
Βραχυκυκλώνει την αγορά    
ο εκβιασμός των μηχανογράφων
Δυσκολίες σε όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας από το μηχανογραφικό του ΟΣΔΕ 

Το πρώτο ηλεκτρικό αστικό 
λεωφορείο BYD έφερε η Π. 
Πετρόπουλος στην Ελλάδα, που 
υπόσχεται ήσυχες και άνετες 
διαδροµές έως 200 χλµ. µε 
µία µόλις φόρτιση. σελ. 20

Καινούργια αναστάτωση στις 
αγορές αγροτικών προϊόντων 
εξαιτίας της βούλησης Τραµπ να 
επιβάλει νέους δασµούς ύψους 11 
δισ. δολαρίων στην Ε.Ε. Κάτι έσωσε 
πάντως ο Αραχωβίτης. σελ. 36

Ένα λεωφορείο 
που θέλει πρίζα  

Νέοι δασµοί ΗΠΑ
κόβουν εξαγωγές

Έχασαν το πριμ βάμβακος 
γιατί «ξέχασαν» την Ομάδα 
Μέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα δε-
σµεύεται το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης πως θα λάβουν 
τη συνδεδεµένη στο βαµβάκι οι 
παραγωγοί που είναι ενταγµένοι 
σε οργάνωση παραγωγών αλλά 
έµειναν εκτός πληρωµής γιατί 

παρέδωσαν µέρος της παραγό-
µενης ποσότητάς τους και εκτός 
της Οµάδας. Στην ίδια παρτίδα 
και οι 1.774 βαµβακοκαλλιερ-
γητές που δεν έπιασαν το πλα-
φόν, αφού προηγηθεί έκδοση 
υπουργικής απόφασης. σελ. 6

Ένας εκβιασµός της τελευταίας 
στιγµής µε καθαρά οικονοµική 
στόχευση επαναφέρει επιτακτικά 
το θέµα της αποµάκρυνσης του 
«εργολάβου» από τη διαχείριση 
του ΟΣ∆Ε. Εβδοµάδες τώρα, η 

αγορά αγροτικών εφοδίων έχει 
παγώσει γιατί το µηχανογραφι-
κό δεν δέχεται αιτήσεις. Χωρίς 
την αίτηση οι τράπεζες δεν ενερ-
γοποιούν Α∆Α και Κάρτες, επο-
µένως καµιά πράξη. σελ. 44-47

Πέρασαν οι µισοί 
στο πρόγραµµα 
της µεταποίησης 

σελ. 32

Σχέδιο ρύθµισης 
για ταχύτερες 
αποζηµιώσεις

σελ. 8

Σε δύο φάσεις 
η σύγκλιση των 
δικαιωµάτων 

σελ. 11
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Πατέρας του χρυσού 
κανόνα ενισχύσεων 
Τεράστια η συνεισφορά του Tim 
Josling στην ανάπτυξη της αγοράς 
αγροτικών εµπορευµάτων. σελ. 50 
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∆ιπλή προκήρυξη  
για κτηνοτρόφους 
Αιτήσεις µέσα στον Απρίλιο για 
Βιολογικά σε Θεσσαλία, ∆υτική 
Ελλάδα και Σπάνιες Φυλές. σελ. 18

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 04/04

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

236
179

77,05
2,34

11/04

238
179

77,62
2,36

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

Πατέρας του χρυσού 
κανόνα ενισχύσεων 

Josling στην ανάπτυξη της αγοράς 
σελ. 50 
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12723

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50732

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12981

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86155

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,57000

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Χωρίς περσινά αποθέµατα και µε ελάχιστο ανταγωνισµό 
κυκλοφορεί στην αγορά η θερµοκηπιακή πατάτα, µε το 
περιβάλλον να παραµένει θετικό και για την υπαίθρια, της οποίας 
η συγκοµιδή ξεκινά την ερχόµενη εβδοµάδα από τη Μεσσηνία. 
Στο καλαµπόκι, οι εκτιµήσεις για την παγκόσµια αγορά είναι 
αµφιλεγόµενες, µε τις καιρικές συνθήκες να µπαίνουν σε ρόλο 
πρωταγωνιστή για την τιµή του προϊόντος από το φθινόπωρο.

Φουζικλάδιο στη µηλιά
Ευνοϊκές είναι σε πολλές περιοχές οι 
συνθήκες για πρωτογενείς προσβολές 
από φουζικλάδιο στις µηλιές λένε οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Αχαϊας, τονίζοντας 
ότι αυτή την εποχή υπάρχουν ώριµα 
ασκοσπόρια φουζικλαδίου, ικανά να 
προκαλέσουν αυτές τις προσβολές στη 
νέα βλάστηση. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις για να γίνουν µολύνσεις 
είναι ο υγρός καιρός και η διαβροχή της 
βλάστησης για 10 τουλάχιστον ώρες. Αν 
οι ανωτέρω συνθήκες είναι κατάλληλες, 
σε διάστηµα 10-17 ηµερών 
δηµιουργούνται δευτερογενή µολύσµατα 
(εξάνθιση) στις κηλίδες, τα οποία 
προκαλούν τις δευτερογείς µολύνσεις.

Ψεκασµοί σε πράσινη 
και ρόδινη κορυφή

Το παθογόνο διαχειµάζει κυρίως στα 
προσβεβληµένα φύλλα στο έδαφος και 
εκεί κατά τη διάρκεια της άνοιξης 
σχηµατίζει τα µολύσµατά του (σπόρια). 
Η διασπορά αυτών των µολυσµάτων 
στα νεοσχηµατιζόµενα πράσινα
τµήµατα του δέντρου προκαλεί τις 
πρωτογενείς µολύνσεις. Από τους 
ειδικούς συνιστώνται προληπτικοί 
ψεκασµοί στα στάδια της πράσινης 
και της ρόδινης κορυφής.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 13-04-2019
Νεφώσεις µε βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες στο 
Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου και 
βαθµιαία στην Κρήτη. Στην 
υπόλοιπη χώρα νεφώσεις που 
γρήγορα θα πυκνώσουν και θα 
σηµειωθούν τοπικές βροχές 
µετά το µεσηµέρι. Αργά το 
απόγευµα τα φαινόµενα στα 
ανατολικά ηπειρωτικά θα 
σταµατήσουν. Άνεµοι βόρειοι 
µέτριοι. Θερµοκρασία σε πτώση.

Κυριακή 14-04-2019
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους 
αυξηµένες στα ηπειρωτικά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν 
πρόσκαιροι όµβροι. Στα δυτικά, 
τα βόρεια και τα νησιά του 
Αιγαίου νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες που αργά το 
απόγευµα θα σταµατήσουν. 
Άνεµοι βόρειοι µέτριοι. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

∆ευτέρα 14-04-2019
και Τρίτη 16-04-2019 
Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα 
βόρεια, την Κρήτη και βαθµιαία 
και στην υπόλοιπη χώρα, 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

σποραδικές καταιγίδες που 
βαθµιαία από την  Τρίτη θα 
εξασθενήσουν. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 
κατά τόπους ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση.

Τετάρτη 17-04-2019 ως
Παρασκευή 19-04-2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες στα ηπειρωτικά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες της Τετάρτης, οπότε θα 
εκδηλωθούν όµβροι ή 
µεµονωµένες καταιγίδες. 
Θερµοκρασία σε περαιτέρω 
πτώση στα ανατολικά. 

Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις 4 µε 
5 µποφόρ και στο 
Αιγαίο 6 µποφόρ 
που βαθµιαία στα 
δυτικά και νότια 
θα στραφούν σε 
δυτικούς µε την 
ίδια ένταση.
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Πόσο… υπουργός θα πρέπει να είναι κά-
ποιος για να καταλάβει ότι µ’ αυτό το 
ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής των 
δηλώσεων ΟΣ∆Ε και µ’ αυτή την ορ-
γάνωση από την πλευρά του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, η ελληνική γεωργία θα βρίσκε-
ται συνεχώς στο περιθώριο και η χώ-
ρα µας, παρ’ ότι ευρωπαϊκή, θα τοπο-
θετείται, αγροτικά τουλάχιστον, µε-
ταξύ των τελευταίων της αφρικανι-
κής ηπείρου;

Πόσοι ακόµα υπουργοί θα πρέπει να πε-
ράσουν για να βρεθεί, ένας, που θα 
σέβεται τον εαυτό του και τη θέση 
του και θα καθαρίσει την… κόπρο 
του Αυγείου που έχει συγκεντρωθεί 
τα τελευταία χρόνια γύρω από τη δι-
αχείριση του ΟΣ∆Ε, απαλλάσσοντας 
τους αγρότες και την κοινωνία απ’ 
αυτό τον βραχνά;

Για πόσα ακόµα χρόνια η χώρα, οι συντε-
λεστές της αγροτικής παραγωγής και 
η κοινωνία της υπαίθρου θα πρέπει 
να ταλαιπωρείται και να πληρώνει 
το µεγάλο λάθος που έγινε πριν α-
πό µια 15ετία περίπου όταν µια συνε-
ταιριστική ηγεσία ενέδωσε στον πει-
ρασµό του εύκολου κέρδους από τις 
εν λόγω υπηρεσίες, όταν το κράτος 
πλήρωνε αδρά τον κοµµατικό στρα-
τό των συνεταιριστών και ένας αχρεί-
ος και αστοιχείωτος εργολάβος κατά-
φερε να κληρονοµήσει µετά από λί-
γο καιρό αυτό το χάλι;

Για πόσο καιρό ακόµα οι αρµόδιες κοι-
νοτικές αρχές θα κάνουν τα στραβά 
µάτια, οι θεσµοί θα ενθαρρύνουν αυ-
τή την κακοδαιµονία, οι υπουργοί θα 
ενδίδουν στον εκβιασµό ενός τυχάρ-
παστου, ο διοικητικός µηχανισµός 
θα υποκύπτει στον… πειρασµό, οι α-
γρότες θα ανέχονται τον προαγωγό 
και προστάτη;  Agrenda

Προαγωγός 
και προστάτης 

• Μέχρι τις 22 Απριλίου αιτήσεις για το 
µέτρο Βιολογικής Κτηνοτροφίας σελ. 18
• Στη µηχανική ζιζανιοκτονία επενδύουν οι 
µεγάλες εταιρείες µηχανηµάτων σελ. 16

• Θέλει µύθο και προσωπικότητα το κρασί 
των µικρών οινοποιών σελ. 39
• Χωρίς αγρότες τα ευρωψηφοδέλτια 
των µεγάλων κοµµάτων σελ. 10

• Με φορτωτή µεθανίου και σαρωτή 
προσώπου η Case καινοτοµεί σελ.20, 37
• Η BASF συνάπτει συµµαχίες για την 
ανάγκη της κυκλικής οικονοµίας σελ. 53

• Λιγότερα στρέµµατα µε καλαµπόκι βάζει 
φέτος η χώρα λόγω... άρδευσης σελ. 22
• Βγαίνει µε προοπτικές από τα χωράφια η 
ανοιξιάτικη υπαίθρια πατάτα  σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑEΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ





ΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ 
skopelitou@agronews.gr

Τη µη δυνατότητα δηµιουργίας 
εθνικών αποθεµατικών για τις ά-
δειες φύτευσης που δεν χρησιµο-
ποιήθηκαν και την επέκταση της 
απαγόρευσης των φυτεύσεων α-
µπέλου έως το 2050 ενέκρινε η 
Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοι-
νοβουλίου. Ειδικά το θέµα του α-
ποθεµατικού αναµένεται να προ-
καλέσει τις µεγαλύτερες αντιδρά-
σεις από ελληνικής πλευράς, κα-
θώς στη χώρα µας υπολογίζεται 
πως από τα περίπου 19.000 στρέµ-
µατα µε άδειες φύτευσης που έ-
χουν µοιραστεί από το 2016 (αρ-
χή του νέου καθεστώτος), µόλις 
4.000-5.000 έχουν γίνει αµπέλι. 
Αν δεν αλλάξει κάτι στη ∆ιάσκε-
ψη των Προέδρων του επόµενου 
Κοινοβουλίου που θα αποφανθεί 
για την πορεία του ψηφίσµατος, 
αυτό σηµαίνει ότι τα στρέµµατα  
που δεν µπήκαν τελικά θα χαθούν. 

Επέκταση απαγόρευσης 
Όπως αναφέρεται στο site του 

Ευρωκοινοβουλίου το σχήµα α-
δειών φύτευσης, µε ισχύ από το 

2016 έως το 2030, θα πρέπει να ε-
πεκταθεί έως το 2050. Η Κοµισιόν 
θα πρέπει να αξιολογεί τα αποτε-
λέσµατά του κάθε 10 χρόνια, ξεκι-
νώντας από το 2023, και εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο να καταθέτει 
προτάσεις που θα βελτιώνουν την 
αποτελεσµατικότητά του.

Περαιτέρω, οι νοµοθέτες πρό-
τειναν να δοθούν περισσότερες 
πληροφορίες στους καταναλωτές 
για το προϊόν. Ειδικότερα, οι ετικέ-
τες οίνου θα πρέπει να παρουσιά-
ζουν διατροφικές δηλώσεις ή του-
λάχιστον την ενεργειακή αξία του 
προϊόντος και τον κατάλογο των 

συστατικών ή ένα link που θα πα-
ραπέµπει στην αντίστοιχη λίστα.

∆ιατηρείται η απαγόρευση 
για Vitis Labrusca

Οι Ευρωβουλευτές, επίσης, απέρ-
ριψαν την πρόταση για την ένταξη 
της Vitis Labrusca, µίας αµερικά-
νικης ποικιλίας σταφυλιών, στην 
ευρωπαϊκή αµπελουργική παρα-
γωγή. Αρνήθηκαν να άρουν την 
απαγόρευση στις εξής έξι ποικιλί-
ες: Noah, Othello, Isabell, Jacquez, 
Clinton και Herbemont. Ωστόσο, ε-
πισηµάνθηκε ότι οι συγκεκριµένες 
ποικιλίες θα µπορούσαν να αναφυ-
τευθούν στους υπάρχοντες ιστορι-
κούς αµπελώνες, αρκεί οι φυτεµέ-
νες επιφάνειες να µην αυξάνονται.

∆ύο νέες κατηγορίες κρασιών
Τέλος, τα µέλη του ευρωκοινο-

βουλίου ενέκριναν τη δηµιουρ-
γία δύο νέων επίσηµων κατηγορι-
ών στην αµπελοοινική νοµοθεσία 
για τα κρασιά µηδενικού ή ελάχι-
στου αλκοολικού τίτλου, χωρίς ό-
µως ένδειξη καταγωγής. 

Να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο 
κείµενο εγκρίθηκε µε 29 ψήφους 
υπέρ και 7 κατά και αποτελεί την 
πρώτη από τις τρεις νοµοθετικές 
πράξεις που συνιστούν την µετά το 
2020 ΚΑΠ. Βέβαια, το εγκεκριµένο 
κείµενο δεν θα φτάσει στο στάδιο 
της ολοµέλειας την τρέχουσα νο-
µοθετική περίοδο. Μετά τις εκλογές 
του Μαΐου, η ∆ιάσκεψη των Προέ-
δρων του επόµενου Κοινοβουλίου 
θα αποφανθεί για την πορεία του.
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Οι αναξιοποίητες άδειες 
αμπέλου χάνονται οριστικά 
Η Επιτροπή Γεωργίας απέρριψε τη δημιουργία εθνικού αποθεματικού

Επίσημη κατηγορία τα κρασιά χωρίς αλκοόλ

Ποικιλίες
Οι Ευρωβουλευτές απέρριψαν 

την πρόταση για την ένταξη 
της Vitis Labrusca στην ευρωπαϊκή 

αµπελοκαλλιέργεια

Ασθενική
η αύξηση
Στα 628.045 στρέµµατα δήλωσε 
στην Κοµισιόν το αρµόδιο τµήµα 
Αµπέλου, Οίνου και 
Αλκοολούχων Ποτών την 
έκταση του ελληνικού αµπελώνα 
για την αµπελοοινική περίοδο 
2017-2018. Η αύξηση των 
εκτάσεων κατά 764 στρέµµατα 
και ποσοστό 0,12% θεωρείται 
αρνητική αφού κατ’ ουσία οι 
νέες Άδειες Φύτευσης ήταν για 
18.900 στρέµµατα. Πρόκειται 
για µία ασθενική αύξηση έναντι 
της αδιάλειπτης µείωσης από 
το 1990, σύµφωνα µε την 
επεξεργασία των στοιχείων 
από την ΚΕΟΣΟΕ.

Αντίθετος στην επέκταση της απαγό-
ρευσης των φυτεύσεων έως το 2050 
καθώς και στη µη δυνατότητα δηµι-
ουργίας εθνικών αποθεµατικών για 
τις νέες άδειες φύτευσης δηλώνει ο 
Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου. Μά-
λιστα σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΟ το-
νίζει ότι θα συνεχίσει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την προάσπιση των 
συµφερόντων του κλάδου. 

Παράλληλα, ο Σύνδεσµος γνω-
στοποιεί πως εκτός των παραπάνω 
παρεµβάσεων ψηφίστηκαν από την 
Επιτροπή Γεωργίας επιπλέον: 

 Η συνέχιση των προγραµµά-
των προβολής και προώθησης του 

κρασιού στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραµµάτων στήριξης.

 Η δυνατότητα παραγωγής οί-
νων ΠΟΠ και από υβρίδια του εί-
δους Vitis Vinifera, όπως ισχύει για 
του οίνους µε Προστατευόµενη Γε-
ωγραφική Ένδειξη.

 Η εισαγωγή διατάξεων σχετι-
κών µε την υποχρέωση αναγραφής 
στις ετικέτες της διατροφικής αξίας 
και του καταλόγου των συστατικών 
στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

 Η δηµιουργία δύο νέων επίση-
µων κατηγοριών στην αµπελοοινι-
κή νοµοθεσία για τα κρασιά µηδε-
νικού ή ελάχιστου αλκοολικού τίτ-

λου, χωρίς όµως ένδειξη καταγωγής.
 Ο εκµοντερνισµός της νοµοθεσίας 

που διέπει τους αρωµατικούς οίνους.
 Ο περιορισµός των κονδυλίων 

που αφορούν επενδύσεις, µέτρα και-
νοτοµίας και προώθησης για τις µε-
γάλες οινοποιητικές εταιρείες

«Ο ΣΕΟ είναι αντίθετος στην επέ-
κταση της απαγόρευσης των φυτεύ-
σεων έως το 2050 καθώς και στην µη 
δυνατότητα δηµιουργίας εθνικών α-
ποθεµατικών για τις νέες άδειες φύ-
τευσης και θα συνεχίσει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την προάσπιση των 
συµφερόντων του κλάδου», αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η επέκταση της απαγόρευσης των Vitis Labrusca αποτελεί και έργο της 
Γαλλίας που έχει µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη σε ζητήµατα οίνου.

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΗΜΕΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ

 %

 %

<10
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

10�20
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

>20
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

53,7917,87 28,37

92,18
5,032,79

ΕΤΟΣ ΦΥΤΕΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

2009/10 678.514 -3,64

2010/11 673.329 -1,36

2011/12 664.738 -1,28

2012/13 653.303 -1,88

2013/14 650.203 -0,12

2014/15 640.484 -0,81

2015/16 627.734 -2,45

2016/17 627 281 -1,47

2017/18 628 045 0,12





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

∆εκαπέντε µέρες πέρασαν από την πληρωµή της ειδικής 
ενίσχυσης βάµβακος και τα απόνερα ακόµα ταράζουν 
τους παραγωγούς. Εκτός από τους 1.774 βαµβακοκαλ-
λιεργητές που δεν έπιασαν το πλαφόν, περίπου στους 
120 παραγωγούς που είναι ενταγµένοι σε Οµάδα έµει-
ναν εκτός πληρωµής γιατί παρέδωσαν µέρος της παρα-
γόµενης ποσότητάς τους και εκτός της Οµάδας. Η γκρί-
νια µεγάλη από τον αγροτικό κόσµο, που δυσανασχετεί 
για το γεγονός ότι από τη µία γίνεται προσπάθεια ενί-
σχυσης του πρωτογενούς τοµέα µε τη σύσταση Οµάδων 
για καλύτερη διαχείριση της παραγωγής τους και µεγα-
λύτερη διαπραγµατευτική ικανότητα όσον αφορά την ε-
µπορία των αγροτικών προϊόντων και από την άλλη τα 
ψιλά γράµµατα στη δήλωση ΟΣ∆Ε σχετικά µε τις παρα-
δόσεις βάµβακος στα δηλωµένα συνεργαζόµενα εκκοκ-
κιστήρια µε την Οµάδα έρχεται να τους αποθαρρύνει. 

∆εν είναι λίγοι µάλιστα οι παραγωγοί που φοβούνται 
µήπως κάτι αντίστοιχο επαναληφθεί και µε τις συνδεδε-
µένες στα ζωικά, που αναµένονται στο τέλος του επόµε-
νου µήνα. Τα καλά νέα, πάντως, είναι ότι από τους αρ-
µόδιους του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ ψιθυρίζεται 
ότι «το λάθος στις περισσότερες περιπτώσεις διορθώνε-
ται εύκολα» και αναµένεται εν ευθέτω χρόνο µια διορ-
θωτική πληρωµή που θα τους περιλαµβάνει. Οι πληρο-
φορίες λένε ότι η εν λόγω πίστωση θα γίνει µέσα στον 
Απρίλιο και κατά πάσα πιθανότητα τη Μεγάλη Εβδοµά-
δα. Μάλιστα και ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης φέ-
ρεται να δηλώνει σε παραγωγούς Οµάδων ότι εγγυάται 
την τακτοποίηση της υπόθεσης και την πληρωµή τους 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µέσα στο µήνα. Η ανα-
κοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έλεγε τα εξής:  

Επισηµαίνεται ότι µετά την ολοκλήρωση των διασταυ-
ρωτικών µηχανογραφικών ελέγχων που πραγµατοποι-
ήθηκαν για την πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης βάµβα-
κος, εντοπίστηκαν ευρήµατα που επηρέασαν µερικά ή ο-
λικά την πληρωµή των δικαιούχων. Τα ευρήµατα αυτά α-
φορούν κυρίως σε :

 Αιτούντες (418) που δεν παρέδωσαν σύσπορο βαµβάκι
 Αιτούντες (1.774)που δεν πληρούν την προϋπόθεση 

της ελάχιστης παράδοσης
 Αιτούντα (109) µέλη από διάφορες Οργανώσεις Πα-

ραγωγών, που δεσµεύτηκαν από την παρτίδα πληρωµής 
για περαιτέρω έλεγχο, καθόσον είχαν παραδώσει σύσπο-
ρο βαµβάκι (ατοµικά) και εκτός Οργάνωσης Παραγωγών 
άνω του επιτρεπτού ορίου µε βάση το καταστατικό λειτουρ-
γίας της Οργάνωσης.

Όσον αφορά τώρα τους καλλιεργητές που δεν έπιασαν 
το πλαφόν, σύµφωνα µε τις πληροφορίες αναµένεται Υ-
πουργική Απόφαση, µε την οποία θα µειώνεται το ύψος 
της υποχρεωτικής ελάχιστης παράδοσης ανά περιοχή. 

Εκκαθαρίσεις προγραµµάτων, υπόλοιπα ενιαίας 
και εξισωτικής αποζηµίωσης του 2018

Κατά τα λοιπά διευθετήσεις και εκκαθαρίσεις από 

Νιτρικά, Κοµφούζιο, ορυζώνες και σπάνιες φυλές, 
καθώς και υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης και εξισωτι-
κής του 2018 αναµένονται προς πληρωµή σταδιακά 
και µέχρι τη Μεγάλη Εβδοµάδα. Χρήµατα στους λο-
γαριασµούς τους θα δουν και όσοι παραγωγοί δεν έ-
λαβαν για κάποιο λόγο την προκαταβολή της ενιαίας 
ενίσχυσης, µε την προϋπόθεση ότι το ζήτηµα έχει ε-
πιλυθεί ειδικά αν εµπλέκονται και οι δασικοί χάρτες. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες συνδεδεµένες οι πρώ-
τες πληροφορίες µιλούν για µία πίστωση στις αρχές 

της Μεγάλης Εβδοµάδας που θα περιλαµβάνει τους 
σπόρους σποράς καθώς και κατά µεγάλη πιθανότη-
τα τη βιοµηχανική ντοµάτα, τα πορτοκάλια προς χυ-
µοποίηση και την κορινθιακή σταφίδα. Ωστόσο για 
να προχωρήσει αυτή η πληρωµή απαιτείται κατά τα 
γνωστά να προηγηθεί η έκδοση των σχετικών απο-
φάσεων µε το ύψος των εν λόγω ενισχύσεων, που 
εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ως την επόµενη 
Παρασκευή. Όσον αφορά τα ποσά οι πληροφορί-
ες τοποθετούν την ενίσχυση για τη σποροπαραγω-
γή περί τα 25 ευρώ το στρέµµα από 29 ευρώ πέρυ-
σι, για τη ντοµάτα περί τα 69 ευρώ το στρέµµα από 
67 ευρώ πέρυσι. 

Σε κάθε περίπτωση, αν δεν καταστεί εφικτό να ολο-
κληρωθούν οι διαδικασίες από την πλευρά των κατά 
τόπους ∆ΑΟΚ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε η πληρωµή αυ-
τή θα µετατεθεί για τον Μάιο, σε µια πληρωµή µε ό-
λες τις συνδεδεµένες. Άγνωστο παραµένει ακόµα το 
πότε θα πιστωθούν οι σχετικές ενισχύσεις για τα ζω-
ικά, µε τους κτηνοτρόφους να αιτούνται την πληρω-
µή το συντοµότερο δυνατό. Εν τω µεταξύ διαρρέουν 
πληροφορίες για πληρωµή πρόβειου, αίγειου και βό-
ειου κρέατος µέσα στην Μεγάλη Εβδοµάδα. Πάντως ο 
αρχικός προγραµµατισµός του ΟΠΕΚΕΜΕ τοποθετού-
σε την πληρωµή στα τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου. 

Μεγάλο αγκάθι παραµένει το ζήτηµα των παλιών 
εξισωτικών, µε τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 
µικροπιστώσεις πριν το Πάσχα, αλλά µόνο για τις εύ-
κολες περιπτώσεις κυρίως του έτους 2018, ενώ δεν 
γίνεται λόγος για τα υπόλοιπα από τα έτη 2013 και 
2014. Το σίγουρο είναι ότι όσοι παραγωγοί ήταν στον 
έλεγχο και δεν πληρώθηκαν την εξισωτική αποζηµί-
ωση του 2018, θα την λάβουν λίγο πριν το Πάσχα.

Εισφορές 
ΕΛΓΑ 

Παράταση έως 
τις 31 Ιουλίου για 
την εµπρόθεσµη 

καταβολή της ειδι-
κής ασφαλιστικής 
εισφοράς έτους 

2018 αποφάσισε το 
∆ιοικητικό Συµβού-

λιο του ΕΛΓΑ

Κτηνοτρόφοι 
νησιών 

του Αιγαίου
Αυξηµένο στα 

3,439 εκατ. ευρώ 
για το 2018 
το καθεστώς 
ενίσχυσης για 

τους κτηνοτρό-
φους-παραγωγούς 
γάλακτος, το οποίο 

προορίζεται για 
την παρασκευή 
παραδοσιακών 
τυριών από τα 

µικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους 

De minimis 
αιγοπρόβατα

Ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας 

ύψους 4 εκατ. 
ευρώ στους αιγο-
προβατοτρόφους 

Ρεθύµνου, που 
επλήγησαν από τα 
πρόσφατα ακραία 

καιρικά φαινό-
µενα, ανακοίνωσε 

το υπουργείο
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Οι 120 που έδωσαν κι εκτός Ομάδας
έχασαν την ειδική ενίσχυση του βάμβακος

 Μόνο στο δηλωμένο συνεργαζόμενο εκκοκκιστήριο όλη η παραγόμενη ποσότητα ανά ΑΦΜ παραγωγού

 Αρχές Μεγάλης Εβδομάδας μια σειρά συνδεδεμένων ενισχύσεων της φυτικής, ακούγονται και τα ζωικά

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

ΦΥΤΙΚΗΣ 

  

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

15
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 
  

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΝΙΤΡΙΚΩΝ 

1515
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Αποζηµιώσεις
24,5 εκατ. ευρώ
για ζηµιές 2018
Αποζηµιώσεις ύψους 24.569.647,38 ευρώ 
κατέβαλε ο ΕΛΓΑ την περασµένη Τρίτη 9 
Απριλίου σε 15.250 δικαιούχους αγρότες και 
κτηνοτρόφους της χώρας. Η πληρωµή αυτή 
αφορούσε κυρίως αποζηµιώσεις φυτικής 
παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου για το έτος 
ζηµιάς 2018. Τα µεγαλύτερα ποσά πήγαν 
στους νοµούς Πέλλας και Ηµαθίας, ενώ 
ακολούθησαν Σέρρες, Κοζάνη, Ξάνθη και 
Κορινθία. ∆ιευκρινίζεται, κατά τα γνωστά, ότι 
για το έτος ζηµιάς 2018 καταβάλλεται το 
70% των αντίστοιχων αποζηµιώσεων φυτικής 
παραγωγής και το 100% των αντίστοιχων 
αποζηµιώσεων ζωικού κεφαλαίου.
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στη δεκαετία της κρίσης οι προεκλογι-
κές παροχές δεν εµφανίζουν το χαρα-
κτήρα που είχαν την εποχή της ευµά-
ρειας, ωστόσο υπάρχουν και συνδια-
µορφώνουν έως ένα βαθµό το πολιτι-
κό κλίµα και το εκλογικό αποτέλεσµα. 
Στον αγροτικό χώρο τώρα, αυτή τη φο-
ρά, οι όποιες προσπάθειες «διευθέτη-
σης θεµάτων» γίνονται, δύσκολα όµως 
θα µπορούσαν να αντισταθµίσουν τη 
«σφαγή των αµνών» που έλαβε χώρα 
την άνοιξη του 2016 και η οποία αφή-
νει βαριά τη σφραγίδα της στις ευρύ-
τερες εξελίξεις στον αγροτικό χώρο. Ω-
στόσο, ένα πρώτο κύµα µικροπαροχών 
από τις αρχές του έτους έχει κάνει αι-
σθητή την παρουσία του, ενώ ένα δεύ-
τερο θα µπορούσε να πει κανείς ότι βρί-
σκεται σε εξέλιξη µε πιο φανταχτερή τη 
ρύθµιση των 120 δόσεων.       

Κοινωνικό µέρισµα: Περίπου 1,7 
εκατ. νοικοκυριά µοιράστηκαν 783,6 
εκατ. ευρώ. Έλαβαν µέρισµα κ.µ.ο., 
483 ευρώ και µπορούν να το χρησιµο-
ποιήσουν για να καλύψουν τεκµήρια.

Μείωση ΕΝΦΙΑ 2019: Μειωµένος 
κατά 10% µεσοσταθµικά ο ΕΝΦΙΑ. Οι µι-
κροϊδιοκτήτες θα έχουν έκπτωση 30%.

Αφορολόγητο άνευ κάρτας: Φο-
ρολογούµενοι µε πραγµατικό εισό-
δηµα ως 6.000 ευρώ και τεκµαρτό έ-
ως 9.500 ευρώ εξαιρούνται από την υ-
ποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών µέ-
σων πληρωµής για  χτίσιµο αφορολό-
γητου ορίου.

Ρύθµιση 120 δόσεων στα Ταµεία: 
Θα µπορούν να υπαχθούν 900.000 ε-

λεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχο-
λούµενοι και αγρότες. Η ρύθµιση θα 
συνοδεύεται µε κούρεµα κυρίας οφει-
λής, διαγραφή προσαυξήσεων έως 85%. 

Στις 120 δόσεις οι οφειλές σε 
∆ΟΥ: Στην έκτακτη ρύθµιση θα µπο-
ρούν να υπαχθούν µε εισοδηµατικά 
και περιουσιακά κριτήρια µισθωτοί, 
συνταξιούχοι και αγρότες. Θα προβλέ-
πεται µόνο διαγραφή προσαυξήσεων 
και προστίµων.

Αναδροµικά σε συνταξιούχους: 
Οι συνταξιούχοι διεκδικούν αναδροµι-
κά από τις περικοπές του 2012 στις συ-
ντάξεις τους που κρίθηκαν αντισυνταγ-
µατικές από το ΣτΕ. Καλλιεργείται η ε-
πιστροφή των αναδροµικών σε δόσεις.

Απαλλαγή τέλους επιτηδεύµα-
τος: Με νέα διάταξη που ενεργοποιεί-
ται µε τις φετινές φορολογικές δηλώ-

σεις επιχειρηµατίες, ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες και εργαζόµενοι µε µπλο-
κάκια οι οποίοι βρίσκονταν σε αδρά-
νεια το 2018 γλιτώνουν από το τέλος 
επιτηδεύµατος.

Αποδέσµευση  λογαριασµού: Η 
κυβέρνηση υπόσχεται στους συνεπείς 
οφειλέτες ∆ηµοσίου σταδιακή αποδέ-
σµευση κλειδωµένων τραπεζικών λο-
γαριασµών τους. Για κάθε ποσό που θα 
εξοφλεί κάθε µήνα, θα αποδεσµεύεται 
πολλαπλάσιο από τον λογαριασµό του.

Επίδοµα πετρελαίου θέρµανσης: 
Το ποσό του επιδόµατος αυξήθηκε 
κατά 16 λεπτά του ευρώ από 12,5 λε-
πτά το λίτρο. ∆ιευρύνθηκε δε, το πε-
ριουσιακό κριτήριο και αυξήθηκε ο α-
ριθµός των δήµων που χαρακτηρίζο-
νται ορεινοί. 

Νέο επίδοµα στους αγρότες: Οι-
κονοµική ενίσχυση ύψους 14.000 ευ-
ρώ θα λάβουν οι αγρότες, µε βάση συ-
γκεκριµένα κριτήρια, για την ανάπτυξη 
µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

Αύξηση ακατάσχετου ορίου: Στα 
7.500 ευρώ το νέο ακατάσχετο όριο για 
τις αγροτικές επιδοτήσεις. Αφορά τη βα-
σική ενίσχυση, την πράσινη ενίσχυση, 
τις ενισχύσεις σε γεωργούς νεαρής η-
λικίας, τις ενισχύσεις σε µικροκαλλι-
εργητές, τις συνδεδεµένες και την ει-
δική ενίσχυση βάµβακος.

Εισφορές επαγγελµατιών: Οι ει-
σφορές για κυρία ασφάλιση µειώθη-
καν στο 13,33% για 250.000 ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολού-
µενους και αγρότες. Ωστόσο η αύξη-
ση του κατώτατου µισθού ανέβασε τον 
λογαριασµό για όσους δήλωσαν εισό-
δηµα έως 7.800 ευρώ. 

Από την πληθώρα de minimis 
στις 120 δόσεις και το ακατάσχετο  
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο 13,33% δεν αντισταθμίζει τη βαριά φορολογία 
που θεσπίστηκε την άνοιξη του 2016 και η οποία έχει αλλάξει τα δεδομένα στους αγρότες 

Παραχώρηση 
εκτάσεων 

Σε νοµοθετική 
ρύθµιση για 

παραχώρηση 
αγροτικών ακινήτων 

σε κατ’ επάγγελµα 
αγρότες ή άνεργους 
(ΟΑΕ∆), προχωρά το 
υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

Υπερήλικες 
Στις κοινωνικές 

παροχές το µηνιαίο 
επίδοµα 360 ευρώ 
για ανασφάλιστους 
υπερήλικες (κλει-
σµένο 67ο έτος), 

που δεν λαµβάνουν 
σύνταξη

Ένα πρώτο κύµα 
µικροπαροχών από τις αρχές 
του έτους έχει κάνει αισθητή 
την παρουσία του, ενώ ένα 
δεύτερο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με ρύθµιση
πληρωµές
πιο γρήγορα 
από ΕΛΓΑ
Ειδική ρύθµιση για την 
ταχύτερη αποζηµίωση 
γεωργών και κτηνοτρόφων 
από θεοµηνίες και 
καταστροφές, προανήγγειλε 
ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σταύρος 
Αραχωβίτης, αφήνοντας 
να εννοηθεί ότι το 
συγκεκριµένο θέµα θα 
προχωρήσει το ταχύτερο 
και δεν θα περιµένει τη 
γενικότερη αναµόρφωση 
του κανονισµού λειτουργίας 
του ΕΛΓΑ. Οι σχετικές 
δηλώσεις έγιναν το 
περασµένο Σαββατοκύριακο 
στο Αγρίνιο στο πλαίσιο 
περιοδείας του υπουργού 
στην περιοχή και έρχονται 
να αντιµετωπίσουν ένα 
µεγάλο πρόβληµα 
υστέρησης και ταµειακής 
ασφυξίας που 
αντιµετωπίζουν συχνά οι 
παραγωγοί, καθώς ο χρόνος 
εξόφλησης από τον ΕΛΓΑ, 
ακόµη και για 
οφθαλµοφανείς ζηµιές, 
πλησιάζει τους 18 µήνες. 
Ειδικότερα, έτσι όπως έχουν 
εξελιχθεί τα πράγµατα, η 
προκαταβολή της τάξεως 
του 70% σε σχέση µε την 
εκτιµητέα ζηµία έρχεται 
στους 8 µε 9 µήνες, η 
δεύτερη δόση που συνήθως 
είναι στο 10% υπερβαίνει 
το χρόνο και η εξόφληση, 
δηλαδή το υπόλοιπο 20% 
είναι ζήτηµα αν έρχεται 
στον ενάµιση χρόνο. ∆εν 
υπάρχει αµφιβολία ότι 
η εν λόγω κυβερνητική 
πρωτοβουλία έχει 
προεκλογικά 
χαρακτηριστικά, καθώς 
έρχεται να επιλύσει ένα 
χρόνιο πρόβληµα λίγους 
µήνες πριν από τις εκλογές, 
ωστόσο, γίνεται δεκτή 
µε ανακούφιση από τον 
αγροτικό κόσµο που 
αναζητά διεξόδους. 
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Στενός λαιμός 
Επιχειρείται 
χρονοκαθυστέρηση 
με ανδρείκελα 
Οι κρίκοι της παραγωγικής αλυσίδας μεταφέρουν 
πίεση στους αγρότες που σκόπιμα αποσυντονίζονται 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε αµυντική διάταξη υποχρεώνονται για 
µια ακόµη φορά οι συντελεστές της α-
γροτικής παραγωγής, παρά τη δύσκο-
λη οικονοµική θέση στην οποία βρί-
σκονται αυτό τον καιρό οι περισσότε-
ροι αγρότες και την ανάγκη ανασύντα-
ξης των δυνάµεων πριν ο έλεγχος της 
κατάστασης ξεφύγει ολοκληρωτικά. 

Για όσους ξέρουν να διαβάζουν πί-
σω από τις γραµµές των γεγονότων, ο 
τοµέας της αγροτικής παραγωγής υ-
φίσταται αυτό τον καιρό µια επίθεση, 

η οποία δεν έχει εκδικητικό χαρακτή-
ρα άλλα απηχεί το πνεύµα των ηµε-
ρών. Με άλλα λόγια, η ένταση του α-
νταγωνισµού διεθνώς, ο περιορισµός 
των διακυµάνσεων στις τιµές των α-
γροτικών προϊόντων και η µείωση των 
περιθωρίων κέρδους σε όλους τους 
κρίκους της αλυσίδας υπεραξίας, µε-
ταφέρει µεγάλο βάρος στον «αδύνα-
µο κρίκο» και εν προκειµένω στους 
γεωργούς και κτηνοτρόφους. 

Ειδικά στον κλάδο της αγροδιατρο-
φής, η όλη κατάσταση επιβαρύνεται α-
πό τον τρόπο δοµής και λειτουργίας των 
αλυσίδων λιανικής, δηλαδή των super 
market. Πολλοί παρουσιάζουν τη θέση 
τους σαν τον «στενό λαιµό» στο µπου-
κάλι ή ακόµα καλύτερα το στένεµα στην 
κλεψύδρα, που δυσκολεύει την οµαλή 
λειτουργία της εν λόγω αγοράς. Προς 
αυτή την κατεύθυνση αναζητώνται λύ-

σεις, µε τους Ευρωπαίους να προσφεύ-
γουν σε ρυθµίσεις αγοράς (π.χ. πληρω-
µές στις 60 ηµέρες) και τους Αµερικα-
νούς να βλέπουν λύσεις που είνα πιο 
κοντά στην ελεύθερη αγορά. Γίνονται 
π.χ. κινήσεις που θέλουν τα προϊόντα 
να σχεδιάζονται από τους ίδιους τους 
καταναλωτές, να παράγονται, βάσει 
αυτών των προδιαγραφών, από τους 
αγρότες και να επιβάλλονται κάτα κά-
ποιο τρόπο µε βάση τα χαρακτηριστι-
κά τους στα ράφια των super market 
(µάρκα του καταναλωτή). 

Τέτοιες επιµέρους κινήσεις δεν είναι 
εύκολο να επιλύσουν τα µεγάλα προ-

βλήµατα στον αγρο-
τικό χώρου, ειδικά 
σε χώρες όπως η Ελ-
λάδα όπου η οργά-
νωση των αγροτών 
παραµένει ελλιπής 
και η δοµή των εκ-
µεταλλεύσεων προ-
βληµατική. Εικάζε-
ται µάλιστα ότι αντί 
να αναζητηθούν ά-
µεσα σοβαρές νέες 
οργανωτικές δοµές, 
επιχειρείται αυτό τον 
καιρό, ειδικά στη χώ-

ρα µας, ο αποπροσανατολισµός τους 
αγροτκού κόσµου, η πολυδιάσπασή 
του και η αποµόνωση των συντελε-
στών της αγροτικής παραγωγής, έτσι 
ώστε να κερδιθεί χρόνος και να περι-
οριστούν οι αντιδράσεις. 

Σ’ αυτό το πνεύµα εντάσσεται η πα-
ρουσία  ιδιότυπων σχηµάτων όπως εί-
ναι αυτό που κυριαρχεί γύρω από το 
ΟΣ∆Ε και επιχειρεί να αναλάβει ρόλο 
ευρύτερα στις συµβουλευτικές υπηρε-
σίες, µε βραχίονες κάποιες δοµές τύ-
που ΣΑΣΟΕΕ που µόνο τα αγροτικά 
συµφέροντα δεν εξυπηρετούν. ∆εν 
είναι τυχαίο που σε κάποιες περιπτώ-
σεις αυτές οι δοµές ενθαρρύνονται και 
από τους λεγόµενους «θεσµούς» την 
ώρα που τα πολιτικά κόµµατα εξουσί-
ας µαστίζονται από παθογένειες και 
αδυνατούν να προσεγγίσουν τις ανά-
γκες της χώρας σε ρεαλιστική βάση.

21-22, 36

Με τιμές διπλάσιες 
από τις περσινές 
ξεκινά η υπαίθρια 
πατάτα

Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Απριλίου 2019

Από την ερχόµενη εβδοµάδα µε πρώτη 
τη Μεσσηνία και λίγες µέρες µετά την 
Αχαΐα και την Ηλεία, φρέσκια πατάτα 
θα έχει η πασχαλινή αγορά. Ένα προϊ-
όν που τα τελευταία δύο χρόνια πηγαί-
νει πολύ καλά, µε την τιµή στην πατάτα 
θερµοκηπίου αυτό το διάστηµα να ξε-
περνά τα 65 λεπτά στον παραγωγό. Κάτι 
που δηµιουργεί στους πατατοπαραγω-
γούς προσδοκίες για έναρξη στη φρέ-
σκια πατάτα σε επίπεδα περί τα 50 µε 
55 λεπτά το κιλό, αν και ακόµα τίποτα 

δεν είναι σίγουρο, λένε οι παραγωγοί. 
Να σηµειωθεί ότι πέρυσι την αντίστοι-

χη περίοδο η αγορά ξεκίνησε µε τιµή 
περί τα 35 λεπτά το κιλό, επειδή υπήρ-
χαν αποθέµατα τόσο από το Νευροκό-
πι όσο και από τη Γαλλία. Φέτος, λένε 
οι παραγωγοί, οι αποθήκες είναι άδειες 
από χειµωνιάτικη πατάτα. Όσον αφορά 
το κόστος παραγωγής, στη ∆υτική Ελ-
λάδα µε µέση απόδοση τους  2,5-3 τό-
νους το στρέµµα, αυτό ανέρχεται περί 
τα 800 µε 900 ευρώ.

Στα καλά της η φρέσκια πατάτα
 Χωρίς αποθέµατα και µε αυξηµένη ζήτηση τη Μεγάλη Εβδοµάδα 

 Πέρυσι η ανοιξιάτικη ξεκίνησε στα 35 λεπτά, µε πιεστικό ανταγωνισµό
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Ζ
ωηρεύει µέρα µε τη µέρα η αγορά 
των αµνοεριφίων, µε την τιµή στα 
αρνιά να έχει φτάσει τα 4,60 ευρώ 
το κιλό αυτή την εβδοµάδα και στα 

κατσίκια τα 4,70 ευρώ. Μάλιστα τα επίπεδα 
αυτά δείχνουν πώς θα διαµορφωθούν οι τι-
µές ενόψει του Πάσχα µε του γνώστες της α-
γοράς να βλέπουν εύκολα τα 5,5 µε 6 ευρώ 
το κιλό τη Μεγάλη Εβδοµάδα, γιατί τα ζώα εί-
ναι λίγα αφενός επειδή κάποιοι έσφαξαν νω-
ρίς και αφετέρου επειδή είχαν µικρή παρα-
γωγή λόγω του σκληρού χειµώνα.

  Στην εξαγωγή για ελληνικό σκληρό σι-
τάρι ακούγονται κάτι παραπάνω από τα 220 
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας για χαµηλές ποι-
ότητες χωρίς να έχουν κλείσει δουλειές κα-
θώς τα αποθέµατα είναι πλέον λίγα. Φαίνεται 
πως τόσο στη χώρα µας όσο και στην υπόλοι-
πη Ευρώπη τα σκληρά θα είναι λιγότερα στη 
νέα σοδειά και λογικά θα καταναλωθούν ε-
ντός των συνόρων, οπότε και οι εξαγωγές θα 
είναι µειωµένες. Στο χρηµατιστήριο του Σικά-
γο, το USDA report ανακοίνωσε υψηλότερα 
φετινά αποθέµατα και φυσικά η αγορά πιέ-
στηκε από µαζικές κερδοσκοπικές πωλήσεις.

 Χρηµατιστηριακά, σηµειώθηκε ένα µι-
κρό ράλι το οποίο αποδόθηκε στην γενικό-
τερη ανοδική πορεία των εµπορευµάτων 
και όχι σε κάποιο ιδιαίτερο νέο στα βαµβά-
κια. Στην ελληνική αγορά, δόθηκαν ευκαι-
ρίες για µικρές πωλήσεις σε πολύ καλές τι-
µές περί τα 85 σεντς ανά λίµπρα, που ανα-
λογούν σε 1,66 ευρώ το κιλό. Το άσχηµο εί-
ναι πως φυσικά αυτή την εποχή τα αποθέµα-
τα είναι λίγα, εποµένως δεν µπορούµε να ε-
πωφεληθούµε σε µεγαλύτερο βαθµό την α-
νοδική κίνηση της αγοράς.  

‘Επιασαν 4,60 
το κιλό τα αρνιά

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

14/03 19/03 29/03 03/04 11/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

337,36338,49

336,20

338,91

333,56

Σπόρος
Φέτος αρκετοί παραγωγοί έκαναν 

εισαγωγή πατατόσπορου µε 
1,5 ευρώ το κιλό, γεγονός που 

αύξησε σηµαντικά το κόστος τους

Έξοδα 
Με τιµή παραγωγού κάτω 
από τα 30 λεπτά το κιλό 
η καλλιέργεια δύσκολα 

βγάζει τα έξοδά της  

Θερμοκήπια
Στα 65 λεπτά το κιλό πουλιέται 

αυτό το διάστηµα η πατάτα 
θερµοκηπίου, που δίνει τον 

τόνο στην αγορά

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

07/03 14/03 20/03 28/03 04/04 11/04

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

228

180

225

2,49

338,00

889,40

15,15

57,15

128,82

87,96

225

179

225

2,48

338,50

899,00

15,09

65,72

127,47

89,35

225

179

225

2,39

339,20

899,60

14,94

71,92

129,47

92,00

225

179

225

2,37

326,80

890,20

15,63

81,32

126,25

96,33

225

179

225

2,34

327,20

900,60

15,80

79,07

125,82

95,48

223

179

217

2,36

325,10

898,40

15,09

78,90

125,87

96,82

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα 74,21 75,72 75,65

76,95

236 238
234 234 234 234

77,05 77,62

Τιμή παραγωγού   
(λεπτά/ κιλό)

Πέρυσι  35 

Φέτος  55-60 
ΠΗΓΗ: AGRENDAΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)

Πέρυσι  35 

Φέτος  55-60

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Ράλι στο βαμβάκι με 
επιλεκτικές δουλειές 
σε καλές τιμές 

 Ενδιαφέρον για 
εξαγωγή χαμηλών 
ποιοτήτων σκληρού 

Απειλή για τις εξαγωγές 
ελαιολάδου νέοι δασµοί ΗΠΑ
Κρασί, επιτραπέζιες ελιές και ελαιόλαδο 
αλλά και γαλακτοκοµικά προϊόντα µε 
χώρα προέλευσης ευρωπαϊκό κράτος-
µέλος ετοιµάζονται να χτυπήσουν οι ΗΠΑ, 
µε δασµούς που έρχονται ως αντίποινα 
στις ευρωπαϊκές ενισχύσεις στην Airbus.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ψηφοδέλτια
Ευρωβουλής
άνευ αγροτών
Μια µατιά στα ευρωψηφοδέλτια των 
λεγόµενων µεγάλων κοµµάτων, αρκεί 
για να γίνει κατανοητή η περιφρόνηση 
την οποία υφίστανται οι Έλληνες 
αγρότες. Επί της ουσίας, πέραν του ΚΚΕ 
που έχει εντάξει στο ευρωψηφοδέλτιό 
του τον Γιάννη Βάγκο, γνήσιο αγρότη και 
συνδικαλιστή από τη Βοιωτία, ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει τον άγνωστο Βλάση Τσιόγκα και η 
Ν∆ τον γυµναστή από την Καρδίτσα Νίκο 
∆ούκα.  Μόνο το Αγροτικό 
Κτηνοτροφικό Κόµµα Ελλάδα (ΑΚΚΕΛ) 
του Βάκη Τσιοµπανίδη, διαθέτει στις 
τάξεις του γνήσιους εκπροσώπους του 
αγροτικού χώρου. Βέβαια, το γεγονός ότι 
κυριαρχείται από συντεχνιακά 
χαρακτηριστικά, εµφανίζεται µε οξύ 
λόγο, και δεν έχει καταφέρει να 
αναπτύξει τη δικτύωσή του πανελλαδικά, 
το δυσκολεύουν στην προσπάθεια να 
υπερβεί το λεγόµενο εκλογικό µέτρο. 
Στα λάθη του καταγράφονται η 
σύµπλευση µε τους ΑΝΕΛ το 2015, ενώ 
αυτή τη φορά οι τελευταίες πληροφορίες 
το θέλουν να αναζητά συνεργασία µε τον 
Χρυσόγελο των Οικολόγων.   

Eπιχειρεί-
ται αυτό 
τον καιρό,  
ο αποπρο-
σανατολι-
σµός τους 
αγροτκού 
κόσµου, η 
πολυδιά-
σπασή και 
η αποµό-
νωσή του.
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Παρότι η ΚΑΠ παραµένει ως η µόνη κοινή 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 
Ελλάδα τα πολιτικά κόµµατα επιµένουν 
να περιφρονούν τους αγρότες, ειδικά ό-
σον αφορά στην εκπροσώπησή τους στα 
κοινοτικά όργανα. Κι αυτό, ενώ επίκειται 
γενναία αναµόρφωση της ΚΑΠ κατά την 
προσεχή προγραµµατική περίοδο, ενώ η 
έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την 
ευρωπαϊκή οικογένεια πλήττει δραστικά 
και τους πόρους της ΚΑΠ. ∆εν είναι τυ-
χαίο το γεγονός ότι λίγο καιρό πριν τις 
ευρωεκλογές, η Επιτροπή Γεωργίας του 
Ευρωκοινοβουλίου αποφάσισε να επι-
βάλει εσωτερική σύγκλιση 75% έως το 
2024 και 100% έως το 2027. ∆εν αποτέ-
λεσε προς το παρόν θέµα συζήτησης η 
εξωτερική σύγκλιση, παρά την επιµονή 
που φαίνεται να δείχνουν οι Βόρειες χώ-
ρες, ωστόσο κανείς δεν αποκλείει αυτή τη 
συζήτηση σε επόµενη φάση και εφόσον 
οι συσχετισµοί το επιτρέψουν. Μικρές εκ-
µεταλλεύσεις µεγάλες ενισχύσεις, φαί-
νεται να είναι το δόγµα Αραχωβίτη, που 
ωστόσο, έχει και αρκετούς πολέµιους. 

Ένα εφιαλτικό σενάριο µε 
σηµαντικές διαταραχές σε ορισµένες 

γεωργικές αγορές σηµατοδοτεί ένα 
«κακό Brexit», σύµφωνα µε τα όσα 

είπε ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν σε 
συνέντευξη τύπου την ∆ευτέρα 8 

Απριλίου.

Σύγκλιση 75% 
ως το 2024 και 
100% το 2027



ADVERTORIAL

Envoke, η λύση που χρειάζεσαι  
για να «μεγαλώσεις»  
το βαμβάκι σου
Το ζιζανιοκτόνο Envoke 75WG, με δραστι-

κή ουσία το trifloxysulfuron, πήρε ξανά και 

φέτος κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης (έ-

γκριση 120 ημερών) για χρήση στο βαμβάκι.

Το Envoke 75WG είναι μια επιπλέον λύση 

στη ζιζανιοκτονία βαμβακιού που μπορεί 

στην πράξη να βοηθήσει τους παραγωγούς 

βαμβακιού για την αντιμετώπιση δύσκο-

λων ζιζανίων ψεκαζόμενο μεταφυτρωτικά 

στο βαμβάκι. 

Πως πρέπει να χρησιμοποιήσεις το ENVOKE για να έχεις καλό αποτέλεσμα
Το Envoke μπορεί να συμπληρώσει τη βασική 

ζιζανιοκτονία του βαμβακιού και να ολοκλη-

ρώσει το αποτέλεσμα, για καθαρό χωράφι και 

καλύτερη παραγωγή βαμβακιού. Δεν ήρθε για 

να αντικαταστήσει την έως τώρα (προφυτρω-

τική) ζιζανιοκτονία. Προτείνουμε λοιπόν να γί-

νεται πάντα πρώτα η κατάλληλη προφυτρωτι-

κή ζιζανιοκτονία με γνωστά καταξιωμένα δρα-

στικά, όπως το S-metolachlor (Dual Gold) και 

Fluometuron (Orlando 50SC). Έτσι θα καταπο-

λεμήσουμε και καθυστερήσουμε το πρώτο κύ-

μα ζιζανίων και θα κρατήσουμε το ENVOKE για 

τη συμπληρωματική καταπολέμηση ζιζανίων 

που δύσκολα αντιμετωπίζονται με τα υπάρχο-

ντα ζιζανιοκτόνα ή και για τις περιπτώσεις μει-

ωμένου αποτελέσματος της βασικής ζιζανιο-

κτονίας λόγω καιρικών συνθηκών. Στη συνέ-

χεια το ENVOKE, θα βρει τα ζιζάνια σε μικρό 

σχετικά στάδιο, πιο ευαίσθητα, ώστε να τους 

δώσει τη χαριστική βολή.

Πότε να εφαρμόζεται το ENVOKE;
Το ENVOKE για να έχει το ιδανικό αποτέλεσμα πρέ-

πει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την έγκριση 

(δόσεις και στάδιο) αλλά και σε ζιζάνια που είναι 

ακόμη μικρά. Για το λόγο αυτό και τονίζουμε την 

ανάγκη βασικής ζιζανιοκτονίας με Dual gold και 

Fluometuron. Για να περιοριστούν τα πρώτα ζιζά-

νια, να προχωρήσει την ανάπτυξή του το βαμβά-

κι και το ENVOKE να «αναλάβει την εκκαθάριση» 

των ζιζανίων που επιβίωσαν αλλά και αυτά που 

φυτρώνουν πιο καθυστερημένα, όπως η κύπερη 

και η αγριοβαμβακιά. Το ENVOKE έχει καλύτερο 

αποτέλεσμα όταν τα ζιζάνια είναι στα πρώτα φύλ-

λα και μόλις έχουν φυτρώσει. Το στάδιο αυτό εί-

ναι ιδανικό για να εφαρμόζουμε το Envoke στην 

εγκεκριμένη δοσολογία. Είναι σημαντικό να γίνει 

έγκαιρα ο ψεκασμός για να προλάβουμε το στά-

διο αυτό των ζιζανίων.

Τι αποτέλεσμα θα δεις στα ζιζάνια που ψεκάστηκαν με ENVOKE και πότε;
Το ENVOKE θέλει κάποιο χρόνο για να δρά-

σει και να δείξει το καλό αποτέλεσμα. Στις 

φωτογραφίες 1 και 2 φαίνεται το αποτέλεσμα 

σε κύπερη 6 μέρες μετά την εφαρμογή. Το 

ENVOKE έχει ήδη αρχίσει να κάνει τη δου-

λειά του, τα ζιζάνια έχουν σταματήσει να α-

ναπτύσσονται, δεν ανταγωνίζονται πλέον το 

βαμβάκι μας, δεν έχουν όμως ξεραθεί εντε-

λώς! Για να ξεραθούν χρειάζονται άλλες 5-

10 μέρες αναλόγως συνθηκών. Έτσι το βαμ-

βάκι θα αναπτυχθεί κανονικά με μειωμένο 

ανταγωνισμό από τα ζιζάνια, παρά το ότι τα 

βλέπουμε στο χωράφι και δεν έχουν ξερα-

θεί εντελώς ακόμη (φωτογραφία 3). 

Αντίστοιχα συμπτώματα αλλά και χρόνο α-

ποτελέσματος βλέπουμε και σε πλατύφυλ-

λα ζιζάνια όπως η αγριοβαμβακιά (φωτο-

γραφίες 4 και 5).

Άρα τι μπορεί να προσφέρει το Envoke στο βαμβάκι μας;
• Απαλλάσσει το βαμβάκι από τον ανταγωνι-

σμό των ζιζανίων, βοηθώντας την αύξηση των 

αποδόσεων

• Αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για το σημαντι-

κό πρόβλημα της κύπερης

• Μπορεί αν ελέγξει αποτελεσματικά και δύσκο-

λα πλατύφυλλα όπως η αγριοβαμβακιά

• Μπορεί αν συμπληρώσει ιδανικά την αρχική 

ζιζανιοκτονία του βαμβακιού

• Είναι η ασφαλιστική δικλίδα για τις περιπτώ-

σεις που οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθήσουν 

τη σωστή προφυτρωτική καταπολέμηση ζιζανίων

• Με τη σωστή χρήση μπορεί να βοηθήσει στη 

μείωση του κόστους της καλλιέργειας βαμβα-

κιού, περιορίζοντας την ανάγκη για εργατικά 

και μηχανική κατεργασία

• Μπορεί να βοηθήσει τελικά στην αύξηση του 

κέρδους του καλλιεργητή βαμβακιού, να διευ-

κολύνει τις καλλιεργητικές εργασίες και να ενι-

σχύσει το Ελληνικό βαμβάκι στη θέση του στην 

παγκόσμια αγορά

• Και το 2019 υπάρχει η νέα δυναμική λύση στη 

ζιζανιοκτονία βαμβακιού με το ENVOKE 75WG 

από τη Syngenta Hellas

Για περισσότερες οδηγίες και πληροφορί-

ες διαβάστε την έγκριση κυκλοφορίας στο 

www. syngenta.gr ή απευθυνθείτε στους το-

πικούς συνεργάτες και τους γεωπόνους της 

Syngenta Hellas.

Παναγιώτης Μπουδουρίδης

Campaign Manager σε Καλαμπόκι, 

Βαμβάκι, Ρύζι, Μηδική

                   Μάρτυρας                                 Ψεκασµένο

6 µέρες µετά την εφαρµογή

     Μάρτυρας                            Ψεκασµένο

6 µέρες µετά την εφαρµογή

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 2

Φωτογραφία 4

Φωτογραφία 5

Φωτογραφία 3





Λεπιδόπτερα 
στη ροδακινιά
Καρπόκαψα και ανάρσια ζητούν 
τοποθέτηση εξατμιστήρων άμεσα

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Ξεκίνησε αυτές τις µέρες η πρώ-
τη πτήση τόσο του βλαστορύκτη 
ή αλλιώς της καρπόκαψας όσο 
και της ανάρσιας -αν και µε χα-
µηλές συλλήψεις, µε τους γε-
ωπόνους να καλούν τους καλ-
λιεργητές ροδακινιάς να προ-
χωρήσουν έγκαιρα στην τοπο-
θέτηση των εξατµιστήρων που 
χρησιµοποιούνται για τη µέθοδο 
παρεµπόδισης συνεύρεσης των 
δύο φύλων (mating disruption). 
Σηµειωτέον ότι τις επόµενες η-
µέρες αναµένεται και η έναρξη 
πτήσης του φυλλοδέτη, σύµφω-
να µε τους γεωπόνους του Πε-

ριφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγ-
χου Θεσσαλονίκης. 

Oι προνύµφες του βλαστορύ-
κτη, όπως αναφέρουν οι ειδι-
κοί, ζηµιώνουν τους βλαστούς 
ορύσσοντας στοές στο κέντρο 
τους και µετέπειτα, κατά τη δι-
άρκεια του καλοκαιριού, τους 

καρπούς, ορύσσοντας στοά στο 
µεσοκάρπιο των ώριµων ή τρώ-
γοντας επιφανειακά τους άγου-
ρους. Οι ζηµιές στην παραγωγή 
είναι παρόµοιες µε αυτές που 
προκαλεί η ανάρσια. Οι προ-
νύµφες του φυλλοδέτη τρέφο-
νται µε τη νεαρή βλάστηση και 
αργότερα προσβάλουν και καρ-
πούς, ιδιαίτερα δε όταν αυτοί εί-
ναι σε επαφή µε τα φύλλα ή α-
κουµπούν µεταξύ τους.

Η µέθοδος παρεµπόδισης συ-
νεύρεσης των δύο φύλων επιδει-
κνύει καλύτερα αποτελέσµατα 
σε µεγάλους οπωρώνες, ενώ αν 
εφαρµοστεί σε µικρούς οπωρώ-
νες είναι πιθανό να χρειαστούν 
επιπρόσθετες επεµβάσεις µε ε-
ντοµοκτόνα. Σηµειώνεται ότι η 

αποτελεσµατικότητά της αυξά-
νεται αν εφαρµοστεί επί σειρά 
συνεχόµενων ετών, σε µεγά-
λους και αποµονωµένους οπω-
ρώνες, µε χαµηλούς έως µέτρι-
ους πληθυσµούς του εντόµου, 
σε δέντρα οµοιόµορφου µεγέ-
θους και µέτριου ύψους. 

Προσοχή απαιτείται από τους 
καλλιεργητές ροδακινιάς  στις 
άκρες (σύνορα), σε κοντινούς 
εγκαταλειµµένους οπωρώνες, 
ενώ κρίνεται σκόπιµο να απο-
φευχθεί η εφαρµογή της µε-
θόδου σε απότοµες πλαγιές.
Κι αυτό, γιατί οι τέσσερις α-
κριανές σειρές, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους, µπορεί να δε-
χτούν πίεση από έντοµα γει-
τονικών οπωρώνων. 

Άµεσα ψεκασµοί για το ευρύτοµο και στις όψιµες αµυγδαλιές
Να γίνει έναρξη των ψεκασµών για για την καταπολέµηση του ευρυτόµου 
της αµυγδαλιάς στις όψιµες περιοχές συστήνεται από τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου 
και να συνεχισθούν οι ψεκασµοί στις πρώιµες περιοχές του νοµού 
Μαγνησίας. Το ευρύτοµο είναι ο σηµαντικότερος εχθρός της αµυγδαλιάς, 
έχει µία γενεά το έτος και προκαλεί µεγάλη απώλεια της παραγωγής. 

Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, χρειάζεται επανάληψη των ψεκασµών ανά 7-8 ηµέρες 
µέχρι και την σκλήρυνση του ενδοκαρπίου. Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνονται κατά τις 
µεσηµβρινές ώρες της ηµέρας, που υπάρχει η µεγαλύτερη ηλιοφάνεια και οι 
υψηλότερες θερµοκρασίες, διότι τότε παρατηρείται η µεγαλύτερη έξοδος των 
ακµαίων του ευρυτόµου. ∆εν ψεκάζουµε τις ηµέρες που ο καιρός είναι νεφελώδης, 
καθώς και ώρες της ηµέρας µε συννεφιά διότι δεν έχουµε έξοδο του εντόµου.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 

 
Ανάρσια  

Ξεκίνησε η πρώτη πτήση 
της ανάρσιας σε ορισµέ-
νες περιοχές µε χαµηλές 
συλλήψεις και αναµένε-

ται ο φυλλοδέτης

Βακτηριακό κάψιµο αχλαδιάς
Άµεση επέµβαση για το βακτηριακό κάψιµο της 
αχλαδιάς στις ποικιλίες που βρίσκονται στην άνθηση 
και δεν έγινε πρόσφατα επέµβαση συνιστάται από 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Θεσσαλονίκης, καθώς οι καιρικές συνθήκες των 
τελευταίων ηµερών ευνοούν την ανάπτυξη του 
βακτηρίου. Πρόκειται για διαίτερα καταστρεπτική 
ασθένεια για την αχλαδιά, καθώς οι περισσότερες 
εµπορικές ποικιλίες είναι ευπαθείς στο βακτηριακό 
κάψιµο. Είναι δυνατόν µέσα σε λίγους µήνες να 
ξηρανθούν παραγωγικά δένδρα. Χαρακτηριστικό 
σύµπτωµα είναι το µαύρισµα των ταξιανθιών, των 
φύλλων και των βλαστών, που µοιάζουν να είναι 
«καµένα» από φωτιά. Από την άνθηση και µέχρι τις 
αρχές καλοκαιριού πρέπει να επιθεωρούνται τα 
κτήµατα και να αφαιρούνται και να καίγονται τα 
προσβεβληµένα κλαδιά. 

Σκευάσµατα
ALFA: Hidrostar 40 WG
ARYSTA: Vacciplant 
BAYER: Serenade Max WP, Copperfield 
20WG
ELANCO: Blue Shield HiBio 25WG, Champ 
36,3SC
HELLAFARM: Κουπρόλ 50 WP, Jade 40 WG 

Φόµοψη αµπέλου 
∆ύο έγκαιροι ψεκασµοί που στοχεύουν στην 
προστασία της νέας βλάστησης από τη φόµοψη 
απαιτούνται σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου. Ο πρώτος 
ψεκασµός να γίνεται όταν τα µισά περίπου µάτια 
έχουν ανοίξει (µήκος 2-3 εκ.) και ο δεύτερος όταν 
έχουν ανοίξει και τα υπόλοιπα µάτια (οι πιο 
αναπτυγµένοι βλαστοί έχουν ήδη µήκος 6-12 εκ). 
Συνήθως ο δεύτερος είναι 6-10 ηµέρες από τον 
προηγούµενο ψεκασµό, ανάλογα µε τη 
θερµοκρασία. Σε αµπέλια µε µικρή προσβολή 
µπορεί να γίνει µόνο ένας, όταν το σύνολο των 
µατιών έχει ανοίξει. Η χρήση υγιούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού, το όψιµο κλάδεµα, η 
αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβληµένων 
κληµατίδων το καλοκαίρι αλλά και κατά το 
χειµερινό κλάδεµα είναι καλλιεργητικά µέτρα που 
συµβάλλουν στην αντιµετώπιση. 

Σκευάσµατα
ALFA: Folpet Adama Makhteshim 80 WG, 
Trimanoc
BAYER: Mikal 75 WG
ELANCO: Sirocco M44 WP
HELLAFARM: Φιλαµετ 10/40 WP, Mancozeb 
Χελλαφαρµ 72 WP
SYNGENTA: Quadris 25 SC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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∆εν θα
φτιάξουµε
απευθείας
αγροτικό...
πύραυλο
Σε µια προσπάθεια 
παραλληλισµού της 
γεωργικής τεχνολογίας µε τη 
διαστηµική, µπορεί να ειπωθεί 
πως η σωστή προετοιµασία 
και η εξέλιξη βήµα βήµα θα 
φέρει το αποτέλεσµα που 
επιθυµούµε. Ο στόχος δεν 
πρέπει να είναι ο πύραυλος. 
Πρώτα πρέπει να 
κατασκευαστούν καλύτερες 
µηχανές και εξαρτήµατα που 
θα αξιοποιούνται και 
ανεξάρτητα και όταν φτάσει 
η τεχνολογία στο επίπεδο που 
χρειάζεται, να συνδυαστούν 
για τη συναρµολόγηση του 
πυραύλου.
Έτσι, βήµα-βήµα πρέπει να 
προωθηθεί και η εγκατάσταση 
της τεχνολογίας στην 
αγροτική παραγωγή. 
Απέχουµε πολύ από 
ροµποτικούς εργάτες που θα 
χειρίζονται όλες τις εργασίες 
στο χωράφι. Όµως, οι πρώτες 
βάσεις, όπως συστήµατα GPS 
και τρακτέρ που τα 
χρησιµοποιούν, είναι 
διαθέσιµες. Το σύστηµα RTK-
GPS αποτελείται από 
σταθερούς δέκτες (κεραίες), 
τοποθετηµένους σε σηµεία 
που έχουν οπτική επαφή µε 
τις καλλιέργειες. Οι δέκτες 
αυτοί, επειδή είναι σταθεροί, 
µε ταυτόχρονη ανταλλαγή 
πληροφοριών µε τον 
δορυφόρο και το µηχάνηµα 
(τρακτέρ), µπορούν να 
επιτύχουν καλιµπράρισµα του 
σήµατος, µε αποτέλεσµα την 
επίτευξη ακρίβειας 2 
εκατοστών στις ενδείξεις. 
Είναι η βασική και απαραίτητη 
υποδοµή δηλαδή πάνω στην 
οποία µπορεί κανείς να χτίσει 
µελλοντικές προσθήκες. 
Όλες οι καινοτοµίες σχετικά 
µε την χρήση εξελιγµένων 
µηχανηµάτων θα χρειάζονται 
την ύπαρξη δικτύου RTK-GPS 
για να εφαρµοστούν. 

Ένα ρομπότ που περιπολεί τα χωράφια 

Ακούραστος εργάτης το Tertill,
εντοπίζει και σκοτώνει τα ζιζάνια
Δεν χρειάζεται φόρτιση, καταστρέφει μηχανικά τα ζιζάνια με επαναλαμβανόμενες κοπές

Η μηχανική ζιζανιοκτονία
λύση στην ανθεκτικότητα

Κόβει τα ζιζάνια µέχρι ακριβώς 
δίπλα στο στέλεχος ή τον 
κορµό των ωφέλιµων φυτών.

Στα ζιζάνια, η ανάπτυξη ανθεκτι-
κότητας στα ζιζανιοκτόνα, µπορεί 
να οδηγήσει σε πληθυσµούς που 
δε θα υπάρχουν χηµικά όπλα να 
τους καταστρέψουν. Για αυτό το 
λόγο πρέπει να δοθεί βάση στην 
ολοκληρωµένη διαχείριση των ζι-
ζανίων και να αξιοποιηθεί η µηχα-
νική ζιζανιοκτονία µε καλλιεργη-
τικές τεχνικές που έχουν µεγάλη 
αποτελεσµατικότητα. Μόνο έτσι 
θα περιοριστεί η ανάπτυξη ανθε-
κτικότητας. Ο σκοπός της αποφυ-
γής χρήσης µόνο χηµικών επεµ-
βάσεων είναι η διατήρηση της α-
ποτελεσµατικότητάς τους, αφού η 
χηµική καταπολέµηση είναι το δυ-
νατότερο όπλο που διαθέτει ο πα-
ραγωγός, αλλά αν χρησιµοποιηθεί 
αλόγιστα, θα εµφανιστεί η ανθε-
κτικότητα που θα την αχρηστεύσει.

Ο Πήτερ Μπουτσάλης, καθηγη-
τής στο πανεπιστήµιο της Αδελαϊ-
δας στην Αυστραλία, ανέφερε στην 
οµιλία του στο 20ό πανελλήνιο συ-
νέδρειο της Ελληνικής Ζιζανιολο-
γικής Εταιρείας πως η Ελλάδα βρί-
σκεται στη θέση 22 παγκοσµίως 
όσον αφορά την ύπαρξη ανθεκτι-
κών ζιζανίων. Στο ίδιο συνέδριο, 

ο Ηλίας Τραυλός, πρόεδρος της Ε-
ΖΕ και επίκουρος καθηγητής γεωρ-
γίας και ζιζανιολογίας του Γεωπο-
νικού πανεπιστηµίου Αθηνών, µε 
την ερευνητική του οµάδα, ανέφε-
ρε προβλήµατα ζιζανίων µε ανθε-
κτικότητα σε ζιζανιοκτόνα σε καλ-
λιέργειες ρυζιού (µουχρίτσα, κόκκι-
νο ρύζι) αλλά και στην ελαιοκαλλι-
έργεια όπου εντοπίστηκε ανθεκτι-
κή ήρα και κόνυζα. Όλοι οι οµιλη-
τές στο πανελλήνιο συνέδριο της 
ΕΖΕ, συµπεριλαµβανοµένων των 
Ελλήνων καθηγητών από ΗΠΑ, 
Αυστραλία και Γερµανία, τόνισαν 
µε πάθος την ανάγκη για ολοκλη-
ρωµένη διαχείριση, αφού έτσι, ε-
κτός από αειφορία, διατήρηση δη-
λαδή των όπλων του καλλιεργητή, 
επιτυγχάνονται και καλύτερα απο-
τελέσµατα. Μεγάλη σηµασία, έχει 
επίσης η µετρίαση των επιπτώσε-
ων στο περιβάλλον από την αλόγι-
στη χρήση χηµικών. Τα γεωργικά 
φάρµακα είναι συνήθως επιβλα-
βή για τον άνθρωπο, γι αυτό και 
πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο 
όταν χρειάζεται και στις ενδεδειγ-
µένες ποσότητες, ακολουθώντας 
πάντα τα πρωτόκολλα. 

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Το Tertill ζει στον κήπο και α-
ποτρέπει την εγκατάσταση ζιζα-
νίων. Χρησιµοποιώντας σχεδια-
στικά στοιχεία και µια ποικιλία 
αισθητήρων, περιπολεί τον κή-
πο καθηµερινά, αποφεύγοντας 
τα φυτά και τα εµπόδια, ενώ ψά-
χνει ζιζάνια να τα καταστρέψει.

Το Tertill ακολουθεί πολύ α-
πλή µέθοδο, τα ζιζάνια είναι κο-
ντά, τα φυτά είναι ψηλά. Ένα φυ-
τό που είναι αρκετά ψηλό για να 
αγγίξει το µπροστινό µέρος του 
κελύφους του Tertill ενεργοποι-
εί έναν αισθητήρα που κάνει το 
ροµπότ να γυρίσει µακριά. Ένα 
φυτό αρκετά µικρό για να πε-
ράσει κάτω από το κέλυφος του 
Tertill, όµως ενεργοποιεί έναν δι-
αφορετικό αισθητήρα που ενερ-
γοποιεί τον κόπτη, µία πετονιά.

Επειδή η προσέγγιση του Tertill 
είναι βασισµένη στο ύψος, όταν 
υπάρχουν κοντά µικρά φυτά, συ-
στήνεται να περιβάλλονται από 

προβλεπόµενα δαχτυλίδια, που 
είναι σαν µικροι φράχτες, µέχρι 
να είναι αρκετά ψηλά τα φυτά 
για να τα αναγνωρίσει το Tertill. 

∆εν χρειάζεται να επαναφορ-
τιστεί, καθώς οι ηλιακές κυψέ-
λες φορτίζουν τις µπαταρίες του 
και κυκλοφορεί στην καλλιέρ-
γεια ανάλογα µε τη διαθέσιµη 
ενέργεια. Χρειάζεται περίφρα-
ξη για να µην φύγει εκτός ορί-
ων, αλλά δε θα κολλήσει στη λά-
σπη αφού είναι 4x4. Σχεδιάστη-
κε για µικρές σχετικά εκτάσεις, 
για κήπους. Πολλά Tertill όµως 
θα µπορούσαν να καλύψουν µια 
µεγαλύτερη έκταση. Το κόστος 
του ροµπότ κηπουρού είναι αρ-
κετά υψηλό, αφού ανέρχεται στα 
300 δολάρια. Όµως, υπάρχουν 
περιπτώσεις, που µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί και να λύσει τα χέ-
ρια των παραγωγών. Το κόστος 
των εργατικών για σκάλισµα ζι-
ζανίων στις καλλιέργειες αρω-
µατικών φυτών και η µειωµένη 
αποτελεσµατικότητα µετά από ώ-
ρες σκαλίσµατος ίσως δώσει θέ-
ση και ρόλο στο Tertill.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Για Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

Μέχρι 22 Απριλίου 
αιτήσεις Βιολογικής 
Κτηνοτροφίας

 Αφορά τις ήδη πιστοποιημένες εκτροφές 
  Ένας στους 10 πέρασε στη Βιολογική Γεωργία

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Κτηνοτρόφοι σε ∆υτική Ελλάδα και Θεσ-
σαλία που διαθέτουν ήδη πιστοποιηµένο 
βιολογικό ζωικό κεφάλαιο, καλούνται 
µέχρι τις 22 Απριλίου να υποβάλουν αι-
τήσεις στο Μέτρο 11 «Βιολογική Κτηνο-
τροφία». Πρόκειται για µία «συµπληρω-
µατική προκήρυξη», όπως τη χαρακτήρι-
σε το υπουργείο, προϋπολογισµού 15 ε-
κατ. ευρώ. «Στόχος είναι να καλυφθούν 
οι κτηνοτρόφοι σε συγκεκριµένες περι-
φέρειες, που δεν εντάχθηκαν στην προ-
ηγούµενη πρόσκληση, ενώ κτηνοτρόφοι 
µε τα ίδια χαρακτηριστικά (ίδια βαθµο-
λογία) εντάχθηκαν σε άλλες περιφέρει-
ες», υποστηρίζει σε σχετικό δελτίο τύπου 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Α-
πό τον προϋπολογισµό, 9,35 εκατ. ευ-
ρώ µοιράστηκαν στην Περιφέρεια ∆υτι-
κής Ελλάδας και τα 5,65 εκατ. ευρώ στη 
Θεσσαλία. Να σηµειωθεί εδώ ότι οι αιτή-
σεις θα γίνουν µε βάση το ΟΣ∆Ε 2018.

Πιο συγκεκριµένα η πρόσκληση (Α-
θήνα, 08/04/2019, Αριθµός Πρωτοκό-
λου 1102/72525) αναφέρει:

Πεδίο εφαρµογής και δικαιούχοι
Επιλέξιµοι προς ένταξη είναι υπο-

ψήφιοι µε βοσκοτόπους ή/και εκτρο-

φές ζώων, τα οποία είναι ενταγµένα 
στο σύστηµα της βιολογικής γεωργί-
ας µέσω σύµβασης µε Οργανισµό Ε-
λέγχου και Πιστοποίησης, η οποία έ-
χει συναφθεί µέχρι και την ηµεροµη-
νία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλη-
σης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ύψος ενίσχυσης
Το µέγιστο ύψος ενίσχυσης σε ευρώ 

ανά για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονά-
δα Ζωικού Κεφαλαίου ανά εκτάριο κα-
θορίζεται ως εξής: Αιγοπρόβατα: 247,  
Βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/ µικτή 
κατεύθυνση: 280, Βοοειδή µε γαλακτο-
παραγωγική κατεύθυνση: 347.

Μοριοδότηση
Σε περίπτωση που δεν επαρκέσει 

ο προϋπολογισµός, προτεραιότητα 
ένταξης θα έχουν: 

1. Κτηνοτρόφοι µε συµπληρωµένα 
έως 10 έτη στη βιολογική παραγωγή: 
5 µόρια ανά έτος.

2. Έκταση, η οποία καλλιεργείται µε 
βιολογικές ζωοτροφές: 0,75 µόρια για 
κάθε ένα στρέµµα έκτασης. Βαθµολο-
γούνται ως µέγιστα τα 40 στρέµµατα.

3. Επαγγελµατίας Αγρότης Εγγρα-
φή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ: 20 µόρια

Μόλις για 1 στους 10 φτάνουν τα 
κονδύλια στη Βιολογική Γεωργία

Εν τω µεταξύ, για µόλις 3.677 αιτή-
σεις έφτασαν τα 120 εκατ. ευρώ της Βι-
ολογικής Γεωργίας (φυτική παραγω-
γή) µε το σύνολο των φακέλων που 
υποβλήθηκαν πανελλαδικά µέχρι 28 
Μαρτίου να φτάνει τις 37.826. Την ί-
δια ώρα το υπουργείο προσπαθεί να 
προλάβει τις σίγουρες αντιδράσεις α-
νακοινώνοντας την πρόθεση να προ-
βεί σε αύξηση του προϋπολογισµού. 
Σύµφωνα πάντως µε τις εκτιµήσεις των 
αρµοδίων πριν την προκήρυξη, από τα 
120 εκατ. ευρώ, αναµένεται ο προϋπο-
λογισµός να αυξηθεί στα 170 εκατ. ευ-
ρώ. Οι ενστάσεις πάντως θα µείνουν 
ανοιχτές από τις 16 Απριλίου έως τις 2 
Μαΐου, και µετά την εξέτασή τους θα α-
νακοινωθεί η υπερδέσµευση των κον-
δυλίων και ο τελικός πίνακας κατάτα-
ξης δικαιούχων.

Στις 24 Απριλίου ανοίγουν
οι Αυτόχθονες Φυλές
Από τις 24 Απριλίου µέχρι και τις 13 Μαΐου θα είναι 
ανοιχτή η δεύτερη προκήρυξη των Αυτόχθονων Φυλών 
προϋπολογισµού 6 εκατ. ευρώ, µε τους κτηνοτρόφους να 
πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν δήλωση ΟΣ∆Ε το 2019, 
ώστε να µπορέσουν να υποβάλλουν αίτηση. Συγκεκριµένα, 
σύµφωνα µε την προκήρυξη (Αρ. πρωτ: 618/72071) του 
Μέτρου 10.1.9, το υπουργείο καλεί να κάνουν αίτηση:

 Νέους εν δυνάµει δικαιούχους, φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα ή οµάδες αυτών οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών 
αγροτικών ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση.

 ∆ικαιούχους της πρώτης πρόσκλησης οι οποίοι: α) 
επιθυµούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία 
ζωικού κεφαλαίου ή και για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά 
για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων, β) έχουν 
ανακαλέσει την αίτηση στήριξης τους από την πρώτη 
πρόσκληση και έχουν συµπεριληφθεί στην απόφαση 
ανάκλησης πράξεων. Το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά 
ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία 
εκτροφής ορίζεται ως ακολούθως:  Βοοειδή: 310-333 
ευρώ,  Πρόβατα: 209-232 ευρώ,   Αίγες: 209-232 ευρώ, 

 Χοίροι: 192-215 ευρώ,   Iπποειδή: 350 ευρώ.

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Leader
Ανοιχτές για αιτήσεις είναι οι 
προσκλήσεις των ιδιωτικών 
Leader στις Αναπτυξιακές:
∆ράµας, Καστοριάς, Καβάλας, 
Ροδόπης, Πέλλας, Πιερική, 
Θεσσαλονίκης, Φθιώτιδας, 
Βορείου Πελοποννήσου, 
∆ίκτυο Συνεργασίας ∆ήµων 
ΠΕ Νήσων Αττικής, Σερρών, 
Ελικώνα-Παρνασσού, 
Ολυµπίας, Πάρνωνα, Έβρου.

 
Μέτρο 6.3 Μικρές 
εκµεταλλεύσεις
Ανοιχτή µέχρι τις 4 Ιουνίου 
είναι η πρόσκληση του 
Μέτρου 6.3 «Ανάπτυξη 
µικρών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων» του 
Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, που 
παρέχει επιδότηση 14.000 
ευρώ. Συνολικός 
προϋπολογισµός του Μέτρου 
είναι 70 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

9.350.000
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

5.650.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

5.650.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
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Ηλεκτρικό αστικό 
λεωφορείο BYD από 
την Π. Πετρόπουλος 
Την πρώτη του εµφάνιση στην Ελλάδα έκανε το ηλεκτρι-
κό λεωφορείο BYD, σε πρόσφατη εκδήλωση που διοργά-
νωσε η εταιρεία που το εισάγει Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕ-
ΒΕ . Το λεωφορείο κινήθηκε στους δρόµους της Αθήνας 
µε τις µπαταρίες του, αθόρυβα, µε µηδενικό περιβαλλο-
ντικό αποτύπωµα και δυνατότητα µεταφοράς 58 επιβα-
τών (22 καθήµενοι). Με ωραίο σχεδιασµό και δυνατούς 
χρωµατικούς συνδυασµούς, το BYD έγινε γρήγορα πό-
λος βλεµµάτων. Με αλουµινένιο αµάξωµα (λιγότερο βά-
ρος), ηλεκτροκινητήρες στις πλήµνες των τροχών µε ι-
σχύ 180 (2x90) kW (250 ίπποι), ροπή 350 Nm άµεσα δι-
αθέσιµη από το ξεκίνηµα του λεωφορείου και µε δύο µό-
νο ώρες χρόνο φόρτισης µπαταριών, το αστικό ηλεκτρι-

κό BYD έχει τη δυνατότητα να καλύψει µέχρι και 200 χι-
λιόµετρα χωρίς επαναφόρτιση. Έτσι, µετά από µια πλή-
ρη φόρτιση τη νύχτα στο αµαξοστάσιο, έχει τη δυνατότη-
τα εκτέλεσης των δροµολογίων µιας ολόκληρης βάρδι-
ας, καταργώντας την ανάγκη εγκατάστασης έξτρα φορ-
τιστών στις αφετηρίες ή σε άλλα σηµεία. 

Σε επίπεδο φιλικότητας στον επιβάτη, το BYD έχει δύο 
θύρες (µονή και διπλή), σύστηµα επιγονάτισης, ράµπα 
αµαξιδίων και θέσεις ΑµΕΑ. Παράλληλα, ο οδηγός απο-
λαµβάνει αθόρυβη λειτουργία οχήµατος, εξαιρετική ο-
ρατότητα, κάµερα οπισθοπορείας, αλλά και πλήρη έλεγ-
χο της από-επιβίβασης, µέσω του κεντρικού καθρέφτη, 
και δύο εσωτερικών καµερών. 

Η BYD είναι παγκόσµιος ηγέτης στην αγορά και πρόσθε-
σε πρόσφατα 3 εργοστάσια στην Ευρώπη στα 30 που έχει 
σε όλο τον κόσµο. Αιχµή του δόρατος είναι η τεχνογνωσία 
της στην κατασκευή µπαταριών σιδήρου–φωσφορικού, οι 
οποίες αυξάνουν την ακτίνα λειτουργίας του οχήµατος. 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ο εργοδηγός πλησιάζει το όχηµα κι αυτό α-
ναγνωρίζει το πρόσωπό του, ανοίγοντας µια 
συρόµενη πόρτα ανάµεσα σε ελαστικά χωρίς 
αέρα. Βάζει µπρος, πάλι µε σαρωτή αναγνώρι-
σης προσώπου και ακούγεται ένα απαλό γουρ-
γουρητό, καµία σχέση µε µεγάλο µηχάνηµα, 
καθώς ο κινητήρας είναι ένας ήσυχος µεθα-
νίου. Αυτό είναι το µέλλον στους φορτωτές, 
τουλάχιστον όπως υποδεικνύει το νέο δηµι-
ούργηµα της Case Construction Equipment, 

που παρουσιάστηκε στο Μόναχο και στην έκ-
θεση Bauma, και έχει δανειστεί τεχνολογία 
από τη New Holland Agriculture που έχει α-
ναπτύξει το τρακτέρ µεθανίου. 

Πρόκειται, λοιπόν, ουσιαστικά για τον πρώ-
το φορτωτή που λειτουργεί µε µεθάνιο και 
παρουσιάστηκε στα πλαίσια του πρότζεκτ 
Tetra που τρέχει η Case, µε τον κινητήρα 
FPT Industrial να παρέχει 230 ίππους µέγι-
στη ισχύς, όπως ο αντίστοιχος ντίζελ. Ωστό-
σο µε το µεθάνιο παρατηρείται 50% µείωση 
στα επίπεδα θορύβου. Ωστόσο, δεν είναι α-
πλά πιο ήσυχος, αλλά παράγει και 95% λι-

Σαρωτή προσώπου 
και μεθάνιο έβαλε 
η Case σε φορτωτή  
Φουτουριστικό και άκρως εντυπωσιακό το πρότζεκτ 
Tetra κέρδισε τις εντυπώσεις σε έκθεση του Μονάχου

Ο φορτωτής 
της Case είναι 
σχεδιασµένος για 
να πραγµατοποιεί 
τις ίδιες εργασίες 
µε τα ντιζελοκίνητα.

Οι Κώστας Πετρόπουλος (δεξιά), Στέφανος Μάνος 
µέλος του ∆Σ της Π. Πετρόπουλος (κέντρο) µαζί µε τον 
γ.γ του υπουργείου Μεταφορών, Θανάση Βούρδα.
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Διακρίσεις στη SIMA 
για τη New Holland
Η New Holland κέρδισε στη SIMA 2019 το βραβείο 
«Μηχάνηµα της χρονιάς 2019» για την τεχνολογία 
IntelliSense και το τρακτέρ T5 AutoCommand. Η επι-
τροπή για το βραβείο «Μηχάνηµα της χρονιάς 2019» 
στην έκθεση SIMA 2019, απένειµε τον περιζήτητο τίτ-
λο στη New Holland για την τεχνολογία IntelliSense 
στην κατηγορία των θεριζοαλωνιστικών µηχανών για 
τη σειρά CR Revelation και στην κατηγορία µεσαίου ελ-
κυστήρα για τη σειρά Τ5 Auto Command.

Λύσεις που βελτιώνουν την απόδοση
Η επιτροπή που απονέµει αυτό το αναγνωρισµένου 

κύρους βραβείο, αποτελείται από δηµοσιογράφους που 
εκπροσωπούν κορυφαίους εκδοτικούς οίκους στον χώ-
ρο της γεωργίας σε συνεργασία µε το DLV. Αυτό το βρα-
βείο καθιερώθηκε το 1997 και απονέµεται κάθε δύο 
χρόνια στην έκθεση Agritechnica στη Γερµανία. Από 
το 2015, απονέµεται και στην έκθεση SIMA στη Γαλλία.

«Τα βραβεία αυτά αποδίδονται στη New Holland για 
την προσέγγιση της στην ανάπτυξη καινοτόµων τεχνο-
λογιών, µε σκοπό να προσφέρουν λύσεις που βελτι-
ώνουν την αποδοτικότητα των αγροτών και βοηθούν 
τους χειριστές να εργαστούν πιο παραγωγικά, µε ασφά-
λεια και άνεση», δήλωσε ο πρόεδρος της New Holland 
Agriculture, Carlo Lambro. 

Διαφάνεια από Bayer
για τη γλυφοσάτη
Όλες οι 107 εκθέσεις των µελετών ασφάλειας της γλυφο-
σάτης που ανήκουν στην Bayer, και που έχουν υποβλη-
θεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων (EFSA), 
κατά τη διαδικασία έγκρισης της δραστικής ουσίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι διαθέσιµες στην αποκλει-
στική Πλατφόρµα ∆ιαφάνειας της Bayer. Με αυτόν τον 
τρόπο, όπως ανακοινώθηκε, η εταιρεία εκπληρώνει τη 
δέσµευσή της για περισσότερη διαφάνεια, συµπεριλαµ-
βανοµένων των µελετών για τα προϊόντα φυτοπροστα-

σίας που προστέθηκαν µετά 
την εξαγορά της Monsanto. 
Πολλές από αυτές και άλλες 
παρόµοιες µελέτες υποβλή-
θηκαν και αξιολογήθηκαν 
από την Υπηρεσία Προστα-
σίας του Περιβάλλοντος των 
ΗΠΑ κατά τη δική της εκτί-
µηση επικινδυνότητας της 
γλυφοσάτης.

γότερο διοξείδιο όταν τρέχει µε βιοµεθάνιο 
και συνολικότερα 80% λιγότερους ρύπου. Το 
καύσιµο αποθηκεύεται µέσα σε ρεζερβουάρ 
στο πίσω µέρος και στα πλαϊνά του µηχανή-
µατος και η Case λέει πως το κόνσεπτ µπο-
ρεί να πραγµατοποιήσει τις ίδιες εργασίες ό-
πως ένας στάνταρ ντιζελοκίνητος φορτωτής.

Ορατότητα 360 µοιρών και ελαστικά 
χωρίς αέρα από τη Michelin

Αυτό που ξεχωρίζει µε την πρώτη µατιά 
στο µηχάνηµα φυσικά είναι ο σχεδιασµός 
του, καθώς προσφέρει ορατότητα 360 µοι-
ρών, µία υψηλής ορατότητας ηλιοροφή και 
µία -πρώτη στον κλάδο- συρόµενη πόρτα. 
Με κοµψά σχεδιασµένους βραχίονες φόρ-
τωσης, φτερά, καµπίνα, πίσω πτερύγια, κά-
λυµµα κινητήρα και αντίβαρο, ο σχεδιασµός 

περιλαµβάνει δυναµικές εισόδους αέρα στο 
καπό του κινητήρα. Στο εσωτερικό της καµπί-
νας, το κάθισµα επεκτείνεται αυτόµατα και 
περιστρέφεται για να διευκολύνει την είσο-
δο στο άνοιγµα της πόρτας, επιστρέφοντας 
στη θέση εργασίας όταν ο χειριστής καθίσει.

Άλλα νέα χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν 
την ενσωµάτωση της βιοµετρικής τεχνολο-
γίας αναγνώρισης προσώπου για την πρό-
σβαση και το ξεκίνηµα του φορτωτή. Ένας 
αισθητήρας σάρωσης προσώπου τοποθετη-
µένος στην πόρτα σαρώνει το πρόσωπο του 
χειριστή, κατά την προσέγγιση, για να ενερ-
γοποιήσει το άνοιγµα της πόρτας. Μόλις ο 
χειριστής βρεθεί στην καµπίνα, πραγµατο-
ποιείται µια δεύτερη σάρωση από την οθό-
νη χειρός για την τελική επιβεβαίωση και για 
να πάρει µπρος η ακολουθίας εκκίνησης.

Τα ελαστικά που τοποθετούνται στον τηλε-
σκοπικό φορτωτή αξίζει επίσης να εξεταστούν 
προσεκτικότερα. Η CNH Industrial και οι οµά-
δες σχεδιασµού της Michelin συνεργάζονται 
για να αναπτύξουν ένα όραµα για ένα µελλο-
ντικό ελαστικό χωρίς αέρα και το οποίο δια-
θέτει ενσωµατωµένο σύστηµα ανάρτησης. Το 
Tetra εξακολουθεί να είναι ένα κόνσεπτ, αλλά 
η Case αναφέρει ότι ήδη εργάζεται για την τελι-
κή µορφή που θα είναι βιώσιµη στην αγορά.

Εµπορικά βιώσιµο
Το Tetra εξακολουθεί να είναι ένα 
κόνσεπτ, αλλά η Case αναφέρει ότι 
ήδη εργάζεται για την τελική µορφή 

που θα είναι βιώσιµη στην αγορά
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Περί εμπιστοσύνης 

 ∆ιαχρονικό: Εάν πετύχεις να 
ξεγελάσεις κάποιον δεν σηµαίνει ότι 
είναι χαζός. Απλά σε εµπιστεύεται 
περισσότερο από όσο αξίζεις. 

 Τιµές αγροτικών: Σε αυξήσεις 
στις τιµές συγκεκριµένων τροφίµων 
και ποτών προχωρά η Γαλλία, µε 
στόχο να ωφεληθούν οι αγρότες και 
οι κτηνοτρόφοι. Επικριτές του 
µέτρου υποστηρίζουν ότι δεν 
υπάρχει κανένας µηχανισµός που να 
εξασφαλίσει πως τα περισσότερα 
χρήµατα που θα εισπράξουν οι 
καταστηµατάρχες από την πώληση 
προϊόντων πολυεθνικών εταιρειών, 
θα καταβληθούν στους παραγωγούς. 
(euronews.com, 1/2/2019) 

 Τριµµένα: Ορισµένοι παραγωγοί 
τριµµένου τυριού προσθέτουν 
υπερβολική κυτταρίνη (σκόνη που 

παράγεται από 
µικροσκοπικά 
κοµµάτια από 
πολτό ξύλου), ή 
άλλες φυτικές 
ίνες στα έτοιµα 
τριµµένα τυριά 
και κυρίως στην 
παρµεζάνα, µε 

στόχο τη µείωση της υγρασίας και 
τον εµποδισµό των σβόλων. Ένα 
αποδεκτό επίπεδο κυτταρίνης είναι 
2-4%, ωστόσο βρέθηκαν ως 8,8%! 
(R. Beller, Bloomberg, 29/3/2019)

 Πιο µεγάλα: Ερευνητές, 
πειραµατίστηκαν µε το φυτό 
Αραβιδόψις (οικογένεια της 
µουστάρδας), και ανέπτυξαν µια 
µέθοδο ώστε να επιταχύνουν το 
άνοιγµα και το κλείσιµο των 
µικροσκοπικών πόρων των φύλλων, 
µέσω των οποίων εισέρχεται στα 
φυτά το διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι 
τα φυτά χάνουν λιγότερο νερό στην 
ατµόσφαιρα χωρίς να µειώνεται η 
ποσότητα του διοξειδίου που 
απορροφούν από αυτή για την 
ανάπτυξή τους. (δρ. Μ. Παπανάτσιου, 
Πανεπιστήµιο Γλασκώβης, 1/4/2019)

 Αγορά αγροτών: Η αγορά 
αγροτών (Farmers’ Market) του 
Ναϊρόµπι είναι υπό κατασκευή στο 
προάστιο Ρούντα και θα έχει 45 
περίπτερα που θα διαχειρίζονται οι 
ίδιοι οι παραγωγοί. Θα αρχίσει να 
λειτουργεί Ιούλιο µε χρηµατοδότηση 
από ιδιώτη επενδυτή (United 
Agromarts) (freshplaza.com, 
3/4/2019)              *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ο αριθµός των οινοποιείων διπλασιά-
στηκε τα τελευταία οχτώ χρόνια, φτάνο-
ντας τα 1.290 πέρυσι, όταν το 2010 α-
ριθµούσαν σε 635. Ταυτόχρονα η µέση 
παραγωγή κάθε οινοποιείου µειώθηκε 
κατά 67,4%. Τόσο οι αµπελουργικές ε-
κτάσεις, όσο και η εξέλιξη της οινοπα-
ραγωγής ακολουθούν πτωτική τάση τα 
τελευταία χρόνια, όπως κατά καιρούς 
γνωστοποιούν συντελεστές και οργα-
νώσεις του κλάδου. Τα 628.000 στρέµ-
µατα που καταγράφηκαν πέρυσι µε οι-
νοποιήσιµες ποικιλίες σηµατοδοτούν 
µια µεταβολή -23,13% στις αµπελουρ-
γικές εκτάσεις, ενώ στο -38,8% αποτι-
µάται η µείωση της οινοπαραγωγής. 

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιά-
στηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα 
από τον νέο πρόεδρο της Εθνικής ∆ιε-
παγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέλου 
και Οίνου (Ε∆ΟΑΟ), Γιάννη Βογιατζή, 
ο οποίος σηµείωσε πως παρά τη θεα-
µατική, κατά 105%, αύξηση του αριθ-
µού των οινοποιείων, το 3% αυτών οι-
νοποιεί το 60% της συνολικής παραγω-
γής, ενώ το 14% το 90% της παραγωγής 
οινοποιήσιµων σταφυλιών. 

Παράλληλα παρουσιάστηκε η «ακτι-
νογραφία» της πορείας του ελληνικού 
κρασιού στις αγορές την τελευταία δε-
καετία, που εκπόνησαν η διευθύντρια 
της Ε∆ΟΑΟ Μαρία  Τριανταφύλλου και 
στελέχη της οργάνωσης. Όπως σχολί-
ασε ο κ. Βογιατζής, στα αξιοσηµείωτα 
της µελέτης, είναι «η εντυπωσιακή αύ-
ξηση της αξίας των εξαγωγών στις χώ-
ρες όπου εφαρµόστηκαν προγράµµα-
τα προβολής». Τονίστηκε επίσης η µε-
γάλη βελτίωση της εικόνας του ελληνι-
κού κρασιού παγκοσµίως που επιτεύ-
χθηκε την ίδια περίοδο, «πρόκειται για 
µια εντυπωσιακή ανατροπή», όπως είπε. 

«Μέσα από τον στρατηγικό σχεδια-
σµό marketing που εκπόνησε και υ-
λοποιεί, ο κλάδος κατάφερε να  λει-

τουργήσει ενωτικά και συντεταγµένα, 
αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό κρα-
σί, παρά τα µεγάλα προβλήµατα που α-
ντιµετώπισε τα τελευταία χρόνια, όπως 
οΕΦΚ, παραοικονοµία κλπ, παραµένει 
ένας τοµέας της εθνικής οικονοµίας µε 
προοπτική» αναφέρει ο κ. Βογιατζής.

 Σηµειώνεται ότι η παραγωγή οίνου 
την αµπελουργική περίοδο 2018-2019 
ανήλθε στα 2.235.289 εκατόλιτρα, που 
µεταφράζεται σε µια πτώση στο σύνολο 
της παραγωγής κατά 7,26% σε σύγκρι-
ση µε την περίοδο 2017-2018. Η µεί-
ωση αφορά όλες τις κατηγορίες, πλην 
των ποικιλιακών οίνων, που γράφουν 
αύξηση κατά 18,04%, επιβεβαιώνοντας 
τον προσανατολισµό των οινοποιεί-
ων για αύξηση αυτής της κατηγορίας.

Στους μεγάλους οινοποιούς
ο κανόνας του 1% στην 
ακτινογραφία του ελληνικού 
κρασιού Προσανατολίζεται στους ποικιλιακούς 

οίνους η εγχώρια παραγωγή με αύξηση 
στην κατηγορία κατά 18,04% 

∆εν υπάρχουν ακόµα διαφωνίες, είπε ο 
πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρήστος Μάρκου.

Σε αρχικό στάδιο το Στρατηγικό Σχέδιο της αµπελουργίας, 
µε το υπουργείο να δεσµεύεται για οικονοµική στήριξη

«Από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα περιµένουµε την ολοκλήρωση του έργου και από 
αυτόν θα ζητήσουµε τα ρέστα αν κάτι δεν λειτουργήσει. Είναι σηµαντικό το 
Στρατηγικό Σχέδιο να απαντά σε υπαρκτά ζητήµατα, αλλιώς η χρησιµότητά 
του, σε ένα γενικό και απροσδιόριστο πλαίσιο, δεν θα έχει αποτέλεσµα», 
υποστήριξε κατά τη γενική συνέλευση της Ε∆ΟΑΟ ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ 
Χρήστος Μάρκου. Όπως εξήγησε, ουσιαστικά η πρόοδος του στρατηγικού 
σχεδιασµού βρίσκεται ακόµα σε πολύ αρχικό στάδιο, αρκετά αρχικό για να 
εκφραστούν κάποιες διαφωνίες. Την κατάσταση αυτή αποτυπώνει και το 
σχόλιο του επίτιµου προέδρου της Βαγγέλη Αργύρη, ο οποίος ανέφερε πως 
«το σχέδιο θα µπορούσε να πάει πιο γρήγορα, όµως πάει πιο αργά». Ο κ. 
Μάρκου σχολίασε πως το κόστος υλοποίησής του ανέρχεται στα 250.000 
ευρώ, ενώ συµπλήρωσε πως το υπουργείο είχε δεσµευτεί να το καλύψει. 

Αφηρηµένο
∆εν θα έχει 
αποτέλεσµα 

ένα Στρατηγικό 
Σχέδιο µε 
γενικό και 

απροσδιόριστο 
πλαίσιο  

Προβολή
Εντυπωσιακή 
αύξηση αξίας 

των εξαγωγών 
σε χώρες όπου 
εφαρµόστηκαν  
προγράµµατα 

προβολής

Μείωση
Στο -38,8% 
αποτιµάται η 
µείωση της 

οινοπαραγω-
γής, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Μπορεί η προσήλωση στην ποιότη-
τα και η πολλή δουλειά να είναι η α-
παραίτητη βάση, αλλά για να ξεχω-
ρίσει η προσπάθεια, κυρίως ενός µι-
κρού οινοποιείου, χρειάζεται ο «µύ-
θος» και η «προσωπικότητα».

Την πίστη τους σε αυτή τη νέα τά-
ση φρόντισαν να αναδείξουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα µέλη του Συνδέ-
σµου Μοικρών Οινοποιών Ελλάδος 
(ΣΜΟΕ) στην πρώτη τους έκθεση 7-8 
Απριλίου, στο The Hub Events στα 
Πετράλωνα. Στις επιλογές που προ-
σφέρθηκαν στους επισκέπτες της έκ-
θεσης ήταν κρασιά µε χαρακτήρα α-
πό µικρά, ξεχωριστά οινοποιεία, που 
αναβιώνουν και εξελίσσουν σπάνιες 
και ξεχασµένες ελληνικές ποικιλίες, 
και που πιστεύουν ότι η ταυτότητα ε-
νός κρασιού είναι άρρηκτα δεµένη 
µε τη γη και τους ανθρώπους που τη 
ζουν και την καλλιεργούν.

«Μιλώντας µε ανθρώπους στο εξω-
τερικό και συγκεκριµένα στις ΗΠΑ η 
τάση που βλέπουµε είναι µία στροφή 
σε µικρά οινοποιεία, δηλαδή επιχει-
ρήσεις που παράγουν ποσότητες ι-
κανές να στηρίξουν µία τοποθέτηση 
στην αγορά αλλά και φτιάχνουν κρα-
σιά µε προσωπικότητα και διαφορετι-
κότητα και φυσικά από γηγενείς ποι-
κιλίες», ανέφερε µιλώντας στην εφη-
µερίδα Agrenda ο αντιπρόεδρος του 
ΣΜΟΕ, Γιάννης Παπαργυρίου.

Την ίδια τάση επιβεβαίωσε και ο 
Λαυρέντης Καρανίκας, του οµώνυµου 
Κτήµατος από το Αµύνταιο, που ειδι-
κεύεται στα αφρώδη κρασιά: «Η δική 
µας προσωπικότητα, για παράδειγµα, 
είναι η βιοδυναµική καλλιέργεια και 
οι ποικιλίες Ξινόµαυρο και Ασύρτικο. 
Ταυτόχρονα, η ποιότητά µας είναι ί-
δια µε αυτή της σαµπάνιας. Έτσι, από 
στόµα σε στόµα γίναµε γνωστοί και 
όλοι σχολίαζαν ποιος είναι και τι κά-
νει ο «ιπτάµενος Ολλανδός» (σ.σ. ο κ. 

Καρανίκας έζησε και εργάστηκε για 
χρόνια στην Ολλανδία). Μιλάει από 
µόνο του το προϊόν, αλλά και ο «µύ-
θος». Θυµηθείτε τον Σιγάλα στις αρ-
χές, όταν όλοι έλεγαν ότι υπάρχει έ-
νας «µάγος» στη Σαντορίνη που κά-
νει απίστευτα πράγµατα. Πλέον, αυ-
τό είναι το σηµαντικό, να προσπαθείς 
να κρατάς τον µύθο».

Οι επόµενες κινήσεις του συνδέ-
σµου θα είναι πιο εξωστρεφείς, σύµ-
φωνα µε τον κ. Παπαργυρίου, ο ό-
ποιος συγκεκριµένα ανέφερε ότι: 
«Στόχος µας είναι η προώθηση των 
κρασιών µας στο εξωτερικό, σε πρώ-
τη φάση σε Αµερική και Αγγλία, µέ-
σα από τα προγράµµατα προώθη-
σης, που µόλις άνοιξαν και στα ο-
ποία σκοπεύουµε να ενταχθούµε».

ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Ο μύθος και η προσωπικότητα
φτιάχνουν την καλή «μαγιά» 
για τους Μικρούς Οινοποιούς

Στην ιδιωτική οινοποιία η προεδρία 
της ΕΔΟΑΟ με τον Γιάννη Βογιατζή 
Ο Γιάννης Βογιατζής, οινοποιός και 
αντιπρόεδρος του ΣΕΟ, ορίστηκε νέ-
ος πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής 
Αµπέλου και Οίνου, διαδεχόµενος 
τον Βαγγέλη Αργύρη, στην τακτική 
γενική συνέλευση της 5ης Απριλί-
ου. Ο κ. Βογιατζής, που έχει διατε-
λέσει και τη διετία 2015-2017 πρό-
εδρος της Ε∆ΟΑΟ, εξήρε την πετυ-
χηµένη προεδρία Αργύρη.
Σηµειώνεται ότι, σε ανταπόδοση της 
πρόσφατης συνεισφοράς του στην 
οργάνωση, αλλά και στην καταλυ-
τική συµµετοχή του στη δηµιουρ-
γία της,  µε οµόφωνη απόφαση της 
γενικής συνέλευσης στον  Βαγγέ-
λη Αργύρη απονεµήθηκε ο τιµητι-
κός τίτλος του επίτιµου προέδρου, 
τίτλος που στο παρελθόν έχει απο-
δοθεί µόνο στον Γιάννη Μπουτάρη, 
πρώτο πρόεδρο της οργάνωσης. 

Αντιπρόεδρος της Ε∆ΟΑΟ ορίστη-
κε ο Μάρκος Καφούρος, πρόεδρος 
της Ένωσης Θηραϊκών προϊόντων.

Οι 21 αντιπρόσωποι της ΚΕΟΣΟΕ
Να σηµειωθεί πως την προηγού-

µενη µέρα, κατ’ επιταγή του ισχύο-
ντος συνεταιριστικού νόµου εξελέ-
γησαν και δεν ορίσθηκαν, από τη 
γενική συνέλευση της ΚΕΟΣΟΕ οι 
21 αντιπρόσωποι και οι αναπλη-

ρωµατικοί τους για πρώτη φορά, 
που θα εκπροσωπούν τον συνε-
ταιριστικό χώρο στη ΓΣ της Ε∆ΟΑΟ. 
Κρητικού ∆ιαµάντω 
Α.Σ Ευρύτερης Περιοχής Αµυνταίου 
Ιερωνυµάκης Πρίαµος 
ΑΕΣ Ηρακλείου Α.Ε
Κασαπάκης Ιωάννης 
ΑΕΣ Ένωση Ηρακλείου Α.Ε
Λουκαδάκης Ναπολεων 
ΑΕΣ Ένωση Ηρακλείου Α.Ε 
Στρατάκης Ανδρέας 
ΑΕΣ Ένωση Ηρακλείου Α.Ε 
Φουντουλάκης Ιωάννης 
ΑΕΣ Ένωση Ηρακλείου Α.Ε 
Ευσταθίου Κωνσταντίνους ΑΟΣ Νεµέας
Καλµπούρης Απόστολος 
ΑΟΣ Τύρναβου
Γκουντελίτσας Χρήστος 
ΑΟΣ Τύρναβου 
Ζαφειράκης Βασίλειος ΑΟΣ Τύρναβου 
Κάκαλης Θωµάς ΑΟΣ Τύρναβου
Ραψανιώτης Αγησίλαος 
ΑΟΣ Τυρνάβου 
Γερασιµόπουλος Παναγιώτης 
ΕΑΑΣ Πάτρας 
Κυριακόπουλος Άγγελος ΕΑΑΣ Πάτρας 
Παρασκευόπουλος ∆ηµήτρης 
ΕΑΑΣ Πάτρας 
Φραγκιουδάκης Γεώργιος 
ΕΑΣ Πεζών Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΣ ΑΕ
Καφούρος Μάρκος 
Έ.Σ. Θηραϊκών Προϊόντων 
Μαρκοζανές Παναγιώτης 
Συνεταιρισµών Θηραϊκών Προϊόντων
Γεωργάκης Σταµάτης  ΑΟΣ Κορωπίου
Μανωλόπουλος Παναγιώτης 
Αµπελουργικός Συν/σµος Μεγάρων
Μάρκου Χρήστος 
Αµπελουργικός Συνεταιρισµός Σπάτων 

Εκκίνηση από 
τα 22 δις για 
το εµπορικό 
ισοζύγιο της 
ΕΕ το 2019 

Η αξία των εξαγωγών 
γεωργικών 
προϊόντων διατροφής 
της ΕΕ τον Ιανουάριο 
του 2019 αυξήθηκε 
για τέταρτη συνεχή 
χρονιά για να φθάσει 
στα 11,2 δισ. ευρώ, 
ενώ το άθροισµα 
εξαγωγών και 
εισαγωγών αγγίζει 
τα 22 δις ευρώ, 
αυξηµένα κατά 1 δις 
συγκριτικά µε την 
µηνιαία εµπορική αξία 
που επετεύχθη τον 
Ιανουάριο του 2018. 
Επίσης οι εισαγωγές 
των γεωργικών 
προϊόντων διατροφής 
αυξήθηκαν στα 10,8 
δισ. ευρώ, σύµφωνα 
µε ανακοίνωση 
της Κοµισιόν. 

Στα προγράµµατα προώθησης 
σκοπεύει να ενταχθεί ο ΣΜΟΕ.

Επίτιµος Αργύρης
Στον Βαγγέλη Αργύρη 
απονεµήθηκε ο τιµητι-
κός τίτλος του επίτιµου 

προέδρου, που έχει 
αποδοθεί µόνο στον 
Γιάννη Μπουτάρη
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε αλλαγή του συστήµατος διαχείρισης της 
εκµετάλλευσης και ανεβασµένη ποιότητα 
εφόσον ο καρπός βρίσκεται πιο κοντά στο 
ριζικό σύστηµα του δέντρου και θα τρέφε-
ται καλύτερα, µπορούν να οδηγήσουν τα 
νάνα υποκείµενα στο επιτραπέζιο ροδάκι-
νο, τα οποία σε µηλιές και κερασίες ήδη κά-
νουν επιτυχηµένη «καριέρα». 

Την πεποίθηση αυτή εξέφρασε ο δρ Α-
θανάσιος Μολασιώτης από το εργαστήριο 
∆ενδροκοµίας της γεωπονικής σχολής του 
ΑΠΘ, οµιλητής στο διεθνές συνέδριο Ροδά-
κινου στα πλαίσια της έκθεσης Freskon. Ο 
καθηγητής επισήµανε ακόµη πως ο καται-
γισµός -µε ρυθµό πάνω από 100 κάθε χρό-
νο- νέων ποικιλιών ροδάκινου που παρά-
γουν οι ερευνητές δεν έχει αποδώσει στην 
επίλυση της ποιοτικής παραµέτρου, καθώς 
οδηγεί σε συνθήκες Βαβέλ. «Οι πολλές ποι-
κιλίες από ευχή, έχουν γίνει κατάρα, διό-
τι οδηγεί σε αποτυχηµένες επιλογές καλλι-
έργειας, µε δυσκολία στην ανάπτυξή τους, 
ενώ ταυτόχρονα οι συνεχείς αλλαγές δεν 
βοηθούν και στην προσπάθεια να εδραιω-

θεί ένα brand name», ανέφερε ο οµιλητής.
Μάλιστα εκτίµησε πως η µεγάλη επανά-

σταση στο επιτραπέζιο ροδάκινο σε σχέση 
µε τον παράγοντα ποιότητα δεν θα προέλ-
θει από τις ποικιλίες, αλλά, όπως έγινε και 
σε άλλα φρούτα, µέσα από τα νάνα υποκεί-
µενα. Έχουν µικρό ριζικό σύστηµα και βγά-
ζουν µικρά σε ύψος δέντρα. Έτσι µπορεί ο 
αγρότης να αλλάξει το σύστηµα διαχείρισης 
της καλλιέργειας, αφού θα του επιτρέψει πιο 
πυκνές φυτεύσεις, και εύκολη µηχανοποί-

ηση. ∆ηλαδή, το αραίωµα και η συγκοµιδή 
θα γίνονται πιο εύκολα, καθώς δεν θα χρει-
άζεται ο εργάτης να αναβοκατεβαίνει στην 
πλατφόρµα. Η ποιότητα επηρεάζεται επίσης 
γιατί ο καρπός είναι πιο κοντά στον κορµό 
απ’ ότι σε ένα µεγάλο δέντρο οπότε τρέφεται 
καλύτερα από το ριζικό σύστηµα. 

«Η ποιότητα δεν φτιάχνεται 
στη συσκευασία αλλά πάνω στο δέντρο»

Ανάλογη άποψη, ως προς τη συµβολή 

που µπορούν να έχουν τα νάνα υποκείµε-
να στην ροδακινοκαλλιέργεια για τη βελτί-
ωση της ποιότητας, εξέφρασε κι ο επίκου-
ρος καθηγητής δενδροκοµίας στο πανεπι-
στήµιο του Κολοράντο των ΗΠΑ, Ιωάννης 
Μηνάς. Ιδιαίτερο βάρος έδωσε και στο θέµα 
του χρόνου ωρίµανσης του φρούτου, υπο-
γραµµίζοντας πως «η ποιότητα δεν φτιάχνε-
ται στο κουτί της συντήρησης ή τη συσκευ-
ασία πώλησης, αλλά πάνω στο δέντρο» κι 
έφερε ως παράδειγµα την περίπτωση των 
ροδάκινων της Καλιφόρνια, τα οποία, κό-
βονται άγουρα, όπως τα ελληνικά για να 
µπορούν να ταξιδέψουν σε µακρινές αγο-
ρές και έχουν λιγότερο από τη µισή τιµή (σ. 
σ. στα 0,65 δολάρια το κιλό, µέσο όρο µα-
ζί µε τα συµπύρηνα) σε σχέση µε αυτά του 
Κολοράντο (στα 2,2 δολάρια το κιλό τιµή 
παραγωγού) κι άλλων πολιτειών, τα οποία 

Η μεγάλη επανάσταση στο 
επιτραπέζιο ροδάκινο σε σχέση 

με τον παράγοντα ποιότητα 
δεν θα προέλθει από τις 

ποικιλίες, αλλά, όπως έγινε 
και σε άλλα φρούτα, μέσα 

από τα νάνα υποκείμενα, τα 
οποία επιτρέπουν καλύτερη 

επαφή του καρπού με το 
ριζικό σύστημα και εύκολη 

μηχανοποίηση, υποστήριξαν 
οι ομιλητές του 1ου διεθνούς 

συνεδρίου Ροδάκινου, 
στα πλαίσια της Freskon.

Νάνα υποκείμενα  
στο επιτραπέζιο ροδάκινο
Ανεβάζουν την ποιότητα, μειώνουν τα κόστη και έχουν πετύχει σε μήλα, κεράσια 

Αριστερά: Η Agrenda, το AgroNews και το 
Fresher περιµένουν τους αναγνώστες τους 
στο Περίπτερο 13, Stand 52 στη Freskon.
∆εξιά: O καθηγητής δενδροκοµίας στο 
πανεπιστήµιο του Κολοράντο των ΗΠΑ, 
Ιωάννης Μηνάς.
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O δρ Αθανάσιος 
Μολασιώτης από 
το εργαστήριο 
∆ενδροκοµίας 
της γεωπονικής 
σχολής του ΑΠΘ.



είναι πολύ πιο ποιοτικά, διότι κατευθύνο-
νται στην αγορά των ΗΠΑ.

Για βίαιη διόρθωση της καλλιέργειας επι-
τραπέζιου ροδάκινου στην Ελλάδα, µε «θύ-
µατα» την µεγάλη πλειονότητα των µεµο-
νωµένων παραγωγών, βλέπει στα αµέσως 
επόµενα χρόνια από την πλευρά του ο πρό-
εδρος του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού Νίκος Κουτ-
λιάµπας, προσθέτοντας, πάντως, ότι ο κλά-
δος συνολικά έχει µέλλον, αρκεί να επεν-
δύσει στην ποιότητα και σε µεγαλύτερα και 
πιο οργανωµένα σχήµατα, για να αποκτή-
σει δύναµη κι υπεραξία το προϊόν.

Το 60% των καλλιεργητών 
σε 3-4 χρόνια θα έχει φύγει

«Το µεγάλο πρόβληµα στη χώρα µας σε 
σχέση µε την καλλιέργεια, είναι ότι το 60% 
των παραγωγών του επιτραπέζιου ροδάκι-
νου διαχειρίζονται κατά µόνας την παραγω-
γή τους. Για αυτούς δεν πρόκειται να υπάρξει 
µέλλον. Ελάχιστοι θα καταφέρουν να παρα-
µείνουν στο χώρο, ενώ για την πλειονότητα 
η τύχη τους είναι ήδη προδιαγεγραµµένη. 
Στα επόµενα 3-4 χρόνια θα έχουν φύγει α-
πό τη καλλιέργεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για εκείνους που θα παραµείνουν στο χώ-
ρο, ο οµιλητής ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν 
προοπτικές ανάπτυξης, υπό τον όρο, πως 
θα παράγουν ένα ποιοτικό προϊόν. «∆υστυ-
χώς σήµερα το ροδάκινο δεν έχει γεύση και 
για αυτό βλέπουµε την κατανάλωσή του, δι-
εθνώς, να µειώνεται», ανέφερε και τόνισε 
ότι «η λύση είναι να κάνουµε ένα εύγεστο 
προϊόν και να του δώσουµε υπεραξία. Επί-
σης, να πάµε και σε µεγαλύτερα σχήµατα 
για οικονοµίες κλίµακας και να αυξήσουµε 
και τη διαπραγµατευτική µας ισχύ».

Φυτοπροστασία και ξύλινη συσκευασία
Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της Bayer 

Hellas, Γιώργος Γαλούσης έκανε εκτενή α-
ναφορά στο φυτοπροστατευτικό βιολογι-
κής καταπολέµησης εχθρών και ασθενει-
ών, Serenade ASO, «που µπορεί να συµ-
βάλλει και στην ποιοτική αναβάθµιση του 
τελικού προϊόντος», ενώ ο Felipe Garziera, 
διευθυντής προϊόντων παγκόσµιας αγοράς 
της SQM, η οποία έχει αποκλειστικό αντι-
πρόσωπο στην Ελλάδα την Teofert, ανέλυ-
σε τα βήµατα που πρέπει να κάνει κανείς 
για τη σωστή λίπανση. Ο Κώστας Μπιλιού-
ρης, τέλος, από την οµώνυµη εταιρεία συ-
σκευασίας, µίλησε για τα πλεονεκτήµατα 
της ξύλινης συσκευασίας.

Άγρια επιθετικότητα της Ισπανίας 
στις αγορές που εκσυγχρονίζεται
Τον παραγωγικό «χάρτη» του ροδάκινου σε παγκό-
σµια κλίµακα και πώς τοποθετείται σε αυτόν η ελλη-
νική παραγωγή, περιέγραψε στην οµιλία του ο πρό-
εδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισµών - Οµάδων 
Παραγωγών νοµού Ηµαθίας, Χρήστος Γιαννακάκης, 
προσδιορίζοντας ως τον πλέον επιθετικό και άγριο α-
νταγωνιστή για το ελληνικό ροδάκινο, την Ισπανία. 

«Μέσα σε περίπου 6 χρόνια αύξησαν την παρα-
γωγή τους κατά 600.000 τόνους, φθάνοντας στους 
1,8 εκατ. τόνους και οι όγκοι αυτοί, µετά το εµπάρ-
γκο στη Ρωσία, κατευθύνονται κατά κύριο λόγο 
στις αγορές της Ευρώπης, όπου στοχεύει και το ελ-
ληνικό ροδάκινο και αυτό το ζούµε στο πετσί µας. 
Μόνο που η κατανάλωση στην Ευρώπη, όπως και 
στον υπόλοιπο κόσµο, βαίνει µειούµενη και από 
το 2005 έχει συρρικνωθεί κατά 35%-40%. Αυτό ό-
πως είναι φυσικό έχει τον ακτίκτυπό του στην τι-
µή», είπε. Έθιξε δε, και µια άλλη παράµετρο στην 
οποία η χώρα µας υστερεί έναντι των Ισπανών, α-
φού, όπως ανέφερε, οι τελευταίοι έχουν καταφέ-
ρει να αρχίζουν τις εξαγωγές των ροδάκινών τους 
από τις πρώτες εβδοµάδες του Απρίλη και να τε-
λειώνουν στα τέλη Νοεµβρίου, ενώ εµείς στα τέ-
λη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου και να ολοκληρώνου-
µε στα τέλη Σεπτεµβρίου. «Αυτό τους δίνει πλεο-
νέκτηµα στη διαπραγµάτευση µε τις αλυσίδες σού-
περ µάρκετ, καθώς τους καλύπτουν για µεγαλύτε-
ρο παράθυρο χρόνου, ενώ µε τις συνενώσεις που 
έχουν κάνει προσφέρουν και πιο πολλούς κωδι-
κούς, σε σχέση µε εµάς», τόνισε ο κ. Γιαννακάκης.

Εκµηχάνιση της καλλιέργειας 
για µείωση του κόστους

Τις τάσεις πλήρους εκµηχάνισης των δενδρωδών 
καλλιεργειών, που επικρατούν στην Ισπανία, αλλά 
και σε άλλες προηγµένες χώρες στον αγροτικό τοµέα, 
παρουσίασε ο dr Ignasi Iglesias, από την Agromilliora, 
ο οποίος ανέφερε πως οι παραγωγοί στη χώρα του 
στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε πυκνές και 
υπέρ-πυκνες φυτεύσεις, οι οποίες είναι κατάλληλες 
για την εκµηχάνιση της καλλιέργειας, προκειµένου 

να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να µειώσουν 
το κόστος παραγωγής και έτσι να αντιµετωπίσουν τη 
µείωση των τιµών. Το βάρος όπως είπε πέφτει στο 
σύστηµα Super High Density, µε πολύ ελεγχόµενη 
κόµη, που δίνει τη δυνατότητα για περισσότερα δέ-
ντρα ανά εκτάριο, σε σχήµα φράχτη (από το τρισδιά-
στο σχήµα του δέντρου πάµε στο διάσδιάστατο, είπε), 
µε παραγωγή στα τέσσερα χρόνια και πλήρη µηχανο-
ποίηση της καλλιέργειας, που έχει επιτρέψει να µει-
ωθεί το εργασιακό κόστος -που καλύπτει το 50% του 
συνολικού παραγωγικού κόστους- κατά 10 σεντς α-
νά κιλό. Στην Ελλάδα, πάντως, όπως τονίστηκε από 
τους παριστάµενους παραγωγούς, δεν µπορεί να µε-
ταφερθεί το Ισπανικό µοντέλο, καθώς ο µικρός κλή-
ρος δεν το επιτρέπει. Ως εκ τούτου το ελληνικό ροδά-
κινο πρέπει να στοχεύσει στην ποιότητα.

Καθοριστική η βιολογική καταπολέµηση 
στην ποιότητα του φρούτου

Τα «φρουτένια τείχη», ως σύστηµα διαµόρφω-
σης των δέντρων στις φυτείες της ροδακινιάς, πα-
ρουσίασε, ως λύση και ο ∆ηµήτρης Βακάµης, από 
την Agro Q.O.E., σηµειώνοντας, παράλληλα, πως 
«πρέπει να υπάρξει και 3η πρόσκληση του κοµ-
φούζιου και να στηριχθούν και άλλες δράσεις ό-
πως αυτές που έχουµε ξεκινήσει διάφορες οργα-
νώσεις, απελευθερώνοντας ωφέλιµα έντοµα».

Απόβαση του διεθνούς λιανεµπόριου στη Freskon
Το διεθνές συνέδριο Ροδάκινου γίνεται στα πλαί-

σια της 5ης διεθνούς έκθεσης «Freskon» που άνοι-
ξε τις πύλες τις στις 11 Απριλίου και θα διαρκέσει έ-
ως το Σάββατο, φιλοδοξεί να αποτελέσει σηµείο συ-
νάντησης για τη σύναψη νέων εµπορικών συνεργα-
σιών και την ανανέωση και επέκταση υφιστάµενων. 
Παράλληλα, στην έκθεση και κάτω από την «οµπρέ-
λα» του FreshCon Market, θα εκπροσωπηθούν, επί-
σης, και ορισµένες από τις µεγαλύτερες αλυσίδες σού-
περ µάρκετ από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, ενώ για 
πρώτη φορά θα παρουσιαστούν και λιανέµποροι α-
πό τη Λευκορωσία και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.

Agrenda 41ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Απριλίου 2019

Εκµηχάνιση 
καλλιέργειας

Από το τρισδιάστο 
σχήµα του δέντρου 

πάµε στο δισδιά-
στατο, είπε για το 
σύστηµα υπέρπυ-
κνης φύτευσης ο 
Dr Ignasi Iglesias 

Εξαγωγές
Οι Ισπανοί έχουν 

καταφέρει να 
αρχίζουν τις εξαγω-
γές των ροδάκινών 
τους από τις πρώτες 

εβδοµάδες του 
Απρίλη και να 

τελειώνουν στα 
τέλη Νοεµβρίου

Κοµφούζιο
Τρίτη πρόσκληση 
του Κοµφούζιου 

και να στηριχθούν 
κι άλλες δράσεις, 

ζήτησε ο γεωπόνος 
∆. Βακάµης

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΜΕΣΑ ΣΕ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2005

600.000
ΤΟΝΟΙ

1,8
ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ  |  ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΕΥΡΩΠΗ

35%
40%
ΜΕΙΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

O dr Ignasi 
Iglesias, από 
την Agromilliora.



Η Κώµη, ένα µικρό χωριό στα 
βόρεια της Τήνου, είναι στην ουσία 

ο µόνος κάµπος που υπάρχει στο 
νησί, γεµάτος µε εσπεριδοειδή, 

κυρίως λεµόνια, αλλά η 
καλλιέργεια που ξεχωρίζει είναι 

οι περίφηµες Τηνιακές αγκινάρες. 
Αυτές καλλιεργεί στα 15 

στρέµµατα που διατηρεί στο νησί, ο 
Αντώνης Πρελορέντζος, και όπως 

λέει, 20 χρόνια τώρα δεν είχε 
ποτέ παράπονο από τις πωλήσεις.

Για 20 χρόνια η αγκινάρα 
αποδείχθηκε μεγάλη καρδιά   

Με αξίνες και τρακτεράκια η αγροτική παραγωγή στις πεζούλες της Τήνου βγάζει υπεραξία 

Ο Αντώνης Πρελορέντζος, κάθε α-
πόγευµα πηγαίνει στη Ραφήνα µε 
το µικρό του φορτηγάκι και παρα-
λαµβάνει την ηµερήσια ποσότητα α-
πό αγκινάρες, που προέρχονται από 
τα χωράφια του στην Κώµη της Τή-
νου, για να τις διαθέσει το επόµενο 
πρωί στη λαϊκή αγορά, στους Αθη-
ναίους καταναλωτές, που φαίνεται 
ότι διατηρούν ιδιαίτερη προτίµηση 
στο συγκεκριµένο αγροτικό προϊόν.

Η Κώµη, ένα µικρό χωριό στα βό-
ρεια της Τήνου κοντά στην πασί-
γνωστη παραλία «Κολυµπήθρα», 
είναι στην ουσία ο µόνος κάµπος 
που υπάρχει στο νησί, γεµάτος µε 
εσπεριδοειδή, κυρίως λεµόνια, αλ-
λά η καλλιέργεια που ξεχωρίζει εί-
ναι οι περίφηµες Τηνιακές αγκινά-
ρες, που παρότι το δικαιούνται, δεν 
έχουν ακόµη κερδίσει κάποιο τίτ-
λο τοπικής προέλευσης. Η καλλι-
έργειά τους περιορίζεται σε µικρά 
τεµάχια γης, τις λεγόµενες «πεζού-
λες», αν και λόγω της γεωµορφίας 
του συγκεκριµένου χωριού, υπάρ-
χουν κι ανοιχτά µεγαλύτερα χωρά-
φια ανάµεσα στις καλαµιές και τις 
λεµονιές, στις όχθες ενός ξεροπό-
ταµου που ξεκινά απ’ τα χαµηλά Α-

γαπιανά βουνά και καταλήγει σε 
µια µικρή λιµνούλα λίγο πριν την 
µεγάλη παραλία της φηµισµένης 
«Κολυµπήθρας».

Τρακτέρ δεν χωράει
στις πεζούλες

Όταν έχει ολοκληρωθεί µάλι-
στα η κοπή της αγκινάρας, το κα-
λοκαίρι, τα χωράφια µε τα κοντά 
ξεραµένα κοτσάνια του φυτού να 
παραµένουν όρθια, µετατρέπονται 
και σε ένα πολυ-φωτογραφηµέ-
νο αξιοθέατο για τους τουρίστες.

Ο Αντώνης Πρελορέντζος καλ-
λιεργεί περίπου 15 στρέµµατα α-
γκινάρες, όχι όλα µαζί. Πού τέ-
τοια πολυτέλεια, ένα στρέµµα ε-
δώ, ένα-δυο στρέµµατα παραπέρα, 
αλλά όλα πολύ κοντά στο χωριό, 
µέσα στον καταπράσινο χειµώ-
να-καλοκαίρι κάµπο της Κώµης.

«Η αγκινάρα, είναι πολυετής 
καλλιέργεια», µας εξηγεί, «απ’ ό-
ταν τη βάζουµε κρατά για 6 έως 7 
χρόνια, η ήµερη αγκινάρα, όχι η 

άγρια µε τα αγκάθια, που συνήθως 
είναι αυτοφυής και δεν καλλιεργεί-
ται συστηµατικά και είναι µάλλον 
ένα σπάνιο προϊόν για όποιον ψά-
ξει καλά να τη βρεί, κυρίως όµως 
τους ντόπιους».

Από τα 52 του χρόνια, τα 35 τα έχει 
περάσει στα χωράφια καλλιεργώντας 
όχι µόνο αγκινάρες αλλά και ντοµά-
τα κι άλλα κηπευτικά για τις προσω-
πικές ανάγκες της οικογένειας του, 
αλλά και για τους µανάβηδες στην 
Τήνο και την Αθήνα. Στο πλάι του 
βρίσκεται πάντα ο πατέρας του, ε-
παγγελµατίας αγρότης κι εκείνος, 
συνταξιούχος πια, αλλά στην πανέ-
µορφη Τήνο οι αγρότες, δεν εγκα-
ταλείπουν ποτέ τις «πεζούλες» τους, 
όσο είναι ζωντανοί και µπορούν να 
στέκονται στα πόδια τους. Στην Κώ-

µη, αλλά και στα πιο άγονα «έξω µέ-
ρη», συχνά ο περιηγητής συναντά 
υπερήλικους πάνω σε κάποιο γαϊ-
δουράκι να µεταφέρουν την αξίνα 
και µέσα σε ένα ή δύο Βωλακιότικα 
πλεκτά καλαθάκια, τα φρούτα και 
τα λαχανικά της ηµέρας για το σπίτι.

Και η αξίνα, το τσαπί, αποτελεί 
τις περισσότερες φορές τη µοναδι-
κή λύση για την άροση του χωρα-
φιού, της «πεζούλας», καθώς στις 
περισσότερες δεν µπαίνει εύκολα 
τρακτέρ. Αλλά ακόµα κι αν υπάρχει 
δρόµος για αυτοκίνητο ή το µικρό 
χειροκίνητο τρακτεράκι µε το οποίο 
έχουν µεγαλώσει γενιές αγροτών 
στις Κυκλάδες, η καλλιέργεια της 
αγκινάρας, δεν επιτρέπει τη χρή-
ση του. Το τσαπί είναι που µεγα-
λώνει και τα έξοδα της καλλιέργει-

ας, όταν χρησιµοποιούνται εργάτες.
Όπως µας εξήγησε ο συνοµιλη-

τής µας, ο κορµός του φυτού, µένει 
στο χωράφι άθικτος, αφού κοπούν 
οι αγκινάρες µέχρι τον Μάιο, για να 
ξαναγεννήσει του χρόνου τον Οκτώ-
βριο. «Κάθε φυτό γεννά από 4 έως 
8 καρπούς κι αυτό είναι όλο», λέ-
ει και εξηγεί ότι «Για να παραµεί-
νει το χωράφι ικανό να συντηρήσει 
τους ξερούς πια κορµούς και άθι-
κτες τις ρίζες, χρειάζεται να αφαιρε-
θούν τα ζιζάνια, τα χορτάρια, αλλά 
και να σκαφτεί κατάλληλα το χώ-
µα χωρίς να γίνει ζηµιά κι αυτό γί-
νεται µόνο µε το τσαπί, µε το χέρι».

Η προσωπική εργασία, που δεν εί-
ναι 8ωρο, αλλά 15ωρο, επιβάλλεται, 
αν θέλει κάποιος να αποφύγει κόστη 
σε εργατικά, ακόµη και φέτος που οι 
τιµές του προϊόντος είναι πολύ καλές 
σε σχέση µε άλλες χρονιές. Το γεγο-
νός αυτό άλλωστε επιτρέπει στον κ. 
Πρελορέντζο, να έρχεται χωρίς άγ-
χος στη λαϊκή, αν και γενικά τα 20 
χρόνια που διατηρεί τον πάγκο του, 
δεν είχε ποτέ κανένα παράπονο, α-
πό τις πωλήσεις.

Παράπονο είχε, όπως µας λέει, α-
πό το «φέσι» που του φόρεσε, πριν 
από αρκετά χρόνια, γνωστός χον-
δρέµπορος, ο οποίος καταχράστη-
κε ολόκληρη την ετήσια σοδειά του.
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ΘΕΛΕΙ ΚΟΠΟ Η ΠΕΖΟΥΛΑ 

Πολύτιμο το νερό, αλλά 
η Κώμη είναι ευλογημένη

Εποχές χωρίς μεγάλη παραγωγή 
ο ανταγωνισμός είναι σκληρός

Η ενασχόληση µε την αγκινάρα στο χωράφι, ξεκινά από τα τέλη 
Σεπτέµβρη, αλλά η κοπή δεν αρχίζει πριν τα τέλη Φεβρουαρίου µε 
αρχές Μάρτη του επόµενου έτους, ανεξάρτητα από τον καιρό. Η 
ιδιαιτερότητα του φυτού επιβάλει την κοπή του καρπού για δυόµισι 
µε τρείς µήνες το πολύ, δηλαδή µέχρι περίπου τα τέλη Μάιου. Ο 
κορµός αφήνεται έτσι όπως είναι µέσα στο χωράφι να ξεραθεί. 
Αργότερα µε την τσάπα και πολύ χειρονακτική εργασία τα ξερά 
κοτσάνια θα αφαιρεθούν και το χωράφι θα ποτιστεί. Η φυσιογνωµία 
του νησιού επιτρέπει να µπούν στο χωράφι και µικρά κοπάδια 
προβάτων, που µε φυσικό τρόπο το απαλλάσσουν από τα χορτάρια 
και τα φυτο-ζιζάνια, ενώ το κοπρίζουν ταυτόχρονα. Βέβαια, όπως 
µας λέει ο Αντώνης Πρελορέντζος, το κόπρισµα των προβάτων δεν 
αρκεί για την πλήρη λίπανση του χωραφιού. Σταδιακά θα γίνει ρίψη 
του βασικού λιπάσµατος 11-15-15, ενώ θα προηγηθεί καλό πότισµα 
µε τα πολλά λάστιχα που φέρνουν νερό από πηγάδια. Κι ευτυχώς 
στην Κώµη που αποτελεί φυσική λεκάνη απορροής των βρόχινων 
νερών απ όλη την περιοχή τριγύρω, τα πηγάδια σπάνια στερεύουν, 
δυσκολεύοντας ή κάνοντας αδύνατο το πότισµα. Κι όταν λέµε 
πότισµα, µην φανταστείτε ότι µπαίνουν τίποτα µπεκ σε λειτουργία. 
Όχι. Ο αγρότης συνδέει τα λάστιχα µε την πηγή και το νερό έρχεται 
αργά αλλά σταθερά όπως σε µια σπιτική βρύση, µέσα στ’ αυλάκια 
που σκάβει και κατευθύνει µε την τσάπα, δίπλα στα φυτά ο αγρότης. 
Μάλιστα, χωρίς τη φυσική παρουσία του παραγωγού, το χωράφι δεν 
πρόκειται ποτέ να ποτιστεί. Κι αυτό για το ένα χωραφάκι, τη µία 
«πεζούλα», φανταστείτε τι κόπος χρειάζεται 15 στρέµµατα.

Στην Τήνο, και σε χρονιές που τα πηγά-
δια δεν είναι ξερά, το πότισµα γίνεται µε 
οικονοµία. ∆εν είναι δυνατόν σ’ ένα νη-
σί που το καλοκαίρι έχει αυξηµένες ανά-
γκες σε υδροδότηση λόγω των πολλών 
χιλιάδων επισκεπτών του και το νερό εί-
ναι λίγο ακόµη και για πόση, να ξοδεύε-
ται προκλητικά ή ανεξέλεγκτα, για πότι-
σµα στα χωράφια.

Οι πρώτοι βλαστοί από τις ρίζες των φυ-
τών που παραµένουν άθικτες, θ’ αρχίσουν 
να φαίνονται από τον Σεπτέµβρη και τότε 
αρχίζει ο αγώνας και η αγωνία του παρα-
γωγού για το τελικό του προϊόν.

∆εν στέκεται µύκητας ή έντοµο
Το πιο όµορφο σ’ αυτή την καλλιέργεια 

είναι ότι «Βλέπεις πάνω στα φυτά να περ-
πατούν σαλιγκάρια, µεγάλα έντοµα, πα-
παδίτσες, πεταλούδες, επειδή δεν γίνεται 
ράντισµα», λέει ο Πρελορέντζος. «Η αγκι-
νάρα, γενικά, είναι άγριο πράγµα δεν έχει 
φυσικούς εχθρούς, µεγάλα έντοµα ή που-
λιά που να την τρώνε, στην Τήνο ιδιαίτερα, 
καθώς εκεί φυσάει πολύ και κανένα παρά-

σιτο, ασθένεια ή µύκητας δεν µπορεί να 
σταθεί και να επιβιώσει πάνω στο φυτό».

Φέτος τα πολλά νερά που έριξε στην Τή-
νο το χειµώνα, δυσκόλεψαν αρκετά την 
παραγωγή και µείωσαν σηµαντικά τις πο-
σότητες, έτσι ανέβηκε σηµαντικά η λιανι-
κή τιµή πώλησης και ο ανταγωνισµός γί-
νεται σκληρότερος ανάµεσα στους λιγο-
στούς πάγκους που πουλάνε αγκινάρες 
στη λαϊκή, κυρίως µόνο από την Τήνο και 
το Άργος. Έτσι ακόµη και σε περιόδους µε 
µεγάλες κακοκαιρίες, όταν η σοδειά είναι 
µισή σε ποσότητα ο παραγωγός δεν πα-
θαίνει ιδιαίτερη ζηµιά καθώς οι τιµές αυ-
ξάνονται ανάλογα µε τη ζήτηση, υπακού-
οντας τους άγραφους (και γραµµένους) 
νόµους της ελεύθερης αγοράς.

Αγώνας για την πιστοποίηση
Οι παραγωγοί της Κώµης, ανάµεσά τους 

και ο κυρ Αντώνης, έχουν προσπαθήσει 
πολλές φορές να βρουν άκρες µέσω των 
γεωπόνων τους, να πάρει το προϊόν τους 
ονοµασία προέλευσης, αλλά δεν κατέστη 
δυνατόν µέχρι σήµερα, παρ’ ότι το δικαι-
ούνται. Μάλιστα και κάποιος τρίτος θα 
µπορούσε κάλλιστα να απορήσει, µε την 
αδράνεια (;) ή τη σχετική αδιαφορία και 
του υπουργείου Γεωργίας.

Παρότι, ο συνοµιλητής µας δεν εξάγει 
αγκινάρες, αλλά απ’ ότι µας είπε, γνωρί-
ζει ότι το προϊόν είναι περιζήτητο, ιδιαι-
τέρως στη Γαλλία και τη Γερµανία. Μάλι-
στα επειδή οι ξένοι επισκέπτες το καλο-
καίρι ζητούν επιτακτικά ένα πιάτο µε ντό-
πιες αγκινάρες, οι ιδιοκτήτες των εστια-
τορίων στην Τήνο, αγοράζουν ποσότη-
τες και τις καταψύχουν ή τις συντηρούν 
στο λάδι µέσα σε γυάλινες συσκευασίες, 
έτοιµες να καταναλωθούν οποτεδήποτε.
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Οι παράλογες οικονομικές απαιτήσεις και οι εκβιαστικές μέθοδοι ενός εργολάβου γύρω από το ΟΣΔΕ, αναστατώνουν 
εδώ και μέρες ολόκληρο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας, προσφέροντας εικόνες υπανάπτυκτης χώρας στην Ε.Ε. 

Βραχυκύκλωµα σε όλο το φάσµα της αγρο-
τικής δραστηριότητας, έχει προκαλέσει το 
«καβουρδιστήρι» που λέγεται ηλεκτρονική 
βάση του ΟΣ∆Ε, οι εκβιαστικές µέθοδοι του 
εργολάβου και οι παλινωδίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αναστάτωση που έχει δηµιουργηθεί 
στις αγροτικές περιοχές δεν έχει προηγού-
µενο. Ως γνωστόν, η βεβαίωση υποβολής 
της δήλωσης ΟΣ∆Ε 2019 συνιστά προαπαι-
τούµενο για την ενεργοποίηση των τραπε-
ζικών λογαριασµών τύπου Α∆Α, όπως και 
των πιστωτικών Καρτών των Αγροτών, κά-
τι που πήγε πολύ πίσω. Αντίστοιχα πήγαν 
πίσω οι προµήθειες των αγροτικών εφοδί-
ων, οι επισκευές των µηχανηµάτων, ακό-
µα και ο ανεφοδιασµός σε καύσιµα. Για να 
µην αναφερθούµε σε τρέχουσες υποχρεώ-
σεις, σε ασφαλιστικές εισφορές, σε λογα-
ριασµούς ∆ΕΗ, σε έξοδα της οικογένειας. 
Στέκουν τ’ άλογα ζεµένα! Γιατί, ένας κακο-
µαθηµένος εργολάβος που έχει µάθει κά-
θε χρόνο στον ίδιο εκβιασµό, δεν κουνάει 
ρούπι, αν δεν εξασφαλίσει την ακριβοπλη-
ρωµένη σύµβαση τεχνικής βοήθειας (υπάρ-

χουν δεκάδες άλλοι πληροφορικάριοι που 
θα µπορούσαν να την εξασφαλίσουν µε δέ-
κα φορές καλύτερες υπηρεσίες) και αν οι 
καταχωρητές των ΚΥ∆ δεν είναι της επιλο-
γής του. Από κοντά ένα τάγµα από καλοτα-
ϊσµένους επίορκους του δηµοσίου και κά-
ποιοι ξέµπαρκοι αδέσποτων οργανώσεων, 
µόνο και µόνο για να του κάνουν πλάτες.

Αποτέλεσµα όλων αυτών, χιλιάδες αγρό-
τες να βρίσκονται τις τελευταίες µέρες σε 
συνεχή τριβή µε τα γεωπονικά καταστήµα-
τα και τους λοιπούς προµηθευτές καθώς ή-
ταν υποχρεωµένοι να αγοράσουν αγροτικά 
εφόδια χωρίς να διαθέτουν την απαραίτη-
τη πίστωση µέσα από τα διαθέσιµα, υπό δι-

αφορετικές συνθήκες τραπεζικά εργαλεία.
«Τις τελευταίες ώρες γίνεται σφαγή», ενη-

µέρωναν, µέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης 
την Agrenda, οι διαχειριστές των ΚΥ∆ από 
όλη τη χώρα που ξενύχτισαν µάταια περι-
µένοντας την ενεργοποίηση της πλατφόρ-
µας υποδοχής δηλώσεων. Ειδικά µετά την 
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το απόγευµα 
Τρίτης ότι η ηλεκτρονική βάση άνοιξε, στα 
γραφεία των ΚΥ∆ γίνονταν πόλεµος. Οι α-
γρότες φώναζαν στους καταχωρητές και οι 
καταχωρητές έβριζαν το σύστηµα. Τελικά το 
«φως του µηχανογράφου» ήρθε γύρω στα 
ξηµερώµατα της Πέµπτης. Όχι όµως για ό-
λους. Ο εκνευρισµός πολλών ΚΥ∆ µπροστά 
στο ενδεχόµενο αποκλεισµού τους, µε το έ-
τσι θέλω, από τις φετινές δηλώσεις δικαι-
ώθηκε λίγες ώρες αργότερα. Μέχρι την ώ-
ρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, ο ερ-
γολάβος επέµενε να κρατάει κλειστό το σύ-
στηµα για µια σειρά από Κέντρα Υποδοχής 
συνεταιριστικού χαρακτήρα, αναγάγοντας 
σε βεντέτα τις όποιες διαφορές του µε συ-
γκεκριµένους συνεταιριστές. Η απάντηση α-

πό την άλλη πλευρά έρχεται βέβαια πληρω-
µένη, καθώς ήδη έχουν αποσταλεί τα πρώ-
τα εξώδικα και τρέχει η διαδικασία υποβο-
λής µηνύσεων και µηνυτήριων αναφορών 
προς το «µηχανουργείο» και τους διοικού-
ντες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλά θα κριθούν από 
την πραγµατογνωµοσύνη που έχουν στα 
χέρια τους οι θιγόµενοι συνεταιριστές -α-
πο τον κύκλο της νέας ΠΑΣΕΓΕΣ- η οποία 
αποδεικνύει «έξωθεν παρεµβάσεις στην η-
λεκτρονική βάση». 

Το κλίµα που διαµορφώθηκε στη διάρ-
κεια της εβδοµάδας, προκύπτει µε σαφή-
νεια από επιστολές που αντάλλαξαν οι πρω-
ταγωνιστές των γεγονότων, καθώς και από 
τις έγγραφες αντεγκλήσεις µεταξύ επώνυ-
µων συνεταιριστών. Η Agrenda, όπως και 
το Agronews όλες τις προηγούµενες ηµέ-
ρες, κατέγραψαν µε υπευθυνότητα τις εξελί-
ξεις, ενηµερώνοντας συνεχώς τον αγροτικό 
κόσµο που είχε «κρεµαστεί» από τα τερµα-
τικά και απαιτούσε αποκατάσταση των λει-
τουργιών της ηλεκτρονικής βάσης. Το συ-
µπέρασµα όλων αυτών είναι ότι το πράγµα 
δεν πάει άλλο. Ο εκβιασµός που λαµβάνει 
χώρα κάθε χρόνο µε τη λειτουργία του ΟΣ-
∆Ε θα πρέπει να τελειώνει, οι εισαγγελείς 
θα πρέπει να αναζητήσουν ευθύνες για τη 
δηµόσια σπατάλη και την επιβάρυνση των 
αγροτών που προκύπτει χωρίς λόγο και οι 
αρχές θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύ-
νη για τη διαχείριση του όλου πλαισίου. 

Αρκετά έχει πληρώσει ο αγροτικός κό-
σµος και ο Έλληνας φορολογούµενος τα 
καπρίτσια µιας κάστας δήθεν πληροφορι-
κάριων, οι οποίοι έχουν «κληρονοµήσει» 
µια υπολανθάνουσα υπηρεσία κατά λάθος.  
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Βραχυκύκλωμα σε όλη 
την αγροτική οικονομία



Μ
πήκε για τα καλά και ο Απρίλιος και α-
κόµη να ξεκινήσει η συλλογή των δη-
λώσεων ΟΣ∆Ε για τους 650.000 παρα-
γωγούς της χώρας. Αυτή η τεράστια κα-

θυστέρηση από την πλευρά του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ είναι πραγµατικά ακατανόητη για τους παρα-
γωγούς αλλά και για τα σχεδόν 500 ΚΥ∆ τα οποία εί-
ναι πλέον πιστοποιηµένα σε όλη τη χώρα.

Είναι ακατανόητο γιατί ένα σύστηµα υποβολής δη-
λώσεων, το οποίο λειτουργεί αποτελεσµατικά τα τε-
λευταία έτη µε τις δηλώσεις να συλλέγονται εγκαί-
ρως και τους παραγωγούς να πληρώνονται τις επι-
δοτήσεις τους σε ποσοστά που αγγίζουν το 100%, τί-
θεται σε κίνδυνο µε αποκλειστική ευθύνη της πολι-
τικής ηγεσίας του Υπουργείου.

Τι άλλαξε από πέρυσι όπου η συλλογή των δηλώ-
σεων ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και ολοκληρώθηκε 
χωρίς κανένα πρόβληµα;

Εν µέσω προεκλογικής περιόδου και µε το Πάσχα 
στο τέλος του Απρίλη µε ποια λογική αναµένει το Υ-
ΠΑΑΤ ότι οι δηλώσεις µπορούν να µαζευτούν σε διά-
στηµα ενός µήνα; Γιατί βέβαια παραµένει η 15η Μα-
ΐου ως καταληκτική ηµεροµηνία και η µηνιαία πα-
ράταση των προηγουµένων ετών δεν είναι σε καµία 
περίπτωση δεδοµένη, αφού κανένα κράτος δεν έχει 
υποβάλει σχετικό αίτηµα φέτος.

Παρακολουθήσαµε όλο το προηγούµενο διάστη-
µα µε υποµονή µία «χούφτα» ΚΥ∆ (12 τον αριθµό) 
που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, να 
µην ακολουθούν την προσπάθεια που γίνεται από 
όλους µας για την αναβάθµιση του ΟΣ∆Ε µε νοµι-
µότητα και σεβασµό στους παραγωγούς.

Κατά συνέπεια κ. Υπουργέ οφείλετε να αντιµε-
τωπίσετε µε αποφασιστικότητα αυτά τα φαι-
νόµενα. Προφανώς όµως η µετριοπαθής σας 

στάση ερµηνεύεται ως αδυναµία, µε αποτέλεσµα να 
επιχειρείται να τεθούν ως όµηροι οι εκατοντάδες χι-
λιάδες παραγωγοί που υποβάλουν δήλωση ΟΣ∆Ε.

Η υποβολή των δηλώσεων πρέπει να ξεκινήσει ά-
µεσα, καθώς κάθε επιπλέον ηµέρα καθυστέρησης θέ-
τει σε τεράστιο κίνδυνο τις επιδοτήσεις των παραγω-
γών. Απαιτείται λοιπόν από τη δική σας πλευρά να ε-
ξασφαλίσετε συνθήκες σταθερότητας και ίσης µετα-
χείρισης απέναντι σε όλους τους πιστοποιηµένους 
φορείς, δίνοντας σαφές µήνυµα προς όλους ότι η τή-
ρηση της νοµιµότητας δεν είναι διαπραγµατεύσιµη.

Από την πλευρά µας, έχουµε υποχρέωση να υπε-
ρασπιστούµε όχι µόνο την υπόστασή µας ως Συνε-
ταιριστικές Οργανώσεις αλλά και τους παραγωγούς 
που εκπροσωπούµε και υπηρετούµε, και διαβεβαι-
ώνουµε ότι θα προβούµε άµεσα σε κάθε νόµιµη ε-
νέργεια προς οποιονδήποτε θεωρεί ότι µπορεί να 
µας εµπαίζει.

Το µήνυµά µας είναι ξεκάθαρο προς όλες τις κα-
τευθύνσεις: «Ως εδώ και µη παρέκει».

Η 
αλήθεια για την καθυστέρηση έναρξης του ΟΣ-
∆Ε, τα ψέµατα των εκβιαστών και πειθήνιων ορ-
γάνων τους και το αίτηµα να σταµατήσουν επι-
τέλους τα ΚΥ∆ και οι χιλιάδες παραγωγοί να 

χρυσοπληρώνουν µεσάζοντες για ανύπαρκτες υπηρεσί-
ες, αποτελούν τον βασικό πυρήνα της επιστολής µε την ο-
ποία η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, απευθυνόµενη στον υπουργό κ. Α-
ραχωβίτη, τονίζει: «∆ική σας ευθύνη είναι να απαλλάξε-
τε τον Οργανισµό απ τα τρωκτικά που έχουν παρεισφρή-
σει σε αυτόν, να απαλλάξετε τους παραγωγούς από τους 
άχρηστους µεσάζοντες και να ενεργήσετε ώστε ο ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ να επανακτήσει την αυτονοµία, το κύρος και την αξιο-
πρέπειά του». Το πλήρες κείµενο της επιστολής, η οποία 
κοινοποιείται επίσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στους αρχηγούς 
των κοµµάτων, έχει ως εξής: 

Κύριε υπουργέ, 
Η καθυστέρηση έναρξης της υποβολής αιτήσεων ενιαίας 

ενίσχυσης (δηλώσεων ΟΣ∆Ε) έχει προκαλέσει την εύλογη 
αναστάτωση τόσο στα ΚΥ∆ όσο και στους ίδιους τους πα-
ραγωγούς.  Γνωρίζουµε ότι η καθυστέρηση αυτή οφείλε-
ται στο γεγονός ότι η σύµβαση του αναδόχου της συντή-
ρησης του ολοκληρωµένου συστήµατος του Οργανισµού 
έχει οριστεί να εξεταστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 19 
Απριλίου και κατανοούµε πως χωρίς την έγκρισή του δεν 
είναι δυνατό να ξεκινήσει η διαδικασία. 

Αυτό το γνωρίζουν καλά και οι γνωστοί εκβιαστές, που 
µε τη µέθοδο των fake news και της µαύρης προπαγάνδας 
στην οποία µας έχουν συνηθίσει, για πολλοστή φορά επι-
χειρούν την πλήρη συσκότιση. Έχουν µάθει, προφανώς, 
να κινούνται εκτός νοµιµότητας και πέραν των θεσµικών 
διαδικασιών.  Οφείλουµε, ωστόσο, να σηµειώσουµε ότι 
καθόλου δεν κατανοούµε την εµµονή στην επίπλαστη α-
ναγκαιότητα ενός ενδιάµεσου φορέα, που όχι µόνο καµία 
υπηρεσία υποστήριξης και συντονισµού δεν προσφέρει, 
αλλά, αντιθέτως, µόνο προβλήµατα δηµιουργεί και εκβι-
άζει τόσο το υπουργείο όσο και τον ΟΠΕΕΠΕ, τα ΚΥ∆ και 
τους παραγωγούς. 

Την ευθύνη του έργου έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το επο-
πτεύον υπουργείο του οποίου προΐσταστε. ∆ηλώ-
νουµε ότι είµαστε πανέτοιµοι να υποδεχθούµε τις 

δηλώσεις ΟΣ∆Ε των παραγωγών µας και σας καλούµε, α-
φού τακτοποιηθούν οι αναγκαίες θεσµικές διαδικασίες, 
χωρίς καµία περαιτέρω καθυστέρηση να φροντίσετε για 
την έναρξη του έργου, για την υλοποίηση του οποίου, ε-
παναλαµβάνουµε, δεν χρειάζεται κανένας µεσάζοντας. 

Κύριε υπουργέ, 
γνωρίζετε ότι εκπροσωπούµε 30 ΚΥ∆ που αντιπροσω-

πεύουν ανάλογο αριθµό υγειών Συνεταιρισµών, µε συνο-
λικό αριθµό Αιτήσεων περί τις 200.000.

Από τα 30 αυτά ΚΥ∆, οι διοικήσεις των 14 οµόθυµα απο-
φάσισαν να αγωνιστούν µε κάθε νόµιµο µέσο, προκειµέ-
νου να βάλουν επιτέλους φραγµό στον εκβιασµό που κά-
θε χρόνο δέχονται, τέτοια εποχή, απ? τον δήθεν «συντονι-
στή», αποσπώντας εκατοµµύρια ευρώ απολύτως εκβιαστι-
κά για δήθεν υπηρεσίες.

Τα 14 αυτά ΚΥ∆ απασχολούν περισσότερους από 1.000 
µόνιµους εργαζοµένους και επιπλέον 400 εποχικούς για 
την καλύτερη διεκπεραίωση του έργου. Οι Αιτήσεις τους 
προσεγγίζουν τις 100.000, αριθµός που αναλογεί στο 15% 
περίπου του συνόλου του έργου. Ο δε τζίρος τους φτάνει ή 
και ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ ετησίως, προερχόµενα από 
την παραγωγή, µεταποίηση και πώληση αγροτικών προϊ-
όντων, από τη διάθεση καλλιεργητικών εφοδίων, από την 
παροχή υπηρεσιών προς τους παραγωγούς. 

Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται για «µια χούφτα» ΚΥ∆ και, 
φυσικά, δεν είναι αυτά που έχουν εγείρει οποιοδήποτε θέ-
µα σε σχέση µε την έναρξη του έργου.

Ζητήµατα εγείρει µόνο ο γνωστός εθνικός εκβιαστής 
των αγροτών, για χάρη του οποίου πρέπει οι εκατο-
ντάδες χιλιάδες αγρότες να πληρώσουν για µια α-

κόµη χρονιά εικονικές και ανύπαρκτες υπηρεσίες. 
Όσο για το αν τα ΚΥ∆ που εκπροσωπούµε πληρούν ή ό-

χι τις προϋποθέσεις, για το αν ανταποκρίνονται ή όχι στις 
υποχρεώσεις τους, αυτό έχει θεσµικά κριθεί απ τα αρµόδια 
όργανα της πολιτείας, αλλά και απτους χιλιάδες παραγω-
γούς που µας εµπιστεύονται. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα 
το κρίνει κανένας κ. Κοντός, ο οποίος πλήρως έχει ταυτι-
στεί µε την εταιρεία ιδιωτικών συµφερόντων, υπηρετώντας 
πιστά τα συµφέροντα αυτά και όχι των αγροτών. 

Τέλος, κύριε υπουργέ, υπενθυµίζουµε ότι το σύστηµα/
πλατφόρµα του έργου ανήκει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε κα-
νέναν άλλον. Για την παράνοµη οικειοποίησή του και την 
εκβιαστικού χαρακτήρα χρήση του απ τα συµφέροντα που 
τόσο πιστά υπηρετεί ο κ. Κοντός και σε πλήρη ευθυγράµ-
µιση ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών, όπως αλλε-
πάλληλες φορές έχουµε καταγγείλει, θα αποφανθεί η ελ-
ληνική δικαιοσύνη. Και εκεί θα αποκαλυφθεί ποιος κρα-
τά σε οµηρία τον Οργανισµό και το ΟΣ∆Ε, ποιος εκβιάζει 
τα ΚΥ∆ και τους παραγωγούς. 

∆ική σας ευθύνη είναι να απαλλάξετε τον Οργανισµό 
απ’ τα τρωκτικά που έχουν παρεισφρήσει σε αυτόν, να α-
παλλάξετε τους παραγωγούς από τους άχρηστους µεσάζο-
ντες και να ενεργήσετε ώστε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να επανακτήσει 
την αυτονοµία, το κύρος και την αξιοπρέπειά του. 

Για μια 
χούφτα ΚΥΔ

Εκβιαστές και μαύρη προπαγάνδα

ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ● ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

Τ
ο γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόµη η έναρξη του συστήµατος υ-
ποβολής Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης οφείλεται στο γεγονός ό-
τι η σύµβαση µε τον τεχνικό σύµβουλο του έργου είχε λήξει και 
έπρεπε να διενεργηθεί νέος διαγωνισµός ανάδειξης τεχνικού 

συµβούλου» αναφέρει ο κ. Αραχωβίτης και συµπληρώνει «Μόλις σήµε-
ρα λάβαµε την απάντηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να καταστεί 
δυνατή η υπογραφή της σύµβασης για την απαιτούµενη Τεχνική Υπο-
στήριξη του σηµαντικού αυτού Έργου. Έπειτα από αυτό, ανοίγει ο δρό-
µος για την έναρξη της λειτουργίας του συστήµατος».

Ο τεχνικός σύμβουλος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Σ
ας ευχαριστώ για την άµεση ανταπό-
κριση στην επιστολή που σας έστειλα 
εκφράζοντας την αγωνία του ΣΑΣΟ-
ΕΕ για τις επιδοτήσεις των αγροτών 

τη φετινή χρονιά.
Χαίροµαι γιατί η σύντοµη απάντησή σας, επιτρέ-

πει αισιοδοξία ότι δεν θα υπάρξει άλλη καθυστέ-
ρηση στην έναρξη της συλλογής των δηλώσεων, 
καθώς µας διαβεβαιώνετε ότι ανοίγει πλέον ο δρό-
µος υπογραφής σύµβασης τεχνικού συµβούλου.

Επιτρέψτε µου όµως κ. Υπουργέ να παρατη-
ρήσω ότι, η αιτιολόγηση της καθυστέρησης α-
πό την πλευρά σας σε τίποτα δεν αποσείει την 
ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου για την τε-
ράστια καθυστέρηση στην έναρξη του ΟΣ∆Ε.

Η αναγκαιότητα διενέργειας διαγωνισµού για 
την ανάδειξη τεχνικού συµβούλου ήταν γνωστή, 
καθώς η σύµβαση έληγε στο τέλος του 2018, όµως 
υπήρξε κωλυσιεργία µηνών, παρά τις παραινέσεις 
όσων έχουν γνώση και εµπειρία στο θέµα αυτό.

Πέρα όµως από τα όποια τεχνικά προβλήµα-
τα, όπως αυτό της έλλειψης τεχνικού συµβού-
λου, οφείλω να σας επισηµάνω ότι αγνοείτε 
συστηµατικά το δυσµενές περιβάλλον που έχει 
διαµοφωθεί για το έργο, από τη συντεχνία του 
«δεν πληρώνω».

Η συντεχνία αυτή, στην προσπάθειά της να ε-
ξυπηρετήσει τα επιχειρηµατικά της σχέδια, πα-
ραβιάζει µε τον πλέον απαράδεκτο τρόπο κάθε 
νοµιµότητα και προαναγγέλει το µπλοκάρισµα 
του έργου και την διάλυση της διαδικασίας υ-
ποβολής των δηλώσεων.

Κύριε Υπουργέ,

Τ ην ερχόµενη ∆ευτέρα θα αποµένουν 26 
εργάσιµες ηµέρες έως τη 15η Μαΐου που 
λήγει η περίοδος συλλογής.

Οι συνεταιρισµοί εκφράζουν την έντονη α-
νησυχία τους για την έγκαιρη ολοκλήρω-
ση του έργου και τον κίνδυνο απώλει-
ας των επιδοτήσεων για εκατοντάδες 
χιλιάδες αγρότες της χώρας µας.

Ούτε η θεσµική µου θέση ως 
προέδρου των Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων της χώρας ,ούτε η 
διαδροµή µου στο χώρο, µου ε-
πιτρέπουν να σιωπώ.

Με κάθε καλή διάθεση και 
την εµπειρία µου στο χώρο, σας 
προτρέπω να παρέµβετε άµεσα 
και αποτελεσµατικά, καθώς είµαι 
βέβαιος ότι αντιλαµβάνεστε ότι, η 
πληρωµή των επιδοτήσεων των α-
γροτών αποτελεί ύψιστη προτεραιό-
τητα για κάθε Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίµων.

Συντεχνία 
δεν πληρώνω

Ε
ίναι γνωστά τα προβλήµατα του αγροτικού 
χώρου. Αν έπρεπε να τα ιεραρχήσουµε, µε 
δεδοµένο ότι αναµασάµε χρόνια ολόκλη-
ρα την ίδια αυτή µίζερη και θλιβερή συζή-

τηση, θα λέγαµε, µε απόλυτη βεβαιότητα, ότι το υπ’ 
αριθµόν ένα πρόβληµα είναι ότι οι αγρότες επιµέ-
νουν να αναθέτουν την επίλυσή τους σε µη αγρότες. 

Συνήθως σε «µεταλλαγµένους» που έχουν ή ε-
φευρίσκουν ερείσµατα στο χώρο, ώστε µε τις γνω-
στές µεθόδους παραπλάνησης να µπορούν σχετικά 
εύκολα να εξαπατήσουν τα αιώνια θύµατα. 

Ως αγρότης µιλάω. Ως κτηνοτρόφος, που δεν α-
νέχοµαι άλλο να βλέπω Υπουργούς που έλαµψαν 
δια τις απραξίας τους να έρχονται τώρα, από άλλο 
µετερίζι, να θέλουν εκφράσουν άραγε τι και για λο-
γαριασµό ποιου;

Να ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, ορισµένα πράγ-
µατα: Όταν µερικά χρόνια πριν ξεκινήσαµε 
αγρότες - συνεταιριστές από όλη τη χώρα 

τη δύσκολη αλλά και όµορφη περιπέτεια της ΝΕΑΣ 
ΠΑΣΕΓΕΣ, το κάλεσµα απευθύνθηκε σε όλους. Με 
µια µόνο προϋπόθεση: Να διατηρήσουµε τον συνε-
ταιριστικό µας χαρακτήρα. Να υπερασπιστούµε την 
ιστορία µας (και ναι, να αναγνωρίσουµε τα λάθη µας, 
να συνεργασθούµε για να τα διορθώσουµε, να ενώ-
σουµε τις δυνάµεις µας και να δεσµευτούµε ότι δεν 
θα τα επαναλάβουµε) και τις διεθνείς συνεταιριστι-
κές αρχές, να υπερασπιστούµε τους ανθρώπους της 
παραγωγής. Να µείνουµε αγρότες. 

Κάποιοι δεν θέλησαν να ακολουθήσουν. Ήθελαν 
τις εταιρίες ιδιωτικών, ξένων προς το χώρο, συµφε-
ρόντων, όχι µόνο να διεισδύσουν, αλλά να κυριαρ-
χήσουν. Υπέστειλαν τη σηµαία της συνεταιριστικής 
αξιοπρέπειας και έγιναν υπάλληλοι αφεντικών, που 
και αυτούς εξαπατούν µε δήθεν οφίτσια και µεταξω-
τά ηµίψηλα καπέλα.

Αν ο στόχος τους ήταν απλώς να βρουν ένα ρόλο 
για να παραγοντίζουν, το πέτυχαν! Τι εκπροσω-

πεί, όµως, ο κ. Αλέξανδρος Κοντός του ΣΑΣΟ-
ΕΕ, που έχει πλήρως ταυτιστεί µε τα συµ-

φέροντα εκείνα που φύκια πουλάνε για 
µεταξωτές κορδέλες, εκβιάζουν και λυ-
µαίνονται το χώρο; 

Ε µείς στη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ δίνου-
µε έναν δύσκολο αγώνα για 
να σταµατήσει επιτέλους ο α-

γρότης να πληρώνει «κερατιάτικα», 
σε έναν µεσάζοντα του ΟΣ∆Ε που δεν 

τον χρειάζεται. Ο κ. Κοντός, ένα πλέ-
ον µε τον εκβιαστή του ΟΣ∆Ε, αντί να 

ψάχνει για προφάσεις προκειµένου να 
δικαιολογήσει την παρουσία του (υπαρξι-

ακό είναι το θέµα!), ας βγει, λοιπόν, να πει 
καθαρά στους αγρότες τι θέλει. Και να τους ε-

ξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι 

καλώς ο δήθεν συντονιστής έχει οικειοποιηθεί την 
πλατφόρµα του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκβιάζει, καλώς τα ΚΥ∆ 
οι εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες της χώρας πρέπει 
να συνεχίσουν να πληρώνουν για ψεύτικες, εικο-
νικές υπηρεσίες, ώστε να πλουτίζουν τα αφεντικά 
και µε τα εκατοµµύρια που υφαρπάζουν απ’ τους α-
γρότες να αγοράζουν την εκπροσώπηση (εκπροσώ-
πηση ποιόν, αλήθεια;) σε ευρωπαϊκές οργανώσεις 
και να αγοράζουν, αν όχι συνειδήσεις, ευφυή πε-
δία πολιτικής εγκλωβισµού ακριβείας των αγροτών.

∆εν περιµέναµε, βεβαίως, κάτι διαφορετικό από 
τον κ. Κοντό. Και ως υπουργός, µε την ίδια αριστο-
κρατική αντίληψη πολιτεύτηκε. Θα περίµενε, όµως, 
κανείς, ο αφ’ υψηλού κ. Κοντός να έχει τουλάχιστον 
την ευθιξία αποφυγής επιλογών και καταστάσεων 
που προσωπικά τον εκθέτουν. 

Θα πρέπει να γνωρίζει ο αφ’ υψηλού κ. Κο-
ντός ότι το ποσό που ο ίδιος ζητά από τα 
14 συνεργαζόµενα µε τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ Κέ-

ντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων να πληρώσου ετσιθελι-
κά στον δήθεν συντονιστή, φτάνει τις 850.000 ευ-
ρώ ετησίως. Για το σύνολο των σχεδόν 200 χιλιά-
δων Αιτήσεων που υποβάλλονται µέσω των συνερ-
γαζόµενων ΚΥ∆ µε τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, το ποσό αυτό 
διπλασιάζεται και φτάνει στο 1.700.000,00 ευρώ. 
Για το δε σύνολο των Αιτήσεων, το ποσό που ο κ. 
Κοντός θέλει να πληρώνουµε τα ΚΥ∆ και οι παρα-
γωγοί στον εκβιαστή-δήθεν συντονιστή, προσεγγί-
ζει τα 5.300.000,00 ευρώ. 

Χρήµατα, δηλαδή, που αναλογούν σε ένα υπερ-
σύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίη-
σης αγροκτηνοτροφικών προϊόντων, κάθε χρόνο. 
Χρήµατα που ο κ. Κοντός και οι συν αυτώ, δεν επι-
θυµούν να διατεθούν στην ανάπτυξη του αγροτι-
κού τοµέα, στην ουσιαστική και έµπρακτη αναβάθ-
µιση της αγροτικής οικονοµίας, στην πραγµατική υ-
ποστήριξη των αγροτών µας, αλλά να τα χαρίσουµε 
στους εκβιαστές, για να µας κουνάνε το δάχτυλο. 

Ας βγάλουν τα συµπεράσµατά τους οι αγρό-
τες. Και οι Έλληνες φορολογούµενοι πολί-
τες συνολικά. 

Τον πληροφορούµε, πάντως, πως αν ψάχνει υ-
παιτίους για τα προβλήµατα στο ΟΣ∆Ε, θα πρέπει να 
κοιτάξει γύρω του. Και αν αναζητά υπαιτίους για τα 
ευρύτερα προβλήµατα στον αγροτικό κλάδο, ας ρί-
ξει µια µατιά και στον καθρέφτη. Εµείς την αυτοκρι-
τική µα την κάνουµε διαρκώς, όχι µε ανέξοδες θε-
ωρίες, αλλά εργαζόµενοι για να διορθώσουµε λά-
θη του παρελθόντος. 

Σίγουρα όλοι έχουµε τις ευθύνες µας. Άλλα, ό-
σες αναλογούν στον καθένα. ∆εν κάναµε όλοι ο-
γδόντα χρόνια βουλευτές ούτε γίναµε υπουργοί. 
∆εν κυβερνήσαµε εµείς τον τόπο. Τον εαυτό µας 
µόνο κυβερνάµε. Ελεύθερα, µε αρχές και αξίες. Ό-
χι µε αφεντικά...

Με δήθεν οφίτσια και μεταξωτά 
ημίψηλα καπέλα
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K
ύριοι, σχετικά µε τις αναρτώµενες στο διαδίκτυο και συγκεκρι-
µένα σε ένα από τα µεγαλύτερα ελληνικά δηµοσιογραφικά sites 
µε την επωνυµία «AGRONEWS»  δηλώσεις του κ. Κουτσουπιά και 
του κ. Σατολιά µε ηµεροµηνία ανάρτησης 9 Απριλίου του τρέ-

χοντος έτους, έχω να σας επισηµάνω τα παρακάτω: Αµφότερα τα δηµο-
σιεύµατα αναφέρονται στο πρόσωπο µου, µε υβριστικές, καταφρονητι-
κές και ειρωνικές εκφράσεις και µε σαφή πρόθεση να βλάψουν την τιµή 
και την υπόληψη µου µε προφανή στόχο να αµφισβητήσουν οι αναγνώ-
στες την προσωπική, πολιτική και επαγγελµατική εντιµότητα µου, καθι-
στώντας µε ύποπτο και υπόλογο ότι µετέρχοµαι ανέντιµες µεθόδους κα-
τά την άσκηση των καθηκόντων µου.

Ειδικότερα, η ανάρτηση της δήλωσης του κ. Κουτσουπιά φέρει, από 
το ιστότοπό σας, τον καταφρονητικό τίτλο: {∆ήλωση Κουτσουπιά 
για τον «προστάτη» του µηχανογράφου} και στη  συνέχεια παρατί-

θεται αυτούσια αυτή µε όλες τις εις βάρος µου αναφορές χωρίς να αφή-
νει καµία αµφιβολία για το πρόσωπο µου. Επίσης, η ανάρτηση της δήλω-
σης του κ. Σατολιά φέρει τον δυσφηµιστικό τίτλο «∆ήθεν συνεταιριστές 
µε ηµίψηλα καπέλα» και στην συνέχεια αυτούσιο το κείµενο µε άκρως 
ονειδιστικές και δυσφηµιστικές εκφράσεις στο πρόσωπο µου οµοίως.

Επειδή όχι µόνο διαδίδετε σε τρίτα πρόσωπα τα όσα δυσφηµιστικά δι-
αλαµβάνονται στα κείµενα αλλά και τα υιοθετείτε κάτω από εµφατικούς 
τίτλους που θίγουν και προσβάλλουν το πρόσωπο µου.

Επειδή εν συνόλω τα δηµοσιευθέντα από τον ιστότοπο σας κείµενα εί-
ναι και µάλιστα εν γνώσει σας, ψευδή, ανυπόστατα, συκοφαντικά και δυ-
σφηµιστικά, προσβάλλοντας την τιµή και την υπόληψη µου και την φήµη 
και την υπόσταση του εν γένει συνεταιριστικού κινήµατος.

Επειδή δεν προβήκατε όπως οφείλατε σε γενικό προληπτικό έλεγχο 
του περιεχοµένου των επίµαχων δηµοσιευµάτων.

Επειδή εν προκειµένω ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις περί ποινικής 
και αστικής ευθύνης του τύπου (ΑΝ 1092/38 και Ν. 1178/81).

Για τους λόγους αυτούς και µε την ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου 
δικαιώµατος µου:

Αρνούµαι για ακόµη µία φορά ολόκληρο το περιεχόµενο των 
εν λόγω δυσφηµιστικών και συκοφαντικών σε βάρος µου δηµοσιευµά-
των στην ιστοσελίδα που κατέχετε, τηρείτε, ελέγχετε, εποπτεύετε και ενη-
µερώνετε ως άκρως ψευδές, συκοφαντικό και βλαπτικό για την τιµή και 
την υπόληψή µου. 

∆ιαµαρτύροµαι έντονα για τις αξιόποινες και αδικοπρακτικές σε βά-
ρος µου πράξεις σας και σας καλώ, να  άρετε την προσβολή αυτή και να 
µην την επαναλάβετε στο µέλλον, αποµακρύνετε οριστικά και διαγράψε-
τε καθ’ ολοκληρίαν  τα επίµαχα συκοφαντικά κείµενά µετά του τίτλου α-
πό την ιστοσελίδα – ιστότοπο που κατέχετε, τηρείτε, ελέγχετε, εποπτεύε-

τε και ενηµερώνετε, από τα αρχεία που τηρείται καθώς και από οποιο-
δήποτε άλλο ιστότοπο ή αρχείο εµπεριέχετε µέρος αυτού ή ολόκλη-
ρο, καταχωρήσετε στην ιστοσελίδα – ιστότοπο που κατέχετε, τηρείτε, 

ελέγχετε, εποπτεύετε και ενηµερώνετε αντίστοιχο δηµοσίευµα 
δίχως την φωτογραφία ή οποιοδήποτε άλλο δεδοµένο µας 

προσωπικού χαρακτήρα µε το οποίο θα άρετε την προσβο-
λή αυτή και ζητήσετε συγγνώµη για την ποινικά κολάσι-
µη και αδικοπρακτική  συµπεριφορά σας σε βάρος µου 
εντός διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την γνωστο-
ποίηση της παρούσας και µου κοινοποιήσετε το ως ά-
νω δηµοσίευµα αποκατάστασης. 

Τέλος, σας δηλώνω ότι επιφυλάσσοµαι για κάθε νό-
µιµο δικαίωµά µου ενώπιον παντός αρµοδίου αστικού, 
ποινικού και διοικητικού ∆ικαστηρίου και πάσης Αρχής. 
Αρµόδιος ∆ικαστικός Επιµελητής εντέλλεται και εξου-

σιοδοτείται να επιδώσει την παρούσα προς τον καθης α-
πευθύνεται, προς γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες, α-

ντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόµενό της στην έκθεση επί-
δοσης που θα συντάξει.

Να ζητήσετε 
συγνώμη

«Τ
ο ψέµα έχει κοντά πόδια», λένε 
στο χωριό µου, παροιµία που ο κ. 
Κοντός µάλλον δεν έχει ακούσει 
ποτέ του. Σε ό,τι αφορά την καθυ-

στέρηση έναρξης του ΟΣ∆Ε, το µεγάλο ψέµα απο-
καλύφθηκε πλήρως, όπως και ο πραγµατικός ρό-
λος του κ. Κοντού, που χωρίς καµία ντροπή έφτα-
σε στο σηµείο, να κάνει λόγο για οµηρία του ΟΣ∆Ε 
και των εκατοντάδων χιλιάδων παραγωγών της χώ-
ρας, όταν αυτός και η γνωστή µηχανοπαρέα του εί-
ναι αυτή που ωµά και απροκάλυπτα εκβιάζει  το Υ-
πουργείο, τον Οργανισµό Πληρωµών, τα Κέντρα Υ-
ποδοχής ∆ηλώσεων και τους αγρότες, αποσπώντας 
εκατοµµύρια ευρώ, για υπηρεσίες που δεν χρεια-
ζόµαστε, δεν ζητάµε και κυρίως αυτή δεν παρέχει.

∆εν θα απαντήσω στην ψεύτικη κατηγορία του κ. 
Κοντού. Του απάντησε το Υπουργείο, το οποίο και 
πλήρως επιβεβαίωσε, ότι η καθυστέρηση οφείλεται 
στην εκκρεµότητα σχετικά µε την  έγκριση της σύµ-
βασης του αναδόχου, που έχει αναλάβει τη συντή-
ρηση  του ολοκληρωµένου συστήµατος του Οργα-
νισµού, από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ρωτάω ευθέως, όµως, τον κ. Κοντό και περιµένω 
να απαντήσει, όχι σε εµένα προσωπικά, αλλά στους 
αγρότες, που -αν είναι δυνατόν- θέλει τάχα να εκπρο-
σωπήσει µέσω του ΣΑΣΟΕΕ: Γιατί τέτοια ανησυχία;

Γιατί οι αγρότες θα πρέπει να δίνουν κάθε χρό-
νο περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ από τα χρήµατα 
που δεν τους περισσεύουν στην ιδιωτική εταιρεία, 
τα συµφέροντα της οποίας τόσο απροκάλυπτα ο ί-
διος υποστηρίζει;

Μήπως για να µη χάσει την επιχορήγηση 
ο ΣΑΣΟΕΕ και τη δυνατότητα να εξασφα-
λίζει την παρουσία του στις Βρυξέλλες;

Μήπως για να µη χάσει η µηχανοπαρέα τα κέρ-
δη  άνω των 5 εκατ. ευρώ, που κερδίζει άκοπα σε 
βάρος των παραγωγών και από τα οποία είναι προ-
φανές, ότι ωφελούνται και τρίτοι παρατρεχάµενοι;

Είναι προφανές. λοιπόν, ότι διακυβεύονται µεγά-
λα συµφέροντα, γι’ αυτό το λόγο και η ανησυχία.

Με ποιά ιδιότητα συνεπώς και  µε ποιό θράσος 
βγαίνει ο κύριος αυτός και υποστηρίζει ότι τα ΚΥ∆ 
που δεν υποκύπτουν στους εκβιασµούς της µη-
χανοπαρέας, δεν ανταποκρίνονται στις υποχρε-
ώσεις τους;

Μήπως αποφάσισε να θέσει όρους και κριτή-
ρια, υποκαθιστώντας τα όργανα που έχει θεσπί-
σει η πολιτεία ;

Η «µια χούφτα ΚΥ∆», στα οποία αναφέρεται , α-
πασχολούν  πολλές εκατοντάδες εργαζοµένους. 
Είναι τα ΚΥ∆ υγιών Συνεταιρισµών ,που πραγµα-
τοποιούν τζίρο δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Ο κ. 
Κοντός, θα µας πει επιτέλους, τί παράγει ο ίδιος;

Είναι βέβαιο, ότι δεν θα απαντήσει και τούτο για-
τί δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Σύµµαχος της µη-

χανοπαρέας και ενός συστήµατος έγινε, που του έ-
δωσε ρόλο. Απεµπόλησε τις συνεταιριστικές αρχές, 
για να γίνει υποστηρικτής  συµφερόντων, αντίθε-
των µε τα συµφέροντα των παραγωγών.

Απευθύνοµαι, λοιπόν, στους αγρότες. Στους αν-
θρώπους της παραγωγής, σε αυτούς που µοχθούν 
και που δεν ανέχονται πλέον να κλέβουν άλλοι τον 
µόχθο τους. Και τους καλώ,  να δουν ποιός πραγ-
µατικά είναι στο πλευρό τους, ποιός τους υπερα-
σπίζεται, ποιός αγωνίζεται για να σταµατήσει η λε-
ηλασία στο ΟΣ∆Ε και ποιοί τους κοροϊδεύουν µε 
παχιά λόγια και ευφυή κόλπα.

Απευθύνοµαι στην πολιτική ηγεσία του Υ-
πουργείου, την οποία και για πολλοστή 
φορά καλώ,  να λάβει γενναίες αποφά-

σεις και να απαλλάξει οριστικά τον τόπο, τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ και τους παραγωγούς από τους µεσάζο-
ντες, που καµία θέση δεν έχουν ανάµεσα στους 
αγρότες. Και το µόνο που τους ενδιαφέρει,  είναι 
να διασφαλίσουν τα υπέρογκα κέρδη τους, που-
λώντας µας εκβιαστικά υπηρεσίες, που δεν µπο-
ρούν πραγµατικά να µας προσφέρουν, αλλά και 
που δεν τις έχουµε ανάγκη.

Απευθύνοµαι και στους συναδέλφους συνεταιρι-
στές που έπεσαν στην παγίδα του ΣΑΣΟΕΕ. Και ευ-
θέως τους ρωτώ: Συµφωνούν µε τον Πρόεδρό τους; 
Τους εκφράζει ο κ. Κοντός; Γι΄ αυτό συστρατεύτη-
καν στον ΣΑΣΟΕΕ; Για τα συµφέροντα του µηχανο-
γράφου και τα παιχνίδια του κ. Κοντού; Είναι αρ-
µοδιότητα του ΣΑΣΟΕΕ , να αναµειγνύεται και να 
παίρνει θέση στη δικαστική αντιπαράθεση που έ-
χουµε µε τον δήθεν φορέα συντονισµού; Και, εν 
τέλει, ποιός είναι η συντεχνία εδώ, ποιός εξυπη-
ρετεί ξένα, επιχειρηµατικά συµφέροντα και ποιός 
παραβιάζει κάθε νοµιµότητα;

Εδώ βρίσκει εφαρµογή η γνωστή παροιµία 
«φωνάζει ο κλέφτης».

Προσωπικά, είµαι βέβαιος,  ότι πολλοί συ-
νάδελφοι έχουν αντιληφθεί το σκηνοθετηµένο 
παιχνίδι που παίζεται σε βάρος τους . Είµαι βέ-
βαιος ,ότι δεν συµφωνούν µε όλα αυτά, ό-
τι δεν τους εκφράζει ο ΣΑΣΟΕΕ και δεν 
συντάχθηκαν µαζί του για να γίνουν 
συµµέτοχοι σε καταστάσεις , αντί-
θετες µε τα συµφέροντά τους.

Τους λέω λοιπόν, ότι είµαστε 
εδώ. Να συζητήσουµε, να συµ-
φωνήσουµε, να πορευτούµε µα-
ζί µε αξιοπρέπεια και να αγωνι-
στούµε για τους αγρότες και  ό-
χι για τον µηχανογράφο. Σε ένα 
µόνο λοιπόν θα συµφωνήσω µε 
τον κ. Κοντό. Στο ότι το µήνυµα εί-
ναι ξεκάθαρο και προς όλες τις κατευ-
θύνσεις: «Ως εδώ και µη παρέκει».

Ο κ. Κοντός θα μας πει
τι παράγει ο ίδιος;

ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ● ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΣ «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
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ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΤ
«Θα εξετάσουµε, στο 
πλαίσιο της τακτικής 
αξιολόγησης, εάν η 
διατήρηση των ευνοϊκών 
επιπτώσεων των 
αρνητικών επιτοκίων στην 
οικονοµία απαιτεί να 
µετριαστούν οι πιθανές 
παρενέργειες, εάν 
υπάρχουν, στην τραπεζική 
διαµεσολάβηση».

ΕΜΙΛΙΑ ΚΛΑΡΚ
 ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Όταν ξεκίνησα τα 
γυρίσµατα για το Game of 
Thrones, ήµουν 
αποφασισµένη να κάνω ό,τι 
χρειαστεί, ό,τι µου ζητούσαν. 
Μόλις διάβασα το σενάριο 
της τελευταίας σεζόν, 
τριγύριζα στους δρόµους 
του Λονδίνου για τρεις 
ώρες. Τόσο µου πήρε για να 
χωνέψω τι συνέβαινε».

ΜΑΙΚ ΠΟΜΠΕΟ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΥΠΕΞ
«Όπως µου εξήγησαν στο 
Πεντάγωνο, είναι αδύνατο 
ταυτόχρονα να υπάρχουν 
στον εναέριο χώρο τα 
F-35, την εποπτεία του 
οποίου έχουν σε σηµαντικό 
βαθµό τα συστήµατα 
S-400. Η τεχνολογία αυτή 
δεν µπορεί να συνυπάρχει, 
πράγµα που καταστήσαµε 
σαφές στην Τουρκία».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΟΣ∆Ε ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Μπλοκατζής
Αυτό πάλι µε τη Φέτα και το 
σχέδιο δασµών των ΗΠΑ, που 
χάριν του Σταύρου και λοιπών, 
µπλοκαρίστηκε, µας το 
ξεφούρνησε η Βάθη, λίγα 
24ωρα µετά τη βόµβα του 
αµερικανικού υπουργείου 
Εµπορίου ότι ετοιµάζεται λίστα 
που εµπεριέχει και αγροτικά 
προϊόντα ως αντίποινα στις 
επιδοτήσεις για τα Airbus. 
Αυτά κι αν είναι τρικ...

 

Σφουγγικτό
Μετά την Τσεχία, που 
χρησιµοποιούσε την ονοµασία 
«ελληνικό γιαούρτι», 
προστέθηκε και η Ρουµανία 
µε την ελληνική πρεσβεία στο 
Βουκουρέστι σε έγγραφο της 
να µιλά για 7 εταιρείες που 
παράγουν γιαούρτι και κάνουν 
χρήση του όρου. Η πρεσβεία 
της χώρας χτυπά καµπανάκι, 
ζητώντας να εξεταστεί το 
ζήτηµα. Ο Βιτένις τι λέει;

 

Σπατάλη στα «θα»
Αν όλες αυτές οι οµάδες 
εργασίας που έχουν συσταθεί 
για να εισηγηθούν προτάσεις, 
έφερναν κανένα χειροπιαστό 
αποτέλεσµα, πολλά πράγµατα 
θα ήταν καλύτερα. ∆εν λέω, 
καλή η κυκλική οικονοµία και 
αυτά που πρεσβεύει, ειδικά στο 
θέµα της αντιµετώπισης της 
σπατάλης στα τρόφιµα, όµως 
περισσεύουν τα «θα» και οι 
ανεκπλήρωτες συνέργειες.

Από έµπνευση άλλο τίποτα η µηχανοπαρέα

Aπό λαγούς, πρόθυµους και µάντες άλλο τίποτα αυτός ο τόπος. 
Κάπως έτσι, µέχρι να ανοίξει... πανηγυρικά (µετά έπεσε το ρεύµα) 
η διαδικασία για την ενεργοποίηση των φετινών δηλώσεων ΟΣ-
∆Ε, η οποία καθυστέρησε για να πληρωθούν και τα τελευταία τά-
λιρα στη «µηχανοπαρέα». Το θέµα είναι πως για µία ακόµη φορά 
εκτυλίχθηκε στις πλάτες των δικαιούχων ενισχύσεων µια κακο-
παιγµένη παράσταση (διαµαρτυρίας;). Στο σκηνικό πρώτα ονόµα-
τα, δήθεν εκφραστές του συνεταιριστικού χώρου, που θέλουν να 
οργώνουν σε ιδιωτικά χωράφια... απειλώντας και επιβάλλοντας 
οµερτά σε όσους διαφωνούν και προβάλλουν τα κακώς κείµενα. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Από τα θετικά στην 
ψηφοφορία για την 
ΚΟΑ µετά το 2020, το 
ότι οι Ευρωβουλευτές 
απέρριψαν την 
πρόταση για 
την ένταξη της 
Vitis Labrusca, 
στην ευρωπαϊκή 
αµπελουργική 
παραγωγή. 

Άραγε, η συντεχνία 
του δεν πληρώνω, 
κάνει τη ζηµιά; 
Η συντεχνία της 
µασαµπούκας; Για 
µία ακόµη φορά, η 
ατσαλοσύνη στους 
χειρισµούς δείχνει 
ότι τα προσωπεία 
πέφτουν και ο 
αγροτικός κόσµος 
τα βλέπει αυτά.

Υβρίδια
 Τελικά το ΟΣ∆Ε ούτε

στο σπίτι του επέστρεψε, 
ούτε απαλλάχθηκε από τα 
τρωκτικά που έχουν 
παρεισφρήσει. Τι κι αν 
φωνάζει ο Παύλος, ο Θωµάς 
και όλος ο ντουνιάς. 

 Προφητικό εν τέλει, το 
«ο Σταύρος το κρίµα, και ο 
Τάσος το χρήµα...», όπως και 
το «η σιωπή για κάποιους που 
θέλουν να κάνουν τους 
θεσµικούς, θα ήταν σίγουρα...
χρυσός».

 Κατά τα λοιπά, οι 
εµπνευστές του όρου 
«χαρµολύπη», κόπτονταν... 
για τις εργάσιµες που θα 
απέµεναν έως τη 15η Μαΐου, 
οπότε και λήγει η περίοδος 
συλλογής των δηλώσεων, 
λες και δεν ήξεραν ότι ήταν 
έτοιµη και η παράταση. Για 
τέτοια... παράσταση, όµως, 
µιλάµε!

;

ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΟ
«Στο δικό µας όµιλο είναι η 
Σερβία και το Μαυροβούνιο 
που θα διεκδικήσουν, µαζί 
µε τη δική µας οµάδα, την 
πρώτη θέση. [...] ∆εν είναι 
εύκολος ο δρόµος που 
πρέπει να διανύσουµε, για 
να είµαστε στις 8 
κορυφαίες οµάδες του 
Παγκόσµιου 
Πρωταθλήµατος».

Από τ’ αλώνια 
της Αλαµάνας 
στα σαλόνια 
του ΣΜΟΕ!  

Ακούµε συνέχεια για τη σύσταση Οµάδων 
Παραγωγών και τα θετικά της τόσο όσον αφορά τη 
διαχείριση της παραγωγής των συµµετεχόντων 
όσο και την αύξηση της διαπραγµατευτικής τους 
ικανότητας στην εµπορία των προϊόντων τους. Στην 
περίπτωση όµως της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος, 
οι Οµάδες µάλλον σε κακό τους βγήκαν. Όσοι λέει 
παρέδωσαν βαµβάκι σε εκκοκκιστήριο εκτός του 
συνεργαζόµενου µε την Οµάδα δεν πληρώθηκαν 
τη συνδεδεµένη! Τους ζώνουν τα φίδια… Λες να 
γίνει το ίδιο και µε τις ενισχύσεις στα ζωικά; 

Οι αρµόδιοι, πάντως, µιλούν για εύκολες 
περιπτώσεις και άµεση διευθέτηση του θέµατος. Ο 
δε υφυπουργός της πλατείας εγγυάται, σου λέει, 
για τακτοποίηση των απλήρωτων µέχρι τη Μεγάλη 
Εβδοµάδα. Από τις Οµάδες, πάλι σου λένε, ότι το 
συµβούλιο πρέπει να δικαιολογήσει έναν έναν 
παραγωγό γιατί δεν πήγε το βαµβάκι στην Οµάδα.. 
θα προλάβουν σε µια βδοµάδα;

Αντίθετα υπέρ µιας κοινοπραξίας 
σπαραγγοπαραγωγών κάνουν έκκληση οι 
καλλιεργητές που φέτος είδαν όχι µόνο µειωµένη 
παραγωγή και υποδεέστερη ποιότητα, αλλά και 
χαµηλότερη τιµή και κατ’ επέκταση περιορισµένα 
έσοδα. Άσε που και τα λίγα σπαράγγια δεν 
µπόρεσαν να πουληθούν καλά, ειδικά στη 
Γερµανία, όπου βγήκε τώρα και το δικό τους 
προϊόν και το ελληνικό πάει… άπατο!  Ο πρόεδρος 
της ΕΑΣ Καβάλας, στους παθόντες, ζητά 
συνεργασία όλων των µικρών παραγωγών µε 
ενιαίο όνοµα και καλύτερη προώθηση στις 
αλυσίδες σούπερ µάρκετ της Ευρώπης τους δύο 
µήνες Απρίλιο και Μάιο. 

Νοµοθετική ρύθµιση, προκειµένου να 
παραταθεί η παραχώρηση χρήσης αγροτικών 
ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες ή 
άνεργους εγγεγραµµένους στον ΟΑΕ∆ 
ανακοίνωσε ο υπουργός της πλατείας. Βέβαια, 
δεν δίστασαν στην ανακοίνωση να τα ρίξουν στις 
Περιφέρειες, οι οποίες «λόγω αδυναµίας τους να 
εφαρµόσουν το νόµο 4061/12, στο σύνολο των 
εκτάσεων αναφοράς τους ενέχεται ο κίνδυνος να 
µείνουν εκτάσεις αναξιοποίητες επειδή έχουν 
λήξει οι παρατάσεις παραχώρησης από τις 
οικείες Περιφέρειες». Ουπς! 

Τόσα ανακοινώθηκαν, τόσα γράφτηκαν κι άλλα 
τόσα αναµένονται κι ακόµα να τεθεί σε 
εφαρµογή η ρύθµιση αποπληρωµής σε έως 120 
δόσεων των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τα 
ασφαλιστικά ταµεία. Θα κατατεθεί, σου λέει, στη 
Βουλή εντός των επόµενων ηµερών. Οι 
εκπρόσωποι των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών 
ζητούν να τεθεί άµεσα σε εφαρµογή και ο 
υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος, τους 
διαβεβαιώνει ότι η πλειοψηφία των οφειλετών 
θα µπορούν να ενταχθούν στη ρύθµιση, αρκεί να 
έχουν καταβάλει τις τρέχουσες ασφαλιστικές 
εισφορές από την έναρξη του 2019. Αµ πώς! 

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
ποθρασύνεται απ’ ό,τι 
φαίνεται ο ασυγκράτη-
τητος εργολήπτης του 
ΟΣ∆Ε. Τελευταία γρά-

φει κανονικά στα παλαιότερα των 
υποδηµάτων του, τόσο τον άµε-
σο εργοδότη του, που εν προκει-
µένω είναι η διοίκηση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, όσο και τον πολιτικό προ-
ϊστάµενο του έργου που είναι ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.    

  Παίρνει φτερά
∆ΕΝ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ διαφορετικά, να 
παίρνει εντολή άµεσης αποκατά-
στασης της πρόσβασης στο ηλε-
κτρονικό σύστηµα των πυλών που 
έχει αυθαίρετα αποκλίσει και να 
επιµένει στη «λαθροχειρία» χω-
ρίς να δίνει σε κανέναν λογαρια-
σµό; ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι 
από κάπου παίρνει φτερά! Εκτός 
κι αν πνέει τα λοίσθια και όπως 
λένε στο χωριό µου, ο γάιδαρος 
πριν ψοφήσει... αυλακώνει! 

  Χρειαζούμενος;
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι τον είχαµε 
υποτιµήσει! Όταν βλέπεις ότι η 
γύµνια φωνάζει από µακριά, λες, 
δεν µπορεί, κάποιος θα τον µα-
ζέψει! Έλα όµως που αποδεικνύ-
εται χρειαζούµενος! Μέσα σε λί-
γα χρόνια έχει καταφέρει να δια-
λύσει κυριολεκτικά το συνεταιρι-
στικό κίνηµα, να αποσυντονίσει 
πλήρως τον αγροτικό κόσµο, να 
παγώσει κάθε προσπάθεια ανα-
διοργάνωσης του αγροτικού χώ-
ρου, να κάνει τους διοικητικούς 
υπαλλήλους να αλλάζουν πε-
ζοδρόµιο και να ανακατέψει 
τα κόµµατα και την κυβέρ-
νηση όσο λίγοι. 

  Οι λύκοι
ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΣ που λες ότι 
για να τα κάνει όλα αυτά, 
είναι δαιµόνιος, στην επό-
µενη στροφή όµως αποκα-
λύπτεται η ωµή αλήθεια! Θα 
µου πείτε, ποιοι τον στηρίζουν; 
Τον στηρίζουν όλοι εκείνοι που 

έβλεπαν τους αγροτικούς συνε-
ταιρισµούς σαν τη µύγα στο γά-
λα. Τον στηρίζουν όσοι κατάφε-
ραν να αποσπάσουν κοψοχρονιά, 
από κραταιές άλλοτε συνεταιριστι-
κές οργανώσεις, περιζήτητες βι-
οµηχανικές υποδοµές. Τον στη-
ρίζουν όλοι εκείνοι που θέλουν 
τους αγρότες άβουλο κοπάδι και 
όχι περήφανους επαγγελµατίες. 
Όσοι ενδιαφέρονται µόνο για την 
ψήφο τους και την καταβολή των 
εισφορών και του φόρου. 

  Χαμένο τρένο
ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ πώς γίνεται, ό-
µως, να στοιχίζονται πίσω του και 
ανθρωποι µε διαδροµή; Πρώην υ-
πουργοί, πρώην γενικοί γραµµα-
τείς υπουργείων, παρικµασµένα 
στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώ-
που! Όταν έχεις χάσει το τρένο της 
εξουσίας και δεν µπορείς να ζή-
σεις χωρίς αυτό, είσαι ικανός για 
όλα! Ώσπου να σε καταλάβουν!

  Το τηλεφώνημα
ΕΓΡΑΦΑ αυτές τις γραµµές, όταν 
χτύπησε το τηλέφωνο. Στην άλλη 
άκρη της τηλεφωνικής γραµµής, 
ήταν ο γενικός γραµµατέας του 
Συνεταιρισµού Μεσσαράς. Ενός 
συνεταιρισµού µε ιστορία, µε υπο-
δοµές, περιουσία αλλά και χρέη! 
Τις καλές εποχές, είχε φθάσει να 
κάνει 20 εκατοµµύρια ευρώ τζίρο 
το χρόνο. Στον ίδιο τόπο, για τις 
ίδιες ανάγκες των ανθρώπων της 
περιοχής, για τα ίδια προϊόντα!

  Την μαχαίραν 
ΣΗΜΕΡΑ χρωστάει 5 εκατοµ-
µύρια ευρώ και του έχουν 
βάλει το µαχαίρι στο λαιµό! 
Είχε κλείσει για κάποιους 
µήνες. Το 2016 µια συντρο-
φιά νέων ανθρώπων, µε-
ταξύ των οποίων και ο Μα-
νώλης Ζαχαριουδάκης (ο 
άνθρωπος στο τηλέφωνο) 
βάλθηκε να τον σώσει. Γνώ-
µη µου ότι σώζεται!        

Τον στηρίζουν 
όλοι εκείνοι που 
έβλεπαν τους 
αγροτικούς 
συνεταιρισµούς σαν 
τη µύγα στο γάλα. 
Τον στηρίζουν 
όσοι κατάφεραν 
να αποσπάσουν 
κοψοχρονιά, από 
άλλοτε κραταιές 
συνεταιριστικές 
οργανώσεις, 
περιζήτητες 
βιοµηχανικές 
υποδοµές. Τον 
στηρίζουν όλοι 
εκείνοι που θέλουν 
τους αγρότες 
άβουλο κοπάδι και 
όχι περήφανους 
επαγγελµατίες 

Έ
χοντας επί 30 χρόνια υποστηρίξει 
τα αµπελοοινικά συµφέροντα της 
χώρας µας στα διάφορα ευρωπαϊ-
κά κέντρα λήψης αποφάσεων, θε-

ωρώ υποχρέωση να δώσω συνέχεια στο άρθρο 
(17.3.2019) του πάντα καλά ενηµερωµένου δη-
µοσιογράφου Σταύρου Τζίµα σχετικά µε το θέ-
µα «Wines of Macedonia», που παρουσίασαν 
τα Σκόπια στην έκθεση οίνων του Ντίσελντορφ 
της Γερµανίας. Σε όσα εκτέθηκαν για τον «πό-
λεµο» που σέρνεται εδώ και 20 χρόνια, όταν 
στις ξένες αγορές λες «κρασί από τη Μακεδο-
νία» να θεωρούν ότι προέρχεται από τα Σκό-
πια, δεν έχω να προσθέσω απολύτως τίποτα. 
Σχετικά µε το ετικετάρισµα των οίνων προβλέ-
πονται τα ακόλουθα:

1. Κανένα γεωγραφικό όνοµα δεν επιτρέπε-
ται να αναγράφεται στις ετικέτες εάν δεν έχει 
αναγνωριστεί ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

2. Το γεωγραφικό όνοµα που αναγνωρίζε-
ται ΠΟΠ ή ΠΓΕ ανήκει σε περιοχή µικρότερη α-
πό την επικράτεια του κράτους. Εποµένως, ενώ 
στη δική µας περίπτωση αναγνωρίστηκε οίνος 
ΠΓΕ Μακεδονία, γιατί η Μακεδονία είναι µέρος 
της Ελλάδας, δεν µπορεί να αναγνωριστεί οίνος 

ΠΓΕ Βόρεια Μακε-
δονία, γιατί η επω-
νυµία αυτή υποδη-
λώνει την επικρά-
τεια της χώρας.

3. Στη διάταξη 
αυτή υπάρχει ένα 
παραθυράκι: προ-
βλέπεται εξαίρεση 
αν πρόκειται για 

πολύ µικρό κράτος, όπως το Λουξεµβούργο. 
Καίτοι η Βόρεια Μακεδονία δεν είναι τόσο µι-
κρή χώρα, καλό είναι να αποφευχθεί η κατά-
ταξη της στην εξαίρεση.

Σε απευκταία αντίθετη περίπτωση, είναι ση-
µαντική µια άλλη διάταξη, σύµφωνα µε την ο-
ποία η επωνυµία που έχει αναγνωριστεί ως 
ΠΟΠ ή ΠΓΕ να γράφεται στις ετικέτες υποχρε-
ωτικά στην εθνική ή στις εθνικές γλώσσες του 
κράτους παραγωγής του οίνου. Στην περίπτω-
ση που οι γλώσσες δεν ακολουθούν το λατινι-
κό αλφάβητο, η επωνυµία µπορεί να επανα-
λαµβάνεται µε λατινικούς χαρακτήρες (όχι να 
µεταφράζεται). Εποµένως, είναι υποχρεωτική η 
αναγραφή στα ελληνικά ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ και προ-
αιρετικά να επαναλαµβάνεται MAKEDONIA. Για 
τη Βόρεια Μακεδονία, αν η γειτονική µας χώ-
ρας υπαχθεί στην εξαίρεση, θα πρέπει να γρα-
φεί στη σλαβική γλώσσα και να επαναληφθεί 
προαιρετικά η ονοµασία µε λατινικά γράµµατα 
Severna Makedonija και όχι North Makedonia. 

*  ∆Ρ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ 
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

*ΤΟ ΑΡΘΡΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Ο πόλεμος του 
κρασιού και τα 
«ψιλά» γράμματα

ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 
ΚΟΥΡΑΚΟΥ-∆ΡΑΓΩΝΑ**
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ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ 
chouliara@agronews.gr

Αν ψάχνει κάποιος τον άνθρωπο 
που πρέπει να ευχαριστήσει ή τον 
τρόπο που διαµορφώνουν εθνικές 
κυβερνήσεις και παγκόσµιοι φο-
ρείς τις πολιτικές επιδοτήσεων στο 
αγροτικό εµπόριο και σε επίπεδο 
εκµεταλλεύσεων, ένα είναι το πρό-
σωπο στο οποίο θα καταλήξει. Στον 
Tim Josling, τον αγροοικονοµολό-
γο που επινόησε το «Ισοδύναµο Ε-
πιδότησης του Παραγωγού», ή αλ-
λιώς τον «χρυσού κανόνα υπολο-
γισµού των ενισχύσεων» που δεί-
χνει πόσο παραπάνω ή λιγότερο 
αγροτικό εισόδηµα, παράγει κάθε 
αγροτική πολιτική. Πόσο σηµαντι-
κή είναι αυτή η µέθοδος; Ήταν τo 
κλειδί για να καταλήξουν οι χώρες 
στη Γενική Συµφωνία για τους ∆α-
σµούς και το Εµπόριο το 1994, απο-

τέλεσε τη βάση για να προχωρήσει 
απρόσκοπτα το εµπόριο µέσω του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
(WTO), είναι η µέθοδος που ο ΟΟ-
ΣΑ χρησιµοποιεί στην ετήσια επο-
πτεία πολιτικών για τη γεωργία και 
εργαλείο χάραξης στρατηγικών, α-
ποτελεί εργαλείο που χρησιµοποι-
ούν οι επιστήµονες παγκοσµίως 
για τις αγροοικονοµικές µελέτες . 

Εξού και ο φόρος τιµής που θα α-
ποτίσει στις 15-17 Απριλίου το Παν-
πιεστήµιο Warwick στο έργο του ε-
πίτιµου καθηγητή Αγροτικής Οικο-
νοµίας του Stanford που έφυγε α-
πό τη ζωή τον περασµένο Νοέµ-
βριο, αλλά ίσως να «κρύβεται» πί-
σω από κάθε σηµαντική απόφαση 
για τις επιδοτήσεις από τη δεκαε-
τία του 1990 και µετά. 

Οι φίλοι του γεννηµένου στο Λον-
δίνο οικονοµολόγου, µιλάνε πά-
ντως για µία «κινητή εγκυκλοπαί-
δεια» και έναν άνθρωπο από αυ-
τούς που «είχαν όλες τις απαντή-
σεις». Ο Walter P. Falcon, πρ. διευ-
θυντής του Ινστιτούτου Έρευνας 
στη ∆ιατροφή, που ήταν εκείνος 
που του είχε προτείνει να δουλέψει 
εκεί θυµάται: «Συνηθίζαµε αστειευ-
όµενοι – αλλά το εννοούσαµε  – να 
λέµε ότι αν κάποιος ήθελε δέκα σε-
λίδες πολύ καλής ανάλυσης πάνω 
σε οποιοδήποτε οικονοµικό ζήτη-
µα άµεσα, το καλύτερο θα ήταν να 
τη ζητήσει από τον Tim».

Ο Stefan Tangermann από το Πα-
νεπιστήµιο του Göttingen, επί 40 
χρόνια συνεργάτης του σε 50 δη-
µοσιεύσεις και δύο βιβλία αναφέ-
ρει πως «µπορούσε κάποιος να συ-
ζητά τις πιο απίθανες ιδέες µαζί του 
και να τις αναπτύσσει σε πρακτικές 
υποθέσεις και προτάσεις», ενώ ο 
Pearson σχολίασε ότι «Από το 1980, 
οι Josling και Tangermann θεωρού-
νταν οι κορυφαίοι στο επάγγελµα 
σε ό,τι αφορά το να εξηγήσουν την 
ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική και 
όσα αυτή συνεπάγεται».

«Θεατρίνος» στους καθηµερινούς 
του τρόπους καθώς αγαπούσε τον 
Σαίξπηρ, µε χιούµορ, αισιόδοξος 
και µε πολλή αγάπη για τα αθλή-
µατα και ειδικά το µπέισµπολ, ο 
Tim Josling κάθε άλλο παρά ένας 
απρόσιτος επιστήµονας ήταν. Ωστό-
σο, αυτοί οι καθηµερινοί άνθρωποι 
είναι που αλλάζουν την οικονοµία, 
τον τρόπο που σκεφτόµαστε αλλά 
και που ζούµε γενικότερα.  

O Adam Smith των αγρών 
Ο αγροοικονομολόγος που επινόησε το χρυσό κανόνα υπολογισμού των ενισχύσεων 

O Tim Josling (1940-2018) µε 
καταγωγή από το Λονδίνο, µετέβη 
στο Stanford το 1978 για να 
διδάξει στο Ινστιτούτο για την 
Έρευνα στη ∆ιατροφή. Αφότου 
έκλεισε το 1996 συµµετείχε στο 
Ευρωπαϊκό Φόρουµ. Μεταξύ 1993 
και 1996 ήταν διευθυντής του 
Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών 
στο Ινστιτούτο Freeman Spogli 
(FSI). Τελευταίο του σύγγραµµα 
το τρίτοµο «Εγχειρίδιο για τη 
∆ιατροφή και τις Γεωργικές 
Πολιτικές ∆ιεθνώς». Το 2004 
έγινε µέλος της Αµερικανικής 
Ένωσης για τα Αγροτικά 
Οικονοµικά. Με σπουδές σε 
Λονδίνο, Καναδά, ΗΠΑ - είχε 
διδάξει στο LSE και το 
Πανεπιστήµιο του Reading.

Το Ισοδύναµο Επιδότησης του Παραγωγού του Tim Josling 
αποτέλεσε κλειδί για να καταλήξουν στη Γενική Συµφωνία για 
τους ∆ασµούς και το Εµπόριο το 1994 οι πολυµερείς εµπορικές 
διαπραγµατεύσεις για τη γεωργία, όπως θυµίζει ο επίτιµος 
γραµµατέας της Οµάδας για τα Αγροτικά Οικονοµικά Wilfrid 
Legg, σε σηµείωµα στη µνήµη του στους Financial Times. 

Tim Josling

Ούτε ακουστά
Ίσως κάποιοι να µην 

έχουν καν ακουστά το 
όνοµα του κορυφαίου 
αγροοικονοµολόγου, 
κάτι λογικό καθώς 

όπως λένε οι συνάδελ-
φοί του απέφευγε 

τη δηµοσιότητα

Κόστος
Το Ισοδύναµο Επι-

δότησης Παραγωγού 
χρησιµοποιείται µέχρι 
σήµερα και βοηθά τις 
κυβερνήσεις να κατα-

νοήσουν το κόστος της 
αγροτικής προστασίας 

και ενίσχυσης

Το τελευταίο βιβλίο
«∆ιατλαντική Εµπορική 

Πολιτική για τη ∆ιατροφή 
και τη Γεωργία: 50 

χρόνια αντιπαράθεσης 
και σύγκλισης» αποτέ-

λεσε το τελευταίο µεγάλο 
συγγραφικό έργο του 

Josling

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Κυκλική οικονοµία 
της βιοµηχανικής 
κάνναβης

Πτυχές της καλλιέργειας, 
µεταποίησης, διανοµής, χρήσης και 
ανακύκλωσης θα διερευνηθούν 
στην ηµερίδα «Η κυκλική οικονοµία 
της βιοµηχανικής κάνναβης από το 
χωράφι στο ράφι» που 
διοργανώνεται στις 20 Απριλίου, 
ώρα 12:00-19:00µµ στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
Το θεσµικό πλαίσιο εκ µέρους του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
θα παρουσιάσει η Άννα Φουλίδη. 
Στην ενότητα Καλλιέργεια και 
Πρώτη Επεξεργασία: αποτελέσµατα 
ερευνητικών προγραµµάτων ΓΠΑ 
και ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, η καλλιέργεια 
για ανθό και για σπόρο. Στην 
ενότητα Μεταποίηση και Ποιοτικός 
Έλεγχος: από το Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, οι 
ιδιότητες κανναβινοειδών και 
τρόποι για έλεγχο ποιότητας, από 
τον ΕΦΕΤ µεταποίησης και την 
εµπορία τροφίµων µε κάνναβη κ.α.

 Μέχρι 15 Απριλίου µεταβίβαση 
ή τροποποίηση πράξης ένταξης 
από ενταγµένους στο Κοµφούζιο 
 Ηλεκτρονικά οι ενστάσεις για τη 

Βιολογική Γεωργία από 16 
Απριλίου έως 2 Μαΐου 
 Υποβολή καταστάσεων 

φορολογικών στοιχείων έτους 
2018 µέχρι και τις 22 Απριλίου
 Έως 22 Απριλίου αιτήσεις 

Βιολογικής Κτηνοτροφίας σε 
Θεσσαλία και ∆υτική Ελλάδα.
 Από 24 Απριλίου ως 13 Μαΐου 

ανοιχτή η δεύτερη προκήρυξη των 
Σπάνιων Φυλών. Ενηµέρωση 
µητρώων για αιγοπρόβατα και 
χοιροειδή µέχρι 25 Απριλίου για 
να ακολουθήσει διοικητικός 
έλεγχος και πληρωµή.
 Υποβολή αίτησης ενιαίας 

ενίσχυσης µέχρι 15 Μαΐου, για 
εκπρόθεσµες αιτήσεις που θα 
υποβληθούν µέχρι 10 Ιουνίου, 
ποινή 1% για κάθε εργάσιµη µέρα 
επί της δικαιούµενης ενίσχυσης
 Έως 4 Ιουνίου αιτήσεις για το 

Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων».
 Μέχρι 28 Ιουνίου υποβολή 

αντιρρήσεων επί δασικών χαρτών 
για Αττική, Θεσσαλονίκη, 
Κυκλάδες, ∆ράµα, Κοζάνη όπου οι 
προθεσµίες έληγαν µεταξύ 29 
Μαρτίου και 8 Μαΐου (σε).
 Έως 31 Ιουλίου η ασφαλιστική 

εισφορά ΕΛΓΑ για το έτος 2018.

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Τα τρόφιµα ως
πυλώνας ανάπτυξης
Αγροδιατροφικό Φόρουµ είναι το θέµα της 
εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στις 19 Απριλίου 
(ώρα προσέλευσης: 08:30πµ), στο ξενοδοχείο 
Titania. Την έναρξη θα κηρύξει (09:00πµ) ο 
πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Laurent Thuillier. 
Στην πρώτη ενότητα για την ΚΑΠ θα παρέµβει ο 
Χαράλαµπος Κασίµης, ΓΓ του ΥπΑΑΤ, ενώ η 
Delphine Letendart από τη Groupama 
Assurances Mutuelles θα αναφερθεί σε θέµατα 
χρηµατοδότησης και διαχείρισης κινδύνου. Στη 
δεύτερη ενότητα ο αντιπρύτανης του ΓΠΑ για 
την παραγωγή απέναντι σε παγκόσµιες 
προκλήσεις, ενώ θέµατα συζήτησης θα 
αποτελέσουν η εναλλακτική παραγωγή τροφίµων 
όπως και η αυτάρκεια (γεν. διευθυντής Akuo 
Energy Greece). Στα agro-logistics θα αναφερθεί 
η πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπονικών 
Επιστηµών και ο γενικός διευθυντής της LYDA 
στην απόδοση µέσω προϊόντων θρέψης φυτών. 
Θα συντονίζει ο εκδότης-διευθυντής του 
Αgronews.gr και της Agrenda Γιάννης Πανάγος. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Από τις 13 έως τις 21 

Απριλίου στον Πειραιά η Έκθεση 
Τοπικών Προϊόντων και 
Υπηρεσιών «Κρήτη: Η Μεγάλη 
Συνάντηση και Toπικές Γεύσεις 
Ελλάδας»

 Στις 15 Απριλίου κλείνουν οι 
συµµετοχές για την ανάδειξη του 
ξεχωριστού bartender 2019 στα 
πλαίσια του ετήσιου World Class 
διαγωνισµού των Reserve 
Brands της Diageo. 

 Στις 17 Απριλίου, ώρα 
20:00µµ στο The Met Hotel η 
επόµενη συνάντηση του Wine 
Club Thessaloniki ’96 για τα 
µονοποικιλιακά Sauvignon Blanc. 

Εισήγηση της χηµικού-οινολόγου-
δηµοσιογράφου οίνου Μαρίας 
Νέτσικα. Μαζί της ο οινολόγος και 
οινοποιός Βαγγέλης 
Γεροβασιλείου. Θα ακολουθήσει 
τυφλή γευστική δοκιµή.

 Οι σύγχρονες πρακτικές 
διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας 
στον αγροδιατροφικό τοµέα, στο 
επίκεντρο ενηµερωτικής 
εκδήλωσης στις 17 Απριλίου, ώρα 
14:30µµ. Συνδιοργανώνεται από 
το Perrotis College και το Τµήµα 
∆ιοίκησης Συστηµάτων 
Εφοδιασµού του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας στην αίθουσα Seth 
Frank της Σπουδαστικής Εστίας 
«Αλίκη Περρωτή».

 Στις 9 Μαΐου το 
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
διοργανώνει σε συνεργασία µε 
την εταιρεία-µέλος του, BASF 
Ελλάς ΑΒΕΕ και την Τράπεζα 
Πειραιώς, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, το 
Φόρουµ για το Κρασί και τη 
Σταφίδα (Wine & Currant 
Marketing Forum) στο 
Ξενοδοχείο Domotel Kastri. 

 Στις 11-13 Μαΐου, στο 
εργοστάσιο φωταερίου στην 
Τεχνόπολη του ∆ήµου 
Αθηναίων το Bio Festival, 
προσανατολισµένο στα 

βιολογικά τρόφιµα και το eco-
living.

 Στις 18 Μαΐου, ώρα 19:00µµ 
στην Αρναία, µε επικεφαλής chef 
τη Ντίνα Νικολάου, Γιορτή 
µελιού, ψωµιού και ζυµαριού 

 Στις 20-22 Μαΐου ∆ιεθνής 
Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής 
Ετικέτας στο Άµστερνταµ

 Στις 2-7 Ιουλίου Φεστιβάλ 
λεσβιακής γαστρονοµίας µε 
δρόµους του τυριού στον 
Μανταµάδο και ιστορίες 
βιοµηχανικών κτιρίων µε έµφαση 
στα ελαιοτριβεία του γεραγώτικου 
ελαιώνα (Παπάδος).

Όσα δεν ξέραµε 
για τα ροζέ κρασιά 
Τα κυριότερα ροζέ κρασιά ονοµασιών 
προέλευσης, γύρω στα 95, γεωγραφικών 
ενδείξεων, ποικιλιών αµπέλου, νέες κυκλοφορίες 
και σηµαντικές ξένες ετικέτες θα περιλαµβάνει 
µεταξύ άλλων, η εκδήλωση «Rosé Grand Tasting 
- Η Άνοιξη των ροζέ κρασιών» που θα 

φιλοξενηθεί στις 15 Απριλίου 2019, ώρα 14:00 
– 21:00µµ στο ξενοδοχείο Makedonia Palace. 
Είναι εκδήλωση ελεύθερου τύπου γευστικής 
δοκιµής, δεν θα παρίστανται οι  οινοπαραγωγοί, 
ενώ τα κρασιά θα είναι ταξινοµηµένα ανάλογα µε 
την ποικιλιακή τους σύνθεση, και ο επισκέπτης θα 
σερβίρεται µόνος του από όσα και όποια κρασιά 
επιθυµεί. Οι λεπτοµερείς πληροφορίες για το 
καθένα θα είναι τυπωµένες δίπλα στη φιάλη του. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ευρωπαϊκές ηµέρες
για τη βιοµηχανία 
στην Ελλάδα

Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων 
Κρήτης σε συνεργασία µε 
τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών 
Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο 
των Ευρωπαϊκών Ηµερών 
Βιοµηχανίας (2019 EU 
Industry Days) 
διοργανώνουν συζήτηση 
στις 16 Απριλίου, ώρα 
18:00 - 20:30µµ στον 
συνεδριακό χώρο Brillant 
του Ξενοδοχείου Lato 
Boutique στο Ηράκλειο 
(Επιµενίδου 15) µε 
αντικείµενο τη µελλοντική 
πορεία της βιοµηχανίας 

στην Ελλάδα και τον 
προσδιορισµό µέτρων 
βιοµηχανικής πολιτικής. 
Κεντρικός οµιλητής ο 
αναπληρωτής υπουργός 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
Στέγιος Πιτσιόρλας, την 
αξιωµατική αντιπολίτευση 
θα εκπροσωπήσει η 
Τοµεάρχης Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης Ντόρα 
Μπακογιάννη.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ

Ενηµέρωση για τις 
ιδιωτικές επενδύσεις 
Leader 
Ο ∆ήµος Ύδρας σε συνεργασία µε 
το «∆ίκτυο Συνεργασίας ∆ήµων ΠΕ 
Νήσων Αττικής» και την υποστήριξη 
του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου 
Πειραιά, διοργανώνουν στις 13 
Απριλίου, ώρα 12:00πµ 
ενηµερωτική εκδήλωση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου 
Ύδρας, µε σκοπό την ενηµέρωση 
για την υποβολή προτάσεων 
ιδιωτικού χαρακτήρα που θα είναι 
ανοιχτή µέχρι τις 10 Ιουνίου, µε 
τίτλο «Πολιτισµός και Περιβάλλον 
Εν Πλω». Στελέχη του ∆ικτύου θα 
παρουσιάσουν: ιδιωτικές 
επενδύσεις, επιλέξιµες δαπάνες, 
δικαιούχους, κριτήρια 
επιλεξιµότητας και επιλογής, 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, 
διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης 
και ένταξης, υλοποίησης και 
πληρωµής. 

Β. ΑΙΓΑΙΟ

Υ∆ΡΑ

Η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 
τοπικών προϊόντων 

Το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και 
∆ιατροφής Λήµνου του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου στα πλαίσια 
του έργου Αγροταυτότητα του 
προγράµµατος INTERREG Ελλάδας-
Κύπρου, µε επιστηµονικό υπεύθυνο 
τον ∆ηµήτρη Σκάλκο διοργανώνει 
τρεις ενηµερωτικές συναντήσεις µε 
θέµα την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων: στη Λέσβο 
(αίθουσα Επιµελητηρίου) στις 15 
Απριλίου ώρα 20:00µµ, τη Χίο 
(αίθουσα Επιµελητηρίου) στις 17 
Απριλίου, ώρα 20:00µµ και τη Σάµο 
στις 20 Απριλίου, ώρα 20:00µµ στο 
Μουσείο Οίνου της ΕΟΣΣ. Θα τεθούν 
ζητήµατα κόστους, ποιότητας και 
εξωστρέφειας, θα παρουσιαστούν 
µετρήσιµα δεδοµένα µε βάση την 
περίπτωση της Λήµνου για ανάπτυξη 
brand name κ.α.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται εννιά κατσίκια Μούρθια, 
τρία αρσενικά και έξι θηλυκά, υγιή, γα-
λακτοπαραγωγά και ετοιµόγεννα. Περιο-
χή Βέροιας. Tηλ. 6972/867040.

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

Πωλούνται 70 γίδια υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής µε τα κατσίκια. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 
50 κιλά. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

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

Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπαραγω-
γής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ µε Λιµου-
ζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Περιοχή Πρέβεζα. 
Τηλ.6945/449493.

Πωλούνται κατσίκια Σκοπέλου. 
Τηλ.6984769008. 

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 
20 έως 100 κιλά. Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται αγελάδες και µοσχίδες 
Holstein. Τηλ.6972/852025.

Πωλούνται 40 πρόβατα βελτιωµένα, δια-
σταυρωµένα απευθείας για άρµεγµα. Περι-
οχή Βέροια. Τηλ.6974/063179.

Πωλούνται δικαιώµατα για αιγοπρόβατα. 
Τηλ.6940/726405.

Πωλούνται αρνιά Ασάφ 3 µηνών. 
Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6970/040330.

Πωλούνται 250 πρόβατα γαλλικά. Περιο-
χή Σερρών. Τηλ.6975/597849.

Πωλείται µοσχίδα Holstein 22 µηνών σε 
κατάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή ∆. Μα-
κεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται αρνιά Λακόν αρσενι-
κά µε πιστοποίηση. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6976/396855.

Πωλούνται 20 προβατίνες τσαγκάδες. 
Περιοχή Κόρινθος. Τηλ.6937/030859.

Πωλούνται 250 γίδια διασταυρωµένα ∆α-
µασκού και Μούρθια µαζί µε 250 κατσικά-
κια. περιοχή Πέλλας. Τηλ.6907/710492.

Πωλούνται 100 γίδια ∆αµασκού. Περιοχή 
Κεφαλονιά. Τηλ.6948/572313.

Πωλούνται 60 κατσίκια. Τιµή ευκαιρίας. 
Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6945/392210, 
2393/022497.

Πωλούνται 4 πρόβατα Ασάφ και 2 Χιώ-
τικα. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6976/967723.

Πωλούνται 40 ζυγούρες, µε τα αρνιά 
τους, Φριζάρτα  µε Λακόν. Τιµή 120€, συ-
ζητήσιµη. Τηλ.6982/113390.

Πωλούνται 2 γίδια ∆αµασκού αρµεγό-
µενα, περίπου 2 ετών. Περιοχή Πρέβεζα. 
Τηλ.6930/448503.

Πωλούνται 36 πρόβατα Χιώτικα σε κατά-
σταση εγκυµοσύνης, γεννούν τέλη Μαΐου. 
Τηλ.6943/568094.

Πωλούνται 250 γίδια µε τα δικαιώµατά 
τους. Τηλ.6983/559722.

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

Πωλούνται 9 γίδες ∆αµασκού και 
ένας τράγος υψηλής γαλακτοπαραγω-
γής, αρµεγώµενα. Περιοχή Γρεβενών. 
Τηλ.6946/663799.

Πωλούνται 100 πρόβατα και 100 αρνιά 
3 µηνών φυλής Μυτιλήνης. Περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ.6936/990400.

Πωλούνται 70 µοσχίδες Λιµουζίν σε 
κατάσταση εγκυµοσύνης, ετοιµόγεννες. 
Τηλ.6906/779402. 

Πωλούνται 200 πρόβατα ετοιµόγεννα. 
Περιοχή Αττικής. Τηλ.6995/297881.

Πωλούνται γίδια Μούρθια µαζί µε τα µικρά 
τους από κτηνοτρόφο. Τηλ.6942/572629.

Πωλούνται αρνιά Σαρολέ. Περιοχή Γρε-
βενά. Τηλ.6973/290729.

Πωλούνται 250 δικαιώµατα από γίδια. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6987/236109

Πωλούνται 25 χοιροµητέρες µαύρες Ελ-
ληνικής φυλής πιστοποιηµένες ή ανταλ-
λάσσονται µε άλλα ζώα. Επίσης πωλού-
νται 100 κατσίκες µαζί µε τα µικρά τους. 
Περιοχή Πιερία. Τηλ.2351/081203, 
6985/564487.

Ανταλλάσσονται 70 γίδια γαλάρια υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής µε τον ανάλογο 
αριθµό προβάτων. Τηλ.6943/812013.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος, 
εσοδείας 2018, σε σακιά των 25 κιλών. 
Τηλ.6976/516447.

Πωλούνται δέµατα σανό άριστης ποι-
ότητας. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται τριφύλλια Α  ποιότητας σε 
στρογγυλή µπάλα  0,16€ το κιλό. Περιοχή 
∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό 
και βιολογικό προς 0,20€ το κιλό. Περι-
οχή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται τριφύλλια Α  ποιότητας σε 
στρογγυλή µπάλα προς 0,16€ το κιλό. Πε-
ριοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται βιολογικό κριθάρι και βρώµη. 
Τηλ.6972/802670.

Πωλούνται πατατόσπορος Ντελµό-
ντε 700 κιλά, µπλε ταµπελάκι και πατα-
τόσπορος πρωτογενής βιολογικός, δι-
αµέτρου 28/35, 1.500 κιλά. Αποστο-
λή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Πέλλας. 
Τηλ.6981/772802.

Πωλούνται 250 µπάλες αγριοτρίφυλλο, 
εσοδείας 2018. Τιµή 3€/µπάλα. Περιοχή 
Μαρµαριά Τριπόλεως. Τηλ.6946/086912. 

Πωλείται ελληνική αµυγδαλόψιχα, φετι-
νής παραγωγής. Αποστολή σε όλη την Ελ-
λάδα. Τιµή 7€ και 8€. Τηλ6973/289849. 

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστο-
ποίηση biohellas. Περιοχή Ναυπάκτου. 
Τηλ.6976/288400.

Πωλείται τριφύλλι 800 µικρές µπάλες. 
Τιµή ευκαιρίας, βιολογικό 0,15€ και το 
συµβατικό 0,12€. Περιοχή Πολύκαστρο. 
Τηλ.6974/336283.

Πωλούνται άχυρα βρώµης προς 2,5 
ευρώ το δέµα. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6943/267411. 

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού Α  ποιό-
τητας  σε στρογγυλή  µπάλα προς   0,08€ 
το κιλό. Περιοχή ∆υτική Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 32 στρέµµατα δίπλα στην 
άσφαλτο στο χωριό. Τιµή 130.000€. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται οικόπεδο 3.600τ.µ.Περιοχή Θή-
βα. Τηλ.6977/741338.

Πωλείται Αγρόκτηµα 56,5 στρεµµά-
των, ποτιστικά, υψηλών προδιαγρα-
φών. Περιοχή ΤΟΕΒ Φαρσάλων στη θέ-
ση Βάλτος, Σταχτόµα Βρισιών Φαρσάλων. 
Τηλ.6976/974335, 2431/032567.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα 
µπουκαλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λά-
δι, µέλι, ελιές και µεγάλα πλαστικά βαρέ-
λια σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981/355172.

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βαρέ-
ως 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, πλά-
τος κοπής 2,80 καθαρό, σε άριστη κατάστα-
ση. Τιµή 3.500€. Τηλ.6937/226036.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 1.000τ.µ. 
για επαγγελµατική ή αγροτική χρήση, δι-
αθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

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

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

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

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµε-
ταχείριστος, ολοκαίνουριος µάρκας Ωµέ-
γα. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τιµή 2.000€. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται ψυκτικός  θάλαµος διαστάσε-
ων 3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελεί-
ται από πάνελ δεκάρι αχρησιµοποίητο µε 
τα σελοφάν του, ψυκτικό µηχάνηµα τριφα-
σικό στοιχείο µε ανεµιστήρες,  ανοιγόµενη 
πόρτα. Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή 
Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρι-
α/10ρια, διάσταση 1πλάτος και 3ύψος το 
κάθε φύλλο. Καινούργια κατάσταση µε τα 
σελοφάν τους. Τιµή 48€ το φύλλο δηλα-
δή 16€ το τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκά-
λας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ και-
νούργιο, ελληνικής εταιρίας κατασκευής 
θερµοκηπίων µε διαστάσεις 9 άνοιγµα Χ 
60 µήκος Χ 4 ύψος. Έχει δυο πλαϊνά πα-
ράθυρα και µια πόρτα, κατασκευασµένο όλο 
από σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) γαλβάνιζε, µε 
7 σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί και µπά-
ρες φυτών. Τιµή 9.000€/στρέµµα. Περιοχή 
Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλ-
λικός σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατα-
σκευής, πολύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµέ-
νο από σωλήνα γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύ-
σεις/τεγίδες/χιαστί/κόντρες/µπράτσα/µπά-
ρα φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε Φ33. Απο-
τελείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος υδρορρο-
ής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ιαστάσεις περί-
που 4.200τ.µ. Μπορεί να κατασκευαστεί στις 
διαστάσεις που θέλετε, χρειάζεται µόνο υλικά 
κάλυψης. Τιµή 30.000€ ή το µισό 16.000€. 
Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. 
Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170, 
170 ίππων, µοντέλο 2006, φουλ έξτρα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δεν-
δροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 
2007, full extra. Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 4Χ4, µε 
καµπίνα, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται πνευµατική σπαρτική τεσσάρων 
σειρών, αχρησιµοποίητη. Τιµή 4.000€. Πε-
ριοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται δύο χορτοκοπτικά Ιταλίας 5δι-
σκα µε συνθλιπτικό. Τιµή 3.500€ και 5.500€. 
Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα αναρτώµε-
νο 1000lt, αχρησιµοποίητο. Τιµή 5.500€. 
Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός, αχρη-
σιµοποίητος. Τιµή 600€. Περιοχή ∆. Μακε-
δονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται καινούργια εξαρτήµατα κύλι-
σης διαφόρων τύπων ερπιστριοφόρων: πύ-
ροι, δαχτυλίδια, στοιχεία, πέδιλα, ράουλα, βί-
δες, γωνίες, ακρολέπιδα, µπούσες, ρουλεµάν 
κ.α. Τηλ.6989/861780.

Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα αναρτώµε-
νο 1.000lt αχρησιµοποίητο. Τιµή 5.500€. 
Περιοχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται δυο  χορτοκοπτικά Ιταλίας πε-
ντάδισκα  µε  συνθλιπτικό. Τιµή 3.500€ 
και 5.500€. Περιοχή ∆. Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615.

Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός αχρη-
σιµοποίητος. Τιµή 600€. Περιοχή ∆. Μακε-
δονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται ρίπερ Τσίζελ µε 3 νύχια και γκά-
ρι φάρδος 3,60. Τηλ.6972/872921.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt, 130 ίππων. 
Τηλ.2491/025355 (απογεύµα).

Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες, 200 
µανοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος, σχεδόν και-
νούργια. Τηλ.6971/675531.

Πωλείται πνευµατική σπαρτική τεσσάρων 
σειρών αχρησιµοποίητη 4000 ευρώ. Περιο-
χή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται σταγονίδια για 50 στρέµµατα, 
µαζί µε σωλήνες σε καλή κατάσταση. Περιο-
χή Κιλκίς. Τηλ.6950/796545.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλα-
µος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 
ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λα-
κωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυ-
ψης περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λα-
κωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110 ίππων 
σε πολύ καλή κατάσταση, τετράγωνο άρο-
τρο µάρκας Κλαβάν, δισκοσβάρνα του 
Ζορµπά υδραυλικιά 28άρα, ρίπερ, λιπα-
σµατοδιανοµέας και ραντιστικό 600άρι. 
Τηλ.2310/715037.

Πωλείται υπόστεγο 500τ.µ. από ξύλο και 
λαµαρίνα. Tιµή 2.000€. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.6972/142356.

Πωλούνται από κτηνοτρόφο χαρµανιέ-
ρα 1.200 κιλών και σπαστήρας 3 κυλίν-
δρων µαζί µε ηλεκτρονικό ζυγιστικό,  κατα-
σκευής 2012. Τιµή 8.000€, συζητήσιµη.   
Τηλ.6942/226598. 

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 70 ίππων, µο-
ντέλο 1989, άροτρο 3υνο Τσάνιο, ραντι-
στικό 650 λίτρων, λιπασµατοδιανοµέας 
300 λίτρων, πνευµατική µηχανή 4σειρη 
Pnevmasen, σκαλιστήρι 5σειρο Γκασπάρ-
δο και αντίβαρα για τρακτέρ Ford 7810. 
Τηλ.6977/830247.

Πωλείται αρµεκτικό αιγοπροβά-
των Fullwood, 12 θέσεων,   µεταχειρι-
σµένο 4 ετών, σε αρίστη κατάσταση. 
Tηλ.6906/512460.

Πωλείται   τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπε-
λουργικό, γαλλικής κατασκευής, µε χειρι-
στήριο πολλαπλών λειτουργιών, κινητήρας 
Perkins 55hr, υδρόψυκτος, τρικύλινδρος, δι-
αστάσεις 0,90 πλάτος Χ 3 µήκος, 3.000kg.  
Περιοχή Κορινθίας. Τηλ.6939/075721.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος λυόµενος δια-
τάσεων 4Χ4Χ2 ύψος, χωρισµένος σε δυο θα-
λάµους µε εσωτερική πόρτα, 2 εξωτερικές 
πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και µεγάλο 
ηλεκτρικό πίνακα, ο θάλαµος έχει κατασκευ-
αστεί µε προδιαγραφές κατάψυξης. Περιοχή 
Κορινθίας. Τηλ.6939/075721.

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκη. Τηλ.6997/283980.

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

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

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 
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Και άλλα 5G λεωφορεία
χωρίς οδηγό στα Τρίκαλα 
Περισσότερα λεωφορεία χωρίς 
οδηγό θα κινούνται εντός και εκτός 
του αστικού ιστού της πόλης των 
Τρικάλων, από τον ερχόµενο 
Σεπτέµβριο, µε εξελιγµένη 
τεχνολογία 5G, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «AVINT». Το 
«AVINT» είναι ένα ερευνητικό έργο 
που χρηµατοδοτείται από τον κύκλο 
«Ερευνώ-Καινοτοµώ» και στοχεύει 
στην ενσωµάτωση αυτόµατων 
λεωφορείων χωρίς οδηγό στον 
αστικό συγκοινωνιακό ιστό.

Με πασχαλινή διάθεση
εργαστήρια στο ΠΙΟΠ 
∆ηµιουργίες για το Πάσχα βοηθά 
τους συµµετέχοντες να φτιάξουν το 
Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς: στις 18/04, λαµπάδες 
(από 10:30πµ) στη ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη Καλλιθέας και µε βάση 
το χαρτί για διακόσµηση λαµπάδας 
και δώρα σε εργαστήριο στο 
Ιστορικό Αρχείο στον Ταύρο 
(17:00µµ). Στις 20/04 (ώρα 
10:30πµ) οι διαµένοντες στο 
Γηροκοµείο «Ζωρζής Γ. Μιχαληνός» 
θα βάψουν αυγά µε φυσικό τρόπο. 

Τρεις πρωτιές στο
µαραθώνιο καινοτοµίας
Οι τρεις πιο καινοτόµες εφαρµογές 
για την ενίσχυση της ψηφιακής 
καινοτοµίας στον αγροδιατροφικό 
τοµέα βραβεύτηκαν στο µαραθώνιο 
Καινοτοµίας «crowdhackathon 
#Agrifood», που διοργάνωσε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Συγκεκριµένα, το πρώτο βραβείο 
κέρδισε η οµάδα Mcubed, η οποία 
παρουσίασε ένα ψηφιακό κολάρο, 
που επιτρέπει στον κτηνοτρόφο να 
έχει τον έλεγχο για τα ζώα του ανά 
πάσα στιγµή. 

Με υποστροφία στις 
ΗΠΑ µαθητές της ΑΓΣ 
Έξι µαθητές του Γενικού Λυκείου 
της Αµερικανικής Γεωργικής 
Σχολής προστέθηκαν σε εκείνους 
που έχουν επωφεληθεί από το 
πρόγραµµα «Study USA» και από 
τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά θα 
συνεχίσουν τις σπουδές τους µε 
πλήρη υποτροφία για το ποσό που 
αιτήθηκαν σε αµερικανικά 
Πανεπιστήµια µε το συνολικό ύψος 
του ποσού που εξασφαλίστηκε από 
τα Πανεπιστήµια των ΗΠΑ να 
ξεπερνά το 1,5 εκατ. δολάρια.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Τον τρόπο που η βιοµηχανία µπο-
ρεί να συνεισφέρει στη µετάβαση α-
πό γραµµική σε κυκλική οικονοµία, 
µέσα από παγκόσµια συµµαχία περί-
που 30 εταιρειών και χηµική ανακύ-
κλωση αλλά και το απαραίτητο ρυθ-
µιστικό πλαίσιο για να γίνει αυτό, πε-
ριέργραψε στην παρέµβασή του στο 
Πρώτο Φόρουµ Κυκλικής Οικονοµί-
ας που πραγµατοποιήθηκε στις 08-
09 Απριλίου στην Αίγλη Ζαππείου 
ο Βασίλης Γούναρης, πρόεδρος του 
Συνδέσµου Ελληνικών Χηµικών Βι-
οµηχανιών και διευθύνων σύµβου-
λος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. Η Ολοµέ-
λεια που συµµετείχε, στην οποία πα-
ρευρέθηκε και ο Βασίλης Κόκκαλης, 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
είχε θέµα: Κεντρικές πολιτικές για τη 
µετάβαση στην κυκλική οικονοµία. 

Σύµφωνα µε τον Β. Γούναρη, συµ-
µαχία των εταιρειών για την εξάλει-
ψη της ρύπανσης από πλαστικά α-
πόβλητα, (Global Alliance to End 
Plastic Waste), στην οποία συµµετέ-
χουν µεταξύ άλλων η BASF, η Dow, 
η  ExxonMobil, η Henkel, η Shell, η 
Total, και πολλές άλλες, έχει δε-
σµεύσει πάνω από 1 δισεκατοµµύ-
ριο δολάρια, µε στόχο να επενδύ-

σει 1,5 δισεκατοµµύριο δολάρια τα 
επόµενα πέντε χρόνια, για να ανα-
πτυχθούν και να εφαρµοστούν νέ-
ες λύσεις για τα χρησιµοποιηµένα 
πλαστικά µε τελικό στόχο την ελα-
χιστοποίηση και τη σωστή διαχεί-
ριση των πλαστικών αποβλήτων.

Η χηµική ανακύκλωση (project 
ChemCycling της BASF) αποτελεί έναν 
καινοτόµο τρόπο επαναχρησιµοποί-
ησης των πλαστικών αποβλήτων που 
µέχρι στιγµής δεν ανακυκλώνονται, 
όπως τα µεικτά ή ακάθαρτα πλαστι-

κά. Αυτά τα απόβλητα συνήθως στέλ-
νονται στη χωµατερή είτε καίγονται 
µε ανάκτηση ενέργειας. Εδώ, η χηµι-
κή ανακύκλωση προσφέρει εναλλα-
κτική λύση: Με τη χρήση θερµοχηµι-
κών διεργασιών, τα πλαστικά αυτά 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
να παράξουν συνθετικό αέριο ή πε-
τρελαιοειδή. Η ανακυκλωµένη πρώ-
τη ύλη που θα προκύψει µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί κατά τη διαδικασία 
παραγωγής της BASF, αντικαθιστώ-
ντας εν µέρει τους ορυκτούς πόρους.

Project ChemCycling
Στόχος του project της 
BASF είναι η προστασία 

του περιβάλλοντος από τα 
πλαστικά απόβλητα

Να εφαρµόσει µία φιλόδοξη αναπτυξιακή βιοµηχανική πολιτική κάλεσε την πολιτεία ο Βασίλης Γούναρης, 
πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Χηµικών Βιοµηχανιών και διευθύνων σύµβουλος της BASF Ελλάς.

Η BASF συνδράμει 
την κυκλική οικονομία
Παγκόσμια συμμαχία 30 εταιρειών και χημική ανακύκλωση, 
δύο τρόποι για αλλαγή της παρούσας γραμμικής οικονομίας  

Πωλούνται τρακτέρ Lamborghini 160 ίπ-
πων, µοντέλο 1985, σε άριστη κατάσταση, 
γκράβερ, λιπαντήρας, καλλιεργητές, αλέτρι 
2υνο, 3υνο, 4υνο, σωλήνες, κάρι, ψεκαστικό, 
χωνί, λιπασµατοδιανοµέας, βέργα ποτίσµα-
τος, πλατφόρµες µεγάλη και µικρή, σκαλιστή-
ρι 5 σειρών και σβάρνα. Περιοχή  ∆οµοκού. 
Τηλ.6932/164962.

Πωλούνται χορτοδετική πρέσα τύπου A 
Class για µικρά δέµατα και κοπτικό 2,30 πλά-
τος εργασίας, πλατφόρµα 10 µέτρων και 
συλλέκτης τριφυλλιού. Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ.6948/462012.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για βερί-
κοκα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για σταφύ-
λια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος πρόψυξης 
φρούτων. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6936/589801.

Πωλείται συσκευή παραγωγής όζον για θά-
λαµο φρούτων. Τηλ.6989/777700.

Πωλούνται 2 πολυµπέκ 60 µέτρα έκαστο, 
4.000 µέτρα σταγονίδια 75άρια, µια φρέζα 
Agria 12 ίππων πετρελαίου. Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 3υνο 
12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επι-
σκευασµένη, σιτοσπαρτική Ζορµπά επισκευα-
σµένη, 13 δίσκων µε διπλό αµπάρι, καλλιεργη-
τής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρακτέρ 500 
λίτρων. Τηλ.2310/711133.

Πωλούνται τρακτέρ 30-40 John Deere, άρο-
τρο 13αρι Ωµέγα, δισκοσβάρνα 32 δίσκων 
Ζορπά, ρίππερ 7 νύχια Ζορπά και 3 κεντρό-
θηκες πολύβαθµιες. Τηλ.6979/169426.

Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος για γιαρ-
µάδες. Τηλ.2310/711562, 6979/169426.

Πωλείται σιλό τύπου Μουράτ µε 4 µάτια. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6946/482582.

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

Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψεως µε 
φρένα). Τηλ.6972/307674.

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

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

Πωλείται Ποµόνα 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.

Πωλούνται 80 κουλούρες των 300 µέτρων 
λάστιχα ποτίσµατος, καινούρια, αφόρητα, µάρ-
κας ΝΕΤΑFΙΜ 4 λίτρα, µε σταλάκτη στο ένα 
µέτρο. Τιµή πολύ καλή. Τηλ.6974/313224, 
6972/285256.

Πωλούνται θεριζοαλωνιστική µηχανή 
New Holland 80 80, σιλό µε 4 µάτια 15-19 
Mercedes, αλέτρι Οtma 5υνο σχεδόν καινού-
ριο και µια σπαρτική Ζήτα 16άρα. Περιοχή Κιλ-
κίς.  Τηλ.6973/492214.

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρκας 
Κωνσταντινίδη. Τηλ.6945/818073.

Πωλούνται σταγονίδια µε ανέµες, πλή-
ρες σύστηµα ποτίσµατος. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6945/818073.
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Οι μνηστήρες
του Γουέμπλεϊ
Ανοιχτές οι ρεβάνς στο Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όλα είναι ανοιχτά για την πρόκρι-
ση στα ηµιτελικά του Τσάµπιονς 
Λιγκ, καθώς, µε εξαίρεση τη Λί-
βερπουλ, καµία άλλη οµάδα δεν 
µπόρεσε να πάρει κάποιο ασφα-
λές προβάδισµα στα πρώτα µατς 
των «8». Έτσι την Τρίτη 17 Απρι-
λίου τα φώτα πέφτουν στη ρεβάνς 
του αγγλικού «εµφυλίου», όπου η 
Μάντσεστερ Σίτι στο γήπεδό της θα 
προσπαθήσει να ανατρέψει το εις 
βάρος της 1-0, που πέτυχε η Τό-
τεναµ την περασµένη εβδοµάδα. 

Την ίδια ηµέρα, η Λίβερπουλ αν 
είναι προσεκτική, θα µπορέσει λο-
γικά εύκολα να υπερασπιστεί τα 

δύο γκολ του Άνφιλντ απέναντι 
στην Πόρτο, καθώς φάνηκε πως 
ακόµα και στο «ρελαντί» τους... εί-
χε τους «∆ράκους». Την επόµενη 
µέρα, το µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
συγκεντρώνει το µατς στο Τορίνο, 
µεταξύ Άγιαξ και Γιουβέντους (1-1 
το πρώτο µατς) µε τον Κριστιάνο 
Ρονάλντο που σπάει το ένα ρεκόρ 
σκοραρίσµατος µετά το άλλο στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις να απο-
τελεί τον ουσιαστικό αντίπαλο των 
Ολλανδών. Τέλος, η Μπαρτσελό-
να υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ, µε την οµάδα του Σόλσκι-
ερ να είναι ικανή για τα πάντα, α-
κόµα και να ανατρέψει το εις βά-
ρος της 0-1, ωστόσο το Καµπ Νό-
ου δύσκολα λυγίζει. 

Η σειρά του πηλού στα κορτ, καθώς 14-21 Απριλίου 
διεξάγεται το Μόντε Κάρλο Μάστερς (ATP 1000), 
που θεωρείται το πιο λαµπερό τουρνουά του σπορ. 
Βασιλιάς του πηλού είναι ο Ναδάλ, ο οποίος έχει 
κερδίσει 11 τουρνουά και σίγουρα κανείς δεν µπορεί 
να ποντάρει εναντίον του φέτος. Εκτός κι αν έχουν 
διαφορετική άποψη οι Τζόκοβιτς και Βαβρίνκα. 

Στα κορτ με τον πηλό 
βασιλεύει ο Ναδάλ  

Formula 1 (Κίνα)

Κατατακτήριες δοκιµές 09.00 ΕΡΤ Sports HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΠΑΟΚ 15.45 COSMOTE SPORT 4

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μαν. Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαµ 19.30 COSMOTE SPORT 1

Formula 1 (Κίνα)

Αγώνας 09.00 COSMOTE SPORT 5

Χάντµπολ (Προκριµατικά Euro 2020)

Τουρκία – Ελλάδα 17.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ - Τσέλσι 18.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Ξάνθη 19.00 Novasports 2

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 19.00 Novasports 1

Λαµία – ΑΕΚ 19.00 ΕΡΤ Sports HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 13 Απριλίου

Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι ευθύνες 
και τα χαμένα 
ορόσημα στην 
υπόθεση Φέτα

Η στρατηγική 
του λιανεμπορίου 
βρίσκει το νήμα  
στην Freskon

Βιοµηχανία 
προσεχώς  
η διεθνής αγορά 
βιολογικών

Το χιλιοστό γκραν πρι
Την Κυριακή 14 Απριλίου θα 
πραγµατοποιηθεί το χιλιοστό 
γκραν πρι της Formula 1. Η Alfa 
Romeo που θα βρεθεί στη σειρά 
εκκίνησης στην πίστα της Σαγκάης, 
θα είναι µαζί µε τη Ferrari οι 
µοναδικές εταιρείες που έχουν 
δώσει το παρόν και στον πρώτο 
αγώνα του θεσµού που 
πραγµατοποιήθηκε στην πίστα του 
Silverstone, στη Μεγάλη Βρετανία, 
το µακρινό 1950. 

Μάχη στα Playoffs
Με τους Ντιτρόιτ Πίστονς θα 
τεθούν αντιµέτωποι οι Μιλγουόκι 
Μπακς, για ένα εισιτήριο στην 
τετράδα της Ανατολικής 
περιφέρειας. Οι πρωταθλητές 
Γουόριορς θα παίξουν µε τους 
Κλίπερς και οι Ρόκετς µε τους 
Τζαζ για τη ∆υτική περιφέρεια. 
Για την Ανατολή ενδιαφέρον 
έχουν και τα ζευγάρια των 
Ράπτορς µε τους Μάτζικ.

Βγάζει πρωταθλητή
Την Κυριακή την ίδια ώρα (19.00) 
διεξάγονται όλα τα µατς της 
Σούπερ Λιγκ, καθώς βρισκόµαστε 
τρεις στροφές πριν το τέλος του 
πρωταθλήµατος. Η ΑΕΛ έχει µία 
πολύ δύσκολη αποστολή, καθώς 
υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ο οποίος 
αν καταφέρει να πάρει τους τρεις 
πόντους στέφεται και µαθηµατικά 
πρωταθλητής. Από την άλλη, οι 
«βυσσινί» ακόµα δεν έχουν βγει 
από το «δάσος» σχετικά µε τον 
υποβιβασµό, οπότε είναι σίγουρο 
ότι «θα πέσουν κορµιά».

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



Το νέο τεύχος
έρχεται  20 Απριλίου

µε την Agrenda 

B & B

M A G A Z I N E

ο κοσμοσ τησ μπyρασ και τησ απολαυσησ



Χαμένο το 
Χόλιγουντ
Την πρόταση να 
συµµετάσχει στην ταινία «Space 
Jam 2» και µάλιστα µε 
συµπρωταγωνιστή τον ΛεΜπρόν 
Τζέιµς, απέρριψε ο Γιάννης 
Αντετοκούνµπο. Ο λόγος που ο 
24χρονος σταρ απέρριψε την 
πρόταση να συµµετάσχει στο 
σίκουελ της γνωστής ταινίας, 
ήταν ότι δεν ήθελε να χάσει 
δύο εβδοµάδες ατοµικών 
προπονήσεων στην offseason.
«∆εν µου αρέσει το Χόλιγουντ. 
∆εν µου αρέσει αυτό το έξτρα... 
δράµα. Θα προσπαθήσω απλά να 
είµαι ο εαυτός µου», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνµπο.
Να σηµειωθεί ότι η εταιρεία του 
ΛεΜπρόν Τζέιµς και του 
Μάβερικ Κάρτερ, «SpringHill 
Entertainment» έχει αναλάβει 
την παραγωγή και τα γυρίσµατα, 
τα οποία αναµένεται να 
ξεκινήσουν στην offseason του 
2019. Στην πρώτη ταινία 
υπενθυµίζεται ότι πρωταγωνιστής 
ήταν ο θρυλικός Μάικλ Τζόρνταν.

  

Ένας 74χρονος 
στα γκόλποστ
O Ισραηλινός Ισαάκ Χαγίκ 
σηµείωσε ένα νέο παγκόσµιο 
ρεκόρ Γκίνες, ως ο µεγαλύτερος 
σε ηλικία ποδοσφαιριστής που 
αγωνίστηκε σε επαγγελµατικό 
αγώνα ποδοσφαίρου. Ο 74χρονος 
Χαγίκ έσπασε το ρεκόρ, αφού 
έπαιξε ως τερµατοφύλακας σε 
αγώνα της Ιρόνι Ορ Γεχούντα 
του Ισραήλ εναντίον της Μακάµπι 
Ραµάτ Γκαν. «Είµαι έτοιµος και 
για άλλο µατς», είπε ο 
γεννηµένος στο Ιράκ Χαγίκ, ο 
οποίος ζει στο Ισραήλ από 
ηλικία τεσσάρων ετών. 

    Κάτι από...µηχανοπαρέα 
θυµίζει η επέλεση που καταγγέλ-
λουν οι γεωτεχνικοί του δηµοσίου, 

λέγοντας πως ακούγονται φωνές που ανα-
φέρονται σε ιδιώτες φυτοϋγειονοµικούς ελε-
γκτές και κτηνιάτρους εκτροφής. Κάποια λέ-
ει «κέντρα και παράκεντρα» αντί να προσπα-
θούν να παράξουν χρήµα και πραγµατικές ιδι-
ωτικές επενδύσεις για τη χώρα επιχειρούν να 
γίνουν «χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη».  

   Άραγε, σε ποια ρετιρέ και ισόγεια α-
ναφέρεται η ΠΟΓΕ∆Υ, που προειδοποιεί ό-
τι πρακτικές του 2001 και του 2004, όπου 
κάποιοι βρέθηκαν να είναι παχυλά αµειβό-
µενα «στελέχη» και κάποιοι άλλοι να τρα-
βάνε απλώς το κουπί, δεν θα περάσει άλλη 
µια φορά. «Όσοι ονειρεύονται ισόγεια και 
ρετιρέ θα µείνουν µε το όνειρο», λέει θυµί-
ζοντας στον υπουργό της πλατείας πως τα 
ισόγεια της Βάθη του έδωσαν τα επιχειρή-
µατα για να αποτρέψει την επιβολή αµερι-
κανικών δεσµών στη ΦΕΤΑ και εξασφάλι-
σε αυτή την... επιτυχία του. Κάποιοι, κατά 
την ΠΟΓΕ∆Υ, ονειρεύονται να αντιγράψουν 
εργασίες µηχανικών, υπενθυµίζοντας προς 
πάσα κατεύθυνση πως το τρεις εξαµαρτείν 
ουκ ανδρός σοφού.     Τι γίνεται ρωτάει 
ο Καρασµάνης και παραµένουν ανενεργά 350 
εκατ. ευρώ που είχαν ενταχθεί επί υπουργίας 

του και αφορούν τη στήριξη ιδιωτικών επεν-
δύσεων στον πρωτογενή και στον αγροδιατρο-
φικό τοµέα για µεταποίηση και εµπορία αγρο-
τικών προϊόντων;     Αλήθεια µε το θέ-
µα ∆ιεπαγγελµατική Φέτα σε ποιους χτύπη-
σε το καµπανάκι την περασµένη βδοµάδα ο 
υπουργός της πλατείας καλώντας να αναλά-
βουν τις ευθύνες τους; Γιατί η υπόθεση γενι-
κά έλεγχοι στο γάλα όχι µόνο µπάζει αλλά 
έχει αρχίσει να παίρνει και πολύ περίεργη 
τροπή. Τα ‘πε τις προάλλες ξανά κι ο Μάξι-
µος (έδωσα τη µάχη στο γάλα), που χτυπάει 
καµπανάκι για την πασχαλινή περίοδο και 
για το εµπόριο αρνιών. Κατά τα λοιπά, η ει-
κόνα «ξέφραγο» αµπέλι σε βάρος του πρω-
τογενούς τοµέα διαρκώς εµπεδώνεται δίνο-
ντας πατήµατα για µηχανογραφίες!     
«Για ποιο λόγο, στις φετινές κινητοποιήσεις, 
το µπλόκο της Νίκαιας το οποίο ήταν πανθεσ-
σαλικό, συγκέντρωσε µόλις 270 τρακτέρ την 
πρώτη µέρα των κινητοποιήσεων;», ρωτάει την 
πανελλαδική Μπλόκων το αγροτικό παράρτη-
µα του κυβερνώντος κόµµατος στη Λάρισα, α-
φού πρωτίστως έχει παραθέσει µια µακροσκε-
λή µε... τρανταχτά επιχειρήµατα, που δείχνουν 
ότι το αγροτικό ζήτηµα έχει λυθεί!  Εξάλλου, υ-
ποστηρίζει, οι αγροτοσυνδικαλιστές «εξοβέλι-
σαν» το φορολογικό και ασφαλιστικό, αφού 
κι αυτό λύθηκε... O ΓΥΛΟΣ

Όλα ανοιχτά στις ρεβάνς του Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54 • Ιστορικό το χιλιοστό γκραν πρι της Formula 1 στην Κίνα σελ. 54

Big in Japan
To 2017 η Kubota αντικατέστησε τα 
τρακτέρ M8560 και M9660 µε τα αµιγώς 
ιαπωνικά της Σειράς Μ5. Τα φώτα, στην 
κεντρική δοκιµή του Profi Απριλίου, 
πέφτουν στο µεγαλύτερο µοντέλο, το 
M5111 των 114 ίππων, που έρχεται να 
ανταγωνιστεί τις καθιερωµένες φίρµες.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Άγιος Βελβεντός
κύριος Βατοπέδι

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

ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ STEFANO WILFREDO
Υπάρχουν πολλά είδη παπαρούνας (100 περίπου) που είτε είναι αυτοφυή λουλούδια των αγρών είτε καλλιεργούνται. Στην Ελλάδα ανθίζουν 
την άνοιξη, δίνοντας µαζί µε τις µαργαρίτες ένα χαρακτηριστικό χρώµα στην ύπαιθρο. Εδώ ένα τοπίο που κρυφοκοιτάει... το καλοκαίρι. 
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Από την ερχόµενη εβδοµάδα µε πρώτη 
τη Μεσσηνία και λίγες µέρες µετά την 
Αχαΐα και την Ηλεία, φρέσκια πατάτα 
θα έχει η πασχαλινή αγορά. Ένα προϊ-
όν που τα τελευταία δύο χρόνια πηγαί-
νει πολύ καλά, µε την τιµή στην πατάτα 
θερµοκηπίου αυτό το διάστηµα να ξε-
περνά τα 65 λεπτά στον παραγωγό. Κάτι 
που δηµιουργεί στους πατατοπαραγω-
γούς προσδοκίες για έναρξη στη φρέ-
σκια πατάτα σε επίπεδα περί τα 50 µε 
55 λεπτά το κιλό, αν και ακόµα τίποτα 

δεν είναι σίγουρο, λένε οι παραγωγοί. 
Να σηµειωθεί ότι πέρυσι την αντίστοι-

χη περίοδο η αγορά ξεκίνησε µε τιµή 
περί τα 35 λεπτά το κιλό, επειδή υπήρ-
χαν αποθέµατα τόσο από το Νευροκό-
πι όσο και από τη Γαλλία. Φέτος, λένε 
οι παραγωγοί, οι αποθήκες είναι άδειες 
από χειµωνιάτικη πατάτα. Όσον αφορά 
το κόστος παραγωγής, στη ∆υτική Ελ-
λάδα µε µέση απόδοση τους  2,5-3 τό-
νους το στρέµµα, αυτό ανέρχεται περί 
τα 800 µε 900 ευρώ.

Στα καλά της η φρέσκια πατάτα
 Χωρίς αποθέµατα και µε αυξηµένη ζήτηση τη Μεγάλη Εβδοµάδα 

 Πέρυσι η ανοιξιάτικη ξεκίνησε στα 35 λεπτά, µε πιεστικό ανταγωνισµό

Α1 |  21

Ζ
ωηρεύει µέρα µε τη µέρα η αγορά 
των αµνοεριφίων, µε την τιµή στα 
αρνιά να έχει φτάσει τα 4,60 ευρώ 
το κιλό αυτή την εβδοµάδα και στα 

κατσίκια τα 4,70 ευρώ. Μάλιστα τα επίπεδα 
αυτά δείχνουν πώς θα διαµορφωθούν οι τι-
µές ενόψει του Πάσχα µε του γνώστες της α-
γοράς να βλέπουν εύκολα τα 5,5 µε 6 ευρώ 
το κιλό τη Μεγάλη Εβδοµάδα, γιατί τα ζώα εί-
ναι λίγα αφενός επειδή κάποιοι έσφαξαν νω-
ρίς και αφετέρου επειδή είχαν µικρή παρα-
γωγή λόγω του σκληρού χειµώνα.

  Στην εξαγωγή για ελληνικό σκληρό σι-
τάρι ακούγονται κάτι παραπάνω από τα 220 
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας για χαµηλές ποι-
ότητες χωρίς να έχουν κλείσει δουλειές κα-
θώς τα αποθέµατα είναι πλέον λίγα. Φαίνεται 
πως τόσο στη χώρα µας όσο και στην υπόλοι-
πη Ευρώπη τα σκληρά θα είναι λιγότερα στη 
νέα σοδειά και λογικά θα καταναλωθούν ε-
ντός των συνόρων, οπότε και οι εξαγωγές θα 
είναι µειωµένες. Στο χρηµατιστήριο του Σικά-
γο, το USDA report ανακοίνωσε υψηλότερα 
φετινά αποθέµατα και φυσικά η αγορά πιέ-
στηκε από µαζικές κερδοσκοπικές πωλήσεις.

 Χρηµατιστηριακά, σηµειώθηκε ένα µι-
κρό ράλι το οποίο αποδόθηκε στην γενικό-
τερη ανοδική πορεία των εµπορευµάτων 
και όχι σε κάποιο ιδιαίτερο νέο στα βαµβά-
κια. Στην ελληνική αγορά, δόθηκαν ευκαι-
ρίες για µικρές πωλήσεις σε πολύ καλές τι-
µές περί τα 85 σεντς ανά λίµπρα, που ανα-
λογούν σε 1,66 ευρώ το κιλό. Το άσχηµο εί-
ναι πως φυσικά αυτή την εποχή τα αποθέµα-
τα είναι λίγα, εποµένως δεν µπορούµε να ε-
πωφεληθούµε σε µεγαλύτερο βαθµό την α-
νοδική κίνηση της αγοράς.  

‘Επιασαν 4,60 
το κιλό τα αρνιά

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

14/03 19/03 29/03 03/04 11/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

337,36338,49

336,20

338,91

333,56

Σπόρος
Φέτος αρκετοί παραγωγοί έκαναν 

εισαγωγή πατατόσπορου µε 
1,5 ευρώ το κιλό, γεγονός που 

αύξησε σηµαντικά το κόστος τους

Έξοδα 
Με τιµή παραγωγού κάτω 
από τα 30 λεπτά το κιλό 
η καλλιέργεια δύσκολα 

βγάζει τα έξοδά της  

Θερμοκήπια
Στα 65 λεπτά το κιλό πουλιέται 

αυτό το διάστηµα η πατάτα 
θερµοκηπίου, που δίνει τον 

τόνο στην αγορά

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

07/03 14/03 20/03 28/03 04/04 11/04

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

228

180

225

2,49

338,00

889,40

15,15

57,15

128,82

87,96

225

179

225

2,48

338,50

899,00

15,09

65,72

127,47

89,35

225

179

225

2,39

339,20

899,60

14,94

71,92

129,47

92,00

225

179

225

2,37

326,80

890,20

15,63

81,32

126,25

96,33

225

179

225

2,34

327,20

900,60

15,80

79,07

125,82

95,48

223

179

217
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325,10
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ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα 74,21 75,72 75,65

76,95

236 238
234 234 234 234

77,05 77,62

Τιμή παραγωγού   
(λεπτά/ κιλό)

Πέρυσι  35 

Φέτος  55-60 
ΠΗΓΗ: AGRENDAΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ευκαιρίες για υψηλές τιµές στο βαµβάκι έδωσε το πρόσφατο ράλι
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ

Οι χρηµατιστηριακές τιµές έκαναν 
µια δοκιµή να πλησιάσουν τα 80 σεντς 
ανά λίµπρα, αλλά τελικά δεν κατάφεραν 
να τα πιάσουν.

Οι µειωµένες εκτάσεις θα φέρουν 
µικρότερη παραγωγή οπότε και 
κάποια στενότητα εντός της Ευρώπης 
στην αγορά του σκληρού σιταριού.

Αµετάβλητη η τιµή του καλαµποκιού 
στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια 
µε σταθεροποίηση έπειτα από την 
αποκλιµάκωση του περασµένου µήνα.

Ελαφριά υποχώρηση για το κριθάρι 
βυνοποίησης στην κεντρική Ευρώπη, 
µε τις τιµές παράδοσης να πέφτουν 
από τα επίπεδα των 225 ευρώ/τόνο.

Με εµφανείς τάσεις πίεσης των τιµών 
διακινείται το ισπανικό ελαιόλαδο στις 
ευρωπαϊκές αγορές όσο οι παραγωγοί 
δυσανασχετούν γι’ αυτές.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το κόστος άρδευσης όπου δεν υπάρ-
χουν οργανωµένα δίκτυα αλλά και η 
αρνητική εικόνα που εµφανίζει ειδι-
κά το τελευταίο διάστηµα η κτηνοτρο-
φία, αποτελούν τους βασικούς παρά-
γοντες στους οποίους αποδίδεται α-
πό τους γνώστες της αγοράς η µείω-
ση στις εκτάσεις καλαµποκιού φέτος 
στην Ελλάδα, σε ποσοστό που κυµαί-
νεται από 5% έως 20%. Όπως αναφέ-
ρουν στην εφηµερίδα Agrenda, η κατά-
σταση των κτηνοτρόφων είναι τέτοια, 
που τις περισσότερες φορές, σπάνια 
δίνουν έµφαση στην ποιότητα για την 
οποία υπερέχει το ελληνικό καλαµπό-
κι λόγω κλίµατος και υβριδίων που α-
ξιοποιούνται. Την ίδια στιγµή η ευρω-
παϊκή παραγωγή, σύµφωνα µε τα τε-
λευταία διαθέσιµα στοιχεία του USDA 
αναµένεται µεγαλύτερη για του χρό-
νου, µε τα τελικά αποθέµατα ωστόσο 
να µειώνονται κατά 3 εκατ. τόνους.

Στη διεθνή εικόνα, εφόσον τα νέα 

δεδοµένα σχετικά µε τα αποθέµατα, 
την κατανάλωση και την παραγωγή 
καλαµποκιού που δηµοσίευσε πρό-
σφατα το αµερικανικό υπουργείο γε-
ωργίας (USDA) µείνουν αµετάβλητα, 
το φθινόπωρο αναµένεται να αποδει-
χθεί δύσκολο για το συγκεκριµένο προ-
ϊόν, µε σηµαντική πίεση στη τιµή του. 

Ειδικότερα, στη µηνιαία έκθεση 
προσφοράς και ζήτησης της αµερι-
κανικής υπηρεσίας, αποτυπώνεται 
ένα αρνητικό εµπορικά κλίµα για το 
καλαµπόκι, αφού αφενός η Βραζι-
λία αυξάνει την παραγωγή της, αφε-
τέρου η Αργεντινή αυξάνει τις καλλι-
εργούµενες εκτάσεις της. Οµοίως ΕΕ 
και Μεξικό οδεύουν προς µια µεγα-
λύτερη παραγωγή, ενώ στις ΗΠΑ τα 
αποθέµατα υπερβαίνουν το ψυχολο-
γικό όριο των 2.000 δις µπούσελ, µε 
ταυτόχρονη µείωση των εξαγωγών. 

Τα σενάρια, πάντως, θέλουν τις ε-
κτιµήσεις αυτές να αλλάζουν δραµατι-
κά µε µοχλό τα ακραία καιρικά φαινό-
µενα. Ο σύµβουλος αγροτικών προϊό-
ντων και χρηµατιστηριακός αναλυτής 

Αλ Κλούης, υποστηρίζει πως σύντοµα, 
και πριν την έναρξη της νέας περιό-
δου, το καλαµπόκι θα παρασυρθεί σε 
υψηλά επίπεδα εξαιτίας των έντονων 
χιονοπτώσεων στη νότια Μινεσότα και 
τη βόρεια Αϊόβα. Για του λόγου το α-
ληθές, οι αγοραστές προσπαθούν να 
υπολογίσουν πόσες ίντσες χιονιού έ-
χουν καλύψει τα χωράφια στις περιο-
χές αυτές, εκτιµώντας πως 10 µε 20 ί-
ντσες αρκούν για να ανέβει ξανά και 
µάλιστα από τις αρχές της εβδοµάδας 
η τιµή του προϊόντος. «Μπορεί οι εκτι-
µήσεις του USDA να είναι αρνητικές, 
όµως εµείς περιµένουµε την έκβαση 
της κακοκαιρίας στη βόρεια ζώνη κα-
λαµποκιού των ΗΠΑ στο τέλος της ε-
βδοµάδας» ανέφερε ο ίδιος.

Έως 20% λιγότερες εκτάσεις φέτος στο καλαµπόκι
Μεγαλύτερη παραγωγή στην Ευρώπη, αλλά µείωση αποθεµάτων στις εκτιµήσεις του USDA
Με τον χάρακα στο χιόνι µετρούν στις ΗΠΑ την τιµή, έπειτα από αιφνιδιαστική κακοκαιρία Μετά την Κίνα, την Ινδία, την 

Ινδονησία και τη Νότιο Αφρική, 
άνοιξε επίσηµα η αγορά της 
Αργεντινής για το ελληνικό 
ακτινίδιο, καθώς έλαβε την τελική 
έγκριση της αρµόδιας 
Φυτοϋγειονοµικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Γεωργίας της χώρας 
(SENASA). Η επίσηµη απάντηση 
ήρθε από την Πρεσβεία της 
Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες 
και, πρακτικά, µια νέα αγορά είναι 
διαθέσιµη στους Έλληνες 
παραγωγούς και εξαγωγείς. Οι 
ενδιαφερόµενοι εξαγωγείς 
µπορούν να απευθύνονται στις 
υπηρεσίες φυτοϋγειονοµικού 
ελέγχου του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης για τις 
λεπτοµέρειες των απαιτήσεων 
που αφορούν στην εξαγωγή.
Ανάλογα αιτήµατα έχουν 
κατατεθεί και προς Κορέα, 
Βιετνάµ, Ταϊλάνδη, Ιαπωνία, 
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, 
Βραζιλία και Ταϊβάν για ακτινίδια, 
πυρηνόκαρπα, επιτραπέζια 
σταφύλια και εσπεριδοειδή, και 
αναµένονται σχετικές 
απαντήσεις.

ΑΝΟΙΞΕ Η ΑΓΟΡΑ
ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ 

Οι τιµές έκαναν µια δοκιµή να πλησιάσουν τα 80 
σεντς, αλλά δεν κατάφεραν να τα πιάσουν. Η 
δυναµική ήρθε περισσότερο από τη γενικότερη 
θετική πορεία των εµπορευµάτων στο σύνολο τους 
και λιγότερο από κάποια σηµαντικά θεµελιώδη νέα. 
Μάλιστα κατόπιν της ουδέτερης προς ελαφρώς 
πτωτικής έκθεσης προσφοράς και ζήτησης βάµβακος, 
το χρηµατιστήριο διόρθωσε προς τα πιο γνώριµα 
επίπεδα των 77-78 σεντς ανά λίµπρα. Εν τω µεταξύ, 
η διαθεσιµότητα εναλλακτικών σοδειών έχει αρχίσει 
να περιορίζεται και ως αποτέλεσµα οι αναλυτές 
αναµένουν αύξηση ζήτησης για την αµερικανική σοδειά.  

ΝEA ΥOΡKH
Πάνω στο ράλι της αγοράς και όσο οι 
χρηµατιστηριακές τιµές πλησίαζαν τα 80 σεντς ανά 
λίµπρα, σηµειώθηκαν κάποιες επιλεκτικές δουλειές 
σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα στα 85 σεντς για τις 
άριστες φετινές ποιότητες. ∆υστυχώς τα αποθέµατα 
είναι πλέον λίγα και δεν µπορούµε να επωφεληθούµε 
σε µεγάλο βαθµό την πρόσφατη δυναµική της 
αγοράς. Παράλληλα το δολάριο παραµένει ισχυρό, 
οπότε και οι τιµές σε ευρώ είναι ικανοποιητικές. Για 
τη νέα σοδειά, οι αγοραστές έχουν αποτραβηχτεί 
θεωρώντας πως οι προσφορές µας 3,5 σεντς πάνω 
από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘19 είναι εκτός αγοράς. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Για αρνητικό εµπορικό κλίµα στο 
προϊόν µιλά το υπουργείο των ΗΠΑ.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ
Υψηλά επίπεδα στο 

καλαµπόκι λόγω έντονων 

χιονοπτώσεων σε νότια 

Μινεσότα και βόρεια Αϊόβα

Συνεδρίαση 10/03/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάιος '19 77,05 -0,22

Ιούλιος '19 77,77 -0,26

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΥ 2019

Παρασκευή
05/04

Πέµπτη
04/04

∆ευτέρα
08/04

Τρίτη
09/04

Τετάρτη
10/04

79.5

79

78.5

78

77.5

77

76.5

04/04/2019 77.32
04/05/2019 78.25
04/08/2019 78.92
04/09/2019 78.09
04/10/2019 77.62
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Κρασί, επιτραπέζιες ελιές, ελαιόλαδο αλλά και γαλακτοκοµικά προϊόντα µε χώρα προέλευσης τα ευρωπαϊκά κράτη-µέλη ετοιµάζονται 
να χτυπήσουν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, µε δασµούς που έρχονται ως αντίποινα στις ευρωπαϊκές ενισχύσεις στην Airbus. Η µακριά 
λίστα του αµερικανικού υπουργείου εµπορίου µεταφράζεται σε δασµούς 11 δις δολαρίων, που µένουν να εγκριθούν από τον ΠΟΕ.

Την ώρα που οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής ετοιµάζουν 
λίστα µε δασµούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα ύψους 11 δις που 
θα περιλαµβάνει από αεροσκάφη και εξαρτήµατα µέχρι γα-
λακτοκοµικά προϊόντα, ελαιόλαδο, φρούτα και κρασί ως α-
ντίποινα στις κοινοτικές ενισχύσεις στην Airbus, το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, µε ανακοίνωσή του, αποσυνδέ-
ει τη Φέτα από τον κατάλογο αυτό, υποστηρίζοντας πως µετά 
από καίρια παρέµβαση του, οι αµερικανικές αρχές εξαιρούν 
το εν λόγω ελληνικό προϊόν από την αλλαγή της δασµολο-
γικής κλάσης. Σύµφωνα µε το υπουργείο, οι αµερικανικές 
αρχές φέρεται ότι είχαν σχεδιάσει την ανακατάταξη της Φέ-

τας σε δασµολογική κλάση στην οποία οι δασµοί ανέρχο-
νται στο 9,6% από 0% αυτή τη στιγµή. Συγκεκριµένα, η ελλη-
νική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ενηµερώθηκε στις  3 Απρι-
λίου από την αρµόδια Υπηρεσία Προστασίας Τελωνείων και 
Συνόρων (CBP) για την «ανάκληση της πρόθεσης δασµολο-
γικής ανακατάταξης εισαγόµενων πρόβειων τυριών στις Η-
ΠΑ, λόγω κριθείσης επαρκούς της υφιστάµενης κατάταξης». 

«Παρά το γεγονός ότι οι αµερικανικές αρχές είχαν σχε-
διάσει την ανακατάταξη της φέτας σε δασµολογική κλά-
ση στην οποία οι δασµοί ανέρχονται στο 9,6% από 0% αυ-
τή τη στιγµή, αυτό αποφευχθεί οριστικά» αναφέρει η ανα-
κοίνωση του υπουργείου, επικαλούµενη ενηµέρωση της 
ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, στην οποία ανα-
κοινώθηκε στις 3 Απριλίου η ανάκληση της πρόθεσης δα-
σµολογικής ανακατάταξης εισαγόµενων πρόβειων τυριών 
στις ΗΠΑ. ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

ΕΝΤΑΣΗ δηµιουργείται στις σχέσεις 
ανάµεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ, µε µια από 
τις πιο µακροχρόνιες διαµάχες στον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου 
(ΠΟΕ) να έρχεται ξανά στην επιφά-
νεια. Στις 8 Απριλίου, το αµερικανι-
κό υπουργείο εµπορείου (USTR) δη-
µοσίευσε λίστα προϊόντων που περι-
είχε µεταξύ άλλων κρασιά, γαλακτο-

κοµικά προϊόντα, ελαιόλαδο, πράσι-
νες επιτραπέζιες ελιές και φρούτα 
ευρωπαϊκής προέλευσης στα οποία 
θα επιβληθούν ή θα αυξηθούν ήδη 
υπάρχοντες δασµοί. Η εξέλιξη αυτή 
ακολουθεί πόρισµα του ΠΟΕ που ε-
πικυρώνει διαµαρτυρία της Ουάσι-
γκτον για άδικες κοινοτικές επιδοτή-
σεις στην Airbus µε έδρα τη Γαλλία.   

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ πως ο ΠΟΕ δεσµεύ-
τηκε πέρυσι ότι θα αξιολογήσει το 
αίτηµα των ΗΠΑ να χτυπήσουν µε 
κυρώσεις δισεκατοµµυρίων δολα-
ρίων σε ευρωπαϊκά προϊόντα, µε τις 
ΗΠΑ να έχουν υπολογίσει την αξία 
αυτών των επιδοτήσεων της ΕΕ σε ε-
µπόριο 11,2 δις δολαρίων. Βέβαια, 

η ΕΕ από την πλευρά της, αµφισβή-
τησε την εκτίµηση αυτή, κρίνοντάς 
την υπερβολική. Το USTR δήλωσε 
ότι θα ανακοινώσει έναν τελικό κα-
τάλογο προϊόντων, αφού ένας διαι-
τητής του ΠΟΕ αξιολογήσει τις αξι-
ώσεις. Το αποτέλεσµα αναµένεται 
το καλοκαίρι, ανέφερε η δήλωση.

Η ΕΕ ετοιµάζει τώρα αντίποινα στους 
δασµούς, ωστόσο διατηρεί χαµηλό 
προφίλ δεδοµένης και της πτωτι-
κής προοπτικής της παγκόσµιας α-
νάπτυξης. Εππλέον, το σύστηµα επί-
λυσης διαφορών του ΠΟΕ βρίσκεται 
σε κρίσιµο σηµείο εξαιτίας του µεγά-

λου φόρτου που προέκυψε από τις 
αποφάσεις αναθεώρησης εµπορι-
κής πολιτικής των ΗΠΑ τα τελευταία 
δύο χρόνια, ενώ το δευτεροβάθµιο 
όργανο θα είναι σύντοµα ανίκανο 
να λειτουργήσει λόγω του αµερικα-
νικού βέτο στον διορισµό δικαστών. 

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ αυτά έρχονται να συ-
µπληρώσουν µια σούµα περίπου 11 
δις σε δασµούς, που βασικό στόχο 
έχουν ελικόπτερα, αεροπλάνα και 
εξαρτήµατα. Μάλιστα, η µετοχή της 
Airbus υποχώρησε την προηγούµε-
νη εβδοµάδα µε εντυπωσιακή πτώ-
ση, που ξεκίνησε αµέσως µετά την 
είδηση αρχικά κατά 1,9%. Σε κάθε 

περίπτωση όλο και πιο εύθραυστη 
γίνεται η συµφωνία που υπέγραψαν 
το καλοκαίρι ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ 
µε τον Ντόναλντ Τραµπ, αφού µετά 
από αυτό, η ΕΕ έχει το δικαίωµα να 
ακυρώσει µονοµερώς τη συµφωνία, 
δεδοµένου ότι τότε οι ΗΠΑ είχαν δε-
σµευτεί να µην προχωρήσουν στην 
ανακοίνωση νέων δασµών. 

Η ΚΟΝΤΡΑ ανάµεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ 
τραβάει πάνω 14 χρόνια, µε παράλ-
ληλες υποθέσεις να φτάνουν στα 
κεντρικά του ΠΟΕ σχετικά µε κατη-
γορίες παράνοµης ενίσχυσης των 
δυο γιγάντων του αέρα, της Boeing 
και της Airbus. Άλλωστε και οι δυο 
πλευρές έχουν πιαστεί στα πράσα 

να πληρώνουν δις δολάρια σε ενι-
σχύσεις, προκειµένου να πάρουν το 
προβάδισµα στην παγκόσµια αγο-
ρά τζετ. Απ’ ότι φαίνεται, οι δυσκο-
λίες που αντιµετώπισε η αµερικανι-
κή εταιρεία έπειτα από την αποτυχία 
του τελευταίου 737 max µοντέλου 
της, έφερε στην επιφάνεια γκρίνια.

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ τώρα ανησυχούν 
πως µόλις διευθετηθεί  η εµπορική 
διαµάχη των ΗΠΑ µε την Κίνα, ο 
Τραµπ θα προσεγγίσει τα ζητήµα-
τα της κυβέρνησής του µε την Ευ-
ρώπη, υιοθετώντας ακόµα πιο επι-
θετικό τρόπο, προκειµένου να συ-

ντηρήσει το προφίλ του σκληρού 
διαπραγµατευτή προέδρου, όπως 
σχολιάζουν οι Financial Times. Πά-
ντως η εξέλιξη αυτή φωτογραφί-
ζει τη δυσαρέσκεια που τρέφουν 
οι ηγεσίες και από τις δυο πλευρές 
του Ατλαντικού, η µια µε την άλλη. 

Ο ΝΕΟΣ ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

ΗΠΑ ΣΕ ΕΕ ΗΠΑ

ΕΕ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ∆ΑΣΜΟΙ
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Με αλεξίπτωτο οι δασµοί για τα αγροτικά προϊόντα στις ΗΠΑ 



Βγαίνει από τον πλάγιο βηµατισµό 
και συνεχίζει ανοδικά
Την ερχόµενη εβδοµάδα το ΧΑ συµπληρώνει 
τρεις µήνες σε ανοδική τροχιά, ενώ µάλιστα 
ενδεικτικό του θετικού κλίµατος που επικρατεί 
ανάµεσα στους αγοραστές, το φλερτ µε τις 767 
µονάδες και το φράγµα των 770, επίπεδα που 
έχει να δει από τον Ιούλιο του 2018. Η απόδοση 
του 5ετούς ελληνικού οµολόγου αγγίζει νέα 
ιστορικά χαµηλά στο 2,162%, µε την απόδοση 
του 10ετούς να υποχωρεί σε νέα χαµηλά 14 
ετών, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της 
εµπιστοσύνης για τα οµόλογα της Ευρώπης.

ΕΒΖ: Για τις 10 Ιουνίου έχει 
οριστεί η συζήτηση στο 
Πολυµελές Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης για την αίτηση 
υπαγωγής της ΕΒΖ στο άρθρο 106δ 
του Πτωχευτικού Κώδικα. Η αίτηση 
προβλέπει ότι η ΕΒΖ θα εξυγιανθεί 
από την Τράπεζα Πειραιώς, µέσω της 
κατάτµησης της επιχείρησης σε τρεις 
Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (SPVs).

ΚΑΝΑΚΗΣ: Ποσοστό 74,66% κατέχει 
πλέον η Orkla Food Ingredients στη 
«Στέλιος Κανάκης», µετά την απόκτηση 
14.891 µετοχών µέσω του 
Χρηµατιστηρίου, ύστερα από την 
υποβολή δηµόσιας πρότασης για την 
αγορά του συνόλου των µετοχών της.

COCA- COLA HBC: Σε «σταθερό» 
αναθεώρησε το outlook της Coca-
Cola HBC AG η S&P Global Ratings 
από «θετικό» προηγουµένως, 
ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωσε τη 
µακροπρόθεσµη και βραχυπρόθεσµη 
πιστοληπτική αξιολόγηση 
«BBB+/A-2» και την αξιολόγηση 
«BBB+» στο µη διασφαλισµένο χρέος.

TESCO: Αυξήθηκαν 29% τα προ 
φόρων κέρδη της Tesco PLC στη χρήση 
2019, ήτοι διαµορφώθηκαν στις 1,67 
δισ. στερλίνες (2,18 δισ. δολάρια) στη 
χρήση που έληξε στις 23 Φεβρουαρίου, 
έναντι των 1,3 δισ. στερλίνων στη χρήση 
του 2018. Οι πωλήσεις για τη χρήση 
αυξήθηκαν σε ποσοστό 11%.

ΝΗΡΕΑΣ: Οι πωλήσεις του οΟµίλου 
ανήλθαν σε 197,3 εκατ. ευρώ το 
2018 έναντι 206,7 εκατ. ευρώ το 
2017, σύµφωνα µε ανακοίνωση 
της Νηρέας. Οι πωλήσεις του κλάδου 
της ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν 
ποσοτικά, ενώ η αξία υποχώρησε σε 
ποσοστό κατά 4,9%.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το µυθιστόρηµα του Βrexit έχει ακόµα 
πολλά κεφάλαια µέχρι να ολοκληρω-
θεί, όπως προκύπτει µετά τη νέα παρά-
ταση έως τις 31 Οκτωβρίου για την ε-
φαρµογή του άρθρου 50. Την ίδια ώ-
ρα, σκεπτικισµός και ανακούφιση, εί-
ναι οι δύο λέξεις που περιγράφουν το 
κλίµα στη Μ. Βρετανία µετά την απόφα-
ση του Συµβουλίου Κορυφής. 

Αναλυτές υποστηρίζουν πως από πλευ-
ράς Βρυξελλών η έκτακτη Σύνοδος Κορυ-
φής αποκάλυψε το χάσµα ανάµεσα στη 
Γερµανία και τη Γαλλία αναφορικά µε 
το Βrexit. Η ήττα του Γάλλου προέδρου 
Εµµανουέλ Μακρόν, ο οποίος από την 
αρχή υιοθέτησε µία σκληρή στάση απέ-
ναντι στη Μ. Βρετανία, προκαλεί ικανο-
ποίηση στις φιλοευρωπαϊκές δυνάµεις. 
Σύµφωνα µε αυτές, η ανάσα που έδω-

σε κυρίως η Γερµανία παρέχει την ευ-
καιρία για ένα όσο το δυνατόν εύκολο 
Βrexit, ακόµα και παραµονή. 

Στο µεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραµπ στέλνει ένα σαφές 
µήνυµα πριν τη συνάντηση στην Ου-
άσινγκτον για τις εαρινές συνόδους 
του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπε-
ζας: Οι εµπορικοί του πόλεµοι δεν έ-
χουν τελειώσει και η αποδυναµωµένη 
παγκόσµια οικονοµία θα πρέπει απλώς 
να τους αντιµετωπίσει. Με την τελευ-
ταία του απειλή να επιβάλει δασµούς 
στις εισαγωγές από την ΕΕ 11 δις δο-
λαρίων, ο Τραµπ προσέφερε µια ζω-
ντανή υπενθύµιση ότι ακόµα κι όταν 
κινείται προς µια συµφωνία µε την 
Κίνα, έχει κι άλλες σχέσεις που είναι 
πρόθυµος να αναθεωρήσει.

Μέλισσα
Η «Μέλισσα Κίκιζας», διακρίθηκε για 
πέµπτη χρονιά ανάµεσα στις 25 
εταιρείες µε το καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον, αποσπώντας το Βραβείο 
«Best Workplaces 2019». Σύµφωνα 
µε την εταιρεία, η διάκριση αυτή 
επισφραγίζει µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το όραµα του ιδρυτή της, 
Αλέξανδρου Κίκιζα, για έναν όµιλο 
µε έντονη την έννοια της συνεισφοράς.

Βασιλόπουλος
Τρίτη συνεχή χρονιά, τα Πασχαλινά 
Αβγά της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι 
αφιερωµένα σε πράξεις προσφοράς. 
Αυτή τη φορά στην ΕΛΕΠΑΠ. Με κάθε 
αγορά ενός πασχαλινού αβγού, οι 
πελάτες της ΑΒ συνεισφέρουν µε 0,30 
ευρώ στο έργο της, ενώ η ΑΒ 
διπλασιάζει το ποσό για την κάλυψη, 
τουλάχιστον, 1.400 θεραπειών των 
παιδιών µε αναπηρία.

Πολλά κεφάλαια στο
μυθιστόρημα Brexit 

 Χαλαρή έξοδος ή παραμονή το νέο αφήγημα 
 Χωρίς τελειωμό οι εμπορικοί πόλεμοι Τραμπ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,1000 +19,57%

FORTHNET Α.Ε. 0,1900 +19,50%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,1900 +18,75% 

PASAL Α.Ε. 0,0990 +17,86%

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ 0,3280 +14,69%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1400 -16,67%

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 0,2160 -8,47%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,1900 -7,77%

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1400 -6,67%

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 0,1775 -5,84%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.193,72 +0,14%
 NASDAQ Comp 7.958,35 - 0,074%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.437,77 + 0,38%
Λονδίνο FTSE 100 7.413,88 -0,11%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.940,64 +0,29%
Παρίσι CAC-40 5.490,04  +0,74%
Ζυρίχη SMI 9.550,27 - 0,063%
Τόκιο NIKKEI-225 21.711,38 + 0,11%
 
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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Yποχρεώσεις επιχειρήσεων κρέατος

Σ
τις 28 Μαρτίου 2018 δηµοσιεύθηκε η υπ’ 
αρίθµ. 1384/41923 Κοινή Υπουργική Α-
πόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονοµι-
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης, µε την ο-

ποία καθορίζονται τα αναγκαία και συµπληρωµατικά 
µέτρα για την εφαρµογή των Κανονισµών 178/2002, 
882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου και των Εκτελεστικών Κανο-

νισµών 931/2001 και 1337/2013 
της Επιτροπής, σχετικά µε την ιχνη-
λασιµότητα του κρέατος καθώς και 
τη διενέργεια των επίσηµων ελέγ-
χων στην αγορά κρέατος. Οι διατά-
ξεις της ανωτέρω ΚΥΑ εφαρµόζονται 
σε όλα τα φυσικά και νοµικά πρό-
σωπα (επιχειρήσεις) που εµπλέκο-
νται στη διαδροµή του κρέατος α-
πό τον παραγωγό µέχρι τα σηµεία 
λιανικής πώλησης κρέατος (κρεο-
πωλεία και καταστήµατα που έχουν 
τµήµα κρεοπωλείου).

Ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, στα πλαίσια 
ενηµέρωσης, απέστειλε επιστο-
λές προς όλες τις επιχειρήσεις 
κρέατος, σχετικά µε τις υποχρε-
ώσεις που έχουν. Με το που µπή-
κε ο Οκτώβρης, έµποροι κρέατος 
και κρεοπωλεία άρχισαν να λαµ-
βάνουν ενηµερωτική επιστολή µε 
θέµα «Υποχρεώσεις επιχειρήσεων 
κρέατος», στην οποία περιγράφο-

νται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να µην 
επιβληθούν ποινές από τους ελέγχους.

Η ΚΥΑ 1384/41923/16.03.018 δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1127Β/28.03.18 µε τίτλο «Καθορισµός των ανα-
γκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή 
των Κανονισµών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλί-
ου και των Εκτελεστικών Κανονισµών 931/2011 και 
1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά µε την ιχνηλασιµό-

τητα και την επισήµανση του κρέα-
τος, καθώς και τη διενέργεια επίση-
µων ελέγχων στην αγορά κρέατος.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα αναφέρει: «Σας 
ενηµερώνουµε ότι µετά από τη διασταύρωση των 
στοιχείων σφαγών που υποβάλλονται στη διαδικτυ-
ακή εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ, διαπιστώθηκε ότι η επιχεί-
ρηση σας δραστηριοποιείται στην εµπορία κρέατος. 
Σας επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5 (σσ. 
της παραπάνω ΚΥΑ), υποχρεούστε να εγγραφείτε:
1. Στο µητρώο κρέατος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, αποστέλλο-
ντας στο email [...] α) την έναρξη δραστηριότητας της 
επιχείρηση σας και β) την υπεύθυνη δήλωση σταθε-
ρών στοιχείων που θα τη βρείτε στο www.elgo.gr [...]
2. Στην εφαρµογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και να µας υποβάλλε-
τε τα ισοζύγια αγορών και πωλήσεων κρέατος, σύµ-
φωνα µε την ειδική φόρµα. 

Με την παρούσα επιστολή µας, σας καλούµε να 
συµµορφωθείτε µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την παραπάνω ΚΥΑ και να προβείτε στην κα-
ταχώρηση των ισοζυγίων κρέατος που εκκρεµούν, 
µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την παραλα-
βή της. Σε διαφορετική περίπτωση είµαστε υποχρε-
ωµένοι  να σας παραπέµψουµε στην πρωτοβάθµια 
Επιτροπή Παρατυπιών, Παραβάσεων και Επιβολής 
Προστίµων της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας, ό-

πως προβλέπεται στο άρθρο 7 §3 της παραπάνω ΚΥΑ.
Τέλος σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

176/13383/03.02.17 (ΦΕΚ 418 Β), οι πρώτοι αγορα-
στές κρέατος είναι υπόχρεοι για την καταβολή της ειδι-
κής εισφοράς 0,2% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών 
κρέατος, εγχώριου και εισαγόµενου όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 12 §1 του νόµου 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α)». 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ που έχουν οι επιχει-
ρήσεις που ασχολούνται µε την εµπορία κρέατος:

 δεν πρέπει να παραλαµβάνουν σφάγια τεµάχια 
κρέατος ή προσυσκευαµένα προϊόντα που δεν διαθέ-
τουν σήµανση και παραστατικά διακίνησης στα οποία 
αναγράφεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος.

 πρέπει να αναγράφουν τις ενδείξεις περί κατα-
γωγής-προέλευσης και στα εµπορικά έγγραφα δια-
κίνησης στο προσυσκευασµένο ή µη νωπό, διατη-
ρηµένο µε απλή ψύξη και κατεψυγµένο κρέας χοι-
ροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και, 
στον κιµά, στα σπλάχνα και στα λοιπά βρώσιµα µέρη.

 πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία σχε-
τικά µε την καταγωγή-προέλευση του κρέατος σε όλες 
τις µορφές παρουσίασης που χρησιµοποιούν στους 
χώρους του καταστήµατός τους, συµπεριλαµβανοµέ-
νου του ηλεκτρονικού, στα σηµεία διάθεσης, όπως 
ταµπελάκια σε προθήκες-βιτρίνες κρέατος, πινακί-
δες ή πίνακες σε τοίχους ή αναφορά σε ιστοσελίδες, 
ή στη συσκευασία προσυσκευασµένου κρέατος. Για 
το βόειο κρέας να εµφανίζουν επιπλέον την ετικέτα 
του αντίστοιχου σφάγιου σε κάθε τεµάχιο κρέατος. 

Επειδή ο κόσµος θεωρεί ότι τα πάντα περνάνε α-
πό το λογιστή, θα στεναχωρήσω τους φίλους και πε-
λάτες αγρότες, αλλά η συγκεκριµένη υποχρέωση (ό-
πως και πολλές άλλες), καµία σχέση δεν έχει µε µας. 
Καλό είναι να επικοινωνήσουν µε τους Κτηνοτροφι-
κούς Συλλόγους στους οποίους ανήκουν (αν δεν α-
νήκουν κάπου ακόµη, κακό του κεφαλιού τους), οι δε 
έµποροι κρέατος µε τους Συλλόγους τους, προκειµέ-
νου να ενηµερωθούν για περαιτέρω πληροφορίες.

Επιστολές
Με το που µπήκε 

ο Οκτώβρης ξεκίνησαν 
οι επιστολές του ΕΛΓΟ 

στα κρεοπωλεία

Εγγραφή
Οι επιχειρήσεις κρέατος 
είναι υποχρεωµένες να 
κάνουν εγγραφή στην 
εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ

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)

«…∆ικαιολογητικών συνέχεια»
Ακόµη και η τράπεζα, που βάζει το όνοµα της 

µπροστά και επικαλείται αναγκαστική 
προσκόµιση των φορολογικών σας στοιχείων, 

ζητά λανθασµένα στοιχεία: όταν ζητά το 
εκκαθαριστικό για να επιβεβαιώσει τον ΑΦΜ 

σας, είναι τουλάχιστον εγκληµατικό. Η 
επιβεβαίωση ΑΦΜ µπορεί να γίνει ακόµη και 

από την εκτύπωση της προσωποποιηµένης 
πληροφόρησης, χωρίς να επιδείξετε όλα τα 

οικονοµικά σας στοιχεία.

Mη δίνετε όπου να ‘ναι τα 
φορολογικά σας στοιχεία

Καθηµερινά οι αγρότες απευθύνονται στους 
λογιστές τους και ζητούν εκκαθαριστικά, έντυπα 
των φορολογικών τους δηλώσεων, Ε9 και ένα 
σωρό άλλα προσωπικά δεδοµένα, τα οποία τους 
τα ζητούν διάφοροι και αυτοί τα προσκοµίζουν 
αβίαστα και χωρίς καθόλου προβληµατισµό. Πριν 
πάτε κάθε φορά στο λογιστή σας, πριν ζητήσετε 
οτιδήποτε, σκεφτείτε αν αυτός που το ζητά, 
πρέπει να το πάρει στα χέρια του και γιατί. 





ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Τεράστιες αλλαγές στην παγκό-
σµια παραγωγή σκληρού σίτου, 
καθώς ανοίγει ο δρόµος για µελ-
λοντικές νέες ποικιλίες µε πολύ 
µεγαλύτερες αποδόσεις και την ε-
πιθυµητή ποιότητα, φέρνει το επι-
στηµονικό επίτευγµα 60 ερευνη-
τών από 7 χώρες που αποκωδικο-
ποίησαν το γονιδίωµά του. Η µε-
λέτη δηµοσιεύθηκε στο επιστηµο-
νικό περιοδικό Nature Genetics.

Μετά το ρύζι και τη ντοµάτα, ήρ-
θε η σειρά του σιταριού να «ξανα-
εξηµερωθεί», να διαβαστεί δηλα-
δή το γονιδίωµά του, όπως είχε 
υπολογίσει και αναφέρει σε άρ-
θρο του στην εφηµερίδα Agrenda 
ο ∆ρ Αθανάσιος Τσαυτάρης, ο-
µότιµος καθηγητής και τέως υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μετά από µελέτη της ποικιλί-
ας σκληρού σίτου Svevo, διαβά-
στηκαν τα γονίδια και εντοπίστη-
καν οι «οδηγίες λειτουργίας» του 
φυτού. Εντοπίστηκαν οι διαφο-
ρές που προέκυψαν στο αρχικό 
άγριο φυτό, κατά την πορεία της 
εξηµέρωσής του και ήδη επιση-
µάνθηκε ένα επίκτητο κατά την 
εξηµέρωση γονίδιο που προκα-
λεί αυξηµένη συγκέντρωση καδ-
µίου (τοξικό-βαρύ µέταλλο) στο 
σπόρο του σιταριού. Η πληροφο-
ρία αυτή θα βοηθήσει στην παρα-
γωγή ποικιλιών µε την επιθυµη-
τή ποιότητα, δηλαδή χαµηλότε-
ρα επίπεδα καδµίου, είτε µε δια-

σταυρώσεις (συµβατική βελτίω-
ση), είτε µε µοριακές µεθόδους 
(γενετική βελτίωση).

Νέες, καλύτερες ποικιλίες
 Η χαρτογράφηση που επετεύ-

χθη, εφόσον µελλοντικά εντοπι-
στούν γονίδια που ελέγχουν α-
ποδοτικά ή ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά, µπορεί να φέρει θεαµατι-
κές αλλαγές στην παγκόσµια πα-
ραγωγή, καθώς θα υπάρχουν τα 
εφόδια για τη µελλοντική δηµι-
ουργία ποικιλιών σκληρού σιτα-
ριού µε πολύ µεγαλύτερες αποδό-
σεις και την επιθυµητή ποιότητα. 

Επιπλέον, µπορεί να αυξηθεί 
η ανθεκτικότητα του σιταριού σε 
ασθένειες και εχθρούς, µέσα α-
πό τη δηµιουργία ποικιλιών που 
θα έχουν αλλαγές σε γονίδια ευ-
αισθησίας. Το επίτευγµα, όπως 
σηµειώθηκε από τους ερευνητές 
που το εκπόνησαν, θα συµβάλ-
λει στη διατροφική ασφάλεια του 
παγκόσµιου πληθυσµού, καθώς 
τα ζυµαρικά αποτελούν βασικό 
προϊόν διατροφής σε όλες τις 
«κάστες». Αναπόφευκτα και οι 
βιοµηχανίες τροφίµων ζητούν 
περισσότερο και ποιοτικότερο 
σκληρό σιτάρι, όπως ειπώθηκε. 

Ο Λουίτζι Κατιβέλι, συντονι-
στής ερευνητής, από το Συµβού-
λιο Γεωργικής Έρευνας και Οι-
κονοµίας (CREA) της Ιταλίας δή-
λωσε πως: «Η ανάγνωση (αλλη-
λούχιση) του γονιδιώµατος θα 
οδηγήσει σε νέες προδιαγραφές 
καλλιέργειας και ασφάλειας του 
σκληρού σιταριού».

Ξεκλειδώθηκε 
το γονιδίωμα του 
σκληρού σιταριού
Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία αποδοτικότερων 
ποικιλιών με επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά

Οι βροχές 
του Μάρτη

Η µετατόπιση των 
βροχοπτώσεων προς 
τους ανοιξιάτικους 

µήνες, κατά τους οποίους 
επικρατούν υψηλότερες 

θερµοκρασίες, δηµιουργεί 
ευνοϊκές συνθήκες για 

την Alternaria

Ο µύκητας Alternaria ακολουθεί την τακτική του 
γλοιοσπορίου, δηλαδή εκτός από τις καταστροφές 
σε οφθαλµούς και ταξιανθίες, εισέρχεται στα άνθη 
που επιβιώνουν και διατηρείται µέσα τους σε 
λανθάνουσα κατάσταση, βάσει της µελέτης που 
εκπονήθηκε από την ερευνητική οµάδα του ∆ηµήτρη 
Τσιτσιγιάννη, αναπληρωτή καθηγητή 
φυτοπαθολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. Έτσι θα έχει την ευκαιρία όταν οι συνθήκες 
γίνουν και πάλι ευνοϊκές να µολύνει τους καρπούς 
που θα έχουν αναπτυχθεί ή θα αναπτύσσονται. Η 
πρόκληση που αναδύεται είναι µεγάλη και είναι 

αναγκαία η έρευνα για έναν ενδεδειγµένο τρόπο 
αντιµετώπισης. Αρχικά, η εφαρµογή ανοιξιάτικων 
ψεκασµών µε µυκητοκτόνα φαίνεται ότι θα φέρει 
αποτέλεσµα, χωρίς όµως να υπάρχουν ακόµη 
εγκεκριµένα σκευάσµατα, και µε την πιθανότητα να 
είναι διαφορετικά τα αποτελεσµατικά σκευάσµατα 
από αυτά για το γλοιοσπόριο. Ίσως λοιπόν οι 
αλλαγές του καιρού να εισάγουν τους ανοιξιάτικους 
ψεκασµούς µε πάνω από µία δραστική ουσία, καθώς 
δίνεται χώρος σε προϋπάρχοντες µύκητες να 
προκαλέσουν ζηµιές στις καλλιέργειες και κατ’ 
επέκταση στο εισόδηµα των παραγωγών.   

Στους ανοιξιάτικους
ψεκασµούς αναζητείται 

η ενδεδειγµένη λύση 
για την Alternaria  

Νέος μύκητας αναδύεται
στην ελαιοκαλλιέργεια

Τάσος Κλειτσινάρης, Κώστας Οικονοµίδης, Κώστας Παπασωτηρίου και Γεράσιµος Νικολόπουλος στην εκδήλωση της ΕΖΕ. 

Σοβαρή απειλή µπορεί να απο-
τελέσει για την ποσότητα και την 
ποιότητα του παραγόµενου ελαιο-
λάδου αλλά και της επιτραπέζιας 
ελιάς η ανάδυση ενός ακόµη νέ-
ου εχθρού της καλλιέργειας. Πρό-
κειται για τον µύκητα Alternaria 
alternata που προκαλεί την ασθέ-
νεια της αλτερναρίωσης και ζηµί-
ωσε πέρυσι για πρώτη φορά την 
παραγωγή στην Αιτωλοακαρνα-
νία, σύµφωνα µε όσα ανέφερε η 
γεωπόνος του τµήµατος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης του δήµου Αγρι-
νίου Βασιλική Καραπαπά, στην 
οµιλία της στο 20ό πανελλήνιο 
συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανι-
ολογικής Εταιρείας. 

Σαν το γλοιοσπόριο
Η ύπαρξη του εν λόγω µύκητα 

είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες, 
µέχρι πρότινος όµως δεν δηµι-
ουργούσε προβλήµατα, καθώς 
συµβίωνε αρµονικά µε την ελιά, 
επιφυτικά, χωρίς δηλαδή να ει-
σέρχεται στους ιστούς του φυτού. 

Όµως, όπως και στην περίπτωση 
του γλοιοσπορίου, οι διαφορε-
τικές καιρικές συνθήκες που ε-
πικρατούν τις τελευταίες καλλι-
εργητικές περιόδους, δηλαδή η 
µετατόπιση των βροχοπτώσεων 
προς τους ανοιξιάτικους µήνες 
κατά τους οποίους επικρατούν 
υψηλότερες θερµοκρασίες, έδω-
σαν χώρο στον µύκητα να πολ-
λαπλασιαστεί, να εξαπλωθεί και 
να προσβάλλει µέρη του φυτού 
όπως τους οφθαλµούς, τα άνθη, 
ακόµη και τους καρπούς. Η προ-
σβολή των οφθαλµών και των αν-
θέων στα οποία προκαλεί νεκρώ-
σεις µπορεί να µειώσει δραστικά 
την παραγωγή, όπως και συνέβη 
πέρυσι στην Αιτωλοακαρνανία. 

Στα φύλλα, προκαλεί χλωρώ-
σεις και νεκρώσεις που οδηγούν 
και σε φυλλόπτωση και γενικά 
παρατηρείται εικόνα καχεξίας στη 
βλάστηση. Σήψη προκαλεί στους 
προσβεβληµένους καρπούς, αν 
και η έκταση της ζηµιάς εκεί µέ-
νει να εκτιµηθεί φέτος.
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Με εµπειρία 35 ετών η Αναπτυξιακή 
∆υτικής Μακεδονίας δείχνει το δρόµο 
για τη σωστή αξιοποίηση των Leader
Η Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. δηµιουργήθηκε το 
1985, από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ∆ηµο-
σίου και συλλογικούς φορείς του αγροτικού χώρου και των πα-
ραγωγικών τάξεων της περιοχής, για να αποτελεί τον πρωτο-
ποριακό επιστηµονικό µηχανισµό στην προώθηση της τοπικής 
και περιφερειακής ανάπτυξης.
Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση, η στήριξη και η συµ-
µετοχή στην ολοκληρωµένη περιφερειακή ανάπτυξη για την 
ανάδειξη της ∆υτικής Μακεδονίας σε περιοχή υγιούς-ασφα-
λούς διαβίωσης και αειφόρου-βιώσιµης ανάπτυξης µέσα από: 
● τη µελέτη, την προώθηση, τη διαχείριση και αξιολόγηση των 
προγραµµάτων και έργων ανάπτυξης σε αρµονική συνεργασία 
και συµπληρωµατική δράση µε τους φορείς της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, του ∆ηµόσιου και του Ιδιωτικού Τοµέα  και 
● τη στήριξη των φορέων και των πολιτών, τη συνεχή ενηµέρω-
ση, την υποκίνηση, την ενεργοποίηση, τη συµβολή στη διαµόρφω-
ση αναπτυξιακών στρατηγικών και το συντονισµό των ενεργειών 
για την εφαρµογή καινοτόµων αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
Η ΑΝΚΟ λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια µέσα από 
έναν ορθολογικό συνδυασµό κοινωνικής προσφοράς, επιχει-
ρηµατικής δράσης και διαχείρισης των υψηλού επιπέδου απαι-
τήσεων της ολοκληρωµένης ανάπτυξης µε διαφάνεια και απο-
τελεσµατικότητα, µε στόχο µια σύγχρονη, ισχυρή, εξειδικευµέ-
νη και οικονοµικά αυτοδύναµη εταιρεία.
Μέσα από το οργανόγραµµα λειτουργίας της έχει δηµιουργήσει 
το «Τµήµα Ανάπτυξης Υπαίθρου» µε στόχο τη συνεχή ενηµέρωση 
- ευαισθητοποίηση των κατοίκων της υπαίθρου και τη διαχείριση 
προγραµµάτων προς όφελός τους. Στο πλαίσιο αυτό, διαχειρίστη-
κε για την περιοχή δράσης της µεταξύ άλλων, από το 1991 µέχρι 
και σήµερα, το σύνολο των  προγραµµάτων για τη ανάπτυξη της Υ-
παίθρου (LEADER & ΟΠΑΑΧ, κλπ.) που υλοποιήθηκαν στη χώρα.

Το πρόγραµµα LEADER αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προ-
γράµµατα στη χώρα αλλά και στην περιοχή µας, λόγω της απο-
κεντρωµένης εφαρµογής του, της άµεσης καταβολής της ενί-
σχυσης, της αποτελεσµατικότητας των Οµάδων Τοπικής ∆ρά-
σης (Ο.Τ.∆.) και των συµµετοχικών διαδικασιών από το σχεδι-
ασµό µέχρι και την ολοκλήρωσή του.
Στη τρέχουσα περίοδο η ΑΝΚΟ διαχειρίζεται το πρόγραµµα 
CLLD/LEADER  για τους Νοµούς Κοζάνης και Γρεβενών εξαι-
ρουµένων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολε-
µαΐδας. Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος ανέρχεται στα 
7,00 εκατ. € περίπου.
Η ΑΝΚΟ δηµοσιοποίησε την Πρόσκληση για τα έργα δηµόσι-
ου χαρακτήρα τον Απρίλιο του 2018 και αφού ολοκληρώθηκε 
η αξιολόγηση, στο επόµενο διάστηµα θα ανακοινωθούν τα α-
ποτελέσµατα. Υποβλήθηκαν συνολικά 61 προτάσεις µε συνολι-
κή δηµόσια δαπάνη 7εκ.€. Από τον Μάρτιο του 2019 βρίσκεται 
στη δηµοσιότητα η Προκήρυξη των έργων ιδιωτικού χαρακτή-
ρα για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε στόχο τη δηµι-
ουργία θέσεων απασχόλησης και εισοδήµατος. Τα ποσοστά ε-
νίσχυσης κυµαίνονται από 40% µέχρι 65%.
Ειδικότερα ενισχύονται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρο-
νισµός επιχειρήσεων στους ακόλουθους τοµείς: 
● Επενδύσεις µεταποίησης αγροτικών προϊόντων
● Ενίσχυση επιχειρήσεων στον τοµέα του τουρισµού 
● Ενίσχυση επενδύσεων στους τοµείς της βιοτεχνίας και του 
εµπορίου  
● Επιχειρήσεις  παροχής υπηρεσιών
● Επιχειρήσεις επεξεργασίας δασικών προϊόντων
● Οικοτεχνίες και πολυλειτουργικά αγροκτήµατα
● Υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης
● Ενέργειες συνεργασίας.

Γκερεχτέ Ζωή
Υπεύθυνη τµήµατος 
Ανάπτυξης Υπαίθρου 
της ΑΝΚΟ





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές από την 
περσινή διαδικασία και µε προαιρετική 
για δεύτερη χρονιά την αναγραφή του 
ΑΤΑΚ στα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια 
ξεκίνησε για φέτος η υποβολή των δη-
λώσεων ΟΣ∆Ε, σύµφωνα του ΟΠΕΚΕΠΕ 
σχετικά µε τη διαδικασία ενεργοποίη-
σης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
για το 2019.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση 
άµεσων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να 
πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ε-
νεργού γεωργού», υπογραµµίζεται στις 
οδηγίες του Οργανισµού Πληρωµών.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυµίζεται ότι 
δεν χορηγούνται άµεσες ενισχύσεις σε 
γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των 
προς καταβολή άµεσων ενισχύσεων προ 
της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβλη-
θέντων ποσών και της εφαρµογής διοι-
κητικών κυρώσεων για δεδοµένο ηµε-
ρολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 
ευρώ, εκτός των γεωργών των οποίων 
η έδρα της εκµετάλλευσης βρίσκεται 
στα µικρά νησιά του Αιγαίου.

Κατά την υποβολή του εντύπου της ε-
νιαίας αίτησης, ο γεωργός που είχε υπο-
βάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018, 
διορθώνει το προσυµπληρωµένο έντυ-
πο σε περίπτωση µεταβολής των στοι-
χείων της αίτησης σε σχέση µε το έτος 
2018. Επιπλέον, ο γεωργός που δεν εί-
χε υποβάλλει ΟΣ∆Ε 2018, συµπληρώνει 
από την αρχή το σύνολο της αίτησης.

Υποβολή δικαιολογητικών 
1. Σε περίπτωση που γεωργός συµπλη-

ρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αί-
τησης έτους 2019, υποβάλλει υποχρε-
ωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόµε-
νων αγροτεµαχίων: Αντίγραφα των ιδι-
ωτικών συµφωνητικών µίσθωσης αγρο-

τεµαχίων, µε προαιρετική την αναγραφή 
του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου του ιδιοκτήτη

 Αντίγραφο και των δύο όψεων της 
αστυνοµικής ταυτότητας ή των κρίσι-
µων σελίδων του διαβατηρίου, απαι-
τείται µόνο νια όσους γεωργούς αιτού-
νται την ενίσχυση του καθεστώτος γε-
ωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιω-
µάτων από το Εθνικό Απόθεµα ή πλη-
ρωµή του µέτρου 13 - ενισχύσεις σε πε-
ριοχές που χαρακτηρίζονται από φυσι-
κά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα (εξισω-
τική αποζηµίωση)

2. Στην περίπτωση προσυµπληρω-
µένων αιτήσεων, παραστατικά χρή-
σης ενοικιαζόµενων αγροτεµαχίων υ-
ποβάλλονται από το γεωργό εφόσον 
τροποποιούνται για την καλλιεργητι-
κή περίοδο 2018-2019 και το έτος υ-
ποβολής αίτησης 2019.

3. Υπενθυµίζεται ότι για τα αγροτεµά-
χια που µετέχουν στις δράσεις του Μέ-
τρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» και 
του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά 
και Κλιµατικά Μέτρα» του Π.Α.Α. 2014-
2020 και είναι ενταγµένα στις σχετικές 
αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑΑΤ, για την 
τήρηση των δεσµεύσεων και των κριτη-
ρίων επιλεξιµότητας πρέπει να βρίσκο-
νται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους δέσµευσης. 
Ως εκ τούτου επισηµαίνεται ότι οι ηµε-
ροµηνίες των ενοικιαστηρίων πρέπει να 
καλύπτουν το έτος αιτήσεων/δεσµεύσε-
ων. Οµοίως θα πρέπει να καλύπτεται η 
προαναφερόµενη προϋπόθεση για τα 
εν δυνάµει προς ένταξη αγροτεµάχια 
στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος µε πρώτο έτος 
δεσµεύσεων το 2019.

Βήμα βήμα η ενεργοποίηση δικαιωμάτων 
Προαιρετική για δεύτερη χρονιά η αναγραφή ΑΤΑΚ στα ενοικιαζόμενα χωράφια επιβεβαιώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Έτος αναφοράς 
το 2013 

Τα αγροτεµάχια 
που δηλώνουν οι 
γεωργοί το 2019 

κατατάσσονται στις 
3 περιφέρειες, µε 

βάση το χαρτογρα-
φικό υπόβαθρο του 

έτους 2013, το οποίο 
χρησιµοποιείται ως 

έτος αναφοράς

Θεµελίωση 
ενίσχυσης 

Η στήριξη δυνάµει 
του καθεστώτος 

βασικής ενίσχυσης 
χορηγείται στους 
γεωργούς µε την 

ενεργοποίηση 
δικαιώµατος ενίσχυ-

σης ανά επιλέξιµο 
εκτάριο εντός της 
ίδιας περιφέρειας 

Μέχρι τις 31 Μαΐου 2019 τα αγροτεµάχια στην κατοχή του γεωργού 

1. Οι γεωργοί µπορούν να χρησιµοποιούν τα αγροτεµάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστηριότητα.
2. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεµάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου 2019.
3. Το ελάχιστο µέγεθος των αγροτεµαχίων για τα οποία µπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης στα πλαίσια των άµεσων ενισχύσεων 
καθορίζεται ως εξής:
 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεµάχια πλην των ελαιοτεµαχίων
 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης
 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαίσιο του ειδικού µέτρου στήριξης για τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες 

καλλιέργειας της ελιάς στα µικρά νησιά του Αιγαίου.
4. Για τους βοσκότοπους, ως παραγωγικός νοείται ο βοσκότοπος µε ζωικό κεφαλαίο τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Η αντιστοιχία που 
χρησιµοποιείται για µετατροπή των επιλέξιµων ζώων σε ισοδύναµες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) για τον έλεγχο της παραγωγικότητας του 
βοσκότοπου είναι η εξής (βλέπε πίνακα δίπλα):

Αν και µια παράταση
πρέπει να θεωρείται
βέβαιη, η υποβολή των
αιτήσεων λήγει 15 Μαΐου 
Η καταληκτική ηµεροµηνία 
εµπρόθεσµης υποβολής της ενιαίας 
αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε 
ηµερολογιακού έτους. Για το τρέχον 
έτος (2019), η προθεσµία υποβολής 
λήγει την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019.
Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις 
η υποβολή µετά την 15η Μαΐου:
α) της αίτησης ενίσχυσης, 
συνεπάγεται µείωση των ποσών που 
ο κάτοχος εκµετάλλευσης θα είχε 
δικαίωµα να λάβει ως ενίσχυση, κατά 
1% ανά εργάσιµη ηµέρα.
β) της αίτησης χορήγησης 
δικαιωµάτων ενίσχυσης, 
συνεπάγεται µείωση των ποσών που 
πρέπει να καταβληθούν σε σχέση µε 
δικαιώµατα ενίσχυσης που 
χορηγούνται για πρώτη φορά το 
2019 στον δικαιούχο, κατά 3 % ανά 
εργάσιµη ηµέρα.
Σε περίπτωση καθυστέρησης 
µεγαλύτερης των 25 ηµερολογιακών 
ηµερών (δηλαδή υποβολής αίτησης 
µετά τις 10 Ιουνίου), η αίτηση 
θεωρείται απαράδεκτη.
Για το 2019, η τελική ηµεροµηνία 
υποβολής τροποποίησης είναι η 
Παρασκευή 31η Μαΐου. 

ΕΙ∆ΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ

ΜΜΖ/
ΖΩΟ

Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως 
ηλικίας και φύλου) 

0,15

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή 
ηλικίας κάτω των 6 µηνών

0,20

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή 
ηλικίας από 6 έως 24 µηνών

0,60

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή 
ηλικίας άνω των 24 µηνών

1,00

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ
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Πέρασαν τις εξετάσεις τα μισά 
επενδυτικά της Μεταποίησης

 Εγκρίθηκαν 286 επενδυτικά σχέδια του Μέτρου 4.2.1 με 350 εκατ. ευρώ
 Προσκόμιση δικαιολογητικών από εν δυνάμει δικαιούχους ως 3 Μαΐου

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
  liamis@agronews.gr

Με «κινητήρα» 370 εκατ. ευρώ εκκινεί το πολυ-
αναµενόµενο Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση, εµπο-
ρία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», του 
τρέχοντος Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, 
καθώς την Τρίτη 9 Απριλίου εγκρίθηκε ο κατά-
λογος των δικαιούχων επενδυτών.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
408/74175/09-04-2019 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ Χαράλαµπου Κα-
σίµη, θα τύχουν χρηµατοδότησης συνολικά 286 
επενδυτικά σχέδια, δηµόσιας δαπάνης 350 εκατ. 
ευρώ περίπου, ενώ, µετά και την εξέταση των εν-
στάσεων, το ποσό αυτό δύναται να ανέλθει µέ-
χρι και τα 370 εκατ. ευρώ, προκειµένου να κα-
λύψει περισσότερο από τα 2/3 των αιτηµάτων 
που υποβλήθηκαν. Σηµειωτέων 120 αιτήσεις 
κρίθηκαν επιλαχούσες και 97 µη παραδεκτές.

Να σηµειωθεί ότι η προαναγγελία του καταλό-

γου των εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων είχε 
γίνει µερικά 24ωρα πριν από τον γενικό γραµµα-
τέα Χαράλαµπο Κασίµη, κατά το πρόγευµα εργα-
σίας που οργάνωσε ο ΣΕΒΕ, στο οποίο συµµετεί-
χε πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο, υπό τον υ-
πουργό Οικονοµίας και αντιπρόεδρο της Κυβέρ-
νησης, Γιάννη ∆ραγασάκη.

Ατµοµηχανή οι εξαγωγές
Στην οµιλία του στο πρόγευµα εργασίας ο πρό-

εδρος του ΣΕΒΕ, ∆ρ Γιώργος Κωνσταντόπουλος  
τόνισε ότι οι εξαγωγές αποτελούν την ατµοµηχα-
νή της ανάπτυξης της χώρας, εστιάζοντας στο γε-
γονός ότι το υφιστάµενο επιχειρηµατικό πλαίσιο 
δηµιουργεί αντικίνητρα στην ενίσχυση της εξω-
στρέφειας µε µείζον ζήτηµα αυτό της υπερφορο-
λόγησης και των υπέρµετρων ασφαλιστικών ει-
σφορών. Στην τοποθέτησή του ο Γιάννης ∆ραγα-
σάκης αναφέρθηκε στο νέο παραγωγικό µοντέλο 
της χώρας και στο στρατηγικό στόχο για αύξηση 
των εξαγωγών και της προστιθέµενης αξίας τους, 
αλλά και των υπηρεσιών σε 50% του ΑΕΠ το 2025.

Είτε στα απλά είτε στα µεγάλα ζητήµατα η ζωή στην 
Ελλάδα είναι δύσκολη υποστήριξε ο διευθύνων σύµ-
βουλος της Interamerican Γιάννης Καντώρος, εντο-
πίζοντας σε αυτήν τη σύνθετη και ανατρεπτική µε 
αρνητικό πρόσηµο ελληνική πραγµατικότητα τον 
ρόλο της εταιρείας, η οποία φέτος γιορτάζει τα 50 
της χρόνια. Η επέτειος των 50 ετών έδωσε αυτή τη 
φορά έναν διαφορετικό χρωµατισµό στο καθιερω-
µένο ετήσιο συνέδριο της Interamerican, κατά το 
οποίο βραβεύονται οι καλύτεροι συνεργάτες της. 

Έτσι, την Τετάρτη 10 Απριλίου στον Ελληνικό 
Κόσµο στον Ταύρο, στο πρόγραµµα του συνεδρί-
ου έγινε αναφορά στην ιστορική διαδροµή της ε-
ταιρείας καθώς και δεσµεύσεις για το µέλλον της, 

το οποίο εντοπίζουν τα στελέχη της στην διεύρυνση 
του χαρτοφυλακίου της µε υπηρεσίες που ξεφεύ-
γουν από τις «κακοτυχίες» των πελατών, αλλά δι-
εισδύουν στις απλές στιγµές της καθηµερινότητας.

«Επενδύουµε σε υποδοµές αλλά αναζητούµε πα-
ράλληλα υπηρεσίες που θα παρέχουν καθηµερινές 
συµβουλές διαχείρισης της ζωής εν γένει των πε-
λατών µας» ανέφερε ο κ. Καντώρος, συµπληρώνο-
ντας πως οι προσπάθειες της εταιρείας εστιάζουν 
στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ζήσουν α-
σφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα, πεπεισµέ-
νος ότι κάποτε οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονταν και 
τόσο για την ασφάλιση επειδή είχαν λεφτά, όµως 
µε την οικονοµική κρίση αυτό άλλαξε.

Με εμπειρία 50 ετών η Interamerican διεισδύει 
στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη

Με νέα διοίκηση η Ελληνική 
Ένωση Ζυθοποιών 
Μια ακόµα τριετία ο Σοφοκλής 

Παναγιώτου συνιδιοκτήτης της 
µικροζυθοποιίας Septem αναλαµβάνει την 

προεδρεία της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών. Τη 
∆ιοικούσα Επιτροπή συγκροτούν επίσης οι: 
Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης/Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
(α’αντιπρόεδρος), Ιωάννης Μαρµαρέλλης /
Μικροζυθοποιία Σερρών & Β. Ελλάδος (β’ 
αντιπρόεδρος), Παντελής Κουγιός/ΒΑΠ Π. 
Κουγιός (γραµµατέας) και Γεώργιος Βάγιας/
Αθηναϊκή Ζυθοποιία (ταµίας). 

Στην Κυλλήνη επένδυση 8 εκατ. 
φαρµακευτικής κάνναβης
Άνοιξε ο δρόµος για νέα επένδυση 8 εκατ. 
ευρώ για µονάδα παραγωγής και επεξεργασίας 
φαρµακευτικής κάνναβης που αφορά ενιαία 
έκταση 85,3 στρεµµάτων στη θέση ∆ροσελή του 
δήµου Αδραβίδας-Κυλλήνης. Πρόκειται για την 
«Pharma Essenza Cannabis Εταιρεία 
Φαρµακευτικής Κάνναβης ΑΕ», που εξασφάλισε 
5ετή άδεια εγκατάστασης, µε τον αριθµό των 
εγκεκριµένων επενδύσεων να φτάνει τους 4. 

Βραβείο εξωστρέφειας 
στο συνεταιρισµό Ζαγοράς
Το «ZAGORIN» ανάµεσα στα ισχυρότερα 
εµπορικά σήµατα της χώρας, στα πλαίσια της 
διοργάνωσης Creative Greece-Awards 2019. Η 
ιστορία της εξαγωγικής δραστηριότητάς του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς, ξεκινάει το 
1950, ο οποίος εξάγει σε περισσότερες από 25 
χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. 

Η έγκριση 
επισφραγίστηκε 
µε απόφαση του 
γ.γ Χαράλαµπου 
Κασίµη.

Ο διευθύνων σύµβουλος 
της Interamerican Γιάννης 
Καντώρος ανέφερε πως οι 
προσπάθειες της εταιρείας 

εστιάζουν στο να βοηθήσουν 
τους ανθρώπους να ζήσουν 
ασφαλέστερα, περισσότερο 

και καλύτερα.
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Σαν το εκκρεμές οι τιμές  
του αγροτικού εμπορίου   

  Κινδυνεύει να χάσει μερίδια η Ελλάδα στις διεθνείς αγορές 
από τη συνεχή της αποτυχία να πετύχει κρίσιμες μάζες παραγωγής  

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Το συν-επιχειρείν και η αειφόρα εντατι-
κοποίηση είναι οι νέες έννοιες που κα-
λούνται να υιοθετήσουν στη λειτουρ-
γία τους οι συντελεστές της αλυσίδας 
αξίας στον αγροδιατροφικό τοµέα, αν 
θέλουν να παραµείνει ανταγωνιστικός 
ο κλάδος στο ραγδαία µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον, που διαµορφώνουν διε-
θνείς προκλήσεις, όπως οι απαιτήσεις 
της αγοράς για νέα και υψηλής ποιότη-
τας προϊόντα και η κλιµατική αλλαγή.

Το νεολογισµό συν-επιχειρείν έθεσε 
στο δηµόσιο διάλογο ο ∆ηµήτρης Σπα-
νός, διευθυντής έρευνας- ανάπτυξης του 
Fresca Group UK, µιλώντας στο συνέδριο 
«Αγροδιατροφή: Προκλήσεις & Προοπτι-
κές», την Πέµπτη 10 Απριλίου στη Θεσ-
σαλονίκη, που διοργάνωσαν η τράπε-
ζα Πειραιώς, οι Σύνδεσµοι Εξαγωγέων 
και Βιοµηχανιών, το ΑΠΘ και το ΕΒΕΘ.

«Εξαγωγείς και παραγωγοί 
πρέπει να… παντρευτούν»

«Ο παραγωγός αναλαµβάνει το ρίσκο 
του καιρού και της καλλιέργειας, αλλά 
δεν έχει την πληροφόρηση για το τί ζη-
τούν οι αλυσίδες, κάτι που γνωρίζουν οι 
εξαγωγείς», υποστήριξε ο οµιλητής και τό-
νισε πως «αν θέλουν να επιβιώσουν στο 
σκληρό ανταγωνισµό, θα πρέπει, κατά έ-
ναν τρόπο, να παντρευτούν. Ο παραγω-
γός να βάλει τη γη, την εργασία και ένα 
µικρό κεφάλαιο, αλλά το µεγαλύτερο θα 
πρέπει να το βάλουν οι επιχειρήσεις. Με 
τον τρόπο αυτό θα παραχθούν προϊόντα 
υψηλής προστιθέµενης αξίας και σε κρί-
σιµη µάζα, ικανοποιώντας την απαίτηση 
των λιανεµπορικών αλυσίδων να καλύ-
πτουν τις ανάγκες τους για µεγάλο διά-
στηµα του έτους, κάτι που τώρα κάνουν 

ανταγωνιστές µας». 
Ανάλογο προβληµατι-
σµό ανέδειξε και ο πρό-
εδρος του ΣΕΒΕ, Γιώργος 
Κωνσταντόπουλος, τονίζο-
ντας πως παραγωγοί, µεταποιη-
τές, εξαγωγείς και τραπεζικό σύστηµα 
«είµαστε όλοι στην ίδια βάρκα και µαζί 
πρέπει να περάσουµε απέναντι». Ο ίδιος 
εξήρε τις σηµαντικές επιδόσεις του αγρο-
διατροφικού τοµέα, λέγοντας ότι τα τελευ-
ταία 10 χρόνια, παρά την κρίση, παίρνει 
διαρκώς το πρωτάθληµα, έχοντας αυξή-
σει τις εξαγωγές του 45% και κερδίζοντας 
µερίδια ακόµη και σε δύσκολες αγορές. 

«Το πρόβληµα δεν είναι οι πωλήσεις, 
αλλά η παραγωγή. Οι τιµές των προϊόντων 
πάνε σαν το εκκρεµές χρόνο µε το χρό-
νο, σε αντίθεση µε εκείνες των ανταγω-
νιστών µας που είναι σταθερές, µε συνέ-
πεια να µην µπορούν να τις παρακολου-
θήσουν στο εξωτερικό και να κινδυνεύ-
ουµε να χάσουµε µερίδια», επισήµανε.

Το κενό διασύνδεσης πρωτογενούς 
παραγωγής και µεταποίησης, που έχει 
ως αποτέλεσµα τα ποιοτικά µας προϊό-
ντα να εξάγονται χύµα και να διευρύνε-
ται το εµπορικό µας έλλειµµα, διότι εισά-
γουµε επώνυµα και τυποποιµένα, ανέδει-
ξε ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Θάνος Σαββάκης, 
ενώ ο Σύµβουλος διοίκησης της τράπε-
ζας Πειραιώς Χριστόδουλος Αντωνιάδης. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που παρέθεσε, η 
τράπεζα Πειραιώς έχει σε ισχύ 301 συµ-
βάσεις µε επιχειρήσεις που απασχολούν 
14.500 εργαζόµενους και οργανώσεις πα-
ραγωγών µε 25.000 αγρότες και κτηνοτρό-
φους, που παράγουν 65 προϊόντα και κα-
τευθύνουν εξαγωγές αξίας 1,5 δισ. ευρώ 
σε 55 χώρες. Ο κύκλος αυτός, µάλιστα, τις 
επόµενες ηµέρες θα ανοίξει κι άλλο, κα-
θώς θα ανακοινωθεί µια νέα συµφωνία 
συµβολαιακής µε αλυσίδα σούπερ µάρκετ.

Επιβεβληµένη 
η ραγδαία εισαγωγή
της τεχνολογίας 
Στις προκλήσεις της κλιµατικής αλλαγής που εκτός από 
την µεταβολή των καιρικών συνθηκών, προκαλεί και 
µεταναστευτικές ροές, εστίασε ο αντιπρόεδρος του 
οµίλου Ραιδεστός, Βάσως Ευθυµιάδης, εισάγοντας τον 
όρο αειφόρος εντατικοποίηση, που, όπως εξήγησε, 
σηµαίνει πως ο κλάδος πρέπει να αυξήσει ραγδαία την 
εισαγωγή της τεχνολογίας στην παραγωγή, ώστε µε 
λιγότερες εισροές, να αυξήσει την παραγωγικότητά του 
και να παραµείνει ανταγωνιστικός. Στις παγίδες και τις 
ευκαιρίες που γεννούν για τον κλάδο οι αλλαγές στις 
διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών διεθνώς, 
εστίασε ο Α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Μανόλης 
Βλαχογιάννης, ενώ οι Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης 
από την Pelopac και Ανδρέας Μυλωνάς από την Κρι-
Κρι, ανέλυσαν τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν 
οι δύο εταιρείες τις συγκεκριµένες προκλήσεις.

Παραγωγοί, µεταποιητές, 
εξαγωγείς και τραπεζικό 
σύστηµα είναι όλοι στην ίδια 
βάρκα και µαζί πρέπει να 
περάσουν απέναντι. 

Τα τελευταία 10 χρόνια, ο 
αγροδιατροφικός τοµέας παίρνει 
διαρκώς το πρωτάθληµα, 
έχοντας αυξήσει τις εξαγωγές 
του κατά 45%, ενώ κερδίζει 
µερίδια και σε δύσκολες αγορές.

Όλοι μαζί

Πρωτιά 

Οι τιµές των προϊόντων πάνε 
σαν το εκκρεµές, χρόνο µε το 
χρόνο, σε αντίθεση µε εκείνες 
των ανταγωνιστών µας που είναι 
σταθερές, µε συνέπεια να µην 
µπορούν να τις παρακολουθήσουν 
στο εξωτερικό και να κινδυνεύουµε 
να χάσουµε µερίδια.

Τιμές


