
Η Μεγάλη Δευτέρα
των Σχεδίων Βελτίωσης   
Συμβιβασμός ΝΑΙ ανατροπή ΟΧΙ η θέση Κασίμη για τον τιμοκατάλογο

Ολοταχώς για τα 6 ευρώ
Ξεπέρασε το τάληρο η τιµή παραγωγού για τα πασχαλινά αρνιά, 
µόνο που η µεγάλη χαρά είναι και πάλι των εµπόρων. σελ. 22
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Όλα λάθος πάνε ξανά 
στη Βιολογική Γεωργία         
Πλασµατική η απόρριψη 34.000 
αιτήσεων, λένε οι εξισώσεις του  
γεωπόνου Καραγιάννη. σελ. 50
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Όσοι πήγαν Freskon  
έκλεισαν δουλειές     
Γερµανοί εξαγωγείς και γαλλικές 
αλυσίδες βρήκαν αυτό που ήθελαν 
από τους εµπορικούς εκθέτες. σελ. 40

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 11/04

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

238
179

77,62
2,36

18/04

240
178

78,11
2,42

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
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MA G A Z I N E

Πιο κοντά στην εξεύρεση λύσης για τις 
τιµές των τρακτέρ βάσει των οποίων 
θα υπολογίζεται η επιδότηση από τα 
Σχέδια Βελτίωσης, φαίνεται να είναι 
υπουργείο και αντιπροσωπείες. σελ. 10-11

Με παραχωρήσεις από την πλευρά 
των αιγοπροβατοτρόφων προχώρησε η 
συγκρότηση της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης στη Φέτα κατόπιν πιέσεων και 
µε καταλύτη την τιµή στο γάλα. σελ. 8

Οι εισαγωγείς µε ζηµιά 
και οι αγρότες χαµένοι    

Ανάγκα και οι Θεοί 
πείθονται στη Φέτα  

Πρωτοφανής έλλειψη 
χοιρινού στις αγορές    
Συνεχής και πρωτοφανής η αύξηση 
της τιµής στο χοιρινό κρέας µετά τη 
µαζική σφαγή κοπαδιών στην Κίνα λόγω 
πανώλης. Ψάχνουν πού να πρωτοδώσουν 
προϊόν οι φάρµες διεθνώς. σελ. 36

Όλα λάθος πάνε ξανά 
στη Βιολογική Γεωργία       
Πλασµατική η απόρριψη 34.000 
αιτήσεων, λένε οι εξισώσεις του  
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ΠΑΝΩΛΗ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

ΓΙΑ ΣΦΑΓΗ

ΕΚΑΤ. 

200
ΤΙΜΗ

+40%

σελ. 10-11
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EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12293

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50284

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,14069

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86505

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,71000

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
∆ιψασµένη φαίνεται πως είναι η αγορά για ποιοτική ελληνική 
ντοµάτα, αφού ο χειµωνιάτικος καιρός καθυστέρησε την 
συγκοµιδή µέχρι και 10 µέρες, ενώ οι τιµές αναµένεται να είναι 
ελαφρώς αυξηµένες σε σχέση µε πέρυσι λόγω µικρής παραγωγής. 
Την ανοδική πορεία στις τιµές παραγωγού αµνοεριφίων, δείχνουν 
τα φρενάρουν οι αθρόες εισαγωγές και οι  γεµάτοι καταψύκτες. Η 
αγορά βάµβακος και σιτηρών δείχνει υποτονική. 

Αντιχαλαζική προστασία
Το χαλάζι προκάλεσε την εβδοµάδα 
που πέρασε εκτεταµένες ζηµίες σε 
καλλιέργειες στους νοµούς Ηµαθίας και 
Λάρισας. Για πρόληψη ζηµιών από το 
χαλάζι, γίνεται χρήση αντιχαλαζικών 
διχτυών τα οποία τοποθετούνται πάνω 
από τις καλλιέργειες για την προστασία 
τους, ή εφαρµογή προληπτικών 
µυκητοκτόνων και βακτηριοκτόνων 
όπως ο χαλκός. Τα σύνεφα 
βοµβαρδίζονται επίσης µε εναέρια 
µέσα, για παρεµπόδιση σχηµατισµού 
χαλαζιού εξ’ αρχής, κάτι που µάλλον 
δεν είχε επιτυχία φέτος.

Μετά το χαλάζι
Μετά το χτύπηµα από χαλάζι, ψεκασµό 
µε χαλκούχα συστήνουν οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου Βόλου. Η ζηµιά από χαλάζι 
στα δέντρα µπορεί να απαιτεί και 
κλάδεµα των χτυπηµένων κλαδιών.
Εάν το χαλάζι συµβεί την άνοιξη και δεν 
έχει ακόµη λιπανθεί η καλλιέργεια, τότε 
η εφαρµογή λιπάσµατος µπορεί να 
βοηθήσει στην επαναδηµιουργία νέου 
φυλλώµατος. Οι πολύ χτυπηµένοι καρποί 
θα πρέπει να αφαιρεθούν διότι υπάρχει 
κίνδυνος να προσελκύσουν επιβλαβή 
έντοµα τα οποία µε τη σειρά τους θα 
προκαλέσουν νέες ζηµιές.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 20-04-2019
Στην Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο και 
τη ∆υτική Μακεδονία λίγες 
νεφώσεις κατά τόπους αυξηµένες 
τις µεσηµβρινές-απογευµατινές 
ώρες, µε τοπικούς όµβρου ή 
µεµονωµένες καταιγίδες στα 
ηπειρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες 
περιοχές νεφώσεις, παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές. 
Θερµοκρασία σε χαµηλά για την 
εποχή επίπεδα. 

Κυριακή των Βαΐων
21–09–2019
Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, 
παροδικές νεφώσεις µε τοπικούς 
όµβρους κυρίως τις µεσηµβρινές 
και απογευµατινές ώρες. Στην 
υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις. 
Οι άνεµοι θα πνέουν στα δυτικά και 
τη Μακεδονία, ασθενείς από νότιες 
διευθύνσεις, ενώ στα υπόλοιπα 
από βόρειες. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

Μ. ∆ευτέρα 22–04–2019
Θερµοκρασία σε άνοδο. Λίγες 
νεφώσεις, παροδικά αυξηµένες µε 
τοπικούς όµβρους στη Μακεδονία,  
και τη Θράκη τις µεσηµβρινές 
ώρες και στα δυτικά από το 
Απόγευµα. Το βράδυ στα δυτικά 
θα εκδηλωθούν καταιγίδες.  

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Μ. Τρίτη 23-04-2019
Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους 
αυξηµένες, µε βροχές στα δυτικά, 
τα κεντρικά και τα βόρεια. 
Πρόσκαιρες καταιγίδες θα 
εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά. 
Θερµοκρασία σε άνοδο στα νότια.

Μ. Τετάρτη 24-04-2019
Σχετικά βελτιωµένος καιρός µε 
λίγες νεφώσεις, κατά τόπους 
αυξηµένες και στα κεντρικά και 
βόρεια, σποραδικές βροχές. 
Άνεµοι ισχυροί από νότιες 
διευθύνσεις στα δυτικά, και 
ασθενείς ανατολικοί στα ανατολικά. 
Θερµοκρασία σε περαιτέρω άνοδο. 

Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις 5 
µε 7 µποφόρ στα 
ανατολικά και τα 
νότια, ενώ στα 
δυτικά και βόρεια 
βόρειοι 3 µε 5 
µποφόρ.
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Οι ευκαιρίες της νέας εποχής και στον α-
γροτικό τοµέα είναι εδώ, ωστόσο τίπο-
τα δεν γίνεται από τη µια µέρα στην άλ-
λη, µε κανέναν νοµό και καµιά κυβέρ-
νηση. Ούτε και προεκλογικά!

Στην πραγµατική οικονοµία, βέβαια, ο µε-
τασχηµατισµός προχωράει. Η αναδιορ-
γάνωση των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων συντελείται. Μόνο που οι µικρές 
µονάδες µε τα λίγα στρέµµατα, ειδικά 
των εκτατικών καλλιεργειών, δίνουν 
τη θέση τους σε λίγα και καλά οργανω-
µένα σχήµατα. Σ’ αυτά περιέρχονται µε 
τον καιρό τα αγροκτήµατα όλων εκεί-
νων που δυσκολεύονται να ακολουθή-
σουν σήµερα το σκληρό παιχνίδι.

∆εν υπάρχει, µάλιστα, αµφιβολία ότι ο 
τρόπος µε τον οποίο γίνεται η «µε-
τάβαση» στη χώρα µας, συνοδεύ-
εται από µια ιδιότυπη διαδικασί-
ας κοινωνικής περιθωριοποίησης. 
Οι αλλαγές είναι δοµικές και συχνά βί-
αιες. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν 
αποτελεί, όπως άλλοτε, εγγύηση, το 
«δίχτυ» των συνεταιρισµών έχει «σκι-
στεί», οι δυνατότητες της πολιτείας για 
ουσιαστική παρέµβαση, ακόµα κι αν 
υπήρχε κάποιο σοβαρό σχέδιο, µοιά-
ζουν περιορισµένες. 

Έτσι, η βοήθεια εξαντλείται σε ρουσφετο-
λογικού χαρακτήρα διευθετήσεις, οι ο-
ποίες, από τη µια επιβαρύνουν περαι-
τέρω τα δηµόσια ταµεία κι από την άλ-
λη δεν δηµιουργούν προϋποθέσεις για 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής γεωργίας. Την ίδια ώρα, οι 
παθογένειες, η γραφειοκρατία και οι 
ασύµµετροι φόροι, αποδυναµώνουν 
τη θέση της διεθνώς. Οι παλαιάς κοπής 
αγρότες φεύγουν και την ίδια στιγµή, 
λίγοι από τους νέους που έρχονται ευ-
ηµερούν. Οι ευκαιρίες τελειώνουν! 

Agrenda

Οι ευκαιρίες
τελειώνουν 

• Σε δεύτερο φιάσκο εξελίχθηκε η 2η 
προκήρυξη των Βιολογικών σελ. 18
• Νέες οδηγίες για τους υποψήφιους για 
το πριµ των 14.000 ευρώ σελ. 19

• Σηµαντικές οι εµπορικές επαφές που 
έγιναν φέτος στη Freskon σελ. 40-41
• Μεγάλη Τρίτη πληρώνονται ζωικά και 
συνδεδεµένες της φυτικής σελ. 6

• Νέο ραντεβού ΣΕΑΜ µε Κασίµη για τον 
τιµοκατάλογο των τρακτέρ σελ. 10
• Παιχνίδια µεσαζόντων µε τη φράουλα 
στο δρόµο προς τη Ρωσία σελ. 44-45

• Με τιµές 1,35 ευρώ πληρώνονται οι 
παραγωγοί ντοµάτας στη Τριφυλία σελ. 21
• Ζήτηση για τη νέα σοδειά βάµβακος, χωρίς 
σηµαντικές νέες πωλήσεις σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑEΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ





ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Να συµπληρώσουν το απαραίτη-
το πεδίο στην αίτηση Ενιαίας Ε-
νίσχυσης και να καταθέσουν τα 
σχετικά δικαιολογητικά µέχρι τις 
15 Μαΐου, καλεί τους δικαιού-
χους της εξισωτικής αποζηµίω-
σης το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης µε ανακοίνωσή του, εν 
αναµονή της επίσηµης προκήρυ-
ξης του Μέτρου 13, όπως είναι ο 
κωδικός του. Ειδικά στις µειονε-
κτικές περιοχές οι ενδιαφερόµε-
νοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν α-
νήκουν σε αυτές βάσει του νέου 
χάρτη, ενηµερώνει το υπουργείο. 

Ποσά ενίσχυσης 
Τα ποσά των ενισχύσεων δια-

µορφώνονται στα 12,5 ευρώ το 
στρέµµα για τις εκµεταλλεύσεις 
σε ορεινές περιοχές και στα 8,1 
ευρώ το στρέµµα για τις εκµεταλ-
λεύσεις στις µειονεκτικές περιο-
χές, όπως αυτές ορίστηκαν µε το 
νέο χάρτη. Το ύψος της εν λόγω 
ενίσχυσης εξαρτάται από την έ-
κταση της εκµετάλλευσης:

 Για τµήµα της έκτασης της εκµε-
τάλλευσης έως και 200 στρέµµατα: 

χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
 Για τµήµα της έκτασης της εκµε-

τάλλευσης µεγαλύτερο από 200 έ-
ως και 250 στρέµµατα: χορηγείται 
80% της ενίσχυσης.

 Για τµήµα της έκτασης της εκµε-
τάλλευσης µεγαλύτερο από 250 έ-
ως και 300 στρέµµατα : χορηγεί-
ται 50% της ενίσχυσης.

 Για το τµήµα της έκτασης της 
εκµετάλλευσης πέραν των 300 στρεµ-
µάτων δεν χορηγείται ενίσχυση. 

Περίοδος υποβολής
Η υποβολή των αιτήσεων στή-

ριξης πραγµατοποιείται έως την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβο-
λής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυ-
σης 2019, ήτοι µέχρι τις 15 Μαΐ-
ου 2019. Για τις εκπρόθεσµες αι-
τήσεις που θα υποβληθούν µέχρι 
τη ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 2019, επι-
βάλλεται ποινή 1% για κάθε εργά-
σιµη µέρα επί της δικαιούµενης ε-
νίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας και εξαιρετικών πε-
ριστάσεων). Η αίτηση στήριξης/
πληρωµής υποβάλλεται ηλεκτρο-
νικά είτε απευθείας από τον γεωρ-
γό, µέσω on-line συστήµατος στην 
ιστοσελίδα του Οργανισµού, είτε 
µέσω Κέντρου Υποδοχής ∆ηλώ-
σεων (ΚΥ∆), που έχει πιστοποιη-
θεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για 
τον σκοπό αυτό.

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά
Τα απαιτούµενα δικαιολογητι-

κά είναι τα κάτωθι:
1) Αντίγραφο και των δύο όψεων 

της αστυνοµικής ταυτότητας ή των 
κρίσιµων σελίδων του διαβατηρί-
ου (µόνο για φυσικά πρόσωπα).

2) Αντίγραφο της πρώτης σελί-
δας βιβλιαρίου Τράπεζας.

3) Για την περίπτωση παράτα-
σης του χρόνου ασφάλισης (άνω 
των 67 ετών), το σχετικό έγγραφο 
του ασφαλιστικού φορέα που πι-
στοποιεί και επιβεβαιώνει την εν 
λόγω παράταση. Προσοχή: Η υπο-
βολή τους δεν είναι απαραίτητη σε 
περίπτωση που έχουν ήδη υποβλη-
θεί και καταχωριστεί ηλεκτρονικά 
στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ε-
νίσχυσης προγενέστερου έτους και 
δεν υπάρχουν µεταβολές.
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Μέχρι 15 Μαΐου αιτήσεις 
για εξισωτική αποζημίωση
Μέσω της φόρμας Ενιαίας Ενίσχυσης οι αιτήσεις των παραγωγών

Επέκταση του χάρτη αξιώνει ο Αραχωβίτης

Ενισχύσεις 
Τα ποσά των ενισχύσεων είναι 
στα 12,5 ευρώ το στρέµµα για 
τις εκµεταλλεύσεις σε ορεινές 

περιοχές και στα 8,1 ευρώ 
για τις µειονεκτικές 

Για άλλα δύο
χρόνια στήριξη 
∆ικαιούχοι εξισωτικής αποζηµίωσης 
θα εξακολουθήσουν να είναι 
όσοι µένουν εκτός επιλεξιµότητας 
λόγω της νέας οριοθέτησης, για 
δύο ακόµα χρόνια, που είναι η 
µεταβατική περίοδος, επισηµαίνεται 
ιδιαίτερα από το υπουργείο. 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, για το 
2019 θα δικαιούνται µειωµένη 
εξισωτική αποζηµίωση κατά 20% 
και για το 2020 µειωµένη κατά 
50%, οπότε και εκείνοι θα πρέπει 
να συµπληρώσουν το αντίστοιχο 
πεδίο για τα δύο αυτά έτη.
Τονίζεται, επιπλέον ότι ο χάρτης 
µε τις ορεινές περιοχές δεν έχει 
αλλάξει και, εποµένως, ούτε οι 
επιλέξιµοι δικαιούχοι ενίσχυσης.

Για προσπάθεια επέκτασης των µει-
ονεκτικών περιοχών, µε την προ-
σθήκη χωριών τα οποία βρίσκονται 
στο «όριο» ένταξης βάσει των κρι-
τηρίων, µίλησε ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχω-
βίτης από τον Βελβεντό Κοζάνης, 
την περασµένη εβδοµάδα. Όπως 
είπε, σε όλη την Ελλάδα θα γίνει 
άλλη µία τελευταία προσπάθεια 
για περιοχές όπως το Βόιο Κοζά-
νης, που είναι στα όρια, ώστε να 
µπουν στις µειονεκτικές περιοχές 
και να λαµβάνουν εξισωτική απο-

ζηµίωση. «Το έχουµε συζητήσει 
και µε τον πρωθυπουργό µήπως 
να τα εντάξουµε και αυτά, διευρύ-
νοντας κάπως τα κριτήρια», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.

«∆εν θέλουµε όµως να θέσου-
µε σε κίνδυνο τη λίστα των µειο-
νεκτικών σε όλη την Ελλάδα. Μα-
ζί µε τον πρωθυπουργό θα κάνου-
µε µία προσπάθεια να πείσουµε 
την Επιτροπή ότι για κάποια συ-
γκεκριµένα χωριά χρειάζεται δι-
εύρυνση των κριτηρίων. Αυτό θα 
γίνει επίσης άµεσα», υποστήριξε 

ο κ. Αραχωβίτης, λέγοντας πως ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας είχε τηλεφωνική επικοινω-
νία µε τον επίτροπο Γεωργίας Φιλ 
Χόγκαν γι’ αυτό το ζήτηµα µετα-
ξύ άλλων, την περασµένη Τετάρ-
τη. Φυσικά µε την πρόσκληση εξι-
σωτικής να βρίσκεται προ των πυ-
λών φαντάζει δύσκολο αν όχι α-
νέφικτο να µπουν νέες περιοχές.

Σηµειώνεται πάντως ότι στη νέα 
ΚΑΠ δίνεται το δικαίωµα στις χώρες 
να αναθεωρήσουν ξανά τον χάρτη 
των µειονεκτικών περιοχών. 

Τις αναγγελίες έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Στ. Αραχωβίτης 
από τον Βελβεντό, όπου συνόδευε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

2019
ΑΠΟ ΤΟ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

 8,1
ΟΡΕΙΝΕΣ

12,5

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

2019

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

2020

ΠΡΩΗΝ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

7,6 5,7

ΠΟΣΟ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μεγάλη Εβδοµάδα µια µεγάλη έκπληξη περιµένει 
τους κτηνοτρόφους, που θα λάβουν τη συνδεδεµένη 
ενίσχυση για το αιγοπρόβειο και το βόειο κρέας, ένα 
µήνα νωρίτερα από το σύνηθες. Μετά και την έκδοση 
των σχετικών αποφάσεων µε το ύψος της ενίσχυσης, 
οι πληροφορίες λένε ότι η πίστωση θα ξεκινήσει τη Με-
γάλη Τρίτη. Μαζί στην πληρωµή και οι συνδεδεµένες 
στους σπόρους σποράς, τη βιοµηχανική ντοµάτα, τα 
πορτοκάλια και τα ροδάκινα για χυµό και την κοριν-
θιακή σταφίδα. Πρόκειται για ένα αίτηµα του κτηνο-
τροφικού κόσµου, που αποφασίστηκε να… ικανοποι-
ηθεί ενόψει και των επερχόµενων εκλογών. 

Το δρόµο της πληρωµής των δικαιούχων παραγωγών 
άνοιξε η έκδοση των σχετικών αποφάσεων µε το ύψος 
των συνδεδεµένων για το έτος 2018, σύµφωνα µε τις ο-
ποίες, οι ενισχύσεις καθορίζονται ως εξής: 

 για το αιγοπρόβειο κρέας στα 9,35 ευρώ ανά ε-
πιλέξιµο ζώο

 για το βόειο κρέας στα 171 ευρώ ανά επιλέξι-
µο θηλυκό ζώο

 για τη σηροτροφία στα 318,5 ευρώ το κουτί.
 για τη βιοµηχανική ντοµάτα στα 72 ευρώ το στρέµµα 
 για τα πορτοκάλια προς χυµοποίηση στα 62 ευ-

ρώ το στρέµµα
 για την κορινθιακή σταφίδα στα 49,3 ευρώ το στρέµµα. 

Όσον αφορά το αιγοπρόβειο κρέας, να σηµειωθεί ό-
τι ο συνολικός προϋπολογισµός της ενίσχυσης για το έ-
τος 2018 ανέρχεται στα  50.429.165 ευρώ, ενώ οι κτηνο-
τρόφοι θα βρουν ελαφρά µειωµένα ποσά στους λογαρια-
σµούς τους, δεδοµένου ότι το ύψος της συνδεδεµένης 
για το έτος 2017 ήταν στα 9,7 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο.  

Αντίστοιχα, µεγαλύτερη µείωση αναµένεται στη συν-
δεδεµένη του βόειο κρέατος αφού πέρυσι καθορίστηκε 
στα 192,5 ευρώ ανά επιλέξιµο θηλυκό ζώο, ενώ το συ-
νολικό µπάτζετ κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα µε το 
2017 και ανέρχεται στα 23.659.036 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, η µεγάλη αγωνία των κτη-
νοτρόφων αφορά το ενδεχόµενο να µείνουν εκτός 
πληρωµής επειδή δεν έπιασαν το κατώτατο πλαφόν 
παραδόσεων στο γάλα.

Τέλος, να σηµειωθεί ότι σχετικά µε τη φυτική παρα-
γωγή οι συνδεδεµένες στα πορτοκάλια για χυµοποίηση 
και κορινθιακή σταφίδα δεν έχουν αλλαγές στα ποσά α-
πό πέρυσι, ενώ η βιοµηχανική ντοµάτα από 67,3 ευρώ 
το στρέµµα ανέβηκε στα 72 ευρώ το στρέµµα.

Ενστάσεις για πρασίνισµα, συνδεδεµένες και ειδική 
ενίσχυση βάµβακος έως 3 Μαΐου 

H ειδική εφαρµογή υποβολής ενστάσεων κατά των α-
ποτελεσµάτων ελέγχων µέσω τηλεπισκόπησης στα πλαί-
σια της Πράσινης Ενίσχυσης, των Συνδεδεµένων Καθε-
στώτων και της Ειδικής Ενίσχυσης Βάµβακος, λειτουρ-
γεί από τις 17 Απριλίου και θα µείνει ανοιχτή µέχρι και 
τις 3 Μαΐου, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σκοπός, όπως αναφέρεται από τον οργανισµό, να δο-
θεί στους ενδιαφερόµενους η ευκαιρία για περαιτέρω ε-
ξέταση των περιπτώσεων µείωσης λόγω ελέγχου. Η εν 
λόγω εφαρµογή είναι ήδη διαθέσιµη στα κατά τόπους 
ΚΥ∆ (Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων), όπου οι ενδιαφερό-
µενοι θα µπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτηµα ένστα-
σης. Σηµειώνεται ότι οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει 

την ΕΑΕ 2018 online, µπορούν να υποβάλουν ένσταση 
µε τους κωδικούς του προσωπικού τους λογαριασµού µε-
τά την εισαγωγή στην εφαρµογή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυ-
σης 2018. Επιπλέον, οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υπο-
βάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-
2018 δεν απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Με 95% µείωση το πλαφόν για την ειδική βάµβακος 
στη Ροδόπη και τον Έβρο 

Εκτός από την πίστωση των συνδεδεµένων ενισχύσε-
ων, µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα δροµολογούν οι αρµό-
διοι της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού και την εξόφλη-
ση των βαµβακοπαραγωγών που δεν έλαβαν την ειδική 
ενίσχυση. Το µεγάλο πρόβληµα εντοπίζεται σε 1.774 πα-
ραγωγούς που έµειναν εκτός επειδή δεν πληρούσαν την 
προϋπόθεση της ελάχιστης παράδοσης. Ωστόσο, ο σκό-
πελος αυτός υπερκεράστηκε µε τις εσωτερικές διευθετή-
σεις από το υπουργείο και την έκδοση των αποφάσεων 
µε τις οποίες µειώνεται το ελάχιστο πλαφόν στις παρα-
δόσεις σύσπορου βάµβακος για τη λήψη της ειδικής ενί-
σχυσης έτους 2018 για τους νοµούς Ροδόπης και Έβρου.

Βάσει των αποφάσεων, τις οποίες υπέγραψε ο υ-
φυπουργός Βασίλης Κόκκαλης, στη Ροδόπη το πλα-
φόν από τα 211 κιλά στο στρέµµα που ίσχυε ως σή-
µερα, µε τη µείωση 95%, πέφτει στα  10,6 κιλά το 
στρέµµα και αντίστοιχα στον  Έβρο από τα 188 κιλά 
πάει στα 9,4 κιλά το στρέµµα.

Μαζί γίνεται προσπάθεια, βάσει και των δεσµεύσεων 
του υφυπουργού Βασίλη Κόκκαλη περί άµεσης τακτοποί-
ησης της υπόθεσης, να πληρωθούν και οι περίπου 120 
παραγωγοί που είναι ενταγµένοι σε Οµάδα και έµειναν 
εκτός πληρωµής γιατί παρέδωσαν µέρος της παραγόµε-
νης ποσότητάς τους και εκτός της Οµάδας.

Μεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων

Καταληκτική 
ηµεροµηνία 

οριστικοποίησης 
και υποβολής 
των αιτήσεων 
µεταβίβασης 
δικαιωµάτων 

βασικής ενίσχυσης 
έτους 2019 η 

Τετάρτη 15 Μαΐου

Εγχειρίδιο 
για Βιολογικά

Σε δύο το 
πολύ δόσεις η 
αποπληρωµή 

των παραγωγών 
του Μέτρου 11 

«Βιολογικές 
Καλλιέργειες», 
µε τις αιτήσεις 
πληρωµής του 
2019 να έχουν 

ολοκληρωθεί έως 
30 Ιουνίου 2020

Εισφορές 
ΕΛΓΑ 

Παράταση έως 
τις 31 Ιουλίου για 
την εµπρόθεσµη 
καταβολή της 
ασφαλιστικής 

εισφοράς του 2018 

Agrenda6 Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Απριλίου 2019 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Άρον άρον Μεγάλη Τρίτη ζωικά 
και υπόλοιπες συνδεδεμένες φυτικής   

 Στα 9,35 ευρώ ανά ζώο η ενίσχυση για το αιγοπρόβειο κρέας και στα 171 ευρώ για το βόειο
 Ένα μήνα νωρίτερα η πληρωμή, προστίθεται στο καλάθι των προεκλογικών παροχών

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ
ΚΡΕΑΣ

ΒΟΕΙΟ
ΚΡΕΑΣ

9,35
ΕΥΡΩ ΑΝΑ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΖΩΟ

171
ΕΥΡΩ ΑΝΑ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΘΗΛΥΚΟ ΖΩΟ

ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

318,5
ΕΥΡΩ / ΚΟΥΤΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΝΤΟΜΑΤΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ
ΣΤΑΦΙΔΑ

72
ΕΥΡΩ 
ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ

62
ΕΥΡΩ 
ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ

 49,3
ΕΥΡΩ 
ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ

Στα 30 ευρώ το µήνα οι
120 δόσεις για αγρότες
«Όλοι όσοι έχουν οφειλές προς τα 
ασφαλιστικά ταµεία, έως τις 31/12/2018, 
µπορούν να ενταχθούν στη ρύθµιση των 120 
δόσεων», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή 
της η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. 
Όσον αφορά τους αγρότες, «θα µπορούν να 
ενταχθούν στη ρύθµιση κανονικά. Επειδή ο 
επανυπολογισµός δεν έχει κάτι να τους 
εισφέρει, γιατί είχαν χαµηλές εισφορές το 
προηγούµενο διάστηµα, θα υπάρχει κούρεµα 
προσαυξήσεων 100% και εν συνεχεία 120 
δόσεις, µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ», 
επεσήµανε η ίδια. Η ρύθµιση θα είναι ανοιχτή 
για ένταξη µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου και 
την επόµενη µέρα από την ένταξη θα 
χορηγείται ασφαλιστική ενηµερότητα. 
Προϋπόθεση είναι η συνέπεια στην πληρωµή 
των εισφορών του 2019 η οποία κρίνεται 
στην εκκαθάριση κάθε έτους. 





Με παραχωρήσεις από την πλευρά των αιγοπροβατοτρόφων που θα είναι μειοψηφία στη Διοικούσα Επιτροπή 
προχώρησε, κατόπιν πιέσεων, η συμφωνία για τη συγκρότηση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης στη Φέτα 

Αναχώµατα στον κατήφορο που έχει πάρει η 
τιµή της Φέτας αναζητά το σύνολο των συντε-
λεστών του κλάδου, κάτι που επέδρασε κατα-
λυτικά στη συµφωνία όλων των πλευρών για 
την επίσπευση των διαδικασιών αναγνώρισης 
και λειτουργίας της ∆ιεπαγγελµατικής Οργά-
νωσης για τη Φέτα. Η συµφωνία που επετεύ-
χθη, παρόντος του υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σταύρου Αραχωβίτη, στην αίθουσα συ-
σκέψεων του υπουργείου και που διευκολύν-
θηκε, όπως είναι φυσικό, από το προεκλογικό 
κλίµα, έρχεται, µετά από χρόνια διαβουλεύσε-
ων, θέτοντας ως πρώτο ζητούµενο να σταµα-
τήσει η απαξίωση της Φέτας. Σηµειωτέον ότι οι 
«χαµηλές πτήσεις» των τιµών του αιγοπρόβει-
ου γάλακτος συνοδεύονται από µια φθίνουσα 
πορεία των τιµών της Φέτας, κάτι το οποίο οδη-
γεί σε υποβάθµιση της ποιότητας και σε υπο-
νόµευση της φήµης του προϊόντος.

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, γαλακτοβιοµήχα-
νοι και κτηνοτρόφοι, έβαλαν αυτή τη φορά 
«νερό στο κρασί τους», προκειµένου να γίνει 
πράξη µια ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση που 
θα αντιστρέψει το κλίµα, περιφρουρώντας το 
κατοχυρωµένο ΠΟΠ του προϊόντος, αλλά κυ-

ρίως τις διαδικασίες ελέγχου της παρασκευ-
ής, έτσι ώστε να αποκατασταθεί µια ισορρο-
πία που θα εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα τόσο 
των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων όσο και 
των µεταποιητικών µονάδων.

Οι πληροφορίες θέλουν τις δύο πλευρές 
να έχουν συµφωνήσει στη συγκρότηση ενός 
σώµατος από 33 εκπροσώπους εκ των οποί-
ων οι 17 θα προέρχονται από τη µεταποιητι-
κή βιοµηχανία (τυροκοµικές επιχειρήσεις) 
και οι 16 από τους κτηνοτρόφους.

Ειδικότερα και σύµφωνα µε το ενδελεχές 
ρεπορτάζ του Agronews, από την πλευρά της 
βιοµηχανίας θα συµµετάσχουν 11 εκπρόσω-
ποι του ΣΕΒΓΑΠ, 4 της Ο∆ΙΠΑΦ και 2 από την 

Ένωση Τυροκόµων Θεσσαλίας.
Αντίστοιχα την πλευρά των κτηνοτρόφων 

θα εκπροσωπήσουν µε 5 αντιπροσώπους ο 
ΠΕΚ, µε άλλους 5 ο ΣΕΚ, µε 3 η Οµοσπον-
δία Θεσσαλίας και µε 3 ο νεοσύστατος Εθνι-
κός Κλαδικός Συνεταιρισµός Αιγοπροβατο-
τρόφων. Για να καταστεί µάλιστα εφικτό το 
τελευταίο, όλες οι οργανώσεις (ΠΕΚ, ΣΕΚ, 
Θεσσαλοί) θα παραδώσουν από µια θέση, 
(σε σχέση µε τα όσα είχαν συµφωνήσει το 
προηγούµενο διάστηµα) στον νεοσύστατο 
κλαδικό συνεταιρισµό (3 θέσεις).

Οι πληροφορίες θέλουν τη νέα οργάνωση να 
κινείται µε τη λογική των 3/4 και όχι των 2/3 
στις αποφάσεις του, ενώ η συµφωνία είναι ο 
πρόεδρος για την πρώτη αλλά και τη δεύτερη 
τετραετία να προέρχεται από τον ΣΕΒΓΑΠ. Στη 
συνέχεια, η ανάδειξη του προέδρου θα γίνεται 
εναλλάξ µεταξύ µεταποιητών και κτηνοτρόφων.

Πρόεδρος, όπως όλα δείχνουν, για την πρώ-
τη θητεία στη ∆ιεπαγγελµατική, θα είναι ο α-
ντιπρόεδρος της γαλακτοβιοµηχανίας ∆ωδώ-
νη ΑΕ, Ιωάννης Βιτάλης.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, µετά τη συνάντηση, το απόγευ-

µα της Παρασκευής, έχει ως εξής:
Σε συµφωνία κατέληξε σήµερα η δεύτερη δι-

αδοχική σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων, µε τη συµµετοχή όλων 
των εµπλεκόµενων πλευρών, κτηνοτρόφων, βι-
οµήχανων και τυροκόµων για την ίδρυση ∆ιε-
παγγελµατικής Οργάνωσης Φέτας.

Μετά το αίσιο τέλος των διαβουλεύσεων, ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Σταύρος Αραχωβίτης, δήλωσε τα εξής:

«Σήµερα άνθισε το λουλούδι που φυτεύτη-
κε, ο σπόρος καλλιεργήθηκε µε επιµέλεια µε κό-
πο και έφτασε σε αυτό το αποτέλεσµα. Θέλω να 
συγχαρώ όλες τις πλευρές για την επιµονή, την 
υποµονή και τις αµοιβαίες υποχωρήσεις, αλλά 
πάνω από όλα την πίστη τους στη ∆ιεπαγγελµα-
τική Οργάνωση της Φέτας. Χαιρετίζω την ίδρυ-
σή της και εύχοµαι καλές δουλειές στο δύσκο-
λο έργο της. Ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγµή 
ότι στο πλαίσιο της πολιτικής µας αταλάντευτη 
βούληση είναι η ίδρυση, αλλά κυρίως η στήρι-
ξη της διεπαγγελµατικής στην εκπλήρωση του 
έργου της. Η ∆ιεπαγγελµατική της φέτας έχει 
ως µοναδικό σκοπό την προάσπιση και τη στή-
ριξη του προϊόντος και ταυτόχρονα είναι ο συ-
νοµιλητής της πολιτείας, ο σύµβουλός της. ∆εν 
είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Με αυτό το 
πλαίσιο θα πορευτούµε για το καλό του κτηνο-
τροφικού και παραγωγικού κόσµου.

Ευελπιστώ ότι από εδώ και πέρα θα υπηρε-
τήσουµε όλοι το εθνικό µας κεφάλαιο, τη Φέτα, 
χωρίς εξυπηρέτηση µικροσυµφερόντων, µε α-
ταλάντευτη βούληση απέναντι σε όποια πλευρά 
παρεκκλίνει του στόχου και µε την αναγκαία α-
ποφασιστικότητα απέναντι σε οποιαδήποτε προ-
σπάθεια που θα θέτει σε κίνδυνο την εξυπηρέ-
τηση του µεγάλου σκοπού».
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ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Την ανάγκη φιλοτιμία 
έκαναν οι κτηνοτρόφοι
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Μεγάλη Δευτέρα 
Συμβιβασμός ΝΑΙ 
ανατροπές ΟΧΙ 
στον τιμοκατάλογο 
Ο επίμαχος «μπούσουλας» βάζει όλες τις αντιπροσωπείες 
να δουλεύουν με ζημιά και τους αγρότες να χάνουν λεφτά  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε λεπτή φάση εισέρχεται η υπόθε-
ση των Σχεδίων Βελτίωσης, µετά την 
πολεµική ατµόσφαιρα που επικρά-
τησε τις προηγούµενες ηµέρες, µε α-
φορµή τη δηµοσιοποίηση του επίµα-
χου τιµοκαταλόγου, βάσει του οποί-
ου θα υπολογίζονταν οι επιλέξιµες 
δαπάνες για αγορά τρακτέρ. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν 
τις δύο πλευρές να προσέρχονται στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την 
ερχόµενη ∆ευτέρα, µε πραγµατική δι-
άθεση να βρεθεί λύση. Σ’ αυτό έχει βο-

ηθήσει απ’ ό,τι φαίνεται και η τοποθέ-
τηση Κασίµη την περασµένη εβδοµάδα 
στη Freskon στη Θεσσαλονίκη. «Έχουµε 
πει ότι βελτιώσεις θα κάνουµε διότι κα-
τανοούµε ορισµένα από τα επιχειρήµα-
τα που έχουν διατυπωθεί», τόνισε χαρα-
κτηριστικά ο αρµόδιος για τα Κοινοτικά 
Προγράµµατα του αγροτικού χώρου γε-
νικός γραµµατέας, ενώ και οι µηχανηµα-
τάδες είδαν µε καλό µάτι την πρόσκλη-
ση στο υπουργείο. Αυτή τη φορά µάλι-
στα η συνάντηση θα γίνει στο κεντρικό 
κτίριο του υπουργείου στην Αχαρνών 2 
και όχι στην οδό Καβάλας, όπου στεγά-
ζονται οι διαχειριστικές αρχές.

«Συµβιβασµός ναι, ανατροπές όχι», 
είναι σύµφωνα µε πληροφορίες της  
Agrenda, το «δόγµα» βάσει του οποί-
ου προσέρχεται στη συνάντηση η πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, οι ιθύνοντες θα µπορούσαν 

να δουν, τόσο την επανεξέταση του ε-
πιπέδου τιµών που προβλέπονται στον 
επίµαχο τιµοκατάλογο Τσιατούρα, όσο 
και την υποβάθµισή του από εγκύκλιο 
αναρτηµένη στον διαδικτυακό κόµβο 
του ΠΑΑ, σε έγγραφο - οδηγό προς τους 
αξιολογητές το οποίο µάλιστα θα τίθε-
ται υπ’ όψιν µέσα από προβλεπόµενο 
κλειστό κύκλωµα (intranet).

Πέραν αυτού, η πολιτική ηγεσία προ-
τάσσει έναντι των εισαγωγέων τρακτέρ 
ότι τα διαθέσιµα για τα Σχέδια Βελτίωσης 
ποσά, όχι µόνο δεν θα µειωθούν αλλά 
ενδεχοµένως και να αυξηθούν. Με δε-
δοµένο µάλιστα ότι έχει ήδη κλείσει η 
συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων για την πα-
ροχή εγγύησης ύψους 80 
εκατ. ευρώ προς τις τρά-
πεζες που θα χρηµατο-
δοτήσουν αυτά τα προ-
γράµµατα, τα τρακτέρ που 
θα πουληθούν τελικά, 
τονίζεται αρµοδίως, θα 
είναι περισσότερα και 
θα αντισταθµίζουν τις 
όποιες απώλειες από τη 
µείωση της τιµής. 

Όταν γίνεται µια τέ-
τοια αιφνίδια παρέµβα-

ση στην αγορά µε έναν αυθαίρετο και 
θεωρητικό τιµοκατάλογο, κάποιοι χά-
νουν χρήµατα, τονίζουν από την πλευ-
ρά τους τα µέλη του ΣΕΑΜ. ∆εν υπάρ-
χουν αυτά τα περιθώρια µεταξύ της 
τιµής αγοράς των τρακτέρ από τις κα-
τασκευάστριες εταιρείες και την τιµή 
µε την οποία πωλούνται στους αγρό-
τες, δηλώνουν κατηγορηµατικά στε-
λέχη του κλάδου. Ο επίµαχος τιµοκα-
τάλογος βάζει τις αντιπροσωπείες να 
δουλεύουν µε ζηµιά και τους αγρότες 
να χάνουν λεφτά από την επιδότηση, 
υπογραµµίζουν. Υπάρχει κάθε καλή δι-
άθεση να λυθεί η διαφορά, αυτό όµως 
δεν µπορεί αν γίνει µε ανατροπή της 
πραγµατικότητας, που θέλει την ελλη-
νική αγορά να τιµολογείται µε συγκε-
κριµένο τρόπο από τους µεγάλους δι-
εθνείς οίκους κατασκευής τρακτέρ, ε-
πισηµαίνουν οι εισαγωγείς.  

21-22, 36

Σε έλλειψη 
η ποιοτική 
ντομάτα

Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Με καθυστέρηση κοντά στις δέκα µέρες 
αναµένεται να ξεκινήσει η συγκοµιδή 
και η διάθεση θερµοκηπιακής ντοµάτας 
που καλλιεργείται στο έδαφος την ερχό-
µενη εβδοµάδα, σε περιοχές της νοτιο-
δυτικής Ελλάδας, µε την αγορά να δεί-
χνει διψασµένη και τις τιµές ελαφρώς 
αυξηµένες σε σχέση µε την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι. Οι συννεφιές και ο χει-
µωνιάτικος καιρός των τελευταίων ηµε-
ρών καθυστέρησαν, σύµφωνα µε παρα-
γωγούς, την ωρίµανση των ντοµατών, 

ενώ παράλληλα υπάρχει έλλειψη στις 
πρώτες κατηγορίες, η οποία σε µεγάλο 
βαθµό οφείλεται στις δυσκολίες που α-
ντιµετώπισε η παραγωγή στην Κρήτη. 

Με τιµές ανάµεσα στα 1,30 µε 1,35 ευ-
ρώ το κιλό πληρώνονται οι παραγωγοί 
στην Τριφυλία, ενώ ανάµεσα στα 1,10 
µε 1,20 ευρώ βρίσκεται η τιµή στην Κρή-
τη. Στην τελευταία, ο καιρός από τον ∆ε-
κέµβριο και µετά οδήγησε σε µια µείωση 
της φετινής παραγωγής µέχρι και κατά 
5 τόνους ανά στρέµµα.

∆ιψά η αγορά για ελληνική ντοµάτα
 O χειµωνιάτικος καιρός καθυστέρησε την συγκοµιδή µέχρι και 10 ηµέρες
 Iκανοποίηση για τις τιµές παραγωγού που κινούνται ψηλότερα από πέρσι 
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Y 
πάρχει ζήτηση για τη νέα σοδειά 
βάµβακος στην ελληνική αγορά, 
χωρίς όµως για την ώρα να σηµει-
ώνονται σηµαντικές νέες πωλήσεις. 

Οι εκκοκκιστές αφού είδαν πως το πριµ των 4 
σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµ-
βρίου  ‘19 δεν περνάει στην αγορά, φάνηκαν 
πιο ελαστικοί και χαµήλωσαν τις προσφορές 
(για τα ανοιχτά συµβόλαια) πιο κοντά προς τα 
3 σεντς. Αυτό έχει κάπως αναθερµάνει την κου-
βέντα και τις διαπραγµατεύσεις, αλλά οι πωλή-
σεις εξακολουθούν να είναι δύσκολες. Η νέα 
σοδειά διατηρείται ακόµα περί τα 80 σεντς α-
νά λίµπρα, δηλαδή στα 1,56 ευρώ το κιλό για 
τα λευκά βαµβάκια µε καλά χαρακτηριστικά.        

  Η εξαγωγή φαίνεται να πληρώνει περί τα 
225 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας για τα µέτρια 
φετινά σιτάρια από τη χώρα µας. Στην εσωτε-
ρική αγορά τα αποθέµατα είναι λίγα και οι µε-
γάλοι µύλοι υπερκαλυµµένοι. Ωστόσο, µην ξε-
χνάµε ότι λογικά οδεύουµε σε µια µικρότερη 
παραγωγή κάτι το οποίο γνωρίζουν καλύτερα 
οι µεγάλοι παίκτες της αγοράς. Εν τω µεταξύ, 
στο χρηµατιστήριο του Σικάγο σηµειώθηκε πί-
εση καθώς ανακοινώθηκε στις ΗΠΑ πως η ει-
κόνα της παραγωγής µαλακού (χειµερινές ποι-
κιλίες) είναι καλύτερη από την αναµενόµενη.

  Η ζάχαρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακά-
µπτει όµως κορυφαίες βιοµηχανίες γράφουν 
ζηµιές και κλείνουν µονάδες. Ειδικότερα, στα 
τέλη Μαρτίου, η τιµή της λευκής ζάχαρης στην 
ΕΕ ήταν στα 422 ευρώ (ή 474 δολάρια) ο τόνος 
σύµφωνα µε την S&P Global Platts, την ώρα 
που το ICE δείχνει την παγκόσµια τιµή της λευ-
κής ζάχαρης περί τα 330 δολάρια ο τόνος, που 
δεν απέχει πολύ από το χαµηλό δεκαετίας που 
καταγράφηκε το 2018, στα 307.50 δολάρια.

Υποτονική αγορά σε 
σκληρό και βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

19/03 29/03 03/04 11/04 18/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

331,55
337,36

338,91

333,56
338,49

Αποδόσεις 
Κοντά στους 20 µε 25 τόνους στο 
στρέµµα αποδίδει η θερµοκηπιακή 

ντοµάτα, που φέτος γνώρισε 
µείωση κοντά στο 20%

Εισαγωγές
Το κενό στην αγορά αυτό το διά-
στηµα ακούγεται ότι θα καλυφθεί 
µε εισαγωγές από την Αλβανία, 
σύµφωνα µε τους παραγωγούς

Ποιότητα
Από τον ∆εκέµβριο και µετά, ο 

καιρός δυσκόλεψε την παραγωγή 
στην Κρήτη δηµιουργώντας και 

προβλήµατα στην ποιότητα 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

14/03 20/03 28/03 04/04 11/04 18/04

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)

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

223

178

219

2,42

337,40

878,40

15,96

89,27

127,47

96,25

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα 75,72 75,65 76,95 77,05

238 240
234 234 234 236

77,62

78,11

Τιμές παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

2019  1,30-1,35 

2018  1,10-1,20

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμές παραγωγού
(ευρώ/κιλό)

2019   1,30-1,35

2018   1,10-1,20

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Με ζήτηση για τη νέα 
παραγωγή το βαμβάκι 
λένε αναλυτές

 Πέφτουν οι ρυθμοί 
στην αγορά σκληρού 
σιταριού

Η κρίση του χοιρινού στην 
Κίνα χτυπά την Ευρώπη
Σύµφωνα µε την ανάλυση της 
γερµανικής οργάνωσης χοιροτροφίας 
ISN, το χοιρινό έχει ακριβύνει 
θεαµατικά στην ΕΕ, λόγω της αυξηµένης 
ζήτησης από εισαγωγείς της Κίνας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Αντί της εγκυκλίου, 
εσωτερικό έγγραφο 
Παράθυρο για «λελογισµένες» 
τροποποιήσεις της εγκυκλίου που έχει σταλεί 
στους αξιολογητές Σχεδίων Βελτίωσης για 
τους γεωργικούς ελκυστήρες κι έχει 
προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε 
συντελεστές του χώρου, άφησε ο γενικός 
γραµµατέας του υπουργείου Χαράλαµπος 
Κασίµης, ξεκαθαρίζοντας πως η ντιρεκτίβα 
δεν θα αποσυρθεί. «Βελτιώσεις θα κάνουµε, 
κατανοούµε ορισµένα από τα επιχειρήµατα 
που έχουν διατυπωθεί. ∆εν τα αποδεχόµαστε 
όλα, γιατί έχουµε κάνει κι εµείς τη δουλειά 
µας και νοµίζω σωστά», είπε. Μιλώντας στο 
διεθνές συνέδριο για το ροδάκινο, στο 
πλαίσιο της Freskon ο κ. Κασίµης 
προανήγγειλε νέα τρίτη συνάντηση µε τους 
εκπροσώπους του ΣΕΑΜ, ενώ υποστήριξε 
πως «δεν πρόκειται για τιµοκατάλογο. Το 
έχουµε πει επανειληµµένα, αφορά µια 
εγκύκλιο προς τους αξιολογητές, ένα 
εσωτερικό έγγραφο,για το ύψος των 
επιλέξιµων δαπανών, βάσει της έρευνας που 
έχουµε κάνει», συµπληρώνοντας πως στόχος 
είναι η εξορθολογικοποίηση των δαπανών 
και πως υπό την έννοια αυτή δεν πρόκειται 
να υπάρξει απόσυρση της.«Υπήρχε πρόβληµα 
σοβαρό στις προσφορές που είχαν κατατεθεί, 
επιχειρούµε να βάλουµε τάξη», είπε για να 
επαναλάβει πως ο διάλογος δεν έχει κλείσει.

Ο διάλογος δεν έχει 
κλείσει, µπορεί να γίνουν 
συµβιβασµοί, λέει ο 
γενικός γραµµατέας 
του υπουργείου.

Για βελ-
τιώσεις 
µίλησε 
από την 
Freskon, 
ο γενικός 
Χαρά-
λαµπος 
Κασίµης.
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Αλλαγές στο φορολογικό των αγρο-
τών µε µείωση της φορολογίας κατά 
50% του τζίρου που γίνεται µέσα από 
οργανωµένες Οµάδες Παράγωγων ή 
συνεταιρισµών ζήτησαν οι συνεται-
ριστές του Βελβεντού από τον πρω-
θυπουργό, προκρίνοντας παράλλη-
λα την ολοκλήρωση του στρατηγι-
κού σχεδιασµού για την οργάνωση 
του πρωτογενούς τοµέα. 

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την περιο-
δεία του στο Βελβεντό, την Τρίτη 16 
Απριλίου επισκέφθηκε τις εγκαταστά-
σεις µίας εκ των σηµαντικότερων συ-
νεταιριστικών µονάδων της χώρας, του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Επεξεργασί-
ας Οπωροκηπευτικών. Από την πλευ-
ρά του, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Νίκος 
Κουτλιάµπας παρουσίασε στοιχεία α-
πό το επιχειρησιακό σχέδιο της µονά-
δας, τις επενδύσεις που έχει υλοποι-
ήσει, τις αγορές όπου διατίθενται τα 
προϊόντα του συνεταιρισµού, όπως νε-
κταρίνια και ροδάκινα. Τα τελευταία 
έξι χρόνια ο ΑΣΕΠΟΠ επένδυσε κεφά-
λαια 6,5 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρο-
νισµό εγκαταστάσεων, ενώ για την πε-
ρίοδο 2019-2021 έχει προγραµµατίσει 
επενδύσεις 3,5 εκατ. ευρώ.

Τρακτέρ και αγροτικά προϊόντα 
όπως φιστίκια, κατεψυγµένα 
ψάρια, σταφύλια, χυµούς, κα-
πνό, αλκοολούχα, τυριά, κλπ 
περιλαµβάνει η εντεκασέλιδη 
λίστα δασµών ύψους 20 δις 
δολαρίων, που προτίθεται να 
επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση ως απάντηση στον αντίστοι-
χο κατάλογο που ανακοίνωσε 
προ ηµερών η Ουάσινγκτον.

Υπενθυµίζεται πως στις αρ-
χές της περασµένης εβδοµά-
δας, η Ουάσινγκτον ανακοί-
νωσε την πρόθεσή της να επι-
βάλλει δασµούς αξίας 11 δις 
δολαρίων σε ευρωπαϊκά βιο-
µηχανικά προϊόντα, αλλά και 
αγροτικά όπως είναι οι ελιές, 
το ελαιόλαδο, το κρασί και τα 
τυροκοµικά προϊόντα. 

Το επεισόδιο αυτής της εβδο-
µάδας βρίσκει την ΕΕ να αντι-
δρά, παρά το γεγονός ότι τη 
∆ευτέρα 15 Απριλίου το Συµ-
βούλιο της ΕΕ έδωσε το πράσι-
νο φως ώστε να ξεκινήσουν οι 
συζητήσεις για µια διατλαντική 
εµπορική συµφωνία, η οποία 
όµως αφήνει εκτός τα αγροτικά 
προϊόντα. Αξίζει να σηµειωθεί 
πως από την πλευρά των ΗΠΑ 
υπάρχουν καιρό τώρα πιέσεις 

ώστε η αναµενόµενη εµπορική 
συµφωνία να συµπεριλαµβά-
νει και τα αγροτικά προϊόντα, 
ενώ υποστηρίζουν πως υπήρ-
ξαν το καλοκαίρι άτυπες συζη-
τήσεις για κάτι τέτοιο.

Τελευταία πράξη 
«Η πρόσφατη απόφαση του 

ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις των Η-
ΠΑ στη Boeing είναι σηµαντι-
κή. Πρέπει να συνεχίσουµε να 
διεκδικούµε ισότιµους όρους 
ανταγωνισµού για τον κλάδο 
µας. Όµως, επιτρέψτε µου να 
είµαι σαφής, δεν θέλουµε ένα 
µια κόντρα οφθαλµόν αντί ο-
φθαλµού», ανέφερε σε δήλω-
σή της η Επίτροπος Εµπορίου 
της ΕΕ, Σεσίλια Μάλµστροµ.

Οι προτεινόµενοι δασµοί εί-
ναι η τελευταία πράξη σε µια 
δεκαπενταετή διαµάχη µετα-
ξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά 
µε την στήριξη των κατασκευ-
αστών αεροσκαφών Airbus και 
Boeing. Ο Παγκόσµιος Οργανι-
σµός Εµπορίου αναµένεται να 
εκδώσει ξεχωριστές αποφάσεις 
για τις οικονοµικές ζηµίες από 
την κρατική στήριξη της Boeing 
και της Airbus φέτος το καλο-
καίρι ή το 2020.

Ζήτημα αιχμής 
το φορολογικό 
κατά τους 
συνεταιριστές 

Απάντηση με δασμούς 20 δις  
της ΕΕ στις ΗΠΑ και για τρακτέρ

 Ο πρωθυπουργός ενηµερώθηκε 
και για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα 

προωθησης που υλοποιεί ο ΑΣΕΠΟΠ 
σε αγορές όπως του Ντουµπάι και 

της Σουηδίας ύψους 1,8 και 
1,7 εκατ ευρώ, αντίστοιχα.

Για τις προκλήσεις 
της σύγχρονης 
γεωργίας 
στην αλυσίδα 
τροφίµων µίλησε 
ο διευθυντής της 
Compo Expert 
Π. Χαµακιώτης 
(µέση), σε ειδική 
εκδήλωση στη 
Θεσσαλονίκη.

Αποδίδει η συνεργασία Compo Expert µε παραγωγούς

Προγράµµατα συνεργασίας της Compo Expert µε παραγωγούς, σε 
πειραµατικά αγροτεµάχια, κατά την καλλιέργεια των οποίων εφαρµόζεται 
πλήρες σύστηµα θρέψης Compo Expert για επιθυµητή από τις αγορές 
ποιότητα, παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση της εταιρείας: «Compo Expert 
- Game Changers - Από το λίπασµα στο τρόφιµο», την Παρασκευή 12 
Απριλίου, στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. O 
Παναγιώτης Χαµακιώτης, διευθυντής του Compo Expert Group για την 
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και συγγραφέας του βιβλίου 
«The Challenges of Modern Agriculture» (Οι προκλήσεις της σύγχρονης 
γεωργίας) άνοιξε την εκδήλωση µε την οµιλία του που είχε τίτλο: «Οι 
Προκλήσεις της Σύγχρονης Γεωργίας στην Αλυσίδα Τροφίµου», όπου 
κατέδειξε τις αλλαγές που συµβαίνουν στον Οργανισµό της Compo 
Expert και τις ενέργειες που γίνονται ώστε να µετατραπεί σε ένα ισχυρό 
συµπαίχτη στην Αλυσίδα Τροφίµου. O Άρης Κεγαλογιάννης, ιδρυτής και 
αντιπρόεδρος του Οµίλου Gaea Products, ανέπτυξε το θέµα: «Ελληνικά 
Ποιοτικά Προϊόντα: ο δρόµος προς τις αγορές του κόσµου».

Τρακτέρ και 
αγροτικά προϊόντα

Στην 11σέλιδη λίστα 
µε τους επικείµενους 
δασµούς της ΕΕ στις 

ΗΠΑ περιλαµβάνονται 
τρακτέρ, πλήθος από 
αγροτικά προϊόντα 

αλλά και video games 
και τσάντες
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ΤΩΝ   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ & 
ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ

Τις πληγές που άφησε πίσω της η 
σφοδρή χαλαζόπτωση, που έπληξε 
το τελευταίο τριήµερο όλες σχεδόν 
τις αγροτικές καλλιέργειες σε περιο-
χές του κάµπου της Ηµαθίας µετρούν 
αυτές τις µέρες αγρότες και στελέχη 
της τοπικής υπηρεσίας του ΕΛΓΑ στη 
Βέροια, µε τις πρώτες εκτιµήσεις να 
κάνουν λόγο για εκτεταµένες ζηµιές 
σε χιλιάδες στρέµµατα δενδρωδών. 

Καταστροφές προκάλεσε το χα-
λάζι και σε περιοχές στο νοµό Λα-
ρίσης (Αγιά, Αργυροπούλι, ∆αµά-
σι, Πλατανούλια και η ευρύτερη πε-
ριοχή Τυρνάβου και Ελασσόνας).

Φρούτα µε λεία επιφάνεια, όπως 
νεκταρίνια και κεράσια, αλλά επίσης 
και βερίκοκα, ροδάκινα πρώιµων και 
υπερπρώιµων ποικιλιών, ακτινίδια, 
δαµάσκηνα ακόµα και αχλάδια, που 
βρέθηκαν στο έλεος του χαλαζιού, έ-
χουν πάθει σηµαντικές καταστροφές 
και σε ορισµένες περιπτώσεις το πο-
σοστό της ζηµιάς ξεπερνά ακόµη και 
το 80%. Ο ΕΛΓΑ έσπευσε να «κατηγο-
ρήσει» τον καιρό για την αποτυχία της 
αντιχαλαζικής προστασίας, καθώς οι 
θερµοκρασίες έπεσαν περισσότερο 
από όσο υπολόγιζαν στον οργανι-
σµό και ως εκ τούτου δεν µπόρεσαν 
να «λιώσουν» τους χαλαζόκοκκους. 

To θέµα έφερε και στη Βουλή, µε 
Ερώτησή της, η τοµεάρχης Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Ν∆ Φωτεινή Αρα-
µπατζή και ο συνυπογράφων βου-
λευτής Ηµαθίας Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος, επισηµαίνοντας την α-
νάγκη αναµόρφωσης του ΕΛΓΑ.

Από τη Μελίκη ως το Νεόκαστρο 
Το µεγαλύτερο πρόβληµα στην Η-

µαθία φαίνεται να εκδηλώθηκε στην 
περιοχή που καλύπτεται από τη Μελί-
κη έως και το Νεόκαστρο, όπου το α-
πόγευµα της περασµένης Παρασκευ-
ής, λίγο µετά από τις 6 µ.µ., η χαλα-
ζόπτωση έπληξε γύρω στα 15.000 
-20.000 στρέµµατα µε νεκταρίνια, 
κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα και α-
κτινίδια, µε τη ζηµιά να είναι µεγά-
λη, όπως µας ανέφερε ο πρόεδρος 
του τοπικού αγροτικού συλλόγου Τά-
σος Λιολιόπουλος, προσθέτοντας ό-
τι άλλα περίπου 5.000–6.000 στρέµ-

µατα χτυπήθηκαν σε χεριά του ∆ή-
µου Αλεξάνδρειας, όπως η Αγία Τρι-
άδα, ο Παλιός Πρόδροµος, ενώ ζη-
µιές υπήρξαν και στο ∆ήµο Βέροιας.

Λίγο µετά την ολοκλήρωση µιας 
πρώτης επισκόπησης που έκανε η ε-
πόπτρια του ΕΛΓΑ Βέροιας στις πλη-
γείσες περιοχές, µίλησε για σηµα-
ντικές απώλειες στην παραγωγή, σε 
σηµείο που να προκαλείται έντονος 
προβληµατισµός και µεγάλη απογο-
ήτευση στους παραγωγούς. «Ήµα-
σταν τις προηγούµενες ηµέρες στην 
έκθεση φρέσκων φρούτων και λαχα-
νικών, τη Freskon και κλείναµε συµ-
φωνίες και τώρα δεν ξέρουµε πώς θα 
τις εξυπηρετήσουµε», είπε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Λιολιόπουλος, ενώ για 
απόγνωση στις τάξεις των παραγω-
γών µίλησε και ο Παναγιώτης Μεσα-
λάς από το Νησέλι Ηµαθίας, ο οποί-
ος, εστίασε και στο ακτινίδιο.

«Κάποιοι παραγωγοί έχουν µεγάλο 

πρόβληµα, ίσως να µην µπορέσουν 
να µαζέψουν καν», τόνισε ο Κώστας 
Μαρκοβίτης, αγρότης από τη Βέροια, 
ο οποίος µας πληροφόρησε πως ανά-
λογα µε την περιοχή η χαλαζόπτωση 
ήταν πολύ έντονη και κράτησε από 5 
έως και πάνω από 15 λεπτά, ενώ σε ο-
ρισµένες περιπτώσεις το µέγεθος του 
ήταν ψιλό µε συνέπεια να περνά α-
κόµη και από τα αντιχαλαζικά δίχτυα.

Έως και ολική καταστροφή
Περιοχές που δοκίµασαν τη µα-

νία της χαλαζόπτωσης, σύµφωνα 
µε τον παραγωγό, Γιώργο Γκαλα-
βό από την Κουλούρα Ηµαθίας, εί-
ναι µεταξύ άλλων η Μελίκη, το ∆ια-
βατό, το Μακροχώρι, τα Καβάσιλα, 
ο Κοπανός, το Ροδοχώρι, τα Μονό-
σπιτα αλλά και η Χαριέσα, ενώ για 
τις επιπτώσεις του φαινοµένου και 
ο συγκεκριµένος παραγωγός ανέ-
φερε πως κάποια κτήµατα έχουν πά-

θει έως και ολοσχερή καταστροφή.
Ίδια εικόνα µας µετέφερε και ο 

πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου 
της Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, υπο-
γραµµίζοντας πως στις περιοχές 
που ήταν στο επίκεντρο του και-
ρικού φαινοµένου, δεν υπάρχει 
φρούτο που να µην έχει δεχθεί 3-
4 χτυπήµατα. «Πρέπει να προχω-
ρήσουν άµεσα όλες οι ενέργειες 
για να αποζηµιωθούν οι παραγω-
γοί, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαί-
τερα δυσχερή θέση, καθώς αρκε-
τοί δεν έχουν πληρωθεί ακόµη τα 
επιτραπέζια ροδάκινα του 2018 
και τα έξοδα τρέχουν. Οι επεµβά-
σεις θα πρέπει να γίνουν», σηµεί-
ωσε ο κ. Χαλκίδης.

Σύµφωνα µε τον κ. Λιολιόπου-
λο, εξάλλου, οι πληγέντες θα πρέ-
πει να κάνουν τη δήλωση ζηµιάς 
σε διάστηµα 15 ηµερών από την α-
ναγγελία του ΕΛΓΑ.

Βραχνάς χαρακτηρίζεται από 
τους Κρητικούς αγρότες ο 
ΕΛΓΑ, σύµφωνα µε τον Βασίλη 
Ζαµπετάκη, γεωπόνο µελετητή 
µε δράση στους νοµούς Χανίων 
και Ρεθύµνου, καθώς ενώ 
διυλίζουν τον κώνωπα για να 
πληρώσουν τις εισφορές στον 
ΕΛΓΑ κάθε έτος ταυτόχρονα µε 
τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, µετά την 
πρόσφατη καταστροφή και ενώ 
έχουν ανάγκη την αποζηµίωση 
για αγροτικές δραστηριότητες 
της επόµενης περιόδου, θα 
περάσει πάνω από ένας χρόνος 
µέχρι να εισπράξουν τα 
χρήµατα. Συγκεκριµένα, µε το 
παρόν σύστηµα πληρωµών του 
ΕΛΓΑ υπολογίζεται ένα 9µηνο 
µέχρι την είσπραξη της πρώτης 
δόσης του 70%, ενώ µετά από 
ένα και ενάµιση έτος έρχονται 
οι δόσεις του 10% και 20% 
αντίστοιχα. 
Μάλιστα, για να ξεκινήσει η 
πληρωµή των δόσεων του 10 
και 20%, θα πρέπει να έχουν 
εισπράξει όλοι οι δικαιούχοι τη 
δόση του 70%, δηλαδή θα 
πρέπει να έχουν πληρώσει όλοι 
τις εισφορές, κάτι που 
καθυστερεί ακόµη περισσότερο 
την ολική πληρωµή. Για άλλη 
µια φορά οι τυπικοί, αντί να 
ανταµείβονται, θα κρατούνται 
πίσω από τους χρονικά 
«καθυστερηµένους». Θα έχουµε 
τέτοιες καθυστερήσεις, παρά το 
γεγονός πως έχουν αποσταλεί 
ήδη οι φάκελοι στα κεντρικά 
του ΕΛΓΑ, σύµφωνα µε τον 
Γιώργο Κονταξάκη, µέλος της 
διοικούσας επιτροπής του 
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος στην Κρήτη, κάτι που 
σηµαίνει πως η ικανότητα και 
τεχνογνωσία για τις 
καλλιέργειες στον ΕΛΓΑ 
υφίσταται, αλλά στη διαχείριση 
των οικονοµικών τα βρίσκουν 
δύσκολα. 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Καθυστέρηση 
για όλους από 
απλήρωτες 
εισφορές 
μερικών 

Καταστροφές σε Ημαθία και Λάρισα 

 Ίσως να μη μπει καν 
πλατφόρμα για μάζεμα
Πάνω από 80% οι ζημιές σε δενδρώδεις και αμπέλια από το χαλάζι

Οι πληγέντες παραγωγοί
θα πρέπει να κάνουν τη δήλωση 

ζηµιάς σε διάστηµα 
15 ηµερών από την αναγγελία 

του ΕΛΓΑ, σύµφωνα µε τον 
Τάσο Λιολιόπουλο, πρόεδρο 

τοπικού αγροτικού συλλόγου 
στην Ηµαθία.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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∆ύο πληρωµές
Η παραγωγή στα Χανιά 
που καταστράφηκε την 
άνοιξη θα αποζηµιωθεί 

σαν ζηµιά του 2018, 
ενώ οι εγκαταστάσεις 

σαν ζηµιά ΠΣΕΑ 
του 2019

Λύση συμψηφισμού εισφορών και 
αποζημιώσεων μέσω οργανώσεων
Στα Χανιά οι ζημιές του Μαρτίου θα χωριστούν σε ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ

Εκτεταµένες ζηµιές από έντονες βρο-
χοπτώσεις, εκτός από αυτές στην η-
πειρωτική Ελλάδα, σηµειώθηκαν στις 
αρχές Μαρτίου και στα Χανιά της Κρή-
της. Μεγάλες απώλειες σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες, όπως εσπεριδοειδή, ε-
λιές και αβοκάντο, κηπευτικά, αλλά 
και κτηνοτροφικές µονάδες. Το µέγε-
θος της καταστροφής κατέγραψαν ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύ-
ρος Αραχωβίτης, µε τον πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ Θεοφάνη Κουρεµπέ, σε επίσκε-
ψη στο νοµό µετά τη θεοµηνία. Εκεί 
βρήκαν την ευκαιρία να εξηγήσουν 
στους πληγέντες παραγωγούς το θε-
σµικό πλαίσιο των αποζηµιώσεων. Ό-
πως διευκρινίστηκε, ο ΕΛΓΑ αποζηµι-
ώνει µόνο την παραγωγή και όχι το 
κεφάλαιο, δηλαδή τις εγκαταστάσεις 
(µαντριά, θερµοκήπια), οι οποίες θα 
αποζηµιωθούν από το ΠΣΕΑ.

Βέβαια, να σηµειωθεί ότι οι Χανιώ-
τες αγρότες έθεσαν στους αρµόδιους 

ζήτηµα συµψηφισµού των χρωστού-
µενων εισφορών µε το ποσό της απο-
ζηµίωσης. Σε αυτό το θέµα ο πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ δήλωσε κατηγορηµατικά ότι 
«νοµικά, αλλά και ουσιαστικά, είναι πο-
λύ δύσκολο για τον ΕΛΓΑ να καταφέ-
ρει κάτι τέτοιο». Αντ’ αυτού, προτείνει 
άλλη λύση «συµψηφισµού µέσω συνε-
ταιρισµών» που θα µπορούσε να διευ-
κολύνει τους παραγωγούς που δεν δι-
αθέτουν χρήµατα να εξοφλήσουν την 
εισφορά στον ΕΛΓΑ. ∆ίνει τη δυνατό-
τητα στους συνεταιρισµούς ή τις Οµά-
δες Παραγωγών, ή όποιον άλλο συνε-
ταιριστικό φορέα, να καλύψουν αυτοί 
τις εισφορές αγροτών µελών τους που 
αδυνατούν, µετά να εισπράξουν την 
αποζηµίωση, και αφού κρατήσουν το 
ποσό της εισφοράς, να παραδώσουν 
στους αγρότες τη διαφορά.

Να σηµειωθεί ότι η παραγωγή που 
καταστράφηκε την άνοιξη θα αποζηµι-
ωθεί σαν ζηµιά του 2018, οπότε για να 

προσµετρηθούν οι αγρότες στον κατά-
λογο προς πληρωµή, πρέπει να έχουν 
εξοφλήσει τις εισφορές του 2018 στον 
Οργανισµό, µέχρι τις 31 Ιουλίου. Επι-
πλέον, οι αποζηµιώσεις για τις εγκα-
ταστάσεις, που θα γίνουν µέσω ΠΣΕΑ, 
θα υπολογιστούν ως ζηµιές του 2019. 
Οπότε για την εκκίνηση των διαδικασι-
ών και µόνο για αποζηµίωση των εγκα-
ταστάσεων, καλό φθινόπωρο. 

  Τέλος, υπενθυµίζεται ότι ο υπουρ-

γός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει δηλώσει 
στο παρελθόν πως πρέπει να υπάρξει Ει-
δική Ρύθµιση για την ταχύτερη αποζη-
µίωση γεωργών και κτηνοτρόφων από 
θεοµηνίες και καταστροφές, ανεξάρτη-
τα και ταχύτερα από την ευρύτερη ανα-
θεώρηση του Κανονισµού Λειτουργίας 
του ΕΛΓΑ που χρειάζεται αναλογιστικές 
µελέτες και πολύ χρόνο, δεν έχει φανεί 
όµως ακόµη φως στο τούνελ.   
 ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

Ακόµη και αντιχαλαζικά δίχτυα πέρασε το χαλάζι σε Ηµαθία και Λάρισα, 
λόγω σφοδρότητας και µικρού µεγέθους των κόκκων.



Βαμβακάδα 
στην ακτινιδιά 
Απαραίτητος ο ψεκασμός στο 
στάδιο της έρπουσας προνύμφης

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Την εµφάνισή της κάνει αυτές 
τις ηµέρες η βαµβακάδα στις α-
κτινιδιές. Πρόκειται για ένα έ-
ντοµο που µόλις αναπτυχθεί, 
αγκιστρώνεται σε ένα σηµείο 
του φυτού και αναπτύσσει ένα 
κάλυµµα, σαν πεταλίδα.

Λόγω του καλύµµατος (ασπι-
δίου) που αναπτύσουν αργότε-
ρα οι προνύµφες της βαµβακά-
δας και είναι ικανό να τις προ-
στατεύσει από το υγρό των ψε-
κασµών, οποιαδήποτε επέµβα-
ση µε εντοµοκτόνα, για να εί-
ναι επιτυχής, πρέπει να γίνεται 
όταν υπάρχουν οι νεαρές προ-

νύµφες 1ης (έρπουσες) ή και 
2ης ηλικίας και µετά από προ-
σεκτική παρακολούθηση του ε-
ντόµου. Σύµφωνα µε τους γεω-
πόνους του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας, αν 
υπάρχει πυκνός πληθυσµός, ο 
πρώτος ψεκασµός πρέπει να γί-
νει αµέσως µετά την εµφάνιση 

των πρώτων ερπουσών που θα 
παρατηρηθούν την άνοιξη και 
ο δεύτερος δύο εβδοµάδες αρ-
γότερα. Σε περιπτώσεις όχι πυ-
κνών πληθυσµών ο ψεκασµός 
πρέπει να γίνει 7-10 ηµέρες µε-
τά την εµφάνιση των πρώτων 
ερπουσών προνυµφών.

Η βαµβακάδα, (Pseudaulacaspis 
pentagona) αποτελεί πολύ σο-
βαρό εχθρό της ακτινιδιάς προ-
σβάλλοντας τον κορµό, τα κλα-
διά και τους καρπούς. Πολλα-
πλασιάζεται µε µεγάλη ταχύ-
τητα και έχει τρεις γενεές το 
έτος. Το έντοµο αποµυζά χυ-
µούς από το φυτό προκαλώ-
ντας την εξασθένισή του και 
σταδιακά την ξήρανση των κλα-
διών. Σηµαντικές είναι οι ζη-

µιές στους καρπούς, όπου στα 
σηµεία προσβολής πληγώνεται 
η επιδερµίδα µε αποτέλεσµα 
να αναπτύσσονται σήψεις, να 
µειώνεται ο χρόνος διατήρη-
σης των καρπών και τελικά να 
υποβαθµίζεται η ποιότητα και 
η εµπορική τους αξία.

Η βαµβακάδα διαχειµάζει µε 
τη µορφή ενήλικου θηλυκού και 
από τα µέσα Απριλίου ξεκινούν 
οι ωοτοκίες. Κατάλληλη περίο-
δος για τη χηµική καταπολέµη-
ση του εχθρού είναι η περίοδος 
που εµφανίζεται ο µεγαλύτερος 
αριθµός ακάλυπτων µετακινού-
µενων προνυµφών, που τις ο-
νοµάζουµε έρπουσες προνύµ-
φες, συνήθως µέσα στους µή-
νες Απρίλιο και Μάιο. 

Εκκόλαψη ψύλλας αχλαδιάς σε ορεινές περιοχές
Μέχρι την άνθιση είναι η κατάλληλη περίοδος κατά την οποία πρέπει 
να γίνει επέµβαση για την ψύλλα της αχλαδιάς, υπενθυµίζεται από 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Αχαϊας, καθώς άρχισε η εκκόλαψη των 
χειµερινών αυγών του εντόµου στις ορεινές περιοχές. Για να 
διαπιστωθεί η αναγαιότητα επέµβασης, γίνεται έλεγχος 25 

ανθοδεσµών (1 ανά δέντρο, από το κάτω µισό των δέντρων) στο στάδιο της 
κλειστής πράσινης ταξιανθίας µε εκπτυγµένα φύλλα. Αν διαπιστωθεί παρουσία 
προνυµφών ή αυγών ψύλλας στο 5% των ανθοδεσµών, συνιστάται επέµβαση µε 
λάδι ή καολίνη στο στάδιο «µπαλονιού», ενώ επέµβαση µε πυρεθρίνη και λάδι 
πριν την άνθηση (για προστασία µελισσών) συνιστάται αν διαπιστωθεί παρουσία 
προνυµφών ή αυγών σε πάνω από το 5% των ανθοδεσµών. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 

Ασπίδιο
Το ασπίδιο που αναπτύσ-
σει µεγαλώνοντας η βαµ-
βακάδα την προστατεύει 

από τα εντοµοκτόνα

Περονόσπορος αµπέλου 
Ένας προληπτικός ψεκασµός µε κατάλληλο και 
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο, όταν η βλάστηση 
αποκτήσει µήκος 8 µε 10 εκ. περίπου, 
συστήνεται από τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, σε περιοχές που η 
ασθένεια εµφανίζεται συχνά και ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για ευαίσθητες ποικιλίες.
Στον ψεκασµό αυτό δεν συνιστάται η χρήση 
χαλκούχου σκευάσµατος, διότι προκαλείται 
καθυστέρηση στη βλάστηση. Για την αποφυγή 
δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα, είναι 
ανάγκη να γίνεται ορθολογική εναλλαγή 
µυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, 
και εδώ επισηµαίνεται  ότι τα διασυστηµατικά 
µυκητοκτόνα είναι επικίνδυνα για την ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας του µύκητα. 
Οι συχνές βροχοπτώσεις, υψηλή σχετική 
υγρασία και θερµοκρασίες >13 oC ) είναι 
ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση της 
ασθένειας.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Dimix 
BASF: Enervin Duo, Valis plus
BAYER: Mikal 75WG, Profiler 71.1WG
FARMA-CHEM:  Allot-it 68 WG, Magma 
Triple WP
FMC: Galben M, Alial 80 WG 
HELLAFARM: Φιλαµετ 10/40 WP, Χελλασυµ 
505 WP, Maniflow 12,4 SC
SIPCAM: Vitene Triplo R, Lieto,
SYNGENTA:   Ridomil Gold MZ 68 WG, 
Ampexio

Ανθράκωση κερασιάς 
Μία επέµβαση στο στάδιο I (απόσπαση του 
κάλυκα) πρέπει να γίνει στην κερασιά σε 
περίπτωση που διαπιστώθηκε την προηγούµενη 
χρονιά προσβολή από ανθράκωση, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Θεσσαλονίκης. Η ασθένεια προκαλείται από τον 
µύκητα Gnomonia erythrostoma, και σε 
περίπτωση περσινής προσβολής θα υπάρχουν 
ξερά φύλλα στα δέντρα, τα οποία θα φέρουν 
µόλυσµα επικίνδυνο για τη φετινή παραγωγή.  
Τα προσβεβληµένα φύλλα παρουσιάζουν 
διάσπαρτες, µικρές, πολυάριθµες υποκίτρινες ή 
υπέρυθρες κηλίδες που αργότερα γίνονται 
καστανές. Τα φύλλα αυτά προοδευτικά 
κάµπτονται προς τα κάτω, ξηραίνονται και 
παραµένουν στο δέντρο και το χειµώνα 
διατηρώντας το µόλυσµα. 

Σκευάσµατα
ARYSTA: Syllit 544 SC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ:  
ΕΛΙΣΣΑΙΟ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 

Το τελευταίο διάστηµα, 
παρατηρήθηκε σοβαρή µείωση τόσο 
της ποσότητας όσο και της 
ποιότητας του ελαιολάδου και της 
ελιάς στη χώρα µας.  Πως το 
εξηγείτε αυτό;

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούµε 
ακραίες καιρικές εναλλαγές, µε υπερ-
βολικές βροχές αλλά και καύσωνες 
και ξηρασία, που ταλαιπωρούν τα ε-
λαιόδεντρα, µε αποτέλεσµα τη σηµα-
ντική µείωση της παραγωγικότητας 
και την ανάπτυξη εχθρών και ασθε-
νειών. Η σεζόν 2018/19 ήταν ιδιαί-
τερα δύσκολη για τους παραγωγούς 
και τους εµπλεκοµένους στην εµπο-
ρία του ελαιολάδου. Τα προβλήµατα 
οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην 
υψηλή δακοπροσβολή και το γλοιο-
σπόριο σε πολλές περιοχές. 

Μπορεί να αναστραφεί αυτή η τάση;
Όπως όλοι γνωρίζουµε η ελαιοκαλ-

λιέργεια έχει παράδοση και µακρά ι-
στορία στην Ελλάδα. Το λάδι και η ε-
πιτραπέζια ελιά αποτελούσαν και α-
ποτελούν απαραίτητο συστατικό της 
ελληνικής διατροφής. Η Ελλάδα έχει 
πολύ ποιοτικά ελαιόλαδα, µε εξαιρε-
τικά οργανοληπτικά χαρακτηριστι-
κά, πλούσια σε φαινόλες, που βρα-
βεύονται συνεχώς σε διεθνείς διαγω-
νισµούς. Αν όµως συνεχιστεί αυτή η 
πτωτική τάση στην παραγωγή και την 
ποιότητα, κινδυνεύουµε να χάσουµε 
µία παράδοση αιώνων. 

Για τον λόγο αυτό, πρέπει όλοι α-
πό κοινού να αναλάβουµε δράση ά-
µεσα. Σε ένα τέτοιο κλίµα αβεβαιό-
τητας, η αποτελεσµατική φροντίδα 
και διαχείριση της καλλιέργειας, α-
πό τη θρέψη, τη φυτοπροστασία έως 
την άρδευση είναι υψίστης σηµασί-
ας. Αλλά και πέρα από την καλλιέρ-
γεια, η σωστή ελαιοποίηση, τυποποί-
ηση, εµπορία αλλά και η εκπαίδευση 
των παραγωγών είναι βασικοί παρά-
γοντες που συµβάλλουν στην ανά-
δειξη του ελληνικού ποιοτικού ελαι-
ολάδου και της ελιάς.

Πρόσφατα ανακοινώσατε µία 
πρωτοβουλία της BASF προς αυτή 
την κατεύθυνση. Μπορείτε να µας 
πείτε περισσότερα;

Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι για 
τη νέα µας πρωτοβουλία µε τίτλο «Ε-
λιά: H παράδοση που δεν πρέπει να 
χαθεί», µια σηµαντική προσπάθεια 
ολιστικής προσέγγισης της ελαιο-
καλλιέργειας. Θα περιλαµβάνει τη 
δηµιουργία πρότυπων αγρών σε ό-
λη την Ελλάδα, οι οποίοι θα είναι ε-
πισκέψιµοι, µε στόχο την ανάδειξη 
των καλών καλλιεργητικών πρακτι-
κών, ώστε να στηρίξουµε τον Έλλη-
να ελαιοπαραγωγό για να εξασφα-
λίσει το εισόδηµά του και την ποιό-
τητα που χαρακτηρίζει την ελιά και 
το Ελληνικό ελαιόλαδο.

Συνεργάτες µας σε αυτή την προ-
σπάθεια είναι οι εταιρείες Gaia Επιχει-
ρείν, Haifa, Netafim και Pieralisi, µε 
την υποστήριξη της ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (∆Ο-
ΕΠΕΛ), της Πανελλήνιας Ένωσης Με-
ταποιητών Τυποποιητών Εξαγωγέων 
Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), της Ελ-
ληνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνω-
σης Ελαιολάδου (Ε∆ΟΕ), του Συνδέ-
σµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τυπο-
ποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) και 
του προγράµµατος «Νέα Γεωργία για 
τη Νέα Γενιά». 

Ποιες είναι οι καινοτοµίες που θα 
παρουσιάσετε σε αυτό το project;

Όπως σας προανέφερα, η πίεση 
του γλοιοσπορίου ήταν ιδιαίτερα έ-
ντονη σε πολλές περιοχές και τα χαλ-
κούχα σκευάσµατα δεν είναι αρκετά 
για την καταπολέµηση του. Ο ελαιο-
παραγωγός χρειάζεται νέα όπλα. Η 
νέα καινοτοµία της BASF είναι το µυ-
κητοκτόνο Insignia WG. Είναι η µονα-

δική στροµπιλουρίνη µε έγκριση στο 
γλοιοσπόριο. Εφαρµόζεται στην αν-
θοφορία, έχει άριστη προστατευτική 
και θεραπευτική δράση και µεγάλη 
διάρκεια προστασίας.

Παράλληλα µε τη σωστή και απο-
τελεσµατική φυτοπροστασία, θα πα-
ρουσιάσουµε το ολοκληρωµένο πρό-
γραµµα θρέψης της Haifa και άρδευ-
σης της Netafim αλλά και τη χρήση 
συστηµάτων γεωργίας ακριβείας της 
Gaia Επιχειρείν για την παρακολού-
θηση του δάκου. Επιπλέον, θα πραγ-
µατοποιούµε συνεχείς ελέγχους για 
ανίχνευση υπολειµµάτων δραστικών 
ουσιών, σε συνεργασία µε εργαστή-
ρια χηµικών αναλύσεων, ώστε να πε-
τυχαίνουµε την περεταίρω βελτίωση 
των προγραµµάτων φυτοπροστασίας 
και την ελαχιστοποίηση των ανιχνεύ-
σιµων δραστικών ουσιών.

Η ελιά που θα παράγεται από τους 
πρότυπους αγρούς θα εκθλίβεται σε 
επιλεγµένα ελαιοτριβεία που θα είναι 
εξοπλισµένα µε µηχανήµατα τελευταί-
ας γενιά της Pieralisi και στη συνέχεια 
θα γίνεται ανάλυση των οργανοληπτι-
κών χαρακτηριστικών του λαδιού, µε 
στόχο τη συνεχή ποιοτική βελτίωση 
του παραγόµενου προϊόντος.

Εν τέλει, θέλουµε να διασφαλίζουµε 
ότι οι καταναλωτές θα προµηθεύονται 
ασφαλή τρόφιµα υψηλής ποιότητας.

Σχετικά µε τη δακοκτονία, πόσο 
αποτελεσµατική θεωρείτε ότι είναι 
όπως εφαρµόζεται έως σήµερα; 

Ήδη από το 2017, µε δική µας πρω-
τοβουλία, είχαµε αναδείξει σε πολλά 
άρθρα, εκδηλώσεις και ενηµερωτικές 
συναντήσεις την ανάγκη ριζικής αλ-
λαγής του κρατικού προγράµµατος 
δακοκτονίας. Είµαι πεπεισµένος ό-
τι το πρόγραµµα δακοκτονίας όπως 
γίνεται τα τελευταία 50 χρόνια, µε τα 
γνωστά γραφειοκρατικά κωλύµατα 
και τα τεχνικά λάθη, οφείλει να ανα-
µορφωθεί. Οι παραγωγοί, µε την ε-
πίβλεψη τεχνικών συµβούλων, πρέ-
πει να πάρουν τη δακοκτονία στα χέ-
ρια τους, να παρακολουθούν στενά, 
µε σύγχρονα µέσα, την εξέλιξη των 
πληθυσµών του δάκου και να εφαρ-
µόζουν ένα ολοκληρωµένο, καινοτό-
µο πρόγραµµα ψεκασµών. Θα ήθελα 
εδώ να θυµίσω ότι η ζηµιά από τα ελ-
λιπή µέτρα δακοκτονίας το 2016, ξε-
πέρασε τους 120.000 τόνους ελαιόλα-
δου. Κάτι παρόµοιο έγινε και το 2018.

Γεννήθηκε το 1961 στον Πλάτανο, 
Αιγίου. Σπούδασε στην Ανωτάτη 
Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης. 
Επίσης, έκανε σπουδές στην 
Οικονοµία, το Marketing και την 
Κοινωνιολογία στο ΑΠΘ. Από τις 
αρχές του 2009, είναι ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της BASF Ελλάς 
ΑΒΕΕ. Είναι Πρόεδρος του ∆.Σ. 
του Συνδέσµου Ελληνικών 
Χηµικών Βιοµηχανιών (ΣΕΧΒ) και 
του Πανελλήνιου Συνδέσµου 
∆ιογκωµένης Πολυστερίνης (ΠΑ.
ΣΥ.∆Ι.Π.). Eίναι µέλος στο 
advisory board της πρωτοβουλίας 
Sustainable Greece 2020.

Κίνδυνος
Αν συνεχιστεί αυτή η πτω-
τική τάση στην παραγωγή 
και την ποιότητα, κινδυ-
νεύουµε να χάσουµε µία 

παράδοση αιώνων 

∆ακοκτονία
 H ζηµιά από τα ελλιπή µέτρα 
δακοκτονίας το 2016, ξεπέ-
ρασε τους 120.000 τόνους 
ελαιόλαδου. Κάτι παρόµοιο 

έγινε και το 2018

∆ύσκολη σεζόν
Η σεζόν 2018/19 ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολη για 
τους παραγωγούς και 

τους εµπλεκοµένους στην 
εµπορία του ελαιολάδου

Ιδιαίτερα περήφανος για τη νέα πρωτοβουλία της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ 
µε τίτλο «Ελιά: Η παράδοση που δεν πρέπει να χαθεί» και που στόχο 
έχει να δηµιουργήσει πρότυπους ελαιώνες σε όλη την Ελλάδα, δη-
λώνει σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας, Βα-
σίλης Γούναρης. Αποτελεσµατική φροντίδα και διαχείριση της καλ-
λιέργειας, από τη θρέψη, τη φυτοπροστασία έως την άρδευση, αλλά 
και σωστή ελαιοποίηση, τυποποίηση και εµπορία, είναι οι τοµείς που 
θα καλύψει το πρότζεκτ, ώστε να διασφαλιστεί η ανάδειξη του ελλη-
νικού ποιοτικού ελαιολάδου και της ελιάς. Παράλληλα, ο κ. Γούνα-
ρης καλεί για αναµόρφωση του προγράµµατος δακοκτονίας, ενώ ε-
πισηµαίνει την ιδιαίτερη πίεση του γλοιοσπορίου που παρατηρείται. 

Πρότυπους ελαιώνες 
σε όλη την Ελλάδα 
«φυτεύει» η BASF    
Στόχος η ανάδειξη καλών γεωργικών πρακτικών 
και η συνεχής ποιοτική βελτίωση του ελαιολάδου

Βασίλης Γούναρης 
∆ιευθύνων Συµβούλος BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ



Το κονδύλι καλύπτει έναν στους δέκα 

Στα σκάρτα για μία ακόμη 
φορά 34.000 φάκελοι 
της Βιολογικής Γεωργίας

  Μόλις το 1% των αιτήσεων πέρασε σε κάποιες Περιφέρειες, 
για διπλασιασμό μπάτζετ μίλησαν Αλέξης Τσίπρας και 
Σταύρος Αραχωβίτης από τη Δυτική Μακεδονία 

  Μέχρι τις 2 Μαΐου θα γίνονται δεκτές οι ενστάσεις, ώστε να 
αναρτηθεί ο τελικός πίνακας δικαιούχων και επιλαχόντων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τσάµπα έξοδα και κόπο για δεύτε-
ρη φορά έκαναν πάνω από 30.000 
αγρότες ώστε να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα της Βιολογικής Γεωρ-
γίας, µένοντας εκτός λόγω µπάτζετ, 
µε το υπουργείο να σπεύδει να πε-
ριορίσει τις αντιδράσεις µιλώντας 
για διπλασιασµό προϋπολογισµού 
σε ορισµένες όµως Περιφέρειες. 

«Αναλαµβάνουµε τη δέσµευση, ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός ο οποίος έ-
δωσε και την εντολή, και εγώ προ-
σωπικά, ότι στα τέλη της τρέχουσας 
βδοµάδας, το αργότερο στις αρχές 
της Μεγάλης Εβδοµάδας, θα διπλα-
σιάσουµε τον προϋπολογισµό για 
τη βιολογική γεωργία στη ∆υτική 
Μακεδονία. Ως εκ τούτου, θα µπο-
ρέσουµε να ικανοποιήσουµε έναν 
πολύ µεγαλύτερο αριθµό αιτήσεων 
βιοκαλλιεργητών από αυτές που ε-
γκρίθηκαν στην πρώτη φάση», έγρα-
ψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αρα-
χωβίτης στα κοινωνικά δίκτυα την 
περασµένη Τρίτη καθώς συνόδευε 
τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σε 
περιοδεία στη ∆υτική Μακεδονία.  

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά 
για το µέγεθος της παλινωδίας µε 
τους αγρότες να φωνάζουν για βόλε-
µα ηµετέρων ενόψει εκλογών: Στους 
«παλιούς» εγκρίθηκε το 1% των αιτή-
σεων στην Ήπειρο, αντίστοιχα το 3% 
σε Ανατολική Μακεδονία Θράκη (µό-
λις 19 άτοµα), Κεντρική Μακεδονία 
και το 4,3% στη Θεσσαλία. Αντίστοιχα 
στους «νεοεισερχόµενους» µόλις το 
1,3% πέρασε στην Ανατολική Μακε-
δονία Θράκη και το 5,25% στη ∆. Μα-
κεδονία. Συνολικά από τους 37.826 
αιτούντες και για τις δύο ∆ράσεις του 
Μέτρου 11 µόλις οι 3.677 εγκρίνο-
νται, ποσοστό, που αγγίζει µόλις το 

Με αναπροσαρµογή στα κριτήρια µο-
ριοδότησης θα προκηρυχθεί για δεύ-
τερη φορά το Μέτρο 5.1 που αφορά 
την αγορά και εγκατάσταση εξοπλι-
σµού αντιχαλαζικής προστασίας, κα-
θώς αυξάνονται τα όρια στη βαθµο-
λόγηση της τυπικής απόδοσης των 
εκµεταλλεύσεων σύµφωνα µε έγ-
γραφο των διαχειριστικών αρχών. 
Παράλληλα, η δεύτερη προκήρυξη 
του Μέτρου σχεδιάζεται να καλύπτει 
εκτός από µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, 
ακτινίδια και αµπέλια, νέες καλλιέρ-
γειες όπως όψιµες ποικιλίες πορτο-
καλιάς, οι δίφορες και πολύµορφες 
ποικιλίες λεµονιάς, τα µύρτιλα και 
τα γκότζι µπέρι. Η δεύτερη προκήρυ-
ξη αναµένεται να βγει µέχρι το κα-
λοκαίρι. Υπενθυµίζεται πως το Μέ-
τρο 5.1 αφορά την ενίσχυση αγοράς 
και εγκατάστασης εξοπλισµού αντι-
χαλαζικής προστασίας, µε ενίσχυση 
80% επί των δαπανών για φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα και 100% για συλ-
λογικές προσπάθειες.

Σύµφωνα µε τα νέα κριτήρια µο-
ριοδότησης θα πρέπει ο υποψήφι-
ος να ξεπεράσει τους 40 πόντους 

βάσει των εξής κριτηρίων: 
 Συχνότητα των φυσικών φαινο-

µένων, δυσµενών καιρικών συνθη-
κών και καταστροφικών συµβάντων: 
Υψηλός κίνδυνος (21 µόρια), Μεσαί-
ος κίνδυνος (14,7 µόρια), Χαµηλός 
κίνδυνος (8,4 µόρια). 

 Οι καλλιέργειες µε την µεγαλύτε-
ρη ασφαλιζόµενη αξία: 1.501 ευρώ/
στρέµµα και άνω (16 µόρια), µεταξύ 
1.001-1.500 ευρώ/στρέµµα (12,8 µό-
ρια), µεταξύ 501-1.000 ευρώ/στρέµ-
µα (9,6 µόρια), 500 ευρώ/ στρέµµα 

Με νέα κριτήρια η ένταξη στα 

9%. Σηµειώνεται εδώ ότι οι ενστάσεις 
για τα αποτελέσµατα έχουν ήδη ξεκι-
νήσει (από 14 Απριλίου) και θα διαρκέ-
σουν µέχρι τις 2 Μαΐου. Μετά από αυτή 
την ηµεροµηνία θα αναρτηθεί ο τελι-
κός πίνακας κατάταξης και θα προκύ-
ψει η υπερδέσµευση χρηµάτων.

Ένα ακόµα φιάσκο
Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Έ-

νωση Φορέων Πιστοποίησης Βιολογι-
κών Προϊόντων αναφέρει πως για µια 
ακόµη φορά το υπουργείο επιδεικτικά 
αγνόησε τις προτάσεις βιοκαλλιεργη-
τών και φορέων µε αποτέλεσµα στην τε-
λευταία πρόσκληση να περιορίζονται οι 
οικονοµικές ενισχύσεις σε ελάχιστους 
παραγωγούς, αποκλείοντας  από αυτές 
την πλειονότητα των µεσαίων και µι-
κρών παραγωγών που αποτελούν και 
την καρδιά της βιολογικής γεωργίας.

Οι πρώτες αντιδράσεις Κοινοβου-
λευτικά, ήρθαν από το νοµό Σερρών 
µε τον Μιχάλη Τζελέπη βουλευτή της 
∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης να µιλά-
ει για ένα ακόµα φιάσκο ενώ από τη 
µεριά της η Τοµεάρχης Αγροτικής Α-
νάπτυξης της Νέας ∆ηµοκρατίας, βου-
λευτής Σερρών Φωτεινή Αραµπατζή α-
ναφέρει όπως και στα Σχέδια Βελτίω-
σης, έτσι και στη Βιολογική Γεωργία υ-
πόσχεται ο υπουργός αύξηση προϋπο-
λογισµού, το γνωστό «overbooking», 
χωρίς να εξηγεί όµως από πού  θα προ-
κύψουν τα χρήµατα αυτά.

Εγκρίσεις
Συνολικά από τους 37.826 
αιτούντες και για τις δύο 

∆ράσεις του Μέτρου 11 µόλις 
οι 3.677 εγκρίνονται, ποσοστό 

που αγγίζει µόλις το 9%

Οι ενστάσεις για τα 
αποτελέσµατα των 
Βιολογικών έχουν 
ήδη ξεκινήσει (από 
14 Απριλίου) και θα 
διαρκέσουν µέχρι 
τις 2 Μαΐου.

Η ένταξη νέων καλλιεργειών
για τη δεύτερη προκήρυξη του
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3.677
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ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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αντιχαλαζικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ 6.3

15.0003.000
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
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ΟΡΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

70
ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ

Έξτρα οδηγίες για το
14χίλιαρο που τρέχει
μέχρι τις 4 Ιουνίου 
Επιπλέον οδηγίες και διευκρι-
νήσεις που αφορούν τους υπο-
ψήφιους και τους µελετητές, για 
την ένταξη στο Μέτρο 6.3 «Ενί-
σχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων» 
που είναι ανοιχτό για αιτήσεις 
µέχρι 4 Ιουνίου, δηµοσίευσαν 
οι διαχειριστικές αρχές. Οι κύ-
ριες επισηµάνσεις αναφέρουν:

 ∆εν γίνονται δεκτές τροπο-
ποιήσεις των φορολογικών στοι-
χείων των υποψηφίων που αφο-
ρούν σε µεταβολή των δηλωθέ-
ντων εισοδηµάτων.

 ∆εν γίνονται δεκτά και δεν 
συνυπολογίζονται για την βαθ-
µολογία παραστατικά νόµιµης 
κατοχής αγροτεµαχίων που έ-
χουν ηµεροµηνία µεταγενέστερη 
της υποβολής του ΟΣ∆Ε 2018.

 Επισηµαίνεται ότι, για τις α-
νάγκες του παρόντος καθεστώ-
τος, χαρακτηρίζονται ως βιολο-
γικές και καλλιέργειες που βρί-
σκονται σε µεταβατικό στάδιο.

 Βαθµολογικό κριτήριο που 
αφορά έως 12 βαθµούς (µέγιστη 
συνολική βαθµολογία  100 βαθ-
µοί) είναι το ποσοστό ιδιοκτησίας 

στη γεωργική εκµετάλλευση (γε-
ωργική γη και ζωικό κεφάλαιο). 
Βαθµολογείται εφόσον τουλάχι-
στον το 50% της τυπικής απόδο-
σης της εκµετάλλευσης προέρ-
χεται από ιδιόκτητα αγροτεµά-
χια, όπως αυτά έχουν δηλωθεί 
στο ΟΣ∆Ε του έτους 2018. 

 ∆εν γίνονται δεκτά και δεν 
συνυπολογίζονται για την βαθ-
µολογία παραστατικά ιδιοκτη-
σίας που έχουν ηµεροµηνία µε-
ταγενέστερη της υποβολής του 
ΟΣ∆Ε 2018.

 Ένα από τα κριτήρια επιλε-
ξιµότητας είναι ο υποψήφιος να 
είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ 
ως επαγγελµατίας αγρότης (όχι 
νεοεισερχόµενος) κατά την ηµε-
ροµηνία υποβολής της αίτησης 
στήριξης στο υποµέτρο 6.3. Κα-
τά συνέπεια, η βεβαίωση από το 
ΜΑΑΕ ότι ο υποψήφιος είναι ε-
παγγελµατίας αγρότης,  πρέπει 
να είναι σε ισχύ και να έχει ηµε-
ροµηνία έως το τέλος της προθε-
σµίας υποβολής των αιτήσεων 
στήριξης. ∆εν εξετάζεται ποιου 
φορολογικού έτους τα στοιχεία 
εξέτασε το ΜΑΑΕ.

 Aπαιτείται αναλυτική πε-
ριγραφή των δραστηριοτήτων 
και ενεργειών για την υλοποί-
ηση του επιχειρηµατικού σχεδί-
ου συµπεριλαµβανοµένων αυ-
τών για την επίτευξη των υπο-
χρεώσεων/δεσµεύσεων του ε-
πιχειρηµατικού σχεδίου  που ο 
δικαιούχος αναλαµβάνει.

Πρώτα το ΟΣ∆Ε µετά    
η αίτηση για Αυτόχθονες 
Ανοίγει στις 24 Απριλίου η 2η 
προκήρυξη των Σπάνιων Φυλών 
προϋπολογισµού 6 εκατ. ευρώ. Οι 
κτηνοτρόφοι που έχουν διορία για 
να κάνουν αίτηση µέχρι τις 13 
Μαΐου θα πρέπει ωστόσο πρώτα 
να έχουν ολοκληρώσει την 
υποβολή της ΕΑΕ 2019 και µετά 
να υποβάλλουν την αίτηση 
στήριξης στο πλαίσιο της δεύτερης 
Πρόσκλησης της ∆ράσης 10.1.09.

Έως 22 Απριλίου για
Βιολογική Κτηνοτροφία 
Να κάνουν αίτηση στο Μέτρο της 
Βιολογικής Κτηνοτροφία µπορούν 
και οι κτηνοτρόφοι που είναι 
ενταγµένοι στην περασµένη 
προκήρυξη (Φεβρουάριος 2018) 
εφόσον διαθέτουν µονάδα µε 
ζώα και βοσκότοπο που δεν 
έχουν ήδη ενταχθεί στο Μέτρο 
11. Το ηλεκτρονικό σύστηµα 
αιτήσεων θα παραµείνει ανοιχτό 
µέχρι τη ∆ευτέρα 22 Απριλίου 
και φάκελο ενίσχυσης µπορούν 
να καταθέσουν µόνο οι 
κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία 
και τη ∆υτική Ελλάδα.

και κάτω (6,4 µόρια).
 Κατ’ επάγγελµα αγρότης: 14 µόρια.
 Η επένδυση πρόληψης είναι συλ-

λογική, ως προς τη χρήση της: 28 µόρια.
 Το οικονοµικό µέγεθος της εκµε-

τάλλευσης σε όρους τυπικής απόδο-
σης: Έως 20.000 ευρώ (14 µόρια), από 
20.001 έως 35.000 ευρώ (9,8 µόρια).

 Αγρότης ορεινής ή µειονεκτικής 
περιοχής: 15 µόρια.

 Νέος Αγρότης: 17 µόρια.
 Καλλιέργειες ΠΟΠ/ΠΓΕ ή βιολο-

γικές: 3 µόρια.

Τροποποιήσεις
∆εν γίνονται δεκτές 

τροποποιήσεις των φορο-
λογικών στοιχείων των 

υποψηφίων που αφορούν 
µεταβολή των δηλωθέ-

ντων εισοδηµάτων
βρίσκεται στα πλάνα του ΕΛΓΑ
Μέτρου των αντιχαλαζικών.
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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.
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Νέες αίθουσες 
εκπαίδευσης στον   
πειραματικό αγρό του 
Γεωπονικού Αθηνών
Περισσότεροι από 150 νέοι αγρότες θα ξεκινήσουν τον Μά-
ιο, εκπαιδευτικά προγράµµατα πάνω σε νέες τεχνολογίες, 
στις καλλιέργειες ψυχανθών, αρωµατικών φυτών, όσπρι-
ων αλλά και της µελισσοκοµίας,  στις δύο νέες εκπαιδευτι-
κές αίθουσες που εγκαινιάστηκαν το µεσηµέρι της  Τετάρ-
της 17 Απριλίου, στο νέο κτήριο µέσα στον πειραµατικό α-
γρό Κωπαΐδας, στο δήµο Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Ο πειραµατικός αγρός που διατηρεί σε έκταση πάνω α-
πό 1.000 στρέµµατα στην περιοχή, το Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο της Αθήνας, έχει καταστεί ο ιδανικός χρηστικός 
χώρος για την εκπαίδευση νέων αγροτών, βιωµατικά, στο 
πλαίσιο του προγράµµατος «Νέα Γεωργία για τη νέα γε-
νιά» που πραγµατοποιείται µε πρωτοβουλία και επιµέλεια  
του Αµερικάνικου Πανεπιστήµιου RUDGERS και της Αµε-
ρικάνικης Γεωργικής Σχολής και χρηµατοδοτείται απο-
κλειστικά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. 

Περιέχει µεταξύ άλλων θερµοκήπιο, ειδικό µετεωρο-
λογικό σταθµό που προβλέπει τον καιρό για τους αγρό-
τες, και χώρους που στεγάζουν δεκάδες γεωργικά µη-
χανήµατα, κάθε είδους, τρακτέρ, φρέζες, σκαπτικά, πο-
τιστικά και ψεκαστικά.

Τα εγκαίνια του νέου κτηρίου, το οποίο στεγάζει µε-
ταξύ άλλων και τις δύο νέες εκπαιδευτικές αίθουσες ό-
που θα πραγµατοποιούνται τα πρώτα τριήµερα σεµινά-
ρια, έγιναν µε µια όµορφη ενηµερωτική εκδήλωση για 
το γλοιοσπόριο της ελιάς. 

Ακόµη, σε συνέχεια των εγκαινίων στον Πειραµατικό α-
γρό,  πραγµατοποιήθηκε αργότερα το απόγευµα επέκταση 
της ενηµέρωσης, σε µεγαλύτερο κοινό από ντόπιους αγρό-
τες, στο κτήριο του Πνευµατικού Κέντρου του δήµου Αλιάρ-
του – Θεσπιέων, όπου µίλησε και ο ∆ηµήτρης Σέρβης, δι-
ευθυντής τεχνικής ανάπτυξης της BASF ΕΛΛΑΣ για τη σχέ-
ση του γλοιοσπόριου µε το δάκο και την εξάπλωση του, κα-
θώς το πρόβληµα έχει λάβει ιδιαίτερα µεγάλη έκταση µέσα 
στο 2018 λόγου του ήπιου χειµώνα, των υψηλών θερµο-
κρασιών και της υγρασίας. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑΣ

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Μικροαισθητήρα υγρασίας, ο οποίος µπο-
ρεί να εισαχθεί κατευθείαν µέσα στο φυτό, 
δηµιούργησε η ερευνητική οµάδα του Alan 
Lakso, καθηγητή γεωπονίας, που εργάζεται 
πάνω σε αισθητήρες νερού για 20 χρόνια, 
στο πανεπιστήµιο Cornell, στη Νέα Υόρκη. 

Η συνεχής µέτρηση των επιπέδων υγρασί-
ας των καλλιεργειών απαιτεί κάθε φυτό να 
είναι εξοπλισµένο µε δικό του αισθητήρα νε-
ρού. Η συγκεκριµένη τεχνολογία έχει ιδιαίτε-

ρο ενδιαφέρον για τα οινοποιεία, επειδή τα 
κόκκινα σταφύλια επωφελούνται από ελα-
φρά έλλειψη νερού αργότερα κατά τη διάρ-
κεια της σεζόν, και επειδή γενικά η επίτευξη 
των ιδιαιτέρων γευστικών χαρακτηριστικών 
της αµπέλου επιτυγχάνεται κατά ένα µεγά-
λο βαθµό από τα σωστά επίπεδα υγρασίας.

Οι περισσότερες µέθοδοι µετρούν τα επί-
πεδα νερού, τοποθετώντας τους αισθητήρες 
υγρασίας εδάφους. Τις πιο πολλές φορές ό-
µως, οι ρίζες των φυτών απέχουν από το ση-
µείο εφαρµογής του αισθητήρα και εκεί ξεκι-
νάει το πρόβληµα. Οι περισσότεροι αισθητή-

Τσιπ που μετράει 
την υγρασία μέσα 
σε κάθε φυτό
Ιδιαίτερα χρήσιμος για τους αμπελώνες ο αισθητήρας 
που ανέπτυξε και πατένταρε το πανεπιστήμιο Cornell

Πάνω: Ο ∆. Περδίκης (από δεξιά) και ο Ε. Παπλωµατάς, 
καθηγητές του ΓΠΑ. Κάτω: O ∆. Σέρβης της BASF ΕΛΛΑΣ

Αρκετά µικρό 
και φθηνό για να 
χρησιµοποιείται 
σε κάθε φυτό της 
καλλιέργειας είναι 
το καινοτόµο τσιπ.

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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Βάση η Ελλάδα  
για την επέκταση της 
SQM στα Βαλκάνια
Ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά των 
υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, όπου, ήδη, αναπτύσσεται 
σε συνεργασία µε την «Teofert» στοχεύοντας σε 3 έως 5 
χρόνια σε ένα µερίδιο µεταξύ του 20% και 40%, αλλά και 
επέκταση των δραστηριοτήτων της στα Βαλκάνια, µε βά-
ση την Ελλάδα, προβλέπει το επιχειρησιακό πλάνο της 
«SQM» για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Συναντήσαµε τον dr Bart Meylemans, διευθυντή πωλή-
σεων Ευρώπης του πολυεθνικού κολοσσού µε έδρα στη 
Χιλή, που κατέχει µερίδιο 55% της παγκόσµιας αγοράς 
του νιτρικού καλίου, στο περίπτερο της Teofert στην έκθε-
ση Freskon, στη Θεσσαλονίκη και όπως µας είπε ότι στην 
SQM είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι µε την πρόοδο που έ-
χουν κάνει τα τρία τελευταία χρόνια µε την Teofert, στην 
οποία έχουν παραχωρήσει την αποκλειστική αντιπροσώ-
πευση των προϊόντων τους για την Ελλάδα.

Στόχος τα υψηλά µερίδια αγοράς
Ο dr Bart Meylemans υπογράµµισε πως η επιδίωξη της 

SQM είναι να ενισχύσει σηµαντικά τη δραστηριότητά της 
στην Ελλάδα, να αυξήσει τα µερίδιά της στην αγορά και να 
αναπτύξει νέα προϊόντα, αλλά και λύσεις για τους αγρότες.

«Θα θέλαµε µέσα στα επόµενα 3 έως 5 χρόνια στην Ευ-
ρώπη, ανάλογα µε την αγορά, να έχουµε ένα µερίδιο στα 
υδατοδιαλυτά λιπάσµατα που να κυµαίνεται µεταξύ 20% 
και 40%. Αυτός είναι ο στόχος που θέλουµε να πάµε. Εί-
ναι ένα υπολογίσιµο ποσοστό για µερίδιο αγοράς, αλλά 
αν κοιτάξετε διεθνώς, στο νιτρικό κάλιο που είναι ένα βα-
σικό προϊόν στα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα, έχουµε ένα µε-
ρίδιο αγοράς που κυµαίνεται στο 55%. Οπότε, θέλουµε η 
ανάπτυξη µας στην ευρωπαϊκή αγορά να αντιστοιχιστεί 
µε το µερίδιο που έχουµε στην παγκόσµια αγορά», είπε.

Για να το πετύχει αυτό η πολυεθνική, όπως σηµειώνει 
ο dr. Meylemans, επενδύει στη διανοµή, στην προώθηση 
και στα προϊόντα της και επίσης συνεργάζεται πολύ στενά 
µε τους ανά χώρα διανοµείς της, διότι «είναι αυτοί που ε-
ξυπηρετούν τα καταστήµατα και τους αγρότες, οπότε τους 
σεβόµαστε και εργαζόµαστε µαζί τους για να κάνουµε αυ-
τές τις αγορές να αναπτυχθούν».

Για τη δραστηριότητα στα Βαλκάνια, πάντως, όπως µας ε-
πισηµάνθηκε, η SQM θα αναπτυχθεί µε τοπικούς ξεχωρι-
στούς διανοµείς όπως γίνεται στην Ελλάδα µε την Teofert.

Η τελευταία, όπως υπογράµµισε στην Agrenda ο διευθυ-
ντής πωλήσεων, Κώστας Λάκης, η SQM ήρθε να συµπλη-
ρώσει µε τον ιδανικότερο τρόπο το κοµµάτι του παζλ που έ-
λειπε στη γκάµα της Teofert, αναφορικά µε τα υδατοδιαλυ-
τά λιπάσµατα, καθώς προσφέρει ποιοτικές λύσεις. κ. Λάκης 
τόνισε πως εσχάτως η Teofert εκτός από την ανάπτυξη στην 
ελληνική αγορά, έχει αρχίσει να στοχεύει εντατικότερα και 
στις εξαγωγές. «Ξεκινήσαµε δειλά – δειλά κάποιες εξαγω-
γές στην Αλβανία, τα Σκόπια και το Κόσοβο. Σιγά σιγά δρα-
στηριοποιούµαστε και σε αυτές τις περιοχές», επεσήµανε.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ρες µετράνε την εδαφική υγρασία, ο παραγω-
γός όµως δε συλλέγει έδαφος αλλά καρπούς.

Τα φύλλα των φυτών έχουν µικροσκοπι-
κούς πόρους γεµάτους µε νερό, το οποίο νε-
ρό προέρχεται από τις ρίζες και εν συνεχεία 
εξατµίζεται µέσω των µεµβρανών των φύλ-
λων. Το µικροτσιπ έχει επίσης µια κοιλότη-
τα γεµάτη µε νερό και µια µεµβράνη, µέσω 
της οποίας το νερό εξατµίζεται. Καθώς το νε-
ρό του φυτού εξαντλείται, το ίδιο συµβαίνει 
και µε αυτό του αισθητήρα. Όταν τα επίπε-
δα υγρασίας πέφτουν, το µικροτσιπ στέλνει 
ένα σήµα σε έναν καταγραφέα δεδοµένων 
µέσω ενός καλωδίου ή ενός ασύρµατου πο-
µπού για ερµηνεία και αποθήκευση αυτών. Ο 
παραγωγός εν συνεχεία ενηµερώνεται πως 
τα επίπεδα υγρασίας αρχίζουν και πέφτουν 
υπό των επιτρεπτών ορίων. 

Χρησιµοποιώντας τσιπάκια που είναι ενσω-
µατωµένα σε φυτά ή βρίσκονται σε απόστα-
ση από το έδαφος και συνδέονται ασύρµατα 
µε υπολογιστές, οι καλλιεργητές µπορούν να 
«ελέγξουν την ακριβή υγρασία των καλλιερ-
γειών», δήλωσε ο Vinay Pagay, ο οποίος βο-
ήθησε στην ανάπτυξη του τσιπ ως διδακτορι-
κός φοιτητής στο εργαστήριο του Α. Lakso. 

Φθηνή λύση για τους αγρότες
Ο Alan Lakso αναφέρει πως ένας από τους 

στόχους της οµάδας του είναι να προσπαθή-
σουν να αναπτύξουν κάτι που δεν είναι µόνο 
µια µεγάλη βελτίωση, αλλά και πολύ φθη-
νότερη για τους καλλιεργητές και όσους τη 
χρησιµοποιούν. Το µικροτσίπ θα επιτρέπει 
στους καλλιεργητές να λαµβάνουν γρήγο-
ρα ενηµερώσεις και να δρουν άµεσα. Ιδιαι-
τέρως αναφερόµενοι στην καλλιέργεια της 
αµπέλου, ένα µικρό υδατικό στρεσάρισµα εί-
ναι επιθυµητό έτσι ώστε να έχουµε ανώτερη 
ποιότητα γεύσης, όπως για παράδειγµα καρ-
πούς µε περισσότερα σάκχαρα.

Υπάρχουν ποικιλίες, όπως η Premium 
Cabernet ή Merlot, οι οποίες απαιτούν πο-
λύ συγκεκριµένες ποσότητες ύδατος για να 
παραχθούν τελικά καρποί πολύ συγκεκριµέ-
νων γευστικών χαρακτηριστικών.

Γρήγορες αποφάσεις
Το µικροτσίπ θα επιτρέπει 

στους καλλιεργητές να λαµβάνουν 
γρήγορα ενηµερώσεις και να δρουν 

άµεσα, λένε οι δηµιουργοί του
O διευθυντής πωλήσεων Teofert Κ. Λάκης (αριστερά) µαζί 
µε τον B. Meylemans, διευθυντή πωλήσεων Ευρώπης SQM.
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Η ψήφος είναι 
συνενοχή 

 ∆ιαχρονικό: Οι λαοί που 
εκλέγουν διεφθαρµένους πολιτικούς, 
κλέφτες, απατεώνες και προδότες 
δεν είναι θύµατα, αλλά συνένοχοι. 
(Τζορτζ Όργουελ) 

 Επισιτιστική κρίση: Το Κονγκό, 
η Αιθιοπία, η Συρία, το Σουδάν, το 
Νότιο Σουδάν, η Νιγηρία, η Υεµένη 
και το Αφγανιστάν αντιµετωπίζουν τη 
χειρότερη κρίση τροφίµων, περίπου 
113 εκατ. άτοµα σε 53 χώρες. Η 
έκθεση της ΕΕ και του FAO εξετάζει 
λεπτοµερώς κάθε χρόνο, τις πενήντα 
περίπου χώρες που αντιµετωπίζουν 
τη µεγαλύτερη δυσκολία στη 
διατροφή του πληθυσµού τους. 
«Σε αυτές τις χώρες, το 80% 
των πληθυσµών εξαρτάται από 
τη γεωργία. Πρέπει να τους 
προσφέρουµε επείγουσα 

ανθρωπιστική 
βοήθεια σε 
τρόφιµα, αλλά 
και βοήθεια για 
την τόνωση της 
γεωργίας και 
την παραγωγή 
τροφίµων», D. 
Burgeon. Η 

παραγωγή σιτηρών στη Συρία έπεσε 
πέρυσι σε 1,2 εκατ. τόνους, ενώ κατά 
µέσο όρο ήταν 4,1 εκατ. τόνοι το 
2002-11 (ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ε. Αιµονιώτη, 
emvolos.gr, 3/4/2019) 

 ∆ικαιώµατα: Η Γαλλία 
διακηρύσσει ότι τα δέντρα έχουν 
δικαιώµατα. «Ένα δέντρο θα πρέπει 
να θεωρείται νοµικό αντικείµενο, 
µεταξύ άλλων όταν εµπλέκονται 
νόµοι σχετικά µε την ανθρώπινη 
ιδιοκτησία». (Ντελφίν Mπάµο, 
∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων των 
δέντρων, France proclaims trees 
should have rights, LifeSiteNews, 
www.peegep.gr, 8/4/2019)

 Τοπ. Ανάπτυξη: Στην Τοπική 
(Κοινοτική) Ανάπτυξη αποφάσισαν 
να αφιερώσουν το 2019 οι παλαιοί 
πρόσκοποι στο πρώτο Σύστηµα 
Προσκόπων Θέρµης. Έτσι στις 
21/4/2019, στις 11:00πµ, στη Λέσχη 
των Προσκόπων, η συνάντηση θα 
έχει θέµα «Προσκοπισµός και Τοπική 
Ανάπτυξη». Στις 5/5/2019, στις 
11:00πµ, το θέµα είναι «Τοπική 
(Κοινοτική) Ανάπτυξη», µε 
προσκεκληµένο τον συνταξιούχο 
καθηγητή Γεώργιο ∆αουτόπουλο.  
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Η Κίνα είναι η τρίτη µεγαλύτερη γαλα-
κτοπαραγωγός χώρα στον κόσµο, µε 
γύρω στις 13 εκατοµµύρια αγελάδες 
και ο µέσος πολίτης υπολογίζεται ότι 
από ‘κει που δεν έπινε καθόλου γάλα, 
σήµερα καταναλώνει περίπου 30 κιλά 
προϊόντα µε βάση το γάλα τον χρόνο. 

Το τρέχον, 13ο πενταετές σχέδιο 
του κυβερνώντος κόµµατος αναφέ-
ρει σαν µία από τις βασικές του προ-
τεραιότητες τη στροφή από τα µικρά 
κοπάδια σε µεγαλύτερες βιοµηχανι-
κές, εργοστασιακές φάρµες για να 
συνεχίσει ο πληθυσµός του 1.4 δις 
να καταναλώνει γάλα, σηµειώνει η 
Felicity Lawrence στην ηλεκτρονική 
έκδοση του Guardian. 

Η κατανάλωση γαλακτοκοµικών 
αυξήθηκε στην Κίνα κατά τη δεκαε-
τία του ’80 και στις αρχές του ’90 µε 
το δυτικό µοντέλο λιανικής των σου-
περ-µάρκετ να φτάνει στις πόλεις. Τα 
πενταετή κυβερνητικά πλάνα, από το 
1990 και µετά, εισήγαγαν σειρά ενι-
σχυτικών µέτρων για τις γαλακτοκο-
µικές επιχειρήσεις. Το κράτος διευ-
κόλυνε τα δάνεια σε εταιρείες για να 

αγοράζουν αγελάδες, έδωσε σε όσες 
δραστηριοποιούνται στην επεξεργα-
σία φοροαπαλλαγές και διέθεσε δε-
κάδες εκατοµµύρια κεφάλαια δηµο-
σίου χρέους για να βελτιωθεί το ζωικό 
κεφάλαιο, οι υπηρεσίες άµελξης και 
συσκευασίας ενώ σε ερηµικές περιο-
χές δηµιουργήθηκαν εγκαταστάσεις 
για µεγάλες εργοστασιακές φάρµες. 

Ένα φάντασµα που σηµειώνεται 
ότι κρύβεται πίσω από την τρέχου-
σα πολιτική είναι τα χρόνια του λι-
µού και οι συνεχείς ελλείψεις στα 
τρόφιµα που θυµούνται πολίτες µε-
γαλύτερης ηλικίας. 

Ο κινηµατογραφιστής Jian Yi που 
ζει στο Πεκίνο εντοπίζει τη στιγµή που 
µπήκε στη ζωή του το γάλα. «Ήταν τη 

δεκαετία του ’90 και το είδα για πρώ-
τη φορά σε µια διαφήµιση στην τη-
λεόραση που έλεγε ότι η κατανάλω-
ση γάλακτος θα έκανε την Κίνα πιο 
δυνατή, θα έσωζε το έθνος.» Όπως 
και οι περισσότεροι Κινέζοι που ανή-
κουν στην εθνότητα Χαν, που συνα-
παρτίζει το 95% του πληθυσµού, εί-
χε δυσανεξία στη λακτόζη, βρίσκο-
ντάς το δύσκολο να το µεταβολίσει. 
Οι γονείς του δεν κατανάλωναν κα-
θόλου γάλα όσο µεγάλωναν. 

Το 2000 άρχισε ένα πρόγραµµα 
καθηµερινής διανοµής ενός ποτη-
ριού δωρεάν γάλακτος στα παιδιά 
που πήγαιναν σχολείο στις πόλεις, 
που στη συνέχεια επεκτάθηκε στις 
αγροτικές περιοχές. 

Το γάλα ως έμβλημα
μίας ευημερούσας κινεζικής 
κοινωνίας κρύβει διεθνώς 
ευκαιρίες Βασική προτεραιότητα της Κίνας η στροφή 

από τα μικρά κοπάδια σε μεγαλύτερες 
βιομηχανικές, εργοστασιακές φάρμες

Το 2000 άρχισε το πρόγραµµα διανοµής 
ενός ποτηριού γάλακτος στα παιδιά.

Κινεζικές γαλακτοβιοµηχανίες µε ξένους επενδυτές 

Το 1949, έτος εκκίνησης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, η χώρα λέγεται 
ότι διέθετε µόλις 120.000 αγελάδες. Το γκρουπ Yili έχει επενδύσει σε 
µονάδες παραγωγής γάλακτος στη Νέα Ζηλανδία και µεταφέρει ότι 
συµµετέχει σε σύµπραξη στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για ∆ρόµο του 
Μεταξιού (Belt and Road Dairy Alliance). Οι εταιρείες Yili, Mengniu και 
Shengmu διαθέτουν αρκετά κεφάλαια, µε ιδιώτες µετόχους και ξένους 
επενδυτές αλλά το κράτος διατηρεί την εποπτεία µε διάφορους τρόπους, 
κρατώντας σηµαντικό ποσοστό, εξασφαλίζοντας προτιµητέα πρόσβαση σε 
κρατικό τραπεζικό δανεισµό ή κεφάλαια δηµοσίου όπως γη ή καταχώρηση 
στο χρηµατιστήριο. Εκ µέρους της Rabobank ο αναλυτής Peter Paul Coppes 
παρατηρεί: «Υπάρχει µακρόπνοο ενδιαφέρον του κινεζικού κράτους για 
συνεργασία µε διεθνείς εταίρους, ωστόσο οι τελευταίοι πρέπει να 
περιοριστούν σε µειοψηφική απόκτηση µετοχών». 

Κατανάλωση
Σήµερα οι 

Κινέζοι κατα-
ναλώνουν 30 
κιλά το άτοµο, 
γαλακτοκοµικά 

ετησίως

Ενδιαφέρον
Από τα µέσα 
του ’80 και 

µετά, µεγάλες 
πολυεθνικές 

γάλακτος 
επένδυσαν 
στην Κίνα

Παραγωγή
Η Κίνα είναι η 
τρίτη µεγαλύ-
τερη γαλακτο-

παραγωγός 
χώρα στον 

κόσµο

ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ 
chouliara@agronews.gr
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Αναγκαία είναι η εφαρµογή των κανό-
νων ιχνηλασιµότητας στα τυριά ΠΟΠ 
από τα επιµέρους κράτη-µέλη της ΕΕ, ι-
διαίτερα όσον αφορά στην πρώτη ύλη 
που χρησιµοποιείται για την παρασκευή 
τους, σύµφωνα µε τους οµιλητές του Εκ-
παιδευτικού Σεµιναρίου της Europol για 
το γάλα, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα 
αυγά και το µέλι. Το σεµινάριο πραγµα-
τοποιήθηκε στη Χάγη της Ολλανδίας την 
21η και 22α Μαρτίου, από την Europol, 
µε θέµα τις νοθείες και τις απάτες που 
γίνονται στο γάλα, τα γαλακτοκοµικά 
προϊόντα, τα αυγά και το µέλι.  

Επισηµάνθηκε, επίσης, η «ανεξέλε-
γκτη» διακίνηση του εισαγόµενου µε-
λιού από την Κίνα, µε πολύ χαµηλό κο-
στολόγιο που δηµιουργεί τεράστιο πρό-
βληµα διάθεσης στο ποιοτικό γνήσιο 
µέλι των Μεσογειακών χωρών της ΕΕ.  
Τονίστηκε ιδιαίτερα το θέµα της επιβο-
λής πολύ χαµηλών προστίµων από τις 
δικαστικές αρχές προς τους παραβάτες, 
που κάθε άλλο παρά αποτρεπτικά λει-
τουργούν. Με αφορµή το συγκεκριµέ-
νο θέµα ο εκπρόσωπος της DG SANTE 
Javier Ruiz-Santaella Moreno, που έ-
χει την ευθύνη για την ασφάλεια των 
τροφίµων, την υγεία των καταναλω-
τών και την παρακολούθηση της σχε-
τικής νοµοθεσίας, σηµείωσε ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πολύ σηµα-
ντικό το θέµα του ύψους των προστί-
µων και γι’ αυτό θα κινηθεί αναλόγως 
στο άµεσο µέλλον.

Το σεµινάριο παρακολούθησαν εκ-
πρόσωποι 26 ευρωπαϊκών χωρών, της 
Interpol, της EFSA, της DG Santa, της 
OLAF (European Anti-Fraud Office of  
EU) και της  JRD (Joint Research Center 
of EU), ενώ προσκεκληµένος οµιλητής 
για το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προ-
ϊόντα ήταν ο οµότιµος καθηγητής του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
Γεώργιος Ζέρβας. Έγινε εκτενής ανα-
φορά στην παραβίαση της νοµοθεσίας 
που διέπει την παραγωγή και διακίνη-
ση, κυρίως, των τυριών ΠΟΠ, όπως ΦΕ-

ΤΑ, Parmigiano Reggiano, Mozzarella, 
Formaggio, Gorgonzola κ.α. και τονίστη-
κε από τους οµιλητές η ανάγκη εφαρµο-
γής των κανόνων ιχνηλασιµότητας από 
τα επιµέρους κράτη-µέλη της ΕΕ, ιδιαίτε-
ρα όσον αφορά την πρώτη ύλη που χρη-
σιµοποιείται για την παρασκευή τους.

Από τις παρουσιάσεις των οµιλητών 
και τις συζητήσεις που ακολούθησαν, 
κοινή ήταν η διαπίστωση ότι και τα άλλα 
κράτη µέλη της ΕΕ αντιµετωπίζουν προ-
βλήµατα αντίστοιχα µε της Ελλάδος, ό-
σον αφορά την παραγωγή, διακίνηση 
και αυθεντικότητα προϊόντων µε σηµα-
ντική οικονοµική σηµασία και την ελλι-
πή έως ανύπαρκτη εφαρµογή των κα-
νόνων ιχνηλασιµότητας για εισαγόµε-
να προϊόντα από άλλα κράτη µέλη της 
ΕΕ. Ανακοινώθηκε τέλος ότι το επόµε-
νο σεµινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Έφτασαν μέχρι τη Europol 
οι απάτες με τα ΠΟΠ προϊόντα

Το Vegiterraneo στρώνει με κρητικά 
λαχανικά το ευρωπαϊκό τραπέζι
Ήλιος, φως, θάλασσα, ιστορία και 
γεύση, δηλαδή όλη η µαγεία της 
Μεσογείου εµπεριέχεται στο τρι-
ετές πρόγραµµα προώθησης κη-
πευτικών που παράγονται στην Ελ-
λάδα, «Vegiterraneo». Στην προϊ-
οντική παλέτα του προγράµµατος 
η ντοµάτα, το αγγούρι, η πιπεριά 
και η µελιτζάνα, προϊόντα που απο-
τελούν απαραίτητα συστατικά της 
µεσογειακής διατροφής και συν-
δέονται µε τη µακρά καλλιεργητι-
κή παράδοση της Νοτίου Ευρώπης.

Το Vegiterraneo, όπου συµµετέ-
χουν 627 παραγωγοί από επτά συ-
νεταιρισµούς της Κρήτης, ξεκίνη-
σε την 1η Απριλίου 2017 και ολο-
κληρώνεται το Μάρτιο του 2020, 
ενώ οι αγορές-στόχοι που έχουν 
τεθεί είναι Γερµανία, Τσέχικη ∆η-
µοκρατία, Πολωνία και Ελλάδα, 
στις οποίες οι παραγωγοί δίνουν 
το 70% της συνολικής τους παρα-
γωγής, ενώ το υπόλοιπο 30% κα-
τευθύνεται σε Μεγάλη Βρετανία, 
Βουλγαρία και Ρουµανία.

Σε ειδική εκδήλωση στο περιθώ-
ριο της Freskon στη Θεσσαλονίκη 
(11-13 Απριλίου), στην οποία συµ-
µετείχαν 60 και πλέον εκπρόσωποι 
της αγοράς από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό, εκ µέρους του εκτελε-
στικού οργανισµού, ο γενικός δι-
ευθυντής της Novacert ΕΠΕ Ταµπα-
ρόπουλος Αθανάσιος παρουσίασε 
τους βασικούς στόχους των προω-
θητικών ενεργειών. Οι δύο κύριοι 
στόχοι του προγράµµατος είναι: 

  Η αύξηση της αξίας των εξα-
γωγών κηπευτικών (ντοµάτας, αγ-
γουριού, πιπεριάς και µελιτζάνας) 
σε Ελλάδα, Γερµανία, Πολωνία και 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας.

 Η ενηµέρωση των καταναλω-
τών στις παραπάνω χώρες-στόχους 
προκειµένου να αποκτούν νέες γνώ-
σεις σχετικά µε την αξία των αγρο-
τικών προϊόντων της ΕΕ.

Από την πλευρά τους, οι εκπρό-
σωποι των φορέων που συµµετέ-
χουν στο πρόγραµµα κ.κ. Σιγου-
ράκης Σπύρος, ∆ηµήτρης Χαλκια-
δάκης και Χαλκιάς Γεώργιος, ανα-
φέρθηκαν στα συγκριτικά πλεο-
νεκτήµατα των κηπευτικών (ντο-
µάτα, αγγούρι, µελιτζάνα και πι-
περιά) που παράγονται στην Κρή-
τη και τις υπερσύγχρονες διαδι-
κασίες παραγωγής και τυποποί-
ησης, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση 
στις συνθήκες υγιεινής και ασφά-
λειας των τροφίµων.  

Καλλιεργητική 
παράδοση 
µε εξαγωγικό
πρόσηµο
Η αύξηση της αξίας 
των ελληνικών 
εξαγωγών και η 
ενηµέρωση των 
καταναλωτών στους 
στόχους του 
πρόγραµµατος 
«Vegiterraneο». Το 
πρόγραµµα ύψους 
2,946 εκατ. ευρώ, 
έχει εκτελεστικό 
οργανισµό τη 
Novacert και φορέα 
υλοποίησης την 
ένωση νοµικών 
προσώπων που 
αποτελείται από 7 
µέλη µε επικεφαλής 
εταίρο τον Αγροτικό 
Συνεταιρισµό 
Κηπευτικών ∆ήµου 
Ιεράπετρας 
«Ανατολή».

Οµιλητής στο σεµινάριο ο Γεώργιος 
Ζέρβας, οµότιµος καθηγητής ΓΠΑ.

Συσκευασίες
Για την προβολή των 
κηπευτικών, διανεµή-

θηκαν 50.000 ατοµικές 
συσκευασίες µε ντοµάτα, 
αγγούρι και πιπεριά, σε 
14 σούπερ µάρκετ της 
Ελλάδας και Πολωνίας

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

7

3.500

ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΟΝΟΥΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
100.000



Δεν ήταν 
πολλοί, 
αλλά έκλεισαν 
δουλειές όσοι 
πήγαν φέτος 
στη Freskon
Προχωρημένες επαφές με τις γερμανικές 
Eurogroup και Fruitservice, εμπορικές 
συμφωνίες με Delhaize, Carrefour, Metro 
για όσους δεν ήρθαν για... τουρισμό

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αχό πολύ δεν έκανε, «σκόνη» ιδιαίτερη δεν σήκω-
σε και κάποια από τα µεγάλα ονόµατα του κλάδου 
είναι αλήθεια πως της γύρισαν την πλάτη. Παρό-
λα αυτά, η 5η διεθνής έκθεση φρούτων και λαχανι-
κών «Freskon», αν και …βουβή, συγκριτικά µε άλ-
λες κλαδικές εκθέσεις όπου συρρέουν χιλιάδες (ά-
σχετοι συνήθως) επισκέπτες, αποτέλεσε, βάσει µαρ-
τυριών των εκθετών, µια διοργάνωση µε εµπορι-
κή αποτελεσµατικότητα, που, παρά τις όποιες αδυ-
ναµίες της, κατάφερε να «ενώσει το νήµα» µεταξύ 
του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα, µε το 
διεθνές λιανεµπόριο. Ανάµεσα στους διαδρόµους 
των περιπτέρων 13-14 και 15 του ∆ιεθνούς Εκθε-
σιακού Κέντρου, όπου κι αναπτύχθηκε η φετινή 
Freskon κινήθηκαν περισσότεροι από 200 εξειδι-
κευµένοι εµπορικοί επισκέπτες από πάνω από 35 
χώρες του κόσµου και στην πλειονότητά τους δεν 
επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη για… τουρισµό, αλ-
λά συζήτησαν και έκλεισαν δουλειές.

Για παράδειγµα, µια µεγάλη συνεταιριστική οργά-
νωση από τη Βόρεια Ελλάδα, που επιθυµεί, για ευ-
νόητους λόγους, να διατηρήσει κρυφή την ταυτότη-
τά της, είχε µια ιδιαίτερα εποικοδοµητική συνάντη-
ση µε υψηλά στελέχη της γερµανικής Eurogroup, 
που προµηθεύει µε φρέσκα φρούτα και λαχανικά 
το λιανεµπορικό κολοσσό της REWE. Ήταν η πρώ-
τη επαφή της συγκεκριµένης οργάνωσης µε τον ε-

πίσηµο αγοραστή της REWE και η κουβέντα τους, 
όπως πληροφορήθηκε η εφηµερίδα Agrenda, εί-
χε ως αντικείµενο τη σύναψη εµπορικής συµφωνί-
ας για δύο από τα βασικά προϊόντα του δραστήριου 
συνεταιρισµού. Κατά τις ίδιες πηγές, υπήρξε προκα-
ταρτική συµφωνία, η οποία αναµένεται να οριστι-
κοποιηθεί σε νέα συνάντηση που θα γίνει στην έ-
δρα της οργάνωσης, στις αµέσως επόµενες ηµέρες.

Ανάλογα πολυάριθµα ραντεβού από τα στελέχη 
της Eurogroup έγιναν στο τριήµερο της Freskon και 
µε άλλους εκθέτες και πιθανώς κάποια από αυτά να 
είχαν παρόµοια εµπορική έκβαση. 

Πολύ ενδιαφέρουσες επαφές, επίσης, έγιναν κι 
από τα στελέχη της Fruitservice τα οποία έδωσαν 
το «παρών» και φέτος στην έκθεση. Η εν λόγω ε-
ταιρεία ψωνίζει φρούτα και λαχανικά για λογαρια-
σµό της Lidl, του έτερου γερµανικού λιανεµπορι-
κού γίγαντα και οι τρεις εκπρόσωποί της εθεάθη-
σαν να συζητούν τόσο µε µέλη της Κοινοπραξίας 
συνεταιρισµών και Οµάδων Παραγωγών νοµού Η-
µαθίας, όσο και µε εµπορικές εταιρείες οι οποίες έ-
χουν δραστηριότητα στον τοµέα της φράουλας και 
του κερασιού. Η Agrenda, µάλιστα, τους συνάντη-
σε στο περίπτερο της Yaka IKE, από τη Ροδόπη, λί-
γο µετά τις επαφές που είχαν µε τον επικεφαλής 
της ΙΚΕ επιχείρησης Λεβέντ Σαδίκ Αχµέτ, αλλά πα-
ρά την επιµονή  µας, αρνήθηκαν να πουν οτιδήπο-
τε για το περιεχόµενο των συναντήσεων.

Για πατάτες και εσπεριδοειδή ενδιαφέρθηκαν µια 
εµπορική εταιρεία από τη Σιγκαπούρη και µια από 

Mια διοργάνωση µε εµπορική 
αποτελεσµατικότητα, που, παρά τις όποιες 

αδυναµίες της, κατάφερε να «ενώσει 
το νήµα» µεταξύ του πρωτογενούς και 

δευτερογενούς τοµέα, µε το διεθνές 
λιανεµπόριο αποτέλεσε η φετινή Freskon.
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τη Ρουµανία, όπως ενηµερωθήκαµε από τον υπεύ-
θυνο του κυπριακού περιπτέρου (σ.σ. συµµετείχαν 
τρεις εταιρείες) στη Freskon, ενώ και ο γενικός διευ-
θυντής της ΕΑΣ Καβάλας Κλέαρχος Σαραντίδης µας 
ανέφερε ότι το επίπεδο της οργάνωσης στη φετινή 
έκθεση ήταν πολύ καλύτερο και οι εµπορικοί επισκέ-
πτες µε τους οποίους έγιναν πολλές συναντήσεις, 
έδειξαν ενδιαφέρον για τα προϊόντα της Ένωσης.

∆ικαιωµένοι για την επιλογή τους να επιστρέ-
ψουν φέτος στη Freskon, έπειτα από δύο έτη απου-
σίας, δηλώνουν και από την «Πρωτοφανούσης», µε 
τον υπεύθυνο εξαγωγών Γιώργο Καλλίτση να ση-
µειώνει πως βάσει της σχέσης κό-
στους-οφέλους, άξιζε τον κόπο να 
στηθεί το περίπτερο. Ικανοποίηση 
για το επίπεδο των ραντεβού που έ-
γιναν δήλωσαν ακόµη ο πρόεδρος 
του συνεταιρισµού Nespar από τη 
Χρυσούπολη Καβάλας, Μιχάλης Ξε-
καρφωτάκης, αλλά και ο ιδιοκτήτης της «MS Farm» 
Μάρκος Σαπουντζόγλου, ο οποίος παράγει µπρό-
κολα, κουνουπίδια, λάχανα κλπ και είχε συναντή-
σεις µε εµπορικούς επισκέπτες από διάφορες χώρες.

Σηµαντικές επαφές στην έκθεση έκανε και η 
Star Fruit, η µεγάλη εταιρεία από το Κουβέιτ, η ο-
ποία, όπως µας ειπώθηκε, είναι αυτή που διεξά-
γει αεροπορικώς εισαγωγές φράουλας στο οµώ-
νυµο εµιράτο και όχι µόνο, ενώ πολλά ραντεβού 
έγιναν και από άλλες αλυσίδες όπως η Delhaize, 
η Carrefour, η METRO, καθώς επίσης και σούπερ 

µάρκετ από την Αγγλία, τη Σερβία, τη Λευκορωσία, 
την Ουκρανία και τη Σαουδική Αραβία.

∆εν έλλειψαν και τα παράπονα 
Παρά το γενικότερο κλίµα ικανοποίησης για τη 

φετινή διοργάνωση, δεν έλειψαν και κάποιες γκρί-
νιες που είχαν να κάνουν κυρίως µε το timing της 
έκθεσης, προερχόµενες από επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται σε προϊόντα που είναι εκτός εποχής 
αυτή την περίοδο και όπως έλεγαν στην Agrenda 
στελέχη τους, θα ήταν ίσως χρήσιµο η έκθεση να 
γίνεται κάποια στιγµή τον Οκτώβριο. 

Παράπονα, επίσης, διατυπώθη-
καν, από άλλους, σε ό,τι αφορά την 
ποιότητα της λίστας των εµπορικών 
επισκεπτών, µε βασικό επιχείρηµα 
όσων τα εξέφρασαν, πως ορισµένοι 
εξ αυτών είτε έρχονται µόνο για να 
πάρουν την υπογραφή ότι έγινε το 

ραντεβού και φεύγουν, είτε είναι οι ίδιοι κάθε χρό-
νο, ενώ υπάρχουν και απόψεις που ζητούν η έκθε-
ση να ανοίξει και σε ξένες συµµετοχές. 

Για το θέµα των εµπορικών επισκεπτών, πάντως, 
η κ. Γιαννούτσου-Μπάουµαν υποστήριξε πως υπάρ-
χει ντιρεκτίβα από τη ∆ΕΘ-Helexpo, ότι η λίστα των 
Hosted Buyers της Freskon πρέπει να ανανεώνεται 
σε ποσοστό 90% από χρονιά σε χρονιά, ενώ για τη 
διεθνοποίηση της έκθεσης ζήτησε πίστωση χρόνου, 
τονίζοντας πως ο σχεδιασµός για τη Freskon του 
2020 έχει διευρυµένη συµµετοχή από τα Βαλκάνια.

Ο σχεδιασµός για τη Freskon 2020 έχει διευρυµένη συµµετοχή από Βαλκάνια 
είπε η σύµβουλος ανάπτυξης ελληνικών εξαγωγών Κ. Γιαννούτσου-Μπάουµαν.

Επαφές
Τα στελέχη της 
Fruit Service, 
εταιρείας που 

ψωνίζει φρούτα 
και λαχανικά για 
λογαριασµό της 
Lidl, συζήτησαν 

µε µέλη της 
Κοινοπραξίας 

συνεταιρισµών 
και Οµάδων 
Παραγωγών 

Ηµαθίας

Νέα προκήρυξη
για το Κοµφούζιο
προανείγγηλε 
ο Κασίµης
Μία ακόµη προκήρυξη, η 3η διαδοχική για τη 
δράση του Κοµφούζιο, σχεδιάζεται για να 
βγει εντός του 2019, σύµφωνα µε τον γενικό 
γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπο 
Κασίµη. Μιλώντας στα πλαίσια του πρώτου 
διεθνούς Συνεδρίου Ροδάκινου στη Freskon, 
ο κ. Κασίµης απέφυγε ωστόσο να 
προσδιορίσει το πότε ακριβώς θα συµβεί 
αυτό. Παριστάµενοι ροδακινοπαραγωγοί από 
την Κεντρική και τη ∆υτική Μακεδονία, όπου 
το µέτρο εφαρµόστηκε σε µεγάλη κλίµακα 
και µε επιτυχία πάντως επέστησαν την 
προσοχή στον κ. Κασίµη ότι είναι κρίσιµο η 
προκήρυξη να γίνε έγκαιρα, διότι όπως 
αποδείχθηκε από τις δύο προηγούµενες, που 
βγήκαν µε καθυστέρηση, οι καιρικές 

συνθήκες 
δυσκολεύουν τις 
καλλιεργητικές 
φροντίδες.
Σηµειώνεται εδώ ότι 
στα υπόψη του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης έχει τεθεί 
το ζήτηµα κυρίως από 
φορείς στην Κρήτη 
της ένταξης στο 
Κοµφούζιο και της 
υπαίθριας ντοµάτας 
για την αντιµετώπιση 
του εχθρού Tuta 
Absoluta, µε τον 

υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη να έχει αφήσει 
ανοιχτό το ενδεχόµενο αυτό. Υπενθυµίζεται 
ότι έχει γίνει ήδη µελέτη από το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών (παραγγελία των 
διαχειριστικών) εκτός από τα µηλοειδή και 
τα πυρηνόκαρπα να ενταχθούν επίσης:

 Αµπέλι (ευδεµίδα).
 Βαµβάκι (ρόδινο σκουλήκι) 
 Λεµονιά και Μανταρινιά (ανθοτρήτης).

Μέσα στο Μάιο αποτελέσµατα 
για την ενίσχυση Οµάδων
Θέµα ηµερών ή το πολύ λίγων εβδοµάδων, 
επίσης, φαίνεται να είναι κι η περαίωση της 
διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων στο 
Μέτρο 9 που αφορά την ενίσχυση των 
οµάδων παραγωγών. «Αναµένω αυτές τις 
ηµέρες από τις υπηρεσίες να µου υποβληθεί 
η έκθεση ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση 
και αµέσως µετά θα ανακοινώσουµε τα 
αποτελέσµατα», ανέφερε στην Agrenda ο 
γενικός γραµµατέας, αλλά και στην 
περίπτωση αυτή, λόγω του Πάσχα, εκτίµησε 
πως «για τον Απρίλιο είναι δύσκολο να 
συµβεί. Οπωσδήποτε όµως, θα κάνουµε 
ανακοινώσεις µέσα στο Μάιο».

ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Σημαντικές εμπορικές συμφωνίες 
σε 2.500 επιχειρηματικά ραντεβού
«Συνολικά στη φετινή έκθεση φέραµε εµπορικούς επισκέπτες από πάνω από 30 
χώρες και πραγµατοποιήθηκαν περισσότερα από 2.500 επιχειρηµατικά ραντε-
βού, από τα οποία είναι βέβαιο πως κλείστηκαν και σηµαντικές εµπορικές συµ-
φωνίες», µας είπε η σύµβουλος ανάπτυξης για τις ελληνικές εξαγωγές Κωνστα-
ντίνα Γιαννούτσου-Μπάουµαν, η οποία συµµετείχε ενεργά στη συγκρότηση της 
λίστας των εµπορικών επισκεπτών της φετινής έκθεσης Freskon.
Ο προσανατολισµός της έκθεσης αφορούσε τη σύνδεση του πρωτογενή και του 
δευτερογενή τοµέα µε τις αλυσίδες σούπερ µάρκετ, αλλά, λόγω και του διεθνούς 
συνεδρίου για το ροδάκινο, κινήθηκε σε κατεύθυνση περισσότερο προς τα πυρη-
νόκαρπα, µας εξήγησε η κ. Γιαννούτσου-Μπάουµαν. Κι αυτό γιατί τα εν λόγω 
φρούτα, όσο έβρισκαν διέξοδο στη Ρωσία δεν έδιναν και τόσο µεγάλη σηµασία 
στις αγορές της Ευρώπης, αλλά τώρα, µε το εµπάργκο στη ρωσική αγορά είναι 
αναγκαίο να ξαναµπούν στα ευρωπαϊκά ράφια και ταυτόχρονα να κάνουν πράξη 
και τη στρατηγική της διασποράς κινδύνου.

Εντάξεις
Μελέτη ΓΠΑ 

εντάσσει 
εκτός από 

µηλοειδή και 
πυρηνόκαρπα, 

αµπέλι, 
βαµβάκι, 

λεµόνια και 
µανταρίνια
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Για κατάρρευση του κλάδου κάνουν λόγο οι 
παραγωγοί συμπύρηνου ροδάκινου, λόγω των 
χαμηλών τιμών, το φταίξιμο όχι στην ονομαστική 
τιμή του προϊόντος, αλλά στις μειωμένες αποδόσεις 
ρίχνουν από την πλευρά τους οι βιομήχανοι

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε φαύλο κύκλο χαµηλών τιµών παραγωγού, που 
οδηγούν σε πληµµελή καλλιεργητική φροντίδα 
και κατ’ επέκταση σε περιορισµένες αποδόσεις 
και εν τέλει σε υποβαθµισµένη ποιότητα προϊό-
ντος, έχει εγκλωβιστεί ο κλάδος του συµπύρη-
νου ροδάκινου και απειλείται µε κατάρρευση. 

Ο κίνδυνος είναι ορατός και έχει αποτυπωθεί 
στην κατακόρυφη µείωση των αποδόσεων, όσο 
και στην απώλεια µεριδίων στις διεθνείς αγορές, 
ενώ η ευθύνη για να ανατραπεί η δυσµενής κα-
τάσταση και να σπάσει αυτός ο αρνητικός κύ-
κλος, βαραίνει κυρίως τη µεταποίηση, που πρέ-
πει να βάλει το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη, προ-
κειµένου να µπορέσουν και οι παραγωγοί να α-
νταποκριθούν στις απαιτήσεις της.

Το πρόβληµα αναδείχθηκε σε όλες του τις δι-
αστάσεις στις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου 
Ροδάκινου, στο πλαίσιο της 5ης έκθεσης Freskon, 
µε τους εκπροσώπους της µεταποιητικής βιοµη-
χανίας να αναγνωρίζουν ότι είναι κρίσιµο να το-
νωθεί το εισόδηµα του παραγωγού ακόµη και µε 
µια παρέµβαση στην τιµή, αλλά να επιµένουν 
πως δεν είναι η ονοµαστική τιµή η κρίσιµη πα-
ράµετρος που θα κάνει τη διαφορά.

«∆εν είναι θέµα απλώς ονοµαστικής τιµής. Σί-
γουρα οι τιµές θα πρέπει να ανέβουν, αλλά θα 
πρέπει ταυτόχρονα να ανέβουν και οι αποδόσεις», 
τόνισε ο γενικός διευθυντής της Venus Growers, 
Στέλιος Θεοδουλίδης, ο οποίος παραδέχθηκε ό-
τι για το θέµα της ποιότητας της πρώτης ύλης υ-
πάρχει συνευθύνη βιοµηχανίας και παραγωγού.

«∆εν είναι δυνατό να γίνεται η συγκοµιδή του 
ροδάκινου σε ένα ή δύο χέρια. Από εκεί ο παρα-
γωγός χάνει πάρα πολλά. Έχω συγκεκριµένα πα-
ραδείγµατα, που όταν ο παραγωγός συγκοµίζει 
το ροδάκινο σωστά µπορεί να έχει 15%-20% µε-
γαλύτερη απόδοση στο βάρος του φρούτου. Πρέ-
πει λοιπόν ο παραγωγός να γυρίσει στο κτήµα 
του και η βιοµηχανία να γίνει πιο απαιτητική σε 
αυτά που ζητά, διότι από τις εκτεταµένες απορ-
ρίψεις των άγουρων ροδάκινων, οι απώλειές της 
είναι σηµαντικές. Νοµίζω ότι παραγωγοί και βιο-
µηχανία πάνε χέρι-χέρι», ανέφερε ο ίδιος.

Στη διαπίστωση παριστάµενου παραγωγού ότι 
η απαίτηση για ποιοτική παραγωγή δεν µπορεί 
να είναι ανεξάρτητη της τιµής του προϊόντος, ο 
κ. Θεοδουλίδης υποστήριξε πως ακόµη κι αν το 
συµπύρηνο πληρωθεί µε 25 ή 30 λεπτά το κιλό, 
η επίδραση στο εισόδηµα του παραγωγού δεν 
θα είναι αισθητή, όσο οι στρεµµατικές αποδόσεις 
παραµένουν στους 1,5 µε 2 τόνους το στρέµµα, 
που έχουν υποχωρήσει µεσοσταθµικά σήµερα.

«Αν επανέλθει το στήσιµο στους 3,5 µε 4 τό-
νους το στρέµµα, που έχουν κάποιοι οργανωµέ-
νοι παραγωγοί, όπως αυτοί που συνεργάζονται 
µε τη Venus, αλλά και ανταγωνιστές µας στην Ι-

σπανία και την Καλιφόρνια, µε 25 λεπτά µπορεί 
να κάνει τη διαφορά, διότι διπλασιάζεται και η 
οικονοµική απόδοση», όπως εξήγησε.

Ετοιµάζεται πρωτόκολλο παραγωγής
µε πιστοποίηση ποιότητας

Την ανάγκη καλύτερης οργάνωσης της παρα-
γωγής, ως µονόδροµο για την ενίσχυση των α-
ποδόσεων και της ποιότητας και κατ’ επέκταση 
του εισοδήµατος των παραγωγών, ανέδειξε ο 
πρόεδρος της ΕΚΕ, Κώστας Αποστόλου, αποκα-
λύπτοντας πως αυτή την περίοδο είναι σε εξέλι-
ξη µια πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή. 

«Επιχειρούµε να κάνουµε µια συνεργασία η 
∆ΕΛΚΟΦ, η Venus, πάροχοι γεωργικών συµβου-
λών και το πανεπιστήµιο για να δηµιουργήσου-
µε ένα πρωτόκολλο παραγωγής µε πιστοποίηση 
ποιότητας», ανέφερε και εξήγησε πως το πλάνο 
είναι να στηθεί µια διαδικασία που θα παρέχει 
συµβουλές καλλιέργειας στον παραγωγό από τη 
φύτευση κι αυτό να ελέγχεται και να πιστοποιεί-
ται από το δίκτυο που θα συσταθεί. 

«Είναι προφανώς ένα πρωτόκολλο που θα το 
ακολουθούν όσοι θέλουν. Αλλά πιστεύω πως θα 
έχει πολλά πλεονεκτήµατα και νοµίζω ότι τελι-
κώς θα το ακολουθήσουν πάρα πολλά εργοστά-
σια και πολλοί παραγωγοί», υποστήριξε ο κ. Α-
ποστόλου σηµειώνοντας ότι µε την ενεργοποίη-
σή του θα παίξει ρόλο και στη διαµόρφωση του 
εισοδήµατος του παραγωγού, αφού «αν καλλι-
εργείς σωστά θα πάρεις παραγωγή πάνω από 4  
τόνους, µε χαµηλότερο κόστος, µε σωστή ποιό-

τητα και καλύτερη τιµή, από τον άλλο παραγω-
γό που θα είναι εκτός προγράµµατος».

Το εγχείρηµα θα υποβληθεί υπό τη µορφή 
πρότασης σε πρόγραµµα της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας και εφόσον εγκριθεί το 
πλάνο είναι από το φθινόπωρο να ξεκινήσει η 
δηµιουργία του Πρωτοκόλλου και σε δεύτερο ε-
πίπεδο να αρχίσει η εφαρµογή του στο χωράφι.

«Ανάλογα µε τη χρονιά, κοιτάµε 
πως θα τη φέρει ο ένας στον άλλο»

Την έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ παραγω-
γού και βιοµηχανίας, ως τον καθοριστικό παρά-
γοντα που έχει οδηγήσει τον κλάδο στη σηµερι-
νή του κατάσταση, υπογράµµισε από την πλευ-
ρά του ο παραγωγός Αποστόλης Κάµσης από τα 
Γιαννιτσά. Ο ροδακινοπαραγωγός ανέφερε πως 
«το πρόβληµα ξεκινά από το γεγονός ότι δεν α-
ντιµετωπίζουµε ο ένας τον άλλο ως συνέταιρο, 
αλλά ως ευκαιριακό εραστή». Για να στηρίξει την 
άποψή του παρέθεσε ένα πρακτικό παράδειγµα 
που, όπως είπε, είναι σύνηθες στον κάµπο της 
Ηµαθίας και της Πέλλας: «Υπάρχουν τρία διαφο-
ρετικά στέκια από τρεις διαφορετικές βιοµηχα-
νίες. Από τον ένα ο παραγωγός παίρνει το λίπα-
σµα, από τον άλλο προκαταβολή και τον τρίτο 
τον έχει καβάντζα. Την ώρα της παράδοσης την 
κάκιστη ποιότητα θα τη δώσει στο πρώτο στέκι α-
πό το οποίο έλαβε το λίπασµα και πρέπει να πά-
ρει τα λεφτά του, µετά θα πάει στο δεύτερο στέ-
κι γιατί έχει πάρει προκαταβολή και την καλή 
ποιότητα θα τη δώσει στο τρίτο στέκι για να πά-
ρει ρευστό στο χέρι», ισχυρίστηκε και υπογράµ-
µισε πως «αυτό δείχνει πως ανάλογα µε τη χρο-

νιά κοιτάµε πώς θα τη φέρει ο ένας στον άλλο. 
Μόνο όταν υπάρξει αµοιβαία συνεργασία και ε-
µπιστοσύνη µεταξύ βιοµηχανίας και παραγω-
γών, θα στρώσει η κατάσταση».

Αναντιστοιχία καλλιεργήσιµων
εκτάσεων και παραγωγικότητας

Σηµαντική αύξηση, κατά σχεδόν 50%, έχουν 
καταγράψει, εν τω µεταξύ, οι εκτάσεις µε συπύ-
ρηνο ροδάκινο στους κάµπους Πέλλας και Η-
µαθίας, τα τελευταία επτά χρόνια, µε την άνοδο 
αυτή, ωστόσο, να µην συνδυάζεται µε ανάλογη 
ενίσχυση παραγωγής. «Από τα 125.000 στρέµ-
µατα το 2012, βάσει ΟΣ∆Ε, φτάσαµε πέρυσι στα 
185.000 στρέµµατα και µε τις φετινές δηλώσεις 
πιθανώς να ξεπερνούν και τα 190.000 στρέµµα-
τα. Την ίδια στιγµή, όµως, οι στρεµµατικές απο-
δόσεις έχουν πέσει δραµατικά, στους 1,5-2 τό-
νους το στρέµµα και συµπιέζουν το αγροτικό ει-
σόδηµα, µε αποτέλεσµα ο παραγωγός να µην 
µπορεί να επιβιώσει», εξήγησε ο γενικός διευθυ-
ντής της Venus Growers, Στέλιος Θεοδουλίδης. 

Πορεία εκκρεµούς οι εξαγωγές
λόγω µη σταθερότητας παραγωγής

Η έλλειψη σταθερότητας στην παραγωγή και 
ποιότητας στην πρώτη ύλη, σύµφωνα µε τον ο-
µιλητή, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και στις ε-

Άλλοθι από τώρα 
ψάχνει η μεταποίηση
για το συμπύρηνο  

Τα ρίχνουν 
ο ένας στον άλλο
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ξαγωγές κοµπόστας, όπου η Ελλάδα, σε µια πα-
γκόσµια αγορά της τάξης των 630.000-700.000 
τόνων, ανάλογα µε τη χρονιά, έχει ηγετική θέ-
ση. «Βλέπουµε ότι η Ελλάδα από το 2012, που ή-
ταν µια καλή χρονιά, έχει µια µη σταθερή παρου-
σία στις αγορές. Από 280.000-290.000 τόνους το 
2012, κάναµε µια βουτιά και το 2018 πετύχαµε 
πάλι τους 250.000 τόνους», είπε ο κ. Θεοδουλί-
δης και συµπλήρωσε πως ενώ το 2012 οι εξαγω-
γές µας ήταν περίπου 43% των παγκόσµιων εξα-
γωγών, το 2017 πέσαµε στο 35% και πέρυσι ξα-
ναπλησιάσαµε το 40% κι αυτό γιατί η παραγω-
γή του 2017 ήταν λίγο καλύτερη.

Ο ίδιος επεσήµανε πως υπάρχουν περιθώρια 
το µερίδιό µας να φτάσει εκ νέου στο 45%, αλλά 
αυτό θα γίνει µόνο µε την καλύτερη οργάνωση 
της παραγωγής, µε βελτίωση ποιότητας και αντα-
γωνιστικότητας. Εκτίµησε επίσης πως είναι λά-
θος να λέγεται πως δεν υπάρχουν πλέον προο-
πτικές για νέες φυτεύσεις. «Υπάρχει περιθώριο, 
αρκεί να γίνονται προγραµµατισµένα, στοχευµέ-
να και σε συνεργασία του πρωτογενή µε το δευ-
τερογενή τοµέα», είπε και τόνισε πως «δεν µπο-
ρεί οποιοσδήποτε παραγωγός να φυτεύει χω-
ρίς να υπάρχει αντίστοιχα µια κάλυψη από πί-
σω συµβολαιακά και σε ορίζοντα µακροχρόνιο. 
Αυτή µπορεί να είναι η συνέχεια του ελληνικού 
ροδάκινου. Ειδάλλως µπορεί να καταρρεύσει ό-

λο το οικοδόµηµα σε δύο µε τρία χρόνια».
Την ανάγκη να υπάρξει αξιοπιστία και στα-

θερότητα στην παραγωγή και την ποιότητα της 
πρώτης ύλης επεσήµανε κι ο Νικόλαος Χριστο-
δούλου, διευθύνων σύµβουλος της ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ, 
ζητώντας ταυτόχρονα να πάµε σε καινοτόµα προ-
ϊόντα, όπως µικρότερες µερίδες, σε διαφορετικές 
συσκευασίες πιο ελκυστικές για τον καταναλωτή. 

Προβληµατισµό, τέλος, για τις επιπτώσεις του 
επικείµενου Brexit στον κλάδο της βιοµηχανίας 
κοµπόστας ροδάκινου εξέφρασε ο πρόεδρος της 
ΕΚΕ, Κώστας Αποστόλου, θυµίζοντας πως κάθε 
χρόνο η Αγγλία αγοράζει περί τους 20.000-25.000 
τόνους προϊόντος και η Νότια Αφρική φαίνεται 
να καιροφυλακτεί να πάρει µερίδιο.

Νωρίς για προβλέψεις παραγωγής,
δεν βοηθά και ο καιρός

Όσον αφορά τις προβλέψεις για την εξέλι-
ξη της φετινής παραγωγής των καλοκαιρινών 
φρούτων, οι οµιλητές στο συνέδριο ήταν ιδιαί-
τερα επιφυλακτικοί να καταθέσουν συγκεκριµέ-
νες απόψεις, καθώς, όπως ειπώθηκε, είναι ακό-
µη νωρίς και οι καιρικές συνθήκες ευµετάβλη-
τες, καθιστώντας επισφαλή την όποια εκτίµηση.

«Καθαρότερη εικόνα θα έχουµε σε ένα δεκαή-
µερο από σήµερα», είπε η διευθύντρια πωλήσε-
ων στον ΑΣ Νάουσας Σούλα Σερδάρη και µε κά-

Νεκταρίνι
Στην Κορινθία αναµένονται 
περίπου 200 τόνοι ροδάκινο και 
άλλοι 300 τόνοι νεκταρίνι, στην 
Αργολίδα γύρω στους 1.200 – 
1.500 τόνους ροδάκινο και 
1.500- 2.000 τόνους νεκταρίνι, 
στη Λακωνία 150 τόνους 
ροδάκινο και 300-350 τόνους 
νεκταρίνι και στην Ηλεία, όπου 
υπάρχουν κυρίως 
θερµοκηπιακές καλλιέργειες, 
αναµένονται γύρω στους 150-
200 τόνους ροδάκινο, από 
πολλές ποικιλίες, µε τις πρώτες 
συγκοµιδές να αναµένονται στα 
τέλη Απριλίου. 

θε επιφύλαξη, δεδοµένων και των ζηµιών που 
προκλήθηκαν από το πρόσφατο χαλάζι, ανέφε-
ρε πως για το κεράσι, που θα αρχίσει να συγκο-
µίζεται στις αρχές Μαΐου, ότι θα είναι αυξηµένοι 
οι όγκοι, λόγω του ότι φυτεύτηκαν νέες φυτείες 
και νέες ποικιλίες που µπαίνουν στην παραγω-
γή. «Είναι ωστόσο νωρίς ακόµα να εκτιµήσουµε 
αριθµητικά τον προσδοκώµενο όγκο παραγωγής, 
διότι οι πολλές βροχές και το χαλάζι που έχουµε 
θα επηρεάσουν τη συγκοµιδή και έτσι πρέπει να 
περιµένουµε να δούµε τί γίνεται», είπε.

Για το επιτραπέζιο ροδάκινο στην Κεντρική 
Μακεδονία εκτίµησε πως θα έχουµε πλήρη πα-
ραγωγή φέτος, διότι οι ώρες ψύχους το χειµώνα 
ήταν ικανοποιητικές και το ροδάκινο έκανε κα-
λή καρπόδεση. «Περιµένουµε µεγάλους όγκους 
και αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα είναι πάρα 
πολύ δύσκολα τα πράγµατα, γιατί και οι Ισπανοί 
έχουν µεγάλη παραγωγή», επεσήµανε. Σηµείω-
σε ακόµη πως στην Κεντρική Μακεδονία σήµε-
ρα καλλιεργούνται 175.000 στρέµµατα επιτρα-
πέζιου ροδάκινου, µε τις µέσες αποδόσεις να εί-
ναι τους 3,3 τόνους το στρέµµα.

Αντίστοιχα στο νεκταρίνι ανέφερε πως τα τε-
λευταία χρόνια έχουµε µια στροφή προς την 
καλλιέργεια και τα κιλά σίγουρα αυξάνονται, ε-
νώ για το βερίκοκο τόνισε ότι η Νάουσα δεν εί-
ναι τόσο δυνατή, ωστόσο και σε αυτή την καλ-
λιέργεια ακούγεται πως υπάρχει πλήρης παρα-
γωγή. Τέλος για το δαµάσκηνο, αν και είναι τε-
λείως πρόωρες οι εκτιµήσεις, κατά την κ. Σερδά-
ρη, «φηµολογείται ότι η καρπόδεσή του δεν εί-
ναι τόσο καλή όσο πέρυσι. Θα δούµε».

Και ο πρόεδρος του ΑΣ Έλιος από τη Λακω-
νία, Τάκης Ορφανός σηµείωσε πως είναι ακό-
µη νωρίς να βγουν συµπεράσµατα και υποστή-
ριξε ότι σε όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου 
υπάρχει οψίµηση κατά περίπου 10 ηµέρες, ενώ 
σηµείωσε πως η ισπανική παραγωγή είναι αρ-
κετά πρώιµη και υπάρχουν πληροφορίες πως τα 
πρώτα ισπανικά ροδάκινα θα φθάσουν στην α-
γορά της Θεσσαλονίκης τη Μεγάλη Εβδοµάδα.

Σταθερά αυξητική παραγωγή 
βερίκοκου, σε άνοδο το κεράσι
Το πρόωρο των εκτιµήσεων για την εξέλιξη της φετινής παραγωγής των 
καλοκαιρινών φρούτων επεσήµανε και ο εµπορικός διευθυντής του 
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού Γιώργος Κάντζιος, ο οποίος επιχειρώντας µια πρώτη 
προσέγγιση τόνισε ότι στο επιτραπέζιο ροδάκινο η παραγωγή αναµένεται 
να κυµανθεί περί τους 17.500 τόνους. Αντίστοιχα, για τα νεκταρίνια 
εκτίµησε ότι οι όγκοι τους θα φτάσουν τους 7.500 τόνους, ενώ για τα 
συµπύρηνα ροδάκινα, που καλλιεργούνται στο Αµύνταιο Φλώρινας 
προέβλεψε µια παραγωγή περί τους 20.000 τόνους. Υπογράµµισε, ακόµα, 
ότι στη ∆υτική Μακεδονία έχει αρχίσει να καταγράφεται άνοδος στις 
φυτεύσεις κερασιών (σ.σ. δυναµικά µπαίνουν τα Γρεβενά, είπε) και εάν 
φέτος δεν υπάρξουν ζηµιές η παραγωγή τους θα είναι πάνω από 4.000 
τόνους µε κύρια παραγωγική περιοχή τους Πύργους Εορδαίας. Στη 
Θεσσαλία, κατά το διευθυντή πωλήσεων του ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου Χρήστο 
Γεωργίου, στα επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια, καλλιεργούνται 
περίπου 5.000 στρέµµατα, µε τους προσδοκώµενους όγκους να µην 
ξεπερνούν τους 12.000 τόνους, ενώ στο βιοµηχανικό ροδάκινο φτάνουν 
τα 10.000 στρέµµατα µε την ετήσια παραγωγή να κυµαίνεται στους 
12.000-13.000 τόνους. Ο ίδιος ανέφερε πως στα βερίκοκα παρουσιάζεται 
σταθερά αυξητική παραγωγή και η χρονιά αναµένεται κανονική.
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«Το ποια αιτήµατα θα διεκδικεί το αγροτικό κί-
νηµα και ποια µορφή αγώνα επιλέγει κάθε φο-
ρά το αποφασίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρό-
φοι και όχι εσείς», ήταν η απάντηση που έδωσε 
προ ηµερών  η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων 
στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Λάρισας. Στην α-
νακοίνωση της η Πανελλαδική Μπλόκων απο-
δοµεί τα επιχειρήµατα του ΣΥΡΙΖΑ-Λάρισας, που 
µιλούσαν για βελτίωση της θέσης των αγροτών 

και µικρή συµµετοχή στα µπλόκα λόγω απόσυρ-
σης αιτηµάτων που έχουν επιλυθεί όπως το φο-
ρολογικό και ασφαλιστικό, κάνοντας λόγο για 
«µνηµείο ψεµάτων και µαύρης προπαγάνδας» µε 
στόχο τις ψήφους των αγροτών. Σύµφωνα µε το 
Πανελλαδικό: η κατάκτηση του αφορολόγητου - 
έστω και κουτσουρεµένου - δεν είναι παραχώρη-
ση της κυβέρνησης αλλά κατάκτηση των κινητο-
ποιήσεων του 2016, η συντριπτική πλειοψηφία 

των αγροτών φορολογείται µε βάση πλασµατι-
κά τεκµήρια διαβίωσης και πληρώνει µεγαλύτε-
ρες εισφορές ΕΦΚΑ. Επίσης, µε τον Νόµο Κατρού-
γκαλου ο αγρότης που βγαίνει σε σύνταξη παίρ-
νει 49 ευρώ για το 2019 και µόνο επειδή πλήρω-
νε για τουλάχιστον 20 χρόνια εισφορές στον Ο-
ΓΑ η σύνταξη του κυµαίνεται στα 320 ευρώ, ενώ 
κουβέντα για τις ανοικτές τιµές, το ακριβό αγρο-
τικό πετρέλαιο, και τα χρωστούµενα του ΕΛΓΑ. 

Κανονικά οι αγρότες βάζουν τις διεκδικήσεις όχι τα κόμματα

Δεν είναι μόνο οι 
προαναγγελίες 
διατλαντικών 
δασμών στις 
ευρωπαϊκές 
εξαγωγές, κλείνουν 
και οι παράδρομοι 
που άνοιξαν μετά το 
ρωσικό εμπάργκο

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Νέος κύκλος αβεβαιότητας ανοίγει στην 
ευρωπαϊκή αγορά αγροτικών προϊόντων 
µε οφθαλµόν αντί οφθαλµού προαναγγε-
λίες διατλαντικών δασµών, την ίδια στιγ-
µή που τα γνωστά µονοπάτια προς την 
άλλη υπερδύναµη, Ρωσία, γίνονται όλο 
και πιο δύσβατα.

Λίγες µέρες προτού η φράουλα µπει 
στο «φουλ» της, στα τέλη Μαρτίου, µα-
θεύτηκε πως σκλήρυναν οι έλεγχοι στις 
πύλες εισόδου της Ρωσίας από τις χώ-
ρες της Βαλτικής. Η αλήθεια όµως είναι 
ότι η Ρωσία, η οποία καταναλώνει κοντά 
στους 20.000 τόνους φράουλας ετησίως 
από εδώ, δεν σταµάτησε ούτε φέτος να 
εισάγει. Η Ελλάδα έριξε την τιµή παρα-
γωγού. Αυτό γιατί οι περσινές τιµές άφη-
ναν ελάχιστο έως και µηδενικό κέρδος 
στους µεσάζοντες, που εξασφάλιζαν τη 
νόµιµη παρουσία του προϊόντος στα µε-
γάλα αστικά κέντρα της χώρας. 

«Όταν λένε ότι σκλήρυναν οι έλεγχοι, 
δεν πάει να πει ότι δεν περνάει τίποτα, αλ-
λά ότι ζόρισαν τα πράγµατα, ότι πέταξαν κα-
µιά εικοσαριά αυτοκίνητα για να φοβηθεί ο 
κόσµος και να σηκώσει τα χέρια ψηλά και 
πως τώρα εισάγουν πάλι όπως πριν», εξη-
γεί στην εφηµερίδα Agrenda άνθρωπος της 
αγοράς που επιθυµεί να διατηρήσει την α-
νωνυµία του. Άλλωστε, µερικοί από τους 
µεσάζοντες καταφέρνουν να περνούν νύ-
χτα και λαθραία µερικά φορτία.   

Είναι γνωστό ότι από τότε που ξεκίνη-
σε το ρωσικό εµπάργκο, άνοιξαν οι παρά-

δροµοι. Πρώτα αρκούσαν µερικές πλαστές 
φωτοτυπίες παραστατικών από τρίτες χώ-
ρες. Μαρόκο, Τουρκία, Αλγερία ακούγο-
νταν πιο συχνά. Το κόστος αυτών ξεκινού-
σε από τα 400 ευρώ τότε, όµως µε τον και-
ρό άρχισαν να ζητούν αυθεντικά παραστα-
τικά, φάνηκε να υπάρχει έδαφος για κερ-
δοφορία και το κόστος ανέβηκε. Έφτασε 
στις µέρες µας τα 7.000 µε 10.000 ευρώ 
ανά φορτηγό, ενώ ακούγονται ακόµη και 
τα 16.000 ευρώ. Αυτό µεταφράζεται σε µια 
επιβάρυνση στο κόστος της φράουλας α-
πό τα 40 λεπτά µέχρι το 1,20 ευρώ το κιλό, 
ένα κόστος το οποίο µπορεί να σηκώσει 

ίσως αυτή, αλλά όχι τα πιο φθηνά προϊό-
ντα όπως το ροδάκινο, το νεκταρίνι και τα 
κεράσια, των οποίων σηµειώνεται ότι η ε-
ποχή πλησιάζει. Καθίστανται έτσι αυτά, µη 
ανταγωνιστικά, µε τα µεταφορικά-τυπικά 
και παράτυπα- να υπερβαίνουν το κόστος 
παραγωγής, ειδικά µπροστά στα τουρκικά, 
τα οποία φτάνουν στην Ρωσία µε την µόνη 
επιβάρυνση των νόµιµων δασµών, περί τα 
4.000 ευρώ.  Στην «πιάτσα» ακούγεται ότι 
είτε έχουν ακριβύνει τα παραστατικά, είτε 
κυκλοφορεί ψευδώς η είδηση πως ακρί-
βυναν, σε κάθε περίπτωση για να πέσει η 
τιµή του παραγωγού από την µια, και για 

Κολλημένα φορτηγά στα σύνορα  
Παιχνίδι μεσαζόντων 
με τη φράουλα στο 
δρόμο προς τη Ρωσία 

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

20.000
ΤΟΝΟΙ 

ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ

10.000 �16.000
ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ 
0,40 � 1,20
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Κενό γράµµα αποδεικνύονται σύµφωνα µε τους 
ιδιώτες γεωπόνους οι υποσχέσεις του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης για επίλυση πρα-
κτικών ζητηµάτων από την εφαρµογή της ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης. Σε επιστολή δια-
µαρτυρίας της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλ-
λόγων Γεωπόνων αναφέρεται ότι παρότι µεσο-
λάβησε ένας µεγάλος κύκλος επαφών από τον 
Μάρτιο του 2018 και µετά, µε την πολιτική ηγε-

σία και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου έγιναν αποδεκτά 
βασικά αιτήµατα, εντούτοις µέχρι σήµερα τίποτα 
«δεν έχει µετασχηµατιστεί σε νόµους ή Υπουργι-
κές Αποφάσεις ή τουλάχιστον σε εγκυκλίους».

Στην επιστολή υπενθυµίζονται οι προτάσεις 
που έγιναν αποδεκτές από τον υφυπουργό, ήτοι:

  ∆υνατότητα συνταγογράφησης για προαγορές.
  Να λυθούν τα προβλήµατα, που παρουσιά-

ζει η πλατφόρµα και να βελτιωθεί η εφαρµογή.
 Να υπάρξει δυνατότητα επεξεργασίας της συ-

νταγής µετά την οριστικοποίηση από τον γεωπόνο.
 Να µην προστεθούν περισσότερες δεσµεύ-

σεις όπως αναγραφή του sticker των ψεκαστικών.
 Επιδότηση προγραµµάτων για συνταγογράφηση 
 Να δηµιουργηθεί µόνιµη οµάδα εργασίας α-

πό στελέχη του Υπουργείου και των γεωπόνων 
ελευθέρων επαγγελµατιών.

Μόνο στην κουβέντα η συνταγογράφηση, λέει η ΠΟΣΓ 

Να βρουν νέο πάροχο ή να δώσουν το 
30% που χρωστάνε µπροστά και τα υ-
πόλοιπα σε δόσεις καλεί η ∆ΕΗ τους α-
γρότες σε Μαγνησία και Λάρισα, που 
απειλούνται όχι µόνο µε διακοπή ρεύ-
µατος, αλλά και µε έξοδο από το πελα-
τολόγιο του οργανισµού που θα έχει 
ως αποτέλεσµα ακόµα πιο αυστηρούς 
όρους ρύθµισης. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, 
οι αγρότες µε τριφύλια και καλαµπόκι 
σε εκείνες τις περιοχές που διαθέτουν 
γεωτρήσεις µε µοτέρ 150 και 200 µέ-
τρα βαθειά, πληρώνουν 80-100 ευρώ 
το στρέµµα ανάλογα µε τη σύσταση του 
εδάφους, κόστος που ειδικά σε νοικια-
σµένα χωράφια είναι αν µη τι άλλο α-
παγορευτικό για τη συνέχιση της αγρο-
τικής δραστηριότητας. 

Οι όροι ρύθµισης του χρέους υπο-
στηρίζει αγρότης από τον Αλµυρό Βό-
λου που µίλησε στην Agrenda, ζητώ-
ντας να µην κατανοµαστεί, είναι εξο-
ντωτικοί: Συγκεκριµένα η ∆ΕΗ ζητά το 
30% µετρητά και τα υπόλοιπα σε 8-12 
δόσεις για να το ξανασυνδέσουν το 
ρεύµα. Για επανασύνδεση, αν βγει ο 
αγρότης από το πελατολόγιο, ζητάνε 
τώρα 40% των οφειλούµενων µπροστά.

Σηµειώνεται εδώ πως το ζήτηµα αυ-
τό είχε τεθεί µετ’ επιτάσεως στον υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων Βασίλη Κόκκαλη που είχε υπο-
σχεθεί να το κοιτάξει προσωπικά, ωστό-

σο οι επιστολές της ∆ΕΗ έφτασαν στα 
χέρια των αγροτών κανονικά:

Η επιστολή της ∆ΕΗ
Περίληψη: Παύση Εκπροσώπησής σας 

από τον προµηθευτή ∆ΕΗ Α.Ε
Σας γνωστοποιούµε ότι ο Προµηθευ-

τής Ηλεκτρικής Ενέργειας ∆ΕΗ ΑΕ, του 
οποίου είστε πελάτης, υπέβαλε µε την α’ 
σχετική επιστολή στο ∆Ε∆∆ΗΕ, ως ∆ια-
χειριστή του ∆ικτύου, δήλωση οριστικής 
παύσης εκπροσώπησής σας για την πα-
ροχή [...], λόγω παραβίασης των όρων 
σύµβασης, δηλαδή παύει να σας προµη-
θεύει ηλεκτρική ενέργεια.

Βάσει του ισχύοντος νοµικού πλαισίου 
(ΦΕΚ 1463/Β/17.06.2013), θα πρέπει:

 να υπογράψετε σύµβαση προµή-
θειας ενέργειας µε άλλον Προµηθευτή,

 οπωσδήποτε να ενηµερώσετε τον 
νέο σας Προµηθευτή ότι ο σηµερινός 
Προµηθευτής σας έχει ζητήσει την παύ-
ση εκπροσώπησής σας, ώστε να προ-
χωρήσει άµεσα η αλλαγή Προµηθευτή.

Σε περίπτωση που δεν λάβουµε µέ-
χρι τις 14/4/2019 δήλωση από κάποιον 
Προµηθευτή ότι ζητάει την έναρξη εκ-
προσώπησής σας, είµαστε υποχρεωµέ-
νοι να διακόψουµε την ηλεκτροδότηση 
του ακινήτου σας, καθώς δεν είναι επι-
τρεπτό από το ισχύον νοµικό πλαίσιο να 
υπάρχει συνδεδεµένος στο ∆ίκτυο κα-
ταναλωτής που δεν εκπροσωπείται από 
Προµηθευτή. 

να γίνει ανακατανοµή των εσόδων αυτού 
του συστήµατος ανάµεσα στις χώρες και 
τους ιθύνοντες που εξασφαλίζουν την τυ-
πική εισαγωγή τους στη Ρωσία.  

Κάτι... µαγειρεύουν Ρωσία και Λευκορωσία
Υπάρχει βέβαια και η άλλη αφήγηση που 

περιγράφει το ζήτηµα, η οποία το προσεγ-
γίζει περισσότερο πολιτικά. Έπειτα από ένα 
τριήµερο στο Σότσι, Λουκασένκο και Πούτιν 
πίκραναν τις καρδιές τους, µε αφορµή την 
αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης του εξα-
γόµενου από τη Ρωσία πετρελαίου, το οποίο 
µέχρι πρότινος έφτανε αδασµολόγητο στη 
Λευκορωσία, φέρνοντας δις δολαρίων στα 
κρατικά ταµεία. Οι Ρώσοι απαγόρευσαν τις 
εισαγωγές φρούτων από το αδελφό κράτος, 
και τώρα πολλοί βλέπουν µια προσπάθεια 
ενσωµάτωσης της Λευκορωσίας από τη Ρω-
σία, που άλλωστε θα επέτρεπε µια τρίτη κατά 
σειρά εκλογή του Πούτιν στη θέση του προ-
έδρου, σε ένα «νέο» πλέον κράτος. 

Τέλος, ένα τρίτο ενδεχόµενο, δεδοµένου ό-
τι οι Τούρκοι τα πάνε καλά µε τους Ρώσους τα 
τελευταία δύο χρόνια, λέει ότι η γειτονική χώ-
ρα πίεσε προς αυστηρότερους έλεγχους, προ-
κειµένου να ευνοηθούν τα δικά της προϊόντα.

Ακούγεται
Στην «πιάτσα» 
ακούγεται ότι 

έχουν ακριβύνει 
τα παραστατικά, 
είτε κυκλοφορεί 
ψευδώς η είδηση 
πως ακρίβυναν, 
για να πέσει η 
τιµή του παρα-

γωγού

Εκτός του πελατολογίου της απειλεί η ΔΕΗ 
να αφήσει τους αγρότες που της χρωστάνε

Καµία συµφωνία 
για χρέη ΤΟΕΒ
Το θέµα των χρεών των 
ΤΟΕΒ προς τη ∆ΕΗ 
επαναφέρει ο βουλευτής 
Αργολίδας του ΚΙΝΑΛ, 
Γ. Μανιάτης, τονίζοντας 
πως ως τώρα στον ΤΟΕΒ 
Ιρίων από το Νοέµβριο 
του 2018 δεν έχει γίνει 
τίποτα. «∆εν εξηγείται 
διαφορετικά ότι οι ΤΟΕΒ 
µε έγγραφό τους στις 22 
Μαρτίου 2019 προς τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα 
της ∆ΕΗ Ε. Παναγιωτάκη, 
3 βουλευτές Αργολίδας 
και τον Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου, 
σηµειώνουν µε αγωνία 
ότι: παρά τις συνεχείς 
µας οχλήσεις, 4 µήνες 
µετά τη συνάντησή µας 
µε εκπροσώπους ∆ΕΗ 
και την αποδοχή 
πρότασης διακανονισµού, 
δεν έχει υλοποιηθεί η 
αρχική δέσµευση της 
∆ΕΗ», αναφέρει ο ίδιος.

Παρεπόµενο των 
εξαγωγικών εµποδίων 
οι πιέσεις στις τιµές 
παραγωγού.
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Τον Μάιο 
η διαβούλευση 
για το εθνικό 
στρατηγικό 
σχέδιο
Αναφερόµενος, στην προετοιµασία της 
χώρας για τη νέα ΚΑΠ, ο γενικός 
γραµµατέας του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης Χαράλαµπος Κασίµης είπε 
κατά τη διάρκεια του διεθνούς 
συνεδρίου Ροδάκινου στη Freskon πως 
το υπουργείο ετοιµάζεται για τη 
συγκρότηση του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου και πως στο πλαίσιο αυτό, 
εντός Μαΐου θα ξεκινήσει η περίοδος 
της διαβούλευσης µε όλους τους 
φορείς του αγροτικού τοµέα, 
προκειµένου να αντληθούν σχετικές 
προτάσεις και παρατηρήσεις επί των 
όσων θα περιλαµβάνει αυτή η 
στρατηγική. «Την πρόκληση που είναι 
µπροστά µας πρέπει να την πάρουµε 
όλοι µαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά και 
άφησε αιχµές για τον τρόπο µε τον 
οποίο έχουν λειτουργήσει οι 
εκπρόσωποι του αγροτικού χώρου, 
αφού όπως σηµείωσε «µέχρι τώρα δεν 
υπήρξε ουσιαστική συµβολή από τους 
φορείς του πρωτογενούς τοµέα. 
Αναπαράγεται κυρίως µια διεκδικητική 
συµπεριφορά από τον κάθε επιµέρους 
κλάδο, αλλά εµείς θέλουµε να µας 
καταθέσετε συγκεκριµένες και ισχυρές 
προτάσεις για το παρόν και το µέλλον 
της ελληνικής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας». Η αποστροφή αυτή του 
γενικού γραµµατέα του υπουργείου 
προκάλεσε προς στιγµήν ένταση στο 
χώρο, καθώς από το ακροατήριο 
διατυπώθηκαν ζωηρές ενστάσεις στον 
ισχυρισµό του κ. Κασίµη και 
αναπτύχθηκε επιχειρηµατολογία ότι 
ειδικά από οργανωµένες οµάδες 
παραγωγών και τους συνεταιρισµούς, 
έχουν υποβληθεί πολλές φορές 
συγκεκριµένες προτάσεις, οι οποίες τις 
περισσότερες φορές δεν εισακούονται 
από το υπουργείο.

Υπουργικός πονοκέφαλος 
τα περιβαλλοντικά της ΚΑΠ
Λιγότερα για το περιβάλλον σημαίνει μικρότερο προϋπολογισμό, λέει η Κομισιόν 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι υπουργοί Γεωργίας θέλουν να διαγράψουν 
µερικές βασικές περιβαλλοντικές δεσµεύσεις 
από το µεταρρυθµιστικό πακέτο της επερχό-
µενης ΚΑΠ, τις οποίες θα κληθούν οι αγρό-
τες να εφαρµόσουν προκειµένου να συνεχί-
σουν να λαµβάνουν ενισχύσεις κατά τη επό-
µενη προγραµµατική περίοδο. 

Από την πλευρά της η Κοµισιόν υποστηρί-
ζει ότι µόνο ένας τέτοιος προγραµµατισµός, 
δηλαδή υψηλών απαιτήσεων, θα µπορούσε 
να ανταποκριθεί στους κοινοτικούς σχεδι-
ασµούς για περιορισµό των ρυπογόνων εκ-
ποµπών ως το 2030. Ειδικότερα, ο Επίτροπος 
Γεωργίας Φιλ Χόγκαν ανέφερε δεν θα υπάρ-
ξει καµία αποδοχή για χαλαρότερη πολιτική. 
«Η ανάγκη για φιλόδοξες στοχεύσεις δεν ή-
ταν ποτέ πιο επιτακτική» είπε συµπληρώνο-
ντας πως διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να δι-
καιολογηθεί ένας επαρκής προϋπολογισµός 
για την ΚΑΠ µετά το 2020 στις τρέχουσες δια-
πραγµατεύσεις για το επόµενο Πολυετές ∆η-
µοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π). Τα παραπάνω 
αποτυπώθηκαν στο συµβούλιο Γεωργίας της 
15ης Απριλίου, όγια την µελλοντική πράσι-
νη αρχιτεκτονική η οποία θα αποτυπώνεται 
στα Στρατηγικά Σχέδια κάθε κράτους-µέλους.

Αρχικά οι υπουργοί σχολίασαν την ενισχυµέ-
νη αιρεσιµότητα, δηλαδή ένα βασικό  σύνολο 
προϋποθέσεων µε παράγοντες όπως τη δηµό-

σια υγεία, την υγεία των φυτών και την ευζω-
ία των ζώων, προϋποθέσεις που οι αγρότες θα 
πρέπει να πληρούν προκειµένου να µπορούν 
να πάρουν τις κοινοτικές ενισχύσεις. 

Μόνο λίγοι υπουργοί, κυρίως ο Ισπανός Λουίς 
Πλανάς, εξέφρασαν την υποστήριξή τους για το 
συγκεκριµένο σύνολο υποχρεώσεων που πρό-
τεινε η Επιτροπή. Οι περισσότεροι, µεταξύ των 
οποίων και ο Σταύρος Αραχωβίτης, ζήτησαν να 
καταργηθούν ορισµένες προϋποθέσεις από τους 
όρους, υποστηρίζοντας ότι είναι υπερβολικά αυ-
στηρές και ότι πρέπει να περιλαµβάνουν µόνο 
τους κανόνες που ισχύουν για όλους τους γε-
ωργούς σε κάθε κράτος µέλος. 

Ο κ. Αραχωβίτης συγκεκριµένα τάχθηκε υπέρ 
της εφαρµογής των οικολογικών προγραµµά-
των υπό την προϋπόθεση να µειωθούν οι απαι-
τήσεις της γραµµής βάσης και εφόσον οι ενισχύ-
σεις αυτές εξαιρεθούν από τη µείωση των άµε-
σων ενισχύσεων, ώστε να µην λειτουργήσουν 
τιµωρητικά για τους γεωργούς που αναλαµβά-

νουν αυξηµένες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις.
Η πιο αµφιλεγόµενη πτυχή παραµένει το ερ-

γαλείο Farm Sustainability Tool for Nutrients 
(FaST), µια νέα ψηφιακή εφαρµογή που στο-
χεύει να βοηθήσει τους αγρότες να βελτιώ-
σουν τη χρήση λιπασµάτων στα χωράφια 
τους. Πολλοί υπουργοί - συµπεριλαµβανοµέ-
νων εκείνων από την Εσθονία, τη Γερµανία, 
την Ιρλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία 
και την Ισπανία - τάχθηκαν ενάντια στην υ-
ποχρεωτική εφαρµογή του µέσου.

Ελέγχους σε µικρούς ή σε µεγάλους;
Εν τω µεταξύ, οι υπουργοί διαφώνησαν σχε-

τικά µε τους τύπους εκµεταλλεύσεων που πρέ-
πει να συµµορφωθούν µε τους όρους και, ως 
εκ τούτου, να υπόκεινται στους ελέγχους και 
τις πιθανές κυρώσεις. Η Ελλάδα, η Λετονία, η 
Λιθουανία και η Πορτογαλία στηρίζουν µια α-
παλλαγή για τους µικρούς αγρότες, υποστηρί-
ζοντας ότι αυτό θα µειώσει τον διοικητικό φόρ-
το και το κόστος ελέγχου. Ωστόσο, οι αγροτικοί 
γίγαντες Γαλλία και Γερµανία επέµειναν ότι οι 
κανόνες πρέπει να εφαρµόζονται σε όλους τους 
αγρότες και όχι µόνο σε µεγάλους παραγωγούς.

Σχεδόν όλοι οι υπουργοί συµφώνησαν να 
φυλάξουν τουλάχιστον το 30% του προϋπολο-
γισµού του β’ πυλώνα για εθελοντικά µέτρα 
αγροπεριβαλλοντικής φύσης και κλιµατικής 
αλλαγής, γεγονός που θα επιβραβεύει πολυ-
ετείς «βαθυπράσινες» δράσεις, όπως η µετα-
τροπή στη βιολογική γεωργία.

Απαλλαγή για τους µικρούς
Ελλάδα, Πορτογαλία, Λιθουανία 

και Λετονία ζητούν απαλλαγή των 
µικρών αγροτών προς συµµόρ-

φωση µε τους νέους κανονισµούς. 
Όχι από Γαλλία και Γερµανία

Ο γενικός γραµµατέας του ΥΠΑΑΤ, 
Χαράλαµπος Κασίµης.
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Στην ανατολική Αφρική η Κένυα, µεγαλύτερη 
εξαγωγέας µαύρου τσαγιού στον κόσµο, 
βρίσκεται αντιµέτωπη µε ένα παρατεταµένο κύµα 
ξηρασίας. Την ίδια ώρα, ο κεντρικός τραπεζίτης 
της χώρας Πάτρικ Njoroge, σύµφωνα µε το 
Bloomberg, βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε το 
∆ΝΤ για νέα δανειακή διευκόλυνση, µε την 
προηγούµενη στήριξη ύψους 1.5 δις δολαρίων να 
έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέµβριο. H Κένυα 
φέρεται να κέρδισε 1.4 δις δολάρια από µια 

σοδειά-ρεκόρ που έφτασε τα 492.9 εκατοµµύρια 
κιλά το 2018. H µέση τιµή του τσαγιού το κιλό στη 
δηµοπρασία στο λιµάνι της Κένυας στη Μοµπάσα 
την περασµένη εβδοµάδα µειώθηκε κατά 2%. 
«∆ουλεύουµε τρεις ηµέρες την εβδοµάδα επειδή 
δεν υπάρχει σοδειά να µαζέψουµε» ανέφερε ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ένωσης Παραγωγών 
Τσαγιού της Κένυας που εκπροσωπεί τις 
µεγαλύτερες εκτάσεις τσαγιού, οι οποίες 
αποτελούν το 40% της συνολικής παραγωγής.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Προβλήµατα στη συναλλακτική σχέση 
των αγροτών µε τις τράπεζες, εποµέ-
νως και στην πιστοληπτική τους ικα-
νότητα, συνεχίζουν να δηµιουργούν 
οι δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική 
βάση του ΟΣ∆Ε, σχεδόν µια βδοµάδα 
µετά το άνοιγµα των πυλών και την έ-
ναρξη της διαδικασίας υποβολής των 
φετινών δηλώσεων.

H Αgrenda και το Agronews έγιναν 
δέκτες έντονων διαµαρτυριών από α-
γρότες, οι οποίοι, ενώ έχουν καταφέ-
ρει να υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Ε-
νίσχυσης, δυσκολεύονται να ενεργο-
ποιήσουν την Κάρτα του Αγρότη από 
την τράπεζά τους.

Η απάντηση που εισπράττουν από 
τα τραπεζικά στελέχη στα κατά τόπους 
καταστήµατα, είναι ότι το δίκτυο των 
τραπεζών δεν έχει ακόµα πρόσβαση 
στην ηλεκτρονική βάση του ΟΣ∆Ε, ε-
ποµένως δεν είναι δυνατή η επιβεβαί-
ωση της όλης διαδικασίας για την ε-
νεργοποίηση λογαριασµών, όπως ο 
Α∆Α, η Κάρτα του Αγρότη κ.α.

Το θέµα που ανακύπτει εξ αιτίας 
της παθογένειας που παρουσιάζει η 
εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρµα, έ-
χει επισηµάνει έγκαιρα η Αgrenda, 
χωρίς ωστόσο να υπάρχει η δέουσα 
ανταπόκριση από την πλευρά του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ προς την κατεύθυνση της α-
νάληψης πρωτοβουλιών για την επί-
λυση αυτών των προβληµάτων. Θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι οι επιπτώ-
σεις αυτών των δυσκολιών διαχέο-
νται σε όλο το φάσµα της αγροτικής 
οικονοµίας, µε τα καταστήµατα αγρο-
τικών εφοδίων να βρίσκονται σε δυ-
σχερέστερη θέση. Όλοι θέλουν να 
πουλήσουν σπόρους, φυτοπροστα-
τευτικά και λιπάσµατα, κανείς ωστό-
σο δεν δείχνει διατεθειµένος να ανα-
λάβει την ευθύνη διάθεσης εφοδίων, 

χωρίς τα προβλεπόµενα σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις πιστοληπτικά εργαλεία.

Πλήθος οι καταγγελίες, από την 
Αµαλιάδα µέχρι τις Σέρρες αγροτών 
που συναλλάσσονταν µε καταστήµα-
τα συστηµικής τράπεζας, απ’ όπου και 
τους διαβεβαίωναν τα προηγούµενα 
24ωρα ότι δεν έχει ακόµα πρόσβαση 
στην ηλεκτρονική βάση παραπέµπο-
ντας στο υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, όπως µας  πληροφορού-
σε αγανακτισµένος παραγωγός από 
τις Σέρρες, απευθύνθηκε αρχικά στο 
υπουργείο, το οποίο δήλωσε αναρ-
µόδιο και κατόπιν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ό-
που εισέπραξε µάλιστα και την ειρω-
νεία υπαλλήλου, από τον οποίο ζή-
τησε να µάθει τις ακριβώς συµβαί-
νει, λέγοντας του πως «τι την βιάζε-
σαι την κάρτα», από την ερχόµενη ε-

βδοµάδα θα έχει τακτοποιηθεί το ζή-
τηµα, µε τον αγρότη να του απαντά 
«όχι για να πάρω αρνί». Το θέµα εί-
ναι όπως µας εξήγησε, είναι ότι έχει 
ξεµείνει από ρευστό και όλο αυτό τον 
πάει πίσω καλλιεργητικά, ενόψει και 
της νέας σεζόν.

«∆ίκες της Μόσχας»
Το ζήτηµα αυτό, µία ακόµη παραφω-

νία από αυτές που έχει δηµιουργήσει 
η κακοδιαχείριση του συστήµατος ΟΣ-
∆Ε. Σηµειωτέον ότι την Παρασκευή 19 
Απριλίου είχε µετατεθεί το ενδιαφέρον 
της πρώτης φάσης του κύκλου επει-
σοδίων «∆ίκες της Μόσχας» µε εγκα-
λούµενους τους υπαίτιους της λεγόµε-
νης… µηχανοπαρέας. Τα ασφαλιστικά 
µέτρα και η δικάσιµος της Παρασκευ-
ής δεν είναι παρά το «ορεκτικό» µιας 
σειράς από δίκες στις οποίες θα υπο-

χρεωθούν να δώσουν το παρόν τους 
το επόµενο διάστηµα, καθώς ακολου-
θεί η µήνυση που έχει κατατεθεί από 
τις συνεταιριστικές οργανώσεις, εις βά-
ρος όσων έχουν την ευθύνη για τα κα-
κώς κείµενα γύρω από το µέτωπο των 
δηλώσεων αλλά και για τη φαιδρή ει-
κόνα που παρουσιάζει σήµερα η δια-
χείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. 
Κατά τα λοιπά, προκειµένου να φανεί 
ότι το σύστηµα είναι ανοικτό και ενερ-
γό στα τέλη της περασµένης εβδοµά-
δας εκδόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ µια 
σειρά από εγκύκλιοι όπως αυτή που 
ενηµέρωνε για το άνοιγµα της διαδι-
κτυακής εφαρµογής για τις µεταβιβά-
σεις δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
2019, µε καταληκτική ηµεροµηνία ο-
ριστικοποίησης και συνεπώς υποβο-
λής των σχετικών αιτήσεων µεταβίβα-
σης την, 15η Μαΐου 2019. 

Χωρίς καλή πρόσβαση 
στη βάση του ΟΣΔΕ 

πορεύονται οι τράπεζες
Παραγωγοί που 
απευθύνθηκαν 

στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
ρωτώντας για τη 

μη ενεργοποίηση 
της Κάρτας Αγρότη 

αντί απάντησης, 
εισέπραξαν και 

ειρωνεία

Η µεγαλύτερη εξαγωγέας
µαύρου τσαγιού στο

 κατώφλι του ∆ΝΤ

Καταγγελίες
Πλήθος οι καταγγελίες, από την 
Αµαλιάδα µέχρι τις Σέρρες 
αγροτών που συναλλάσσονταν 
µε καταστήµατα συστηµικής 
τράπεζας, απ’ όπου και τους 
διαβεβαίωναν τα προηγούµενα 
24ωρα ότι δεν έχει ακόµα 
πρόσβαση στην ηλεκτρονική 
βάση παραπέµποντας στο 
υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αιτήσεις 
Σύµφωνα µε εγκύκλιο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ αιτήσεις 
µεταβίβασης, οι οποίες έχουν 
καταχωρηθεί στη διαδικτυακή 
εφαρµογή αλλά δεν έχουν 
οριστικοποιηθεί ως 15 Μαΐου 
2019 (καταληκτική ηµεροµηνία) 
θεωρούνται ως µη 
υποβληθείσες για το έτος 2019. 
Καταληκτική ηµεροµηνία 
τροποποίησης ή και ακύρωσης 
εµπρόθεσµα (έως 15/05/2019) 
οριστικοποιηµένων αιτήσεων 
µεταβίβασης είναι η ∆ευτέρα, 
10 Ιουνίου 2019.
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ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν∆
«Σήµερα τέτοια συζήτηση 
(συνασπισµού) δεν υπάρχει. 
Ναι, τότε θα µπορούσε να 
προχωρήσει ένα τέτοιο 
σενάριο. Εγώ από την αρχή 
πίστευα ότι αυτό έπρεπε να 
γίνει, γι’ αυτό διαγράφηκα 
από το κόµµα µου γιατί 
έλεγα κανένας µόνος του 
δεν µπορεί να βγάλει την 
Ελλάδα από την κρίση».

ΣΑΛΜΑ ΧΑΓΙΕΚ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Αισθάνοµαι πιο περήφανη 
από ποτέ που ανήκω στην 
οικογένεια Πινό. Όχι µόνο 
για την συνεισφορά τους 
στην ανακατασκευή της 
Notre Dame, που ήταν 
βγαλµένη από την καρδιά 
τους, αλλά και επειδή δεν 
πρόκειται να επιδιώξουν 
φορολογική ελάφρυνση 
από την κυβέρνηση».

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
«Θα συνεχίσουµε αυτόν τον 
αγώνα µας ως το τέλος. 
Όταν η YSK (ανώτερη 
εκλογική επιτροπή) πει την 
τελευταία κουβέντα, θα 
κλείσει το θέµα για µας. 
Πρέπει να προχωρήσουµε 
από τις εκλογικές διενέξεις 
και να εστιάσουµε στην 
πραγµατική µας ατζέντα, 
οικονοµία και ασφάλεια».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΡΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΙ∆Α ΧΑΘΗΚΕ Ή DREI PROFESSOREN, VATERLAND VERLORE

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Εκλογικός χάρτης
Tι θα γίνει µε τις προκηρύξεις 
στη βιολογική γεωργία που 
έχουν αφήσει έξω κόσµο, ενώ 
στην κτηνοτροφία, ολόκληρες 
περιφέρειες; Στη Βάθη, πάντως, 
τα έχουν όλα στον αυτόµατο 
πιλότο και µέχρι τις εκλογές και 
τις περιοδείες που θα γίνουν 
όλο το διάστηµα θα υπάρξουν 
πολλές ακόµα... διευθετήσεις. 
Το θέµα είναι ο παραγωγικός 
χάρτης και όχι ο...εκλογικός.

 

Υποσχετικές
Το story επιλαχόντες Νέοι 
Αγρότες θυµίζουν οι εξαγγελίες 
για αύξηση του προϋπολογισµού 
βιολογικής γεωργίας, κατά την 
περιοδεία Τσίπρα στην Κοζάνη. 
Μόνο που αυτή τη φορά, για να 
χωρέσουν οι ενδιαφερόµενοι 
δεν αρκούν 300 εκατ., αλλά 
τουλάχιστον 1 δις... Ο Σταύρος 
πάλι λέει πως Μεγαλοβδοµάδα 
θα διπλασιάσει το µπάτζετ στη 
∆υτική Μακεδονία.

 

Ανθοκόµος
«Σήµερα άνθισε το λουλούδι 
που φυτεύτηκε, ο σπόρος 
καλλιεργήθηκε µε επιµέλεια µε 
κόπο και έφτασε σε αυτό το 
αποτέλεσµα», τα λόγια του 
Σταύρου µετά τη συµφωνία για 
τη ∆ιεπαγγελµατική Φέτας. Το 
ζητούµενο, βέβαια, είναι όλοι οι 
εµπλεκόµενοι να χαράξουν 
κοινή πορεία για να µην 
υπάρξουν άλλες τρύπες στις 
τιµές παραγωγού.

Πάλι δεν έπιασαν τα µέσα καταστολής

∆εν έπιασαν λέει ο Φάνης του ΕΛΓΑ τα µέσα καταστολής του χα-
λαζιού, που εφαρµόζει ο οργανισµός µε τα καταιγιδοφόρα νέ-
φη τεχνητών πυρήνων πάγου, λόγω των χαµηλών θερµοκρασι-
ών που επικρατούσαν και ως εκ τούτου δεν πρόλαβαν να λειώ-
σουν οι χαλαζόκοκκοι, µε αποτέλεσµα τις τεράστιες ζηµιές στην 
Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τα λοιπά, ενηµερώνει ο 
πρόεδρος ότι το πρόγραµµα αντιχαλαζικής προστασίας που ξε-
κίνησε από τις 20 Μαρτίου λειτουργεί σε 24ώρη βάση. (Ποιες 
µέρες;) Με τους παραγωγούς να σχολιάζουν µε πικρία «πρώτα 
έπεσε το χαλάζι και µετά πέρασε το αεροπλάνο»!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Μαζεύτηκαν τις 
προάλλες στη Βάθη όλοι 
οι εµπλεκόµενοι για να 
συµφωνήσουν το Σχέδιο 
∆ράσης ανακύκλωσης 
κενών συσκευασιών 
φυτοπροστατευτικών, 
καθώς µέχρι το τέλος 
του χρόνου η χώρα µας 
υποχρεούται να το θέσει 
σε εφαρµογή.

Γιατί εξαιρέθηκαν 
από τις αποζηµιώσεις 
ΠΣΕΑ του 2017 οι 
αµυγδαλοπαραγωγοί 
της Λάρισας; ρωτάει 
ο Μάξιµος (έδωσα 
τη µάχη στο γάλα), 
που ζητάει να 
επανεξεταστεί το θέµα. 
Ο εκ Οµορφοχωρίου 
κυβερνητικός 
βουλευτής τι κάνει;

Υβρίδια
 Άντε πάλι, ο Παναγιωτάκης, 

που στέλνει επιστολές και ζητά 
από αγρότες να βρουν νέο 
πάροχο ή να δώσουν το 30% 
που χρωστάνε µπροστά και τα 
υπόλοιπα σε δόσεις, απειλώντας 
όχι µόνο µε διακοπή ρεύµατος, 
αλλά και µε έξοδο από το 
πελατολόγιο του οργανισµού.

 «Εκεί στη διοίκηση της ∆ΕΗ, 
πόσο µεγάλωσε η µύτη σας από 
τα ψέµατα;», ρωτά ο βουλευτής 
του ΚΙΝΑΛ Μανιάτης, κάνοντας 
λόγο για µη διακανονισµό στις 
οφειλές των ΤΟΕΒ Ιρίων και για 
είσπραξη τόκων υπερηµερίας 
από αγρότες που αποπληρώνουν 
κανονικά τις υποχρεώσεις τους.

 Το αυτό, πάντως, δηλαδή 
του µη διακανονισµού το 
αποδεικνύουν σχετικά έγγραφα, 
τα οποία επιχειρείται µε µη 
επίσηµες, αλλά τύπου... επίσηµες, 
διαρροές της επιχειρήσεις να 
διαψευστούν.

;

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
«Το µόνο κοινό στοιχείο 
που έχω µε τον Σωκράτη 
Κόκκαλη ήταν η ανάληψη 
της προεδρίας µε τον 
Ολυµπιακό. Από το 2010 
βάζω χρήµατα στην οµάδα. 
Από τότε έχουµε πληρώσει 
στο δηµόσιο πάνω από 150 
εκατ. ευρώ. Παραλάβαµε 
έναν Ολυµπιακό µε µεγάλα 
οικονοµικά ανοίγµατα».

Η εαρινή σύναξη 
των πρυτάνεων 
και η αφελής 
προσέγγιση 
της ευφυούς 
γεωργίας!

Μάρτης γδάρτης λέει η λαϊκή ρήση, όµως 
αυτή τη φορά τη ζηµιά την έκανε ο Απρίλης! 
Το µπουρίνι που έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα, 
πριν λίγες ηµέρες, έκανε τεράστιες 
καταστροφές και σε 40.000 στρέµµατα µε 
δενδρώδεις καλλιέργειες στην Ηµαθία. Το 
ζητούµενο για τους παραγωγούς είναι να 
αποζηµιωθούν το συντοµότερο δυνατό, γιατί µε 
την τακτική του ΕΛΓΑ να πληρώνει ακόµα και 
στον ενάµιση χρόνο, δεν αποκλείεται χιλιάδες 
από αυτούς να χάσουν την καλλιεργητική 
σεζόν. Άσε που οι περισσότεροι έχουν ακόµα 
να λαµβάνουν οφειλές από το περασµένο έτος.   

Να φανταστείτε, δύο µέρες µετά τη 
χαλαζόπτωση του σαββατοκύριακου, ο 
υφυπουργός συνάντησε τον πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ, για να τον ενηµερώσει και να 
ενηµερωθεί ότι ξεκίνησαν άµεσα οι ενέργειες 
για την καταγραφή των ζηµιών, ώστε να 
αποζηµιωθούν οι πληγέντες παραγωγοί το 
συντοµότερο δυνατό. Και για να χαρούν τους 
είπε ότι η απώλεια παραγωγής από µη 
καλυπτόµενα αίτια που σηµείωσαν τα αχλάδια 
του 2016 στη Θεσσαλία έχει ήδη τεκµηριωθεί 
και θα στηριχθούν οι πληγέντες παραγωγοί µε 
de minimis. Τρία χρόνια µετά δηλαδή. 

Και µετά κάποιοι κάνουν και παράπονα! Άκου 
πράγµατα! Όλα είναι υπό έλεγχο. Όσον αφορά 
την καρπόπτωση στις αµυγδαλιές Θεσσαλίας, ο 
πρόεδρος Φάνης Κουρεµπές ενηµερώνει τους 
ενδιαφερόµενους ότι παρακολουθείται η 
εξέλιξη του φαινοµένου και εφόσον αποδειχθεί 
απώλεια εισοδήµατος, θα γίνουν τεκµηριωµένες 
προτάσεις για τη στήριξη της καλλιέργειας. 
∆ηλαδή πάλι σε τρία χρόνια! Μια χαρά!!

Τελικά άξιζε η βόλτα των Θρακιωτών 
παραγωγών βάµβακος πριν δύο µήνες στην 
πλατεία Βάθη. Τα είπαν τότε στον υπουργό ότι 
δεν έπιασαν τα κιλά και θα χάσουν το πριµ κι 
αυτός τους έταξε ότι µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά από τον ΕΛΓΑ για µειωµένη 
παραγωγή, θα τους ρίξει το πλαφόν. Μπορεί να 
µην πληρώθηκαν µε τους άλλους πριν λίγες 
µέρες, όµως ο υφυπουργός υπέγραψε τις 
αποφάσεις µε τα νέα χαµηλότερα όρια σε 
Έβρο και Ροδόπη και Μεγαλοβδόµαδο να τα 
λεφτά. Μόνο γι’ αυτούς όµως, γιατί σε άλλες 
περιοχές µε ζηµιές, δεν έγινε κάτι αντίστοιχο! 

Πάντως οι πληρωµές στα προγράµµατα, αξίζει 
να το πούµε, έπιασαν επιτέλους καλό ρυθµό. 
Νιτρικά, βιολογικά, κοµφούζιο και άλλα 
πληρώνονται πιο γρήγορα και όχι όπως παλιά 
που η αναµονή των παραγωγών έφτασε και 
την πενταετία! Το επιβεβαιώνει και σχετικό 
εγχειρίδιο του Οργανισµού Πληρωµών, που 
αναφέρει ότι οι πληρωµές καταβάλλονται σε 
δύο το πολύ δόσεις. Με απλά λόγια, µέχρι τις 
30 Ιουνίου του επόµενους έτους από το έτος 
δέσµευσης έχει γίνει και η εξόφληση! Απλόν 
απλούστατον!                       Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
ε τις πολιτικές ηγεσίες να βλέπουν 
τους αγρότες και τις αγροτικές πε-
ριοχές µόνο σαν κάδρο στις προε-
κλογικές τους εικόνες και τους η-

γήτορες των αγροτών να βλέπουν αυτές τις συ-
ναντήσεις σαν ευκαιρία για τα «τοπικά τους» 
ρουσφέτια δεν µπορεί κανείς να περιµένει και 
πολλά πράγµατα. Άλλωστε τέσσερις οργανώ-
σεις έχουν αποµείνει όλες κι όλες και κάθε τό-
σο, γύρω απ’ αυτές χτίζεται η επικοινωνία των 
πολιτικών αρχηγών και το άλλοθι της πολιτι-
κής τους για τους αγρότες.

  Όλα τα λεφτά το κάδρο
Μια ανάγνωση λέει, ότι, ενδεχοµένως να είναι 
και καλύτερα έτσι! Είναι κάποια χρόνια τώρα που 
οι αγρότες έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Λιγό-
τερες έως ελάχιστες κοινοτικές επιδοτήσεις, λι-
γότεροι έως ελάχιστοι αγρο-
τικοί συνεταιρισµοί, καµιά 
σοβαρή πρόβλεψη και κα-
νένας πολιτικός σχεδια-

σµός για την επόµενη µέρα. Κι όµως, υπάρχει 
αντοχή. Παρατηρείται µάλιστα το φαινόµενο, 
κάποιες λίγες αγροτικές εκµεταλλεύσεις να α-
κολουθούν άκρως ενδιαφέρουσα αναπτυξιακή 
πορεία. Ακόµα και την ώρα που οι περισσότε-
ρες συρρικνώνονται και παρακµάζουν. 

  Όταν μιλάς στις τράπεζες
Τι σηµαίνει όλο αυτό; ∆ύο πράγµατα. Οι λίγοι 
και ξεχωριστοί δραστήριοι αγρότες που ακολου-
θούν µε πίστη το πνεύµα της αγοράς, που αξι-
οποιούν παραγωγικά τα όποια ταµειακά τους 
διαθέσιµα, που συνεργάζονται µε τους λοιπούς 
συντελεστές του κλάδου, που δεν δυσκολεύο-
νται να συνεννοηθούν µε τις επιχειρήσεις εισ-
ροών, µε τις εταιρείες µηχανολογικού εξοπλι-
σµού και µε τις τράπεζες, βρίσκουν κάθε φορά 
τον τρόπο να λύνουν προβλήµατα και να ανα-
πτύσσονται. Την ίδια στιγµή, βέβαια, ένας κό-

σµος υποχρεώνεται να εγκαταλείψει, κάποιες 
φορές οµαλά και κάποιες φορές µε πολύ πόνο. 

  Ο κλέβων εκκλησίες
Ότι πορεία συγκέντρωσης των αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων σε όλο και λιγότερα χέρια θα ήταν 
ενδεχοµένως και αναπόφευκτη, είναι κάτι που 
αποτελούσε εδώ και καιρό αντικείµενο συζήτη-
σης. Αυτό που δεν ξέραµε, ήταν ότι τα πράγµατα 
θα αφεθούν να εξελιχθούν χωρίς κανένα «δίχτυ 
ασφαλείας» και ότι από ορισµένες πλευρές, αυ-
τή η εξέλιξη, θα διευκολύνονταν κιόλας! Επί της 
ουσίας και χωρίς πολλά λόγια, εδώ, στον αγρο-
τικό χώρο, κάποιοι κλέβουν εκκλησίες!

  Οι κύκλοι υπονόμευσης
Πολύ φοβάµαι ότι η σκέψη είναι απλή και λέ-

ει, αφού δεν µπορούµε να 
βοηθήσουµε ας επιταχύ-
νουµε την εξάντλησή τους 
για να µην τους βρούµε 
ζωηρά απέναντι! Ο πρώ-
τος κύκλος «υπονόµευ-
σης» τους αγροτικού κό-
σµου ξεκίνησε πολύ πριν 
ακόµα ενσκήψει η κρίση, 
όταν αποψιλώνονταν µια 
– µια οι λεγόµενες αγρο-
τοβιοµηχανίες της ΑΤΕ και 
οι ισχυρές συνεταιριστικές 
οργανώσεις. Στα χρόνια 
της κρίσης ο κύκλος της 
«δολιοφθοράς» διευκο-
λύνθηκε, ειδικά µετά την 

αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου (νό-
µος 2810/2000) για τους συνεταιρισµούς. Για 
να πω εδώ την αµαρτία µου, είναι από τις λί-
γες φορές που πραγµατικά έπεσα τόσο έξω, δι-
ατηρώντας την ελπίδα ότι αυτή η αναµόρφω-
ση, δηλαδή ο νόµος 4015/2011 θα µπορούσε 
και να λειτουργήσει θετικά. 

  Και οι πρυτάνεις χαίρονται
Το ζήτηµα είναι ότι έχουν χαθεί και οι ασφα-
λιστικές δικλείδες. Που ήταν π.χ. οι καθηγητές 
και οι πρυτάνεις να µελετήσουν το θέµα σε βά-
θος και να διατυπώσουν άποψη για το πώς θα 
έπρεπε να εξελιχθούν τα πράγµατα. Ένας Πα-
παγεωργίου µόνο, κάτι προσπάθησε να αρθρώ-
σει εκείνη την εποχή και µετά τίποτα! Όπως κι 
αυτές τις µέρες µε τα τερατουργήµατα της «ευ-
φυούς γεωργίας» που ο κόσµος το ‘χει τούµπα-
νο και οι πρυτάνεις κρυφό καµάρι!   

∆άσκαλε µάθε γράµµατα
Όπως κι αυτές τις µέρες 
µε τα τερατουργήµατα 

της «ευφυούς γεωργίας» που ο κόσµος 
το ‘χει τούµπανο και οι πρυτάνεις 

κρυφό καµάρι!

H
οµιλία του προέδρου Μακρόν προς 
τον γαλλικό λαό σε συνέχεια µη-
νών διαµαρτυρίας των κίτρινων γι-
λέκων είχε µαγνητοσκοπηθεί το α-

πόγευµα της ∆ευτέρας 15 Απριλίου και επρό-
κειτο να µεταδοθεί στις 20:00µµ ώρα Γαλλίας. 
Ήταν, σύµφωνα µε τη Le Monde, καίριας σηµα-
σίας για την προεδρία που είχε βρεθεί αντιµέτω-
πη µε µια από τις σοβαρότερες κοινωνικές κρί-
σεις που γνώρισε η χώρα τα τελευταία τριάντα 
χρόνια. Αλλά λίγο πριν τις 19:00µµ οι πρώτες 
φλόγες άρχισαν να φτάνουν στην οροφή του 
Καθεδρικού της Παναγίας των Παρισίων. Με-
τά από δισταγµό, η µετάδοση ακυρώθηκε. (…) 

Αναλυτές σηµειώνουν ότι η δραµατική φωτιά 
και τα συναισθήµατα που προκάλεσε στους πο-
λίτες, έχει τόσες πιθανότητες να αποδειχτεί πλε-
ονέκτηµα όσες και απειλή για τον µεταρρυθµι-
στή, ανοιχτό στο επιχειρείν Μακρόν. 

Ο François Heisbourg από το ∆ιεθνές Ινστιτού-
το Στρατηγικών Σπουδών είπε ότι «η χώρα έχει 
υποφέρει από αλλεπάλληλα τραύµατα. Η Γαλλία 
είναι πολιτικά και κοινωνικά σε πολύ εύθραυ-
στη κατάσταση». Ο Bruno Cautrès του Κέντρου 
Πολιτικής Έρευνας στο Sciences Po παρατήρη-

σε ότι η αντίδραση 
του προέδρου στη 
φωτιά «πάνω απ’ ό-
λα έδειξε πώς σκο-
πεύει να αντιµετω-
πίσει και να αφή-
σει πίσω την κρίση 
µε τα κίτρινα γιλέ-
κα». (…) Μπορεί να 
χρησιµοποιήσει τη 

φωτιά για να ενισχύσει τα βασικά του επιχει-
ρήµατα: (…) ότι υπάρχουν πολλά να ανοικο-
δοµηθούν στη Γαλλία: αυτό είναι το µήνυµα». 

Η οµιλία που ακυρώθηκε θα σηµατοδοτού-
σε και τη λήξη µιας µεγάλης συζήτησης, που 
συνοδεύτηκε από κατάθεση προτάσεων σε ε-
θνικό επίπεδο για τρεις µήνες. (…) Παρουσιά-
ζοντας τα συµπεράσµατα της ο πρωθυπουργός 
Édouard Philippe ανέφερε ότι βασικό θέµα που 
προέκυψε ήταν η «τεράστια απόγνωση» σχετι-
κά µε τους φόρους. Άλλα αιτήµατα αφορούσαν 
την αποκατάσταση των δεσµών ανάµεσα στη 
Γαλλία του άστεως και αυτή της υπαίθρου. (…)

Αλλά στον απόηχο της καταστροφής στην 
Παναγία των Παρισίων ένας κατάλογος µε-
ταρρυθµίσεων ίσως να µην είναι πια αρκετός, 
υπογράµµισε ο Heisbourg. «Η οµιλία του θα 
πρέπει να είναι διαφορετική απ’ ό,τι είχε προ-
γραµµατίσει. Η χώρα έχει πολύ µεγάλη ανά-
γκη από κατεύθυνση. Το κοινό θα δεχόταν 
κάτι τέτοιο, θεωρώ. Αλλά αν δεν το βρουν … 
ίσως τότε θα έχουµε να µιλάµε για µια πολύ 
σηµαντική στιγµή πράγµατι». 

*ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ GUARDIAN

Το «κίτρινο» 
της φωτιάς 
στη Νotre Dame

ΤOY  JON HENLEY*



Διαφορές που ξεπερνάνε το 50% ανάμεσα στο δεσμευμένο ποσό και το πραγματικό

Ακόμα και ο υπολογισμός της ενίσχυσης 
γίνεται λάθος στη Βιολογική Γεωργία

Η  
πρώτη και δεύτερη πρόσκλη-
ση του µέτρου 11, Βιολογι-
κές Καλλιέργειες, εκτιµού-
µε ότι δεν πέτυχε τους στό-

χους της (απόρριψη χιλιάδων αιτήσε-
ων) που ήταν η προώθηση της Βιολο-
γικής Γεωργίας και όπως αναλυτικά 
αυτοί περιγράφονται στην πρόσκλη-
ση, ενώ ταυτόχρονα ελλοχεύει ο κίν-
δυνος να µην απορροφηθούν και να 
απωλεσθούν µεγάλα χρηµατικά ποσά. 

Ο τρόπος µε τον οποίο κινδυνεύ-
ουν να µην απορροφηθούν και να 
απωλεσθούν µεγάλα χρηµατικά πο-
σά θα παρουσιασθεί αναλυτικά στο 
παρακάτω παράδειγµα: 

Παραγωγός καλλιεργεί έκταση 
100 στρεµµάτων µε αροτραίες καλ-
λιέργειες, υποβάλλει αίτηση και ε-
γκρίνεται στη δράση 11.2.1 (Ενισχύ-
σεις για τη διατήρηση σε βιολογι-
κές πρακτικές και µεθόδους παρα-
γωγής στη γεωργία, µε χρονική δι-
άρκεια 5χρόνια). 

Η µέγιστη χρηµατική ενίσχυση, α-
νά έτος, που του υπολογίζεται από 
το πρόγραµµα υπολογίζεται ως εξής: 
100 στρέµµα χ 51,60 ευρώ ανά στρέµ-
µα = 5.160 (δεν υπολογίζουµε έξοδα 
πιστοποίησης και αναλύσεων καθώς 

αυτά είναι πάνω κάτω τα ίδια για όλες 
τις καλλιέργειες) τα χρήµατα αυτά θα 
τα λάµβανε ο παραγωγός εάν καλλι-
εργούσε αραβόσιτο στο σύνολο της 
εκµετάλλευσης του. Αν ο παραγωγός 
δεν καλλιεργήσει και τα 100 στρέµ-
µατα µε αραβόσιτο και καλλιεργήσει 
60 στρέµµατα µε κτηνοτροφικά ψυ-
χανθή (βίκο, µπιζέλι κ.λπ, εκτός µη-
δικής) και 40 στρέµµατα µε χειµερινά 
σιτηρά (κριθάρι, σιτάρι, βρώµη, τριτι-
κάλε κ.λπ) τότε η οικονοµική του ε-
νίσχυση θα προκύπτει από την εξής 
σχέση: (60 στρέµµατα χ 35,3 ευρώ ανά 
στρέµµα) + (40 στρέµµατα χ 5,1 ευρώ 
ανά στρέµµα) = 2.322ευρώ. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι ο παρα-
γωγός µας θα λάβει, αντί των αρχι-
κά εγκριθέντων και δεσµευθέντων 
5.160 ευρώ, το ποσό των 2.322 ευ-
ρώ, µε το ποσοστό της διαφοράς να 
ξεπερνά το 50%. 

Απουσία Καλλιεργητικού Σχεδίου
Γίνεται εύκολα κατανοητό τι θα 

συµβεί σε περιπτώσεις όπου ο πα-
ραγωγός θα καλλιεργεί αποκλειστι-
κά χειµερινά σιτηρά ή θα αφήνει σε 
αγρανάπαυση κάποια αγροτεµάχια 
και κυρίως τι θα συµβεί στην περί-

πτωση ακόµα µεγαλυτέρων εκµε-
ταλλεύσεων των 100 στρεµµάτων. 

Οι παράγοντες που συνετέλεσαν 
στην απόρριψη τόσο µεγάλου αριθ-
µού παραγωγών από την ένταξη τους 
στο πρόγραµµα είναι, κατά την άπο-
ψη µας, που πηγάζει από την πολυ-
ετή εµπειρία µας στο χώρο αυτό, η 
απουσία Καλλιεργητικού Σχεδίου, 
το οποίο θα υποχρέωνε τον παρα-
γωγό να παρουσιάσει τις καλλιέρ-
γειες που πρόκειται να ακολουθή-
σει την επόµενη πενταετία. Κατά αυ-
τόν τον τρόπο θα εγκρινόταν διαφο-
ρετικό ποσό ανά έτος, που θα υπο-
λογιζόταν από τις ακολουθούµενες 
κατ’ έτος καλλιέργειες. 

Τρόποι αύξησης των δικαιούχων
Κατ’ επέκταση, ένα ακόµα κριτή-

ριο που θα άµβλυνε το παραπάνω 
αποτέλεσµα, θα ήταν η εισαγωγή 
της ένδειξης αρδευόµενο ή ξερικό 
για τα υπό ένταξη αγροτεµάχια. Με 
αυτό τον τρόπο δε θα υπολογιζόταν 
σε παραγωγούς µε ξερικές καλλι-
έργειες η µέγιστη χρηµατοδότηση. 

Πρόταση µας για την ανατροπή 
της υφιστάµενης κατάστασης, έστω 
και στο στάδιο αυτό, είναι η δηµι-

ουργία µιας ηλεκτρονικής πλατφόρ-
µας στην οποία θα καταχωρηθούν 
τα Καλλιεργητικά Σχέδια των παρα-
γωγών, ενταγµένων και µη, και των 
δύο προσκλήσεων (1ης και 2ης). Στο 
υποβαλλόµενο Καλλιεργητικό Σχέ-
διο να προβλεφθεί η εναλλαγή των 
καλλιεργειών µε χειµερινά σιτηρά 
(κριθάρι, βρώµη κ.λπ) κατ’ ελάχιστο 
σε ποσοστό π.χ 30% σε εκµεταλλεύ-
σεις που καλλιεργούν αποκλειστι-
κά αραβόσιτο και µηδική, ενώ σε ό-
λους τους παραγωγούς να είναι υ-
ποχρεωτική η καλλιέργεια χειµερι-
νών σιτηρών ή αγρανάπαυσης (σιτά-
ρι, κριθάρι, βρώµη) σε ποσοστό 20% 
επί της ενταγµένης έκτασης. 

Άλλωστε η εναλλαγή αρδευόµε-
νων µε µη αρδευόµενων καλλιερ-
γειών, βαθύριζων µε επιπολαιόριζων 
φυτών και αγρανάπαυση αποτελεί 
την ουσία της Βιολογικής Γεωργίας. 

Τέλος θετικά στην άµβλυνση των 
αποτελεσµάτων θα λειτουργούσε και 
η είσοδος ενός ανώτατου ορίου χρη-
µατοδότησης ανά εκµετάλλευση π.χ 
30.000 ανά έτος εφαρµογής. 

• ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ & ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Πρωτόκολλο
Η εναλλαγή 

αρδευόµενων µε µη 
αρδευόµενων καλλι-
εργειών, βαθύριζων 
µε επιπολαιόριζων 
φυτών και αγρανά-
παυση αποτελεί την 

ουσία της Βιολογικής 
Γεωργίας 

Πλάνο
Το Καλλιεργητικό 

Σχέδιο υποχρεώνει 
τον παραγωγό να 

παρουσιάσει τις καλλι-
έργειες που πρόκειται 
να ακολουθήσει την 
επόµενη πενταετία

Οι παράγοντες που 
συνετέλεσαν στην 

απόρριψη τόσο μεγάλου 
αριθμού παραγωγών 
από την ένταξή τους 

στο πρόγραμμα είναι, 
κατά την άποψη μας, 
που πηγάζει από την 

πολυετή εμπειρία μας 
στο χώρο αυτό, η απουσία 
Καλλιεργητικού Σχεδίου

  ΤOY ΓΡΗΓΟΡΙΟY ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ*

Όριο στην 
ενίσχυση

Θετικά στην άµβλυνση 
των αποτελεσµάτων 

θα λειτουργούσε και η 
είσοδος ενός ανώτατου 
ορίου χρηµατοδότησης 

ανά εκµετάλλευση 
π.χ 30.000 ανά έτος 

εφαρµογής

Πρωτόκολλο

αρδευόµενων µε µη 
αρδευόµενων καλλι-
εργειών, βαθύριζων 
µε επιπολαιόριζων 
φυτών και αγρανά-
παυση αποτελεί την 

ουσία της Βιολογικής 

Το Καλλιεργητικό 
Σχέδιο υποχρεώνει 
τον παραγωγό να 

παρουσιάσει τις καλλι-
έργειες που πρόκειται 
να ακολουθήσει την 
επόµενη πενταετία

Οι παράγοντες που 
συνετέλεσαν στην 

απόρριψη τόσο μεγάλου 
αριθμού παραγωγών 
από την ένταξή τους 

στο πρόγραμμα είναι, 
κατά την άποψη μας, 
που πηγάζει από την 

πολυετή εμπειρία μας 
στο χώρο αυτό, η απουσία 
Καλλιεργητικού Σχεδίου

  ΤOY ΓΡΗΓΟΡΙΟY ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Ελληνογερµανικό
φόρουµ για κρασί 
και σταφίδα
Στις 9 Μαΐου στο Ξενοδοχείο Domotel Kastri 
(Ελ. Βενιζέλου 154 και Ρωµυλίας) το Φόρουµ για 
το Κρασί και τη Σταφίδα µε θέµα την προώθηση 
τους στη γερµανική αγορά. ∆ιοργανώνεται από 
το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο σε συνεργασία µε την εταιρεία-
µέλος του, BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και την τράπεζα 
Πειραιώς, υπό την αιγίδα του τπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Κλαδική οµάδα εργασίας 
τροφίµων για εκπόνηση εγχειριδίου εξαγωγών, 
µέσα από την πλατφόρµα προώθησης SKIFF, 
ενώ θα συζητηθούν οι όροι της γερµανικής 
αγοράς για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Ηµερίδα µε τίτλο «Η κυκλική 

οικονοµία της βιοµηχανικής 
κάνναβης, από το χωράφι µέχρι το 
ράφι» το Σάββατο 20 Απριλίου 
(ώρα 12:00-19:00µµ) στο 
Αµφιθέατρο του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

 Ενηµερωτική συνάντηση του 
Τµήµατος Επιστήµης Τροφίµων 
και ∆ιατροφής Λήµνου του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου για 
ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 
στις 20 Απριλίου, ώρα 19:30µµ 
στο Μουσείο Οίνου της Σάµου. 

 Συνέδριο µε θέµα «Τα ∆άση 
Μας, Το Μέλλον Μας» από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
Βρυξέλλες 25 και 26 Απριλίου. 
Καταληκτικές επισηµάνσεις από 
τον Επίτροπο Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν.

 Η διεθνής έκθεση τροφίµων και 
ποτών Tuttofood στο Μιλάνο 6 µε 
9 Μαΐου µαζί µε την TuttoWine, 
τη νέα εµπειρία κρασιού. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο 
www.tuttofood.it/en.

  Στις 8 µε 10 Μαΐου στο 
εκθεσιακό κέντρο Rimini (Ιταλία) η 
έκθεση φρούτων και λαχανικών 
Macfrut µε συνάντηση για το 
επιτραπέζιο σταφύλι και συνέδριο 
τροπικών φρούτων. 

  Στο Μισεδάκειο Στάδιο της 
Ιεράπετρας θα πραγµατοποιηθεί 
στις 09-12 Μαΐου η AgroExpo. 
Με στόχο να αναδείξει τα 
αγροτικά προϊόντα της Κρήτης και 
να προβάλει τις επιχειρήσεις της 
Ελλάδας και του εξωτερικού θα 
εκπροσωπηθούν τοµείς που 
αφορούν: γεωργικά εφόδια, 
υπηρεσίες, µηχανήµατα, 
εξοπλισµό.

 Φεστιβάλ Γαστρονοµίας 
Κέρκυρας «Corfu Food and Wine 
Festival», 8 µε 12 Μαΐου.

 Ετήσιο συνέδριο στις 10-13 
Ιουνίου της ∆ιεθνούς Ένωσης 
Λιπασµάτων στο Μόντρεαλ.

 Στις 26-28 Σεπτεµβρίου το 
∆εύτερο Ευρωπαϊκό Φόρουµ 
Αγροοικολογίας στο ΤΕΙ Κρήτης 
στο Ηράκλειο.

 Aπό 5 µέχρι 9 Οκτωβρίου, στο 
εκθεσιακό κέντρο της Κολωνίας η 
έκθεση τροφίµων και ποτών, 
Anuga.

 Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ιχθυολόγων για «∆ιαχείριση 
υδάτινων οικοσυστηµάτων: Νέες 
προκλήσεις και προοπτικές» στις 
31 Οκτωβρίου µε 3 Νοεµβρίου στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, µε 
θεµατικές ενότητες: Αλιεία, 
Υδατοκαλλιέργειες, Εκβολικά 
Συστήµατα – Εσωτερικά νερά.

Η αναγέννηση
της χαρουπιάς 
Στα πλαίσια Μεσογειακού Επιστηµονικού 
Συνεδρίου µε θέµα «Η αναγέννηση της 
καλλιέργειας της χαρουπιάς στη Μεσόγειο» θα 
συζητηθεί το Σάββατο 20 Απριλίου (ώρες 
10:00πµ – 20:00µµ) στον Χαρουπόµυλο 
Πανόρµου η βιολογική δραστικότητα της 

χαρουπιάς και των προϊόντων της και ο αντίκτυπος 
της καλλιέργειας στις τοπικές κοινωνίες. Θα γίνει 
αναδροµή στην ιστορία της, θα εξεταστεί ο 
αντίκτυπος των κλιµατικών αλλαγών στις 
γεωργικές δραστηριότητες στη Νότια Ευρώπη, 
συστήµατα φύτευσης χαρουπιών και διαχείρισης 
οπωρώνων και η προοπτική της περιφερειακής 
συνεργασίας για δηµιουργία σχετικού δικτύου. 

ΚΡΗΤΗ

Ανταγωνιστικότητα 
µικροµεσαίας 
αγροδιατροφής

Με την «Καινοτόµα 
επιχειρηµατικότητα στον 
αγροδιατροφικό τοµέα» θα 
ασχοληθεί το σεµινάριο που 
διοργανώνει η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου τη ∆ευτέρα 22 
Απριλίου και ώρα 10:00πµ 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Επιµελητηρίου Αρκαδίας (οδός 
25ης Μαρτίου και Πανός 21) 
στην Τρίπολη. Απευθύνεται 
κυρίως σε µικροµεσαίες και 
νεοφυείς επιχειρήσεις (start 
ups), παραγωγούς στους 
τοµείς των φρούτων (ρόδι, 
χυµοί), του αµπελιού (σταφίδα, 
οίνος), της ελιάς-ελαιολάδου, 
των γαλακτοκοµικών που 
ενδιαφέρονται για νέες 
τεχνολογίες και όσους 
προσανατολίζονται σε 
καινοτόµες καλλιέργειες όπως 
στέβια και προϊόντα χωρίς 
γλουτένη. Εντάσσεται στο έργο 
Focus, µε εταίρους από Κύπρο, 
Αλβανία, Βουλγαρία. 

ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Ελαιόλαδο, τυρί και 
καραµέλα στο Φεστιβάλ 
γαστρονοµίας 
Από 2 µέχρι 7 Ιουλίου το Φεστιβάλ 
γαστρονοµίας Λέσβου. Την πρώτη 
µέρα θα παρουσιαστούν ιστορίες του 
γεραγώτικου ελαιώνα (Παπάδος) και 
βιοµηχανικών κτιρίων µε έµφαση 
στα ελαιοτριβεία και το ελαιόλαδο. 
Στις 4 του µήνα «∆ρόµοι του τυριού 
στον Μανταµάδο» µε φρέσκια 
µυζήθρα, φέτα, γλυκιά και πικάντικη 
γραβιέρα και λαδοτύρι. Ο Σύλλογος 
Ηλιαχτίδα θα µοιραστεί µυστικά 
τυροκόµησης µε ξενάγηση σε 
τοπικές παραγωγικές µονάδες που 
θα καταλήξει στην πλατεία για 
εργαστήρι τυροκοµίας για παιδιά. 
Στις 5 Ιουλίου Γλυκά κεράσµατα 
κουταλιού (Πέτρα), στις 6 Φαγητό 
δρόµου (Μόλυβος), στις 7 στη Σκάλα 
Ερεσού, καραµέλα από πρόβειο 
ντόπιο γάλα µε προτάσεις ένταξης 
στη σύγχρονη κουζίνα και επίδειξη 
παρασκευής µε παραδοσιακό τρόπο.

ΓΚΑΖΙ 

ΛΕΣΒΟΣ 

Βιολογικά τρόφιµα 
και eco-living

Προσανατολισµένο 100% στα 
βιολογικά τρόφιµα και το eco-
living θα είναι το Bio Festival, που 
απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές 
(b2c), όσο και σε επαγγελµατίες 
του κλάδου (retailers) και θα 
πραγµατοποιηθεί στις 11-13 
Μαΐου, στο εργοστάσιο φωταερίου 
στην Τεχνόπολη (είσοδος από 
Ιάκχου). Οι συµµετέχοντες 
εκθέτες θα παρουσιάσουν 
βιολογικά ποτά, φυσικά καλλυντικά 
και προϊόντα περιποίησης, 
συµπληρώµατα διατροφής, super 
foods και ελεύθερα από 
συγκεκριµένα συστατικά προϊόντα, 
φιλικές  προς το περιβάλλον 
συσκευασίες, προϊόντα και 
υπηρεσίες eco-living, ενώ θα 
εκπροσωπούνται και εταιρείες 
πιστοποίησης. 
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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 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 250 γίδια µε τα δικαιώµατά 
τους. Τηλ.6983/559722.

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

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

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 πω-
λούνται 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.

Πωλούνται δικαιώµατα από πρόβατα. Πε-
ριοχή Κιλκίς. Τηλ.6947/404701.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγω-
γής. Τηλ.6977/549531.

Πωλούνται 10 κατσίκια γνήσια θηλυκά 
Αγγλονούµπια 4,5 µηνών. Περιοχή Αρκα-
δίας. Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται 40 πρόβατα βλάχικα. Περιο-
χή Χασιά. Τηλ.6981/020896.

Πωλούνται 60 πρόβατα και 15 γίδια. 
Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ.6971/725435, 
2382/071389.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα βο-
σκοτοπικά, όχι µεσίτης. Τιµή µετρητοίς. 
Τηλ.6974/484577. 

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται δέµατα σανό άριστης 
ποιότητας. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλείται τριφύλλι 800 µικρές µπά-
λες. Τιµή ευκαιρίας, βιολογικό 0,15€ 
και το συµβατικό 0,12€. Περιοχή Πο-
λύκαστρο. Τηλ.6974/336283.

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

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

Πωλούνται πατατόσπορος Ντελµόντε 
700 κιλά, µπλε ταµπελάκι και πατατό-
σπορος πρωτογενής βιολογικός, δια-
µέτρου 28/35, 1.500 κιλά. Αποστολή 
σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Πέλλας. 
Τηλ.6981/772802.

Πωλούνται 250 µπάλες αγριοτρί-
φυλλο, εσοδείας 2018. Τιµή 3€/µπά-
λα. Περιοχή Μαρµαριά Τριπόλεως. 
Τηλ.6946/086912. 

Πωλείται ελληνική αµυγδαλόψι-
χα, φετινής παραγωγής. Αποστολή 
σε όλη την Ελλάδα. Τιµή 7€ και 8€. 
Τηλ6973/289849. 

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πι-
στοποίηση biohellas. Περιοχή Ναυπά-
κτου. Τηλ.6976/288400.

Πωλείται  ενσίρωµα  τριφυλλιού 
Α ποιότητας σε στρογγυλή µπάλα προς  
0,08€ το κιλό. Περιοχή ∆υτική Μακε-
δονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται δικαιώµατα 39 στρεµ-
µάτων. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6973/052394.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργα-
σία, για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρ-
µακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών 
αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονί-
κης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, 
διαθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., 
αποθήκες, οικία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, 
µε µικρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. 
Περιοχή Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσα-
λονίκη). Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρέµµατα υψηλών 
αποδόσεων µαζί µε 20 στρέµµατα στα-
βλικές εγκαταστάσεις . Περιοχή Τοέβ 
Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

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, βα-
ρέως τύπου, σχεδόν καινούργιος. Τιµή 
1.000€. Τηλ.6937/226036.

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

Πωλείται κοπτικό συρόµενο Ταρρούπ, 
πλάτος κοπής 2,80 καθαρό, σε άριστη κα-
τάσταση. Τιµή 3.500€. Τηλ.6937/226036.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων 
3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελείται 
από πάνελ δεκάρι αχρησιµοποίητο µε τα 
σελοφάν του, ψυκτικό µηχάνηµα τριφασικό

στοιχείο µε ανεµιστήρες,   ανοιγόµενη 
πόρτα. Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περι-
οχή 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 παρά-
θυρα και µια πόρτα, κατασκευασµένο όλο 
από σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) γαλβάνιζε, 
µε 7 σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί και 
µπάρες φυτών. Τιµή 9.000€/στρέµµα. Πε-
ριοχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. 
Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλ-
λικός σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κα-
τασκευής, πολύρρηκτο τοξωτό, κατασκευ-
ασµένο από σωλήνα γαλβανιζέ Φ60 και 
ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/κόντρες/µπρά-
τσα/µπάρα φυτών από σωλήνα γαλβάνι-
ζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέτρα 
ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. 
∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να 
κατασκευαστεί στις διαστάσεις που θέλε-
τε, χρειάζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τι-
µή 30.000€ ή το µισό 16.000€. Περιο-
χή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. 
Email: jathelas@otenet.gr

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-
δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µο-
ντέλο 2007, full extra. Τηλ.6945/373163.

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

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt, 130 ίπ-
πων. Τηλ.2491/025355 (απογεύµα).

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

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θά-
λαµος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 
X 5 ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή 
Λακωνίας. 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 Θεσσα-
λονίκης. 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.

Πωλούνται τρακτέρ Lamborghini 160 ίπ-
πων, µοντέλο 1985, σε άριστη κατάσταση, 
γκράβερ, λιπαντήρας, καλλιεργητές, αλέ-
τρι 2υνο, 3υνο, 4υνο, σωλήνες, κάρι, ψε-
καστικό, χωνί, λιπασµατοδιανοµέας, βέργα 

ποτίσµατος, πλατφόρµες µεγάλη και µικρή, 
σκαλιστήρι 5 σειρών και σβάρνα. Περιοχή  
∆οµοκού. Τηλ.6932/164962.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος λυόµενος δι-
ατάσεων 4Χ4Χ2 ύψος, χωρισµένος σε δυο 
θαλάµους µε εσωτερική πόρτα, 2 εξωτερι-
κές πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και µε-
γάλο ηλεκτρικό πίνακα, ο θάλαµος έχει κα-
τασκευαστεί µε προδιαγραφές κατάψυξης. 
Περιοχή Κορινθίας. Τηλ.6939/075721.

Πωλείται  τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπε-
λουργικό, γαλλικής κατασκευής, µε χειρι-
στήριο πολλαπλών λειτουργιών, κινη-
τήρας Perkins 55hr, υδρόψυκτος, τρι-
κύλινδρος, διαστάσεις 0,90 πλάτος Χ 
3 µήκος, 3.000kg.   Περιοχή Κορινθίας. 
Τηλ.6939/075721.

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιοχή 
Θεσσαλονίκη. Τηλ.6997/283980.

Πωλούνται χορτοδετική πρέσα τύπου A  
Class για µικρά δέµατα και κοπτικό 2,30 
πλάτος εργασίας, πλατφόρµα 10 µέτρων 
και συλλέκτης τριφυλλιού. Περιοχή Γιαν-
νιτσών. 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, εγγύ-
ηση. Τηλ.6936/589801.

Πωλείται συσκευή παραγωγής όζον για 
θάλαµο φρούτων. Τηλ.6989/777700.

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

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

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

Πωλείται σφυρόµυλος καινούρ-
γιος για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562, 
6979/169426.

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνο-
τροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ.6972/173482.

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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ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Το σχέδιο διακρατικής συνεργασί-
ας «Say cheese! Balkan cheese» για 
δηµιουργία ενός brand βαλκανικού 
τυριού που χρηµατοδοτείται από 
το πρόγραµµα Leader/CLLD 2014-
2020, παρουσιάστηκε στο ευρωπα-
ϊκό συνέδριο για τα Leader στο Κι-
σινάου της Μολδαβίας, που πραγ-
µατοποιήθηκε στις 2-4 Απριλίου, ό-
που συµµετείχε αποστολή µε στελέ-
χη της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, της 
Αχαΐα-Αναπτυξιακή και της Αναπτυ-
ξιακής Ολυµπίας.

Την παρουσίαση του σχεδίου έ-
κανε ο Σωτήρης Μπόλης, σύµβου-
λος σε θέµατα τοπικής ανάπτυξης. 

Προτείνεται η δηµιουργία ενός 
καταλόγου σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική µορφή που θα περιλαµβάνει 
τυριά των Βαλκανίων, αφού προη-
γηθεί έρευνα των οµοιοτήτων και 
των διαφορών τους ανά χώρα, της 
παράδοσης που συνοδεύει το καθέ-
να µέσα και από τη συνεργασία επι-
στηµονικών ινστιτούτων και εργα-
στηρίων. Ακόµη, χάραξη «Βαλκανι-
κών ∆ρόµων Τυριού», µε εγγραφή 
επισκέψιµων γαλακτοκοµικών µο-
νάδων και αναζήτηση πόρων υπό 
την ετικέτα «Απολαύστε! Είναι από 
την Ευρώπη». 

Στην ενότητα που αφορούσε τα 
Leader στην ΕΕ µετά το 2020 ο Benoit 
Esmanne εκ µέρους της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής έκανε µια αναδρο-
µή στα περισσότερα από 25 χρόνια 
που εφαρµόζονται τα Leader. Απο-
τελούν ακρωνύµιο γαλλικών λέξε-
ων, που σηµαίνουν εγχειρήµατα δι-
ασύνδεσης της αγροτικής  οικονο-
µίας µε αναπτυξιακές δράσεις µέ-
σα από συνέργειες δηµόσιας και 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κοινω-
νικών εταίρων και ΜΚΟ. Ενθαρρύ-

νεται η συµµετοχή σε αυτά µέσα α-
πό την προ-ενταξιακή βοήθεια για 
την Αγροτική Ανάπτυξη (IPARD), 
που θεωρείται ότι προετοιµάζει το 
έδαφος για την εφαρµογή της ΚΑΠ 
µετά την ένταξη. 

Η ελληνική αποστολή µετέβη, ε-
πίσης, στην Οδησσό της Ουκρανί-
ας για προπαρασκευαστικές ενέρ-
γειες για τα «Πριµαρόλια - Στους 
δρόµους της µαύρης σταφίδας» 
και αναζήτηση των απαρχών της 
Φιλικής Εταιρείας. 

Σύµβουλος
Γενικός συντονιστής του 
συνεδρίου και τεχνικός 

σύµβουλος της Μολδαβίας 
ήταν ο Παναγιώτης Πάτρας

Τα καζανέµατα Άυλη
Πολιτιστική Κληρονοµιά 
Τα καζανέµατα και την τσικουδιά 
προσπαθούν να αναδείξουν οι δύο 
Σύλλογοι Αποσταγµατοποιών 
Τσικουδιάς Νοµών Ηρακλείου και 
Λασιθίου, που από κοινού 
υπέβαλαν στο υπουργείο 
Πολιτισµού αίτηµα ένταξης στο 
Εθνικό Ευρετήριο Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της 
Ελλάδας. Μάλιστα, έλαβαν την 
πρώτη έγκριση, προκειµένου να 
προχωρήσουν µε τον φάκελο για 
εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο.

Ένα παιδί στο Βελβεντό
αφηγείται µνήµες 
Εικόνες και µνήµες από τον 
Βελβεντό Κοζάνης, όπου ο Γιάννης 
Παλαβός γεννήθηκε και µεγάλωσε, 
ζωντανεύουν στο βιβλίο του «Το 
παιδί» που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Νεφέλη. Με φόντο τα 
Πιέρια όρη και τον Αλιάκµονα, µέσα 
σε έλατα και ροδακινιές, παρέα µε 
αλεπούδες και λύκους, δώδεκα 
διηγήµατα µεταφέρουν τη ζωή του 
αγροτικού κόσµου, τη συνύπαρξη µε 
τη φύση και τα ζώα, τα ένστικτα, το 
θρησκευτικό στοιχείο. 

Θησαυροί του Μουσείου
Οίνου ΕΟΣ Σάµου 
Από τις 2 Μαΐου ξεκινούν οι 
περιηγήσεις στο Μουσείο του ΕΟΣ 
Σάµου το οποίο στεγάζεται σε 
πέτρινο κτίριο του 19ου αιώνα που 
λειτουργούσε πριν την ίδρυση του 
Συνεταιρισµού ως οιναποθήκη και 
αργότερα ως βαρελοποιείο και 
στην Κάβα. Εκεί οι επισκέπτες θα 
µπορούν να δουν µία φυσική 
αναπαράσταση καλλιέργειας των 
σαµιακών αµπελιών και της 
ποικιλίας άσπρου µικρόρωγου 
Μοσχάτου σε πεζούλες κ.α.

Σχολή Γεωπονίας 
στην Αµαλιάδα 
Κατατέθηκε στην Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής το Νοµοσχέδιο που µεταξύ 
άλλων αφορά την ίδρυση και 
µετονοµασία Τµηµάτων του 
Πανεπιστηµίου Πατρών. Στο 
Νοµοσχέδιο αναφέρεται ότι 
ιδρύεται Τµήµα Επιστηµών 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
µε έδρα τον Πύργο, 
Μουσειολογίας µε έδρα τον 
Πύργο και πενταετές Τµήµα 
Γεωπονίας στην Αµαλιάδα. 

Ο Μαρίνης Μπερέτσος (δεξιά), γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα είναι ο συντονιστής του 
διακρατικού σχεδίου των Leader µε τις υπογραφές να πέφτουν στο Κισινάου της Μολδαβίας. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Νέα μπράντα τυριού 
το «Balkan Cheese» 
Αναπτυξιακές από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Μολδαβία 
τρέχουν το διακρατικό Leader ανάδειξης των βαλκανικών τυριών 

Πωλείται σιλό τύπου Μουράτ µε 4 µάτια. 
Περιοχή 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 µέ-
τρων λάστιχα ποτίσµατος, καινούρια, αφό-
ρητα, µάρκας ΝΕΤΑFΙΜ 4 λίτρα, µε στα-
λάκτη 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 και-
νούριο και µια σπαρτική Ζήτα 16άρα. Περι-
οχή Κιλκίς.  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.

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ 
ανοξείδωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλι-
σµό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και 
κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µε-
γάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξο-
πλισµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, πα-
στερίωση 1,5 τόνου, ντουλάπα για γιαούρ-
τια ψύξη-θέρµανση χωρητικότητας 500-
3.000 τµχ, γουνοµοποίηση 2,5 τόνων. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρµανση-ψύξη 
για παραδοσιακό γιαούρτι, χωρητικότητας 
1.000 και 2.000 τεµάχια και µηχάνηµα πα-
στερίωσης για γάλα,  400 κιλών, µε καυ-
στήρα. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλι-
σµό (µόνο ο εξοπλισµός), µε 7 κωδικούς. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλείται αρµεκτήριο 24 θέσεων, κα-
τασκευή 2012, αυτόµατης εξόδου. Τι-
µή 10.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6984/471046.

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

Πωλείται φυτευτική µηχανή πατάτας 
δύο σειρών Γερµανική σε άριστη λει-
τουργία. Περιοχή Σερρών. Τιµή 500€. 
Τηλ.6906/407758.

Πωλείται µηχάνηµα που απλώνει νάιλον 
για σπαράγγια και καρπούζια. Τιµή 500€. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6906/407758.
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Όλα για σένα
απόψε μιλάνε
Ημιτελικός Άγιαξ με Τότεναμ 30 Απριλίου 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Υπερθέαµα, µε συναισθήµατα «τρε-
νάκι του λούνα παρκ» και βραδιές 
που µόνο το Τσάµπιονς Λιγκ µπο-
ρεί να χαρίσει σε επίπεδο συλλό-
γων, επεφύλασσαν οι ρεβάνς των 
«8» της διοργάνωσης, µε την τρο-
µερή οµάδα του Άγιαξ να πετάει 
έξω τη Ρεάλ του Ρονάλντο παίζο-
ντας ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, 
και την Τότεναµ να αναγκάζει τη 
Μάντσεστερ Σίτι να αποχαιρετήσει 
τη διοργάνωση µε τη βοήθεια του 
VAR στα χασοµέρια! Ας κοιτάξουµε 
τώρα στο µέλλον, καθώς στις 30 Α-
πριλίου θα διεξαχθεί ο πρώτος η-
µιτελικός της διοργάνωσης µε την 

Τότεναµ να υποδέχεται τον Άγιαξ 
στο πιο απρόβλεπτο ζευγάρι των 
τελευταίων ετών. Την επόµενη µέ-
ρα η Μπαρτσελόνα θα υποδεχτεί 
τη Λίβερπουλ, µε την πρώτη να έ-
χει ήδη ουσιαστικά κατακτήσει το 
εγχώριο πρωτάθληµα και τη δεύ-
τερη να ελπίζει για ένα στραβοπά-
τηµα της Σίτι ώστε να βρεθει µόνη 
πρώτη. Η ελπίδα πεθαίνει τελευ-
ταία και σίγουρα το γεγονός ότι οι 
«Πολίτες» υποδέχονται την Τότε-
ναµ αυτό το Σάββατο ίσως να απο-
δειχθεί καθοριστικό για τον τίτλο 
της Πρέµιερ Λιγκ. 

Παράλληλα, στο µαγικό κόσµο 
του NBA συνεχίζονται τα µατς των 
πλεϊ οφς µε τους Κλιπερς να υποδέ-
χονται τους Ουόριορς την Κυριακή. 

Για άλλη µια φορά ο Ρώσος Ντανιίλ Μεντβέντεφ 
αποδείχθηκε αξεπέραστο εµπόδιο για τον Στέφανο 
Τσιτσιπά, αυτή τη φορά στο Monte Carlo Masters. 
Αυτή ήταν η τέταρτη ήττα του Στέφανου Τσιτσιπά από 
τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ και έτσι ο Έλληνας δεν θα 
µπορέσει να διεκδικήσει µία θέση στον τελικό της 
διοργάνωσης την 21η Απριλίου.

Για το τρόπαιο
στο Monte Carlo  

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναµ 14.30 COSMOTE SPORT 1

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΑΕΚ – Ολυµπιακός 16.45 COSMOTE SPORT 4

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ίντερ – Ρόµα 21.30 Novasports1 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 19.00 ΕΡΤ Sports HD

AEK – ΑΕΛ 19.00 Novasports 2

Πανιώνιος – ΠΑΣ Γιάννινα 19.00 Novasports 4

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 19.00 Novasports 1

Μπάσκετ (NBA)

Κλίπερς – Ουόριορς 22.30 COSMOTE SPORT 4

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 20 Απριλίου

Κυριακή 21 Απριλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Παραµονές  
εθνικών εκλογών 
έρχεται η μείωση 
φορολογίας αγροτών

Η σακαράκα    
του ΟΣΔΕ πληγή 
και για τη σχέση 
αγροτών με τράπεζες 

Σε λάθος  
βάσεις εξελίσσεται 
η εγκατάσταση 
νέων οπωρώνων 

Φανέλα για Νοτρ Νταµ
Συλλεκτική εµφάνιση της Παρί 
Σεν-Ζερµέν µε την Παναγία των 
Παρισίων, η οποία τυλίχθηκε στις 
φλόγες τη ∆ευτέρα (15/4) , 
τύπωσε µπουτίκ της γαλλικής 
πρωτεύουσας µε σκοπό τη 
συγκέντρωση εσόδων για την 
αποκατάσταση των ζηµιών. Η 
ζήτηση είναι ήδη µεγάλη, καθώς 
χιλιάδες Παριζιάνοι έχουν 
προµηθευτεί τη συγκεκριµένη 
συλλεκτική φανέλα.

Λείπουν οι εκπλήξεις
Στην πίστα του Μπακού στο 
Αζερµπαΐτζαν δίνουν ραντεβού οι 
πιλότοι της Formula 1 για το τρίτο 
γκραν πρι της σεζόν στις 28 
Απριλίου. Κυρίαρχος µέχρι στιγµής 
είναι ο Λούις Χάµιλτον και η 
Mercedes, µε τα µονοθέσιά της να 
δείχνουν ανίκητα. Αν δεν αλλάξει 
κάτι στους ερχόµενους αγώνες 
µάλλον το κοινό θα έχει να βλέπει 
µία από τα ίδια... και φέτος.

Χρυσάφι ο κάθε πόντος
Χάλασε τη φιέστα του ΠΑΟΚ και 
τώρα πάει να κάνει την έκπληξη 
και στο ΟΑΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ 
αυτή την Κυριακή η ΑΕΛ που 
θέλει οπωσδήποτε να πάρει θετικό 
αποτέλεσµα ώστε και µαθηµατικά 
να µην κινδυνεύει. Έτσι, πέντε 
οµάδες (ΠΑΣ, ΟΦΗ, Αστέρα 
Τρίπολης, Ξάνθη, Λάρισα)  
παλεύουν για την αποφυγή της 
13ης θέσης που οδηγεί στον 
άµεσο υποβιβασµό και της 12ης 
που οδηγεί στο µπαράζ µε τον 
δεύτερο της Φούτµπολ Λιγκ.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Με καθυστέρηση κοντά στις δέκα µέρες 
αναµένεται να ξεκινήσει η συγκοµιδή 
και η διάθεση θερµοκηπιακής ντοµάτας 
που καλλιεργείται στο έδαφος την ερχό-
µενη εβδοµάδα, σε περιοχές της νοτιο-
δυτικής Ελλάδας, µε την αγορά να δεί-
χνει διψασµένη και τις τιµές ελαφρώς 
αυξηµένες σε σχέση µε την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι. Οι συννεφιές και ο χει-
µωνιάτικος καιρός των τελευταίων ηµε-
ρών καθυστέρησαν, σύµφωνα µε παρα-
γωγούς, την ωρίµανση των ντοµατών, 

ενώ παράλληλα υπάρχει έλλειψη στις 
πρώτες κατηγορίες, η οποία σε µεγάλο 
βαθµό οφείλεται στις δυσκολίες που α-
ντιµετώπισε η παραγωγή στην Κρήτη. 

Με τιµές ανάµεσα στα 1,30 µε 1,35 ευ-
ρώ το κιλό πληρώνονται οι παραγωγοί 
στην Τριφυλία, ενώ ανάµεσα στα 1,10 
µε 1,20 ευρώ βρίσκεται η τιµή στην Κρή-
τη. Στην τελευταία, ο καιρός από τον ∆ε-
κέµβριο και µετά οδήγησε σε µια µείωση 
της φετινής παραγωγής µέχρι και κατά 
5 τόνους ανά στρέµµα.

∆ιψά η αγορά για ελληνική ντοµάτα
 O χειµωνιάτικος καιρός καθυστέρησε την συγκοµιδή µέχρι και 10 ηµέρες
 Iκανοποίηση για τις τιµές παραγωγού που κινούνται ψηλότερα από πέρσι 
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Y 
πάρχει ζήτηση για τη νέα σοδειά 
βάµβακος στην ελληνική αγορά, 
χωρίς όµως για την ώρα να σηµει-
ώνονται σηµαντικές νέες πωλήσεις. 

Οι εκκοκκιστές αφού είδαν πως το πριµ των 4 
σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµ-
βρίου  ‘19 δεν περνάει στην αγορά, φάνηκαν 
πιο ελαστικοί και χαµήλωσαν τις προσφορές 
(για τα ανοιχτά συµβόλαια) πιο κοντά προς τα 
3 σεντς. Αυτό έχει κάπως αναθερµάνει την κου-
βέντα και τις διαπραγµατεύσεις, αλλά οι πωλή-
σεις εξακολουθούν να είναι δύσκολες. Η νέα 
σοδειά διατηρείται ακόµα περί τα 80 σεντς α-
νά λίµπρα, δηλαδή στα 1,56 ευρώ το κιλό για 
τα λευκά βαµβάκια µε καλά χαρακτηριστικά.        

  Η εξαγωγή φαίνεται να πληρώνει περί τα 
225 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας για τα µέτρια 
φετινά σιτάρια από τη χώρα µας. Στην εσωτε-
ρική αγορά τα αποθέµατα είναι λίγα και οι µε-
γάλοι µύλοι υπερκαλυµµένοι. Ωστόσο, µην ξε-
χνάµε ότι λογικά οδεύουµε σε µια µικρότερη 
παραγωγή κάτι το οποίο γνωρίζουν καλύτερα 
οι µεγάλοι παίκτες της αγοράς. Εν τω µεταξύ, 
στο χρηµατιστήριο του Σικάγο σηµειώθηκε πί-
εση καθώς ανακοινώθηκε στις ΗΠΑ πως η ει-
κόνα της παραγωγής µαλακού (χειµερινές ποι-
κιλίες) είναι καλύτερη από την αναµενόµενη.

  Η ζάχαρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακά-
µπτει όµως κορυφαίες βιοµηχανίες γράφουν 
ζηµιές και κλείνουν µονάδες. Ειδικότερα, στα 
τέλη Μαρτίου, η τιµή της λευκής ζάχαρης στην 
ΕΕ ήταν στα 422 ευρώ (ή 474 δολάρια) ο τόνος 
σύµφωνα µε την S&P Global Platts, την ώρα 
που το ICE δείχνει την παγκόσµια τιµή της λευ-
κής ζάχαρης περί τα 330 δολάρια ο τόνος, που 
δεν απέχει πολύ από το χαµηλό δεκαετίας που 
καταγράφηκε το 2018, στα 307.50 δολάρια.

Υποτονική αγορά σε 
σκληρό και βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

19/03 29/03 03/04 11/04 18/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

331,55
337,36

338,91

333,56
338,49

Αποδόσεις 
Κοντά στους 20 µε 25 τόνους στο 
στρέµµα αποδίδει η θερµοκηπιακή 

ντοµάτα, που φέτος γνώρισε 
µείωση κοντά στο 20%

Εισαγωγές
Το κενό στην αγορά αυτό το διά-
στηµα ακούγεται ότι θα καλυφθεί 
µε εισαγωγές από την Αλβανία, 
σύµφωνα µε τους παραγωγούς

Ποιότητα
Από τον ∆εκέµβριο και µετά, ο 

καιρός δυσκόλεψε την παραγωγή 
στην Κρήτη δηµιουργώντας και 

προβλήµατα στην ποιότητα 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

14/03 20/03 28/03 04/04 11/04 18/04

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)

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

223

178

219

2,42

337,40

878,40

15,96

89,27

127,47

96,25

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα 75,72 75,65 76,95 77,05

238 240
234 234 234 236

77,62

78,11

Τιμές παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

2019  1,30-1,35 

2018  1,10-1,20

ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ζήτηση για τη νέα σοδειά, χωρίς όµως σηµαντικές πωλήσεις 
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190

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
78,11

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

178

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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180
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160
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ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,42

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ

Ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες 
στις ΗΠΑ αλλά και την τεχνική 
αντίδραση της αγοράς µεταβάλλονται 
οι χρηµατιστηριακές τιµές.

Η είδηση για µειωµένες εκτάσεις την 
επόµενη χρονιά σε συνδυασµό µε την 
ανάκαµψη των ευρωπαϊκών 
εξαγωγών µεταφράστηκαν σε άνοδο 

Ελαφριά υποχώρηση σηµείωσε το 
καλαµπόκι στη νέα λίστα της Φότζια, 
διατηρώντας το εύρος τιµών των 
τελευταίων µηνών.

Ανοδικά κινήθηκε την προηγούµενη 
εβδοµάδα το κριθάρι βυνοποίησης 
στην κεντρική Ευρώπη λίγο καιρό 
µετά την υποχώρηση της τιµής του.

Μικρή  άνοδο  σηµείωσε 
το ελαιόλαδο στις αγορές της 
Ευρώπης, που όµως παραµένει 
σε πολύ χαµηλά επίπεδα.

18
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στο χρηµατιστήριο.
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Εύκολος στόχος θεωρείται το φράγ-
µα των 5 ευρώ στις τιµές παραγω-
γού για τα αµνοερίφια εντός της 
Μεγάλης Εβδοµάδας, ενώ δεν α-
ποκλείεται ορισµένοι να πληρω-
θούν και µε 5,50 ευρώ, όπως ε-
ξηγούν γνώστες της αγοράς στην 
Agrenda. Την ίδια στιγµή δεδοµέ-
νη φαίνεται να είναι η τιµή των 
5,50 ευρώ το λιγότερο για τα κα-
τσίκια των πέντε µε έξι κιλών, τα 
οποία µάλιστα κερδίζουν διαρκώς 
µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά. 

Μόλις πριν από δύο εβδοµάδες, 
η τιµή παραγωγού ξέφυγε από τα 
3,50 ευρώ, πιάνοντας τα 4,20 ευ-
ρώ, ενώ σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
την προηγούµενη εβδοµάδα, οι τι-
µές στα αµνοερίφια είχαν φτάσει 
τα 4,60 ευρώ το κιλό και στα κατσί-
κια τα 4,70 ευρώ. Πάντως, σύµφω-
να µε πληροφορίες, φαίνεται πως 
όλο αυτό το διάστηµα µπήκαν στη 

χώρα κοντά στα 1 εκατ. αρνία, κυρί-
ως από Ρουµανία και Βουλγαρία, µε 
τους κτηνοτρόφους να σχολιάζουν 
πως για ακόµα µια φορά η πολιτεία 
κάνει τα στραβά µάτια. 

Την ανοδική πορεία στις τιµές 
φαίνεται πως φρενάρουν, µαζί µε 
τα παραπάνω, και τα κατεψυγµένα, 
που γέµισαν τους µεγάλης χωρη-
τικότητας καταψύκτες των χονδρε-
µπόρων, οι οποίοι έσπευσαν να α-
γοράσουν µε 3 και 3,50 ευρώ το κι-
λό όλο το προηγούµενο διάστηµα, 
και τα οποία πλασάρουν τώρα στην 
αγορά ως νωπά.  

Τελική µάχη σε ∆ράµα και Λαγκαδά
Αυτό που ζητούν οι αιγοπροβα-

τοτρόφοι από την πολιτεία είναι 
αυστηρούς ελέγχους στα τελωνεία 
αλλά και στα κτηνιατρεία από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες. Όπως καταγ-
γέλλουν, «γίνονται διάφορα. Υπάρ-
χουν για παράδειγµα έµποροι που 
αγοράζουν λίγα αρνιά από την Ελ-
λάδα και εισάγουν από τη Ρουµα-

νία, τη Βουλγαρία και τα Σκόπια και 
µετά όλα µαζί τα βαπτίζουν ελληνι-
κά και τα πουλάνε ως ελληνικά». 
Αυτό που προτείνουν Ενώσεις και 
συνεταιρισµοί κτηνοτρόφων είναι 
να µην φεύγει κανένα αρνί από τη 
στάνη χωρίς «σκουλαρίκι» στο αυτί. 

Σηµειώνεται, τέλος, πως η τελική 
µάχη της τιµής του αρνιού ετοιµά-
ζεται να δοθεί στο παζάρι της ∆ρά-
µας στις 20 Απριλίου και του Λα-
γκαδά στις 21 του µήνα, ηµεροµη-
νίες ορόσηµο για το φετινό Πάσχα, 
αφού τότε θα διαµορφωθούν οι τι-
µές σε βαθµό που θα τους συµφέρει 
να πουλήσουν τα αµνοερίφιά τους.   

Οι καταψύκτες δούλεψαν, λίγοι στα 5,50 ευρώ
 Βελτιώθηκε η εικόνα της αγοράς στη διάρκεια της εβδοµάδας καθώς τα ντόπια αρνιά είναι λίγα 
 Εισάγονται ζωντανά και σφάζονται σαν εγχώρια καταγγέλουν οι κτηνοτρόφοι στη Μακεδονία   

Κάποιες νέες µικρές δουλειές 
για µέτρια σιτάρια περί τα 
225 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι 
µας σηµειώθηκαν τις 
τελευταίες ηµέρες στην 
ελληνική αγορά. Τα φετινά 
αποθέµατα είναι λίγα και 
λογικά η αγορά θα κινηθεί 
υποτονικά µέχρι τα αλώνια 
της νέας σοδειάς. Οι 
πρόσφατες βροχοπτώσεις 
ήταν ευεργετικές για τα 
σιτάρια, εντούτοις από τώρα 
εκτιµάται πως ποσοτικά θα 
είµαστε χαµηλότερα από 
πέρυσι, ενώ παράλληλα τα 
τελικά αποθέµατα της φετινής 
σεζόν σχεδόν µηδενικά. Στη 
νέα λίστα της Φότζια τα 
ποιοτικά σιτάρια µε υαλώδη 
70% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού κινείται στα 248-
253 ευρώ ο τόνος. Στη 
Γαλλία η ζήτηση είναι λιγάκι 
πιο υποτονική, µε την αγορά 
να κρατιέται στα 210 ευρώ ο 
τόνος παραδοτέα σε γαλλικό 
λιµάνι, αλλά δεν αποκλείεται 
µια µικρή διόρθωση µέχρι να 
µπούµε στη νέα σοδειά. 

ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΕΑ ΣΟ∆ΕΙΑ

Ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ αλλά και την 
τεχνική αντίδραση της αγοράς µεταβάλλονται οι 
χρηµατιστηριακές τιµές. Είναι λογικό, καθώς µπαίνουµε 
στην εποχή της σποράς και οποιαδήποτε δυσκολία λόγω 
καιρού µεταφράζεται άµεσα από αναλυτές σε µικρότερη 
νέα σοδειά, δηµιουργώντας βραχυπρόθεσµες ανοδικές 
κινήσεις. Παράλληλα οι εβδοµαδιαίες πωλήσεις/
εξαγωγές αµερικανικής ίνας είναι αρκετά βελτιωµένες 
σε σχέση µε έναν µήνα πριν κι αυτό φυσικά τονώνει την 
αγορά γενικότερα. Στο µέτωπο του εµπορικού πολέµου 
δεν έχουµε ακόµα κάτι χειροπιαστό, παρά την ευρύτερη 
αισιοδοξία για τερµατισµό για την αρχή του καλοκαιριού. 

ΝEA ΥOΡKH
Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας αναθερµάνθηκαν οι 
συζητήσεις γύρω από τη νέα σοδειά, εντούτοις οι 
πωλήσεις δεν προχωρούν µε ευκολία. Ο λόγος είναι πως 
και οι δύο µεριές δεν βιάζονται, ενώ παράλληλα οι 
εµπορικοί οίκοι βρίσκουν καλύτερες ευκαιρίες για 
παρόµοια ή καλύτερη ποιότητα στη σοδειά της Βραζιλίας. 
Το πριµ το οποίο φαίνεται να πληρώνουν οι πελάτες µας 
είναι σχεδόν 2,5-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές 
∆εκεµβρίου ‘19, δηλαδή µε σηµερινό χρηµατιστήριο περί 
των 80 σεντς ανά λίµπρα για τις λευκές ποιότητες. Αυτή 
η τιµή είναι περίπου 5 σεντς ανά λίµπρα χαµηλότερη από 
τις τιµές των αποθεµάτων της φετινής σοδειάς. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ελληνικά και εισαγόµενα 
συντηρούνται στα ψυγεία παρέα.

ΦΡΕΝΟ
Κατεψυγµένα αµνοερίφια 

που αγοράστηκαν από 

νωρίς βγαίνουν στην αγορά 

ως νωπά, φρενάροντας την 

αύξηση της τιµής

Συνεδρίαση 17/04/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάιος '19 78,11 +0,17

Ιούλιος '19 78,96 +0,40

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΥ 2019

Παρασκευή
12/04

Πέµπτη
11/04

∆ευτέρα
15/04

Τρίτη
16/04

Τετάρτη
17/04

78.5

78

77.5

77

76.5

76

75.5

04/11/2019 76.98
04/12/2019 78.11
04/15/2019 76.49
04/16/2019 77.94
04/17/2019 78.11
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Ράλλυ αύξησης τιµών χοιρινού κρέατος έχει ξεκινήσει στις χώρες της ΕΕ, σύµφωνα µε την ανάλυση της γερµανικής οργάνωσης χοιροτροφίας ISN. Οι Κινέζοι 
εισαγωγείς έχουν φέρει τις αυξήσεις µε τις αγορές τους, καθώς η Κίνα κινδυνεύει να χάσει όλο το ζωικό της κεφάλαιο από την αφρικανική πανώλη.

Η µεγάλη διάρκεια της σηµαντικής αύξησης στην τιµή 
της πρώτης ύλης του χοιρινού κρέατος, που έχει προ-
κύψει διεθνώς από τα τέλη Φεβρουαρίου και κυµαίνε-
ται σε ποσοστό περίπου 30 µε 32%, είναι αυτή που κα-
θιστά αδύνατη την απορρόφησή της από τη βιοµηχα-
νία µεταποίησης, σύµφωνα µε δελτίο τύπου που εξέ-
δωσε ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξερ-
γασίας Κρέατος. 

Στατιστικά, ανά διετία, παρατηρείται η ταυτόχρονη 
εκδήλωση πολλών αιτιών οι οποίες οδηγούν στην αύ-
ξηση της τιµής του χοιρινού κρέατος. Το φαινόµενο ο-

φείλεται συνήθως στην κυκλικότητα της ζωής των ζώ-
ων, σε ειδικές συνθήκες που διαµορφώνονται κατά 
καιρούς, σε έκτακτα γεγονότα και καιρικά φαινόµενα, 
στην αύξηση της ζήτησης από ορισµένες µεγάλες χώ-
ρες και γενικώς στην εκτροπή από την φυσιολογική 
και προγραµµατισµένη εξέλιξη της αγοράς.

Συνήθως οι συνέπειες είναι παροδικές και οι αυξήσεις 
απορροφούνται από την βιοµηχανία µεταποίησης και την 
αλυσίδα διανοµής. Όταν όµως το διάστηµα αυτό παρα-
τείνεται, όπως συνέβη και τώρα, οι συνέπειες πλέον για 
τη βιοµηχανία ξεπερνούν τη δυνατότητά της να απορρο-
φήσει τους κραδασµούς, µε αποτέλεσµα να φτάνει η αύ-
ξηση εν µέρει και στον τελικό καταναλωτή, κάτι που κά-
νει πιθανή ή και αναµενόµενη, την αύξηση της τιµής στο 
προσφιλές σε όλους σχεδόν τους καταναλωτές σουβλάκι.
 ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗ Σ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 150 µε 200 εκατ. χοίρινα 
πρόκειται να πεθάνουν ή να θανα-
τωθούν στην Κίνα, επειδή έχουν µο-
λυνθεί µε την ασθένεια της πανώ-
λης, ή στις προσπάθειες περιορισµού 
αυτής, εκτιµούν οι αγροτικοί αναλυ-
τές της ολλανδικής αγροτικής τρά-
πεζας Rabobank. Από την πλευρά 
της η Κίνα, η οποία ευθύνεται περί-

που για την µισή παραγωγή χοιρι-
νού παγκοσµίως, αναφέρει πως έ-
χουν µέχρι στιγµής θανατωθεί 1,01 
εκατ. γουρούνια.  Έχουν αναφερθεί 
124 κρούσµατα από τον Αύγουστο 
του 2018 µέχρι τώρα, µε τον ιό  να 
έχει φτάσει σε κάθε επαρχεία εκτός 
από το νησί Χάιναν στη Νότια Κίνα, 
ενώ συνεχίζεται η εξάπλωσή του.

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ υπουργείο γεωργί-
ας εκτιµά την µείωση της παραγω-
γής χοιρινού της Κίνας στο 10% πε-
ρίπου, σε µια πιο µετριοπαθή προ-
σέγγιση. Τον Φεβρουάριο το «κοπά-
δι» της Κίνας µειώθηκε σύµφωνα µε 
στοιχεία της κινεζικής κυβέρνησης 
κατά 16,6%. Παρ’ όλα αυτά, ήδη έ-

χει παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση 
στην τιµή των χοιρινών στην ΕΕ. Η Ι-
σπανία πρωτοστατεί στις ανεβασµέ-
νες τιµές της αγοράς. Σύµφωνα µε 
την ανάλυση της ISN, η άνοδος ξε-
κίνησε από την τρίτη εβδοµάδα του 
Φεβρουαρίου, τέσσερις εβδοµάδες 
νωρίτερα από την Κεντρική Ευρώπη.

Η ΧΑΡΑ των γάλλων αγροτών για 
την αύξηση κατά 21 σεντς από την 
αρχή του έτους, αντισταθµίζεται από 
τα έντονα παράπονα της τοπικής βι-
οµηχανίας σφαγών. Μικρότερη αύ-
ξηση, λόγω της µικρότερης παρου-
σίας της Γαλλίας στις εξαγωγικές α-

γορές της Ασίας. Παρόλα αυτά, αυ-
τή η αύξηση των τιµών έχει επίσης 
µια καλή πλευρά για τη γαλλική βι-
οµηχανία χοιρινού κρέατος καθώς 
η πίεση των Ισπανών στην τοπική α-
γορά κρέατος είναι πιθανό να επι-
βραδυνθεί τους επόµενους µήνες.

ΟΠΩΣ Υπογραµµίζει το διεθνές πρακτο-
ρείο ειδήσεων, ο Κινέζος υπουργός 
γεωργίας, αρνήθηκε να σχολιάσει ο-
τιδήποτε σχετικό, ενώ επανειληµµέ-
να έχει ισχυριστεί πως η κατάσταση 
βρίσκεται υπό έλεγχο. Η παραγωγή 
χοιρινού της Κίνας εκτιµάται πως θα 
περιοριστεί στους 38 εκατ. τόνους 
το 2019, όταν πέρυσι έφτασε τους 

54 εκατ. τόνους, σύµφωνα µε τις ε-
κτιµήσεις της Rabobnk. Το νούµερο 
αυτό µεταφράζεται στη χαµηλότερη 
επίδοση της χώρας τα τελευταία 20 
χρόνια, ενώ θα έχει αντίκτυπο στις 
παγκόσµιες αγορές. Πρόκειται για 
µια µείωση κατά 30% µεγαλύτερη 
από την ετήσια παραγωγή των Η-
ΠΑ και ίση µε την παραγωγή της ΕΕ. 

 Η∆Η τον Φεβρουάριο, αναφέρθη-
καν αυξηµένες δραστηριότητες κι-
νεζικών εισαγωγέων στην Ισπανία. 
Η επέκταση των σφαγών χοιρινών 
και η µείωση της προσφοράς χοι-
ρινού κρέατος τροφοδότησαν επι-
πλέον τη ζήτηση. Η αύξηση των τι-
µών από την αρχή του έτους είναι 

40 σεντς ανά κιλό βάρους σφαγής. 
Η πρόσφατη αύξηση των τιµών των 
χοιριδίων κατά 33 σεντς, όπως δεί-
χνει ανάλυση της γερµανικής ορ-
γάνωσης χοιροτροφίας ISN σε µό-
λις πέντε εβδοµάδες, µάλλον εξέ-
πληξε όλους τους συµµετέχοντες 
στη διεθνή αγορά. 

ΕΧΟΥΝ προστεθεί 37 σεντς στις τι-
µές για τη Γερµανία και τους ολ-
λανδούς γείτονές τους από την 
αρχή του έτους µέχρι την τρίτη ε-
βδοµάδα του Απριλίου. Η υπερ-
προσφορά, οι βαρείς χοίροι και 
οι πλήρεις καταψύκτες κρατού-

σαν χαµηλά την αύξηση στην 
αρχή του έτους. Με την απαίτη-
ση των Κινέζων σε αγορές και τη 
µείωση της προσφοράς, πήρε τον 
δρόµο της. Η τιµή και στη ∆ανία 
έχει αυξηθεί κατά 31 σεντς από 
την αρχή του έτους. 

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
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Ξεπάστρεψε η Κίνα τα χοιρινά, ακριβαίνουν και στην Ευρώπη
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Συνεχίζεται το ράλλυ του ΧΑ  
µε τα χαρτοφυλάκια στο πράσινο
Η συγκυρία εξελίσσεται ιδανικά για τα χαρτοφυλάκια 
που είναι τοποθετηµένα στην Ελληνική Αγορά καθώς 
η ανοδική κίνηση φαίνεται να υποστηρίζεται και από 
εξωτερικές εισροές ενόψει των αναδιαρθρώσεων 
των δεικτών που ακολουθούν τον Μάιο. Εφόσον 
επαληθευτούν οι εκτιµήσεις για τις προσθήκες και τις 
εισροές που αναµένονται είναι πολύ πιθανό η 
Ελληνική Αγορά να παραµείνει και τον Μάιο σε 
θετικό έδαφος παρά τους 4 θετικούς µήνες που 
έχουν προηγηθεί ή τις όποιες αναταράξεις 
προκύψουν από τις εκλογικές αναµετρήσεις.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ξεκίνησε 
η φάση της εκπαίδευσης για 
τους επιτυχόντες του β’ κύκλου 

του προγράµµατος εταιρικής 
υπευθυνότητας της Πειραιώς, Project 
Future. Σύµφωνα µε τον CEO της 
τράπεζας Χρ. Μεγάλου µέχρι στιγµής 
το 60% των συµµετεχόντων του 
προηγούµενου κύκλου απασχολούνται 
σε κάποια από τις επιχειρήσεις που 
µετέχουν στο πρόγραµµα, και το 
ποσοστό αυτό θα φθάσει το 100%. 
Ο γ’ κύκλος θα γίνει τον Οκτώβριο.

MONDELEZ: Η Mondelez έλαβε τη 2η 
θέση στη συνολική κατάταξη όλων των 
επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
ως κορυφαία επιλογή των νέων για τη 
µελλοντική τους απασχόληση. Για µία 
ακόµη φορά αναδείχθηκε και στην 
κορυφαία θέση στον τοµέα των 
προϊόντων ταχείας κατανάλωσης.

PEPSICO: Τα καθαρά κέρδη που 
αποδίδονται στην εταιρεία, αυξήθηκαν 
στα 1,41 δισ. δολάρια ή 1 δολάρια ανά 
µετοχή για το τρίµηνο ως 23 Μαρτίου, 
από τα 1,34 δισ. δολάρια πριν από ένα 
χρόνο. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν 
2,6% στα 12,88 δισ. δολάρια, ενώ οι 
οργανικές πωλήσεις, αυξήθηκαν 5,2%, 
καταγράφοντας τη µεγαλύτερη 
αύξηση σε τρίµηνο, των τριών ετών.

ΝΙΚΑΣ: Μολονότι το 2018 ήταν για τον 
όµιλο έτος αναδιοργάνωσης δικτύου 
πωλήσεων και διανοµής και υλοποίησης 
στρατηγικών αποφάσεων, η Νίκας 
πέτυχε να διατηρήσει τον κύκλο 
εργασιών της στα ίδια επίπεδα µε αυτόν 
της περυσινής χρήσεως, στα 40,485 
εκατ. ευρώ, αναφέρει ανακοίνωσή της. 
Το EBITDA διαµορφώθηκε σε ζηµιές 
116 χιλ. ευρώ και είναι αυξηµένο κατά 
1.981 χιλ. από την περασµένη χρήση.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η ελληνική οικονοµία εξέρχεται από τη 
σχεδόν δεκαετή ύφεση, µέσα από την ο-
λοκλήρωση τριών προγραµµάτων και έ-
χοντας διορθώσει σε µεγάλο βαθµό τις α-
νισορροπίες στα δίδυµα ελλείµµατα (δη-
µοσιονοµικό, ισοζυγίο πληρωµών). Όµως 
βρίσκεται σε µια ευάλωτη ισορροπία και 
µε ασθενή αναπτυξιακή δυναµική, γιατί 
η προσαρµογή έγινε κυρίως µέσω της ύ-
φεσης, λέει νέα έκθεση του ΙΟΒΕ, που εκ-
φράζει τον προβληµατισµό για το επίπε-
δο και τη δυναµική της ανεργίας για την 
οποία υπάρχει κίνδυνος σταθεροποίησης 
σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα µεσοπρόθε-
σµα και του χαµηλού ρυθµού επενδύσεων.

«Υπάρχει ένα ευρύ σύνολο επιπλοκών 
που σχετίζονται µε την άρνηση ή την α-
δυναµία να προχωρήσει ο δοµικός µετα-
σχηµατισµός της οικονοµίας. Αυτός είναι 

ο µεγαλύτερος κίνδυνος για τα επόµενα 
χρόνια, που προφανώς σχετίζεται και µε 
τη διαδικασία διαµόρφωσης και εφαρµο-
γής της οικονοµικής πολιτικής. Αν η ελ-
ληνική οικονοµία δεν απελευθερώσει και 
κινητοποιήσει ισχυρές παραγωγικές δυνά-
µεις µέσα από κατάλληλες διαρθρωτικές 
τοµές θα υπάρξει γρήγορα επιστροφή στην 
ύφεση», προειδοποιεί το ΙΟΒΕ.

Στο µεταξύ, στην πέµπτη θέση της κατά-
ταξης του Bloomberg µε τις πιο «άθλιες» 
οικονοµίες παγκοσµίως βρίσκεται η Ελλά-
δα, ενώ στην πρώτη θέση φιγουράρει η Βε-
νεζουέλα, µε επταψήφιο αριθµό πληθωρι-
σµού, στα 8.000.000%. Η Βενεζουέλα βρί-
σκεται στην κορυφή του Bloomberg Misery 
Index, ο οποίος συνοψίζει τις προοπτικές 
για τον πληθωρισµό και την ανεργία 62 
οικονοµιών, για πέµπτο συνεχόµενο έτος.

Κρι κρι
Σε έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου, 
ύψους 4,2 εκατ. ευρώ προχώρησε η 
Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ. Σκοπό 
έχει τη χρηµατοδότηση της επένδυσης 
αύξησης-επέκτασης της παραγωγικής 
δυναµικότητας της µονάδας παραγωγής 
γιαουρτιού και παγωτού, που έχει 
ενταχθεί στον Αναπτυξιακό. Το εν λόγω 
δάνειο είναι 3ετούς διάρκειας, που 
καλύφθηκε από την τράπεζα Πειραιώς.

Snapchat
Μέχρι τα τέλη Μαΐου, διάφορα SnapCodes 
θα κοσµήσουν 200 εκατοµµύρια µπλε 
αυτοκόλλητα της Chiquita, επιτρέποντας σε 
λάτρεις της µπανάνας να «ξεφλουδίσουν» 
εικονικά το αυτοκόλλητο και να ζήσουν 3 
νέες εµπειρίες: Το World Lens µετατρέπει 
το χρήστη σε ένα χαρακτήρα µπανάνας 
που χορεύει, το Face Lens µετατρέπει το 
πρόσωπο του σε µπανάνα ενώ, το Gamified 
Lens τον προσκαλεί σε παιχνίδι πόντων.

Επενδύσεις, αλλιώς
πίσω στην ύφεση

 Ανεργία και αποεπένδυση ανησυχούν το ΙΟΒΕ 

 Σε 5άδα με τις πιο «άθλιες» οικονομίες η Ελλάδα
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. 0,0555 +19,35%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,2640 +10,00%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2280 +9,62%

ΑΝ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0685 +9,60%

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 0,2240 +8,74%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1540 -18,52%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,0495 -10,00%

MODA BANGO Α.Ε. 0,4420 -9,80%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,1970 -9,63%

ΕΜΠ. ΕΙΣ.ΑΥΤ/ΤΩΝ, ∆ΙΤΡ. & ΜΗΧ.ΘΑΛ. 0,9100 -7,61%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.517,23 + 0,24%
 NASDAQ Comp 7.981,17 - 0,19%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.496,57 + 0,53%
Λονδίνο FTSE 100 7.459,88 - 0,15%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.210,43 + 0,46%
Παρίσι CAC-40 5.581,29  + 0,33%
Ζυρίχη SMI 9.574,93 - 0,23%
Τόκιο NIKKEI-225 22.090,12 -0,84% 
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Τα προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου 
για τα νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα

Π
ολύς ντόρος γίνεται µε τα νωπά και ευαλ-
λοίωτα προϊόντα, κάτι που µέχρι στιγµής 
δεν έχει αιτιολογηθεί σε καµία περίπτωση.

Ο νόµος 4587/2018, «Επείγουσες ρυθ-
µίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και άλλες διατάξεις», ήρθε και επικαιροποίησε 

τον νόµο 4492/2017, µε εµφατικό 
µάλιστα τρόπο επισηµαίνοντας ότι 
από 01.01.19, θα πρέπει οι πρώτοι 
έµποροι-αγοραστές των αγροτικών 
νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων 
να πληρώνουν του παραγωγούς ε-
ντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία 
έκδοσης του τιµολογίου πώλησης. 

Στις 14.03.19 δηµοσιεύθηκε η υπ. 
Αρίθµ. 140/50665/2019 διευκρινι-
στική εγκύκλιος για την εφαρµογή 
της ΚΥΑ 80/26402/Β 715.2.2019, δί-
νοντας αρκετές διευκρινήσεις. Οι δι-
ευκρινήσεις αυτές έχουν να κάνουν 
µε τεχνικά θέµατα, όπως ποιοι έχουν 
υποχρέωση να αναρτούν στην ψηφι-
ακή πλατφόρµα τα τιµολόγια αυτά, 
ποιος ο χρόνος ανάρτησης τους, αν 
συµπεριλαµβάνονται οι αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος στους έχοντες 
υποχρέωση κλπ. ∆υστυχώς όµως τα 
τεχνικά θέµατα δεν δίνουν λύση στην 
καθηµερινότητα των παραγωγών.

Ο ΝΟΜΟΣ αυτός ψηφίστηκε µε σκοπό να δηµιουργή-
σει ρευστότητα στους παραγωγούς. Με ποιον τρόπο; 
Αναγκάζοντας τους πρώτους εµπόρους-αγοραστές 
των αγροτικών προϊόντων που ανήκουν στα νωπά 
και ευαλλοίωτα, να τους πληρώνουν εντός 60 ηµε-
ρών. Γάλα, κρέας, κηπευτικά, φρούτα κλπ, είναι µε-
ρικά από τα είδη που περιλαµβάνονται στην κατά-
σταση αυτή. Στην ψηφιακή πλατφόρµα έχουν υπο-

χρέωση να αναρτήσουν τα τιµολό-
για τους όλοι οι παραγωγοί που 
καλλιεργούν αυτά τα προϊόντα. 

ΑΣ ∆ΟΥΜΕ κάποιους από του λόγους για τους οποίους 
προς το παρόν δεν φαίνεται ότι θα βοηθήσει τους πα-
ραγωγούς στην ύπαρξη ρευστότητας:

 Καταχωρεί π.χ. ο κτηνοτρόφος ένα τιµολόγιο πώ-
λησης γάλακτος αξίας 3.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, το οποίο 
έχει ηµεροµηνία έκδοσης 31.03.19.

 Αν η καταχώρηση στην ψηφιακή πλατφόρµα δεν γί-
νει εντός 25 ηµερών από την έκδοση του (στο παράδειγ-
µα µας µέχρι τις 25/4), ο παραγωγός έχει ποινή 5% επί 
της αξίας του τιµολογίου, δηλαδή πρόστιµο 150 ευρώ.

 Ο αγοραστής πρέπει µέχρι τις 31/5 να εξοφλή-
σει το τιµολόγιο αυτό (εντός 60 ηµερών λέει ο νόµος).

 Σε περίπτωση που δεν το κάνει, ο παραγωγός θα 
πρέπει να επισηµάνει ότι το τιµολόγιο είναι ΑΝΕΞΟΦΛΗ-
ΤΟ (κανείς δεν θα το κάνει διότι, η συνεργασία που έ-
χουν τα δύο µέρη κρατά πολλά χρόνια πριν την ψήφι-
ση του νόµου-µακάρι να βγω ψεύτης).

 Εφόσον ο κτηνοτρόφος αυτός δεν τσεκάρει εντός 
60 ηµερών ότι το τιµολόγιο είναι ανεξόφλητο, τότε αυ-
τό αυτοµάτως θεωρείται από το σύστηµα εξοφληµένο.

ΑΝ ΟΛΟΙ οι παραγωγοί αφήσουν τα τιµολόγια τους (για 
τα ανεξόφλητα µιλάµε πάντα), χωρίς την επισήµανση 

του ανεξόφλητου, καταλαβαίνουµε ότι το εξής πο-
λύ απλό: τα στατιστικά στοιχεία από την ψηφιακή 
πλατφόρµα θα δώσουν ένα ψεύτικο νούµερο ύπαρ-
ξης ρευστότητας στην αγορά, αφού όλα τα τιµολό-
για θα εµφανίζονται εξοφληµένα.

Όσες περιπτώσεις συναλλαγών εξαιρέσουµε στις ο-
ποίες η πληρωµή γίνεται -χρόνια πριν- σε λιγότερες α-
πό 60 ηµέρες, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι υπάρ-
χουν αντίστοιχα πολλές περιπτώσεις (δυστυχώς είναι 
οι περισσότερες), στις οποίες η εξόφληση γίνεται µε ε-
πιταγές λήξης 8, 10, 12 ή και παραπάνω µηνών (Ειδι-
κά στις περιπτώσεις βιοµηχανικής πιπεριάς, οι επιτα-
γές λήξης ενός έτους, πάνε κι έρχονται). 

Αυτό που στην αρχή φάνταζε ιδανικό για τη δηµιουρ-
γία ρευστότητας στους αγρότες, τείνει να λειτουργήσει 
ακριβώς αντίστροφα. Η υπηρεσία που έφτιαξε την πλατ-
φόρµα είµαι σίγουρος ότι, όταν αποφάσισε να τη στή-
σει, είχε κατά νου το καλύτερο για τους παραγωγούς, 
το πιστεύω απόλυτα αυτό. Κανείς υπηρεσιακός παρά-
γοντας, σε καµία υπηρεσία του ∆ηµοσίου, δεν ξυπνά 
ένα πρωί λέγοντας «σήµερα να δείτε τι θα σας κάνω».

Όµως, εφόσον πράγµατι ο λόγος που έγινε η 
πλατφόρµα αυτή είναι η δηµιουργία ρευστότητας, 
τότε οφείλουν οι υπηρεσιακοί και φυσικά η πολι-
τική ηγεσία του Υπουργείου, να σκύψουν στο πρό-
βληµα και να δώσουν λύση, αλλιώς ας αποσύρουν 
τελείως την εφαρµογή αυτή.

Μία λύση π.χ. θα µπορούσε να είναι, η ανάρτηση µό-
νο των ανεξόφλητων τιµολογίων. Με τον τρόπο αυτό:

 Αποφεύγεται τσάµπα δουλειά µε την ανάρτηση στην 
πλατφόρµα των εξοφληµένων τιµολογίων. 

 Μειώνεται το κόστος του αγρότη, γιατί η διαδικα-
σία αυτή δεν θα γίνει τσάµπα από κανέναν κι όποιος 
την αναλάβει µόνο τσάµπα δεν θα την κάνει.

Η ανάρτηση των ανεξόφλητων τιµολογίων να γίνε-
ται τον επόµενο µήνα από τη λήξη των 60 ηµερών. Με 
τον τρόπο αυτό ελέγχονται τα πραγµατικά ανεξόφλη-
τα τιµολόγια. Αν υπάρχουν λύσεις που δεν µπορώ να 
τις σκεφθώ, παραµένω τη διάθεση της Υπηρεσίας για 
ενηµέρωση και µετά χαράς να το κοινωνήσω στους πα-
ραγωγούς µε τον ίδιο τρόπο.

Χωρίς λύση
Τεχνικά θέµατα 

δεν δίνουν λύση στην 
καθηµερινότητα 
των παραγωγών

Τιµολόγια
 Στην πλατφόρµα έχουν 
υποχρέωση να αναρτή-
σουν τα τιµολόγια τους 

όλοι οι παραγωγοί 

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)

«Κατάσταση δηµοσιοποίησης πληρωµών»
Για όσους δυσκολεύονται να εκτυπώσουν την 

κατάσταση, τσεκάρετε την εικόνα που υπάρχει 
στον υπολογιστή σας, την αντιγράφετε σε 

word και την εκτυπώνετε. ∆εν χρειάζεται να 
µας δώσετε email και κωδικό, ο κωδικός της 

καρτέλας του αγρότη λήγει κάθε τρεις µήνες.

Κατάσταση δηµοσιοποιήσης 
πληρωµών έτους 2018

Πριν πάτε στο λογιστή σας για τη σύνταξη της 
φετινής φορολογικής σας δήλωσης, περάστε 
από τα γραφείο που φτιάχνετε τις δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε και ζητείστε την κατάσταση 
δηµοσιοποίησης πληρωµών έτους 2018. Τη 
χρειαζόµαστε προκειµένου να καταχωρήσουµε 
τις συνδεδεµένες ενισχύσεις οι οποίες 
καταβλήθηκαν εντός του 2019 και πρέπει να 
δηλωθούν και να φορολογηθούν στο 2018.
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Eπαφές για στρατηγικό εταίρο 
στο πρότζεκτ της Αgritex ΑΕ

Ο όμιλος Redestos Efthymiadis φέρεται να συζητά με τρία επενδυτικά fund
Αφορούν το θερμοκήπιο Αλεξάνδρειας και το γεωθερμικό πεδίο Κεσσάνης

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στη θυγατρι-
κή του εταιρεία Agritex AE, που «τρέχει» τις θερ-
µοκηπιακές δραστηριότητες και έχει αναπτύξει το 
εµπορικό σήµα «Lucia» για τις τοµάτες που παρά-
γει, συζητά ο όµιλος Ευθυµιάδη, γνωστός κι ως 
Redestos Efthymiadis Agrotechnology Group.

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της 
Agrenda, η διοίκηση του πολυσχιδούς αγροτεχνο-
λογικού οµίλου, έχει σε εξέλιξη, εδώ και κάποιο 
χρονικό διάστηµα, προχωρηµένες διαπραγµατεύ-
σεις µε τρεις σοβαρούς ενδιαφερόµενους που θέ-
λουν ζωηρά να επενδύσουν στην Agritex AE και 
εκτός απροόπτου µέχρι το τέλος Μαΐου ή στις αρ-
χές Ιουνίου, θα έχει καταλήξει µε ποιόν από αυ-
τούς θα συµπορευτεί επιχειρηµατικά. «Οι δύο εί-
ναι ισχυροί παίκτες του αγροτεχνολογικού τοµέα 
και έλκουν τις ρίζες τους στην Ελλάδα, ενώ ο τρί-
τος ενδιαφερόµενος είναι ένα fund από το εξωτε-
ρικό», µας ανέφερε καλά πληροφορηµένη πηγή.

Η συζήτηση αφορά την απόκτηση µετοχικού µε-
ριδίου της Agritex, που σηµαίνει άµεση εµπλοκή 
του στρατηγικού εταίρου στο υπάρχον project της 
επιχείρησης µε το θερµοκήπιο υδροπονικής τοµά-
τας των 100 στρεµµάτων, στην Αλεξάνδρεια Ηµα-
θίας, αλλά και στη δεύτερη επένδυση που σχεδιά-
ζει ο όµιλος Ευθυµιάδη στο γεωθερµικό πεδίο της 
Νέας Κεσσάνης της Ξάνθης, όπου έχει αποκτήσει 
την άδεια χρήσης για κάποια χρόνια σε ένα σχετι-
κό γήπεδο. Το επενδυτικό πλάνο εκεί είναι να α-
ναπτυχθεί ένα δεύτερο υδροπονικό θερµοκήπιο 
καλυµµένης επιφάνειας 100 στρεµµάτων, πιθα-
νότατα και αυτό για τοµάτα, το οποίο προϋπολο-
γίζεται στα 12 ως 15 εκατ. ευρώ. 

H συζήτηση γίνεται µεν για το «πακέτο» της Α-
λεξάνδρειας και της Κεσσάνης, αλλά αν χρεια-
στεί θα προχωρήσει και µόνο µε την υπάρχουσα 
υποδοµή της Agritex. Αυτό γιατί γενικά οι επεν-
δύσεις στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες τόσο µε-
γάλης  κλίµακας απαιτούν πολλά κεφάλαια και 
χωρίς σοβαρή επιδότηση είναι δύσκολο να απο-
βούν κερδοφόρες σε ένα ορατό βάθος χρόνου.

Το ενδιαφέρον της για τη Φέτα δεν κρύβει η 
FrieslandCampina Hellas, επένδυση που σύµ-
φωνα µε στελέχη της γαλακτοβιοµηχανίας µπο-
ρεί να γίνει µόνο µέσω εξαγοράς, ενδεχοµένως 
εφόσον επανεργοποιηθούν οι συζητήσεις που 
έµειναν στη µέση µε τη ∆ωδώνη.

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά, από τον διευθύ-
νων σύµβουλο της FrieslandCampina Hellas Κων-
σταντίνο Μαγγιώρο, στο πλαίσιο επίσκεψης δηµο-
σιογράφων στο εργοστάσιο της Πάτρας, όπου ανα-
κοινώθηκε η επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ για την 
ενίσχυση της παραγωγικής δυναµικής της εν λό-
γω µονάδας. «Το ενδιαφέρον µας για την φέτα δεν 
το έχουµε κρύψει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαγ-

γιώρος «µια επένδυση που θα επιτευχθεί µέσω ε-
ξαγοράς», όπως σηµείωσε εκφράζοντας την επιθυ-
µία επανεκκίνησης των συζητήσεων µε την ηπει-
ρώτικη γαλακτοβιοµηχανία ∆ωδώνη. «∆υστυχώς 
οι συζητήσεις µας δεν ευδοκίµησαν. Είναι ανενερ-
γές. Θα ήθελα να ενεργοποιηθούν αλλά αυτό δεν 
εξαρτάται µόνο από την µία πλευρά», υπογράµµισε 
για να κλείσει τη συζήτηση γύρω από το θέµα λέ-
γοντας πως «όπως και στο ταγκό, χρειάζονται δύο 
για να χορέψεις». Ενδιαφέρον υπάρχει και για τη 
∆ΕΛΤΑ, την οποία χαρακτήρισε ειδική περίπτωση, 
καθώς εάν και όταν πιθανόν τεθεί θέµα πώλησης, 
η FrieslandCampina θα δηλώσει παρών αποκλει-
στικά για το «κοµµάτι» του γαλακτοκοµικού τοµέα.

Δεν κρύβει το ενδιαφέρον της για Φέτα
και Δωδώνη, η FrieslandCampina Hellas

Συµβολαιακή της τράπεζας 
Πειραιώς µε την Agrino

Τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Συµβολαιακής Γεωργίας 

ανακοίνωσαν η τράπεζα Πειραιώς και η 
εταιρεία Agrino, µε στόχο την άµεση και 
ενεργό υποστήριξη όλων των εµπλεκοµένων 
στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς 
τοµέα, αλλά και την ενίσχυση της παραγωγής 
επώνυµων, ποιοτικών προϊόντων 
πιστοποιηµένης προέλευσης. 

Το νέο της ηλεκτρονικό τσιγάρο 
λανσάρει στην Ελλάδα η JTI
H JTI λανσάρει το νέο ηλεκτρονικό τσιγάρο 
LogicCompact στην Ελλάδα. Το προϊόν 
λειτουργεί µε προ-γεµισµένες κάψουλες 
(pods) οι οποίες κουµπώνουν µαγνητικά στη 
συσκευή µε ένα κλικ. Τα υγρά 
επαναπλήρωσης παρασκευάζονται στην 
Ευρώπη και ανταποκρίνονται στα υψηλά 
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που 
απαιτούνται από τους κανονισµούς της ΕΕ, 
σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση. 

Συµφωνία εξαγοράς της ιταλικής 
Μalfy από την Pernod Ricard
Η Pernod Ricard έχει έλθει σε συµφωνία µε 
την Biggar & Leith για την εξαγορά της Malfy, 
µιας ιταλικής µάρκας super-premium τζιν 
ποτών. Η Malfy, η οποία προσφέρει µια σειρά 
από καλά τζιν, έχει παρουσία σε αρκετές 
διεθνείς αγορές, συµπεριλαµβανοµένων 
των ΗΠΑ και του Ηνωµένου Βασιλείου.

Ο όµιλος έως τέλος 
Μαΐου ή στις αρχές 
Ιουνίου, θα έχει 
καταλήξει µε ποιον 
θα συµπορευτεί 
επιχειρηµατικά.

 Η νέα επένδυση στο 
εργοστάσιο της Πάτρας, 
θα ολοκληρωθεί εντός 

του 2019. Στοχεύει στη 
δυνατότητα επιπλέον 

επεξεργασίας 35.000-
40.000 τόνων γάλακτος. 

Σηµειώνεται ότι στο 
εργοστάσιο γίνεται 

επεξεργασία 75.000 τόνων 
εγχώριου γάλακτος.

ΝΕΑ
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∆ιευρύνεται η δέσµη ειδικών 
αγροτικών χρηµατοδοτικών 
εργαλείων σε µια αγορά στεγνή  

Στενή η συνεργασία τραπεζών µε τις εταιρείες αγροτικών
µηχανηµάτων ανεξαρτήτως των Σχεδίων Βελτίωσης

Ειδικά προϊόντα ρευστότητας προς διάθεση 
για τις αυξηµένες καλλιεργητικές ανάγκες 

Ανοιχτή η δράση για ευνοϊκό δανεισµό 
µέσω ΕΤΕΑΝ από δέκα τράπεζες 

Τον Μάιο οι υπογραφές για  
το Αγροτικό Ταµείο Εγγυήσεων

Μεγάλη η ζήτηση  
για νέα κεφάλαια 
Το χρηµατοδοτικό κενό του γεωργικού 
τοµέα και του τοµέα µεταποίησης 
ξεπερνά τα 4 δις ευρώ στην Ελλάδα.



Η πρόσβαση στις εαρινές 
σπορές περνάει από 
την τραπεζική κάλυψη

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να βρουν την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να προ-
χωρήσουν στις καλλιεργητικές δραστηριότητες της νέ-
ας χρονιάς και παράλληλα να εξασφαλίσουν την απαι-
τούµενη ίδια συµµετοχή, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
«τρέξουν» και τις προβλεπόµενες από το υποβληθέν 
Σχέδιο Βελτίωσης επενδύσεις, καλούνται αυτή την πε-
ρίοδο οι αγρότες. Τα µέσα εύρεσης κεφαλαίων είναι πε-
ριορισµένα, ενώ οι νέοι όροι πιστώσεων στο εµπόριο 
των εισροών προσθέτουν στις αγωνίες και τις αβεβαι-
ότητες µε τις οποίες έχει ξεκινήσει η νέα  καλλιεργητική 
περίοδος και ειδικά η φάση των εαρινών σπορών.  Αρ-
κεί να αναφερθεί ότι η προγραµµατική περίοδος 2014-
2020 εισέρχεται στην τελευταία της φάση και οι υπο-
ψήφιοι αγρότες επενδυτές δεν ξέρουν ακόµα αν θα ε-
γκριθεί η πρότασή τους, αν και µε ποιες προϋποθέσεις 
θα εισπράξουν την επιδότηση, αν και σε ποιο βαθµό θα 
χρηµατοδοτηθούν για την κάλυψη της ίδιας συµµετο-
χής από τις τράπεζες και ποιο ακριβώς είναι τελικά το 
ποσό που θα πρέπει να έχουν άµεσα διαθέσιµο για να 
καλύψουν επαρκώς τη δική τους συµβολή. 
Ταυτόχρονα οι εµπορικές τράπεζες έχουν διαµορφώσει 
ορισµένα εργαλεία, προκειµένου να ανταποκριθούν στα 
κελεύσµατα των συντελεστών της αγροτικής παραγω-
γής και της αγοράς γενικότερα, προβάλλοντας µετ’ επι-
τάσεως πως αν κάποιο επιχειρηµατικό πλάνο είναι γό-
νιµο τότε θα µοχλεύσει τα απαραίτητα κεφάλαια. Εδώ 
έρχονται να προστεθούν οι συµφωνίες που έχουν συ-
νάψει µε τους εισαγωγείς µηχανηµάτων για τη χρηµα-
τοδότηση της αγοράς µηχανολογικού εξοπλισµού, νέ-
ου ή µεταχειρισµένου (γεωργικοί ελκυστήρες και πα-
ρελκόµενα) µε επενδυτικό δάνειο, µε ευνοϊκούς όρους. 
Μία δέσµη τραπεζικών που είναι άµεσα διαθέσιµη στους 
αγρότες για την ενίσχυση της ρευστότητας είναι:
• Κάρτα Αγρότη: Με διευρυµένο από πέρισυ το 
πιστωτικό όριο  της εν λόγω κάρτας, µε το λεγόµενο 
«πρασίνισµα» (30% της άµεσης ενίσχυσης) που 
συµπεριλαµβάνεται στις εγγυήσεις που δέχονται οι 
τράπεζες. 
• Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών (Α∆Α). Καλύπτει τις ανάγκες 
της εκµετάλλευσης, µε τη δυνατότητα χορήγησης 
µεγαλύτερων ποσών προσαρµοσµένων στις 
εξατοµικευµένες παραγωγικές ανάγκες της. 
• Λογαριασµός Αγροτικών Ενισχύσεων: Πρόκειται 
για ειδικό έντοκο λογαριασµό για την πίστωση των 
αγροτικών ενισχύσεων, που εξασφαλίζει την καλύτερη 

δυνατή απόδοση.
• Μικροχρηµατοδοτήσεις: Συνεργασία µε 
ευρωπαϊκούς φορείς όπως το AFI και το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων για παροχή 
χρηµατοδοτικής στήριξης που αφορά την πρόσβαση 
δικαιούχων σε µικροπιστώσεις που µπορούν να 
φτάσουν τα 25.000 ευρώ. 
Παράλληλα προσφέρεται και ένα χαρτοφυλάκιο 
υπηρεσιών συµβουλευτικής προς τους αγρότες, 
ιδιαίτερα όσους αναπτύσσουν εξαγωγικές 
δραστηριότητες.

Προς υπογραφή η ίδρυση του νέου ταµείου 
χρηµατοδοτικής στήριξης των αγροτών
Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της ίδρυσης 
και λειτουργίας του νέου Ταµείου Αγροτικών 
εγγυήσεων, οι διαπραγµατεύσεις του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων, που θα αποτελέσει καθοριστικό εταίρο 
στην εφαρµογή του εγχειρήµατος, έχουν σχεδόν 
ολοκληρωθεί κι αποµένει να προσδιοριστεί ο χρόνος 
υπογραφής της σχετικής συµφωνίας.
«Αν µας πουν ακόµη και µέσα στην εβδοµάδα, 
εµείς είµαστε έτοιµοι να υπογράψουµε» δήλωσε 
στην εφηµερίδα Agrenda ο γενικός γραµµατέας του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαµπος 
Κασίµης, σηµειώνοντας, ωστόσο, πως «επειδή 
µεσολαβεί πρώτα το Καθολικό Πάσχα και αµέσως 
µετά το Ορθόδοξο, πιθανότατα η υπογραφή της 
συµφωνία θα χρειαστεί να µετατεθεί για το Μάιο».
Λίγο νωρίτερα, από το βήµα του διεθνούς συνεδρίου 
για το Ροδάκινο, που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της φετινής 5ης έκθεσης φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών «Freskon», ο κ. Κασίµης υπενθύµιζε 
πως για τη σύσταση και λειτουργία του νέου 
Ταµείου το ΥπΑΑΤ θα µετάσχει µε ένα ποσό της 
τάξης των 80 εκατ. ευρώ, από πόρους του ΠΑΑ της 
περιόδου 2014-2020. «Μαζί µε τη µόχλευση που θα 
ενεργοποιήσει το συγκεκριµένο ποσό, τα συνολικά 
κεφάλαια του Ταµείου θα ξεπεράσουν τα 400 εκατ. 
ευρώ και θα τεθούν στη διάθεση των αγροτών 
για τη χρηµατοδότηση της ιδιωτικής συµµετοχής 
τους στα επενδυτικά  µέτρα», επεσήµανε ο γενικός 
γραµµατέας του υπουργείου, προσθέτοντας πως 
«δηµιουργούµε ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο, 
το οποίο θα στηρίζει τα επενδυτικά µέτρα, στη 
µεταποίηση, στα σχέδια βελτίωσης και αυτά που 
συνδέονται µε το Leader».
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∆ΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ

Τρέχει αυτή την περίοδο η δράση 

«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) συνολικού 

κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκατ. ευρώ που 

παρέχει επιχειρηματικά δάνεια με ευνοϊκό 

επιτόκιο, καθώς το 40% του χρηματοδοτικού 

κεφαλαίου ήτοι κεφάλαια ύψους 366 εκατ. ευρώ 

διατίθενται άτοκα για τη χρηματοδότηση μικρο-

μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Οι δέκα 

συνεργαζόμενες τράπεζες συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα με κεφάλαια ύψους 549 εκατ. ευρώ, 

συνεισφέροντας το 60% του κεφαλαίου κάθε 

δανείου. Τα προσφερόμενα δάνεια μπορούν να 

ξεκινούν από τα 10.000 ευρώ.



ΣΤΟΝ ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ 
ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Στο νοµοσχέδιο για τον εξωδικαστικό 
συµβιβασµό συµπεριελήφθησαν τα 
«κόκκινα» δάνεια των αγροτών που έχουν 
εµπορική δραστηριότητα.  Οι οφειλέτες θα 
µπορούν να εντάξουν τις απαιτήσεις τόσο 
από το ∆ηµόσιο, όσο από τα ασφαλιστικά 
ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς 
επίσης και τις απαιτήσεις της Αγροτικής 
Τράπεζας υπό ειδική εκκαθάριση. 
Σηµειωτέον ότι τα ληξιπρόθεσµα δάνεια 
των αγροτών και ειδικότερα εκείνα που 
αφορούν την υπό εκκαθάριση Αγροτική 
Τράπεζα προσεγγίζουν τα 9 δισ. ευρώ, µε 
ένα µικρό σχετικά µέρος (γύρω στο 1 δις 
ευρώ) να αφορά περί τους 23.000 αγρότες. 
Τα υπόλοιπα αφορούν συνεταιριστικές 
οργανώσεις, επιχειρήσεις και 
επιτηδευµατίες παντός είδους.
Βασική προϋπόθεση για να θεωρηθούν οι 
αγρότες ως φυσικά πρόσωπα επιλέξιµοι 
οφειλέτες στη διαδικασία εξωδικαστικής 
ρύθµισης, είναι να συντρέχει στο πρόσωπό 
τους η εµπορική δραστηριότητα. 
Η ρύθµιση προβλέπεται να αφορά όλα τα 
«κόκκινα» δάνεια, συµπεριλαµβανοµένων 
στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, 
ακόµη και οφειλές από πιστωτικές κάρτες. 
Αυτό που µένει να ξεκαθαριστεί είναι 
εάν αρκούν η υποβολή Ε3 και η τήρηση 
βιβλίων ή προϋποτίθεται η εκµετάλλευση 
ατοµικής επιχείρησης και οργανωµένης 
αγροτικής µονάδας.

Πλήρης διαγραφή πανωτοκίων
Με βάση τα δεδοµένα, η ρύθµιση παρέχει 
τη δυνατότητα πλήρους διαγραφής 
των πανωτοκίων, δηλαδή των τόκων 

που προέκυψαν µετά την τελευταία 
κεφαλαιοποίηση τόκων από την ATE, 
µε την προϋπόθεση ότι η ρύθµιση 
και αποπληρωµή του υπολοίπου 
-λογιστικοποιηµένο κεφάλαιο- θα τρέξει 
κανονικά.  Σηµειωτέον ότι µέχρι τότε, το 
υπό διαγραφή ποσό θα συνοδεύει κατά 
κάποιο τρόπο το δάνειο (balloon).
Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του µετά από 
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 
29 Μαρτίου στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης µε τη συµµετοχή και 
εκπροσώπου της ΤτΕ, ο υφυπουργός 
Βασίλης Κόκκαλης ανέφερε ότι «η 
συζήτηση επικεντρώθηκε στη ρύθµιση 
των δανείων των αγροτών και των 
συνεταιρισµών, καθώς και των εταιρειών 
µε σκοπό την εµπορία γεωργικών 
προϊόντων της πρώην ΑΤΕbank, των 
οποίων η διαχείριση διενεργείται από 
την Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε, PQH. 
Έγινε αποδεκτό το αίτηµα να υπαχθούν 
στις ρυθµίσεις του νέου νόµου και τα 
κόκκινα αγροτικά δάνεια, που σηµαίνει 
ότι οι αγρότες δύνανται να αιτηθούν την 
υπαγωγή τους στην εξώδικη ρύθµιση 
µε βασική προϋπόθεση την εµπορική 
ιδιότητα». Σύµφωνα µε το υπουργείο 
Οικονοµικών, το σχετικό σχέδιο νόµου:
● ∆ίνει τη δυνατότητα ένταξης όλων των 
επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως µεγέθους, 
περιλαµβανοµένων και των ατοµικών, µε 
οφειλές (έως 31/12/16) από 20.000 ευρώ.
● Προβλέπει τη δυνατότητα του οφειλέτη 
να ρυθµίσει τα χρέη του προς το ∆ηµόσιο 
και τα Ασφαλιστικά Ταµεία µέχρι και σε 120 
µηνιαίες δόσεις (10 έτη).
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Αναδιάρθρωση εγχώριων παραγωγικών κλάδων µε 
εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Στήριξη σε πρότζεκτ αναδιάρθρωσης 
παραδοσιακών ελληνικών παραγωγικών 

κλάδων όπως αυτά που ετοιµάζει η Γενική Γραµ-
µατεία Βιοµηχανίας για το µετάξι και τη βαµβα-
κουργία, έρχεται να δώσει η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Από φέτος ο «κα-
θαρά» αγροτικός τοµέας εντάσσεται για πρώ-
τη φορά στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων, κάτι που σηµαίνει ότι η ΕΤΕπ θα 
είναι σε θέση να φροντίσει για τη χρηµατοδότη-
ση σχεδίων που συνδέουν όλους τους κρίκους 
της αλυσίδας, από την παραγωγή της α΄ ύλης 
ως την εµπορία, σε τοµείς που εµφανίζουν ε-
ξαιρετικά χαµηλή δραστηριότητα αλλά έχουν 
καλό αναπτυξιακό περιθώριο, όπως είναι για 
παράδειγµα η κλωστοϋφαντουργία. 

Υπογραφή σύµβασης ΕΤΕπ-Τραπεζών
Η ΕΤΕπ έχει ήδη εγκαινιάσει τη συνεργασία 

της µε την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική 
Τράπεζα, την Alpha Bank και τη Eurobank 
για την παροχή πιστωτικής γραµµής ύψους 
1 δισ. ευρώ µε στόχο τη δανειοδότηση µι-
κροµεσαίων επιχειρήσεων, µε τις πρώτες 
συµβάσεις να υπογράφονται σε δηµόσια τε-
λετή στην Αθήνα στις 26 ∆εκεµβρίου 2016. 
Τα κεφάλαια θα χρησιµοποιηθούν από τις συ-
στηµικές τράπεζες για τη χορήγηση δανείων 
προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜµΕ) και ε-
πιχειρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποίησης που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της γεωρ-
γίας, του τουρισµού, της µεταποίησης, των 
υπηρεσιών και άλλους τοµείς.  Στις επιχει-
ρήσεις που προάγουν την απασχόληση των 
νέων θα προσφερθούν πρόσθετα χρηµατο-
δοτικά πλεονεκτήµατα, στο πλαίσιο της πρω-
τοβουλίας της ΕΤΕπ «∆εξιότητες και θέσεις 
απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους».

TAMEIA 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ
ΤΕΠΙΧ ΙΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ�
�

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

+ κεφάλαια  από 
επενδυτές και τράπεζες

260

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Ενίσχυση 40.000 κατοικιών για 
τη χρήση  Ανανεώσιµων Πηγών

300
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

Ταµείο ∆ανείων που αφορά 
την επιδότηση επιτοκίου

1
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Χρηµατοδότηση για 
τον πρωτογενή τοµέα 

300

ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΕΥΡΩ

ΕΩΣ

Χορήγηση µικρών δανείων
ή εγγυήσεις µέχρι ποσοστό 80% 

25.000



Στήριξη των αγροτικών επενδυτικών 
σχεδίων από την Τράπεζα Πειραιώς

Ο αγροδιατροφικός τοµέας βρίσκεται στο επίκεντρο της 
στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία στέκεται δίπλα 
στον αγρότη έχοντας αναγνωρίσει πως η χρηµατοδότηση του 
είναι παράγοντας καθοριστικής σηµασίας.
Στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας βαρύνοντα ρόλο 
έχει πλέον ο αγροδιατροφικός τοµέας, δεδοµένου ότι 
συµβάλει κατά περίπου 7,5% στη συνολική Ακαθάριστη 
Προστιθέµενη Αξία της χώρας. Τα ελληνικά αγροδιατροφικά 
προϊόντα αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες κατηγορίες 
εξαγοµένων προϊόντων µε ποσοστό περίπου 19% επί του 
συνόλου των εξαγωγών. Ο αγροτικός τοµέας αποτελεί κύριο 
τροφοδότη της εγχώριας βιοµηχανίας τροφίµων, ποτών 
και καπνού και δίνει ζωή στην ελληνική περιφέρεια και στις 
τοπικές οικονοµίες. 
Κλειδί για την υλοποίηση των αγροτικών σχεδίων αποτελεί η 
δυνατότητα εξασφάλισης των αναγκαίων κεφαλαίων. Για τον 
αγρότη, ο οποίος είναι η βάση του αγροτικού τοµέα και της 
εθνικής οικονοµίας, και ο οποίος καλείται να αντιµετωπίσει 
ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, είναι σηµαντικό να είναι 
έτοιµος, καλά προετοιµασµένος και να διαθέτει τα απαραίτητα 
«εργαλεία». 
Η Τράπεζα Πειραιώς ενδυναµώνει τη σχέση της µε τον 
αγροδιατροφικό τοµέα µέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες 
σε όλα τα επίπεδα, όπως η υψηλού επιπέδου τραπεζική 
εξυπηρέτηση που απολαµβάνουν στις καθηµερινές τους 
συναλλαγές, αλλά και η ενθάρρυνση και η υποστήριξη για την 
ανάπτυξη συνεργειών µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων στον 
αγροδιατροφικό τοµέα. 
Η χρηµατοδότηση του αγροτικού τοµέα είναι καθοριστικής 
σηµασίας. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη διαθέσει περίπου 1,5 

δισ. ευρώ σε χρηµατοδοτήσεις, ενώ προχρηµατοδοτεί µε 2,5 
δισ. ευρώ την καταβολή των άµεσων ενισχύσεων της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής. 
Η τεχνογνωσία της Τράπεζας Πειραιώς στον αγροδιατροφικό 
τοµέα, είναι το όχηµα που την οδηγεί στη δηµιουργία 
εξειδικευµένων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς κατανοεί 
τις διαρκώς µεταβαλλόµενες ανάγκες των πελατών της και 
προσφέρει αποτελεσµατικές και εξατοµικευµένες λύσεις. 
Η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαµβάνεται τις ιδιαιτερότητες και τις 
προκλήσεις του αγροτικού τοµέα και τον στηρίζει πολύπλευρα 
και ολιστικά. ∆εν βλέπει αποσπασµατικά τον αγρότη, την 
αγροτική επιχείρηση, τον αγροτικό συνεταιρισµό και τις 
οµάδες παραγωγών, τους φορείς που εξυπηρετούν τον 
αγροτικό τοµέα. Αντιλαµβάνεται την αγροδιατροφική αλυσίδα 
ως σύνολο και, µέσω της στοχευµένης χρηµατοδότησης 
ενθαρρύνει τη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ των 
συµµετεχόντων σε αυτή, καθώς στόχος τη ήταν και παραµένει 
η οικοδόµηση ισχυρών και διαρκών σχέσεων βασισµένων 
στον αµοιβαίο σεβασµό µε τους πελάτες της.
Βασική αρχή της Τράπεζας είναι η άριστη εξυπηρέτηση των 
πελατών της µε τις πλέον καινοτόµες και αποτελεσµατικές 
λύσεις και µε βάση την ταχύτητα και τον επαγγελµατισµό. Οι 
βάσεις στις οποίες στηρίζονται οι αρχές αυτές είναι το δίκτυο 
µε ευρεία γεωγραφική διασπορά που διαθέτει η Τράπεζα και το 
ανθρώπινο δυναµικό της σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία 
και την εµπειρία στον αγροδιατροφικό τοµέα.
Σε κάθε περίπτωση, η µείωση του κόστους παραγωγής, 
η ενίσχυση της παραγωγικότητας και η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας για τον 
εκσυγχρονισµό των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

∆ίκτυο µε ευρεία γεωγραφική 
διασπορά, µέσω του οποίου έχει 
παρουσία σε όλα τα σηµεία µε σηµαντική 
παραγωγική δραστηριότητα. 

Ανθρώπινο δυναµικό, µέσω του 
οποίου διασφαλίζεται η προσφορά του 
υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησης. 

Τεχνογνωσία στον 
αγροδιατροφικό τοµέα, µέσω 
της οποίας µπορεί να δηµιουργεί 
εξειδικευµένα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς κατανοεί τις µεταβαλλόµενες 
ανάγκες των πελατών της και 
προσφέρει τις πιο αποτελεσµατικές και 
εξατοµικευµένες λύσεις. 

Εµπειρία στον αγροδιατροφικό 
τοµέα, η οποία είναι η γνώση του 
χθες των αγροτών και των αγροτικών 
επιχειρήσεων που µπορεί να διασφαλίσει 
το αύριο τους. 
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Προϊόντα και υπηρεσίες προσαρµοσµένα 
στις ανάγκες του αγρότη

Εξειδικευµένα προϊόντα και 
υπηρεσίες, µε µακροπρόθεσµα 
δάνεια τα οποία προσαρµόζονται 
στις επενδυτικές ανάγκες των 
αγροτών, καθώς και ρευστότητα 
για την κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας των γεωργικών τους 
εκµεταλλεύσεων, προσφέρει η 
Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριµένα:

1) Μακροπρόθεσµα δάνεια 
που προσαρµόζονται στις 
επενδυτικές ανάγκες του 
αγρότη
• Χρηµατοδότηση για την 
υλοποίηση των σχεδίων 
βελτίωσης και των υπόλοιπων 
επενδυτικών µέτρων του ΠΑΑ. 
Ένα ολοκληρωµένο πακέτο 
λύσεων, που περιλαµβάνει το 
επενδυτικό δάνειο, αλλά και 
επιπλέον δυνατότητες, όπως η 
εγγυητική επιστολή και το δάνειο 
έναντι επιχορήγησης για συνολική 
κάλυψη των αναγκών. 
• Χρηµατοδότηση για την 
αγορά γεωργικού εξοπλισµού. 
Η Τράπεζα δίνει δάνειο για 
απόκτηση κάθε µορφής αγροτικού 
εξοπλισµού, µέσω συνεργασιών 
µε τις εταιρείες:  «Πετρόπουλος 
Πέτρος ΑΕΒΕ», «Θεοχαράκης 
ΑΕ», «Agrotech S.A.», «Γ. Χίγκας 
ΑΒΕΕ», «Κ. Κουϊµτζής ΑΕ» και 
«Θ.Σουµπάσης ΜΕΠΕ».
• Χρηµατοδότηση για αγορά 
γης. Η απόκτηση γης αποτελεί 
την αφετηρία για κάποιον που 
αποφασίζει να ασχοληθεί µε τον 
αγροτικό τοµέα. Η χρηµατοδότηση 
προσφέρεται σε όλους τους 
αγρότες, ανεξαρτήτως αν 
είναι δικαιούχοι οποιασδήποτε 
µορφής επιδότησης, για να 
µπορέσουν να αγοράσουν 
π.χ. αγρό µε εγκατεστηµένο 
ελαιώνα/οπωρώνα ή αγρούς που 
παρεµβάλλονται στα δικά τους 
αγροτεµάχια. 
• Χρηµατοδότηση νέων αγροτών. 
Με αφορµή την ανάγκη ηλικιακής 
ανανέωσης του ανθρώπινου 
δυναµικού στη γεωργία, η 
Τράπεζα προσφέρει ένα ειδικό 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα για 
Νέους & Νεοεισερχόµενους 
Αγρότες, µε προσαρµοσµένα 
χαρακτηριστικά στις πραγµατικές 
ανάγκες τους. Καλύπτει πλήρως 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µιας 
γεωργικής εκµετάλλευσης κατά 
την εκκίνησή της. 

• Χρηµατοδοτική Μίσθωση 
Εξοπλισµού και Επαγγελµατικών 
Οχηµάτων. Μέσω της θυγατρικής 
της, Πειραιώς Leasing, καλύπτει 
ανάγκες παγίων, όπως αγροτικά 
αυτοκίνητα, τρακτέρ κ.λπ.

2) Ρευστότητα για την κάλυψη 
των παραγωγικών αναγκών 
των αγροτών.
• Συµβολαιακή Τραπεζική. 
Το πρόγραµµα Συµβολαιακής 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας 
χρηµατοδοτεί, διασφαλίζει την 
πώληση και την πληρωµή της 
αγροτικής παραγωγής, µε µόνη 
εξασφάλιση το συµβόλαιο µεταξύ 
επιχείρησης και παραγωγού. 
Το πρόγραµµα έχει διευρυνθεί 
µε τη Συµβολαιακή Τραπεζική 
Αγροεφοδίων τη Συµβολαιακή 
Τραπεζική Ξενοδοχείων και 
τη Συµβολαιακή Τραπεζική 
λιανεµπορίου. 
• Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών 
(Α∆Α). Παροχή κεφαλαίων 
στην αγροτική/κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση, προκειµένου να 
καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες 
της, µε δυνατότητα χορήγησης 
ποσών προσαρµοσµένων στις 
εξατοµικευµένες παραγωγικές 
ανάγκες της. Το όριο του Α∆Α 
συνδέεται µε το είδος καλλιέργειας 
ή εκτροφής και το µέγεθος της 
εκµετάλλευσης.
• Μικρο-χρηµατοδότηση. Ο 
παραγωγός έχει πρόσβαση σε 
δάνειο µέχρι 5.000 ευρώ, για 
να καλύπτει άµεσα έκτακτες 
ανάγκες, που είναι σχετικές µε 
την αγροτική δραστηριότητα, 
όπως αποκατάσταση ζηµιών 
στο γεωργικό εξοπλισµό, 
µικροεπισκευές και οποιαδήποτε 
άλλα µη προγραµµατισµένα έξοδα.
• Κάρτα Αγρότη. Πρόσβαση 
στην απαραίτητη ρευστότητα, σε 
όλους τους αγρότες δικαιούχους 
επιδοτήσεων µε σκοπό να 
µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις 
καλλιεργητικές τους ανάγκες την 
στιγµή που ακριβώς χρειάζεται 
και όχι µε πίστωση και τα περιττά 
κόστη που τη συνοδεύουν.

3) Συµβολή στη µείωση των 
κινδύνων της γεωργικής 
εκµετάλλευσης, µε 
ασφαλιστικά προϊόντα για 
την καλύτερη διαχείριση των 
κινδύνων. 

H ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ 
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Την τελευταία εξαετία η Τράπεζα Πειραιώς 

στηρίζει τον αγροδιατροφικό τομέα 

μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής 

Γεωργίας & Κτηνοτροφίας. Μέχρι σήμερα 

έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 

300 συνεργασίες με επιχειρήσεις και 

αγροτικούς συνεταιρισμούς, από τις οποίες 

έχουν επωφεληθεί περισσότεροι από 

25.000 παραγωγοί σε όλη τη χώρα. Το 

σύνολο των εξαγωγών των επιχειρήσεων 

που έχουν ενταχθεί στη Συμβολαιακή 

ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ, με περισσότερα 

από 65 προϊόντα που ταξιδεύουν 

σε 55 χώρες εισφέροντας πολύτιμο 

συνάλλαγμα στην Ελλάδα.

Συµβολαιακή 
Γεωργία & 

Κτηνοτροφία για 
να διασφαλίσετε 
την πώληση και 

την πληρωµή 
της αγροτικής 

παραγωγής.

Χρηµατοδότηση 
νέων αγροτών, κάτω 
από 40 ετών, οι οποίοι 
µπορεί να τύχουν και 

επιδότησης επιτοκίου. 

Η τελευταία καταιγίδα 
προκάλεσε ζηµιές στη 

φάρµα σας; Για κάθε 
ζηµιά αναζητήστε 

το πρόγραµµα 
της Μικρο-

χρηµατοδότησης.

Η Κάρτα Αγρότη 
δίνει ανάσα 

ρευστότητας. Μέσω 
αυτής ο αγρότης 

«προεισπράττει» την 
επιδότησή του. 



Ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
στήριξης του Αγροτικού Τοµέα

Ο αγροδιατροφικός τοµέας θεωρείται παραδοσιακά ένας από τους πλέον δυναµι-
κούς της οικονοµίας της χώρας µας. Τα τελευταία χρόνια, έχει αναφερθεί πολλές φο-
ρές ως ένας από τους πυλώνες για την έξοδο της χώρας από την οικονοµική κρίση.
Η Eurobank έχει δηµιουργήσει το πρόγραµµα Business Banking Αγροτικός Tοµέας 
το οποίο εµπλουτίζεται συνεχώς µε προϊόντα και υπηρεσίες ειδικά σχεδιασµένες για 
τις ανάγκες κάθε Αγρότη και κάθε Αγροτικής επιχείρησης, όπως:
● Τη χρηµατοδότηση για την εγκατάσταση νέων αγροτών 
● Την παροχή ρευστότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
● Τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκ-
µεταλλεύσεων
● Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την επέκταση σε νέες αγορές
■ Μέσω της συνεργασίας µε την AFI παρέχονται µικροπιστώσεις έως €15.000 µε 
ευνοϊκούς όρους, για την κάλυψη δαπανών κεφαλαίου κίνησης και απόκτησης πα-
γίων στοιχείων. 
■ Η κάρτα του Αγρότη, που εκδίδεται στο πλαίσιο συνεργασίας της Eurobank µε 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων παρέχει τη δυνατότητα άµεσης 
χρηµατοδότησης των παραγωγικών δαπανών.
■ Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα χρηµατοδότησης των «Σχεδίων Βελτίωσης», δηλα-
δή των ∆ράσεων 4.1.1 και 4.1.3 που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 
■ Χρηµατοδότηση Αγροτικού Εξοπλισµού: Χρηµατοδότηση για την αγορά τρακτέρ 
και άλλων βαρέων µηχανηµάτων σε συνεργασία µε τις κορυφαίες εταιρίες του χώρου.
■ Χρηµατοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος Cosme του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων. Ειδικότερα, µε το χρηµατο-
οικονοµικό εργαλείο µε τη µορφή µηχανισµού εγγύησης χρηµατοδοτήσεων είναι 
δυνατή η χρηµατοδότηση από την Τράπεζα επιχειρήσεων µε λήψη µειωµένων ε-
ξασφαλίσεων και ελκυστική τιµολόγηση.
■ Χρηµατοδότηση µε ευνοϊκούς όρους µέσω της ∆ράσης «Επιχειρηµατική Χρη-
µατοδότηση -ΤΕΠΙΧ II», την Χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων και την Χρηµα-
τοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης 
και σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί/εγκριθεί στο πλαίσιο των ∆ράσε-
ων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την κάλυψη του µέρους της Ιδιωτικής Συµµετοχής µέ-
σω µακροπρόθεσµου δανείου.

Παράλληλα η τράπεζα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για ένα νέο χρηµατοδοτικό ερ-
γαλείο που προτάθηκε από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Π.Α.Α. 2014 – 2020 
και την PWC. Πρόκειται για το εργαλείο «εγγυοδοσίας», που αφορά δάνεια άνω των 
10.000 ευρώ και θα καλύπτει επενδυτικά προγράµµατα καθώς και ενίσχυση της 
ρευστότητας, για το οποίο θα παρέχονται εγγυήσεις έως και 80% του δανείου από 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το εργαλείο αναµένεται να είναι διαθέ-
σιµο µε τις εγκρίσεις των «Σχεδίων βελτίωσης».
Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 προσφέρει µια σειρά χρηµατοδο-
τικών εργαλείων ύψους 4,7 δις κοινοτικής συµµετοχής, που µαζί µε την εθνική και 
την ιδιωτική συµµετοχή κινητοποιεί συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις ευρώ, 
προσφέροντας µια δυναµική ανάπτυξης στο πρωτογενή τοµέα, µε διαρθρωτικές 
αλλαγές και προσαρµογές που είναι απαραίτητες για τον αναπροσανατολισµό του 
παραγωγικού µοντέλου της χώρας µας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank έχει ανα-
πτύξει ένα ολοκληρωµένο φάσµα υπηρεσιών συµβουλευτικής και ενηµέρωσης, 
παρέχοντας µε αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιµων προ-
γραµµάτων. Στις υπηρεσίες περιλαµβάνεται η έγκαιρη ενηµέρωση από τον Επαγ-
γελµατικό Σύµβουλο για τα διαθέσιµα επιχορηγούµενα προγράµµατα που σχετίζο-
νται µε την κάθε επιχείρηση, καθώς και εξειδικευµένη γραµµή για την ενηµέρωση 
και την επίλυση αποριών. 
Η στήριξη του Αγροδιατροφικού Τοµέα αποτελεί µια επιλογή στρατηγικής σηµασίας 
και δεν εξαντλείται στα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Για την ενίσχυση των αγροτικών ε-
πιχειρήσεων που επιθυµούν να ανοιχτούν στις αγορές του εξωτερικού, η Eurobank 
έχει αναπτύξει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες:
● Τις επιχειρηµατικές αποστολές Go International, που λαµβάνουν χώρα κάθε χρό-
νο όπου έλληνες εξαγωγείς πραγµατοποιούν στοχευµένες B2B συναντήσεις µε α-
γοραστές από όλο τον κόσµο.
● Το Exportgate, την πιο ολοκληρωµένη ελληνική ηλεκτρονική πύλη διεθνούς ε-
µπορίου η οποία προωθεί την επιχειρηµατική δικτύωση ελληνικών και κυπριακών 
εταιρειών σε παγκόσµιο επίπεδο.
● Επιπλέον η συµφωνία Eurobank – Santander δίνει την ευκαιρία στις επιχειρή-
σεις – µέλη του Exportgate.gr – να ενταχθούν στο “Eurobank Trade Club” και µέσω 
αυτού να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο επιχειρήσεων πελατών 14 
Τραπεζικών Οµίλων µε παρουσία σε 50 χώρες.
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Η κάρτα του Αγρότη, που 
εκδίδεται στο πλαίσιο 
συνεργασίας της Eurobank 
µε το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων 
παρέχει τη δυνατότητα 
άµεσης χρηµατοδότησης των 
παραγωγικών δαπανών.






