
Μόχλευση έως 48.000 ευρώ  
Ειδικά τραπεζικά προϊόντα στήριξης των Νέων Αγροτών με ένα δις από τις Βρυξέλλες 

Συντονισµένη τακτική των µεγάλων οίκων 
του ελαιολάδου για πίεση των τιµών 
παραγωγού, µε αιχµή την... µεγάλη σοδειά 
που έρχεται. Λίγες οι πράξεις. σελ. 16

Την κατασκευή ενός τερµατικού σιτηρών 
σε λιµάνι της Αιγύπτου στον ποταµό Νείλο 
σχεδιάζει τα επόµενα 5 χρόνια η εταιρεία 
Nibulan, όπως έκανε στην Ουκρανία. σελ. 42

Καλή ποιότητα, µέτρια παραγωγή και το καλό 
προϊόν στην αποθήκη, η µέχρι στιγµής εικόνα 
στο σκληρό σιτάρι. Εντός της εβδοµάδος οι 
πρώτες συµφωνίες µε το 21 αρχή. σελ. 15, 41

Κατακλυσµό... φέρνουν  
οι µεγάλοι στο ελαιόλαδο 

∆ίοδο για Βόρεια Αφρική  
άνοιξε η Μαύρη Θάλασσα 

Εφικτό και για 21 λεπτά 
στα καλά σκληρά σιτάρια

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ελισσαίου προφ., Μεθοδίου Κων/πόλεως  Μήνας 6ος, Εβδ. 24η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:02 - ∆ύση 20:49 ΣΕΛΗΝΗ: 12 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Άργησε ο Σάκης για 
να γίνει ∆ον Κιχώτης           
Παραιτήθηκε και σήκωσε παντιέρα 
κατά του διευθύνοντος του ΕΛΓΟ, 
ο Σερραίος γεωπόνος. σελ. 50 
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Το πρώτο ροµποτικό 
αρµεγής Westfalia  
Με τρεις αρµεγές ηµερησίως 
εξασφαλίζει µείωση του κόστους 
παραγωγής µέχρι 15%. σελ. 20, 37

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 07/06

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

239
181

66.70
2,14

12/06

239
181

65,65
2,15

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

Άργησε ο Σάκης για 
να γίνει ∆ον Κιχώτης         
Παραιτήθηκε και σήκωσε παντιέρα 
κατά του διευθύνοντος του ΕΛΓΟ, 

σελ. 50 

ΕΝΘΕΤΟ el

To λένε Robin 
και έχει κόκκινη 
δροσερή καρδιά
Το πρώτο µαρούλι µε κόκκινη «καρ-
διά» στο εσωτερικό των φύλλων 
του, µε το όνοµα «Robin», λανσά-
ρει η Rijk Zwaan. Κι ένω έχει ήδη 
συµπληρώσει ένα χρόνο σε πειρα-
µατικούς αγρούς και στην Ελλά-
δα, την παρθενική του εµφάνιση 
την έκανε στιs εγκαταστάσεις της 
Φάρµα Βεζύρογλου στο Σχοινά Η-
µαθίας. Στόχος να χρησιµοποιηθεί 
στις κοµµένες σαλάτες αλλά και ο-
λόκληρο στη µαναβική. σελ. 14, 43

σελ. 4

ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑ

3,30
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΚΡΗΤΗ

2,70
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12944

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50360

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12420

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89036

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
122,53000

• Χωρίς χρονοδιάγραµµα η αξιολόγηση 
των Σχεδίων Βελτίωσης σελ. 10-11
• Τρία τραπεζικά προϊόντα έφτιαξε η 
ΕΕ ειδικά για νέους αγρότες σελ. 4

• Μικρότερα δικαιώµατα και στοχευµένες 
συνδεδεµένες φέρνει η νέα ΚΑΠ σελ. 21
• Απειλές για δασµούς στα γαλλικά κρασιά 
εκτόξευσε ο πρόεδρος Τραµπ σελ. 47

• Χαµηλά θέλουν οι µεγάλοι παίκτες την 
αγορά ελαιολάδου σελ. 16
• Θετικά ξεκινά το σκληρό σιτάρι µε 
υψηλή πρωτεϊνη και υαλώδη σελ. 15

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Από την επόµενη εβδοµάδα αναµένεται να ξεκινήσουν οι πράξεις 
στο σκληρό σιτάρι, µε τις φήµες να θέλουν άνοιγµα στα 20 λεπτά 
ανά κιλό. Στο ελαιόλαδο, οι µεγάλοι παίχτες των αγορών κινούνται 
δραστήρια προς µια κατεύθυνση χαµηλώµατος των τιµών 
παραγωγού ελαιολάδου µε σηµείο αναφοράς την επόµενη εµπορική  
περίοδο. Αποθαρρυντικά είναι τα µηνύµατα στην αγορά για το 
επιτραπέζιο ροδάκινο, κυρίως λόγω υπερπαραγωγής στην Ισπανία.

Βακτηρίωση και Ανθράκωση 
Καρυδιάς
Η ανθράκωση (Marssonina juglandis) και 
η βακτηρίωση (Xanthomonas campestris 
pv. Juglandis) της καρυδιάς, έχουν κάνει 
κατά τόπους την εµφάνισή τους, µε τα 
συµπτώµατα της βακτηρίωσης να 
εντοπίζονται σε καρυδεώνες  περιοχών 
µε αυξηµένη σχετική υγρασία. Σε κτήµατα 
όπου έχουν διαπιστωθεί προσβολές, 
συνιστάται ψεκασµός µε ένα εγκεκριµένο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη 
των δένδρων µε το ψεκαστικό υγρό. 

Προληπτικοί ψεκασµοί
Ακόµη και σε περιπτώσεις µη εµφάνισης 
των ασθενειών, οι παραγωγοί δεν θα 
πρέπει να αµελούν τους προληπτικούς 
ψεκασµούς, ιδιαίτερα όταν επικρατούν 
ευνοϊκές για τις ασθένειες 
κλιµατολογικές συνθήκες. Επίσης, 
συστήνεται από τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, 
σε περίπτωση που η προηγούµενη 
εφαρµογή έχει γίνει σε διάστηµα 
µεγαλύτερο των 20 ηµερών, και έχει 
ακολουθήσει βροχόπτωση, να 
επαναληφθούν οι ψεκασµοί, γιατί το 
µυκητοκτόνο ενδεχοµένως να έχει 
εκπλυθεί από τη βροχή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 14-06-2019 
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά µε τοπικούς 
όµβρους στα ορεινά και πιθανώς 
µεµονωµένες καταιγίδες στα 
βόρεια. Οι άνεµοι θα πνέουν από 
βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και 
τοπικά στο Αιγαίο ισχυροί. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει µικρή 
άνοδο.

Σάββατο 15-06-2019
Στην ανατολική Μακεδονία και την 
Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα 
∆ωδεκάνησα, νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και µεµονωµένες 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, 
αρχικά αίθριος καιρός, ενώ 
βαθµιαία στα ανατολικά και βόρεια 
κυρίως ηπειρωτικά θα 
αναπτυχθούν νεφώσεις και θα 
εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι. 
Θερµοκρασία σε πτώση.

Κυριακή 16-06-2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
κυρίως τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα ηπειρωτικά 
όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι 
κυρίως στα κεντρικά και βόρεια 
ορεινά. Η θερµοκρασία δεν θα 
σηµειώσει αξιόλογη µεταβολή.

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

∆ευτέρα 17-06-2019
και Τρίτη 18-06-2019
Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα 
πυκνώσουν και στα ηπειρωτικά θα 
σηµειωθούν τοπικοί όµβροι και στα 
ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στα 
δυτικά οι άνεµοι θα είναι 
µεταβλητοί ασθενείς. 

Τετάρτη 19-06-2019 έως
Παρασκευή 21-06-2019
Τοπικοί όµβροι και σποραδικές 
καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της 
χώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, 
γενικά αίθριος καιρός µε αραιές 
νεφώσεις. Οι άνεµοι θα πνέουν 
ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις. 

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 3 µε 
5, στο Αιγαίο 6 και 
µετά το µεσηµέρι 
στα νοτιοανατολικά 
τοπικά 7 µποφόρ.

3-5Bf
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Το επόµενο διάστηµα οι ελληνικές αρχές 
θα βρεθούν εκ νέου αντιµέτωπες µε έ-
να µεγάλο πρόβληµα κι αυτό έχει να κά-
νει µε τη σύγκλιση των άµεσων ενισχύ-
σεων σε επίπεδο χωρών - µελών της Ε.Ε. 
Όλα δείχνουν πως η εξέλιξη αυτή οδη-
γεί σε σηµαντική µείωση όχι µόνο των 
ατοµικών δικαιωµάτων των Ελλήνων α-
γροτών αλλά και του προϋπολογισµού 
του εθνικού φακέλου που δύναται να δι-
εκδικήσει η χώρα µας από τη νέα ΚΑΠ.  

Που βρίσκεται το πρόβληµα; Είναι στο γεγο-
νός ότι η Ελλάδα χορηγεί υψηλές στρεµ-
µατικές ενισχύσεις, αποτέλεσµα το οποίο 
προκύπτει αν διαιρεθεί το συνολικό δια-
θέσιµο κονδύλι επ’ αυτού µε τα στρέµµα-
τα που απολαµβάνουν ενίσχυσης.  

Πως µας προέκυψε αυτό; Οφείλεται στο γε-
γονός ότι, κάποια στιγµή και ειδικότερα 
εκεί περί τα τέλη του 2014, οι εδώ ιθύ-
νοντες, αντί να επιδιώξουν ενίσχυση για  
το σύνολο της επιλέξιµης γης, επέλεξαν 
να αφήσουν µεγάλες εκτάσεις εκτός ενι-
σχύσεων και να διατηρήσουν αντίστοι-
χα ψηλά την ενίσχυση κατά στρέµµα. 

Γιατί συνέβη αυτό, είτε για να παίρνουν τα πε-
ρισσότερα χρήµατα οι ίδιοι και οι ίδιοι (ι-
στορικά δικαιώµατα), είτε γιατί το παρω-
χηµένο χαρτογραφικό και το σκουρια-
σµένο µηχανογραφικό σύστηµα του ΟΣ-
∆Ε αυτό µόνο ήξερε να κάνει, είτε γιατί 
το όλο ζήτηµα αντιµετωπίσθηκε µε κά-
ποια, ας το πούµε, επιπολαιότητα. 

Ένα ακόµη τρανταχτό παράδειγµα του πό-
σο κοντόθωρα, πελατειακά και επιπό-
λαια αντιµετωπίζει τα θέµατα το πολιτι-
κό προσωπικό. Άλλο ένα δείγµα προχει-
ρότητας στην προετοιµασία των στοιχεί-
ων και στην επεξεργασία των  θέσεων. 
Άλλη µια περίπτωση που δείχνει ότι µε 
το ΟΣ∆Ε έχουµε αυτό που λένε... αλλού 
παπάς κι αλλού τα ράσα! 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το θέµα αυτό θα 
κοστίσει στη χώρα µας πάρα πολύ. Αν η 
εξωτερική σύγκλιση οριοθετηθεί στο 50% 
θα χαθούν 150 εκατ. ευρώ, ενώ αν πάει 
στο 75% θα χαθούν 750 εκατ. ευρώ. Με 
το 100% σύγκλιση... δεν θα µείνει τίποτα!

Το είδαµε στις εκλογές για την Ευρωβουλή 
το βλέπουµε και σήµερα. Τον πρώτο λό-
γο στις συζητήσεις για τη νέα ΚΑΠ τον 
έχουν και πάλι εκείνοι οι οποίοι φέρουν 
πολύ µεγάλη ευθύνη για πολλά από τα 
λάθη του παρελθόντος. Λες κι αυτή η 
χώρα έχει στερέψει από ανθρώπους, λες 
κι αυτή η χώρα έχει στερέψει από ιδέες.                                       

                                                            Agrenda

Λάθος διαίρεση
750 εκατ. ευρώ 





ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να συµπληρωθεί το όριο των 70.000 
ευρώ του Μέτρου 6.1 για τους νέους 
αγρότες µέσω ειδικών τραπεζικών 
προϊόντων, τα οποία θα προβλέ-
πουν µέχρι και µπόνους µετρητών 
στο τέλος του επιχειρηµατικού σχε-
δίου, κάλεσαν τα κράτη-µέλη Κοµι-
σιόν και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων, που προσφέρουν 1 δις ευ-
ρώ για το σκοπό αυτό.

Για τη χώρα µας αυτό σηµαίνει 
οφέλη αξίας 48.000 ευρώ για τους 
νέους αγρότες, που συµµετέχουν 
σε πρόγραµµα ή 70.000 ευρώ για 
όσους έχασαν την ευκαιρία ένταξης, 
µέσω τριών µοντέλων δανεισµού, ό-
πως αυτά παρουσιάστηκαν στο 5ο 
ετήσιο συνέδριο για τα χρηµατοδο-
τικά εργαλεία στα πλαίσια των Προ-
γραµµάτων Αγροτικής Ανάπυξης:

Παράδειγµα 1: Εργαλείο εγγύ-
σης, συν µπόνους και συµβουλευ-
τική στήριξη 

Το εργαλείο δίνει στο νέο αγρό-
τη το 80% του δανείου 200.000 ευ-
ρώ ελεύθερο εγγύησης µε 10 χρό-
νια περίοδο αποπληρωµής. Σε αυτό 
περιλαµβάνονται 12.000 ευρώ χρη-
µατοδοτική επιδότηση, συν συµβου-

λευτικό πακέτο αξίας 15.000 ευρώ 
για την υλοποίηση και στήριξη του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Η συνολική αξία που θα λάβουν 
µε αυτόν τον τρόπο οι νέοι αγρό-
τες έχει ως ακολούθως (σε ευρώ):

 Εγγυήσεις για το δάνειο: 43.000
 Πακέτο συµβουλευτικό: 15.000
 Χρηµατοδοτική επιδότηση: 

12.000 ευρώ
 Σύνολο: 70.000 ευρώ.

Παράδειγµα 2: Εργαλείο εγγυ-
ήσεων που περιλαµβάνει επιλογή 
µπόνους αποπληρωµής. Το εργα-
λείο µπορεί να παρέχει τα ακόλουθα 

οφέλη στους νέους αγρότες:
∆ωρέαν εγγύση που θα καλύπτει 

το 50% του δανείου 200.000 ευρώ 
µε 10 χρόνια περίοδο αποπληρωµής 
και επιδότηση επιτοκίου 40.000 ευ-
ρώ, µε την ακόλουθη δοµή: Πλήρης 
κάλυψη του κόστους επιτοκίου κα-
τά την περίοδο χάριτος, για διάρκεια 
24 µηνών και πλήρης κάλυψη του 
επιτοκίου κατά τις περιόδους διακο-
πής αποπληρωµής του κεφαλαίου.

Η συνολική αξία της στήριξης λοι-
πόν για το νέο αγρότη έχει ως εξής 
(σε ευρώ):

  Εγγύηση για το δάνειο: 27.000
 Περίοδος χάριτος (1ο έτος): 7.600
 Περίοδος χάριτος (2ο έτος): 7.600 
 ∆ιακοπή καταβολής κεφαλαί-

ου (4ο έτος): 6.600 ευρώ
 ∆ιακοπή καταβολής κεφαλαί-

ου (7ο έτος): 4.300 ευρώ 
 Επιδότηση επιτοκίου σύνολο 

(12ο έτος): 13.900 ευρώ 
 Σύνολο: 67.000 ευρώ.

Παράδειγµα 3: Εργαλείο δανει-
οδότησης, συν τεχνική στήριξη. Το 
εργαλείο αυτό παρέχει δάνειο κατά 
προτεραιότητα σε νέους αγρότες, το 
65% του οποίου δίνεται µε µηδενι-
κό επιτόκιο και το υπόλοιπο µε το 
επιτόκιο που προσφέρει η αγορά. 
Η συνολική αξία της επιδότησης α-
νέρχεται ως εξής (σε ευρώ):

 Μείωση του επιτοκίου: 52.000
 Συµβουλευτική: 15.000
 Σύνολο: 67.000 ευρώ. 

Οι νέοι αγρότες µπορούν να επω-
φεληθούν µετά από ένα φιξ ποσό, 
µέσα στα όρια που προσφέρεται στα 
πλαίσια του Μέτρου 6.1.
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Μόχλευση 48.000 ευρώ 
αέρα για Nέους Aγρότες
Μπόνους μετρητών μέσω ειδικών τραπεζικών προϊόντων 

Ταμείο Εγγύησεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Χαρτοφυλάκιο
Η συµφωνία ΕΤΕπ και Κοµισιόν 

έχει δεσµεύσει 1 δις ευρώ κονδύλια 
για δανεισµό των νέων αγροτών 

από τα τραπεζικά ιδρύµατα

Στο τέλος 
και µετρητά
Αν µετά την εφαρµογή των 
εργαλείων, το µέγιστό ποσό που 
προβλέπεται µέσω του Μέτρου 6.1 
δεν καλύπτεται (70.000 ευρώ), 
τότε ο αγρότης µπορεί να λάβει 
ένα µπόνους µετρητών στο τέλος 
της περιόδου αποπληρωµής, που 
είναι ίσο µε τη διαφορά αυτή. 
Για παράδειγµα αν τα οφέλη από 
τη χρήση των εργαλείων είναι 
60.000 ευρώ, τότε θα µπορέσει 
ο αγρότης να λάβει και 10.000 
ευρώ µετρητά στο τέλος. 
Υπενθυµίζεται πως η Κοµισιόν 
και η ΕΤΕπ, κατόπιν σχετικής 
συµφωνίας, έχουν δροµολογήσει 
δέσµη δανείων 1 δις ευρώ ειδικά 
για τους νέους γεωργούς.

Στη σύσταση του «Ταµείου Εγγυή-
σεων Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΤΕ-
ΑΑ) προχώρησαν από κοινού τα 
υπουργεία Οικονοµίας και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε α-
πόφαση, που προβλέπει τη χρηµα-
τοδοτική στήριξη µε ευνοϊκούς ό-
ρους των επενδυτικών σχεδίων α-
γροτών και µεταποιητικού τοµέα.

Η απόφαση αυτή ουσιαστικά δί-
νει την άδεια στο Ευρωπαϊκό Τα-
µείο Επενδύσεων να αναλάβει ως 
διαχειρίστρια το Ταµείο αυτό και 
να απευθύνει πρόσκληση προς τις 

ελληνικές τράπεζες να συµµετέ-
χουν µε τα κεφάλαιά τους. 

Υπενθυµίζεται ότι στο Ταµείο Εγ-
γυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης θα 
µπορούν να απευθύνονται αγρό-
τες µε Τυπική Απόδοση εκµετάλ-
λευσης άνω των 8.000 ευρώ για 
να καλύψουν είτε την ίδια συµµε-
τοχή για τα Σχέδια Βελτίωσης, είτε 
οποιοδήποτε άλλο επιχειρηµατικό 
σχέδιο έχουν εκτός προγράµµατος. 
Το Ταµείο είναι ανοιχτό επίσης για 
επιχειρήσεις του µεταποιητικού το-
µέα αγροτικών προϊόντων. 

Πλέον αναµένεται µετά την πρό-
σκληση που θα απευθύνει το ΕΤΕπ 
προς τις τράπεζες, η υπογραφή των 
σχετικών συµβάσεων, ώστε να µπο-
ρέσει το Ταµείο αυτό να λειτουργή-
σει και στην πράξη µετά το καλο-
καίρι. Σηµειώνεται πως αρχικώς 
το Ταµείο αυτό θα πιστωθεί µε 80 
εκατ. ευρώ κονδύλια από τα Προ-
γράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και µε τις συνεπενδύτριες τράπε-
ζες αναµένεται να διαµορφωθεί 
ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 400-
450 εκατ. ευρώ. 

18.8
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5.1

5.5  

18.3 

11.4 
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18,0

Το επενδυτικό ρίσκο 
ήταν πολύ µεγάλο 

Ελήφθη

Η πολιτική της τράπεζας

Έλλειψη κατάλληλων ακίνητων 
εγγυήσεων (σε γη ή κτίρια)

Νεοφυής αγροτική επιχείρηση 
υψηλού ρίσκου 

Απουσία ιστορικού πίστωσης

Επιβάρυνση και µε άλλο 
δανεισµό (για πχ µε χρέη) 

Ακατάλληλο επιχειρηµατικό πλάνο

Οικονοµικά µη βιώσιµο

Απουσία λογιστικών βιβλίων 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ 

ΠΗΓΗ: ΠΥΞΙ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

< 40 ΕΤΩΝ > 40 ΕΤΩΝ

Μη αποδοχή του ζωϊκού κεφαλαίου 
ή άλλων κινητών περιουσιακών 

στοιχείων ως εγγύηση 
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ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ  

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

Received
76,1%

Απορρίφθηκε 
από τον δανειστή

Εκκρεµεί

Ελήφθη εν µέρει

Την αρνήθηκε 
τελικά ο αγρότης

2.4

14,1

4,5

76,1

2.8

%

Στην 5η ετήσια συνάντηση της fi-compass για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία 
στο πλαίσιο των Προγραµµάτων δόθηκε έµφαση στους νέους αγρότες.
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Μέσα στις επόµενες δύο εβδοµάδες και πριν βγει ο 
Ιούνιος δροµολογεί ο Οργανισµός Πληρωµών την 
πληρωµή των de minimis σε 5 νέα προϊόντα, όπως 
έχει ήδη ανακοινωθεί αρµοδίως, µαζί µε τη συνδε-
δεµένη για κτηνοτρόφους µε ειδικά δικαιώµατα και 
µια σειρά από εκκρεµότητες που αφορούν βασική 
ενίσχυση, πρασίνισµα, νέους γεωργούς, αλλά και 
υπόλοιπα συνδεδεµένων. 

Όσον αφορά τα de minimis, ο δρόµος ανοίγει µε 
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, µε πρώτη αυ-
τή για την αλιεία και ποσό από 10.000 έως 30.000 ευ-
ρώ για κάθε αλιευτικό συνεταιρισµό ή ιδιώτη (φυσικό 
ή νοµικό πρόσωπο) ανάλογα µε τη ζηµιά που υπέστη 
για το αλιευτικό έτος 2017-2018. Εν τω µεταξύ, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες υπεγράφη η Υπουργική Από-
φαση για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στα αχλάδια 
Κρυστάλλια µε το ποσό των 70 ευρώ το στρέµµα, ενώ 
ετοιµάζεται και η αντίστοιχη για τις ποικιλίες του κα-
πνού που θα κυµαίνεται στα 50 ευρώ το στρέµµα. Ει-
δικότερα, όπως αναφέρει η βουλευτής Ηµαθίας του 
ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου, «όσον αφορά την Κρα-
τική Ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de minimis) για τα 
αχλάδια (ποικιλία Κρυστάλλια) υπεγράφη η Υπουργική 
απόφαση από τον υπουργό και απεστάλη στον υφυ-
πουργό Οικονοµικών, αφορά 17.000 στρέµµατα πα-
νελλαδικά και η ενίσχυση θα είναι 70 ευρώ το στρέµ-
µα. Το επόµενο διάστηµα αναµένεται η πληρωµή των 
δικαιούχων. Επίσης ετοιµάζεται η απόφαση και για τα 
de minimis στα καπνά ποικιλιών «µπασµά» και «Κα-
τερίνης» που θα είναι 50 ευρώ το στρέµµα. Η ενίσχυ-
ση για τα καπνά αφορά περιοχές οι οποίες δεν είχαν 
πληρωθεί µέσω de minimis στο τέλος του περασµέ-
νου έτους όπως η Ηµαθία».

Χρονιά και σειρά για τις εκκρεµότητες
Αυτό το διάστηµα εν τω µεταξύ, οι διοικητικοί υπάλ-

ληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ δουλεύουν όλες τις εκκρεµότη-
τες που αφορούν το έτος 2012, µε αρχή τις συνδεδε-
µένες και τις εξισωτικές αποζηµιώσεις. Αυτό σηµαί-
νει ότι κάθε παρτίδα που ολοκληρώνεται ανά χρονιά 
θα πιστώνονται τα σχετικά ποσά στους λογαριασµούς 
των δικαιούχων παραγωγών, προκειµένου οι αρµόδι-
οι να προχωρήσουν τη διαδικασία των εκκαθαρίσεων 
για το ακόλουθο έτος. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ό-
τι όλα τα υπόλοιπα από τα προγράµµατα του 2018 (Βι-
ολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, Νιτρικά, Ορυζώ-
νες, Κοµφούζιο κλπ) θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί 
µέχρι το τέλος Ιουνίου, όπως ορίζει ο κοινοτικός κα-
νονισµός. Βέβαια, όπως έχει ξαναγίνει αυτό µπορεί 
να γραφτεί  στα χαρτιά, αλλά πρακτικά τα χρήµατα να 
φανούν στις τράπεζες λίγες µέρες αργότερα. Να ση-
µειωθεί ότι και αυτές οι εκκρεµότητες θα έχουν κλεί-
σει πριν από τις εθνικές εκλογές της 7η Ιουλίου, ξε-
καθαρίζουν από την πλατεία Βάθη.  

Επαναλαµβανόµενο ψέµα τα περί 
µη ρευστότητας του ΕΛΓΑ, απαντά 
ο Κουρεµπές στην Αραµπατζή 

Όχι µόνο δεν υπάρχει πρόβληµα ρευστότητας του ΕΛ-
ΓΑ για τις αποζηµιώσεις των παραγωγών, διαβεβαιώνει 
ο πρόεδρος του Οργανισµού Φάνης Κουρεµπές, αλλά 
υποστηρίζει επιπλέον ότι «οι αναφορές περί δήθεν µη 

ρευστότητας του Οργανισµού δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα αλλά αποτελούν επαναλαµβανόµενο ψέ-
µα που λέγεται µε σκοπό να πλήξει τον ΕΛΓΑ, τους εργα-
ζόµενους και τους αγρότες, εξυπηρετώντας πιθανά άλ-
λα σκοτεινά σχέδια νεοφιλελεύθερης αντίληψης για το 
µέλλον του Οργανισµού».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της βουλευτού Σερρών και 
τοµεάρχου αγροτικού της Ν∆ Φωτεινής Αραµπατζή για 
τη ρευστότητα του Οργανισµού και τις καθυστερήσεις, 
ο ίδιος τονίζει ότι «οι πολιτικές της προηγούµενης 10ε-
τίας είναι αυτές που χρέωσαν τον ΕΛΓΑ 4,3 δις ευρώ, κι 
αυτός µπήκε στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 
υπόκειται σε συγκεκριµένους προϋπολογισµούς. «Αυτό 
σε συνδυασµό µε την αύξηση του όγκου των ζηµιών τα 
τελευταία χρόνια, µας υποχρεώνει να ακολουθούµε τη 
διαδικασία της αναθεώρησης του προϋπολογισµού του 
Οργανισµού. Προκειµένου, λοιπόν να υπάρχει ισονο-
µία στις πληρωµές όταν το σύνολο των ζηµιών  ξεπερνά-
ει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό µας, προχωράµε στη 
διαδικασία των τµηµατικών καταβολών, έτσι ώστε όλοι 
οι παραγωγοί λαµβάνουν µέρος της αποζηµίωσής τους, 
µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασίας της αναθεώρησης 
οπότε και λαµβάνουν την υπόλοιπη αποζηµίωση, από 
τα ταµειακά διαθέσιµα του ΕΛΓΑ», τονίζει µεταξύ άλλων.

Ειδικότερα, τώρα, σχετικά µε τις ζηµιές από βροχή και 
χαλάζι στις 2 Ιουνίου 2019, σε διάφορες καλλιέργειες (δεν-
δρώδεις, ψυχανθή, βαµβάκι, καλαµπόκι κ.λπ.)  στην Αλι-
στράτη Σερρών, ο πρόεδρος του Οργανισµού απαντά στη 
βουλευτή ότι «διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισηµάν-
σεις από τους γεωτεχνικούς του ΕΛΓΑ, ενώ πριν τη λήξη 
της υποβολής δηλώσεων, ξεκίνησαν οι εκτιµήσεις. Προ-
τεραιότητα θα δοθεί στις καλλιέργειες που βρίσκονται στο 
στάδιο της συγκοµιδής (σιτηρών, µηδικής κ.λπ.), και θα 
συνεχιστεί η εκτιµητική διαδικασία και για τις υπόλοιπες».

Ενιαία 
ενίσχυση και 
µεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων 

Τέλος χρόνου 
µέχρι τα µεσάνυ-
χτα της Τρίτης 
18 Ιουνίου για 

την υποβολή της 
ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης για 
το 2019 και 

έως τη ∆ευτέρα 
1η Ιουλίου για 
µεταβιβάσεις

Αιτήσεις για 
την εξισωτική 
Έως 18 Ιουνίου οι 
αιτήσεις παλαιών 
και νέων δικαιού-
χων της εξισωτι-
κής αποζηµίωσης

Αγροτικό 
τιµολόγιο

Παρατείνεται έως 
τις 30 Σεπτεµ-

βρίου η κατάθεση 
δικαιολογητικών 
για το αγροτικό 
τιµολόγιο, που 
έληξε τέλος 

Μαΐου
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Με 50 ευρώ καπνά και 70 αχλάδια
έρχονται οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

 Μέχρι τέλος Ιουνίου, έως 30.000 ευρώ τα de minimis για αλιείς με ζημιά την περίοδο 2017-2018 

 Το αργότερο την εβδομάδα πριν από τις εκλογές υπόλοιπα Βιολογικών, Νιτρικών και Κομφούζιο

DE MINIMIS ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 

ΑΧΛΑΔΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

70
ΕΥΡΩ /ΣΤΡΕΜΜΑ

ΚΑΠΝΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΜΠΑΣΜΑ

50
ΕΥΡΩ /ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

30.000
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ

Με 24 µεταποιητικές
η συνδεδεµένη
σταφίδας το 2019
Αυξηµένες κατά δύο θα είναι οι µεταποιητικές 
επιχειρήσεις κορινθιακής σταφίδας, οι οποίες 
τηρούν τις προϋποθέσεις για να συµµετάσχουν 
στο καθεστώς συνδεδεµένης ενίσχυσης 
σταφίδας το 2019. Αυτές είναι: Agrogo, 
ΑΓΡΙΜΕΞ ΕΠΕ, Ελαιουργικός Οινοποιητικός 
Σταφιδικός Συνεταιρισµός Ζακύνθου, Κ. 
Αδαµόπουλος, Belussis Currants, Αφοί ∆. 
Κορόντζη, Νεµέας Currants Sultana Raisins 
SA, Ελληνικά ∆ιατροφικά Προϊόντα, GDF ΑΕ, 
Ένωση Παραγωγών ΑΕΣ-ΑΕ, Ηλιόπουλος ΑΕ, 
ΑΓΡΟΝΟΒΑ Μ. ΕΠΕ, Logistics Αιγίου, Multi 
Dried Pack AE, ΠΕΣ-ΑΕ, Παναιγιάλειος ΑΕΣ-
ΑΕ, Παπαδηµητρίου ΑΒΕΤ, Παπαλέκας Ι. 
Γεώργιος, Σπυρίδων Γ. Κακαβέτσος, ΣΚΟΣ 
ΑΕΣ-ΑΕ, Corves AE, Leon Fine Foods, 
Melisagro PC και Pura Greca.
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Αίτηση ηλεκτρονικά από 1η Ιουλίου 
µέχρι και 10 Σεπτεµβρίου µπορούν 
να κάνουν τα οινοποιεία για να ενι-
σχυθούν από  το πρόγραµµα «Επεν-
δύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγω-
γής», µε το ανώτερο επιλέξιµο πο-
σό ανά δικαιούχο να αυξάνεται στα 
350.000 ευρώ έναντι 200.000 ευρώ 
µε την προηγούµενη απόφαση. Για 
την πρόσκληση σχετική ενηµέρωση 
εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης, το οποίο αναφέρει ότι η Υ-
πουργικη Απόφαση θα δηµοσιευτεί 
εντός ολίγων ηµερών σε ΦΕΚ, προ-
σθέτοντας πως διατηρείται το ανώτερο 
ποσό επένδυσης για συλλογικά σχή-
µατα στα 500.000 ευρώ, ενώ ως κατώ-
τερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο 
ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ.

Επίσης, καθορίζεται ως σηµαντι-
κότερο κριτήριο (συντελεστής βαρύ-
τητας 0,20) για την επιλογή ενός ε-
πενδυτικού σχεδίου, η υποβολή του 
από συλλογικό σχήµα, όπως οργά-
νωση παραγωγών, ένωση οινοπαρα-
γωγών, διεπαγγελµατική οργάνωση.

Το πρόγραµµα ενίσχυσης των ε-
πενδύσεων των οινοποιητικών επι-
χειρήσεων αφορά επενδύσεις σε τε-
χνολογίες αιχµής, στη βελτίωση της 
ποιότητας του παραγόµενου οίνου 
και στο marketing των οινικών προ-
ϊόντων. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται 
στο σύνολο της χώρας, µε στόχους:

α) Την αύξηση της ανταγωνιστικό-
τητας µέσω ποιοτικής αναβάθµισης 
των παραγόµενων προϊόντων σε συν-
δυασµό µε τη βελτίωση της εµπορίας. 

β) Τη στήριξη µικρών και µεσαί-
ων επιχειρήσεων, ώστε να διατηρη-
θούν ή να αναπτυχθούν περαιτέρω.

γ) Την ενίσχυση συλλογικών σχη-
µάτων. 

Οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι του 
προγράµµατος είναι:

α) Η αύξηση του µεριδίου στην 
αγορά των πιστοποιηµένων οίνων 
(Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, Ποικιλιακών, ονοµα-
σία κατά παράδοση) κατά 5%. 

β) Ο αριθµός των επενδυτικών σχε-
δίων τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν 
να ανέρχονται στα 50 ετησίως εκ των 
οποίων τουλάχιστον τα 20 σχέδια να 
αφορούν µικρές και µεσαίες επιχει-
ρήσεις και τα 5 συλλογικά σχήµατα.

Χρηµατοδότηση προγράµµατος
Το συνολικό ύψος των διαθέσιµων 

κονδυλίων του προγράµµατος επεν-
δύσεων καθορίζεται ανά οικονοµικό 
έτος σύµφωνα µε το «Εθνικό Πρό-
γραµµα στήριξης του αµπελοοινικού 
τοµέα 2019-2023», όπως κάθε φο-

ρά ισχύει. Η συνεισφορά της ΕΕ στις 
πραγµατικές δαπάνες του προγράµ-
µατος χορηγείται µέσω του Ευρωπα-
ϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανα-
τολισµού και Εγγυήσεων, ως εξής: 

i. 50% των δαπανών για τις περιφέ-
ρειες που έχουν οριστεί ως λιγότερο 
ανεπτυγµένες, δηλαδή, για τις Περι-
φέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θρά-
κης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσα-
λίας, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας.

ii. 40% των δαπανών για τις άλλες 
περιφέρειες δηλαδή ∆υτικής Μακε-
δονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλά-
δας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.

iii. 65% των δαπανών για τα µι-
κρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. 

Το υπόλοιπο ποσοστό των πραγ-
µατικών δαπανών καλύπτεται µε ι-
δία συµµετοχή των δικαιούχων, α-
νάλογα την περιοχή που πραγµα-
τοποιούνται οι δαπάνες.

Ενεργειακή επισήμανση
 
Ο ευρωπαϊκός Σύνδεσµος Αλκοολούχων Ποτών στις 4 
Ιουνίου, στο Παρίσι, ανακοίνωσε την υπογραφή µνηµονίου 
συµφωνίας για την ενεργειακή και διατροφική επισήµανση 
των αλκοολούχων ποτών. Tο περιεχόµενο της συµφωνίας 
δεν διαφέρει από την τρέχουσα πρόταση για τον 
αµπελοοινικό τοµέα, η υπογραφή όµως αυτή δίνει στον τοµέα 
των αλκοολούχων στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ο οίνος, το 
πρώτο έναυσµα. Συγκεκριµένα, η σήµανση των θερµίδων θα 
τοποθετηθεί στις ετικέτες των αλκοολούχων ποτών (και 
συνεπώς και των φιαλών οίνου) µε δύο µορφές: ο αριθµός 
θερµίδων ανά 100 mL και ο αριθµός ανά µονάδα 
σερβιρίσµατος. Όσον αφορά τα συστατικά, οι καταναλωτές θα 
µπορούν να βρίσκουν τις πρώτες ύλες στην ετικέτα για όλα 
τα απλά αλκοολούχα ποτά και τη βότκα. 

Ένα αίτημα
για εγγραφή
κλώνων μόνο
Τις απαντήσεις της στην ΚΕΟΣΟΕ 
σχετικά µε τον Κανονισµό Κλωνικής 
Επιλογής παραθέτει σε επιστολή της η 
αρµόδια ∆ιεύθυνση Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού. Πιο συγκεκριµένα αναφέρει:
 Όσον αφορά τη διαφωνία που 

εκφράστηκε από εκπρόσωπό σας στην 
πρόταση «να εγγράφεται ο πρώτος 
κλώνος µιας ποικιλίας µε κριτήριο µόνο 
την ταυτότητα και υγιεινή κατάσταση 
του υλικού, χωρίς να λαµβάνονται 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά, για 
τα οποία γίνεται η κλωνική επιλογή και 
καθιστούν διακριτό τον κλώνο», σας 
γνωρίζουµε ότι και στη Γαλλία ο πρώτος 
κλώνος κάθε ποικιλίας εγγράφεται 
στον εθνικό κατάλογο, εφόσον 
ικανοποιούνται η ποικιλιακή ταυτότητα 
και οι φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις της 
χώρας ή της ΕΕ. Ουσιαστικά µε το 
σχέδιο της απόφασης υιοθετούµε το 
γαλλικό µοντέλο και σε καµία περίπτωση 
δεν εισάγουµε «φωτογραφικές 
διατάξεις», όπως αναφέρεστε.
 Για την αναγραφή των επίσηµων 

αναγνωρισµένων εργαστηρίων για 
τον έλεγχο της ταυτότητας και της 
φυτοϋγειονοµικής κατάστασης κλώνων, 
σας γνωρίζουµε ότι νοµοτεχνικά ορθό 
είναι η σαφής αναγραφή των εθνικών 
αρµόδιων αρχών. 
 Η µεθοδολογία της κλωνικής επιλογής 

προστέθηκε στο σχέδιο της απόφασης 
αποδεχόµενοι την πρόταση του 
εκπροσώπου σας και µάλιστα 
µεταφρασµένη στην ελληνική γλώσσα.
 Για το άρθρο 8 σας γνωρίζουµε ότι 

δαναφέρεται στην εγκατάσταση του 
πειραµατικού αµπελώνα ελέγχου, 
που αφορά τον έλεγχο των ιδιαίτερων 
χαρακτήρων, όπως αυτοί δηλώνονται 
στην αίτηση του ενδιαφερόµενου.
 Με βάση την πρόσφατα τεκµηριωµένη 

πρότασή σας, θα µπορούσε να γίνει 
αποδεκτή η εξής διατύπωση: «Σε 
περίπτωση απόρριψης της εγγραφής 
του υποψήφιου κλώνου στον Εθνικό 
Κατάλογο, και εφόσον το φυτικό υλικό 
του ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
ποικιλιακής ταυτότητας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της αριθµ. 258676/29-09-
2003 απόφασης, οι πειραµατικοί 
αµπελώνες αξιολόγησης του 
Παρατήµατος Ι και ελέγχου του άρθρου 
8 του υποψήφιου κλώνου, µπορούν 
να αποτελέσουν τη µητρική φυτεία 
(βασικού ή πιστοποιηµένου) 
πολλαπλασιαστικού υλικού της ποικιλίας 
ή του υποκειµένου, εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις».
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το 
υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, µόνο 
ένας ενδιαφερόµενος έχει υποβάλλει 
στην υπηρεσία µας αίτηµα εγγραφής 
κλώνων, γεγονός που υποδηλώνει την 
παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για την 
δηµιουργία κλώνων, από µεµονωµένα 
άτοµα (π.χ. αµπελουργοί, φυτωριούχοι, 
κ.α.), όσο και από ερευνητικούς φορείς 
(ΑΕΙ, ΤΕΙ, ∆ηµόσιοι ερευνητικοί φορείς, 
Συλλογικά όργανα, Συµπράξεις 
ιδιωτικών-δηµοσίων φορέων, κ.α.). 

Από την 1η Ιουλίου οι αιτήσεις 
για επενδύσεις σε οινοποιεία
Αυξάνονται στα 350.000 ευρώ οι επιλέξιμες δαπάνες, προτεραιότητα σε συλλογικά σχήματα
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Στοπ - καρέ 
Με διαρθρωτικά 
και συνδεδεμένες 
χτίζεται η νέα ΚΑΠ
Κοινός παρονομαστής η δραστική μείωση των άμεσων 
ενισχύσεων και η μεταφορά πόρων στα Προγράμματα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆υνατότητες επαναπροσδιορισµού 
του τρόπου µε τον οποίο αντιµετώπι-
σε µέχρι σήµερα η χώρα µας την Κοι-
νή Αγροτική Πολιτική, προσφέρουν 
οι συζητήσεις για τη νέα ΚΑΠ, µιας 
και οι Βρυξέλλες δείχνουν αυτή τη 
φορά να το έχουν πάρει το µύνηµα. 
  Ο ζωηρός διάλογος για τη µετα-

φορά πόρων από τον Α’ στον Β’ πυ-
λώνα, δηλαδή στα προγράµµατα,
  η ανάπτυξη τοµεακών πολιτικών µέ-

σα από τις συνδεδεµένες ενισχύσεις,

  η απλοποίηση στο λεγόµενο πρασί-
νισµα µε επιλογές αµειψισποράς και
  η θέσπιση διαδικασιών µέτρησης 

της αποτελεσµατικότητας (κάθε 2 χρό-
νια), είναι προκλήσεις στις οποίες η 
χώρα µας θα µπορούσε να απαντή-
σει γρήγορα και µε θετικό τρόπο. 

Η τελευταία συνάντηση εµπλεκο-
µένων στο ξενοδοχείο Κάραβελ της 
Αθήνας, µε πρωτοβουλία των διαχει-
ριστικών αρχών του ΠΑΑ και του αρ-
µόδιου γ.γ. Χαράλαµπου Κασίµη, υ-
πήρξε ενδιαφέρουσα, ήρθε ωστόσο 
κάπως αργά. Η χώρα µας για δεύτε-
ρη φορά, µετά τις αγωνιώδεις λύσεις 
του 2014, καλείται να βρει το βηµα-
τισµό της στα θέµατα αναθεώρησης 
της ΚΑΠ, παράλληλα µε εθνικές ε-
κλογές και πιθανές αλλαγές σε επί-
πεδο διακυβέρνησης. Είναι σαφές ό-
τι τα θέµατα αυτά δεν λύνονται υπό 

πίεση, ειδικά από τη στιγµή που όλοι 
αναγνωρίζουν τις παθογένειες στην 
προσέγγιση και διαχείρισή τους, καθ’ 
όλες σχεδόν τις προηγούµενες προ-
γραµµατικές περιόδους. Άλλωστε, οι 
µεγάλες αδυναµίες της ελληνικής γε-
ωργίας καταγράφονται και στο ερω-
τηµατολόγιο, το οποίο παρουσίασε 
η σηµερινή αρχή κατά τις εργασίες 
του Κάραβελ. Σ’ αυτό γίνεται µεταξύ 
άλλων λόγος για χαµηλή παραγω-
γικότητα, υψηλά κόστη εισροών, χα-
µηλές τιµές πώλησης των αγροτικών 
προϊόντων, υψηλή φορολογία, όπως 
και ασφαλιστικές εισφορές, δυσκολί-

ες πρόσβασης στη 
χρηµατοδότηση, µη 
επαρκές σύστηµα α-
σφάλισης της παρα-
γωγής και χαµηλή 
προστιθέµενη αξία 
προϊόντων. 

Στις αναγνωρί-
σιµες αδυναµίες 
συµπεριλαµβάνο-
νται ακόµα, το υ-
ψηλό κόστος εφαρ-
µογής νέων τεχνο-
λογιών στις µικρές 
αγροτικές εκµεταλ-

λεύσεις, η απουσία κρίσιµου όγκου 
παραγωγής και η έναταση του αντα-
γωνισµού στη διεθνή αγορά, ο οποί-
ος µάλιστα επιτείνεται από την απε-
λευθέρωση του γεωργικού εµπορίου 
της ΕΕ µε τρίτες χώρες. Το καλό εί-
ναι ότι για πρώτη φορά, τόσο οι εγ-
χώριες αρχές όσο και οι Βρυξέλλες, 
αντιλαµβάνονται την όλο και πιο δύ-
σκολη θέση στην οποία περιέρχεται 
ο τοµέας της αγροτικής παραγωγής 
στην Ευρώπη. Το θέµα είναι αν η ΕΕ 
θα επιλέξει στρατηγικά να ενισχύσει 
την παρουσία της στον τοµέα ή θα ε-
πιδιώξει να επικεντρώσει το ενδιαφέ-
ρον της σε άλλους κλάδους, που ε-
πιδέχονται µεγαλύτερης προστειθέ-
µενης αξίας. Αν η επιλογή είναι το 
τελευταίο, τότε ο τοµέας της αγροτι-
κής παραγωγής στη χώρα µας θα α-
ντιµετωπίσει περαιτέρω δυσκολίες.  

15-16, 41-42

Χτύπησε πρώτη 
τις αγορές 
ροδάκινου 
η Ισπανία

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Με καλή ποιότητα και µέτριες αποδόσεις, 
προχωρούν τα αλώνια του σκληρού στη 
Θεσσαλία. Εκτός από τα Φάρσαλα όπου την 
Τετάρτη σηµειώθηκε ισχυρή καταιγίδα, οι 
πρώτες µετρήσεις κάνουν λόγο για σκλη-
ρά σιτάρια µε υαλώδη από 70 έως και 80% 
και πρωτεϊνες περί το 13,5%.  Για την ώρα, 
όσοι αλωνίζουν καλά, φροντίζουν να βά-
λουν προϊόν και στην αποθήκη, όπως λέει 
ο Θεόδωρος Τσικρίκας, παραγωγός και γε-
ωπόνος από τη Λάρισα. Από την επόµενη ε-
βδοµάδα προβλέπεται να αρχίσουν οι πρά-

ξεις, µε τις φήµες που κυκλοφορούν στην 
περιοχή του Κιλελέρ να κάνουν λόγο για 
τιµή γύρω στα 20 µε 21 λεπτά το κιλό, σύµ-
φωνα µε το γεωπόνο και παραγωγό Γιώρ-
γο Καρανίκα. Αδράνεια παρατηρείται στους 
µεγάλους παίκτες, Καραγιώργο και Βουλ-
γαράκη, που µάλλον θα µπουν στο παιχνί-
δι από ∆ευτέρα. Όπως αναφέρει ο γεωπό-
νος στη Θεσσαλία Αλέξανδρος Ζαχαρής, τα 
συµβόλαια πληρώνονται 20 λεπτά και της 
Barilla µέχρι 21 λεπτά λόγω πρωτεϊνης, µε 
τα σπορόκεντρα στα 23 µε 24 λεπτά.

Με πρωτεΐνη 14% παίζει και το 21 
 Υαλώδη πάνω από 70% και µέτριες αποδόσεις γράφει το σκληρό σιτάρι
 Από την επόµενη εβδοµάδα οι πράξεις, κλειστά ακόµα τα χαρτιά των εµπόρων
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Σ 
υνεχίζονται οι προπωλήσεις στη ελ-
ληνική αγορά για το βαµβάκι στα-
θερά στο ίδιο πριµ επί των χρηµατι-
στηριακών τιµών, µέχρι 3,5 σεντς α-

νά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘19, 
δηλαδή σήµερα 69 σεντς ανά λίµπρα, που αντι-
στοιχεί σε 1,34 ευρώ το κιλό. Το καλό είναι πως 
υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον από τα κλω-
στήρια να κλείσουν ποσότητες από σήµερα, το 
κακό είναι πως δεν µπορούµε να πιάσουµε έ-
να καλύτερο πριµ καθώς το χρηµατιστήριο έχει 
κάνει σηµαντική πτώση το τελευταίο δίµηνο.  

  Στα σκληρά σιτάρια ξεκίνησε ο αλωνι-
σµός και για την ώρα η εικόνα είναι ικανοποι-
ητική και λίγο καλύτερη από την περσινή. Οι 
αποδόσεις ακούγεται ότι µπορεί να καλύψουν 
τη µείωση των εκτάσεων. Σχετικά µε ποιότητες, 
στη Θεσσαλία προς ώρας είναι καλές, µόνο η 
πρωτεΐνη είναι λίγο χαµηλότερη από την περ-
σινή, η οποία βέβαια υπενθυµίζεται ότι ήταν 
υψηλότερη του µέσου όρου των τελευταίων ε-
τών. Από τιµές τίποτα το φοβερό ακόµα, καθώς 
για την ώρα απλά παραδίδονται τα στάρια, κυ-
κλοφορούν κάτι φήµες και για 19 λεπτά στον 
παραγωγό αλλά µάλλον είναι ακόµα νωρίς.

  Η 12η Ιουνίου βρίσκει κατά πολύ πεσµέ-
νες τις τιµές παραγωγού στο καρπούζι, καθώς 
έχουν φτάσει σχεδόν στη µέση σε σχέση µε την 
προηγούµενη εβδοµάδα. Έτσι, πλέον, οι βαρέ-
λες, πωλούνται στο χωράφι στα 25 λεπτά και 
τα στρογγυλά καρπούζια στα 20 λεπτά, όπως 
αναφέρει στην Agrenda ο παραγωγός από την 
Αµαλιάδα της Ηλείας Παναγιώτης Πασσάς. Αυ-
τό οφείλεται σε συµπύκνωση της παραγωγής, 
στην ταυτόχρονη ωρίµανση δηλαδή µεγάλου 
µέρους της σοδειάς, αλλά και στο επιπλέον κό-
στος µεταφοράς που επωµίζεται ο παραγωγός.

Τα κλωστήρια 
το θέλουν εδώ

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

08/05 15/05 21/05 06/06 10/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,71

348,46346,55

311,72
318,27

Αγορές
Υπάρχει φόβος στους παραγωγούς 

πως το ολιγοψώνιο θα έχει ως 
αποτέλεσµα ακόµη χαµηλότερες 
τιµές από τις φηµολογούµενες

Παγκοσμίως 
Παγκοσµίως αναµένεται 
η µικρότερη παραγωγή 

σκληρού από το 2014-2015, 
λέει η Strategie Grains

Αποδόσεις
Αυξηµένες αποδόσεις σηµειώνο-
νται στον Θεσσαλικό κάµπο, µε το 

µέσο όρο να ξεπερνάει τα 
600 κιλά το στρέµµα

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

09/05 16/05 22/05 30/05 12/0607/06

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ευρώ/τόνος

240 239239 239 239 239

177 177 177

180 181 181

Άνοιγμα τιμής 
παραγωγού στο 
σκληρό σιτάρι (λεπτά το κιλό)

Πέρυσι 18   

Φέτος
(εκτίµηση) 19-20

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(λεπτά/κιλό) 

2019  30

2018   80 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Κρατάει τη ζήτηση 
και τα 35 λεπτά 
η πατάτα

 Σε προπωλήσεις 
βάμβακος προχωρούν 
τα κλωστήρια

Λαχάνιασαν από 
το ράλι τα δηµητριακά
Ενώ στην αρχή του Ιουνίου, οι 
χρηµατιστηριακές τιµές για τα 
δηµητριακά, σηµείωσαν απότοµη 
αύξηση, η αναµενόµενη επαναφορά 
των αγρών στην παραγωγή, βάζει 
τέλος στο ράλι των τιµών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κάποιοι στην ΕΕ
λένε ότι σε µία
δεκαετία η ΚΑΠ
δεν θα υπάρχει
Η συνεχής µείωση στον προϋπολογισµό 
της ΚΑΠ, έχει οδηγήσει µερικούς 
συναδέλφους του Τάσου Χανιώτη όπως 
χαρακτηριστικά είπε από το Κάραβελ, να 
υπολογίζουν ότι σε 10-20 χρόνια η ΚΑΠ 
θα λαµβάνει το... 0% από το ευρωπαϊκό 
ΑΕΠ. Ό,τι και να γίνει, παρά τις ασάφειες 
και τις αβεβαιότητες δεν πρόκειται να 
φύγουν από τις συζητήσεις οι τοµείς 
τρόφιµα, περιβάλλον και εµπόριο 
σύµφωνα µε τον υψηλόβαθµο 
τεχνοκράτη των Βρυξελλών, και αν η 
Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν καταφέρει 
να πείσει την ερχόµενη επταετία ότι 
φέρνει «τα λεφτά της πίσω», τότε οι 
πιέσεις στον προϋπολογισµό θα ενταθούν 
µε απρόβλεπτες συνέπειες. 
Από εκεί και πέρα, ο κ. Χανιώτης 
παρέθεσε και τους προβληµατισµούς του 
για τις εµπορικές συµφωνίες και διαµάχες, 
θεωρώντας πως ο τοµέας της γεωργίας 
πολλές φορές στέκει ως ο πιο εύκολα 
«θυσιαζόµενος» αν για παράδειγµα 
διακυβεύονται συµφέροντα µίας Airbus.

Η χώρα µας καλείται ξανά 
να βρει το βηµατισµό της 
στα θέµατα αναθεώρησης 
της ΚΑΠ, παράλληλα µε 
εθνικές εκλογές και πιθανές 
αλλαγές στη διακυβέρνηση.

Στις µεγά-
λες αδυ-
ναµίες της 
ελληνικής 
γεωργίας, 
τα υψηλά 
κόστη 
εισροών, 
οι χαµηλές 
τιµές πώ-
λησης των 
αγροτικών 
προϊόντων, 
η υψηλή 
φορολο-
γία.
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Αντίο στα όποια πλάνα για έγκαιρο 
τέλος στην αξιολόγηση των Σχεδί-
ων Βελτίωσης, βάζει υπουργική α-
πόφαση, επιβεβαιώνοντας τον βάλ-
το στον οποίο έχει περιέλθει η δια-
δικασία µετά τις παλινωδίες µε τον 
τιµοκατάλογο τρακτέρ και την απρο-
θυµία ανάληψης ευθυνών για το θε-
µελιώδες αυτό ζήτηµα.

Συγκεκριµένα, στην τροποποιη-
τική απόφαση για τις αµοιβές αξιο-
λογητών, η παράγραφος «Η ισχύς 
της παρούσας απόφασης αρχίζει α-
πό την 18η ∆εκεµβρίου 2018, µε η-
µεροµηνία λήξης αυτής την 30η Ι-
ουνίου 2019», τροποποιείται και µε-
τατρέπεται σε «Η ισχύς της παρού-
σας απόφασης αρχίζει από την 18η 
∆εκεµβρίου 2018». Λίγες ώρες πριν 
τη δηµοσίευση της απόφαση η ΠΟ-
ΓΕ∆Υ µε ανακοίνωσή της έκανε λό-
γο για «απροθυµία της ∆ιαχειριστι-
κής του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης να λάβει οριστική απόφαση 
σχετικά µε το εύλογο κόστος προ-
µήθειας γεωργικών µηχανηµάτων».

«Αν δεν µπορέσουµε να πετύ-
χουµε σταθερότητα τόσο στην 
εµπορική, όσο και στην ποιοτι-
κή διαχείριση του προϊόντος, η 
ελληνική επιτραπέζια ελιά δεν 
θα είναι σε θέση να επαναλά-
βει τις εξαιρετικές εξαγωγικές ε-
πιδόσεις των τελευταίων ετών» 
ανέφερε  µεταξύ άλλων ο πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Μεταποιητών Τυποιητών και Ε-
ξαγωγέων Επιτραπέζιας Ελιάς 
Νέλος Γεωργούδης, στο πλαί-
σιο της ετήσιας τακτικής γενι-
κής συνέλευσης των µελών της 
στις 8 Ιουνίου στα Καµένα Βούρ-
λα Φθιώτιδας, που περιελάµβα-
νε και αρχαιρεσίες για την ε-
κλογή νέου ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου, το οποίο θα συγκρο-
τηθεί σε σώµα στην πρώτη συ-
νεδρίασή του. 

Πρωτεύον θέµα ήταν η ιδι-
αίτερα δύσκολη ελαιοκοµική 
χρονιά όπου η ανταγωνιστικό-
τητα της ελληνικής επιτραπέ-
ζιας ελιάς µειώθηκε σηµαντι-
κά, επηρεαζόµενη κυρίως από 
εσοδείες ελλειµµατικές (Κον-
σερβολιά), µέτριες (Χαλκιδικής) 
και ικανοποιητικές (Καλαµών) 
που δεν µπόρεσαν να ισορρο-
πήσουν εµπορικά, µε αποτέλε-

σµα τη µείωση των εξαγωγών 
και την απώλεια αγορών του ε-
ξωτερικού. 

Επίσης στη γενική συνέλευση 
των µελών της ΠΕΜΕΤΕ τονίστη-
κε η πληµµελής και καθυστερη-
µένη µέριµνα της κρατικής δακο-
κτονίας σε συνδυασµό µε την έ-
ντονη δακοπροσβολή λόγω των 
αντίξοων καιρικών σθηκών που 
δηµιούργησαν τεράστια ποιοτι-
κά προβλήµατα στον καρπό της 
εσοδείας 2018-2019. 

Παράλληλα τα µέλη της Ένω-
σης αναφέρθηκαν στο ασταθές 
παγκόσµιο εµπορικό περιβάλ-
λον µε την επιβολή δασµών α-
πό τις ΗΠΑ στις οξειδωµένες ε-
λιές ισπανικής προέλευσης που 
είχε σαν αποτέλεσµα τη µείω-
ση των εξαγωγών της Ισπανίας 
προς τις ΗΠΑ κατά περίπου 50% 
και την προώθηση πλέον του ι-
σπανικού προϊόντος σε άλλες 
διεθνείς αγορές (όπου πωλού-
νται οι ελληνικές ελιές) σε πο-
λύ ανταγωνιστικές τιµές. 

Τέλος σχολιάστηκε το γεγο-
νός ότι η νέα πρόταση των ΗΠΑ 
για επιβολή δασµών σε προϊό-
ντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
περιλαµβάνει και 4 κατηγορίες 
πράσινων επιτραπέζιων ελιών. 

Επ’ αορίστον
η αξιολόγηση 
των Σχεδίων
Βελτίωσης

Η οξείδωση στις ισπανικές ελιές 
θρυαλλίδα στο εμπορικό περιβάλλον  

Οι φωτιές που άναψε το ζήτηµα µε 
τον τιµοκατάλογο τρακτέρ που δεν 

λένε να σβήσουν, οδήγησαν τελικά σε 
απόφαση που συνδέεται µε τις αµοιβές 

των αξιολογητών και αφαιρεί το 
χρονοδιάγραµµα της 30ης Ιουνίου για 

το τέλος της αξιολόγησης των Σχεδίων 
Βελτίωσης.

Το Orange Grove, 
το διεθνές startup 
incubator της 
Αθήνας, αποτελεί 
πρωτοβουλία 
της Ολλανδικής 
Πρεσβείας στην 
Ελλάδα.

Στην περιφέρεια ανακατευθύνει τους πόρους 
του το ολλανδικό Orange Grove

Ενισχύοντας το ρόλο του ως πλατφόρµα διασύνδεσης, το Orange Grove θα 
επικεντρωθεί στη µεταφορά διεθνούς εµπειρίας και βέλτιστων πρακτικών, τη 
γεφύρωση µε τις διεθνείς αγορές και τη στήριξη πιο στοχευµένων δράσεων σε 
συνεργασία µε τοπικές και διεθνείς πρωτοβουλίες/συνεργάτες. Το Orange 
Grove, το διεθνές startup incubator της Αθήνας, που αποτελεί πρωτοβουλία της 
Ολλανδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στον τοµέα της νέας 
καινοτόµου επιχειρηµατικότητας, παρουσιάσε τους νέους στόχους και τα 
επερχόµενα σχέδια που έχει θέσει για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας. 
Ταυτόχρονα, στοχεύει να επενδύσει περισσότερο σε δράσεις µε άµεσο θετικό 
αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, συνεισφέροντας 
στο χτίσιµο ενός περιβάλλοντος το οποίο θα ενθαρρύνει τη δηµιουργία 
επιχειρήσεων που θα καταστήσουν την ελληνική οικονοµία πιο ελκυστική σε 
διεθνές επίπεδο. Τέλος, διαβλέποντας το τεράστιο ταλέντο στην Περιφέρεια, ο 
νέος σχεδιασµός του Orange Grove θέλει, στα επόµενα χρόνια, τον οργανισµό 
να µεταφέρει σταδιακά το βάρος της δραστηριότητάς του στην επαρχία, σε 
πόλεις µε παρουσία ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και µεγάλο νεανικό πληθυσµό.

Απώλεια αγορών 
και µεριδίων

Μείωση εξαγωγών και 
απώλεια αγορών του 
εξωτερικού έφερε η 

ιδιαίτερα δύσκολη ελαι-
οκοµική χρονιά, όπου η 
ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής επιτραπέζιας 

ελιάς µειώθηκε 



Ένα κουκούλι 
στις ράγες
Η ευδεμίδα δένει σταφύλια 
και άνθη με μεταξωτό νήμα

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η ευδεµίδα αποτελεί έναν α-
πό τους βασικούς εχθρούς της 
αµπέλου, µε µεγάλη οικονο-
µική επίπτωση στην καλλιέρ-
γεια, αν δεν ελεγχθεί αποτε-
λεσµατικά. Εκτός αυτού, οι αυ-
ξανόµενες παγκοσµίως θερ-
µοκρασίες, έχουν εντείνει τα 
προβλήµατα από το έντοµο 
σε πολλές ζώνες καλλιέργει-
ας. Το λεπιδόπτερο αυτό, συ-
µπληρώνει πάνω από δύο γε-
νιές το χρόνο. Η πρώτη γενιά 
(ανθόβια) κατά κανόνα δεν 
προξενεί ζηµιές και εξελίσσε-
ται στις ανθοταξίες. Η κάµπια 

τρώει τα άνθη, τα δένει µε έ-
να µεταξωτό νήµα και φτιά-
χνει ένα κουκούλι που προ-
δίδει την παρουσία της.

Οι επόµενες γενιές (θερινές) 
αναπτύσσονται πάνω και µέ-
σα στις ρώγες, τρώγοντας τη 
σάρκα, ενώ κάθε σκουλήκι 
καταστρέφει 1-3 ρώγες. Ση-
µειώνεται πως πάνω στις φα-

γωµένες ρώγες, αναπτύσσο-
νται δευτερογενείς προσβολές 
(βοτρύτης, όξινη σήψη κλπ.)

Επισηµαίνεται από τους γεω-
πόνους του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου ότι 
η καταπολέµηση του εντόµου 
θα πρέπει να είναι προληπτι-
κή, δηλαδή να αποσκοπεί στη 
θανάτωση των αυγών, καθώς 
και των νεαρών προνυµφών, 
πριν την είσοδό τους στις ρά-
γες. Στην περίπτωση που χρη-
σιµοποιηθεί εντοµοκτόνο µε ω-
οκτόνο δράση, η εφαρµογή του 
συστήνεται µέσα σε 2-3 µέρες 
από τη διαπιστούµενη αύξηση 
των συλλήψεων των ακµαίων. 
Η εφαρµογή των εντοµοκτόνων 

που έχουν κατά κύριο λόγο προ-
νυµφοκτόνο ιδιότητα, συστήνε-
ται 4-5 ηµέρες αργότερα. 

Από τα προνυµφοκτόνα, προ-
τιµάται η χρήση των σκευασµά-
των του εντοµοπαθογόνου βα-
κίλου Bacillus thuringiensis, 
διότι θεωρούνται πλήρως α-
τοξικά για την ωφέλιµη πανί-
δα και το περιβάλλον γενικό-
τερα. Ακολουθούν σκευάσµα-
τα µε εκλεκτική δράση, όπως 
είναι οι ρυθµιστές ανάπτυξης 
και τα φυσικής προέλευσης ε-
ντοµοκτόνα, ως λιγότερο τοξι-
κά για την ωφέλιµη πανίδα. 

Τέλος, το σωστό ξεφύλλισµα 
βοηθά στην πλήρη και αποτε-
λεσµατική διαβροχή των βο-
τρύων µε το ψεκαστικό υγρό.

Στη νεαρή βλάστηση των ελαιώνων στοχεύει η µαργαρόνια
Στην ελιά οι προνύµφες του εντόµου µαργαρόνια (Palpita unionalis) 
προσβάλλουν και καταστρέφουν τις κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών 
βλαστών ή ακόµη και κλειστά άνθη και πράσινους αναπτυγµένους 
καρπούς. To έντοµο, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι, προκαλεί αξιόλογη 
ζηµιά, κυρίως σε νεοσύστατους ελαιώνες, σε φυτώρια και σε αυστηρά 
κλαδεµένα δέντρα. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν σηµαντικές 

προσβολές από τη µαργαρόνια σε µεγάλα ελαιόδεντρα στους νοµούς Μαγνησίας, 
Λάρισας και Φθιώτιδας. Συστήνεται από τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, να γίνει ψεκασµός των 
ελαιόδεντρων τα οποία το προηγούµενο έτος υπέστησαν σοβαρές ζηµιές από το 
έντοµο, σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση του πυρηνοτρήτη, καθώς επίσης να 
ψεκαστούν οι νεοσύστατοι ελαιώνες, τα φυτώρια και τα αυστηρά κλαδεµένα δέντρα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Πύλη για µύκητες  
Πάνω στις φαγωµένες 
ράγες αναπτύσσονται 

δευτερογενείς προσβολές, 
όπως βοτρύτης και όξινη 

σήψη

Φουζικλάδιο της µηλιάς 
Πρόκειται για µια από τις πιο σοβαρές 
ασθένειες της µηλιάς, ευρύτατα διαδεδοµένη 
σε όλες τις µηλοπαραγωγικές περιοχές, η οποία 
εξασθενεί τα προσβεβληµένα δέντρα, 
µειώνοντας την ποσότητα και την ποιότητα της 
παραγωγής. Η ζηµιά από το φουζικλάδιο στις 
µηλιές είναι ακόµη µεγαλύτερη στις περιοχές 
µε υγρό και ψυχρό καιρό. Παρότι δε 
σηµειώνονται βροχές, οι έντονες δροσιές που 
επικρατούν κατά περιόδους, δίνουν νέες 
µολύνσεις όπου έχει ήδη εµφανιστεί ο µύκητας. 
Προστασία µε ψεκασµούς θα πρέπει να 
διενεργηθεί, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, στους 
οπωρώνες µε συµπτώµατα και σε περιόδους µε 
συχνές και παρατεταµένης διάρκειας δροσιές 
καθώς και σε πιθανή βροχόπτωση.

Σκευάσµατα
BASF: Delan pro SC, Sercadis SC
BAYER: Flint 50 WG, Flint Max 75 WG,  Luna 
Experience 400 SC
ELANCO: Fontelis 20SC, Karamat 2,5EW
FARMACHEM: Difcor 250 EC, Manfil Plus 80 
WP
FMC: Impact 12.5 SC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Chorus 50 WG, Score 25 EC 
 
Βοτρυόσφαιρα Φιστικιάς 
Τα πρώτα συµπτώµατα της βοτρυόσφαιρας 
(Botryosphaeria dothidea), όπως ξηράνσεις 
φύλλων και κηλιδώσεις καρπών, έχουν ήδη 
κάνει την εµφάνισή τους σε καλλιέργειες 
φιστικιάς. Οι επαναλαµβανόµενες 
βροχοπτώσεις, σε συνδυασµό µε τις υψηλές 
θερµοκρασίες της εποχής, ευνοούν την 
ταχύτατη εξάπλωση της ασθένειας. Συνιστάται 
από τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου Βόλου, άµεσος επαναληπτικός 
ψεκασµός µε ένα εγκεκριµένο µυκητοκτόνο, 
ενώ οι επεµβάσεις θα πρέπει να συνεχιστούν 
µέχρι και τον Ιούλιο. Υπενθυµίζεται στους 
παραγωγούς ότι για τον περιορισµό του 
µολύσµατος και την προστασία της καλλιέργειας 
είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος του 
δενδροκοµείου, η αποµάκρυνση και το κάψιµο 
κάθε προσβεβληµένου οργάνου.

Σκευάσµατα
BASF: Sercadis SC, Signum WG
BAYER: Luna Experience 400 SC
ELANCO: Karamat 2,5EW
FARMACHEM: Lex 25 SC, Bellis Gold WG 
SYNGENTA: Quadris 25 SC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Το πρώτο µαρούλι µε κόκκινη «καρ-
διά», αντί για το σύνηθες πράσινο στο 
εσωτερικό των φύλλων του, είναι γε-
γονός. Ονοµάζεται «Robin», αποτελεί 
προϊόν πολυετούς προγράµµατος έ-
ρευνας του ολλανδικού οµίλου «Rijk 
Zwaan» και το… αγροτικό του το κά-
νει σε πειραµατικούς αγρούς και στην 
Ελλάδα, µέσω τοπικών συνεργασιών 
που έχει συνάψει η θυγατρική του Rijk 

Zwaan Hellas. Εκτός από το… ντροπα-
λό «Robin», όµως, η οµάδα γενετιστών 
της Rijk Zwaan, δοκιµάζει σε ελληνι-
κά plots µια ακόµη προϊοντική πρότα-
ση για το καταναλωτικό κοινό µε χα-
ρακτηριστικά καινοτοµίας. Αυτή «α-
κούει» στο όνοµα «Crystal Lettuce» 
και είναι ένα λαχανικό που συνδυά-
ζει τη τραγανότητα και τη γλυκήτητα 
του «Iceberg» µε την πλούσια δοµή 
της «Batavia», η οποία του εξασφαλί-
ζει τραγανά φύλλα σε µεγάλο αριθ-
µό, ιδανικά για χρήση σε σάντουιτς.

«Τόσο το Robin, όσο και το Crystal 
Lettuce είναι σε πειραµατική φάση 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και πε-
ριµένουµε να λανσαριστούν στην αγο-
ρά το 2020», ανέφερε στην Agrenda 
ο διευθύνων σύµβουλος της «Rijk 
Zwaan Hellas» ∆ιαµαντής Τσιατού-
ρας. Πρόσθεσε δε, πως στην περίπτω-
ση του «Robin» που έχει συµπληρώ-
σει ένα χρόνο πειραµατικά στην Ελ-
λάδα, στόχος είναι να χρησιµοποιη-
θεί στις κοµµένες σαλάτες, αλλά και 
ως ολόκληρο µαρούλι. Αντιστοίχως, 

στο Crystal Lettuce έχουν αναπτυχθεί 
δύο ποικιλίες και, ήδη, κάποιες επι-
χειρήσεις εστίασης, έχουν έρθει σε 
επαφή µε Έλληνες παραγωγούς για 

να το καλλιεργήσουν συµβολαιακά 
από τον επόµενο χειµώνα.

Η «παρθενική» παρουσίαση των δύο 
νέων προϊόντων του πολυεθνικού κο-
λοσσού, µαζί µε άλλες πάνω από 90 
ποικιλίες φυλλωδών λαχανικών -για 
όλα τα γούστα και σε απίθανους χρω-
µατισµούς- πραγµατοποιήθηκε το δι-
ήµερο 11-12 Ιουνίου, στις εγκαταστά-
σεις της Φάρµα Βεζύρογλου στο Σχοι-
νά Ηµαθίας, µε προσκεκληµένους πα-
ραγωγούς, γεωπόνους, εκπροσώπους 
του τοµέα της λαχανοκοµίας, αλλά και 

Το πρώτο μαρούλι 
με κόκκινη καρδιά 
δοκίμασε η Ημαθία 
Δύο νέες προϊοντικές προτάσεις της Rijk Zwaan Hellas

Crystal Lettuce 
 Η οµάδα γενετιστών της Rijk 
Zwaan, δοκιµάζει σε ελληνι-

κούς αγρούς και το 
νέο Crystal Lettuce

Το µαρούλι µε κόκκινη καρδιά «Robin» έχει συµπληρώσει ένα χρόνο 
πειραµατικά στην Ελλάδα και στόχος είναι να µπει στις κοµµένες σαλάτες, 
αναφέρει ο διευθύνων της «Rijk Zwaan Hellas» ∆ιαµαντής Τσιατούρας.

Στο µαρούλι Crystal Lettuce έχουν αναπτυχθεί δύο ποικιλίες και ήδη 
κάποιες επιχειρήσεις εστίασης, έχουν έρθει σε επαφή µε Έλληνες 
παραγωγούς για να το καλλιεργήσουν συµβολαιακά τον χειµώνα.

Η παρουσίαση 
των δύο νέων 
προϊόντων του 
πολυεθνικού 
κολοσσού, 
µαζί µε άλλες 
πάνω από 
90 ποικιλίες 
φυλλωδών 
λαχανικών 
έγινε 11-12 
Ιουνίου, στις 
εγκαταστάσεις 
της «Φάρµα 
Βεζύρογλου» 
στο Σχοινά 
Ηµαθίας. 
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στελέχη εταιρειών συσκευασίας και 
λιανεµπορικών αλυσίδων. 

«Επιλέξαµε να κάνουµε αυτό το δεύ-
τερο -τα τελευταία τέσσερα χρόνια- 
event σε συνεργασία µε τη Φάρµα Βε-
ζύρογλου, έναν από τους µεγαλύτε-
ρους πελάτες µας στην Ελλάδα» τόνι-
σε ο κ. Τσιατούρας κι εξήγησε πως «ο 
συνεργάτης µας έχει φτιάξει έναν ζω-
ντανό κατάλογο µε όλες τις ποικιλίες 
µαρουλιών και σαλατών, που κυκλο-
φορούν στην ελληνική αγορά, αλλά 
και στο εξωτερικό, για να µπορεί κα-

νείς να τις δει να απλώνονται στο χωρά-
φι και να πάρει µια ιδέα και από τις νέ-
ες, που θα έρθουν στην αγορά, καθώς 
κάποιες τις είδαµε για πρώτη φορά».

Με τα μάτια και τα αφτιά 
στην αγορά οι γενετιστές
Μεγάλο στοίχημα η δημιουργία ειδικών ζωνών λαχανικών 

Μεγάλη γκάµα
Πάνω από 90 ποικιλίες 

φυλλωδών λαχανικών είχαν 
την ευκαιρία να δουν οι 

επισκέπτες στα plots

FARMING.REPORT

Η «στροφή» σε ποιοτικά προϊόντα, 
που είναι βολικά στη διαχείρισή 
τους, είναι µια από τις νέες τάσεις 
που καταγράφονται στην ευρω-
παϊκή αγορά των φυλλωδών λα-
χανικών, τόνισε ο Pedro Antonio 
Briones Canto, Crop Co-Ordinator 
Lettuce ή αλλιώς «τα µάτια και τα 
αφτιά» της «Rijk Zwaan» στις αγο-
ρές, καθώς τις επισκέπτεται συχνά-
πυκνά για να αφουγκράζεται τα 
«θέλω» των καταναλωτών και τα 
προβλήµατα των παραγωγών, ώ-
στε αναλόγως να κατευθύνει την 
έρευνα των γενετιστών. 

«Για παράδειγµα, η πολύ µεγά-
λη Ροµάνα γίνεται δύσχρηστη και 
πάµε σε πιο εύχρηστη Ροµάνα που 
είναι και πιο µικρή. Οδηγούµαστε, 
επίσης, σε τύπους Salanova και γε-
νικά σε κατηγορίες όπου ο κατα-
ναλωτής θα έχει λιγότερο προϊόν 
να πετάξει, θα το ετοιµάσει µε λι-
γότερο κόπο και όταν το κατανα-
λώσει θα αισθάνεται πως γεύτη-
κε ένα προϊόν µε υψηλή προστι-
θέµενη αξία», είπε χαρακτηριστι-
κά ο οµιλητής προσθέτοντας ότι 
είναι πολύ σηµαντικό για το λια-
νεµπόριο και να υπάρχει διαθεσι-
µότητα του προϊόντος καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους».

Ανθεκτικότητα σε ασθένειες κι 
εχθρούς η πρόκληση στην έρευνα

Στις προκλήσεις που καλούνται 
να αντιµετωπίσουν οι ερευνητές για 
τη γενετική βελτίωση των λαχανι-

κών, αναφέρθηκε ο Juan Bautista 
Paches Giner, Breeder Lettuce της 
Rijk Zwaan, τονίζοντας πως µία από 
αυτές είναι η συνεχής αναζήτηση 
ανθεκτικότητας απέναντι στις νέ-
ες φυλές περονοσπόρου. Ο ίδιος 
σηµείωσε πως πρόκληση για τους 
γενετιστές είναι επίσης η ανθεκτι-
κότητα στα έντοµα και τα καινού-
ρια γνωρίσµατα στα λαχανικά, ό-
πως τα πιο κόκκινα χρώµατα, µε-
γαλύτερα µεγέθη και η καλλιέρ-

γειά τους σε πιο δύσκολες κλιµα-
τικές συνθήκες.

Αναπτύσσεται ο κλάδος, 
αλλάζουν και οι συνήθειες

Στη δυναµική που παρουσιάζει 
η αγορά των πράσινων σαλατών 
στην Ελλάδα, εστίασε ο κ. Τσια-
τούρας, σηµειώνοντας πως η µε-
γέθυνσή της είναι της τάξης του 
10% ετησίως και σε κάποιες περι-
όδους οι ρυθµοί φτάνουν ακόµη 
και το 20%, αξιοποιώντας το µεγάλο 
τουριστικό ρεύµα, αλλά και το ό,τι 
το χειµώνα αυξάνουν οι εξαγωγές 
στις Βαλκανικές χώρες». Μεγάλο 
στοίχηµα για τα επόµενα 10 χρό-
νια, κατά τον οµιλητή είναι και το 
να δηµιουργηθούν ειδικές ζώνες 
καλλιέργειας λαχανικών στη χώρα.

Ο επιχειρηµατίας Αντώνης Βεζύ-
ρογλου επιβεβαίωσε την ανάπτυ-
ξη που γνωρίζει η εγχώρια αγορά 
φυλλωδών λαχανικών και για το 
λόγο αυτό, όπως είπε, η Φάρµα του 
συνεχίζει να επενδύει στον τοµέα. 
«Κάνουµε επενδύσεις σε υποδο-
µές και µέχρι το τέλος του καλο-
καιριού θα έχουν προστεθεί άλλα 
30 στρέµµατα θερµοκήπια και ε-
πιπλέον 120 στρέµµατα διχτυοκή-
πια, ενώ σε περίπου ένα µήνα θα 
έχουν εγκατασταθεί νέες γραµµές 
στο συσκευαστήριο, που θα διπλα-
σιάσουν τη δυναµικότητα του», ε-
πισήµανε και συµπλήρωσε πως 
«επενδύουµε και στην έρευνα για 
την παραγωγή νέων προϊόντων».

Juan Bautista
«Πρόκληση για τους 

γενετιστές είναι η ανθε-
κτικότητα στα έντοµα 

και τα καινούρια γνωρί-
σµατα στα λαχανικά»

«Η πολύ µεγάλη Ροµάνα γίνεται δύσχρηστη και πάµε σε πιο εύχρηστη 
Ροµάνα που είναι και πιο µικρή» σχολιάζει ο Pedro Antonio Briones 
Canto, Crop Co-Ordinator Lettuce της «Rijk Zwaan» στις αγορές.

«Μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα έχουν προστεθεί άλλα 30 στρέµµατα 
θερµοκήπια και 120 στρέµµατα διχτυοκήπια», εξηγεί ο επιχειρηµατίας 
Αντώνης Βεζύρογλου, µιλώντας για ανάπτυξη στα φυλλώδη λαχανικά.
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Ενίσχυση της παραγωγικότητας κατά τουλάχι-
στον 10%-15%, µείωση του κόστους παραγωγής 
από την καλύτερη διαχείριση της εργασίας και 
της διατροφής των ζώων στην εκτροφή, αλλά 
και βελτίωση της ευζωίας του κοπαδιού, µέσω 
των προληπτικών επεµβάσεων, είναι ορισµέ-
να από τα οφέλη που υπόσχεται η εγκατάστα-
ση ροµποτικού συστήµατος αρµεγής σε µια α-
γελαδοτροφική εκµετάλλευση.

«Μιλάµε για ένα εντελώς διαφορετικό δια-
χειριστικό µοντέλο. Είναι κάτι πρωτότυπο, κα-
θώς µε το ροµπότ αλλάζει όλη η φιλοσοφία µε 

την οποία λειτουργεί η εκτροφή. ∆εν περιµέ-
νουµε την αγελάδα να έρθει σε εµάς. Πηγαί-
νουµε εµείς σε αυτή. Αν ο κτηνοτρόφος γίνει 
πιο ενεργός τότε µπορεί να ανεβάσει τη µονά-
δα σε πρωτόγνωρα επίπεδα», επισήµανε ο ανα-
πληρωτής καθηγητής στο Τµήµα Κτηνιατρικής 
του ΑΠΘ, Γιώργος Βαλεργάκης, βασικός οµιλη-
τής σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν στο Γά-
ζωρο των Σερρών, το βράδυ της προηγούµενης 
∆ευτέρας 10 Ιουνίου η «Φάρµα Φιλιππίδη» και 
η Westfalia Technologies, µε αφορµή τη συ-
µπλήρωση έξι µηνών από την εγκατάσταση ρο-
µποτικού συστήµατος στη µονάδα της εταιρείας 
Φιλιππίδης Σοφοκλης-Κλιάµπας Γεώργιος ΟΕ 
-του πρώτου στην Ελλάδα για τη Westfalia. Υπό 

Μόνο ένας στάβλος 
καλοσχεδιασμένος 
σηκώνει το ρομπότ   
Λιγότερα σωματικά κύτταρα στο γάλα και τρεις 
αρμεγές ημερησίως με το Monobox της Westfalia 

∆εξιά: Ο Σοφοκλής 
Φιλιππίδης (δεξιά) 
µαζί µε τον γεωπόνο 
και συνεταίρο του, 
Γιώργο Κλιάµπα

Αριστερά: Ο 
αναπληρωτής 
καθηγητής 
Κτηνιατρικής του 
ΑΠΘ, Γιώργος 
Βαλεργάκης 
σηµείωσε πως «το 
σύστηµα µιλάει 
στον κτηνοτρόφο. 
Το θέµα είναι αν 
εκείνος το ακούει».
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Νέος Country 
Commercial 
Lead της Bayer 
Ελλάς ο Μανώλης 
Παναγιωτόπουλος
Τη θέση του Country Commercial Lead για τον Τοµέα Ε-
πιστήµης Γεωργίας της Bayer Ελλάς ανέλαβε την 1η Ιου-
νίου ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος, µετά την αποχώρηση 
του Απόστολου Κλοντζάρη, ο οποίος όπως ενηµερώνει 
η εταιρεία θα συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. 

Σύµφωνα µε τη σχετική ενηµέρωση, ο κ. Παναγιω-
τόπουλος είναι γεωπόνος και  ξεκίνησε να εργάζεται 
στην Bayer Crop Science το 2004 αναλαµβάνοντας έ-
να µεγάλο εύρος ρόλων σε τµήµατα Πωλήσεων και 
Marketing (ως Επιθεωρητής Πωλήσεων, Food Chain 
Manager, Product Manager, Marketing Manager, Head 
of Grower & Channel Marketing).

Η εκτενής εµπειρία του στη βιοµηχανία της φυτοπρο-
στασίας, µέσα από την ανάληψη καθηκόντων σε θέσεις 
Πωλήσεων και Marketing, έρχεται σε συνέχεια των σπου-
δών που πραγµατοποίησε, καθώς κατέχει πτυχίο Γεω-
πονικής Βιοτεχνολογίας από το Γεωπονικό Πανεπιστή-
µιο Αθηνών και Master in Business Administration α-
πό το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέλαβε τα νέα του καθήκο-
ντα ως Country Commercial Lead µε σκοπό να µεγιστο-
ποιήσει την αξία της προσφοράς των λύσεων του τοµέα 
Φυτοπροστασίας και Σπόρων για συνεργάτες και παρα-
γωγούς, έχοντας ως γνώµονα τις αρχές αειφόρου γεωρ-
γίας, επεκτείνοντας συγχρόνως την ηγετική θέση της 
Bayer στην Ελλάδα, αναφέρει η εταιρεία. 

Η Bayer είναι ένας παγκόσµιος οργανισµός που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο των Βιοεπιστηµών και συγκε-
κριµένα στους τοµείς της Υγείας και της Γεωργίας. Ση-
µειώνεται πως κατά το οικονοµικό έτος 2018, ο Όµιλος 
απασχολούσε περίπου 117.000 άτοµα και είχε πωλή-
σεις της τάξεως των 39,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Οι ε-
πενδύσεις ανήλθαν σε 2,6 δις ευρώ ενώ οι  δαπάνες για 
Έρευνα και Ανάπτυξη σε 5,2 δις ευρώ. 

το πρίσµα αυτό ο καθηγητής απευθυνόµενος 
στους παραγωγούς που είχαν προσκληθεί να 
δουν το σύστηµα να λειτουργεί στην πράξη, εί-
πε ότι για να αυξηθεί κατά 10%-15% η παραγω-
γικότητα της εκτροφής, θα πρέπει οι αγελάδες 
να αρµέγονται 2,5 έως 3 φορές την ηµέρα, που 
σηµαίνει ότι πρέπει να διαµορφωθούν συνθή-
κες ώστε το ζώο να θέλει να πάει να αρµεχτεί.

«Αυτό προϋποθέτει καλό σχεδιασµό στάβλου 
γιατί αλλιώς θα το βρει ο κτηνοτρόφος µπρο-
στά του», ανέφερε ο κ. Βαλεργάκης. Ο ίδιος υ-
ποστήριξε ότι το σύστηµα µε το µεγάλο όγκο 
πληροφοριών που είναι σε θέση να παράσχει, 
µπορεί, µεταξύ άλλων, να ειδοποιήσει εγκαί-
ρως, από 24 έως και 48 ώρες νωρίτερα, αν ένα 
ζώο της εκτροφής είναι στα πρόθυρα να νοσή-
σει και έτσι να περιοριστεί το κόστος αντιµετώ-
πισης στα 50 ευρώ αντί των 400-500 ευρώ, που 
θα ανέβει, σε περίπτωση εκδήλωσής του. Όφε-
λος µπορεί να προκύψει και στο εργασιακό κό-
στος, καθώς ένας καλός διαχειριστής µπορεί 
να λειτουργήσει έως και 4 ροµπότ, µε ό,τι αυ-
τό συνεπάγεται στη µείωση θέσεων εργασίας.

Μεγάλη διαφορά στην ποιότητα
Παρουσιάζοντας τα πρακτικά αποτελέσµατα 

της εξάµηνης λειτουργίας του συστήµατος ρο-
µποτικής αρµεγής της Westfalia Technologies, 
στη «Φάρµα Φιλιππίδη», ο διαχειριστής της µο-
νάδας Σοφοκλής Φιλιππίδης τόνισε πως η αύ-
ξηση της γαλακτοπαραγωγής που παρατηρή-
θηκε ήταν µικρή, διότι «εµείς ήδη εφαρµόζαµε 
τρεις αρµεγές ανά ζώο καθηµερινά. Η µεγάλη 
διαφορά ωστόσο ήταν στην ποιότητα του γάλα-
κτος. Το γάλα έγινε µε ακόµη λιγότερα σωµα-
τικά κύτταρα και ως εκ τούτο, πολύ πιο ποιοτι-
κό, πράγµα που απαιτούν οι βιοµήχανοι. Πλέ-
ον γνωρίζω ποια είναι η καλύτερη µου αγελά-
δα και έχω πολλά δεδοµένα στα χέρια µου, τα 
οποία µπορώ να τα αξιοποιήσω για να βελτιώ-
σω τη βιωσιµότητά της εκµετάλλευσης».

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα 
αποτελέσµατα της 6µηνης λειτουργίας του ρο-
µποτικού συστήµατος στη Φάρµα Φιλιππίδη, 
ξεπεράσαν τις προσδοκίες», εξέφρασε ο συν-
ιδιοκτήτης της Westfalia Technologies, ∆ηµή-
τρης Χρήστου. «Είµαστε στην ευχάριστη θέση 
να πούµε πως, πλέον, έχουµε εδραιωθεί στην 
ελληνική αγορά και στο ροµποτικό άρµεγµα, 
πέραν του συµβατικού, όπου ούτως ή άλλως 
η παρουσία µας είναι πολύ δυνατή. Κάποιες ε-
παφές µας είναι πιο ώριµες και λογικά έως το 
τέλος του 2019 θα έχουν εγκατασταθεί άλλα 
τέσσερα box σε αγελαδοτροφικές µονάδες», 

Αύξηση παραγωγής
Για να αυξηθεί κατά 10%-15% η 

παραγωγικότητα της εκτροφής, θα 
πρέπει οι αγελάδες να αρµέγονται 2,5 

έως 3 φορές την ηµέρα
Ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος διαθέτει εκτενή εµπειρία 
στη βιοµηχανία της φυτοπροστασίας.
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Όταν το θάρρος 
γίνεται θράσος 

 ∆ιαχρονικό: Στον άνθρωπο µε  
κακή αγωγή το θάρρος γίνεται 
θράσος, η σοφία σχολαστικότητα, η 
ευφυΐα κοροϊδία, η απλότητα 
βαναυσότητα και η καλοσύνη 
κολακεία.

 Οικογενειακή Γεωργία: Ο 
Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας 
και το ∆ιεθνές Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (IFAD) παρουσίασαν το 
πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών µε 
τίτλο «Η ∆εκαετία της Οικογενειακής 
Γεωργίας 2019-2028». Σήµερα 
οικογενειακές είναι περισσότερες από 

το 90% των 
γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων 
παγκοσµίως, 
παράγουν δε το 
80% του 
συνόλου της 
αξίας διατροφής 
στον πλανήτη. 

[meatnews.gr, 31/5/2019] 

 ∆ενδροφυτεύσεις: Στις 15 
Μαΐου 2019, το Κογκρέσο των 
Φιλιππίνων ψήφισε νόµο που απαιτεί 
από µαθητές να φυτεύουν δέκα 
δέντρα για να αποφοιτήσουν. 
[perierga.gr, 9/6/2019] 

 Ηµέρα Συνεργατισµού: Το 
πρώτο Σάββατο κάθε Ιουλίου είναι η 
Παγκόσµια Ηµέρα Συνεργατισµού 
(CoopsDay), που φέτος γιορτάζεται 
στις 6 Ιουλίου. Ο Κτηνοτροφικός 
Σύλλογος Αττικής θα την τιµήσει στις 
5 Ιουλίου, στην έδρα του (Πλήθωνος 
Γεµιστού 14, Αχαρνές, Βουστάσιο 
Κοντογιάννη), ώρα 21:00µµ µε θέµα: 
Συνεταιρισµοί για αξιοπρεπή εργασία.

 Αρµύρισµα: Οι κτηνοτρόφοι της 
Σητείας, νότια του Ηρακλείου και του 
Ρεθύµνου, στα Σφακιά, από 
Αποκόρωνα έως Κίσσαµο κατέβαζαν 
της Αναλήψεως τα πρόβατα τους στις 
παραλίες και προσπαθούσαν να τα 
βουτήξουν στη θάλασσα. «Πήγαιναν 
στη θάλασσα από τα ξηµερώµατα. (…) 
Οι βοσκοί και τα βοσκάκια στέκονταν 
παρατεταγµένοι στην παραλία και 
ένας ξελαλούσε τα πρόβατα ώστε να 
κατευθυνθούν προς το νερό. Αν δεν 
µπορούσαν να τα βουτήξουν, έφερναν 
ένα σταµνί νερό θαλασσινό και τα 
ράντιζαν όλα». Πίστευαν ότι η επαφή 
µε το θαλασσινό νερό εξασφαλίζει 
ευρωστία στο κοπάδι. [e-storieskritis.
gr, 5/6/2019]           *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Τη δυνατότητα στον αραβόσιτο και 
σε άλλα δηµητριακά να προσλαµ-
βάνουν περισσότερο σίδηρο και βι-
ταµίνες δίνουν οι ερευνητές στο πα-
νεπιστήµιο Amherst της Μασαχου-
σέτης στις ΗΠΑ. Στο αποτέλεσµα αυ-
τό προσπαθούν να φτάσουν, κάνο-
ντας χρήση γονιδίων που έχουν να 
κάνουν µε τις λειτουργίες συσσώ-
ρευσης στοιχείων στους φυτικούς ι-
στούς, τα οποία προσπαθούν να ει-
σάγουν σε φυτά, φυσικά, µέσω δι-
ασταυρώσεων. Οι πληροφορίες που 
λαµβάνουν όµως, θα καθιστούσαν 
µελλοντικά πολύ αποτελεσµατική 
και τη γενετική βελτίωση, µε τη δηµι-
ουργία ποικιλιών µε κατά παραγγε-
λία οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Από το ελάττωµα η αρχή
Η Elsbeth Walker, µοριακή βιο-

λόγος στο Amherst, και οι συνά-
δελφοί της, καλλιεργούν µια ποι-
κιλία αραβοσίτου µε κίτρινες ρίγες 
στα φύλλα του. Το καλαµπόκι αυτό 
έχει προκύψει από µια φυσική µε-
τάλλαξη, έχοντας πρόβληµα στην 
πρόσληψη σιδήρου, κάνοντας για 
το φυτό δύσκολο να δηµιουργήσει 
χλωροφύλλη, την πράσινη χρωστι-
κή που έχει βασικό ρόλο στη διαδι-
κασία της φωτοσύνθεσης.

Μελετούν λοιπόν το καλαµπόκι µε 
τις κίτρινες ρίγες, προσπαθώντας να 
αντλήσουν περεταίρω πληροφορίες 
για τη µεταφορά του σιδήρου µέσα 
στα φυτά και οι πληροφορίες που 
παίρνουν, θα παρέχουν τη δυνατό-
τητα σε ερευνητές παγκοσµίως να 
δηµιουργήσουν νέες ποικιλίες καλ-
λιεργήσιµου αραβοσίτου, αλλά και 
άλλων δηµητριακών, οι οποίες θα 
προσλαµβάνουν και θα περιέχουν 
περισσότερο σίδηρο και άλλα θρε-
πτικά στοιχεία. Σκοπός του εγχειρή-
µατος, είναι η δηµιουργία ποικιλιών 
δηµητριακών που θα δρουν παράλ-
ληλα ως τροφή και ως συµπλήρω-
µα διατροφής για καταναλωτές που 
έχουν έλλειψη σε κάποιο στοιχείο.

Τεράστιας σηµασίας για την πα-
γκόσµια υγεία και ευζωία είναι η 
δηµιουργία τέτοιων δηµητριακών, 
κυρίως λόγω των διατροφικών συ-
νηθειών στις αναπτυσσόµενες χώ-
ρες, όπως σε αυτές στην Αφρική και 
την Ασία. Εκεί, ο πληθυσµός δεν 
καταναλώνει κρέας και βασίζεται 
σχεδόν αποκλειστικά για πρόσλη-
ψη θερµίδων στο καλαµπόκι και 
το ρύζι, καλλιέργειες που δεν προ-
σλαµβάνουν από το έδαφος ικα-
νές ποσότητες σιδήρου. Η χορτο-
φαγία και η τάση των vegans είναι 
ακόµη µια τεράστια οµάδα ανθρώ-
πων, που δεν καταναλώνει κρέας, 
µε αποτέλεσµα πολλές φορές την 
έλλειψη σιδήρου.

Φυτά συμπληρώματα διατροφής
αναπτύσσουν ερευνητές 
με διασταυρώσεις 
στο Amherst Νέες ποικιλίες δημητριακών με αυξημένη 

περιεκτικότητα σε σίδηρο και άλλα 
στοιχεία θα δώσουν διατροφικές λύσεις

Ο µη-αιµικός βρίσκεται µεταξύ άλλων 
σε όσπρια, ταχίνι, σπόρους κάνναβης.

Απαραίτητος είναι ο συνδυασµός του σιδήρου µε άλλα 
φυτικά προϊόντα για απορρόφηση από τους χορτοφάγους

Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι 
χορτοφάγοι είναι η επαρκής πρόσληψη σιδήρου. ∆ιατροφικά, υπάρχει ο αιµικός 
και ο µη-αιµικός σίδηρος. Ο αιµικός βρίσκεται στα ζωικά προϊόντα, ενώ ο µη-
αιµικός βρίσκεται σε φακές, ρεβίθια, κόκκινα φασόλια, στο τόφου, στα κάσιους, 
στους σπόρους κάνναβης, στο ταχίνι, στα παντζάρια, στην κινόα, στην chia, στο 
σπανάκι, σε αποξηραµένα σύκα και σταφίδες. Παρ’ όλα αυτά, η πρόσβαση που 
έχουν οι καταναλωτές σε αυτά τα τρόφιµα, είναι πολλές φορές περιορισµένη. 
Εκτός αυτού, η απορρόφηση του µη αιµικού σιδήρου, αντίθετα µε του αιµικού, 
δεν είναι πάντα εύκολη, λόγω άλλων ουσιών που παίρνουν µέρος στη 
διαδικασία. Έτσι, οι χορτοφάγοι, για καλή απορρόφηση, πρέπει να συνδυάζουν 
τον µη αιµικό σίδηρο µε βιταµίνη C ή γαλακτικό οξύ, που στα φυτικά προϊόντα 
το συναντάµε στο προζύµι του ψωµιού και στα τουρσιά γαλακτικής ζύµωσης.

Προµήθεια
 Φυτικά 

προϊόντα που 
περιέχουν 

τώρα σίδηρο 
δεν είναι 

προσβάσιµα

Χορτοφαγία
Οι χορτοφάγοι 
είναι µια τερά-

στια οµάδα 
ανθρώπων, οι 
οποίοι αναζη-
τούν πηγές 

σιδήρου

Ασία-Αφρική
Σε αναπτυσσό-
µενες χώρες, 
ο πληθυσµός 
δεν κατανα-

λώνει ζωικές 
πηγές σιδήρου  
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Το ροζέ είναι το µεγαλύτερο οινικό success 
story του 21ου αιώνα µέχρι αυτή τη στιγ-
µή. Ένα από τα µυστικά αυτής της επι-
τυχίας είναι ότι η παραγωγή ροζέ οίνων 
είναι ένα «πεδίο» που αφήνει στους οι-
νοποιούς την ελευθερία να καινοτοµή-
σουν και να εκπλήξουν το κοινό τους, 
καθώς δεν υπάρχει µια παγιωµένη οινι-
κή παράδοση να τους περιορίζει.

Αυτό το στοιχείο της καινοτοµίας και 
του πλουραλισµού, από ελληνικής πλευ-
ράς, αναδείχθηκε για ακόµη µία χρονιά 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης γευσιγνωσί-
ας «Drink Pink, Rosé Wine Extravaganza» 
που διοργανώθηκε από τη Vinetum την 
Κυριακή 9 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Χίλτον.

«Τα ροζέ γίνονται µόδα στην Ελλά-
δα. Επιτέλους! Γιατί αξίζει να τα ανα-
καλύψουν όλοι οι φίλοι του κρασιού. 
Όπως και να τα πείτε, «ροζέ», «pink» 
ή «ερυθρωπά», είναι φρέσκα και ξε-
διψαστικά, φρουτώδη και γοητευτι-
κά, παιχνιδιάρικα και ευκολόπιοτα. Εί-
ναι τα κατεξοχήν κρασιά του καλοκαι-
ριού και δεν είναι τυχαίο ότι στη Γαλ-
λία έχουν ξεπεράσει σε κατανάλωση 
τα λευκά κρασιά», ανέφεραν οι διορ-
γανωτές της εκδήλωσης.

Η επιτυχία της συγκεκριµένης από-
χρωσης δεν σταµατά βέβαια στα σύνο-
ρα της Γαλλίας. Σύµφωνα µε πρόσφατη 
µελέτη που δηµοσιοποίησαν από κοι-
νού η FranceAgriMer και το ∆ιεπαγγελ-
µατικό Συµβούλιο «Vins de Provence», 
η παγκόσµια κατανάλωση ροζέ οίνων 
αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 15 χρό-
νια, φτάνοντας το +28% από το 2002 
έως το 2017, µε µία πολύ µικρή κάµ-
ψη την περίοδο 2016-2017. Αυτή τη 
στιγµή οι µεγαλύτεροι καταναλωτές 
ροζέ οίνων είναι η Γαλλία και οι ΗΠΑ. 
Από την άλλη, η αγορά της Ασίας εί-
ναι ακόµα µικρή αν και υπάρχουν εν-
δείξεις ότι στο µέλλον θα κινηθεί αυ-
ξητικά. Επί παραδείγµατι, στην Κίνα 
οι πωλήσεις είναι πολύ χαµηλές, αλ-

λά προβλέπεται ότι θα αυξηθούν πά-
νω από 36% έως το 2019, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη 
Vinexpo, που πραγµατοποιήθηκε τον 
Μάρτιο στο Χονγκ Κονγκ.

Συνοπτικά, τα ροζέ, καταγράφονται ως 
µια από τις πιο δυνατές οινικές τάσεις 
παγκοσµίως, στην οποία στρέφονται ό-
λο και περισσότερο Έλληνες παραγω-
γοί και οινόφιλοι. Όπως υπογραµµίζε-
ται, τα τελευταία χρόνια, µετά την αύξη-
ση της παραγωγής ελληνικών ανοιχτό-
χρωµων ροζέ, η χρωµατική γκάµα τους 
έχει διευρυνθεί. Ανάλογο είναι το αρω-
µατικό, όσο και το γευστικό τους εύρος. 
Προτείνονται ως απεριτίφ, αφού θεωρεί-
ται ότι ταιριάζουν σχεδόν µε όλα τα πιά-
τα της ελληνικής και όχι µόνο κουζίνας, 
και ως συνοδευτικά γκουρµέ πιάτων.

Πεδίο καινοτομίας χωρίς 
στεγανά στην οινική 
παράδοση το ροζέ κρασί

Σε κίνδυνο νέας φορολογίας 
το ελληνικό τσίπουρο 
Την υπόθεση των ελληνικών α-
ποσταγµάτων ενώπιον του Ευρω-
παϊκού ∆ικαστηρίου (C-91/18), το 
οποίο κινήθηκε νοµικά εναντίον 
της χώρας σχετικά µε τον 2960 του 
2001 θέτοντας θέµα προστατευ-
τισµού λόγω µειωµένου συντε-
λεστή φορολόγησης για το τσί-
πουρο έθιξε ο νοµικός σύµβου-
λος του ΣΕΑΑΟΠ, Θεόδωρος Γε-
ωργόπουλος στην εκδήλωση µε 
θέµα: «Ελληνικά Αποστάγµατα. Η 
εξωστρέφεια µονόδροµος για την 
ανάπτυξη» που διοργάνωσε τη 
∆ευτέρα 10 Ιουνίου 2019 ο Σύν-
δεσµος Ελλήνων Παραγωγών Α-
ποσταγµάτων και Αλκοολούχων 
Ποτών (ΣΕΑΟΠ).

Με την απόφαση του ∆ικαστηρί-
ου να αναµένεται το τελευταίο τρί-
µηνο του 2019, το πρόβληµα εκτι-
µάται ότι θα επιλυόταν µε νοµοθε-
τική πράξη της ρουµανικής προε-
δρίας που θα τροποποιούσε την ο-
δηγία 83 του 1992 µε διαµόρφωση 
των ίδιων συνθηκών που ισχύουν 
για το ούζο και για το τσίπουρο.

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια της ε-
πόµενης µέρας, αν δεν υπάρξει 
καταδίκη, η Ελλάδα µπορεί να δι-
ατηρήσει τον µειωµένο συντελε-

στή στο τσίπουρο και το καθεστώς 
των διήµερων αποσταγµατοποιών. 
Αν υπάρξει καταδίκη, η απόφαση 
θα έχει αναγνωριστικό χαρακτή-
ρα και σε περίπτωση που δεν δί-
νεται εύλογος χρόνος, η Ελλάδα 
θα πρέπει να εκτελέσει την από-
φαση άµεσα. Σε ενδεχόµενη µη 
συµµόρφωση, ίσως ακολουθήσει 
νέα προσφυγή της Επιτροπής στο 
∆ΕΕ, συνοδευόµενη από καταβο-
λή προστίµου και ποινική ρήτρα.

Στην τελευταία περίπτωση, ο κ. 
Γεωργόπουλος σηµείωσε ότι θα 
χρειάζεται να διατηρηθεί η διαφο-
ροποίησή του από το προϊόν µικρών 
αποσταγµατοποιών, ενώ αρνητική 
απόφαση για τους διήµερους απο-
σταγµατοποιούς θα σηµάνει κατά 
τον κ. Γεωργόπουλο, την ανάγκη 
αναζήτησης της προοπτικής ανά-
πτυξης σχήµατος µικρών (ίσως και 
συνεταιριστικών) αποστακτηρίων. 
Εκφράζεται σχετικά συγκρατηµένη 
αισιοδοξία για εξεύρεση λύσης πριν 
τη λήξη της θητείας της ρουµανι-
κής προεδρίας στις 30 Ιουνίου και 
µεταφέρεται η επιφύλαξη ότι «δεν 
έχει ιεραρχηθεί τόσο ψηλά το θέ-
µα στην ατζέντα της επόµενης φιν-
λανδικής προεδρίας».

Συµφέρει τα 
µπαρ, αρέσει 
στο κοινό ένα 
κοκτέιλ µε 
τσίπουρο ή ούζο
Ο γλυκάνισος έζησε 
ηµέρες δόξας περί τα 
τέλη του 19ου αιώνα, 
φτάνοντας στο 
αποκορύφωµα κατά τη 
διάρκεια του 
Μεσοπολέµου. Σήµερα 
ξαναγεννιέται και 
διεκδικεί θέση 
πρωταγωνιστή σε 
«κοσµοπολίτικες» 
συνήθειες, όπως είναι η 
κατανάλωση κοκτέιλ. 
Απόρροια της 
προσπάθειας αυτής και 
το Aegean Cocktails & 
Spirits Festival. 
Μάλιστα, στις 7 Ιουνίου 
όσοι επισκέφτηκαν τον 
Φάρο του Κέντρου 
Πολιτισµού Ίδρυµα 
«Σταύρος Νιάρχος» 
είχαν την ευκαιρία να 
φτιάξουν το δικό τους 
cocktail µε αρώµατα και 
γεύσεις από το Αιγαίο.

Η παγκόσµια κατανάλωση ροζέ 
οίνων αυξήθηκε στο +28% από 
το 2002 έως το 2017.

∆ιαφορά
Ο κ. Γεωργόπουλος 

σηµείωσε ότι θα 
χρειάζεται να διατηρη-
θεί η διαφοροποίηση 

του προϊόντος µικρών 
αποσταγµατοποιών
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Με καθυστέρηση μισού αιώνα και ευθύνη αυτών που κυβέρνησαν τη μεταπολιτευτική Ελλάδα λύνονται 
παθογένειες δεκαετιών σχετικά με το πρόγραμμα ανάρτησης των δασικών χαρτών, λέει ο βουλευτής Εύβοιας

Βρήκαν τη λύση τους 
οι δασωμένοι αγροί
Όπως είναι γνωστό, στην ως σήµερα πορεία 
της σύνταξης των δασικών χαρτών, έχουν 
αναδειχθεί και προβλήµατα, όπως είναι αυ-
τά των δασωµένων αγρών και των χορτολι-
βαδικών εκτάσεων. Το έχω τονίσει πολλές 
φορές, ότι κανείς δεν µπορεί να αµφισβη-
τήσει την αναγκαιότητα της σύνταξης των 
δασικών χαρτών. Όµως όταν η διαδικασία 
αυτή έρχεται µε καθυστέρηση µισού αιώ-
να, µε αποκλειστική ευθύνη αυτών που κυ-
βέρνησαν τη µεταπολιτευτική Ελλάδα, εί-
ναι επόµενο να εµφανίζονται προβλήµατα.

Το πρόβληµα µε τις χορτολιβαδικές ε-
κτάσεις, που αφορούσε κυρίως τις νησιώ-
τικες και παραθαλάσσιες περιοχές, προ-
έκυψε από το χαρακτηρισµό των φρυγα-
νωδών εκτάσεων ως δασικών, µε αποτέ-
λεσµα να µην µπορούν να χρησιµοποιη-
θούν ως αγροτικές, αλλά και να αµφισβη-
τείται η κυριότητά τους.

Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ασών γνωµοδό-
τησε στις 12-4-2019 ότι οι φρυγανώδεις ε-
κτάσεις δεν είναι δασικές αλλά χορτολιβα-
δικές και έτσι πρέπει να χαρακτηρίζονται α-
πό τους ∆ασάρχες. Ο αρµόδιος υπουργός α-
ποδέχτηκε τη γνωµοδότηση στις 9/6/2019 
και εξέδωσε την εγκύκλιο εφαρµογής της, 
σύµφωνα µε την οποία οι εκτάσεις που κα-
λύπτονται από φρυγανώδη βλάστηση δεν 

είναι δασικές εκτάσεις, αλλά χορτολιβαδι-
κές και ως τέτοιοες πρέπει να χαρακτηρίζο-
νται, είτε στις πράξεις χαρακτηρισµού, είτε 
στην κατάρτιση των δασικών χαρτών. Στις 
περιοχές δε όπου έχει αναρτηθεί ο δασικός 
χάρτης θα γίνονται διορθώσεις µε τη διαδι-
κασία του πρόδηλου σφάλµατος χωρίς να 
επιβαρύνεται ο πολίτης.

Επίσης, στην ίδια εγκύκλιο ρυθµίζεται 
το θέµα των δασωθέντων αγρών µέχρι 30 
στρέµµατα, που έχει αναστατώσει κυριολε-
κτικά την ύπαιθρο χώρα. Από την ανάρτηση 
των δασικών χαρτών στο 50% της Επικρά-
τειας, έχουν αναδειχθεί δύο βασικές κατη-
γορίες δασικού χαρακτήρα εδαφών, που έ-
χουν σχέση µε καλλιεργούµενες εκτάσεις. 
Είναι οι αγροί έκτασης 3,5 εκατ. στρεµµά-
των που προέκυψαν από την αποψίλωση 
αντίστοιχων δασών και τα δάση έκτασης 
1,5 εκατ. στρεµµάτων, που προέκυψαν α-

πό την εγκατάλειψη και τη δάσωση αντί-
στοιχων αγρών. 

Όπως γίνεται κατανοητό η αποδοχή αυ-
τής της κατηγοριοποίησης στην κύρωση των 
δασικών χαρτών δηµιουργεί πολλά προ-
βλήµατα, τόσο ισόρροπης εφαρµογής του 
δικαίου, όσο και ηθικής µορφής. 

Μέχρι σήµερα προσκόµιζε ο πολίτης τον 
τίτλο προ της 26-2-1946 και η Επιτροπή ∆α-
σολογίου του νόµου αποφάσιζε αν η έκτα-
ση ήταν δασική έκταση ή δάσος.

Αν ήταν δασική έκταση είχε το δικαίωµα 
εκχέρσωσης και µετατροπής σε αγροτική έ-
κταση, ενώ αν ήταν δάσος δινόταν στον πο-
λίτη τίτλος ιδιωτικού δάσους που προφανώς 
δεν µπορούσε να κάνει οποιαδήποτε άλλη 
χρήση, πλην του δάσους.

Με την τωρινή ρύθµιση για έκταση µέχρι 
30 στρέµµατα ανεξάρτητα αν µέχρι σήµερα 
έχει την µορφή του δάσους, αν πληροί τις 
υπόλοιπες προϋποθέσεις δηλ. τίτλος 1946, 
και αγροτική µορφή το 1945 έχει το δικαίω-
µα να µετατρέψει την έκταση σε αγροτική.

∆εν έχει επιλυθεί το πρόβληµα στο σύνο-
λό του, αλλά έχει λύσει παθογένειες δεκα-
ετιών τις οποίες τόνισα εξ αρχής, όταν ξεκί-
νησε το πρόγραµµα ανάρτησης των δασι-
κών χαρτών και είχα προτείνει λύσεις που 
µε χαρά βλέπω σήµερα να υλοποιούνται.

* ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Τ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤOY ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ* 

Εξειδικευµένα 
µηχανήµατα 
για τη Μεσόγειο 
στην Agrilevante
Η διεθνής έκθεση 
αγροτικών µηχανηµάτων 
Agrilevante, η οποία θα 
γίνει στο Μπάρι Ιταλίας 
10 µε 13 Σεπτεµβρίου 
έχει φέτος µια σαφή 
«αποστολή», να 
προσφέρει στους 
καλλιεργητές της 
Μεσογείου 
εξειδικευµένα 
µηχανήµατα και 
τεχνολογίες για τις 
καλλιέργειές τους. Η 
έκθεση χαρακτηρίζεται 
από ένα ευρύτατο 
φάσµα τεχνολογιών για 
αµπέλια, λαχανικά, ελιές, 
τυπικών ποικιλιών 
δηµητριακών, για 
εκτροφή ζώων, καθώς 
και για τη διαχείριση και 
την επεξεργασία 
γεωργικών και δασικών 
υπολειµµάτων για την 
παραγωγή ενέργειας.

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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Αξιότιµε κ ∆ιευθυντά,

Σ
το άρθρο σας της 9 Ιουνίου «Όπως το 
κρασί» δυστυχώς έχετε δίκιο οτι η ανα-
µενόµενη κυβέρνηση, ακολουθώντας 
παράδοση δεκαετιών και άλλων κυβερ-

νήσεων, δεν φαίνεται να έχει έτοιµο και επεξερ-
γασµένο πρόγραµµα για την Αγροτική Ανάπτυ-
ξη και την ανάταξη (!!! αυτή τη λέξη δεν χρησιµο-
ποιούν οι καρδιολόγοι για να ...προλάβουν τους 
ασθενείς τους; ∆υστυχώς εκεί είµαστε). Αν είχε, 
δεν θα το έκρυβε, θα το κοινοποιούσε.
Κατά συνέπεια το βάρος πέφτει σε εσάς, τα ΜΜΕ, 
να οδηγήσετε τον προβληµατισµό, µήπως και υ-
πάρξει κάποια αντίδραση. Θέµα για το οποίο δεν 
είµαι καθόλου ενθουσιώδης, αφού µε γυµνό µά-
τι βλέπει κανείς την διαρκώς φθίνουσα σηµασία 
του αγροτικού πληθυσµού και θέµατος σε όλα τα 
επίπεδα και χώρους. Εσείς άλλωστε πρώτος επι-
σηµάνατε οτι κανείς αγρότης στην Ευρωβουλή, 
ενώ προβάλατε τον Ρουµάνο ευρωβουλευτή και 
βαθύ γνώστη των αγροτικών θεµάτων Τσιόλος!

Φοβούµαι όµως οτι ο επικείµενος διάλο-
γος, που προσπαθείτε να ξεκινήσετε, θα 
είναι µερικός και αποσπασµατικός, αφού 

τα θέµατα αναπροσανατολισµού πρωτογενούς πα-
ραγωγής και υπαίθρου δεν αφορούν µόνο τους 
προφανείς συντελεστές της, γεωργούς, κτηνο-
τρόφους, αλιείς και δασεργάτες αλλά και πλήθος 
άλλων: εµπόρους, αγροτοβιοµηχάνους, µεταφο-
ρείς-logistics- εστιάτορες, τουριστικούς παράγο-
ντες, µητέρες µε µικρά παιδιά, νοικοκυρές, πατε-
ράδες που χειρίζονται τα οικονοµικά του σπιτιού! 
Πρακτικά όλους µας!
 Ορθά επισηµάνατε, παρουσιάζοντας τους πίνα-
κες της ΕΛΣΤΑΤ, ότι τα θέµατα υγιεινής διατρο-
φής σηκώνουν κεφάλι και αναµένεται να πρω-
ταγωνιστήσουν τα επόµενα χρόνια. Θυ-
µήθηκα πριν µερικά χρόνια σε ένα 
πρακτορείο µεταφορών δίπλα στη 
λαχαναγορά, ξεφόρτωνε ένα κο-
ντεινερ φακές Αµερικής ή Κανα-
δά. «Μωρέ φακή αναφώνησα 
έκπληκτος!». «Σου τη χαρίζω ό-
λη για ένα πιάτο ελληνική φα-
κή φίλε µου» απάντησε ο έµπο-
ρος! «Αυτή δεν χυλώνει και δεν 
κάνει για σούπα όπως την ξέρου-
µε εµείς. Αλλά ποιά µαγειρεύει σή-
µερα όπως η µάνα της, όλο µε κάτι σα-
λάτες και σάντουιτς τη βγάζουν».

Τ
ον τελευταίο καιρό παρακολουθώ τις  
προσπάθειες της  ∆ΟΒ για την καλύτερη 
διακίνηση του σύσπορου βάµβακος µε 
τη σωστή υγρασία αλλά και τη συµφω-

νία µε τους Ισπανούς για το ευρωπαϊκό σήµα σε ό-
λα τα δέµατα. Είναι πολύ σηµαντικές οι προσπάθει-
ες αυτές και πρέπει να συνεχιστούν ώστε το ελληνι-
κό βαµβάκι να σταθεροποιήσει τη θέση του στη διε-
θνή αγορά. Παρόλα αυτά υπάρχει αρκετός δρόµος 
να καλυφθεί και υπάρχουν βήµατα που ακόµα δεν 
έχουν γίνει.Την περασµένη εκκοκκιστική περίοδο 
υπήρχαν εκκοκκιστήρια που παραλάµβαναν σύσπο-
ρα σε αρκετά µεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που 
µπορούν να διαχειριστούν. Το αποτέλεσµα φυσικά 
ήταν να συσσωρεύονται τα βαµβάκια στα χωράφια 
και στις αλάνες πέριξ των εκκοκκιστηρίων. Το πρό-
βληµα της υποβάθµισης να θυµίσω δεν είναι µόνο 
στο παραγόµενο εκκοκκισµένο βαµβάκι και  στα τε-
χνικά χαρακτηριστικά του, αλλά και στον παραγό-
µενο σπόρο που είναι ενα προιόν που από την πώ-
ληση του συνήθως καλύπτεται  όλο ή µερος του  εκ-
κοκκιστικού κόστος. Μια πρόταση µου  λοιπόν θα 
ήταν οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να συµφωνή-
σουν να υπάρχει συγκεκριµένο ωράριο στην παρα-
λαβή σύσπορου τις  καθηµερινές και να µην υπάρ-
χουν παραλαβές το Σαββατοκύριακο. Αυτό θα έχει 
σαν αποτέλεσµα η εκκοκκιστική περίοδος να µεγα-
λώσει, τα εκκοκκιστήρια να µη ταλαιπωρούν το βαµ-
βάκι µε  βεβιασµένες εκκοκκίσεις.

Συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό αποκτά το ελλη-
νικό βαµβάκι στην πίτα των εισαγωγών στις 
χώρες τις Άπω Ανατολής και της Ασιας, αλλά 

αυτό προέκυψε ώς ανάγκη και όχι ώς στρατηγικός 
σχεδιασµός. Η Τουρκία εχει «πιάσει ταβάνι» (κοντά 
στις 85.000 τόνους εισαγωγών ελληνικού) και η Αί-
γυπτος επίσης (κάτι λιγότερο απο 40.000 τόνους), ά-
ρα πρέπει να χαράξουµε µια σωστή στρατηγική για 

τους υπόλοιπους 200.000 τόνους. Όλοι οι ε-
µπλεκόµενοι στον κλάδο πρέπει να συµφω-

νήσουµε σε συνδυασµό µε τη ∆ΟΒ, το Κέ-
ντρο Ταξινόµησης Βάµβακος αλλά και 
τα αρµόδια υπουργεία σε µία δράση τυ-
ποποίησης του βαµβακιού µας. Πρέπει 
τα κλωστήρια του εξωτερικού να είναι 
σίγουρα ότι  αυτό που θα παραλάβουν 
σήµερα θα είναι το ίδιο µε αυτό που θα 
αγοράσουν σε 2 χρόνια και ότι ανεξάρ-

τητα µε το εάν αγοράζουν ένα τύπο βάµ-
βακος από ένα εκκοκκιστήριο της Βορεί-

ου Ελλάδος αυτό δεν θα έχει καµία διαφο-
ρά µε αυτό που θα παραχθεί στη Στερεά Ελλάδα.

Ρ
αγδαία επέκταση της ψηφιακής τεχνο-
λογίας στον τρόπο µε τον οποίο θα διε-
ξάγονται η προώθηση και οι πωλήσεις 
στον τοµέα των τροφίµων και ποτών, α-

ναµένεται να υπάρξει στα αµέσως επόµενα χρό-
νια, καθιστώντας την πώληση προϊόντων µια ιστο-
ρία γεµάτη προκλήσεις, αλλά και µεγάλες ευκαι-
ρίες, για όσους προσαρµοστούν έγκαιρα.

Την άποψη αυτή διατύπωσε ο επικεφαλής του 
οµίλου Krinos Foods, Αλέξανδρος Γεωργιάδης, 
τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι χρόνο µε το χρό-
νο, το περιβάλλον στο χώρο του εµπορίου αλλά-
ζει δραστικά και απαιτεί προσπάθεια από όλους 
όσοι αποτελούν κοµµάτι του, να βρουν λύσεις για 
την επιβίωση. «Ο πειραµατισµός και η προσπά-
θεια προσέγγισης πελατών µέσω διαφορετικών 
καναλιών πώλησης είναι ο µόνος τρόπος να προ-
χωρήσουµε στο µέλλον», υποστήριξε από το βή-
µα της τελετής αποφοίτησης, της πρώτης «φουρ-
νιάς» σπουδαστών, της Σχολής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στο Perrotis College.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, η βιοµηχανία τροφίµων κι-
νείται στην πρώτη γραµµή της έρευνας και της και-
νοτοµίας στην «αρένα» του διαδραστικού marketing. 
«Συνεργάζεται µε πλήθος εξειδικευµένα γραφεία, 
διαφηµιστικές εταιρείες και ειδικούς υψηλής τε-
χνολογίας για τον σχεδιασµό εκστρατειών που α-
ξιοποιούν τη δέσµευση της νέας γενιάς µε τα κοι-
νωνικά δίκτυα, τα κινητά τηλέφωνα, τα διαδραστι-
κά παιχνίδια, τα βίντεο στο διαδίκτυο αλλά και την 
εικονική πραγµατικότητα», εξήγησε.

Ως προς τις εξελίξεις στην αγορά τροφί-
µων, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως οι κα-
ταναλωτές ζητούν να µάθουν περισσό-

τερα για το φαγητό που τρώνε. «∆ιαβάζουν τις ε-
τικέτες, θέλουν να γνωρίζουν τα συστατικά του, 
αποφεύγουν τα συντηρητικά, τα τεχνητά χρώµα-
τα και τα πρόσθετα, ασχολούνται µε την περιε-
κτικότητα σε ζάχαρη, υπολογίζουν τις θερµίδες 
και προτιµούν τα φυσικά συστατικά», τόνισε χα-
ρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε πως στις επιχειρή-
σεις τροφίµων αναδύονται δύο µεγάλες τάσεις. Η 
πρώτη, όπως ανέφερε, έχει να κάνει µε το γεγο-
νός ότι όλο και λιγότεροι άνθρωποι επιθυµούν να 
µαγειρεύουν στο σπίτι τους. ∆ηµιουργούνται ειδι-
κά καταστήµατα για εύκολη προετοιµασία υγιει-
νών ή προψηµένων γευµάτων, τα οποία µπορεί να 
παραγγείλει ο καταναλωτής online. ∆εύτερη και 
πιο σηµαντική τάση, ωστόσο, κατά τον οµιλητή, 
είναι ο ταχείς µετασχηµατισµός στο λιανεµπόριο.

Ανάγκη για 
φρέσκο αέρα

Ας μην κοιτάμε 
μόνο τα σύσπορα 

Ψηφιακό πλέον 
το εμπόριο

*Παραγωγού κελυφωτού φιστικιού *∆ιευθύνοντα συµβούλου της INA SA Cotton *Επικεφαλής του οµίλου Krinos Foods

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΤOY ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ* ΤOY ΣΙΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ* ΤOY ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η*
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Άφαντος 
ο Φέκερ 
εξαφανισμένοι 
και οι όψιμοι 
βαστάζοι του
Αναβάλλεται λόγω εκλογών η 
συζήτηση της αίτησης εξυγίανσης της 
Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης στο 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Οι 
πρώτες πληροφορίες αναφέρουν 
πως η εκδίκαση του σχεδίου θα γίνει 
στα µέσα Ιουλίου, χωρίς να 
αποκλείεται αυτό να γίνει ακόµη και 
στα θερινά τµήµατα του ∆ικαστηρίου.
Εν τω µεταξύ σιγή ιχθύος επικρατεί 
από την πλευρά του ενδιαφερόµενου 
επενδυτή Λούκας Φέκερ, στον οποίο 
ουκ ολίγοι κυβερνητικοί και µη είχαν 
εναποθέσει τις ελπίδες τους για λύση 
στη χειµαζόµενη βιοµηχανία, και 
µάλιστα προεκλογικά. Ωστόσο, η 
κυβέρνηση σε µια ύστατη 
προσπάθεια να «κλείσει» ένα ανοιχτό 
µέτωπο που πιθανότατα θα τις 
στοιχίσει σε ψήφους, κατέθεσε 
τροπολογία µε την οποία σπεύδει να 
καλύψει οικονοµικά «κενά».
Με αυτή δίνεται η δυνατότητα 
επιχορήγησης της «Ελληνικής 
Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ» από το 
εθνικό σκέλος του προγράµµατος 
δηµοσίων επενδύσεων προκειµένου 
να εξοφληθούν οφειλές που 
αφορούν δεδουλευµένα 
εργαζοµένων και χρέη προς τους 
τευτλοπαραγωγούς, που είχαν 
συµβληθεί µε την εταιρεία για την 
παραγωγή του 2018. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, οι οφειλές ανέρχονται 
συνολικά σε 5 µε 5,5 εκατ. ευρώ. Η 
ρύθµιση, όπως αναφέρεται στην 
αιτιολογική έκθεση, εντάσσεται στο 
πλαίσιο λήψης µέτρων για την 
κάλυψη του κοινωνικού κόστους 
ενόψει της διαδικασίας εξυγίανσης 
που εκκρεµεί ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, κατόπιν επίτευξης 
συµφωνίας πιστωτικών και 
κατάρτισης επιχειρηµατικού σχεδίου, 
λαµβάνοντας υπόψη τα οικονοµικά 
στοιχεία των περιφερειών στις 
οποίες δραστηριοποιείται η ΕΒΖ.
Βέβαια, υπάρχει ο φόβος η εν λόγω 
ρύθµιση να θεωρηθεί κρατική 
ενίσχυση και να µην «περάσει» από 
τους Κοινοτικούς στις Βρυξέλλες.

Ένας δρόμος δύο ταχυτήτων 
πριν σβήσουν οι καλλιεργητές
Μεικτό μοντέλο οργάνωσης και συνεργασίας των αγροτών με τον ιδιωτικό τομέα    

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Χειρότερη δεν θα µπορούσε να είναι συνο-
λικά η κατάσταση για τους Έλληνες αγρό-
τες, κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σο-
βαρά την επόµενη κυβέρνηση αν δεν θέλει 
να χάσει το παιχνίδι από τα... αποδυτήρια. 
Οι λίγες εξαιρέσεις ενός µικρού ποσοστού 
καλά οργανωµένων αγροτών και εκµεταλ-
λεύσεων δεν αντιπροσωπεύουν γενικότε-
ρα την κατάσταση στην ελληνική γεωργία 
και το πρώτο δίλληµα της νέας διακυβέρνη-
σης θα είναι µε ποιους να πας και ποιους 
ν’ αφήσεις. Αν η χώρα έχει την πολυτέλεια 
να περιορίσει τους δραστηριοποιούµενους 
στην αγροτική παραγωγή σε ποσοστά της 
τάξεως του 2-3%, όπως συµβαίνει π.χ. στη 
Μεγάλη Βρετανία, είναι κι αυτό ένας δρό-
µος. Αν όχι, τότε οι ιθύνοντες θα πρέπει να 
αναζητήσουν ένα σύνθετο µοντέλο. Τέτοιο 
που να επιτρέπει ενδεχοµένως µεγαλύτερη 
συγκέντρωση στις εκτατικές καλλιέργειες, 
να διαµορφώνει όµως και προϋποθέσεις βι-
ωσιµότητας και σε µικρότερες εκµεταλλεύ-
σεις, οι οποίες βέβαια θα οφείλουν να προ-
σανατολισθούν σε καλλιεργητικές επιλογές 
µεγαλύτερης εντάσειως, όπως π.χ. σε δέν-
δρα και κηπευτικά, ανοιχτά ή καλυµµένα. 
Αυτό το δεύτερο σενάριο πάντως, µάλλον 
δεν θα είχε καµιά τύχη, αν το όλο πλέγµα 
δεν προέβλεπε µικρά ή και µεγαλύτερα συλ-

λογικά σχήµατα, τόσο για την καλύτερη ορ-
γάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, ό-
σο και για την καθοδήγηση της διαδικασί-
ας διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων. 

Η δυνατότητα που έχει η χώρα, λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων στο φυσικό περιβάλλον και 
της βιοποικιλότητας που υπάρχει, να παρά-
γει δηλαδή ξεχωριστά προϊόντα ιδιαίτερης 
ταυτότητας και πάλι δεν θα µπορούσε να 
λειτουργήσει µε τους αγρότες κατά µόνας. 

Το θέµα είναι τι είδους συλλογικά σχήµα-
τα θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν ή τέ-
λος πάντων τι είδους συνεργασίες θα µπο-
ρούσαν να προκύψουν. Στο ελαιόλαδο για 
παράδειγµα, εκτός από τις κλασικές µορ-
φές µικρών κατά βάση συνεταιρισµών που 
έχουν επιβιώσει, παρατηρείται τα τελευταία 
χρόνια µια τάση συνεργασίας παραγωγών 
µε συγκεκριµένες ιδιωτικές κυρίως επιχει-

ρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα π.χ. του branding. Η ανάγκη των τε-
λευταίων για προϊόν µε συγκεκριµένα χα-
ρακτηριστικά και ταυτότητα, ωθεί τους συ-
νεργαζόµενους παραγωγούς στην υιοθέ-
τηση αυστηρών προδιαγραφών καλλιερ-
γητικής φροντίδας, προσπάθεια η οποία 
σε αρκετές περιπτώσεις αποζηµιώνεται. Εί-
ναι λοιπόν κι αυτό µια επιλογή. Μόνο που 
απαιτεί συνειδητοποιηµένους επαγγελµα-
τίες, τόσο από την πλευρά των επιχειρήσε-
ων διαχείρισης της παραγωγής όσο και α-
πο την πλευρά των παραγωγών. Θα ήταν α-
κόµα καλύτερα, αν τέτοιου είδους µοντέλα 
ακολουθούσαν και κάποιο καταγεγραµµέ-
νο, ευρύ έστω, πλαίσιο λειτουργίας. 

Την ίδια στιγµή, στις τάξεις των συντελε-
στών της αγροτικής παραγωγής δείχνει να 
ωριµάζει µε τον καιρό η άποψη ότι στους συ-
νεταιρισµούς, όπως και στις οργανώσεις πα-
ραγωγών, αυτό που απαιτείται είναι ένα α-
πλοποιηµένο πλαίσιο λειτουργίας, ενδεχο-
µένως πολύ πιο χαλαρό απ’ αυτό του νόµου 
4810/2000. Ο συνεταιριστικός αυτός νόµος 
θα καθόριζε το νοµικό πλαίσιο σύστασης 
της οργάνωσης και όλα τ’ άλλα θα µπορού-
σαν να αντιµετωπίζονται µε βάση το ισχύο-
ντα (φορολογικά,  ασφαλιστικά, δικαστικά, 
εκλογικά, ελεγκτικά κ.λ.π.) από τις ευρύτε-
ρες διοικητικές δοµές. Σε κάθε περίπτωση, η 
σηµερινή εικόνα παρακµής στην οργάνωση 
του αγροτικού χώρου δεν οδηγεί πουθενά.    

Αυτό που γίνεται χρειάζεται 
και να καταγραφεί 

Σύλληψη και περιγραφή ενός 
νέου µοντέλου οργάνωσης και 
συνεργασίας των παραγωγών 

µε τον ιδιωτικό τοµέα
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Η Κίνα θα πει το ΟΚ σε µια εµπορική 
συµφωνία µε τις ΗΠΑ «γιατί έτσι πρέπει», 
δήλωσε την περασένη ∆ευτέρα ο Τραµπ, 
προσθέτοντας ότι οι νέοι δασµοί για τα 
κινεζικά αγαθά θα τεθούν σε ισχύ αµέσως, 
εάν ο γενικός γραµµατέας του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κίνας Σι 
Τζινπινγκ δεν παραστεί στη διάσκεψη 
κορυφής της G20 στην Οσάκα της 
Ιαπωνίας αυτό το µήνα. Οι αναλυτές 
θεωρούν πως ο Κινέζος ηγέτης θα 
ανταποκριθεί στο άκοµψο κάλεσµα του 

Τραµπ, όµως πιστεύουν πως η Κίνα δεν θα 
βιαστεί τελικά να υποκύψει στις πιέσεις 
της Ουάσινγκτον, αφού πρόκειται για µια 
χώρα που επικεντρώνεται κυρίως στα 
συµφέροντά της και καθόλου στα 
παράπονά της, όπως έχει φανεί µέχρι 
τώρα. Από την άλλη, ο πρόεδρος τον ΗΠΑ 
δείχνει διατεθειµένος να κάνει τα πάντα 
προκειµένου να επιτύχει µια συνάντηση 
µε τον Κινέζο οµόλογό του, πριν από τον 
Νοέµβριο του 2020, που θα διεκδικήσει 
την παραµονή του στον Λευκό Οίκο. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Παράλογη, στο βαθµό του κωµικού 
ήταν η συνολική εικόνα του Τραµπ, 
τόσο µε τις δηλώσεις του που επικε-
ντρώθηκαν σε ασύνδετα µε την ηµέ-
ρα ζητήµατα, εσωτερικής κατανάλω-
σης, όσο και µε τις συµβουλές του 
στον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, 
ο οποίος πάγωσε µόλις άκουσε τον 
Τραµπ να προτείνει ένα τείχος στα ιρ-
λανδικά σύνορα. Φυσικά ο πρόεδρος 
Τραµπ έσπασε και το πρωτόκολλο 
στο δείπνο µε τη βασίλισσα Ελισά-
βετ, ακουµπώντας την στην πλάτη.  

Στα αγροτικά τώρα, η γαλλική οι-
νοποιία είναι η πιο πρόσφατη ευρω-
παϊκή βιοµηχανία που δέχεται απει-
λές από τον Αµερικανό πρόεδρο Ντό-
ναλντ Τραµπ, ο οποίος ψάχνει τρό-
πο να διορθώσει κάτι που όπως απο-
καλεί συνιστά άδικη εµπορική σχέ-
ση ανάµεσα σε δυο χώρες.

«Κάτι πρέπει να γίνει»
Ο πρόεδρος Τραµπ υποσχέθηκε 

ότι θα κάνει «κάτι» για το γαλλικό 
κρασί που είπε ότι επιτρέπεται να 
φτάνει στις ΗΠΑ ουσιαστικά χωρίς 
δασµούς, ενώ η Γαλλία επιβάλλει 
δασµούς στο κρασί των ΗΠΑ, χα-
ρακτηρίζοντας άδικη την κατάστα-
ση αυτή. «Η Γαλλία µας χρεώνει 
πολύ για το κρασί. Και όµως τους 
χρεώνουµε πολύ λίγο για το γαλλι-
κό κρασί», παραπονιόταν o Tραµπ 
σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο 
CNBC το πρωί της ∆ευτέρας, µετά 
την επίσκεψή του στη Νορµανδία 
την περασµένη εβδοµάδα.

«Έτσι τα οινοποιεία έρχονται σε 
µένα και λένε, «Κύριε η Καλιφόρνια 
πληρώνει πολλά χρήµατα για να βά-
λει το προϊόν της στη Γαλλία και ε-

σείς αφήνετε αυτά τα γαλλικά κρα-
σιά, τα οποία είναι εξαιρετικά κρασιά 
να µπαίνουν ελεύθερα. Αλλά έχου-
µε και εµείς καλά κρασιά. ∆εν είναι 
δίκαιο». «Και ξέρετε τι;», πρόσθεσε 
ο Τραµπ, «δεν είναι δίκαιο. Θα κά-
νουµε κάτι γι’ αυτό».

Tweet από τα παλιά
Ο πρόεδρος Τραµπ είχε διαµαρτυ-

ρηθεί και κατά το παρελθόν για το 
γεγονός ότι η Γαλλία χρεώνει τιµο-
λόγια στο κρασί των ΗΠΑ, χωρίς ό-
µως να προχωρήσει σε κάποια ενέρ-
γεια. Τον περασµένο Νοέµβριο µάλι-
στα είχε γράψει στο Twitter κάποιο 
σχετικό σχόλιο, αναφέροντας πως η 
κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει.

Ας σηµειωθεί ότι ο Τραµπ συ-

ναντήθηκε µε τον Γάλλο πρόεδρο 
Εµµανουέλ Μακρόν την περασµέ-
νη εβδοµάδα στη Νορµανδία. ∆εν 
είναι γνωστό αν οι δύο ηγέτες συ-
ζήτησαν κάτι σχετικό, αφού κανέ-
νας από τους δυο δεν ανέφερε το 
θέµα στους δηµοσιογράφους κατά 
τη συνάντησή τους. Ο Τραµπ µάλι-
στα επαίνεσε τις σχέσεις των δυο 
χωρών, λέγοντας στον Μακρόν: «Η 
µεταξύ µας σχέση αλλά και η σχέ-
ση της Γαλλίας και των Ηνωµένων 
Πολιτειών, ήταν εξαιρετική».

Για την ιστορία ας σηµειωθεί πως 
οι ΗΠΑ χρεώνουν ένα τίµηµα 5 σεντς 
ανά φιάλη των 750ml και 14 λεπτά 
για τους αφρώδεις οίνους, σύµφω-
να µε το Wine Institute, ένα λόµπι 
πίεσης των οινοποιών της Καλιφόρ-

νια. Από την άλλη, τα τιµολόγια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγόµε-
νο κρασί κυµαίνονται από 11 σεντς 
έως 29 σεντς ανά φιάλη, σύµφω-
να µε την ίδια οµάδα. Η ιστορία έ-
χει δείξει πως όταν η αγροτική ελίτ 
της Καλιφόρνια ζητά κάτι από την 
Ουάσιγκτον, συνήθως το πέρνει, ό-
πως έγινε και µε την περίπτωση των 
ισπανικών επιτραπέζιων ελιών, οι 
οποίες δασµολογήθηκαν, πριν οι 
δασµοί να γίνουν µόδα.

Αναφέρεται τέλος πως ο Τραµπ, 
ο οποίος δηλώνει ότι δεν κατανα-
λώνει αλκοόλ, έχει ιστορικό µε το 
κρασί. Το 2011 αγόρασε ένα οι-
νοποιείο στο Σαρλοτς Βιλ της Βιρ-
τζίνια, µε την επιχείρηση να δια-
χειρίζεται σήµερα ο γιος του Έρικ.

Ακριβά γούστα 
στο κρασί ο Τραμπ, 

τελικά δεν έχει
Έμπνευση για νέους 

δασμούς φαίνεται 
να έφερε στον 

Αμερικανό πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραμπ 

το πρόσφατο ταξίδι 
του στην Ευρώπη, 

με αφορμή την 
75η επέτειο από 

την Απόβαση στη 
Νορμανδία

Εµπορική συµφωνία
για την Κίνα µε τις ΗΠΑ 

γιατί «έτσι πρέπει»

Τιμολόγια
Οι ΗΠΑ χρεώνουν ένα 
τίµηµα 5 σεντς ανά φιάλη 
των 750ml και 14 λεπτά για 
τους αφρώδεις οίνους. Τα 
τιµολόγια της ΕΕ για 
εισαγόµενο κρασί 
κυµαίνονται από 11 σεντς 
έως 29 σεντς ανά φιάλη

Εξαιρετική
Ο Τραµπ επαίνεσε τις 
σχέσεις ΗΠΑ-Γαλλίας, 
λέγοντας στον Μακρόν: «Η 
µεταξύ µας σχέση αλλά και η 
σχέση της Γαλλίας και των 
Ηνωµένων Πολιτειών, ήταν 
εξαιρετική»

Οινοποιός 
Ο Τραµπ, ο οποίος δηλώνει 
ότι δεν καταναλώνει αλκοόλ, 
έχει ιστορικό µε το κρασί. 
Το 2011 αγόρασε ένα 
οινοποιείο στο Σαρλοτς 
Βιλ της Βιρτζίνια
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΕ
«Θα απέχουµε από τη 
διατύπωση θέσης, η οποία 
θα µπορούσε να θεωρηθεί 
παρέµβαση στην κούρσα για 
την ηγεσία του Συντηρητικού 
Κόµµατος στο Ηνωµένο 
Βασίλειο). Η εκλογή ενός 
νέου πρωθυπουργού δεν 
θα αλλάξει τις παραµέτρους 
αυτού που βρίσκεται πάνω 
στο τραπέζι».

ΝΤΜΙΤΡΙ ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ
ΡΩΣΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Το συνεχές κυνήγι της 
επιτυχίας δηµιουργεί µια 
συστηµική κόπωση, ένα 
χρόνιο στρες µε αποτέλεσµα 
ο κόσµος να εξουθενώνεται 
στη δουλειά του. Όλα αυτά, 
έχουν ως αποτέλεσµα τη 
µείωση της παραγωγικότητας 
της εργασίας και αυτό 
έχει συνέπειες στους 
οικονοµικούς δείκτες».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΤΕ
«Το 2018, το πρωτογενές 
αποτέλεσµα διαµορφώθηκε 
στο 4,3% του ΑΕΠ έναντι 
στόχου 3,5% του ΑΕΠ. Για 
το 2019 η πρόβλεψη της 
Τράπεζας της Ελλάδος 
µε τα µέχρι τώρα 
διαθέσιµα στοιχεία είναι 
πρωτογενές πλεόνασµα 
2,9% του ΑΕΠ έναντι 
στόχου 3,5% του ΑΕΠ».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΣΑΚΗ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Ή ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Θέλει σκέψη
Ενισχύσεις µόνο σε κατ’ 
επάγγελµα αγρότες θα έχουν 
οικονοµικο-κοινωνικές συνέπειες 
λέει ο γενικός Χάρι, που δηλώνει 
προβληµατισµένος για τον 
ορισµό που πρέπει να επιλεγεί. 
Ως τώρα εφαρµόζουµε τον 
«ενεργό» για τις άµεσες και τον 
«κατ’ επάγγελµα» για τα Σχέδια. 
Αντίστοιχοι οι προβληµατισµοί 
για συνδεδεµένες, ενισχύσεις 
χωρίς περιφερειακό µοντέλο.

 

Φρούριο
∆εκαοκτώ λέει, τυροκοµικές 
επιχειρήσεις από τη Θεσσαλία, 
την Ήπειρο και τη Μακεδονία, 
συµµετείχαν στη Β2Β 
συνάντηση στη Λάρισα, µε 
ξένους αγοραστές από Βόρεια 
Αµερική, Καναδά, Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τον Αραβικό κόσµο, την 
Κίνα και την Κορέα. Ηταν, λέει, 
υπό την αιγίδα του υφυπουργού 
της πλατείας. Του ίδιου; Φυσικά 
και το τραπέζι στο Φρούριο.

 

Χάµιλτον
Α, όλα κι όλα οι προσλήψεις στη 
Βάθη γίνονται µέσω ΑΣΕΠ. Οι 
180, βέβαια, πριν τις εκλογές 
έρχονται να αναβαθµίσουν (λέµε 
τώρα) το έργο του υπουργείου 
που είναι κατ’ εξοχήν ελεγκτικό, 
παραγωγικό, αναπτυξιακό. «Με 
τις προσλήψεις αυτές αρχίζουµε 
την αντίστροφη πορεία από την 
εφαρµογή νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών», λέει ο Σταύρος. 
Τώρα την αρχίζει;

Αποζηµιώσεις µε στάγδην άρδευση

Το «λεφτά υπάρχουν»… σε άλλη όµως βερσιόν, επανέλαβε ο Φάνης 
του ΕΛΓΑ, για να την… πει στην Αραµπατζή, η οποία απέδωσε στην 
έλλεψη ρευστότητας του Οργανισµού τις καθυστερήσεις στο εκτιµη-
τικό έργο, ελέω και περικοπών στα οδοιπορικά, και στη γενικότερη 
απουσία ανταποδοτικότητας σε σχέση µε τις εισφορές που πληρώ-
νουν οι αγρότες. Κατά τον ίδιο, όχι µόνο δεν υφίστανται τα περί µη 
ρευστότητας αλλά αποτελούν όπως λέει «επαναλαµβανόµενο ψέµα 
µε σκοπό να πλήξει τον ΕΛΓΑ, τους εργαζόµενους και τους αγρότες, 
εξυπηρετώντας πιθανά άλλα σκοτεινά σχέδια νεοφιλελεύθερης α-
ντίληψης». Αυτό πάλι, κολλάει σε όλες τις απανταχού δηλώσεις…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τους θεµατοφύλακες 
(Βάθη-Καβάλας) καλεί 
η µηχανοπαρέα για 
τις 8 ΚΥ∆ που δεν 
συµµορφώνονται µε 
τις υποδείξεις της 
και δεν αναλαµβάνει 
την ευθύνη της 
απασφαλµάτωσης. 
Άλλη ευθύνη 
αναλαµβάνει;

Αλήθεια µε τα 
µπαστουνάκια στις 
ταράτσες της ευφυούς 
µηχανοπαρέας, 
χάσαµε τα νεότερα, 
έκλεισε και η Βουλή, 
και ποιος άραγε 
θα περπατήσει το 
µεγαλόπνοο πρότζεκτ 
για την 
πίτα «σκαλτσόνε» 
των 35 εκατ. ευρώ.

Υβρίδια
 Με οδηγίες Φάµελλου 

προς στις ∆ασικές Υπηρεσίες 
και το Ελληνικό 
Κτηµατολόγιο ξεκινούν οι 
διορθώσεις… τακτοποιήσεις 
στους δασικούς χάρτες 
εκτάσεων µε φρυγανική 
βλάστηση. 

 Η Επιτροπή ∆ασολογίου, 
εφόσον διαπιστώνει ότι 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις  
και δεν µπορεί να κατατάξει 
την έκταση στα δάση ή στις 
δασικές εκτάσεις, θα την 
κατατάσσει αυτόµατα στις 
χορτολιβαδικές εκτάσεις 
κι ο κυρωµένος δασικός 
χάρτης θα διορθώνεται στη 
συγκεκριµένη επιφάνεια.

 Toν πρώτο λόγο, επί των 
αιτήσεων των πολιτών θα 
έχει ο ∆ασάρχης!Από ‘κει και 
πέρα, οι ερµηνείες πολλές, 
για το τι είναι ή δεν είναι 
δάσος και δασική έκταση!

;

ΠΕ∆ΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«Ο Ολυµπιακός είναι ένας 
σύλλογος µε πρεστίζ και 
τίτλους και πάντα παίζει για 
να είναι πρωταθλητής. 
Αυτός ήταν ο σκοπός µου, 
αλλά δεν τα καταφέραµε. 
Επίσης, ξέραµε ότι ήταν 
δύσκολο επειδή η οµάδα 
ερχόταν από µια δύσκολη 
περίοδο και χρειαζόταν µια 
αλλαγή. Αυτό επιτεύχθηκε».

Το θέµα είναι 
τι µας συµφέρει, 
φόρο στο τσίπουρο 
ή τσίπουρο στο φόρο; 

Καµπανάκι κρούει ο Οργανισµός Πληρωµών 
στους αγρότες να σπεύσουν να υποβάλλουν 
τη φετινή αίτηση ενιαίας ενίσχυσης on line ή 
µέσω του πολυπληθούς δικτύου ΚΥ∆ που 
λειτουργεί στη χώρα, όπως αναφέρει στην 
ανακοίνωσή του. Μετά τις 15 Ιουνίου, 
τονίζεται, το σύστηµα θα κλείσει οριστικά και 
θα αρχίσουν οι ποινές. Και κάπου εκεί 
έρχεται ο µηχανογράφος να µιλήσει για 
τεράστιο πρόβληµα όσον αφορά την 
αποσφαλµάτωση περίπου 20.000 δηλώσεων 
από συγκεκριµένες πύλες. Μάλιστα απειλεί 
κάνοντας λόγο για ανυποψίαστους αγρότες….

Οι µεν βιάζονται, οι δε… αγρόν αγοράζουν! 
Αναβάλλεται, σου λέει, µέχρι νεωτέρας η 
«σωτηρία» της Ζάχαρης. Η συζήτηση της 
αίτησης εξυγίανσης της ΕΒΖ στο Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης δεν συζητήθηκε λόγω 
εκλογών. Και κάποιοι λένε µπορεί να γίνει 
µετά την 7η Ιουλίου κι άλλοι στα θερινά 
τµήµατα του ∆ικαστηρίου. Εν τω µεταξύ, τον 
χάσαµε τον επενδυτή Λούκας, στοπ! ∆εν 
ήταν λίγοι άλλωστε αυτοί που στήριξαν στις 
ελπίδες τους για λύση στη χειµαζόµενη 
βιοµηχανία προεκλογικά στον Φέκερ…. Τώρα; 

Πουλάνε λένε οι γεωτεχνικοί του 
∆ηµοσίου περισσότερο τα σκάνδαλα 
διαφθοράς µε πρωταγωνιστές επίορκους 
δηµοσίους υπαλλήλους από ότι τα 
αποτελέσµατα ελέγχων και οι αποκαλύψεις 
παραβάσεων δικαιούχων ενισχύσεων. Τα 
σωµατεία τους (ΠΕΚ∆Υ-ΠΟΓΕ∆Υ), λοιπόν, 
ζητούν ηθική δικαίωση για τις περιπτώσεις 
υπαλλήλων που συκοφαντήθηκαν άδικα, 
όπως λένε, και έχουν υποστεί µεγάλη 
οικονοµική, ηθική και υπερεσιακή βλάβη κι 
όχι ιδιωτικοποίηση του έργου τους, όπως 
θέλουν τα τελευταία σενάρια...

Ο Μάξιµος, («έδωσα τη µάχη στο γάλα», θα 
ξαναδώσει άραγε;), στις εβδοµάδες που 
αποµένουν ρίχνεται στη µάχη των εθνικών 
εκλογών και καταγγέλλει τα κακώς κείµενα 
ήτοι να µένει ανοικτή κι άλλο η Βουλή, για 
τροπολογίες τις τελευταίας στιγµής και 
τακτοποιήσεις ηµετέρων. Λες και αυτά δεν τα 
‘χουµε ξαναδεί στο παρελθόν...

Ο αγροτικός κόσµος πάντως, που 
κυριολεκτικά τα έχει δει όλα, περιµένει αυτή 
τη φορά αυτόν που θα έχει τον πιο ξεκάθαρο 
προγραµµατικό λόγο, για να τοποθετηθεί 
υπέρ του. Πάντως, σύµφωνα µε τον Μάξιµο, 
το τρίπτυχο της γαλάζιας παράταξης είναι: 
λιγότεροι φόροι, περισσότερες δουλειές 
µεγαλύτερη ασφάλεια στον πολίτη. Αρκεί 
βέβαια το τρίπτυχο αυτό να τους πιάνει 
ανεξαιρέτως όλους! Αλήθεια το σεµνά και 
ταπεινά το θυµάται κανείς;

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
ιακρίνω κάτι στροφές, 
ανοιχτές στροφές στην 
αρχή που αν κρίνω α-
πό την κίνηση που κρύ-

βουν τις επόµενες µέρες θα γί-
νουν θεαµατικές κολοτούµπες!  

  Το τατουάζ
ΒΛΕΠΩ για παράδειγµα, εκείνα τα 
καλόπαιδα του ΣΑΣΟΕΕ -κάπως έ-
τσι το έλεγαν δεν ξέρω αν το λένε 
ακόµα- που µέχρι χθες έκαναν υ-
ποκλήσεις σε κάθε κυβερνητικό, 
αρκεί να τους έταζε ότι θα τους α-
ναγνωρίσει, ως υπάρξεις και τώ-
ρα, όχι µόνο κάνουν ότι δεν τους 
ξέρουν αλλά έχουν βάλει λυτούς 
και δεµένους µήπως και πείσουν 
τον Κυριάκο να τους υιοθετήσει!

  Το μεζεδοπωλείο
ΕΙΧΑ ΦΘΑΣΕΙ να αµφιβάλω κά-
ποια στιγµή, είναι ακόµα Νέα ∆η-
µοκρατία, ο Αλέκος ο Λεοντόκαρ-
δος ή µήπως άλλαξε στρατόπε-
δο σαν τον συµπατριώτη µου τον  
Βασιλάκη από την Κουκουράβα; 

  Κλεμμένα όνειρα 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ βλέπω πάντως να 
παίρνει από σύστηµα... πληµµύρα 
του ΣΑΣΟΕΕ και ο έταιρος Θεσσα-
λός εκπρόσωπος της σαρακατσά-
νικης φυλής, Νέστωρας, όπως τον 
αποκαλούσα κάποτε, που είδε και 
απόειδε µε τον φίλο του συνεται-
ριστικό υπάλληλο και τώρα δεί-
χνει να το ξανασκέφτεται! Εκτός 
και αν τα έχουν συµφωνηµένα, 
δηλαδή, να γίνει -αν γίνει- ο 
ένας βουλευτής και να κρα-
τήσει ο άλλος την προίκα 
του Συνδέσµου. 

  Λοξάνδρα
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ πα-
ντως µετράει λιγότερες πι-
θανότητες, αφενός γιατί η 
σταυροδοσία κρύβει πάντα 
εκπλήξεις, ειδικά όταν ο µη-
χανισµός επιρροής έχει απο-
δυναµωθεί, αφετέρου γιατί, ο δι-

ορισµένος -από τον σπόνσορα- ε-
κάστοτε πρόεδρος της εν λόγω ορ-
γάνωσης, πρέπει να έχει την ευ-
λογία του χορηγού και ο Αερινο-
χωρίτης δεν φαίνεται να τις έχει!

  Έτερος εγώ...
ΒΛΕΠΩ για παράδειγµα, µια άλ-
λη, κωµική φιγούρα, της µηχα-
νοπαρέας, το µαρσουπιλαµί µε το 
ψευδώνυµο «δίνει λύσεις», να ε-
πιχειρεί να απαγκιστρωθεί από τα 
δεσµά του κονκλάβιου. Κι αυτό 
όχι γιατί µετάνιωσε για τις πολ-
λές αµαρτίες που έχει κάνει στο 
συνεταιριστικό κίνηµα αλλά για-
τί, τρέχει να προφτάσει... έναν τε-
λευταίο γύρο! Θεία λήθη!  

  Χαμένες ψυχές
ΚΙ ΑΝ ΑΥΤΕΣ είναι οι κινήσεις 
που καταγράφονται κατά µόνας, 
σκεφτείτε τι γίνεται µε τους αρχι-
ερείς του φιλόπτωχου σωµατείου 
και τον ένδοξο αρχικελευστή της 
µηχανοπαρέας! Κάνουν βλέπετε 
την ανάγκη φιλότιµο και µένουν, 
όσο µένουν, ακόµα, σε παρασκη-
νιακές µόνο προσπάθειες γεφύρω-
σης του χάσµατος που τους χωρί-
ζει από τη νέα κατάσταση!  Κι αυ-
τό µήπως τσιµπήσουν κανένα τε-
λευταίο δωράκι, πριν αρχίσουν... 
οι κλήσεις σε απολογία!    

  Κάτω Παρτάλι 
∆ΕΝ ΕΧΩ την παραµικρή αµφιβο-
λία ότι θα τους δούµε να τάσσο-
νται µε το ίδιο ασυγκράτητο πάθος 

στο πλευρό του κουβέρνου! Το 
έχουν παίξει βλέπετε το παι-

χνίδι τρεις - τέσσερις φορές 
µέχρι τώρα. Και πάντα τους 
βγαίνει! Εκείνοι που δεν φαί-
νεται να έχουν ωφεληθεί 
ποτέ, είναι οι εκάστοτε δι-
αχειριστές του κουβέρνου. 
Και πως θα µπορούσε να εί-
ναι διαφορετικά; Όταν για 
να κάνεις, σαν κυβέρνη-
ση, το χατίρι ενός αγύρτη, 
πρέπει να πας κόντρα µε ό-
λη την αγροτική κοινωνία!  

Κι αν αυτές είναι 
οι κινήσεις που 
καταγράφονται 
κατά µόνας, 
σκεφτείτε τι 
γίνεται µε τους 
αρχιερείς του 
φιλόπτωχου 
σωµατείου και 
τον ένδοξο 
αρχικελευστή της 
µηχανοπαρέας! 
Κάνουν βλέπετε 
την ανάγκη 
φιλότιµο και 
µένουν, όσο 
µένουν, ακόµα, σε 
παρασκηνιακές 
µόνο προσπάθειες 
γεφύρωσης του 
χάσµατος που τους 
χωρίζει από τη 
νέα κατάσταση!  
Κι αυτό µήπως 
τσιµπήσουν κανένα 
τελευταίο δωράκι, 
πριν αρχίσουν... 
οι κλήσεις σε 
απολογία!    

O
πρώην βασιλιάς του Μπουτάν 
Γίγκµε Σίνγκγιε Βαντσούκ, δι-
ακήρυξε το 1972 ότι η «ακαθά-
ριστη εθνική ευτυχία» (Gross 

National Happiness - GNH) είναι πιο ση-
µαντική από το ακαθάριστο εγχώριο προ-
ϊόν. Ακολούθως, το Κέντρο Μπουτανικών 
Σπουδών διαµόρφωσε υπάκουα έναν ερευ-
νητικό δείκτη της GNH, του οποίου η βελ-
τίωση είναι πλέον ο στόχος των πενταε-
τών πλάνων της χώρας. Ο Βαντσουκισµός 
βρήκε σταδιακά οπαδούς και εκτός του ευ-
τυχισµένου βασιλείου. 

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί 
ανάθεσε στους οικονοµολόγους Τζότζεφ 
Στίγκλιτς και Αµάρθια Σεν να διαµορφώ-
σουν έναν δείκτη της γαλλικής ευτυχίας. 
Τα Ηνωµένα Έθνη, η Παγκόσµια Τράπεζα, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισµός 
για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανά-
πτυξη µετρούν επίσης όχι µόνο τον πλούτο, 
αλλά και την ευηµερία. Και στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, η Εθνική Υπηρεσία Στατιστικής 
(ONS) µετρά την ευτυχία του πληθυσµού µέ-
σω των απογραφών. […]. Σε ένα πρόσφα-

το βιβλίο του µε 
τίτλο Happy Ever 
After, ο καθηγη-
τής επιστηµών της 
συµπεριφοράς στο 
London School of 
Economics, Πωλ 
Ντόλαν καταδει-
κνύει ότι κατά µέ-
σο όρο αυτό δεν 

συµβαίνει. Για παράδειγµα, εκτός κι αν ζεί-
τε στην φτώχεια, που όντως είναι µια αιτία 
δυστυχίας, ο πλουτισµός δεν θα σας κάνει 
ευτυχέστερους. Ούτε η αύξηση της εκπαί-
δευσης αυξάνει την ευτυχία, ούτε η µεγα-
λύτερη επιτυχία, ούτε σχεδόν τίποτα απ’ ό-
σα επιδιώκουν οι σύγχρονοι ∆υτικοί. Για 
κάθε µία από τις φιλοδοξίες που εξετάζει 
ο Ντόλαν, καλεί τον αναγνώστη να αναλο-
γιστεί τι πρότιµα: Να πετύχει τον στόχο αυ-
τό (πλούτο, εκπαίδευση κλπ) και να νιώθει 
συχνά δυστυχισµένος ή να µην τον πετύ-
χει και να νιώθει σπανίως δυστυχισµένος.

Αφού εξετάσει τον εκάστοτε στόχο και 
τη σχέση του µε την ευτυχία, αποκαλύπτει 
τι πόσοστό ανθρώπων προτιµά τον στόχο 
αυτόν από την ευτυχία. Το ποσοστό αυτό 
κυµαίνεται από 10% έως 60%, ανάλογα µε 
τον στόχο. Αυτό καταδεικνύει ότι η ευτυχία 
δεν είναι ο απόλυτος στόχος για όλους. Κά-
ποιοι άνθρωποι είναι πρόθυµοι να ανταλ-
λάξουν την ευτυχία για άλλα πράγµατα που 
εκτιµούν, όπως τα χρήµατα […]. 

* ΤΕΩΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΤΟΥ INSTITUTE OF ECONOMIC AFFAIRS

Η εθνική ευτυχία 
πιο σημαντική 
από το ΑΕΠ

ΤΟΥ ΤΖΕΪΜΙ ΓΟΥΑΪΤ * 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Όσο επεισοδιακά ανέλαβε µέλος του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα τον Μάιο του 2018, άλ-
λο τόσο ηχηρά παραιτήθηκε στις 7 Ι-
ουνίου, και τις δύο φορές µε φόντο… 
τη φέτα. Ο Αθανάσιος Μπαντής, γεω-
πόνος, ειδικός σύµβουλος και αναµ-
φίβολα πολυµαθής στο αντικείµενό 
του, διάλεξε µάλλον πολύ αργοπορη-
µένα ώρα να τα βροντήξει και να ση-
κώσει παντιέρα κατά του διευθύνοντα 
συµβούλου του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Πολι-
τογραφηµένος φιλελεύθερος, άλλω-
στε ένα φεγγάρι υπήρξε και υπεύθυ-
νος αγροτικού της Ν∆, ένα µήνα πριν 
τις εκλογές σαν να θέλει να ξεκαθα-
ρίσει τη θέση του από τα κακώς κείµε-
να! Ορθό, δεν λέµε, βρήκε µάλιστα και 
µια ενδιαφέρουσα αφορµή, αλλά του 
πήρε πάνω από ένα χρόνο για να το 
διαπιστώσει και ακόµη περισσότερο 

να το εκφράσει (πριν την 7η Ιουλίου). 
Ο Σερραίος γεωπόνος στην επιστο-

λή παραίτησής του, που αναρτήθηκε 
και στο blog του συλλόγου εργαζοµέ-
νων του ΕΛΓΟ, τα λέει τσεκουράτα. Το 
θέµα έχει ως εξής, σύµφωνα µε τον ί-
διο: «Στην «τάδε» εταιρεία είχε επιβλη-
θεί από τον ΕΛΓΟ ποινή προσωρινής 
ανάκλησης της πιστοποίησης για την 
παραγωγή Φέτας. Ο διευθύνων του ΕΛ-
ΓΟ εισηγήθηκε την άρση της ανάκλη-
σης, µε το επιχείρηµα ότι η εταιρεία εί-
χε συµµορφωθεί. Κι ενώ το ∆Σ του Ορ-
γανισµού αποφάσισε να γίνει πρώτα 
εξονυχιστικός έλεγχος στην τυροκοµι-
κή επιχείρηση και µετά να συζητηθεί 
το αν θα γίνει ή όχι άρση της ανάκλη-
σης, ο διευθύνων επανήλθε µε νέα ει-
σήγηση προς το ∆Σ που θα συνερχόταν 
στις 6 Ιουνίου, να άρει την ανάκληση, 
µε το επιχείρηµα ότι είχε γίνει έλεγχος.

Όµως ούτε µικτό κλιµάκιο συνεστή-
θη, ούτε επιτόπιος έλεγχος από µικτό 
κλιµάκιο διεξήχθη, ούτε ουσιαστικός 
έλεγχος αποθεµάτων έγινε ποτέ. 

Εν τω µεταξύ, η συνεδρίαση του ∆Σ 
που θα αποφάσιζε µαταιώθηκε, αλλά 
µε τηλεφωνικές επικοινωνίες ο διευ-
θύνων του Οργανισµού υφάρπαξε τη 
σύµφωνη γνώµη της πλειοψηφίας των 
µελών του ∆Σ και έχοντας την πλειο-
ψηφία, άρει την ανάκληση της άδειας».

Και κάπου εκεί, µάλιστα την ηµέρα 
που έληξε και η θητεία της κυβέρνη-
σης Τσίπρα, ο Αθανάσιος Μπαντής ξε-
σπαθώνει µε καταγγελίες κατά του δι-
ευθύνοντος του ΕΛΓΟ, κάνοντας λόγο 
για σκανδαλώδεις χειρισµούς. Στην ε-
πιστολή παραίτησής του δηλώνει λυ-
πηµένος όχι µόνο γιατί προτάσεις του 
για τους ελέγχους στην αγορά των γα-
λακτοκοµικών και για τα προγράµµα-
τα του ΕΛΓΟ δεν συζητήθηκαν καν από 
το ∆Σ του Οργανισµού, αλλά και επει-
δή οι ενέργειες του διευθύνοντος απα-
ξίωσαν συνολικά τη ∆ιοίκηση του Φο-
ρέα, καταρράκωσαν την υπόστασή του, 
ενώ έδωσαν και το σύνθηµα ξεσαλώ-
µατος στους ελεγχόµενους µεταποιη-
τές γάλακτος, αφήνοντας απροστάτευ-
τους τους κτηνοτρόφους της χώρας. 

Οι αλλαγές προσώπων θα γίνουν, 
αυτό είναι βέβαιο. Άλλωστε οι ανησυ-
χίες έχουν ήδη φτάσει και στον 6ο ό-
ροφο της πλατείας Βάθη. Το ζητού-
µενο είναι αν όλο αυτό το «ξεκατί-
νιασµα», που φαίνεται να συµβαίνει 
συχνά πυκνά τώρα τελευταία στον εν 
λόγω Οργανισµό θα έχει κάποιο όφε-
λος για την αγροτική κοινωνία. Προς 
το παρόν εγγράφεται µόνο κόστος! 

Παρά τρίχα Δον Κιχώτης
Τα βρόντηξε καταγγέλοντας λίγο πριν θυροκολληθεί το Προεδρικό Διάταγμα

Ο Αθανάσιος Μπαντής γεννήθηκε 
στις Σέρρες το 1968 είναι 
πτυχιούχος του Τµήµατος 
Γεωπονίας (ΑΠΘ-1990). Εργάστηκε 
και εργάζεται, από το 1992 µέχρι 
σήµερα, σε διάφορες επιχειρήσεις 
του αγροτοδιατροφικού τοµέα 
(συνεταιριστικές και ιδιωτικές), στη 
µεταποίηση και εµπορία αγροτικών 
προϊόντων και αγροτικών εφοδίων. 
Είναι ενταγµένος στο Μητρώο 
Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, του ΛΑΕΚ 
(ΟΑΕ∆), του ΕΟΠΠΕΠ. Έχει 
διατελέσει πρόεδρος στο Σύλλογο 
Γεωπόνων Ν. Σερρών (1995), 
πρόεδρος στο ΓΕΩΤΕΕ Αν. 
Μακεδονίας (1998-2000), µέλος 
στο ∆Σ του ΤΕΑΓΕ (2017). Στις 22 
Μαΐου 2018 ορίστηκε ως τακτικό 
µέλος στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. 

«Επειδή θέλω να συνεχίσω να κοιτάζω στα µάτια τους 
υπαλλήλους του ΕΛΓΟ, αλλά κυρίως και πρωτίστως τους 
Έλληνες κτηνοτρόφους, που µοχθούν νύχτα/µέρα 365 µέρες το 
χρόνο, υποβάλλω την παραίτησή µου από απλό µέλος του ∆Σ του 
ΕΛΓΟ, αρνούµενος να συµµετάσχω, έστω µε αρνητική ψήφο σε 
αποφάσεις συλλογικών οργάνων που βαφτίζουν το κρέας ψάρι» 
καταλήγει η επιστολή παραίτησης του Αθανάσιου Μπαντή.

Αθανάσιος Μπαντής 

Ευθύνες 
Ο γεωπόνος µιλά για 

πληµµελείς ελέγχους σε 
συγκεκριµένη εταιρεία 
και σκόπιµη καθυστέ-
ρηση του ελεγκτικού 

έργου του Οργανισµού 
µε αποκλειστική ευθύνη 

της διοίκησης

Ηχηρά 
Παραιτήθηκε ο Σερραίος 

γεωπόνος Αθανάσιος 
Μπαντής, που είχε 
τοποθετηθεί στο ∆Σ 

του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα ως 
εκπρόσωπος του υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευµάτων

Μια έτσι µια αλλιώς 
Ο Μπαντής καταγγέλλει 

τον διευθύνοντα του 
ΕΛΓΟ ότι την Παρασκευή 
έβγαλε απόφαση άρσης 

της ανάκλησης της 
άδειας της επίµαχης επι-
χείρησης και τη ∆ευτέρα 
ανέστειλε την ισχύ της 

απόφασής του!

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Φεστιβάλ δίπλα 
στο ποτάµι 

Στις δύο πλευρές της κοίτης του 
Πηνειού, οι συµµετέχοντες στο 
οµώνυµο φεστιβάλ, από τις 19 
µέχρι τις 22 Ιουνίου θα µάθουν 
για τα µυστικά του καφέ, θα 
γνωρίσουν πίνακες της 
∆ηµοτικής Πινακοθήκης, θα 
προσπαθήσουν να 
αποκρυπτογραφήσουν το 
παρελθόν µε την ευκαιρία της 
παρουσίας του Μουσείου 
Εθνικής Αντίστασης. Το 
Λαογραφικό Μουσείο θα είναι 
εκεί µε τη δράση «Σταµπώνουµε 
στις όχθες του Πηνειού», η 
∆ηµιουργική Πόρτα θα 
αποκαλύψει τις ιστορίες του 
Πηνειού ενώ θα λειτουργεί 
εργαστήρι παρασκευής 
φυτολογίου, θα γίνονται 
κατασκευές µε φυσικά και 
ανακυκλώσιµα υλικά και πολλές 
µουσικές εκδηλώσεις. 

 Μέχρι 18 Ιουνίου οι αιτήσεις 
για την εξισωτική του 2019 
 Έως 18 Ιουνίου η υποβολή της 

ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 
(ΟΣ∆Ε) για το 2019 και µέχρι την 
1η Ιουλίου οι µεταβιβάσεις. 
Τροποποιήσεις εµπρόθεσµα 
οριστικοποιηµένων αιτήσεων 
µεταβίβασης έως τη ∆ευτέρα 15 
Ιουλίου 
 Μέχρι 24 Ιουνίου η υποβολή 

αιτήσεων για τα προγράµµατα του 
λογαριασµού Αγροτικής Εστίας 
έτους 2019 στα ΚΕΠ
 Μέχρι 25 Ιουνίου ηλεκτρονικά 

οι αιτήσεις για το µέτρο 6.3 
«Ανάπτυξη Μικρών 
Εκµεταλλεύσεων». 
 Μέχρι 29 Ιουλίου η υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων. Έως τις 
31 ∆εκεµβρίου 2019 µπορούν να 
κατατεθούν χειρόγραφα στην 
αρµόδια ∆ΟΥ οι δηλώσεις 
αγροτών που λαµβάνουν 
επιδοτήσεις, εφόσον οι σχετικές 
βεβαιώσεις εκδόθηκαν 
καθυστερηµένα από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ 
 Μέχρι τις 31 Ιουλίου η 

ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ 
για το έτος 2018 
 Έως 30 Σεπτεµβρίου ρύθµιση 

χρεών στα ασφαλιστικά ταµεία και 
την εφορία µέσω 120 δόσεων 
 Ως 31 Οκτωβρίου παραχώρηση 

αγροτικών ακινήτων σε ανέργους 
ή κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.

ΛΑΡΙΣΑ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ



Τα ζυθοποιεία
αποκαλύπτουν 
τα µυστικά τους
Επισκέψιµες για το κοινό θα είναι στις 22 και 
23 Ιουνίου οι ζυθοποιίες της Ελληνικής Ένωσης 
Ζυθοποιών. ∆ιοργανώνονται ξεναγήσεις και 
διαδραστικές εκδηλώσεις µε σεµινάρια, 
γευστική δοκιµή, ιστορικά στοιχεία, γνωριµία µε 
τους ζυθοποιούς και τα στάδια της παραγωγής. 
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις απαιτείται προεγγραφή. 
Πληροφορίες: https://www.
ellinikienosizithopoion.gr.

Ανοιχτός διάλογος
για το ελαιόλαδο 
Σε ανοιχτή συζήτηση για το ελληνικό ελαιόλαδο 
προσκαλεί η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση 
Ελαιολάδου την Τετάρτη 19 Ιουνίου, 9:00πµ µε 
19:00 µµ στο αµφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύµατος 

Ερευνών (λεωφ. 
Βασιλέως 
Κωνσταντίνου 48). 
Οι θεµατικές που θα 
εξετασθούν αφορούν 
την πρωτογενή 
παραγωγή, το 
ελαιοτριβείο, τη 
διακίνηση και 
εµπορία χύµα 
ελαιολάδου, την 
τυποποίηση, την 

ιχνηλασιµότητα µε ελέγχους ποιότητας, ζητήµατα 
προβολής-προώθησης, εξαγωγών, έρευνας, 
τεχνολογίας, εκπαίδευσης, καθώς και τα στοιχεία 
µιας εθνικής στρατηγικής ελαϊκής πολιτικής. 
Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η 
εφηµερίδα Agrenda, το portal Agronews και το 
περιοδικό ελαίας καρπός. Πληροφορίες: info@
edoee.gr, τηλ: 210 32 38 315, 210 32 38 856.

ΑΘΗΝΑ

Ο Αριστοτέλης 
και το µέλλον 
της αµπελουργίας

Συνάντηση στις 23 µε 28 
Ιουνίου στο κάµπους του 
ΑΠΘ και στο ξενοδοχείο 
Porto Palace µε θέµα τη 
συνεργασία για την έρευνα 
και την καινοτοµία στην 
αµπελουργία (GiESCO) και 
έµφαση στη διαχείριση 
αµπελώνα µε βάση 
σύγχρονες τεχνολογίες. Το 
πρόγραµµα περιλαµβάνει 
επίσκεψη σε αµπελώνες 
(∆ράµα, Καβάλα, Νάουσα, 
Φλώρινα). Πληροφορίες: 
http://www.giesco2019.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΑ∆Α

∆ΡΑΜΑ

Σεµινάριο εφ όλης 
της µελισσοκοµίας 

Εκπαίδευση µελισσοκόµων, 
κατόχων µελισσοκοµικού 
βιβλιαρίου, στις 18, 19 και 20 
Ιουνίου (ώρες 16:00 µε 21:00 µµ), 
διοργανώνει το Κέντρο ∆ήµητρα 
∆ράµας (πρώην ΚΕΓΕ, 5ο χλµ 
∆ράµας – Θεσσαλονίκης). 
Θεµατικές ενότητες: α) 
Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού 
πολτού και προϊόντων κυψέλης, 
β) Μελισσοκοµικά φυτά και γ) 
Τυποποίηση – Εµπορία – Προώθηση 

– Σήµανση µελισσοκοµικών 
προϊόντων. Εισηγητές: ∆ηµήτριος 
Κανέλης, γεωπόνος 
(PhD), Βασίλειος Λιόλιος, γεωπόνος 
(PhD) και Εµµανουήλ 
Καραζαφείρης, γεωπόνος (PhD).
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται αρσενικά Ασάφ για µε-
γάλες αποδόσεις. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6974/819533.

Πωλούνται 150 γίδια βελτιωµένα µε 
τα δικαιώµατά τους. Περιοχή Χαλκιδική. 
Τηλ.6946/521901.

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

Πωλούνται καθαρόαιµα αρνιά φυλής Χί-
ου 6 µηνών και άνω από µάνες πολύ υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής (µηνιαία γαλακτο-
µέτρηση) µε όλα τα στοιχεία γενεαλογικού 
δέντρου, πλήρως εµβολιασµένα και απο-
παρασιτωµένα. Τηλ.6975/068501.

Πωλούνται γίδια Μούρθια θηλυ-
κά και αρσενικά από κτηνοτρόφο. 
Τηλ.6942/572629.

Πωλείται µοσχίδα Ηolstein  σε κατάστα-
ση εγκυµοσύνης. Περιοχή ∆. Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται 70 γίδια υψηλής γαλακτο-
παραγωγής γαλάρια. Τιµή 60€ έκαστο. 
Τηλ.6943/812013.

Πωλούνται 220 πρόβατα. Περιοχή Κεφα-
λονιά .Τηλ.6988/277034.

Πωλούνται 30 πρόβατα γερµανικά, τα 
20 πρόβατα είναι από 1,5 έως 2 χρο-
νών και τα 10 από 7 έως 11 µηνών. 
Τηλ.6946/062106.

Πωλούνται µοσχίδες Holstein γα-
λακτοπαραγωγής. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6972/852025.

Πωλούνται 120 γίδια ηµίαιµα από Αλ-
πίν, Μούρθια και Ζάνες έτοιµες για πα-
ραγωγή γάλακτος. Τιµή 50€ έκαστη. 
Τηλ.6994/772474.

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

Πωλούνται Αγγλονούµπια αρσενικά 7 µη-
νών. Τηλ.6993/293573.

Πωλούνται κατσίκια 4 µηνών αρσενικά 
και θηλυκά. Τηλ.6942/572629.

Πωλούνται 40 γίδες ∆αµασκού. 
Τηλ.6940/726405.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα βοσκο-
τοπικά, όχι µεσίτης. Τιµή µετρητοίς. Τηλ. 
6974/484577. 

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλία Κο-
ρωνέικη, κεντρωµένο σε άγριο υποκεί-
µενο και φυτά ροδιές Ερµιόνης µεγα-
λόκαρπα, εµπορίου. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6946/395102.

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

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

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα  σε στρογγυ-
λή µπάλα προς 0,10€ το κιλό. Περιοχή ∆. 
Μακεδονία. Τηλ.6972/018965.

Πωλείται  ενσίρωµα  τριφυλλιού 
Α  ποιότητας  σε στρογγυλή  µπάλα  προς 
0,08€ το κιλό. Περιοχή ∆. Μακεδονία. 
Τηλ.6972/018965.

Πωλούνται τριφύλλια Α  ποιότητας 
σε στρογγυλή  µπάλα προς 0,12€ και 
0,15€ το κιλό. Περιοχή ∆. Μακεδονία. 
Τηλ.6972/018965.  

Πωλείται Ιταλικό τριφύλλι σκουαρόζο 
από παράγωγο, για λιπαρότητα στο αδύ-
νατο γάλα των αιγοπροβάτων (κάνει το κα-
τσικίσιο γάλα σχεδόν πρόβιο). Περιοχή Κα-
λαµάτα Τηλ.6944/067610.

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. 
Περιοχή Σέρρες. Τηλ.6942/620576.

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

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, 
µπιζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, 
τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή 
Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται από ιδιώτες παραγωγούς κρι-
θάρι, σιτάρι, καλαµπόκι και σίκαλη. ∆εκτοί 
και οι µεσίτες. Τηλ.6947/560683.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται οικόπεδο µισού στρέµµατος µε 
νερό. Περιοχή Κρυονέρι, Σοχό Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6974/677830.

Πωλείται αγρόκτηµα 4 στρεµµάτων 
µε στάβλο, οικία, σιδεροκατασκευή, 

αποθήκη. Περιοχή Ραχώνα, Πέλλας. 
Τηλ.6994/236045.

Πωλείται κτήµα 4.100 στρεµµάτων, ίσιο, 
300 µέτρα από τον οικισµό. Τιµή 16.000€. 
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται οικόπεδο 3 στρεµµάτων εντός 
του οικισµού Αγ.∆ηµητρίου Ορχοµενού 
Βοιωτίας στη θέση Καµίνια. Τιµή 15.000€. 
Τηλ.6974/129572.

Πωλούνται σταβλικές εγκαταστάσεις 50 
στρεµµάτων. Τηλ.6972/852025.

Πωλείται χωράφι 7 στρεµµάτων, φρε-
σκοοργωµένο, κατάλληλο για βιολογική 
καλλιέργεια, µε 16 ελαιόδεντρα, κοντά 
σε άσφαλτο. Περιοχή Σελιανίτικα Αιγίου. 
Τηλ.6943/448420, 2108/825913.

Πωλείται οικόπεδο 352 µέτρα µε 7 ελαι-
όδεντρα, θέα στο Κορινθιακό. Περιοχή Αί-
γιο. Τηλ .6943/448420, 2108/825913.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων 
3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελείται 
από πάνελ δεκάρι αχρησιµοποίητο µε τα 
σελοφάν του, ψυκτικό µηχάνηµα τριφα-
σικό στοιχείο µε ανεµιστήρες,   ανοιγόµε-
νη πόρτα. Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Πε-
ριοχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. 
Email: jathelas@otenet.gr

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

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

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

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

Πωλούνται σταγονίδια µε ανέµες, πλή-
ρες σύστηµα ποτίσµατος. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6945/818073.

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

Πωλείται βυτίο 2,5 τόνων, αµεταχείριστο, 
ολοκαίνουριο, ενισχυµένο. Τιµή 350€. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876. 

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

Πωλείται σπαρτοµηχανή Vekam 16άρα, 
σε άριστη κατάσταση. Τιµή 1.400€. Περι-
οχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται τρακτέρ Landini µοντέλο ’99, 
4 Χ 4 µε καµπίνα, 130 ίππους, µε 2.000 
ώρες, πλήρης εξοπλισµός. ∆εκτός κά-
θε έλεγχος. Τιµή 30.000 ευρώ. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Tηλ.6942/505876, 
6908555297.

Πωλείται ρίπερ µε 13 νύχια σταθερό, 
ελαφρώς µεταχειρισµένο. Τιµή 1.800€. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται ραντιστικό 500 κιλά, αµεταχεί-
ριστο. Τιµή 700€. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται γεννήτρια 6,5 kwa καινούργια. 
Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.6974/677830.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 7 δεξαµένες των 35 τόνων 
και 1 των 20 τόνων, ανοξείδωτες 316, 
µε πόδια και µε εσωτερικά στοιχεία εβα-
πτιζόµενα (ψύξης) για χαµηλές θερµο-
κρασίες ζύµωσης, κατάλληλες για κρα-
σί, ξύδι, τσίπουρο και λάδι. Email: info@
moraitiswines.gr Τηλ.2284/051706.

Πωλείται µειωτής κοµπλέ από θεριζοα-
λωνιστική John Deer τύπος 2066. Τιµή 
800€. Τηλ.6972/872921.

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

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

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από 
χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρα ζωοτρο-
φών µε 3 κυλίνδρους  και ηλεκτρονικό ζυ-
γιστικό. Τιµή 8.000€ συζητήσιµη. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/226598.

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

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

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

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

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

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στά-
βλοι µε αποθηκευτικούς χώρους και 
όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6947/509187.

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

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βα-
ρέως τύπου, σχεδόν καινούργιος. Τιµή 
1.000€. Τηλ.6937/226036.

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

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

Πωλούνται    δύο  χορτοκοπτικά Ιτα-
λίας πεντάδισκα  µε  συνθλιπτικό. Τιµή 
3.500€ και 5.500€. Περιοχή ∆. Μακεδο-
νία. Τηλ.6974/705615.

Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα αναρ-
τώµενο 1.000 λίτρων αχρησιµοποίη-
το. Τιµή 5.500€. Περιοχή ∆. Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615.

Πωλείται   σφυρόµυλος  µονοφασικός 
αχρησιµοποίητος. Τιµή 600€. Περιοχή ∆. 
Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

Πωλούνται τρακτέρ Νew Ηolland M 
115 και ένα φρεζοσκαλιστήρι τρίφυλλο. 
Τηλ.6983/360255.

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

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

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116 

Θεσ/νικη: Τηλ.: 2310/783010, 6936/589806 

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 
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ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Στη Λάρισα θα βρίσκεται από τη ∆ευ-
τέρα 10 Ιουνίου µέχρι και το Σάββα-
το 15 του µήνα αντιπροσωπεία της 
πόλης του Περού Μιραφλόρες που 
µετέχει, όπως και η Λάρισα, στο ευ-
ρωπαϊκό πρόγραµµα ∆ιεθνούς Α-
στικής Συνεργασίας (IUC) που κύ-
ριο αντικείµενο έχει την ανάπτυ-
ξη σχέσεων αµοιβαιότητας και υ-
ποστήριξης σε θέµατα βιώσιµης α-
στικής κινητικότητας, αστικού πρα-
σίνου και διαχείρισης ενέργειας.

Στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος, την περουβιανή πόλη είχε 
επισκεφθεί για συναντήσεις ερ-
γασίας αντιπροσωπεία του δήµου 
Λαρισαίων τον περασµένο Ιανου-
άριο. Κατά τη διάρκειά της, ο δή-
µαρχος της Μιραφλόρες Louis 
Molina Arles επέδωσε πρόταση 
αδερφοποίησης των δύο πόλε-
ων, κάτι που έλαβε χώρα σε επί-
σηµη τελετή στο δηµαρχείο Λάρι-
σας την Πέµπτη 13 Ιουνίου. 

Στη Μιραφλόρες είχε πραγµα-
τοποιηθεί ενηµέρωση για το πρό-
γραµµα Costa Verde µέσω του ο-
ποίου ανακτήθηκε γη από τη θά-
λασσα µε σκοπό να κατασκευα-
στούν κήποι, δηµόσιες πισίνες, γή-
πεδα τένις και χώροι για να παί-

ζουν τα παιδιά. Ακόµη, για την 
πρωτοβουλία διατήρησης κτιρίων 
ιστορικής αξίας και για τη µέθοδο 
υπόγειας αποθήκευσης ενέργει-
ας, που θα είναι σε θέση να εξυ-
πηρετεί τις ανάγκες του τοπικού 
πληθυσµού σε περίπτωση φυσι-
κής καταστροφής. 

Στη διάρκεια των επαφών στη 
Λάρισα θα οριστικοποιηθεί το Το-
πικό Σχέδιο ∆ράσης πάνω στις θε-
µατικές συνεργασίας που έχουν 
επιλεγεί ενώ έγινε ξενάγηση στα 

έργα ανάπλασης στο κέντρο της 
Λάρισας, στο Αρχαίο Θέατρο και 
τον Πηνειό. Έγινε αναφορά στις 
αρχικές παρεµβάσεις αναβάθµι-
σης του αστικού περιβάλλοντος 
στο κέντρο της Λάρισας τη δεκα-
ετία 1985-1995 µε τη διαµόρφω-
ση µήκους 12 χλµ, δικτύου πεζο-
δρόµων και αναλύθηκε η φιλο-
σοφία που διέπει την εφαρµογή 
του ΣΒΑΚ στη Λάρισα, µε την επι-
σήµανση πως είναι η πρώτη πό-
λη στην Ελλάδα που το υλοποιεί. 

Μιραφλόρες
Στην πόλη υπάρχει ο ναός 

Huaca Pucllana, που χρονο-
λογείται νωρίτερα από την 

περίοδο των Ίνκας

Ανάπτυξη µε συνέργειες
στο φόρουµ Σαµοθράκης
Το Samothraki Open Forum, βήµα 
ενηµέρωσης και διαλόγου φορέων, 
επιχειρηµατιών και της τοπικής 
κοινωνίας αποβλέπει στη δηµιουργία 
συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης 
µέσω συνεργειών στη Σαµοθράκη, 
στα πλαίσια της Ατζέντας 2030 του 
ΟΗΕ.. Θα πραγµατοποιηθεί στο 
Πνευµατικό Κέντρο Νικόλαος 
Φαρδύς της Xώρας Σαµοθράκης στις 
28 µε 30 Ιουνίου 2019. ∆ωρεάν 
συµµετοχή, πληροφορίες: https://
samothrakiopenforum.com. 

Πάµε Γαλλία µε νέο
ταξιδιωτικό οδηγό 
∆ιαθέσιµος στην ιστοσελίδα: http://
bit.ly/MAG_FranceFR_19_GR είναι 
ο ταξιδιωτικός οδηγός France.fr για 
το 2019. Με εξώφυλλο που 
αναφέρεται στον Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι, αναδεικνύει µεταξύ άλλων το 
Παρίσι, τη Γαλλική Ριβιέρα, την 
Κορσική, την Αλσατία. Στις σελίδες 
του, επιβλητικά µνηµεία, 
εναλλακτικός τουρισµός, καινοτοµία, 
µουσικές, οινογαστρονοµικές και 
προτάσεις ευεξίας, µαζί µε τοπικά 
προϊόντα. νέες τάσεις στη διαµονή.

Η Syngenta και η Οµάδα
Σπόρων Κηπευτικών 
Στις 18 και 19 Ιουνίου, από τις 10:30 
το πρωί µέχρι και τις 19:00 το 
απόγευµα η οµάδα Σπόρων 
Κηπευτικών της Syngenta προσκαλεί 
στον αποδεικτικό αγρό στην 
Καστέλλα Εύβοιας όπου 
φιλοξενούνται πάνω από 60 
διαφορετικές σαλάτες και 
περισσότερα από 25 υβρίδια 
κολοκυθιού. Περισσότερες 
πληροφορίες στα email: yiorgos.
kontosfyris@syngenta.com και 
vangelis.pelekanis@syngenta.com

Κλείνει µε ροζέ το Wine 
Club Thessaloniki 
Στην τελευταία συνάντηση της 
φετινής σεζόν του Wine Club 
Thessaloniki ‘96 στο The Met Hotel 
(26ης Οκτωβρίου 48) στις 19 
Ιουνίου θα περιγραφούν οι πιο 
πρόσφατες τάσεις στα ροζέ κρασιά, 
µε οδηγό την χηµικό-οινολόγο 
Μαρία Νέτσικα. Θα ακολουθήσει 
τυφλή γευστική δοκιµή από 
κλασσικές και καινούριες ετικέτες 
από την Ελλάδα και τον διεθνή 
αµπελώνα. Πληροφορίες στο 2310 
888 311 και στο www.wineplus.gr.

Ο κ. Καλογιάννης ανέφερε: «Τα Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το αύριο των πόλεών 
µας, ένα ζήτηµα το οποίο εξελίσσεται εδώ και δέκα χρόνια στην Ευρώπη.»

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Συνεργασία Λάρισας 
με την Μιραφλόρες
Ανταλλαγή εμπειριών και κοινές δραστηριότητες στον πολιτισμό, 
την τοπική παραγωγή, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τον τουρισμό

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος  για βερί-

κοκα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 

Τηλ.6936/670305.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για σταφύ-

λια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 

Τηλ.6996/670305.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος πρόψυξης 

φρούτων. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύη-

ση. Τηλ.6936/589801.

Πωλείται συσκευή παραγωγής όζον για 

θάλαµο φρούτων. Τηλ.6989/777700.

Πωλούνται χορτοδετικές µηχανές New 

Holland και Welger. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τρακτέρ Same µοντέλο 1988, 

120 ίππους, 4 Χ 4 µε καµπίνα, σε άρι-

στη κατάσταση, αγορασµένο από ελληνι-

κή αντιπροσωπεία, πρώτο χέρι, εργοστασι-

ακό χρώµα, καινούρια λάστιχα Radial. ∆ε-

κτός κάθε έλεγχος, µαζί µε τα παρελκόµε-

να. Τηλ.6946/062106.

Πωλείται κλάρκ Mitsubishi µοντέλο 

2000, full extra, diesel, µετατόπιση, δυ-

νατότητα ανυψώσεως 2,5 τόνων, αυτό-

µατο, µε ρεβέρσα. ∆εκτός κάθε έλεγχος. 

Τηλ.6946/062106.

Πωλείται κλάρκ ΤCM γιαπωνέζικό µοντέ-

λο 1986, diesel, υδραυλική µετατόπιση, και-

νούρια λάστιχα, σε άριστη κατάσταση και 

δυνατότητα ανυψώσεως 2 τόνων. ∆εκτός 

κάθε έλεγχος. Τηλ.6946/062106.

Πωλείται αγροτικό Mitsubishi µοντέλο 

2001, τετρακίνητο 4Χ4, τετράθυρο, full 

extra µε Air-condition, σε άριστη κατάστα-

ση. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Περιοχή Άργος. 

Τηλ.6946/062106.

Πωλούνται 2 δεξαµενές κατάλληλες για 

αποθήκευση νερού. Η µια 18.000 λίτρα και 

η δεύτερη 23.000 λίτρα, µαζί µε τις βάσεις 

τους. Τιµή πολύ καλή. Τηλ.6946/062106.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 766 µε κουβού-

κλιο, σε καλή κατάσταση. Τιµή λογική. 

Τηλ.6937/839612.

Πωλείται ψυγείο κρεάτων πλήρες, 

3Χ2Χ2,5 ύψος από πάνελ κουµπω-

τό, σε καλή κατάσταση. Περιοχή Εύβοια. 

Τηλ.6944/696387.

Πωλούνται πρέσα Welger 530 µε σχοινί 

και χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλάτος 

κοπής 280. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται σβάρνα 32άρα µάρκας Ζορµπά. 

Τηλ.6982/551234.

Πωλείται χορτοκοπτικό krone 280. 

Τηλ.6982/551234.

Πωλείται άροτρο knewerland 12άρι 3υνο. 

Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται ψυγείο 17 κυβικών 3,5Χ2, µο-

τέρ 2 ίππων τριφασικό, σε πολύ καλή κα-

τάσταση. Περιοχή Κασσάνδρα Χαλκιδικής. 

Τηλ.6939/791950. 

Πωλείται αρµεκτικό ελαφρώς µεταχειρι-

σµένο Fullwood 12Χ12. Τηλ.6906/512460.

Πωλείται βυτίο γαλβανιζέ, συρόµε-

νο 1,5 τόνο νερού. Περιοχή Θήβας. 

Τηλ.6942/547096.
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Λάτιν διάθεση
το καλοκαίρι
Πρεμιέρα στο Κόπα Αμέρικα στη Βραζιλία 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε ρυθµούς Κόπα Αµέρικα και µά-
λιστα µε οικοδέσποινα τη Βραζιλία 
µπαίνει από τα ξηµερώµατα του Σαβ-
βάτου 15 Ιουνίου ο ποδοσφαιρικός 
πλανήτης. Ποδαρικό στα τελικά της 
διοργάνωσης κάνει η Βραζιλία χωρίς 
τον τραυµατία Νεϊµάρ, που υποδέ-
χεται τη Βολιβία, ενώ το βράδυ της 
ίδιας µέρας, η Βενεζουέλα κοντρά-
ρεται µε το Περού. Η ώρα του Μέσι 
και της Εθνικής Αργεντινής έρχεται 
νωρίς το ξηµέρωµα (01.00) της Κυ-
ριακής, µε το σούπερ ντέρµπι απέ-
ναντι στην Κολοµβία των Χάµες Ρο-
ντρίγκεζ και Φαλκάο. Σηµειώνεται 
πως σε αυτό το Κόπα Αµέρικα πα-

ράλληλα συµµετέχουν οι ασιατικές 
οµάδες Κατάρ (πρώτο µατς µε Παρα-
γουάη) και Ιαπωνία (πρώτο µατς µε 
Χιλή), σε µία προσπάθεια ο θεσµός 
να αποκτήσει δηµοτικότητα και ε-
κτός Λατινικής Αµερικής. 

Στο µπάσκετ, την Παρασκευή 
συνεχίζονται τα τελικά του πρω-
ταθλήµατος στην Ελλάδα, µε τον 
Παναθηναϊκό να υποδέχεται το 
µεγάλο αουτσάιντερ, Προµηθέα, 
ενώ το Σάββατο διεξάγεται η τελι-
κή µάχη των play-offs στην Ισπα-
νία, µε τη Ρεάλ Μαδρίτης να υπο-
δέχεται την Μπαρτσελόνα. Για τους 
φαν του στίβου τώρα, αυτοί µπο-
ρούν να απολαύσουν το Diamond 
League στο Ραµπάτ που διεξάγεται 
την Κυριακή 16 Ιουνίου.

Στην Αγγλία, προκειµένου να αγωνιστεί στο ιστορικό 
τουρνουά Queen’s Championships (17-23/6) θα 
µεταβεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς, και µία εβδοµάδα 
αργότερα θα «ριχθεί στη µάχη» του µεγάλου γκραν 
σλαµ στο Γουίµπλεντον (1-14/7). Ήδη αυτή την 
εβδοµάδα ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται στην 
Ολλανδία για το Libema Open. 

Στο Γουίμπλεντον
προσεχώς ο Τσιτσιπάς   

Τένις (Libema Open)

Προηµιτελικός 15.30 COSMOTE SPORT 6

Μπάσκετ (Τρίτος τελικός Basket League)

Παναθηναϊκός – Προµηθέας 21.00 COSMOTE SPORT 4

Ποδόσφαιρο (Κόπα Αµέρικα)

Βραζιλία - Βολιβία 03.30 ΕΡΤ Sport HD

Τένις (Libema Open)

Ηµιτελικός 16.00 COSMOTE SPORT 6

Μπάσκετ (Ισπανία, play-offs)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 22.00 COSMOTE SPORT 7

Ποδόσφαιρο (Κόπα Αµέρικα)

Βενεζουέλα – Περού 22.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Κόπα Αµέρικα)

Αργεντινή - Κολοµβία 01.00 ΕΡΤ Sport HD

Παραγουάη – Κατάρ 22.00 ΕΡΤ Sport HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή 14 Ιουνίου

Κυριακή 16 Ιουνίου

Σάββατο 15 Ιουνίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Επανέρχεται  
η συζήτηση για 
το αγροτικό μοντέλο 
της Νέας Ζηλανδίας 

Οι τελευταίες    
υπογραφές του 
Σταύρου Αραχωβίτη 
στην πλατεία Βάθη 

Γιατί φέρνουν  
ζάλη αυτές οι 
εκλογές στον 
θεσσαλικό κάμπο 

Εξελίξεις στην Εθνική
Η ήττα της εθνικής οµάδας από 
την Αρµενία, που σχεδόν 
εκµηδένισε τις ελπίδες πρόκρισης 
στα τελικά του EURO 2020, 
οδηγεί εκτός απροόπτου την 
άκρως αποτυχηµένη επιλογή 
Αναστασιάδη εκτός οµάδος. 
Σύµφωνα µε τη φηµολογία που 
έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες 
µέρες, πιθανότεροι διάδοχοί του 
είναι ο Τραϊανός ∆έλλας και ο 
Μαρίνος Ουζουνίδης.

Ραντεβού στο πόλο
Γνωστό έγινε το καλεντάρι του 
LEN Champions League για την 
σεζόν 2019-2020 όπου θα 
συµµετάσχουν τρεις ελληνικές 
οµάδες. Ο λόγος για τον 
δευτεραθλητή Ευρώπης 
Ολυµπιακό, τον ΝΟ Βουλιαγµένης 
και τον πρωτάρη Απόλλωνα 
Σµύρνης, που θα ξεκινήσουν τις 
υποχρεώσεις τους στις αρχές του 
Σεπτεµβρίου. 

Πήρε Μιχαήλ η ΑΕΛ
Παίκτης της ΑΕΛ είναι και επίσηµα 
ο 32χρονος κεντρικός αµυντικός, 
Αλέξης Μιχαήλ, που 
ανακοινώθηκε για τα επόµενα δύο 
χρόνια από τους «βυσσινί». Ο 
Αλέξης Μιχαήλ έχει ύψος 1,83 και 
η καριέρα του έχει ταυτιστεί µε 
τον ΠΑΣ Γιάννινα, στον οποίο 
ανήκε από το 2004 και δόθηκε 
για 2 σεζόν ως δανεικός, τη σεζόν 
2006-07 στον ΠΑΣ Λαµία και τη 
σεζόν 2009-10 στον 
Πανσερραϊκό.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Το φυσάνε 
στην Αγγλία
Η Μπουντεσλίγκα 
ξεπέρασε το ισπανικό πρωτάθληµα 
σε έσοδα κατά την περσινή 
περίοδο, σύµφωνα µε την ετήσια 
έρευνα της Deloitte για τα 
οικονοµικά στο ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο, όµως και τα δύο 
υπολείπονται σηµαντικά της 
Πρέµιερ Λιγκ. Η έρευνα που 
δηµοσίευσε πριν από µερικές 
ηµέρες ο οικονοµικός οίκος έδειξε 
αύξηση των εσόδων των συλλόγων 
των πέντε µεγάλων ευρωπαϊκών 
πρωταθληµάτων κατά 6% πέρυσι 
σε σχέση µε τη σεζόν 2016-2017, 
φθάνοντας στα επίπεδα-ρεκόρ των 
15,6 δισ. ευρώ. Το ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο υπολογίζεται ότι είχε 
πέρυσι συνολικά αξία 28,4 δισ. 
ευρώ. Στην περίοδο 2017-2018 το 
ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο «βρέθηκε 
στην καλύτερη οικονοµική 
κατάσταση που το έχουµε δει 
ποτέ», σηµειώνει η Deloitte.

  

Νάτος, νάτος 
ο ελικοπτεράτος
Το ESPN δηµοσιοποίησε 
φωτογραφίες του Νεϊµάρ τη 
στιγµή που ο Βραζιλιάνος 
καταφθάνει στο προπονητικό 
κέντρο της εθνικής Βραζιλίας πριν 
τον τραυµατισµό του. Αλλά δεν 
είναι απλός θνητός να πάει µε 
κάποιο αµάξι ή τίποτα παρόµοιο. Ο 
«Νέι», φίλες και φίλοι, πηγαίνει για 
προπόνηση µε ελικόπτερο, το δικό 
του ελικόπτερο. Πρόκειται για ένα 
πετούµενο Μερσεντές, µαύρου 
χρώµατος που σύµφωνα µε το 
προαναφερθέν µέσο κόστισε στον 
πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα 
12.000.000 ευρώ. Ψίχουλα για 
κάποιον µε συµβόλαιο µε µισθό 
σχεδόν 40 εκατ. ευρώ. 

   Στα πεπραγµένα τους οι 
µέχρι τώρα έχοντες την ευθύνη για 
τους ελέγχους στο γάλα, την προστα-

σία της Φέτας και του ελληνικού γιαουρτιού 
καλό θα είναι να κάνουν τη νήσσαν (κάποιοι 
ήδη την κάνουν). ∆ιότι, βοά η αγορά για τις 
πρακτικές που εφαρµόζουν ορισµένες γαλα-
κτοκοµικές επιχειρήσεις σε βάρος των ελλή-
νων κτηνοτρόφων που κατά τα λοιπά διατεί-
νονται πως είναι στο... πλευρό τους.  Οι κα-
ταγγελίες δίνουν και παίρνουν (µε χαρτιά ό-
χι µε λόγια), όµως ουδείς παρεµβαίνει για να 
σταµατήσουν οι λαθροχειρίες, που ως φαίνε-
ται έχουν υποστηριχτές!    Οι ηχηρές 
παραιτήσεις και οι καταγγελίες για άρση 
ανακλήσεων αδειών λειτουργίας καραµπι-
νάτων παραβατών (που κυριολεκτικά πιά-
στηκαν µε τη γίδα στην πλάτη) µε τις ευλο-
γίες υψολόβαθµου της Νιρβάνα και οι πε-
ρίεργες σιωπές στη Βάθη δείχνουν προς 
αυτή την κατεύθυνση.    Το εισαγό-
µενο πρόβειο γάλα λέει η «αµαρτωλή» γαλα-
κτοκοµική επιχείρηση θα πήγαινε σε χοιρο-
τροφική µονάδα... και όχι για την παραγωγή 
Φέτας, ισχυρισµό που ενώ απέρριψαν οι ελε-
γκτές της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης 
Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, κάποιοι τον 
έκαναν αποδεκτό. Άραγε γιατί; Θα µου πεις 
µες στην τούρλα των εκλογών και των γενι-

κότερων εξόδων-τακτοποιήσεων κλπ, κλπ, 
κλπ ποιος τα κοιτάει αυτά; Όπως και να ‘χει 
κρίµα!    Αυτοί πάντως που ετοιµάζο-
νται να αναλάβουν έχοντας σηµαία την κτη-
νοτροφία, καλό θα είναι να εννοούν αυτά 
που ευαγγελίζονται πως θέλουν να κάνουν 
πράξη (πχ. να µπει τέλος στις ελληνοποιή-
σεις), για έναν τοµέα που κυριολεκτικά βι-
ώνει δύσκολες στιγµές.    Κατα τα λοι-
πά, είχαν ενοχληθεί σφόδρα, εντος και εκτός, 
όταν η «Αgrenda» που αφουγκράζεται πάντα 
τις ανησυχίες των παραγωγών, είχε αποκαλύ-
ψει ένα πρώτολειο σενάριο των Βρυξελλών 
περί πριµ εξόδου στην κτηνοτροφία. Τώρα, 
αν στην πιο φόρµαλ εκδοχή του θέλουν να 
το λένε «κινητικότητα γης», το αντίο από τις 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις, δεν νοµίζω ότι από 
πλευράς ουσίας αλλάζει και πολύ τα πράγµατα.

   Μιας και µιλάµε για την ΚΑΠ, αλή-
θεια πέρα από τις ηµερίδες και τα σενάρια 
της σύγκλισης, καµιά προετοιµασία έχει 
γίνει; Γιατί στο τέλος θα έρθει η ώρα της 
κρίσεως κι εµείς θα είµαστε ακόµη στη δι-
αβούλευση. Βέβαια, όπως και να ‘χει, µετά 
τις εκλογές, θα υπάρξει αλλαγή σκυτάλης 
στην πλατεία Βάθη, και δεν µπορεί θα γί-
νουν γνωστές οι εθνικές επιλογές, που σε 
καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να έχουν 
µικροκοµµατικό πρόσηµο. O ΓΥΛΟΣ

Ξεκινά το Κόπα Αµέρικα στη Βραζιλία σελ. 54 • Προετοιµάζεται για το γκραν σλαµ στο Γουίµπλεντον ο Τσιτσιπάς σελ. 54

Μέσα στο βάλτο
Για το νέο της Ranger, η Polaris πήρε 
µερικά εξαρτήµατα από τα βενζινοκίνητα 
UTVs, άκουσε και µία-δύο παρατηρήσεις 
από τους πελάτες της και το εξόπλισε 
µε έναν νέο κινητήρα ντίζελ. Στο Profi 
Ιουλίου παίρνουµε το νέο αυτό όχηµα για 
µία βόλτα σε πραγµατικούς βάλτους.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Τον Μάµαλη ψάχναµε
στον Μπατή πέσαµε

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

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΤΗΣ SUZANE BERTON
Μία εικόνα από καλλιέργεια πατάτας στο Νησί Πρίγκιπα Εδουάρδου στον Καναδά, θέλησε να µεταφέρει στον πίνακά της η Suzane Berton. Ο 
πίνακας χαρακτηρίζεται από έντονα πράσινα χρώµατα που συµβολίζουν τη γονιµότητα, ενώ τα αγροτόσπιτα στέκουν ήσυχα στο αποµεσήµερο.
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Με καλή ποιότητα και µέτριες αποδόσεις, 
προχωρούν τα αλώνια του σκληρού στη 
Θεσσαλία. Εκτός από τα Φάρσαλα όπου την 
Τετάρτη σηµειώθηκε ισχυρή καταιγίδα, οι 
πρώτες µετρήσεις κάνουν λόγο για σκλη-
ρά σιτάρια µε υαλώδη από 70 έως και 80% 
και πρωτεϊνες περί το 13,5%.  Για την ώρα, 
όσοι αλωνίζουν καλά, φροντίζουν να βά-
λουν προϊόν και στην αποθήκη, όπως λέει 
ο Θεόδωρος Τσικρίκας, παραγωγός και γε-
ωπόνος από τη Λάρισα. Από την επόµενη ε-
βδοµάδα προβλέπεται να αρχίσουν οι πρά-

ξεις, µε τις φήµες που κυκλοφορούν στην 
περιοχή του Κιλελέρ να κάνουν λόγο για 
τιµή γύρω στα 20 µε 21 λεπτά το κιλό, σύµ-
φωνα µε το γεωπόνο και παραγωγό Γιώρ-
γο Καρανίκα. Αδράνεια παρατηρείται στους 
µεγάλους παίκτες, Καραγιώργο και Βουλ-
γαράκη, που µάλλον θα µπουν στο παιχνί-
δι από ∆ευτέρα. Όπως αναφέρει ο γεωπό-
νος στη Θεσσαλία Αλέξανδρος Ζαχαρής, τα 
συµβόλαια πληρώνονται 20 λεπτά και της 
Barilla µέχρι 21 λεπτά λόγω πρωτεϊνης, µε 
τα σπορόκεντρα στα 23 µε 24 λεπτά.

Με πρωτεΐνη 14% παίζει και το 21 
 Υαλώδη πάνω από 70% και µέτριες αποδόσεις γράφει το σκληρό σιτάρι
 Από την επόµενη εβδοµάδα οι πράξεις, κλειστά ακόµα τα χαρτιά των εµπόρων

Α1 |  15

Σ 
υνεχίζονται οι προπωλήσεις στη ελ-
ληνική αγορά για το βαµβάκι στα-
θερά στο ίδιο πριµ επί των χρηµατι-
στηριακών τιµών, µέχρι 3,5 σεντς α-

νά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘19, 
δηλαδή σήµερα 69 σεντς ανά λίµπρα, που αντι-
στοιχεί σε 1,34 ευρώ το κιλό. Το καλό είναι πως 
υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον από τα κλω-
στήρια να κλείσουν ποσότητες από σήµερα, το 
κακό είναι πως δεν µπορούµε να πιάσουµε έ-
να καλύτερο πριµ καθώς το χρηµατιστήριο έχει 
κάνει σηµαντική πτώση το τελευταίο δίµηνο.  

  Στα σκληρά σιτάρια ξεκίνησε ο αλωνι-
σµός και για την ώρα η εικόνα είναι ικανοποι-
ητική και λίγο καλύτερη από την περσινή. Οι 
αποδόσεις ακούγεται ότι µπορεί να καλύψουν 
τη µείωση των εκτάσεων. Σχετικά µε ποιότητες, 
στη Θεσσαλία προς ώρας είναι καλές, µόνο η 
πρωτεΐνη είναι λίγο χαµηλότερη από την περ-
σινή, η οποία βέβαια υπενθυµίζεται ότι ήταν 
υψηλότερη του µέσου όρου των τελευταίων ε-
τών. Από τιµές τίποτα το φοβερό ακόµα, καθώς 
για την ώρα απλά παραδίδονται τα στάρια, κυ-
κλοφορούν κάτι φήµες και για 19 λεπτά στον 
παραγωγό αλλά µάλλον είναι ακόµα νωρίς.

  Η 12η Ιουνίου βρίσκει κατά πολύ πεσµέ-
νες τις τιµές παραγωγού στο καρπούζι, καθώς 
έχουν φτάσει σχεδόν στη µέση σε σχέση µε την 
προηγούµενη εβδοµάδα. Έτσι, πλέον, οι βαρέ-
λες, πωλούνται στο χωράφι στα 25 λεπτά και 
τα στρογγυλά καρπούζια στα 20 λεπτά, όπως 
αναφέρει στην Agrenda ο παραγωγός από την 
Αµαλιάδα της Ηλείας Παναγιώτης Πασσάς. Αυ-
τό οφείλεται σε συµπύκνωση της παραγωγής, 
στην ταυτόχρονη ωρίµανση δηλαδή µεγάλου 
µέρους της σοδειάς, αλλά και στο επιπλέον κό-
στος µεταφοράς που επωµίζεται ο παραγωγός.

Τα κλωστήρια 
το θέλουν εδώ

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

08/05 15/05 21/05 06/06 10/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,71

348,46346,55

311,72
318,27

Αγορές
Υπάρχει φόβος στους παραγωγούς 

πως το ολιγοψώνιο θα έχει ως 
αποτέλεσµα ακόµη χαµηλότερες 
τιµές από τις φηµολογούµενες

Παγκοσμίως 
Παγκοσµίως αναµένεται 
η µικρότερη παραγωγή 

σκληρού από το 2014-2015, 
λέει η Strategie Grains

Αποδόσεις
Αυξηµένες αποδόσεις σηµειώνο-
νται στον Θεσσαλικό κάµπο, µε το 

µέσο όρο να ξεπερνάει τα 
600 κιλά το στρέµµα

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

09/05 16/05 22/05 30/05 12/0607/06

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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

219

71,45

2,34

325,50

799,00

16,38

83,70

111,72

100,46

223

217,5

66,35

2,32

325,40

837,6

16,30

91,17

109,52

101,54

223

217,5

67,32

2,16

323,20

828,0

16,33

89,87

110,65

101,87

223

217,5

69.06

2,07

323,70

887,6

16,38

83,92

109,95

100,95

225

209,5

68.70

2,14

338,50

866,40

16,19

79,42

107,50

99,52

225

209,5

65.65

2,15

332,80

878,60

16,35

79,02

110,22

97,03

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ευρώ/τόνος

240 239239 239 239 239

177 177 177

180 181 181

Άνοιγμα τιμής 
παραγωγού στο 
σκληρό σιτάρι (λεπτά το κιλό)

Πέρυσι 18   

Φέτος
(εκτίµηση) 19-20

ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Αµετάβλητη για το βαµβάκι η νέα έκθεση του USDA
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Εξτρα
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¤/κιλό
2,15

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ

Παρά την αύξηση των αρχικών και 
τελικών αποθεµάτων για τη σεζόν 
2019-2020, οι χρηµατιστηριακές 
τιµές δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα.

Στα σκληρά σιτάρια, η λίστα νέας 
σοδειάς της Φότζια αναµένεται την 
επόµενη εβδοµάδα. Έχει ξεκινήσει 
η συγκοµιδή στη Σικελία.

Σηµάδια σταθεροποίησης παρουσιάζει η 
τιµή του καλαµποκιού στη λίστα της 
Φότζια, ακολουθώντας την τάση αυτή 
εδώ και µισό µήνα.

Αµετάβλητη η τιµή για το κριθάρι 
βυνοποίησης, το οποίο δείχνει 
σηµάδια σταθεροποίησης 
στα επίπεδα αυτά στη Γερµανία.

∆είχνει να µην µπορεί να διαµορφωθεί 
σε υψηλότερα των 2,20 ευρώ ανά 
κιλό το ελαιόλαδο στην Ισπανία λόγω 
της µεγάλης παραγωγής.
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ΜΑΙ

12
ΙΟΥΝ

12
ΙΟΥΝ

12
ΙΑΝ

12
ΦΕΒ

12
ΜΑΡ

12
ΑΠΡ

12
ΜΑΙ

12
ΦΕΒ

12
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12
ΜΑΙ
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20 
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27
ΜΑΙ

3
ΙΟΥΝ

10
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71.00

70.00

69.00

68.00

67.00

66.00

65.00

64.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι ηγέτες των αγορών κινούνται 
δραστήρια προς µια κατεύθυνση 
χαµηλώµατος των τιµών παραγω-
γού ελαιολάδου, µε σηµείο ανα-
φοράς την επόµενη εµπορική  πε-
ρίοδο. Σε αυτό συνοµολογούν τό-
σο η κατάσταση της φυσικής αγο-
ράς σήµερα, όσο και σενάρια για το 
µέλλον του κλάδου από την ισπανι-
κή Deoleo, αλλά και φήµες που α-
κούγονται από τη γειτονική Ιταλία. 

Η κατάσταση της φυσικής αγο-
ράς στην Ελλάδα έχει ως εξής: Προ-
ϊόν υπάρχει, τα αποθέµατα δεν α-
νησυχούν ακόµα παραγωγούς και 
συνεταιρισµούς, ενώ η ζήτηση από 
την Ιταλία είναι δεδοµένη. Ωστόσο 
οι πράξεις γίνονται µε το σταγονό-
µετρο µε τις όποιες ποσότητες δι-
ακινούνται, να απορροφούνται α-
πό την εγχώρια βιοµηχανία. Σε αυ-
τό το πλαίσιο οι τιµές δεν έχουν υ-
ποχωρήσει δραµατικά. Στα 3,20 µε 

3,30 ευρώ το κιλό το ταβάνι για το 
λακωνικό ελαιόλαδο, µε τις πρά-
ξεις να µην ξεπερνούν τα 2 µε 3 βυ-
τία εβδοµαδιαίως. Στην Κρήτη αντί-
στοιχα οι τρεις γραµµές πληρώνο-
νται µε 2,70 ευρώ το κιλό, προσφο-
ρά η οποία σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες τραβάει και το ενδιαφέρον της 
εγχώριας τυποποίησης. 

Στην Ισπανία τώρα, η µέση τιµή 
έφτασε ακόµη και τα 2,07 ευρώ το 
κιλό για τα έξτρα παρθένα, ενώ έ-
πειτα από την απόφαση αποθεµατο-
ποίησης περί τους 300.000 τόνους  
βιοµηχανικού, οι τιµές ανέβηκαν 
στα 2,20 ευρώ το κιλό τις τελευταί-
ες ηµέρες. Παράλληλα, η Deoleo 
εξέδωσε µια έκθεση που µε αφορ-
µή την κατάσταση παραδοσιακών ε-
λαιώνων στη γειτονική χώρα, υπο-
γραµµίζει την υψηλή παραγωγή ε-
λαιολάδου σε παγκόσµιο επίπεδο 
η οποία θα οδηγήσει σε σταθερά α-
ποθέµατα άνω του 1 εκατ. τόνων. 

Στην Ιταλία γράφονται και ακού-
γονται πολλά για την πορεία των τι-

µών. Μπορεί η γειτονική χώρα να α-
πολαµβάνει τιµές παραγωγού άνω 
των 6 ευρώ το κιλό, όµως ακριβώς 
αυτή η διαφορά στην τιµή µε το ι-
σπανικό, σταµάτησε να «πείθει» την 
εγχώρια βιοµηχανία. Ήδη σουπερ 
µάρκετ προχώρησαν σε µεγάλες εκ-
πτώσεις για ιταλικά ελαιόλαδα, που 
ναι µεν βρίσκονται κοντά στην ηµε-
ροµηνία λήξης, δεν παύουν όµως 
να δηµιουργούν εντυπώσεις. Συν-
δυαστικά µε αυτό, εκφράζονται α-
νησυχίες για την εµφάνιση αποθε-
µάτων στην αρχή της επόµενης χρο-
νιάς, κυριολεκτικά από το πουθενά, 
ως µια µεθόδευση που θα πιέσει τις 
τιµές ενόψει και µιας µεγάλης πα-
ραγωγής, άνω των 400.000 τόνων. 

Οι leaders θέλουν χαµηλά την αγορά ελαιολάδου
 Στην χώρα µας, προϊόν υπάρχει, οι ανάγκες της Ιταλίας είναι δεδοµένες, όµως πράξεις δεν γίνονται
 Στα 3,20 µε 3,30 ευρώ το κιλό το ταβάνι για το λακωνικό ελαιόλαδο, στα 2,70 ευρώ στην Κρήτη

Συνολικά 120.000 τόνους 
επιτραπέζιων εξήγαγε κατά 
την εµπορική 2017-2018 η 
Αίγυπτος, σηµειώνοντας 
αύξηση 11,8% συγκριτικά µε 
την προηγούµενη περίοδο, 
σύµφωνα µε στοιχεία που 
δηµοσίευσε το ∆ιεθνές 
Συµβούλιο Ελαιοκοµίας. Από 
την ποσότητα αυτή, το 
22,3% κατέληξε στην ΕΕ, 
ενώ την µερίδα του λέοντος, 
µε µικρή διαφορά, 
απορρόφησε η Βραζιλία µε 
ποσοστό 24,6%. Αύξηση 
στις εισαγωγές επιτραπέζιων 
από την χώρα του Νείλου 
σηµείωσαν εκτός από την 
ΕΕ, σε ποσοστό 57,7%, 
αγορές εθνικού 
ενδιαφέροντος όπως είναι οι 
ΗΠΑ κατά 48% και η 
Αυστραλία 40,4%. Από την 
άλλη ο Καναδάς εισήγαγε 
λιγότερο, κατά 12,9%. Να 
σηµειωθεί πως η χώρα αυτή 
βρίσκεται στην κορυφή της 
λίστας µε τους 
µεγαλύτερους καταναλωτές 
επιτραπέζιων ελιών. 

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
 ΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 
ΑΓΟΡΑΖΕΙ Η ΕΕ

∆εν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές για τη σοδειά των 
ΗΠΑ στην τελευταία έκθεση προσφοράς/ζήτησης 
βάµβακος που ανακοινώθηκε από USDA. Στην εικόνα 
της παγκόσµιας παραγωγής είχαµε αύξηση των αρχικών 
και τελικών αποθεµάτων για τη σεζόν 2019-2020, η 
οποία όµως δεν επηρέασε τις χρηµατιστηριακές τιµές. 
Στη φυσική αγορά, µπαίνουµε στην εποχή συγκοµιδής 
της βραζιλιάνικης σοδειάς και οι µεγάλοι αγοραστές 
παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς υπάρχει 
ανησυχία για την παραγόµενη ποιότητα και τις υποδοµές 
µεταφορών. Το βραζιλιάνικο βαµβάκι αυξάνει τις 
εξαγωγές του, η γρήγορη µεταφορά είναι µειονέκτηµα. 

ΝEA ΥOΡKH
Αν και λίγο όψιµη η σοδειά βάµβακος στις πιο πολλές 
περιοχές εξελίσσεται οµαλά. Τα στρέµµατα είναι 
αυξηµένα από πέρυσι κι εφόσον ο καιρός βοηθήσει 
µπορεί να έχουµε αύξηση της ελληνικής παραγωγής. 
Αναφορικά µε τις προπωλήσεις για ανοιχτά συµβόλαια 
οι τελευταίες δουλειές κλείστηκαν στα 3-3,5 σεντς πάνω 
από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘19. Βλέπουµε δηλαδή πως 
παρά τη χρηµατιστηριακή πτώση η βάση αδυνατεί να 
ενισχυθεί και παραµένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα εδώ 
και µήνες. Θετικό είναι πως τα κλωστήρια έχουν διάθεση 
να δεσµεύσουν από τώρα ποσότητες της νέας σοδειάς, 
δείχνοντας να αισθάνονται άνετα µε αυτές τις τιµές. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η µέση τιµή στην Ισπανία έφτασε 
ακόµη και τα 2,07 ευρώ το κιλό.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Οι πρώτες εκτιµήσεις 

κάνουν λόγο για µια µείωση 

της παραγωγής µέχρι και 

50% σην Ισπανία

Συνεδρίαση 11/06/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '19 65,65 -0,34

Δεκέμβριος '19 65,04 -0,53

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

∆ευτέρα
10/06

Παρασκευή
07/06

Τετάρτη
05/06

Τρίτη
11/06

Πέµπτη
06/06

69

68

67

66

65

64

06/05/2019 68.64
06/06/2019 68.59
06/07/2019 65.59
06/10/2019 65.99
06/11/2019 65.65
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Η τιµή της πατάτας παραµένει α-
µετάβλητη στα 35 λεπτά το κιλό, 
όπως προέκυψε από συναντήσεις 
µε παραγωγούς πατάτας, εµπό-
ρους και γεωπόνους, στους νο-
µούς Αχαΐας και Ηλείας. Σύµφω-
να µε τον πρόεδρο του αγροτικού 
συλλόγου Λακκόπετρας ∆υτικής 
Αχαΐας Χρήστο Μπεκίρη, ο οποί-
ος συµµετείχε, θέµατα συζήτησης 
αποτέλεσαν η διακίνηση, οι τιµές 

και η υπόλοιπη ποσότητα πατά-
τας. Προέκυψε πως το ποσοστό 
της συγκοµιδής έχει ξεπεράσει το 
80% της παραγωγής που φυτεύ-
τηκε, ενώ επισηµάνθηκε πως ή-
ταν µια καλή χρονιά για την καλ-
λιέργεια, χωρίς µεγάλες επιπλο-
κές λόγω καιρού, µε καλές απο-
δόσεις και καλές, αναλογικά µε 
την κατάσταση στην αγορά, τιµές. 

Οι τιµές για τις πατάτες θερµο-

κηπίων ξεκίνησαν από 70 λεπτά, 
για τις πρώιµες υπαίθριες άνοιξαν 
περί τα 55 λεπτά και αυτή τη στιγ-
µή 10 Ιουνίου, βρίσκονται σταθε-
ρά στα 35 λεπτά. Όπως τονίζει ο  
Χρήστος Μπεκίρης, οι παραγωγοί 
δεν πρέπει να πανικοβληθούν τη 
στιγµή που οι ποσότητες τελειώ-
νουν καθώς η ζήτηση είναι µεγά-
λη τόσο στο εσωτερικό όσο και για 
εξαγωγή σε πολλά κράτη.

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Αποθαρρυντικά είναι τα µηνύ-
µατα στην αγορά για το επιτρα-
πέζιο ροδάκινο, κυρίως λόγω 
της υπερπαραγωγής στην Ισπα-
νία, όπως δήλωσε στην Agrenda 
o Αντρέας Οβεζίκ, Υπεύθυνος 
Ποιοτικού Ελέγχου του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού Άµµου Βέ-
ροιας «Νέος Αλιάκµων».

Η τιµή συσκευασµένου ρο-
δάκινου στις 4 Ιουνίου έχει δι-
αµορφωθεί στο 1 ευρώ «µε το 
ζόρι», την ώρα που πέρυσι οι α-
ντίστοιχη τιµή στην αρχή της σε-
ζόν άγγιζε το 1,25 ευρώ το κιλό. 

Η τιµή στον παραγωγό κυ-
µαίνεται από 25 µέχρι 50 λε-
πτά, ανάλογα την περιοχή. Στη 
Νάουσα, όπως αναφέρει ο δι-
ευθυντής του ΑΣΕΠΟΠ Νάου-
σας Βασίλης Μπουγάς, στις 4 
Ιουνίου αγοράζονταν στο χω-
ράφι τα ροδάκινα από 40 έως 
50 λεπτά, τώρα γίνονται πρά-
ξεις µε 30 λεπτά το κιλό. Γενι-
κά, οι τιµές είναι αρκετά χαµη-
λότερες από πέρυσι, όπως τονί-
ζει ο διευθυντής του συνεταιρι-
σµού Μελίκης Γιάννης Παπά-
ζογλου, λόγω της προσφοράς 
από την Ισπανίας. Ο ίδιος, ω-
στόσο, εξηγεί ότι «είναι όµως 
αρκετά νωρίς για να µπορεί να 
δηλωθεί µία τιµή, καθώς µπο-
ρεί να προκληθεί λανθασµένα 
απογοήτευση ή χαρά στους πα-
ραγωγούς, αφού οι αυξοµειώ-
σεις που µπορεί να επέλθουν 
λόγω αυξοµείωσης της ζήτησης, 

θα αλλάξουν την κατάσταση».   
Σηµειώνεται πως είναι πιο 

αργή από πέρυσι και η ροή των 
πωλήσεων τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό. Στην Ι-
σπανία είχαµε υπερπαραγωγή 
φέτος, µε ποσότητες 23% µεγα-
λύτερες από πέρυσι. Οι ποσότη-
τες αυτές οδήγησαν τους Ισπα-
νούς στην απόφαση να ρίξουν 
την τιµή, καθώς έπρεπε να µπουν 
πρώτοι στην αγορά για να µην 
έχουν πρόβληµα µε τον όγκο 
της προσφοράς τους. Έτσι, ξε-
κινώντας µε χαµηλότερες, έως 
και 25 λεπτά τιµές, παρέσυραν 

την αγορά όλης της Ευρώπης.
Όσον αφορά το µέγεθος της 

παραγωγής της Ελλάδας, πα-
ρά τις σφοδρές και πολλές χα-
λαζοπτώσεις που αύξησαν ση-
µαντικά τη φύρα, οι ποσότη-
τες είναι ικανοποιητικές, µε 
τον Αντρέα Οβεζίκ να σηµει-
ώνει πως αν δεν υπήρχαν αυ-
τές οι αντίξοες καιρικές συν-
θήκες θα παρατηρούσαµε και 
στη χώρα µας υπερπαραγωγή 
στο επιτραπέζιο. Σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις του Ευάγγελου 
Καραΐνδρου, από την Κοινο-
πραξία Οµάδων Παραγωγών 
και Συνεταιρισµών Ηµαθίας, η 
φετινή παραγωγή επιτραπέζι-
ων ροδάκινων αναµένεται να 
κυµανθεί στους 216.416 τό-
νους, καταγράφοντας πτώση 
κατά 11% έναντι των 243.600 
τόνων του 2018. Σε σχέση, ω-
στόσο, µε τις επιδόσεις της πε-
νταετίας 2013-2017 η προβλε-
πόµενη παραγωγή του 2019 

είναι υψηλότερη, κατά 15%.
Η Ισπανία είναι ο πλέον επι-

θετικός και άγριος ανταγωνι-
στής για το ελληνικό ροδάκι-
νο, όπως περιέγραψε σε οµιλία 
του για τον παραγωγικό «χάρ-
τη» του ροδάκινου σε παγκό-
σµια κλίµακα, ο πρόεδρος της 
Κοινοπραξίας Συνεταιρισµών - 
Οµάδων Παραγωγών νοµού Η-
µαθίας, Χρήστος Γιαννακάκης.

 Όπως ο ίδιος δήλωσε «Μέ-
σα σε περίπου 6 χρόνια αύξη-
σαν την παραγωγή τους κατά 
600.000 τόνους, φθάνοντας 
στους 1,8 εκατ. τόνους και οι 
όγκοι αυτοί, µετά το εµπάργκο 
στη Ρωσία, κατευθύνονται κα-
τά κύριο λόγο στις αγορές της 
Ευρώπης, όπου στοχεύει και το 
ελληνικό ροδάκινο κι αυτό το 
ζούµε στο πετσί µας. Μόνο που 
η κατανάλωση στην Ευρώπη, 
όπως και στον υπόλοιπο κό-
σµο, βαίνει µειούµενη και α-
πό το 2005 έχει συρρικνωθεί 
κατά 35%-40%. Αυτό όπως εί-
ναι φυσικό έχει τον αντίκτυ-
πό του στην τιµή».

Η υπερπροσφορά της Ισπανίας «µπούκωσε»
την αγορά του επιτραπέζιου ροδάκινου 
Στα 30 λεπτά πωλούνται στο χωράφι τα επιτραπέζια, αλλά είναι ακόµη νωρίς

Συνεχίζεται η ζήτηση για πατάτα,
δεν έπεσε ακόµα από τα 35 λεπτά το κιλό

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ
Στην Ισπανία παρατηρήθηκε 

υπερπαραγωγή φέτος, µε 

ποσότητες 23% µεγαλύτερες 

από την περασµένη σεζόν, 

µε τους εξαγωγείς εκεί να 

ρίχνουν την τιµή για να 

µπούνε πρώτοι στις αγορές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
Η τιµή του συσκευασµένου στις 

4 Ιουνίου είναι στο 1 ευρώ «µε 

το ζόρι», όταν πέρυσι στην αρχή 

της σεζόν άγγιζε το 1,25 ευρώ

Ξ
εκίνησε ο αλωνισµός σκλη-
ρού σίτου κυρίως στη Θεσ-
σαλία και προς το παρόν η 
εικόνα είναι ικανοποιητική. 

Φαίνεται πως οι αποδόσεις είναι ά-
νω του µετρίου και ως αποτέλεσµα 
µπορεί να καλυφθεί η µείωση των 
φετινών εκτάσεων. Παράλληλα, οι 
ποιότητες για την ώρα είναι στις πε-
ρισσότερες των περιπτώσεων πολύ 
καλές σε ειδικό βάρος και υαλώδη, 
ενώ στις πρωτεΐνες είναι απλά ένα 
«κλικ» χαµηλότερες από τις αντί-
στοιχες περσινές. Φυσικά για την 
ώρα δεν πολυακούγονται κλεισµέ-
νες τιµές, δεδοµένου ότι ακόµα βρι-
σκόµαστε στο ξεκίνηµα. 

Στα σκληρά σιτάρια, η λίστα της 
Φότζια για τη νέα σοδειά αναµένεται 
λογικά την επόµενη εβδοµάδα. Για 

την ώρα η συ-
γκοµιδή έχει 
ξεκινήσει στην 
περιοχή της Σι-
κελίας, η οποία 
πάντα προη-

γείται. ∆εν υπάρχουν προς το πα-
ρόν σηµαντικές εκπλήξεις στην πα-
ραγωγή τους, κλασσικά οι πρωτεΐ-
νες σε αυτή την περιοχή βγαίνουν 
πάντα χαµηλότερες σε σχέση µε την 
υπόλοιπη Ιταλία. Την ίδια στιγµή 
στη Γαλλία από τα τέλη Μαΐου η α-
γορά είναι σχεδόν νεκρή και φυσι-
κά όλοι αναµένουν τον αλωνισµό 
της νέας σοδειάς. Αναφορικά µε τι-
µές παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι 
κυµαίνονται στα επίπεδα των 225 
ευρώ ο τόνος.  

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η 
τελευταία έκθεση προσφοράς και 
ζήτησης δηµητριακών του αµερι-
κανικού υπουργείου γεωργίας ή-
ταν ενθαρρυντική για τις τιµές των 
δηµητριακών, καθώς για πρώτη φο-
ρά αποτυπώθηκαν οι καθυστερή-
σεις σποράς στα καλαµπόκια. Φυ-
σικά και ανακοινώθηκε σηµαντική 
µείωση της εκτίµησης παραγωγής, 
ενισχύοντας τις χρηµατιστηριακές 
τιµές όλων των δηµητριακών, µα-
ζί και του µαλακού σίτου. Σηµειω-
τέον ότι η Γαλλία δεν επηρεάστηκε 
από τα νέα της Αµερικής, καθώς η 
εικόνα παραγωγής στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση είναι σαφώς πιο ήπια. Ε-
πίσης το ευρώ ενισχύεται έναντι του 
δολαρίου και τελικά οι τιµές για τα 
συµβόλαια Σεπτεµβρίου κυµαίνο-
νται στα 178 ευρώ ο τόνος παραδο-
τέα σε γαλλικό λιµάνι. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η
ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΑ ΑΛΩΝΙΑ
ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 2019

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ

 

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

30 70�80

ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ

O Χρήστος Μπεκίρης πρόεδρος 
του αγροτικού συλλόγου 
Λακκόπετρας ∆υτικής Αχαΐας.
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Ενώ στην αρχή του Ιουνίου, οι χρηµατιστηριακές τιµές για τα δηµητριακά σηµείωσαν απότοµη αύξηση, υπό την πίεση της καθυστέρησης στη σπορά των 
ΗΠΑ, η αναµενόµενη επαναφορά των αγρών στην παραγωγή, βάζει τέλος στο ράλι, µε την τιµή του µαλακού σιταριού και του κριθαριού να µειώνονται.

Η εταιρεία Nibulon σχεδιάζει την κατασκευή ενός τερµατι-
κού σιτηρών σε ένα από τα λιµάνια της Αιγύπτου τα επόµε-
να 5 χρόνια, όπως αναφέρθηκε από τον Αναπληρωτή ∆ιευ-
θύνοντα Σύµβουλο της Nibulon Volodymyr Klymenko, στο 
πλαίσιο του ετήσιου Ukrainian Port Forum.

Πιο συγκεκριµένα, ο V. Klymenko ανέφερε ότι «Στόχος 
µας είναι να φτιάξουµε ένα λιµενικό τερµατικό σταθµό στην 
Αίγυπτο στον ποταµό Νείλο τα επόµενα 5 χρόνια, όπως κά-
νουµε στην Ουκρανία». Σύµφωνα µε τον ίδιο, δύο ακόµη 
κράτη έχουν στραφεί επίσης στην εταιρεία όσον αφορά 
την κατασκευή τέτοιου είδους έργων. Επισηµαίνεται πως η 

Nibulon ολοκληρώνει πια τις εργασίες κατασκευής στο τερ-
µατικό φόρτωσης στο Ternivka, στην Ανατολική Ουκρανία.

Παράλληλα, η Risoil S.A. αύξησε ήδη τις µεταφορές σι-
τηρών από τη Μαύρη θάλασσα κατά 47% σε 1 εκατ. τόνους, 
τους πρώτους πέντε µήνες του έτους 2019. Σύµφωνα µε την 
εταιρείας, οι Risoil, TransBulkTerminal και Metinvest, µαζί 
µε τους Σιδηροδρόµους Οδησσού υλοποιούν ένα πιλοτικό 
έργο, όπως είχε αναφερθεί σε άρθρο του www.agronews.
gr, στο πλαίσιο του οποίου, οι τερµατικοί σταθµοί και οι λι-
µένες παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις αναµενόµενες 
κλήσεις πλοίων και τη διαθεσιµότητα ελεύθερων εµπορευ-
µατοκιβωτίων για σιτηρά, µε αυτό να επιτρέπει στους συµ-
µετέχοντες στο έργο να βελτιστοποιήσουν την κυκλοφορία, 
να αυξήσουν την τερµατική εκφόρτωση και να µειώσουν τον 
κύκλο εργασιών των µεταφορικών µέσων.

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ των δηµητριακών «ηρέ-
µησαν» στις αρχές του Ιουνίου, ε-
νώ είχαν αρχικά αντιδράσει στον 
καιρό των ΗΠΑ, σηµειώνοντας α-
πότοµη αύξηση πριν από περίπου 
τρεις εβδοµάδες. Στις ΗΠΑ η κακο-
καιρία και συγκεκριµένα οι πληµ-
µύρες καθυστέρησαν πολύ τη σπο-
ρά αγρών και δηµιούργησαν ανη-

συχίες για την παραγωγή. Ο αντί-
κτυπος των καιρικών συνθηκών 
θα συνεχιστεί και οι αγρότες πρέ-
πει να παρακολουθούν την πρόο-
δο του καλαµποκιού των ΗΠΑ, κα-
θώς η ανταγωνιστικότητά του την 
περασµένη σεζόν είναι αυτό που ο-
δήγησε τις τιµές του κριθαριού και 
του σιταριού προς τα κάτω.

ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ στις ΗΠΑ, το καλα-
µπόκι είχε φυτευτεί κατά  67%, πο-
σοστό κατά 29% µικρότερο σε σχέ-
ση µε τον πενταετή µέσο όρο που 
είναι 96%, για αυτήν την περίοδο 
του έτους. Όσον αφορά τη σόγια, 
οι φυτεύσεις είχαν προχωρήσει στο 
39%, µένοντας 40% πίσω από το µέ-

σο όρο των τελευταίων πέντε ετών 
(79%) για αυτήν την εποχή του έτους. 
Σηµειώνεται η κατάσταση των καλ-
λιεργειών στις 2 Ιουνίου, µε περί-
που το 46% του καλαµποκιού των 
ΗΠΑ να έχει φυτρώσει, µικρό ποσο-
στό σε σύγκριση µε το µέσο όρο πε-
νταετίας, ο οποίος αγγίζει το 84%.

Η ΤΙΜΗ Του Ιουλίου στο LIFFE δια-
πραγµατεύθηκε στις 156,35 λίρες 
ανά τόνο τη ∆ευτέρα, αλλά κατά τη 
διάρκεια της εβδοµάδας σηµείωσε 
πτώση σχεδόν 7 λίρες και το πρωί 
της Παρασκευής είχε διαµορφω-
θεί σε 149,50 λίρες. Το σιτάρι για 

το ∆εκέµβριο στη Γαλλία, στο χρη-
µατιστήριο MATIF, παρουσίασε πα-
ρόµοια πορεία. Έκλεισε στα 188,25 
ευρώ ανά τόνο τη ∆ευτέρα, 3 Ιουνί-
ου, αλλά µειώθηκε, φτάνοντας τα 
185,50 ευρώ την Τρίτη και τα ευρώ 
182,50 το πρωί της Παρασκευής.

ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ καλαµπόκι που χρη-
σιµοποιήθηκε στην κτηνοτροφία 
πέρισυ, είχε ως αποτέλεσµα το κρι-
θάρι ή το σιτάρι να µην έχουν τό-
τε τη δυνατότητα να το ανταγωνι-
στούν. Όµως, από 27-31 Μαΐου, οι 
τιµές τους σηµείωσαν αύξηση (το 
ξηρό κριθάρι διαπραγµατεύονταν 
σε 180 ευρώ ο τόνος) µε κινητήριο 

δύναµη την αύξηση των τιµών του 
καλαµποκιού, καθώς υπήρχε το εν-
δεχόµενο µειωµένης παραγωγής α-
ραβοσίτου στις ΗΠΑ. Ωστόσο,η κα-
τάσταση υποχώρησε την εβδοµάδα 
3-7 Ιουνίου µε την τιµή του κριθα-
ριού να διαµορφώνεται περίπου στα 
175 ευρώ ο τόνος, σύµφωνα µε την 
∆ρ Siobhάn Walsh του Agriland.

ΓΕΝΙΚΑ στην ΕΕ, τη Ρωσία και την 
Ουκρανία, οι καλλιέργειες δηµη-
τριακών βρίσκονται σε καλή κα-
τάσταση, χωρίς σηµαντικές ανα-
φορές προβληµάτων όσον αφορά 
την πορεία της καλλιέργειας. Το 
σιτάρι του Νοεµβρίου, επισηµαίνο-
ντας εδώ πως ο λόγος γίνεται για 

το µαλακό, στο χρηµατιστήριο LIFFE 
του Λονδίνου, έκλεισε τη ∆ευτέρα 
στις 3 Ιουνίου στις 157,95 λίρες α-
νά τόνο, αλλά µειώθηκε καθώς η 
εβδοµάδα προχωρούσε σε 155,10 
την Τρίτη και 152,15 την Τετάρτη. 
Την Παρασκευή το πρωί είχε φτά-
σει 152,00 λίρεςανά τόνο.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ το σιτάρι για το Σε-
πτέµβρη στη Γαλλία, κυµάνθηκε σε 
χαµηλότερες τιµές. Έχοντας κλεί-
σει στα 185,25 ευρώ τη ∆ευτέρα, έ-
φτασε τα  179,50 την Πέµπτη. Στο 
χρηµατηστήριο εµπορευµάτων του 
Chicago (CBOT), το σιτάρι έλαβε 

επίσης ένα χτύπηµα προς τα κά-
τω, καθώς από 519,75 σεντς ανά 
µπούσελ τη ∆ευτέρα 3 Ιουνίου, έ-
πεσε στα 510 σεντς την Πέµπτη. Η 
τιµή σηµείωσε και ένα ελάχιστο, ό-
ταν µειώθηκε στα 490,75 σεντς α-
νά µπούσελ την Τετάρτη.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΡΑΣ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΜΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

67%

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ 
ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
LIFFE ΤΟΥ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ

2 ΙΟΥΝΙΟΥ

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ
2 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΠΗΓΗ: USDA ΠΗΓΗ: LIFFE

96% 156,35
149,50

Διόδους για Βόρειο Αφρική 
δημιουργεί η Μαύρη Θάλασσα
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LIFFE

NIBULON-RISOIL
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Οι αγορές κάνουν ένα βήµα πίσω στα δηµητριακά
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Παγωµένοι ως τις εκλογές οι 
παράγοντες ανόδου του ΧΑ
Αυτό που έχει σηµασία είναι η αγορά να µην 
χάσει τη ρευστότητα που εξασφαλίζεται από 
το ηµερήσιο profit taking, σύµφωνα µε 
αναλυτές, και να διατεθεί αυτή στις στηρίξεις 
που ούτως ή άλλως χρειάζεται για να 
απορροφήσει τους κραδασµούς. Μέχρι τις 
εκλογές, άλλωστε, της 7ης Ιουλίου δεν 
πρόκειται να αλλάξουν πολύ οι ισορροπίες, 
αφού και οι εξελίξεις που θα µπορούσαν να 
βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της 
συνέχισης της ανόδου έχουν παγώσει.

NΗΡΕΑΣ-ΣΕΛΟΝΤΑ: Τρεις 
δεσµευτικές προσφορές 
κατατέθηκαν για τα προς 

πώληση περιουσιακά στοιχεία 
των Νηρέα και Σελόντα που θα 
παραχωρηθούν σε τρίτο «παίκτη», 
στο πλαίσιο των δεσµεύσεων στη 
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της 
Κοµισιόν, για να εγκριθεί η εξαγορά 
από το σχήµα Amerra-Mubadala. 
Προσφορές κατέθεσαν ο καναδικός 
όµιλος Cooke Inc., η σύµπραξη των 
Diorasis International-Ιχθυοτροφεία 
Κεφαλλονιάς και fund από Ντουµπάι.

COCA-COLA: Νέα επένδυση στην 
πρότυπη παραγωγική µονάδα της στο 
Σχηµατάρι προανήγγειλε ο γενικός 
διευθυντής Γ. Παπαχρήστου, 
παραπέµποντας σε λεπτοµέρειες για 
το τέλος του 2019. Ωστόσο ανάφερε 
πως αφορά νέα προϊοντική γραµµή 
που θα ενισχύσει τις εξαγωγές του 
εργοστασίου προς την Ευρώπη. Στο 
µεταξύ, στα 76,5 δισ. υπολογίζεται η 
συνεισφορά της Coca-Cola 3Ε και της 
Coca-Cola στο ελληνικό ΑΕΠ, στα 50 
χρόνια της παρουσίας τους στη χώρας 
µας, σύµφωνα µε µελέτη του ΙΟΒΕ.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Ανακηρύχθηκε 
«Επιχείρηση της Χρονιάς» στα 
βραβεία «Πρωταγωνιστές της 
ελληνικής οικονοµίας» που 
διοργανώνει η Direction Business 
Network, υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Οικονοµίας και του ΣΕΒ.

GReeCann: Η ελληνική φαρµακευτική 
εταιρεία πήρε άδεια για καλλιέργεια, 
παραγωγή και τυποποίηση τελικού 
προϊόντος φαρµακευτικής κάνναβης 
στην Ήπειρο. Η επένδυση ύψους 15 
εκατ. ευρώ θα πραγµατοποιηθεί στην 
Ήπειρο σε ιδιόκτητη έκταση 42.000 
τ.µ. στην Πρέβεζα.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Έχουν παρέλθει οι µέρες κατά τις οποίες 
οι επενδυτές κρέµονταν από τα χείλη των 
υπουργών Οικονοµικών των ισχυρών χω-
ρών του πλανήτη. Έτσι, είτε η ανακοίνω-
ση που έγινε το περασµένο σαββατοκύ-
ριακο είχε σκοπό να ενισχύσει την εµπι-
στοσύνη, είτε να αποκαλύψει κινδύνους, 
ίσως να µην το καταλάβαιναν καν, γράφει 
το Βloomberg αφού οι αγορές πήραν τάση 
τη ∆ευτέρα το πρωί από την αναστολή των 
δασµών Τραµπ έναντι του Μεξικού, όχι α-
πό τις δηλώσεις από τη συνάντηση των 20 
οικονοµικών ηγετών στην Ιαπωνία. «Όταν 
οι µεγάλες αλλαγές στην οικονοµική πο-
λιτική τίθενται από προεδρικά tweets απα-
ντώντας σε θέµατα µετανάστευσης, οι υ-
πουργοί Οικονοµικών µπορούν να πουν 

ό,τι θέλουν χωρίς να έχει ιδιαίτερη σηµα-
σία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κάνει τον 
εαυτό του υπουργό των πάντων», γράφει 
το Bloomberg σηµειώνοντας πως η εξου-
σία της επίλυσης του εµπορικού πολέµου 
µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας, δεν ανήκει σε κανέ-
ναν από όσους βρέθηκαν στη Φουκουόκα. 

Στη Γηραιά Ήπειρο, ενόψει νέας µετω-
πικής σύγκρουσης σε Βρυξέλλες και Ιτα-
λία για το χρέος, πρόσθετες επισφάλειες 
προκαλούν οι εµπορικές εντάσεις µε τον 
κεντρικό τραπεζίτη Μάριο Ντράγκι να ανη-
συχεί για τις οικονοµίες της Κεντρικής Ευ-
ρώπης επειδή βασίζονται στο εξωτερικό ε-
µπόριο. Την ίδια ώρα, ο υποψήφιος διάδο-
χος του Ντράγκι, Όλι Ρεν λέει πως η ΕΚΤ 
δεν αποκλείει τη µείωση των επιτοκίων.

AB-Νηρεύς
H AB Βασιλόπουλος και το WWF 
Ελλάς ξεκίνησαν το 2013 µαζί µε τη 
Νηρεύς ένα φιλόδοξο πρόγραµµα 
περαιτέρω βελτίωσης των πρακτικών 
διαχείρισης 2 µονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας και 
λαβρακίου της Νηρεύς 
(Αλιβέρι,Φωκίδα) οδηγώντας στις 
πρώτες πιστοποποιηµένες φάρµες 
τσιπούρας-λαβρακίου στην Ευρώπη.

Lidl Eλλάς
Αποφασισµένη να διευρύνει την παρουσία 
της στην ελληνική αγορά, η Lidl Eλλάς 
σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 120 εκατ. 
για το τρέχον οικονοµικό έτος, που λήγει 
τον Φεβρουάριο του 2020. Οι επενδύσεις 
περιλαµβάνουν: ολοκλήρωση του πλάνου 
εγκατάστασης φούρνου σε όλα τα 
καταστήµατα, ανάπτυξη κωδικολογίου µε 
άλλους 250 νέους κωδικούς, επέκταση 
των αποθηκευτικών χώρων, κλπ.

Δεν ακούν υπουργούς 
οικονομικών οι αγορές

 Τα tweet Τραμπ πιο ισχυρά από την G20 

 Ανήσυχη η ΕΚΤ για Ιταλία, εμπορικές διαμάχες 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
843,73

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Τετάρτη 12/06

Πέµπτη
06/06

Τρίτη
11/06

Παρασκευή
07/06

∆ευτέρα
10/06

Τετάρτη
12/06

860

850

840

830

820

810

800
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΙΣ Α.Ε. 1,0400 +30,00%

ΙΛΥ∆Α Α.Ε 0,3960 +21,47%

ΕΛ. ∆. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 0,5500 +17,52% 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,2520 +14,55%

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜ. Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 0,7900 +9,72%

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. 0,1800 -16,67%

LOGISMOS INF. SYST. SOCIETE ANO 0,4560 -9,70%

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε. Ε. 0,4020 -9,46%

BIOKARPET S.A. 0,7350 -8,70%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝΟ∆.ΤΟΥΡ. ΟΙΚΙΣΤ. ΛΑ 2,7450 -4,36%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.975,75 -0,28%
 NASDAQ Comp 7.781,35 -0,54%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.387,97 - 0,39%
Λονδίνο FTSE 100 7.367,62 -0,42%
\Φρανκφούρτη DAX-30 12.115,68 -0,33%
Παρίσι CAC-40 5.374,92  -0,62%
Ζυρίχη SMI 9.859,73 +0,86%
Τόκιο NIKKEI-225 21.129,72 -0,35%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 2,5 19.12.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 24.12.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,118 24.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,365  24.08.2018
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Ειδικό βιβλίο ημερησίων δελτίων απασχολούμενου 
προσωπικού σε αγροτικές επιχειρήσεις και αλιεία

Σ
τις 25.07.19 δηµοσιεύθηκε η 39391/838/2018 
απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, σχετι-
κά µε την υποχρέωση τήρησης από τους ερ-
γοδότες, του εργοδότες «Βιβλίου Ηµερήσιων 

∆ελτίων Απασχολούµενου προσωπικού σε αγροτικές 
εργασίες και αλιεία» και στο οποίο 
εντάσσονται ορισµένες κατηγορίες 
(όχι οι απασχολούµενοι εργάτες που 
πληρώνονται µε εργόσηµο). Η εν λό-
γω διάταξη δηµοσιεύθηκε στο νοµο-
σχέδιο µ τίτλο: «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», απολύτως σχετικό όπως 
καταλαβαίνετε.
Με την εν λόγω τροπολογία ορίζεται 
ως υποχρεωτική η τήρηση τους από 
τους αγρότες – παραγωγούς. Το εν 
λόγω Βιβλίο προσκοµίζεται και θε-
ωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσί-
ες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Α-
σφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), επέχει θέση Πί-
νακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού, 
τηρείται στο χώρο εργασίας και εί-
ναι στη διάθεση των αρµόδιων ελε-
γκτικών οργάνων.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:
1. Τηρείται υποχρεωτικά από εργοδότες που απασχο-
λούν: Α. Αλιεργάτες µε σχέση ή σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας σε έναν ή περισσότερους εργοδότες, συµπε-
ριλαµβανοµένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χω-
ρών του ν. 4251/2014 (Α’ 80), που ασφαλίζονται στον 
ΕΦΚΑ σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 
4387/2016 (Α’ 85). B. Μετακλητοί πολίτες τρίτων χω-
ρών, οι οποίοι, σύµφωνα µε το ν. 4251/2014, προσκα-

λούνται από εργοδότες µε σκοπό 
την απασχόληση σε αγροτικές ερ-
γασίες και ασφαλίζονται στον ΕΦ-
ΚΑ σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρ-

θρου 40 του ν. 4387/2016.
2. Το Βιβλίο θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
ΕΦΚΑ, επέχει θέση Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπι-
κού, τηρείται στο χώρο εργασίας και είναι στη διάθε-
ση των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων. Η συµπλήρω-
ση του Βιβλίου πραγµατοποιείται, σε κάθε περίπτωση, 
πριν από την έναρξη εργασίας του απασχολούµενου 
προσωπικού της παρ. 1.
3. Σε περίπτωση µη αναγραφής του απασχολούµενου 
προσωπικού της παρ. 1 στο Βιβλίο, επιβάλλεται σε βά-
ρος του υπόχρεου εργοδότη, από τα αρµόδια ελεγκτι-
κά όργανα διοικητική κύρωση κατά δέσµια αρµοδιό-
τητα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για την αδήλωτη ερ-
γασία διατάξεις.
4. Σε κάθε υπόχρεο, που δεν θεωρεί, δεν τηρεί ή δεν ε-
πιδεικνύει για οποιονδήποτε λόγο στα αρµόδια όργανα 
ελέγχου το Βιβλίο, πλέον των κυρώσεων της παρ. 3, επι-
βάλλεται σε βάρος του, από τα αρµόδια ελεγκτικά όργα-
να, ως ευθέως αποδεικνυόµενη παράβαση κατά δέσµια 
αρµοδιότητα, πρόστιµο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
Ποτέ κανείς µας δεν µπόρεσε να καταλάβει την ανα-
γκαιότητα της διάταξης αυτής. Εκτός από το ότι όποιοι 
το πρότειναν, το έκαναν προκειµένου να δικαιολογή-
σου την παρουσία τους στο υπουργείο ως Σύµβουλοι, 
δεν βρίσκω κανέναν άλλο λόγο για την ύπαρξη της.

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ:
 Προσλαµβάνονται µε ηλεκτρονική υποβολή στοπ 

Εργάνη.
  Καταγράφονται στις µηνιαίες ΑΠ∆ που υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά αφού, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλι-
είς που τους απασχολούν, αντιµετωπίζονται όπως οι 
κοινές επιχειρήσεις.
Εύκολα βγαίνει το συµπέρασµα ότι η χρήση αυτού του 
µέτρου είναι άκυρη, άχρηστη και ο µόνος λόγος ύ-
παρξης της είναι η δυνατότητα επιβολής προστίµων 
στους ελεγκτές.

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ: Ο εργοδότης 
ο οποίος δεν είναι ανάποδος όπως εγώ και θέλει 
να τηρεί τα προβλεπόµενα, αποφασίζει να πάει 
στον ΕΦΚΑ / ΙΚΑ και να θεωρήσει το βιβλίο αυτό. 
Ο ΕΦΚΑ / ΙΚΑ αρνείται να το θεωρήσει διότι δεν έ-
χει ρητή ενηµέρωση από τα Κεντρικά. Με αποτέ-
λεσµα να φύγει άπραγος. Απευθυνόµενος στην 
Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ) (αφού η διάταξη α-
ναφέρει ότι το βιβλίο επέχει θέση πίνακα προσω-
πικού), θα λάβει επίσης αρνητική απάντηση διό-
τι, ο ΣΕΠΕ είναι αναρµόδιος για την θεώρηση του 
εν λόγω βιβλίου (σωστά).

ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ  ΣΤΑ 
ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ:
 Μπορούµε να γράψουµε συγκεκριµένες πληροφορί-

ες για τους απασχολούµενους στις αγροτικές εργασίες, 
 τα στοιχεία των οποίων έχουν διοχετευθεί πλήρως 

µέσω των ΑΠ∆, αλλά παρά ταύτα να µας τα ζητάνε, 
το οποίο βιβλίο όµως είναι αθεώρητο διότι οι Υπηρεσί-
ες του ΕΦΚΑ δεν το θεωρούν. 
Σκέφτοµαι πολύ σοβαρά να αρχίσω να γράφω τους α-
πασχολούµενους µε εργόσηµο, ώστε σε περίπτωση ε-
λέγχου, να έχω κάτι στα χέρια µου και να διεκδική-
σω τη διαγραφή των προστίµων που θα επιβληθούν.
Και οι υπεύθυνοι κοιµούνται τον ύπνο του δικαίου. Κι 
επειδή θεωρούν ότι έκαναν τη δουλειά τους πολύ κα-
λά, είναι κάθε φορά υποψήφιοι και πάλι…. 

Εισπρακτικό
Η χρήση αυτού του 
µέτρου είναι άκυρη, 
άχρηστη και υπάρχει 
µόνο για τα πρόστιµα

Γραφειοκρατία
Ο ΕΦΚΑ / ΙΚΑ αρνείται 
να θεωρήσει βιβλία διότι 

δεν έχει ρητή ενηµέ-
ρωση από τα Κεντρικά

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)

Προθεσµία υποβολής δηλώσεων
Η ερώτηση πότε λήγουν οι δηλώσεις, είναι 

άσχετη και χαζή. Λήγει το ψωµί, το τυρί και το 
γάλα. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής, 

αφορά αυτόν που συντάσσει τη δήλωση και ότι 
τον υπόχρεο. Εποµένως η ερώτηση στο 

λογιστή είναι «πότε να έρθω για τη δήλωση;».

Τα εργόσηµα ισχύουν

Κάποιος πανικός σχετικά µε τα εργόσηµα, κακώς 
έχει δηµιουργηθεί. ∆εν έχει αλλάξει κάτι, ότι 
ίσχυε ισχύει. Η µόνη προσοχή που απαιτείται, 
είναι να αντιστοιχούν στις καλλιέργειες που έχει 
ο κάθε παραγωγός. Κι εφόσον του ζητηθεί από 
τον έλεγχο, να µπορεί να τεκµηριώσει την 
πραγµατικότητα της δαπάνης.
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Ξεπερνώντας κατά περίπου 40 ε-
κατοµµύρια ευρώ αυτές του προ-
ηγούµενου έτους, στα 120 θα α-
νέλθουν οι επενδύσεις της Lidl 
Ελλάς για το 2019. Μέσα στο πλά-
νο των επενδύσεων περιλαµβά-
νονται κινήσεις επέκτασης των 
υπηρεσιών προς τον καταναλω-
τή, µε ολοκλήρωση του πλάνου 
εγκατάστασης φούρνου σε όλα 
τα καταστήµατα και την ανάπτυξη 
του κωδικολογίου, µε πρόσθεση 
250 νέων κωδικών, φτάνοντας σε 
ένα σύνολο 2550 προϊόντων, πε-
ρισσότερο από το 67% των οποί-
ων είναι ελληνικά.

Αυξάνεται επίσης, µέσω αυ-
τού του κύκλου επενδύσεων, η 
µισθολογική δαπάνη, σε ποσο-
στό 5,3%, µε συνεπακόλουθο τις 
αυξηµένες απολαβές για όλους 
τους εργαζοµένους. 

Το πλήθος των καταστηµάτων 
του δικτύου επίσης θα µεγαλώ-
σει, µε τη Lidl Ελλάς να προχω-
ρά σε λειτουργία ακόµη 6 κατα-
στηµάτων, φτάνοντας συνολικά 
τα 229 σηµεία πώλησης σε όλη 
την Ελλάδα, ενώ ανακοινώνεται 
πως µέχρι το 2020, θα έχουν δη-
µιουργηθεί ακόµη περισσότερες 
άµεσες θέσεις εργασίας στην ε-
ταιρεία, µε τους εργαζοµένους να 

αγγίζουν σε αριθµό τις 6000. Ε-
δώ σηµειώνεται, πως συνολικά υ-
ποστηρίζονται από τη Lidl Ελλάς 
18.185 θέσεις εργασίας στην Ελ-
λάδα, οι οποίες αντιστοιχούν στο 
0,49% της συνολικής απασχόλη-
σης στην χώρα µας. Από αυτές τις 
θέσεις εργασίας, σήµερα, πάνω 
από 5.550 είναι άµεσες, 7.000 
έµµεσες και 5.600 επαγόµενες 
στο σύνολο της εφοδιαστικής α-
λυσίδας της επιχείρησης. 

Ακόµη, η εταιρεία πρόκειται να 
επεκτείνει τους αποθηκευτικούς 
της χώρους, συγκεκριµένα δηµι-
ουργώντας νέους χώρους ψύξης 
και κατάψυξης και τοποθετώντας 
ράφια στα 3 από τα 4 logistics 
centres που διαθέτει, σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα.

Το 0,39% του ΑΕΠ
Η συνολική προστιθέµενη α-

ξία της Lidl Ελλάς στην ελληνι-
κή οικονοµία είναι σήµερα 11 
φορές αυξηµένη σε σχέση µε το 
1ο έτος λειτουργίας της και ανέρ-
χεται σε 712 εκατοµµύρια ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 0,39% 
του ΑΕΠ της χώρας. 

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Lidl 
Hellas, Ιάκωβος Ανδρεανίδης, «τα 
τελευταία χρόνια, σε µια πραγµα-
τικά δύσκολη καµπή για την Ελλη-
νική οικονοµία, επενδύσαµε ση-
µαντικά κεφάλαια. Επενδύσαµε 
σε ανθρώπους και υποδοµές. ∆η-

µιουργήσαµε ένα ισορροπηµένο 
και βιώσιµο µοντέλο ποιότητας και 
λειτουργικών εξόδων, που διευ-
κόλυνε τις σωστές επιλογές προς 
όφελος του καταναλωτή - πελά-
τη. Επάνω σε αυτό το ισχυρό θε-
µέλιο εξελίσσουµε την επιχειρη-
µατική µας πρακτική, προσφέρο-
ντας λύσεις στις ανάγκες του κα-
ταναλωτικού κοινού». 

Μέσα σε δύσκολες συνθήκες για 
την αγορά, σε περιβάλλον υψη-
λού ανταγωνισµού, µε πίεση για 
µεγάλες προσφορές και καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση, η εταιρεία κατά-
φερε να κλείσει θετικά µε αύξη-
ση ύψους 4,3%, για το προηγού-
µενο οικονοµικό έτος. 

H συνολική συνεισφορά της 
Lidl Ελλάς σε φορολογικά έσοδα 
είναι 9 φορές αυξηµένη σε σχέ-
ση µε το 1ο έτος λειτουργίας της 
και ανέρχεται σε 247 εκατοµµύ-
ρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί 
στο 0,32 % των φορολογικών ε-

σόδων του κράτους.
«Καθηµερινά επενδύουµε στα 

κεντρικά αξιακά µας θέµατα -φρε-
σκάδα, ποιότητα, ελληνικότητα σε 
µόνιµα χαµηλές τιµές- καθώς και 
στους αυστηρούς ποιοτικούς ε-
λέγχους, τονίζει ο Ι. Ανδρεανίδης.

Η µείωση του πλαστικού, η σπα-
τάλη τροφίµων, η προώθηση µί-
ας διατροφής µε προϊόντα µε βι-
ώσιµα χαρακτηριστικά και η ανα-
κύκλωση υλικών αποτελούν βα-
σικούς πυλώνες του προγράµµα-
τος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης της Lidl Ελλάς. Τα παραπά-
νω συζητήθηκαν µε αφορµή τη 
συµπαραγωγή παράστασης µου-
σικού θεάτρου που ανακοίνω-
σε στις 11 Ιουνίου η Lidl Ελλάς 
σε εκδήλωση στην Εναλλακτική 
Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκη-
νής στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυ-
µα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαί-
σιο χορηγίας πολιτιστικών δρά-
σεων για τη βιόσιµη ανάπτυξη.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν θεσµικά στελέχη των Lidl Ελλάς και ΕΛΣ. Στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης µέσω της παιδείας αποσκοπούν χορηγίες πολιτιστικών δράσεων της εταιρείας. 

Ο πρόεδρος της Lidl Ελλάς, Ιάκωβος Ανδρεανίδης, µίλησε για την 
πορεία και την ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς και για το ρόλο που 
διαδραµατίζει στην οικονοµία και τον κοινωνικό ιστό της χώρας

Νέα ψυγεία και 
επέκταση logistics  
για την Lidl
Επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ έχει δρομολογήσει για 
φέτος η Lidl Ελλάς ανοίγοντας και νέα καταστήματα

Λυρική Σκηνή
Ανακοινώθηκε συµπα-
ραγωγή παράστασης 

µουσικού θεάτρου από τη 
Lidl Ελλάς και την Εθνική 

Λυρική Σκηνή
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ιατήρηση του περιφερειακού µοντέλου ενισχύσε-
ων µε σταδιακή σύγκλιση µέχρι τέλους του 2026 
και κατάργηση ιστορικών δικαιωµάτων, λιγότε-
ρα επιδοτούµενα προϊόντα µέσω συνδεδεµένης 
και όριο στις άµεσες ενισχύσεις ύψους 40.000 
ευρώ. Αυτές είναι οι πολιτικές που φάνηκε ότι 
κερδίζουν πόντους για το στρατηγικό σχέδιο της 
χώρας µας στη νέα ΚΑΠ µε τον τόνο να δίνει η 
κεντρική οµιλία του γενικού γραµµατέα Κοινο-
τικών Πόρων, Χαράλαµπου Κασίµη. Ωστόσο, µε-
γάλο ενδιαφέρον είχε και η παρέµβαση του διευ-
θυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, Τάσου Χανιώτη, που µετα-
ξύ άλλων είπε ότι η αποτυχία της χώρας µας να 
εντάξει στο σύστηµα όλα τα βοσκοτόπια της, την 
φέρνει σε αυτή τη δυσµενή θέση κατά την εξω-

τερική σύγκλιση των ενισχύσεων, καθώς εµφα-
νίζεται δεύτερη (πίσω από τη Μάλτα) στις στρεµ-
µατικές ενισχύσεις. Μάλιστα όπως είπε, οι χώρες 
της Βαλτικής βρήκαν και έβαλαν περισσότερη γη 
στο σύστηµα, έκοψαν έτσι στο µισό τις στρεµµα-
τικές ενισχύσεις και γι’ αυτό το λόγο τώρα διεκ-
δικούν περισσότερα κονδύλια. 

Παράλληλα, το δικό της ενδιαφέρον είχε και 
η παρέµβαση στελέχους των διαχειριστικών αρ-
χών για την κατάσταση του αγροδιατροφικού 
τοµέα στη χώρα µας, παρουσιάζοντας στοιχεία 
που δείχνουν ότι το µέγεθος των ελληνικών εκ-
µεταλλεύσεων είναι συγκρίσιµο µε το ευρωπα-
ϊκό, η Ελλάδα φαίνεται να έχει από τα πιο πα-
ραγωγικά εδάφη πανευρωπαϊκά και πως το α-
γροτικό κεφάλαιο εξαρτάται σε µέγιστο βαθµό 
από τα Σχέδια Βελτίωσης. Αναλυτικά τα κύρια 
συµπεράσµατα από την οµιλία Κασίµη για τις 
επιλογές της χώρας µας, σηµεία της οποίας πα-

ρουσιάζονται στις παρακάτω σελίδες:
∆ικαιώµατα ενίσχυσης: ∆ιατήρηση του Περι-

φερειακού µοντέλου ενισχύσεων, µε πλήρη εσω-
τερική σύγκλιση µέχρι το τέλος του 2026. 

Συνδεδεµένες: Λιγότερα προϊόντα σε σχέση µε 
την τρέχουσα ΚΑΠ, υψηλότερο µπάτζετ, και έµφα-
ση στην κτηνοτροφία.

Αναδιανεµητική ενίσχυση: Μέσω ενός ορίου 
στις άµεσες ενισχύσεις (εξετάζονται τα 40.000 ευ-
ρώ ανά εκµετάλλευση), τα κονδύλια που θα εξα-
σφαλιστούν θα δοθούν στις µικρές εκµεταλλεύ-
σεις οι οποίες θα «χτυπηθούν» από τη σύγκλιση 
και την κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων. 

Πρασίνισµα: Η ενσωµάτωση των κανόνων α-
πό το πρασίνισµα στη βασική ενίσχυση στη νέα 
ΚΑΠ, φέρνει µία πιο «απλή» προσέγγιση του κα-
θεστώτος, που ενδέχεται να περιοριστεί σε µία α-
πλή αµειψισπορά, αρκεί να φέρνει µετρήσιµα α-
ποτελέσµατα στους περιβαλλοντικούς δείκτες. 

Μικρότερα δικαιώματα και 
στοχευμένες συνδεδεμένες
Κερδίζει πόντους η διατήρηση του περιφερειακού μοντέλου χωρίς ιστορικά δικαιώματα, 
δεν θα ήταν θέμα η εξωτερική σύγκλιση αν είχαμε βάλει όλα τα βοσκοτόπια στο σύστημα

Τέλος του έτους 
Οι διαχειριστικές αρχές 

επιχείρησαν να δώσουν ένα 
πρώτο χρονοδιάγραµµα 
για τις αποφάσεις που 

αφορούν το σχεδιασµό της 
Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ, 

λέγοντας ότι µέχρι το τέλος 
του έτους θα δώσουν σε 

διαβούλευση το προσχέδιο

ΝΕΑ ΚΑΠ 
2021-2027

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019
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Η Ελλάδα θα πληρώσει 
ακριβά το λάθος µε τα 
λιγότερα βοσκοτόπια  
Η αδυναµία της χώρας µας να 
εντάξει στο σύστηµα όλα τα 
βοσκοτόπια της, την έχει φέρει 
να εµφανίζεται πολύ ψηλά στη 
σχετική λίστα µε τις στρεµµατικές 
ενισχύσεις, κάτι που θα πληρώσει 
ακριβά κατά την εξωτερική 
σύγκλιση, ανέφερε o διευθυντής 
της Γενικής διεύθυνσης Γεωργίας 
της Ε. Επιτροπής. «∆εν θέλω να 
ξύσω ανοιχτές πληγές», είπε αλλά 
τόνισε πως κάτι τέτοιο υπάρχει 
από την ανάποδη στις χώρες 
της Βαλτικής, «Έκεί βρήκανε γη 
που δεν ήταν σε χρήση πριν και 
µειώθηκε στο µισό η στρεµµατική 
ενίσχυση και ζητάνε αύξηση», 
ανέφερε. 

Η Ελλάδα τρέµει την εξωτερική σύγκλιση, 
γιατί πολύ απλά δεν κατάφερε τόσα χρόνια 
να βρει ακόµα τον τρόπο να εντάξει στο σύ-
στηµα όλα τα βοσκοτόπια της, που θα τρα-
βούσαν κάτω τον µέσο όρο στρεµµατικών 
ενισχύσεων και θα έλυναν το πρόβληµα. 
Αυτή ήταν ουσιαστικά η τοποθέτηση του 
διευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωρ-
γίας της Κοµισιόν, Τάσου Χανιώτη, για ένα 
από τα πιο κρίσιµα σηµεία της διαπραγµά-
τευσης όπως το χαρακτήρισε ο γ.γ Χαρά-
λαµπος Κασίµης, στην οµιλία του που ά-
νοιξε τη συζήτηση για την ΚΑΠ 2021-2027 
και έδωσε τον τόνο καθόλη την ηµερίδα.

«∆εν θέλω να ξύσω ανοιχτές πληγές, 
θέλω να αναφέρω µία πραγµατικότητα 
ιδιόµορφη», τόνισε ο υψηλόβαθµος τε-
χνοκράτης των Βρυξελλών, αποκαλύπτο-
ντας παράλληλα ότι οι χώρες της Βαλτι-
κής που πιέζουν προς την πλήρη εξωτε-
ρική σύκλιση, ουσιαστικά έκαναν το αντί-

θετο, δηλαδή: «Εκεί βρήκανε γη που δεν 
ήταν σε χρήση πριν, τη φέρανε µέσα και 
µε δεδοµένο τον προϋπολογισµό, µειώ-
θηκε στο µισό η στρεµµατική ενίσχυση 
και έτσι ζητάνε αύξηση».

Τελευταία γραµµή άµυνας 
η εξωτερική σύγκλιση 50%

Από την πλευρά του ο κ. Κασίµης, στο 
πλαίσιο της ηµερίδας χαρακτήρισε ως την 
«τελευταία γραµµή άµυνας» της Ελλάδας 
µία µερική εξωτερική σύγκλιση που προ-
τείνει η Επιτροπή, η οποία και πάλι δεν ι-
κανοποιεί τη χώρα µας, αλλά όσο λιγο-
στεύει ο προϋπολογισµός, ρεαλιστικά θα 
πρέπει να γίνουν και από την πλευρά µας 
υποχωρήσεις. Μάλιστα, όπως είχε γράψει 
η Agrenda, µε πλήρη εξωτερική σύγκλιση 
η χώρα µας θα χάσει 750 εκατ. ευρώ άµε-
σων ενισχύσεων, και µε µερική 150 εκατ. 

ευρώ. Αναλυτικά η τοποθέτηση του γενι-
κού γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων για τα 
«επίδικα ζητήµατα» όπως τα χαρακτήρι-
σε στο πλαίσιο των διαπραγµατεύεων για 
τη νέα ΚΑΠ: 

Πρώτο ζήτηµα, ο προϋπολογισµός της 
ΚΑΠ µετά το 2020. Όπως είναι γνωστό, η 
Επιτροπή προτείνει τη χρηµατοδότηση της 
ΚΑΠ µε το ποσό των 365 δις ευρώ για την 
περίοδο 2021-2027. Σε σύγκριση µε την 
τρέχουσα περίοδο, αυτό σηµαίνει µια µεί-
ωση της τάξης περίπου του 5% σε τρέχου-
σες τιµές ή 12% σε σταθερές τιµές. Ειδικότε-
ρα, για την Ελλάδα, θα διατεθούν συνολικά  
18,263 δις ευρώ (τρέχουσες τιµές), εκ των 
οποίων 14,255 δις ευρώ για τις άµεσες ενι-
σχύσεις, 3,567 δις για την αγροτική ανάπτυ-
ξη και  440 εκ. ευρώ για τις αγορές.

Το δεύτερο ζήτηµα, ιδιαίτερα κρίσιµο για 
την Ελλάδα, αφορά στην εξωτερική σύγκλι-
ση των άµεσων ενισχύσεων. Από τις αρχές 

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017
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Αφού δεν βάλατε 
στο σύστημα όλα 
τα βοσκοτόπια τώρα 
είναι αργά για την 
εξωτερική σύγκλιση
Στις χώρες της Βαλτικής βρήκαν επιλέξιμη γη, 
ώστε να εμφανίζονται χαμηλά στις επιδοτήσεις 
και έχουν το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις



Πώς συνδέονται µία 
φάρµα βοοτροφίας και 
ένα εργοστάσιο Airbus;
Το παγκόσµιο εµπορικό 
περιβάλλον έχει 
µετατοπιστεί από τις 
πολυµερείς στις διµερείς 
συµφωνίες ανέφερε ο 
κ. Χανιώτης, λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Αν 
ρίξεις µία µατιά σε µία 
µεγάλη χώρα της ΕΕ που 
µία περιοχή εκτατικής 
βοοτροφίας είναι µόνο 
200 χλµ. µακριά από το 
εργοστάσιο της Airbus, 
και όταν αυτά τα δύο 
µπαίνουν στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων δασµών 
καταλαβαίνει κανείς ότι η 
πίεση στη γεωργία είναι 
πολύ µεγάλη.

∆εν έχει κανένα απολύτως 
νόηµα πλέον το ιστορικό 

µοντέλο ενισχύσεων 
«Εγώ ήµουν αυτός που 
εισηγήθηκα το ιστορικό 

µοντέλο των επιδοτήσεων. 
Όχι επειδή έπρεπε να ισχύσει 
στο διηνεκές. Αλλά η λογική 
από τότε, ήταν ότι θα πρέπει 
να πάµε µακροχρόνια σε ένα 

περιφερειακό µοντέλο το 
οποίο στηρίζεται σε καθαρά 
αγρονοµικά και οικονοµικά 
κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια 

ανάµεσα στο εξωτερικό αλλά 
και στο εσωτερικό περιβάλλον 

των κρατών µελλών έχει 
πολιτική λογική. Αν έχει τώρα 

λογική στην Πολιτική, µε 
κεφαλαίο Π, είναι ένα άλλο 

ζήτηµα», τόνισε ο κ. Χανιώτης 
στην οµιλία του.

Agriculture and 
Rural Development 
Agricul
Rur16  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 

Source :  EC - DG  AGRI .  
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του 2018 και µέχρι σήµερα, τονίσαµε προς 
πάσα κατεύθυνση εντός της Ε.Ε. ότι αυτό α-
ποτελεί πεδίο στο οποίο δεν µπορούµε να υ-
ποχωρήσουµε. Η πλήρης εξωτερική σύγκλι-
ση που διεκδικεί ένας αριθµός χωρών θα 
πλήξει ιδιαιτέρως την ελληνική γεωργία ε-
νώ η πρόταση της ΕΕ για την σύγκλιση στο 
50% των Κ-Μ κάτω του 90% του µ.ο της ΕΕ 
στο τέλος της περιόδου, αντιµετωπίζει διά-
φορες αντιθέσεις.

Τονίσαµε επανειληµµένως ότι η ανά ε-
κτάριο ενίσχυση δεν µπορεί να αποτελεί 
το µόνο κριτήριο για την κατανοµή των ά-
µεσων ενισχύσεων µεταξύ των Κ-Μ. ∆ια-
µορφώσαµε, εγκαίρως, συµµαχίες µε άλ-
λα κράτη µέλη, και υποστηρίζουµε σθενα-
ρά ότι, στην περίπτωση που δεν αποφευ-
χθεί η περαιτέρω εξωτερική σύγκλιση, τό-
τε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαρ-
θρωτικές διαφορές που συνεπάγονται δια-
φορετικές προκλήσεις για τους γεωργούς 
της ΕΕ. Πρέπει να εξεταστούν εκτός από την 

έκταση παράγοντες όπως το ύψος των άµε-
σων ενισχύσεων ανά εκµετάλλευση, το κό-
στος παραγωγής, η βιωσιµότητα των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων, η διαφορά του γε-
ωργικού µε το εξωγεωργικό εισόδηµα και 
πιθανόν και άλλοι.
 
Η Ευρώπη δεν θα εκταµιεύει τις ενισχύσεις 
αν δει ότι αποτυγχάνουµε στις επιδόσεις

Εφόσον µία χώρα δεν αποδείξει ότι µε αυ-
τές τις πληρωµές που κάνει, είτε άµεσες εί-
τε µέσω των Προγραµµάτων, πιάνει επιδό-
σεις, θα έρθει η Κοµισιόν και απλά δεν θα 
εκταµιεύσει τις σχετικές ενισχύσεις το ερχό-
µενο έτος. Με λίγα λόγια, αυτό κρύβεται πί-
σω από τα δύο τελευταία ζητήµατα που έθι-
ξε ο κ. Κασίµης και εκφράζει τις ανησυχίες 
του γνωρίζοντας τις τρανταχτές διοικητικές 
αδυναµίες στους θεσµούς που εµπλέκονται 
µε την ΚΑΠ στη χώρα, και αφορούν την «ε-
πικουρικότητα» και το νέο µοντέλο εφαρµο-
γής της ΚΑΠ που στηρίζεται στις επιδόσεις: 

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017
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Η ΚΑΠ βρίσκεται 
παντού 
Οι κοινωνικές επιπτώσεις 
της ΚΑΠ, σύµφωνα µε 
στοιχεία της Παγκόσµιας 
Τράπεζας, δείχνουν ότι 
«βρίσκεται παντού µε 
πολύ θετική επίπτωση 
στη µείωση της φτώχειας 
άµεσα, κυρίως λόγω 
των αποσυνδεδεµένων 
ενισχύσεων», σύµφωνα 
µε τον κ. Χανιώτη. «Γιατί 
ακόµα και το χρήµα 
που δεν πάει απευθείας 
στην εκµετάλλευση 
καταναλώνεται στην 
ύπαιθρο», συµπλήρωσε, 
βάζοντας σε σκέψεις 
για τις επιπτώσεις από 
µείωση του µπάτζετ της. 

Το τρίτο σηµαντικό ζήτηµα αφορά στην αυ-
ξηµένη επικουρικότητα των κρατών µελών. Έ-
να στοιχείο που σφραγίζει το νέο µοντέλο λει-
τουργίας της ΚΑΠ, παρέχοντας µεγαλύτερη 
ευελιξία στα κράτη µέλη κατά τον σχεδιασµό 
των διαφόρων παρεµβάσεων και των όρων 
επιλεξιµότητας. Αν και πρόκειται για µια θετι-
κή προσέγγιση, παρά ταύτα έχουµε εκφράσει 
έντονο προβληµατισµό για την µακροπρόθε-
σµη αποµάκρυνση από τον «κοινό» χαρακτή-
ρα της ΚΑΠ, σε συνδυασµό µε τους µειωµένους 
πόρους και την αύξηση των ποσοστών της ε-
θνικής συγχρηµατοδότησης στον Πυλώνα ΙΙ.

Το τέταρτο εξίσου σηµαντικό ζήτηµα αφο-
ρά στο νέο µοντέλο εφαρµογής της ΚΑΠ (new 
delivery model), το οποίο αποµακρύνεται πλέ-
ον από τη λογική της συµµόρφωσης, υιοθε-
τώντας τη φιλοσοφία της σύνδεσης των απο-
τελεσµάτων µε τις επιδόσεις. Ένα νέο  µοντέ-
λο που συνδέει την υλοποίηση και παρακο-

λούθηση της ΚΑΠ, σε ετήσια και µακροπρό-
θεσµη βάση, µε συγκεκριµένους και εκ των 
προτέρων καθορισµένους στόχους. Ένα µο-
ντέλο που συνδέει την απορρόφηση των πό-
ρων µε το βαθµό επίτευξης αποτελεσµάτων. 
Ένα νέο µοντέλο, κάτω από το οποίο εντάσ-
σονται οι άµεσες ενισχύσεις, η αγροτική ανά-
πτυξη αλλά και τα γνωστά επιχειρησιακά προ-
γράµµατα (των οπωροκηπευτικών, του ελαιο-
λάδου και της ελιάς, του οίνου, της µελισσοκο-
µίας, του λυκίσκου και άλλων τοµέων). Πρό-
κειται για µια ριζοσπαστική πρόταση, για µια 
αληθινή πρόκληση, τα αποτελέσµατα της ο-
ποίας δεν µπορούµε να προδικάσουµε µε α-
σφάλεια από σήµερα. 

Εντούτοις, οι ανησυχίες µας είναι καθόλα 
δικαιολογηµένες, καθώς η εισαγωγή των ά-
µεσων ενισχύσεων, των τοµεακών παρεµ-
βάσεων και της αγροτικής ανάπτυξης σε ένα 
Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ, που θα εξυπηρε-

τεί κοινούς στόχους και κανόνες, που θα στο-
χεύει στην επίτευξη των υψηλών περιβαλλο-
ντικών και κλιµατικών στόχων της ΕΕ, που 
θα αξιολογείται ετησίως στη βάση µιας πλη-
θώρας δεικτών, φαίνεται να αυξάνει τον δι-
οικητικό φόρτο για τις εθνικές διοικήσεις αλ-
λά και τους γεωργούς, χωρίς απαραίτητα να 
οδηγεί στον επιθυµητό βαθµό απλούστευ-
σης. Αντίστοιχα, εκτιµώ ότι οι ανησυχίες µας 
για την οµαλή  απορρόφηση των πόρων εί-
ναι αιτιολογηµένες [...].

Πρόκειται για µια µεγάλη αλλαγή, που φέρ-
νει κάτω από την ίδια οµπρέλα,  παρεµβάσεις 
αρκετά διαφορετικές µεταξύ τους. Κατά την 
εκτίµησή µου, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η 
µέγιστη ευελιξία προκειµένου, στο τέλος της 
επόµενης προγραµµατικής περιόδου, να µπο-
ρούµε να µιλούµε για ένα µοντέλο επιτυχηµέ-
νο στην πράξη, επιτυχηµένο για τα κράτη µέ-
λη και τους ίδιους τους γεωργούς.
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Κάποια πράγµατα δεν 
αλλάζουν στο νέο πλαίσιο

Το πόσα από τα άρθρα 
της πρότασης της νέας 

ΚΑΠ θα επιβιώσουν από 
τη διαπραγµάτευση είναι 

άγνωστο, υποστήριξε στην 
εισήγησή του ο κ. Χανιώτης. 

Ωστόσο, αυτό που τόνισε 
ότι θα πρέπει να κρατήσουν 

όλοι είναι η πρόταση της 
Επιτροπής για «απλούστευση 
και εκσυγχρονισµό» που δεν 

αλλάζει. «Γιατί το να µετράµε 
το πλάτος των θάµνων στις 
άκρες των αγρών, δεν µας 

ενδιαφέρει πλέον», αλλά έχει 
σηµασία τώρα το κατά πόσο 
η κάθε ενέργεια αυξάνει τη 

βιοποικιλότητα κ.λπ, σε αυτό 
θα εξεταστούν τα κράτη-µέλη.

Η γεωργία περνά 
τις δικές της εξετάσεις
Βασικό ζήτηµα εδώ, είναι 
να πείσει ουσιαστικά η 
ΚΑΠ ότι συµβάλει τα 
µέγιστα στους θεµελιώδεις 
οικονοµικούς τοµείς της ΕΕ, 
δηλαδή στα τρόφιµα και το 
εµπόριο. «Όταν βλέπεις ότι 
η γεωργία είναι το 100% 
των τροφίµων, τότε πρέπει 
να δει κανείς διαφορετικά 
τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις», τόνισε ο κ. 
Χανιώτης. Φυσικά, αυτό που 
δεν πρόκειται να φύγει από 
τη συζήτηση είναι το θέµα 
της δικαιότερης κατανοµής 
των ενισχύσεων ανάµεσα 
στα κράτη µέλη και τους 
αγρότες.

Μεγάλο το πολιτικό κόστος 
αν οι άµεσες ενισχύσεις 
περάσουν µόνο σε κατ’ 
επάγγελµα αγρότες

Καµία ουσιαστική διάθεση να δίνονται οι 
άµεσες ενισχύσεις αποκλειστικά στους κατ’ 
επάγγελµα αγρότες στην Ελλάδα, δεν φά-
νηκε από την επίσηµη τουλάχιστον τοπο-
θέτηση του κ. Κασίµη, τονίζοντας ότι έτσι 
θα αποκλειστούν 220.000 εκµεταλλεύσεις. 
Όσο αξία και να έχει πάντως, στην άτυπη 
δηµόσια διαβούλευση που τέθηκε το ζήτη-
µα αυτό στους 100 περίπου παρευρισκόµε-
νους στην αίθουσα του Κάραβελ (3-4 ήταν 
µόνο οι επαγγελµατίες αγρότες), η πλειο-
ψηφία φάνηκε να τάσσεται υπέρ σε ένα τέ-
τοιο ενδεχόµενο περιορισµού στον αριθµό 
των δικαιούχων, αν και η διατύπωση του ε-
ρωτήµατος φάνηκε να µπερδεύει τους συµ-

µετέχοντες. Εδώ µάλιστα υπήρξε και παρέµ-
βαση του κ. Χανιώτη ο οποίος σηµείωσε ότι 
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί πάντως να 
γίνει υποχρεωτικό για τα κράτη-µέλη (σ.σ 
όπως προβλέπεται στα πρώτα κείµενα για 
τη νέα ΚΑΠ) να ορίσουν τον πραγµατικό α-
γρότη µε κάποια ενιαία µορφή. Οι διαφο-
ρές όπως είπε είναι µεγάλες σε φορολο-
γία, διάρθρωση τοµέα, τιµές παραγωγού 
κ.λπ, ώστε να ορίσουν µε ίδιο τρόπο όλες 
οι χώρες τον «πραγµατικό αγρότη» και να 
του δώσουν αποκλειστικά τις άµεσες ενι-
σχύσεις. «Είναι ένα θέµα που ξεκίνησε µε 
τις επιδοτήσεις της Βασίλισσας στη Μεγά-
λη Βρετανία», τόνισε το υψηλόβαθµο στέ-
λεχος της Κοµισιόν, καταλήγοντας πως ό-
σο υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάµεσα 
στα κράτη-µέλη δεν γίνεται να υπάρξει και 
κάποιος ενιαίος υποχρεωτικός ορισµός για 
τον «πραγµατικό αγρότη». 
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Λιγότερα προϊόντα 
µε συνδεδεµένη 
Νόηµα οι συνδεδεµένες 
ενισχύσεις έχουν µόνο για 
τις κτηνοτροφικές µονάδες 
και εκεί θα πρέπει να 
εστιάσουν τα κράτη-µέλη, 
κατά τον κ. Χανιώτη, που 
θεωρεί ότι δεν προωθούν 
την παραγωγικότητα και 
δηµιουργούν επικίνδυνους 
συνειρµούς σε θέµατα 
παγκόσµιου εµπορίου. 
Μάλιστα από τις 
ελληνικές διαχειριστικές 
αρχές, εκφράστηκε 
κατά την ηµερίδα η 
σκέψη να µειωθεί 
σηµαντικά ο αριθµός των 
προϊόντων που λαµβάνει 
συνδεδεµένη.

Ενισχύσεις συνολικού ύψους 55 εκατ. ευ-
ρώ θα µεταφερθούν από 265.000 εκµεταλ-
λεύσεις σε 41.500 κυρίως αιγοπροβατοτρο-
φικές, εφόσον η Ελλάδα συνεχίσει να ακο-
λουθεί το περιφερειακό µοντέλο (αροτραί-
ες, βοσκότοποι, δενδρώδεις) και προχωρή-
σει σε σταδιακή εσωτερική σύγκλιση 75% 
µέχρι το τέλος της περιόδου. Από την άλ-
λη, αν δεν ακολουθηθεί το περιφερειακό 
µοντέλο, και υπάρξει µία ενιαία ενίσχυση 
ίση για όλες τις εκµεταλλεύσεις ανεξαρτή-
του τύπου (flat rate), τότε 253 εκατ. ευρώ 
θα αλλάξουν χέρια. Αυτά είναι τα δύο σε-
νάρια που επέλεξε να παρουσιάσει ο κ. Κα-

σίµης για το µοντέλο των άµεσων ενισχύ-
σεων και όπως αφέθηκε να εννοηθεί, µάλ-
λον το πρώτο συγκεντρώνει την προτίµηση 
των ελληνικών αρχών. Να σηµειωθεί εδώ 
πάντως, ότι ο κ. Κασίµης στα περιθώρια της 
ηµερίδας, µίλησε για κατάργηση των ιστο-
ρικών δικαιωµάτων και την αντιστάθµιση 
των απωλειών για τις µικρές εκµεταλλεύ-
σεις µε ειδικές καλλιέργειες (π.χ καπνός), 
όπου θα χρησιµοποιηθεί το καθεστώς «α-
ναδιανεµητικής ενίσχυσης». 
Για το ιστορικό µοντέλο τοποθετήθηκε πά-
ντως και ο κ. Χανιώτης, θεωρώντας το πα-
ρωχηµένο και χωρίς νόηµα:

«Εγώ ήµουν αυτός που εισηγήθηκε το ι-
στορικό µοντέλο των επιδοτήσεων. Όχι ε-
πειδή έπρεπε να ισχύσει στο διηνεκές, αλ-
λά γιατί ούτε µεσογειακές µεταρρυθµίσεις 
είχαµε από την επόµενη χρονιά, ούτε µπο-
ρούσες να κάνεις µία πολύ απότοµη αλλα-
γή στις επιδοτήσεις χωρίς άµεση επίπτωση 
στην τιµή της γης. Αλλά η λογική από τό-
τε, ήταν ότι θα πρέπει να πάµε µακροχρό-
νια σε ένα περιφερειακό µοντέλο το οποίο 
στηρίζεται σε καθαρά αγρονοµικά και οικο-
νοµικά κριτήρια που είναι και αντανάκλα-
ση του κόστους ευκαιρίας της γης και της 
εργασίας, των δύο παραγόντων που πρέ-

Περιφερειακό μοντέλο ενίσχυσης 
με σταδιακή σύγκλιση μέχρι το 2026
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Το µοντέλο επιδόσεων, 
είναι τρόπος µείωσης 
του προϋπολογισµού
Αν δεν σηµειώνουν 
αποτέλεσµα οι ενισχύσεις 
βάσει των δεικτών 
επιδόσεων, πολύ απλά δεν 
θα εκταµιεύονται πληρωµές 
προς το αντίστοιχο κράτος από 
τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εξήγησε εν ολίγης 
η κα. Μούρµουρα για το νέο 
µοντέλο εφαρµογής της ΚΑΠ. 
Άλλωστε η µακροχρόνια τάση 
που υπάρχει είναι η µείωση 
του προϋπολογισµού της ΚΑΠ 
λόγω πολλαπλών πιέσεων, 
γεγονός που ανάγκασε στη 
στροφή προς τις επιδόσεις, 
τόνισε από την πλευρά του 
ο κ. Χανιώτης.

Από το «χάρακα στον θάµνο» 
σε µία απλή αµειψισπορά

Η προσέγγιση «ενιαίου τύπου» στα 
καθεστώτα ενίσχυσης καταργείται, 
γεγονός που αφήνει χώρο για πιο 
ευέλικτες πρακτικές σχεδιασµού 

στις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 
των άµεσων ενισχύσεων. Όπως 

φαίνεται και στη διαφάνεια µε 
τίτλο «Παράδειγµα Απλοποίησης» 

της Ευαγγελίας Μούρµουρα, 
της µονάδας υποστήριξης των 

κρατών µελών για το σχεδιασµό 
των στρατηγικών σχεδίων, δε 
θα ισχύουν οι οριζόντιοι όροι 

του «πρασινίσµατος» αλλά µία 
χώρα όπως η Ελλάδα, µπορεί να 

επιλέξει απλώς µία υποχρέωση 
αµειψισποράς για όλους τους 

παραγωγούς, ανεξαρτήτως 
στρεµµάτων. 

πει να λάβεις υπόψη αν θες να κάνεις µία 
αντικειµενική κατανοµή. Αυτά τα κριτήρια 
και ανάµεσα στα κράτη µέλη και στο εσω-
τερικό των κρατών µελλών έχουν πολιτική 
λογική. Αν έχει τώρα λογική στην Πολιτι-
κή, µε κεφαλαίο «Π», είναι ένα άλλο ζήτη-
µα», τόνισε ο κ. Χανιώτης στην οµιλία του.

Τα δύο σενάρια ενισχύσεων
Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Κασί-

µη για τα δικαιώµατα της ΚΑΠ και τον ορι-
σµό του πραγµατικού αγρότη τη νέα περί-
οδο αναφέρει:

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι 
τα κράτη µέλη θα ορίσουν τον πραγµατικό 
γεωργό έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν 
χορηγείται στήριξη σε εκείνους των οποίων 
η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί ένα α-
σήµαντο µέρος των συνολικών οικονοµικών 
δραστηριοτήτων τους ή σε εκείνους των ο-

ποίων η κύρια επιχειρηµατική δραστηριότη-
τα δεν είναι γεωργική, (βάσει προϋποθέσε-
ων όπως το εισόδηµα, οι εισροές εργασίας, 
το αντικείµενο της επιχείρησης ή/και η εγ-
γραφή σε µητρώα). Ωστόσο, η πλειοψηφία 
των Κ-Μ τάσσεται υπέρ της προαιρετικής ε-
φαρµογής του.

Σήµερα, εφαρµόζουµε τον ορισµό του ε-
νεργού γεωργού για τις άµεσες ενισχύσεις, 
ενώ για ορισµένες δράσεις του Πυλώνα ΙΙ, ό-
πως τα σχέδια βελτίωσης, εφαρµόζουµε τον 
ορισµό του επαγγελµατία αγρότη, ο οποίος 
είναι σαφώς πιο περιορισµένος σε σχέση µε 
τον ορισµό του ενεργού. Αρκετοί ισχυρίζο-
νται ότι οι άµεσες ενισχύσεις θα έπρεπε να 
στοχεύουν τους κατά κύριο επάγγελµα αγρό-
τες και µόνο. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειω-
θεί ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε, 
ο αριθµός των δικαιούχων άµεσων ενισχύ-
σεων ανέρχεται σε περίπου 610.000. Αντί-
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Επταετή επιχειρησιακά 
προγράµµατα
Τα επιχειρησιακά 
προγράµµατα τη νέα 
περίοδο θα µπορούν να 
έχουν επταετή διάρκεια, 
αντί για πενταετή που 
έχουν σήµερα. 

Τοµεακά κατά 
βούληση
Τα κράτη µέλη µπορούν 
να αφιερώσουν έως και 
3% των κονδυλίων τους 
για τις άµεσες πληρωµές 
σε τοµεακά προγράµµατα 
σε «Άλλους τοµείς» - η 
απόφαση µπορεί να 
αναθεωρηθεί το 2023.

στοιχα, ο αριθµός των επαγγελµατιών αγρο-
τών ανέρχεται σε 220.000 άτοµα.  Η πρόταση 
της ΕΕ προβλέπει αφενός τη σταδιακή σύ-
γκλιση της αξίας των ∆ικαιωµάτων Ενίσχυ-
σης, ώστε όλα τα ∆.Ε. να έχουν αξία τουλά-
χιστον 75% του µέσου προβλεπόµενου µο-
ναδιαίου ποσού για τη βασική εισοδηµατι-
κή στήριξη το 2026, η δε βασική ενίσχυση 
µπορεί να δίνεται είτε ως ενιαίο ποσό ανά 
εκτάριο είτε βάσει δικαιωµάτων ενίσχυσης, 
ενώ και στις δύο περιπτώσεις µπορεί να ε-
φαρµοστεί το περιφερειακό µοντέλο. Επει-
δή έγινε µεγάλη συζήτηση για τα δικαιώ-
µατα ενίσχυσης και το µοντέλο που εφαρ-
µόζει η Ελλάδα κατά την τρέχουσα περίο-
δο, αναθέσαµε την εκπόνηση µελέτης για 
την Προετοιµασία Υποστήριξης και Εφαρ-
µογής της Νέας ΚΑΠ. Όσον αφορά στο υ-
φιστάµενο µοντέλο, βάσει τριών αγρονοµι-
κών περιφερειών (αροτραίες, δενδρώδεις, 

βοσκότοποι) και βαθµιαίας εσωτερικής σύ-
γκλισης των δικαιωµάτων, παρατηρήθηκε 
ότι το µοντέλο αυτό διατήρησε σε σηµαντι-
κό βαθµό τις ενισχύσεις των µικρών εκµε-
ταλλεύσεων. 

Περιφερειακό 
µοντέλο: Ευνοούνται 
αιγοπροβατοτρόφοι, χάνουν 
βαµβάκι και ελιές

Εάν συνεχιστούν τα δικαιώµατα ενίσχυ-
σης και η σταδιακή εσωτερική σύγκλισή 
τους µέχρι το 2026 (µε τους ρυθµούς που 
προβλέπει ο προτεινόµενος κανονισµός), 
αυτό θα σηµαίνει ότι θα µειωθεί η αξία των 
δικαιωµάτων που είναι άνω του 100% του 
µέσου προβλεπόµενου ποσού µονάδας σε 
περίπου 265.000 εκµεταλλεύσεις, από τις 
οποίες όµως, η µεγάλη πλειοψηφία (δη-

λαδή οι 230.000 εκµεταλλεύσεις) είναι µι-
κρού οικονοµικού µεγέθους, µε τυπική Α-
ξία Παραγωγής ως 16.500 ευρώ. Στις εκ-
µεταλλεύσεις αυτές υπολογίζεται µείωση της 
βασικής εισοδηµατικής ενίσχυσης κατά 55 
εκατοµµύρια ευρώ. 

Η εφαρµογή του σεναρίου δείχνει ότι, 
θα ευνοηθούν κυρίως οι µεγάλες εκµεταλ-
λεύσεις, δηλαδή 41.500 εκµεταλλεύσεις µε 
Τυπική Αξία Παραγωγής άνω των 25.000 
ευρώ. Ακόµη εκτιµήθηκε ότι θα σηµειωθεί 
µείωση στο ύψος της βασικής εισοδηµατι-
κής ενίσχυσης στις εκµεταλλεύσεις µε τε-
χνικοοικονοµικό προσανατολισµό (παρα-
γωγική εξειδίκευση) σε βοοειδή, βαµβά-
κι και ελαιοκοµικά. Αύξηση θα πραγµατο-
ποιηθεί στις εκµεταλλεύσεις µε παραγωγι-
κή εξειδίκευση της µικτής εκτροφής µηρυ-
καστικών, των λοιπών αροτραίων καλλιερ-
γειών και των προβάτων. 

Αν οι άμεσες πάνε μόνο 
σε κατ’επάγγελμα
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Χωρίς χρηµατοδοτικά 
εργαλεία «δεν βγαίνει»

Ο µειωµένος 
προϋπολογισµός θα 

χτυπήσει ιδιαίτερα τα 
Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και φαίνεται 

πως δικαιώνονται όσοι 
µίλαγαν από το ξεκίνηµα 

µάλιστα της τρέχουσας 
περιόδου, ότι η επόµενη 

ΚΑΠ δεν θα στηριχθεί τόσο 
στις επιδοτήσεις αλλά στην 
«ανακύκλωση» κοινοτικών 
κεφαλαίων από δανεισµό. 

Αυτό ήταν φανερό κατά την 
οµιλία του κ. Μαθιουδάκη 

που µιλούσε για µικρότερη 
κοινοτική συµµετοχή σε όλα 

τα Μέτρα, γεγονός άκρως 
περιοριστικό για µία χώρα 

σαν την Ελλάδα.

∆ιατηρείται σε µεγάλο 
βαθµό η αρχιτεκτονική

Σε γενικές γραµµές η 
τρέχουσα αρχιτεκτονική και 

επιλεξιµότητες διατηρούνται 
σε µεγάλο βαθµό στα 

τοµεακά προγράµµατα των 
οπωροκηπευτικών τη νέα 

προγραµµατική περίοδο, 
σύµφωνα µε την παρουσίαση 

του Γιώργου Μαθιουδάκη από 
τη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας 

και Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Μέλι και ελαιοκοµία
Για τα προγράµµατα 

ελαιοκοµίας της Ελλάδας 
έχουν εξασφαλιστεί ετησίως 

κοινοτικά κονδύλια 10,6 εκατ. 
ευρώ. Αντίστοιχα  για τη 

µελισσοκοµία είναι 43 εκατ. 
για όλη την επταετία.

Στην περίπτωση εφαρµογής του σενα-
ρίου της ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης 
(flat rate) , χωρίς περιφερειακό µοντέλο, 
διαπιστώνεται ότι 378.000 εκµεταλλεύσεις 
µικρού Οικονοµικού Μεγέθους (µε Τυπική 
Αξία Παραγωγής µικρότερη των 16.500 
ευρώ) θα υποστούν µείωση της βασικής 
εισοδηµατικής ενίσχυσης κατά 253 εκατ. 
ευρώ, που θα µεταφερθεί σχεδόν όλο σε 
39.000 εκµεταλλεύσεις µεγαλύτερου οικο-
νοµικού µεγέθους (Τυπική Αξία Παραγω-
γής άνω των 25.000 ευρώ). Υπολογίστηκε 
ότι, η ανακατανοµή των ενισχύσεων, µε 
βάση το εξεταζόµενο σενάριο (flat rate) 
θα ευνοήσει την κτηνοτροφία σε βάρος 
της φυτικής παραγωγής. Οι πιο σηµαντι-
κές αυξήσεις της βασικής εισοδηµατικής 

ενίσχυσης θα παρατηρηθούν στις εκµε-
ταλλεύσεις µεικτής εκτροφής µηρυκαστι-
κών, προβάτων, αιγών και βοοειδών, ε-
νώ τη µεγαλύτερη µείωση θα υποστούν οι 
εκµεταλλεύσεις δραστηριότητας ελαιοκοµι-
κών, λοιπών αροτραίων και βαµβακιού.

 Οπότε, προκύπτει µια σειρά ερωτηµά-
των που πρέπει να µας προβληµατίσουν:

 Θα διατηρήσουµε τα δικαιώµατα ε-
νίσχυσης ή θα επιλέξουµε την ανά εκτά-
ριο ενίσχυση; 

 Εάν διατηρήσουµε τα δικαιώµατα ενί-
σχυσης, ποιος θα είναι ο αριθµός των πε-
ριφερειών, ποια θα είναι τα βήµατα της 
εσωτερικής σύγκλισης; 

 Θα προχωρήσουµε σε flat rate για ό-
λη την επικράτεια ή ανά περιφέρεια;

Δεύτερο μοντέλο «Flat rate»
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Προγράµµατα µε νέο 
µοντέλο διάρθρωσης
Το µοντέλο των Μέτρων 
της Αγροτικής Ανάπτυξης 
θα αντικατασταθεί 
από 8 παρεµβάσεις. 
Για παράδειγµα στην 
παρέµβαση «Επενδύσεις» 
θα συγκαταλέγονται Σχέδια 
Βελτίωσης, Μεταποίηση, 
αγροτικές υπηρεσίες κ.α. 
Συνολικά οι παρεµβάσεις 
θα αποτελούνται από: 
Αγροπεριβαλλοντικά,
Εξισωτική, παρεµβάσεις 
Natura, Επενδύσεις, 
Εγκατάσταση νέων 
αγροτών, Συνεργασία, 
Εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνου και Ανταλλαγή 
γνώσεων.

Η επίδραση των Σχεδίων Βελτίωσης την πε-
ρίοδο 2013- 2014 που ξεκίνησαν να υλοποι-
ούνται φαίνεται στο «άλµα» που σηµειώνεται 
στην πορεία του αγροτικού κεφαλαίου εκεί-
νη την περίοδο, που βαίνει από τότε πτωτικό 
κατά µέσο όρο µέχρι το 2018 και διαµορφώ-
νεται στα 104.000 ευρώ. Με την υλοποίηση 
των νέων Σχεδίων Βελτίωσης αναµένεται µία 
εκ νέου αυξητική πορεία, ωστόσο είναι φανε-
ρή η εξάρτηση των συντελεστών της αγροτι-
κής παραγωγής από την πορεία αυτού του δι-
αρθρωτικού προγράµµατος. «Είναι τεράστια η 
ανάγκη νέων επενδύσεων» τόνισε παρουσι-
άζοντας τη σχετική διαφάνεια o Κώστας Απο-
στολόπουλος της Μονάδας Θεσµικής Υποστή-
ριξης και Αξιολόγησης της ΕΥ∆ ΠΑΑ, που πα-
ρουσίασε την υφιστάµενη κατάσταση της ελ-
ληνικής γεωργίας. Τα Προγράµµατα πάντως 
τη νέα περίοδο είναι «κουρεµένα» στη χώ-

ρα µας κατά 15% σε κοινοτικά κονδύλια, κά-
τι που σηµείωσε ο κ. Κασίµης, που είπε ότι θα 
πρέπει να εξεταστεί µε προσοχή το ζήτηµα της 
µεταφοράς πόρων µεταξύ άµεσων ενισχύσε-
ων και Β’ Πυλώνα.  Την ίδια ώρα µειώνεται η 
κοινοτική συµβολή σε βασικά µέτρα των Προ-
γραµµάτων, όπως π.χ η εξισωτική (από 95 στο 
65%) που τραβάει 1 δις από τον προϋπολογι-
σµό σύµφωνα µε την παρουσίαση του Γιώρ-
γου Μαθιουδάκη της ευρωπαϊκής οµάδας υ-
ποβοήθησης των κρατών-µελών για τα στρα-
τηγικά σχέδια, γεγονός που θα αναγκάσει τη 
χώρα µας να βάλει αρκετά βαθιά το χέρι στην 
τσέπη, αν θέλει να συνεχίσει να συγκρατήσει 
το ύψος των παροχών, που όπως φαίνεται εί-
ναι σηµαντικότατες για τη συνέχιση των επεν-
δύσεων στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Συ-
γκεκριµένα για τη µεταφορά πόρων µεταξύ 
των δύο Πυλώνων, ο κ. Κασίµης επεσήµανε:

Το αγροτικό 
κεφάλαιο 
αυξάνεται κυρίως 
μέσω Σχεδίων 
Βελτίωσης

Στα 104.000 ευρώ 
η μέση αξία της 
«περιουσίας» των 
εκμεταλλεύσεων
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Ενίσχυση νέων Αγροτών
Για την εγκατάσταση των 
Νέων Αγροτών στα πλαίσια 
της νέας προγραµµατικής 
περιόδου το κατ’ αποκοπή 
ποσό ενίσχυσης αυξάνεται 
στα 100.000 ευρώ από 
τα 70.000 ευρώ που είναι 
στην τρέχουσα ΚΑΠ. 

Εκτός Προγραµµάτων 
τα µεγάλα δηµόσια έργα 
Επιπλέον τα µεγάλα 
δηµόσια έργα 
µεταφέρονται σε Ταµεία 
εκτός Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης για 
µεγαλύτερη εξοικονόµιση 
κονδυλίων.

Η εξισωτική θα εξασθενήσει 
τον εθνικό προϋπολογισµό

Η εξισωτική αποζηµίωση θα 
«πονέσει» αρκετά τα εθνικά 

ταµεία της χώρας µας, καθώς 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

χρηµατοδοτεί µόλις το 65% 
του Μέτρου, από 95% που 

ίσχυε κάποτε.

Ενίσχυση 100% στα Σχέδια 
Βελτίωσης σε ΑΠΕ 

Η ενίσχυση που µπορούν 
να δώσουν τα κράτη-
µέλη για επενδύσεις 

που συµβάλλουν στην 
εκπλήρωση συγκεκριµένων 

περιβαλλοντικών στόχων 
µπορεί να φτάσει το 100%. 

Προβλέπεται η δυνατότητα µεταφοράς πόρων 
έως 15% µεταξύ των δύο Πυλώνων, καθώς επί-
σης επιπλέον ποσοστό έως 15% από τον Πρώ-
το προς τον ∆εύτερο Πυλώνα, αποκλειστικά 
και µόνο για παρεµβάσεις που εξυπηρετούν 
τους στόχους για το κλίµα και το περιβάλλον. 
Κατά την τρέχουσα περίοδο, η Ελλάδα µετέφε-
ρε ένα ποσοστό 5% από τον Ι στον ΙΙ Πυλώνα. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις αυξηµένες φιλοδο-
ξίες για το περιβάλλον, την έµφαση που δίνε-
ται στην ψηφιακή γεωργία, στην έρευνα και 
την καινοτοµία, την ανάγκη ενίσχυσης των 
εργαλείων διαχείρισης κινδύνων, της πρό-
σβασης σε χρηµατοδοτικά εργαλεία, στις ε-
πενδύσεις, θα πρέπει να εξετάσουµε µε προ-

σοχή το ζήτηµα της µεταφοράς πόρων µετα-
ξύ των Πυλώνων. 

Η νοµοθετική πρόταση της Επιτροπής προ-
βλέπει ανώτατα ή ελάχιστα ποσοστά των ά-
µεσων ενισχύσεων για συγκεκριµένες και 
µόνο παρεµβάσεις, όπως για τις συνδεδε-
µένες ενισχύσεις και τους νέους γεωργούς. 
Τίθεται, εποµένως, ο προβληµατισµός, πώς 
θα ιεραρχήσουµε τους διάφορους τύπους υ-
ποχρεωτικών και προαιρετικών άµεσων πα-
ρεµβάσεων και πώς θα κατανείµουµε τους 
πόρους των άµεσων ενισχύσεων προκειµέ-
νου να επιτύχουµε τους οικονοµικούς, κοι-
νωνικούς αλλά και κλιµατικούς και περιβαλ-
λοντικούς στόχους της νέας ΚΑΠ. 

Μεταφορά πόρων μεταξύ 
άμεσων και Προγραμμάτων 
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Ο ελληνικός κλήρος 
συγκρίσιµος µε τον 
ευρωπαϊκό σε µέγεθος
Συγκρίσιµο µε τον 
ενωσιακό µέσο όρο 
παρά το µικρό του 
µέγεθος παρουσίασε 
τον ελληνικό κλήρο, o 
Κώστας Αποστολόπουλος 
της Μοναδας Θεσµικής 
Υποστήριξης και 
Αξιολόγησης της ΕΥ∆ ΠΑΑ. 
Επικαλούµενος στοιχεία 
του ΟΣ∆Ε και τους Κοινούς 
∆είκτες Πλαισίου (CMEF) ο 
κ. Αποστολόπουλος, έδειξε 
διαφάνειες που φαίνεται ότι 
µέχρι 50 στρέµµατα είναι 
το 69,6% των ελληνικών 
εκµεταλλεύσεων, έναντι 
64,8% στην Ευρώπη. 

Πολύ δύσκολη έως και ακατόρθωτη θα εί-
ναι η διατήρηση του αριθµού των συνδε-
δεµένων ενισχύσεων, ενώ από το σύνολο 
των θεσµικών που µίλησαν στην ηµερίδα, 
δόθηκε ο τόνος για µείωση και µάλιστα 
γενναία, των προϊόντων που επιδοτούνται. 
Μάλιστα, αφέθηκε να εννοηθεί ότι η ΕΕ ου-
σιαστικά έκανε τα «στραβά µάτια» ως ένα 
σηµείο, για να µπορεί η χώρα µας να δίνει 
σε 18 προϊόντα συνδεδεµένη. Πάντως, α-
πό τον κ. Χανιώτη, ειπώθηκε ότι γι’ αυτόν 
νόηµα η συνδεδεµένη ενίσχυση έχει µόνο 
για την κτηνοτροφία, θέτοντας ζητήµατα 
µη προώθησης της παραγωγικότητας αλ-

λά και αθέµιτου ανταγωνισµού. Να σηµει-
ωθεί εδώ πως στο τραπέζι των συζητήσε-
ων για τη νέα ΚΑΠ έχει τεθεί στις Βρυξέλ-
λες το ζήτηµα αύξησης του µέγιστου ορί-
ου στο ύψος των εθνικών φακέλων για τις 
συνδεδεµένες ενισχύσεις, από το 12% στο 
15%, κάτι που το υποστηρίζει και η χώρα 
µας. Επιπλέον, έχουν τεθεί και προτάσεις-
ακραίες- για 25%. Αναλυτικά η σχετική το-
ποθέτηση του κ. Κασίµη: 

 ∆ιατηρείται η προαιρετική συνδεδεµέ-
νη ενίσχυση, µε στόχο να βοηθήσει τοµείς 
και προϊόντα να αντιµετωπίσουν τις δυσκο-
λίες τους, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικό-

τητα, τη βιωσιµότητα ή την ποιότητά τους. 
Ενόψει της νέας ΚΑΠ, η Ελλάδα υποστηρί-
ζει την αύξηση του ποσοστού των συνδεδε-
µένων ενισχύσεων από 10% σε 13%, πλέον 
ποσοστού 2% για τις πρωτεϊνούχες καλλιέρ-
γειες, που, όπως γνωρίζετε, αποτελούν µέ-
ρος των άµεσων ενισχύσεων της χώρας. Σή-
µερα, υλοποιούµε 18 µέτρα συνδεδεµένων 
ενισχύσεων. Μετά από 4 έτη εφαρµογής, ο-
ρισµένα µέτρα παραµένουν υπο-εκτελεσµέ-
να, όπως το πορτοκάλι για χυµοποίηση, τα 
ροδάκινα για χυµοποίηση, η σηροτροφία. 

Παράλληλα, πρέπει να λάβουµε υπόψη 
ότι σύµφωνα µε την αξιολόγηση επιπτώσε-

Δεδομένη η μείωση των προϊόντων 
που λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση  
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Οι εκµεταλλεύσεις κάτω 
των 20 στρεµµάτων 
σβήνουν µε το χρόνο
Στην Ελλάδα υπάρχει 
µία σαφής µείωση των 
εκµεταλλεύσεων οι οποίες 
είναι πολύ µικρές, δηλαδή 
χρησιµοποιούν κάτω από 20 
στρέµµατα, βάσει στοιχείων 
του ΟΣ∆Ε. Και στην Ευρώπη 
υπάρχει µία αντίστοιχη τάση.
Φαίνεται ότι ένας τεράστιος 
αριθµός απασχολείται στην 
ελαιοκαλλιέργεια. Εποµένως 
το κυριότερο συστατικό των 
µικρών εκµεταλλεύσεων, 
είναι η µικρή 
ελαιοκαλλιέργεια, ανέφερε 
ο κ. Αποστολόπουλος, 
παρουσιάζοντας τη σχετική 
διαφάνεια.

Μειούµενη η καµπύλη 
κεφαλαίου

Η επίδραση των Σχεδίων 
Βελτίωσης την περίοδο 

2013- 2014 όπου ξεκίνησαν 
να υλοποιούνται φαίνεται στο 
διάγραµµα για την πορεία του 
αγροτικού κεφαλαίου (κτίρια, 

µηχανήµατα, γη κ.λπ), που βαίνει 
πτωτικό κατά µέσο όρο µέχρι 

το 2018 και διαµορφώνεται στα 
104.000 ευρώ. Με την υλοποίηση 

των νέων Σχεδίων Βελτίωσης 
αναµένεται µία εκ νέου αυξητική 

πορεία, ωστόσο είναι φανερή η 
εξάρτηση από αυτό το πρόγραµµα 

των συντελεστών της αγροτικής 
παραγωγής. «Είναι τεράστια 

η ανάγκη νέων επενδύσεων» 
τόνισε από την πλευρά του ο κ. 

Αποστολόπουλος.

ων της Ε. Επιτροπής για την ΚΑΠ (2018), «η 
συνδεδεµένη στήριξη, εάν δεν είναι καλά 
προσαρµοσµένη, µπορεί να οδηγήσει σε α-
θέµιτο ανταγωνισµό και να επηρεάσει τους 
ισότιµους όρους ανταγωνισµού της ΕΕ. Επι-
πλέον, σε αντίθεση µε τις αποσυνδεδεµένες 
πληρωµές και την υποστήριξη του Πυλώνα 
ΙΙ, εµποδίζει την αύξηση της παραγωγικό-
τητας. Εντούτοις, µπορεί να αντιµετωπίσει 
συγκεκριµένα ζητήµατα που η αποσυνδε-
δεµένη πληρωµή διαφορετικά θα αφήσει 
ανεπίλυτα». 

 Στο πλαίσιο αυτό, πώς θα αξιοποιήσου-
µε την εµπειρία που αποκτήθηκε; 

 Θα διατηρήσουµε και τα 18 µέτρα ή 
θα βελτιώσουµε τη στόχευσή τους, λαµβά-
νοντας υπόψη τις ανάγκες συγκεκριµένων 
τοµέων της αγροτικής µας οικονοµίας αλ-
λά και της στρατηγικής µας για την αγρο-
τική ανάπτυξη;

Χαµηλότερο όριο για τις 
επιδοτήσεις ώστε να έχει 
νόηµα η αναδιανεµητική 
ενίσχυση

Παράλληλα, ενδιαφέρον είχε και η συζή-
τηση για το όριο στις ενισχύσεις. ∆ηλαδή 
αν το «ταβάνι» των 60.000-100.000 ευ-
ρώ που προτείνει η Επιτροπή, θα πρέπει 
να µειωθεί και άλλο, ενδεχοµένως στα 
40.000 ευρώ. Σηµειώνεται εδώ πως για 
την Ελλάδα το ποσό που προκύπτει από 
την εφαρµογή των ορίων της πρότασης 
του Κανονισµού, ανέρχεται µόνο σε 4,1 
εκατ. ευρώ και αφορά µόνο 810 εκµε-
ταλλεύσεις της χώρας, κάτι που σηµαί-
νει ότι η εξοικονόµηση είναι αµελητέα. 
Ειδικά αν από το κεφάλαιο αυτό προκύ-
ψει και η αναδιανεµητική ενίσχυση µέ-
σω της οποίας σχεδιάζεται να αντισταθ-
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Παραγωγικότητα, 
όχι φθηνές εισροές
Για κάθε ένα ευρώ εισροών 
οι αγρότες µπορούν να 
παράξουν 1,33 ευρώ αξίας 
προϊόντος. Το νούµερο αυτό 
είναι από τα µεγαλύτερα 
στην ΕΕ, ωστόσο αυτό 
έχει να κάνει κυρίως 
µε την παραγωγικότητα 
των ελληνικών εδαφών 
και µε τη δραστηριότητα 
στους τοµείς των 
οπωροκηπευτικών και του 
ελαιολάδου και όχι µε την 
τιµή αγοράς των εισροών. 
Πάντως, είναι γεγονός 
ότι ρεύµα και πετρέλαια, 
ανεβάζουν στο µεγαλύτερο 
βαθµό το κόστος 
παραγωγής. 

µιστούν οι απώλειες και µειώσεις σε µι-
κρότερες ή µεσαίες εκµεταλλεύσεις από 
την εφαρµογή του µοντέλου που θα επι-
λέξει η Ελλάδα, για την επόµενη περίοδο, 
για την κατανοµή της βασικής ενίσχυσης:

H πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προβλέπει υποχρεωτική κλιµακωτή µείω-
ση των άµεσων ενισχύσεων από 60.000 
ευρώ και άνω, ενώ για ποσά άνω των 
100.000 ευρώ, η µείωση θα είναι 100%. 
Το ποσό που θα προκύψει από τη µείω-
ση των ενισχύσεων, θα κατευθυνθεί κατά 
προτεραιότητα στην αναδιανεµητική ενί-
σχυση. Σύµφωνα µε σχετικές εκτιµήσεις, 
εάν εφαρµοστεί το σενάριο αυτό, το προ-
ϊόν του capping για την Ελλάδα θα είναι 
πολύ µικρό, περίπου 4 εκ. ευρώ. Τίθεται, 
εποµένως, το ερώτηµα εάν τα κατώφλια 

θα έπρεπε να ορίζονται από τα κ-µ, προ-
κειµένου η µείωση των ενισχύσεων να 
φέρει πραγµατικό αποτέλεσµα.

Αναδιανεµητική ενίσχυση
Πρόκειται για µια παρέµβαση των ά-

µεσων ενισχύσεων που στοχεύει στην 
καλύτερη αναδιανοµή των άµεσων ενι-
σχύσεων από τις µεγαλύτερες προς τις µι-
κρότερες ή µεσαίες γεωργικές εκµεταλ-
λεύσεις. Είναι µια παρέµβαση που µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για 
να αντισταθµιστούν οι απώλειες και µει-
ώσεις σε µικρότερες ή µεσαίες εκµεταλ-
λεύσεις από την εφαρµογή του µοντέ-
λου που θα επιλέξει η Ελλάδα, για την ε-
πόµενη περίοδο, για την κατανοµή της 
βασικής ενίσχυσης.

Συγκρίσιµο το µέγεθος των 
ελληνικών εκµεταλλεύσεων 
µε τις ευρωπαϊκές 
Στο θέµα πάντως της έµφασης που δίνε-
ται από τις αρχές στο µικρό µέγεθος των 
ελληνικών εκµεταλλεύσεων σε όλες τις 
παρεµβάσεις της ΚΑΠ, ενδιαφέρον είχε 
µία διαφάνεια του κ. Αποστολόπουλου 
που εµφανίζει συγκρίσιµο µε τον ενωσι-
ακό µέσο όρο τον ελληνικό κλήρο, βά-
σει στοιχείων του ΟΣ∆Ε και των Κοινών 
∆εικτών Πλαισίου (CMEF). Συγκεκριµέ-
να, φαίνεται ότι µέχρι 50 στρέµµατα είναι 
το 69,6% των ελληνικών εκµεταλλεύσε-
ων, έναντι 64,8% στην Ευρώπη. Πάντως, 
οι µικρές εκµεταλλεύσεις είναι γεγονός 
πως µειώνονται µακροχρόνια.
Η προσέγγιση «ενιαίου τύπου» στα κα-
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Οµοιότητες µεταξύ ΕΕ 
και Ελλάδας
Επιχειρώντας µία 
σύγκριση στη δυναµική 
των αγροτικών περιοχών 
και τις οµοιότητες και 
διαφορές ανάµεσα σε 
ΕΕ και Ελλάδα, ο Τάσος 
Χανιώτης, ανέφερε πως 
υπάρχει πρώτον πίεση στο 
γεωργικό εισόδηµα (κυρίως 
λόγω κόστους παραγωγής), 
δεύτερον άνιση εξάρτηση 
από επιδοτήσεις, τρίτον 
σηµαντική στήριξη από 
κοινοτικό προϋπολογισµό 
(αλλά περιθώρια καλύτερης 
χρήσης του) και τέταρτον 
δυναµισµός και ανταµοιβή 
εξωστρέφειας, ποιότητας, 
καινοτοµίας και συνέπειας.

Τα στοιχεία χρειάζονται 
επεξεργασία για να γίνουν 

«χρήσιµα»
Τα στοιχεία για τη διάρθρωση 

της ελληνικής γεωργίας 
χρειάζονται µία επεξεργασία 

ώστε να οδηγηθούµε σε ασφαλή 
συµπεράσµατα, τόνισε ο γενικός 
γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, 
Χαράλαµπος Κασίµης, δίνοντας 

ως παράδειγµα, τη σύγκριση 
του γεωργικού εισοδήµατος 

µε τους άλλους τοµείς της 
οικονοµίας. «Το 93% που 

φαίνεται είναι συγκηριακό», 
υποστήριξε λέγοντας πως αυτό 

δεν σηµαίνει ότι το αγροτικό 
εισόδηµα ανέβηκε, αλλά µάλλον 

ότι έπεσαν όλα τα άλλα. «Προ 
κρίσης το ποσοστό ήταν 67%», 

είπε συγκεκριµένα. 

θεστώτα ενίσχυσης στη νέα ΚΑΠ κα-
ταργείται, γεγονός που αφήνει χώρο 
για πιο ευέλικτες πρακτικές σχεδια-
σµού στις περιβαλλοντικές υποχρεώ-
σεις των άµεσων ενισχύσεων. Ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον έχει η περίπτωση στο 
γνωστό «πρασίνισµα», το οποίο ενσω-
µατώνεται πλέον στη βασική ενίσχυση. 

Όπως φαίνεται στο «Παράδειγµα Α-
πλοποίησης» που παρουσίασε η Ευ-
αγγελία Μούρµουρα, της µονάδας υ-
ποστήριξης των κρατών µελών για το 
σχεδιασµό των στρατηγικών σχεδίων, 
δεν θα ισχύουν οι οριζόντιοι όροι του 
«πρασινίσµατος» (περιοχές οικολογι-

κής εστίασης, αγρανάπαυση κ.α) αλλά 
µία χώρα όπως η Ελλάδα, µπορεί να ε-
πιλέξει απλώς µία υποχρέωση αµειψι-
σποράς για όλους τους παραγωγούς, 
ανεξαρτήτως στρεµµάτων. 

Αρκεί αυτό να έχει αποτελέσµατα 
στους περιβαλλοντικούς δείκτες, όπως 
τόνισε από την πλευρά του ο κ. Χανιώ-
της που ανέφερε ότι δεν µας ενδιαφέ-
ρει πια «να µετράµε µε το χάρακα το 
θάµνο», αλλά η επίδραση οποιουδή-
ποτε µέτρου επιλεγεί από τα κράτη-µέ-
λη έχει σε ζητήµατα βιοποικιλότητας, 
προστασίας του περιβάλλοντος και του 
κλίµατος κ.λπ. 

Από το χάρακα στο θάμνο 
σε μία απλή αμειψισπορά 
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Με αφετηρία 1,5 δις 
ευρώ λίγότερα
Στη χώρα µας ήδη 
θεωρείται δεδοµένη η 
απώλεια 1,5 δις ευρώ 
κοινοτικών πόρων για την 
εφαρµογή της ΚΑΠ 2021-
2027.

Πρώτο δείγµα σχεδίου 
το ∆εκέµβριο 2019
Η παραγωγή και δηµόσια 
διαβούλευση ενός αρχικού 
στρατηγικού κειµένου, το 
οποίο θα περιλαµβάνει 
τις βασικές επιλογές 
της Ελλάδας µε την 
ενδεικτική στόχευση και 
χρηµατοδοτική βαρύτητα 
προγραµµατίζεται για το 
∆εκέµβριο του 2019.

Η νέα σύνθεση στα έδρανα 
των Βρυξελλών µπορεί να 
τα αλλάξει όλα στην ΚΑΠ

Το σχέδιο της ρουµανικής προεδρίας να υ-
πάρξει µία γενική-µερική συµφωνία για τη 
νέα ΚΑΠ στο Λουξεµβούργο στις 18 Ιουνίου 
δεν προχωράει, ανέφερε ο κ. Κασίµης, ενώ 
και τα κείµενα που έχουν ψηφιστεί από την 
οµάδα εργασίας της Ευρωβουλής τον περα-
σµένο Απρίλιο, επίσης θα πρέπει να ξανα-
εξεταστούν από τη νέα σύνθεση στα έδρα-
να των Βρυξελλών.
«Ούτε οι ίδιοι ξέρουνε ποια είναι τα άρθρα 
που θα εφαρµοστούν. Πόσα θα επιβιώσουν, 
στη διαπραγµάτευση και στο κοινοβούλιο», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο υψηλόβαθµος 
τεχνοκράτης της DG AGRI, Τάσος Χανιώ-
της. Για αυτό το θέµα ο κ. Κασίµης ανέφερε:

Αποµένει να δούµε τις αποφάσεις του νέου 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν δηλ. αποδε-
χθεί την έκθεση της COM AGRI ή εάν επιλέ-
ξει να εξετάσει εκ νέου τις νοµοθετικές προ-
τάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλ-
ληλα, συνεχίζονται και οι συζητήσεις σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για το επόµε-
νο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο και τον 
προϋπολογισµό της ΚΑΠ. 

Είναι προφανές ότι η χρονική συγκυρία εί-
ναι κρίσιµη. Και είναι κρίσιµη  αφενός λόγω 
των Ευρωεκλογών και αφετέρου λόγω του 
ορισµού των νέων µελών της Ε. Επιτροπής 
που θα ακολουθήσει. Μια διαδικασία που εν-
δέχεται να διαρκέσει µερικούς µήνες, επη-
ρεάζοντας σε µεγάλο βαθµό την ολοκλήρω-
ση των διαπραγµατεύσεων και την επίτευξη 
συµφωνίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων 
της Ε. Ένωσης τόσο για τον προϋπολογισµό 
της ΚΑΠ όσο και των νοµοθετικών προτάσε-
ων για την ΚΑΠ 2021-2027.

Η παραγωγικότητα είναι 
µεγάλη δεν είναι οι εισροές 
απαραίτητα «φθηνές»

Για κάθε ένα ευρώ εισροών οι αγρότες 
µπορούν να παράξουν 1,33 ευρώ αξίας 
προϊόντος. Το νούµερο αυτό είναι από τα 
µεγαλύτερα στην ΕΕ, όπως ειπώθηκε στην 
ηµερίδα ωστόσο, αυτό έχει να κάνει κυρίως 
µε την παραγωγικότητα των ελληνικών 
εδαφών και µε τη δραστηριότητα στους 
τοµείς των οπωροκηπευτικών και του 
ελαιολάδου και όχι µε την τιµή αγοράς των 
εισροών. Πάντως, είναι γεγονός ότι ρεύµα 
και πετρέλαια, ανεβάζουν στο µεγαλύτερο 
βαθµό το κόστος παραγωγής, µε κάθε ένα 
ευρώ που δαπανούνται σε αυτές να 
προσφέρουν 4,86 ευρώ αξία προϊόντος.


