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Με 30 ευρώ το µήνα
η δοσολογία αγροτών 
Μικρή η δόση και καλό το κούρεµα, 
έχει όµως «αγκάθια» η ρύθµιση των 
120 δόσεων για τα ταµεία. σελ. 8-9

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 24/04

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

240
178

76,57
2,47

02/05

240
178

75,91
2,34

 

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

ΕΝΘΕΤΟ 

Με χαμηλό επιτόκιο λόγω εκλογών   
δανειοδοτήσεις νέων αγροτών  
Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ΕΤΕπ για μόχλευση που φθάνει τα 2 δις   

∆έλεαρ καθίστανται για µια ακόµη φορά τα ειδικά δικαιώµατα 
ενισχύσεων από το Εθνικό Απόθεµα και η προνοµιακή πρόσβαση 
σ’ αυτά νεοεισερχόµενων στο αγροτικό επάγγελµα. σελ. 10-11 

Για νεοεισερχόµενους και το Εθνικό Απόθεµα    
ΣABBATO: Πελαγίας µάρτ., Ιλαρού οσ., Αθανασίου Κορίνθου  Μήνας 5ος, Εβδ. 18η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:26 - ∆ύση 20:18 ΣΕΛΗΝΗ: 30 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,11780

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50429

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13923

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85783

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
124,64500

• Ειδικό πριµ για προστασία των πτηνών 
σε ασυγκόµιστα χωράφια σελ. 18
• ∆ικαιολογητικά για µεταποίηση µε 
προθεσµία µέχρι 17 Μαΐου σελ. 19

• Αβεβαιότητα για το νέο χάρτη κρατικών 
ενισχύσεων στη γεωργία σελ. 46
• Τσιµπηµένες ειδικά στις δενδρώδεις οι 
ασφαλιστικές εισφορές ΕΛΓΑ σελ. 9

• Οι τιµές στο αγελαδινό γάλα πιέζονται αργά 
και σταθερά από τη βιοµηχανία σελ. 35
• Υπό ευνοϊκές συνθήκες κοντεύει να 
τελειώσει η σπορά του βαµβακιού σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σε περίπου ένα µήνα αναµένεται να κριθεί η τύχη της 
καλλιέργειας σκληρού σιταριού στη χώρα και τότε, τόσο οι 
αποδόσεις, όσο και η τιµή θα ορίσουν το πλαίσιο της συνέχισής 
της στη χώρα. Πάντως µε τις χαµηλές τιµές των τελευταίων 
δυο ετών, το στοίχηµα της ποιότητας δύσκολα κερδίζεται. Τα 
ελληνικά κεράσια, αναµένεται φέτος να είναι λιγότερα ως προς 
τον όγκο της παραγωγής, αλλά σίγουρα υπερτερούν ποιοτικά. 

Νωπά αµπελόφυλλα
Με βάση τα αποτελέσµατα ελέγχων σε 
νωπά αµπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται 
υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων 
πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 
του Ευρωπαϊκού Κανονισµού, σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών & 
Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου. Πέρα 
των σοβαρών επιπτώσεων που 
συνεπάγεται αυτό για τη ∆ηµόσια Υγεία, 
επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές 
κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι οδηγίες αφορούν 
στο σταφύλι
Όλες οι εγκρίσεις των γεωργικών 
φαρµάκων στο αµπέλι αφορούν το 
προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά 
αµπελόφυλλα. Συνεπώς όλες οι 
οδηγίες χρήσης και οι ηµέρες 
αναµονής πριν τη συγκοµιδή από την 
τελευταία εφαρµογή αφορούν µόνο το 
σταφύλι. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και 
αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας 
είναι πιθανό στα φύλλα να 
ανιχνεύονται υπολείµµατα πάνω από 
τα επιτρεπτά όρια. Ουσιαστικά 
ασφαλής συγκοµιδή νωπών 
αµπελόφυλλων µπορεί να γίνεται µόνο 
από αµπέλια που δεν έχει γίνει 
κανένας ψεκασµός.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 04-05-2019
Αρχικά στα δυτικά και βαθµιαία 
στα κεντρικά και τα βόρεια, 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές. 
Σποραδικές καταιγίδες θα 
εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά. 
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες 
νεφώσεις που βαθµιαία θα 
αυξηθούν και µετά το µεσηµέρι 
θα σηµειωθούν τοπικές βροχές. 
Η θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
στα δυτικά.

Κυριακή 05-05-2019
Νεφώσεις µε βροχές. Τοπικές 
καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα 
δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου. 
Σταδιακά από το απόγευµα τα 
φαινόµενα θα εξασθενήσουν. 
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε πιθανότητα ασθενών 
βροχών. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 06-05-2019
και Τρίτη 07-05-2019
Στα δυτικά και βόρεια παροδικά 
αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και στα βορειοδυτικά 
σποραδικές καταιγίδες. Στην 
υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, 
βαθµιαία θα αναπτυχθούν 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

νεφώσεις. Άνεµοι νότιοι 
νοτιοδυτικοί µέτριας έντασης και 
τοπικά στα νότια πελάγη ισχυροί. 
Η θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
στα δυτικά.

Τετάρτη 08-05-2019 έως
Παρασκευή 10-05-2019
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη 
την επικράτεια, που βαθµιαία θα 
αναπτυχθούν νεφώσεις µε 
πιθανότητα ασθενών βροχών. 
Στα δυτικά και τα βόρεια 
αναµένεται οι νεφώσεις να είναι 
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές 
βροχές. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από νότιες 
διευθύνσεις 4 µε 6 
και από το απόγευµα 
στα πελάγη 7 
µποφόρ.
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Σε µια από τις πολύ ενδιαφέρουσες σκη-
νές της πρόσφατης κινηµατογραφι-
κής ταινίας «Vice: Ο δεύτερος στην ι-
εραρχία», µαθαίνουµε από τους συ-
νοµιλητές του τότε αντιπροέδρου των 
ΗΠΑ, Ντικ Τσένεϊ (θήτευσε επί προε-
δρίας του Τζωρτζ Μπους του νεώτε-
ρου), ότι µε βάση τις τότε κατευθύν-
σεις του Λευκού Οίκου, οι συνθήκες 
«υπερθέρµανσης του πλανήτη», καλό 
θα ήταν, στο εξής, να αναφέρονται µε 
τον όρο «κλιµατική αλλαγή», κάτι το 
οποίο και καθιερώθηκε, επί της ου-
σίας, στα χρόνια που ακολούθησαν. 

Κατά καιρούς οι γνωµατεύσεις των επι-
στηµόνων διίστανται, ωστόσο, η στα-
τιστική καταγραφή των καιρικών 
φαινοµένων, βεβαιώνει ότι ακόµα και 
στην περίπτωση που δεν πρόκειται 
για µόνιµα εξελισσόµενη και εις βά-
θος κλιµατική αλλαγή, πολλές περιο-
χές του πλανήτη και ενδεχοµένως ο-
λόκληρος ο πλανήτης, έχουν εισέλ-
θει σε έναν πολυετή κύκλο, όπου, τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα θα εµφα-
νίζονται όλο και συχνότερα και πολύ 
πιθανά, όλο και εντονότερα.

Στη χώρα µας, πέραν της στατιστικής κα-
ταγραφής των φαινοµένων, η γνώ-
µη των ειδικών επιστηµόνων στηρί-
ζει την εκτίµηση ότι το κλίµα της χώ-
ρας µας τα τελευταία χρόνια, τείνει 
να εξελιχθεί από εύκρατο σε τροπικό, 
µε τις θερµοκρασίες να ανεβαίνουν 
και τις βροχοπτώσεις να γίνονται όλο 
και λιγότερες αλλά και εντονότερες. 
Σε κάθε περίπτωση, καταιγίδες συνο-
δευόµενες από χαλαζόπτωση δεν εί-
ναι πλέον κάτι σπάνιο, ενώ, οι µεγά-
λες µεταβολές της θερµοκρασίας, κυ-
ρίως την άνοιξη, επηρεάζουν ανάλο-
γα και την καρπόδεση.

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, η ελληνική γεωρ-
γία και κτηνοτροφία δεν µπορεί να υ-
ποστηρίζεται ασφαλιστικά από έναν 
αργοκίνητο και βραδύκαυστο οργα-
νισµό, όπως είναι ο ΕΛΓΑ, οι αντένες 
του οποίου ευαισθητοποιούνται, κα-
τά βάση, σε µικροκοµµατικά και ό-
χι παραγωγικά ή αναπτυξιακά κελεύ-
σµατα. Το θέµα θα µπορούσε να έ-
χει ανοίξει και στον προεκλογικό δι-
άλογο των κοµµάτων, στον οποίο δεί-
χνουν να κυριαρχούν προς το παρόν 
οι περιστασιακές αναζητήσεις, τύπου 
de minimis.                             Agrenda

Η υπερθέρμανση
του Λευκού Οίκου 





ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Λύσεις στα δανειοδοτικό προβλή-
µατα που αντιµετωπίζουν τα τελευ-
ταία χρόνια οι νέοι αγρότες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρεί να 
δώσει το δανειοδοτικό πρόγραµ-
µα ύψους ενός δισεκατοµµυρίου 
ευρώ, το οποίο προανήγγειλαν 
από κοινού ο Ευρωπαίος επίτρο-
πος Φιλ Χόγκαν και ο αντιπρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων Άντριου ΜακΝτάου-
ελ.  Η εν λόγω ανακοίνωση έρχε-
ται µεσούσης της προεκλογικής 
περιόδου των ευρωεκλογών, κα-
λείται ωστόσο να αντιµετωπίσει 
ένα µεγάλο πρόβληµα των νέ-
ων αγροτών που θα ήθελαν να 
επενδύσουν στη γεωργία, χωρίς 
να διαθέτουν τα αναγκαία προς 
αυτό κεφάλαια.

Η οικονοµική ακτινογραφία της 
Ελληνικής γεωργίας

Το ζήτηµα καθίσταται ακόµα ε-
ντονότερο στη χώρα µας, όπου η 
ρευστότητα των αγροτών καταγρά-
φεται οριακή και την ίδια στιγµή 
οι µεγάλες συστηµικές τράπεζες, 
αντιµετωπίζοντας τα δικά τους κε-
φαλαιακά ζητήµατα, δεν βλέπουν 

µε ιδιαίτερο ζήλο τα χρηµατοδοτι-
κά αιτήµατα των αγροτών. 

Μάλιστα σύµφωνα µε µεγάλη 
έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων το 2017 σε όλα 
τα κράτη-µέλη διαπιστώθηκε πως:

 Το 50% των αγροτών στην Ελ-
λάδα που ζήτησε δάνεια δεν χρη-
µατοδοτήθηκε είτε γιατί απορρί-
φθηκε από την τράπεζα, είτε για-
τί ο παραγωγός έκρινε πως οι ό-
ροι του δανείου είναι ασύµφοροι.

 Το 80% των ερωτηθέντων α-
γροτών στην Ελλάδα δήλωσε ότι 
ζητάει κεφάλαια κυρίως για λό-
γους ρευστότητας.  Ένας στους 

δύο Έλληνες αγρότες παρατήρη-
σαν σηµαντική αύξηση του κό-
στους παραγωγής.

 Το 25% των παραγωγών πα-
ρατήρησε σηµαντική µείωση του 
κύκλου εργασιών του και το 18% 
µείωση. 

 Μείωση στην τιµή παραγω-
γού δήλωσε το 47% των Ελλή-
νων αγροτών.

Προδιαγραφές των δανείων
Όσον αφορά ειδικότερα αυ-

τή τη νέα συµφωνία για χρηµα-
τοδότηση των νέων αγροτών µε-
ταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
ΕΤΕπ, που επισφραγίστηκε µε-
τά από σχετική εκδήλωση στις 
Βρυξέλλες, πρόκειται ουσιαστι-
κά για χρηµατοδότηση των τρα-
πεζών στα κράτη µέλη, ώστε να 
φτιάξουν ένα χαρτοφυλάκιο δα-
νείων συνολικού ύψους 2 δις ευ-
ρώ ειδικά για νέους αγρότες µε 
τις εξής προδιαγραφές:

 Χαµηλότερα επιτόκια.
 Μεγαλύτερη περίοδος, έως 

και 5 ετών, για την έναρξη απο-
πληρωµής του δανείου.

 Μεγαλύτερα χρονικά διαστήµα-
τα για την αποπληρωµή του συνο-
λικού δανείου (έως και 15 ετών).·

 Πρόσθετη ευελιξία, ανάλογα 
µε τις συνθήκες, για την αντιµε-
τώπιση της αστάθειας των τιµών 
στον γεωργικό τοµέα. Για παρά-
δειγµα, µέσω της χορήγησης πε-
ριόδου χάριτος, που θα απαλλάσ-
σει τους γεωργούς από την απο-
πληρωµή του δανείου για µερι-
κούς µήνες.
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Χαμηλότοκα Δάνεια έως 
δύο δις για νέους αγρότες 
To 50% των αγροτών στην Ελλάδα απέτυχε να χρηματοδοτηθεί το 2017

Πιλοτική εφαρμογή στη Γαλλία

Υψηλός ο φόβος
Ο φόβος για απόρριψη αιτήσεων 

χρηµατοδότησης στην Ελλάδα 
είναι πολύ υψηλός αναφέρει η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ποσοστά
απορρίψεων
Από τα στοιχεία που δόθηκαν στη 
δηµοσιότητα προκύπτει ότι το 
2017, ποσοστό 27% των 
αιτήσεων δανειοδότησης που 
υποβλήθηκαν σε τράπεζες από 
νέους γεωργούς της ΕΕ 
απορρίφθηκε, σε σύγκριση µε 
ποσοστό απορρίψεων µόλις 9% 
όσον αφορά τις αιτήσεις από 
λοιπές εκµεταλλεύσεις. 
∆εδοµένου ότι το 11% των 
Ευρωπαίων γεωργών είναι 
ηλικίας κάτω των 40 ετών, η 
στήριξη των νέων γεωργών στον 
τοµέα αποτελεί προτεραιότητα για 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 
κοινή γεωργική πολιτική για την 
περίοδο µετά το 2020.

Σε επίπεδο κρατών µελών, το πρό-
γραµµα θα αποτελεί αντικείµενο 
διαχείρισης από τράπεζες και ε-
ταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης που δραστηριοποιούνται σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Οι συµµετέχου-
σες τράπεζες θα πρέπει να προ-
βούν σε χορήγηση δανείων που 
να αντιστοιχεί στο ύψος του πο-
σού για το οποίο έγινε δέσµευση 
από την ΕΤΕπ, µε αποτέλεσµα το 
συνολικό ποσό να ανέλθει, δυ-
νητικά, σε 2 δισ. ευρώ, ενώ θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 

στους νέους γεωργούς.
∆ύο πιλοτικά δάνεια ύψους 275 

εκατ. ευρώ πρόκειται σύντοµα να 
τεθούν σε εφαρµογή στη Γαλλία 
µέσω του εν λόγω προγράµµα-
τος. Τα δάνεια αυτά προορίζο-
νται ειδικά για τους νέους γεωρ-
γούς και για τον µετριασµό της 
κλιµατικής αλλαγής.

O κ. Άντριου ΜακΝτάουελ, α-
ντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αρµόδι-
ος για τη γεωργία και τη βιοοι-
κονοµία, δήλωσε ότι ο γεωργι-
κός τοµέας αποτελεί τη ραχοκο-

καλιά της οικονοµίας της ΕΕ και 
διαδραµατίζει καίριο ρόλο όχι µό-
νο στην παραγωγή υγιεινών τρο-
φίµων αλλά και στην καταπολέ-
µηση της κλιµατικής αλλαγής και 
στην προστασία του περιβάλλο-
ντος. Το εν λόγω πρόγραµµα δα-
νειοδότησης θα στηρίξει επίσης 
την ανάπτυξη και την ανταγωνι-
στικότητα στον τοµέα της γεωρ-
γίας/βιοοικονοµίας, µε τη δια-
τήρηση τκαι τη δηµιουργία απα-
σχόλησης στις αγροτικές και πα-
ράκτιες περιφέρειες.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (%) ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ (2018)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ (2018) 
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ΠΗΓΗ: ΠΥΞΙ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Η εν λόγω δέσµη χορηγήσεων ανακοινώθηκε τέλη Απριλίου σε 
εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις από την πλευρά των παρα-
γωγών κύλησαν οι πληρωµές του Πάσχα, µε τους αρµό-
διους της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού να σπεύδουν 
να προλάβουν όποια γκρίνια του αγροτικού κόσµου τά-
ζοντας µια δεύτερη παρτίδα πληρωµών για τους δυσαρε-
στηµένους αµέσως µετά το Πάσχα. Βέβαια, τόσο οι ίδιοι 
όσο και οι παραγωγοί γνωρίζουν καλά ότι οι πιστώσεις 
για τις εκκρεµότητες από προγράµµατα και ενιαία ενί-
σχυση του 2018 θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί µέχρι τις 
30 Ιουνίου, βάσει του κοινοτικού κανονισµού. Στις επό-
µενες πιστώσεις και µόλις ολοκληρώνεται κάποια παρ-
τίδα θα µπαίνουν χρήµατα στους λογαριασµούς των δι-
καιούχων, χωρίς να γίνει κάποια µαζική πληρωµή. Στα 
µπροστά και οι υπόλοιπες συνδεδεµένες φυτικής παρα-
γωγής για τις οποίες δεν έχει γίνει ως τώρα καµία πλη-
ρωµή, ενώ δεν ακούγεται τίποτα σχετικά µε τις εξισωτι-
κές αποζηµιώσεις του 2013 και του 2014. 

Στην ίδια ανακοίνωση και πριν καν πιστωθούν ο λο-
γαριασµοί των δικαιούχων τη Μεγάλη Εβδοµάδα, ο Ορ-
γανισµός Πληρωµών διευκρινίζει ότι «τη Μεγάλη Τρίτη, 
λοιπόν, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωµή άµεσων 
ενισχύσεων για τις αιτήσεις ενίσχυσης έτους 2018 συνο-
λικού ποσού 110.972.923,19 ευρώ. Το µεγαλύτερο µέ-
ρος αφορούσε συνδεδεµένες ενισχύσεις για:

  τον τοµέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος ποσού 
48.747.303,03 ευρώ σε 38.923 δικαιούχους

  τον τοµέα του βόειου κρέατος ποσού 33.726.612,27 
ευρώ σε 8.226 δικαιούχους

 την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας ποσού 
4.377.509,87 ευρώ σε 6.150 δικαιούχους

  την παράδοση πορτοκαλιών προς χυµοποίηση πο-
σού 4.361.439,43 ευρώ σε 5.001 δικαιούχους

 Την καλλιέργεια βιοµηχανικής ντοµάτας ποσού 
2.809.838,46 ευρώ σε 757 δικαιούχους

 την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά ποσού 2.677.766,24 
ευρώ σε 2.038 δικαιούχους

 την εκτροφή µεταξοσκωλήκων ποσού 379.301,63 
σε 55 δικαιούχους

 την καλλιέργεια αγκινάρας Τήνου ποσού 4.940,33 
ευρώ σε 22 δικαιούχους.

Για τα παραπάνω καθεστώτα ενισχύσεων θα πραγµατο-
ποιηθεί και δεύτερη παρτίδα πληρωµών, µετά το Πάσχα».

Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε διευκρινίσεις του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι ότι:

 Οι ενισχύσεις στον τοµέα της κτηνοτροφίας βάσει 
της παρ. 4 , του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, συ-
νολικού ποσού 3.343.610 ευρώ και

 Οι ενισχύσεις για τα µικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους 
που εκκρεµούν αναφορικά µε τις αιτήσεις έτους 2018 
(µαστίχα Χίου, Γάλα µε προορισµό την παραγωγή τυριού 
και αµπελώνες για παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ) και

 τυχόν υπόλοιπα για τις ενισχύσεις που έχουν ήδη 
καταβληθεί, θα χορηγηθούν το αργότερο µέχρι τις 30 Ι-
ουνίου 2019.

Ενστάσεις για Απονιτροποίηση και Κοµφούζιο, 
πριν την εξόφληση

Μετά και τις τελευταίες πιστώσεις για υπόλοιπα από Α-
πονιτροποίηση και Κοµφούζιο, µε ανακοίνωσή του ο Ο-
ΠΕΚΕΠΕ καλεί τους παραγωγούς που διαφωνούν επί της 
πληρωµής, να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους. ειδικότε-
ρα, οι δικαιούχοι της 1ης και 2ης προκήρυξης του «Κοµ-

φούζιο» µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις µέχρι τις 9 
Μαΐου και οι δικαιούχοι της Απονιτροποίησης από τη ∆ευ-
τέρα 6 Μαΐου και έως και την Παρασκευή 17 του µήνα.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Οργανισµού Πλη-
ρωµών, σχετικά µε το Κοµφούζιο «πραγµατοποιήθη-
κε η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης των αιτού-
µενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγµένους παραγω-
γούς του πρώτου έτους εφαρµογής της 2ης Πρόκλησης 
και του δεύτερου έτους εφαρµογής της 1ης Πρόσκλη-
σης, ήτοι 2018. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται 
σε 413.174,89 ευρώ, αφορά 1.684 δικαιούχους (για την 
πρώτη πρόσκληση) και 705.584,69 ευρώ αφορά 3.119 
δικαιούχους (για τη δεύτερη πρόσκληση) πανελλαδι-
κά. Κατά των αποτελεσµάτων της πληρωµής εκκαθά-
ρισης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν ενδικο-
φανή προσφυγή, αρχής γενοµένης από τη Παρασκευή 
03 Μαΐου και εντός πέντε εργασίµων ηµερών, δηλαδή 
έως και την Πέµπτη 09 Μαΐου, ηλεκτρονικά µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος της ∆ράσης µε τη χρήση 
των προσωπικών τους κωδικών».

Επιπλέον, σχετικά µε την Απονιτροποίηση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
ενηµερώνει ότι «πραγµατοποιήθηκε η καταβολή της πρώ-
της εκκαθάρισης για τους ενταγµένους στη δράση 10.1.4 
«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριό-
τητα» παραγωγούς του πρώτου έτους εφαρµογής-2018. 
Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 15.398.745 ευ-
ρώ, αφορά 4.048 δικαιούχους πανελλαδικά. Κατά των 
αποτελεσµάτων της πληρωµής πρώτης εκκαθάρισης, οι 
παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφα-
νή προσφυγή, αρχής γενοµένης από τη ∆ευτέρα 6 Μα-
ΐου και εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών, δηλαδή έ-
ως και την Παρασκευή 17 Μαΐου ηλεκτρονικά µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος της ∆ράσης».

Μεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων
Μέχρι Τετάρτη 

15 Μαΐου 
οριστικοποίησης 

και υποβολή 
των αιτήσεων 
µεταβίβασης 
δικαιωµάτων 

βασικής ενίσχυσης 
έτους 2019

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 ως 
30 Ιουνίου 2020

Εισφορές 
ΕΛΓΑ 

Παράταση έως 
τις 31 Ιουλίου για 
την εµπρόθεσµη 

καταβολή 
της ειδικής 

ασφαλιστικής 
εισφοράς ΕΛΓΑ 
του έτους 2018 
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Δεύτερη παρτίδα μετά τις γιορτές 
για ειδικές ενισχύσεις που έμειναν εκτός  

 Το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου υπόλοιπα από προγράμματα και συνδεδεμένη σε κτηνοτρόφους χωρίς γης
 Πριν το καλοκαίρι κλείνουν εκκρεμότητες,  λένε οι αρµόδιοι, αλλά ξεχνούν τις εξισωτικές 2013 και 2014

Προσφυγές ως 15/5
για εξισωτική 2018
Τις ενστάσεις τους κατά των αποτελεσµάτων 
πληρωµής της Μεγάλης Τετάρτης µέχρι τις 15 
Μαΐου µπορούν να υποβάλλουν οι δικαιούχοι 
εξισωτικής του 2018. Άλλωστε, σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι τελευταίες 
πιστώσεις µε το ποσό των 10,4 εκατ. ευρώ σε 
15.700 δικαιούχους αφορούσαν πληρωµές 
συµπληρωµατικές µετά τις διορθωτικές 
ενέργειες επιλεξιµότητας, την αξιολόγηση των 
ενδικοφανών προσφυγών και δεσµευµένους 
στην πληρωµή του ∆εκεµβρίου. Με την 
ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων 
έγιναν διορθώσεις που αφορούν τεκµηρίωση 
ιδιοκτησίας για το σύνολο ή µέρος των 
αγροτεµαχίων που δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε του 
2018, ελέγχους του κριτηρίου του ενεργού 
γεωργού και του κριτηρίου επιλεξιµότητας για 
την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 
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Με 30 ευρώ ελάχιστη δόση, 
οι ρυθμίσεις ΕΦΚΑ αγροτών 
Περί τα 1,4 εκατομμύρια ασφαλισμένοι εν δυνάμει οφελούμενοι των 120 δόσεων, 
την ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία λυγίζουν υπό το βάρος ανείσπρακτων εισφορών 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με «ακάνθινο στεφάνι» µοιάζει το τελικό 
περίγραµµα της προωθούµενης ρύθµι-
σης των 120  δόσεων προς τα ασφαλιστι-
κά ταµέια, η οποία έρχεται να συνδυάσει 
αριστοτεχνικά τις ψηφοθηρικές αναζητή-
σεις της κυβέρνησης µε τις βαθιές αγωνίες 
των ασφαλισµένων οφειλετών. Στα καλά 
της υπόθεσης είναι η δυνατότητα µείωσης 
της οφειλής σε ποσοστό 60% µε 65%, µέ-
σα βέβαια από µια διαδικασία επανυπολο-
γισµού της σύνταξης. Αυτό σηµαίνει κατ’ 
αρχήν ότι η σύνταξη την οποία θα λάβουν 
θα είναι αντίστοιχη των µειωµένων εισφο-
ρών που θα κληθούν να καταβάλλουν. Πέ-
ραν όµως αυτού, η ρύθµιση των 120 δόσε-
ων χάνεται αν δεν καταβληθούν διαδοχι-
κά δύο δόσεις της ρύθµισης, αν δεν κατα-
βληθούν βεβαιωµένες οφειλές που δηµι-
ουργήθηκαν µετά την 1/1/2019 ή αν δεν 
καταβληθούν εντός τριών µηνών από την 
άρση της αναστολής οι οφειλές που κατά 
την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση 
τελούσαν σε αναστολή είσπραξης και δεν 
υπάχθηκαν µε επιλογή του οφειλέτη στη 
ρύθµιση.  Στην περίπτωση των µελλοντι-
κών συνταξιούχων, η ρύθµιση χάνεται ε-
πίσης, αν δεν καταβληθεί το σύνολο των 
δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστηµα α-

πό την υποβολή της αίτησης συνταξιοδό-
τησης έως την επίδοση της απορριπτικής 
απόφασης. Πάντως, η ρύθµιση δεν χάνε-
ται, εάν οι οφειλές που δηµιουργήθηκαν 
µετά την 1/1/2019 τελούν σε αναστολή 
είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του 
νόµου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, οι ό-
ροι της οποίας τηρούνται.

Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, περί-
που 1,4 εκατ. οφειλέτες προς τον ΕΦΚΑ 
και το ΕΤΕΑΠ αποτελούν τους εν δυνάµει 
ωφελούµενους της νέας πολυαναµενόµε-
νης ρύθµισης χρεών του υπουργείου Ερ-
γασίας, µιας από τις πλέον ευνοϊκές ρυθ-
µίσεις που έχουν εφαρµοστεί καθώς δεν 
προβλέπει εισοδηµατικά ή άλλα κριτήρια. 
Σύµφωνα µε όλες τις διαβεβαιώσεις των 
κυβερνητικών στελεχών και της αρµόδιας 
υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου το 
σχέδιο νόµου είναι έτοιµο και θα κατατε-
θεί στη Βουλή όταν αυτή ανοίξει.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στη 
νέα ρύθµιση, είναι η καταβολή των τρε-
χουσών εισφορών του 2019, προς τον ΕΦ-
ΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ. Μάλιστα, καθώς ειδικά 
για τους µη µισθωτούς η εκκαθάριση των 
εισφορών του τρέχοντος έτους προς τον 
ΕΦΚΑ θα πραγµατοποιηθεί προς το τέλος 
του 2019, η βασική υποχρέωση που θα 
τους ανοίξει και την πόρτα της νέας ρύθ-
µισης περιορίζεται στην καταβολή της ε-

λάχιστης εισφοράς. Τα πρόσφατα στοιχεία 
του ΚΕΑΟ, που δείχνουν ότι τα χρέη εκτι-
νάχθηκαν στα 35,3 δισ. ευρώ στο τέλος 
Μαρτίου, από 1,42 εκατοµµύρια ασφαλι-
σµένους, εργοδότες, αγρότες και ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες όπως και αυτοαπα-
σχολούµενους δεν αφήνουν και πολλά 
περιθώρια εφησυχασµού. Η ρύθµιση θα 
αφορά οφειλές που έχουν δηµιουργηθεί 
έως και 31/12/2018. Οι δόσεις µπορεί να 
φθάσουν έως και τις 120 µε ελάχιστη κα-
ταβολή τα 50 ευρώ. Για τους αγρότες, η ε-
λάχιστη δόση ορίζεται στα 30 ευρώ.

Το σχέδιο νόµου για τις 120 δόσεις 
είναι έτοιµο  προς ψήφιση βάσει των 

διαβεβαιώσεων Αχτσιόγλου.

Μέχρι 30/9/19
η υπαγωγή στις
νέες ρυθµίσεις
Για τους εργοδότες µε οφειλές προς 
το πρώην ΙΚΑ, προβλέπει την 
αποπληρωµή σε 120 δόσεις, µε 50% 
έκπτωση στα πρόστιµα. Αν η 
εξόφληση της βασικής οφειλής γίνει 
εφάπαξ, τότε η έκπτωση στα 
πρόστιµα θα είναι στο 100%.
Για τις οφειλές µη µισθωτών που 
έχουν δηµιουργηθεί από την 
1/1/2002 έως και 31/12/2016, δίνει 
τη δυνατότητα επανυπολογισµού µε 
το νέο καθεστώς των ασφαλιστικών 
εισφορών των µη µισθωτών. 
Οι παλαιότερες (έως και το 2001) 
και οι µεταγενέστερες οφειλές (των 
ετών 2017 και 2018) παραµένουν 
ως έχουν χωρίς επανυπολογισµό, 
αλλά µε κούρεµα προσαυξήσεων 
85%. Ειδικά για την περίοδο του 
επανυπολογισµού, και ανάλογα µε 
τον εργασιακό βίο του οφειλέτη, οι 
νέες κατώτατες εισφορές βάσει των 
οποίων θα υπολογιστούν οι οφειλές 
και θα οριστούν οι δόσεις, 
διαµορφώνονται από 157 ευρώ για 
οφειλέτες προερχόµενους από τον 
πρώην ΟΑΕΕ έως και 222 ευρώ το 
µήνα για οφειλέτες δικηγόρους και 
µηχανικούς, εφόσον έχουν 
συσσωρεύσει χρέη από το σύνολο 
των ασφαλιστικών τους 
υποχρεώσεων. Με τον µηχανισµό 
αυτό περίπου 600.000 οφειλέτες 
στα πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ που 
χρωστούν συνολικά 14,5 δις. ευρώ 
θα µπορέσουν να καρπωθούν πολύ 
σηµαντικό «κούρεµα» βασικής 
οφειλής. Σηµειωτέον ότι η υπαγωγή 
στις νέες ρυθµίσεις θα ισχύσει µέχρι 
τις 30/9/2019.
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Τσιμπημένες ειδικά στις δενδρώδεις 
οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΛΓΑ 2019
Αυξηµένες από µερικά σεντς στις α-
ροτραίες καλλιέργειες µέχρι και 9 ευ-
ρώ σε ορισµένες δενδροκαλλιέργειες 
έρχονται για φέτος οι εισφορές ΕΛΓΑ 
που θα υπολογιστούν βάση της Ενιαίας 
Αίτησης Ενίσχυσης για το 2019, σύµ-
φωνα µε τον ανανεωµένο πίνακα που 
δηµοσίευσε ο Ασφαλιστικός Οργανι-
σµός. Παράλληλα, η απόφαση (Αριθµ. 
Πρωτ. : 452/79088) προσθέτει µία νέα 
κατηγορία στις ασφαλίσεις των αιγο-
προβάτων για τις εκτροφές χωρίς ζώα 
άνω του ενός, που δεν πλήρωναν α-
σφάλιστρα, ενώ στη φυτική παραγω-
γή έχουν προστεθεί οι µελιτζάνες βι-
οµηχανίας. Μερικές από τις αλλαγές 
στις εισφορές ανά στρέµµα για κύριες 
καλλιέργειες έχουν ως εξής:
Αµύγδαλα: Από 26,64 στα 27,36 ευ-
ρώ ανά στρέµµα.
Ακτινίδια: Από 56 στα 64,4 ευρώ στην 
Καβάλα και στους λοιπούς νοµούς α-
πό 40 στα 46 ευρώ.
Μήλα Α’ κατηγορίας: Από 78,96 στα 
85,68 ευρώ.
Ροδάκινα: Επιτραπέζια από 45 στα 

41 ευρώ και βιοµηχανικά από 34,32 
στα 31,68.
Λεµόνια: Από 45,6 στα 48,8 ευρώ.
Ελιές: Ελαιοποιήσιµες Από 4,05 στα 
4,20 ευρώ και επιτραπέζιες από 11,55 
στα 11,66 ευρώ.
Μαρούλια (ice-berg): Από 107,9 στα 
113,10 ευρώ.
Άνηθος, µαΐντανός, ρόκα κ.λπ: Α-
πό 28 στα 29,68 ευρώ.
Σκόρδα: Από 58,40 στα 51,6 ευρώ 
σε Αρκαδία, Έβρο και 46,44 ευρώ στη 
Λάρισα.
Μελιτζάνες βιοµηχανίας: Νέα κατη-
γορία µε 36 ευρώ
Φράουλες υπαίθριες: Από 127 στα 
130 ευρώ, σταθερές οι θερµοκηπίου.
Βαµβάκι: Περίπου 20 λεπτά αύξηση 
στην τιµή ανά νοµό
Ρύζι: Από 9 στα 9,36 ευρώ
Στα ζωικά τώρα, έγινε και η προσθή-
κη µίας νέας κατηγορίας ασφάλισης 
στα αιγοπρόβατα κάτω του 1 έτους 
που διαµορφώνεται στα 19-30 λεπτά 
για τα αβελτίωτα και για τα βελτιωµέ-
να στα 68 λεπτά. 

Οι εισφορές 
ΕΛΓΑ που θα 
υπολογιστούν 
βάση της Ενι-
αίας Αίτησης 
Ενίσχυσης για 
το 2019, σύµ-
φωνα µε τον 
ανανεωµένο 
πίνακα.

Βοοειδή
Αυξήσεις παρατηρού-
νται στα Βοοειδή 6-24 
µηνών γαλακτοπαρα-
γωγής (καθαρόαιαµα 
και όχι µόνο) καθώς 

από τα 6 ευρώ το 
ασφάλιστρο ανά ζώο 
ανεβαίνει στα 7,75

Σε συμμόρφωση 
με ΣτΕ η εγκύκλιος 
ΑΑΔΕ για την 
επιβολή τέλους 
επιτηδεύματος

Εγκύκλιο µε την οποία δίνονται οδηγίες 
σχετικά µε την επιβολή του τέλους επι-
τηδεύµατος, στην περίπτωση που φυσι-
κό πρόσωπο που ασκούσε επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητα είχε κατά το παρελθόν 
προβεί στην έναρξη και άλλου επαγγέλ-
µατος, διαφορετικού από αυτό που ασκεί 
σήµερα και στη συνέχεια το διέκοψε χω-
ρίς να συµπληρώσει, συνολικά, πέντε έ-
τη άσκησής του, εξέδωσε η Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, σε συµµόρφω-
ση µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της 
Επικρατείας (απόφαση ΣτΕ 89/2019, πι-
λοτική δίκη). Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο, 
σε περίπτωση διακοπής και εκ νέου έναρ-
ξης εργασιών στο ίδιο ή συναφές αντικεί-
µενο δραστηριότητας δεν λαµβάνεται υ-

πόψη ο χρόνος διακοπής για τη συµπλή-
ρωση της 5ετίας.

Τι ισχύει για αγρότες
Από το φορολογικό έτος 2018 και µε-

τά εξαιρούνται από την υποχρέωση κατα-
βολής τέλους επιτηδεύµατος οι αγρότες – 
µέλη αγροτικών συνεταιρισµών, συνεται-
ρισµοί κλπ. Οι αγρότες του ειδικού καθε-
στώτος δεν θεωρούνται επιτηδευµατίες και 
κατά συνέπεια δεν υπάγονται σε τέλος επι-
τηδεύµατος. Αντίστοιχα, για τους αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που θα τηρή-
σουν βιβλία και θα ενταχθούν στο κανονι-
κό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά, η ηµε-
ροµηνία µεταβολής θα θεωρείται ως πρώτη 
έναρξη και από την ηµεροµηνία αυτή και 

για τα επόµενα πέντε έτη θα εξαιρούνται 
από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµα-
τος. Οµοίως θα εξαιρούνται όσοι αγρότες 
τηρήσουν βιβλία και ενταχθούν στο κα-
νονικό καθεστώς ΦΠΑ και έχουν κλείσει 
το 62ο έτος. Από 1.1.2017 οι αγρότες που 
παράλληλα µε την αγροτική εκµετάλλευ-
ση, ασκούν και άλλη δραστηριότητα για 
την οποία υποχρεούνται στην τήρηση λο-
γιστικών βιβλίων µεταξύ των οποίων και η 
διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργει-
ας υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ και επιβάλλεται τέλος επι-
τηδεύµατος, καθόσον δεν υπάρχει ανάλο-
γη απαλλακτική διάταξη, πέραν των πλη-
θυσµιακών και ηλικιακών εξαιρέσεων και 
ανέρχεται σε 650 ή 600 ευρώ.

Σε περίπτωση 
διακοπής και εκ νέου 

έναρξης εργασιών 
στο ίδιο ή συναφές 

αντικείµενο δεν 
λαµβάνεται υπόψη 
ο χρόνος διακοπής 
για τη συµπλήρωση 

5ετίας.

Ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας
Κανονικά σε τέλος 
επιτηδεύµατος οι 

αγρότες που τηρούν 
βιβλία και διαχειρίζο-

νται ΑΠΕ 
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Μεταβιβάσεις 
Προσελκύει φέτος  
νεοεισερχόμενους 
το Εθνικό Απόθεμα
Όλο και περισσότερες αιτήσεις από νέους στο αγροτικό 
επάγγελμα με στόχο την κατανομή νέων δικαιωμάτων 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Σε σκέψεις βάζει φέτος ο εν δυνάµει 
αυξηµένος συντελεστής πολλαπλα-
σιασµού της αξίας των δικαιωµάτων 
νεαρών αγροτών και νεοεισερχόµε-
νων, παραγωγούς που υπολογίζουν 
αν τους συµφέρει να αφήσουν κά-
ποια κτήµατα ώστε να τα δηλώσουν 
νέα παιδιά και να επωφεληθούν α-
πό το Εθνικό Απόθεµα. Η φόρµου-
λα αυτή είναι γνωστή και µάλιστα 
ορισµένες φορές προτείνεται και α-
πό τους φορείς υποδοχής δηλώσε-

ων αν βγαίνουν «σωστά» τα µαθη-
µατικά. Υπενθυµίζεται ότι για τις αι-
τήσεις του 2019 το ύψος της ενίσχυ-
σης θα υπολογιστεί, µε τον πολλα-
πλασιασµό των ενεργοποιηθέντων 
δικαιωµάτων µε συντελεστή που α-
ντιστοιχεί σε ποσοστό µεταξύ 25% 
και 50% της µέσης αξίας των δικαι-
ωµάτων ενίσχυσης που κατέχει ή µι-
σθώνει ο γεωργός. 

∆ικαιούχοι δικαιωµάτων 
από το Εθνικό Απόθεµα

Γεωργοί που δικαιούνται της χο-
ρήγησης δικαιωµάτων βασικής ενί-
σχυσης ή την αύξηση της µοναδιαί-
ας αξίας των δικαιωµάτων τους ως 
το ύψος του περιφερειακού µέσου 
όρου εθνικού αποθέµατος 2019 α-
πό το εθνικό απόθεµα έτους 2019, 
είναι οι κάτωθι:

 Γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλα-
δή το φυσικό πρόσωπο που δηµιουρ-
γεί για πρώτη φορά γεωργική εκµε-
τάλλευση ως επικεφαλής της εκµε-
τάλλευσης το έτος 2019 ή έχει ήδη 
εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 
πέντε ετών που προηγούνται της Ενι-
αίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2019 
για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, 
δηλαδή µεταξύ των ετών 2014-2018 
και είναι ενήλικος και έως 40 ετών 
κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας 
Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2019, δη-
λαδή έχει γεννηθεί από 01/01/1979 
έως και τις 31/12/2001. Υπό τους ε-

ξής όρους: 
Στα Φυσικά Πρό-

σωπα ως έτος δη-
µιουργίας για πρώ-
τη φορά της γεωρ-
γικής εκµετάλλευ-
σης νοείται το έτος 
πρώτης υποβολής 
της Ενιαίας Αίτησης 
Ενίσχυσης, π.χ. για 
το έτος ενίσχυσης 
2019 το Φυσικό Πρό-
σωπο πρέπει να έ-
χει υποβάλλει πρώ-
τη φορά Ενιαία Αί-

τηση Ενίσχυσης το έτος 2014 ή µετα-
γενέστερα αυτού και ουδέποτε πριν. 

 Νεοεισερχόµενοι, που αρχίζουν 
γεωργική δραστηριότητα από το έτος 
2017 και µετά και κατά τα πέντε έτη 
που προηγούνται της έναρξης γεωρ-
γικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν 
γεωργική δραστηριότητα στο όνοµα 
τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγ-
χαν νοµικό πρόσωπο που ασκούσε 
γεωργική δραστηριότητα. Επιπλέον, 
οι επιλέξιµες εκτάσεις τους να είναι 
από 4 στρέµµατα και άνω.

Σηµειώνεται εδώ ότι για τους νε-
οεισερχόµενους δεν υπάρχει ηλικι-
ακό όριο ως προς τη χορήγηση των 
δικαιωµάτων. Έτσι, αν κάποιος, α-
νεξαρτήτου ηλικίας κάνει πρώτη φο-
ρά αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, θα του 
χορηγηθούν δικαιώµατα, ίσα µε τον 
περιφερειακό µέσο όρο. 

21-22, 35-36

Με σύμμαχο 
την ποιότητα 
τα κεράσια

Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Μαΐου 2019

Εφόσον ο καιρός το επιτρέψει, αναµένεται 
επιστροφή στην κανονικότητα για την πα-
ραγωγή κερασιών, τόσο εντός των συνόρων, 
όσο και στην ευρύτερη µεσογειακή γειτο-
νιά, αφού σύµφωνα µε πληροφορίες, «δεν 
έχει ακουστεί τίποτα παράξενο». Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η αναµενόµενη σοδειά φέτος υ-
πολογίζεται σε χαµηλότερα από πέρυσι ε-
πίπεδα, αν και όπως υποστηρίζουν παρά-
γοντες της αγοράς, η περσινή χρονιά είχε 
µάλλον υπερπαραγωγή, ασχέτως από τις 
καταστροφές που σηµειώθηκαν. 

Πρόβληµα αντιµετωπίζουν περιοχές 
στις οποίες η παραγωγή ξεκινά περί τις 
15 µε 20 Μαΐου, όπως χωριά στα πεδινά 
της Πέλλας και τα Γιαννιτσά. Ωστόσο στις 
υπόλοιπες περιοχές, όπου η συγκοµιδή 
ξεκινά αρχές Ιουνίου, η ποιότητα αναµέ-
νεται σαφώς βελτιωµένη. Σηµειώνεται 
πως πέρυσι οι τιµές παραγωγού, για τα 
χτυπηµένα ξεκινούσαν κοντά στο 1 ευ-
ρώ και γενικά κυµαίνονταν στα 1,60 µε 
2 ευρώ το κιλό. Φέτος, η τιµή αναµένεται 
να είναι υψηλότερη.  

Η ποιότητα βιτρίνα για το κεράσι
 Χτυπηµένες οι µεσοπρώιµες ποικιλίες από τις καιρικές συνθήκες
 Μειωµένες ποσότητες αναµένονται, µε σαφώς βελτιωµένη ποιότητα 
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Π
ροχωρούν στη χώρα µας οι σπο-
ρές βαµβακιού σε καλούς ρυθ-
µούς και υπό ευνοϊκές καιρικές 
συνθήκες. Η αύξηση των εκτάσε-

ων µε βαµβάκι είναι βέβαιη, σύµφωνα µε τους 
πωλητές σπόρων. Αναφορικά µε τις τιµές της 
νέας σοδειάς, για τα ανοιχτά συµβόλαια είµα-
στε σχεδόν 1,5 σεντ ανά λίµπρα ακριβότεροι σε 
σχέση µε βραζιλιάνικα και ισπανικά βαµβάκια. 
Περίπου στα 78,50 σεντς ανά λίµπρα, που α-
ντιστοιχεί σε 1,54 ευρώ το κιλό θα έπιανε σή-
µερα η νέα σοδειά για τις λευκές ποιότητες µε 
τα σωστά χαρακτηριστικά.         

 Στην ελληνική αγορά γίνονται κάποιες 
φορτώσεις πλοίων µε σκληρά σιτάρια παλαι-
ότερων συµβολαίων, ενώ παράλληλα η τιµή 
που κλείστηκε ο τελευταίος διαγωνισµός της 
Αλγερίας δεν είναι καλή. Το πιθανότερο είναι 
να µην εκτελεστεί µε ελληνικά στάρια, άλλω-
στε οι ποιοτικές προδιαγραφές είναι πολύ υψη-
λές. Εν τω µεταξύ, στο χρηµατιστήριο του Σικά-
γο, µεγάλα επενδυτικά funds βγήκαν από τις 
πτωτικές τους θέσεις µόλις φάνηκαν καθυστε-
ρήσεις στις σπορές καλαµποκιού λόγω των βρο-
χοπτώσεων, γεγονός που έφερε ανοδική αντί-
δραση σχεδόν σε όλα τα δηµητριακά.    

  Μετά από ένα δύσκολο 2018, που χαρα-
κτηρίστηκε από προβλήµατα στα άνθη, λόγω 
παγετού, το 2019 είναι λίγο πιο ευγενικό για 
τους Γάλλους παραγωγούς πυρηνόκαρπων. Ο-
ρισµένα αγροτεµάχια επηρεάστηκαν από τον 
παγετό, αλλά αυτά ήταν ελάχιστα. Για τα ροδά-
κινα και τα νεκταρίνια, οι προβλέψεις της φετι-
νής παραγωγής είναι 210.000 τόνοι, δηλαδή 
17% περισσότερο από το 2018 και 3% λιγότερο 
από το µέσο όρο του 2013-2017.

Πολλά και ακριβά
τα ντόπια βαμβάκια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

03/04 11/04 18/04 23/04 01/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

324,14
328,37

331,55

338,49 337,36

Χαλάζι
Έχουν γίνει ζηµιές από το χαλάζι, 
που θα επηρεάσουν τα πρώιµα, αν 
όµως ο καιρός πάει καλά, τα όψιµα 

δεν θα έχουν πρόβληµα

Γιαννιτσά 
 Τα Γιαννιτσά και τα πεδινά 
της Πέλλας, όπου η συγκο-

µιδή ξεκινά νωρίς, χτυπήθη-
καν από τον καιρό

Αγορές
Βασικές αγορές για το ελληνικό 
κεράσι είναι Γερµανία, Ολλανδία, 

Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ 
γίνονται αποστολές και στην Ασία

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

28/03 04/04 11/04 18/04 24/04 02/05

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

225

179

225

76,95

2,37

326,80

890,20

81,32

126,25

96,33

225

179

225

77,05

2,34

327,20

900,60

79,07

125,82

95,48

223

179

217

77,62

2,36

325,10

898,40

78,90

125,87

96,82

223

178

219

78,11

2,42

337,40

878,40

89,27

127,47

96,25

223

178

219

76,57

2,47

337,00

864,20

88,17

128,25

97,11

223

178

219

75,91

2,34

329,50

830,60

86,25

113,77

100,34

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ 
σεντς/λίµπρα

15,63 15,80

15,09

15,96

238 240240 240
234 236

15,92
16,17

Τιμές
παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

2018  1,60 – 2,00

2019  κοντά στα 2,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμές παραγωγού
(ευρώ/κιλό) 

2018  1,60 – 2,00

2019  άνω των 2,00

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Αργά αλλά σταθερά 
υποχωρεί η τιμή 
στο αγελαδινό  

 Σε κομβικό σημείο 
η εγχώρια παραγωγή 
σκληρού 

Περισσότερα βερίκοκα 
αναµένει η ΕΕ
Η συνολική παραγωγή βερίκοκων 
στην ΕΕ αναµένεται να αυξηθεί 
κατά 12% σύµφωνα µε τις πρώτες 
εκτιµήσεις που εντοπίζουν ανάκαµψη 
της παραγωγής σε Ιταλία και Γαλλία, 
και µείωση στην Ισπανία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Μέσες αξίες 
δικαιωµάτων 
ενίσχυσης
Τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης από 
το εθνικό απόθεµα χορηγούνται ανά 
περιφέρεια και η µοναδιαία αξία τους 
ισούται µε τον περιφερειακό µέσο όρο 
(ΠΜΟ) της αξίας των δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης κατά το έτος 
ενίσχυσης 2019. O Περιφερειακός 
Μέσος Όρος για το 2019 είναι:
Βοσκότοποι: 21,8065 ευρώ το 
στρέµµα.
Αρόσιµες εκτάσεις: 27,4832 ευρώ το 
στρέµµα.
Μόνιµες καλλιέργειες: 33,4362 
ευρώ το στρέµµα.
Υπενθυµίζεται πως από το εθνικό 
απόθεµα έτους 2018 σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
πραγµατοποιήθηκε η χορήγηση 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε 
περίπου 27.000 γεωργούς συνολικής 
αξίας 18 εκατ. ευρώ.  Σηµειώνεται εδώ 
ότι λόγω της περιφερειακής σύγκλισης 
των δικαιωµάτων, η µέση αξία των 
δικαιωµάτων µειώνεται µέχρι το 2020, 
ενώ µετά αναµένεται να βγει 
µεταβατικός κανονισµός για τη νέα ΚΑΠ.

Για τους νεοεισερχό-
µενους δεν υπάρχει 
ηλικιακό όριο ως προς 
τη χορήγηση των δικαι-
ωµάτων.

Οι επι-
λέξιµες 
εκτάσεις 
νεοεισερ-
χόµενων 
πρέπει να 
είναι από 4 
στρέµµατα 
και άνω.



Agrenda 11ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Μαΐου 2019ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπογραφές για την κατάργηση του ε-
λαιολάδου από τη λίστα µε τα προτει-
νόµενα προϊόντα στα οποία η αµερι-
κανική κυβέρνηση είναι διατεθειµέ-
νη να επιβάλει δασµούς µαζεύει η Ο-
µοσπονδία Ελαιολάδου Βορείου Αµε-
ρικής. Το υπουργείο εµπορίου των 
ΗΠΑ (USTR), έχει ανοίξει τα γραφεία 
του στην Ουάσιγκτον για δηµόσια 
διαβούλευση σχετικά µε την δασµο-
λογική πολιτική που θα εφαρµόσει 
στην ΕΕ, η οποία θα διαρκέσει µέχρι 
τις 15 Μαΐου. Μέχρι στιγµής, η λίστα 
υπογραφών υπέρ της εξαίρεσης του 
ελαιολάδου από πιθανή δασµολόγη-
ση διαθέτει 15 υπογραφές.

Υπενθυµίζεται πως οι ΗΠΑ, µε α-
φορµή την  αναζωπύρωση της δια-
µάχης σχετικά µε τις ευρωπαϊκές ε-
πιδοτήσεις στην Airbus, αποφάσισε 
να επιβάλει δασµούς αξίας 11 δις σε 
ευρωπαϊκά προϊόντα.  Σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του USTR οι αύξηση στην 
τιµή του ελαιολάδου θα κυµαίνεται 
από τα 0,034 µέχρι τα 0,176 δολά-
ρια ανά κιλό.  

Η εξέταση για το αν κάποιος ο-
ρίζεται ως δικαιούχος του Εθνι-
κού Αποθέµατος γίνεται αυτό-
µατα µετά το τέλος των αιτήσε-
ων ενίσχυσης, και το συνολι-
κό ποσό που θα δοθεί προκύ-
πτει από παρακρατήσεις λόγω 
µεταβίβασης δικαιωµάτων, την 
οριζόντια µείωση στη βασική ε-
νίσχυση (2% συνήθως) και από 
µη ενεργοποίηση δικαιωµάτων 
για περίοδο άνω των δύο ετών. 

Σηµειώνεται εδώ πως µη δι-
καιούχοι εθνικού αποθέµατος 
έτους 2019 είναι:

 Οι γεωργοί οι οποίοι δεν 
αιτήθηκαν τη χορήγηση εθνι-
κού αποθέµατος έτους 2019 µε 
εµπρόθεσµη ενιαία αίτηση ενί-
σχυσης 2019.

 Οι µη ενεργοί γεωργοί. Υ-
πενθυµίζεται ότι ενεργοί γεωρ-
γοί ορίζονται όσοι έλαβαν άµε-
σες ενισχύσεις έως και 5.000 ευ-
ρώ για το έτος 2018 και όσοι έ-
λαβαν άµεσες ενισχύσεις άνω 
των 5.00 ευρώ και το ετήσιο πο-
σό των άµεσων ενισχύσεων εί-
ναι τουλάχιστον το 5% των συ-
νολικών εσόδων, που αποκτή-
θηκαν από µη γεωργικές δρα-
στηριότητες.

 Οι γεωργοί µε επιλέξιµες 

εκτάσεις για χορήγηση δικαι-
ωµάτων εθνικού αποθέµατος 
µικρότερες των 4 στρεµµάτων

 Οι νεαρής ηλικίας ή νεοει-
σερχόµενοι γεωργοί, οι οποί-
οι έχουν λάβει δικαιώµατα βα-
σικής ενίσχυσης ή αύξηση της 
µοναδιαίας αξίας των δικαιω-
µάτων τους στον περιφερεια-
κό µέσο όρο του εθνικού απο-
θέµατος ως φυσικά ή ως νο-
µικά πρόσωπα ή για λογαρια-
σµό κάποιου νοµικού προσώ-
που (ως διαχειριστές), από το 
εθνικό απόθεµα το έτος 2015, 
2017 και 2018

 Οι γεωργοί που παραχώρη-
σαν οικειοθελώς µέρος ή το σύ-
νολο των δικαιωµάτων τους στο 
εθνικό απόθεµα τα έτη 2016-
2019. Σηµειώνεται εδώ, πως 
στην αίτηση ΟΣ∆Ε υπάρχει στή-
λη µε την εκούσια παραχώρηση 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
(∆ΒΕ) 2019 στο εθνικό απόθε-
µα, όπου για όσους επιθυµούν 
να παραχωρήσουν οριστικά τα 
∆ΒΕ τους στο εθνικό απόθεµα 
συµπληρώνουν τον αριθµό των 
∆ΒΕ που παραχωρούν και επι-
συνάπτουν Υπεύθυνη ∆ήλωση 
που φέρει θεώρηση του γνησί-
ου της υπογραφής.

Διαβούλευση 
στις ΗΠΑ για 
τους δασμούς 
στο ελαιόλαδο 

Αυτομάτως εξέταση αιτήσεων 
από το σύστημα των δηλώσεων

Ο Ρόµπερτ Λαιτχάιζερ είναι το δεξί 
χέρι του Τραµπ, σε θέµατα εµπορίου 

και δασµολογικής πολιτικής.

Η µετοχή της 
Beyond Meat 
ξεκίνησε στα 
46 δολάρια, 
ποσό σχεδόν 
διπλάσιο της 
αρχικής δηµόσιας 
προσφοράς των 
25 δολαρίων.

Κάτι βλέπουν στον βηγκανισµό επενδυτές και τράπεζες 
που διπλασιάζουν την αξία της Beyond Meat

Κατά το ντεµπούτο της στις χρηµατιστηριακές αγορές την Πέµπτη 2 Μαΐου, οι 
µετοχές της εταιρείας παρασκευής βήγκαν µπιφτεκιών, Beyond Meat Inc, 
αυξήθηκαν κατά 84%, σε µια εξέλιξη που σηµατοδοτεί την πρόθεση των 
επενδυτών να συµµετάσχουν πιο ενεργά στην διαρκώς αυξανόµενη δηµοτικότητα 
του βεγκανισµού. Έτσι, η µετοχή που ξεκίνησε στα 46 δολάρια, ποσό σχεδόν 
διπλάσιο της αρχικής δηµόσιας προσφοράς των 25 δολαρίων, έδωσε στην Beyond 
Meat µια δυνατότητα κεφαλαιοποίησης στην αγορά ύψους 2,75 δις δολαρίων. Τα 
φυτικά υποκατάστατα κρέατος κερδίζουν σε δηµοτικότητα, καθώς όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς την χορτοφαγία και τον βεγκανισµό, εν 
µέσω αυξανόµενων ανησυχιών σχετικά µε τον τρόπο µεταχείριση των ζώων και 
τους περιβαλλοντικούς κινδύνους της εντατικής κτηνοτροφίας. Ορισµένοι από τους 
επενδυτές πίσω από την εταιρεία, είναι ο Μπιλ Γκέητς, ο ιδρυτής της Microsoft και 
ο ηθοποιός Leonardo DiCaprio. Ας αναφερθεί µάλιστα πως οι υφιστάµενοι µέτοχοι 
της Beyond Meat, δεν πώλησαν καµία από τις µετοχές τους κατά την παρθενική 
εµφάνιση στο χρηµατιστήριο. Η Goldman Sachs, η J.P.Morgan και η Credit Suisse 
είναι οι βασικοί εγγυητές της αρχικής δηµόσιας προσφοράς.

Ποσό
Το συνολικό ποσό που 

θα δοθεί προκύπτει 
από παρακρατήσεις 
λόγω µεταβίβασης 
δικαιωµάτων, την 

οριζόντια µείωση στη 
βασική ενίσχυση, και 

από τη µη ενεργοποίηση 
δικαιωµάτων για πάνω 

από δύο χρόνια
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Μεγάλες καταστροφές σηµειώθηκαν σε 
περισσότερα από 15.000 στρέµµατα σε 
ένα ακόµη χτύπηµα από χαλάζι που ση-
µειώθηκε το απόγευµα του Μεγάλου 
Σαββάτου σε περιοχές του Νοµού Λάρι-
σας µεταξύ των δήµων Κιλελέρ και Τε-
µπών. Σηµειώθηκαν µεγάλες καταστρο-
φές σε περισσότερα από 15.000 στρέµ-
µατα στην Αγιά, στο Συκούριο, στους 
Γόννους, στον Πλατύκαµπο, στον Άγιο 
Γεώργιο, στον Κάµπο, στην Κυπαρίσσο, 
στον Κραννώνα και στα ορεινά της Ελασ-
σόνας. Οι καλλιέργειες που επλήγησαν 
είναι κυρίως δενδρώδεις, αµπέλια, σιτη-
ρά, βαµβάκι, βιοµηχανική ντοµάτα και 
κηπευτικά, αλλά και κτηνοτροφικές ε-
γκαταστάσεις.

Πρόκειται για πρωτόγνωρο και ακραίο 
καιρικό φαινόµενο, καθώς, στα 20 περί-
που λεπτά που διήρκεσε το χαλάζι, ήταν 
σαν χοντρό καρύδι και έντυσε στα λευ-
κά ολόκληρη την περιοχή. Η καταστρο-
φή δείχνει ολοκληρωτική για τις φυτεί-
ες βιοµηχανικής ντοµάτας που δύσκολα 
θα επιβιώσουν του φαινοµένου. 

Μιλώντας στο Aθηναϊκό Πρακτορείο 
οι δήµαρχοι Αγιάς και Τεµπών, Αντώνης 
Γκουντάρας και Κώστας Κολλάτος µετέ-
φεραν ότι η χαλαζόπτωση ήταν σφοδρή 
και όπως και ο δήµαρχος Κιλελέρ Θανά-
σης Νασιακόπουλος και οι αρµόδιοι α-
ντιδήµαρχοι Πλατύκαµπου και Αγροτι-

κής Ανάπτυξης Γ. Κουκούτσης και Χρ. 
Χατζούλης ζήτησαν την άµεση κινητο-
ποίηση των µηχανισµών του ΕΛΓΑ για 
εξοικονόµηση χρόνου. 

Κλιµάκιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
αποτελούµενο από τον αντιπεριφερειάρ-
χη Αγροτικής Οικονοµίας Υδροοικονο-
µίας και Κτηνιατρικής Απόστολο Μπίλ-
λη, τον εντεταλµένο σύµβουλο Πολιτι-
κής Προστασίας Κώστα ∆εσπόπουλο, τον 
περιφερειακό σύµβουλο Γιώργο Λαδό-

πουλο και τον ∆ιευθυντή της ∆ΑΟΚ ΠΕ 
Λάρισας Παναγιώτη Καλφούντζο επισκέ-
φτηκαν τις πληγείσες περιοχές.

 Η επίσκεψη έγινε παρουσία του δη-
µάρχου Αγιάς Γκουντάρα Αντώνη και 
του βουλευτή του Νοµού Νικολάου Πα-
παδόπουλου, καθώς επίσης και εκπρο-
σώπων των υποψηφίων δηµάρχων Α-
γιάς κ. Αγγελάκα και κ. Καλαγιά, σε συ-
νεργασία µε τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ µε 
επικεφαλής τον διευθυντή Μιχάλη Λιό-
ντο και υπηρεσιακών παραγόντων του 
οργανισµού.

Επισηµάνθηκε στους πληγέντες παρα-
γωγούς πως πρέπει να υποβάλλουν δη-
λώσεις εντός των χρονικών προθεσµιών 
που προβλέπονται από τον κανονισµό 
του ΕΛΓΑ  και συστήθηκαν οι απαραίτη-
τες καλλιεργητικές φροντίδες.

Παράλληλα ο αντιπεριφερειάρχης Α-
πόστολος Μπίλλης ζήτησε από τον δι-
ευθυντή του ΕΛΓΑ  σύντοµες και δίκαι-
ες εκτιµήσεις καθώς και άµεση καταβο-
λή των αποζηµιώσεων.

Ο άνεµος και το χαλάζι ήταν τόσο ισχυ-
ρά που στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου 
ξεριζώθηκαν δέντρα, έσπασαν κλαδιά, έ-
πεσαν κολώνες της ∆ΕΗ και στους οικι-
σµούς αλλά και στις αγροτικές περιοχές, 
µε τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης να 
προσπαθούν από το πρωί να αποκατα-
στήσουν τα προβλήµατα που προκάλεσε 
η µανία των φαινοµένων. Το µπουρίνι 
ήταν τόσο δυνατό που µέσα σε λίγα λε-
πτά ξήλωσε στέγες από κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις της περιοχής.

Ξεγύμνωσε δέντρα, πλάγιασε 
σιτηρά το χαλάζι στη Λάρισα
Η σφοδρή χαλαζόπτωση του Μεγάλου Σαββάτου τσάκισε τη νεόφυτη βιομηχανική 
ντομάτα, καθώς τέτοιας έντασης φαινόμενα έχουμε μια φορά στα πενήντα χρόνια 

∆ιαβεβαιώσεις 
Κλιµάκιο του ΕΛΓΑ 
επισκέφθηκε την 

Παρασκευή τη Λάρισα 
για επιτόπιο έλεγχο 

της κατάστασης

Ντοµατιές
Τα νεόφυτα µε 

βιοµηχανική ντοµάτα
κτήµατα ήταν αυτά τα 
οποία υπέστησαν την 

µεγαλύτερη ζηµιά από 
την χαλαζόπτωση

O γνώριµος της Agrenda, Νίκος 
Βαρδούλης, µε το χαλάζι στα χέρια 
και τις αγωνίες του για τις εαρινές.

Αγρότες της Λάρισας 
εκφράζουν τις αγωνίες τους 
στον συνάδελφο, τοπικό 
βουλευτή, Νίκο Παπαδόπουλο.  

Σαπίζουν
από νερό
οι πατάτες
Τριπόλεως
Μικρότερες τιµές λόγω 
οψίµισης, αλλά και ολική 
καταστροφή της 
παραγωγής πατάτας και 
µήλων µπορεί να επέλθει 
σε περιοχές στο 
νοτιοανατολικό οροπέδιο 
της Τρίπολης, κυρίως στο 
∆ήµο Τεγέας, λόγω των 
υπερβολικών 
βροχοπτώσεων και της 
αδυναµίας στράγγισης του 
εδάφους.
Στην Κερασίτσα, στο 
Βουνό, στο Καµάρι, στου 
Στρίγγου και σε πολλά 
ακόµη χωριά γύρω από την 
Τεγέα οι παραγωγοί έχουν 
απογοητευθεί καθώς πολλά 
στρέµµατα δεν έχουν 
ακόµη στεγνώσει. ∆εν 
µπορεί ακόµη να φυτευθεί 
η πατάτα της περιοχής και 
επιπλέον καθυστέρηση θα 
ακυρώσει τη φύτευση.
Οι νάνες µηλιές 
υπέρπυκνης φύτευσης 
είναι ευπαθείς στις 
µυκητολογικές προσβολές 
στις οποίες εκτίθενται 
λόγω νερού και σύµφωνα 
µε τον παραγωγό Βαγγέλη 
Πλάντζα, υπάρχει 
περίπτωση σε λίγο να «το 
πουν το ποίηµα», να 
σαπίσουν δηλαδή 
ολοκληρωτικά.
Ακόµη και τα υγιή δέντρα 
όµως, όπως τόνισε ο 
παραγωγός Σωτήρης 
∆ηµόπουλος, αν 
ανθοφορήσουν όσο υπάρχει 
λάσπη, δε θα δέσουν καρπό 
λόγω έλλειψης θρεπτικών.
Οι αλλαγές στον καιρό ίσως 
προκαλέσουν µετανάστευση 
καλλιεργειών σε νέες 
περιοχές στην Ελλάδα, 
όπως γίνεται µε την επιτυχή 
καλλιέργεια πατάτας σε 
περιοχές της Λάρισας.  





Σκουλήκια 
στις μηλιές
Επέμβαση πριν οι προνύμφες της 
καρπόκαψας μπουν στους καρπούς

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Ξεκίνησε η πτήση του σκουλη-
κιού του µήλου, της καρπόκα-
ψας. Τα ακµαία της διαχειµά-
ζουσας γενιάς άρχισαν τις πτή-
σεις στις πεδινές καλλιέργειες, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιο-
τικού Ελέγχου Βόλου. Συστή-
νεται οι παραγωγοί να ελέγ-
χουν δύο φορές την εβδοµά-
δα τις φεροµονικές παγίδες 
και να υπολογίζουν τον µέσο 
όρο συλλήψεων ανά ηµέρα. 

Αυξητική τάση αυτής της α-
ναλογίας πρέπει να τους κι-

νητοποιεί προκειµένου να ε-
πέµβουν µε ένα κατάλληλο 
και εγκεκριµένο εντοµοκτό-
νο µετά από 7-10 ηµέρες, α-
νάλογα µε τις επικρατούσες 
θερµοκρασίες. 

Μάλιστα, οι ειδικοί τονίζουν 
ότι πιθανή άνοδος της θερµο-
κρασίας το αµέσως επόµενο δι-
άστηµα, αναµένεται να εντεί-
νει τη δραστηριότητα του ε-

ντόµου. Ωστόσο, επισηµαίνε-
ται ότι ο αριθµός των συλλή-
ψεων ανά ηµέρα δεν είναι πά-
ντα ανάλογος µε το ύψος της 
προσβολής των καρπών. Αυ-
τό σηµαίνει ότι υπάρχουν πε-
ριπτώσεις στις οποίες µικρός 
αριθµός συλλήψεων ακµαίων 
αντιστοιχεί τελικώς σε υψηλά 
ποσοστά προσβολής και αντί-
στροφα. Για το λόγο αυτό εί-
ναι χρήσιµο οι παραγωγοί πριν 
προβούν σε κάποια επέµβαση 
να ελέγχουν δειγµατοληπτικά, 
καλύπτοντας όλη την έκταση 
του οπωρώνα, για την ύπαρξη 
προσβολών και αποθέσεις ω-
ών του εντόµου. Σε κάθε περί-
πτωση σηµειώνεται ότι συνή-
θως η προσβολή των νεαρών 

καρπών από τις προνύµφες 
του εντόµου ξεκινά όταν αυ-
τοί έχουν χάσει το επιφανει-
ακό χνούδι και έχουν φτάσει 
σε διάµετρο τα 2 εκ. περίπου.

Τέλος, όπως αναφέρουν οι 
γεωπόνοι, σε οπωρώνες όπου 
οι καρποί έχουν αποκτήσει δι-
άµετρο περί τα 2 εκ. και δεν υ-
πάρχει δίκτυο φεροµονικών 
παγίδων του εντόµου, συστή-
νεται άµεσα ψεκασµός µε ε-
ντοµοκτόνο και όπου χρειάζε-
ται επανάληψή του. Η καταπο-
λέµηση του εντόµου πρέπει να 
είναι προληπτική και να στο-
χεύει στη θανάτωση των αυ-
γών ή/και των νεαρών προ-
νυµφών, πριν αυτές εισχωρή-
σουν στους νεαρούς καρπούς. 

Τα ανοικτά άνθη της ελιάς χτυπάει ο πυρηνοτρήτης 
Οι συλλήψεις πυρηνοτρήτη της ελιάς είναι πολύ υψηλές και 
παρατηρείται απότοµη αύξηση και στις παγίδες παρακολούθησης, 
σύµφωνα µε τις καταγραφές των γεωπόνων του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας. Οι 
ειδικοί συστήνουν στους καλλιεργητές να προχωρήσουν σε 
καταπολέµηση κατά των προνυµφών της ανθόβιας γενιάς σε 

περιπτώσεις µεγάλης πυκνότητας πληθυσµού του πυρηνοτρήτη ή σε χρονιά µε 
µικρή ανθοφορία στην ελιά, µε εφαρµογή του εντοµοκτόνου µόλις 
εµφανιστούν τα πρώτα ανοικτά άνθη, δηλαδή πιο συγκεκριµένα όταν έχουν 
ανοίξει το 5 µε 25% των ανθέων. Εάν υπάρχει αυξηµένη πίεση προσβολής, αν 
εντοπίζεται δηλαδή µεγάλος πληθυσµός προνυµφών του εντόµου, συστήνεται 
επαναληπτικός ψεκασµός σύµφωνα µε την ετικέτα του σκευάσµατος.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

Ζεστές ηµέρες 
Πιθανή άνοδος της 

θερµοκρασίας, αναµένε-
ται να εντείνει τη δρα-

στηριότητα του εντόµου

Περονόσπορος πεπονιάς
Αναµένεται η είσοδος του περονόσπορου 
στις πρώιµες µεσοπρώιµες καλλιέργειες µε 
πεπονιές χαµηλής κάλυψης στα Σερβωτά 
Τρικάλων, καθώς και σε περιοχές των 
νοµών Καρδίτσας ,Λάρισας, Μαγνησίας και 
Φθιώτιδας όπου υπάρχει η καλλιέργεια. 
Εάν υπάρξει προσβολή, εµφανίζονται 
πρώτα µικρές, κίτρινες στρογγυλές ή 
γωνιώδεις κηλίδες στην πάνω επιφάνεια 
των φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια 
εµφανίζονται υπόλευκές εξανθήσεις οι 
οποίες αργότερα γίνονται µαύρες. Όταν οι 
θερµοκρασίες είναι µεγαλύτερες από 30οC 
εµποδίζουν την ανάπτυξη της ασθένειας. 
Ψεκασµοί των φυτών πρέπει να γίνουν 
αµέσως µόλις εµφανισθούν τα πρώτα 
συµπτώµατα (ελάχιστες κηλίδες),  σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου Βόλου και να επαναληφθούν µετά 
από 8 µε 10 ηµέρες. 

Σκευάσµατα
BAYER: Aliette 80 WG, Volare 687.5SC
ELANCO: Equation Pro WG, Curzate 
60WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68 WG, 
Revus 25 SC 

Ασκοχύτωση ρεβυθιού
Η ασθένεια της ασκοχύτωσης εκδηλώνεται 
µε τον σχηµατισµό καστανών, περίπου 
κυκλικών, νεκρωτικών κηλίδων σε όλα τα 
υπέργεια µέρη των φυτών. Η προσβολή 
εµφανίζεται στον αγρό κατά κηλίδες, οι 
οποίες εφόσον ο καιρός είναι βροχερός 
εξαπλώνονται και µπορεί να καταλάβουν 
ολόκληρη την καλλιέργεια. Το παθογόνο 
διατηρείται εντός ή επί του σπόρου, καθώς 
και επί των υπολειµµάτων της 
καλλιέργειας. Για να καταπολεµηθεί, 
συστήνεται από τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου 
ψεκασµοί των φυτών αµέσως µόλις 
εµφανισθούν τα πρώτα συµπτώµατα της 
προσβολής µε επιτρεπόµενα για την 
καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Ακόµη, η καταστροφή των υπολειµµάτων 
της καλλιέργειας, η χρήση υγιούς σπόρου 
και η αµειψισπορά 3-4 ετών µε σιτηρά, 
αποτελούν καλλιεργητικά µέτρα που 
βοηθούν στον έλεγχο της ασθένειας.

Σκευάσµατα
SYNGENTA: Ortiva Opti, Score 25 EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Περιφερόµενος ανάµεσα στα ακαλ-
λιέργητα χωράφια του, ο αγρότης 
Τζιµ Τάφορν ανασήκωσε τους ώ-
µους του και κοίταξε τον πλειστη-
ριαστή δίπλα στα τρακτέρ του. Έ-
πειτα από µια πέµπτη συνεχόµενη 
χρονιά χαµηλών τιµών για τα σι-
τηρά και µε την κατάσταση να χει-
ροτερεύει το περασµένο φθινόπω-
ρο εξαιτίας του σινοαµερικανικού 
εµπορικού πολέµου, ο 68χρονος 
και η οικογένειά του αποφασίζουν 
τελικά να παραιτηθούν από τους 
µόχθους της αγροτικής ζωής. Μά-
λιστα, όπως εξηγεί ο ιδιος ο αγρό-
της στο Reuters, η ζωή στην ύπαι-
θρο είχε και συνέπειες στην φυσι-
κή του υγεία, αφού έπαθε έµφραγ-
µα πριν από 15 µήνες. 

Ούτε τέσσερεις ώρες δεν χρειά-
στηκαν για να ξεπουληθούν όλα 

τα τρακτέρ και ο υπόλοιπος αγρο-
τικός εξοπλισµός του κ. Τάφορν, 
τέσσερις ώρες που έβαλαν τέλος 
σε µια οικογενειακή παράδοση 
που κράτησε κοντά στον έναν αιώ-
να. «Περάσαµε µερικές δύσκολες 
στιγµές τις δεκαετίες του 1970 και 
του 1980» αναφέρει ο 68χρονος 
αγρότης, «αλλά για κάποιο λόγο 
αυτή η φορά ήταν η χειρότερη».  
«Κάρεν, δεν πειράζει που δακρύ-
ζεις, είναι το τέλος µιας εποχής», 
σχολιάζει ο πλειστηριαστής Νταν 
Σάλιβαν, απευθυνόµενος στη σύ-
ζυγο του Τζιµ Τάφορν, η οποία εί-
χε σκύψει το κεφάλι της στον ώ-
µο του άντρα της. 

Στις µεσοδυτικές πολιτείες, συ-
νεχώς αυξάνεται ο αριθµός των α-
γροτών που επιλέγουν να ξεπου-
λήσουν τα µηχανήµατά τους και 
να νοικιάσουν τα χωράφια τους, 
όλοι τους κοιτάζοντας να ξεφορ-
τωθούν ορισµένα από τα χρέη τους 

και να ανακουφίσουν τις οικογέ-
νειές τους, όπως µεταδίδει το διε-
θνές πρακτορείο ειδήσεων. Και ό-
σο αυτοί οι έµπειροι αγρότες πα-
ραιτούνται, ελάχιστοι είναι οι νέοι 
που παίρνουν τη θέση τους. 

Στην άλλη όψη του ίδιου νοµί-
σµατος, οι καιροί έχουν εκτινάξει 
τον τζίρο των οίκων δηµοπράτησης, 
οι οποίοι καταγράφουν αύξηση των 
εργασιών τους κατά 30% τους τελευ-
ταίους έξι µήνες, συγκριτικά µε την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ωστό-
σο η κατάσταση που αναπτύσσε-
ται τον τελευταίο χρόνο στην αµε-
ρικανική ύπαιθρο, δεν µπορεί πα-
ρά να επιβραδύνει ολόκληρη την 
οικονοµία γύρω από την πρωτογε-
νή παραγωγή. Λιγότεροι αγρότες 
σηµαίνει λιγότεροι πελάτες για τις 
εταιρείες σπόρων και χηµικών, λι-
γότεροι αγοραστές µηχανηµάτων 
αλλά και λιγότεροι προµηθευτές 
για τους εµπόρους σιτηρών. 

Οι οικογενειακές φάρµες 
που ζωντάνεψαν
µε το κραχ του 2008 

Βραχύβια αποδείχθηκε η αναβίω-
ση της οικογενειακής γεωργίας στις 
ΗΠΑ, έπειτα από αυτήν την εξέλιξη. 
Όταν εκδηλώθηκε η οικονοµική ύφε-
ση του 2007 στις ΗΠΑ οι υψηλές τι-
µές των σιτηρών τράβηξαν από τα α-
στικά κέντρα αρκετούς νέους ανθρώ-
πους σε αγροτικές περιοχές. Μέχρι το 
2012, τα περιθώρια κέρδους που ά-
φηνε η αγροτική παραγωγή συγκρι-
τικά µε τις δουλειές της πόλης, ενί-
σχυσαν την  τάση αυτή. Υψηλές τιµές 
σηµείωναν τότε το καλαµπόκι και η 
σόγια, εν µέσω υψηλής παγκόσµιας 
ζήτησης και µικρής προσφοράς. Για 
πρώτη φορά µέσα σε δεκαετίες, ο α-
ριθµός των παραγωγών µέχρι και 44 
ετών στις µεσοδυτικές πολιτείες, αυ-
ξήθηκε. Ξεπέρασαν το 40% στην Αϊ-
όβα και  το Ιλινόις οι νέοι αγρότες, 
άγγιξαν το 57% στην Ιντιάνα, ενώ στο 
Κάνσας, σύµφωνα µε το υπουργείο 

Στο σφυρί τα τρακτέρ,
στην τύχη τους τα χωράφια
Εγκαταλείπουν τα χωράφια οι Αμερικανοί αγρότες λόγω δασμών και χαμηλών τιμών 
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Ούτε τέσσερεις ώρες 
δεν χρειάστηκαν για να 
ξεπουληθούν όλα τα τρακτέρ 
και ο υπόλοιπος αγροτικός 
εξοπλισµός του κ. Τάφορν.



γεωργίας των ΗΠΑ, αποτελούσαν το 
60% επί του συνόλου των αγροτών. 

Πλέον ο αριθµός των εκµεταλλεύ-
σεων συρρικνώνεται δραµατικά µέ-
ρα µε τη µέρα, όσο η βιοµηχανία συ-
γκεντρώνεται είτε στα χέρια µεγάλων 
παραγωγών είτε διασπάται σε µικρής 
κλίµακας αγρότες που απευθύνονται 
σε εξειδικευµένες αγορές. Οι εκµε-
ταλλεύσεις µεσαίου µεγέθους, εκεί-
νες µε ετήσιο τζίρο άνω των 50.000 
δολαρίων αλλά κάτω των 5 εκατ., ε-
ξαφανίζονται. Για πολλές οικογένει-
ες, η εγκατάλειψη της γεωργίας εί-
ναι µια διαδικασία οδυνηρή, όµως η 
απόφαση είναι βασισµένη σε απλά 
µαθηµατικά. Οι δασµοί που κρατούν 
στις αποθήκες τις παραγωγές εδώ και 
10 µήνες και οι ούτως ή άλλως χα-
µηλές τιµές, αφήνουν ελάχιστα περι-
θώρια, ειδικά σε όσους αποφάσισαν 
να ρισκάρουν κατά την προηγούµε-
νη σπορά. Οι παράγοντες αυτοί εί-
ναι που επιταχύνουν τους ρυθµούς 
εγκατάλειψης της υπαίθρου.  

Η πορεία του σκληρού τα τελευταία δυο χρόνια 
εντός των συνόρων της χώρας δεν είναι τέτοια ώ-
στε να επιτρέπει στους παραγωγούς τον εφησυ-
χασµό σχετικά µε την πορεία των καλλιεργειών 
τους. Η τιµή παραµένει κατά κύριο λόγο σε επί-
πεδα χαµηλά, κάτω των 20 λεπτών το κιλό, κάτι 
που µέχρι ένα βαθµό δεν βοηθά και την άριστη 
καλλιεργητική φροντίδα της καλλιέργειας από 
την πλευρά των παραγωγών. Τελευταία προκύ-
πτουν και αποµειώσεις που έχουν να κάνουν µε 
τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες σε διάφο-
ρες περιοχές, οι οποίες ενισχύουν τον προβλη-
µατισµό και εξηγούν άλλωστε και τη φθίνουσα 
κατεύθυνση που ακολουθούν οι καλλιεργούµε-
νες µε σιτάρι εκτάσεις στην Ελλάδα.

Ανακατατάξεις στις αγροτικές αγορές
Την ίδια στιγµή, τα κύµατα ξηρασίας στη Νό-

τιο Αµερική και οι εµπορικές διαφωνίες ανάµεσα 
στις ΗΠΑ και χώρες στις οποίες κατευθύνονταν οι 
µεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων, όπως η Κίνα 
και το Μεξικό, επέφεραν αστάθεια στις αγροτικές 
αγορές. Αφού προηγήθηκαν χρόνια χαµηλών τι-
µών ως απόρροια µεγάλης συγκοµιδής, οι αγο-
ρές έδειχναν σηµάδια αναζωογόνησης, γεγονός 
που είχε τύχει θετικής υποδοχής από τους επεν-
δυτές εµπορευµάτων. Ωστόσο, τους τελευταίους 
µήνες µεγάλοι παίκτες του κλάδου όπως η ADM, 
η Cargill και η Bunge, η Louis Dreyfus και ο όµι-
λος Gavilon, δέχονται πιέσεις από τις µειωµένες 
αµερικανικές εξαγωγές και τις επιβαρυµένες τι-
µές από τις εµπορικές διαµάχες που έχουν δια-
ταράξει την παγκόσµια ροή αγαθών.

Αλλαγές για τους µεγάλους παίκτες
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Dow Jones, ο υ-

πεύθυνος της εταιρείας Archer Daniels Midland 
για τα σιτηρά αποχωρεί καθώς ο κολοσσός στη 
γεωργία αναδοµεί τις επιχειρηµατικές του δρα-
στηριότητες, µπροστά στο φάσµα µιας αγροτι-
κής οικονοµίας γεµάτης προκλήσεις, µια αλλα-
γή που εντάσσεται σε µια σειρά αναδιοργανώ-
σεων που συναντάται και σε άλλες ανταγωνιστι-
κές εταιρείες. Ο Wes Uhlmeyer, επικεφαλής του 
τµήµατος της ADM για το στάρι επέλεξε να απο-

χωρήσει από την εταιρεία για προσωπικούς λό-
γους, όπως υποστηρίζεται, και όχι εξαιτίας δια-
φωνίας πάνω σε στρατηγικές επιλογές. 

Η Cargill, που εδρεύει στη Μινεσότα µέσα στο µή-
να ανέθεσε στο επί µακρόν διοικητικό της στέλεχος 
Joe Stone την εποπτεία της παγκόσµιας αγροτικής 
εφοδιαστικής αλυσίδας της. Επίσης, µέσα στον Α-
πρίλιο o Louis Dreyfus ανακοίνωσε ότι ο Anthony 
Tancredi θα πάρει τα ηνία των σιτηρών στην ολλαν-
δική εταιρεία. Παράλληλα, η Gavilon, µεγάλη αµε-
ρικανική εταιρεία σιτηρών µε βάση στην Omaha της 
Νεµπράσκα γνωστοποίησε στις αρχές Απριλίου ότι 
ο Steven Zehr θα επωµιστεί τα καθήκοντα του διευ-
θύνοντος συµβούλου. Τον Ιανουάριο η Bunge όρι-
σε διευθύνοντα σύµβουλο τον Gregory Heckman, 
θέση την οποία διατηρούσε και στη Gavilon. 

Σηµειωτέον, η ADM ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο 
ότι τα κέρδη τριµήνου της µειώθηκαν κατά 60%, εν 
µέρει λόγω των χαµηλότερων εσόδων της µονάδας 
των σιτηρών της, που κατέγραψε έναν εξαιρετικά µι-
κρό όγκο εξαγωγών σόγιας στην Κίνα. Η Bunge τον 
ίδιο µήνα ανέφερε απώλεια εσόδων τριµήνου ύψους 
65 εκατ. δολαρίων. Τον Μάρτιο η Cargill σηµείωσε 
ότι το σχεδόν ανύπαρκτο αγοραστικό ενδιαφέρον α-
πό πλευράς Κίνας για την αυξηµένες ποσότητες αµε-
ρικανικής σόγιας το 2018, είχε αντίκτυπο στα έσοδά 
της από το εµπόριο και την κατεργασία προϊόντων. 

Βλέπουν ευκαιρία για επενδύσεις
στη Μαύρη Θάλασσα

Βέβαια σε έναν κόσµο αντικρουόµενων συµ-
φερόντων, από εκεί που κάποιος χάνει, κάποιος 
άλλος κερδίζει. Τα σιτηρά δεν θα µπορούσαν να 
αποτελούν εξαίρεση. Όσο η αγροτική οικονοµία 
της δύσης ταλαιπωρείται, στη Μαύρη Θάλασσα, 
η µια επένδυση ακολουθεί την επόµενη µε σκο-
πό την επέκταση της εµπορικής δραστηριότητας 
των περιοχών στο χώρο των σιτηρών. Λιµάνια 
και τερµατικοί σταθµοί χτίζονται και δροµολόγια 
τραίνων συντονίζονται µε αυτά των καραβιών, ό-
σο η ανταγωνιστική τιµή της Μαύρης Θάλασσας 
ανεβαίνει και ο όγκος των εξαγωγών αυξάνεται 
µήνα µε το µήνα. Παράλληλα νέες αγορές ανοί-
γουν για τους παραγωγούς από Ρωσία, Ουκρανία 
και Καζακστάν και παλιές διευρύνονται. 

ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

Πολυεθνικός πονοκέφαλος και εθνικό 
πισωγύρισμα η αστάθεια στις αγορές
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ADM
 Βροχές και χιονοθύ-
ελλες εµπόδισαν τη 

διακοµιδή εµπορευµάτων 
της ADM και έφεραν 

προσωρινό κλείσιµο στο 
εργοστάσιο καλαµποκιού 
της Νεµπράσκα, µε την 
εταιρεία να αποτιµά την 
τρίµηνη µείωση κέρδους 
στα 50-60 εκατ. δολάρια

Ρωσία 
Η RIF, το ρωσικό 

γραφείο σιτηρών της 
Glencore, η Aston και 

η θυγατρική της United 
Grain Co. υπέγραψαν 

µνηµόνιο που δηµιουργεί 
τη ρωσική ένωση εξαγω-
γέων σιτηρών, µε βασικό 

σκοπό τον συντονισµό 
των εξαγωγών σιτηρών 

της χώρας

Τα κύµατα ξηρασίας στη Νότιο Αµερική και οι εµπορικές διαφωνίες 
των ΗΠΑ µε άλλες χώρες στέλνουν τα τρακτέρ στο δηµοπράτη.



Ανοίγει το Μέτρο 10.1.1 εντός του έτους

Αφρόντιστα σιτάρια και 
ψυχανθή με ειδικό πριμ 
για προστασία πτηνών 

  Σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή με ενίσχυση 17,6 ευρώ 
το στρέμμα και σιτηρά με 4,2 ευρώ εφόσον μείνουν 
ασυγκόμιστα, χωρίς λίπανση και φυτοπροστασία 

  Έκταση που να πιάνει τουλάχιστον το 10% του κτήματος θα 
πρέπει να εντάξουν οι αγρότες για να είναι επιλέξιμοι

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στρεµµατικές ενισχύσεις µέχρι 4,2 
ευρώ στα χειµερινά σιτηρά και 17,6 
ευρώ για καλλιέργειες ψυχανθών 
και σανοδοτικών φυτών, προσφέ-
ρει σε αγρότες που αποφασίζουν 
να αφήσουν ορισµένο τµήµα της 
έκτασής τους ασυγκόµιστο, το Μέ-
τρο 10.1.1 «Προστασία της άγριας 
ορνιθοπανίδας», που είναι προ-
γραµµατισµένο να ανοίξει µέσα 
στο έτος. Η υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 3256/Β’/2017) έχει ήδη εκ-
δοθεί από τα τέλη του 2017, και 
ουσιαστικά το πρόγραµµα αφο-
ρά όσους αγρότες έχουν ξηρικά 
αγροτεµάχια, µε µικρές αποδό-
σεις καθώς το πρόγραµµα θέλει 
µόνο τον αγρότη να σπείρει και 
απαγορεύει λίπανση, φυτοπρο-
στασία και συγκοµιδή. 

Ειδικές δεσµεύσεις 
Στόχος της δράσης είναι η δια-

τήρηση και προστασία της άγριας 
ορνιθοπανίδας, της οποίας το εν-
διαίτηµα συνδέεται στενά µε τις α-
γροτικές γαίες.  Η δράση θα εφαρ-
µοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των 
Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Special 
Protected Areas, SPAs) της χώρας, 
όπως έχουν οριστεί από της Ελλά-
δα σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 
της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου 
2009/147/EC περί της διατηρήσε-
ως των αγρίων πτηνών και οι γε-
ωργικές εκτάσεις των ∆ηµοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων που έστω 
και ένα τµήµα τους περιλαµβάνε-
ται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας. 

Οι δικαιούχοι της δράσης ανα-
λαµβάνουν τις παρακάτω ειδικές 
δεσµεύσεις: 

(α) την καλλιέργεια της ενταγµέ-

Μια πρωτοβουλία που προτείνει την 
επιβράβευση των αγροτών µε πληρω-
µές για τη δάσωση 10 στρεµµάτων, α-
νακοίνωσε την Πέµπτη 25 Απριλίου ο 
επίτροπος γεωργίας, Φιλ Χόγκαν στη 
διάσκεψη «Τα δάση µας, το µέλλον 
µας», παρουσιάζοντάς την ως µια πι-
θανή πρωτοβουλία για να ενθαρρύνει 
τα κράτη µέλη να επιτύχουν τους φι-
λόδοξους στόχους περιβαλλοντικής 
πολιτικής που υπάρχουν στις προτά-
σεις της επερχόµενης ΚΑΠ.

Ειδικότερα, στην κύρια οµιλία του, 
ο επίτροπος Χόγκαν, ανακοίνωσε 
την ιδέα µιας «πρωτοβουλίας 1 ε-
κταρίου», η οποία θα υποστηριχθεί 
µέσω της ΚΑΠ. Στο πλαίσιο λοιπόν 
των µελλοντικών στρατηγικών τους 
σχεδίων για την ΚΑΠ, τα κράτη µέλη 
θα έχουν τη δυνατότητα να επιβρα-
βεύουν τους γεωργούς µε πληρωµές 
ανά αγρόκτηµα για τη δάσωση δέκα 
στρεµµάτων. Αυτή η αναδάσωση πρέ-
πει να γίνεται µε φιλικό προς τη βι-
οποικιλότητα τρόπο, συµβάλλοντας 
στην επίτευξη των στόχων για το κλί-
µα και το περιβάλλον. Μάλιστα, προ-
κειµένου να περιοριστεί ο διοικητι-

κός φόρτος για τους δικαιούχους και 
τις δηµόσιες αρχές, θα µπορούσε να 
παρασχεθεί εφάπαξ πληρωµή ανά 
έτος και ανά εκτάριο σε κάθε συµ-
µετέχοντα γεωργό κατά την επόµε-
νη δηµοσιονοµική περίοδο. Ας ανα-
φερθεί πως κάτι αντίστοιχο προβλε-
πόταν και στις προτάσεις της ΚΑΠ της 
τρέχουσας περιόδου, µε την διαφο-
ρά αυτή τη φορά να έγκειται στο γε-
γονός ότι πρόκειται για ένα πιο ευέ-
λικτο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένο 
αριθµό στρεµµάτων.

Νέα μορφή Μέτρου Δάσωσης

νης γεωργικής έκτασης µε επιλέξι-
µη οµάδα καλλιεργειών. Επιλέξιµες 
στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακό-
λουθες οµάδες καλλιεργειών: σιτη-
ρά, σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή, 

(β) την µη συγκοµιδή της παραγω-
γής για περίοδο τριών µηνών µετά 
τη συνήθη, κατά περίπτωση, ηµερο-
µηνία συγκοµιδής, δηλαδή για το α-
ντίστοιχο χρονικό διάστηµα µεταξύ 
Ιουνίου και Σεπτεµβρίου, σε έκταση 
τουλάχιστον 10% της ενταγµένης γε-
ωργικής έκτασης σε ενιαίο/ενιαία α-
γροτεµάχιο/αγροτεµάχια της εκµε-
τάλλευσης, και 

(γ) τη µη χρήση λιπασµάτων συ-
µπεριλαµβανοµένης της κοπριάς κα-
θώς και φυτοπροστατευτικών προϊ-
όντων στο τµήµα της ενταγµένης έ-
κτασης στο οποίο δεν συγκοµίζεται 
η παραγωγή. 

Ύψος ενίσχυσης ανά Περιφέρεια 
και καλλιέργεια:

 Μακεδονία Θράκη: Σιτηρά (χει-
µερινά) 4,2 ευρώ το στρέµµα, Σανο-
δοτικά φυτά και ψυχανθή 17,6 ευ-
ρώ το στρέµµα. 

 Θεσσαλία: Σιτηρά (χειµερινά) 3,4 
ευρώ το στρέµµα, Σανοδοτικά φυτά 
και ψυχανθή 14,3 ευρώ το στρέµµα. 

 Υπόλοιπες Περιφέρειες: Σιτη-
ρά (χειµερινά) 3,5 ευρώ το στρέµ-
µα, Σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή 
14,3 ευρώ το στρέµµα.

Μένει η προκήρυξη
Η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 

3256/Β’/2017) µε τους όρους 
και τις λεπτοµέρειες του 

Μέτρου έχει ήδη εκδοθεί από 
τα τέλη του 2017 
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Πρόσβαση
Απαγορεύεται στο σύνολο της
ενταγµένης εκµετάλλευσης και 
όχι µόνο στο αγροτεµάχιο µε την 
ασυγκόµιστη παραγωγή, η χρήση 
κάθε µεθόδου παγίδευσης και 
εξολόθρευσης της άγριας 
ορνιθοπανίδας καθώς και η 
λήψη αποτρεπτικών
µέτρων πρόσβασης της άγριας 
ορνιθοπανίδας στο αγροτεµάχιο 
µε την ασυγκόµιστη παραγωγή.

Μπαΐρια
Το πρόγραµµα αφορά 
ουσιαστικά όσους αγρότες έχουν 
ξηρικά αγροτεµάχια, µε µικρές 
αποδόσεις καθώς το πρόγραµµα 
θέλει µόνο τον αγρότη να 
σπείρει και απαγορεύει λίπανση, 
φυτοπροστασία και συγκοµιδή.

Ζώνες
Η δράση θα εφαρµοστεί στις 
γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών 
Ειδικής Προστασίας (Special 
Protected Areas, SPAs) της 
χώρας, όπως έχουν οριστεί από 
της Ελλάδα.



στην ΚΑΠ

ΜΕΤΡΟ 4.2.1 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

120 
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

97

286 
ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μέχρι 17 Μαΐου 
τα δικαιολογητικά
για τη Μεταποίηση  
Μέχρι τις 17 Μαΐου πήραν πα-
ράταση οι δυνητικοί δικαιούχου 
της ∆ράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, 
εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργι-
κών προϊόντων µε τελικό προϊόν 
γεωργικό» για να προσκοµίσουν 
τα δικαιολογητικά της παραγρά-
φου 6 της απόφασης ένταξης, προ-
θεσµία που έληγε στις 3 Μαΐου.

Η απόφαση που υπογράφει ο 
γενικός γραµµατέας Κοινοτικών 
Πόρων Χαράλαµπος Κασίµης α-
ναφέρει συγκεκριµένα:

Έχοντας υπόψη το γεγονός της 
παρουσίασης λόγων εξαιρετικών 
περιστάσεων αιτήσεων δυνητικών 
δικαιούχων για την χορήγηση πα-
ράτασης της ηµεροµηνίας υποβολής 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
της παρ. 6 της 408/74175/09-04-
2019 απόφασής µας όπως ισχύει, 
για την ένταξη των αιτήσεων στή-
ριξης στη δράση 4.2.1 του υποµέ-
τρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, α-
ποφασίζουµε:

Τη χορήγηση παράτασης της 
ηµεροµηνίας κατάθεσης των δι-
καιολογητικών της παρ. 6 της 
408/74175/09-04-2019 απόφα-

σής µας για την ένταξη των αιτή-
σεων στήριξης στη ∆ράση 4.2.1 
του Υποµέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-
2020, για τεκµηριωµένους λό-
γους εξαιρετικών περιστάσεων, 
από την 03η -05ου-2019 µέχρι 
και την 17η -05ου-2019.

Υπενθυµίζεται πως η παράγρα-
φος 6 της απόφασης ένταξης α-
νέφερε:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ο-
ποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδε-
κτές προς στήριξη προσκοµίζουν 
εντός του χρονικού διαστήµατος 
που ορίζεται στην παράγραφο 8 
της παρούσας, τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στο Παράρτηµα 
της 593/37447/31-03-2017 Από-
φασης του πΑΑΤ όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, καθώς και στην 
2285/112754/25-10-2017 Πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος. Στην περίπτωση που δεν 
προσκοµισθούν τα δικαιολογη-
τικά εντός του χρονικού διαστή-
µατος αυτού, η αίτηση στήριξης 
δεν γίνεται αποδεκτή.

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
408/74175/09-04-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραµµατέα Αγρο-
τικής Πολιτικής, Χαράλαµπου 
Κασίµη, θα τύχουν χρηµατοδό-
τησης συνολικά 286 επενδυτικά 
σχέδια, προϋπολογισµού δηµό-
σιας δαπάνης 350 εκ. ευρώ πε-
ρίπου, ενώ, µετά και την εξέτα-
ση των ενστάσεων, το ποσό αυ-
τό δύναται να ανέλθει µέχρι και 
τα 370 εκ. ευρώ.

Με αργούς ρυθµούς   
οι αιτήσεις για 
το 14χίλιαρο

Η προθεσµία που έχει δοθεί µέχρι 
τις 4 Ιουνίου για ένταξη στο Μέτρο 
6.3 «Ενίσχυση Μικρών 
Εκµεταλλεύσεων» έχει φέρει και 
αργούς ρυθµούς στις αιτήσεις οι 
οποίες δεν ξεπερνάνε τις 2.000 µε 
3.000 µέχρι στιγµής. Άλλωστε είναι 
γνωστό ότι στο πρόγραµµα θα 
χωρέσουν 5.000 άτοµα, οπότε οι 
αγρότες κοιτάνε πρώτα να είναι 
σίγουροι ότι πιάνουν πολλά µόρια. 

Συνεχίζονται οι αιτήσεις
για τους κτηνοτρόφους
σε Βιολογικά, Σπάνιες 
Ακόµα λίγες µέρες έχουν 
διαθέσιµες οι κτηνοτρόφοι για να 
δηλώσουν αίτηση ένταξης στα 
Μέτρα Βιολογικών και Σπάνιων 
Φυλών. Για τα βιολογικά, οι αιτήσεις 
λήγουν στις 17 Μαΐου και όπως 
είναι γνωστό το πρόγραµµα είναι 
ανοιχτό µόνο για τις Περιφέρειες 
∆υτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας. Για 
τις αυτόχθονες φυλές σπάνιων 
ζώων, οι αιτήσεις γίνονται έως τις 
13 Μαΐου. 

Όσον αφορά τώρα την τρέχουσα 
ΚΑΠ υπενθυµίζεται πως οι διαχειρι-
στικές αρχές είχαν γραπτώς υποσχε-
θεί κατά την Επιτροπή Παρακολούθη-
σης τον περασµένο ∆εκέµβριο, πως 
θα βγει η προδηµοσίευση του Μέτρου 
8.1 «Πρώτη ∆άσωση» εντός του Φε-
βρουαρίου. Ωστόσο απ’ ό,τι φαίνεται 
το υπουργείο Περιβάλλοντος που έ-
χει αναλάβει το Μέτρο δεν είναι ακό-
µα έτοιµο, παρότι ο σύµβουλος που 
έχει αναλάβει να τους βοηθήσει έχει 
πιάσει δουλειά από το Γενάρη. 

Ενταγµένα έργα
Θα τύχουν χρηµατο-

δότησης συνολικά 286 
επενδυτικά σχέδια, 

προϋπολογισµού δηµόσιας 
δαπάνης 350 εκ. ευρώ 

περίπου

Στόχος του 
Μέτρου 10.1.1 
είναι η προστασία 
της άγριας 
ορνιθοπανίδας 
που ζει κοντά σε 
αγροτικές γαιές σε 
ειδικές ζώνες.
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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, Καρδίτσας, 
Φωκικής, Κιλκίς, Ηρακλείου, 
Στερεάς Ελλάδας, Ηµαθίας.

 
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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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα νέα µοντέλα µηχανηµάτων δεν ήταν 
τα µόνα θέµατα συζήτησης στα περίπτε-
ρα της CASE IH και της New Holland στην 
τελευταία SIMA: µεταξύ άλλων, ο CEO της 
CNH Industrial Hubertus Mühlhaüser έ-
δωσε και κάποια µηνύµατα για το µέλλον. 

Ένα από τα σηµαντικότερα, ήταν το αυξη-
µένο επίπεδο διαφοροποίησης µεταξύ των 
µαρκών τρακτέρ Case IH, New Holland και 

Steyr, κάτι που θα ήθελε να δει να πραγ-
µατοποιείται αρκετά σύντοµα.

Ένα άλλο σηµαντικό µήνυµα από τη 
γαλλική έκθεση ήταν ότι οι δύο εταιρεί-
ες δεν περιορίζονται πια στο να πουλάνε 
τρακτέρ και θεριζοαλωνιστικές. Οι συντο-
νισµένες προσπάθειες της Case IH και της 
New Holland διπλασίασαν τις ευρωπαϊκές 
πωλήσεις τηλεσκοπικών φορτωτών πέρυσι 
και ο σχεδιασµός προβλέπει την πώληση 
περισσότερων κιτ καλλιέργειας και χορτο-
νοµής µετά την εξαγορά των Kongskilde 

Διακριτές φίρμες 
τρακτέρ και εξαγορές 
στα πλάνα της CNH  
Στη διαφοροποίηση των τρακτέρ New Holland, Steyr 
και Case IH σκοπεύει ο Όμιλος που ψάχνει νέα deals

Φιλόδοξα πλάνα 
για την Massey

Οι πωλήσεις της Massey 
Ferguson αυξήθηκαν κατά 
13% το 2018, και το πλά-
νο για αυτή τη χρονιά είναι 
να αυξηθεί περαιτέρω. Αυ-
τό για την γραµµή παρα-
γωγής τρακτέρ στο 
Beauvais της Γαλλίας, ση-
µαίνει παραπάνω 4.000 
τρακτέρ φτάνοντας τη συ-
νολική παραγωγή στα 
18.000 µηχανήµατα. 

Νέα έδρα στην 
Ιταλία για την BKT
Η ευρωπαϊκή έδρα της κα-
τασκευάστριας ελαστικών 
BKT παραµένει στα προά-
στια του Μιλάνου, ωστόσο 
τώρα στεγάζεται σε ένα 
πλήρως ανανεωµένο κτιρι-
ακό συγκρότηµα. Στόχος 
της εταιρείας µε αυτή την 
επένδυση είναι να αυξήσει 
το µερίδιό της στην ευρω-
παϊκή αγορά ελαστικών 
που διακρίνεται για τον 
δυνατό ανταγωνισµό. 

Εκπαιδευτικό 
κέντρο Amazone
Η Amazone σχεδιάζει µία 
ειδική field day στις 22 
Μαΐου για να γιορτάσει το 
άνοιγµα του νέου εκπαι-
δευτικού και ερευνητικού 
κέντρου της εταιρείας στο 
Orchard Farm κοντά στο 
Ντόνκαστερ της Αγγλίας. 
Το νέο κέντρο διαθέτει 12 
εκτάρια αροτραίων καλλι-
εργειών που περιλαµβάνει 
περιοχές επίδειξης και δο-
κιµαστικούς αγρούς.

Πρώτη στον κλάδο 
της η Samson
Η δανική εταιρεία Samson 
έγινε ο µεγαλύτερος παίκτης 
στην ευρωπαϊκή αγορά κο-
προδιανοµέων, όταν απέκτη-
σε στην αρχή του τρέχοντος 
έτους τον γαλλικό κατασκευ-

Ηλεκτρικά όνειρα 
για την Ford
Η Rivian ανακοίνωσε πως 
θα λάβει επένδυση ύψους 
500 εκατοµµυρίων δολα-
ρίων από τη Ford, και πως 
οι δύο εταιρείες θα συνερ-
γαστούν για την κατα-
σκευή ενός νέου αµιγώς 
ηλεκτροκίνητου µε τα σή-
µατα της Ford. Σύµφωνα 
µε την εταιρεία, το νέο µο-
ντέλο θα κυκλοφορήσει 
παράλληλα µε το ηλεκτρι-
κό crossover µε εµφάνιση 
εµπνευσµένη από το 
Mustang και την ηλεκτρο-
κίνητη έκδοση του F-150 
picκup.

αστή Pichon Industries. 
Προς το παρόν δεν υπάρ-
χουν σχέδια για «εξαφάνι-
ση» του ονόµατος Pichon ή 
για αλλαγές στο χώρο παρα-
γωγής. Η παραγωγή Pichon 
θα παραµείνει στη Γαλλία 
και ο εξοπλισµός Samson θα 
κατασκευάζεται ακόµα στη 
∆ανία. Τα δύο τµήµατα 
Έρευνας και Ανάπτυξης θα 
συνεχίσουν να εργάζονται 
χωριστά.
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Η συγκομιδή 
στο καλαμπόκι για 
βέλτιστη ποιότητα 
υποδεικνύεται 
από GPS 
Ο προσδιορισµός της βέλτιστης ηµεροµηνίας συγκοµι-
δής (OHD) στο καλαµπόκι µπορεί να επιτευχθεί µέσω  
τεχνικών τηλεπισκόπησης (GPS), µετρώντας την ακτι-
νοβολία της καλλιέργειας, όπως αποδείχθηκε από µε-
λέτη που εκπονήθηκε από τα πανεπιστήµια της Νέας 
Υόρκης και του Πεκίνου. Η µελέτη δηµοσιεύθηκε τον 
Απρίλιο του 2019 στο περιοδικό Field Crops Research.
Η ακριβής πρόβλεψη της βέλτιστης ηµεροµηνίας συ-
γκοµιδής (OHD) είναι σηµαντική για τη µεγιστοποίη-
ση της απόδοσης κυρίως σε ποιότητα του καλαµπο-
κιού, καθώς προσεγγίζει την ωριµότητα. Απώλεια ποι-
ότητας εµφανίζεται εάν η συγκοµιδή πραγµατοποιη-
θεί πριν από την ενδεδειγµένη ηµεροµηνία (OHD) ή 
µετά από αυτήν, οπότε και τα δύο σενάρια είναι ανεπι-
θύµητα. Εάν το καλαµπόκι συλλέγεται πρόωρα, η υψη-
λή υγρασία που αποµένει το καθιστά στην αποθήκευ-
ση επιρρεπές στο «ξίνισµα», µια διαδικασία κατά την 
οποία παράγεται αφλατοξίνη. Η ποιότητα των κόκκων 
επιδεινώνεται τότε, οδηγώντας σε σοβαρή µείωση της 
τιµής. Εάν το καλαµπόκι συλλεχθεί πολύ αργά, η ποι-
ότητα της καλλιέργειας µειώνεται επίσης σοβαρά λό-
γω αλλαγών στην περιεκτικότητα του σπόρου σε ορ-
γανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Απαιτήσεις για νέους δείκτες συγκοµιδής
Προηγούµενες µελέτες έχουν καταδείξει τη χρησιµό-

τητα τριών δεικτών στον σπόρο (υγρασία, γραµµή γά-
λακτος, µαύρο στρώµα) για πρόβλεψη της ηµεροµηνί-
ας συγκοµιδής του καλαµποκιού. Ωστόσο, αυτοί οι δεί-
κτες δεν ικανοποιούν τη ζήτηση για γρήγορα και ακρι-
βή αποτελέσµατα της σύγχρονης γεωργίας. Σε αυτή τη 
µελέτη, οι τεχνικές τηλεπισκόπησης, οι οποίες αποδεί-
χθηκαν χρήσιµες στην εφαρµογή της γεωργίας ακρι-
βείας, χρησιµοποιήθηκαν για την έγκαιρη εκτίµηση 
του OHD σε καλλιέργειες µεγάλων εκτάσεων. Προτά-
θηκε µια νέα µέθοδος για την πρόβλεψη του OHD του 
αραβοσίτου σε καλλιεργούµενες εκτάσεις που χρησι-
µοποιώντας GPS για αξιολόγηση της υγρασίας του κόκ-
κου του καλαµποκιού και προσδιορίζοντας έναν απο-
τελεσµατικό βιοχηµικό δείκτη που να συνδέει τα δεδο-
µένα από το δορυφόρο µε την υγρασία, συνεπώς και 
µε το OHD. H υγρασία υπολογίστηκε µε προσδιορισµό 
της περιεκτικότητας της καλλιέργειας σε χλωροφύλλη. 

Industries. Ένας αυξανόµενος αριθµός 
προϊόντων εισχωρεί στη γκάµα της New 
Holland, η οποία για τη φετινή σεζόν πε-
ριλαµβάνει νέα χορτοκοπτικά, χορτοσυλ-
λέκτες, σκαπτικά και άροτρα.

Και όλα αυτά µας εισάγουν στο επίκε-
ντρο της µελλοντικής στρατηγικής της CNH 
Industrial, η οποία στα πρόσφατα χρόνια 
έχει εστιάσει κυρίως στην βιολογική γεωρ-
γία. Αυτή θα διατηρήσει τη σηµασία της, 
αλλά ο κος Mühlhaüser έχει διαµορφώσει 
ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο προς ανα-
ζήτηση νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών.

«Έχουµε κάποια κενά προς συµπλήρωση 
στις προϊοντικές µας γκάµες και θα µπο-

ρούσαµε να κάνουµε κάτι στο µέλλον. Η 
αγορά µας έχει περιθώρια για περισσότε-
ρη ενοποίηση και είµαστε σε αναζήτηση».

Στην αγοραστική του λίστα θα είναι κά-
ποιος κατασκευαστής καλλιεργητικών µη-
χανών ή χορτονοµής για την Case IH, ο ο-
ποίος εκτιµάτει ότι δε θα έχει πρόσβαση 
σε εξοπλισµό της Kongskilde.

Ο κορυφαίος µάνατζερ της CNH Industrial 
είναι ανοιχτός στις επιλογές του,  αλλά θα 
ήθελε να εξαγοράσει ή να συνεργαστεί µε 
εξειδικευµένες ευρωπαϊκές εταιρείες, χω-
ρίς να αποκλείει κατασκευαστές µε µία 
γραµµή προϊόντων.

Αυτό δεν περιορίζεται στα µηχανήµα-
τα, και µε το βλέµµα στο µέλλον, είπε ότι 
µάλλον είναι πιο ενδιαφέρουσα η αγορά 
µιας εταιρίας τεχνολογίας.

Η εταιρεία επενδύει άνω του 1 δις ευ-
ρώ κάθε χρόνο σε έρευνα και ανάπτυξη. 
Το 50% του φετινού προϋπολογισµού κα-
τευθύνεται προς τρία σηµεία: εναλλακτι-
κές µεταδόσεις, ψηφιοποίηση και αυτοµα-
τισµός. Ο τελευταίος, σύµφωνα µε τον κο 
Mühlhaüser, αντιπροσωπεύει µία από τις 
κορυφαίες τάσεις στην αγορά.

Νέες συνεργασίες
Ο κορυφαίος µάνατζερ της CNH 

Industrial θα ήθελε να εξαγοράσει 
ή να συνεργαστεί µε εξειδικευµένες 

ευρωπαϊκές εταιρείες
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Μια ενωμένη 
μειοψηφία

 ∆ιαχρονικό: Το πολιτικό 
«σύστηµα» θριαµβεύει, επειδή είναι 
µια ενωµένη µειοψηφία, που 
ενεργεί εναντίον µιας διαιρεµένης 
πλειοψηφίας… W. Durant 

 Κρεοπώλες: Η διευρυµένη 
συνεδρίαση του 25µελούς ∆ιοικ. 
Συµβούλιου της ΠΟΚΚ (Λάρισα, 
7/4) εξελίχθηκε σε µια µορφή 
διεπαγγελµατικής συνάντησης της 
κτηνοτροφίας, των σφαγείων, των 
χονδρεµπόρων και της λιανικής 
πώλησης. «Ο πρωτογενής τοµέας 
του κρέατος, ενώ µπορεί να 
αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης, 
πυλώνα και λύση στο αδιέξοδο της 
ελληνικής οικονοµίας, η αδιαφορία 
και ο εµπαιγµός της πολιτείας, τον 
οδηγούν στην απαξίωσή του. 
Ζητείται: Η άµεση λειτουργία του 

συστήµατος 
«ΑΡΤΕΜΙΣ» 
µέχρι και τον 
χώρο της 
εστίασης. Η 
τοποθέτηση των 
ταυτοτήτων των 
σφαγίων σε 
εµφανές σηµείο 

σε κάθε κατάστηµα. Η σωστή 
ενηµέρωση για την προέλευση και 
ποιοτική κατάταξη του κρέατος των 
προσφορών. Η πάταξη των 
ελληνοποιήσεων κλπ». (meatnews.
gr, 15/4/2019) 

 Ταξιδιώτες: Οι Έλληνες 
υπερδιπλασίασαν τα ταξίδια στο 
εξωτερικό µε ρυθµό άνω του 
240% τα τελευταία 13 χρόνια. Το 
2005 ο συνολικός αριθµός ήταν 
3,6 εκατ. ταξίδια. Το 2018 έφτασε 
τα 7,96 εκατ. ταξίδια, αριθµός 
ρεκόρ όλων των εποχών (Τράπεζα 
της Ελλάδας). Πρώτη επιλογή των 
Ελλήνων για το 2018 ήταν η 
Βουλγαρία µε 2,37 εκατ. ταξίδια, µε 
την Τουρκία να ακολουθεί µε 
967.000 ταξίδια, στη Γερµανία 
499.000 ταξίδια και στην Ιταλία 
405.000 ταξίδια. Αλλά ∆εν 
ξέρουµε την Ελλάδα επαρκώς. 
∆ηµοφιλέστεροι προορισµοί είναι 
τα νησιά (Κέρκυρα, Κρήτη, 
Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Πάτµος και 
Σύρος) και το Πόρτο Χέλι, το 
Μέτσοβο, τα Ιωάννινα και το Πήλιο. 
[Λ. Τσιλίδης (ΗΑΤΤΑ), ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
vimapress.gr, 21/4/2019] 

  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ 
skopelitou@agronews.gr

Σηµαντική ανάπτυξη αναµένεται να 
γνωρίσει η αγορά βιολογικών οίνων τα 
επόµενα χρόνια, ενώ οι επιδόσεις της 
οινικής βιοµηχανίας συνολικά θα πα-
ραµείνουν, το ίδιο διάστηµα, σταθερές. 
Πιο αναλυτικά, η κατανάλωση βιολο-
γικών κρασιών θα φτάσει έως το 2022 
τα 87,5 εκατ. κιβώτια των 9 λίτρων ετη-
σίως, σύµφωνα µε τα στοιχεία της νέ-
ας έρευνας του International Wine and 
Spirit Research (IWSR). 

Η προαναφερθείσα τάση, σύµφωνα  
µε τα ευρήµατα της έρευνας, εκτιµάται 
ότι θα επηρεάσει χώρες που αποτελούν 
βασικούς στόχους της βιοµηχανίας, µε 
κυριότερη εξ αυτών τη Γερµανία. 

Συγκεκριµένα, στην έκθεση του 
IWSR αναφέρεται ότι έως το 2022 η 
παγκόσµια αγορά επιτραπέζιων οί-
νων θα αγγίξει τα 2,43 δισεκατοµ-
µύρια κιβώτια των 9 λίτρων, εκ των 
οποίων τα 87,5 εκατοµµύρια θα εί-
ναι βιολογικοί. Έτσι, παρόλο που το 
βιολογικό κρασί αντιπροσωπεύει α-
κόµα µία µικρή υποκατηγορία, ανα-
µένεται να σηµειώσει σηµαντικότα-
τη ετήσια ανάπτυξη (CAGR) στο 9,2%, 
το διάστηµα 2017-2022. Επιπλέον, 
στην έρευνα επισηµαίνεται ότι η συ-
νολική έκταση βιολογικών αµπελώ-
νων έχει αυξηθεί κατά 234% από το 
2007 έως το 2017, ξεπερνώντας τα 
400.000 εκτάρια. 

Οι καταναλωτές των βιολογικών προ-
ϊόντων εµφανίζονται πρόθυµοι να δα-
πανήσουν περισσότερα χρήµατα για την 
αγορά τους. Για παράδειγµα, οι κατα-
ναλωτές του Ηνωµένου Βασιλείου αγο-
ράζουν, κατά µέσο όρο, 38% ακριβότε-
ρα ένα µπουκάλι βιολογικού οίνου, συ-
γκριτικά µε έναν συµβατικό, σύµφω-
να µε το IWSR, µε σηµαντική προτίµη-
ση στο ερυθρό έναντι του λευκού και 
του ροζέ (60% έναντι 40% αντίστοιχα).

Η έρευνα τονίζει, επίσης, ότι τουλά-
χιστον για τα επόµενα τρία χρόνια το 
ρυθµό στην αγορά βιολογικών οίνων 
θα δίνουν οι Ευρωπαίοι. Η πλειονότη-
τα των βιολογικών οίνων καταναλώνε-
ται στην Ευρώπη, η οποία θα καλύπτει 
το 78% της συγκεκριµένης αγοράς έως 
το 2022. Αντίστοιχα, οι Αµερικανοί θα 

αντιπροσωπεύουν το 12% της συνολι-
κής κατανάλωσης βιολογικών οίνων. 

Οι παραγωγοί που επιθυµούν να ε-
ξάγουν τα προϊόντα τους θα πρέπει να 
εξετάσουν ποιο είναι το καταναλωτικό 
κοινό-στόχος, αλλά και η δυναµική της 
αγοράς σε κάθε χώρα, καθώς παρουσι-
άζονται διαφοροποιήσεις. Το µοναδι-
κό ίσως κοινό χαρακτηριστικό του κα-
ταναλωτικού κοινού σε όλες τις αγο-
ρές είναι το υψηλό εισόδηµα. 

Σηµαντικές χώρες-στόχοι της οινι-
κής αγοράς, σύµφωνα µε τα ευρήµα-
τα της έρευνας του IWSR είναι η Γερµα-
νία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, οι 
ΗΠΑ και η Ασία. Μάλιστα το ενδιαφέ-
ρον στοιχείο είναι ότι ενώ η συνολική 
κατανάλωση οίνου παρουσιάζει κάµ-
ψη, τα βιολογικά ανεβαίνουν. 

Oι Ευρωπαίοι με εισόδημα
δίνουν τόνο στην ανάπτυξη 
βιολογικών οίνων για άλλη 
μια 3ετία Στο 9% ως το 2022 η ετήσια ανάπτυξη της 

αγοράς βιολογικών οίνων, βάσει έρευνας 
του International Wine & Spirit Research

Η συνολική κατανάλωση οίνου µπορεί να µειώνεται, 
ωστόσο αυτή των βιολογικών ανεβαίνει

Στη Γερµανία το κοινό-στόχος της µεγαλύτερης αγοράς βιολογικών οίνων 
είναι γυναίκες, υψηλού εισοδήµατος, άνω των 50. Εξάλλου, από το 2012 η 
γερµανική αγορά βιολογικών οίνων αναπτύσσεται µε ετήσια αύξηση 17,9%. 
Στο Ηνωµένο Βασίλειο – γυναίκα, millennial, µε υψηλό εισόδηµα, κάτοικος 
των µεγάλων αστικών κέντρων είναι ο χαρακτηριστικός καταναλωτής 
βιολογικών κρασιών. Παρότι, η συνολική κατανάλωση οίνου παρουσιάζει 
πτώση, ο όγκος βιολογικών οίνων αναµένεται µε ετήσια αύξηση κατά 9,4% 
το διάστηµα 2017-2022. Αντίστοιχα, στη Γαλλία η αγορά βιολογικών οίνων 
καλύπτει περίπου το 4% της συνολικής εγχώριας οινικής κατανάλωσης. 
Ενώ η συνολική κατανάλωση προβλέπεται να παρουσιάσει ετήσια µείωση 
2,1% έως το 2022, οι βιολογικοί οίνοι υπολογίζεται ότι θα παρουσιάσουν 
αύξηση κατά 13,3%, αγγίζοντας τα 17 εκατοµµύρια κιβώτια.

ΑΥΞΗΣΗ

ΟΓΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

9,4%

20172022

ΗΠΑ
Οι Αµερικανοί 
θα αντιπρο-
σωπεύουν 
το 12% της 

κατανάλωσης 
βιολογικών 

οίνων

Άνοδος 18%
Από το 2012 
η γερµανική 
αγορά βιολο-
γικών οίνων 
έχει ετήσιο 
συντελεστή 

17,9%

Ως το 2022
Από τα 2,43 
δισ. κιβώτια 

των 9 λίτρων, 
τα 87,5 εκατ. 

θα είναι βιολο-
γικοί οίνοι
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Οι αποσταγµατοποιοί της εταιρεί-
ας Kweichow Moutai ανατρέχουν 
συχνά σε µια παλιά ιστορία πίσω 
στα 1915, όταν Κινέζοι αξιωµατού-
χοι πρωτοπαρουσίασαν το ποτό µε 
βάση το σόργο – baijiu - που παρα-
σκευάζει η εταιρεία σε µια έκθεση 
στο Σαν Φρανσίσκο. To αµερικανι-
κό κοινό, µεταφέρει το Economist, 
δε φαινόταν να εντυπωσιάζεται α-
πό τα απλά πήλινα δοχεία που το 
εµπεριείχαν και ένα µέλος της κι-
νεζικής αποστολής φοβούµενο την 
αποτυχία – ή ίσως και κατά λάθος 
– έριξε ένα στο έδαφος µε αποτέ-
λεσµα να απελευθερωθεί το άρω-
µά του, να κινηθεί η περιέργεια και 
να του απονεµηθεί το πρώτο µετάλ-
λιο. Ήταν η στιγµή που η µπράντα 
ανοίχτηκε στη διεθνή σκηνή. Στην 
καρδιά της παραποτάµιας πόλης 
Maotai, στη νοτιοδυτική επαρχία 
Guizhou, βρίσκουµε στην Πλατεία 
1915 ένα άγαλµα σε χρυσό χρώµα 
και σχήµα σπασµένου δοχείου. H 
Μoutai είναι εταιρεία εισηγµένη 
στο χρηµατιστήριο και µε την κυ-
βέρνηση της Guizhou να διατηρεί 
µεγάλο ποσοστό σε αυτή, γράφει 
το Economist. Το 2017 η κεφαλαι-
οποίηση της Μoutai έφτασε τα 71.5 
δις δολάρια, ξεπερνώντας εκείνη 
της βρετανικής Diageo.

Πρόκειται για λικέρ της ευρείας 
οικογένειας των αλκοολούχων που 
έχουν ως βάση τα σιτηρά και η τιµή 
του κινείται ανάµεσα σε λίγα ή κά-
ποιες χιλιάδες δολάρια, το µπουκάλι. 
Βασικό συστατικό του baijiu είναι το 
σόργο, ή κάποιες φορές το ρύζι. Σε 
αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µε το ου-
ίσκυ και τη µπύρα, τα σιτηρά σε αυ-
τή την περίπτωση συνήθως ζυµώνο-
νται ενώ είναι σε στερεή µορφή. Το 
αποτέλεσµα είναι µια ποικιλία προ-
ϊόντων, πολλά από τα οποία έχουν 

περιεκτικότητα σε αλκοόλ που ξεπερ-
νά το 50%. Τα δέκα δις λίτρα που πα-
ράγονται κάθε χρόνο είναι κάτι πα-
ραπάνω από τη διπλάσια ετήσια πα-
γκόσµια παραγωγή βότκας, το αµέ-
σως επόµενο δηµοφιλέστερο ποτό. 

Μικρά βήµατα στο εξωτερικό
Περίπου το 95% των πωλήσεων της 

Μoutai είναι στην Κίνα. Μόνο πρό-
σφατα κάποιοι από τους χιλιάδες πα-
ρασκευαστές του ποτού άρχισαν να 
εντείνουν τις προσπάθειες για να α-
ναπτύξουν ξένες αγορές: το 2016 η 
Red Star, που φτιάχνει το Erguotou, 
ένα τύπο φτηνού baijiu, το λάνσαρε 
στην Ευρώπη µε το όνοµα Nuwa, ε-
νώ πέρυσι η Luzhou Laojiao κυκλο-
φόρησε στην Αµερική το Ming River. 

Μπορεί τo κινεζικό λικέρ baijiu,
που φτιάχνεται με σόργο 
να κατακτήσει τον κόσμο;

Τυριά Rocinante με αναπαραστάσεις 
του Δον Κιχώτη και υπαινιγμοί ΠΟΠ
Η χρήση εικονιστικών σηµείων που 
συνιστούν υπαινιγµό στη γεωγρα-
φική περιοχή µε την οποία συν-
δέεται προστατευόµενη ονοµασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) ενδέχεται να 
στοιχειοθετεί παράνοµο υπαινιγ-
µό στην ονοµασία αυτή, λέει το Ευ-
ρωδικαστήριο, απαντώντας στο Α-
νώτατο ∆ικαστήριο της Ισπανίας µε 
αφορµή τις ετικέτες που χρησιµο-
ποιεί στα τυριά της µία εταιρεία µε 
αναπαραστάσεις του ∆ον Κιχώτη.

Η Industrial Quesera Cuquerella 
SL (IQC) διαθέτει στο εµπόριο τρία 
τυριά µε ετικέτες που περιέχουν το 
σχέδιο ενός ιππότη, που µοιάζει 
µε τις συνήθεις αναπαραστάσεις 
του ∆ον Κιχώτη ντε λα Μάντσα, ε-
νός καχεκτικού αλόγου και τοπί-
ων µε ανοµόµυλους και πρόβα-
τα, καθώς και τις λέξεις «Quesos 
Rocinante». Οι εικόνες αυτές και 
η λέξη «Rocinante» παραπέµπουν 
στο µυθιστόρηµα ∆ον Κιχώτης ντε 
λα Μάντσα του Μιγκέλ ντε Θερβά-
ντες, αφού «Ροσινάντε» ήταν το 
όνοµα του αλόγου του ∆ον Κιχώ-
τη. Τα επίµαχα τυριά δεν καλύπτο-
νται από την προστατευόµενη ονο-
µασία προέλευσης (ΠΟΠ) «queso 
manchego», η οποία καλύπτει τα 

τυριά που παρασκευάζονται στη Λα 
Μάντσα (Ισπανία) µε πρόβειο γάλα.

Το Ίδρυµα FundaciÈn Consejo 
Regulador de la DenominaciÈn de 
Origen Protegida Queso Manchego 
άσκησε αγωγή κατά της IQC και του 
Juan RamÈn Cuquerella Montagud 
µε αίτηµα να αναγνωριστεί ότι οι ε-
τικέτες που χρησιµοποιούνται για 
τον προσδιορισµό και την εµπορία 
των τριών αυτών τυριών που δεν 
καλύπτονται από την ΠΟΠ «queso 
manchego», καθώς και η χρήση των 
λέξεων που προαναφέρθηκαν προ-
σβάλλουν την επίµαχη ΠΟΠ. Τα ι-
σπανικά δικαστήρια έκριναν ότι τα 
σηµεία και οι ονοµασίες που χρη-
σιµοποιεί η IQC για τα τυριά αυτά-
συνιστούν υπαινιγµό στην περιοχή 
της Λα Μάντσα, αλλά όχι κατ’ ανά-
γκην στο τυρί «queso manchego» 
που καλύπτεται από την ΠΟΠ. 

Σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο της 
ΕΕ, το καθοριστικό κριτήριο για να 
διαπιστωθεί αν ένα στοιχείο συνιστά 
υπαινιγµό στην καταχωρισµένη ο-
νοµασία είναι το αν το στοιχείο αυτό 
µπορεί να ωθήσει τον καταναλωτή 
να ανακαλέσει ευθέως στη µνήµη 
του, ως εικόνα αναφοράς, το προ-
ϊόν που φέρει την ονοµασία αυτή.

Τα λικέρ Roots 
προσεχώς στις 
εγκαταστάσεις 
της Pernod 
Ricard Hellas 

Τα προϊόντα της Roots 
Spirits θα παράγονται 
πλέον στις 
πιστοποιηµένες 
εγκαταστάσεις της 
Pernod Ricard Hellas 
στη Μυτιλήνη. Η 
συνεργασία αφορά 
στην παραγωγή των 
τεσσάρων προϊόντων 
της Roots Spirits. Η 
παραγωγή  των 
ελληνικών λικέρ 
περιλαµβάνει τις 
παραδοσιακές 
συνταγές µε µαστίχα, 
κανέλα, δίκταµο και 
ρακόµελο, µε τις 
υψηλότερες 
προδιαγραφές 
ποιοτικού ελέγχου και 
ασφάλειας αλλά και µε 
σεβασµό προς το 
περιβάλλον. Οι αγοραστές φαίνεται να διαθέτουν 

τρεις φορές περισσότερα χρήµατα 
για την αγορά του απ’ ό,τι για µπύρα. 

Θερβάντες
Η λέξη «Rocinante» 

παραπέµπει στο µυθι-
στόρηµα ∆ον Κιχώτης, 

αφού «Ροσινάντε» 
ήταν το όνοµα του 

αλόγου του 

ΤΟ ΤΥΡΙ MANCHEGO 
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Αγρόκτημα Γεωργικής Σχολής Σερρών

Ένα ζευγάρι με 90 
αίγες στην οδό 
της καινοτομίας
Με τα πρώτα καλλυντικά φτιαγμένα από κατσικίσιο γάλα, 
δύο κτηνοτρόφοι ψάχνουν να ξεκλειδώσουν την Ευρώπη

Περιεκτικότητα
Σε αντίθεση µε 

άλλες εταιρείες, 
τα καλλυντικά που 
παρασκευάζονται 

στο Αγρόκτηµα της 
Γεωργικής Σχολής 
Σερρών, περιέχουν 

κατά 40% κατσικίσιο 
γάλα

Κάθε κατσίκα παράγει ετησίως 
κοντά στα 700 κιλά γάλα. 
Τα ζώα φροντίζονται 
καθηµερινά αποκλειστικά 
από το ζευγάρι των νεαρών 
κτηνοτρόφων.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κόρη του Ήλιου, άλλοτε πε-
ριγράφεται ως Νύµφη αλλά 
τις περισσότερες φορές ως 
αίγα η τροφός του θεού ∆ία 
στο Ιδαίο Άντρο, η Αµάλθεια, 
ταυτίζεται µε την πλησµονή των 
αγαθών και την ευηµερία του αν-
θρώπου. Εµπνευσµένη άλλωστε η αρ-
χαιοελληνική µυθολογία από την αντικειµενικό-
τητα της µεσογειακής φύσης, δεν θα µπορούσε 
να µην συνδέσει τη γενναιοδωρία και την αφθο-
νία µε ένα από τα πρώτα ζώα που εξηµέρωσε ο 
άνθρωπος πριν από 10.000 χρόνια, την κατσίκα.

Οι ευεργετικές ιδιότητες του κατσικίσιου γάλα-
κτος στον άνθρωπο ενέπνευσαν και τον ∆ηµοσθέ-
νη Παπαγεωργίου από τις Σέρρες, ο οποίος µαζί µε 
τη σύντροφό του Κατερίνα Λεπίδα, ξεκίνησαν το 
2013 τις προσπάθειές τους στον κόσµο της πρωτο-
γενούς παραγωγής και της µεταποίησης, νοικιά-
ζοντας από το ελληνικό δηµόσιο µια έκταση πέ-

ντε στρεµµάτων εκεί που βρισκόταν 
η παλιά Γεωργική Σχολή Σερρών.

«Το αγρόκτηµά µας, είναι µία 
πρότυπη µονάδα παραγωγής κα-
τσικίσιου γάλακτος στις Σέρρες, 
µέσα σε ένα µοναδικό φυσικό 

περιβάλλον µε µικροκλίµα ιδα-
νικό για την καλύτερη δυνατή δια-

βίωση των κατσικιών µας» αναφέρει 
ο κ. Παπαγεωργίου στην Agrenda, εξη-

γώντας πως «η αγάπη µας για τα πανέξυπνα 
αυτά ζωάκια καθώς και οι ευεργετικές ιδιότητες 
του γάλακτος τους στον άνθρωπο, τόσο στην δι-
ατροφή του όσο και στην επιδερµίδα του, ήταν 
για µας µοναδική πηγή έµπνευσης».

Σήµερα εκτρέφει 90 κατσίκες, το γάλα των ο-
ποίων διατίθεται στο κατάστηµά τους στις Σέρ-
ρες. Όµως, το πιο σηµαντικό προϊόν, είναι τα 
καλλυντικά περιποίησης προσώπου µε βάση 
το κατσικίσιο γάλα, τα οποία παρασκευάζονται 
σε συνεργασία µε εργαστήριο στη Θεσσαλονί-
κη και µπορεί κανείς να τα προµηθευτεί µέσω 
του διαδικτυακού τους καταστήµατος.  

Ο ∆ηµοσθένης Παπαγεωργίου µε τη σύντροφό του Κατερίνα Λεπίδα φιλοδοξούν να 
ανοιχτούν στις ευρωπαϊκές αγορές µε καλλυντικά φτιαγµένα από κατσικίσιο γάλα. 
Στο αγρόκτηµά τους στις Σέρρες εκτρέφουν 90 κατσίκες, διαλεγµένες µια-µια. 

∆ηµοσθένης Παπαγεωργίου | Κατερίνα Λεπίδα 
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Πεπεισµένος για τις ιδιότητες του 
κατσικίσιου γάλακτος τόσο ως τρό-
φιµο όσο και στην επιδερµίδα, ο κ. 
Παπαγεωργίου θέλησε να αποµα-
κρύνει τις προσπάθειές του από την 
παραγωγή τυριών και αναζήτησε α-
πό την πρώτη στιγµή προϊόντα που 
µε λίγα επιστρέφουν πολλά. «Πλή-
θος επιστηµονικών ερευνών σε ΗΠΑ 
και Καναδά, καταδεικνύουν πως το 
κατσικίσιο γάλα είναι σχεδόν εφά-
µιλλο του µητρικού, ενώ και στην ε-
πιδερµίδα έχει σηµαντική θεραπευ-
τική και καλλυντική δράση» εξηγεί. 
«Την ιδέα την ξεσήκωσα από τον 
Καναδά. Ένας κτηνοτρόφος έπαιρ-
νε το γάλα του και αντί για τυριά, έ-
κανε καλλυντικά. Το έψαξα, διάβα-
σα και ξεκίνησα τη συνεργασία µε 
ένα εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη. 
Έπειτα από ενάµιση χρόνο δοκιµών 
βγάλαµε προϊόν» εξιστορεί ο ίδιος, 
υποστηρίζοντας πως επιχειρεί να 
µπει σε µια κατηγορία προίόντων 
υψηλής προστιθέµενης αξίας και 
να τα τοποθετήσει στην ευρωπαϊκή 
αγορά, στην οποία εντοπίζει κενό.

«Αυτό που έχει σηµασία είναι η ποι-
ότητα του γάλακτος» εκµυστηρεύε-

ται ο νεαρός κτηνοτρόφος, που δια-
χειρίζεται περί τα 700 κιλά ετησίως 
από κάθε µια από τις κατσίκες του. 
«Εµείς στο αγρόκτηµά µας, καθηµε-
ρινά παράγουµε υψηλής ποιότητας 
γάλα, το οποίο άµεσα µεταφέρουµε 
στο εργαστήριό µας και παρασκευά-
ζουµε τα προιόντα µας. Με πολύ µε-
ράκι και µεγάλη περηφάνια για όλη 
αυτή τη διαδικασία παρασκευάζου-
µε τα καλλυντικά µας,τα µοναδικά 
στον κόσµο µε -φρέσκο- κατσικίσιο 
γάλα», όπως αναφέρει.

Στο δρόµο προς την παρασκευή 
κρέµας προσώπου, ορού προσώ-
που, κρέµας µατιών και καθαριστι-
κού ντεµακιγιάζ από κατσικίσιο γά-
λα, οι επίδοξοι επιχειρηµατίες της υ-
παίθρου, χρειάστηκε να επενδύσουν 
περίπου 200.000 ευρώ, ποσό το ο-
ποίο αρχίζει και αποδίδει το τελευ-
ταίο διάστηµα. Στον εξοπλισµό του 
αγροκτήµατος, περιλαµβάνεται ένα 
σύγχρονο αρµεκτήριο 12 θέσεων. Α-
πό κει και πέρα, «έχουµε ό,τι απαι-
τείται για να παστεριώσουµε το γά-
λα, το οποίο συσκευάζεται, σε ειδι-
κά διαµορφωµένους χώρους εγκε-
κριµένους από τον ΕΦΕΤ».

Τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
αξίας εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα

ΑΙΓΕΣ

Το  φρέσκο κατσικίσιο γάλα µπορεί κανείς να το 
προµηθευτεί αποκλειστικά στο κατάστηµα του 

∆ηµοσθένη Παπαγεωργίου στις Σέρρες. 
 Τα καλλυντικά ωστόσο είναι διαθέσιµα και στο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα: www.quality-goatmilk.gr. 
Facebook: «αγαπάµε το κατσικίσιο γάλα» 

Βασίλης Γούναρης 
Νέος πρόεδρος 
του ΣΒΠΕ
Τη θέση του προέδρου στο σύνδεσµο 
Βιοµηχανιών Πλαστικών Ελλάδος 
αναλαµβάνει ο διευθύνων της BASF 
και µέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του 
ΣΒΠΕ, Βασίλης Γούναρης. Ο 
Χαρίλαος Πανόπουλος ανέρχεται 
στη θέση του αντιπροέδρου, ο 
Σωτήρης Κορδάς καταλαµβάνει τη 
θέση του Γενικού Γραµµατέα και ο 
Παναγιώτης Γεροντόπουλος γίνεται 
αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας.

Ι. Μπουτάρης & 
Υιός Holding A.E.
Αλλαγή ιδιότητας
Η Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. 
ανακοίνωσε την αλλαγή ιδιότητας 
µέλους  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
της Ελένης Μπουτάρη σε µη 
Εκτελεστικό Μέλος µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
30/11/2018 για το υπόλοιπο της 
θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
που λήγει στις 24/8/2019.

Creta Farm 
Νέο μέλος στο ΔΣ

Η Creta Farm ΚΡΕΤΑ 0,00% µε 
ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ότι το 
∆ιοικητικό της Συµβούλιο κατά τη 
συνεδρίασή του της 24ης Απριλίου 
2019, εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο µη 
εκτελεστικό µέλος του τον κ. 
Μαραβελάκη Πέτρο του Ευαγγέλου, 
σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος 
ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους 
κ. Αλέξανδρου Στρίµπερη του Ιωάννη, 
ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση του 
για προσωπικούς λόγους.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις
Για να δροµολογηθούν 

οι διαδικασίες της επιχεί-
ρησης, χρειάστηκε 

να επενδυθούν περί 
τα 200.000 ευρώ 

ΣΕΡΡΕΣ



Mετά από  µια επιτυχηµένη συνεργασία χρόνων του Οµίλου Haifa και του Όµιλου ELTON στην προώθη-

ση εξειδικευµένων προϊόντων θρέψης κρυσταλλικής µορφής Poly-Feed®, πρώτες ύλες λιπασµά-

των και εν συνεχεία της προώθησης της  επιτυχηµένης και καινοτόµας σειράς κοκκωδών λιπασµά-

των Haifa Turbo K µε Νιτρικό Κάλιο.   Ήρθε η ώρα αυτή η συνεργασία της Haifa µε το δίκτυο πωλήσεων του 

Αγροχηµικού Τµήµατος της Ελτον, να επισφραγιστεί µε µια ακόµη σειρά προϊόντων που αφορά προϊόντα ειδικής 

θρέψης  και µια  σειρά χειλικών ιχνοστοιχείων της σειράς Haifa Micro®.  

Στόχος και των δύο εταιρειών, είναι να προσφέρουν στους συνεργάτες τους, πρόσβαση σε καινοτόµες λύσεις 

θρέψης και την από κοινού ανάπτυξη τεχνολογιών και προϊόντων, κυρίως µε στόχο την τοπική αγορά.

Ιστορικό Συνεργασίας 
Η έναρξη της συνεργασία ξεκίνησε το 2001, όταν o όµιλος ELTON ανέλαβε την διανοµή του Νιτρικού Καλίου, 

των πρώτων υλών και των  υδατοδιαλυτών προϊόντων  για την Ελληνική Αγορά. Η νέα Συνεργασία ενίσχυσε 

το Προϊοντικό Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων της ELTON και αυτό είχε σαν αποτέλεσµα από µια εταιρεία αµιγώς χη-

µική να αναπτύξει άµεσα ειδικό τµήµα  για την διακίνηση Αγροτικών Εφοδίων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού.  

Η δηµιουργία του Τµήµατος αυτού στελεχώνεται µε αξιόλογους και έµπειρους Γεωπόνους. Σκοπός του οµίλου 

ELTON είναι να  ισχυροποιεί την δυναµική και την αποτελεσµατικότητα του δικτύου διανοµής του σε όλα τα γε-

ωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδος. Η Στρατηγική του Τµήµατος Αγροτικών Εφοδίων της ELTON είναι η προ-

σφορά καινοτόµων προϊόντων, υψηλών προδιαγραφών ποιότητας, σύµφωνα µε τις τελευταίες τάσεις και επιτα-

γές της αγοράς σε διάφορους τοµείς παραγωγής τελικών προϊόντων. Αναπτύσσοντας και προσφέροντας στους 

πελάτες της δυναµικές λύσεις για τις πρόσφατες και µελλοντικές τους ανάγκες.

Ο Όµιλος ELTON δραστηριοποιείται στην διανοµή Χηµικών, α’ υλών και υπηρεσιών σε ολόκληρο το φάσµα βι-

οµηχανιών τελικών προϊόντων για περισσότερα από 35 χρόνια. Ο ICIS, την τοποθετεί στις 50 µεγαλύτερες Εται-

ρείες διανοµής Χηµικών, Α΄υλών στην Ευρώπη. Στον Γεωργικό Τοµέα, η ELTON, δραστηριοποιείται από το 2001.

Βασικό στοιχείο της επιτυχηµένης πορείας της ELTON, είναι η Φιλοσοφία και Στρατηγική της, η οποία συνίσταται 

στην διανοµή Προϊόντων και Υπηρεσιών των Υψηλοτέρων Προδιαγραφών Ποιότητας που θα διασφαλίσουν την 

επαγγελµατική επιτυχία των πελατών της, µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον και στην προστασία των φυσι-

κών πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο εξελίσσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και Υπηρεσιών της, εντάσσοντας προϊό-

ντα, που είναι µπροστά και οδηγούν τις εξελίξεις. Ειδικά για τον γεωργικό Τοµέα, που αποτελεί την βάση της δι-

ατροφικής αλυσσίδας, ο στόχος της ELTON είναι, η αλλαγή της φιλοσοφίας των καλλιεργητών αναφορικά µε 

την θρέψη. Γι’ αυτό και εντάσει προϊόντα συµβατά µε την σύγχρονη τάση, που κερδίζει διαρκώς έδαφος παγκο-

σµίως, δηλαδή Βιοδιεγέρτες, Εδαφοβελτιωτικά και Ειδικά Προϊόντα θρέψης.

Η συνεργασία της ELTON µε την HAIFA στα προϊόντα Ειδικής Θρέψης, αντικατοπτρίζει ακριβώς τον Επιχειρησι-

ακό της σχεδιασµό και την δυναµική της ένταξη, στην ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ της Θρέψης. 

Όµιλος Haifa
Η Haifa είναι µια πολυεθνική εταιρεία µε τα κεντρικά της γραφεία στο Ισραήλ, που ηγείται στην παγκόσµια αγο-

ρά Νιτρικού Καλίου, Εξειδικευµένων Λιπασµάτων και Βιοµηχανικών Χηµικών. ∆ιάσηµη για τις πρωτοποριακές 

ιδέες και τις καινοτόµες λύσεις της, η Haifa είναι άψογα εναρµονισµένη στις τάσεις της αγοράς και στις ανάγκες 

των πελατών της.  O όµιλος διαθέτει τα προϊόντα του µέσα από ένα παγκόσµιο δίκτυο διανοµής, µε παρουσία σε 

περισσότερες από 100 χώρες µε 12 θυγατρικές εταιρείες. Το Γραφείο της Haifa στην Ελλάδα καλύπτει όλες τις 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως Ελλάδα, Κύπρο, Ρουµανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Βόρεια 
Μακεδονία, Σερβία, Κροατία, Βοσνία, Σλοβενία, Αλβανία και Μαυροβούνιο. 

Συνδυάζοντας το όραµα και την ηγεσία, την τεχνολογία και την καινοτοµία, η Haifa έχει γίνει η πεµπτουσία των 

ειδικών παγκόσµια στα Εξειδικευµένα Λιπάσµατα παρέχοντας εξαιρετικά προϊόντα.

Κύριο προϊόν για την Haifa είναι το νιτρικό κάλιο (13-0-46) εισηγµένο στην παγκόσµια αγορά µε την εµπορική 

ονοµασία Multi-K®. Η σειρά προϊόντων νιτρικού καλίου Multi-K® έχει αναπτυχθεί τόσο σε κρυσταλλική όσο 

και σε κοκκώδη µορφή, σε απλούς ή εµπλουτισµένους τύπους µε την προσθήκη µακροστοιχείων ή και ιχνοστοι-

χείων (Mg, Zn, P, Fe, B). Επιπλέον η σειρά του νιτρικού καλίου αποτελεί τη βάση για την παραγωγή σύνθετων ή 

και σύµµεικτων πλήρως υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, όπως είναι τα Bonus-npK® (αζωτο-καλιούχα λιπάσµα-

τα) ειδικά για διαφυλλικές εφαρµογές θρέψης.

Το νιτρικό κάλιο και τα παράγωγα λιπάσµατα είναι πολύ σηµαντικά στην σύγχρονη επιχειρηµατική γεωργία καθό-

σον αυξάνουν τις αποδόσεις, την ποιότητα, την πρωιµότητα και την διάρκεια ζωής στο ράφι, των παραγόµενων 

προϊόντων των καλλιεργειών. Επιπλέον της απευθείας χρήσης του από τους παραγωγούς, το νιτρικό κάλιο µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και στην βιοµηχανία λιπασµάτων ως πρώτη ύλη άλλων σύνθετων ή σύµµεικτων λιπασµάτων.

Η Haifa παράγει επίσης µια ευρεία γκάµα άλλων λιπασµάτων. Τα Poly-Feed® είναι µια σειρά σύνθετων (NPK) πλή-

ρως υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, εµπλουτισµένα ή όχι µε δευτερεύοντα στοιχεία ή και ιχνοστοιχεία. Το Magnisal®, 

νιτρικό µαγνήσιο, είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασµα σε µορφή νιφάδων, που χρησιµοποιείται για την απο-

φυγή ή και την θεραπεία τροφοπενιών µαγνησίου στα φυτά. Το Multi-MAPΤΜ, φωσφορικό µονο-αµµώνιο, σε 

κρυσταλλική και κοκκώδη µορφή το Multi-MKPΤΜ, φωσφορικό µονο-κάλιο σε κρυσταλλική µορφή και το Multi-
Cal®, νιτρικό ασβέστιο σε κοκκώδη µορφή όλα πλήρως υδατοδιαλυτά λιπάσµατα, απαλλαγµένα χλωρίου, νατρί-

ου ή άλλων επιζήµιων στοιχείων, συµπληρώνουν την γκάµα των προϊόντων αιχµής για την Haifa.

Τα προϊόντα αιχµής της Haifa που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποτελούν την βάση για εφαρµογή NutrigationTM 

υδρολίπανσης / υδροπονίας σήµερα. Η γκάµα συµπληρώνεται µε άλλα προϊόντα, όπως το Multi-P® φωσφο-

ρικό οξύ, το Multi-UP® φωσφορική ουρία, το Multi-SOP® θειικό κάλιο και ιχνοστοιχεία σε χηλική µορφή της 

σειράς Haifa Micro®. Προϊόντα ελεγχόµενης απελευθέρωσης της Haifa που παράγονται µε την εφαρµογή της 

µεθόδου επένδυσης κοκκωδών λιπασµάτων MulticoTechTM, συµπεριλαµβάνουν τύπους λιπασµάτων για εφαρ-

µογή στην φυτική παραγωγή Multicote® Agri (Multigro®), τα φυτώρια και τα καλλωπιστικά φυτά Multicote® 
καθώς και εξειδικευµένους τύπους για χλοοτάπητες Multicote® Turf (Multigreen®).

Το 2014 η Haifa πραγµατοποιησε µια από τις µεγαλύτερες επενδύσεις της στην Ελλάδα και το νέο δυναµικό της 

ξεκίνηµα στην παγκόσµια αγορά  των κοκκωδών λιπασµάτων, από την Ελλάδα. Το νέο εγχείρηµα της Haifa ονο-

µάζεται Haifa Turbo-K και περιλαµβάνει σύνθετα κοκκώδη χηµικά λιπάσµατα προορισµένα για την βασική 

και επιφανειακή λίπανση των καλλιεργειών µε Νιτρικό Κάλιο και ιχνοστοιχεία, προϊόντα που δεν εντάσσο-

νταν στις γραµµές παραγωγής της.

Επικεντρωµένη µε πάθος στους καλλιεργητές και τις εµπειρίες τους, η Haifa είναι δεσµευµένη στους εργαζό-

µενους, τους πελάτες, την διεθνή κοινότητα και το περιβάλλον.  Προσηλωµένη στην δηµιουργία εµπνευσµένων 

λύσεων σε έναν διαρκώς εξελισσόµενο κόσµο, η Haifa κοιτά µπροστά στο µέλλον και εστιάζει στην βελτίωση 

της θρέψης των φυτών, στην αποτελεσµατικότητα χρήσης, στο οικονοµικό όφελος, στην ευκολία χρήσης και 

στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η χρόνια και επιτυχημένη  
συνεργασία των δυο μεγάλων 

ομίλων εταιριών Haifa και Έλτον

ADVERTORIAL
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Αναζητώντας τον µεγάλο κερδισµένο από την 
ιστορία που ξεκίνησε µε την επέκταση της α-
φρικανικής πανώλης των χοίρων στην Κίνα, 
οι ειδικοί δείχνουν την Βραζιλία, αν και µέ-
χρι σήµερα ο µεγαλύτερος προµηθευτής της 
ασιατικής υπερδύναµης είναι η Ευρώπη. Η ε-
πιδηµία αυτή έχει αλλάξει µέσα σε µερικούς 
µήνες την παγκόσµια αγορά κρέατος, µε τις 
συνέπειες να είναι βαριές από άποψη κό-

στους, το οποίο στην Κίνα έχει αυξηθεί κατά 
70%. Τα νέα δεδοµένα που προκάλεσε η επι-
δηµία, µε συνέπεια την απώλεια του 1/3 του 
συνολικού κοπαδιού της χώρας, δεν µπορούν 
να αποτιµηθούν ακόµη, µε τις εκτιµήσεις να 
κάνουν λόγο για την πάροδο µιας δεκαετίας 
προτού η Κίνα καταφέρει να την εξαλείψει. 

Πάντως δεν είναι  λίγοι εκείνοι που εκτιµούν 
πως το ράλι στις τιµές του χοιρινού κρέατος 

έχει  µόλις ξεκινήσει, µε την Morgan Stanley, 
τον µεγάλο επενδυτικό οίκο, να βλέπει την 
κατάσταση µε θετικό µάτι. Ενδεικτικό της κα-
τάστασης, η µέσα σε µια µέρα άνοδος των µε-
τοχών κατά 40% του µεγαλύτερου προµηθευ-
τή κρέατος στο κόσµο, JBS SA. Ας αναφερθεί 
πως η µε έδρα την Βραζιλία JBS SA, κέρδισε 
70% στην αξία των µετοχών της µέσα στους 
τέσσερεις πρώτους µήνες του έτους.

Η Βραζιλία τρέχει να τερματίσει πρώτη στο ράλι τιμών χοιρινού

Κορυφαίοι πωλητές, 
όπως η Yara και 
η CF Industries, 
αυξάνουν την 
παραγωγή αμμωνίας 
λόγω της έντονης 
ζήτησης που 
καταγράφει έκθεση 
για το διάστημα 
2019-2023

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Το συνολικό µέγεθος της αγοράς αζωτούχων 
λιπασµάτων θα αυξηθεί κατά 9,99 εκατοµµύ-
ρια τόνους έως το 2023, µε ετήσιο ρυθµό α-
νάπτυξης (CAGR) περίπου 2%, σύµφωνα µε 
την έκθεση για την παγκόσµια αγορά αζω-
τούχων λιπασµάτων της βρετανικής εταιρεί-
ας αναλύσεων Technavio.

Κορυφαίοι πωλητές, όπως η Yara και η CF 
Industries, αυξάνουν την παραγωγή αµµω-
νίας λόγω της έντονης ζήτησης στην αγορά 
λιπασµάτων που καταγράφει η έκθεση για 
το διάστηµα 2019-2023. Πρόσφατα, η Yara 
άνοιξε σε συνεργασία µε την BASF εργοστά-
σιο αµµωνίας στο Freeport του Τέξας, στις 
ΗΠΑ, µε ετήσια παραγωγική δυναµικότητα 
750.000 τόνων. Η CF Industries επεκτείνει 
επίσης την εγκατάσταση παραγωγής αµµω-
νίας που βρίσκεται κοντά στο Medicine Hat 
της Αλµπέρτα.  

Την αυξηµένη ζήτηση πυροδοτούν χώρες 
της Ασίας όπως η Κίνα και η Ινδία που κα-
ταναλώνουν πάνω από το ήµισυ της παγκό-
σµιας παραγωγής αζωτούχου λιπάσµατος. Ο 
αυξανόµενος πληθυσµός και το αυξανόµε-
νο κατά κεφαλήν εισόδηµα, ιδίως στην Κί-
να και την Ινδία, οδήγησαν στη µεγαλύτε-
ρη ζήτηση για τρόφιµα και γεωργικά προϊ-
όντα.  Η Κίνα αντιµετωπίζει έντονη ζήτηση 
λιπασµάτων για την κάλυψη των αναγκών 
της σε τρόφιµα. Σχεδόν ο µισός πληθυσµός 
της Ινδίας εξαρτάται από τη γεωργία για να 
ζήσει. Η ινδική κυβέρνηση υποστηρίζει επί-
σης τον γεωργικό τοµέα παρέχοντας επιδο-
τήσεις και προγράµµατα κινήτρων και η χώ-

ρα πρόσφατα αύξησε τις δαπάνες της στον 
τοµέα της γεωργίας. Αυτοί οι παράγοντες θα 
προκαλέσουν αύξηση της παγκόσµιας αγο-
ράς αζωτούχων λιπασµάτων κατά την περί-
οδο πρόβλεψης από το 2019 έως το 2023.

Τα λιγότερα στρέµµατα δηµιουργούν 
ανάγκη για µεγαλύτερες αποδόσεις

Η µείωση της έκτασης καλλιεργήσιµης γης 
έρχεται σε αντίθεση µε την αυξηµένη παγκό-
σµια ανάγκη για τρόφιµα. Αυτό οφείλεται στη 
συνεχή αύξηση της εκβιοµηχάνισης και της 

αστικοποίησης, που επιφέρει δόµηση καλ-
λιεργήσιµων µέχρι πρότινος εκτάσεων, ή αλ-
λαγή της χρήσης τους για εκµετάλλευση από 
τη βιοµηχανία. Ακόµη, η δηµιουργία εγκατα-
στάσεων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ό-
πως αιολικά πάρκα και κυρίως φωτοβολταϊ-
κά, στερεί ακόµη περισσότερες εκτάσεις από 
την καλλιέργεια βρώσιµων ειδών. 

Οι αναπτυσσόµενες χώρες όπως η Ινδία, η 
Κίνα και η Βραζιλία θα χρειαστούν πρόσθε-
τες γεωργικές εκτάσεις έως το 2030 για να 
καλύψουν την ανάγκη για σπόρους τροφί-

Οι µικρότερες 
εκτάσεις λόγω 
αστικοποίησης κά-
νουν αναγκαία τη 
µεγάλη απόδοση. 

Μεγάλη ζήτηση από την Ασία

Αύξηση 10 εκατ. 
τόνων έρχεται στην 
αγορά αζωτούχων

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΑΖΩΤΟ (N) ΦΩΣΦΟΡΟ (P2O5), 
ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ (K2O) 

+1,4%2016

2017

2018

2019

+1,5%

+2,2%

+2,4%
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Ηλεκτρονική ή εγγράφως αίτηση αδειοδότησης 
στα οικεία Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ε-
λέγχων (ΤΑΑΕ) καλούνται να υποβάλλουν οι εν-
διαφερόµενοι καλλιεργητές βιοµηχανικής κάν-
ναβης, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νοµι-
κό πρόσωπο, προκειµένου να εξασφαλίσουν τη 
χορήγηση της βασικής ενίσχυσης. Οι όροι και οι 
προϋποθέσεις δηµοσιεύτηκαν πρόσφατα στη ∆ι-
αύγεια, και σηµειώνεται πως αφορούν αποκλει-

στικά τις ποικιλίες κάνναβης του είδους Cannabis 
sativa L, µε περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβι-
δόλη µέχρι 0,2%. Η αίτηση αδειοδότησης πρέπει 
να συνοδεύεται από αποδεικτικό για την ακρι-
βή θέση και την έκταση που πρόκειται να καλλι-
εργήσει. Ακόµα, την άδεια χρήσης νερού, όπου 
το µέσο ύψος βροχόπτωσης δεν υπερβαίνει τα 
750 mm την τελευταία 3ετία. Επιπλέον απαιτεί-
ται αντίγραφο ποινικού µητρώου από το οποίο 

πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών δεν  έχει κατα-
δικαστεί για αδίκηµα που προβλέπεται στη νο-
µοθεσία περί ναρκωτικών και ότι δεν έχει κατα-
δικαστεί αµετάκλητα σε βαθµό κακουργήµατος 
για άλλο αδίκηµα. Tέλος σε περίπτωση υποβο-
λής αίτησης για χορήγηση άδειας από συνεταιρι-
σµό ή οµάδα παραγωγών ή οργάνωση παραγω-
γών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών υποβάλ-
λεται συνηµµένα και λίστα παραγωγών-µελών.

Με αποδείξεις για τη βασική ενίσχυση βιομηχανικής κάνναβης

Αναδροµικά, από 1.1.2018, τα πλεονά-
σµατα της διαχειριστικής χρήσης των α-
γροτικών συνεταιρισµών που διανέµο-
νται στα µέλη τους θα φορολογούνται 
ως εισόδηµα από αγροτική δραστηριό-
τητα, ανεξάρτητα αν αυτά αποδίδονται 
στα µέλη ή παραµένουν στον συνεται-
ρισµό ως εξατοµικευµένη κατάθεση.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε τρο-
πολογία που βρίσκεται σε φάση επε-
ξεργασίας από την ∆ιαρκή Επιτροπή 
Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής.

Η προτεινόµενη τροπολογία κρίνε-
ται αναγκαία και κατάλληλη:

  για την αποσαφήνιση του τρόπου 
φορολόγησης των καταβαλλόµενων ή 
διατηρούµενων στον ΑΣ ως εξατοµικευ-
µένη κατάθεση, πλεονασµάτων που δι-
ανέµονται στα µέλη του ΑΣ

 για τη στήριξη του εισοδήµατος και 
τη βελτίωση της φορολογικής θέσης 
των αγροτών µελών ΑΣ και

  για την ανάπτυξη του αγροτικού 
συνεργατισµού.

Η αιτιολογική έκθεση της τροπολο-
γίας αναφέρει τα εξής: «Με την προτει-
νόµενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 
3 του άρθρου 29 του ν. 4384/2016 (Α’ 
78). Ειδικότερα, ο αγροτικός συνεταιρι-
σµός συγκεντρώνει το προϊόν των µε-
λών του, το συσκευάζει ή το µεταποι-
εί, το αποθηκεύει και τελικά το διαθέ-
τει στην αγορά. Τα έσοδα που προκύ-
πτουν αφού αφαιρεθούν τα έξοδα του 

συνεταιρισµού, δηµιουργούν το πλεόνα-
σµα. Στη συνέχεια, ο συνεταιρισµός δι-
ανέµει το πλεόνασµα στα µέλη του. Τα 
πλεονάσµατα που διανέµονται στα µέ-
λη του συνεταιρισµού φυσικά πρόσω-
πα που ασκούν αγροτική δραστηριότη-
τα και τηρούν την υποχρέωση της παρ. 
3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, ανε-
ξάρτητα αν αυτά αποδίδονται στα µέλη 
ή παραµένουν στον συνεταιρισµό ως ε-
ξατοµικευµένη κατάθεση, φορολογού-
νται ως εισόδηµα από αγροτική δραστη-
ριότητα. Η ισχύς της προτεινόµενης διά-
ταξης άρχεται από 1.1.2018».

Η διάταξη
Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4384/2016 

αντικαθίσταται ως εξής: «3. Τα πλεονά-
σµατα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, 
που διανέµονται στα µέλη τους σύµφωνα 
µε το άρθρο 23, υπόκεινται µόνο σε φο-
ρολογία εισοδήµατος των µελών ανεξάρ-
τητα από την καταβολή τους ή την εξατο-
µικευµένη διατήρησή τους ως κατάθεση 
στον ΑΣ. Τα ανωτέρω πλεονάσµατα, που 
διανέµονται στα µέλη ΑΣ εγγεγραµµέ-
νου και ενήµερου στο µητρώο του άρ-
θρου 19, φορολογούνται ως εισόδηµα 
από αγροτική δραστηριότητα εφόσον ο 
δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο που 
ασκεί αγροτική δραστηριότητα και τη-
ρεί την υποχρέωση της παρ. 3 του άρ-
θρου 8. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου 
της παρούσας άρχεται από 1.1.2018».

µων. Η συρρίκνωση της καλλιεργήσιµης γης 
θα αυξήσει τη ζήτηση λιπασµάτων όπως το 
αζωτούχο λίπασµα για υψηλές αποδόσεις. 

Αυτό αναµένεται να οδηγήσει στην ανά-
πτυξη της παγκόσµιας αγοράς αζωτούχων 
λιπασµάτων κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Σύµφωνα µε αναλυτή της Technavio, 
«Τα κορυφαία κράτη στην κατανάλωση α-
ζωτούχων λιπασµάτων, όπως η Ινδία, η Κί-
να, το Πακιστάν και η Ινδονησία, είναι πα-
ρόντα στο APAC. Επίσης, η αύξηση του πλη-
θυσµού, η αύξηση του κατά κεφαλήν εισο-
δήµατος και η µείωση της καλλιεργήσιµης 
γης θα αυξήσουν τη ζήτηση για αζωτούχα 
λιπάσµατα στην περιοχή. Στη Βόρεια Αµε-
ρική, οι ΗΠΑ είναι ένας από τους µεγαλύ-
τερους καταναλωτές αζωτούχων λιπασµά-
των. Ο Καναδάς και το Μεξικό είναι οι άλ-
λοι δύο σηµαντικοί συντελεστές. Η ζήτηση 
για τρόφιµα αυξάνει και σε αυτήν την πε-
ριοχή λόγω του αυξανόµενου πληθυσµού. 
Αυτοί οι παράγοντες αναµένεται να ενισχύ-
σουν την ανάπτυξη της παγκόσµιας αγοράς 
αζωτούχων λιπασµάτων».

Κίνα και 
Ινδία  

Την αυξηµένη 
ζήτηση 

πυροδοτούν 
χώρες όπως 
η Κίνα και 

η Ινδία που 
καταναλώνουν 

πάνω από 
το ήµισυ της 
παγκόσµιας 
παραγωγής 
αζωτούχου 
λιπάσµατος

Αναδρομικό αγροτικό εισόδημα λογίζονται 
τα διανεμόμενα πλεονάσματα συνεταιρισμών 

Χωρίς αίτηση 
επιστροφή φόρου
Σε ισχύ πλέον η 
απόφαση της ΑΑ∆Ε για 
τις επιστροφές φόρου 
εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων χωρίς 
αίτηση µε το ΦΕΚ Β’ 
1399/23-04-2019, 
σύµφωνα µε την οποία: 
Στο τέλος της παρ. 2 
του Κεφαλαίου Α’ της 
Α’ 1037/2019 
απόφασης προστίθεται 
νέο εδάφιο ως εξής: 
«Σε περίπτωση που µε 
την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος προκύπτει 
πιστωτικό υπόλοιπο 
προς επιστροφή, 
παρέλκει η υποβολή 
έγγραφου αιτήµατος 
του φορολογουµένου, 
καθόσον η δήλωση 
φορολογίας 
εισοδήµατος επέχει 
θέση έγγραφου 
αιτήµατος».
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Ανησυχεί 
ο Συνήγορος 
του Πολίτη για 
τα μελλούμενα 
της νέας ΚΑΠ
«Οι πρώτες εκτιµήσεις για την 
εφαρµογή των προτάσεων της 
Επιτροπής ενόψει της επικείµενης 
ΚΑΠ για το αγροτικό εισόδηµα είναι 
εξαιρετικά δυσµενείς. Υπολογίζεται ότι 
η απώλεια στο αγροτικό εισόδηµα 
µπορεί να αγγίξει το 20%. Για τη χώρα 
µας, οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα 
αισθητές, µετά από την παρατεταµένη 
οικονοµική ύφεση και δηµοσιονοµική 
λιτότητα της τελευταίας δεκαετίας. Το 
σύστηµα άµεσων αγροτικών 
ενισχύσεων στη χώρα ήδη 
αντιµετωπίζει συστηµικά και χρόνια 
προβλήµατα.» Τα παραπάνω 
υπογράµµισε µε άρθρο του ο 
επικεφαλής του Συνήγορου του Πολίτη 
Ανδρέας Ποττάκης στο οποίο, µεταξύ 
άλλων, παρέθεσε τις προτάσεις της 
Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027 
που έχουν συγκεντρώσει τις 
µεγαλύτερες αντιδράσεις, 
συγκεκριµένα αυτές σχετικά µε τη 
µείωση της χρηµατοδότησης της ΚΑΠ, 
την ενίσχυση της επικουρικότητας για 
τα κράτη-µέλη και την αναδιανοµή των 
ενισχύσεων. Αναφορικά µε τον 
προσανατολισµό κανένα κράτος-µέλος 
να µη λαµβάνει λιγότερο από το 75% 
του µέσου όρου της ΕΕ παρατήρησε 
ότι οδηγεί σε σταδιακή σύγκλιση 
πληρωµών επιδοτήσεων, φέρνοντας 
όµως αντιµέτωπα τα 15 παλαιότερα 
µέλη (14, µε την αποχώρηση του ΗΒ) 
µε τα 13 που εντάχθηκαν µετά το 
2004. Επιπρόσθετα, σηµείωσε ότι η 
πρόσφατη παρέµβαση της Αρχής που 
εκπροσωπεί, για ακατάσχετο όριο 
7.500 ευρώ σε ετήσια βάση στη 
βασική αγροτική ενίσχυση, µερικώς 
µόνο συµβάλει στην εξασφάλιση της 
αγροτικής παραγωγής και τη 
βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων. 

Αβεβαιότητα για το νέο χάρτη  
κρατικών ενισχύσεων γεωργίας
Σε 3μηνη διαβούλευση ως 19 Ιουλίου το κανονιστικό πλαίσιο για κρατικές ενισχύσεις

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μια νέα πηγή αβεβαιότητας για το νέο πλαί-
σιο κανονισµού για τις κρατικές ενισχύσεις, 
στη γεωργία, τις αγροτικές περιοχές και τη 
δασοκοµία που θα ισχύσει από το 2021 συνι-
στά το γεγονός ότι µόλις δύο εβδοµάδες πριν 
τις Ευρωεκλογές η Κοµισιόν έθεσε σε τρίµη-
νη διαβούλευση την αξιολόγηση και την α-
ναθεώρηση των σχετικών κανόνων, η οποία 
θα διαρκέσει µέχρι τις 19 Ιουλίου.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τον διακεκριµένο 
αγροοικονοµολόγο του Πανεπιστίµιου Τρί-
νιτι στο ∆ουβλίνο, Άλαν Μάθιους η παρά-
µετρος ευρωεκλογές αλλά και το γεγονός ό-
τι βρίσκεται σε εξέλιξη κατάρτιση των στρα-
τηγικών σχεδίων των κρατών-µελών για την 
ΚΑΠ ως τα τέλη του 2019, σε συνδυασµό µε 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τον τρό-
πο µε τον οποίο ορισµένες από τις παρεµβά-
σεις που ενδεχοµένως επιθυµούν να προτεί-
νουν µπορεί να αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο 
των κρατικών ενισχύσεων θα αποτελέσει ση-
µαντική πηγή αβελτηρίας και ενδεχοµένως, 
ένα σηµαντικό εµπόδιο στην ολοκλήρωση 
αυτών των σχεδίων.

Κατά τον ίδιο, για να ελαχιστοποιηθεί αυ-
τή η αβεβαιότητα, θα ήταν σηµαντικό να δι-
ευκρινίσει η Επιτροπή τις προθέσεις της ό-
σον αφορά την αναθεώρηση των µέσων για 
τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τοµέα 

µε την πρώτη ευκαιρία, δεδοµένου ότι στον 
προτεινόµενο κανονισµό Στρατηγικού Σχε-
δίου ΚΑΠ, σχεδόν όλοι αυτοί οι λεπτοµερείς 
κανόνες και προδιαγραφές καταργούνται. Βέ-
βαια, µια λύση θα ήταν να παραµείνουν ως 
έχουν οι κανόνες, λέει ο Μάθιους, ωστόσο, 
µια τέτοια προοπτική θα «καταργούσε» την 
ευελιξία προς τα κράτη που ευαγγελίζεται η 
Κοµισιόν. «Για τις διοικήσεις των κρατών µε-
λών, η απουσία ασφάλειας δικαίου είναι έ-
να εφιαλτικό σενάριο», λέει χαρακτηριστι-
κά ο καθηγητής. Τώρα εναπόκειται στα κρά-
τη µέλη να θεσπίσουν λεπτοµερείς κανόνες 
στα στρατηγικά τους σχέδια, χωρίς να ξέρουν 
τι θα συµβεί µε τις κατευθυντήριες γραµµές 
περί κρατικών ενισχύσεων. Μάλιστα, το γε-
γονός ότι η «καθαρή» κρατική ενίσχυση για 
µέτρα που µοιάζουν µε Προγράµµατα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης θα πρέπει να επαναπροσδι-
οριστεί ως «καθαρή» κρατική ενίσχυση για 
τους ειδικούς στόχους της ΚΑΠ. 

«Αν όµως τα κριτήρια έγκρισης των µέτρων 
κρατικών ενισχύσεων παραµείνουν ασαφή, 
σε ποια βάση θα µπορούσαν τα κράτη µέλη 
να κοινοποιούν αυτές τις «καθαρές» κρατι-
κές ενισχύσεις για να κάνουν χρήση της τα-
χείας διαδικασίας ελλείψει ασφάλειας δικαί-
ου ως προς το τι είναι η Επιτροπή είναι διατε-
θειµένη να δεχθεί ως «νόµιµη» κρατική ενί-
σχυση την επιδίωξη των στόχων της ΚΑΠ;», 
διερωτάται ο Μάθιους δεδοµένου ότι οι κα-
νόνες για τις κρατικές ενισχύσεις διαδραµα-
τίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση της ε-
νιαίας αγοράς.

Η εν λόγω διαβούλευση απευθύνεται σε 
δηµόσιες αρχές που χορηγούν ή διαχειρίζο-
νται κρατικές ενισχύσεις, µε στόχο τη συγκέ-
ντρωση πληροφοριών σχετικά µε το ισχύον 
πλαίσιο κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
και το σχεδιασµό του επόµενου για την πε-
ρίοδο 2021-2027. 

Τα αποτελέσµατα θα συµπεριληφθούν σε 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής σχετικά µε την αξιολόγη-
ση των ισχυόντων κανόνων και την εκτίµηση 
των επιπτώσεων για την έγκριση νέου πλαι-
σίου κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο 
2021-2027. Σύµφωνα πάντως µε τις παρατη-
ρήσεις Μάθιους για τα άρθρα που περιλαµ-
βάνονται στην νέα πρόταση της ΚΑΠ και τις 
κρατικές ενισχύσεις διακρίνεται µία στροφή 
της όποιας στήριξης στο πνεύµα της τοπικής 
ανάπτυξης, ήτοι των ειδικών στόχων της ΚΑΠ.

Έως 31 ∆εκεµβρίου 2020
O παρών κανονισµός για τις 

κρατικές ενισχύσεις τέθηκε σε 
ισχύ  την 1η Ιουλίου 2014 και 

λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2020O επικεφαλής του Συνήγορου 
του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης.
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Παράλληλα µε την οµιλία του συµβούλου του σε θέµατα 
εθνικής ασφάλειας, Τζον Μπόλτον από το Μαϊάµι, σε 
Βετεράνους της Ένωσης του Κόλπου των Χοίρων, ο 
οποίος αναφέρεται στην «τρόικα της τυραννίας» (ενν. 
Κούβα, Βενεζουέλα, Νικαράγουα) ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
άνοιξε τον δρόµο για να επιτραπεί σε Αµερικανούς 
πολίτες να διεκδικήσουν αποζηµιώσεις στις ΗΠΑ από 
εταιρείες που χρησιµοποιούν υποδοµές οι οποίες 
πέρασαν µετά την επανάσταση του 1959 στο κράτος 
της Κούβας. Προηγούµενοι πρόεδροι αφουγκραζόµενοι 
τις ανησυχίες των εµπορικών τους εταίρων, είχαν 
προχωρήσει σε αναστολή των προβλέψεων του Τίτλου 

III, της Πράξης Helms-Burton, που αποτελούσε µέρος 
του εµπάργκο. O Καναδάς και η ΕΕ, που εκφράστηκε 
µέσα από επιστολή των Φ. Μογκερίνι - Σ. Μάλµστροµ, 
αντέδρασαν έντονα, µε το επιχείρηµα ότι µια τέτοια 
κίνηση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Απείλησαν ακόµη 
µε προσφυγή στον ΠΟΕ ή µε ανταπαιτήσεις από 
αµερικανικές εταιρείες µε περιουσιακά στοιχεία στην 
ΕΕ µε βάση «νοµοθετικά εργαλεία παρεµπόδισης». 
Επενδύσεις που ενδεχοµένως επηρεαστούν αφορούν 
καναδικές επιχειρήσεις εξόρυξης όπως η Sherritt 
International, ισπανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες σαν 
τη Meliá και γαλλικές όπως η Pernod Ricard.

ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Ένα από τα ζητήµατα που τέθηκαν 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 
εκστρατείας έχει να κάνει µε το φαι-
νόµενο που αποκαλείται «Άδεια Ι-
σπανία». Σύµφωνα µε το αρµόδιο 
για την εδαφική πολιτική ισπανι-
κό υπουργείο, το 90% του πληθυ-
σµού της χώρας – γύρω στα 42 ε-
κατοµµύρια πολίτες - είναι συγκε-
ντρωµένο σε 1.500 πόλεις, που κα-
ταλαµβάνουν επιφάνεια 30%. Το υ-
πόλοιπο 10% (4.6 εκατ.) εκτείνεται 
στο 70% του εδάφους, µετέδωσε ο 
Guardian. Η Ισαούρα Λεάλ, που ή-
ταν επιφορτισµένη µε τη διαµόρ-
φωση εθνικής στρατηγικής για το 
θέµα παρατήρησε σχετικά: «Μιλά-
µε για το αποτέλεσµα µιας διαδικα-
σίας που διαρκεί για δεκαετίες και 
έφτασε σε ένα κρίσιµο σηµείο στα 
µέσα του περασµένου αιώνα. Αλλά 
είναι αλήθεια ότι εντάθηκε την τε-
λευταία δεκαετία εξαιτίας της οικο-
νοµικής κρίσης, που επηρέασε πε-
ρισσότερο τους νέους και τις γυναί-
κες, οδηγώντας τους στην αναζήτη-
ση εργασίας στις µεγάλες πόλεις». 

Στα τέλη Μαρτίου, εκπρόσωποι 
των µετακινούµενων βοσκών, των 
µοναχικών οροσειρών και των δα-
σών µε τις βελανιδιές και τις φτελιές, 
που αριθµούσαν περί τους 50.000 
διαδήλωσαν στο κέντρο της Μαδρί-
της µε αναφορές σε «επανάσταση 
της ερηµωµένης Ισπανίας». Από το-
ποθεσίες µε ποιητικά ονόµατα, ζη-
τούσαν πράγµατα καθηµερινά. Η 
Villamayor del Rio φαρµακείο, η 
Orihuela del Tremedal πιο γρήγορο 
Ίντερνετ, η Aranda del Duero καλύ-
τερες υποδοµές. Η Almanza σηµεί-
ωνε ότι αντιστέκεται και η Fuentes 

de Béjar ότι υπάρχει, όπως και η do 
Arévalo de la Sierra και η El Royo. 
«Αισθανόµαστε κάπως εγκαταλε-
λειµένοι» είπε η Paula Siles, κοινω-
νική λειτουργός από τη Las Parras 
de Castellote (µε πληθυσµό 57 αν-
θρώπων, που ήταν 86 το 2004), στα 
βουνά Maestrazgo (Teruel).

Καθώς οι Ισπανοί µετακινήθη-
καν εσωτερικά προς τη Μαδρίτη 
και τις ακτές, ένα µεγάλο µέρος 
της χώρας στα κεντρικά παρουσι-
άζει µια από τις χαµηλότερες πλη-
θυσµιακές πυκνώσεις στην Ευρώ-
πη, αντίστοιχη µε αυτή που συνα-
ντάται στη Λαπωνία και τα ορει-
νά της Σκωτίας (Highlands), υπο-
γραµµίζει το economist.com. Πολ-
λά χωριά έχουν ερηµώσει ή απέµει-

ναν µε λίγους κατοίκους µεγαλύ-
τερης ηλικίας, µε το ίδιο φαινόµε-
νο να παρατηρείται και σε πόλεις. 
Στο ευπώλητο βιβλίο του «Άδεια Ι-
σπανία» (La EspaÆa VacÆa, 2016), ο 
Sergio del Molino σηµειώνει ότι ό-
σοι εγκαταλείπουν τα χωριά, ανα-
ζητούν ευκαιρίες που τα τελευταία 
δεν µπορούν να δώσουν.

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση Σά-
ντσεθ πρότεινε προεκλογικά µέτρα 
για την ανάσχεση της εκεί πληθυ-
σµιακής µείωσης. Οι υπουργοί Ερ-
γασίας Mαγδαλένα Βαλέριο, Οικονο-
µίας Νάντια Καλβίνιο και ο υπουρ-
γός Γεωργίας Λουίς Πλάνας βρέθη-
καν στη διαδήλωση. Ο πρόεδρος του 
Λαϊκού Κόµµατος Πάµπλο Κασάδο 
σηµείωσε ότι έχει γεννηθεί στην α-

γροτική Ισπανία – το Νοέµβριο του 
2018 είχε επιθεωρήσει ντοµάτες 
στην AlmerÆa και θεωρείται ότι απη-
χούσε τις απόψεις του ακροδεξιού 
Vox, όταν υποσχέθηκε να προστα-
τεύσει τις ταυροµαχίες και το κυνή-
γι. Ο επικεφαλής των Podemos Πά-
µπλο Ιγκλέσιας σε tweet του παρα-
τήρησε ότι υπάρχει µια Ισπανία που 
διεκδικεί τα δικαιώµατά της και α-
ντιστέκεται στην εγκατάλειψη ενώ 
ο Άλµπερτ Ριβέρα σε µια προσπά-
θεια να αντιστρέψει το επιχείρηµα 
ότι οι Πολίτες είναι κόµµα των πό-
λεων (Ciudadanos) ανέβηκε σε τρα-
κτέρ (στην Guadalajara, 03/2019) 
αγρότισσας που φιλοξένησε στον 
συνδυασµό του και ζήτησε φορο-
λογικές ελαφρύνσεις.

Η Άδεια Ισπανία της 
υπαίθρου τράβηξε τα 

βλέμματα προεκλογικά 
Ο Πέδρο Σάντσεθ 

ζυγίζει τις 
επιλογές του 

μετά τις εκλογές 
της Κυριακής  

28/04, όπου το 
Σοσιαλιστικό 

Κόμμα της 
Ισπανίας (PSOE) 

ήρθε πρώτο, χωρίς 
να σχηματίσει 

κυβέρνηση, αφού 
απαιτούνται 176 σε 
σύνολο 350 εδρών

Ενδεχόµενη νέα εµπορική
περιδίνηση µε αιχµή 

του δόρατος τη Λατινική
Αµερική 

 Σε αριθμούς 
Το συντηρητικό Λαϊκό Κόµµα, 
στη δεύτερη θέση 
περιορίστηκε στις 66 έδρες, το 
κεντροδεξιό κόµµα Πολίτες 
ήρθε τρίτο µε 57 έδρες, το 
κόµµα της αριστεράς Ποδέµος 
είδε τον αριθµό των εδρών 
του να συρρικνώνεται στις 42 
και το ακροδεξιό κόµµα Vox 
εξασφάλισε 24 έδρες

Economist
«Είναι πολύ σηµαντικές 
εκλογές, γιατί εκτός των 
άλλων, ανέκυψε και το ζήτηµα 
της απόσχισης της 
Καταλωνίας, που επανέφερε 
τον εθνικισµό στην ισπανική 
πολιτική σκηνή, ανασύροντας 
µνήµες της εποχής Φράνκο. 
Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, (…) 
τώρα που η Βρετανία φεύγει, 
θα υπάρξει κάποια άλλη 
δύναµη να παίξει τον ρόλο του 
εξισορροπητικού παράγοντα 
ανάµεσα σε Γερµανία και 
Γαλλία; Η Ισπανία κάποιες 
φορές έδειξε ότι µπορεί». 
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ΦΡΑΝΣ ΤΙΜΕΡΜΑΝΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Πιστεύω ότι πρέπει να 
καταστήσουµε την Ευρώπη 
δικαιότερη και πιο 
ειλικρινή. Οι άνθρωποι 
αισθάνονται ότι η Ευρώπη 
τούς έχει παρατήσει, ότι 
είµαστε εδώ για να 
βοηθάµε τις τράπεζες και 
όχι τους ανθρώπους. Αυτό 
πρέπει να το αλλάξουµε 
πραγµατικά άµεσα.»

ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
«Θα ήθελα να άλλαζε η 
νοοτροπία των ανθρώπων, 
να µπορούσαν να είναι πιο 
ευγενικοί, πιο πολιτισµένοι, 
πιο γενναιόδωροι, να 
διαβάζουν και να ψάχνουν 
περισσότερο. Και αυτό 
ισχύει και για τη νέα γενιά 
που, βυθισµένη στα κινητά 
της, εισπράττει ό,τι της 
σερβίρουν».

ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
«Το Brexit δεν είναι η 
αρχή του τέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
Brexit είναι µια ειδική 
περίπτωση. Εάν δίνεται σε 
ένα έθνος τέσσερις 
δεκαετίες το µήνυµα ότι 
πραγµατικά δεν ανήκει 
στην ΕΕ, τότε η απόφαση 
να εγκαταλείψετε είναι η 
λογική συνέπεια».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΕΛΙΚΑ, ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Έτσι ξαφνικά
Το ξαφνικό χαλάζι το Μεγάλο 
Σαββάτου στον λαρισαϊκό 
κάµπο έδειξε για ακόµη µία 
φορά πόσο «ξεσκέπαστη 
επιχείρηση» είναι η γεωργία. 
Τώρα, τι κι αν σπεύδουν οι 
φορείς, για αυτοψία στους 
αγρούς, συσκέψεις και 
υποσχέσεις, η καταγραφή 
δείχνει πως η ζηµιά κάθε φορά 
δεν...πληρώνεται στο ακέραιο 
αφήνοντας ανοικτές πληγές.

 

Αριανοί
Σεισµός µεγατόνων θα 
προκληθεί αν ισχύουν τα 
µηνύµατα ότι µόνο ένα 9% των 
παραγωγών έχει ολοκληρώσει 
τη διαδικασία υποβολής της 
δήλωσης ΟΣ∆Ε 2019 και οι 
υπόλοιποι 600.000 µείνουν 
απέξω. Βέβαια, για τους 
εµπλεκόµενους της 
µηχανοπαρέας που ‘χει και τα 
κονέ, παίζει και η... λύση 
διάστηµα!

 

Φταίει η αναλογιστική;
Τσιµπηµένα βλέπουν οι 
αγρότες τα νέα ποσά των 
εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ, µε τις 
αυξήσεις να κυµαίνονται από 
µερικά σεντς στις αροτραίες 
µέχρι 10ευρα σε κάποιες 
δενδρώδεις. Πέσανε βλέπετε 
πολλά απρόβλεπτα και κάπως 
πρέπει να µαζευτεί το πράγµα.
Το θέµα είναι ότι οι παραγωγοί 
πληρώνουν και δεν βλέπουν 
τίποτα στην ώρα του.

Η κορύφωση στο δράµα ΟΣ∆Ε δεν ήρθε ακόµη

Το δράµα των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, πιο µεγάλο και από της Με-
γαλοβδοµάδας, αφού παίζει η κορύφωση να έρθει στις 15 του 
µήνα, αν δεν υπάρξει παράταση των Βρυξελλών. Πάντως ο υ-
πουργός της πλατείας, που άγνωστο παραµένει αν εισέπραξε 
εν τέλει το όχι Χόγκαν, λέει πως παρατάσεις στις καταληκτικές 
ηµεροµηνίες των δηλώσεων δίνει η Κοµισιόν και όχι οι κυ-
βερνήσεις των κρατών µελών. Καλά αυτό το ξέραµε. Το θέµα 
είναι τι ζητήσαµε, και εν τέλει τι... πήραµε. Οι Βρυξέλλες πά-
ντως ξέρουν για τις καθυστερήσεις της σύµβασης µε την µη-
χανοπαρέα και τα λοιπά παρατράγουδα µε τις κλειστές ΚΥ∆;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Υπεγράφη λέει τριετές 
Πλαίσιο Συνεργασίας 
(2020-2022) Ελλάδας 
της Κίνας (NDRC) 
για διάφορους 
τοµείς. Στο κείµενο 
υπάρχει και ο κρόκος 
Κοζάνης, που εδώ 
και χρόνια το παλεύει 
ο αναγκαστικός 
συνεταιρισµός. 

Τι να την κάνεις την 
απόφαση, τα ΦΕΚ 
και τα πρόστιµα 
(5.000) αφού όπως 
λένε στην πιάτσα 
στην πλειονότητα 
τους τα σφαγεία δεν 
προβαίνουν καν σε 
ταξινόµηση βοοειδών 
και χοίρων, και ως εκ 
τούτου η ποιότητα δεν 
πληρώνεται.

Υβρίδια
 Ακόµη και εκθέτες σε 

αναµονή είχε η 44ης 
∆ιεθνούς Έκθεσης Καστοριάς, 
οι οποίοι περιµέναν κάποια 
ακύρωση της τελευταίας 
στιγµής για να µετάσχουν, στο 
διεθνές γεγονός γουνοποιίας. 

 Σε µια δύσκολη συγκυρία 
για τον κλάδο, που εκτός από 
τα απόνερα της κρίσης έχει να 
αντιµετωπίσει κι ένα 
αυξανόµενο κύµα 
αντιδράσεων από οικολογικές 
οργανώσεις, η διοργάνωση 
της έκθεσης στέλνει ένα 
µήνυµα αισιοδοξίας για τους 
επαγγελµατίες γουνοποιούς.

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
έκθεση τα µέτρα ασφάλειας κι 
αστυνόµευσης στους χώρους 
της 44ης ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Καστοριάς αυστηρά, υπό το 
φόβο εκδήλωσης ακτιβιστικών 
ενεργειών σε βάρος των 
γουνοποιητικών επιχειρήσεων.

;

ΝΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Ήταν µια δύσκολη χρονιά 
για εµάς. Είχαµε πολλά 
σκαµπανεβάσµατα. Μετά 
άλλαξε ο κόουτς και η οµάδα 
άρχισε να παίζει καλύτερα, 
τόσο στην επίθεση, όσο και 
στην άµυνα. Λειτουργήσαµε 
πιο οµαδικά και καταφέραµε 
να πάρουµε το Κύπελλο, 
ενώ είµαστε και στο Final 
Four του Τσ. Λιγκ».

Μαθαίνω ότι 
εξετάζονται 
πρώτη φορά  
επιδοτήσεις 
σε ταβλαδόρους 
και χαµηλότοκος 
δανεισµός για 
την αγορά τάβλι.    

Όλα καλά, σου λέει, µε τις πληρωµές τη 
Μεγάλη Εβδοµάδα, που έσπευσαν οι επιτελείς 
της Βάθη και της ∆οµοκού να καλύψουν µέχρι 
και συνδεδεµένες στα ζωικά, ένα µήνα 
νωρίτερα, ενόψει… εκλογών! Βέβαια, ο ίδιος ο 
υπουργός Σταύρος, µε την ίδια ανακοίνωση, µε 
την οποία πανηγύριζε για τις πιστώσεις, 
ενηµέρωνε όσους θα γκρίνιαζαν ότι έρχεται και 
δεύτερο κύµα πληρωµών, αµέσως µετά το 
Πάσχα. Φυλάµε τα νώτα µας!!

Η Ευρώπη, πάντως, στέλνει καλό µήνυµα, 
ειδικά για τους νέους αγρότες. Ο Επίτροπος Φιλ 
ανακοίνωσε πακέτο 1 δισ. ευρώ µε στόχο την 
αύξηση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση των 
γεωργών της ΕΕ, ιδίως των νέων αγροτών. 
Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε ότι «η πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση είναι ζωτικής σηµασίας και 
πολύ συχνά αποτελεί εµπόδιο για τους νέους 
που επιθυµούν να ενταχθούν στο επάγγελµα». 
Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη! 

Λίγες ώρες πριν την Ανάσταση, µπροστά σε 
µια τεράστια καταστροφή βρέθηκαν δεκάδες 
παραγωγοί µεταξύ Κιλελέρ και Τεµπών. Πάνω 
από 15.000 στέµµατα µε βιοµηχανική ντοµάτα, 
βαµβάκια, σιτηρά, ροδάκινα, βερίκοκα και 
αµυγδαλιές υπέστησαν σοβαρές ζηµιές από το 
πρωτόγνωρο 20άλεπτο χαλάζι. Για τον δικό 
τους Γολγοθά µιλούν και οι ροδακινοπαραγωγοί 
Ηµαθίας, που λαµβάνουν εξευτελιστικές τιµές 
από το 2017 χωρίς να τους δοθεί ενίσχυση 
εισοδήµατος, που τους έδωσαν κάτι de minimis 
για αναπλήρωση και όχι αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ 
για τις έντονες βροχές του 2017 και του 2018, 
αλλά και το χαλάζι των τελευταίων ηµερών που 
ήρθε να τους…. ξεκάνει, όπως λένε! 

Ξεκίνησε και για φέτος η αντιπυρική περίοδος, 
µε τους αρµόδιους να εφιστούν την προσοχή 
στους αγρότες που θέλουν να κάψουν τα 
ελαιοκλαδέµατα ή τα ξερά χόρτα. Επισηµαίνεται 
ότι θεωρείται ευθύνη κάθε παραγωγού, κάθε 
πολίτη ξεχωριστά να λάβει όλα τα προληπτικά 
µέτρα που θα διασφαλίσουν τις καλλιέργειες, 
αποφεύγοντας ενέργειες που µπορεί να θέσουν 
σε κίνδυνο την εκµετάλλευση, άρα και το 
εισόδηµά του. Υπενθύµιση: απαγορεύεται σε 
οποιονδήποτε να ανάψει φωτιά, για κανένα 
λόγο και σε κανένα σηµείο, παρά µόνο µε άδεια 
της Πυροσβεστικής. Άντε και καλό καλοκαίρι!

Μια καλή είδηση έρχεται από τη χώρα του 
Μεταξιού για τους κροκοπαραγωγούς της 
Κοζάνης. Ανοίγει ο δρόµος των εξαγωγών, µε 
το νέο τριετές Πλαίσιο Συνεργασίας (2020-
2022) που υπεγράφη µεταξύ του υπουργείου 
Οικονοµίας της Ελλάδας και της Εθνικής 
Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθµίσεων της 
Κίνας. Αυτό, εκτός των άλλων, περιλαµβάνει και 
τον κρόκο Κοζάνης, ο οποίος θα εξάγεται από 
την Ελλάδα στην Κίνα. Μάλιστα, το κείµενο της 
σχετικής συµφωνίας αναµένεται να υπογραφεί 
το επόµενο διάστηµα.               Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Σ
ε λιγότερο από ένα µήνα οι Ευρωπαίοι 
ψηφίζουν για την επόµενη Ευρωβου-
λή. (…) Παρακολουθώντας την πορεία 
προς τις εκλογές, σκέφτοµαι το από-

σπασµα µιας διήγησης από την παιδική µου η-
λικία: «Ο Λόρδος Ρόναλντ δεν είπε τίποτα, απο-
χώρησε βιαστικά από το δωµάτιο, ανέβηκε γρή-
γορα στο άλογο του, και το οδήγησε σαν τρελός 
προς όλες τις κατευθύνσεις.» 

Μια ευρεία πλειοψηφία Ευρωπαίων επιθυµούν 
αλλαγή, αλλά αυτή µπορεί να εκφραστεί µε πο-
λύ διαφορετικούς τρόπους. Αυτό που συµβαίνει 
δεν είναι ότι οι ψηφοφόροι µετακινούνται από 
παραδοσιακά σχήµατα σε µικρότερα στα άκρα, 
αλλά το ότι κοιτούν προς όλες τις κατευθύνσεις, 
από τα αριστερά στα δεξιά, από τις αντισυστηµι-
κές επιλογές στις επικρατούσες. Το συνεχές δι-
απέρασµα ιδεολογικών συνόρων αποτελεί την 
εκδοχή της µεταναστευτικής κρίσης στο 2019. 

Υπάρχει σχεδόν πλήρης αβεβαιότητα σε αυτές 
τις εκλογές (…), ωστόσο ίσως µπορούµε να εντο-
πίσουµε κάτι που ενώνει τους Ευρωπαίους ψηφο-
φόρους. Το 1688 ο Ελβετός φυσικός Johannes 
Hofer έδωσε σε µια νέα ασθένεια το όνοµα «νο-
σταλγία». (…) Η Ευρώπη σήµερα απειλείται από 
µια επιδηµία νοσταλγίας. Οι Ευρωπαίοι είναι θυ-
µωµένοι, µπερδεµένοι και νοσταλγικοί. Πολλοί 
θεωρούν ότι ο κόσµος ήταν καλύτερος χθες απ’ 

ό,τι σήµερα, όµως 
δεν είναι σίγουροι 
για το πού ακριβώς 
τοποθετείται αυτό 
χρονικά. Φοβούνται 
ότι τα παιδιά τους 
θα είναι σε χειρό-
τερη θέση στο µέλ-
λον, αλλά δεν ξέ-

ρουν πώς να αποτρέψουν κάτι τέτοιο. 
Η Ευρώπη δεν είναι µοιρασµένη ανάµεσα σε 

όσους πιστεύουν στις Βρυξέλλες και σε  εκείνους 
που προτιµούν το έθνος-κράτος – τη µεγαλύτε-
ρη οµάδα µεταξύ των Ευρωπαίων αποτελούν ό-
σοι βλέπουν µε σκεπτικισµό τόσο την ΕΕ όσο και 
το έθνος-κράτος. 

Αναρωτιέται κανείς εάν οι ευρωεκλογές θα 
βαθύνουν την τάση ενατένισης προς τα πίσω ή 
θα αποτελέσουν το πρώτο στάδιο ανάκαµψης, 
µε µια συνεπαγόµενη στροφή προς το µέλλον.

Ένα πράγµα είναι σίγουρο: το σύνορο ανάµε-
σα στα φιλοευρωπαϊκά παραδοσιακά κόµµατα 
και τα ευρωσκεπτικιστικά αντιδραστικά είναι το 
λιγότερο καλά φυλασσόµενο στην Ευρώπη σή-
µερα. Οι επόµενες εβδοµάδες θα είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικές στη διαµόρφωση της τελικής από-
φασης του εκλογικού σώµατος - σχετικά µε το 
σε ποια πλευρά του συνόρου θα βρει καταφύ-
γιο η πλειοψηφία. 

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΥΣ NEW YORK TIMES, 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

Οδηγώντας 
σαν τρελοί

ΤOΥ ΙΒΑΝ ΚΡΑΣΤΕΒ *

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Π
ληθαίνουν οι ζηµιές 
από τα ακραία καιρι-
κά φαινόµενα που κά-
νουν όλο και πιο συ-

χνή την εµφάνισή τους στις α-
γροτικές περιοχές, πολλαπλασι-
άζονται και οι προσδοκίες για α-
ποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ, κα-
θώς το προεκλογικό κλίµα καλ-
λιεργεί, όπως είναι φυσικό στη 
χώρα µας, αυτές τις προσδοκίες.

  Στον Νέσσωνα
ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ µου πατρίδα 
στο Νέσσωνα του δήµου Τεµπών, 
όπου βρέθηκα αυτές τις µέρες 
για το Πάσχα, θα πρέπει να σας 
πω ότι η συζήτηση -από την πε-
ριφορά του Επιταφίου µέχρι την 
Αναστάσιµη ακολουθία- δεν ή-
ταν άλλη από τις ζηµιές που έ-
χουν γίνει το τελευταίο διάστη-
µα και τη στάση που θα τηρή-
σουν επί του θέµατος οι υπηρε-
σίες του ΕΛΓΑ. 

  Νέα δοκιμασία
ΣΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ για την α-
καρπία (στα αµύγδαλα) που διεκ-
δικούσαν µέχρι την Μεγάλη Πα-
ρασκευή οι συµπατριώτες µου, 
προστέθηκαν το µεγάλο Σάββα-
το και οι καταστροφές από την έ-
ντονη χαλαζόπτωση που ενέσκη-
ψε λίγες ώρες πριν την Ανάστα-
ση (γύρω στις 7 το απόγευµα). Η 
νέα αυτή δοκιµασία, εκτός από 
τα καρποφόρα δέντρα (α-
µύγδαλα, βερίκοκα, ρο-
δάκινα) που αποτελεί-
ωσε, βάζει σε περιπέ-
τειες και τις εκτατικές 
καλλιέργειες (βιοµη-
χανική ντοµάτα, βαµ-
βάκι και σιτηρά κ.α.).

  Αφραγκίες
Να θυµίσω πάντως ότι 
µεγάλες καταστροφές 
µετρούν φέτος, τα Χανιά 
και το Ρέθυµνο στην Κρή-

τη, ο κάµπος της Βέροιας (Μελί-
κη, Ροδοχώρι, Παλιός Πρόδρο-
µος, Βεργίνα, Μέση και ∆ιαβα-
τό) στην Ηµαθία, η Αγιά και ο 
Τύρναβος στο νοµό Λάρισας, 
περιοχές της Κορίνθου και της 
Ηλείας στην Πελοπόννησο και 
κάποιες ακόµα. Όπως δήλωνε 
πριν το τελευταίο κύµα χαλαζό-
πτωσης ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, 
Φάνης Κουρεµπές, ήδη ο Οργα-
νισµός έχει υπερβεί κατά πολύ 
τις οικονοµικές του δυνατότητες 
για αποζηµιώσεις, πράγµα που 
σηµαίνει ότι από δω και µπρος 
θα πρέπει να βάλει πλάτη και ο 
κρατικός προϋπολογισµός. Το 
πώς, θα πρέπει να το βρουν οι 
ιθύνοντες και µάλιστα πριν α-
πό την ώρα της κάλπης.

  Στράβωσε  
το χαμόγελο
ΣΤΑ ΚΑΛΑ νέα των ηµερών ήταν 
οι εκτεταµένες πληρωµές κοινο-
τικών ενισχύσεων που έγιναν ό-
λο το προηγούµενο διάστηµα και 
οι οποίες δεν άφησαν να ξεχει-
λίσει η αγανάκτηση του αγροτι-
κού κόσµου για τις «χαµηλές πτή-
σεις» που ακολουθούν οι τιµές 
στα περισσότερα αγροτικά προϊ-
όντα. Η αλήθεια είναι πάντως ό-
τι το κέφι που χαρακτήριζε τους 
ανθρώπους της υπαίθρου παλιό-
τερες εποχές, µάλλον έχει σβή-
σει από τα χείλη τους! 
Βέβαια, το πώς θα µπορέσουν τα 

πράγµατα να ξαναβρούν το 
δρόµο τους δεν είναι κάτι 

που µπορεί να απαντηθεί 
εύκολα! Άλλωστε, την ε-
ποχή της ευµάρειας α-
τενίζαµε µε νοσταλγία 
την εύθυµη δεκαετία του 
’60, όπως τώρα αναπο-
λούµε µε αναστεναγ-
µό τα χρόνια πριν κά-
νει την εµφάνισή της η 
πρόσφατη µεγάλη οικο-
νοµική κρίση. Είναι αυ-
τό που λέµε, κάθε πέρ-
σι και καλύτερα!    

Όπως δήλωνε πριν 
το τελευταίο κύµα 
χαλαζόπτωσης 
ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ, ήδη ο 
Οργανισµός έχει 
υπερβεί κατά πολύ 
τις οικονοµικές 
του δυνατότητες 
για αποζηµιώσεις, 
πράγµα που 
σηµαίνει ότι από δω 
και µπρος θα πρέπει 
να βάλει πλάτη 
και ο κρατικός 
προϋπολογισµός



M
ετά τα αναπτυξιακά συνέδρια στις 
περιφέρειες της χώρας και σε συ-
νέχεια των οφέλιµων πολιτικών 
και των προηγούµενων κυβερνή-

σεων, ήρθε η δυναµική πολιτική παρέµβαση 
της κυβέρνησης, του ΥΠΑΑΤ, των συναρµό-
διων υπουργείων κι επιτέλους λύνονται τα 
σηµαντικότερα χρόνια προβλήµατα του κλά-
δου της κτηνοτροφίας.

Οι τιµές σε γάλα και κρέας επανέρχονται 
σε ικανοποιητικά επίπεδα για τον κτηνοτρό-
φο και αυτό χάρη στην κυβερνητική  βούλη-
ση και παρέµβαση, αλλά και στον πατριωτισµό 
που υπέδειξαν µεταποιητές και έµποροι σε γά-
λα και κρέας, στηρίζοντας έµπρακτα την κτηνο-
τροφική παραγωγή της χώρας µας. Χτίζοντας 
µια σχέση συνεργασίας, στήριξης και αλληλο-
κατανόησης µε τους κτηνοτρόφους , άφησαν 
πίσω τα χρόνια που οι σχέσεις τους µε τους 
κτηνοτρόφους ήταν σχέση θήτη και θύµατος. 

Ελάχιστες ως µηδενικές οι ελληνοποιήσεις 
κι αυτό χάρη στην εντατικοποίηση των ελέγ-
χων και τα απαγορευτικά πρόστιµα για τους 
παραβάτες, που φτάνουν το 5% επί του τζίρου 
των εταιρειών. Όπως άλλωστε  µας είχε δια-
βεβαιώσει ότι θα νοµοθετηθεί, στην τελευταία 
µας συνάντηση, η υφυπουργός κ. Ο.Τελιγιο-
ρίδου. Οι έλεγχοι είναι ολικοί και όχι δειγµα-
τοληπτικοί και το κάθε φορτίο που εισέρχεται 
σε ελληνικό έδαφος, ελέγχεται εξονυχιστικά 
για το προϊόν που µεταφέρει αλλά και για τα 
παραστατικά που το συνοδεύουν  κι απευθεί-
ας δηλώνονται στο σύστηµα Άρτεµις. Τα βυτία 
και τα φορτηγά µεταφοράς εφοδιάστηκαν µε 
GPS κι έτσι παρακολουθείται η διαδροµή των 
προϊόντων µετά την είσοδό τους στη χώρα µας.
Οι εταιρείες µεταποίησης στο γάλα και στο 
κρέας δηλώνουν καθηµερινά ηλεκτρονικά 
την παραγωγή τους.

Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να κλείσει  κάποια 
εταιρεία, λόγω επαναλαµβανόµενης παρά-
βασης και αυτό δείχνει την ειλικρινή βούλη-
ση και των εταιρειών να στηρίξουν την ελλη-
νική παραγωγή. 

Τώρα πια τα συµβόλαια του πρωτογενή το-
µέα που συνάπτονται µεταξύ των εταιρειών 
και των κτηνοτρόφων είναι υποχρεωτικά. Α-
ναγράφουν και την τιµή του προϊόντος (βασι-
κή τιµή) µε ανοιχτό µάλιστα το ενδεχόµενο αύ-
ξησής της κατά τη διάρκεια της γαλακτικής πε-
ριόδου. Αναγράφονται επίσης και οι οικονο-
µικές υποχρεώσεις της εταιρείας και όχι µόνο 
του κτηνοτρόφου, σε περίπτωση που κάποιος 
από τους συµβαλλόµενους δεν την τηρήσει. 
Όπως ακριβώς είχαµε ζητήσει από τον πρώην 

υφυπουργό κ. Γιάννη Τσιρώνη αλλά και από 
τη νυν υφυπουργό κ. Ολυµπία Τελιγιορίδου. 

Από τη στιγµή µάλιστα που τα ονόµατα των 
παραβατών µεταποιητών, εµπόρων, αλλά και 
κτηνοτρόφων ανακοινώθηκαν για να προ-
στατευτεί ο καταναλωτής, αλλά και η ελληνι-
κή κτηνοτροφία, οι παραβάτες ζήτησαν δηµό-
σια συγγνώµη και µάλιστα σταµάτησαν άµε-
σα τις εισαγωγές και στηρίζουν µόνο την ελ-
ληνική παραγωγή. 

Τα µηχανήµατα υπερδιήθησης αποσύρθη-
καν εθελοντικά από τις γαλακτοβιοµη-
χανίες που παράγουν φέτα, για να στη-

ριχθεί η αξιοπιστία του εθνικού µας προϊόντος. 
Σηµαντική και η παρέµβασή σας στο θέµα 

των βοσκοτόπων, που µε την εφαρµογή της 
νέας ΚΑΠ από το 2015 είχε δηµιουργήσει κτη-
νοτρόφους πολλών ταχυτήτων, στην ελληνική 
επικράτεια. Θυµόµαστε χαρακτηριστικά ότι οι 
κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας Θρά-
κης, της κεντρικής Μακεδονίας και κάποιων 
νησιών έχασαν πολλά εκατοµµύρια ευρώ από 
τη βασική ενίσχυση, το πρασίνισµα, την εξισω-
τική αποζηµίωση, τη βιολογική κτηνοτροφία, 
αλλά και από τα δικαιώµατα που δόθηκαν α-
πό το εθνικό απόθεµα στους νέους κτηνοτρό-
φους, λόγω της τεχνικής λύσης που εφαρµό-
ζεται. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, κτηνοτρό-
φος µε 100 πρόβατα στην ΑΜΘ, πήρε βοσκότο-
πο 50 στρέµµατα, ενώ σε άλλες περιοχές µπο-
ρούσε να πάρει µέχρι και τριπλάσιο µε τα ίδια 
ζώα. Μετά την πραγµατοποίηση των διαχειρι-
στικών σχεδίων βόσκησης που είχε εξαγγείλει 
ο πρώην υπουργός ΑΑΤ Β. Αποστόλου, καλή 
του ώρα, από το 2015 κι αφού πείσατε τους αρ-
µόδιους για το δίκαιο του αιτήµατος της πατρί-
δας µας,  δεν υπάρχει πια θέµα µε τους επιλέξι-
µους για ενισχύσεις βοσκοτόπους. ∆υστυχώς 
συνάδελφοι από άλλες περιοχές σταµάτησαν 
να καρπόνονται διπλάσια και τριπλάσια ποσά 
σε σχέση µε κτηνοτρόφους της ΑΜΘ, µε το ίδιο 
ζωικό κεφάλαιο και αυτό είναι άδικο, γι  αυ-
τό η συµπληρωµατική πρόσκληση της βιολο-
γικής κτηνοτροφίας έγινε για δύο µόνο περι-
φέρειες (Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας) επιλε-
κτικά, για να αρθεί κι αυτή η αδικία!

Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί στον κλάδο 
της κτηντροφίας για τη φορολογία και τις α-
σφαλιστικές εισφορές. Μας κάνει να νιώθου-
µε ικανοποίηση που προσφέρουµε στην εθνι-
κή µας οικονοµία ακόµη κι όταν έχουµε ελά-
χιστο ή και καθόλου κέρδος φορολογούµε-
νοι τεκµαρτά. Θέλουµε να στιλιτεύσουµε το 
85% των γεωργών και κτηνοτρόφων που δη-

λώνουν, όπως έλεγε ο πρώην υπουργός Βαγ-
γέλης Αποστόλου, καλή του ώρα, πολύ χαµη-
λά εισοδήµατα. Απαράδεκτο!!!

Προτείνουµε η τιµολόγηση των προϊόντων 
µας, όταν η τιµή τους είναι πολύ χαµηλή, α-
κόµη και κάτω του κόστους, να υπολογίζεται 
µε τεκµαρτή αξία γιατί όλοι πρέπει να προσφέ-
ρουµε στην εθνική µας οικονοµία και όχι µό-
νο οι πλουσιότεροι (µεγαλοεργολάβοι, εφο-
πλιστές κ.α) οι οποίοι είναι λίγοι και δυστυ-
χώς έχουν στοχοποιηθεί.

Άλλωστε δουλεύοντας 365 µέρες το χρόνο, 
είναι καθαρά δική µας ευθύνη αν δεν βγά-
ζουµε κέρδος. 

Το κόστος παραγωγής έχει κάθετη πτώση 
και θεωρούµε ότι πια είµαστε ανταγωνιστικοί 
σε σχέση µε τους Ευρωπαίους αλλά και µε τους 
Βαλκάνιους γείτονές µας. Τα δείγµατα που έ-
χουµε από την περιοχή µας είναι άκρως εν-
θαρρυντικά και µάλιστα παρατηρείται κύµα συ-
ναδέλφων από γειτονικές χώρες, που προµη-
θεύονται εφόδια (ζωοτροφές, κτην.φάρµακα, 
καύσιµα, κ.α.) από τη Μακεδονία και τη Θρά-
κη, λόγω των χαµηλών τιµών. 

Για το χρόνιο πρόβληµα των αδειών λει-
τουργίας καταφέρατε να συντονίσετε µε 
επιτυχία όλες τις υπηρεσίες που εµπλέ-

κονται στη διαδικασία αδειοδότησης. Στελεχώ-
σατε τις αποδεκατισµένες υπηρεσίες των ∆Α-
ΟΚ και συντοµεύσατε την αδειοδότηση παρα-
κάµπτοντας τη γραφειοκρατία και τα συνεχή 
προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι κτηνοτρό-
φοι, κυρίως µε τις δασικές υπηρεσίες. Με την 
υποχρεωτική αναδάσωση για παραχώρηση 
πάνω από 4 στρέµµατα, µας δώσατε την ικα-
νοποίηση να πληρώσουµε και να αναδασώ-
σουµε, προσφέροντας στο περιβάλλον. Εδώ έ-
χουµε ένα παράπονο. Θα έπρεπε να εφαρµο-
στεί το µέτρο αυτό και για εκτάσεις κάτω από 
4 στρέµµατα και να µην πληρώνουµε για τις 
εκτάσεις αυτές µόνο το παράβολο αναδάσω-
σης. Άλλωστε εµείς οι κτηνοτρόφοι έχουµε ά-
φθονο χρόνο και χρήµα! 

Στελεχώσατε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες 
της περιφέρειας και το Κέντρο Εξωτικών Νο-
σηµάτων στον Έβρο κι έτσι νιώθουµε πια α-
σφαλείς, από την απειλή των ζωονόσων που 
έπληξαν τα προηγούµενα χρόνια το ζωικό κε-
φάλαιο της ΑΜΘ. Ιδιαίτερα µετά τις αλλαγές 
στις αποζηµιώσεις που αφορούν τις ζωονό-
σους κι αφού αποζηµιώνεται και η παραγω-
γή του κτηνοτρόφου είµαστε έτοιµοι για την 
κάθε εξωγενή απειλή. Σε συνδυασµό και µε 
τον εκσυγχρονισµένο κανονισµό του ΕΛΓΑ, 

νιώθουµε πραγµατικά θωρακισµένοι.
 Σηµαντική η παρέµβαση σας στο ακατά-

σχετο των ενισχύσεων µέχρι 7.500 ευρώ, α-
φού πρώτα τις κάνατε κατασχεταίες. Αυτό ό-
µως είναι δευτερεύον θέµα και δεν ακυρώνει 
τη βούλησή σας για την προστασία του πρω-
τογενή τοµέα. Σωστά δεν υιοθετήσατε τις προ-
τάσεις  που σας αποστείλλαµε, για ακατάσχετο 
15.00 ευρώ, αφού µε τα ελάχιστα κέρδη που 
δηλώνουµε, όπως έλεγε κι ο πρώην υπουργός 
Β. Αποστόλου, καλή του ώρα, θα ήµασταν σχε-
δόν όλοι κάτω από το όριο του ακατάσχετου.

Προστατεύετε τις πραγµατικά βοσκήσι-
µες εκτάσεις από τους κατά καιρούς 
(επενδυτές), αφού οι υπηρεσίες που 

εµπλέκονται στη διαδικασία παραχώρησης, 
λαµβάνουν υπόψη τους πρώτα από όλα την 
κτηνοτροφική χρήση των εκτάσεων. Μάλιστα 
σε µια χαρακτηριστική περίπτωση σε περιφε-
ρειακή ενότητα της ΑΜΘ, ο αρµόδιος υπάλ-
ληλος της ∆ΑΟΚ, πήγε σε  περιοχή µε ανε-
πτυγµένη κτηνοτροφία, που υπήρχε έκταση 
για παραχώρηση κι έδωσε την συγκατάθεσή 
του. ∆εν είδα ζώα όταν έκανα τον επιτόπιο έ-
λεγχο, είπε χαρακτηριστικά. Με αφορµή αυτό,  
θα θέλαµε πραγµατικά να υπενθυµίσουµε σε 
όλους, πόσο  οφέλιµο για την όρασή µας εί-
ναι να βάλουµε  τα ψάρια στη διατροφή µας.

Αυτό που τέλος µας έχει ενθουσιάσει και που 
δίνει το έναυσµα για επενδύσεις στην κτηνο-
τροφία, είναι η στήριξή µας από το τραπεζικό 
σύστηµα της πατρίδας µας µε πλήθος χρηµατο-
δοτικών εργαλείων και πολύ χαµηλά επιτόκια. 

Όλο αυτό το πλέγµα των βελτιωτικών κι-
νήσεων  και πολιτικών, αλλάζει την εικόνα, 
την ψυχολογία αλλά και την προοπτική προς 
όφελος της κτηνοτροφίας στην πατρίδα µας. 

Σας ευχαριστούµε κι αναµένουµε την επί-
σκεψη σας στην περιφέρειά µας, για να α-
ναγγείλεται εσείς οι ίδιοι όλα τα παραπάνω 
επιτεύγµατα.

- Ξύπνα να πας να κοιµηθείς στο κρεβάτι, 
γιατί είναι πιο πιθανό να πάει για καφέ µε την 
Σκάρλετ Γιόχανσον ο Τσακαλώτος, παρά να γί-
νουν πραγµατικότητα αυτά που ονειρεύτηκες.

Μην ξεχάσεις το πρωί να µου αφήσεις λεφτά 
να ψωνίσω.

- ∆εν έχω ούτε ευρώ.
- Τι να σου πω; ∆εν ακούς τι λένε όλοι αυτοί 

οι σπουδαγµένοι; 
  Κάντε βρε µια οµάδα παραγωγών, ένα συ-

νεταιρισµό, να δούµε επιτέλους µια άσπρη µέ-
ρα και λεφτά στην τσέπη µας!!!

«Ζούμε το όνειρό μας»
ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ● ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΘ     
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- Πάλι σε πήρε ο ύπνος στον καναπέ από τις 9;  Πάλι τη Σκάρλετ Γιόχανσον ονειρευόσουν;
- Όχι αγάπη μου αλλά έβλεπα ένα όνειρο σαν πραγματικότητα! Άκου τι ονειρεύτηκα ...

Ευχαριστήρια επιστολή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Ανοιχτές Πόρτες 
στα Οινοποιεία των
∆ρόµων του Κρασιού
Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου από τις 
11:00 το πρωί έως τις 19:00  το απόγευµα, οι 
παραγωγοί-µέλη της «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» 
που εντάσσονται στο οινοτουριστικό δίκτυο 
«∆ρόµοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» 
προσκαλούν για 15η συνεχή χρονιά το οινόφιλο 
κοινό στα οινοποιεία τους για ξεναγήσεις, δοκιµές 
– µε το καθένα από όσα συµµετέχουν να 
διοργανώνει τις δικές του εκδηλώσεις. Οχτώ είναι 
οι προτεινόµενες οινικές διαδροµές: του κρασιού 
των θεών του Ολύµπου, της Ηπείρου, των Λιµνών, 
της Νάουσας, Πέλλας-Γουµένισσας, της 
Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, του ∆ιονύσου. 
Η είσοδος είναι δωρεάν. Περισσότερες 
πληροφορίες: winesofnorthgreece.gr.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 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 

 Φεστιβάλ Γαστρονοµίας 
Κέρκυρας «Corfu Food and 
Wine Festival», από τις 8 έως 
τις 12 Μαΐου

 Στο Μισεδάκειο Στάδιο
της Ιεράπετρας θα 
πραγµατοποιηθεί στις 09-12 
Μαΐου η AgroExpo

 Φεστιβάλ βιολογικών 
τροφίµων και eco-living, τόσο 
για καταναλωτές (b2c), όσο 
και για επαγγελµατίες 
(retailers), στις 11-13 Μαΐου, 
στο εργοστάσιο φωταερίου 
στην Τεχνόπολη ∆ήµου 
Αθηναίων

 ∆ιεθνής έκθεση για την 
κλωστοϋφαντουργία και 
σχετικό εξοπλισµό, Techtextil 
στη Φρανκφούρτη, 14 - 17 
Μαΐου

 Μέχρι 17 Μαΐου η 
Ανθοκοµική Έκθεση 
Καλαµαριάς, και µε είδη 

εξοχής, κεραµικής και λαϊκής 
τέχνης στην πλαζ Αρετσούς µε 
ελεύθερη είσοδο

 Φεστιβάλ Burger στις 31 
Μαΐου - 2 Ιουνίου στη 
Θεσσαλονίκη (∆ΕΘ – Helexpo, 
Εγνατία 154) 

 Από 2 µέχρι 7 Ιουλίου 
2019 το Φεστιβάλ 
Γαστρονοµίας Λέσβου

 Στις 26-28 Σεπτεµβρίου το 
∆εύτερο Ευρωπαϊκό Φόρουµ 
Αγροοικολογίας στις 
εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης 
στο Ηράκλειο 

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

 Από 22 έως 24 Οκτωβρίου 
στη Μαδρίτη, ο κλάδος των 
φρούτων και λαχανικών δίνει 
ραντεβού στην 11η Fruit 
Attraction 

 Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ιχθυολόγων για ∆ιαχείριση 
υδάτινων οικοσυστηµάτων: 
Νέες προκλήσεις και 
προοπτικές στις 31 Οκτωβρίου 
µε 3 Νοεµβρίου στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου

Ελληνογερµανικό
φόρουµ για κρασί 
και σταφίδα
Στις 9 Μαΐου στο Ξενοδοχείο Domotel Kastri (Ελ. 
Βενιζέλου 154 και Ρωµυλίας) από τις 09:00πµ, το 
Φόρουµ για το Κρασί και τη Σταφίδα, µε θέµα την 
προώθηση τους στη γερµανική αγορά. Θα 

συµµετέχουν 
µεταξύ άλλων: ο Β. 
Κόκκαλης, 
υφυπουργός 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, ο Μ. 
Μαΐλλης, 
πρόεδρος 
Ελληνογερµανικού 
Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου, ο 
Β. Γούναρης, 

∆ιευθύνων Σύµβουλος BASF EΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ο Α. 
Αλεξάνδρου, αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής, 
Αγροτική Τραπεζική του Οµίλου Πειραιώς, ο Γ. 
Βογιατζής, πρόεδρος της Ε∆ΟΑΟ, ο Ι. Τρουπής, 
αντιπρόεδρος Ένωσης Οινοπαραγωγών Αµπελώνα 
Πελοποννήσου, ο Χρ. Σταυρόπουλος, διευθυντής 
εµπορίου της Παναιγιαλείου Ένωσης 
Συνεταιρισµών.

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Ευδόκιµη Γη και 
αγροτικό φεστιβάλ 

Παρουσίαση βιβλίων 
σχετικών µε την 
καλλιέργεια καρποφόρων 
δέντρων, την ελιά, την 
προβατοτροφία, την 
τυροκοµία, τα αρωµατικά 
φυτά, τη µελισσοκοµία, τα 
όσπρια στις 8 Μαΐου, ώρα 
18:00µµ, στο Αµφιθέατρο 
Seth Frank του Aliki 
Perrotis Residence Hall, 
στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Ευδόκιµη Γη 
που υλοποιείται στις τρεις 
περιφέρειες της Βόρειας 
Ελλάδας από τις οποίες 
διέρχεται ο αγωγός ΤΑΡ, 
για την ενίσχυση της 
αγροδιατροφικής 
εκπαίδευσης γεωργών, 
κτηνοτρόφων, 
µελισσοκόµων. Στις 12 
Μαΐου από τις 10:00πµ 
έως τις 16:00µµ θα 
πραγµατοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις της 
Αµερικανικής Γεωργικής 
Σχολής το Αγροτικό 
Φεστιβάλ «Μέρα Μαγιού». 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Β. ΕΛΛΑ∆Α

 Ενστάσεις από ∆ευτέρα 6 Μαΐου 
έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου 
δικαιούχων απονιτροποίησης. 
 Μέχρι τις 9 Μαΐου ενστάσεις 

δικαιούχων 1ης και 2ης προκήρυξης 
του Μέτρου 10.1.08 «Κοµφούζιο» 
 Σε ηλεκτρονική διαβούλευση µέχρι 

10 Μαΐου το σχέδιο νόµου για «Γενικό 
Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)».
 Έως 13 Μαΐου ανοιχτή η δεύτερη 

προκήρυξη των Σπάνιων Φυλών.
 Υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 

µέχρι 15 Μαΐου, για εκπρόθεσµες 
αιτήσεις που θα υποβληθούν µέχρι 10 
Ιουνίου, ποινή 1% για κάθε εργάσιµη 
µέρα επί της δικαιούµενης ενίσχυσης.
 Έως 17 Μαΐου αιτήσεις στήριξης 

Βιολογικής Κτηνοτροφίας. 
 Μέχρι 17 Μαΐου δικαιολογητικά της 

παραγράφου 6 για δυνητικούς 
δικαιούχους της ∆ράσης 4.2.1. της 
Μεταποίησης.
 Έως 4 Ιουνίου αιτήσεις για το 

Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων». 
 Μέχρι 31 Ιουλίου η ασφαλιστική 

εισφορά ΕΛΓΑ για το 2018. 
 Παράταση έως 31 Οκτωβρίου για 

την παραχώρηση της χρήσης 
αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες ή σε ανέργους.

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το ξενοδοχείο Χίλτον 
ντύνεται στα ροζ 

Ροζέ κρασιά που θα ξεπερνούν τα 
εκατό θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν οι επισκέπτες της 
εκδήλωσης γευσιγνωσίας «Drink 
Pink, Rosé Wine Extravaganza» 
που θα γίνει την Κυριακή 9 
Ιουνίου, ώρες 12:00πµ-20:00µµ, 
στο ξενοδοχείο Χίλτον (αίθουσα 
Θάλεια). Θεωρούνται κατάλληλη 
επιλογή για το καλοκαίρι ενώ 
µεταφέρεται ότι στη Γαλλία έχουν 
ξεπεράσει σε κατανάλωση τα 
λευκά. Το εισιτήριο έχει οριστεί 
στα 8 ευρώ και περιλαµβάνει 
κατάλογο µε περιγραφή των 
κρασιών της εκδήλωσης και 
αναµνηστικό ποτήρι, ενώ είναι 
δωρεάν για αγοραστές οίνου, µε 
την επίδειξη επαγγελµατικής 
κάρτας.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 70 γίδια υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής  µε τα κατσίκια. Περι-
οχή Λάρισα. Τηλ.6943/812013.

Ανταλλάσσονται 70 γίδια γαλά-
ρια υψηλής γαλακτοπαραγωγής 
µε τον ανάλογο αριθµό προβάτων. 
Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 
έως 50 κιλά. Περιοχή Αλµυρός Βό-
λου. Τηλ.6974/431615.

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

Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπα-
ραγωγής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ 
µε Λιµουζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Πε-
ριοχή Πρέβεζα.  Τηλ.6945/449493.

Πωλείται κοπάδι µε 300 γίδια. Περιο-
χή ∆ράµα. Τηλ.6974/056174.

Πωλούνται 36 πρόβατα Χιώτικα σε 
κατάσταση εγκυµοσύνης, γεννούν τέ-
λη Μαΐου. Τηλ.6943/568094.

Πωλούνται 9 γίδες ∆αµασκού και 
ένας τράγος υψηλής γαλακτοπαρα-
γωγής, αρµεγώµενα. Περιοχή Γρεβε-
νών. Τηλ.6946/663799.

Πωλούνται 100 πρόβατα και 100 
αρνιά 3 µηνών φυλής Μυτιλήνης. Πε-
ριοχή Κιλκίς. Τηλ.6936/990400.

Πωλούνται 70 µοσχίδες Λιµουζίν 
σε κατάσταση εγκυµοσύνης, ετοιµό-
γεννες. Τηλ.6906/779402. 

Πωλούνται 200 πρόβατα ετοι-
µόγεννα. Περιοχή Αττικής. 
Τηλ.6995/297881.

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

Πωλούνται αρνιά Σαρολέ. Περιοχή 
Γρεβενά. Τηλ.6973/290729.

Πωλούνται 250 δικαιώµατα από 
γίδια. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6987/236109

Πωλούνται 25 χοιροµητέρες µαύ-
ρες Ελληνικής φυλής πιστοποιηµέ-
νες ή ανταλλάσσονται µε άλλα ζώα. 
Επίσης πωλούνται 100 κατσίκες  µα-
ζί µε τα µικρά τους. Περιοχή Πιερία. 
Τηλ.2351/081203, 6985/564487.

Πωλούνται δικαιώµατα από πρόβατα. 
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6947/404701.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαρα-
γωγής. Τηλ.6977/549531.

Πωλούνται 10 κατσίκια γνήσια θηλυ-
κά Αγγλονούµπια 4,5 µηνών. Περιοχή 
Αρκαδίας. Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται 40 πρόβατα βλάχικα. Πε-
ριοχή Χασιά. Τηλ.6981/020896.

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

Πωλούνται 30 πρόβατα καθαρό-
αιµα Χιώτικα µαζί µε τα αρνιά τους. 
Τηλ.6982/113390.

Πωλούνται κριάρια φυλής Αβάσι. 
Περιοχή Λαµίας. Τηλ.6932/634495.

Πωλούνται δικαιώµατα ζωικής. Περι-
οχή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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 ποι-
ότητας  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.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο 
από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βι-
ολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και 
για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κι-
λό και βιολογικό προς 0,20€ το κιλό. 
Περιοχή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα σε στρογ-
γυλή µπάλα προς 0,10€ το κιλό. Περιο-
χή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συ-
νεργασία, για καλλιέργεια αρωµατι-
κών και φαρµακευτικών φυτών. Πο-

τιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή 
νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδό-
να. Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 32 στρέµµατα δί-
πλα στην άσφαλτο στο χωριό. Τιµή 
130.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6942/505876.

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµ-
µάτων, διαθέτει σταβλικές εγκαταστά-
σεις 900τ.µ., αποθήκες, οικία, πτηνο-
τροφίο, φως, νερό, µε µικρό ενοίκιο. 
Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλ-
κηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρέµµατα υψη-
λών αποδόσεων µαζί µε 20 στρέµµα-
τα σταβλικές εγκαταστάσεις . Περιο-
χή Τοέβ Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσ-
σαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µε-
γάλα µπουκαλάκια για τσίπουρο, πε-
τρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές και µε-
γάλα πλαστικά βαρέλια  σε προσι-
τές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981/355172.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστά-
σεων 3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. 
Αποτελείται από πάνελ δεκάρι αχρη-
σιµοποίητο µε τα σελοφάν του, ψυ-
κτικό µηχάνηµα τριφασικό στοιχείο 
µε ανεµιστήρες,  ανοιγόµενη πόρτα. 
Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή 
Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. 
Email: jathelas@otenet.gr

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλά-
µου 8ρια/10ρια, διάσταση 1πλάτος 
και 3ύψος το κάθε φύλλο. Καινούρ-
για κατάσταση µε τα σελοφάν τους. 
Τιµή 48€ το φύλλο δηλαδή 16€ το 
τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας 
Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt, 
130 ίππων. Τηλ.2491/025355 (απο-
γεύµα).

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

Πωλείται πατατοεξαγωγέας. Περιο-
χή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6997/283980.

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ 
καινούργιο, ελληνικής εταιρίας κατα-
σκευής θερµοκηπίων µε διαστάσεις 
9 άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 4 ύψος. 
Έχει δυο πλαϊνά παράθυρα και µια 
πόρτα, κατασκευασµένο όλο από σω-
λήνα 2 ιντσών (Φ60) γαλβάνιζε, µε 7 
σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί και 
µπάρες φυτών. Τιµή 9.000€/στρέµ-
µα. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ. 
6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος 
µεταλλικός σκελετός θερµοκηπίου, 
βαριάς κατασκευής, πολύρρηκτο το-
ξωτό, κατασκευασµένο από σωλήνα 
γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγί-
δες/χιαστί/κόντρες/µπράτσα/µπά-
ρα φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε 
Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέτρα 
ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κο-
ρυφής. ∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. 
Μπορεί να κατασκευαστεί στις δια-
στάσεις που θέλετε, χρειάζεται µό-
νο υλικά κάλυψης. Τιµή 30.000€ ή 
το µισό 16.000€. Περιοχή Σκάλας 
Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλούνται χορτοδετική πρέσα τύ-
που A  Class για µικρά δέµατα και 
κοπτικό 2,30 πλάτος εργασίας, πλατ-
φόρµα 10 µέτρων και συλλέκτης 
τριφυλλιού. Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ.6948/462012.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για βε-
ρίκοκα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγ-
γύηση. Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για στα-
φύλια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγ-
γύηση. Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος πρόψυ-
ξης φρούτων. Τοποθέτηση, λειτουρ-
γία, εγγύηση. Τηλ.6936/589801.

Πωλείται συσκευή παραγω-
γής όζον για θάλαµο φρούτων. 
Τηλ.6989/777700.

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

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άρο-
τρο 3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά 28 δίσκων επισκευασµένη, σιτο-
σπαρτική Ζορµπά επισκευασµένη, 13 
δίσκων µε διπλό αµπάρι, καλλιεργη-
τής 20 δοντιών, ραντιστικό για τρα-
κτέρ 500 λίτρων. Τηλ.2310/711133.

Πωλούνται τρακτέρ 30-40 John 
Deere, άροτρο 13αρι Ωµέγα, δισκο-
σβάρνα 32 δίσκων Ζορπά, ρίππερ 7 
νύχια Ζορπά και 3 κεντρόθηκες πο-
λύβαθµιες. Τηλ.6979/169426.

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

Πωλείται σιλό τύπου Μουράτ µε 
4 µάτια. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6946/482582.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρε-
µούλκα) Goldoni 714 χωρίς φρέ-
ζα. Τιµή 1.200€. Περιοχή Κορινθία. 
Τηλ.6987/876761.

Πωλούνται άξονες για τρέ-
ιλερ (στρέψεως µε φρένα). 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευ-
ρωπαϊκή καµπίνα. Τηλ.6972/307674.

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

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

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. 
Τηλ.6972/307674.

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

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

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέ-
τρα µάρκας Κωνσταντινίδη. 
Τηλ.6945/818073.

Πωλούνται σταγονίδια µε ανέµες, 
πλήρες σύστηµα ποτίσµατος. Περιο-
χή Κιλκίς. Τηλ.6945/818073.

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

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κο-
ντέινερ ανοξείδωτα για µονάδες, µε 
όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµα-
τα και κατασκευάζονται τυροκοµία 
µικρά και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται αρµεκτήριο 24 θέσεων, 
κατασκευή 2012, αυτόµατης εξόδου. 
Τιµή 10.000€. Περιοχή Θεσσαλονί-
κη. Τηλ.6984/471046.

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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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

«Η ∆υτική φιλοσοφία αρχίζει µε τον 
Θαλή», υποστήριξε κάποτε ο Βρετανός 
φιλόσοφος, µαθηµατικός και ειρηνι-
στής, Μπέρτραντ Ράσελ. Αν πράγµα-
τι οι βάσεις της ανθρώπινης σκέψης 
του σήµερα µπορούν να εντοπιστούν 
στον Μιλήσιο σοφό της αρχαιότητας, 
εντοπίζεται σε αυτόν και ένα από τα 
πρώτα, πλαστό σε µεγάλο βαθµό, δίλ-
ληµα. Θεωρία ή πράξη; Ο ίδιος ο Θα-
λής όµως απέδειξε µε τη βοήθεια της 
ελαιοκοµίας, που βρέθηκε από νωρίς 
στο επίκεντρο του πολιτικού, οικονο-
µικού και κοινωνικού εν γένει αρχαι-
οελληνικού περιβάλλοντος, πως η αν-
θρώπινη σκέψη, ακόµη και αφηρηµέ-
νη, µπορεί να δαµάσει προς το συµ-
φέρον της τον υλικό κόσµο.

Ωστόσο, ήδη από την αρχαιότητα, 
η λαϊκή σοφία µε τη γνωστή φιγού-
ρα του «αφηρηµένου καθηγητή» ο-
ρίζει και ντύνει τους φιλοσόφους µε 
τον µανδύα του αιθεροβάµονα. Είναι 
γεγονός ότι ο Πλάτων στον Θεαίτητο 
διηγείται ότι ο Θαλής, καθώς εξέταζε 
τα άστρα και κοιτούσε ψηλά, έπεσε 
σε ένα πηγάδι. Μια παρόµοια αφή-
γηση εντοπίζεται και στους µύθους 
του Αισώπου, όπου ένας αστρονό-
µος «συνήθιζε κάθε βράδυ να βγαί-
νει απο το σπίτι του για να παρατηρεί 

τα αστέρια. Μιά φορά, καθώς τριγύ-
ριζε στη γειτονιά και είχε το νου του 
στα ουράνια σώµατα, έπεσε κατα λά-
θος σε ένα πηγάδι. Εκει µέσα καθώς 
βογγούσε και φώναζε, τον βρήκε έ-
νας περαστικός, τον βοήθησε να βγεί 
απο το πηγάδι, και του είπε: «εσύ µε 
το να κοιτάς τα ουράνια σώµατα, δέν 
βλέπεις τα γήινα».

Έρχεται όµως ο Αριστοτέλης, σχε-
δόν για να γλιτώσει τον Θαλή από 
τη φήµη ενός σοφού που πετά στα 
σύννεφα, και εξιστορεί ότι, ενώ οι 

σύγχρονοί του τον ενέπαιζαν για το 
άσκοπο του φιλοσοφείν, αυτός πα-
ρατηρώντας τα άστρα προέβλεψε ό-
τι η σοδειά της ελιάς θα ήταν άφθο-
νη την επόµενη χρονιά, και καταµε-
σής του χειµώνα µε τα λίγα χρήµα-
τα που είχε, προµίσθωσε όλα τα ε-
λαιοτριβεία της Μιλήτου και της Χί-
ου. Κι όταν έφτασε η εποχή της σο-
δειάς, τα υπενοικίασε στο πολλαπλά-
σιο αποδεικνύοντας ότι, εφόσον το 
ήθελαν, και οι φιλόσοφοι µπορού-
σαν να πλουτίσουν.

Φιλοσοφείν
Ο Θαλής παρατηρώντας τα 

άστρα προέβλεψε
τη σοδειά της ελιάς 
την επόµενη χρονιά

Γεύσεις της Κρήτης 
και της Ελλάδας 
Από τις 4 έως τις 12 Μαΐου, η 14η 
διοργάνωση «Κρήτη η µεγάλη 
συνάντηση και τοπικές γεύσεις 
Ελλάδας» στη Θεσσαλονίκη (∆ΕΘ, 
Περίπτερο 12). Παραγωγοί από όλη 
τη χώρα θα παρουσιάσουν προϊόντα 
ελιάς, τυροκοµικά, καλιτσούνια, 
καπνιστά κρέατα, χειροποίητα 
ζυµαρικά, πίτες, όσπρια, βότανα, 
βασιλικό πολτό, ρακί µε ρόδι, κρασί, 
ούζο, τσίπουρο, λικέρ κ.ά. 
Πληροφορίες: www.pagritiaekthesi.
gr, τηλ: 2810 213 318. 

Ανοίγει ο δρόµος προς
Κίνα για κρόκο Κοζάνης 
Στα πλαίσια της υπογραφής του 
νέου τριετούς Πλαισίου Συνεργασίας 
(2020-2022) µεταξύ υπουργείου 
Οικονοµίας της Ελλάδας και της 
Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και 
Μεταρρυθµίσεων της Κίνας στο 
Πεκίνο, που αφορά µεταξύ άλλων, τη 
µεταποίηση, ανοίγει - όπως 
µεταφέρεται - ο δρόµος για την 
εξαγωγή στην Κίνα κρόκου Κοζάνης. 
Το συγκεκριµένο κείµενο της 
σχετικής συµφωνίας αναµένεται να 
επικυρωθεί το επόµενο διάστηµα.

Ανοµβρία πλήττει 
την Ευρώπη 
Ανησυχία προκαλούν οι δασικές 
πυρκαγιές στη Σκανδιναβία, τα 
πηγάδια που έχουν στερέψει στην 
Τσεχία, η ανοµβρία στο ανατολικό 
τµήµα της Γερµανίας – µε την 
κυβέρνηση να εκταµιεύει κονδύλια για 
στήριξη στους αγρότες από τις 
απώλειες που υπέστησαν στη 
συγκοµιδή - οι πρώτες ορατές 
ενδείξεις ξηρασίας στο ανατολικό και 
το βόρειο τµήµα της Αυστρίας. Όλα 
αυτά σε συνέχεια µιας χρονιάς, όπου 
η βροχή ήταν σπάνιο φαινόµενο. 

Έρχονται τα Υακίνθεια
στα Ανώγεια Κρήτης 
Τα Υακίνθεια, που καθιέρωσε ο 
Λουδοβίκος των Ανωγείων, θα 
ξεκινήσουν νωρίτερα φέτος, µε 
αφορµή τη γιορτή της µητέρας στις 
11 και 12 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια 
του διηµέρου υφαντά του αργαλειού 
θα κρέµονται από τα µπαλκόνια των 
σπιτιών, δέντρα των αναµνήσεων θα 
φιλοξενούν φωτογραφίες µανάδων 
που «λείπουν», θα προσφέρονται 
γλυκά και πίτες. ∆ιοργανώνονται 
ακόµη οµιλίες (Αλκυόνη Παπαδάκη) 
και µουσικοχορευτικά δρώµενα. 

Ο Ουµπέρτο Έκο επιµένει ότι η άσκηση της φιλοσοφίας διδάσκει την τέχνη του συλλογισµού και ο ορθός συλλογισµός 
µπορεί να οδηγήσει στην ικανοποίηση του ανθρώπου, ακόµα κι αν αυτό δεν έχει πρακτικά αποτελέσµατα στη ζωή.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Τα Λιοτρίβεια του 
Θαλή του Μιλήσιου 
O αρχαίος σοφός που έσπασε το στερεότυπο του αφηρημένου 
φιλοσόφου επενδύοντας στην ελαιοκαλλιέργεια σε Χίο και Μίλητο

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον 
εξοπλισµό, λέβητα 200άρι υγραερί-
ου, παστερίωση 1,5 τόνου, ντουλάπα 
για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση χωρη-
τικότητας 500-3.000 τµχ, γουνοµο-
ποίηση 2,5 τόνων. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρµαν-
ση-ψύξη για παραδοσιακό γιαούρ-
τι, χωρητικότητας 1.000 και 2.000 
τεµάχια και µηχάνηµα παστερίωσης 
για γάλα,  400 κιλών, µε καυστήρα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται τυροκοµείο µε όλο τον εξο-
πλισµό (µόνο ο εξοπλισµός), µε 7 κω-
δικούς. Τηλ.6947/509187.

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

Πωλείται φυτευτική µηχανή πατά-
τας δύο σειρών Γερµανική σε άρι-
στη λειτουργία. Περιοχή Σερρών. Τι-
µή 500€. Τηλ.6906/407758.

Πωλείται µηχάνηµα που απλώνει 
νάιλον για σπαράγγια και καρπού-
ζια. Τιµή 500€. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6906/407758.

 Πωλείται βυτίο 5 τόνων, αµεταχείρι-
στο, ολοκαίνουριο. Τιµή 500€. Περιο-
χή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876. 

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, 
αµεταχείριστος, ολοκαίνουριος µάρ-
κας Ωµέγα. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τι-
µή 2.000€. Τηλ.6942/505876.

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια µετα-
χειρισµένα 220-240 λίτρων για διά-
φορες χρήσεις. Τηλ.6974/875526.

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

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα 
κατάλληλη για καυσόξυλα. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6936/988485. 

Πωλείται πλυστικό µηχάνη-
µα βενζινοκίνητο Subaru 6 ίππων. 
Τηλ.6936/988485.

Πωλείται καλλιεργητής προετοιµασί-
ας µε ανέµη, 2 µέτρων, για τρακτέρ 
από 35 έως 70 ίππους.  Τιµή 400€. 
Τηλ.6974928848. 

Πωλούνται δύο χορτοκοπτικά Ιταλί-
ας πεντάδισκα  µε  συνθληπτικό. Τιµή 
3.500€ και 5.500€. Περιοχή ∆. Μα-
κεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα 
αναρτόµενο 1000L αχρησιµοποίητο. 
Τιµή 5.500€. Περιοχή ∆. Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615.

Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός 
αχρησιµοποίητος. Τιµή 600€. Περιο-
χή ∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615. 

Πωλείται πολυεστερικό  στέγαστρο 
τρακτέρ. Τιµή 800€. Περιοχή ∆. Μα-
κεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται αχυροκοπτικό  θρυµµατι-
στής. Τιµή 1.300€. Περιοχή ∆. Μα-
κεδονία. Τηλ.6974/705615.
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Το 600ό μοιάζει 
και το πιο γλυκό
Ο Μέσι πάει στον τελικό την Μπαρτσελόνα 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Φέτος οι ροµαντικοί είναι µε τον 
Άγιαξ αλλά όταν βλέπεις τα χαΐρια 
του Μέσι µέσα στο Καµπ Νου και το 
γκολ-φάουλ απέναντι στη Λίβερ-
πουλ, το 600ό στο σύνολο της κα-
ριέρας του, τότε δεν γίνεται στον τε-
λικό της διοργάνωσης να στεναχω-
ρηθεί κανείς, εφόσον το σηκώσει η 
Μπαρτσελόνα του Ερνέστο Βαλβέρ-
δε. Γιατί προς τα εκεί το πηγαίνει, 
εφόσον το 3-0 του πρώτου αγώνα 
της έχει δώσει σαφέστατο προβάδι-
σµα ενόψει της ρεβάνς για τα ηµι-
τελικά της διοργάνωσης που διεξά-
γεται στις 7 Μαΐου στο γήπεδο της 
Λίβερπουλ. Φυσικά, θα πρέπει να 

προσέξουν οι «Μπλαουγκράνα» να 
µην την πατήσουν όπως πέρσι µε 
τη Ρόµα. Στο άλλο µατς των ηµιτε-
λικών τώρα, ο Άγιαξ θα υποδεχθεί 
την Τότεναµ, µε τους «Πετεινούς» 
να έχουν στην εντεκάδα τον Κορεά-
τη Σο, ο οποίος έλειψε πραγµατικά 
πολύ στο πρώτο µατς που έχασαν οι 
Άγγλοι µε 0-1. Αλλά σίγουρα, αυτός 
ο Άγιαξ αξίζει τη θέση στον τελικό 
και λογικά θα την πάρει. 

Εν τω µεταξύ, δύο τελευταία µατς 
αποµένουν στην Πρέµιερ Λιγκ, µε 
την Μάντσεστερ Σίτι που αντιµετω-
πίζει τη Λέστερ στις 6 Μαΐου να βρί-
σκεται έναν µόλις πόντο µακριά α-
πό τους «κόκκινους» στην κορυφή 
και µάλλον, οι «Πολίτες» θα το ση-
κώσουν και αυτό το πρωτάθληµα.

Τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα θα βάλει ο 
Ίκερ Κασίγιας µετά την περιπέτεια υγείας του. Ο 
38χρονος τερµατοφύλακας της Πόρτο έχει να 
επιδείξει µία πραγµατικά µυθική καριέρα µε τα 
χρώµατα της Ρεάλ και της εθνικής Ισπανίας, µε όλο 
τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να θεωρεί πως µιλάµε για 
ένα τέλος εποχής στα ευρωπαϊκά γήπεδα. 

Κρεμάει τα γάντια
του ο Κασίγιας  

MotoGP (Ισπανία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.05 COSMOTE SPORT 1

Τένις (ATP 250 Estoril)

Ηµιτελικός 17.00 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Νιουκάστλ – Λίβερπουλ 21.45 COSMOTE SPORT 1

MotoGP (Ισπανία)

Αγώνας 14.30 COSMOTE SPORT 5

Μπάσκετ (Τσάµπιονς Λιγκ)

Μικρός τελικός 16.00 ΕΡΤ Play1

Τένις (ATP 250 Estoril)

Τελικός 17.00 COSMOTE SPORT 6

Μπάσκετ (Τσάµπιονς Λιγκ)

Τελικός 19.00 ΕΡΤ Play1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λεβαδειακός ΑΕΚ 19.00 Novasports 3

ΑΕΛ – Ολυµπιακός 19.00 Novasports 2

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 4 Μαΐου

Κυριακή 5 Μαΐου

Κλείδωσε το φάιναλ φορ
Η Εφές επικράτησε της 
Μπαρτσελόνα και πήρε το τέταρτο 
εισιτήριο για το φάιναλ φορ της 
Ευρωλίγκας, που θα διεξαχθεί στις 
17-19 Μαϊου στη Βιτόρια της 
Ισπανίας. Μάλιστα, βάσει 
βαθµολογίας η Εφές θα παίξει 
στον έναν ηµιτελικό µε τη 
Φενέρµπαχτσε. Ο άλλος ηµιτελικός 
είναι επίσης ένα µεγάλο ντέρµπι, 
ανάµεσα στην πρωταθλήτρια 
Ευρώπης Ρεάλ και την ΤΣΣΚΑ

Στα κορτ της Μαδρίτης
Η πρωτεύουσα της Ισπανίας ζει 
πλέον σε ρυθµούς τένις αφού οι 
κορυφαίοι αθλητές στον κόσµο 
είναι εκεί για να συµµετάσχουν 
στο Madrid Open που είναι ένα 
σπουδαίο τεστ εν όψει Ρολάν 
Γκαρός.  Στη Μαδρίτη θα δούµε 
τον Ράφα Ναδάλ, τον Νόβακ 
Τζόκοβιτς, τον Ρότζερ Φέντερερ 
στο χώµα και την επιστροφή του 
Ντελ Πόρτο. .

Αυλαία στη Λάρισα
Η ΑΕΛ ξεκίνησε την προετοιµασία 
της για τον εντός έδρας αγώνα µε 
αντίπαλο τον Ολυµπιακό, που θα 
γίνει την Κυριακή στο AEL FC 
ARENA, για την 30η και τελευταία 
αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ. Τα 
προβλήµατα πάντως, είναι πολλά 
και ουσιαστικά και οι «βυσσινί» θα 
παραταχθούν µε διαφορετικά 
πρόσωπα στη βασική τους 
ενδεκάδα σε σχέση µε τα 
τελευταία µατς, ωστόσο 
βαθµολογικά δεν κινδυνεύουν.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Πεταμένα 
λεφτά 
∆ηµοσίευµα της Le 
Parisien, προκαλεί έντονη 
ανησυχία στις τάξεις των οπαδών 
της Παρί Σεν Ζερµέν. Η γαλλική 
εφηµερίδα, αναφέρει πως οι 
επενδυτές από το Κατάρ 
φέρονται αποφασισµένοι να 
αποχωρήσουν από τη διοίκηση 
της οµάδας καθώς είναι αρκετά 
απογοητευµένοι από τη νέα 
αποτυχηµένη προσπάθεια για να 
κατακτήσει η οµάδα το Τσάµπιονς 
Λιγκ αλλά και από την εντονότατη 
κριτική που τους ασκείται από όλα 
τα ΜΜΕ στη Γαλλία. Θεωρούν ότι 
τα χρήµατα τα οποία βάζουν για 
τη λειτουργία της οµάδας αλλά 
και για την αγορά παικτών είναι 
πάρα πολλά, τα έσοδα τροµερά 
λίγα, η φορολογία υπέρογκη και η 
ελπίδα για να έρθουν οι 
ευρωπαϊκοί τίτλοι µικρή. Μάλιστα, 
στο δηµοσίευµα µεταφέρεται η 
πληροφορία ότι το επενδυτικό 
fund σκέφτεται σοβαρά να 
ασχοληθεί µε οµάδα στο ιταλικό ή 
το αγγλικό πρωτάθληµα.

  

Καλύτερα από 
την τηλεόραση
Στο τελευταίο διάζωµα, µε 
πλέξιγκλας µπροστά τους και µε 
µεγάλη δυσκολία στην 
παρακολούθηση της 
αναµέτρησης, βρέθηκαν οι 
οπαδοί της Λίβερπουλ στο «Καµπ 
Νόου» για τον πρώτο ηµιτελικό 
µε τη Μπαρτσελόνα. Και για όλο 
αυτό, τόσο οι οπαδοί της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα 
προηµιτελικά, όσο και αυτοί της 
Λίβερπουλ στους «4» έπρεπε να 
καταβάλλουν ποσό µεγαλύτερο 
των 100 ευρώ. Καλύτερα από 
την τηλεόραση λοιπόν.

   ∆εν ξέρω αλλά η πασχα-
λιάτικη «ευχαριστήρια επιστολή» 
των κτηνοτροφικών συλλόγων Α-

νατολικής Μακεδονίας-Θράκης προς τις κε-
φαλές της Βάθη, ήταν αν µη τι άλλο εµπνευ-
σµένη και δοσµένη µε πολύ χιούµορ. Εξάλ-
λου, η εικονική πραγµατικότητα που παρου-
σιάζουν οι επικεφαλής της πλατείας ότι όλα 
βαίνουν καλά στην κτηνοτροφία και τα ζη-
τήµατα τιµών στο γάλα, κρέας, οι ελληνο-
ποιήσεις και άλλα πολλά στίγµατα (βοσκο-
τόπια, ακατάσχετο κλπ) αποτελούν µακρινό 
παρελθόν, µόνο σαν όνειρο «στον καναπέ 
από τις 9» µε πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ 
Γιοχανσον φαντάζει.    Κάπως έτσι, κι 
ο πολυθρύλητος δηµοσιονοµικός χώρος που 
θα δηµιουργηθεί για να µειωθεί η φορολογία 
στις επιχειρήσεις και δη του πρωτογενούς το-
µέα. Η Ολυµπία πάντως από την 44η ∆ιεθνή 
Έκθεση Γούνας Καστοριάς είπε ότι αυτό θα εί-
ναι το πρώτο µέληµα της κυβέρνησης µετά τη 
λήξη των µνηµονίων. Μάλλον θα είδε την ται-
νία µε τους υπερήρωες; Έπαιζε και η Γιόχαν-
σον!     Σε ερώτηση πάντως για το πώς 
σχολιάζει την απόφαση του αρχηγού της Ν∆ 
να καταθέσει τροπολογία, για να παραµεί-
νει το αφορολόγητο στα σηµερινά επίπεδα 
η υφυπουργός τόνισε πως «όταν κάτι είναι 
θετικό δεν έχει σηµασία ποιος το καταθέτει 

για να υπάρχει ιδεολογική ή πολιτική αντι-
παράθεση». Αυτό θα πει να είσαι ανώτερος 
άνθρωπος.      Στον πνεύµα των παρο-
χών και ο Επίτροπος Χόγκαν που το προηγού-
µενο διάστηµα ανακοίνωσε από δανειοδοτικά 
προγράµµατα στήριξης για τους νέους αγρότες 
(ερηµώνει η γηραιά γαρ) µέχρι και ευέλικτες 
δράσεις δασώσεων (όλοι µαζί µπορούµε), στο 
πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, που τα χωράει όλα, αλλά 
να δούµε εν τέλει τι θα πληρώσει και τι θα κλη-
ρώσει στους επαγγελµατίες του πρωτογενούς 
τοµέα.      Το σχετικό πρόγραµµα πά-
ντως ονοµάζεται «πρωτοβουλία 1 εκταρίου» 
και στο πλαίσιο των µελλοντικών στρατηγι-
κών τους σχεδίων για την ΚΑΠ, τα κράτη θα 
µπορούν να επιβραβεύουν τους γεωργούς 
µε πληρωµές ανά αγρόκτηµα για τη δάσω-
ση ενός εκταρίου. Εδώ πάντως ακόµη παι-
δευόµασε µε τους δασικούς χάρτες και το 
ΑΤΑΚ...    Με αγροτική πρόταση, η πρό-
εδρος Παπακώστα της Νέας Ελληνικής Ορµής 
που ορµώµενη από την εργατική Πρωτοµαγία, 
εξέδωσε µανιφέστο για την ελληνική γεωργία 
µε κίνητρα και φοροελαφρύνσεις για αγρότες. 
Στο πακέτο της νυν υφυπουργού Προστασίας 
του Πολίτη και νέα διαπραγµάτευση για την α-
γροτική πολιτική της ΕΕ έναντι στο δυσµενές 
περιβάλλον που δηµιουργεί το Brexit και ο ε-
µπορικός πόλεµος ΗΠΑ-ΕΕ. O ΓΥΛΟΣ

Βγαίνουν τα εισιτήρια για τον τελικό του Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54 • Κλείδωσε το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα σελ. 54

Με αλπικό αέρα
Γεννηµένο για να εργάζεται ακατάπαυστα 
σε λοφώδεις περιοχές, το αυστριακό 
Lindner Lintrac 90 4RL δεν αποτελεί 
µόνο ένα κόµπακτ τρακτέρ µε µια πλειάδα 
τεχνολογιών, αλλά διαθέτει και πολύ καλό 
κέντρο βάρους. Πώς τα πάει όµως στα 
επίπεδα εδάφη; Στο Profi Μαΐου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Ό,τι και να λες 
Φάνης Κουρεµπές

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

ΣΠΙΝΟΣ ΣΕ ΚΕΡΑΣΙΑ ΤOY JONATHAN CARRANZO
Μία εικόνα που πραγµατικά «µυρίζει» άνοιξη, µε τρεις χρυσούς σπίνους να φαίνονται γοητευµένοι από το καλάθι µε τα ώριµα κεράσια, ενώ το 
βάζο συµβολίζει τη γονιµότητα της γης, έχοντας στολιστεί µε ένα στάχυ και λουλούδια. Κοντά, οι πεταλούδες παρακολουθούν τη σκηνή.
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Εφόσον ο καιρός το επιτρέψει, αναµένεται 
επιστροφή στην κανονικότητα για την πα-
ραγωγή κερασιών, τόσο εντός των συνόρων, 
όσο και στην ευρύτερη µεσογειακή γειτο-
νιά, αφού σύµφωνα µε πληροφορίες, «δεν 
έχει ακουστεί τίποτα παράξενο». Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η αναµενόµενη σοδειά φέτος υ-
πολογίζεται σε χαµηλότερα από πέρυσι ε-
πίπεδα, αν και όπως υποστηρίζουν παρά-
γοντες της αγοράς, η περσινή χρονιά είχε 
µάλλον υπερπαραγωγή, ασχέτως από τις 
καταστροφές που σηµειώθηκαν. 

Πρόβληµα αντιµετωπίζουν περιοχές 
στις οποίες η παραγωγή ξεκινά περί τις 
15 µε 20 Μαΐου, όπως χωριά στα πεδινά 
της Πέλλας και τα Γιαννιτσά. Ωστόσο στις 
υπόλοιπες περιοχές, όπου η συγκοµιδή 
ξεκινά αρχές Ιουνίου, η ποιότητα αναµέ-
νεται σαφώς βελτιωµένη. Σηµειώνεται 
πως πέρυσι οι τιµές παραγωγού, για τα 
χτυπηµένα ξεκινούσαν κοντά στο 1 ευ-
ρώ και γενικά κυµαίνονταν στα 1,60 µε 
2 ευρώ το κιλό. Φέτος, η τιµή αναµένεται 
να είναι υψηλότερη.  

Η ποιότητα βιτρίνα για το κεράσι
 Χτυπηµένες οι µεσοπρώιµες ποικιλίες από τις καιρικές συνθήκες
 Μειωµένες ποσότητες αναµένονται, µε σαφώς βελτιωµένη ποιότητα 
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Π
ροχωρούν στη χώρα µας οι σπο-
ρές βαµβακιού σε καλούς ρυθ-
µούς και υπό ευνοϊκές καιρικές 
συνθήκες. Η αύξηση των εκτάσε-

ων µε βαµβάκι είναι βέβαιη, σύµφωνα µε τους 
πωλητές σπόρων. Αναφορικά µε τις τιµές της 
νέας σοδειάς, για τα ανοιχτά συµβόλαια είµα-
στε σχεδόν 1,5 σεντ ανά λίµπρα ακριβότεροι σε 
σχέση µε βραζιλιάνικα και ισπανικά βαµβάκια. 
Περίπου στα 78,50 σεντς ανά λίµπρα, που α-
ντιστοιχεί σε 1,54 ευρώ το κιλό θα έπιανε σή-
µερα η νέα σοδειά για τις λευκές ποιότητες µε 
τα σωστά χαρακτηριστικά.         

 Στην ελληνική αγορά γίνονται κάποιες 
φορτώσεις πλοίων µε σκληρά σιτάρια παλαι-
ότερων συµβολαίων, ενώ παράλληλα η τιµή 
που κλείστηκε ο τελευταίος διαγωνισµός της 
Αλγερίας δεν είναι καλή. Το πιθανότερο είναι 
να µην εκτελεστεί µε ελληνικά στάρια, άλλω-
στε οι ποιοτικές προδιαγραφές είναι πολύ υψη-
λές. Εν τω µεταξύ, στο χρηµατιστήριο του Σικά-
γο, µεγάλα επενδυτικά funds βγήκαν από τις 
πτωτικές τους θέσεις µόλις φάνηκαν καθυστε-
ρήσεις στις σπορές καλαµποκιού λόγω των βρο-
χοπτώσεων, γεγονός που έφερε ανοδική αντί-
δραση σχεδόν σε όλα τα δηµητριακά.    

  Μετά από ένα δύσκολο 2018, που χαρα-
κτηρίστηκε από προβλήµατα στα άνθη, λόγω 
παγετού, το 2019 είναι λίγο πιο ευγενικό για 
τους Γάλλους παραγωγούς πυρηνόκαρπων. Ο-
ρισµένα αγροτεµάχια επηρεάστηκαν από τον 
παγετό, αλλά αυτά ήταν ελάχιστα. Για τα ροδά-
κινα και τα νεκταρίνια, οι προβλέψεις της φετι-
νής παραγωγής είναι 210.000 τόνοι, δηλαδή 
17% περισσότερο από το 2018 και 3% λιγότερο 
από το µέσο όρο του 2013-2017.

Πολλά και ακριβά
τα ντόπια βαμβάκια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

03/04 11/04 18/04 23/04 01/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

324,14
328,37

331,55

338,49 337,36

Χαλάζι
Έχουν γίνει ζηµιές από το χαλάζι, 
που θα επηρεάσουν τα πρώιµα, αν 
όµως ο καιρός πάει καλά, τα όψιµα 

δεν θα έχουν πρόβληµα

Γιαννιτσά 
 Τα Γιαννιτσά και τα πεδινά 
της Πέλλας, όπου η συγκο-

µιδή ξεκινά νωρίς, χτυπήθη-
καν από τον καιρό

Αγορές
Βασικές αγορές για το ελληνικό 
κεράσι είναι Γερµανία, Ολλανδία, 

Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ 
γίνονται αποστολές και στην Ασία

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

28/03 04/04 11/04 18/04 24/04 02/05

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

225

179

225

76,95

2,37

326,80

890,20

81,32

126,25

96,33

225

179

225

77,05

2,34

327,20

900,60

79,07

125,82

95,48

223

179

217

77,62

2,36

325,10

898,40

78,90

125,87

96,82

223

178

219

78,11

2,42

337,40

878,40

89,27

127,47

96,25

223

178

219

76,57

2,47

337,00

864,20
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2019  κοντά στα 2,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Προχωρά η σπορά βαµβακιού υπό ευνοϊκές συνθήκες
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∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ

Πίεση λόγω ισχυροποίησης του δολαρίου 
υπέστη την εβδοµάδα που πέρασε το 
βαµβάκι ενώ υπάρχει και έλλειψη 
φρέσκων «ανοδικών» ειδήσεων.

Χρηµατιστηριακά οι τιµές σκληρό στη 
λίστα της Φότζια παρέµειναν σταθερές 
έπειτα από ένα σύντοµο ράλι που 
σηµείωσαν το τελευταίο διάστηµα.

Σταθεροποίηση στα ίδια επίπεδα 
ανάµεσα στα 178 µε 179 ευρώ 
ανά τόνο εµφανίζει το καλαµπόκι 
στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. 

Αµετάβλητη η τιµή στο κριθάρι 
βυνοποίησης στην κεντρική Ευρώπη 
για δεύτερη συνεχόµενη εβδοµάδα, 
µε σηµάδια σταθεροποίησης. 

Μικρή  άνοδο  σηµείωσε το ελαιόλαδο 
στις αγορές της Ευρώπης για δεύτερη 
συνεχόµενη εβδοµάδα, που όµως 
παραµένει σε χαµηλά επίπεδα.

2
∆ΕΚ

2
ΙΑΝ

2
ΦΕΒ

2
ΜΑΡ

2
ΑΠΡ

2
ΜΑΙ

2
∆ΕΚ

2
ΙΑΝ

2
ΦΕΒ

2
ΜΑΡ

2
ΑΠΡ

2
ΜΑΙ

2
∆ΕΚ

2
ΙΑΝ

2
ΦΕΒ

2
ΜΑΡ

2
ΑΠΡ

2
ΜΑΙ

01
ΑΠΡ

08
ΑΠΡ

15
ΑΠΡ

22
ΑΠΡ

29
ΑΠΡ

240

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

82.00

81.00

80.00

78.00

76.00

74.00

72.00

71.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε κοµβικό σηµείο για την καλλιέργεια 
σκληρού σίτου στη χώρα αναµένεται 
να εξελιχθεί η φετινή συγκοµιδή που 
ξεκινά σε περίπου σε ένα µήνα. Αν το 
2019 σταθεί η τρίτη συνεχόµενη χρο-
νιά µε χαµηλές τιµές και µέτριες απο-
δόσεις, αναπόφευκτα οι παραγωγοί θα 
απογοητευτούν, µε αποτέλεσµα να ε-
νταθεί η πτωτική πορεία που παρατη-
ρείται τα τελευταία ως προς τις καλλι-
εργούµενες εκτάσεις. Με τιµές βάσης 
κάτω από τα 20 λεπτά άλλωστε είναι 
δύσκολο για εκείνους να εξασφαλί-
σουν στις καλλιέργειές τους την φρο-
ντίδα που απαιτούν οι υψηλές ποιότη-
τες. Αυτό µε τη σειρά του επιβραδύνει 
µια διαδικασία βελτιστοποίησης της πα-
ραγωγής, που ξεκίνησε να διαφαίνε-
ται πριν λίγα χρόνια, µέσω της εδραί-
ωσης της συµβολαιακής καλλιέργει-
ας µε µεγάλες εγχώριες βιοµηχανίες.

Η ένδειξη που έχουµε από τη διεθνή 
αγορά είναι ελαφρά πτωτική, µε τους α-

ναλυτές να καταγράφουν σηµάδια πί-
εσης εκτός Ευρώπης, δεδοµένου ότι τα 
αποθέµατα είναι περισσότερα, ενώ ε-
ντός της ΕΕ τα αποθέµατα είναι λιγότε-
ρα, οι νέες παραγωγές θα είναι µειω-
µένες οπότε το σενάριο της πίεσης τι-
µών µοιάζει δύσκολο. Μάλιστα, δεν εί-
ναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι πλέ-
ον δεν υπάρχει στα σιτάρια ο φόβος 
για άλλη µια σεζόν µε πολύ χαµηλές 
τιµές. Το βασικό σενάριο που επικρα-
τεί µέχρι στιγµής είναι πως τα ευρωπα-
ϊκά σιτάρια θα µείνουν εντός της Ευρώ-
πης καλύπτοντας τις ανάγκες µας, ενώ 
οι βορειο-αφρικανοί µάλλον θα αγο-
ράσουν από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. 

Την ίδια εικόνα φαίνεται να καταγρά-
φει και η πρόσφατη έκθεση της Strategie 
Grains, σύµφωνα µε την οποία η πα-
ραγωγή σκληρού σιταριού σε παγκό-
σµιο επίπεδο θα κινηθεί φέτος πτωτι-
κά. Ειδικά για την Ευρώπη, καταγρά-
φεται ως πολύ πιθανό οι παραγόµενες 
ποσότητες να κινηθούν στα χαµηλότε-
ρα επίπεδα από τη σεζόν 2014-2015. 
Τόσο στη Γαλλία, όσο και στον Κανα-

δά, αναµένεται µια µείωση των καλλι-
εργούµενων εκτάσεων, που τοποθετεί-
ται µε τις πρώτες τουλάχιστον εκτιµή-
σεις περί το 25%. Λιγότερα στρέµµατα 
δείχνει η Strategie Grains και για Ιτα-
λία και Ισπανία, στις οποίες αναµένο-
νται και χαµηλότερες αποδόσεις λόγω 
των ξηρικών καιρικών συνθηκών. Ό-
σον αφορά την Ελλάδα, οι εκτιµήσεις 
του γαλλικού οµίλου αναφέρονται σε 
µειωµένες εκτάσεις, για τις οποίες «α-
κούγεται» ποσοστό ακόµα και 20%.  

Μάλιστα, η Strategie Grains µιλά για 
αυξηµένο ανταγωνισµό, δεδοµένου ό-
τι Καναδάς και ΗΠΑ θα ψάξουν να δι-
οχετεύσουν τα ψηλά αποθέµατά τους 
στην παγκόσµια αγορά, κρατώντας πίσω 
τις τιµές και του ευρωπαϊκού σιταριού. 

Στοίχηµα για το σκληρό η φετινή σοδειά
 Με τιµή βάσης κάτω από τα 20 λεπτά ανά κιλό δεν εξασφαλίζονται ούτε οι απαραίτητες φροντίδες
 Έντονο ανταγωνισµό από τον Καναδά αναµένει η Strategie Grains λόγω υψηλών αποθεµάτων 

Πιλοτικό πρόγραµµα µε σκοπό 
τη βελτιστοποίηση των ροών 
φορτίων που καταλήγουν από 
τη Μαύρη Θάλασσα σε λιµάνια 
της Ουκρανίας και έχουν τελικό 
προορισµό την Ευρώπη. Η ιδέα 
του έργου είναι οι τερµατικοί 
σταθµοί και οι λιµένες να 
παρέχουν πληροφορίες στη 
σιδηροδροµική γραµµή σχετικά 
µε τις αναµενόµενες αφίξεις 
πλοίων, τη διαθεσιµότητα 
εµπορευµατοκιβωτίων για 
σιτηρά και την ανάγκη να 
παράδοσης εµπορευµάτων. Ο 
σιδηρόδροµος, µε τη σειρά του, 
προβλέπει την παράδοση των 
απαιτούµενων αγροτικών 
προϊόντων όπως απαιτείται, 
αναφέρει η UkrAgroConsult. Ο 
σιδηρόδροµος της Οδησσού 
(ODZ) στην Ουκρανία, η 
ελβετική Risoil, η 
Transbalktermynal, εταιρεία 
που εµπλέκεται στη µεταφορά 
αγροτικών προϊόντων, η Kernel, 
η µεγαλύτερη στην Ουκρανία 
παραγωγός και εξαγωγέας 
ηλιελαίου, βρίσκονται πίσω 
από τις προσπάθειες. 

ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ NON-
STOP ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ 
ΡΟΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ελαφρά πτωτική τάση που επικρατεί στην αγορά 
από τα τέλη Απριλίου φαίνεται να µεταφέρεται και 
στις πρώτες µέρες του Μαΐου. ∆είχνει ότι γύρω από 
τα 76,50 σεντς ανά λίµπρα η αγορά αντιστέκεται και 
κατά τα λεγόµενα των ειδικών δύσκολα θα 
σηµειωθούν άµεσα χαµηλότερα επίπεδα. Οι βασικοί 
λόγοι της πίεσης είναι οι αυξηµένη παραγωγή της 
Βραζιλίας, η εκτίµηση για περισσότερες εκτάσεις 
στις ΗΠΑ και η συνέχιση του εµπορικού πολέµου. 
Παράλληλα στον τοµέα της κατανάλωσης κάτι 
δείχνει να έχει βελτιωθεί, αλλά δεν είναι αρκετό 
για να στηριχτεί µια ανοδική πορεία. 

ΝEA ΥOΡKH
Η νέα σπορά εξελίσσεται οµαλά και σε αρκετές 
περιοχές κοντεύει να τελειώσει. Ο καιρός είναι 
ευνοϊκός και η εκτίµηση για βροχοπτώσεις στην αρχή 
της επόµενης εβδοµάδας θετική. Όσον αφορά τις 
τιµές της νέας σοδειάς διεθνώς, η πίεση στη βάση 
(πριµ) επί των χρηµατιστηριακών τιµών για τα 
ανοιχτά συµβόλαια σε βραζιλιάνικα και ισπανικά είναι 
πλέον επιβεβαιωµένη. Περίπου στο 1,5 σεντς ανά 
λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘19 µπορούν 
οι εµπορικοί οίκοι να αγοράσουν λευκά βαµβάκια 
από τις εν λόγω σοδειές, όταν εµείς προσφέρουµε 
3-3,5 σεντς πάνω από τον ∆εκέµβριο ‘19. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ο τελευταίος διαγωνισµός στην Αλγερία 
έκλεισε στα 269 δολάρια ανά τόνο.

ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Οι τελευταίες πωλήσεις 

της ελληνικής σοδειάς για 

εξαγωγή σηµειώθηκαν περί 

τα 225 ευρώ ο τόνος

Συνεδρίαση 01/05/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος ‘19 76,71 -O,07

Δεκέμβριος ‘19 75,53 -0,16

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΥ 2019

Παρασκευή
12/04

Τρίτη
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Πέµπτη
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∆ευτέρα
29/04

∆ευτέρα
15/04

Πέµπτη
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Τετάρτη
01/05

Παρασκευή
26/04

∆ευτέρα
22/04

Πέµπτη
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16/04

Τρίτη
23/04
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76.5

76

75.5

04/25/2019 78.44
04/26/2019 77.7
04/29/2019 76.95
04/30/2019 76.78
05/01/2019 76.71
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Στα 75 λεπτά περίπου κινείται 
η τιµή του πρόβειου γάλακτος 
φέτος, δηλαδή κατά 15 λεπτά 
χαµηλότερα από πέρυσι που 
οι παραγωγοί πουλούσαν το 
προαϊόν τους στα 90 λεπτά το 
λίτρο. Την ίδια ώρα, το γίδινο 
κινείται πιο χαµηλά από το  
πρόβειο µε τιµές του το 2019 
να κυµαίνονται στα 50 µε 60 
λεπτά το λίτρο. 

Οι χαµηλές τιµές όµως είναι 
µία µόνο ανησυχία του κτηνο-
τρόφου. Όπως αναφέρει ο Βα-
σίλης Ζαµπετάκης, γεωπόνος 
µε δράση στους νοµούς Ρεθύ-
µνου και Χανίων Κρήτης, από 
εκεί και πέρα ξεκινάνε τα δυ-
σκολότερα. Τα τυροκοµεία, ι-
δίως στην Κρήτη έχουν µει-
ώσει τις ποσότητες γάλακτος 
που αγοράζουν, µε αποτέλε-

σµα η µειωµένη ζήτηση να κά-
νει πολύ δύσκολη την εύρεση 
αγοραστή. Ακόµη, πάνω από 
το 80% του γάλακτος πληρώ-
νεται µε επιταγή, πεντάµηνη 
έως δεκάµηνη. Οι επιταγές αυ-
τές γίνονται δεκτές από τους 
εµπόρους ζωοτροφών, αλλά 
µε καπέλο γύρω στο 1 ευρώ 
στο σακί, µειώνοντας κι άλλο 
το κέρδος του κτηνοτρόφου.

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Στα 39,03 λεπτά το λίτρο διαµορ-
φώθηκε η τιµή το µήνα Φεβρου-
άριο στο γάλα αγελάδας, σύµφω-
να µε τα στοιχεία του ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα, σηµειώνοντας σταδιακή µι-
κρή πτώση από την αρχή του έ-
τους που έφτανε τα 39,91 λεπτά. 
Η πτώση αυτή προκλήθηκε κατά 
πάσα πιθανότητα επιτηδευµένα, 
µετά από πίεση του µεγαλύτερου 
αγοραστή γάλακτος της χώρας. Η 
εν λόγω βιοµηχανία αγοράζει το 
ένα τρίτο της παραγωγής της Ελ-
λάδας, δηλαδή 200.000 από το σύ-
νολο των 600 περίπου χιλιάδων 
τόνων και είναι λογικό και επόµε-
νο να επηρεάζει την τιµή πανελ-
λαδικά. Η τιµή του γάλακτος δη-
µοσιεύεται βάση νόµου τρεις µή-
νες µετά, οπότε τώρα είναι γνωστή 
µέχρι τον Φεβρουάριο του 2019. 
Τα δύο τρίτα του ελληνικού γάλα-
κτος, ήτοι 400.000 τόνοι προορί-
ζονται για εµφιάλωση, ενώ το έ-
να τρίτο χρησιµοποιείται στην πα-
ρασκευή γαλακτοκοµικών προϊό-
ντων, κυρίως γιαουρτιού και µα-
λακών κίτρινων τυριών.

Στο παγκόσµιο στερέωµα, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά α-
πολαµβάνει µια µικρή αύξηση, 
της τάξεως του 2%, παρασυρό-
µενη από µεγάλες αυξήσεις σε 
χώρες όπως η Ιταλία, η Σλοβε-
νία και το Βέλγιο. Κάτι τέτοιο ό-
µως δε συµβαίνει όµως στις Η-
ΠΑ όπου µπήκε λουκέτο σε 2.700 
φάρµες γαλακτοπαραγωγής λό-
γω µείωσης της τιµής. 

Η πτώση τιµών γάλακτος έφερε 
πάνω από 2.700 λουκέτα σε 
φάρµες των ΗΠΑ

Οι τιµές στο γάλα που κινού-
νται πτωτικά για περισσότερο α-
πό τέσσερα χρόνια και η αστάθεια 
της αγοράς οδήγησε και στις ΗΠΑ 
το 2018, σε χιλιάδες «λουκέτα» α-
γελαδοτροφικών εκµεταλλεύσε-
ων. Tο αµερικανικό υπουργείο Γε-
ωργίας ανακοίνωσε πτώση 6,8% 
στον αριθµό µε τις αδειοδοτηµέ-
νες γαλακτοκοµικές φάρµες της 
χώρας, που µεταφράζεται σε περί-
που 2.731 λιγότερες, διαµορφώ-
νοντας τον αριθµό στις 37.468 σε 

σύγκριση µε τις 40.199 πέρυσι.
Η πολιτεία Ουισκόνσιν, που εµ-

φανίζεται να έχει τις περισσότερες 
γαλακτοκοµικές φάρµες της Αµε-
ρικής, παρουσίασε επίσης τις πιο 
πολλές που βρέθηκαν εκτός δρα-
στηριότητας, µε 590  να κλείνουν 
το 2018. Πρόκειται για µείωση της 
τάξεως του 6.5%. Σε ό,τι αφορά τα 
µετρήσιµα µεγέθη για τις αγελά-
δες στο Ουισκόνσιν, υπολογίζο-
νται σε 1.270.000, λιγότερες κα-
τά 5.000 σε σχέση µε πέρυσι, αλ-
λά πιο λίγες κατά 1.000 από πριν 
5 χρόνια. Σε καµία πολιτεία δεν 
παρατηρήθηκε αύξηση στις γα-
λακτοκοµικές φάρµες, ωστόσο 
υπήρξαν κάποιες στις οποίες τα 
µεγέθη παρέµειναν αµετάβλητα.

Το τυρί πρωταγωνιστεί στην 
αγορά γαλακτοκοµικών

  Στην Ελλάδα, το συνολικό της 
µέγεθος της αγοράς γαλακτοκο-
µικών υπολογίζεται σε 3 δις ευ-

ρώ και οι εταιρείες δίνουν µά-
χη για να αυξήσουν το µερίδιό 
τους, µε τον βαθµό συγκέντρω-
σης να είναι µικρός. 

Συγκεκριµένα, οι πέντε µεγα-
λύτεροι παίκτες ευθύνονται για το 
40% του συνολικού τζίρου της α-
γοράς των γαλακτοκοµικών. Στην  
κατακερµατισµένη αυτή αγορά συ-
γκαταλέγονται το τυρί, το γάλα, 
το γιαούρτι, τα βρεφικά γάλατα 
σε σκόνη, το βούτυρο και οι κρέ-
µες γάλακτος, µε την Friesland 
Campina Hellas να κατέχει την 
πρώτη θέση µε ποσοστό 11,2%, 
έχοντας ως βάση την αξία των 
πωλήσεων στα σούπερ µάρκετ. 

Το τυρί φέρνει το 51% του τζι-
ρου, ενώ ακολουθεί το γάλα µε 
25% και το γιαούρτι µε 17%. Με 
βάση τις πωλήσεις σε όγκο στο 
γιαούρτι, το 21,1% καταλαµβά-
νει η ΦΑΓΕ, ενώ δεύτερη έρχεται 
η Κρι-Κρι µε ποσοστό 14,3%. Βα-
σική δυσκολία στην αγορά αυτή, 
αποτελούν οι συνεχιζόµενες προ-
ωθητικές ενέργειες, οι οποίες κα-
θηλώνουν τις τιµές, επέτρεψαν αύ-
ξηση µέσα στο 2018, µόλις 0,6%.

Λάου λάου ρίχνει η βιοµηχανία
την τιµή του αγελαδινού 
Ο αγοραστής του ενός τρίτου της παραγωγής ασκεί πίεση

«Καπέλο» στο σακί ζωοτροφής όσοι αγοράζουν
µε επιταγές που εισπράττουν από το πρόβειο

200.000 ΤΟΝΟΙ 
Το 1/3 της παραγωγής 

γάλακτος της Ελλάδος 

προορίζεται για την αγορά 

γαλακτοκοµικών προϊόντων

∆ΙΕΘΝΗ 
Η χαµηλή τιµή έκλεισε 

κτηνοτροφικές µονάδες 

στις ΗΠΑ

Η 
τιµή που έκλεισε ο τε-
λευταίος διαγωνισµός 
της Αλγερίας στα 269 
δολάρια ο τόνος παρα-

δοτέα σε λιµάνι τους για αγορά 
200.000 τόνων σκληρού σίτου ήταν 
χαµηλή. Με σηµερινή ισοτιµία και 
αφαιρώντας το µεταφορικό κόστος 
ισοδυναµεί περίπου µε 215 ευρώ ο 
τόνος FOB λιµάνι µας. Σηµειωτέον 
πως η Αλγερία πάντα αγοράζει την 
τοπ ποιότητα µε υψηλά υαλώδη (το 
ελάχιστο 70%). Παράλληλα εκτε-
λούνται κάποιες φορτώσεις πλοί-
ων στην βόρεια Ελλάδα που αφο-
ρούν παλαιότερες δουλειές. 

Την ίδια ώρα, στην Ιταλία στα σκλη-
ρά σιτάρια, δεν 
σηµειώθηκαν 
αλλαγές στη 
νέα λίστα της 
Φότζια. Για ποι-
οτικά στάρια 
µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, 

υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12,5% η 
τιµή αποθήκης παραγωγού διαπραγ-
µατεύεται στα 248-253 ευρώ ο τό-
νος. Για τα µεταβροχικά (βρεγµένα) 
µε ειδικό βάρος 77-78 kg/hl η τιµή 
είναι στα 236-241 ευρώ ο τόνος, ε-
νώ για αυτά µε χαµηλότερο βάρος 
75/76 kg/hl η τιµή βρίσκεται στα 
226-231 ευρώ ο τόνος. Αντίστοιχα, 
στη Γαλλία οι τιµές σκαρφάλωσαν 
προς τα 225 ευρώ ο τόνος παραδο-
τέα σε γαλλικό λιµάνι. Υπάρχει ένα 
καιρικό ρίσκο στις βορειο-αφρικά-
νικες χώρες (Μαρόκο, Αλγερία και 
Τυνησία), το οποίο λογικά θα έχει 
αντίκτυπο στις παραγωγές. Μην ξε-
χνάµε πως οι εν λόγω χώρες είναι 
εισαγωγικές, τονίζουν σε κάθε πε-
ρίπτωση οι αναλυτές. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, εί-
χαµε ανάκαµψη στα δηµητριακά η 
οποία όµως οφείλεται σε τεχνικούς 
λόγους. Οι κερδοσκόποι επαναγό-
ρασαν τις πτωτικές τους θέσεις µό-
λις διαπίστωσαν καθυστερήσεις στη 
σπορά του καλαµποκιού λόγω των 
άσχηµων καιρικών συνθηκών που 
επικράτησαν. Στη Γαλλία, εν τω µε-
ταξύ, παρά το ισχυρό ευρώ οι τιµές 
για τα συµβόλαια Μαΐου ‘19 έφτα-
σαν στα 185 ευρώ ο τόνος παρα-
δοτέα σε γαλλικό λιµάνι, επηρεα-
ζόµενες από την ανοδική αντίδρα-
ση που σηµειώθηκε στο Σικάγο.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ  
ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΝΕΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΗ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
(ΕΥΡΩ/ΛΙΤΡΟ)

0,3965
0,3948

0,3929

0,3903

ΝΟΕ΄18 ∆ΕΚ΄18 ΙΑΝ΄19 ΦΕΒ΄19
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Η συνολική σοδειά βερίκοκων στην Ευρώπη αναµένεται να αυξηθεί κατά 12%, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις της Europech, που παρουσίασε στο 
Περπινιόν της Γαλλίας, και οι οποίες εντοπίζουν ανάκαµψη της παραγωγής σε Ιταλία και Γαλλία, την ίδια στιγµή που η Ισπανία κάνει κοιλιά. 

Κερδίζει µοµέντουµ η περίοδος των πυρηνόκαρπων λί-
γες µέρες µετά το Πάσχα, µε τους έµπορους στη Γερµανία 
να αναµένουν µε αγωνία µια αυξηµένη ροή των ισπανι-
κών αποστολών. Λίγο πριν το Πάσχα των Καθολικών έ-
φτασαν τα πρώτα φορτία από την Ισπανία, ενώ τα πρώτα 
βερίκοκα της χρονιάς έχουν ήδη διοχετευτεί στις αγορές. 

Τις µέρες αυτές, η ζήτηση είναι αυξηµένη, ενώ ταυτό-
χρονα η προσφορά εξαιρετικά περιορισµένη. Άλλωστε µε 
εξαίρεση τις φράουλες, δεν υπάρχουν στην αγορά παρά 
µόνο ελάχιστες ποσότητες εποχικών φρούτων. «Τα πορ-
τοκάλια και  τα µανταρίνια χάνουν το ενδιαφέρον τους, 

ενώ σταφύλια, αχλάδια και µήλα, µπορεί να βρει κανείς 
στο ράφι καθ’ όλη την διάρκεια του έτους πλέον. Αντιθέ-
τως κάθε χρόνο τέτοιες µέρες οι καταναλωτές περιµένουν 
ανυπόµονα για πυρηνόκαρπα», ενηµερώνει ο Άλφερντ 
Ρινγβαλντ, Γερµανός εισαγωγέας φρούτων. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι τιµές λιανικής στη Γερµανία 
είναι σχετικά υψηλές. Τα βερίκοκα διατίθενται περίπου 
στα 5.50 ευρώ ανά κιλό, ενώ τα ροδάκινα και τα νεκτα-
ρίνια κυµαίνονται ανάµεσα στα 3,50 και τα 4 ευρώ ανά 
κιλό. Πάντως, εξαιτίας του ήπιου χειµώνα στην ιβηρική 
χερσόνησο, αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων του 
Πάσχα, οι πρώτες παρτίδες φεύγουν µε το σταγονόµετρο 
λόγω εµφανών ποιοτικών προβληµάτων στην συνολική 
παραγωγή, που αναµένεται ωστόσο να περιοριστούν δε-
δοµένων των ευνοϊκών συνθηκών το τελευταίο διάστη-
µα, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις ειδικών. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Ο ΟΓΚΟΣ της παραγωγής βερίκοκων 
στις βασικές περιοχές παραγωγής 
της Ευρώπης, που είναι η Ελλάδα, 
η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία, α-
ναµένεται να αυξηθεί κατά 12% σε 
σχέση µε πέρυσι, φτάνοντας µε ά-
νεση και ξεπερνώντας τους 632.000 
τόνους. Η αύξηση αυτή έρχεται µε-
τά από µια χρονιά µε απογοητευτι-

κές συγκοµιδές, ειδικά για τη Γαλλία 
και την Ιταλία. Οι πρώτες προβλέψεις 
της Europêch, που παρουσιάστηκαν 
στο Medfel του Perpignan, αποκάλυ-
ψαν ότι οι µεγαλύτεροι παραγωγοί 
της Ευρώπης, Γαλλία και Ιταλία, α-
ναµένεται να επανέλθουν σε κανο-
νικά επίπεδα µε όγκους που θα αυ-
ξηθούν κατά 43% και 36% αντίστοιχα.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ευρωπαϊκή παραγωγή 
προβλέπεται 19% υψηλότερη από το 
µέσο όρο της πενταετίας 2013-2017. 
Ωστόσο να τονιστεί ότι πρόκειται για 
εκτίµηση που όπως υπογράµµισε και 
η Europech, είναι σαφώς επισφαλής 
δεδοµένου ότι λόγω εποχής βρίσκε-
ται η παραγωγή ακόµη σε ένα πολύ 

πρώιµο στάδιο για πιο ασφαλείς ε-
κτιµήσεις. Στην Ιταλία, ο µεγαλύτε-
ρος παραγωγός βερίκοκων στην Ευ-
ρώπη, οι όγκοι αναµένεται να αυξη-
θούν από περίπου 213.000 τόνους 
σε πάνω από 286.000 τόνους λόγω 
του χειµώνα που επηρέασε θετικά 
τις καλλιέργειες. 

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ και ο ήπιος χειµώνας 
οδήγησε σε έλλειψη ψυχρών περι-
όδων για ορισµένες ποικιλίες, γε-
γονός που ενδέχεται να προκαλέ-
σει ελλείµµατα παραγωγής. Ο παγε-
τός στα τέλη Φεβρουαρίου επηρέα-
σε την ισπανική παραγωγή στην Κα-

στίλλη-Λα Μάντσα και τη Μούρθια. 
Η Europêch σηµείωσε ότι οι εκτά-
σεις µε βερίκοκα αυξήθηκαν στην 
Ευρώπη την τελευταία δεκαετία µε-
τά από δυσκολίες στην εν λόγω α-
γορά, µε τους καλλιεργητές να αλ-
λάζουν από ροδάκινο σε βερίκοκο.

Η ΑΥΞΗΣΗ αυτή, λοιπόν, ακολουθεί 
τις φτωχές συγκοµιδές του 2018, 
όταν η παραγωγή επηρεάστηκε 
άσχηµα από τον παγετό, τη βρο-
χή και το χαλάζι. Στην περίπτωση 
της χώρας µας, η παραγωγή στην 
Ελλάδα προβλέπεται να παραµεί-
νει σχετικά σταθερή, αφού ουσι-
αστικά εµφανίζει µια µικρή αύξη-

ση κοντά στο 1%. Από τις τέσσε-
ρεις βασικές χώρες, µόνο η Ισπα-
νία θα δει την παραγωγή της να 
µειώνεται φέτος. Χαρακτηριστικά 
ο όγκος της παραγωγής προβλέ-
πεται να µειωθεί κατά 36%, µετά ό-
µως από µια πολύ δυνατή εµπορι-
κή περίοδο, όπως ήταν η περσινή 
για τους Ισπανούς παραγωγούς.

ΣΥΝΕΠΩΣ, στη γειτονική χώρα η πα-
ραγωγή δεν µπορεί παρά να είναι 
σηµαντικά υψηλότερη από αυτή του 
2018, όταν η Ιταλία πέτυχε πολύ 
χαµηλούς όγκους παραγωγής τό-
σο στις βόρειες περιοχές, όσο και 
σε νοτιότερες όπως είναι η Εµίλια-
Ροµάνια, η Απουλία και η Καµπα-

νία. Ο Τόµας Μπόσι, από τον συ-
νεταιρισµό CSO στη Φεράρα ανέ-
φερε ότι δεν υπήρξαν σηµαντικά 
προβλήµατα κατά τη διάρκεια της 
ανθοφορίας και ότι γενικά το  δέ-
σιµο των καρπών ήταν καλό. Ανα-
µένει η παραγωγή να επιστρέψει 
στα επίπεδα του 2017. 

Η ΙΤΑΛΙΑ και κυρίως η Ισπανία εί-
δαν την αύξηση της περιοχής παρα-
γωγής τους, γεγονός που ενίσχυσε 
τις πωλήσεις και ιδιαίτερα τις εξαγω-
γές. Η Γαλλία, η οποία κατέχει ήδη 
ισχυρή θέση στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά, δυσκολεύτηκε να αντιµετωπίσει 

αυτόν τον αυξανόµενο ανταγωνισµό 
από την Ιταλία και την Ισπανία και 
αναγκάστηκε να βασιστεί περισσό-
τερο στην εγχώρια αγορά, µε απο-
τέλεσµα να υπάρχει ανισορροπία 
µεταξύ προσφοράς και ζήτησης και 
ως εκ τούτου µια πτώση των τιµών.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΡΙΚΟΚΩΝ 2019

+43% 

+36% 

�36% 

+1% 

ΠΗΓΗ: EUROPECH
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Μεγάλη όρεξη για νεκταρίνια 
και ροδάκινα στην κεντρική Ευρώπη 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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Ρεφάρουν Γαλλία και Ιταλία στην παραγωγή βερίκοκων 
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Ισορροπία του ΧΑ από µια άτυπη 
συµφωνία αγοραστών και πωλητών
Το ΧΑ ακολουθεί από τα µέσα Απριλίου µια 
πλάγια κίνηση η οποία οριοθετείται από τις 750 
µονάδες και φτάνει τις 780 µονάδες. Όµως οι 770 
µονάδες έχουν αποδειχθεί ένα επίπεδο αρκετά 
ισχυρό και ανθεκτικό. Παράλληλα µη αναβάθµιση 
από τη S&P φαίνεται να έχει γίνει δεκτή από τους 
επενδυτές χωρίς απογοήτευση και ρευστοποιήσεις, 
ενώ η αγορά αναµένει τα πρώτα αποτελέσµατα για 
το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, 
το οποίο µάλιστα η Moody’s χαρακτήρισε θετικό 
για τις µελλοντικές τιτλοποιήσεις.

Creta Farm: Μετά από αίτηµα 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
αναστέλλεται από 2 Μαΐου η 

διαπραγµάτευση των µετοχών 
των εταιρειών Creta Farm και Γ.Ε. 
∆ηµητρίου, µέχρι η εταιρεία να 
ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό 
σχετικά µε τα ευρήµατα του ειδικού 
ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτικό 
οίκο, σύµφωνα µε ανακοίνωσή της.

Coca-Cola HBC: Αύξηση των καθαρών 
εσόδων από πωλήσεις και του όγκου 
αυτών σε ουδέτερη συναλλαγµατική 
βάση κατά 4,7% ανακοίνωσε η 
εταιρεία, µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
να προτείνει ειδικό µέρισµα ύψους 2 
ευρώ ανά µετοχή, ανερχόµενο 
συνολικά σε 730 εκατ. ευρώ περίπου. 

Sainsbury: Η δεύτερη µεγαλύτερη 
αλυσίδα παντοπωλείων του ΗΒ 
ανακοίνωσε πως τα προ φόρων 
κέρδη διαµορφώθηκαν στις 239 
εκατ. στερλίνες στη χρήση που έληξε 
στις 9 Μαρτίου, σε σχέση µε τις 409 
εκατ. στερλίνες πριν ένα χρόνο, 
δηλαδή υποχώρησαν 42% το 2019.

ΣΕΛΟΝΤΑ: Ζηµιές έναντι κερδών σε 
επίπεδο EBITDA το 2018 για τα 
Ιχθυοτροφεία Σελόντα, εξέλιξη που 
αποδίδεται κυρίως στις χαµηλότερες 
τιµές πώλησης των ολόκληρων ιχθύων 
-7,3% µεσοσταθµικά. Το λειτουργικό 
ΕΒΙΤDA το 2018 ανέρχεται σε  -3,6 
εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. το 2017. 

Philip Morris International: Ο 
Οργανισµός Τροφίµων και 
Φαρµάκων των ΗΠΑ ενέκρινε στις 
30 Απριλίου την πώληση του IQOS, 
του ηλεκτρικά θερµαινόµενου 
συστήµατος καπνού της Philip Morris 
International στην Αµερική, όπως 
ανακοίνωσε ο όµιλος.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το χάσµα µεταξύ της κυβέρνησης Tραµπ 
και του Ιράν κλιµακώνεται και η Ευ-
ρώπη βρίσκεται στη µέση. Οι ΗΠΑ α-
σκούν πίεση µέσω των νέων οικονο-
µικών κυρώσεων και οι σκληροπυρη-
νικοί στην Τεχεράνη εκδίδουν φλογι-
σµένες απειλές για αντίποινα, µεταδί-
δει το Bloomberg.

Οι Βρυξέλλες και οι εθνικές κυβερνή-
σεις στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γαλλία 
και τη Γερµανία, εν τω µεταξύ, έχουν 
επικριθεί και από τις δύο πλευρές για 
την υπόσχεσή τους να διατηρήσουν 
τις εµπορικές ανταλλαγές µε το Ιράν, 
ενώ παράλληλα να διατηρήσουν καλές 
σχέσεις µε τους Αµερικανούς, προκει-
µένου να αποφευχθεί µια πλήρης δι-

πλωµατική κρίση. Στο µεταξύ, οι ΗΠΑ 
κλείνουν οριστικά τη στρόφιγγα ιρα-
νικού πετρελαίου και για τις υπόλοι-
πες 8 χώρες και απειλούν µε κυρώσεις 
όσες χώρες συνεχίζουν να το προµη-
θεύονται, συµπεριλαµβανοµένης και 
της Ελλάδας. Βάζοντας τη διεθνή κοι-
νότητα σε µια νέα πραγµατικότητα στις 
σχέσεις της µε το Ιράν. 

Στο µεταξύ, κύµατα αβεβαιότητας 
στις αγορές σκόρπισαν και οι δηλώ-
σεις του επικεφαλής της Fed, Jerome 
Powell, αναφορικά µε µία ενδεχοµέ-
νη µείωση επιτοκίων στο άµεσο µέλ-
λον, µε τις τιµές του χρυσού να «πιά-
νουν» τα χαµηλά που καταγράφηκαν 
στα τέλη του περασµένου ∆εκεµβρίου.

Στην Κίνα
Με τις εξαγωγές να φτάνουν το +40% 
της γαλακτοβιοµηχανίας για το 2018, 
στα 34,5 εκατ. ευρώ, η Κρι Κρι ξεκινά 
εξαγωγές παγωτού στην Κίνα. Τη 
διετία 2017-2018 έκανε επενδύσεις 
18 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη 
καινοτόµων προϊόντων, τη βελτίωση 
της ποιότητας όλης της γκάµας της 
και την ενίσχυση της παραγωγικής 
δυναµικότητας της εταιρείας. 

ΕΛΜΑ
∆ιψήφιο ποσοστό ανάπτυξης σε µια κακή 
χρονιά για την εταιρεία, που έχασε το 11% 
του τζίρου της λόγω µείωσης των 
εξαγωγών µαστίχας ως αποτέλεσµα της 
αλλαγής της διανοµής στη Μέση Ανατολή 
πέτυχε η ΕΛΜΑ. Οι λιανικές πωλήσεις 
σηµείωσαν άνοδο 4% και το µερίδιο της 
τσίκλας διατηρήθηκε στο 7,6%. Για την 
3ετία η εταιρεία εστιάζει στην επέκταση 
από την κατηγορία της τσίχλας, στων σνακ.

Μια νέα διεθνής
πραγματικότητα

 Στη μέση η Ευρώπη από την κόντρα ΗΠΑ-Ιράν 
 Η Fed σκορπά αβεβαιότητα για τα επιτόκια

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1,1700 +13,59%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,4920 +9,33%

PROFILE Α.Ε.Β.Ε. 2,8800 +8,68%

PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε 2,4000 +7,14%

BIOKARPET S.A. 0,6400 +6,67%

ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 0,0540 -10,30%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,1680 -9,19%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,2660 -8,90%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1,2300 -8,89%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 2,2900 -6,53%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.302,47 -0,48%
 NASDAQ Comp 8.032,28 - 0,21%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.488,04 -0,76%
Λονδίνο FTSE 100 7.351,31 -0,46%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.345,42 + 0,011%
Παρίσι CAC-40 5.538,86  -0,85%
Ζυρίχη SMI 9.746,06 -0,24%
Τόκιο NIKKEI-225 22.258,73 - 0,22%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 2,5 19.12.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 24.12.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,118 24.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,365  24.08.2018
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Συμπληρωματικές δηλώσεις επιδοτήσεων 
και υποχρεώσεις των αγροτών

A
πό 01.01.14, φορολογούνται και οι επιδο-
τήσεις σχεδόν στο σύνολό τους. Για τα έτη 
2014-2015, αθροίζονται όλες –ανεξαρτήτως 
είδους επιδότησης-, το δε ποσό που ξεπερ-

νά τις 12.000 ευρώ προστίθεται στο τζίρο από τις πω-
λήσεις και φορολογείται το τελικό 
αποτέλεσµα, αφού αφαιρεθούν έξο-
δα, αποσβέσεις, τόκοι κλπ..

Από το 2016, άλλαξε ο τρόπος α-
ντιµετώπισης και προστίθεται στις 
πωλήσεις α) από το πρώτο ευρώ η 
βασική ενίσχυση και β) το ποσό ά-
νω των 12.000 ευρώ που απορρέει 
από την άθροιση του πρασινίσµα-
τος και της συνδεµένης.

Το φορολογικό πρόβληµα ξεκι-
νά από τη συνεχιζόµενη καταβο-
λή επιδοτήσεων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κά-
νει τη δουλειά για την οποία µεταξύ 
άλλων προορίζεται: να καταβάλλει 
στους δικαιούχους τις επιδοτήσεις, 
όταν αυτές είναι διαθέσιµες προς 
εκταµίευση. Έτσι, παρατηρούµε ό-
τι κατά τη διάρκεια του 2018 έχουν 
καταβληθεί σε διάφορα διαστήµα-
τα µέσα στο έτος, επιδοτήσεις δια-
φόρων τύπων και έτους αναφοράς, 
(βιολογική γεωργία, δηµοσιονοµι-

κή πειθαρχία, µέτρο 10.2.3Α ολοκληρωµένη διαχείρι-
ση παραγωγής καπνούα). Επιδοτήσεις δηλαδή που α-
φορούν αρκετά χρόνια πίσω. Σύµφωνα µε τις φορο-
λογικές διατάξεις, υπάρχει υποχρέωση συµπληρωµα-
τικής δήλωσης ώστε να συµπεριληφθούν οι επιδοτή-
σεις που καταβλήθηκαν καθυστερηµένα. Αυτό µετα-
φράζεται σε νέα εκκαθάριση, νέο µεγαλύτερο καθα-
ρό φορολογητέο ποσό και νέο µεγαλύτερο ποσό φό-
ρου/προκαταβολής. 

ΠΟΛΥΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΕΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μέχρι το 2017, ο καθένας µπο-

ρούσε να δηλώσει ό,τι ήθελε, ποντάροντας στο γεγο-
νός της µη ύπαρξης διασταύρωσης. Πλέον άλλαξε κι 
αυτό. Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι επιδοτή-
σεις που εισπράχθηκαν το 2018 εµφανίζονται αυτό-
µατα στο έντυπο Ε3 του αγρότη. Όσον αφορά τις επι-
δοτήσεις που εισπράχθηκαν εντός του 2018 και αφο-
ρούν προγενέστερα έτη, αυτές εµφανίζονται στη βε-
βαίωση αποδοχών που υπάρχει αναρτηµένη στο Taxis. 

Ακόµη και αν ο αγρότης δεν ενηµερώσει ότι εισέ-
πραξε επιδοτήσεις παλαιοτέρων ετών (κάτι που έχει 
υποχρέωση να το κάνει), ο λογιστής µπορεί να δει 
στη βεβαίωση που εκτυπώνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Τι σηµαίνει αυτό;
1. Μέχρι το τέλος  του τρέχοντος έτους θα πρέπει να υ-
ποβληθούν συµπληρωµατικές δηλώσεις για τα προη-
γούµενα χρόνια, για τα χρόνια δηλαδή που κάθε φο-
ρά έχουν εισπραχθεί επιδοτήσεις.
2. ∆εν χρειάζεται να περιµένει ο λογιστής ενηµέρωση 
από κανέναν. Η βεβαίωση του υποδεικνύει για ποιον 
και για ποια έτη πρέπει να υποβληθούν συµπληρω-
µατικές φορολογικές δηλώσεις.

3. Οι συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις θα γί-
νουν, δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια πλέον του πε-
λάτη να αποφασίσει να θέλει ή όχι, αλλά ούτε στου 
λογιστή, να αποφασίσει αν θα τις υποβάλλει.
4. Το µόνο που έχουν να επιλέξουν και οι δύο (πε-
λάτης και λογιστής), είναι το χρόνο που θα υποβλη-
θεί η συµπληρωµατική φορολογική δήλωση: εµπρό-
θεσµα (µέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε η βε-
βαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ) ή εκπρόθεσµα µε πρόστιµο.
5. Μέχρι πέρυσι, µπορούσε ο καθένας να αποφασί-
ζει αν θα κάνει ή όχι συµπληρωµατικές δηλώσεις και 
να δηλώσει τις επιδοτήσεις που αφορούν τα προη-
γούµενα χρόνια, αφού δεν υπήρχε η δυνατότητα δι-
ασταύρωσης. Πλέον αυτό αλλάζει: µε το τέλος του έ-
τους (π.χ. για τις επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν ε-
ντός του 2018 και αφορούν προηγούµενα έτη, οι συ-
µπληρωµατικές δηλώσεις µπορούν να υποβληθούν 
µέχρι τις 31.12.19 χωρίς πρόστιµο), υπάρχει η δυνα-
τότητα να γίνει διασταύρωση µεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και του taxis, άµεσα. 
6. Ο ΕΦΚΑ ελέγχει και τις συµπληρωµατικές φορολο-
γικές δηλώσεις. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι, στις πε-
ριπτώσεις που υποβληθούν το 2019 συµπληρωµατι-
κές δηλώσεις π.χ. για το 2017, η εκκαθάριση του ΕΦ-
ΚΑ που θα γίνει (λογικά) Μάιο του 2020, θα υπολο-
γίσει εκ νέου τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017. 
Στην περίπτωση που προκύπτει υποχρέωση για επι-
πλέον καταβολή, αυτό θα υποδεικνύεται στο έντυπο 
της εκκαθάρισης. 

Τουλάχιστον, οι εισφορές του ΕΦΚΑ µπορούν να 
καταχωρηθούν ως δαπάνη στο έτους που θα πλη-
ρωθούν, που σηµαίνει ότι δεν χάνονται ως δαπά-
νη. Το πρόβληµα που παραµένει είναι πως θα δη-
µιουργηθεί επιπλέον µείωση ρευστότητας λόγω 
του γεγονότος αυτού. 

Χωρίς πρόστιµο
Συµπληρωµατικές 

δηλώσεις ως 31.12.2019 
για παλιές επιδοτήσεις 
που µπήκαν το 2018

Συµπληρωµατικά
Η εκκαθάριση του ΕΦΚΑ 
που θα γίνει Μάιο 2020, 
θα υπολογίσει εκ νέου 
τις εισφορές του 2017

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)

«Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ»
Είναι λάθος η επιµονή πολλών που απευθύνονται 

στους φοροτεχνικούς και τους ζητάνε να τους 
βάλουν αγροτικό εισόδηµα για να πάρουν 

αγροτικό αυτοκίνητο. Με τους λογιστές να 
βρίσκονται σε απόγνωση από τις πιέσεις, λες και 

είναι το Υπουργείο Συγκοινωνιών. 
Παρακαλούνται τα γραφεία διεκπεραίωσης 

αυτοκινητιστικών υποθέσεων, να σταµατήσουν 
να παρακινούν τους πολίτες λέγοντας τους 

«πηγαίνετε στο λογιστή σας να σας βάλει 100€ 
αγροτικό εισόδηµα κι ελάτε να σας βγάλω την 

άδεια», γιατί θα αναγκαστούµε να κινηθούµε 
διαφορετικά, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.!!

Ένταξη στο κανονικό καθεστώς 
λόγω επιδότησης

Οι περισσότερες επιδοτήσεις αθροίζονται κι αν 
ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ, ο δικαιούχος είναι 
υποχρεωµένος να ενταχθεί στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ. Επισήµανση σε µερικούς 
παντογνώστες: δεν αποφασίζετε εσείς αν θα 
µπείτε ή όχι στα βιβλία. Αν δεν θέλεις να µπεις, 
υπέγραψε στο λογιστή σου υπεύθυνη δήλωση 
ότι ενηµερώθηκες κι από κει και πέρα, µην µπεις 
ποτέ στο κανονικό καθεστώς. 





Πλήγμα ως  
τη... Ζαγορά 
από τις αθρόες 
εισαγωγές μήλων 
και τη χαμηλή τιμή
Εισαγωγές από Αλβανία, Σκόπια και 
Πολωνία αυξάνουν κατά πολύ την 
προσφορά στην αγορά με ίδια ζήτηση 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Χαµηλές τιµές παραγωγού, υψηλά αποθέµατα για 
την εποχή και πίεση από τις άνισες συνθήκες αντα-
γωνισµού, λόγω των αθρόων εισαγωγών που συχνά 
«βαφτίζονται» ελληνικής παραγωγής, πριν κυκλο-
φορήσουν στην αγορά, συνθέτουν τη σηµερινή ει-
κόνα για το ελληνικό µήλο, που βιώνει µια από τις 
δυσκολότερες εµπορικές σεζόν των τελευταίων ετών.

«Οι εµπορικές συναλλαγές που πραγµατοποιού-
νται αυτή την περίοδο, για το τυποποιηµένο µήλο, 
γίνονται στα επίπεδα των 50-60 λεπτών το κιλό, που 
σηµαίνει για τον παραγωγό µια τιµή κάπου µετα-
ξύ 30 και 40 λεπτών το κιλό. Χαµηλότερα, δηλαδή, 
από ό,τι έπαινε το 2017», τόνισε στην Agrenda, ο 
∆ήµος Μωυσίδης, επικεφαλής της οργάνωσης ΓΕ-
ΟΚΑ, που δραστηριοποιείται στην περιφερειακή ε-
νότητα της Καστοριάς και φέτος συγκέντρωσε περί 
τους 18.000 τόνους µήλα της περιοχής.

Το παράδοξο, σύµφωνα µε τον συνοµιλητή µας, 
είναι πως η τρέχουσα εµπορική σεζόν 2018-2019, 
ξεκίνησε µε τους καλύτερους οιωνούς, καθώς η συ-
γκοµιδή από τα πρώτα χέρια, στις αρχές Αυγούστου 
2018, έφυγε µε τιµές που είχαν ως βάση τα 90 λε-
πτά το κιλό για το τυποποιηµένο µήλο.

«Από τα µέσα Σεπτεµβρίου, ωστόσο, µόλις άρχι-
σαν, δηλαδή, να κόβουν µήλα και να διοχετεύουν 
στην αγορά και οι Αλβανοί, οι Σκοπιανοί και οι Πο-

λωνοί, η τιµή άρχισε να κατρακυλά, διότι απευθύ-
νονται κι αυτοί στις ίδιες αγορές µε εµάς», εξηγεί 
ο κ. Μωυσίδης, προσθέτοντας πως «ως χώρα, επι-
πλέον, κάνουµε και εισαγωγές πολλών χιλιάδων τό-
νων µήλου από τις συγκεκριµένες χώρες, µε αποτέ-
λεσµα πέφτουν στην αγορά οι όγκοι αυτοί σε πολύ 
χαµηλότερες τιµές, καθώς τα κόστη τους είναι στο 
µισό από ό,τι του Έλληνα παραγωγού».

Το µεγαλύτερο πρόβληµα, ωστόσο, όπως επιση-
µαίνει ο ίδιος, είναι ότι ένα σηµαντικό µέρος αυτών 
των εισαγωγών «βαφτίζεται» ως ελληνικής παραγω-
γής και λόγω της διαφοράς κόστους, εκτοπίζει από 
τα ράφια τα ελληνικά µήλα, µε αθέµιτο ανταγωνισµό.

«Τα αποθέµατα φέτος στις αποθήκες όλων των 
οργανώσεων, είναι σε αρκετά υψηλότερους όγκους 
από τα συνήθη για την εποχή επίπεδα και ένας α-
πό τους λόγους είναι οι παράνοµες ελληνοποιή-
σεις, τις οποίες το ελληνικό δηµόσιο διευκολύνει 
µε την απουσία σοβαρών ελέγχων. Αντί να πατά-
ξουν αυτές τις παραβατικές συµπεριφορές, έρχο-
νται τρεις την ώρα στις οργανωµένες οργανώσεις 
και µας κάνουν ελέγχους», ανέφερε µε αγανάκτη-
ση ο πρόεδρος της ΓΕΟΚΑ, χαρακτηρίζοντας την 
τρέχουσα εµπορική σεζόν στο µήλο από τις δυσκο-
λότερες των τελευταίων ετών.

Υπόµνηµα στον Αραχωβίτη 
για τις εισαγωγές από τον ΑΣ Ζαγοράς

Οι αθρόες εισαγωγές µήλων στην εγχώρια αγορά 

Η τρέχουσα εµπορική σεζόν 2018-2019, 
ξεκίνησε µε τους καλύτερους οιωνούς, 

καθώς η συγκοµιδή από τα πρώτα χέρια, 
στις αρχές Αυγούστου 2018, έφυγε µε 

τιµές που είχαν ως βάση τα 90 λεπτά 
το κιλό για το τυποποιηµένο µήλο.

Ωστόσο, οι εµπορικές συναλλαγές που 
πραγµατοποιούνται αυτή την περίοδο, 

για το τυποποιηµένο µήλο, γίνονται στα 
επίπεδα των 50-60 λεπτών το κιλό, που 

σηµαίνει για τον παραγωγό µια τιµή κάπου 
µεταξύ 30 και 40 λεπτών το κιλό.
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και οι επιπτώσεις που έχει η πρακτική αυτή στα ελ-
ληνικά µήλα έχουν προβληµατίσει και τον Αγροτι-
κό Συνεταιρισµό Ζαγοράς Πηλίου, η διοίκηση του 
οποίου, πριν περίπου 15 ηµέρες, απέστειλε και σχε-
τικό υπόµνηµα, στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, Σταύρο Αραχωβίτη, αναλύοντας 
τις ανησυχίες της επί της εν λόγω καλλιέργειας.

«Μας απασχολεί κυρίως το γεγονός ότι οι εισα-
γωγές αυτές γίνονται σε παλετοκιβώτια των 300 κι-
λών και σε πάρα πολύ φθηνές τιµές. Ζητάµε να δι-
ερευνηθεί η πιθανότητα να απαγορευτούν σε αυ-
τή τη µορφή των παλετοκιβωτίων, προκειµένου ο 
ανταγωνισµός να διεξάγεται επί ίσοις όροις», επε-
σήµανε στην εφηµερίδα Agrenda ο γενικός διευ-
θυντής της Οργάνωσης, ∆ιονύσης Βαλασσάς, ο ο-
ποίος εξέφρασε ανοικτά τους φόβους του ότι ένα 
ποσοστό των εισαγόµενων όγκων βαφτίζεται ελλη-
νικής παραγωγής, κατά την τυποποίησή τους από 
τους εµπόρους που τους εισάγουν.

Βαρίδι η υπερπαραγωγή του 2018
Για τον έµπειρο manager ωστόσο, εκτός από τις 

εισαγωγές και τις τυχόν «ελληνοποιήσεις», στη φε-
τινή δύσκολη εµπορική σεζόν για το ελληνικό µήλο 
έχει παίξει ρόλο και η υπερπαραγωγή που σηµειώ-
θηκε το 2018 σε διεθνές αλλά και εθνικό επίπεδο.

«Στην Ελλάδα είχαµε περίπου 280.000 µε 300.000 
τόνους µήλα πέρυσι, ενώ και παγκοσµίως είχαµε 
ρεκόρ πενταετίας στην παραγωγή µήλων, γεγονός 

που προκάλεσε οξύτατο ανταγωνισµό. Σε όποια α-
γορά και αν πάµε βρίσκουµε µπροστά  µας πολω-
νικά, ιταλικά και ουκρανικά µήλα σε χαµηλές τι-
µές. Για να καταλάβετε το µέγεθος της δυσκολίας, 
αρκεί να σας πω πως οι Πολωνοί πωλούν τα πρώ-
της διαλογής µήλα τους, µε τιµές που εµείς τιµολο-
γούµε τα δεύτερης διαλογής», µας εξήγησε ο ίδιος.

Αναφερόµενος ειδικότερα στην περίπτωση του Α-
γροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς Πηλίου, ο κ. Βα-
λασσάς υποστήριξε πως παρά το δύσκολο εθνικό, 
αλλά και διεθνές περιβάλλον αναφορικά µε την εν 
λόγω καλλιέργεια και όχι µόνο, η οργάνωση, λόγω 
της αναγνωρισιµότητας του προϊόντος της, έχει κα-
ταφέρει να σταθεί αξιοπρεπώς στην αγορά.

«Οι τιµές στην ελληνική αγορά, που απορροφά 
το 70% της παραγωγής µας, η οποία ήταν αυτή τη 
χρονιά στους 15.000 τόνους, από τους 13.000 τό-
νους που είναι συνήθως, έχουν κρατηθεί σχεδόν 
στα επίπεδα του 2018. Ωστόσο στο εξωτερικό, επει-
δή σαν συνεταιρισµός επιλέξαµε να προχωρήσουµε 
σε περισσότερες εξαγωγές, οι τιµές εκεί είναι κατά 
σχεδόν 15% χαµηλότερες από αυτές που ήταν πέρυ-
σι», ανέφερε ο κ. Βαλασσάς και τόνισε πως διεθνείς 
προορισµοί για το µήλο «Ζαγορίν» είναι η Αίγυπτος, 
το Ισραήλ, η Κύπρος και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµι-
ράτα. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο πλέον πρόσφα-
το άνοιγµα του συνεταιρισµού στο Ντουµπάι που 
λειτουργεί σαν κόµβος και για τις υπόλοιπες αγο-
ρές της περιοχής, αλλά και αγορές στα Βαλκάνια.

Μία καλή εναλλακτική για τους παραγωγούς της Τρίπολης είναι η βιολογική 
καλλιέργεια µήλων, των οποίων η τιµή µπορεί να ανέλθει στα 1,20 λεπτά.

Κόστος
 Τα εισαγόµενα 
µήλα κοστίζουν 

για να παρα-
χθούν µισό από 
ότι του Έλληνα 

παραγωγού

Χαµηλές 
τιµές 
και µεγάλο
απόθεµα
σε Ζαγορά
και Πύργους
Κοζάνης
Η χρονιά όσον αφορά τις πωλήσεις 
εξελίσσεται µε αρκετές δυσκολίες, 
επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΑΣ Ζαγοράς, 
∆ιονύσης Βαλασσάς και παραδέχεται 
πως τα αποθέµατα του οργανισµού, την 
περίοδο που διανύουµε είναι κατά τι 
υψηλότερα από ό,τι συνήθως, τέτοια 
εποχή. «Παραδοσιακά κλείνουµε τον 
κύκλο των πωλήσεών µας περί το τέλος 
Ιουνίου της κάθε σεζόν, φέτος δεν 
αποκλείεται τελικώς να φτάσουµε στις 
αρχές της νέας παραγωγικής σεζόν, 
αρχές Σεπτεµβρίου, έτσι όπως 
εξελίσσονται τα πράγµατα», είπε, 
διευκρινίζοντας πως γύρω στο 80%-
85% της ετήσιας παραγωγής του 
Συνεταιρισµού αποτελούν τα κόκκινα 
µήλα, ενώ εσχάτως έχουν αρχίσει να 
φυτεύουνται και άλλες ποικιλίες όπως 
Gala, Fuji και Φιρίκια Πηλίου, κυρίως σε 
αντικατάσταση κόκκινων ποικιλιών.
Κάποιες ποσότητες µήλων εν τω µεταξύ, 
έχουν αποµείνει σε αποθήκες 
παραγωγών και συνεταιρισµών και στους 
Πύργους της Κοζάνης, όπου 
καλλιεργούνται πάνω από 5.000 
στρέµµατα µήλα και παράγονται περί 
τους 20.000 τόνους προϊόντος ετησίως.
«Είναι κυρίως προϊόν υποδεέστερης 
ποιότητας, αλλά και στα υπόλοιπα που 
έφυγαν, οι συναλλαγές έγιναν σε 
χαµηλές τιµές, το στήσιµο δεν ξεπερνά τα 
45-50 λεπτά το κιλό. Γενικά ήταν µια από 
τις χειρότερες χρονιάς εδώ και πολλά 
χρόνια», σηµειώνει ο πρόεδρος του ΑΣ 
Πύργων, Παναγιώτης Ελευθεριάδης, 
προσθέτοντας πως πολλοί παραγωγοί 
δεν έχουν πληρωθεί ακόµη, καθώς 
έλαβαν επιταγές πολλών µηνών και δεν 
ήρθε η ώρα να τις εξαργυρώσουν.
Ανάλογη εικόνα µε τα αποθέµατα και 
τις τιµές, όπως επισηµαίνουν οι 
συνοµιλητές µας, πληροφορούνται ότι 
ισχύει και στα άλλα παραγωγικά κέντρα 
µήλου της χώρας.

ΟΜΗΡΟΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΗΛΩΝ

Αδύναμοι διαπραγματευτές 
λόγω απουσίας συνεργασιών
Τα µήλα Τριπόλεως, παλαιότερα πλησίαζαν και τα 90 λεπτά. Η ύπαρξη όµως 
µόνο λίγων αγοραστών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, δηµιούργησε ένα 
αγοραστικό «ολιγοπώλιο», το οποίο έχει ρίξει στην τιµή στα 50 λεπτά. Η µείωση 
αυτή έχει φέρει αναστάτωση, αλλά όταν προσπάθησαν κάποιοι να την 
παρακάµψουν µε τη δηµιουργία Οµάδων Παραγωγών, έπεσαν στο τοίχος 
καχυποψίας και έλλειψης οργάνωσης που χαρακτηρίζει παγκοσµίως µεγάλο 
µέρος του αγροτικού κόσµου, ίσως περισσότερο στην περιοχή αυτή, όπως 
ανέφερε ο Σωτήρης ∆ηµόπουλος, παραγωγός από την Κερασίτσα της Τρίπολης. 
Υπήρξαν  προσπάθειες που έπεσαν στο κενό, µε αποτέλεσµα οι µεµονωµένοι και 
χωρίς συνεργασίες παραγωγοί να είναι όµηροι των µεγάλων εµπόρων της 
περιοχής. Μία καλή εναλλακτική είναι η βιολογική καλλιέργεια µήλων 
Τριπόλεως, των οποίων η τιµή µπορεί να ανέλθει στα 1,20 λεπτά, έχοντας 
όµως πολλές δυσκολίες που εµφανίζονται στην περιοχή, στην προσπάθεια να 
ελεγχθούν οι ασθένειες και οι εντοµολογικοί εχθροί της καλλιέργειας µε 
βιολογικά µέσα. Όλοι οι ενηµερωµένοι αγρότες συµφωνούν πως η καθετοποίηση 
µέσω Οµάδων µπορεί να φέρει λύσεις, κάπου κολλάει όµως πάντα το γρανάζι. 
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Φουλ επενδυτικά εν μέσω
θέρους η Φάρμα Βεζύρογλου

 Το κόστος της επένδυσης στο 1 εκατ., μέρος του οποίου είναι σε πρόγραμμα
 Δύο νέες γραμμές συσκευασίας για τα baby leaf λαχανικά εντός καλοκαιριού

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Κατασκευή νέων θερµοκηπίων και διχτυοκηπίων, 
που θα αυξήσουν την παραγωγική δυναµικότητα 
των υφιστάµενων εγκαταστάσεων της, κατά 25% - 
30%, αλλά κι αγορά πρόσθετου µηχανολογικού ε-
ξοπλισµού για το συσκευαστήριό της, περιλαµβάνει 
το αναπτυξιακό πρόγραµµα του 2019 για τη «Φάρ-
µα Βεζύρογλου», το οποίο έρχεται να καλύψει τις 
ανάγκες σε υποδοµές που δηµιουργεί η αύξηση 
εργασιών κατά 20% ετησίως.

Το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης από την 
Αλεξάνδρεια της Ηµαθίας βρίσκεται ήδη σε στάδιο 
υλοποίησης, µε το πρώτο βήµα να έχει γίνει µε την 
έναρξη εργασιών για τη δηµιουργία υποδοµής που 
θα επιτρέψει να καλυφθούν µε διχτυοκήπια καλλι-
έργειες φυλλωδών λαχανικών έκτασης 120 στρεµ-
µάτων. Στους αµέσως επόµενους µήνες, προγραµ-
µατίζεται και η κατασκευή νέου θερµοκηπίου, µε 
συνολική στεγασµένη επιφάνεια 30 στρεµµάτων.

«Και οι δύο νέες επενδύσεις στο παραγωγικό κοµ-

µάτι, θα έχουν ολοκληρωθεί πριν τελειώσει το φετι-
νό καλοκαίρι», επισηµαίνει ο κ. Βεζύρογλου και θυ-
µίζει ότι η επιχείρηση διαθέτει ήδη εγκαταστάσεις 
µε διχτυοκήπια, συνολικής επιφάνειας 300 στρεµ-
µάτων, καθώς κι άλλα 80 στρέµµατα θερµοκηπίων, 
που σηµαίνει πως η παραγωγική δυναµικότητά της 
θα αυξηθεί κατά σχεδόν 25% - 30%.

«Στα θερµοκήπια θα καλλιεργήσουµε φυλλώδη 
λαχανικά, δίνοντας ακόµη µεγαλύτερο βάρος στην 
ανάπτυξη της γκάµας των baby leaf, τα οποία απο-
τελούν ένα κοµµάτι της εταιρείας που παρουσιάζει 
ανοδική πορεία», τονίζει χαρακτηριστικά. Το κόστος 
της επένδυσης σε διχτυοκήπια και θερµοκήπια υπο-
λογίζεται περί το 1 εκατ. ευρώ, µέρος των οποίων ε-
ντάχθηκε σε πρόγραµµα και θα επιδοτηθεί, ενώ το 
υπόλοιπο θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

Στο πλάνο της επιχείρησης εντός του έτους και 
η επέκταση της δυναµικότητας του συσκευαστηρί-
ου της. Η προωθούµενη επένδυση προϋπολογίζε-
ται στα 500.000 ευρώ, αφορά στον τοµέα των τυπο-
ποιηµένων σαλατών και προβλέπει την προσθήκη 
δύο νέων γραµµών συσκευασίας για τα baby leaf. 

Ζωηρό εµπορικό ενδιαφέρον από τη Ρωσία και την 
Ουκρανία, αλλά και αγορές από άλλα σηµεία της 
γης, όπως αυτές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής 
και της Ασίας, καταγράφεται για τη φετινή 44η διε-
θνή Έκθεση Γούνας, που άνοιξε τις πύλες της την 
περασµένη Πέµπτη 2 Μαΐου και θα ρίξει αυλαία την 
Κυριακή 5 Μαΐου. Το ενδιαφέρον, µάλιστα, ήταν ι-
διαίτερα έντονο, καθώς µέχρι την τελευταία στιγ-
µή υπήρχαν σε αναµονή 26 εκθέτες, που ανέµεναν 
κάποια ακύρωση για να µετάσχουν στην έκθεση.

Σύµφωνα µε τους διοργανωτές της έκθεσης, µόνο 
από τη Ρωσία ήρθαν στην Καστοριά 140 εµπορικοί 
επισκέπτες και επιχειρηµατίες, ενώ άλλοι 120 έφτα-
σαν από Ουκρανία. Επίσης, πολυπληθείς εµπορικές 

αποστολές αναµένονται από Κορέα και Τουρκία. 
«Η κορεάτικη επιχειρηµατική αποστολή οργανώ-

θηκε από το Enterprise Greece, ενώ η παρουσία της 
πολυπληθούς οµάδας των Τούρκων επιχειρηµατι-
ών οφείλεται στην προσδοκία που έχουν οι γείτο-
νές µας, για αλµατώδη αύξηση των Ρώσων επισκε-
πτών στη χώρα τους µετά την κατάργηση της βίζας», 
ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσµου Γουνοποιών 
Καστοριάς, Απόστολος Τσούκας. Κατά τον ίδιο, η 
έκθεση Γούνας Καστοριάς έχει αποκτήσει πλέον 
τη δική της εταιρική ταυτότητα στον παγκόσµιο α-
νταγωνισµό και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον διε-
θνών οίκων, εκθετηρίων, δηµοπρατηρίων και µεγά-
λων εµπορικών αντιπροσώπων από όλο τον κόσµο. 

Με δική της εταιρική ταυτότητα στον παγκόσμιο
ανταγωνισμό η έκθεση γούνας Καστοριάς

Στην dobank η διαχείριση 
των δανείων της ΚΡΕ.ΚΑ.

Στον «έλεγχο» της dobank S.p.A. 
πέρασαν τα δάνεια της ΚΡΕ.ΚΑ., µε τη 

διοίκηση της εταιρείας να είναι σε επικοινωνία 
µε τη dobank για τη διαχείρισή τους, χωρίς να 
έχει ακόµα οριστικοποιηθεί συµφωνία 
αναδιάρθρωσης του δανεισµού της. Τέλος, 
σηµειώνει στις ετήσιες οικονοµικές της 
καταστάσεις, η doBank S.p.A. ότι η Συµφωνία 
Ανοχής αναµένεται να υπογραφεί εντός του 
µήνα από τις τράπεζες και την εταιρεία.

Η Coca-Cola Zero ενώνει τις 
δυνάµεις της µε τους Avengers
Η Coca-Cola Zero µε αφορµή τη νέα, παγκόσµια 
συνεργασία της µε τα studios της Marvel, 
υποδέχεται 6 µοναδικές συλλεκτικές 
συσκευασίες, εµπνευσµένες από τους 
αγαπηµένους super ήρωες των Avengers, Iron 
Man, Thor, Hulk, Captain America, Captain 
Marvel & Black Widow και έρχεται να µας 
χαρίσει ηρωικές στιγµές απόλαυσης!

Αυστηρότερες απαιτήσεις από 
τη Mondelez για το φοινικέλαιο
Η Mondelez International ανακοινώνει ένα 
ανανεωµένο και πιο απαιτητικό σύνολο 
αρχών στους άµεσους προµηθευτές 
φοινικέλαιου ζητώντας 100% διαφάνεια και 
βιωσιµότητα σε ολόκληρο τον κλάδο, µε στόχο 
τη βελτίωση της διαφάνειας και την επιτάχυνση 
της µετάβασης σε βιώσιµες πρακτικές σε 
ολόκληρο τον κλάδο. 

Η Φάρµα Βεζύρογλου, 
διαθέτει οκτώ κωδικούς 
από φυλλώδη λαχανικά 
σε διάφορες συσκευασίες 
από 100 γραµµάρια έως 
και 2 κιλά. 

Την έκθεση διοργανώνουν 
ο Σύνδεσµος Γουνοποιών 

Καστοριάς, η ∆ΕΘ-
HELEXPO και η Περιφέρεια 

∆υτικής Μακεδονίας 
– Π.Ε. Καστοριάς, ενώ 

υποστηρίζεται από τους 
∆ήµους Καστοριάς και 

Άργους Ορεστικού.

ΝΕΑ
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Μονάδες 
για απόσταξη 
αρωµατικών
σε Κοζάνη
και Έβρο

Σε µετεγκατάσταση σε νέο 
µεγαλύτερης 
δυναµικότητας 
αποστακτήριο προχωρά το 
καλοκαίρι ο Συνεταιρισµός 
Αρωµατικών και 
Οπωροκηπευτικών Βοΐου 
Κοζάνης, προκειµένου να 
αυξήσει την παραγωγή και 
να αντεπεξέλθει στην 
αυξηµένη ζήτηση 
ροδέλαιου, ροδόνερου και 
ελαίου λεβάντας από την 
εγχώρια αγορά και το 
εξωτερικό. Ήδη έχει 
αγοραστεί η γη και αφορά 
ένα εγχείρηµα της τάξης 
των 150.000 ευρώ, που 
περιλαµβάνει και την 
αγορά νέων αµβύκων και 
καζανιών. Τα 20 µέλη που 
ίδρυσαν τον Συνεταιρισµό 
το 2009 σήµερα είναι 132, 
οι καλλιεργούµενη γη 
ξεπερνά σήµερα τα 1.200 
στρέµµατα στους 4 νοµούς 
της ∆υτικής Μακεδονίας, ο 
Συνεταιρισµός είναι 
καθετοποιηµένος και 
παράγει ροδόνερο, 
λεβαντόνερο, αιθέρια 
έλαια ρόδων, λεβάντας και 
άλλων αρωµατικών, τα 
οποία διαθέτει στη λιανική 
και στη χονδρική. Ποσοστό 
60%-70% της παραγωγής 
εξάγεται σε  Γερµανία,  
Ελβετία, Βουλγαρία, από 
την οποία προήλθαν και τα 
πρώτα φυτά που 
φυτεύτηκαν, Άπω 
Ανατολή, Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα, Ταϊβάν 
και από το 2017 
προστέθηκε στους 
εξαγωγικούς προορισµούς 
και η Αυστραλία.

Μία από τις µεγαλύτερες εταιρείες 
συσκευασµένων τροφίµων στον κό-
σµο, η Kraft Heinz ανακοίνωσε ότι 
θα αντικαταστήσει τον διευθύνοντα 
σύµβουλο της Bernardo Hees µε τον 
Miguel Patricio, υπεύθυνο µάρκε-
τινγκ της Anheuser-Busch InBev, σε 
µια προσπάθεια να δώσει νέα πνοή 
στις ετικέτες της. O Miguel Patricio 
θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιούλιο, 
κλείνοντας ένα κύκλο είκοσι χρό-
νων στην Anheuser-Busch, µε πιο 
πρόσφατο ρόλο αυτόν του επικε-
φαλής µάρκετινγκ διεθνώς της ζυ-
θοποιίας Budweiser. 

Τον Φεβρουάριο η εταιρεία που 

είναι γνωστή, µεταξύ άλλων, για την 
κέτσαπ Heinz περιόρισε τα πληρω-
τέα µερίσµατα στους µετόχους της, 
έριξε τη λογιστική αξία των Kraft, 
Oscar Meyer κι άλλων επενδυτικών 
κεφαλαίων της σε ύψος που ξεπέ-
ρασε τα 15 δις δολάρια. Η εταιρεία 
που έχει, επίσης, στο χαρτοφυλάκιο 
της το τυρί Velveeta, δέχθηκε ειση-
γήσεις από τον δεύτερο µεγαλύτε-
ρο µέτοχό της, τη 3G Capital να συ-
γκρατήσει τα έξοδα. Όπως σηµειώ-
νει το Reuters, η µετοχή της Kraft 
Heinz έχει καταγράψει τις χειρότε-
ρες επιδόσεις στον δείκτη S&P την 
περασµένη χρονιά, µε πτώση 43%.

Επιχειρηµατική αποστολή µε ανώτε-
ρα στελέχη του αγροδιατροφικού το-
µέα της ΕΕ θα πραγµατοποιηθεί στην 
Ιαπωνία στις 8-11 Μαΐου µε επικεφα-
λής τον Επίτροπο γεωργίας της Ευ-
ρώπης Φιλ Χόγκαν. Σκοπός της επί-
σκεψης αυτής είναι να διευκολυν-
θούν οι ευρωπαϊκές γεωργικές εξα-
γωγές τροφίµων και ποτών να επω-
φεληθούν από το ευνοϊκό αποτέλε-
σµα της συµφωνίας ΕΕ - Ιαπωνίας, 
η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φε-
βρουαρίου 2019. Μάλιστα, κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης θα δοθεί η 
δυνατότητα στην αντιπροσωπεία να 
συναντήσουν πιθανούς εταίρους από 
τον τοπικό τοµέα γεωργικών προϊό-
ντων διατροφής της Κίνας. Το πρό-
γραµµα δραστηριοτήτων για τους ε-
πιχειρηµατικούς αντιπροσώπους θα 
περιλαµβάνει σεµινάρια σχετικά µε 
τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγο-
ράς και τις τάσεις των καταναλωτών, 
επισκέψεις σε χώρους του λιανεµπο-
ρίου και δίκτυα διανοµής.

Νέος διευθύνων και νέα 
στρατηγική σε Kraft Heinz

Η διατροφή 
στο Τόκιο 
το Μάιο με 
τον Χόγκαν 

Το παρθένο ελαιόλαδο τροφοδότης των εξαγωγών το 2018
Στο παρθένο ελαιόλαδο οφείλεται κατά κύριο λόγο η αύξηση στις ελληνικές 
εξαγωγές τροφίµων και ποτών, που σηµειώθηκε το 2017-2018, σύµφωνα µε 
στοιχεία του Συνδέσµου Εξαγωγέων Ελλάδος και ανάλυσης του Ινστιτούτου 
Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών. Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίµων-ποτών 
παρουσίασαν αύξηση κατά 347 εκατ. ευρώ το 2017-2018, ανερχόµενες στο 
ποσό των 5,430 δισ. ευρώ το 2018 έναντι 5,082 δισ. το 2017. Οι εξαγωγές 
παρθένου ελαιόλαδου το 2018 ανήλθαν σε 530 εκατ. ευρώ, µε αύξηση 117 
εκατ. ευρώ και τα τυροκοµικά είχαν αύξηση κατά 20 εκατ. ευρώ.

Η ελληνική αντιπροσωπεία 
των επιχειρήσεων της 

αγροδιατροφής θα έχει τη 
δυνατότητα να συναντήσει 
πιθανούς εταίρους από τον 

τοπικό τοµέα γεωργικών 
προϊόντων και της Κίνας.

Τα baby leaf 
αποτελούν ένα 
κοµµάτι της 
εταιρείας που 
παρουσιάζει ανοδική 
πορεία, λέει ο κ. 
Βεζύρογλου. 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2017-2018

∆ΙΣ
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ

5,4 347

ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΤΟ 16,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
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Αυτοφυής ελαιώνας που 
πληρώνει 50 ευρώ το λίτρο

  Το «Maron» του Γιώργου Βολουδάκη σε blend με λάδι αγριελιάς που 
φύτρωσε μόνη της σε 15 στρέμματα όταν ξερίζωσε τον αμυγδαλεώνα του

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μέχρι τον προσεχή Ιούνιο αναµένε-
ται να είναι διαθέσιµο το νέο προϊ-
όν που προετοιµάζει ο παραγωγός 
και τυποποιητής, Γιώργος Βολουδά-
κης και εµπορικά θα έχει κατεύθυν-
ση, κυρίως, στη γερµανική αγορά, ό-
που ήδη το έξτρα παρθένο βιολογικό 
ελαιόλαδο «Maron», που παράγει από 
τον υπεραιωνόβιο ελαιώνα του, πω-
λείται στη λιανική 50 ευρώ το λίτρο.

«Πρόκειται για ένα blend ελαιόλα-
δο που θα προκύψει από το υπάρχον 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ποικιλίας 
Μαρώνειας, µε λάδι αγριελιάς της ί-
διας ποικιλίας, που παρήχθη για πρώ-
τη φορά φέτος. Η αναλογία του θα εί-
ναι 60%-40% ή 70% - 30%. Είναι κά-
τι που το δοκιµάζουµε αυτή τη στιγ-
µή µε έναν ειδικό και στόχος είναι 
να δώσουµε στο έξτρα παρθένο, τα 
ιδιαίτερα οργανοληπτικά συστατικά 
που έχει το αγριέλαιο», εξηγεί στην 
Agrenda ο παραγωγός από τη Μαρώ-
νεια της Ροδόπης.

Το προϊόν θα κυκλοφορήσει σε 
δύο συσκευασίες, των 250 ml και των 
500 ml και πάλι µε το brand name 
«Maron», αλλά σε κόκκινη ετικέτα. 
Μάλιστα θα είναι περιορισµένη έκ-
δοση, της τάξης των µόλις 1.500 φι-
αλών, καθώς η φετινή πρώτη παρα-
γωγή αγριέλαιου ήταν µικρή. 

Η συγκοµιδή της πρώτης ύλης για 
το αγριέλαιο, γίνεται από έναν ελαι-
ώνα περίπου 15 στρεµµάτων, ο οποί-
ος δηµιουργήθηκε µόνος του όταν ο 
κ. Βολουδάκης ξερίζωσε τον αµυγδα-
λεώνα που βρισκόταν στο συγκεκρι-
µένο χωράφι, γιατί έκλεισε τον κύκλο 
του. «Εκεί φύτρωσαν άγριες ελιές της 

ποικιλίας Μαρώνει-
ας, τις οποίες αρχί-
σαµε σταδιακά να τις 
φροντίζουµε µε απολύ-
τως βιολογικές µεθόδους 
και το 2018 πήραµε την πρώτη 
παραγωγή», τονίζει ο παραγωγός.

Ανάλογες καλλιεργητικές φροντί-
δες βιολογικής προσέγγισης εφαρµό-
ζει ο παραγωγός και στον ιδιόκτητο 
ελαιώνα του, ποικιλίας Μαρώνειας, 
ο οποίος αριθµεί περίπου 1.000 ελαι-
όδεντρα ηλικίας 300 έως 500 ετών.

«Είναι ένας οικογενειακός ελαιώ-
νας ο οποίος πηγαίνει αρκετές γενιές 
πίσω στο χρόνο», αναφέρει ο κ. Βο-
λουδάκης και διευκρινίζει ότι η µό-
νη παρέµβαση που κάνει σε επίπεδο 
καλλιεργητικής φροντίδας, είναι µια 
βιολογική λίπανση. Κατά τα άλλα ού-
τε ψεκάζει, ούτε ποτίζει τα δέντρα.

Το ελαιόλαδο που παράγεται είναι 
µονοποικιλιακό έξτρα παρθένο, από 
την τοπική ποικιλία «Μαρώνεια», µε 
εξαιρετική γεύση κι αρώµατα, ενώ η 
πρώτη τυποποίησή του έγινε πριν α-
πό 5 χρόνια, σε µια αλουµινένια συ-
σκευασία των 500 ml, που αγοράστη-
κε από την Αµερική και διαθέτει πι-
στοποίηση για τρόφιµο, καθώς και 
πάρα πολύ καλές προδιαγραφές για 
τη διατήρηση του προϊόντος.

«Στην παραγωγή του 2018, λόγω 
της πρωιµότητας στην ωρίµανση της 
ελιάς και του δάκου, είχαµε ένα θέ-
µα µε τις οξύτητες στο ελαιόλαδο, οι 
οποίες κινήθηκαν στο 0,3 – 0,4 αντί 
του 0,2 που έχουµε συνήθως» µας ε-
ξήγησε ο κ. Βολουδάκης, προσθέτο-
ντας πως εµπορικά διαθέσιµες στην 
αγορά από την περσινή παραγωγή 
αναµένεται να είναι περίπου 4.000 
– 5.000 φιάλες των 500 ml.

Με δίψα απορροφά
την όλη παραγωγή
του η Γερµανία
Η απορρόφηση της παραγωγής του έξτρα 
παρθένου «Maron» γίνεται σχεδόν αποκλειστικά 
από την Γερµανία (σ. σ. µικρές ποσότητες 
πωλούνται σε κατάστηµα µε προϊόντα 
delicatessen στη Θεσσαλονίκη), µέσω δύο 
συνεργαζόµενων εµπόρων. «Ο καταναλωτής 
µπορεί να τα αγοράσει σε εξειδικευµένα 
καταστήµατα ή να τα γευτεί σε εστιατόρια, στα 
οποία οι chef το έχουν επιλέξει για την κουζίνα 
τους», επισηµαίνει ο συνοµιλητής µας κι 
αποκαλύπτει πως στη λιανική η τιµή του έξτρα 
παρθένου «Maron», µε πράσινη ετικέτα, είναι 
στα 25 ευρώ τα 500 ml.

Υπό όρους θα τον ενδιέφερε και 
η ενασχόληση µε την παραγωγή 
και τυποποίηση και αγουρέλαιου, 
αν και «είναι δύσκολο χωρίς 
δικό σου ελαιοτριβείο», λέει. 

Προέχει η ανάπτυξη της 
παραγωγής του έξτρα παρθένου 
και το νέο blend µε το αγριέλαιο, 
ώστε να τα φτάσει σε ακόµη 
υψηλότερο επίπεδο ποιότητας.

Αγουρέλαιο

Πλάνα 

«Το 2018 έπρεπε, όπως ήταν τα 
πράγµατα µε την πρωιµότητα να 
αρχίσουµε την ελαιοποίηση από τα 
µέσα Σεπτέµβρη για να έχουµε και 
καλύτερες οξύτητες στο ελαιόλαδο. 
Παρόλα αυτά οι ιδιοκτήτες των 
ελαιοτριβείων δεν ήθελαν να 
ανοίξουν», εξηγεί ο ίδιος.

2018



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Καινούργιες υποχρεώσεις και «κρίσιµα ση-
µεία προσοχής» θέτει υπόψη ο ΟΠΕΚΕΠΕ για 
τις δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης λίγες µέρες 
πριν εκπνεύσει η προθεσµία της 15ης Μαΐου 
για την εκπρόθεσµη υποβολή των αιτήσεων. 
Όσοι έχουν διεκπαιρεώσει ήδη τις υποχρεώ-
σεις τους είναι κυρίως όσοι ήθελαν να ενερ-
γοποιήσουν την Κάρτα Αγρότη και άλλες τρα-
πεζικές υπηρεσίες που συνδέονται µε το ΟΣ-
∆Ε, ενώ η µεσολάβηση των γιορτών και η υ-
πολειτουργία του συστήµατος σε πολλές περι-
πτώσεις δεν έχουν αφήσει χρόνο για ορθή ε-
πεξεργασία και οριστικοποίηση των αιτήσεων.

Όσον αφορά τα τεχνητά ζητήµατα των αιτή-

σεων, χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή τη φορά 
είναι υποχρεωµένοι οι αγρότες να δηλώσουν 
τις παροχές ηλεκτροδότησης, κίνηση που εν-
δεχοµένως να συνδυάζεται µε τις ενέργειες (α-
πό πλευράς Κόκκαλη) για συµψηφισµό της ε-
πιδότησης µε το κόστος ρεύµατος. Παράλλη-
λα, νέα είναι και η καρτέλα για τον φορέα της 
άρδευσης, που έχει στόχο κυρίως να «πιάσει» 
όσους έχουν δηλώσει εσφαλµένα αρδευόµε-
να αγροτεµάχια για να καρπωθούν προγράµ-
µατα όπως είναι αυτό της Απονιτροποίησης. 
Επιπλέον, προσοχή χρειάζεται για όσους αι-
τηθούν την εξισωτική αποζηµίωση επισηµαί-
νει ο Οργανισµός Πληρωµών, ενώ παράλλη-
λα δίνει και ειδικές οδηγίες για τους δικαιού-
χους των γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων. 
Επιπλέον, υποχρεωτική γίνεται η εξουσιοδό-

τηση των Περιφερειών από τους κτηνοτρό-
φους για την είσπραξη των τελών βόσκησης.

Για την ώρα, επισήµως τουλάχιστον, δεν γί-
νεται καν λόγος για παράταση, ωστόσο σχε-
τικό αίτηµα, αν έχει πράγµατι υπάρξει τέτοιο, 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ίσως 
να έχει ήδη απορριφθεί (η ΕΕ συνηθίζει να 
ανακοινώνει την παράταση πριν το Μάιο), 
µε τον υπουργό, Σταύρο Αραχωβίτη µάλιστα 
να απαντά σε ερώτηση του βουλευτή Ιωάν-
νη Ανδριανού:

 «Σχετικά µε τη δυνατότητα παράτασης της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των Ε-
ΑΕ έτους 2019, σηµειώνεται ότι η χορήγηση 
της άδειας για παράταση ανήκει στις αρµοδι-
ότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι των 
κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών».

Περισσότερα φέτος τα κλικ 
στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης
Δήλωση πάροχων ηλεκτρικού, νερού, εξουσιοδότηση Περιφερειών για είσπραξη τελών 
βόσκησης και ειδικές ενότητες για την εξισωτική στις οδηγίες ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΟΣΔΕ

Η ΕΕ υπεύθυνη για 
τις παρατάσεις

Για την ώρα δεν γίνεται 
καν λόγος για παράταση, 

ωστόσο σχετικό αίτηµα, αν 
έχει πράγµατι υπάρξει τέτοιο, 

του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης ίσως να έχει ήδη 
απορριφθεί (η ΕΕ συνηθίζει 

να ανακοινώνει την παράταση 
πριν το Μάιο)

B5 |  27
Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Μαΐου 2019

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

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

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

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



ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣάββατο 4 & Κυριακή 5 Μαΐου 2019AgrendaB6 | 28

1
Η επεξεργασία ή εισαγωγή νέας αίτη-
σης ενός παραγωγού πραγµατοποι-
είται µε τη διαδικασία της δέσµευσης 
του ΑΦΜ: Βήµα 1: ∆ηµιουργία κωδι-
κού υποβολής. Βήµα 2: ∆έσµευση αί-
τησης. Για την παραγωγή του κωδικού 
υποβολής απαιτείται πιστοποίηση µέ-
σω taxisnet. 

 Ο παραγωγός µπορεί να εκδώσει 
ο ίδιος τον κωδικό υποβολής και να 
τον προσκοµίσει στο ΚΥ∆.

 Είναι αποκλειστικά και µόνο επι-
λογή και ευθύνη του γεωργού εάν θα 
προβεί στην παραγωγή του «κωδικού 
υποβολής» µόνος του ή αν θα ζητήσει 
την βοήθεια τρίτου προσώπου.

 Ο κωδικός παράγεται από το σύ-
στηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει κα-
µία σχέση µε τους προσωπικούς κω-
δικούς taxisnet. 

  Ο παραγωγός δεν είναι υποχρεωµέ-
νος να παραδώσει τα στοιχεία taxisnet 
στο ΚΥ∆ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.

Οι αιτήσεις υποβολής αίτησης ενιαί-
ας ενίσχυσης γίνονται έως την Τετάρτη 
15 Μαΐου. Υποβολή µετά την 15η Μαΐ-
ου οδηγεί σε µείωση των ποσών της ε-
νίσχυσης (ανά ηµέρα καθυστέρησης).

Αίτηση για κωδικό
και προθεσμίες

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ  
kontonis@agronews.gr

Νέες καρτέλες όπως η δήλωση των φορέων 
άρδευσης και των παροχών ηλεκτροδότησης 
καλούνται να συµπληρώσουν οι αγρότες στις 
φετινές δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης, σύµφω-
να µε τις οδηγίες που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε 
τίτλο «Κρίσιµα στοιχεία για τη συµπλήρωσης 
της αίτησης». Μάλιστα όσον αφορά την ηλε-

κτροδότηση, αυτό µοιάζει να συνδέεται µε 
την πρόθεση των υπευθύνων να πληρώνεται 
το ρεύµα µέσω της επιδότησης. Επιπλέον, ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον υποχρεώνει τους κτηνοτρό-
φους να δηλώσουν υπεύθυνα ότι εξουσιοδο-
τούν τις Περιφέρειες να «βάλουν χέρι» στην 
ενίσχυσή τους, ώστε να πληρωθούν τα τέλη 
βόσκησης, ενώ παρέχει ειδικές οδηγίες για 
τους δικαιούχους εξισωτικής, καθώς το ΟΣ∆Ε 
έχει και ρόλο αίτησης ένταξης φέτος. 

Την προσοχή εφιστά ο ΟΠΕΚΕΠΕ με σημεία ενδιαφέροντος στις 
δηλώσεις ΟΣΔΕ ώστε να μην υπάρξουν κυρώσεις και να γίνουν σωστά 
μεταβιβάσεις και χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Ανωτέρα βία
Εκπρόθεσµες αιτήσεις: 

εντός 15 εργάσιµων
ηµερών από τη στιγµή 
που ο δικαιούχος είναι

σε θέση να το πράξει, µε 
τεκµηρίωση

10Σημεία προσοχής 
στις δηλώσεις

Για την παραγωγή του κωδικού υποβολής απαιτείται πιστοποίηση µέσω taxisnet. 

2Υποχρέωση των κτηνοτρόφων η δή-
λωση εξουσιοδότησης προς την οι-
κεία Περιφέρεια να εισπράξει για λο-
γαριασµό τους το µίσθωµα για τον ε-
πιλέξιµο βοσκότοπο που έτυχαν κατα-
νοµής. Σε περίπτωση µη επισύναψης 
δεν θα λαµβάνεται υπόψη ως προσ-
διορισθείσα έκταση, η έκταση που α-
ναλογεί στην κατανοµή επιλέξιµου 
δηµόσιου βοσκότοπου συν θα υπάρ-
χουν και κυρώσεις. Πιο συγκεκριµέ-
να µη τήρηση της υποχρέωσης εκ µέ-
ρους των κτηνοτρόφων συνεπάγεται 
ανάκληση της κατανοµής για το επό-
µενο έτος.

Υποχρέωση για 
τα τέλη βόσκησης

3Για κάθε αγροτεµάχιο που είναι χαρα-
κτηρισµένο ως «Αρδευόµενο» προαι-
ρετικά γίνεται επιλογή του φορέα της 
άρδευσης: Για κάθε είδος υδροληψί-
ας (ιδιωτική υδροληψία, δήµος, πε-
ριφέρεια, ΟΕΒ) ο παραγωγός προαι-
ρετικά επισυνάπτει ένα ή περισσότε-
ρα εκ των ακόλουθων δικαιολογητι-
κών:  Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση α-
γροτεµαχίων,  Βεβαίωση ∆ήµου για 
άρδευση αγροτεµαχίων.  Βεβαίωση 
Περιφέρειας για άρδευση αγροτεµα-
χίων .  Άδεια χρήσης νερού ή αίτη-
σης προς αρµόδια υπηρεσία για ιδι-
ωτική υδροληψία. Προσοχή, να συ-
µπληρώνεται σε αγροτεµάχια ενταγ-
µένα σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης 
(για παράδειγµα Απονιτροποίηση) µε 
κριτήριο επιλεξιµότητας την άρδευση.

Νέος πίνακας για 
φορείς άρδευσης

4Κάθε γεωργός επιλέγει τον εξοπλισµό 
που χρησιµοποιεί στα γεωργικά φάρµα-
κα. Εάν χρησιµοποιεί ενοικιαζόµενο ε-
ξοπλισµό τότε καταχωρεί το ΑΦΜ του ι-
διοκτήτη του εξοπλισµού. Εάν χρησιµο-
ποιεί ιδιόκτητο εξοπλισµό τότε γίνεται 
σύνδεση µε το µητρώο του ΥπΑΑΤ και 
η αντίστοιχη οθόνη συµπληρώνεται µε 
τα στοιχεία που είναι εκεί καταχωρηµέ-
να. Εάν ο παραγωγός δεν έχει καταχω-
ρήσει τα αντίστοιχα στοιχεία στο ΥπΑ-
ΑΤ λαµβάνει µήνυµα περί µη καταχώ-
ρησης και ενδεχόµενες κυρώσεις. Εάν 
έχει καταχωρήσει κάποια στοιχεία αλ-
λά διαφωνεί τότε λαµβάνει ενηµερωτι-
κό µήνυµα σχετικά µε την υποχρέωσή 
του να ενηµερώσει το µητρώο.

Δηλώσεις 
ψεκαστικών 
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Εφόσον αιτείται ο παραγωγός το Μέτρο 13 
ελέγχεται κατά την οριστικοποίηση της Ε-
ΑΕ η ηλικία 18-67 ετών, για να ελεγχθεί 
το κριτήριο επιλεξιµότητας της ενεργού ε-
παγγελµατικής δραστηριότητας.

Αν η ηλικία είναι άνω των 67 ετών δύ-
ναται να αιτηθεί το Μέτρο 13 αλλά µε την 
υποχρέωση επισύναψης δικαιολογητικού 
ασφαλιστικού φορέα για παράταση έναρ-
ξης συνταξιοδότησης (παράταση καταβο-
λής ασφαλιστικών εισφορών). Ο έλεγχος 
της ενεργού επαγγελµατικής δραστηριό-
τητας πραγµατοποιείται µε µηχανογραφι-
κό έλεγχο µε τα στοιχεία του ΕΦΚΑ και της 
ΑΑ∆Ε. ∆ίνεται προσοχή στη συµπλήρωση 
της έδρας εκµετάλλευσης καθόσον µε βά-
ση το Νοµό που ανήκει καθορίζεται το πο-
σοστό κοινοτικής συµµετοχής για το σύ-
νολο των ΠΑΑ 2014-2020

Εξισωτική 
αποζημίωση

Για το ζωικό κεφάλαιο η Ενιαία Αίτη-
ση Ενίσχυσης επικαιροποιείται µε τα 
στοιχεία των ζωικών εκµεταλλεύσε-
ων µέσω αρχείου που παραλαµβάνε-
ται από το Ολοκληρωµένο Πληροφο-
ριακό Σύστηµα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ). 

Οι παραγωγοί βοοειδών που προ-
χώρησαν σε αίτηση ενιαίας ενίσχυ-
σης το προηγούµενο έτος θα πρέπει 
να προχωρήσουν σε Αντιγραφή στοι-
χείων εκµεταλλεύσεων και σταβλικών 
εγκαταστάσεων της ΕΑΕ του προηγού-
µενου έτους,  Προσυµπλήρωση ενω-
τίων βάσει παραµετρικού ΟΠΣΚ, ενώ 
θα γίνει και διασταυρωτικός έλεγχος 
στοιχείων εκµετάλλευσης µε ΟΠΣΚ 
κατά την οριστικοποίηση. Στα αιγο-
πρόβατα, γίνεται αντιγραφή στοιχεί-
ων εκµεταλλεύσεων, σταβλικών ε-
γκαταστάσεων και ζωικού κεφαλαί-
ου της ΕΑΕ του προηγούµενου έτους 
και διασταυρωτικός έλεγχος στοιχεί-
ων εκµετάλλευσης µε ΟΠΣΚ κατά την 
οριστικοποίηση. 

Δηλώσεις ζωικού
κεφαλαίου

5Εµφανίζονται τα δικαιώµατα (∆ΒΕ) του αι-
τούντα για το έτος 2019 ενηµερωµένα έ-
πειτα από τις όποιες µεταβολές τους από τα 
προηγούµενα έτη (π.χ. µεταβιβάσεις ∆ΒΕ, 
χορήγηση δικαιωµάτων από το εθνικό α-
πόθεµα, µη ενεργοποίηση ∆ΒΕ για δύο 
συνεχόµενα έτη (2017, 2018), µη ενερ-
γός γεωργός για τα έτη 2017,2018, ποσά 
άµεσων ενισχύσεων κάτω των 250 ευρώ 
για τα έτη 2017,2018) ως εξής: 

 Ο αριθµός ∆ΒΕ  Η περιφέρεια των 
∆ΒΕ  Η προέλευση των ∆ΒΕ  Ο αριθµός 
των ∆ΒΕ που ενεργοποιήθηκε το προη-
γούµενο έτος  Η µοναδιαία αξία των ∆ΒΕ 
του 2019  Η συνολική αξία των ∆ΒΕ του 
2019. Επιπλέον υπάρχει στήλη µε την ε-
κούσια παραχώρηση ∆ΒΕ 2019 στο εθνι-
κό απόθεµα, όπου για όσους επιθυµούν 
να παραχωρήσουν οριστικά τα ∆ΒΕ τους 
στο εθνικό απόθεµα συµπληρώνουν τον 
αριθµό των ∆ΒΕ που παραχωρούν, µαζί 
µε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Ενημέρωση 
για τα δικαιώματα

Η «Ηλεκτροδότηση αγροτεµαχίων» α-
ποτελεί νέο πίνακα που συµπληρώνο-
νται όλες τις παροχές που χρησιµοποι-
ούνται για ηλεκτροδότηση αγροτεµα-
χίων. Αυτό αφορά ιδιόκτητες και ενοι-
κιαζόµενες εκτάσεις. Στη συνέχεια για 
κάθε αγροτεµάχιο που είναι χαρακτη-
ρισµένο ως «Αρδευόµενο» µε τύπο ε-
νέργειας «Ηλεκτρισµός» επιλέγεται η 
παροχή που χρησιµοποιεί. Για παρά-
δειγµα: Παροχή ηλεκτροδότησης: 1, 
Τύπος ιδιοκτησίας: Ιδιόκτητη, ΑΦΜ Ι-
διοκτήτη, Αριθµός Παροχής. 

Ηλεκτροδότηση 
αγροτεμαχίων

Το ΑΤΑΚ συµπληρώνεται υποχρεωτικά µόνο στα ιδιόκτητα 
αγροτεµάχια. Για το Μέτρο 10 που είναι τα Αγροπεριβαλλο-
ντικά (Απονιτροποίηση, Σπάνιες Φυλές, Κοµφούζιο κ.α) και 
το Μέτρο 11 Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία δεν είναι 
επιλέξιµα τα συνιδιόκτητα αγροτεµάχια. 

Όσον αφορά τα ενοικιαζόµενα αυτά θα πρέπει να εµφα-
νίζονται πως βρίσκονται στην διάθεση του γεωργού στις 31 
Μαΐου 2019, ενώ για τα ενταγµένα τεµάχια στα Μέτρα Α-
γροτικής Ανάπτυξης (πολυετείς δεσµεύσεις) απαιτείται το 
σύνολο του έτους δέσµευσης να καλύπτεται από παραστα-
τικά ενοικίασης. Εξαιρέσεις ιδιόκτητων αγροτεµαχίων από 
την υποχρέωση αναγραφής ΑΤΑΚ 

 Αγροτεµάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κλη-
ρονοµιάς και δηλώνονται από κληρονόµο του θανόντα: 
Σστο πεδίο «Τίτλος ιδιοκτησίας» εισάγεται ο τίτλος Κληρο-
νοµιά. Επιπλέον, καταχωρείται το ΑΦΜ του θανόντα, µε έν-
δειξη ΘΑΝΩΝ και µένει κενό το πεδίο ΑΤΑΚ. ∆εν επισυνά-
πτει δικαιολογητικό. 

 Αγροτεµάχια που είναι ακτηµωνικά: Εισάγεται ο τίτλος 
«Ακτηµωνικό» και επισυνάπτεται δικαιολογητικό «Βεβαίω-
ση οικείας υπηρεσίας για ακτηµονικό». ∆εν απαιτείται κα-
ταχώρηση ούτε ΑΦΜ ούτε ΑΤΑΚ.

 Αγροτεµάχια αναδασµών που δεν ολοκληρωθήκαν: 
Εισάγεται ο τίτλος «Αναδασµός» και επισυνάπτεται το δι-
καιολογητικό «Βεβαίωση οικείας υπηρεσίας για Αναδα-
σµό Εν Εξελίξει».

Ιδιοκτησία και ΑΤΑΚ

O δικαιούχος παραγωγός πρέπει να δί-
νει µεγάλη προσοχή στην ορθή ψηφιο-
ποίηση των αγροτεµαχίων του στο σύ-
στηµα. Η ψηφιοποίηση στη σωστή θέση 
των αγροτεµαχίων, η τήρηση της επιλέ-
ξιµης έκτασης αυτών και η δήλωση της 
σωστής καλλιέργειας είναι ευθύνη του 
παραγωγού. Η συµπερίληψη µη επιλέ-
ξιµης έκτασης σε αγροτεµάχιο γίνεται µε 
ευθύνη του παραγωγού και έχει νόηµα 
µόνο αν ο παραγωγός κρίνει ότι είναι 
βέβαιος για τη θέση των αγροτεµαχίων 
του και την επιλέξιµη έκταση αυτών κα-
τά το τρέχον έτος υποβολής της αίτησης. 
Η συµπερίληψη µη επιλέξιµης έκτασης 
ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις κατά το 
στάδιο των διασταυρωτικών γεωχωρικών 
ελέγχων του Οργανισµού.

 Αν ο παραγωγός συµπεριλάβει µη ε-
πιλέξιµη έκταση σε αγροτεµάχιο, οφείλει 
παράλληλα να υποβάλλει και αίτηµα επι-
λεξιµότητας για το εν λόγω αγροτεµάχιο, 
ώστε να εξεταστεί από τη Αρµόδια ∆ιεύ-
θυνση του Οργανισµού.

Κατά τη ψηφιοποίηση του αγροτεµαχί-
ου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε να µην υπάρχει επικάλυψη µε άλλο 
ή διπλανό αγροτεµάχιο. Η επικάλυψη µε 
άλλο ή διπλανό αγροτεµάχιο δεν απαγο-
ρεύεται από το σύστηµα και ο παραγωγός 
είναι ελεύθερος να το πράξει, αν το επιθυ-
µεί, ωστόσο ενδέχεται να επιφέρει κυρώ-
σεις κατά το στάδιο των διασταυρωτικών 
γεωχωρικών ελέγχων του Οργανισµού.

Στοιχεία 
νοικοκυριού

Καταχωρούνται τα 
στοιχεία νοικοκυριού 

σε περίπτωση που 
υποβάλλουν Ενιαία 
Αίτηση Ενίσχυσης 

και άλλα άτοµα του 
νοικοκυριού

Ψηφιοποίηση 
των αγροτεμαχίων

 Αν ο παραγωγός συµπεριλάβει µη επιλέξιµη έκταση σε αγροτεµάχιο, οφείλει 
παράλληλα να υποβάλλει και αίτηµα επιλεξιµότητας για το εν λόγω αγροτεµάχιο, ώστε 
να εξεταστεί από τη Αρµόδια ∆ιεύθυνση του Οργανισµού.
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Ανοιχτή είναι η εφαρµογή του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ για µεταβιβάσεις δικαιωµάτων, 
και σύµφωνα µε ενηµέρωση της ∆ι-
εύθυνση των Άµεσων Ενισχύσεων, η 
διαδικασία που τρέχει µέχρι 15 Μαΐ-
ου γίνεται µε δύο τρόπους. Συγκεκρι-
µένα, τα δικαιώµατα µπορούν να µε-
ταβιβαστούν οριστικά (µε πώληση ή 
οποιασδήποτε µορφής οριστική πα-
ραχώρηση) µαζί µε επιλέξιµη έκτα-
ση ή χωρίς επιλέξιµη έκταση, ή τα δι-
καιώµατα µπορούν να ενοικιαστούν 
µαζί µε επιλέξιµη έκταση ή χωρίς (µε 
τη λήξη της ενοικίασης τα δικαιώµα-
τα επιστρέφουν αυτόµατα στον κάτο-
χο, χωρίς να απαιτείται καµία περαι-
τέρω ενέργεια).

Προϋποθέσεις µεταβίβασης
1. Ο µεταβιβαστής είναι κάτοχος δι-

καιωµάτων βασικής ενίσχυσης.
2. Ο αποδέκτης είναι ενεργός γεωρ-

γός το 2019 (απαιτείται έγκαιρη υπο-
βολή φορολογικής δήλωσης 2019 από 
τον αιτούντα βασικής ενίσχυσης και 

εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης).
3. Ο αποδέκτης είναι µόνιµα και νό-

µιµα εγκατεστηµένος εντός της ελλη-
νικής επικράτειας (εξαιρείται ο απο-
δέκτης κληρονοµιάς) και δηλώνει ε-
πιλέξιµες εκτάσεις.

4. Ο µεταβιβαστής και ο αποδέκτης 
είναι ενήλικες (εξαιρείται ο αποδέκτης 
κληρονοµιάς).

5. Η µεταβίβαση δικαιωµάτων Πε-
ριφέρειας Ενίσχυσης (ΠΕ) µε γη εί-
ναι δυνατή µόνο µε µεταβίβαση ε-
κτάσεων εντός της ίδιας Περιφέρει-
ας Ενίσχυσης.

6. Η ενεργοποίηση δικαιωµάτων ΠΕ 
είναι δυνατή µόνο εντός της ίδιας πε-
ριφέρειας ΠE  π.χ.: µεταβίβαση δικαι-
ωµάτων περιφέρειας µόνιµων καλλι-
εργειών (ΠΕ3) χωρίς γη είναι δυνα-
τή, αλλά τα ∆ΒΕ «ενεργοποιούνται» 
µόνο µε εκτάσεις, που έχουν “περι-

φερειοποιηθεί» ως ΠΕ3 (βάσει του έ-
τους 2013). 

Μεταβιβάσεις σε µικροκαλλιεργητές
Σε περίπτωση µεταβίβασης ∆ικαι-

ωµάτων Βασικής Ενίσχυσης σε απο-
δέκτη ενταγµένο στο καθεστώς των 
µικροκαλλιεργητών, εάν µε τη µετα-
βίβαση το ύψος των άµεσων ενισχύ-
σεων του υπερβαίνει τα 1.250 ευρώ, 
είναι αναγκαία η απένταξη του προ-
κειµένου να λάβει το άνω των 1.250 
ευρώ ποσό άµεσων ενισχύσεων, που 
δικαιούται

 Σε περίπτωση κληρονοµιάς του συ-
νόλου των ∆ΒΕ από µικρό καλλιεργη-

τή, ο κληρονόµος µπορεί να δηλώσει 
την επιθυµία ένταξης στο καθεστώς

Καταληκτική ηµεροµηνία οριστικο-
ποίησης και συνεπώς υποβολής των 
αιτήσεων µεταβίβασης είναι η Τετάρ-
τη, 15η Μαΐου 2019. Αιτήσεις µεταβί-
βασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί 
στη διαδικτυακή εφαρµογή αλλά δεν 
έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω 
καταληκτική ηµεροµηνία θεωρούνται 
ως µη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
για το έτος 2019. Καταληκτική ηµερο-
µηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης 
εµπρόθεσµα (έως 15/05/2019) οριστι-
κοποιηµένων αιτήσεων µεταβίβασης 
είναι η ∆ευτέρα, 10 Ιουνίου 2019.

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων με ή χωρίς γη 
Παρακράτηση του 25% της αξίας δικαιωμάτων μόνο όταν η μεταβίβαση γίνεται χωρίς επιλέξιμη έκταση

Εθνικό Απόθεµα
Σε όλα τα είδη 
µεταβίβασης 

δικαιωµάτων χωρίς 
γη (δηλαδή πώληση 

ή ενοικίαση) 
εφαρµόζεται 

παρακράτηση 25% 
υπέρ του Εθνικού

Αποθέµατος

Άµεσα 
η µεταβίβαση
Η οριστικοποίηση 

της αίτησης 
µεταβίβασης γίνεται 

άµεσα µε την 
προσκόµιση των 
δικαιολογητικών 

και παρουσία 
του αιτούντα

Εξαιρέσεις στην παρακράτηση για µεταβιβάσεις δικαιωµάτων χωρίς γη

Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρµόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης έτους 2019 υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος. Η ως άνω παρακράτηση δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Στην οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι είναι συγγενείς α’ βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ 
αγχιστείας ή σύζυγοι.
β) Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς.
γ) Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς και ταυτόχρονη οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που ο 
κληρονόµος είναι συγγενής α’ βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγος µε τον αποδέκτη.
δ) Στη λύση µίσθωσης δικαιωµάτων και ταυτόχρονη οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι είναι 
συγγενείς α’ βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι.
Κατά τη µίσθωση δικαιωµάτων χωρίς γη και κατά την ταυτόχρονη µίσθωση των δικαιωµάτων χωρίς γη εφαρµόζεται παρακράτηση 
ανεξαρτήτως α’ βαθµού συγγένειας ή συζυγικής σχέσης.

Μίσθωση δικαιωµάτων
βασικής ενίσχυσης 
µαζί µε γη
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, µίσθωση δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης µαζί µε γη, 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο 
µε ταυτόχρονη µίσθωση γης, η 
οποία έχει χαρακτηριστεί ως ΠΕ1, 
ΠΕ2 ή ΠΕ3 αντίστοιχα και ο 
αριθµός των δικαιωµάτων που 
µισθώνονται µε γη πρέπει να 
συνοδεύεται από µίσθωση ίσου ή 
µεγαλύτερου αριθµού επιλέξιµων 
εκταρίων. Τα αγροτεµάχια που θα 
επιλεγούν προς εκµίσθωση πρέπει 
να έχουν καταχωρηθεί στην ΕΑΕ 
του 2018 ως ιδιόκτητα του 
µεταβιβαστή. Σε αντίθετη 
περίπτωση, προσκοµίζεται η 
συµβολαιογραφική πράξη, από την 
οποία προκύπτει ότι ο 
µεταβιβαστής απέκτησε το εν 
λόγω αγροτεµάχιο µετά την 
υποβολή της ΕΑΕ το έτος 2018.
Τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης 
και η επιλέξιµη έκταση 
µισθώνονται για την ίδια χρονική 
περίοδο. Αν η περίοδος µίσθωσης 
των ∆ΕΒ διαφέρει από την περίοδο 
µίσθωσης των αγροτεµαχίων, η 
περίοδος που ισχύει η µίσθωση 
είναι η µικρότερη.
Η επιστροφή των δικαιωµάτων 
λόγω λήξης της µίσθωσης δεν 
θεωρείται µεταβίβαση.




