
που είναι σαφώς, πιο πολλά. 
Αν φανταστείτε αυτή τη στιγ-
µή, ότι ένα τσουβάλι λίπασµα 
έχει όσο ένα εργατικό µεροκά-
µατο, από 25-30 µέχρι και 50 
ευρώ. Τα λιπάσµατα είναι χη-
µικά αλλά και βιολογικά», λέ-
ει ο παραγωγός.

«Εµείς ζητάµε συχνά από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων να παρέµ-
βει για να έχουµε χαµηλότερο 
κοστολόγιο», συνεχίζει, µπαί-
νοντας στην καρδιά της συζή-
τησης για τα προβλήµατα της 
καλλιέργειας και τη ζωή του 
χωραφιού.

Σοβαρό πρόβληµα 
το κόστος άρδευσης

«Ειδικά στην περιοχή της Κο-
ρινθίας το πιο σοβαρό πρόβλη-
µα είναι η άρδευση. Οι παραγω-
γοί της περιοχής, ποτίζουν µε 

κόστος 1 έως 1,50 ευρώ το κυβι-
κό, είτε το νερό προέρχεται από 
ιδιωτικά πηγάδια, είτε από το δή-
µο, είτε από δηµόσιους φορείς.

Για άρδευση πληρώνουµε δη-
λαδή µέχρι και 2 ευρώ κάποιες 
φορές, ενώ το πόσιµο νερό µας 
κοστίζει 0,40 ευρώ το κυβικό. Αν 
υπολογίσουµε ότι ένα δέντρο για 
να ποτιστεί 30 ηµέρες θέλει ένα 
τόνο νερό, καταλαβαίνετε για τι 
κόστος µιλάµε. Κάθε στρέµµα α-
νάλογα την καλλιέργεια µπορεί 
να είναι από 25 έως 30 δέντρα. 
Στα αµπελοειδή είναι γύρω στα 
250 κλίµατα το στρέµµα. 

Και το νερό δεν είναι πάντα αρ-
κετό για όλους. Φέτος αν δεν είχε 
αυτή την κακοκαιρία που έκανε, 
η Κορινθία θα έβγαινε µόνο στο 

20-30% της παραγωγής της, δεν 
θα µπορούσε να καλλιεργήσει 
περισσότερο. Θα ήταν στεγνή.»

Η Κόρινθος έχει
µεγάλες δυνατότητες

«Για να βάλουµε τις ποσότη-
τες νερού που πρέπει», τονίζει, 
«βάζουµε από τρία ή τέσσερα δι-
αφορετικά πηγάδια, η γεωτρή-
σεις. Βρίσκεις αµα θες άδεια να 
κάνεις δική σου γεώτρηση, αλ-
λά δεν µπορείς να βρίσκεις νε-
ρό όπου θέλεις εσύ. ∆εν υπάρ-
χει παντού νερό.» Ο Ανδρέας ό-
µως δεν σκέφτεται µόνο το δικό 
του χωράφι. Σκέφτεται συλλογι-
κά ως συνειδητοποιηµένος Έλ-
ληνας γεωργός.

«Η Κορινθία αν λύσει το πρό-

βληµα µε το νερό, µπορεί να εξά-
γει σε ολόκληρο τον κόσµο, αν ό-
χι να θρέψει ολόκληρη την Ελλά-
δα. Η καλλιέργεια λόγω υψηλού 
κόστους ωστόσο, γίνεται ασύµ-
φορη και τα µισά χωράφια είναι 
εγκαταλελειµµένα. Λύση υπάρ-
χει. Συζητάµε για κάποιο φράγ-
µα στον Ασωπό ποταµό, ανάµεσα 
από Κιάτο- Βέλο και κάπως ορει-
νά, προς την ορεινή Κορινθία. Το 
ποτάµι αν και δεν τρέχει όλο το 
χρόνο τους περισσότερους µήνες 
έχει, αρκετά νερά που αν µπούν 
σε ταµιευτήρα και δεν φεύγουν α-
νεξέλεγκτα στον Κορινθιακό κόλ-
πο, µπορούν να ποτίσουν όλη την 
ευρύτερη περιοχή µέχρι και τους 
Αγίους Θεοδώρους και θα γλύτω-
νε και ο Κορινθιακός από τη λά-
σπη και τα φερτά υλικά που τον 
επιβαρύνουν οικολογικά.»

«Σήµερα αν δεν έχεις σύγχρονα 
µηχανήµατα, τρακτέρ και βοηθη-
τικά, δεν συµφέρει να καλλιεργή-
σεις», µας εξοµολογείται. « Χρει-
άζεται δικός σου εξοπλισµός που 
σήµερα για µηχανοκαλλιέργεια, 
θα τον πληρώσεις 50-60 χιλιάρι-
κα ευρώ. Αλλιώς δεν γίνεται», ε-
ξηγεί ο κ. Καλογερόπουλος που 
θεωρεί ουσιαστικά την εκµηχάνι-
ση µονόδροµο.
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ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΜΟΙΡΑΣΙΑ 

Οι επιδοτήσεις καλύτερα 
να πάνε σε έργα ζωής

Οι πορτοκαλιές κεντρώνονται 
για λεμονιές τα τελευταία χρόνια

Εδώ και καιρό τα χωράφια είναι έτσι διαµορφωµένα, ώστε να λειτουργεί η 
µηχανοκαλλιέργεια, όπως την χαρακτηρίζει. Έχουν γίνει αναδιαρθρώσεις, 
ξηλώθηκαν δέντρα, αραίωσαν, έγινε το πότισµα αυτόµατα µε λάστιχα. 
«Πάντως είναι ξεκάθαρο, άρδευση, λίπασµα, φυτοπροστατευτικά, 
ανεβάζουν το κόστος του παραγόµενου προϊόντος και τα’ αντίστοιχα κέρδη 
από την πώληση του, δεν είναι πάντα τόσο µεγάλα ώστε να µιλάµε για 
απόλυτα ικανοποιητικά έσοδα.», σχολιάζει ο κ. Καλογερόπουλος. 
Ο Ανδρέας επιδοτήθηκε µόνο µια φορά για την αγορά µηχανηµάτων µε 
40% επι του κόστους µέσω Σχεδίων Βελτίωσης. Αυτή ήταν η µόνη 
βοήθεια που είχε από επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις. 
Είναι µάλιστα πολύ αυστηρός σε ότι αφορά τον τρόπο µε τον οποίο 
µοιράζονται, όταν µοιράζονται και δεν κρύβει ότι πολλοί κάνουν 
κατάχρηση του µέτρου. «Θα προτιµούσα αντί να µοιράζουν επιδοτήσεις 
από εδώ κι από εκεί, που καµιά φορά δεν ξέρουµε που πάνε τα λεφτά, 
µπορεί να πηγαίνουν και σε καζίνο, δεν ξέρω εγώ, θα προτιµούσα, να 
τα δώσουν για να γίνουν έργα ζωής, όπως το φράγµα που λέγαµε πρίν, 
ή να επιδοτούνται τα λιπάσµατα και τα φάρµακα, να έρχονται 
φθηνότερα στο χωράφι.» Οι γεωπόνοι που σκέφτονται πλέον σαν 
έµποροι, δεν βοηθάνε και πάρα πολύ την κατάσταση, και δεν δίνουν 
τίποτα …βερεσέ. Για οποιαδήποτε αγορά η συνδιαλλαγή γίνεται µε 
µετρητά ή µε κάρτα και δεν γίνονται πιστώσεις σε καµία περίπτωση. 
«Στο µεταξύ µέσα στην κρίση οι γεωπόνοι, βοηθάνε µεν, αλλά θέλουν 
τα λεφτά µπροστά, γιατί έχουν πάθει στραπάτσα. Και οι παραγωγοί 
όµως δεν πάµε πίσω : Το 70-80% της παραγωγής στο σταφύλι, στην 
περιοχή έχει πάθει ζηµιά. Του χρόνου δεν βλέπω να καλλιεργούµε.»

Στη λαϊκή ο Ανδρέας πάει µόνο δυό φο-
ρές την εβδοµάδα, επειδή όπως ισχυρί-
ζεται, δεν προλαβαίνει για περισσότερο. 
Πηγαινοέρχεται στην Αθήνα, µε έξοδα 
κοντά στα 100 ευρώ τη φορά. Τα περισ-
σότερα αφορούν τα καύσιµα και τα διό-
δια, αλλά και τη συντήρηση του µεταφο-
ρικού µέσου, λίγα προσωπικά έξοδα για 
ένα καφέ και πρόχειρο φαγητό στο χέρι.

«Αναγκάζοµαι να έρχοµαι στη λαϊκή 
γιατί παίρνω κάποια λεφτά στο χέρι (απ’ 
τις πωλήσεις) και πληρώνω τις άµεσες υ-

ποχρεώσεις. Ότι πράγµατα δώσουµε χον-
δρικής θα πρέπει να περιµένουµε µε επι-
ταγές σε τρείς µήνες, ένα χρόνο να πλη-
ρωθούµε». 

Έχει πονέσει το κανόνι 
από τον Φραγκίστα στο Άργος

«Έχουν τύχει και κανόνια, όπως µε τον 
εξαγωγέα Φραγκίστα από το Άργος. Έκλει-

σε και η «Ελβιοχήµ» στο Βέλο, εδώ και 18 
χρόνια, όχι σήµερα, έχει πάει Τουρκία, 
είναι ρίσκο και η µεγάλη παραγωγή τώ-
ρα. Πριν κλείσει έπαιρνε όλο το λεµόνι 
για χυµό, µέχρι και το «εσάνς» του λεµο-
νιού», αναφέρει χαρακτηριστικά

Καλή χρονιά φέτος για τα λεµόνια 
που κερδίζουν συνέχεια στρέµµατα

Πάντως ανεξάρτητα από την κακαοκαι-
ρία, φέτος ήταν καλή χρονιά για τα λεµό-
νια. Η «Ιντερντονάτα» και το «Μαγληνό» 
και η Καρυστινή η πιο όψιµη είναι οι πιο 
δεδοµένες ποικιλίες λεµονιού. Έχουν 
κοπεί πολλά µανταρίνια και πορτοκάλια 
φέτος. Τα «Μέρλιν» έχουν πέραση απ’ τα 
πορτοκάλια και οι «Ναβαλίνες». Πολλές 
πορτοκαλιές ωστόσο έχουν κοπεί και κε-
ντρωθεί για λεµονιές, που είναι και πολύ-
φορες. Ιδιαίτερα τα τελευταία 3-4 χρόνια.

Παρ΄ όλα αυτά ο Ανδρέας θεωρεί, ότι το 
µέλλον του ως παραγωγός, είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο και θα ήταν ακόµη πιο δυ-
σκολότερο, αν δεν είχε την αµεσότητα  της 
λύσης που του δίνει ο πάγκος της λαϊκής.

Ωστόσο οι εποχές έχουν σκληρύνει και 
οι απαιτήσεις έχουν σηκώσει τον πήχη πο-
λύ ψηλά. Το λεµόνι παλιότερα ήταν ο «βα-
σιλιάς» της περιοχής, σχολιάζει ο κ. Κα-
λογερόπουλος, που θυµάται τον πατέρα 
του να τα βγάζει πέρα και µε λιγότερα: «Ο 
πατέρας µου πριν 40 χρόνια µε 15 στρέµ-
µατα εσπεριδοειδή και µόνο ζούσε άνετα 
την οικογένεια του, µε αξιοπρέπεια. Σή-
µερα, αν κάπνιζα, ήθελα 7 στρέµµατα να 
καλλιεργώ µόνο για τα τσιγάρα της χρο-
νιάς µου», αναφέρει. 
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Την καλλιέργεια επιλεγµένων χωραφιών σε α-
ναβαθµίδες «τρέχει» εδώ και δύο µήνες ο δήµος 
Άνδρου, στο πλαίσιο του έργου Life Terracescape, 
µε σκοπό την επανακαλλιέργειά τους για την πα-
ραγωγή υψηλής ποιότητας τοπικών προϊόντων.

Το µεγαλύτερο µέρος των χωραφιών σπάρθη-
κε µε τοπική παριανή ποικιλία κριθαριού, που 
συνδυάστηκε µε βίκο, στις περιπτώσεις ακαλλι-
έργητων για χρόνια εκτάσεων, ώστε να εµπλου-

τιστεί το έδαφος. Στις µικρότερες εκτάσεις, έχει 
σπαρθεί κριθάρι βυνοποίησης, ενώ θα ακολου-
θήσουν σπορές µε τοπικές ποικιλίες φάβας και 
κρεµµυδιού. Η στόχευση για την περίοδο 2018-
2019 είναι καλλιέργεια 250 στρεµµάτων.

Το έργο Life Terracescape αφορά τη λειτουρ-
γική αποκατάσταση των αναβαθµίδων, µέσω της 
επανακαλλιέργειάς τους µετά από πολλά έτη ε-
γκατάλειψης. Άµεσος στόχος του έργου είναι η 

επίδειξη των ωφελειών που θα προκύψουν από 
µια τέτοια δράση και η επιτόπια πολλαπλασιαστι-
κή της εφαρµογή. Απώτερος στόχος, η δηµιουρ-
γία προσαρµοσµένων πράσινων υποδοµών, ως 
ανασχετικό στοιχείο στις επιπτώσεις της κλιµα-
τικής αλλαγής. Ο προϋπολογισµός του ανέρχε-
ται στα 2.694.038 ευρώ, µε την ευρωπαϊκή χρη-
µατοδότηση στα 1.562.964 ευρώ και διάρκεια α-
πό 01/07/2017 έως τις 31/08/2021.

Πεζούλες με κριθάρι και βίκο επανακαλλιεργούν στην Άνδρο

Οι κτηνοτρόφοι 
ζητούν διαγραφή 
όλων των τόκων 
και μέρους του 
κεφαλαίου και 
το υπόλοιπο να 
αποπληρωθεί 
σε 20 χρόνια με 
χαμηλό επιτόκιο

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ειδικό νόµο για τη ρύθµιση των δανείων 
110.000 κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσε-
ων σε όλες τις τράπεζες γιατί δεν µπορούν 
πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους, ζητά µε ανακοίνωση του ο Σύνδεσµος 
Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Μάλιστα, το διοι-
κητικό συµβούλιο του ΣΕΚ, στην πρόσφα-
τη συνεδρίασή του, ενέκρινε την πρόταση 
του προέδρου της οργάνωσης και αποφάσι-
σε να σταλεί νέο αίτηµα προς την πολιτεία 
που θα περιλαµβάνει συνοπτικά τα εξής:

 Ειδικό νόµο ρύθµισης των δανείων 
των κτηνοτρόφων (αφορά 110.000 εκµε-
ταλλεύσεις) σε όλες τις τράπεζες γιατί δεν 
µπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υ-
ποχρεώσεις τους.

 Κανένας στάβλος ή κτηνοτροφική εκ-
µετάλλευση και κανένα σπίτι κτηνοτρόφου 
να µην µπορεί να εκποιηθεί.

 ∆ιαγραφή όλων των τόκων και µέρους 
του κεφαλαίου και το υπόλοιπο να αποπλη-
ρωθεί σε 20 χρόνια µε χαµηλό επιτόκιο, έ-
τσι ώστε να συνεχιστεί η παραγωγή των πο-
λύτιµων για τη χώρα κτηνοτροφικών προϊ-
όντων (κρέας, γάλα κ.α).

Επιπλέον ο σύνδεσµος µετά τη συνε-
δρίαση στις 7 Μαρτίου κάνει γνωστό ό-
τι προτίθεται να ετοιµάσει συγκεκριµένη 
και ολοκληρωµένη πρόταση για ίδρυση 
∆ιεπαγγελµατικής ή άλλων φορέων στή-
ριξης και προώθησης και για τα υπόλοι-
πα τυριά, όπως για τη γραβιέρα Κρήτης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΕΚ Πα-
ναγιώτης Πεβερέτος παρουσίασε στα µέ-

λη του συνδέσµου την κρίσιµη κατάστα-
ση που βρίσκεται σήµερα η αιγοπροβατο-
τροφία µε την απαράδεκτη µείωση των τι-
µών παραγωγού στο αιγοπρόβειο γάλα αλ-
λά και την τακτική πολλών τυροκόµων να 
µην πληρώνουν τους παραγωγούς. «Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα πολλοί κτηνοτρόφοι, 
βρισκόµενοι σε απόγνωση, να ξεπουλά-
νε τα κοπάδια τους. Η ίδια κατάσταση τεί-
νει να επικρατήσει και στην αγελαδοτρο-
φία, λόγω της συµπίεσης των τιµών στο  α-
γελαδινό γάλα και κάτω από τα 35 λεπτά 
το κιλό, ενώ στην ΕΕ οι τιµές βρίσκονται 
σε άνοδο», τονίζεται σε ανακοίνωση ΣΕΚ.

Το διοικητικό συµβούλιο χαρακτήρισε 
θετικό το µέτρο που πήρε η Κυβέρνηση 
για το ακατάσχετο των αγροτικών επιδο-
τήσεων, όµως απαιτούνται µέτρα µείω-
σης του υψηλού κόστους παραγωγής και 
δραστική αντιµετώπιση των παράνοµων 
«ελληνοποιήσεων» εισαγόµενων προϊό-
ντων ζωικής προέλευσης (π.χ. γάλα, γα-
λακτοκοµικά, κρέας, µέλι) και την τερά-
στια οικονοµική ζηµιά που υφίστανται οι 
αιγοπροβατοτρόφοι από τις «ελληνοποιή-
σεις» εισαγόµενου, κύρια πρόβειου γάλα-
κτος και µέτρα για την αντιµετώπισή τους.

Τέλος ο ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση να α-

Μαγειρεύονται προεκλογικά  
Ρυθμίσεις στα δάνεια 
110.000 κτηνοτρόφων
με διαγραφή τόκων 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙMΟΤΗΤΑ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΕΚMΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
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Με αύξηση στα 65 ευρώ ο τόνος µέχρι την 1η Σε-
πτεµβρίου αναπροσαρµόστηκε ο εισαγωγικός 
δασµός «αποφλοιωµένου» ή καστανού ρυζιού 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεδοµένου ότι οι εισα-
γωγές του προϊόντος έφθασαν σε υψηλότερα ε-
πίπεδα τους πρώτους έξι µήνες της περιόδου ε-
µπορίας. Σύµφωνα µε τις διεθνείς συµφωνίες, 
οι δασµοί εισαγωγής ρυζιού στην ΕΕ επανεξε-
τάζονται δύο φορές το χρόνο, την 1η Μαρτίου 

και την 1η Σεπτεµβρίου. Μέχρι τις 28 Φεβρουα-
ρίου 2019, λόγω αυξηµένης ζήτησης, οι εισαγω-
γές αποφλοιωµένου ρυζιού είχαν φθάσει τους 
264.000 τόνους από τον Σεπτέµβριο του 2018, 
µε αποτέλεσµα την αύξηση των εισαγωγικών 
δασµών. Αυτός ο εισαγωγικός δασµός δεν είχε 
αλλάξει από την επανεξέταση του Μαρτίου 2012.

Η ισχύουσα νοµοθεσία υπογραµµίζει ότι αν το 
επίπεδο εισαγωγών αποφλοιωµένου ρυζιού το 

α’ εξάµηνο της περιόδου εµπορίας είναι κατώτε-
ρο από 191.113 τόνους, ο δασµός καθορίζεται 
σε 30 ευρώ ανά τόνο, όπως συνέβη έως σήµερα.

Όταν υπερβαίνει τους 191.113 τόνους, αλλά 
δεν υπερβαίνει τους 224.839 τόνους, ο δασµός 
πρέπει να καθοριστεί σε 42,5 ευρώ ανά τόνο. 
Τέλος, το οποίο ισχύει στην περίπτωση αυτή, αν 
υπερβαίνει τους 258.565 τόνους, ο δασµός πρέ-
πει να καθοριστεί σε 65 ευρώ ανά τόνο.

Στα 65 ευρώ οι εισαγωγικοί δασμοί για το καστανό ρύζι 

Τη µετατροπή της φορολογίας των α-
γροτών, που είναι ενταγµένοι σε συ-
νεταιριστικά σχήµατα, από το 25% που 
είναι σήµερα σε 13%, προκειµένου να 
εξισωθεί µε αυτή των συνεταιρισµών 
ζητά ο Κλαδικός Συνεταιρισµός Αι-
γοπροβατοτρόφων. Με επιστολή του 
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
ο συνεταιρισµός καταθέτει προτάσεις 
για την αλλαγή του φορολογικού κα-
θεστώτος των αγροτών που εντάσσο-
νται σε συνεργατικά σχήµατα αλλά και 
για ενέργειες στήριξης των αγροτικών 
συνεταιρισµών αναφορικά µε τη διά-
θεση των ποιοτικών προϊόντων τους.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής: 
«Η χώρα χρειάζεται ένα σύγχρονο συ-

νεταιριστικό κίνηµα που θα διεκδικήσει 
το σπάσιµο των σηµερινών εµπορικών 
κυκλωµάτων και την άµεση πρόσβαση 
στον καταναλωτή, παράλληλα µε την έµ-
φαση σε ποιοτικά αγροτικά και κτηνο-
τροφικά προϊόντα. Οι αγροτικές συνε-
ταιριστικές οργανώσεις, µε γνώµονα 
τις βασικές αρχές και αξίες του υγιούς 
συνεταιρίζεσθαι, µπορούν να διαδρα-
µατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας.

Ως Κλαδικός Συνεταιρισµός Αιγοπρο-
βατοτρόφων προτείνουµε τα εξής:

1.Το φορολογικό νοµοσχέδιο που εί-
ναι σε ισχύ και έχει καταργήσει το αφο-
ρολόγητο των κερδών των συνεταιρι-

σµών καταδικάζει την ανάπτυξη νέων 
υγιών συνεταιρισµών, οι οποίοι στηρί-
ζονται µόνο σε ίδια κεφάλαια για την α-
νάπτυξη τους, µε δεδοµένη την κλειστή 
τραπεζική αγορά και το υψηλό κόστος 
δανεισµού. Το δηµοσιονοµικό όφελος 
από αυτή τη διάταξη είναι αµελητέο. Πα-
ρολ’ αυτά, προτείνουµε τη µετατροπή της 
φορολογίας των αγροτών, που είναι ε-
νταγµένοι σε συνεταιριστικά σχήµατα, 
από το 25% σήµερα στο 13%. Να εξισω-
θεί δηλαδή µε αυτή των συνεταιρισµών. 

2. Οφείλουµε να σφυρηλατήσουµε υ-
γιή καταναλωτική συνείδηση στα παιδιά 
µας προωθώντας ως πρότυπο την κα-
τανάλωση συνεταιριστικών αγροτικών 
προϊόντων (γαλακτοκοµικά, τυροκοµι-
κά κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό ζητούµε την 
τήρηση των πρόσφατων εξαγγελιών 
του πρωθυπουργού από τα Καλάβρυτα 
ο οποίος είπε ότι «θα διατεθούν ποσό-
τητες τυροκοµικών προϊόντων σε ευπα-
θείς κοινωνικές οµάδες και σε δηµόσια 
ιδρύµατα. Πρόθεση είναι να εξετασθεί 
η δυνατότητα διάθεσης φέτας και γρα-
βιέρας µέσω των δωρεάν γευµάτων στα 
σχολεία της σίτισης των µεταναστών και 
της επισιτιστικής βοήθειας σε απόρους 
µέσω του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθει-
ας προς Απόρους. Και η βούληση µας 
είναι αυτά να προέρχονται αποκλειστι-
κά από αγροτικούς συνεταιρισµούς που 
παράγουν γαλακτοκοµικά προϊόντα».

ντιµετωπίσει άµεσα τις ζηµιές στο ζωικό κε-
φάλαιο, τις υποδοµές και τις ζωοτροφές στην 
Κρήτη, λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας, 
καθώς και το υψηλό κόστος µεταφοράς  ε-
φοδίων κ.α. προϊόντων στο νησί».

Εν τω µεταξύ, σοβαρά ερωτήµατα ως προς 
τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότη-
τας κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που κα-
λούνται να λειτουργήσουν υπό το νέο καθε-
στώς µειωµένων τιµών της αγοράς, θέτει πρό-
σφατη οικονοµική µελέτη µε σενάρια µετα-
βλητότητας τιµής γάλακτος του ∆ρ. Καΐµα-
κάµη του ΑΠΘ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία για το κόστος παραγωγής και τη βι-
ωσιµότητα των αιγοπροβατοτροφικών εκµε-
ταλλεύσεων υπό το νέο καθεστώς τιµών, α-
ναφέρεται ότι η µείωση της εµπορικής τιµής 
του γάλακτος κατά 15%, οδηγεί σε µείωση 
της ακαθάριστης προσόδου κατά 10,2%, µεί-
ωση στο καθαρό κέρδος των εκµεταλλεύσε-
ων κατά 42%, µείωση στο ακαθάριστο κέρδος 
κατά 16,5% και εν τέλει καταλήγει σε µείω-
ση κατά 23% του καθαρού γεωργικού εισο-
δήµατος. Σηµειωτέον ότι τα πράγµατα είναι 
ακόµα χειρότερα στο σενάριο µείωσης των 
τιµών σε ποσοστό 25%, σύµφωνα µε τις κα-
ταγγελίες των κτηνοτρόφων. 

Γραβιέρα
Πρόταση για 
ίδρυση ∆ιε-

παγγελµατικής 
στήριξης και 

των υπόλοιπων 
τυριών, όπως 

για τη γραβιέρα 
Κρήτης, ετοιµά-

ζει ο ΣΕΚ

Κλαδικός
 «Επιµένουµε

 συνεταιριστικά» λένε 
οι αιγοπροβατοτρόφοι

Φορολογία 13% για συνεργαζόμενους 
αιτείται ο νέος Κλαδικός Συνεταιρισμός 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΤΥΧΑΙΑ

«Κατόπιν διαµαρτυρίας αναγνωστών, 
µε την παρούσα καταχώρηση δηλώ-
νουµε ότι εκ παραδροµής και εκ λά-
θους τοποθετήθηκε φωτογραφία απει-
κονίζουσα φορτηγά συγκεκριµένης 
επιχείρησης τυροκοµικών προϊόντων 
να συνοδεύει το άρθρο  στην σελίδα 53 
του τεύχους της Agrenda της 8-3-2019 
µε τίτλο «Θα δούµε και τους γαλατάδες 
λέει σε ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΟ».

Ουδεµία άµεση ή έµµεση σχέση δεν 
υποδηλώνει η φωτογραφία που συνο-
δεύει το άρθρο µε τα αναφερόµενα σε 
αυτό καθώς αυτή επιλέχθηκε τυχαία 
µέσα από το διαδίκτυο. Η εφηµερίδα 
εκφράζει την λύπη της, ζητά δηµοσίως 
συγγνώµη από την επιχείρηση τα φορ-
τηγά της οποίας απεικονίζονται στην εν 
λόγω φωτογραφία και δηλώνει ότι δεν 
είχε καµία πρόθεση να προσβάλει την 
τιµή, την φήµη και τη πελατεία της.
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Υποκρισία και κυνισμός
το έργο ψηφιακής γεωργίας  
Προσφυγή κατέθεσε η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, με τον Παύλο Σατολιά να κάνει λόγο 
για φωτογραφικό διαγωνισμό ο οποίος δεν χωράει στον κόσμο παρά μόνο έναν     

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Σκοπιµότητες σε µια διαδικασία έντεχνου 
αποκλεισµού τους, διαπιστώνουν δεκάδες 
συνεταιρισµοί όσον αφορά το έργο του ψη-
φιακού µετασχηµατισµού του γεωργικού 
τοµέα, καταγγέλλοντας µέσω ανοικτής ε-
πιστολής του προέδρου της Νέας ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ, Παύλου Σατολιά, τον εν λόγω δια-
γωνισµό ως απολύτως «φωτογραφικό».

Μάλιστα, η διοίκηση της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, 
εκπροσωπώντας σειρά οργανώσεων, κατέ-
θεσε προσφυγή, αντιδρώντας,  όπως τονί-
ζεται στην επιστολή Σατολιά, σε µια φάλ-
τσα πολιτική µελωδία, η οποία µάλιστα, 
όπως θα έλεγε και ο Άγγελος Τερζάκης, 
«παίζει το σκοπό της απάνω σε δύο µόνο 
νότες: την υποκρισία και τον κυνισµό».

Επιπλέον η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ αφενός ζη-
τά το αυτονόητο δικαίωµα ενδιαφεροµέ-
νων µελών της να µετέχουν επί ίσοις ό-
ροις στον εν λόγω διαγωνισµό, του οποί-
ου οι προσφορές υποβάλλονται µέχρι τις 
18 Μαρτίου και αφετέρου την άµεση και 
αποφασιστική παρέµβαση του υπουργού 
Σταύρου Αραχωβίτη, ώστε να δοθεί δίµη-
νη παράταση, σηµειώνοντας ότι «ακόµα 
και αν δεν υπήρχαν τα προβλήµατα που 
δηµιούργησε το πέρασµα της Ωκεανίδας, 
θα ήταν πρακτικά αδύνατο να συντάξει κα-

νείς φάκελο υποψηφιότητας για έναν τέ-
τοιο δαιδαλώδη και πολύπλοκο διεθνή δι-
αγωνισµό, ...παρ’ εκτός και αν ήταν ενήµε-
ρος από πριν και είχε ήδη προετοιµαστεί».

Σηµειωτέον ότι στην εν λόγω επιστολή, 
που εστάλη στον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και κοινοποιήθηκε στον υπουργό 
Ψηφιακής Πολιτικής, αναφέρεται ότι «µό-
λις βγήκε η τελική προκήρυξη του διαγω-
νισµού, βρεθήκαµε µπροστά σε µια σειρά 
από νέες προκλήσεις, αυτές που µε υπο-
χρέωσαν προσωπικά να καταφύγω στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-
γών, όπου και κατέθεσα ένσταση, καθώς 
πρόκειται για διακήρυξη στην οποία υπάρ-
χουν όροι που αποκλείουν αδικαιολόγητα 
τη συµµετοχή µου υπέρ άλλων υποψηφί-
ων και περιλαµβάνει ασαφείς όρους πα-
ραβιάζοντας θεµελιώδεις αρχές που διέ-
πουν τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων, πράγµα που αιτιολογώ µε 
σαφήνεια και µε νοµικά επιχειρήµατα».

Επίσης, αναφέρεται ότι «ένας τέτοιος 
διεθνής διαγωνισµός, για ένα τέτοιο έρ-
γο, προϋπολογισµού 31 εκατ. ευρώ, δί-
νει προθεσµία µόλις ενός µηνός, τη στιγ-
µή κατά την οποία για την ηλεκτρονική υ-
πογραφή µόνο, απαιτούνται, αν δεν προ-
κύψουν άλλα προβλήµατα, δέκα ηµέρες»!

Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε τον κ. Σατο-
λιά, στο κενό έχουν πέσει οι όποιες προ-

σπάθειες επικοινωνίας µε τον αρµόδιο γε-
νικό γραµµατέα του υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, προκειµένου να γίνουν διευκρι-
νίσεις σε κάποιες από τις πολλές και σο-
βαρές ασάφειες. «Προφανώς θα έχει τους 
λόγους του να κρύβεται από έναν φορέα 
που εκπροσωπεί περί τους 120 συνεταιρι-
σµούς. Κάτι θα θέλει να αποφύγει, για να 
αποφεύγει τον πρόεδρο του συνεταιρισµού 
τον οποίο πρόσφατα συνεχάρη ο άνθρωπος 
που τον διόρισε εκεί, ο πρωθυπουργός», 
αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ. 

Ως µαλάκιο µε σπειροειδές κέλυφος και 
εδώδιµη σάρκα, αναφέρεται ο σαλίγκαρος 
ή σάλιαγκας που ενίοτε παριστάνει και τον 

µέντορα της ευφυούς γεωργίας.

Τελευταία
εβδοµάδα 
του Μαρτίου 
ξεκινάει  
το ΟΣ∆Ε 
Την τελευταία εβδοµάδα του 
Μαρτίου ανοίγουν οι «πύλες» για 
την έναρξη της διαδικασίας 
υποβολής των δηλώσεων ενιαίας 
ενίσχυσης 2019. Εν τω µεταξύ, µε 
την πρόσφατη συµπληρωµατική 
πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος συνολικά 53 νέες 
πύλες πέρασαν στη δεύτερη φάση 
αξιολόγησης, ενώ απορρίφθηκαν 
14, εκ των οποίων έγιναν τελικά 
αποδεκτές οι δέκα, µετά την 
ένσταση που υπέβαλαν. 
Και µπορεί µε τις πρόσφατες 
οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, να λύνεται 
και για τη φετινή σεζόν το µπέρδεµα 
που ανακύπτει µε τον ΑΤΑΚ, αφού 
θα ακολουθηθεί η περσινή 
διαδικασία της προαιρετικής 
αναγραφής για τα µισθωµένα 
αγροτεµάχια, ωστόσο το ζήτηµα µε 
τους δασικούς χάρτες δεν δείχνει 
να έχει µπει σε γραµµή. Προβλήµατα 
θα αντιµετωπίσουν αγροτεµάχια για 
τα οποία ο παραγωγός µπορεί να 
έπαιρνε ως τώρα επιδότηση, αλλά 
µόλις κυρώνεται ο δασικός χάρτης, 
η περιοχή εµφανίζεται «πράσινη» 
και αυτοµάτως κρίνεται µη 
επιλέξιµη. Χιλιάδες θα είναι οι 
παραγωγοί που ενδεχοµένως να 
έχουν µειώσεις ή και να χάσουν 
τελείως λόγω δασικών χαρτών τόσο 
την ενιαία ενίσχυση όσο και 
προγράµµατα που κουµπώνουν, 
όπως νιτρορύπανση, βιολογικά και 
εξισωτική αποζηµίωση.
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Με μηνύματα το αγροτικό συλλαλητήριο 
της 17ης Μαρτίου στην επέτειο του Κιλελέρ
Μήνυµα αντίστασης, αντεπίθεσης 
και συνέχεια των κινητοποιήσεων 
στα µπλόκα, κόντρα στην πολιτική 
της κυβέρνησης και την ΚΑΠ της ΕΕ 
που οδηγούν στη φτώχεια και την 
εξαθλίωση, στον αφανισµό και το 
ξεκλήρισµα, χαρακτηρίζει το συλ-
λαλητήριο της 17ης Μαρτίου που 
διοργανώνεται στο Κιλελέρ, η πα-
νελλαδική επιτροπή των µπλόκων.

«Φέτος συµπληρώνονται 109 χρό-
νια από την εξέγερση και θυσία των 
αγροτών του Θεσσαλικού κάµπου 
και ο αγώνας τους εναντίον των 
τσιφλικάδων δεν πήγε χαµένος» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόε-
δρος του Αγροτικού Συλλόγου Πα-
λαµά Καρδίτσας και µέλος της συ-
ντονιστικής επιτροπής της Πανελ-
λαδικής Επιτροπής Μπλόκων, Κώ-
στας Τζέλλας, σε πρόσφατη συνέ-
ντευξη τύπου. 

Μάλιστα, σηµείωσε ότι «σήµερα 
αντιµετωπίζουµε τους σύγχρονους 
τσιφλικάδες, τους µεγαλοεπιχειρη-
µατίες, που ορµούν να αρπάξουν το 

βιός µας και να µας µετατρέψουν 
ξανά σε κολίγους».

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από 
όλη τη χώρα καλούνται στο αγρο-
τικό συλλαλητήριο στις 17 Μαρτί-
ου, ώρα 12.00 το µεσηµέρι στον ι-
στορικό χώρο της θυσίας των κο-
λίγων στο Κιλελέρ.

Στο κάλεσµά της η Πανελλαδική 
Επιτροπή Μπλόκων, επισηµαίνει 
µεταξύ άλλων ότι «Είναι η συνέχεια 
των αγωνιστικών κινητοποιήσεων 
και των µπλόκων. Η αφετηρία νέων 
αγώνων στην πάλη για την επιβίωσή 
µας, κόντρα στην πολιτική της κυ-
βέρνησης και την ΚΑΠ της ΕΕ, που 
µας οδηγούν στη φτώχεια, στην ε-
ξαθλίωση, και στο ξεκλήρισµα. Το 
µήνυµα της εξέγερσης των κολί-
γων πριν από 109 χρόνια παραµέ-
νει και σήµερα επίκαιρο. Η επίθεση 
που γίνεται σχεδιασµένα σε όλη τη 
χώρα τα τελευταία χρόνια απέναντι 
στο οργανωµένο αγροτικό κίνηµα 
δείχνει ποιος είναι ο πραγµατικός 
τους αντίπαλος», όπως αναφέρεται.

«Οι αγώνες 
που έδωσε 
το οργανω-
µένο αγρο-
τικό κίνηµα 
δείχνουν ότι 
µε οργάνωση, 
µαζική συµµε-
τοχή και κοινή 
δράση, µπορεί 
να ανακοπεί 
η επίθεση που 
δέχονται οι 
αγρότες και 
να υπάρχουν 
κάποιες κατα-
κτήσεις», 
λένε οι µπλο-
κατζήδες.

Όχι στη 
µοιρολατρία

Χρειάζονται δυνατοί, 
ζωντανοί, δραστήριοι 
αγροτικοί σύλλογοι 
και Οµοσπονδίες σε 
κάθε περιοχή, που 
θα ενηµερώνουν, 
θα οργανώνουν, 

διεκδικώντας λύσεις 
στα προβλήµατά τους, 

αναφέρει η ανακοί-
νωση-κάλεσµα της 

Επιτροπής Μπλόκων

Αθώοι λόγω «πλάνης»
οι 10 Λαρισαίοι
με συνήγορο την 
Κωνσταντοπούλου   

Αθώωσε, λόγω «πλάνης», στις 7 Μαρ-
τίου το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο 
της Λάρισας τους δέκα συνδικαλιστές 
αγρότες που αντιµετώπιζαν την κατη-
γορία της ηθικής αυτουργίας στην κα-
τάληψη οδοστρώµατος στις πρόσφα-
τες κινητοποιήσεις στο µπλόκο της Νί-
καιας. Σε µια ακροαµατική διαδικασία, 
µε έντονα φορτισµένο κλίµα και υπο-
στήριξη σύσσωµου του αγροτικού κό-
σµου της Θεσσαλίας τόσο µέσα στην αί-
θουσα όσο και έξω από το δικαστήριο.

Στο πλευρό των αγροτών, από τη θέ-
ση της συνηγόρου τους, η Ζωή Κων-
σταντοπούλου, που «άστραψε και βρό-
ντηξε». Και µπορεί, λόγω πεποιθήσε-

ως, να θέλησε να αναδείξει ότι πρόκει-
ται για πολιτική δίκη, ωστόσο το αποτέ-
λεσµα ήταν υπέρ των αγροτών, µε την 
ίδια να δηλώνει ότι «το δίδαγµα είναι 
πως πρέπει να µην κάµπτεται όταν κι-
νητοποιούνται µηχανισµοί για να τον 
εκφοβίσουν, για να ανασχέσουν τη δι-
εκδίκηση. Οι δέκα εκπρόσωποι αγρο-
τών στάθηκαν στο ύψος τους και δεν 
µάσησαν τα λόγια τους. Ήταν τιµή µου 
που τους υπερασπίστηκα».

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ό-
τι η εισαγγελέας πρότεινε µετατροπή 
της κατηγορίας από ηθική αυτουργία 
σε φυσική, µε τους 10 Λαρισαίους να 
δικάζονται τελικά µόνο για παραβία-

ση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
Ωστόσο εντύπωσε προκάλεσε στους 
πάντες το γεγονός ότι ο µάρτυρας κα-
τηγορίας, ένας αστυνοµικός ονόµατι 
Βαγγέλης, παρόλο που υποτίθεται ότι 
υπέβαλε τη µήνυση στους 10 αγρότες, 
δεν µπορούσε καν να αναγνωρίσει τα 
πρόσωπα τους µέσα στο δικαστήριο.

Να σηµειωθεί ότι οι αγρότες ήρ-
θαν σε ευθεία αντιπαράθεση µε την 
εισαγγελέα της έδρας, η οποία σχο-
λίασε, µεταξύ άλλων, πως όλοι έχου-
µε δικαιώµατα αρκεί να µην γίνεται 
κατάχρηση στη διεκδίκησή τους και 
να περνάνε στα όρια των δικαιωµά-
των άλλων πολιτών.

Η εισαγγελέας εξέφρασε 
την απορία αν υπήρξε 

αποτέλεσµα µέσω των 
αγώνων των αγροτών 
την τελευταία 20ετία, 
προκαλώντας σωρεία 

αντιδράσεων από τους 
αγρότες. «Κερδίσαµε 
την αξιοπρέπειά µας, 
κανένας αγώνας δεν 

πήγε χαµένος» σχολίασε 
ο Ρίζος Μαρούδας.

Άστραψε 
και βρόντηξε

Η συνήγορος υπερά-
σπισης Ζωή Κωνστα-
ντοπούλου θέλησε να 

αναδείξει ότι πρόκειται 
για πολιτική δίκη 
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ΡΙΚΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Μόλις είχα πάει στην 
Αµερική µας πήγαν εκεί 
στο στούντιο, όλες τρέξανε 
για το Μάρλον Μπράντο, 
κι εγώ… Μ’ άρεσε κι 
εµένα, αλλά ήµουν δειλό 
παιδί. Κι έρχεται και µου 
λέει: «τι θα κάνεις το 
βράδυ;» Και λέω: 
«∆υστυχώς δεν µπορώ 
να έρθω!»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
«Η αριστεία είναι έννοια 
παρεξηγηµένη, δεν είναι 
τρόπος διαχωρισµού των 
ανθρώπων. Αριστεία 
σηµαίνει, κατά τη 
φιλοσοφία του σχολείου 
µας, να µπορείς να βρεις σε 
κάθε παιδί την κατεύθυνση 
που του ταιριάζει και σε 
αυτή να το βοηθήσεις όσο 
καλύτερα µπορείς».

ΚΛΑΟΥΣ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ESM
«Είναι ξεκάθαρο ότι οι 
εκτιµήσεις δείχνουν 
επιβράδυνση ανάπτυξης 
στην Ευρώπη, αλλά ήταν 
αναµενόµενο. Ήδη το 2018 
η ανάπτυξη ήταν µικρότερη 
από το 2017. Σηµαίνει ότι η 
ανάπτυξη θα πρέπει να 
υποχωρήσει στο 
προσδοκώµενο επίπεδο 
γύρω στο 1,5% µε 1,25%».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
∆ΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΕ Ο ΤΑΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ, Η ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΕΡΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΡΥΠΕΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Οµερτά
Τέθηκε τις προάλλες στα 
έδρανα της Βουλής ο 
προβληµατισµός στον 
τεχνοκράτη των Βρυξελλών, 
ότι ο αγρότης µε µέσο κλήρο 
40 στρέµµατα, δεν µπορεί να 
καρπωθεί τα αποτελέσµατα της 
ψηφιακής γεωργίας. Κάποιος 
άλλος όµως µε 31 εκατ. ευρώ 
µπορεί και παραµπορεί... 
Όµως γι’ αυτό κάποιοι ακόµα 
κάνουν τη νήσσαν.  

 

Παπαγαλία
Το βέβαιο είναι ότι στο 
θεωρητικό κοµµάτι, την 
πρόταση της Επιτροπής για τα 
της ΚΑΠ, ο Σταύρος την έχει 
αποστηθίσει. Τόσο, που µέχρι κι 
ο Χανιώτης είπε τις προάλλες 
στη Βουλή, πως τον κάλυψε, 
ενώ η Αραµπατζή µίλησε για 
φουλ εµπέδωση ως προς τους 
στόχους, τα στατιστικά, τους 
εννέα δείκτες, ζητώντας 
δικαίως εθνική πρόταση.

 

Άντε καλέ!
Στο θέµα πάντως της δηµόσιας 
διαβούλευσης για την ΚΑΠ, 
επιµένει η Σερραία βουλευτής 
της Ν∆, η οποία ρώτησε 
δεικτικά τις προάλλες τον 
υπουργό της πλατείας χωρίς 
εννοείται να πάρει κάποια 
απάντηση, αν τη δουλειά αυτή 
την έχει αφήσει να την κάνουν 
κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, 
µε βάση βέβαια τα δικά τους 
συµφέροντα...

Στην πλατεία η ΚΑΠ σηκώνει πολύ µελέτη 

Πάλι καλά που πέσανε οι Ευρωεκλογές παραλίγο να πει ο υπουρ-
γός της πλατείας και ως εκ τούτου τα όποια σηµεία διαπραγµάτευ-
σης µείζονος πολιτικής σηµασίας για την ΚΑΠ παγώνουν για το 
επόµενο Ευρωκοινοβούλιο. Τζάµπα και η κουβέντα στη Βουλή, 
αφού όπως ειπώθηκε από τον υπουργό δεν έχουν ακόµα προ-
κηρυχθεί οι σχετικές µελέτες για τον εθνικό σχεδιασµό. Μόνο 
για τα µπαστουνάκια...Ν εφελώδεις και οι ενέργειες ώστε ο δι-
οικητικός µηχανισµός του Μεγάρου της πλατείας και τα πληρο-
φοριακά του συστήµατα να είναι σε θέση να υποδεχθούν και να 
φέρουν εις πέρας το έργο. Φτου κι απ’ την αρχή οι αναθέσεις....

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τόσο πολύ θίχτηκε 
ο τεχνοκράτης των 
Βρυξελλών (σου λέει 
30 χρόνια είµαι εκεί δεν 
ξέρω;) για τα σενάρια 
περί πριµ εξόδου στην 
αιγοπροβατοτροφία, 
τόσο που µε κάθε 
ευκαιρία αναφέρει πόσο 
µακριά είναι από την 
πραγµατικότητα. Πόσο;

Τόσο, που και ο 
Σταύρος σχολίασε: 
µακριά από µας τα 
σενάρια απόσυρσης 
των αιγοπροβάτων 
(ΚΤΕΟ). Των 
αιγοπροβατοτρόφων, 
όµως; Το βέβαιο είναι 
ότι ακόµη χύνουν 
δάκρυα πάνω από τον 
κλάδο, που κάθε µέρα 
µετράει λουκέτα.

Υβρίδια
 Σε όλα τα κοµβικά σηµεία 

έως τώρα από την αρχή των 
συζητήσεων για την ΚΑΠ, 
αναφέρθηκε τις προάλλες 
στην Επιτροπή Παραγωγής 
και Εµπορίου στη Βουλή, ο 
υπουργός της πλατείας, για 
να σταµατήσει στον κόµβο 
Ευρωεκλογές. 

 Στα πιο άµεσα, οι de 
minimis του 1 εκατ. ευρώ που 
προανήγγειλε µες στην καλή 
χαρά ο Λάκωνας υπουργός, 
για να µην πάνε εντελώς 
άκλαυτοι οι 300 και κάτι 
εναποµείναντες 
τευτλοπαραγωγοί.

 Κατά τα λοιπά, αγροτικό 
συνέδριο για την ΚΑΠ θέλει,  
ο εκ Μορφοχωρίου 
βουλευτής, για να ακουστεί 
λέει και η άλλη άποψη, αυτή 
των αγροτών. Είναι σίγουρος, 
αναρωτιούνται οι αγρότες, 
ότι θέλει να την ακούσει;

;

ΝΤΙΕΓΚΟ ΜΑΡΑΝΤΟΝA
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ
«Είναι δύο παίκτες που 
θαρρείς και τους έχει 
αγγίξει µαγικό ραβδί. Εµείς 
οι Αργεντινοί είµαστε 
περήφανοι για τον Μέσι, 
επειδή δεν διάλεξε να παίξει 
στην εθνική Ισπανίας. 
Όµως κι ο άλλος είναι ένα 
τέρας. Ο Ρονάλντο φαίνεται 
πως είναι και µάγος: είπε θα 
βάλει 3 γκολ και το έκανε».

Μη νοµίζετε, 
και οι Βρυξέλλες 
ένα χωριό 
είµαστε!

Λίγοι φαίνεται να είναι αυτοί που θα µπορέσουν 
να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας στο µέτρο 
6.4 για το 14αχίλιαρο, λένε οι µελετητές, µε το 
υπουργείο να ακούγεται ότι µελετά την αλλαγή 
κριτηρίων προκειµένου να… χωρέσουν 
περισσότεροι! Πάντως οι πληροφορίες µας λένε 
ότι στο αγροτικό εισόδηµα δεν θα προσµετρούνται 
οι επιδοτήσεις, ώστε να µην ξεπερνά τα 3.000 
ευρώ. Επίσης η βάση για την ένταξη έπεσε στα  
50. Απ’ό,τι φαίνεται πάµε ολοταχώς για ξεχείλωµα 
σε ακόµα ένα µέτρο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύντοµα, ανακοίνωσε σαφώς, αλλά χωρίς 
ηµεροµηνίες, ο υπουργός ότι θα ξεκινήσουν οι 
διαδικασίες για την αλλαγή του νόµου για τη 
δακοκτονία! «είµαστε έτοιµοι σε όλα και 
είµαστε για πρώτη φορά µπροστά τέσσερις 
µήνες, από κάθε άλλη φορά» δήλωσε 
χαρούµενος για να συµπληρώσει ότι «επιπλέον 
ετοιµάζουµε την αλλαγή του νόµου για τη 
δακοκτονία, που έχει να αλλάξει από το 1953. 
Θα γίνει εσωτερική διαβούλευση, νοµοτεχνικές 
βελτιώσεις και δηµόσια διαβούλευση και µετά 
θα µπει στη διαδικασία ψήφισης στη Βουλή». 
∆ηλαδή, όπως λέµε, σύντοµα! 

Από το Ηράκλειο Κρήτης, πριν λίγες µέρες, ο 
υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης είπε κι άλλα! «Ότι 
στον πυρήνα του µεταµνηµονιακού µοντέλου 
ανάπτυξης της χώρας είναι η ενίσχυση των 
συνεταιρισµών και συνεργατικών σχηµάτων». 
Μόνο που κάπως γνωστά ακούγονται όλα αυτά και 
ξαναειπωµένα! Ο ίδιος σηµείωσε ότι «είναι το 
βασικό εργαλείο για να αντιµετωπίσουµε της 
µικρές εκµεταλλεύσεις και τον µικρό κλήρο στη 
χώρα και γι’ αυτό η δέσµευση του πρωθυπουργού 
στη ∆ΕΘ είναι ήδη γεγονός και οι συνεταιρισµένοι 
παραγωγοί αλλά και οι συνεταιρισµοί 
απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύµατος»! Ναι, 
αλλά δεν φτάνει µόνο αυτό, επιµένουν οι αγρότες! 

Αθωώθηκαν τελικά λόγω «πλάνης» από το 
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Λάρισας οι δέκα 
συνδικαλιστές αγρότες που αντιµετώπιζαν την 
κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην κατάληψη 
οδοστρώµατος και αφορούσε τα φετινά µπλόκα 
στον κόµβο της Νίκαιας. Το δικαστήριο δέχθηκε 
τον ισχυρισµό των µπλοκατζήδων ότι λίγο πριν 
προβούν στις κινητοποιήσεις έλαβαν διαβεβαίωση 
τόσο από στελέχη της αστυνοµίας όσο και από τον 
πολιτικό κόσµο πως δεν ήταν αξιόποινη η πράξη 
διαµαρτυρίας στην οποία θα προχωρούσαν.

Για κλοπές ακούγονται διάφορα κατά καιρούς. 
Αυτή τη φορά µε καταγγελίες στον Αγροτικό 
Σύλλογο Βέροιας, οι παραγωγοί πυρηνόκαρπων 
του κάµπου της περιοχής αναφέρουν ότι κλάπηκαν 
από χωράφια φετινά φυτά ροδάκινων και 
ακτινιδίων. Να πηγαίνει δηλαδή στο χωράφι σου, 
να κάνεις τις απαραίτητες εργασίες για να 
εξασφαλίσεις την επερχόµενη σοδειά, αλλά και τα 
έσοδά σου και να το βρίσκεις άδειο! Μάλιστα 
κάποιοι έβαλαν εργάτη φύλακα το βράδυ!!   
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο
ι κυβερνήσεις και οι 
δηµόσιες αρχές οφεί-
λουν, πρώτα απ’ όλα, 
να δρουν εκπαιδευτι-

κά. Να καθοδηγούν δηλαδή µε το 
παράδειγµά τους και την υπόλοι-
πη κοινωνία. Όµως, τι παράδειγµα 
δίνει µια διαχειριστική αρχή, όταν 
αλλάζει ξαφνικά τους όρους του 
παιχνιδιού κι αφήνει το σύνολο 
των συντελεστών ενός κλάδου... 
στα κρύα του λουτρού;  

  Όρκοι τιμής
Ο ΛΟΓΟΣ για τον τιµοκατάλογο 
που εµπνεύσθηκαν ξαφνικά οι δι-
αχειριστικές αρχές του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και επι-
διώκεται να ισχύσει ως βάση για 
τον υπολογισµό της επιδότησης 
στα Σχέδια Βελτίωσης. Έρχεται 
λοιπόν το υπουργείο και λέει, ξε-
χάστε τι λένε οι εταιρείες, το τρα-
κτέρ δεν κάνει τόσο, κάνει τόσο!  
Και µάλιστα, δεν µπαίνει στη δι-
αδικασία να κάνει µια οριζόντια 
µείωση ίδια για όλα τα µοντέλα, 
αλλά επιλέγει να κινηθεί κατά πε-
ρίπτωση. ∆ηλαδή, πάλι εγώ ξέρω!

  Εδώ Τσιατούρας 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, έτσι όπως γίνε-
ται η δουλειά, οι κατασκευαστές 
και οι εδώ αντιπρόσωποί τους δεν 
ξέρουν τίποτα, τα ξέρει όλα ο... 
Τσιατούρας! Άντε και κάτι συνε-
ταιράκια µηχανολόγοι που έχουν 
πιάσει στασίδι τα τελευταία χρό-
νια δίπλα στις διαχειριστικές και 
καθοδηγούν το σύστηµα. 

  Πάρε το άλλο 
ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ να µιλάµε 
χωρίς περιστροφές,  εν έ-
τει 2019, το κράτος έρχε-
ται και όχι απλά βάζει ένα 
όριο ενίσχυσης για τα α-
γροτικά µηχανήµατα, µε 
βάση κάποια χαρακτηρι-
στικά τους, αλλά σου λέει... 
µην πάρεις αυτό, πάρε εκεί-
νο είναι καλύτερο και φθηνό-
τερο! Πάλι εγώ ξέρω! 

  Πνεύμα ημερών 
ΕΚΛΟΓΕΣ έρχονται, όλοι οφείλου-
µε να δείξουµε µια κατανόηση, µε 
βάση τις ανάγκες των ηµερών. Το 
κάνει άλλωστε και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή! Θα πω µόνο ότι µε τό-
σα που ακούγονται στα καφενεία 
και τόσα που γίνονται στο κοινο-
βούλιο, είναι δύσκολο να βρεθεί 
ξανά µια κάποια ισορροπία. Πολ-
λώ µάλλον που ποτέ δεν υπήρχε! 

  Της εξαίρεσης 
ΦΕΡΝΩ για παράδειγµα στο νου 
µου τις προωθούµενες ρυθµίσεις 
για τα παιδιά των λαϊκών αγορών, 
που δεν χρειάζεται να χειρίζονται 
ταµειακή, για τους αγρότες που 
δεν χρειάζεται να δηλώνουν Α-
ΤΑΚ, για τους κτηνοτρόφους που 
δεν χρειάζεται να έχουν άδεια στά-
βλου, για τους καλλιεργητές που 
δεν χρειάζονται άδεια νερού και 
που στο τέλος της ηµέρας πλη-
ρώνουν ακριβά... την εξαίρεση.

  Θα φάει σκόνη
ΕΚΤΟΣ από τις εξαιρέσεις πάντως, 
αυτές τις µέρες έχουν την τιµήτική 
τους και τα κατά συνθήκη ψεύδη, 
τα οποία, επίσης, θολώνουν πολύ 
την ατµόσφαιρα. Αναφέροµαι π.χ. 
στη ρύθµιση για τα νέα φωτοβολ-
ταϊκά αγροτών. Εδώ, λειτουργώ-
ντας µε τον απόηχο και τις εντυ-
πώσεις που άφησαν τα προηγού-
µενα (Γιωργάκης- Μπατζελή), έρ-
χεται ο Σταθάκης και σου λέει, δί-
νουµε κι εµείς το... δικαίωµα µε 

10% plus στη µέση τιµή τριετί-
ας της κιλοβατώρας. Έλα ό-

µως που αυτό δεν λέει τίπο-
τα, κι όποιος πάει να επεν-
δύσει µ’ αυτό και µόνο, α-
πλά, θα φάει τη σκόνη!   

  Μπαστουνάκια
ΥΠΟ ΑΥΤΗ την έννοια, 
η µόνη... ασφαλής επέν-
δυση, είναι τα  «επιδοτού-
µενα µπαστουνάκια» των 
25 εκατοµµυρίων ευρώ!!!    

Φέρνω για  
παράδειγµα 
στο νου µου τις 
προωθούµενες 
ρυθµίσεις για τα 
παιδιά των λαϊκών 
αγορών, που 
δεν χρειάζεται 
να χειρίζονται 
ταµειακή, για 
τους αγρότες που 
δεν χρειάζεται 
να δηλώνουν 
ΑΤΑΚ, για τους 
κτηνοτρόφους 
που δεν χρειάζεται 
να έχουν άδεια 
στάβλου, για τους 
καλλιεργητές που 
δεν χρειάζονται 
άδεια νερού και 
που στο τέλος 
της ηµέρας 
πληρώνουν 
ακριβά... την 
εξαίρεση

Κ
ατά τη διάρκεια της θητείας Οµπάµα 
οι Ρεπουµπλικάνοι του Κογκρέσου 
καταφέρονταν εναντίον των ελλειµ-
µάτων στον προϋπολογισµό, επικα-

λούµενοι συνεχώς µια ελληνικού τύπου δηµο-
σιονοµική κρίση που θα µπορούσε να χτυπή-
σει την πόρτα µας ανά πάσα στιγµή. Ο Ντόναλντ 
Τραµπ, από την άλλη, εστίασε το µένος του κυ-
ρίως  στα εµπορικά ελλείµµατα. 

Αλλά µετά από δύο χρόνια των Ρεπουµπλι-
κάνων στην εξουσία, κάτι αστείο συνέβη: και οι 
δύο δείκτες για το έλλειµµα ανέβηκαν πολύ. Το 
έλλειµµα του προϋπολογισµού έφτασε σε ένα 
επίπεδο χωρίς προηγούµενο σε καιρό ειρήνης 
και που συναντάται το αµέσως επόµενο διάστη-
µα µεγάλων οικονοµικών κρίσεων, ενώ και το 
εµπορικό έλλειµµα σε αγαθά σηµείωσε ρεκόρ. 

Ας είµαστε ξεκάθαροι: ούτε το δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα ούτε το εµπορικό έλλειµµα καταδεικνύ-
ουν εµφανή κίνδυνο επί του παρόντος για την α-
µερικανική οικονοµία. Ωστόσο, τα διπλά ελλείµ-
µατα Τραµπ µαρτυρούν πολλά για τον πρόεδρο 
και το κόµµα του – δηλαδή, ότι είναι ανειλικρι-
νείς και αδαείς. Αυτή τη στιγµή είναι αδιαµφι-
σβήτητο ότι η ρητορική τους για «την κόλαση» 
του χρέους δεν ήταν παρά µια προσπάθεια να 
εργαλειοποιήσουν το έλλειµµα.

Ο Ντόναλντ Τραµπ 
είναι λάθος σχετικά 
µε το πώς λειτουρ-
γούν τα εµπορικά 
ελλείµµατα. Είναι 
αλήθεια ότι σε πε-
ριόδους υψηλής α-
νεργίας τα ελλείµ-
µατα µπορούν να 
µας στοιχίσουν δου-

λειές. Αλλά σε κανονικές εποχές, δεν µειώνουν 
τα µεγέθη για την εργασία ούτε µας καθιστούν 
φτωχότερους. Στο δικό του σύµπαν, τα εµπορικά 
ελλείµµατα υφίστανται επειδή έχουµε συνάψει 
κακές εµπορικές συµφωνίες (…) οπότε, η λύση 
είναι να τους εγείρουµε εµπόδια. 

«Είµαι άνθρωπος των δασµών» περηφανεύ-
τηκε ο ίδιος. Η πραγµατικότητα, ωστόσο, είναι 
ότι τα εµπορικά ελλείµµατα δεν έχουν σχεδόν 
τίποτα να κάνουν µε τους δασµούς ή άλλους πε-
ριορισµούς στο εµπόριο. Το συνολικό εµπορι-
κό έλλειµµα ισούται πάντα µε τη διαφορά ανά-
µεσα στο ύψος των εγχώριων επενδύσεων και 
των εγχώριων αποταµιεύσεων (ιδιωτικών και δη-
µόσιων). Ο λόγος που η Αµερική εµφανίζει συ-
νεχώς εµπορικά ελλείµµατα είναι επειδή έχου-
µε µικρές αποταµιεύσεις σε σύγκριση µε άλλες 
χώρες. Τα διπλά ελλείµµατα Τραµπ δείχνουν 
ότι το κόµµα του έχει καταφύγει σε ψέµατα για 
τις πολιτικές του προτεραιότητες και ότι ο ίδιος 
δεν έχει ιδέα για τη βασική επιλογή που φέρει 
την υπογραφή του. 

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ 
ΤΩΝ NEW YORK TIMES 

Πρόεδρος δασμών  
και ελλειμμάτων

ΤOY ΠΟΛ ΚΡΟΥΓΚΜΑΝ*
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Με παππού 60 χρόνια έµπορο και µπα-
µπά µε σπουδές στη γεωπονική, η ε-
παγγελµατική του πορεία ήταν λίγο πο-
λύ προδιαγεγραµµένη. Άλλωστε, και 
κακά τα ψέµατα, η επιχείρηση από τη 
δεκαετία του ’80 κιόλας πατούσε γερά 
στο εµπορικό στερέωµα. Γι’ αυτό και ο 
Ευθύµης Ευθυµιάδης έφτασε µέχρι την 
Αγγλία, για να γυρίσει µε master Μη-
χανικού Παραγωγής και ∆ιοίκησης.

Η επιχείρηση στήθηκε το 1922, όταν 
ο παππούς Ευθύµης έφτασε στη Θεσ-
σαλονίκη από τη Ραιδεστό, από όπου 
και ο διακριτικός τίτλος «Redestos», 
που φέρει σήµερα ο όµιλος Αγροτε-
χνολογίας Ευθυµιάδη. Λίγο αργότερα 
πέρασε και στην εισαγωγή φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων ενώ το 1970 
εισέρχεται στην εταιρεία ο γιος του 
Νίκος Ευθυµιάδης, πρόεδρος σήµε-

ρα του οµίλου, µε όρεξη και διάθεση 
ακόµα και να τσακωθεί µε τον πατέρα 
του προκειµένου να τον πείσει να ξε-
κινήσουν στην καθαρά εµπορική έως 
τότε εταιρεία και δική τους παραγωγή. 
Έτσι, δηµιουργείται η πρώτη µονάδα 
παραγωγής αγροχηµικών της εταιρεί-
ας στο Κορδελιό, η οποία πέντε χρόνια 
αργότερα µετεγκαθίσταται στη βιοµη-
χανική περιοχή της Σίνδου. Στα τέλη 
της δεκαετίας του ’80 έως τις αρχές της 
δεκαετίας του ’90 η εταιρεία µετεξελίσ-
σεται σε όµιλο παροχής ολοκληρωµέ-
νων λύσεων για τη γεωργία. Είναι η ε-
ποχή που ιδρύονται οι εταιρείες Bios 
Agrosystems, µε αντικείµενο την πα-
ραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού 
σπόρων και την επεξεργασία σπόρων 
σποράς, Vitro, µε αντικείµενο την πα-
ραγωγή φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού, έχοντας ήδη από το 1985 ανα-
πτύξει τη µέθοδο της ιστοκαλλιέργειας 
και Agrolab, η οποία παρέχει εργαστη-
ριακές και συµβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο Ευθύµης Ευθυµιάδης, εκπρόσω-
πος της τρίτης γενιάς της οικογένειας 
πιάνει δουλειά, αλλάζει διάφορα πόστα 
και µε ό,τι καταπιαστεί το κάνει πολύ 
καλά. Κι αφού θήτευσε σε ανώτερες θέ-
σεις διαφόρων θυγατρικών εταιρειών 
του οµώνυµου οµίλου, ο δρόµος τον έ-
φερε και στην τότε ΕΕΠΕΣ, που σήµερα 
έχει µετονοµαστεί σε Σύνδεσµο Επιχει-
ρήσεων Πολλαπλαστιαστικού Υλικού. 
Εκεί για µία τριετία δούλεψε σταθερά 
και µεθοδικά για τη συνεχή αναβάθ-
µιση του πολλαπλασιαστικού υλικού 
και για τη λειτουργία της εµπορίας ε-
ντός ενός νοµοθετικού πλαισίου, που 
σέβεται και υπηρετεί τον δηµιουργό, 
τον παραγωγό σπόρου, τον διακινητή/
πωλητή, τον Έλληνα παραγωγό, τον έ-
µπορο του τελικού προϊόντος, τον µε-
ταποιητή, τον λιανοπωλητή αλλά και 
την κοινωνία γενικότερα, που κατα-
ναλώνει το τελικά παραγόµενο προϊ-
όν. Η αποδοχή του τόσο από τους πα-
ραγωγούς, όσο και από τις 40 εταιρεί-
ες µέλη του Συνδέσµου, και το πάθος 
του για το πιστοποιηµένο πολλαπλα-
σιαστικό υλικό αφενός αναγνωρίστη-
κε µε µια δεύτερη τριετία στον προεδρι-
κό θώκο του ΣΕΠΥ και αφετέρου του 
δίνει το χρόνο να δροµολογήσει όλες 
τις δυνατές βελτιώσεις στο αντικείµε-
νο αυτό. Άλλωστε, το ήθος του, η παι-
δεία του και η ανατροφή του τον κα-
θιστούν κατάλληλο να επικοινωνήσει 
και να προωθήσει όποια ζητήµατα σε 
θεσµικό και πολιτικό ακόµα επίπεδο.

Θεματοφύλακας τρίτης γενιάς 
Με το όνομα του δημιουργού του ομίλου και την σταθερότητα του ώριμου manager  

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
1970. Από το πανεπιστήµιο UMIST 
της Αγγλίας, αποφοίτησε µε 
πτυχίο Master Μηχανικού 
Παραγωγής και ∆ιοίκησης. Από το 
1995 µέχρι σήµερα εργάζεται στην 
εταιρεία BIOS AGROSYSTEMS 
A.B.E.E. του Oµίλου Ευθυµιάδη.
Από το 1997 µετέχει ενεργά και 
στην άλλη εταιρεία του Oµίλου στο 
φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, 
την VITRO A.E., ως αντιπρόεδρος . 
Από το 2003 κατέχει τη θέση του 
διευθύνοντος συµβούλου στην 
AGROLAB A.E του Οµίλου. Τέλος, 
από το 2011 κατέχει τη θέση του 
διευθύνοντος συµβούλου στην 
εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΑΡΜΙΝΓΚ 
Α.Ε., εταιρεία του Οµίλου. Είναι 
πρόεδρος στον ΣΕΠΥ.

«Η Ελλάδα έχει µεγάλες δυνατότητες να εκµεταλλευθεί τις 
µοναδικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες και τη βιοποικιλότητα των 
φυτών. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ανάπτυξης µιας µεγάλης 
σειράς αγροδιατροφικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, σε παγκόσµιο µάλιστα 
επίπεδο», επισηµαίνει ο Ευθύµης Ευθυµιάδης.

Ευθύμης Ευθυμιάδης

Πολλαπλασιαστό 
υλικό

Ο Ευθύµης Ευθυµιάδης 
σταθερά και µεθοδικά 

δουλεύει µέσα από 
διάφορα πόστα για τη 
συνεχή αναβάθµιση 

του πολλαπλασιαστικού 
υλικού

Ο κατάλληλος 
άνθρωπος

Tο ήθος του, η παιδεία 
του και η ανατροφή του 
τον καθιστούν κατάλ-

ληλο να επικοινωνήσει 
και να προωθήσει όποια 
ζητήµατα σε θεσµικό και 
πολιτικό ακόµα επίπεδο

Κάνει τη διαφορά 
από όλα τα πόστα

Εκπρόσωπος της τρίτης 
γενιάς της οικογένειας 
ο Ευθύµης Ευθυµιάδης 
αλλάζει διάφορα πόστα 
στον Όµιλο και µε ό,τι 
καταπιαστεί το κάνει 

πολύ καλά.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Εναλλακτικά κρασιά
σε ένα Wine Show

Το Thessaloniki Wine Show 
που θα φιλοξενηθεί στο Λιµάνι 
της συµπρωτεύουσας (Αποθήκη 
Γ’), ώρες 12:00-20:00µµ 
απευθύνεται τόσο στο οινόφιλο 
κοινό (31 Μαρτίου), όσο και σε 
επαγγελµατίες, εµπόρους, 
εισαγωγείς, αγοραστές και 
sommeliers (1η Απριλίου). Θα 
συµµετέχουν: boutique wineries 
καθώς και οινοποιεία µεσαίου 
και µεγάλου µεγέθους, δίκτυα 
εισαγωγής και διανοµής, 
bartenders και mixologists µε 
cocktails που θα αναδεικνύουν 
το ελληνικό κρασί, επιλογές από 
εναλλακτικά φυσικά, βιολογικά, 
βιοδυναµικά και vegan κρασιά 
των sommeliers Αλέξανδρου 
Μπουζίκα και Θεολόγου 
Πλακόπουλου. Θα βρουν 
ακόµα χώρο: αποστάγµατα, 
µικροζυθοποιίες, και προϊόντα 
όπως τυρί, λάδι/ελιά, 
αναψυκτικά, αλλαντικά, καφές. 

 Έως τις 22 Μαρτίου οι 
αιτήσεις των 
ελαιοπαραγωγών Άµφισσας 
ώστε να ενισχυθούν στα 
πλαίσια του Μέτρου 
«Προστασία Παραδοσιακού 
Ελαιώνα». 
 Αιτήσεις για το Υποµέτρο 

6.3 «Ανάπτυξη µικρών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων» 
από τις 22 Μαρτίου µέχρι τις 
4 Ιουνίου. 
 Υποβολή αιτηµάτων για 

νέες Άδειες Φύτευσης 
Αµπέλου έως 27 Μαρτίου.
 Έως τις 28 Μαρτίου θα 

είναι σε λειτουργία το 
ηλεκτρονικό σύστηµα για την 
υποβολή αιτήσεων στα 
πλαίσια του Μέτρου 11 
«Βιολογικές Καλλιέργειες».  
 Μέχρι τις 29 Μαρτίου 

αντιρρήσεις, αιτήσεις 
πρόδηλων σφαλµάτων και 
εξαγορά δασικών εκτάσεων 
για γεωργική εκµετάλλευση 
επί αναρτηµένων δασικών 
χαρτών. 
 Υποβολή προτάσεων στο 

Υποµέτρο 19.2 για ιδιωτικά 
έργα τοπικού προγράµµατος 
Leader στη Χαλκιδική µέχρι 
τις 20 Μάη και στον 
Κεντρικό-Νότιο Έβρο µέχρι 
03 Ιουνίου.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Ηµερίδα για την 
επιτραπέζια ελιά 
Η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς 
(∆ΟΕΠΕΛ), υπό την αιγίδα του Επιµελητηρίου 
Λακωνίας διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαρτίου, 
ώρα 11:00πµ στην αίθουσα του Επιµελητηρίου 
(Ξανθάκη 3, Γύθειο) ηµερίδα µε θέµα 
«Επιτραπέζια Ελιά – Βήµατα συγχρονισµού στην 
αλυσίδα υπεραξίας». Θα παρέµβουν: εκπρόσωπος 
της ∆ΑΟΚ Λακωνίας, ο Αντώνης 
Παρασκευόπουλος - ∆ιευθυντής της ∆ΑΟΚ 
Μεσσηνίας, ο Γιώργος Ντούτσιας, γεωπόνος – 
πρόεδρος ∆ΟΕΠΕΛ, ο γεωπόνος Γιώργος 
Κορίννης, ο παραγωγός επιτραπέζιας ελιάς Ηλίας 
Βουδούρης και εκπρόσωπος του Ελληνικού 
Συνδέσµου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ). Τη συζήτηση 
θα συντονίζει ο εκδότης και διευθυντής της 
Agrenda και του agronews.gr Γιάννης Πανάγος.

Πρώτος µαραθώνιος
καινοτοµίας 
στην αγροδιατροφή 
Στις 5-7 Απριλίου στο befinnovative στο Μοσχάτο 
(Πειραιώς 74) θα λάβει χώρα ο πρώτος µαραθώνιος 
καινοτοµίας crowdhackathon #Agrifood. Αποβλέπει 

στη παρακίνηση για 
δηµιουργία καινοτόµων 
πιλοτικών εφαρµογών 
που θα βελτιώνουν τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και των εποπτευόµενων 
φορέων και θα 
προτείνουν λύσεις στην 
κοινότητα που 
δραστηριοποιείται στον 
αγροδιατροφικό τοµέα 
(γεωργούς, 
κτηνοτρόφους, αλιείς, 

µελισσοκόµους, επιχειρήσεις, καταναλωτές). Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι αναζητώνται προτάσεις που σχετίζονται 
µε τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, big 
data και data analytics για υπηρεσίες ψηφιακής, 
έξυπνης και γεωργίας ακριβείας. 

Στη Food Expo τα 
βραβεία Κότινος 
Tα εγκαίνια της έκθεσης 
Tροφίµων και Ποτών Food 
Expo θα κάνει ο υπουργός 
Σταύρος Αραχωβίτης το 
Σάββατο 16 Μαρτίου στις 
12:00, στο εκθεσιακό κέντρο 
Metropolitan Expo του 
∆ιεθνούς Αεροδροµίου 
Ελευθέριος Βενιζέλος. Στις 
παράλληλες εκδηλώσεις: 
Φόρουµ Μεσογειακής 
Γαστρονοµίας και ηµερίδα για 
τις εξαγωγές τροφίµων µε 
έµφαση στην αγορά της 
Ιαπωνίας. θα απονεµηθούν τα 
βραβεία Κότινος, θα γίνει ο 
διαγωνισµός της ΦΙΛΑΙΟΣ.

ΓΥΘΕΙΟ

ΣΠΑΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟ 

Αγροί που δασώθηκαν 
και άλλαξαν χρήση 

Την Τρίτη 19 Μαρτίου θα 
πραγµατοποιηθεί στο Ινστιτούτο 
∆ασικών Ερευνών στο Άλσος Ιλισίων, 
ώρα 10:00πµ µε 14:30µµ συζήτηση µε 
θέµα: «Αγροί που άλλαξαν µορφή - 
Λύση στην Αδικία». Στόχος να 
αναδειχθεί το πρόβληµα των αγρών 

που για όποιο 
λόγο 
δασώθηκαν και 
εξαιτίας του 
ισχύοντος 
θεσµικού 
πλαισίου (µε το 

νόµο 998/79 που µετρά 40 χρόνια) 
υπέστησαν αναγκαστική αλλαγή 
χρήσης. Βασικοί εισηγητές: ο 
Ελευθέριος Φραγκιουδάκης, 
δασολόγος-πρώην Γενικός ∆ιευθυντής 
∆ασών, ο Σταύρος Τσιλίκουνας, 
διευθυντής ∆ασικών Έργων και 
Υποδοµών και ο Ηλίας Καπράλος, 
δασολόγος-πρώην ∆ιευθυντής ∆ασών. 
Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση, τα 
συµπεράσµατα από την οποία θα 
κατατεθούν στο ΓΕΩΤΕΕ.

          

ΗΜΕΡΙ∆Α

Eπιτραπέζια Ελιά
BHMATA ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟY 
ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

 11:00 π.µ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΑΚΗ 3, ΓΥΘΕΙΟ

ΑΛΣΟΣ ΙΛΙΣΙΩΝ



Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Mαρτίου 2019Agrenda ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ52

  
ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.6977/549531.

Πωλούνται 170 πρόβατα βελτιωµένα Ασάφ και 
Λακόν, τα 130 έχουν γεννήσει (120 αρνιά) υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής  και τα 40 θα γεννήσουν 
µέχρι τέλη Μαρτίου. Περιοχή Σκύδρα Πέλλας. 
Τηλ.6948/485615. 

Πωλούνται 2 ζυγούρια 10 µηνών Αβάσι υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής και αρνιά αρσενικά και 
θηλυκά Ασάφ και Αβάσι. Περιοχή Ευρυτανία. 
Τηλ.6980/651358.

Πωλούνται 35 θηλυκά αρνιά Ασάφ και Λακόν,  
5-6 µηνών. Τιµή 150€ έκαστο. Περιοχή Γιαννιτσά. 
Τηλ.6937/274082.

Πωλούνται καθαρόαιµες ζυγούρες Ασάφ. Περιοχή 
Ναύπακτος. Τηλ.6976/288400.

Πωλούνται 25 χοιροµητέρες µαύρες Ελληνικής 
φυλής πιστοποιηµένες ή ανταλλάσσονται µε άλ-
λα ζώα. Επίσης πωλούνται 100 κατσίκες  µαζί µε 
τα µικρά τους. Περιοχή Πιερία. Τηλ.2351/081203, 
6985/564487.

Πωλούνται γαλοπούλες Buff διάφορα χρώµα-
τα, αρνάδες Ασσάφ, κατσίκια αρσενικά και θηλυκά 
∆αµασκού από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.2102/481897, 6972/807389.

Πωλείται κοπάδι µε 300 γίδια. Περιοχή ∆ράµα. 
Τηλ.6974/056174.

Πωλούνται 70 γίδια υψηλής γαλακτοπαραγωγής  
µε τα κατσίκια. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται 75 αίγες υψηλής γαλακτοπαραγω-
γής, µε τα κατσίκια τους και µε τα δικαιώµατα τους. 
Τηλ.6943/812013.

Πωλείται γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και µουλάρι. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται γίδια Μούρθια από κτηνοτρόφο σε κα-
τάσταση εγκυµοσύνης. Τηλ.69425/72629.

Πωλούνται 50 πρόβατα γαλάρια. Περιοχή Θήβα. 
Τηλ.6946/124109.

Πωλούνται 180 πρόβατα Ασάφ, 150 Λακόν και γί-
δια Αρτιζόν. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6982/619546.

Πωλούνται 60 κατσίκια σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τηλ.6948/493166.

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 50 κιλά. Πε-
ριοχή Αλµυρός Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται αγελάδια ράτσας  Σβιτς, Σαρολέ και Λι-
µουζ;iν, 45 ζώα, 28 γεννηµένα προς 1.000€ και 17 
σε κατάσταση εγκυµοσύνης προς 700€. Περιοχή 
Βοιωτίας. Τηλ.6988/265056.

Πωλούνται άλογα παραγωγικά Πίνδου µε χαρ-
τιά. Τιµή 400€ έκαστο. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272.

Πωλούνται καθαρόαιµα αρνιά Χίου 4 µηνών και 
άνω από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής, µηνι-
αία γαλακτοµέτρηση, µε όλα τα στοιχεία του γενεα-
λογικού δέντρου, πλήρως εµβολιασµένα και αποπα-
ρασιτωµένα. Επίσης η µονάδα διαθέτει κριάρια απαλ-
λαγµένα από τη νόσο scrape. Τηλ.6946/461244. 

Πωλούνται 50 πρόβατα (30 αρµεγόµενα και 20 µε 
αρνιά), µαζί µε τα δικαιώµατα. Περιοχή Σπερχειάδας. 
Τηλ.6945/838950.

Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπαραγωγής, δια-
σταυρωµένα Σιµεντάλ µε Λιµουζίν. Τιµή 450€ έκα-
στη. Περιοχή Πρέβεζα.  Τηλ.6945/449493.

Πωλούνται 300 γίδια. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή 
Μαγνησία. Τηλ.6977/864149.

Πωλούνται γουρουνάκια και γουρούνες ντό-
πιες σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6934/501864.

Πωλούνταν 14 πρόβατα Ασάφ τα µισά έχουν γεν-
νήσει, τα υπόλοιπα είναι στο τέλος της κύησης και 
4 γίδια   καθαρόαιµα Μούρθια. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται πρόβατα Χιώτικα, Λακόν και Γερ-
µανικά, 33 πρόβατα γεννηµένα και 2 κριάρια Λα-
κόν. Τιµή 100€ έκαστο. Περιοχή Λειβαδιά Σερρών. 
Τηλ.6985/978192.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται δικαιώµατα από παραγωγό, πληρωµή 

µετρητής. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6982/619546.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστερά και νόστιµα 
και κατάλληλα για σπόρο. Τηλ.Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών εσοδεία 2018, 
διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ.6937/253885.

Πωλούνται ρεβίθια µεγαλόσπερµα Μακα-
ρένα και µεσόσπερµα Θήβα. Περιοχή Λάρι-
σας. Τηλ.6945/906615.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµέ-
νος, εσοδείας 2018, σε σακιά των 25 κιλών. 
Τηλ.6976/516447.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα και αρα-
ποσιτιά, εξαιρετικής ποιότητας, σε προσιτή τι-
µή. Περιοχή Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς. 
Τηλ.6982/485793.

Πωλείται τριφύλλι 2.000 µπάλες των 27-30 κι-
λών αρίστης ποιότητας, ψιλό και φυλλάτο, πλούσιο 
σε βιταµίνες ιχνοστοιχεία και υδατάνθρακες. Είναι 
δεµένο µε δικά µας µηχανήµατα και φυλάγεται σε 
δική µας αποθήκη. Επίσης πωλείται τριφύλλι τρι-
φυλλόχορτο 500 µπάλες των 27-30 κιλών κατάλ-
ληλο για µεγάλα ζώα (αγελάδες, µουλάρια και γί-
δια). ∆έχοµαι και επιταγές από εµπόρους και εται-
ρείες. Τηλ.6975/326873.

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος απολυµα-
σµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, κτη-
νοτροφία, σανό για τα ζώα. Τηλ.6948/423151.

Πωλούνται φακή Φαρσάλων βραστερή καθαρι-
σµένη και ρεβίθια χοντρά κατάλληλα για φαγητό 
και σπόρο. ∆ιανοµή πανελλαδικά, χονδρική πώλη-
ση. Τηλ.6977/594071.

Πωλείται τριφύλλι σε τετράγωνη µπάλα προς 
0,18€ το κιλό και καλαµπόκι σε σακιά προς 0,20€ 
το κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ.6945/805371.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστοποίηση Βι-
οελλάς. Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ.6976/288400.

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλία Υλίκη. Απο-
στολή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Φλώρινα. 
Τηλ.6972/271604.

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

Πωλούνται δέµατα σανός, βρώµη σύγκαρποι προς 
0,15€ το κιλό, αλεύρι από κεχρί χωρίς γλουτένη 
προς 2€ το κιλό και διάφορα χορτάρια προς 0,14€ 
το κιλό. Τηλ.6943/267411.

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. Περιοχή 
Σέρρες. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τριφυλλόσπορος άριστης ποιότη-
τας, περασµένος από µαγνήτη. Μεγάλες αποδό-
σεις, πλούσιο φύλλωµα, πολλές κοπές και γρή-
γορη αναβλάστηση, αντοχή σε ξηρασία και κρύο. 
Τηλ.6977/983331.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα προς 0,10€ το κιλό. 
Τηλ.6972/018965.

Πωλούνται γουρουνάκια από µονάδα µε δυνατό-
τητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τηλ.6986/824541. 

Πωλούνται δέµατα σανό άριστης ποιότητας. Περι-
οχή Αλµυρός Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται άχυρα σε µικρή µπάλα από κριθάρια. 
Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6974/116675.

Πωλούνται σανός βρώµης µε τον καρπό προς 
0,15€/κιλό και τσαΐρια προς 0,15€/κιλό. Περιοχή 
Βοιωτίας. Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται σανό τριφύλλι προς 0,19€, σανό βρώ-
µη προς 0,16€ και σταρόχορτο. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6988/265056.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 32 στρέµµατα δίπλα στην άσφαλτο 
στο χωρίο. Τιµή 130.000€. Περιοχή Θεσσαλονί-
κη. Τηλ.6942/505876.

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, 
για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτι-
κών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Πε-
ριοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, διαθέ-
τει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., αποθήκες, οι-
κία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε µικρό ενοίκιο. Συ-
ζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλκηδόνα (30χλµ 
από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρέµµατα υψηλών αποδόσεων 
µαζί µε 20 στρέµµατα σταβλικές εγκαταστάσεις . 
Περιοχή Τοέβ Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονί-
κη). Τηλ.6945/934725.

Πωλείται χωράφι 7 στρεµµάτων, φρεσκοοργω-
µένο, κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια, µε 16 
ελαιόδεντρα, κοντά σε άσφαλτο. Περιοχή Σελιανί-
τικα Αιγίου. Τηλ.6943/448420, 2108/825913.

Πωλείται οικόπεδο 352 µέτρα µε 7 ελαιό-
δεντρα, θέα στο Κορινθιακό. Περιοχή Αίγιο. 
Τηλ.6943/448420, 2108/825913.

Πωλούνται  9 στρέµµατα 200 µέτρα από το χωριό 
Άγιος Αντώνιος µε νερό, φώς. Τιµή 80.000€. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876.

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 5 στρεµµάτων, 170 δέ-
ντρα µε συκιές παραγωγικές. Περιοχή  Λαγκαδάς 
Θεσσαλονίκη. Τηλ.6977/214696. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170, 170 ίππων, µοντέ-
λο 2006, φουλ έξτρα. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδροκοµι-
κό 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 καµπί-
να, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ δενδροκοµικό New Holland 4x4, 
90 ίππων, µοντέλο ’12. Τηλ.6945/373163.

Πωλούνται 2 παγολεκάνες  500-300 λίτρων σε πο-
λύ καλή κατάσταση. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται χειροκίνητο τριόρ σε λειτουργία, τριορίζει 
µικροποσότητες σταριού και κριθαριού. Τιµή 500€. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6937/253885.

Πωλούνται καινούργια ανταλλακτικά Ιταλικής κα-
τασκευής γεωργικών-χωµατουργικών, Fiat 1965-
1980, µε εξοπλισµό συνεργείου και βιβλία επισκευ-
ής. Τηλ.210/9820024, 6972/951763.

Πωλούνται µαχαίρι ισοπεδώµατος, αυλακοτήρας για 
σπαράγγια και οβίδα διπλή. Τηλ.6976/413663.

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα µπουκαλά-
κια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές και µε-
γάλα πλαστικά βαρέλια  σε προσιτές τιµές. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981/355172.

Πωλείται φρέζα Πάτης µοντέλο 2002, σπαπτικό 1,85. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6937/253885.

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βαρέως τύπου, 
σχεδόν καινούργιος. Τιµή 1.000€. Τηλ.6937/226036.

Πωλούνται 2 πόρτες µεγάλες µε τζάµια για τζιπ 
Renegade -Wrangler. Τιµή 500€. Τηλ.6937/226036.

Πωλείται κοπτικό συρόµενο Ταρρούπ, πλάτος κο-
πής 2,80 καθαρό, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 3.500€. 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται κλαδοτεµαχιστής  Viking GE-250 καινούρ-
γιος. Τιµή 350€. Τηλ.2108/144103.

Πωλούνται σφυρόµυλος µε µοτέρ 20 ίππων και χαρ-
µανιέρα 1.300 κιλών, µεταφορέας καρπού (κανονάκι) 
8 µέτρων µε µοτέρ 4 ίππων, αντλία 4 ίππων ιαπωνική 
για καθάρισµα λυµάτων (καθάρισµα αποβλήτων) για 
στάβλους και για βόθρους. Τηλ.6975/326873.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων 3πλάτος Χ 
5µήκος Χ3ύψος. Αποτελείται από πάνελ δεκάρι αχρη-
σιµοποίητο µε τα σελοφάν του, ψυκτικό µηχάνηµα τρι-
φασικό

στοιχείο µε ανεµιστήρες,   ανοιγόµενη πόρτα. Τι-
µή 3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρια/10ρια, δι-
άσταση 1πλάτος και 3ύψος το κάθε φύλλο. Καινούργια 
κατάσταση µε τα σελοφάν τους. Τιµή 48€ το φύλλο 
δηλαδή 16€ το τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός σκελε-
τός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πολύρρηκτο το-
ξωτό, κατασκευασµένο από σωλήνα γαλβανιζέ Φ60 
και ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/κόντρες/µπράτσα/µπά-
ρα φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε Φ33. Αποτελείται 
από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κο-

ρυφής. ∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να κατα-
σκευαστεί στις διαστάσεις που θέλετε, χρειάζεται µό-
νο υλικά κάλυψης. Τιµή 30.000€ ή το µισό 16.000€. 
Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ καινούργιο, ελ-
ληνικής εταιρίας κατασκευής θερµοκηπίων µε δια-
στάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 4 ύψος. Έχει δυο 
πλαϊνά παράθυρα και µια πόρτα, κατασκευασµέ-
νο όλο από σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) γαλβάνιζε, µε 7 
σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί και µπάρες φυτών. 
Τιµή 9.000€/στρέµµα. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντη-
ρήσεως, 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.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρεµούλκα) Goldoni 
714 χωρίς φρέζα. Τιµή 1.200€. Περιοχή Κορινθία. 
Τηλ.6987/876761.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνοτροφικοί 
στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά 
δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ ανοξείδω-
τα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρι-
σα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και κατασκευά-
ζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό, λέ-
βητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 1,5 τόνου, 
ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση χωρητικό-
τητας 500-3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρµανση-ψύξη για παραδο-
σιακό γιαούρτι, χωρητικότητας 1.000 και 2.000 τεµά-
χια και µηχάνηµα παστερίωσης για γάλα,  400 κιλών, 
µε καυστήρα. Τηλ.6972/173482.

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 πατατοεξαγωγέας. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6997/283980.

Πωλούνται 2 πολυµπέκ 60 µέτρα έκαστο, 4.000 µέ-
τρα σταγονίδια 75άρια, µια φρέζα Agria 12 ίππων πε-
τρελαίου. Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 3υνο 12αρι, δι-
σκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επισκευασµένη, σιτο-
σπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 δίσκων µε διπλό 
αµπάρι, καλλιεργητής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρα-
κτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.

Πωλείται φρέζα Gemka επισκευασµένη σε κα-
λή κατάσταση µε διάµετρο 2,20. Περιοχή Καρδίτσα. 
Τηλ.6955/361856.

Πωλούνται ψυγείο 17 κυβικών 3,5Χ2, µοτέρ 2 ίππων 
τριφασικό, σε πολύ καλή κατάσταση. Περιοχή Κασσάν-
δρα Χαλκιδικής. Τηλ.6939/791950. 

Πωλείται  άροτρο 4υνο  Pietro Moro ανοιγοκλειόµε-
νο,  αζώτου, µε δυνατότητα 5υνο. Τηλ.6977/524520. 

Πωλείται µηχάνηµα που απλώνει νάιλον για σπα-
ράγγια και καρπούζια. Τιµή 500€. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6906/407758.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. για επαγ-
γελµατική ή αγροτική χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. 
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

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

Πωλείται χορτοκοπτικό µάρκας Lely αγορασµένο και-
νούριο το 2015, πλάτος κοπής 280. Περιοχή Λαµίας. 
Τηλ.6973/697961. 

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρισµού κοπριάς 
για αγελάδες τύπου scraper και 20 στρώµατα µε θέ-
σεις αγελάδων. Τηλ.6974/150288.

Πωλείται φυτευτική µηχανή καπνού τριών σειρών 
Fedel σε πολύ καλή κατάσταση. Περιοχή Φθιώτιδα. 
Τηλ.6976/896021. 

Πωλείται ποτιστική µηχανή Rugerrini 18 ίππων σε άρι-
στη λειτουργία. Περιοχή Φθιώτιδα. Τηλ.6976/896021.

Πωλείται ξηραντήριο καπνού 96 κασετών Miler Γαλ-
λίας σε πολύ καλή κατάσταση, µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί για καρύδια και φιστίκια. Περιοχή Φθιώτιδα. 
Τηλ.6976/896021. 

Πωλείται φυτευτική µηχανή πατάτας δύο σειρών Γερ-
µανική σε άριστη λειτουργία. Περιοχή Σερρών. Τιµή 
500€. Τηλ.6906/407758. 

Πωλούνται πατατοφυτευτής δύο σειρών ηµιαυτόµα-
τος, πατατοεξαγωγέας µιας σειράς, δισκάροτρο δύο 
σειρών για αµπέλια, τουρµπίνα 400 λίτρα αναρτώµε-
νη  µε 70αρα φτερωτή. Τιµή κάτω του κόστους. Περι-
οχή Μεσσηνίας. Τηλ.6937/312260.

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλ-
ληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6936/988485. 

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

Πωλείται βυτίο 5 τόνων, αµεταχείριστο, ολοκαίνουριο. 
Τιµή 500€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876. 

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

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

Πωλείται φρέζα Αgria 18 ίππων, µονοσκαπτι-
κό, µοντέλο ’96. Τιµή 2.500€. Περιοχή Β. Εύβοια. 
Τηλ.6979/691875.

Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψεως µε φρέ-
να). Τηλ.6972/307674.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπαϊκή καµπίνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος F90, F63, F75. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται Ποµόνα 4άρα 90 µέτρα. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµεταχείριστος, 
ολοκαίνουριος µάρκας Ωµέγα. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τιµή 2.000€. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται πρότυπη µονάδα γαλακτοπαραγωγών προ-
βάτων (εξοπλισµός και ζωικό κεφάλαιο). Περιοχή Αυ-
λώνα Αττικής. Τηλ.6979/998532.

Πωλούνται τρακτέρ 30-40 John Deere, άροτρο 
13αρι Ωµέγα, δισκοσβάρνα 32 δίσκων Ζορπά, ρίπ-
περ 7 νύχια Ζορπά και 3 κεντρόθηκες πολύβαθµιες. 
Τηλ.6979/169426.

Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρµανση-ψύξη για παραδο-
σιακό γιαούρτι, χωρητικότητας 1.000 και 2.000 τεµά-
χια και µηχάνηµα παστερίωσης για γάλα,  400 κιλών, 
µε καυστήρα. Τηλ.6972/173482.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνοτροφικοί στά-
βλοι µε αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά 
µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6972/173482.

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

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλ-
ληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6936/988485. 

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

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6982/675136.

Πωλούνται πρέσα Welger 530 µε σχοινί και χορ-
τοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλάτος κοπής 280. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται σβάρνα 32άρα µάρκας Ζορµπά. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 44 µέτρα για αι-
γοπρόβατα. Τιµή 8.000€. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272.

Πωλείται πρέσα Welger 630 µε σπάγκο σε πολύ καλή 
κατάσταση. Περιοχή Αχαΐα. Τηλ.6906/224081.

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.

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ ανοξείδω-
τα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρι-
σα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και κατασκευάζο-
νται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλισµό, λέ-
βητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 1,5 τόνου, 
ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση χωρητικό-
τητας 500-3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα Λοβάρα µε µοτέρ και 
αντλία 7 ίππων, σχεδόν καινούριο. Περιοχή Πελοπόν-
νησος. Τηλ.6908/383129.

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

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

Πωλούνται 280 µεγάλα γί-
δια και 60 µικρά γίδια, µαζί ή τµη-
µατικά. Πληροφορίες κ. Φανή. 
Τηλ.23310/20152, 6972/139823.
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Ο οµότιµος καθηγητής Γεωλογίας του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Γιώργος Μιγκίρος, πρώην διευθυντής 
επί 22 συναπτά έτη του εργαστηρίου 
Γεωλογίας – Ορυκτολογίας, τιµήθη-
κε στην εκδήλωση που έλαβε χώρα 
στο ΓΠΑ, την Πέµπτη 7 Μαρτίου 2019.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλω-
σης επικρατούσε κλίµα συγκίνησης 
τόσο για τον Γιώργο Μιγκίρο, όσο και 
για όλους τους ερευνητές και καθηγη-
τές που παρευρίσκοντο, εφόσον µπρο-
στά τους έβλεπαν αναγνώριση που ε-

πεκτείνονταν από τον τιµώµενο καθη-
γητή σε όλη την επιστηµονική κοινό-
τητα και τη δουλειά των αφανών και 
αναγνωρισµένων ερευνητών.

Ο Γ. Μιγκίρος, αφού τελείωσε το φυ-
σιογνωστικό τµήµα του πανεπιστηµίου 
Αθηνών, είχε λαµπρή διαδροµή στο ΙΓ-
ΜΕ. Έπειτα εντάχθηκε στο εργαστήριο 
Γεωλογίας και ορυκτολογίας του ΓΠΑ 
από το 1989 υπό την Ελευθερία ∆άβη, 
όπου και εξελίχθηκε και αναδείχθηκε 
σε άξιο συνεχιστή της. Σήµερα, το ερ-
γαστήριο έχει φτάσει σε διεθνώς ανα-
γνωρισµένα υψηλό επίπεδο, µε πολ-
λές δηµοσιεύσεις ερευνών σε διεθνή 
περιοδικά. Στην εκδήλωση παρευρέ-

θηΚαν ο πρύτανης του ΓΠΑ Σπυρίδων 
Κίντζιος, ο αντιπρύτανης Ιορδάνης Χα-
τζηπαυλίδης και πλήθος καθηγητών 
και ερευνητών. Ο Ιωάννης Παπανικο-
λάου, νυν ∆ιευθυντής του εργαστηρί-
ου,ο  ∆ηµήτριος Παπανικολάου και ο 
Νίκος Σκαρπέλλης, οµότιµοι καθηγη-
τές ΕΚΠΑ, ο Ανδρέας Καραµάνος και 
ο Χρήστος Αυγουλάς, οµότιµοι καθη-
γητές ΓΠΑ και πρώην γενικοί  γραµ-
µατείς του υπουργείου Παιδείας και 
Γεωργίας αντίστοιχα, µίλησαν σε κλί-
µα συγκίνησης για τη ζωή και το έρ-
γο του Γ. Μιγκίρου, εξηγώντας το µέ-
γεθος της συνεισφοράς του, αλλά και 
την ερευνητική του δεινότητα. 

Γ. Μιγκίρος 
Ενώ τα επιφανειακά 

ύδατα αποτελούν 
τη συντριπτική πλειοψηφία 

του διαθέσιµου νερού, 
εµείς έχουµε καταλήξει 

να χρησιµοποιούµε 
τα υπόγεια

Ο οµότιµος καθηγητής Γεωλογίας 
του ΓΠΑ Γιώργος Μιγκίρος.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Σε κλίμα συγκίνησης 
τιμήθηκε ο Μιγκίρος
Πλήθος ερευνητών και καθηγητών τίμησαν με την παρουσία τους 
το Γιώργο Μιγκίρο για την πολυετή συνεισφορά του στην επιστήμη
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Στη Μελβούρνη
το πρώτο βάθρο
Νέα αρχή, νέοι οδηγοί στη Formula 1 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πρεµιέρα κάνει αυτή την Κυριακή 
το πρωτάθληµα της Formula 1 στη 
Μελβούρνη και υπόσχεται περισ-
σότερα γκάζια από πέρυσι δίνοντας 
επιπλέον έναν βαθµό σε όποιον 
καταφέρει να κάνει τον ταχύτερο 
γύρο. Το κολπάκι αυτό φυσικά έ-
χει σκοπό να κάνει πιο θεαµατικό 
το άθληµα που συνεχίζει να εµ-
φανίζει κόπωση ως προς το θέµα 
του ανταγωνισµού κυρίως. Ο Φέ-
τελ (Ferrari) λοιπόν µε την «Λίνα», 
όπως ονόµασε φέτος το µονοθέ-
σιό του αναµένεται να είναι ξανά 
ο κύριος ανταγωνιστής του Λούις 
Χάµιλτον (Mercedes) που καλείται 

να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Ση-
µειώνεται πως ο Τσαρλς Λεκλέρκ 
αντικατέστησε τον Κίµι Ραϊκόνεν 
στη Ferrari και πλέον οι ισορροπί-
ες διαφοροποιούνται. Στα γκριντ 
επιστρέφει και ο Κούµπιτσα που 
απέχει από το 2011, µε Williams, 
ενώ µένει να φανεί αν ο Ρικιάρ-
ντο θα δικαιώσει τη µεταγραφή 
του στη Renault, την ώρα που ό-
λοι περιµένουν τα πρώτα γκάζια 
της Alfa Romeo (Sauber). 

Παράλληλα αυτές τις ηµέρες στο 
τένις διεξάγεται το ATP Masters 
1000 στις ΗΠΑ όπου αναµετρώ-
νται όλα τα αστέρια του σπορ, µε 
τον τελικό να είναι προγραµµα-
τισµένος για τα ξηµερώµατα της 
∆ευτέρας.

Με απίθανο Ρονάλντο η Γιουβέντους κατάφερε και 
ξεπέρασε το εµπόδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης και είναι 
εκείνη που θα βρεθεί στους «8» του Τσάµπιονς Λιγκ. 
Μαζί της στα µατς του Απριλίου θα βρίσκονται Άγιαξ, 
Τότεναµ, Πόρτο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ 
Σίτι, Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα, µε τις 4 αγγλικές 
οµάδες να έχουν προκαλέσει φέτος εντύπωση.

Καρέ Λιονταριών
φέτος στους «8»  

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 16 Μαρτίου
Χάντµπολ (Τελικός Κυπέλλου)

Ολυµπιακός – ΑΕΚ 17.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 19.00 ΕΡΤ Sports HD

ΠΑΣ Γιάννενα-ΑΕΛ 19.30 Novasports 1

Formula 1 (Μελβούρνη)

Αγώνας 06.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – ΑΕΚ 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Παναθηναϊκός 17.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 19.00 ΕΡΤ Sports HD

Χάντµπολ (Τελικός Κυπέλλου)

Ολυµπιακός – ΑΕΚ 17.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 19.00 ΕΡΤ Sports HD

ΠΑΣ Γιάννενα-ΑΕΛ 19.30 Novasports 1

Formula 1 (Μελβούρνη)

Αγώνας 06.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – ΑΕΚ 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Παναθηναϊκός 17.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 19.00 ΕΡΤ Sports HD

Κυριακή 17 Μαρτίου

Εκπλήξεις στην 23άδα
Τις υποχρεώσεις της στα 
προκριµατικά του EURO 2020 
ξεκινά τις επόµενες µέρες η 
Ελλάδα, µε τα παιχνίδια µε 
Λιχτενστάιν (23/3) και Βοσνία 
(26/3 στη Ζένιτσα). Στην 23άδα 
που επέλεξε ο Άγγελος 
Αναστασιάδης βρίσκονται 
ποδοσφαιριστές όπως οι 
Βαλεριάνος, Κολοβός, Μαυρίας, 
Σιώπης και Ρισβάνης που δεν 
καλούνται συχνά.

Με Κροατία στο πόλο
Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο, η 
οποία προκρίθηκε ως δεύτερη από 
τον όµιλό της θα κληθεί να 
αντιµετωπίσει στον προηµιτελικό 
του Europa Cup την 
«οικοδέσποινα» Κροατία και 
φυσικά το έργο της είναι πολύ 
δύσκολο. Το Europa Cup θα 
φιλοξενηθεί στο Ζάγκρεµπ, από 5 
έως 7 Απριλίου, και θα δώσει 
«εισιτήρια» για το World League. 

Ροντέο από εδώ και πέρα
Με τον Ντέλετιτς να έχει τεθεί 
εκτός οµάδας θα συνεχίσει η ΑΕΛ 
τις υποχρεώσεις της στο ελληνικό 
πρωτάθληµα, έχοντας να δώσει 
ακόµα 6 κρίσιµα µατς. Την 
Κυριακή (16/3) οι βυσσινί που 
προέρχονται µετά από µία µεγάλη 
βαθµολογική ανάσα θα 
φιλοξενηθούν από τον ΠΑΣ 
Γιάννινα. Το µατς προβλέπεται 
«ροντέο» καθώς οι Γιαννιώτες αν 
χάσουν πόντους κινδυνεύουν 
άµεσα να βρεθούν στη ζώνη του 
υποβιβασµού. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





  

Μέι εναντίον 
Σανέ... διπλό
Τελικά κόντρα στους θρύλους, οι 
Γερµανοί και έχουν χιούµορ και 
µπορούν να χάσουν παταγωδώς 
στο ποδόσφαιρο. Όταν αυτά τα 
δύο συνδυάζονται, τότε πρέπει να 
καταγράφεται. Η Σάλκε, λοιπόν, 
υπέστη βαριά ήττα από την Σίτι 
στο Έτιχαντ (7-0), αλλά δεν το 
έβαλε κάτω και αντιµετώπισε την 
κριτική που δέχτηκε στα social 
media µε ψυχραιµία. 
Συγκεκριµένα, στην πιο άσχηµη 
βραδιά της ιστορίας της 
ενδεχοµένως, δεν αγνόησε το 
tweet του Γκάρι Λίνεκερ. Ο 
Άγγλος σχολίασε το εξής: «Με 
αυτό τον ρυθµό η Σάλκε θα 
µπορούσε να διασυρθεί όσο η 
πρωθυπουργός µας» κάνοντας τον 
παραλληλισµό  µε την ήττα της 
πρωθυπουργού, µετά το νέο «όχι» 
της Βουλής στο σχέδιο Μέι 
για το Brexit. Η απάντηση ήταν 
άµεση: «Θέλουµε να δούµε την 
Τερέσα Μέι να προσπαθεί να 
αµυνθεί κόντρα στον Λιρόι Σανέ».

  

Ο Ζινεντίν Ζιντάν 
και η βασίλισσα
Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα, 
έλεγε ο πρόεδρος της Ρεάλ 
Φλορέντσο Πέρεθ στον Ζινεντίν 
Ζιντάν ο οποίος και δέχτηκε 
τελικά, όχι επειδή έχει ωραία ζωή 
η Μαδρίτη, αλλά για µόλις 12 
εκατ. ευρώ ετησίως. Λένε πως 
δεν ταιριάζει σε µία «βασίλισσα» 
να παρακαλάει και πόσω µάλλον 
να την εκµεταλλεύονται όταν 
βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αλλά 
αν είσαι ο κορυφαίος, τότε γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι τα ψηφία 
στο συµβόλαιο µπορούν να 
γίνουν σαν αριθµός... τηλεφώνου. 

   «Μια βασική διαφοροποί-
ηση, που φέρνει η νέα φιλοσοφία 
στην ΚΑΠ είναι τα στρατηγικά σχέ-

δια. Θα πρέπει να είναι σαφείς οι στόχοι και 
τα οικονοµικά σχέδια», λέει ο Σταύρος. Μόνο 
που δεν έχουν ακόµη προκηρυχθεί οι µελέτες. 
Λεπτοµέρειες!    Τις αιτιάσεις για ελλι-
πή προετοιµασία επί τους εθνικού στρατη-
γικού σχεδίου, παρότι όλοι µέχρι και ο Βαγ-
γέλης (πρώην υπουργός της πλατείας) χτυ-
πούν τα καµπανάκια για καθυστερήσεις, 
αρνείται ο γενικός Χάρι. «Θέλω να το κατα-
θέσω ότι δεν υπολείπεται η χώρα σε τίποτα, 
αφενός των συµµαχιών για τα καίρια ζητή-
µατα που έθιξα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, 
αφετέρου της προετοιµασίας για τη σύντα-
ξη του εθνικού στρατηγικού σχεδίου και, 
ταυτόχρονα, της προετοιµασίας για όλα τα 
άλλα που απαιτεί η νέα αρχιτεκτονική της 
ΚΑΠ, ώστε τη νέα προγραµµατική περίοδο 
να µην κινδυνεύσει η χώρα να χάσει πόρους 
και να µην ανταποκριθεί στις προθεσµίες 
που προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέ-
τει», είπε στη διάρκεια της συζήτησης στην 
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου στη Βου-
λή και καταγράφηκε στα πρακτικά... Μπο-
ρεί βέβαια αυτό το aggressive να του βγή-
κε, για να µην µας περάσει για παρακατια-
νούς ο Χανιώτης, λες και δεν ξέρει.    

«Η µείωση στην ΚΑΠ ανάλογα την ανάγνωση 
που προτείνεται είναι σηµαντική και γι’ αυτό 
πρέπει να αποκρουστεί από τη χώρα µας. Αν 
δούµε την µεταβολή σε τιµές 2018, η µείωση 
φτάνει στο 15,3%. Εάν τη δούµε, όµως, στις τρέ-
χουσες τιµές η µείωση ανέρχεται στο 4,6%», α-
νέφερε στην προαναφερθείσα συζήτηση στη 
Βουλή, ο υπουργός της πλατείας. Τώρα πως ο 
Χανιώτης βλέπει µε την µία εκ των δύο ανά-
γνωση, επιστροφή χρηµάτων στους αγρότες, 
δεν καταλαβαίνω...    Πάντως, τη µείω-
ση στο µπάτζετ της ΚΑΠ ουδείς αρνείται, µέ-
χρι κι ο Αλέξης πρότεινε στους ηγέτες συ-
ναδέλφους να έχουµε αύξηση του προϋπο-
λογισµού από το 1,1 στο 1,3 του ευρωπαϊ-
κού ΑΕΠ και να χρησιµοποιηθούν ως εργα-
λεία η θέσπιση φόρου επί των χρηµατοπι-
στωτικών συναλλαγών και αντίστοιχος για 
τις µεγάλες επιχειρήσεις του διαδικτύου.

   Το κακό πάντως είναι ότι σε αυτή τη 
χώρα για κάποιους η λέξη «αξιολόγηση», αντι-
µετωπίζεται όπως και η «αριστεία», δηλαδή, ως 
ενός κακού µύρια έπονται. Κάπως έτσι, το γε-
γονός ότι οι άµεσες ενισχύσεις θα πρέπει να 
είναι υπό παρακολούθηση και θα αξιολογού-
νται στη βάση ενός συνόλου κοινών δεικτών 
και θα συνδέονται µε την επίτευξη στόχων και 
επιδόσεων ανησυχεί. Και όχι κατά βάση, τους 
αγρότες! O ΓΥΛΟΣ

Πρεµιέρα στη Formula 1 την Κυριακή στην Αυστραλία σελ. 54 • Συµπληρώθηκε το παζλ των «8» στο Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54

Τριπλό τεστ
Η Massey Ferguson προσφέρει πολλές 
επιλογές τρακτέρ µέσα από την ίδια 
γκάµα, για να µπορέσει να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες του επαγγελµατία. Στο 
Profi Μαρτίου φιλοξενείται ένα τριπλό 
συγκριτικό τεστ που υπογραµµίζει αυτή 
την πολυµορφία των απαιτήσεων.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Εφαρµογές µε Μανέτα,
διαχειριστικές µε µανσέτα

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

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥ CAMILLE PISSARRO
Τον κήπο που περιέβαλε το σπίτι του στη γαλλική εξοχή υπό το φως της άνοιξης απεικονίζει ο παραπάνω πίνακας, του ζωγράφου 
Camille Pissarro (1830-1903). Ο Γάλλος καλλιτέχνης ήταν ένας από τους κύριους εκφραστές του ρεύµατος του ιµπρεσιονισµού.
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Σ
τα 280 δολάρια ο τόνος παραδοτέα 
σε λιµάνι της Αλγερίας έκλεισε ο τε-
λευταίος διαγωνισµός για 42.000 τό-
νους. Η τιµή αυτή είναι χαµηλότερη 

από τον προηγούµενο κάτι που δικαιολογήθη-
κε από το ισχυρότερο δολάριο. Εν τω µεταξύ, 
στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι τιµές προσπα-
θούν να ανακάµψουν αλλά µπλοκάρονται από 
τις πτωτικές θέσεις των κερδοσκόπων.   

 Χρηµατιστηριακά, η ανάκαµψη στο βαµ-
βάκι συνεχίστηκε και κοντεύουµε στα υψηλά 
από την αρχή του έτους. Οι λόγοι είναι φυσικά 
το καλύτερο κλίµα στις διαπραγµατεύσεις για 
τον εµπορικό πόλεµο και η δραστηριότητα στη 
φυσική αγορά. Στην αγορά µας σηµειώθηκαν 
κάποιες νέες πωλήσεις µέχρι τα 80-81 σεντς.

Οι διεθνείς διαγωνισμοί  
αβαντάρουν το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

218

216

214

212
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Ανοδικό το µοµέντουµ στα χρηµατιστήρια για το βαµβάκι
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Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,48

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ

Η υπόσχεση λήξης του εµπορικού 
πολέµου ΗΠΑ-Κίνας ανέβασε τη τιµή 
πλησιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδα 
από την αρχή του έτους

Σταθεροποιήθηκε η τιµή στα σκληρά 
στάρια έπειτα από την αποκλιµάκωση 
που παρατηρήθηκε πριν από δυο 
βδοµάδες στη νέα λίστα της Φότζια.

Υποχώρησε κατά ένα ευρώ ανά 
τόνο  η τιµή του καλαµποκιού στα 
ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, την ίδια 
στιγµή που οι εισαγωγές 

Το κριθάρι βυνοποίησης που 
ακολουθεί την τιµή των υπόλοιπων 
σιτηρών το τελευταίο διάστηµα, 
έµεινε αµετάβλητο.

Οι µέσες τιµές έξτρα παρθένων 
ελαιολάδων στην Ισπανία 
σταθεροποιήθηκαν στα χαµηλά στην 
ισπανική αγορά.

14
ΟΚΤ

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
ΙΑΝ

14
ΦΕΒ

14
ΜΑΡ

14
ΟΚΤ

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
ΙΑΝ

14
ΦΕΒ

14
ΜΑΡ

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
ΙΑΝ

14
ΦΕΒ

14
ΜΑΡ

11
ΦΕΒ

18
ΦΕΒ

25
ΦΕΒ

04
ΜΑΡ

11
ΜΑΡ

234

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

αυξάνονται.

82.00
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76.00
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71.00

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ένα βήµα πριν πιάσει τα υψηλά από 
την αρχή του έτους βρίσκεται η χρη-
µατιστηριακή αγορά βάµβακος, µε την 
ανάκαµψη να πυροδοτείται αφενός α-
πό το καλύτερο κλίµα στις διαπραγµα-
τεύσεις για τον εµπορικό πόλεµο Η-
ΠΑ-Κίνας και αφετέρου από τη δραστη-
ριότητα στη φυσική αγορά. Μάλιστα, 
στην αγορά µας οι τελευταίες πωλή-
σεις, που αφορούν φιξαρίσµατα πα-
λιών συµβολαίων, έγιναν στα επίπε-
δα των 80-81 σεντς ανά λίµπρα, που 
σηµαίνει 1,58 ευρώ το κιλό για πολύ 
καλές φετινές ποσότητες βάµβακος.

Βέβαια, δεν αποκλείεται η αγορά να 
κάνει ένα «γύρισµα», γεγονός που δεν 
πειράζει, αρκεί να µείνει όσο πιο κο-
ντά στα 74-75 σεντς ανά λίµπρα και 
να µην επιστρέψει στα παλιά επίπε-
δα περί τα 72 σεντς. Σε κάθε περίπτω-
ση, για να επιβεβαιωθεί το θετικό µο-
µέντουµ που αναµένεται στη χρηµα-
τιστηριακή αγορά, είναι απαραίτητη 

µια αντίσταση στην πτώση. Άλλωστε, 
να σηµειωθεί ότι όλο το προηγούµε-
νο διάστηµα οι κερδοσκόποι ήταν το-
ποθετηµένοι βαριά στην πτώση µε α-
ποτέλεσµα η αγορά να γυρνάει το τε-
λευταίο διάστηµα. Αυτό σηµαίνει πως 
σύντοµα θα πρέπει να βγουν από τις 
θέσεις τους κι όταν γίνεται αυτό πά-
ντα τεχνικά υποστηρίζεται η αγορά.

Εν τω µεταξύ, η Κίνα έχει αγοράσει 
πολλά βαµβάκια αλλά λόγω του εµπο-
ρικού πολέµου όχι αµερικανικά, κα-
θώς έχει αποφασίσει να τα αντικατα-
στήσει µε βραζιλιάνικα, τα οποία θα 
αυξηθούν τη νέα σοδειά σηµαντικά. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι µπο-
ρεί να φτάσουν και τους 2,7 εκατ. τό-
νους. Παράλληλα αγόρασαν αρκετές 
ποσότητες και από την Αυστραλία και 
την Ινδία. Μάλιστα γράφτηκε πως ε-
πειδή αγόρασαν πολλά από την Ινδία, 
ενδεχοµένως η εν λόγω χώρα να χρει-
αστεί τελικά στη νέα σεζόν να προβεί 
σε εισαγωγές ίνας, κάτι που έχει και-
ρό να κάνει σε µεγάλο βαθµό. 

Τέλος, σηµειώνεται ότι µειωµένη 

κατά 2 σεντς ανά λίµπρα σε σχέση µε 
τις εκτιµήσεις του προηγούµενου µή-
να αναµένει την ετήσια µέση τιµή βάµ-
βακος το αµερικανικό υπουργείο γε-
ωργίας (USDA), η οποία θα κυµανθεί 
σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έκθε-
ση προσφοράς και ζήτησης ανάµεσα 
στα 69 και τα 71 σεντς. Σε ό,τι αφορά 
την παγκόσµια παραγωγή, οι εκτιµή-
σεις του Μαρτίου κάνουν λόγο για µε-
γαλύτερη σοδειά, περισσότερα αποθέ-
µατα και ελαφρώς ασθενικότερη εµπο-
ρική δραστηριότητα, σε σχέση µε αυτές 
του Φεβρουαρίου. Τα τελικά αποθέµα-
τα της τρέχουσας εµπορικής περιόδου, 
υπολογίζονται στα 76,1 εκατ. δεµάτια, 
δηλαδή 5,1 εκατ. δεµάτια λιγότερα α-
πό εκείνα της προηγούµενης σεζόν.  

Έπιασε τα 81 σεντς η αγορά βάµβακος 
 Απαραίτητη η αντίσταση στην πτώση, µε τους κερδοσκόπους να περιµένουν ένα «γύρισµα» 
 Το χρηµατιστήριο δείχνει σηµάδια ανάκαµψης, αλλά οι προσφορές των εκκοκκιστών δυσκολεύουν Οι κλεισµένες εξαγωγές σε 

σκληρό σιτάρι από τη χώρα 
µας σχεδόν ολοκληρώνονται 
(µένει ένα καράβι ακόµα), 
εντούτοις ο τελευταίος 
διαγωνισµός από την Τυνησία 
για σαφώς µικρότερη 
ποσότητα (42.000 τόνους) 
έκλεισε στα επίπεδα των 280 
δολαρίων ο τόνος παραδοτέα 
σε λιµάνι τους. Η τιµή είναι 
χαµηλότερη από τον 
προηγούµενο διαγωνισµό και 
αυτό δικαιολογείται εν µέρει 
στην ισχυροποίηση του 
δολαρίου. Στο εσωτερικό δεν 
σηµειώνονται πλέον πολλές 
πράξεις και είναι λογικό 
καθώς οι έµποροι/εξαγωγείς 
δείχνουν πως κάλυψαν τις 
πωλήσεις τους, πληρώνοντας 
µέχρι πρότινος µέχρι τα 21,5 
λεπτά το κιλό στον παραγωγό. 
Στη νέα λίστα της Φότζια, για 
ποιοτικά στάρια µε ειδικό 
βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12,5% η τιµή 
αποθήκης παραγωγού 
κυµαίνεται στα 239-244
ευρώ ο τόνος. 

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΠΙΕΣΕ 
ΤΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

Οι τιµές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, 
πλησιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του 
έτους. Η δυναµική αυτή οφείλεται στους εξής 
παράγοντες: Επικρατεί αισιοδοξία στην εύρεση λύσης 
στον περιβόητο εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας, οι ακραίες 
καιρικές συνθήκες στο Τέξας δηµιουργούν φόβους για 
τις νέες σπορές, η σοδειά της Ινδίας δεν επαρκεί για να 
καλύψει τις ανάγκες των κλωστηρίων της Κίνας. 
Παράλληλα, οι κερδοσκόποι δείχνουν αν θέλουν να 
υποστηρίξουν µε νέες τοποθετήσεις, ενώ το δολάριο 
διόρθωσε σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα, 
γεγονός το οποίο στηρίζει τις τιµές εµπορευµάτων. 

ΝEA ΥOΡKH
Σηµειώνονται κάποιες µικρές ποσοτικά πωλήσεις σε 
τιµές στα 80-81 σεντς ανά λίµπρα µόνο όµως για λευκά 
και ποιοτικά βαµβάκια. Οι υποδεέστερες ποιότητες 
κυµαίνονται σχεδόν 3 σεντς ανά λίµπρα χαµηλότερα. 
Αγοραστές είναι κυρίως τουρκικά κλωστήρια αλλά και 
λίγοι εµπορικοί οίκοι. Τα αποθέµατα λιγοστεύουν, το 
χρηµατιστήριο δοκιµάζει υψηλότερα επίπεδα και είναι 
επόµενο οι νέες προσφορές να µειώνονται. Παράλληλα, 
η χρηµατιστηριακή άνοδος δίνει την ευκαιρία για 
φιξαρίσµατα παλιότερων συµβολαίων σε ανοιχτή τιµή. 
Μάλιστα, όσο η τελική τιµή πλησιάζει τα 80 σεντς ανά 
λίµπρα τόσο αυξάνονται οι εντολές για κλεισίµατα τιµών.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Να µην πέσει κάτω από τα 74 σεντς 
ο στόχος για τα χρηµατιστήρια. 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ USDA
Μεγαλύτερη σοδειά, 

περισσότερα αποθέµατα 

και ασθενικότερη εµπορική 

δραστηριότητα τον Μάρτιο

Συνεδρίαση 13/03/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάιος '19 75,72 +0,72

Ιούλιος '19 76,81 +0,77

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΥ 2019

Παρασκευή
08/03

Πέµπτη
07/03

∆ευτέρα
11/03

Τρίτη
12/03

Τετάρτη
13/03

76

75

74

73

72

71

03/07/2019 73.14
03/08/2019 73.49
03/11/2019 73.2
03/12/2019 74.85
03/13/2019 75.72
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Η πρόσφατη βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού σιταριού στο κοµµάτι των εξαγωγών, αποτυπώνεται στα στατιστικά του USDA, το οποίο αναθεώρησε προς 
τα πάνω τον όγκο των συνολικών αποστολών σιταριού από τα ευρωπαϊκά λιµάνια, οι οποίες κατά την τρέχουσα εµπορική περίοδο θα φτάσουν τους 23 εκατ. τόνους. 

Οι υψηλές τιµές των σιτηρών µπορεί να οδηγήσουν σε µε-
γαλύτερη από την αναµενόµενη µείωση της παραγωγής 
των ζαχαρότευτλων το 2019-2020 στις χώρες της Μαύρης 
Θάλασσας (Ρωσία, Ουκρανία, Καζακστάν, κλπ) και αύξηση 
των διεθνών τιµών αναφέρει η επικεφαλής αναλύσεων της 
κοινοπολιτείας Sucden Marina Sidak στο διεθνές συνέδριο 
«Sugar World 2019». Οι εξελίξεις στις χώρες αυτές επηρεά-
ζουν πάντα την παγκόσµια αγορά καθώς µιλάµε για σχεδόν 
1,2 δις στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του FAO. Το επόµενο έτος στην Ουκρανία, αναφέρει ο 
εµπειρογνώµονας, η έκταση καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων 

θα µειωθεί κατά 11% κατεβαίνοντας στα 250 χιλιάδες εκτά-
ρια, και η παραγωγή ζάχαρης αναµένεται σε επίπεδο 1,4 µε 
1,6 εκατοµµυρίων τόνων. Επιπλέον, θα υπάρξει αύξηση των 
µεταβατικών αποθεµάτων ζάχαρης εις βάρος των µη πραγ-
µατοποιηµένων εξαγωγών.

Ο εµπειρογνώµονας σηµείωσε τη µείωση της παγκόσµι-
ας παραγωγής ζάχαρης, την έλλειψη στην παγκόσµια αγο-
ρά ζάχαρης και την αύξηση των παγκόσµιων τιµών ζάχαρης 
µεταξύ των κύριων τάσεων στην παγκόσµια αγορά ζάχαρης 
το 2019-2020.  «Λαµβάνοντας υπόψη την πολιτική προστα-
σίας του Ουζµπεκιστάν, που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση 
για την προστασία των συµφερόντων των εθνικών παρα-
γωγών µε την επανεισαγωγή του ΦΠΑ 20% ως τελωνειακή 
πληρωµή, τον επόµενο χρόνο θα αυξηθεί ο ανταγωνισµός 
µε την Ινδία, το Πακιστάν και άλλες χώρες για τις αγορές», 
σχολιάζει ο εµπειρογνώµονας. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ προσφορά σιταριού 
εκτιµάται µειωµένη, γεγονός που 
αποδίδεται στις προβλέψεις του 
USDA για µικρότερη του αναµε-
νοµένου παραγωγή σε Καζακστάν 
και Ιράκ. Το εµπόριο ωστόσο απο-
τυπώνεται στα στατιστικά της υπη-
ρεσίας ελαφρώς υψηλότερο, κα-
θώς η ζωηρή κινητικότητα στις ε-

ξαγωγές ΕΕ και Βραζιλίας, ισοσταθ-
µίζουν και µε το παραπάνω τη µει-
ωµένη δραστηριότητα σε ΗΠΑ και 
Μεξικό. Ταυτόχρονα, Αλγερία, Μα-
ρόκο και Φιλιππίνες ανεβάζουν τη 
ζήτηση, αυξάνοντας τις εισαγωγές 
τους. Τα τελικά αποθέµατα υπολο-
γίζονται στους 270.5 εκατ. τόνους, 
3% κάτω σε σχέση µε πέρυσι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ καλαµπόκι αναµένεται 
να εισάγει η ΕΕ κατά την τρέχουσα 
εµπορική περίοδο, τόσο συγκριτι-
κά µε τις εκτιµήσεις του Φεβρουαρί-
ου, όσο και συγκριτικά µε την προ-
ηγούµενη εµπορική περίοδο. Ειδι-
κότερα, τα κράτη-µέλη εισήγαγαν 
από Τρίτες χώρες περί τους 18,4 ε-

κατ. τόνους το 2017-2018, ενώ φέ-
τος αναµένεται να ξεπεράσουν τους 
21 εκατ. τόνους. Στις σηµαντικότε-
ρες αλλαγές στο παγκόσµιο εµπό-
ριο, το USDA ξεχωρίζει τις µειωµέ-
νες αποστολές καλαµποκιού από 
τις ΗΠΑ και την αύξηση των εξα-
γωγών Αργεντινής και Ουκρανίας. 

ΑΥΞΗΜΕΝΑ αποθέµατα ελαιούχων 
σπόρων σε συνδυασµό µε µικρότερη 
παραγωγή από τον περασµένο µήνα 
αναµένει η αµερικανική υπηρεσία, 
που βλέπει τη συνολική παραγωγή 
µικρότερη κατά 200.000 τόνους. Η 
µείωση αυτή αποδίδεται στη µικρό-

τερη παραγωγή σόγιας, σχεδόν κα-
τά 1 εκατ. τόνους στους 360,1 εκατ. 
τόνους, που αντανακλά τις δυσµε-
νείς καιρικές συνθήκες και την πα-
ρατεταµένη ξηρασία που σηµειώθη-
κε σε βασικές καλλιεργητικές περι-
οχές Βραζιλίας και Παραγουάης.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ κατά 2 σεντς ανά λίµπρα 
από τις εκτιµήσεις του περασµένου 
µήνα αναµένει την ετήσια µέση τι-
µή βάµβακος το USDA, η οποία θα 
κυµανθεί σύµφωνα µε την πιο πρό-
σφατη έκθεση προσφοράς και ζή-
τησης στα 69 µε 71 σεντς. Σε ό,τι α-
φορά την παγκόσµια παραγωγή, οι 
εκτιµήσεις του Μαρτίου µιλούν για 

µεγαλύτερη σοδειά, περισσότερα α-
ποθέµατα και ελαφρώς ασθενικό-
τερη εµπορική δραστηριότητα από 
αυτές του Φεβρουαρίου. Τα τελικά 
αποθέµατα της τρέχουσας εµπορι-
κής περιόδου, υπολογίζονται στα 
76,1 εκατ. δεµάτια, δηλαδή 5,1 ε-
κατ. δεµάτια λιγότερα από εκείνα 
της προηγούµενης σεζόν.  

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ αποθέµατα ρυζιού σε 
παγκόσµιο επίπεδο οδεύουν πως 
νέο επίπεδο ρεκόρ, αφού αυξηµέ-
να κατά 4,6 εκατ. τόνους σε σχέση 
µε την προηγούµενη έκθεση του 
USDA, αναµένεται να φτάσουν τους 
172,2 εκατ. τόνους. Σε αυτό συµβά-
λει και η µεγάλων διαστάσεων αύ-

ξηση της παραγωγής σε Ινδία, της 
οποίας η παραγωγή θα σπάσει το 
ρεκόρ των 116 εκατ. τόνων, χάρη 
στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. 
Η παγκόσµια προσφορά αυξάνε-
ται µε ρυθµούς µεγαλύτερους της 
κατανάλωσης, η οποία αναµένεται 
να φτάσει τους 492 εκατ. τόνους.

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ εξεπλάγησαν από την έκ-
θεση του Μαρτίου, αφού οι έµπο-
ροι δεν περίµεναν τόσο µεγάλα α-
ποθέµατα στα αµερικανικά αγροτι-
κά προϊόντα. Ειδικά στο καλαµπό-
κι, οι αναλυτές εκτιµούν πως η µεί-
ωση των εξαγωγών, αντανακλά τη 

χαµηλή ανταγωνιστικότητα των α-
µερικανικών τιµών, ενώ παράλλη-
λα ανταποκρίνεται στις προηγούµε-
νες εκτιµήσεις για αύξηση των εξα-
γωγών Ουκρανίας και Αργεντινής. 
Σε κάθε περίπτωση, οι έµποροι εί-
δαν αρνητικά την έκθεση.

Η Μαύρη Θάλασσα αντικαθιστά 
τα ζαχαρότευτλα με σιτάρια 
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Αδειάζουν οι αποθήκες για το σιτάρι που βρίσκει ζήτηση 
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Συνεχίζει την ανοδική πορεία  
το Χρηµατιστήριο Αθηνών
Μία ανάσα από τις 720 µονάδες έκλεισε το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών την περασµένη Πέµπτη. 
Ειδικότερα, ο Γενικός ∆είκτης έκλεισε µε κέρδη 
1,37% στις 719,90 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε 
µεταξύ των 709,17 µονάδων (-0,14%) και 723,52 
µον. (+1,88%). Η αγορά είχε δείξει τις προθέσεις της 
για συνέχιση της ανοδικής της πορείας, η οποία έχει 
αρχίσει από τα µέσα του Ιανουαρίου, καθώς στην 
διόρθωση δεν χρειάστηκε να αναλώσει σηµαντικά 
κεφάλαια για να υπερασπιστεί την παραµονή της 
πάνω από τον κινητό µέσο των 200 ηµερών.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: 
Την απόκτηση της εταιρείας µε 
την επωνυµία «Αγροτικός Οίκος 

Σπύρου Management Services 
Μονοπρόσωπη Eταιρία Περιορισµένης 
Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο 
«ΣΠΥΡΟΥ Management Services 
ΜΟΝ. ΕΠΕ», µε τίµηµα ισάξιο της 
ονοµαστική αξίας των εταιρικών 
µεριδίων αυτής ενέκρινε η 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ». 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η Πειραιώς 
Asset Management ΑΕ∆ΑΚ 
ανακοινώνει τη συµµετοχή της στην 
παγκόσµια πρωτοβουλία Principles for 
Responsible Investment (PRI Initiative) 
για την υιοθέτηση και εφαρµογή των 
Aρχών Yπεύθυνων Eπενδύσεων και 
την προώθηση Υπεύθυνης Επενδυτικής 
Πολιτικής.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Στη δωρεά ύψους 
1 εκατ. ευρώ, που αφορά σε 20 
υδροφόρα οχήµατα 4x4, ελαφρού 
τύπου µε δεξαµενές 600 λίτρων, 
τα οποία θα κατανεµηθούν από το 
Πυροσβεστικό Σώµα σε νησιά του 
Αιγαίου, προχώρησε η εταιρεία 
Παπαστράτος.

ΠΙΝ∆ΟΣ: Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός 
Συνεταιρισµός Ιωαννίνων (ΑΠΣΙ) 
«ΠΙΝ∆ΟΣ» θα δώσει δυναµικό παρών 
στη Food Expo, στις 16 µε 18 Μαρτίου 
στο Metropolitan Expo στο περίπτερο 
του συνεταιρισµού στο HALL 2 – 
STAND A15/B11.

MONDELEZ INTERNATIONAL: Τα 
φιλόδοξα σχέδιά της για την 
προστασία και την αποκατάσταση των 
δασών στις περιοχές καλλιέργειας 
κακάο, σε µια προσπάθεια να 
εξασφαλίσει ένα βιώσιµο µέλλον για 
το προϊόν, ανακοίνωσε η εταιρεία. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Μεταρρύθµιση του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σµού Σταθερότητας µε επαναπροσδιορισµό 
καθηκόντων και χρηµατοδοτικών εργαλεί-
ων για την αντιµετώπιση θεσµικών αδυνα-
µιών της ΟΝΕ ζητά το Ευρωκοινοβούλιο.

Στην προσωρινή έκθεση που υιοθετή-
θηκε, τα µέλη του ΕΚ αναφέρουν ότι ο µε-
ταρρυθµισµένος Ευρωπαϊκός Μηχανισµός 
Σταθερότητας (ESM) θα πρέπει να παίξει έ-
ναν πιο εξέχοντα ρόλο στη διαχείριση των 
προγραµµάτων οικονοµικής στήριξης, από 
κοινού µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε 
στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα, ώστε να διασφαλίσει ό-
τι το θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ διαθέτει πε-
ρισσότερη αυτονοµία. Η µεταρρύθµιση θα 
πρέπει να στοχεύει στη συνέχιση της πρω-
ταρχικής αποστολής του ESM, που είναι να 
παρέχει µεταβατική οικονοµική στήριξη σε 
κράτη µέλη που την έχουν ανάγκη, δίνο-

ντας του τη δυνατότητα να διασφαλίσει αυ-
τή τη στήριξη, ανέφεραν τα µέλη του ΕΚ.

Η αναφορά υπογραµµίζει ότι ο µεταρ-
ρυθµισµένος Ευρωπαϊκός Μηχανισµός 
Σταθερότητας θα πρέπει να έχει από µό-
νος του τη δυνατότητα να αναλύει τις µα-
κροοικονοµικές συνθήκες σε όλη την ΕΕ, 
χωρίς να αντικαθιστά την εποπτεία που 
παρέχεται στην ΕΕ από τους οικονοµι-
κούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στο µεταξύ, 15 ηµέρες αποµένουν ως 
την ηµεροµηνία που θεωρητικά το Brexit 
θα γίνει πραγµατικότητα, εντούτοις στο 
ενδεχόµενο µίας µακράς παράτασης του 
Άρθρου 50, που θα δώσει τον απαραί-
τητο χρόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο για 
να ξανασκεφθεί τη στρατηγική του, α-
ναφέρεται µε µήνυµα του στο Twitter, 
o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλί-
ου, Ντόναλντ Τουσκ. 

Open day
Η Nestlé, µε αφορµή την Παγκόσµια 
Ηµέρα Νερού, ανοίγει για πρώτη φορά, 
το Σάββατο 23 Μαρτίου, τις πόρτες του 
εργοστασίου ΚΟΡΠΗ στο Μοναστηράκι 
Βόνιτσας, για να παρουσιάσει τις 
γραµµές παραγωγής του φυσικού 
µεταλλικού νερού ΚΟΡΠΗ, τις µεθόδους 
που εφαρµόζει για την παραγωγή του 
και τις πρωτοβουλίες της εταιρείας µε 
στόχο την εξοικονόµηση νερού.

ZARO’S 
Με αύξηση στον τζίρο και περαιτέρω 
ενίσχυση του µεριδίου του στην ελληνική 
αγορά, έκλεισε το 2018 το φυσικό 
µεταλλικό νερό ZARO’S. Πιο 
συγκεκριµένα, όπως αναφέρει σε 
σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών 
για τη χρήση του 2018 ανήλθε σε 
13,634 εκατ. ευρώ έναντι 11,807 εκατ. 
ευρώ κατά την προηγούµενη χρήση, 
παρουσιάζοντας αύξηση 15,5%.

Ισχυρό ESM θέτουν
οι θεσμικές αδυναμίες

 Αλλαγή μηχανισμού σταθερότητας, ζητά η ΕΕ
 Παράταση Brexit για αποφυγή σκληρής εξόδου

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
719,9

 

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 14/03

02/15/2019 655.1 26,238,705
02/18/2019 667.46 43,558,799
02/19/2019 666.96 35,361,511
02/20/2019 671.5 32,785,996
02/21/19 677.17 59,323,767
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1960 + 13,29%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,4340 +9,60%

MARFIN INV.GROUP Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ 0,0946 +9,49%

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 0,8900 +8,54%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,1500 +6,38%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,1670 - 9,73% 

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 0,2340 - 9,30%

ΑΝ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0550 -5,17%

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛ. ΚΟΡΙΝ. 21,4000 - 2,51%

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 6,7000 - 2,19%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25,713.61 +0.042%%
 NASDAQ Comp 7,644.45 + 0.014 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,345.30 + 0.66%
Λονδίνο FTSE 100 7,185.43 + 0.37%
Φρανκφούρτη DAX-30 11,587.47 +0.13%
Παρίσι CAC-40 5,349.78 + 0.82%
Ζυρίχη SMI 9,481.90 + 1.01 %
Τόκιο NIKKEI-225 21,287.02 - 0.015%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Ο νέος τρόπος εισόδου των αγροτών
στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σ
το προηγούµενο άρθρο µου, αναφέρθηκα 
στο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί στην 
πλατφόρµα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιο συγκεκριµέ-
να, εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου εισό-

δου στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου, αντί 
να χρησιµοποιούµε τους κωδικούς 
taxis, πλέον απαιτείται η ύπαρξη α-
τοµικού email και µοναδικού κωδι-
κού, στερήθηκε η δυνατότητα από 
τους λογιστές να αντλούν πληρο-
φοριακά στοιχεία για λογαριασµό 
των πελατών τους αγροτών – παρα-
γωγών οποιασδήποτε µορφής (πα-
ραγωγοί, αγρότες ειδικού, κανονι-
κού καθεστώτος, ετεροεπαγγελµα-
τίες κλπ). Γιατί; 

 Επειδή κανένας λογιστής δεν έ-
χει email του αγρότη – πελάτη του, 
ούτε φυσικά τον κωδικό εισόδου 
στο σύστηµα.

 Επειδή οι 9 στους 10 παραγωγούς 
δεν γνωρίζουν καν, ότι έχουν email.

Μα είναι δυνατόν θα πει κάποιος; 
Ναι, γιατί το email το έχουν δηµιουρ-
γήσει οι Φορείς Α’ προκειµένου να ο-
λοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης 
της δήλωσης καλλιέργειας, είµαι δε 
σίγουρος ότι το έχουν δώσει στους 

παραγωγούς µαζί µε το αντίγραφο της δήλωσης καλ-
λιέργειας, αλλά ποτέ κανείς δεν έχει συγκρατήσει αυ-
τή την ενηµέρωση που του έγινε.

Υπήρξε ένα σχόλιο στο προηγούµενο άρθρο µου, από 
κάποιον κύριο/α στο οποίο γράφει µεταξύ άλλων: «Λά-
θος, λάθος, λάθος... η µοναδική πρόσβαση που χρειά-
ζεται ο λογιστής για την άντληση των στοιχείων είναι 
µέσα από το https://tax-attestation.opekepe.gr στο ο-
ποίο µπορεί να συνδεθεί µε τους κωδικούς του taxis».

Επειδή είναι αγνώστων στοιχεί-
ων (Ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα κλπ), 
έχει ένα πλεονέκτηµα σε σχέση µε 
µένα: τα στοιχεία µου είναι γνω-

στά σε όλους και γράφω πάντα µε ονοµατεπώνυµο.
Ως ελάχιστο δείγµα έντιµης συµπεριφοράς, θα ήθε-

λα ο αγαπητός αναγνώστης, να βγει και να σχολιάσει 
µε ονοµατεπώνυµο και µε αναφορά στην ιδιότητα του.
Επιπλέον, θα τον ευχαριστήσω γιατί µου έδωσε το ερέ-
θισµα για το σηµερινό µου άρθρο. 

 Ποιες είναι οι ευθύνες αγρότη-παραγωγού; 
 Γιατί θα πρέπει να γνωρίζει ο φοροτεχνικός, σε 

ποιον φορέα έκανε τη δήλωση καλλιέργειας; 
 Έφτιαξε ή όχι email; 
 Έχει εγγραφεί ή όχι στο αντίστοιχο µητρώο; 
 Έχει ενηµερωθεί ή όχι για τις υποχρεώσεις του α-

πέναντι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης; 
Είναι µερικά από τα ερωτήµατα που πρέπει άµεσα 

να προβληµατίσουν, να ανησυχήσουν και τελικά να 
συνετίσουν τους αγρότες, οδηγώντας τους στην ορ-
θή ενηµέρωση και την καθηµερινή πληροφόρηση. 

Όποιος θεωρεί από τους παραγωγούς οποιασδή-
ποτε κατηγορίας, ότι η µόνη τους ευθύνη είναι να µά-
θουν εγκαίρως πότε θα µπουν οι επιδοτήσεις στο λο-
γαριασµό τους, είναι µακριά νυχτωµένοι.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΕΣ (ειδικού 
καθεστώτος, κανονικού καθεστώτος, συνταξιούχοι, υ-
πάλληλοι, επαγγελµατίες µε αγροτικά εισοδήµατα), έ-
χετε υποχρέωση να είστε εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.

Κοντολογίς, αυτά που αναφέρει ο φίλος αναγνώ-
στης δεν ενδιαφέρουν κανένα λογιστή:

 Εάν φίλε πελάτη-αγρότη έχεις email, θα µου το φέ-
ρεις µαζί µε τον κωδικό για να µπορέσω να µπω στο 
σύστηµα για λογαριασµό σου.

 Εάν δεν τα έχεις, θα πρέπει να ψάξεις να τα βρεις.
 Εάν δε µπορείς να τα βρεις ή δεν έχεις, απευθύ-

νεσαι στο γραφείο µε τον οποίο συνεργάζεσαι για τη 
σύνταξη της δήλωσης ΟΣ∆Ε και τα ζητάς: το email και 
ο κωδικός εισόδου είναι δικά σου και κανενός άλλου. 
Και δεν έχει κανείς το δικαίωµα να τους κρατά και να 
σου αρνηθεί την παραχώρηση τους.

Λέει ο φίλος αναγνώστης, ότι η πρόσβαση στις υπη-
ρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται µε τους κωδικούς taxis και 
δεν χρειάζεται τίποτε άλλο ο λογιστής. Φαντάζοµαι ότι 
αυτό γράφηκε από άγνοια, διαφορετικά είναι εσκεµ-
µένο ψέµα και παραπληροφόρηση.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται, αφορά 
τις βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις οποίες δεν µας καί-
γεται καρφί ως λογιστές-φοροτεχνικοί. Εµάς µας ενδι-
αφέρει η κατάσταση δηµοσιοποίησης πληρωµών, η ο-
ποία είναι αυτή που οδηγεί στο συµπέρασµα για το αν 
κάποιος έχει υποχρέωση να ενταχθεί ή όχι στα βιβλία.

Ως φοροτεχνικός, δεν έχω καµία υποχρέωση να µπω 
πουθενά και για κανέναν πελάτη-αγρότη. Ότι µπαίνω 
στην εφαρµογή, ή µάλλον έµπαινα µέχρι τώρα, έλεγχα 
τις υποχρεώσεις σου και σε ενηµέρωνα ότι πρέπει ή δεν 
πρέπει να ενταχθείς στο καθεστώς των βιβλίων, δεν το 
έκανα από υποχρέωση. Συµπερασµατικά: η ενηµέρω-
ση και παρακολούθηση του µητρώου νωπών και ευαλ-
λοίωτων προϊόντων, ουδεµία σχέση έχει µε τις συµβατι-
κές υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολού-
θηση και ενηµέρωση των βιβλίων ενός παραγωγού.

ΜΑΑΕ
Όλοι οι παραγωγοί 
έχουν υποχρέωση 

εγγραφής στο Μητρώο 
Αγροτών 

Στοιχεία
Το email και ο κωδικός 
εισόδου είναι ιδιοκτησία 

του αγρότη και 
κανενός άλλου

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Παράταση στην λειτουργία της πλατφόρµας 
εξόφλησης τιµολογίων

Η προθεσµία για την ενηµέρωση των 
τιµολογίων και την εξόφληση εντός 

60 ηµερών, τρέχει ήδη. Είναι δεδοµένο ότι 
θα υπάρξει παράταση καθώς, οι επισηµάνσεις 

που έγιναν µε παρέµβαση στο ΥΠΑΑΤ 
είναι αρκετές για την επανεξέταση του 

εγχειρήµατος και τον τρόπο λειτουργίας του.

Συνεργασία µεταξύ αγρότη, 
λογιστή και Φορέα Α’

Όλοι όσοι παράγουν και πουλάνε νωπά και 
ευαλλοίωτα προϊόντα, φροντίστε να πάρετε στα 
χέρια σας το email και τον κωδικό εισόδου στο 
σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεργαστείτε µε το 
φορέα Α’ που συντάσσει τη δήλωση 
καλλιέργειας σας και στη συνέχεια στο λογιστή 
σας για ενηµέρωση. Κι όσοι δεν είστε 
γραµµένοι στο µητρώο Αγροτών, ξεκινήστε 
από... χθες. Η υποχρέωση παραµένει χρόνια 
τώρα, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί το 
θέµα µε την πλατφόρµα εξόφλησης των 
τιµολογίων σε 60 ηµέρες.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 
Με ένα ολοκαίνουργιο Toyota Hilux 
βρέθηκε ο Λαρισαίος βαµβακοπα-
ραγωγός, Αραµπατζής ∆ηµήτρης, 
που ήταν και ο µεγάλος τυχερός 
του προωθητικού προγράµµατος 
της Sipcam Ελλάς για το 2018. Η 
παράδοση πραγµατοποιήθηκε στα 
πλαίσια της Agrothessaly από τον 
γενικό διευθυντή του πολυεθνι-
κού οµίλου Alberto Dezza και τον 
γενικό διευθυντή της Sipcam Ελ-
λάς Απόστολο Σαµούδη. 

Ευχές για καλοτάξιδο και καλές 
παραγωγές έδωσε ο κ. Σαµούδης 
στον νικητή για την επιτυχία του, 
συνεχάρη όλους όσους έλαβαν µέ-
ρος στο πρόγραµµα-κλήρωση, για 
την εµπιστοσύνη τους στα προϊ-
όντα της Sipcam για τις καλλιέρ-
γειές τους και ανακοίνωσε µετα-
ξύ άλλων την απόφαση της εται-
ρείας να δώσει και άλλα δώρα 
σε λαχνούς πέρα από τον πρώτο. 
Να σηµειωθεί εδώ, πως ο µεγά-
λος τυχερός (µέσα από συνολι-
κά 15.000 συµµετοχές) Αραµπα-
τζής ∆ηµήτρης, συµµετείχε στην 
κλήρωση αγοράζοντας το ζιζανι-
οκτόνο Axion Combi και το εντο-
µοκτόνο Zippy GEO από το Γεω-
πονικό κατάστηµα του Αχιλλέα 
Συµπίκου στην Λάρισα.  Από την 
πλευρά του ο κ. Dezza, µίλησε για 

την πρόθεση περαιτέρω ενίσχυσης 
της παλέτας των προϊόντων ειδι-
κής θρέψης της Sipcam – OXON 
για την διεκδίκηση µεγαλύτερων 
µεριδίων στην ελληνική αγορά.  

Η παρουσία στην Agrothessaly
Στο καλαίσθητο περίπτερό της C8 

κατά τη διάρκεια της Agrothessaly, 
η εταιρεία πέρα από τα ήδη γνω-
στά προϊόντα της, παρουσίασε τη 
νέα σειρά φυτοπροστατευτικών 
και προϊόντων θρέψης. Πρόκει-
ται για κωδικούς που πρόσφατα 
ενέταξε στο υπάρχον φάσµα των 
προσφερόµενων λύσεων, µετά την 
ολοκλήρωση της συµφωνίας για 
την εξαγορά τους, από την Delta 
Gamma Agro ΑΒΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της σύντοµης 
παρουσίασης που πραγµατοποιή-
θηκε στο χώρο της έκθεσης, ο γε-
νικός διευθυντής της Sipcam Ελ-
λάς Απόστολος Σαµούδης, αφού 
υπογράµµισε την ολοκληρωµένη 
κάλυψη που προσφέρουν στους 
βαµβακοπαραγωγούς τα προϊό-
ντα της εταιρείας, αναφέρθηκε και 
στις νέες δραστηριότητες που σχε-
τίζονται µε την ειδική θρέψη. Στη 
συνέχεια, ο Alberto Dezza, περι-
έγραψε τη διεθνή στρατηγική του 
Οµίλου στον τοµέα αυτόν επιση-
µαίνοντας ότι η θυγατρική του Ο-
µίλου στην Ελλάδα, υλοποιεί πλέ-
ον τη διεθνή στρατηγική ανάπτυ-
ξης, ολοκληρώνοντας µια σηµα-

ντική εξαγορά που τονώνει σηµα-
ντικά την επέκταση των δραστηρι-
οτήτων της στον τοµέα προϊόντων 
ειδικής θρέψης. Στην έκθεση έδω-
σε το παρών και ολόκληρη η επι-
στηµονική οµάδα της Sipcam Ελ-
λάς, η οποία πρόσφατα ενίσχυσε 
το δυναµικό της µε τέσσερις νέ-
ους γεωπόνους, που διαθέτουν 
αξιόλογη εµπειρία σε θέµατα φυ-
τοπροστασίας και ειδικής θρέψης. 

Στρατηγικές συνεργασίες
Η Sipcam Ελλάς, είναι µέλος του 

ιταλικού πολυεθνικού οµίλου Sipcam-
OXON, ο οποίος δραστηριοποιείται 
από το 1946 στην σύνθεση, παραγω-
γή και εµπορία αγροχηµικών. Ο Ό-
µιλος έχει ισχυρή διεθνή παρουσία 
µέσα από ιδιόκτητες παραγωγικές 
µονάδες σε Ιταλία, Ισπανία, Βραζι-
λία και Κίνα καθώς και µέσα από έ-
να παγκόσµιο δίκτυο διανοµής και 
εµπορίας προϊόντων. 

 Μέσα από αξιόλογες στρατηγι-
κές συνεργασίες όπως µε την Ια-
πωνική Sumitomo Corp. που δια-
θέτει ισχυρή παρουσία στην έρευ-
να, ανάπτυξη και εµπορία γεωργι-
κών φαρµάκων, η Sipcam-OXON 
διαθέτει στην ευρωπαϊκή αγορά 
καινοτόµα προϊόντα που αξιοποι-
ούν τις τεχνολογίες αιχµής της ι-
απωνικής βιοµηχανίας. 

Επίσης, υλοποιώντας σειρά στρα-
τηγικών εξαγορών όπως αυτή της 
ελβετικής Sofbey, o Όµιλος επε-
κτείνει τις δραστηριότητές του σε 
προϊόντα θρέψης και βιοδιεγέρτες, 
επιταχύνοντας την ανάπτυξή του 
στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα 
δραστηριοποιείται από το 2002, µέ-
σω της θυγατρικής του Sipcam Ελ-
λάς, η οποία διαθέτει οργανωµένο 
εµπορικό δίκτυο και πλήρως στε-
λεχωµένο τεχνικό τµήµα που πα-
ρέχει ολοκληρωµένη επιστηµονι-
κή υποστήριξη.

Ο Απόστολος Σαµούδης, γενικός διευθυντής της Sipcam Ελλάς, 
παρέδωσε στον Λαρισαίο νικητή της κλήρωσης ∆ηµήτριο Αραµπατζή 
το αυτοκινήτο Toyota Hilux κατά τη διάρκεια της Agrothessaly. 

Βαμβακάς φέτος 
ο τυχερός με το νέο 
Hilux από Sipcam
Ο Λαρισαίος Αραμπατζής Δημήτρης παρέλαβε 
το κλειδί  παρουσία των επικεφαλής της εταιρείας

Ανάπτυξη
Στόχος είναι η περαιτέρω 

ενίσχυσης της παλέτας 
των προϊόντων ειδικής 
θρέψης της εταιρείας 

Sipcam – OXON



Αστυνομικά 
πασχίζει 
η Κομισιόν μήπως 
και κάμψει τις 
αθέμιτες πρακτικές
Με νέες ρυθμίσεις επιχειρεί η Ε.Ε. 
να επιβάλει, μέχρι τον Απρίλιο του 2021, 
«απαγορευτικό» σε 16 αθέμιτες πρακτικές 
των προμηθευτών εις βάρος των αγροτών

ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Να απαγορεύσουν νοµοθετικά 16 αθέµιτες εµπορικές 
πρακτικές που εφαρµόζονται στη σχέση αγροτών και 
προµηθευτών, θα είναι υποχρεωµένα όλα τα κράτη-µέ-
λη, καθώς η ΕΕ θέτει το επόµενο διάστηµα σε εφαρµογή 
υποχρεωτικούς κανόνες. Η οδηγία σεβόµενη τους ήδη 
υπάρχοντες νόµους σε πολλά κράτη-µέλη, εξασφαλίζει 
ένα ελάχιστο δίχτυ προστασίας που θα είναι κοινό στην 
ΕΕ. παρόλα αυτά, όταν το κάθε κράτος θα την ενσωµα-
τώνει, µπορεί να επιλέξει να εισάγει αυστηρότερες ρυθ-
µίσεις αλλά όχι ελαστικότερες. 

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία αγρο-
τών και µικροµεσαίων προµηθευτών που πρότεινε η Κο-
µισιόν τον Απρίλιο του 2018, και υιοθετήθηκε πρόσφατα 
και από το Ευρωκοινοβούλιο, µένει να επισφραγιστεί και 
από το Συµβούλιο στη σύνοδο που έχει προγραµµατιστεί 
για τον Απρίλιο του 2019. Ακολούθως τα κράτη-µέλη θα 
έχουν την υποχρέωση να  µεταγράψουν τους κανόνες σε 
εθνική νοµοθεσία µέχρι τον Απρίλιο του 2021 και να την 
εφαρµόσουν έξι µήνες µετά από τη συγκεκριµένη ηµε-
ροµηνία. Βασικές αρχές της Οδηγίας είναι η προστασία 
αγροτών, αγροτικών ενώσεων και προµηθευτών αγρο-
διατροφικών προϊόντων που θεωρούνται «αδύναµοι» έ-
ναντι «ισχυρότερων» αγοραστών, είτε είναι εγγεγραµµέ-
νοι στο ίδιο κράτος είτε σε διαφορετικά, ακόµη και εκτός 
ΕΕ. Παίρνει τη µορφή απαγόρευσης 16 αθέµιτων εµπο-
ρικών πρακτικών και προβλέπει εποπτεία της αποφυ-
γής τους από τις αρχές του κάθε κράτους-µέλους. Μάλι-
στα, οι περιορισµοί αφορούν και οργανώσεις παραγω-

γών, για παράδειγµα συνεταιρισµούς όταν αγοράζουν 
προϊόντα από τους αγρότες-µέλη τους αλλά και τους δη-
µόσιους φορείς που αγοράζουν τρόφιµα. 

Οι δέκα πολύ «µαύρες» αθέµιτες εµπορικές πρακτικές: 
1) Πληρωµές πέρα των 30 ηµερών για ευπαθή αγρο-

τικά προϊόντα και τρόφιµα, 
2) Πληρωµές πέρα των 60 ηµερών για άλλα προϊόντα 

αγροδιατροφής.
3) Ακυρώσεις παραγγελιών για ευπαθή προϊόντα α-

γροδιατροφής χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση.
4) Μονοµερή µετατροπή όρων συµβολαίου από τον 

αγοραστή.
5) Πληρωµές που δεν σχετίζονται µε µια συγκεκριµέ-

νη αγοραπωλησία.
6) Το ρίσκο της απώλειας και της χειροτέρευσης της 

ποιότητας να µετακυλίεται στον προµηθευτή
7) Άρνηση εκ µέρους του αγοραστή να επιβεβαιωθεί 

και γραπτώς η συµφωνία διάθεσης και ας το έχει ζητή-
σει η άλλη πλευρά.

8) Κακή χρήση εµπορικών µυστικών από την πλευ-
ρά του αγοραστή. 

9) Εµπορικά αντίποινα από τον αγοραστή.
10) Μεταφορά του κόστους εξέτασης παραπόνων του 

πελάτη στον προµηθευτή. 

Οι γκρίζες πλην όµως ανεκτές πρακτικές
Οι γκρίζες πρακτικές που γίνονται ανεκτές εάν υπάρ-

χει εξαρχής ξεκάθαρη συµφωνία έχουν να κάνουν µε 
τις ενέργειες της προώθησης, του µάρκετινγκ και της δι-
αφήµισης, της στελέχωσης των εγκαταστάσεων του α-

Με 589 ψήφους υπέρ, 72 κατά 
και 9 αποχές το ευρωκοινοβούλιο 

ενέκρινε την Τρίτη (12/03) 
νέα νοµοθεσία για έντεκα 

εκατοµµύρια ευρωπαϊκές φάρµες 
που συναλλάσσονται µε πολύ 

λιγότερους και συχνά ισχυρότερους 
επεξεργαστές, διανοµείς, εµπόρους 

λιανικής. 
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γοραστή, για τις ανάγκες των οποίων ο αγοραστής προ-
σφέρει συγκεκριµένες υπηρεσίες στον προµηθευτή προ-
κειµένου να αναδειχθεί καλύτερα το προϊόν, έχοντας ό-
µως την απαίτηση από τον προµηθευτή να συνεισφέ-
ρει στα έξοδα. Ακόµη, σχετίζονται µε επιστροφή αδιά-
θετων προϊόντων, επιβάρυνση του προµηθευτή για α-
πόθεµα, τιµολόγηση. 

Ποιους και ποια προϊόντα αφορά 
Παραδείγµατα προϊόντων που αφο-

ρά η Οδηγία είναι οι ντοµάτες, τα µή-
λα, τα δηµητριακά, τα ψάρια και οι γα-
ρίδες, το ζαµπόν, το γάλα, το τυρί, τα 
κοµµένα λουλούδια, τα ζώα, οι ζωοτρο-
φές και όσα έχουν υποστεί επεξεργα-
σία όπως η σοκολάτα, τα έτοιµα γεύµα-
τα, τα αλλαντικά, γαλακτοκοµικά προ-
ϊόντα επάλειψης ή γιαούρτια.

Όπως σηµειώνεται, η ασυµµετρία 
στη διαπραγµατευτική δύναµη µπο-
ρεί ντε φάκτο να οδηγήσει τους προ-
µηθευτές να δεχθούν άδικες πρακτικές 
προκειµένου να συνεχίσουν να διαθέτουν τα προϊόντα 
τους και να διατηρήσουν τις εµπορικές τους σχέσεις µε 
αγοραστές στη διατροφική αλυσίδα. Στην προστατευ-
τική οµπρέλα της Οδηγίας εµπίπτουν κυρίως αγρότες, 
συµπεριλαµβανοµένων των ενώσεων και των συνεται-
ρισµών. Επίσης, µικρού και µεσαίου εύρους επιχειρή-
σεις όπως παρασκευαστές ή διανοµείς. Καλύπτει ακόµη 
αγρότες και προµηθευτές αγροδιατροφικών προϊόντων 
µε βάση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί τουλάχιστον 

ή ο προµηθευτής ή ο αγοραστής να δραστηριοποιούνται 
εντός ΕΕ. Ωστόσο, το πεδίο εφαρµογής της δεν φτάνει 
µέχρι τους τελικούς καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά το µέ-
γεθος, ακολουθείται µια «προσέγγιση µε σκαλοπάτια» 
που στηρίζεται στα δεδοµένα για τον τζίρο που θεωρεί-
ται ότι αντανακλούν τη διαφορετική διαπραγµατευτική 
δύναµη µεταξύ αυτών που διαθέτουν τα προϊόντα τους 
και όσων τα αγοράζουν. Για παράδειγµα, ένας µικρός 

αγρότης µε τζίρο µικρότερο από 2ε-
κατ. ευρώ, προστατεύεται κατά τη συ-
ναλλαγή του µε αγοραστές των οποί-
ων η επιφάνεια ξεπερνά τα δύο εκατ. 
ευρώ. Προµηθευτές µε τζίρο ανάµεσα 
στα δύο και δέκα εκατοµµύρια ευρώ, 
βρίσκουν µαξιλάρι απέναντι σε όσους 
εµφανίζουν αγοραστική δύναµη µεγα-
λύτερη των 10 εκατ. ευρώ. Η προστα-
τευτική λειτουργία καλύπτει προµηθευ-
τές µε ακαθάριστα έσοδα µέχρι 350 ε-
κατοµµύρια ευρώ. Σηµειώνεται, επίσης, 
ότι έχει ακολουθηθεί η φιλοσοφία της 
µίνιµουµ εναρµόνισης ούτως ώστε σε 

περίπτωση που κάποιο κράτος-µέλος θελήσει να κατο-
χυρώσει προµηθευτές µεγαλύτερων µεγεθών να µπο-
ρεί εντός της εθνικής νοµοθεσίας. Για τον υπολογισµό 
της οικονοµικής επιφάνειας ενός προµηθευτή ή ενός 
αγοραστή, λαµβάνεται υπόψη και ο τζίρος της ένωσης 
στην οποία ενδεχοµένως είναι µέλος. Όταν ένας πάρο-
χος συναλλάσσεται µε δηµόσιο φορέα, έχει τη δυνατό-
τητα να καταφύγει σε προστασία από αθέµιτες πρακτι-
κές ανεξάρτητα από το ύψος του τζίρου. 

Ο ∆αυίδ νικά 
το Γολιάθ;

Ο Εισηγητής της 
Οδηγίας Πάολο 

ντε Κάστρο 
(Ιταλία) από την 

ευρωοµάδα 
των Σοσιαλδηµο-
κρατών, δήλωσε 
πως για πρώτη 
φορά αγρότες, 
παραγωγοί και 

καταναλωτές δεν 
θα υφίστανται 

bulling από τους 
µεγάλους παίκτες

Παράδειγµα
δίκαιου ντηλ
και αγαστής
συνεργασίας
Η Οδηγία αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης 
ατζέντας για να αντιµετωπιστούν 
περιπτώσεις αναποτελεσµατικής λειτουργίας 
του ανταγωνισµού, που περιλαµβάνει 
ενθάρρυνση της συνεργασίας παραγωγών 
µέσω του κανονισµού Omnibus για την ΚΑΠ 
που ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2018, 
όπως και µέτρα στην κατεύθυνση της 
διαφάνειας στην αγορά.
Η Κοµισιόν θα πλαισιώνει τη συνεργασία 
µεταξύ των εθνικών µηχανισµών των 
κρατών-µελών που θα επιβλέπουν την 
εφαρµογή της Οδηγίας. Προβλέπονται 
τακτικές συναντήσεις για ανταλλαγή 

πληροφοριών (µέσα 
και από τη δηµιουργία 
διαδικτυακής 
πλατφόρµας), 
συζήτηση καλών 
πρακτικών σε ό,τι 
αφορά τη 
συµµόρφωση µε όσα 
προβλέπει η Οδηγία, 
συνεργασία σε 
περιπτώσεις όπου 
εµπλέκονται 
περισσότερες από µία 
χώρα. Επιπρόσθετα, 
για να ξεπεραστούν τα 
εµπόδια που 
συναντούν όσοι 

επιθυµούν να προχωρήσουν σε καταγγελία, 
που σχετίζονται µε την οικονοµική 
επιβάρυνση που συνεπάγεται µια δικαστική 
διαµάχη και τον φόβο εµπορικών 
αντιποίνων, δίνεται η δυνατότητα 
προστασίας της ταυτότητας τους. 
Να σηµειωθεί στο κείµενο της Οδηγίας, 
παρουσιάζεται µε γλαφυρό τρόπο 
παράδειγµα δίκαιης συµφωνίας µε υπηρεσίες 
µάρκετινγκ. Σύµφωνα µε το παράδειγµα 
κατάστηµα λιανικής επιθυµεί να διαφηµίσει 
στο τοπικό ραδιόφωνο και σε διαφηµιστικά 
φυλλάδια τα παϊδάκια αρνιού και άλλα υλικά 
για µπάρµπεκιου. Το ορθό είναι η επιχείρηση 
να ζητήσει από τον κτηνοτρόφο µε τον οποίο 
συνεργάζεται µεγαλύτερες ποσότητες σε 
µειωµένη τιµή και οικονοµική στήριξη στην 
καµπάνια προώθησης. Ο ίδιος θα στήσει 
χώρο µπάρµπεκιου στο µαγαζί του, θα 
χρησιµοποιήσει ένα ψυγείο και προσωπικό. Ο 
κτηνοτρόφος το βρίσκει καλή ιδέα για τις 
πωλήσεις του, συζητούν το διάστηµα που θα 
διαρκέσει, το εκτιµώµενο κόστος της 
διαφηµιστικής καµπάνιας και συµφωνούν 
στην τιµή που θα πωλούνται τα παϊδάκια. 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΚΡΙΖΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Φραγή στα εμπορικά αντίποινα 
και προστασία καταγγελόντων
Η Οδηγία που απαγορεύει 16 συγκεκριµένες εµπορικές πρακτικές ως «άδικες», 
κάνει παράλληλα τον διαχωρισµό ανάµεσα σε «µαύρες» και «γκρίζες». Οι 
αποκαλούµενες «µαύρες» ορίζεται ότι πρέπει να αποφεύγονται κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες, ενώ οι «γκρίζες» επιτρέπονται αρκεί οι δύο πλευρές 
να έχουν συµφωνήσει εκ των προτέρων µε τρόπο σαφή πάνω στα διµερή 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους ώστε να εξασφαλίζεται προβλεψιµότητα 
και διαφάνεια. Όπως διευκρινίζεται στο εγχειρίδιο µε τις λεπτοµέρειες της 
Οδηγίας, δεν απαγορεύονται οι άδικες εµπορικές πρακτικές γενικά αλλά 
έµφαση δίνεται σε όσες θεωρούνται περισσότερο επιζήµιες. Θεωρήθηκε 
απαραίτητη η περιγραφή τους ώστε οι αγρότες να πληρώνονται στην ώρα 
τους, να µην βλέπουν τις παραγγελίες τους να ακυρώνονται για ευπαθή 
προϊόντα χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση και να µη χρειάζεται να πληρώνουν για 
τρόφιµα που πετιούνται. Παροτρύνονται οι προµηθευτές να ζητούν σύναψη 
γραπτών συµβολαίων, ενώ οι αγοραστές δεν επιτρέπεται να τους απειλούν µε 
«εµπορικά αντίποινα» όταν εκείνοι καταχωρούν παράπονα. 

Απώλεια
Οι µικρές 
αγροτικές 
µονάδες 
χάνουν 

σχεδόν το 2% 
του τζίρου 
τους από 

τις αθεµιτες 
πρακτικές
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Δουλειές με καινοτόμα σνακ
από το Κιλκίς οι μέτοχοι της Δωδώνη 

 Η Lime Capital Partners εξαγόρασε το 44,73% της εταιρείας Unismack
 Πρωτοποριακά σνακ, vegan, πρωτεϊνούχα στο πορτοφόλιο της εταιρείας

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στην εταιρεία U& S Unismack AEBEE από το Κιλ-
κίς, µια οικογενειακή επιχείρηση αµιγώς εξαγω-
γική, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και παρα-
γωγή πρωτοποριακών προϊόντων σνακ, µε εξει-
δίκευση στις κατηγορίες Gluten & Allergen Free, 
Vegan, High Protein and Natural, αποφάσισαν 
να επενδύσουν οι βασικοί µέτοχοι της γαλακτο-
βιοµηχανίας ∆ωδώνη.

Συγκεκριµένα, η Lime Capital Partners Ltd (LCP) 
συµφώνησε µε το Επενδυτικό Κεφάλαιο Piraeus 
Taneo Capital (PTCF) για την απόκτηση του 44,73% 
της εταιρείας U&S Unismack ΑΒΕΕ και ως εκ τούτου 
θα γίνει ο µεγαλύτερος µέτοχος της Unismack µαζί 
µε την οικογένεια Στρατάκη. Σηµειωτέον, η πρώτη 
επένδυση των συνεργατών της LCP στην Ελλάδα 
πραγµατοποιήθηκε το 2012, µε την εξαγορά  της 
∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε., την οποία αναδιάρθρωσαν επιτυ-
χώς και συνεχίζουν να διαχειρίζονται µέσω της ε-
ταιρείας συµµετοχών SI Foods Ltd.

Η Unismack ABEE ιδρύθηκε το 2006 από την οι-
κογένεια Στρατάκη στο Κιλκίς και τα προϊόντα της 
πωλούνται υπό την εµπορική ονοµασία Wellabys 
και µε άλλα αναγνωρισµένα σήµατα παγκοσµίως.   

Η Unismack αποτελεί µία εταιρεία µε ιδιαίτερα 
θετικά µεγέθη, καθώς το  οικονοµικό έτος 06.2017 
– 06.2018, κατέγραψε έσοδα ύψους 4,78 εκατ. ευ-
ρώ, επιτυγχάνοντας το 99% των πωλήσεών της σε 
αγορές του εξωτερικού. Κατά το τρέχον έτος, οι πω-
λήσεις της αυξάνονται µε ρυθµό 35% και η εταιρεία 
έχει ήδη ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πλάνο επέκτασης, 
που περιλαµβάνει επενδύσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ. 
Για το 2019, βασικοί στόχοι της Unismack είναι να 
τριπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα και να 
αξιοποιήσει  ελκυστικές ευκαιρίες περαιτέρω διείσ-
δυσης στην ταχέως αναπτυσσόµενη κατηγορία υ-
γιεινών σνακ παγκοσµίως.

Σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Στρατάκη, πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύµβουλο της Unismack Α.Ε, η συµ-
φωνία αυτή αποτελεί ορόσηµο για την εταιρεία ώ-
στε να ξεκινήσει την επόµενη φάση ανάπτυξης σε 
διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα. 

Τη διαµόρφωση του ΦΠΑ από το 16% στο 13% για 
τις περισσότερες βιοµηχανίες, και από το 10% στο 
9% για κλάδους όπως οι µεταφορές και οι κατα-
σκευές ανακοίνωσε ο Κινέζος Πρωθυπουργός Li 
Keqiang κατά τη διάρκεια του εθνικού λαϊκού συ-
νεδρίου στο Πεκίνο. Εντούτοις, σύµφωνα µε την 
Αrgus Media, η περικοπή του ΦΠΑ στην Κίνα εκτι-
µάται πως δεν θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στο ε-
µπόριο λιπασµάτων και ακατέργαστων υλικών, 
ούτε στην τιµή τους µακροπρόθεσµα. Βέβαια, στο 
άκουσµα της απόφασης καταγράφηκε µια αρχι-
κή περιορισµένη µείωση στις εγχώριες τιµές θεί-
ου που έπεσε 10 γουάν ανά τόνο (ή ενάµιση αµε-
ρικανικό δολάριο ανά τόνο), αλλά εκλαµβάνεται 

περισσότερο ως µια θερµή αντίδραση παρά ως α-
παρχή µιας τάσης. ∆εν έγινε γνωστή η ακριβής η-
µεροµηνία εφαρµογής αλλά θεωρείται πιθανό να 
αρχίσει να ισχύει από την 1η Μαΐου, όπως πέρυ-
σι. Η κεντρική κινεζική κυβέρνηση διαµόρφωσε 
την προηγούµενη χρονιά προς τα κάτω τον ΦΠΑ, 
στο 16% για τα ακατέργαστα υλικά λίπανσης α-
πό το 17%, και στο 10% στα λιπάσµατα από 11%. 

Το ΦΠΑ για ακατέργαστες ουσίες λίπανσης, ό-
πως η αµµωνία, ο φωσφορίτης και το θείο ανα-
µένεται να πέσει στο 13%, µε τα έτοιµα λιπάσµα-
τα όπως η ουρία, το διαµµωνικό φωσφορικό άλας 
(DAP), και τα NPKs (αζώτου-φωσφόρου-κάλιου) να 
διαµορφώνονται στο 9%. 

Προς τα κάτω, πιθανά από 1η Μαΐου, ο ΦΠΑ 
για τη βιομηχανία λιπασμάτων στην Κίνα 

Ο ΣΒΕ συνυπογράφει το 
µανιφέστο Industry4Europe

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ελλάδος 
συνυπέγραψε, την κοινή διακήρυξη της 

συµµαχίας Industry4Europe προς τους Αρχηγούς 
Κρατών και Κυβερνήσεων για να θέσουν τη 
βιοµηχανία στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής την επόµενη 5ετία (2019-2024). Η  
διακήρυξη ζητά µεταξύ άλλων από την Κοµισιόν 
να ορίσει Αντιπρόεδρο αποκλειστικά για τη 
βιοµηχανία και να παρουσιάσει σύντοµα µία 
µακροχρόνια βιοµηχανική στρατηγική για την ΕΕ.

Επιβλέπων εντολοδόχος για έλεγχο 
Ανδροµέδα, Νηρέα και Σελόντα
Για την πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει η 
Απόφαση ΕΕ και την ταχύτερη ολοκλήρωση της 
εν θέµατι συναλλαγής, θα διοριστεί, µεταξύ 
άλλων, επιβλέπων εντολοδόχος (monitoring 
trustee), ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο µέρος, θα 
παρακολουθεί τη διαδικασία και θα ενηµερώνει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία 
υλοποίησης των δεσµεύσεων σύµφωνα µε τους 
όρους της Απόφασης ΕΕ.

Στο ΦΕΚ η άδεια στην «Tikun 
Olam Greece ΑΕ» για κάνναβη 
∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η 
έγκριση της άδειας εγκατάστασης πενταετούς 
διάρκειας στην εταιρεία «ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Α.Ε.» για καλλιέργεια, εµπορία και µεταποίηση 
βιοµηχανικής και φαρµακευτικής κάνναβης. Η εταιρεία 
θα αξιοποιήσει έκταση περίπου 40,2 στρεµµάτων στα 
Εξαµίλια, του δήµου Κορινθίας. 

Το 99% της 
παραγωγής της 
Unismack εξάγεται 
στις ΗΠΑ, στη 
Μεγάλη Βρετανία, 
στην Αυστραλία και 
σε 15 ακόµη αγορές.

Η ελαφρύτερη 
φορολογική επιβάρυνση 

µπορεί να σηµάνει 
αύξηση τιµών για τα 

λιπάσµατα και τα υλικά 
που δεν έχουν υποστεί 
επεξεργασία, σύµφωνα 

µε παράγοντες της 
αγοράς που επικαλείται το 

worldfertilizer.com.

ΝΕΑ
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Με αύξηση 
πωλήσεων 
γιόρτασε 
τα 70 η Lely
Πολύ σηµαντική κατέστη 
η περσινή χρονιά για την 
ολλανδική εταιρεία 
κατασκευής 
κτηνοτροφικού 
εξοπλισµού Lely, καθώς 
όχι µόνο αύξησε τις 
πωλήσεις της κατά 9% 
αλλά γιόρτασε και τα 70 
χρόνια συνεχούς πορείας 
στον χώρο.
Η εταιρεία, η οποία 
πρόσφατα παρουσίασε και 
τη τελευταία γενιά του 
ροµποτικού µηχανήµατος 
αρµεγής Astronaut 5, 
σηµείωσε πολύ καλές 
πωλήσεις στην Ευρώπη 
και την Ασία, ενώ 
αντίθετα, οι χαµηλότερες 
τιµές στο γάλα, 
περιόρισαν λίγο την τάση 
αύξησης των πωλήσεων 
στην βόρεια Αµερική.
∆εν φάνηκε να πτοείται 
όµως, αφού, όπως 
αναφέρει δηµοσίευµα του 
Profi, έχει ξεκινήσει µια 
σηµαντική δραστηριότητα 
σε Ουγγαρία, Ταϊβάν, 
Ουρουγουάη, Αργεντινή 
και όπως γνωρίζουµε η 
παρουσίαση της υπάρχει 
και στην Ελλάδα. Μάλιστα 
το τελευταίο νέο έρχεται 
από την Κίνα, εκεί όπου η 
ολλανδική Lely άνοιξε τα 
νέα της γραφεία.
Σύµφωνα µε όσα έχει 
δηλώσει τελευταία ο 
διευθύνων σύµβουλος της 
Lely, Alexander van der 
Lely, η εταιρεία στοχεύει 
στην ανάπτυξη πλήρως 
αυτόµατων λύσεων 
αλµεκτηρίων, όπως είναι 
το τελευταίο της 
µηχάνηµα Orbiter µε ένα 
πολύ σύγχρονο σύστηµα 
επεξεργασίας γάλακτος 
στις δυνατότητές του.

Σε νέα φάση περνά το πρόγραµµα 
egg, διανύοντας τον έβδοµο χρό-
νο λειτουργίας του και έχοντας ε-
ξελιχθεί στο πλέον ολοκληρωµένο 
πλαίσιο στήριξης νέων επιχειρηµα-
τικών προσπαθειών στην Ελλάδα. 
Το αναβαθµισµένο πλαίσιο λειτουρ-
γίας για την επιτάχυνση της καινο-
τόµου επιχειρηµατικότητας παρου-
σίασαν η Eurobank και το Corallia 
του Ε.Κ. Αθηνά. Η απάντηση µέσω 
του egg στις νέες προκλήσεις δίνε-
ται µέσα από τις δύο διακριτές και 
συµπληρωµατικές πλατφόρµες υπο-
στήριξης της επιχειρηµατικότητας: 

 Την Πλατφόρµα «Start-Up», 

που απευθύνεται σε επιχειρηµα-
τικές οµάδες ή νεοφυείς εταιρείες 
µε πρώιµες επιχειρηµατικές ιδέες.

 Τη νέα Πλατφόρµα «Scale-Up», 
ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο επιτά-
χυνσης της προϊοντικής ανάπτυ-
ξης που απευθύνεται σε πιο ώρι-
µα start-ups. 

 «Η απόφαση της Eurobank να ε-
πενδύσει στο egg, όλα αυτά τα χρό-
νια, 12 εκατ. ευρώ σε νέες, καινοτό-
µες ιδέες και επιχειρήσεις, έφερε θε-
τικά και µετρήσιµα αποτελέσµατα µε 
κοινωνικό πρόσηµο», είπε σχετικά 
αναπληρωτής διευθύνων σύµβου-
λος της Eurobank, Σταύρος Ιωάννου.

Εν µέσω της προσπάθειας εξεύ-
ρεσης λύσης και επενδυτή για έ-
νεση ρευστότητας τουλάχιστον 1 
εκατ. ευρώ, ο ΘΕΣγάλα, σε µια 
προσπάθεια να κερδίσει τις ε-
ντυπώσεις, εγκαινίασε ένα νέο 
Κατάστηµα Αυτόµατων Πωλητών 
φρέσκου Γάλακτος, στη Λάρισα. 
Σηµειωτέων στις 22 Μαρτίου, α-
ναµένεται η συζήτηση επί της 
αίτησης υπαγωγής του στο άρ-
θρο 106Α του Πτωχευτικού Κώ-
δικα που κατέθεσε στο Πρωτοδι-
κείο Λάρισας.

Εκτός από το νέο κατάστηµα, ξε-
κίνησε την επαναλειτουργία του 
ATM που βρίσκεται στην 110 Πτέ-
ρυγα Μάχης στη Λάρισα, ενώ το 
επόµενο διάστηµα, όπως αναφέ-
ρει σχετική ανακοίνωση του συ-
νεταιρισµού, Καταστήµατα Αυτό-
µατων Πωλητών Γάλακτος στην 
πόλη θα εξελιχθούν σε συνεται-
ριστικές γωνιές γαλακτοκοµικών 
προϊόντων ΘΕΣγάλα συν.

Οι πλατφόρμες egg 
της Eurobank αποδίδουν

Νέο ΑΤΜ
γάλακτος 
ΘΕΣγάλα
στη Λάρισα 

Ανάπτυξη 30% στα αγροτικά drones έως το 2023 
Η αγορά αγροτικών drones ανερχόταν σε 1,43 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2018 
και εκτιµάται ότι θα αυξηθεί σε 29,15% για να φτάσει τα 5,14 δισεκατοµµύρια 
δολάρια µέχρι το 2023, σύµφωνα µε σχετική έκθεση για την παγκόσµια αγορά.
Σύµφωνα µε την έκθεση τα γεωργικά drones πρόκειται να γίνουν τα νέα εργαλεία 
των αγροκτηµάτων και θα µπορούσαν να είναι η απάντηση στη βελτίωση του 
αυτοµατισµού και τον ακριβή έλεγχο της παρακολούθησης και των λειτουργιών 
της εκµετάλλευσης. Ωστόσο, η έλλειψη ενηµέρωσης και ένας περιορισµένος 
αριθµός εξειδικευµένων επαγγελµατιών περιορίζουν την ανάπτυξη της αγοράς.

Στις 22 Μαρτίου αναµένεται 
η συζήτηση επί της αίτησης 

υπαγωγής του ΘΕΣγάλα στο 
άρθρο 106Α του Πτωχευτικού 

Κώδικα που κατέθεσε στο 
Πρωτοδικείο Λάρισας.

Στους στόχους 
της Unismack 
για το 2019 να 
τριπλασιάσει την 
παραγωγική της 
ικανότητα. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ DRONES
(∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ)

ΑΠΟ

ΔΙΣ ΤΟ 2018

1,43

ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ ΤΑ

ΑΥΞΗΣΗ

ΔΙΣ ΕΩΣ ΤΟ 2023

5,14
29,15%
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Με υψηλούς στόχους  
το νέο πρόγραμμα οίνου 

  Αύξηση τουλάχιστον 10% της αξίας των εξαγωγών ελληνικών 
κρασιών σε Τρίτες χώρες, ως το 2023, προσδοκά το υπουργείο 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τον στόχο της αύξησης των εξαγω-
γών σε αξία του ελληνικού κρασιού 
κατά τουλάχιστον 10% µέχρι το 2023, 
τόσο στην ΕΕ όσο και στις Τρίτες χώ-
ρες, σε σχέση µε τον µέσο όρο των 
εξαγωγών της χώρας κατά την προ-
ηγούµενη προγραµµατική περίοδο, 
θέτει το εθνικό πρόγραµµα στήριξης 
του αµπελοοινικού τοµέα για τα έ-
τη 2019-2023. Για την επίτευξη του 
στόχου, ο προϋπολογισµούς του ει-
δικού µέτρου στήριξης «Προώθηση 
οίνων σε τρίτες χώρες» ανέρχεται 
στα 16 εκατ. ευρώ ανά έτος. 

Η ενωσιακή συµµετοχή εδώ φτά-
νει το 50%, ήτοι 8 εκατ. ευρώ, ενώ η 
εθνική συµµετοχή το 30%, δηλαδή 
4,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το ειδι-
κό µέτρο στήριξης για την ενηµέρω-
ση στα κράτη µέλη το χρηµατοδοτι-
κό σχήµα ορίστηκε στα 3,5 εκατ. ευ-
ρώ ανά έτος, µε την ενωσιακή συνει-
σφορά να φτάνει το 50%. Τα παρα-
πάνω παρουσίασε σε ειδική ηµερίδα 
του ΥΠΑΑΤ την Πέµπτη 14 Μαρτίου 
στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επι-
µελητήριο Αθηνών, ο προϊστάµενος 
του τµήµατος προγραµµάτων προώ-
θησης οίνων και λοιπών προϊόντων, 
Νικόλαος Ταβουλάρης.

∆ιπλασιασµός της µέσης τιµής 
ανά λίτρο µέσα σε οχτώ χρόνια

Κατά τις δυο προηγούµενες προ-
γραµµατικές περιόδους, 2009-2013 
και 2014-2018, µε έτος αναφοράς το 
2010, µέσω των προγραµµάτων προ-
ώθησης σε τρίτες χώρες, κατέστη δυ-

νατή η άνω του 100% 
αύξηση της µέσης τιµής 
ανά λίτρο ελληνικού κρα-
σιού. Ειδικότερα, ενώ το 2010 
η µέση τιµή ανά λίτρο ήταν 2,22 
ευρώ, το 2018 αυτή έφτασε τα 4,77. 
Στην περίπτωση των οίνων µε γεω-
γραφική ένδειξη ή ονοµασία προέ-
λευσης, η τιµή ξεκίνησε το 2010 από 
τα 3,27 ευρώ ανά λίτρο, για να φτά-
σει το περασµένο έτος τα 5,42 ευρώ 
ανά λίτρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
και το γεγονός ότι αυξήθηκε η τιµή 
διάθεσης της κατηγορίας «Άλλοι οί-
νοι», που αφορά προϊόντα που δεν 
συµµετείχαν σε κάποιο πρόγραµµα, 
η οποία από τα 1,12 ευρώ ανά λίτρο 
το 2010, έφτασε τα 2,78 πέρυσι. 

Παρόµοια ήταν και η πορεία της 
αξίας των εξαγωγών σε τρίτες χώ-
ρες, οι οποίες το 2010 ανήλθαν σε 
12.815.393 ευρώ, ενώ το 2018, άγ-
γιξαν τα 23.147.031 ευρώ.

Προτεραιότητα ΗΠΑ και Καναδάς
Το 47,47% του συνόλου των εξα-

γωγών σε τρίτες χώρες για το έτος 
2018, απορροφήθηκε από τις ΗΠΑ, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρου-
σίασε ο κ. Ταβουλάρης, Ακολουθεί ο 
Καναδάς µε ποσοστό 24,33% και µετά 
η Αυστραλία και η Κίνα, µε ποσοστό 
5,22 και 4,19 αντίστοιχα. Ως εκ τού-
του, και δεδοµένου ότι στις ΗΠΑ επι-
τεύχθηκε σχεδόν το µισό της συνο-
λικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 
12.258.591 ευρώ για το έτος 2018, 
οι δυο χώρες της Βορείου Αµερικής, 
βρίσκονται στην Οµάδα 1 µε υψηλή 
προτεραιότητα για τις δράσεις προώ-
θησης οίνων σε τρίτες χώρες. 

Ποσοστό ίδιας
συµµετοχής και
κρατικής ενίσχυσης
Αιτία διαφωνίας µε αρκετούς ενδιαφερόµενους 
οινοποιούς στάθηκε σύµφωνα µε τους 
προϊσταµένους του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, το ποσοστό και οι προϋποθέσεις 
προκειµένου κάποια δράση να λάβει κρατική 
ενίσχυση. Ειδικότερα, η κρατική ενίσχυση θα 
καλύπτει έσως και το 30% της επιλέξιµης δαπάνης, 
όταν η εκστρατεία προώθησης δεν γίνεται υπέρ 
συγκεκριµένων επιχειρήσεων ή υπέρ εµπορικών 
σηµάτων, αλλά όταν προβάλλεται µόνο η ποιότητα, 
η φήµη ή άλλα χαρακτηριστικά των οίνων ΠΟΠ, 
ΠΓΕ µιας συγκεκριµένης περιοχής, όπως αυτά 
ορίζονται στις προδιαγραφές του προϊόντος, καθώς 
και ποικιλιακών οίνων. Σηµειώνεται εδώ πως στην 
περίπτωση των δράσεων ενηµέρωσης στα κράτη 
µέλη, δεν προβλέπεται καµία κρατική ενίσχυση. 

Ως οι πιο δηµοφιλείς προορισµοί 
για τις ελληνικές εξαγωγές 
οίνου αναδείχθηκαν ΗΠΑ και 
Καναδάς, απορροφώντας 47,47 
και 24,33% αντίστοιχα το 2018. 

Υπερδιπλασιασµός της µέσης 
τιµής του ελληνικού κρασιού 
στις αγορές των Τρίτων χωρών 
επετεύχθη κατά τη διάρκεια 
των δύο προηγούµενων 
προγραµµατικών περιόδων. 

Αγορά στόχος

Μέση τιμή 

Η κρατική ενίσχυση δεν θα ξεπεράσει 
το 30% στις δράσεις προώθησης 
οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ, ενώ θα αφορά µόνο 
τις εκστρατείες εκείνες στις οποίες 
θα προβάλλεται η ποιότητα, φήµη 
ή συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 
µιας περιοχής. Παράλληλα στις 
δράσεις ενηµέρωσης εντός ΕΕ, δεν 
προβλέπεται καµία κρατική ενίσχυση.

Ενίσχυση

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
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ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ / ΕΤΟΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΟΙΝΩΝ ΣΕ 

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ

10%

50%ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

30%ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

20%I∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΥΞΗΣΗ
ΑΞΙΑΣ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αν η ζηµιά του δάκου ισούται µε ένα, η ζηµιά 
του γλοιοσπορίου ισούται επίσης µε ένα. Ωστό-
σο, και τα δυο µαζί δεν κάνουν δυο, αλλά έξι. Η 
αναδυόµενη ασθένεια του γλοιοσπορίου µπή-
κε κάτω από το ερευνητικό µικροσκόπιο σε ειδι-
κή ηµερίδα στη Σπάρτη υπό την αιγίδα της ΕΑΣ 
Λακωνίας, µε αφορµή τα µεγάλα προβλήµατα 
που δηµιούργησε το γλοιοσπόριο, τόσο σε θέ-
µατα ποσότητας όσο και σε θέµατα ποιότητας, 
την ελαιοκοµική χρονιά που πέρασε.

Εκεί αναδείχθηκε η ανάγκη να µπορεί η εγ-
χώρια παραγωγή να ανταπεξέρχεται ακόµα και 
σε δύσκολες, από άποψη καιρικών συνθηκών, 
χρονιές αποδίδοντας και ποσοτικά, και κυρίως 
ποιοτικά, αφού όπως τόνισε και ο πρόεδρος της 

∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, η 
ποιότητα αποτελεί µονόδροµο για την εγχώρια 
παραγωγή, ενώ η διασφάλισή της, συγκριτικό 
πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού, κατά τον 
Νίκο Προκοβάκη, πρόεδρο της ΕΑΣ Λακωνίας.

Η πρώιµη συγκοµιδή και η άµεση έκθλιψη 
καθίστανται εκ των ων ουκ άνευ, υποστήριξε 
στην οµιλία του ο διευθυντής του εργαστηρί-
ου φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, Επαµεινώνδας Παπλωµατάς, 
ο οποίος µεταξύ άλλων προέβαλλε επιτακτικά 
την ανάγκη έρευνας για τις ελληνικές συνθή-
κες και ποικιλίες, αφού απ’ ότι φαίνεται Κορω-
νέικη και Λιανολιά, βρίσκονται στο στόχαστρο 
της ασθένειας.

«Στην αειφορία δεν κάνουµε στάνταρτ πράγ-
µατα» υποστήριξε η η Κατερίνα Αχείµαστου, ∆ι-
ευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης της Βayer, 

συµπληρώνοντας πως όταν ο παραγωγός µπο-
ρεί να αποδείξει στον έµπορο ή τον εισαγωγέα/ 
εξαγωγέα τι έχει κάνει στον ελαιώνα του, τότε 
µπορεί να διεκδικήσει µια καλύτερη τιµή για 
το προϊόν του.

Παράλληλα, για να γίνουν βιώσιµες στην Ελ-
λάδα οι καλλιέργειες των ελαιοπαραγωγών, θα 
χρειαστεί αφενός να διευρυνθεί η αλυσίδα αξί-
ας σε όλα τα προϊόντα της ελιάς και αφετέρου 
η οικοδόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων 
σε ολόκληρη την αλυσίδα. «Καλλυντικά, φάρ-
µακα, λιπάσµατα, φυσικά συντηρητικά τροφί-
µων, ενέργεια, σε αυτά να ανοιχτούν δραστηρι-
ότητες», υποστήριξε ο Παναγιώτης Χατζηνικο-
λάου, Στέλεχος Γενικής Γραµµατείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας, κατά την οµιλία του, συµπλη-
ρώνοντας πως «στην αλυσίδα αξίας δεν ανήκει 
µόνο η ελαιοπαραγωγή.

Ψιλά γράμματα φυτοπαθολογίας 
κόβουν αποδόσεις στο ελαιόλαδο   
Ένα ανεμοβρόχι αρκεί για να υποβαθμιστεί και ποιοτικά η παραγωγή του προϊόντος, 
ερευνητές βάζουν στο μικροσκόπιο το γλοιοσπόριο σε ειδική ημερίδα στη Σπάρτη

Ανταγωνισµός
Ο έντονος ανταγωνισµός και 

η ελαιοκοµική κουλτούρα 
της χώρας δεν αφήνουν 

περιθώρια για εκπτώσεις στην 
ποιότητα του ελαιολάδου, 
ενώ πιο επίκαιρη από ποτέ 
καθίσταται η έρευνα γύρω 
από τις ασθένειες αλλά και 

τις δυνατότητες µεταποίησης 
των προϊόντων της ελιάς 
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Εξασφάλιση παραγωγής 
με προληπτικά μέτρα 
και συνδυασμό 
επεμβάσεων
Γνωστός από παλιά ο μύκητας, βρήκε κατάλληλες συνθήκες για να 
εξαπλωθεί, πήρε νέα μορφή και αν δεν περιοριστεί απειλεί το ελαιόλαδο

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Πιθανότατα οι αλλαγές στον καιρό και 
συγκεκριµένα η µετατόπιση των βρο-
χοπτώσεων προς τους µήνες Μάρτιο 
και Απρίλιο έφεραν στο προσκήνιο το 
γλοιοσπόριο, έναν µύκητα του γένους 
Colletotrichum που ήταν γνωστή η ύ-
παρξή του, αλλά δεν είχε µέχρι πρό-
σφατα προκαλέσει µεγάλες ζηµίες, 
σύµφωνα µε τον διευθυντή του εργα-
στηρίου φυτοπαθολογίας του Γεωπο-
νικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Επαµει-
νώνδα Παπλωµατά. Η ασθένεια που ε-
πιφέρoυν οι µύκητες του γένους λέ-
γεται ανθράκωση και προσβάλει πολ-
λά είδη φυτών.

Το γλοιοσπόριο αναδύεται, προσβάλ-
λει καρπούς ώριµους, στο στάδιο του 
µεταχρωµατισµού τους από κόκκινο 
σε µαύρο και προκαλεί κύκλους σή-
ψης, ενώ στα φύλλα µαύρα στίγµατα. 
Πάνω στη σήψη παρατηρούνται µε ρ-
οζ-πορτοκαλί χρώµα τα σπόρια του µύ-
κητα που µεταδίδονται µε το ανεµόβρο-
χο και όχι µόνο µε τον αέρα. Τονίζε-
ται από τον ∆ρ Παπλωµατά η σηµασία 
της επιδηµιολογίας για να γίνει κατα-
νοητός ο εχθρός και οι κινήσεις του. 
Μετά από έντονες και παρατεταµένες 
βροχές το φθινόπωρο και τον χειµώ-
να εξαπλώνεται µε καταστρεπτική ε-
πίπτωση. Στα φύλλα ξεκινάει από την 
κορφή, καλύπτει όλο το φύλλο, δηµι-
ουργεί καρποφορίες και σπόρια και 
τα φύλλα συστρέφονται και πέφτουν.

Τα πεσµένα φύλλα αποτελούν ε-
στίες µόλυνσης για το επόµενο έ-
τος. Πέφτουν φθινόπωρο-χειµώνα 
και την άνοιξη µε τις βροχές µολύ-
νουν τα δένδρα, όµως οι καρποί που 
έχουν προσβληθεί σε µεγάλο βαθµό 
και έχουν γίνει µούµιες, είναι πλή-
ρεις από σπόρια και αποτελούν την 
κυριότερη πηγή µόλυνσης παραµέ-
νοντας πάνω στα δέντρα.

Η θερµοκρασία ανάπτυξης του µι-
κροβίου κυµαίνεται από 10 έως 25 οC, 
µε άριστη τους 25 οC και σχετική υγρα-
σία για να αναπτυχθεί πρέπει να είναι 
>90%, έχει δηλαδή ίδιες άριστες συν-
θήκες ανάπτυξης µε το δάκο. Οι ώρι-
µοι καρποί προσβάλλονται, είτε µε απ’ 

ευθείας διάτρηση της επιφάνειας του 
καρπού, καθώς ο µύκητας τρυπάει τη 
σάρκα της ελιάς µόνος του, είτε πιο εύ-
κολα από πληγές. Ο ∆άκος είναι η κύ-
ρια αιτία δηµιουργίας πληγών στον ε-
λαιόκαρπο.

Νέα δυναµικότερη µορφή
Πρώτη φορά η ασθένεια κατεγρά-

φη το 1920 στην Κέρκυρα, µια υγρή 
και βροχερή περιοχή της Ελλάδος και 
ονοµάστηκε τότε παστέλλα. 

Το 2008 στην Αυστραλία παρατηρή-
θηκε από τη Βέρα Σεργκέεβα µια πιο 
δυναµική µορφή του µικροβίου που έ-
χει πια φτάσει και στην Ελλάδα και έχει 
τη δυνατότητα να µολύνει και να κατα-
στρέφει τα άνθη. Σε όσα άνθη δεν κα-
ταστραφούν και γίνουν µικροί καρποί, 
το παθογόνο µπαίνει σε λανθάνουσα, 
ανενεργή µορφή, «κοιµάται» το καλο-
καίρι µέσα στο µικρό καρπό. «Τέλη Αυ-
γούστου - αρχές Σεπτέµβρη ενεργοποι-
είται πάλι µε έντονη προσβολή που δεν 
είχαµε βιώσει προηγουµένως» ανέφε-
ρε ο ∆ρ Παπλωµατάς. Το 2009 στην 
Ισπανία είχαµε τέτοια προσβολή αλ-
λά και τον Αύγουστο σε πράσινους µι-
κρούς καρπούς. Τη χειρότερη κατάστα-
ση στην Ελλάδα την έχουµε δει σε Αιτω-
λοακαρνανία – Ζάκυνθο. Το 2015 στη 
Ζάκυνθο εντοπίστηκε στα άνθη το πιο 
έντονο, πιο δυναµικό µικρόβιο «ξάδερ-
φος» αυτού που γνωρίζαµε και προσβά-
λει και τα άνθη. Στη νότιο Ιταλία έχει ε-
πεκταθεί και ήδη δηµιουργεί προβλή-
µατα στην ελαιοπαραγωγή.

Η πρώιµη συγκοµιδή και η άµε-
ση έκθλιψη θα µπορούσε να α-
ποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιµη 
για την ποιότητα όπως ανέφερε 
ο καθηγητής του ΓΠΑ Ε. Παπλω-
µατάς, καθώς δε θα υπάρχει τό-
σος χρόνος για το µικρόβιο να 
επεκταθεί. Όταν έχουµε πληγές 
στον ελαιόκαρπο, η ασθένεια ε-
ξελίσσεται πιο γρήγορα γι’ αυτό 
και ο δάκος συµβάλλει πάρα πο-
λύ στην ανάπτυξη επιδηµίας. Τα 
σπόρια µεταφέρονται µε το νερό 
στις πληγές όπου και µολύνουν 
γρήγορα τον καρπό. Ο µύκητας 
προσβάλλει τους ώριµους καρ-
πούς ή µε τη νέα µορφή παρα-
µένει στους άγουρους σε λαν-
θάνουσα µορφή µέχρι να ξεκι-
νήσουν να ωριµάζουν. Αυτό ο-
φείλεται στην ελευρωπαϊνη, µια 
ουσία πικρή που διασπάται κα-
τά την ωρίµανση. Στο σηµείο ό-
µως που υπάρχει πληγή από το 

δάκο, εµφανίζεται το φαινόµε-
νο της τραυµατικής ωρίµανσης, 
ωριµάζει δηλαδή ο καρπός το-
πικά στο σηµείο εκείνο, κάνο-
ντας εφικτή την προσβολή. Αν 
ληφθεί υπ’ όψη ότι ο δάκος, µε-
ταφέρει επίσης σπόρια του µύκη-
τα όταν πληγώνει τον καρπό κα-
ταλαβαίνουµε πως αποτελεί ση-
µαντικότατο παράγοντα αύξησης 
της έντασης των προσβολών και 
της εξάπλωσης του γλοιοσπορί-
ου. Ο ∆ρ Παπλωµατάς ανέφερε 
πως «αν κάνει το γλοιοσπόριο 
ζηµιά 1 και ο δάκος άλλο 1, µα-
ζί κάνουν ζηµιά 6, υπάρχει δη-
λαδή αλληλεπίδραση». 

Με σωστή δακοκτονία
Η σύνδεση δάκου-γλοιοσπο-

ρίου είναι καθοριστική σύµφω-
να µε τον αναπληρωτή καθηγη-
τή ζωολογίας και εντοµολογίας 
του ΓΠΑ ∆ιονύση Περδίκη, κα-

Πολλαπλασιάζει τη ζημία 
η συνύπαρξη γλοιοσπορίου δάκου

Ευπαθείς οι καρποί στην αλλαγή 
χρώµατος από κόκκινο σε µαύρο.

Πλήθος ελαιοπαραγωγών από την Λακωνία παρακολούθησαν την ηµερίδα.

Καλλιέργεια 
γλοιοσπορίου

Τα κλαδιά που αφαιρούνται 
δεν πρέπει για κανένα λόγο 
να παραµείνουν κοντά στην 
καλλιέργεια γιατί τότε αντί 

για ελιές καλλιεργούµε 
γλοιοσπόριο 

για τον επόµενο χρόνο λένε 
οι επιστήµονες

Ιταλία
Στη νότιο Ιταλία έχει 

επεκταθεί και ήδη 
δηµιουργεί προβλήµατα 
στην ελαιοπαραγωγή το 
πιο έντονο, πιο δυναµικό 
µικρόβιο γλοιοσπορίου, 
«ξάδερφος» αυτού που 

γνωρίζαµε και προσβάλ-
λει και τα άνθη 

Όχι στο στάνταρτ 
Οι αγρότες δεν πρέπει να 

ψεκάζουν σε τυποποι-
ηµένες ηµεροµηνίες. Η 

παρακολούθηση της καλλι-
έργειας για να αποφασιστεί 
η επέµβαση που χρειάζεται 

θα σώσει την παραγωγή 
από νέους εχθρούς 
σαν το γλοιοσπόριο
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δάκο, εµφανίζεται το φαινόµε-
νο της τραυµατικής ωρίµανσης, 
ωριµάζει δηλαδή ο καρπός το-
πικά στο σηµείο εκείνο, κάνο-
ντας εφικτή την προσβολή. Αν 
ληφθεί υπ’ όψη ότι ο δάκος, µε-
ταφέρει επίσης σπόρια του µύκη-
τα όταν πληγώνει τον καρπό κα-
ταλαβαίνουµε πως αποτελεί ση-
µαντικότατο παράγοντα αύξησης 
της έντασης των προσβολών και 
της εξάπλωσης του γλοιοσπορί-
ου. Ο ∆ρ Παπλωµατάς ανέφερε 
πως «αν κάνει το γλοιοσπόριο 
ζηµιά 1 και ο δάκος άλλο 1, µα-
ζί κάνουν ζηµιά 6, υπάρχει δη-
λαδή αλληλεπίδραση». 

Με σωστή δακοκτονία
Η σύνδεση δάκου-γλοιοσπο-

ρίου είναι καθοριστική σύµφω-
να µε τον αναπληρωτή καθηγη-
τή ζωολογίας και εντοµολογίας 
του ΓΠΑ ∆ιονύση Περδίκη, κα-

θώς υπάρχουν περιπτώσεις ελαι-
ώνων που µε αποτελεσµατική δα-
κοκτονία κατάφεραν να περιορί-
σουν και το γλοιοσπόριο, εφό-
σον δεν υπήρχε δάκος να µετα-
φέρει το µόλυσµα και να κάνει 
πληγές. ∆εν πρέπει να λησµο-
νείται το γεγονός πως το γλοι-
οσπόριο µε το δάκο έχουν τις ί-
διες άριστες συνθήκες ανάπτυ-
ξης, οπότε αν υπάρχει το ένα θα 
υπάρχει και το άλλο πολλαπλα-
σιάοντας την προκαλούµενη ζη-
µία. Αναγκαία για επιτυχή προ-
στασία των ελαιόδεντρων και α-
πό  το γλοισπόριο είναι η σω-
στή εφαρµογή δακοκτονίας. Το 
2018 υπήρχε πρώιµος και σε µε-
γάλους πληθυσµούς δάκος και 
καιρικές συνθήκες που οδήγη-
σαν σε υψηλό επίπεδο µολύσµα-
τος γλοιοσπορίου µε αποτέλεσµα 
πρώιµες και µε µεγάλη έκταση 
προσβολές.

Πολλαπλασιάζει τη ζημία 
η συνύπαρξη γλοιοσπορίου δάκου

Παρουσιάσεις και 
τοποθετήσεις επί του 
θέµατος από τους 
καθηγητές Ε. Παπλωµατά, 
∆. Περδίκη, εκπροσώπους 
της Bayer και του 
Ιδρύµατος Τεχνολογίας 
και Έρευνας. 

Μοιάζει µε 
γλοιοσπόριο και 
αντιµετωπίζεται 
µε δακοκτονία
Βάση πρέπει να δοθεί στη 
σωστή, εξελισσόµενη και 
οργανωµένη δακοκτονία 
ανέφερε η Κατερίνα 
Αχείµαστου, καθώς ζούµε 
στη χώρα µε τα 
µεγαλύτερα προβλήµατα 
σχετικά µε το δάκο στη 
Μεσόγειο. Σύµφωνα µε 
τον καθηγητή Ε. 
Παπλωµατά, η ασθένεια 
βούλα ή καµαροσπόριο, 
που προσβάλει την ελιά, 
τη φιστικιά και το αµπέλι, 
µεταδίδεται στον καρπό 
της ελιάς µόνο µε το 
νύγµα του δάκου. 
Προκαλεί και αυτή 
σκουρόχρωµη σήψη 
γύρω από την πληγή αλλά 
διαφορετική από το 
γλοιοσπόριο. Πρέπει να 
έχουµε εικόνα του 
µικροβίου που 
αντιµετωπίζουµε και κάθε 
φορά να εξετάζεται η 
καλλιέργεια και να 
αποφασίζεται η 
κατάλληλη επέµβαση, 
καθώς για το 
καµαροσπόριο δε γίνεται 
εφαρµογή µυκητοκτόνου. 
Εναντίον του δεν υπάρχει 
άλλη αντιµετώπιση να 
παρατάξουµε παρά µόνο 
η έµµεση, η δακοκτονία.

Κατάλληλος σχεδιασµός κατά την ε-
γκατάσταση των καλλιεργειών και 
σωστή και ολοκληρωµένη διαχείρι-
ση από πλευράς παραγωγών µπο-
ρεί να εξασφαλίσει την παραγωγή 
σύµφωνα µε τον καθηγητή φυτοπα-
θολογίας ΓΠΑ ∆ρ Παπλωµατά. Οι ε-
λαιώνες δεν πρέπει να εγκαθίστα-
νται σε τοποθεσίες «γούρνες» µε υ-
ψηλές θερµοκρασίες, υψηλή σχετι-
κή υγρασία και κακό αερισµό. Με-
γάλη σηµασία έχει το τακτικό κλά-
δεµα για καλό φωτισµό και αερισµό 
των δέντρων αλλά και για αφαίρεση 
των µολυσµάτων. Προσοχή πρέπει 
να δοθεί στην καταστροφή µε καύ-
ση των κλαδιών που αφαιρούνται. 
«∆εν πρέπει για κανένα λόγο να 
παραµείνουν κοντά στην καλλιέρ-
γεια γιατί τότε αντί για ελιές καλλι-
εργούµε γλοιοσπόριο για τον επό-
µενο χρόνο» επεσήµανε ο καθη-
γητής Παπλωµατάς. Η εφαρµογή 
2 προληπτικών ψεκασµών µε χαλ-
κούχα στο τέλος του Οκτώβρη και 
στο τέλος του Νοέµβρη φαίνεται να 
αρκούν.  Όσον αφορά τώρα το γλοι-
οσπόριο που προσβάλλει και τα άν-
θη, και µένει στον πράσινο καρπό 
σε λανθάνουσα µορφή, πρέπει να 
γίνει έρευνα για την αντιµετώπισή 
του στις συνθήκες και τις ποικιλίες 
ελιάς της Ελλάδας. Κρίνοντας όµως 
από τις άλλες χώρες, ο ∆ρ Παπλω-
µατάς πρότεινε έναν ψεκασµό µε 
χαλκούχα τον Απρίλιο, στην έναρξη 
της βλάστησης και έπειτα δύο ψε-
κασµούς µε εγκεκριµένα µυκητο-
κτόνα, έναν στο «κρόκιασµα» στις 
αρχές του Μαϊου, όταν δηλαδή έ-
χουν ανοίξει το 10 µε 15% των αν-
θέων και τον Οκτώβρη στην αλλαγή 
χρώµατος από κόκκινο σε µαύρο.  

∆εν πρέπει να περιµένουµε απο-
τέλεσµα µόνο από τα φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα, αλλά και από τη 
διαχείριση σύµφωνα µε τον Πάτρο-
κλο Λινάρδο, υπεύθυνο πωλήσεων 
νότιας Πελοπονήσσου της Bayer. 
Προτού φτάσουµε στο στάδιο της 

χηµικής καταπολέµησης πρέπει να 
φροντίζουν οι παραγωγοί τη λίπαν-
ση, το σωστό κλάδεµα για αερισµό 
και φωτισµό ούτως ώστε να µπορέ-
σει το δέντρο να ανταπεξέλθει στο 
µόλυσµα και στις καιρικές συνθή-
κες, καθώς το πρόβληµα του γλοι-
οσπορίου είναι απόρροια των βρο-
χών. Σχετικά µε το δάκο που µεγι-
στοποιεί την προσβολή από γλοιο-
σπόριο, υπάρχει τρόπος να χειρι-
στεί. Υπάρχουν παγίδες και µοντέ-
λα πρόβλεψης που µπορούν να µας 
δώσουν λύση. Για τους ψεκασµούς 
κάλυψης αλλά και τους δολωµατι-
κούς, ο Κατι Κατι αναφέρθηκε στο 
σκεύασµα Proteus το οποίο επιτρέ-
πει ψεκασµό µέχρι και 14 ηµέρες 
πριν τη συγκοµιδή, το Biscaya, το 
Decis και το Profi (Decis Profi) που 
χρησιµοποιείται και από το υπουρ-
γείο για τις δακοκτονίες. Τονίστηκε 
για µια ακόµη φορά η σηµασία της 
σωστής εφαρµογής των σκευασµά-
των. Οι σωστές επικρατούσες συνθή-
κες στο χωράφι, η θερµοκρασία, η υ-
γρασία, ο άνεµος, το είδος του µπεκ, 
η ώρα και ο τρόπος ψεκασµού µπο-
ρούν να δώσουν βέλτιστο αποτέλε-
σµα και οι λάθος µειωµένη ή καθό-
λου αποτελεσµατικότητα.   

Διαχείριση και ψεκασμοί σε
συνδυασμό με δακοκτονία
προστατεύουν την παραγωγή 

Το σωστό κλάδεµα πρέπει να εξασφαλίζει τον καλό αερισµό και φωτισµό των 
δένδρων µέχρι το εσωτερικό της κόµης, για να αποφεύγεται η δηµιουργία 
συνθηκών ευνοϊκών για την ανάπτυξη µυκήτων.

Γνώση
Με παρακολούθηση, καύση 
µολυσµάτων και έγκαιρες 
επεµβάσεις µυκητοκτόνων 
σε συνδυασµό µε σωστή 
δακοκτονία, µπορεί να 
ελεγχθεί το γλοιοσπόριο.

Καύση 
Προσοχή πρέπει να δοθεί
στην καταστροφή µε καύση 
των κλαδιών που αφαιρούνται. 
αφού δεν πρέπει να 
παραµείνουν κοντά στην 
καλλιέργεια γιατί τότε αντί 
για ελιές καλλιεργείται 
γλοιοσπόριο για τον επόµενο 
χρόνο.

Αλληλεπίδραση 
Αν το γλοιοσπόριο και 

ο δάκος ζηµιώνουν από 
1 το καθένα, και τα δύο 

µαζί δε ζηµιώνουν 2 
αλλά 6. Υπήρξαν καλ-
λιέργειες µε µειωµένη 

ζηµία από το γλοιοσπόριο 
µόνο λόγω επιτυχηµένης 

δακοκτονίας

Καλλιέργεια 
γλοιοσπορίου

Τα κλαδιά που αφαιρούνται 
δεν πρέπει για κανένα λόγο 
να παραµείνουν κοντά στην 
καλλιέργεια γιατί τότε αντί 

για ελιές καλλιεργούµε 
γλοιοσπόριο 

για τον επόµενο χρόνο λένε 
οι επιστήµονες

Κλάδεµα
Προτού φτάσουµε στο 

στάδιο της χηµικής 
καταπολέµησης πρέπει να 
φροντίζουν οι παραγωγοί 
τη λίπανση και το σωστό 
κλάδεµα ούτως ώστε να 
µπορέσει το δέντρο να 

ανταπεξέλθει στο µόλυσµα
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι καλλιεργητικές πρακτικές που ακο-
λουθούνται, τα µέσα που έχουν στη δι-
άθεσή τους οι παραγωγοί και οι υπο-
δοµές, δεν αφήνουν στη χώρα την δυ-
νατότητα παραγωγής φθηνού ελαιολά-
δου, ενώ δεδοµένου ότι η ποιότητα του 
προϊόντος είναι καθοριστική για την τι-
µή, καθίσταται σαφές πως δεν υπάρχει 
άλλη διέξοδος για το ελληνικό ελαιόλα-
δο, πέραν της διαφοροποίησης ως προς 
την ποιότητα. 

Ο παραπάνω συνειρµός του προέδρου 
της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Ελαι-
ολάδου (Ε∆ΟΕ), Μανώλη Γιαννούλη, έ-
βαλε τα πλαίσια µέσα στα οποία έγιναν 
οι συζητήσεις της ηµερίδας που διοργά-
νωσε η ΕΑΣ Λακωνίας. Εκεί υποστηρί-
χθηκε πως φέτος το ελαιόλαδο υπέστη 
ήττα λόγω ποιότητας κατά την τρέχου-
σα περίοδο η οποία άλλωστε αντικατο-
πτρίζεται στις χαµηλές σχετικά µε πέρυ-
σι τιµές αλλά και στην υποτονική ζήτη-
ση από τις διεθνείς αγορές, επικυρώνο-
ντας την άποψη πως δύσκολα µπορεί η 
χώρα να επηρεάσει τις εξελίξεις παγκο-
σµίως, ειδικά σε µια χρονιά όπου η Ισπα-
νία παράγει πλέον των 1,6 εκατ. τόνων. 

«Την ήττα αυτή την υπέστη λόγω του 
γλοιοσπορίου» ανέφερε ο πρόεδρος της 
ΕΑΣ Λακωνίας Νίκος Προκοβάκης, συ-
µπληρώνοντας πως «το ελληνικό ελαιό-
λαδο σε µεγάλο ποσοστό είναι έξτρα παρ-
θένο. Είναι το µοναδικό µας πλεονέκτη-
µα έναντι των άλλων χωρών, άρα αυτό 
πρέπει να διαφυλάξουµε και να το προ-
στατεύσουµε». Με τα παραπάνω ο ισχυ-
ρός άνδρας της ΕΑΣ Λακωνίας πλαισίω-
σε τους σκοπούς της ηµερίδας αυτής ευ-
ελπιστώντας πως η συζήτηση και τα συ-

µπεράσµατα αυτής «θα είναι σε κέρδος 
του ελληνικού ελαιολάδου».

Ο κ. Γιαννούλης υποστήριξε πως η φε-
τινή χρονιά έδειξε πως η συνέπεια πράγ-
µατι µπορεί να αποζηµιώσει τους παρα-
γωγούς για τον κόπο τους, αφού «φέτος 
είχαµε προβληµατικές ποιότητες που έ-
χουν απογοητεύσει τον παραγωγό από 
άποψη τιµών. Αλλά είδαµε ταυτόχρονα 
για τους παραγωγούς που είχαν φροντί-
σει το δέντρο τους µε τον τρόπου που έ-
πρεπε, να ανταµείβονται µε υψηλές τιµές, 
σχηµατίζοντας την ψαλίδα τιµών ανάµε-
σα στα δικά τους ελαιόλαδα και τα υπό-

λοιπα».  «Να βάλει τα πράγµατα στη θέση 
τους» επιχείρησε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Σταύρος Αρα-
χωβίτης, κατά τον χαιρετισµό του, αποδί-
δοντας σε µια χρονιά «ιδιαίτερα ευνοϊκή 
για τα έντοµα και τους µύκητες, λόγω της 
υγρασίας», την φετινή οικονοµική κατα-
στροφή των ελαιοπαραγωγών. Ο κ. Αρα-
χωβίτης επικαλέστηκε και την παρενιαυ-
τοφορία των ελαιόδεντρων, ζητώντας την 
αποφυγή του «κανιβαλισµού των υπηρεσι-
ών», και εκφράζοντας την πεποίθησή του 
ότι οι παραγωγοί έχουν ήδη προσαρµο-
στεί στις νέες κλιµατολογικές συνθήκες. 

Η Ελλάδα δεν παράγει φθηνό ελαιόλαδο
Οι αντικειμενικές συνθήκες της χώρας σχηματίζουν τον μονόδρομο της ποιοτικής διαφοροποίησης 

Πλεονέκτηµα
Μοναδικό 

ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα 

του ελληνικού 
ελαιολάδου οι 

χαµηλές οξύτητες

Φταίει ο καιρός
Στα καιρικά 
φαινόµενα 

ευνοϊκά για τα 
έντοµα και τους 

µύκητες απέδωσε 
ο κ. Αραχωβίτης 
την οικονοµική 

καταστροφή 

Για να γίνουν οι καλλιέργειες βιώσιµες χρειάζεται δουλειά σε όλη την αλυσίδα αξίας 
Πρόκληση αποτελεί αφενός η διεύρυνση της αλυσίδας αξίας σε όλα τα προϊόντα της ελιάς και αφετέρου η οικοδόµηση οικονοµικών 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την αλυσίδα. «Καλλυντικά, φάρµακα, λιπάσµατα, φυσικά συντηρητικά τροφίµων, ενέργεια, σε αυτά να 
ανοιχτούν δραστηριότητες», υποστήριξε ο Παναγιώτης Χατζηνικολάου, Στέλεχος Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, κατά 
την οµιλία του, συµπληρώνοντας πως «στην αλυσίδα αξίας δεν ανήκει µόνο η ελαιοπαραγωγή. Για να γίνουν  βιώσιµες στην Ελλάδα οι 
καλλιέργειες των ελαιοπαραγωγών, πρέπει να δουλέψουµε σε όλη την αλυσίδα αξίας, να αξιοποιήσουµε τα υπολείµµατα, τα 
παραπροϊόντα, τα υποπροϊόντα». Συνεχίζοντας ο ίδιος, ανέφερε πως «θα πρέπει να συγκεντρωθούµε στο πώς θα µετασχηµατίσουµε 
τον παραδοσιακό αγρότη στον σύγχρονο, ανήσυχο επιχειρηµατία», ενώ επεσήµανε το γεγονός ότι η χώρα υστερεί στο κοµµάτι της 
έρευνας συγκριτικά µε τους ανταγωνιστές Ισπανούς και Ιταλούς. «Η έρευνα και η καινοτοµία είναι επένδυση, δεν είναι πρόσοδος», 
υποστήριξε ο ίδιος κάνοντας λόγο για µια ανάγκη κατανόησης των αλλαγών που θα χρειαστεί να επιδιώξουν οι παράγοντες του κλάδου, 
αλλά και των αιτηµάτων που θα πρέπει να διατυπώσουν στην πολιτεία προκειµένου να αυξηθεί η έρευνα και κατ’ επέκταση τα προϊόντα 
στα οποία θα µπορέσει στη συνέχεια ο κλάδος να επενδύσει. «Η έρευνα είναι το άυριο, επιλύονται θέµατα  που θα συναντήσουµε και 
που αν δεν τα επιλύσουµε θα γίνουν ογκόλιθος», τόνισε, εξηγώντας πως «συνηθίσαµε να διαχειριζόµαστε κρίσεις. Το γλοιοσπόριο είναι 
µια κρίση σ τον τοµέα της ελαιοκοµίας, και είναι πρόβληµα το ότι δεν λειτουργούµε προληπτικά». 

Η ιχνηλασιµότητα 
ορίζει το προϊόν 
Όταν ο παραγωγός µπορεί να αποδείξει 
στον έµπορο ή τον εισαγωγέα/ 
εξαγωγέα τι έχει κάνει στον ελαιώνα 
του, τότε µπορεί να διεκδικήσει µια 
καλύτερη τιµή για το προϊόν του. Αυτό 
υποστήριξε µεταξύ άλλων η Κατερίνα 
Αχείµαστου ∆ιευθύντρια Έρευνας και 
Ανάπτυξης της Βayer µε αφορµή την 
συζήτηση γύρω από το γλοιοσπόριο, για 
το οποίο υποστήριξε πως «από τα ψιλά 
γράµµατα της φυτοπαθολογίας, 
αναδείχθηκε σε ένα πολύ σοβαρό 
θέµα». Η ίδια υποστήριξε πως ποιοτικό 
προϊόν σήµερα συνιστά το προϊόν 
εκείνο το οποίο έχει ιχνηλασιµότητα, 
ενώ συνέστησε στους παραγωγούς να 
παραµένουν ενηµερωµένοι. «Οι καιροί 
έχουν αλλάξει, πρέπει  να είµαστε 
ενηµερωµένοι και να ξέρουµε πού και 
πότε πρέπει να επέµβουµε», ανέφερε 
λέγοντας πως τα στάνταρτ, 
τυποποιηµένα πράγµατα δεν αρκούν 
πλέον αφού οι συνθήκες επιτάσσουν 
την ευελιξία. 


