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Ταραχή στο εµπόριο 
ξαναφέρνει ο Τραµπ 
Πράξη η απειλή Τραµπ για δασµούς 
200 δις σε κινεζικά προϊόντα. Νέες 
δονήσεις στις αγορές. σελ. 23, 47

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 02/05

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

240
178

75,91
2,34

09/05

240
177

71,45
2,34

240
178

76,57
2,47

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

Δέκα μονάδες 
κάτω ο φόρος    
για συμμετοχή 
σε οργανώσεις
Σειρά έχει τώρα ο νόμος περί συνεταιρισμών

Κεφάλαια κίνησης αιτούνται από τις 
τράπεζες οκτώ στους δέκα αγρότες, 
ενώ µόνο δύο στους δέκα ψάχνουν 
κεφάλαια για επενδύσεις. Farming µε τη 
σύνταξη της γιαγιάς γίνεται; σελ. 12

Την τοπική παραγωγή µε έµφαση 
στα προϊόντα ΠΟΠ και τον ελληνικό 
οίνο προωθεί το νέο σήµα για την 
εστίαση που στοχεύει στην αγορά του 
γαστρονοµικού τουρισµού. σελ. 38

Γεωργία µε δανεικά 
από τους συγγενείς 

∆ίνει πιστοποιητικό 
η Ελληνική Κουζίνα 

Στην αναµόρφωση του νόµου για 
τους συνεταιρισµούς µεταφέρε-
ται τώρα το βάρος των αποφάσε-
ων, µετά τη δέσµευση Τσίπρα στο 
Ζάππειο για  µείωση µέχρι 10% του 
συντελεστή φορολογίας των αγρο-
τών που διακινούν την παραγωγή 
τους µέσα από συλλογικά σχήµατα. 

Η εξαγγελία θα είναι σαν η κυβέρ-
νηση να κουβαλάει νερό µε το κα-
λάθι, αν δεν αποκατασταθεί η νοµι-
κή τάξη στο συνεργατισµό και δεν 
αποµακρυνθούν οι σφετεριστές του 
χώρου. Συνεργασίες µε κάθε τρόπο 
προτείνει και η σχετική µελέτη του 
διαΝΕΟσις. σελ. 10-11, 27-30

Εκτός γεωργίας βρίσκονται 
σήµερα οι περισσότεροι από 
τους νεοεισερχόµενους, αφού 
πρώτα «γλυκάθηκαν» στο 
Εθνικό Απόθεµα. σελ. 25-26

Τα δικαιώµατα κι αντίο    
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12176

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,51074

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,13858

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86225

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
123,10550

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Αυξηµένη τιµή παραγωγού λόγω ποιότητας αναµένεται στο 
βερίκοκο, του οποίου η συγκοµιδή ξεκινά µέσα στο επόµενο 
δεκαήµερο. Ωστόσο προβληµατισµό προκαλεί η αυξηµένη 
παραγωγή σε Γαλλία και Ιταλία. Την ίδια στιγµή, λίγο κράτησε η 
χαρά στην εαρινή πατάτα, µε τις τιµές να υποχωρούν αδικαιολόγητα 
την ίδια στιγµή που στις αγορές της κεντρικής Ευρώπης, τα ράφια 
µένουν άδεια. Το κεράσι βγήκε στις αγορές µε εντυπωσιακές τιµές. 

Ωίδιο στην πεπονιά
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και τη 
µετάδοση του ωιδίου, ενώ ήδη 
παρατηρήθηκε έναρξη σε πρώιµες 
καλλιέργειες µε πεπονιές σε θερµοκήπια 
της Θεσσαλίας. Στα προσβεβληµένα 
φυτά εµφανίζονται πρώτα µικρές, 
κιτρινωπές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια 
των φύλλων, ενώ στην κάτω επιφάνεια 
εµφανίζεται λευκή εξάνθηση. Αργότερα 
η εξάνθηση εµφανίζεται και στις δύο 
επιφάνειες του φύλου. Οι µύκητες του 
ωιδίου είναι υποχρεωτικά παράσιτα και 
διαχειµάζουν πάνω σε ζωντανά φυτά 
(καλλιεργούµενα ή ζιζάνια), από τα 
οποία προέρχονται οι αρχικές µολύνσεις. 
Τα κονίδια µεταφέρονται µε τον άνεµο.  

Ψεκασµοί µε
τις πρώτες κηλίδες
Καταπολεµάται χηµικά εφαρµόζοντας 
ψεκασµούς στα φυτά µε κατάλληλα και 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου Βόλου, οι ψεκασµοί των 
φυτών πρέπει να αρχίζουν αµέσως 
µόλις εµφανισθούν τα πρώτα 
συµπτώµατα (ελάχιστες κηλίδες) και 
να πραγµατοποιείται επανάληψη του 
ψεκασµού µετά από 8-10 ηµέρες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 11-05-2019 
Στην Ανατολική Μακεδονία και 
τη Θράκη, λίγες νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές 
καταιγίδες τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες και 
βελτίωση από το βράδυ. Στην 
υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος 
καιρός, µε πρόσκαιρες νεφώσεις 
στα ηπειρωτικά το µεσηµέρι και 
το απόγευµα, οπότε θα 
εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι. Οι 
άνεµοι θα πνέουν ασθενείς από 
βόρειες διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση.

Κυριακή 12-05-2019 
Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα 
βόρεια λίγες νεφώσεις που 
βαθµιαία θα αυξηθούν και µετά 
το µεσηµέρι θα εκδηλωθούν 
τοπικές βροχές και σταδιακά 
στα βορειοδυτικά σποραδικές 
καταιγίδες. Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις ασθενείς. 
Θερµοκρασία αµετάβλητη. 

∆ευτέρα 13-05-2019
και Τρίτη 14-05-2019
Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και 
βαθµιαία το βόρειο Αιγαίο 
νεφώσεις µε βροχές. Καταιγίδες 
στα δυτικά, τα κεντρικά και τα 
βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες. Θερµοκρασία σε 
περαιτέρω πτώση.

Τετάρτη 15-05-2019 ως
Παρασκευή 17-05-2019
Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα 
βόρεια νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε βροχές και τοπικές 
καταιγίδες. Στα υπόλοιπα λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες. 
Οι άνεµοι θα πνέουν από νότιες 
διευθύνσεις ασθενείς, 
στρεφόµενοι σταδιακά στα δυτικά 
σε δυτικούς ασθενείς. Η 
θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει 
αξιόλογη µεταβολή.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 3 µε 
5 µποφόρ, που 
βαθµιαία από τα 
βόρεια θα στραφούν 
σε νότιους 3 µε 4 
µποφόρ.

3-5 Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
774,37

754,2 758,97
743,01

TΖΙΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 23

52.626,416
(09/05)

728,62
780

770

760

750

740

730

720

710
Παρασκευή

03/05
Τετάρτη
08/05

∆ευτέρα
06/05

Τρίτη
07/05

Πέµπτη
09/05

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

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

• E�MAIL: agrenda@agronews.gr
• URL: www.agronews.gr

Το βασικό πρόβληµα της ελληνικής γεωργίας εί-
ναι σύµφυτο µε αυτό της ελληνικής κοινωνί-
ας. Χάνεται πολύς χρόνος στα καφενεία. Είτε 
αυτό έχει σχέση µε τα γνωστά καφενεία του 
χωριού και της πόλης, είτε πρόκειται για τις 
ρηχές τηλεοπτικές συζητήσεις της ελληνικής 
τηλεόρασης, είτε αφορά τις κακόηχες κοκο-
ροµαχίες της ελληνικής Βουλής.  

Έχει αποδειχθεί ότι απ’ όλα αυτά, στο τέλος δεν 
µένει τίποτα. Συζητήσεις δίχως νόηµα, αντι-
παραθέσεις χωρίς σκοπό, εντάσεις άνευ α-
ντικειµένου. Αν, τον µισό από το χρόνο που 
ξοδεύει ο Έλληνας, συµµετέχοντας, µε τον έ-
ναν ή τον άλλο τρόπο, σ’ αυτού του είδους τα 
δρώµενα, τον ξόδευε για να διαβάσει ένα βι-
βλίο, τότε, είναι βέβαιο, τα περισσότερα από 
τα προβλήµατά του θα είχαν λυθεί.  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον αγροτικό χώρο, ένα 
από τα µεγάλα ζητήµατα, έχει να κάνει µε τη 
δυσκολία «απόληψης» της γνώσης. Θα µπο-
ρούσε να πει κανείς ότι η άγνοια και η ηµι-
µάθεια συντελούν συχνά στην αναπαραγωγή 
του λάθους, φράζοντας ουσιαστικά το δρό-
µο στη γνώση που υπαγορεύει την πρόοδο. 

Μόνο που η σηµερινή εποχή δεν αφήνει περιθώ-
ρια για τέτοιου είδους πολυτέλειες. Το πε-
δίο της αγροτικής δραστηριότητας αποκτά 
όλο και πιο σύνθετα χαρακτηριστικά. Οι τε-
χνολογικές εξελίξεις κινούνται µε ασύλλη-
πτους ρυθµούς, οι δεσµεύσεις της κάθε εκµε-
τάλλευσης διογκώνουν τη γραφειοκρατία, τα 
συνεχώς νέα δεδοµένα στην υποστήριξη της 
καλλιεργητικής φροντίδας καθιστούν περί-
που υποχρεωτική την διά βίου µάθηση. 

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, οι αγροτές της χώ-
ρας µας δεν θα βρουν τις αναγκαίες λύσεις, 
ούτε στα καφενεία, ούτε στην τηλεόραση, ού-
τε στην ελληνική Βουλή. Καλούνται να ανα-
ζητήσουν σταθερές και αξιόπιστες πηγές µε-
τάδοσης της γνώσης, να γίνουν πιο δεκτικοί 
σ’ αυτές τις πηγές και να ξετυλίξουν ακολού-
θως την τεχνογνωσία τους και το επιχειµατι-
κό τους δαιµόνιο.                              Agrenda

Χάνουμε χρόνο 
στα καφενεία   

• Νέες διευκολύνσεις για ένταξη στο Μέτρο 
των µικρών εκµεταλλεύσεων σελ. 18-19
• Ακόµα ψάχνεται το υπουργείο για τη 
µοιρασιά στη Βιολογική Γεωργία σελ. 4

• Σφυρηλατούνται δρόµοι για κρασί και 
σταφίδα στη γερµανική αγορά σελ. 42
• Aύξησαν τους δασµούς οι ΗΠΑ στην Κίνα, 
εκ νέου αναταραχή στην αγορά σελ. 47

• Ως δέκα µονάδες κάτω ο φόρος όσων 
αγροτών δρουν συνεταιριστικά σελ. 8-9
• Για κεφάλαιο κίνησης οχτώ στα δέκα 
δάνεια που ζήτησαν οι αγρότες σελ. 12-13

• Τα πρώτα υπερπρώιµα κεράσια έπιασαν 
τα 5 ευρώ, ανησυχία για τον καιρό σελ. 36
• Υποχώρησε περίπου 10 λεπτά η πατάτα 
λίγο µετά τις γιορτές του Πάσχα σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑEΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ





ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Περίπου 34.000 αγρότες περι-
µένουν να δουν αν θα βρουν τε-
λικά το όνοµά τους στη λίστα µε 
τους δικαιούχους της Βιολογικής 
Γεωργίας, µε τις ενστάσεις να έ-
χουν τελειώσει από 2 Μαΐου, αλ-
λά το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης ψάχνει ακόµα ποια Περι-
φέρεια δεν πρέπει να «στεναχω-
ρήσει» ενόψει εκλογών µε την δι-
ανοµή των 80 εκατ. ευρώ που υ-
περδέσµευσε για το πρόγραµµα. 

Από τον Έβρο ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Α-
ραχωβίτης την περασµένη εβδο-
µάδα υποσχέθηκε να διπλασιά-
σει τα χρήµατα στη Θράκη, ενώ 
την ίδια δέσµευση, εµπλέκοντας 
µάλιστα και το όνοµα του πρω-
θυπουργού, είχε επαναλάβει και 
για τη ∆υτική Μακεδονία σε επί-
σκεψή του στο Βελβεντό. Ήδη 22 
εκατ. ευρώ, µε τα λόγια, δεσµευ-
µένα, ενώ την ίδια ώρα, αιχµές α-
φήνει ο βουλευτής Αχαΐας Ιάσο-
νας Φωτήλας για «ύποπτα» µεγά-
λο ποσοστό εγκρίσεων στον τό-
πο καταγωγής του υπουργού, τη 
Λακωνία, ζητώντας την ίδια αντι-
µετώπιση για όλη την Πελοπόν-

νησο. Ο κ. Αραχωβίτης γενικότε-
ρα πάντως απέφυγε να απαντή-
σει στο πότε θα πραγµατοποιη-
θεί η κατανοµή (µέχρι τη στιγµή 
που γράφονταν αυτές οι γραµ-
µές δεν είχαν βγει πίνακες), λέ-
γοντας από τον Έβρο:

 «Είναι ένα περιβαλλοντικό 
πρόγραµµα, το οποίο έχει σα-
φέστατο σκοπό και δεν µπορεί 
να µπει πλαφόν ή να µπει κά-
ποιος κόφτης, όπως ενδεχοµέ-
νως είχε συζητηθεί. Αυτό που 
κάναµε και είναι θετικό, ήταν ό-
τι για τη Θράκη θα διπλασιάσου-
µε τουλάχιστον τον προϋπολογι-

σµό, έτσι ώστε να έχουµε όσο το 
δυνατόν περισσότερες εντάξεις. 
Η ανακοίνωση θα γίνει αφού τε-
λειώσει η διαδικασία των ενστά-
σεων και θα ξέρουµε πόσο ακρι-
βώς χρειαζόµαστε και πόσο µπο-
ρούµε να διαθέσουµε διπλασιά-
ζοντας τον προϋπολογισµό. ∆η-
λαδή το ακριβές ποσό θα ανα-
κοινωθεί τις επόµενες ηµέρες».

Μεγάλοι αδικηµένοι στην 
Κεντρική Μακεδονία

Εν τω µεταξύ, το ζήτηµα των α-
ποκλεισθέντων υποψηφίων της 
Κεντρικής Μακεδονίας έφερε στη 
βουλή ο υπεύθυνος Αγροτικής Πο-
λιτικής του Κινήµατος Αλλαγής 
και Βουλευτής Ν. Σερρών, Μιχά-
λης Τζελέπης, σηµειώνοντας πως, 
στην Περιφέρεια µε την µεγαλύτε-
ρη συµµετοχή, στο αγροτικό ΑΕΠ 
της χώρας, εκ των 5.200 αιτήσεων 
που υποβλήθηκαν, µόνον 214 ε-
γκρίθηκαν. Στην δε, Π.Ε Σερρών, 
τα ποσοστά είναι πολύ πιο χαµη-
λά, καθώς, εκ των 1269 αιτήσεων, 
εγκρίθηκαν µόνον οι 26 µπήκαν. 
Επειδή, κατά τον κ. Τζελέπη,  τα 
στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Κε-
ντρική Μακεδονία έχει ένα από τα 
µικρότερα ποσοστά κάλυψης των 
αιτούντων του Μέτρου 11 από τον 
αρχικό προϋπολογισµό του προ-
γράµµατος, ζητάει από τον υπουρ-
γό να του απαντήσει εάν προτί-
θεται µετά και την σχετική εξαγ-
γελία περί αύξησης των διαθέσι-
µων κονδυλίων, να υπάρξει ανα-
κατανοµή προς όφελος της Περι-
φέρειας που εκπροσωπεί.
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Μετράνε ακόμα τα κουκιά 
για τα έξτρα στα Βιολογικά 
Άθροισμα ψήφων για τη μοιρασιά 80 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες

Αντιδράσεις στην βιολογική κτηνοτροφία

Εγκρίσεις
Στη Βιολογική Γεωργία υπο-

βλήθηκαν 37.826 αιτήσεις και 
εγκρίθηκαν από αυτές οι 3.677 µε 

κονδύλια 120 εκατ. ευρώ

∆εσµεύσεις
για τα Σχέδια
Για υπερδέσµευση πάνω από το 
διπλάσιο στα Σχέδια Βελτίωσης, 
δηλαδή άνω των 320 εκατ. ευρώ, 
έκανε παράλληλα λόγο από τη 
Βόρεια Ελλάδα ο Σταύρος 
Αραχωβίτης: «Θα αυξήσουµε τον 
προϋπολογισµό, µπορεί να είναι 
ενδεχοµένως και πάνω απ’ το 
διπλάσιο, έτσι ώστε να ενταχθούν 
όσο το δυνατό περισσότερα σχέδια 
βελτίωσης µπορέσουµε να 
καλύψουµε». Ο καιρός πλησιάζει 
για τις 30 Ιουνίου (θεωρητικό 
τέλος αξιολόγησης), ωστόσο ακόµα 
βασικές οδηγίες, όπως ο 
αναθεωρηµένος τιµοκατάλογος 
τρακτέρ, δεν έχουν φτάσει ακόµα 
στα χέρια των αξιολογητών.

Γκρίνια παράλληλα έχει παρατηρη-
θεί και για την προκήρυξη της Βι-
ολογικής Κτηνοτροφίας (λήγει 17 
Μαΐου), η οποία έχει ανοίξει µόνο 
για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και 
∆υτικής Ελλάδας. Για πρώτη φο-
ρά στην ιστορία του Προγράµµα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης, είχαν 
σχολιάσει προ ολίγων ηµερών τα 
παραρτήµατα του ΓΕΩΤΕΕ Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, η 
κατανοµή των πιστώσεων µε βά-
ση την παρούσα πρόσκληση για 
την βιολογική κτηνοτροφία γίνε-

ται µόνο σε δύο περιφέρειες, εξαι-
ρώντας τις υπόλοιπες έντεκα, δηµι-
ουργώντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο 
στον κτηνοτροφικό τοµέα της περι-
οχής. Σύµφωνα µε τους γεωτεχνι-
κούς, µεγάλος αριθµός κτηνοτρό-
φων στην εν λόγω περιφέρεια έχει 
στραφεί στην βιολογική εκτροφή 
για να βελτιώσει το εισόδηµα του 
και αρκετοί παραγωγοί έχουν συ-
νάψει συµβάσεις µε πιστοποιητι-
κούς φορείς αναµένοντας µία νέα 
πρόσκληση βιολογικής κτηνοτρο-
φίας, εντούτοις, µε την παρούσα 

πρόσκληση στερείται της δυνατό-
τητας του να ενταχθεί στο ανάλο-
γο µέτρο. Μάλιστα, κατά το Επιµε-
λητήριο, το εν λόγω µέτρο θα άµ-
βλυνε τα προβλήµατα στην κτηνο-
τροφία εξαιτίας τόσο των εµφανίσε-
ων σοβαρών ζωονόσων λόγω και 
της γειτνίασης της µε άλλες χώρες 
(Τουρκία – Βουλγαρία) αλλά και α-
δικιών από την που αφορούν την 
κατανοµή των βοσκοτόπων. Ως εκ 
τούτου, οι γεωτεχνικοί ζητούν άρ-
ση αδικιών και να δοθεί και σε άλ-
λους η ευκαιρία ένταξης στο Μέτρο.

Από τον Έβρο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης 
υποσχέθηκε διπλασιασµό των κονδυλίων για τη Θράκη.

Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΔ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Β. ΑΙΓΑΙΟ

Ν. ΑΙΓΑΙΟΑΤΤΙΚΗ

ΚΡΗΤΗΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Δ. ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ (%)

ΔΡΑΣΗ 11.2.1

1,31    3,017,58    3,00

13,22    4,29 20,04    7,11

24,09    12,2527,05    4,83

8,87    1,56

42,37    13,48 33,75    1,13

22,64    6,43

16,08    7,85

36,87    21,89

5,25    5,97
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χωρίς ουσιαστικές πληρωµές, γεγονός που ούτως ή άλ-
λως ξέρουν οι αγρότες, αφού δεν έχουν κάτι να περιµέ-
νουν, θα κυλήσουν οι επόµενοι µήνες. Μόνη εξαίρεση, 
µια πιθανή ανακίνηση του ζητήµατος των παλιών εξι-
σωτικών, ενόψει των επερχόµενων εκλογών. Άλλωστε 
πρόκειται για ένα ζήτηµα, η λύση του οποίου αναµφι-
σβήτητα θα µετρήσει «θετικά» και θα προσθέσει ψηφο-
φόρους από τη δεξαµενή του αγροτικού κόσµου, µεγά-
λη µερίδα του οποίου βρίσκεται σε οµηρία εδώ και τόσα 
χρόνια λόγω της περιβόητης τεχνικής λύσης.

Εν τω µεταξύ, στα απλά και τρέχοντα, οι διοικητικοί 
του Οργανισµού Πληρωµών αυτά που έχουν να διεκπε-
ραιώσουν µέχρι τις 30 Ιουνίου, βάσει του κοινοτικού κα-
νονισµού, µε την αρωγή των κατά τόπους ∆ΑΟΚ, είναι 
διορθωτικές πληρωµές για να κλείσουν όλες οι εκκρε-
µότητες που αφορούν προγράµµατα (Νιτρικά, Βιολογι-
κά, Κοµφούζιο κ.λπ.), ενιαία ενίσχυση του 2018, καθώς 
και εξισωτική και ειδικές ενισχύσεις του περασµένου έ-
τους. Μάλιστα, αναµένεται και µία δεύτερη παρτίδα πλη-
ρωµών για όσους έµειναν εκτός από τις πιστώσεις της 
Μεγάλης Εβδοµάδας σχετικά µε συνδεδεµένες ενισχύ-
σεις. Κατά την τακτική του ΟΠΕΚΕΠΕ, µόλις ολοκληρώ-
νεται κάποια παρτίδα θα µπαίνουν χρήµατα στους λο-
γαριασµούς των δικαιούχων, χωρίς να γίνει κάποια µα-
ζική πληρωµή. Αυτό που παραµένει πρόβληµα τόσο για 
τους απλήρωτους παραγωγούς όσο και για τους επιτε-
λείς της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού είναι οι εξισω-
τικές αποζηµιώσεις του 2013 και του 2014, που «κολ-
λάνε» στο θέµα της τεχνικής λύσης και των επιλέξιµων 
βοσκήσιµων γαιών και η όποια διευθέτησή τους απαι-
τεί πρώτα την έγκριση της Κοµισιόν. Επ’ αυτού, οι πλη-
ροφορίες θέλουν τους αρµόδιους της πλατείας Βάθη και 
της ∆οµοκού να αναζητούν τρόπους να καλύψουν τα πο-
σά που οφείλονται στους δικαιούχους, χωρίς ωστόσο να 
φανεί στην Κοµισιόν ότι πρόκειται για εθνική ενίσχυση. 

Μάλιστα, όπως λένε οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι το θέ-
µα είχε τεθεί στον υπουργό πριν ένα χρόνο, τον περα-
σµένο Γενάρη, για να λάβουν τη δέσµευση ότι η πληρω-
µή θα γίνει µέσα στο έτος. Όµως το 2018 έφυγε και σή-
µερα οι αρµόδιοι της πλατείας Βάθη δεν κάνουν καµία 
κουβέντα επί του θέµατος. Μόνη υποχρέωση των κτη-
νοτρόφων ήταν να έχουν δηλώσει µέχρι τέλος Ιανου-
αρίου ότι συµφωνούν µε την κατανοµή που έγινε, για 
να µη χάσουν το δικαίωµα ένστασης που τους δόθηκε.

Ως 17 Μαΐου διορθώσεις στα Βιολογικά για εκκαθάριση
Σε σχετική διόρθωση προφανών σφαλµάτων µε εκ 

νέου υποβολή των στοιχείων των συµβάσεων µε συµ-
βούλους µέχρι τις 17 Μαΐου καλεί τους δικαιούχους Βιο-
λογικής Γεωργίας ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενόψει της εκκαθάρισης 
για το 2018, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει 
γίνει έως 30 Ιουνίου. Συγκεκριµένα «ενηµερώνονται οι 
δικαιούχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» ό-
τι «ενόψει της πληρωµής εκκαθάρισης για το έτος 2018, 

έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρµογή του Μέτρου 
τα αποτελέσµατα του ελέγχου των στοιχείων που υπέβα-
λαν, σχετικά µε τις διαδικασίες που αφορούν στην υπο-
χρέωση των δικαιούχων να συνάψουν νόµιµη σύµβα-
ση µε σύµβουλο µε τα αρχεία της ΑΑ∆Ε. Οι παραγωγοί 
µπορούν να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλ-
µάτων µέχρι την Παρασκευή 17 Μαΐου, στη διαδικτυα-
κή εφαρµογή (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16)».

Στα ΠΣΕΑ οι µη καλυπτόµενες ζηµιές 
πορτοκαλιών στην Αργολίδα

Όσες από τις ζηµιές του Φεβρουαρίου 2019 διαπιστώ-
θηκαν σε καλλιέργειες πορτοκαλιών της Αργολίδας δεν 
καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ και οφείλονται 
σε µυκητολογική προσβολή (υδαρή κηλίδωση), µπορούν 
να ενταχθούν στα ΠΣΕΑ. Αυτό απάντησε ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης σε ερώτηση του 
βουλευτή Αργολίδας της Ν∆ Γιάννη Ανδριανού για τις 
αποζηµιώσεις των παραγωγών πορτοκαλιών στο νοµό.

Πιο συγκεκριµένα, ο υπουργός αναφέρει µεταξύ άλ-
λων τα εξής: «Όσον αφορά τις ζηµιές που προξενήθη-
καν από την ανεµοθύελλα στα τέλη Φεβρουαρίου 2019 
κυρίως σε καλλιέργειες πορτοκαλιών στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και οι ο-
ποίες είναι σύµφωνες µε τον Κανονισµό του ΕΛΓΑ  διε-
νεργήθηκαν από τους γεωτεχνικούς του Οργανισµού οι 
απαραίτητες επισηµάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υπο-
βλήθηκαν δηλώσεις. Το έργο των εξατοµικευµένων ε-
κτιµήσεων είναι σε εξέλιξη. Στη συνέχεια, θα κοινοποι-
ηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή 
των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ε-
νήµερους παραγωγούς. Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί 
ότι από τις επισηµάνσεις που διενεργήθηκαν από τις υ-
πηρεσίες του ΕΛΓΑ στην ανωτέρω περιοχή, διαπιστώθη-
καν στις καλλιέργειες πορτοκαλιών, πέραν των προανα-
φερθεισών καλυπτόµενων ασφαλιστικά ζηµιών, και ζη-
µιές µη καλυπτόµενες ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. Συ-
γκεκριµένα, διαπιστώθηκαν ζηµιές από µυκητολογική 
προσβολή (υδαρή κηλίδωση). Επισηµαίνεται ότι οι εν λό-
γω ζηµιές δύναται να ενταχθούν σε προγράµµατα Κρα-
τικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρµοδιότητας 
ΠΣΕΑ, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις».

Ενστάσεις 
για τα Νιτρικά 

Μέχρι τις 17 
Μαΐου ενστάσεις 

για τη δράση 
10.1.4 «Μείωση 
της ρύπανσης 

νερού από 
γεωργική δρα-

στηριότητα», για 
να ακολουθήσει 
η εξόφληση των 

παραγωγών

Μεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων
Μέχρι Τετάρτη 

15 Μαΐου 
οριστικοποίησης 

και υποβολή 
των αιτήσεων 
µεταβίβασης 
δικαιωµάτων 

βασικής ενίσχυσης 
έτους 2019

Εισφορές 
ΕΛΓΑ 

Παράταση έως 
τις 31 Ιουλίου για 
την εµπρόθεσµη 

καταβολή 
της ειδικής 

ασφαλιστικής 
εισφοράς ΕΛΓΑ 
του έτους 2018
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Κάτι ψιθυρίζεται για παλιές εξισωτικές 
στον απόηχο των κυβερνητικών εξαγγελιών 

 Σε αναζήτηση χρημάτων που δεν θα φανούν στους Κοινοτικούς για πληρωμή των εξισωτικών 2013 και 2014

 Μέχρι τις 30 Ιουνίου υπόλοιπα από προγράμματα, ενιαία και συνδεδεμένη σε κτηνοτρόφους χωρίς γη

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

3,34   
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

1
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΠΟΥ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

  30
ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ 
ΧΩΡΙΣ ΓΗ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΝΙΑΙΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2018

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ

De minimis 9,1 εκατ. 
για τα αιγοπρόβατα 
της Κρήτης
Σειρά για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας για 
ζηµιές στο ζωικό τους κεφάλαιο από ακραίες 
καιρικές συνθήκες, πήραν οι 
αιγοπροβατοτρόφοι της Κρήτης, βάσει των 
δεσµεύσεων του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης, µετά και την έκδοση σχετικής 
απόφασης, µε την οποία εγκρίνεται το ποσό 
των 9,1 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριµένα, η 
απόφαση αναφέρει τα εξής: «Εγκρίνουµε τη 
δέσµευση πίστωσης ύψους 9.100.000 ευρώ 
για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος 
της πίστωσης του Προϋπολογισµού εξόδων του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για την 
«κάλυψη δαπάνης για τη χορήγηση ενισχύσεων 
ήσσονος σηµασίας (de minimis) στον γεωργικό 
τοµέα και ειδικότερα σε αιγοπροβατοτρόφους 
της Περιφέρειας Κρήτης».
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Αυτοεκπληρούμενη προφητεία η ευνοϊκότερη 
φορολογία για τους οργανωμένους αγρότες, άμεσα 
εφαρμόσιμη η μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και εστίαση,    
χαμηλότερος και ο ΦΠΑ για ρεύμα και φυσικό αέριο 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

 
Για τον επόµενο χρόνο µετατίθενται οι ό-
ποιες ελπίδες των αγροτών να δουν τις φο-
ρολογικές τους υποχρεώσεις να αµβλύνο-
νται, µε βάση τις πρωθυπουργικές εξαγγε-
λίες της περασµένης Τρίτης στο Ζάππειο. 
Οι όποιες προσδοκίες επικεντρώνονται στη 
δραστική µείωση, κατά 10 µονάδες, της φο-
ρολογίας για τους αγρότες που διακινούν 
την παραγωγή τους µέσα από συλλογικά 
σχήµατα, όπως είναι οι συνεταιρισµοί και 
οι Oµάδες Παραγωγών. Πρόκειται για «προ-
εξοφληµένη» κατά κάποιο τρόπο δέσµευ-
ση, στην οποία έχει αναφερθεί επανειληµ-
µένα η Agrenda και η οποία είχε συζητη-
θεί ανοικτά κατά την επίσκεψη του Αλέξη 
Τσίπρα στα Καλάβρυτα. Μαζί µ’ αυτό, οι υ-
ποσχέσεις του Ζαππείου περιλαµβάνουν 
και τη µείωση του συντελεστή φορολόγη-
σης των ίδιων των συνεταιριστικών οργα-
νώσεων από το 13% στο 10%. 

Πέραν του προεκλογικού χαρακτήρα, ό-
λα αυτά θα είχαν µια κάποια αξία, αν είχε 
τροποποιηθεί ο νόµος περί συνεταιρισµών 
και είχε βελτιωθεί το θεσµικό πλαίσιο βά-
σει του οποίου λειτουργούν σήµερα αυτές 
οι οργανώσεις.        

Κατά τα λοιπά, το τελευταίο... µενού του 
Ζαππείου περιλαµβάνει ακόµα και φυσι-
κά θα ισχύσει µετά την 1η Ιανουαρίου του 
2020, µείωση του ΦΠΑ των αγροτικών εφο-
δίων από το 13% στο 11%. Αντίθετα, άµεσα 
αναµένεται να ισχύσει η µείωση του ΦΠΑ 
των στα τρόφιµα και την εστίαση (πλην κα-
φέδων, ροφηµάτων, αναψυκτικών και οινο-
πνευµατωδών) από το 24% σήµερα, στο 13%.

Για το 2019 προβλέπεται ακόµη, µείω-
ση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο από το 13% στο 6%, όπως 
και επαναφορά µέρους της 13ης σύνταξης 
σε όλους τους ασφαλισµένους.

Για το 2020 εξαγγέλθηκε επίσης, αύξη-
ση των αποσβέσεων για επενδύσεις από 
το 100% στο 150%, επιδότηση έως και 80% 
των ασφαλιστικών εισφορών για νεοπρο-
σλαµβανόµενους εργαζόµενους νεαρής η-
λικίας, µείωση του Ειδικού Φόρου Κατανά-
λωσης πετρελαίου θέρµανσης στις ορεινές 
περιοχές, µείωση του ΕΝΦΙΑ για τα νησιά 
και χαµηλός συντελεστής ΦΠΑ στα νησιά 
µε πληθυσµό κάτω από 3.100 κατοίκους 
στα επίπεδα που ίσχυαν παλιότερα.

Σειρά έχει το θεσµικό πλαίσιο
Εν τω µεταξύ, σε διελκυστίνδα ανάµεσα 

στους εγχώριους κυβερνητικούς αξιωµα-

τούχους και τις αρµόδιες κοινοτικές αρχές, 
δείχνει να εξελίσσεται τα τελευταία 24ω-
ρα το πακέτο παροχών που ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος 
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στους 
θεσµούς, Πίτερ Ντόλµαν, κάλεσε την Αθή-
να να ολοκληρώσει τις µεταρρυθµίσεις και 
να µην προχωρά σε πρόσκαιρα µέτρα, ζη-
τώντας µάλιστα «να µην µπει σε κίνδυνο 
η κουλτούρα των πληρωµών». 

Ειδικότερα, ο κ. Ντόλµαν, µιλώντας στο 
συνέδριο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, 
δύο φορές ανέδειξε τις διαφωνίες του ∆ΝΤ 
έχοντας προηγουµένως διευκρινήσει ότι η 
Ελλάδα δεν βρίσκεται σε πρόγραµµα και ο 
ρόλος του Ταµείου είναι συµβουλευτικός.

«Οι φόροι είναι πολύ υψηλοί και η Ελλά-
δα θα πρέπει να απελευθερώσει δηµοσιο-
νοµικό χώρο για να προχωρήσει σε µειώ-
σεις, διότι παράλληλα υπάρχουν δεσµεύ-
σεις έναντι των Ευρωπαίων αναφορικά µε 
το ύψος των πρωτογενών πλεονασµάτων», 
είπε ο Ντόλµαν, προσθέτοντας πως γι’ αυ-
τό τον λόγο, το Ταµείο επιµένει στην ανά-
γκη να µειωθεί το αφορολόγητο. «Αυτό που 
βλέπουµε τις τελευταίες ηµέρες είναι κινή-
σεις στην αντίθετη κατεύθυνση, µε ρυθµί-
σεις οφειλών οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο 
την κουλτούρα πληρωµών», είπε περιγρά-
φοντας µε αρνητική προσέγγιση το πακέτο 
παροχών το οποίο ανακοίνωσε η κυβέρνη-
ση και το ∆ΝΤ θεωρεί πως µειώνει παρά αυ-

ξάνει τη φορολογική βάση και επαναφέρει 
εξαιρέσεις που είχαν καταργηθεί τα προη-
γούµενα χρόνια…

Νωρίτερα, σε αντίστοιχη αναφορά του, ο 
κ. Ντόλµαν είχε θέσει δύο βασικές προτε-
ραιότητες για τη δηµοσιονοµική πολιτική: 
ένα καλύτερο µείγµα αυτής, µε µείωση φό-
ρων και αύξηση των πολύ χαµηλών κοινω-
νικών δαπανών. Για να δηµιουργηθεί όµως 
ο αναγκαίος δηµοσιονοµικός χώρος, υπο-
στήριξε, η Ελλάδα θα πρέπει να αυξήσει τη 
φορολογική βάση και «δυστυχώς, η κυβέρ-
νηση κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, 
συνεχίζοντας να εξαιρεί ένα µεγάλο µέρος 
των φορολογουµένων από τον φόρο εισο-
δήµατος και να µειώνει τη βάση του ΦΠΑ».

Όσο για τις ρυθµίσεις, έκρουσε κώδωνα 
κινδύνου για τα δηµοσιονοµικά, εξαιτίας της 
καθιέρωσής τους, υποστηρίζοντας ότι σε µέ-
σο όρο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κα-
θιερώνονταν τρεις ρυθµίσεις οφειλών τον 
χρόνο. «Η Ελλάδα» είπε, «έχει µια µεγάλη 
µη ολοκληρωµένη ατζέντα µεταρρυθµίσε-
ων και η κυβέρνηση πρέπει να επικεντρω-
θεί σε αυτή και όχι σε πρόσκαιρα µέτρα».

Μέτρα 2019
 Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 

24 στο 13% (εξαιρούνται ποτά - ροφήµατα 
- αλκοόλ) και µετάταξη όλων των τροφί-
µων επίσης στον συντελεστή του 13% (α-
πό 24%) µε συνολικό κόστος περίπου 260 
εκατοµµύρια.

  Μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια (ηλε-
κτρισµός και φυσικό αέριο) από τον συ-

ντελεστή του 13% στον υπερκπτωτικό συ-
ντελεστή του 6%. Μέτρο που αφορά κάθε 
νοικοκυριό αλλά και επιχειρήσεις.

 Παροχή µόνιµης 13ης σύνταξης συνο-
λικού κόστους 800 εκατ. ευρώ 

Μέτρα 2020
Για το 2020, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, το 

συνολικό πακέτο των µέτρων που προκύ-
πτει από τον χώρο που δηµιουργείται, αλ-
λά και από την εξασφάλιση επιπλέον χώ-
ρου από την αναδιαµόρφωση του πρωτο-
γενούς πλεονάσµατος είναι περίπου 1,3 
δισ. ευρώ, αν συνυπολογίσουµε και την 
επίπτωση των µόνιµων µέτρων του 2019.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση προχωρά σε:

Μείωση εισφοράς αλληλεγγύης
Κατάργηση από 1/1/2020 της εισφοράς 

αλληλεγγύης εισοδηµάτων έως 20.000 ευ-
ρώ και ριζική µείωση συντελεστών εισφο-
ράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα πάνω α-
πό 20.000 ευρώ, µέτρο σηµαντικής µείω-
σης φορολογικής επιβάρυνσης µισθωτών 
και ελεύθερων επαγγελµατιών.

Σήµερα είναι 2% η εισφορά αλληλεγγύ-
ης για εισοδήµατα έως 20.000, θα γίνει 0%, 

Ως δέκα μονάδες 
κάτω ο φόρος όσων 
δρουν συνεταιριστικά  

Αντιδράσεις 
από τους θεσμούς
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θα καταργηθεί. Είναι 5% για εισοδήµατα έ-
ως 30.000, θα γίνει 2%. Είναι 6,5% για έως 
40.000, θα γίνει 4%. Είναι 7,5% για εισο-
δήµατα έως 65.000 θα γίνει 6%. Είναι 9% 
για εισοδήµατα έως 220.000, θα γίνει 8%.

Αύξηση συντελεστή
αποσβέσεων 
επενδύσεων στο 150%

Νέες επενδύσεις λαµβάνουν υπερ-έκ-
πτωση κόστους πέραν της σηµερινής από-
σβεσης του 100%, επιπρόσθετα 50% στην 
ετήσια απόσβεση, στην ισχύουσα διάρκεια 
ζωής (ανάλογα µε το πάγιο στοιχείο επέν-
δυσης). Αφορά επενδύσεις εντός µιας πε-
νταετίας σε βιοµηχανικό και τεχνολογικό 
εξοπλισµό σε όλους τους κλάδους µε σκο-
πό την τόνωση της επενδυτικής δραστηρι-
ότητας. Επιπλέον, µειώνεται ο φόρος των 
επιχειρήσεων. Επισπεύδεται η µείωση: το 
2021 στο 25%.

Επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών επιχειρήσεων 
και νέων εργαζοµένων

Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών 
επιχειρήσεων και νέων εργαζοµένων µέ-
χρι 25 ετών µε ποσοστό 80% τόσο για τον 

εργοδότη όσο και για τον εργαζόµενο ε-
νώ για νέους εργαζόµενους έως 29 ετών 
η επιδότηση προσδιορίζεται στο 25% εφό-
σον πρόκειται για συµβάσεις πλήρους α-
πασχόλησης. Το µέτρο προφανώς αποτε-
λεί κίνητρο για τη δηµιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας ενώ ταυτόχρονα αυξάνει 
τους µισθούς και ενισχύει τις επιχειρήσεις.

Μείωση ΦΠΑ από 13% σε 11%
Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ (αγαθών 

και υπηρεσιών) από 13% σε 11% (κατηγο-
ρίες εστίασης, τροφίµων, φαρµακευτικών 
προϊόντων, ιατρικών µηχανηµάτων, νερό, 
υπηρεσίες διαµονής σε ξενοδοχεία, κατ’ 
οίκον φροντίδας, γεωργικής παραγωγής, 
οίκων ευγηρίας κτλ) µε σκοπό τη µείωση 
των τιµών ειδών πρώτης ανάγκης και την 
τόνωση της κατανάλωσης.

Φορολογικές µειώσεις 
για κατοίκους νησιών

Επαναφορά µέτρου µείωσης του φόρου 
εισοδήµατος µόνιµων κατοίκων νησιών 
µε πληθυσµό έως 3.100 κατοίκους όπως 
ίσχυε µε τον παλιό Κώδικα Φορολογίας Ει-
σοδήµατος και µείωση του ΕΝΦΙΑ σε νη-
σιά µε πληθυσµό έως 1.000 κατοίκους µε 

Ντόλμαν
Ο εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου στους 
θεσµούς, Πίτερ Ντόλµαν, κάλεσε 
την Αθήνα να ολοκληρώσει τις 
µεταρρυθµίσεις και να µην 
προχωρά σε πρόσκαιρα µέτρα, 
ζητώντας µάλιστα να µην µπει 
σε κίνδυνο η κουλτούρα των 
πληρωµών. Μιλώντας στο 
συνέδριο του Οικονοµικού 
Επιµελητηρίου, τουλάχιστον δύο 
φορές ανέδειξε τις διαφωνίες 
του ∆ΝΤ έχοντας 
προηγουµένως διευκρινήσει 
ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται 
σε πρόγραµµα και ο ρόλος του 
Ταµείου είναι συµβουλευτικός.

σκοπό τη µείωση της φορολογικής επιβά-
ρυνσης ακριτικών περιοχών.

Μείωση του φόρου των
συνεταιρισµών στο 10%

Μείωση φόρου συνεταιρισµών στο 10% 
για όλους τους συνεταιρισµούς ανεξαρ-
τήτως κλάδου ως κίνητρο για την ενίσχυ-
ση του µοντέλου της συνεταιριστικής οι-
κονοµίας.

Συνεταιρισµένοι αγρότες
Έκπτωση 10% στο φορολογητέο εισό-

δηµα των συνεταιρισµένων αγροτών για 
την περαιτέρω ενίσχυση του µοντέλου 
της συνεταιριστικής οικονοµίας στον α-
γροτικό τοµέα.

Πετρέλαιο θέρµανσης 
των ορεινών περιοχών

Περαιτέρω µείωση του κόστους θέρµαν-
σης για ορεινές ζώνες της χώρας (Ζώνες 
Α’ και Β’) ώστε να καταστεί ξεκάθαρη η ενί-
σχυση των πολιτών που διαµένουν σε πε-
ριοχές όπου πραγµατικά λόγω υψόµτρου 
η ανάγκη θέρµανσης είναι διαφορετική.

Έκπτωση από το φορολογητέο
εισόδηµα των τόκων
στεγαστικών δανείων

Επαναφορά µέτρου απαλλαγής τόκων 
στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας α-
πό το φορολογητέο εισόδηµα όπως ίσχυε 
µε τον παλιό Κώδικα Φορολογίας Εισοδή-
µατος, µε σκοπό την επιβράβευση µέσω 
της µείωσης της φορολογικής επιβάρυν-
σης ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας µε πρά-
σινο στεγαστικό δάνειο.

Αρχές της εβδομάδας 
για ψήφο Ολομέλειας 
οι... άλλες 120 δόσεις 
Το αργότερο µέχρι την Τετάρτη ψηφίζονται από τη Βουλή 
οι ρυθµίσεις οφειλών σε 120 δόσεις. Οι πληροφορίες θέ-
λουν τους «θεσµούς» να µην ικανοποιούται από τις «εξη-
γήσεις» του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης, κα-
θώς στις διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα ανάµεσα στις 
δύο πλευρές προέκυψαν ενστάσεις. Ουσιαστικά αυτό που 
θέλουν να δουν οι θεσµοί είναι το κόστος των µέτρων και 
το αν έχουν ή όχι µόνιµο χαρακτήρα.

Πάντως, το νοµοσχέδιο για τις 120 δόσεις που κατατέ-
θηκε στη Βουλή µε τη διαδικασία του επείγοντος πέρασε 
από τις επιτροπές την Τετάρτη και την Πέµπτη και θα πά-
ρει το δρόµο της Ολοµέλειας την ερχόµενη ∆ευτέρα. Εκεί, 
θα γίνει αναλυτική συζήτηση, η οποία θα ολοκληρωθεί µε 
ψηφοφορία την Τρίτη ή το αργότερο Τετάρτη.

Σηµειώνεται πως η έκθεση των θεσµών για την τρίτη µε-
ταµνηµονιακή αξιολόγηση θα δηµοσιοποιηθεί στις 5 Ιου-
νίου και εκτιµάται ότι δεν θα «στρογγυλεύει» την κατάστα-
ση, καθώς θα έχουν παρέλθει οι ευρωεκλογές.
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Δεν πείθει 
Μπροστά το κάρο 
πίσω το άλογο  
με συνεταιρισμούς 
Επιτακτική η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, 
ειδικά μετά τις εξαγγελίες για μείωση της φορολογίας 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

«Η οικοδόµηση ενός νέου µοντέλου 
συνεργατικότητας για τον αγροδια-
τροφικό τοµέα δεν αποτελεί ιδεολο-
γική ή κοινωνική πολυτέλεια, αλλά 
αδήριτη οικονοµική ανάγκη».

Αυτό τονίζεται στην τελευταία µε-
λέτη του διαΝΕΟσις υπό τον τίτλο 
«Ανάπτυξη ενός µοντέλου συνερ-
γατικότητας για τον πρωτογενή το-
µέα στην Ελλάδα, µε επίκεντρο τον 
πελάτη - καταναλωτή», τα στοιχεία 
της οποίας επιβεβαιώνουν µε τον 

πλέον σαφή τρόπο ότι χωρίς συνε-
ταιρισµούς δεν µπορούν να υπάρ-
ξουν βιώσιµες αγροτικές εκµεταλ-
λεύσεις στην Ελλάδα και χωρίς α-
ξιόλογα µεγέθη αγροτικής παρα-
γωγής δεν µπορεί να συγκροτηθεί 
µια ανανταγωνιστική και αξιόπιστη 
διεθνώς µεταποιητική βιοµηχανία. 

Σηµειωτέον ότι οι παραπάνω επι-
σηµάνσεις έρχονται σχεδόν ταυτό-
χρονα µε τις πρωθυπουργικές εξαγ-
γελίες στο Ζάππειο, περί  µείωσης της 
φορολογίας των συνεταιρισµών στο 
10% και του φορολογικού συντελε-
στή των συνεταιρισµένων αγροτών 
κατά 10 µονάδες και καθιστούν ά-
κρως επιτακτική την αναµόρφωση 
του συνεταιριστικού νόµου 4384/16.

Θα µπορούσε µάλιστα να πει κα-
νείς ότι η κυβέρνηση βάζει «µπροστά 
το κάρο και πίσω το άλογο», καθώς, 

πριν λύσει ζωτικής σηµασίας θέµατα 
οργάνωσης των συνεταιρισµών έρχε-
ται εσπευσµένα και φυσικά λόγω ε-
κλογών, να ανακοινώσει τη δραστι-
κή µείωση της φορολογίας των αγρο-
τών που δρουν συλλογικά.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η µείω-
ση της φορολογίας είναι καλοδεχού-
µενη, ωστόσο, µε τη χαώδη κατάστα-
ση που επικρατεί στο οργανωτικό θε-
σµικό πλαίσιο των συνεταιρισµών, υ-
πάρχει κίνδυνος να ακυρώσει την ό-
ποια ευεργετική επίπτωση των προ-
ωθούµενων φορολογικών µέτρων. 

Σηµειωτέον ότι η βελτίωση του 
θεσµικού πλαισίου 
για τους συνεταιρι-
σµούς ήταν από τις 
πρώτες εξαγγελίες 
του σηµερινού υ-
πουργού, Σταύρου 
Αραχωβίτη, που ω-
στόσο δυσκολεύε-
ται να πάρει το δρό-
µο για τη Βουλή.

Εκτιµάται µάλι-
στα πως η στρέβλω-
ση που έχει επέλ-
θει από την εποχή 
του 4015/2011 και 

εν συνεχεία µε τον 4384/2016 είναι 
τεράστια και έχει δώσει το δικαίωµα 
στον κάθε τυχάρπαστο ιδιώτη να πα-
ριστάνει τον θεσµικό εκπρόσωπο των 
συνεταιρισµένων αγροτών. 

Πολλοί µάλιστα εκφράζουν το φό-
βο ότι µια εφαρµογή των εξαγγελιών 
Τσίπρα (από 1ης Ιανουαρίου 2020) 
χωρίς δηλαδή να έχει «διορθωθεί» 
η δυσλειτουργία του νόµου, θα ενί-
σχυε τις παραδοξότητες και θα κά-
νει τους αγρότες να δουλεύουν για 
τους... συνεταιρισµούς και τις οργα-
νώσεις τους για τους ιδιώτες.

Ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, 
πάντως, χωρίς να χάνει την αισιοδοξία 
του, µε δηλώσεις του στην Agrenda 
εκτιµά ότι υπάρχει ακόµα χρόνος ώ-
στε... νοµοθετικά τα πράγµατα να 
διορθωθούν. Ως το Σεπτέµβριο, λέ-
ει, ο νέος νόµος θα είναι στη Βουλή. 

21-22, 35-36

Δυναμικά 
στις αγορές
τα βερίκοκα
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Η µέση τιµή στα βερίκοκα Τυρίνθου, µιας 
εκ των βασικότερων ποικιλιών που καλ-
λιεργούνται στη χώρα µας, η συγκοµιδή 
των οποίων ξεκινά γύρω στις 21 µε 22 
Μαΐου, αναµένεται πως θα διαµορφωθεί 
10% µε 20% πάνω από την περσινή, που 
κυµάνθηκε κοντά στα 40 λεπτά το κιλό. 
Με εξαίρεση µια µικρή ατυχία που προ-
κάλεσε το χαλάζι σε ορισµένες βασικές 
περιοχές παραγωγής, η οποία ωστόσο α-
φορά ένα περιορισµένο ποσοστό της σο-
δειάς που επλήγη από άποψη ποιότητας, 

η συνολική παραγωγή αναµένεται ανώ-
τερη της περσινής ποιοτικά. 

Την ίδια ώρα, ποσοτικά αναµένεται αύ-
ξηση η οποία δεν θα ξεπεράσει το 1%, ο-
πότε οι παράγοντες αυτοί είναι που θα ε-
πιτρέψουν την ανοδική πορεία της τιµής 
παραγωγού. Σύµφωνα µε τις πληροφορί-
ες, αυτό που ανησυχεί παραγωγούς και 
εξαγωγείς είναι η αυξηµένη φετινή σο-
δειά σε Ιταλία και Γαλλία, που όµως α-
ναµένεται µε ελιγµούς κατά τις πρώτες 
εβδοµάδες της διάθεσης να ξεπεραστεί.

Βερίκοκο µε τιµή και ίδια παραγωγή
 Αύξηση από 10% µέχρι 20% από πέρυσι για την τιµή παραγωγού 

 Ανησυχούν το εµπόριο οι αυξηµένες ιταλικές και γαλλικές σοδειές 
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Χ 
ρηµατιστηριακά, έχει κουρά-
σει πλέον την αγορά η εξέ-
λιξη των διαπραγµατεύσεων 
ΗΠΑ-Κίνας και ενώ υπάρχει 

πλέον ζήτηση για βαµβάκι, δεδοµένου ό-
τι το χρηµατιστήριο κατέγραψε απώλειες, 
ακόµα δεν βλέπουµε ανάκαµψη. Στην ελ-
ληνική αγορά έγιναν πωλήσεις φετινών 
στοκ σε πολύ καλές τιµές, αν αναλογιστεί 
κάποιος πως το χρηµατιστήριο κυµαίνεται 
στα 72 σεντς ανά λίµπρα. Σχετικά µε τη νέα 
σοδειά οι προπωλήσεις είναι για την ώρα 
λίγες, περί τους 20 µε 25.000 τόνους και 
το αγοραστικό ενδιαφέρον ακόµα µικρό.      

  Στην ελληνική αγορά υπήρχε ενδια-
φέρον για εξαγωγή σκληρού σίτου γύρω 
από τα 225 ευρώ ο τόνος για καλή ποιότη-
τα χωρίς όµως να ακουστούν πολλές δου-
λειές. Λογικά µπαίνουµε στη νέα σεζόν µε 
χαµηλά αποθέµατα στην αγορά, αλλά υ-
ψηλά στις αποθήκες των µεγάλων µύλων. 
Στην Ιταλία και την Τυνησία, οι οποίες α-
γοράζουν από τη χώρα µας, προς το πα-
ρόν οι παραγωγές πάνε καλά.

  Οι τιµές των τροφίµων παγκοσµίως 
αυξήθηκαν περίπου κατά 1,5% τον Απρί-
λιο, µε το άλµα στις τιµές των γαλακτοκο-
µικών προϊόντων και των κρεάτων να α-
ντισταθµίζεται από την πτώση των τιµών 
των σιτηρών, στα οποία σηµειώθηκε ρεκόρ 
παραγωγής. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό 
Τροφίµων και Γεωργίας (FAO), ο δείκτης 
τιµών των γαλακτοκοµικών προϊόντων ση-
µείωσε άνοδο 5,2% από την τιµή του Μαρ-
τίου και του κρέατος 3,0%.

Στο ρελαντί λόγω
Τραμπ οι πράξεις

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

11/04 18/04 23/04 01/05 08/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

318,27
324,14

328,37
331,55

337,36

Παραγωγή EE
Ο όγκος της παραγωγής βερίκο-
κων στις βασικές περιοχές παρα-
γωγής της Ευρώπης αναµένεται 

αυξηµένος κατά 12% 

Αγορές 
Βασικές αγορές για το ελλη-
νικό βερίκοκο είναι Ευρω-

παϊκή Ένωση και χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης

Μπεμπέκου
Φέτος αναµένονται µικρότερες 
ποσότητες στη συγκεκριµένη 

ποικιλία, η συγκοµιδή της οποίας 
ξεκινά τον Ιούνιο

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

04/04 11/04 18/04 24/04 02/05 09/05

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

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

223

177

219

71,45

2,34

325,50

799,00

83,70

111,72

100,46

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ 
σεντς/λίµπρα

15,80

15,09

15,96

238 240240 240 240236

15,92
16,17 16,38

Τιμή παραγωγού 
βερίκοκου  (ευρώ το κιλό)

Φέτος  0,45-0,50 

Πέρυσι 0,40
ΠΗΓΗ: AGRENDA

βερίκοκου  (ευρώ το κιλό)

Φέτος  0,45-0,50 Φέτος  0,45-0,50 

Πέρυσι 0,40Πέρυσι 0,40

Τιμή παραγωγού
(λεπτά/κιλό) 

2019   45-50 

2018   40 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Ανορθόδοξη δείχνει 
η υποχώρηση στην 
τιμή της πατάτας

 Η κατανάλωση 
ξεπερνά την παραγωγή 
διεθνώς στα σιτηρά

∆ύσκολη συγκοµιδή στο 
κεράσι, που κρατά τιµή
Αποδόσεις από 30% έως και 50% 
κάτω, ανάλογα µε την περιοχή και την 
ποικιλία, αναµένεται να εµφανίσει η 
φετινή παραγωγή κερασιού στη Βόρεια 
Ελλάδα, όπου η συγκοµιδή θα ανεβάσει 
ρυθµούς από την ερχόµενη εβδοµάδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Μικροί αγρότες
ίσον αδύναµη
µεταποίηση   
Με βάση τη µελέτη του διαΝΕΟσις, το 
µέγεθος στον αγροδιατροφικό τοµέα σε 
όλα τα επίπεδα είναι τόσο µικρό, ώστε να 
καθιστά την πλειοψηφία των ελληνικών 
µονάδων µη ανταγωνιστικές σε ό,τι 
αφορά τις εξαγωγές και τα διεθνώς 
εµπορεύσιµα προϊόντα. Άλλωστε, η 
διαπίστωση του µικρού µεγέθους δεν 
αφορά µόνο στον πρωτογενή τοµέα, 
δηλαδή το µέγεθος του κλήρου και των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Αφορά στο 
σύνολο της σχετικής αλυσίδας αξίας, 
δηλαδή τόσο τις µεταποιητικές εταιρείες 
του αγροδιατροφικού τοµέα, όσο και τις 
επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα που 
ασχολούνται µε την προώθηση των 
εξαγωγών. Ο τοµέας υποφέρει 
παράλληλα από την έλλειψη 
συνεργασίας και από τον ισχυρό 
ανταγωνισµό της εσωτερικής «µαύρης» 
οικονοµίας, ο οποίος δυσχεραίνει τη 
δυνατότητα της «άσπρης» οικονοµίας να 
είναι διεθνώς ανταγωνιστική, στερώντας 
της ζωτικό χώρο στην εσωτερική αγορά, 
που θα µπορούσε να διευκολύνει τη 
διεθνή της ανάπτυξη.

Εκτιµάται πως η 
στρέβλωση που έχει 
επέλθει από την εποχή 
του 4015/2011 και µε 
τον 4384/2016 είναι 
τεράστια.

Θα µπο-
ρούσε 
µάλιστα 
να πει 
κανείς ότι 
η κυβέρ-
νηση βάζει 
«µπροστά 
το κάρο 
και πίσω 
το άλογο».
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∆υνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης της 
Ελλάδας στους τοµείς αλιείας και υδατο-
καλλιέργειας αλλά και κοινοί στόχοι πο-
λιτικής µε άλλες χώρες, συζητήθηκαν στο 
Μαυροβούνιο, και στο 4ο Φόρουµ για το 
περιβάλλον και τη διεύρυνση στην Αδρι-
ατική και το Ιόνιο που διοργάνωσε η ΕΕ. 

Η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Ολυµπία Τελιγιορίδου ήταν οµι-
λήτρια στη συζήτηση µε θέµα: «Αειφό-
ρος υδατοκαλλιέργεια και αλιεία στην 
περιοχή της Αδριατική και Ιονίου» και 
στην τοποθέτησή της τόνισε ότι το πε-
ριβάλλον των ελληνικών θαλασσών, 
εξασφαλίζει την πολύ καλή ποιότητα 
των αλιευτικών αποθεµάτων και ότι, ο 
τοµέας της αλιείας και της ιχθυοκαλλι-
έργειας στην Ελλάδα, λόγω της εµπει-
ρίας, της τεχνογνωσίας και των πολύ 
καλών πρακτικών που ακολουθούνται, 
έχει απεριόριστες δυνατότητες για την 
περαιτέρω εξέλιξη του τοµέα. 

Επεσήµανε επίσης την αναγκαιότητα 
για τη συνεργασία των χωρών της περι-
οχής και τη διαµόρφωση κοινών στό-
χων στην αλιευτική πολιτική.

Στον «αέρα» παραµένουν οι περί-
που 350 αγρότες από τη Θεσσαλία 
και τη Βόρεια Ελλάδα, που πήραν 
το ρίσκο να καλλιεργήσουν φέτος 
τεύτλα. Μάλιστα όσο δεν κουνιέ-
ται φύλλο, σε σχέση µε την αγο-
ραπωλησία της ΕΒΖ, τόσο τους 
ζώνουν τα φίδια, διότι κινδυνεύ-
ουν, πλέον, εκτός από το να µην 
έχουν πού να δώσουν τη σοδειά 
τους, να χάσουν κι επιδοτήσεις.

Την ανησυχία τους τη θρέφει 
η αβεβαιότητα που απορρέει από 
το ό,τι ενώ έχει παρέλθει σχεδόν 
ένας µήνας από τη στιγµή της ο-
λοκλήρωσης της σποράς, δεν έ-
χουν υπογράψει, ακόµη, συµβά-
σεις συνεργασίας µε τον Λούκας 
Φέκερ και την οµάδα που τον πλαι-
σιώνει, προκειµένου να διασφαλι-
στεί ότι θα παραληφθεί η προσδο-
κώµενη παραγωγή τεύτλων. Και 
αυτό δηµιουργεί παρενέργειες.

Ο διαχειριστής του επενδυτικού 
κεφαλαίου Innovation Brain και ι-
θύνων νους του σχεδίου προσέγ-
γισης του Fund «AnaCap Financial 
Partners» µε σκοπό να το πείσει 
να χρηµατοδοτήσει το πλάνο ε-
ξυγίανσης της ΕΒΖ ΑΕ, έχει δια-
µηνύσει πως δεν πρόκειται να 
υπογράψει καµία σύµβαση, εάν 
δεν τελεσφορήσουν οι διαπραγ-

µατεύσεις που βρίσκονται σε ε-
ξέλιξη µε την τράπεζα Πειραιώς.

Πρακτικά αυτό σηµαίνει, όπως 
µπορεί να αντιληφθεί κι ο πλέον 
αδαής, πως εάν κάτι «τσακίσει» στις 
συζητήσεις, καµπάνια το φθινόπω-
ρο δεν θα γίνει στο Πλατύ κι οι πα-
ραγωγοί θα µείνουν µε τη σοδειά 
στα χωράφια. Μάλιστα, σε µια τέ-
τοια περίπτωση δύσκολα θα µπο-
ρέσουν οι αγρότες να ζητήσουν 
συνευθύνη από τη ζαχαροβιοµη-
χανία ή την πολιτεία, κι αυτό γιατί 
όπως τονίστηκε στην Agrenda ό-
ταν πήραν το σπόρο, υπέγραψαν 
ένα έγγραφο στο οποίο συµφω-
νούν πως η συνεργασία τους εί-
ναι µε την Zapana Enterprises Ltd 
και πως αν υπάρξει παραγωγική 
διαδικασία το 2019 αυτή δεν θα 
είναι από την ΕΒΖ ΑΕ.

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος που έ-
χει αρχίσει να αναδύεται στο προ-
σκήνιο και έχει να κάνει µε την 
τύχη των επιδοτήσεων από ιστο-
ρικά δικαιώµατα και τη συνδεδε-
µένη καθώς ως τώρα οι παραγω-
γοί προκειµένου να µπορούν να 
δηλώσουν τις τευτλοκαλλιέργειές 
τους στο ΟΣ∆Ε, έπρεπε να διαθέ-
τουν υπογεγραµµένη σύµβαση συ-
νεργασίας ότι έχουν πού να παρα-
δώσουν τη σοδειά τους. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Ανοιχτό πεδίο 
συνεργασίας σε 
ιχθυομονάδες 
στην Αδριατική

Χωρίς συμβάσεις ξεκρέμαστοι 
εκ νέου οι τευτλοπαραγωγοί

Η αναγκαιότητα για τη συνεργασία 
των χωρών της Αδριατικής και η 

διαµόρφωση κοινών στόχων στην 
αλιευτική πολιτική, τονίστηκε στο 

Φόρουµ για το περιβάλλον.

Στο φόρουµ που 
διοργάνωσαν το 
Ελληνογερµανικό 
Επιµελητήριο, 
η BASF και η 
τράπεζα Πειραιώς, 
βρέθηκε ο 
υφυπουργός 
Βασίλης 
Κόκκαλης.

Απορρόφηση άνω του 90% των 9 εκατ. ευρώ στα 
προγράµµατα στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα

Στοιχεία του υπουργείου που κάνουν λόγο για απορρόφηση σε ικανοποιητικό βαθµό 
των προγραµµάτων στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα παρουσίασε ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος αναφέρθηκε σε κονδύλια ύψους 
9 εκατ ευρώ για κάθε έτος για την περίοδο 2019-2023. Ο κ. Κόκκαλης βρέθηκε στο 
φόρουµ Wine & Currant Marketing, που ξεκίνησε στις 9 Μαΐου, στο ξενοδοχείο 
Domotel Kastri το οποίο διοργανώθηκε από το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, την εταιρεία –µέλος του BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και την 
Τράπεζα Πειραιώς. «Στο Πρόγραµµα Στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα 2019-
2023, τα διαθέσιµα κονδύλια  ανέρχονται σε 9.000.000 ευρώ κάθε έτος. Σας 
επισηµαίνω, ότι την πενταετή περίοδο 2014-2018 το ίδιο Πρόγραµµα, εκτελέστηκε 
µε ιδιαίτερη επιτυχία, εµφανίζοντας ποσοστά απορρόφησης άνω του 90% και σε 
ορισµένες περιπτώσεις υπέρβαση των ετήσιων στόχων», ανέφερε ο Θεσσαλός 
υφυπουργός, σηµειώνοντας πως για το 2019, αναµένεται εκ νέου υπέρβαση 
του στόχου για απορρόφηση κονδυλίων ύψους 9.000.000 ευρώ µε ήδη 
υπογεγραµµένη υπουργική απόφαση για κατανοµή κονδυλίων ύψους 9.670.039 
ευρώ στους επιλέξιµους δικαιούχους. Αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 42- 43

Στις 10 Ιουνίου
Χρόνος προς το παρόν 

υπάρχει ακόµα για 
να ανατραπεί, επί τα 
βελτίω, η κατάσταση, 

καθώς η πρόταση 
εξυγίανσης που έχει 

καταθέσει για την ΕΒΖ 
η τράπεζα Πειραιώς 
θα συζητηθεί στις 10 

Ιουνίου



Κεφάλαιο 
κίνησης
ζητούν οκτώ 
στους δέκα 
αγρότες  
Στο κόκκινο και μη βιώσιμες τουλάχιστον 
οι μισές αγροτικές επιχειρήσεις στη χώρα 
μας όπως καταγράφουν τα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όταν τουλάχιστον οι µισοί συντελεστές ενός οικο-
νοµικού κλάδου παρατηρούν σηµαντική µείωση 
τζίρου, δεινή αύξηση κόστους παραγωγής, µείω-
ση των τιµών, ανύπαρκτη πρόσβαση στη χρηµα-
τοδότηση, κινούνται µε δανεικά από φίλους και 
όλα αυτά στον µέγιστο βαθµό σε σχέση µε τους 
Ευρωπαίους συναδέλφους τους, τότε δεν µιλάµε 
απλά για ύφεση αλλά για τα θεµελιώδη που συ-
νιστούν τέλος εποχής. 

Όπως έχει καταγράψει κατά καιρούς η Agrenda, 
η συγκέντρωση σε επίπεδο αγροτικών εκµεταλ-
λεύσεων επιταχύνεται, ο αριθµός των καλλιερ-
γητών περιορίζεται και οι λεγόµενοι µικροµε-
σαίοι αγρότες παίρνουν µε τον έναν ή τον άλ-
λο τρόπο το δρόµο της αποχώρησης από την ε-
νεργό δράση, ενδείξεις που έρχονται να επιβε-
βαιώσουν τα αποτελέσµατα µεγάλης έρευνας 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
για το οικονοµικό προφίλ της γεωργίας σε όλα 
τα κράτη-µέλη της Ευρώπης το 2017. Μέσα από 
7.659 συνεντεύξεις σε αγρότες (εκ των οποίων 
οι 350 Ελλήνων) η ΕΤΕπ, προσπάθησε να κατα-
γράψει συγκεκριµένα τις ανάγκες χρηµατοδό-
τησης του πρωτογενή τοµέα.

Το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο έχει να κάνει 
µε το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων και τον τζί-
ρο όπου φαίνεται πως επιβεβαιώνεται η συγκέ-

ντρωση των εκµεταλλεύσεων αναφέρει η Τράπε-
ζα, σηµειώνοντας τη δύσκολη θέση στην οποία 
βρίσκονται Έλληνες αγρότες, µε το 43% των εκ-
µεταλλεύσεων να σηµειώνουν µείωση του κύ-
κλου εργασιών (εκ του οποίου το 25% σηµαντι-
κή µείωση και το 14% µείωση). Σε συνδυασµό 
τώρα µε το γεγονός ότι περίπου οι µισές εκµε-
ταλλεύσεις στη χώρα µας παρατήρησαν σηµα-
ντική αύξηση του κόστους παραγωγής και πά-
νω από το 40% µείωση σηµαντική ή λιγότερο 
σηµαντική στην τιµή παραγωγού, το πρόβλη-
µα διογκώνεται και αποτυπώνεται σαφώς στο 
είδος της χρηµατοδότησης που ζητούν οι αγρό-
τες στη χώρα µας. 

Όλοι σχεδόν για κεφάλαιο κίνησης,
ζήτησαν και από φίλους ή συγγενείς

Συγκεκριµένα, το 78% των αγροτών που ζήτη-
σαν δάνειο στη χώρα µας, έκαναν αίτηση για κε-
φάλαιο κίνησης και µόλις το 22% (το µικρότερο 
ποσοστό πανευρωπαϊκά) για επένδυση σε νέα 
µηχανήµατα, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις. Πα-
ράλληλα για την αγορά γης ένα 6% των Ελλήνων 
ενδιαφέρθηκε. Συνολικά, από τους συνεντευξι-
αζόµενους, µόλις ένας στους δέκα χτύπησε την 
πόρτα της τράπεζας για κάποιο δάνειο, ενώ ένας 
στους πέντε ζήτησε δανεικά από «φίλους και συγ-
γενείς» όπως τονίζει η έρευνα. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη ο κύριος λόγος που οι 
αγρότες δεν ζήτησαν χρηµατοδότηση είναι λό-

Μέσα από 7.659 συνεντεύξεις σε αγρότες 
(εκ των οποίων οι 350 Ελλήνων) η ΕΤΕπ 

προσπάθησε να καταγράψει συγκεκριµένα 
τις ανάγκες χρηµατοδότησης του 

πρωτογενή τοµέα. Τα αποτελέσµατα για 
την ελληνική γεωργία (πίνακας δεξιά) 

είναι ενδεικτικά του ασφυκτικού πλαισίου, 
υπό το οποίο λειτουργεί ο πρωτογενής 

τοµέας στη χώρα µας.
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γω του φόβου της απόρριψης (51,6% των Ελλή-
νων), µε το ποσοστό αυτό να απέχει πολύ από 
τη δεύτερη στη συγκεκριµένη κατάταξη Βουλγα-
ρία (18,8%). Αυτό δείχνει, πανευρωπαϊκά τουλά-
χιστον όπως λένε οι µελετητές, πως ένα σηµαντι-
κό κοµµάτι συντελεστών της παραγωγής µπορεί 
να χρειάζονται χρηµατοδότηση αλλά δεν πλησι-
άζουν τα ιδρύµατα λόγω έλειψης γνώσεων, δυ-
σκολίες αποπληρωµής, ή υψηλά κόστη και υ-
ψηλά επιτόκια. «Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί 
εδώ πως, αν και τα αποτελέσµατα δεν είναι τε-
λείως συγκρίσιµα, το µερίδιο «φοβισµένων» ε-
πιχειρήσεων στη γεωργία µοιάζει να είναι υψη-
λότερο σε σχέση µε άλλες µικροµεσαίες επιχει-
ρήσεις σε διάφορους οικονοµικούς κλάδους», 
σηµειώνει η Τράπεζα. 

Απορρίφθηκε το 40% των αιτήσεων
Το 40% των αγροτών που ζήτησε δάνειο το έ-

λαβε ενώ περίπου ένας στους δέκα αρνήθηκε να 
το λάβει µε τους όρους που του προσφέρθηκε 
στη χώρα µας. Αξίζει να σηµειωθεί πάντως εδώ 
ότι το 76% των αγροτών στην Ελλάδα θεωρεί ως 
το σηµαντικότερο πρόβληµά τους το κόστος της 
παραγωγής και το 60% περίπου βλέπει ως µεγά-
λο εµπόδιο την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση.

Οι κύριοι λόγοι που το δάνειο απορρίπτεται 
από τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι το υψηλό ρί-
σκο των επενδύσεων, η πολιτική των τραπεζών 
(π.χ όριο στις πιστώσεις σε αγρότες), έλλειψη 

εγγυήσεων κ.α. Όπως καταγράφεται η πλειο-
ψηφία των εκµεταλλεύσεων προσεγγίζει µόνο 
µία τράπεζα είτε γιατί µε αυτή έχει καλλιεργή-
σει κάποια σχέση, είτε γιατί οι επιλογές τους εί-
ναι περιορισµένες. 

Στο 100% του ποσού οι εξασφαλίσεις
H παροχή υψηλής εξασφάλισης παραµένει έ-

να πρόβληµα και ένα τυπικό χαρακτηριστικό για 
πολλές εκµεταλλεύσεις στην Ευρώπη που λαµβά-
νουν δάνεια, ανάλογα σχετικά µε τον τύπο του 
τραπεζικού προϊόντος. Η αξία της εγγύησης, ως 
ποσοστό του ζητούµενου ποσού, ήταν στην πραγ-
µατικότητα υψηλότερη 100% στην Ευρώπη για 
τους µισούς αγρότες που ζητούν πίστωση, ακο-
λουθούµενη από µεσοπρόθεσµα δάνεια (47%), 
βραχυπρόθεσµα δάνεια (32%) και µακροπρόθε-
σµα δάνεια (31%). Είναι σηµαντικό ότι περίπου το 
ένα τέταρτο των εκµεταλλεύσεων που λαµβάνουν 
µεσοπρόθεσµα δάνεια (έως 5 έτη) έπρεπε να πα-
ράσχει εγγύηση ίση ή ανώτερη του 150% του αι-
τούµενου ποσού και για το 8% των εγκεκριµένων 
αιτούντων για τα µακροπρόθεσµα δάνεια έπρεπε 
να παρέχεται το ίδιο επίπεδο εγγύησης. Επιπλέ-
ον, η έλλειψη διαπραγµατευτικής δύναµης όπως 
φαίνεται περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση, 
µε περισσότερους από τους µισούς από αυτούς 
που υποχρεώνονται να παρέχουν εγγυήσεις να 
µην είναι σε θέση να διαπραγµατευτούν τον τύ-
πο και το ύψος της εξασφάλισης.

Πανευρωπαϊκά, όπως λέει η έρευνα της ΕTΕπ, ένα σηµαντικό κοµµάτι 
συντελεστών της παραγωγής µπορεί να χρειάζεται χρηµατοδότηση, αλλά δεν 
πλησιάζει τα ιδρύµατα λόγω έλλειψης γνώσεων, δυσκολιών αποπληρωµής κλπ.

Εµπόδια
Το 76% θεωρεί 

ως το σηµαντικό-
τερο πρόβληµα
το κόστος της 

παραγωγής και 
το 60% περίπου 

βλέπει ως 
µεγάλο εµπόδιο 
την πρόσβαση 

στη χρηµατοδό-
τηση

Η Ελλάδα 
πρώτη στο
ενδιαφέρον
για ευέλικτα
εργαλεία
Η τελευταία ερώτηση της έρευνας 
αφορά το ενδιαφέρον των αγροτών 
για ένα δυνητικό χρηµατοπιστωτικό 
µέσο µε ευέλικτες συνθήκες, όπως 
ένα ευνοϊκό επιτόκιο ή ένα 
πρόγραµµα αποπληρωµής 
προσαρµοσµένο στον επιχειρηµατικό 
κύκλο ή στην ταµειακή ροή της 
εκµετάλλευσης. Τα τρέχοντα 
προϊόντα που προσφέρονται στη 
γεωργία από τις τράπεζες της ΕΕ, 
τα οποία ορίζονται ως ευέλικτα 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, 
αναλύθηκαν πρόσφατα σε µια έκθεση 
της fi-compass (2018). Η παρούσα 
έκθεση υπογραµµίζει ότι οι 
περισσότεροι χρηµατοπιστωτικοί 
διαµεσολαβητές αναγνωρίζουν την 
ανάγκη για ευέλικτα προϊόντα που 
να ταιριάζουν καλύτερα στις  
ανάγκες, ενώ ορισµένοι ήδη 
προσφέρουν ευέλικτα δάνεια. Η 
έρευνα δείχνει ότι περίπου οι µισοί 
αγρότες ενδιαφέρονται για 
χρηµατοπιστωτικά µέσα µε ευέλικτες 
συνθήκες (14% θα έκαναν σίγουρα 
αίτηση). Το ενδιαφέρον αυτό είναι 
ιδιαίτερα εµφανές στην Κροατία, την 
Ελλάδα και τη Βουλγαρία, όπου θα 
έκαναν σίγουρα αίτηση πάνω από 
το 30%, αλλά και στη Φινλανδία, 
τη Λιθουανία, την Εσθονία, την 
Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την 
Ισπανία, όπου περισσότερο από το 
ήµισυ θα έκανε αίτηση. Οι γεωργικές 
επιχειρήσεις που διαχειρίζονται 
νέοι γεωργοί έχουν πολύ λιγότερη 
επιτυχία όσον αφορά τη 
χρηµατοδότηση για όλα τα 
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα (68% 
έναντι 79%). Συγκεκριµένα, η 
διαφορά µε τους ηλικιωµένους 
αγρότες είναι ευρύτερη για τα 
πιστωτικά όρια (73% έναντι 88%), τα 
βραχυπρόθεσµα δάνεια (67% έναντι 
79%) και τα µακροπρόθεσµα δάνεια 
(63% έναντι 75%). Αυτό οφείλεται 
σε µεγάλο βαθµό στους νέους 
γεωργούς που είναι δύο έως τρεις 
φορές πιο πιθανό να απορρίψουν 
την αίτησή τους για δάνειο. Οι 
παλαιότεροι αγρότες αρνούνται τα 
δάνεια λίγο περισσότερο λόγω 
του υψηλού κόστους τους.

ΠΡΩΤΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΥ

Αυξημένες οι οικονομικές 
ανάγκες τα επόμενα χρόνια
Ένα τελευταίο σύνολο ερωτήσεων επικεντρώνεται στις προσδοκίες των αγροτών για 
τα επόµενα χρόνια. Στο πλαίσιο των µελλοντικών οικονοµικών αναγκών τους, το 
40% των εκµεταλλεύσεων πιστεύει ότι αυτές θα παραµείνουν αµετάβλητες τα 
επόµενα 2-3 χρόνια. Ωστόσο, για το 27%, οι οικονοµικές ανάγκες θα αυξηθούν. 
Μία µείωση αναµένεται µόνο κατά 5%. Αυτό δείχνει ότι ο τοµέας συνεχίζει να 
αναπτύσσεται και ότι η όρεξη για χρηµατοδότηση θα είναι υψηλότερη στο µέλλον. Οι 
προσδοκίες για αυξηµένες οικονοµικές ανάγκες είναι υψηλότερες στην Εσθονία και 
την Ελλάδα (περισσότερο από το ήµισυ των ερωτηθέντων), την Κροατία, τη Λετονία, 
τη Λιθουανία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη Βουλγαρία (περισσότερο από 40%). 
Η Εσθονία και η Ελλάδα ήταν επίσης µεταξύ των κορυφαίων χωρών που 
αντιµετώπιζαν δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηµατοδότηση το προηγούµενο έτος. 
Από την άλλη πλευρά, η προσδοκία ότι θα µειωθούν οι µελλοντικές οικονοµικές 
ανάγκες είναι πιο συχνή στην Ολλανδία και την Ισπανία (πάνω από 10%).
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Μύγα μπήκε
στις κερασιές
Σκοπός η αποτροπή της εισόδου 
της ραγολέτιδας στους καρπούς

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Τον πιο σοβαρό ίσως εχθρό 
των κερασιών αποτελεί η µύ-
γα της κερασιάς ή αλλιώς ρα-
γολέτιδα, µε το επιστηµονικό 
όνοµα (Rhagoletis cerasi). Εµ-
φανίζεται συνήθως προς τα τέ-
λη Απριλίου και εναποθέτει τα 
αυγά της στο εσωτερικό των µι-
κρών καρπών. Από τα αυγά αυ-
τά αναπτύσσονται οι προνύµ-
φες, οι οποίες τρέφονται από 
τη σάρκα των καρπών, σκουλη-
κιάζουν δηλαδή τα κεράσια. Οι 
προνύµφες αφού συµπληρώ-
σουν την ανάπτυξή τους βγαί-
νουν από το κεράσι, πέφτουν 

στο χώµα όπου νυµφώνονται 
και διαχειµάζουν, ούτως ώστε 
την επόµενη χρονιά τα ακµαία 
από εκεί να πετάξουν και να 
ωοτοκήσουν στους νέους µι-
κρούς καρπούς. 

Οι γεωπόνοι του Περιφερει-
ακού Κέντρου Προστασίας Φυ-
τών και Ποιοτικού Ελέγχου Κα-
βάλας διευκρινίζουν στους καλ-
λιεργητές ότι οι πρώιµες ποικι-

λίες προσβάλλονται λιγότερο 
από ότι οι όψιµες, καθώς δεν έ-
χουν προλάβει να ξεκινήσουν 
πτήσεις τα ακµαία της µύγας 
όσο αναπτύσσονται οι καρποί 
των ποικιλιών αυτών.

∆ιενέργεια ενός ψεκασµού 
µε κατάλληλα φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα και επανάληψη 
µετά από δέκα ηµέρες συστήνε-
ται ως χηµική καταπολέµηση 
της ραγολέτιδας, από τους ειδι-
κούς. Επισηµαίνεται πως πρέ-
πει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στον αριθµό των ηµερών πριν 
τη συγκοµιδή, όπου για πρώι-
µες ποικιλίες θα ήτανε καλύ-
τερο να χρησιµοποιηθούν βι-
ολογικά σκευάσµατα.

Σκοπός είναι να προληφθεί η 

είσοδος των προνυµφών στον 
καρπό, όπου και θα ξεκινήσουν 
να τρέφονται ανενόχλητες.

Οι γεωπόνοι συστήνουν α-
κόµα και καλλιεργητικές πρα-
κτικές που βοηθούν στην προ-
ληπτική αντιµετώπιση της ρα-
γολέτιδας. Όπως αναφέρουν, 
δεν πρέπει να αφήνονται στα 
δέντρα ασυγκόµιστοι καρποί 
στο τέλος της περιόδου και 
θα πρέπει να ενσωµατώνο-
νται στο έδαφος τυχόν υπο-
λείµµατα καρπών. Ακόµη, ε-
πιδιώκεται το κατάλληλο κλά-
δεµα των δέντρων, ώστε να ε-
πιτρέπεται ο καλός αερισµός 
τους και να µην δηµιουργού-
νται ευνοϊκές για το έντοµο 
θερµοκρασίες για το έντοµο. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ηµέρες από τη 
συγκοµιδή

Για τις πρώιµες ποικιλίες 
προτιµότερα θεωρούνται 
τα βιολογικά σκευάσµατα

Κορύνεο της βερικοκιάς
Άµεσα συστήνεται στους καλλιεργητές 
βερικοκιάς να προχωρήσουν σε ψεκασµό µε 
ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την 
καλλιέργεια µυκητοκτόνο, όσο διαρκεί η 
περίοδος έντονης αστάθειας του καιρού, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου. Επισηµαίνεται πως οι 
παρούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν την 
ανάπτυξη της µυκητολογικής ασθένειας του 
κορύνεου και η εφαρµογή ενός τέτοιου 
ψεκασµού είναι απαραίτητη ιδίως σε όσους 
οπωρώνες δεν εφαρµόστηκε καταπολέµηση του 
µύκητα στην πτώση των πετάλων. Κατά την 
επιλογή του µυκητοκτόνου, ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στο διάστηµα µεταξύ 
τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής. 

Σκευάσµατα
ALFA: Merpan 80 WG, Cuprofix Ultra 40 WG
ARYSTA: Caldo Bordeles VALLES 20 WG & 
Xydrocoure 40 WG
BASF: Dithane plus
BAYER: Copperfield 20WG
ELANCO: Blue Shield HiBio 25WG, Champ 
36,3SC

Ωίδιο της αµπέλου
Ψεκασµός ή σκόνισµα µε τρόπο που να 
εξασφαλίζει την καλή διασπορά του ψεκαστικού 
διαλύµατος ή της σκόνης σε όλη την επιφάνεια 
του φυτού συστήνεται από τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου για πρόληψη της 
προσβολής από ωίδιο. Με 3-4 επεµβάσεις στα 
ευαίσθητα στάδια εξασφαλίζεται ικανοποιητική 
προστασία στα οινοποιήσιµα σταφύλια και τη 
σουλτανίνα. Στα επιτραπέζια συνήθως 
απαιτούνται συµπληρωµατικές επεµβάσεις. Σε 
κάθε περίπτωση, αναφέρουν οι ειδικοί, οι 
επεµβάσεις γίνονται στα πρώτα φύλλα (µήκος 
βλάστησης 5 - 6 εκ.), στην άνθηση, στην 
καρπόδεση και στα πρώτα στάδια ανάπτυξης 
των ρωγών (1-2 εβδοµάδες µετά την 
καρπόδεση). Σηµειώνεται πως είναι καίριας 
σηµασίας να καλύπτονται όλα τα φυτικά όργανα 
και ιδιαίτερα τα σταφύλια.

Σκευάσµατα
ALFA: Karathane Star, Vineto EC
ARYSTA: Kusabi, Ksar Vitis
BASF: Sercadis, Collis
BAYER: Flint 50WG, Luna Sensation 500SC, 
Prosper 500EC
ELANCO: Helios 250SC, Talendo 20EC
FMC: Impact 12.5 SC, Fungiben 12.5 EC
SIPCAM: Altis 25EC 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Τη ζωηρή βλάστηση των δέντρων προτιµά η ψύλλα της αχλαδιάς

Η έγκαιρη και συνεχής αφαίρεση των «λαίµαργων βλαστών» στις αχλαδιές, 
καθ’όλη την καλλιεργητική περίοδο, βοηθά σηµαντικά στη µείωση του πληθυσµού 
της ψύλλας, καθώς και στην αποτελεσµατικότητα των ψεκασµών. Γενικά καλό 
είναι να αποφεύγονται καλλιεργητικές φροντίδες που ευνοούν ιδιαίτερα τη 
βλάστηση, όπως υπερβολική λίπανση και συχνό πότισµα, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. 

Στους οπωρώνες αχλαδιάς µε προσβολή από το έντοµο συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα 
κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο. Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής, ο ψεκασµός 
θα πρέπει να επαναληφθεί ανάλογα µε τη δραστηριότητα του εντόµου, καθώς και µε τη 
διάρκεια δράσης και τον τρόπο δράσης του σκευάσµατος. Να σηµειωθεί ότι η σοβαρότερη 
ζηµιά όµως που προκαλούν είναι από το κολλώδες έκκριµα, το οποίο λερώνει κλαδιά, φύλλα 
και καρπούς. Σε υψηλούς πληθυσµούς του εντόµου τα δέντρα κυριολεκτικά «στάζουν». 
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Το Norfolk στην Αγγλία θα µπορού-
σε να παράγει καλύτερο αφρώδη οί-
νο από την Καµπανία στη Γαλλία, δη-
λώνει ο John Hemmant, ιδιοκτήτης 
του επεκτεινόµενου αµπελώνα Chet 
and Waveney Valley, στο Norfolk της 
Ανατολικής Αγγλίας. 

«Το θερµό κλίµα και η ώριµη τε-
χνογνωσία των αµπελουργών της πε-
ριοχής θα µπορούσαν µέσα στα επό-
µενα χρόνια να κάνουν το αφρώδες 
κρασί της Ανατολικής Αγγλίας καλύ-
τερο από τη σαµπάνια, τον διάσηµο 
αφρώδη οίνο από την Καµπανία της 
Γαλλίας», εξηγεί ο J. Hemmant. Τολ-
µηρός ισχυρισµός, προερχόµενος α-
πό έναν αναπτυσσόµενο αµπελώνα 
του Νόρφολκ, ο οποίος αναµένεται 
να διπλασιάσει την παραγωγή του 
τα επόµενα τρία χρόνια και είναι µέ-
ρος µιας εθνικής αµπελουργικής έ-
κρηξης που ενίσχυσε µε σιγουριά τη 
βιοµηχανία κρασιών της περιοχής.

Οι αναλυτές της βιοµηχανίας α-
ναφέρουν ότι φέτος θα φυτευτούν 
άλλα 2 εκατοµµύρια αµπέλια, καθι-
στώντας την αµπελοκαλλιέργεια έ-
ναν από τους ταχύτερα αναπτυσσό-
µενους γεωργικούς τοµείς στο Ηνω-
µένο Βασίλειο, µε παράδειγµα αυτής 
της ανάπτυξης τον αµπελώνα του J. 
Hemmant, τον οποίο ίδρυσε το 2010 
στο Bergh Apton, κοντά στο Norfolk. 
Στους αρχικούς του αµπελώνες καλ-
λιεργούνται σταφύλια των ποικιλι-
ών Phoenix και Seyval Blanc για τα 

βραβευµένα αφρώδη κρασιά τους, 
Regent ως πασπαρτού και οι αρω-
µατικές ποικιλίες Schönburger και 
Solaris για λευκά κρασιά.

Όµως, οι νεώτερες φυτεύσεις τα 
τελευταία δύο χρόνια, οι οποίες έ-
χουν αυξήσει τον αµπελώνα έως 20 
στρέµµατα σε µέγεθος, περιελάµ-
βαναν Chardonnay, Pinot Noir και 
Pinot Meunier, τις ποικιλίες σταφυ-
λιών δηλαδή οι οποίες χρησιµοποι-
ούνται στη σαµπάνια.

Ο κ. Hemmant έχει ήδη κερδίσει έ-
να βραβείο παγκόσµιου κρασιού για 
το αφρώδες λευκό Horatio, το οποίο εί-
ναι διπλοζυµωµένο στο µπουκάλι χρη-
σιµοποιώντας την ίδια µέθοδο µε την 
σαµπάνια,  ενώ η ροζέ έκδοση κέρδι-
σε στην East Anglian Wine Association 
βραβείο για τον καλύτερο αφρώδη οί-
νο στην Ανατολική Αγγλία το 2018.

Ο έµπειρος οινοποιός πιστεύει ότι 

η αγγλική και η ουαλική βιοµηχανία 
κρασιού είναι σε θέση να παράγει υ-
ψηλής ποιότητας αφρώδη οίνο, επει-
δή πετυχαίνουν την επιθυµητή οξύ-
τητα των σταφυλιών και την καλή ι-
σορροπία στο αλκοόλ. Μάλιστα ο ί-
διος δηλώνει τα εξής: «Έχουµε πα-
ρόµοιο κλίµα µε την περιοχή της Κα-
µπανίας. Με την υπερθέρµανση του 
πλανήτη γινόµαστε περισσότερο σαν 
αυτούς, την ώρα που εκεί αντιµετωπί-
ζουν δυσκολίες να καταφέρουν την 
απαιτούµενη οξύτητα στο κρασί επει-
δή οι θερµοκρασίες ανεβαίνουν. Το 
κλίµα σίγουρα είναι πιο θερµό. Πε-
ρίπου 30 χρόνια πριν, είχα ένα µικρό 
αµπελώνα που ήταν ένας εφιάλτης 
γιατί είχαµε υγρό φθινόπωρο, αλλά 
τώρα, ενώ έχουµε περισσότερες µυ-
κητιακές προσβολές αργά στη σεζόν, 
φαίνεται να είναι πολύ πιο εύκολο να 
καλλιεργηθούν τα σταφύλια».

Χάνει το κλίμα η Καμπανία,          
ο αφρώδης οίνος πάει Αγγλία  
Οι αλλαγές στον καιρό που επικρατούν τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργήσει 
ιδανικές συνθήκες στο Ην. Βασίλειο για παραγωγή κρασιών ανώτερης ποιότητος

Ροµαντισµός
Επενδυτές από 

άλλους κλάδους 
έλκονται από την 

οινοποιία λόγω του 
«ροµαντισµού» που 

τη χαρακτηρίζει

Μεγαλύτερες 
εγκαταστάσεις 

Υπό κατασκευή 
βρίσκεται η νέα 

επέκταση του οινοποι-
ίου του J. Hemmant, 
που θα αυξήσει την 

παραγωγή από 8.000 
σε 20.000 φιάλες 
ανταποκρινόµενο 
στην παραγωγή 

σταφυλιού

Chardonnay, Pinot Noir και 
Pinot Meunier είναι οι ποικιλίες 
σαµπάνιας, που φυτεύουν πια 
στην Αγγλία.

Αύξηση
130% στα
κρασιά της
Βρετανίας
Έρευνα της βρετανικής 
βιοµηχανίας κρασιού, 
η οποία διεξήχθη από την 
εθνική της οργάνωση Wines 
of Great Britain (WineGB), 
επιβεβαίωσε ότι η παραγωγή 
το 2018 έφθασε τα 20,6 
εκατοµµύρια µπουκάλια, 
ποσότητα ρεκόρ, 
σηµειώνοντας αύξηση 130% 
από την προηγούµενη 
καλλιέργεια το 2017 (8,9 
εκατ.) και απέχοντας πολύ 
από το προηγούµενο ρεκόρ 
των 6,3 εκατ. φιαλών το 
2014. Επίσης, η έκταση των 
αµπελώνων τριπλασιάστηκε 
από το 2000 και τώρα 
υπάρχουν 28.880 στρµ. 
αµπελώνων στη Μεγάλη 
Βρετανία, εκ των οποίων τα 
1.260 στρµ. βρίσκονται στην 
Ανατολική Αγγλία. Μόνο 
πέρυσι, η έκταση αυξήθηκε 
κατά 13%. Το 2018, 
φυτεύτηκαν 1,6 εκατ. 
αµπέλια που έφτασαν πάνω 
από 4.050 στρέµµατα. Η 
τάση στην παραγωγή 
αφρώδους οίνου 
συνεχίζεται, αποτελώντας 
το 69% των παραγόµενων 
κρασιών. Οι περισσότερες 
εκτάσεις φυτεύονται τώρα 
µε ποικιλίες για αφρώδεις, 
δηλαδή Chardonnay, Pinot 
Noir, Pinot Meunier και 
Bacchus, µε τις ποικιλίες 
αυτές να αντιπροσωπεύουν 
το 76% όλων των 
φυτεύσεων. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
(ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΦΙΑΛΕΣ)      

2014 6,3
8,9

20,6
2017

2018





Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαΐου 2019Agrenda18 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Η τεχνική λύση βοσκοτόπων 
πάει γάντι και στο 14χίλιαρο
Δεκτά στο Μέτρο 6.3 βοσκοτόπια ανεξάρτητα πόσο μακριά από τη μόνιμη 
κατοικία του υποψηφίου είναι και καλοδεχούμενοι φαντάροι, μεταπτυχιακοί 
φοιτητές, διευκρινίζει νέα εγκύκλιος με τις αιτήσεις να λήγουν στις 4 Ιουνίου

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να ανεβάσει στροφές στις αιτή-
σεις για το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση 
Μικρών Εκµεταλλεύσεων» φαί-
νεται πως επιδιώκει το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πα-
ρόλο που είναι γνωστό ότι χω-
ράει µόλις 5.000 δικαιούχους. 
Με τις αιτήσεις να λήγουν στις 4 
Ιουνίου και τους φακέλους που 
έχουν κατατεθεί να µην ξεπερνά-
νε τους 3.000, οι διαχειριστικές 
αρχές εξέδωσαν διευκρινιστική 
εγκύκλιο στην οποία αναφέρο-
νται διευκολύνσεις µεταξύ άλ-
λων για όσους έχουν προβλή-
µατα µε την τεχνικ·ή λύση στα 
βοσκοτόπια και οδηγίες για τη 
σωστή κατάθεση των φακέλων 
ενίσχυσης. Αναλυτικά, τα κύ-
ρια σηµεία της διευκρινιστικής 

αναφέρουν τα εξής:
1. ∆ιπλή καλλιέργεια: Είναι 

αποδεκτή σε περιπτώσεις θερ-
µοκηπιακών και υπαίθριων κη-
πευτικών (επίσπορες καλλιέρ-
γειες) µε υπολογισµό τυπικής 
απόδοσης για κάθε καλλιέρ-
γεια χωριστά.

2. Συµµετοχή σε Οµάδες ή 
Οργανώσεις Παραγωγών: ∆εν 
αφορά τη συµµετοχή σε άλλα 
συλλογικά όργανα π.χ. Συνε-
ταιρισµούς αλλά µόνο σε Οµά-
δες ή Οργανώσεις Παραγωγών.

3. Εφόσον ο υποψήφιος δη-
λώνει στο επιχειρηµατικό του 
σχέδιο ότι µέσω συγκεκριµένων 
αγροτεµαχίων ή εκτροφών της 
εκµετάλλευσής του παράγονται 
προϊόντα µε γεωγραφικές ενδεί-
ξεις (προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ), οι α-
ξιολογητές πρέπει να ελέγξουν 
αν οι εν λόγω καλλιέργειες ή ε-
κτροφές πραγµατοποιούνται ε-
ντός των οριοθετηµένων ζωνών 
ΠΟΠ/ΠΓΕ µε βάση τα δηλωθέ-
ντα στοιχεία. ∆εν απαιτείται έγ-
γραφο τεκµηρίωσης.

4. Ιδιοκτησία: Για την εύρεση 
του ποσοστού της παραγωγικής 
δυναµικότητας της εκµετάλλευ-
σης που προέρχεται από ιδιόκτη-
τη γεωργική γη συνυπολογίζε-

ται και η ιδιόκτητη γεωργική έ-
κταση του/της συζύγου του/της 
υποψηφίου. Ως παραστατικό ι-
διοκτησίας της γεωργικής γης 
που κατέχει η/ο σύζυγος του/
της υποψηφίου δύναται να προ-
σκοµισθεί η τελευταία δήλωση 
στοιχείων ακινήτων (Ε9). Επι-
σηµαίνεται ότι βαθµολογείται 
η ιδιόκτητη γεωργική γη την ο-
ποία ο υποψήφιος κατέχει κα-
τά πλήρη κυριότητα ή και κατά 
επικαρπία (δηλαδή δεν βαθµο-
λογείται η κατοχή γης κατά ψι-
λή κυριότητα). ∆εκτή µπορεί να 
γίνεται και η συµβολαιογραφι-
κή περίληψη συµβολαίου, εφό-
σον περιλαµβάνει όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία, συνοδευόµε-
νη από τη µετεγγραφή. 

∆εν γίνονται δεκτά και δεν συ-
νυπολογίζονται για την βαθµο-
λογία παραστατικά νόµιµης κα-

τοχής αγροτεµαχίων της συζύ-
γου του υποψηφίου που έχουν 
ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 
υποβολής του ΟΣ∆Ε 2018 του 
υποψηφίου.

5. Γεωτεχνικοί ή Τεχνολόγοι 
Γεωπόνοι υποψήφιοι έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν φά-
κελο υποψηφιότητας για τον ε-
αυτό τους.

6. Η ασφάλιση του ΟΓΑ που 
ζητείται ως δικαιολογητικό α-
φορά βεβαίωση εγγραφής στον 
ΟΓΑ (Βεβαίωση Ασφάλισης) και 
όχι ασφαλιστική ενηµερότητα.

7. Το εκκαθαριστικό της ∆ή-
λωσης Φορολογίας Εισοδήµα-
τος, το αντίγραφο της κατάστα-
σης οικονοµικών στοιχείων α-
πό επιχειρηµατική δραστηριό-
τητα (Ε3) του/της υποψηφίου 
και της/του συζύγου του/της 
γίνονται αποδεκτά εφόσον ε-

5.000
είναι οι τελικοί διακιούχοι 
που θα προκύψουν από το 

εν λόγω Μέτρο 6.3



Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαΐου 2019 Agrenda 19ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

κτυπωθούν από τη διαδικτυακή 
εφαρµογή της Γενικής Γραµµα-
τείας Πληροφοριακών Συστηµά-
των (Γ.Γ.Π.Σ.) και υποβληθούν 
µε το φάκελο υποψηφιότητας. 
Συνεπώς δεν απαιτείται η συνυ-
ποβολή κάποιας υπεύθυνης δή-
λωσης για αυτά ούτε η θεώρησή 
τους από ∆.Ο.Υ.

8. Σε περίπτωση εκτάσεων µε 
οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέ-
λου, ο φάκελος υποψηφιότητας 
θα περιλαµβάνει αντίγραφο του 
εντύπου πληροφοριών (καρτέλα) 
του υποψηφίου από το Αµπελουρ-
γικό Μητρώο µε τα στοιχεία του 
και τα στοιχεία της αµπελουργι-
κής του εκµετάλλευσης. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να τηρείται η 
αµπελοοινική νοµοθεσία (αµπε-
λουργικό µητρώο κ.τ.λ.) ιδιαίτε-
ρα όσον αφορά τη συµµόρφω-
ση µε τη απαγόρευση νέων φυ-
τεύσεων εκτάσεων µε οινοποιή-
σιµες ποικιλίες αµπέλου για πα-
ραγωγή οίνου χωρίς αντίστοιχα 
δικαιώµατα φύτευσης. Στο επίπε-
δο της αξιολόγησης ελέγχεται η 
νοµιµότητα φύτευσης για αγρο-
τεµάχια µε οινοποιήσιµες ποικι-
λίες αµπέλου. Αµπελουργικές ε-

κτάσεις µε οινοποιήσιµες ποικι-
λίες αµπέλου οι οποίες δεν δια-
θέτουν άδεια αποκλείονται από 
την εφαρµογή του υποµέτρου 6.3

9. Οι όροι και οι προϋποθέσεις 
επιλεξιµότητας των υποψηφίων 
που ισχύουν κατά την υποβολή 
της αίτησης ενίσχυσης πρέπει 
να ισχύουν και κατά την ένταξη 
των υποψηφίων στο υποµέτρο 
6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργι-
κών Εκµεταλλεύσεων».

10. Σε περίπτωση που ο υπο-
ψήφιος δικαιούχος είτε εκτίει ή-
δη τη στρατιωτική του θητεία, εί-
τε αναµένεται να καταταγεί µετά 
την υποβολή της αίτησης στήρι-
ξης δύναται να συµπεριληφθεί 
στους επιλέξιµους δικαιούχους 
του υποµέτρου. Σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις όµως, οι δεσµεύσεις/
υποχρεώσεις που αναλαµβάνει 
δεν αναστέλλονται.

11. Σε περίπτωση που ο υπο-
ψήφιος είναι µεταπτυχιακός φοι-
τητής δύναται να συγκαταλέγει 
στους επιλέξιµους δικαιούχους 
του προγράµµατος.

12. Όσον αφορά την παραγω-
γική δυναµικότητα της εκµετάλ-
λευσης (εκφρασµένη σε τυπική 
απόδοση), αθροίζουµε όλες τις 
τυπικές αποδόσεις εκτροφών και 
καλλιεργειών, συµπεριλαµβανο-
µένων και των βοσκοτόπων. Οι 
βοσκότοποι προσµετρούν στη 
φυτική παραγωγή ενώ οι κοινο-

τικοί βοσκότοποι εκλαµβάνονται 
ως µισθωµένοι κατά τους υπολο-
γισµούς της τυπικής απόδοσης.

13. Θεωρείται ότι ο/η υποψή-
φιος/α έχει δυνατότητα πρόσβα-
σης για την εύρυθµη λειτουργία 
της εκµετάλλευσης στην οικεία 
Περιφερειακή Ενότητα και στις ό-
µορες προς αυτήν Περιφερειακές 
Ενότητες. Ως προς τους βοσκοτό-
πους, θεωρείται ότι υπάρχει δυνα-
τότητα ευχερούς πρόσβασης στο 
σύνολο των βοσκοτόπων που πε-
ριλαµβάνονται στο ΟΣ∆Ε του/της 
υποψηφίου. Συνεπώς, κατά την 
αξιολόγηση θα εξαιρούνται από 
την εκµετάλλευση αγροτεµάχια 
που δεν βρίσκονται εντός οικεί-
ας και των όµορων προς αυτήν 
Περιφερειακών Ενοτήτων αλλά 
δεν θα εξαιρούνται οι βοσκότο-
ποι ανεξάρτητα από τη γεωγρα-
φική τους τοποθεσία.

Πρόσβαση
Εξαιρούνται αγροτεµάχια 
που δεν βρίσκονται εντός 
οικείας και των όµορων 
Περιφερειών αλλά όχι οι 

βοσκότοποι ανεξάρτητα από 
τη γεωγραφική τους θέση

14. H έδρα της µελισσοκοµι-
κής εκµετάλλευσης πρέπει να 
βρίσκεται στην ευρύτερη πε-
ριοχή της µόνιµης κατοικίας 
του/της υποψηφίου. Για τη µε-
λισσοκοµία δεν απαιτείται η ύ-
παρξη γης.

15. Αναφορικά µε την επί-
τευξη των ποιοτικών στόχων 
(παραγωγή πιστοποιηµένων 
προϊόντων βιολογικής παρα-
γωγής ή ολοκληρωµένης δι-
αχείρισης) στα πιστοποιηµένα 
ποιοτικά προϊόντα συγκαταλέ-
γονται και προϊόντα που έχουν 
πιστοποιηθεί βάσει ιδιωτικών 
πρωτόκολλων Ορθής Γεωργι-
κής Πρακτικής.

16. ∆εν είναι επιλέξιµοι υπο-
ψήφιοι των οποίων ο/η σύζυ-
γος έχει ενεργή δήλωση ΟΣ∆Ε 
κατά το έτος 2018. Ισχύουν οι 
περιορισµοί της ανωτέρω πα-
ραγράφου.

17. Οικογενειακό Εισόδηµα: 
Για τον υπολογισµό του µέσου 
όρου του συνολικού οικογενει-
ακού εισοδήµατος λαµβάνονται 
υπόψη τα εισοδήµατα κάθε έ-
τους της τριετίας 2015-2017 ή 
2016-2018, για τον σύζυγο µό-
νο για τα έτη της τριετίας κατά 
τα οποία αυτοί ήσαν παντρεµέ-
νοι ολόκληρο το έτος. Επίσης, 
σε περίπτωση χηρείας ή διά-
στασης που αποδεικνύεται µε 
επίσηµα παραστατικά, για τον 
υπολογισµό του συνολικού οι-
κογενειακού εισοδήµατος δεν 
λαµβάνονται υπόψη τα εισοδή-
µατα της συζύγου του υποψηφί-
ου ακόµα και για τα έτη πριν τη 
λύση του γάµου ή τη διάσταση.

18. Εισοδήµατα ανήλικων τέ-
κνων: Εφόσον υπάρχουν, λαµ-
βάνονται υπόψη και τα εισοδή-
µατα των ανήλικων τέκνων για 
τον υπολογισµό του συνολικού 
οικογενειακού εισοδήµατος.

19. Η αίτηση για την πληρω-
µή της α’ δόσης συνυποβάλλε-
ται µε το φάκελο υποψηφιότη-
τας αλλά λαµβάνει διαφορετι-
κό πρωτόκολλο από αυτόν. Με 
την αίτηση πληρωµής α’ δόσης, 
που συνυποβάλλεται µε το φά-
κελο υποψηφιότητας, θα προ-
σκοµίζεται και απλό φωτοαντί-
γραφο της σελίδας του βιβλια-
ρίου τραπέζης που αφορά στον 
λογαριασµό ΙΒΑΝ που έχει δη-
λώσει ο υποψήφιος.

20. Όλα τα δικαιολογητικά 
πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία 

έκδοσης προγενέστερη της ορι-
στικοποίησης της αίτησης ενί-
σχυσης. Εξαιρούνται οι τριµηνι-
αίες θεωρηµένες καταστάσεις.

21. Σε περίπτωση που ο υ-
ποψήφιος λαµβάνει σύνταξη 
αναπηρίας ή επίδοµα αναπη-
ρίας µε ποσοστό αναπηρίας ί-
σο ή µεγαλύτερο του 67% και 
κρίνεται από τον αρµόδιο φο-
ρέα (ΚΕΠΑ) ως ικανός προς ερ-
γασία (βιοποριστικό επάγγελ-
µα) είναι επιλέξιµος για έντα-
ξη στο µέτρο. Όµως, οι δεσµεύ-
σεις-υποχρεώσεις που αναλαµ-
βάνει δεν αναστέλλονται. Εφό-
σον υποψήφιος που λαµβάνει 
σύνταξη αναπηρίας κριθεί δι-
καιούχος θα ενηµερώνεται το 
ταµείο συνταξιοδότησής του και 
συνεπώς η ένταξη στο υποµέ-
τρο 6.3 µπορεί, ανάλογα µε τις 
διατάξεις που ισχύουν, να οδη-
γεί σε µείωση ή και αναστολή 
της σύνταξης.

22. ∆εν είναι επιλέξιµος ο υ-
ποψήφιος του οποίου η σύζυ-
γος είναι είτε επαγγελµατίας 
αγρότης εγγεγραµµένος στο 
ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις 
για να οριστεί ως επαγγελµατί-
ας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαι-
ρουµένων των συζύγων των ε-
παγγελµατιών αγροτών στο το-
µέα της αλιείας καθώς και ο υ-
ποψήφιος του οποίου η σύζυ-
γος έχει υποβάλλει Ενιαία Αί-
τηση Ενίσχυσης 2018. Ο έλεγ-
χος συνίσταται στη διενέργεια 
διασταυρωτικών ελέγχων µε 
διαθέσιµες βάσεις δεδοµένων 
(ΟΣ∆Ε, ΟΓΑ, ΜΑΑΕ κ.λπ.).

Δεν είναι επιλέξιμοι
υποψήφιοι με συζύγους
που έκαναν ΟΣΔΕ το 2018
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ΤOY   ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ξεκίνησε ως ένα σύστηµα παροχής µετε-
ωρολογικών προγνώσεων, εξελίχθηκε σε 
µια πλατφόρµα καταγραφής της κατάστα-
σης του χωραφιού και των µηχανηµάτων 
και τώρα φιλοδοξεί να είναι ο συνδετικός 
κρίκος ανάµεσα σε αγρότες και τράπεζες, 
ο οποίος θα υπολογίζει και θα εξασφαλί-
ζει την χρηµατοδότηση µέσω δανεισµού.

Πρόκειται για το Taranis, µια αγροτικού 
ενδιαφέροντος πλατφόρµα τεχνητής νοη-

µοσύνης, η οποία επιλέχθηκε από συνερ-
γαζόµενη µε την John Deere νεοφυή εται-
ρεία για να συνοδεύει τα «έξυπνα» πράσι-
να τρακτέρ. Στο επόµενο βήµα της, η πλατ-
φόρµα θα επιχειρήσει αρχικά την συνεργα-
σία µε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να δι-
ευκολύνει τους αγρότες µε την  διατύπω-
ση των αιτηµάτων τους και στις εταιρείες µε 
την αξιολόγησή τους.  Το τελικό στάδιο ό-
µως θα είναι µια πλατφόρµα που θα κάνει 
ό,τι κάνει τώρα, συν την δυνατότητα να α-
ξιοποιείται σαν εργαλείο αξιολόγησης από 
την πλευρά των τραπεζών προκειµένου να 

Η γεωργία ακριβείας 
σε ρόλο εργαλείου 
χρηματοδότησης  
Τα στοιχεία που συλλέγει ο αγρότης ως εγγύηση 
για δανειοδότηση βλέπουν Taranis και John Deere

Με κάµερες τα 
Steyr Profi
Τα τρακτέρ Steyr µπο-
ρούν πλέον να εξοπλι-
στούν µε κάµερες, µε στό-
χο τη βελτίωση της ορατό-
τητας για τον χειριστή, 
όταν δουλεύει µε µπροστι-
νά παρελκόµενα. Το σύ-
στηµα Q-KMS είναι διαθέ-
σιµο για τα µοντέλα Profi 
CVT, και αποτελείται από 
δύο κάµερες µε άνοιγµα 
γωνίας 70 µοιρών.

Πανευρωπαϊκό 
τουρ για την MF
Στη Γερµανία βρίσκεται το 
καραβάνι της Massey 
Ferguson, στα πλαίσια του 
eXperience tour 2019, κατά 
τη διάρκεια του οποίου 
αγρότες κι άλλοι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να οδηγή-
σουν τα κόκκινα µηχανήµα-
τα και να µάθουν λεπτοµέ-
ρειες γι’ αυτά. Μάλιστα, σε 
δράση µπαίνει και η θεριζο-
αλωνιστική Ideal, όταν το 
επιτρέπουν οι περιστάσεις.

Νέα επένδυση για 
την Agco Power
Η AGCO Power αποκάλυ-
ψε πως προχώρησε σε µια 
επένδυση 100 εκατ. ευρώ 
σε νέες εγκαταστάσεις πα-
ραγωγής στο κεντρικό της 
εργοστάσιο συναρµολόγη-
σης κινητήρων, που βρίσκε-
στη Φινλανδία. Ο λόγος της 
επένδυσης έχει να κάνει 
και µε την πρόθεση της 
AGCO να κατασκευάσει 
κινητήρες που κινούνται 
µε ανανεώσιµα καύσιµα. 

Για την Αµερική 
τα µεγάλα Kubota
Μόνο για την αγορά των 
ΗΠΑ έχει στα σκαριά η 
Kubota τα µεγαλύτερης 
ιπποδύναµης τρακτέρ, του-
λάχιστον προς το παρόν, 
µετά τη συµφωνία συνερ-

Περνάει σαν σκούπα 
από το χωράφι 
Βραβείο καινοτοµίας στην 
36η κλαδική έκθεση οπω-
ροκηπευτικών Macfrut (8-
10 Μαΐου, Ρίµινι Ιταλίας) 
κέρδισε το µηχάνηµα 
Hoover Crab της ιταλικής 
εταιρείας Hortech. Πρό-
κειται για ένα αυτοκινού-
µενο όχηµα που καθαρίζει 
υπολείµµατα και φύλλα σε 
καλλιέργειες κηπευτικών, 
σαν «ηλεκτρική σκούπα». 
Είναι εξοπλισµένο µε κάδο 
που φτάνει σε ύψος τα 
200 εκατοστά και µπορεί 
να γείρει για να ξεφορτώ-
σει τα υπολείµµατα.

γασίας µε την Buhler. 
Πρόκειται για τρία µοντέλα 
(175, 195 και 210 ίππων) 
τα οποία διαθέτουν κινητή-
ρα 6,7 λίτρων Cummins 
Stage V QSB και κιβώτιο 
ταχυτήτων ZF powershift. 
Για το µέλλον σχεδιάζονται 
και πιο δυνατά τρακτέρ µέ-
χρι 250 ίππων. Ίσως πά-
ντως στην Agritechnica 
τα δούµε αυτά τα τρακτέρ 
και στην Ευρώπη.
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Αλυσίδα 
αξιοποίησης της 
βιομάζας φτιάχνει 
το AGROinLOG
Στην ικανότητα ενσωµάτωσης της εφοδιαστικής, της 
συγκοµιδής και του εξοπλισµού σε εφαρµογές τροφί-
µων και µη τροφίµων, επικεντρώνεται το πρόγραµµα 
AGROinLOG (Ολοκληρωµένα Κέντρα Εφοδιαστικής Βι-
οµάζας), εξασφαλίζοντας την εµπορευσιµότητα των τε-
λικών βιο-εµπορευµάτων. Η νέα ανοιχτή Επιδεικτική 
∆ράση του προγράµµατος AGROinLOG  πραγµατοποι-
ήθηκε στον Ελαιουργικό Συνεταιρισµό Αγίου Κωνστα-
ντίνου - Λοκρίδας, υπό την επιστηµονική καθοδήγηση 
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του Ινστιτούτου Αγροτικής και Συ-
νεταιριστικής Οικονοµίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ).

Τεµαχιστές κλαδεµάτων FACMA
Ο κύριος στόχος της AGROinLOG, δράση στην οποία 

συµµετέχουν Συνεταιρισµοί, µέλη της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, 
είναι η επίδειξη των Ολοκληρωµένων Λογιστικών Κέ-
ντρων Βιοµάζας (IBLC) για τα τρόφιµα και τα µη εδώ-
διµα προϊόντα, αξιολογώντας την τεχνική, περιβαλλο-
ντική και οικονοµική τους βιωσιµότητα. 

Το έργο βασίζεται στις αγροτοβιοµηχανίες στους 
κλάδους παραγωγής χορτονοµών, ελαιολάδου και ε-
πεξεργασίας δηµητριακών, οι οποίοι θα επιτύχουν έ-
να TRL7-8 στις εγκαταστάσεις τους, εξασφαλίζοντας 
τη λειτουργία τους υπό πραγµατικές συνθήκες και µε 
µεγάλες ποσότητες παραγωγής σε σύγκριση µε την 
τρέχουσα δραστηριότητα, εξασφαλίζοντας εγγύτητα 
σε πραγµατική αγορά στο τέλος του έργου. 

Κατά τη διάρκεια της επιδεικτικής δράσης συνεται-
ριστικά στελέχη και παραγωγοί παρακολούθησαν την 
ταυτόχρονη συλλογή και τεµαχισµό κλαδεµάτων ελαι-
όδεντρων µε χρήση του συστήµατος COMBY TR 200 της 
εταιρείας FACMA καθώς και τη γενικότερη διαχείριση 
των κλαδεµάτων στο πλαίσιο µιας αλυσίδας αξίας ενερ-
γειακής αξιοποίησης αγροτικής βιοµάζας.  

χορηγούν δάνεια σε αγρότες, και να παρα-
κολουθούν την διαδικασία και τις δυνατό-
τητες της «επένδυσής» τους. Στη πορεία θα 
µπορεί ακόµη να διευκολύνει τους αγρότες 
στο να εντοπίζουν τους κατάλληλους αγο-
ραστές για την συγκοµιδή τους.

Αλγόριθµοι για τις αποφάσεις
Στην παρούσα φάση, αξιοποιεί εξειδι-

κευµένα υπολογιστικά συστήµατα, επιστή-
µη δεδοµένων και πανέξυπνους αλγόριθ-
µους ώστε να δίνει την δυνατότητα σε α-
γρότες να παίρνουν στοχευµένες αποφά-
σεις. Η πλατφόρµα µπορεί και καταγράφει 
τα χωράφια εντοπίζοντας πρώιµα συµπτώ-
µατα ασθενειών, ζιζανίων, θρεπτικών ελ-
λείψεων ή αυξηµένη παρουσία εντόµων, 
προβλήµατα άρδευσης καθώς και εµπλο-

κές στον αγροτικό εξοπλισµό. Παρακολου-
θεί εκατοντάδες στρέµµατα σε ΗΠΑ, Αργε-
ντινή, Ουκρανία, Βραζιλία και Ρωσία, ενώ η 
έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Τελ Αβίβ.

«Ξεκινήσαµε ως ένα εργαλείο παροχής 
πληροφοριών σε αγρότες για τον εντοπι-
σµό και την αντιµετώπιση ασθενειών αλλά 
και µετεωρολογικών προγνώσεων. Στη πο-
ρεία αναπτύξαµε περαιτέρω την τεχνολογία 
µας, προσθέτοντας εικόνες από αεροπλάνα, 
δορυφόρους και drones, εικόνες που παρέ-
χουν πληροφορίες οι οποίες µέσω της τεχνη-
τής νοηµοσύνης, µπορούν να εντοπίσουν έ-
ντοµα σε ένα φύλλο από ένα αεροπλάνο που 
πετάει 200 πόδια πάνω από το έδαφος», εξη-
γεί ο CEO  της εταιρείας Οφίρ Σλαµ.  

Το Taranis είναι δηµιούργηµα µιας τά-
σης στη βιοµηχανία που επιδιώκει την προ-
σφορά αυτοµατοποιηµένων λύσεων. Ουσι-
αστικά µπορεί και ελέγχει αυτοκινούµενα 
τρακτέρ τα οποία στο µέλλον θα µπορούν 
να σπέρνουν, να ψεκάζουν και να συγκο-
µίζουν χωρίς καµία ανθρώπινη παρέµβα-
ση. Γενικότερα πάντως, τα συστήµατα αυτά 
βρίσκονται ακόµα µακριά από την καθηµε-
ρινότητα του αγρότη, ωστόσο στις εξελιγ-
µένες εκµεταλλεύσεις τα «πειράµατα» όλο 
και περισσότερο πυκνώνουν. 

Αυτοµατοποιηµένες λύσεις
Το Taranis είναι δηµιούργηµα 

µιας τάσης στη βιοµηχανία, 
που επιδιώκει την προσφορά 
αυτοµατοποιηµένων λύσεων
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Η απραξία είναι 
λίκνο κακού

 ∆ιαχρονικό: Το µόνο που 
χρειάζεται το κακό για να ανθίσει, 
είναι κάποιοι καλοί άνθρωποι να µην 
κάνουν τίποτα. Έντµουντ Μπερκ 

 Γρίπη πτηνών: Περίπου 200 
γαλοπούλες πέθαναν από τη γρίπη 
των πτηνών H5N8 και οι υπόλοιπες 
θανατώθηκαν στη βόρεια 
περιφέρεια Χαζαφόν του Ισραήλ, 
ανακοίνωσε ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός για την Υγεία των 
Ζώων. Ο ιός προσέβαλε 350 
γαλοπούλες σε σύνολο 13.500 στο 
Μααλέ Γκιλµπόα [ΑΠΕ – ΜΠΕ, 
protothema.gr, 26/4/2019] 

 Κήποι: «Στα 40 χρόνια άσκησης 
της ιατρικής, βρήκα µόνο δύο 
τρόπους µη φαρµακευτικής 
θεραπείας, ζωτικά σηµαντικές για 

ασθενείς µε 
χρόνια 
νευρολογικά 
νοσήµατα: τη 
µουσική και 
τους κήπους». 
[Oliver Sacks, 
νευρολόγος, 
2015 / 

Therapeutic Landscapes Network, 
nytimes.com, S. Sekliziotis, 
Facebook, 18/4/2019]

 Anastatica: Το Anastatica 
hierochuntica είναι το «Ρόδο της 
Ιεριχώς», το φυτό της αναστάσεως, 
που ανήκει στην οικογένεια των 
σταυρανθών (Brassicaceae, 
Cruciferae) και εξαπλώνεται από την 
έρηµο Σαχάρα µέχρι το Πακιστάν. 
Την περίοδο της ξηρασίας γίνεται 
«µπάλα» που προστατεύει 
εσωτερικά τους καρπούς και 
µεταφέρεται µε τον άνεµο. Μόλις 
βρέξει, η «µπάλα» ανοίγει και οι 
καρποί δίνουν τους νέους 
απογόνους [votaniki.gr, 27/4/2019] 

 Κοκορέτσι: Η γαρδούµπα 
(«γαρδούµιο») και το κοκορέτσι 
(«πλεκτή») αναφέρονται στα 
οµηρικά έπη. Για να 
παρασκευάσουν κοκορέτσι 
µαρινάριζαν τα έντερα σε ξύδι, 
νερό και µέλι. Όταν δε, έψηναν στη 
σούβλα αρνί ή κατσίκι βουτούσαν 
ένα κλαδί από πεύκο σε χυµούς 
από άγουρο σταφύλι και άγουρο 
δαµάσκηνο και άλειφαν το κρέας. 
[thestival.gr, 27/4/2019] 

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Σε απευθείας σύνδεση µε τον γαστρο-
νοµικό τουρισµό θέτει σχετική υπουρ-
γική απόφαση για τη χορήγηση του Ει-
δικου Σήµατος Ποιότητας για την Ελ-
ληνική Κουζίνα (ΕΣΠΕΚ), η οποία θέ-
τει ως προαπαιτούµενο τα παρεχόµενα 
εδέσµατα να προέρχονται από την το-
πική παραγωγή µε έµφαση στα Προϊ-
όντα Ονοµασίας Προέλευσης.

Σε αυτή τη βάση, η απόφαση του υ-
πουργείου Τουρισµού, θέτει αυστηρές 
προϋποθέσεις και 20 τουλάχιστον κρι-
τήρια για την απόκτηση του ΕΣΠΕΚ, ορί-
ζοντας για παράδειγµα ότι σε περίπτω-
ση που προσφέρεται φέτα, αυτή πρέ-
πει να είναι µόνο ελληνικής παραγω-
γής ΠΟΠ, ενώ αποκλείεται η προσφο-
ρά τύπων τυριού υποκατάστατων της 
φέτας (π.χ. λευκό τυρί). Μάλιστα, θα 
ελέγχεται ότι τα τυροκοµικά προϊόντα 
ΠΟΠ προέρχονται αποκλειστικά από 
τους εγγεγραµµένους στο «Μητρώο Ε-
γκεκριµένων Επιχειρήσεων και ∆ικαι-
ούχων χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ/
ΠΓΕ για ζωικά προϊόντα» του ΕΛΓΟ ή 
εµπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν 
τα προϊόντα των επιχειρήσεων του πα-

ραπάνω καταλόγου. Επίσης, θα γίνε-
ται χρήση αποκλειστικά καλής ποιότη-
τας ελαιολάδου ελληνικής παραγωγής 
για τα µαγειρευτά και έξτρα παρθένου 
ελληνικής παραγωγής για τις σαλάτες.

Η  απόφαση, που υπέγραψε η πρώ-
ην υπουργός Τουρισµού Έλενα Κου-
ντουρά, ορίζει ότι το  ΕΣΠΕΚ πιστοποιεί 
ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση: α) προ-
σφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδε-
σµάτων που ακολουθούν ή βασίζονται 
στην ελληνική γαστρονοµική παράδο-
ση µε έµφαση κατά περίπτωση σε το-
πικές κουζίνες, β) χρησιµοποιεί σε ση-
µαντικό βαθµό ελληνικά προϊόντα, µε 
έµφαση σε τοπικά και προϊόντα ΠΟΠ, 

γ) προωθεί συνολικά την ελληνική γα-
στρονοµική και οινική παραγωγή και 
δ) προσφέρει ένα ικανοποιητικό επί-
πεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών. 

Τα εδέσµατα «Ελληνικής Κουζίνας» 
µπορούν να επιλέγονται µέσα από τον 
γαστρονοµικό χάρτη που θα δηµιουρ-
γηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου 
είτε να προτείνονται από τις επιχειρή-
σεις µε την κατάλληλη τεκµηρίωση για 
τη γνησιότητα της προέλευσής τους.

Να σηµειωθεί ότι το ΕΣΠΕΚ:
 Χορηγείται µετά από αίτηση της ε-

πιχείρησης και είναι προαιρετικό.
 Χορηγείται για µια τριετία στη επι-

χείρηση, που υπέβαλε τη σχετική αίτηση.

Προτεραιότητα στην τοπική
παραγωγή δίνει το σήμα 
«Ελληνική Κουζίνα» που 
είναι εδώ! Μόνο Φέτα κι όχι λευκά τυριά, 

και ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο για 
πρόσβαση στο ειδικό σήμα ποιότητας

Μη συµµόρφωση του εστιατορίου στα υποχρεωτικά κριτήρια, οδηγεί στην απόρριψή του.

Ελληνικές συνταγές µε ντόπιες πρώτες ύλες
και καφές στη χόβολη στα υποχρεωτικά κριτήρια

Στα υποχρεωτικά κριτήρια για την απόκτηση του ΕΣΠΕΚ και η προσφορά 
τουλάχιστον επτά εδεσµάτων ελληνικής ή τοπικής κουζίνας που ακολουθούν 
ελληνικές παραδοσιακές συνταγές ανάλογα µε τον γεωγραφικό χάρτη της 
επιχείρησης/περιφέρεια ή βασίζονται σε αυτές. Η «ελληνική σαλάτα» 
περιλαµβάνεται στα επτά υποχρεωτικά εδέσµατα η οποία θα πρέπει να 
παρουσιάζεται µε τη συµπληρωµατική περιγραφή: τοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, 
πιπεριά, ελιές, ρίγανη, τυρί φέτα ΠΟΠ και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο) και θα 
σερβίρεται φρεσκοκοµµένη µε αρίστης ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 
Επιπλέον των επτά εδεσµάτων, πρέπει να προσφέρονται µεταξύ άλλων 
τουλάχιστον τέσσερα ελληνικά τυριά, «ελληνική πατάτα τηγανητή», 3 
επιλογές εµφιαλωµένων οίνων και 3 επιλογές εµφιαλωµένων αποσταγµάτων 
από Έλληνες παραγωγούς και να προσφέρουν καφέ στη χόβολη.

Εξτρά
Το ΕΣΠΕΚ 

χορηγείται από 
το υπουργείο 
Τουρισµού, 

µε αίτηση της 
επιχείρησης και 
ισχύει για µία 

τριετία

Όχι 
πλαστικά

Εξετάζονται 
η αρτιότητα, 

ποιότητα, 
υγιεινή, σωστή 
συντήρηση του  

εξοπλισµού

Οίνοι
Στον κατά-
λογο, τρεις 

επιλογές εµφι-
αλωµένων 
οίνων και 3 

αποσταγµάτων 
από Έλληνες

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Στην καρδιά του καταπράσινου Άλσους 
Συγγρού στο Μαρούσι, στο εσωτερικό του 
εντυπωσιακού Πύργου του Ανδρέα Συγ-
γρού, φιλοξενείται το µουσείο µελισσο-
κοµίας, που περιλαµβάνει τις πιο σπάνι-
ες και παλιές κυψέλες από όλη την Ελ-
λάδα. Η αίθουσα µε τις αρχαίες κυψέ-
λες είναι αφιερωµένη στην Παραδοσι-
ακή Ελληνική Μελισσοκοµία. Πρόκει-
ται για 47 κυψέλες από όλον τον ελλα-
δικό χώρο (Πρέσπες – Κρήτη) που χρη-
σιµοποιούνταν (µερικές χρησιµοποιού-
νται ακόµα και σήµερα) από τους Έλλη-
νες µελισσοκόµους πριν από την είσοδο 
της κυψέλης ευρωπαϊκού τύπου. Σε ει-
δική ηµερίδα την Πέµπτη 9 Μαΐου, που 
διοργανώθηκε από Ινστιτούτο Γεωπονι-
κών Επιστηµών, ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Στ. Αραχωβίτης, αποδίδοντας 
φόρο τιµής στην ελληνική µελισσοκο-
µία αποδέχθηκε την πρόταση της ειδι-
κής επιτροπής που συστάθηκε για µε-
τατροπή του Πύργου Συγγρού σε Μου-
σείο Μελισσοκοµίας Ελληνικού Μελιού.

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε 
αφορµή την παγκόσµια ηµέρα Μέλισ-
σας, που είναι στις 20 Μαΐου, και σε αυ-
τή παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων ο γε-
νικός γραµµατέας του ΥΠΑΑΤ, Νίκος Α-
ντώνογλου, ο νέος πρόεδρος του Ινστι-
τούτου Γεωπονικών Επιστηµών, Πανα-
γιώτης Σκοτειδάκης, η πρέσβης της Σλο-
βενίας, Ανίτα Πίπαν, ο πρόεδρος της Ο-
µοσπονδίας Μελισσοκοµικών Συλλό-
γων Ελλάδος (ΟΣΜΕ), Βασίλης Ντού-
ρας, ο πρόεδρος του ∆Σ της APIVITA, Νί-
κος Κουτσιανάς, ο αρχαιολόγος, Γιώρ-
γος Μαυροφρύδης, καθώς και στελέχη 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο υπουργός κατά την επίσκεψή του 
στον Πύργο Συγρού εξέφρασε την αισι-
οδοξία του για το µέλλον του εγχειρήµα-
τος του Μουσείου, ενώ δεν έκρυψε τον 
θαυµασµό για τα αντικείµενα που στελε-
χώνουν την πλούσια συλλογή: κοφίνια, 
πήλινες, ξύλινες και πέτρινες κυψέλες, 
πήλινα καπνιστήρια καθώς και διάφορα 

άλλα εργαλεία από την ιστορία της ελλη-
νικής µελισσοκοµίας. Επίσης στο χώρο 
εκτίθενται πληθώρα φωτογραφιών, τό-
σο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή µορ-
φή από τον τέως δάσκαλο του ΙΓΕ, Θα-
νάση Μπίκο. Από την πλευρά του ο νέ-
ος πρόεδρος του ΙΓΕ Παναγιώτης Σκοτει-
δάκης ενηµέρωσε τους παρευρισκοµέ-
νους ότι τον Πύργο Συγγρού, πέρα από 
τους σπουδαστές του Ινστιτούτου τον ε-
πισκέπτονται και µαθητές από διάφορα 
σχολεία. Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε η 
πρέσβειρα της Σλοβενίας στην Ελλάδα, 
κα. Αννίτα Πίπαν η οποία εξήρε την ελ-
ληνική µελισσοκοµία, «ως την καλύτε-
ρη στον κόσµο». Μιλώντας για τη χώρα 
της, που επίσης φηµίζεται για την ενα-
σχόληση µε την µελισσοκοµία, ανέφε-
ρε ότι απασχολούνται γύρω στις 10.000 
µελισσοκόµοι, σε συνολικό πληθυσµό 
2 εκατοµµυρίων, ένα ποσοστό ιδιαιτέ-
ρως υψηλό, που όµως βγάζει νόηµα α-
φού η µελισσοκοµία στην Σλοβενία έ-
χει συνδεθεί και µε τον αγροτουρισµό.

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 

Μουσείο Μελισσοκομίας και
ενεργό εργαστήρι γνώσης 
πλέον ο Πύργος Συγγρού

Για business με ευρωπαϊκά φρούτα 
στην Αφρική  η βόλτα στην Macfrut
Με τιµώµενο διεθνή εταίρο την υ-
ποσαχάρια Αφρική που έχει πολ-
λές προοπτικές να γίνει σηµαντι-
κός εξαγωγικός προορισµός για 
την ευρωπαϊκή παραγωγή, διεξή-
χθει το τριήµερο 8-10 Μαΐου στο Ρί-
µινι της Ιταλίας η 36η Macfrut, το 
παγκόσµιο εµπορικό γεγονός για 
τα φρούτα και τα λαχανικά. Μεγά-
λη έµφαση κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης δόθηκε στον κλάδο των 
τροπικών φρούτων και στο επιτρα-
πέζιο σταφύλι, όπου στήθηκαν ει-
δικά φόρουµ και συνέδρια για τις 
κλαδικές εξελίξεις.

Το ιδιαίτερο καινούριο στοιχείο 
φέτος ήταν ο ειδικά διαµορφωµέ-
νος χώρος για την Αφρική, που 
στέγαζε 200 επιχειρήσεις από 14 
χώρες: την Ανγκόλα, το Μπενίν, 
το Κονγκό, την Αιθιοπία, τη Γκά-
να, την Κένυα, τη Μοζαµβίκη, τη 
Ναµίµπια, τη Σενεγάλη, τη Σοµα-
λία, το Σουδάν, την Ουγκάντα, την 
Τανζανία και τη Ζάµπια.

Η αναπληρωτής υπουργός Εξω-
τερικών και ∆ιεθνούς Συνεργασί-
ας της Ιταλίας Emanuela Del Re δή-
λωσε: «Η προώθηση της τεχνολο-
γικής καινοτοµίας, που αποτελεί 
στόχο της έκθεσης φτιάχνοντας γέ-

φυρες ανάµεσα σε Ιταλούς και ξέ-
νους επιχειρηµατίες, περιλαµβάνει 
όχι µόνο την αύξηση των εµπορι-
κών συναλλαγών και του ΑΕΠ αλ-
λά και τη φροντίδα για το µέλλον 
του πλανήτη. Η καινοτοµία στον 
αγροτικό τοµέα σηµαίνει ότι θα α-
ντιµετωπιστεί η παιδική πείνα και 
η κακή διατροφή, µέσα από την 
παραγωγή που θα γίνεται µε βιώ-
σιµο τρόπο ώστε να µειώνονται οι 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλα-
γής στη γεωργία, δηµιουργώντας 
ευκαιρίες απασχόλησης και ανά-
πτυξης ακόµη και στις υποβαθµι-
σµένες κοινότητες, µέσα από τον 
διαµοιρασµό γνώσεων γύρω από 
τεχνολογικά θέµατα». 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης απονεµήθηκαν και 
βραβεία καινοτοµίας σε διάφορες 
κατηγορίες όπου ξεχώρησαν µία 
νέα ποικιλία πράσινου πεπονιού µε 
πορτοκαλί σάρκα ποικιλίας Melone 
Corallo, το πρότζεκτ Violi που έχει 
σκοπό να προωθήσει τις αγκινάρες 
στην Ιταλία και µία ποικιλία µελι-
τζάνας η οποία µπορεί να αναπτυ-
χθεί σε όλες τις εποχές του χρόνου 
καθώς είναι πολύ ανθεκτική στις 
χαµηλές θερµοκρασίες.

Χρυσή 
κατηγορία

Στη βράβευση 
ξεχώρισαν το πεπόνι-
υβρίδιο «Melone 
Corallο» από τις 
ποικιλίες Piel de Sapo 
και Charentais µε 
έντονο άρωµα, το 
Biozon - φυτικό έλαιο 
στο οποίο 
χρησιµοποιείται όζον, 
το Mobilab που 
αναλύει το υπόστρωµα 
και τα συστατικά των 
λαχανικών, το Hoover 
Crab που καθαρίζει τα 
υπολείµµατα των 
καλλιεργειών και των 
φύλλων, το Vortex 
150 που έχει δύο 
διεθνείς πατέντες, 
Κάλυµµα για Μαλακά 
Φρούτα, το σύστηµα 
υποστήριξης Opi που 
βελτιώνει τον κύκλο 
των καλλιεργειών και 
αποτρέπει ασθένειες, 
το έτοιµο να 
καταναλωθεί σνακ 
Buoninsieme Solarelli.

Ένα σπίτι αντάξιο της ιστορίας τους 
βρήκαν τα κειµήλια της µελισσοκοµίας. 

«∆εν πρόκειται για ένα ιδιωτικό µουσείο µε την καθεαυτή έννοια, πολλώ δε 
µάλλον ένα ζωντανό µουσείο που θα προσφέρει γνώση, ιστορική διαδροµή 
και επιστηµονική κατάρτιση», είπε ο αντιπρόεδρος του ΙΓΕ ∆. Πετροπουλάκης.

Βραβεία
Κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης απονεµήθη-
καν βραβεία καινοτο-
µίας όπου ξεχώρησαν 
νέες ποικιλίες πεπο-
νίου και µελιτζάνας
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Ellion Olive Oil & Olives

Η διαφορετική 
σκέψη στην ελιά τη 
βούτηξε στο μπράντι 
Οι αντισυμβατικοί κωδικοί ξεχωρίζουν στο επιχειρηματικό 
πλάνο που ακολουθεί με πίστη ο Οδυσσέας Βλαχάβας  

Νέα σχέδια
Την περίοδο αυτή, 

µάλιστα, ο κ. Βλαχά-
βας, σχεδιάζει κάτι 

ακόµη νέο, γύρω από 
την επιτραπέζια ελιά, 
αλλά επιφυλάσσεται 

να υπεισέλθει σε 
περισσότερες λεπτοµέ-
ρειες µόλις η ιδέα του 

ωριµάσει αρκετά, ώστε 
να είναι ανακοινώσιµη

Στους εµπορικούς του κωδικούς 
ο κ. Βλαχάβας έχει και πάστες 
ελιάς, όπου ξεχωρίζει αυτή 
µε την πράσινη ελιά µε λιαστή 
ντοµάτα, λίγο τσίλι και διάφορα 
άλλα µυρωδικά.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Επιτραπέζιες ελιές µαρινα-
ρισµένες σε πετιµέζι και 
κόκκινη πιπεριά είναι ο 
καινούριος γευστικός πει-
ραµατισµός που πρόσθεσε 
στην ανατρεπτική γκάµα προ-
ϊόντων µε την ετικέτα «Ellion» 
που ιδιοπαράγει και τυποποιεί ο ε-
λαιοπαραγωγός Οδυσσέας Βλαχάβας.

Το εµπορικό λανσάρισµα του νέου κωδι-
κού στην αγορά ξεκίνησε µέσα στο 2019 και 
τα πρώτα δείγµατα προοιωνίζονται καλή απο-
δοχή από το καταναλωτικό κοινό, όπως τόνι-
σε στην Agrenda ο έµπειρος παραγωγός και 
τυποποιητής επιτραπέζιας ελιάς και ελαιόλα-
δου, από το χωριό Κελί της ορεινής Βόρειας 
Χαλκιδικής. Καλλιεργώντας στη γενέτειρά έ-
ναν ξερικό, σχεδόν αιωνόβιο, ηµιορεινό ε-
λαιώνα, σε 300 µέτρα υψόµετρο µε 1.400 ρί-
ζες ποικιλίας «Χαλκιδικής» και «Γαλανό» ο 

κ. Βλαχάβας αποφεύγει γενικότε-
ρα την πεπατηµένη και τις κλασ-
σικές λύσεις. ∆εν είναι άλλω-
στε τυχαίο πως για να ασχολη-
θεί µε το λάδι και την ελιά, πα-
ράτησε σε µια νύχτα, την «κα-

λοστηµένη» του επαγγελµατική 
καριέρα στο χώρο της φυσιοθε-

ραπείας και αποφάσισε, το 2008, 
πρώτα να εκπαιδευτεί στη γευσιγνω-

σία του ελαιόλαδου και κατόπιν να ανα-
λάβει επαγγελµατικά τη φροντίδα του ελαι-
ώνα του και, ένα χρόνο µετά, να δηµιουργή-
σει την «Ellion Olive Oil & Olives».

Έτσι, πριν από το συνδυασµό πετιµεζιού µε 
πιπεριά, έχει δηµιουργήσει µια σειρά από α-
ντισυµβατικές προτάσεις εκπυρηνοµένης ε-
πιτραπέζιας ελιάς, στις οποίες το µαρινάρι-
σµα έχει γίνει είτε µε µπράντι Μεταξά και χυ-
µό πορτοκάλι, είτε µε τζίντζερ, κόλιαντρο και 
δυόσµο, είτε γεµιστή µε κρέµα τυριού φέτας, 
µέσα σε τρουφέλαιο, είτε µε τσίλι και µε καπνι-
στή πάπρικα, είτε µε µουστάρδα Dijon και µέλι. 

Η Ellion olive oil & olives δηµιουργήθηκε το 2009 από τον Οδυσσέα 
Βλαχάβα κι αποτελεί προϊόν της αγάπης και του θαυµασµού του 
για τη δυναµική που περικλείει το δέντρο της ελιάς.

Ο Οδυσσέας Βλαχάβας
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Οι επιτραπέζιες ελιές, ωστόσο, εί-
ναι ο ένας επιχειρησιακός βρα-
χίονας µε τον οποίο αναπτύσ-
σει την οικοτεχνία του. Ο δεύ-
τερος έχει να κάνει µε την πα-
ραγωγή και την τυποποίηση έξ-
τρα παρθένου ελαιόλαδου, από 
το δικό του ελαιώνα, αλλά και α-
πό συνεργαζόµενους παραγω-
γούς, που κυκλοφορεί ήδη σε 
δύο κωδικούς.

«Το ένα είναι φυσικό χαρµά-
νι από τις ποικιλίες Χαλκιδικής 
και Γαλανό και παράγεται από 
ελιές που προέρχονται από τον 
δικό µου ελαιώνα, ο οποίος απο-
τελείται από δέντρα ηλικίας σχε-
δόν 100 ετών, ενώ το άλλο είναι 
από ελιές ποικιλίας Κορωνέικη, 
οι οποίες παράγονται µε τα δι-
κά µου στάνταρντ και τις ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές και τις 
ελαιοποιώ ο ίδιος για να πάρω 
την ποιότητα που θέλω», µας ε-
ξηγεί ο κ. Βλαχάβας και προσθέ-
τει ότι η συγκοµιδή κι η έκλθι-
ψη γίνονται πάντα αυθηµερόν.

Ειδικά για το blend των δύο 
χαλκιδικιώτικων ποικιλιών, που 

κυκλοφορεί µε το brand «Ellion 
Gastronomy» και σχεδόν στο σύ-
νολό του εξάγεται  σε Γαλλία, Πο-
λωνία και Βέλγιο, το ισχυρό του 
πλεονέκτηµα, αναφέρει ο ίδιος 
είναι η περιεκτικότητα υψηλών 
φαινολικών ουσιών, πλούσιες σε 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες και η 
διατήρηση των έντονων γευστι-
κών και οργανοληπτικών χαρα-
κτηριστικών του ελαιόλαδου για 
µεγάλη χρονική περίοδο.

Αµφότερα τα ελαιόλαδα της οι-
κοτεχνίας, κυκλοφορούν σε συ-
σκευασία των 500 ml, ενώ για τις 
ποσότητες εκείνες που προορί-
ζονται για χρήση σε κουζίνες και 
γενικά στο χώρο του HORECA, 
ο τυποποιητής διαθέτει και ένα 
µεγαλύτερο δοχείο χωρητικότη-
τας 5 λίτρων.

Εξαγωγικός εν πολλοίς είναι 
παράλληλα ο προσανατολισµός 
και για τις επιτραπέζιες ελιές που 
παράγει και τυποποιεί ο κ. Βλα-
χάβας όµως στα σχέδιά του εί-
ναι να µπει πιο δυναµικά µε τη 
γκάµα των προϊόντων του και 
στην εγχώρια αγορά.

Δεύτερος βραχίονας η παραγωγή και 
τυποποίηση έξτρα παρθένου ελαιόλαδου

ELLION OLIVE OIL & OLIVES
Η Ellion Olive Oil & Olives είναι µια προσωπική 
επιχείρηση το Οδυσσέα Βλαχάβα µε έδρα στον 

οικισµό Κελί της ορεινής Βόρειας Χαλκιδικής. 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα προϊόντα 
της υπάρχουν διαθέσιµες στο www.oliveoil-ellion.gr, 

ενώ η επικοινωνία µε τον παραγωγό είναι εφικτή 
µέσω του e-mail: info@oliveoil-ellion.gr.

British American
Tobacco Hellas 
Ο Θάνος Αυγερινός 
ορίζεται πρόεδρος

Καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος 
συµβούλου στη British American 
Tobacco Hellas ανέλαβε ο Θάνος 
Αυγερινός, ο οποίος κατείχε τη θέση 
του Οικονοµικού ∆ιευθυντή για τον 
Εµπορικό Μετασχηµατισµό του Οµίλου 
στα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο. Στο 
νέο ρόλο του, θα έχει την ευθύνη, εκτός 
από την αγορά της Ελλάδας και για τις 
αγορές της Κύπρου, της Μάλτας και 
του Ισραήλ.

Creta Farms 
O Πέτρος Παπαδάκης 
νέος αντιπρόεδρος 
Η Creta Farms αποφάσισε την 
αντικατάσταση του Κωνσταντίνου 
∆οµαζάκη από την θέση του 
αντιπροέδρου και διευθύνοντος 
συµβούλου και όπως έγινε γνωστό, 
καθήκοντα αντιπροέδρου αναλαµβάνει 
ο Πέτρος Παπαδάκης µέχρι πρότινος µη 
εκτελεστικό µέλος του διοικητικού 
συµβουλίου. Ο Εµµανουήλ ∆οµαζάκης 
βρίσκεται στη θέση του προέδρου και 
CEO της εταιρείας.

Bunge
Επικεφαλής 
οικονομικών 
Τη θέση του επικεφαλής οικονοµικών 
του γίγαντα της αγροδιατροφής Bunge, 
αναλαµβάνει ο John Neppl. Την 
απόφαση πήρε ο CEO της εταιρείας, 
Greg Heckman, ο οποίος ανέλαβε τα 
καθήκοντά του τον Απρίλιο έπειτα από 
πιέσεις της Continental Grain, µετόχου 
της Bunge. Ο κ. Neppl, ήταν συνεργάτης 
του σηµερινού CEO στην Green Plains. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συσκευασίες
Τα ελαιόλαδα της οικο-

τεχνίας κυκλοφορούν σε 
συσκευασία των 500 ml, 

ενώ διατίθενται και µεγα-
λύτερες των 5 λίτρων

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΛΙ
Β.ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr 

Έµποροι και καταναλωτές στη Γερµανία δι-
ατηρούν µια πολύ θετική στάση στα ελληνι-
κά προϊόντα αγροδιατροφής, τα οποία ξεχω-
ρίζουν για την ποιότητά τους, και η αίσθη-
ση αυτή είναι που στηρίζει τα τελευταία χρό-
νια µια τάση αύξησης των αποστολών στην 
ισχυρή χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Το πα-
ραπάνω υπογραµµίστηκε σε µια συνάντηση 
των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας µας 
που µπορούν να αναδείξουν προϊόντα υψη-
λής διατροφικής, καθώς και γευστικής αξίας 
µε γερµανικές επιχειρήσεις, προκειµένου να 
ανοίξουν δρόµους εξωστρέφειας προς τους 
καταναλωτές της Γερµανίας, της µεγαλύτε-
ρης οικονοµίας της ευρωζώνης.

Όσοι παρακολούθησαν τις οµιλίες και τις 
συζητήσεις που έγιναν στα πλαίσια του Wine 
and Currant Marketing Forum, την Πέµπτη 9 
Μαΐου, κατάλαβαν πως η γερµανική αγορά, 
αν και απαιτητική µπορεί να αποτελέσει βασι-

κό προορισµός για τα ελληνικά προϊόντα. Αυ-
τό κατέστη σαφές στην ηµερίδα που διοργά-
νωσαν το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βι-
οµηχανικό Επιµελητήριο, η BASF Ελλάς ΑΒΕΕ 
και η Τράπεζα Πειραιώς, υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο ξενο-
δοχείο Domotel Kastri, η οποία έβαλε στο µι-
κροσκόπιο τις δυνατότητες του ελληνικού κρα-
σιού και της σταφίδας στην γερµανική αγορά.

Η προώθηση της ελληνογερµανικής συνερ-
γασίας στον αγροδιατροφικό τοµέα, καθώς 
και το κλείσιµο συνεργασιών µεταξύ γερµα-
νικών εισαγωγικών εταιρειών και Ελλήνων 
παραγωγών αποτέλεσαν τον κεντρικό στό-
χο του διήµερου φόρουµ, κατά τη διάρκεια 
του οποίου πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 
90 B2B συναντήσεις µεταξύ γερµανικών ει-
σαγωγικών εταιρειών και ελληνικών επιχει-
ρήσεων παραγωγής κρασιού και σταφίδας.

Άνοιξε ο δρόµος για 173 ελληνικές 
επιχειρήσεις και 51 γερµανικές

Για προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυν-

ση δεσµεύτηκε ο Βασίλης Γούναρης, διευθύ-
νων σύµβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και µέ-
λος ∆.Σ. του Ελληνογερµανικού Εµπορικού 
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, δηλώνο-
ντας πως «στόχος µας είναι να προωθήσου-
µε τα ποιοτικά ελληνικά κρασιά σε µία απαι-
τητική αγορά όπως αυτή της Γερµανίας». Α-
ξίζει να σηµειωθεί πως σε πέντε προηγούµε-
νες διοργανώσεις, µε την συνδροµή της  BASF 
Ελλάς ΑΒΕΕ, υποστηρίχθηκαν 173 ελληνικές 
και 51 γερµανικές επιχειρήσεις.

Η Γερµανία παραµένει δεύτερος πιο σηµα-
ντικός εθνικός εξαγωγικός στόχος για τους 
Έλληνες Παραγωγούς, επισήµανε ο Πρόε-

δρος του Ελληνογερµανικού Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, Μιχάλης Μα-
ΐλλης αναφέροντας ότι: «Η αξία των ελλη-
νικών εξαγωγών προς τη γερµανική αγορά 
φθάνει για το 2018 στα 2,15 δισ. ευρώ από 
2,06 δισ. ευρώ το 2017».

Ο Επιτετραµµένος της Πρεσβείας της Οµο-
σπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας,  Marc 
Bogdahn, δήλωσε από την πλευρά του: «Όπως 
και τα προηγούµενα χρόνια, έτσι και το 2018 
η Γερµανία υπήρξε ο σηµαντικότερος εµπορι-
κός εταίρος της Ελλάδας. Είµαστε περήφανοι 
γι’ αυτό. Στον γεωργοεπισιτιστικό τοµέα και 
στον τοµέα της επεξεργασίας τροφίµων υπάρ-
χει µεγάλο δυναµικό επενδύσεων και για τις 
γερµανικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 
για την Ελλάδα. Στις αυξανόµενες ελληνικές 
εξαγωγές προς τη Γερµανία, τα τρόφιµα, αλ-
λά και ο ελληνικός οίνος διαδραµατίζουν ή-
δη σηµαντικό ρόλο.

Οι προκλήσεις και οι λύσεις των εξαγωγών
Φυσικά, δεν είναι όλα ρόδινα σε ό,τι αφορά 

Ελληνικό κρασί και σταφίδα 
γκαζώνουν στις γερμανικές autobahnen  
Πάνω από 90 Β2Β  συναντήσεις στο Φόρουμ που διοργάνωσαν Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, BASF, Τράπεζα Πειραιώς

Εξαγωγές
Η αξία των ελληνικών εξαγωγών 
προς τη γερµανική αγορά φθάνει  
στα 2,15 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας 

το 2018, νέα αύξηση
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τις εξαγωγές. Σύµφωνα µε τον Σταύρο Τσουρου-
κίδη, ανταποκριτή της εφηµερίδας Lebensmittel 
Zeitung, ο οποίος έθιξε τις απαιτήσεις και τις 
προϋποθέσεις της γερµανικής αγοράς για την 
εισαγωγή των ελληνικών προϊόντων. Σύµφω-
να µε τον ίδιο, το πρόβληµα της ελληνικής πα-
ρουσίας στα γερµανικά ράφια. εντοπίζεται και 
στην έλλειψη συνεργασιών. «Κανένας Γερµα-
νός έµπορος δεν θα επισκεφθεί την χώρα για 
να δει µόνο ένα οινοποιείο», σχολίασε, υπο-
στηρίζοντας πως «πρώτα και βασικά παίρνου-
µε τις σωστές πληροφορίες. Πάνω σε αυτές τις 
πληροφορίες καταστρώνουµε τη σωστή στρα-
τηγική που πρέπει να περιλαµβάνει µια απο-
δεκτή τιµή για το προϊόν, µια ολοκληρωµένη 
στρατηγική, µια ιστορία και µια ενδιαφέρουσα  
συσκευασία του προϊόντος µαζί µε ενέργειες 
προβολής».  Στις προκλήσεις και τις προοπτι-
κές των κλάδων οίνου και σταφίδας, τις απαι-
τήσεις της γερµανικής αγοράς και του Γερµα-
νού καταναλωτή, καθώς και τις συνεργασίες 
που µπορεί να αναπτυχθούν µεταξύ των ελλη-
νικών επιχειρήσεων και των γερµανικών εισα-

γωγικών εταιρειών, αναφέρθηκαν εκτενώς ο 
πρόεδρος της Ε∆ΟΑΟ Γιάννης Βογιατζής, ο Ι-
ωάννης Τρουπής, Αντιπρόεδρος της Ενωσης 
Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Πελοποννήσου, ο 
Χρήστος Σταυρόπουλος, ∆ιευθυντής Εµπορί-
ου της Παναιγιαλείου Ένωσης Συνεταιρισµών, 
ο ∆ρ. Αντώνης Περδικάρης, Συντονιστής Κλα-
δικής Οµάδας Εργασίας Τροφίµων του Ελλη-
νογερµανικού Επιµελητηρίου, η Χριστίνα Η-
λιάδου, ∆ικηγόρος και ∆ιευθύντρια του τµή-
µατος Υπηρεσιών Ελληνογερµανικού Εµπο-
ρικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου και ο 
Marc Oliver Heilos, Υπεύθυνος Προµηθειών 
της κάβας BASF Weinkeller.

Σύµµαχος του ελληνικού κρασιού οι κάβες
Παρουσιάζοντας τα πεπραγµένα της κάβας 

BASF Weinkeller, ο Marc Oliver Heilos, υπεύ-
θυνος προµηθειών της κάβας, υπογράµµισε 
τις µεγάλες δυνατότητες που έχει το ελληνι-
κό κρασί, εφόσον τοποθετηθεί σε στοχευ-
µένες κάβες. Προς το παρόν, στην ιστορική 
κάβα της πολυεθνικής εταιρείας, στο ελλη-
νικό κρασί αναλογεί µόλις το 1%, µε πέντε 
κρασιά εκ των οποίων το  ακριβότερο αγγί-
ζει τα 30 ευρώ. Ακριβώς αυτό το χαµηλό πο-
σοστό είναι που δίνει τα περιθώρια για πε-
ραιτέρω ανάπτυξη.

«Για πάνω από 100 χρόνια, οι ειδικοί της 
κάβας Weinkeller της BASF επιλέγουν τα κα-
λύτερα κρασιά ώστε να προσφέρουν στους 
πελάτες τους µοναδικές γευστικές εµπειρίες. 
Η κάβα Weinkeller της BASF έχει συµπεριλά-
βει στη λίστα της πάνω από 2.000 διαφορετι-
κές ετικέτες κρασιών από όλο τον κόσµο, α-
πό πολύ καλά επιτραπέζια έως σπάνια κρα-
σιά από διάφορες οινοποιητικές περιοχές», 
ανέφερε ο ίδιος.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
σε πέντε προηγούµενες 
διοργανώσεις, µε τη συνδροµή 
της  BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, 
υποστηρίχθηκαν 173 ελληνικές 
και 51 γερµανικές επιχειρήσεις.

Νέο πρόγραµµα
εξαγωγικής συµβολαιακής
τραπεζικής από Πειραιώς

Στην ανάγκη εκσυγχρονισµού του 
αγροδιατροφικού τοµέα εστίασε ο 
Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής 
Αγροτικού Τοµέα της Τράπεζας 
Πειραιώς, Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου 
σηµειώνοντας ότι: «Η ανάπτυξη του 
ελληνικού αγροδιατροφικού τοµέα, 
πρέπει να ακολουθήσει σύγχρονα 
παραγωγικά πρότυπα, µε έµφαση στην 
εξωστρέφεια και στον εξορθολογισµό 
όλης της αλυσίδας αξίας. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς, 
µε στρατηγική επιλογή τη στήριξη του 
αγροδιατροφικού τοµέα, λαµβάνει 
πρωτοβουλίες και σχεδιάζει πολιτικές, µε 
το βλέµµα στην ανάπτυξη της αγροτικής 
οικονοµίας της χώρας. Μια από τις 
σηµαντικές παρεµβάσεις της είναι το 
Πρόγραµµα Συµβολαιακής Τραπεζικής, 
που υλοποιείται από το 2013. Σήµερα, η 
Τράπεζα Πειραιώς κάνει το επόµενο 
βήµα: ενισχύει την εξωστρέφεια των 
ελληνικών επιχειρήσεων και τονώνει την 
εξαγωγική τους δραστηριότητα µέσω του 
νέου Προγράµµατος Εξαγωγικής 
Συµβολαιακής Τραπεζικής».

BASF Weinkeller 
Πέντε ελληνικά κρασιά βρίσκο-
νται στο Weinkeller της BASF. 
Η κάβα της BASF έχει 25.000 

πελάτες µε τζίρο περίπου 7 εκατ.
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Σε δηµόσια διαβούλευση ως τις 7 Ιουνίου έθεσε 
ο ΕΛΓΟ-∆ήµητρα τα σχεδία προδιαγραφών που 
αφορούν στα συστήµατα ολοκληρωµένης δια-
χείρισης της αγροτικής παραγωγής, πρότυπα της 
σειράς AGRO 2, που ενοποιεί παλαιότερα πρότυ-
πα. Παράλληλα, προχώρησε και στη δηµιουργία 
δύο νέων προτύπων που αφορούν στην τυποποί-
ηση, συσκευασία προϊόντων και στην εκκόκκι-
ση του βάµβακος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης.

Στη δηµόσια διαβούλευση, ετέθησαν: α) σχέδια 
αναθεώρησης των προτύπων AGRO 2-1 και AGRO 
2-2 (προδιαγραφές για όλη τη φυτική παραγω-
γή), στα οποία ενσωµατώθηκαν στοιχεία από τα 
πρότυπα AGRO 2-2/1, AGRO 2-2/2 και AGRO 2-
2/3 αντικαθιστώντας την ξεχωριστή έκδοσή τους 
(προδιαγραφές σε ορισµένα είδη καλλιεργειών).

β) δύο (2) νέα σχέδια προτύπων (AGRO 2-3 και 
AGRO 2-4),  που αφορούν στην τυποποίηση/συ-

σκευασία προϊόντων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρι-
σης και στην εκκόκκιση του βάµβακος Ολοκλη-
ρωµένης ∆ιαχείρισης αντίστοιχα, µε σκοπό τη συ-
νέχεια της ιχνηλασιµότητας των προϊόντων Ολο-
κληρωµένης ∆ιαχείρισης στην υπόλοιπη αλυσί-
δα παραγωγής.

γ) σχέδια Κατευθυντήριων Οδηγιών για την πι-
στοποίηση των προτύπων AGRO 2-1, AGRO 2-2, 
AGRO 2-3 και AGRO 2-4.

Νέα πρότυπα AGRO 2 σε διαβούλευση από τον ΕΛΓΟ

Το απαιτητικό 
καταναλωτικό 
κοινό, προσεγγίζει 
με θυγατρική 
στη Σουηδία ο 
Όμιλος «Ελληνικά 
Γαλακτοκομεία»

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στην απαιτητική αγορά των καταναλωτών 
που αναζητούν τον υγιεινό τρόπο ζωής και 
την αειφορία, επιλέγοντας προιόντα µε βά-
ση τις ηθικές αξίες και όχι την τιµή, στρέφο-
νται ολοένα και περισσότερο µεγάλοι όµιλοι 
της βιοµηχανίας τροφίµων.

Παγκοσµίως, πάνω από έξι στους δέκα 
(66%) καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να 
δαπανήσουν περισσότερα για ένα προϊόν 
εάν προέρχεται από βιώσιµο εµπορικό σή-
µα, ενώ στις ΗΠΑ οι επωνοµαζόµενοι LOHAS 
(Lifestyle of Health and Sustainability), απο-
τελούν περισσότερο από το 25% αντιπροσω-
πεύοντας πάνω από 290 δισ. δολάρια σε πω-
λήσεις. Την τάση αυτή, φαίνεται να έχει µελε-
τήσει προσεκτικά και ο όµιλος Ελληνικά Γα-
λακτοκοµεία, και δεν αποκλείεται η ίδρυση 
θυγατρικής εταιρείας, στην εν µέρει LOHAS 
αγορά της Σουηδίας, να έχει αυτό το σκεπτι-
κό ανάπτυξης µεριδίων. Σηµειωτέων σήµερα 
στη Σουηδία το 38% των καταναλωτών είναι 
LOHAS ενώ το 2025 εκτιµάται πως θα αντι-
προσωπεύουν το 52% (KRAV Market Report). 

Έτσι, η θυγατρική εταιρεία, Olympus Nordics, 
έχει πλέον την ευθύνη για τη διανοµή, το-
ποθέτηση και παρουσία των προϊόντων του 
ελληνικού γαλακτοκοµικού οµίλου σε Σου-
ηδία, Νορβηγία, ∆ανία και Φινλανδία. Η α-
πόφαση για την ίδρυση θυγατρικής ήρθε 
τέσσερα χρόνια µετά την είσοδο των προϊ-
όντων του ελληνικού οµίλου στην περιοχή 
µε τη διανοµή των προϊόντων «OLYMPUS» 
µεταξύ άλλων σε καταστήµατα των σούπερ 
µάρκετ ΙCA και COOP. Η γκάµα των προϊό-

ντων που φεύγει πλέον προς τον Βορρά πε-
ριλαµβάνει τυριά, γιαούρτι και χυµούς, προ-
ϊόντα, δηλαδή, µε αυξανόµενη κατανάλωση. 
Στη Σουηδία, παραδείγµατος χάριν, η κατα-
νάλωση τυροκοµικών προϊόντων έχει αυξη-
θεί κατά 22% την τελευταία 10ετία, µε το 70% 
να αφορά την κατανάλωση κίτρινων τυριών. 

Τέσσερα βασικά σηµεία για τους LOHAS
Πάντως σύµφωνα µε ειδικούς της αγορά 

LOHAS αυτό το είδος πίστης, οι µπράντες συ-
µπεριλαµβανοµένης και της βιοµηχανίας τρο-
φίµων δεν είναι κάτι που κερδίζεται απλά.

«Αν θέλετε να κερδίσετε την αγορά LOHAS 

να είστε πραγµατικοί ή πάτε σπίτι», συστήνουν.
Μάλιστα, όπως λένε, υπάρχουν τέσσερα 

βασικά σηµεία που πρέπει να γνωρίζουν οι 
marketeers και άρα η βιοµηχανία που θέλει 
να προσεγγίσει τους εν λόγω καταναλωτές:

1. ∆εν υπάρχει δηµογραφική ταυτότητα: 
Οι καταναλωτές LOHAS δεν ταξινοµούνται 
δηµογραφικά από νέους σε ηλικιωµένους, 
από άνδρες σε γυναίκες, από αστούς σε πε-
ριαστικούς αλλά από τις αξίες τους: ανησυ-
χία για τον πλανήτη, αυθεντικότητα, ολιστι-
κή υγεία και κοινωνική συνείδηση.

2.Κάτι περισσότερο από βιολογικά: Οι εν 
λόγω καταναλωτές αναζητούν κάτι περισσό-

Οι καταναλωτές έχουν 
µια καλά ανεπτυγµένη 
αίσθηση του τι είναι αυ-
θεντικό και τι προορίζε-
ται µόνο για προώθηση 
των πωλήσεων λέει 
έρευνα της Global Retail 
Trends 2018.

Πίστη σε μπράντες με αλήθεια 

Στη mainstream αγορά 
των LOHAS χτίζουν 
οι εταιρείες τροφίμων

ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

52%

290
ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΑ

ΤΟ 2025 ΘΑ 
ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΟΥΗΔΙΑ

>25%

38%

ΗΠΑ

ΑΓΟΡΑ 
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Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αυταπάγελτος έλεγχος 
για υπάρξη καρτέλ στην εγχώρια αγορά βάµ-
βακος από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, µε α-
φορµή τις καταγγελίες παραγωγών το προη-
γούµενο διάστηµα ότι η διεθνής χρηµατιστη-
ριακή αξία και οι ευνοϊκές καιρικές συνθή-
κες που επηρέασαν θετικά την ποιότητα του 
βαµβακιού, συνιστούσαν επαρκείς λόγους 
για την αύξηση των τιµών, κάτι που δεν έγινε. 

«Το γεγονός ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
έχει ήδη επιληφθεί του ζητήµατος και διερευ-
νά το ενδεχόµενο ύπαρξης καρτέλ που επι-
βάλλει χαµηλή τιµή παραγωγού στο βαµβά-
κι, σηµατοδοτεί τη βαρύτητα των καταγγελι-
ών των αγροτών, που µεταφέραµε µε την ε-
ρώτησή µας προς την κυβέρνηση. Ελπίζου-
µε οι εργασίες της Επιτροπής να ολοκληρω-
θούν µε γοργούς ρυθµούς», αναφέρει ο το-

µεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Νέας 
∆ηµοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης Μάξιµος 
Χαρακόπουλος, µε αφορµή την απάντηση 
που έλαβε από την πρόεδρο της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού Βασιλική Θάνου σε σχετική 
ερώτησή του, η οποία αναφέρει ότι «επί του 
παρόντος δεν είναι δυνατόν να γνωστοποι-
ηθούν περισσότερες λεπτοµέρειες, λόγω του 
απορρήτου του ελέγχου».

Έλεγχο για καρτέλ στο βαμβάκι από Επιτροπή Ανταγωνισμού

Σε σαφώς λιγότερες άδειες φύτευσης 
οινάµπελων σε σχέση µε όσες λάµβα-
ναν την περασµένη τριετία, θα οδηγή-
σει τις Περιφέρειες µε τη µεγαλύτερη 
ζήτηση το νέο µοντέλο διαµοιρασµού 
που ισχύει από φέτος, µε τις περιοχές 
της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας να 
επηρεάζονται σε µεγαλύτερο βαθµό.

Σύµφωνα µε µελέτη της ΚΕΟΣΟΕ, την 
περασµένη τριετία µε το «παλιό» µοντέ-
λο οι περιφέρειες στις οποίες χορηγή-
θηκαν περισσότερα στρέµµατα µε το 
Εθνικό επίπεδο κατανοµής σε επίπε-
δο τριετίας είναι οι εξής: Πρώτη η Κε-
ντρική Μακεδονία µε 2.469,58 στρµ., 
δεύτερη η Θεσσαλία µε 2.471,2 στρµ. 
και ακολουθούν η ∆υτική Μακεδονία 
µε 2.081,54 στρµ., η Ανατολική Μακε-
δονία-Θράκη µε 2.045,38 στρµ. και η 
Ήπειρος µε 303,75 στρµ. Στις υπόλοι-
πες Περιφέρειες που ακολουθούν χο-
ρηγήθηκαν αναλογικά µε το περιφερει-
ακό τους δυναµικό συγκρινόµενο µε το 
1% των αµπελουργικών τους επιφανει-
ών, λιγότερα στρέµµατα, ως εξής: Πρώ-
τη η Πελοπόννησος µε 2.753,76 στρµ., 
δεύτερη η ∆υτική Ελλάδα µε 1.865,42 
στρµ. και ακολουθούν µεταξύ άλλων η 
Στερεά Ελλάδα µε 1.555,03 στρµ. και η 
Κρήτη µε 1.327,28 στρέµµατα.

Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι ουσι-
αστικά ότι οι µεν «ευνοηµένες» Περι-
φέρειες θα πρέπει να περιοριστούν στο 
όριο του 1% και αφετέρου οι περιοχές 

που έλαβαν αναλογικά λίγες άδειες µε 
το δυναµικό τους καλούνται να απορ-
ροφήσουν επιπλέον φυτεύσεις.

Να σηµειωθεί ότι για την κατανοµή 
των Αδειών Φύτευσης το 2019, υιοθε-
τήθηκε ως επίπεδο κατανοµής, η οµα-
δοποίηση των Περιφερειών σε τρείς ζώ-
νες οι οποίες θα λαµβάνουν κατ’ έτος 
σε στρέµµατα το ισοδύναµο του 1% του 
αθροίσµατος των επιφανειών µε αµπέ-
λια των περιφερειών της ζώνης ως εξής:

1η Ζώνη: Ήπειρος, Β. και Ν. Αιγαίο, 
Ιόνια Νησιά και Κρήτη, 1.800 στρέµµατα

2η Ζώνη: Κ. ∆. Μακεδονία, Αν. Μα-
κεδονία και Θράκη, Θεσσαλία και ∆. 
Ελλάδα, 2.200 στρέµµατα

3η Ζώνη: Αττική, Στ. Ελλάδα και  Πε-
λοπόννησος, 2.300 στρέµµατα   

Η χώρα µας την τριετία 2016, 2017, 
2018 επέλεξε να χορηγεί τις Άδειες Φύ-
τευσης σε εθνικό επίπεδο, που σηµαί-
νει ότι οι αιτούντες βαθµολογούνται 
και κατατάσσονται µε σειρά προτεραι-
ότητας σε όλη τη χώρα ανεξάρτητα από 
την Περιφερειακή Ενότητα όπου ανήκει 
η αµπελουργική τους εκµετάλλευση.

Η επεξεργασία των χορηγηθεισών 
Αδειών Φύτευσης ανά Περιφέρεια της 
ΚΕΟΣΟΕ για την τριετία 2016-2018, κα-
ταδεικνύει ότι πέντε Περιφέρειες έλα-
βαν πολύ περισσότερα στρέµµατα, µε 
βάση την κατανοµή σε επίπεδο χώρας, 
σε σχέση µε όσα θα ελάµβαναν µε βάση 
την κατανοµή σε επίπεδο Περιφέρειας.

τερο από οργανικό (και µερικές φορές, δεν 
ψάχνουν καν για βιολογικά), αφού ενδιαφέ-
ρονται για τις αξίες, όχι µόνο για τα συστατι-
κά και αγοράζουν µάρκες που είναι ειλικρι-
νείς, αυθεντικές και πραγµατικές. 

3.Tρώνε επιδόρπιο: Είναι εσφαλµένη η α-
ντίληψη ότι οι LOHAS αγοράζουν µόνο υγιει-
νές τροφές. Ενδιαφέρονται για τους ΓΤΟ, τα 
φυτοφάρµακα, τη βιωσιµότητα και την ευηµε-
ρία των εργαζοµένων-αγαπούν επίσης τη σο-
κολάτα, το cheesecake και τα πατατάκια αρκεί 
να είναι παραχθέντα µε όρους βιωσιµότητας.

4. Θέλουν τον λόγο σου: Πιθανότατα η 
πιο κρίσιµη πληροφορία, είναι ότι δεν τους 
αρκεί απλά µια καλή διαφήµιση και εκεί κά-
νουν λάθη οι εταιρείες. Οι εν λόγω κατανα-
λωτές λειτουργούν ως µια προσεκτική οµά-
δα ερευνητών. Είναι αυτοί που διαβάζουν 
τις εσωτερικές σελίδες του ιστότοπού των ε-
ταιρειών, όλες τις αξιολογήσεις YELP και το 
σύνολο της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης. Αν τους αρέσει αυτό που βλέπουν, 
µένουν πιστοί δίπλα τους αν διαπιστώνουν 
ανακολουθίες γίνονται πολέµιοι. Είναι αυτό 
που λέµε θέλουν τα πραγµατικά - συστατι-
κά του φαγητού τους στις φωτογραφίες του 
λογαριασµού των εταιρειών στο Instagram. 

Ως ερευνητές
Οι εν λόγω 

καταναλωτές 
λειτουργούν 

ως οµάδα 
ερευνητών, 
που διαβάζει 

τις εσωτερικές 
σελίδες του 

ιστοτόπου των 
εταιρειών και τις 

αξιολογήσεις

Ανακατατάξεις φέρνει το νέο μοντέλο 
για τις άδειες φύτευσης οινάμπελων 

Μείωση ΦΠΑ στο 
κρασί ζητά ο ΣΕΟ
Το πάγιο αίτηµα του 
κλάδου για µείωση ΦΠΑ 
στο κρασί σε 13% και την 
ανάγκη κατάργησης των 
ογκοµετρήσεων, έθεσε εκ 
νέου στο οικονοµικό 
επιτελείο, ο Σύνδεσµος 
Ελληνικού Οίνου, σε 
συνέχεια των 
κυβερνητικών εξαγγελιών. 
Για το θέµα πάντως της 
απαλλαγής υποχρέωσης 
ογκοµέτρησης των 
δεξαµενών για τα προϊόντα 
οίνου, όπως αναφέρει σε 
ανακοίνωση της η 
ΚΕΟΣΟΕ, προχωρά η 
έκδοση σχετικής 
απόφασης από την Γενική 
∆ιεύθυνση Τελωνείων 
στην  ΑΑ∆Ε. Για τα λοιπά 
προϊόντα (αιθυλική 
αλκοόλη, µπύρα, προϊόντα 
µε αλκοολικό βαθµό, µέχρι 
22%VOL) συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση 
ογκοµέτρησης δεξαµενών.
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Δικαίωση 
για τα ΚΥΔ 
που δεν 
υπέκυψαν 
σε εκβιασμό
«Έστι δίκης οφθαλµός, ος τα πάνθ’ 
ορά. Και η απόφαση της ∆ικαιοσύνης 
επί των ασφαλιστικών µέτρων κατά 
του ΟΠΕΚΕΠΕ και της γνωστής  
εταιρείας του ΟΣ∆Ε δικαιώνει 
πλήρως τα ΚΥ∆ που µόνα αυτά, µε 
την υποστήριξη της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, 
στάθηκαν όρθια, αρνούµενα να 
υποταχθούν στις ορέξεις εκείνων 
που θεωρούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
ιδιοκτησία τους και εκβιάζουν, σε µια 
προσπάθεια να παραµείνουν στον 
χρυσοποίκιλτο θρόνο της εξαπάτησης 
των αγροτών». Αυτό αναφέρει 
σχετική ανακοίνωση της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ, στην οποία τονίζεται 
µεταξύ άλλων ότι «∆υστυχώς για 
αυτούς, δεν επιβεβαιώθηκε η ρήση 
του Άγγλου Ουµανιστή Thomas 
More, ότι δύο κακά, η απληστία και οι 
κλίκες, µπορούν να καταστρέψουν 
κάθε δικαιοσύνη. ∆ιότι η ∆ικαιοσύνη 
απέδειξε πως είναι τυφλή, µη 
βλέποντας ούτε τη µηχανοπαρέα 
ούτε τα εκατοµµύριά της. ∆ιέταξε 
άµεσα να αποκατασταθεί η πρόσβαση 
στο λογισµικό σύστηµα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας σαφώς 
ότι κανένα δικαίωµα δεν είχε ο δήθεν 
συντονιστής και ο ανάδοχος να την 
παρεµποδίσουν, όπως παρανόµως 
έκαναν µέχρι σήµερα, όχι µόνο σε 
µια προσπάθεια εκβιασµού των 
συγκεκριµένων ΚΥ∆, αλλά και 
εκφοβισµού όλων των υπολοίπων».
Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ θα εξαντλήσει κάθε 
νόµιµο µέσο σε Ελλάδα και Ευρώπη, 
για να απαλλαγεί επιτέλους η χώρα 
από τα τρωκτικά που ροκανίζουν τα 
θεµέλια του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να 
απαλλαγούν τα ΚΥ∆ από τους 
χρυσοκάνθαρους και για να 
απαλλαγούν οι αγρότες απ’ τους 
µεσάζοντες, καταλήγει η ανακοίνωση.

Χάθηκε πανηγυρικά η πρώτη 
δίκη των εργολάβων του ΟΣΔΕ
Ισχυρό χαστούκι για τη γνωστή παρέα η απόφαση του δικαστηρίου και η διαταγή 
για πρόσβαση όλων των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων στην ηλεκτρονική βάση 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ξεφτίζει, µε τον καιρό το... πουλόβερ που εί-
χε πλέξει το συνδικάτο του ΟΣ∆Ε που εδώ και 
χρόνια νέµεται µε απαράδεκτους όρους και τη 
συνεπικουρία και κάποιων κατ’ επίφαση συ-
νεταιριστών, το κρατικό χρήµα και τον µόχθο 
των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής.
Προ λίγων ηµερών έγιναν αποδεκτά τα α-
σφαλιστικά µέτρα που είχαν καταθέσει 8 συ-
νεταιριστικές πύλες, ενάντια στην αυθαίρε-
τη επιλογή του εργολάβου-συντονιστή του 
ΟΣ∆Ε να αποκλείσει από τη διαδικασία πα-
ραλαβής των δηλώσεων συγκεκριµένα ΚΥ∆.

Οι πληροφορίες θέλουν τον δικαστή που 
δίκασε τη συγκεκριµένη υπόθεση στις 19 Α-
πριλίου στην Ευελπίδων, να διατάσσει την 
«απελευθέρωση» της ηλεκτρονικής βάσης 
για τα 8 ΚΥ∆ που έκαναν την προσφυγή, 
πράγµα το οποίο θέτει πλέον επ’ αµφιβό-
λω και την αµοιβή των 7 ευρώ ανά δήλωση 
που απαιτούσε και εισέπραττε µέχρι τώρα ο 
εν λόγω εργολάβος - συντονιστής του ΟΣ∆Ε.

Σηµειωτέον ότι αυτή ήταν η πρώτη, µιας σει-
ράς δικών που πρόκειται να ακολουθήσουν 
για το συγκεκριµένο θέµα, µετά τις «λαθρο-
χειρίες» που έχουν γίνει και στη διαχείριση 
της ηλεκτρονικής βάσης του ΟΣ∆Ε. Μάλιστα, 
όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του 

ο πρόεδρος της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ Παύλος Σατο-
λιάς, «πλέον η µηχανοπαρέα που αυθαίρετα 
παρεµβαίνει στο σύστηµα ενός δηµοσίου ορ-
γανισµού και το µεταχειρίζεται σαν να είναι 
δικό της, χωρίς να έχει κανένα δικαίωµα να 
αποφασίζει αυτή ποιος θα έχει και ποιος δεν 
θα έχει πρόσβαση, θα κληθεί να απολογηθεί 
και στο ποινικό δικαστήριο που ακολουθεί, 
µετά τη µήνυση που ήδη έχει κατατεθεί για 
εκβιασµό. Μαζί της θα απολογηθούν και οι 
επίορκοι κρατικοί λειτουργοί, για τα άνοµα 
παιχνίδια χρονοκαθυστέρησης και την πλή-
ρη ταύτισή τους µε τους εκβιαστές».

Στόχος, όπως αναφέρεται, από τα ΚΥ∆ 
που αντιστάθηκαν στον εκβιασµό της γνω-
στής µηχανοπαρέας, «να φτάσουµε µέχρι τέ-

λους, µέχρι την τελική δικαίωση. Μέχρι 
να γίνει πράξη η επιστροφή του ΟΣ∆Ε στο 
σπίτι του, µέχρι να απαλλαγεί ο αγροτικός 
κόσµος απ’ τους µεσάζοντες που θησαυρί-
ζουν σε βάρος του, πουλώντας του φύκια 
για µεταξωτές κορδέλες. Σήµερα, µετά και 
την δικαστική εξέλιξη, µετά την πρώτη, αλ-
λά σηµαντική νίκη έναντι των εκβιαστών, 
κανένας δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι 
οι ενδιάµεσοι ιδιώτες δεν έχουν λόγω ύ-
παρξης στο ΟΣ∆Ε, ότι οι αγρότες δεν τους 
χρειαζόµαστε και καµία υποχρέωση δεν έ-
χουµε να τους πληρώνουµε». 

Την ίδια ώρα, από τους... αποµυζούντες το 
ΟΣ∆Ε γίνεται προσπάθεια «να πέσουν οι τό-
νοι», ώστε να µη βρεθούν αντιµέτωποι µε το 
σύνολο των ΚΥ∆ οι εκπρόσωποι των οποί-
ων από φόβο και µόνο συνεχίζουν να κατα-
βάλλουν την «εισφορά» που τους επιβάλλε-
ται. Εννοείται ότι δεν θα ήθελαν επ’ ουδενί 
να µπλέξουν περαιτέρω σε δικαστικές πε-
ριπέτειες, µιας και η όλη συγκρότησή τους 
κινείται γύρω από το κρατικό χρήµα και τα 
κοινοτικά προγράµµατα. Σηµειωτέον ότι οι 
ίδιοι συντελεστές περιµένουν µε αγωνία το 
διαγωνισµό για την δικών τους προδιαγρα-
φών «ευφυή γεωργία», έχουν βάλει ήδη πό-
δι στα προγράµµατα των ΟΕΦ και κινούνται 
υπογείως για τη «µεγάλη δουλειά» στο µέ-
τρο των αγροτικών συµβουλών.

Ποινικό δικαστήριο
Η µηχανοπαρέα, που αυθαίρετα 
παρεµβαίνει στο σύστηµα ενός 

δηµοσίου οργανισµού, θα κληθεί 
να απολογηθεί και στο ποινικό 

δικαστήριο που ακολουθεί, µετά 
τη µήνυση που ήδη έχει κατατεθεί 

για εκβιασµό
Ο πρόεδρος της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ 
Παύλος Σατολιάς.
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∆ύσκολο να εφαρµοστεί και πρακτικά αδύνατο να 
επιβληθεί η απόφαση της ΕΕ σχετικά µε την 
γονιδιωµατική επεξεργασία υποστηρίζουν µε 
ανοιχτή επιστολή στα κράτη µέλη 22 οργανισµοί 
που εκπροσωπούν επιχειρήσεις στον τοµέα της 
αγροδιατροφής. Αναφέρονται στην απόφαση του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου να εντάξει την νέα 
αυτήν τεχνολογία υπό την οµπρέλα των γενετικά 
τροποποιηµένων οργανισµών και άρα να 
απαγορευθεί η αξιοποίησή της και η διάθεση των 

προϊόντων που προκύπτουν από αυτήν στην 
ενιαία αγορά. Πέραν των αναξιοποίητων 
δυνατοτήτων και τα σηµαντικά περιβαλλοντικά 
και οικονοµικά οφέλη που µπορεί να έχει η 
τεχνολογία αυτή, οι οργανισµοί τονίζουν πως ο 
έλεγχος εισόδου τέτοιων προϊόντων θα είναι κάτι 
δύσκολο, δεδοµένου ότι είναι πρακτικά αδύνατο 
πολλές φορές να διακρίνει κανείς έναν 
οργανισµό που έχει υποστεί την µέθοδο αυτή, από 
έναν άλλο που τροποποιήθηκε µε φυσικό τρόπο.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι ΗΠΑ έκαναν πράξη την απειλή 
τους και αύξησαν τους δασµούς 
από την Παρασκευή 10 Μαΐου σε 
κινεζικά προϊόντα αξίας 200 δισ.  
δολ. στο 25% από 10% προηγουµέ-
νως. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε 
ταυτόχρονα ότι οι διαπραγµατεύ-
σεις µε την κινεζική αντιπροσω-
πεία που βρίσκεται στην Ουάσιν-
γκτον θα συνεχιστούν, γεγονός 
που έκανε τα περισσότερα ασιατικά 
χρηµατιστήρια να κινηθούν στην 
έναρξη των συναλλαγών τους µε 
θετικό πρόσηµο. Από την πλευρά 
του το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα 
υιοθετήσει ανάλογα αντίµετρα, 
χωρίς να δώσει περισσότερες λε-
πτοµέρειες. «Η Κίνα λυπάται βα-
θιά» όµως «δεν έχει άλλη καµία 
επιλογή παρά να λάβει µέτρα α-
νταπόδοσης», αναφέρει η ανακοί-
νωση της κινεζικής Κυβέρνησης. 
Παράλληλα ο Τραµπ ανακοίνωσε 
πως έλαβε ένα «όµορφο µήνυµα» 
από «τον φίλο του Χι Τζινπίνγκ», 
το βράδυ της Πέµπτης, συντηρώ-
ντας τις ελπίδες των αγορών για 
µια συµφωνία. 

Οι αναλυτές εµφανίζονται ωστό-
σο επιφυλακτικοί για την πορεία 
των διαπραγµατεύσεων µετά την 
αύξηση των δασµών, ενώ προειδο-
ποιούν ότι οι υψηλότεροι δασµοί 
στα κινεζικά αγαθά αναµένεται να 
επιβαρύνουν την ανάπτυξη σε ολό-
κληρη την Ασία και όχι µόνο στην 
Κίνα. Η Moody’s µάλιστα ανακοί-
νωσε ότι περιµένει ο αρνητικός 
αντίκτυπος στις κινεζικές εξαγω-
γές να είναι «σηµαντικός», ιδιαί-
τερα στον κλάδο της τεχνολογίας.

Πάντως αξίζει να σηµειωθεί πως 
το χειρότερο σενάριο  για την αµε-
ρικανική κυβέρνηση και την ισχυ-

ρότερη οικονοµία του κόσµου, εί-
ναι µια µέτρια συµφωνία µε την 
Κίνα, παρά καµία. Το αίσθηµα αυ-
τό είναι κοινό τόσο στον πρόεδρο 
Τραµπ όσο και στην πλειοψηφία 
των υποστηρικτών του.

Μπορεί το Κογκρέσο και η επι-
χειρηµατική κοινότητα να τα έψα-
λαν στον πρόεδρο για µια σειρά ε-
µπορικών πολιτικών επιλογών, ό-
µως φαίνεται πως δίνουν την συ-
γκατάθεσή τους για µια πιο επιθε-
τική προσέγγιση στο µέτωπο µε την 
Κίνα, αφού τόσο οι Ρεπουµπλικά-
νοι, όσο και οι ∆ηµοκρατικοί, κα-
ταδικάζουν τις εµπορικές πρακτι-
κές της ασιατικής χώρας. 

Η δυναµική αυτή άλλωστε α-

ντλείται και από τον εκνευρισµό 
αρκετών αµερικανικών εταιρειών 
µε τις ενισχύσεις που δίνει η κινε-
ζική  κυβέρνηση στις δικές της ε-
πιχειρήσεις, προκαλώντας πλήγ-
µα στην ανταγωνιστικότητα των 
πρώτων.

Ωστόσο µόνο η έκφραση «ελεύ-
θερη πτώση» δεν θα περιέγραφε 
την κατάσταση στα χρηµατιστήρια, 
αφού υπήρξαν στιγµές στις οποί-
ες οι µετοχές ανακτούσαν µερίδιο 
των απωλειών τους. Αυτό εν µέρει 
οφείλεται στις ελπίδες της αγοράς 
για µια πιθανή συµφωνία, όµως 
µπορεί να αντανακλά και το ότι η 
αγορά ήδη κοστολόγησε τον και-
νούριο γύρω δασµών. 

Βλέπει απειλή η Λαγκάρντ
«Είναι σαφές ότι οι εντάσεις µετα-

ξύ των ΗΠΑ και της Κίνας αποτελούν 
απειλή για την παγκόσµια οικονο-
µία», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ 
σε δηµοσιογράφους σε συνέδριο 
στο Παρίσι. Πάντως, η δηµοτικότη-
τα του προέδρου ξεπέρασε τον Απρί-
λιο το φράγµα του 45%, σύµφωνα µε 
το ινστιτούτο Gallup, για πρώτη φο-
ρά αφότου ο Ρεπουµπλικάνος έγι-
νε ο ένοικος του Λευκού Οίκου την 
20ή Ιανουαρίου 2017. Μάλιστα κα-
τά τους τελευταίους αριθµούς που 
δηµοσιοποιήθηκαν από το Gallup, 
το 46% των Αµερικανών εγκρίνει τα 
πεπραγµένα του προέδρου, ενώ το 
50% τα αποδοκιµάζει.

Nέοι δασμοί Τραμπ, 
σε φάση αναμονής 

η διεθνής αγορά
Πράξη έκανε 

την μπλόφα του 
ο πρόεδρος των 

ΗΠΑ για αύξηση 
των δασμών στις 

κινεζικές εισαγωγές 
με τις αγορές να 

αντιδρούν καθοδικά, 
χωρίς όμως να 
βρίσκονται  σε 

ελεύθερη πτώση  

Πρακτικά αδύνατο να
επιβληθεί η απαγόρευση

της γονιδιωµατικής
επεξεργασίας

Κίνα 
Οι κινεζικές εξαγωγές 
υποχώρησαν 2,7% σε σχέση µε 
το περασµένο έτος τον Απρίλιο, 
αντιστρέφοντας την αύξηση 
14,2% τον Μάρτιο. Οι 
οικονοµολόγοι ανέµεναν 
αύξηση 1,8% στις εξαγωγές.

Χρηματιστήρια 
Μεγάλες απώλειες γνώρισαν 
τα χρηµατιστήρια, µε τον 
κινεζικό δείκτη Shanghai 
Composite να σηµειώνει βουτιά 
5,5%. Στην Ευρώπη ο Stoxx 
Europe 600 υποχώρησε 
κατά 1,3%.

Δημοτικότητα 
Το 46% των Αµερικανών 
εγκρίνει τα πεπραγµένα του 
προέδρου του, ενώ το 50% 
τα αποδοκιµάζει.
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ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Είναι ένα µόνιµο µέτρο, 
από φέτος και κάθε χρονιά 
θα χορηγείται στους 
συνταξιούχους, αυτή την 
εποχή, η 13η σύνταξη. 
Αφορά την κύρια σύνταξη, 
έχει αναδιανεµητικό 
χαρακτήρα, για τους 
συνταξιούχους µε 
χαµηλότερα εισοδήµατα 
είναι ίση µε µία σύνταξη».

ΗΛ. ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«∆εν είναι εύκολο να είσαι 
ενεργός πολιτικά σε µια 
κοινωνία απολιτίκ και 
ακραία ατοµικιστική, όπως 
η δική µας. Συνεχώς µε 
προβληµατίζει το ερώτηµα 
του αγαπηµένου Ηλία 
Κουνέλα «θα έδινες τη ζωή 
σου για κάτι που ξέρεις 
από την αρχή ότι δε θα 
πραγµατοποιηθεί ποτέ;».

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΝΤ
«Για µας στο ∆ΝΤ, είναι 
επιτακτικής σηµασίας να 
επιλυθούν οι εµπορικές 
διαµάχες, µε ικανοποιητικό 
τρόπο για όλους, διότι οι 
εντάσεις ΗΠΑ και Κίνας 
απειλούν την παγκόσµια 
οικονοµία. Οι πρόσφατες 
φήµες και τα tweets για 
Τραµπ δεν συµβάλλουν 
σε καµία συµφωνία».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΘΑ ΚΑΤΑΠΙΑΣΤΕΙ ΠΡΩΤΑ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΣ∆Ε Ή ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΦΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
∆ικαιοσύνη
Αρχίζει να ξηλώνεται σιγά-σιγά 
το κουβάρι της «εργολαβίας» 
της µηχανοπαρέας που εδώ και 
χρόνια αλωνίζει προγράµµατα 
και πληρώνεται αδρά για τον 
συντονισµό του ΟΣ∆Ε. 
Χαραµάδα, η αποδοχή των 
ασφαλιστικών µέτρων που ‘χαν 
καταθέσει 11 συνεταιριστικές 
πύλες, η µια «χούφτα ΚΥ∆» 
όπως τις αποκαλούσε, που 
είχαν… ετσιθελικά αποκλειστεί.

 

Ερµής
Τους τευτλοπαραγωγούς 
µπορεί να τους ζώνουν τα φίδια, 
ο υπουργός της πλατείας όµως 
προανήγγειλε ευχάριστα από 
τον Έβρο, µιλώντας για 
δεσµευτική προσφορά του 
επενδυτή για επαναλειτουργία 
του εργοστασίου Ορεστιάδας. Η 
πιστώτρια τι λέει; Μόνο ένα 
θέµα µε κάτι εργαζοµένους που 
δεν έχουν απορροφηθεί, αλλά 
µε θέληση όλα λύνονται...

 

Κατάλαβες;
«Όταν ζητάω «ΦΕΤΑ», θέλω να 
µου σερβίρεις «ΦΕΤΑ» και όχι 
άλλο λευκό τυρί άλµης. Κι όταν 
οι τουρίστες ζητούν cheese, να 
δοκιµάζουν, για µια τουλάχιστον 
φορά στην Ελλάδα, ελληνική 
«ΦΕΤΑ». Θα γίνουν οι 
καλύτεροι διαφηµιστές της στο 
εξωτερικό. Κατάλαβες;», λέει µε 
µήνυµά του ο ΕΦΕΤ. Το θέµα 
είναι ότι κάποιοι συνεχίζουν 
να µην καταλαβαίνουν…

Aνοίγει η κάνουλα του Γενικού Λογιστηρίου 
στο δρόµο προς τις εκλογές

Προεκλογικό ξεπροεκλογικό, το πακέτο που ανακοίνωσε από το 
Ζάππειο ο πρωθυπουργός που περιλαµβάνει ρυθµίσεις και για τους 
αγρότες δεν µπορεί να παραγνωριστεί. Βέβαια, µπορεί τα µέτρα να 
ισχύσουν από το 2020 όµως δεν παύει να αποτελεί ανάσα η αύξη-
ση των αποσβέσεων για επενδύσεις από το 100% στο 150%, η µείω-
ση φόρου συνεταιρισµών στο 10% για όλους τους συνεταιρισµούς 
ανεξαρτήτως κλάδου και η έκπτωση 10% στο φορολογητέο εισό-
δηµα των συνεταιρισµένων αγροτών. Κι αυτά, παρότι, η κυβέρνη-
ση λέει πως δεν ανησυχεί για το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Την Επιτροπή 
Ανταγωνισµού έφερε 
η προαναγγελία 
αυξήσεων τιµών στο 
σουβλάκι. Ο ντόρος 
µετά από δηλώσεις 
ψητοπωλών ότι 
οι τιµές χοιρινού 
στη χονδρική είναι 
αυξηµένες λόγω 
πανώλης χοίρων.

Στο ότι ο Τραµπ 
αρκείται σε απειλές 
προσδοκούν 
οι αγορές, που 
κουτρουβαλιάστηκαν 
µέσα στην βδοµάδα 
µετά τις «κορόνες» 
του πλανητάρχη ότι 
θα αυξήσει στο 25% 
από το 10% 
τους δασµούς σε 
κινεζικά αγαθά.

Υβρίδια
 Με την υπόθεση ΕΒΖ, που 

οι έχοντες την ευθύνη κάνουν 
ότι κόπτονται θα υπάρξει φως; 
Γιατί οι… θαρραλέοι 
εναποµείναντες παραγωγοί 
κινδυνεύουν να χάσουν και τις 
επιδοτήσεις, αφού δεν υπάρχει 
χαρτί παράδοσης σοδειάς τους.

 Σηµειωτέον έχει παρέλθει 
σχεδόν ένας µήνας από την 
ολοκλήρωση της σποράς, δεν 
έχουν υπογράψει συµβάσεις 
συνεργασίας µε τον Φέκερ 
ώστε να διασφαλιστεί ότι θα 
παραληφθεί η προσδοκώµενη 
παραγωγή τεύτλων. 

 Εάν δεν τελεσφορήσουν οι 
διαπραγµατεύσεις µε την 
πιστώτρια τράπεζα Πειραιώς, 
καµπάνια το φθινόπωρο δεν θα 
γίνει στο Πλατύ κι οι παραγωγοί 
θα µείνουν µε τη σοδειά στα 
χωράφια. Επί του παρόντος 
µόνο τα 85 ευρώ de minimis, 
που µπήκαν Μεγαλοβδόµαδο!

;

ΖΟΣΕ ΜΟΥΡΙΝΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«∆εν το περίµενα. Έχω 
πει ότι τίποτα δεν είναι 
αδύνατο, είπα ότι αν κάτι 
είναι πιθανό το Άνφιλντ 
είναι ένα από τα µέρη που 
µπορείς να κάνεις το 
απίθανο πιθανό, αλλά 
πρέπει να πω ότι για µένα 
αυτή η ανατροπή έχει ένα 
όνοµα: Γιούργκεν (σ.σ για 
προπονητή Λιβερπουλ)».

Τώρα που 
βρέθηκε η άκρη 
του νήµατος, 
νοµίζω πως είναι 
εύκολη δουλειά 
το ξήλωµα του 
πουλόβερ! 

∆εν χωράει πολλούς και οι ενδιαφερόµενοι είναι 
λίγοι, αλλά οι αρµόδιοι στην πλατεία Βάθη έβγαλαν 
διευκρινιστική εγκύκλιο για το 14χίλιαρο. Μεταξύ 
άλλων ξεκαθαρίζεται ότι για να µπεις στο µέτρο 
πρέπει να έχεις όλα τα αγροτεµάχια κοντά στον 
τόπο κατοικίας σου, για να έχεις εύκολη πρόσβαση. 
Τονίζεται ότι «κατά την αξιολόγηση θα εξαιρούνται 
από την εκµετάλλευση αγροτεµάχια που δεν 
βρίσκονται εντός οικείας και των όµορων προς 
αυτήν Περιφερειακών Ενοτήτων αλλά δεν θα 
εξαιρούνται οι βοσκότοποι ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική τους τοποθεσία». Κι όλο αυτό λόγω της 
τεχνικής λύσης, γιατί όπως όλοι ξέρουν, έχουν δοθεί 
βοσκοτόπια σε κτηνοτρόφους ακόµα και σε 
µακρινούς νοµούς από την περιοχή τους! Εµ τώρα, 
τι να προλάβουν να διορθώσουν;

Κάπου ανάµεσα στο δράµα για τις εξελίξεις της 
ΕΒΖ και της τευτλοκαλλιέργειας, πληροφορίες 
αναφέρουν πως φυτοπροστατευτικά δεν δόθηκαν 
στους παραγωγούς, οι οποίοι τα αγόρασαν από την 
τσέπη τους για να κάνουν τις αναγκαίες επεµβάσεις 
στα πάνω από 15.000 στρέµµατα που έχουν 
σπαρθεί φέτος. Μόνο θετικό ότι ο σπόρος δόθηκε 
δωρεάν στους παραγωγούς από τον Φέκερ, στον 
οποίο η ΕΒΖ σχεδόν τον χάρισε, αφού τιµολόγησε 
το κάθε «U» (σ. σ. αντιστοιχεί σε σπόρο για σπορά 
6-7 στρεµµάτων) µε 3 ευρώ, όταν στην αγορά 
λέγεται πως η τιµή του είναι στα 60 ευρώ.

Εκτός από τον ΕΦΚ στο κρασί, να καταργηθεί και το 
δυσβάσταχτο µέτρο των ογκοµετρήσεων ζητούν µετ’ 
επιτάσεως οι οινοποιοί. Μάλιστα, η Γενική 
∆ιεύθυνση Τελωνείων στην ΑΑ∆Ε ενηµέρωσε 
πρόσφατα ότι «η υπηρεσία έχει λάβει εντολή από 
την υφυπουργό Παπανάτσιου να προβεί σε έκδοση 
απόφασης, βάσει της οποίας θα προβλέπεται η 
απαλλαγή της υποχρέωσης ογκοµέτρησης των 
δεξαµενών για τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 90 του ν. 2960/01, άρθρο που πιάνει και 
τον οίνο». Ενόψει εκλογών, τελικά όλα γίνονται; 

Χωρίς νερό για πότισµα έµειναν 9.000 στρέµµατα 
µε βαµβάκι, βιοµηχανική ντοµάτα και πιπεριά στον 
Παλαµά Καρδίτσας, καθώς η ∆ΕΗ έκοψε την 
παροχή ρεύµατος στο δίκτυο του ΤΟΕΒ Τιτανίου, 
για πολύ παλιά χρέη τους Οργανισµού, όπως λέει ο 
σηµερινός πρόεδρός του Γιαννάκος. Πήγαν, σου 
λέει, να διαπραγµατευτούν στη Λαµία, για να µπουν 
σε κάποια ρύθµιση, αλλά η ∆ΕΗ όχι µόνο δεν τους 
απάντησε, παρά προχώρησε και σε διακοπή της 
παροχής ρεύµατος. «Ας µας ειδοποιούσαν, για να 
προετοιµάσουµε τους αγρότες», είπε ο πρόεδρος.

∆ουλειές φουλ είχαν οι αρµόδιοι του ΕΦΕΤ τις 
ηµέρες πριν και µετά το Πάσχα, µε τελευταία την 
αυστηρή προειδοποίηση για την ασφάλεια των 
τροφίµων στην ∆ηµοτική Αγορά Θεσσαλονίκης. Η 
ανακοίνωση είναι ξεκάθαρη: «ο ΕΦΕΤ δυσκολεύεται 
να εγγυηθεί την ασφάλεια των τροφίµων στη 
∆ηµοτική Αγορά Θεσσαλονίκης ΚΑΠΑΝΙ λόγω 
επιβαρυµένου περιβάλλοντος. Τα τρόφιµα 
εισέρχονται το πρωί ασφαλή και ποιοτικά και την 
εποµένη το πρωί, δεν είναι»!     Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο 
µέσος αγροτικός κλή-
ρος στην Ελλάδα υπο-
λογίζεται στα 68 στρέµ-
µατα, όταν ο αντίστοι-

χος µέσος όρος στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 161 
στρέµµατα. Το ακόµα χειρότερο 
της υπόθεσης είναι ότι πάνω από 
το 50% των αγροτικών εκµεταλ-
λεύσεων στη χώρα µας διαχειρί-
ζεται κάτω από 20 στρέµµατα. Εί-
παµε να στηριχθούµε στη διαφο-
ροποίηση, όµως, στην περίπτωσή 
µας δεν παράγεται τίποτα... ίδιο! 

  Κανείς, πουθενά
ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ δεν ξέρω τι ακριβώς 
είναι αυτό που ώθησε το Κέντρο 
Μελετών διαΝΕΟσις να «τρέξει» 
αυτή την έρευνα για τη συνεργα-
τικότητα στον αγροδιατροφικό το-
µέα, έχω όµως ζωηρή την εντύπω-
ση ότι αυτή τη φορά οι µελετητές 
φθάνουν σε κάποιες αλήθειες. Αν 
λοιπόν τις ερµηνεύω σωστά, η µε-
ταποιητική βιοµηχανία αγωνιά ό-
τι έτσι που πηγαίνουν τα πράγµα-
τα δεν θα έχει πρώτη ύλη. Άλλω-
στε, το λένε οι άνθρωποι: Χωρίς 
επαρκές και αξιόπιστο αγροτικό 
προϊόν δεν πάει κανείς, πουθενά! 

  Έφταιγαν για όλα
ΤΟ ΚΑΛΟ είναι ότι σιγά σιγά, 
κλείνει ο κύκλος της παραπληρο-
φόρησης. Θυµάµαι τα παλιότερα 
χρόνια για όλα έφταιγαν οι συνε-
ταιρισµοί! Με όποιον ιδιώτη βιο-
µήχανο και να µιλούσες, σου έλε-
γε ότι οι συνεταιρισµοί (µε τα δα-
νεικά και αγύριστα από την Α-
γροτική Τράπεζα) ήταν αυτοί 
που χαλούσαν την πιάτσα.

  Μικρή χαρά 
ΗΡΘΕ ΛΟΙΠΟΝ ο καιρός   
που οι συνεταιρισµοί βγή-
καν από τη µέση! Λίγο οι 
(ανταγωνιστές) ιδιώτες βι-
οµήχανοι, λίγο το πολιτικό 
σύστηµα, λίγο οι ίδιοι οι συ-
νεταιριστές και λίγο ο «δού-
ρειος ίππος» του ΟΣ∆Ε, τα κα-

τάφεραν να φέρουν τη διάλυση 
στο συνεταιριστικό χώρο! 

  Τώρα μαρ’ Λένη;
ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ αναρωτιόταν µια 
θειά στο χωριό µου όταν δυσκό-
λευαν τα πράγµατα! Κι τώρα µαρ’ 
Λένη; Κάπου εδώ έρχεται και η έκ-
θεση του διαΝΕΟσις που ούτε λί-
γο ούτε πολύ µας λέει, καλύτερα 
συνεταιρισµοί και µε προβλήµατα 
παρά καθόλου συνεταιρισµοί! Οι 
µόνοι που δυσκολεύονται να το 
αντιληφθούν είναι οι πολιτικοί. 
Πρώτον, γιατί έξω από την αγο-
ρά οι περισσότεροι, παίρνουν πά-
ντα αργά τα µηνύµατα. ∆εύτερον, 
γιατί, ανησυχούν ότι, διευκολύ-
νοντας τους συνεταιρισµούς έρ-
χονται και οι συνεταιριστές που 
µετά θέλουν να γίνουν... βουλευ-
τές! Άστο καλύτερα!

  Βρωμάνε τα χνώτα
ΚΑΛΥΤΕΡΑ να ‘χεις, σου λέει, κά-
θε µέρα στο γραφείο σου τον... 
µηχανογράφο που παριστάνει τον 
καθοδηγητή των συνεταιρισµών 
και να σε παρακαλάει να τον κρα-
τήσεις στα πόδια του -εδώ που τα 
λέµε, µια ζωή βρωµάνε τα χνώτα 
του- παρά να δώσεις θάρρος στο 
συνεργατισµό και στους εκπρο-
σώπους του και µετά να µην µπο-
ρείς να τους κάνεις µε τίποτα κα-
λά... εννοείται πολιτικά!     

  Πάμε Ζάππειο   
ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ οι εξαγγελίες 

του Ζαππείου για τους αγρότες, 
παρ’ ότι φειδωλές και µάλλον 

αποσπασµατικές, ως προς 
το φορολογικό καθεστώς 
των συνεταιρισµών (συ-
ντελεστής στο 10%) και 
των συνεργαζόµενων µε 
οργανώσεις αγροτών (10 
µονάδες φόρο κάτω), κρί-
νονται ενδιαφέρουσες! Αρ-
κεί να φτιάξει και το θε-
σµικό πλαίσιο, γιατί, ό-
πως είναι σήµερα, χαίρε-
ται µόνο ο... αχρείαστος.

Καλύτερα να ‘χεις, 
σου λέει, κάθε µέρα 
στο γραφείο σου 
τον... µηχανογράφο 
που παριστάνει τον 
καθοδηγητή των 
συνεταιρισµών και 
να σε παρακαλάει 
να τον κρατήσεις 
στα πόδια του -εδώ 
που τα λέµε, µια 
ζωή βρωµάνε τα 
χνώτα του- παρά να 
δώσεις θάρρος στο 
συνεργατισµό και 
στους εκπροσώπους 
του και µετά να µην 
µπορείς να τους 
κάνεις µε τίποτα 
καλά... εννοείται 
πολιτικά!

K
αθώς αρκετές χώρες γιόρταζαν την 
15η επέτειο της µεγάλης διεύρυνσης 
την 1η Μαΐου, δεν υπήρχε µεγάλη 
χαρά στα ∆υτικά Βαλκάνια. Η σύνο-

δος των ηγετών της περιοχής, που φιλοξενήθη-
κε στο Βερολίνο από την Καγκελάριο Άνγκελα 
Μέρκελ στις 29 Απριλίου, εξέθεσε τις διαφορές 
και την αναποφασιστικότητα αντί της ενότητας 
και της στρατηγικής. Η απουσία οποιασδήπο-
τε βιώσιµης, µακροχρόνιας πολιτικής προς τα 
∆υτικά Βαλκάνια, θα αποτελέσει χαρτί στα χέ-
ρια Ρωσίας και Κίνας, σαν να µην γνώριζαν ή-
δη αυτή την πιθανότητα οι ηγέτες της ΕΕ.

Πραγµατικά, είναι περισσότερο από ανησυ-
χητικό το πώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έ-
χουν αποτύχει να πάρουν στα σοβαρά την «πί-
σω αυλή» τους: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβί-
νη, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία 
και Κοσσυφοπέδιο. Είναι σαν η ΕΕ να µην έχει 
διδαχθεί αρκετά από τον πόλεµο στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία στη δεκαετία του 1990, ο οποί-
ος εξέθεσε τις βαθιές ιστορικές διαιρέσεις µετα-
ξύ των µεγάλων χωρών της ΕΕ. Ο πόλεµος τε-
λείωσε το 1999. Αλλά δεν έκλεισε την εδώ και 
αιώνες διαµάχη µεταξύ Σερβίας και Κοσσυφο-
πεδίου, µια σύγκρουση που µέχρι σήµερα, δι-
χάζει την Ένωση. […]. Ωστόσο, επειδή η Σερ-
βία  θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ, ο Σέρβος πρό-

εδρος Aleksandar 
Vucic και ο οµόλο-
γός του στο Κοσσυ-
φοπέδιου, Hashim 
Thaci, πρότειναν 
µια ανταλλαγή γης 
σε εθνοτικές γραµ-
µές πέρυσι, σε µια 
προσπάθεια να ε-

ξοµαλυνθούν οι σχέσεις. […] Ωστόσο, οποια-
δήποτε ιδέα για ανταλλαγή γης αντικρούστη-
κε έντονα από τη Mέρκελ και από πρώην δι-
πλωµάτες και υπουργούς. […]. 

Στη διάρκεια της συνόδου του Βερολίνου, η 
Merkel, η οποία έχει επιδείξει ισχυρό ενδιαφέ-
ρον για τα ∆υτικά Βαλκάνια, ήλπιζε να ξεκινή-
σει έναν διάλογο µεταξύ της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου. Όµως η στάση του Μακρόν 
απέναντι στα ∆υτικά Βαλκάνια είναι εντελώς 
αντίθετη από της Μέρκελ. Ο Mακρόν δεν ενδι-
αφέρεται να ακουστεί η λέξη «διεύρυνση». […] 

Αυτό που είναι ακόµη πιο απογοητευτικό 
σχετικά µε αυτές τις διαιρέσεις και την απουσία 
στρατηγικής, είναι η συµπεριφορά της ΕΕ απέ-
ναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Ενάντια σε όλες 
τις πιθανότητες, ο Έλληνας πρωθυπουργός Α-
λέξης Τσίπρας και ο οµόλογός του της Βόρειας 
Μακεδονίας, Zoran Zaev, κατόρθωσαν να επι-
λύσουν µια µακρά και εξαντλητική διαφωνία 
για το µελλοντικό όνοµα της ΠΓ∆Μ.[…]. Η υ-
πόλοιπη περιοχή ελπίζει ακόµα ότι η Mέρκελ 
θα αλλάξει την άποψη του Mακρόν. 

* ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆ΑΣ 
ΤΟΥ CARNEGIE EUROPE ΚΑΙ 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑΣ STRATEGIC EUROPE

Η «πίσω αυλή» 
της Ευρώπης

ΤΗΣ ΤΖΟΥΝΤY ΝΤΕΜΠΣEY*



Παράξενος, τρελός, κατά την αγγλική λέξη «idiot», για τους Αρχαίους Έλληνες ο όρος «ιδιώτης»

Όταν το 90% της κοινωνίας είναι ιδιώτες 
και το 10% πολίτες υπάρχει χώρος για δράση

T
ο µέλλον του θεσµού της 
Τοπικής Ανάπτυξης φαί-
νεται ότι είναι ελπιδοφό-
ρο, όσο θα αυξάνεται το 

ποσοστό των πολιτών και θα µειώνε-
ται το ποσοστό των ιδιωτών (µετατρέ-
ποντας την ποικιλώνυµη ∆ηµοκρατία 
σε Συµµετοχική ∆ηµοκρατία.

Τα παραπάνω τόνισε ο καθηγητής 
Γεώργιος ∆αουτόπουλος σε συνάντη-
ση-συζήτηση στη Λέσχη του 1ου Συ-
στήµατος Προσκόπων Θέρµης, σηµει-
ώνοντας ότι η λέξη «πολίτης» - και συ-
νεκδοχικά η πόλη, πολιτισµός και τα 
παράγωγά τους - αφορά στην πραγ-
µατικότητα τον συµµετέχοντα στις κοι-
νωνικές-κοινοτικές εξελίξεις άνθρω-
πο, σε αντιδιαστολή µε τον «ιδιώτη», 
χαρακτηρισµό που απέφευγαν οι Αρ-
χαίοι Έλληνες ως κακό, γιατί η σηµα-
σία που αποδίδονταν στον όρο «ιδιώ-
της», ο οποίος διατηρείται µέχρι και σή-
µερα στην αγγλική λέξη «idiot», που 
σηµαίνει παράξενος, τρελός.

Σήµερα, το 90% είναι ιδιώτες και µό-
νο το 10% είναι πολίτες ή αν θέλουµε 
«ενεργοί πολίτες», και αυτό δίνει τερά-
στιες δυνατότητες δράσης για αύξηση 
στο ποσοστό των πραγµατικών πολιτών. 

Η τοπική κοινωνία για να γίνει πρω-

ταγωνιστής, από απλός θεατής των εξε-
λίξεων, πρέπει να οργανωθεί σε Συλλό-
γους, δοµές και Οµάδες Τοπικής ∆ρά-
σης, και να επιδιωχθεί µια ισόρροπη α-
νάπτυξη-ευηµερία όλων των συµπολι-
τών. Η ενίσχυση της αυτάρκειας σε ε-
πίπεδο νοικοκυριού, οικισµού, χωριού, 
νησιού ή νοµού είναι σηµείο «κλειδί».

Η αντίληψη που υπαγορεύει πως ό-
λα µας τα προβλήµατα µικρά ή µεγά-
λα, πρέπει να λυθούν, για λογαρια-
σµό µας, από την εκάστοτε Κεντρική 
Εξουσία, είναι µια µορφή «κρατολα-
τρείας», και αποτελεί λάθος. 

Το θαύµα των Αµπελακίων στην Ελ-
λάδα, το 1788, συνέβη: Χωρίς συνεται-
ριστική νοµοθεσία, xωρίς τραπεζικό σύ-
στηµα, xωρίς µεταφορικά δίκτυα και έρ-
γα υποδοµής, xωρίς επιδοτήσεις, xωρίς 
τεχνοκράτες, αλλά µε πλούσια και πη-
γαία ενδογενή έµπνευση και δηµιουρ-
γικότητα των συγκατοίκων για ευηµε-
ρία όλων. Και µπορεί να ξανασυµβεί, 
αρκεί οι κάτοικοι ενός τόπου να γνωρι-
σθούν µεταξύ τους, να αναπτυχθεί σε-
βασµός µεταξύ τους και αλληλοεκτίµη-
ση, και να «ζυµωθούν» στην συνδια-
µόρφωση κοινών στόχων. Προϋποθέ-
τει βέβαια ένα κοινά αναγνωρισµένο 
σύστηµα αξιών. Και αυτό ήδη υπάρχει.

Ο Ελληνικός Κοινοτισµός είναι µια 
προϋπάρχουσα ιδιότητα στους Έλλη-
νες. Τον βλέπουµε στην αυθόρµητη ορ-
γάνωση του ελληνισµού στις Ελληνικές 
Κοινότητες του εξωτερικού, µε εξαιρετι-
κά δείγµατα, µε ελληνικά σχολεία, εκ-
κλησίες, γηροκοµεία, νοσοκοµεία, ορ-
φανοτροφεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά 
κέντρα, ακόµα και θεσµούς διαιτησίας.

Μερικά εµπόδια για την τοπική α-
νάπτυξη και την ευηµερία των κατοί-
κων, είναι ο µέχρι σήµερα κεντρικός 
χαρακτήρας της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, η συντεχνιακή αντιµετώπιση της 
εκπαίδευσης των µελλοντικών πολι-
τών, ο ελιτισµός -που σχεδόν όλοι τον 
καταγγέλλουν, αλλά µόλις έχουν την 
ευκαιρία διολισθαίνουν στο life style 
- και η έλλειψη επαρκώς ανοικτών δι-
αδικασιών συµµετοχής και ελέγχου 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

Σηµειώνεται ότι ο ορισµός της Τοπικής 
Ανάπτυξης έχει ως εξής: Οι θεληµατικές 
προσπάθειες οµάδων ανθρώπων σε το-
πικό επίπεδο για βελτίωση των συνθη-
κών διαβίωσης και εργασίας που βασί-
ζονται κατά κύριο λόγο στις δικές τους 
δυνάµεις για σχεδιασµό και υλοποίη-
ση. «Οι Αρχές της Τοπικής Ανάπτυξης 
προσδιορίζονται ως Συµµετοχική και Ο-

λοκληρωµένη Ανάπτυξη, η οποία έχει 
ανθρώπινες διαστάσεις και χαρακτήρα 
αφού προάγει την αλληλεγγύη», όπως 
τόνισε ο καθηγητής Γ. ∆αουτόπουλος, ο 
οποίος έχει ασχοληθεί από το 1982 µε το 
αντικείµενο Community Development 
στο Michigan State Universit και έκτο-
τε δίδαξε το µάθηµα της Αγροτικής Κοι-
νοτικής-Τοπικής Ανάπτυξης στο Τµήµα 
Αγροτικής Οικονοµίας της Γεωπονικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλονίκης. 

Τέλος, αξιζει να αναφερθεί ότι ο κα-
θηγητής Γ. ∆αουτόπουλος δώρισε στην 
βιβλιοθήκη του 1ου Συστήµατος Προ-
σκόπων Θέρµης δύο από τα πολλά βι-
βλία του για την Τοπική Ανάπτυξη, τα 
«Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης» και 
«Αειφορική Ανάπτυξη της Ελληνικής 
Υπαίθρου», σαν µια πρώτη «µαγιά» στο 
νέο ξεκίνηµα προσφοράς των παλαι-
ών προσκόπων, αυτών που κάποτε έ-
δωσαν την προσκοπική τους υπόσχε-
ση, ότι θα προσπαθούν να εφαρµό-
σουν ένα σύστηµα πανανθρώπινων α-
ξιών, που αναφέρονται µεταξύ άλλων 
σε: ∆ικαιοσύνη, Φιλοπατρία, Οικονο-
µία, Υπευθυνότητα, Εργατικότητα, Αλ-
ληλοβοήθεια, Χρησιµότητα, Φιλία και 
Αγάπη για το Περιβάλλον.

Ορισµός
Τοπική Ανάπτυξη 

είναι οι θεληµατικές 
προσπάθειες οµάδων 
ανθρώπων σε τοπικό 
επίπεδο για βελτίωση 

των συνθηκών 
διαβίωσης και εργα-
σίας που βασίζονται 

κατά κύριο λόγο στις 
δικές τους δυνάµεις 

για σχεδιασµό και 
υλοποίηση

Το θαύμα των Αμπελακίων 
στην Ελλάδα, το 1788, συνέβη: 

Χωρίς συνεταιριστική νομοθεσία, 
xωρίς τραπεζικό σύστημα, xωρίς 

μεταφορικά δίκτυα και έργα 
υποδομής, xωρίς επιδοτήσεις, 

xωρίς τεχνοκράτες, αλλά με 
πλούσια και πηγαία ενδογενή 

έμπνευση και δημιουργικότητα των 
συγκατοίκων για ευημερία όλων. 

  ΤOY ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η 

Στόχοι της Γης
Το 1ο Σύστηµα 

Προσκόπων Θέρµης 
έχει υιοθετήσει 

τους Στόχους της 
Γης για το 2030, 

µεταξύ των οποίων 
Πρωτοβουλίες και 

δράσεις για Προστασία 
Περιβάλλοντος, Τοπική 

Κοινωνία, Ισότητα, 
Πολιτιστική Κληρονοµιά 
και Πολιτική Προστασία

Το θαύμα των Αμπελακίων 
στην Ελλάδα, το 1788, συνέβη: 

Χωρίς συνεταιριστική νομοθεσία, 
xωρίς τραπεζικό σύστημα, xωρίς 

μεταφορικά δίκτυα και έργα 
υποδομής, xωρίς επιδοτήσεις, 

xωρίς τεχνοκράτες, αλλά με 
πλούσια και πηγαία ενδογενή 

έμπνευση και δημιουργικότητα των 
συγκατοίκων για ευημερία όλων. 

  ΤOY ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Προστιθέµενη αξία
επιτραπέζιας ελιάς
Ηµερίδα µε θέµα «Επιτραπέζια Ελιά-Βήµατα 
συγχρονισµού στην αλυσίδα υπεραξίας» 
διοργανώνει η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση 
Επιτραπέζιας Ελιάς στις 11 Μαΐου, ώρα 11:00πµ 
στο κτίριο Ο.Σ.Κ στο Πάρκο του Λαού στη Στυλίδα. 
Το περιεχόµενο των παρεµβάσεων θα αφορά την 
υφιστάµενη κατάσταση στην καλλιέργεια ελιάς 
στην ΠΕ Φθιώτιδας, µετασυλλεκτικές διαδικασίες 
και µεταποίηση µαύρης ελιάς, το γλοιοσπόριο και 
το δάκο, ενώ θα τεθεί το ζήτηµα υπολειµµάτων 
φυτοφαρµάκων και θα παρουσιαστεί το σύγχρονο 
πρόγραµµα φυτοπροστασίας της BASF. Θα 
συντονίζει ο Γιάννης Πανάγος, εκδότης και 
διευθυντής της Agrenda και του agronews.gr, απ’ 
όπου θα µεταδίδεται ζωντανά.  

Φυτοπαθολογικά
προβλήµατα της
ελαιοκαλλιέργειας
και αντιµετώπιση 
Εσπερίδα µε θέµα: «Αναδυόµενα φυτοπαθολογικά 
προβλήµατα στην Ελλάδα και τον κόσµο» διοργανώνει 
η Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία (ΕΦΕ) στις 17 

Μαΐου, ώρα 17:00µµ 
στο αµφιθέατρο 
Αλέξανδρος 
Κουµουνδούρος της 
Καλαµάτας. Θα 
συζητηθούν µεταξύ 
άλλων τα σηµερινά 
δεδοµένα 
ελαιοκαλλιέργειας στη 
Μεσσηνία, η επίδραση 
της κλιµατικής 
αλλαγής στις 
ασθένειες της ελιάς, 
προβλήµατα θρέψης 

και ορθολογικής λίπανσης, µαζί µε τα κυριότερα 
θέµατα φυτοπροστασίας µε παρουσίαση της 
κατάστασης και προτάσεων αντιµετώπισης για 
γλοιοσπόριο, κερκόσπορα, αλτερναρίωση, xylella. 

Η Ευρώπη 
γιορτάζει
Με αφορµή την ηµέρα της 
Ευρώπης στις 9 Μαΐου (69 
χρόνια από τη διακήρυξη 
Schuman το 1950), τη 15η 
επέτειο της µεγάλης 
διεύρυνσης την 1η Μαΐου, 
τις προγραµµατισµένες 
ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου, 
την 40η επέτειο υπογραφής 
της ένταξης της Ελλάδας 
στην ΕΟΚ στις 28 Μαΐου, 
διοργανώνονται σχετικές 
εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, 
µεταξύ άλλων: σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, 
Ηράκλειο. Περισσότερες 
πληροφορίες: https://
europa.eu/!Hu73ju. 

ΣΤΥΛΙ∆Α 

EΥΡΩΠΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Βιολογικά και eco-living 
στο φετινό Bio Festival 

Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες στις 
οποίες χωρίζονται τα βιολογικά 
προϊόντα: γεωργικά (πχ. φρούτα, 
λαχανικά, µέλι, βαµβάκι), ζωικά (πχ. 
αυγά, κρέας, ψάρια 
ιχθυοκαλλιέργειας), µεταποιηµένα 
(κυρίως τρόφιµα όπως ψωµί, τυρί, 
έλαια κ.ά.). Η βιολογική γεωργία 
βασίζεται µεταξύ άλλων στην 
αµειψισπορά (εναλλαγή των 
καλλιεργειών) και τη χλωρή λίπανση. 
Το Bio Festival προσανατολισµένο 
στα βιολογικά τρόφιµα και το eco-
living θα πραγµατοποιηθεί στις 11-13 
Μαΐου, στο εργοστάσιο φωταερίου 
στην Τεχνόπολη του ∆ήµου Αθηναίων 
µε θεµατολογία για επαγγελµατίες, 
καταναλωτές, παιδιά. Η είσοδος είναι 
στα πέντε ευρώ, για παιδιά κάτω των 
12 ετών θα είναι δωρεάν.

ΑΘΗΝΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται εννιά κατσίκια Μούρ-
θια, τρία αρσενικά και έξι θηλυκά, 
υγιή, γαλακτοπαραγωγά και ετοι-
µόγεννα. Περιοχή Βέροιας. Tηλ. 
6972/867040.

Πωλούνται 70 γίδια υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής γαλάρια. Τιµή 60€ 
έκαστο. Τηλ.6943/812013

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

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

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

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπα-
ραγωγής. Τηλ.6977/549531.

Πωλούνται 10 κατσίκια γνήσια θη-
λυκά Αγγλονούµπια 4,5 µηνών. Πε-
ριοχή Αρκαδίας. Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται 40 πρόβατα βλάχικα. 
Περιοχή Χασιά. Τηλ.6981/020896.

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

Πωλούνται 30 πρόβατα καθαρόαι-
µα Χιώτικα µαζί µε τα αρνιά τους. 
Τηλ.6982/113390.

Πωλούνται κριάρια φυ-
λής Αβάσι. Περιοχή Λαµίας. 
Τηλ.6932/634495.

Πωλούνται δικαιώµατα ζω-
ικής. Περιοχή ∆. Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615

Πωλείται κριάρι Χιώτικο καθαρό-
αιµο, µαυροκέφαλο, υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής, 15 µηνών, γε-
νεαλογικής σειράς Μακεδονί-
ας. Τιµή 210€. Περιοχή Τρίπολη. 
Τηλ.6946/086912.

Πωλούνται 180 πρόβατα Γερµα-
νικά σε πολύ καλή κατάσταση, σε 
κατάσταση εγκυµοσύνης και µόλις 
γεννηµένα µε τα µικρά τους. Περιο-
χή Αττικής. Τηλ.6979/998532.

Πωλούνται κατσίκια Σκοπέλου µό-
νο αρσενικά. Τηλ.6984/769008.

Πωλούνται 150 πρόβατα και 50 γί-
δια. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Βό-
λου Μαγνησίας. Τηλ.6931/238548.

Πωλούνται γίδες ∆αµασκού. 
Τηλ.6940/726405. 

Πωλούνται 300 γίδια µε τα δικαι-
ώµατα. Τηλ.6987/236106.

Πωλούνται 80 πρόβατα µε δικαι-
ώµατα ή χωρίς σε προσιτή τιµή. Πε-
ριοχή Αριδαία. Τηλ.6977/2022073.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται δέµατα σανό άριστης 
ποιότητας. Περιοχή Αλµυρός Βό-
λου. Τηλ.6974/431615.

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέ-
τριο από ελληνικές ποικιλίες βρα-
στερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική 
καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε 
όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,13€ 
το κιλό και βιολογικό προς 
0,15€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα σε 
στρογγυλή  µπάλα  προς 0,10€ 
το κιλό. Περιοχή ∆. Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615.

Πωλείται βίκος µε κριθάρι µαζί 
µε τον καρπό σε δέµατα. Περιοχή 
Καρδίτσας. Τηλ.6955/361856.

Πωλείται λιόλιος µαζί µε τριφύλλι 
αλεξανδρινό, που αυξάνει την πα-
ραγωγή γάλακτος των ζώων. Περι-
οχή Καρδίτσας. Τηλ.6955/361856.

Πωλούνται µπάλες σανός βρώ-
µης, λιόλιου, αγριοτρίφφυλο, µη-
δικής,  βίκος και  κριθαριού εξαι-
ρετικής ποιότητας µε δυνατό-
τητα µεταφοράς στο χώρο σας. 
Τιµή προσιτή. Περιοχή Αχαΐα. 
Τηλ.6982/485793.

Πωλούνται τσαΐρια, τριφύλλια, 
βρώµες προς 0,12€ το κιλό, κε-
χρί προς 1,5€ το κιλό και βρώ-
µη καρπός προς 0,30€ το κιλό. 
Τηλ.6943/267411.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συ-
νεργασία, για καλλιέργεια αρωµατι-

κών και φαρµακευτικών φυτών. Πο-
τιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιο-
χή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλ-
κηδόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµά-
των και έτερο 61 στρεµµάτων, πο-
τιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών 
αποδόσεων. Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµ-
µάτων, διαθέτει σταβλικές εγκατα-
στάσεις 900τ.µ., αποθήκες, οικία, 
πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε µικρό 
ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. Πε-
ριοχή Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσ-
σαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρέµµατα υψη-
λών αποδόσεων µαζί µε 20 στρέµ-
µατα σταβλικές εγκαταστάσεις . Πε-
ριοχή Τοέβ Χαλκηδόνα (30χλµ από 
Θεσσαλονίκη). 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.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και 
µεγάλα µπουκαλάκια για τσίπου-
ρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές 
και µεγάλα πλαστικά βαρέλια  σε 
προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 
6984/501857, 6981/355172.

Πωλείται ψυκτικός  θάλαµος δια-
στάσεων 3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύ-
ψος. Αποτελείται από πάνελ δεκά-
ρι αχρησιµοποίητο µε τα σελοφάν 
του, ψυκτικό µηχάνηµα τριφασι-
κό στοιχείο µε ανεµιστήρες,  ανοι-
γόµενη πόρτα. Τιµή 3.600€ (πλέ-
ον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. 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 Σκά-
λας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. 
Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 
νύχια, αµεταχείριστος, ολοκαί-
νουριος µάρκας Ωµέγα. Περιο-
χή Θεσσαλονίκη. Τιµή 2.000€. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τού-
νελ καινούργιο, ελληνικής εταιρίας 
κατασκευής θερµοκηπίων µε δια-
στάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 4 
ύψος. Έχει δυο πλαϊνά παράθυρα 
και µια πόρτα, κατασκευασµένο όλο 
από σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) γαλ-
βάνιζε, µε 7 σειρές τεγίδες/ενισχύ-
σεις/χιαστί και µπάρες φυτών. Τι-
µή 9.000€/στρέµµα. Περιοχή Σκά-
λας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. 
Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστη-
τος µεταλλικός σκελετός θερµο-
κηπίου, βαριάς κατασκευής, πο-
λύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµέ-
νο από σωλήνα γαλβανιζέ Φ60 
και ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/κό-
ντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από 
σωλήνα γαλβάνιζε Φ33. Αποτελεί-
ται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος υδρορ-
ροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ι-
αστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπο-
ρεί να κατασκευαστεί στις διαστά-
σεις που θέλετε, χρειάζεται µόνο 
υλικά κάλυψης. Τιµή 30.000€ ή 
το µισό 16.000€. Περιοχή Σκά-
λας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. 
Email: jathelas@otenet.gr

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

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

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

Πωλούνται σταγονίδια µε ανέµες, 
πλήρες σύστηµα ποτίσµατος. Περι-
οχή 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 
κοντέινερ ανοξείδωτα για µονάδες, 
µε όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχα-
νήµατα και κατασκευάζονται 
τυροκοµία µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον 
εξοπλισµό, λέβητα 200άρι υγραε-
ρίου, παστερίωση 1,5 τόνου, ντου-
λάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµαν-
ση χωρητικότητας 500-3.000 
τµχ, γουνοµοποίηση 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 παστερίω-
σης για γάλα,  400 κιλών, µε καυ-
στήρα. Τηλ.6972/173482.

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο 24 θέσεων, 
κατασκευή 2012, αυτόµατης εξό-
δου. Τιµή 10.000€. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκη. Τηλ.6984/471046.

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

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

Πωλείται βυτίο 5 τόνων, αµε-
ταχείριστο, ολοκαίνουριο. Τι-
µή 500€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6942/505876. 

Πωλούνται πλαστικά βαρέ-
λια µεταχειρισµένα 220-240 λί-
τρων για διάφορες χρήσεις. 
Τηλ.6974/875526.

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

Πωλείται κορδέλα ξυλουργι-
κή 80άρα κατάλληλη για καυ-
σόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6936/988485. 

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

Πωλείται καλλιεργητής προετοι-
µασίας µε ανέµη, 2 µέτρων, για 
τρακτέρ από 35 έως 70 ίππους. Τι-
µή 400€. Τηλ.6974928848. 

Πωλούνται δύο χορτοκοπτικά Ιτα-
λίας πεντάδισκα µε συνθληπτικό. Τι-
µή 3.500€ και 5.500€. Περιοχή ∆. 
Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα 
αναρτόµενο 1000L αχρησιµοποί-
ητο. Τιµή 5.500€. Περιοχή ∆. Μα-
κεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται σφυρόµυλος  µονο-
φασικός αχρησιµοποίητος. Τιµή 
600€. Περιοχή ∆. Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615. 

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπε-
λουργικό-δενδροκοµικό 70 PS, 
4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007, 
full extra. Τηλ.6945/373163.

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   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Πρακτικούς «οδικούς χάρτες», µε ε-
κλαϊκευµένη γνώση, για τα βήµα-
τα ορθής γεωργικής πρακτικής, που 
πρέπει να ακολουθηθούν σε µια σει-
ρά από αντικείµενα δραστηριότητας 
όπως καλλιέργεια καρποφόρων δέ-
ντρων, ελιά, προβατοτροφία, τυροκο-
µία, αρωµατικά φυτά, µελισσοκοµία 
και όσπρια, έχουν στη διάθεσή τους 
οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Πρόκειται για 8 νέα εκπαιδευτικά 
εγχειρίδια, που γράφτηκαν από εξειδι-
κευµένους επιστήµονες, µε σκοπό να 
παράσχουν πληροφορίες βήµα-βήµα 
για τον ορθό τρόπο µε τον οποίο πρέ-
πει να ασκείται η φροντίδα στα εξετα-
ζόµενα αγροτο-κτηνοτροφικά πεδία, 
απαντώντας στην ουσία όσων θα πρέ-
πει να ξέρουν οι παραγωγοί ώστε να 
αποφεύγονται λάθη που κοστίζουν.

Η συγγραφή τους αποτελεί κατα-
κλείδα ενός ευρύτερου προγράµµα-
τος ενίσχυσης της αγροδιατροφικής 
εκπαίδευσης παραγωγών στη Βόρεια 
Ελλάδα, µέσω της υλοποίησης σεµι-
ναρίων, µε τίτλο «Ευδόκιµη Γη», που 
χρηµατοδοτήθηκε από τον ∆ιαδρατικό 
αγωγό ΤΑΡ και υλοποιήσαν η Αµερι-
κανική Γεωργική Σχολή και το Ινστι-
τούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών 
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τε-

χνολογικής Ανάπτυξης, υπό τη δια-
χείριση του Ιδρύµατος Μποδοσάκη.

Οι ωφελούµενοι του προγράµµα-
τος Ευδόκιµη Γη πλησιάζουν τα 600 
άτοµα, οι θεµατικές πάνω στις οποίες 
έγιναν τα σεµινάρια ήταν δέκα και οι 
ώρες που διήρκεσαν οι θεωρητικές 
και πρακτικές συνεδρίες στο χωράφι, 
ξεπέρασαν τις 2.080. Τα βιβλία είναι:

 «Πρακτικές καλλιέργειας καρπο-
φόρων δέντρων» (Χρυσοβαλάντου Α-
ντωνοπούλου, Ηλίας Κάλφας).

 «Εισαγωγή στην προβατοτροφία» 

(Ευδοκία Κρυσταλλίδου, Θωµαή Λά-
ζου, Ελευθέριος Παύλου).

 «Αρωµατικά φυτά» (Ηλίας Κάλφας).
 «Τα πρώτα βήµατα ενός µελισσο-

κόµου» (Αθανάσιος Παπαδόπουλος)
 «Βασικές αρχές τυροκοµίας» (Γ. 

Παπαβασιλείου, Μ. Γουγουλή, Μ. Μα-
λούδη, Ευ. Κρυσταλλίδου, Π. Κώτσιος).

 «Όσπρια» (Ηλίας Κάλφας).
 «Το µέλι στην τοπική οικονοµία» 

(Χ. Μαναβή, Αθ. Παπαδόπουλος, Γ. 
Μήτσιου-Πολυχρονίδου).

 «Ελιά» (Ηλίας Κάλφας).

Μαθήµατα
Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν 

Ιανουάριο του 2018 και 
διήρκεσαν έως τον Απρίλιο 

του 2019

Το κατσικάκι kids ΤΡΙΚΚΗ
στο Trikala City Run
Το κατσικάκι της ΤΡΙΚΚΗ… έτρεξε 
στα χνάρια του αθλητισµού και του 
πολιτισµού µαζί µε εκατοντάδες 
συµµετέχοντες στο Trikala City Run 
που έγινε στα Τρίκαλα. Η 
συνεταιριστική γαλακτοβιοµηχανία 
ΤΡΙΚΚΗ, ως µεγάλος χορηγός της 
εκδήλωσης, µοίρασε το δικό της 
σοκολατούχο trico αλλά και τα νέα 
επιδόρπια γιαουρτιού, κατσικάκι 
kids, µε ολόφρεσκο κατσικίσιο γάλα 
σε 4 γεύσεις: µπανάνα µπισκότο, 
µπανάνα, φράουλα και βανίλια.

Μέχρι 12 Μαΐου η Έκθεση
Βιβλίου της Θεσσαλονίκης 
Οι εκδόσεις του Πολιτιστικού 
Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς, µε 
βιβλία σχετικά µε την ιστορία του 
αστικού και αγροτικού χώρου, τη 
βιοµηχανική αρχαιολογία, την 
τεχνολογία, την πολιτιστική 
διαχείριση και την άυλη πολιτιστική 
κληρονοµιά συµµετέχουν στη 16η 
∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου της 
Θεσσαλονίκης, που θα 
πραγµατοποιείται µέχρι τις 12 
Μαΐου στον χώρο του ∆ιεθνούς 
Εκθεσιακού Κέντρου.

Τα οινοποιεία Β. Ελλάδος
ανοίγουν τις πόρτες τους 
Στις 18 και 19 Μαΐου, από τις 11 το 
πρωί οι οινοπαραγωγοί-µέλη της 
Ένωσης «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» 
και του οινοτουριστικού δικτύου 
«∆ρόµοι του Κρασιού της Βορείου 
Ελλάδος», ανοίγουν τα οινοποιεία 
τους για ξεναγήσεις και γευστικές 
δοκιµές. Tο καθένα προγραµµατίζει 
τις δικές του εκδηλώσεις στις 
διαδροµές του Κρασιού των θεών 
του Ολύµπου, σε Ήπειρο, Νάουσα, 
Πέλλα-Γουµένισσα, Θεσσαλονίκη, 
Χαλκιδική και του ∆ιονύσου. 

Συνέλευση κτηνοτρόφων
στον Τύρναβο το Σάββατο
Η πτώση τιµών στο αιγοπρόβειο 
γάλα και κρέας, και οι εξελίξεις για 
τη ∆ιεπαγγελµατική Φέτας, θα 
βρεθούν στο επίκεντρο της Γενικής 
Συνέλευσης της Οµοσπονδίας 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων 
Θεσσαλίας, το Σάββατο (11:00 π.µ), 
στο Εµαννουήλιο Πνευµατικό 
κέντρο στον Τύρναβο. Τα θέµατα 
που θα συζητηθούν είναι: Οι τιµές 
στο αιγοπρόβειο γάλα και στο 
αιγοπρόβειο κρέας και η πορεία
της ∆ιεπαγγελµατικής.

Η επίσηµη παρουσίαση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων έγινε την Τετάρτη 8 Μαΐου, 
σε εκδήλωση στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Αγροτικά εγχειρίδια 
«Ευδόκιμης Γης»
Οκτώ εκλαϊκευμένα βιβλία απαντούν στην ουσία όσων πρέπει να 
ξέρουν οι παραγωγοί ώστε να αποφεύγονται λάθη που κοστίζουν

Πωλείται ή ενοικιάζεται απο-
θήκη 1.000τ.µ. για επαγγελµατι-
κή ή αγροτική χρήση, διαθέτει νε-
ρό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται πολυεστερικό στέγα-
στρο τρακτέρ. Τιµή 800€. Περιοχή 
∆. Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται αχυροκοπτικό θρυµµατι-
στής. Τιµή 1.300€. Περιοχή ∆. Μα-
κεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 766 µε κου-
βούκλιο, σε καλή κατάσταση. Τιµή 
λογική. Τηλ.6937/839612.

Πωλείται γεννήτρια 6,5 kwa και-
νούργια. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6974/677830.

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

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

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

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

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

Πωλούνται 7 δεξαµένες των 35 
τόνων και 1 των 20 τόνων, ανο-
ξείδωτες 316, µε πόδια και µε 
εσωτερικά στοιχεία εβαπτιζόµε-
να (ψύξης) για χαµηλές θερµο-
κρασίες ζύµωσης, κατάλληλες 
για κρασί, ξύδι, τσίπουρο και λά-
δι. Email: info@moraitiswines.gr 
Τηλ.2284/051706.

Πωλείται παγολεκάνη 350 λίτρων. 
Τηλ.6974/875833.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος  για 
βερίκοκα. Τοποθέτηση, λειτουργία, 
εγγύηση. Τηλ.6936/670305.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για 
σταφύλια. Τοποθέτηση, λειτουργία, 
εγγύηση. Τηλ.6996/670305.

Πωλείται ψυκτικός θάλα-
µος πρόψυξης φρούτων. Τοπο-
θέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6936/589801.

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

Πωλείται αρµεκτικό Fullwood 
µεταχειρισµένο 12 στα 12. 
Τηλ.690/6512460.
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Ποιος τα είδε
για να τα παίξει
Αγγλική υπόθεση ο τελικός της Μαδρίτης 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Επικές ανατροπές πέρα από κάθε 
ποδοσφαιρική λογική επεφύλασ-
σαν οι δύο ρεβάνς στα πλαίσια των 
ηµιτελικών του Τσάµπιονς Λιγκ, 
και έτσι την 1η Ιουνίου στη Μαδρί-
τη στο «σπίτι» της Ατλέτικο, η Λί-
βερπουλ που ανέτρεψε το εις βάρος 
της 3-0 εναντίον της Μπαρτσελόνα 
και η Τότεναµ που πήρε την πρό-
κριση στο 96’ στην έδρα του Άγιαξ, 
θα βρίσκονται στο µεγάλο τελικό. 

Οι δύο οµάδες συνθέτουν έτσι τον 
πρώτο αγγλικό «εµφύλιο» σε τελι-
κό της κορυφαίας διασυλλογικής 
διοργάνωσης από το 2008 και την 
αναµέτρηση της Τσέλσι µε τη Μά-

ντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Μόσχα. 
Παράλληλα αυτό το σαββατοκύ-

ριακο, η Formula 1 επιστρέφει στην 
Ευρώπη και συγκεκριµένα στην πί-
στα της Βαρκελώνης, πίστα όπου ό-
λες οι οµάδες γνωρίζουν πολύ κα-
λά µιας και εκεί εξελίσσουν και δο-
κιµάζουν κάθε χρόνο τα µονοθέσιά 
τους στο πλαίσιο των χειµερινών δο-
κιµών. Επί της ουσίας η Ferrari δεν 
έχει και πολλά περιθώρια, αφού αν 
η Mercedes συνεχίσει το σερί των ε-
ξαιρετικών της εµφανίσεων, δύσκο-
λα θα µπορέσει πλέον να καλύψει 
το κενό η Scuderia. Επιστρέφοντας 
στο ποδόσφαιρο, αυτό το Σάββατο, 
διεξάγεται και ο τελικός Κυπέλλου 
Ελλάδος στο ΟΑΚΑ, µε την ΑΕΚ ε-
ναντίον του ΠΑΟΚ. 

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνµπο γράφουν 
ιστορία και είναι ακόµα στην αρχή. Η οµάδα του Μάικ 
Μπαντενχόλζερ διέλυσε 116-91 τους Σέλτικς στο 
Μιλγουόκι και µε 4-1 πέρασε πανηγυρικά στους 
τελικούς της Ανατολής µετά από 18 χρόνια. Εκεί θα 
περιµένουν το νικητή του Ράπτορς-Σίξερς (3-2). Οι 
τελικοί θα ξεκινήσουν την ερχόµενη εβδοµάδα.

Στους τελικούς του
NBA το Μιλγουόκι  

Formula 1 (Ισπανία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 COSMOTE SPORT 5

Τένις (ATP Masters 1000, Μαδρίτη)

Ηµιτελικός 17.00 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 20.30  COSMOTE SPORT 1

Formula 1 (Ισπανία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Γουλβς 17.00 COSMOTE SPORT 3

Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι 17.00 COSMOTE SPORT 2

Τένις (ATP Masters 1000, Μαδρίτη)

Τελικός 19.30 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ρόµα - Γιουβέντους 21.30 Novasports 1

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 11 Μαΐου

Κυριακή 12 Μαΐου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Στο παρά 5 
παράταση για τις 
φετινές δηλώσεις 
ενιαίας ενίσχυσης

Ραντεβού    
το Σεπτέμβρη 
για το νέο νόμο 
συνεταιρισμών  

H κλιµατική 
αλλαγή αλλάζει
τους συσχετισμούς 
της νέας ΚΑΠ

Πάει για το ταλέντο
Η Μπαρτσελόνα έχει στο 
στόχαστρό της τον 21χρονο 
τερµατοφύλακα Γουίλκερ 
Φαρίνιες, που αποτελεί έναν από 
τους πιο ταλαντούχους παίκτες της 
Λατινικής Αµερικής. Υποψήφιος 
προς αποχώρηση είναι ο Κάσπερ 
Σίλεσεν, ο οποίος δεν θέλει να 
παραµείνει στον πάγκο των 
«µπλαουγκράνα» και την επόµενη 
σεζόν, µε τη Μπάρτσα να 
σκοπεύει να τον πουλήσει.

Ψάχνει τεχνικό η Γιούβε
Μέτα από πέντε χρόνια επιτυχίας 
στη Γιουβέντους, όπου κατέκτησε 
5 πρωταθλήµατα και 4 Κύπελλα 
Ιταλίας και πήρε µέρος σε 2 
τελικούς Τσάµπιονς Λιγκ, οι 
δρόµοι του Μασιµιλιάνο Αλέγκρι 
και της Γιουβέντους φαίνεται πως 
χωρίζουν. Τα ιταλικά µέσα µάλιστα 
χρίζουν τον πρώην τεχνικό της, 
Αντόνιο Κόντε ως το φαβορί 
για να τον αντικαταστήσει.

Κοιτάει Γιάκο η ΑΕΛ
Ψηλά στην ατζέντα της ΑΕΛ 
βρίσκεται ο Ευριπίδης Γιάκος, ο 
οποίος προ ηµερών έριξε τίτλους 
τέλους στην 11χρονη θητεία του 
στον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο 28χρονος 
επιθετικός κυκλοφορεί ελεύθερος 
και σύµφωνα µε τον αθλητικό τύπο 
η ΑΕΛ χωρίς να χάνει χρόνο 
κινείται για την απόκτησή του. O 
Γιάκος είχε τη φετινή σεζόν µε τον 
ΠΑΣ Γιάννινα 24 συµµετοχές µε 2 
γκολ και 3 ασίστ µε τον ΠΑΣ τη 
φετινή σεζόν, ενώ συνολικά έχει 
καταγράψει 161 συµµετοχές.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΕΟΣ 

Οδηγός 10

KΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 18 MAΪΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDAΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgronews.gr
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Η µέση τιµή στα βερίκοκα Τυρίνθου, µιας 
εκ των βασικότερων ποικιλιών που καλ-
λιεργούνται στη χώρα µας, η συγκοµιδή 
των οποίων ξεκινά γύρω στις 21 µε 22 
Μαΐου, αναµένεται πως θα διαµορφωθεί 
10% µε 20% πάνω από την περσινή, που 
κυµάνθηκε κοντά στα 40 λεπτά το κιλό. 
Με εξαίρεση µια µικρή ατυχία που προ-
κάλεσε το χαλάζι σε ορισµένες βασικές 
περιοχές παραγωγής, η οποία ωστόσο α-
φορά ένα περιορισµένο ποσοστό της σο-
δειάς που επλήγη από άποψη ποιότητας, 

η συνολική παραγωγή αναµένεται ανώ-
τερη της περσινής ποιοτικά. 

Την ίδια ώρα, ποσοτικά αναµένεται αύ-
ξηση η οποία δεν θα ξεπεράσει το 1%, ο-
πότε οι παράγοντες αυτοί είναι που θα ε-
πιτρέψουν την ανοδική πορεία της τιµής 
παραγωγού. Σύµφωνα µε τις πληροφορί-
ες, αυτό που ανησυχεί παραγωγούς και 
εξαγωγείς είναι η αυξηµένη φετινή σο-
δειά σε Ιταλία και Γαλλία, που όµως α-
ναµένεται µε ελιγµούς κατά τις πρώτες 
εβδοµάδες της διάθεσης να ξεπεραστεί.

Βερίκοκο µε τιµή και ίδια παραγωγή
 Αύξηση από 10% µέχρι 20% από πέρυσι για την τιµή παραγωγού 

 Ανησυχούν το εµπόριο οι αυξηµένες ιταλικές και γαλλικές σοδειές 
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Χ 
ρηµατιστηριακά, έχει κουρά-
σει πλέον την αγορά η εξέ-
λιξη των διαπραγµατεύσεων 
ΗΠΑ-Κίνας και ενώ υπάρχει 

πλέον ζήτηση για βαµβάκι, δεδοµένου ό-
τι το χρηµατιστήριο κατέγραψε απώλειες, 
ακόµα δεν βλέπουµε ανάκαµψη. Στην ελ-
ληνική αγορά έγιναν πωλήσεις φετινών 
στοκ σε πολύ καλές τιµές, αν αναλογιστεί 
κάποιος πως το χρηµατιστήριο κυµαίνεται 
στα 72 σεντς ανά λίµπρα. Σχετικά µε τη νέα 
σοδειά οι προπωλήσεις είναι για την ώρα 
λίγες, περί τους 20 µε 25.000 τόνους και 
το αγοραστικό ενδιαφέρον ακόµα µικρό.      

  Στην ελληνική αγορά υπήρχε ενδια-
φέρον για εξαγωγή σκληρού σίτου γύρω 
από τα 225 ευρώ ο τόνος για καλή ποιότη-
τα χωρίς όµως να ακουστούν πολλές δου-
λειές. Λογικά µπαίνουµε στη νέα σεζόν µε 
χαµηλά αποθέµατα στην αγορά, αλλά υ-
ψηλά στις αποθήκες των µεγάλων µύλων. 
Στην Ιταλία και την Τυνησία, οι οποίες α-
γοράζουν από τη χώρα µας, προς το πα-
ρόν οι παραγωγές πάνε καλά.

  Οι τιµές των τροφίµων παγκοσµίως 
αυξήθηκαν περίπου κατά 1,5% τον Απρί-
λιο, µε το άλµα στις τιµές των γαλακτοκο-
µικών προϊόντων και των κρεάτων να α-
ντισταθµίζεται από την πτώση των τιµών 
των σιτηρών, στα οποία σηµειώθηκε ρεκόρ 
παραγωγής. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό 
Τροφίµων και Γεωργίας (FAO), ο δείκτης 
τιµών των γαλακτοκοµικών προϊόντων ση-
µείωσε άνοδο 5,2% από την τιµή του Μαρ-
τίου και του κρέατος 3,0%.

Στο ρελαντί λόγω
Τραμπ οι πράξεις

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

11/04 18/04 23/04 01/05 08/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

318,27
324,14

328,37
331,55

337,36

Παραγωγή EE
Ο όγκος της παραγωγής βερίκο-
κων στις βασικές περιοχές παρα-
γωγής της Ευρώπης αναµένεται 

αυξηµένος κατά 12% 

Αγορές 
Βασικές αγορές για το ελλη-
νικό βερίκοκο είναι Ευρω-

παϊκή Ένωση και χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης

Μπεμπέκου
Φέτος αναµένονται µικρότερες 
ποσότητες στη συγκεκριµένη 

ποικιλία, η συγκοµιδή της οποίας 
ξεκινά τον Ιούνιο

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

04/04 11/04 18/04 24/04 02/05 09/05

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

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

223

177

219

71,45

2,34

325,50

799,00

83,70

111,72

100,46

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ 
σεντς/λίµπρα

15,80

15,09

15,96

238 240240 240 240236

15,92
16,17 16,38

Τιμή παραγωγού 
βερίκοκου  (ευρώ το κιλό)

Φέτος  0,45-0,50 

Πέρυσι 0,40
ΠΗΓΗ: AGRENDA

βερίκοκου  (ευρώ το κιλό)

Φέτος  0,45-0,50 Φέτος  0,45-0,50 

Πέρυσι 0,40Πέρυσι 0,40
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Αναµένοντας τις διαπραγµατεύσεις ΗΠΑ-Κίνας η αγορά βάµβακος

230

220
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200

190

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
71,45

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

177

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

219

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,34

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ

Ζήτηση υπάρχει στη φυσική αγορά, 
εντούτοις για την ώρα αυτή δεν είναι 
αρκετή για να φέρει την ανάκαµψη 
στο βαµβάκι.

Χρηµατιστηριακά οι τιµές σκληρό 
στη λίστα της Φότζια παρέµειναν 
αµετάβλητες έπειτα από ένα σύντοµο 
ράλι που σηµείωσαν τελευταία.

Υποχώρηση κατά ένα ευρώ σηµείωσε 
το καλαµπόκι στα ευρωπαϊκά 
χρηµατιστήρια µε ενδείξεις 
σταθεροποίησης στα χαµηλά.

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

Σταθεροποίηση στα χαµηλά επίπεδα 
των τελευταίων εβδοµάδων 
για το ελαιόλαδο στις αγορές 
της Ευρώπης.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πριν καλά καλά προλάβει να µπει 
στο φουλ της συγκοµιδής, η πορεία 
της τιµής της πατάτας έρχεται να ε-
πιβεβαιώσει τις ανησυχίες που ε-
ξέφρασαν αρκετοί παραγωγοί ένα 
µήνα νωρίτερα, ότι δηλαδή έπει-
τα από δύο καλές σχετικά χρονιές, 
θα ακολουθήσει µια κακή. Για του 
λόγου το αληθές, η ευρωπαϊκή α-
γορά πατάτας δεν αφήνει περιθώ-
ρια, ειδικά από τόσο νώρις για κά-
τι τέτοιο, δεδοµένης της έλλειψης 
που έχει εµφανίσει το συγκεκρι-
µένο προϊόν. Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι σύµφωνα µε πρόσφατο 
δηµοσίευµα του freshplaza.gr, σε 
Ολλανδία, Γερµανία, Γαλλία και Ι-
σπανία, παρατηρείται πρωτοφανής 
για την περίοδο αυτή έλλειψη πα-
τάτας. Μάλιστα, η ζήτηση για την 
καινούρια σοδειά στις αγορές της 
κεντρικής Ευρώπης είναι υψηλή 
και οι τιµές επίσης. 

Ωστόσο στην Ελλάδα, σε περι-
οχές όπως η Αχαΐα, η Μεσσηνία 
και η Ηλεία, αν και η τιµή ξεκίνη-
σε κοντά στα 58 λεπτά το κιλό, µέ-
σα σε ελάχιστες ηµέρες, και πριν 
η παραγωγή φτάσει στο ζενίθ της, 
αυτές υποχώρησαν περιπου κατά 
10 λεπτά. Τα καλά επίπεδα  τιµών 
του προηγούµενου διαστήµατος 
για τις φθινοπωρινές πατάτες, που 
παρουσίασαν µια µέση τιµή κοντά 
στα 50 µε 55 λεπτά, έπεισαν αρκε-
τούς παραγωγούς να επιστρέψουν 
στην πατάτα, ωστόσο και πάλι, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες, η µετατό-
πιση αυτή στην τιµή, που αυτές τις 
µέρες βρίσκεται στα 48 λεπτά πε-
ρίπου, δεν δικαιολογείται. 

Λίγο πριν το Πάσχα, σύµφωνα 
µε ρεπορτάζ της Agrenda, η πα-
τάτα θερµοκηπίου ξεπερνούσε τα 
65 λεπτά το κιλό. Να σηµειωθεί 
ότι πέρυσι η αγορά ξεκίνησε µε 
τιµή περί τα 35 λεπτά το κιλό, ε-
πειδή υπήρχαν αποθέµατα τόσο 
από το Νευροκόπι όσο και από τη 

Γαλλία. Φέτος, λένε οι παραγωγοί, 
οι αποθήκες είναι άδειες από χει-
µωνιάτικη πατάτα. Όσον αφορά 
το κόστος παραγωγής, στη ∆υτι-
κή Ελλάδα µε µέση απόδοση τους  
2,5-3 τόνους το στρέµµα, αυτό α-
νέρχεται περί τα 800 µε 900 ευρώ.

Με ένα τέτοιο κόστος, τιµές κο-
ντά στα 36 λεπτά το κιλό, εξασφα-
λίζουν µετά βίας το κόστος της 
παραγωγής, όπως ενηµερώνουν 
την Agrenda οι παραγωγοί. Μά-
λιστα, έµπειρος παραγωγός πα-
τάτας, σε τηλεφωνική επικοινω-
νία µε την εφηµερίδα µας, ανέ-
φερε πως ακόµη και τιµές κοντά 
στα 50 λεπτά, δεν θα έπρεπε να 
εντυπωσιάζουν. 

Κράτησε λίγο η χαρά στην εαρινή πατάτα
 Yποχώρησε περίπου δέκα λεπτά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µετά το Πάσχα, η τιµή
 Παραδόξως οι αποθήκες στην κεντρική Ευρώπη παραµένουν άδειες και η ζήτηση υψηλή

Η ασυνήθιστη για µήνα Μάιο 
έλλειψη πατάτας στις 
ευρωπαϊκές αγορές, σηµαίνει 
πως οι φρέσκες πατάτες 
προερχόµενες από περιοχές 
της Μεσογείου θα βρεθούν 
στα ράφια των καταστηµάτων 
της Κεντρικής Ευρώπης 
νωρίτερα από ό,τι άλλες 
χρονιές. Παράλληλα η 
ολλανδική συγκοµιδή 
αναµένεται φτωχή φέτος, µε 
τα περσινά αποθέµατα να 
εξαντλούνται, προκαλώντας 
ανησυχία σε εµπόρους, 
σύµφωνα µε τον Βηµ φαν ντερ 
Ρεε, διευθυντή του συνεταιρισµού 
πατάτας Nedato. Όπως εξηγεί ο 
ίδιος, οι αγοραστές θα 
στραφούν πρώτα στην Ισπανία 
και την Αίγυπτο, µε την χώρα 
της Ιβηρικής, να µπαίνει στα 
χωράφια µια εβδοµάδα 
νωρίτερα από το συνηθισµένο. 
Ωστόσο και εκεί, οι παραγωγοί 
δεν αύξησαν τις εκτάσεις µε 
πατάτες και άρα δεν θα 
καταφέρουν  να καλύψουν το 
κενό της αγοράς.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ 
Η ΦΡΕΣΚΙΑ ΠΑΤΑΤΑ

Η ανακοίνωση του Αµερικανού προέδρου 
Ντόναλντ Τραµπ για επιβολή νέων δασµών σε 
κινεζικά προϊόντα, ως αποτέλεσµα της πολύ αργής 
προόδου στον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας, 
φυσικά και προκάλεσε την πτώση σε όλα τα 
χρηµατιστήρια αξιών και εµπορευµάτων. Και 
µπορεί ζήτηση να υπάρχει στη φυσική αγορά, 
εντούτοις για την ώρα αυτή δεν είναι αρκετή για 
να φέρει την ανάκαµψη. Προφανώς οι αναλυτές 
ακολουθούν στενά το πολιτικό ρεπορτάζ, 
αναµένοντας νέα από τις διαπραγµατεύσεις που θα 
γίνουν τις επόµενες µέρες στην Ουάσινγκτον. 

ΝEA ΥOΡKH
Η χρηµατιστηριακή διόρθωση έδωσε την ευκαιρία 
για πωλήσεις φετινών στοκ σε πολύ υψηλή βάση 
(πριµ) επί των χρηµατιστηριακών τιµών. Φυσικά 
αγοραστές είναι όσοι έχουν  άµεση ανάγκη για 
βαµβάκι. Αντιθέτως για τη νέα σοδειά επικρατεί 
ακόµα ησυχία, παρά τις χαµηλότερες 
χρηµατιστηριακές τιµές. Οι εµπορικοί οίκοι είναι 
επικεντρωµένοι σε άλλες σοδειές και για το 
ελληνικό τηρούν στάση αναµονής. Οι προπωλήσεις 
πάντως είναι σαφώς λιγότερες σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και όσον αφορά το πριµ 
τα 3 σεντς ανά λίµπρα σήµερα δεν πληρώνονται. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Πριν το Πάσχα η τιµή της πατάτας 
θερµοκηπίου ήταν στα 65 λεπτά.

ΕΞΟ∆Α
 Με τιµή παραγωγού κάτω 

από τα 30 λεπτά το κιλό η 

καλλιέργεια δύσκολα βγάζει 

τα έξοδά της  

Συνεδρίαση 08/05/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος ‘19 72,31 -O,87

Δεκέμβριος ‘19 72,42 -0,21

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Τρίτη
07/05

∆ευτέρα
06/05

Πέµπτη
02/05

Τετάρτη
08/05

Παρασκευή
03/05

76

75

74

73

72

71

70

05/02/2019 75.45
05/03/2019 75.68
05/06/2019 73.55
05/07/2019 73.18
05/08/2019 72.31
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Αχτίδα ελπίδας φαίνεται να ξε-
προβάλλει, από σύνδεση της ποι-
ότητας του σκληρού σιταριού, µε 
την Melissa Κίκιζας ΑΕ, σύµφωνα 
µε τον παραγωγό ∆ηµήτρη Ζάχο, 
να αγοράζει µε bonus τιµές σιτά-
ρι που πληρεί ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά που ζητούνται από τη βιο-
µηχανία. Ο ∆. Ζάχος, συµµετέχει 
σε πρόγραµµα της Compo Expert, 
εφαρµόζοντας ολοκληρωµένο σύ-

στηµα θρέψης της εταιρείας, πιο 
δαπανηρό από τη συµβατική λί-
πανση, έχει ως αποτέλεσµα όµως 
υψηλή ποιότητα σιταριού και µε-
γαλύτερες τιµές. Η επίτευξη συ-
γκεκριµένων τιµών στην περιε-
κτικότητα των κόκκων, µπορούν 
να καταστήσουν το σιτάρι επιθυ-
µητό για συγκεκριµένη µεταποί-
ηση από επιχειρήσεις ζυµαρικών. 

Ο Γιώργος Καρανίκας, γεωπό-

νος-αγρότης µε συµβολαιακή καλ-
λιέργεια για τους µύλους Λούλη, 
αναφέρει πως τα συµβόλαια στη 
Θεσσαλία για το σκληρό σιτάρι 
είναι σταθερά στα 20 λεπτά. Ό-
πως φαίνεται, µόνο µια σταθερή 
σύνδεση ποιότητος τιµής θα αλ-
λάξει κάτι, όσο συνεχίζεται ο φαύ-
λος κύκλος των µικρών εσόδων 
για τους παραγωγούς που φέρ-
νουν χαµηλή ποιότητα στο σιτάρι. 

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Παρά τα µειωµένα κατά 5,6% αρχι-
κά παγκόσµια αποθέµατα δηµητρι-
ακών για την περίοδο 2019/2020 
σε σχέση µε πέρσι, η αυξηµένη πα-
ραγωγή καταφέρνει να βάλει θε-
τικό πρόσηµο στη µεταβολή της 
παγκόσµιας προσφοράς, πετυχαί-
νοντας αύξηση 0,5%. Μάλλον ό-
µως δε θα ισχύσει κάποιο από τα 
σενάρια για πτώση των τιµών, α-
φού αυτή η προσφορά δεν είναι 
ικανό να αντισταθµίσει την αύξη-
ση της κατανάλωσης, η οποία α-
ναµένεται να αυξηθεί κατά 1,7%, 
(36 εκατ. τόνους), αφήνοντας, ό-
πως προβλέπει το ∆ιεθνές Ινστι-
τούτο Σιτηρών (IGC), στο τέλος 
της επόµενης σεζόν, πάλι µικρό-
τερα τελικά αποθέµατα δηµητρι-
ακών(-3,8%). Η µείωση των τελι-
κών αποθεµάτων συνεχίζεται κά-
θε χρόνο, µε αποτέλεσµα τα πα-
γκόσµια τελικά αποθέµατα από 
658 εκατ. τόνους το 2016/2017, 
να φτάσουν φέτος σύµφωνα µε 
την πρόβλεψη του ινστιτούτου τα 
588 εκατ. τόνους.

Αναλύοντας όµως τη µελέτη του 
IGC, η µεγάλη κατανάλωση και η 
διατήρηση της τιµής των δηµητρι-
ακών όµως φαίνεται να επηρεά-
ζεται κυρίως από τον αραβόσιτο, 
όπου ενώ αυξάνεται λίγο η πα-
ραγωγή, η προβλεπόµενη κατά 
πολύ µεγαλύτερη κατανάλωση 
θα αυξήσει την τιµή και θα µειώ-
σει τα τελικά αποθέµατα στο τέ-
λος της επόµενης περιόδου κατά 
4 εκατ. τόνους.

Κάτι τέτοιο δε θα ισχύσει για το 
σιτάρι, του οποίου η τιµή φαίνε-
ται πως θα πέσει, καθώς προβλέ-
πεται αυξηµένη παραγωγή, αλ-
λά όχι τόσο µεγάλη αύξηση στην 
κατανάλωση, φέρνοντας έτσι θε-
τικό πρόσηµο και στα παγκόσµια 
τελικά αποθέµατα της τάξεως των 
4 εκατ. τόνων. 

Οι αγρότες βάζουν καλαµπόκι
Οι έµποροι και οι αγορές σε ό-

λο τον κόσµο αρχίζουν να επικε-
ντρώνονται σε πιο προσοδοφόρες 
καλλιέργειες και αυτό είναι ένας 

ακόµη λόγος που γεννιούνται ε-
ρωτήµατα για το µέλλον του σιτα-
ριού, αλλά και του κριθαριού, µε 
το τελευταίο να έχει ως αποκού-
µπι την παραγωγή µπύρας. Κάτι 
που έχει και θα συνεχίσει να έχει 
µεγάλο αντίκτυπο στις τιµές του 
σιταριού και του κριθαριού είναι 
ο αραβόσιτος ως ανταγωνιστική 
καλλιέργεια. Οι τιµές του αραβο-
σίτου σπρώχνουν όλο και περισ-
σότερους αγρότες παγκοσµίως 
να εγκαταλείψουν την καλλιέρ-
γεια σιταριού και να µετακινη-
θούν στο καλαµπόκι ελπίζοντας 
σε µεγαλύτερο εισόδηµα, καθώς 
υπάρχει ζήτηση στην αγορά. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι από τις 29 
Απριλίου οι εισαγωγές αραβοσί-
του στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 38,6% 
από την εποχή 2017/2018 στη ε-
ποχή 2018/2019 - από 14,5 εκατ. 
Τόνους σε 20,1 εκατ. Τόνους. Η 
πλειοψηφία αυτού του αραβοσί-
του προέρχεται από την Ουκρανία.

Λιγότερα στρ σιτάρι
Αυτή η ζήτηση για καλαµπόκι 

φαίνεται να επηρεάζει τους παρα-
γωγούς που θα το προτιµήσουν  
από το σκληρό σιτάρι, όπως κα-
ταγράφει και πρόσφατη έκθεση 
της Strategie Grains, σύµφωνα 
µε την οποία η παραγωγή σκλη-
ρού σιταριού σε παγκόσµιο επί-
πεδο θα κινηθεί  πτωτικά. Ειδικά 
για την Ευρώπη, καταγράφεται ως 
πολύ πιθανό οι παραγόµενες πο-
σότητες να κινηθούν στα χαµηλό-
τερα επίπεδα από τη σεζόν 2014-
2015. Τόσο στη Γαλλία, όσο και 
στον Καναδά, αναµένεται µια µεί-
ωση των καλλιεργούµενων εκτά-
σεων, που τοποθετείται µε τις πρώ-
τες τουλάχιστον εκτιµήσεις περί το 
25%. Λιγότερα στρέµµατα δείχνει 
η Strategie Grains και για Ιταλία 
και Ισπανία, στις οποίες αναµένο-
νται και χαµηλότερες αποδόσεις 
λόγω των ξηρικών καιρικών συν-
θηκών. Όσον αφορά την Ελλάδα, 
οι εκτιµήσεις του γαλλικού οµίλου 
αναφέρονται σε µειωµένες εκτά-
σεις, για τις οποίες «ακούγεται» 
ποσοστό ακόµα και 20%.

Αυξάνεται η κατανάλωση των δηµητριακών 
περισσότερο από την παραγωγή
Φαίνεται πως θα κρατήσουν τιµή παγκοσµίως αλλά όχι το σιτάρι 

Η εγκαθίδρυση σύνδεσης ποιότητας-τιµής 
στη συµβολαιακή ίσως φέρει ελπίδα στο σκληρό

STRATEGY GRAINS
 Αναµένεται αυξηµένος 

ανταγωνισµός, δεδοµένου 

ότι Καναδάς και ΗΠΑ θα 

ψάξουν να διοχετεύσουν τα 

υψηλά αποθέµατά τους στην 

παγκόσµια αγορά, κρατώντας 

πίσω τις τιµές και του 

ευρωπαϊκού σιταριού

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Οι τιµές του αραβόσιτου 

σπρώχνουν όλο και περισσότε-

ρους αγρότες παγκοσµίως να 

εγκαταλείψουν την καλλιέργεια 

του σιταριού

H
εξαγωγή πληρώνει περί 
τα 225 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας για καλά ποι-
οτικά ελληνικά σιτάρια 

στην εγχώρια αγορά. Οι νέες δου-
λειές φυσικά έχουν ατονήσει δεδο-
µένου ότι τα αποθέµατα λιγοστεύ-
ουν και όλοι έχουν το βλέµµα τους 
στραµµένο προς τη νέα σοδειά. Οι 
µεγάλοι τοπικοί µύλοι εξακολουθούν 
και δείχνουν υπερ-καλυµµένοι και 
εκτός απροόπτου δεν φαίνονται ση-
µάδια στην αγορά για κάποια από-
τοµη αύξηση της ζήτησης. Αναµένε-
ται,  βέβαια, να φανεί πως θα εξελι-
χθούν οι σοδειές στις χώρες που α-
γοράζουν συνήθως ελληνικά σιτά-
ρια, όπως η Ιταλία και η Τυνησία. 

Στα σκληρά στάρια, δεν σηµειώ-
θηκαν αλλαγές για άλλη µια εβδο-

µάδα στη νέα 
λίστα της Φό-
τζια. Για ποι-
οτικά στάρια 
µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, 

υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12,5% δι-
ατηρούν τιµή αποθήκης παραγω-
γού στα 248-253 ευρώ ο τόνος. Για 
τα µεταβροχικά (βρεγµένα) µε ειδι-
κό βάρος 77-78 kg/hl η τιµή δια-
πραγµατεύεται στα 236-241 ευρώ 
ο τόνος, ενώ για χαµηλότερο βά-
ρος 75/76 kg/hl στα 226-231 ευρώ 
ο τόνος. Την ίδια ώρα, στη Γαλλία 
σηµειώθηκε σταθεροποίηση τιµών 
µε την αγορά να αναµένει πλέον τη 
νέα σοδειά, η οποία δείχνει ελαφρά 
χειρότερη από την αντίστοιχη περ-
σινή. Οι τιµές παρέµειναν στα επί-
πεδα των 225 ευρώ ο τόνος παρα-
δοτέα σε γαλλικό λιµάνι.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι 
τιµές δεν κάνουν κάποια ιδιαίτερη 
κίνηση και φαίνεται να υπάρχει α-
ναµονή για τις εξελίξεις στις δια-
πραγµατεύσεις µεταξύ Κίνας και 
ΗΠΑ. Στα θεµελιώδη στοιχεία οι α-
ναλυτές περιµένουν να µάθουν τα 
τελικά αποθέµατα για τη φετινή σο-
δειά, όπως θα ανακοινωθούν από 
τη µηνιαία έκθεση προσφοράς και 
ζήτησης δηµητριακών. Παρά την 
υποτονική διεθνή αγορά, στη Γαλ-
λία υπήρξε µια έστω µικρή ανάκαµ-
ψη, η οποία οφείλεται στις αυξη-
µένες εξαγωγές Μαρτίου, οι οποί-
ες ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Τα 
συµβόλαια Μαΐου ‘19 επέστρεψαν 
στα 185 ευρώ ο τόνος παραδοτέα 
σε γαλλικό λιµάνι.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΕ (ΕΚΑΤ. ΤΟΝOI) 

ΑΠΡ 2018 / 2019 

ΑΠΡ 2017 / 2018 

14,5 20,1
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Μικρότερες αποδόσεις από 30% έως και 50%, ανάλογα µε την περιοχή και την ποικιλία, αναµένεται να εµφανίσει η φετινή παραγωγή κερασιού στη 
Βόρεια Ελλάδα, όπου η συγκοµιδή εκτιµάται ότι θα αρχίσει να ανεβάζει ρυθµούς από την ερχόµενη εβδοµάδα, δίδοντας και τα πρώτα αξιόπιστα σηµάδια 
για την πορεία της τιµής του προϊόντος κατά την τρέχουσα εµπορική σεζόν.

Ένα τριήµερο βροχοπτώσεων, στις αρχές της περασµέ-
νης εβδοµάδας, τα έκανε... µούσκεµα και στη συγκοµιδή 
των υπερπρώιµων ποικιλιών της Ροδόπης, µε συνέπεια 
να εµφανιστούν σκισίµατα στους καρπούς, απογοητεύο-
ντας τους παραγωγούς. «Από την επόµενη εβδοµάδα θα 
αρχίσει σιγά - σιγά η συγκοµιδή, αλλά δυστυχώς δεν βο-
ηθά ο καιρός. Ελπίζουµε ότι τα πράγµατα θα εξελιχθούν 
καλύτερα όταν θα φτάσει η ώρα να συγκοµιστούν οι µε-
σοπρώιµες και οι όψιµες ποικιλίες», τόνισε  στην Agrenda 
ο Λεβέντ Σαδίκ, επικεφαλής της YAKA IKE, που µπορεί να 
απορροφήσει και να διαχειριστεί πάνω από 2.000 κερα-

σιών ετησίως. Όπως µας ανέφερε µε την YAKA συνεργά-
ζονται περισσότεροι από 240 παραγωγοί, στις φυτείες των 
οποίων εφαρµόζεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα φροντί-
δας της κερασοκαλλιέργειας, από το οποίο αναµένεται να 
ανεβεί η στρεµµατική απόδοση από τα 450 κιλά σήµερα, 
στα 600 κιλά το στρέµµα, σε τρία χρόνια.

Όσον αφορά στη διάθεση της παραγωγής, ο κ. Σαδίκ 
ανέφερε πως τα κεράσια που τυποποιεί και εµπορεύεται 
η YAKA IKE, κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στο εξωτε-
ρικό και σε αγορές όπως αυτές της Αγγλίας και της Γερ-
µανίας, µέσω συνεργασιών που έχουν συναφθεί µε µε-
γάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ. «Φέτος θα ξεκινήσουµε 
και στην Ασία, καθώς οι δοκιµές που κάναµε πέρυσι, εί-
χαν πολύ καλή αποδοχή», επισήµανε ο ίδιος και προσ-
διόρισε ως στόχους το Χόνγκ Κόνγκ και τη Σιγκαπούρη.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ υπερπρώιµες ποικιλίες 
σε χωριά της Πέλλας, η ζηµιά λόγω 
των καιρικών συνθηκών είναι µεγά-
λη, ενώ σηµαντικά προβλήµατα από 
παρόµοιους παράγοντες διαπιστώ-
νονται και στο νοµό Ροδόπης. «Κα-
τά τόπους είχαµε χαλαζοπτώσεις, κυ-
ρίως στην περιοχή της Έδεσσας και 
σε χωριά κοντά στα Γιαννιτσά, που 

προκάλεσαν καταστροφές, ενώ στις 
αρχές της εβδοµάδας είχαµε και έ-
να διήµερο µε ισχυρούς ανέµους, µε 
συνέπεια να χτυπιούνται οι καρποί 
και να υποβαθµίζονται ποιοτικά», ε-
πισηµαίνει ο καθηγητής ∆ενδροκο-
µίας στο ΑΠΘ, Αθανάσιος Μολασιώ-
της, χαρακτηρίζοντας κρίσιµο το ε-
πόµενο διάστηµα του Μαϊου.

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ είναι οι ποσότητες των 
υπερπρώιµων ποικιλιών και σε άλ-
λα χωριά της Έδεσσας, όπως το Με-
σηµέρι. «Ξεκινήσαµε τη συγκοµιδή 
πριν λίγες ηµέρες και διαπιστώνου-
µε πως οι στρεµµατικές αποδόσεις 
είναι µικρότερες. Η παραγωγή σε 
σχέση µε πέρυσι είναι χαµηλότερη 

περίπου 40%», είπε στην Agrenda ο 
παραγωγός Βασίλης Γιάντσης, προ-
σθέτοντας πως για το προϊόν που 
πουλήθηκε την περασµένη εβδοµά-
δα η τιµή ήταν στα 3,5 ευρώ, αλλά 
«όσο µπαίνει ο κόσµος στις φυτείες 
και συγκοµίζει, αυξάνοντας τις πο-
σότητες στην αγορά, η τιµή πέφτει».

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ «early lorry» και «µπουρ-
λά» συγκοµίζουν εδώ και κάποιες 
µέρες και στην Κερασιά της Έδεσ-
σας, αλλά όπως τονίζει ο παραγω-
γός Χρήστος Γιώργου η περιοχή θα 
αρχίσει να µαζεύει δυναµικά µετά τις 
15 Μαΐου. «Όπως πάνε τα πράγµα-

τα η φετινή παραγωγή φαίνεται ότι 
θα φτάσει τους 7.000-8.000 τόνους 
αρκεί να κρατήσει ο καιρός», ανέ-
φερε και πρόσθεσε πως στην Κερα-
σιά καταγράφεται τάση αντικατάστα-
σης τοπικών ποικιλιών όπως Τρα-
γανά και Μπουρλά, µε γερµανικές.

∆ΥΣΚΟΛΑ είναι τα πράγµατα στις 
Αµπελιές της Πέλλας, αλλά και σε 
γύρω χωριά, όπου οι φυτείες κε-
ρασιού χτυπήθηκαν από το χαλά-
ζι δύο φορές, στις 18 Απριλίου, ό-
ταν έγινε η µεγάλη ζηµιά και στις 
20 Απριλίου. «Τα καθαρά χωρά-
φια είναι λίγα. Αυτές τις ηµέρες 
έρχονται οι εκτιµητές του  ΕΛΓΑ, 

για νέα αυτοψία», είπε ο γεωπό-
νος Γιώργος Σαββίδης, τονίζο-
ντας ότι σε ορισµένες φυτείες η 
καταστροφή ήταν ολοσχερής. Α-
πό τα πρώτα χέρια στην περιοχή, 
πάντως, έγιναν πράξεις και µε 5 
ευρώ το κιλό, όµως ήταν αµελη-
τέες οι ποσότητες και διόλου αντι-
προσωπευτικές για τη συνέχεια.

ΑΝΑΛΟΓΗ υποχώρηση της παρα-
γωγής προβλέπει φέτος και ο Νι-
κόδηµος Γαραντίδης, από τη Φου-
στάνη Πέλλας, την οποία αποδίδει 
στο γεγονός ότι πέρυσι η περιοχή 
είχε εµφανίσει υπεραπόδοση, ενώ 
στον Παλαιό Μυλότοπο ο πρόεδρος 
του τοπικού Αγροτικού Συλλόγου, 

Γιάννης Λυσίτσας ανέφερε ότι στις 
υπερπρώιµες ποικιλίες Early Lorry 
και Early BG, τα δέντρα είναι άδεια 
φέτος. «Επηρεάστηκαν από τον πα-
γετό, µαλάκωσε το καρπίδιο και έ-
πεσε» εξήγησε και τόνισε  ότι «ευ-
ελπιστούµε να πάνε καλύτερα τα 
πράγµατα στις µεσοπρώιµες».

ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ, εξάλλου,σύµφωνα 
µε τον πρόεδρο του ΑΣ Ράχης «ο 
Άγιος Λουκάς» ∆ηµήτρη Ντούρο, 
η συγκοµιδή των 2.000 στρεµµά-
των της οργάνωσης θα ξεκινήσει 
από τη ∆ευτέρα και εκτιµάται ότι 
θα δώσει φέτος µια παραγωγή 700-

800 τόνους. «Ανάλογα µε την πε-
ριοχή και την ποικιλία, η µείωση 
στην απόδοση υπολογίζεται µετα-
ξύ 30% και 50%», είπε ο κ. Ντού-
ρος, ενώ για την τιµή απέφυγε να 
ρισκάρει οποιαδήποτε πρόβλεψη, 
«αν δεν ανοίξει η αγορά».

ΕΕ

ΕΕ ΗΠΑΚΙΝΑΤΟΥΡΚΙΑ
793.000
ΤΟΝΟΙ

+30%
+13,43%


10,53% 
12,60%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΡΑΣΙΩΝ 
2019  

Δεν βοηθά ο καιρός τη συγκομιδή, 
προβληματισμός για τις αποδόσεις
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Έπιασαν ακόµα και τα 5 ευρώ τα υπερπρώιµα κεράσια
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∆εν γλύτωσε το ΧΑ από  
το παγκόσµιο sell-off
Στο παγκόσµιο sell-off που προκαλεί η τελευταία 
εµπορική διαµάχη µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και 
αποτυπώνει τις ανησυχίες της αγοράς για την άνοδο 
του πολιτικού θερµοµέτρου στη χώρα, ενόψει και των 
προσεχών εκλογών, «συµµετέχει» και το 
χρηµατιστήριο Αθηνών. Από την αρχή της εβδοµάδας 
µέχρι και την Πέµπτη οι απώλειες έφτασαν κοντά στο 
6%, δείχνοντας ακόµη µία φορά την αδύναµη φύση 
του µπροστά στις διεθνείς εξελίξεις που τροφοδοτούν 
το risk off σε αγορές όπως η ελληνική, η οποία 
εµπεριέχει µεγαλύτερο βαθµό µεταβλητότητας.

EBZ: Χρονικό περιθώριο µέχρι 
την Τετάρτη 15 Μαΐου 
αποφάσισαν να δώσουν στην 

κυβέρνηση και τη διοίκηση της 
ΕΒΖ οι εργαζόµενοι στη βιοµηχανία 
πριν προβούν σε κινητοποιήσεις, µε 
την ελπίδα ότι έως τότε θα δουν απτά 
αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά τη 
χρηµατοδότηση της εταιρείας και την 
υλοποίηση των προγραµµάτων 
µετατάξεων και συνταξιοδοτικού. 

ABINBEV: Η µεγαλύτερη ζυθοποιία 
παγκοσµίως, Αnheuser-Bush InBev, 
ανακοίνωσε ότι τα κέρδη στο α’ τρίµηνο 
αυξήθηκαν, όπως και τα έσοδα για την 
περίοδο. Η εταιρεία που παρασκευάζει 
την Corona, τη Budweiser, τη Stella 
Artois, τόνισε πως στο α΄ τρίµηνο τα 
καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στα 3,57 
δισ. δολάρια έναντι των 1,02 δισ. 
δολαρίων πριν από ένα χρόνο. Τα 
EBITDA, αυξήθηκαν 8,2% στα 4,99 δισ. 
δολάρια, ενώ τα έσοδα της περιόδου 
αυξήθηκαν 5,9% στα 12,56 δισ. δολάρια.

TYSON FOODS: Καθαρά κέρδη 426 
εκατ. δολαρίων εµφάνισε στο β’ 
τρίµηνο χρήσης η Tyson Foods, ή 
1,17 δολάρια ανά µετοχή, υψηλότερα 
από τα 315 εκατ. δολάρια ή 85 σεντς 
ανά µετοχή πριν από ένα χρόνο. Τα 
προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή 
έκλεισαν στα 1,20 δολάρια, πιο πάνω 
από τις εκτιµήσεις για 1,14 δολάρια.

COCA-COLA HBC AG: Η Coca-Cola 
HBC AG και η Coca-Cola HBC Finance 
B.V. (ο εκδότης) ανακοίνωσαν την 
έκδοση οµολόγων 8 και 12 ετών, σε 
ευρώ, σταθερού επιτοκίου, τα οποία θα 
εκδοθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος 
έκδοσης µεσοπρόθεσµων οµολογιών 
ύψους 5 δισ. ευρώ µε βάση τις συνθήκες 
στις αγορές. Οι οµολογίες θα έχουν την 
εγγύηση της Coca-Cola HBC.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ο τελευταίος εµπορικός τζόγος του προέ-
δρου Τραµπ έθεσε το πλαίσιο για έναν α-
κόµα γύρο διαπραγµατεύσεων σε κλίµα 
έντασης αυτή την εβδοµάδα µεταξύ ΗΠΑ 
και Κίνας, προκαλώντας νευρική κρίση 
στις αγορές υπό την απειλή αύξησης των 
δασµών σε κινεζικά αγαθά, ύψους 200 
δισ. δολαρίων και αντίποινων, που εν τέ-
λει την Παρασκευή έγιναν πράξη.

Στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν στο Πεκί-
νο την Τετάρτη δείχνουν τι διακυβεύεται: 
Μια απρόσµενη πτώση των εξαγωγών της 
Κίνας και µια εξίσου απρόβλεπτη αύξηση 
των εισαγωγών δείχνουν ότι η δεύτερη µε-
γαλύτερη οικονοµία του κόσµου συνεχί-
ζει µια ασταθή ανάκαµψη, ακόµη και την 
περίοδο που η παγκόσµια ζήτηση εξασθε-
νεί. Το εάν οι δύο µεγαλύτερες οικονοµίες 
του κόσµου θα βυθιστούν βαθύτερα στην 
εµπορική τους σύγκρουση και θα σύρουν 
την παγκόσµια οικονοµία σε αυτή τη δια-

µάχη θα φανεί σύντοµα. Το γιουάν απο-
τελεί ένα από τα µεγάλα «θύµατα» της δι-
αµάχης, µε το κινεζικό νόµισµα να υπο-
χωρεί στα χαµηλότερα επίπεδα από τον Ια-
νουάριο, καθώς η προοπτική κλιµάκωσης 
της αντιπαράθεσης, σε συνδυασµό µε την 
εύθραυστη ανάκαµψη της κινεζικής οικο-
νοµίας, τροµάζουν τους επενδυτές. 

Πάντως, ο Στηβ Είσµαν, ο άνθρωπος 
που έµεινε στην ιστορία της Wall Street 
για το µεγάλο σορτάρισµά του λίγο πριν 
ξεσπάσει η κρίση του 2008 έκρουσε τον 
κώδωνα του κινδύνου για την αµερικανι-
κή αγορά µετοχών προαναγέλλοντας ότι  
«η ύφεση σύντοµα θα χτυπήσει την πόρ-
τα των ΗΠΑ», προκαλώντας «τεράστιες α-
πώλειες» στα οµόλογα υψηλών αποδόσε-
ων ή τα «σκουπίδια» και τα εταιρικά οµό-
λογα εκείνα που βαθµολογούνται µε BBB 
µόλις ένα βήµα υψηλότερα από τα χαµη-
λής αξίας οµόλογα.

EMFI 
Παρελθόν αποτελεί εδώ και λίγο καιρό 
η εταιρεία ΕΒΓΑ η οποία 
µετονοµάστηκε σε EMFI χωρίς να 
αλλάξει κάτι στην µετοχική σύνθεση της 
καθώς συνεχίζει να ελέγχεται από την 
οικογένεια Κυριάκου Φιλίππου, µία εκ 
των δύο βασικών µετόχων της ΦΑΓΕ. Η 
EMFI συνεχίζει να παράγει στο 
εργοστάσιο της Ιεράς Οδού τα παγωτά 
ΕΒΓΑ για λογαριασµό της Unilever. 

ΗΠΕΙΡΟΣ 
Η υψηλή ποιότητα και γεύση των προϊόντων 
ΗΠΕΙΡΟΣ αναδείχθηκαν για ακόµη µια 
χρονιά στον διεθνή διαγωνισµό Monde 
Selection 2019. Στα φετινά βραβεία 
ποιότητας, τις εντυπώσεις έκλεψε η φέτα 
ΗΠΕΙΡΟΣ, σε όλες της τις εκδοχές, 
αποσπώντας συνολικά τρεις χρυσές 
διακρίσεις για τους κωδικούς: Ήπειρος Φέτα 
ΠΟΠ, Ήπειρος Φέτα ΠΟΠ µε 40% λιγότερο 
αλάτι και Ήπειρος Βιολογική Φέτα ΠΟΠ.

Με όρους τζόγου,
διεθνείς συνομιλίες

 Κούρασε αγορές η σινο-αμερικανική κόντρα  
 Ο μεγάλος σορτάκιας βλέπει ύφεση σε ΗΠΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
728,62
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 4,0800 +10,87%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΑ) 0,4000 +3,63%

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 0,4100 +2,50%

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP 61,8000 +2,32%

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 0,0445 +1,14%

PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,0885 -18,81%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,2020 -18,55%

F.G. EUROPE Α.Ε. 0,4920 -13,68%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,1950 -10,55%

ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 0,0518 -10,38%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 23.208,62 - 0,51%
 NASDAQ Comp 6.615,02 - 0,31 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2.991,55 - 0,33%
Λονδίνο FTSE 100 6.734,23 + 0,091%
Φρανκφούρτη DAX-30 10.580,19 + 0,20%
Παρίσι CAC-40 4.689,39 - 0,87%
Ζυρίχη SMI 8.429,30 + 2,85 %
Τόκιο NIKKEI-225 20.014,77 - 0,31%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
W. Street D. JONES-30 25,802.42 -0.64%
 NASDAQ Comp 7,906.16 - 0.47%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,347.74 -2.03%
Λονδίνο FTSE 100 7,207.41 -0.87%
Φρανκφούρτη DAX-30 11,973.92 - 1.69%
Παρίσι CAC-40 5,313.16  -1.93%
Ζυρίχη SMI 9,430.30 -1.99%
Τόκιο NIKKEI-225 21,402.13 - 0.93% 
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Η αλλαγή του τρόπου εισόδου στις επιδοτήσεις 
και τα προβλήματα που δημιουργούνται

Μ
έχρι και πέρυσι, η άντληση των στοι-
χείων των επιδοτήσεων των αγροτών, 
τα βλέπαµε χρησιµοποιώντας τους κω-
δικούς taxis του καθενός εξ αυτών.

Η είσοδος γινόταν από τη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
από τη «διαδικτυακή ενηµέρωση αγροτών για πλη-
ρωµές». Η  εφαρµογή µας οδηγούσε στο www.iris.
gov.gr και µε την επιλογή του έτους αναφοράς, ε-
κτυπώναµε την κατάσταση δηµοσιοποίησης πλη-
ρωµών, στην οποία αποτυπώνονταν όλες οι επιδο-

τήσεις που εισέπραξε ο δικαιού-
χος αγρότης για το έτος που µας 
ενδιέφερε. Αυτό πλέον είναι πα-
ρελθόν καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ απο-
φάσισε να αλλάξει το σύστηµα 
πρόσβασης. Προσπαθώντας κά-
ποιος να εισέλθει στην εφαρµο-
γή µε τον προαναφερόµενο τρό-
πο, διαβάζει τα εξής:

«Εάν θέλετε να δείτε πότε πλη-
ρωθήκατε και για κάποιο καθεστώς 

µεταβείτε στο Σύστηµα ∆ηµοσιοποίησης Πληρω-
µών. Η υπηρεσία διατίθεται µέσω της Καρτέλας του 
Αγρότη. Για να είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρ-
µογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δη-
µιουργία προσωπικού λογαριασµού από τη σελίδα 
Εγγραφή στις Online εφαρµογές του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ξεκινάµε την προσπάθεια εισόδου στην εφαρµογή, 
κλικάροντας στην «καρτέλα του αγρότη».  Μας στέλ-
νει στην εφαρµογή www.osdeopekepe.dikaiomata.

gr, όπου χρήστης είναι το email 
του καθενός.

Το αστείο της υπόθεσης είναι 

ότι email έχουν όλοι όσοι υποβάλλουν δήλωση 
καλλιέργειας, είτε αγρότες του ειδικού, είτε αγρό-
τες του κανονικού καθεστώτος. ∆υστυχώς ελάχι-
στοι έως κανένας δεν έχει κρατηµένα στα στοιχεία 
αυτά (email και κωδικό πρόσβασης).

Επιπλέον δεν είχαµε νωρίτερα πληροφόρηση 
προκειµένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος 
για να ενηµερώσουµε τους αγρότες και να ψάξουν 
να βρουν τα ανωτέρω στοιχεία. Οι δε φορείς που 
συντάσσουν τις δηλώσεις καλλιέργειας, είναι αµ-
φίβολο εάν έχουν κρατήσει τα στοιχεία αυτά στα 
αρχεία τους, καθώς το θέµα µε τα προσωπικά δε-
δοµένα που ισχύει από τον Μάιο του 2018, καθι-
στά την κίνηση αυτή απαγορευτική. Πιθανόν να έ-
χουν δώσει τους κωδικούς εισόδου µαζί µε τη δή-
λωση καλλιέργειας στους  αγρότες και κάπου εί-
ναι ξεχασµένοι, ή να µην έχουν καταλάβει οι άν-
θρωποι ότι τους έχουν ήδη λάβει. Είµαι σίγουρος 
επίσης, ότι ο κάθε ένας που είναι υπόχρεος σε δή-

λωση καλλιέργειας έχει πολλά παραπάνω από έ-
να email. Πιθανόν, κάθε φορά που πήγαιναν σε 
άλλο φορέα για τη σύνταξη της δήλωσης ΟΣ∆Ε, 
να τους εξέδιδαν νέο email και νέο κωδικό, µη έ-
χοντας και µη βρίσκοντας τους παλιούς. 

Και φτάνουµε στο σήµερα: οι λογιστές δεν µπο-
ρούν να εισέλθουν στην εφαρµογή, δεν µπορούν 
να δουν τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις που αφο-
ρούν το έτος 2018 και ως εκ τούτου, δεν µπορούν 
να έχουν εικόνα για τις επιδοτήσεις που έχουν ει-
σπράξει και αφορούν το έτος 2018.

Κάποιοι θα επικαλεσθούν τη βεβαίωση του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, η οποία όµως έχει δύο κενά: α) χρειάζε-
ται και η ίδια κωδικούς και β) δεν περιλαµβάνει τις 
συνδεδεµένες που καταβλήθηκαν εντός του 2019, 
αφορούν το 2018 και θα πρέπει να φορολογηθούν. 

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ:
∆εν ενδιαφέρει κανέναν λογιστή το πρόβλη-

µα που έχετε δηµιουργήσει. Το πρόβληµα δυστυ-
χώς θα επιβαρύνει τον δικαιούχο αγρότη, ο οποί-
ος αν δεν προσκοµίσει στο λογιστή του την κατά-
σταση δηµοσιοποίησης, ή τους κωδικούς του, δεν 
θα µπορέσουµε να έχουµε πρόσβαση στην πληρο-
φορία των επιδοτήσεων. ∆ιαφορετικά, όλη η πλη-
ροφόρηση των επιδοτήσεων πάει στράφι. Κατ’ ε-
πέκταση, θα αποτυπωθούν λανθασµένα στοιχεία 
για το πιο βασικό πράγµα: αυτός της ασφάλισης.  

Το χειρότερο όµως είναι άλλο: εξαιτίας της µη α-
ναγραφής των επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν στο 
2019 και έπρεπε να φορολογηθούν στο φορολο-
γικό έτος 2018, το τελικό καθαρό φορολογητέο α-
γροτικό εισόδηµα θα είναι µικρότερο από το πραγ-
µατικό. Όπερ σηµαίνει ότι όσοι αγρότες έχουν και 
άλλα εισοδήµατα εξωγεωργικά, έχουν πολλές πι-
θανότητες το αγροτικό τους εισόδηµα να είναι µι-
κρότερο από το 50% του συνολικού δηλωθέντος 
φορολογητέου εισοδήµατος. Άρα να χάσουν την 
ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη. 

Ταχυδροµείο
Email έχουν όλοι όσοι 
υποβάλλουν δήλωση 

καλλιέργειας οποιουδή-
ποτε καθεστώτος

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)

«ΟΣΟΙ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΑΙ... ΞΥ∆Ι»
Με αφορµή το άρθρο της προηγούµενης 

εβδοµάδας, δέχθηκα ένα τηλεφώνηµα 
από τον Έβρο, από αναγνώστη που 

δήλωνε αγρότης και µάλιστα θιγµένος. 
Αν κάθε 4 χρόνια αρθρογραφίας, 

δέχοµαι ένα τηλεφώνηµα από θιγµένο 
(που δεν ξέρουµε αν είναι και αγρότης, 

καθώς το google άλλα µου είπε),
 τότε µάλλον κάτι κάνω καλά.

Νωπά και ευαλλοίωτα
Οι παραγωγοί νωπών και ευαλλοίωτων 
προϊόντων. πρέπει να συνειδητοποιήσουν  το 
µεγάλο βραχνά που τους έχει προκύψει, µε την 
υποχρέωση ανάρτησης των τιµολογίων, στην 
ψηφιακή πλατφόρµα. Από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης λένε ότι αυτή η 
εφαρµογή δηµιουργήθηκε έπειτα από απαίτηση 
των ίδιων των αγροτών, όµως µέχρι στιγµής 
δεν υπάρχει ούτε ένας που να επιβεβαιώνει 
κάτι τέτοιο. Έχετε πάρει χαµπάρι τις καµπάνες 
που σας περιµένουν; Θα κάνετε κάτι γι’ αυτό;



Με δέλεαρ τα δικαιώματα, 
ήλθον, είδον και απήλθον   

Οι εκατό χιλιάδες επίδοξοι αγρότες είδαν φως και μπήκαν 

Για πρώτη φορά γνωστές γίνονται οι διαστάσεις της... πανηγύρεως 
στα δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης, µε τα στοιχεία για την περίοδο 
2007-2017 να δείχνουν µία ετερόκλητη µεγάλη µερίδα νεοεισερχό-
µενων -υπερήλικες, ετεροεπαγγελµατίες, θαρραλέοι νεαροί- στο α-
γροτικό επάγγελµα να καρπώνονται την επιδότηση και µετά από λί-
γο καιρό να εγκαταλείπουν. Τα στοιχεία που φέρνει στο φως η µε-
ταπτυχιακή διατριβή που αξιοποιεί στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, της Ζω-
ής Πολιτοπούλου µε τίτλο «Το προφίλ των νεοεισερχόµενων στον 
αγροτικό τοµέα τη δεκαετία 2007-2017» είναι χαρακτηριστικά της 
κατάστασης: Στα σχετικά Μητρώα µπήκαν 315.263 άτοµα, µε την 
µεγαλύτερη κινητικότητα να σηµειώνεται όταν µπήκε στο παιχνίδι 

το Εθνικό Απόθεµα, στις περιόδους προκηρύξεων για τους νέους α-
γρότες και όταν το 2016 πολλοί φοβήθηκαν ότι θα τους κοπεί η σύ-
νταξη (70.000 µεταβιβάσεις σηµειώθηκαν). Από αυτούς, οι 91.626 
δεν βρίσκονται πια στο επάγγελµα, και να σηµειωθεί εδώ ότι πάνω 
από το 28% όσων έφυγαν, µπήκαν στα Μητρώα ως νεοεισερχόµενοι 
αγρότες άνω των 65 ετών. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι ο 
µέσος όρος των εκµεταλλεύσεων των νεοεισερχόµενων δεν ξεπερ-
νά τα 35 στρέµµατα, µαρτυρώντας (εκτός από περιπτώσεις κηπευτι-
κών και οινάµπελων ίσως) ότι εδώ έχουµε να κάνουµε στην πλειο-
ψηφία µε ηµι-επαγγελµατικές εκµεταλλεύσεις που απλά γέννησαν 
δικαιώµατα τα οποία στο µέλλον θα µεταβιβαστούν.
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πενηντάρηδες που δεν µπήκαν ποτέ στη δι-
αδικασία να στήσουν µία πραγµατική εκµε-
τάλλευση, πήραν δικαιώµατα, και µετά από 
λίγο καιρό εγκατέλειψαν µεταβιβάζοντάς τα 
ή δεν κατάφεραν να λάβουν καθόλου ενι-
σχύσεις και έφυγαν αµέσως, σκιαγραφούν 
σε µεγάλο βαθµό το προφίλ των νεοεισερ-
χοµένων στον αγροτικό τοµέα την περίοδο 
2007-2017, δεκαετία στην οποία µπήκαν 
στο επάγγελµα 315.263 εκ των οποίων ένας 
στους τρεις τα έχει ήδη παρατήσει. 

Αντίστοιχα, οι νεαρότεροι έκαναν ένα στοι-
χειώδες επιχειρηµατικό πλάνο, κυρίως επει-
δή ήθελαν να µπουν σε πρόγραµµα πρώτης 
εγκατάστασης, έχουν δεσµεύσεις να ικανο-
ποιήσουν αλλά και πάλι το 21% αυτών βρί-
σκεται εκτός γεωργίας. Με αυτό τον τρόπο 
γράφεται εδώ και χρόνια το αφήγηµα της ε-
πιστροφής στο χωριό και το αγροτικό επάγ-
γελµα, σε µία ιστορία που η µεταπτυχιακή 
έρευνα µε τίτλο «Το προφίλ των νεοεισερ-
χόµενων στον αγροτικό τοµέα τη δεκαετία 
2007-2017» της Ζωής Πολιτοπούλου από το 
Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Πάτρας, επιχειρεί να 
δώσει τις πραγµατικές της διαστάσεις µε τα 

στοιχεία που παραθέτει.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, ορισµένα 

γεγονότα έπαιξαν κοµβικό ρόλο στη συµπε-
ριφορά των αγροτών:

 Kινητικότητα παρατηρείται όταν ξεκίνη-
σε το καθεστώς χορήγησης δικαιωµάτων από 
το Εθνικό Απόθεµα. Με δεδοµένο πως προτε-
ραιότητα σε αυτό έχουν νεοεισερχόµενοι και 
νεαροί αγρότες, οι νέοι νοίκιασαν γη προκει-

µένου να τύχουν χορήγησης δικαιωµάτων
 Παροµοίως το πρόγραµµα της πρώτης 

εγκατάστασης το 2009 και το 2014 οδήγη-
σε πολλούς νέους αγρότες να ξεκινήσουν 
τη δραστηριότητά τους. Ως εκ τούτου, οι δι-
αχειριστές των εκµεταλλεύσεων (παλιοί α-
γρότες) είτε µεταβίβασαν κάποια από τα δι-
καιώµατα, αγροτεµάχια και ζώα σε ένα µέ-
λος της οικογένειάς τους είτε, νοίκιασαν την 

εκµετάλλευσή τους. 
 Το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης 

(Μέτρο 113 του «Μπαλτατζή») υπήρξε ακό-
µα ένα κίνητρο για να εγκαταλείψουν το ε-
πάγγελµα οι γηραιότεροι. Οπότε οι διαχειρι-
στές των εκµεταλλεύσεων έβαλαν µπροστά 
νεαρούς αγρότες ως διαδόχους ώστε να λά-
βουν την επιδότηση.

 Οι αλλαγές στο νόµο περί συνταξιοδοτή-
σεων το 2016 δηµιούργησε ανησυχία στον 
αγροτικό κόσµο και οδήγησαν σε 70.000 
µεταβιβάσεις. Μετά τις διευκρινήσεις πως 
οι ήδη συνταξιούχοι δεν θα δουν µείωση 
στη σύντάξη τους κατά 40%, η κατάσταση ο-
µαλοποιήθηκε. 

Το πρόγραµµα της 
πρώτης εγκατάστασης 

το 2009 και το 2014 
οδήγησε πολλούς νέους 

αγρότες να ξεκινήσουν τη 
δραστηριότητά τους. Ως εκ 
τούτου, οι διαχειριστές των 

εκµεταλλεύσεων (παλιοί 
αγρότες) είτε µεταβίβασαν 
κάποια από τα δικαιώµατα, 

αγροτεµάχια και ζώα σε 
ένα µέλος της οικογένειάς 

τους, είτε νοίκιασαν την 
εκµετάλλευσή τους. 

Τα δικαιώματα και αντίο είπε
ένας στους τρεις νεοεισερχόμενους
Περί τους 100.000 περαστικούς χωρίς παραγωγικό προσανατολισμό έβαλε 
το Εθνικό Απόθεμα στο αγροτικό επάγγελμα μέσα στη δεκαετία 2007-2017

Τη δεκαετία 2008-2017, 91.626 
νεοεισερχόµενοι σε σύνολο 315.263 που έχουν 
χαρακτηριστεί ως τέτοιοι εγκατέλειψαν το 
επάγγελµα. Τα µεγαλύτερα ποσοστά όσων από 
τους νεοεισερχόµενους εξήλθαν, είναι εκείνοι 
που την εξάσκησαν το διάστηµα 2007-2011.
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ (2007-2017)

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

 ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ

91.626

50.51%
2007

2008

2009

2010

2011

46.55%

38.24%

37.49%

40.14% 315.263



Τα στοιχεία 
προέρχονται 
από τη 
µεταπτυχιακή 
διατριβή 
της Ζωής 
Πολιτοπούλου 
µε τίτλο «Το 
προφίλ των 
νεοεισερχόµενων 
στον αγροτικό 
τοµέα τη 
δεκαετία 
2007-2017».

Έφυγαν οι µισοί του 2007
Τη δεκαετία 2008-2017, 91.626 νεοεισερ-

χόµενοι σε σύνολο 315.263 που έχουν χα-
ρακτηριστεί ως τέτοιοι εγκατέλειψαν το ε-
πάγγελµα. Τα µεγαλύτερα ποσοστά όσων 
από τους νεοεισερχόµενους εξήλθαν, εί-
ναι εκείνοι που την εξάσκησαν το διάστηµα 
2007-2012. Μάλιστα, το 50,51% από αυτούς 
που ξεκίνησαν την ενασχόλησή τους µε τη 
γεωργία το 2007 δεν το κάνουν πια. Συγκε-
κριµένα, από το σύνολο των 315.263 αγρο-
τών που καταχωρήθηκαν ως νεοεισερχόµε-
νοι τις χρονιές 2007-2017, οι περιοχές που 
εµφάνιζαν τους περισσότερους ήταν το Η-
ράκλειο, η Μεσσηνία, η Λάρισα, οι Σέρρες, 
η Πέλλα, η Θεσσαλονίκη, η Ηλεία, η Ηµα-
θία και η Αιτωλοακαρνανία. Οι πιο πολλοί 
εισήλθαν στον κλάδο το 2009, το 2014, το 
2016 και το 2017 και η πλειοψηφία τους 
δεν ξεπερνούσε τα 40 έτη (το 60%). Φαίνεται 
ότι πολλοί νέοι ηλικιακά αγρότες επέλεξαν 
τον αγροτικό τοµέα µε το βλέµµα στις επιδο-
τήσεις από το µέτρο πρώτης εγκατάστασης, 
σχολιάζει η συγγραφέας.

Οι περισσότεροι έβαλαν ελιές,
τράβηξαν και τα αµπέλια

Τα ελαιόδεντρα καλύπτουν σχεδόν το 50% 
της συνολικής παραγωγής των νεοεισερχο-
µένων. Σιτάρι (τόσο το σκληρό όσο και άλλα 
σιτηρά) παράγει το 20% των αγροτών, τα κη-
πευτικά επελεξε το 12% των νεοεισερχόµενων 
και τα αµπέλια ένας στους δέκα. Το βαµβάκι 
από την άλλη προτίµησαν 1.000-2.000 παρα-
γωγοί στη δεκαετία. Αξιοσηµείωτο είναι πως 
µόνο το 15% των νεοεισερχόµενων απασχο-
λούνται στην κτηνοτροφία µε το 2017 να δη-
λώνει ένα 82.18% αιγοπρόβατα.

Στους 23 από τους 51 νοµούς, πάνω από το 
30% των νεοεισερχόµενων άφησαν τη γεωρ-
γία. Η ηλικία όσων επέλεξαν να αφήσουν το 
επάγγελµα ποικίλλει. Τα ποσοστά κατά ηλι-
κία όταν έγιναν αγρότες είναι τα εξής:

  το 21.46% (19.667) των εξερχόµενων α-
πό το επάγγελµα φτάνουν όσοι ήταν κάτω α-
πό 40 χρονών όταν µπήκαν σε αυτό 

  σε ποσοστό 19.65% (18.003) φεύγουν 
από τη γεωργία όσοι είχαν ηλικία 41-50 ε-
τών όταν επέλεξαν να ασχοληθούν µε αυτή

  το 31.08% (28.477) που εγκατέλειψαν ή-
ταν µεταξύ 51 και 65 χρονών µόλις ξεκίνησαν 
να δραστηριοποιούνται στη γεωργία 

  το 27.79% (25.467) ήταν άνω των 65.

Τα «λίγα» χιλιάρικα επιδότησης 
και οι 70άρηδες του Αποθέματος 
Οι περισσότεροι από όσους έφυγαν από το α-
γροτικό επάγγελµα, δεν είχαν δικαιώµατα στην 
κατοχή τους καθώς δεν πληρούσαν τις προϋπο-
θέσεις να πάρουν από το εθνικό απόθεµα, οι 
αγρότες που είχαν δικαιώµατα αξίας µεγαλύ-
τερης από 1.000 ευρώ προτίµησαν να τα µετα-
βιβάσουν σε νεότερους αγρότες, συνήθως στα 
παιδιά τους, ώστε να λάβουν τη χρηµατοδότη-
ση από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα. 

Σε ό,τι αφορά τα νέα δικαιώµατα συγκεκριµέ-
να, προκύπτουν βασικά από την κατανοµή του 
Εθνικού Αποθέµατος τόσο σε καινούριους στο 
επάγγελµα όσο και σε νέους στην ηλικία αγρό-
τες, εφόσον πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια. 

Νεοεισερχόµενοι άνω των 70 ετών
Από τους 315.263 νεοεισερχόµενους για τη 

δεκαετία που εξετάζεται, σε 129.784 δόθηκαν 
νέα δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα , πε-
ρίπου τριάντα χιλιάδες µπήκαν σε πρόγραµµα 
νέων αγροτών και σε 144.932 αναγνωρίστη-
καν νέα δικαιώµατα από µεταβιβάσεις (Συνολι-

κά 82.268 το διάστηµα 2007-2014 και 62.664 
την περίοδο 2015-2017). Η κα. Πολιτοπούλου 
σηµειώνει επίσης ότι προκαλεί έκπληξη το γε-
γονός πως υπήρχαν νεοεισερχόµενοι που ξε-
περνούσαν τα 70 σε ηλικία, και βρήκαν την 
ευκαιρία να λάβουν δικαιώµατα εφόσον είχαν 
στην κατοχή τους αγροτεµάχια.

Οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο αύξησαν το 
µέγεθος της εκµετάλλευσης που είχαν δηλώ-
σει το 2009, το 2014, το 2016 και το 2017 µε 
αυτό να αποδίδεται από τη συγγραφέα στο ότι 
ήθελαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 
προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης για τους 
νέους σε ηλικία αγρότες. Όπως φαίνεται από 
τα στοιχεία, οι αγρότες στην Αιτωλοακαρνα-
νία, την Ηλεία, τη Λάρισα και το Ρέθυµνο δή-
λωσαν τα περισσότερα στρέµµατα. Σχετικά µε 
τον µέσο όρο µεγέθους, αυτός φαίνεται να εί-
ναι σχεδόν ο ίδιος κάθε χρόνο, µε αυτόν για 
τη δεκαετία 2007-2017 να διαµορφώνεται στα 
34,6 στρέµµατα, περίπου τα µισά κατά µέσο ό-
ρο σε σύγκριση µε τους «παλιούς» αγρότες.  

Νέοι Αγρότες
Πολλοί νέοι 

ηλικιακά αγρότες 
επέλεξαν τον 

αγροτικό τοµέα 
µε το βλέµµα στις 
επιδοτήσεις από 
το µέτρο πρώτης 

εγκατάστασης

Μεταβιβάσεις
Οι προωθούµενες 
αλλαγές στο νόµο 
περί συνταξιοδο-
τήσεων το 2016 

δηµιούργησε ανησυ-
χία στον αγροτικό 

κόσµο και οδήγησαν 
σε 70.000 µεταβιβά-

σεις

Έξοδος
Τα µεγαλύτερα 
ποσοστά όσων 

από τους 
νεοεισερχόµενους 

εξήλθαν, είναι 
εκείνοι το διάστηµα 

2007-2012
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16.314

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΗΛΕΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΛΛΑ

ΗΜΑΘΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

10.217

10.905

14.036

12.095

11.696

11.820

10.297

14.561

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
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Οι συγχωνεύσεις φέρνουν 
ενίοτε και απογοητεύσεις

 Εξέγερση μετόχων και ψήφος δυσπιστίας στην ηγεσία της Βayer
 Δυσκολίες στο γερμανικό γίγαντα και συγκρίσεις με Daimler-Chrysler

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
  giouroukeli@agronews.gr

Σε µια από τις πιο επώδυνες περιπτώσεις απογο-
ήτευσης µε ένα ντηλ έχει µετατραπεί η εξαγορά 
της Monsanto από τη Bayer το 2016, γράφουν οι 
Financial Times, µε αφορµή την ψήφο δυσπιστί-
ας ενάντια στην ηγεσία του διευθύνοντος συµβού-
λου Werner Baumann. Το διοικητικό συµβούλιο 
της εταιρείας φαρµακευτικών και αγροχηµικών 
προϊόντων έχασε την ψήφο εµπιστοσύνης στην 
ετήσια γενική συνέλευση, κάτι που συνέβη για 
πρώτη φορά στη γερµανική εταιρική ιστορία, ενώ 
πλέον η συνολική αξία της Bayer ανέρχεται πλέ-
ον σε 63 δισ. δολάρια όσα δηλαδή κατέβαλε για 
τη Monsanto. Στην 13ωρη συνέλευση στη Βόννη 
τον Απρίλιο, σύµφωνα µε το Bloomberg πάνω α-
πό το 55% των µετόχων ψήφισαν κατά της απαλ-
λαγής του Baumann και άλλων διευθυντών από 
τις ευθύνες τους για την εξαγορά της Monsanto. 
Η Bayer έχει χάσει 35 δισ. ευρώ σε κεφαλαιοποί-
ηση, λόγω κυρίως των επακόλουθων αγωγών για 

το Roundup, ενώ οι αγωγές έφθαναν τις 13.400 
υποθέσεις στις ΗΠΑ µέχρι τις 11 Απριλίου. 

Oι FT αναφέρουν πως οι δυσκολίες στον γερµα-
νικό γίγαντα έχουν οδηγήσει σε συγκρίσεις ανάµε-
σα στην αποτυχηµένη συγχώνευση της Daimler και 
της Chrysler το 1998, η οποία άντεξε µόλις για εν-
νιά χρόνια. Τη στιγµή του ντιλ, η Bayer είχε αποκο-
µίσει πολλά από την απορρόφηση άλλων οντοτή-
των, συµπεριλαµβανοµένου και του τµήµατος επι-
στήµης φυτοπαραγωγής  της Aventis και την εξαγο-
ρά άλλων. Ήταν ένας «έµπειρος αγοραστής, ο οποί-
ος είχε ενσωµατώσει µε επιτυχία διάφορα αποκτή-
µατα δισεκατοµµυρίων», αναφέρει το δηµοσίευµα.

Αλλά οι εταιρείες είναι ενίοτε υπερβολικά αι-
σιόδοξες για τα προϊόντα που αγοράζουν, συ-
νεχίζει το άρθρο, φέρνοντας τo παράδείγµα της 
Microsoft που διέγραψε τα περισσότερα από τα 
5,4 δισ. δολάρια που έδωσε το 2014 για τη µο-
νάδα κινητής της Νokia. «H γνώση δεν εγγυάται 
την επιτυχία», συνεχίζει αφού και η  Kraft Heinz 
υπέστη αποµείωση 15,4 δισ. δολάρια φέτος µε-
τά τη συγχώνευση των δύο εταιρειών το 2015. 

Η Louis Dreyfus Co. φέρεται να βρίσκεται σε συ-
ζητήσεις µε επενδυτές για να πουλήσει µερίδιο σε 
εταίρο στον κλάδο, πιθανά ανοίγοντας την οικο-
γενειακή επιχείρηση σε εξωτερικά κεφάλαια για 
πρώτη φορά στην 168 χρόνων ιστορία της. 

Ο διευθύνων σύµβουλος, Ian McIntosh έκανε 
γνωστό, σύµφωνα µε δηµοσίευµα του bloomberg.
com, ότι η εταιρεία αναζητά εταίρους για να αγο-
ράσουν µερίδιο και να τη βοηθήσουν να επεκτα-
θεί σε ταχέως αναπτυσσόµενες αγορές, όπως η 
Κίνα. Ενώ η Dreyfus παραδοσιακά κυριαρχούσε 
στο εµπόριο χύµα προϊόντων όπως η ζάχαρη και 
το βαµβάκι, τα περιθώρια κέρδους εµφανίζονται 
µειούµενα. Η στρατηγική του McIntosh να αναζω-

ογονήσει την ανάπτυξη αφορά το να µετακινηθεί 
η Dreyfus σε επιχειρηµατικές επιλογές που θεω-
ρούνται πιο κοντά στον καταναλωτή. 

Πηγές κοντά στην εταιρεία, µεταφέρουν ότι η 
LDC έχει πραγµατοποιήσει προκαταρκτικές επα-
φές µε διάφορα επενδυτικά σχήµατα της Ασίας µε 
παγκόσµια παρουσία, µεταξύ των οποίων συµπερι-
λαµβάνονται κάποια από τα µεγαλύτερα της Ιαπωνί-
ας αλλά και εταίρους από την Κίνα, όπως η Cofco. 

Ο McIntosh που ανέλαβε καθήκοντα τον Σε-
πτέµβριο, θα ήθελε η LDC να επεκταθεί πέρα α-
πό την παραδοσιακή της εµπορική δραστηριότη-
τα του προµηθευτή, του µεταφορέα και του επε-
ξεργαστή χύµα αγροτικών προϊόντων. 

Η Louis Dreyfus σε συνομιλίες για να πουλήσει 
αγροτικό μερίδιο στην Ιαπωνία και την Κίνα

Αύξηση εξαγωγών για 
ελληνικούς ΠΟΠ οίνους

Σηµαντική αύξηση παρουσίασαν οι 
εξαγωγές οίνων µε ΠΟΠ οι οποίες 

ανήλθαν στο 35,3%  το 2018 έναντι του 2017 
(32,6%). Πτώση κατέγραψαν οι εξαγωγές οίνων 
ΠΓΕ, ήτοι ανήλθαν στο 36,47% το 2018 έναντι 
του 38,90% το 2017. Οι εξαγωγές των 
ποικιλιακών οίνων το 2018 ανήλθαν σε 2,26%, 
οι άλλοι οίνοι χωρίς ΓΕ και χωρίς ποικιλία σε 
24,55% και οι αποστολές γλευκών σε 1,38%.

∆ιάκριση για την British 
American Tobacco Hellas 
Νέες επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ στην ελληνική 
οικονοµία και οφέλη για τους εργαζοµένους της 
µε 4 εκατ. ευρώ σε παροχές έφερε η απόφαση 
της British American Tobacco Hellas  να διαθέσει 
στην Ελλάδα ολόκληρη την γκάµα των προϊόντων 
Glo και το προϊόν ατµίσµατος Vype. Σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση, οι εξελίξεις αυτές την 
οδήγησαν στην κατάκτηση της 1ης θέσης στο 
θεσµό του Great Place to Work.

∆έσµευση για βιώσιµη παραγωγή 
κακάο από την Μondelelz
Η Mondelez International ανακοινώνει τη 
δέσµευσή της ότι µέχρι το 2025 το πρόγραµµα 
βιωσιµότητας Cocoa Life θα προσφέρει το 100% 
του όγκου κακάο που απαιτείται για την παραγωγή 
σοκολάτας όλων των σχετικών εµπορικών 
σηµάτων της εταιρείας. Σήµερα, το 43% των 
σηµάτων σοκολάτας της Mondelez παράγονται 
από κακάο που προέρχεται από το Cocoa Life. 

Πλέον η συνολική 
αξία της Bayer 
ανέρχεται σε 
63 δισ. δολάρια.

Τα περιθώρια κέρδους στη 
βιοµηχανία µειώνονται 
εξαιτίας της καλύτερης 

τεχνολογίας, των χαµηλών 
τιµών που αποδίδονται 

στα έτη µε πολλή µεγάλη 
σοδειά και στον αυξηµένο 

ανταγωνισµό.

H ηγεσία του 
διευθύνοντος 
συµβούλου Werner 
Baumann στη 
Bayer έχει τεθεί 
υπό αµφισβήτηση.

ΝΕΑ
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Συνεργασία
για βιώσιµα 
ιχθυοτροφεία 
Οι πρώτες πιστοποιηµένες 
υδατοκαλλιέργειες για 
τσιπούρα και λαβράκι από 
το πρότυπο Aquaculture 
Stewardship Council 
(ASC) στη χώρα µας και 
σε όλη τη Μεσόγειο 
δηµιουργούνται µέσω της 
συνεργασίας που άνοιξε 
η  ΑΒ Βασιλόπουλος µε 
την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ και 
το WWF Ελλάς.
Ο Λεωνίδας Παπαχαρίσης, 
∆ιευθυντής Ποιότητας 
Έρευνας και Ανάπτυξης 
ΝΗΡΕΥΣ, στο πλαίσιο 
συνάντησης µε 
δηµοσιογράφους στις 
εγκαταστάσεις της 
ΝΗΡΕΥΣ στο Αλιβέρι 
Ευβοίας ανέφερε: «Με 
αυτόν τον τρόπο θα 
δώσουµε ένα διαβατήριο 
στα προϊόντα µας για τις 
αγορές του εξωτερικού 
που να τα συνοδεύει και 
να τα πιστοποιεί και να 
δείξουµε σαν κοινωνία ότι 
αυτά που κάνουµε είναι οι 
πλέον υπεύθυνες 
πρακτικές που µπορούν 
να ακολουθηθούν σε 
παγκόσµιο επίπεδο».
Από την πλευρά του ο 
∆ιονύσης ∆ιονυσόπουλος, 
διευθυντής ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας της ΑΒ 
Βασιλόπουλος επεσήµανε 
ότι «το 2020 ένα πολύ 
µεγάλο κοµµάτι των 
ψαριών που 
προσφέρουµε στην 
ελληνική κατανάλωση να 
προέρχεται από βιώσιµες 
και υπεύθυνες πηγές». 
Παράλληλα δεν απέκλεισε 
το ενδεχόµενο εξαγωγών 
ψαριών ελληνικής 
υδατοκαλλιέργειας σε 
αλυσίδες του Οµίλου 
Ahold Delhaize στα 
Βαλκάνια µέσω της ΑΒ.

Η RIF, το ρωσικό γραφείο σιτη-
ρών της Glencore, η Aston και 
η θυγατρική της United Grain 
Co., υπέγραψαν µνηµόνιο που 
δηµιουργεί τη ρωσική ένωση ε-
ξαγωγέων σιτηρών, σύµφωνα 
µε το Reuters.

Η δηµιουργία της νέας ένω-
σης, σύµφωνα µε τους ιδρυτές 
της, θα συµβάλει στη βελτίω-
ση του συντονισµού των εξαγω-
γέων σιτηρών µεταξύ τους, αλ-
λά και µε τις κυβερνητικές αρ-
χές. Σύµφωνα µε το Reuters, ο 
Eduard Zernin, αναπληρωτής δι-
ευθυντής της UGC, ορίστηκε ε-

κτελεστικός διευθυντής της νέ-
ας ένωσης.

Να σηµειωθεί στα τέλη Φεβρου-
αρίου, το υπουργείο Γεωργίας της 
Ρωσίας διέψευσε δηµοσιεύµατα 
που µιλούσαν για επιβολή εξα-
γωγικών ποσοστώσεων, προσθέ-
τοντας ότι προβλέπει εξαγωγές 
σιτηρών να φτάσουν τα 42 εκα-
τοµµύρια τόνους το 2018-2019. 
Η Ρωσία εξήγαγε 36 εκατοµµύ-
ρια τόνους σιτηρών το 2017-2018 
θεωρείται ο κορυφαίος εξαγωγέ-
ας σίτου στον κόσµο και αναµέ-
νεται να εξάγει 37 εκατοµµύρια 
τόνους το 2018-2019.

Σε συµφωνία µε τη Lidl για την 
παραγωγή για λογαριασµό της 
προϊόντων γιαούρτης ήρθε η ΚΡΙ 
ΚΡΙ, η οποία παράλληλα ξεκινά 
εξαγωγές παγωτού στον Κανα-
δά και στην Κίνα. Τα παραπάνω 
αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια 
παρουσίασης των αποτελεσµά-
των της για το 2018 σε αναλυτές.

Οι εξαγωγές στην Κίνα έχουν 
ξεκινήσει ήδη ενώ µέσα στις ε-
πόµενες ηµέρες ξεκινούν οι εξα-
γωγές προς τον Καναδά. Παράλ-
ληλα η σερραϊκή γαλακτοβιοµη-
χανία θα δώσει έµφαση και στην 
κατηγορία των παιδικών γιαουρ-
τιών µε την ενίσχυση της γκάµας 
µε νέα προϊόντα, ενώ απώτερος 
στόχος είναι η ενίσχυση της συ-
νολικής αγοράς γιαούρτης η ο-
ποία τα τελευταία χρόνια πιέζεται.

Στο εξωτερικό, η διοίκησή της 
αναφέρθηκε στην καλή πορεία 
των πωλήσεών της σε Ιταλία και 
Μεγάλη Βρετανία.

Εγένετο ένωση εξαγωγέων
σιτηρών στη Ρωσία

Στη Lidl 
με γιαούρτι 
και σε Κίνα
για παγωτό

Τα γαλακτοκοµικά ηγέτης στις πωλήσεις της Vivartia
Αύξηση 4,1% στις ενοποιηµένες πωλήσεις στα 606,6 εκατ. ευρώ 
ανακοίνωσε ο όµιλος της Vivartia για το 2018. Την ίδια στιγµή, τα 
ενοποιηµένα αποτελέσµατα EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,8% και ανήλθαν 
σε 59,1 εκατ. ευρώ και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων 
διαµορφώθηκαν σε 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. το 2017. Ο Κλάδος 
Γαλακτοκοµικών και ο Κλάδος Κατεψυγµένων τροφίµων διατήρησαν τις 
ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Επίσης, ο Κλάδος 
Εστίασης παρουσίασε σηµαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών (+9,8%).

Οι πωλήσεις της Κρι-Κρι 
προς το Ηνωµένο Βασίλειο 

αντιπροσωπεύουν κοντά 
στο 1/5 των συνολικών της 

πωλήσεων, ή το 1/2 των 
πωλήσεών της στο εξωτερικό.
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ΗΜΕΡΙ∆Α

Eπιτραπέζια Ελιά
BHMATA ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟY 
ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 
11 ΜΑΪΟΥ 2019 

 11:00 π.µ

ΚΤΙΡΙΟ Ο.Σ.Κ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΣΤΥΛΙ∆Α

el

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Π
Ρ

Ο
ΓΡ

Α
Μ

Μ
Α 10:15 - 10:45   Προσέλευση

11:00 - 11:30  Χαιρετισμοί

11:30 - 11:45 «Η επιτραπέζια ελιά στην Π.Ε Φθιώτιδας. Υφιστάμενη κατάσταση, προβλήματα – προοπτικές»
Ιωάννης Ζαρμπούτης | Γεωπόνος M.Sc. – ΔΑΟΚ – Π.Ε. Φθιώτιδας

11:45 - 12:00   «Νέα δεδομένα για την επιδημιολογία του γλοιοσπόριου της ελιάς και την αντιμετώπιση του»
«Δάκος της ελιάς – ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του»
Αντώνης Παρασκευόπουλος | Γεωπόνος, Διευθυντής  ΔΑΟΚ Τριφυλίας

12:00 - 12:15  «Υπολείμματα φυτοφαρμάκων στην ελιά» 
Γιώργος Κορίννης | Τεχνολόγος Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής

12:15 - 12:30  «Σύγχρονο πρόγραμμα φυτοπροστασίας της BASF στην ελαιοκομία» 
Δημήτρης Σέρβης | Τεχνική Ανάπτυξη – Υποστήριξη Προϊόντων Φυτοπροστασίας, 
                                BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

12:30 - 12:45  «Φυσικές μαύρες ελιές» Ωρίμασαν ΜΗΠΩΣ οι συνθήκες για μεταρρύθμιση στη δομή 
της μετασυλλεκτικής διαδικασίας – μεταποίησης;» 
Γιώργος Ντούτσιας | Γεωπόνος, Πρόεδρος ΔΟΕΠΕΛ

                          ΣΥΖΗΤΗΣΗ / ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Γιάννης Πανάγος
Εκδότης | Διευθυντής

Agrenda | Agronews

                          ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διεπαγγελματική Οργάνωση 
Επιτραπέζιας Ελιάς 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α

του Δήμου Στυλίδας

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
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Συνεταιρισμοί ακόμα 
και με επιστροφή 
στο νόμο 2810/2000   
Η αδύναμη αγροτική παραγωγή «σκοτώνει» την προστιθέμενη αξία

Συγγραφική οµάδα
Η οµάδα των ερευνητών 

που δούλεψε για την έρευνα 
αποτελείται από τους Θανάση 
Κανταρτζή, Θεόδωρο Μπένο 
και ∆ρ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, 

υπό το συντονισµό της 
Μαριάννας Σκυλακάκη

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μαζική αύξηση του βαθµού συνεργα-
σίας των εµπλεκοµένων του αγροδι-
ατροφικού τοµέα µε όλους τους τρό-
πους και σε όλα τα επίπεδα κάθετα, 
οριζόντια, διαγώνια, ή µε υβριδικά 
σχήµατα για την επίτευξη οικονοµι-
ών κλίµακας προτείνει νέα έρευνα, 
προκειµένου να πάψουµε να αναρω-
τιώµαστε γιατί δεν έχουν κυριαρχή-
σει στις παγκόσµιες αγορές τα εξαι-
ρετικά προϊόντα της ελληνικής γης.

Μάλιστα, πίσω από την απλή εξή-
γηση του µικρού µεγέθους των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων για την 
έλλειψη ανταγωνιστικού πλεονε-
κτήµατος που έχει καταστήσει τον 
πρωτογενή µας τοµέα να αποδίδει 
ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά 
στρέµµα περίπου 60% λιγότερο α-
πό ότι ο αντίστοιχος τοµέας στην Ι-
ταλία, κρύβονται παντός είδους πα-
θογένειες και στρεβλώσεις που έ-
καναν για πολλούς Έλληνες αγρό-
τες το µικρό µέγεθος επιλογή, κα-
θώς τους εξασφαλίζει πρόσβαση 
στη «µαύρη» οικονοµία.

Εξάλλου, το οικογενειακό δίκαιο, 
η ιδιοκτησιακή κουλτούρα και γε-
νικότερα η οικονοµική µας ιστορία 
δεν έχουν διευκολύνει τις συνεργα-
σίες και τις συγχωνεύσεις για νέα 
παραγωγικά σχήµατα.

Τα παραπάνω προκύπτουν από 
την νέα εµπεριστατωµένη έρευνα του 
διαΝΕΟσις, υπό τον συντονισµό της 
Μαριάννας Σκυλακάκη (managing 
partner - Τόπος Συµβουλευτική), η 
οποία αναλύει τους λόγους στους 
οποίους οφείλεται η πολύ χαµηλή 
παραγωγικότητα και µικρή διείσδυ-
ση σε ξένες αγορές του πρωτογεγε-
νούς τοµέα και συντάσσει ένα λε-

πτοµερές σχέδιο µεταρρυθµίσεων 
που θα οδηγήσει στη θεραπεία των 
παθογενειών.

Φέρονται δε, ως παράδειγµα χώ-
ρες όπως η ∆ανία που δεν έχουν 
καν ειδικούς νόµους, και παρ’ όλα 
αυτά έχουν µεγάλους και εξαιρετι-
κά υγιείς συνεταιρισµούς αλλά και 
η περίπτωση της Γερµανίας, που ι-
σχύει ακόµα ο νόµος περί συνε-
ταιρισµών που απέκτησε το 1889. 

Στη δική µας χώρα, όπως γράφουν 
οι ερευνητές, «το ερώτηµα δεν είναι 
αν πρέπει να υπάρχει ειδικό συνε-
ταιριστικό δίκαιο, αλλά πώς θα εξα-
σφαλίσουµε ότι θα υπάρχει σταθερό 
θεσµικό πλαίσιο που δεν θα αλλάζει 
κάθε φορά που µια νέα κυβέρνηση 

θα θέλει να ισχυριστεί ότι δηµιούρ-
γησε ένα νέο νόµο». Σηµειωτέον, στη 
χώρα µας τα τελευταία 104 χρόνια ο 
νόµος για τους συνεταιρισµούς έχει 
αλλάξει επτά φορές και έχει υποστεί 
περίπου 950 τροποποιήσεις.

Επιστροφή στο νόµο του 2000
Προτείνουν την επιστροφή σε έ-

να νόµο που να µοιάζει περισσότε-
ρο µε τον 2810/2000, ένα «νόµο-
πλαίσιο» που:

 Θα δίνει στα µέλη των συνεταιρι-
σµών τη δυνατότητα να επιλέγουν τα 
ίδια την εσωτερική τους οργάνωση και 
την επιχειρησιακή τους κατεύθυνση.

 Θα επιβάλλει τη δηµοσίευση των 
ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστά-
σεων στην υπηρεσία της διαφάνειας 
και για την ανάκτηση της εµπιστοσύ-
νης των παραγωγών, και να παρέχει 
επαρκή κίνητρα για τη συµµετοχή σε 
συνεργατικά σχήµατα, όπως η κατάρ-
γηση της προκαταβολής φόρου εισο-
δήµατος µε την είσοδο σε ένα συνερ-
γατικό σχήµα, ή η προνοµιακή πρό-
σβαση σε επιδοτήσεις του προγράµµα-
τος αγροτικής ανάπτυξης και σε προ-
γράµµατα συµβολαιακής γεωργίας.
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Η αδύναμη γεωργία 
γίνεται απειλή 
για μεταποιητική 
βιομηχανία - εξαγωγές
Η αγορά δεν περιμένει την οργανική αύξηση μεγέθους των εγχώριων 
παραγωγικών μονάδων, την ώρα που οι ανταγωνιστές αναπτύσσονται

Θεωρητικά, η επίτευξη οικονοµιών κλί-
µακας µέσω της αύξησης του µεγέθους 
των παραγωγικών µονάδων θα µπορού-
σε να προκύψει οργανικά, ως φυσικό 
αποτέλεσµα της δράσης των δυνάµεων 
της αγοράς. Στην πράξη όµως, στην Ελ-
λάδα του 2019, αυτό δεν είναι ούτε εφι-
κτό, ούτε επιθυµητό, λέει η έρευνα του 
διαΝΕΟσις. Καταρχήν, γιατί το µικρό µέ-
γεθος και η εσωστρέφεια δεν προέκυ-
ψαν από τη δράση των δυνάµεων της 
αγοράς, αλλά από το οικογενειακό δί-
καιο, την ιδιοκτησιακή κουλτούρα και 
τη συγκεκριµένη οικονοµική ιστορία 
της χώρας. Προέκυψαν, επίσης, εξαιτί-
ας µιας θηριώδους κρατικής παρέµβα-
σης, µε τη µορφή δηµόσιου δανεισµού, 
που οδήγησε στην πλήρη παραµόρφωση 
του οικονοµικού µοντέλου της χώρας. 

Αντικειµενικά αδύνατη η ανάπτυξη 
µε αναγκαίους ρυθµούς

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο η χώ-
ρα δεν µπορεί να περιµένει την οργανι-
κή αύξηση του µεγέθους των παραγωγι-
κών µονάδων της για να υπηρετήσει το 
νέο µοντέλο της εξωστρέφειας είναι ότι 
µετά από 10 χρόνια κρίσης, οι επιχειρή-
σεις που επέζησαν είναι αντικειµενικά 
αδύνατο να αναπτυχθούν µε τους ανα-
γκαίους ρυθµούς που θα τους επέτρε-
παν να αποκτήσουν οικονοµίες κλίµα-
κος. Υπό την πίεση της δικής τους υπερ-
χρέωσης, της ασφυκτικής φορολογίας 
και των εξουθενωτικών επιτοκίων, και 
µιας εσωτερικής αγοράς στην οποία α-

ντιµετωπίζουν τον ισχυρό ανταγωνισµό 
της «µαύρης» οικονοµίας, δεν διαθέτουν 
περιθώρια ταχείας οργανικής ανάπτυ-
ξης. Τρίτος βασικός λόγος, είναι ότι οι 
κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες 
της παραµονής της Ελλάδας σε µια οι-
κονοµική «no man’s land», στην οποία 
δεν υπάρχουν δανεικά για να τροφοδο-
τήσουν την εσωτερική αγορά, ούτε αρ-
κετές εξαγωγές ώστε να πυροδοτήσουν 
εκ νέου την αναπτυξιακή διαδικασία, υ-
πονοµεύουν τον ίδιο τον παραγωγικό 
της ιστό. Οι διεθνείς ανταγωνιστές ανα-
πτύσσουν νέα προϊόντα και παραγωγι-
κές µεθόδους, καθιστώντας ελληνικά 
προϊόντα και παραγωγικά µοντέλα µη 
ανταγωνιστικά. Συνεπώς, ο µόνος ρεα-
λιστικός δρόµος για την επίτευξη οικο-

νοµιών κλίµακος, λέει η έρευνα, είναι 
η µαζική αύξηση του βαθµού συνεργα-
σίας στο πλαίσιο του αγροδιατροφικού 
τοµέα, σε όλα τα επίπεδα και µε όλους 
τους τρόπους αρκεί να είναι επιχειρη-
µατικά αποτελεσµατικές.

Μη ανταγωνιστική η πλειοψηφία 
των µικρών ελληνικών µονάδων

Εξάλλου, αν κάποιος θέλει να ανα-
ζητήσει µία απλή εξήγηση για την έλ-
λειψη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµα-
τος της ελληνικής αγροτικής παραγω-
γής, µπορεί να κοιτάξει στο µέγεθος. 
«Το µέγεθος στον αγροδιατροφικό το-
µέα είναι τόσο µικρό», γράφουν οι ε-
ρευνητές, «ώστε να καθιστά µεσοπρό-
θεσµα και µακροπρόθεσµα τη µεγάλη 
πλειοψηφία των ελληνικών µονάδων 
µη ανταγωνιστικές σε ό,τι αφορά τις ε-
ξαγωγές και, γενικότερα, τα διεθνώς ε-
µπορεύσιµα προϊόντα του αγροδιατρο-
φικού τοµέα». Κι αυτό δεν αφορά µόνο 
τους αγρότες, αλλά και τον κρίσιµο το-
µέα της µεταποίησης καθώς:

 Το 95% των περίπου 17 χιλιάδων ε-
πιχειρήσεων στον τοµέα των τροφίµων 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
έχουν λιγότερους από 10 υπαλλήλους. 

 Το 2015 µόνο 27 επιχειρήσεις που 
µεταποιούν προϊόντα του πρωτογενούς 
τοµέα είχαν πωλήσεις άνω των 100 εκα-
τοµµυρίων ευρώ. Ούτε µία δεν είχε πω-
λήσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Μέχρι πρόσφατα, στις εποχές των µε-
γάλων επιδοτήσεων και των κρατικών 
παρεµβάσεων στους προβληµατικούς 
ελληνικούς συνεταιρισµούς, οι Έλλη-
νες αγρότες δεν είχαν ιδιαίτερα κίνη-
τρα να αναπτύξουν εξωστρεφείς στρα-
τηγικές ή να αναζητήσουν συµµαχίες. 
Βεβαίως, τόσο µικρές επιχειρήσεις είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να είναι ανταγω-
νιστικές σε διεθνείς αγορές, να βρουν 
συνεργάτες στον τοµέα της µεταποίη-
σης ή πρόσβαση σε δίκτυα διανοµής, ή 
και να επενδύσουν σε marketing ή σε 
καινοτοµία. Έτσι ο πρωτογενής τοµέας 
στη χώρα µας αποδίδει σε ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία ανά στρέµµα περί-
που 60% λιγότερο από ό,τι ο αντίστοι-
χος τοµέας στην Ιταλία, για παράδειγµα.

Οι συνέπειες της κατάρρευσης 
των συνεταιρισµών δεν περιο-
ρίζονται στα ανείσπρακτα χρέη, 
δυστυχώς. Όλα αυτά τα χρόνια 
πολλοί συνεταιρισµοί είχαν α-
ποκτήσει πολύτιµες υποδοµές 
-κυρίως από συγχρηµατοδοτού-
µενα έργα- οι οποίες κυριολεκτι-
κά καταρρέουν ανεκµετάλλευ-
τες. Ένα παράδειγµα είναι οι ε-
γκαταστάσεις του ΕΑΣ Πιερίας 
που περιλάµβαναν ψυκτικούς 
χώρους χωρητικότητας 10.000 
τόνων και ένα από τα µεγαλύ-
τερα διαλογητήρια φρούτων 
στην Ελλάδα. Οι υποδοµές αυ-
τές κινδυνεύουν από το 2013 
που ο συνεταιρισµός µπήκε σε 
καθεστώς εκκαθάρισης εξαιτί-
ας χρεών ύψους 15 εκατ. ευρώ. 

«Ταξιδεύοντας στην ύπαιθρο», 
γράφουν οι ερευνητές, «ο ταξι-
διώτης βλέπει τα κουφάρια των 

εγκαταστάσεων των άλλοτε κρα-
ταιών συνεταιρισµών στη µεγά-
λη τους πλειοψηφία εγκαταλε-
λειµµένα και αναξιοποίητα».

Ακόµα σηµαντικότερο πρό-
βληµα που προκάλεσε η στρε-
βλή ανάπτυξη των συνεταιρι-
σµών στη χώρα µας, όµως, εί-
ναι το ότι ενθάρρυνε τη στρο-
φή των αγροτών σε παράνοµες 
µορφές εµπορίας. Η κακοδια-
χείριση των συνεταιρισµών ε-
ξαφάνισε τις ωφέλειες της συµ-
µετοχής σε αυτούς για τους πα-
ραγωγούς -αλλά και την εµπι-
στοσύνη τους σε συνεργατικά 
σχήµατα εν γένει-, και η ολο-
κληρωτική τους κατάρρευση, 
σε συνδυασµό µε την αύξηση 
της φορολογίας και των ασφα-
λιστικών εισφορών των αγρο-
τών, αλλά και την πολύ µεγάλη 
αύξηση του ΦΠΑ στα επεξεργα-

Δεν είναι μόνο τα κουφάρια, 
αλλά και η παραοικονομία

Επενδύσεις
Oι δαπάνες marketing 

και οι δαπάνες 
καινοτοµίας έχουν 

τις δικές τους 
καµπύλες απόδοσης, 

που υπόκεινται σε 
αδυσώπητους κανόνες 

που αφορούν το µέγεθος 
της εκάστοτε επένδυσης 

Μικρό µέγεθος
Το µικρό µέγεθος µπορεί, 

υπό προϋποθέσεις, να 
αποτελεί για αυτούς 

που το επιλέγουν 
αποτελεσµατικό 

επιχειρηµατικό µοντέλο, 
όταν απευθύνονται στην 

εσωτερική αγορά

Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΕΛΛΑ∆Α ΕΕ

 Ποσοστό (%) Απασχόλησης στον Πρωτογενή Τοµέα 11,3% 4,5%
 Απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα (% Πληθυσµού) 4,3% 2,0%
 Επιδοτήσεις / Παραγωγή 27,4% 16,4%
 Εκτάρια / Φάρµα 6,8 16,1
 Ενεργητικό / Φάρµα (€) 130.020 327.198
 Εκτάρια ανά µονάδα εργασίας 8 18

  Ποσοστό (%) απασχόλησης σε φάρµες 
άνω των 30 εκταρίων 

6,1% 22,3%

 Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία τοµέα / ΑΕΠ 3,3% 1,4%

 Προσθήκη αξίας από µεταποίηση 40% 70%

ΠΗΓΗ: ΑΝΑ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΕΒ (2017)
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εγκαταστάσεων των άλλοτε κρα-
ταιών συνεταιρισµών στη µεγά-
λη τους πλειοψηφία εγκαταλε-
λειµµένα και αναξιοποίητα».

Ακόµα σηµαντικότερο πρό-
βληµα που προκάλεσε η στρε-
βλή ανάπτυξη των συνεταιρι-
σµών στη χώρα µας, όµως, εί-
ναι το ότι ενθάρρυνε τη στρο-
φή των αγροτών σε παράνοµες 
µορφές εµπορίας. Η κακοδια-
χείριση των συνεταιρισµών ε-
ξαφάνισε τις ωφέλειες της συµ-
µετοχής σε αυτούς για τους πα-
ραγωγούς -αλλά και την εµπι-
στοσύνη τους σε συνεργατικά 
σχήµατα εν γένει-, και η ολο-
κληρωτική τους κατάρρευση, 
σε συνδυασµό µε την αύξηση 
της φορολογίας και των ασφα-
λιστικών εισφορών των αγρο-
τών, αλλά και την πολύ µεγάλη 
αύξηση του ΦΠΑ στα επεξεργα-

σµένα τρόφιµα, ώθησαν τους 
παραγωγούς στη φοροδιαφυ-
γή και στο παραεµπόριο. Την 
περίοδο 2004-2005 το ποσο-
στό του αδήλωτου εισοδήµα-
τος στον αγροτικό τοµέα υπο-
λογιζόταν στο 53%. Το σύνο-
λο των δηλωθέντων αγροτικών 
εισοδηµάτων για το 2017, δε, 
παραµένει πάρα πολύ χαµη-
λό: µόλις 1,39 δισ. ευρώ. Το 
93,6% όσων δηλώνουν αγρο-
τικά εισοδήµατα δηλώνουν ε-
τήσιο εισόδηµα κάτω από το α-
φορολόγητο όριο. Μόνο 5.000 
αγρότες στην Ελλάδα δηλώ-
νουν ετήσια εισοδήµατα από 
αγροτική δραστηριότητα άνω 
των 20.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυ-
τά, ο πρωτογενής τοµέας και η 
βιοµηχανία τροφίµων και πο-
τών επέδειξαν εξαιρετική αντο-
χή µέσα στην κρίση. 

Δεν είναι μόνο τα κουφάρια, 
αλλά και η παραοικονομία

Εισοδήµατα
Την περίοδο 2004-

2005 το ποσοστό του 
αδήλωτου εισοδήµατος 

στον αγροτικό τοµέα 
υπολογιζόταν στο 53%. 
Μόνο 5.000 δηλώνουν 

ετήσια αγροτικά 
εισοδήµατα άνω των 

20.000 ευρώ

Μικρό µέγεθος
Το µικρό µέγεθος µπορεί, 

υπό προϋποθέσεις, να 
αποτελεί για αυτούς 

που το επιλέγουν 
αποτελεσµατικό 

επιχειρηµατικό µοντέλο, 
όταν απευθύνονται στην 

εσωτερική αγορά

Υπάρχουν 
και φωτεινά 
παραδείγµατα
Στην αρνητική εικόνα 
που υπάρχει σήµερα στο 
συνεταιριστικό χώρο, δεν 
λείπουν βέβαια και 
φωτεινά παραδείγµατα, 
όπως η Venus και η 
ΑΛΜΜΕ στα 
κονσερβοποιηµένα 
φρούτα, ή η Ελαιουργική 
και η Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Λέσβου 
στο ελαιόλαδο λέει ο 
µελέτη. Η επίσης 
κερδοφόρα οµάδα 
παραγωγών Ζευς στην 
Πιερία αριθµεί 350 µέλη, 
παράγει ακτινίδια, 
δαµάσκηνα και απύρηνα 
σταφύλια (τα οποία 
εξάγει σε ποσοστό 
100%) και είναι µία από 
τις ελάχιστες 
επιχειρήσεις του είδους 
που επενδύουν σε 
έρευνα, αναπτύσσοντας 
σε συνεργασία µε έναν 
Ιταλό παραγωγό νέες 
ποικιλίες ακτινιδίων. Η δε 
Ένωση Συνεταιρισµών 
Θηραϊκών Προϊόντων 
Santo, που ιδρύθηκε το 
1947, διαθέτει 1.200 
µέλη, σύγχρονες 
εγκαταστάσεις και 
παράγει µια σειρά από 
διάσηµα τοπικά προϊόντα 
όπως η φάβα, το 
τοµατάκι, η κάπαρη και 
φυσικά το κρασί. 

Στη χώρα µας το «δικαίωµα του 
συνεταιρίζεσθαι» κατοχυρώθηκε 
για πρώτη φορά στο Σύνταγµα του 
1864. Ο πρώτος συνεταιρισµός, ο 
«Μετοχικός Γεωργικός Σύλλογος 
Αλµυρού» ιδρύθηκε το 1900 και 
πρώτος νόµος που όρισε την υι-
οθέτηση του συνεταιριστικού θε-
σµού από το κράτος πέρασε το 
1915. Εκείνη τη χρονιά στην Ελ-
λάδα υπήρχαν 150 αγροτικοί συ-
νεταιρισµοί -µόλις 14 χρόνια αρ-
γότερα είχαν φτάσει τους 5.186. 
Ως εξαιρετικά επιτυχηµένο µο-
ντέλο, όµως, δεν άργησε να προ-
σελκύσει και πολιτικές παρεµβά-
σεις, ξεκινώντας από τη δεκαετία 
του ’30 κιόλας. Κι αυτή ήταν η αρ-
χή του τέλους τους, σηµειώνει η 
έρευνα του διαΝΕΟσις.

Όπως πολλοί θυµούνται, οι συ-
νεταιρισµοί µετατράπηκαν σε κα-
νονικό, ενεργό µέλος του πολιτι-
κού συστήµατος τη δεκαετία του 
’80, µετά από µια σειρά νοµοθετι-
κών παρεµβάσεων που έµπλεκαν 
τα πολιτικά κόµµατα και τους µη-
χανισµούς τους στη διοίκηση αυ-
τών των οργανισµών. Οι συνεται-
ρισµοί έγιναν πρωτίστως µηχανι-
σµοί παραγωγής ψήφων και όχι υ-
γιείς επιχειρηµατικές προσπάθειες. 
Η αναπόφευκτη συνέπεια ήταν η 
συσσώρευση γιγάντιων χρεών, που 
µε τη σειρά της οδήγησε σε ακόµα 
περισσότερες πολιτικές παρεµβά-
σεις για τη ρύθµισή τους. Για κά-
ποιες από τις πιο εξωφρενικές πε-
ριπτώσεις, µάλιστα (όπως τη στήρι-
ξη της γαλακτοκοµικής συνεταιρι-
στικής οργάνωσης ΑΓΝΟ, µε πρό-
φαση την καταστροφή του πυρη-
νικού εργοστασίου Τσερνοµπίλ), 
η Ελλάδα καταδικάστηκε στο Ευ-
ρωπαϊκό ∆ικαστήριο. 

Το 2000 στη χώρα µας υπήρ-
χαν τυπικά σχεδόν 6.500 συνε-
ταιρισµοί οι οποίοι είχαν σχεδόν 

750.000 µέλη, αλλά απασχολού-
σαν λιγότερους από 10.000 εργα-
ζόµενους. Η συντριπτική πλειο-
ψηφία, ήταν πρακτικά ανενεργοί 
ή και εικονικοί. Όταν το 2011 άρ-
χισε η σύνταξη του σχετικού Μη-
τρώου (µια µνηµονιακή υποχρέω-
ση) και το υπουργείο Γεωργίας έ-
στειλε ένα ερωτηµατολόγιο στους 
ελληνικούς συνεταιρισµούς, έγι-
νε γνωστό ότι λιγότερο από το ένα 
πέµπτο είχαν έστω και υποτυπώ-
δη οικονοµική παρουσία.

Οι περισσότεροι ελληνικοί συ-
νεταιρισµοί, µε την ώς τώρα λει-
τουργία τους, απέτυχαν παταγω-
δώς στον σκοπό τους. Είναι χα-
ρακτηριστικό ένα στατιστικό στοι-
χείο από το 1997: Τότε ο τζίρος α-
νά συνεταιρισµό στην Ισπανία ή-
ταν 1,4 εκατ. ECU. Στην Ολλανδία 
ήταν 165 εκατ. ECU. Και στην Ελ-
λάδα; Στην Ελλάδα ήταν 100 χι-
λιάδες ECU ανά συνεταιρισµό.

Ο τέως υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου το 
έθεσε ως εξής το 2017 στη Βουλή: 
«Από τους 6.500 συνεταιρισµούς, 
τις 137 Ενώσεις, τις 100 ΑΕ, τις 100 
κεντρικές ενώσεις µόνον 20 είναι 
οικονοµικά βιώσιµοι». Όλοι αυτοί 
οι χιλιάδες αποτυχηµένοι συνεται-
ρισµοί, υπογραµµίζει η έρευνα, έ-
χουν καταλήξει µετά από όλα αυ-
τά τα χρόνια να χρωστούν το ιλιγ-
γιώδες ποσό των 2,4 δισ. ευρώ.

Από μορφή οργάνωσης, μέρος 
του κομματικού συστήματος 

Ο πρώτος συνεταιρισµός, ο «Μετοχικός Γεωργικός Σύλλογος Αλµυρού» 
ιδρύθηκε το 1900, ωστόσο, ο κοµµατισµός στα χρόνια της µεταπολίτευσης 
άνοιξε την κερκόπορτα για την απαξίωση του συνεταιριστικού κινήµατος.

Το 1/5
Όταν το 2011 άρχισε η 
σύνταξη του σχετικού 
Μητρώου συνεταιρισµών 
έγινε γνωστό ότι λιγότερο 
από το ένα πέµπτο είχαν 
έστω και υποτυπώδη 
οικονοµική παρουσία

6.500
Από τους 6.500 
συνεταιρισµούς µόνο 20 είναι 
οικονοµικά βιώσιµοι. Από όλες 
αυτές τις χιλιάδες έχον 
καταλήξει µετά από όλα αυτά 
τα χρόνια να χρωστούν το 
ιλιγγιώδες ποσό των 2,4 δις 
ευρώ σε τράπεζες, δηµόσιο, 
ασφαλιστικά ταµεία

Παγκοσµίως
Παγκοσµίως, οι συνεται-
ρισµοί αριθµούν πάνω 

από ένα δισεκατοµµύριο 
µέλη και απασχολούν 

περίπου 279 εκατοµµύ-
ρια εργαζόµενους. Οι 

300 µεγαλύτεροι συνε-
ταιρισµοί παγκοσµίως 

-το 1/3 των οποίων είναι 
αγροτικοί- έχουν τζίρο 

2,02 τρισ. δολαρίων 
ετησίως
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Ο πρωτογενής τοµέας αλλάζει ραγδαία 
παγκοσµίως, ωθούµενος από ποικιλό-
µορφους παράγοντες, όπως η εισαγω-
γή καινοτόµων τεχνολογικών λύσεων 
στην παραγωγή και τη µεταποίηση, οι 
εξελίξεις στη βιοτεχνολογία αλλά και οι 
δραµατικές, επιταχυνόµενες επιπτώσεις 
της κλιµατικής αλλαγής σε όλα τα οι-
κοσυστήµατα του πλανήτη. Σε αυτό το 
ρευστό τοπίο, ωστόσο, η χώρα µας πα-
ραµένει στάσιµη και απροετοίµαστη, λε-
ει η έρευνα του διαΝΕΟσις. Η ανάπτυξη 
νέων, αποτελεσµατικών συνεργατικών 
σχηµάτων είναι µια απολύτως απαραί-
τητη αρχή, για να µπορέσει να παρακο-
λουθήσει τις εξελίξεις και για να διεκδι-
κήσει µια καλύτερη θέση στην παγκό-
σµια αγροδιατροφική αγορά.

Εξάλλου, η χώρα δεν µπορεί να περι-
µένει την οργανική αύξηση του µεγέθους 
των παραγωγικών µονάδων της για να 
υπηρετήσει το νέο µοντέλο της εξωστρέ-
φειας, ενώ µετά από 10 χρόνια κρίσης, οι 
επιχειρήσεις που επέζησαν είναι αντικει-
µενικά αδύνατο να αναπτυχθούν µε τους 
αναγκαίους ρυθµούς που θα τους επέτρε-
παν να αποκτήσουν οικονοµίες κλίµακος.

Η καταγραφή της σηµερινής πραγ-
µατικότητας στον χώρο του αγροτικού 
συνεργατισµού είναι ασφαλώς µια βόλ-
τα στα ερείπια µιας απολύτως αποτυχη-
µένης πολιτικής, η οποία δεν είχε ως 
στόχο την ανάπτυξη του ίδιου του συ-
νεργατισµού, αλλά τη χρησιµοποίη-
σή του ως κοµµατικό και πολιτικό ερ-
γαλείο. Ακόµα και στις περιπτώσεις ό-
που ο στόχος δεν ήταν -ευθέως τουλά-
χιστον- πολιτικά ή κοµµατικά ιδιοτελής, 
όπως στις περιπτώσεις αποζηµιώσεων 
και άσκησης «κοινωνικής πολιτικής», 
η αδιαφορία για τους κοινοτικούς κα-
νόνες δηµιούργησε ωρολογιακές βόµ-
βες που τελικά σκάνε σήµερα στα χέ-
ρια µερικών εκ των -εξ ορισµού- σχετι-
κά καλύτερων συνεταιρισµών, οι οποί-
οι επιβίωσαν της καταστροφής. 

Τα παραπάνω παρατηρούν οι ερευ-
νητές, σύµφωνα µε τους οποίους, οι συ-
νέπειες της καταστροφής είναι και υλι-
κές και άυλες: 

 Από τις υλικές ξεχωρίζουν τα τερά-
στια για το µέγεθος του τοµέα χρέη, που 
στην συντριπτική τους πλειοψηφία ανα-
γκαστικά θα διαγραφούν και η απαξίωση 
και υποχρησιµοποίηση υποδοµών που 
χρειάστηκαν δεκαετίες να δηµιουργη-
θούν και τώρα είναι παγιδευµένες σε έ-
ναν ατελείωτο νοµικό κυκεώνα. 

 Από τις άυλες ξεχωρίζουν η στροφή 
των αγροτών από τη νόµιµη στη µαύρη 
οικονοµία, καθώς προσπαθούν να χρη-
σιµοποιήσουν την φοροδιαφυγή και την 
εισφοροδιαφυγή ως στρατηγική επιβίω-

σης και υπέρβασης του ανταγωνιστικού 
µειονεκτήµατος του µικρού κλήρου και 
της έλλειψης συνεργατικότητας.

Παρά ταύτα, η εξαιρετική αντοχή που 
έχει επιδείξει ο πρωτογενής τοµέας και η 
βιοµηχανία τροφίµων και ποτών στη δι-
άρκεια της κρίσης και οι πολύτιµοι πυρή-
νες συνεργατισµού που επιβίωσαν, δηµι-
ουργούν αντικειµενικά πεδίο αισιοδοξί-
ας. Το κλειδί για το µέλλον, όπως έδειξε 
η παράθεση των επιτυχηµένων συνερ-
γασιών, ιδίως στο νέο πεδίο που δηµι-
ουργεί η ταχύτατη ανάπτυξη της συµβο-
λαιακής γεωργίας, είναι η συνεργασία 
όχι µόνο µεταξύ των παραγωγών, αλλά 
προπαντός µεταξύ συνεργατικών σχη-
µάτων και ιδιωτικού τοµέα. 

Ο συνεργατισμός μια βόλτα στα ερείπια
Αποζημιώσεις και «κοινωνική πολιτική» ως κομματικά εργαλεία, βόμβες που σκάνε μέχρι σήμερα

Χαµηλής αξίας
Παρά την κατά 

70% µεγαλύτερη 
επιδότηση ανά 
παραγωγή, ο 

κατακερµατισµένος 
κλήρος παραµένει 

τριπλάσιος από την ΕΕ 

Αποεπένδυση
Εδώ και 7 χρόνια 

το ύψος των 
επενδύσεων στη 
χώρα είναι κάτω 
από το ύψος που 

είναι αναγκαίο για 
να αντικαθίσταται 
το επενδεδυµένο 

κεφάλαιο που 
αποσβένεται

Οικονοµικά κίνητρα και θεσµικές παρεµβάσεις πολιτικής 

Για να επιτευχθεί η µετάβαση στο νέο αυτό µοντέλο συνεργατικότητας οι ερευνητές προτείνουν µεταξύ άλλων: 
1. Οικονοµικά κίνητρα για συµµετοχή σε πάσης φύσεως συνεργατικά σχήµατα (π.χ. φορολογικά, όπως η κατάργηση της προκαταβολής φόρου 
εισοδήµατος µε την είσοδο και παραµονή σε συνεργατικό σχήµα και η προνοµιακή πρόσβαση σε πάσης φύσεως επιδοτήσεις του προγράµ- 
µατος αγροτικής ανάπτυξης) και ειδικά κίνητρα για την ένταξη σε προγράµµατα συµβολαιακής γεωργίας. 
2. ∆ηµιουργία ενός νόµου-πλαισίου που να δίνει στους συνεταιρισµούς την ευελιξία να καθορίζουν οι ίδιοι, µέσω του καταστατικού τους, την 
εσωτερική οργάνωση και επιχειρηµατική κατεύθυνση που επιθυµούν. Αυστηρή ουδετερότητα σε θέµατα φορολογίας, επιδοτήσεων κλπ.. 
3. Κατάργηση της απαγόρευσης της µεταβίβασης και διαπραγµάτευσης των συµβολαίων της συµβολαιακής γεωργίας σε δηµοπρατήρια, 
χρηµαταγορές ή χρηµατιστήρια εµπορευµάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού και δηµιουργία αντίστοιχης αγοράς στην Ελλάδα. 
4. ∆ηµιουργία ειδικών προγραµµάτων που θα προωθούν τη συνεργατικότητα και την εξωστρέφεια, ενθαρρύνοντας την από κοινού 
αξιοποίηση δικτύων marketing και εµπορίας. 
5. Αξιοποίηση του προγράµµατος ενοικίασης δηµόσιας γης για να ενθαρρυνθεί το µέγεθος και η συνεργατικότητα.

Κλειδί η συµβολαιακή 
γεωργία απαιτείται 
όµως µία διόρθωση
Ο τοµέας της συµβολαιακής 
γεωργίας έχει γνωρίσει πραγµατική 
άνθηση τα τελευταία χρόνια, µε 
πρωτοπόρο χωρίς αµφιβολία την 
Τράπεζα Πειραιώς, µετά ιδίως την 
ενσωµάτωση της ΑΤΕ, η οποία 
προχώρησε σε συστηµατική 
προώθηση του εργαλείου αυτού, 
τόσο µέσω συµφωνιών µε 
συνεργατικές οργανώσεις 
(συνεταιρισµούς και οµάδες 
παραγωγών), όσο και µέσω 
συµφωνιών µε καθαρά ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ελληνικές (εθνικού ή 
και περιφερειακού χαρακτήρα) ή 
ξένες που έχουν έντονη παραγωγική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα. Οι 
ερευνητές τονίζουν πως για το 
θέµα της ίδιας της συµβολαιακής 
γεωργίας δεν υπάρχουν πολλά 
πράγµατα που χρειάζεται να γίνουν 
νοµοθετικά, καθώς ο νόµος 
4015/2011 που ορίζει το πώς 
λειτουργεί θεωρείται πλήρης. 
Περιέχει, ωστόσο, µία ρύθµιση που 
απαγορεύει τη µεταβίβαση και 
διαπραγµάτευση των συµβολαίων 
της συµβολαιακής γεωργίας σε 
δηµοπρατήρια, χρηµαταγορές ή 
χρηµατιστήρια εµπορευµάτων της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού, κάτι 
που καλό θα είναι να αλλάξει.


