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Προµηνύεται άνοδος
στην τιµή του σκληρού 
Όλα τα σηµάδια δείχνουν αύξηση της 
τιµής στο σκληρό σιτάρι, ειδικά µετά 
τον ευρωπαϊκό καύσωνα. σελ. 12, 21

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

Δύσκολο καλοκαίρι στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Εν ανεπαρκεία οι αγρεργάτες   
Περιορισμένη η κατανομή, μπούμερανγκ τα επιδόματα, πληγή το «μαύρο χρήμα» 

σελ. 10-11

Τρόπους να αυξηθεί η κατά κεφαλήν κατανάλωση µπύρας 
αναζητεί η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών και προς αυτή την 
κατεύθυνση τα µέλη της άνοιξαν τις πόρτες τους. σελ. 26

Τέλος τα ψηλά τείχη για τα εγχώρια ζυθοποιεία  
ΣABBATO: † Πέτρου και Παύλου Αποστόλων  Μήνας 6ος, Εβδ. 26η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:05 - ∆ύση 20:52 ΣΕΛΗΝΗ: 27 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

ΕΝΘΕΤΟ

Κινέζος υφυπουργός 
στο τιµόνι του FAO     
Περισσότερο χρήµα για αγροτική 
παραγωγή στις αναπτυσσόµενες 

σελ. 50 
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,13657

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,48983

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,11012

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89657

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
122,47300

• Επιπλέον 300 εκατ. ευρώ έβαλαν 
οι αρχές στα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 9
• Τα 5.700 πρωτόκολλα αιτήσεων έφτασε 
το Μέτρο για το επίδοµα µικρών σελ. 19

• Μέχρι και δύο εβδοµάδες πρωίµιση στα 
οινάµπελα από τη πολύ ζέστη σελ. 42-43
• Σε αναβολή οδηγήθηκαν οι αποφάσεις για 
την ∆ιεπαγγελµατική της Φέτας σελ. 45

• Σε πλεονεκτική θέση τα επιτραπέζια µε 
πιστοποιηµένη ταυτότητα σελ. 22
• Υψηλής ποιότητας η εγχώρια παραγωγή, 
σκληρού, προµηνύεται άνοδος σελ. 12, 21 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Παρά τις επίµονες προκλήσεις στη διεθνή αγορά βάµβακος, η 
παγκόσµια κατανάλωση αναµένεται να φτάσει στα επίπεδα ρεκόρ 
των 27,3 εκατ. τόνων την εµπορική περίοδο 2019-2020. Για τα 
ελληνικά σκληρά σιτάρια υπάρχουν κάποιες προσφορές για 
χαµηλές ποιότητες χωρίς να έχουν ακουστεί δουλειές, ενώ στο 
ελαιόλαδο, η αγορά παραµένει στάσιµη µε εµφανή τάση πίεσης. 
Λίγες εβδοµάδες πριν το Πάσχα, τα αµνοερίφια παίρνουν τιµή.

Ωίδιο αµπέλου
Σε περιοχές όπου υπάρχει αυξηµένη 
υγρασία η αντιµετώπιση της ασθένειας 
του ωιδίου της αµπέλου συνεχίζεται µε 
κατάλληλους ψεκασµούς συνδυαστικά 
µε την αντιµετώπιση της ευδεµίδας µε 
ένα κατάλληλο ωιδιοκτόνο, όπως 
συστήνουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας. 
Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η 
θερµοκρασία είναι πιο καθοριστική για 
την εξέλιξη της ασθένειας καθώς στους 
26 °C χρειάζονται 5-6 ηµέρες από τη 
µόλυνση του φύλλου µέχρι την 
παραγωγή νέων µολύνσεων ενώ µετά 
τους 32 °C δεν πραγµατοποιούνται 
µολύνσεις.

Πριν κλείσουν τα τσαµπιά
Οι ψεκασµοί είναι καθοριστικής 
σηµασίας και θα πρέπει να γίνουν πριν 
το κλείσιµο των τσαµπιών. Στο στάδιο 
ανάπτυξης ραγών όπου διανύουµε 
υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία στην 
ασθένεια και οι ψεκασµοί πρέπει να 
παρέχουν πλήρη κάλυψη (σε 
συνάρτηση µε το µεσοδιάστηµα 
ψεκασµών που ενδείκνυται σε κάθε 
χρησιµοποιούµενο σκεύασµα). Να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε αµπέλια όπου η 
ασθένεια εµφανίζεται κάθε χρόνο. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 29-06-2019
Στα ανατολικά και βόρεια 
ηπειρωτικά και στα νησιά του 
βορείου Αιγαίου, λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες πιθανώς µεµονωµένες 
καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά 
αίθριος καιρός. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει πτώση.

Κυριακή 30-06-2019
Γενικά αίθριος καιρός και µόνο 
τις απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν 
τοπικές νεφώσεις µε 
πιθανότητα πρόσκαιρων 
όµβρων στα ορεινά. 
Οι άνεµοι θα πνέουν από 
βόρειες διευθύνσεις. Η 
θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή. 

∆ευτέρα 01-07-2019
και Τρίτη 02-07-2019
Αίθριος καιρός.  Οι άνεµοι θα 
πνέουν βορειοανατολικοί, 
βόρειοι. Η θερµοκρασία δε 
αναµένεται να σηµειώσει 
αξιόλογη µεταβολή. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τετάρτη 03-07-2019 έως
Παρασκευή 05-07-2019
Γενικά αίθριος καιρός. 
Πρόσκαιρες νεφώσεις θα 
σηµειωθούν τις απογευµατινές 
ώρες στα βόρεια και ηπειρωτικά 
της χώρας. Οι άνεµοι θα πνέουν 
από βόρειες διευθύνσεις.  Η 
θερµοκρασία σε σταδιακή 
άνοδο, θα φτάσει ξανά τα 
επίπεδα της εποχής. Κατά 
τόπους η θερµοκρασία θα 
αγγίξει ακόµα και τους 39οC.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι 
βορειοδυτικοί 3 µε 
5 και στο Αιγαίο 
τοπικά 7 µποφόρ.

3-5Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

838,72

849,35 846,66
852,27

TΖΙΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 21

105.847,467
(27/06)

859,12
860

855

850

845

840

835

830

31/05/2019  830.24 149483790
03/06/19  836,84 136574021
04/06/19  813,33 111908142
05/06/19  821,4 58175291
06/06/19  816,95 

58.093,852

Παρασκευή
21/06

Τρίτη
25/06

∆ευτέρα
24/06

Τετάρτη
26/06

Πέµπτη
27/06

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

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

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

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

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

Πολλοί είναι αυτοί που κλαίνε πάνω α-
πό το «χυµένο γάλα» της µεσαίας 
τάξης, λίγοι ωστόσο αναφέρονται 
στο γεγονός ότι οι αγρότες αποτε-
λούν αναπόσπαστο τµήµα της και 
φυσικά το πολυπληθέστερο όλων 
όσων την συνθέτουν.

Σηµειωτέον ότι µε βάση τους θεωρητι-
κούς αναλυτές, η µεσαία τάξη (ό-
χι κατ’ ανάγκη η αστική) είναι αυ-
τή που στον καπιταλισµό κατέχει τα 
µέσα παραγωγής και βρίσκεται α-
νάµεσα από την ανώτερη κοινωνι-
κή (εν προκειµένω οικονοµική) και 
την εργατική τάξη. 

Βεβαίως, η ιστορία δείχνει ότι για πολ-
λά χρόνια και ειδικά στη χώρα µας, 
οι επαγγελµατίες του αγροτικού χώ-
ρου, ακόµα και µετά την αναρρίχη-
σή τους στη µεσαία τάξη, αντιµετω-
πίζονταν µε µια κάποια περιφρόνη-
ση από το λεγόµενο αστικό κράτος. 

Η ιδιαίτερη µεταχείρισή τους στο φορο-
λογικό σκέλος, σε συνδυασµό µε 
µια σειρά από προνόµια τα οποία α-
πολάµβαναν κατά καιρούς οι αγρό-
τες, κατά βάση ως συνέπεια της πε-
λατειακής αντίληψης του κράτους, 
έδιναν το δικαίωµα στους «αστούς», 
παράλληλα µε την όποια περιφρό-
νηση προς τους αγροτικούς πληθυ-
σµούς, να προσεγγίζουν την «αγρο-
τική τάξη» ως κάτι το διαφορετικό. 

Στα χρόνια της κρίσης και ειδικά µε-
τά το 2015, πολλά από τα προνό-
µια των συντελεστών της αγροτι-
κής παραγωγής χάθηκαν, ενώ η 
περίφηµη διεύρυνση της φορο-
λογικής βάσης συµπαρέσυρε και 
τους αγρότες. Το κακό είναι ότι ό-
λα αυτά προέκυψαν πριν ακόµα οι 
αγρότες, ακόµα και της λεγόµενης 
µεσαίας τάξης, καταφέρουν να δη-
µιουργήσουν ανθεκτικές, σύγχρο-
νες και ανταγωνιστικές δοµές πα-
ραγωγής και απασχόλησης. 

Σήµερα γίνεται λόγος για γενικευµένη 
κατάρρευση της µεσαίας τάξης, µό-
νο που η περίπτωση των αγροτών 
το όλο θέµα χρήζει ιδιαίτερης προ-
σοχής και ανάλυσης. Όχι µόνο για-
τί έκανε την εµφάνισή της πριν ακό-
µα οι αγρότες γίνουν και τυπικά δε-
κτοί στο club αλλά και γιατί, στο δι-
κό τους προϊόν στηρίζεται η ευηµε-
ρία ολόκληρης της µεσαίας τάξης.                                       
           Agrenda

Η αγροτική
μεσαία τάξη





ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Στην αβεβαιότητα για την τύχη 
των αγροτικών διαρθρωτικών µέ-
τρων της νέας ΚΑΠ λόγω µείωσε-
ων της τάξης του 15% στα σχετι-
κά κονδύλια, έρχεται να προστε-
θεί και η αύξηση στα ποσοστά ε-
θνικής συµµετοχής της Ελλάδας.

Μέτρα όπως η εξισωτική, που 
από το 100% που απολάµβανε η 
χώρα µας, τώρα το ποσοστό αυ-
τό θα πέσει στο 65%, σύµφωνα 
µε τους πρώτους υπολογισµούς, 
θα χρειαστούν 340 εκατ. ευρώ ε-
θνικά κονδύλια για να µείνουν 
σε παρόµοια επίπεδα οι ενισχύ-
σεις, αλλιώς θα υπάρξουν µειώ-
σεις στα στρεµµατικά πριµ. 

Την ίδια ώρα, η χώρα µας βρι-
σκόταν για όλα τα µέτρα έως το τέ-
λος του 2017 σε ένα ευνοϊκό καθε-
στώς που έδινε ένα συν 10% σε ό-
λες τις δράσειςσ των Προγραµµά-
των, φτάνοντας το 95% σε ορισµέ-
νες περιπτώσεις, κάτι που δεν προ-
βλέπεται στη νέα προγραµµατική 
περίοδο. Συνολικά, χωρίς την προ-
σαύξηση, εµφανίζεται κατά µέσο 
όρο µία µείωση τουλάχιστον 10% 
στη συνεισφορά του προϋπολο-
γισµού (20% µε την προσαύξηση 

τα δύο πρώτα έτη 2015, 2016) α-
πό την Ευρώπη. Αυτό µπορεί να 
οδηγήσει στα εξής σενάρια:

Πρώτον, να υπάρξει µεταφο-
ρά κονδυλίων από τις άµεσες ενι-
σχύσεις στα Προγράµµατα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, καθώς σε αυτά 
τα κονδύλια η συνεισφορά της 
ΕΕ είναι 100%. Αυτό υπενθυµίζε-
ται έγινε και την τρέχουσα περί-
οδο, καθώς η εξισωτική βρισκό-
ταν στον Α’ Πυλώνα. 

∆εύτερον, να αυξηθούν τα ε-
θνικά κονδύλια, αν επιθυµούν οι 
εδώ αρχές να παραµείνουν στα ί-
δια επίπεδα οι ενισχύσεις. 

Τρίτον, να µεταφερθεί µεγά-
λη µερίδα των κονδυλίων σε προ-
γράµµατα όπως τα περιβαλλο-
ντικά, όπου εκεί έχει αυξηθεί το 
µέγιστο ποσοστό της κοινοτικής 
συµµετοχής στο 80%, ώστε η χώ-
ρα µας να εµφανίζει απορροφη-
τικότητα. Αυτό βέβαια σηµαίνει 
«θυσία» άλλων δράσεων όπως 
είναι οι επενδύσεις. 

Σύγκριση ποσοστών κοινοτικής 
συνεισφοράς

α) Η µέγιστη χρηµατοδότηση 
θα είναι για τα Νησιά του Αιγαίου 
στο 70%. Η µέγιστη χρηµατοδότη-
ση στην τρέχουσα ΚΑΠ είναι 85% 
και µε την προσαύξηση του 10% 
είχε φτάσει το 95% τα δύο πρώτα 
έτη 2015 και 2016 της περιόδου.

β) 65 % των επιλέξιµων δαπανών 
για τις πληρωµές που αναφέρονται 
στην εξισωτική αποζηµίωση. Σηµει-
ώνεται ότι το 5% του Πρώτου Πυ-
λώνα το 2015 είχε µεταφερθεί για 
τις πληρωµές στην εξισωτική οπό-
τε, η συνεισφορά της ΕΕ ήταν στο 
100%. Τα υπόλοιπα κονδύλια δί-
νονται µε ποσοστό 85% και µε την 
προσαύξηση στο 95% . 

γ) Στο 70% των επιλέξιµων δη-
µόσιων δαπανών θα φτάνει η µέ-
γιστη συνεισφορά στις λιγότερο 
ανεπτυγµένες περιφέρειες. Στην 
τρέχουσα περίοδο ισχύει συνει-
σφορά στο 75%.

δ) 43% των επιλέξιµων δηµό-
σιων δαπανών στις άλλες περι-
φέρειες. Το ποσοστό αυτό είναι 
αυξηµένο κατά 10% την τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδο. 
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Η εθνική συμμετοχή βάζει 
ξανά φρένο στην εξισωτική     
Έως 35% περισσότερο κρατικό χρήμα στα διαρθρωτικά της νέας ΚΑΠ

Μεταφορά κονδυλίων στα Προγράμματα

Ενδυνάµωση
Με ιδιαίτερη προσοχή εξετάζουν 
οι διαχειριστικές αρχές τις δυνα-

τότητες µεταφοράς πόρων από τις 
άµεσες ενισχύσεις στα προγράµµατα

Ανακύκλωση
χρηµάτων
Ένας από τους τρόπους που 
προτείνεται από τους κοινοτικούς 
για να αντιπετωπιστεί ο 
µειωµένος προϋπολογισµός των 
Προγραµµάτων (στα 608 εκατ. 
ευρώ οι απώλειες στη χώρα µας), 
είναι η χρήση των 
χρηµατοδοτικών εργαλείων, ίσως 
και αντί της επιχορήγησης σε 
κάποιες περιπτώσεις. Με αυτόν 
τον τρόπο ουσιαστικά 
ανακυκλώνεται το χρήµα, δηλαδή 
επιστρέφει στα ταµεία, καθώς τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία αφορούν 
συνήθως δανεισµό. Κάτι τέτοιο 
σχεδιαζόταν και για την τρέχουσα 
περίοδο, ωστόσο λίγες είναι οι 
χώρες που τα επέλεξαν. 

Η µεταφορά πόρων στα Προγράµ-
µατα Αγροτικής Ανάπτυξης από τις 
άµεσες ενισχύσεις είναι ένα σενά-
ριο που συγκεντρώνει πολλές πι-
θανότητες, εφόσον τα χρήµατα αυ-
τά ναι µεν θα πάνε σε διαρθρωτι-
κά Μέτρα, αλλά θα τα βάζει η ΕΕ 
κατά 100%. Έτσι µε αυτό τον τρό-
πο µπορούν να καλυφθούν οι α-
νάγκες κυρίως στα αγροπεριβαλ-
λοντικά προγράµµατα, για τα ο-
ποία το µέγιστο ποσοστό θα είναι 
80%. Σηµειώνεται πως στη νέα πε-
ρίοδο, προβλέπεται η δυνατότητα 

µεταφοράς πόρων έως 15% µετα-
ξύ των δύο Πυλώνων, καθώς επί-
σης επιπλέον ποσοστό έως 15% 
από τον Πρώτο προς τον ∆εύτε-
ρο Πυλώνα αποκλειστικά και µό-
νο για παρεµβάσεις που εξυπη-
ρετούν τους στόχους για το κλίµα 
και το περιβάλλον.  Κατά την τρέ-
χουσα περίοδο, η Ελλάδα µετέφε-
ρε ένα ποσοστό 5% από τον Πρώ-
το στον ∆εύτερο Πυλώνα (εξισωτι-
κή αποζηµίωση). Για το θέµα αυτό 
ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών 
Πόρων Χαράλαµπος Κασίµης είχε 

αναφέρει κατά τη σχετική διαβού-
λευση για την ΚΑΠ στη χώρα µας: 
«Λαµβάνοντας υπόψη τις αυξηµέ-
νες φιλοδοξίες για το περιβάλλον 
και το κλίµα, την έµφαση που δίνε-
ται στην ψηφιακή γεωργία, στην 
έρευνα και στην καινοτοµία, την 
ανάγκη ενίσχυσης των εργαλείων 
διαχείρισης κινδύνων, της πρόσβα-
σης σε χρηµατοδοτικά εργαλεία, 
στις επενδύσεις, θα πρέπει να ε-
ξετάσουµε µε ιδιαίτερη προσοχή 
το ζήτηµα της µεταφοράς πόρων 
µεταξύ των Πυλώνων».

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ (ΚΑΠ 2021-2027)

70% 

ΒΑΘΜΟI

Στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα µικρά 
νησιά του Αιγαίου

Για τις πληρωµές 
εξισωτικήα 
αποζηµίωσης

Στις λιγότερο 
ανεπτυγµένες 

περιφέρειες

Στις άλλες 
περιφέρειες

Στις άλλες 
περιφέρειες

70% 

43% 

65% 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ (ΚΑΠ 2014-2020)

85% 

ΒΑΘΜΟI

Στις άκρως απόκεντρες 
περιοχές και στα µικρά νησιά 
του Αιγαίου Πελάγους

Για τις περιφέρειες 
µετάβασης

 Στις λιγότερο 
ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 75% 

53% 

63% 

EΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

EΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Να ληφθούν υπόψη οι αυξηµένες φιλοδοξίες για το περιβάλλον 
ζητά ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Χαράλαµπος Κασίµης.





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μια απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου µε την οποία 
δικαιώνεται κατά κάποιο τρόπο η ελληνική πλευρά για 
τον προσδιορισµό του «µόνιµου βοσκότοπου» και επο-
µένως για τις αντίστοιχες περιπτώσεις ενεργοποίησης 
δικαιωµάτων του 2008, επικαλείται το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης για να διαβεβαιώσει προεκλογικά ότι 
δεν έχει χαθεί τίποτα σε ότι αφορά στις εξισωτικές απο-
ζηµιώσεις των ετών 2013 και 2014 που εκκρεµούν και 
των οποίων η τακτοποίηση, απ’ ότι φαίνεται, θα καθυ-
στερήσει ακόµα. Από τη µία το θετικό είναι ότι έπεσε η 
«περιβόητη» υπογραφή των κοινοτικών, που θα επέτρε-
πε να µοιραστούν βοσκοτόπια στους κτηνοτρόφους, κα-
λύπτοντας έτσι και τις εκκρεµότητες των ετών 2013 και 
2014. Η όλη δουλειά περνά τώρα στους διοικητικούς του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι θα περάσουν τον κατάλληλο «κώ-
δικα» στη βάση δεδοµένων, προκειµένου αυτόµατα το 
σύστηµα να υπολογίσει τα επιλέξιµα βοσκοτόπια και να 
τα µοιράσει στους δικαιούχους. Από την άλλη, όµως, λέ-
νε οι γνωρίζοντες ότι είναι ακόµα άγνωστο πόσες εκτά-
σεις ανά την Ελλάδα θα βρεθούν… διαθέσιµες. Βέβαια, 
δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι προεκλογικά ό-
λα θα τρέξουν πιο γρήγορα, ακόµα και µε κάποια λαθά-
κια, ώστε να µην προσφύγει στις κάλπες απογοητευµέ-
νη µια αρκετά µεγάλη µερίδα ψηφοφόρων.  

Κατά τα λοιπά, οι αγρότες έως την επόµενη Παρασκευή 
έχουν να λαβαίνουν ειδικά δικαιώµατα, µια διορθωτική 
πληρωµή ενιαίας ενίσχυσης, που θα περιλαµβάνει και 
δασικά, υπόλοιπα από προγράµµατα, όπως Βιολογική 
γεωργία και κτηνοτροφία, κοµφούζιο και νιτρικά και κά-
ποια από τα de minimis που εγκρίθηκαν.

Ειδικότερα, η απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 
που διευκολύνει τους χειρισµούς της ελληνικής κυβέρ-
νησης και την οποία επικαλείται το υπουργείο, εκδόθη-
κε στις 15 Μαΐου 2019 και αναµένεται να αποτελέσει ι-
σχυρή νοµιµοποιητική βάση για τους χειρισµούς και στις 
πιο πρόσφατες εκκρεµότητες. Η ανακοίνωση του υπουρ-
γείου σχετικά µε την εξισωτική αποζηµίωση του 2013 και 
2014 έχει τίτλο: Μετά από απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στη λύση για τους κτηνο-
τρόφους της χώρας µας και αναφέρει αναλυτικά τα εξής: 

«Η σταθερή προσπάθεια της Κυβέρνησης για το δίκαιο 
δίνει ένα νέο νοµικό κεκτηµένο για τη λύση της αδικίας 
των εξισωτικών 2013 και 2014, όταν οι προηγούµενες 
Κυβερνήσεις φρόντιζαν για ακριβώς το αντίθετο οδη-
γώντας σε περικοπές και επιστροφές µε την επιβάρυν-
ση του Προϋπολογισµού της χώρας µας.

Η απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 15ης Μαΐου 2019, στην υπόθεση 0-341/17 Ρ (Ελληνι-
κή ∆ηµοκρατία, υποστηριζόµενη από το Βασίλειο της Ισπα-
νίας, κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ορίζει πλέον ότι « ....
το αποφασιστικό κριτήριο για τον προσδιορισµό του «µό-
νιµου βοσκότοπου» δεν είναι το είδος της βλάστησης που 
καλύπτει τη γεωργική έκταση, αλλά η πραγµατική χρήση 
της εν λόγω έκτασης για γεωργική δραστηριότητα η οποία 

είναι χαρακτηριστική για τους «µόνιµους βοσκότοπους». 
Κατά συνέπεια, η παρουσία ξυλωδών φυτών ή θάµνων δεν 
µπορεί αφεαυτής να αποκλείσει τον χαρακτηρισµό µιας έ-
κτασης ως «µόνιµου βοσκότοπου», εφόσον δεν επηρεάζε-
ται κατ’ αυτόν τον τρόπο η αποτελεσµατική χρήση της επι-
φάνειας για σκοπούς γεωργικής δραστηριότητας» (σκέψη 
54 της απόφασης). Επίσης, δέχθηκε ότι « ... προκειµένου 
να καθοριστεί αν η οικεία έκταση πρέπει να χαρακτηριστεί 
ως «µόνιµος βοσκότοπος», κατά την έννοια του άρθρου 2, 
πρώτο εδάφιο, σηµείο 2, του κανονισµού 796/2004, το κα-
θοριστικό κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι όχι 
το είδος της βλάστησης που καλύπτει την έκταση αυτή, αλ-
λά η πραγµατική χρήση της για γεωργική δραστηριότητα 
η οποία είναι χαρακτηριστική για τους «µόνιµους βοσκό-
τοπους» (σκέψη 58 της απόφασης).

Η παραπάνω απόφαση µπορεί µεν να έχει εφαρµο-
γή για το έτος 2008, όµως και για το έτος 2013 εκκρε-
µεί αναίρεση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ενώπιον του 
∆ικαστηρίου. Ήδη ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία 
και έχει υποβληθεί αίτηµα στο ∆ικαστήριο για τη διεξα-
γωγή προφορικής συζήτησης, ο προσδιορισµός της ο-
ποίας εκκρεµεί (Απόφαση Επιτροπής ad hoc 50, Αριθµ. 
∆ικ Υπόθεσης 0-797/18 Ρ).

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης 
δήλωσε ότι «µε άοκνη την προσπάθεια για το δίκαιο, ανα-
µένουµε τις επόµενες αποφάσεις και προσβλέπω ότι αυτές 
θα είναι απόρροια και σε συνέπεια µε την απόφαση του ∆ι-
καστηρίου της 15ης Μαΐου 2019. Υφίστανται λοιπόν πλέον 
ισχυρά ερείσµατα ώστε ο ανωτέρω ορισµός του µόνιµου 
βοσκότοπου να επεκταθεί και να εφαρµοστεί και για το έ-
τος 2013, οπότε και θα ανοίξει ο δρόµος για την υπόθεση 
της εξισωτικής 2013 και ασφαλώς 2014 και την άρση των 
µεγάλων αδικιών για τους κτηνοτρόφους της χώρας µας».
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Μετά το «ναι» από τις Βρυξέλλες  
μένει μια βδομάδα να βρεθούν βοσκοτόπια  

 Απόφαση πρόκριμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διευκολύνει τις εξισωτικές ετών 2013 και 2014
 Ως την επόμενη Παρασκευή ειδικά διακιώματα, κάποια de minimis και υπόλοιπα από προγράμματα

Πριµ 247,9 ευρώ
για βοοειδή και 
46,4 ευρώ για
αιγοπρόβατα
Το δρόµο για την πληρωµή των δικαιούχων 
κτηνοτρόφων χωρίς γη ανοίγει η απόφαση, που 
καθορίζει το ύψος της συνδεδεµένης για τα 
ειδικά δικαιώµατα των κτηνοτρόφων για το 
έτος 2018, µε το πριµ για το Μέτρο 1 (βοοειδή) 
να ανέρχεται στα 247,90 ευρώ ανά ΜΜΖ 
(Μονάδα Μεγάλου Ζώου) και για το Μέτρο 2 
(αιγοπρόβατα) στα 46,40 ευρώ ανά ζώο.
Η σχετική απόφαση υπεγράφη την Τρίτη 25 
Ιουνίου από τον υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη, 
µε τα ποσά να είναι αυξηµένα σε σχέση µε την 
ενδεικτική τιµή, κατά 5,2% στα βοοειδή και 
κατά 24,6% στα αιγοπρόβατα. Επισηµαίνεται 
ότι ο προϋπολογισµός του καθεστώτος µένει 
οριακά σταθερός σε σχέση µε το προηγούµενο 
έτος (2017) στα 2,79 εκατ. ευρώ έναντι 2,82 
εκατ. ευρώ για τα βοοειδή και 554.000 ευρώ 
έναντι 560.000 ευρώ για τα αιγοπρόβατα. 
Αντιθέτως, αυξήθηκαν σηµαντικά τα επιλέξιµα 
ζώα, καθώς το 2017 ήταν 9.563,2 ΜΜΖ 
βοοειδών έναντι 11.248,6 το 2018 και 11.668 
αιγοπρόβατα το 2017 έναντι 11.930 το 2018. 

Υπόλοιπα 
2018 

Αποζηµιώσεις 
5.366.500 ευρώ 
κατέβαλε ο ΕΛΓΑ 
στις 21 Ιουνίου σε 
5.457 δικαιούχου 

για ζηµιές φυτικής 
παραγωγής και 

ζωικού κεφαλαίου 
για το 2018

Τροποποίηση 
Μειώνονται 
σηµαντικά οι 
κυρώσεις για 

την πυκνότητα 
φύτευσης, του 

ελάχιστου ορίου 
έκτασης της 

επένδυσης και 
της µονοµερούς 
διακοπής (έως 
και 75%) στις 

∆ασώσεις

Αγροτικό 
τιµολόγιο 

Παρατείνεται 
έως τις 30 

Σεπτεµβρίου 
η κατάθεση 

δικαιολογητικών 
για το αγροτικό 
τιµολόγιο, που 
έληξε τέλος 

Μαΐου

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 3,34 
 

 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ 
ΧΩΡΙΣ ΓΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΝΙΑΙΑ 
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ΕΥΡΩ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ DE MINIMIS ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

ΑΧΛΑ∆ΙΑ

ΚΑΠΝΟΣ

ΑΛΙΕΙΑ
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Στον επόμενο
διαχειριστή 
ο λογαριασμός
του ΕΛΓΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

H µια ζηµιά διαδέχεται την άλλη στον αγροτι-
κό τοµέα από τις ξαφνικές καταιγίδες και χα-
λαζοπτώσεις ανά τη χώρα, µε έναν ΕΛΓΑ να 
µην προλαβαίνει καν να εκτιµήσει το ακριβές 
ύψος των καταστροφών, και µε τους έχοντες 
την ευθύνη µε τη φούρια των εκλογών να τα 
σπρώχνουν σχεδόν όλα στις ενισχύσεις ήσσο-
νος σηµασίας, στα γνωστά... de minimis. Βέ-
βαια, αν οι εκλογές ήταν πιο µακριά, θα αρ-
κούσε και η παραποµπή στα ΠΣΕΑ. Εντούτοις, 
επειδή ο χρόνος είναι βραχύς, και τα ΠΣΕΑ θέ-
λουν τουλάχιστον µια 3ετία, ενώ ο κανονισµός 
του ΕΛΓΑ, δεν προλαβαίνει µέχρι την 7η Ιουλί-
ου να αλλάξει, στις ήσσονος σηµασίας ενισχύ-
σεις µπορούν να µπουν όπως είπε πρόσφατα 
στους Κρητικούς αγρότες ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης µέχρι και 
οι ζηµιές στη ντοµάτα από την Τuta Absoluta. 

Εν αναµονή του ΦΕΚ
Όπως και να ‘χει, κάποιες ζηµιές µπορεί να 

πληρωθούν άµεσα, εφόσον δηλαδή υπάρξει έκ-
δοση στο ΦΕΚ, όπως για παράδειγµα οι αποζη-
µιώσεις για τα αχλάδια Κρυστάλλια για τις βρο-
χοπτώσεις του 2018 κατά το στάδιο της καρπο-
φορίας, ενώ κάποια άλλα θα πάνε για τον επό-
µενο διαχειριστή. Σε αυτό το µήκος και οι ανέ-
ξοδες υποσχέσεις του υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη ότι έχουν δρο-
µολογηθεί αποζηµιώσεις για το γλοιοσπόριο, 
εφόσον βέβαια αποφανθεί θετικά η DG AGRI 
(Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας), στην οποία έχει 

παραπέµψει το θέµα ο Επίτροπος Χόγκαν.
Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των πληγει-

σών περιοχών είναι εξαιρετικά µακρύς, αν συ-
µπεριληφθούν και οι εκκρεµµότητες πληρωµών 
από προηγούµενα έτη, για τα οποία δεν έχει α-
κόµη «κληρώσει» αν θα µπουν στα ζηµιογόνα 
αίτια του EΛΓΑ, σε ΠΣΕΑ ή στα de minimis όπως 
για παράδειγµα µε τους αµυγδαλοπαραγωγούς 
των δήµων Τεµπών, Ελασσόνας, Αγιάς, Κιλελέρ 
και Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας.

Ξεκινά η καταγραφή από γεωπόνους, 
πρώτα καλλιέργειες στη συγκοµιδή

Μία από τα ίδια, και στην πρόσφατη ευρεία 
σύσκεψη στο γραφείο του υφυπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη µε τη συµµετο-
χή του προέδρου του ΕΛΓΑ Φάνη Κουρεµπέ, και 
των δηµάρχων διαφόρων περιοχών του νοµού 
Λάρισας που επλήγησαν πρόσφατα από την έ-
ντονη βροχόπτωση και τη χαλαζόπτωση (Αγιάς, 
Τυρνάβου, Κιλελέρ, Ελασσόνας και Τεµπών). ∆η-
λαδή, ότι τώρα γίνεται η καταγραφή της πρώτης 
εικόνας των ζηµιών και µόλις τελειώσουν οι δη-
λώσεις ζηµιάς από τους παραγωγούς, θα ξεκι-
νήσουν οι εκτιµήσεις από τους γεωπόνους του 
Οργανισµού, µε προτεραιότητα -όπως ειπώθηκε- 
στις καλλιέργειες που είναι σε αυτή τη φάση στο 

Αν οι εκλογές ήταν πιο μακριά, αντί να τα σπρώχνουν όλα στα de minimis, 
με τον χαλαζοδαρμένο προϋπολογισμό ΕΛΓΑ, θα έφθαναν και τα ΠΣΕΑ

Στο Ριζοβούνι βρέθηκε η 
υποψήφια βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Βράντζα, 
όπου διαπίστωσε το µέγεθος της 
καταστροφής, από την πρόσφατη 
καταρρακτώδη βροχή. 



Agrenda 9Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Ιουνίου 2019ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

στάδιο της συγκοµιδής. Τουτέστιν...υποµονή. 

Υποσχέσεις για αποζηµιώσεις 
πριν το τέλος του έτους

Για το αν οι εκτιµήσεις θα µπορέσουν να ο-
λοκληρωθούν µέσα στον Ιούλιο, ώστε οι πλη-
ρωµές των αποζηµιώσεων να γίνουν πριν το 
τέλος του τρέχοντος έτους, όπως δεσµεύτηκε 
ο Λαρισαίος υφυπουργός µένει να αποδειχθεί, 
όπως και το αν τελικά η πολυθρύλητη αναµόρ-
φωση του κανονισµού του ΕΛΓΑ, που µετρά-
ει από το 1950, θα γίνει την επόµενη χρονιά. 
Εξάλλου, και οι δύο διεκδικητές της εξουσίας 
(ΣΥΡΙΖΑ-Ν∆), το θέµα αυτό το έχουν βάλει ψη-
λά στην ατζέντα τους. Προτεραιότητα για τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως είπε πρόσφατα από 
την επίσκεψη του σε πληγείσες περιοχές του 
Τύρναβου (βιοµηχανικής ντοµάτας και βάµβα-
κος) ο Λαρισαίος βουλευτής Μάξιµος Χαρακό-
πουλος, αποτελεί η επικαιροποίηση του κανο-
νισµού του ΕΛΓΑ.

Για την ώρα, πάντως, συνεχίζονται οι επισκέ-
ψεις των πολιτευτών στις πληγείσες περιοχές 
µε τις δεσµεύσεις για άµεσες, έγκαιρες, δίκαι-
ες αποζηµιώσεις προσεχώς πάνε σύννεφο, ενώ 
τα «αντιχαλαζικά δίκτυα» του ΕΛΓΑ, σύµφωνα 
µε τους παραγωγούς έχουν κρασάρει. 

Ακόµα 300 εκατ. ευρώ για τα Σχέ-
δια Βελτίωσης, ανεβάζοντας το συ-
νολικό νούµερο του προϋπολογι-
σµού στα 614 εκατ. ευρώ, αποφά-
σισαν να δεσµεύσουν οι διαχειρι-
στικές αρχές, σύµφωνα µε τα όσα 
ειπώθηκαν κατά την 7η Επιτροπή 
Παρακολούθησης των Προγραµµά-
των Αγροτικής Ανάπτυξης στα Χα-
νιά την περασµένη Τετάρτη. Ο πρό-
εδρος της Επιτροπής και γενικός 
γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Χαράλαµπος Κασίµης επιβεβαίωσε 
πως στόχος είναι η ολοκλήρωση ό-
λων των προκηρύξεων που αποµέ-
νουν εντός του 2019, ενώ υπενθύ-
µισε ότι υπάρχουν επιπλέον πόροι 
ύψους 253 εκ. ευρώ από το αποθε-
µατικό οι οποίοι αναµένεται να αξι-
οποιηθούν στο ερχόµενο διάστηµα.

Να επικεντρωθεί η χώρα µας στην 
προκήρυξη µέτρων που δεν έχουν 
ακόµα ξεκινήσει, ανέφερε από την 
πλευρά της η εκπρόσωπος της ΕΕ, 
Tarja Tiainen-Balsby, τονίζοντας πα-

ράλληλα ότι σηµασία δεν έχει µόνο 
η απορρόφηση των κονδυλίων αλ-
λά και η ποιότητα των έργων στα ο-
ποία επενδύονται. 

Παράλληλα, οι διαχειριστικές αρ-
χές κατά τη διάρκεια της Επιτρο-
πής, παρουσίασαν τις σηµαντικό-
τερες πτυχές από την 6η τροποποί-
ηση των Προγραµµάτων, που αφο-
ρούν µεταξύ άλλων την εισαγωγή 
τιµοκαταλόγου εύλογου κόστους 
για τις αγροσυµβουλες, στα πλαίσια 
της προετοιµασίας ενεργοποίησης 
του Μέτρου 2.1 όπως είχε γράψει 
η Agrenda στο περασµένο φύλλο. 

Μέσα στην τροποποίηση περιλαµ-
βάνεται επίσης και η µεταφορά πό-
ρων 68 εκατ. ευρώ από µέτρα που 
δεν θα ενεργοποιηθούν (π.χ δράσεις 
για την αναβάθµιση των βοσκοτό-
πων και το πριµ των µετακινούµε-
νων κτηνοτρόφων), σε δράσεις όπως 
το 4.2.1 Μεταποίηση, Απονιτροποί-
ηση και Σπάνιες Φυλές για να κα-
λυφθούν οι δικαιούχοι από τις πε-
ρασµένες προκηρύξεις. 

Με βάση τα φετινά δηλωθέντα 
εισοδήματα η ένταξη στο Εξοικονομώ

Δεσμεύτηκαν 614 εκατ. ευρώ 
για τα Σχέδια Βελτίωσης

ποτέλεσµα να κλείνει ο κύκλος του προ-
γράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον ΙΙ» 
µε έργα ενεργειακής αναβάθµισης αξίας 
άνω του 1 δισ.

Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν 
µονοκατοικίες, πολυκατοικίες και µεµονω-
µένα διαµερίσµατα, τα οποία διαθέτουν οι-
κοδοµική άδεια ή άλλον νοµιµοποιητικό 
έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν 

δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα, για τις 
οποίες θα ισχύει ότι η κάθε µια θα λογίζε-
ται ως µία κατοικία, ως µία µονάδα. Μπο-
ρούν να συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα τα 
οποία έχουν το δικαίωµα κύριας κυριότη-
τας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηµατι-
κά κριτήρια.

Οι παρεµβάσεις που µπορούν να γίνουν 
από τους ενδιαφερόµενους θα αφορούν τις 

εξής κατηγορίες:
1. αντικατάσταση κουφωµάτων
2. τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης
3. τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κτη-

ριακό κέλυφος
4. αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης  

και ψύξης
5. αναβάθµιση συστήµατος παροχής ζε-

στού νερού χρήσης

∆ηµοσιεύτηκε ο Οδηγός Εφαρµογής της β’ 
φάσης του προγράµµατος «Εξοικονόµηση 
Κατ’ Οίκον ΙΙ» µε την υποβολή των αιτή-
σεων για το νέο κύκλο στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα να ξεκινά διαδοχικά ανά οµά-
δα Περιφερειών από τις 15 Ιουλίου 2019. 
Η ένταξη θα γίνει µε βάση τα εισοδηµατι-
κά κριτήρια του φορολογικού έτους 2018 
(εκκαθαρισµένες δηλώσεις φορολογίας). 

Εκ των βασικών αλλαγών σύµφωνα µε 
την προκήρυξη σε σχέση µε τον Α΄ Κύκλο 
αιτήσεων είναι ότι:

 καταργείται το άνω όριο στην 7η εισο-
δηµατική κατηγορία,

 για την υπαγωγή της δηλούµενης κα-
τασκευής ή χρήσης σε νόµο τακτοποίη-
σης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει 
να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχι-
στον του 30% του συνόλου του ενιαίου ει-
δικού προστίµου,

 η επιλογή χρηµατοδοτικού σχήµατος 
(Ίδια Κεφάλαια/δάνειο) θα δηλώνεται 
κατά το στάδιο καταχώρησης της αίτησης 
πριν την οριστική της υποβολή.

Με την δηµοσίευση σε ΦΕΚ θα ακολουθή-
σουν αναλυτικότερες ανακοινώσεις στον 
ιστότοπο https://exoikonomisi.ypen.gr. 
Η β’ φάση του προγράµµατος µε επιπλέ-
ον 250 εκατ. ευρώ θα καλύψει 25.000 κα-
τοικίες. Μαζί µε την συµµετοχή των ιδιω-
τών, το ύψος των παρεµβάσεων αναµέ-
νεται να υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ, µε α-
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Και κάθεσαι  
Δυσεύρετοι έχουν 
γίνει οι αγρεργάτες 
λόγω... επιδομάτων 
Λίγες οι άδειες διαμονής σε αλλοδαπούς εργάτες, 
όλο και μεγαλώνουν οι απαιτήσεις τους για «μαύρα»

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στο υπ’ αριθµόν έναν πρόβληµα του το-
µέα της αγροτικής παραγωγής δείχνει 
να έχει εξελιχθεί το θέµα της εξεύρεσης 
αγρεργατών για τις εκµεταλλεύσεις, ζή-
τηµα για το οποίο, ειδικά τον τελευταίο 
καιρό, όχι µόνο δεν έχει υπάρξει η απαι-
τούµενη µέριµνα από την πλευρά της 
κυβέρνησης, αλλά φαίνεται να έχουν 
γίνει σειρά λαθών και αστοχίες που ε-
πιβαρύνουν την κατάσταση.

Κατ’ αρχήν το πρόβληµα αυτή τη φο-
ρά ξεκινά από το γεγονός ότι δεν έχουν 

γίνει όπως τα προηγούµενα χρόνια οι 
απαραίτητες κατανοµές ανά περιφέρεια 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους κατό-
χους αγροτικών εκµεταλλεύσεων να α-
πασχολήσουν προσωρινά και σε εποχι-
κή βάση αλλοδαπούς εργάτες, οι οποίοι 
δεν διαθέτουν τα προβλεπόµενα νοµι-
µοποιητικά έγγραφα για την παραµο-
νή τους στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες 
θέλουν µια σχετική απόφαση που εκ-
δόθηκε τον περασµένο Φεβρουάριο να 
µην καλύπτει όλες τις αγροτικές περιο-
χές, όπως π.χ. τη Θεσσαλία και η ποσό-
στωση η οποία εξασφάλισε να είναι πο-
λύ µικρή σε σχέση µε τις πραγµατικές 
ανάγκες των αγροτικών επιχειρήσεων. 

Το δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα που ί-
σως διαφεύγει της προσοχής, έχει να κά-
νει µε το γεγονός ότι τα διάφορα µικρά 
επιδόµατα που µοιράζει τον τελευταίο 
καιρό η κυβέρνηση ως «δίχτυ ασφαλεί-

ας» για άνεργους και ηµιαπασχολούµε-
νους σε συνδυασµό µε το πολύ χαµηλό 
δηλωµένο ετήσιο εισόδηµα που προϋ-
ποθέτουν (π.χ. 2.500 ευρώ), λειτουργεί 
αποτρεπτικά στους εν δυνάµει εργάτες 
γης (ντόπιους και ξένους) να συµφωνή-
σουν σε απασχόληση µε νόµιµα παρα-
στατικά. Κι αυτό γιατί, η εµφάνιση εισο-
δήµατος από τη µια πλευρά τους κάνει 
να χάνουν τα διάφορα επιδόµατα, από 
την άλλη εποµένους καθιστά αποτρε-
πτική την απασχόληση. Το ζήτηµα έχει 
τεθεί εξ απαλών ονύχων και στις προ-
εκλογικές συζητήσεις, οι οποίες γίνο-
νται τον τελευταίο καιρό, κανείς όµως 

δεν έχει πιάσει ενδελε-
χώς το θέµα, έτσι ώστε 
να γίνει κατανοητό και 
στους ιθύνοντες, προ-
κειµένου να αλλάξει η 
γραµµή πλεύσης. 

Υπάρχει και ένα τρί-
το σηµαντικό θέµα που 
κάνει όλο και πιο δυ-
σεύρετους τους εργά-
τες γης που τα τελευ-
ταία 30 χρόνια περίπου, 
έχουν κρατήσει όρθια –
παρά τις µεγάλες της α-
δυναµίες- την ελληνι-

κή γεωργία. Αρκετοί εργάτες γης που 
προέρχονται από την Αλβανία και οι ο-
ποίοι, όχι µόνο έχουν κάνει πολύ δου-
λειά στα ελληνικά αγροκτήµατα, αλλά 
έχουν αποκτήσει και υψηλή τεχνογνω-
σία, έχοντας αναλάβει σε πολλές πε-
ριπτώσεις ολοκληρωτικά την ευθύνη 
των αντίστοιχων εκµεταλλεύσεων στις 
οποίες απασχολούνται χρόνια, µε βά-
ση τις προενταξιακές συµφωνίες Ευρω-
παϊκής Ένωσης - Αλβανίας που έχουν 
υπογραφεί, έχουν πλέον τη δυνατότη-
τα µε σχετική άνεση να µετακινούνται 
βορειότερα. Οι σηµαντικά υψηλότερες 
αµοιβές τις οποίες απολαµβάνουν εκεί, 
σε συνδυασµό µε το χαµηλό κόστος δι-
αβίωσης στο οποίο έχουν συνηθίσει να 
κινούνται, τους επιτρέπει όχι µόνο να 
µην δυσκολεύονται οικονοµικά αλλά 
και να αποταµιεύουν µέρος των εισο-
δηµάτων τους εκεί.

21-22, 35-36

Σε ιστορικά 
χαμηλά οι τιμές 
της μηδικής

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Έντονη ζήτηση από την Ιταλία διαφαί-
νεται στην αγορά σκληρού, µε τις τιµές 
εκεί να ανεβαίνουν κιόλας 10 ευρώ ο τό-
νος στη νέα λίστα της Φότζια. Αυτό γιατί 
οι έντονες βροχοπτώσεις υποβάθµισαν 
ποιοτικά το ιταλικό σιτάρι. Σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ το κλίµα φτάνει και στη χώ-
ρα µας, χωρίς ωστόσο να έχει εκφραστεί 
πρακτικά σε άνοδο της τιµής. Ωστόσο οι 
συνεταιριστές διαβλέπουν άνοδο των τι-
µών µέσα στο καλοκαίρι, µε τις προτά-
σεις που δέχονται τώρα να έχουν υπερ-

βεί ήδη τα 21 λεπτά το κιλό, όπως συνέ-
βη στην περίπτωση της ΕΑΣ Βόλου. Βέ-
βαια στα 21 λεπτά προσπαθούν να αγο-
ράσουν τα ποιοτικά σιτάρια και µικρότε-
ροι µεσίτες και έµποροι, ενώ για τις χα-
µηλές ποιότητες που κατευθύνονται στις 
ζωοτροφές ακούστηκαν τα 17 λεπτά. 

Εν τω µεταξύ, στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη ο καύσωνας δηµιουργεί ανησυχίες 
για την πορεία της παραγωγής, καλλι-
εργώντας κλίµα στα χρηµατιστήρια α-
γροτικών εµπορευµάτων.

Ενδιαφέρον πριν βγουν τα αλώνια
 Σε διάλογο έµποροι και συνεταιριστές που ανεβάζει την τιµή στο σκληρό 

 Ο καιρός έστρωσε το έδαφος για να εκδηλωθεί εξαγωγικό ενδιαφέρον από νωρίς

Α1 |  21

Ο  
αλωνισµός του σκληρού στη χώ-
ρα µας προχωράει προς τον τερ-
µατισµό του και στην εξαγωγή δεί-
χνει να διαµορφώνεται µια αγο-

ρά γύρω από τα 215 ευρώ ο τόνος FOB (πα-
ραδοτέα σε λιµάνι µας µαζί µε τα λιµανιάτι-
κα έξοδα) για τις µέτριες ποιότητες. Η εικό-
να της σοδειάς είναι ικανοποιητική, µένει να 
δούµε πως θα πάνε οι Ιταλοί οι οποίοι είχαν 
προσφάτως βροχές, γι’ αυτό και σηµειώθηκε 
άνοδος των τιµών στη λίστα της Φότζια κυρί-
ως για τα ποιοτικά σιτάρια. 

 Χρηµατιστηριακά, κάποια καιρικά προ-
βλήµατα στις ΗΠΑ αλλά και στην Ινδία τονώ-
νουν τις τιµές στο βαµβάκι. Αναφορικά µε 
τον εµπορικό πόλεµο, κυκλοφορεί η είδηση 
πως το µεγαλύτερο µέρος την διένεξης έχει 
λυθεί, ωστόσο οι αναλυτές κρατούν στάση 
αναµονής και περιµένουν τον οριστικό τερ-
µατισµό του εµπορικού πολέµου. Στην αγο-
ρά µας σηµειώθηκαν επιλεκτικές νέες προ-
αγορές από τους εµπορικούς οίκους. Οι ρυθ-
µοί βέβαια έχουν µειωθεί και τις περισσότε-
ρες φορές οι αγορές αφορούν κάλυψη υφι-
στάµενων πωλήσεων και όχι κάποια νέα θέ-
ση στο ελληνικό. 

 Ο βροχερός καιρός είχε ως αποτέλεσµα 
την καθυστέρηση των φυτεύσεων στην αµε-
ρικανική ζώνη παραγωγής καλαµποκιού, µε 
αντίκτυπο στις τάσεις που θα διαµορφωθούν 
στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τις τιµές για το κα-
λαµπόκι, αυτές ανέβηκαν στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο σε υψηλά επίπεδα πενταετίας, µε 
τα συµβόλαια του ∆εκεµβρίου να κυµαίνο-
νται στα 4.50 δολάρια το µπούσελ.

Άνοιξε ανοδικά 
η λίστα της Φότζια 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

21/05 06/06 10/06 18/06 25/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,71

364,55365,18

348,46346,55

Άνοδος
Προς τα τέλη της εβδοµάδας 

σηµειώθηκε άνοδος του ευρώ και 
βελτιώθηκε η σοδειά στις χώρες 

γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα

10 ευρώ 
Στη νέα λίστα της Φότζια 
οι καλές ποιότητες, λόγω 

προβληµάτων από βροχές, 
αυξήθηκαν κατά 10 ευρώ

Εμπόριο
Οι Ιταλοί έµποροι προχώρησαν 
σε κάποιες πρώτες κινήσεις για 

αγορά µέτριων ποιοτήτων στα 215 
ευρώ ο τόνος σε λιµάνι µας

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

22/05 30/05 12/06 20/06 27/0607/06
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Ιταλία 23-24
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
2019   10-11 λεπτά/κιλό 

2018   13 λεπτά/κιλό

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Ετοιμάζεται αύξηση 
στην τιμή του σκληρού
μέσα στο καλοκαίρι 

 Ανάκαμψη 14% 
στην παραγωγή 
πατάτας στην ΕΕ

Ο καιρός στηρίζει την 
κατανάλωση στο καρπούζι
Ανάµεικτες είναι οι ειδήσεις σχετικά µε 
την κατάσταση της αγοράς, εγχώριας 
και του εξωτερικού, στα δυο καλοκαιρινά 
φρούτα, πεπόνι και καρπούζι, µε την 
υποκατανάλωση να ρίχνει το πρώτο, και 
τον καιρό να στηρίζει το δεύτερο.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γκρίζο ιδιωτικό 
εµπόριο 
Όλο αυτό το πλέγµα δυσκολιών στη 
σχέση των αγροτικών µονάδων µε τους 
αγρεργάτες που χρειάζονται για να 
προχωρήσει η παραγωγική διαδικασία, 
εκτός από τις επιπτώσεις στην 
οργανωτική δοµή των µονάδων και στο 
παραγωγικό τους αποτέλεσµα, εγείρει 
και ευρύτερα οικονοµικά ζητήµατα. Η 
επιµονή των εργατών γης να αµείβονται 
χωρίς παραστατικά, υποχρεώνει 
αντίστοιχα τους κατόχους αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων να αναζητούν λύσεις 
διάθεσης της παραγωγής στη µαύρη 
αγορά, ακόµα και µε απώλειες στην τιµή 
διάθεσης των προϊόντων τους. Αυτή η 
τάση δίνει επιχειρήµατα στο γκρίζο 
ιδιωτικό εµπόριο να κάνει παιχνίδι και 
να κρατάει την αγορά των αγροτικών 
προϊόντων χαµηλά, δηµιουργώντας επί 
της ουσίας ζήτηµα βιωσιµότητας των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Πρόκειται 
για έναν φαύλο κύκλο που επιτείνεται, 
όπως είναι φυσικό και από την υψηλή 
φορολογία εισοδήµατος, η οποία έχει 
θεσπισθεί µετά το 2016 και η οποία 
σε µια αγορά που δεν είναι σταθερά 
δοµηµένη, οδηγεί σε παρασπονδίες, 
σε παρεµπόριο και σε παραοικονοµία.

Τα διάφορα µικρά 
επιδόµατα φαίνεται 
πως λειτουργούν 
αποτρεπτικά στους εν 
δυνάµει εργάτες γης, 
ντόπιους και ξένους.

Οι εργάτες 
από την 
Αλβανία 
έχουν 
πλέον 
τη δυνα-
τότητα µε 
σχετική 
άνεση να 
µετακινού-
νται βορει-
ότερα. 
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Νέες ρήτρες προκειµένου να περιορίσει 
τον κίνδυνο έλλειψης νερού για την άρ-
δευση καλλιεργειών σε περιόδους ξηρα-
σίας δροµολογεί η Κοµισιόν µε έναν κα-
νονισµό βάσει του οποίου διευκολύνε-
ται η χρήση των αστικών λυµάτων για 
γεωργική άρδευση.

Οι τριµερείς διαπραγµατεύσεις επί της 
νέας πρότασης κανονισµού, που προσαρ-
µόζει τη διαθεσιµότητα του νερού µε βά-
σει την κλιµατική αλλαγή και συνάδει µε 
την κυκλική οικονοµία, αναµένεται να 
αρχίσουν από την φινλανδική προεδρία. 
Η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νε-
ρού για την άρδευση των αγρών, ιδίως 
σε περιόδους καύσωνα και σοβαρής ξη-
ρασίας, µπορεί να συµβάλει στο να απο-
τρέπονται οι απώλειες συγκοµιδής και η 
έλλειψη τροφίµων. Οι προτεινόµενοι νέ-
οι κανόνες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι 
σε περιοχές όπου η ζήτηση νερού εξα-
κολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά. 
Ένα κράτος µέλος µπορεί να αποφασί-
σει ότι δεν ενδείκνυται η επαναχρησιµο-
ποίηση νερού για γεωργική άρδευση σε 
τµήµα ή στο σύνολο της επικράτειάς του. 

Με την απόφαση «Καθορισµός 
ανώτατου αριθµού αδειών διαµο-
νής για εργασία πολιτών τρίτων 
χωρών για τα έτη 2019 και 2020», 
που εκδόθηκε τον περασµένο 
Φεβρουάριο (ΦΕΚ Β’ 620.2019), 
κινείται η διαδικασία απασχό-
λησης αγρεργατών για φέτος.

Αφορά συγκεκριµένα την κατ΄ 
εξαίρεση απασχόληση του πα-
ράτυπα διαµένοντα στην χώρα 
µας πολίτη τρίτων χωρών. Έχει 
διάρκεια ισχύος έξι µήνες, χρό-
νος ίσος µε τον χρόνο αναβολής 
της αποµάκρυνσης και στην συ-
νέχεια ανανεώνεται µε τη διαδι-
κασία που προβλέπεται. 

Προβλέπει δηλαδή την κά-
λυψη κενών θέσεων για εξαρ-
τηµένη και εποχική εργασία 
στην αγροτική οικονοµία (ερ-
γάτες γης, βοσκοί, µελισσοκό-
µοι) µε σκοπό την εξυπηρέτη-
ση επειγουσών αναγκών της α-
γροτικής οικονοµίας και  που 
δεν έχουν πληρωθεί µε την δι-
αδικασία της µετάκλησης που 
προβλέπονταν στα πλαίσια του 
νόµου 4251/2014.

Ο εργοδότης που επιθυµεί να 
προσλάβει προσωπικό µε βάση 
την παραπάνω απόφαση: 

 Καταθέτει αίτηση στην Α-

ποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (Τµή-
µα Αλλοδαπών) του τόπου δια-
µονής του µε τα δικαιολογητι-
κά που προβλέπονται (αριθµός 
εργατών, ιθαγένεια, ειδικότη-
τα, χρονικό διάστηµα απασχό-
λησης κ.λ.π.) 

 Ο Συντονιστής της Αποκε-
ντρωµένης ∆ιοίκησης εκδίδει 
την πράξη έγκρισης για την κατ΄ 
εξαίρεση απασχόληση του πα-
ράτυπα διαµένοντα στη χώρα 
µας πολίτη τρίτων χωρών την 
οποία στη συνέχεια αποστέλ-
λει στην αρµόδια αστυνοµική 
αρχή από την οποία και εκδί-
δεται βεβαίωση αναβολής α-
ποµάκρυνσης εφόσον δεν συ-
ντρέχει λόγος δηµόσιας τάξης 
και ασφάλειας. 

 Στη συνέχεια υποβάλλεται 
αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία 
της Περιφέρειας για χορήγηση 
άδειας εργασίας. 

Νέο πλαίσιο 
από ΕΕ για 
αρδευτικά νερά 
στην ξηρασία 

Με εξάμηνη βίζα η εργασία 
στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις 

Το Συµβούλιο, υπό την προεδρεία 
του υπουργού Υδάτων και ∆ασών 

της Ρουµανίας Ioan Denes, 
καθόρισε την Τετάρτη 26 Ιούνιου 
τη θέση του (γενική προσέγγιση) 

σχετικά µε έναν κανονισµό.

O Βασίλης Γούναρης 
βγήκε πρώτος 
σε ψήφους από 
τους υποψηφίους 
ελληνικής 
υπηκοότητας στην 
εκλογή του ως 
µέλος του ∆Σ του 
Ελληνογερµανικού 
Επιµελητηρίου.

Τέταρτη φορά πρόεδρος του ΣΕΧΒ ο Βασίλης Γούναρης, 
εξελέγη και ως µέλος ∆Σ του Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου  

Την τέταρτη θητεία του ως πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Χηµικών 
Βιοµηχανιών εξασφάλισε ο Βασίλης Γούναρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της BASF 
Ελλάς, κατά τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν την γενική συνέλευση του ΣΕΧΒ 
στις 24 Ιουνίου. Παράλληλα ας σηµειωθεί πως ο κ. Γούναρης εξελέγη λίγες µέρες 
αργότερα, στις 27 Ιουνίου και µέλος του ∆Σ του Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου 
και µάλιστα βγήκε πρώτος σε ψήφους ανάµεσα στους υποψηφίους ελληνικής 
υπηκοότητας. Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες του ΣΕΒΧ, ο κ. Γούναρης τόνισε πως 
«η χηµική βιοµηχανία παρά τις αντίξοες συνθήκες τόσο το 2018 όσο και το 2019 
πέτυχε ρυθµούς ανάπτυξης διπλάσιους από το γενικό δείκτη µεταποίησης και 
αύξηση των εξαγωγών κατά 13,8%». Ο πρόεδρος του ΣΕΒΧ, ο οποίος εκλέχτηκε 
πρώτη φορά στο ∆Σ του Συνδέσµου το 2003 ως ταµίας, αναφέρθηκε και στις 
πρόσφατες Ευρωεκλογές επαναλαµβάνοντας τις προτεραιότητες της βιοµηχανίας 
για την αντιµετώπιση των θεµάτων που προκύπτουν από την αβεβαιότητα στο 
παγκόσµιο εµπόριο. Τέλος, η ελληνική χηµική βιοµηχανία επανέλαβε τη θέση του 
επιχειρηµατικού κόσµου για την απελευθέρωση των δυνάµεων που θα επιτρέψουν 
την οικονοµική ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Ν. 4384/2016
Oι εν λόγω άδειες 

εκδίδονται στα πλαίσια 
του νόµου 4384/2016, 

µε βάση τον οποίο 
ρυθµίστηκε η κατ΄ εξαί-
ρεση απασχόληση στην 

αγροτική οικονοµία 
πολιτών τρίτων χωρών 
που παραµένουν στην 

Ελλάδα

Στο Agronews.gr  
βρείτε όλη την απόφαση 
για τον ανώτατο αριθµό 

αδειών διαµονής για 
αγρεργάτες τα έτη

2019 και 2020
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μηνύµατα ανόδου δίνει η αγορά για τις 
τιµές στο σκληρό σιτάρι, καθώς οι ποιό-
τητες της εγχώριας παραγωγής είναι πλέ-
ον εξακριβωµένες, ενώ την ίδια στιγµή οι 
καύσωνες στην Ευρώπη οδηγούν σε ση-
µαντική µείωση των αποδόσεων. 

Τις τελευταίες µέρες παρ’ ότι δεν έχει 
γίνει κάποια µεγάλη πώληση που να ε-
πιβεβαιώνει τοις πράγµασι τη βελτίωση 
της εικόνας της αγοράς, οι συζητήσεις 
που γίνονται, κυρίως ανάµεσα σε µεγά-
λους εµπορικούς οίκους και σε µικρές συ-
νεταιριστικές οργανώσεις, δείχνουν διά-
θεση να προχωρήσει η τιµή παραγωγού 
πάνω από τα 20 λεπτά το κιλό. 

Ήδη, σύµφωνα µε ασφαλείς πληρο-
φορίες της Agrenda, η ΕΑΣ Βόλου έχει 
δεχθεί πρόταση να διαθέσει σε εγχώριο 
εµπορικό οίκο το σύνολο της παραγωγής 
σκληρού που έχει συγκεντρώσει στην 
τιµή των 215 ευρώ ο τόνος. Πρόκειται 
για 5.000 τόνους σκληρού από την πε-
ριοχή της Μαγνησίας, η ποιότητα του 
οποίου κρίνεται εξαιρετική. 

Την απόφαση του συνεταιρισµού να ε-
ξετάσει τις πρώτες προσφορές του ελεύ-
θερου εµπορίου περί τον Σεπτέµβριο, κα-
θώς τα σηµάδια προµηνύουν άνοδο, κά-
νει γνωστή µε δηλώσεις του στην Agrenda 
και ο πρόεδρος του συνεταιρισµού Νίκαι-
ας Αντώνης Ρετζιάς. Ήδη τα συµβόλαια 
που είχαν γίνει µε τη βιοµηχανία ζυµα-
ρικών Μέλισσα και προέβλεπαν ελάχι-
στη τιµή 20 λεπτά το κιλό έχουν ικανο-
ποιηθεί πλήρως µε βάση τις ποιότητες. Ι-
διαίτερα καλά εξελίχθηκαν φέτος και οι 

αποδόσεις στο κριθάρι για βυνοποίηση 
για το οποίο τα συµβόλαια µε την Αθηνα-
ϊκή προβλέπουν τιµή στα 17,2 λεπτά το 
κιλό. Αρκεί να αναφερθεί ότι η ποικιλία 
grains έγραψε στην περιοχή αποδόσεις 
µέχρι και 650 κιλά το στρέµµα.  

Ήδη από το ξεκίνηµα της προηγούµε-
νης εβδοµάδας, η τιµή για το ευρωπαϊκό 
σιτάρι ανέβηκε, καθώς ένα κύµα καύσω-
να που ξεκίνησε αναµένεται να διαρκέ-
σει αρκετά ώστε να προκαλέσει απώλεια 
στη σοδειά. Μάλιστα σηµειώνεται πως το 
κύµα καύσωνα αναµένεται να διαρκέσει 
περισσότερο και να σηµειωθούν υψηλό-
τερες θερµοκρασίες από εκείνες που ση-
µειώθηκαν στις αρχές Ιουλίου του 2015 
εκτόξευσαν κατά 20 ευρώ τις χρηµατι-
στηριακές τιµές. Βέβαια τότε εκδηλώθη-
κε µια άµεση υποχώρηση, λόγω της µε-
γάλης παραγωγής, που σηµειώθηκε τε-
λικά εκείνη τη χρονιά. 

«Στη Γαλλία και την Ευρώπη, όλοι εί-
χαµε στο µυαλό µας το σενάριο µιας µε-
γάλης παραγωγής σιταριού για το 2019. 
Αλλά το κύµα καύσωνα που έχει ξεκι-

νήσει µπορεί να προκαλέσει σηµαντι-
κές ζηµιές», αναφέρει σηµείωµα της ε-
ταιρείας συµβούλων Agritel. Οι αναλυ-
τές της Refinitiv Agriculture Research 
σηµειώνουν πως είναι αναπόφευκτος 
ένας αρνητικός αντίκτυπος στις καλλι-
έργειες, ειδικά σε περιοχές πιο βόρειες, 
στις οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί ακό-
µη τα φυτά αρκετά, όσο οι θερµοκρασί-
ες βρίσκονται 10 βαθµούς Κελσίου πά-
νω από το φυσιολογικό.

Φέτος, πάντως, αν και η παραγωγή 
αναµένεται πως θα είναι µεγαλύτερη 
από αυτή της προηγούµενης χρονιάς, 
η µείωση των καλλιεργούµενων εκτά-
σεων δεν αφήνει περιθώρια για µια 
παραγωγή τόσο υψηλή που θα µπο-
ρούσε να επιδράσει αρνητικά στην α-
γορά. Η ανοδική πορεία της τιµής συ-
νεπικουρείται και από µια παρόµοια 
κατάσταση σε περιοχές της Μαύρης 
Θάλασσας, µε το ρωσικό σιτάρι να έ-
χει ήδη σηµειώσει αυξήσεις στα µελ-
λοντικά συµβόλαια της νέας παραγω-
γής λόγω ξηρασίας. 

Προμηνύεται άνοδος της τιμής 
στο σκληρό σιτάρι λόγω καύσωνα 
Υψηλής ποιότητας η εγχώρια παραγωγή, κόβουν αποδόσεις οι θερμές μάζες στη Γαλλία  

∆ιαθέσεις 
Οι συζητήσεις που 

γίνονται ανάµεσα σε 
εµπορικούς οίκους και 

σε συνεταιριστικές 
οργανώσεις, δείχνουν 

διάθεση να προχωρήσει 
η τιµή παραγωγού πάνω 
από τα 20 λεπτά το κιλό

Καύσωνας 
Την προηγούµενη 

εβδοµάδα, η τιµή για το 
ευρωπαϊκό σιτάρι ανέ-
βηκε καθώς ένα κύµα 

καύσωνα αναµένεται να 
διαρκέσει αρκετά ώστε 
να προκαλέσει απώλεια 

στη σοδειά 

Η ΕΑΣ Βόλου έχει δεχθεί 
πρόταση να διαθέσει σε εγχώριο 
εµπορικό οίκο το σύνολο της 
παραγωγής σκληρού.

Βροχοπτώσεις 
στην Ιταλία 
ανέβασαν το σκληρό 

Αύξηση κατά 10 ευρώ ο 
τόνος σηµείωσαν οι τιµές για 
τα σκληρά σιτάρια στη νέα 
λίστα της Φότζια, η οποία 
είχε σηµαντικές µεταβολές 
σε σχέση µε την 
προηγούµενη εβδοµάδα. 
Σηµειωτέον ήταν η πρώτη 
λίστα για τη νέα σοδειά των 
σιτηρών. Ειδικότερα, οι καλές 
ποιότητες παρουσίασαν 
αυτήν την αύξηση εξαιτίας 
των προβληµάτων που 
σηµειώθηκαν λόγω έντονων 
βροχοπτώσεων που έπληξαν 
βασικές παραγωγές 
περιοχές. Έτσι, τα ποιοτικά 
σιτάρια µε ειδικό βάρος 80 
kg/hl, υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 12% διαµόρφωσαν 
τιµή αποθήκης παραγωγού 
στα 235-240 ευρώ ο τόνος. 
Επίσης για τη δεύτερη 
ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 
kg/hl και υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή 
αποθήκης παραγωγού 
κυµάνθηκε στα 230 µε 235 
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία, 
παρά τη διαφαινόµενη 
µείωση της παγκόσµιας 
παραγωγής, οι τιµές για τα 
σκληρά παραµένουν στα 223 
ευρώ ο τόνος, όµως αυτό 
συµβαίνει αποκλειστικά λόγω 
της µειωµένης 
δραστηριότητας στη φυσική 
αγορά, που τρενάρει µια 
αναπόφευκτη άνοδο των 
τιµών, σύµφωνα µε τους 
αναλυτές. 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 

5.000

215

20,00

17,20

ΕΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΛΕΠΤΑ /ΚΙΛΟ

Α.Σ ΝΙΚΑΙΑΣ
�ΣΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΑ�

ΤΟΝΟΙ

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ
ΚΡΙΘΑΡΙ 

20,00

17,2017,2017,20
ΛΕΠΤΑ /ΚΙΛΟΛΕΠΤΑ /ΚΙΛΟ

Α.Σ ΝΙΚΑΙΑΣΑ.Σ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ





Τζιτζικάκι
στο αμπέλι
Οι ψεκασμοί στα νεαρά στάδια, 
μετά από χρήση χρωμοπαγίδων

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

To τζιτζικάκι εµφανίστηκε στην 
Κρήτη τη δεκαετία του ’80. Η µε-
τάπτωση του σε εχθρό κύριας 
σηµασίας, οφείλεται σε διατά-
ραξη της βιολογικής ισορροπί-
ας στο οικοσύστηµα του αµπε-
λώνα. Οι ζηµιές που προκαλεί 
οφείλονται στην τροφική του 
δραστηριότητα. Αποµυζά τους 
χυµούς, καταστρέφει τα κύττα-
ρα και προξενεί βλάβες στο α-
γωγό σύστηµα που εφοδιάζει 
τα φύλλα µε θρεπτικά στοιχεία. 
Τα πρώτα συµπτώµατα εκδη-
λώνονται στα φύλλα της ακραί-
ας βλάστησης αλλά είναι εντο-

νότερα στα αναπτυγµένα φύλ-
λα. Παρατηρείται περιφερεια-
κός µεταχρωµατισµός ανοικτο-
κίτρινος στις λευκές ποικιλίες 
και κοκκινωπός στις ερυθρές, 
ενώ τα φύλλα καρουλιάζουν, 
κατσαρώνουν και µοιάζουν µε 
καψαλισµένα. Η φωτοσυνθε-
τική ικανότητα του φυτού πε-
ριορίζεται, οι βλαστοί δεν ανα-
πτύσσονται κανονικά και πα-
ραµορφώνονται. Σε περιπτώ-

σεις έντονης προσβολής η ξυ-
λοποίηση των κληµατίδων εί-
ναι ατελής ενώ τα σταφύλια ω-
ριµάζουν δύσκολα µε επιπτώ-
σεις στην παραγωγή.

 Έχει πολλούς φυσικούς ε-
χθρούς και αναπτύσσει εύκολα 
ανθεκτικότητα στα φυτοφάρ-
µακα. Για τους λόγους αυτούς, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιο-
τικού Ελέγχου Ηρακλείου, η 
χρήση εντοµοκτόνων στο α-
µπέλι πρέπει να είναι η απο-
λύτως αναγκαία. Η καταπολέ-
µηση στοχεύει στα νεαρά στά-
δια (νύµφες) και οι χρόνοι α-
ντιµετώπισης υπολογίζονται 
µε παγίδες χρώµατος (κίτρι-

νες) αλλά κυρίως µε δειγµα-
τοληψίες. Στις χρωµοπαγίδες 
καταγράφονται οι συλλήψεις 
των τέλειων εντόµων (πτερω-
τά) και συνήθως η καταπολέ-
µηση τοποθετείται χρονικά 3 
εβδοµάδες περίπου µετά το 
µέγιστο των συλλήψεων στις 
χρωµοπαγίδες (όριο επιζηµιό-
τητας τα 200-250 άτοµα ανά ε-
βδοµάδα ή οι συνεχόµενες αυ-
ξηµένες εβδοµαδιαίες συλλή-
ψεις). Στις δειγµατοληψίες εξε-
τάζονται κάθε φορά 100 φύλ-
λα και µετρούνται οι νύµφες 
που υπάρχουν στην κάτω επι-
φάνεια τους. Το όριο επιζηµι-
ότητας που δικαιολογεί κατα-
πολέµηση είναι 50 µε 100 ά-
τοµα στα 100 φύλλα.

Με στόχο την ωοτοκία οι ψεκασµοί για τη σέζια στην αχλαδιά 
Η σέζια αποτελεί σοβαρό ξυλοφάγο εχθρό της αχλαδιάς, της 
καρυδιάς αλλά και της µηλιάς και ιδιαίτερα στην Κρήτη, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου. Σηµειωτέον ότι το δίκτυο παγίδευσης 
στην Κρήτη εµφανίζει ήδη αυξηµένους πληθυσµούς. Συνιστάται από 
τους γεωπόνους την περίοδο των ωοτοκιών να εφαρµόζεται κατά 

διαστήµατα κατευθυνόµενος ψεκασµός στον κορµό και τους βραχίονες των 
δέντρων, µε καλή διαβροχή. Το έντοµο, την περίοδο αυτή (δηλαδή Ιούνιο µε 
Ιούλιο) ωοτοκεί στον κορµό και τους βραχίονες, κυρίως σε πληγές στο ξύλο 
που σχηµατίζουν σχισµές και έλκη. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως όταν 
εκκολαφθούν τα αυγά, οι προνύµφες µε τα δυνατά σαγόνια τους τρώνε το 
ξύλο, δηµιουργώντας έτσι πρόβληµα στη διακίνηση των χυµών του δέντρου. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Όρια
Το όριο για ψεκασµό 

είναι 50 µε 100 άτοµα 
στα 100 φύλλα

Ωίδιο της µηλιάς
Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών 
ευνοούν την ανάπτυξη του ωίδιου σε 
διάφορες δενδρώδεις καλλιέργειες. Πρόκειται 
εν τω µεταξύ για µια από τις σηµαντικότερες 
µυκητολογικές ασθένειες και στους οπωρώνες 
δηµιουργεί προβλήµατα κυρίως στη µηλιά. 
∆ιαπιστώνονται συµπτώµατα στην τρυφερή 
βλάστηση σε µηλιές, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Ηρακλείου. Οι ειδικοί σηµειώνουν ότι οι 
καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια και 
οι νεαροί καρποί και η τρυφερή βλάστηση 
είναι ιδιαίτερα ευπαθείς. Στις µηλιές 
συνιστάται να συνεχιστεί η προστασία, ενώ 
τονίζεται πως η επέµβαση µπορεί να 
συνδυαστεί και µε αυτή για την καρπόκαψα.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Consist 50 WG, Rally Ecozome 45EW
BAYER: Flint 50WG, Luna Experience 400SC
ELANCO: Fontelis 20SC, Systhane Ecozome 
45EW
FMC: Impact 125 SC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Thiovit 80 WG και Topas 100 EC
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ: Χελλάθειον 80 WG, Krill 10 EC.

Περονόσπορος της πατάτας
Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η τρέχουσα 
περίοδος για προσβολές από περονονόσπορο 
στην καλλιέργεια της πατάτας. Πιο 
συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου ∆ράµας, 
παρατηρείται καθηµερινά η επί πολλές ώρες 
επικράτηση υψηλών τιµών σχετικής υγρασίας 
(>90%) υπό κατάλληλες θερµοκρασίες για τις 
µολύνσεις από τον περονόσπορο της πατάτας. 
Η καλλιέργεια θα πρέπει να είναι 
προστατευµένη µε µυκητοκτόνα καθ’ όλη την 
κρίσιµη περίοδο, σύµφωνα µε τους ειδικούς. 
Οι συνταγογράφοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί προκειµένου να γίνονται ορθές 
εναλλαγές δραστικών ουσιών µε βάση τον 
τρόπο δράσης τους, προκειµένου να µειώνεται 
η πίεση επιλογής ανθεκτικών στελεχών.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Proxanil Duo
BAYER: Volare 687,5SC, Lieto 33/33WG
ELANCO: Electis CX 660WG, Equation Pro WG
FMC: Galben M, Vendetta SC, Zignal 50 SC
SIPCAM: Lieto, Cymonil, Grecale.
SYNGENTA: Carial Flex 25/18 WG και Ridomil 
Gold MZ 68 WG
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ: Ohayo, Χελλασυµ 505 WP.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Tο θέµα της ορθολογικής διαχεί-
ρισης, όπως και της θεσµικής αξι-
οποίησης των στοιχείων που προ-
κύπτουν από τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, 
τίθεται για µια ακόµη φορά επί τά-
πητος, µε αφορµή την ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας υποβολής των 
Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης 2019.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της 
εφηµερίδας Agrenda στα υψηλά 
κλιµάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ επικρατεί 
αυτές τις µέρες µεγάλη ένταση, ως 
αποτέλεσµα του τρόπου µε τον ο-
ποίο διαχειρίζεται για µια ακόµη 
φορά την ηλεκτρονική βάση δεδο-
µένων του Οργανισµού η γνωστή 
ιδιωτική εταιρεία τεχνικής υποστή-
ριξης. Φαίνεται πως οι σχέσεις µε-
ταξύ των δύο πλευρών έχουν αρ-
χίσει να δυσκολεύουν, τόσο εξαι-
τίας της δύσκολης δικαστικής δι-
αµάχης στην οποία έχει βρεθεί ως 
εγκαλούµενη η διοίκηση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, όσο και λόγω του προεκλο-
γικού κλίµατος και της κυβερνη-
τικής αλλαγής, η οποία επίκειται 
και θα φέρει πολλούς αντιµέτω-
πους µε τις καταχρηστικές κινή-
σεις, οι οποίες έχουν γίνει.

Αυτή τη στιγµή, πάντως, αυτό το 

οποίο προκαλεί νέο κύκλο τριβών, 
είναι η επιµονή του ιδιώτη εργο-
λάβου να µην τηρεί τις υποχρεώ-
σεις που πηγάζουν από τη σχετι-
κή σύµβαση, να διαχειρίζεται κατ’ 
αποκλειστικότητα και κατά βούλη-
ση τα  δεδοµένα που έχουν προ-
κύψει από τις φετινές δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε που έχουν οριστικοποιηθεί 
και να µην επιτρέπει επί της ου-
σίας τη διαχείριση αυτών των δε-
δοµένων από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 
µια ακόµη πίεση, η οποία ασκείται 
προς όλους τους εµπλεκόµενους 
και κυρίως προς τη διοίκηση του 
Οργανισµού, τόσο για να διατηρεί 
αφενός τον απόλυτο έλεγχο του 
συστήµατος όσο και για να στρω-
θεί αφετέρου το χαλί για τις ερ-
γολαβίες που θα ακολουθήσουν.

Αρχές Οκτωβρίου και υπό το 
βάρος να πληρωθούν οι αγρότες 
φτάνουν τα στοιχεία

Να σηµειωθεί ότι παρά τη σχε-
τική περαιτέρω διεύρυνση του α-
ριθµού των ΚΥ∆ (πύλες), ο τρόπος 
και ο χρόνος στον οποίο επιχειρή-
θηκε να γίνουν για µια ακόµη φο-
ρά οι δηλώσεις, κυρίως λόγω των 
σκοπιµοτήτων του εργολάβου όσο 
και λόγω των τεχνολογικών αδυ-

ναµιών της ηλεκτρονικής βάσης 
που έχει δηµιουργηθεί, έχει κο-
στίσει δεκάδες εργατοώρες στους 
υπόχρεους αγρότες, έχει προσθέ-
σει σηµαντικό κόστος σε παραγω-
γούς και δηµόσιο, ενώ δηµιουρ-
γεί τεράστιες στρεβλώσεις και ό-
λο το φάσµα των εµπλεκοµένων. 
Το χειρότερο απ’ όλα, βέβαια, εί-
ναι το γεγονός ότι µε τους χρό-
νους και τις διαδικασίες που ακο-
λουθούνται ποτέ δεν θα είναι δυ-
νατή η έγκαιρη και ουσιαστική α-
νάλυση και αξιοποίηση των δεδο-
µένων που προσφέρονται από τις 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε, µε στόχο τη χάρα-
ξη κατάλληλων πολιτικών.

Είναι γνωστό ότι έτσι όπως εξε-
λίσσονται τα πράγµατα, τα στοι-

χεία φθάνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ λί-
γο πριν από την πρώτη πληρωµή 
των άµεσων ενισχύσεων, δηλαδή 
περί τις αρχές Οκτωβρίου και τό-
τε υπό το βάρος και µόνο της αγω-
νίας να πληρωθεί ο κόσµος. Η ό-
ποια φροντίδα για την «αξιοποίη-
ση» µένει στον εργολάβο που βρί-
σκει στο µεταξύ τρόπο να καλλιερ-
γεί µέσω της βάσης δεδοµένων τις 
σχέσεις του µε την αγορά. Αυτά εί-
ναι που φοβούνται τώρα οι διοικού-
ντες του ΟΠΕΚΕΠΕ και φαίνεται να 
έχουν ξεκινήσει, έστω και την τε-
λευταία στιγµή, µια προσπάθεια πε-
ριορισµού των ορέξεων του εργο-
λάβου και αποκατάστασης της νο-
µικής και ηθικής τάσης γύρω από 
την υπόθεση του ΟΣ∆Ε.

Ψάχνουν τεκµηρίωση για de minimis σε 
αιγοπροβατοτρόφους ∆υτικής Μακεδονίας
Με εντολή υπουργού, οι υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ ξεκίνησαν τις διαδικασίες 
ώστε να τεκµηριωθεί η αναγκαιότητα χορήγησης έκτακτης κρατικής 
ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας (de minimis) στον κλάδο της 
αιγοπροβατοτροφίας της ∆υτικής Μακεδονίας για µη καλυπτόµενες από 
τον ΕΛΓΑ αιτίες. Συγκεκριµένα, οι χαµηλές θερµοκρασίες που 
επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειµώνα του 2018, είχαν ισχυρή 
αρνητική επίδραση στην παραγωγική ικανότητα γάλακτος των 
αιγοπροβάτων και οδήγησαν σε αυξηµένο κόστος παραγωγής.

Κοιτάνε για ήσσονος σηµασίας ενισχύσεις 
σε σπαράγγια και ντοµάτα για Tuta Absoluta 
Τη δυνατότητα να χορηγηθούν ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στους 
παραγωγούς της Κρήτης που έχουν προσβληθεί οι καλλιέργειες τους από 
το έντοµο Tuta Absoluta, εξετάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Μάλιστα ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει ότι ο υπουργός βρίσκεται σε 
συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης. Αντίστοιχα, µε εντολή του υπουργού 
ξεκινούν οι διαδικασίες, ώστε να τεκµηριωθεί η χορήγηση ενίσχυσης de 
minimis, εξαιτίας της σηµαντικής µείωσης της παραγωγής λόγω έντονων 
καιρικών φαινοµένων που έπληξαν την καλλιέργεια σπαραγγιού το 2018.

Καταχρηστική 
διαχείριση 
δεδομένων ξανά 
εγείρει το ΟΣΔΕ

Καθορίστηκε το ύψος 
ενίσχυσης ανά επιλέξιµο τόνο 
γάλακτος παραγόµενου στα 
µικρά νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους έτους 2018 µε 
προορισµό την παραγωγή 
παραδοσιακών τυριών και 
γιαούρτης, το οποίο είναι 
µειωµένο από πέρυσι. Σύµφωνα 
µε τον προγραµµατισµό των 
αρµοδίων, η πληρωµή των 
δικαιούχων τοποθετείται τις 
αµέσως επόµενες ηµέρες και 
σίγουρα µέχρι την επόµενη 
Παρασκευή 5 Ιουλίου.
Μάλιστα, το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης στο 
σχετικό δελτίο τύπου δεν 
αναφέρει ποσά, αφήνοντας να 
εννοηθεί ότι θα ισχύσουν οι 
περσινές τιµές, ήτοι:
(α) σε 54,7 ευρώ ανά επιλέξιµο 
τόνο αγελαδινού και αιγείου και
(β) σε 78 ευρώ ανά επιλέξιµο 
τόνο πρόβειου γάλακτος.
Εντούτοις στην απόφαση που 
υπογράφει ο υπουργός 
Σταύρος Αραχωβίτης που 
δηµοσιεύτηκε στη ∆ιαύγεια στις 
21 Ιουνίου αναφέρεται ότι το 
ύψος της ενίσχυσης για το 
2018 καθορίζεται ως εξής:
(α) σε 46,20 ευρώ ανά 
επιλέξιµο τόνο αγελαδινού και 
αιγείου γάλακτος
(β) σε 66,10 ευρώ ανά 
επιλέξιµο τόνο προβείου 
γάλακτος.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΛΕΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ 
ΕΠΙΠΕ∆Α

Μειωμένη η 
ενίσχυση για 
γάλα στα νησιάΟ πιεσμένος χρόνος στον οποίο γίνονται 

οι δηλώσεις δεν επιτρέπει την έγκαιρη και 
ουσιαστική ανάλυση και αξιοποίηση των 
δεδομένων που προσφέρονται από αυτές
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Σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
που αναρτήθηκε στην διαύγεια στις 20 
Ιουνίου, µε αποδέκτες τα κέντρα υπο-
δοχής δηλώσεων ΟΣ∆Ε και τις αρµόδι-
ες περιφερειακές διευθύνσεις, για τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθη-
θούν βάσει του Ολοκληρωµένου Συστή-
µατος ∆ιαχείρισης Αιτήσεων έτους 2019, 
γίνεται κατηγοριοποίηση των απαιτού-
µενων δικαιολογητικών σε:

Α. ∆ικαιολογητικά τα οποία πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύουν «τον ηλε-
κτρονικό φάκελο» του/της παραγωγού 
και να είναι σε ηλεκτρονική µορφή (α-
πό σαρωτή/scanner), υποχρεωτικά πριν 
την οριστικοποίηση της αίτησης.

Β. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλο-
νται σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία της 
αίτησης υποχρεωτικά, µετά την οριστι-
κοποίηση της αίτησης και πριν την κα-
ταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ε-
νιαίας αίτησης ενίσχυσης (15.07.2019)

Γ. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλο-
νται υποχρεωτικά, πριν την πληρωµή 
της προκαταβολής της βασικής ενίσχυ-
σης (έως 01.10.2019)

∆. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλο-
νται προαιρετικά.

Τριφασική 
υποβολή εγγράφων

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Οι δικαιούχοι κοινοτικών επιδοτήσεων θα 
πρέπει να προσκοµίσουν εν µέσω θέρους τρι-
πλές βεβαιώσεις από τους ΟΕΒ, τους ∆ήµους 
και τις περιφέρειες για άρδευση αγροτεµαχί-
ων αλλά και τις καρτέλες χρήσης πιστοποι-
ηµένου σπόρου σκληρού σίτου, βαµβακιού 
και βιοµηχανικής κάνναβης αλλά και αντί-

γραφο σύµβασης για την καλλιέργεια ζαχα-
ρότευτλων. Βέβαια, κατά πόσο εύκολη είναι 
η προσκόµιση της σχετικής βεβαίωσης από 
τους Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων, σε 
παραγωγούς που έχουν οφειλές είναι ένα ζή-
τηµα, όπως αντίστοιχα θέµα αποτελεί και το 
γεγονός ότι για την καλλιέργεια ζαχαρότευτ-
λων δεν υπάρχει µέχρι τώρα κανένα συµβό-
λαιο µε την ΕΒΖ, λόγω της γνωστής εµπλο-
κής µε το σχέδιο εξυγίανσης.

Μια πλειάδα δικαιολογητικών και κρίσιμων χρονικών οροσήμων για 
την προσκόμισή τους, ήτοι από τα τέλη Ιουνίου ως την 1η Σεπτεμβρίου, 
απαιτεί η αίτηση ενίσχυσης 2019, όπως περιγράφει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εν 
μέσω θέρους και γενικότερης... εκλογικής και μετεκλογικής αταξίας

Μη προσκόµιση
Σε περίπτωση µη προ-

σκόµισης των σχετικών 
δικαιολογητικών κατά τις 
αναγραφόµενες ηµεροµη-
νίες, θεωρείται ότι τα εν 
λόγω έντυπα δεν έχουν 

υποβληθεί

10Εκκρεμότητες για 
το β’ γύρο ΟΣΔΕ

Η εκπρόθεσµη υποβολή του ΟΣ∆Ε επιφέρει ποινή στην αξία των δικαιωµάτων. 

2Κρίσιµα ορόσηµα για την υποβολή 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών:

 Αντίγραφο σύµβασης για την καλ-
λιέργεια ζαχαροτεύτλων µέχρι την κα-
ταληκτική ηµεροµηνία υποβολής εκ-
πρόθεσµης ΕΑΕ (15.07.2019) σε ηλε-
κτρονική µορφή από τον/την γεωργό.

 Καρτέλες χρήσης πιστοποιηµένου 
σπόρου σκληρού σίτου και βαµβακιού 
οι οποίες υποβάλλονται οπωσδήπο-
τε έως 15.07.2019 (στα αρµόδια πε-
ριφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ). 
Τιµολόγιο αγοράς πιστοποιηµένου 
σπόρου βαµβακιού ή απόδειξη λια-
νικής πώλησης συνοδεία βεβαίωσης 
του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποι-
κιλία και καλλιέργεια για τους γεωρ-
γούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπό-
κεινται σε ΦΠΑ µέχρι 15.07.2019 σε 
ηλεκτρονική µορφή από τον γεωργό.

 Τιµολόγια αγοράς ή επίσηµες καρ-
τέλες πιστοποιηµένου σπόρου βιοµη-
χανικής κάνναβης έως 30.06.2019. 
Κατά παρέκκλιση, για την κάνναβη 
που καλλιεργείται ως επίσπορη καλ-
λιέργεια, υποβάλλονται µέχρι την 1η 
Σεπτεµβρίου.

Kαρτελάκι, 
τεύτλα,  βαμβάκι, 
κάνναβη

3
Στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
σε ηλεκτρονική µορφή υποχρεωτικά 
κατά την οριστικοποίηση της αίτησης 
είναι αυτά της χρήσης αγροτεµαχίων, 
όπου απαιτούνται:

i. Αντίγραφα των ιδιωτικών συµφω-
νητικών µίσθωσης αγροτεµαχίων, µε 
προαιρετική αναγραφή του ΑΤΑΚ του 
αγροτεµαχίου όπως αποτυπώνεται στην 
περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη

ii. Παραστατικά που δικαιολογούν 
την χρήση της έκτασης βοσκότοπων.

Χρήση 
αγροτεμαχίων 
και ΑΤΑΚ

4Έλεγχος των παραστατικών χρήσης α-
γροτεµαχίων πραγµατοποιείται µόνο 
σε περιπτώσεις που αµφισβητείται η 
χρήση ή η έκταση ή η θέση ενός αγρο-
τεµαχίου, όπως έχει δηλωθεί στην Ε-
ΑΕ2019, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε 
κατόπιν απόφασης της Υπηρεσίας. Τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά α) και β) υπο-
βάλλονται µόνο σε περίπτωση τροπο-
ποίησης των στοιχείων τους ή σε πε-
ρίπτωση πρώτης υποβολής.

 Έλεγχος
 παραστατικών
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Γενικά δικαιολογητικά που υποβάλ-
λονται από συνταξιούχους στο πλαί-
σιο του Μέτρου 13(Εξισωτική Αποζη-
µίωση):

i. για τους/τις έως 67 ετών, προκει-
µένου να τεκµηριώνεται η µη καταβο-
λή άµεσης σύνταξης προς το πρόσω-
πό του/ της παραγωγού από τον α-
σφαλιστικό του/της φορέα:

  Απόφαση αρµόδιου φορέα χορή-
γησης σύνταξης/επιδόµατος

  Άλλο έγγραφο για την έλεγχο της 
ιδιότητας του άµεσα συνταξιούχου

ii. για τους/τις άνω των 67 ετών, για 
την περίπτωση παράτασης του χρόνου 
ασφάλισης, έγγραφο - βεβαίωση του 
ασφαλιστικού φορέα του/της δικαι-
ούχου που πιστοποιεί και επιβεβαι-
ώνει την εν λόγω παράταση.

Συνταξιούχοι 
εξισωτικής  Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βί-

ας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υ-
ποβολή µετά τις 18 Ιουνίου: α) της αί-
τησης ενίσχυσης, συνεπάγεται µείωση 
των ποσών που ο/η κάτοχος εκµετάλ-
λευσης θα είχε δικαίωµα να λάβει ως ε-
νίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί 
εµπρόθεσµα, κατά 1% ανά εργάσιµη η-
µέρα. β) της αίτησης χορήγησης δικαι-
ωµάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται µείω-
ση των ποσών που πρέπει να καταβλη-
θούν σε σχέση µε δικαιώµατα ενίσχυ-
σης που χορηγούνται για πρώτη φορά 
το 2019 στον/την δικαιούχο, κατά 3% α-
νά εργάσιµη ηµέρα.

Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές 
δεν επιφέρουν καµία µείωση στον αριθ-
µό των δικαιωµάτων της ενιαίας ενίσχυ-
σης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά µό-
νο στα δικαιούµενα ποσά.

  Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγα-
λύτερης των 25 ηµερολογιακών ηµερών 
(δηλαδή υποβολής της αίτησης µετά την 
∆ευτέρα 15 Ιουλίου 2019), η αίτηση θε-
ωρείται απαράδεκτη.

Εκπρόθεσμη 
υποβολή

5Ως «ενιαίο σύστηµα καταγραφής της 
ταυτότητας κάθε γεωργού» χρησιµο-
ποιείται ο ενεργός Αριθµός Φορολο-
γικού Μητρώου (ΑΦΜ) αυτού. Ο ΑΦΜ 
εξασφαλίζει µοναδικό προσδιορισµό 
της ταυτότητας σε σχέση µε όλες τις αι-
τήσεις ενίσχυσης που υποβάλλει ο/η 
ίδιος/-α γεωργός.

Η ταυτοποίηση του/της γεωργού α-
πό την εφαρµογή ηλεκτρονικής υπο-
βολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, γί-
νεται µε τη χρήση των προσωπικών 
κωδικών στο TAXISnet. Η αίτηση για 
τη χορήγηση και η διαχείριση των κω-
δικών αυτών γίνεται αποκλειστικά µέ-
σω του συστήµατος TAXISnet.

Tαυτότητα 
παραγωγού

∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται 
προαιρετικά:

i. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του 
εκκαθ/κού σηµειώµατος ή άλλου φο-
ρολογικού εγγράφου όπου αναγρά-
φεται ο ΑΦΜ

ii. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας 
βιβλιαρίου του τραπεζικού ιδρύµατος 
ή οποιοδήποτε έγγραφο του οικείου 
πιστωτικού ιδρύµατος όπου αναγρά-
φεται ο αριθµός λογαριασµού IBAN

iii. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας 
του βιβλιαρίου ΟΓΑ

iv. ∆ελτίο Εµβολιασµού (∆.Ε.) ή ∆ελ-
τίο Ορολογικού Ελέγχου (∆.Ο.Ε.) του 
προγράµµατος βρουκέλλωσης αιγο-
προβάτων, σε ισχύ.

Προαιρετική 
υποβολή

α) ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονι-
κή µορφή για τον έλεγχο του ενεργού γεωργού σε Νοµι-
κά Πρόσωπα

i. Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018
ii. Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018
iii. Ισοζύγιο έτους 2018
iv. Υπεύθυνη δήλωση του/της λογιστή/-στριας της ε-

ταιρείας που θα δηλώνει το ποσό των εσόδων που προ-
έρχονται από την γεωργική δραστηριότητα της εταιρεί-
ας, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρµό-
δια εθνική αρχή

v. Υπεύθυνη δήλωση του/της εκπροσώπου της εταιρεί-
ας που θα δηλώνει τα στοιχεία του/της λογιστή/-στριας 
της, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρµό-
δια εθνική αρχή

β) ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται από βιοκαλλιεργητές
Βεβαίωση συµµόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων του 

Καν. 834/2007 (βιολογική γεωργία)
γ) ∆ικαιολογητικά για την άρδευση αγροτεµαχίων
  Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση αγροτεµαχίων
 Βεβαίωση ∆ήµου για άρδευση αγροτεµαχίων
 Βεβαίωση Περιφέρειας για άρδευση αγροτεµαχίων
  Άδεια χρήσης νερού ή αίτησης προς αρµόδια υπηρε-

σία για ιδιωτική υδροληψία.

Ηλεκτρονικά ο έλεγχος 
του ενεργού γεωργού

Α. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται 
κάθε έτος για χορήγηση άµεσων ενισχύ-
σεων:

i. Τιµολόγιο αγοράς πιστοποιηµένου 
σπόρου σκληρού σίτου ή απόδειξη λια-
νικής πώλησης συνοδεία Βεβαίωσης του 
φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και 
καλλιέργεια (συνηµµένο Υπόδειγµα στο 
Παράρτηµα 1) για τους/τις γεωργούς που 
δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φό-
ρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

ii. Απόφαση προέγκρισης καλλιέργει-
ας βιοµηχανικής κάνναβης (Τµ. Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, ∆ιευθύνσεις Αποκεντρω-
µένων Υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ)

iii. Αντίγραφο σύµβασης για την καλ-
λιέργεια σπόρων σποράς

∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται α-
πό κτηνοτρόφους. Απαιτείται: 

i)Εξουσιοδότηση πληρωµής οφειλής µι-
σθώµατος δηµόσιου βοσκότοπου

ii)Αντίγραφο νέου τύπου Μητρώου κτη-
νοτροφικής εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων

Β. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται 
από Νοµικά Πρόσωπα και Ιερές Μονές 

Γ. ∆ικαιολογητικό που υποβάλλεται σε 
περίπτωση αιτήµατος εκούσιας επιστρο-
φής ∆ικαιωµάτων στο Εθνικό απόθεµα: 
Υπεύθυνη δήλωση γεωργού εκούσιας ε-
πιστροφής, θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής από αρµόδια εθνική αρχή.

∆. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται 
κάθε έτος για άλλη χρήση. Εξουσιοδότη-
ση πληρωµής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.

Ανωτέρα βία
Έγγραφα που 
τεκµηριώνουν 
την περίπτωση 

ανωτέρας βίας για τις 
περιπτώσεις που κατά 

την υποβολή της 
ΕΑΕ 2019 υπάρχει 

αίτηµα αναγνώρισης 
περιστατικού 

ανωτέρας βίας/
εξαιρετικής 
περίστασης

Εκούσια επιστροφή 
δικαιωμάτων 
στο Εθνικό Απόθεμα

Καρτέλες χρήσης πιστοποιηµένου σπόρου σκληρού σίτου και βαµβακιού υποβάλλονται 
οπωσδήποτε έως τις 15.07.2019. Κατά παρέκκλιση, για την κάνναβη που καλλιεργείται 
ως επίσπορη καλλιέργεια, υποβάλλονται µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου.
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Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Δύο δηλώσεις παραγωγής 
οίνου για ένταξη στις 
Επενδύσεις Οινοποιείων 

  Κοντά στα 5 εκατ. ευρώ το ύψος της προκήρυξης, με στόχο 
να επιδοτηθούν 50 σχέδια, προτεραιότητα σε συλλογικές 
οργανώσεις και όσους παράγουν 200-500 εκατόλιτρα 

  Ελάχιστο ποσό επενδυτικού σχεδίου τα 10.000 ευρώ, 
μέγιστο για τις επιχειρήσεις τα 350.000 ευρώ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Οινοποιητικές επιχειρήσεις και ορ-
γανώσεις παραγωγών που έχουν 
πραγµατοποιήσει τουλάχιστον δύο 
δηλώσεις παραγωγής οίνου, είναι 
οι δικαιούχοι του προγράµµατα «Ε-
πενδύσεις σε Οινοποιεία» µε την 
πρώτη περίοδο αιτήσεων να ανοί-
γει την 1η Ιουλίου και κλείνει στις 
16 Σεπτεµβρίου. Ο προϋπολογι-
σµός του προγράµµατος αναµένε-
ται περίπου στα 5 εκατ. ευρώ ετησί-
ως και σύµφωνα µε την προκήρυ-
ξη (ΦΕΚ Β’/2386/2019), για τις αι-
τήσεις των περιόδων 2020-2023 οι 
δικαιούχοι αυτής της στήριξης µπο-
ρούν να επιδοτηθούν για:
 
Επιλέξιµες δαπάνες

Αγορά ή µίσθωση νέων µηχανηµά-
των και εξοπλισµού όπως µηχανήµα-
τα θραύσης, συµπίεσης κ.λπ., εκρα-
γιστήρας, εξοπλισµός διαλογής, κι-
νητό τεχνικό εξοπλισµό µεταφοράς, 
παραλαβής, δεξαµενές ζύµωσης, ε-
ξοπλισµός επεξεργασίας οίνου (διή-
θηση, καθίζηση, κ.λπ.) κ.α.. Επιπλέ-
ον, επιλέξιµος είναι εξοπλισµός α-
ποθήκευσης, ανάµειξης, µετεπεξερ-
γασίας και παλαίωσης του οίνου ό-
πως βαρέλια, δεξαµενες, ψυγεία, υ-
ποδοµή για κελάρια κ.α. Παράλλη-
λα, δύναται το οινοποιείο να επιδο-
τηθεί για κατασκευή εργαστηρίου α-
ναλύσεων οίνου και την ανακαίνιση  
της υποδοµής των εγκαταστάσεων 
πώλησης και παρουσίασης, για πα-
ράδειγµα: vinotheques, αίθουσες 
εκθέσεων, πώλησης, γευσιγνωσίας.

Ύψος ενίσχυσης
i. 50% των δαπανών για τις περιφέ-

ρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θρά-
κης,  Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσα-
λίας, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας.

Επενδύσεις σε αποστακτήρια, ζυ-
θοποιίες και πυρηνελαιουργία α-
φορούν το 50% των επενδύσεων 
που έλαβαν την έγκριση ένταξης 
στο Μέτρο 4.2.2 «Μεταποίηση µε 
τελικό µη γεωργικό προϊόν» µε συ-
νολικά διαθέσιµα κονδύλια 15,2 
εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον παρουσιάζει η από-
φαση από το Κατώγι Αβέρωφ να 
µπει στον κλάδο των αποσταγµά-
των, σχεδιάζοντας να ιδρύσει στο 
νοµό Ηµαθίας µία νέα µονάδα 1,1 
εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, η πρώτη 
ζυθοποιεία στην Ικαρία, η «Ικαρια-
κή» θα προχωρήσει στον εκσυγ-
χρονισµό της µονάδας της  (1,2 ε-
κατ. ευρώ) µέσω του προγράµµα-
τος, ενώ στην ίδρυση µικροζυθο-
ποιίας, µία νέα επιχείρηση µε την 
επωνυµία «Ζυθοποιία Νοτίου Αι-
γαίου ΙΚΕ». Συνολικά για αποστα-
κτήριες κατατέθηκαν επιχειρηµα-
τικά σχέδια ύψους 5,5 εκατ. ευρώ. 
Παράλληλα, δεν προκαλεί έκπλη-
ξη πως τα τέσσερα από τα 18 συ-
νολικά σχέδια που εγκρίθηκαν 
αφορούν τον ελαιοκοµικό κλά-

δο και συγκεκριµένα την πυρηνε-
λαιουργεία, σε Ηλεία, Μαγνησία, 
Μεσσηνία και Ναύπλιο συνολικού 
προϋπολογισµού 9,3 εκατ. ευρώ.

Aξιολόγηση ενστάσεων στο 4.2.1
Εν τω µεταξύ, τελείωσε η διαδι-

κασία αξιολόγησης των ενστάσε-
ων για το Μέτρο 4.2.1 «Μεταποί-
ηση µε τελικό προϊόν γεωργικό», 
µε τις εταιρείες που τελικά µπή-
καν στον κατάλογο των δικαιού-
χων µετά τις ενστάσεις να καλού-

Μπύρα και πυρηνέλαιο στο

ii. 65% των δαπανών για τα µικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

ii. 40% για τις υπόλοιπες.
Ανώτερο ποσό επένδυσης δύναται 

να είναι 350.000 ευρώ και κατώτερο 
10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προ-
σώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτε-
ρο πόσο αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Μοριοδότηση
Για την κατανοµή των κονδυλίων 

στις επιλέξιµες αιτήσεις ορίζονται τα 
ακόλουθα αντικειµενικά κριτήρια (βά-
ση οι 25 µονάδες):

 Αγορά µηχανηµάτων που συµ-
βάλουν στην εξοικονόµηση ενέργει-
ας: 15 µόρια

 Χρήση πηγών ενέργειας φιλικών 
προς το περιβάλλον: 15 µόρια

 Παραγωγή βιολογικών προϊόντων: 
10 µόρια

 Παραγωγή προϊόντων ποιότητας 
ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακών και οίνων ο-
νοµασίας κατά παράδοση: 10 µόρια

 Σύνολο οινοπαραγωγής 200-500 
εκατόλιτρα (Μ.Ο. ∆ιετίας): 15 µόρια, α-
πό  500,1-5.000 εκατόλιτρα 10 µόρια.

 Συλλογικές δοµές (Οργανώσεις 
παραγωγών/ Ενώσεις οινοπαραγω-
γών/ ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις/
Συνεταιρισµοί): 20 µόρια

Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης 
πραγµατοποιείται από την 11η Σεπτεµ-
βρίου έως την 10η Νοεµβρίου του έ-
τους υποβολής της αίτησης.

Επιλέξιµα ποσά
Ανώτερο ποσό επένδυσης 

δύναται να είναι 350.000 ευρώ 
και σε περίπτωση συλλογικού 

φορέα το ανώτερο πόσο 
αυξάνεται στις 500.000 ευρώ

Σε περίπτωση 
ένωσης προσώπων 
ή συλλογικού φορέα 
το ανώτερο πόσο 
αυξάνεται στις 
500.000 ευρώ.
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50 σχέδια
Ο αριθµός των επενδυτικών 
σχεδίων, τα οποία θα 
χρηµατοδοτηθούν, θα 
ανέρχονται στα 50 εκ των 
οποίων τουλάχιστον τα 20 
πρέπει να αφορούν µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις και τα 5 
συλλογικά σχήµατα. 

 Δικαιούχοι
Οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι 
οργανώσεις παραγωγών οίνου 
που παράγουν και διαθέτουν στο 
εµπόριο προϊόντα οίνου. 
Επιπρόσθετα, µπορούν να 
καταστούν δικαιούχοι 
οργανώσεις οινοπαραγωγών, 
ενώσεις δύο ή περισσοτέρων 
παραγωγών οίνου ή 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις.

Πληρωμή
Εν τω µεταξύ, παράταση έλαβε 
η υποβολή των αιτήσεων 
πληρωµής για το Πρόγραµµα 
των επενδύσεων σε επιχειρήσεις 
οινοπαραγωγής µέχρι τις 15 
Ιουλίου 2019, για όσους 
εντάχθηκαν στη δράση πέρσι. 

ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ  

KAFSIS 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙA 

ΑΜΒΡΟΣΙΑ 

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 

Β. ΒΑΣ∆ΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣEIΣ Μ4.2.2



Μέτρο 4.2.2

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΩΣ 
2 ΙΟΥΛΙΟΥ

70
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

5.700

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 6.3

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Με 5.700 αιτήσεις
πήγε ως 2 Ιουλίου
το επίδομα μικρών
Περίπου 5.700 πρωτόκολλα αι-
τήσεων για το Μέτρο 6.3 «Ανά-
πτυξη µικρών εκµεταλλεύσεων» 
που πήρε παράταση µέχρι τις 2 
Ιουλίου, είχαν ανοίξει την πε-
ρασµένη εβδοµάδα. Από αυτά, 
έµπειροι µελετητές υποστηρί-
ζουν ότι οι τελικές οριστικοποι-
ηµένες αιτήσεις δεν θα ξεπερά-
σουν τις 2.000-2.500 και ως εκ 
τούτου αναµένεται να ενταχθούν 
όλοι µε 70 εκατ. ευρώ διαθέσι-
µα κονδύλια, εφόσον το πριµ 
είναι 14.000 ευρώ. Τα χρήµατα 
που θα περισσέψουν σύµφω-
να µε τις σκέψεις των διαχειρι-
στικών αρχών, θα µεταφερθούν 
στα Σχέδια Βελτίωσης. 

Η απόφαση παράτασης για 
την ηµεροµηνία υποβολής των 
αιτήσεων αναφέρει επιπλέον:

«Η υποβολή των αιτήσεων στή-
ριξης-φακέλων υποψηφιότητας, 
πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά 
µέσω του ΠΣΚΕ. Μετά την ηλε-
κτρονική υποβολή, από τις 3 Ι-
ουλίου 2019 έως και τις 22 Ι-
ουλίου 2019 (στην περίπτωση 
που η αίτηση στήριξης αποστα-

λεί ταχυδροµικά, λαµβάνεται υ-
πόψη η ηµεροµηνία της σφρα-
γίδας του ταχυδροµείου), οι υ-
ποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν 
να υποβάλλουν εγγράφως και 
εις διπλούν (πρωτότυπο και α-
ντίγραφο) το φυσικό φάκελο υ-
ποψηφιότητας στη ∆ΑΟΚ του τό-
που µόνιµης κατοικίας του αρ-
χηγού της γεωργικής εκµετάλ-
λευσης, λαµβάνοντας σχετικό 
πρωτόκολλο υποβολής.» 

Μέχρι 20 Ιουλίου ζητάει το 
ΓΕΩΤΕΕ να πάνε οι αιτήσεις

Εν τω µεταξύ, για «έντονο και 
ζωηρό ενδιαφέρον» των παρα-
γωγών κάνουν λόγο µε επιστο-
λή τους τα Παραρτήµατα Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης του Γεωτεχνικού Επιµελη-
τηρίου Ελλάδας, ζητώντας από 
τις αρµόδιες αρχές παράταση έ-
ως τις 20 Ιουλίου.

Στην επιστολή τα παραρτήµα-
τα του ΓΕΩΤΕΕ αναφέρουν µία 
σειρά γραφειοκρατικών κυρίως 
προβληµάτων που εµποδίζουν 
την οµαλή πορεία των αιτήσε-
ων, επισηµαίνοντας παράλλη-
λα ότι «το αρµόδιο γεωτεχνικό 
προσωπικό των κατά τόπους ∆Α-
ΟΚ είναι αυτό το διάστηµα απα-
σχοληµένο µε την αξιολόγηση 
των σχεδίων βελτίωσης, οπότε 
είναι εξαιρετικά δύσκολη η κα-
τάθεση των φακέλων υποψηφι-
ότητας, εντός των υφιστάµενων 
χρονικών ορίων».

Ένταξη 354 δικαιούχων   
µε 15 εκατ. ευρώ στη
Βιολογική Κτηνοτροφία 

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και η 
βαθµολογική κατάταξη τη 
Βιολογικής Κτηνοτροφίας (∆υτική 
Ελλάδα και Θεσσαλία), µε τις 
εντάξεις 354 δικαιούχων. Σύµφωνα 
µε τη σχετική ενηµέρωση από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
εντάσσονται στη δράση όσοι 
υποψήφιοι έχουν συγκεντρώσει 
πάνω από 50 µόρια (Βάση=50,25). 
Το συνολικό ποσό 5ετίας ορίστηκε 
στα 15 εκατ. ευρώ.  Επισηµαίνεται 
από την αρµόδια υπηρεσία ότι: Οι 
δεσµεύσεις των δικαιούχων  
εκκινούν από την 18η Μαΐου 2019.
Η σύµβαση µε γεωπόνο Σύµβουλο, 
θα πρέπει να συναφθεί και 
κατατεθεί στις αρµόδιες 
περιφερειακές υπηρεσίες του 
ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω του ΠΣ εντός 
τριών µηνών από την απόφαση 
Ένταξης κάθε δικαιούχου, 
συνοδευόµενη από την Έναρξη 
Επιτηδεύµατος/Εργασιών του 
συµβούλου, ήτοι από την 27η 
Ιουνίου 2019 έως και την 27η 
Σεπτεµβρίου 2019.

νται να υποβάλλουν τα δικαιολο-
γητικά ένταξης µέχρι τις 5 Ιουλί-
ου. Έπειτα, θα προκύψουν και τα 
τελικά αποτελέσµατα. Συνολικά, 
απ’ ό,τι φαίνεται από το σχετικό 
κατάλογο, 310 έργα έλαβαν την 
έγκριση ένταξης, µε όσους δικαι-
ώθηκαν από την ένταση να έχουν 
προθεσµία έως τις 5 Ιουλίου να κα-
ταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. 
Τα µη ενισχυόµενα έργα λόγω ε-
ξάντλησης του προϋπολογισµού 
φτάνουν τα 114.

Αιτήσεις
Τα πρωτόκολλα αιτήσεων 
ανοίγουν συνήθως ώστε 

οι µελετητές να εξετάσουν 
εάν κάποιος αγρότης 

είναι επιλέξιµος και µετά 
προχωρά η αίτηση
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Νέα παράταση του 3ου 
κύκλου του καθεστώτος της 
Γενικής Επιχειρηµατικότητας 
του Αναπτυξιακού Νόµου 
µέχρι τις 15 Ιουλίου 
ανακοίνωσε το υπουργείο 
Οικονοµίας. Η «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» αποτελεί 
το βασικό καθεστώς του νέου 
Αναπτυξιακού Νόµου στο 
οποίο µπορεί να υπαχθεί το 
σύνολο των επιλέξιµων 
νοµικών προσώπων 
αξιοποιώντας, υπό 
προϋποθέσεις, όλα τα είδη 
ενισχύσεων.

 
Μέτρο 6.3 Μικρές 
εκµεταλλεύσεις
Παρατείνεται η περίοδος 
υποβολής των αιτήσεων 
στήριξης στο υποµέτρο 6.3 
«Ανάπτυξη µικρών 
εκµεταλλεύσεων» έως και 
τις 2 Ιουλίου 2019 και ώρα 
1 µετά το µεσηµέρι, που 
έληγε την Τρίτη 25 Ιουνίου, 
σύµφωνα µε τροποποιητική 
απόφαση.

 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

 ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ

 CONDITO

 ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ

 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ

 Ν. ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ

 ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Προσθήκες αυτοµατισµού στις θεριζοαλωνιστι-
κές της Σειράς S700, ένα ολοκαίνουργιο µικρό 
τρακτέρ µε το όνοµα 5115RH ιδανικό για κη-
πευτικά και νέες καµπίνες για τα 5GN, ανακοί-
νωσε η John Deere για το έτος µοντέλων 2020. 
Όπως ανακοίνωσε από το Κάνσας των ΗΠΑ η 
εταιρεία, θα προσθέσει το πλήρως εργονοµι-
κό µικρό τρακτέρ 5115RH στην γκάµα της (α-
πό τον Ιούνιο του 2019), εξοπλισµένο µε ψηλά 
ελαστικά 230/95 R40 ώστε να έχει απόσταση 

από την καλλιέργεια έως τη ράβδο έλξης 68,3 
εκατοστά και 72,6 εκατοστά απόσταση από το 
κέντρο του άξονα. Όπως αναφέρει η κατασκευ-
άστρια, το προαιρετικό σύστηµα καθοδήγησης 
και τηλεµατικής, που φέρει το 5115RH, ελαχι-
στοποιούν τη ζηµιά στην καλλιέργεια, ειδικά 
σε φυτεύσεις µε κηπευτικά. 

Ο χειριστής του νέου 5115RH µπορεί τώ-
ρα να επιλέξει υψηλές ταχύτητες εδάφους 
µεταξύ 0,45 και 0,48 χλµ/ώρα, χρησιµοποι-
ώντας το σύστηµα µετάδοσης της John Deere 
«Command 8 Transmission», µε λειτουργία 
creeper που επιτρέπει στο τρακτέρ να διατη-

Τα πλάνα της John 
Deere για το έτος 
μοντέλων 2020     
Αναβάθμιση θεριζοαλωνιστικών S700 και ένα νέο 
μικρό τρακτέρ ιδανικό για κηπευτικά στα σχέδια

Σε ρύζι και ηλίανθο 
η επικέντρωση του 
workshop της ΕΖΕ
Η Ευρωπαϊκή Ζιζανιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία µε 
το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο 
Ζιζανιολογίας, διοργανώνει επιστηµονική συνάντηση 
(workshop) µε θέµα «Βιώσιµη Ολοκληρωµένη ∆ιαχείρι-
ση Ζιζανίων και ποικιλίες ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα», 
στην Θεσσαλονίκη στην Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή-
Κολλέγιο Περωττής, 4-6 Ιουλίου 2019. Μέγας χορηγός ε-
πικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η εφηµερίδα Agrenda 
και το Agronews.gr.

Όπως µας εξήγησε ο κύριος διοργανωτής της επιστηµο-
νικής συνάντησης, ∆ρ ∆ηµοσθένης Χάχαλης από το Εργα-
στήριο Ζιζανιολογίας του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου (ΜΦΙ), «είναι 

η πρώτη φορά που γίνεται µια τόσο πλήρης Ευρωπαική 
επιστηµονική πρωτοβουλία ώστε να συζητηθούν τα βσι-
κά θέµατα που αφορούν ζιζάνια, ζιζανιοκτόνα, προβλή-
µατα ανθεκτικότητας, συστήµατα ποικιλιών ανθεκτικών 
στα ζιζανιοκτόνα. Είναι σηµαντικό να αναλυθούν τα θέ-
µατα αυτά από την πλευρά της ερευνητικής κοινότητας, 
της βιοµηχανίας ζιζανιοκτόνων και ποικιλιών ανθεκτικών 
στα ζιζανιοκτόνα, των αγροτών-παραγωγών καθώς και 
των γεωπόνων εφαρµογών. Τα δύο Working Groups της 
Ευρωπαικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας (Optimization of 
herbicide use in an IWM context, and Herbicide Tolerant 
varieties) σκοπεύουν να συντάξουν ένα Position Paper, 
µε τα συµπεράσµατα της επιστηµονικής συνάντησης». 

Η επιστηµονική συνάντηση θα συζητήσει τις τελευταί-
ες εξελίξεις σχετικά µε τη διαχείριση των ζιζανίων και τη 
βιώσιµη χρήση των ζιζανιοκτόνων σε ένα πλαίσιο Oλο-
κληρωµένης ∆ιαχείρισης Ζιζανίων. Ιδιαίτερη έµφαση θα 
δοθεί σε καλλιέργειες, όπως το ρύζι, ο ηλίανθος και τα 
ζαχαρότευτλα σε θέµατα που σχετίζονται µε: 1) Αειφο-
ρική χρήση ζιζανιοκτόνων, 2) Ανθεκτικότητα ζιζανίων 
στα ζιζανιοκτόνα, 3) Εξελίξεις στις ποικιλίες ανθεκτικών 
στα ζιζανιοκτόνα στην Ευρώπη. Επίσης, θα διεξαχθούν: 

α) Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας µε θέµα «Η σπου-
δαιότητα της καλλιέργειας ρυζιού: διαχείριση ζιζανίων 
και ορθολογική χρήση ζιζανιοκτόνων» και 

β) Επίσκεψη ορυζώνων µε θέµα «Ζιζάνια – ζιζανιοκτό-
να – ποικιλίες Clearfield»

Στη συνάντηση θα γίνεται µετάφραση από τα Αγγλικά 
στα Ελληνικά. Συνολικά στο workshop θα πραγµατοποιη-
θούν 32 εξειδικευµένες οµιλίες µε οµιλητές από 12 χώρες, 
ειδική συνεδρίαση µε επίκαιρα θέµατα από οµιλητές από 
την βιοµηχανία, στρογγυλή Τράπεζα και επίσκεψη αγρού.
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ρεί σταθερές χαµηλές ταχύτητες, αυτές δηλα-
δή που απαιτούνται για τη φύτευση, τη συ-
γκοµιδή και την προετοιµασία της καλλιέρ-
γειας για φύτευση. Να σηµειωθεί ότι ο κινη-
τήρας έχει ισχύ 115 ίππους. 

Αναβαθµίσεις στα τρακτέρ 5GN και 5GV 
Για το 2020 η John Deere ανακοίνωσε πως 

το τρακτέρ 5GN ( των 75,90 και 100 ίππων) θα 
είναι διαθέσιµο και µε µια νέα στενότερη κα-
µπίνα, που η εταιρεία αποκαλεί ultra-narrow 
GV cab. Η συγκεκριµένη καµπίνα θα είναι στη 
συνέχεια διαθέσιµη και στο τρακτέρ 5GV των 
75 και 90 ίππων. Ο φαρδύτερο 5GN και η βελ-
τιωµένη καµπίνα στο 5GV προσφέρουν εξαι-
ρετική σταθερότητα σε λοφώδεις περιοχές.

Επιπλεόν, τα 5GN µπορούν να παραγγελ-
θούν προαιρετικά µε µπροστινή ζεύξη που κρί-

νεται ως ιδανικός εξοπλισµός για κοπτικά ερ-
γαλεία φύλλων, χορταριού, σαρωτές σκουπι-
δών και άλλα. Μέρος των αναβαθµίσεων για 
τα µοντέλα 5GN και 5GV αποτελεί και η επα-
νατοποθέτηση του χειρόφρενου και του µο-
χλού ταχυτήτων, αλλαγές που, σύµφωνα µε 
την κατασκευάστρια, βελτιώνουν την άνεση 
κατά την είσοδο και έξοδο από το τρακτέρ κα-
θώς και τη συνολική οδηγική άνεση. Το νέο 
5115RH, όπως και τα αναβαθµισµένα 5GN 
και 5GV, είναι διαθέσιµα για παραγγελία α-
πό τον µήνα Ιούνιο στις περισσότερες χώρες.

Αυτοµατισµοί για τη Σειρά S700
Όσον αφορά τις θεριζοαλωνιστικές της Σειράς 

S700, οι αναβαθµίσεις περιλαµβάνουν βελτίω-
ση στον αυτοµατισµό, τη διαχείριση δεδοµένων 
και υπολειµµάτων, µέσω των Combine Advisor 
και HarvestSmart. Συγκεκριµένα το Combine 
Advisor χρησιµοποιεί κάµερες ActiveVision και 
αισθητήρες για να εντοπίσει αλλαγές στις συν-
θήκες της καλλιέργειες και αυτόµατα ρυθµίζει 
τη θεριζοαλωνιστική, διατηρώντας τις ρυθµί-
σεις του χειριστή για βέλτιστη απόδοση σε δι-
άφορες συνθήκες. Ο έλεγχος τροφοδοσίας του 
HarvestSmart αυτόµατα ρυθµίζει την ταχύτητα 
εδάφους κατά τη διάρκεια του αλωνισµού την 
ώρα που διατηρεί σταθερή τη ροή της σοδειάς.

Model year 
Το έτος µοντέλων χρησιµοποιείται ώστε 
να δείξει περίπου το πότε θα παραχθεί 
ένα προϊόν και σπάνια συµβαδίζει µε 

το αντίστοιχο ηµερολογιακό έτος

To Flipper της 
Alpha Bio στο 
χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων της Bayer
Συµφωνία διανοµής στην αγορά του Flipper™, ενός 
καινοτόµου προϊόντος ελέγχου εχθρών µε εναλλακτι-
κό τρόπο δράσης, που αναπτύχθηκε από την AlphaBio, 
υπέγραψαν η Bayer και η AlphaBio Control. Σύµφωνα 
µε τους όρους αυτής της συµφωνίας, η AlphaBio πα-
ραχωρεί στη Bayer παγκοσµίως το αποκλειστικό δικαί-
ωµα (εκτός της Γαλλίας) να εµπορεύεται το Flipper για 
γεωργικές και µη γεωργικές χρήσεις.

«Η Bayer δεσµεύεται να µειώσει το οικολογικό απο-
τύπωµα της γεωργίας µέσω της καινοτοµίας, συµπερι-
λαµβάνοντας και λύσεις χαµηλών υπολειµµάτων µε ε-
ναλλακτικό τρόπο δράσης όπως το Flipper», είπε ο Liam 
Condon, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Bayer 
AG και πρόεδρος του Τοµέα Crop Science της Bayer.

Ο Iain Fleming, Chief Executive της AlphaBio, τόνισε 
«Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την ευκαιρία να συ-
νεργαστούµε µε µία εταιρία που βλέπει µπροστά, όπως 
είναι η Bayer».  Το Flipper είναι ένα εντοµοκτόνο – α-
καρεοκτόνο σκεύασµα µε βάση ένα δραστικό συστατι-

κό το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου υποπροϊόν της πα-
ραγωγής έξτρα – παρθένου ελαιόλαδου. Είναι ασφαλές 
για τους χρήστες, εκλεκτικό για τις καλλιέργειες, τους 
επικονιαστές και τα ωφέλιµα αρθρόποδα και εξαιρείται 
από τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας για τα Μέγιστα Ό-
ρια Υπολείµµατα (MRL) και όρια εισαγωγών, που έχουν 
θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ήδη λάβει έ-
γκριση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν σε πολλές Ευρω-
παϊκές χώρες και γίνονται ήδη προσπάθειες ώστε να ε-
πιτραπεί η χρήση του σε ένα ευρύ φάσµα καλλιεργειών 
και φάσµα δράσης τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης. 

Η καινοτοµία θα µειώσει το οικολογικό αποτύπωµα 
του χαρτοφυλακίου της Bayer για τη γεωργία, όπως α-
νακοίνωσε πρόσφατα η εταιρεία. Με τις λύσεις της, η 
Bayer θα µειώσει τον αντίκτυπο στο περιβάλλον κατά 
30% µέχρι το 2030. 

Χειραψία του Liam Condon (αριστερά), µέλους του ∆.Σ. 
της Bayer AG και Προέδρου του Τοµέα Crop Science, µε 
τον Iain Fleming (δεξιά), Chief Executive της AlphaBio.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ 
skopelitou@agronews.gr

Με την κατά κεφαλήν κατανάλωση 
µπύρας στην Ελλάδα να µένει καρ-
φωµένη στα 35 λίτρα την τελευταία ε-
πταετία, η Ελληνική Ένωση Ζυθοποι-
ών αναζητά συνεχώς τρόπους ανάδει-
ξης της κουλτούρας της µπύρας αλλά 
και διεύρυνσης του κοινού στο οποίο 
απευθύνεται. Ένας από αυτούς τους 
τρόπους είναι και η διοργάνωση της 
εκδήλωσης  «Ανοιχτά Ζυθοποιεία», η 

οποία πραγµατοποιήθηκε φέτος για 
δεύτερη συνεχή χρονιά το Σάββατο 22 
και την Κυριακή 23 Ιουνίου.

«Έχοντας 35 λίτρα κατά κεφαλήν 
κατανάλωση σταθερά την τελευταία ε-
πταετία, αυτό που κάνουµε είναι να έ-
χουµε µία πίτα που τη γυρίζουµε γύρω 
γύρω. Μπορεί να µεγαλώνει το κοµµά-
τι της µικροζυθοποιίας, αλλά και αυ-
τό µε πάρα πολύ µικρούς ρυθµούς. Η 
πραγµατική craft µπύρα είναι στο 1% 
της αγοράς. Για να µεγαλώσει η πίτα 
πρέπει να αυξήσουµε το κοινό στο ο-

ποίο απευθυνόµαστε. Για παράδειγ-
µα ένα κοινό που ακουµπάµε ελάχι-
στα είναι ο γυναικείος πληθυσµός», 
ανέφερε µιλώντας στην Agrenda ο 
Σοφοκλής Παναγιώτου, συνιδιοκτή-
της της Μικροζυθοποιίας Septem, από 
το Ωρολόγιο Εύβοιας, και πρόεδρος 
της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών.

Τα µέλη της ΕΕΖ άνοιξαν τις πόρτες 
τους στο κοινό, προσφέροντας ξενα-
γήσεις και µία σειρά από διαδραστικές 
εµπειρίες στους χώρους των ζυθοποι-
είων τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

συµµετοχή στις δράσεις ήταν δωρεάν.
Η φετινή διοργάνωση, σύµφωνα µε 

τους ανθρώπους της Septem, σηµείω-
σε µεγαλύτερη επιτυχία συγκριτικά µε 

πέρυσι, γεγονός που υποδεικνύει ότι η 
συγκεκριµένη πρωτοβουλία εξελίσσε-
ται µε τον επιθυµητό τρόπο.  Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι ενώ για το Σάββατο 
είχαν προγραµµατιστεί τρεις ξεναγή-
σεις στους χώρους της µονάδας, τελι-
κά πραγµατοποιήθηκαν πέντε. Tην Κυ-
ριακή, επίσης, η προσέλευση του κό-
σµου ήταν πολύ µεγάλη, µε το πρώτο 
group να ξεπερνά τα 30 άτοµα. 

Την ξενάγηση στους χώρους της 
Septem ανέλαβε ο κ. Παναγιώτου, 
ο οποίος ήταν ιδιαιτέρως κατατοπι-

Το άνοιγμα της πίτας 
ο βασικός στόχος 
των ζυθοποιών 
Τα 35 λίτρα κατανάλωσης το κεφάλι δεν ικανοποιεί τον κλάδο

Αγορά στόχος 
«Ένα κοινό που ακουµπάµε 
ελάχιστα είναι ο γυναικείος 
πληθυσµός» ανέφερε στην 

Agrenda ο Σοφοκλής 
Παναγιώτου

Ενώ για το Σάββατο είχαν προγραµµατιστεί τρεις ξεναγήσεις στους 
χώρους της µονάδας, τελικά πραγµατοποιήθηκαν πέντε. Tην Κυριακή, 
επίσης, η προσέλευση του κόσµου ήταν πολύ µεγάλη.

Την ξενάγηση στους χώρους της Septem ανέλαβε ο Σοφοκλής 
Παναγιώτου, συνιδιοκτήτης της Μικροζυθοποιίας Septem, από το 
Ωρολόγιο Εύβοιας, και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών.

Η φετινή διορ-
γάνωση, σύµ-
φωνα µε τους 
ανθρώπους 
της Septem, 
σηµείωσε 
µεγαλύτε-
ρη επιτυχία 
συγκριτικά µε 
πέρυσι, γεγο-
νός που υπο-
δεικνύει ότι η 
συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία 
εξελίσσεται µε 
τον επιθυµητό 
τρόπο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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στικός. Μετά το τέλος της παρουσί-
ασης, οι συµµετέχοντες είχαν µία 
πλήρη εικόνα για το πώς παράγε-
ται η µπύρα, για τις πρώτες ύλες που 
χρησιµοποιούνται, αλλά και για το 
πώς ένα µικροζυθοποιείο µπορεί µε 
διάφορες πρακτικές να µειώσει το ε-
νεργειακό του αποτύπωµα.

Οι εγκαταστάσεις της µικροζυθοποι-
ίας Septem ήταν πραγµατικά εντυπω-
σιακές, καθώς έχει γίνει µία σηµαντι-
κή επένδυση σε µηχανήµατα τελευταί-
ας τεχνολογίας και µάλιστα ελληνικής 

κατασκευής. Επιπλέον, όπως ανέφερε 
ο κ. Παναγιώτου η µονάδα διαθέτει έ-
να από τα καλύτερα εργαστήρια στο 
κοµµάτι της µπύρας.  

Χειροποίητες πειραματικές 
μπύρες στο επίκεντρο
Νέες τάσεις και γευσιγνωσία στα «Ανοιχτά Ζυθοποιία»

Εργαστήρια
Η Septem έχει επενδύσει 

πολλά χρήµατα στον εργα-
στηριακό έλεγχο µε νέα 

τεχνολογία και εξοπλισµό

Με µεγάλη συµµετοχή ολοκληρώ-
θηκαν και οι επισκέψεις των φίλων 
της µπύρας και στα εργοστάσια της 
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, όπως και 
στις εγκαταστάσεις της Ολυµπι-
ακής Ζυθοποιίας στην Ριτσώνα.

«Σήµερα είναι µια ηµέρα γιορ-
τής για τη ζυθοποιία στην Ελλά-
δα και φυσικά είµαστε παραπάνω 
από χαρούµενοι που ανοίγουµε 
τις πόρτες του ζυθοποιείου µας 
στη Ριτσώνα για δεύτερη συνεχή 
χρονιά, στο πλαίσιο της συγκεκρι-
µένης πρωτοβουλίας από την Ελ-
ληνικής Ένωσης Ζυθοποιών. Με 
µόνιµο σκοπό µας το να «Ζυθο-
ποιούµε για ένα καλύτερο σήµε-
ρα και αύριο», είναι πραγµατικά 
τιµή για εµάς να βλέπουµε το κοι-
νό να αγκαλιάζει αυτήν την προ-
σπάθεια µε την παρουσία και τη 
συµµετοχή του», δήλωσε ο Dejan 
Beko, managing director της Ολυ-
µπιακής Ζυθοποιίας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης της Ολυµπιακής Ζυθοποιίας, 
την οποία τίµησαν και εκπρόσω-
ποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
πραγµατοποιήθηκαν ξεναγήσεις 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής της 
εταιρίας, sessions γευσιγνωσίας 
και ιδανικού τρόπου σερβιρίσµα-
τος της µπύρας, καθώς και σεµι-
νάρια γευστικής δοκιµής µπύρας 
µε κατάλληλα εδέσµατα.

 Επίσης, οι καλεσµένοι είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν το 
live session µαγειρικής µε µπύρα 

µε τη διάσηµη chef, Ελένη Ψυχού-
λη, απολαµβάνοντας τις ξεχωρι-
στές γεύσεις που ετοίµασε ειδικά 
για εκείνους.

Επιτυχηµένη χαρακτήρισαν την 
εκδήλωση και η άνθρωποι της Α-
θηναϊκής Ζυθοποιίας, η οποία συµ-
µετείχε στην πρωτοβουλία της Ελ-
ληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, ανοί-
γοντας τις πόρτες των ζυθοποιείων 
και των βυνοποιείων της σε Πάτρα, 
Θεσσαλονίκη καθώς και στην Αθήνα 

το µικροζυθοποιείο της, «Αθηνέο».
Στην Αθήνα, όπως αναφέρουν, 

«την παράσταση έκλεψαν για µια 
ακόµα φορά οι χειροποίητες πει-
ραµατικές µπύρες του Αθηνέο, 
που έχει καθιερωθεί πλέον ως ο 
χώρος αναφοράς για την κουλ-
τούρα και την εκπαίδευση γύρω 
από την µπύρα στην Ελλάδα», ε-
νώ στη Θεσσαλονίκη «την τιµητι-
κή της είχε η Νύµφη, µία µπύρα 
που  απευθύνεται στο κοινό της 
Βόρειας Ελλάδας και παράγεται 
µόνο στο εργοστάσιο της Σίνδου,  
µε κριθάρι από  παραγωγούς της 
Μακεδονίας». 

Τέλος, στην Πάτρα,  οι επισκέπτες 
των Ανοιχτών Ζυθοποιείων γνώρι-
σαν από κοντά το µεγαλύτερο ζυ-
θοποιείο της εταιρείας -και ένα α-
πό τα µεγαλύτερα στα ΝΕ Ευρώπη- 
και δοκίµασαν µερικά από τα 146 
προϊόντα που παράγει. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη φετι-
νή διοργάνωση «Ανοιχτά Ζυθοποι-
εία» συµµετείχαν  κάποιες από τις 
σηµαντικότερες ζυθοποιίες και µι-
κροζυθοποιίες της χώρας µας. Πέ-
ρα από τις τρεις µονάδες που ήδη 
αναφέρθηκαν, τις πόρτες τους ά-
νοιξαν: η ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ, η 
Ζυθοποιία Πηνειού ΙΚΕ, η Ζυθο-
ποιία Σαντορίνης AEBE, η Ζυθο-
ποιία Χίου, η Κρητική Ζυθοποιία 
ΑΕ, η Κρητικές Ζυθοποιίες -Ζηδια-
νάκης ΑΕ, η  Μικροζυθοποιία Μυ-
κόνου AEBE και η Μικροζυθοποιία 
Σερρών και Β. Ελλάδος EE.  

Για δεύτερη φορά
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
άνοιξε τις πόρτες των 
εγκαταστάσεων της σε 

Πάτρα, Θεσσαλονίκη 
καθώς και στην Αθήνα

Με µεγάλη συµµετοχή ολοκληρώθηκαν και οι επισκέψεις των φίλων της 
µπύρας και στα εργοστάσια της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας (φώτο η υπεύθυνη 
Εταιρικής Επικοινωνίας της εταιρείας, Έλλη Παναγιωτοπούλου).

Πριν αλλά και µετά το τέλος της ξενάγηση, οι επισκέπτες είχαν την 
ευκαιρία να δοκιµάσουν τις µπύρες της µικροζυθοποιίας αλλά και να 
συνοµιλήσουν τους ανθρώπους που τις παράγουν.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Εξαρτώνται όλα 
από τη σκοπιά

 ∆ιαχρονικό: Αυτό που η 
κάµπια ονοµάζει τέλος του κόσµου, 
η ζωή το λέει πεταλούδα. Λάο Τσε
  

 ΕΣΠΑ 2021-2027: Μέχρι τις 
9 Σεπτεµβρίου θα πρέπει να 
υποβληθούν οι προτάσεις των 
υπουργείων, των Περιφερειών και 
των κοινωνικοοικονοµικών 
εταίρων για το νέο ΕΣΠΑ 2021-
2027. Η συµβολή θα γίνει µε 
δοµηµένο ερωτηµατολόγιο. Τον 
Μάρτιο του 2020 θα πρέπει να 
γίνει η επίσηµη υποβολή ΕΣΠΑ και 
έως 30 Ιουνίου 2020, η επίσηµη 
υποβολή των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων στην ΕΕ. 
[vimapress.gr, 8/6/2019] 

 Ζαχαρόκρασο: Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συνεχίζει, ούσα 
γερµανοκρατούµενη, να θεωρεί 

κρασιά τα 
παράγωγα 
ζάχαρης. Ο 
Επίτροπος 
Γεωργίας P. 
Hogan απέστειλε 
γραπτή 
απάντηση, 
υπεραµυνόµενος 

της χρήσης ζάχαρης στην 
παραγωγή κρασιού (σσ. 
χρησιµοποιούνται 15.000.000 
σάκοι ζάχαρης κάθε χρόνο στα 
οινοποιεία της Βόρ. Γαλλίας, 
Γερµανίας κλπ). [J. Salafranca, 
ευρωβουλευτής, ΚΕΟΣΟΕ, 
neapaseges.gr, 21/6/2019] 

 Κόκκινο κρέας: Το κόκκινο 
κρέας περιέχει 30 γρ. βιολογικής 
πρωτεΐνης ανά 100 γρ. κρέατος, 
βιταµίνες και µέταλλα. 
[Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας] 

 Νέα καύσιµα: Στις ΗΠΑ 
κατάφεραν να φτιάξουν καύσιµα 
µε πρώτη ύλη το νερό, το CO2 και 
το φως, µε φωτοσύνθεση (µέσω 
γλυκόζης). Οι ερευνητές 
χρησιµοποίησαν νανοσωµατίδια 
χρυσού που είναι ικανά να 
απορροφούν ένα συγκεκριµένο 
φάσµα φωτός, το ίδιο µε αυτό 
που απορροφούν τα φυτά. (Καθ. 
Π. Τζέιν, Πανεπιστήµιο Ιλινόι, Θ. 
Τσώλη, Nature Communications, 
tovima.gr, 7/6/2019) 

  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ 
skopelitou@agronews.gr

Αν οι παραγωγοί λυκίσκου πρόσφε-
ραν στους µικροζυθοποιούς το δυ-
νατό τους χαρτί, µήπως ήρθε η ώρα, 
καθώς το µερίδιο της craft µπύρας 
παγκοσµίως µεγαλώνει, η πρωτογε-
νής παραγωγή να πάρει την «αντα-
µοιβή» της; Με άλλα λόγια, να εκ-
µεταλλευτεί τις ευκαιρίες που ανοί-
γονται στην καλλιέργεια του λυκί-
σκου. Το συγκεκριµένο θέµα, όπως 
και πολλά άλλα, συζητήθηκε το πε-
ρασµένο Σαββατοκύριακο (22-23 Ι-
ουνίου) στου χώρους της Septem, στο 
πλαίσιο της δεύτερης διοργάνωσης 
της πρωτοβουλίας «Ανοιχτά Ζυθοποι-
εία», που ανέλαβε και αυτή τη χρο-
νιά η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών.

Τα µέλη της ΕΕΖ άνοιξαν τις πόρτες 
τους στο κοινό, προσφέροντας ξενα-
γήσεις και µία σειρά από διαδραστι-
κές εµπειρίες στους χώρους των ζυ-
θοποιείων τους. Η Agrenda βρέθη-
κε την Κυριακή στην Μικροζυθοποι-
ία Septem, στο Ωρολόγιο Εύβοιας µε 
την ξενάγηση στους χώρους της να 
αναλαµβάνει ο έτερος ιδιοκτήτης και 
πρόεδρος της ΕΕΖ, Σοφοκλής Πανα-
γιώτου, ο οποίος ήταν ιδιαιτέρως κα-
τατοπιστικός. Ένα από τα πιο ενδια-
φέροντα κοµµάτια της παρουσίασης 
αφορούσε τον λυκίσκο. Ο κ. Πανα-
γιώτου δεν στάθηκε µόνο στο πώς η 

συγκεκριµένη πρώτη ύλη επηρεάζει 
το τελικό προϊόν, αλλά επεκτάθηκε 
στις ευκαιρίες που µπορεί να προσφέ-
ρει στον πρωτογενή τοµέα. 

«Σε παγκόσµια κλίµακα αυτή τη στιγ-
µή η µικροζυθοποιία παράγει το 7-8% 
της παγκόσµιας κατανάλωσης µπύ-
ρας, παράλληλα όµως καταναλώνει 
το 50% σχεδόν της παγκόσµιας πα-
ραγωγής λυκίσκου. Πώς γίνεται αυτό; 
Στις mainstream µπύρες χρησιµοποι-
ούνται κατά µέσο όρο 800 γραµµάρια 
λυκίσκου ανά 1.000 λίτρα µπύρας. Η 
µικροζυθοποιία προσεγγίζει κατά µέ-
σο όρο τα 5 κιλά ανά 1.000 λίτρα. Υ-
πάρχουν κατηγορίες µπύρας, όπως η 
IPA, στις οποίες η ποσότητα λυκίσκου 
µπορεί να φτάσει τα 18, 20 ή ακόµα 

και 25 κιλά», ανέφερε ο κ. Παναγιώ-
του και συνέχισε: «Αυτό έχει πάρα πο-
λύ µεγάλη σηµασία για την πρωτογε-
νή παραγωγή. Τη δεκαετία του ‘90 υ-
πήρχε µία τεράστια πίεση στους παρα-
γωγούς του λυκίσκου, καθώς οι τιµές 
είχαν πέσει πολύ χαµηλά. Με την α-
νάπτυξη της µικροζυθοποιίας παγκο-
σµίως αυτό άλλαξε. Έτσι, εκεί που ο 
λυκίσκος πουλιόταν 8-12 ευρώ το κι-
λό. Πλέον, υπάρχουν ποικιλίες, κυ-
ρίως από την Αµερική και τη Νέα Ζη-
λανδία, για τις οποίες οι τιµές έχουν 
φτάσει στα 35-40 ευρώ το κιλό. Αυτό 
έχει να κάνει κυρίως µε το γεγονός 
ότι οι µικροζυθοποιοί αναζητούν λυ-
κίσκους πιο αρωµατικούς και ιδιαίτε-
ρους», σηµείωσε ο πρόεδρος της ΕΕΖ.

Αποκτά ενδιαφέρον 
η παραγωγή του λυκίσκου 
όσο μεγαλώνουν τα μερίδια 
της craft Σε παγκόσμια κλίμακα η μικροζυθοποιία 

καταναλώνει το 50% σχεδόν της 
παγκόσμιας παραγωγής λυκίσκου

Ο συνιδιοκτήτης της µικροζυθοποιίας 
Septem , Σοφοκλής Παναγιώτου.

Οι άνθρωποι της Septem δίνουν µεγάλη 
σηµασία στα έντονα αρώµατα 

«Αυτή τη στιγµή, υπάρχει µια τεράστια έρευνα στο κοµµάτι του λυκίσκου, ενώ 
κάθε µέρα ανακαλύπτονται καινούργιες ποικιλίες, δηλαδή υβρίδια υφιστάµενων 
ποικιλιών», ανέφερε στην εφηµερίδα Agrenda, ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης Ζυθοποιών, συνιδιοκτήτης της µικροζυθοποιίας Septem.
Η σηµασία που δίνουν οι άνθρωποι της Septem στον λυκίσκο φαίνεται και 
στις µπύρες που δηµιουργούν. Εκείνες που ξεχωρίζουν για τον αρωµατικό 
και έντονο χαρακτήρα τους είναι η Wet Hop Amber Ale, µε λυκίσκο 
Cascade και Chinook που παράγει η Septem στην Ελλάδα. Επίσης, η Holy 
Day Spiced Dark Ale µε τα έντονα αρώµατα µπαχαρικών, και η Kleos 
Imperial Stout, που ωριµάζει για 8 µήνες σε καινούρια βαρέλια γαλλικής 
και αµερικάνικης δρυός µε αναπάντεχα υψηλή αλκοόλη (10,3% abv). Μία 
µπύρα που προσφέρει τη δυνατότητα παλαίωσης.

Ξεχωρίζουν
Οι µικρο-
ζυθοποιοί 
αναζητούν 

λυκίσκους πιο 
αρωµατικούς

Τιµές
Eκεί που ο 

λυκίσκος που-
λιόταν 8-12 

ευρώ το κιλό, 
υπάρχουν 

ποικιλίες των 
35-40 ευρώ

Mainstream
Στις 

mainstream 
µπύρες 

χρησιµοποιεί-
ται λιγότερος 

λυκίσκος
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Προς έγκριση στην ΕΕ η αναγνώριση 
ως ΕΠΙΠ  για το «Κλαρίσιο Ροδάκινο» 
Το πράσινο φως άναψε σχετική 
Υπουργική Απόφαση στο αίτηµα 
καταχώρισης του ΑΣΕΠΟΠ Βελβε-
ντού για την ονοµασία «Κλαρίσιο 
Ροδάκινο» ως Εγγυηµένο Παραδο-
σιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) στο 
αντίστοιχο Μητρώο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, και µένει τώρα η α-
ποστολή του φακέλου προς έγκρι-
ση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο σχετικός φάκελος, σύµφω-
να µε σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, πληρούσε τις προϋποθέσεις 
του Κανονισµού (ΕΕ) 1151/2012 
για τα συστήµατα ποιότητας  των 
γεωργικών προϊόντων και τρο-
φίµων και επί της ουσία πρόκει-
ται για το πρώτο ΕΠΙΠ για την ο-
νοµασία του οποίου η χώρα µας 
καταθέτει αίτηση αναγνώρισης 
προς την ΕΕ. Εκτιµάται ότι η όλη 
διαδικασία καταχώρησης θα δι-
αρκέσει περίπου 12 µήνες.

Το προϊόν «Κλαρίσιο Ροδάκινο» 
είναι συσκευασµένο κατευθείαν 
από το κλαδί στην τελική του συ-
σκευασία, µε την οποία θα το συ-
ναντήσει ο καταναλωτής στην α-
γορά, χωρίς να έχει περάσει από 
µηχανήµατα διαλογής, τυποποίη-

σης και συσκευασίας. Έχει όλα τα 
φυσικά, χηµικά και οργανοληπτι-
κά χαρακτηριστικά που αντιστοι-
χούν στις διάφορες ποικιλίες ρο-
δακινιάς και τα οποία καθιστούν 
το ροδάκινο έναν υγιεινό και εύ-
γευστο καρπό για τον σύγχρονο 
και απαιτητικό καταναλωτή.

Η ονοµασία «Κλαρίσιο Ροδάκι-
νο» χρησιµοποιείται στον προφο-
ρικό λόγο ανάµεσα στους παρα-
γωγούς και τους διακινητές στις 
δενδροκοµικές περιοχές της Μα-
κεδονίας, για να διακρίνονται τα 
ροδάκινα που τυποποιούνται και 
συσκευάζονται κατευθείαν από 
το κλαδί στην τελική τους συ-
σκευασία στο κτήµα από τα ρο-
δάκινα που συσκευάζονται σε µε-
γάλους περιέκτες στα συσκευα-
στήρια για την τυποποίηση και 
συσκευασία τους µε µεγάλα µέ-
σα. Ο παραγωγός που παράγει 
το προϊόν µε τον παραδοσιακό 
αυτόν τρόπο, έχει τη δυνατότητα 
να συγκοµίζει, αφού ωριµάσουν 
οι καρποί και αποκτούν ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά που αντιστοι-
χούν περισσότερο στη φυσιολο-
γική ωριµότητα παρά στην εµπο-
ρική ωριµότητα κάθε ποικιλίας. 

Νικήτρια 
η οµάδα του 
ΓΠΑ στο 
διαγωνισµό 
Ecotrophelia 
Η οµάδα των φοιτητών 
και φοιτητριών του 
τµήµατος Επιστήµης 
Τροφίµων και 
∆ιατροφής Ανθρώπου 
του ΓΠΑ, συνέλαβε 
την ιδέα ενός 
προϊόντος για ένα 
έτοιµο προς µαγείρεµα 
γεύµα, µε αναφορές 
στην παράδοση µέσω 
ελληνικών συνταγών, 
σε µια µικρή 
συσκευασία. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά τους 
χάρισαν τη νίκη στο 
διαγωνισµό 
Ecotrophelia 2019 που 
πραγµατοποιήθηκε την 
περασµένη Τετάρτη 
στο Ζάππειο. Στο 
διαγωνισµό 
συµµετείχαν µε τις 
ιδέες των φοιτητών 
τους, 15 πανεπιστήµια.

Φυτικά ενεργειακά ροφήµατα, έτοιµα 
προς µαγείρεµα γεύµατα, πάστα ζυµω-
µένων φασολιών και καινοτόµα µπισκό-
τα, αποτελούν νεανικές εµπνεύσεις των 
φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
µάτων της Χώρας που βραβεύτηκαν στο 
πλαίσιο του 9ου Εθνικού ∆ιαγωνισµού 
Οικολογικών -Καινοτόµων Προϊόντων 
∆ιατροφής Ecotrophelia 2019. Άξιες α-
ναφοράς είναι οι προσπάθειες των φοι-
τητριών και φοιτητών και των καθηγη-
τών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το ο-
ποίο όλα αυτά τα χρόνια που οργανώ-
νεται ο διαγωνισµός έχει προσφέρει 22 
καινοτόµα προϊόντα.

Οι διακρίσεις και οι πρωτιές
Αποξηραµένες φακές, τραχανάς µε 

σάλτσα ντοµάτας και χαλβάς από σιµι-
γδάλι είναι οι συνταγές που χάρισαν δύο 
βραβεία στην οµάδα του τµήµατος Επι-
στήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής του Αν-
θρώπου του ΓΠΑ, το πρώτο αλλά και την 
τιµητική διάκριση για το καλύτερο πλά-
νο µάρκετινγκ και εµπορίας. Στη δεύτε-
ρη θέση βρέθηκε το ΕΜΠ, µε τους φοι-
τητές της Σχολής Χηµικών Μηχανικών 
να σχεδιάζουν τα καινοτόµα µπισκότα 
Coofie, πλούσια σε ίνες, χωρίς γλουτέ-
νη και λακτόζη. Το τρίτο βραβείο πήγε 
στην πάστα ζυµωµένων φασολιών µε ε-
λαιόλαδο της οµάδας φοιτητών του Χα-
ροκόπειου Πανεπιστηµίου. Τιµητική δι-
άκριση για την καλύτερη παρουσίαση, 
πήρε και το Robustus, ένα καινοτόµο ε-
νεργειακό ποτό µε χυµό ροδιού, χαρου-
πόµελο, εκχυλίσµατα φύλλων, ασπρο-
θύµαρου, λεβάντας και έλαιο µέντας.

Υπόδειγµα εκπαιδευτικού ιδρύµατος 
µε κατεύθυνση την αγορά.

Μια κοινότητα γνώσης, καινοτοµίας 
και ευφυούς επιχειρηµατικότητας συνι-
στά το τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και 

∆ιατροφής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 
το οποίο συµµετέχει στον διαγωνισµό 
Ecotrophelia από τα πρώτα του βήµατα 
στην Ελλάδα, αποσπώντας βραβεύσεις 
κάθε χρονιά. Έτσι και φέτος, η λίστα µε 
τα βραβευµένα στον ∆ιαγωνισµό προϊ-
όντα επεκτείνεται για το τµήµα, αφού η 
οµάδα της Κατερίνας Καπόλου, της Ελέ-
νης-Άννας Κοκκώνη και της Αλίκης Κο-
λακλίδη, υπό την επίβλεψη του επίκου-
ρου καθηγητή Αντώνη Κουτελιδάκη, α-
πέσπασε το βραβείο για την καλύτερη 
παρουσίαση µε το προϊόν Robustus. 
Πίσω από τις ακούραστες προσπάθει-
ες του τµήµατος βρίσκεται ο αναπλη-
ρωτής καθηγητής ∆ιοίκησης Καινοτο-
µίας στις Επιχειρήσεις Τροφίµων, ∆η-
µήτρης Σκάλκος.

Ιδέες για τρόφιμα με σαφή
κατεύθυνση προς την αγορά
από τις ομάδες φοιτητών 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
βραβεύτηκε για το Robusta.

Το τρίτο βραβείο πήγε στην πάστα ζυµωµένων φασολιών µε ελαιόλαδο 
της οµάδας φοιτητών του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου.

Όπως παλιά
Η συσκευασία ολο-

κληρώνεται µέσα στο 
χωράφι όπως παλιά, 

αφού γίνει η απόρριψη 
των ακατάλληλων 

καρπών
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Ο µαύρος χοίρος είχε την τιµητική 
του στο  2ο Wise Food Stories, 
όπου κτηνοτρόφοι και µάγειρες 

παρουσίασαν τη δυναµική 
ενός προϊόντος µε υψηλή 

προστιθέµενη αξία. «Να 
διασώσουµε και να αξιοποιήσουµε 

τα ζώα αυτά» ήταν το βασικό 
µήνυµα της εκδήλωσης.

Αρχαίος κάτοικος της 
Μεσογείου ο μαύρος χοίρος 

 Η ανωτερότητα του εν λόγω κρέατος  δημιουργεί νέα παραγωγική συνθήκη 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η αγορά δείχνει να έχει ωριµάσει 
και να απαιτεί πλέον εξειδικευµένα 
και ταυτισµένα µε την ιστορία του 
τόπου προϊόντα. Αγροτικές και κτη-
νοτροφικές πρώτες ύλες, που µέσα 
από τα φίλτρα της σύγχρονης γα-
στρονοµικής κουλτούρας της χώρας, 
η οποία προσπαθεί να ξανασυστή-
σει στους καταναλωτές την παρά-
δοση, µπορούν να κάνουν τον γύ-
ρο του κόσµου, ως προϊόντα υψη-
λής προστιθέµενης αξίας. 

Στο 2ο Wise Food Stories µε θέµα 
«Ο ελληνικός µαύρος χοίρος», τη 
δεύτερη εκδήλωση για τις αυτόχθο-
νες φυλές αγροτικών ζώων, που δι-
οργανώνουν στο Μεταλλουργείο στο 
Γκάζι η Πανελλήνια Ενωση Εκτροφέ-
ων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών 
Ζώων, η Κιβωτός του ∆ήµου και τα ε-
στιατόρια Basegrill και Cookoovaya, 
επιβεβαιώθηκε µέσα από τις ενδια-
φέρουσες τοποθετήσεις ανθρώπων 
της παραγωγής που µοιράστηκαν τις 
εµπειρίες τους η νέα αυτή συνθήκη. 
Επιβεβαιώθηκε και από την παρου-
σία του κόσµου που γέµισε την αυ-
λή του Μεταλλουργείου. 

Μπορεί κανείς να απαριθµήσει πά-
νω από 1.000 λόγους που συνοµο-
λογούν στη χρησιµότητα της διάσω-
σης των αυτοχθόνων φυλών αγρο-
τικών ζώων, όπως είναι η αγελάδα 
τύπου Κατερίνης ή ο µαύρος χοίρος. 
Ένας σύγχρονος Νώε, ο κτηνοτρό-
φος ∆ηµήτρης ∆ήµου αναφέρθη-
κε µόνο σε έναν στη δεύτερη αυτή 
συνάντηση των Wise Food Stories. 

Ο κ. ∆ήµου είναι ο µοναδικός Ευ-
ρωπαίος που έχει βραβευθεί δύο 

φορές από το κίνηµα Slow Food 
για τη συµβολή του στη διατήρη-
ση της αγροτικής βιοποικιλότη-
τας του πλανήτη, για τη διάσωση 
µιας φυλής αγελάδας, της ελληνι-
κής στεπικής φυλής τύπου Κατερί-
νης. Στη φάρµα του βόσκουν σή-
µερα 250 µικρόσωµα βοοειδή αυ-
τής της στεπικής φυλής, 150 χοιρο-
µητέρες αυτόχθονου µαύρου χοί-
ρου, 35 σκυριανά άλογα, 40 άλο-
γα φυλής Θεσσαλίας, τέσσερα ελ-
ληνικά βουβάλια, 15 αίγες Καρύ-
στου, 10 ουλοκερατικές κατσίκες 
και 10 αίγες Αγίου Νικάνορα, 25 
ορεσίβια σαρακατσάνικα πρόβα-
τα και 20 καλαρρύτικα πρόβατα.

Ο µαύρος χοίρος είναι αρχαίος 
κάτοικος της Μεσογείου. Εξηµε-
ρωµένη φυλή και όχι αγριόχοι-
ρος παρ’ ότι έχει οµοιότητες µε αυ-
τόν στην εµφάνιση. Οπως πολλές 
άλλες αυτόχθονες φυλές αγροτι-
κών ζώων, και ο ελληνικός µαύ-
ρος χοίρος παραλίγο να εξαφανι-
στεί εντελώς από προσώπου ελλη-

νικής γης µετά ιστορία 9.000 χρό-
νων. Όταν λοιπόν ο κ. ∆ήµου αγό-
ρασε τις δυο πρώτες χοιροµητέρες 
πριν από µερικές δεκαετίες, εντυ-
πωσιάστηκε από την προσαρµοστι-
κότητα και την ευφυΐα που επέδει-
ξαν τα ζώα στις προσπάθειές τους 
να ξεχειµωνιάσουν. «Το ζώο αυτό 
είναι ένα µε το περιβάλλον. Είναι το 
ίδιο το περιβάλλον», κατέληξε η α-
φήγηση του έµπειρου και καινοτό-
µου κτηνοτρόφου στην γεµάτη αυ-
λή του Μεταλλουργείου. «Μέληµά 
µας από την αρχή ήταν η διάσωση 
αλλά και η αξιοποίηση των προϊό-
ντων των ζώων. Και όταν κάποιος 
ρωτά «πώς µπορείτε και τρώτε αυτά 
τα ζώα», η απάντηση είναι ότι «τα 
τρώµε για να τα σώσουµε», υποστή-
ριξε ο ίδιος. Πράγµατι αυτό ήταν έ-

να εκ των συµπερασµάτων της εκ-
δήλωσης: να γνωρίσει το κοινό την 
ύπαρξη αυτού του ιδιαίτερου ζώου, 
την ανωτερότητά του και να αρχίσει 
να το αναζητά στις εξόδους του και 
στο κρεοπωλείο που πηγαίνει. Να 
γνωρίσουν παράλληλα και οι παρα-
γωγοί την προστιθέµενη αξία που 
έχουν τα προϊόντα του.

Τριπλό πλεονέκτηµα
∆ιαβατήριο για τον ελληνικό µαύ-

ρο χοίρο ζήτησε ο καθηγητής ∆η-
µήτρης Κουρέτας, ο οποίος επεσή-
µανε πως αν και η βιβλιογραφία 
για το συγκεκριµένο ζώο είναι πε-
ριορισµένη, οι έως τώρα έρευνες 
έχουν αποδείξει την ανωτερότητα 
του κρέατος του µαύρου χοίρου, η 
οποία οφείλεται σε τρεις παραµέ-

τρους: την διατροφή του, το γεγο-
νός ότι κινείται αρκετά αλλά και το 
κληρονοµικό του υπόστρωµα.

«Υπάρχει και αυτό το κρέας» σχο-
λίασε ένας εκπρόσωπος της νέας γε-
νιάς κτηνοτρόφων, ο Ευθύµης Αυ-
γέρης, ο οποίος µοιράστηκε µε το 
κοινό τις πρώτες εµπειρίες που απο-
κόµισε όταν ξεκίνησε να ασχολείται 
επαγγελµατικά µε την φυλή αυτή.

Η αγορά και οι καταναλωτές ζη-
τούν πλέον αυθεντικά και ΠΟΠ προ-
ϊόντα από τους µάγειρες υποστήρι-
ξε ο Μάνος Ζουρνατζής από το εστι-
ατόριο Cookoovaya, υποστηρίζοντας 
πως η συγκέντρωση των παραγωγι-
κών δυνάµεων των αγροτών και των 
κτηνοτρόφων σε αυτήν την κατεύθυν-
ση είναι µονόδροµος και απαίτηση.

 Τα Wise Food Stories που ξεκί-
νησαν τον Οκτώβριο είναι µια σει-
ρά συναντήσεων που υπόσχονται 
να δώσουν απαντήσεις σε ερωτή-
µατα που αφορούν στο πιο ζωτικό 
κοµµάτι της ζωής µας, το φαγητό, 
αποκαλύπτοντας αλήθειες γύρω α-
πό τις διατροφικές µας συνήθειες.

Η πρώτη εκδήλωση των Wise Food 
Stories, που πραγµατοποιήθηκε στις 
10 Οκτωβρίου στο Μεταλλουργείο 
στο Γκάζι, είχε ως θέµα την αυτό-
χθονη φυλή των ελληνικών στε-
πικών βοοειδών τύπου Κατερίνης.
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Έμαθαν τους παραγωγούς 
στις εισαγόμενες φυλές 

Μια «Χριστίνα» λύνει τα χέρια 
των παραγωγών ντομάτας

∆ιαφορετική από αυτό που διδάχθηκαν στις σχολές γεωπονίας και 
στη γενικότερη προσέγγιση των υψηλών αποδόσεων είναι η 
εµπειρία εκτροφής αυτοχθόνων φυλών, υποστήριξε ο κ. Αυγέρης, 
µε το επιχείρηµά του να ενισχύεται υπό ένα διαφορετικό πρίσµα 
από τον κ. Ζουρνατζή. Ο έµπειρος σεφ, συστήθηκε ως «τρίτη γενιά 
µάγειρας από την πλευρά του πατέρα µου και πέµπτη γενιά 
κτηνοτρόφος από την πλευρά της µητέρας µου» και θυµήθηκε την 
περίοδο που άρχισε να προβάλλεται η καινοτοµία των εισαγόµενων 
αγροτικών προϊόντων και η ανωτερότητα ως προς τη γεύση τους.  
Στη σύγχρονη εποχή φυσικά, και η Ελλάδα κατακλύστηκε από 
εισαγόµενες φυλές που εξασφάλιζαν αύξηση της παραγωγής. Ο 
µαύρος χοίρος γεννάει λιγότερα µικρά και αναπτύσσεται µε 
ηµιεκτατική εκτροφή. Μεγάλο µέρος της ζωής του το περνάει 
ελεύθερο σε ορεινούς βοσκότοπους, µε κύρια τροφή τα βελανίδια. 
Η προσέγγιση της σύγχρονης κτηνοτροφίας δεν επιτρέπει κάτι 
τέτοιο, κρίνει εκ των προτέρων µη βιώσιµη µια τέτοια εκµετάλλευση. 
Ωστόσο, σήµερα που το ελληνικό χοιρινό καλύπτει µόλις το 23% 
των αναγκών της χώρας, ενώ πολύ λιγότερο ακόµα καλύπτει ο 
ελληνικός µαύρος χοίρος, µια τέτοια αντίθετη προσέγγιση. Στην 
Ελλάδα σήµερα εκτρέφονται 3.000 ζώα της φυλής του µαύρου 
χοίρου. Το ενδιαφέρον πάντως αυξάνεται συνεχώς. Καθοριστικό 
ρόλο έπαιξαν οι µάγειρες και δη οι Βαγγέλης και Σπύρος Λιάκος 
που εισήγαγαν στα εστιατόριά τους το κρέας του µαύρου χοίρου και 
πρωτοστατούν µε εκδηλώσεις σαν και αυτήν στο να επικοινωνηθεί 
στον κόσµο η όλη προσπάθεια. 

Μια νέα καλλιεργητική πρόταση ντοµάτας, πα-
ντός καιρού, ειδικά σχεδιασµένη για τις ανάγκες 
των βασικών περιοχών της χώρας που ασχολού-
νται µε την καλλιέργεια, έρχεται να λύσει τα χέ-
ρια των παραγωγών, υποσχόµενη υψηλές απο-
δόσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Η νέα τοµάτα από τη Semini, καθώς και υβρί-
δια που βρίσκονται ακόµη υπό δοκιµή, παρου-
σιάστηκαν από την Bios Agrosystems ΑΒΕΕ του 
Οµίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυµιάδη στα θερ-
µοκήπια Αρχατζικάκη στον Πύργο Ηλείας την 
Τετάρτη 26 Ιουνίου, όπου συµµετείχαν παρα-
γωγοί, φυτωριούχοι και γεωπόνοι- διανοµείς 
γεωργικών εφοδίων από την Πελοπόννησο, 

την Κρήτη και την Πρέβεζα. Στη συγκεκριµένη 
εκδήλωση παρουσιάστηκε η νέα τοµάτα τύπου 
«beef» της Seminis, «SVTH 2900», η οποία θα 
διακινείται στην ελληνική αγορά µε το όνοµα 
«ΧΡΙΣΤΙΝΑ», καθώς και άλλα υβρίδια που βρί-
σκονται ακόµη στα στάδια δοκιµών και θα ακο-
λουθήσουν στη συνέχεια.

Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ είναι ένα υβρίδιο ντοµάτας µο-
ντέρνας τεχνολογίας που ενσωµατώνει όλα τα 
επιθυµητά χαρακτηριστικά για τους καλλιεργη-
τές, τους εµπόρους και τους καταναλωτές. Χαρα-
κτηρίζεται από τις σταθερά πολύ υψηλές στρεµ-
µατικές αποδόσεις σε σχέση µε άλλα καλλιερ-
γούµενα υβρίδια, ενώ µπορεί να καλλιεργηθεί 
στις φυτεύσεις Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου στην 
Κρήτη, ∆εκεµβρίου-Φεβρουαρίου σε Πελοπόν-

νησο, Κρήτη και Πρέβεζα, Ιουλίου-Αυγούστου 
σε Πελοπόννησο και Κρήτη.

Ο καρπός της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ είναι άριστης ποι-
ότητας, µε εξαιρετική οµοιοµορφία και έντονο 
κόκκινο χρώµα, µε µέσο βάρος 260-320 γρµ. και 
µε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη σφριγηλότητα 
που ευνοεί και τη µεγάλη διατηρησιµότητά του.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ εί-
ναι τα εύρωστα φυτά µε ανοιχτή φυλλική επι-
φάνεια, η οποία επιτρέπει τον καλό αερισµό, τα 
µειωµένα κλαδέµατα και την εύκολη συγκοµιδή 
των καρπών της. Η αξιολόγηση των υπό δοκιµή 
υβριδίων βασίζεται σε συνδυαζόµενα συγκριτικά 
δεδοµένα, µέσα από ένα πολύ ευρύ δίκτυο πει-
ραµατικών αγρών στη λεκάνη της Μεσογείου.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας της εν λόγω 
εταιρίας, από το 2017 ακόµη, όποτε και δηµι-
ούργησε το τµήµα κηπευτικών της, βρίσκεται 
ο Έλληνας παραγωγός, στον οποίο και βασίζε-
ται για να αξιολογήσει σωστά τις ανάγκες του 
και να καθορίσει τον τρόπο υποστήριξής του σε 
κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Η 
Bios Agrosystems ΑΒΕΕ δηµιούργησε το 2017 
το Τµήµα Κηπευτικών µε σκοπό την αξιολόγη-
ση και τη διανοµή σπόρων κηπευτικών των οί-
κων Seminis - De Ruiter, όπως και άλλων γνω-
στών οίκων παγκοσµίου εµβέλειας. 

Σε πρώτη φάση το τµήµα Κηπευτικών έχει στε-
λεχωθεί από έµπειρους γεωπόνους που οργανώ-
νουν και εκτελούν τα πειράµατα αξιολόγησης, µε 
κύριο σκοπό την επιλογή των πιο κατάλληλων 
υβριδίων για τις ελληνικές συνθήκες, σε συν-
δυασµό και µε τις εξειδικευµένες ανάγκες της 
ελληνικής αγοράς οπωροκηπευτικών. 

Στόχος της εταιρίας είναι να καλύψει τις ιδι-
αίτερες απαιτήσεις των Ελλήνων παραγωγών 
µε προϊόντα που θα χαρακτηρίζονται από υψη-
λές αποδόσεις, από προσαρµοστικότητα σε µε-
γάλο εύρος συνθηκών και εποχών καλλιέργει-
ας, από αντοχές σε εχθρούς και ασθένειες και 
κυρίως, από την ευρεία αποδοχή τους στην ελ-
ληνική και διεθνή αγορά νωπών προϊόντων.
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Στην εποχή της γονιδιωµατικής εισέρχονται 
πλέον οι ελληνικές ποικιλίες οινοποιήσιµων 
σταφυλιών, επιχειρώντας ένα σηµαντικό βήµα 
προς το µέλλον, αφού το γενετικό υλικό της α-
µπέλου κι η εισαγωγή στην αγορά νέων ποικι-
λιών µε ιδιαίτερα οινικά χαρακτηριστικά, είναι 
δύο στοιχεία που αναµένεται να παίξουν κα-
θοριστικό ρόλο τα επόµενα χρόνια.

Έτσι, λοιπόν, µετά το «διάβασµα» του γονιδι-
ώµατος και του συνόλου των γονιδίων της εµ-
βληµατικής ποικιλίας «Ξινόµαυρο», που κατέ-
στη δυνατό για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χάρη 
σε τρία µεγάλα Ερευνητικά προγράµµατα που 
χρηµατοδοτήθηκαν από τη Γενική Γραµµατεία 
Έρευνας Τεχνολογίας του υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, φαίνεται πως παίρνουν σει-
ρά και άλλες γηγενείς εµβληµατικές ποικιλίες. 

«Τους επόµενους µήνες αναµένεται από το Ιν-
στιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών του ΕΚΕ-
ΤΑ η ολοκλήρωση ανάλυσης των γονιδιωµάτων 
των ποικιλιών Ασύρτικου, Αγιοργίτικου, Μαλα-
γουζιάς, Σαββατιανού, Ληµνιού και Μοσχοφίλε-
ρου, καθώς και η µερική ανάλυση άλλων 30 βα-
σικών Ελληνικών ποικιλιών», ανέφερε ο ερευνη-
τής και αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου 
Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών, Αναγνώστης Αρ-
γυρίου. Όπως εξήγησε στόχος του εγχειρήµατος 
είναι η δηµιουργία µιας Εθνικής βάσης δεδοµέ-
νων, η οποία θα είναι προσβάσιµη από τους  ε-
πιστήµονες και τους ενδιαφερόµενους φορείς 
και θα αποσκοπεί στην ανάδειξη και τη βελτίω-
ση των Ελληνικών ποικιλιών αµπέλου. 

«Για να µπορέσουν να αυξήσουν το µερίδιο 
τους στη παγκόσµια αγορά των ποιοτικών κρα-
σιών οι γηγενείς ποικιλίες πρέπει να χαρακτη-
ριστούν σε βάθος, να κατανοήσουµε και να προ-
βάλλουµε τη διαφορετικότητά τους, να προστατέ-

ψουµε το γενετικό υλικό, αλλά και να επιταχυν-
θεί η επιλογή φυτών µε καλύτερα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά αξιοποιώντας και τις σύγχρονες γονι-
διωµατικές τεχνολογίες», εξήγησε ο κ. Αργυρίου.

Οι αναφορές του διακεκριµένου Έλληνα ερευ-
νητή έγιναν από το βήµα του 21ου Συνεδρίου 
της ∆ιεθνούς Επιστηµονικής Εταιρείας για την 
Αµπελουργία (GiESCO), που πραγµατοποιήθη-
κε στη Θεσσαλονίκη στις 23 µε 28 Ιουνίου, µε 
συµµετοχή επιστηµόνων από 70 χώρες, οι οποί-
οι παρουσίασαν τα τελευταία ερευνητικά απο-
τελέσµατα για τους κλάδους της αµπελουργί-

ας και της οινοποιίας, συζητώντας ταυτόχρονα 
για το µέλλον και τις προκλήσεις που φέρνουν 
παράµετροι όπως είναι η κλιµατική αλλαγή.

Πρόωρο τρύγο φέρνει 
η αύξηση της θερµοκρασίας

Μέχρι και δύο εβδοµάδες πρωίµιση στην ω-
ρίµανση των σταφυλιών, µε ανάλογη µετατό-
πιση και του τρύγου, έχει παρατηρηθεί στον 
ελληνικό αµπελώνα, ως αποτέλεσµα της ση-
µαντικής ανόδου της θερµοκρασίας, κυρίως τη 
νύχτα, λόγω της κλιµατικής αλλαγής.

Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από σχετι-
κή µελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη από οµά-
δα ερευνητών του ΑΠΘ, µε δείγµατα από α-
µπελώνες σε όλη την επικράτεια, όπως ανα-
φέρθηκε από τον ερευνητή και υποψήφιο δι-
δάκτορα του ΑΠΘ, Γιώργο Κουφό, στις εργα-
σίες του 21ου συνεδρίου της GiESCO.

«Εξετάσαµε τη µεταφορά του σταδίου του 
τρύγου και αν σχετίζεται µε τις υψηλότερες 
θερµοκρασίες που επικρατούν πριν από τη 
συγκοµιδή», ανέφερε ο οµιλητής και σηµεί-
ωσε ότι «βλέπουµε ότι ο τρύγος θα γίνει νω-
ρίτερα και προσπαθούµε να προσδιορίσουµε 
ποιες είναι οι θερµικές απαιτήσεις των επιµέ-
ρους ποικιλιών για να µπορέσουµε να δώσου-
µε στους παραγωγούς µια εικόνα των οινο-
ποιήσιµων σταφυλιών, ώστε να µπορούν να 
επιλέγουν ποικιλίες και περιοχή».

Αναφερόµενος στα µέχρι τώρα ευρήµατα της 
µελέτης, υποστήριξε πως έχει διαπιστωθεί ότι η 

Ο αναπληρωτής καθηγητής Αµπελουργίας 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης, Στέφανος Κουνδουράς, ήταν 
ο επικεφαλής της διοργάνωσης του 21ου 

Συνεδρίου της ∆ιεθνούς Επιστηµονικής 
Εταιρείας για την Αµπελουργία (GiESCO).

Το γονιδίωμα ξεκλειδώνει   
σε 36 γηγενείς ποικιλιές αμπέλου
Ασύρτικο, Μαλαγουζιά και Μοσχοφίλερο στο δρόμο που χάραξε το Ξινόμαυρο 

Η γεωργία στη µεσογειακή ζώνη ξεκάθαρα 
θα βρεθεί αντιµέτωπη µε την πρόκληση 
των ξηρότερων καλοκαιριών, υποστήριξε 
από την πλευρά του ο καθηγητής από το 
Όρεγκον των ΗΠΑ, Gregory Jones.
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πρωιµότητα σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει και 
τις δύο εβδοµάδες. «Εξαρτάται από την ποικι-
λία, την περιοχή και από το πόσο έχει αυξηθεί 
η θερµοκρασία στην περιοχή µελέτης», επισή-
µανε και διευκρίνισε πως στα τελευταία 30 χρό-
νια για τα οποία υπάρχουν τα στατιστικά δεδο-
µένα, διαπιστώνεται πως η θερµοκρασία τη νύ-
χτα έχει αυξηθεί από 2 µέχρι και 3 βαθµούς Κελ-
σίου, σε ακραίες περιπτώσεις.

Ένα άλλο πεδίο που προσπαθεί να διερευ-
νήσει η οµάδα που µετέχει και ο κ. Κουφός εί-
ναι κατά πόσο η χρονική µετατόπιση του τρύ-
γου θα έχει κάποια επίπτωση και στην ποιό-
τητα του τελικού προϊόντος, ήτοι του κρασιού. 
«Για το θέµα της ποιότητας είναι νωρίς ακόµη 
να πούµε οτιδήποτε. Είναι άλλωστε µια πολύ-
πλοκη διαδικασία, διότι δεν είναι µόνο το κλί-
µα που επηρεάζει, αλλά και άλλα χαρακτηρι-
στικά, όπως τα εδαφικά και οι καλλιεργητικές 
πρακτικές που ακολουθούνται και τα οποία θα 
πρέπει να προσµετρηθούν πριν πούµε οτιδή-
ποτε», ανέφερε και εκτίµησε πως σε περίπου 
ένα χρόνο πιθανώς θα υπάρχει εικόνα.

Η τάση της χρήσης νερού
 στο αµπέλι είναι ανοδική

Η αξιοποίηση των γηγενών ποικιλιών οινο-
ποιήσιµου σταφυλιού και η υιοθέτηση γραµ-
µικών συστηµάτων αραιής φύτευσης στους α-
µπελώνες, µπορούν να αποτελέσουν την «α-
πάντηση» των αµπελοκαλλιεργητών, από τις 
χώρες της Μεσογειακής λεκάνης, στις προκλή-
σεις που ήδη βάζει στον αµπελοοινικό τοµέα 
η κλιµατική αλλαγή στον πλανήτη.

Την άποψη αυτή διατύπωσε ο Cornelis Van 
Leeuwen, επικεφαλής του τµήµατος αγροτικής 
επιστήµης του Μπορντό, στον τοµέα οινολογίας, 
σηµειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι τοπικές ποι-
κιλίες παρουσιάζουν αυξηµένη ανθεκτικότητα 
στις ξερικές συνθήκες, ενώ, την ίδια στιγµή, τα 
γραµµικά συστήµατα χαµηλής πυκνότητας, µπο-
ρούν να κατεβάσουν το κόστος παραγωγής και 
να καταστήσουν την εκµετάλλευση αειφορική.

Ο διακεκριµένος Ολλανδός επιστήµονας επι-
σήµανε πως σήµερα σχεδόν το 85% των αµπε-
λώνων στις λεγόµενες νέες χώρες, όπως είναι 
η Αµερική και η Αυστραλία, είναι αρδευόµενοι, 
ενώ και στη λεκάνη της Μεσογείου, που παρα-
δοσιακά είχαµε ξερικούς αµπελώνες, η τάση της 
χρήσης νερού στο αµπέλι είναι ανοδική.

«Η Γαλλία αντιστέκεται ακόµη, καθώς µόνο 
περί το 5% των αµπελώνων της είναι αρδευό-
µενοι, ενώ στην Ισπανία και στην Ιταλία, ήδη, 
το 25%-30% των αµπελιών ποτίζονται και η τά-
ση είναι αυξητική», ανέφερε ο κ. Van Leeuwen.

Γραμμικό σύστημα, με χαμηλή 
πυκνότητα και αέρα στις σειρές 
Εστιάζοντας ειδικότερα στις οινοπαραγωγικές χώ-
ρες της Μεσογειακής Λεκάνης, ο κ. Van Leeuwen, 
κάλεσε, στην ουσία, τους καλλιεργητές να διδα-
χθούν από το παρελθόν της περιοχής, όπου η α-
µπελοκαλλιέργεια χάνεται στα βάθη των αιώνων 
και παραδοσιακά ήταν ξερική.

«Αυτό που χρειαζόµαστε είναι απλά να κάνου-
µε κάποιες συγκεκριµένες προσαρµογές στο σή-
µερα και πρωτίστως να χρησιµοποιήσουµε φυτι-
κό υλικό που να είναι ανθεκτικό στην ξηρασία. Ά-
ρα µιλάµε για υποκείµενα και ποικιλίες που να έ-
χουν αυτό το χαρακτηριστικό», υποστήριξε, για να 
προσθέσει πως «οι γηγενείς ποικιλίες της Μεσο-
γειακής Λεκάνης είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές και 
θα πρέπει να προτιµώνται, εν αντιθέσει µε τις ξε-
νικές, όπως το merlot ή το sauvignon blank, που 
είναι ευαίσθητες στις ξερικές συνθήκες και ως εκ 
τούτου πρέπει να είµαστε προσεκτικοί».

Με δεδοµένο, όµως, ότι η έλλειψη άρδευσης 
µειώνει και την απόδοση του αµπελώνα, ο οµι-
λητής ανέφερε πως µια  άλλη προσαρµογή που 
θα πρέπει να γίνει, είναι να χρησιµοποιήσουν 
οι αµπελοκαλλιεργητές ένα σύστηµα διαχείρι-
σης του αµπελώνα τέτοιο που να τους επιτρέπει 
να µειώσουν το κόστος παραγωγής.

«Το παραδοσιακό σύστηµα φύτευσης στη Μεσο-
γειακή λεκάνη είναι το κυπελοειδές, το οποίο είναι 
πάρα πολύ ανθεκτικό στη ξηρασία, αλλά έχει το µε-
γάλο µειονέκτηµα ότι είναι δύσκολο να µηχανοποι-
ήσει κανείς τον τρύγο, που θα µπορούσε να µειώσει 
το κόστος παραγωγής. Υπό την έννοια αυτή, ενδεί-
κνυται να πάει ο παραγωγός σε γραµµικό σύστηµα 
φύτευσης του αµπελώνα του, µε χαµηλή πυκνότητα 
και µεγαλύτερα διαστήµατα των σειρών, διότι έτσι η 
συγκοµιδή του σταφυλιού µπορεί να µηχανοποιηθεί 
και απαιτεί και λιγότερο νερό», είπε χαρακτηριστικά.

Παρουσίασε, µάλιστα, αριθµητικά δεδοµένα από 
ερευνητική µελέτη που έχει κάνει µε την οµάδα του, 
στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, για τον αντί-
κτυπο της µείωσης του αρδευόµενου νερού στο κό-

στος και  στην απόδοση του αµπελώνα. Όπως είπε 
αν ο αµπελοκαλλιεργητής που θα εφαρµόσει αυτή 
την πρακτική καταφέρνει να πουλάει τα σταφύλια 
του µε 1 ευρώ το κιλό, το αµπέλι του θα είναι βιώ-
σιµο, αφού η µείωση που θα έχει επιτύχει στο κό-
στος παραγωγής θα είναι πολύ µεγαλύτερη από ε-
κείνη που θα επέλθει στη στρεµµατική απόδοση 
του αµπελώνα.

Πρόταση για µετατόπιση αµπελώνων
Το θέµα της κλιµατικής αλλαγής και τις επιδρά-

σεις του στον τοµέα της γεωργίας και ειδικά της α-
µπελοκαλλιέργειας, έθιξε στην εισήγησή του και ο 
εξειδικευµένος σε ζητήµατα κλιµατικής αλλαγής, 
καθηγητής από Όρεγκον των ΗΠΑ, Gregory Jones, 
ο οποίος προέβλεψε ότι η µεταβολή του καιρού τις 
τελευταίες που υπήρξε ραγδαία τις δύο δεκαετίες, 
θα επιταχυνθεί µε ακόµη γρηγορότερους ρυθµούς 
τα επόµενα χρόνια και θα έχουµε ακόµη πιο ξηρά 
καλοκαίρι και θερµότερους χειµώνες.

«Νοµίζω ότι το σηµαντικό είναι πως η γεωργία 
στη µεσογειακή ζώνη ξεκάθαρα θα βρεθεί αντιµέ-
τωπη µε την πρόκληση των ξηρότερων καλοκαι-
ριών, οπότε θα πρέπει να κάνουµε αποτελεσµατι-
κότερη την άρδευση, την ανθεκτικότητα των καλ-
λιεργειών και ειδικά για την αµπελοκαλλιέργεια 
και την παραγωγή κρασιού είναι πολύ σηµαντικό 
να βρούµε τρόπο να το καλλιεργούµε σε ξηρότε-
ρο περιβάλλον, µε γηγενείς ποικιλίες, διότι αυτές 
για κάποιον σκοπό φύονται στην κάθε περιοχή», 
είπε στην Agrenda ο κ. Jones και πρόσθεσε πως 
«µια ακόµη λύση, είναι να µετατοπίσουν τις καλ-
λιέργειές τους οι αµπελουργοί». «Αυτό ουσιαστι-
κά µπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα. Είτε να κινηθεί 
κανείς προς τους πόλους, στο βόρειο ή το νότιο η-
µισφαίριο, είτε να πάει σε µεγαλύτερα υψόµετρα, 
είτε να προτιµήσει σηµεία πιο κοντά στις ακτές. Σε 
περιοχές όπως η Μεσόγειος, θα έλεγα πως πιο συ-
νετό είναι να επιλέξει µια από τις άλλες δύο εναλ-
λακτικές λύσεις», είπε χαρακτηριστικά.
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Για µία φιάλη 
Ανάλογα µε την 
περιοχή, για την 
παραγωγή µιας 
φιάλης κρασιού 
απαιτούνται από 

100 έως 200 λίτρα 
αρδευτικού νερού

Ανθεκτικότητα
Να µην κοιτάµε 

να καλλιεργούµε 
cabernet, syrah και 
άλλες ποικιλίες που 
γνωρίζουµε ότι δεν 

θα µπορέσουν να 
είναι αποδοτικές 
σε ένα θερµότερο 

κλίµα, συµβούλεψε 
ο κ. Jones

Ποιότητα
H χρονική 

µετατόπιση του 
τρύγου θα έχει 

κάποια επίπτωση 
και στην ποιότητα 

του τελικού 
προϊόντος
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Παρατείνονται έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 
2020 οι απαγορεύσεις στις εισαγωγές αγρο-
διατροφικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη Ρωσία, µε διάταγµα που υπέγρα-
ψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίµιρ Πούτιν την 
∆ευτέρα 24 Ιουνίου και αναρτήθηκε στην ι-
στοσελίδα της κυβέρνησης. Σηµειώνεται πως 
η εξέλιξη αυτή επιτείνει το αρνητικό κλίµα 
που είχε δηµιουργηθεί στις εξαγωγές ελλη-

νικών αγροτικών προϊόντων προς τη ρωσι-
κή αγορά και δη των ροδακίνων.

Υπενθυµίζεται πως τον Μάρτιο του 2014, 
µε αφορµή την κατάσταση στην Ουκρανία, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και µια σειρά άλλες χώ-
ρες, µεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, 
η Ιαπωνία, η Ελβετία, η Νέα Ζηλανδία και Ι-
σλανδία, άρχισαν να επιβάλλουν κυρώσεις 
στην Ρωσία. Η Ρωσία αρνήθηκε τις κατηγορί-

ες και επέβαλε σε απάντηση εµπάργκο στις 
εισαγωγές τροφίµων στις χώρες που της επέ-
βαλλαν κυρώσεις. Συγκεκριµένα στις 6 Αυ-
γούστου του 2014, ο Ρώσος πρόεδρος Βλα-
ντίµιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγµα, βάσει του 
οποίου την εποµένη ηµέρα η ρωσική κυβέρ-
νηση αποφάσισε να απαγορεύσει τις εισαγω-
γές σειράς τροφίµων από την ΕΕ, τις ΗΠΑ τη 
Νορβηγία, την Αυστραλία και τον Καναδά.

O Πούτιν παρατείνει ως 31 Δεκεμβρίου 2020 το εμπάργκο

Οι διαδοχικές 
συναντήσεις των 
συντελεστών του 
κλάδου δεν έδειξαν 
την απαραίτητη 
πολιτική βούληση 
ώστε να κλείσει το 
θέμα με μια κοινή 
οργάνωση για το 
προϊόν της Φέτας 

ΤOY   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Στην άρνηση των εκπροσώπων που συµ-
µετέχουν στη προσπάθεια διαµόρφωσης 
της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης για τη 
Φέτα «σκόνταψε» η τελευταία πρόσκλη-
ση την οποία απηύθυνε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη σύγκλι-
ση σύσκεψης στις αρχές της εβδοµάδας 
και  την περασµένη ∆ευτέρα 24 Ιουνίου.

Λίγο το προεκλογικό κλίµα που δεν 
αφήνει πολλά περιθώρια για οριστικές 
αποφάσεις, λίγο το καλοκαίρι και η δυ-
σκολία πολλών εκ των συντελεστών να 
συγκεντρωθούν στην Αθήνα, το βέβαιο 
είναι ότι οι τελικές αποφάσεις, όποιες 
κι αν είναι αυτές, µετατίθενται για µε-
τά τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Πέραν των διαδικαστικών θεµάτων 
πάντως, οι πληροφορίες της Agrenda 
αναφέρουν ότι και πάλι οι συνθήκες 
για τις τελικές υπογραφές δεν ήταν α-
πολύτως ώριµες, παρά το γεγονός ότι 
το καταστατικό στο οποίο είχαν συµ-
φωνήσει όλες οι πλευρές σε µια από 
τις τελευταίες συναντήσεις έχει συ-
νταχθεί και βρίσκεται ήδη στα χέρια 
των ενδιαφερόµενων. Οι πληροφορί-
ες θέλουν την πλευρά των κτηνοτρό-
φων να διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις, 
ως προς τις υποχωρήσεις που έγιναν 
προηγούµενα και την πλευρά των γα-
λακτοβιοµήχανων, όπως εκφράζεται 
δια του ΣΕΒΓΑΠ, να προτιµά τη µετά-

θεση των αποφάσεων για µετά τις ε-
κλογές, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο 
για τον κλάδο κλίµα.

 Πάντως, η άρνηση του ΣΕΒΓΑΠ να 
ανταποκριθεί στην πρόσκληση για την 
υπογραφή και οριστικοποίηση του κα-
ταστατικού φαίνεται πως έχει να κά-
νουν και από το γεγονός ότι δεν συ-
µπεριλήφθηκαν οι παρατηρήσεις του 
επί του κειµένου. Οι πληροφορίες της 
Agrenda, αναφέρουν ότι από τις περί-
που 30 παρατηρήσεις που είχαν απο-
σταλεί στις αρχές Μαΐου δεν συµπερι-

ελήφθη καµία, προκαλώντας κατά τις 
ίδιες πηγές, συναισθήµατα ενόχλησης 
και απογοήτευσης στον πρόεδρο του 
Συνδέσµου, ο οποίος φέρεται να αντι-
στρέφει στους παραγωγούς ότι εκείνοι 
είναι αυτοί που δεν θέλουν να προχω-
ρήσει το εγχείρηµα ∆ιεπαγγελµατική. 

Μάλιστα, όπως είναι σε θέση να γνω-
ρίζει η εφηµερίδα, σε σχετική γραπτή 
επικοινωνία του µε δύο εκ των βασι-
κών εµπλεκόµενων από την πλευρά 
των παραγωγών του εγχειρήµατος, δι-
ατυπώνεται ανοικτά αυτή η ενόχληση 

Πίσω η Διεπαγγελματική Φέτας

Όταν λείπει η πίστη
οι αναβολές γίνονται 
ο εύκολος δρόμος  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΦΕΤΑΣ

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΙΛΑ / ΑΤΟΜΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΕΤΑΣ

ΤΟΝΟΙ

120.000

ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ

ΤΟΝΟΙ

40.000

12
ΠΕΡΙΠΟΥ 
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Το Ισράηλ προστέθηκε στη λίστα µε τις χώρες 
που εντοπίζεται το παθογόνο Xylella fastidiosa, 
σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό 
Οργανισµό Φυτοπροστασίας η προέλευση του 
παθογόνου είναι άγνωστη και δεν διαπιστώ-
θηκαν µολυσµένα έντοµα στην περιοχή των 
προσβολών. Η ∆ΑΟΚ ∆ράµας ενηµέρωσε για 
αυτή την εξέλιξη, ζητώντας από τα ανθοκοµι-
κά κέντρα, τους επαγγελµατίες και οι διακι-

νητές φυτών προς φύτευση να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί ως προς τις απαιτήσεις που υ-
πάρχουν για τη διακίνηση φυτών.

Η ∆ΑΟΚ ∆ράµας αναφέρει πως η ανίχνευση 
του παθογόνου έγινε σε δένδρα αµυγδαλιάς 
µε συµπτώµατα ενώ τα αποτελέσµατα των ε-
λέγχων έδειξαν την παρουσία του υποείδους 
X. Fastidiosa ssp. fastidiosa που είναι ένα α-
πό τα υποείδη που ανιχνεύονται στις ευρω-

παϊκές γειτονικές µας χώρες: στην Απουλία 
(2013) και στην Τοσκάνη (2018) της Ιταλίας, 
στη ν. Κορσική και στις µεσογειακές ακτές της 
Γαλλίας (2015) µε εξάπλωση στην Κυανή Ακτή 
(2018), στην Ισπανία στις ν. Βαλεαρίδες (2016), 
στις Περιφέρειες Βαλένθιας (2017), Μαδρίτης 
(2018) και Ανδαλουσίας (2018), στην Πορτο-
γαλία στο Πόρτο (2019) και στο Ισραήλ στην 
Κοιλάδα Hula (2019).

Μόλυνε το Ισραήλ η Xylella, προσοχή εφιστούν οι ΔΑΟΚ

Τις θέσεις των κοµµάτων επί πέντε 
καίριων ζητηµάτων που ταλανίζουν 
τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφί-
ας µε αιχµή τις παράνοµες εισαγω-
γές γάλακτος και κρέατος, την υψη-
λή φορολογία και τα βοσκοτόπια, 
ζητούν οι κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας. 

Σε συνεδρίαση της Οµοσπονδίας 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων & Κτη-
νοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλί-
ας το Σάββατο 22/06/2019 στον 
Τύρναβο βασικό θέµα συζήτησης 
ήταν η αποστολή επιστολής προς 
τα υποψήφια κόµµατα στις επερ-
χόµενες βουλευτικές εκλογές µε 
τις θέσεις τις Οµοσπονδίας και το 
τι θα πράξουν τα κόµµατα την επο-
µένη των εκλογών. Οι κύριοι άξο-
νες στήριξης της αιγοπροβατοτρο-
φίας στην Ελλάδα όπου καλούνται 
τα κόµµατα και οι αρχηγοί τους να 
πάρουν θέση είναι:

 Έλεγχος στα σύνορα του συνό-
λου του εισαγόµενου αιγοπρόβειου 
γάλακτος και η µη χρησιµοποίησή 
του στην παραγωγή ΠΟΠ προϊόντων. 
Μετά από τρία χρόνια συνεχόµενης 
πτώσεις της τιµής του αιγοπρόβειου 
γάλακτος χιλιάδες αιγοπρόβατα α-
πό κτηνοτρόφους έχουν σφαγεί ε-
νώ στον αντίποδα κανένα τυροκο-
µείο δεν έχει κλείσει στην Ελλάδα. 
Επίσης ζητάµε την πλήρη προστα-

σία της Φέτας στις εµπορικές συµ-
φωνίες της Ε.Ε. µε άλλες χώρες ό-
πως γίνεται µε την παρµεζάνα και 
το ροκφόρ. Τι προτίθεστε να κάνετε;

 Στο αιγοπρόβειο κρέας πολλά  
εισαγόµενα «βαφτίζονται» ως ελ-
ληνικά µε αποτέλεσµα να εξευτελι-
στούν οι τιµές των ελληνικών κρε-
άτων. Από το φθινόπωρο του 2017 
έχει ψηφιστεί ο νόµος για την ανα-
γραφή στις αποδείξεις των σηµείων 
πώλησης του κρέατος της χώρας 
προέλευσης αυτού και µέχρι σήµε-
ρα δεν έχει εφαρµοστεί. Τι προτίθε-
στε να κάνετε;

 Μείωση της φορολογίας των 
κτηνοτρόφων. Ζητάµε να µην φο-
ρολογούνται οι ενισχύσεις της Ε.Ε. 
και να µειωθούν οι φορολογικοί 
συντελεστές. Τέλος ζητάµε µείω-
ση του κόστους παραγωγής µε µει-
ωµένο αγροτικό πετρέλαιο και α-
γροτικό ρεύµα.

 Μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών των κτηνοτρόφων και α-
ποσύνδεση των ασφαλιστικών ει-
σφορών από το εισόδηµα.

 Έχουµε σοβαρό πρόβληµα µε 
τον επιλέξιµο βοσκότοπο και µέχρι 
σήµερα δεν έχουν γίνει τα διαχει-
ριστικά σχέδια βοσκής µε αποτέλε-
σµα να υπάρχει κίνδυνος στο µέλ-
λον να χαθούν ενισχύσεις της Ε.Ε.

για την αποστολή του αρχικού σχεδίου 
του καταστατικού, µε την υπογράµµιση 
ότι «η ∆ιεπαγγελµατική δεν γίνεται µε 
το ζόρι, αλλά γίνεται γιατί την πιστεύ-
ουν και την θέλουν, και µάλιστα δια-
καώς, όλοι αυτοί που την συστήνουν».

Άτολµη µέχρι τέλους η κυβέρνηση
Σε κάθε περίπτωση, η µη ολοκλήρω-

ση των διαδικασιών για την δηµιουργία 
της ∆ιεπαγγελµατικής στη Φέτα, χρεώ-
νεται ως µια ακόµα αποτυχία στην κυ-
βέρνηση η οποία δεν κατάφερε τέσσε-
ρα χρόνια τώρα να συγκεράσει τις από-
ψεις των εµπλεκοµένων και να ασκή-
σει την επιρροή της επί του θέµατος. 

Μεγάλη ευθύνη για την αναβλητικό-
τητα υπάρχει βέβαια και στην πλευρά 
των «δορυφόρων» του κυβερνώντος 
κόµµατος που παριστάνουν τους εκ-
προσώπους των παραγωγών µε «συν-
δέσµους» οι οποίοι δεν έχουν πραγµα-
τική αναφορά στη βάση των παραγω-
γών και απλώς περιπλέκουν την κατά-
σταση προάγοντας προσωπικές στρα-
τηγικές αυτόκλητων εκφραστών του 
αγροτικού κόσµου.  

Βοσκοτόπια
Το ζήτηµα µε 

τους επιλέξιµους 
βοσκοτόπους 

βασανίζει χρόνια 
τον κλάδο

Στα χαρτιά
Μέχρι σήµερα 

δεν έχει εφαρµο-
στεί ο νόµος για 
την αναγραφή 

προέλευσης στο 
κρέας

«Τι θα κάνετε για την αιγοπροβατοτροφία»
ρωτούν τους αρχηγούς οι Θεσσαλοί 

Όχι σαν «ξεπέτα» 
ή εργαλείο

Μένει να φανεί οι 
πολιτικές εξελίξεις θα 
δώσουν εν τέλει άλλο 
κλίµα, τόσο στο 
Υπουργείο όσο και 
στους εµπλεκοµένους 
φορείς και να δουν όλοι 
την δηµιουργία της 
∆ιεπαγγελµατικης 
Φέτας πιο ζεστά και πιο 
ουσιαστικά και «όχι σαν 
ένα θέµα «ξεπέτα», 
ούτε ως εργαλείο 
προσωπικής προβολής 
η (ακόµη χειροτέρα) 
προεκλογικής σηµαίας 
που θα την κυµατίσουν 
µερικές µέρες και µετα 
θα την πετάξουν στο 
καλάθι των αχρηστών.», 
όπως υποστηρίζει ο 
πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ.

Σε αναβολή 
οδηγήθηκαν οι 
αποφάσεις για την 
∆ιεπαγγελµατική 
της Φέτας, παρά 
την καλή διάθεση 
λίγο καιρό πριν. 

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�
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Η Εφορία 
κόλλησε
πληρωμές 
της ΕΒΖ, οι 
εκλογές θα τις 
ξεκολλήσουν;
Μπορεί να εγκρίθηκε λίγο πριν 
κλείσει η Βουλή για τις εκλογές, 
η τροπολογία που προβλέπει 
επιχορήγηση της Ελληνικής 
Βιοµηχανίας Ζάχαρης µέσω 
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων προκειµένου να 
προχωρήσει η πληρωµή οφειλών 
προς τους τευτλοπαραγωγούς και 
δεδουλευµένων στους 
εργαζοµένους, εντούτοις κολλήµατα 
σηµειώθηκαν σε σχέση µε την 
προσκόµιση ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενηµερότητας.
Εφόσον αυτά ξεπεραστούν, εκλογές 
γαρ, κύκλοι του υπουργείου 
Οικονοµίας µιλούσαν (σ.σ µέχρι την 
ώρα που γράφονταν αυτές οι 
γραµµές) για πληρωµή 
ενδεχοµένως και την Παρασκευή 
28 Ιουνίου, ύψους 2 εκατ. ευρώ 
που οφείλονται στους εργαζόµενους 
της ΕΒΖ για την περίοδο 
∆εκεµβρίου 2018-Μαΐου 2019, 
αλλά και για εξόφληση στους 
τευτλοπαραγωγούς του ποσού
των 2,7 εκατ. ευρώ από την 
παραγωγή, που παρέδωσαν στη 
βιοµηχανία το 2017 και 2018.
Γενικότερα, πάντως στο σήριαλ 
ΕΒΖ, αναφορικά και µε τη δίκη των 
πέντε πρώην προέδρων της, των 
δύο πρώην εµπορικών διευθυντών 
της και των προέδρων των τριών 
συνεργαζόµενων εταιρειών, (σ.σ. 
υπόθεση για διάθεση επί πιστώσει 
ζάχαρης που επέφερε φέσι 52 
εκατ), που ήταν να πραγµατοποιηθεί 
στις 25 Ιουνίου, τελικώς πήρε 
αναβολή για τις 16 ∆εκεµβρίου του 
2019. Για την τύχη, της πάλαι ποτέ 
κραταιάς ζαχαροβιοµηχανίας ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας 
Στέργιος Πιτσιόρλας, που είχε 
αναλάβει να ξανανάψει τα φουγάρα 
της, προσδοκά µέχρι την τελευταία 
στιγµή κάποια καλά νέα µε βάση 
την τελευταία προσφορά του 
πολυσυζητηµένου επενδυτή Φέκερ, 
στην πιστρώτρια τράπεζα.

Βαρύ όνομα για το Γεωργίας 
στο μπλοκάκι του Μητσοτάκη 
Αποφασισμένος να δώσει στο υπουργείο τη βαρύτητα που ταιριάζει στις περιστάσεις

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Από την αγροτική µεταρρύθµιση ξεκινάει η 
αλλαγή στο παραγωγικό µοντέλο της χώρας 
για τον αρχηγό της Νέας ∆ηµοκρατίας Κυριά-
κο Μητσοτάκη. Έτσι, αν κερδίσει µε το καλό 
τις εκλογές, όπως λένε οι πληροφορίες της 
Agrenda, δεν θα ήθελε να φέρει στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα όνοµα «δεύ-
τερης διαλογής», σαν αυτά που ακούστηκαν 
το τελευταίο διάστηµα.  Στα σενάρια που εξε-
τάζει είναι ονόµατα µε ιδιαίτερο πολιτικό ε-
κτόπισµα, µεταξύ των οποίων και δύο κυρί-
ες, η Μαριέττα Γιαννάκου και η εξωκοινοβου-
λευτική Άννα ∆ιαµαντοπούλου. Στα προσό-
ντα τους, η ξεκάθαρη πολιτική σκέψη, η α-
ποφασιστικότητά τους για µεταρρυθµίσεις, 
η καλή σχέση µε τις ευρωπαϊκές αρχές και η 
άνεση επικοινωνίας τους µε το χώρο. Το ό-
νοµα του πρώην υπουργού Θανάση Τσαυτά-
ρη είναι κι αυτό µέσα στις επιλογές που έχει 
µπροστά του ο Μητσοτάκης, µόνο που εδώ 
το θέµα συνδέεται περισσότερο µε µια πιθά-
νη, έστω και χαλαρή, συνεργασία της νέας 
κυβέρνησης µε το Κίνηµα Αλλαγής. 

Αντίθετα, το όνοµα της κ. Γιαννάκου θα 
µπορούσε να συγκεντρώνει πολλές πιθα-
νότητες από τη στιγµή που δεν αξιοποιηθεί 
στη θέση της Προέδρου της Βουλής, σενά-
ριο το οποίο επίσης εξετάζεται, µαζί µε το 
όνοµα του Νικήτα Κακλαµάνη. Η περίπτω-

ση της Άννας ∆ιαµαντοπούλου πάντως, ί-
σως είναι αυτή που θα ταίριαζε περισσότερο 
απ’ όλες σε ένα υπουργείο όπως αυτό της 
Γεωργίας. Κι αυτό γιατί, η πρώην Κοινοτι-
κή Επίτροπος, εκτός του ότι διαθέτει πολι-
τικό ταµπεραµέντο αξιώσεων, έχει τεράστια 
εµπειρία από χάραξη µεταρρυθµιστικών πο-
λιτικών (βλέπε τη µεταρρύθµιση στην Παι-
δεία), διαθέτει και ισχυρή οµάδα στελεχών 
που θα µπορούσαν να βγάλουν εις πέρας 
µια τέτοια υπόθεση. Τα πάντα εξαρτώνται 
βέβαια από τις διαθέσεις, που θα έχει η νέα 
κυβέρνηση γύρω από αυτά τα ζητήµατα.

Ο ρόλος της αγροτικής παραγωγής για 
το επόµενο αναπτυξιακό µοντέλο της χώ-
ρας είναι καθοριστικός και µια εκ βάθρων 
ανασυγκρότηση θεωρείται χρήσιµη για να 
µπορούν να λειτουργήσουν παραγωγικά 
και οι επόµενοι κρίκοι της παραγωγικής 

αλυσίδας (µεταποίηση, συσκευασία, εµπό-
ριο, εξαγωγές, λιανική πώληση). 

Αυτό ίσως που δεν αντιλαµβάνονται όλοι, 
είναι το γεγονός ότι δεν µπορεί να υπάρξει 
αύξηση όγκου και βελτίωση ποιότητας στην 
αγροτική παραγωγή της χώρας, χωρίς να βελ-
τιωθούν ταυτόχρονα οι οργανωτικές δοµές 
των Ελλήνων αγροτών και χωρίς να ενισχυ-
θεί αποφασιστικά ο διαπραγµατευτικός τους 
ρόλος. Μέχρι τώρα όλοι θέλουν πολλά και κα-
λά αγροτικά προϊόντα, όλοι όµως τα θέλουν 
φθηνά και χωρίς πολλά ανταλλάγµατα. Αυ-
τός ο τρόπος λειτουργίας  της συγκεκριµένης 
αγοράς, µάλλον έχει φθάσει στα όρια του. 

Οι αγρότες της χώρας µας έχουν δείξει 
τεράστιες αντοχές και προσαρµοστικότητα 
στις αντιξοότητες, δεν θα µπορούσαν όµως 
να βελτιώνουν συνεχώς τα χαρακτηριστικά 
και τον όγκο της παραγωγής τους χωρίς να 
αµείβονται γι’ αυτό που πετυχαίνουν. Από 
την άλλη πλευρά, τα θέµατα που θα πρέπει 
να λυθούν ώστε να µπει κάποια τάξη στην 
αγροτική παραγωγή, είναι πολλά και τερά-
στια. Έτσι όπως είναι σήµερα τα πράγµατα, 
το περισσότερο χρήµα της αγροτικής δραστη-
ριότητας οδηγείται αναγκαστικά στη «µαύ-
ρη αγορά». Αυτό δεν οφελεί µακροπρόθε-
σµα ούτε τους ίδιους τους αγρότες ούτε πο-
λύ περισσότερο την Πολιτεία και τις φορο-
λογικές αρχές. Το µοντέλο όπως είναι σή-
µερα µπάζει από παντού, εποµένως χρήζει 
ριζικής αναθεώρησης. Προτάσεις υπάρχουν! 

Συνεργασίες
Το όνοµα του  πρώην υπουργού 
Θανάση Τσαυτάρη είναι κι αυτό 

µέσα στις επιλογές, µόνο που εδώ 
το θέµα συνδέεται περισσότερο 

µε µια πιθάνη συνεργασία
 µε το Κίνηµα Αλλαγής
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Τα ακραία καιρικά φαινόµενα έχουν εντείνει τη 
συζήτηση στην Ευρώπη για την αντιµετώπιση της 
κλιµατικής κρίσης. Οι διαδηλώσεις έχουν 
πολλαπλασιαστεί, ενώ και το κόµµα των Πρασίνων 
έχει δει την δύναµή του στην κάλπη να ενισχύεται 
σηµαντικά. Οι ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά 
µεγεθύνθηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα µε 
αφορµή το νέο κύµα καύσωνα που σάρωσε και 
εξακολουθεί να σαρώνει την Ευρώπη, µε τους 
ειδικούς να επισηµαίνουν ότι η ήπειρος βιώνει τις 

επιπτώσεις της κλιµατικής κρίσης. Μάλιστα το 
τελευταίο διάστηµα έχουν γενικά ενταθεί οι ανησυχίες 
για τις επιπτώσεις των υψηλών θερµοκρασιών στους 
παγετώνες στις Άλπεις, που τροφοδοτούν ποταµούς, 
όπως ο Ρήνος. Πλέον η επιστηµονική κοινότητα 
υπογραµµίζει την ανάγκη για άµεση και αποφασιστική 
δράση και καλεί τους ηγέτες της G20, που 
συναντώνται στην Ιαπωνία, να λάβουν συγκεκριµένες 
αποφάσεις, αντί να περιοριστούν σε ευχολόγια και 
γενικόλογες υποσχέσεις. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το 1268 ξεκίνησε στο ρωµαιοκα-
θολικό τµήµα της Ευρώπης η Με-
σοβασιλεία, µια περίοδος σχεδόν 
τριών ετών χωρίς έγκυρη εκλογή 
πάπα. Αυτό εξαιτίας ενός αδιεξόδου 
µεταξύ των καρδιναλίων που ψή-
φιζαν για πάπα. Ήταν η πιο µεγά-
λη σε διάρκεια σύσκεψη του παπι-
κού κονκλάβιου στην ιστορία. Σή-
µερα όλο και περισσότεροι Ευρω-
παίοι ηγέτες οµολογούν πως η δι-
αδικασία εκλογής πάπα είναι λιγό-
τερο χρονοβόρα και δύσκολη από 
την διαδικασία εξεύρεσης του προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ας σηµειωθεί πως ο υποψήφι-
ος που θα αναλάβει την 1η Νοεµ-
βρίου θα πρέπει να εξασφαλίσει 
την υποστήριξη των21 από τους 
28 Ευρωπαίους ηγέτες και να λά-
βει τουλάχιστον 376 ψήφους στο 
Ευρωκοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά 
την καµπίνα των επιτρόπων που θα 
προεδρεύσει ο µελλοντικός αντικα-
ταστάτης του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, 
στους κύκλους των Βρυξελλών α-
κούγεται τελευταία το όνοµα του 
Φιλ Χόγκαν ως του επικρατέστε-
ρου για τη θέση του Ευρωπαίου Ε-
πιτρόπου Γεωργίας. Εφόσον αυτό 
συµβεί, θα είναι ο δεύτερος πολι-
τικός που καταφέρνει να συντονί-
σει τα ευρωπαϊκά αγροτικά ζητή-
µατα για ένα διάστηµα δυο θητει-
ών µετά τον Αυστριακό Φρανζ Φί-
σλερ, που παρέµεινε επίτροπος Γε-
ωργίας από το 1995 µέχρι το 2004. 

Οι ισορροπίες είναι ρευστές
Αυτό όµως που θα καθορίσει το 

κατά πόσο ο Φιλ Χόγκαν θα κατα-
φέρει να συνεχίσει τη δουλειά του 
είναι η σύσταση της τετράδας που 

θα καλύψει τις κορυφαίες θέσεις 
εργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Όπως σχολίασε ο Ιρλαν-
δός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ, 
µε αφορµή τις εξελίξεις στις απανω-
τές Συνόδους Κορυφής της ΕΕ, δεν 
θα προχωρήσει σε καµιά απόφαση 
σχετικά µε την ιρλανδική συµµετο-
χή στην Κοµισιόν. 

«∆εν θα πάρω καµία απόφαση 
µέχρι να δούµε ποιος θα είναι ο ε-
πόµενος πρόεδρος της Επιτροπής 
και ο πρόεδρος του Συµβουλίου, 
γιατί θα πρέπει να διατηρηθεί µια 
ισορροπία» δήλωσε σε δηµοσιογρά-
φους πρόσφατα, συµπληρώνοντας 
πάντως πως «έχει σηµασία για τα 
ιρλανδικά συµφέροντα το χαρτοφυ-
λάκιο που θα αναλάβει ο Ιρλανδός 
επίτροπος. Θέλουµε ένα χαρτοφυ-

λάκιο µε µεγάλη επιρροή».
Με το 40% του ετήσιου προϋπολο-

γισµού ύψους 160 δις ευρώ να κα-
τευθύνεται στην γεωργία ωστόσο, 
ο κ. Βαράντκαρ, ουσιαστικά φωτο-
γράφησε τη θέση που αξιώνει για 
τη χώρα του αλλά και το πρόσω-
πο που θα την αναλάβει. Ανάµε-
σα στους Ευρωπαίους αξιωµατού-
χους επικρατεί η εντύπωση πως ο 
Φιλ Χόγκαν τα πήγε καλά µε το χαρ-
τοφυλάκιό του κατά την προηγού-
µενη πενταετία. Αυτό του δίνει έ-
να προβάδισµα έναντι άλλων υπο-
ψηφίων για µια δουλειά µε µισθό 
300.000 ευρώ ετησίως, κάτι που 
δεν ισχύει για άλλους επιτρόπους. 

Μάλιστα, όπως έγραψε ο ιρλαν-
δικός Τύπος, εφόσον ο ίδιος το ε-
πιθυµούσε θα µπορούσε να αναλά-

βει και έναν ακόµη πιο σηµαντικό 
ρόλο µέσα στην Επιτροπή. 

Αναφορικά τώρα µε τις θέσεις 
που απασχολούν τους Ευρωπαίους 
ηγέτες, οι διπλωµάτες των Βρυξελ-
λών λένε πως στην επόµενη Σύ-
νοδο Κορυφής θα εστιάσουν σε 
συµβιβαστικές λύσεις για τους υ-
ποψήφιους και σε µια φόρµουλα 
που θα ικανοποιεί τους περισσότε-
ρους. Ειδικά για τη θέση του προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, ο οποίος διορίζεται για 
οχτώ χρόνια, θα χρειαστεί να κατα-
βληθούν προσπάθειες ώστε να εξα-
σφαλιστεί ότι ο διάδοχος του Μά-
ριο Ντράγκι δεν θα είναι µια επι-
λογή άµεσα επηρεασµένη από τις 
ισορροπίες που επικρατούν αυτή 
τη στιγµή στο Ευρωκοινοβούλιο. 

Το παπικό κονκλάβιο 
που καθυστερεί

 τον Χόγκαν 
Τις εξελίξεις από τις 

συναντήσεις των 
Ευρωπαίων ηγετών 

στις Βρυξέλλες 
περιμένει ο Φιλ 

Χόγκαν, του οποίου 
το όνομα ακούγεται 

ξανά για τη θέση του 
επιτρόπου Γεωργίας 

της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Οι επιστήµονες ζητούν 
από τους G20 να µην
µείνουν σε ευχολόγια

για το κλίµα

Επιδόσεις
Ανάµεσα στους Ευρωπαίους 
αξιωµατούχους επικρατεί η 
εντύπωση πως ο Φιλ Χόγκαν 
τα πήγε καλά µε το 
χαρτοφυλάκιό του κατά την 
προηγούµενη πενταετία. 

Φήμες 
Στους κύκλους των 
Βρυξελλών ακούγεται 
τελευταία το όνοµα του Φιλ 
Χόγκαν ως του 
επικρατέστερου για την θέση 
του Ευρωπαίου επιτρόπου 
γεωργίας.

Λύσεις
Οι διπλωµάτες των Βρυξελλών 
λένε πως στην επόµενη 
Σύνοδο Κορυφής θα 
εστιάσουν σε συµβιβαστικές 
λύσεις για τους υποψήφιους 
και σε µια φόρµουλα που θα 
ικανοποιεί τους 
περισσότερους.
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ΓΕΝΣ ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΤΟ
«Θα ήταν εξαιρετικό να 
µπορέσουν να 
ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες στα εθνικά 
κοινοβούλια µέχρι τον 
∆εκέµβριο, όταν θα έχουµε 
τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ, 
αλλά αν όχι, περιµένω να 
συµβεί πολύ σύντοµα[...]. Η 
Β. Μακεδονία βρίσκεται σε 
τροχιά πλήρους ένταξης».

ΦΙΛΑΡΕΤΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«∆εν µπορούµε να 
µοιάσουµε σ’ αυτές τις 
γυναίκες (σ.σ. µιλά για 
τις οµοιότητες µε την 
Κλυταιµνήστρα), σ’ αυτά 
τα αρχέτυπα. Είναι πολύ 
δυνατά και σχεδόν δεν 
είναι ρόλοι, αλλά 
καταστάσεις και 
συµπεριφορές πάνω στη 
σκηνή του θεάτρου».

ΤΖΕΡΟΜ ΠΑΟΥΕΛ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ FED
«∆ηµιουργείται βλάβη όταν 
η νοµισµατική πολιτική 
υποκύπτει στα πολιτικά 
συµφέροντα. [...] Θα 
παρακολουθούµε 
προσεκτικά τις 
πληροφορίες για τις 
προοπτικές της οικονοµίας 
για να διατηρήσουµε την 
οικονοµική επέκταση µε µία 
ισχυρή αγορά εργασίας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΝ Ο ΑΛΕΚΟΣ ΕΜΕΙΝΕ ΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Μπαταρία βρύσης
Ξέρατε ότι υπάρχουν στο 
∆ηµόσιο θέσεις υπευθύνων 
για την έκδοση ακριβών 
αντιγράφων των ψηφιακά 
υπογεγραµµένων εγγράφων 
που εκδίδονται από τις 
περιφερειακές µονάδες της 
λεωφόρου Καβάλας; Με 
απόφαση προέδρου οι τρεις 
τοποθετήσεις στη Στερεά, ενώ 
µε υπογραφή γεν. διευθυντή το 
50ευρω για αλλαγή βρύσης...

 

Μνηµονικό
Ο Μάξιµος (έδωσα τη µάχη 
στο γάλα), που οργώνει 
κανάλια και κάµπο πριν την 
κάλπη, λέει ότι οι αγρότες 
«θυµούνται ποιος κατήργησε 
τον ΟΓΑ και αύξησε τις 
ασφαλιστικές εισφορές, ποιος 
κατήργησε το αγροτικό 
πετρέλαιο, ποιοι επέτρεψαν τις 
ανεξέλεγκτες ελληνοποιήσεις 
γάλακτος που επέφεραν 
κατάρρευση τιµών στο γάλα.»

 

Εκ παραδροµής;
Ολόκληρο νέο πλαίσιο για τις 
∆ιεπαγγελµατικές κατήρτισε 
ο υπουργός της πλατείας, 
καλώντας τους εκπροσώπους 
για τη σύσταση του αντίστοιχου 
οργάνου στη Φέτα να κάνουν 
τα εγκαίνια... και αυτοί ούτε 
καν. Νέο... ναυάγιο! Πώς 
προέκυψε το µπέρδεµα µε το 
καταστατικό παλιό και νέο, κι 
αν δεν πρόκειται περί λάθους 
µένει να διερευνηθεί. 

Από υπογραφές, άλλο τίποτα στη Βάθη

Τα πάντα όλα, από εκκρεµότητες διαχειριστικού τύπου που 
µπορεί κάτι να προσδώσουν στις εθνικές εκλογές επιχειρούν 
να καλύψουν οι πολιτευτές της πλατείας. Καταιγισµός ανακοι-
νώσεων για αποφάσεις από «Κλαρίσιο Ροδάκινο» µέχρι εντο-
λές για τεκµηρίωση της αναγκαιότητας για de minimis σε σπα-
ράγγια και Μακεδόνες αιγοπροβατοτρόφους. Βέβαιη η πληρω-
µή για τα Κρυστάλλια, αφού εκδόθηκε και το σχετικό ΦΕΚ. Κα-
τά τα λοιπά, έτρεξε και η απόφαση για το ειδικό πριµ στα βο-
οειδή και τα αιγοπρόβατα, αλλά και για τις ενισχύσεις για το 
γάλα στα µικρά νησιά του Αιγαίου. Μόνο η Φέτα κόλλησε...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τα «Ανοιχτά 
ζυθοποιεία» έδειξαν 
πως ήρθε η ώρα του 
λυκίσκου. Καθώς 
το µερίδιο της craft 
µπύρας παγκοσµίως 
µεγαλώνει, φαίνεται 
πως η πρωτογενής 
παραγωγή και της 
χώρας µας µπορεί να 
έχει την ευκαιρία της.

Ο Πούτιν παρατείνει 
ως τον ∆εκέµβριο του 
2020 το εµπάργκο 
στις εξαγωγές των 
αγροτικών προϊόντων 
της ΕΕ. Βαθύ ως τώρα 
το πλήγµα για τα 
ελληνικά ροδάκινα, 
που δεν κατάφεραν να 
βρουν τα ζύγια τους, 
ενώ τα βούλιαξαν και 
έµποροι και καιρός.

Υβρίδια
 Σαν τους δοσατζήδες µε τα 

µπλοκάκια κινείται η ∆ΕΗ για 
την είσπραξη ληξιπρόθεσµων, 
µε άµεση αποστολή εξώδικων 
σε όλους µπας και κλείσει η 
«µαύρη τρύπα» του χρέους της. 

 Ανάµεσα στους οφειλέτες 
και πλήθος αγροτών ή 
οργανισµοί εγγείων 
βελτιώσεων, οι οποίοι όµως 
µε τη σειρά τους κι αυτοί 
διαµαρτύρονται ότι η 
επιχείρηση δεν τους 
διευκολύνει να προχωρήσουν 
σε ρύθµιση, ζητώντας τους 
ακόµα και τα µισά απ’ όσα 
χρωστούν ως προκαταβολή, 
για την επανασύνδεση.

 Ως εκ τούτου, αβέβαιο 
το πώς θα εξασφαλίσουν 
δικαιούχοι επιδοτήσεων που 
χρωστούν τις σχετικές 
βεβαιώσεις ΟΕΒ, που είναι 
απαραίτητες για τη φετινή 
αίτηση ενιαίας ενίσχυσης...

;

Γ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ
ΠΑΙΚΤΗΣ ΝΒΑ
«Θέλω να ευχαριστήσω 
τον Θεό που µε ευλόγησε 
µε αυτό το ταλέντο για να 
βρεθώ σε αυτή τη θέση 
(σ.σ βραβείο MVP στο 
NBA). Ό,τι κάνω, το κάνω 
µέσα από αυτόν. Να 
ευχαριστήσω την οµάδα 
µου, τους συµπαίκτες µου. 
∆εν κερδίζει µόνος του 
κάποιος 60 αγώνες».

Έχω τον κύριο... 
ψήφισέ µε γιατί 
είµαι σίγουρος 
πρωθυπουργός!

Περνάνε οι µέρες, κοντοζυγώνουν οι εκλογές! 
Εξού και η ανακοίνωση Αραχωβίτη για τις παλιές 
εξισωτικές και για την «άοκνη προσπάθεια για το 
δίκαιο και για τις αποφάσεις που αναµένονται, 
δίνοντας πλέον ισχυρά ερείσµατα ώστε ο 
περιβόητος ορισµός του µόνιµου βοσκότοπου να 
επεκταθεί και να εφαρµοστεί και για το έτος 2013, 
οπότε και θα ανοίξει ο δρόµος για την υπόθεση της 
εξισωτικής 2013 και ασφαλώς 2014 και την άρση 
των µεγάλων αδικιών για τους κτηνοτρόφους της 
χώρας µας». Το ζήτηµα είναι ότι για την ώρα, πάλι 
τίποτα… Και η µπάλα στην κερκίδα, µόνο η χαρά της 
επιτυχίας που καρπώθηκαν, έµεινε! Άραγε αρκεί 
να φέρει ψήφους;  

Από αύριο σε αύριο και η ΚΑΠ! Ήταν, σου λέει, 
τα στρατηγικά σχέδια κάθε κράτους να 
κατατεθούν 1η Ιανουαρίου του 2020, αλλά αυτό 
µετατέθηκε, ένα χρόνο ακριβώς µετά, λόγω των 
ευρωεκλογών. Γι ‘ αυτό και ο αντιπρόεδρος του 
Οργανισµού Πληρωµών εκτιµά ότι η νέα ΚΑΠ θα 
αρχίζει να εφαρµόζεται από το 2022 κι... αν!

Πάντως, γραµµή της χώρας µας, λέει ο 
Αποστολάκης είναι να προστατευτούν οι 
επιδοτήσεις που λαµβάνουν οι 600.000 περίπου 
εκµεταλλεύσεις µας και να µην πάµε σε 
κατανοµή των ενισχύσεων µε βάση το στρέµµα, 
όπως ζητούν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
ένωσης. Η δικιά µας θα βασίζεται σε τρεις 
άξονες: ο περιβάλλον και κλιµατική αλλαγή, 
µείωση του κόστους παραγωγής, τιµές αγροτικών 
προϊόντων και αγροτικό εισόδηµα στήριξη των 
µειονεκτικών περιοχών και κίνητρα σε νέους να 
εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελµα. Ίδωµεν…   

Η χαρτούρα, πάντως, στη χώρα µας δεν 
τελειώνει ποτέ! Ο παραγωγός στη δήλωση ΟΣ∆Ε 
καλείται εκτός των άλλων να προσκοµίσει και 
βεβαίωση από τον οργανισµό εγγείων 
βελτιώσεων για την άρδευση αγροτεµαχίων, αν 
δεν έχουν οφειλές για το νερό που 
καταναλώνουν στις καλλιέργειές τους. Από τη 
µία, λόγω εκλογών, οι πύλες φαίνεται να 
αντιµετωπίζουν… χαλαρά το ζήτηµα, για φέτος, 
από του χρόνου όµως….χωρίς βεβαίωση στην 
πύλη, οι επιδοτήσεις δεν γλιτώνουν!  

Φαγώθηκαν να γίνουν επενδύσεις στη 
βιοµηχανική κάνναβη. Από τον Απρίλιο του 2016 
νοµιµοποιήθηκε η καλλιέργεια και στη χώρα µας.  
Όµως ο υπό σύσταση Σύνδεσµος Ελληνικής 
Κάνναβης επισηµαίνει ότι εκκρεµούν αρκετές 
αποφάσεις, ενώ και βασικά θέµατα που αφορούν 
την παραγωγή, µεταποίηση και διάθεση 
ελληνικών προϊόντων δεν έχουν ακόµα 
ρυθµιστεί, µε αποτέλεσµα οι επαγγελµατίες της 
βιοµηχανικής και φαρµακευτικής κάνναβης να 
είναι στον «αέρα». Εν τω µεταξύ, τα στοιχεία 
προβλέπουν ότι ο κλάδος των προϊόντων 
κανναβιδιόλης παγκοσµίως θα αυξηθεί κατά 
700% έως και το 2020 ξεπερνώντας τα 2 δις 
ευρώ. Τρέχουµε, λέµε, τρέχουµε!     
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο                                                            
καθένας έχει φιλοδοξίες και είναι θεµι-
τές. Και την επόµενη ηµέρα προφανώς 
θα συγκροτήσω, εφόσον µε εµπιστευθεί 
ο ελληνικός λαός, ένα Υπουργικό Συµ-

βούλιο στο οποίο θα συµπεριληφθούν πολλά από 
τα στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας, που αγωνίζονται 
σήµερα να εκλεγούν βουλευτές. Εµένα µε ενοχλεί 
η προεξόφληση του αποτελέσµατος. Και µε ενο-
χλεί πάρα πολύ -και προφανώς γίνοµαι αποδέκτης 
και τέτοιων πληροφοριών- το «ψήφισέ µε γιατί εί-
µαι σίγουρος υπουργός». Αυτοί που τα λένε αυτά - 
και µπορεί κάποιοι να τα λένε- ας προσέχουν γιατί 
τίποτα δεν είναι µυστικό στην Ελλάδα. Και ευτυχώς 
ή δυστυχώς το προνόµιο συγκρότησης του Υπουρ-
γικού Συµβουλίου είναι προνόµιο του πρωθυπουρ-
γού. Είναι µια πολύ µοναχική απόφαση. Ακούς και 
µετά την παίρνεις µόνος σου.   

  Οι άνθρωποι του προέδρου
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ λόγια ανήκουν στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και ειπώθηκαν πριν 
από λίγα 24ωρα σε βραδινή τηλε-

οπτική εκποµπή στην οποία ήταν κα-
λεσµένος. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εί-
ναι πολύ σηµαντικό που ειπώθηκαν τόσο καθαρά λί-
γες ηµέρες πριν από τις κάλπες της 7ης Ιουλίου και 
δείχνουν την απόφασή του να ασχοληθεί  µ’ αυτή 
την υπόθεση, δηλαδή της επιλογής των µελών του 
υπουργικού συµβουλίου, µετά την εξασφάλιση της 
λαϊκής εντολής και εφόσον βέβαια αυτό επιτευχθεί, 
όπως δείχνουν µέχρι στιγµής οι δηµοσκοπήσεις.

  Ο φίλος μου ο Λευτεράκης
∆ΕΝ ΘΑ ΜΙΛΗΣΩ για ολόκληρο το Υπουργικό Συµ-
βούλιο. Άλλωστε η Agrenda και οι αναγνώστες της, 
στα αγροτικά ζητήµατα εστιάζουν το ενδιαφέρον τους. 
Εδώ, λοιπόν, έχουν παρατηρηθεί τα εξής φαινόµενα. 
Ο µεν παρ’ ολίγον υποψήφιος βουλευτής Ξάνθης και 
πρώην υπουργός Αλέξανδρος Κοντός, αποκλείσθηκε 
της υποψηφιότητας, γιατί, όπως λένε πληροφορίες 
από το περιβάλλον του -κι εγώ δεν έχω λόγο αυτή τη 
στιγµή να τις διαψεύσω- πρόβαλε την αξίωση να εί-
ναι ο επόµενος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Το 

περιβάλλον του µάλιστα λέει ότι του είπαν -κι αυτό 
δεν είµαι σε θέση να το επιβεβαιώσω- «µην το συζη-
τάς, αυτή η θέση έχει κλείσει για τον Λευτέρη Αυγε-
νάκη». Κι έτσι, πήγε σπίτι του ο Αλέκος!

  Ψίθυροι στο Σουρικάτα
∆ΕΝ ΥΠΕΙΣΕΡΧΟΜΑΙ σε περισσότερες λεπτοµέρει-
ες, δεν είναι άλλωστε της ιδιοσυγκρασίας µου αυ-
τού του είδους το ρεπορτάζ. Επειδή όµως έχει φθά-
σει από πολλές πλευρές στ’ αυτιά µου ότι ο γραµ-
µατέας του κόµµατος προαλείφεται για τη συγκε-
κριµένη θέση κι αυτό ανακυκλώνεται ποικιλοτρό-
πως, θα ήθελα να ξέρω. Εµπίπτει στο πλαίσιο το ο-
ποίο κατέγραψε µε σαφήνεια στη νυχτερινή εκπο-
µπή ο αρχηγός της Νέας ∆ηµοκρατίας και επικρατέ-
στερος αυτή τη στιγµή για τη θέση του πρωθυπουρ-
γού; Κι αν εµπίπτει, µήπως τα όσα λέγονται δεξιά 
και αριστερά είναι λόγος να του κοπούν τα φτερά, 
τώρα που είναι ακόµα νωρίς;

  Ταπεραμέντο
Για να το θέσω όµως και κά-
πως διαφορετικά, αν έχει µια 
ελπίδα να ανασυγκροτηθεί 
αυτός ο τόπος, αυτή περνά-
ει µέσα από ένα σοβαρό, κα-
λοµελετηµένο και ρεαλιστι-
κό σχέδιο αναδιάταξης του 
τοµέα της αγροτικής παρα-
γωγής και διασύνδεσής του 
µε τη µεταποίηση, µε τα δί-
κτυα διακίνησης και των προ-
ϊόντων (νωπών και επεξερ-
γασµένων) και µε τον του-

ρισµό. Αν µάλιστα υπάρχει µια ελπίδα γι’ αυτή την 
προσέγγιση, αυτή θα έλθει από κάποιο κυβερνητι-
κό στέλεχος µε ζωηρό πολιτικό ταµπεραµέντο, µε 
διασυνδέσεις στις Βρυξέλλες και µε βαθιά οικονο-
µική αντίληψη των θεµάτων.

  Από τον δικό τους άνθρωπο 

ΑΝ ∆ΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ να κοροϊδεύουµε άλλη µια φο-
ρά τον εαυτό µας, ως έθνος, ότι ασκούµε αγροτική 
πολιτική, καλό είναι στις αναζητήσεις του επόµε-
νου πρωθυπουργού, όποιος κι αν είναι αυτός, να 
κυριαρχήσει η αναζήτηση για τον καλύτερο. ∆εν 
χρειάζεται να ξεπέσει για µια ακόµη φορά το Γε-
ωργίας σε περιπτώσεις τύπου Κοσκινά, Μπασιάκου 
(αν και οι νεκροί δεδικαίωνται), Κοντού, Καρασµά-
νη και πάει λέγοντας. Αξίζει κάτι περισσότερο ο α-
γροτικός χώρος και κάτι πολύ καλύτερο οι Έλλη-
νες αγρότες από το να νοµίζουν απλά ότι έχουν ε-
κεί, στην πλατεία Βάθη, τον δικό τους άνθρωπο. 

Μην ράβεστε ακόµα
Αυτοί που λένε «ψήφισε µε γιατί είµαι 

σίγουρος υπουργός», ας προσέχουν 
συνιστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Κ
αθώς καταλαγιάζει η σκόνη από τις 
ευρωεκλογές του προηγούµενου µή-
να και η νέα Βουλή ξεκινάει το έργο 
της, είναι σηµαντικό να σταθούµε 

µακριά από τις άµεσες πολιτικές µάχες και να 
αξιολογήσουµε τις µακροπρόθεσµες επιδρά-
σεις για την ευρωπαϊκή δηµοκρατία.

Τα κύρια αποτελέσµατα των εκλογών έχουν 
τώρα αξιολογηθεί πλήρως. Το ΕΛΚ και οι Σο-
σιαλδηµοκράτες έχασαν έδρες οι οποίες κατέ-
ληξαν στους ακροδεξιούς λαϊκιστές, στους Φι-
λελεύθερους και στους Πράσινους. Για πρώτη 
φορά, οι δύο µεγαλύτερες κοµµατικές οµάδες 
δεν θα έχουν µαζί την αυτοδυναµία. Τα δεξιά 
λαϊκιστικά κόµµατα κατέγραψαν αύξηση της 
στήριξής τους συνολικά, αλλά όχι τόση όσο 
φοβούνταν αρκετοί. Η προσέλευση αυξήθηκε 
στο 50,5%, που αποτελεί το υψηλότερο επίπε-
δο από το 1994. Με πολύ διαφορετικές κατευ-
θύνσεις της αλλαγής σε διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες, τα αποτελέσµατα δεν προσφέρονται για 
καµία ανάγνωση και δεν είναι απολύτως καθο-
ριστικά. Σε ορισµένες χώρες η ακροδεξιά κέρδι-
σε, σε άλλες έχασε έδαφος. Σε κάποιες κέρδι-
σε η αριστερά έδαφος, σε άλλες έχασε. Σε κά-
ποιες τα συστηµικά κόµµατα κατέρρευσαν, ε-
νώ σε άλλες διατήρησαν την κυριαρχία τους.

Για κάποιους παρατηρητές, το σηµαντικό είναι 
ότι οι ακροδεξιοί λα-
ϊκιστές κατέγραψαν 
άνοδο. Για άλλους εί-
ναι η προφανής αύ-
ξηση του λαϊκιστικού 
κύµατος. Φυσικά, οι 
περισσότεροι σχολι-
αστές έχουν εστιά-
σει το ποιος ανέβη-
κε και ποιος υποχώ-

ρησε, στην αλλαγή των ισορροπιών µεταξύ και 
εντός των κοµµατικών οµάδων, και κυρίως στο 
τι σηµαίνουν τα αποτελέσµατα για την κάλυψη 
των ηγετικών θέσεων της ΕΕ. Αλλά τι σηµαίνουν 
οι εκλογές σε µια βαθύτερη έννοια για την ποι-
ότητα της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας; Τι σηµαί-
νουν οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται, για 
τη δηµοκρατία σε µια πιο διαρθρωτική έννοια;

Αυτό είναι τελικά ένα πιο σηµαντικό ερώτη-
µα από ό,τι οι άµεσες αλλαγές στα κοινοβου-
λευτικά νούµερα ή από το ποιος θα πάρει ποια 
θέση -αν και φυσικά δεν είναι ένα θέµα που θα 
τύχει µεγάλης προσοχής από τα ΜΜΕ. Πραγ-
µατικά, το ερώτηµα της δηµοκρατικής επίδρα-
σης της νέας Βουλής είναι σύνθετο και δύσκο-
λο να προσδιοριστεί. Θα µπορούσε να είναι εί-
τε αρνητικό είτε θετικό -και είτε σηµαντικό εί-
τε αµελητέο. Η συνολική επίδραση στην ποιό-
τητα της δηµοκρατίας είναι πιθανό να είναι υ-
πό όρους. Θα εξαρτηθεί δηλαδή από το πώς θα 
εξελιχθούν σειρά παραγόντων, µε τον καιρό.

*ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΕ, Ι∆ΙΩΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, CARNEGIE EUROPE

Η ποιότητα
της δημοκρατίας

ΤOY ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΓΙΑΝΓΚΣ *
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Αστειευόµενος, υποστήριξε πως ο Ορ-
γανισµός Τροφίµων και Γεωργίας (FAO)
του ΟΗΕ χρειάζεται λίγη βιταµίνη χρή-
µατος (vitamin m, for money), ο 55χρο-
νος Qu Dongyu, που θα διαδεχθεί τον 
Βραζιλιάνο Χοσέ Γκραζιάνο ντα Σίλβα 
στη θέση του γενικού διευθυντή του 
οργανισµού από τον Αύγουστο. 

Ο Κινέζος υφυπουργός γεωργίας ε-
ξελέγη την προηγούµενη Κυριακή στη 
Ρώµη µε 108 ψήφους από τις 191, έ-
ναντι της Γαλλίδας υποστηριζόµενης 
από την ΕΕ, Καθρίν Γκεσλαίν Λανέλ 
που απέσπασε 71 ψήφους και του Γε-
ωργιανού Νταβίτ Κιρβατζίλι που πήρε 
µόλις 12 ψήφους. Η εκλογή του σε έ-
ναν παγκόσµιο οργανισµό τέτοιας εµ-
βέλειας αναµένεται να ενισχύσει από 
τη µία την επιρροή της Κίνας στον α-
ναπτυσσόµενο κόσµο, η οποία άλλω-

στε υποσχέθηκε αρκετές επενδύσεις 
προκειµένου να εξασφαλίσει ψήφους 
σε Ασία και Αφρική, αλλά και τη δυ-
σαρέσκεια των ΗΠΑ, οι οποίες έκαναν 
τα πάντα προκειµένου να αποτρέψουν 
την εκλογή του. 

Βασική προτεραιότητα του Κινέζου 
είναι να αυξήσει κατά 10% ετησίως τον 
προϋπολογισµό του FAO και να εξα-
λείψει την πείνα ως το 2030. Οι ΗΠΑ 
όµως που εξασφαλίζουν το 20% της 
χρηµατοδότησης του FAO αναµένεται 
να τσιγκουνευτούν τα κονδύλια στον 
οργανισµό από ‘δω και στο εξής σύµ-
φωνα µε αναλυτές, κάνοντας το έργο 
του Qu πιο δύσκολο.    

Την άνοιξη είχε υποστηριχθεί από 
αρκετούς πως εφόσον εκλεγεί, θα λει-
τουργήσει ως πιόνι του Πεκίνου, ακο-
λουθώντας τις υποδείξεις του Σι Τζιν-
πίνκγ, όµως δεσµεύτηκε πως θα ακο-
λουθήσει τους κανόνες και τις διαδικα-
σίες του FAO. Μάλιστα, υπερασπίστηκε 
τον εαυτό του δηλώνοντας «επιστήµο-
νας σπουδαγµένος στην Ευρώπη, την 
Αµερική και την Κίνα». 

Πριν αναλάβει καθήκοντα αξιω-
µατούχου στο υπουργείο γεωργίας 
της Κίνας, ο Qu υπηρέτησε στην Κι-
νεζική Ακαδηµία Αγροτικών Επιστη-
µών, στην οποία εστίασε τις δυνάµεις 
του στο να διερευνά και να επιδιώ-
κει καινοτοµικές µεθόδους που θα 
µπορούσαν να αυξήσουν το αγρο-
τικό εισόδηµα και να µειώσουν τη 
φτώχια. Αυτά µε τη βοήθεια της επι-
στήµης και της τεχνολογίας. 

Από το 2008 µέχρι το 2015 εργά-
στηκε στη διακυβέρνηση της Ningxia 
Hui, µιας αυτόνοµης περιοχής στην 
Κίνα, όπου επιχείρησε να εφαρµό-
σει τις θεωρητικές του προσεγγίσεις 
πάνω στην πρωτογενή παραγωγή, ε-
νώ έδωσε έµφαση και στον αγροτου-
ρισµό. Μάλιστα, τότε ήταν που παρεί-
χε µικρά δάνεια σε νέους και γυναί-
κες αγρότες προκειµένου να εκκινή-
σουν τις αγροτικές τους επιχειρήσεις. 

Από τότε που διορίστηκε υφυπουρ-
γός γεωργίας το 2015, ο Qu προχώρη-
σε σε µεταρρυθµίσεις σε περιοχές της 
υπαίθρου, αξιοποιώντας τις νέες τεχνο-
λογίες προς όφελος της γεωργίας, ενώ 
προώθησε µικρές βιοµηχανίες αγρο-
διατροφής που παράγουν εξειδικευ-
µένα προϊόντα και που προσπαθούν 
να χτίσουν ένα brand name σε niche 
αγορές. Ήταν, τέλος, επικεφαλής συ-
ντονισµού των συνεργασιών που είχε 
το Πεκίνο στον τοµέα των αγροτικών 
επιχειρήσεων µε άλλες χώρες.

Για βιταμίνη χρήματος 
Καλές οι ιδέες, αλλά μόνο το χρήμα μετράει, λέει ο νέος επικεφαλής του FAO 

Γεννήθηκε το 1963 και αποφοίτησε 
από το Αγροτικό Κολλέγιο Χουνάν 
το 1983 και σπούδασε στην 
Κινεζική Ακαδηµία Γεωργικών 
Επιστηµών. Στη συνέχεια έκανε το 
µεταπτυχιακό και το διδακτορικό 
του στην Ολλανδία το 1996. 
Προσχώρησε στο Κοµµουνιστικό 
Κόµµα της Κίνας το 1986. Από το 
2001 έως τον Μάιο του 2011, ήταν 
Αντιπρόεδρος της Κινεζικής 
Ακαδηµίας Γεωργικών Επιστηµών. 
Από το 2011 έως το 2015 ήταν 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της 
Αυτόνοµης Περιφέρειας Ningxia 
Hui. Το 2015 έγινε υφυπουργός 
γεωργίας της Κίνας και το 
2019 εξελέγη διευθυντής του 
Οργανισµού Τροφίµων και 
Γεωργίας του ΟΗΕ

Η εκλογή του Qu Dongyu σε έναν παγκόσµιο οργανισµό τέτοιας 
εµβέλειας αναµένεται να ενισχύσει από τη µία την επιρροή της 
Κίνας στον αναπτυσσόµενο κόσµο, η οποία άλλωστε υποσχέθηκε 
αρκετές επενδύσεις προκειµένου να εξασφαλίσει ψήφους σε 
Ασία και Αφρική, αλλά και τη δυσαρέσκεια των ΗΠΑ, οι οποίες 
έκαναν τα πάντα προκειµένου να αποτρέψουν την εκλογή του. 

Qu Dongyu

Προτεραιότητες
Βασική προτεραιότητα 
του Κινέζου είναι να 
αυξήσει κατά 10% 

ετησίως τον προϋπολο-
γισµό του FAO και να 
εξαλείψει την πείνα 

έως το 2030

Non paper
Λίγο πριν από την 

ψηφοφορία στη Ρώµη, οι 
ΗΠΑ κυκλοφόρησαν ένα 

nonpaper µε το οποίο 
καλούσαν τα µέλη του 
FAO να µην στηρίξουν 
τον Κινέζο υποψήφιο 

Παρασκήνια
Αρκετά ΜΜΕ υποστήρι-
ξαν πως προηγήθηκαν 

µεγάλα παζάρια, µε 
την Κίνα να υπόσχεται 
µεγάλες επενδύσεις σε 
αναπτυσσόµενες χώρες 
µέσω της δράσης «Μια 

ζώνη, ένας δρόµος»

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Τι φέρνει η κυκλική 
οικονοµία σε 
γεωργία-κτηνοτροφία

Στο πλαίσιο του 7ου ∆ιεθνούς 
Συνεδρίου για την Αειφόρο 
∆ιαχείριση Αποβλήτων, το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
σε συνεργασία µε φορείς της 
Κρήτης προγραµµατίζει το 
Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 
18:00µµ εσπερίδα µε θέµα: «Η 
εφαρµογή της κυκλικής 
οικονοµίας στη γεωργία και την 
κτηνοτροφία» στο Σπίτι του 
Πολιτισµού. Έχουν προσκληθεί 
να µιλήσουν για τα καινούρια 
δεδοµένα που αφορούν την 
εφαρµογή της εκπρόσωποι της 
επιστηµονικής κοινότητας και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, 
θα γίνουν επισκέψεις σε τρεις 
τοπικές µονάδες παραγωγής, 
συγκεκριµένα σε ελαιουργείο, 
τυροκοµική και µονάδα πάχυνσης 
αρνιών, και περιήγηση στο 
Γεωπάρκο του Ψηλορείτη. 
Πληροφορίες: 2810 361 619. 

 Έως την 1η Ιουλίου οι 
αιτήσεις µεταβίβασης βασικής 
ενίσχυσης έτους 2019. 
 Αιτήσεις για το υποµέτρο 6.3 

«Ανάπτυξη µικρών 
εκµεταλλεύσεων» µέχρι τις 2 
Ιουλίου, ώρα 13:00µµ..
 Αιτήσεις ηλεκτρονικά από την 

1η Ιουλίου µέχρι 10 
Σεπτεµβρίου για τα οινοποιεία, 
προκειµένου να ενισχυθούν στα 
πλαίσια του προγράµµατος 
«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
οινοπαραγωγής».
 Μέχρι 29 Ιουλίου η υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων.
 Έως 29 Ιουλίου ηλεκτρονική 

υποβολή Πιστοποιητικού Εφαρµογής 
Βιολογικής Γεωργίας για έτος 
εφαρµογής το 2019, ενταγµένων 
στην πρώτη πρόσκληση ∆ράσης 
10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού 
ελαιώνα Άµφισσας» 
 Μέχρι 31 Ιουλίου η ασφαλιστική 

εισφορά ΕΛΓΑ για το 2018
 ∆εύτερη περίοδος εγγραφών 

στις Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, από 2 έως 16 
Σεπτεµβρίου, η α’ περίοδος έληξε 
στις 28 Ιουνίου. 
 Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου 

δικαιολογητικά για ένταξη στο 
αγροτικό τιµολόγιο.
 Έως 30 Σεπτεµβρίου ρύθµιση 

χρεών στα ασφαλιστικά ταµεία και 
την εφορία µέσω των 120 δόσεων.

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Ο κρητικός 
αµπελώνας στο
φρούριο Φορτέτζα 
Ο ∆ήµος Ρεθύµνης και το ∆ίκτυο Οινοποιών 
Κρήτης (Wines of Crete) διοργανώνουν εκδήλωση 
γευσιγνωσίας στο φρούριο Fortezza, το Σάββατο 
29 Ιουνίου 2019, ώρες 20:00-23:30µµ. Οινόφιλοι, 
αλλά και επαγγελµατίες του οίνου, θα έχουν την 
ευκαιρία να απολαύσουν κρητικό κρασί από 26 
µέλη του ∆ικτύου, γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες, 
νέες και παλαιές εσοδείες, και να γνωρίσουν από 
κοντά τους ανθρώπους πίσω από τις ετικέτες. 
Η οινοχόος Υρώ Κολιακουδάκη, από τις 20:15 
έως τις 20:45µµ θα µυήσει στα µυστικά τους. Θα 
προσφερθεί κρητικό τυρί και καπνιστά αλλαντικά. 
Τιµή εισόδου στα 7 ευρώ.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Ο εκπαιδευτικός όµιλος Le 

Monde, που ειδικεύεται στις 
γαστρονοµικές, τουριστικές και 
ξενοδοχειακές σπουδές, από τις 9 
έως και τις 11 Ιουλίου, θα υποδεχθεί 
στις εγκαταστάσεις του στο Μοσχάτο 
(Θεσσαλονίκης 45), νέους και νέες 
επίδοξους chefs και pastry-chefs, 17 
έως 25 ετών σε ένα δωρεάν 
τριήµερο εκπαιδευτικό bootcamp. 
∆ηλώσεις συµµετοχής: www.
lemonde.edu.gr/bootcamp, τηλ: 210 
48 30 500

 Έκθεση µικρών παραγωγών και 
χειροτεχνών στις 23 µε 31 Ιουλίου 
2019, στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων στον σταθµό του µετρό 
Συντάγµατος. Πληροφορίες: 210 92 

45 577, info@verticom.gr 

 Το Agrifood Traction Tour θα 
πραγµατοποιηθεί στις 27-
30/08/2019 στην Ολλανδία (Νοord 
Brabant), µε σειρά επισκέψεων/
συναντήσεων σχετικών µε µεθόδους 
καλλιέργειας, διακίνησης και 
εµπορίας µε σκοπό τη διασύνδεση 
ελληνικών και ολλανδικών 
επιχειρήσεων και τη διερεύνηση 
προοπτικών συνεργασίας. Θέµατα 
ενδιαφέροντος: γεωργία ακριβείας 
(πατάτα), θερµοκήπια (βότανα, 
ντοµάτες), φυτώρια, οργανικές 
καλλιέργειες (φρούτα), κτηνοτροφία 
(γαλακτοκοµικά, χοιρίδια), υψηλή 
τεχνολογία, συνέργειες (έρευνα, 
χρηµατοδότηση, βιοµηχανία). 

Εγγραφές µέχρι 10 Ιουλίου. 
Πληροφορίες: http://
agribusinessforum.org

 Έκθεση φυτικών και οργανικών 
προϊόντων στο Χονγκ Κονγκ στις 28 
µε 30 Αυγούστου  

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

 Από 5 µέχρι 9 Οκτωβρίου στην 
Κολωνία η έκθεση τροφίµων και 
ποτών Anuga (www.anuga.com) 

 Πανελλήνιο Εντοµολογικό 
Συνέδριο στις 15-18 Οκτωβρίου στο 

Μέγαρο Μουσικής Κοµοτηνής 
(www.entsoc.gr/18pes)

 Ο κλάδος των φρούτων και 
λαχανικών δίνει ραντεβού από τις 
22 έως τις 24 Οκτωβρίου στη 
Μαδρίτη στην 11η Fruit Attraction

 Ελαιόλαδο, κρασί, φρούτα και 
λαχανικά στο Μονπελιέ στη ∆ιεθνή 
έκθεση SITEVI στις 26-28 
Νοεµβρίου

 Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ιχθυολόγων µε θέµα, προκλήσεις-
προοπτικές στη διαχείριση υδάτινων 
οικοσυστηµάτων, στις 31 Οκτωβρίου 
µε 3 Νοεµβρίου στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Ηρακλείου (psid.bio.auth.gr) 

Λύσεις για ζιζάνια 
σε ρύζι, ηλίανθο
και ζαχαρότευτλα 

Η Ευρωπαϊκή Ζιζανιολογική Εταιρεία (EWRS, www.
ewrs.org), από κοινού µε το Εργαστήριο Ζιζανιολογίας 
του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, 
επιµελούνται στις 4-6 Ιουλίου επιστηµονική συνάντηση 
(workshop) µε θέµα: «Βιώσιµη Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση Ζιζανίων και ποικιλίες ανθεκτικές στα 
ζιζανιοκτόνα», στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή/
Κολλέγιο Περωττής (ewrsworkshop-salonica.eu). 
Έµφαση θα δοθεί σε καλλιέργειες όπως ο ηλίανθος, 
τα ζαχαρότευτλα και ποικιλίες που συναντώνται στην 
Ευρώπη. Σε στρογγυλή τράπεζα θα συζητηθεί το ρύζι, 
ενώ µέσα από επίσκεψη σε ορυζώνες θα 
προσεγγιστούν οι ποικιλίες Clearfield. Θα υπάρχει 
διερµηνεία. Πληροφορίες: dchachalis@hotmail.com.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το µέλλον της 
αγροδιατροφής 
στην έκθεση 
Αρκαλοχωρίου

Το παράρτηµα Κρήτης του 
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας προσκαλεί τη 
∆ευτέρα 22 Ιουλίου στις 
18:30µµ στο αµφιθέατρο του 
Εκθεσιακού Κέντρου ∆ήµου 
Μινώα Πεδιάδας σε εσπερίδα 
µε θέµα: «Η παραγωγή 
προϊόντων αγροδιατροφικού 
τοµέα και το µέλλον τους». 
Στην εσπερίδα θα 
εκπροσωπηθούν οι τοµείς της 
ελιάς και του ελαιολάδου, της 
αµπελουργίας – οινοποιίας, 
των αγροτικών και 
κτηνοτροφικών µηχανηµάτων, 
των βιολογικών καλλιεργειών 
και προϊόντων, των σπόρων και 
των λιπασµάτων, της 
τεχνολογίας περιβάλλοντος κ.α.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΕΦ

ΓΟΡΤΥΝΙΑ

Το ελληνικό µέλι 
δίνει ραντεβού 
τον ∆εκέµβριο

Το 11ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και 
Προϊόντων Μέλισσας θα φιλοξενηθεί 
στις 6-8 ∆εκεµβρίου στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας. Στόχος, να 
αποτελέσει τον τόπο συνάντησης και 
πληροφόρησης όλων των 
εµπλεκόµενων στον µελισσοκοµικό 
τοµέα για τα δεδοµένα στην παραγωγή, 
τον εξοπλισµό, τις νέες τεχνολογίες, το 
νοµοθετικό πλαίσιο, την τυποποίηση, την 
προώθηση, την υγιεινή και την 
ασφάλεια του µελιού και των λοιπών 
προϊόντων κυψέλης. Θα συµµετέχουν 
παραγωγοί µε διάφορα είδη µελιού 
αλλά και µε βασιλικό πολτό, κηρήθρα, 
πρόπολη, γύρη, παστέλια και φυσικά 
καλλυντικά. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 210-3610265.

Γιορτή ρίγανης και 
έκθεση αγροτικών 
προϊόντων µαζί
Ο ∆ήµος Γορτυνίας και η ∆ηµοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας 
(∆ΗΚΕΓ), µε τη συνδροµή του 
Συλλόγου Κοκκοραίων 
«Ο Προφήτης Ηλίας», διοργανώνουν 
την 14η Έκθεση Αγροτικών 
Προϊόντων-Γιορτή Ρίγανης, το 
Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 από τις 
20:00µµ και µετά, στον Κοκκορά 
Ηραίας. Η συµµετοχή είναι δωρεάν. 
Στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει 
οµιλίες σε θέµατα γεωργικού και 
κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος όπως 
η ευηµερία αιγοπροβάτων, η 
βιολογική καλλιέργεια µε έµφαση 
στην ελιά, οι ορθές πρακτικές 
κατεργασίας εδάφους. 
Πληροφορίες: 2797 022 700. 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 220 πρόβατα. Περιοχή 
Κεφαλονιά .Τηλ.6988/277034.

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

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

Πωλούνται 120 γίδια ηµίαιµα από 
Αλπίν, Μούρθια και Ζάνες έτοιµες για 
παραγωγή γάλακτος. Τιµή 50€ έκα-
στη. Τηλ.6994/772474.

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

Πωλούνται Αγγλονούµπια αρσενικά 
7 µηνών. Τηλ.6993/293573.

Πωλούνται κατσίκια 4 µηνών αρσε-
νικά και θηλυκά. Τηλ.6942/572629.

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

Πωλούνται 60 πρόβατα Χιώτικα, 
καθαρόαιµα, σε κατάσταση εγκυµο-
σύνης, 5 κριάρια, 17 αρνάδες 9 µη-
νών. Τιµή 5.000€. Περιοχή Ναύπλιο. 
Τηλ.6985/626355. 

Πωλούνται 80 πρόβατα δια-
σταυρωµένα, γεννάνε τον Οκτώ-
βριο. Τιµή 5.000€, συζητήσιµη. 
Τηλ.6982/113390.

Πωλούνται 190 γίδια αρµεγόµενα. 
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6946/092969.

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

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 
80 κιλά από παραγωγό. Περιοχή Αλ-
µυρός Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται 20 µοσχάρια αρσενικά 
limousine πέντε µηνών. Περιοχή Στε-
ρεά Ελλάδα. Τηλ.6945/337738.

Πωλούνται 150 πρόβατα   γαλάρια 
Λακόν. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Στε-
ρεά Ελλάδα. Τηλ.6945/337738.

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

Πωλούνται κατσίκες Μούρ-
θια 5 µηνών από κτηνοτρόφο. 
Τηλ.6942/572629.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται φασόλι και ρεβίθι µέ-
τριο από ελληνικές ποικιλίες βρα-
στερό, βιολογικό, χοντρική, λιανι-

κή καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε 
όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

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

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

Πωλείται Ιταλικό τριφύλλι σκου-
αρόζο από παράγωγο, για λιπαρό-
τητα στο αδύνατο γάλα των αιγο-
προβάτων (κάνει το κατσικίσιο γάλα 
σχεδόν πρόβιο). Περιοχή Καλαµάτα 
Τηλ.6944/067610.

Πωλείται τριφυλλόσπορος τρι-

ορισµένος. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ.6942/620576.

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

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κρι-
θαριές, µπιζέλι, και βρώµη σε µε-
γάλες ποσότητες, τετράγωνη µπά-
λα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται άχυρο σε δέµατα των 22 
κιλών, από το χωράφι. Περιοχή Αρµυ-
ρός Βόλου. Τηλ.6974/431615. 

Πωλείται άχυρο σε µικρές µπάλες 
από το χωράφι. Περιοχή Αλµυρός Βό-
λου. Τηλ.6974/431615.

Πωλείται κοπριά κατάλληλη για 
ελαιώνες. Περιοχή Μαγνησίας 
Τηλ.6934/314998

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

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

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.

Πωλούνται 2 οικόπεδα-αγροτε-
µάχια 3 και 12 στρεµµάτων εντός 
του οικισµού Αγ.∆ηµητρίου Ορχο-
µενού Βοιωτίας. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ.6974/129572.

Πωλούνται σταβλικές εγκαταστάσεις 

50 στρεµµάτων. Τηλ.6972/852025.

Πωλείται χωράφι 7 στρεµµάτων, 
φρεσκοοργωµένο, κατάλληλο για βι-
ολογική καλλιέργεια, µε 16 ελαιόδε-
ντρα, κοντά σε άσφαλτο. Περιοχή Σε-
λιανίτικα Αιγίου. Τηλ.6943/448420, 
2108/825913.

Πωλείται οικόπεδο 352 µέτρα µε 
7 ελαιόδεντρα, θέα στο Κορινθιακό. 
Περιοχή Αίγιο. Τηλ.6943/448420, 
2108/825913.

Πωλείται κτήµα 7 στρεµµάτων, 
500 µέτρα από τον οικισµό, 200 
µέτρα πρόσοψη Χ 35 µέτρα, πά-
νω στο κεντρικό δρόµο Κουφαλίων, 
200τ.µ. οικοδοµήσιµο. Τιµή 35.000€. 
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται κτήµα 4.100 στρεµµά-
των, 500 µέτρα από τον οικισµό, 
200τ.µ. οικοδοµήσιµο. Τιµή 16.000€. 
Τηλ.2310/711133.

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

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

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

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγά-
λα µπουκαλάκια για τσίπουρο, πετρέ-
λαιο, λάδι, µέλι, ελιές και µεγάλα πλα-
στικά βαρέλια  σε προσιτές τιµές. Περι-
οχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 
6984/501857, 6981/355172.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσε-
ων 3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτε-
λείται από πάνελ δεκάρι αχρησιµοποί-
ητο µε τα σελοφάν του, ψυκτικό µηχά-
νηµα τριφασικό στοιχείο µε ανεµιστή-
ρες,  ανοιγόµενη πόρτα. Τιµή 3.600€ 
(πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

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

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ 
καινούργιο, ελληνικής εταιρίας κατα-
σκευής θερµοκηπίων µε διαστάσεις 9 
άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 4 ύψος. Έχει 
δυο πλαϊνά παράθυρα και µια πόρτα, 
κατασκευασµένο όλο από σωλήνα 2 
ιντσών (Φ60) γαλβάνιζε, µε 7 σειρές 
τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί και µπάρες 
φυτών. Τιµή 9.000€/στρέµµα. Περιο-
χή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. 

Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µε-
ταλλικός σκελετός θερµοκηπίου, βα-
ριάς κατασκευής, πολύρρηκτο τοξω-
τό, κατασκευασµένο από σωλήνα γαλ-
βανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χι-
αστί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών 
από σωλήνα γαλβάνιζε Φ33. Αποτε-
λείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος υδρορ-
ροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ιαστά-
σεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να κα-
τασκευαστεί 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 µάρ-
κας Κωνσταντινίδη. Τηλ.6945/818073.

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

Πωλείται βυτίο 2,5 τόνων, αµετα-
χείριστο, ολοκαίνουριο, ενισχυµένο. 
Τιµή 300€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6942/505876. 

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, 
αµεταχείριστος, ολοκαίνουριος µάρ-
κας Ωµέγα. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τιµή 
1.500€. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται σπαρτοµηχανή Vekam 
14άρα, σε άριστη κατάσταση. Τι-
µή 1.200€. Περιοχή 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 1.500€. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 
1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγροτι-
κή χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Πε-
ριοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίπ-
πων, 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.

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

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι 
κτηνοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτι-
κούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. 
Τιµές χαµηλές. Τηλ.6972/173482.

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

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

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

Πωλούνται 2 ντουλάπες θέρµανση-
ψύξη για παραδοσιακό γιαούρτι, χωρη-
τικότητας 1.000 και 2.000 τεµάχια και 
µηχάνηµα παστερίωσης για γάλα,  400 
κιλών, µε καυστήρα. Τηλ.6972/173482.

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

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

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο 
από χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστή-
ρα ζωοτροφών µε 3 κυλίνδρους  και 
ηλεκτρονικό ζυγιστικό. Τιµή 7.000€ 
συζητήσιµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6984/471046.

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

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος  για βερί-
κοκα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6936/670305.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για στα-
φύλια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύη-
ση. Τηλ.6996/670305.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος πρόψυξης 
φρούτων. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγ-
γύηση. Τηλ.6936/589801.

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

Πωλούνται χορτοδετικές µη-
χανές New Holland και Welger. 
Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τρακτέρ Same µοντέλο 
1988, 120 ίππους, 4 Χ 4 µε καµπίνα, 
σε άριστη κατάσταση, αγορασµένο από 
ελληνική αντιπροσωπεία, πρώτο χέρι, 
εργοστασιακό χρώµα, καινούρια λάστι-
χα Radial. ∆εκτός κάθε έλεγχος, µαζί µε 
τα παρελκόµενα. Τηλ.6946/062106.

Πωλείται   κλάρκ Mitsubishi µοντέλο 
2000, full extra, diesel, µετατόπιση, δυ-
νατότητα ανυψώσεως 2,5 τόνων, αυτό-
µατο, µε ρεβέρσα. ∆εκτός κάθε έλεγ-

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
chouliarai@agronews.gr

Από το 1980 Σαρακατσάνοι των Βαλ-
κανίων συναντώνται στα τέλη Ιου-
νίου σε µια προσπάθεια να διατη-
ρήσουν την παράδοση και τις σχέ-
σεις τους. Κάτω από τα έλατα στή-
νονται οι τσατούρες (παραδοσια-
κός πρόχειρος οικισµός) µε σαρα-
κατσάνικες στάνες και κονάκια (κα-
λύβες), για να αναβιώσουν τα έθι-
µά τους, µε αναπαραστάσεις από τη 
νοµαδική ζωή και αφηγήσεις από 
την καθηµερινότητα, όπου το Καρα-
κόλι (σαρακατσάνικο καραβάνι) έ-
χει κεντρική θέση. Η περιοχή έχει 
επιλεγεί λόγω της φυσικής οµορ-
φιάς και της ιστορικότητάς της, α-
φού εκεί συγκεντρώνονταν τα πε-
ρισσότερα σαρακατσάνικα τσελι-
γκάτα. Από καιρό σε καιρό φόρτω-
ναν τα πράγµατά τους και µετακι-
νούνταν µε τα κοπάδια τους, ζώντας 
στα βουνά το καλοκαίρι και τον χει-
µώνα στα χειµαδιά.  Σύµφωνα µε το 
Νίκο Ζυγογιάννη, η λέξη «Σαρακα-
τσάνος» προέρχεται µε παραφθορά 
από το «Καρακατσάν» (καρά = µαύ-
ρος και κατσ(ι)άν = φυγάς, ανυπό-
τακτος), δηλαδή «µαύρος φυγάς». 
Μια άλλη πιθανή ετυµολογία είναι 
από την τουρκική λέξη σαράν που 
σηµαίνει «φορτώνειν» ή σαράι (= 

κατοικία, κονάκι) και την τουρκική 
µετοχή κατσιάν (= φυγάς, ανυπό-
τακτος), οπότε το σαράν και κατσάν 
δίνουν το Σαρακατσάνος. 
  Το Σάββατο (29/06) το πρωί θα 
πραγµατοποιηθεί τουρνουά ποδο-
σφαίρου µεταξύ των οµάδων των 
Συλλόγων Σαρακατσαναίων Ελλά-
δας, Βουλγαρίας. Για το απόγευµα 
προγραµµατίζεται το βιωµατικό κα-
ραβάνι της σαρακατσάνικης ζωής 
και για το Σαββατόβραδο σαρακα-
τσάνικο γλέντι. 

Την Κυριακή (30/06) οι εκδηλώ-
σεις περιλαµβάνουν: οµιλία της 
προέδρου του Μουσείου Παιδιού 
και Παιχνιδιού Μαριάννας Βιλδιρί-
δη-Χατζητόλιου, αναπαράσταση σα-
ρακατσάνικων παιχνιδιών, αθλή-
µατα (τραβ’µα γκλίτσας, αµπήδµα 
τσ’τρεις και απέταµα λ’θαρ), Χορό 
Γερόντων που τον σέρνει ο µεγα-
λύτερος ανάµεσά τους, χορούς 
Συλλόγων Σαρακατσαναίων Ελ-
λάδας και Βουλγαρίας, τρανό χο-
ρό µε τη συµµετοχή όλων. 

Ζωή και παιχνίδι
Η ζωή δεν είναι παιχνίδι, 

το παιχνίδι όµως 
είναι ζωή

Στη Θεσσαλία συλλογή
κενών συσκευασιών 
Η ∆ΑΟΚ Λάρισας ξεκίνησε πιλοτικό 
πρόγραµµα διαχείρισης κενών 
συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε συνεργασία µε τον 
Ελληνικό Σύνδεσµο 
Φυτοπροστασίας, τους ∆ήµους 
Λάρισας, τον Γεωπονικό Σύλλογο, 
την Ένωση Καταστηµαταρχών 
Γεωργικών Φαρµάκων. Θα 
πραγµατοποιηθεί ως εξής: ∆ήµος 
Τεµπών > 1η Ιουλίου, ∆ήµος 
Κιλελέρ > 9, 10 και 11 Ιουλίου. 
Πληροφορίες στο 2413 511 119.

Τουρνουά ποδοσφαίρου
άµµου µε µενού 3αλφα 
Στο φετινό τουρνουά ποδοσφαίρου 
άµµου για παιδιά (4o Beach Soccer 
Stars) συµµετείχαν περίπου 950 
αθλητές, 8-18 ετών από 95 οµάδες 
και 28 ακαδηµίες της Αθήνας. Στην 
τελική φάση, που διεξήχθη το 
Σάββατο 15 Ιουνίου στο Rusty 
Cannon στην παραλία του Σχοινιά, 
έλαβαν µέρος οι 36 οµάδες που 
προκρίθηκαν. Στους συµµετέχοντες 
δόθηκαν αναµνηστικά δώρα από την 
3αλφα, που στηρίζει ως επίσηµος 
χορηγός τον αθλητισµό. 

Κόρλου Μάρι στο φετινό
Αντάµωµα των Βλάχων 
Βλαχόφωνοι Έλληνες βρέθηκαν 
στα Τρίκαλα - πέρασµα των Βλάχων 
από τα ορεινά, την Ήπειρο, τον 
Ασπροπόταµο, τα Γρεβενά - στο 
35ο Αντάµωµα Βλάχων, σε µία 
τριήµερη εκδήλωση (21-23 
Ιουνίου), µε πρωτοβουλία της 
Οµοσπονδίας Πολιτιστικών 
Συλλόγων Βλάχων και τη στήριξη 
του ∆ήµου. Περιλάµβανε τραγούδια, 
παραδοσιακά έθιµα µε κορυφαίο 
τον Κόρλου Μάρι (Μεγάλος 
Χορός), ζωγραφική από παιδιά.

Οι όψεις του ωραίου 
στο Μουσείο Μαστίχας 
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς, µε αφορµή την 
περιοδεύουσα έκθεση «Οι 
αµέτρητες όψεις του ωραίου» 
(µέχρι τις 8/09/2019), που κάνει 
σε συνεργασία µε το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, 
διοργανώνει στις 29 Ιουνίου (ώρα 
18:00µµ) δηµιουργικό εργαστήρι 
για γονείς και παιδιά, στο Μουσείο 
Μαστίχας Χίου. Οι συµµετέχοντες 
θα περιηγηθούν στην έκθεση και θα 
φτιάξουν δικά τους έργα από πηλό.

Στήνονται κάτω από τα έλατα οι τσατούρες µε σαρακατσάνικες στάνες και κονάκια, για να αναβιώσουν 
τα έθιµά τους, µε αναπαραστάσεις από τη νοµαδική ζωή, όπως το Καρακόλι, το σαρακατσάνικο καραβάνι. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ένα καραβάνι η ζωή 
των Σαρακατσαναίων
Αφιερωμένο στο τετράπτυχο Παιδί-Παιχνίδι-Παιδεία-Πολιτισμός 
θα είναι το 39ο Αντάμωμα στα Περτουλιώτικα Λιβάδια Τρικάλων

χος. Τηλ.6946/062106.

Πωλείται κλάρκ ΤCM γιαπωνέζικό µο-
ντέλο 1986, diesel, υδραυλική µετατό-
πιση, καινούρια λάστιχα, σε άριστη κα-
τάσταση και δυνατότητα ανυψώσε-
ως 2 τόνων. ∆εκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.6946/062106.

Πωλείται αγροτικό Mitsubishi µοντέλο 
2001, τετρακίνητο 4Χ4, τετράθυρο, full 
extra µε Air-condition, σε άριστη κατά-
σταση. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Περιοχή 
Άργος. Τηλ.6946/062106.

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

Πωλούνται 2 δεξαµενές κατάλληλες 
για αποθήκευση νερού. Η µια 18.000 
λίτρα και η δεύτερη 23.000 λίτρα, µα-
ζί 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 κουµπωτό, 
σε καλή κατάσταση. Περιοχή Εύβοια. 
Τηλ.6944/696387.

Πωλούνται πρέσα Welger 530 µε σχοι-
νί και χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε 
πλάτος κοπής 280. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται σβάρνα 32άρα µάρκας Ζορ-
µπά. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται χορτοκοπτικό krone 280. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται άροτρο knewerland 12άρι 
3υνο. Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται ψυγείο 17 κυβικών 3,5Χ2, 
µοτέρ 2 ίππων τριφασικό, σε πολύ καλή 
κατάσταση. Περιοχή Κασσάνδρα Χαλκι-
δικής. Τηλ.6939/791950. 

Πωλείται αρµεκτικό ελαφρώς µε-
ταχειρισµένο Fullwood 12Χ12. 
Τηλ.6906/512460.

Πωλείται βυτίο γαλβανιζέ, συρόµε-
νο 1,5 τόνο νερού. Περιοχή Θήβας. 
Τηλ.6942/547096.

Πωλείται καλλιεργητής 7 µέ-
τρα, σπαστός. Χρειάζεται συντήρη-
ση. Περιοχή Καστοριάς. Τιµή 3.000€. 
Τηλ.6944/416025.

Πωλείται τρακτέρ Int 80 ίππων, υδραυ-
λικό τιµόνι. Τιµή 3.500€. Περιοχή Σερ-
ρών. Τηλ.6906/407758.

Πωλείται αποφλοιωτικό µηχά-
νηµα φιστικιών. Τιµή 3.000€. 
Τηλ.6944/632861. 

Πωλείται John Deer 6520, µοντέ-
λο 2008, αντιπροσωπείας από Ελλά-
δα, σε άριστη κατάσταση, full extra. 
Τιµή 38.000€. Περιοχή Κατερίνη. 
Τηλ.6937/378484.

Πωλείται  πλατφόρµα τετράτροχη 
1,70µ.X 3,50µ. Τιµή 750€. Περιοχή Σερ-
ρών. Τηλ.6906/407758.

Πωλείται καλλιεργητής 7µ. σπαστός, 
χρήζει συντήρησης. Τιµή 3.000€. Περι-
οχή Καστοριάς. Τηλ.6944/416025.

Πωλείται σφυρόµυλος 30 ίππων επαγ-
γελµατικός. Τιµή 500€. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6947/404701.

Πωλείται καθαριστήριο σιταριού-τριόρι, 
αντίκα, δουλεύει κανονικά. Τιµή 700€. 
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6947/404701.    

Πωλείται θεριζοαλωνιστική John Deer 
1075, µηχανική. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.2491/025355.
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Το γκραν σλαμ 
θέλει τέσσερις   
Κλειστό κλαμπ νικητών στο Wimbledon 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Από τη ∆ευτέρα 1η Ιουλίου έως 
και την Κυριακή 14 του µήνα ό-
λα τα κορυφαία ονόµατα του πα-
γκόσµιου τένις θα βρίσκονται στα 
κορτ της Αγγλίας, για το φηµισµέ-
νο τουρνουά τένις Wimbledon. Στο 
συγκεκριµένο γκραν σλαµ σαφώς 
και «Βασιλιάς» είναι ο Ρότζερ Φέ-
ντερερ µε 8 κατακτήσεις, ενώ από 
το 2003 έως το 2018 έχουν κατα-
κτήσει τον τίτλο µόλις τρεις τενί-
στες µαζί µε τον Ελβετό: ο Τζόκο-
βιτς, ο Μάρεϊ και ο Ναδάλ και ό-
πως φαίνεται έχει το δικό του κλει-
στό κλαµπ νικητών το τουρνουά. 

Το 133ο τουρνουά Wimbledon 

παράλληλα έχει έντονο ελληνικό 
χρώµα και µεγάλες προσδοκίες 
από τη συµµετοχή του Στέφανου 
Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη.

Εν τω µεταξύ, γι’ ακόµα ένα κα-
λοκαίρι, ένα σπουδαίο µπασκετι-
κό τουρνουά θα λάβει χώρα στη 
χώρα µας. Από τις 29 Ιουνίου έως 
τις 7 Ιουλίου, τα µεγαλύτερα ταλέ-
ντα του παγκοσµίου µπάσκετ θα 
µαζευτούν στο Ηράκλειο για το 
Παγκόσµιο Κύπελλο Κ19. Μετα-
ξύ των οµάδων που θα παλέψουν 
για τη διάκριση είναι και η Εθνι-
κή µας οµάδα, η οποία έχει στό-
χο να πρωταγωνιστήσει και να α-
ναδείξει τα νέα πρόσωπα που θα 
στελεχούσουν την οµάδα των Α-
ντρών στο µέλλον. 

Στις 3 Ιουλίου ξεκινάνε τα ηµιτελικά του Κόπα 
Αµέρικα, ενώ το Σάββατο διεξάγεται ο τελευταίος 
προηµιτελικός της διοργάνωσης, µε το Περού να 
αντιµετωπίζει την Ουρουγουάη. Ο τελικός της 
διοργάνωσης που διεξάγεται στη Βραζιλία είναι 
προγραµµατισµένος να γίνει στις 7 Ιουλίου. 

Ώρα ημιτελικών
για Κόπα Αμέρικα  

Τένις (ATP 250 Eastbourne)

Τελικός 17.00 COSMOTE SPORT 6

Στίβος (Ευρωπαϊκοί Αγώνες)

Μινσκ 17.30 ΕΡΤ SPORTS HD

Ποδόσφαιρο (Φιλικό)

Ολυµπιακός – Χάποελ Μπερ Σεβά 19.00 Novasports 1

Μπάσκετ (Παγκόσµιο Κύπελλο K19)

Ελλάδα – Φιλιππίνες 20.30 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Κόπα Αµέρικα)

Ουρουγουάη – Περού 22.00 ΕΡΤ 1

Formula 1 (Αυστρία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5

Μπάσκετ (Παγκόσµιο Κύπελλο K19)

Ρωσία – Ελλάδα 20.30 ΕΡΤ Sports HD

Στίβος (Diamond League)

Γιουτζίν 23.00 ΕΡΤ Sport HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 29 Ιουνίου

Κυριακή, 30 Ιουνίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τα στραγγίζει  
τα de minimis μέχρι 
την τελευταία ώρα 
ο Αραχωβίτης 

Η αγροτική   
έκθεση του ΟΟΣΑ
 ξεκλειδώνει μυστικά 
της γεωργίας διεθνώς 

Οι συνδεδεµένες 
ενισχύσεις φέρνουν 
πάλι τριβές στην 
οικογένεια του ΠΟΕ

Επιστροφή στην Α1 για
Πανιώνιο, Παναθηναϊκό
Αντίπαλοι του Ναυτικού Όµιλου 
Χίου (ΝΟΧ) στη νέα σεζόν της Α1 
πόλο ανδρών θα είναι πάλι 
Παναθηναϊκός και Πανιώνιος. Οι 
δυο οµάδες έκαναν το 2-0 στις 
νίκες στη σειρά των ηµιτελικών 
του πρωταθλήµατος της Α2 
ανδρών, µε Νηρέα Γέρακα και 
Ηλυσιακό, αντίστοιχα και 
πανηγύρισαν την επιστροφή 
τους στη µεγάλη κατηγορία. 

∆ύσκολα φεγγάρια
Στην Ευρώπη παραµένει 
η Formula 1 αυτό το 
σαββατοκύριακο µε τη µάχη να 
δίνεται στην πίστα της Red Bull, 
στην Αυστρία. Αυτή την περίοδο 
πάντως η διοργάνωση δεν περνά 
και τα καλύτερα φεγγάρια της, 
καθώς Χάµιλτον και Μπότας 
µονοπωλούν τις πρώτες θέσεις και 
το ενδιαφέρον είναι πολύ χαµηλά 
σε σχέση µε άλλες χρονιές. 

Τελειώνει µε µεταγραφές
Λίγες ηµέρες πριν την έναρξη 
της προετοιµασίας για τη νέα 
αγωνιστική περίοδο 2019-2020, 
η ΑΕΛ θέλει να ολοκληρώσει τις 
µεταγραφές της, έτσι ώστε µε 
πλήρες ρόστερ να δουλέψει στο 
Καρπενήσι ο τεχνικός Γκόρνταν 
Πέτριτς. Οι «βυσσινί» κινούνται 
για την απόκτηση περιφερειακού 
επιθετικού µε την περίπτωση του 
30χρονου Πορτογάλου Ντιόγκο 
Σαλοµάο να είναι από εκείνες που 
εξετάζονται από την οµάδα του 
κάµπου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Πρακτική δοκιµή: 

Lemken Solitair 25
ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Τα πολυµηχανήµατα της Lemken έχουν ως πάντα στόχο να αφήνουν

ένα φροντισµένο χωράφι. Το Solitair 25 συνεχίζει την παράδοση.

KΥΚΛΟΦΟΡΕΙ  5 ΙΟΥΛΙΟΥ Αποκλειστικά µε την AGRENDA



Τα πιο καυτά 
ονόματα 
Ο Κιλιάν Εµπαπέ είναι 
το πιο βαρύ χαρτί στο φετινό 
ποδοσφαιρικό χρηµατιστήριο, µε 
το καµπανάκι ανοίγµατος της 
αγοράς να ηχεί επισήµως την 1η 
Ιουλίου στην Ευρώπη. Σύµφωνα 
µε τους αλγορίθµους του 
ποδοσφαιρικού παρατηρητηρίου 
CIES της Ελβετίας, ο 20χρονος 
Γάλλος της Παρί Σεν Ζερµέν 
είναι µε µεγάλη διαφορά ο 
ακριβότερος ποδοσφαιριστής 
µεταξύ όσων αγωνίζονται 
τουλάχιστον στα πέντε µεγάλα 
πρωταθλήµατα της Ευρώπης, 
αποτιµώµενος στα 252 εκατ. 
ευρώ. Ο Γάλλος επιθετικός είναι 
κάτι περισσότερο από 32 εκατ. 
ευρώ ακριβότερος από τον 
Μοχάµεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος 
σκόρερ της πρωταθλήτριας 
Ευρώπης Λίβερπουλ αποτιµάται 
στα 219,6 εκατ. ευρώ, µπροστά 
από τον τρίτο στην κατάταξη 
Ραχίµ Στέρλινγκ. Ο Αγγλος άσος 
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
κοστίζει 207,8 εκατ. ευρώ.

  

Σε λίγο Ολυμπιακοί 
και για μαγειρική
Η… ολυµπιακή πόρτα άνοιξε για 
το breaking, γνωστό και ως break 
dance. Κατά τη διάρκεια της 
Συνόδου της ∆ιεθνούς 
Ολυµπιακής Επιτροπής, που 
βρίσκεται σε εξέλιξη στη 
Λωζάννη, το break dance και τα 
αγωνίσµατα skateboard, σερφ και 
αναρρίχηση έτυχαν «οµόφωνης 
έγκρισης» από τους «Αθανάτους» 
και, παρόλο που η επίσηµη 
επιβεβαίωση θα γίνει τον 
∆εκέµβριο του 2020, όλα 
δείχνουν ότι θα βρεθούν στο 
ολυµπιακό πρόγραµµα του 2024. 

   Στο µέγαρο της πλατείας α-
λήθεια τι γίνεται; Μετά τις ευρωεκλο-
γές, αναζητούνται οι ένοικοί του. Στο 

τέλος θα βγει silver alert! Eίπαµε, ανέξοδοι οι 
απολογισµοί έργου, αλλά τίποτα; Βέβαια, τώ-
ρα, υπάρχει η «µάχη της ψήφου» και οσονού-
πω θα υπάρξουν αποκαλύψεις (λέµε τώρα...), 
αφού υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασµοί Προ-
γραµµάτων, το βάρος των οποίων βέβαια πέ-
φτει στους γενικούς.    Τα λέµε συνε-
χώς, εδώ και χρόνια, πως παραγωγική ανα-
συγκρότηση δεν στήνεται όταν οι εκάστοτε 
κυβερνώντες περιορίζονται σε επιδερµική 
διαχείριση της κατάστασης και σε «κουπό-
νια» προγραµµατικών προσφορών, που ε-
πι τω πλείστω εξαργυρώνονται µέσα από 
κοινοτικά προγράµµατα!    Σε αυτό το 
πλαίσιο, δεν γίνεται και η Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική να βαφτίζεται ως «Εθνική», και στο τέ-
λος να µην µένει τίποτα, ούτε η µαρµαρόσκο-
νη... Εξάλλου, και την περασµένη 10ετία για 
δεκανίκια επιδοτήσεων µιλούσαν, αναζητώ-
ντας τρόπους για να τα πετάξουν µακριά. Ε-
ξάλλου, αν το καλοσκεφτεί κανείς αυτά που 
δίνει η ΚΑΠ, είναι εν τέλει πολύ λιγότερα από 
αυτά που παίρνει ένας επαγγελµατίας-συνει-
δητοποιηµένος παραγωγός.    Πουλά-
νε, λένε οι γεωτεχνικοί του ∆ηµοσίου, πε-
ρισσότερο τα σκάνδαλα διαφθοράς µε πρω-

ταγωνιστές επίορκους δηµοσίους υπαλλή-
λους από ότι τα αποτελέσµατα ελέγχων και 
οι αποκαλύψεις παραβάσεων δικαιούχων ε-
νισχύσεων.    Τα σωµατεία τους (ΠΕΚ-
∆Υ-ΠΟΓΕ∆Υ), λοιπόν, ζητούν ηθική δικαίω-
ση για τις περιπτώσεις υπαλλήλων που συ-
κοφαντήθηκαν άδικα, όπως λένε, και έχουν 
υποστεί µεγάλη οικονοµική, ηθική και υπε-
ρεσιακή βλάβη κι όχι ιδιοτικοποίηση του έρ-
γου τους, όπως θέλουν τα τελευταία σενά-
ρια...    Ο Μάξιµος, («έδωσα τη µάχη στο 
γάλα», θα ξαναδώσει άραγε;), στις εβδοµάδες 
που αποµένουν ρίχνεται στη µάχη των εθνι-
κών εκλογών και καταγγέλλει τα κακώς κεί-
µενα ήτοι να µένει ανοικτή για µία βδοµάδα 
η Βουλή, για τροπολογίες τις τελευταίας στιγ-
µής και τακτοποιήσεις ηµετέρων. Λες και αυ-
τά δεν τα ‘χουµε ξαναδεί στο παρελθόν...  

  Ο αγροτικός κόσµος πάντως, που κυ-
ριολεκτικά τα έχει δει όλα, περιµένει αυτή 
τη φορά αυτόν που θα έχει τον πιο ξεκάθα-
ρο 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 α-
νεξερέτως όλους! Αλήθεια το σεµνά και τα-
πεινά το θυµάται κανείς; O ΓΥΛΟΣ

Η δράση στα κορτ µεταφέρεται στο γκραν σλαµ της Αγγλίας σελ. 54 • Η ώρα των ηµιτελικών στο Κόπα Αµέρικα σελ. 54

Πάντα πιστό
Αν ψάχνετε ένα µεσαίου µεγέθους 
τρακτέρ αλλά που να έχει και 200 ίππους 
κάτω από το καπό, τότε σίγουρα θα πρέπει 
να εξετάσετε τη Σειρά Axion 800. Στο 
Profi Ιουλίου παρουσιάζουµε µία δοκιµή 
µακράς διαρκείας σε συνεργασία µε ένα 
χειριστή που δούλεψε µε το Axion 830 για 
περίπου δύο χρόνια.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Βγαίνει ο Μαραβέγιας 
µπαίνει ο Χαρουτουνιάν

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ JULIEN DUPRE
Ο Julien Dupre (1851-1910) υπήρξε Γάλλος ζωγράφος που καθ ‘όλη τη διάρκεια της καριέρας του, προώθησε τη ζωή του αγρότη 
ζωγραφίζοντας σκηνές από τις περιοχές της Νορµανδίας και της Βρετάνης µέχρι το θάνατό του, τον Απρίλιο του 1910. 
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Έντονη ζήτηση από την Ιταλία διαφαί-
νεται στην αγορά σκληρού, µε τις τιµές 
εκεί να ανεβαίνουν κιόλας 10 ευρώ ο τό-
νος στη νέα λίστα της Φότζια. Αυτό γιατί 
οι έντονες βροχοπτώσεις υποβάθµισαν 
ποιοτικά το ιταλικό σιτάρι. Σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ το κλίµα φτάνει και στη χώ-
ρα µας, χωρίς ωστόσο να έχει εκφραστεί 
πρακτικά σε άνοδο της τιµής. Ωστόσο οι 
συνεταιριστές διαβλέπουν άνοδο των τι-
µών µέσα στο καλοκαίρι, µε τις προτά-
σεις που δέχονται τώρα να έχουν υπερ-

βεί ήδη τα 21 λεπτά το κιλό, όπως συνέ-
βη στην περίπτωση της ΕΑΣ Βόλου. Βέ-
βαια στα 21 λεπτά προσπαθούν να αγο-
ράσουν τα ποιοτικά σιτάρια και µικρότε-
ροι µεσίτες και έµποροι, ενώ για τις χα-
µηλές ποιότητες που κατευθύνονται στις 
ζωοτροφές ακούστηκαν τα 17 λεπτά. 

Εν τω µεταξύ, στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη ο καύσωνας δηµιουργεί ανησυχίες 
για την πορεία της παραγωγής, καλλι-
εργώντας κλίµα στα χρηµατιστήρια α-
γροτικών εµπορευµάτων.

Ενδιαφέρον πριν βγουν τα αλώνια
 Σε διάλογο έµποροι και συνεταιριστές που ανεβάζει την τιµή στο σκληρό 

 Ο καιρός έστρωσε το έδαφος για να εκδηλωθεί εξαγωγικό ενδιαφέρον από νωρίς

Α1 |  21

Ο  
αλωνισµός του σκληρού στη χώ-
ρα µας προχωράει προς τον τερ-
µατισµό του και στην εξαγωγή δεί-
χνει να διαµορφώνεται µια αγο-

ρά γύρω από τα 215 ευρώ ο τόνος FOB (πα-
ραδοτέα σε λιµάνι µας µαζί µε τα λιµανιάτι-
κα έξοδα) για τις µέτριες ποιότητες. Η εικό-
να της σοδειάς είναι ικανοποιητική, µένει να 
δούµε πως θα πάνε οι Ιταλοί οι οποίοι είχαν 
προσφάτως βροχές, γι’ αυτό και σηµειώθηκε 
άνοδος των τιµών στη λίστα της Φότζια κυρί-
ως για τα ποιοτικά σιτάρια. 

 Χρηµατιστηριακά, κάποια καιρικά προ-
βλήµατα στις ΗΠΑ αλλά και στην Ινδία τονώ-
νουν τις τιµές στο βαµβάκι. Αναφορικά µε 
τον εµπορικό πόλεµο, κυκλοφορεί η είδηση 
πως το µεγαλύτερο µέρος την διένεξης έχει 
λυθεί, ωστόσο οι αναλυτές κρατούν στάση 
αναµονής και περιµένουν τον οριστικό τερ-
µατισµό του εµπορικού πολέµου. Στην αγο-
ρά µας σηµειώθηκαν επιλεκτικές νέες προ-
αγορές από τους εµπορικούς οίκους. Οι ρυθ-
µοί βέβαια έχουν µειωθεί και τις περισσότε-
ρες φορές οι αγορές αφορούν κάλυψη υφι-
στάµενων πωλήσεων και όχι κάποια νέα θέ-
ση στο ελληνικό. 

 Ο βροχερός καιρός είχε ως αποτέλεσµα 
την καθυστέρηση των φυτεύσεων στην αµε-
ρικανική ζώνη παραγωγής καλαµποκιού, µε 
αντίκτυπο στις τάσεις που θα διαµορφωθούν 
στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τις τιµές για το κα-
λαµπόκι, αυτές ανέβηκαν στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο σε υψηλά επίπεδα πενταετίας, µε 
τα συµβόλαια του ∆εκεµβρίου να κυµαίνο-
νται στα 4.50 δολάρια το µπούσελ.

Άνοιξε ανοδικά 
η λίστα της Φότζια 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

21/05 06/06 10/06 18/06 25/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,71

364,55365,18

348,46346,55

Άνοδος
Προς τα τέλη της εβδοµάδας 

σηµειώθηκε άνοδος του ευρώ και 
βελτιώθηκε η σοδειά στις χώρες 

γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα

10 ευρώ 
Στη νέα λίστα της Φότζια 
οι καλές ποιότητες, λόγω 

προβληµάτων από βροχές, 
αυξήθηκαν κατά 10 ευρώ

Εμπόριο
Οι Ιταλοί έµποροι προχώρησαν 
σε κάποιες πρώτες κινήσεις για 

αγορά µέτριων ποιοτήτων στα 215 
ευρώ ο τόνος σε λιµάνι µας

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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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)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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217,5

2,16

323,20
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16,33
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110,65

101,87
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217,5

2,07

323,70
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100,95
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209,5

2,14

338,50

866,40

16,19

79,42

107,50

99,52
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2,15

332,80

878,60

16,35

79,02

110,22

97,03
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2,33
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901,00

16,30

81,80

108,55

94,63

234

225

209,5

2,25

327,60

890,00

16,27

73,62

109,57

93,96

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ευρώ/τόνος

69,06 68,70

65,65 65,32 66,3967,32

177 180

181 181 182 183

Σκληρό σιτάρι   
( λεπτά ανά κιλό | παραδοτέα)
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Κινήσεις χρηµατιστηριακής σταθεροποίησης για το βαµβάκι 
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ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ

Μικρή απώλεια στην τιµή 
του βάµβακος για τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου στα 
χρηµατιστήρια των ΗΠΑ.

Σταθερές παρέµειναν 
και αυτήν την εβδοµάδα 
οι τιµές για τα σκληρά 
σιτάρια.

Kαµία µεταβολή στα 
επίπεδα τιµών για το 
καλαµπόκι στα 
χρηµατιστήρια της Ιταλίας

Απώλεια δέκα λεπτών ανά 
τόνο σηµείωσε η 
χρηµατιστηριακή τιµή για 
το κριθάρι βυνοποίησης.

Ανοδικά κινήθηκε η τιµή 
του ελαιολάδου στις 
αγορές της Ευρώπης 
την εβδοµάδα αυτή.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με µια τιµή φορτώνουν στον έναν µε-
σάζοντα µε διαφορετική στον άλλο, α-
ναφέρουν παραγωγοί στην Agrenda, 
προσπαθώντας να περιγράψουν τη 
ρευστότητα στην αγορά επιτραπέζι-
ου ροδάκινου, που σε κάθε περίπτω-
ση οδεύει καθοδικά και διαµορφώνει 
ένα ασφυκτικό κλίµα για τη συνέχιση 
της καλλιέργειας και του χρόνου. Συ-
νεταιρισµοί που απευθύνονται για τη 
διάθεση του προϊόντος τους στις χώρες 
της ∆υτικής Ευρώπης ήρθαν, όπως εί-
ναι γνωστό, αντιµέτωποι µε µια υπερ-
παραγωγή στην Ισπανία, η οποία κα-
ταφέρνει και κλείνει συµβόλαια µε α-
λυσίδες σούπερ µάρκετ της Ευρώπης, 
προσφέροντας τα ροδάκινά της µε α-
νοιχτές τιµές. «Εµείς δεν µπορούµε να 
δουλέψουµε έτσι. Εδώ µε το ζόρι παίρ-
νουµε αυτά που συµφωνούµε στις κλει-
στές τιµές», αναφέρει η υπεύθυνη πω-
λήσεων του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Νάουσας Σούλα Σερδάρη. 

Σε ό,τι αφορά τις τιµές, από 15 µέχρι 
25 λεπτά πωλείται πλέον το επιτραπέζιο 
ροδάκινο, ενώ τα νεκταρίνια κινούνται 
στα 5 µε 10 λεπτά το κιλό πάνω από το 
επιτραπέζιο. Οι τιµές αυτές δεν καλύ-
πτουν ούτε κατά διάνοια το κόστος της 
καλλιέργειας. Αγανακτισµένος εµφα-
νίζεται και ο πρόεδρος του  Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Πέλλας (πρώην Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισµών Γιαννιτσών), 
Μιχάλης Φαρµάκης, ο οποίος δήλωσε, 
από κοινού µε τον πρόεδρο των Οµά-
δων Παραγωγών της περιοχής, Γεώρ-
γιο Τσάτσα, πως το ροδάκινο στην πε-
ριοχή τους δεν αξίζει καλά καλά να το 
πουλήσεις, καθώς η τιµή του παραγω-
γού τώρα έχει φτάσει στα 15 λεπτά το 
κιλό. Τα νεκταρίνια στην περιοχή πω-
λούνται 20 λεπτά, ενώ χαλαζόπληκτες 
συγκοµιδές προς χυµοποίηση διατίθε-
ται σε εξευτελιστικές τιµές, που περιο-
ρίζονται ακόµα και στα 2 λεπτά το κιλό.

Ζήτηση για ροδάκινα Βελβεντού 
Περισσότερο αισιόδοξοι οι παραγω-

γοί του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, οι οποίοι 

βρίσκονται µόλις στο 2% της συγκοµι-
δής της µέρες αυτές, και βλέπουν µε-
γάλη ζήτηση για το προϊόν τους. Αν 
και είναι ακόµη νωρίς για να διαµορ-
φωθούν οι τιµές γι’ αυτούς, διατηρεί-
ται ένας προβληµατισµός δεδοµένης 
της γενικότερης κατάστασης. «Υπάρ-
χουν δυο κατηγορίες ροδάκινων πλέ-
ον. Είναι τα ποιοτικά, που οι παραγω-
γοί τους ακολουθούν τις απαιτητικές 
καλλιεργητικές φροντίδες, και τα υπό-
λοιπα, που λόγω κρίσης είναι λιγότερο 
για αρκετούς παραγωγούς να εφαρµο-
στούν. Μέχρι στιγµής για τα ποιοτικά 
το πρόβληµα είναι µικρότερο», ανα-
φέρει στην εφηµερίδα Agrenda ο γε-
νικός διευθυντής του ΑΣΕΠΟΠ Βελβε-
ντού, Ευθύµης Μπαλάνης. 

Στην αγορά ροδάκινου οι ανώνυµοι πάνε χαµένοι 
 Mε ανοιχτές τιµές κλείνουν συµφωνίες µε τα σούπερ µάρκετ οι Ισπανοί στις ευρωπαϊκές χώρες
 Σε πλεονεκτική θέση τα επιτραπέζια µε πιστοποιηµένη ταυτότητα και αναγνώριση από τις αγορές

Αν και οι πρώτες πληροφορίες 
θέλουν τη βιοµηχανία να 
προτείνει τα 26 λεπτά το κιλό 
για την καλή ποιότητα στο 
συµπύρηνο, οι αυξηµένες 
ανάγκες της σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρονιά, αφήνει 
περιθώρια κατά τις 
διαπραγµατεύσεις για 
υψηλότερη τιµή. Μετά τις 
εθνικές εκλογές αναµένεται να 
ξεκινήσουν οι µεγάλες κινήσεις 
στην αγορά του συµπύρηνου. Η 
καρπόδεση φέτος ήταν καλή και 
η παραγωγή αναµένεται να είναι 
αυξηµένη, εφόσον δεν υπάρξουν 
έντονες βροχοπτώσεις όπως τα 
προηγούµενα χρόνια. Σε κάθε 
περίπτωση δεδοµένου ότι η 
περσινή παραγωγή δεν 
επέτρεψε στη βιοµηχανία να 
καλύψει τις ανάγκες της, 
κατά την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων, οι 
συνεταιρισµοί αναµένεται να 
ξεκινήσουν τις πιέσεις για τα 30 
λεπτά. Υπενθυµίζεται ότι µερικά 
χρόνια νωρίτερα η τιµή ήταν 
κοντά στα 27 λεπτά, µε τις 
όψιµες πάνω από τα 30 λεπτά  

ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΤΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ

Οι συνεδριάσεις στην αρχή της εβδοµάδας ήταν ήπιες 
και χαµηλού τζίρου, καθώς η αγορά ανέµενε νέα από τη 
σύνοδο των G-20 αλλά και ενηµέρωση όσον αφορά τις 
εκτάσεις βάµβακος στις ΗΠΑ. Το USDA ανακοίνωσε 
κάποια προβλήµατα στο Τέξας, ενώ οι καιρικές 
συνθήκες δεν είναι καλές. Στην Ινδία οι µουσώνες 
ακόµα δεν είναι επαρκής για τη βαµβακοκαλλιέργεια. 
Εν τω µεταξύ κυκλοφορεί η άποψη πως το µεγαλύτερο 
κοµµάτι της διένεξης µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας έχει λυθεί και 
πως µένουν µικρότερα ζητήµατα πλέον. Αυτό τόνωσε 
την αγορά, αν και οι αναλυτές µένουν επιφυλακτικοί ως 
προς τις ανακοινώσεις και αναµένουν τελικές λύσεις. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι προπωλήσεις συνεχίζονται στην ελληνική αγορά µεν, 
αλλά µε πιο αργούς ρυθµούς. Το πριµ που πληρώνεται για 
τα ανοιχτά συµβόλαια κυµαίνεται µεταξύ 3-3,5 σεντς ανά 
λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ’19, 
δηλαδή κοντά στα 70 σεντς ανά λίµπρα. Οι περισσότεροι 
εµπορικοί οίκοι που πληρώνουν αυτά τα επίπεδα, έχουν 
ήδη πουλήσει σε κλωστήρια νέα σοδειά και το κάνουν για 
να καλύψουν υποχρεώσεις τους. ∆ιαφορετικά για απλή 
νέα θέση στο ελληνικό βαµβάκι, αυτές οι τιµές 
εµπεριέχουν ρίσκο και δεν προσελκύουν ενδιαφέρον. 
Σε αντίστοιχα επίπεδα κλείστηκε και ο πρώτος 
διαγωνισµός της Αιγύπτου για 1.000 τόνους νέας σοδειάς. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

∆ιατηρείται ένας προβληµατισµός 
δεδοµένης της κατάστασης.

15-25 ΛΕΠΤΑ
Από 15 µέχρι 25 λεπτά 

πωλείται πλέον το επιτρα-

πέζιο ροδάκινο

Συνεδρίαση 26/06/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '17 66,39 +0,67

Μάρτιος '18 67,05 +0,58

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

∆ευτέρα
25/06

Παρασκευή
24/06

Τετάρτη
20/06

Τρίτη
26/06

Πέµπτη
21/06

67

66,8

66,4

66,2

66

65,8

65,4

65,2

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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«Κλειδί» για την αντιστροφή της 
αρνητικής πορείας που ακολουθεί 
το προϊόν εµπορικά, συµφωνούν 
οι τρεις παραγωγοί, είναι να στη-
ριχθεί η ελληνική κτηνοτροφία, α-
φού όπως υπογραµµίζουν, µε 70 
λεπτά το κιλό στο πρόβειο γάλα, 
όπου έχει υποχωρήσει σήµερα η 
τιµή, δεν γίνεται να συντηρηθούν 
τα κοπάδια. «∆εν θέλουµε την ε-
πιδότηση. Πρωτίστως πρέπει να 

βοηθηθεί ο Έλληνας κτηνοτρό-
φος, διότι βλέπουµε ότι καθηµε-
ρινά πολλοί παραγωγοί δεν µπο-
ρούν να δώσουν το γάλα τους κι 
αναγκάζονται άλλοι να µειώσουν 
τον αριθµό των ζώων τους και άλ-
λοι να χαλάσουν εντελώς τα κο-
πάδια τους», αναφέρει ο κ. Γεωρ-
γόπουλος. Ανάσα περιµένουν οι 
παραδοσιακοί καλλιεργητές µη-
δικής και από την αναπόφευκτη, 

αργά ή γρήγορα, εγκατάλειψη της 
καλλιέργειας από τους αλεξιπτω-
τιστές του χώρου που έσπευσαν 
να ασχοληθούν µε την δραστηρι-
ότητα. «Για 2-3 χρόνια ακόµη, δυ-
στυχώς, η καλλιέργεια θα σέρνε-
ται, µέχρι να αρχίσουν να ξηλώ-
νονται τα πλεονασµατικά στρέµ-
µατα», υποστηρίζει ο κ. Μαναβού-
δης, ενώ υποµονή έως τότε συνι-
στά και ο κ. Μπαχαρούδης.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε ιστορικά χαµηλά των 10-11 λε-
πτών το κιλό, µε το ζόρι, για την 
πρώτη ποιοτική κατηγορία, έχουν 
κατρακυλήσει φέτος οι τιµές στη 
µηδική από τα παραδοσιακά πα-
ραγωγικά κέντρα της Βορείου Ελ-
λάδος, όµως το πιο ανησυχητικό 
είναι πως το βαρέλι δεν φαίνεται 
να έχει πάτο.

Το προϊόν πληρώνει το «µάρ-
µαρο» από τους επιπόλαιους χει-
ρισµούς του υπουργείου στο ζή-
τηµα της συνδεδεµένης και στη 
στήριξη της κτηνοτροφίας, η ο-
ποία συρρικνώνεται κάτω από το 
βάρος του υψηλού κόστους παρα-
γωγής και των απαράδεκτα χαµη-
λών τιµών του γάλακτος.

«Αποδεικνύεται πως ήταν λά-
θος η πολιτική που ακολουθή-
θηκε µε το 15άρι της συνδεδεµέ-
νης ενίσχυσης, διότι έπεσε ο κό-
σµος µε τα µούτρα στην καλλιέρ-
γεια, η προσφορά ξεπέρασε κα-
τά πολύ τις ανάγκες της ζήτησης 
και όπως ήταν φυσικό οι τιµές έ-
πεσαν στα τάρταρα», τόνισε, µε α-
γανάκτηση, στην Agrenda, ο πα-
ραγωγός Κώστας Μαναβούδης.

Ιδιοκτήτης εκµετάλλευσης 360 
στρεµµάτων µηδικής στο Σκού-
ταρι του Νοµού Σερρών, έναν οι-
κισµό µε µεγάλη παράδοση στο 
προϊόν, όπου καλλιεργούνται πε-
ρί τα 10.000 στρέµµατα, αναφέρει 
ότι οι παραγωγοί έχουν περιέλθει 
σε δύσκολη θέση, διότι µε την τι-
µή στα 10-11 λεπτά το κιλό, ακό-
µη και µε τη συνδεδεµένη, η δρα-
στηριότητα είναι ζηµιογόνα. Ο ί-

διος µεταφέρει ανάλογη εικόνα 
και σε άλλα παραγωγικά κέντρα 
της περιοχής όπως η ∆ράµα, αλ-
λά και η Καρδίτσα.

Χωρίς προηγούµενο χαρακτη-
ρίζει την κατάσταση στην καλλι-
έργεια και ο ∆ηµήτρης Γεωργό-
πουλος, ο οποίος διαθέτει περί 
τα 700 στρέµµατα τριφυλλιού στο 
Νέο Σκοπό Σερρών. «Είµαι 45 ε-
τών, καλλιεργώ τριφύλλι εδώ και 
25 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί 
κάτι παρόµοιο, ενώ κι ο πατέρας 
µου, ο οποίος είναι 74 ετών λέει 
πως δεν µπορεί να θυµηθεί ανά-
λογη περίπτωση», αναφέρει χα-

ρακτηριστικά. 
Όπως τονίζει το παράδοξο είναι 

πως αυτή την περίοδο η ζήτηση 
δεν είναι µικρή όπως συνέβαινε 
το χειµώνα. «Έρχονται φορτηγά 
σχεδόν καθηµερινά από όλη την 
Ελλάδα, αλλά οι εννιά στους δέκα 
εµπόρους δεν δίνουν πάνω από 
10 λεπτά το κιλό, ενώ σε διπλανά 
χωριά όπου οι παραγωγοί δεν έ-
χουν υποδοµή αποθήκευσης, τα 
παίρνουν και µε 8-9 λεπτά το κι-
λό», εξηγεί και σηµειώνει ότι «εί-
ναι πολύ χειρότερα δηλαδή και α-
πό πέρυσι, που πουλήσαµε µε 13 
λεπτά και ζοριζόµασταν».

Ως τραγική περιγράφει την ει-
κόνα στο ελληνικό τριφύλλι και 
ο Γιώργος Μπαχαρούδης από το 
Κωνσταντινάτο, ένα µικρό χωριό 
300 κατοίκων των Σερρών, όπου 
το 80% των αγροτών ασχολείται µε 
την καλλιέργεια. «Τσάµπα παιδευ-
όµαστε και επενδύουµε και σε ερ-
γαλεία. Με αυτές τις τιµές οι παρα-

γωγοί δεν βγαίνουν», επισηµαί-
νει ο ίδιος, βάζοντας στην εξίσω-
ση έναν ακόµη επιβαρυντικό πα-
ράγοντα, αυτό των αποθεµάτων. 

«Από πέρυσι µου έχουν µείνει 
στις αποθήκες γύρω στις 6.000 
µπάλες, ο κουµπάρος µου έχει 
άλλες 8.000 µπάλες και από ό,τι 
ακούµε εκτός από το δικό µας χω-
ριό, υπάρχουν υψηλά αποθέµα-
τα σε όλο τον νοµό, µε αποτέλε-
σµα να το εκµεταλλεύονται οι έ-
µποροι. Έτσι, οι τιµές για αυτά τα 
τριφύλλια έχουν πέσει στα εξευ-
τελιστικά επίπεδα των 1,80-2 ευ-
ρώ η µπάλα, διότι αν βρίσκει µε 
9-10 λεπτά το κιλό φετινό τριφύλ-
λι, γιατί να αγοράσει το περσινό» 
διερωτάται ρητορικά ο κ. Μπαχα-
ρούδης.

Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, 
οι παραγωγοί έχουν να αντιµετω-
πίσουν φέτος και τις συνεχόµενες 
βροχοπτώσεις που έχουν προκα-
λέσει ζηµίες. Όπως τονίζουν οι συ-
νοµιλητές µας, τα µισά τριφύλλια 
από το δεύτερο χέρι που πρόλαβαν 
και κόπηκαν έχουν υποστεί ποιο-
τική υποβάθµιση, λόγω των βρο-
χών, ενώ τα υπόλοιπα που είναι 
ακόµη άκοπα, χάνουν την πρωτεΐ-
νη και δεν κάνουν ούτε για άχυρο.

Με 10-11 σεντς πληρώνεται η µηδική,
από παρενέργειες της συνδεδεµένης 
Αύξησε τα στρέµµατα, έριξε τις τιµές σε ιστορικά χαµηλά στη Βόρεια Ελλάδα 

Χωρίς ικανοποιηµένο κτηνοτρόφο
δεν θα πάρει ανάσα το τριφύλλι

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
8-9 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

Σε χωριά όπου οι παραγωγοί 

δεν έχουν υποδοµή αποθή-

κευσης, τα παίρνουν και µε 

8-9 λεπτά το κιλό

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ
Τα µισά τριφύλλια από το δεύτερο 

χέρι που πρόλαβαν και κόπηκαν 

έχουν υποστεί ποιοτική υποβάθ-

µιση, λόγω των βροχών

Ο 
αλωνισµός σκληρού σίτου 
στη χώρα µας οδεύει στον 
τερµατισµό του και φαίνε-
ται πως στη Θεσσαλία η ει-

κόνα είναι καλύτερη ποιοτικά από την 
αντίστοιχη στη Μακεδονία. Μεταβρο-
χικά σιτάρια υπάρχουν παντού, αλλά 
βορειότερα είναι περισσότερα. Σχετι-
κά µε την εξαγωγή, οι Ιταλοί έµποροι 
προχώρησαν σε κάποιες πρώτες κινή-
σεις για αγορά µέτριων ποιοτήτων στα 
επίπεδα των 215 ευρώ ο τόνος σε λι-
µάνι µας (συµπεριλαµβανοµένων και 
των λιµανιάτικων εξόδων). Ακόµα δεν 
έχει ακουστεί κάποια δουλειά για τα 
ποιοτικά σιτάρια και ίσως γι’ αυτά να 
χρειαστεί λίγος χρόνος µέχρι να δού-
µε τις προθέσεις της Τυνησίας ή πι-
θανώς και της Τουρκίας. 

Στα σκληρά σιτάρια, η νέα λίστα 
της Φότζια εί-
χε σηµαντικές 
µεταβολές σε 
σχέση µε την 
προηγούµενη 
και πρώτη λί-

στα για τη νέα σοδειά. Οι καλές ποι-
ότητες, λόγω των προβληµάτων α-
πό τις βροχοπτώσεις, αυξήθηκαν κα-
τά 10 ευρώ ο τόνος. Συγκεκριµένα 
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
80 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 
12% τιµή αποθήκης παραγωγού δια-
πραγµατεύονται στα 235-240 ευρώ 
ο τόνος. Επίσης, για τη δεύτερη ποι-
ότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υα-
λώδη 70% και πρωτεΐνη 11,5% η τι-
µή αποθήκης παραγωγού κυµαίνε-
ται στα 230-235 ευρώ ο τόνος. Στη 
Γαλλία παρά τη διαφαινόµενη µείω-
ση της παγκόσµιας παραγωγής ακό-
µα οι τιµές παραµένουν στα επίπεδα 
των 223 ευρώ ο τόνος, ως αποτέλε-
σµα της µειωµένης δραστηριότητας 
στη φυσική αγορά.  

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι τι-
µές του µαλακού σίτου εξακολουθούν 
να υποστηρίζονται από την αβεβαιό-
τητα που επικρατεί στη σοδειά άλλων 
δηµητριακών (καλαµπόκι και σόγια). 
Φυσικά η δυναµική έχει κάπως µειω-
θεί, εντούτοις φαίνεται πως η αγορά 
έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλότερα ε-
πίπεδα. Στη Γαλλία, τέλος, οι τιµές αρ-
χικά διατήρησαν τη δυναµική τους, 
αλλά προς τα τέλη της εβδοµάδας µε 
την άνοδο του ευρώ και τη βελτίωση 
της σοδειάς στις χώρες γύρω από τη 
Μαύρη Θάλασσα, επέστρεψαν στα ε-
πίπεδα των 183 ευρώ ο τόνος παρα-
δοτέα σε γαλλικό λιµάνι.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΕΤΡΙΑ ΣΚΛΗΡΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΗ

ΠΡΩΤΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
(2019)

ΠΡΩΤΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
(2018)

ΧΩΡΙΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

(ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ)
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Ανάµεικτες είναι οι ειδήσεις σχετικά µε την κατάσταση της αγοράς, εγχώριας και του εξωτερικού, στα δυο καλοκαιρινά φρούτα, πεπόνι και καρπούζι. 
Από την µια το καρπούζι δείχνει να ανακάµπτει λόγω του καύσωνα στην Ευρώπη, ενώ το πεπόνι βλέπει κάθε χρονιά την ζήτηση να περιορίζεται. 

Η µέση απόδοση πατάτας στην Ευρώπη θα ανέλθει σε 
34.900 κιλά ανά εκτάριο, γεγονός που συνεπάγεται αύ-
ξηση 14% σε σύγκριση µε πέρυσι, που υπολογίστηκε στα 
30.600 κιλά ανά εκτάριο και κάτω από τον µέσο όρο των 
τελευταίων πέντε ετών (33.800 κιλά). Σύµφωνα µε την τε-
λευταία έκθεση για την παρακολούθηση των γεωργικών 
πόρων, MARS, που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, την µεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση µε την προ-
ηγούµενη σεζόν καταγραφεί στη Γερµανία, µε ποσοστό 
26%, αφού από τα 35.400 κιλά έφτασε τα 44.700 κιλά. 

Ο αριθµός αυτός είναι υψηλότερος από τον µέσο όρο 

για την τελευταία πενταετία (43.500). Όσον αφορά τη 
Γαλλία, τον βασικό ανταγωνιστή της Ισπανίας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, επιτύχει αύξηση κατά 11% σε σχέση µε 
το 2018, µε 43.600 κιλά ανά εκτάριο, σε σύγκριση µε τα 
39.400 κιλά της προηγούµενης εκστρατείας. Το ποσο-
στό αυτό είναι επίσης υψηλότερο από τη µέση απόδοση 
των τελευταίων πέντε ετών (42.400 κιλά).

Από την πλευρά τους, οι Ολλανδοί καλλιεργητές θα 
σηµειώσουν αύξηση κατά 21%, µε 44.300 κιλά ανά εκτά-
ριο. µια µεγάλη βελτίωση σε σχέση µε τα 36.600 κιλά 
της προηγούµενης εκστρατείας. Ωστόσο οι Ισπανοί δεν 
κατάφεραν να σηµειώσουν κάποια ανάκαµψη. Η µέση 
απόδοση στην Ισπανία το 2019 εκτιµάται σε 29.900 κι-
λά, σε γενικές γραµµές ίδια µε εκείνη που επιτεύχθηκε 
το 2018, όταν ανερχόταν σε 29.800 κιλά.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Η ΖΗΤΗΣΗ από το εξωτερικό επέτρεψε 
στις τιµές καρπουζιού να ανακάµ-
ψουν από τα επίπεδα που διαµορ-
φώθηκαν κάποιες ηµέρες νωρίτε-
ρα µέσα στον ίδιο µήνα. Αυτό το δι-
άστηµα, τα µακρόστενα καρπούζια, 
η ποικιλία βαρέλες, πωλούνται γύ-
ρω στα 30 λεπτά το κιλό στο χωρά-
φι, µε τα στρογγυλά να κυµαίνονται 

περί τα 25 λεπτά. Με τα νέα δεδο-
µένα, αρκετοί είναι οι παραγωγοί 
που αξιολογούν τη φετινή χρονιά 
ως καλή, συγκριτικά µε τις προη-
γούµενες, τόσο λόγω των τιµών ό-
σο και των αποδόσεων της καλλι-
έργειας. Παράγοντας για τη θετική 
εξέλιξη στις τιµές καρπουζιού, είναι 
η ζήτηση από το εξωτερικό.

«ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  βαθµός στη θερµο-
κρασία, συνεπάγεται καλύτερες πω-
λήσεις καρπουζιού», λέει ένας ολ-
λανδός εισαγωγέας πεπονιού. Σε σύ-
γκριση µε τις υψηλές θερµοκρασί-
ες του περασµένου έτους, ο καιρός 
του τρέχοντος είναι πιο ασταθής. Η 
τιµή των καρπουζιών έχει παρου-

σιάσει πτωτική τάση, την ίδια ώρα 
που οι άλλες ποικιλίες πεπονιών 
είναι στην πραγµατικότητα αρκετά 
αξιοπρεπείς. Η προµήθεια καρπου-
ζιού προέρχεται κυρίως από την Αλ-
µερία, ενώ πάρχουν επίσης φρού-
τα από Μαρόκο και Ιταλία, και ανα-
µένεται να ξεκινήσει και η Ελλάδα.

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, οι πωλήσεις πεπο-
νιών αυξήθηκαν αισθητά λόγω των 
υψηλότερων θερµοκρασιών, ιδίως 
στο νότο. Τα ισπανικά καρπούζια α-
ντιµετωπίζουν ανταγωνισµό κατά τό-
πους από τα προϊόντα της Ιταλίας και 
του Μαρόκου, ενώ το Μαρόκο είναι 

γενικά ελαφρώς φθηνότερο από τις 
άλλες περιοχές προτίµησης. Η µέση 
τιµή ανά κιλό σήµερα κυµαίνεται α-
πό περίπου 0,80 έως 1,20 ευρώ, ενώ 
τα ισπανικά πεπόνια χωρίς σπόρους 
επιτυγχάνουν τις καλύτερες πωλή-
σεις, λένε οι έµποροι.

Η ΥΠΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ του πεπονιού τα 
τελευταία χρόνια έχει ανησυχήσει 
τους εγχώριους εµπόρους και παρα-
γωγούς, οι οποίοι φέτος είδαν την 
πρωίµηση της σεζόν να στέλνει το 
προϊόν τους στα «αζήτητα». Αυτή 
την περίοδο ο κλάδος ελπίζει πως 
η αγορά θα σηµειώσει ανάκαµψη 
µέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, 

ενώ αρκετοί  προσανατολίζονται ό-
λο και περισσότερο προς τις εξαγω-
γές σε χώρες της Βαλκανικής. Σε 
ό,τι αφορά τις τιµές, αυτές διαµορ-
φώθηκαν στις αρχές Ιουνίου γύρω 
στα 80 λεπτά το κιλό για τους παρα-
γωγούς της ∆υτικής Ελλάδας, ενώ 
παρουσίασαν πτώση στη συνέχεια 
ως τα 40 λεπτά το κιλό.

ΟΣΟ Ο ΚΑΙΡΟΣ παραµένει ευνοϊκός, 
οι προοπτικές είναι καλές για τα πε-
πόνια και τα καρπούζια. Η εποχή της 
Σικελίας ξεκίνησε µε µια καλή ζή-
τηση, τόσο στην Ιταλία όσο και στο 
εξωτερικό. Η παραγωγή από Lazio 
και Campania είναι επίσης διαθέσι-
µη. Οι µεσαίες έως υψηλές τιµές που 

καταβάλλονται για τα κίτρινα πεπό-
νια δικαιολογούνται από την υψη-
λή ποιότητα και την υπέροχη εµφά-
νιση του φρούτου. Η περίοδος καρ-
πουζιού αρχίζει οσονούπω σε λίγες 
περιοχές. Σε άλλες, όπως στην Κα-
λαβρία, η συγκοµιδή έχει καθυστε-
ρήσει κατά 15 έως 20 ηµέρες.

Η ΣΕΖΟΝ για την Ισπανία ήταν µέχρι 
στιγµής δύσκολη λόγω του κρύου 
καιρού που καταγράφηκε στις κύ-
ριες αγορές για το ισπανικό προϊόν. 
Ως αποτέλεσµα, η ζήτηση ήταν κάτω 
από το συνήθη µέσο όρο. Σύµφω-
να µε τους ισπανούς καλλιεργητές, 

οι τιµές που καταβλήθηκαν για τις 
καλλιέργειες στην Αλµερία είναι οι 
χαµηλότερες των τελευταίων τεσσά-
ρων χρόνων. Ωστόσο, η έκταση στα 
καρπούζια στην Ισπανία αυξάνεται. 
Για τα άλλα πεπόνια, η έκταση είτε 
παραµένει σταθερή είτε µειώνεται.

ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΠΟΝΙΟΥ

ΤΙΜΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ 
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

TΙΜΗ ΠΕΠΟΝΙΟΥ 
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
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Παίζει µε τον καιρό η ζήτηση για καρπούζια και πεπόνια



Ανοδικά, µέχρι να δώσει πολιτικό 
στίγµα η επόµενη κυβέρνηση
O Γενικός ∆είκτης τις τελευταίες 12 συνεδριάσεις 
κινείται σε ένα στενό εύρος διακύµανσης, 
ενδεικτικό της επιλεκτικής διάθεσης που εκφράζουν 
οι αγοραστές απέναντι στις εισηγµένες, διάθεση 
που κυριαρχεί τις τελευταίες ηµέρες και συµβιώνει 
στο χρηµατιστήριο µαζί µε τις στρατηγικές που 
ξεδιπλώνονται διακριτικά. Μια τάση που όπως όλα 
δείχνουν θα συνεχιστεί τουλάχιστον µέχρι λίγες 
ηµέρες µετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου και 
σίγουρα µέχρι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει 
δώσει το πολιτικό της στίγµα. 

ΣΕΛΟΝΤΑ: Εγκρίθηκε η 
συγχώνευση δια απορρόφησης 
της εταιρείας Ιχθυοτροφεία 

Σελόντα µε τις εταιρείες ΝΙΜΟΣ, 
ΣΠΑΡΦΙΣ και Ιχθυοτροφεία 
Καλύµνου. Επιπλέον, δυνάµει των µε 
αριθµ. πρωτ. 1529256, 1529267, 
1529275/18.06.2019 ανακοινώσεων 
του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου Πειραιώς, οι ως άνω 
απορροφούµενες εταιρείες, 
διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ.  

EUROBANK: Συµµετέχει ενεργά στην 
προσπάθεια αναδιαµόρφωσης της 
Ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, 
υιοθετώντας τη σχετική Κοινοτική 
Οδηγία Πληρωµών «Payment 
Services Directive – PSD2», η οποία 
έχει ως βασικό στόχο τη δηµιουργία 
ασφαλέστερων και φθηνότερων 
καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Στο 77,40% 
διαµορφώνεται το ποσοστό της Orkla 
Food Ingredients στην Στέλιος 
Κανάκης, µετά την απόκτηση περαιτέρω 
72 κοινών µετοχών της εταιρίας. Η τιµή 
απόκτησης των παραπάνω µετοχών 
ήταν 4,36 Ευρώ ανά µετοχή, ήτοι 
συνολικά 313,92 Ευρώ.

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Στο 8,6% έναντι, 
33,28% µειώθηκε το ποσοστό του  
Γεώργιου Κεπενού, προέδρου και 
διευθύνοντος σύµβουλου της Μύλοι 
Κεπενού, στην εταιρεία. Σύµφωνα µε 
εισηγµένη ο Γεώργιος Κεπενός  
προέβη στις 14 Ιουνίου 2019 µέσω 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών 
πακέτου, σε συνολικές πωλήσεις 
1.653.519 κοινών ονοµαστικών µετά 
ψήφου µετοχών της Εταιρίας µέσω  
δύο χρηµατιστηριακών συναλλαγών 
πακέτου. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Στα παρασκήνια θα παιχθούν ακανθώ-
δη ζητήµατα που απασχολούν την πα-
γκόσµια οικονοµία και ειρήνη, στην δι-
ήµερη σύνοδο της G20 στην Οσάκα. Η ε-
µπορική σύγκρουση µεταξύ της Ουάσιν-
γκτον και του Πεκίνου, οι γεωπολιτικές 
εντάσεις γύρω από το Ιράν, τη Βόρεια Κο-
ρέα και την Τουρκία και βέβαια, το πα-
ζάρι των Βρυξελλών για τις κορυφαίες 
θέσεις, βρίσκονται από την Παρασκευή 
στο επίκεντρο της προσοχή των ηγετών.

Σε ανάλυση του το Bloomberg, εστιά-
ζει στο ενδεχόµενο εµπορικής συµφω-
νίας ΗΠΑ – Κίνας, στο περιθώριο της 
συνάντησης του Ντοναλαντ Τραµπ µε 
τον Κινέζο οµόλογό του Χι Τζίµπινγκ, 
η οποία θα «γλιτώσει» 1,2 τρισ. δολ. 

την παγκόσµια οικονοµία.
Η South China Morning Post, επι-

καλούµενη πηγή µε γνώση του θέµα-
τος, ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον και το 
Πεκίνο επεξεργάζονται µια συµφωνία 
που θα µπορούσε να βοηθήσει να α-
ποτραπεί ο επόµενος γύρος δασµών 
σε πρόσθετες κινεζικές εισαγωγές ύ-
ψους 300 δισ. δολαρίων.

Στο µεταξύ, το οικονοµικό κλίµα στις 
19 χώρες του ευρώ υποχώρησε στο πιο 
χαµηλό σηµείο των τελευταίων τριών 
ετών τον Ιούνιο, καθώς η εµπιστοσύνη 
κινήθηκε σηµαντικά χαµηλότερα στις 
µεγαλύτερες οικονοµίες του µπλοκ και 
κυρίως στη Γερµανία και την Ιταλία, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κοµισιόν.

Νaougusta
Με ένα… παιδί θαύµα αναµένεται να 
µπει στην αγορά φέτος ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Νάουσας. Ο λόγος για 
το Naougusta (Νάουσα-Νέα 
Αυγούστα), το όνοµα που λανσάρει ο 
συνεταιρισµός, στην προσπάθειά του 
να κερδίσει νέες αγορές. Εκτός από 
την τηλεοπτική καµπάνια, η οργάνωση 
προωθεί νέο τελάρο και προϊόντα µε 
το νέο αυτοκόλλητο σήµα του.

ΝΗΡΕΥΣ
Με το Βραβείο Ανώτερης Γεύσης 2019 
(Superior Taste Award) διακρίθηκε το 
φαγκρί της ΝΗΡΕΥΣ µια ακόµη χρονιά 
στη διοργάνωση γευσιγνωσίας του 
International Taste Institute. Η 
διαδικασία προβλέπει τυφλή δοκιµή των 
προϊόντων, ενώ οι κριτές της επιτροπής 
είναι µέλη κορυφαίων οργανισµών 
εστίασης στην Ευρώπη, σεφ µε αστέρια 
Michelin και βραβευµένοι Σοµελιέ. 

Πυριτιδαποθήκη 
η G-20 στην Οσάκα 

 Λύση στη διένεξη ΗΠΑ-Κίνας σώζει 1,2 τρισ.  
 Σε χαμηλό 3ετίας το οικονομικό κλίμα σε ΕΕ
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
FORTHNET Α.Ε. 0,1800 +20,00%

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. 0,8980 +14,54%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,0990 +10,00%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε 0,1650 +10,00%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,3560 +9,88%

ΒΙΣ Α.Ε. 0,9250 -9,31%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,5800 -6,45%

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1,2200 -5,43%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε 2,8600 -4,98%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,2000 -4,76%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.552,39 + 0,059%
NASDAQ Comp  7.958,34 + 0,61%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.443,40 + 0,013%
Λονδίνο FTSE 100 7.402,33 - 0,19%
\Φρανκφούρτη DAX-30 12.271,03 + 0,21%
Παρίσι CAC-40 5.493,61  -0,13%
Ζυρίχη SMI 9.859,76 +0,22%
Τόκιο NIKKEI-225 21.338,17 +1,19%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Αλήθειες και ψέμματα για τις αμοιβές 
των εργατών γης στην Ελλάδα 

Θ
υµάµαι τη 10ετία του ’80, µαθητής τότε, να 
µε ξυπνά η συγχωρεµένη η µάνα µου πα-
ρακαλώντας µε γλυκά, να πάµε στο χωρά-
φι γιατί «σπάζαµε» καπνό. 04:30-04:45, 

ξαπλωµένος στην πλατφόρµα (κα-
µία σχέση µε τις ηλεκτρονικές πλατ-
φόρµες που µας έχουν πρήξει σήµε-
ρα), προλάβαινα να κοιµηθώ µερι-
κά λεπτά ακόµη µέχρι να φτάσουµε 
στο χωράφι. Ο Θεός, βέβαια, τον έ-
κανε ύπνο, αφού η πλατφόρµα χω-
ρίς αµορτισέρ χοροπήδαγε στο χω-
µατόδροµο, ξυπνώντας µε οριστικά.

Η δική µου εµπειρία, αποτελεί κοι-
νή εµπειρία µε εκατοντάδες άτοµα της 
γενιάς µου, οι οποίοι µεγαλωµένοι 
στην επαρχία θεωρούσαµε δεδοµέ-
νη την εργασία µε τους γονείς µας, 
καθώς τα χέρια δεν επαρκούσαν. 

ΑΛΛΟΙΩΘΗΚΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Από τη 10ετία του ’90, πάρα πολ-

λοί αλλοδαποί εγκαταστάθηκαν -κυ-
ρίως στην Περιφέρεια- και ξαφνικά, 
ο κάθε ιδιοκτήτης µικρής ή µεγά-
λης έκτασης γης, βρέθηκε να απα-
σχολεί πολλά περισσότερα εργατι-

κά χέρια από όσα πραγµατικά χρειαζόταν για τις αγρο-
τικές του εργασίες. Μαζί µε την αθρόα εισαγωγή εργα-
τικών χεριών, άρχισε να αλλάζει και η νοοτροπία των 
αγροτών και των εχόντων αγροτικές εκµεταλλεύσεις. 
Λιγότερες ώρες στο χωράφι, ο εργάτης να πάει να κά-
νει τις αλλαγές, ο εργάτης να «τραβήξει» το καρούλι, 
να ψεκάσει, να κουβαλήσει κ.λπ. Ακόµη και στους κή-
πους των σπιτιών έβλεπες ξένους ανθρώπους να τσα-
πίζουν για να µπει το κοκκάρι, να φυτεύουν µαρούλια, 

να βάζουν ξύλα για τα φασολάκια, 
να κλαδεύουν τα δέντρα. Λες και 
ξαφνικά, σαν να ξέχασαν τα πάντα 
όλοι αυτοί που τα έφτιαχναν µόνοι 

τους, λες και όσοι ήρθαν από άλλες χώρες, ήταν µα-
στόρια στις χώρες τους. Τα παραπάνω αλλοίωσαν την 
πραγµατική οικονοµία στα χωριά αφού πολλοί χρησι-
µοποιούσαν κάθε χρόνο περισσότερα εργατικά χέρια 
για (κάθε χρόνο) λιγότερα καλλιεργούµενα στρέµµατα.

ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
Αφορµή για το σηµερινό άρθρο στάθηκε ένας συγ-

χωριανός µου, ο οποίος ερχόµενος στο γραφείο, µε ρώ-
τησε αν αυξήθηκαν τα εργόσηµα από 10% σε 25%. Τον 
ρώτησα τι εννοεί και µετά από ώρα κατάλαβα ότι εννο-
ούσε τις κρατήσεις που γίνονται στους εργάτες γης, ό-
ταν πάνε να εξαργυρώσουν τα εργόσηµα που τους έ-
χουν βάλει οι εργοδότες παραγωγοί στους οποίους ερ-
γάστηκαν. Κι έρχοµαι για µία ακόµη φορά στον τρόπο 
λειτουργίας των εργατών γης. Κανείς δεν λέει ότι η ερ-
γασία στα χωράφια είναι η πιο εύκολη. Σπάνιες όµως 
περιπτώσεις να µείνει εργάτης γης απλήρωτος.  Τα δε-
δοµένα που έχουµε είναι τα κάτωθι:

  Οι περισσότεροι άνεργοι στη χώρα είναι Έλληνες 
καθώς είναι ζόρι  το χωράφι, ή «σιγά µην πάει το δικό 

µου το παιδί να δουλέψει στα χωράφια» κλπ.
  Σπάνια περίπτωση να βρεις αλλοδαπό άνεργο. 

∆εν αναφέροµαι σε λαθροµετανάστη ή νόµιµο µε-
τανάστη, αλλά σε όλους γενικώς τους αλλοδαπούς 
καθώς δεν απαξιώνουν την δουλειά προκειµένου να 
βγάλουν και βγάζουν καλά µεροκάµατα.

  Στους εργαζόµενους λαθροµετανάστες, δεν µπο-
ρούν να µπουν εργόσηµα καθώς δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ). Άρα, παρότι πληρώ-
νονται, δεν µπορούν να εµφανιστούν έξοδα αφού δεν 
µπορούν να αγοραστούν εργόσηµα.

  Οι νόµιµοι παραµένοντες στη χώρα, όπως και οι η-
µεδαποί που εργάζονται, δεν δέχονται να τους κολλη-
θούν εργόσηµα διότι «θα έρθω να δουλέψω αλλά δεν 
θα µου βάλεις εργόσηµο γιατί θα χάσω τα επιδόµατα». 

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Ο παραγωγός, µπροστά στην πιθανότητα να καεί η 

παραγωγή του  στο χωράφι, πληρώνει όποιον αποφα-
σίζει να πάει να δουλέψει, εν γνώση του ότι δεν θα έ-
χει παραστατικό δαπάνης για τα χρήµατα που θα τους 
πληρώσει. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο κάθε 
παραγωγός ψάχνει να βρει ανθρώπους (πολλοί από 
τους οποίους δεν ξέρουν καν που πέφτουν τα χωρά-
φια του) οι οποίοι θα δεχθούν να τους βάλει εργόση-
µα ο παραγωγός, ο οποίος πληρώνει ξανά το 10% της 
εργοδοτικής εισφοράς. Ο δε εργάτης  για να τον «εξυ-
πηρετήσει», θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση να µην 
µπουν πολλά εργόσηµα και χαθούν τυχόν επιδόµατα.

Και τελικά, οι µόνοι που λαµβάνουν τα επιδόµα-
τα πάσης µορφής είναι όσοι συνήθως δεν δικαιού-
νται ούτε ένα ευρώ, µόνο και µόνο επειδή τα δεδου-
λευµένα τους χρήµατα δεν φαίνονται πουθενά στις 
φορολογικές τους δηλώσεις. Και για όλα τα παρα-
πάνω, οι αρµόδιοι του υπουργείου Εργασίας δεί-
χνουν να µη τα γνωρίζουν, λες και βρίσκονται σε 
παράλληλο σύµπαν. Κι όταν διαπιστώνεις ότι υ-
πάρχουν ανεγκέφαλοι άνθρωποι σε νευραλγικές 
θέσεις, το µόνο που νιώθεις είναι απογοήτευση.

Παράδοξο
Κάθε χρόνο οι αγρότες 
απασχολούσαν όλο και 
περισσότερους για όλο 
και λιγότερα στρέµµατα

Επιδόµατα
Πολλοί δεν δέχονται τα 
εργόσηµα καθώς έτσι 
θα χάσουν διάφορα 

επιδόµατα

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)

«ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ»
Όλοι οι παραγωγοί νωπών και 
ευαλλοίωτων προϊόντων κάθε 
φορά που πουλάτε κάτι, εντός 

10-15 ηµερών θα πρέπει να 
προσκοµίσετε τα τιµολόγια σε 

όποιον αναλάβει να τα 
αναρτήσει στην πλατφόρµα.

Καταργείστε επιτέλους 
τον χειρόγραφο πίνακα 
προσωπικού για τους εργάτες

Κι εσείς οι συνδικαλιστές αγρότες (ΠΑΣΕΓΕΣ, 
ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΑΣΟΕΕ, συνεταιρισµοί, 
Ενώσεις, ∆ιεπαγγελµατικές κι όλου του κόσµου 
τα… καλούδια), τι στην ευχή περιµένετε; Αν 
πάψουν να υφίστανται καλλιεργητές, δεν θα 
έχετε λόγω ύπαρξης. Τι δεν καταλαβαίνετε;
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Χωρίς τέλος 
επιτηδεύματος η 
αλλαγή εργασίας 
για αγρότες
 
Την επικαιροποίηση 
εφαρµογής υποβολής 
δηλώσεων του Φόρου 
Εισοδήµατος Φυσικών 
Προσώπων ως προς την 
επιβολή τέλους επιτηδεύµατος 
για τα φορολογικά έτη 2015 
και για τα επόµενα, ώστε να 
µην επιβάλλεται σε νέους 
επιχειρηµατίες ή αγρότες 
νεοσεισερχόµενους που 
άλλαξαν επαγγελµατική 
απασχόληση, σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο 2065/2019, 
ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων.
Με ανάρτησή της στην 
ιστοσελίδα της η ΑΑ∆Ε 
υπενθυµίζει ότι σύµφωνα µε 
την εν λόγω εγκύκλιο, για την 
επιβολή τέλους επιτηδεύµατος 
στα φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα απαιτείται η 
άσκηση της ίδιας ή συναφούς 
επαγγελµατικής 
δραστηριότητας (δηλαδή 
δραστηριότητας στεγαζόµενης 
υπό τον ίδιο τετραψήφιο ΚΑ∆) 
επί πενταετία από την οικεία 
έναρξη εργασιών. Έτσι, σε 
περίπτωση διακοπής και εκ 
νέου έναρξης εργασιών στο 
ίδιο ή συναφές αντικείµενο 
δραστηριότητας, δεν 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
διακοπής, για τη συµπλήρωση 
της πενταετίας. Εποµένως, 
τέλος επιτηδεύµατος δεν 
επιβάλλεται σε περίπτωση 
διακοπής και έναρξης 
εργασιών σε αντικείµενο άλλο 
από το αρχικό για πενταετία 
από τη νέα έναρξη εργασιών, 
και τούτο ανεξαρτήτως εάν 
ο φορολογούµενος έχει 
συµπληρώσει πέντε έτη 
άσκησης της προηγούµενης 
δραστηριότητας.

Με αντίγραφο ΟΣΔΕ ή δήλωση 
εισοδήματος εγγραφή στο Μητρώο

 Εγκύκλιος για κατόχους εκμεταλλεύσεων  Η δήλωση του 2018 για νεοεισερχόμενους

Εγγραφή συνεταιρισμών
από 16/9 στο Ειδικό Μητρώο
Σταδιακά και σε τρεις φάσεις πρέπει 
όλοι οι πραγµατικοί δικαιούχοι φυ-
σικών και νοµικών προσώπων κά-
θε µορφής που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα να δηλωθούν στο Κε-
ντρικό Μητρώο Πραγµατικών ∆ικαι-
ούχων. Έτσι στις 20 Ιουλίου ανοίγει 
για πιλοτική χρήση και εξοικείωση 
των χρηστών η ειδική εφαρµογή στο 
taxis στην οποία θα πρέπει να κατα-
γραφούν αναλυτικά όλοι οι εν λό-
γω πραγµατικοί δικαιούχοι που δια-
θέτουν παρουσία στην Ελλάδα, η ο-
ποία στοχεύει στην διευκόλυνση των 
ελέγχων από τη δηµόσια διοίκηση.

Στου υπόχρεους καταχώρησης 
στο Μητρώο, σύµφωνα µε την από-
φαση του υπουργού Οικονοµικών 
είναι και παντός είδους συνεταιρι-
σµοί: α) αστικοί, β) οικοδοµικοί, γ) 
αγροτικοί, δ) πιστωτικοί και ε) πιστω-
τικοί που λειτουργούν µε τη µορφή 
πιστωτικού ιδρύµατος.

Η καταχώρηση των στοιχείων στο 
Μητρώο πρέπει να γίνει σε τρείς φά-
σεις χρονικά, ανάλογα µε το είδος του 
νοµικού προσώπου, έτσι για τους συ-
νεταιρισµούς (Οµάδα Β), ξεκινά από 
16 Σεπτεµβρίου ως 14 Οκτωβρίου.

Στο Μητρώο πρέπει να καταχωρη-

θούν τα στοιχεία των δικαιούχων:
  ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πα-

τρώνυµο, τύπος πιστοποιητικού, α-
ριθµός πιστοποιητικού, ηµεροµη-
νία γέννησης, υπηκοότητα, διεύ-
θυνση κατοικίας, Φορολογική κα-
τοικία και TAX ID.

  ∆ιεύθυνση επικοινωνίας/αλ-
ληλογραφίας: Οδός, αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Πε-
ριφέρεια, Χώρα.

   Ιδιότητες πραγµατικού δικαι-
ούχου: Μέλος ∆.Σ., δ/νων σύµβου-
λος, εντεταλµένος σύµβουλος, διοι-
κητής, γενικός δ/ντής, δ/ντής, άλ-
λο πρόσωπο εντεταλµένο άµεσα α-
πό το νόµο είτε από ιδιωτική βούλη-
ση είτε µε δικαστική απόφαση στη 
διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπη-
ση της εταιρείας, εταίρος, µέτοχος.

  Είδος και έκταση δικαιωµάτων: 
Είδος µέλους, τίτλου, ποσοστό ιδιο-
κτησίας, ποσοστό δικαιώµατος ψή-
φου, δυνατότητα ελέγχου µε άλλο 
τρόπο (εξωεταιρική συµφωνία για 
διορισµό µελών ∆Σ ή για από κοι-
νού λήψη αποφάσεων στη Γενική 
Συνέλευση), τυχόν ιδιότητα πολιτι-
κώς εκτεθειµένου προσώπου/ στε-
νού συγγενή ή στενού συνεργάτη.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Για την απόδειξη της κατοχής α-
γροτικής εκµετάλλευσης και τον 
υπολογισµό του ετήσιου χρόνου 
απασχόλησης σε αυτή θα πρέπει 
να προσκοµίζεται αντίγραφο  της 
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύµ-
φωνα µε τις εθνικές διατάξεις, του 
αντίστοιχου έτους µε τη ∆ήλωση 
Φορολογίας Εισοδήµατος. Αντίστοι-
χα,  δήλωση ΟΣ∆Ε 2019, εφόσον 
υποβάλλεται πρώτη φορά, λαµβά-
νεται υπόψη, σε συσχέτιση µε τα 
οικονοµικά στοιχεία του φορολο-
γικού έτους 2018, µόνο για τη χο-
ρήγηση βεβαιώσεων στους νεοει-
σερχόµενους στον αγροτικό τοµέα.

Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος του 
Γενικού Γραµµατέα του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκου Αντώ-
νογλου, σχετικά µε τη χορήγηση 
βεβαιώσεων από το Mητρώο Αγρο-
τών Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 
και την υποβολή δήλωσης ΟΣ∆Ε.

Προκειµένου για τη χορήγηση 
βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. 
και τον έλεγχο για την απόδοση 
της ιδιότητας του επαγγελµατία 
αγρότη ή του κατόχου αγροτικής 
εκµετάλλευσης ή του επαγγελµα-
τία αγρότη νεοεισερχόµενου στον 
αγροτικό τοµέα, πρέπει υποχρεω-

τικά, να προσκοµίζεται: «Για την α-
πόδειξη της κατοχής αγροτικής εκ-
µετάλλευσης και τον υπολογισµό 
του ετήσιου χρόνου απασχόλησης 
στην αγροτική εκµετάλλευση: Α-
ντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ε-
νίσχυσης του αντίστοιχου έτους 
µε την ∆ήλωση Φορολογίας Εισο-
δήµατος», αναφέρει η εγκύκλιος

∆ιευκρινίζονται τα εξής:
  Έως και την ηµεροµηνία λή-

ξης της υποβολής της ∆ήλωσης Φο-
ρολογίας Εισοδήµατος του φορο-
λογικού έτους 2018, για τη χορή-
γηση βεβαιώσεων Μ.Α.Α.Ε. λαµ-
βάνονται υπόψη:

ii) Στην περίπτωση που δεν έχει 
υποβληθεί η ∆ήλωση Φορολογί-
ας 2018, τα οικονοµικά στοιχεία 
φορολογικού έτους 2017, σε συ-
σχέτιση µε τη δήλωση ΟΣ∆Ε 2017 
και τη δήλωση ΟΣ∆Ε 2018 προς α-
πόδειξη ότι συνεχίζεται η κατοχή 
της αγροτικής εκµετάλλευσης, ή

ii) Τα οικονοµικά στοιχεία του 
φορολογικού έτους 2018, σε συ-
σχέτιση µε τη δήλωση ΟΣ∆Ε 2018.

  Από την ηµεροµηνία λήξης υ-
ποβολής της ∆ήλωσης Φορολογίας 
2018, για τη χορήγηση βεβαιώσεων 
Μ.Α.Α.Ε., η δήλωση ΟΣ∆Ε 2018 σε 
συσχέτιση µε τα οικονοµικά στοι-
χεία του φορολογικού έτους 2018.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ

Nα λαµβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική 
δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού 
ετήσιου εισοδήµατος του

Nα ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική 
δραστηριότητα στην εκµετάλλευσή του τουλάχιστον 
κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
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Όσπρια, ξηροκάρπια, βότανα 
με καθετοποίηση από ΕΒΟΛ

 Το πρότζεκ έχει αναλάβει να μελετήσει ομάδα της Οργάνωσης

 Την κυοφορούμενη επένδυση ύψους 2 εκατ. θα τρέξει νέα θυγατρική 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Το ενδεχόµενο επέκτασης του επιχειρησιακού 
της αντικειµένου και σε άλλους τοµείς δραστη-
ριότητας, όπως είναι τα όσπρια, οι ξηροί καρποί 
και τα βότανα του Πηλίου, έχει βάλει στο µικρο-
σκόπιό της η ΕΑΣ Βόλου.

«Γίνεται µια διερεύνηση να δούµε τί µπορού-
µε να κάνουµε πάνω στο κοµµάτι της δηµιουρ-
γίας µιας µεσαίας βιοµηχανίας, η οποία κυρίως 
θα ασχολείται µε τα όσπρια, γιατί ο κόσµος αυτή 
τη στιγµή στη Μαγνησία και στη Λάρισα, στρέ-
φεται ολοένα και περισσότερο, επειδή οι άλλες 
καλλιέργειες τα τελευταία χρόνια δεν πάνε τό-
σο καλά», ανέφερε στην Agrenda, ο πρόεδρος 
της ΕΑΣ Βόλου, Νικήτας Πρίντζος.

Αν και το σκεπτικό ξεκινά από το να στηθεί αρ-
χικώς ένα διαλογητήριο κι ένα συσκευαστήριο για 
όσπρια, διερευνάται ταυτόχρονα ο συνδυασµός του 
και µε ένα συσκευαστήριο ξηρών καρπών, καθώς 
ο εξοπλισµός που απαιτεί µια τέτοια γραµµή, εί-

ναι παρόµοιος µε εκείνον για τα φασόλια, τα ρε-
βίθια και τις φακές και όχι µόνο.

«Μας ενδιαφέρει επίσης η προοπτική που δια-
κρίνουµε στα βότανα του Πηλίου, τα οποία συν-
δέονται και µε τη µυθολογία των Κενταύρων» µας 
εξήγησε ο κ. Πρίντζος, συµπληρώνοντας πως και 
εδώ το σχέδιο αφορά στη δηµιουργία µιας γραµ-
µής τυποποίησης και συσκευασίας. Και στις τρεις 
περιπτώσεις, στόχος είναι να υπάρξει το δυνατό 
µεγαλύτερη καθετοποίηση της εµπλοκής της Ε-
ΑΣ Βόλου, ώστε να προκύψει µεγαλύτερη υπερα-
ξία για το προϊόν και τους παραγωγούς. Τις επι-
µέρους παραµέτρους, που µπορεί να απαιτήσει το 
project, η ΕΑΣ Βόλου έχει αναθέσει να τις διερευ-
νήσει µια οµάδα της οργάνωσης. Επίσης γίνονται 
και κάποιες συζητήσεις µε αλυσίδες σουπερµάρκετ 
για να δουν τις προθέσεις τους, διότι, όπως τονίζει 
χαρακτηριστικά ο κ. Πρίντζος, δεν αρκεί να παρά-
ξεις ένα προϊόν, αν δεν έχεις που να το διαθέσεις.

Η επένδυση θα υλοποιηθεί µέσω θυγατρικής 
που θα ιδρυθεί για αυτό, ενώ το κόστος της προϋ-
πολογίζεται στα 1,5 – 2 εκατ. ευρώ.

Η δραστήρια συνεταιριστική οργάνωση του Βόλου, 
εν τω µεταξύ, µετά τις ιδιαίτερα ικανοποιητικές επι-
δόσεις που κατέγραψε το 2018, έχοντας κύκλο ερ-
γασιών στα 18,5 εκατ. ευρώ και κερδοφορία στα 2 
εκατ. ευρώ, «κρατάει πατηµένο το πόδι στο γκάζι» 
και την τρέχουσα χρονιά.

Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριµήνου τόσο 
ο όγκος όσο και η αξία των πωλήσεων, παρουσιά-
ζουν αύξηση της τάξης του 5%, συγκριτικά µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018 και η συνέχεια ανα-
µένεται ανάλογη. «Συνεχίζουµε να λέµε ότι είµα-
στε µια υγιής οργάνωση, δεδοµένου ότι δεν έχου-
µε καθόλου δανεισµό, διαθέτουµε ικανοποιητική 
ρευστότητα και γενικά είµαστε σε πάρα πολύ κα-

λό σηµείο. Να µην κλαίµε άδαρτοι» ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο Νέστορας του συνεταιριστικού κινή-
µατος. Ο ίδιος σηµείωσε, ακόµη, πως η οργάνωση 
συνεργάζεται µε πάνω από 7.000 παραγωγούς, α-
γρότες και κτηνοτρόφους στη Μαγνησία, αλλά και 
σε τµήµα του νοµού Λαρίσης και κυρίως στην περι-
οχή των Φαρσάλων, από όπου προµηθεύεται αγε-
λαδινό γάλα, καθώς αυτό της Μαγνησίας δεν αρ-
κεί για να καλύψει τις ανάγκες της. «Πληρώνου-
µε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους µε τις κα-
λύτερες τιµές» κατέληξε ο κ. Πρίντζος και θύµισε 
πως «στο αγελαδινό γάλα η ΕΑΣ Βόλου πληρώνει 
κατά µέσο όρο 43 λεπτά το κιλό, στο πρόβειο 95 
λεπτά και στο βιολογικό γίδινο 85 λεπτά το κιλό».

Συνεργασίες με αγελαδοτρόφους πέραν της 
Μαγνησίας για τις ανάγκες της η Ένωση Βόλου

∆ιάκριση Lidl Eλλάς σε
 Ανάπτυξη και Επενδύσεις

H Lidl Ελλάς τιµήθηκε για τις σηµαντικές 
κινήσεις της στους τοµείς της Ανάπτυξης και 
των Επενδύσεων στον ετήσιο θεσµό 
«Πρωταγωνιστές Ελληνικής Οικονοµίας» που 
διοργανώνει η Direction Business Network.
H Lidl Ελλάς διανύει πλέον 20 χρόνια 
επιτυχηµένης παρουσίας στην Ελλάδα. 
Ξεκινώντας µε 425 εργαζόµενους το 1999, έχει 
πλέον ξεπεράσει τους 5.500 και µετράει 223 
καταστήµατα και τέσσερα κέντρα διανοµής.

Τρεις νέες εγκρίσεις για
φαρµακευτική κάνναβη
Τρεις νέες αποφάσεις για καλλιέργεια, 
επεξεργασία, µεταποίηση και παραγωγή τελικών 
προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης, 
εγκρίθηκαν από το υπουργείο Οικονοµίας. 
Αφορά τις «Green Leaf Medical» (Κιλκίς),  
«Ninety nine per cent development» (∆υτική 
Αχαΐα) και «K.B Energy» (Μεσολογγί). Μέχρι 
σήµερα έχουν δοθεί 10 άδειες.

Επιβράβευση για Coca-Cola 3Ε για 
χρήση ανακυκλωµένου πλαστικού 
Η χρήση ανακυκλωµένου πλαστικού στις 
συσκευασίες αναψυκτικών, µια καινοτοµία που 
πρώτη στην Ελλάδα ξεκίνησε η Coca-Cola Τρία 
Έψιλον το 2018 στο Σχηµατάρι Mega-Plant, 
βραβεύτηκε µε το Χρυσό Βραβείο στην 
κατηγορία Sustainable Package Design στα 
Packaging Innovation Awards 2019.

Το κόστος της 
επένδυσης 
προϋπολογίζεται 
στα 1,5-2 εκατ. 
ευρώ.

«Συνεχίζουµε να λέµε 
ότι είµαστε µια υγιής 

οργάνωση, δεδοµένου 
ότι δεν έχουµε καθόλου 

δανεισµό, διαθέτουµε 
ικανοποιητική ρευστότητα 

και γενικά είµαστε σε πάρα 
πολύ καλό σηµείο. Να µην 
κλαίµε άδαρτοι» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Νικήτας 

Πρίντζος.

Μεγάλη σηµασία 
στο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα 
αποδίδει 
ο επικεφαλής 
της ΕΖΑ Θανάσης 
Συριανός.

ΝΕΑ
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Να αφήσει 
πίσω την
Ν.Υόρκη 
θέλει η Κίνα
σε δείκτες
βάµβακος
Με την εισαγωγή µεγάλης 
φήµης εµπόρων από  το 
εξωτερικό το 
Χρηµατιστήριο 
Εµπορευµάτων 
Zhengzhou της Κίνας, 
ανακοίνωσε την πρόθεσή 
του να επεκτείνει την 
δραστηριότητά του στο 
κοµµάτι των µελλοντικών 
συµβολαίων βάµβακος. 
Η Κίνα αποτελεί τον 
µεγαλύτερο παραγωγό 
καταναλωτή και 
εξαγωγέα υφασµάτων 
παγκοσµίως, και για τον 
λόγο αυτό φιλοδοξεί 
πλέον να προσεγγίσει όλο 
και περισσότερες 
εταιρείες και επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα του βάµβακος, 
προκειµένου να ενισχύσει 
την επιρροή της στη 
διαµόρφωση των διεθνών 
τιµών, κλέβοντας την 
παράσταση από τις ΗΠΑ 
και το Χρηµατιστήριο της 
Νέας Υόρκης.
Επιπλέον µε την κίνηση 
αυτή, επιχειρείται µια 
βαθύτερη κατανόηση του 
διεθνούς εµπορίου 
βάµβακος, αλλά και η 
επίδραση προς όφελος 
της Κίνας ως προς τις 
µελλοντικές τιµές του 
προϊόντος. 
Υπενθυµίζεται πως από 
τότε που κατέρρευσαν οι 
προσπάθειες λήξης του 
εµπορικού πολέµου 
ανάµεσα στην Κίνα και τις 
ΗΠΑ η χρηµατιστηριακή 
τιµή του βάµβακος 
υποχώρησε σηµαντικά. 

Ένα καινοτόµο πρότυπο πιστοποί-
ησης µε στόχο την ανάδειξη της 
ποιότητας των ψαριών της Ελλη-
νικής ιχθυοκαλλιέργειας αλλά και 
την ενίσχυση της θέσης των τοπι-
κών παραγωγών στην ελληνική 
και διεθνή αγορά παρουσίασε η 
TÜV AUSTRIA HELLAS.

Ο κορυφαίος οργανισµός επιθε-
ωρήσεων και πιστοποιήσεων, επι-
λέχθηκε από την Ελληνική Οργά-
νωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέρ-
γειας (ΕΛΟΠΥ), για τον σχεδιασµό 
του νέου σχήµατος πιστοποίησης 
Fish from Greece. To σχήµα πιστο-
ποίησης ήδη παραδόθηκε και αξι-

ολογήθηκε να πληροί όλες τις τε-
χνικές απαιτήσεις που τέθηκαν. Οι 
θεµελιώδεις στόχοι του σχήµατος, 
όπως αποτυπώνονται στο «Πρω-
τόκολλο Επιθεώρησης» είναι να:

 καθιερώσει ένα κοινό πρότυ-
πο µε ένα οµοιόµορφο σύστηµα α-
ξιολόγησης για τις Ελληνικές Επι-
χειρήσεις Ιχθυοκαλλιέργειας που 
είναι µέλη της ΕΛΟΠΥ,

 συνεργαστεί µε αξιόπιστους 
οργανισµούς πιστοποίησης, 

 δηµιουργήσει ένα κοινό και 
διαφανές πλαίσιο για την διασφά-
λιση της ποιότητας των προϊόντων 
της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.

Νέο πρόγραµµα ∆ιττής Εκπαίδευ-
σης για το επάγγελµα Ζυθοποιού 
και Βυνοποιού αναπτύσσει η Ελ-
ληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης σε 
συνεργασία µε το Ελληνογερµα-
νικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Ε-
πιµελητήριο.Το τριετές πρόγραµ-
µα που εφαρµόζεται για 1η φορά 
για αυτό το επάγγελµα στην Ελλά-
δα ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου 2019 
ξεκίνησε, στις εγκαταστάσεις της 
Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης 
και παρέχει στους συµµετέχοντες 
όλες τις απαιτούµενες θεωρητικές 
γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα γίνεται 
πρακτική εφαρµογή σε πραγµα-
τικές συνθήκες εργασίας, σε µια 
ελληνική ζυθοποιία. Μάλιστα, το 
Πρόγραµµα ∆ιττής Επαγγελµατι-
κής Εκπαίδευσης ζυθοποιού – βυ-
νοποιού ακολουθεί πιστά τη δο-
µή, τη διάρκεια και το περιεχόµε-
νο του αντίστοιχου εκπαιδευτικού 
προγράµµατος, που εφαρµόζεται 
στην Γερµανία.

Πρότυπο πιστοποίησης 
Fish from Greece 

Εκπαίδευση
Ζυθοποιού
Βυνοποιού 
από ΕΖΑ

Ακριβότερη από το µέσο όρο η Ελλάδα στα τρόφιµα 
Η Ελλάδα είναι ακριβότερη από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο στα τρόφιµα, 
κατά 5,7%, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat και δη, στις αγορές ψωµιού, 
τυριού, γάλακτος, κρεάτων, ψαριών, φρούτων και δηµητριακών σε σχέση µε 
τη Γερµανία, την Ολλανδία, την Ισπανία και στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Στην Ελλάδα το επίπεδο τιµών στο γάλα, το τυρί και τα αβγά είναι στο 134% 
του µέσου όρου της ΕΕ. Επίσης, σε υψηλή θέση βρίσκονται τα αλκοολούχα 
ποτά µε 133% , µε τα τρόφιµα και µη αλκοολούχα ποτά να ανέρχονται στο 
106%. Το χαµηλότερο επίπεδο έχουν το κρέας µε 91% και ο καπνός µε 80%.

Σηµαντικό πλεονέκτηµα 
για όσους παρακολουθούν 
το πρόγραµµα, αποτελεί το 
γεγονός ότι αµείβονται και 

ασφαλίζονται µε τις πλήρεις 
νόµιµες αποδοχές.

ΓΑΛΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΡΕΑΣ ΚΑΠΝΟΣ  

134% 133%

114%

91%
80%

ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ % ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ Μ.Ο ΤΗΣ ΕΕ
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  Παραγωγικές μονάδες 
πυρηνόκαρπων στη 
Μακεδονία επισκέφθηκαν 
Κινέζοι αξιωματούχοι, με 
στόχο να ανοίξει ο δρόμος 
των ελληνικών εξαγωγών

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Aγώνα δρόµου για να διαµορφώσουν τις 
συνθήκες που θα επιτρέψουν να «ξεκλειδώ-
σει» η πόρτα της αχανούς και κυρίως πολλά 
υποσχόµενης κινεζικής αγοράς στα ελληνι-
κά πυρηνόκαρπα, έχουν σε εξέλιξη εδώ και 
σχεδόν 10 ηµέρες παράγοντες του κλάδου 
από τη Μακεδονία.

Στόχος είναι να πειστούν οι αρµόδιες κι-
νεζικές αρχές ότι οι διαδικασίες που ακο-
λουθούνται σε όλη την αλυσίδα αξίας του 

προϊόντος στη χώρα µας πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας, προκει-
µένου να συνταχθεί το προβλεπόµενο πρω-
τόκολλο, που θα επιτρέψει την έναρξη των 
ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα του «κί-
τρινου ∆ράκου».

Στο πλαίσιο αυτό από την Πέµπτη 20 του 
µήνα έως και το Σάββατο 29 Ιουνίου, βρίσκο-
νται στην Πέλλα, την Ηµαθία και τη Θεσσα-
λονίκη τρεις Κινέζοι αξιωµατούχοι, εκπρό-
σωποι από τα Τελωνεία του Πεκίνου, της Σα-
γκάης και της Νταλιάν, µε αρµοδιότητα στα 
τµήµατα ελέγχων για τη διασφάλιση της ποι-
ότητας και κάνουν αυτοψία.

Με τη συνδροµή εκπροσώπων της Κοινο-
πραξίας Οµάδων Παραγωγών Ηµαθίας και 
της εταιρείας εµπορίας φρούτων «Πρωτοφα-
νούσης ΑΕ», που πήραν την πρωτοβουλία και 
ανέλαβαν και τα έξοδα της φιλοξενίας τους, 
οι Κινέζοι τελωνειακοί υπάλληλοι πέρασαν 
από «ψιλό κόσκινο» όλο τα σηµεία που ε-
µπλέκονται στο κύκλωµα µέχρι την εξαγωγή.

Έτσι έγιναν έλεγχοι σε φυτώρια παραγω-
γής πολλαπλασιαστικού υλικού, στις διαδι-
κασίες και στα σηµεία συγκοµιδής, συγκέ-

ντρωσης, διαλογής και συσκευασίας των 
φρούτων, σε ινστιτούτα που ασχολούνται 
µε το αντικείµενο, εργαστήρια χηµικών α-
ναλύσεων και φυτοϋγειονοµικών ελέγχων 
όπως επίσης και σε τελωνεία από τα οποία 
γίνονται εξαγωγές.

Τελικό meeting το Σάββατο, παρουσία 
εκπροσώπων του υπουργείου

«Έδειξαν να είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµέ-
νοι από αυτά που αντίκρισαν κι ευελπιστού-
µε πως µε την εισήγησή τους θα συνταχθεί 
το πολυπόθητο πρωτόκολλο, µε το οποίο θα 
ανοίξει η πόρτα για τη συνεργασίας µας για 
την εξαγωγή πυρηνόκαρπων», είπε στην ε-
φηµερίδα Agrenda, ο πρόεδρος της Κοινο-
πραξίας Οµάδων Παραγωγών Ηµαθίας, Χρή-
στος Γιαννακάκης, ο οποίος αποκάλυψε ε-
πίσης πως «σήµερα Σάββατο, είναι κανονι-
σµένο το τελικό meeting, πριν επιστρέψουν 
οι Κινέζοι στη χώρα τους, στο οποίο έχουν 
κληθεί να µετάσχουν και εκπρόσωποι από 
το ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων».

Εφόσον όλα εξελιχθούν οµαλά η συνερ-

γασία θα ενεργοποιηθεί από την επόµενη 
εµπορική σεζόν και τουλάχιστον σε πρώ-
τη φάση, το βάρος θα πέσει στην προώθη-
ση του κερασιού, καθώς, ως φρούτο, είναι 
ιδιαίτερα δηµοφιλές στο κινεζικό κατανα-
λωτικό κοινό, σε σηµείο, ώστε η τιµή του να 
υπερβαίνει ακόµη και 20 ευρώ το κιλό. Με 
αυτή την τιµή, άλλωστε, καθίσταται εφικτή 
η ανάληψη του κόστους αεροπορικής µετα-
φοράς του προϊόντος, προκειµένου να απο-
φευχθούν τυχόν προβλήµατα ποιοτικής υ-
ποβάθµισης, κάτι που είναι πολύ πιθανό να 
συµβεί εάν για την εξαγωγή επιλεγούν άλ-
λα εναλλακτικά µέσα µεταφοράς, όπως εί-
ναι τα πλοία, καθώς κάνουν πολλές ηµέρες 
για να φτάσουν στην Κίνα.

 «Θα είµαστε η πρώτη χώρα της Ευρώπης 
που θα εξάγει κεράσια στην Κίνα», ανέφερε 
ο κ. Γιαννακάκης, προσθέτοντας πως δευτε-
ρευόντως θα διερευνηθεί η δυνατότητα εξα-
γωγής και κάποιων ποσοτήτων βερίκοκα, ρο-
δάκινα και δαµάσκηνα. Να σηµειωθεί πως 
σήµερα το µόνο ελληνικό φρούτο που έχει 
εξασφαλίσει σχετικό πρωτόκολλο για εξαγω-
γές στην αγορά της Κίνας είναι το ακτινίδιο.

Κινεζική επιθεώρηση σε οπωρώνες 
για σύναψη πρωτόκολλου εξαγωγών  

Πρώτα το κεράσι
 Η συνεργασία θα 

ενεργοποιηθεί 
από την επόµενη εµπορική 

σεζόν και τουλάχιστον 
σε πρώτη φάση, το βάρος 
θα πέσει στην προώθηση 

του κερασιού

Από την Πέµπτη 20 του µήνα έως και το 
Σάββατο 29 Ιουνίου, βρίσκονται στην Πέλλα, 
την Ηµαθία και τη Θεσσαλονίκη τρεις Κινέζοι 
αξιωµατούχοι, εκπρόσωποι από τα Τελωνεία 
του Πεκίνου.



ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Όταν ο καταναλωτής αγοράζει 450 γραµµάρια 
µπέικον στα 4,33 δολάρια, µόνο τα 69 σεντς από 
αυτά φαίνεται να πηγαίνουν στον κτηνοτρόφο. 
Μέσα στο πραγµατικό αυτό παράδειγµα κρύβε-
ται ίσως η ουσία για τις επιπτώσεις που έχει για 
τους αγρότες, το γεγονός ότι είναι ο µόνος κρί-
κος της παραγωγικής αλυσίδας που παραµένει 
σχετικά «αποκεντρωµένος», την ώρα που σχεδόν 
όλοι οι άλλοι τοµείς: στις αγροτικές εισροές, που 
περιλαµβάνουν σπόρους, προϊόντα προστασίας 
της καλλιέργειας, µηχανήµατα, τις πωλήσεις α-
γροτικών προϊόντων, τη σύναψη συµβολαίων, 
τη σφαγή, την επεξεργασία γνωρίζουν αυξανό-
µενη συγκέντρωση, πράγµα που θέτει τη δια-

πραγµατευτική ισχύ των αγροτών επ’ αµφιβό-
λω. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι αγρότες βρίσκο-
νται ανάµεσα σε συµπληγάδες, δηλαδή από τη 
µία οι τεχνολογικές εξελίξεις τραβούν προς τα 
πάνω το κόστος παραγωγής που δεν ισοφαρί-
ζεται από µία δίκαιη, υψηλότερη τιµή και από 
την άλλη, συµβόλαια, αγοραστές και χρηµατι-
στήρια εµπορευµάτων υπογράφουν αυτό το α-
διέξοδο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα 
της αµερικανικής υπαίθρου, όπως το περιγρά-
φει το Κέντρο Αµερικανικής Προόδου (Center 
for American Progress), ένα think-tank µε δια-
συνδέσεις στην κεντρώα πτέρυγα των ∆ηµοκρα-
τικών. Οι συγγραφείς της έρευνας Andy Green 
και Zoe Willingham υπογραµµίζουν ότι παράλ-
ληλα µε την τάση που θέλει τους µισθούς εκα-
τοµµύρια εργαζοµένων να είναι καθηλωµένοι 

τις τελευταίες δεκαετίες, οι αγρότες δεν φαίνε-
ται να απολαµβάνουν εύλογο µερίδιο από τις 
πωλήσεις των προϊόντων µεταποίησης, ενώ η 
φτώχεια στην ύπαιθρο είναι κατά 3.5% µεγαλύ-
τερη απ’ ό,τι στις πόλεις, την ώρα που µία στις 
πέντε κοµητείες στην ύπαιθρο εµφανίζονται να 
εξαρτώνται από τη γεωργία. 

Ο αριθµός σε αµερικανικές φάρµες εµφανί-
ζεται µειούµενος (µε ποσοστό 5% να έχει τεθεί 
εκτός επαγγέλµατος το διάστηµα 2010-2017), 
ο µέσος όρος µεγέθους τους αυξάνεται, µε δύο 
εκατοµµύρια αµερικανικές οικογένειες να δου-
λεύουν φάρµες και ράντσα. Η παραγωγή σε αυ-
τές υπολογίζεται ότι συνεισέφερε 164.2 δις δο-
λάρια στο ΑΕΠ των ΗΠΑ το 2018, µε τον αριθµό 
των απασχολούµενων σε γεωργία-µεταποίηση 
να ανέρχεται σε 4.6 εκατοµµύρια. 

Ούτε το 10% της αξίας των τελικών 
προϊόντων δεν μένει στους αγρότες  
Η συγκέντρωση δύναμης σε λίγες εταιρείες στις ΗΠΑ φαίνεται να έχει αποδυναμώσει 
διαπραγματευτικά τις οικογενειακές φάρμες και τα ράντσα που συναλλάσσονται μαζί τους

Έλεγε ο Κένεντι 
Οι αγρότες είναι οι µόνοι 
πολίτες στην οικονοµία 
µας που αγοράζουν όσα 

χρειάζονται µε τιµή 
λιανικής, πουλάνε τα 

πάντα µε τιµή χονδρικής 
και πληρώνουν τη νύφη 
και στις δυο περιπτώσεις 
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Εγκλωβίζουν σε μικρό 
περιθώριο κέρδους 
τα συμβόλαια που 
επιβάλουν βιομήχανοι  
Την ώρα που οι μικρομεσαίες φάρμες διαχειρίζονται τα 3/4 των εκτάσεων 
που καλλιεργούνται και δίνουν το μισό της συνολικής παραγωγής

Οι µικρές οικογενειακές φάρµες 
(όσες έχουν µεικτό εισόδηµα µι-
κρότερο από 350.000 δολάρια), 
σύµφωνα µε στοιχεία της Υπηρε-
σίας Οικονοµικής Έρευνας που ε-
πικαλείται η έκθεση αποτυπώνο-
νται σε ποσοστό 88.8%, η έκταση 
της γης που καλλιεργούν επί του 
συνόλου είναι 51.9% και η αξία 
της παραγωγής τους προσδιορί-
ζεται στο 25.8%. 

Οι µεσαίες οικογενειακές φάρ-
µες (όσες έχουν µεικτό εισόδηµα 
ανάµεσα σε 350.000 και 999.999 
δολάρια) είναι στο 6.3%, διαχειρί-
ζονται το 23.2% της καλλιεργήσι-
µης έκτασης και η αξία της παρα-
γωγής τους αποτιµάται στο 22.6%. 
Σε ό,τι αφορά τις µεγάλης έκτασης 
οικογενειακές φάρµες (µε µεικτά 
έσοδα πάνω από ένα εκατοµµύριο 
δολάρια) καταγράφονται στο 2.8%, 
διαχειρίζονται το 18.4% των εκτάσε-
ων και η αξία της παραγωγής τους 
φτάνει στο 39%. Τέλος, µη οικογε-
νειακές φάρµες είναι το 2.2%, καλ-
λιεργούν έκταση 6.5%, µε την αξία 
της παραγωγής τους να κυµαίνε-
ται στο 12.6%. 

Το καθαρό κέρδος για τις οικογε-
νειακού χαρακτήρα µεσαίου µεγέ-
θους φάρµες, µε επικεφαλής έναν 
κατά κύριο επάγγελµα αγρότη, έχει 
γνωρίσει µικρή βελτίωση τις τελευ-
ταίες δύο δεκαετίες. Το 2017, περισ-
σότερες από 40% µεσαίου µεγέθους, 
οικογενειακού χαρακτήρα φάρµες 

εµφάνιζαν περιθώριο κέρδους µι-
κρότερο από 10%, διατρέχοντας υ-
παρκτό κίνδυνο να βρεθούν αντιµέ-
τωπες µε οικονοµικά προβλήµατα, 
κατά τις εκτιµήσεις του Αµερικανι-
κού Υπουργείου Γεωργίας (USDA).

Σε εφτά πολιτείες οι χρεωκοπίες 
κινούνται σε υψηλά επίπεδα δεκα-
ετίας ενώ και οι µικροί και µεσαί-
οι ιδιοκτήτες ράντσων αποτυπώνε-
ται ότι δυσκολεύονται να τα βγά-
λουν πέρα. 

Έξοδα και συγκέντρωση 
Τα βασικά λειτουργικά έξοδα 

που πληρώνουν οι αγρότες είναι 

για τροφές, εργατικά, ζωικό κεφά-
λαιο, σπόρους, λιπάσµατα. Το κα-
θαρό τους κέρδος επηρεάζεται από 
τις τιµές για αυτά και από τις επεν-
δύσεις σε εξοπλισµό όπως τα τρα-
κτέρ και τα συστήµατα άρδευσης.   

Η συγκέντρωση στο κοµµάτι των 
εισροών αποτυπώνεται στην έρευ-
να εκτεταµένη. Το 2012 το µερίδιο 
της αγοράς των τεσσάρων εταιρει-
ών παραγωγής ζιζανιοκτόνων ή-
ταν 57%. Οι µισές πωλήσεις στον 
χώρο των µηχανηµάτων αφορούν 
τέσσερις εταιρείες. Ο βαθµός συσ-
σώρευσης σε ό,τι αφορά σκευά-
σµατα για το ζωικό κεφάλαιο και 
µηχανήµατα έχει αυξηθεί σηµαντι-
κά από το 1990. Το 2013 τέσσε-
ρις εταιρείες αντιπροσώπευαν πε-
ρίπου το 60% της αγοράς σπόρων. 

Ίδια εικόνα και στον κρίκο της 
αλυσίδας που αφορά τη διάθεση 
της παραγωγής. Τέσσερις µύλοι 
βρεγµένου καλαµποκιού και σό-
γιας ελέγχουν το 84% και το 82% 
αντίστοιχα της αγοράς, την ώρα 
που τέσσερις έµποροι σιτηρών δι-
αχειρίζονται τη µεταφορά και τον 
καταµερισµό περίπου του 73% αυ-
τών παγκοσµίως.  

Στην έκθεση υπογραµµίζεται α-
κόµη ότι την ώρα που οι αγρότες 
είχαν µικρές απολαβές για κάθε ε-
πιπλέον έικρ που καλλιεργούσαν 
(όπου ένα έικρ ισούται µε περίπου 
τέσσερα στρέµµατα), το κόστος φύ-
τευσης είναι σε ανοδική τροχιά. 

Με τη συγκέντρωση να έχει 
αυξηθεί στο κοµµάτι της επε-
ξεργασίας, οι πωλήσεις µέσω 
συµβολαίων που καθορίζουν 
τους όρους πώλησης προκα-
ταβολικά, ανάµεσα στον πα-
ραγωγό και σε αυτόν που θα 
προβεί στην κατεργασία έχουν 
αποκτήσει µεγαλύτερη σηµα-
σία συγκριτικά µε τις φυσικές 
πωλήσεις (open cash) και το 
χρηµατιστήριο (spot markets). 

Τα συµβόλαια που καλού-
νται να υπογράψουν αγρότες 
και κτηνοτρόφοι είναι δύο ει-
δών: α) αυτά που προσδιορίζουν 
την ποσότητα που θα αγοραστεί 
και την τιµή στην οποία θα γί-
νει αυτό, συνήθως χρησιµοποι-
ώντας φόρµουλα που βασίζεται 
στις τρέχουσες χρηµατιστηρια-
κές τιµές (spot market prices), 
β) και εκείνα που αφορούν την 
παραγωγή και που πηγαίνουν 

λίγο πιο µακριά, περιγράφο-
ντας τον τρόπο εκτροφής του 
ζωικού κεφαλαίου ή της πραγ-
µατοποίησης της καλλιέργει-
ας, κάποιες φορές σηµειώνο-
ντας τον ακριβή τύπο, τις πο-
σότητες εισροών και τις τεχνι-
κές παραγωγής (πχ. τα φαρµα-
κευτικά σκευάσµατα και τον ε-
ξοπλισµό που θα χρησιµοποιη-
θεί). Συχνά το ζωικό κεφάλαιο 
και η ζωοτροφή είναι στην ιδιο-
κτησία του επεξεργαστή και πα-
ραχωρούνται από τον τελευταίο, 
ο οποίος επιπρόσθετα επιβλέ-
πει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες 
ενώ σε κάποια συµβόλαια µπο-
ρεί να υπάρχει και απαίτηση οι 
αγρότες να προχωρήσουν σε ε-
πενδύσεις σε κεφάλαιο, µε συ-
νέπεια να χρεώνονται. 

Παράλληλα, όπως µεταφέρε-
ται, οι αγρότες δεσµεύονται νο-
µικά από τα συµβόλαια επί των 

Η διάδοση της συμβολαιακής 
και τα κριτήρια πληρωμής   

Σε εφτά πολιτείες οι χρεωκοπίες είναι 
σε σε υψηλά επίπεδα δεκαετίας. 

ΟΙ ΦΑΡΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α
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λίγο πιο µακριά, περιγράφο-
ντας τον τρόπο εκτροφής του 
ζωικού κεφαλαίου ή της πραγ-
µατοποίησης της καλλιέργει-
ας, κάποιες φορές σηµειώνο-
ντας τον ακριβή τύπο, τις πο-
σότητες εισροών και τις τεχνι-
κές παραγωγής (πχ. τα φαρµα-
κευτικά σκευάσµατα και τον ε-
ξοπλισµό που θα χρησιµοποιη-
θεί). Συχνά το ζωικό κεφάλαιο 
και η ζωοτροφή είναι στην ιδιο-
κτησία του επεξεργαστή και πα-
ραχωρούνται από τον τελευταίο, 
ο οποίος επιπρόσθετα επιβλέ-
πει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες 
ενώ σε κάποια συµβόλαια µπο-
ρεί να υπάρχει και απαίτηση οι 
αγρότες να προχωρήσουν σε ε-
πενδύσεις σε κεφάλαιο, µε συ-
νέπεια να χρεώνονται. 

Παράλληλα, όπως µεταφέρε-
ται, οι αγρότες δεσµεύονται νο-
µικά από τα συµβόλαια επί των 

οποίων έχουν µικρή διαπραγ-
µατευτική δύναµη και που συ-
νήθως συντάσσονται από τον ε-
πεξεργαστή (integrator), έχουν 
µπόνους ή ποινές ανάλογα µε 
την αποδοτικότητα και επιβαρύ-
νονται µε τις απώλειες σε ζωι-
κό κεφάλαιο. Μεταφέρεται, α-
κόµη, ότι όσοι επιχειρούν να 
συζητήσουν καλύτερους όρους 
αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο 
τερµατισµού συµβολαίου ή της 
παροχής τροφής και ζωικού κε-
φαλαίου κατώτερης ποιότητας. 
Οι επεξεργαστές πουλερικών 
και, σε µικρότερο βαθµό, εκεί-
νοι των χοιρινών παρουσιάζο-
νται να λειτουργούν µε βάση 
το αποκαλούµενο «tournament 
system» («λοταρία», το αποκα-
λούν οι αγρότες), που τους κα-
τατάσσει µε κριτήριο την από-
δοση, µε αποτέλεσµα να πλη-
ρώνονται ανάλογα. 

Η διάδοση της συμβολαιακής 
και τα κριτήρια πληρωμής   

Φόβοι
Ερευνητές εκφράζουν 

φόβους ότι όσο θα 
συνεχίζεται η συγκέ-

ντρωση στην αγορά, η 
ροή δαπανών προς την 

έρευνα από τις εταιρείες 
που κυριαρχούν στον 

κλάδο θα επιβραδύνεται

Έρευνα και νέες 
τεχνολογίες 

Εκτιµάται ότι κάθε χρόνο 
καλλιεργούνται µε σόγια 
και καλαµπόκι περίπου 
180 εκατοµµύρια έικρ, 
κυρίως στις µεσοδυτικές 
πολιτείες. Ο Charles 
Benbrook από το Κέντρο 
Βιώσιµης Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων του 
Πανεπιστηµίου της 
Washington διατυπώνει 
την άποψη ότι σε µια 
αγορά στην οποία 
λειτουργεί ο 
ανταγωνισµός 
η υιοθέτηση µιας 
καινούριας τεχνολογίας 
όπως των γενετικά 
τροποποιηµένων 
σπόρων, την καθιστά 
πιο προσιτή οικονοµικά. 
∆εδοµένα που 
παρουσιάζονται εδώ, 
ωστόσο, συνηγορούν 
στο ότι το κόστος των 
σπόρων που έχουν 
υποστεί γενετική 
επεξεργασία αυξήθηκε 
κατά 230% µεταξύ 
2000 και 2010. Το 
διάστηµα από το 1995 
µέχρι το 2011 το κόστος 
φύτευσης ενός έικρ 
µε σόγια ανέβηκε κατά 
325%, και µε καλαµπόκι 
κατά 259%, ενώ η 
αποδοτικότητα ανά έικρ 
διευρύνθηκε κατά 18.9% 
και 29,7% αντίστοιχα. 
Τέσσερις µεγάλες 
εταιρείες, από 50,5% το 
1988, ήλεγχαν το 2015, 
85% της αγοράς σπόρων 
καλαµποκιού. 

Σε ό,τι αφορά το χοιρινό, η πα-
ραγωγή του επικεντρώνεται στην 
αµερικανική ενδοχώρα, στα µε-
σοδυτικά και ιδιαίτερα στις πολι-
τείες Αϊόβα, Μινεσότα, Ιλινόι, Νε-
µπράσκα. Οι εκτροφείς χοίρων, 
σύµφωνα µε την έκθεση, εµφα-
νίζονται αντιµέτωποι µε συµπιε-
σµένες τιµές πώλησης, δεσµευό-
µενοι από µικρής διάρκειας συµ-
βόλαια, µε τη θέση τους να συ-
γκρίνεται µε εκείνη όσων ασχο-
λούνται µε την εκτροφή κοτόπου-
λων και την κοινωνιολόγο µε ειδί-
κευση σε θέµατα υπαίθρου Mary 
Hendrickson να µιλά για «συστη-
µική αδικία». 

Το 2017, το 63% της παραγω-
γής χοιρινού γινόταν βάσει συµ-
βολαίου, ποσοστό σχεδόν διπλά-
σιο από το αντίστοιχο το 1996 και 
το 1997. Το φαινόµενο των χοί-
ρων που παραµένουν ιδιοκτησία 
των επεξεργαστών σε όλη τη δι-
άρκεια της ζωής τους και ο πε-
ριορισµός των συναλλαγών στη 
χρηµατιστηριακή αγορά (cash 
market) προκαλεί κατά τους συγ-
γραφείς προβληµατισµό για το 
κατά πόσο είναι αντιπροσωπευ-
τική η τιµή τους. Το 2016 µό-
νο 2% των χοίρων είχαν πουλη-
θεί ζωντανοί σε δηµόσια αγορά 
(public market) µε άµεση παρά-
δοση, ενώ το 1994 το αντίστοιχο 
ποσοστό ξεπερνούσε το 60%. Το 
2015 66% των γουρουνιών σφα-
γιάζονταν από τις τέσσερις µεγα-
λύτερες συσκευάστριες κρέατος 
εταιρείες. Την ίδια ώρα, 63% των 
χοίρων εκτρέφονταν όπως προέ-
βλεπαν συµβόλαια µε τους επε-
ξεργαστές, 2% πωλούνταν άµεσα 
στην αγορά (cash spot market) 
και τα υπόλοιπα µεγάλωναν σε 
χώρους και µε τη φροντίδα των 
εταιρειών συσκευασίας.

Στρέβλωση τα 69 σεντς 
στον παραγωγό

Οι οικονοµολόγοι επί αγρο-

τικών θεµάτων John Schroeter, 
από το Πανεπιστήµιο της Αϊό-
βα και Azzeddine Azzam από ε-
κείνο της Νεµπράσκα έχουν ε-
κτιµήσει ότι το 47% στις διακυ-
µάνσεις της τιµής του χοιρινού 
από τη φάρµα στη χονδρική το 
καρπώνονται όσοι στην αγορά 
ασχολούνται µε την κατεργασία 
και ότι, κατ’ επέκταση, οι αγρότες 
λαµβάνουν µόνο ένα µικρό µέ-
ρος από την τιµή στην οποία φτά-
νει το προϊόν στο ράφι του σού-
περ-µαρκετ. Για παράδειγµα, ό-
ταν ο καταναλωτής αγοράζει 450 
γραµµάρια µπέικον στα 4.33 δο-
λάρια, µόνο τα 69 σεντς από αυ-
τά φαίνεται να πηγαίνουν στον 
κτηνοτρόφο. Όπως επισηµαίνε-
ται, η διευρυνόµενη διαφορά α-
νάµεσα στην τιµή που πληρώνο-
νται οι εκτροφείς χοίρων και τη 
χονδρική τιµή του χοιρινού επι-
βεβαιώνει την υπόθεση ότι όσοι 
ασχολούνται µε την κατεργασία 
του κρέατος επωφελούνται από 
τη θέση τους στην αγορά, εν µέ-
ρει εις βάρος των κτηνοτρόφων. 

Το χοιρινό ακριβαίνει 
μόνο για τους καταναλωτές

Το 47% στις διακυµάνσεις της τιµής του χοιρινού από τη φάρµα 
στη χονδρική το καρπώνονται όσοι ασχολούνται µε την κατεργασία.

Λοταρία
Το σύστηµα που τους κατατάσσει 
µε κριτήριο την απόδοση, µε 
αποτέλεσµα να πληρώνονται 
ανάλογα, οι κτηνοτρόφοι 
το αποκαλούν «Λοταρία».

Πανώλη 
Αν και οι τιµές χοιρινού 
κρέατος τους τελευταίους 
µήνες έχουν εκτοξευτεί λόγω 
της κατάστασης στην Κίνα, 
τα συµβόλαια που έχουν 
υπογράψει οι Αµερικανοί 
χοιροτρόφοι δεν επιτρέπουν 
αύξηση της τιµής που τους 
δίνεται. Αυτό µάλιστα όσο εν 
µέσω δασµολογικού πολέµου, 
η Κίνα απευθύνεται στις ΗΠΑ 
για την αγορά χοιρινού 
κρέατος.

1986-2008 
Η σφαγή ζώων σε εθνικό 

επίπεδο από τέσσερις 
εταιρείες αυξήθηκε από 
το 55% στο 79% για τα 

βοοειδή, από το 33% στο 
65% για τα χοιρινά και 
από 34% στο 57% για 

τα πουλερικά
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Οι συγγραφείς ανατρέχουν στο βι-
βλίο του Upton Sinclair «Η Ζούγκλα» 
που αποτελεί προϊόν έρευνας στη βι-
οµηχανία συσκευασίας κρέατος πριν 
εκατό χρόνια, προτού προχωρήσουν 
σε προτάσεις για το µέλλον. Κατά την 
άποψή τους, το Κογκρέσο πρέπει να 
ζητήσει από υπηρεσίες που λειτουρ-
γούν ενάντια στα τραστ αποτίµηση 
του ανταγωνισµού στην αλυσίδα της 
διατροφής και πρωτοβουλίες «απο-
συγκέντρωσης» της δύναµης στην α-
γορά µε ανάσχεση συγχωνεύσεων ό-
ταν διαπιστώνονται ενδείξεις πρακτι-
κών που αντιβαίνουν στον ανταγωνι-
σµό, όπως και να θέσει σε ισχύ µορα-
τόριουµ στις συγχωνεύσεις που αφο-
ρούν τη γεωργία, επιβάλλοντας όριο 
που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται. 

Γραφείο Προστασίας Αγροτών
Κρίνεται προτιµητέο να λαµβάνεται υ-

πόψη ο αριθµός των επιχειρήσεων που 
προβαίνουν σε αγοραπωλησίες τοπικά 
(captive draw area) παρά το να αποτελεί 
κριτήριο η ευρύτερη εικόνα στη λιανι-
κή, όπου διοχετεύουν τα προϊόντα τους. 
Παροτρύνεται, επιπλέον, το Κογκρέσο 
να ενθαρρύνει την επέκταση προγραµ-
µάτων του Αµερικανικού Υπουργείου 
Γεωργίας που ενισχύουν «εναλλακτι-
κούς παίκτες» σε τοµείς που εµφανί-
ζουν υψηλά ποσοστά ελέγχου από λί-
γες εταιρείες και να στηρίξει µε πόρους 
και τεχνική βοήθεια τη δηµιουργία συ-
νεργατικών σχηµάτων (cooperatives) 
που προσθέτουν αξία στο παραγόµε-
νο προϊόν προβαίνοντας στη µεταποί-
ηση και πώλησή τους τα ίδια, µε µεγα-
λύτερη διαπραγµατευτική δύναµη πα-
ρόµοια µε αυτή σωµατείου. 

Ακόµη, η υιοθέτηση διαφορετικών 

µοντέλων τιµολόγησης µε γνώµονα 
ένα δίκαιο µερίδιο για τους αγρότες, 
ως ποσόστωση επί της χονδρικής ή της 
λιανικής τιµής ή µε τη µορφή εγγυη-
µένης τιµής σε δολάρια την ηµέρα της 
υπογραφής του συµβολαίου. Στην κα-
τεύθυνση της στήριξης ανά κλάδο, α-
γροτικό προϊόν και περιοχή προτείνε-
ται περαιτέρω η δηµιουργία συµβου-
λίων που θα συναπαρτίζονται από εκ-
προσώπους αγροτών, εργαζοµένων σε 
φάρµες και επεξεργαστές που θα προσ-
διορίζουν για παράδειγµα ελάχιστες 
εγγυηµένες τιµές, οι οποίες θα καλύ-
πτουν το κόστος παραγωγής. Ο προσ-

διορισµός της συναλλαγής µε βάση 
τις αποδόσεις (tournaments), όπου οι 
παραγωγοί καλούνται να ρίξουν το α-
ντίτιµο συγκρινόµενοι µε τον γείτονα, 
χρειάζεται να απαγορευτεί, θεωρούν 
οι συντάκτες. 

Γίνεται, τέλος, σύσταση µέσω της 
έκθεσης για δηµιουργία Ανεξάρτη-
του Γραφείου για την Προστασία των 
Αγροτών εντός του Υπουργείου Γεωρ-
γίας, µε παραρτήµατα σε κοµβικά ση-
µεία για την αγροτική παραγωγή σε ό-
λη τη χώρα, το οποίο θα επωµιστεί α-
νάµεσα σε άλλα, την εποπτεία της ε-
φαρµογής των παραπάνω.

Τι θα μπορούσε να φέρει
το «δημοκρατικό» μέλλον  
Εκατό χρόνια μετά τη συγγραφή της «Ζούγκλας» του Sinclair για τη βιομηχανία κρέατος 

Σταφύλια 
Προτείνεται να 

ακολουθηθεί ό,τι 
γίνεται µε τους 

αµπελοκαλλιεργη-
τές οινοποίησης, 

οι οποίοι παίρνουν 
µέρος από τα τελικά 

έσοδα

∆είκτης ΗΗΙ
Ο ∆είκτης 

Herfindahl – 
Hirschman (ΗΗΙ) 
καταγράφει το 
µέγεθος των 

µεγάλων εταιρειών, 
συγκρίνοντάς τες 
µεταξύ τους και 
άρα τον βαθµό 
συγκέντρωσης

Τα αγροτικά ζητήµατα στις ράγες προς τις επόµενες εκλογές 

Την ώρα που η πολιτική της επιβολής δασµών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ εκτιµάται από αναλυτές ότι του 
στοιχίζει τη στήριξη που απολάµβανε στην αµερικανική ύπαιθρο, οι ∆ηµοκρατικοί µε το βλέµµα στη διεκδίκηση του χρίσµατος 
του κόµµατος τον Φεβρουάριο του 2020 προσέρχονται στην προεκλογική περίοδο µε πλατφόρµα που µοιάζει να 
αφουγκράζεται τα δεδοµένα της έρευνας που παρουσιάστηκε. Στις αρχές Μαΐου ο Μπέρνι Σάντερς βρέθηκε στην Αϊόβα – 
όπου στις εκλογές του 2016  ο Ντόναλντ Τραµπ είχε κερδίσει µε 10% διαφορά - για να περιγράψει ένα έµπνευσης 
Ρούζβελτ πρόγραµµα, που έχει να κάνει και µε τη συνδροµή όσων παράγουν σηµαντικά αγροτικά προϊόντα όπως το 
καλαµπόκι και η σόγια ώστε να συντονίζονται οι αποφάσεις καλλιέργειας, για να αποφεύγεται σε βάθος χρόνου η 
υπερπαραγωγή, πολιτική που είναι γνωστή ως διαχείριση προσφοράς (supply management). Ο Σάντερς εισηγείται τη 
δηµιουργία εθνικού αποθέµατος στα σιτηρά (national grain reserve), που την περίοδο του New Deal συγκέντρωνε την 
πλεονασµατική σοδειά για να συγκρατείται η πτώση των τιµών και τη διέθετε στην αγορά τις χρονιές που η συγκοµιδή δεν 
ήταν ικανοποιητική, για να αποφεύγονται οι ελλείψεις. 

Ανεξαρτησία 
και υπαλληλία 
Οι William McBride και Nigel Key, 
ερευνητές του Αµερικανικού 
Υπουργείου Γεωργίας – οι θέσεις 
των οποίων συµπεριλαµβάνονται 
στην έκθεση της δεξαµενής 
σκέψης – έχουν υποστηρίξει ότι 
εξαιτίας της δοµής του µάνατζµεντ 
και της τεχνολογίας, τα συµβόλαια 
στον κλάδο των χοιρινών 
βελτιώνουν την αποδοτικότητα µε 
όρους παραγωγής κατά περίπου 
20%. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι 
παρατηρούν ότι το συγκεκριµένο 
εύρηµα δεν φαίνεται να λειτουργεί 
υπέρ των οικογενειακών 
αγροκτηµάτων και των κοινοτήτων 
της υπαίθρου, που εµφανίζονται να 
µη χαίρουν αυτονοµίας και να 
αντιµετωπίζουν µεγάλο κόστος 
συναλλαγών (transactions). 
Λαµβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις του Γραφείου για τις 
Μικρές Επιχειρήσεις, ότι συχνά οι 
φάρµες θυµίζουν περισσότερο 
«υπαλλήλους» των µεταποιητών 
παρά αποφασίζουν ανεξάρτητα, 
υποστηρίζεται µελλοντικά µεταξύ 
άλλων η συγγραφή των 
συµβολαίων µε σαφήνεια και 
διαφάνεια και το να παρέχεται 
επαρκής χρόνος προκειµένου οι 
ενδιαφερόµενοι να µπορούν να 
αναζητούν συµβουλές πριν το 
υπογράψουν.

Ο τίτλος της έκθεσης στα αγγλικά:
 «A fair deal for farmers, Raising 

earnings and rebalancing power in  
rural America» (americanprogress.org) 


