
Ένας Πρίντζος στήνει 
άµυνα στο σκληρό     
Τιµή 20 λεπτά για το σκληρό 
σιτάρι και 17 για το κριθάρι 
από την ΕΑΣ Βόλου. σελ. 22 
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Θέση µας η πλήρης 
εσωτερική σύγκλιση 
Ίδια δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης 
για όλους τους αγρότες της χώρας, 
υπόσχεται η πολιτική ηγεσία. σελ. 27

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 16/05

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

239
177

66,35
2,32

22/05

239
177

67,32
2,16

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

άµυνα στο σκληρό     

Μένει στην αγροτική παραγωγή  
μόνο όποιος γίνει βιομήχανος  
Με παρουσία σε όλο το φάσμα της παραγωγικής αλυσίδας βλέπει τους αγρότες ο Κασίμης  

σελ. 10-11

Όσο πυκνώνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, νέες δυνάµεις 
της αγοράς διεκδικούν όλο και σηµαντικότερο µερίδιο από 
τον ρόλο του αγρότη στην εκµετάλλευσή του. σελ. 8-9, 49

Η τεχνολογία κλέβει ρόλο από τους καλλιεργητές   
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,11555

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,49829

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12565

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88093

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
123,08000

• Περισσότερα κονδύλια για Σχέδια 
Βελτίωσης µε τη νέα ΚΑΠ  σελ. 29
• Σε πλήρη ανάπτυξη τα Leader µε 
προκηρύξεις σε όλη τη χώρα σελ. 19

• Νέα επιλέξιµα βοσκοτόπια µε απόφαση 
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου σελ. 9
• Οδηγός για την ένταξη στις 120 δόσεις 
για φορολογικές οφειλές σελ. 26, 31

• Από 5% έως 10% µέσα σε ένα εξάµηνο 
µεγαλώνει το κοπάδι γουρουνιών σελ. 35
• Με 20 λεπτά το σκληρό σιτάρι 
παραλαµβάνει η Ένωση Βόλου σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ξεκίνησαν δυναµικά τα πρώιµα βερίκοκα, µε τιµές σε υψηλότερα 
επίπεδα από πέρυσι. Μελανό σηµείο της φετινής παραγωγής, οι 
βροχές και το χαλάζι στη Βόρεια Ελλάδα, που προκάλεσαν 
ποιοτικά προβλήµατα. Οι τιµές του χοιρινού βρίσκονται σε λογικά 
πλαίσια σύµφωνα µε παραγωγούς, οι οποίοι ωστόσο επιχειρούν 
µια µικρή αύξηση του κοπαδιού τους. Το ελληνικό κρεµµύδι 
φεύγει µε ζήτηση και τιµή στις ευρωπαϊκές αγορές. 

Φυλλοκνίστης των 
εσπεριδοειδών
Παρατηρήθηκαν οι πρώτες αραιές 
προσβολές από φυλλοκνίστη στην 
τρυφερή βλάστηση εσπεριδοειδών. 
Επειδή το έντοµο αναπτύσσει πυκνούς 
πληθυσµούς το καλοκαίρι, αλλά και το 
φθινόπωρο, απαιτούνται από τους 
παραγωγούς προσεκτικοί 
καλλιεργητικοί χειρισµοί που θα 
περιορίσουν το έντονο δεύτερο κύµα 
βλάστησης των δέντρων. 

Περιορισµός της βλάστησης
Για τα δέντρα που βρίσκονται σε 
παραγωγική ηλικία συστήνεται 
κατάλληλο κλάδεµα ώστε να 
εξασφαλίζεται ο καλός αερισµός τους 
και αφαίρεση των λαίµαργων βλαστών. 
Συστήνονται ακόµη οι προσεκτικές 
λιπάνσεις και η αποφυγή όψιµων 
καλοκαιρινών αζωτούχων λιπάνσεων, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, 
καθώς επίσης και η εφαρµογή µόνο 
κανονικών αρδεύσεων. Φυτώρια και 
νεαρά δέντρα ηλικίας 1-3 ετών 
συστήνεται να προστατευτούν µε 
ψεκασµούς κάλυψης σε διαστήµατα 
ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης 
των σκευασµάτων.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 24-05-2019 
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και στα 
ηπειρωτικά σποραδικές 
καταιγίδες τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες. Άνεµοι θα 
πνέουν βορειοδυτικοί µέτριοι. Η 
θερµοκρασία σε µικρή πτώση. 

Σάββατο 25-05-2019 
Γενικά αίθριος καιρός. Τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά θα 
αναπτυχθούν πρόσκαιρες 
νεφώσεις και θα εκδηλωθούν 
τοπικοί όµβροι. Άνεµοι από 
δυτικές διευθύνσεις µέτριοι, που 
θα στραφούν σε νότιους. Η 
θερµοκρασία χωρίς µεταβολή. 

Κυριακή 26-05-2019 
Γενικά αίθριος καιρός. Από τις 
µεσηµβρινές ώρες και από τα 
δυτικά θα αναπτυχθούν αραιές 
νεφώσεις που βαθµιαία θα 
πυκνώσουν και το βράδυ στα 
βορειοδυτικά θα σηµειωθούν 
τοπικές βροχές. Άνεµοι δυτικοί 
µέτριοι. Θερµοκρασία σε άνοδο. 

∆ευτέρα 27-05-2019
και Τρίτη 28-05-2019
Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα 
βόρεια νεφώσεις παροδικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

αυξηµένες µε τοπικές βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες. Στα 
υπόλοιπα αραιές νεφώσεις. 
Οι άνεµοι νοτιοανατολικοί µε 
βαθµιαία εξασθένηση. Η 
θερµοκρασία χωρίς µεταβολή. 

Τετάρτη 29-05-2019 ως
Παρασκευή 31-05-2019 
Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικούς όµβρους 
το µεσηµέρι και βελτίωση στη 
συνέχεια. Στην υπόλοιπη χώρα 
γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεµοι 
θα πνέουν µέτριοι από δυτικές 
διευθύνσεις. Η θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Άνεµοι θα 
πνέουν δυτικοί 
βορειοδυτικοί 3 
µε 5 µποφόρ και 
τοπικά στα νότια 
πελάγη 6 µποφόρ

3-5 Bf 
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Η ιστορία έχει αναρρίθµητα παραδείγµατα τα 

οποία υπακούουν στη λογική... να σε κά-

ψω Γιάννη, να σ’ αλείψω µέλι. Σε ό,τι α-

φορά πάντως τον αγροτικό χώρο, αυτό το 

οποίο συµβαίνει τα τελευταία χρόνια µε 

τους συνεταιρισµούς τείνει να αποτελέσει 

ιστορικό κειµήλιο. 

Η υπονόµευσή τους αποτέλεσε δέλεαρ για πολ-

λούς και πολύ συχνά οι αφορµές δίδονταν 

εκ των έσω. Εκτός από τον κοµµατισµό, αυ-

τό που άνοιξε την κερκόπορτα ήταν το επί-

µονο φλερτ µε την παροχή υπηρεσιών του 

ΟΣ∆Ε. Θεσµικά, το µεγάλο κτύπηµα δόθη-

κε µε το νόµο 4015/2011 για τους συνεται-

ρισµούς, η αοριστία και η αβεβαιότητα του 

οποίου συντηρείται καλά µέχρι σήµερα. 

Πριν από λίγες µέρες, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, 

ενώ δεν έχει ακόµα αποκατασταθεί η νοµι-

κή τάξη, αισθάνθηκε την ανάγκη να εξαγ-
γείλει ένα νέο ευνοϊκότερο φορολογικό κα-

θεστώς για συνεταιρισµούς και τα οργανω-

µένα σ’ αυτούς µέλη. Ωστόσο και πάλι κα-

νείς από τους ιθύνοντες δεν µπήκε στον 

κόπο για να δώσει περαιτέρω διευκρινή-

σεις. Η νοµική αβεβαιότητα, όσον αφορά 

τη συγκρότηση των συνεταιρισµών, γίνε-

ται τώρα και φορολογική. 

Η υπονόµευση καλά κρατεί, έτσι ώστε, κάποια 
στιγµή, οι ασκούντες εξουσία επί του θέ-

µατος να βρεθούν στην ευχάριστη θέση 

να αναγγείλουν µέτρα υπέρ του συνεργα-

τισµού. Το θέµα απασχόλησε 150 χρόνια 

πριν και τον Λ. Τολστόι ο οποίος έγραφε:

Σήµερα, η µέριµνα της κοινωνίας µας να βοηθή-

σει το λαό ν’ αντιµετωπίσει το φάσµα της πεί-

νας θυµίζει τις πρωτοβουλίες εκείνων που ί-

δρυσαν τον Ερυθρό Σταυρό προκειµένου να 

παρέχει υπηρεσίες στις πολεµικές ζώνες. 

Στον πόλεµο, ορισµένοι έχουν ως στόχο ν’ 

ακρωτηριάζουν και να σκοτώνουν ανθρώ-

πους και άλλοι έχουν ως αποστολή να συν-

δράµουν τους ακρωτηριασµένους και τους 

αποδεκατισµένους. Μέχρι εδώ καλά, στο µέ-

τρο που ο πόλεµος και τα παρεπόµενά του ή 

η καταπίεση και το γονάτισµα του λαού θεω-

ρούνται καταστάσεις φυσιολογικές. Από τη 

στιγµή όµως που διατεινόµαστε ότι λυπόµα-

στε τους ανθρώπους που σκοτώνονται στον 

πόλεµο ή εκείνους που πεινάνε, δεν θα ήταν 

πιο λογικό να πάψουµε πρώτα να τους απο-

δεκατίζουµε και µετά να προβλέπουµε τα µέ-

σα για την ανακούφισή τους; ∆εν θα ήταν 

πιο απλό να µην καταστρέφουµε την ευηµε-

ρία του λαού αντί να υποκρινόµαστε πως εν-

διαφερόµαστε γι’ αυτήν ενώ στην ουσία την 

έχουµε ενταφιάσει;                            Agrenda

Συνεταιρισμοί 
και Λέων Τολστόι 





ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μερική συµφωνία για τα νοµικά 
κείµενα της νέας ΚΑΠ προσδοκά 
να πετύχει η ρουµανική προεδρία 
στις 18 Ιουνίου που θα διεξαχθεί 
το τελευταίο προγραµµατισµένο 
συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας, 
ώστε να οριστεί ο κύριος κορµός 
που αφορά τις ενισχύσεις, περι-
πτώσεις σύγκλισης και στρατηγι-
κά σχέδια, την ώρα που τα κρά-
τη διατηρούν ακόµα τις επιφυλά-
ξεις τους. Τα έως τώρα δεδοµένα 
πάντως είναι αποθαρρυντικά α-
φού τα περισσότερα κράτη µέλη 
δεν θέλουν να προχωρήσουν σε 
δεσµευτικές αποφάσεις, χωρίς έ-
ναν οριστικοποιηµένο προϋπολο-
γισµό για την προγραµµατική πε-
ρίοδο µετά το 2020.

 Ο Ρουµάνος υπουργός Γεωργίας 
της ΕΕ Πέτρε Ντέα είναι αρκετά φι-
λόδοξος, θέλει να επιτύχει µια  µερι-
κή συµφωνία πριν από το τέλος της 
ρουµανικής προεδρίας του Συµβου-
λίου της ΕΕ. Άρα την τελευταία ευκαι-
ρία για τα 27 κράτη της ΕΕ να µπουν 
σε έναν καλό δρόµο, προσφέρει το 
Συµβούλιο Γεωργίας στις 18 Ιουνίου.

 Ωστόσο, η προθυµία πολλών κρα-
τών µελών να το πράξουν είναι άφα-
ντη. Χωρίς την απόσυρση της πρότα-
σης της Κοµισιόν για περικοπές µε-
τά το 2020, πολλά κράτη µέλη της ΕΕ 
προτιµούν να διατηρήσουν τις δυνά-
µεις τους για τις δύσκολες διαπραγ-
µατεύσειςγύρω από τον προϋπολο-
γισµό στις αρχές του 2020.

Μετά το τέλος του Συµβουλίου, 
το πρωί της Τετάρτης, Χόγκαν και 
Ντέα, πήραν µαζί πρωϊνό, σύµφω-
να µε πληροφορίες. Στην παρέα τους 
βρέθηκε και ο Αχίµ Ιριµέσκου, πρώ-
ην υπουργός γεωργίας της Ρουµα-
νίας, και καλός γνώστης των ευρω-
παϊκών ζητηµάτων. Επί επιτροπείας 
του Ντάτσιαν Τσιόλος, ο Ιριµέσκου 
ενήργησε ως σύνδεσµος µεταξύ της 
ρουµανικής κυβέρνησης και της Ε-
πιτροπής της ΕΕ για θέµατα γεωργί-
ας στις Βρυξέλλες. Αν κάποιος µπο-
ρεί να δώσει επιτυχία στη ρουµανι-
κή Προεδρία, είναι αυτός.

 Πάντως στο Συµβούλιο Γεωργί-
ας της ΕΕ την προηγούµενη εβδο-
µάδα στις Βρυξέλλες, τεχνικά ζητή-
µατα σχετικά µε τη διαχείριση της 
ΚΑΠ µετά το 2020 ήταν στην πρώ-
τη γραµµή των συζητήσεων µετα-
ξύ των αγροτικών ηγετών. Οι δια-
πραγµατεύσεις προχώρησαν αλλά 
καµία συµφωνία δεν καταγράφη-
κε επίσηµα, τουτέστιν µια συµφω-
νία για τα θεµελιώδη ζητήµατα µε-
ταξύ των κρατών µελών δεν είναι 
ακόµα στο προσκήνιο. Πολλές α-
ντιπροσωπίες παραπονέθηκαν ό-
τι η ρουµανική Προεδρία δεν είχε 
ακόµη παρουσιάσει καθαρά διατυ-
πωµένες συµβιβαστικές προτάσεις.

Η συντριπτική πλειοψηφία των 
υπουργών Γεωργίας ήταν σκεπτι-
κή στη συζήτηση την προηγούµενη 
Τρίτη σχετικά µε το κατά πόσο θα 
µπορούσαν να συµφωνήσουν σε έ-
να σχέδιο για µια «µερική συµφω-
νία» ως προς τη µεταρρύθµιση της 
ΚΑΠ το 2020 υπό αυτές τις συνθήκες.
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Από μηχανής θεός 
για μερική συμφωνία 
Σε έμπειρους γραφειοκράτες επενδύει η ρουμανική προεδρία για τη νέα ΚΑΠ 

Αίτημα για υψηλές αρμοδιότητες στη DG AGRI 

Χωρίς συµφωνία
Πολλά κράτη µέλη παραπονέθηκαν 

ότι η ρουµανική Προεδρία 
δεν είχε ακόµη παρουσιάσει 

καθαρά διατυπωµένες 
συµβιβαστικές προτάσεις

Έτοιµο πλάνο
για 18 Ιουνίου
Κοµισιόν και Προεδρία 
ετοιµάζονται για απανωτές 
συναντήσεις έως τα µέσα Ιουνίου, 
αρχής γενοµένης της Ειδικής 
Επιτροπής για τη Γεωργία στις 27 
Μαΐου, όπου θα συζητηθούν 
«εξαιρετικά προβληµατικά 
ζητήµατα» για τις υπάρχουσες 
προτάσεις της ΚΑΠ, σύµφωνα µε 
ενηµέρωση από το Βουκουρέστι. 
Η Ρουµανική προεδρία φιλοδοξεί 
ως τις 28 Μαΐου να ετοιµάσει 
ένα συµπαγές προσχέδιο 
µεταρρυθµίσεων, που θα συζητηθεί 
ξανά από την Ειδική επιτροπή 3 και 
4 Ιουνίου, µετά την άτυπη σύνοδο 
στο Βουκουρέστι. Κύκλοι των 
Βρυξελλών θεωρούν πως η 
Κοµισιόν δίνει µασηµένη τροφή 
στην οµολογουµένως ανεπιτυχή 
προεδρία της Ρουµανίας, επειδή 
ο Φιλ Χόγκαν φιλοδοξεί να κλείσει 
τη θητεία του µε ολοκληρωµένο 
αποτέλεσµα για την επόµενη ΚΑΠ. 

Την ανάγκη διατήρησης στην κορυ-
φή της ευρωπαϊκής ατζέντας ζητή-
µατα γεωργίας και δασοκοµίας, κα-
θώς και την επαρκή οικονοµική στή-
ριξη των αγροτών µέσω της ΚΑΠ ώ-
στε να αντιµετωπιστούν οι προκλή-
σεις του µέλλοντος ζητούν οι πρόε-
δροι των κεντρικών ευρωπαϊκών α-
γροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων 
Copa και Cogeca από τους υποψήφι-
ους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής που έχουν προταθεί από τα 
πολιτικά κόµµατα του Ευρωκοινο-
βουλίου ενόψει των ευρωεκλογών. 

Μάλιστα, οι υπογράφοντες την α-

νοιχτή επιστολή, Γιόακιµ Ρουκβιντ, 
πρόεδρος της Copa και Τόµας Μά-
γκνουσον, πρόεδρος της Cogeca, 
τονίζουν πως θα πρέπει η Γενική 
∆ιεύθυνση γεωργίας και αγροτι-
κής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής (DG AGRI) να διατηρήσει 
τη στρατηγική ευθύνη για τις σχετι-
κές µε τη γεωργία πολιτικές της ΕE. 

Μεταξύ άλλων στην επιστολή α-
ναφέρεται: «Θα αντιµετωπίσουµε 
δύσκολες συζητήσεις σχετικά µε 
την ανανέωση του αγροτικού πλη-
θυσµού, το χαµηλό γεωργικό εισό-
δηµα, την αστάθεια της αγοράς και 

την κλιµατική αλλαγή. Οι οικογενει-
ακές εκµεταλλεύσεις, οι γεωργικοί 
συνεταιρισµοί κι άλλες γεωργικές 
και δασοκοµικές επιχειρήσεις δια-
δραµατίζουν βασικό ρόλο στη δια-
δικασία αυτή. Η ΚAΠ είναι µια εται-
ρική σχέση µεταξύ της γεωργίας και 
της κοινωνίας και µεταξύ της Ευρώ-
πης και των αγροτών της. Στο πλαί-
σιο αυτό, η DG AGRI πρέπει να δια-
τηρήσει τη στρατηγική της ευθύνη 
για τις πολιτικές της ΕΕ για τη γεωρ-
γία και αγροτική ανάπτυξη και να 
συνεχίσει ως ηγετική Γ∆ σε όλες τις 
πτυχές της ΚΑΠ», υπογραµµίζουν.

80%
20%

ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΣ ΚΑΠ

ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ 

ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
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ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ
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Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
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2021-2027 
(ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ) 

Ο Ρουµάνος υπουργός Γεωργίας Πέτρε Ντέα µε τον Ευρωπαίο Επίτροπο 
Φιλ Χόγκαν µετά το πρόσφατο Συµβούλιο Γεωργίας στις 14 Μαΐου.





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με λίγα χρήµατα για αποζηµιώσεις που αφορούν ζηµιές 
του περασµένου έτους και διορθωτικές πληρωµές για εκ-
κρεµότητες που «γράφουν» αρκετά χρόνια θα βγει –ως 
φαίνεται- ο Μάιος, παρά τις προσδοκίες του αγροτικού 
κόσµου για κάποιες παροχές προεκλογικά. Κάπου εκεί 
και οι προσπάθειες των αρµοδίων της πλατείας Βάθη για 
λύση που δεν θα µας εκθέσει στις Βρυξέλλες σχετικά µε 
τις εξισωτικές αποζηµιώσεις του 2013 και 2014 φαίνε-
ται πως ναυαγούν. Προτεραιότητα των διοικητικών του 
Οργανισµού Πληρωµών µέχρι τις 30 Ιουνίου, βάσει του 
κοινοτικού κανονισµού, να έχουν «τρέξει» οι διορθωτι-
κές πληρωµές, που θα κλείσουν όλες τις εκκρεµότητες 
που αφορούν προγράµµατα (Νιτρικά, Βιολογικά, Κοµ-
φούζιο κ.λπ.), ενιαία ενίσχυση του 2018, καθώς και ε-
ξισωτική και ειδικές ενισχύσεις του περασµένου έτους. 
Μάλιστα, εκκρεµεί και µία δεύτερη παρτίδα πληρωµών 
για όσους έµειναν εκτός από τις πιστώσεις της Μεγάλης 
Εβδοµάδας σχετικά µε συνδεδεµένες ενισχύσεις.

Το στίγµα έδωσε και ο ίδιος ο υπουργός στη συνέντευ-
ξη τύπου της περασµένης Τρίτης 21 Μαΐου, στην οποία 
δεν µίλησε καθόλου για πληρωµές, παρά µόνο ανακοί-
νωσε µια σειρά προϊόντων που θα λάβουν ενισχύσεις ήσ-
σονος σηµασίας. Όπως ανέφερε ο Σταύρος Αραχωβίτης 
«Στο επόµενο διάστηµα έχει προγραµµατιστεί η καταβο-
λή ενισχύσεων de minimis, εκτός από τα 9 εκατ. ευρώ 
στους αιγοπροβατοτρόφους της Κρήτης, στους εξής το-
µείς: Σε αλιείς που εκµεταλλεύονται δηµόσια ιχθυοτρο-
φεία σε λιµνοθάλασσες, στα µανταρίνια (κληµεντίνες), 
στα αχλάδια «Κρυστάλλια», στα επιτραπέζια σταφύλια 
και στα καπνά των ποικιλιών Κατερίνη και Μπασµάς». 
Μάλιστα, θέλοντας να καταγράψει το µέγεθος της παρο-
χής προς τον αγροτικό κόσµο τόνισε τα εξής: «Καταβλή-
θηκαν από τον Οκτώβριο του 2018 συνολικά κρατικές ε-
νισχύσεις de minimis 85 εκατ. ευρώ, µε σκοπό την ανα-
πλήρωση του χαµένου εισοδήµατος των παραγωγών και 
τη στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας και των καλλιεργει-
ών που υπέστησαν µη καλυπτόµενες ζηµιές από τον κα-
νονισµό του ΕΛΓΑ. Η αξιοποίηση του εργαλείου αυτού έ-
γινε εφικτή µετά την έξοδο από τα Μνηµόνια, αλλά και 
λόγω του γεγονότος ότι το 2018 ήταν µια πολύ δύσκο-
λη χρονιά, που δοκίµασε τους παραγωγούς».

Αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ για υπόλοιπα 
του 2018 και παλιά ΠΣΕΑ για φωτιές 

Σε δύο πληρωµές, µία για εκκρεµότητες από ζηµιές της 
περσινής χρονιάς ύψους 6 εκατ. ευρώ και άλλη µία για 
υπόλοιπα από παλιά ΠΣΕΑ που αφορούν κυρίως ζηµιές 
από φωτιές προχώρησε την Πέµπτη 23 Μαΐου ο ΕΛΓΑ. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Οργανι-
σµού,  πιστώθηκαν αποζηµιώσεις ύψους 6.016.346,35 ευ-
ρώ την Πέµπτη 23 Μαΐου 2019, σε 5.236 δικαιούχους α-
γρότες και κτηνοτρόφους. Η πληρωµή αυτή αφορά κυρίως 
αποζηµιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου 
για το έτος ζηµιάς 2018. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζε-

ται ότι για το έτος ζηµιάς 2018 καταβάλλεται το 70% των 
αντίστοιχων αποζηµιώσεων  φυτικής παραγωγής και το 
100% των αντίστοιχων αποζηµιώσεων  ζωικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, την ίδια µέρα καταβλήθηκαν Κρατικές Οικο-
νοµικές  Ενισχύσεις, συνολικού ύψους 490.546,22 ευ-
ρώ, σε 59 δικαιούχους παραγωγούς των  Προγραµµάτων 
Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων  «Ετήσιο 2015», «Ε-
τήσιο 2016», «Ετήσιο 2017»,  «Πυρκαγιές 2015», «Πυρ-

καγιές 2016», που ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των 
ζηµιών στις πληγείσες γεωργικές τους εκµεταλλεύσεις.

Πληρώθηκαν τα 9,1 εκατ. ευρώ σε 7.000 
αιγοπροβατοτρόφους της Κρήτης

Πιστώθηκαν, όπως έγραψε η Agrenda στο περασµένο 
της φύλλο οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας ύψους 9,1 
εκατ. ευρώ στους αιγοπροβατοτρόφους της Περιφέρει-
ας Κρήτης που διατηρούν εκµεταλλεύσεις µε θηλυκά ε-
νήλικα αιγοπρόβατα (τουλάχιστον ενός έτους), οι οποίοι 
έχουν παραδώσει γάλα εντός του 2018 ή/ και προχωρή-
σει σε επίσηµες σφαγές για τα έτη 2018-2019.

∆ικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας 
είναι όσοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιµότητας:

  ∆ιαθέτουν ζωικές εκµεταλλεύσεις µε ενήλικα θη-
λυκά αιγοπρόβατα (άνω του έτους) έχουν παραδώσει 
γάλα σε εγκεκριµένες µεταποιητικές µονάδες το 2018 
ή και έχουν προχωρήσει σε επίσηµες σφαγές την περί-
οδο 01.01.2018 έως 11.04.2019.

 Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2018.
 ∆ιατήρησαν την εκµετάλλευση τους ενεργή έως και 

την 31/12/2018, όπως διαπιστώνεται από το Ο.Π.Σ.Κ.
Σύµφωνα µε την απόφαση, το ύψος του de minimis 

για τις εκµεταλλεύσεις αιγοπροβάτων καθορίζεται σε:
 6,5 ευρώ/αίγα και σε 6,5 ευρώ/ προβατίνα για την 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
 4,5 ευρώ/αίγα και σε 4,5 ευρώ/προβατίνα για την 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης
  4,9 ευρώ/αίγα και σε 4,9 ευρώ/προβατίνα για τις Πε-

ριφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.
Να σηµειωθεί, τέλος, ότι το συνολικό ποσό ανά δικαι-

ούχο καθορίζεται µε βάση τον προσδιορισθέντα αριθµό 
ζώων µετά τους ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενιαία 
ενίσχυση και 
µεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων 

Μέχρι τα µεσάνυχτα 
της Τρίτης 18 

Ιουνίου η υποβολή 
της ενιαίας αίτησης 

ενίσχυσης για το 
2019 και έως τη 

∆ευτέρα 1η Ιουλίου 
οι µεταβιβάσεις 

Τροποποιήσεις 
στα Βιολογικά 

Παράταση έως 
τις 27 Μαΐου 

για ανακλήσεις 
τροποποιήσεις 
στο Μέτρο 11 
Βιολογικές 

Καλλιέργειες

Αιτήσεις για 
την εξισωτική 
Έως 18 Ιουνίου 

οι αιτήσεις 
παλαιών και νέων 

δικαιούχων της 
εξισωτικής

Προκήρυξη για 
αντιχαλαζικά 
Νέα προκήρυξη 
εντός Ιουνίου 
µε ελάχιστο 

προϋπολογισµό τα 
15 εκατ. ευρώ για 
τα αντιχαλαζικά, 

ανακοίνωσε ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΑ
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Μαζεύονται υπόλοιπα τον Ιούνιο, 
ό,τι περισσεύει ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

 Αχλάδια, μανταρίνια, καπνός, επιτραπέζια σταφύλια έχουν λαμβάνειν de minimis, λέει ο Αραχωβίτης
 Εκκρεμότητες ενιαίας ενίσχυσης και προγραμμάτων, αλλά και συνδεδεμένες κλείνουν τον άλλο μήνα

Προς πίστωση 
1 εκατ. σε Νέους
Αγρότες του 2014 
Εντός των επόµενων ηµερών αναµένεται να 
πιστωθεί ποσό 1 εκατ. ευρώ σε Νέους Αγρότες 
του  προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007-2013, µετά την έκδοση της απόφασης µε 
την έγκριση πίστωσης του εν λόγω κονδυλίου. 
Ειδικότερα η απόφαση που δηµοσιεύθηκε στη 
∆ιαύγεια αναφέρει τα εξής: «∆ίνουµε εντολή 
στην υπεύθυνη λογαριασµού της ΣΑΕ 082/1 
Ανδριανή Βούλγαρη όπως προβεί στην 
εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής πληρωµής 
– µεταφοράς στον ΕΛΕΓΕΠ των αντίστοιχων 
ποσών µε χρέωση του ΙΒΑΝ της ΣΑΕ 082/1 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και 
πίστωση των αντίστοιχων λογαριασµών ΙΒΑΝ 
για τα έργα: Ανειληµµένες υποχρεώσεις του 
Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013».

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 
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Αρδευτικά έργα, βιολογική γεωργία και αναμόχλευση θεσμικών παρεμβάσεων που αφορούν στις άδειες στάβλων, 
τη δακοκτονία, το συνεργατισμό των αγροτών και την αλιεία στο πλέγμα των εξαγγελιών του Σταύρου Αραχωβίτη

Με κύρια βάση τις εξελίξεις στο Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το ξεσκόνισµα θε-
σµικών παρεµβάσεων στήθηκε το πλέγµα ε-
ξαγγελιών και απολογισµού στη 2ωρη συνέ-
ντευξη τύπου του υπουργού Σταύρου Αραχω-
βίτη και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, την περασµένη Τρί-
τη. Ξεκινώντας την οµιλία του ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης συγκεκριµένα στάθηκε 
σε δύο άξονες για τα Προγράµµατα: 

1. Εκδόθηκε ο οριστικός πίνακας των 32 α-
γροτικών έργων υποδοµής που πληρούν τις 
προϋποθέσεις ένταξης για χρηµατοδότηση α-
πό το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσε-
ων. Η βαρύτητα έχει δοθεί στα εγγειοβελτιωτι-
κά έργα (αρδευτικά δίκτυα κ.ά.), ώστε οι υφι-
στάµενες υποδοµές (π.χ. φράγµατα) να κατα-
στούν λειτουργικές και να έχουν άµεσο θετι-
κό αντίκτυπο στην αντιµετώπιση της κλιµατι-
κής αλλαγής και τη µείωση του κόστους πα-
ραγωγής. Ο συνολικός προϋπολογισµός τους 
ανέρχεται στα 448,6 εκατ. ευρώ.

2. ∆εσµεύονται επιπλέον 85 εκατ. ευρώ για 

το µέτρο ενίσχυσης της Βιολογικής Γεωργίας. 
Εξ αυτών, τα 72 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για 
τη δράση που αφορά τους παλαιούς δικαιού-
χους και συγκεκριµένα για την Ανατολική Μα-
κεδονία-Θράκη θα υπάρξει υπερδέσµευση κα-
τά 140%, στη ∆υτική και την Κεντρική Μακε-
δονία και την Ήπειρο κατά 120% και σε όλες 
τις άλλες περιφέρειες κατά 30%. Τα υπόλοι-
πα 13 εκατ. ευρώ δεσµεύονται για την αύξη-
ση του προϋπολογισµού στη δράση που αφο-
ρά τους νέους βιοκαλλιεργητές. ∆εσµεύονται 
επιπλέον 5 εκατ. ευρώ για το µέτρο ενίσχυσης 
της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

Αποµένουν τώρα οι προκηρύξεις για τα δασικά 
και το πρόγραµµα των αγροτικών συµβουλών. 

Πρόσκληση στις τράπεζες 
για το Ταµείο Εγγυήσεων των αγροτών

Όσον αφορά τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, 
το λόγο γι’ αυτά πήρε ο γενικός γραµµατέας 
Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης, ση-
µειώνοντας πως βρίσκεται στην τελική φάση 
η υπογραφή της σύµβασης µε τον «µάνατζερ» 
του Ταµείου, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων, ώστε να βγει η προκήρυξη προς τις 
τράπεζες. Το Ταµείο θα διαθέτει 80 εκατ. ευ-
ρώ κεφάλαιο από τα Προγράµµατα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και µε τη βοήθεια των τραπε-
ζών, ο γενικός γραµµατέας, εκτίµησε πως θα 
µπορεί να εκταµιεύσει δάνεια συνολικά 450 
εκατ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του έτους είπε, θα 
είναι διαθέσιµο για τους αγρότες δικαιούχους 
Προγραµµάτων. 

Ξαναζεσταµένες οι θεσµικές παρεµβάσεις
Στο θεσµικό κοµµάτι των εξαγγελιών, ο 

υπουργός προσπάθησε να ζεστάνει ξανά 
νοµοθετήµατα που έχουν να κάνουν µε 
τους στάβλους, τη δακοκτονία και τις δι-
επαγγελµατικές οργανώσεις, τα οποία εί-

ναι εδώ και χρόνια σε εκκρεµµότητα και 
στα πλαίσια εξαγγελειών. Συγκεκριµένα 
όπως υποστήριξε:

 Τίθεται σε διαβούλευση µέχρι το τέλος του 
µήνα το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την αλι-
εία, προκειµένου να οριστεί τόσο η επαγγελ-
µατικότητα των αλιέων όσο και η επαναφο-
ρά ερασιτεχνικών αδειών αλιείας, µε γνώµο-
να την προστασία του επαγγέλµατος των αλι-
έων και των ιχθυοαποθεµάτων.

 Ταυτόχρονα, θα τεθεί σε διαβούλευση και 
το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τη δακοκτονία, 
του οποίου ο βασικός κορµός χρονολογείται 
από τα έτη 1951 και 1953, µε βασικό στοιχείο 
την υποχρέωση κάλυψης των ελαιοδέντρων, 
ώστε να µην υπάρχουν εστίες σε ακαλλιέργη-
τους ελαιώνες.

 Μέσα στο αµέσως επόµενο διάστηµα τί-
θεται σε δηµόσια διαβούλευση και το σχέδιο 
Υπουργικής Απόφασης, που αναµορφώνει 
το θεσµικό πλαίσιο για την ίδρυση και τη λει-
τουργία των εθνικών διεπαγγελµατικών ορ-
γανώσεων αγροτικών προϊόντων, το οποίο έ-
χει να ανανεωθεί από το 2000. Η ενίσχυση του 
πλαισίου λειτουργίας των διεπαγγελµατικών, 
που θα προβλέπει την ισόρροπη εκπροσώπη-
ση όλων όσων εµπλέκονται στην παραγωγή 
ενός προϊόντος, µε στόχο την προστασία του.

 Σε φάση ωρίµανσης βρίσκεται το νοµο-
σχέδιο για τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση 
των επαγγελµατιών αγροτών και των αγροτι-
κών συνεταιρισµών.

 Μέχρι τις 19 Ιουνίου, υποχρεωτικά, προ-
χωρά µε νοµοθετική ρύθµιση στην απλού-
στευση της αδειοδότησης των σταυλικών ε-
γκαταστάσεων.
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Αναπτυξιακά εργαλεία, 
και πρόχειρη νομοθεσία 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΑ

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�



Όσον αφορά στα ζητήµατα της α-
γοράς ο υπουργός αισθάνθηκε την 
ανάγκη να δώσει το στίγµα της κυ-
βέρνησης λίγο πριν την κάλπη, και 
να πείσει για την αποτελεσµατικό-
τητα των ελέγχων στην αγορά, εκθι-
άζοντας τη δουλειά που έχει κάνει ο 
ΕΦΕΤ, καλωσορίζοντας παράλληλα 
και το νέο γενικό διευθυντή του Ορ-
γανισµού, Βασιλόπουλο Παναγιώτη. 

Σε αυτά τα πλαίσια ο υπουργός 
µίλησε για πρόστιµα το 2019 που 
φτάνουν τα 654.000 ευρώ, εκ των 
οποίων για ελληνοποιήσεις έχουν 
ξεπεράσει τις 72.000 ευρώ µε το πα-
λιό καθεστώς και για τη νοθεία του 
ελαιολάδου φτάνουν τα 61.000 ευ-
ρώ. «Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο 
διαγωνισµός για την προµήθεια 51 
αυτοκινήτων, που θα διανεµηθούν 
στους ελεγκτές µας. Εξασφαλίσα-
µε 3 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισµό 
των κτηνιατρικών εργαστηρίων µας. 

Έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουρ-
γείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
η αύξηση του προσωπικού κατά 180 
θέσεις και όλα αυτά είναι µέτρα που 
συµβάλουν στην προστασία του εισο-
δήµατος των αγροτών και των προϊ-
όντων ελληνικής παραγωγής», πρό-
σθεσε ο υπουργός. 

Ακτινίδια και κρόκος στην Κίνα
Στον τοµέα των εξαγωγών ο κ. Α-

ραχωβίτης υποστήριξε πως έχουν γί-
νει άλµατα, από τις ίδιες τις επιχει-
ρήσεις, αλλά το κράτος οφείλει να 
ανοίγει δρόµους. Αυτές τις µέρες ό-
πως είπε υπογράφονται συµφωνίες 
µε την Κίνα από την υφυπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Ολυµπία Τελιγιορίδου, για το ακτινί-
διο και τον κρόκο. Αντίστοιχες κινή-
σεις γίνονται µε άλλα προϊόντα τό-
σο στον Καναδά, όσο και σε Αργε-
ντινή, Κορέα και Ινδία.

Σταδιακά αλλαγές στο ΟΣ∆Ε 
Βήµα-Βήµα για να µην «τεθεί σε 

κίνδυνο η λειτουργία του συστήµα-

τος» γίνονται παράλληλα και οι αλ-
λαγές στο ΟΣ∆Ε, σύµφωνα µε τον υ-
πουργό, που στάθηκε στο γεγονός 
ότι όλο και περισσότερο υπάρχει και 
µία αυξητική τάση να υποβάλονται 
οι δηλώσεις ηλεκτρονικά, ώστε να 
µην υπάρχει καθόλου κόστος. Επι-
πλέον, τόνισε ότι το γεγονός ότι τα 
τελευταία χρόνια έχουν µπει πολλά 
ΚΥ∆ στο παιχνίδι, έσπασε «µία κα-
τάσταση προνοµιακή», µε αποτέλε-
σµα να µειωθούν οι τιµές. 

Εκσυγχρονισµός στις δηµόσιες 
υπηρεσίες και τα κτηνιατρεία 

Στη συνέχεια ο γενικός γραµµα-

τέας του υπουργείου, Νίκος Αντώ-
νογλου περιέγραψε δράσεις που έ-
χουν να κάνουν µε τον εκσυγχρο-
νισµό των δηµοσίων δοµών και ι-
διαίτερα των εργαστηρίων και των 
κτηνιατρείων, µιλώντας για νέο εξο-
πλισµό 3 εκατ. ευρώ για την τριετία 
2019-2021, συν 750.000 ευρώ που 
θα πάνε σε περιφερειακό κέντρο ε-
λέγχου υπολειµµάτων. Ο ίδιος, τό-
νισε πως θα υπάρξει και ανανέωση 
στις υπηρεσίες ελέγχου για το πολ-
λαπλασιαστικό υλικό, ενώ αναφέρ-
θηκε και στη διαχείριση των ακινή-
των του υπουργείου. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΦΕΤ 2019

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΘΕΙΑ 
 ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

654.000 
ευρώ 72.000 

ευρώ
61.000 

ευρώ

Μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου στο ΟΣΔΕ
Όσο ένα φορτηγό με γίδια τα πρόστιμα της φετινής χρονιάς για μετονομασία αγροτικών προϊόντων 

Χώρο για επιπλέον επιλέξιµα βοσκοτόπια ά-
νοιξε η αποδοχή του αιτήµατος της Ελληνι-
κής ∆ηµοκρατίας, προς το Ευρωπαϊκό ∆ικα-
στήριο, που δέχτηκε ότι δεν είναι το είδος της 
βλάστησης που χαρακτηρίζει µία έκταση ως ε-
πιλέξιµο βοσκότοπο, αλλά η χρήση του ως τέ-
τοιου. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τό-
νισε πως µε αυτή την απόφαση που έχει ανα-
δροµική ισχύ µάλιστα, η χώρα µας δικαιώνε-
ται για τον ορισµό που έχει δώσει στις βοσκή-
σιµες γαιές, γεγονός που µεταξύ άλλων οδη-
γεί στην ακύρωση ενός προστίµου 5,5 εκατ. 
ευρώ που είχε επιβληθεί το 2010 και µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί αναδροµικά. «Μαζί µε την 
πρόσφατη απόφαση για την ακύρωση καταλο-
γισµού ύψους 72 εκατ. ευρώ, αποδεικνύεται 
ότι ενώ άλλοι φρόντιζαν για την επιβολή προ-
στίµων και καταλογισµών εις βάρος της χώ-
ρας, εµείς φροντίζουµε ώστε η χώρα να παίρ-
νει πίσω χρήµατα προς όφελος των παραγω-
γών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Το γεγονός αυτό έχει τη σηµασία του και ό-
σον αφορά τις διαπραγµατεύσεις για τη νέα 
ΚΑΠ και τα κονδύλια που διεκδικούµε για τις 

άµεσες ενισχύσεις, καθώς η χώρα µας πρέπει 
να δηλώσει επιλέξιµα βοσκοτόπια, από τον α-
ριθµό των οποίων θα εξαρτηθεί και το τελικό 
ύψος του εθνικού φακέλου. 

Ο νέος ορισµός του µόνιµου βοσκότοπου
Υπενθυµίζεται ότι η Ελλάδα µέσω της εν-

διάµεσης αναθεώρησης της ΚΑΠ το 2018, 
είχε πετύχει παράλληλα την αλλαγή του ο-
ρισµού του µόνιµου βοσκότοπου, ο οποίος 
πλέον αναφέρει:

«Μόνιµος βοσκότοπος και µόνιµος λειµώ-
νας (που αναφέρονται από κοινού ως “µόνι-
µος βοσκότοπος”) νοείται η γη που χρησιµο-
πο είται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλ-
λων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών µε φυσι-
κό τρόπο (αυτοφυή) ή µε καλλιέργεια (σπαρ-
µένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αµειψι-
σπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο, καθώς 
και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση των 
κρατών µελών, που δεν έχει οργωθεί επί πέ-
ντε έτη ή περισσότερο. Μπορούν να περι-
λαµβάνονται άλλα είδη όπως θάµνοι και/ή 
δέντρα που προσφέρονται για βοσκή και, ε-

φόσον ληφθεί σχετική απόφαση των κρατών 
µελών, άλλα είδη όπως θάµνοι και/ή δέντρα 
που παράγουν ζωοτροφές, υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώ-
δη κτηνοτροφικά φυτά. Τα κράτη µέλη µπο-
ρούν επίσης να αποφασίζουν να θεωρούν 
µόνιµο βοσκότοπο:

i) γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσ-
σεται σε καθιερωµένες τοπικές πρακτικές ό-
που τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνο-
τροφικά φυτά δεν επικρατούν παραδοσιακά 
στις εκτάσεις βοσκής, ή

ii) γη που προσφέρεται για βοσκή όπου τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά 
φυτά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής ή 
απουσιάζουν από αυτές».

Σηµειώνεται εδώ πως επιπλέον στρέµµα-
τα βοσκοτόπων που µπορούν να ενεργοποι-
ήσουν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης απελευ-
θέρωσε πριν από λίγες µέρες απόφαση του 
υπουργείου Περιβάλλοντος να αποχαρακτη-
ριστικούν από δασικές, φρυγανικές εκτάσεις 
οι οποίες για τις ανάγκες χρήσης και επιδοτή-
σεων θα θεωρούνται πλέον χορτολιβαδικές.  

Δικαίωση για επιπλέον επιλέξιμα βοσκοτόπια

Νέες θέσεις
Έχει ήδη εγκριθεί 
από το Υπουργείο 

∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης 

η αύξηση του 
προσωπικού κατά 180 
θέσεις στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης
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Όσα δεν είπαν 
Χάνει το ρόλο του 
ο Έλληνας αγρότης 
με το νέο μοντέλο 
Πριν προλάβει να γίνει επαγγελματίας ο αγρότης 
στη χώρα μας του ζητούν τώρα να γίνει βιομήχανος 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αν υπήρξαν κάποια σηµεία µε βαθύτε-
ρο ενδιαφέρον στην 2ωρη συνέντευ-
ξη τύπου (Τρίτη 21 Μαϊου) του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Α-
ραχωβίτη, αυτά, σίγουρα δεν συνδέο-
νται µε αυτές καθ’ εαυτές τις εξαγγελί-
ες αλλά µε ορισµένες ενδιαφέρουσες 
επισηµάνσεις στο πλαίσιο των εξαγγε-
λιών. Κι αν κάποιος κέρδισε τις εντυ-
πώσεις, από σύσσωµη την πολιτική η-
γεσία που παρέστη κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης (γενικοί γραµµατείς 

και διοικήσεις οργανισµών) αυτός δεν 
είναι άλλος από τον γενικό γραµµα-
τέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχεί-
ρισης Κοινοτικών Πόρων, καθηγητή 
του ΓΠΑ, Χαράλαµπο Κασίµη.  

Φάνηκε καθαρά στη διάρκεια της 
συνέντευξης, ότι, είναι ο µόνος που 
έχει αίσθηση του χώρου τον οποίο υ-
πηρετεί, αφουγκράζεται τα κελεύσµα-
τα των καιρών, έχει εικόνα των τεκται-
νόµενων στις Βρυξέλλες και είναι σε 
θέση να συµβάλει στη χάραξη µιας 
στρατηγικής, η οποία, να διευκολύ-
νει τη θέση των αγροτών και να τους 
οδηγεί µε κάποια ασφάλεια στη µετά-
βαση στη νέα εποχή. Τι επισήµανε εν 
προκειµένω ο κ. Κασίµης;

  Νέοι και σύγχρονοι αγρότες αντι-
λαµβάνονται την ανάγκη να επενδύ-
σουν σε όλο το φάσµα της αλυσίδας 
υπεραξίας της αγροτικής παραγωγής 

και όχι µόνο στον πρωτογενή τοµέα. 
Πόσοι χωράνε σ’ αυτό και πόσοι θα 
µπορέσουν πραγµατικά να το κάνουν, 
είναι µια άλλη συζήτηση. 

  Το ενδιαφέρον των ιδιωτών επεν-
δυτών για έργα στην εµπορία και µε-
ταποίηση αγροτικών προϊόντων είναι 
µεγάλο. Αυτό κάτι δείχνει. 

 Η απόφαση για εσωτερική σύ-
γκλιση των δικαιωµάτων ενιαίας ε-
νίσχυσης είναι δεδοµένη, ενώ οι πι-
έσεις -προς τις Βρυξέλλες- για πλήρη 
εξωτερική σύγκλιση θα πρέπει να α-
ντιµετωπισθούν µέσα από τις κατάλ-
ληλες συµµαχίες.  

 Η βοήθεια της 
Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων για 
νέα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία είναι εδώ, 
το Ταµείο Αγροτικών 
Εγγυήσεων προχω-
ράει, ίσως αυτό απο-
τελέσει τη «µαγιά» 
για την επενδυτική 
τράπεζα που χρειά-
ζεται η χώρα. 

  Αγροτική παρα-
γωγή  και ανάπτυ-
ξιακή ανασυγκρό-

τηση δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς 
συνεργασίες και συνεταιρισµούς, η 
ενθάρρυνση αυτής της διαδικασίας 
θα κρίνει σε µεγάλο βαθµό το απο-
τέλεσµα των προσπαθειών «ανάτα-
ξης» της γεωργίας.  

Ειδήσεις θα µπορούσε να βρει κα-
νείς και σε όσα αποφεύχθηκε επιµε-
λώς να αναφερθούν στη διάρκεια της 
συνέντευξης κι αυτά έχουν να κάνουν 
µε την απαξίωση µεγάλου µέρους των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων, µε την υ-
φαρπαγή ή υποκατάσταση του ρόλου 
των παραγωγών (Τρίµµατα σελ. 49), 
µε την «ευθυγράµµιση» των τιµών πα-
ραγωγού διεθνώς, µε την αποδυνάµω-
ση των κοινωνιών της υπαίθρου. Σί-
γουρα δεν είναι αυτά θέµατα για να 
ανοίξουν και µάλιστα από την πλευρά 
των πολιτικών, τρεις µέρες πριν από 
τις Ευρωεκλογές. Είναι όµως θέµατα.  

21-22, 35-36

Χτυπημένο 
αλλά με τιμή 
το βερίκοκο

Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Σε επίπεδα που αγγίζουν ακόµα και τα 2 
ευρώ το κιλό ξεκίνησαν οι τιµές παραγω-
γού στο βερίκοκο κατά την τρέχουσα πε-
ρίοδο σε περιοχές της Ηµαθίας. Αντίστοι-
χα στη Χαλκιδική, οι πρώιµες ποικιλίες 
WonderCot και Princia ξεκίνησαν να δια-
τίθενται στην αγορά µε τιµές ικανοποιητι-
κές, σύµφωνα µε τους παραγωγούς, που 
κυµαίνονται στα 0,90 µε 1 ευρώ. 

Οι ανησυχίες για µια όψιµη χρονιά µε 
ποιοτικά προβλήµατα στη Βόρεια Ελλά-
δα φαίνεται πως έγιναν πραγµατικότη-

τα, αφού τόσο οι βροχές όσο και το χαλά-
ζι, συνεχίστηκαν µέχρι και την περασµέ-
νη εβδοµάδα. Καλύτερη πάντως είναι η ει-
κόνα στις περιοχές της Αργολίδας και της 
Κορινθίας, όπου ο όγκος της παραγωγής 
φαίνεται να είναι ελαφρώς αυξηµένος.

Να αναφερθεί πως στο αντίστοιχο περ-
σινό ξεκίνηµα οι τιµές παραγωγού µετά 
βίας πέρασαν τα 1,20 ευρώ το κιλό, κάτι 
που επιβεβαιώνει εκτιµήσεις προηγούµε-
νου ρεπορτάζ της εφηµερίδας Agrenda 
για ένα πιο δυνατό ξεκίνηµα φέτος. 

∆υναµικό ξεκίνηµα στο βερίκοκο
 Όψιµη παραγωγή και τιµή κοντά στο ένα ευρώ αυτές τις µέρες 
 Προβλήµατα από το χαλάζι και τις βροχές στη Βόρεια Ελλάδα
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Σ
την αγορά µας τα σκληρά σιτάρια εί-
ναι πολύ υποτονικά και είναι φυσι-
ολογικό καθώς τα αποθέµατα είναι 
λίγα και όλοι αναµένουν τον αλωνι-

σµό της νέας σοδειάς. Λογικά θα είµαστε ένα 
κλικ ανεβασµένοι από πέρυσι. Πιο αισιόδοξη 
φαίνεται η πορεία αργότερα (τέλη του έτους) 
οπότε και ενδέχεται να αρχίσει να φαίνεται 
κάποια έλλειψη ποσοτήτων για µελλοντικές 
φορτώσεις. Σε αυτό το κλίµα τιµή στα 20 λε-
πτά το κιλό αναµένεται να δώσει η ΕΑΣ Βόλου. 

  Χρηµατιστηριακά, ανοδικά αντέδρασε 
αρχικά η αγορά βάµβακος µε δυναµική από 
τη ζήτηση στη φυσική αγορά, αλλά κυρίως 
για τεχνικούς λόγους έχασε σηµαντικό κοµ-
µάτι της ανόδου. Στην αγορά µας, µε τη χρη-
µατιστηριακή διόρθωση η ζήτηση για τη νέα 
σοδειά έχει αυξηθεί και σηµειώθηκαν κάποιες 
δουλειές. Οι εµπορικοί οίκοι πληρώνουν µέ-
χρι τα 3,5 σεντς πάνω από τις αντίστοιχες τι-
µές ∆εκεµβρίου ’19, ενώ αρκετοί είναι «στη-
µένοι» σε πριµ (βάση) 3 σεντς ανά λίµπρα. Με 
τέτοια πτώση θα µπορούσαµε να πιάναµε βά-
ση 4 σεντς ανά λίµπρα και παραπάνω, εντού-
τοις οι εκτιµήσεις για µεγάλες παραγωγές πα-
γκοσµίως δεν το επέτρεψαν. 

  Μειώθηκαν κατά 1,2% οι τιµές των γα-
λακτοκοµικών προϊόντων παγκοσµίως, δίνο-
ντας τέλος στο ως τώρα 11µηνο σερί αυξήσε-
ων.  Στη λίστα της Global Dairy Trade, η µέση 
τιµή πώλησης έπεσε στα 3.414 δολάρια ανά 
τόνο. Για τη σκόνη πλήρους γάλακτος, το πιο 
εµπορεύσιµο προϊόν, η τιµή έπεσε κατά 2,1%. 
Αυτό λόγω µεγάλης αύξησης της προσφοράς 
από το Β. Ηµισφαίριο, η οποία όµως αντισταθ-
µίστηκε εν µέρει από τη ζήτηση στην Ασία. 

Σκληρό 20 λεπτά 
από ΕΑΣ Βόλου

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

18/04 23/04 01/05 08/05 15/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

311,72
318,27

324,14
328,37

331,55

Ευρώπη
Αυξηµένος κατά 12% εκτιµάται 

ο όγκος της παραγωγής 
βερίκοκου στο σύνολο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καβάλα
Μειωµένος κατά 10% εκτιµάται ο 

όγκος της παραγωγής στην Καβάλα, 
µε τους παραγωγούς να δηλώνουν 
επιφυλακτικοί για τη φετινή σεζόν

Προβλήματα
Περίπου το 10% της παραγωγής 

της Χαλκίδας παρουσίασε προβλή-
µατα ποιότητας λόγω χαλαζιού 

και των βροχοπτώσεων

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18/04 24/04 02/05 09/05 16/05 22/05

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

223

178

219

2,42

337,40

878,40

15,96

89,27

127,47

96,25

223

178

219

2,47

337,00

864,20

15,92

88,17

128,25

97,11

223

178

219

2,34

329,50

830,60

16,17

86,25

113,77

100,34

223

177

219

2,34

325,50

799,00

16,38

83,70

111,72

100,46

223

177

217,5

2,32

325,40

837,6

16,30

91,17

109,52

101,54

223

177

217,5

2,16

323,20

828,0

16,33

89,87

110,65

101,87

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα 78,11 76,57

75,91

240 240240 239 239240

71,45
66,35 67,32

Τιμή παραγωγού 
ξεκίνημα (ευρώ το κιλό)

2019  1,40 – 2,00 

Ξεκίνηµα 2018  µέχρι 1,20
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ/κιλό) 

2019  1,40

2018  1,20 (ξεκίνηµα)

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Θωρακίζει την τιμή 
στο σκληρό σιτάρι 
η ΕΑΣ Βόλου

 Μικρές επενδύσεις 
στον κλάδο της 
χοιροτροφίας 

Συνεχίζεται το «ράλι» 
στο κρεµµύδι 
Σε Θήβα και Λακωνία τα πρώιµα 
ελληνικά κρεµµύδια βρίσκονται 
στο αποκορύφωµα της συγκοµιδής 
τους, µε τους παραγωγούς να 
απολαµβάνουν τιµές σε επίπεδα 
σχεδόν διπλάσια από τα περσινά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Εκτός πεδίου
οι αγρότες για
τον Αραχωβίτη
Τρεις συνεντεύξεις τύπου έχει δώσει 
όλες κι όλες, ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, 
από τον καιρό που ανέλαβε ρόλο 
«µηχανοδηγού» στην πλατεία Βάθη.
 Η τελευταία, την περασµένη Τρίτη, 
εκτός από... προεκλογική, ήταν 
αποκαλυπτική και της οπτικής υπό την 
οποία προσεγγίζει τα πράγµατα. Τόσο 
κατά τις «εξαγγελίες» όσο και στον 
«απολογισµό» -δικοί του οι όροι-, οι 
δηµοσιογράφοι του ρεπορτάζ έψαχναν 
να βρουν την είδηση. Όχι γιατί τόσο 
καιρό δεν έχει γίνει τίποτα. Μάλλον 
διότι, κατά πως φαίνεται, µάλλον 
επιµένει να απευθύνεται σε λάθος 
ακροατήριο. Το επίκεντρο του κοινού 
στο οποίο µιλάει συνήθως, ένας 
υπουργός Γεωργίας, είναι ο αγροτικός 
κόσµος. Την περασµένη Τρίτη, 
απευθύνθηκε σε υπαλλήλους του 
υπουργείου και στελέχη οργανισµών, σε 
γεωτεχνικούς και συντελεστές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 
επιχειρηµατίες και εργολάβους Ξέχασε 
και άφησε εκτός πεδίου... τους αγρότες! 

Κουβέντα για την 
απαξίωση µέγαλου 
µέρους των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων, στην 
συνέντευξη της Βάθη.

Ο γγ. Χα-
ράλαµπος 
Κασίµης 
δείχνει 
να είναι ο 
µόνος που 
έχει αί-
σθηση του 
χώρου που 
υπηρετεί.
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Η τράπεζα µε την υψηλότερη κεφαλαι-
οποίηση που θα ανέρχεται σε 2,6 δισ. 
ευρώ και τον ισχυρότερο δείκτη συνο-
λικών κεφαλαίων στην Ελλάδα (19%), 
καθίσταται η Eurobank µετά τη συγχώ-
νευση της Grivalia. Παράλληλα πέρασε 
στην τρίτη θέση του συνόλου των κε-
φαλαιοποιήσεων του ελληνικού χρη-
µατιστηρίου, ενώ σύµφωνα µε εκτιµή-
σεις αναλυτών ξένων οίκων, στη µετο-
χή της Eurobank αναµένονται εισροές 
που θα κυµανθούν από 80 έως 140 ε-
κατ. ευρώ, λόγω της αναβαθµισµένης 
παρουσίας της στους δείκτες MSCI. Οι 
ξένοι επενδυτές δεν «χτίζουν» ωστό-
σο θέσεις µόνο λόγω της επιστροφής 
στο δείκτη MSCI Standard Greece αλ-
λά και λόγω του ότι η τράπεζα τρέχει 
γρήγορα τις εξελίξεις «εκκαθάρισης» 
του χαρτοφυλακίου της από προβλη-
µατικά δάνεια, έχοντας επιτύχει πα-
ράλληλα να έχει στιβαρό και πολύ ι-
σχυρό µέτοχο (Fairfax). Σηµειώνεται 
εδώ πως  η Fairfax θα ανεβάσει το µε-
ρίδιό της στο 32%.

Kρίσιµες πληροφορίες για τον τρό-
πο µε τον οποίο καθορίζονται οι 
τιµές των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής φιλοδοξεί να βγάλει 
στο φως η Κοµισιόν µε νέο κα-
νονιστικό πλαίσιο που ανοίγει 
όπως λέει, «το µαύρο κουτί» της 
αλυσίδας τροφίµων. 

Το τρίτο αυτό στοιχείο για τη 
βελτίωση της δικαιοσύνης στην α-
λυσίδα τροφίµων, που έρχεται σε 
συνέχεια των κανόνων απαγόρευ-
σης αθέµιτων εµπορικών πρακτι-
κών και βελτίωσης της συνεργα-
σίας των παραγωγών, παρουσίασε 
την Τετάρτη 22 Μαΐου η Κοµισιόν, 
θέτοντας την σχετική πρόταση σε 
µηνιαία διαβούλευση.

Με την πρόταση αυτή η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή θα καταστήσει διαθέ-
σιµες κρίσιµες πληροφορίες για 
τον τρόπο µε τον οποίο καθορίζο-
νται οι τιµές των γεωργικών προ-
ϊόντων διατροφής σε όλο το µή-
κος της αλυσίδας τροφίµων. Από 
τις διαφορές στις τιµές αγοράς και 
πώλησης είναι δυνατόν να αντλη-
θούν πληροφορίες για τα ενδιάµε-
σα έξοδα (όπως η µεταφορά, η α-
σφάλιση, η αποθήκευση κ.λπ.) µε-
ταξύ πωλητή και αγοραστή. 

Τα προτεινόµενα µέτρα:
 Θα καλύπτουν τους τοµείς του 

κρέατος, των αβγών, των γαλακτο-
κοµικών προϊόντων, των οπωρο-
κηπευτικών, των αροτραίων καλ-
λιεργειών, της ζάχαρης και του ε-
λαιολάδου. 

 Θα βασίζονται σε υφιστάµενα 
συστήµατα και διαδικασίες συλλο-
γής δεδοµένων που βρίσκονται ή-
δη σε λειτουργία και χρησιµοποι-
ούνται από τις επιχειρήσεις και τα 
κράτη µέλη για την υποβολή στην 
Επιτροπή πληροφοριών σχετικά 
µε την αγορά, µε ευρύτερη πλέ-
ον εµβέλεια. 

 Κάθε κράτος µέλος θα είναι υ-
πεύθυνο για τη συλλογή των δε-
δοµένων σχετικά µε τις τιµές και 
την αγορά. 

 Τα κράτη µέλη θα κοινοποι-
ούν τα δεδοµένα στην Επιτροπή, η 
οποία µε τη σειρά της θα δηµοσιεύ-
ει τις πληροφορίες για την παρα-
κολούθηση στην οικεία πύλη δε-
δοµένων για τα γεωργικά τρόφι-
µα και στα παρατηρητήρια της α-
γοράς της ΕΕ. 

Σηµειωτέον, ενώ υπάρχουν πο-
λυάριθµες διαθέσιµες πληροφορί-
ες σχετικά µε τις εξελίξεις στις γε-
ωργικές αγορές, είναι σχεδόν α-
νύπαρκτες οι πληροφορίες σχε-
τικά µε άλλες βασικές αγορές της 
αλυσίδας τροφίµων.

Η πρώτη 
τράπεζα σε 
κεφαλαιοποίηση 
η Eurobank

Ανοίγει η ΕΕ το «μαύρο κουτί» 
τιμών της αλυσίδας τροφίμων

Στην τρίτη θέση του συνόλου των 
κεφαλαιοποιήσεων του ελληνικού 

χρηµατιστηρίου πέρασε η µετοχή της 
Eurobank, ύστερα από την προσθήκη 

(και) των µετοχών της Grivalia 
Properties.

Επαφές µε τους 
οµολόγους της 
στην Κίνα είχε 
η υφυπουργός 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
Ολυµπία 
Τελιγιορίδου.

Πιο γρήγορα οι τεχνικοί φάκελοι εξαγωγών για 
ελληνικά κεράσια, ακτινίδια και λαβράκι στην Κίνα

Θετικά δείχνει να προσεγγίζει η Κίνα το αίτηµα της Ελλάδας για οµαδοποίηση 
των φρούτων, ώστε να εξεταστούν ταυτόχρονα οι τεχνικοί φάκελοι για τα 
πυρηνόκαρπα φρούτα κατά τον έλεγχο των κινεζικών αρχών για τα κεράσια, 
όπως και την εξέταση του φακέλου εξαγωγών ακτινιδίων από το σύνολο της 
χώρας µας όπως και για το ελληνικό λαβράκι. Τα θέµατα αυτά έθεσε η 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυµπία Τελιγιορίδου στους οµολόγους 
της στην Κίνα κατά την επίσκεψη της στο Πεκίνο στο πλαίσιο της  4ης 
∆ιάσκεψης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης της Πρωτοβουλίας 17+1 
ανάµεσα στην Κίνα και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Η κ. Τελιγιορίδου, στη διάρκεια διµερής σύσκεψης µε την Γενική ∆ιεύθυνση 
Τελωνείων της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας και τον αρµόδιο Υφυπουργό 
έβαλε στην ατζέντα και την άµεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για την 
υπογραφή πρωτοκόλλου για την εξαγωγή στην Κίνα του κρόκου Κοζάνης. 
Παράλληλα, σε διµερή σύσκεψη εργασίας µε τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Γεωργίας Qu Dondgyu ανέπτυξε τις θέσεις της Ελλάδας για την συνεργασία 
στον αγροτικό τοµέα µε την Κίνα. 

Ασυµµετρία
Η ασυµµετρία της 
πληροφόρησης 

µεταξύ γεωργών 
και παραγόντων της 
αλυσίδας τροφίµων 

θέτει τους γεωργούς σε 
µειονεκτική θέση στην 
αγορά και διαβρώνει 
την εµπιστοσύνη στα 
χρηστά συναλλακτικά 
ήθη, λέει η Κοµισιόν
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Έως και 95% αυξηµένο βάρος επετεύ-
χθη σε πειραµατική καλλιέργεια µα-
ρουλιών, το πότισµα των οποίων έγινε 
µε χρήση νανοφυσαλίδων, στην Αµε-
ρικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονί-
κης. Η εφαρµογή του πειράµατος πραγ-
µατοποιήθηκε στο πλαίσιο σχετικού ε-
ρευνητικού προγράµµατος που γίνεται 
σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Έ-
ρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκρι-
τος» και το ΤΕΙ Καβάλας. Τα αποτελέ-
σµατα παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση 
την Παρασκευή 17 Μαΐου.

Η «σύλληψη» της ιδέας για την κατα-
σκευή ειδικής µηχανής που θα µπορεί 
να ποτίζει καλλιέργειες εισάγοντας να-
νοφυσαλίδες στο νερό, ανήκει στον κύ-
ριο ερευνητή του Ινστιτούτου Νανοεπι-
στήµης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕ-
ΦΕ «∆ηµόκριτος», ∆ρ. Ευάγγελο Φάβ-
βα. «Θέλαµε να σχεδιάσουµε µία γεν-
νήτρια νανοφυσαλίδων νέου τύπου, η 
οποία θα µπορεί να παρέχει µεγάλη πο-
σότητα για το πότισµα των φυτών και 
να λειτουργεί σε πιέσεις 3-5 bar, να δί-
νει ικανοποιητική παροχή εµπλουτισµέ-
νου σε νανοφυσαλίδες νερού και να εί-
ναι µικρών διαστάσεων και µάζας, εύ-
κολη στη λειτουργία της. Το δύσκολο 
εγχείρηµα ανέλαβε να κάνει πράξη το 
ΤΕΙ Καβάλας», είπε και προσέθεσε πως 
όλο το πρότζεκτ χρηµατοδοτείται από 
το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.

Το µηχάνηµα µεταφέρθηκε στις ε-
γκαταστάσεις της Αµερικανικής Γεωρ-
γικής Σχολής και το περασµένο φθινό-

πωρο ξεκίνησαν τα πειράµατα.
Η εφαρµογή του πειράµατος των µα-

θητών έγινε στο έδαφος σε τρία διαφο-
ρετικά είδη µαρουλιών. Συγκεκριµέ-
να: 20% αύξηση στο κατσαρό κεφαλω-
τό, 55% αύξηση στην ποικιλία Κως και 
16% αύξηση στο Lollo Rosso.

Η σπουδάστρια του Perrotis College, Μ.
Χατζηαθανασίου, παρουσίασε τα αποτε-
λέσµατα της δικής της µελέτης. Τρία εί-
δη µαρουλιών φυτεύτηκαν:σε γλάστρες 
µε διαφορετικά είδη εδάφους (αργιλο-
πηλώδες, αµµώδες και τύρφη-περλίτη), 
σε επιπλέοντες δίσκους και σε υδροπο-
νικό σύστηµα εύκαµπτων σάκων ανά-
πτυξης µε υπόστρωµα από κοκοφοίνι-
κα και ελαφρόπετρα. Από τα ενθαρρυ-

ντικά αποτελέσµατα, ξεχώρισε η αύξη-
ση του βάρους κατά 95% της ποικιλί-
ας «κατσαρό κεφαλωτό» που ποτιζό-
ταν µε νανοφυσαλίδες στις γλάστρες 
µε αµµώδες έδαφος.

Ο ∆ρ. Φάββας ανέφερε µελέτη του Shu 
Liu, καθηγητή στο τµήµα περιβαλλοντι-
κής επιστήµης και µηχανικής στο πανε-
πιστήµιο Beihang του Πεκίνου και συ-
νεργατών του, σύµφωνα µε την οποία 
η ανάπτυξη της βλάστης σπόρων κρι-
θαριού αυξήθηκε κατά 15%-25% όταν 
ποτίστηκαν µε νερό µε νανοφυσαλίδες.

Διπλάσια παραγωγή μαρουλιού 
με νανοφυσαλίδες στο νερό
Από 16% έως 95% ανάλογα με την ποικιλία αυξήθηκε το βάρος των μαρουλιών 
που συμμετείχαν σε πειραματική καλλιέργεια στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Μαθητές και 
σπουδαστές 

Στα πειράµατα συµ-
µετείχαν οι µαθητές 

Κ. Ακριτίδου, Ε. 
Βουδούρη, ∆. Σαµπα-

τάκος και Σ. Σαπαντζή 
και η σπουδάστρια 

του Perrotis College 
Μ. Χατζηαθανασίου

Κριθάρι
Μελέτη του καθηγητή 

Shu Liu για χρήση 
νανοφυσαλίδων 

στο κριθάρι, δείχνει 
αύξηση στην ανά-
πτυξη της βλάστης 

στους σπόρους κατά 
15%-25%

Ο ∆ρ. Ευάγγελος Φάββας, ερευνητής 
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος».

Στο πείραµα δοκιµάστηκε 
η καλλιέργεια µαρουλιού 
στο έδαφος, αλλά και σε 
υποστρώµατα εκτός εδάφους.

Λιγότερους 
επιµολυντές 
στα λιπάσµατα 
εγκρίνει η ΕΕ
Στην έγκριση νέων κανόνων 
για τη διάθεση προϊόντων 
θρέψης στην εσωτερική αγορά 
προχώρησε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύµφωνα µε τον 
κανονισµό, τα ενωσιακά 
προϊόντα λίπανσης που φέρουν 
τη «σήµανση CE» θα πρέπει να 
πληρούν ορισµένες απαιτήσεις 
για να µπορούν να 
κυκλοφορούν ελεύθερα στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ. Οι 
απαιτήσεις αυτές 
περιλαµβάνουν υποχρεωτικά 
µέγιστα επιτρεπόµενα επίπεδα 
επιµολυντών, τη χρήση 
καθορισµένων κατηγοριών 
συστατικών υλικών και 
υποχρεώσεις σήµανσης.
Οι παρασκευαστές λιπασµάτων 
που δε φέρουν τη σήµανση 
«CE» θα συνεχίσουν να έχουν 
τη δυνατότητα να τα διαθέτουν 
στην εθνική τους αγορά.

H FMC
ενηµερώνει
Το προϊόν Coragen® 20SC της 
FMC διευρύνει τις χρήσεις του 
εναντίον του χρυσοκάνθαρου 
(Anomala vitis) στις 
καλλιέργειες ροδακινιάς, 
βερικοκιάς και δαµασκηνιάς. 
Το συγκεκριµένο έντοµο 
ανήκει στην τάξη των 
κολεοπτέρων (οικογένεια 
Scarabaeidae). Συχνά η έξοδος 
των ενηλίκων γίνεται κατά 
µεγάλους αριθµούς και τα 
έντοµα δηµιουργούν σµήνη 
που µπορεί να προκαλέσουν 
σοβαρές ζηµιές. Το ενήλικο 
τρώει τα φύλλα εκτός των 
κύριων νεύρων, τους 
οφθαλµούς και τις τρυφερές 
κορυφές των βλαστών. Το 
Coragen® 20SC, 10 χρόνια 
µετά την πρώτη επίσηµη είσοδό 
του στην ελληνική αγορά, 
συνεχίζει να επεκτείνει την 
ετικέτα του, προσφέροντας 
επιπλέον χρήσεις και επιλογές 
στους Έλληνες γεωπόνους και 
παραγωγούς. 





Ψώρα στις 
πορτοκαλιές
Τέλη Μαΐου κάνουν την εμφάνισή 
τους οι έρπουσες προνύμφες

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η καστανόµαυρη ψώρα της 
πορτοκαλιάς (Chrysomphalus 
aonidum) είναι ένα κοκκοει-
δές έντοµο που προσβάλει κυ-
ρίως τα φύλλα, προκαλώντας 
το κιτρίνισµά τους, αλλά σε πε-
ριπτώσεις υψηλών πληθυσµών 
µπορεί να προσβάλλει καρπούς, 
κλαδίσκους, βλαστούς και κορ-
µούς. Μπορεί επίσης να προ-
καλέσει πρόωρη φυλλόπτωση 
και καρπόπτωση καθώς και νέ-
κρωση των ακραίων µερών του 
κλαδίσκου.

∆ιαχειµάζει ως ενήλικο θηλυ-
κό και ωοτοκεί την άνοιξη (µέχρι 

τον Μάιο). Η µετακίνηση και η 
διασπορά του γίνεται µε µολυ-
σµένο φυτικό υλικό και µε τις 
αγροτικές εργασίες, ρούχα και 
αγροτικά εργαλεία. Για την αντι-
µετώπιση του συνιστάται σύµ-
φωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου Αχαΐας, η διατήρηση 

των φυσικών εχθρών του στον 
οπωρώνα (αρπακτικά και παρα-
σιτοειδή). Επιπλέον τονίζεται σε 
περίπτωση που η προσβολή εί-
ναι µεγάλη να γίνει επέµβαση 
µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, ώ-
στε να µην εµποδίζεται η δρά-
ση των φυσικών εχθρών. 

Συνίσταται ακόµη παρακο-
λούθηση του πληθυσµού του 
εντόµου µε συχνές εβδοµαδιαί-
ες παρατηρήσεις ώστε να προσ-
διορίζεται η εποχή εµφάνισης 
των ερπουσών προνυµφών. Ό-
ταν εµφανίζονται οι νεαρές προ-
νύµφες, που συνήθως εµφανί-
ζονται µέσα-τέλη Μαΐου, να γί-
νεται ψεκασµός των δέντρων 
µε εγκεκριµένο για την καλλι-
έργεια και τον εχθρό εντοµο-

κτόνο και να επαναλαµβάνε-
ται εντός 20 ηµερών. Για να εί-
ναι αποτελεσµατικοί, οι ψεκα-
σµοί µε εντοµοκτόνα, θα πρέπει 
το πλείστο του πληθυσµού να 
βρίσκεται στην αρχή του πρώ-
του προνυµφικού σταδίου (έρ-
πουσες προνύµφες), πριν δη-
µιουργήσει ασπίδιο. 

Επίσης συνίσταται ελαφριά 
κλάδευση των προσβεβληµέ-
νων κλάδων από το κοκκοει-
δές και για τον καλό αερισµό 
και φωτισµό της κόµης τους ο 
οποίος θα συµβάλλει στη µείω-
ση της πυκνότητας προσβολής. 
Εκτός από την πορτοκαλιά, βρέ-
θηκε ότι µπορεί να προσβάλλει 
το γκρέιπ-φρουτ, τη λεµονιά, τη 
µανταρινιά και τη νεραντζιά.

Πριν ξυλοποιηθεί το περικάρπιο του φιστικιού ψεκασµοί για ευρύτοµο
Το ευρύτοµο είναι ο σπουδαιότερος εχθρός της φιστικιάς. Έχει µια γενεά 
το χρόνο και διαχειµάζει σαν προνύµφη µέσα στους καρπούς που έχουν 
µείνει στο δέντρο ή έχουν πέσει στο έδαφος. Τα ακµαία βγαίνουν από τους 
µουµιοποιηµένους καρπούς του προηγούµενου έτους, ανοίγοντας µε τη 
γνάθο τους µια οπή. Τα περισσότερα είναι θηλυκά και ωοτοκούν εντός των 
νέων καρπών, όπου τρέφονται και οι προνύµφες που θα προκύψουν, τρεις 

ηµέρες µετά την εµφάνισή τους. Με δεδοµένο ότι ξεκίνησε ήδη η έξοδος του εντόµου 
στην περιοχή του Μώλου του νοµού Φθιώτιδας, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, συνιστουν στους 
καλλιεργητές άµεση έναρξη των ψεκασµών των δέντρων (εντός 1-3 ηµερών) και 
επανάληψη αυτών κάθε 7-10 ηµέρες, µέχρι να ξυλοποιηθεί το περικάρπιο.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Φυσικοί εχθροί  
Σηµαντικό ρόλο στον 
έλεγχο του εντόµου 

παίζουν τα εχθρικά προς 
αυτό αρπακτικά και 

παρασιτοειδή

Βοτρύτης της αµπέλου 
Για την προσβολή των ανθοταξιών και 
γενικότερα της νεαρής βλάστησης από τον 
µύκητα απαιτείται βροχή ή υγρασία µε τη 
µορφή οµίχλης και δροσιάς. Ιδιαίτερη 
προσοχή και ακολούθως παρακολούθηση, 
απαιτείται σε αµπελώνες που βρίσκονται σε 
υγρές περιοχές καθώς και σε αµπελώνες µε 
ιστορικό προσβολής από τον µύκητα. Για την 
αποφυγή προσβολής των ανθοταξιών σε 
περιοχές όπου η ασθένεια ενδηµεί και οι 
καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για την 
πραγµατοποίηση µολύνσεων, συνιστάται από 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Βόλου η εφαρµογή ενός ψεκασµού µε ένα 
κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο. 
Επίσης, επέµβαση συνιστάται µετά από 
χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέµων. 

Σκευάσµατα
ALFA: Qualy-T
ARYSTA: Pyrus 400 SC
BAYER: Teldor 50WG, Serenade ASO
SIPCAM: Frupica-S 50WP
SYNGENTA: Switch 25/37,5 WG, Geoxe 50 
WG

Μονίλια στις βερικοκιές
Προκαλεί µεγάλες καταστροφές στην 
παραγωγή η µονίλια, που είναι ένας 
ιδιαίτερα επικίνδυνος ασκοµύκητας και για 
την βερικοκιά. Τα κονίδια µπορούν να 
διασπείρονται µε τον αέρα ή την βροχή και 
προσβάλλουν και τους ώριµους καρπούς. Τα 
φαινολογικά στάδια που εµφανίζουν 
ευαισθησία τα πυρηνόκαρπα στην ασθένεια 
αυτή είναι η άνθηση, η ωρίµανση καρπών  
και µετασυλλεκτικά. Οι καρποί µπορούν να 
προσβληθούν από µικρό εκδορές. 
Πιθανές βροχοπτώσεις ευνοούν την 
ανάπτυξη των µολύνσεων σε καρπούς. 
Συστήνεται από τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, η 
προστασία µε ψεκασµούς, των καρπών των 
που πρόκειται να συγκοµιστούν. Τονίζεται ότι 
η προστασία των καρπών πριν την συγκοµιδή 
µειώνει τις µετασυλλεκτικές σήψεις.

Σκευάσµατα
ALFA: Merpan 80 WG, Qualy-T
ARYSTA: Orthocide 80 WG
BAYER: Luna experience 400SC, Flint max 
75WG
SYNGENTA: Score 25 EC, Switch 25/37,5 
WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ένα οργανωµένο, επίσηµο και επι-
δοτούµενο µείγµα δηµόσιας και ιδι-
ωτικής κάλυψης που θα βασίζεται 
σε δυναµικά δεδοµένα, σύγχρονες 
επιστηµονικές και τεχνολογικές µε-
θόδους που παραµετροποιούν το α-
σφάλιστρο ανά αγροτική εκµετάλ-
λευση, αποτελεί µία προσέγγιση 
που ήδη λειτουργεί ή εξελίσσεται 
στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Οι επιπτώσεις από τα πυκνά α-
κραία ξεσπάσµατα του καιρού που 
κατά πολλούς σηµατοδοτεί τη λε-
γόµενη «κλιµατική αλλαγή» απο-
τελεί µία από τις αφορµές της µετε-
ξέλιξης του ασφαλιστικού συστή-
µατος, αναγκαία και στην Ελλάδα:  
Έξαρση του γλοιοσπόριου στην ε-
λιά, πρώιµη παραγωγή και πίεση α-
πό µύκητες στο αµπέλι, µεταβολές 
της φυσιολογικής ανάπτυξης και 
αλλαγές στην επιδηµιολογία και 
τον κύκλο ζωής σε µήλα, πυρηνό-
καρπα και ακτινίδια που δύσκολα 
αντιµετωπίζονται από τις υπάρχου-
σες ποικιλίες, είναι φαινόµενα που 
οφείλονται στην αλλαγή στις καιρι-
κές συνθήκες στη χώρα µας.Ωστό-
σο οι Έλληνες παραγωγοί φαίνε-
ται πως βρίσκονται ακόµα εγκλωβι-
σµένοι σε ένα παρωχηµένο σύστη-
µα ασφάλισης της αγροτικής τους 
παραγωγής, µε περιορισµένη κάλυ-
ψη, ενώ το ζήτηµα του εκσυγχονι-
σµού και αναθεώρησης των κανο-
νισµών του ΕΛΓΑ σέρνεται εδώ και 
πάνω από µία 5ετία.

Για κάθε 1 ευρώ οι Γάλλοι 
λαµβάνουν 2 ευρώ αποζηµιώση

Ένα δείγµα πώς προσεγγίζεται η 
ασφαλιστική αγορά της αγροτικής 
παραγωγής στις προηγµένες αγορές 
όπως αυτή της Γαλλίας, είχε δώσει η 
Delphine Letendart από τη Groupama 
Assurances Mutuelles κατά τη διάρ-
κεια ηµερίδας του ελληνογαλλικού 
επιµελητηρίου. Όπως είχε πει η κα. 
Letendart από το 2005, η γαλλική κυ-
βέρνηση έχει κάνει διαθέσιµη στους 
αγρότες την επιδότηση ασφαλίστρων 

από ευρωπαϊκά κονδύλια, για την κά-
λυψη των καιρικών κινδύνων. Ως α-
ποτέλεσµα το 20% των καλλιεργειών 
καλύπτεται στη χώρα από αυτό το πρό-
γραµµα που προσφέρει κονδύλια ύ-
ψους 500 - 900 εκατ. ευρώ ανά προ-
γραµµατική περίοδο (το ΠΑΑ στη Γαλ-
λία είναι της τάξεως των 9 δις). Πα-
ράλληλα µε την έξαρση των ακραί-
ων καιρικών φαινοµένων και λόγω 
των επιδοτήσεων, καθαρά οι αγρό-
τες έφτασαν να πληρώνουν το 2018 
ουσιαστικά 1 ευρώ, για κάθε 2 ευρώ 

κάλυψη. Παράλληλα, νέες προσεγ-
γίσεις εξετάζονται για την ενίσχυση 
των υπηρεσιών ασφάλισης, όπως η 
χρήση drones για την αποτύπωση των 
ζηµιών, αλγορίθµων για τη παραµε-
τροποίηση των ασφαλίστρων για δί-
καιη επιβάρυνση των αγροτών κ.α. 

Άλλο παράδειγµα είναι το ισπανικό 
µοντέλο αγροτικής ασφάλισης, που 
έχει παρουσιαστεί ως πρότυπο, κα-
θώς προσφέρει ένα µείγµα δηµόσι-
ας και ιδιωτικής κάλυψης. Η ιδιαιτε-
ρότητα του συστήµατος έγκειται στο 

γεγονός ότι οι ιδιωτικές ασφαλιστι-
κές εταιρείες οµαδοποιούνται σε µια 
οµάδα συνασφάλισης (Agroseguro). 

Ο καθορισµός των ασφαλίστρων, 
το σχέδιο των µοντέλων συµβάσεων 
και η καταβολή των αποζηµιώσεων 
εξετάζονται από την Agroseguro, ε-
νώ ο δηµόσιος τοµέας υιοθετεί ετη-
σίως Σχέδιο Γεωργικής Ασφάλισης 
(AIP), καθορίζοντας τις γενικές πτυχές 
του συστήµατος, επιβλέποντας τα α-
σφάλιστρα που ζητεί ο ασφαλιστικός 
τοµέας και παρέχοντας αντασφάλιση.

Ένα πρόγραµµα που 
φιλοδοξεί όπως λένε οι 
εµπνευστές του να αλλάξει 
την ασφάλιση της αγροτικής 
παραγωγής στην Ευρώπη, 
ξεκίνησε να υλοποιείται στα 
πλαίσια του HORIZON 2020. 
Η πρόταση της κοινοπραξίας 
«BEACON», της οποίας 
ηγείται η ελληνική εταιρεία 
Karavias Underwriting 
Agency αφορά ένα έργο που 
αξιοποιεί παγκόσµια 
δορυφορικά δεδοµένα και 
καινοτοµίες στις τεχνολογίες 
πληροφορικής, ώστε να 
πετύχει:
 ∆ηµιουργία εξειδικευµένου 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου, 
βασισµένο στην ιστορικότητα 
του κάθε χωραφιού.
 ∆ηµιουργία αρχείου 

δεδοµένων που αποθηκεύει 
πληροφορίες καιρικών 
συνθηκών, πρόληψης, 
παραγωγής και ζηµιών 
αποκλειστικά για το κάθε 
χωράφι.
 Αυτοµατοποίηση 

χρονοβόρων διαδικασιών, 
όπως ο προασφαλιστικός 
έλεγχος ή η διαχείριση της 
ζηµιάς.
 Έγκαιρη πρόβλεψη 

καιρικών φαινοµένων και 
ειδοποίηση ασφαλισµένου
 Μείωση ασφαλιστικού 

κόστους.
 Γρήγορη αποζηµίωση: η 

επεξεργασία των 
δορυφορικών εικόνων 
επιτρέπει την έγκαιρη 
εκτίµηση της ζηµιάς που 
υφίστανται οι καλλιέργειες 
από ακραία καιρικά 
φαινόµενα.

«BEACON»

Ασφάλιση με 
δορυφόρους

Επιδοτούμενη
και με ρόλο σε ιδιώτες 
η αγροτική ασφάλιση
Οι νέες ανάγκες που προκύπτουν λόγω της κλιματικής αλλαγής, 
φέρνουν στην αγορά τα «προσωποποιημένα» συμβόλαια

 Μέτρα προσαρµογής µε
βάση τις σύγχρονες 

επιστηµονικές και 
τεχνολογικές µεθόδους, θα 
πρέπει να ληφθούν για την 

αντιµετώπιση της αλλαγής των 
κλιµατικών συνθηκών.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

INTERAMERICAN 

Οικονοµικό 
εργαλείο 

προστασίας της 
επένδυσης

HInteramerican είναι εστιασμένη στον αγροτικό τομέα 

στην Ελλάδα, το συνεργατικό επιχειρηματικό μοντέ-

λο του μέτοχου (μέλος της Achmea, η Achmea είναι 

συνεταιριστική ασφαλιστική εταιρεία ιδρύθηκε στην Ολ-

λανδία το 1811 από 39 αγρότες), μας εξασφαλίζει να εστι-

άζουμε στον πελάτη. Μπορούμε να προσφέρουμε ασφα-

λιστική κάλυψη, βοηθώντας του πελάτες  μας  να μειώνουν 

τους κινδύνους από την αγροτική δραστηριότητα τους.

 «Η προσέγγισή μας είναι κάτι περισσότερο από ασφάλεια- 

ΚΑΛΛΙΕΡΓOYΜΕ ΣΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ».

Η Interamerican  με 50 χρόνια εμπειρίας στην ασφαλιστική 

αγορά βοηθά με την εμπειρία και την η γνώση παρέχει ένα 

μοναδικό σύνολο εργαλείων και διαδικασιών τα οποία χρη-

σιμοποιούμε καθημερινά για  τον εντοπισμό και την ανά-

λυση των κινδύνων που αντιμετωπίζει κάθε πελάτης στην 

εκμετάλλευση του διότι κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός,.

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ στην πρόληψη του κινδύνου.

Κάθε ασφαλιστική απαίτηση, ακόμη και όταν καλύπτεται 

πλήρως, αντιπροσωπεύει μια κάποιου είδους απώλεια. Αυ-

τός είναι λόγος που Interamerican  θεώρει ότι η καλύτερη 

προσέγγιση είναι η ασφάλιση έτσι ώστε να μειωθεί ο κίν-

δυνος της απώλειας στο μικρότερο δυνατό ποσοστό.

Αγροτικές Ασφάλειες INTERAMERICAN
Οι Αγροτικές Ασφαλίσεις αποτελούν ένα από τα σημα-

ντικότερα «οικονομικά εργαλεία» για την διαχείριση μεγά-

λου αριθμού κινδύνων που απειλούν την επιχείρησή σας.

Η ιδιωτική Ασφάλιση των αγροτικών επιχειρηματικών δρα-

στηριοτήτων προφέρει ασφάλεια και σιγουριά. Αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα «εργαλεία διαχείρισης κινδύ-

νων» που σας επιτρέπουν να ανταποκριθείτε  ένα μεγάλο 

αριθμό και εύρος κινδύνων που απειλούν οικονομικά την 

αγροτική σας επιχειρηματική δραστηριότητα , δημιουργώ-

ντας συνθήκες οικονομικής σταθερότητας για την βιωσι-

μότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας, παρέχο-

ντας τα απαραίτητα κεφάλαια και την ρευστότητα σε μια 

δύσκολη στιγμή, τη στιγμή που τη χρειάζεστε περισσότερο

Με στόχο τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας, η 
INTERAMERICAN το 2016  ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη 

πρόταση ασφάλισης του αγροτικού τομέα, παρέχοντας 

σφαιρική προστασία 360o και λύσεις για κάθε ενδεχόμενο.

Αποτελεσματική πρόταση διαχείρισης των επαγγελματι-
κών κινδύνων των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται στον Πρωτογενή Τομέα.
Μπορούμε να στηρίξουμε την ομαλή επιχειρηματική δρα-

στηριότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασί-

ας, από την εξασφάλιση των πρώτων υλών, την παραγω-

γή, την μεταποίηση και συσκευασία μέχρι και στο τελευταίο 

στάδιο της διανομής και πώλησης.

Στόχος μας και τρόπος εργασίας μας είναι να ακούμε τις 

ανάγκες και τις προτάσεις των υποψήφιων πελατών και  να 

αναζητήσουμε μαζί τους κατάλληλους τρόπους διαχείρι-

σης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται καθημερινά.

Mε την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Ομίλου Achmea, 

στηρίζουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα κάθε αγρό-

τη σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας παρέ-

χοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη σε:

Ασφάλιση Θερμοκηπίου συμπεριλαμβανομένης της κατα-

σκευής, της επικάλυψης, του πάγιου εξοπλισμού από πλή-

θος ασφαλιστικών καλύψεων και δυνατότητα επέκτασης της 

ασφάλισης στη φυτική παραγωγή εντός του θερμοκηπίου.

Ασφάλιση Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας 

από πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα (π.χ. χαλάζι, πλημμύρα, 

χιόνι, καύσωνα), κατολίσθηση ή καθίζηση από σεισμό. Στις 

κοινές παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις λειτουργεί συ-

μπληρωματικά με τον Δημόσιο Φορέα ασφάλισης.

Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου καλύπτει την ασφάλιση των 

εκτρεφόμενων ζώων, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μο-

νάδες για απώλεια των ζώων ασθένεια, ατύχημα, ευθανα-

σία (υπό προϋποθέσεις). Παρέχεται η δυνατότητα αντικα-

τάστασης των απολεσθέντων ζώων. Ενδεικτικές καλύψεις 

παγετός, καύσωνας, πλημμύρα, θερμοπληξία, πυρός, σεισμό

Ασφάλιση Αγροτικών Κτιρίων καθώς και του περιεχομέ-

νου τους, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής κατοικί-

ας, από μια μεγάλη γκάμα κινδύνων όπως πυρκαγιά, κλο-

πή, φυσικά φαινόμενα, σεισμό κ.λπ.

Ασφάλιση Αγροτικών Οχημάτων της αγροτικής σας δρα-

στηριότητας όπως τρακτέρ, φορτηγά, δίκυκλα και ΙΧ. Πα-

ρέχονται και πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων με ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικές τιμές, π.χ. ανά γεωγραφική περιοχή.

Ασφάλιση Μεταφορών καλύπτει προϊόντα που μεταφέρο-

νται από την Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα νωπά, 

κατεψυγμένα, συσκευασμένα ή χύμα υπό προϋποθέσεις, 

για ζημιά ή απώλεια που θα συμβεί κατά τη μεταφορά χερ-

σαία, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά τους εντός Ελλά-

δος ή προς χώρες του εξωτερικού.

Ασφάλιση Μηχανημάτων Παραγωγής – Συσκευασίας  για 

στεγασμένα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας για 

οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προ-

κληθεί στο μηχάνημα και θα οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες 

όπως αδεξιότητα, αμέλεια χειριστή ή απροσεξία, πλημμύ-

ρα, σεισμό κ.λπ. Δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης των 

μηχανημάτων για απώλεια κερδών λόγω μηχανικής βλάβης.

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης &Ευθύνης Εργοδότη 

καλύπτει τρίτους (επισκέπτες, προμηθευτές κ.λπ.) που 

βρίσκονται στο χώρο σας, για σωματικές βλάβες και 

υλικές ζημιές από ατύχημα που μπορεί να συμβεί. Κα-

θώς και δυνατότητα κάλυψης για το προσωπικό της 

αγροτικής μονάδας σε περίπτωση σωματικών βλαβών 

συνεπεία εργατικού ατυχήματος.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος έναντι αξιώ-

σεων τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές 

οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση και από οποιοδή-

ποτε ελάττωμα του συσκευασμένου αγροτικού προϊ-

όντος το οποίο διατέθηκε στα πλαίσια της εμπορικής 

αγροτικής δραστηριότητας. 

ADVERTORIAL





Ανοίγει το πρώτο 10ήμερο Ιουνίου

Μικρές επενδύσεις του 
αγροτικού χώρου σε νέα 
δράση του Αναπτυξιακού   

  Από τα 50.000 ευρώ ξεκινά ο επιλέξιμος προϋπολογισμός 
για τα έργα, στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος ενίσχυσης 
για «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» 

  Επιλέξιμες επενδύσεις σε αγροτικές αποθήκες, θερμοκήπια, 
σταβλικές εγκαταστάσεις και λύσεις net-metering 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τον τίτλο «Πολύ Μικρές και Μι-
κρές Επιχειρήσεις» και χαµηλοµένο 
το ελάχιστο όριο προϋπολογισµού α-
νά επένδυση, προκηρύσσεται εντός 
του πρώτου 10ήµερου του Ιουνίου το 
νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νό-
µου, σύµφωνα µε το υπουργείο Οι-
κονοµίας. Στο προσχέδιο της προκή-
ρυξης αναφέρεται ότι δικαιούχοι ενί-
σχυσης θα είναι νεοσύστατες ή υπό ί-
δρυση επιχειρήσεις που ανήκουν µε-
ταξύ άλλων και στον αγροτικό τοµέα 
(πρωτογενής). Ο συνολικός προϋπο-
λογισµός του καθεστώτος ανέρχεται 
στα 150 εκατ. ευρώ.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης
Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της ε-

πένδυσης για την υπαγωγή επενδυ-
τικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς 
ενίσχυσης ορίζεται µε βάση το µέγε-
θος του φορέα, ήτοι: α. για µικρές ε-
πιχειρήσεις, 150.000 ευρώ, β. για 
πολύ µικρές επιχειρήσεις, 100.000 
ευρώ, γ. για Αγροτικούς Συνεταιρι-
σµούς, τις Οµάδες Παραγωγών και 
τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις 
στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Υπαγόµενα σχέδια
 του πρωτογενή τοµέα

α. ∆ηµιουργία νέας µονάδας.
β. Επέκταση της δυναµικότητας υ-

φιστάµενης µονάδας.
γ. ∆ιαφοροποίηση της παραγωγής 

µιας µονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσί-
ες που δεν έχουν παραχθεί σε αυτή.

Σύµφωνα µε το προσχέδιο της α-
πόφασης, στον τοµέα πρωτογενούς 
παραγωγής, υπάγονται τα επενδυτικά 
σχέδια πολύ µικρών και µικρών επι-
χειρήσεων και αγροτικών συνεταιρι-
σµών σε οποιονδήποτε κλάδο (φυτι-
κή ή ζωική παραγωγή). Η επιδότηση 

Με µία βάση δεδοµένων µε τα κο-
στολογικά στοιχεία του µηχανο-
λογικού εξοπλισµού και των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων που απα-
ντώνται µε µεγάλη συχνότητα στο 
πρόγραµµα της Μεταποίησης και 
των Leader, θα κινείται ο τελικός 
έλεγχος των επενδύσεων και η α-
ξιολόγηση για τους δικαιούχους 
των Μέτρων. Σύµφωνα µε την α-
πόφαση (Αριθµ. πρωτ.1101) δη-
µιουργήθηκε µία βάση κοστολο-
γικών δεδοµένων,  η οποία θα ε-
πικαιροποιηθεί ξανά το 2020 ενώ 
αναπτύχθηκε και µία µέθοδος ε-
κτίµησης του εύλογου κόστους σε 
διάφορα επίπεδα λεπτοµέρειας, ι-
δίως για τις συχνότερα εµφανιζό-
µενες και τις σηµαντικού ύψους ε-
πενδυτικές δαπάνες στα επενδυτι-
κά σχέδια. Το γεγονός αυτό απο-
τελεί µία θετική εξέλιξη, καθώς σε 
τέτοιου είδους και µεγέθους επεν-
δύσεις που έχουν να κάνουν µε 
ειδικό εξοπλισµό κατά το παρελ-
θόν δεν υπήρξε επαρκής έλεγχος 
και το πεδίο ήταν ελεύθερο για υ-
περτιµολογήσεις. 

Σηµειώνεται εδώ ότι για τους εν 
δυνάµει δικαιούχους του Μέτρου 
4.2.1 έχει δοθεί παράταση  λίγων 
ηµερών, µέχρι 28 Μαΐου, για να 
καταθέσουν τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 6 της απόφασης έ-
νταξης. Στην περίπτωση που δεν 
προσκοµισθούν τα δικαιολογητι-
κά εντός του χρονικού διαστήµα-
τος αυτού, η αίτηση στήριξης δεν 
γίνεται αποδεκτή, σηµειώνει τέ-
λος η σχετική απόφαση. Σύµφω-
να µε τα στοιχεία που έδωσε ο γε-

Με εύλογο κόστος τρέχει και 

αφορά επενδύσεις σε κτιριακό εξοπλι-
σµό, µηχανήµατα και λοιπό εξοπλισµό, 
στήσιµο θερµοκηπιακής µονάδες, στα-
βλικής εγκατάστασης και γενικότερα ό-
σα ορίζονται ως «ενσώµατα στοιχεία ε-
νεργητικού» και «άυλα στοιχεία ενερ-
γητικού», όπως συστήµατα διασφάλι-
σης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποι-
ήσεων, προµήθειας και εγκατάστασης 
λογισµικού και συστηµάτων οργάνω-
σης. Επιπλέον επιδοτείται το µισθολογι-
κό κόστος των νέων θέσεων εργασίας.

Είδη ενισχύσεων
α. Φορολογική απαλλαγή που συνί-

σταται στην απαλλαγή από την καταβο-
λή φόρου εισοδήµατος επί των πραγ-
µατοποιούµενων προ φόρου κερδών.

β. Επιχορήγηση, η οποία συνίστα-
ται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµό-
σιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη 
τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών 
του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη 
από το ∆ηµόσιο τµήµατος των κατα-
βαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης που συνάπτεται για την από-
κτηση καινούριου µηχανολογικού και 
λοιπού εξοπλισµού και προσδιορίζεται 
ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης 
αυτών που εµπεριέχεται στις καταβαλ-
λόµενες δόσεις.

δ. Συνδυασµός των παραπάνω.
Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι ανάλο-

γα µε την Περιφέρεια όπου δραστηριο-
ποιείται η µονάδα, από 30-55%.  

Μένει η προκήρυξη
Η προκήρυξη του νέου αυτού 

καθεστώτος του Αναπτυξιακού 
θα γίνει το πρώτο δεκαήµερο 

του Ιουνίου, λέει το υπουργείο 
Οικονοµίας
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Στόχος
Στόχος του καθεστώτος 
είναι η παροχή ενός πλήρους
πλαισίου κινήτρων, µε βασικό 
στόχο τη δηµιουργία 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 
σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση 
πολύ µικρές και µικρές 
επιχειρήσεις, που προτίθενται 
να πραγµατοποιήσουν αρχική 
επένδυση σε κάποιον από τους 
επιλέξιµους κλάδους του νόµου.
 

 Συνδυασμός
Οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, 
της φορολογικής απαλλαγής και 
της επιδότησης χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης παρέχονται 
µεµονωµένα ή συνδυαστικά, 
για όλες τις περιπτώσεις 
επενδυτικών σχεδίων. 

Ενίσχυση
Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 
ανάλογα µε την Περιφέρεια 
που δραστηριοποιείται η µονάδα 
και κυµαίνονται από 30-55%.  



η Μεταποίηση

LEADER 2014-2020

50
ΤΟΠΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

400ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σε πλήρη ανάπτυξη
οι δράσεις Leader
σε όλη την Ελλάδα
Σε προκηρύξεις για επενδύσεις 
µέσω των προγραµµάτων Leader 
έχουν προχωρήσει 32 Αναπτυξια-
κές εταιρείες σε όλη τη χώρα, οι ο-
ποίες και λήγουν µέσα στο καλο-
καίρι. Οι δράσεις που έχουν προ-
κηρυχθεί διαφέρουν στις λεπτο-
µέρειες ανά Αναπτυξιακή εται-
ρεία, ωστόσο κατά κύριο λόγο α-
φορούν επενδύσεις  για έργα µε-
ταποίησης, οικοτεχνίες, τουριστι-
κά καταλύµατα και επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών. 

Οι ηµεροµηνίες που λήγουν 
οι αιτήσεις ανά Αναπτυξιακή:

Ιούνιος: Νήσων Αττικής: 10 
Ιουνίου, Στερεάς Ελλάδας: 14 Ι-
ουνίου, Ηρακλείου: 20 Ιουνίου, 
ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης: 17 Ιουνί-
ου, Παρνασσού: 20 Ιουνίου, Πέλ-
λας, Σερρών, Πάρνωνα: 24 Ιουνί-
ου, Θεσσαλονίκης: 25 Ιουνίου.

Ιούλιος: Ηµαθίας, ∆ηµοσυνε-
ταιριστική Έβρου: 1η Ιουλίου,  Φθι-
ώτιδας, Βορείου Πελοποννήσου: 
3 Ιουλίου, ∆ράµας: 5 Ιουλίου, Ο-
λυµπίας: 8 Ιουλίου, Καστοριάς: 9 
Ιουλίου, Φωκικής: 10 Ιουλίου, Κα-
βάλας, Ροδόπης: 12 Ιουλίου, Κιλ-

κίς: 15 Ιουλίου, Ευβοίας: 18 Ιου-
λίου, Πιερική: 20 Ιουλίου, Καρδί-
τσας: 26 Ιουλίου.

Αύγουστος: Λάρισας, Λέσβου: 
5 Αυγούστου, Βορείου Έβρου: 9 
Αυγούστου, Φλώρινας: 16 Αυγού-
στου, Ηπείρου, Αιτωλικής, Ευβοί-
ας, Χίου: 30 Αυγούστου.

Σεπτέµβριος: Η Αναπτυξιακή 
Αχαΐας θα κρατήσει την προκήρυ-
ξή ανοιχτή ως τις 6 Σεπτεµβρίου. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός 
των παρεµβάσεων µπορεί να α-
νέλθει µέχρι τις 600.000 ευρώ. 
Για πράξεις που αφορούν άυλες 
ενέργειες ο συνολικός προϋπο-
λογισµός δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το ποσό των 100.000 ευ-
ρώ. Το ποσοστό της δηµόσιας 
δαπάνης εξαρτάται από τις δρά-
σεις του τοπικού προγράµµα-
τος και το καθεστώς των κρατι-
κών ενισχύσεων που αυτές δι-
έπονται, ενώ η ιδιωτική συµµε-
τοχή του δικαιούχου µπορεί να 
προέρχεται από ίδια κεφάλαια 
ή τραπεζικό δανεισµό και συν-
δυασµό τους.

∆ικαιούχοι δύναται να είναι 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, υφι-
στάµενες ή υπό ίδρυση επιχειρή-
σεις, όπως αναλυτικά περιγρά-
φονται στην απόφαση πλαισί-
ου υλοποίησης του υποµέτρου 
19.2 – ιδιωτικού χαρακτήρα πα-
ρεµβάσεις (ΦΕΚ Β΄4268) και στα 
επιµέρους εγκεκριµένα τοπικά 
προγράµµατα.

Μέχρι 20 Ιουλίου
σεµινάρια µελισσοκόµων
Έγκριση έλαβε η δράση 1.3 
«Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόµων» 
µέσω της οποίας θα γίνουν στην 
περιφέρεια τριήµερα σεµινάρια µε 
διάφορες θεµατικές ενότητες, µε τη 
διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων να 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι 
τις 20 Ιουλίου. Τα µαθήµατα 
αφορούν την παραγωγή αλλά και τη 
µεταποίηση των προϊόντων.

Μέσα στο καλοκαίρι
τα µαθήµατα των
Νέων Αγροτών 
Την περασµένη εβδοµάδα 
ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ένταξη στο 
Μητρώο εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ για 
την εκπαίδευση των νέων αγροτών 
της 1ης και 2ης Προκήρυξης του 
Υποµέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών» του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τους 
ενδιαφερόµενους να µπορούν 
να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
έως 4 Ιουνίου. Μετά το πέρας των 
µαθηµάτων οι νέοι αγρότες θα 
µπορούν να κάνουν αίτηση 
πληρωµής για τη δεύτερη δόση.

νικός γραµµατέας Κοινοτικών Πό-
ρων Χαράλαµπος Κασίµης την πε-
ρασµένη εβδοµάδα σε συνέντευ-
ξη τύπου, όπως ήταν φυσικό τις 
τέσσερις πρώτες θέσεις στα επεν-
δυτικά σχέδια της Μεταποίησης 
έχουν λάβει κατά σειρά φάκελοι 
για οπωροκηπευτικά, γάλα, οίνο 
και ελαιόλαδο. Συνολικά έχουν ε-
νταχθεί στο πρόγραµµα 306 έργα 
µε προϋπολογισµό 405 εκατ. ευ-
ρώ και δηµιουργούνται έτσι 1.000 
νέες θέσεις εργασίας.

Προϋπολογισµός
Ο συνολικός προϋπολο-

γισµός των παρεµβάσεων 
µπορεί να ανέλθει µέχρι 

τα 600.000 ευρώ

Σε τρία επίπεδα, 
δηλαδή leasing, 
φορολογική απαλλαγή 
και  επιχορήγηση, 
θα κινηθούν οι 
ενισχύσεις του νέου 
Αναπτυξιακού.    
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

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

 
Αναπτυξιακός 
Νόµος
Παρατείνεται η προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων 
υπαγωγής στο καθεστώς 
Γενική Επιχειρηµατικότητα 
και συνεπώς ως 
καταληκτική ηµεροµηνία 
ορίζεται η 15η Ιουνίου 
2019, αντί της 31ης Μαίου 
2019. Η νέα προκήρυξη για 
το καθεστώς «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» (4ος 
κύκλος) προγραµµατίζεται 
να δηµοσιευθεί τις πρώτες 
µέρες του Σεπτεµβρίου µε 
έναρξη υποβολών την 15η 
Σεπτεµβρίου 2019.
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Νωρίτερα απ’ ό,τι οι αναλυτές είχαν προβλέ-
ψει, τα πρώτα πλήρως αυτόνοµα αγροτικά µη-
χανήµατα έγιναν εµπορικά διαθέσιµα, χάρης 
σε µικρές startups σε Καναδά και Αυστραλία. 
Συγκεκριµένα στις εκµεταλλεύσεις του Κανα-
δά ήδη έχει προχωρήσει σε πλήρως αυτοµατο-
ποιηµένες ανοιξιάτικες σπορές το ροµπότ της 
Saskatchewan Dot Technology, ενώ στην Aυ-
στραλία, η  SwarmFarm Robotics έχει επιλέξει 
τη λύση leasing για ροµπότ ζιζανιοκτονίας τα 

οποία µπορούν επίσης να κάνουν και άλλες 
εργασίες όπως λιπασµατοδιανοµή και χορτο-
κοπή. Ο Σαµ Μπράντφορντ, διαχειριστής εκ-
µετάλλευσης στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, 
ήταν από τους πρώτους που µίσθωσε τέσσερα 
µηχανήµατα, το καθένα σε µέγεθος περίπου ε-
νός µικρού φορτηγού, για την αντιµετώπιση 
των ζιζανίων. Πριν από αυτό, ο Μπράντφορντ 
χρησιµοποιήσε ένα 60 µέτρων πλάτους, 16 τό-
νων ψεκαστικό µηχάνηµα. 

Αλλά τα ροµπότ ήταν πιο ακριβή. Ξεχώρισαν 
το καφέ χρώµα του περίβολου από το πράσινο 
φύλλωµα, και στόχευαν το ψεκαστικό υγρό κα-

Ο αυτοματισμός 
δίνει τη θέση του 
στην αυτονομία  
Εμπορικά διαθέσιμα τα πρώτα μηχανήματα που δεν 
απαιτούν την ενεργή παρουσία αγρότη στο χωράφι

Συγκράτηση του 
αζώτου με λίπανση 
Agrotain
Η επιφανειακή λίπανση του καλαµποκιού και του βαµβακιού 
πλησιάζει. Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό να γίνει σωστή επιλο-
γή του αζωτούχου λιπάσµατος, δεδοµένου ότι το άζωτο  επηρεά-
ζει καθοριστικά τις τελικές αποδόσεις της καλλιέργειας άρα την 
βιωσιµότητα και  µέλλον των παραγωγών.

Η εταιρεία Gavriel προτείνει Nutrimore Winner 40-0-0+14,5 
SO3 και N-PLUS 46-0-0, λιπάσµατα ενισχυµένα µε τον γνήσιο στα-
θεροποιητή ουρεάσης Agrotain που προστατεύει 100% το ουρε-
ϊκό άζωτο που περιέχουν µε αποτέλεσµα να φτάνει στα φυτά το 
100% του αζώτου και τελικά η σοδειά να αυξάνεται τουλάχιστον 
15%. Κάτι που απέδειξε και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε 2ετές 
πειραµατικό. Σύµφωνα µε την Gavriel κοινά λιπάσµατα µε βάση 
τους την ουρία έχουν ένα πολύ µεγάλο µειονέκτηµα. Τις πρώ-
τες ώρες µετά την εφαρµογή τους 30-40% του αζώτου που περι-
έχουν χάνεται στον αέρα λόγω εξαέρωσης. Απώλεια σε άζωτο, 

σηµαίνει απώλεια σε χρήµατα. 
Το ουρεϊκό άζωτο θα υποστεί 

αυτές τις µεγάλες απώλειες είτε 
είναι χειµώνας είτε καλοκαίρι. 
Οι απώλειες µάλιστα γίνονται 
ακόµα µεγαλύτερες όταν επι-
κρατούν συνθήκες που ευνο-
ούν την εξάτµιση όπως π.χ. υ-
ψηλή θερµοκρασία-ξηρή ατµό-
σφαιρα – υγρό έδαφος συνθή-

κες συνηθισµένες ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες. Επίσης άλ-
λος ένας µύθος που επικρατεί λέει η Gavriel, είναι ότι τα λιπά-
σµατα ουρίας όταν χρησιµοποιηθούν µέσω υδρολίπανσης δεν 
έχουν απώλειες λόγω εξαέρωσης γι’ αυτό και ισχυρίζονται πως 
δεν χρειάζεται να πληρώνει κάποιος λιπάσµατα µε σταθεροποι-
ητή ουρεάσης Agrotain.

Απώλειες µέσω υδρολίπανσης
Σχετικά πειράµατα που έχουν γίνει σε παγκόσµιο επίπεδο α-

ποδεικνύουν πως οι απώλειες του ουρεϊκού αζώτου µέσω υδρο-
λίπανσης φτάνουν το 20-30%. Συνεπώς ναι µεν είναι λίγο λιγό-
τερες σε σχέση µε τις απώλειες σε σχέση µε την σπαρτή εφαρµο-
γή, όµως το ποσοστό εξακολουθεί να παραµένει πολύ υψηλό. 

Συνεπώς λιπάσµατα όπως η ουρία και η ουροθειϊκή (blending 
ή χηµική), χειµώνα-καλοκαίρι και σε σπαρτή εφαρµογή ή µέσω 
υδρολίπανσης χρειάζονται Agrotain, προτείνει η εταιρεία Gavriel, 
λέγοντας πως τα λιπάσµατα Nutrimore υπερέχουν.

Επίσης λιπάσµατα όπως νιτρική Αµµωνία και νιτροθειϊκή α-
πλή και σταθεροποιηµένη, περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού 
αζώτου το οποίο µε τα ποτίσµατα που ακολουθούν ξεπλένεται σε 
µεγάλο βαθµό µε αποτέλεσµα τελικά από την µια να σπαταλάµε 
χρήµατα από την άλλη να χάνουµε µονάδες αζώτου και άρα πα-
ραγωγή. Τα Nutrimore δεν περιέχουν καθόλου νιτρικό άζωτο.

Τέλος η Gavriel υποστηρίζει ότι τα Nutrimore είναι τα µόνα α-
ποτελεσµατικά λιπάσµατα µε σταθεροποιητή ουρεάσης γιατί ό-
πως λέει είναι τα µόνα µε γνήσιο Agrotain και αποδεδειγµένη 

διάρκεια ζωής του σταθεροποιητή 18 
µήνες από την εφαρµογή του στην ου-
ρία. Αντίθετα τα ανταγωνιστικά προϊό-
ντα περιέχουν NBPT  αγνώστου προέ-
λευσης, και βοηθητικές ουσίες τελείως 
διαφορετικές, υποστηρίζει η εταιρεία. 
Για αυτό το λόγο σε αυτά τα προϊόντα  
ο σταθεροποιητής έχει διάρκεια ζωής 
από 10 ηµέρες έως 6 µήνες το πολύ. 

ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
MSC, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
MARKETING
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Λίπασμα 4 σε 1
το Polysulphate
To Polysulphate 0-0-14+17 CaO+6MgO+48SO3 είναι έ-
να φυσικό ορυκτό λίπασµα, πλούσιο σε τέσσερα βασικά 
θρεπτικά στοιχεία: κάλιο, µαγνήσιο ασβέστιο και θείο. Η 
ιστορία του αν και ξεκινάει το 1818, µόνο πρόσφατα ξε-
κίνησε σε µεγάλη κλίµακα η εξόρυξη του. Η ICL είναι ο 
πρώτος, και µοναδικός, παραγωγός παγκοσµίως που ε-
ξάγει και διαθέτει το Polysulphate. Πιο συγκεκριµένα η 
εξόρυξη του γίνεται από το εργοστάσιο της ICL Cleveland 
Potash και από βάθος 1250 µέτρων κάτω από τη Βόρεια 
Θάλασσα. Το προϊόν αµέσως µετά την εξόρυξη του συν-
θλίβεται και συσκευάζεται  απευθείας ξεκινώντας το τα-
ξίδι του για όλο τον κόσµο.

Το Polysulphate δεν υπόκειται σε καµία χηµική επε-
ξεργασία, βελτιώνει την ευρωστία και την καλή υγεία των 
φυτών και εξασφαλίζει υψηλότερες αποδόσεις εώς και 
40%. Παράλληλα, βελτιώνει την εµφάνιση και τη γεύση 
των καρπών,  αυξάνει τη διατηρησιµότητα των καρπών. 
Σηµειώνεται πως είναι εγκεκριµένο για χρήση στη βιο-
λογική γεωργία, ενώ δεν περιέχει χλώριο και είναι ιδα-
νικό για όλα τα ευαίσθητα είδη. Επιπλέον, όλα τα θρε-

πτικά στοιχεία είναι πλήρως αφοµοιώσιµα από τα φυ-
τά και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο του ή σε µίγµα-
τα µε άλλα λιπάσµατα. Επίσης έχει χαµηλό ανθρακικό 
αποτύπωµα. Στην Ελλάδα η Medilco Hellas διαθέτει α-
ποκλειστικά µε µεγάλη επιτυχία εδώ και δύο χρόνια το 
Polysulphate καλύπτοντας τις ανάγκες των φυτών, κερ-
δίζοντας τις εντυπώσεις των παραγωγών και διεκδικώ-
ντας τη δική του θέση στην αγορά λιπασµάτων. 

τευθείαν στα ζιζάνιο. Είναι µία εργασία που η εκ-
µετάλλευση έπρεπε να κάνει δύο µε τρεις φορές 
το χρόνο σε 80.000 στρέµµατα. Με τα ροµπότ, 
ο Μπράντφορντ είπε ότι µπόρεσε και εξοικονό-
µισε περίπου 80% σε κόστη φυτοπροστασίας. 

Η µηχανική µαζί µε τη γεωπονία
«Η εξοικονόµιση σε φυτοπροστατευτικά εί-

ναι τεράστια, την ώρα που επίσης το περιβάλ-
λον προστατεύεται, ενώ τα αποτελέσµατα είναι 
καλύτερα στο τέλος», λέει ο Μπράντφορντ, που 
τρέχει την εκµετάλλευση εδώ και µία 10ετία. Η 
εξοικονόµιση πόρων είναι πολύ σηµαντική µε 
δεδοµένο πως υπήρξε µία πολυετής πορεία πτώ-
σης του αγροτικού εισοδήµατος και στενά περι-
θώρια κέρδους.  Οι αγρότες πρέπει να πάνε στο 
επόµενο επίπεδο κερδοφορίας και αποδοτικό-
τητας στο χωράφι, και «αυτό το στόχο τον χά-

νουµε αν υπάρχει µηχανική που δεν ταιριάζει 
στη γεωπονία», είπε ο Άντριου Μπέιτ, διευθύ-
νων σύµβουλος της SwarmFarm. «Τα ροµπότ 
αυτό τα καταφέρνουν», σχολιάζει. 

Στον Καναδά, το πρώτο εµπορικό αυτόνοµο 
τρακτέρ που έγινε διαθέσιµο είναι το Dot, και 
µπαίνει στο χωράφι αυτή την άνοιξη. Οι µονά-
δες Dot δεν θα λειτουργούν τελείως µόνες τους 
φέτος, καθώς οι αγρότες που τα αγόρασαν ως 
µέρος περιορισµένης διάθεσης, χρειάζεται να 
τις παρακολουθούν. Αλλά µετά από αυτή τη δο-
κιµαστική περίοδο, οι παραγωγοί θα µπορούν 
να τις αφήνουν µόνες τους να τρέχουν. Αυτό 
θα εξοικονοµίσει πολύ χρόνο για τους παρα-
γωγούς που δεν θα χρειάζεται πλέον να κάθο-
νται πίσω από το τιµόνι. 

Απαραίτητη η επίβλεψη
Αλλά οι αγρότες κάνουν πολλά περισσότε-

ρα από το να στρίβουν το τιµόνι στις καµπίνες 
των τρακτέρ τους, λέει ο Άλεξ Πέρντι, επικεφα-
λής των John Deere Labs (εργαστήρια της John 
Deere) καθώς η τεχνολογία που υπάρχει δεν εί-
ναι ακόµα αρκετή για να αντικαταστήσει τους 
ανθρώπους, λέει. Τα µηχανήµατα που χρησι-
µοποιούν την αυτοµατοποίηση είναι πιο απο-
δοτικά για τους αγρότες σε σχέση µε τον αυτό-
νοµο εξοπλισµό, λέει ο Πέρντι.

Στενά περιθώρια κέρδους
Η πορεία προς τον αυτοµατισµό έχει 

να κάνει µε τα στενά περιθώρια 
κέρδους τα οποία χαρακτηρίζουν την 

αγροτική εργασία
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Πόση αλήθεια 
αντέχει κανείς

 ∆ιαχρονικό: Κάθε άνθρωπος 
πρέπει να επιλέγει πόση αλήθεια 
µπορεί να αντέξει. I. Yalom

 Αίγυπτος: Στόχος της Αιγύπτου 
είναι η φύτευση 100 εκατ. 
ελαιόδεντρων µέχρι το 2022, είπε ο 
υπουργός Γεωργίας και Βελτίωσης 
Εδαφών Ezz El Din Abu Steit και 
πρόεδρος του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Ελαιοκοµίας (IOC) για το 2019. Από 
το 2016 η Αίγυπτος προσκαλεί 
ντόπιους και ξένους για µεγάλες 
επενδύσεις στην ελαιοκαλλιέργεια, 
µε στόχο να καλύψει τις εγχώριες 
ανάγκες σε ελαιόλαδο, αφού εισάγει 
πάνω από το 95% των αναγκών της. 

Ωστόσο, οι 
επενδυτές έχουν 
στόχο τις 
διεθνείς αγορές. 
(Kostas 
Chartzoulakis. 
facebook, 
15/5/2019) 

 Αµπέλια βουνών: Μετά από τη 
µελέτη βιοκλιµατικών δεικτών, 
φάνηκε ότι οι ελληνικές 
οινοπαραγωγικές περιοχές θα 
παρουσιάσουν οµοιότητες, στα 
κλιµατικά χαρακτηριστικά, µε την 
Τυνησία ή ακόµα πιο θερµές. 
Ταυτόχρονα, ψυχρότερες περιοχές 
(κυρίως ορεινές) στον ελλαδικό 
χώρο, θα µπορούν πλέον να 
θεωρηθούν ιδανικές για καλλιέργεια 
αµπέλου». Η ευαισθησία που 
παρουσιάζει η άµπελος στις 
επικρατούσες κλιµατικές συνθήκες, 
δείχνει ότι η κλιµατική αλλαγή θα 
πλήξει τους οινοπαραγωγούς. (Καθ 
Χ. Αναγνωστοπούλου (ΑΠΘ). Ν. 
Αβουκάτου. 23/5/2016) 

 Έλλειµµα: Σηµαντική 
επιδείνωση εµπορικού ελλείµµατος 
κατά 28,1% καταγράφηκε το Μάρτιο 
2019. Καθοδική πορεία εξαγωγών 
και αύξηση εισαγωγών διεύρυναν το 
εµπορικό έλλειµµα της χώρας. Οι 
ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 
2.797 εκατ. ευρώ, δηλαδή µείωση 
3,6%. Αντίθετα, αύξηση σηµείωσαν 
οι ελληνικές εισαγωγές κατά 354,2 
εκατ. ευρώ ή 7,8%, µε το εµπορικό 
έλλειµµα να διαµορφώνεται σε 
2.084,1 εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 
28,1% από τον Μάρτιο του 2018. 
(ΕΛΣΤΑΤ, ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, 13/5/2019) 
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ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ανάµεσα στις τάσεις που θα καθορί-
σουν το µέλλον της βιοµηχανίας οί-
νου, η κατανάλωση οίνων χαµηλής 
περιεκτικότητας ή χωρίς αλκοόλ εί-
ναι ένα φαινόµενο που δεν πρέπει 
να υποτιµάται.

Αυτό τονίζει ο Thorsten Hartmann, 
διευθυντής ανάλυσης του γραφείου 
IWSR, υποστηρίζοντας πως η σύνδεση 
της εµφάνισης της ανήσυχης γενιάς 
για τα κοινωνικά δίκτυα, µε τη ζήτη-
ση για οίνους µε χαµηλή περιεκτικό-
τητα σε αλκοόλ ή χωρίς αλκοόλ δεν 
είναι ακόµη ικανοποιητική από άπο-
ψη προσφοράς.

Στις 15 Μαΐου, σε συνέδριο της Vinexpo 
Bordeaux, ο εµπειρογνώµονας επέστη-
σε την προσοχή στην διαµόρφωση ε-
νός φαινοµένου της κοινωνίας που α-
φορά πριν απ’ όλα οποιαδήποτε γενεά. 
«Η τάση της προσεκτικής κατανάλω-
σης καθοδηγείται από την Generation 
Z (γενιά µετά τους millennials γεννη-
µένοι από τα µέσα της δεκαετίας του 
1990 έως τα µέσα της δεκαετίας του 
2000). Τα κοινωνικά δίκτυα είναι α-
παραίτητα για τους νεότερους. ∆εν 

θέλουν να φαίνονται µεθυσµένοι, θέ-
λουν να είναι συνεχώς ρυθµιζόµενοι, 
να µην χάσουν τον έλεγχο ...», εξηγεί 
ο Thorsten Hartmann. Προσθέτοντας 
ότι η µείωση της κατανάλωσης αλκοόλ 
δίνει περισσότερο βάρος σε συµπερι-
φορές όπως αυτή που η «Generation 
Z επιλέγει µπαρ, όπου τα κοκτέιλ είναι 
ότι το καλύτερο για τις ασύρµατες επι-
κοινωνίες τους». Κατά τον ίδιο, η κα-
τηγορία αυτή πίνει ένα ποτήρι κρασί 
περισσότερο για να µοιραστεί την ει-
κόνα στα κοινωνικά δίκτυα κι όχι για 
την απόλαυση στον ουρανίσκο.

Αν και προωθούνται τώρα τα κρα-
σιά µε µειωµένο ή χωρίς αλκοόλ, η 
µπύρα είναι σήµερα το πιο προηγµέ-
νο ποτό σε αυτό το φάσµα. «Στις πιο 

προχωρηµένες χώρες, όπως η Γερ-
µανία και η Ισπανία, φαίνεται ότι υ-
πάρχουν στα σπίτια ποτά χωρίς αλκο-
όλ», αναφέρει ο Thorsten Hartmann. 
Πέρα από τις πέντε κορυφαίες αγο-
ρές µε µειωµένο ή καθόλου αλκοόλ 
οι καταναλωτές ρωτήθηκαν σε όλο 
τον κόσµο από τον IWSR ώστε να α-
ξιολογήσουν την τρέχουσα προσφο-
ρά των κρασιών µε µειωµένο ή χω-
ρίς αλκοόλ. «Σύµφωνα µε τις έρευ-
νές µας, οι καταναλωτές αισθάνονται 
ότι δεν εξυπηρετούνται από άποψη 
προσφοράς», δήλωσε ο Thorsten 
Hartmann ο οποίος επίσης τονίζει ό-
τι η Generation Z, θέτει το ρυθµό για 
αυτή την τάση και οι άλλες ηλικια-
κές οµάδες εµπνέονται από αυτήν.

H γενιά Ζ πίνει ένα κρασί 
για να μοιραστεί την εικόνα 
στα κοινωνικά δίκτυα και όχι 
προς τέρψη Η παγκόσμια προσφορά οίνων με μειωμένο 

ή χωρίς αλκοόλ δεν καλύπτει επαρκώς την 
ανήσυχη γενιά των κοινωνικών δικτύων 

Η φετινή έκθεση Vinexpo έλαβε χώρα 
στις 13-16 Μαΐου στο Μπορντό.

Οι αφρώδεις οίνοι κερδίζουν έδαφος, νέο µέτωπο 
για τον κόσµο του κρασιού τα ποτά µε κάνναβη

Η οικονοµική δυναµική και οι πολιτικές εντάσεις που αντιµετωπίζουν γίγαντες 
όπως Ρωσία και Κίνα επηρεάζουν την παγκόσµια αγορά κρασιού και 
οινοπνευµατωδών ποτών, σύµφωνα µε την τελευταία µελέτη της Iwsr - 
International Wine & Spirits Research µε τίτλο «Οι τάσεις στην αγορά κρασιού 
και οινοπνευµατωδών ποτών: 2013-2022», που παρουσιάστηκε στη Vinexpo 
(13-16 Μαΐου) στο Μπορντό. Η κατηγορία µε υψηλότερη ανάπτυξη όσον 
αφορά τις παγκόσµιες πωλήσεις το 2018 ήταν αυτή του Whiskey αλλά και των 
«Άλλοι οίνοι», δηλαδή ποτά, όχι από σταφύλια, κυρίως αφρώδεις οίνοι. 
Σύµφωνα µε το Iwsr στα τέλη του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις κρασιών θα 
φτάσουν τις 312,88 εκατ. παρτίδες και οι αφρώδεις οίνοι 36,66 εκατ.. 
Συνολικά, οι αφρώδεις οίνοι θα αυξηθούν κατά 6% σε όγκο και 11% σε αξία 
µεταξύ 2018 και 2022, ενώ οι οίνοι θα αυξηθούν 1,7% και 5,4% σε αξία. 

ΙWSR
Στα τέλη του 

2019 οι πωλή-
σεις κρασιών 

θα φτάσουν τις 
312,88 εκατ. 

παρτίδες

Εντάσεις
Η οικονοµική 
δυναµική και 
οι πολιτικές 
εντάσεις σε 

Ρωσία και Κίνα 
επηρεάζουν 

την παγκόσµια 
αγορά κρασιού 

Μπύρα
Αν και 

προωθούνται 
τα κρασιά µε 
µειωµένο ή 

χωρίς αλκοόλ, 
η µπύρα είναι 

πιο προηγµένη

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Ανάλογα με το πώς αισθάνεσαι 
η επιλογή πικρού ή γλυκού ποτού
Προς έκπληξη των ερευνητών της 
Ιατρικής Σχολής Φάινµπεργκ του 
Πανεπιστηµίου Νορθγουέστερν στο 
Ιλινόι των ΗΠΑ, µελέτη που διε-
ξήγαγαν έδειξε ότι οι προτιµήσεις 
που έχουν οι άνθρωποι για πικρά ή 
γλυκά ροφήµατα και ποτά δεν βα-
σίζονται στην ποικιλοµορφία των 
γονιδίων της γεύσης, αλλά σε γο-
νίδια που συνδέονται µε τις ψυχο-
δραστικές ιδιότητες αυτών των πο-
τών και των ροφηµάτων. Το κλειδί, 
δηλαδή, είναι το πώς τα ποτά µάς 
κάνουν να αισθανόµαστε.

Οι ερευνητές στο Ιλινόι των Η-
ΠΑ έφεραν εις πέρας τη µεγαλύ-
τερη γενετική µελέτη που έχει δι-
εξαχθεί ως σήµερα σχετικά µε τις 
προτιµήσεις του πληθυσµού σε πο-
τά και ροφήµατα, καθώς η κατανό-
ηση αυτών των προτιµήσεων θα 
µπορούσε να δώσει επιλογές πα-
ρέµβασης στη διατροφή, για αυτό 
και οι ερευνητές αναζήτησαν πα-
ραλλαγές στα γονίδια της γεύσης 
οι οποίες θα µπορούσαν να εξηγή-
σουν τις διαφορετικές προτιµήσεις.

«Η γενετική πίσω από τις προτι-
µήσεις µας σχετίζεται µε τα ψυχο-
δραστικά συστατικά των ποτών» α-
νέφερε η επικεφαλής της µελέτης 

που δηµοσιεύθηκε στην επιθεώρη-
ση «Human Molecular Genetics» 
Μέριλιν Κορνέλις, επίκουρη καθη-
γήτρια Προληπτικής Ιατρικής στην 
Ιατρική Σχολή Φάινµπεργκ του Πα-
νεπιστηµίου προσθέτοντας πως: 
«Οι άνθρωποι αγαπούν το πώς η 
µπύρα και ο καφές τούς κάνει να 
αισθάνονται. Για αυτόν τον λόγο 
και τα πίνουν. ∆εν είναι η γεύση 
τους που τους αρέσει». Η νέα αυ-
τή µελέτη φωτίζει σηµαντικές πτυ-
χές σχετικά µε τη συµπεριφορά µας 
και την επιβράβευση σε ό,τι αφο-
ρά τις επιλογές που κάνουµε στα 
ποτά και βοηθά στην κατανόηση 
της σύνδεσης µεταξύ της γενετι-
κής και της κατανάλωσης ποτών. 

Στο πλαίσιο της µελέτης οι ερευ-
νητές κατηγοριοποίησαν τα ποτά 
και τα ροφήµατα µε βάση το πό-
σο πικρά ή γλυκά ήταν. Έτσι δηµι-
ουργήθηκε η «πικρή» οµάδα που 
περιελάµβανε τον καφέ, το τσάι, 
τον χυµό γκρέιπφρουτ, τη µπύρα, 
το κόκκινο κρασί και τα «σκληρά» 
ποτά. Στη «γλυκιά» οµάδα περιλαµ-
βάνονταν ζαχαρούχα ποτά, ποτά 
που περιέχουν τεχνητές γλυκαντι-
κές ουσίες καθώς και χυµοί εκτός 
του χυµού γκρέιπφρουτ.

Γαστρονοµικό 
ταξίδι µε 
ελληνικά 
προϊόντα 
από τη Lidl
Την ευκαιρία να 
γευτούν δηµιουργίες 
βραβευµένων 
Ελλήνων σεφ, νέων 
ταλέντων αλλά και 
διεθνώς 
καταξιωµένων σεφ, 
µε αστέρια Michelin 
είχαν όσοι βρέθηκαν 
στο Sani Gourmet, το 
παγκόσµιας εµβέλειας 
φεστιβάλ υψηλής 
γαστρονοµίας στη 
Χαλκιδική στις 10-14 
Μαΐου. Για τέταρτη 
συνεχή χρονιά η Lidl 
Ελλάς υποστήριξε το 
Sani Gourmet ως 
χρυσός χορηγός 
γαστρονοµίας 
προσφέροντας µία 
επιλεγµένη γκάµα 
προϊόντων από την 
ελληνική γη και 
θάλασσα.

Επιλογή
 «Οι άνθρωποι αγα-

πούν το πώς η µπύρα 
και ο καφές τούς 

κάνει να αισθάνονται. 
∆εν είναι η γεύση τους 

που τους αρέσει»
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ΠΟΥ ∆ΕΝ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑ 
ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ

ΠΙΚΡΗ ΟΜΑ∆Α

Οι απόγονοι «φροντιστές» της µέλισσας 
στη χώρα του Αρισταίου δεν ασχολού-
νται µόνο µε την παραγωγή µελιού. Αρ-
κετοί µελισσοκόµοι έχουν σαν κύρια είτε 
σαν δευτερεύουσα απασχόληση και την 
παραγωγή των υπόλοιπων προϊόντων 
της, όπως η παραγωγή βασιλικού πολ-
τού, γύρης, αλλά και πρόπολης.

«Σε αυτόν τον τοµέα, µάλιστα, έχου-
µε να παρουσιάσουµε πρωτοπορία, όχι 
µόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο», επισηµαίνει στην Agrenda ο 
πρόεδρος του Πανελλήνιου συνδέσµου 
Μελισσοκόµων-Βασιλοτρόφων Παραγω-
γών Βασιλικού Πολτού και Λοιπών Προ-
ϊόντων Μέλισσας, Παύλος Μπαγιάτης, 
υπενθυµίζοντας πως τον Αύγουστο του 
2018, νοµοθετήθηκαν µε το ΦΕΚ 3416/
Β/10-8-2018 τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του φρέσκου Ελληνικού βασιλικού πολ-
τού, που εντάχθηκε στον κώδικα τροφί-
µων και ποτών ως πρωτογενές προϊόν.

«Με τον τρόπο αυτό θωρακίζεται ο 
φρέσκος ελληνικός βασιλικός πολτός 
από τις αθρόες εισαγωγές και τις «ελ-
ληνοποιήσεις» που παραπλανούν τον 
Έλληνα καταναλωτή, µε σκοπό την αι-
σχροκέρδεια και ταυτόχρονα δεν απο-
θαρρύνεται ο Έλληνας µελισσοκόµος 
από το να ασχοληθεί µε την παραγωγή 
του, η οποία είναι απαιτητική διαδικα-
σία», αναφέρει ο κ. Μπαγιάτης, διευκρι-
νίζοντας πως η παραγωγή κάθε κυψέ-
λης κυµαίνεται από 10-15 γραµµάρια, 
ενώ µια επαγγελµατική παραγωγή δεν 
ξεπερνά τα 100 γραµµάρια την ηµέρα.

Στο 10% των εισαγωγών η εθνική 
παραγωγή βασιλικού πολτού

Ως αποτέλεσµα, η ετήσια εθνική πα-
ραγωγή βασιλικού πολτού φτάνει δια 
της βίας τους 1,5 τόνους, όταν οι εισα-
γωγές από την Κίνα, σύµφωνα µε ανε-
πίσηµες εκτιµήσεις, κυµαίνονται στους 
15 τόνους ετησίως. Όσο για την τιµή πώ-
λησης, ο ελληνικός «πιάνει» τα 2 έως 
3,5 ευρώ το γραµµάριο, ενώ ο κινέζικος 
παίζει µεταξύ 1,5 έως το πολύ 2 ευρώ το 
γραµµάριο. «Πλέον µε την ταυτοποίη-

ση των χαρακτηριστικών του ελληνικού 
βασιλικού πολτού είναι εύκολο να απο-
δεικνύουµε αν το προϊόν είναι εγχώρι-
ας µελισσοκοµικής παραγωγής ή έχει 
βαφτιστεί ελληνικό», τονίζει ο κ. Μπα-
γιάτης, ο οποίος σπεύδει να προαναγ-
γείλει πως κάτι ανάλογο θα συµβεί σύ-
ντοµα και µε την ελληνική γύρη.

Ο σχετικός φάκελος έχει ήδη κατατε-
θεί στο Γενικό Χηµείο του Κράτους και 
κατόπιν θα διαβιβαστεί στην ΕΕ, προκει-
µένου να πάρει κι από εκεί τη σχετική 
έγκριση, ενώ στη συνέχεια -το αργότε-
ρο έως το τέλος του χρόνου, όπως εκτι-
µούν οι παράγοντες του κλάδου- θα εγ-
γραφεί στον Κώδικα Τροφίµων και Πο-
τών, «θωρακίζοντας» και την ελληνική 
γύρη. «Η ετήσια παραγωγή γύρης υπο-
λογίζεται σε κάποιους τόνους ανά επαγ-
γελµατική µελισσοκοµική εκτροφή, ενώ 
η τιµή της στη λιανική κυµαίνεται µετα-
ξύ 30 και 40 ευρώ το κιλό και στη χον-
δρική µεταξύ 15 και 20 ευρώ το κιλό», 
αναφέρει ο κ. Μπαγιάτης και χαρακτη-
ρίζει την ελληνική γύρη ανερχόµενο 
προϊόν µε χαρακτηριστικά super food.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Στον 1,5 τόνο η ετήσια
παραγωγή βασιλικού πολτού

Μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιµάται 
ότι η ελληνική γύρη θα εγγραφεί 
στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.

Ο ελληνικός βασιλικός πολτός πωλείται στα 2 έως 3,5 ευρώ το γραµµάριο, 
ενώ ο κινέζικος παίζει µεταξύ 1,5 έως το πολύ 2 ευρώ το γραµµάριο. 
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Verum Herb

Στο κυνήγι πέτυχε
ένα λεμονοδάσος 
για νέες δουλειές 
Το 70% του τζίρου της επιχείρησης προκύπτει από 
τη μεταποίηση των λεμονιών σε σπιτική λεμονάδα 

 Τέσσερις σειρές 
Η επιχείρηση διαθέτει 

τέσσερις σειρές 
προϊόντων, γλυκά 

του κουταλιού, 
µαρµελάδες µε 

εσπεριδοειδή, πετιµέζι 
και συµπυκνωµένο 

χυµό λεµονιού

Η ιδέα των συνταγών προέκυψε 
από µια οικογενειακή παράδοση, 
από την πεθερά του Γιώργου 
Τριανταφύλλου που είναι 
µαγείρισσα.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όντας κυνηγός, ο Γιώργος 
Τριανταφύλλου γνώριζε κα-
λά τα δάση και τις περιοχές 
στη Βόρεια Πελοπόννησο, αφού κινούνταν ε-
κεί γύρω από το Ξυλόκαστρο αρκετά και έτσι, 
µόλις εµφανίστηκε η ευκαιρία, αγόρασε ένα 
κτήµα 24 στρεµµάτων το οποίο γέµισε µε λε-
µονιές, µερικές πορτοκαλιές, περγαµοντιές 
και φυσικά ελαιόδεντρα περιφερειακά.

Ο κ. Τριανταφύλλου γνώριζε από επιχει-
ρήσεις, αφού παράλληλα µε την εταιρεία Μυ-
λανθός, δραστηριοποιείται στον τοµέα της υ-
γείας χρόνια τώρα, όµως η προσέγγιση που 
επιχειρεί εδώ είναι περισσότερο «χοµπίστι-
κη», όπως αναφέρει ο ίδιος στην εφηµερίδα 
Agrenda. Τα πρώτα δειλά βήµατα της νεοσύ-
στατης επιχείρησης έγιναν το 2010, αλλά τα 
ουσιαστικά της βήµατα ξεκίνησαν µετά την 
ολοκλήρωση του εξοπλισµού της, το 2015.

«O Μυλανθός είναι µια σύγχρονη µονάδα 

που παράγει παραδοσια-
κά γλυκά-µαρµελάδες, χυ-
µούς λεµονιού και εσπερι-
δοειδών και πετιµέζι, χρη-
σιµοποιώντας µόνο φυσι-
κά υλικά καλλιεργούµενα 

µέσα στο ίδιο αγρόκτηµα όπου λειτουργεί το 
εργαστήριο και εφαρµόζοντας τεχνικές χά-
ρις στις οποίες τα  διατροφικά στοιχεία, τα α-
ρώµατα  και οι γεύσεις φτάνουν αναλλοίωτες 
στον τελικό καταναλωτή» εξηγεί ο ίδιος, συ-
µπληρώνοντας πως ακριβώς επειδή η κύρια 
απασχόλησή του είναι άλλη, αυτό αφήνει τα 
περιθώρια «επιδίωξης µιας ποιότητας σε αρ-
κετά υψηλά επίπεδα».

Η επιχείρηση διαθέτει τέσσερις σειρές προϊ-
όντων, γλυκά του κουταλιού από φρούτα που 
παράγονται στο κτήµα, µαρµελάδες µε εσπε-
ριδοειδή, συµπυκνωµένο σιρόπι σταφυλιών 
(το γνωστό πετιµέζι) µε σταφύλια που καλλι-
εργούνται σε ένα κτήµα λίγο παρακάτω από 
το βασικό της εκµετάλλευσης, καθώς και συ-
µπυκνωµένο χυµό λεµονιού. 

Ο Γιώργος Τριανταφύλλου δραστηριοποιείται βασικά στον τοµέα της 
υγείας, είναι όµως κυνηγός και βρήκε ευκαιρία να φτιάξει τη µικρή 
βιοτεχνία, περισσότερο ως χόµπι, όπως λέει ο ίδιος. 

Γιώργος Τριανταφύλλου
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Η παραγωγή του αγροκτήµατος 
φτάνει ετησίως περίπου τους 120 
τόνους λεµονιού και τους 10 τό-
νους πορτοκαλιών. Ως εκ τούτου, 
το 70% του τζίρου τη εταιρείας προ-
κύπτει από τη µεταποίηση των λε-
µονιών σε σπιτική λεµονάδα. «Ό-
λα µας τα προϊόντα παράγονται 
µε τη µέγιστη προσοχή. Ιδιαίτερη 
φροντίδα δίνουµε στην επαναλη-
ψιµότητα και σταθερότητα των χα-
ρακτηριστικών ενός προϊόντος α-
πό παρτίδα σε παρτίδα. Μπορούµε 
να το κάνουµε αυτό διότι παρότι εί-
µαστε µία σχετικά µικρή βιοτεχνία, 
συντηρούµε µέσα στο χώρο µας ερ-
γαστήριο ποιοτικού ελέγχου, το ο-
ποίο παρακολουθεί αδιάλειπτα συ-
γκεκριµένες κρίσιµες παραµέτρους 
της παραγωγής» αναφέρει ο ίδιος. 

Η ιδέα των συνταγών προέκυψε 
από µια οικογενειακή παράδοση. 
«Η πεθερά µου είναι µαγείρισσα. 
Γνωρίζει πολλά πράγµατα γύρω α-
πό τη γαστρονοµία κι εµείς βρήκα-
µε τρόπο αυτά που ξέρει να τα δώ-
σουµε και στον κόσµο» είπε. Έτσι, 
«χρησιµοποιώντας τις συνταγές της 
κυρίας Ευαγγελίας, µπορέσαµε να 

δώσουµε πρόσθετη αξία στην πρώ-
τη ύλη που παράγουµε» συµπλή-
ρωσε ο κ. Τριανταφύλλου.

Η γεωγραφική θέση της εκµετάλ-
λευσης είναι ιδανική, συνεχίζει ο 
ίδιος, αφού το µικροκλίµα της πε-
ριοχής επιτρέπει την αποφυγή του 
παγώµατος των δέντρων του κτή-
µατος, στου οποίου τα όρια περνά-
ει ένα µικρό ποτάµι.  

«Οι στόχοι για το µέλλον είναι να 
αυξήσουµε την παραγωγή και να 
βελτιώσουµε τη διαδικασία κυρίως 
µε αυτόµατα µηχανήµατα» είπε, ε-
ξηγώντας πως τώρα αρκετές δου-
λειές γίνονται µε το χέρι. Τα πλά-
να αυτά αφορούν τα επόµενα δυο 
χρόνια. «Μακάρι να µπορούσα να 
σας πω και για περισσότερα» αστει-
εύεται ο κ. Τριανταφύλλου που ό-
µως ξεκαθαρίζει πως όλα αυτά, τα 
οποία απαιτούν νέες επενδύσεις, 
θα γίνουν µε ίδια κεφάλαια. Αφού 
η συζήτηση έφτασε στα κεφάλαια, 
να αναφερθεί ότι µέχρι τώρα ο ε-
πιχειρηµατίας υπολογίζει πως έχει 
επενδύσει κοντά στα 750.000 ευ-
ρώ, ενώ η αρχική επένδυση ήταν 
κοντά στα 250.000 ευρώ. 

Το πιο απομακρυσμένο δέντρο απέχει 
λιγότερο από 1 χλμ από το εργαστήρι

ΜΥΛΑΝΘΟΣ

Γεληνιάτικα Θέση Μύλος
Ξυλόκαστρο, Κόρινθος

20400, GRC
 +30 2743772836 (Τηλέφωνο)

 +30 2743772836 (FAX)
  info@mylanthos.com.gr
 www.mylanthos.com.gr

Σ. Σπηλιωτοπούλου  
Europe Region 
President του 
ομίλου ΚΟΡΡΕΣ
Η Σοφία Σπηλιωτοπούλου, 
Commercial Director του Οµίλου 
ΚΟΡΡΕΣ από το 2012, αναλαµβάνει 
πλέον καθήκοντα Europe Region 
President και θα ηγηθεί της 
στρατηγικής ανάπτυξης του Οµίλου 
στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένης 
της Ελλάδας, στο πλαίσιο του 
σχεδίου παγκοσµιοποίησης του 
brand KORRES βάσει νέας δοµής 
διεθνών προτύπων.

 

Amgen Hellas 
Γενικός 
Διευθυντής 
Το διορισµό του Γεωργίου Τουσίµη 
στη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή από 
την 1η Ιουνίου 2019 ανακοίνωσε η 
Amgen Hellas. Ο κ. Τουσίµης, έχοντας 
διατελέσει ανώτερο διευθυντικό 
στέλεχος στους τοµείς πωλήσεων και 
µάρκετινγκ της Αmgen Hellas από το 
2016, προάγεται στη θέση του 
Γενικού ∆ιευθυντή µε αρµοδιότητες 
που θα καλύπτουν την Ελλάδα και 
την Κύπρο.

ΕΦΕΤ 
Νέος Γενικός 
Διευθυντής 
Καθήκοντα νέου γενικού διευθυντή 
ανέλαβε στον ΕΦΕΤ ο Παναγιώτης 
Βασιλόπουλος. Αυτό γνωστοποίησε 
στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου 
που παραχώρησε στο ΥπΑΑΤ την 
Τρίτη, ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Σταύρος Αραχωβίτης.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις
Συνολικά στην 
επιχειρηµατική 

προσπάθεια αυτή, έχουν 
επενδυθεί περί τα 

750.000 ευρώ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ



Στις λαϊκές των νοτίων συνοικιών 
της Αθήνας απο τις 5 το πρωί 

µέχρι τις 3:30 το απόγευµα, πέντε 
φορές την εβδοµάδα βρίσκεται 

ο Θανάσης Μωραΐτης και δεν το 
µετανιώνει που άφησε πίσω τη 

µεγάλη του αγάπη, τα αυτοκίνητα 
και το επάγγελµα του µηχανικού.

Καλύτερα στα κτήματα 
παρά κάτω απ’ τον γρύλο

Τα πράσινα λαχανικά αντί για τα αυτοκίνητα προτίμησε ο Θανάσης Μωραΐτης  

Ο Θανάσης Μωραΐτης απο τους πιο 
µικρούς σε ηλικία στη λαϊκή αγορά, 
(είναι µόλις 28 χρόνων), καλλιερ-
γεί 30 στρέµµατα πράσινα λαχανι-
κά (µαρούλια, σπανάκι, παντζάρια, 
καρότα, άνιθο, µαιδανό, ρόκα, µέ-
ντα, ραδίκια, αντίδια, ιταλικά χόρ-
τα κι άλλα δεµατικά), όλα υπαίθρια, 
στα Μέγαρα, σε δικά του αλλά και 
νοικιασµένα χωράφια.

Το µεγαλύτερο άγχος αλλά και 
κόστος τελικά, στην καλλιέργεια, 
αποδεικνύεται το νερό, το πότισµα 
δηλαδή, που πρέπει να είναι συχνό 
και άφθονο, ιδιαίτερα τις µέρες που 
δεν βρέχει. Ο Θανάσης διατηρεί µια 
γεώτρηση βάθους περίπου 200 µέ-
τρων µέσα στα χωράφια που καλλι-
εργεί και είναι απο τους τυχερούς 
µπορεί να πει κανείς, αν και το κό-
στος λειτουργίας της γεώτρησης, το 
ηλεκτρικό ρεύµα δηλαδή, µπορεί να 
φτάνει σε απαγορευτικά ύψη, να ξε-
περνά πολλές φορές και τα 700 µε 
800 ευρώ το µήνα, χωρίς να κοιτά, 
το αντίστοιχο κέρδος απο την πώ-
ληση των προϊόντων, που ποτίζο-
νται και καλλιεργούνται.

Στη δουλειά πέρασε µέσα απο τον 
πατέρα του, επίσης αγρότη, που φρό-

ντισε να πάρει και ο γιός του άδεια 
στη λαϊκή αγορά, έτσι ώστε να ε-
ξασφαλίζει τουλάχιστον κάποια σί-
γουρα έσοδα. Ο πατέρας 25 χρό-
νια έκανε αυτή τη δουλειά απο το 
1987 κι ο Θανάσης, την ακολου-
θεί πιστά εδώ και περίπου 8 χρό-
νια, παρ’ ότι το µεράκι του και οι 
σπουδές του, αφορούσαν τη µη-
χανική αυτοκινήτων.

Η ανάγκη για δουλειά, δηλαδή 
για επάγγελµα που ν’ αποδίδει έ-
σοδα, τον τράβηξε το 2010 µόλις 
που γύρισε απο φαντάρος, απο 
την µεγάλη του αγάπη, τ’ αυτοκί-
νητα και τον έστειλε να λασπώ-
νει τις µπότες του τουλάχιστον 
δυό φορές την εβδοµάδα στα χω-
ράφια και τις υπόλοιπες να ιδρο-
κοπά, πίσω απο τον καταπράσινο 
πάγκο του, στις λαϊκές των νότιων 
συνοικιών της Αθήνας απο τις 5 
το πρωί µέχρι τις 3:30 το απόγευ-
µα, πέντε φορές την εβδοµάδα.

Για τον δίχρονο γιο του πάντως 
κάνει άλλα σχέδια. «∆εν θα ήθε-

λα να γίνει αγρότης. Η δουλειά εί-
ναι πολύ δύσκολη, σου παίρνει ό-
λη τη µέρα, όλη την εβδοµάδα και 
οι απολαβές δεν είναι ισάξιες του 
µόχθου στο χωράφι».

Ανάµικτες µέρες
Κι ευτυχώς τα έξοδα µεταφοράς 

των προϊόντων, δεν είναι υπέρογκα, 
καθώς τα Μέγαρα βρίσκονται µόλις 
50 χιλιόµετρα µακριά απο την Αθή-
να,δεν είναι απο µακριά απο Νάου-
σα ή απο Έδεσσα, γιατί όπως µας ε-
ξοµολογείται, ιδιαίτερα στην περίο-
δο της κρίσης, υπάρχουν και µέρες 
που µπορεί να επιστρέφει στη βά-
ση του, µε ζηµιές αντι για κέρδος. 
Είναι οι θλιβερές ηµέρες, όπου οι 
πελάτες είναι λιγοστοί και γυρίζουν 
απο πάγκο σε πάγκο, για να βρούν 

«σκοτωµένες» τις τιµές, αλλά ακό-
µη και τότε, αγοράζουν ελάχιστα 
πράγµατα ή και καθόλου.

Είναι οι µέρες που οι συνταξιούχοι 
κυρίως, που προτιµούν τις λαϊκές α-
γορές για τη βόλτα µαζί µε τα ψώνια 
της εβδοµάδας, έχουν εξαντλήσει το 
µεγαλύτερο ποσό της σύνταξης σε άλ-
λες υποχρεώσεις, σε λογαριασµούς, 
ενοίκια και άλλα έξοδα και το βαλά-
ντιό τους είναι εξαιρετικά φτωχό, για 
να υποσχεθεί γενναίες αγορές, πλήν 
των απολύτως απαραίτητων για το 
τραπέζι και ακόµη κι αυτών σε πο-
σότητες όσο το δυνατόν µικρότερες.

Τα ενοίκια χωραφιών στην περιο-
χή των Μεγάρων είναι µεγάλη υπό-
θεση, ανάλογα µε το πού θα πέσεις 
και πρέπει να φανείς αρκετά τυχερός 
για να έχεις ενα λογικό τίµηµα που 

να µην επιβαρύνει υπερβολικά το συ-
νολικό κόστος παραγωγής. Βλέπετε η 
γη στα Μέγαρα, δεν ανήκει αποκλει-
στικά στους καλλιεργητές της. Κάθε 
άλλο µάλιστα. Πάντως τα χωράφια 
που νοικιάζει ο Θανάσης, όπως µας 
λέει, είναι και γόνιµα και δεν χρεώ-
νονται πολύ ακριβά, κάτι για το οποίο 
νιώθει ιδιαίτερα τυχερός.

Για να αποδώσει το χωράφι ωστό-
σο χρειάζεται «όργωµα και ξανά όρ-
γωµα, επειδή τα πράσινα λαχανικά 
που καλλιεργώ, ανανεώνονται κά-
θε ενα ενάµιση µήνα, οπότε µπορεί 
και τέσσερις φορές να µπεί όργωµα».

Πολλαπλές σπορές
«Τα καρότα µπαίνουν δυό φορές 

το χρόνο, το πολύ τρεις, κάνουν να 
βγούν τρεις µε έξι µήνες», λέει. Και 
συνεχίζει: «Και ευτυχώς, αν και αρ-
γούν να γίνουν και αργούν να τε-
λειώσουν, βγαίνουν σε ικανές πο-
σότητες έτσι ώστε να φτάνουν για να 
γεµίζει ο πάγκος ολόκληρο το χρό-
νο. Βέβαια τα σπανάκια κι αυτά, εί-
ναι αναλώσιµα τελειώνουν γρήγο-
ρα, οπότε γυρίζεις µέσα στα χωρά-
φια όλο το χρόνο, τρεις και τέσσερις 
φορές, µπορεί να γίνεται και σπορά 
απο το ίδιο προϊόν σε άλλη χρονι-
κή στιγµή, σε διαφορετικό κοµµάτι 
γής που µένει ελεύθερο για σπορά».
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ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Βασιλιάς του πάγκου 
είναι το σπανάκι

Δοκίμασαν το χοντρεμπόριο 
και γύρισαν στη λαϊκή αγορά 

«∆εν φαίνεται λοιπόν να λείπει ποτέ η ευκαιρία να βρίσκεσαι στο 
χωράφι και οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η υπαίθρια καλλιέργεια 
είναι σε όλους γνωστοί: Πολλά νερά το χειµώνα, µεγάλα κρύα ή και 
πρωινοί παγετοί ακόµη και την άνοιξη», εξηγεί ο Θανάσης.
Για τα µαρούλια όµως η σπορά µπορεί να γίνει περισσότερες φορές, 
µπορεί και τέσσερις και πέντε φορές το χρόνο. 
«Τα µαϊντανά τα φυτεύεις και τα κρατάς, τα κρεµµύδια φυτεύονται 
άλλα το καλοκαίρι, άλλα το χειµώνα και πάντα η προσπάθεια είναι να 
έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα, γιατί ο ανταγωνισµός στη 
λαϊκή είναι ανελέητος και η ποιότητα φαίνεται στα προϊόντα, δεν 
είναι κάτι που το γράφεις σ’ ενα κουτί, φαίνεται τι ποιότητα έχεις 
απλωµένη πάνω στον πάγκο». 
Βασιλιάς του πάγκου, είναι το σπανάκι, αλλά «η δυσκολότερη 
καλλιέργεια είναι τα ραδίκια, που η ζήτηση τους είναι µε τον καιρό 
τους, δηλαδή δεν έχουν πάντα ζήτηση. Η συγκεκριµένη καλλιέργεια 
θέλει πολύ προσωπική παρουσία στο χωράφι, καθώς δεν παίρνει 
φυτοπροστασία. Τα ζιζάνια αποµακρύνονται ενα ένα µε το χέρι. 
Λιπάσµατα µπαίνουν, αλλά είναι όλα εγκεκριµένα απο το υπουργείο 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ανταγωνισµός είναι σκληρός και πάντα 
σε βάρος των τιµών παραγωγού. Ιδιαίτερα το σπανάκι έχει µεγάλο 
ανταγωνισµό, αλλά όχι απο το κατεψυγµένο που πουλάνε τα σούπερ 
µάρκετ, απο το φρέσκο, εδώ µέσα, απο πάγκο σε πάγκο». Τα 
χωράφια είναι όλο «µπαλώµατα» δηλαδή, κοµµάτια απο διαφορετικά 
είδη, µισό στρέµα µαϊντανός, άλλο ένα στρέµµα χωρισµένο στη µέση, 
έχει καρότα και πατζάρια, ή µαϊντανό µε άνιθο.

Για την καλλιέργεια των χωραφιών του ο Θα-
νάσης Μωραΐτης διατηρεί δύο τρακτέρ, ένα 75 
ίππων κι ενα µικρότερο 45 ίππων, που µοιρά-
ζονται τις δουλειές ανάλογα µε τις ανάγκες 
και το βαθµό δυσκολίας το καθένα. Λεφτά 
για µηχανήµατα σποράς δεν υπάρχουν κι έ-
τσι η σπορά, µε σπόρους ελληνικούς απο το-
πικό γεωπόνο στα Μέγαρα, γίνεται µε το χέ-
ρι. Η επαφή µε το χωράφι, µετράει άλλη δυ-
ναµική χωρίς τα µηχανήµατα. 

Τα εργατικά χέρια είναι απαραίτητα σ ό-
λες τις διαδικασίες, σπορά, καλλιέργεια, πό-
τισµα και κοπή και όταν δεν φτάνουν τα δικά 
του και των πέντε µελών της οικογενείας του, 

προσλαµβάνονται τουλάχιστον άλλοι τρείς ερ-
γάτες. «Αν κάποτε τα καταφέρουµε, στόχος 
για το µέλλον, µπορεί να βρούµε και χρήµα-
τα για αγορά µηχανηµάτων σποράς», λέει µε 
µάλλον αισιόδοξο ύφος και έχει κάθε λόγο 
να είναι αισιόδοξος, αφού είναι νέος, µόλις 
28 χρόνων κι έχει όλο το χρόνο µπροστά του. 
Το επάγγελµα ζητά αρκετά συχνά εκσυγχρο-
νισµό και συντονισµό µε την αγορά και τις ι-
διαίτερες κλιµατικές συνθήκες.

«Το επάγγελµα µας δεν το προτιµούν οι νέ-
οι. Είναι δύσκολο πολύ. Μπορεί να έχει σίγου-
ρο καθηµερινό µεροκάµατο, αλλά η γενιά η δι-
κιά µας δεν κοιτά πλέον το δύσκολο, αλλά το 
εύκολο. Βέβαια κι εµείς µπορεί κάποια στιγµή, 
να µη συµφέρει πλέον να ερχόµαστε εδώ πέ-
ρα. Να εγκαταλείψουµε. Η καλλιέργεια κοστί-
ζει πολύ περισσότερο τώρα απ’ ότι πριν απο 8 
χρόνια. ∆ΕΗ για να βγάλεις το νερό απ’ τη γε-
ώτρηση, πετρέλαια για τα τρακτέρ, τα έξοδα 
µεγάλωσαν και τα έσοδα ... λιγοστεύουν. Στο 
µεταξύ όσοι καλλιεργούµε κοντά στην Αθήνα 
δεν έχουµε καµία βοήθεια ή επιδότηση, ενώ 
και οι νέοι καλούνται να ξεκινήσουν πρώτη φο-
ρά στο επάγγελµα µε 15.000 ευρώ βοήθηµα. 
Τι να πρωτοφτάσει να κάνουν µ’ αυτά;». Και τα 
µεγάλα κενά ανάµεσα στους πάγκους στη λαϊ-
κή του Κολωνού, επιβεβαιώνουν τα λόγια του. 
Πολλοί, παραγωγοί κι εεπαγγελµατίες,  έχουν 
εγκαταλείψει και οι θέσεις τους µένουν κενές.

Παρ όλα αυτά, ο Θανάσης ψηφίζει καθα-
ρά και ξάστερα λαϊκή αγορά, γιατί όπως µας 
λέει, «πολύς κόσµος δοκίµασε και µε το χον-
δρεµπόριο και δεν τα πήγε καλά. Υπάρχουν 
άνθρωποι που παλέψαν για τη χονδρική, αλ-
λά έχουν χρωστούµενα πολλά». Κάπως έτσι η 
λαϊκή αγορά, φαντάζει µονόδροµος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, µας 
διακόπτουν οι πελάτες του, γνωστοί οι πρισ-
σότεροι, οι οποίοι ζητούν σπανάκι κυρίως, 
αλλά και καρότα, κρεµύδια κι αντίδια. Ο Θα-
νάσης τους εξυπηρετεί µε άνεση, τινάζοντας 
µε θόρυβο, πότε τα 50 λεπτά, πότε το ένα ευ-
ρώ, που παίρνει απο τον πελάτη, στην ανοι-
χτή ταµειακή του µηχανή. 

Απο τα ψιλά, δηλαδή τα «µπακίρια» στην τα-
µειακή, καταλαβαίνεις µε µια µατιά, τι ποσό-
τητες και σε τι τιµές αγοράζει ο καταναλωτής 
απο τον πάγκο. Σπάνια βγαίνει απο το πορ-
τοφόλι τάληρο ή δεκάρικο πλέον. 
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Την αναστολή έκδοσης αδειών µονάδων υδα-
τοκαλλιέργειας στον Κόλπο της Καλλονής στη 
νήσο Λέσβο, στο πλαίσιο της προστασίας των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων και του θαλασ-
σίου οικοσυστήµατος, ζητάει το Υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε έγγρα-
φο το οποίο απέστειλε προς την Αποκεντρωµέ-
νη ∆ιοίκηση Αιγαίου. Αυτή η ενέργεια έρχεται 
ως απόρροια της συνεργασίας του Υπουργεί-

ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος καθώς και µε το Πα-
νεπιστήµιο Αιγαίου και τους τοπικούς φορείς, 
µε γνώµονα την αρχή της προληπτικής προ-
σέγγισης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων κ. Σταύρος Αραχωβίτης δήλωσε 
πως: «Ο κόλπος της Καλλονής είναι ένας αβα-
θής κλειστός κόλπος, ο οποίος εκτός από την τε-
ράστια οικολογική του σηµασία, αποτελεί πηγή 

βιοπορισµού εκατοντάδων αλιέων. Στο ΥπΑΑΤ 
γίνεται συστηµατική δουλειά ώστε να διασφα-
λίσουµε την βιωσιµότητα τόσο των ιχθυοαπο-
θεµάτων όσο και τη βιωσιµότητα των επαγγελ-
µάτων που σχετίζονται µε τον κλάδο της αλιεί-
ας και των υδατοκαλλιεργειών. Παρεµβαίνου-
µε µε στοχευµένες παρεµβάσεις όπου απαιτεί-
ται και σύντοµα θα βγάλουµε σε διαβούλευση 
ολοκληρωµένο σχέδιο νόµου για την αλιεία».

Αναστολή έκδοσης αδειών υδατοκαλλιέργειας στην Καλλονή

Σημαντική μείωση 
της συσσώρευσης 
ψύχους, 
αυξημένες θερινές 
θερμοκρασίες και 
παρατεταμένες 
βροχοπτώσεις 
επιβάλλουν την 
προσαρμογή των 
παραγωγών 

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Οι επιπτώσεις των αλλαγών της θερµοκρασί-
ας, στην παραγωγή των οπωροφόρων δέν-
δρων όπου παρατηρείται µείωση σε απόδο-
ση και ποιότητα, καθώς και η ανάγκη παρα-
γωγής και υιοθέτησης νέων ποικιλιών και 
τεχνικών, συζητήθηκε στην εσπερίδα µε τίτ-
λο «Κλιµατική Αλλαγή και Νέα ΚΑΠ», στις 
15 Μαΐου 2019 στη Νάουσα.

Οι υψηλές θερµοκρασίες που παρατηρού-
νται κατά τους θερινούς µήνες προκαλούν 
καταπόνηση στους καρπούς όλων των οπω-
ροφόρων δένδρων, ηλιοεγκαύµατα και πα-
ρουσία διπλών καρπών την επόµενη χρονιά, 
σύµφωνα µε την παρουσίαση της ∆ρ Παυλί-
νας ∆ρογούδη, από το Ινστιτούτο Γενετικής 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του 
Τµήµατος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων ∆έν-
δρων Νάουσας. Οι υψηλές θερµοκρασίες κα-
τά τη διάρκεια ωρίµανσης των καρπών µει-
ώνουν την παραγωγή ανθοκυανινών στους 
καρπούς και αυξάνουν τη συγκέντρωση των 
διαλυτών στερεών. Συγκεκριµένα στα νεκτα-
ρίνια, παρατηρείται εµφάνιση φακιδίων όταν 
έχουµε ζεστά και ξηρά καλοκαίρια.

Τα φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα έχουν 
ανάγκη από χαµηλές θερµοκρασίες για να 
καλύψουν τις ανάγκες τους σε ψύχος και να 
παράγουν κανονικά. Σηµαντική µείωση της 
συσσώρευσης ψύχους έχει ήδη καταγραφεί 
σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, σε σύγκρι-
ση µε την προ-βιοµηχανική περίοδο. Λόγω 
αυτού του φαινοµένου, σύµφωνα µε την Π. 
∆ρογούδη, παρατηρήθηκε σηµαντική µείω-
ση της παραγωγής ακτινιδίων στην Άρτα το 

2016, µια περιοχή µε οριακό ψύχος για την 
καλλιέργεια της ακτινιδιάς. Η µειωµένη πα-
ραγωγή είναι η βασική επίπτωση από το ελ-
λιπές ψύχος, καθώς παρατηρείται καθυστέ-
ρηση στην άνθηση και έκπτυξη των βλαστο-
φόρων οφθαλµών και πιθανότητα να υπάρ-
χουν καρποί διαφορετικών µεγεθών στο ί-
διο κλαδί. 

Κηλιδώσεις, γραµµώσεις, συρρίκνωση, α-
κόµη και πτώση καρπών, αλλά και µεγάλες 
ζηµιές από µονίλια επιφέρουν στα ροδάκι-
να οι παρατεταµένες βροχοπτώσεις τους θε-
ρινούς µήνες, ενώ στα βερίκοκα παρατηρεί-
ται συρρίκνωση και σχίσιµο καρπών.

Σύµφωνα µε τη ∆ρ Π. ∆ρογούδη, προγραµ-
µατισµός στις φυτεύσεις και χαρτογράφηση 
των περιοχών καλλιέργειας ανάλογα µε το 
ψύχος, για να φυτεύεται το κατάλληλο είδος 
και ποικιλία όπου πρέπει, θα συµβάλλει σε 
αναδιάρθρωση προς τη σωστή κατεύθυνση 
στα δενδρώδη. Συνεχής καταγραφή της συσ-
σώρευσης ψύχους και ενηµέρωση των πα-
ραγωγών για την ανάγκη και το χρόνο ψε-
κασµού µε ουσίες που διασπούν το λήθαρ-
γο, πιθανόν να δώσει λύση για την ανεπάρ-
κεια ψύχους το χειµώνα. Για προστασία α-
πό υψηλές θερινές θερµοκρασίες, θετικά α-
ποτελέσµατα µπορεί να δώσει η εφαρµογή 

Παρατεταµένες 
θερινές 
βροχοπτώσεις 
µπορούν να 
προκαλέσουν 
κηλιδώσεις 
και σήψεις 
στα ροδάκινα.

Αλλαγές λόγω κλίματος
Ανάγκη για νέες 
ποικιλίες και τεχνικές 
στα οπωροφόρα

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ 2018 
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
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Όσο το 40 µε 65% των δανείων επιχειρήσεων 
του αγροτικού κλάδου είναι µη εξυπηρετούµε-
να, άλλο τόσο καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 
αλλαγής κατεύθυνσης της πρωτογενούς παρα-
γωγής, µε δοµικές αλλαγές. Η πολυποίκιλη πα-
ραγωγή και έλλειψη καινοτοµίας στα προϊόντα, 
ο χαµηλός βαθµός εξαγωγών, η αναιµική οργά-
νωση πωλήσεων και δικτύων συνεργατών, ο τε-
χνολογικός αναλφαβητισµός αποτελούν µερι-

κές µόνο από τις προκλήσεις που καλούνται οι 
αγροτικές επιχειρήσεις να υπερβούν, προκειµέ-
νου να µπορέσει να επεκταθούν περαιτέρω οι α-
ναπτυξιακές προοπτικές της αγροτικής παραγω-
γής στην χώρα. Μάλιστα η υπέρβαση αυτή είναι 
ζωτικής σηµασίας συνολικά για την εθνική οι-
κονοµία, αφού ο κλάδος της αγροτικής βιοµη-
χανίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την Ελλά-
δα. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από το γεγονός 

ότι παρά τη µείωση του απασχολούµενου προ-
σωπικού τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η γε-
ωργία εξακολουθεί να απασχολεί το 12% του αν-
θρώπινου δυναµικού και να αντιστοιχεί στο 2,9% 
του ΑΕΠ της χώρας. Είναι ένα ποσοστό αισθητά 
υψηλότερο από τον αντίστοιχο µέσο όρο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, όπου η αγροτική βιοµηχανία 
απασχολεί το 5% του ανθρώπινου δυναµικού και 
αντιστοιχεί 1,2% του ΑΕΠ. 

Το 3% του ΑΕΠ χρειάζεται άμεσα ρεφορμάρισμα 

Στα 362,57 εκατοµµύρια δολάρια ανα-
µένεται να φτάσει µέχρι το 2024 η πα-
γκόσµια αγορά βιολογικών πουλερι-
κών, σύµφωνα µε έκθεση αγοράς για 
τα οργανικά πουλερικά που δηµοσι-
εύθηκε από την Brandessence Market 
Research and Consulting Pvt Ltd.

Η αγορά των βιολογικών πουλερι-
κών αναµένεται να αυξηθεί κατά 69,6% 
ως το 2024, φτάνοντας τα 362,57 εκα-
τοµµύρια δολάρια από το 2017 που 
εκτιµήθηκε σε 213,77 εκατοµµύρια 
δολάρια. Η αύξηση της ανάπτυξης του 
µη χορτοφαγικού πληθυσµού είναι 
ο βασικός παράγοντας για την προ-
ώθηση της αγοράς. Ακόµη, η αύξη-
ση των εισοδηµατικών επιπέδων, η 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και 
οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες που 
στοχεύουν στην ενθάρρυνση της ε-
κτεταµένης υιοθέτησης βιολογικών 
προϊόντων αποτελούν και άλλους 
παράγοντες που οδηγούν στην πώ-
ληση βιολογικών τροφίµων σε ολό-
κληρο τον κόσµο. 

Τη Νοτιοανατολική Ασία στοχεύει η 
βιοµηχανία 

Σύµφωνα µε έκθεση της Wise Guy 
Research Consultants Pvt. Ltd, όσον 
αφορά στα οργανικά πουλερικά, φαί-
νεται πως η αγορά βιολογικών που-
λερικών της Νοτιοανατολικής Ασίας 
αναµένεται να αναπτυχθεί κατά τη δι-

άρκεια της περιόδου πρόβλεψης, δη-
λαδή µέχρι το 2024, επειδή οι κατα-
ναλωτές στις εκεί περιοχές έχουν αρ-
χίσει να έχουν µεγαλύτερη συνειδη-
τοποίηση σε θέµατα υγείας και είναι 
πρόθυµοι να καταναλώσουν υγιεινά 
βιολογικά προϊόντα. Η Μέση Ανατο-
λή και η Αφρική αναµένεται επίσης 
να αυξήσουν την κατανάλωση λόγω 
της γενικότερης αυξανόµενης συνει-
δητοποίησης που παρατηρείται στις 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες.

Η Βόρειος Αµερική είναι ο κορυφαί-
ος καταναλωτής και ακολουθείται α-
πό ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία 
και η Γερµανία. Η Λατινική Αµερική 
κατέχει επίσης µεγάλη εγχώρια αγο-
ρά. Η βιοµηχανία βιολογικών πουλε-
ρικών είναι ήδη εδραιωµένη στη Βό-
ρεια Αµερική και την Ευρώπη, µε τις 
βιοµηχανίες αυτών να ενδιαφέρονται 
ιδιαίτερα για Ασία-Ειρηνικό, Μέση Α-
νατολή και Αφρική (MEA), επειδή αυ-
τές οι περιφέρειες αποτελούνται κυρί-
ως από αναπτυσσόµενες οικονοµίες.

Η υγεία είναι επίσης ένας από τους 
βασικούς παράγοντες για την αγορά 
βιολογικών πουλερικών καθώς τα 
πουλιά εκτρέφονται σε καθαρό περι-
βάλλον και µε βιολογική τροφή µό-
νο. Άλλοι παράγοντες µπορεί να πε-
ριλαµβάνουν δίαιτες µε υψηλή περιε-
κτικότητα σε πρωτεΐνες που συνιστώ-
νται από τους γυµναστές.

καολίνη. Πρέπει εν γένει να αξιολογηθούν 
ποικιλίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα και 
να δηµιουργηθούν ανθεκτικές σε ασθένει-
ες και καταπονήσεις, µέσα από την ενίσχυ-
ση των δοµών έρευνας στην Ελλάδα.

Τροποποίηση φυτοπροστασίας
Αναγκαίες είναι οι προσαρµογές στη δεν-

δροκαλλιέργεια και όσον αφορά στα παθο-
γόνα, όπως ανέφερε στην παρουσίασή του ο 
∆ρ Αντώνιος Ζαµπούνης, ∆όκιµος Ερευνητής 
ΕΛ.Γ.Ο. ∆ΗΜΗΤΡΑ, από το Ινστιτούτο Γενετι-
κής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων – 
Τµήµα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων ∆ένδρων 
Νάουσας. Αυτό καθώς, εξ’ αιτίας των διαφο-
ρετικών συνθηκών, αλλάζει η επιδηµιολο-
γία, ο κύκλος ζωής, η ανάπτυξη και η παθο-
γένεια µε τους παραγωγούς να βρίσκονται 
αντιµέτωποι µε νέα είδη και φυλές παθογό-
νων, καθώς παρατηρείται γενετική εξελικτι-
κή αναδιάταξή τους.

Η γενικότερη µεταβολή των αλληλεπιδρά-
σεων φυτών - παθογόνων σε φυσιολογικό, 
βιοχηµικό και µοριακό επίπεδο, έρχεται να 
επιβάλλει την τροποποίηση των εφαρµογών 
των συστηµάτων φυτοπροστασίας, µε µετα-
βολή και του χρόνου επέµβασης στον αγρό.

Ποιότητα
Οι υψηλές 

θερµοκρασίες 
κατά τη διάρκεια 

ωρίµανσης 
των καρπών 
µειώνουν την 

παραγωγή 
ανθοκυανινών 
στους καρπούς 

και αυξάνουν τη 
συγκέντρωση 
των διαλυτών 

στερεών

Αύξηση 69% παγκοσμίως στην αγορά 
βιολογικών πουλερικών έως το 2024

Βιολογικές 
ζωοτροφές
Ένας από τους βασικούς 
παράγοντες που 
εµποδίζουν την ανάπτυξη 
της αγοράς βιολογικών 
πουλερικών είναι η 
έλλειψη βιολογικών 
ζωοτροφών. Ενώ η 
ζήτηση των καταναλωτών 
για οργανικά προϊόντα 
πουλερικών αυξάνεται, οι 
πτηνοτρόφοι αναµένεται 
να αντιµετωπίσουν την 
πρόκληση να 
ικανοποιήσουν τη ζήτηση 
για βιολογική τροφή. 
Ορισµένες από τις χώρες 
όπως οι ΗΠΑ, εισάγουν 
τη βιολογική τροφή που 
χρειάζονται για να 
καλύψουν τη ζήτηση. Η 
παγκόσµια αγορά 
οργανικών προϊόντων 
πουλερικών χωρίζεται σε 
πέντε βασικές περιοχές: 
Βόρεια Αµερική, Λατινική 
Αµερική, Ευρώπη, APAC 
και MEA.
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∆ιακηρυγµένος στόχος
της Ν∆ η µη µείωση 
του αφορολόγητου 

Με φιλολαϊκό, ενωτικό προφίλ και 
ανθρώπου που λειτουργεί µε τις 
δυνάµεις της αγοράς, εµφανίζεται 
στις µέχρι τώρα περιοδείες του πριν 
τις εκλογές για ευρωβουλή και 
αυτοδιοίκηση ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Μάλιστα, ο πρόεδρος 
της Νέας ∆ηµοκρατίας 
απευθυνόµενος στο αγροτικό 
ακροατήριο της Λάρισας, λίγα 24 
ώρα πριν την κάλπη της 26ης 
Μαΐου, έθεσε το ερώτηµα «ποιον θα 
εµπιστευτείτε να διαπραγµατευτεί 
στην Ευρώπη για τα συµφέροντα 
των Ελλήνων αγροτών; Εµένα ή το 
κ. Τσίπρα;». 
Ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας 
από το βήµα της πλατείας 
Ταχυδροµείου, λίγες ηµέρες 
νωρίτερα από την οµιλία του 
πρωθυπουργού στη Λάρισα, 
ανέφερε ότι «Είµαστε η πλατιά 
λαϊκή παράταξη. Όχι απλά των 
πολλών αλλά όλων των Ελλήνων. 
Η παράταξη που βρίσκεται εδώ 
πρωτίστως για τους πιο 
αδύναµους», είπε ο πρόεδρος της 
Ν∆. Και το αφήγηµα Μητσοτάκη, µε 
βάσει το διακύβευµα των εκλογών 
της Κυριακής που θα δροµολογήσει 
πολιτικές εξελίξεις, δείχνει ότι η 
παράταξη του από την επόµενη 
ηµέρα διακυβέρνησης της θα 
προχωρήσει σε:
 Μείωση φόρων για όλους τους 

Έλληνες. 
 Μείωση ΕΝΦΙΑ 30%, τον φόρο 

στις επιχειρήσεις από το 29 στο 
20%, δύο συντελεστές ΦΠΑ στο 22 
και στο 11% και «θα πετύχουµε να 
µην µειωθεί το αφορολόγητο».
 Πάταξη των κυκλωµάτων 

παράνοµων ελληνοποιήσεων 
αγροτικών προϊόντων ξεκινώντας 
µε το γάλα. «Θα τα τσακίσουµε», 
είπε ο πρόεδρος της Ν∆ λέγοντας 
πως «ξέρουµε ποιοι το κάνουν».
 Πλήρη αναµόρφωση του ΕΛΓΑ.
 ∆ιεκδίκηση σταθερών πόρων από 

τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. 

Φοβοδιλήμματα και παροχές
με ανταλλάγματα στην κάλπη
Η εικόνα της στιγμής ή τα αποτελέσματα μετρούν για τον αγροτικό κόσμο;

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ως η πρώτη µεγάλη έγκυρη δηµοσκόπηση, ε-
νόψει των εθνικών εκλογών, αντιµετωπίζο-
νται οι ευρωεκλογές αλλά και οι αυτοδιοικητι-
κές της 26ης Μαΐου, µε τις ως τώρα συζητήσεις 
στη δηµόσια σφαίρα να δίνουν την εντύπωση 
πως η χώρα δεν έχει σκεφτεί καν τα επιχειρή-
µατά της και τις στρατηγικές της θέσεις απένα-
ντι στους συσχετισµούς που θα δηµιουργηθούν 
στην Ευρώπη, παρά µόνο ποιος θα αναρριχη-
θεί στην εξουσία.

Οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών το τε-
λευταίο διάστηµα των δύο κοµµάτων εξουσίας 
ΣΥΡΙΖΑ-Ν∆ αναδεικνύουν, αν µη τι άλλο, πως 
η «µάχη» της εικόνας για το ποιος θα γεµίσει 
τις κεντρικές ή ιµιτασιόν πλατείες απασχολεί 
περισσότερο από την ουσία της πολιτικής για 
καίρια ζητήµατα που απασχολούν την πλειονό-
τητα των Ελλήνων. Σε αυτό το τέµπο και οι α-
ναφορές του πρωθυπουργού στην οµιλία του 
στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, την περα-
σµένη Τρίτη «λένε, χρόνια τώρα εδώ στη Λάρι-
σα, ότι όποιος γεµίζει αυτή την πλατεία, κερδίζει 
τις εκλογές. ∆εν ξέρω τι λένε γι’ αυτόν που δεν 
τολµά καν να κάνει συγκέντρωση σε αυτή την 
πλατεία και κρύβεται σε µια γούβα στην πλα-
τεία Ταχυδροµείου», είπε δεικτικά απευθυνόµε-
νος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που λίγες η-
µέρες πριν µίλησε στην πλατεία Ταχυδροµείου.

Για µία ακόµη φορά, ο θεσσαλικός κάµπος α-
ποτελεί βαρόµετρο µε Τσίπρα και Μητσοτάκη να 
επιχειρούν να προσεγγίσουν ο καθένας µε τα 

επιχειρήµατα του, ήτοι παροχές από προγράµ-
µατα και υποσχέσεις για φορολογικά κίνητρα, 
τον «πληγωµένο» αγροτικό κόσµο. 

Ενδεικτικά και τα διλλήµατα που έθεσε ο Α-
λέξης Τσίπρας κατά την οµιλία του στη Λάρι-
σα, ότι δηλαδή ψήφος στη Ν∆ θα ακυρώσει τα 
µέτρα ελάφρυνσης όπως και τη 13η σύνταξη, 
όπως κι ο απολογισµός του κυβερνητικού έρ-
γου στον αγροτικό τοµέα και τα κονδύλια που 
απελευθερώνονται στη Θεσσαλία για επεν-
δύσεις 900 εκατ. ευρώ από το Πρόγραµµα Α-
γροτικής Ανάπτυξης αλλά και για µεγάλη δη-
µόσια αγροτικά έργα  ύψους 71 εκατ. (αρδευ-
τικά κλπ). Απολογισµός βέβαια που επαναλή-
φθηκε συνολικά για όλες τις περιφέρειες της 
χώρας µε πακτωλό χρηµατοδοτήσεων κοινο-
τικών και κρατικών, σε συνέντευξη τύπου και 
από τον αρµόδιο υπουργό, αλλά και µε διαδο-
χικές ανακοινώσεις... προς εµπέδωση βουλευ-
τών και στελεχών του κυβερνώντος κόµµατος.

Αναµφίβολα το πολωτικό κλίµα που κυριαρ-
χεί στις αναφορές των δύο αρχηγών, στερεί α-
πό την καθαρότητα της ουσίας των πραγµάτων, 

δηλαδή της εικόνας που επικρατεί στην αγορά 
και στην πραγµατική οικονοµία µε όρους ΑΕΠ. 
Στην κατεύθυνση αυτή και οι φοβικές αναφο-
ρές Τσίπρα για «ολιγάρχες επιχειρηµατίες», για 
«γεράκια τεχνοκρατών», «νεοφιλελεύθερους µέ-
σα και έξω από τη χώρα», που περιµένουν το α-
ποτέλεσµα των εκλογών για να βγουν και να 
πουν «τα µέτρα αυτά θα ακυρωθούν», για ασφα-
λιστικό «τύπου Πινοσέτ» µε εφταήµερη εργασία 
και απολύσεις, για κατάργηση επιδοµάτων κλπ.

Κατά το αφήγηµα πάντως του πρωθυπουργού 
το µεγάλο έργο έχει γίνει για τον αγροτικό κό-
σµο, καθώς όπως υποστήριξε κι από τη Λάρισα:

 Σήµερα οι αγρότες είναι ενταγµένοι όλοι 
στο σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης και 
πάνω από το 90% των αγροτών πληρώνει το ε-
λάχιστο ασφάλιστρο. 

 Έχει θεσπιστεί το αφορολόγητο έως 12000 
ευρώ για τις ενισχύσεις του 1ου πυλώνα και το 
πλήρες αφορολόγητο για τον 2ο πυλώνα.

 Συνολικά, 9 στους δέκα αγρότες έχουν σή-
µερα αφορολόγητο εισόδηµα.

 Έχει θεσπιστεί ακατάσχετο µέχρι 7.500 ευ-
ρώ στους λογαριασµούς του κάθε αγρότη. 

 Θεσπίστηκε κατάργηση του Τέλους Ε-
πιτηδεύµατος για τους συνεταιρισµένους α-
γρότες, η µείωση της φορολογίας για τους 
συνεταιρισµούς στο 10%, η έκπτωση 10% 
στο φορολογητέο εισόδηµα για τους αγρό-
τες µέλη συνεταιρισµών. 

 Έξι χιλιάδες κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας έ-
λαβαν ενίσχυση ύψους 6 εκατ. ευρώ και έρχο-
νται άµεσα ανάλογες ενισχύσεις de minimis ύ-
ψους επιπλέον 10 εκατ. ευρώ.

Πραγµατικότητα
Μακράν από την εικόνα που 

επικρατεί στην αγορά και στην 
πραγµατική οικονοµία µε όρους 

ΑΕΠ, η αξιολόγηση της κατά-
στασης  στη γεωργία από τους 

πολιτικούς αρχηγούς
Πολιτικές εξελίξεις θα 
δροµολογήσουν οι Ευρωεκλογές.
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Η πλειοψηφία των Υπουργών Γεωργίας της 
ΕΕ θέλουν να χαλαρώσουν το νοµικό πλαίσιο 
για τις νέες µεθόδους γενετικής, υπό την 
άποψη ότι δεν πρέπει πλέον να εµπίπτουν 
στον αυστηρό νόµο περί γενετικής µηχανικής. 
Αυτό όµως θα εφαρµοστεί µόνο από την 
επόµενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας η 
θητεία θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2019. 
Ενώ η Γερµανία είναι ανοικτή για µια νέα 
συζήτηση, η ∆ανία και το Βέλγιο, όπως και η 

Ολλανδία, είναι υπέρµαχοι µιας πιο άµεσης 
αλλαγής. Η βελγική αντιπροσωπία τόνισε ότι 
οι ισχύοντες κανόνες δεν αντικατοπτρίζουν 
την τρέχουσα κατάσταση των συζητήσεων και 
την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας και 
ότι έπρεπε επειγόντως να αναθεωρηθούν. 
Στον αντίλογο, ο Πολωνός Υπουργός 
Γεωργίας, Jan Krzysztof Ardanowski, που 
δεν βλέπει κανένα λόγο να αλλάξει η 
νοµοθεσία.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

«Η κάλπη είναι γκαστρωµένη», έ-
λεγε ο αείµνηστος Χαρίλαος Φλω-
ράκης, εννοώντας πως κανείς δεν 
µπορεί να προβλέψει το αποτέλε-
σµα των εκλογών. Ωστόσο όλα δεί-
χνουν πως στην κάλπη των Ευ-
ρωεκλογών, ένα σε µεγάλο βαθ-
µό κατακερµατισµένο κοινοβού-
λιο στις Βρυξέλλες, είναι αναπό-
φευκτο. Εκατοµµύρια άνθρωποι 
θα εκλέξουν ένα νέο Ευρωκοινο-
βούλιο, το οποίο κατά πάσα πιθα-
νότητα θα αλλάξει την ισορροπία 
δυνάµεων στην ΕΕ, οι οποίες µε 
τη σειρά τους θα ορίσουν πολλές 
από τις ενωσιακές πολιτικές. Πο-
λιτικές που θα υπερβούν µάλιστα 
την θητεία των εκλεγµένων, όπως 
είναι η επόµενη επταετία της ΚΑΠ.

Πολιτικοί από όλα τα κράτη µέ-
λη προβάλλουν τις εκλογές ως 
µια ζωτικής σηµασίας µάχη για το 
µέλλον της Ένωσης, όσο οι εθνι-
κιστικές πολιτικές δυνάµεις προ-
σπαθούν να σταµατήσουν την ευ-
ρωπαϊκή ολοκλήρωση. Την ίδια 
στιγµή, τα παραδοσιακά κόµµα-
τα επενδύουν στις µεταξύ τους συ-
νεργασίες ετοιµάζοντας προτάσεις 
που θα επιχειρήσουν την επίλυση 
των προβληµάτων της ηπείρου. 

Οι αντιφάσεις και οι συµµαχίες 
Τα παγιωµένα µπλοκ της κε-

ντροδεξιάς και της σοσιαλδηµο-
κρατίας όµως δεν φαίνεται να µπο-
ρούν να διαχειριστούν µόνα τους 
τις ενδοευρωπαϊκές φυγόκεντρες 
δυνάµεις στο εκλογικό σώµα, ού-
τε τις ανακατατάξεις στο διεθνές 
τοπίο. Μεγαλύτερη επιρροή δί-
νει αυτή η κατάσταση σε µικρότε-
ρους παίκτες, όπως οι Φιλελεύθεροι 
(ALDA) και οι Πράσινοι, ενώ δυνα-

µώνει η φωνή λαϊκιστικών δυνά-
µεων. Πράγµατι οι ευρωσκεπτικι-
στές αναµένεται να κερδίσουν  το 
ένα τρίτο των 751 εδρών του Ευ-
ρωκοινοβουλίου, σύµφωνα µε το 
Politico, αντανακλώντας την πα-
γκόσµια τάση ανόδου του εθνικι-
σµού. Το µεγάλο ερώτηµα σε αυ-
τές τις ευρωεκλογές είναι το κα-
τά πόσο θα καταφέρουν να δρά-
σουν ως ένα συµπαγές µπλοκ, λει-
τουργώντας βέβαια αντιφατικά ως 
προς τις κατά τ΄άλλα αντιευρωπα-
ϊκές θέσεις τους.  

Βέβαια ο αγώνας δρόµου ανάµε-
σα στις παραδοσιακές πολιτικές δυ-
νάµεις και τον δεξιόστροφο λαϊκισµό, 
κορυφώθηκε ήδη από τις προ διετί-
ας εκλογικές µάχες σε Γαλλία, Αυ-
στρία, Γερµανία αλλά και το Brexit, 
µε νίκες να πετυχαίνουν και τα δυο 

στρατόπεδα. Και αν οι Χριστιανοδη-
µοκράτες στη Γερµανία κατάφεραν 
το 2017 να ελέγξουν την άνοδο της 
Εναλλακτικής για την Γερµανία (AfD), 
στον δεύτερο βασικό πυλώνα της ΕΕ, 
ο Μακρόν κέρδισε µε δυσκολία την 
Λεπέν, η οποία τώρα προηγείται στις 
δηµοσκοπήσεις για τις Ευρωεκλογές. 

Παίζεται ο αναβαθµισµένος ρόλος
Η πολιτική καριέρα του Μακρόν 

δείχνει να έφτασε σε αδιέξοδο όταν 
η Μέρκελ αποδόµησε όλες τις ρε-
φορµιστικές προτάσεις του για µια 
εκ νέου ίδρυση της ΕΕ, κάνοντάς 
τον να δείχνει αδύναµος, υποτακτι-
κός και πολύ πρόθυµος να ικανο-
ποιήσει τα γερµανικά συµφέροντα.  

Τώρα όµως η Γερµανία συνειδη-
τοποιεί πως χρειάζεται περισσότε-
ρο από ποτέ µια Ευρώπη µε πραγ-

µατικά ενωµένα συµφέροντα. Ό-
πως δήλωσε πρόσφατα η καγκε-
λάριος, η Ευρώπη «πρέπει να επα-
νατοποθετηθεί» για να αντεπεξέλ-
θει στις προκλήσεις που θέτουν οι 
τρεις µεγάλοι παγκόσµιοι αντίπα-
λοί της - η Κίνα, η Ρωσία και οι Η-
ΠΑ, εξηγώντας πως «η πολιτική µας 
εξουσία δεν είναι ακόµα ανάλογη 
µε την οικονοµική µας δύναµη», 
για να καταλήξει πως «η ΕΕ πρέ-
πει να βελτιώσει τη θέση της, ορ-
θώνοντας ενιαίο µέτωπο». 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην Ελ-
λάδα οι ευρωεκλογές αντιµετωπίζο-
νται σαν µια έγκυρη δηµοσκόπηση 
ενόψει των εθνικών εκλογών, µε τις 
συζητήσεις στην δηµόσια σφαίρα να 
δίνουν την εντύπωση πως η χώρα 
δεν έχει σκεφτεί καν τα επιχειρήµα-
τά της και τις στρατηγικές της θέσεις. 

Η Κυριακή 
της φυγοκέντρησης 

των Βρυξελλών 
Όσο ο 

ευρωσκεπτικισμός 
διαφαίνεται την 

επόμενη  μέρα 
των εκλογών πιο 

ενισχυμένος 
από ποτέ, οι 

παραδοσιακές 
πολιτικές δυνάμεις 

της Ευρωβουλής 
ψάχνουν συμμαχίες 

για την πιο 
καθοριστική ίσως 
πενταετία της ΕΕ 

Μέτωπο στην ΕΕ υπέρ
χαλαρότερης νοµοθεσίας

για τη γενετική
βελτίωση

Το 1/3
∆υνάµεις του χώρου του 
Ευρωσκεπτικισµού, αναµένεται 
να συγκεντρώσουν το 1/3 των 
εδρών, όταν στην 
προηγούµενη αναµέτρηση 
κατέλαβαν το 1/5

Λαϊκισμός 
Παρά το φιάσκο του Brexit, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνει να 
είναι αιχµάλωτη του 
λαϊκισµού. Αν δεν τεθεί υπό 
έλεγχο, θα διαβρώσει 
σταδιακά την ταυτότητα της 
Ευρώπης και θα 
αποδυναµώσει την ευρωπαϊκή 
επιρροή στο εξωτερικό. 

Διεθνές 
τοπίο 
Η ΕΕ αναζητά πλέον πιο 
επιθετικά από ποτέ έναν 
αναβαθµισµένο ρόλο στην 
παγκόσµια σκακιέρα, 
υπηρετώντας αντιφατικούς 
στόχους



Παρασκευή 24 Μαΐου 2019Agrenda48 ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΣ

ΑΛΕΝ ΝΤΕΛΟΝ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Ένα είναι σίγουρο: αν 
υπάρχει κάτι για το οποίο 
είµαι υπερήφανος, αυτό 
είναι η καριέρα µου. Αυτός 
ο Χρυσός Φοίνικας µου 
δόθηκε για την καριέρα 
µου, για τίποτα άλλο και γι’ 
αυτό είµαι ικανοποιηµένος. 
Το ότι είµαι σταρ το οφείλω 
στους σκηνοθέτες που 
δούλεψα και στο κοινό».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΣΚΑ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Η µουσική είναι 
υποκειµενική, οπότε όταν 
µπαίνει κανείς σε ένα 
µουσικό διαγωνισµό δεν 
µπορεί να έχει προσδοκίες.
∆ώσαµε ότι είχαµε και δεν 
είχαµε, κάτω από πολύ 
δύσκολες συνθήκες. Είµαι 
περήφανη για την οµάδα 
µου και που προσφέραµε 
ένα θέαµα διαφορετικό».

ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆Ρ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
«Θέλουµε να ζήσουµε στο 
Αιγαίο ειρηνικά µε όλους 
τους γείτονες. Εκείνοι 
οφείλουν να σεβασθούν 
∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό 
∆ίκαιο, τα σύνορα, το 
έδαφος, την Αποκλειστική 
Οικονοµική Ζώνη της 
Ελλάδας, που είναι σύνορα, 
έδαφος και Αποκλειστική 
Οικονοµική Ζώνη της ΕΕ».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΝ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΨΥΧΟΠΟΝΙΑΡΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΑΦΗΝΕ ΝΑ ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΣΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Άνθρακες
Μα καλά, το θέµα µε τους 
εργάτες γης δεν είχε λυθεί; Γιατί 
κι αυτό µέσα στις… επιτυχίες 
συγκαταλέγονταν για τη µείωση 
του κόστους πάραγωγής. Πάντως 
στην Ηλεία, η προσφορά εργατών 
γης όπως ειπώθηκε και από το 
Επιµελητήριο είναι περιορισµένη, 
ενώ η γραφειοκρατία για την 
νοµιµοποίηση των αλλοδαπών 
χρονοβόρα και κοστοβόρα. 
Τουτέστιν…

 

Game of Thrones
Στο φανταστικό κόσµο της 
σειράς φαινόµενο Game of 
Thrones, µε τη σύγκρουση στα 7 
βασίλεια του Westeros, ένα από 
συµπεράσµατα ήταν ότι κι αυτός 
είχε σύνδεση µε την αγροτική 
οικονοµία. Κυρίαρχες οι 
αροτραίες που ελάµβαναν 
«επιδοτήσεις», προβλέπονταν και 
αποζηµιώσεις στους βοσκούς (ο 
Φάνης του ΕΛΓΑ να τα βλέπει) 
για απώλειες λόγω δράκων.

 

Κλειδωµένο
Πώς γίνεται ο πρωτογενής 
τοµέας να είναι στο επίκεντρο 
και συνάµα στο περιθώριο; 
Πάντως ανεξαιρέτως οι 
απανταχού πολιτευτές έχουν να 
λένε τα καλύτερα για την 
ατµοµηχανή της εθνικής 
οικονοµίας, που είναι όµως 
ακόµη στον ακριβό συντελεστή 
ΦΠΑ. Το εθνικό σχέδιο πάντως 
για την ανάταση της γεωργίας 
παραµένει στο συρτάρι.

Συγκολλητική ουσία η ΚΑΠ για την Ευρώπη

Τα τελευταία 60 χρόνια η Κοινή Αγροτική Πολιτική υπήρξε η κόλ-
λα που συγκρατεί µαζί το ευρωπαϊκό έργο και τη γεωργία, είπαν 
µε ανοικτή επιστολή τους οι πρόεδροι των αγροτοσυνεταιριστι-
κών οργανώσεων προς τους υποψήφιους προέδρους της Κοµι-
σιόν που έχουν προταθεί από τα πολιτικά κόµµατα του Ευρωκοι-
νοβουλίου λίγο πριν τις ευρωεκλογές της Κυριακής, ζητώντας να 
µην χαθεί αυτή η συγκολλητική ουσία. Μάλιστα, οι Copa-Cogeca, 
βλέποντας τα δύσκολα για τον πρωτογενή τοµέα να είναι µπρο-
στά, τονίζουν την ανάγκη η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της Κο-
µισιόν να µη χάσει το στρατηγικό της ρόλο στις πολιτικές της ΕΕ. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα 
τµήµατος Γεωπονίας 
του ΑΠΘ αναγορεύτηκε 
ο τεχνοκράτης των 
Βρυξελλών Τάσος 
Χανιώτης. Μακάρι 
οι αρµόδιοι να 
ελάµβαναν υπόψη 
και τις κατα καιρούς 
προειδοποιήσεις του 
για την ΚΑΠ.

∆εν µπορεί να 
παραγνωρίσει κανείς 
ότι το προεκλογικό 
κλίµα φέρνει χρήµα. 
Όλα έρχονται 
νωρίτερα, συντάξεις, 
πριµ, εκκρεµότητες, 
προκηρύξεις κλπ. Και 
µόλις τελείωσουν, 
ξαναπροβάλει η 
πραγµατικότητα και 
εκ νέου αφαιµάξεις.

Υβρίδια
 Τριακόσιοι µείναν όλοι 

κι όλοι και το δούλεµα µε τη 
ζάχαρη και το Ζαχάρεως 
συνεχίζει να πηγαίνει 
σύννεφο. 

 Αν µη τι άλλο, θλίψη 
προκαλεί το γεγονός ότι η 
εν λόγω καλλιέργεια έζησε 
µεγάλες στιγµές στη χώρα 
µας και σήµερα, ψάχνουν 
να κλείσουν τα στόµατα µε 
κρατικές ενισχύσεις και 
βολέµατα στο ∆ηµόσιο.

 Κατα τα λοιπά, όλα βαίνουν 
προς επίλυση µέρα µε τη µέρα 
(τα τελευταία τρία χρόνια), 
κι ο επενδυτής έρχεται (;). 
Στο πλαίσιο µάλιστα της 
αναδιάρθρωσης που 
προαναγγέλεται µέχρι τις 
εθνικές µάλλον εκλογές, 
µπορεί λέει να έρθει και µια 
εκτατική ενίσχυση…

;

Γ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
ΠΑΙΚΤΗΣ ΝΒΑ
«Είµαι ο Γιάννης. Όσα έχω 
κάνει µέχρι τώρα, όπως να 
στέλνω χρήµατα στην 
οικογένειά µου, να στέλνω 
τα αδέρφια µου σε ιδιωτικά 
σχολεία και να βοηθάω. Να 
είµαι απογοητευµένος για 
ένα παιχνίδι; Θα ήµουν 
απογοητευµένος µόνο 
επειδή δεν έπαιξα καλά 
σε ένα µατς».

Κάνε εσύ τον 
καλό, κάνω εγώ 
τον κακό και 
εις υγείαν των 
κορόιδων!

Ένα καλό κι ένα κακό νέο έρχεται να συνοδεύει 
την τύχη της πονεµένης ιστορίας των Σχεδίων 
Βελτίωσης, που τα περιµένουν πως και πως τόσο 
οι παραγωγοί για να εκσυγχρονίσουν επιτέλους τις 
εκµεταλλεύσεις τους όσο και η «παγωµένη» αγορά 
των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού. Οι διαρροές 
από τη Βάθη, για να ξεκινήσουµε από τα θετικά της 
υπόθεσης, αναφέρουν πως το υπουργείο 
µεθοδεύει τον διπλασιασµό των πόρων που θα 
διατεθούν για το µέτρο. 

Έτσι, από τα περίπου 315 εκατ. ευρώ του αρχικού 
προϋπολογισµού, µέσω υπερδέσµευσης κι 
ανακατεύθυνσης πόρων από δράσεις που δεν 
έχουν τρέξει ακόµη, το ποσό θα ξεπεράσει τα 600 
εκατ. ευρώ, δίδοντας τη δυνατότητα να εγκριθούν 
ακόµη περισσότερα αιτήµατα. Ο σχεδιασµός 
-πιθανότατα και µε προεκλογικό άρωµα- λέγεται 
πως έχει προχωρήσει αρκετά από το υπουργείο, 
αλλά αποφεύγουν τα πολλά – πολλά διότι ακόµη 
λείπουν οι υπογραφές από το Οικονοµικών. 

Όσο για το κακό νέο, αυτό έχει να κάνει µε το 
χρονοδιάγραµµα των εγκρίσεων στα σχέδια 
βελτίωσης. Με επίκληση των εκλογών στην τοπική 
αυτοδιοίκηση -καθώς η όλη διαδικασία για την 
εξέταση των φακέλων διεκπεραιώνεται από τις 
περιφέρειες- αλλά και της ραστώνης του 
καλοκαιριού που είναι… ante portas, το πλάνο για 
ανακοινώσεις επιτυχόντων τον Ιούνιο, µάλλον πάει 
για πιο πίσω. Πόσο; Κύριος οίδε.

Από τη Λάρισα ο πρωθυπουργός δεν 
προανήγγειλε τίποτα ενόψει ευρωεκλογών. Μόνο 
το βαρύγδουπο «δεν είναι παροχές αυτά που δίνει 
σήµερα η κυβέρνηση, είναι οι θυσίες του λαού 
αυτές που επιστρέφονται». Ονοµαστική αναφορά 
όµως επεφύλαξε µόνο για τον Βασίλη Κόκκαλη 
«τον συντοπίτη σας υπουργό», όπως τον 
αποκάλεσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, 
απαριθµώντας τις δράσεις του Λαρισαίου στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βέβαια, ο 
υφυπουργός ήταν ανάµεσα σε αυτούς που τον 
υποδέχτηκαν στη γωνία της Παπαναστασίου µε την 
Κούµα, και τον συνόδεψε µέχρι την εξέδρα που 
ήταν στηµένη στη µέση της πλατείας. Αποχώρηση 
ο πρωθυπουργός έκανε υπό τους ήχους του 
γνωστού σε όλους Bella Ciao….

Θέλει γραφειοκρατία και πολλά πρωτόκολλα η 
εξαγωγή του κρόκου Κοζάνης στην Κίνα, η 
οµαδοποίηση των τεχνικών φακέλων για κεράσια 
και πυρηνόκαρπα, η επέκταση των εξαγωγών 
ακτινιδίων από το σύνολο της χώρας µας και η 
εξέταση του φακέλου για το ελληνικό λαβράκι. Και 
µπορεί την Τελιγιορίδου να την αποθέωσαν στη 
µεγαλύτερη έκθεση τσαγιού στην Κίνα, ωστόσο το 
ζητούµενο είναι πόσο γρήγορα θα ανοίξουν τελικά 
οι δρόµοι για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στην 
Κίνα. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι το πέρα δώθε 
συνεχίζεται, αφού η υφυπουργός κάλεσε τον 
οµόλογό της στη χώρα µας, αποσπώντας του τη 
δέσµευση ότι θα έρθει και µάλιστα άµεσα, µέσα 
στον επόµενο µήνα.   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Γ
κάλοπ πολλά είδαν το φως 
της δηµοσιότητας αυτό τον 
καιρό, ωστόσο δεν υπέπε-
σε στην αντίληψή µου κά-

ποια δηµοσκόπηση που να δίνει 
µια εικόνα για το πώς είναι δια-
τεθειµένοι να ψηφίσουν αυτή τη 
φορά οι Έλληνες αγρότες. Όπως 
έχουµε πει πολλές φορές, λόγω 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 
οι αγρότες στην ΕΕ, κατ’ επέκτα-
ση και οι αγρότες της χώρας µας, 
έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση µε τα 
κοινοτικά θέµατα, εποµένως και 
βαρύνοντα λόγο στις εκλογές.  

  Πικρή ψήφος 
∆ΕΝ ΞΕΡΩ, επίσης, αν η τελευ-
ταία επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού στη Θεσσαλική πρωτεύουσα 
άλλαξε κάτι τα τελευταία 24ωρα, 
στις προεκλογικές διαθέσεις του 
αγροτικού κόσµου, πάντως αυτό 
που κυριαρχούσε εδώ και καιρό, 
ήταν µια κατήφεια και µια απαι-
σιοδοξία αναφορικά µε το πώς ε-
ξελίσσονται τα πράγµατα στο πε-
δίο της αγροτικής παραγωγής. Το 
πώς ακριβώς θα µεταφρασθεί αυ-
τό στην ψήφο της Κυριακής είναι 
κάτι που µένει να το δούµε.

  Υπερδεσμεύσεις 
ΦΙΛΟΤΙΜΗ προσπάθεια να αµβλύ-
νει τις εντυπώσεις στις τάξεις των 
αγροτών, έκανε µε τη συνέντευ-
ξή του την περασµένη Τρίτη και 
ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης.    
Μίλησε για τα αρδευτικά έργα που 
πρόκειται να εγκριθούν, για τις 
υπερδεσµέυσεις των αναπτυ-
ξιακών προγραµµάτων, για 
τις 750 αποφάσεις που έ-
χει υπογράψει, εκ των ο-
ποίων οι 320, όπως λέει,  
έχουν πάρει ΦΕΚ. Νοµίζω 
ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερα 
πειστικός, τουλάχιστον στο 
αγροτικό ακροατήριο. Όχι 
γιατί δεν γίνονται κάποια 
πράγµατα αλλά γιατί το ευ-
ρύτερο, το διεθνές, θα έλεγα, 
οικονοµικό περιβάλλον γίνεται 

όλο και πιο δύσκολο για τον κό-
σµο της αγροτικής παραγωγής.   

  Χάνεται ο ρόλος
ΜΕ ΠΙΟ ΑΠΛΑ λόγια, είναι και-
ρός τώρα που η αγροτική δραστη-
ριότητα «αφυδατώνεται», θα µπο-
ρούσαµε να πούµε, προς όφελος 
άλλων συντελεστών της αγροτι-
κής οικονοµίας. Αυτό που ίσως 
δεν αντιλαµβάνεται ακόµα, ο κ. 
Αραχωβίτης, έχει να κάνει µε το 
γεγονός ότι όσο πυκνώνουν οι 
τεχνολογικές εξελίξεις, τόσο πε-
ριορίζεται ο ρόλος του παραγω-
γού στην αγροτική εκµετάλλευ-
ση. Αντίθετα, νέες δυνάµεις της 
αγοράς διεκδικούν όλο και ση-
µαντικότερο µερίδιο από την πί-
τα του παραγωγού, χωρίς κατ’ α-
νάγκη αυτή η πίτα να µεγαλώνει. 

  Ήρθαν ακάλεστοι
∆ΕΚΑ∆ΕΣ τεχνικοί σύµβουλοι,  
πολλοί εκ των οποίων υποκαθι-
στούν απλά κάποιες από τις υ-
πηρεσίες που προσέφερε δωρε-
άν τις παλιότερες εποχές το κρά-
τος, εκατοντάδες λύσεις πληρο-
φορικής και ροµποτικής οι οποί-
ες αντικαθιστούν επί της ουσίας 
το ανθρώπινο µυαλό και τα αγρο-
τικά χέρια, χιλιάδες εφαρµογές 
και σκευάσµατα τα οποία επίσης 
αφαιρούν ρόλο, ευθύνη και... οι-
κονοµικό αντικείµενο από τον πα-
ραγωγό. Ξαφνικά, ο αγρότης, ο ο-
ποίος, ειδικά στη χώρα µας, απο-
µακρύνθηκε από τους συνεταιρι-
σµούς, απέκτησε... συνεταίρους!          

  Αναπόσβεστα 
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ του ανταγω-
νισµού που εντείνεται, κα-
θώς οι τιµές των αγροτι-
κών προϊόντων δεν αυ-
ξάνονται, ο καθένας έρ-
χεται και «πουλάει» στον 
αγρότη τεχνολογικά µέσα 
και υπηρεσίες, τα οποία, 
πολλές φορές δεν αποδί-
δουν οικονοµικά και φυ-
σικά δεν αποσβένονται!

Αυτό που ίσως 
δεν αντιλαµβάνεται 
ακόµα, ο κ. 
Αραχωβίτης, 
έχει να κάνει µε 
το γεγονός ότι 
όσο πυκνώνουν 
οι τεχνολογικές 
εξελίξεις, τόσο 
περιορίζεται 
ο ρόλος του 
παραγωγού 
στην αγροτική 
εκµετάλλευση. 
Αντίθετα, 
νέες δυνάµεις 
της αγοράς 
διεκδικούν όλο 
και σηµαντικότερο 
µερίδιο από 
την πίτα του 
παραγωγού, χωρίς 
κατ’ ανάγκη αυτή η 
πίτα να µεγαλώνει

Γ 
ίνεται καταθλιπτικά οικείο να βλέπει 
κανείς τις αποδόσεις των ιταλικών 
κρατικών οµολόγων να αυξάνονται, 
µε το spread έναντι των γερµανικών 

bunds να προσεγγίζει και πάλι την εβδοµά-
δα που πέρασε το υψηλότερο επίπεδο του έ-
τους. Μπορεί κανείς να ευχαριστήσει γι’ αυτό 
την πολιτική στάση των λαϊκιστών ηγετών της 
χώρας πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές της 
23ης Μαΐου. Ο Ματέο Σαλβίνι, ηγέτης της Λέ-
γκας και αναπληρωτής πρωθυπουργός, δήλω-
σε ότι είναι διατεθειµένος να ανεχτεί τον λόγο 
του χρέους της Ιταλίας προς το ΑΕΠ που φτά-
νει το επιβλητικό 140%. Μπορείτε να φαντα-
στείτε πώς ακούστηκε αυτό στις Βρυξέλλες.

Τίποτα από αυτά δεν πρέπει να αποτελεί έκ-
πληξη. Η Ιταλία είναι ένα ατύχηµα που περι-
µένει να συµβεί από την πλευρά των αγορών. 
Μέρος αυτού είναι αυτοτραυµατισµός. Εξακο-
λουθεί, ωστόσο, να υπάρχει ανάγκη για µια ώ-
ριµη παρέµβαση, µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα να έχει τη δυνατότητα να ανακουφί-
σει από τον πόνο. Το µόνο πρόβληµα είναι ότι 
θα χρειαστεί να είναι πολύ πιο διευκολυντική 
από την άποψη των αποφάσεων πολιτικής που 
λαµβάνει και αυτό δεν είναι καθόλου δεδοµέ-
νο, καθώς συνωστίζονται οι ανταγωνιστές που 

θέλουν να αντικα-
ταστήσουν τον Μά-
ριο Ντράγκι στην 
προεδρία της τρά-
πεζας. Η προσε-
χής συνεδρίαση 
της ΕΚΤ στις 6 Ι-
ουνίου στο Βίλνι-
ους της Λιθουα-
νίας θα έχει ζω-

τική σηµασία. Θα µπορούσε να προσφέρει 
µια πιο θετική εικόνα του ιταλικού ΑΕΠ από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά οι προβλέ-
ψεις είναι µόνο µέρος της εικόνας αυτή τη 
στιγµή. Η οικονοµία της χώρας βρίσκεται σε 
δύσκολη θέση από οποιαδήποτε άποψη. Η 
κλιµάκωση των εµπορικών εντάσεων µε την 
Κίνα από τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλαντ 
Τραµπ είναι σαφώς αρνητική για την παγκό-
σµια ανάπτυξη και κάθε πτώση των κινεζι-
κών παραγγελιών για ευρωπαϊκά αγαθά θα 
πλήξει ραγδαία την προσανατολισµένη στις 
εξαγωγές ιταλική οικονοµία. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΕΚΤ θα µπορού-
σε σίγουρα να λειτουργεί περισσότερο προ-
ληπτικά για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρ-
ξουν πιο σφικτές χρηµατοοικονοµικές συνθή-
κες. Αναµένονται λεπτοµέρειες από τη συνά-
ντηση στο Βίλνιους σχετικά µε ένα νέο γύρο 
υπερβολικά φθηνών δανείων της ΕΚΤ προς 
τις τράπεζες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 
για τις ιταλικές τράπεζες, που έχουν το µεγα-
λύτερο κόστος στη ζώνη του ευρώ. […].Η Ιτα-
λία είναι το καναρίνι µέσα στο ορυχείο.

* ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΒLOOMBERG

Καναρίνι
στο ορυχείο 

ΤOY MΑΡΚΟΥΣ ΑΣΓΟΥΟΡΘ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

«Ο ΕΦΕΤ είναι το γράµµα Τ του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων» δήλωσε πρόσφατα ο Χρόνης 
Πολυχρονίου από τη θέση του προέ-
δρου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τρο-
φίµων, υπογραµµίζοντας το ιδιαίτερο 
βάρος που ρίχνει η πολιτική ηγεσία 
της πλατείας Βάθη στο έργο που επι-
τελείται. Οι οδηγίες του υπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυξης σε διοικητικούς 
και υπηρεσιακούς, από το Νοέµβριο 
του 2018 οπότε και αναλαµβάνει πρό-
εδρος του ΕΦΕΤ, µετά την επεισοδια-
κή παραίτηση Τσιάλτα, είναι ξεκάθα-
ρες: Να «τρέξει» κατά προτεραιότητα 
τις διαδικασίες των ελέγχων µε στό-
χο την προστασία του καταναλωτή και 
τη φήµη των ελληνικών προϊόντων. 

Ο οικονοµολόγος και από το 2001 
Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Ε-

πιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) στο υ-
πουργείο Εργασίας Χρόνης Πολυχρο-
νίου καλείται να τους βάλει όλους να 
δουλέψουν πιο στοχευµένα και πιο α-
ποτελεσµατικά. Τα αποτελέσµατα, άλ-
λωστε καταγράφονται στον απολογι-
σµό για το 2018 που έκανε στην συ-
νέντευξη τύπου της περασµένης Τρί-
της 21 Μαΐου ο Σταύρος Αραχωβίτης.

 «Το 2018 έγιναν 7.460 έλεγχοι 
σε εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, 
793 δειγµατοληψίες και 94 απορρί-
ψεις. Τον ίδιο χρόνο έγιναν 2.184 έ-
λεγχοι στις εξαγωγές και 1.765 σε ε-
πανεξαγωγές αγροτικών προϊόντων. 
Συνολικά για το 2018 είχαµε 11.400 
ελέγχους στη διακίνηση αγροτικών 
προϊόντων. Σηµειωτέον ότι υποβλή-
θηκαν 654.000 ευρώ πρόστιµα, εκ των 
οποίων τα 72.000 ευρώ ήταν για ελ-
ληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων 
και τα 61.000 ευρώ για ελέγχους στο 
ελαιόλαδο», όπως ειπώθηκε. Τα νού-
µερα µοιάζουν µάλλον αστεία, ωστό-
σο οι ανακοινώσεις έγιναν µε ιδιαί-
τερη… χαρά για το έργο του Λάκωνα 
προέδρου του ΕΦΕΤ και «αδερφού», 
όπως όλοι ψιθυρίζουν του υπουργού.

Και η δουλειά του Χρόνη Πολυχρο-
νίου στον Φορέα, ως φαίνεται, δεν στα-
µατά εδώ. ∆ύο ήταν διαχρονικά τα ορ-
γανωτικά ζητήµατα του ΕΦΕΤ, η έλλει-
ψη γενικού διευθυντή και η υποστελέ-
χωση ορισµένων Περιφερειακών ∆ι-
ευθύνσεων κι αυτό είναι γνωστό τοις 
πάσι. Το πρώτο λύθηκε, αφού ο ίδιος 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης α-
νακοίνωσε στη συνέντευξη τύπου της 
περασµένης Τρίτης τον διορισµό του 
Παναγιώτη Βασιλόπουλου στην επί 
τόσα χρόνια κρίσιµη κενή οργανική 
θέση ευθύνης. Το δεύτερο είναι ένα 
βήµα πριν την επίλυση -διαµηνύουν 
οι αρµόδιοι- αµέσως µετά τις πρώτες 
προσλήψεις ή µετακινήσεις προσω-
πικού που προγραµµατίζονται το τα-
χύτερο δυνατό, στο πλαίσιο αλλαγής 
των οργανογραµµάτων.

Πάντως, να σηµειωθεί ότι όσοι τον 
γνώριζαν ως βέρο Πασόκο από την πα-
λιότερη πολιτική του «δράση», ξαφνιά-
στηκαν όταν το 2014 µε επιστολή του 
ο Χρόνης Πολυχρονίου εξέφρασε την 
απογοήτευσή του από το πελατειακό 
σύστηµα και την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ 
έχει γίνει συνιστώσα της Ν∆, ξεκαθα-
ρίζοντας ότι στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, 
ο ίδιος τότε για να διευκολύνει τη... µε-
τάβαση δήλωνε ότι υπηρέτησε το ΠΑ-
ΣΟΚ για 35 χρόνια, αλλά ήταν και ε-
ξακολουθεί να αισθάνεται αριστερός.

Πολλοί έλεγχοι, λίγα πρόστιμα
Λάκωνας, παλιός Πασόκος και «αδελφός» του υπουργού, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ

Ο Χρόνης Πολυχρονίου γεννήθηκε 
το 1948 στο Κυπαρίσσι Λακωνίας, 
το 1972 αποφοίτησε από τη 
Φυσικοµαθηµατική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, Τµήµα 
Μαθηµατικών και το 1974 από το 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
∆ιετέλεσε προϊστάµενος 
Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου 
της Βιοµηχανίας Πλαστικών Π.Α. 
ΚΟΡΚΟΣ ΑΕ το 1975-1979, 
καθηγητής Μαθηµατικών στη Β’ 
θµια Εκπαίδευση το 1979-1985 και 
Πληροφορικής (Η/Υ) το 1985-
2007. Είναι συνταξιούχος 
εκπαιδευτικός. Το 1996-1999 ήταν 
γενικός γραµµατέας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. Από το 2001 
ήταν Ειδικός Γραµµατέας του 
Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας. 

Ο Χρόνης Πολυχρονίου ένα από τα πρώτα µέλη του ΠΑΣΟΚ, 
το 2014 εξέφρασε τη στήριξή του στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας 
απογοητευµένος από το πελατειακό πολιτικό σύστηµα από το 
κόµµα που επί 35 χρόνια υπηρέτησε. Μάλιστα τότε τόνιζε ότι 
«προσωπικά, υπήρξα και εξακολουθώ να δηλώνω αριστερός. 
Με την προϋπόθεση αυτή συµµετείχα από το 1976 στο κόµµα».

Χρόνης Πολυχρονίου

Νοµαρχιακός 
σύµβουλος

Το 2006-2008 ήταν 
Νοµαρχιακός Σύµβουλος, 
επικεφαλής της µείζονος 

αντιπολίτευσης του 
Νοµαρχιακού Συµβου-
λίου Λακωνίας, µέλος 
της Επιτροπής Έργων

Αποτελεσµατικά
Μέριµνα του ΕΦΕΤ είναι 

πιο στοχευµένοι και 
αποτελεσµατικοί έλεγχοι, 
αλλά και η ενίσχυση του 
ποιοτικού ελέγχου στις 

επιχειρήσεις, διατείνεται 
ο πρόεδρος του Φορέα 

Πατάει πόδι 
Με µια δήλωση-βόµβα 

ο Χρόνης Πολυχρονίου, 
δεν δίστασε να κάνει 

γνωστό µετά το Πάσχα 
ότι ο ΕΦΕΤ «αποσύρει» 
την εµπιστοσύνη στα 

τρόφιµα που διακινούνται 
στη ∆ηµοτική Αγορά 

Θεσσαλονίκης Καπάνι

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Προϊόντα Θρέψης 
Καλλιεργούµενων 
Φυτών στο ΓΠΑ

Το Κέντρο Θρέψης Φυτών και 
Ποιότητας Εδάφους του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών οργανώνει στην Ηµερίδα 
µε θέµα: Προϊόντα Θρέψης 
Καλλιεργούµενων Φυτών - Νέος 
Ευρωπαϊκός Κανονισµός και 
Ελληνική Πραγµατικότητα. 
Συγκεκριµένα, το βασικό ερώτηµα 
εργασίας θα είναι το «Πώς 
επηρεάζει ο νέος κανονισµός την 
ελληνική πραγµατικότητα;». Οι 
προσκεκληµένοι οµιλητές του 
κλάδου θα δώσουν το παρόν, θα 
διατυπώσουν τις απόψεις τους και 
θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση 
γύρω από τις δυνατότητες, τις 
προοπτικές και τα προβλήµατα 
για τον εργασιακό χώρο της 
θρέψης των καλλιεργούµενων 
φυτών. Η ηµερίδα θα 
πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 28 
Μαΐου 2019 και ώρα 9:30 - 
15:30, στο Συνεδριακό 
Αµφιθέατρο του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

 Έως 4 Ιουνίου αιτήσεις για το 
Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη 
µικρών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων». 
 Μέχρι 31 Ιουλίου η 

ασφαλιστική εισφορά ΕΛΓΑ για 
το 2018. 
 Παράταση έως 31 Οκτωβρίου 

για την παραχώρηση της χρήσης 
αγροτικών ακινήτων σε κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες ή σε 
ανέργους.
 Παράταση λίγων ηµερών, 

µέχρι 28 Μαΐου πήραν οι εν 
δυνάµει δικαιούχοι του Μέτρου 
4.2.1 Μεταποίηση µε τελικό 
προϊόν γεωργικό, για να 
καταθέσουν τα δικαιολογητικά 
της παραγράφου 6 της 
απόφασης ένταξη.
 Tο Πληροφοριακό Σύστηµα 

για τις ανακλήσεις – 
τροποποιήσεις ενταγµένων 
πράξεων στο Μέτρο11 
«Βιολογικές Καλλιέργειες» θα 
παραµείνει ανοικτό για τους 
ενδιαφερόµενους µέχρι και την 
27η Μαΐου 2019.
 Τα συστήµατα ποιότητας 

Agro 2 βρίσκονται σε δηµόσια 
διαβούλευση η οποία θα 
διαρκέσει µέχρι και την 
Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Παγκόσµιο συνέδριο
Σπόρων ISF 2019
Το ∆ιεθνές Συνέδριο ISF World Seed είναι η 
κορυφαία εκδήλωση ISF που συγκεντρώνει τους 
κύριους αρχιτέκτονες και τους υπεύθυνους 
λήψης αποφάσεων της παγκόσµιας βιοµηχανίας 
σπόρων, και παραµένει πιστό στο ετήσιο ραντεβού 
του, διακηρύσσοντας το όραµά του για έναν 
κόσµο όπου οι ποιοτικοί σπόροι είναι προσβάσιµοι 
σε όλους.. Το επόµενο Παγκόσµιο συνέδριο 
Σπόρων ISF 2019, θα διεξαχθεί στη Νίκαια της 
Γαλλίας από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2019 όπου 
περισσότεροι από 1500 επαγγελµατίες της 
βιοµηχανίας σπόρων αναµένεται να 
συγκεντρωθούν για να συζητήσουν τα παγκόσµια 
ζητήµατα που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία σπόρων. 
Πληροφορίες στο: http://www.
worldseedcongress.com/2019/ 

Ηµερίδα για Ανοιχτό
∆ιάλογο για το
Ελληνικό Ελαιόλαδο
Η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Ελαιολάδου – 
Ε∆ΟΕ, διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα «Aνοιχτό 
∆ιάλογο για  το Ελληνικό Ελαιόλαδο», την Τετάρτη 19 
Ιουνίου 2019 από 9.00 πµ έως 7.00 µµ 

στο Αµφιθέατρο 
του Εθνικού 
Ιδρύµατος 
Ερευνών, Λεωφ. 
Βασιλέως 
Κωνσταντίνου 48, 
Αθήνα. Στόχος της η 
συνδιαµόρφωση ενός 
Στρατηγικού Σχεδίου 
για την ελαιοκοµία και 
το ελαιόλαδο, µέσα 
από την καταγραφή 
των προβληµάτων 

όλου του ελαιοκοµικού τοµέα και την πρόταση λύσεων 
και δράσεων για την βελτίωση της υφιστάµενης 
κατάστασης. Όσοι ενδιαφέρονται όχι απλά να 
παρευρεθούν αλλά και να τοποθετηθούν για 5 λεπτά 
θα πρέπει να δηλώσουν τη συµµετοχή τους (email 
info@edoee.gr, τηλ. 2103238315). 

ΑΘΗΝΑ 

Τέταρτο πρόγραµµα 
επιχειρηµατικών 
συναντήσεων

Ο Οργανισµός Enterprise 
Greece, διοργανώνει το 4ο 
πρόγραµµα επιχειρηµατικών 
συναντήσεων για 
εξαγωγικές εταιρείες του 
κλάδου Γαλακτοκοµικών - 
Τυροκοµικών Προϊόντων 
στην Ελλάδα. Οι 
συναντήσεις θα 
πραγµατοποιηθούν στην 
Αθήνα στις 10 Ιουνίου 
2019 και στη Λάρισα στις 
12 Ιουνίου 2019, όπου 
ελληνικές εταιρείες του 
κλάδου θα συναντηθούν µε 
τουλάχιστον 20 αγοραστές 
από τις ΗΠΑ, την Κίνα, την 
Κορέα, την Ευρώπη κ.α.

ΑΘΗΝΑ –ΛΑΡΙΣΑ

ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ευρωπαϊκό Φόρουµ 
Αγροοικολογίας 

Στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα στο 
Ηράκλειο Κρήτης, θα 
πραγµατοποιηθεί το 2ο Φόρουµ 
Αγροοικολογίας, που διοργανώνεται 
στις 26 -28 Σεπτεµβρίου 2019 από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Αγροοικολογίας (Agroecology 
Europe – AEEU), µια πανευρωπαϊκή 
ένωση, η οποία σκοπό έχει την 
ανταλλαγή γνώσης και εµπειριών 
σχετικά µε την Αγροοικολογία και 
την στήριξη µετάβασης προς 
αγροοικολογικές πρακτικές και 
πολιτικές. Ταυτόχρονα, έχει 
σηµαντική αντιστοίχιση και 
συµπεριλαµβάνει αρχές και 
πρακτικές που προσφέρουν 
εναλλακτικές δοµές στο κυρίαρχο 
πρότυπο της εντατικής, 
βιοµηχανοποιηµένης γεωργίας κ.α.
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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. 

Πωλείται κριάρι Χιώτικο καθαρόαιµο, 
µαυροκέφαλο, υψηλής γαλακτοπαρα-
γωγής, 15 µηνών, γενεαλογικής σει-
ράς Μακεδονίας. Τιµή 210€. Περιοχή 
Τρίπολη. Τηλ.6946/086912.

Πωλούνται 180 πρόβατα Γερµανι-
κά σε πολύ καλή κατάσταση, σε κατά-
σταση εγκυµοσύνης και µόλις γεννη-
µένα µε τα µικρά τους. Περιοχή Αττι-
κής. Τηλ.6979/998532.

Πωλούνται κατσίκια Σκοπέλου µόνο 
αρσενικά. Τηλ.6984/769008.

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

Πωλούνται γίδες ∆αµασκού. 
Τηλ.6940/726405. 

Πωλούνται 300 γίδια µε τα δικαιώ-
µατα. Τηλ.6987/236106.

Πωλούνται 80 πρόβατα µε δικαιώ-
µατα ή χωρίς σε προσιτή τιµή. Περιοχή 
Αριδαία. Τηλ.6977/2022073.

Πωλούνται 40 πρόβατα βελτι-
ωµένα, διασταυρωµένα απευθεί-
ας για άρµεγµα. Περιοχή Βέροια. 
Τηλ.6974/063179.

Πωλούνται γουρουνάκια από παρα-
γωγό µε δυνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας. Τηλ.6986/824541.

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

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, γί-
δια Μούρθια, Αλπίνο και Ζάννα. 
Τηλ.6974/916517.

Πωλούνται ζωικά δικαιώµατα. 
Τηλ.6974/916517.

Πωλούνται 20 προβατίνες σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Κορινθία. 
Τηλ.6937/030859.

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλείται βίκος µε κριθάρι µαζί µε 
τον καρπό σε δέµατα. Περιοχή Καρ-
δίτσας. Τηλ.6955/361856.

Πωλείται λιόλιος µαζί µε τριφύλλι 
αλεξανδρινό, που αυξάνει την παρα-
γωγή γάλακτος των ζώων. Περιοχή 
Καρδίτσας. Τηλ.6955/361856.

Πωλούνται µπάλες σανός βρώµης, 
λιόλιου, αγριοτρίφφυλο, µηδικής,  βί-
κος και  κριθαριού εξαιρετικής ποιό-
τητας µε δυνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας. Τιµή προσιτή. Περιοχή 
Αχαΐα. Τηλ.6982/485793.

Πωλούνται τσαΐρια, τριφύλλια, βρώ-
µες προς 0,12€ το κιλό, κεχρί προς 
1,5€ το κιλό και βρώµη καρπός προς 
0,30€ το κιλό. Τηλ.6943/267411.

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

Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλία 
Κορωνέικη, κεντρωµένο σε άγριο 
υποκείµενο και φυτά ροδιές Ερµιόνης 
µεγαλόκαρπα, εµπορίου. Περιοχή Λα-
κωνίας. Τηλ.6946/395102.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται οικόπεδό 650 τ.µ., 6 χλµ 
περίπου από τη θάλασσα. Περιοχή Κο-
ρινθίας. Τηλ.6937/030859.

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

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συ-
νεργασία, για καλλιέργεια αρωµατι-
κών και φαρµακευτικών φυτών. Πο-
τιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή 
νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδό-
να. Τηλ.6945/934725.

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

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

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος 
µεταλλικός σκελετός θερµοκηπίου, 
βαριάς κατασκευής, πολύρρηκτο το-
ξωτό, κατασκευασµένο από σωλήνα 
γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγί-
δες/χιαστί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα 

φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε Φ33. 
Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος 
υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. 
∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπο-
ρεί να κατασκευαστεί στις διαστά-
σεις που θέλετε, χρειάζεται µόνο υλι-
κά κάλυψης. Τιµή 30.000€ ή το µισό 
16.000€. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τού-
νελ καινούργιο, ελληνικής εταιρί-
ας 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) γαλβάνιζε, 
µε 7 σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χια-
στί και µπάρες φυτών. Τιµή 9.000€/
στρέµµα. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

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

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. Περιοχή 
Κιλκίς. Τηλ.6945/818073.

Πωλείται βυτίο 2,5 τόνων, αµετα-
χείριστο, ολοκαίνουριο, ενισχυµένο. 
Τιµή 350€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6942/505876. 

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

Πωλείται σπαρτοµηχανή Vekam 
16άρα, σε άριστη κατάσταση. Τι-
µή 1.400€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται τρακτέρ Landini 130 ίππων 
αµεταχείριστο, σε άριστη κατάσταση 
µε 200 ώρες. Τιµή 30.000€. Περιο-
χή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876.

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

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

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

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

Πωλείται γεννήτρια 6,5 kwa και-
νούργια. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 

Τηλ.6974/677830.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 7 δεξαµένες των 35 τό-
νων και 1 των 20 τόνων, ανοξείδωτες 
316, µε πόδια και µε εσωτερικά στοι-
χεία εβαπτιζόµενα (ψύξης) για χαµη-
λές θερµοκρασίες ζύµωσης, κατάλλη-
λες 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 βε-
ρίκοκα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγ-
γύηση. Τηλ.6936/670305.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για στα-
φύλια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύ-
ηση. Τηλ.6996/670305.

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

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

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 



AgrendaΠαρασκευή 24 Μαΐου 2019 53

  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με τη σύγκρουση στα επτά βασί-
λεια του Westeros να έχει φτάσει 
στο τέλος της, ένα από τα συµπε-
ράσµατα της τηλεοπτικής εκπο-
µπής του Game of Thrones είναι 
ότι ο φανταστικός αυτός κόσµος έ-
χει τελικά περισσότερες συνδέσεις 
µε την αγροτική οικονοµία από 
ό, τι η σειρά άφησε να εννοηθεί.

Το drovers.com µάζεψε όλα ε-
κείνα τα στοιχεία που µαρτυρούν 
πως αµφότερες οι οικονοµίες του 
Westeros και του Essos, των δυο 
ηπείρων που απαρτίζουν τον χάρ-
τη της σειράς, εξαρτώνται περισ-
σότερο από τη γεωργία, παρά α-
πό τους δράκους.

Το πιο γνωστό βασίλειο για τη 
γεωργία είναι το Reach, όπου όλοι 
καλλιεργούν σιτηρά, φρούτα, κρα-
σί και εκτρέφουν ζώα. Το Reach 
κυβερνάται από τον Οίκο Tyrell, 
που είναι ο δεύτερος πλουσιότε-
ρος των Επτά βασιλείων µετά από 
τον Οίκο των Lannister. Οι Tyrell 
κέρδισαν τον πλούτο τους χάρη 
στην εύφορη γη τους. 

Η λαίδη Olenna Tyrell, ήταν ο 
αρχηγός της οικογένειας και µια 
έξυπνη γυναίκα επιχειρηµατίας. 
Όταν οι Οίκοι Tyrell και Lannister 

αποφάσισαν να ενώσουν τις δυ-
νάµεις τους, η λαίδη Olenna ή-
ξερε ακριβώς τι έφερνε το Reach 
στο τραπέζι. Για να συµβάλει στην 
επιβίωση των επερχόµενων πο-
λέµων και του χειµώνα, ο Οίκος 
Tyrell προµήθευσε την πρωτεύου-
σα King’s Landing µε ένα εκατοµ-
µύριο µπούσελ σιταριού, µισό ε-
κατοµµύριο µπούσελ από κριθάρι, 
βρώµη και σίκαλη, 20.000 κεφά-
λια βοοειδών και 50.000 πρόβατα. 

Αν και δεν είναι και τα επτά βα-

σίλεια τόσο εύφορα όσο το Reach, 
πολλοί έχουν κάποια σχέση µε τη 
γεωργία. Το νοτιότερο βασίλειο του 
Dorne είναι γνωστό για το βραβευ-
µένο «Dornish» κρασί του.

Όµως και ο Βορράς, έχει αρκε-
τά αγροκτήµατα. Για παράδειγµα, 
µια περιοχή γνωστή ως The Gift 
χρησιµεύει ως περιοχή καλλιέρ-
γειας για τους Άνδρες της Νυχτε-
ρινής Φρουράς, προκειµένου να 
διατηρήσουν και να επανδρώ-
σουν το Τοίχος.

Στον πραγµατικό κόσµο
Ένας εκτροφέας ειδικών 

ζώων στη Βόρεια Ιρλανδία 
έσωσε το αγρόκτηµα του 

λόγω της εκποµπής του HBO

Ξανά Γεωργικό Μουσείο
«Μαρίνος Αντύπας» 
Στην επαναλειτουργία του 
Λαογραφικού Μουσείου-
Γεωργικού Εκθετήριου «Μαρίνος 
Αντύπας» στο Οµόλιο του ∆ήµου 
Αγιάς προχωρά ο Μορφωτικός 
Πολιτιστικός Σύλλογος Οµολίου. 
Το Μουσείο θα ξεκινήσει την 
επαναλειτουργία του την Κυριακή 
2 Ιουνίου και θα είναι ανοιχτό την 
πρώτη Κυριακή κάθε µήνα. Από 
20 Ιουλίου µέχρι 18 Αυγούστου 
θα είναι ανοιχτό κάθε Κυριακή. 
Ώρες λειτουργίας: 11:00-13:00.

Αιτήσεις για το ΠΜΣ
Φυτιατρική-Περιβάλλον 
Προκηρύχθηκαν οι θέσεις για το 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Φυτιατρική και 
Περιβάλλον» του τµήµατος 
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
και Αγροτικού Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Τα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται έως 
16 Σεπτεµβρίου, η διεξαγωγή της 
γραπτής εξέτασης θα γίνει στις 30 
Σεπτεµβρίου, οι συνεντεύξεις την 
1η Αυγούστου και οι εξετάσεις στα 
αγγλικά τον Οκτώβριο.

Νέα χρήση για 
τις καπναποθήκες
Στο Επιµελητήριο Καρδίτσας 
παραχωρήθηκαν οι παλιές 
καπναποθήκες Καρδιτσοµάγουλας, 
µε απόφαση του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης στις 23 
Απριλίου. Αποφασίστηκε η 
δωρεάν παραχώρηση της χρήσης 
δύο ακινήτων, µετά των 
υφισταµένων κτηρίων, του πρώην 
Εθνικού Οργανισµού Καπνού που 
βρίσκονται στην Περιφερειακή 
οδό Καρδίτσας, στο Τ.∆. 
Καρδιτσοµάγουλας για 25 χρόνια.

Η αργυροτεχνία στα 
Ιωάννινα από το ΠΙΟΠ 
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στο πλαίσιο της 
περιοδικής έκθεσης «Κεντητοί 
επιτάφιοι στα Ιωάννινα, 18ος και 
19ος αι.», οργανώνει το Σάββατο 
25 Μαΐου (ώρες 11:00-14:00) 
δηµιουργικό εργαστήρι 
κατασκευής µενταγιόν, για 
ενήλικες, στο Μουσείο 
Αργυροτεχνίας. Η έκθεση, 
συνδιοργανώνεται από την Ιερά 
Μητρόπολη Ιωαννίνων και την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

Ο Οίκος Tyrell που κυβερνά το βασίλειο Reach προµήθευσε την πρωτεύουσα King’s Landing µε 1 εκατ.  
µπούσελ σιταριού, µισό εκατ. µπούσελ από κριθάρι, βρώµη και σίκαλη, 20.000 βοοειδή και 50.000 πρόβατα.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Η αγροτική οικονομία 
στο Game of Thrones
Oι οικονομίες του Westeros και του Essos εξαρτώνται 
περισσότερο από τη γεωργία, παρά από τους δράκους

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

Πωλείται αρµεκτικό Fullwood µεταχει-
ρισµένο 12 στα 12. Τηλ.690/6512460.

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

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

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρα, άροτρο 
3υνο 12αρι, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 
δίσκων επισκευασµένη, σιτοσπαρτι-
κή Ζορµπά επισκευασµένη, 13 δίσκων 
µε διπλό αµπάρι, καλλιεργητής 20 δο-
ντιών, ραντιστικό για τρακτέρ 500 λί-
τρων. Τηλ.2310/711133.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110 ίπ-
πων σε πολύ καλή κατάσταση, τε-
τράγωνο άροτρο µάρκας Κλαβάν, δι-
σκοσβάρνα του Ζορµπά υδραυλικιά 
28άρα, ρίπερ, λιπασµατοδιανοµέας και 
ραντιστικό 600άρι. Τηλ.2310/715037.

Πωλείται φορητή πριονοκόρ-
δελα για καυσόξυλα, τοποθετεί-
ται σε τρακτέρ. περιοχή Αµφίκλεια. 
Τηλ.2234/023184.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος λυόµε-
νος διατάσεων 4cm Χ 4cm Χ 2cm 
ύψος, χωρισµένος σε δυο θαλάµους 
µε εσωτερική πόρτα, 2 εξωτερικές 
πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και 
µεγάλο ηλεκτρικό πίνακα. Ο θάλαµος 
έχει κατασκευαστεί µε προδιαγρα-
φές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας. 
Τηλ.6939/075721.

Πωλείται   τρακτέρ ερπυστριοφόρο 
αµπελουργικό, γαλλικής κατασκευ-
ής, µε χειριστήριο πολλαπλών λει-
τουργιών, κινητήρας perkins 55 ίπ-
πων, υδρόψυκτος, τρικύλινδρος, δι-
αστάσεις 0,90cm πλάτος Χ 3cm µή-
κος, 3000kg.  Περιοχή Κορινθίας. 
Τηλ.6939/075721.

Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµ-
µατιστής Viking GE-250, καινούργιος. 
Τιµή 350€. Τηλ.2108/144103. 

Πωλείται µειωτής κοµπλέ από θεριζο-
αλωνιστική John Deer τύπος 2066. Τι-
µή 800€. Τηλ.6972/872921.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα 
και κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά 
και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.

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

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6982/675136, 
2310/711114.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται άδεια αποστακτηρίου. Τηλ. 
6932/445772.
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Αυτό είναι 
για σένα Νίκι
Τιμά τον Λάουντα στο Μονακό η F1 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το σαββατοκύριακο 25-26 Μαΐ-
ου, λαµβάνει χώρα στο Μονακό 
το πιθανότατα πιο ξεχωριστό φε-
τινό γκραν πρι. Στο συγκεκριµέ-
νο σιρκουί, το 1975, ο Λάουντα έ-
δινε τέλος σε είκοσι χρόνια «ξη-
ρασίας» της Ferrari και έβαζε τις 
βάζεις για το πρώτο πρωτάθλη-
µα. Μόλις είχε αρχίσει να χτίζει 
τον µύθο του, ο αγαπηµένος Νί-
κι που έφυγε από τη ζωή την πε-
ρασµένη εβδοµάδα και στη Γαλ-
λία ο κόσµος του µηχανοκίνητου 
αθλητισµού θα τιµήσει τη µνήµη 
του µε διάφορους τρόπους. 

Στα αγωνιστικά, η κορυφή της 

κατάταξης συνεχίζει να παραµέ-
νει αναλλοίωτη από την αρχή της 
σεζόν, µε τη Mercedes να κυριαρ-
χεί και τις άλλες οµάδες απλά να 
συµπληρώνουν τη τρίτη θέση του 
βάθρου, κάτι που δεν αναµένεται 
να αλλάξει στο Μονακό. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα και στα 
τελευταία µατς που αποµένουν 
πριν πάνε διακοπές οι Ευρωπαί-
οι ποδοσφαιριστές, στην Ισπανία 
διεξάγεται ο τελικός του Κυπέλ-
λου ανάµεσα στην Μπαρτσελόνα 
που θέλει να κάνει το νταµπλ και 
τη Βαλένθια. 

Στο τένις, συνεχίζονται τα προ-
κριµατικά για το Ρολάντ Γκαρός, 
και την ερχόµενη ∆ευτέρα ξεκινά 
ο πρώτος γύρος του µάστερ.

H κατάκτηση του όγδοου ευρωπαϊκού πρωταθλήµατος 
της ΤΣΣΚΑ, πρόσθεσε το όνοµα του ∆ηµήτρη Ιτούδη στη 
µικρή λίστα των 5 Ευρωπαίων τεχνικών που έχουν δύο 
ευρωπαϊκές κατακτήσεις. Παράλληλα, η Ευρωλίγκα 
ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να αναθέσει στην Αθήνα τη 
διοργάνωση των δύο επόµενων φάιναλ φορ, µε το Παρίσι 
και την Κολωνία να είναι οι επικρατέστερες πόλεις.

Στην κορυφή
ΤΣΣΚΑ και Ιτούδης

Τένις (Ρολάντ Γκαρός)

Προκριµατικά 10.55 Eurosport 2

Χάντµπολ (Τρίτος Τελικός)

Ολυµπιακός – ΑΕΚ 19.00 ΕΡΤ Sports HD

Formula 1 (Γαλλία)

Κατακτήριες δοκιµές 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Τένις (ATP 250 Γενεύης)

Τελικός 16.30 Eurosport 2

Πόλο (Τρίτος Τελικός)

Ολυµπιακός – Βουλιαγµένη 17.30 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Τελικός Κυπέλλου Ισπανίας)

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 22.00 Novasports 1

Τένις (Ρολάντ Γκαρός)

Πρώτος γύρος 11.55 Eurosport 2

Formula 1 (Γαλλία)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ Sports HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή 24 Μαΐου

Σάββατο 25 Μαΐου

Κυριακή 26 Μαΐου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πώς προσεγγίζει   
το οικονομικό 
επιτελείο το φόρο 
των συνεταιρισμών 

Πού οδηγεί     
η επεξεργασία 
των στοιχείων 
για τα δικαιώματα 

Ποιους οφελεί 
η απόφαση 
για τα φρύγανα 
και τα βοσκοτόπια

Σταρ για το Κόπα Αµέρικα
Στις 15 Ιουνίου κάνει πρεµιέρα 
το Κόπα Αµέρικα, δηλαδή το 
αντίστοιχο Euro της Νότιας 
Αµερικής, όπου φέτος θα 
συµµετάσχουν οι οµάδες της 
Ιαπωνίας και του Κατάρ. Στην 
αποστολή της Αργεντινής, που 
ανακοινώθηκε την περασµένη 
Τρίτη, ο Λιονέλ Σκαλόνι 
συµπεριέλαβε στις κλήσεις του 
τόσο τον Λιονέλ Μέσι, όσο και 
τους Αγκουέρο και Ντιµπαλά.

Τράµπα µε Ντιµπαλά
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πιέζει 
για τη µεταγραφή του Πάουλο 
Ντιµπάλα από τη Γιουβέντους και 
οι ιθύνοντες της οµάδας κάνουν 
ό,τι µπορούν για να πείσουν τον 
σταρ των «µπιανκονέρι» να 
µετακοµίσει στην Αγγλία. Αυτό 
που παίζει επίσης είναι και µια 
πιθανή ανταλλαγή του Ντιµπάλα 
µε τον Γάλλο µέσω των Άγγλων, 
Πολ Πογκµπά.

Πέφτει ξεσκαρτάρισµα
Τα... κλειδιά στον Γκόρνταν 
Πέτριτς έχει δώσει η ΑΕΛ µε τον 
Σέρβο να είναι αυτός που θα 
αποφασίσει και για τους παίκτες 
που θα αποκτηθούν, αλλά και γι’ 
αυτούς που θα αποχωρήσουν. 
Αρχικά στις προσθήκες είναι 
σίγουρο πως θα αποκτηθούν ένας 
τερµατοφύλακας και ένας εξτρέµ, 
ενώ αναµένεται τις επόµενες 
µέρες να αποχωρήσουν οι 
Ταλέσκι, Γροµητσάρης και 
Χούµπτσεβ. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Εντυπώσεις οδήγησης: 

Kawasaki Mule
ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Αποτελεί την κύρια υπεύθυνη για την αναζωογόνηση

της αγοράς αγροτικών UTV στη Μ. Βρετανία, 
µε την Kawasaki να προσθέτει το Mule Pro-MX στην γκάµα της. 

KΥΚΛΟΦΟΡΕΙ  1 ΙΟΥΝΙΟΥ Αποκλειστικά µε την AGRENDA



  

Γήπεδα για
ανάπτυξη
Τα γήπεδα ποδοσφαίρου στην 
Ευρώπη προσφέρουν εµφανή 
οφέλη στις πόλεις που 
βρίσκονται, µε χαρακτηριστικό 
παράδειγµα την τεράστια αύξηση 
επενδύσεων, σύµφωνα µε έρευνα 
της Mastercard. Κατά µέσο όρο, 
ένα νέο στάδιο επιφέρει 585 
εκατ. ευρώ στην εκάστοτε τοπική 
κοινωνία, συµπεριλαµβανοµένων 
της βελτίωσης των υποδοµών και 
της αύξησης της εργασιακής 
απασχόλησης. Η λεπτοµερής 
έρευνα οδήγησε στην πρόβλεψη 
ότι µέχρι το 2060, οι πόλεις µε 
πληθυσµό άνω των 200.000 
κατοίκων, που φιλοξενούν 
υπερσύγχρονα ευρωπαϊκά 
ποδοσφαιρικά γήπεδα, θα έχουν 
υιοθετήσει όλες τις καινοτόµες 
τεχνολογίες, λειτουργώντας στα 
νέα πρότυπα των «smart cities». 
Η πρόβλεψη αποτελεί απόρροια 
της επιρροής που έχει το 
ποδόσφαιρο στη σηµερινή 
κοινωνία.

  

Στην οδό 
Νοβίτσκι
Ο Ντιρκ Νοβίτσκι αποχώρησε από 
την ενεργό δράση του ΝΒΑ, 
συνδυάζοντας το όνοµα του µε 
τις επιτυχίες που είχαν οι Ντάλας 
Μάβερικς όλα αυτά τα χρόνια 
που ήταν ηγέτης της οµάδας. 
Συνεπώς οι άνθρωποι του 
Ντάλας αποφάσισαν να τιµήσουν 
τον Γερµανό για την προσφορά 
του. Συγκεκριµένα Θα δώσουν 
το όνοµα του µεγάλου Ντιρκ σε 
κάποιον δρόµο της περιοχής 
γύρω από το γήπεδο της οµάδας, 
όντας µια απίστευτη διάκριση για 
τον Νοβίτσκι. 

   Λίγα 24ωρα πριν τις ευ-
ρωεκλογές της Κυριακής, που κα-
θώς φαίνεται αποτελούν ορόση-

µο, για τις εθνικές, ο υπουργός της πλα-
τείας σε συνέντευξη τύπου εκτός από τις 
διαχειριστικού τύπου ανακοινώσεις (εξαγ-
γελίες για αρδευτικά, προγράµµατα, πλη-
ρωµές κλπ, κλπ), προχώρησε και σε απο-
λογισµό του κυβερνητικού έργου στον α-
γροτικό τοµέα και τα 11 δις, που έχουν 
δοθεί ως τώρα (κοινοτικό κατά βάση χρή-
µα) και για τις αυξήσεις στον προϋπολο-
γισµό της Βιολογικής που κινείται ανά-
λογα µε τις αντιδράσεις των περιφερει-
ών...    H παράταση κατά ένα µή-
να για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, ήρθε, τώρα, 
η µηχανοπαρέα κόπτεται τάχα, ότι έτσι 
όπως κινούνται οι παραγωγοί ο Ιούνης 
δεν θα φθάσει και ως εκ τούτου θα υ-
πάρξει πρόβληµα από τυχόν εκπρόθε-
σµες αιτήσεις, άρα κίνδυνος για την ε-
νεργοποίηση των δικαιωµάτων. Καµία 
ανάληψη ευθύνης...    Αν εφαρ-
µοστούν λέει ο Χόγκαν σωστά οι κλιµα-
τικοί στόχοι της ΕΕ, στο πλαίσιο της συµ-
φωνίας των Παρισίων, θα υπάρξει επιχει-
ρηµατικό µέρισµα και στους αγρότες, που 
καλά θα κάνουν, όπως προτείνει, οι εθνι-
κές αρχές να συµπεριλάβουν στα στρατη-

γικά σχέδια της ΚΑΠ, τέτοιες κλιµατολο-
γικές ρυθµίσεις µείωσης του άνθρακα, οι 
οποίες στο τέλος θα έχουν ανταποδοτικό 
εν είδη επιδοτήσεων χαρακτήρα!    
Συναντήθηκαν τις προάλλες στα γρα-
φεία του ΕΛΓΑ Λάρισας, αντιπροσωπεία 
των αγροτικών συλλόγων του νοµού 
(ΕΟΑΣΝΛ), για τις ζηµιές που υπέστη-
σαν καλλιεργητές µήλων κερασιών, α-
µυγδάλων, αχλαδιών κλπ, από το πρό-
σφατο χαλάζι και τον παγετό.    
Πέραν, λέει της δέσµευσης για ταχύτερη 
εκτίµηση των ζηµιών, ουδεµία άλλη ανα-
λήφθηκε για την καρπόπτωση καθόσον 
δεν έχει ακόµη αποσαφηνιστεί αν το αί-
τιο είναι ο παγετός.  Σύµφωνα µε την Ε-
ΟΑΣΝΛ, για µια ακόµη φορά η απάντηση 
ήταν αρνητική µε πρόσχηµα τον αναχρο-
νιστικό κανονισµό του ΕΛΓΑ µε συνέπεια 
η µεγάλη απώλεια παραγωγής να µην 
καλυφθεί και αποζηµιωθεί από τον Ορ-
γανισµό, ενώ ουδεµία απάντηση ή χρο-
νική δέσµευση για την αποπληρωµή του 
30%  που είναι το υπόλοιπο των αποζη-
µιώσεων για τις ζηµιές στην παραγωγή 
του 2018. Κατά τα λοιπά, στο δρόµο προς 
την αναλογιστική µελέτη, για τον εκσυγ-
χρονισµό του Οργανισµού, πόσες τέτοιες 
συναντήσεις θα γίνουν ακόµη; O ΓΥΛΟΣ

Στο Μονακό αυτό το σαββατοκύριακο οι πιλότοι της F1 σελ. 54 • Ξεκινάει ο πρώτος γύρος του Ρολάντ Γκαρός σελ. 54

Με στόχους
Οµολογουµένως η κατασκευάστρια 
Kongskilde δεν έχει πια την 
προεξέχουσα θέση που είχε παλιότερα 
στην αγορά του γεωργικού εξοπλισµού, 
αλλά τώρα, κάτω από την «οµπρέλα» 
της New Holland, βαδίζει µε στόχο, 
να γίνει ανταγωνιστική µε τα νέα της 
προϊόντα. Στο Profi Ιουνίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Υπουργός βαστάζος,
διακονιάρης αφέντης

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

ΤΡΑΚΤΕΡ FARMALL ΤΟΥ DAVID GREGORY
Η ιστορία των τρακτέρ Farmall ξεκινά από το 1920, µε την παραγωγή των πρώτων µηχανηµάτων από την International Harvester Company, 
γνωστή και ως ΙΗ. Το όνοµά τους είναι συνδεδεµένο µε την αρχή της εκµηχάνισης της γεωργίας στις ΗΠΑ αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο.

Παρασκευή 24 Μαΐου 2019
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Σε επίπεδα που αγγίζουν ακόµα και τα 2 
ευρώ το κιλό ξεκίνησαν οι τιµές παραγω-
γού στο βερίκοκο κατά την τρέχουσα πε-
ρίοδο σε περιοχές της Ηµαθίας. Αντίστοι-
χα στη Χαλκιδική, οι πρώιµες ποικιλίες 
WonderCot και Princia ξεκίνησαν να δια-
τίθενται στην αγορά µε τιµές ικανοποιητι-
κές, σύµφωνα µε τους παραγωγούς, που 
κυµαίνονται στα 0,90 µε 1 ευρώ. 

Οι ανησυχίες για µια όψιµη χρονιά µε 
ποιοτικά προβλήµατα στη Βόρεια Ελλά-
δα φαίνεται πως έγιναν πραγµατικότη-

τα, αφού τόσο οι βροχές όσο και το χαλά-
ζι, συνεχίστηκαν µέχρι και την περασµέ-
νη εβδοµάδα. Καλύτερη πάντως είναι η ει-
κόνα στις περιοχές της Αργολίδας και της 
Κορινθίας, όπου ο όγκος της παραγωγής 
φαίνεται να είναι ελαφρώς αυξηµένος.

Να αναφερθεί πως στο αντίστοιχο περ-
σινό ξεκίνηµα οι τιµές παραγωγού µετά 
βίας πέρασαν τα 1,20 ευρώ το κιλό, κάτι 
που επιβεβαιώνει εκτιµήσεις προηγούµε-
νου ρεπορτάζ της εφηµερίδας Agrenda 
για ένα πιο δυνατό ξεκίνηµα φέτος. 

∆υναµικό ξεκίνηµα στο βερίκοκο
 Όψιµη παραγωγή και τιµή κοντά στο ένα ευρώ αυτές τις µέρες 
 Προβλήµατα από το χαλάζι και τις βροχές στη Βόρεια Ελλάδα

Α1 |  21

Σ
την αγορά µας τα σκληρά σιτάρια εί-
ναι πολύ υποτονικά και είναι φυσι-
ολογικό καθώς τα αποθέµατα είναι 
λίγα και όλοι αναµένουν τον αλωνι-

σµό της νέας σοδειάς. Λογικά θα είµαστε ένα 
κλικ ανεβασµένοι από πέρυσι. Πιο αισιόδοξη 
φαίνεται η πορεία αργότερα (τέλη του έτους) 
οπότε και ενδέχεται να αρχίσει να φαίνεται 
κάποια έλλειψη ποσοτήτων για µελλοντικές 
φορτώσεις. Σε αυτό το κλίµα τιµή στα 20 λε-
πτά το κιλό αναµένεται να δώσει η ΕΑΣ Βόλου. 

 Χρηµατιστηριακά, ανοδικά αντέδρασε αρ-
χικά η αγορά βάµβακος µε δυναµική από τη 
ζήτηση στη φυσική αγορά, αλλά κυρίως για 
τεχνικούς λόγους έχασε σηµαντικό κοµµάτι 
της ανόδου. Στην αγορά µας, µε τη χρηµατι-
στηριακή διόρθωση η ζήτηση για τη νέα σο-
δειά έχει αυξηθεί και σηµειώθηκαν κάποιες 
δουλειές. Οι εµπορικοί οίκοι πληρώνουν µέ-
χρι τα 3,5 σεντς πάνω από τις αντίστοιχες τι-
µές ∆εκεµβρίου ’19, ενώ αρκετοί είναι «στη-
µένοι» σε πριµ (βάση) 3 σεντς ανά λίµπρα. Με 
τέτοια πτώση θα µπορούσαµε να πιάναµε βά-
ση 4 σεντς ανά λίµπρα και παραπάνω, εντού-
τοις οι εκτιµήσεις για µεγάλες παραγωγές πα-
γκοσµίως δεν το επέτρεψαν. 

 Μειώθηκαν κατά 1,2% οι τιµές των γαλα-
κτοκοµικών προϊόντων παγκοσµίως, δίνοντας 
τέλος στο ως τώρα 11µηνο σερί αυξήσεων.  Στη 
λίστα της Global Dairy Trade, η µέση τιµή πώ-
λησης έπεσε στα 3.414 δολάρια ανά τόνο. Για 
τη σκόνη πλήρους γάλακτος, το πιο εµπορεύ-
σιµο προϊόν, η τιµή έπεσε κατά 2,1%. Αυτό λό-
γω µεγάλης αύξησης της προσφοράς από το 
Β. Ηµισφαίριο, η οποία όµως αντισταθµίστη-
κε εν µέρει από τη ζήτηση στην Ασία. 

Σκληρό 20 λεπτά 
από ΕΑΣ Βόλου

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

23/04 01/05 08/05 15/05 21/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,71

311,72
318,27

324,14

328,37

Ευρώπη
Αυξηµένος κατά 12% εκτιµάται 

ο όγκος της παραγωγής 
βερίκοκου στο σύνολο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καβάλα
Μειωµένος κατά 10% εκτιµάται ο 

όγκος της παραγωγής στην Καβάλα, 
µε τους παραγωγούς να δηλώνουν 
επιφυλακτικοί για τη φετινή σεζόν

Προβλήματα
Περίπου το 10% της παραγωγής 

της Χαλκίδας παρουσίασε προβλή-
µατα ποιότητας λόγω χαλαζιού 

και των βροχοπτώσεων

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18/04 24/04 02/05 09/05 16/05 22/05

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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830,60

16,17

86,25
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100,34
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219

2,34

325,50

799,00

16,38

83,70

111,72

100,46

223

177

217,5

2,32

325,40

837,6

16,30

91,17

109,52

101,54

223

177

217,5

2,16

323,20

828,0

16,33

89,87

110,65

101,87

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα 78,11 76,57

75,91

240 240240 239 239240

71,45
66,35 67,32

Τιμή παραγωγού 
ξεκίνημα (ευρώ το κιλό)

2019  1,40 – 2,00 

Ξεκίνηµα 2018  µέχρι 1,20
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Σηµειώνονται προπωλήσεις της νέας σοδειάς βάµβακος 
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,16

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ

 Η τάση εξακολουθεί να είναι πτωτική, 
αν και νωρίτερα σηµειώθηκε µια 
απότοµη ανοδική αντίδραση, όχι αρκετή 
για να καθησυχάσει επενδυτές. 

Τα τελικά φετινά αποθέµατα αναµένεται 
να είναι λιγότερα από αυτά πέρυσι, µε 
την αισιοδοξία να µην µεταφράζεται 
όµως ακόµα σε ζήτηση.

Αµετάβλητη η τιµή του καλαµποκιού την 
εβδοµάδα που πέρασε στη λίστα της 
Φότζια, στην οποία όµως υποχωρούν οι 
τιµές άλλων σιτηρών.

Υποχωρεί ελαφρώς το κριθάρι 
βυνοποίησης στην Κεντρική Ευρώπη, 
µετά από 3 εβδοµάδες σταθεροποίησης 
στα επίπεδα των 219/τόνο.

Νέα υποχώρηση παρά τα ήδη 
χαµηλά επίπεδα των τελευταίων 
εβδοµάδων για το ελαιόλαδο στις 
αγορές της Ευρώπης.
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
         panagos@agronews.gr

Στην ανάγκη της ΕΑΣ Βόλου πέφτει 
για µια ακόµα φορά η εγχώρια α-
γορά σιτηρών, καθώς οι προθέσεις 
που διαφαίνονται από την πλευρά 
του ελεύθερου εµπορίου αλλά και 
των µεγάλων επιχειρήσεων ζυµα-
ρικών δεν µοιάζουν ιδιαίτερα ευοί-
ωνες. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι τις τελευταίες µέρες µε όποιον 
αγοραστή και να µιλήσεις σου λέ-
ει ότι η διεθνής συγκυρία δεν είναι 
καλή, ενώ την ίδια στιγµή η εικόνα 
της παραγωγής στην εγχώρια αγο-
ρά παρουσιάζει σταθερά σηµάδια α-
νάκαµψης, τουλάχιστον µε βάση τις 
εκτιµήσεις προ διµήνου. 

Το τελευταίο έχει να κάνει µε τις 
βροχοπτώσεις που κατεγράφησαν 
από το Πάσχα και µετά, µε τις ευνο-
ϊκές θερµοκρασίες για τα σιτηρά και 
την ενίσχυση της καλλιεργητικής 
φροντίδας, τουλάχιστον στις µεγά-
λες εκµεταλλεύσεις και εκεί όπου έ-

δειχνε ότι η εξέλιξη της παραγωγής 
ευνοείται από τον καιρό. 

Οι ίδιοι συντελεστές της αγοράς ε-
πισηµαίνουν µε κάθε ευκαιρία την 
αβεβαιότητα που καλλιεργείται διε-
θνώς, ελέω των άτσαλων επιλογών 
Τραµπ και των συνθηκών εµπορι-
κού πολέµου που επικρατούν, απο-
φεύγουν ωστόσο να µιλήσουν για 
τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες στη 
Βόρεια Ευρώπη και τη µείωση παρα-
γωγής που αναµένεται σε χώρες  µε 
ιδιαίτερη αναφορά στο σκληρό σιτά-
ρι, όπως για παράδειγµα η Γαλλία. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, ο πρόε-
δρος της ΕΑΣ Βόλου και στηλοβάτης 
της ΕΒΟΛ, Νικήτας Πρίντζος, επιλέ-
γει άλλη µια φορά να ασκήσει την 
επιρροή του προς όφελος των πα-
ραγωγών. Οι τελευταίες πληροφο-
ρίες, πριν γραφτούν αυτές οι γραµ-
µές, τον ήθελαν να ανακοινώνει επί-
σηµα τιµές παραλαβής για το σκλη-
ρό σιτάρι και κτηνοτροφικό κριθά-
ρι από την Ένωση. Για το σκληρό η 
τιµή παραλαβής θα είναι στα 20 λε-

πτά και για το κριθάρι στα 17 λεπτά. 
Οι πληροφορίες θέλουν την Ένωση 
να έχει προγραµµατίσει την παραλα-
βή 10.000 τόνων σκληρού και 4.000 
τόνων κριθαριού, παίρνοντας το α-
ντίστοιχο ρίσκο για την περίπτωση 
που οι τιµές παραγωγού στην ευρύ-
τερη αγορά παραµείνουν καθηλωµέ-
νες σε χαµηλότερα επίπεδα. Όπως 
δηλώνει στην Agrenda o έµπειρος 
συνεταιριστής, «η οργάνωσή του εί-
ναι υποχρεωµένη να ασκήσει σ’ αυ-
τή την κρίσιµη φάση για τη διαµόρ-
φωση των τιµών παραγωγού τη θε-
τική της επιρροή». Το έχει κάνει και 
άλλες φορές στο παρελθόν, ζυγίζο-
ντας µε ευρύ πνεύµα τις αποφάσεις 
της και µε γνώµονα φιλοαγροτικό.  

Ένας Πρίντζος χτίζει άµυνες στο σκληρό σιτάρι  
 Με 20 λεπτά το σκληρό σιτάρι και 17 λεπτά το κτηνοτροφικό κριθάρι παραλαµβάνει η Ένωση Βόλου
 Την αβεβαιότητα στη διεθνή αγορά επιδιώκουν να αξιοποιήσουν εµπόριο και εταιρείες ζυµαρικών 

Η συµβουλευτική εταιρεία 
Strategie Grains χαµήλωσε 
εκ νέου την προσδοκώµενη 
παραγωγή σιταριού και 
κριθαριού στην Ευρωπαική 
Ένωση, εν µέρει λόγω της 
ξηρασίας στην Ουγγαρία, 
αλλά σηµείωσε πως 
πρόσφατες βροχοπτώσεις σε 
όλη την Ευρώπη έχουν 
απαλύνει το φαινόµενο και 
επιτρέπει αξιοπρεπείς 
προσδοκίες για την τελική 
παραγωγή.
Σε µηνιαία έκθεση για τα 
δηµητριακά που 
δηµοσιεύθηκε την περασµένη 
εβδοµάδα, η γαλλική φίρµα 
µείωσε την προβολή της 
µελλοντικής παραγωγής 
µαλακού σιταριού για την 
επερχόµενη σεζόν 2019/20 
στα 143,9 εκατοµµύρια 
τόνους από 144,8 εκατ. 
τόνους που είχε υπολογιστεί 
τον Απρίλιο. Αυτή η ποσότητα 
βέβαια, πάλι βρίσκεται 13% 
πάνω από την χτυπηµένη από 
την ξηρασία παραγωγή του 
περασµένου έτους.

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ
 ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΓΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

Η αγορά φάνηκε υπερπουληµένη στα τέλη της 
προηγούµενης εβδοµάδας και η ανοδική αντίδραση 
ήταν αρχικά απότοµη, πλησιάζοντας τα 68 σεντς ανά 
λίµπρα για τα προθεσµιακά συµβόλαια Ιουλίου. Σε 
αυτή την κίνηση βοήθησε και η ζήτηση στη φυσική 
αγορά, µια που πολλά κλωστήρια θεωρούν ως 
ευκαιρία να δεσµεύσουν τώρα ποσότητες για 
µελλοντικές παραδόσεις. Κατόπιν, η αγορά κυρίως 
για τεχνικούς λόγους δεν κράτησε την ανοδική της 
αντίδραση. Η τάση εξακολουθεί να είναι πτωτική και 
φυσικά οι επενδυτές ανησυχούν για την πορεία του 
εµπορικού πολέµου ΗΠΑ-Κίνας. 

ΝEA ΥOΡKH
Σηµειώνονται κατά κύριο λόγο πωλήσεις νέας σοδειάς και 
λιγότερο φετινής. Σχετικά µε τις προπωλήσεις (ανοιχτά 
συµβόλαια) γίνονται πράξεις µέχρι τα 3,5 σεντς ανά 
λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ‘19 για 
τα λευκά και µε καλά χαρακτηριστικά βαµβάκια. Αρκετοί 
εµπορικοί οίκοι, φοβούµενοι την υπερ-προσφορά 
βάµβακος που φαίνεται πως θα υπάρξει στη νέα σεζόν, 
περιµένουν να αγοράσουν λίγο χαµηλότερα, αλλά σε αυτά 
τα επίπεδα οι προσφορές δυσκολεύουν σηµαντικά. Το 
καλό είναι πως έχουµε ζήτηση, αλλά δυστυχώς όχι στη 
βάση (πριµ) που θα θέλαµε ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουµε 
πως το χρηµατιστήριο έχει καταγράψει µεγάλη βουτιά. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Μέτρια αποθέµατα, καλή παραγωγή 
και αυξηµένη ζήτηση για το σκληρό.

ΜΑΚΑΡΟΝΑ∆ΕΣ
Καλή άµυνα και οι τιµές 

που γράφουν τα συµβόλαια

 της βιοµηχανίας ζυµαρικών 

Συνεδρίαση 21/05/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '19 67,32 -O,59

Δεκέμβριος '19 66,90 -0,75

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

∆ευτέρα
20/05

Παρασκευή
17/05

Τετάρτη
15/05

Τρίτη
21/05

Πέµπτη
16/05

68

67

66

65

64

63

05/15/2019 66.33
05/15/2019 66.8
05/17/2019 65.99
05/20/2019 67.91
05/21/2019 67.32
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Η εντυπωσιακή αύξηση 33,5%  
κατ’ όγκο και 23,4% σε αξία 
στις εισαγωγές νωπών οπωρο-
κηπευτικών εγείρει ερωτήµα-
τα, σύµφωνα µε δελτίο τύπου 
που εξέδωσε ο Σύνδεσµος Ελ-
ληνικών Επιχειρήσεων Εξαγω-
γής ∆ιακίνησης Φρούτων Λα-
χανικών και Χυµών, Incofruit.

Προώθηση των ελληνικών 
προϊόντων πρέπει να γίνει στο 

κοινό της χώρας µας, καθώς, 
όπως αναφέρει ο σύνδεσµος, 
για την πλειοψηφία των Ελλή-
νων καταναλωτών, δεν καθορί-
ζει την προτίµησή τους η προέ-
λευση των τροφίµων που αγο-
ράζουν. Αναλυτικότερα, οι ει-
σαγωγές νωπών φρούτων και 
λαχανικών τον Ιανουάριο, Φε-
βρουάριο και Μάρτιο του τρέ-
χοντος έτους έχουν αυξηθεί 

κατά 33,5% σε όγκο και κατά 
23,4% σε αξία, σε σχέση µε τους 
ίδιους µήνες του 2018, και α-
νέρχονται σε 244.240 τόνους 
και 181,75 εκατοµµύρια ευρώ, 
σύµφωνα µε τα τελευταία στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ που έχουν ε-
πεξεργασθεί από τον Incofruit 
Hellas, ενισχύοντας τον ετή-
σιο ρυθµό αύξησης του 2018. 

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στις ήδη υπάρχουσες υποδοµές 
επιχειρείται µια αύξηση του α-
ριθµού των χοίρων στην Ελλά-
δα, αύξηση η οποία θα γίνει αι-
σθητή στην αγορά µετά από έ-
ξι µήνες. «Όλοι θα προσθέσου-
µε λίγους χοίρους παραπάνω»  
αναφέρει στην Agrenda ο πρό-
εδρος της Νέας Οµοσπονδίας 
Χοιροτρόφων Γιάννης Μπού-
ρας. Όπως εξήγησε ο ίδιος, ο 
λόγος που οι Έλληνες χοιρο-
τρόφοι δεν προχωρούν σε µε-
γαλύτερες επενδύσεις τόσο σε 
ζωικό κεφάλαιο όσο και σε υ-
ποδοµές, είναι γιατί υπάρχει 
διστακτικότητα στον κλάδο λό-
γω της αφρικανικής πανώλης 
των χοίρων. «Κανείς δεν θα ε-
πενδύσει αν δεν λυθεί το ζή-
τηµα», ανέφερε. 

Η τιµή του ελληνικού χοι-
ρινού κρέατος βρίσκεται στα 
1,50 ευρώ ανά κιλό ζων βάρος 
το διάστηµα αυτό, µε την τιµή 
ωστόσο να παραµένει στο ίδιο 
πλαίσιο που κινείται την τελευ-
ταία διετία. Πέρυσι τέτοιο και-
ρό η τιµή βρισκόταν στα 1,30 
ευρώ το κιλό, όµως πριν από 
δυο χρόνια η τιµή είχε αγγίξει 
ακόµη και τα 1,60 ευρώ το κι-
λό. Υπενθυµίζεται πως τον ∆ε-
κέµβριο του 2018, οι τιµές πα-
ραγωγού στο ελλειµµατικό χοι-
ρινό κινούταν σε οριακά επί-
πεδα, κοντά στα 1,25 ευρώ το 
κιλό.  Ας αναφερθεί πως τιµές 
κάτω κοντά στα 1,20 ευρώ εί-
ναι οριακές, µιας και το κόστος 

παραγωγής υπολογίζεται κο-
ντά στο ποσό αυτό, µε τις ζω-
οτροφές να αποτελούν το µε-
γαλύτερο έξοδο.

Φαίνεται λοιπόν πως η αύ-
ξηση της τιµής, στην εγχώρια 
παραγωγή, τουλάχιστον, δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγµα-
τικότητα που περιγράφουν δη-
µοσιεύµατα του ξένου Τύπου, 
για τις τιµές στο χοιρινό. Βασι-
κό µέληµα της ελληνικής πα-
ραγωγής είναι να µην φτάσει 
η ασθένεια που αποδεκατίζει 
το κοπάδι της Κίνας και εδώ. 

«Αυτό που ευχόµαστε είναι να 

µην έρθει η ασθένεια στη χώ-
ρα. Εµείς παίρνουµε πολλά µέ-
τρα βιοασφάλειας. Θα έπρεπε 
όµως σαν χώρα να έχουµε πά-
ρει και άλλα µέτρα που πήραν 
οι υπόλοιπες χώρες», σηµειώ-
νει ο κ. Μπούρας. Όπως υπο-
στηρίζει, οι έλεγχοι στα σύνο-
ρα δεν είναι τόσο αυστηροί όσο 
θα έπρεπε, ενώ χρειάζεται η πο-
λιτεία να σπεύσει στην αύξηση 
του κτηνιατρικού προσωπικού 
για παρακολούθηση των χοί-
ρων σε εκµεταλλεύσεις και άλ-
λους χώρους που σχετίζονται µε 
την παραγωγή. «Το υπουργείο 
επικαλείται την δυσµενή οικο-
νοµική συγκυρία», προσθέτει. 

Ισπανία και ΗΠΑ επενδύουν
Την ίδια στιγµή, η δεύτερη 

και η τέταρτη στη λίστα µε τους 
µεγαλύτερους χοιροτρόφους 
χώρες, δηλαδή ΗΠΑ και Ισπα-
νία, φαίνεται πως ανεβάζουν 

στροφές µε επενδύσεις και µέ-
τρα προστασίας. Συγκεκριµέ-
να, η Ισπανία, επενδύει στην 
κατασκευή χοιροστασίων και  
αυξάνει παράλληλα το κοπά-
δι της. Οι Ηνωµένες Πολιτείες 
αύξησαν  επίσης τον πληθυ-
σµό των χοίρων κατά σχεδόν 
2% το τελευταίο διάστηµα, ενώ 
πρόσφατα το υπουργείο γεωρ-
γίας των ΗΠΑ (USDA) ανακοί-
νωσε πως θα εντατικοποιήσει 
τους ελέγχους για να αποτρέ-
ψει την εµφάνιση της αφρι-
κανικής πανώλης των χοίρων 
στην Βόρεια Αµερική. Σηµειώ-
νεται πως στην πρώτη θέση και 
µε µεγάλη διαφορά βρίσκεται 
η Κίνα, ενώ τρίτη είναι η Βρα-
ζιλία, στην οποία ωστόσο πα-
ρατηρείται σηµαντική µείωση 
των αποθεµάτων. Πέµπτη έρ-
χεται η Γερµανία. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο πά-
ντως, ο αριθµός των χοίρων µει-
ώθηκε κατά σχεδόν 2% σε 768 
εκατ. ζώα. Ο λόγος για αυτή τη 
µείωση είναι φυσικά οι δυσκο-
λίες που αντιµετωπίζει η Κίνα. 

Από 5% έως 10% αύξηση στο εξάµηνο 
µεγαλώνει η εγχώρια χοιροτροφία  
Οι τιµές για τον Έλληνα χοιροτρόφο κινούνται στα 1,30 µε 1,60 ευρώ το κιλό

Αυξηµένες 23,4% σε αξία οι εισαγωγές
νωπών οπωροκηπευτικών το πρώτο τρίµηνο

ΕΛΕΓΧΟΙ
Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες έχουν θεσµοθετήσει 

αυστηρότερα µέτρα για να 

αποτραπεί η είσοδος της 

αφρικανικής πανώλης των 

χοίρων στην επικράτειά τους

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Κατά 2% έχει µειωθεί το 

παγκόσµιο κοπάδι χοίρων, 

εξαιτίας των δυσκολιών που 

αντιµετωπίζει η Κίνα

Π
λησιάζουµε στον αλω-
νισµό της νέας σοδειάς 
σκληρού σίτου στη χώ-
ρα µας, η οποία δείχνει 

λίγο όψιµη και λογικά η παραγω-
γή θα είναι µικρότερη από την α-
ντίστοιχη περσινή. Παράλληλα, τα 
τελικά φετινά αποθέµατα αναµένε-
ται να είναι λιγότερα από αυτά που 
είχαµε ένα χρόνο νωρίτερα. Εντού-
τοις προς το παρόν δεν φαίνονται 
σηµάδια κάποιας ισχυρής ζήτησης 
προσεχώς, η οποία θα µπορέσει να 
τραβήξει απότοµα τις τιµές προς τα 
πάνω. Τα πράγµατα είναι λίγο πιο 
αισιόδοξα µεν, αλλά δεν υπάρχει ή 
ακόµα δεν έχει φανεί ο κατάλληλος 
καταλύτης που θα φέρει µια ουσια-
στική ανοδική πορεία τιµών. 
Στα σκληρά στάρια, στη νέα λίστα 

της Φότζια ση-
µειώθηκε για 
δεύτερη εβδο-
µάδα µείωση 
τιµών κατά 2 
ευρώ ο τόνος. 

Για τα ποιοτικά στάρια µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρω-
τεΐνη 12,5% η τιµή αποθήκης παρα-
γωγού διαπραγµατεύεται στα 243-
248 ευρώ ο τόνος. Για τα µεταβρο-
χικά (βρεγµένα) µε ειδικό βάρος 
77-78 kg/hl στα 231-236 ευρώ ο 
τόνος, ενώ για χαµηλότερο βάρος 
75/76 kg/hl η τιµή παραγωγού κι-
νείται στα 221-226 ευρώ ο τόνος. Α-
ναφορικά µε τη νέα σοδειά, οι τιµές 
προ πωλήσεων στην Ιταλία κυµαί-
νονται στα 245 ευρώ ο τόνος παρα-
δοτέα σε µύλο για φορτώσεις µέχρι 
το τέλος του έτους. 
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι κα-
θυστερήσεις στις σπορές λόγω καιρι-
κών δυσκολιών για διάφορα δηµη-
τριακά, όπως καλαµπόκι και σόγια, 
ανέβασε γενικότερα την αγορά µαζί 
και τα µαλακά σιτάρια. Η απότοµη ά-
νοδος έδωσε την ευκαιρία για γρή-
γορες ρευστοποιήσεις από πλευράς 
κερδοσκόπων, οι οποίες και έφεραν 
µια ελεγχόµενη διόρθωση. Βρισκό-
µαστε σε εποχή που οι καιρικές συν-
θήκες έχουν τον πρώτο λόγο, επο-
µένως οτιδήποτε ακραίο µπορεί να 
συµβεί θα έχει άµεση επίπτωση στις 
χρηµατιστηριακές τιµές. Στη Γαλλία, 
τέλος, οι τιµές αυξήθηκαν µε έξτρα 
βοήθεια από το φτηνότερο ευρώ. Τα 
συµβόλαια Σεπτεµβρίου ‘19 κυµαί-
νονται στα 173 ευρώ ο τόνος παρα-
δοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΟΨΙΜΗ ΦΕΤΟΣ
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
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ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
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Σε Θήβα και Λακωνία τα πρώιµα ελληνικά κρεµµύδια βρίσκονται στο αποκορύφωµα της συγκοµιδής τους, µε τους παραγωγούς να απολαµβάνουν τιµές 
σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια από τα περσινά. Μοχλός της αυξηµένης ζήτησης, οι ελλείψεις που συνεχίζουν να υπάρχουν στις ευρωπαϊκές αγορές. 

Ακραία καιρικά φαινόµενα παρατηρήθηκαν την προη-
γούµενη εβδοµάδα σε περιοχές της αγροτικής Απουλί-
ας, µε αποτέλεσµα σηµαντικές καταστροφές σε κερα-
σιές και χωράφια µε καρπούζια. Μάλιστα οι προβλέ-
ψεις για το προσεχές διάστηµα κάνουν λόγο για συνέ-
χιση της κακοκαιρίας, φέρνοντας σε ακόµα πιο δύσκο-
λη θέση παραγωγούς καρπουζιών και κερασιών. Η κα-
ταστροφή αγγίζει ακόµα και το 100% σε ορισµένες πε-
ριοχές, µε το 50% να σχηµατίζει τον µέσο όρο. 

Ο πρόεδρος του συνεταιρισµού Coldiretti για την πε-
ριοχή της Απουλίας, Τζιάννι Καντέλε, αναφέρει πως η 

πραγµατική καταστροφή αφορά τις καλλιέργειες καρ-
πουζιών, αφού τα χωράφια πληµµύρισαν και τα φυτά 
καταστράφηκαν. «Τα λαχανικά καταστράφηκαν επίσης, 
ενώ η σπορά για τα πεπόνια πρέπει τώρα να ξεκινήσει 
από την αρχή», αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Βερίκοκα, ροδάκινα και δαµάσκηνα φαίνεται πως την 
έχουν γλιτώσει προς το παρόν, αφού τα φρούτα ακόµη 
αναπτύσσονται στα δέντρα. Αν και µικρές ζηµιές έχουν 
σηµειωθεί, δεν µπορούν να συγκριθούν µε τις καταστρο-
φές που υπέστησαν οι άλλες δυο βασικές καλλιέργειες.  

«Το να δουλεύουµε και να επενδύουµε στα χωράφια 
µας έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολο και η όλη διαδικα-
σία θυµίζει παιχνίδι πόκερ», δηλώνει ο Τζιανλούκα Τζι-
όρτζιο, νεαρός παραγωγός από την περιοχή, περιγρά-
φοντας την κατάσταση που βιώνει ο ίδιος και οι συνά-
δελφοί του στον ιταλικό νότο. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΚΟΝΤΑ στους 18.000 µε 20.000 
τόνους υπολογίζεται η παραγω-
γή κρεµµυδιού στην περιοχή της 
Θήβας, στα ίδια δηλαδή επίπεδα 
µε πέρυσι, ωστόσο η τιµές που  
πληρώνονται οι παραγωγοί ξε-
περνούν τα 50 λεπτά το κιλό, ό-
ταν την αντίστοιχη περίοδο για το 
2018, η τιµή βρισκόταν κοντά στα 

20 λεπτά. Οι τιµές αυτές αφορούν 
τα ξανθά κρεµµύδια, αφού τα κόκ-
κινα υπερβαίνουν τα 60 λεπτά το 
κιλό. Η αύξηση αυτή είναι απόρ-
ροια µιας πανευρωπαϊκής έλλει-
ψης σε κρεµµύδι, που έρχεται α-
πό τον χειµώνα, όταν ήδη από τα 
Χριστούγεννα του 2018 είχαν α-
δειάσει αρκετές αποθήκες.  

ΤΟ ΒΑΤΙΚΙΩΤΙΚΟ κρεµµύδι βρίσκε-
ται στις αγορές επίσης αυτό το διά-
στηµα, µε την τιµή που απολαµβά-
νουν οι Λάκωνες παραγωγοί να ξε-
περνά τα 70 λεπτά το κιλό. Στην πε-
ρίπτωση των βατικιώτικων κρεµµυ-
διών, η προσφορά διαχρονικά δεν 
είναι αρκετή για να καλύψει τη ζή-

τηση πανελλαδικώς, κάτι που δεν ι-
σχύει για τις παραγωγές άλλων περι-
οχών. Μάλιστα το 90% των κρεµµυ-
διών αυτών φτάνουν στο νοµό Ατ-
τικής. Ας αναφερθεί πως την αντί-
στοιχη περίοδο πέρυσι, στις περιοχές 
της Λακωνίας που καλλιεργείται, η 
τιµή βρισκόταν κοντά στα 40 λεπτά.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ για µια καλή κερδοφορία 
από τη φετινή καλλιέργεια κρεµµυ-
διού έχουν και οι Ισπανοί, οι οποίοι 
βρίσκονται στα χωράφια από τα τέ-
λη Απριλίου στις νοτιότερες περιο-
χές της χώρας τους. Οι πληροφορί-
ες από την Ιβηρική χερσόνησο επι-

βεβαιώνουν την κατάσταση στην Κε-
ντρική Ευρώπη, όπου οι εισαγωγικές 
εταιρείες καλύπτουν µέρος της ζή-
τησης από το νότιο ηµισφαίριο. Μέ-
χρι να ξεκινήσει στα µέσα Ιουνίου η 
παραγωγή της Γαλλίας, αναµένεται 
να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Η ΕΛΛΑ∆Α, µάλιστα, ήδη από τον 
Φεβρουάριο είχε µετατραπεί σε µια 
καθαρά εισαγωγική χώρα, αφού τό-
σο οι µειωµένες εκτάσεις όσο και 
τα ακραία καιρικά φαινόµενα, δεν 
επέτρεψαν την παραγωγή αρκετών 
όψιµων κρεµµυδιών, που είναι και 
η κύρια παραγωγή, η σπορά της ο-
ποίας ξεκινά µετά τις 20 Ιουλίου. 

Σε µεγαλύτερο βαθµό επηρεάστη-
καν αρκετές χώρες από την κεντρι-
κή Ευρώπη. Η Ινδία, η Αίγυπτος, 
η Αυστρία και η Ισπανία, µε υψη-
λές τιµές, ήρθαν να καλύψουν το 
κενό της αγοράς όλο αυτό το διά-
στηµα, µέχρι και τις αρχές Μαΐου.  
Τότε ήταν που οι τιµές κατέγρα-
ψαν και ιστορικά υψηλά. 

∆ΕΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ περίπου κάθε µέ-
ρα φεύγουν από τη Θήβα µε προ-
ορισµό χώρες όπως η Πολωνία, η 
Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Σλοβε-
νία και η Ρουµανία, ενώ τελευταία 
χτυπάει το τηλέφωνο από τη Γερµα-
νία, σύµφωνα µε πληροφορίες. Τα 
µηνύµατα που έρχονται είναι θετι-

κά ωστόσο η τιµή δεν αναµένεται 
να ανέβει παραπάνω. Παραγωγοί 
και έµποροι είναι προσεκτικοί, για 
να γίνει σωστή αποσυµφόρηση της 
παραγωγής, ώστε να µην πέσουν 
απότοµα οι τιµές, όταν σε περίπου 
ένα µήνα ξεκινήσουν οι παραγω-
γές στην Κεντρική Ευρώπη. 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της ευρωπαϊκής αγο-
ράς κρεµµυδιών εξακολουθεί να δι-
αµορφώνεται από την ξηρασία του 
περασµένου καλοκαιριού. Υπάρχει 
ζήτηση από όλες τις αγορές για την 
παραγωγή ήδη από τη χειµερινή εκ-
στρατεία. Προς το παρόν, η Ευρώπη 

έχει άδειες αποθήκες και τα πρώιµα 
κρεµµύδια απέχουν πολύ από το να 
καλύψουν τη ζήτηση. Αυτή η κατά-
σταση µεταφράζεται σε υψηλές τι-
µές µεσοπρόθεσµα, αφού η ποιό-
τητα των εισαγωγών εκτός ΕΕ, δεν 
είναι και η καλύτερη.

Κεράσια και καρπούζια θύματα 
της κακοκαιρίας στην Απουλία 
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Ξεκίνησαν καλά, το θέµα είναι αργότερα για το κρεµµύδι

ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΟΥ
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Σε προεκλογική σύγχυση 
το Χρηµατιστήριο Αθηνών 
Η πορεία του ΧΑ την εβδοµάδα που πέρασε 
επιβεβαίωσε την ισορροπία δυνάµεων στην 
οποία βρίσκεται η αγορά τις τελευταίες ηµέρες, 
συντηρώντας το εύρος των 720-740 µονάδων, 
µε ελάχιστες εκατέρωθεν εξάρσεις, 
αναµένοντας το εκλογικό αποτέλεσµα. Στα 
διεθνή ταµπλό, πτωτικά οι δείκτες της Wall 
Street µε τους επενδυτές να θορυβούνται από 
τα νέα ότι ο Λευκός Οίκος είναι έτοιµος να 
βάλει στο στόχαστρo περισσότερες εταιρείες 
τεχνολογίας λόγω της διαµάχης µε το Πεκίνο.

CRETA FARMS: Στις 7 Ιουνίου 
η έκτακτη γενική συνέλευση 
µετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ µε 

αντικείµενο, µεταξύ άλλων, την 
ανάκληση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και εκλογή νέου, ενώ θα γίνει και 
συζήτηση επί της χρηµατοδότησης 
11.651.814,33 ευρώ που υποστηρίζει 
ο µέτοχος Κων. ∆οµαζάκης, ότι 
παρέσχε προς την εταιρεία κατά τη 
χρονική περίοδο 2005-2006.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Η Παπαστράτος 
δηµιουργεί 160 νέες θέσεις εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα, για ενίσχυση των 
πωλήσεων και ενηµέρωση για το νέο 
προϊόν θερµαινόµενου καπνού, το 
IQOS. Οι πωλητές θα απασχοληθούν 
µε σύµβαση αορίστου χρόνου, ενώ 
όλη η διαδικασία της επιλογής και 
πρόσληψης θα ολοκληρωθεί 
πανελλαδικά µέσα στον Ιούνιο.

ΛΟΥΜΙ∆ΗΣ: Τα Καφεκοπτεία 
Λουµίδη γιορτάζουν τα 100 χρόνια 
αδιάλειπτης λειτουργίας τους. 
Θέλοντας να τιµήσουν όλους αυτούς 
που αγαπούν τον αυθεντικό καφέ, 
δηµιούργησαν µια σειρά από 
συλλεκτικά προϊόντα µε ξεχωριστά 
εικαστικά, όπως φλιτζάνια 
διακοσµηµένα µε λογότυπα και 
σκίτσα που έχουν µείνει στη µνήµη 
µας από την πολύχρονη πορεία των 
Καφεκοπτείων Λουµίδη.

KANAKHΣ: Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.», γνωστοποίησε προς το 
επενδυτικό κοινό ότι το εκλεγέν από την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων 
της 15ης Μαΐου 2019 νέο επταµελές 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µε πενταετή 
θητεία (ως την 15η Μαΐου 2024), 
συγκροτήθηκε σε σώµα. Στη θέση του 
προεδρου οTommy Stroemstad και του 
αντιπροέδρου ο Στυλιανός Κανάκης.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ευρωεκλογές, Βrexit και εµπορικές εντά-
σεις ΗΠΑ-Κίνας συντηρούν την νευρικό-
τητα στις αποδόσεις των κρατικών οµολό-
γων της Ευρωζώνης. Η προσωρινή χαλά-
ρωση των περιορισµών από την Ουάσιν-
γκτον στην κινεζική Huawei Technologies 
δεν κατάφερε να αντισταθµίσει τις βαθύ-
τερες ανησυχίες για κλιµάκωση του εµπο-
ρικού πολέµου µεταξύ των δύο µεγαλύτε-
ρων οικονοµιών του κόσµου όπως και οι 
δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών των 
ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν, ότι δεν είναι ακόµη 
στα σχέδια η επανέναρξη των συνοαµερι-
κανικών εµπορικών συνοµιλιών. «Το κλί-
µα νευρικότητας προκαλείται από δύο πη-
γές. Η κλιµάκωση εκ νέου του εµπορικού 
πολέµου και οι εντάσεις µε την ψηφοφο-
ρία του Brexit», λέει ο Μάθιου Κερνς, ανα-
λυτής στην Rabobank. Ενδεικτική η από-

δοση του 10ετούς γερµανικού οµολόγου 
-που αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για τους 
επενδυτές-  που µειώθηκε περισσότερο α-
πό µία µονάδα βάσης στο 0,07%. Οριακά 
χαµηλότερες και οι αποδόσεις των γαλλι-
κών και ολλανδικών κρατικών οµολόγων. 
Αντίστοιχα, οι αποδόσεις των ιταλικών µει-
ώθηκαν κατά µια µονάδα βάσης, στο 2,6% 
χάρη και στις πρόσφατες δηµοσκοπήσεις 
που αποτελούν ένδειξη ότι το ακροδεξιό 
κόµµα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης 
Ματέο Σαλβίνι ίσως να µην έχει τόσο κα-
λές επιδόσεις στις ευρωεκλογές. 

Στο µεταξύ, απροσδόκητη αύξηση κα-
τά 4,7 εκατ. βαρέλια κατέγραψαν τα α-
ποθέµατα πετρελαίου στις ΗΠΑ, στο υ-
ψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 
2017, βυθίζοντας τις τιµές του αργού 
στα 61,1 δολάρια (-3,2%).

Βarilla Party
Το ταλέντο, η πειθαρχία, η αφοσίωση 
και η αγάπη για τα ζυµαρικά, απαραίτητο 
στοιχείο της διατροφής των 
πρωταθλητών λέει το νέο διαφηµιστικό 
µήνυµα της Barilla. Πρωταγωνιστές οι 
µετρ του τένις και της γαστρονοµίας 
Ρότζερ Φέντερερ και Νταβίντε 
Ολντάνι, µε προσκεκληµένη την 
παγκόσµια πρωταθλήτρια σλάλοµ στο 
Αλπικό σκι, Μικαέλα Σιφρίν.

Drink Pink
Ο οινικός κόσµος βιώνει από το 2015 την 
εποχή των ροζέ, τάση που συγκινεί όλο και 
πιο πολύ Έλληνες παραγωγούς και 
οινόφιλους. Η εκδήλωση γευστικής δοκιµής 
Drink Pink, Rosé Wine Extravaganza, που 
πρωταγωνίστησε σε αυτήν την πορεία, 
είναι και φέτος πιστή στο ραντεβού της, την 
Κυριακή 9 Ιουνίου (12:00 – 20:00), στον 
ίδιο χώρο (Χίλτον) µε νέες ετικέτες και 
πρωτοεµφανιζόµενα κρασιά.

Στο καταφύγιο 
ευρω - ομολόγων 

 Νεύρα φέρνει το ρευστό πολιτικό κλίμα
 Αύξηση στα αποθέματα αργού βύθισε τιμές

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
731,49
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,1060 +11,58%

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π 5,2500 +7,14

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. 0,7050 +5,22%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 4,2300 +4,44%

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 2,1600 +3,85%

FORTHNET Α.Ε. 0,1300 -12,75%

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚ. Α.Ε. 0,2100 -9,48%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,0885 -5,35%

∆ΕΗ Α.Ε. 1,3160 -4,01%

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 19,3300 -3,54

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.807,79 -0,27%
 NASDAQ Comp 7.762,22 -0,29%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.388,55 + 0,060%
Λονδίνο FTSE 100 7.334,19 + 0,072%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.168,74 + 0,21%
Παρίσι CAC-40 5.378,98  -0,12%
Ζυρίχη SMI 9.645,04 + 0,22%
Τόκιο NIKKEI-225 21.283,37 +0,051% 

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Υποχρεώσεις και πρόστιμα από το Mητρώο 
εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών

Τ
α τελευταία χρόνια στο όνοµα της τεχνολο-
γίας, έχουµε κατακλυστεί από κωδικούς, η-
λεκτρονικές υπηρεσίες, user name, ψηφια-
κές υπογραφές κλπ., κλπ. Και Μητρώα. Πολ-

λά Μητρώα. Ηλεκτρονικά µητρώα, τα οποία θα µας βο-
ηθήσουν στη δουλειά µας, στην παρακολούθηση στοι-

χείων, στη βελτιστοποίηση της απο-
δοτικότητας, αλλά αυτό θα κριθεί α-
πό το χρόνο.
Ένα από τα µητρώα αυτά, που βγή-
κε ξανά στην επιφάνεια, είναι το 
ΜΕΝΟ: «Μητρώο Εµπόρων Νωπών 
Οπωροκηπευτικών». Έρχεται από 
παλιά, από το 2003, όταν δηµοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ1122/Β’/2003, ως 
αποτέλεσµα της ΚΥΑ 257543. Η υ-
ποχρέωση εγγραφής στο ΜΕΝΟ α-
φορά τους εισαγωγείς, εξαγωγείς 
και διακινητές, τους εµπόρους χον-
δρικής πώλησης, των κεντρικών λα-
χαναγορών, της λιανικής πώλησης 
(super market, µανάβικα, πωλητές 
λαϊκών αγορών ή υπαίθριοι έµπο-
ροι) και τους παραγωγούς.
Με λίγα λόγια έχουν όλοι υποχρέω-
ση να εγγραφούν. Στο άρθρο 3 της 
απόφασης ορίζεται αναλυτικά, ποιοι 
είναι οι υπόχρεοι προς εγγραφή:

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟ
Α) ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ  Εξαγωγείς προς Τρίτες χώρες 
και/ή αποστολείς προς χώρες της ΕΕ νωπών οπωροκη-
πευτικών. Αυτούς τους εµπόρους τους διακρίνουµε σε:
Α) Εµπόρους οι οποίοι έχουν ιδιόκτητα τυποποιητήρια 
συσκευαστήρια ή χρησιµοποιούν ενοικιαζόµενα και 
διαθέτουν τις απαραίτητες ψυκτικές ή µη αποθηκευτι-
κές εγκαταστάσεις, έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής 
στο Μητρώο Εµπόρων (Π.∆. 326/98 όπως τροποποιή-

θηκε µε το Π.∆. 298/2000) και α-
νήκουν στην κατηγορία εµπόρων 
του προθέµατος Α.
Β) Εµπόρους που δε διαθέτουν τις 

ανωτέρω εγκαταστάσεις κι έχουν τις προϋποθέσεις εγ-
γραφής στο Μητρώο (Π∆. 326/98 όπως τροποποιήθη-
κε µε το Π∆ 298/2000) και ανήκουν στην κατηγορία 
εµπόρων του προθέµατος Β. 
Β) ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ Έµποροι που εισάγουν α-
πό τρίτες χώρες και/ή παραλαµβάνουν από άλλα κράτη 
νωπά οπωροκηπευτικά για την εγχώρια αγορά.
Αυτοί διακρίνονται σε:
Α) Εµπόρους που διαθέτουν κατάλληλους αποθηκευ-
τικούς χώρους και ψυγεία ανάλογα µε το προϊόν και 
σε περιπτώσεις ανασυσκευασιών ή µικροσυσκευασι-
ών τον κατάλληλο εξοπλισµό.
Β) Εµπόρους που δε διαθέτουν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις.
Γ) ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ. ∆ιακρίνονται σε:
Α) Εµπόρους οι οποίοι διαθέτουν εγκαταστάσεις τυπο-
ποίησης συσκευασίας ιδιόκτητες ή ενοικιαζόµενες και 
διαθέτουν επίσης τις απαραίτητες ψυκτικές ή µη απο-
θηκευτικές εγκαταστάσεις.
Β) Εµπόρους που δεν διαθέτουν αυτές τις εγκαταστάσεις:
Οι ανωτέρω κλάδοι Α και Β διακρίνονται σε:
Ι) Εµπόρους χονδρικού εµπορίου που διακινούν προϊό-
ντα προς εµπόρους χονδρικής ή και λιανικής πώλησης:

 Έµποροι κεντρικών λαχαναγορών,
 Έµποροι εκτός κεντρικών λαχαναγορών κ.λπ.,

ΙΙ) Εµπόρους λιανικού εµπορίου που διαθέτουν το προ-
ϊόν απευθείας στον καταναλωτή:
 καταστήµατα µε είδη διατροφής (super markets, κ.α.)
 ειδικά καταστήµατα (µανάβικα καταστήµατα εδωδίµων)
 οργανωµένες αγορές πώλησης (λαϊκές αγορές)
 πλανόδιοι ή υπαίθριοι έµποροι. 

∆) ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Περιλαµβάνει τους συναλλασσοµένους 
που είναι παραγωγοί προϊόντων και τα πωλούν προς 
λιανοπωλητές και οργανωµένες αγορές χονδρικής πώ-
λησης απευθείας ή µε τη µεσολάβηση των εµπόρων 
της αγοράς τους οποίους αµοίβουν µε προµήθεια επί 
της τιµής πώλησης.
Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται οι συναλ-
λασσόµενοι παραγωγοί που πωλούν απευθείας τα προ-
ϊόντα τους στους λιανοπωλητές σε περιστασιακές αγο-
ρές χονδρικής πώλησης που λειτουργούν πλησίον των 
τόπων παραγωγής.
Περιλαµβάνει τους συναλλασσοµένους που είναι οι ί-
διοι παραγωγοί των προϊόντων και τα πωλούν στον κα-
ταναλωτή σε οργανωµένες αγορές λιανικής πώλησης 
οπωροκηπευτικών (λαϊκές αγορές).
Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται οι συναλ-
λασσόµενοι παραγωγοί που πωλούν απευθείας τα προ-
ϊόντα τους στον καταναλωτή στον τόπο της εκµετάλλευ-
σης σε µικρές ποσότητες για να καλύπτουν τις προσω-
πικές ανάγκες του καταναλωτή. 
Ε) ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Έµποροι οι οποίοι είτε 
δεν είναι εγκατεστηµένοι στη χώρα µας σύµφωνα µε 
την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1148/01 
της Επιτροπής, είτε είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, 
αλλά δεν εντάσσονται σε ένα από τους ανωτέρω κλά-
δους, που περιλαµβάνονται ανωτέρω, ενώ ασκούν καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο δραστηριότητες που περιλαµβά-
νονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγ. 1 του άρθρου 3 
του ΚΑΝ (ΕΚ) 1148/01 της Επιτροπής.

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)

∆εν υπάρχει δικαίωµα επιλογής για την 
ένταξη στο κανονικό καθεστώς

Ακόµη και σήµερα, εφόσον διαπιστώσετε ότι 
υπερβαίνετε τα όρια της ένταξης στο κανονικό 
καθεστώς, είστε υποχρεωµένοι να ενταχθείτε. 

∆εν υπάρχει επιλογή διότι µόλις εντοπιστεί 
η παράβαση από τον έλεγχο, το πρόστιµο της 

µη τήρησης βιβλίων είναι 2.500 ευρώ.

Κατάσταση δηµοσιοποίησης 
πληρωµών επιδοτήσεων 2018

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θυµήθηκε ξαφνικά τα προσωπικά 
δεδοµένα και άλλαξε τον τρόπο έκδοσης της 
κατάστασης δηµοσιοποίησης πληρωµών των 
αγροτών. Αντί να εκτυπώνεται µε τους κωδικούς 
taxis, χρειάζεται email κι άλλο κωδικό, ο οποίος 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα αλλάζει. Υπάρχει 
µεγαλύτερο προσωπικό δεδοµένο από τους 
κωδικούς taxis; Να δούµε τι θα γίνει φέτος µε τα 
τεκµήρια και τους φόρους που θα προκύψουν…

Υπόχρεοι
Εγγραφή στο ΜΕΝΟ 

στα τµήµατα Φυτοϋγει-
ονοµικού και Ποιοτικού 

Ελέγχου των ∆ΑΟΚ 

Απευθείας
Στο Μητρώο και οι 

παραγωγοί που πωλούν 
σε λιανοπωλητές και 
χονδρική απευθείας
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Ολόκληρη η εγκύκλιος για ρύθμιση των οφειλών προς ΕΦΚΑ

Έως 120 δόσεις και για χρέη στα ταμεία
 Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις των αγροτών για οφειλές στον ΟΓΑ    Ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ το μήνα 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον ΕΦ-
ΚΑ και µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου θα µπο-
ρούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόµε-
νοι –µεταξύ των οποίων και οι αγρότες- 
για υπαγωγή στη ρύθµιση των 120 δό-
σεων για χρέη προς τα ασφαλιστικά τα-
µεία. Ειδικότερα, οι αγρότες θα ρυθµί-
ζουν τις οφειλές τους από απλήρωτες ει-
σφορές στον πρώην ΟΓΑ µε κούρεµα του 
συνόλου των προσαυξήσεων στο 100%, 
αλλά δεν θα επανυπολογίζουν τη βασι-
κή οφειλή τους καθώς σε κάποιες κλά-
σεις πριν από το 2007 είχαν µικρότερες 
εισφορές από την ελάχιστη του νόµου 
Κατρούγκαλου. Έπειτα από τη διαγραφή 
των προσαυξήσεων θα αποπληρώνουν 
τη βασική οφειλή σε έως 120 δόσεις, µε 
ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.

Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, 
η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα υ-
παγωγής στη ρύθµιση, ενώ οι επόµενες 
δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία 
εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα.

Παρακάτω παρουσιάζονται ερωτήσεις 
και απαντήσεις σχετικά µε τη ρύθµιση α-
πό το υπουργείο Εργασίας: 

1 Ποια φυσικά πρόσωπα υπάγονται στο 
πεδίο εφαρµογής του Ν. 4611/2019;

Παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης, σε 
φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελ-
µατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρό-
τες, συµπεριλαµβανοµένων ασφαλισµέ-
νων που έχουν υποβάλει αίτηµα συντα-
ξιοδότησης, το οποίο εκκρεµεί.

2Έχω διακόψει την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, µπορώ να ενταχθώ;

Ναι, στη ρύθµιση µπορούν να εντα-
χθούν ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτο-
απασχολούµενοι και αγρότες µε ενερ-
γή ή µη επαγγελµατική δραστηριότητα.

3Ποιες οφειλές των ανωτέρω φυσι-
κών προσώπων ρυθµίζονται;

Ρυθµίζεται το σύνολο των οφειλών 
προς ΕΦΚΑ που δηµιουργήθηκαν έως 
31/12/2018, µε τις πάσης φύσεως προ-
σαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, ό-
πως έχουν διαµορφωθεί έως την ηµερο-
µηνία υπαγωγής στη ρύθµιση.

4Η οφειλή µου έχει ενταχθεί σε ρύθ-
µιση που είναι ενεργή. Μπορώ να 

µετακυλίσω στη νέα ρύθµιση;
Ναι, µπορεί να ενταχθεί το ανεξόφλη-

το υπόλοιπο ενεργής ρύθµισης στις νέ-
ες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, δι-
καιώµατα και ευεργετήµατα από την 
προηγούµενη ρύθµιση θα απολεσθούν.

5Οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (υ-

περχρεωµένα φυσικά πρόσωπα) µπο-
ρούν να ενταχθούν στη ρύθµιση;

Μπορούν να ενταχθούν, υπό την προ-
ϋπόθεση να µην έχει εκδοθεί οριστική 
δικαστική απόφαση.

6 Οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 4469/2017 

(Εξωδικαστικός µηχανισµός) µπο-
ρούν να ενταχθούν στις διατάξεις 
της εν λόγω ρύθµισης;

Ναι, µπορούν να ενταχθούν, εφόσον 
ο οφειλέτης το επιλέξει. Η ρύθµιση του 
Ν. 469/2017 δεν επηρεάζεται ως προς 
τους υπόλοιπους πιστωτές και εξακο-
λουθεί να ισχύει.

7Οφειλές µου από επικουρική ασφά-
λιση ή πρόνοια (εφάπαξ παροχές) 

µπορούν να ενταχθούν στη ρύθµιση;
Ναι. Στη νέα ρύθµιση υπάγονται και 

οι οφειλές προς ΕΤΕΑΕΠ. Επισκεφτείτε 
τον ιστότοπο www.eteaep.gov.gr/web/.

8Στην παρούσα ρύθµιση εντάσσο-
νται οφειλές από προαιρετική συ-

νέχιση ασφάλισης και αναγνωρίσεις 
πλασµατικών χρόνων ασφάλισης;

Όχι, δεν εντάσσονται.

9 Ποια είναι η διαδικασία για να ε-
νταχθώ στη ρύθµιση;

Η διαδικασία υποστηρίζεται ηλεκτρο-
νικά και εξελίσσεται σε δύο στάδια.

Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται αίτη-
µα προσδιορισµού-επανυπολογισµού 
των οφειλών στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα που έχει αναρτηθεί στον ιστότο-
πο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτη-
µα ρύθµισης των οφειλών στον σύνδε-
σµο του ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ.

10Έχω οφειλές στον ΕΦΚΑ, τόσο 
από την ατοµική µου ασφάλι-

ση όσο και από την απασχόληση ερ-
γαζοµένων. Θα υποβάλλω µία αίτηση 
για ένταξη στη ρύθµιση;

Όχι, οι οφειλές για κάθε ιδιότητα ρυθ-
µίζονται αυτοτελώς.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση µπορεί 
να υποβληθεί ηλεκτρονικά µέσω των υ-
πηρεσιών που παρέχονται στον ιστότο-
πο ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

11Μέχρι πότε µπορεί ένας οφει-
λέτης να υποβάλλει την αίτη-

σή του για ρύθµιση των οφειλών του;
Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση υπο-

βάλλεται άπαξ έως 30/9/2019.

12 Ποιες οφειλές επανυπολογί-
ζονται;

Το σύνολο των οφειλών κύριας α-
σφάλισης (κλάδου σύνταξης και περί-

θαλψης) ελευθέρων επαγγελµατιών και 
αυτοαπασχολούµενων (πλην αγροτών) 
από 1/1/2002 έως 31/12/2016 δύναται 
να επανυπολογιστούν, µετά από επιλο-
γή του οφειλέτη.

13Πώς επανυπολογίζονται οι ο-
φειλές;

Ο επανυπολογισµός πραγµατοποιεί-
ται µε βάση τον κατώτατο βασικό µισθό 
άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών, ό-
πως ίσχυε κατά την 31/12/2018 (586,08 
ευρώ). Στην περίπτωση αυτή, οι νέες µη-
νιαίες εισφορές διαµορφώνονται, ανά 
κλάδο, ως εξής: 

Σύνταξη 117,22 ευρώ και 
Ασθένεια 40,73 ευρώ.

14Έχω οφειλές σε διαφορετικούς 
Φορείς, επανυπολογίζονται συ-

νολικά;
Ναι. Η επιλογή σας για επανυπολογι-

σµό αφορά το σύνολο των οφειλών που 
εµπίπτουν σε επανυπολογισµό.

15 Μπορώ να ρυθµίσω την οφει-
λή που έχει αναρτηθεί µέχρι 

να εµφανισθούν οι υπόλοιπες οφει-
λές µου;

Ναι, µπορείτε. Θα οριστικοποιήσε-
τε το αίτηµά σας µε τις ήδη αναρτηµέ-
νες οφειλές. Όταν αναρτηθούν οι λοι-
πές οφειλές, θα ενηµερωθείτε µε ηλε-
κτρονική αλληλογραφία (email). Οι νέ-
ες οφειλές θα διαβιβασθούν στο ΚΕΑΟ 
σύµφωνα µε την αρχική σας επιλογή.

Εάν επιθυµείτε να ρυθµίσετε το σύ-
νολο των οφειλών σας, θα αναµένετε 
την ανάρτηση των υπολοίπων οφειλών.

16Έχω υποβάλει αίτηση µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας και 

δεν έχουν εµφανισθεί ακόµη οι οφει-
λές µου. Θα χάσω την προθεσµία που 
έχει δοθεί προκειµένου να ενταχθώ;

Όχι. Εφόσον έχετε ζητήσει µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας να προσδι-
οριστούν/επανυπολογιστούν οι οφει-
λές προκειµένου να διαβιβαστούν στο 
ΚΕΑΟ προς ρύθµιση, το αίτηµά σας θε-
ωρείται εµπρόθεσµο.

17Οι οφειλές µου για το έτος 
2018 δεν εµφανίζονται. Πώς 

θα τις εντάξω στην ρύθµιση;
Οι οφειλές έτους 2018 (δόσεις εκ-

καθάρισης) θα αναρτηθούν µετά την 
εκκαθαριστική διαδικασία ασφαλιστι-
κών εισφορών. Εάν επιλέξετε τη ρύθ-
µιση των λοιπών οφειλών, θα διαβι-
βασθούν στο ΚΕΑΟ σύµφωνα µε την 
αρχική σας επιλογή.

18Με ποιους όρους ρυθµίζονται 
οι οφειλές ελευθέρων επαγ-

γελµατιών και αυτοαπασχολούµενων;
Η αποπληρωµή της οφειλής πραγµα-

τοποιείται σε έως 120 ισόποσες µηνιαί-
ες δόσεις, µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 
ευρώ. Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 85% 
επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, 
προσθέτων τελών και τόκων λόγω µη ε-
µπρόθεσµης καταβολής.

Τέλος, η οφειλή που υπάγεται στην 
παρούσα ρύθµιση επιβαρύνεται από τον 
επόµενο µήνα υπαγωγής της, µε τόκο βά-
σει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου α-
ναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότη-
σης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων µονάδων, 
ετησίως υπολογισµένου (5%).

19Με ποιους όρους ρυθµίζονται 
οι οφειλές των αγροτών;

Η αποπληρωµή της οφειλής πραγµα-
τοποιείται σε έως 120 ισόποσες µηνιαί-
ες δόσεις, µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 
30 ευρώ. Επιπλέον, παρέχεται έκπτω-
ση 100% επί των πάσης φύσεως προ-
σαυξήσεων, προσθέτων τελών και τό-
κων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής.

20Έχω εντάξει τις οφειλές µου 
στην παρούσα ρύθµιση, σε 90 

δόσεις. Μπορώ να µειώσω ή να αυξή-
σω τον αριθµό των δόσεων;

Παρέχεται µόνο η δυνατότητα µείω-
σης του αριθµού των δόσεων µε ανα-
προσαρµογή του ποσού αυτών και µε 
ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.

21Πότε χάνεται η ρύθµιση;
Η ρύθµιση χάνεται όταν:

α) το ληξιπρόθεσµο υπόλοιπο της 
ρύθµισης υπερβεί το ποσό που αντι-
στοιχεί σε δύο δόσεις.

β) δεν καταβληθούν βεβαιωµένες ο-
φειλές που δηµιουργήθηκαν µετά την 
1/1/2019. (Ως βεβαιωµένες οφειλές 
νοούνται αυτές που προκύπτουν µετά 
την ετήσια εκκαθάριση).

22 Τι θα συµβεί µε την οφειλή µου 
εάν χάσω τη ρύθµιση;

Μετά την απώλεια της ρύθµισης η ο-
φειλή αναβιώνει µε τις πάσης φύσεως 
προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τό-
κους, λόγω µη εµπρόθεσµης καταβο-
λής, στην κατάσταση που ήταν πριν από 
την ηµεροµηνία υπαγωγή στη ρύθµιση.

Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις ε-
πανυπολογισµού, η οφειλή επανέρχε-
ται στην κατάσταση που ήταν πριν από 
τον επανυπολογισµό.

Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι της 
νέας ρύθµισης θα αφαιρεθούν.

23 Είµαι ασφαλιστικά ενήµερος 
κατά τη διάρκεια της ρύθµισης;

Ναι, εφόσον τηρούνται οι όροι της 
ρύθµισης, µε την καταβολή των δόσε-
ων παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης 
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότη-
τας διµηνιαίας ισχύος.

Πρώτο στάδιο
Υποβολή αίτησης 

προσδιορισµού 
οφειλών ως 31 

∆εκεµβρίου 2018 
- Επανυπολογισµού 
οφειλών περιόδου 

1η/1/2002-
31/12/2016

∆εύτερο στάδιο
Μετά την οριστι-

κοποίηση του αιτή-
µατος, οι οφειλές 
προωθούνται στο 
ΚΕΑΟ για ρύθµιση

Έκπτωση
Στους αγρότες 

παρέχεται έκπτωση 
100% επί των πάσης 
φύσεως προσαυξή-
σεων, προσθέτων 
τελών και τόκων 
λόγω µη εµπρόθε-
σµης καταβολής
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Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση για χρέη 
στην Εφορία μέχρι τις 28 Ιουνίου και αφορά οφειλές 

που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018

Περιθώριο µέχρι τις 28 Ιουνίου έχουν τα περί-
που τέσσερα εκατοµµύρια των οφειλετών, µε-
ταξύ των οποίων και αγρότες, προκειµένου να 
τακτοποιήσουν τα χρέη τους στην Εφορία µέ-
σα από την πλατφόρµα της ρύθµισης των 120 
δόσεων. Οι ενδιαφερόµενοι θα εισέρχονται 
στον κόµβο µε τους κωδικούς του Taxisnet, 
θα ενηµερώνονται για το ύψος της οφειλής 
τους και για τις προσαυξήσεις µε τις οποίες 
αυτή βαρύνεται και µετά την ολοκλήρωση της 
αίτησης θα αναρτάται ο αριθµός των µηνιαί-
ων δόσεων και εκδίδεται η Ταυτότητα Ρυθµι-
σµένης Οφειλής µε βάση την οποία θα πρέ-
πει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιµων η-
µερών η πρώτη δόση της ρύθµισης. Εν τω µε-
ταξύ, πληροφορίες για τη ρύθµιση οφειλών 
των φυσικών και νοµικών προσώπων στην Ε-
φορία, δίνει το υπουργείο Οικονοµικών, µέ-
σα από µια σειρά ερωτήσεων/απαντήσεων 
και παραδειγµάτων, τις οποίες παρουσιάζει 
η εφηµερίδα Agrenda.

Ποιες κατηγορίες υπάγονται;
H ρύθµιση έχει πεδίο εφαρµογής το σύνολο 

των φυσικών προσώπων και το σύνολο των 
βεβαιωµένων οφειλών τους, που έγιναν λη-
ξιπρόθεσµες έως 31.12.2018. Προαιρετικά, ο 
οφειλέτης θα µπορεί να υπαγάγει στη ρύθµι-
ση και ρυθµισµένες µε τις πάγιες ρυθµίσεις 
οφειλές (12-24 δόσεις), οφειλές από ρυθµί-
σεις λόγω φυσικών καταστροφών και οφει-
λές που είναι σε αναστολή.

Με ποιες προϋποθέσεις;
Για να µπει κάποιος στη ρύθµιση θα πρέπει 

να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισο-
δήµατος για την τελευταία 5ετία, δηλαδή από 
το φορολογικό έτος 2013 έως και το 2017, ε-
κτός αν δεν ήταν υπόχρεος για κάποιο ή κά-
ποια έτη, οπότε θα δηλώνει αυτό στην ηλε-
κτρονική πλατφόρµα.

Πού µπορούν να κάνουν 
αίτηση οι πολίτες 
για να υπαχθούν στη ρύθµιση;

Η αίτηση θα γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρµα στην ιστοσελίδα Taxisnet. Μόνο 
σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας διαδικτυ-
ακής υποστήριξης θα απαιτείται η παρουσία 
του πολίτη στην αρµόδια για την είσπραξη υ-
πηρεσία της Α.Α.∆.Ε. (π.χ. ∆.Ο.Υ.).

Η αίτηση θα µπορεί να υποβληθεί έως και 
την 28.6.2019.

Σε πόσες δόσεις ρυθµίζει κανείς
τα χρέη του και από τι εξαρτάται;

Ο αριθµός των δόσεων που προβλέπεται στη 
νέα ρύθµιση φτάνει έως και τις 120, µε ελάχι-
στο αριθµό δόσεων τις 18, υπό τον περιορισµό 
της ελάχιστης µηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

Για εισόδηµα έως 10.000 ευρώ, χορηγείται 
δυνατότητα ρύθµισης σε έως 120 δόσεις µε πε-
ριορισµό την ελαχίστη των 30 ευρώ. 

Για εισοδήµατα άνω των 10.000 ευρώ οι δό-
σεις µπορούν να φτάσουν και πάλι έως τις 120. 
Για τα εισοδήµατα αυτά, εφαρµόζεται προοδευτι-
κός συντελεστής, προκειµένου να προσδιοριστεί 
η δυνατότητα αποπληρωµής του κάθε οφειλέτη 
και ο αριθµός των δόσεων, σε συνάρτηση µε το 
χρέος του. Επίσης, προβλέπεται µείωση των συ-
ντελεστών ανάλογα µε τον αριθµό των τέκνων.

Ποια είναι τα ευεργετήµατα 
που απολαµβάνει κανείς από
την υπαγωγή στη ρύθµιση;

Με µόνη την υπαγωγή στη ρύθµιση, θα µει-
ώνονται οι προσαυξήσεις των οφειλών σε πο-
σοστό 10%.

Περαιτέρω, προβλέπεται µείωση προσαυξή-
σεων και τόκων µέχρι 90% (συµπεριλαµβανοµέ-
νου του αρχικού 10%), εφόσον ο οφειλέτης επι-
λέξει µικρότερο αριθµό δόσεων από αυτό που 
του προτείνεται από την  φορολογική διοίκηση.

Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή 
προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%. 

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε ο-
ποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης την εφάπαξ ε-
ξόφληση ή τη µείωση του αριθµού των υπολει-
πόµενων δόσεων, θα προβλέπεται ανάλογη α-
παλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους 
εκπρόθεσµης καταβολής.

Με την υπαγωγή στη ρύθµιση, θα αναστέλ-
λεται η εκτέλεση της ποινής για χρέη προς το 
∆ηµόσιο, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστι-
κών µέτρων (δηλ. κατασχέσεις/πλειστηριασµοί) 
και θα χορηγείται φορολογική ενηµερότητα.

Για οφειλέτες που τους έχει επιβληθεί κατά-
σχεση τραπεζικών λογαριασµών, η υπαγωγή 
στη νέα ρύθµιση θα είναι δυνατή, καθότι θα δί-
νεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθµισης 
από το δεσµευµένο λογαριασµό. Σύµφωνα µε 
τη νοµοθεσία, δίνεται ούτως ή άλλως δυνατό-
τητα στο φορολογούµενο να ζητήσει τον περι-
ορισµό της κατάσχεσης έως και 70%, υπό συ-
γκεκριµένες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, οι φορολογούµενοι που τηρούν 
τις ρυθµίσεις τους, µε αίτησή τους προς τη φο-
ρολογική διοίκηση, µπορούν να κερδίζουν σε 
µηνιαία βάση τη µερική άρση του κατασχεµέ-
νου λογαριασµού τους, σε ύψος ανάλογο µε 
το ποσό που καταβάλλουν για την εξόφληση 
των ρυθµίσεών τους. Η διαδικασία αυτή θα γί-
νεται ηλεκτρονικά.

Με ποιο τρόπο χάνεται η ρύθµιση;
Η ρύθµιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συ-

νεχόµενες δόσεις ή αν καθυστερήσει η καταβο-
λή των δύο τελευταίων δόσεων. Επίσης, αν δεν 
υποβληθούν οι προβλεπόµενες δηλώσεις εισο-
δήµατος και Φ.Π.Α. σε όλη τη διάρκεια της ρύθµι-
σης εντός 3 µηνών από την παρέλευση της προ-
θεσµίας υποβολής τους. Τέλος, η ρύθµιση θα 
χαθεί αν κατά τη διάρκειά της δεν εξοφληθούν 
ή τακτοποιηθούν κατά νόµιµο τρόπο εντός 2µή-

Απλός 
οδηγός για 
ένταξη στις 
120 δόσεις

50 ευρώ
Η πλατφόρμα θα ενημερώνει τον 
ασφαλισμένο για το πώς διαμορ-
φώνεται η νέα οφειλή του, μετά το 
κούρεμα των προσαυξήσεων και το 
κούρεμα της βασικής οφειλής, που 
προβλέπεται για πρώτη φορά.

Το νέο ποσό της μειωμένης 
οφειλής για τους αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος θα μπορεί να 
αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, 
με ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.

Eφόσον το εισόδηµα του οφειλέτη υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ και µε δεδοµένο ότι η 
ελάχιστη µηνιαία δόση καθορίστηκε σε 30 ευρώ και ο αριθµός των δόσεων ξεκινά από 
18, θα διαµορφώνεται ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων και η ελάχιστη δόση ανά µήνα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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νου από τη λήξη προθεσµίας καταβολής τους, οι 
οφειλές που θα γεννηθούν µετά την υπαγωγή 
στη ρύθµιση, ενώ το ίδιο αποτέλεσµα θα επέλ-
θει και αν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές που 
έχουν γεννηθεί από την αρχή του έτους εντός 
2µήνου από την υπαγωγή στη ρύθµιση. Εξυπα-
κούεται ότι τη ρύθµιση θα χάνουν όποιοι υπο-
πέσουν καθ’ υποτροπή σε φορολογικές παρα-
βάσεις, ιδίως όσον αφορά τη µη έκδοση φορο-
λογικών παραστατικών κλπ.

Αν η ρύθµιση χαθεί, τότε ο οφειλέτης υποχρε-
ούται σε άµεση καταβολή του υπολοίπου της ο-
φειλής, µε όλες τις προβλεπόµενες προσαυξή-
σεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής και ε-
πιδιώκεται η άµεση είσπραξη µε όλα τα προβλε-
πόµενα αναγκαστικά µέτρα.

Ποιοι εξαιρούνται από 
την υπαγωγή στη ρύθµιση;

Από τη ρύθµιση εξαιρούνται όσοι απώλεσαν 
τη ρύθµιση των 100 δόσεων ή του εξωδικαστι-
κού συµβιβασµού µετά τις 06.05.2019, όσοι έ-
χουν καταδικαστεί αµετάκλητα για φοροδια-
φυγή ή λαθρεµπορία, καθώς και οφειλές που 
αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων 
ή που απαγορεύεται η ρύθµισή τους από άλ-
λους νόµους (π.χ. Ε.Φ.Κ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

Για νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαί-
ου εισάγεται ρύθµιση ανάλογη µε αυτήν για τα 
φυσικά πρόσωπα, λαµβάνοντας υπόψη την ι-
διαίτερη φύση των νοµικών αυτών προσώπων.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ποιες κατηγορίες
υπάγονται στη ρύθµιση;

Η ρύθµιση θα έχει πεδίο εφαρµογής για όλα 
τα κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα και για το 
σύνολο των βεβαιωµένων οφειλών τους, που 
έγιναν ληξιπρόθεσµες έως 31.12.2018. Προαι-
ρετικά, ο οφειλέτης θα µπορεί να υπαγάγει στη 
ρύθµιση και ρυθµισµένες µε τις πάγιες ρυθµί-
σεις οφειλές (12-24 δόσεις), οφειλές από ρυθ-
µίσεις λόγω φυσικών καταστροφών και οφει-
λές που είναι σε αναστολή.

Με ποιες προϋποθέσεις;
Για να µπει κάποιος στη ρύθµιση θα πρέπει 

να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδή-
µατος για την τελευταία 5ετία, δηλαδή έως και 
το 2017, εκτός αν το νοµικό πρόσωπο έχει προ-
βεί σε παύση εργασιών, οπότε η 5ετία υπολογί-
ζεται έως το έτος διακοπής εργασιών.

Πού µπορούν να κάνουν αίτηση τα 
νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα για να υπαχθούν;

Η αίτηση θα γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρµα στην ιστοσελίδα Taxisnet. Μόνο 
σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας διαδικτυα-
κής υποστήριξης θα απαιτείται η παρουσία του 
πολίτη στην αρµόδια για την είσπραξη υπηρε-
σία της Α.Α.∆.Ε. (π.χ. ∆.Ο.Υ.).

Η αίτηση θα µπορεί να υποβληθεί έως και 
την 28.6.2019.

Σε πόσες δόσεις ρυθµίζουν τα
χρέη τους και από τι εξαρτάται;

Εισάγονται δύο ειδών ρυθµίσεις, ανάλογα µε 
το είδος της οφειλής.

Α) Για οφειλές από τακτική αιτία (δηλαδή π.χ. 
από φόρο εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ κλπ.), η ρύθµιση 
θα περιλαµβάνει έως 24 δόσεις.

Β) Για οφειλές από έκτακτη αιτία ή από φό-
ρους που καταβάλλονται εφάπαξ, θα περιλαµ-
βάνει έως 36 δόσεις.

Η ελάχιστη µηνιαία δόση ορίζεται και για τα 
νοµικά πρόσωπα στα 30 ευρώ.

Ποια είναι τα ευεργετήµατα για τα 
νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού
χαρακτήρα από τη ρύθµιση;

Με µόνη την υπαγωγή στη ρύθµιση, θα µει-
ώνονται οι προσαυξήσεις των οφειλών σε πο-
σοστό 10%. 

Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή 
προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%. Επίσης, προ-
βλέπεται µείωση προσαυξήσεων και τόκων, ε-
φόσον ο οφειλέτης επιλέξει µικρότερο αριθµό 
δόσεων από το µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό 
(24 ή 36, ανά περίπτωση).

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε ο-
ποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης την εφάπαξ ε-
ξόφληση ή τη µείωση του αριθµού των υπολει-
πόµενων δόσεων, θα προβλέπεται ανάλογη α-
παλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους 
εκπρόθεσµης καταβολής.

Με την υπαγωγή στη ρύθµιση, θα αναστέλ-
λεται η εκτέλεση της ποινής για χρέη προς το 
∆ηµόσιο, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστι-
κών µέτρων (δηλ. κατασχέσεις/πλειστηριασµοί) 
και θα χορηγείται φορολογική ενηµερότητα.

Για οφειλέτες που τους έχει επιβληθεί κατά-
σχεση τραπεζικών λογαριασµών, η υπαγωγή 
στη νέα ρύθµιση θα είναι δυνατή, καθότι θα δί-
νεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθµισης 
από το δεσµευµένο λογαριασµό. Σύµφωνα µε 
τη νοµοθεσία, δίνεται ούτως ή άλλως δυνατό-
τητα στο φορολογούµενο να ζητήσει τον περι-
ορισµό της κατάσχεσης έως και 70%, υπό συ-
γκεκριµένες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα που τηρούν τις ρυθµίσεις τους, 
µε αίτησή τους προς τη φορολογική διοίκηση, 
µπορούν να κερδίζουν σε µηνιαία βάση τη µερι-
κή άρση του κατασχεµένου λογαριασµού τους, 
σε ύψος ανάλογο µε το ποσό που καταβάλλουν 
για την εξόφληση των ρυθµίσεών τους. Η δια-
δικασία αυτή θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Με ποιο τρόπο χάνεται η ρύθµιση;
Η ρύθµιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 

συνεχόµενες δόσεις ή αν καθυστερήσει η κα-
ταβολή των δύο τελευταίων δόσεων. Επίσης, 
αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόµενες δη-
λώσεις εισοδήµατος και Φ.Π.Α. σε όλη τη δι-
άρκεια της ρύθµισης εντός 3 µηνών από την 
παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους. 
Τέλος, η ρύθµιση θα χαθεί αν κατά τη διάρ-
κειά της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν 
κατά νόµιµο τρόπο εντός 2µήνου από τη λή-
ξη προθεσµίας καταβολής τους οι οφειλές 
που θα γεννηθούν µετά την υπαγωγή στη 
ρύθµιση, ενώ το ίδιο αποτέλεσµα θα επέλθει 
και αν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές που έ-
χουν γεννηθεί από την αρχή του έτους εντός 
2µήνου από την υπαγωγή στη ρύθµιση. Εξυ-

πακούεται ότι τη ρύθµιση θα χάνουν όποιοι 
υποπέσουν καθ’ υποτροπή στις φορολογικές 
παραβάσεις, ιδίως όσον αφορά τη µη έκδοση 
φορολογικών παραστατικών κλπ.

Αν η ρύθµιση χαθεί, τότε ο οφειλέτης υπο-
χρεούται σε άµεση καταβολή του υπολοίπου 
της οφειλής, µε όλες τις προβλεπόµενες προ-
σαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβο-
λής και επιδιώκεται η άµεση είσπραξη µε όλα 
τα προβλεπόµενα αναγκαστικά µέτρα.

Ποιοι εξαιρούνται από τη ρύθµιση;
Από τη ρύθµιση εξαιρούνται όσοι απώλεσαν 

τη ρύθµιση των 100 δόσεων ή του εξωδικαστι-
κού συµβιβασµού µετά τις 06.05.2019, όσοι έ-
χουν καταδικαστεί αµετάκλητα για φοροδιαφυ-
γή ή λαθρεµπορία, καθώς και οφειλές που α-
φορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ή 
που απαγορεύεται η ρύθµισή τους από άλλους 
νόµους (π.χ. Ε.Φ.Κ.). 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(αφορούν και τα νοµικά πρόσωπα µη κερ-

δοσκοπικού χαρακτήρα, µε την εξαίρεση του 
παραδείγµατος 6 που περιλαµβάνει έκπτωση 
λόγω τέκνων)

1.Έστω οφειλέτης µε εισόδηµα 10.000 ευρώ 
και συνολική οφειλή 3.600 ευρώ.

Η ρύθµιση γίνεται σε 120 δόσεις των 30 ευ-
ρώ (γιατί το εισόδηµα είναι έως 10.000 ευρώ).

2.Έστω οφειλέτης µε εισόδηµα 13.000 ευρώ 
και συνολική οφειλή 3.000 ευρώ.
Η ρύθµιση γίνεται ως εξής:

Έως τα 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόµενες 3.000 ευρώ Χ 4% = 120 ευ-

ρώ (ετήσια ικανότητα αποπληρωµής)
Άρα, µηνιαία ικανότητα 120 / 12 = 10 ευρώ
Λόγω της ελάχιστης καταβολής 30 ευρώ α-

νά µήνα, προκύπτει αριθµός δόσεων 3.000 ευ-
ρώ / 30 = 100. Άρα, η ρύθµιση ορίζεται στις 
100 δόσεις.

3.Έστω οφειλέτης µε εισόδηµα 21.000 ευρώ 
και συνολική οφειλή 30.000 ευρώ.
Η ρύθµιση γίνεται ως εξής:

Έως τα 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόµενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 

4% = 200 ευρώ 
Για τις επόµενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 

6% = 300 ευρώ
Για τις τελευταίες επιπλέον 1.000 ευρώ Χ 

8% = 80 ευρώ
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπλη-

ρωµής: 580 ευρώ
Άρα, µηνιαία ικανότητα 580 / 12 = 48,33 ευρώ
Άρα,  προκύπτει αριθµός δόσεων 30.000 

ευρώ / 48,33 = 620. 
Άρα, η ρύθµιση είναι στο µέγιστο δυνατό 

αριθµό, στις 120 δόσεις.

4.Έστω οφειλέτης µε εισόδηµα 51.000 ευ-
ρώ και συνολική οφειλή 3.000 ευρώ.
Η ρύθµιση γίνεται ως εξής:

Έως τα 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόµενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 

4% = 200 ευρώ 
Για τις επόµενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 

6% = 300 ευρώ
Για τις επόµενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 

8% = 400 ευρώ
Για τις επόµενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 

10% = 500 ευρώ
Για τις επόµενες επιπλέον 20.000 ευρώ Χ 

12% = 2.400 ευρώ
Για τις τελευταίες επιπλέον 1.000 ευρώ Χ 

15% = 150 ευρώ
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπλη-

ρωµής: 3.950 ευρώ
Άρα, µηνιαία ικανότητα 3.950/ 12 = 329,17 

ευρώ
Άρα,  προκύπτει αριθµός δόσεων 3.000 ευ-

ρώ / 329,17 = 9,11, άρα 9 δόσεις. 
Άρα, η ρύθµιση ορίζεται στις ελάχιστες 18 

δόσεις.

5.Έστω οφειλέτης µε εισόδηµα 30.000 ευ-
ρώ και οφειλή 6.000 ευρώ.
Η ρύθµιση γίνεται ως εξής:

Έως τα 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόµενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 

4% = 200 ευρώ 
Για τις επόµενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 

6% = 300 ευρώ
Για τις επόµενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 

8% = 400 ευρώ
Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 

10% = 500 ευρώ
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπλη-

ρωµής: 1.400 ευρώ
Άρα, µηνιαία ικανότητα 1.400 / 12 = 116,67 

ευρώ
Άρα,  προκύπτει αριθµός δόσεων 6.000 ευ-

ρώ / 116,67 = 51,42, άρα 51 δόσεις. 
Άρα, η ρύθµιση ορίζεται στις 51 δόσεις.

6.Έστω οφειλέτης µε εισόδηµα 30.000 ευρώ, 
οφειλή 6.000 ευρώ και ένα (1) τέκνο.
Η ρύθµιση γίνεται ως εξής:

Έως τα 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόµενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (4-

1)=3% = 150 ευρώ 
Για τις επόµενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (6-

1)=5% = 250 ευρώ
Για τις επόµενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (8-

1)=7% = 350 ευρώ
Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 

(10-1)=9% = 450 ευρώ
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπλη-

ρωµής: 1.200 ευρώ
Άρα, µηνιαία ικανότητα 1.200 / 12 = 100 ευρώ
Άρα, προκύπτει αριθµός δόσεων 6.000 ευρώ και  
η ρύθµιση ορίζεται στις 60 δόσεις.

Κούρεμα
«Οι προσαυξήσεις κουρεύονται 
κατά 85% κι αν ο αγρότης επιλέξει 
και το κούρεμα της βασικής οφει-
λής, θα έχει μείωση κατά περίπου 
65% της συνολικής οφειλής του», 
δήλωσε η υπουργός Εργασίας.

Στη ρύθμιση μπορούν να εντα-
χθούν και ρυθμισμένες οφειλές με 
την πάγια ρύθμιση οφειλών των 
12 δόσεων αλλά και οφειλές σε 
παλαιότερες ρυθμίσεις.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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H νέα γενιά ζυμαρικών 
δίνει ενέργεια στη Εurimac

 Την τάση για πιο υγιεινά προϊόντα είδε από νωρίς η εταιρεία ΜΑΚΒΕΛ
 Με ρυθμό ανάπτυξης 90% οι πωλήσεις των ζυμαρικών με 5 δημητριακά

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Κερδίζουν έδαφος και στην κατηγορία των ζυ-
µαρικών τα πιο υγιεινά προϊόντα, όπως για πα-
ράδειγµα αυτά χωρίς γλουτένη, τα οποία σύµ-
φωνα µε την εταιρεία ερευνών αγοράς Mintel έ-
ως το 2023 αναµένεται να προυσιάσουν ετήσιο 
ρυθµό ανάπτυξης άνω του 10%, ενώ και στην Ελ-
λάδα αρκετές χιλιάδες Ελλήνων καταναλωτών 
τα έχει βάλει στη διατροφή του.

Την τάση αυτή την είδε από νωρίς και η βο-
ρειοελλαδίτικη Eurimac µε τα γνωστά ζυµαρικά 
ΜΑΚΒΕΛ, η οποία από τα τέλη του 2018 προχώ-
ρησε στο λανσάρισµα της νέας γενιάς ζυµαρικών 
µε 5 δηµητριακά (σκληρό σιτάρι, βρώµη, καλα-
µπόκι, κριθάρι, όλυρα), τα οποία την βοήθησαν 
σηµαντικά στις πωλήσεις της που τρέχουν µε 
ρυθµό ανάπτυξης 90%. Μάλιστα, οι πωλήσεις το 
2019 αναµένεται να υπερβούν τους 55.000 τό-
νους σε µακρά και κοφτά ζυµαρικά. Σηµειωτέων 
τα προϊόντα της παράγονται στις εγκαταστάσεις 

της EURIMAC στο Κιλκίς αποκλειστικά από 100% 
επιλεγµένα ελληνικά σκληρά σιτάρια από σιτο-
βολώνες της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Με τις εξαγωγές να επεκτείνονται και στις 5 η-
πείρους, σε πάνω από 50 χώρες, η ΜΑΚΒΕΛ γίνε-
ται η µεγαλύτερη Ελληνική παραγωγική εταιρία σε 
ζυµαρικά, µε το 40% των πωλήσεών της να διατί-
θενται στις ξένες αγορές. H ιστορία της εταιρείας, 
άρχισε το 1939, όταν τα αδέλφια, Παντελής και Νί-
κος Κωνσταντινίδης, ξεκίνησαν στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης να παράγουν και να εµπορεύονται 
ζυµαρικά µε την επωνυµία ΜΑΚΒΕΛ, µπράντα που 
επανατοποθέτησε στην αγορά το 2017.

Σήµερα γιορτάζοντας 80 χρόνια, η οικογέ-
νεια Κωνσταντινίδη, που έχει συνασπιστεί µε 
τον Ιταλικό όµιλο Eurimac - τζιράρει περί στα 
35 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές επενδύσεις 
της την τελευταία δεκαετία, έχουν ανέλθει στα 
22,1 εκατ. ευρώ οδηγώντας σε υπερδιπλασια-
σµό της παραγωγικής ικανότητας του εργοστα-
σίου που φθάνει πλέον τους 70.000 τόνους ε-
τησίως σε διάφορα ζυµαρικά.

Το στρατηγικό της στόχο για είσοδο στην ασιατική 
αγορά φαίνεται να πετυχαίνει η Σερραϊκή γαλακτο-
βιοµηχανία Κρι Κρι, µε το ντεπούτο της σε µεγάλες 
αλυσίες της Κίνας των επώνυµων παγωτών της.

Ευκαιρία να γνωρίσει απο κοντά τα προϊόντα της 
Κρι Κρι είχε επιχειρηµατική αποστολή από την Κί-
να, που βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
στις Σέρρες την περασµένη ∆ευτέρα, στο πλαίσιο 
συνεργασίας για αποστολή επώνυµων παγωτών. 
Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη, ιδιοκτήτες κινεζικών α-
λυσίδων σούπερ µάρκετ, συνοδευόµενοι από την 
εταιρεία εισαγωγών Jongjia που αποτελεί τον επί-
σηµο συνεργάτη της Κρι Κρι στην Κίνα, ξεναγήθη-
καν στο εργοστάσιο της Σερραικής βιοµηχανίας. 

Η Κρι Κρι συµµετείχε παράλληλα στη ∆ιεθνή Έκ-
θεση Sial China που πραγµατοποιήθηκε στη Σαγκάη 
από τις 14 έως και τις 16 Μαΐου 2019 και αποτελεί 
τη µεγαλύτερη ετήσια ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων 
και Ποτών της Ασιατικής ηπείρου. Κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης, τα στελέχη της Κρι Κρι είχαν τη δυνα-
τότητα να πραγµατοποιήσουν σηµαντικές επαφές 
µε στόχο την τοποθέτηση των προϊόντων της στο 
οργανωµένο λιανεµπόριο. Οι δε επισκέπτες του 
περιπτέρου (κυρίως αγοραστές S/M) είχαν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα της ε-
ταιρείας. H Κρι Κρι διατηρεί παρουσία σε 24 χώρες 
και στόχο την ενδυνάµωση σε ευρωπαϊκές χώρες 
και την είσοδο σε νέες µεγάλες αγορές της Ασίας. 

Τα επώνυμα παγωτά της Κρι Κρι μπαίνουν 
στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Κίνας 

Μείωση στις πωλήσεις της 
ΦΑΓΕ το πρώτο τρίµηνο

Μείωση 13,1% παρουσίασαν οι 
πωλήσεις της ΦΑΓΕ (Fage 

International SA.), κατά το πρώτο τρίµηνο του 
τρέχοντος έτους, ήτοι ανήλθαν στα 127,9 εκατ. 
δολ. από 147,1 εκατ. δολ. το πρώτο τρίµηνο 
του 2018. Τα καθαρά κέρδη για το τρίµηνο 
που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019 υποχώρησαν 
σε 5,1 εκατ. δολ., σε σύγκριση µε τα καθαρά 
κέρδη ύψους 15,2 εκατ. δολ. Το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2018, που οφείλεται κυρίως στη 
µείωση του µικτού κέρδους. 

Ενισχυµένη κίνηση για τα 
προϊόντα της ΒΑΤ Hellas
Oι επενδύσεις British American Tobacco  
Hellas στην Ελλάδα για τα προϊόντα επόµενης 
γενιάς µε δυνητικά µειωµένο κίνδυνο, όπως το 
προϊόν θερµαινόµενου καπνού glo και το 
προϊόν ατµίσµατος Vype, αποτελούν µια 
στρατηγική απόφαση του Οµίλου και εκτιµάται 
ότι έχουν ήδη ενισχύσει την κίνηση στο 
∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο του Πειραιά κατά 
περίπου 30% σε σχέση µε πέρυσι.

Πάνω από 200 καταστήµατα ως το 
2020 στο δίκτυο της SPAR Hellas
Tο 24ο κατάστηµα εγκαινίασε στο Αιγάλεω η 
Spar Hellas. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις στελεχών 
της εταιρείας, έως το τέλος του 2020 στο 
δίκτυο της εταιρείας θα βρίσκονται 
περισσότερα από 200 καταστήµατα 
ανεξάρτητων λιανεµπόρων.

Ο πρόεδρος 
και διευθύνων 
σύµβουλος της 
Eurimac, Σταύρος 
Κωνσταντινίδης.

Ευκαιρία να γνωρίσει από 
κοντά τα προϊόντα της Κρι 

Κρι είχε επιχειρηµατική 
αποστολή από την Κίνα, που 
βρέθηκε στις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας στις Σέρρες, 
στο πλαίσιο συνεργασίας 
για αποστολή επώνυµων 

παγωτών. 

ΝΕΑ



Agrenda B11 | 33ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Η πλατφόρµα
China Food
Tech Hub 
διευρύνει 
το πεδίο 
δράσης των 
πολυεθνικών
Η Danone, η PepsiCo και η 
Coca- Cola και 
συγκαταλέγονται µεταξύ 
των δέκα ιδρυτικών 
µελών της νέας 
πλατφόρµας China Food 
Tech Hub που δίνει τη 
δυνατότητα σε 
νεοσύστατες επιχειρήσεις 
να συνεργαστούν µε 
παγκοσµίου βεληνεκούς 
εταιρείες. Μέσω τακτικών 
συναντήσεων, οι εταιρείες 
θα ανταλλάζουν ιδέες και 
θα συνεργάζονται µε τις 
νεοϊδρυόµενες 
επιχειρήσεις τροφίµων 
για να διερευνήσουν 
πιλοτικά έργα και άλλες 
µορφές συνεργασίας. 
Οι εταιρείες που ίδρυσαν 
το China Food Tech Hub 
είναι πολυεθνικές που 
θέλουν να αυξήσουν την 
παρουσία τους στην 
κινεζική αγορά και να 
εντατικοποιήσουν τη 
συνεργασία τους µε τις 
εταιρείες τεχνολογίας 
τροφίµων, οι οποίες 
βρίσκονται σε πρώιµη 
φάση ανάπτυξης
Τα ιδρυτικά µέλη είναι: η 
Coca-Cola, η Danone, η 
General Mills, η Givaudan, 
η Gri th Foods, η Louis 
Dreyfus, η Novozymes, η 
Nutreco, η PepsiCo 
Greater China και η 
Puratos. 
Η πλατφόρµα έχει 
αναπτυχθεί από την 
εταιρεία venture capital 
Bits x Bites µε έδρα τη 
Σανγκάη.

Με παρουσία που µετρά σχεδόν 
20 χρόνια, η Eurocatering ΑΕ κα-
τέχει σήµερα ηγετική θέση στο 
πεδίο του ανεφοδιασµού της α-
γοράς µε φρέσκα οπωροκηπευ-
τικά, και έτοιµες σαλάτες. Στο 
πλαίσιο αυτό προκειµένου να 
εξυπηρετήσει ακόµη πιο αποτε-
λεσµατικά τον κλάδο µαζικής ε-
στίασης HO.RE.CA, αλλά και να 
ικανοποιήσει τις διαρκώς αυξα-
νόµενες ανάγκες παραγωγής της 
έτοιµης σαλάτας, η Eurocatering 
ΑΕ εγκαινίασε τη λειτουργία νέ-
ας παραγωγικής µονάδας µε έ-
δρα τη Λιβαδειά στη Βοιωτία. Η 

προσθήκη της νέας αυτής µονά-
δας κρίθηκε απαραίτητη από την 
∆ιοίκηση της εταιρείας ως αποτέ-
λεσµα της αύξησης των πωλήσε-
ων, άρα και της παραγωγής, και 
της ταυτόχρονης επένδυσης σε 
επιπλέον σύγχρονο εξοπλισµό.

Η  λειτουργία της, που µεταξύ 
άλλων θα περιλαµβάνει και µία 
νέα γραµµή παραγωγής πατάτας 
(καθαρισµένη, τεµαχισµένη, τυ-
ποποιηµένη φρέσκια πατάτα σε 
διάφορους τρόπους κοπής), πρό-
κειται να ενισχύσει περαιτέρω 
την παρουσία της Eurocatering 
ΑΕ στον κλάδο.

Στα µέλη της πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-∆Ι-
ΚΑ ΜΑΣ εντάσσεται το Τυροκοµείο 
«Καρακάνας», που διαγράφει µια 
σηµαντική πορεία στον κλάδο της 
ελληνικής τυροκοµίας από το 1970, 
όταν ξεκίνησε τη διαδροµή του από 
το Στεφανοβικείο Μαγνησίας.

Η εταιρεία Τυροκοµείο «Καρακά-
νας» έχει δηµιουργήσει το 2003 και 
το 2009 δύο ιδιόκτητα σηµεία πώλη-
σης των προϊόντων της εντός της πό-
λης του Βόλου ενώ σχεδιάζει την πε-
ραιτέρω ανάπτυξή της µε το άνοιγ-
µα ενός τρίτου σηµείου πώλησης, 
δικής της ιδιοκτησίας, για το 2019.

Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιεί 
για την παραγωγή της, συλλέγεται 
καθηµερινά από κτηνοτροφικές εκ-
µεταλλεύσεις µε αιγοπρόβατα ελευ-
θέρας βοσκής στην περιοχή του ο-
ρεινού Πηλίου. Στη γκάµα των προ-
ϊόντων της συγκαταλέγονται ΠΟΠ 
παραδοσιακά τυριά-φέτα, κασέρι, 
µανούρι- ανθότυρο, βούτυρο, κε-
φαλοτύρι, γίδινο τυρί.

Νέα παραγωγική μονάδα 
της Eurocatering 

Τα τυριά 
Καρακάνας 
πιάνουν 
νέα στέκια 

Επένδυση 50 εκατ. ευρώ για φαρµακευτική κάνναβη
Άδεια για την υλοποίηση επένδυσης ύψους 50 εκατ. ευρώ, στο χώρο 
της φαρµακευτικής κάνναβης, εξασφάλισε η καναδικών συµφερόντων 
εταιρεία Cannatec Greece, µέλος του οµίλου Golden Greece Holdings. 
Η αδειοδότηση της επένδυσης έλαβε ΦΕΚ στις 6 Μαΐου του 2019, 
ενώ η ανάπτυξη της απαιτούµενης υποδοµής, θα πραγµατοποιηθεί στο 
δήµο Παιονίας του νοµού Κιλκίς. Η εταιρεία Golden Greece Holdings, 
γνωστοποιεί επίσης πως, αναµένει άλλες 10 νέες άδειες σε εταιρείες 
που εµπιστεύτηκαν τις υπηρεσίες της.

Η δυναµική που χαρακτηρίζει 
την εταιρεία επιβεβαιώνεται 

από την τεχνογνωσία και 
την ποιότητα που προσφέρει, 

µε την καθοδήγησή του 
Παναγιώτη Καρακάνα, 

Τεχνολόγου Τροφίµων.

Oι πωλήσεις το 
2019 αναµένεται 
να υπερβούν τους 
55.000 τόνους σε 
µακρά και κοφτά 
ζυµαρικά της 
ΜΑΚΒΕΛ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ

50 

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
 

ΑΔΕΙΕΣ

10

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

200 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Η αξιοποίηση των ευκαιριών που 
γεννά η γεωργία της γνώσης, είναι 
το κλειδί για να εξασφαλιστεί ότι η 
όποια ευελιξία των κρατών της ΕΕ σε 
θέµατα περιβαλλοντικής δράσης, θα 
δικαιολογείται στη βάση των πιο πρό-
σφατων επιστηµονικών δεδοµένων. 
Έτσι, δεν θα επαληθεύσει το φόβο, 
όσων θεωρούν ότι είναι υπαρκτός ο 
κίνδυνος, να οδηγηθούµε πολιτικά 
σε µια ΚΑΠ, όπου η λέξη «Κοινή», 
σταδιακά θα εξαφανιστεί.

Την εκτίµηση αυτή διατύπωσε ο 
οικονοµολόγος κι ανώτατος κοινο-
τικός αξιωµατούχος, Τάσος Χανιώ-
της, σηµειώνοντας ότι «µε τον τρό-
πο αυτό, θα είναι πολύ δύσκολο να 
κρυφτούν τα κράτη-µέλη από προ-
φάσεις, οι οποίες θα δηµιουργούν 
προβλήµατα στην εσωτερική ενιαία 
αγορά». Μιλώντας από το βήµα εκ-
δήλωσης για την τελετή αναγόρευ-
σής του σε επίτιµο διδάκτορα του 
Τµήµατος Γεωπονίας του ΑΠΘ, το 
διακεκριµένο στέλεχος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής υποστήριξε πως 
η ανάδειξη µιας νέας ισορροπίας αρ-
µοδιοτήτων ανάµεσα στις Βρυξέλες 
και στα κράτη –µέλη, είναι περισσό-
τερο από ποτέ απαραίτητη στην Ευ-
ρώπη των 27, η οποία δεν θα έχει 
στους κόλπους της τη Μεγάλη Βρε-
τανία, ώστε να αντιµετωπιστούν οι ι-
διαιτερότητες των πολύπλοκων προ-

βληµάτων, που πρέπει να επιλύσει 
η Ένωση άµεσα.

«Τα ακραία καιρικά φαινόµενα 
ως αποτέλεσµα της κλιµατικής αλ-
λαγής, αποτελούν έναν από τους βα-
σικούς παράγοντες της συζήτησης, 
που θα έπρεπε να έχει γίνει στην τε-
λική εβδοµάδα των ευρωεκλογών, 
οι οποίες θα κρίνουν τις νέες ισορ-
ροπίες εντός του ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου, επηρεάζοντας το πόσο 
φιλόδοξη θα αναδειχτεί η ευρωπα-
ϊκή πολιτική στο να αντιµετωπίσει 
αυτές τις προκλήσεις», επεσήµανε 
και πρόσθεσε µε νόηµα πως «ελπί-
ζει και εύχεται κανείς ή ευρωπαϊκή 
απάντηση να είναι στο κέντρο των 
σκέψεων την ηµέρα των εκλογών, 
γιατί θα είναι αναπόφευκτα στο κέ-
ντρο των συζητήσεων του συµβου-
λίου και του ευρωκοινοβουλίου την 
επαύριο των ευρωεκλογών».

Αναπόφευκτες οι αλλαγές
Ο Έλληνας κοινοτικός αξιωµα-

τούχος εκτίµησε ακόµη πως κινη-
τήρια δύναµη, αλλά και βασική φι-
λοσοφία της πρότασης για το µέλ-
λον της ΚΑΠ, είναι η ανάγκη να α-
ντιµετωπιστεί η ένταση µεταξύ οικο-
νοµικών και περιβαλλοντικών επι-
δόσεων του γεωργικού τοµέα. «Ως 
συνήθως η γενική αποδοχή αυτής 
της πρότασης είχε και τις συνήθεις 
αντιδράσεις. Κάποιες θεµιτές, κα-
θώς ουδείς είναι αλάνθαστος και 
πολύ περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ε-

πιτροπή, αλλά και κάποιες που δύ-
σκολα κρύβουνε προφάσεις δισταγ-
µών ή αντιστάσεων µπροστά σε α-
ναπόφευκτες αλλαγές, στη λογική 
του ναι µεν, αλλά όχι τώρα».

Ο επίτιµος πλέον διδάκτορας του 
ΑΠΘ τόνισε πως «το στοίχηµα της ο-
ποίας πολιτική στον τοµέα της Γεωρ-
γίας διεθνώς, αλλά και της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής, για τα καθ’ η-
µάς, είναι το πώς θα αντιµετωπίσου-
µε την αναπόφευκτη αύξηση της πα-
γκόσµιας ζήτησης τροφίµων ταυτό-
χρονα µε τη σηµαντική µείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυ-
τής της διαδικασίας», υποστηρίζο-
ντας πως η κλιµατική αλλαγή θα α-
ποτελέσει τον καταλύτη που θα ο-
δηγήσει στην αλλαγή νοοτροπίας 
και πολιτικής. Kατά τον ίδιο καίριο 
είναι να κλείσουν τρία µεγάλα χά-
σµατα στην Ελλάδα, ήτοι:

Πρώτον, για το χάσµα της γνώ-
σης, το οποίο, όπως ανέφερε, αυ-
ξήθηκε, λόγω του αποδυναµωµέ-
νο συστήµατος συµβουλευτικών υ-

πηρεσιών στην Γεωργία, ιδίως του 
δηµόσιου τοµέα, προσθέτοντας, πά-
ντως, πως «αυτό δεν είναι µόνο ελ-
ληνικό φαινόµενο».

∆εύτερον, το χάσµα των εφαρµο-
γών, όπου, παρά την όποια ουδέτε-
ρη -από πλευράς έκτασης των γεωρ-
γικών εκµεταλλεύσεων- φύση των 
ψηφιακών τεχνολογιών, δεν επιλύε-
ται αυτόµατα η πρόσβαση όλων στις 
αναγκαίες εφαρµογές. Ένα έξυπνο 
κινητό, είπε, το χρησιµοποιούν όλοι 
οι αγρότες ανεξαρτήτως εκµετάλλευ-
σης, αλλά είναι άχρηστο, εάν δεν υ-
πάρχουν διαθέσιµες κατάλληλες ε-
φαρµογές ή πρόσβαση στο internet.

Τρίτον, το χάσµα αντιλήψεων και 
ειδικά η όλο και µικρότερη αποδοχή 
της επιστήµης ως οδηγού στο δηµό-
σιο διάλογο. Η αρνητική αυτή στά-
ση απέναντι στην επιστήµη, σηµεί-
ωσε µάλιστα, δεν επηρεάζει πλέον 
µόνο τη Γεωργία, αλλά πολλούς το-
µείς, ξεκινώντας από την άρνηση α-
πέναντι στα εµβόλια, µέχρι τον ισχυ-
ρισµό ότι η γη είναι επίπεδη.

Ουδείς αλάνθαστος, παραδέχθηκε, µεταξύ άλλων, ο Τάσος Χανιώτης. Επίτιµος στη Γεωπονική Αθήνας ο Φιλ Χόγκαν, επίτιµος στη Γεωπονική Θεσσαλονίκης ο Τάσος Χανιώτης. 

Από το βήµα του τµήµατος Γεωπονίας του ΑΠΘ, στο οποίο αναγορεύτηκε επίτιµος διδάκτωρ, ο Τάσος 
Χανιώτης εξέφρασε την ευχή η ευρωπαϊκή απάντηση να είναι τελικά το µήνυµα των Ευρωεκλογών.   

Χάσμα αντιλήψεων 
και λίγη επιστήμη
βλέπει ο Χανιώτης  
Ο τεχνοκράτης της Κομισιόν και επίτιμος διδάκτωρ 
του ΑΠΘ δεν φοβάται ρήγμα στην ΚΑΠ που αλλάζει  

Ενάρετο τρίπτυχο
 «Σε αυτή τη συζήτηση 

κεντρικός είναι και 
ο ρόλος του Πανεπι-

στηµίου στο δυνητικά 
ενάρετο τρίπτυχο 

έρευνας, καινοτοµίας 
και γεωργικών συµ-
βουλών», είπε στους 

ιθύνοντες ο Χανιώτης
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ψηφίζοντας περίπου 7.000 τροπολογίες 
πριν κάτσει στα έδρανα η νέα φουρνιά, η 
Eπιτροπή Γεωργίας της Ευρωβουλής,  πρό-
τεινε στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ την πλήρη 
εξωτερική σύγκλιση των ενισχύσεων, την 
αύξηση των ετών στα επτά που θα λαµβά-
νουν πριµ στα δικαιώµατά τους οι νεαροί 
αγρότες, δέσµευση περισσότερων κονδυλί-
ων για επενδύσεις και έναν µόνιµο µηχα-
νισµό ποσοστώσεων ανά αγροτικό κλάδο. 

Οι συγκεκριµένες προτάσεις που εγκρί-
θηκαν από τους ευρωβουλευτές αναµένε-
ται τώρα να εξεταστούν διεξοδικά από το 
Κοινοβούλιο ως σύνολο. Αυτό µπορεί να 

συµβεί µόνο µετά τις ευρωπαϊκές εκλογές 
της 23ης και 26ης Μαΐου, σηµειώνει σχετι-
κό έγγραφο της Ευρωβουλής. Η ∆ιάσκεψη 
των Προέδρων (Πρόεδρος του ΕΚ και ηγέ-
τες των πολιτικών οµάδων) µπορεί στη συ-
νέχεια να αποφασίσει να διαβιβάσει το κεί-
µενο στην ολοµέλεια. ∆ιαφορετικά, η νέα 
Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να επανεξε-
τάσει τα ζητήµατα αυτά.

Παράλληλα, η Επιτροπή Γεωργίας προτεί-
νει να δεσµευθεί και ένα µέρος των Εθνικών 
Φακέλων που θα φτάνει το 3%, για την ενί-
σχυση Οργανώσεων Παραγωγών οι οποίες 
δεν συµµετέχουν σε κάποιο τοµεακό πρό-
γραµµα µέσω της ΚΟΑ. Επιπλέον, στις τρο-
πολογίες συµπεριλαµβάνονται παράγρα-
φοι που έχουν να κάνουν µε την αποζηµί-

ωση των αγροτών σε περίπτωση αργοπο-
ρίας των πληρωµών, αλλά και µείωση των 
περιβαλλοντικών δεσµεύσεων για την εξα-
σφάλιση της βασικής ενίσχυσης.

Στα πλαίσια αυτά, ο γενικός γραµµατέας 
Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης, 
δεν έκρυψε τις ανησυχίες του για την περί-
πτωση µίας πλήρους εξωτερικής σύγκλισης, 
ωστόσο ανέφερε στα πλαίσια συνέντευξης 
τύπου της ηγεσίας του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, πως η Ελλάδα έχει χτίσει 
τις σωστές συµµαχίες µε άλλες χώρες ώστε 
να µην υπάρξει αυτό το ενδεχόµενο. Τέλος, 
ο γενικός γραµµατέας, είπε ότι πολιτική θέ-
ση της χώρας µας είναι η πλήρης εσωτερική 
σύγκλιση των ενισχύσεων, µέχρι το τέλος 
της ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου. 

Η Ευρωβουλή άφησε προίκα 
την πλήρη εξωτερική σύγκλιση
Μόνιμο μηχανισμό ποσοστώσεων, αύξηση των ετών για το πριμ στα δικαιώματα νέων 
αγροτών και περισσότερα κονδύλια για επενδύσεις, ψήφισε η Επιτροπή Γεωργίας

Ανησυχία αλλά 
και αισιοδοξία

Ο γενικός γραµµατέας 
Κοινοτικών Πόρων, 

Χαράλαµπος Κασίµης, δεν 
κρύβει τις ανησυχίες του για 
την περίπτωση µίας πλήρους 

εξωτερικής σύγκλισης, 
ωστόσο είναι αισιόδοξος ότι 

το ενδεχόµενο αυτό τελικά θα 
αποφευχθεί
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Επταετής η στήριξη  
των Νέων Γεωργών
με μέγιστο πριμ πρώτης 
εγκατάστασης 100.000 
Έδαφος για στήριξη των νέων αγροτών και άμυνα μέσω ενός μόνιμου 
εργαλείου ποσοστώσεων ανά κλάδο που θα χρηματοδοτείται από την ΚΟΑ

Τη δυνατότητα χορήγησης πριµ πρώ-
της εγκατάστασης έως 100.000 ευ-
ρώ σχεδιάζεται να συνοδεύει και ε-
πταετής, αντί για πενταετής που εί-
ναι σήµερα, αύξηση των δικαιωµά-
των ενίσχυσης των αγροτών νεαρής 
ηλικίας στην επερχόµενη ΚΑΠ, για 
το διάστηµα 2020-2027. Ο παραπά-
νω σχεδιασµός προκύπτει από σχε-
τική τροπολογία που ψήφισε πρό-
σφατα η επιτροπή γεωργίας της Ευ-
ρωβουλής.

Συγκεκριµένα η τροπολογία ανα-
φέρει πως τουλάχιστον το 2% του ε-
θνικού φακέλου (Πυλώνας 1) πρέ-
πει να χορηγείται σε νεαρούς αγρό-
τες για µία περίοδο 7ετίας (αντί για 
5ετία) και παράλληλη αύξηση των 
ορίων για χορήγηση του πριµ πρώ-
της εγκατάστασης στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (Πυλώνας 2) από τα 70.000 ευ-
ρώ στα 100.000 ευρώ (όπως και στην 
πρόταση της Κοµισιόν).

Όσον αφορά το πριµ πρώτης εγκα-
τάστασης, στο οποίο αναφέρθηκε και 
µε πρωτοσέλιδο τίτλο η Agrenda την 
περασµένη εβδοµάδα, η πρόταση της 
Κοµισιόν αναφέρει:

«Άρθρο 69 Εγκατάσταση νέων γε-
ωργών και σύσταση αγροτικών επι-
χειρήσεων

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορη-
γούν στήριξη για την εγκατάσταση νέ-
ων γεωργών και σύσταση αγροτικών 
επιχειρήσεων υπό τους όρους που κα-
θορίζονται στο παρόν άρθρο και πε-

ραιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ, µε σκοπό να συµβάλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6.

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορη-
γούν στήριξη µόνο στο πλαίσιο αυ-
τού του τύπου παρεµβάσεων για να 
βοηθήσουν: α) την εγκατάσταση νέ-
ων γεωργών που πληρούν τους ό-
ρους που περιλαµβάνονται στον ο-
ρισµό του άρθρου 4 παράγραφος 1 
στοιχείο ε)· β) τη σύσταση των αγρο-
τικών επιχειρήσεων που συνδέονται 
µε τη γεωργία και τη δασοκοµία ή τη 
διαφοροποίηση του εισοδήµατος των 

γεωργικών νοικοκυριών· γ) την εκκί-
νηση των µη γεωργικών δραστηριο-
τήτων στις αγροτικές περιοχές που α-
ποτελεί µέρος των στρατηγικών τοπι-
κής ανάπτυξης.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους ό-
ρους υποβολής και περιεχοµένου ε-
νός επιχειρηµατικού σχεδίου.

Τα κράτη µέλη χορηγούν στήριξη 
υπό µορφή κατ’ αποκοπήν ποσών. Η 
στήριξη περιορίζεται στο µέγιστο ποσό 
των 100.000 ευρώ και µπορεί να συν-
δυαστεί µε χρηµατοπιστωτικά µέσα.»

Ξεχωριστό εργαλείο ποσοστώσεων
Οι ευρωβουλευτές επίσης ψήφι-

σαν τη θέσπιση ενός «Συστήµατος 
περιορισµού της παραγωγής» στο 
πλαίσιο των νέων κανόνων για την 
Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ). Αυ-
τό το εργαλείο διαχείρισης της προ-
σφοράς, το οποίο θα εφαρµόζεται σε 
όλους τους οικονοµικούς τοµείς, έ-
χει στόχο να αναπαράξει περιπτώ-
σεις ποσόστωσης της παραγωγής ό-
πως εκείνη της γαλακτοπαραγωγής 
κατά την περίοδο της κρίσης 2015-
2016. Ωστόσο, ενώ το εν λόγω κα-
θεστώς χρηµατοδοτήθηκε µε έκτα-
κτη χρηµατοδότηση, αυτό το µόνι-
µο εργαλείο θα χρηµατοδοτείται µέ-
σω πόρων της ΚΟΑ. Επιπλέον, επι-
βάλλει εισφορά στους παραγωγούς 
που αυξάνουν την παραγωγή τους, 
σε περίπτωση που η κατάσταση της 
αγοράς δεν βελτιωθεί εντός ορισµέ-
νου χρονικού διαστήµατος.

Στο πακέτο τροπολογιών της Ε-
πιτροπής Γεωργίας των ευρω-
βουλευτών, φαίνεται πως πέρα-
σε και η πρόταση που κατέβα-
σε η Γερµανίδα Ούλρικε Μίλερ 
από το κόµµα των νεοφιλελεύ-
θερων (ALDE) για την πλήρη ε-
ξωτερική σύγκλιση των δικαιω-
µάτων µέχρι το τέλος της περιό-
δου. Συγκεκριµένα, στο report 
για τα ψηφίσµατα της ευρωβου-
λής αναφέρεται:

Τροπολογία 16: Πρόταση για 
νέο κανονισµό: Αιτιολογική σκέ-
ψη 16α (νέο):

Η εξισορρόπηση του επιπέ-
δου των άµεσων πληρωµών µε-
ταξύ των κρατών µελών είναι α-
παραίτητη προκειµένου να εξα-
σφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνι-
σµού στην ενιαία αγορά της ΕΕ 
(εξωτερική σύγκλιση). Υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη για δίκαιη 
κατανοµή των άµεσων πληρω-

µών µεταξύ των κρατών µελών. 
Υπενθυµίζεται ότι στις τροπο-

λογίες, βρίσκεται επίσης και πα-
ράγραφος για την πλήρη εσωτε-
ρική σύγκλιση των ενισχύσεων, 
που αναφέρει ότι οι πληρωµές 
ανά εκτάριο για αγρότες εντός 
των κρατών µελών της ΕΕ ή των 
εδαφών τους πρέπει να φθάνουν 
τουλάχιστον το 75% των µέσων ά-
µεσων επιδοτήσεων έως το 2024 
και 100% µέχρι το 2027. Στο ίδιο 
πακέτο τροπολογιών του Απρι-
λίου που είχε ψηφιστεί και είχε 
κατεβάσει η Ισπανίδα ευρωβου-
λευτής Χεράνθ Γκαρσία Εστέρ 
(EPP), προβλέφθηκε πως τουλά-
χιστον το 60% των εθνικών φακέ-
λων των Κρατών-Μελών θα χο-
ρηγείται για τις άµεσες ενισχύ-
σεις και την συµπληρωµατική α-
ναδιανεµητική ενίσχυση, που έ-
χει τεθεί στο ελάχιστο 5%. Οι ενι-
σχύσεις θα έχουν ανώτατο όριο 

Εσωτερική και εξωτερική 
εναρμόνιση των ενισχύσεων 

Η τροπολογία που 
κατέβασε η Γερµανίδα, 
Ούλρικε Μίλερ µιλά 
για πλήρη εξωτερική 
σύγκλιση ενισχύσεων.

Η πρόταση για τα 100.000 ευρώ πριµ 
νέων αγροτών, βρίσκεται στα αρχικά 
πλάνα της Κοµισιόν για τη νέα ΚΑΠ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΣΤΟ 50% ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 90% 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ

100% 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
150 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
750  ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ
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µών µεταξύ των κρατών µελών. 
Υπενθυµίζεται ότι στις τροπο-

λογίες, βρίσκεται επίσης και πα-
ράγραφος για την πλήρη εσωτε-
ρική σύγκλιση των ενισχύσεων, 
που αναφέρει ότι οι πληρωµές 
ανά εκτάριο για αγρότες εντός 
των κρατών µελών της ΕΕ ή των 
εδαφών τους πρέπει να φθάνουν 
τουλάχιστον το 75% των µέσων ά-
µεσων επιδοτήσεων έως το 2024 
και 100% µέχρι το 2027. Στο ίδιο 
πακέτο τροπολογιών του Απρι-
λίου που είχε ψηφιστεί και είχε 
κατεβάσει η Ισπανίδα ευρωβου-
λευτής Χεράνθ Γκαρσία Εστέρ 
(EPP), προβλέφθηκε πως τουλά-
χιστον το 60% των εθνικών φακέ-
λων των Κρατών-Μελών θα χο-
ρηγείται για τις άµεσες ενισχύ-
σεις και την συµπληρωµατική α-
ναδιανεµητική ενίσχυση, που έ-
χει τεθεί στο ελάχιστο 5%. Οι ενι-
σχύσεις θα έχουν ανώτατο όριο 

100.000 ευρώ µετά την αφαίρε-
ση της ενίσχυσης που προέρχε-
ται από τα καθεστώτα νεαρών α-
γροτών, eco-schemes και µισθών 
που σχετίζονται µε την αγροτική 
δραστηριότητα.

Σηµειώνεται πάντως ότι τα 
παραπάνω µπορεί να αλλάξουν 
καθώς το κείµενο που εγκρίθη-
κε από τους ευρωβουλευτές της 
Επιτροπής Γεωργίας πρέπει να 
εξεταστεί διεξοδικά από το Κοι-
νοβούλιο ως σύνολο. Αυτό µπο-
ρεί να συµβεί µόνο µετά τις ευ-
ρωπαϊκές εκλογές της 23ης και 
26ης Μαΐου. Η ∆ιάσκεψη των 
Προέδρων (Πρόεδρος του ΕΚ 
και ηγέτες των πολιτικών οµά-
δων) µπορεί στη συνέχεια να 
αποφασίσει να διαβιβάσει το 
κείµενο στην ολοµέλεια. ∆ια-
φορετικά, η νέα Επιτροπή Γε-
ωργίας θα πρέπει να επανεξε-
τάσει το ζήτηµα.

Εσωτερική και εξωτερική 
εναρμόνιση των ενισχύσεων 

Πραγµατικός 
αγρότης

Ο ορισµός του πραγµα-
τικού αγρότη πρέπει, 

σε κάθε περίπτωση, να 
συµβάλλει στη διατή-

ρηση του µοντέλου της 
οικογενειακής γεωργίας

Το 3% του 
εθνικού φακέλου 
για Οργανώσεις 
παραγωγών

«Τα κράτη µέλη, 
µπορούν να χορηγήσουν 
έως το 3% της άµεσης 
στήριξης για την 
ενίσχυση των 
Οργανώσεων 
Παραγωγών, 
συµπεριλαµβανοµένων 
και των συνεταιρισµών 
σε τοµείς που δεν 
καλύπτονται από κάποιο 
συγκεκριµένο τοµεακό 
πρόγραµµα», αυτό 
αναφέρει ακόµα µία 
τροπολογία των 
ευρωβουλευτών, 
θέλοντας να δώσουν µία 
περαιτέρω ώθηση στο 
συνεργατισµό.  
Επιπλέον ψηφίστηκε και 
η µείωση των 
υποχρεωτικών 
περιβαλλοντικών 
κανόνων (γνωστές ως 
αιρεσιµότητες), µέσω της 
µείωσης των απαιτήσεων 
για 9 διαφορετικά 
στάνταρ Καλών 
Αγροτικών και 
Περιβαλλοντικών 
Πρακτικών (αντί για 10 
που είχε προτείνει η 
Κοµισιόν), αφαιρώντας 
την υποχρέωση για τη 
θέσπιση εργαλείου 
διαχείρισης θρέψης 
όπως και την υποχρέωση 
για ελάχιστο ποσοστό 
ακαλλιέργειας στις 
εκµεταλλεύσεις.

Να δώσουν ένα πιο επενδυτικό τό-
νο στα Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης που αναλώνονται σε 
µεγάλο βαθµό σε σχέδια εξισωτι-
κής και γεωργοπεριβαλλοντικά, 
επιχείρησαν επίσης οι ευρωβου-
λευτές, ψηφίζοντας τροπολογία 
που αναφέρει ότι, τουλάχιστον έ-
να 30% του φακέλου του 2ου Πυ-
λώνα πρέπει να κατευθύνεται προς 
επενδύσεις και εργαλεία διαχείρι-
σης κινδύνων. Στη χώρα µας, µε τα 
σηµερινά δεδοµένα, τα ευρωπαϊ-
κά κονδύλια θα είναι µειωµένα κα-
τά 15%, φτάνοντας τα 3,6 δις ευρώ 
περίπου, γεγονός που σηµαίνει ό-
τι τουλάχιστον 1 δις ευρώ θα πρέ-
πει να πάει για επενδύσεις σε µε-
ταποίηση, νέους αγρότες και σχέ-
δια βελτίωσης. 

Αποζηµιώσεις σε περίπτωση 
αργοπορίας στην πληρωµή

Επιπλέον, στα ψηφίσµατα ξεχω-
ρίζει διάταξη που αναφέρει ότι: Oι 
γεωργοί θα πρέπει να λαµβάνουν 
οικονοµική αποζηµίωση για τυχόν 
καθυστερηµένη πληρωµή από τους 
οργανισµούς πληρωµών λόγω δι-
οικητικών σφαλµάτων. 

Ωστόσο θα πρέπει να υπάρξουν 
και αυστηρότερες κυρώσεις: «Εάν 
οι δικαιούχοι δεν συµµορφώνονται 
επανειληµµένως µε τους κανόνες 
περί προϋποθέσεων, δηλαδή µε νο-
µικές απαιτήσεις για το περιβάλ-
λον, την καλή µεταχείριση των ζώ-
ων ή την ποιότητα των τροφίµων, 
θα πρέπει να χάσουν το 10% των 
δικαιωµάτων τους (από το σηµε-
ρινό 5%). Οι δικαιούχοι θα εξακο-
λουθήσουν να χάνουν το 15% του 
ποσού που δικαιούνται, αν σκοπί-
µως παραβιάζουν τους κανόνες», 
λέει η τροπολογία.

Εξαίρεση από µειώσεις όσων 
λαµβάνουν 2.000 ευρώ τσεκ

Για το κτίσιµο του αποθεµατι-
κού κρίσης, οι ευρωβουλευτές θε-
ωρούν ότι πρέπει να εξαιρούνται 
από τις οριζόντιες µειώσεις στις ε-

νισχύσεις όσοι λαµβάνουν 2.000 
ευρώ και κάτω επιδοτήσεις:

«Ο αρχικός προϋπολογισµός 
του αποθεµατικού γεωργικών κρί-
σεων, το οποίο θα βοηθήσει τους 
αγρότες µε αστάθεια των τιµών 
ή της αγοράς, θα πρέπει να χρη-
µατοδοτηθεί ως προσθήκη στις 
άµεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ και 
στη χρηµατοδότηση της αγροτι-
κής ανάπτυξης. 

Ο αρχικός προϋπολογισµός του 
θα πρέπει να ανέρχεται σε 400 εκατ. 
ευρώ, ενώ επιπλέον ποσά θα µπο-
ρούν να προστίθενται κάθε χρόνο 
µαζί µε τα αχρησιµοποίητα χρήµα-
τα από το προηγούµενο έτος, έως 
ότου φθάσουν τα 1,5 δισ. ευρώ, 
σύµφωνα µε τους βουλευτές του 
ΕΚ. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, θα 
πρέπει να ενεργοποιηθεί ο λεγό-
µενος µηχανισµός δηµοσιονοµι-
κής πειθαρχίας, ο οποίος µειώνει 
τις άµεσες πληρωµές για τους γε-
ωργούς, αλλά µόνο ως έσχατη λύ-
ση και εξαιρώντας τις πρώτες πλη-
ρωµές ύψους 2.000 ευρώ».

To 30% των Προγραμμάτων
στα Σχέδια Βελτίωσης

Πακέτο τροπολογιών του Απριλίου που είχε κατεβάσει η Ισπανίδα 
ευρωβουλευτής Χεράνθ Γκαρσία Εστέρ (EPP), προέβλεπε πως το 60% των 
εθνικών φακέλων θα χορηγείται για τις άµεσες ενισχύσεις.

Επενδύσεις
Τουλάχιστον ένα 30% του 
φακέλου των Προγραµµάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Πυλώνας 2) πρέπει να 
κατευθύνεται προς επενδύσεις 
και εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων.

Κυρώσεις
Εάν οι δικαιούχοι δεν 
συµµορφώνονται 
επανειληµµένως µε τους 
κανόνες περί προϋποθέσεων, 
δηλαδή µε νοµικές απαιτήσεις 
για το περιβάλλον, την καλή 
µεταχείριση των ζώων ή την 
ποιότητα των τροφίµων, θα 
πρέπει να χάσουν το 10% των 
δικαιωµάτων τους (από το 
σηµερινό 5%).

Όρια φακέλου
Τουλάχιστον το 60% 

των εθνικών φακέλων 
θα χορηγείται για τις 
άµεσες ενισχύσεις και 
την συµπληρωµατική 

αναδιανεµητική 
ενίσχυση (5%)



AgrendaB8 | 30 Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 ΚΑΠΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

Πολιτική θέση της Ελλάδας είναι η 
πλήρης εσωτερική σύγκλιση για τα 
δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης της ερ-
χόµενης προγραµµατικής περιόδου, 
διαβεβαίωσε ο γενικός γραµµατέας 
Κοινοτικών Πόρων Χαράλαµπος Κα-
σίµης, στα πλαίσια συνέντευξης τύ-
που την περασµένη Τρίτη. 

«Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής µιλάει για 75% εσωτερική σύ-
γκλιση. Χωρίς να σου απαγορεύει να 
φτάσεις στο 100%. Αυτό θα είναι επι-
λογή της κυβέρνησης η οποία θα ε-
πεξεργαστεί σχέδιο στη βάση των πι-
θανών επιπτώσεων της επιλογές που 
θα κάνει. Η πολιτική της όµως θέση, 
είναι υπέρ της πλήρους εξωτερικής 
σύγκλισης των δικαιωµάτων», ανέ-
φερε συγκεκριµένα ο κ. Κασίµης, α-
παντώντας σε σχετική ερώτηση της 
Agrenda, συµπληρώνοντας πως εξε-
τάζονται και αλλαγές ως προς τις α-
γρονοµικές περιφέρειες (βοσκότοποι, 
δενδρώδεις, αροτραίες) στις οποίες έ-
χει βασιστεί το µοντέλο των ενισχύ-
σεων της τρέχουσας ΚΑΠ.

«Έχουµε τρεις περιφέρειες, υπάρ-
χουν συζητήσεις για την αλλαγή αυ-
τού του µοντέλου αλλά και αυτό απαι-
τεί ειδική µελέτη. Αυτό το ρόλο έχει η 
σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου που 
προϋποθέτει τις απαραίτητες µελέτες 
οι οποίες θα σου επιτρέπουν να υπο-
στηρίξεις τη µία ή την άλλη επιλογή», 
υποστήριξε ο γενικός γραµµατέας.

Όλα ρευστά στις διαπραγµατεύσεις 
Όσον αφορά ειδικότερα την περί-

πτωση της εξωτερικής σύγκλισης, ο κ. 
Κασίµης αναγνώρισε τις µεγάλες πι-
έσεις που υπάρχουν, ωστόσο τα πά-
ντα ακόµα βρίσκονται προς διαπραγ-
µάτευση µέχρι το τέλος του Ιουνίου.

«Επειδή επιµείναµε και πιέσαµε και 
σε διµερή συνάντηση µε τον Επίτροπο 
παλαιότερα, καταφέραµε η επιτροπή 

να επανέλθει µε µία νεότερη πρόταση 
η οποία ουσιαστικά αναφέρεται στην 
50% σύγκλιση αυτών που βρίσκονται 
κάτω από το 90% του ευρωπαϊκού µέ-
σου όρου ενισχύσεων στο τέλος της 
περιόδου», ανέφερε ο γενικός γραµ-
µατέας, δίνοντας µετά την εικόνα για 
το πού βρισκόµαστε σήµερα: 

Οι χώρες της Κεντρικής Ανατολι-
κής Ευρώπης πιέζουν πάρα πολύ για 
την πλήρη εξωτερική σύγκλιση. Αλ-
λά, ταυτόχρονα, γίνονται πάρα πολ-
λές διαπραγµατεύσεις οι οποίες θα 
συνεχιστούν µέχρι το τέλος του Ιου-
νίου. «Αυτό σηµαίνει διαπραγµάτευ-
ση, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις για να 

οδηγηθούµε στην προστασία αυτού 
που θεωρούµε ως εξαιρετικά σηµα-
ντικό για την ελληνική γεωργία. Το 
µοντέλο το οποίο µέχρι στιγµής µας 
έχει προστατέψει και να αποφύγου-
µε µία εξωτερική σύγκλιση που θα 
θίξει τα συµφέροντα της χώρας», συ-
µπλήρωσε.

Εδώ ο γενικός, τόνισε τέλος, ότι η 
χώρα µας συνάπτει τις απαραίτητες και 
κατάλληλες συµµαχίες για να αποσο-
βήσει το ενδεχόµενο µίας πλήρους ε-
ξωτερικής σύγκλισης θεωρώντας πως 
έχει αποκαταστηθεί η αξιοπιστία µας 
ως χώρα και είµαστε ισότιµοι συνοµι-
λητές στις διαπραγµατεύσεις.

Θέση μας η πλήρης εσωτερική σύγκλιση
Εξομοίωση των ενισχύσεων εσωτερικά και φόβους για την εξωτερική σύγκλιση εξέφρασε ο Κασίμης

Αλλαγή 
µοντέλου
Εξετάζονται 

αλλαγές ως προς 
τις αγρονοµικές 
περιφέρειες στις 

οποίες έχει βασιστεί 
το µοντέλο των 
ενισχύσεων της 
τρέχουσας ΚΑΠ

Η µέση λύση
Η πρόταση της 

Κοµισιόν λέει για 
50% σύγκλιση 

αυτών που 
βρίσκονται κάτω 
από το 90% του 

ευρωπαϊκού µέσου 
όρου ενισχύσεων 

στο τέλος της 
περιόδου

Από το Κάραβελ στις 7 Ιουνίου η πρώτη γεύση για τον ελληνικό φάκελο

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου οι διαχειριστικές αρχές διοργανώνουν εναρκτήρια ενηµερωτική ηµερίδα στο πλαίσιο της προετοιµασίας της 
κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στο Κάραβελ στην Αθήνα, όπως ενηµέρωσε ο γενικός 
γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης. Στην ηµερίδα θα συζητηθούν οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι 
προτάσεις Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, µετά το 2020, µε στόχο την καλύτερη δυνατή 
ενηµέρωση των φορέων, που θα αποτελέσουν την «εταιρική σχέση» προετοιµασίας του Στρατηγικού Σχεδίου, σύµφωνα µε σχετική 
ενηµέρωση. Το προσχέδιο του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ θα είναι διαθέσιµο σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό την 
ερχόµενη άνοιξη ώστε να µπει σε διαβούλευση µε αγρότες και ενδιαφερόµενους φορείς. Συγκεκριµένα το ελληνικό σχέδιο θα µπει σε τρεις 
κύκλους διαβούλευσης µε ένα «εκλαϊκευµένο» κείµενο όπως χαρακτηρίζεται να βγαίνει στον αέρα, µέχρι να κατατεθεί στις Βρυξέλλες στα 
τέλη του 2021 ώστε να πάρει την τελική έγκριση. Οι διαχειριστικές αρχές έχουν αναθέσει σε διάδοχο τη µελέτη για τα στρατηγικά σχέδια, ο 
οποίος θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο πλάνο το οποίο θα περιέχει µεταξύ άλλων τον προσδιορισµο δικαιωµάτων  και   
µοντέλο σύγκλισης αυτών, συνδεδεµένων ενισχύσεων ανά τοµέα, εθνικού αποθέµατος, συµπληρωµατικές ενισχύσεις κ.λπ.

Εκ των αποτελεσµάτων
θα κριθούν όλα τα κράτη
στη νέα ΚΑΠ 
Αυτό που θα έχει τη 
µεγαλύτερη ίσως σηµασία στη 
νέα περιόδο όπως είναι γνωστό 
είναι η απόδειξη πως η κάθε 
πολιτική θα κριθεί εκ των 
αποτελεσµάτων, ή αλλιώς 
«γραφειοκρατικά» από τις 
εκροές. Γι’ αυτό, η ελληνική 
πλευρά έχει ζητήσει από τον 
φορέα που θα αναλάβει τη 
µελέτη για τα στρατηγικά 
σχέδια να αποτυπωθούν τα 
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
αναµενόµενων δεικτών εκροών 
και της κατανοµής πόρων που 
προκύπτει. Επιπλέον στο σχέδιο 
θα περιλαµβάνονται:
  Επισκόπηση, ειδικά των 
παρεµβάσεων που αφορούν 
τοµεακές παρεµβάσεις και 
συνδεδεµένες ενισχύσεις, 
διαχείριση κινδύνων και την 
προσέλκυση νέων. 

 Χρήση Χρηµατοδοτικών 
Μέσων/ Εργαλείων, 
συµπεριλαµβανοµένης 
συµβολής στο InvestEU.

 Επισκόπηση της 
περιβαλλοντικής και κλιµατικής 
δοµής του Στρατηγικού Σχεδίου 
της ΚΑΠ, αναλύοντας την 
αυξηµένη φιλοδοξία που πρέπει  
να υπάρχει σχετικά µε το 
περιβάλλον.

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IA

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�


