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Η συµβολαιακή είναι 
ζήτηµα εµπιστοσύνης 
Παραγωγικό σχήµα που δείχνει να 
αποδίδει επί ελληνικού εδάφους 
αλλά κρύβει και παγίδες. σελ. 25-32

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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Ανοίγει ξανά η προκήρυξη για το Μέτρο 
4.2.1, µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας να 
είναι η πρώτη που βγάζει πρόσκληση. 
Επενδύσεις από 100.000 έως 500.000 
ευρώ δύναται να ενισχυθούν. σελ. 18-19

Από 15 Ιουλίου αιτήσεις 
στη µικρή Μεταποίηση  

Αντιαναπτυξιακές και εµπόδιο για το 
παγκόσµιο εµπόριο επιµένει πως είναι 
οι αγροτικές ενισχύσεις ο Οργανισµός, 
αν και δεν ξεπερνούν το 12% του 
εισοδήµατος των παραγωγών. σελ. 16-17

Σπατάλη οι αγροτικές 
ενισχύσεις κατά ΟΟΣΑ

Θέλει ακόµα χρόνο 
η άνοδος στο σκληρό
Σε δεύτερη φάση θα βγουν οι έµποροι 
στη γύρα για να µαζέψουν τις καλές 
ποιότητες στο σκληρό σιτάρι, µε τις 
πρώτες λιγοστές όµως πράξεις να έχουν 
πιάσει ήδη τα 21 λεπτά. σελ. 21, 35

Το ρυθµό προκηρύξεων των Σχεδίων Βελτίωσης ακολουθεί πιστά 
η όποια οικονοµική µεγέθυνση των εκµεταλλεύσεων, µε µελέτη 
να δείχνει ότι όσοι δεν κατάφεραν να επιδοτηθούν έµειναν σχε-
δόν στάσιµοι την περίοδο 2011-2017. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές 

στη Μεταποίηση µπορεί να αύξησαν την πρώτη ύλη, αλλά οι τιµές 
παραγωγού έµειναν ίδιες. Πάντως, στο σύνολό τους τα Προγράµ-
µατα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 δεν κατάφεραν να αντι-
σταθµίσουν πλήρως τις απώλειες στο αγροτικό εισόδηµα. σελ. 7-9

Αυξάνει ο τζίρος μόνο 
όσο παίζει Πρόγραμμα 
Στάσιμη η αξία παραγωγής όταν κλείνουν τα Σχέδια Βελτίωσης

Η αγροτική επανάσταση που έχει 
ανάγκη ο τόπος είναι επένδυση στο 
χρόνο και δεν γίνεται µετρώντας 
κάθε µέρα τα κουκιά. σελ. 10, 46, 49

Τα κουκιά δεν φέρνουν τη γεωργία
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12321

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50003

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12105

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85348

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,12700

• ∆ιευκολύνσεις για σύναψη δανείων 
στα Σχέδια Βελτίωσης  σελ. 7-9
• Από 15 Ιουλίου οι αιτήσεις για τη νέα 
προκήρυξη Μεταποίησης σελ. 18

• Η συνεχής άµυνα κοστίζει ακριβά 
στην αγροτική οικονοµία σελ. 10
• Λύση του τελευταίου λεπτού για την 
προεδρία της Κοµισιόν σελ. 47

• ∆ιπλάσια η τιµή στην πράσινη πιπεριά 
λόγω µειωµένης προσφοράς σελ. 21
• Με θετικές προοπτικές η επικείµενη 
περίοδος στο επιτραπέζιο σταφύλι σελ. 36 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Παρά τις µειωµένες ποσότητες παραγωγής παγκοσµίως, δεν έχει 
ανέβει ακόµη η τιµή στο σκληρό σιτάρι καθώς υπάρχουν 
διαθέσιµα αποθέµατα που εµπορεύονται ακόµη. Η πράσινη 
πιπεριά ανακάµπτει λόγω µικρότερης προσφοράς στην αγορά, 
ενώ οι συγκυρίες στην Ευρωπαϊκή αγορά για το επιτραπέζιο 
σταφύλι δείχνουν ευνοϊκές, µε τα  super markets να έχουν τον 
τελευταίο λόγο. Πάνω από 1,2 ευρώ πωλείται το όψιµο κεράσι.

Τετράνυχος στην τοµάτα
Συνεχίζετε η παρουσία του τετρανύχου 
στις πρώιµες (µε 5 έως 7σταυρούς) και 
µεσοπρώιµες (µε 3 έως 5σταυρούς) 
καλλιέργειες υπαίθριας τοµάτας στους 
Νοµούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας 
,Μαγνησίας και Φθιώτιδας, ενώ 
αναµένεται και στις όψιµες 
καλλιέργειες, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου. Οι καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν την εποχή 
αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των 
τετρανύχων. Απαιτείται συνεχής 
επιθεώρηση από τους παραγωγούς 
λόγω του ότι η προσβολή από τους 
εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται µε 
µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

Όχι προληπτικοί ψεκασµοί
Για την επιτυχία της χηµικής 
καταπολέµησης σηµασία έχει η έγκαιρη 
διάγνωση της προσβολής και η άµεση 
καταπολέµηση µε ένα από τα 
εγκεκριµένα ακαρεοκτόνα, πριν τα 
επιβλαβή ακάρεα αναπτυχθούν σε 
µεγάλους πληθυσµούς. Οι ψεκασµοί 
πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη 
διαπίστωση της προσβολής, αφού 
παρατηρηθούν δηλαδή πάνω από 3 
άτοµα ανά φύλλο και όχι προληπτικά, µε 
κάποιο από τα εγκεκριµένα σκευάσµατα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 05-07-2019
Γενικά αίθριος καιρός. Στα κεντρικά και 
βόρεια ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες θα αναπτυχθούν 
πρόσκαιρες νεφώσεις και θα 
εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες 
κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και 
την Θράκη.
Οι άνεµοι θα πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει πτώση (κατά 3 µε 4 
βαθµούς) στα βόρεια αλλά στα νότια 
θα παραµείνει σε υψηλά επίπεδα.

Σάββατο 06-07-2019
Γενικά αίθριος καιρός. Στα ηπειρωτικά 
τις µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες 
νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί 
όµβροι και µεµονωµένες καταιγίδες 
κυρίως στα ορεινά. 
Οι άνεµοι θα πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει πτώση και θα κυµανθεί σε 
κανονικά για την εποχή επίπεδα. 

Κυριακή 07-07-2019
ΑΓενικά αίθριος καιρός. Στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες θα αναπτυχθούν 
πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει άνοδο στο 
Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

∆ευτέρα 08-07-2019 
και Τρίτη 09-07-2019
Αραιές νεφώσεις θα σηµειωθούν κατά 
τόπους, χωρίς όµως να αλλάξουν το 
τοπίο του καιρού. Αίθριος θα 
παραµείνει ο καιρός µε τη 
θερµοκρασία να φτάνει ακόµα και τους 
38ο C στα κεντρκά της χώρας.

Τετάρτη 10-07-2019 έως 
Παρασκευή 11-07-2019
Βαθµιαία πτώση της θερµοκρασίας σε 
όλη την χώρα (2 µε 3 βαθµούς). Ο 
καιρός γενικά αίθριος µε αραιές 
νεφώσεις. Οι άνεµοι θα πνέουν 
ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις. 

Άνεµοι από 
ανατολικές 
διευθύνσεις 5 µε 
7 µποφόρ και στα 
πελάγη 8 µποφόρ µε 
σταδιακή εξασθένηση 
από το απόγευµα. 
Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση.

5-7Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

859,12
868,48

874,38 874,47

TΖΙΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 21

105.276,528
(03/07)

891,31

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
28/06

Τρίτη
02/07

∆ευτέρα
01/07

Τετάρτη
03/07

Πέµπτη
27/06

900

 890

880

870

860

850

840

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

Πολύ συχνά στη ρητορική των πολι-
τικών ο τοµέας της αγροτικής πα-
ραγωγής και δη ο κλάδος της α-
γροδιατροφής δύναται να αποτε-
λέσει κεντρικό πυλώνα για τη µε-
τάβαση στο νέο παραγωγικό µο-
ντέλο που έχει ανάγκη η χώρα.

Στην πράξη βέβαια, πολύ λίγα έχουν 
γίνει µέχρι σήµερα στη βάση ε-
νός αξιόπιστου σχεδιασµού, πα-
ρά το γεγονός ότι οι δυνάµεις 
της αγοράς, έστω και αποσπα-
σµατικά, έχουν κάνει βήµατα 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ανάδειξη της σηµασίας που έχει ο 
κλάδος της αγροδιατροφής, από 
την πλευρά του πολιτικού προ-
σωπικού έρχεται είτε ως καταφύ-
γιο στα δύσκολα είτε ως ξεκάθα-
ρη προεκλογική ρητορική µε ευ-
ρύ ακροατήριο. Σπάνια ωστόσο 
συνοδεύεται από κινήσεις οι ο-
ποίες θα µπορούσαν να βάλουν 
σε µια νέα βάση την ανάπτυξη 
στο συγκεκριµένο πεδίο οικονο-
µικής δράσης. 

Η αλήθεια είναι πως δεν πρόκειται για 
κάτι εύκολο. Ένα αξιόπιστο σχέ-
διο δράσης επ’ αυτού για να δεί-
ξει τα αποτελέσµατά του, σίγου-
ρα υπερβαίνει κατά πολύ το βά-
θος µιας τετραετίας, ίσως χρειάζε-
ται δύο και τρεις. Μάλλον γι’ αυτό, 
κανένας πολιτικός φορέας δεν έ-
χει την υποµονή να εργασθεί συ-
στηµατικά πάνω σε ένα τέτοιο σχέ-
διο. Αντίθετα, όλοι ξέρουν πως ό-
σο ανθεκτικός δείχνει στις κρίσεις 
ο κλάδος της αγροδιατροφής, τό-
σο µακρύς είναι και ο χρόνος που 
απαιτείται για την απόδοση των ε-
πενδύσεων επ’ αυτού.

Κάπως έτσι, τα πράγµατα αφήνονται 
στην τύχη τους και η κατάσταση 
έχει φθάσει στο απροχώρητο. Α-
γροδιατροφικός κλάδος χωρίς 
σοβαρή επένδυση στην αγροτι-
κή παραγωγή δεν υφίσταται, ε-
ποµένως κάποια στιγµή, κάποια 
κυβέρνηση, θα πρέπει να ασχο-
ληθεί επισταµένως µ’ αυτή την 
υπόθεση. Η συγκυρία είναι κα-
τάλληλη, ώστε αυτό το τιτάνιο 
έργο να το αναλάβει η κυβέρνη-
ση που θα προκύψει από τις αυ-
ριανές εκλογές.     

               Agrenda

Επένδυση
στο χρόνο 





ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σε γενική αναθεώρηση των συν-
δεδεµένων ενισχύσεων µε την κα-
τάργησή τους σε προϊόντα όπως 
είναι για παράδειγµα τα πορτοκά-
λια για χυµοποίηση, τα ροδάκινα 
για χυµοποίηση και η σηροτρο-
φία και την καλύτερη στόχευσή 
τους στη ζωική παραγωγή θα πρέ-
πει να εξετάσουν για τον ελληνι-
κό φάκελο της νέας ΚΑΠ 2021-
2027 οι αρµόδιες αρχές. 

Σήµερα υλοποιούνται 18 µέτρα 
συνδεδεµένων ενισχύσεων και 
µετά από τέσσερα χρόνια εφαρ-
µογής, ορισµένα από αυτά παρα-
µένουν υποεκτελεσµένα, την ώρα 
που πληθαίνουν οι φωνές, του-
λάχιστον από φορείς όπως ο ΟΟ-
ΣΑ, πως µέσω των συνδεδεµένων 
αφενός δεν προωθείται η παρα-
γωγικότητα, ενώ τίθενται και ζη-
τήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού.

Επιπλέον, το γεγονός ότι κα-
τά τη νέα ΚΑΠ όλες οι επιδοτή-
σεις θα πρέπει να έχουν µία σα-
φή εξήγηση για το λόγο που δί-
νονται και να παραθέτονται µετά 
την πληρωµή τους οι επιπτώσεις 
που έχουν σε διάφορους δείκτες, 
καθιστά όλο και πιο δύσκολο το 

εγχείρηµα να παραµένουν στο ί-
διο επίπεδο οι συνδεδεµένες, του-
λάχιστον όσον αφορά τον αριθ-
µό των προϊόντων. Αναµφίβολα 
πάντως οι συνδεδεµένες αυξά-
νουν το εισόδηµα των παραγω-
γών, ενώ αν έχουν την κατάλλη-
λη στόχευση µπορούν να βοηθή-
σουν και στην αναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών. Από την άλλη, για 
παράδειγµα στη µηδική, η συνδε-
δεµένη λέγεται, τουλάχιστον στη 
Βόρεια Ελλάδα, πως έστειλε τις τι-
µές πώλησης του εν λόγω προϊό-
ντος σε ιστορικά χαµηλά φέτος. 

Να σηµειωθεί πάντως εδώ πως 

στο τραπέζι των συζητήσεων για 
τη νέα ΚΑΠ έχει τεθεί στις Βρυ-
ξέλλες το ζήτηµα αύξησης του 
µέγιστου ορίου στο ύψος των ε-
θνικών φακέλων για τις συνδε-
δεµένες ενισχύσεις, από το 12% 
στο 15%, κάτι που το υποστηρί-
ζει και η χώρα µας. Επιπλέον, έ-
χουν τεθεί και προτάσεις-ακραί-
ες- για 25%.

Εφιστά την προσοχή η ΕΕ
Παράλληλα, όπως είχε αναφέ-

ρει ο γενικός γραµµατέας Κοινο-
τικών Πόρων Χαράλαµπος Κασί-
µης, λαµβάνεται υπόψη ότι σύµ-
φωνα µε την αξιολόγηση επιπτώ-
σεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την ΚΑΠ (2018), «η συνδεδε-
µένη στήριξη, εάν δεν είναι κα-
λά προσαρµοσµένη, µπορεί να 
οδηγήσει σε αθέµιτο ανταγωνι-
σµό και να επηρεάσει τους ισό-
τιµους όρους ανταγωνισµού της 
ΕΕ. Επιπλέον, σε αντίθεση µε τις 
αποσυνδεδεµένες πληρωµές και 
την υποστήριξη του Πυλώνα ΙΙ, ε-
µποδίζει την αύξηση της παραγω-
γικότητας. Εντούτοις, µπορεί να 
αντιµετωπίσει συγκεκριµένα ζη-
τήµατα που η αποσυνδεδεµένη 
πληρωµή διαφορετικά θα αφή-
σει ανεπίλυτα». 

Σηµειώνεται πάντως πως µε τις 
συνδεδεµένες ενισχύσεις η χώ-
ρα µας θα έχει και κάποια ευελι-
ξία στην περίπτωση της εξωτερι-
κής σύγκλισης, δεσµεύοντας µε-
γαλύτερο ποσό γι’ αυτές ώστε να 
µην φανεί πολύ η µείωση στον 
φάκελο των άµεσων ενισχύσεων.
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Λιγότερα τα προϊόντα 
με συνδεδεμένη ενίσχυση
Πιέσεις από την Κομισιόν στην Ελλάδα των 18 συνδεδεμένων 

Ενίσχυση σε συγκεκριμένες φυλές ζώων

Ιστορικά χαµηλά 
Στη µηδική, για παράδειγµα, 

η συνδεδεµένη λέγεται, τουλάχι-
στον στη Βόρεια Ελλάδα, 

πως έστειλε τις τιµές πώλησής της 
σε ιστορικά χαµηλά φέτος

Συµµόρφωση
µε εταίρους
Πρέπει να εξασφαλιστεί η 
συµµόρφωση της συνδεδεµένης 
στήριξης του εισοδήµατος µε τις 
διεθνείς δεσµεύσεις της Ένωσης, 
σηµειώνει η Κοµισιόν στα νοµικά 
κείµενα της ΚΑΠ 2021-2027. 
Αυτό περιλαµβάνει ιδίως 
τις απαιτήσεις του µνηµονίου 
συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής Κοινότητας και των 
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής 
για τους ελαιούχους σπόρους στο 
πλαίσιο της Γενικής Συµφωνίας 
∆ασµών και Εµπορίου όπως 
εφαρµόζεται στην ξεχωριστή 
βασική έκταση της Ευρώπης για 
ελαιούχους σπόρους µετά από 
αλλαγές στη σύνθεση της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο του τύπου των πα-
ρεµβάσεων συνδεδεµένη στήρι-
ξη εισοδήµατος για τη νέα ΚΑΠ, 
δίνεται αρκετή ευελιξία. Για πα-
ράδειγµα στον τοµέα της κτηνο-
τροφίας µπορούν οι αρχές να ε-
πιλέξουν ανάµεσα στα εξής:

 Πριµοδότηση για θηλάζου-
σες αγελάδες στις σε συγκεκρι-
µένες φυλές ζώων.

 Στήριξη της εκτατικής βόσκη-
σης των προβάτων.

 Στήριξη πρωτεϊνούχων καλλι-
εργειών δύο-τριών τύπων. 

Σύµφωνα µε τα νοµικά κείµε-
να της ΚΑΠ για την επιλεξιµότη-
τα των προϊόντων στη νέα περί-
οδο, στο άρθρο 30 «Πεδίο εφαρ-
µογής» για τη συνδεδεµένη ενί-
σχυση αναφέρεται συγκεκριµένα:

Η συνδεδεµένη εισοδηµατική 
στήριξη µπορεί να χορηγηθεί µό-
νο στους ακόλουθους τοµείς και 
παραγωγές ή σε συγκεκριµένους 
τύπους γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων που κρίνονται ως σηµαντικές 
για οικονοµικούς, κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους: σπό-

ροι, πρόβειο και αίγειο κρέας, 
βόειο κρέας, ελαιόλαδο, µετα-
ξοσκώληκες, αποξηραµένες ζω-
οτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτ-
λα, ζαχαροκάλαµο και το κιχώ-
ριο, φρούτα και λαχανικά, οι δα-
σύλλια περιοδικής υλοτόµησης 
µε βραχυχρόνια αµειψισπορά και 
άλλες µη εδώδιµες καλλιέργειες, 
εξαιρουµένων των δέντρων, που 
χρησιµοποιούνται για την παρα-
γωγή προϊόντων που µπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά 
(π.χ ενεργειακές καλλιέργειες).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΚΑΠ 2021-2027

ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ (ΚΑΠ 2021-2027)

ΠΡΟΤΑΣΗ 1

ΠΡΟΤΑΣΗ 2

ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ 3
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ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΕΣ

ΚΟΑ

440
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

14,255
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

3,587
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η συνδεδεµένη ενίσχυση έχει νόηµα µόνο για την κτηνοτροφία είναι η 
άποψη του διευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας, Τάσου Χανιώτη.





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με τα εύκολα όσον αφορά τις πληρωµές, παρά τις 
ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί στον αγροτικό κό-
σµο, δείχνει να κινείται η πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης λίγα 24ωρα πριν 
τις κάλπες. Κλείσιµο όλων των υποχρεώσεων σχετι-
κά µε την ενιαία και τις συναφείς συνδεδεµένες και 
µικρές ενισχύσεις, αλλά και τα υπόλοιπα των προ-
γραµµάτων του έτους 2018 και κάποια από τα de 
minimis για τα οποία είχαν δεσµευτεί από την πλα-
τεία Βάθη έβγαλε η εβδοµάδα. Στους λογαριασµούς 
τους αρχίζουν ήδη να βλέπουν οι ενδιαφερόµενοι 
παραγωγοί την εξόφληση της Βιολογικής γεωργί-
ας και κτηνοτροφίας της περασµένης χρονιάς, ενώ 
θα ακολουθήσει το πρόγραµµα των Σπάνιων Φυ-
λών για το οποίο οι αρµόδιοι κάνουν αυτές τις µέ-
ρες τις καταστάσεις πληρωµής. Μπέρδεµα το υπό-
λοιπο 30% των αποζηµιώσεων για ζηµιές του 2018 
και αγκάθι οι περιβόητες εξισωτικές του 2013 και 
2014, για τις οποίες µέχρι την ώρα που γράφονταν 
αυτές οι γραµµές δεν υπήρχε καµία ενηµέρωση αρ-
µοδίως, αφήνοντας τους ενδιαφερόµενους µε την 
αγωνία ως την τελευταία ώρα, µε κάθε συνέπεια να 
γράφεται πλέον στις κάλπες των εθνικών εκλογών.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις αποζηµιώσεις του ΕΛ-
ΓΑ, αυτές τελικά αναγκάστηκαν να τις δώσουν στους 
παραγωγούς σε δύο φάσεις. Η πρώτη πίστωση ύψους 
27 εκατ. ευρώ σε 55.856  δικαιούχους έγινε την Πέ-
µπτη 4 Ιουλίου και αφορούσε το 20% του υπολοίπου 
για το 2018. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες το 10% 
που αποµένει, ποσού περίπου στα 13 εκατ. ευρώ πε-
ρίπου, αναµένεται να µπει στους λογαριασµούς των 
παραγωγών στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας, κα-
θώς πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκ-
δοσης της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ.

Στο ταµείο ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας για 
αχλάδια, µανταρίνια και επιτραπέζιο σταφύλι 

Σειρά στο ταµείο παίρνουν και τα de minimis. Η 
αρχή έγινε µε τα αχλάδια Κρυστάλλια, καθώς την Τε-
τάρτη 3 Ιουλίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύµφωνα µε ανακοίνω-
σή του, ολοκλήρωσε την καταβολή της έκτακτης κρα-
τικής ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας για την καλλι-
έργεια αχλαδιών ποικιλίας «Κρυστάλλια» στους λο-
γαριασµούς 1.812 παραγωγών της χώρας, που υπέ-
στησαν ζηµιές από τις βροχοπτώσεις του 2018. Ση-
µειώνεται ότι το συνολικό ποσό, που πιστώθηκε, ή-
ταν 1.198.402,31 ευρώ. Ακολουθούν οι αντίστοιχες 
ενισχύσεις συνολικού ύψους 5,35 εκατ. ευρώ στους 
δικαιούχους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών 
της Κορινθίας και µανταρινιών ποικιλίας «Κληµεντί-
νη» της Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Θε-
σπρωτίας και Λακωνίας.

Μανταρίνια:  ∆ικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης 
ήσσονος σηµασίας (de minimis) ύψους 3,15 εκατ. 

ευρώ για τα µανταρίνια ποικιλίας «Κληµεντίνη» δι-
καιούχοι είναι οι παραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας, 
Αργολίδας, Άρτας, Θεσπρωτίας και Λακωνίας που ε-
πλήγησαν από έντονες βροχές του 2018, µε το ύψος 
της ενίσχυσης να ορίζεται στα 70 ευρώ ανά στρέµµα.

Επιτραπέζια σταφύλια: Η ενίσχυση ανέρχεται 
στα 78 ευρώ ανά στρέµµα για τις ποικιλίες αµπέλου 
«Σουλτανίνα» και «Φράουλες» και στα 50 ευρώ ανά 
στρέµµα για όλες τις υπόλοιπες επιτραπέζιες ποικιλί-
ες και αφορά παραγωγούς της Κορινθίας που επλή-
γησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του 2018 και δι-
έθεταν ποικιλίες σε ωρίµανση κατά την ίδια χρονική 
περίοδο. Το συνολικό ποσό των de minimis για τα ε-
πιτραπέζια σταφύλια έχει οριστεί στα 2,2 εκατ. ευρώ.

Εν τω µεταξύ καµία κουβέντα δεν γίνεται από τους 
αρµόδιους της πλατείας Βάθη σχετικά µε τα de minimis 
για αιγοπροβατρόφους της ∆υτικής Μακεδονίας, για 
σπαράγγια και για ζηµιές από Tuta Absoluta στη ντο-
µάτα. Την ίδια ώρα λίγες µοιάζουν οι πιθανότητες 
και για τους ελαιοπαραγωγούς σχετικά µε τη µειω-
µένη παραγωγή, καθώς δεν υπάρχουν εξελίξεις και 
το θέµα παραµένει στάσιµο.

Να σηµειωθεί ότι την περασµένη εβδοµάδα ο Ο-
ΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε µια µεγάλη πληρωµή πο-
σού κοντά στα 30 εκατ. ευρώ, η οποία περιελάµβα-
νε συµπληρωµατικές πληρωµές σε µία σειρά συνδε-
δεµένων καθεστώτων, αλλά και κάποιες νέες, όπως 
η συνδεδεµένη ενίσχυση για τα ειδικά δικαιώµατα 
των κτηνοτρόφων, η ενίσχυση για την παραγωγή γά-
λακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδο-
σιακών τυριών στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελά-
γους, την καλλιέργεια της µαστίχας Χίου και της ∆ι-
επαγγελµατικής Βάµβακος.

Ελαιώνας 
Άµφισσας  
Μέχρι τις 29 

Ιουλίου η υποβολή 
παραστατικών 
συµµόρφωσης 

ειδικών διατάξεων 
για τη ∆ράση 

10.1.02 «Προστασία 
παραδοσιακού 

ελαιώνα 
Άµφισσας»

Εισφορές 
ΕΛΓΑ 

Έως 31 Ιουλίου 
η εµπρόθεσµη 

καταβολή 
της ειδικής 

ασφαλιστικής 
εισφοράς έτους 
2018 υπέρ ΕΛΓΑ

Αγροτικό 
τιµολόγιο 
Έως τις 30 

Σεπτεµβρίου 
η κατάθεση 

δικαιολογητικών 
για το αγροτικό 
τιµολόγιο, που 
έληξε τέλος 

Μαΐου
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Κλείνει ταμείο με τα εύκολα η Βάθη  
υπόλοιπα του 2018 και κάποια de minimis   

 Χωρίς εκκρεμότητες από την περσινή χρονιά η αλλαγή σκυτάλης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
 Σε δύο δόσεις σπάει ο ΕΛΓΑ το υπόλοιπο 30% των αποζημιώσεων του 2018, ποσού περί τα 40 εκατ. ευρώ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΥΘΕΤΟΥΝΤΑΙ
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ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ DE MINIMIS ΕΞΟΦΛΗΣΗ

ΑΧΛΑ∆ΙΑ

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

Ειδικός φάκελος 
για ελέγχους στα 
Βιολογικά του 2019
Τη διαδικασία ελέγχων για τους δικαιούχους 
Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που 
εντάχθηκαν στο πρόγραµµα µε πρώτο έτος 
δεσµεύσεων το 2019 ορίζει εγκύκλιος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, σύµφωνα µε την οποία οριζόντια 
υποχρέωσή τους είναι η τήρηση φακέλου. 
Ειδικότερα, ο φάκελος θεωρείται το αρχείο µε τα 
απαραίτητα έγγραφα που υποχρεούται να τηρεί ο 
δικαιούχος στην εκµετάλλευση και πρέπει να είναι 
διαθέσιµος αν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές 
και περιλαµβάνει τα απαραίτητα υποστηρικτικά 
έγγραφα από το 1ο έτος εφαρµογής και µέχρι τη 
στιγµή του ελέγχου, δηλαδή:
 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξής
 Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωµής
 Απόφαση ένταξής πράξεων του δικαιούχου και 

τυχόν τροποποιήσεις αυτής καθώς και Σύµβαση 
µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης
-Αντίγραφο του τηρουµένου στα πλαίσια της 
πολλαπλής συµµόρφωσης Μητρώου Εισροών-
Εκροών - ηµερολόγιου εργασιών και νόµιµα 
παραστατικά αγοράς λιπασµάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
-Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση 
ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος.



Δυνατή 
εκχώρηση 
ενίσχυσης 
προς τις 
τράπεζες

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Η κατάρτιση σύµβασης µεταξύ δικαιούχου των Σχεδίων 
Βελτίωσης και τραπεζικού ιδρύµατος ώστε να πηγαίνει 
απευθείας η ενίσχυση σε συγκεκριµένο λογαριασµό, ώ-
στε στη συνέχεια να χρησιµοποιείται για την εξασφάλι-
ση αποπληρωµής του δανείου, κατέστη δυνατή µετά α-
πό σχετική εγκύκλιο, που ουσιαστικά ορίζει την εκχώ-
ρηση της ενίσχυσης προς τις τράπεζες. 

Στην απόφαση αυτή (Αριθ. Πρωτ.:4780) που υπογρά-
φει ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλα-
µπος Κασίµης, αναφέρεται πως µε αυτόν τον τρόπο διευ-
κολύνεται η σύναψη δανειακών συµβάσεων. Σηµειώνε-
ται ότι, η δυνατότητα αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για τις προκαταβολές. Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

1Σύµφωνα µε το Άρθρο 16 της ΥΑ 13158/17, οι δικαι-
ούχοι των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 δύνανται να χρη-

µατοδοτήσουν µέρος ή το σύνολο της υλοποίησης των 
εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων µε την χρήση τρα-
πεζικού δανείου. 

2 Για τον σκοπό αυτό και προκειµένου να διευκολυν-
θεί η σύναψη δανειακών συµβάσεων για την υλο-

ποίηση των επενδυτικών σχεδίων του υποµέτρου 4.1 του 
ΠΑΑ 2014 - 2020, είναι δυνατή η κατάρτιση και γνωστο-
ποίηση στον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) σύµβα-
σης (πρόσθετης πράξης) µεταξύ δικαιούχου και χρηµα-
τοπιστωτικού ιδρύµατος – µέλους του συστήµατος πλη-
ρωµών ∆ΙΑΣ – στην οποία θα συµφωνείται ότι η καταβο-
λή από τον ΕΦ∆ της δηµόσιας οικονοµικής στήριξης θα 
γίνεται σε συγκεκριµένο τραπεζικό λογαριασµό του δι-
καιούχου ο οποίος λογαριασµός δεν µπορεί να αλλάξει 
χωρίς τη συναίνεση της τράπεζας πριν την αποπληρω-
µή του ποσού της πρόσθετης πράξης. Το ποσό της πρό-
σθετης πράξης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό της δα-
νειακής σύµβασης και η αποπληρωµή του εξασφαλίζει 
την εκπλήρωση της επιδοθείσας πρόσθετης πράξης. Α-
παραίτητη προϋπόθεση είναι το δάνειο αυτό να χρησιµο-
ποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του εγκεκριµέ-
νου επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου της στήριξης. 
Η διαδικασία δεν εφαρµόζεται µε τη δηµόσια οικονοµι-

κή στήριξη που προκαταβάλλεται.

3Η επιδιδόµενη πρόσθετη πράξη δεν µπορεί να αφο-
ρά δηµόσια οικονοµική στήριξη η οποία να προκύ-

πτει από αιτήµατα πληρωµής του δικαιούχου τα οποία 
είναι εγκεκριµένα κατά την ηµεροµηνία επίδοσης, δη-
λαδή, αιτήµατα για τα οποία έχει οριστικοποιηθεί ο δι-
οικητικός έλεγχος, ακόµη και αν αυτά δεν έχουν περι-
ληφθεί σε κατάσταση πληρωµής. 

4 Κατά την παραλαβή της παραπάνω πρόσθετης πρά-
ξης ελέγχεται η επάρκεια της διαθέσιµης δηµόσιας 

οικονοµικής στήριξης του δικαιούχου σε σχέση µε το ύ-
ψος του ποσού της πρόσθετης πράξης. Η διαθέσιµη δη-
µόσια οικονοµική στήριξη προκύπτει από την απόφα-
ση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου, 
όπως αυτή ισχύει τη στιγµή της παραλαβής της πρόσθε-
της πράξης, ύστερα από την αφαίρεση των ποσών που 
αφορούν τις αιτήσεις πληρωµής του δικαιούχου για τις 
οποίες έχει οριστικοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος της 
επιτροπής παραλαβής καθώς και την αφαίρεση των πο-
σών που αφορούν στις εκκρεµείς δοθείσες προκαταβολές 
προς τον δικαιούχο. Αν η διαθέσιµη δηµόσια οικονοµι-
κή στήριξη δεν επαρκεί για την εκπλήρωση της επιδιδό-
µενης πρόσθετης πράξης, ο ΕΦ∆ δεν την παραλαµβάνει. 

5 Η εκκαθαρισµένη δηµόσια οικονοµική στήριξη πι-
στώνεται στο σχετικό τραπεζικό λογαριασµό, αφού 

συµψηφιστούν τυχόν εκκρεµή ποσά από δοθείσες προ-
καταβολές και παρακρατηθούν τυχόν ποσά υπέρ δηµο-
σίου ή/και ασφαλιστικών ταµείων. 

Με εγκύκλιο διευκολύνεται η σύναψη δανειακών συμβάσεων 
με τραπεζικά ιδρύματα για δικαιούχους στα Σχέδια Βελτίωσης 

Η σύµβαση αυτή αφορά 
µόνο τις πληρωµές και 
όχι τις προκαταβολές, 
τονίζει η εγκύκλιος.
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Στην αναθεώρηση του µοντέλου των Σχεδί-
ων Βελτίωσης δύναται να οδηγήσει η µετά-
φραση των νέων δεδοµένων που έρχονται 
στο φως σχετικά µε την πορεία των εκµεταλ-
λεύσεων που τελικά υλοποίησαν διορθρω-
τικό πρόγραµµα σε σχέση µε όλες τις υπό-
λοιπες, παρόµοιου οικονοµικού µεγέθους, 
που δεν αναζήτησαν επιδοτήσεις. 

Έκθεση που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 
του 2019 της ΛΚΝ Ανάλυσις και του Γεωπο-
νικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για τις επιπτώ-
σεις που έχουν τα Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, 
ουσιαστικά δείχνουν ότι µόνο όσες κατάφε-
ραν να βγάλουν εις πέρας Σχέδιο Βελτίωσης 
αύξησαν κατά 50% την αξία της παραγωγής 
τους (κατά 24.339 ευρώ µέσο όρο) µε όλες 
τις υπόλοιπες να µένουν κατά βάση στάσι-
µες (3.995 ευρώ αύξηση). Αυτό µε απλά λό-
για µεταφράζεται πως την όποια οικονοµι-
κή µεγέθυνση στη χώρα µας έχουν την ευ-
καιρία να πετυχαίνει η πλειοψηφία των εκ-
µεταλλεύσεων σύµφωνα µε το ρυθµό προ-
κήρυξης των Σχεδίων Βελτίωσης. Αλλά και 
πάλι, δεν υπάρχει καµία ουσιαστική αναδι-

άρθρωση των εκµεταλλεύσεων όπως φαίνε-
ται από τα στοιχεία της µελέτης που παρου-
σιάστηκε ενώπιον των διαχειριστικών αρ-
χών στις 25 Ιουνίου στα Χανιά, παρά µόνο 
αύξηση ζωικού κεφαλαίου ή στρεµµάτων. Ί-
σως, διαφαίνεται µία τάση προς τα κηπευτι-
κά. «Οι όροι ένταξης του Μέτρου 4.1 Σχέδια 
Βελτίωσης καθοδηγούν τους δικαιούχους 
στην υλοποίηση των επενδύσεων», επιβε-
βαιώνει παράλληλα η οµάδα των µελετητών, 
κάτι που σηµαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή 

στην πορεία των ελληνικών εκµεταλλεύσε-
ων επιθυµούν να κάνουν οι κρατούντες θα 
πρέπει να την παιρνούν σωστά και στοχευ-
µένα µέσω του σηµαντικότερου διαρθρωτι-
κού προγράµµατος της ΚΑΠ. 

Σε συνεχή συρρίκνωση το αγροτικό 
εισόδηµα παρά τα κοινοτικά κονδύλια

Ωστόσο, ούτε τα 5 δις περίπου κοινοτι-
κών κονδυλίων του δεύτερου Πυλώνα δεν 
καταφέρνουν να αντιστρέψουν την αρνητι-

κή πορεία του αγροτικού εισοδήµατος µαρ-
τυρά η µελέτη µε τίτλο «2η Ενδιάµεση Αξι-
ολόγηση των Προγραµµάτων Αγροτικής Α-
νάπτυξης 2014-2020». Συγκεκριµένα φαί-
νεται αρνητική συµβολή µέχρι στιγµής των 
Προγραµµάτων στην Ακαθάριστη Προστιθέ-
µενη Αξίας (έσοδα µείον ενδιάµεσες δαπά-
νες) της γεωργίας στη χώρα µας που έπεσε 
κατά -0,41%. Όπως εξηγεί στην Agrenda έ-
νας εκ των συγγραφέων της µελέτης, αυτό 
σηµαίνει απλά ότι τα χρήµατα δεν ήταν αρ-

Οποιαδήποτε αλλαγή στην πορεία των 
ελληνικών εκµεταλλεύσεων επιθυµούν 
να κάνουν οι κρατούντες θα πρέπει να 

την παιρνούν σωστά και στοχευµένα 
µέσω του σηµαντικότερου διαρθρωτικού 

προγράµµατος της ΚΑΠ, δηλαδή τα Σχέδια 
Βελτίωσης

Από τα Σχέδια Βελτίωσης 
περνάει ο τζίρος των αγροτών 
Αύξηση 50% στην αξία παραγωγής για τους λίγους ενταγµένους στο Μέτρο 

Στο Μέτρο 123 (νυν 4.2.1) οι δικαιούχοι 
αύξησαν την εισροή ελληνικής αγροτικής 
πρώτης ύλης, καθώς το 35% περίπου των 
δικαιούχων απάντησαν ότι πήραν 50% 
και άνω, παραπάνω προϊόν από Έλληνες 
παραγωγούς. Μόλις το 13% ανέφερε ότι 
δεν αύξηση καθόλου τις εισροές ελληνικής 
πρώτης ύλης.

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επηρέασε τη τιµή των γεωργικών προϊόντων 
που χρησιµοποιείται σαν πρώτη ύλη

Εισαγωγή νέων τεχνολογιών ή καινοτόµου 
νέου προϊόντος

Συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης

Παραγωγή τροφίµων που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του καταναλωτή για υγιεινή διατροφή

Αύξηση θέσεων εργασίας
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κετά για να αντισταθµίσουν τα λειτουργικά 
κόστη της αγροτικής επιχείρησης, είτε, οι τι-
µές που απολάµβαναν οι παραγωγοί δεν ή-
ταν σε καµία περίπτωση ικανές να αυξήσουν 
µε κάποιο τρόπο το εισόδηµά τους. Το ίδιο ι-
σχύει και για την απασχόληση στη γεωργία 
που µειώθηκε κατά -3,56%.

Από την άλλη: Θετική ήταν η συµβολή του 
Προγράµµατος µε βάση τα αποτελέσµατα του 
Υποδείγµατος Γενικής Ισορροπίας:

 στην αύξηση του ΑΕΠ των αγροτικών πε-
ριοχών +0,081% σε ετήσια βάση για τα έτη 
2015-2017 σε σχέση µε το 2014,

 στη µείωση της φτώχειας στις αγροτικές 
περιοχές -0,27% σε ετήσια βάση για τα έτη 
2015-2017 σε σχέση µε το 2014,

 στην αύξηση του Εθνικού ΑΕΠ κατά +0,02% 
σε ετήσια βάση για τα έτη 2015-2017 σε σχέ-
ση µε το 2014,

 στην αύξηση της ΑΠΑ της µεταποίησης 
στις αγροτικές περιοχές (+0,85%)

 Στη βελτίωση του εισοδήµατος των νοι-
κοκυριών µέσου και υψηλού εισοδήµατος 
(+0,169%)

Αύξησαν την πρώτη ύλη οι δικαιούχοι της 
µεταποίησης, οι µισοί όµως όχι και την τιµή

Όσον αφορά τώρα το Μέτρο της Μεταποί-
ησης, όπως φαίνεται και παραπάνω, συ-
νέβαλλε ως ένα βαθµό στην αύξηση της 
αξίας του κλάδου. Ενδιαφέρον στατιστι-
κό είναι πάντως, το πόσοι από αυτούς που 
µπήκαν στο Μέτρο 123 (νυν 4.2.1) αύξη-
σαν την εισροή ελληνικής αγροτικής πρώ-
της ύλης, καθώς το 35% περίπου των δι-
καιούχων απάντησαν ότι πήραν 50% και 
άνω, παραπάνω προϊόν από Έλληνες πα-
ραγωγούς. Μόλις το 13% ανέφερε ότι δεν 
αύξηση καθόλου τις εισροές ελληνικής 
πρώτης ύλης. Από την άλλη, για την τιµή 
τώρα που έλαβαν οι αγρότες από τους ε-
πενδυτές, σηµειώνεται ότι λίγο πάνω α-
πό τους µισούς απάντησαν ότι δεν άλλαξε 
κάτι στην τιµολογιακή τους πολιτική. Πά-
ντως όλοι, παραδέχονται ότι η επιδότηση 
τους βοήθησε αρκετά στο να συνεχίσουν 
τη λειτουργία τους. 

Άλλα συµπεράσµατα από το Μέτρο της Με-
ταποίσης είναι πως οι δυναµικοί και µε εξα-
γωγικό προσανατολισµό κλάδοι έχουν την 
υψηλότερη συµµετοχή στο Μέτρο, παρατη-
ρήθηκε ένα πολύ µικρό ποσοστό συνεταιρι-
σµών (11%) στους δικαιούχους του Μέτρου, 
ενώ σηµαντικό θεωρείται το ποσοστό των ι-
δρύσεων (34%) στα ολοκληρωµένα έργα.

Όσοι νέοι αγρότες μπήκαν 
στα κηπευτικά δικαιώθηκαν
Μεγάλη και πολύπλευρη θεωρείται από τους 
µελετητές η συµβολή του Μέτρου των Νέων 
Γεωργών στην επίλυση διαρθρωτικών αδυ-
ναµιών της ελληνικής γεωργίας όπως η δη-
µογραφική σύνθεση, το εκπαιδευτικό επίπε-
δο, το µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων, αναφερόµενοι στην πρόσκληση του 2016. 
Συγκεκριµένα, στα στοιχεία φαίνεται ότι προς 
της ένταξής τους το 8,4% βρισκόταν στην οι-
κονοµική τάξη µεγέθους 19.200-48.000 ευρώ 
και µετά το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 24%. 
Παράλληλα, η πλειοψηφία των νέων ξέφυγε 
και αύξησε το οικονοµικό µέγεθος της εκµε-
τάλλευσης από την τάξη των 2.400-9.600 ευ-
ρώ. Όλοι οι υπόλοιποι που θα µπορούσαν να 
θεωρηθούν νέοι αγρότες αλλά δεν εντάχθη-
καν στο Μέτρο, έµειναν κατά βάση στάσιµοι 
σε οικονοµικό µέγεθος. 

Ενδιαφέρον τώρα έχει ο τρόπος που διάρ-
θρωσαν τις εκµεταλλεύσεις τους οι Νέοι. Συ-
γκεκριµένα από τους 700 που δήλωναν κηπευ-
τικά ως κύρια καλλιέργεια στο ΟΣ∆Ε, πλέον ο 
αριθµός αυτός έχει φτάσει τους 4.000, ενώ α-
πό τους 5.000 που δήλωναν αροτραίες καλλι-
έργειες, έµειναν στον κλάδο γύρω στους 800.

Απαιτείται από µηδενική βάση 
επανεξέταση των αγροσυµβουλών

Αναφορικά µε τα υπόλοιπα Μέτρα των Προ-
γραµµάτων, οι µελετητές κάλεσαν τις αρχές να 
αναθεωρήσουν σε ρεαλιστική βάση δράσεις ό-
πως οι δασώσεις, τα δασικά, το Leader και τη 
συµβουλευτική. Μάλιστα, για τη συµβουλευτι-
κή η µελέτη αναφέρει ότι υπάρχει διαπιστωµέ-
νη αδυναµία από το 2000, που απαιτεί την εξέ-

ταση του όλου συστήµατος από µηδενική βάση. 
Ένα ακόµα φλέγον θέµα που θα πρέπει να 

απασχολήσει τις διαχειριστικές αρχές θα πρέ-
πει να είναι η αποφυγή της µεταφοράς ανει-
ληµµένων υποχρεώσεων στο ΠΑΑ 2021-2027, 
σηµειώνει η µελέτη, ιδιαίτερα δε αν ισχύσει η 
πρόταση της Επιτροπής για τον προυπολογι-
σµό του 2ου Πυλώνα. Τυχόν µεγάλη µεταφο-
ρά ανειληµµένων (όπως φαίνεται πως θα γίνει 
µε τα Σχέδια Βελτίωσης), θα µειώσει σε µεγά-
λο βαθµό το ήδη µειωµένο κατά 15% µπάτζετ 
των Προγραµµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι µε-
λετητές ζητούν την επιτάχυνση των αξιολογή-
σεων των υποβληθεισών προτάσεων στις ανοι-
χτές προσκλήσεις µε γνώµονα και τη δυνατό-
τητα ολοκλήρωσης φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου εντός της περιόδου επιλεξιµότη-
τας δαπανών του ΠΑΑ 2014-2020.

Όσον αφορά την καθυστέρηση στην ενεργο-
ποίηση των δασικών µέτρων, αυτή θα οδηγήσει 
µε βεβαιότητα στην αδυναµία απορρόφησης των 
πόρων του Μέτρου 8, επισηµαίνουν οι µελετητές.

Συµµετέχοντες στη µελέτη
Στην εκπόνηση της Έκθεσης συµµετείχαν τα 

στελέχη της ΛΚΝ Ανάλυσις ∆ηµήτρης Λιανός, Βι-
κτώρια Χωραφά, Μιχάλης Νικηταρίδης και Κων-
σταντίνος Μπούτικος, ο καθηγητής του Πανεπι-
στηµίου Πατρών, ∆ηµήτριος Σκούρας και ο κα-
θηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, Ελευθέριος Νέλλας. Για τα Σχέδια Βελτίω-
σης λήφθηκαν υπόψη στοιχεία από τους 2.785 
δικαιούχους εκ των οποίων οι 2.132 έχουν ολο-
κληρώσει τα επενδυτικά τους σχέδια (δικαιούχοι 
του καθεστώτος 121, ΠΑΑ 2007-13). 

Τιµές
Λίγο πάνω από 

τους µισούς 
δικαιούχους της 

Μεταποίησης είπαν 
ότι δεν άλλαξε 
κάτι στην τιµή 

που δίνουν στους 
παραγωγούς

Ανειληµµένες
Είναι σηµαντική η 

αποφυγή της µετα-
φοράς ανειληµµέ-
νων υποχρεώσεων 

στο ΠΑΑ 2021-2027  
ιδιαίτερα δε αν 

ισχύσει η πρόταση 
της Επιτροπής για 

τον προϋπολογισµό 
του 2ου Πυλώνα
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∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
2011

% 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
2017

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
�2017� 2011�

% 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
2011

% 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
2017

%ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
�2017� 2011�

<2 ΕΜΜ 0,5% 0,0% - 0,4% 1,4% 3,7% 2%

2-7,99 ΕΜΜ 7,3% 1,6% - 5,6% 29,5% 24,6% - 4,9%

8-15,99 ΕΜΜ 19,4% 10,4% - 9,0% 31,6% 27,6% - 4,0%

16-39,99 ΕΜΜ 41,4% 40,5% - 0,9% 28,8% 32,1% 3,3%

40+ ΕΜΜ 31,5% 47,4% 15,9% 8,7% 12,0% 3,3%

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
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Το πρόταγμα
Κάνουμε δουλειά  
και δεν μετράμε 
κάθε μέρα τα κουκιά
Η πελατειακή λογική δεν επιτρέπει  απελευθέρωση 
δυνάμεων στην ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η ανάγκη απεµπλοκής των διαδικα-
σιών χάραξης και εφαρµογής της α-
γροτικής πολιτικής από τον εκλογι-
κό σχεδιασµό των κοµµάτων, που 
βρίσκονται ή διεκδικούν κάθε φο-
ρά την εξουσία, επιβεβαιώνεται µε 
τον πιο ηχηρό τρόπο αυτές τις µέρες. 

Η απερχόµενη κυβέρνηση, παρά 
το γεγονός ότι προερχόταν από έναν 
πολιτικό χώρο, ο οποίος για πρώτη 
φορά περνούσε το κατώφλι της ε-
ξουσίας τον Ιανουάριο του 2015, έ-

δειξε από την πρώτη στιγµή να εν-
διαφέρεται πρωτίστως για την πο-
λιτική της επιβίωση και δευτερευό-
ντως για την κοινωνική ευηµερία.

Ο φόβος της «αριστερής παρένθε-
σης», τον οποίο καλλιέργησαν τεχνη-
έντως οι πολιτικοί της αντίπαλοι, σε 
συνδυασµό µε τις «αγωνίες του πρω-
τάρη», οι οποίες εκδηλώθηκαν από 
πολύ νωρίς σε ένα περιβάλλον ιδι-
αιτέρως ασφυκτικό, λόγω των µνη-
µονίων, έκαναν τους επιτελείς του 
κυβερνώντος κόµµατος να λειτουρ-
γούν αµυντικά και να σχεδιάζουν 
το κάθε τους βήµα µε γνώµονα το 
πολιτικό κόστος και ορίζοντα τις ε-
πόµενες εθνικές εκλογές. Ακόµα κι 
αν βάλει κανείς στην άκρη τους κα-
ταστροφικούς χειρισµούς του πρώ-
του εξαµήνου του 2015, ακόµα κι αν 
παρακάµψει το βαρύ κόστος των µέ-

τρων (φορολογία, ασφαλιστικό) των 
αρχών του 2016, το όλο πνεύµα πο-
λιτικής που ανάπτυξε η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ, απηχούσε ξεκάθαρα α-
γωνίες πολιτικής επιβίωσης και ό-
χι γνήσιο ενδιαφέρον για τις τύχες 
της κοινωνίας.

Ειδικά στον αγροτικό τοµέα η κυβέρ-
νηση έδειξε να εγκλωβίζεται σε έναν 
επιπόλαιο σχεδιασµό, ο οποίος αφε-
νός δεν καλλιεργούσε τον αναπτυξι-
ακό οραµατισµό των συντελεστών της 
αγροτικής παραγωγής, αφετέρου µε-
τέφερε χρονικά όλα τα βάρη των ό-
ποιων θετικών αποφάσεων στην τε-

λευταία µέρα πριν 
από τις εθνικές ε-
κλογές. Το τελευ-
ταίο διάστηµα, οι άν-
θρωποι που παρα-
κολουθούν τις εξε-
λίξεις στο αγροτικό 
πεδίο, γίνονται κα-
θηµερινά µάρτυρες 
αποφάσεων και επι-
λογών, οι οποίες α-
πελευθερώνουν οι-
κονοµικούς πόρους 
µε εισοδηµατικό ή 
ακόµα και µε ανα-

πτυξιακό πρόσηµο, όπως είναι π.χ. 
πολλά από τα διαρθρωτικά προγράµ-
µατα και κυρίως αυτά που συνδέονται 
µε τους πόρους της ΚΑΠ. Ωστόσο, ο 
χρόνος και ο τρόπος µε τον οποίο συ-
ντελείται αυτή η απελευθέρωση, υπο-
δηλώνει πελατειακή λογική και βρα-
χυπρόθεσµο κοµµατικό συµφέρον.

Αν έχει να διδαχθεί κάτι από τα 
σηµερινά παθήµατα του ΣΥΡΙΖΑ η 
όποια επόµενη κυβέρνηση, έχει να 
κάνει µε το πρόσταγµα... κάνουµε 
καλά τη δουλειά µας και δεν µετρά-
µε κάθε µέρα τα κουκιά µας. Αυτή η 
παρωχηµένη αντίληψη που οι κυβερ-
νήσεις ροκανίζουν το χρόνο αφήνο-
ντας τα όποια καλά για το τέλος, κο-
στίζει ακριβά, όπως όλα δείχνουν τό-
σο στην οικονοµική πρόοδο και την 
κοινωνική ευηµερία, όσο και στους 
ίδιους τους κυβερνώντες.

21-22, 35-36

Παρά τις 
βροχές άντεξε 
το κεράσι 

Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016
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Π
εριορισµένη είναι η προσφορά 
σκληρού προς τους Ιταλούς ε-
µπόρους, µιας και οι πωλητές 
βλέπουν κάθε εβδοµάδα τις τι-

µές λίγο υψηλότερα. Στην αγορά µας σηµει-
ώθηκαν πράξεις για τα µέτρια σιτάρια στα 
225-230 ευρώ ο τόνος FOB ελληνικό λιµάνι.

  Σπάει το µέτωπο των εκκοκκιστών µε 
τα 53 λεπτά παραδοτέο που πλήρωσε ο Μάρ-
κου για το σύσπορο. Αν ήταν το χρηµατι-
στήριο λίγο πιο ψηλά από τα 70 σεντς και 
το δολάριο λίγο πιο ισχυρό δεν θα υπήρ-
χε αυτός ο δισταγµός µεταξύ των συδαιτυ-
µόνων, τονίζουν οι αναλυτές. Σηµειωτέον 
ότι υπό αυτές τις συνθήκες, οι νέες πωλή-
σεις που σηµειώθηκαν ήταν περιορισµένες. 

Πωλήσεις με φειδώ 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

7/10 14/10 21/10 26/10 4/11 11/11

Σκληρό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Μαλακό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Καλαµπόκι (ευρώ/τόνος)

Σόγια (σεντς ανά µπούσελ)

Γάλα αγελαδινό (σεντς/λίµπρα)

Χοιρινό (σεντς/λίµπρα)

214

165

167

970

15,04

50,95

218

167

167

960

14,68

52,60

223

171

172

979

14,74

42,22

223

171

172

998

14,73

44,62

243

174

175

975

16,67

47,00

243

176

175

997

16,83

47,27

218

216

214

212

210

208

67,67 69,39
69,80

68,49

68,07

69,20
ΒΑΜΒΑΚΙ
(σεντς/λίµπρα)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
(ευρώ/κιλό)

3,18 3,18 3,15
3,13

3,19
3,39
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Τιμή παραγωγού 
στο κεράσι
Τέλη Ιουνίου   >1,2ευρώ/κιλό 

Αρχή σεζόν              4,5 ευρώ/κιλό
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Ανακάμπτει η τιμή 
στις πράσινες πιπεριές, 
μακριές και φλάσκες. 

 Καλό κλίμα στις 
ευρωπαϊκές αγορές για 
το επιτραπέζιο σταφύλι.

Το stock κρατάει το σκληρό
Τα µεγάλα αποθέµατα σε όλο τον 
κόσµο δεν έχουν αφήσει ακόµη τη 
µικρή φετινή παγκόσµια παραγωγή, που 
προέκυψε από τις µειωµένες εκτάσεις 
και το κύµα καύσωνα στην Ευρώπη, να 
ανεβάσει τις τιµές στο σκληρό σιτάρι. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πτώση 0,3%
στις δαπάνες
των αγροτών 
Οριακή µείωση 0,3% σηµείωσε το 2018, σε 
σύγκριση µε το 2017, ο γενικός δείκτης 
αµοιβής συντελεστών παραγωγής στη 
γεωργία- κτηνοτροφία, έναντι αύξησης 
2,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση το 2017 µε το 2016.
Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται στις ακόλουθες µεταβολές των 
επιµέρους δεικτών:
 µείωση του δείκτη αµοιβής κεφαλαίου 

κατά 2% (τόκοι δανείων: µείωση 3,4% και 
ενοίκια µηχανηµάτων: αύξηση 0,2%)
 αύξηση του δείκτη ενοικίων γης (ενοίκια 

αγροκτηµάτων) κατά 1,2%
 αύξηση του δείκτη αµοιβής εργασίας 

(αγροτικά ηµεροµίσθια) κατά 1,1%.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 
σκοπός των ∆εικτών Αµοιβής Συντελεστών 
Παραγωγής είναι η µέτρηση της σχετικής 
µεταβολής των τιµών που καταβάλλουν οι 
παραγωγοί για τα αγροτικά ηµεροµίσθια 
(Εργασία), τα ενοίκια των αγροκτηµάτων 
(Γη), τα ενοίκια των µηχανηµάτων και 
τους τόκους των αγροτικών δανείων 
(Κεφάλαιο) που χρησιµοποιούνται 
στην παραγωγική διαδικασία. 

Η αντίληψη των 
κυβερνήσεων να 
ροκανίζουν το χρόνο 
αφήνοντας τα όποια 
καλά για το τέλος, 
κοστίζει ακριβά.

Από την 
περσινή 
∆ΕΘ ο 
διευθύνων 
της BASF 
Hellas, 
Βασίλης 
Γούναρης 
µε τον 
Κυριάκο 
Μητσοτά-
κη και τον 
πρέσβη 
των ΗΠΑ, 
Τζέφρι 
Πάιατ.
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Το κατά πόσο και προς ποια κα-
τεύθυνση θα αλλάξει η πορεία 
της προετοιµασίας της χώρας µας 
στη νέα ΚΑΠ µένει ακόµα να φα-
νεί µετά τις εσωτερικές πολιτι-
κές εξελίξεις. Τόσο όσον αφο-
ρά στις άµεσες ενισχύσεις όσο 
και στα Προγράµµατα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. 

Προς στιγµήν, ούτως ή άλλως, 
όσα έχουν γίνει για τον ελληνι-
κό φάκελο, βρίσκονται σε πρώ-
ιµο στάδιο και µια καλύτερη ει-
κόνα θα υπάρξει µετά την ολο-
κλήρωση των σχετικών µελετών 
για όσους έχουν την ευθύνη την 
πραγµάτων. 

Όπως και να έχει η συζήτηση 
για το Πολυετές ∆ηµοσιονοµι-
κό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, γεναίο τµήµα του οποί-
ου είναι και ο προϋπολογισµός 
για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 
µετά το 2020 έχει µετατεθεί για 
τον ερχόµενο Νοέµβριο όπου υ-
πάρχει η πιθανότητα να είναι άλ-
λος Επίτροπος Γεωργίας στη θέ-
ση του Φιλ Χόγκαν.

Αξίζει εδώ πάντως να σηµειω-
θεί ότι ο επικεφαλής της µονάδας 
διαχείρισης στη διεύθυνση Γεωρ-
γίας της Κοµισιόν, Φρανκ Μπόλ-
λεν, δήλωσε σε πρόσφατη συνέ-

ντευξή του ότι η µείωση 5% στα 
κονδύλια της ΚΑΠ είναι «η καλύ-
τερη δυνατή πρόταση». 

Επιπλέον, οι προτάσεις που έ-
χουν εγκριθεί µέχρι στιγµής από 
τους ευρωβουλευτές αναµένεται 
τώρα να εξεταστούν διεξοδικά α-
πό το Κοινοβούλιο ως σύνολο, 
το οποίο ψήφισε ήδη το νέο πρό-
εδρο, Νταβίντ-Μαρία Σασόλι. Η 
∆ιάσκεψη των Προέδρων (Πρόε-
δρος του ΕΚ και ηγέτες των πολι-
τικών οµάδων) µπορεί στη συνέ-
χεια να αποφασίσει να διαβιβάσει 
το κείµενο στην ολοµέλεια. ∆ια-
φορετικά, η νέα Επιτροπή Γεωρ-
γίας θα πρέπει να επανεξετάσει 
τα ζητήµατα αυτά. Όλα τα παρα-
πάνω σηµαίνουν ότι η ελληνική 
πλευρά µπορεί σε λίγο χρονικό 
διάστηµα να έχει στα χέρια της 
µία παραλλαγµένη πρόταση για 
την ΚΑΠ, την οποία θα πρέπει να 
µελετήσει από την αρχή µέχρι να 
πάρει αποφάσεις. Ζητήµατα πά-
ντως που δεν αναµένεται να αλ-
λάξουν είναι η περιβαλλοντική 
και τεχνολογική χροιά της πρό-
τασης για τη νέα ΚΑΠ, κάτι στο 
οποίο συµφωνεί και πρόσφατη 
έκθεση του ΟΟΣΑ για τις παγκό-
σµιες αγροτικές πολιτικές (ρεπορ-
τάζ σελ. 16-17).

Πρώτη δοκιμασία η σύνταξη 
του φακέλου για τη νέα ΚΑΠ

Ο Αλκιβιάδης 
Αλεξάνδρου, 
της Τράπεζας 
Πειραιώς, 
επισήµανε ότι: 
«Η ΚΑΠ 2021-
2027 έρχεται να 
αναδείξει τους 
νέους γεωργούς».

Υπό το πρίσµα τεχνολογίας το Trophy – Τροφή 
Challenge δίνει λύσεις στην πρωτογενή παραγωγή

Έναν µεγάλο επιστηµονικό διαγωνισµό για την αγροτική ανάπτυξη, τον 
«Trophy – Τροφή Challenge», διοργανώνει το πρόγραµµα Νέα Γεωργία 
για τη Νέα Γενιά, µε στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις 
καινοτόµες ιδέες των Ελλήνων, που θα αξιοποιήσουν τεχνολογίες αιχµής 
για να αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικές λύσεις 
στον τοµέα της αγροδιατροφής. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό αυτόν 
απαντούν στις προκλήσεις της τεχνολογίας στην πρωτογενή παραγωγή και 
στην τεχνολογία της επεξεργασίας και ποιότητας τροφίµων. Ενόψει του 
τελικού που θα διοργανωθεί στις 11 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη και 
στον οποίο θα διακριθούν 40 από τις 50 οµάδες που δήλωσαν συµµετοχή 
στο διαγωνισµό, µίλησαν σε συνέντευξη Τύπου οι συντελεστές της 
διοργάνωσης την περασµένη Τετάρτη. Ειδικότερα, οι 50 οµάδες που 
δήλωσαν συµµετοχή στο διαγωνισµό θα συµµετέχουν στη φάση του 
bootcamp, που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου, όπου και θα 
λάβουν επιχειρηµατική υποστήριξη από µέντορες. Οι 10 φιναλίστ που θα 
προκριθούν θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους ζωντανά στον τελικό.

Το καλύτερο deal
Ο επικεφαλής της 

µονάδας διαχείρισης 
της DG Agri, Φρανκ 
Μπόλλεν, δήλωσε σε 

πρόσφατη συνέντευξή 
του ότι η µείωση 5% 

στα κονδύλια της ΚΑΠ 
είναι «η καλύτερη 
δυνατή πρόταση»

Με αύξηση έως 4% σε σύγκριση µε το 
2018, η συγκοµιδή 2019 της Νέας Ζη-
λανδίας δεν θα είναι επαρκής για να 
ανταποκριθεί στη ζήτηση σταφυλιών.

Μικρότερη από την αναµενόµενη 
προβλέπεται, η συγκοµιδή της Νέας 
Ζηλανδίας µε αύξηση που δεν ακο-
λουθεί τις εξαγωγικές ανάγκες του 
τοµέα οίνου της χώρας.

Νέα απογοήτευση. Για τρίτη χρονιά 
στη σειρά, ο αµπελώνας της Νέας Ζη-
λανδίας αποκτά χαµηλότερη συγκοµι-
δή από την αναµενόµενη. Με 413.000 
τόνους σταφυλιών το 2019, οι αποδό-
σεις παραµένουν πάνω από τη µικρή 
συγκοµιδή του 2017 στους 396.000 
τόνους, αλλά χαµηλότερα από τη συ-
γκοµιδή του 2018 στους 419.000 τό-
νους και µακριά από τη γενναιόδω-
ρη συγκοµιδή του 2016 (436.000 τό-
νοι). Το 2019 η µείωση της παραγω-
γής σταφυλιών οφείλεται στην κακή 
ανθοφορία (ιδίως σε σχέση µε παγε-
τό) και στη θερµή περίοδο (που προ-
κάλεσε ασθένειες), σύµφωνα µε την 
έκθεση της ιστοσελίδας RealView.

Ανεπαρκής 
η συγκομιδή 
σταφυλιών στη 
Νέα Ζηλανδία

Για τρίτη χρονιά στη σειρά, ο 
αµπελώνας της Νέας Ζηλανδίας 

αποκτά χαµηλότερη συγκοµιδή από 
την αναµενόµενη. 



Ξυλοφάγα σε 
μηλιά, αχλαδιά
Μέχρι και σε ξήρανση δέντρων 
μπορεί να καταλήξει η προσβολή

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Την εποχή αυτή διαπιστώνο-
νται συλλήψεις ακµαίων κόσ-
σου, ζεύζερας και σέζιας, των 
ξυλοφάγων δηλαδή εντοµο-
λογικών απειλών της µηλιάς 
και της αχλαδιάς, σε φερο-
µονικές παγίδες σε οπωρώ-
νες της ευρύτερης περιοχής 
του Τυρνάβου και της Αγιάς. 

Πρόκειται για έντοµα των 
οποίων οι προνύµφες µασούν 
µε τα ισχυρά σαγόνια τους 
και τρώνε το ξύλο, συνεπώς 
είναι ιδιαίτερα καταστρεπτι-
κές, καθώς σε µεγάλους πλη-
θυσµούς προκαλούν ξηράν-

σεις κλάδων και ολόκληρων 
δέντρων. Όπως αναφέρουν 
οι γεωπόνοι του Περιφερεια-
κού Κέντρου Προστασίας Φυ-
τών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Βόλου, η καταπολέµηση των 
προνυµφών είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη και συχνά αδύνα-
τη, διότι αυτές δραστηριοποι-
ούνται κάτω από τον φλοιό 
και µέσα στο ξύλο. 

Προσβολές από αυτά τα έ-
ντοµα εντοπίζονται κυρίως σε 
ηλικιωµένα και εξασθενηµέ-
να από διάφορες αιτίες δέν-
δρα, όπως δέντρα µε κάποια 
τροφοπενία, µε γενική κακή 
θρεπτική κατάσταση, ή µε α-
νεπαρκή άρδευση. 

Σε οπωρώνες που εµφανί-
ζουν προσβολές κάποιο από 
τα παραπάνω έντοµα συστή-
νεται άµεσα ψεκασµός µε έ-
να κατάλληλο και εγκεκριµέ-
νο εντοµοκτόνο, µε σκοπό τη 
θανάτωση των ακµαίων πριν 
ωοτοκήσουν καθώς και των 
νεαρών προνυµφών, πριν 
την είσοδό τους στον κορµό 
και τους κλάδους. Οι ειδικοί 
επισηµαίνουν πως πρέπει να 

επιτυγχάνεται πλήρης και ε-
πιµεληµένη κάλυψη των δέ-
ντρων µε το ψεκαστικό υγρό, 
µε έµφαση στην περιοχή του 
λαιµού, του κορµού και των 
βραχιόνων. 

Ο ψεκασµός αυτός κατα-
πολεµά ταυτόχρονα και την 
καρπόκαψα. Για την αποφυ-
γή προσβολών από τα ξυλο-
φάγα αυτά έντοµα, πρέπει οι 
οπωρώνες και κυρίως εκείνοι 
που είναι µεγαλύτερης ηλικί-
ας, να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση υγείας, µε εφαρ-
µογή ισορροπηµένης λίπαν-
σης και άρδευσης και γενι-
κότερα µε την εκτέλεση των 
ενδεδειγµένων καλλιεργη-
τικών πρακτικών.

Προσοχή στα σκιερά µέρη της αµπέλου για τους ψευδόκοκκους 
Άµεση επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο, που 
να συνδυάζει και την καταπολέµηση της ευδεµίδας της αµπέλου, 
συστήνεται από τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου σε αµπελώνες στους 
οποίους διαπιστώνεται προσβολή των σταφυλιών από ψευδόκοκκους. 
Καλό είναι, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, να γίνεται σήµανση (µαρκάρισµα) 

των προσβεβληµένων φυτών για την αποφυγή της µεταφοράς των εντόµων στα 
γειτονικά φυτά µέσα στο αµπέλι µε τα ρούχα και τα καλλιεργητικά εργαλεία. Η 
κάλυψη µε τον ψεκασµό των σταφυλιών και της γύρω βλάστησης πρέπει να είναι 
πλήρης, ενώ ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρµογή του εντοµοκτόνου πρέπει να 
δίνεται στα σκιερά µέρη του πρέµνου. Επίσης, καλό είναι λένε οι γεωπόνοι στους 
αµπελουργούς να ψεκάζονται ο κορµός, οι κεφαλές και οι βραχίονες.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ψεκασµοί  
Πριν την είσοδο στο 

εσωτερικό του κορµού 
και των κλαδιών η θανά-

τωση των προνυµφών

Ωιδιο της καρπουζιάς
Έναρξη του ωίδιου στις πρώιµες καλλιέργειες µε 
καρπουζιές διαπιστώθηκε, όπως αναφέρουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου, στους νοµούς 
Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων, ενώ 
αναµένεται και στις όψιµες καλλιέργειες των ίδιων 
περιοχών. Στα προσβεβληµένα φυτά, µικρές 
κηλίδες µε λευκή εξάνθηση εµφανίζονται στην 
πάνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων, στους 
µίσχους και τους βλαστούς και η προσβολή 
ξεκινάει από τα φύλλα της βάσης. Οι µολύνσεις 
πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες 10-30οC.
(άριστη 25-26oC), ενώ τα κονίδια µεταφέρονται 
µε τον άνεµο σε µεγάλες αποστάσεις. Οι ψεκασµοί 
πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της 
προσβολής από τον παθογόνο µύκητα µε 
επιτρεπόµενα και εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά.

Σκευάσµατα
BASF: Collis, Dagonis
BAYER: Bayfidan 312SC, Flint Max 75WG
ELANCO: Karamat 2,5EW, Systhane Ecozome 
45EW
FMC: Fungiben 12.5 EC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA:Cidely Top 152/15 DC, Ortiva top 
20/12.5 SC
UPL: Zoxis 250 SC.

Μονίλια της βερικοκιάς
O παρατεταµένα άστατος, βροχερός και υγρός 
καιρός είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για την ανάπτυξη 
και την ταχεία εξάπλωση της µονίλιας στις 
βερικοκιές, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου. Η ευπάθεια των καρπών στον παθογόνο 
µύκητα µεγαλώνει όσο αυτοί πλησιάζουν το 
στάδιο της ωρίµασης, καθώς και µετά από ακραία 
καιρικά φαινόµενα που τραυµατίζουν τους 
καρπούς, όπως το χαλάζι και οι ισχυροί άνεµοι. 
Για την προστασία των καρπών και ιδιαίτερα σε 
οπωρώνες µε ιστορικό προσβολής από τον 
µύκητα, συστήνεται άµεσος ψεκασµός µε ένα 
κατάλληλο µυκητοκτόνο. Επιπλέον, στα κεράσια 
συστήνεται η διακοπή των ποτισµάτων µερικές 
µέρες πριν τη συγκοµιδή, για αποφυγή ρωγµών, οι 
οποίες αποτελούν πύλες εισόδου της ασθένειας.

Σκευάσµατα
BASF: Signum, Octave
BAYER: Luna Experience 400SC, Flint Max 
75WG
ELANCO: Fontelis 20SC, Systhane Ecozome 
45EW
SYNGENTA: Chorus 50 WG, Score 25 EC
UPL: Rally Ecozome 45 E.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

«Είµαστε εδώ στην Ελλάδα και πάλι µε 
τους στενούς φίλους και τους συνεργάτες 
µας και αυτήν τη φορά έχουµε την ευκαι-
ρία να συζητήσουµε και να αναθεωρήσου-
µε τα εκπληκτικά αποτελέσµατα και κά-
ποιες καλές ειδήσεις σχετικά µε τα προϊ-
όντα Stampa, τα οποία είναι ένα φαντα-
στικό παράδειγµα καλής συνεργασίας µε-
ταξύ των Φυτοθρεπτική ΑΕ, ORA Services 
και Stoller». Με αυτά τα λόγια ο  Sergio 
Aguilar, CEO της Stoller Europe, χαιρέτισε 
την έναρξη των διήµερων επαφών που η 
Stoller πραγµατοποίησε µε το Phyto Group 
(Φυτοθρεπτική ΑΕ & ORA Services) στις ε-
γκαταστάσεις του στην Ελλάδα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη διήµερη 
αυτή διοργάνωση, η οποία περιελάµβα-
νε επισκέψεις τόσο στα γραφεία των ORA 
Services (αποκλειστικού αντιπροσώπου 
των προϊόντων Stoller σε Ελλάδα και Κύ-

προ) και Φυτοθρεπτική ΑΕ, όπως και στα 
εργοστάσια των εταιρειών, τόσο η παρου-
σία του Αντιπρoέδρoυ του Stoller Group, 
Dr. Rithesh Sheth, όσο και του Sergio 
Aguilar έδωσαν ιδιαίτερο νόηµα.

Η agenda των συζητήσεων περιελάµβα-
νε τους ρόλους της Φυτοθρεπτική ΑΕ, της 
ORA Services, της ORA Academy (οργα-
νισµού εκπαίδευσης και διάχυσης γνώ-
σης του Phyto Group) και κυρίως την πα-
ραγωγή των εξειδικευµένων προϊόντων 
θρέψης µε τεχνολογία Stoller (κοκκώδη 
και υδατοδιαλυτά λιπάσµατα) µε την κω-
δική ονοµασία Stampa.

Μάλιστα στα εργοστάσια στον Ασπρόπυρ-
γο και στην Κόρινθο, οι φιλοξενούµενοι 
παρακολούθησαν ιδίοις όµµασι την παρα-
γωγή και συσκευασία των νέων καινοτό-
µων προϊόντων θρέψης Stampa ελέγχο-
ντας από κοντά τα πρωτόκολλα παραγωγής.

Μια οµάδα που εργάζεται σκληρά
«Θέλω να ευχαριστήσω θερµά τον Νίκο 

Κουτσούγερα και την οµάδα του, που ερ-
γάζεται σκληρά, µε αποτέλεσµα να έχου-
µε πολλά πράγµατα να µιλήσουµε για το 
παρόν και το µέλλον σχετικά µε προϊό-
ντα νέας τεχνολογίας που θα µας επιτρέ-
ψουν να λύσουµε ορισµένα παραδοσια-
κά προβλήµατα στη γεωργία. Έχουµε πά-
ντα ως στόχο να βοηθήσουµε τους αγρό-
τες να είναι σε θέση να παράγουν µε την 

ελαχιστοποίηση του κόστους και την αύ-
ξηση της ποιότητας και µε αυτό τον τρό-
πο να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσµατα 
και να πάρουν µεγαλύτερη απόδοση από 
τις επενδύσεις τους» δήλωσε µεταξύ άλ-
λων ο Sergio Aguillar. Ενώ συµπλήρωα-
σε: «Νοµίζω ότι αυτό το είδος εµπειριών 
είναι αυτό που φέρνει µια εταιρεία και 
τους ανθρώπους της πιο κοντά».

Σηµαντική αύξηση απόδοσης
Την ίδια ώρα ο Αντιπρόεδρος του Stoller 

Group, Dr. Rithesh Sheth, υπεύθυνος για 
τον τοµέα της Αγροχηµείας, την παραγω-
γή και τη διοίκηση του Stoller Group, ο ο-
ποίος παραχώρησε µία αποκλειστική συνέ-
ντευξη για την σχέση της εταιρείας του µε 
το Phyto Group, σηµείωσε: «Με τo  Phyto 
Group πιστεύω ότι έχουµε µια εξαιρετική 
ευκαιρία να συνεργαστούµε µε την τεχνο-
λογία που αναπτύσσουν οι ίδιοι, δηλαδή 
τα λιπάσµατα Stampa, σε συνδυασµό µε 
την τεχνολογία Stoller, προκειµένου να 

Μια ακόμη πιο ισχυρή σχέση
θρέφουν το Phyto Group με την Stoller
Nέα projects συζητήθηκαν στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης της Stoller στις εγκαταστάσεις του Phyto Group

Sergio Aguilar
Γνώστης της αγοράς 

του εξειδικευµένου λιπάσµατος, 
o CEO της Stoller Europe, που 

αυτή την εποχή ασχολείται πολύ 
ενεργά µε την αγορά της Ρωσίας, 

µίλησε µε τα καλύτερα λόγια 
τόσο για Phyto Group, όσο 

και για τον Πρόεδρό του Νίκο 
Κουτσούγερα
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αυξηθεί η παραγωγικότητα της αγροτικής 
παραγωγής στο εγγύς µέλλον. Κατά την 
επίσκεψή µας στα εργοστάσια του είδαµε 
αρκετές εξαιρετικές διεργασίες στην ανά-
µειξη, την ποιότητα του προϊόντος και τη 
γενική απόδοση, και ενηµερωθήκαµε για 
την σηµαντική αύξηση της απόδοσης που 
µπορούν να δώσουν τα προϊόντα  Stoller 
και Stampa από 50% έως και 100%.». Ο ί-
διος µάλιστα συµπλήρωσε: «Πιστεύω λοι-
πόν ότι αυτό που πρέπει να κάνουµε συ-
νεργαζόµενοι, είναι να αναπτύξουµε µια 
ισχυρότερη σχέση ώστε να βοηθήσουµε 
περισσότερο τους παραγωγούς».

Και τόνισε ολοκληρώνοντας: «Είχαµε 
µια όµορφη εµπειρία στην Ελλάδα, µια 
χώρα που διαθέτει µια ξεχωριστή κουλ-
τούρα και πανέµορφα µέρη».

«Τρέχουµε καινούργια projects»
«H συνεργασία µεταξύ του Phyto Group 

µε την Stoller ξεκίνησε εδώ και 5 χρόνια 
µέσω της ORA Services. Τα αποτελέσµατα 

που έχουµε δει αυτά τα πέντε χρόνια, τό-
σο σε επίπεδο τεχνικών δυνατοτήτων, ό-
σο και σε επίπεδο προώθησης προϊόντων 
και τεχνικών στην αγορά είναι πολύ αξι-
όλογα. Με την ωριµότητα και την εµπει-
ρία που υπάρχει αυτά τα πέντε χρόνια η 
νέα πενταετία ανατέλλει µε πολύ µεγαλύ-
τερες δυνατότητες» ανέφερε µεταξύ άλ-

λων ο Νίκος Κουτσούγερας. 
Και συµπλήρωσε: «Οι δύο οργανισµοί 

έρχονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, 
δηλαδή ο οργανισµός Stoller σε συνερ-
γασία µε τον οργανισµό Phyto Group τρέ-
χουν καινούργια projects όπως το Stampa 
project, και άλλα τα οποία είχαµε τη δυ-
νατότητα να κουβεντιάσουµε αυτές τις µέ-
ρες και είµαι πραγµατικά πάρα πολύ αι-
σιόδοξος για τα πράγµατα τα οποία έρχο-
νται το αµέσως επόµενο χρονικό διάστη-
µα. Είµαι επίσης πολύ ευχαριστηµένος α-
πό το διήµερο το οποίο περάσαµε µε τα 
στελέχη της Stoller απ΄ όλο τον κόσµο», 
τόνισε ο κ. Κουτσούγερας.

Ο οραµατιστής Jerry Stoller και 
η ισορροπία των φυτικών ορµονών

Ας θυµηθούµε σε αυτό το σηµείο ποια 
είναι η Stoller. Πρόκειται για µια εται-
ρεία που ξεκίνησε το 1970 στο Huston 
του Texas των ΗΠΑ και σήµερα έχει διε-
θνή παρουσία. Ιδρύθηκε από έναν ορα-

µατιστή γεωπόνο τον Jerry Stoller (που έ-
φυγε από τη ζωή πριν λίγες µέρες, βλέπε 
σελίδα 50) , µε στόχο την ανάπτυξη και-
νοτόµων λύσεων για την αύξηση της πα-
ραγωγικότητας των φυτών. 

Με έδρα το Χιούστον του Τέξας, ο Όµι-
λος Stoller περιλαµβάνει πλέον 15 θυγα-
τρικές που της ανήκουν εξ ολοκλήρου µε 
1.000 εργαζοµένους σε περισσότερες α-
πό 50 χώρες σε όλο τον κόσµο.

Η αξία των προϊόντων της Stoller οφεί-
λεται στην τεχνογνωσία της και στην ορ-
θή κατανόηση της ισορροπίας των φυτι-
κών ορµονών, του τρόπου µε τον οποίο 
σχετίζονται µε τα στάδια ανάπτυξης των 
καλλιεργειών και τις επιπτώσεις της ορµο-
νικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη και 
απόδοση των φυτών. Η τεχνολογία Stoller 
έχει αποδειχθεί ότι διασφαλίζει τη βέλτι-
στη ανάπτυξη των φυτών, ανεξάρτητα α-
πό τις συνθήκες ή τις προκλήσεις που α-
ντιµετωπίζουν οι παραγωγοί κατά τη δι-
άρκεια της σεζόν.

 «Με τo  Phyto Group πιστεύω ότι 
έχουµε µια εξαιρετική ευκαιρία να 
συνεργαστούµε µε την τεχνολογία 

που αναπτύσσουν οι ίδιοι, δηλαδή τα 
λιπάσµατα Stampa, σε συνδυασµό 

µε την τεχνολογία Stoller» ανέφερε 
µεταξύ άλλων στην αποκλειστική 

συνέντευξή του ο Αντιπρόεδρος του 
Stoller Group, Dr. Rithesh Sheth 

(φωτό επάνω), επισκεπτόµενος µε 
την οµάδα της Stoller τα εργοστάσια 

του Phyto Group. 

Νίκος Κουτσούγερας
«Οι δύο οργανισµοί έρχονται πολύ 

κοντά ο ένας στον άλλον, δηλαδή ο 
οργανισµός Stoller σε συνεργασία 

µε τον οργανισµό Phyto Group, 
τρέχουν νέα projects όπως το 

Stampa project και άλλα 
τα οποία κουβεντιάσαµε» 
σηµείωσε ο Πρόεδρος του 

Phyto Group



Η Ευρώπη 
με δύο μέτρα 
και δύο σταθμά 
στην Κοινή 
Αγροτική 
Πολιτική
Ό,τι ψηφίζεται συλλογικά στις 
Βρυξέλλες ακυρώνεται κατ' εξαίρεση 
σε επίπεδο κρατών μελών, υποστηρίζει 
ο ΟΟΣΑ κουνώντας το δάχτυλο 
στην ηγεσία της Κομισιόν

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Υπό το πρίσµα των διεθνών εµπορικών διαµαχών εξε-
τάζει ο ΟΟΣΑ τις αγροτικές πολιτικές που εφαρµόζονται 
ανά την υφήλιο στην τελευταία του έκθεση, χαρακτηρί-
ζοντάς τες ως µια σπατάλη χρηµάτων και µια αντιανα-
πτυξιακή λογική, όποτε αυτές εστιάζουν στην άµεση οι-
κονοµική ενίσχυση των αγροτών. «Οι επιδοτήσεις στην 
παραγωγή κλείνουν αγορές» και αυτή η αρνητική συ-
γκυρία αποτελεί µια καλή ευκαιρία για αλλαγή πλεύσης 
στην αγροτική πολιτική, υποστηρίζει η έκθεση. 

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική, ο ΟΟΣΑ εντό-
πισε αρκετές «τρύπες» στο κοινό της υπόθεσης, φέρνο-
ντας ως παράδειγµα τις ενισχύσεις στο πετρέλαιο που ο-
ρισµένες κυβερνήσεις παρέχουν αλλά και την εφαρµο-
γή της οδηγίας για τα νεονικοτινοειδή. Παράλληλα, οι 
πληρωµές για την αντιµετώπιση καταστροφών βρίσκο-
νται και αυτές στο στόχαστρο του Οργανισµού Οικονο-
µικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αφού έχουν τετρα-
πλασιαστεί τα τελευταία χρόνια οι πόροι που κατευθύ-
νονται σε τέτοια χρηµατοδοτικά εργαλεία, δηµιουργώ-
ντας αναπτυξιακά εµπόδια και διαστρεβλώνοντας την 
εσωτερική αγορά, στις περιπτώσεις που αγρότες που έ-
χουν επενδύσει σε άλλα εργαλεία όπως είναι η ιδιωτική 
ασφάλιση και υποδοµές καλούνται να ανταγωνιστούν 
επιδοτούµενους συναδέλφους τους.  

Ειδικότερα, σε τέσσερις άξονες στηρίζει την κριτική 
του ο Οργανισµός επιχειρώντας µια παρέµβαση στην 
από εδώ και πέρα διαµόρφωση της κατεύθυνσης των 
σχετικών πολιτικών της Ένωσης. Έτσι, αν και ο ΟΟΣΑ 
χαιρετίζει τη δυνατότητα που έχουν πλέον οι Ευρωπαί-
οι αγρότες να ανταποκρίνονται µε µεγαλύτερη ευελι-
ξία στα σηµάδια που τους στέλνουν οι αγορές και να 
διαµορφώνουν τις αποφάσεις τους ως προς την πα-
ραγωγή ανεξάρτητα από τις όποιες κυβερνητικές πα-
ρεµβάσεις, δυσανασχετεί µε το γεγονός ότι οι κοινο-
τικές και κρατικές ενισχύσεις καταλαµβάνουν ένα ση-
µαντικό µερίδιο του συνόλου των εσόδων που έχουν 
οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Ας σηµειωθεί εδώ, πως 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της έκθεσης, οι ενισχύσεις 
αντιστοιχούν στο 19% του ακαθάριστου εισοδήµατος 
των εκµεταλλεύσεων. Παρατηρεί, λοιπόν, ο ΟΟΣΑ µια 
τάση τις τελευταίες τρεις δεκαετίες που θέλει το επί-
πεδο των ενισχύσεων στους παραγωγούς να µειώνε-
ται και ο κοινοτικός προϋπολογισµός να απευθύνεται 
σε λιγότερο παρεµβατικές για το εµπόριο ενέργειες.

Το 1/4 των ενισχύσεων
διαστρεβλώνουν την αγορά

Ωστόσο, σε ορισµένους τοµείς, οι ενισχύσεις που 
καταβάλλονται στους παραγωγούς παραµένουν α-
ποσυνδεδεµένες από τις τιµές της παγκόσµιας αγο-
ράς. Οι δυνητικά πιο στρεβλωτικές µορφές στήριξης 

Με τις ενισχύσεις αγροτών τα βάζει 
η έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά µε την 

πολιτική γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 
που καλύπτει 53 χώρες και εκτιµά 
ότι τα κράτη προσφέρουν 445 δις 

δολάρια ετησίως σε καθαρές άµεσες 
πληρωµές προς τους αγρότες.
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αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο της στήριξης προς 
τους παραγωγούς, γεγονός που υποδηλώνει ότι εί-
ναι δυνατές περαιτέρω βελτιώσεις στον προσανατο-
λισµό προς την αγορά. Αν και η πρόσβαση των αγρο-
τικών προϊόντων στην αγορά έχει βελτιωθεί µέσω δι-
µερών συµφωνιών και τη µείωση των εφαρµοζόµε-
νων δασµών, η χορήγηση αδειών εισαγωγής και ε-
ξαγωγής, οι ποσοστώσεις των δασµολογικών πολι-
τικών και οι ειδικές διασφαλίσεις εξακολουθούν να 
ισχύουν για ορισµένα προϊόντα. Αυτά τα µέτρα οδη-
γούν σε µεγαλύτερη στήριξη όταν µειώνονται οι πα-
γκόσµιες τιµές, σηµειώνει η έκθεση.

Αντιφάσεις για το κλίµα
Σε ό,τι αφορά την προσαρµογή στα νέα κλιµατικά δε-

δοµένα και τον µετριασµό των επιπτώσεων της κλιµα-
τικής αλλαγής στον αγροτικό κλάδο, τα νέα ζητήµατα 
που προκύπτουν αντιµετωπίζονται µε υποχρεωτικά µέ-
τρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των περιβαλλοντι-
κών επιδόσεων του τοµέα. Ενδεικτικά η έκθεση αναφέ-
ρεται στην πολλαπλή συµµόρφωση και τα µέτρα πρα-
σινίσµατος στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ 
και στα εθελοντικά αγροτοπεριβαλλοντικά και κλιµατι-
κά µέτρα στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα. Εδώ ο ΟΟ-
ΣΑ υιοθετεί την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που θέλει τις ενισχύσεις να χρησιµοποιηθούν ως ισχυ-
ρός µοχλός πίεσης για τη µείωση των εκποµπών διοξει-

δίου του άνθρακα και των λοιπών δεσµεύσεων της ΕΕ. 
Όµως σηµειώνει πως ακόµα ενθαρρύνεται η χρήση ο-
ρυκτών καυσίµων σε ορισµένα κράτη µέλη µέσω εκπτώ-
σεων φόρου καυσίµων για γεωργική χρήση. Εκτός από 
το αντίθετο προς τους στόχους βιωσιµότητας, οι φορο-
λογικές αυτές παραχωρήσεις δηµιουργούν επίσης άνι-
σους όρους ανταγωνισµού για τους παραγωγούς στην 
ενδοκοινοτική αγορά. «Η συνοχή της πολιτικής θα α-
παιτούσε µια ενιαία σταδιακή κατάργηση αυτών των τύ-
πων µέτρων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

∆εν υπάρχουν
οµοιόµορφα κίνητρα

Στο ίδιο πνεύµα, ο ΟΟΣΑ εντοπίζει δύο µέτρα και δυο 
σταθµά σε ρυθµιστικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης. Πιο συγκεκριµένα, συνιστά µια πιο συνεκτική 
προσέγγιση σε συναφείς ρυθµιστικούς τοµείς ώστε να 
παρέχονται οµοιόµορφα κίνητρα και σήµατα αγοράς 
σε όλους τους παραγωγούς της ΕΕ. Ως παράδειγµα α-
ναφέρεται ο κανονισµός για τα νεονικοτινοειδή. «Μό-
λις τα κράτη µέλη ψήφισαν για την απαγόρευση ορι-
σµένων νεονικοτινοειδών, χορηγήθηκαν εξαιρέσεις 
σε παραγωγούς ορισµένων χωρών. Αυτό δηµιουργεί 
άνισους εσωτερικούς όρους ανταγωνισµού και υπονο-
µεύει επίσης το αρχικό επιχείρηµα ότι δηλαδή τα προ-
ϊόντα αυτά είναι αρκετά επικίνδυνα ώστε να δικαιολο-
γείται η απαγόρευσή τους» σηµειώνεται στην έκθεση.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες το επίπεδο των ενισχύσεων στους παραγωγούς 
µειώνεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης του ΟΟΣΑ.

Αντιαναπτυξιακό
Η χορήγηση 
ενισχύσεων 

σε περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης 
αποτελεί πολιτική 
αντιαναπτυξιακή, 

σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, 
αφού δεν αφήνει 

χώρο για περαιτέρω 
επενδύσεις από 

ιδιωτικές εταιρείες

Με ενισχύσεις
των παραγωγών 
τα βάζει ο ΟΟΣΑ
Οι αγροτικές µεταρρυθµίσεις έχουν 
παγώσει σε παγκόσµιο επίπεδο και 
η φιλοσοφία πίσω από αυτές έχει 
αρχίσει να αλλάζει, υποστηρίζει 
έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία 
παρουσιάζει τις αγροτικές πολιτικές 
σε παγκόσµια κλίµακα συσχετίζοντάς 
τες παράλληλα µε το διεθνές εµπόριο 
και υποστηρίζοντας πως η παρούσα 
αρνητική συγκυρία µπορεί να 
αποτελέσει ευκαιρία για την 
αναδιάρθρωση της γεωργίας.
Σχεδόν το 70% των επιδοτήσεων, 
των φοροελαφρύνσεων και άλλων 
οικονοµικών διευκολύνσεων που 
αποδίδονται στους αγρότες 
προέρχεται από πολιτικές που 
στρεβλώνουν σε µεγάλο βαθµό τις 
αγορές, κυρίως δηµιουργώντας ένα 
τεχνητό χάσµα µεταξύ εγχώριων και 
παγκόσµιων τιµών, σύµφωνα µε την 
ετήσια έρευνα του ΟΟΣΑ.
Μετά από σηµαντικά βήµατα στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000 για τη 
µείωση των επιδοτήσεων στήριξης 
της παραγωγής και των τιµών, που 
ο ΟΟΣΑ θεωρεί ως σπατάλη και 
αποτρεπτικούς παράγοντες για 
µερικές  διαρθρωτικές επενδύσεις 
στη γεωργία, η πρόοδος της 
µεταρρύθµισης «έχει καθυστερήσει 
σε µεγάλο βαθµό» την τελευταία 
δεκαετία, αναφέρεται στην έκθεση.
Η γεωργία αποτελεί συχνό σηµείο 
ανάφλεξης στις εµπορικές 
διαπραγµατεύσεις, ιδίως σε τοµείς 
όπως είναι τα πρότυπα τροφίµων 
και η γενετική τροποποίηση, και έχει 
επίσης αποκτήσει πρωταγωνιστικό 
ρόλο και στην εµπορική διαµάχη 
ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες και 
την Κίνα. Το µερίδιο των ακαθάριστων 
γεωργικών εσόδων που προέρχονται 
από τέτοια µέτρα αγροτικής πολιτικής 
ήταν γενικά σταθερό κατά την 
περίοδο, ανέφερε. Για όλες τις χώρες, 
ο µέσος όρος ήταν περίπου 12% των 
ετήσιων ακαθάριστων εσόδων. Αυτό 
περιλάµβανε ένα χάσµα µεταξύ ενός 
µέσου όρου µόλις πάνω από 18% για 
τα µέλη της οµάδας των πλουσίων 
χωρών του ΟΟΣΑ και περίπου 9% 
για τις αναδυόµενες χώρες. Ωστόσο, 
οι αγρότες σε ορισµένες χώρες, 
κυρίως στην Αργεντινή και την Ινδία, 
έχασαν περισσότερα χρήµατα από όσα 
κέρδισαν από τις αγροτικές πολιτικές 
λόγω µέτρων αντιντάµπινγκ όπως 
είναι οι φόροι κατά την εξαγωγή, 
υποστηρίζει ο ΟΟΣΑ.

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΤΟΥ Β' ΠΥΛΩΝΑ

Αντίθετος με τις αποζημιώσεις
Στο στόχαστρο του ΟΟΣΑ βρίσκονται και οι πληρωµές για µέτρα διαχείρισης 
κινδύνου στο πλαίσιο του Β' Πυλώνα, τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν από το 2017 έως 
το 2018. Η στήριξη είναι συντριπτική για τις ασφαλιστικές επιδοτήσεις, όµως άλλα 
µέσα διαχείρισης κινδύνου όπως θα µπορούσε να είναι τα αµοιβαία κεφάλαια ή τα 
εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήµατος παραµένουν σε µεγάλο βαθµό 
αναξιοποίητα, λένε οι ειδικοί του ΟΟΣΑ. «Ενώ η στήριξη για διαχείριση του κινδύνου 
αυξάνεται, πολλά κράτη µέλη εξακολουθούν να βασίζονται σε ad hoc µέτρα που 
χρηµατοδοτούνται από τους κοινοτικούς και εθνικούς προϋπολογισµούς, 
συµπεριλαµβανοµένων πληρωµών ή φορολογικών διατάξεων. Παρόλο που τα εν 
λόγω µέσα µπορεί µερικές φορές να είναι απαραίτητα, υπονοµεύουν µια µεγαλύτερη 
στροφή προς τις προληπτικές προσεγγίσεις, οι οποίες άλλωστε είναι πιθανότερο να 
ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε ένα µακροπρόθεσµα ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας 
των εκµεταλλεύσεων». Η έκθεση υπογραµµίζει πως η ασάφεια και η αντιφάσεις 
ανάµεσα σε προθέσεις και πεπραγµένα της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ ενισχύονται 
όταν τα µέτρα έκτακτης ανάγκης αποκλείουν τους αγρότες που έχουν ήδη επενδύσει 
σε ιδιωτικά εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου στη γεωργική τους εκµετάλλευση.
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

 12%

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΧΩΡΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΧΩΡΕΣ

 18%

 9%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ  19%



Για επενδύσεις έως 500.000 ευρώ

Νέα προκήρυξη 
για τη Μεταποίηση, 
από 15 Ιουλίου οι αιτήσεις

  Επαναπροκηρύχθηκε το Μέτρο 4.2.1 σε περιφερειακό επίπεδο, 
με τη Θεσσαλία να κάνει την αρχή και να εκδίδει την πρώτη 
πρόσκληση που λήγει στις 15 Νοεμβρίου

  Η ένταση της ενίσχυσης για τη δράση ανέρχεται μέχρι το 50% 
του αιτούμενου προϋπολογισμού  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε νέα προκήρυξη για το Μέτρο 4.2.1 
«Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυ-
ξη µε τελικό προϊόν γεωργικό προϊ-
όν» για επενδύσεις έως 500.000 ευ-
ρώ προχώρησαν οι διαχειριστικές αρ-
χές που αφορά προς το παρόν µόνο 
τη Θεσσαλία, ενώ το ερχόµενο διά-
στηµα αναµένεται να βγουν και για 
άλλες περιφέρειες. Η προκήρυξη θα 
µείνει ανοιχτή από 15 Ιουλίου 2019 
µέχρι τις 15 Νοεµβρίου.

Η αίτηση στήριξης αφορά έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλου-
θους επιλέξιµους κλάδους. α) Κρέας 
– πουλερικά – κουνέλια. β) Γάλα. γ) 
Αυγά. δ) Σηροτροφία – µελισσοκοµία 
– σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα. 
ε) Ζωοτροφές. στ) ∆ηµητριακά. ζ) Ε-
λαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ι-
δρύσεις ελαιοτριβείων). η) Οίνος. θ) 
Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί 
καρποί. ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποί-
ηση και εµπορία ανθέων). ια) Φαρµα-
κευτικά και Αρωµατικά Φυτά. ιβ) Σπό-
ροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό. ιγ) 
Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού 
από οίνο, από φρούτα και άλλες γε-
ωργικές πρώτες ύλες). 

Καλυπτόµενες επενδύσεις
Στο πλαίσιο της ∆ράσης είναι επι-

λέξιµες προς στήριξη δραστηριότη-
τες ίδρυσης και εκσυγχρονισµού, µε 
ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδας ό-
πως και δραστηριότητες συγχώνευ-
σης µονάδων υπό τις εξής προϋπο-
θέσεις/εξαιρέσεις: 

α) Η αίτηση στήριξης αφορά έναν 
από τους παραπάνω επιλέξιµους κλά-
δους. 

β) Η αίτηση στήριξης αφορά παρα-
γωγή προϊόντων εντός του Παραρ-
τήµατος Ι της Συνθήκης µε αξιοποί-
ηση πρώτης ύλης εντός του Παραρ-

Στις 1.500-2.000 εκτιµώνται οι 
οριστικοποιηµένες αιτήσεις στο 
Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γε-
ωργικών εκµεταλλεύσεων», κάτι 
που σηµαίνει ότι θα ενταχθούν ό-
λοι όσοι δικαιούνται την ενίσχυ-
ση των 14.000 ευρώ. Σύµφωνα µε 
τις πληροφορίες µέχρι και τις 2 Ι-
ουλίου που έκλεισε το σύστηµα, 
είχαν ανοίξει περίπου στα 5.800 
πρωτόκολλα αιτήσεων, εκ των ο-
ποίων περίπου το 1/3 οριστικο-
ποιήθηκε. Παράλληλα οι ∆ΑΟΚ 
ήδη έχουν προχωρήσει τις διαδι-
κασίες για να βρεθούν αξιολογη-
τές για το Μέτρο 6.3, κάτι που ση-
µαίνει ότι οι εντάξεις θα γίνουν 
σχετικά γρήγορα.

Γενικά, το ποσό που θα δοθεί 
συνολικά στους δικαιούχους θα 
φτάσει τα 21-28 εκατ. ευρώ, µε τα 
υπόλοιπα χρήµατα που θα περισ-
σέψουν από τα συνολικά δεσµευ-
µένα 70 εκατ. ευρώ θα πάνε προς 
τα Σχέδια Βελτίωσης.

Υπενθυµίζεται πως όσοι εντα-
χθούν στο Μέτρο, θα πρέπει υπο-
χρεωτικά να παρακολουθήσουν 

µαθήµατα από τον ΕΛΓΟ-∆ήµη-
τρα, όπως για παράδειγµα έκα-
ναν και οι νέοι αγρότες. Η οικο-
νοµική στήριξη χορηγείται µε τη 
µορφή επιχορήγησης κεφαλαίου 
και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

 Η πρώτη δόση που είναι το 70% 
του συνολικού ποσού στήριξης 
(9.800 ευρώ), καταβάλλεται αµέ-
σως µετά την έκδοση της απόφα-
σης ένταξης. Η τελευταία δόση, δη-
λαδή το 30% του συνολικού ποσού 
στήριξης, καταβάλλεται εντός 5 ε-

Περνάνε όλοι οι αιτούντες

τήµατος Ι της ΣΛΕΕ. 
γ) ∆εν είναι επιλέξιµη η ίδρυση ε-

λαιοτριβείων. 
δ) ∆εν είναι επιλέξιµη η ίδρυση σφα-

γείου
 ε) Ως εκσυγχρονισµός µονάδας νο-

είται η αντικατάσταση ή/και η συµπλή-
ρωση µηχανολογικού εξοπλισµού όπως 
η επέκταση δυναµικότητας (εφόσον κα-
λύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φο-
ρά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενερ-
γών µονάδων. 

Ύψος και ένταση ενίσχυσης
Τα όρια του αιτούµενου προϋπολο-

γισµού των αιτήσεων στήριξης είναι 
τα ακόλουθα: 

  Κατώτατος αιτούµενος προϋπολο-
γισµός: 100.000 ευρώ

 Ανώτατος αιτούµενος προϋπολο-
γισµός: 599.999 ευρώ

Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 
4.2.1 ανέρχεται έως 50% του αιτούµε-
νου προϋπολογισµού. 

Τα ονόµατα των δικαιούχων 
της προκήρυξης του 2017

Εν τω µεταξύ, την τελική λίστα µε τα 
ονόµατα που εντάχθηκαν στην προ-
κήρυξη του Μέτρου 4.2.1 το 2017, 
δηµοσίευσε το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Στην πρώτη τριάδα 
όπως αναµενόταν βρίσκοντα οι κλά-
δοι οπωροκηπευτικών (112), γάλα-
κτος (49) και οίνου (39), µε τις συνο-
λικές εγκρίσεις να φτάνουν τι 286.

Οι επενδύσεις 
µπορούν να 
ξεκινούν από 
τα 100.000 ευρώ 
και να φτάνουν 
τα 500.000 ευρώ 
στο Μέτρο 4.2.1.
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ΠΣΚΕ
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, 
προκειµένου να ενταχθούν στη 
δράση 4.2.1, υποβάλλουν προς 
τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής 
Οικονοµίας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, ηλεκτρονικά την 
αίτηση στήριξής τους, µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

 

 Αιτήσεις
Ηµεροµηνία έναρξης 
ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης 
στο ΠΣΚΕ 15/07/2019 –ώρα 
έναρξης: 13:00. Ηµεροµηνία 
λήξης ηλεκτρονικής υποβολής 
αίτησης στο ΠΣΚΕ 15/11/2019-
ώρα λήξης 15:00. 

Μπάτζετ
Η δηµόσια ενίσχυση της 
πρόσκλησης στη Θεσσαλία 
ανέρχεται σε 8.070.000 ευρώ. 
Σηµειώνεται εδώ ότι η κάθε 
περιφέρεια θα έχει 
το δικό της µπάτζετ. 

Όλα τα ονόµατα 
των δικαιούχων της 

προκήρυξης του 2017 
για το Μέτρο 4.2.1 
στο Agronews.gr



στο 14χίλιαρο

ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ∆ΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ

 
1.500.000
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Φορολογική 
απαλλαγή

 
23.500.000 

Καθεστώς Νέων 
Ανεξάρτητων ΜΜΕ

 Χρηµατοδοτική 
µίσθωση 

Επέκταση στάβλου
στον Αναπτυξιακό
με νέα απόφαση
Η επέκταση σταβλικών εγκα-
ταστάσεων και η ίδρυση νέων 
µονάδων πτηνοτροφίας εντά-
χθηκαν µε τροποποιητική από-
φαση στις ενισχυόµενες επεν-
δύσεις του Αναπτυξιακού Νό-
µου. Ιδιαίτερα, οι τροποποιή-
σεις αυτές αφορά τα καθεστώ-
τα «Γενική Επιχειρηµατικότη-
τα» (έως 15 Ιουλίου αιτήσεις) 
και το καθεστώς των «Νέων Α-
νεξάρτητων ΜΜΕ», για τις ο-
ποίες δεσµεύτηκε ποσό µόνο 
για τον αγροτικό τοµέα ύψους 
30 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα 
στην τροποποιητική απόφαση 
(ΦΕΚ Β’/2654/2019) αναφέρεται: 

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της 
περίπτωσης Β της παραγράφου 
5 του άρθρου 3, αντικαθίστανται 
ως εξής:

«Β. στον τοµέα ζωικής παραγω-
γής: Κτηνοτροφικές εγκαταστά-
σεις για ίδρυση νέων, επέκταση 
υφιστάµενων εγκαταστάσεων ή 
εκσυγχρονισµό υφιστάµενων ε-
γκαταστάσεων όπως αυτές περι-
γράφονται στο νόµο 4056/2012 
(ΦΕΚ 52/Α’/2012). Συγκεκριµέ-

να υπάγονται επενδυτικά σχέδια 
όλων των παραγωγικών κατευ-
θύνσεων καθώς και όλων των τύ-
πων εκτροφής, και υπό τους πε-
ριορισµούς και όρους που τίθε-
νται ακολούθως, που αφορούν:»

2. Το στοιχείο (δδ) της υποπε-
ρίπτωσης (κκ) της περίπτωσης Β, 
της παραγράφου 5 του άρθρου 
3, αντικαθίστανται ως εξής:

«δδ) πτηνοτροφεία αναπαρα-
γωγής ή και εκκολαπτήρια αυ-
γών, για ίδρυση νέων µονάδων, 
επέκταση υφιστάµενων µονάδων 
ή εκσυγχρονισµό υφιστάµενων 
µονάδων».

∆εσµευόµενα ποσά
Όσον αφορά τα ποσά που δε-

σµεύτηκαν για τις δράσεις ενί-
σχυσης του πρωτογενούς τοµέα 
ισχύουν τα εξής:

i. ποσό ύψους 1.500.000 ευ-
ρώ αφορά την ενίσχυση της φο-
ρολογικής απαλλαγής του καθε-
στώτος της Γενικής Επιχειρηµα-
τικότητας,

ii. ποσό ύψους 5.000.000 ευ-
ρώ αφορά τις ενισχύσεις της επι-
χορήγησης, της επιδότησης χρη-
µατοδοτικής µίσθωσης και της ε-
πιδότησης του  κόστους της δη-
µιουργούµενης απασχόλησης 
του καθεστώτος της Γενικής Ε-
πιχειρηµατικότητας,

iii. ποσό ύψους 23.500.000 
ευρώ αφορά τις ενισχύσεις του 
καθεστώτος των Νέων Ανεξάρ-
τητων ΜΜΕ.

Σύµβαση µε σύµβουλο
για τα Βιολογικά   

Μετά από τροποποίηση της ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 1549/Β/2019), που αφορά 
το ειδικό µέτρο στήριξης της 
προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες, 
προέβη το ΥΠΑΑΤ, δικαιούχος 
δύναται να λάβει προκαταβολή έως 
80% και επί του ποσού της κρατικής 
ενίσχυσης (30%), εφόσον βέβαια 
προβαίνει σε generic προβολή. 
∆ηλαδή  πρόγραµµα προβολής και 
προώθησης οίνων για συλλογικά 
σήµατα, όπως περιοχές ΠΟΠ, ΠΓΕ.

Ακόµα 4,5 εκατ. ευρώ
για τα Leader Πάρνωνα

Συµπληρωµατική χρηµατοδότηση 
ύψους 4.500.000 ευρώ για δηµόσιες 
και ιδιωτικές επενδύσεις στο Τοπικό 
Πρόγραµµα Leader της Ανατολικής 
Πελοποννήσου εγκρίθηκε από τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ύστερα από τεκµηριωµένο 
αίτηµα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 
ΑΕ. Υπενθυµίζεται πως η πρόσκληση 
των ιδιωτικών επενδύσεων µε 
καταληκτική ηµεροµηνία 
την 28η Αυγούστου 2019.

τών από την ένταξη µε προϋποθέ-
σεις την ολοκλήρωση του επιχει-
ρηµατικού σχεδίου και την επίτευ-
ξη των συναφών δεσµεύσεων και 
υποχρεώσεων (π.χ αύξηση της τυ-
πικής απόδοσης της εκµετάλλευ-
σης κατά 15% τουλάχιστον κ.α.). 

Όσον αφορά, τέλος, τους κτη-
νοτρόφους, αυτοί είναι υποχρεω-
µένοι να αποκτήσουν άδεια προ-
έγκρισης της εγκατάστασής τους 
εντός 18 µηνών από την ηµερο-
µηνία ένταξής τους.

Παράταση
Η καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής αιτήσεων 
υπαγωγής στο καθεστώς 
της Γενικής Επιχειρηµατι-
κότητας (3ος κύκλος) έχει 

οριστεί η 15η Ιουλίου
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Επενδύσεις 
σε οινοποιεία
Αίτηση ηλεκτρονικά από την 
1η Ιουλίου κάνουν τα 
οινοποιεία για να ενισχυθούν 
µέσα από το πρόγραµµα 
«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
οινοπαραγωγής. ∆εν 
µπορούν να επιδοτηθούν 
νεοσύστατες παραγωγικές 
επιχειρήσεις που δεν έχουν 
παράγει οίνο το έτος 
υποβολής της αίτησής τους 
στο εν λόγω πρόγραµµα, 
δηλαδή δεν έχουν 
υποβάλλει τις απαιτούµενες 
δηλώσεις συγκοµιδής/
παραγωγής.

 
Leader
Ανοιχτές για αιτήσεις 
είναι οι προσκλήσεις 
των ιδιωτικών Leader σε 
44 Αναπτυξιακές, ύψους 
129.349.000 ευρώ (∆.∆.).
Με βάση τρέχοντα στοιχεία 
έχουν καταχωρηθεί 898 
αιτήσεις, από τις οποίες 137 
αιτήσεις από 15 ενεργές 
προσκλήσεις, έχουν 
οριστικά υποβληθεί, µε 
συνολική αιτούµενη 
επιχορήγηση 
20.138.463,34 ευρώ.
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το νέο παγκόσµιο ρεκόρ ταχύτητας για τρα-
κτέρ ανήκει πλέον στην JCB, οι µηχανικοί 
της οποίας εργάζονταν µυστικά πάνω στο 
πρότζεκτ εδώ και αρκετούς µήνες, µε στόχο 
το ρεκόρ να συµπέσει µε την 28η επέτειο του 
πρώτου Fastrac που έβγαλε από τη γραµµή 
παραγωγής της η βρετανική εταιρεία. Συ-
γκεκριµένα, στην προσπάθεια που πραγµα-
τοποιήθηκε στο Αεροδρόµιο του Elvington 
κοντά στο York, το Fastrac 8000 κατάφερε 

έπιασε τα 166 χλµ/ώρα, διαλύοντας το πα-
λιό ρεκόρ, σχεδόν κατά 26 χλµ. Πίσω από 
το τιµόνι βρισκόταν ο γνωστός για τις συµ-
µετοχές του σε αγώνες µε µηχανές και τη-
λεοπτικός παρουσιαστής, Guy Martin. 

Με αεροδυναµική από τη Formula 1
Όσον αφορά τις εντυπωσιακές επιδόσεις 

αυτές επετεύχθησαν από έναν 7,2 λίτρων ε-
ξακύλινδρο κινητήρα DieselMax που έβγα-
λε 1.000 ίππους (746 kW) και ροπή 2.500 
Νm.Το κιβώτιο ταχυτήτων σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες ήταν έξι ταχυτήτων ZF το οποίο α-

Το μυστικό πρότζεκτ 
της JCB που έπιασε 
τα 166 χλμ. την ώρα  
Ένα τρακτέρ Fastrac με χίλιους ίππους έσπασε  
όλα τα ρεκόρ ταχύτητας στα χέρια του Guy Martin

Με 14,2% ανάπτυξη 
η γεωργία ακριβείας

Ο ρυθµός ανάπτυξης της 
αγοράς στον κλάδο της γε-
ωργίας ακριβείας αναµένε-
ται να καταγράψει άνοδο 
της τάξεως του 14,2% σύµ-
φωνα µε την έρευνα, που 
εξήχθη από τον φορέα 
Research And Markets. 
Παρ’όλα αυτά ο χαµηλός 
ρυθµός υιοθέτησης της τε-
χνολογίας µπορεί να περιο-
ρίσει την πρόβλεψη.

Στην Kemper οι 
σπαστήρες Scherer

Τα δικαιώµατα διανοµής 
των κυλινδρικών σπαστή-
ρων της Scherer, τους 
οποίους έχει χρησιµοποιή-
σει πολλές φορές η John 
Deere στις θεριζοαλωνιστι-
κές της µηχανές, παίρνει η 
Kemper. Σκοπός της να 
προσφέρει υπό την µπρά-
ντα της όλο τον εξοπλισµό, 
συµπεριλαµβανοµένων 
των ανταλλακτικών, σε Ευ-
ρώπη, Ασία κ.α

Παρέλαση Fendt 
στην Ισπανία

Οι 4.000 επισκέπτες που 
συµµετείχαν στη φετινή 
«field day» µε την ονοµα-
σία Fendtgüinos είδαν 
559 τρακτέρ Fendt, 8 θε-
ριζοαλωνιστικές και πολλά 
διαφορετικά µηχανήµατα 
συγκεντρωµένα σε έναν 
εξαιρετικό χώρο. H Fendt 
έφερε όλη τη γκάµα της 
στο σόου, όπως τα µικρά 
200άρια, αλλά και τη 
ναυαρχίδα 1050 Vario.

Φιλανδικό γκάτζετ 
για τα σιτηρά
Μέτρηση της περιεκτικό-
τητας σε πρωτεϊνη, υγρα-
σία, λάδι και υδατάνθρα-
κες µέσα σε περίπου 30 
δευτερόλεπτα πετυχαίνει 
να φέρει εις πέρας η νέα 

Χρυσό µετάλλιο 
για την Kverneland

Ένα χρυσό µετάλλιο, έξι 
ασηµένια, αλλά και τέσσε-
ρις επαίνους απένειµε η 
αγροτική κοινότητα της 
Σκωτίας (RHASS) στους 
συµµετέχοντες της φαντα-
σµαγορικής εκδήλωσης, 
που διεξήχθη 20 µε 23 
Ιουνίου στη Σκωτία. Το 
φετινό χρυσό µετάλλιο 
έλαβε το άροτρο 2500 
i-plough της Kverneland 
για τα συστήµατα IsoBus, 
που ενσωµατώνει µε την 
εταιρεία να µη σταµατά 
να τα εξελίσσει.

συσκευή της νεοφυούς 
φινλανδικής επιχείρησης, 
εν ονόµατι GraineSense. 
Το εργαλείο αυτό δηµι-
ουργήθηκε από τους Φιν-
λανδούς, µε σκοπό -όπως 
υποστηρίζουν- να δώσει 
στους παραγωγούς τον 
απόλυτο έλεγχο των σιτη-
ρών, έτσι ώστε εκείνοι να 
µπορούν να αξιολογήσουν 
την ποιότητα, αλλά και την 
τιµή του προϊόντος. 
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ντικατέστησε το στάνταρ CVT. Παράλληλα, 
όπως ήταν φυσικό οποιοσδήποτε εξοπλισµός 
που χρησιµοποιείται για τα παρελκόµενα ό-
πως οι σύνδεσµοι αφαιρέθηκαν ώστε να ε-
λαφρύνει το τρακτέρ. Μεγάλο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και η αεροδυναµική γραµµή 
του τρακτέρ την οποία επιµελήθηκε η εται-
ρεία Williams Advanced Engineering, η ί-
δια οµάδα που βρίσκεται πίσω από το πρό-
τζεκτ της Williams στη Formula 1. Συγκεκρι-
µένα η καµπίνα χαµήλωσε κατά 200 χιλιο-
στά, έγινε πιο στενή κατά 300 χιλιοστά ενώ 
τα συστήµατα ψύξης άλλαξαν θέση και πή-
γαν στο πλάι, ώστε να µειωθεί η αντίσταση 
στο µπροστινό µέρος του τρακτέρ.

Το προηγούµενο ρεκόρ κατείχε ένα ειδι-
κά τροποποιηµένο «Track-tor» που οδήγη-
σε ο Stig της γνωστής εκποµπής Top Gear 

που είχε πετύχει ταχύτητα 140,4 χλµ/ώρα 
τον Μάρτιο του 2018.

Ο οδηγός του JCB Fastrac, Guy Martin, δή-
λωσε: «Ήταν µια υπέροχη µέρα µε την JCB 
στο Elvington, µια σωστή δουλειά µε τους 
σωστούς µηχανικούς. Ήταν «βράχος» στο 
τροχόδροµο και η δουλειά ήταν πανεύκο-
λη». Από την άλλη ο πρόεδρος της JCB, λόρ-
δος Bamford εµφανίστηκε ενθουσιασµένος 
λέγοντας: «Είχαµε εδώ και καιρό το όνειρο 
να προσπαθήσουµε να επιτύχουµε ένα ρε-
κόρ ταχύτητας µε το Fastrac και όλη η ο-
µάδα έχει εργαστεί ακούραστα για να επι-
τύχει αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσµα» και 
συνέχισε: «Είµαι εξαιρετικά περήφανος για 
αυτό που έχουµε επιτύχει σε τόσο σύντοµο 
χρονικό διάστηµα. Είναι η βρετανική µηχα-
νική στα καλύτερά της και πραγµατικά υ-
πογραµµίζει τις δεξιότητες και την καινο-
τοµία που έχουµε στην οµάδα µηχανικών 
µας. Έχουν κάνει µια πραγµατικά φαντα-
στική δουλειά». Σηµειώνεται εδώ πως πα-
ρά το παγκόσµιο ρεκόρ, δεν είναι η πρώτη 
φορά που η JCB έχει περιληφθεί στο στα 
ρεκόρ Γκίνες. Συγκεκριµένα, το 2006, η ε-
ταιρεία έθεσε το ρεκόρ ταχύτητας στην ξη-
ρά για ένα πετρελαιοκίνητο όχηµα µε µέ-
ση ταχύτητα 563,3 χλµ/ώρα.

Επέτειος
Το ρεκόρ συνέπεσε µε την 28η 

επέτειο του πρώτου Fastrac που 
έβγαλε από τη γραµµή παραγωγής 

της η βρετανική εταιρεία

Μεγάλη ποικιλία 
στον αποδεικτικό 
αγρό καρπουζιών 
της Syngenta
Πάνω από 25 υβρίδια καρπουζιού που καλύπτουν τις 
ανάγκες της εσωτερικής αγοράς αλλά και των χωρών 
εξαγωγής, παρουσίασε σύσσωµη η οµάδα της Syngenta 
Hellas στον αποδεικτικό αγρό της στο Ρουπάκι Ηλείας, 
στις 26-27 Ιουνίου.

Παραγωγοί, έµποροι-εξαγωγείς, γεωπόνοι, αλλά 
και  οι διανοµείς της Syngenta από τις βαλκανικές χώ-
ρες (Σερβία, Κροατία, Βοσνία, Κύπρος Αλβανία, Σλο-
βενία) µαζί µε µεγάλους παραγωγούς τους  συµµετεί-
χαν στην εκδήλωση και επέλεξαν τα υβρίδια για τις α-
νάγκες των αγορών τους. 

Ξεχώρισαν ειδικά για τις θερµοκηπιακές και τις πρώι-
µες υπαίθριες φυτεύσεις το WMH6715 και το WMH7862, 
για το χρώµα της σάρκας τους, αλλά και υβρίδια για την 
κύρια περίοδο φύτευσης όπως το WMH6898 µε ιδανι-
κό µέγεθος και ελκυστικό οβάλ σχήµα και ραβδώσεις. 

Ακόµα µια πλήρης γκάµα µε άσπερµες ποικιλίες α-
πό 1,5-2kg (Bibo), personal type, αλλά και ολόκληρη 
σειρά υβριδίων από 2,5 έως και 7kg µε φλοιό σκούρο 
τύπου Sugar Baby (Dorin, Bahama) και ανοιχτόχρωµο 
φλοιό τύπου Jubilee (Red Jasper, Kasmera, Prestige), 
καθώς και το άσπερµο υβρίδιο FASCINATION, τύπου 
Crimson που αποτελεί το πιό δηµοφιλές προϊόν της 
Syngenta παγκοσµίως, µε 1η θέση στην αγορά των 
Η.Π.Α και του Ισραήλ όπου και καταναλώνονται σχε-
δόν αποκλειστικά άσπερµα καρπούζια.

Στον αποδεικτικό αγρό εκτίθενται 3 υβρίδια που προ-
τείνει η Syngenta για την κύρια περίοδο φύτευσης: To 
καρπούζι σχήµατος οβάλ CANDICE και το υβρίδιο µε 
τον κωδικό WMH6883 µε χαρακτηριστικά που πουλάνε.

Ξεχώρισε το υβρίδιο ARIADNE τύπου βαρέλα που α-
κόµα και σε δύσκολες συνθήκες διατήρησε κυλινδρι-
κό σχήµα. Όπως δήλωσε ο γενετιστής της Syngenta στο 
καρπούζι, Maxim Byatets: «Τα νέα µας υβρίδια έχουν 
πιο σταθερή συµπεριφορά στις αλλαγές του καιρού.»
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Η αδιαφορία 
για τα κοινά 

 ∆ιαχρονικό: Το πρόστιµο που 
πληρώνεις για την αδιαφορία σου 
για τα κοινά είναι ότι η τύχη σου 
καθορίζεται (και διοικείσαι) από 
ηλίθιους. Πλάτων

 Βάναυσο: 12 µήνες φυλάκιση 
και 5.000 ευρώ επέβαλε το 
Τριµελές Πληµµελειοδικείο Βόλου 
σε 55χρονο, επειδή χτυπούσε µε 
κλωτσιές στο κεφάλι έναν γάιδαρο 
προκειµένου να… συνέλθει, όταν το 
ζώο έπεσε στον δρόµο, από την 
καρότσα του αγροτικού του 
αυτοκινήτου. Η δικαιολογία ήταν ότι 
κλωτσούσε το ζώο γιατί κάποιοι το 
«µάτιασαν». [presspublica.gr, 
29/6/2019] 

 Αληθινός ήρωας: Το 1979, ο 
16χρονος Jadav Payeng, βρήκε 

άπειρα νεκρά 
φίδια στις 
αµµουδιές του 
νησιού Majuli, 
µέσα στον 
ποταµό 
Βραχµαπούτρα 
(Ινδία). Τα 
άτυχα ερπετά 

πέθαναν αδυνατώντας να βρουν 
σκιά στο Majuli. Τότε αποφάσισε να 
αφιερώσει τη ζωή του στο να 
φυτεύει καθηµερινά ένα δέντρο. 
Σήµερα, 40 χρόνια µετά, έχει 
φυτέψει ένα ολόκληρο δάσος, το 
Molai, που ευδοκιµεί συνδυάζοντας 
διαφορετικά είδη και που έχει 
προσελκύσει πλέον ένα πλήθος 
ζώων στο νησί, όπως ελέφαντες, 
ρινόκερους, ελάφια, αρκούδες, 
ακόµα και τίγρεις. [Α. Παρίση, 
womantoc.gr, 24/6/2019] 

 Πλαστικά: Μεγάλα κοµµάτια 
πλαστικών βρέθηκαν στα στοµάχια 
κητωδών από τέσσερα διαφορετικά 
είδη: τη φώκαινα, το 
σταχτοδέλφινο, τον ζιφιό και τον 
φυσητήρα, σε ανάλυση 34 κητών 
που εκβράσθηκαν στην Ελλάδα. Το 
πιο επιβαρυµένο είδος ήταν ο 
απειλούµενος φυσητήρας καθώς 
το 60% όσων βρέθηκαν (δέκα 
συνολικά) είχαν καταναλώσει 
πλαστικά. Οι πλαστικές σακούλες 
ήταν το πιο συχνό εύρηµα στα 
στοµάχια των ζώων. ∆υστυχώς, τα 
πλαστικά ήταν η αιτία θανάτου για 
τρία από τα εννιά ζώα. [Ινστιτούτο 
Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος] 

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Άνοιξε ο δρόµος για τη διάθεση και δια-
κίνηση σε υπαίθριες λαϊκές αγορές βιο-
λογικών προϊόντων µεταξύ άλλων γάλα-
κτος, ελαιολάδου και αλλαντικών σύµ-
φωνα µε την κοινή υπουργική απόφα-
ση που θεσµοθετεί τη λειτουργία τους. 
Η απόφαση αναφέρει πως πρόκειται για 
τη θεσµοθέτηση µίας οργανωµένης α-
γοράς, στην οποία µετέχουν αποκλει-
στικά παραγωγοί, αγροτικοί συνεταιρι-
σµοί βιολογικών προϊόντων και αγρο-
τικοί συνεταιρισµοί, στους οποίους εί-
ναι µέλη παραγωγοί βιολογικών προ-
ϊόντων, µε σκοπό την απευθείας διάθε-
ση στο καταναλωτικό κοινό των βιολο-
γικών αγροτικών προϊόντων ή µεταποι-
ηµένων βιολογικών αγροτικών προϊό-
ντων, που οι ίδιοι παράγουν ή/και οικο-
τεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊό-
ντων, το βασικό συστατικό των οποίων 
είναι δικής τους παραγωγής.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ΚΥΑ στις 
αγορές παραγωγών βιολογικών προ-
ϊόντων επιτρέπεται η διακίνηση προϊ-
όντων, τα οποία είναι αποκλειστικής 
παραγωγής των ιδίων των παραγω-
γών και πληρούν τους όρους ποιότη-
τας υγιεινής και ασφάλειας των τροφί-
µων, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις 
της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσί-
ας περί τροφίµων, καθώς και τις σχε-
τικές κατά περίπτωση προϊόντος δια-

τάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσι-
ακής νοµοθεσίας. Η λίστα των προϊό-
ντων περιλαµβάνει αναλυτικά: Οπω-
ροκηπευτικά, Αυγά σφραγισµένα µε 
το διακριτικό αριθµό του παραγωγού, 
λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, 
καρύδια, κάστανα, όσπρια, ελαιόλα-
δο συσκευασµένο, οίνος εµφιαλωµέ-
νος, ο οποίος έχει παραχθεί, εµφιαλω-
θεί και επισηµανθεί, σύµφωνα µε την 
κείµενη ενωσιακή και εθνική αµπελο-
οινική νοµοθεσία, µέλι τυποποιηµένο. 
Ακόµη προβλέπεται η διακίνηση που-
λερικών καθώς και προϊόντων υδατο-
καλλιέργειας. Οι πάγκοι των παραγω-
γών θα µπορούν ακόµη να διαθέτουν 
προϊόντα απόσταξης µικρών αποσταγ-
µατοποιών, αρωµατικά και φαρµακευ-

τικά φυτά, φυτάρια κηπευτικών, δεν-
δρύλλια οπωροφόρων και φυτά αµπέ-
λου, καθώς και προϊόντα οικοτεχνίας, 
αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρό-
φους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκε-
κριµένες µονάδες και γαλακτοκοµικά. 

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα διάθε-
σης µεταποιηµένων προϊόντων δεν 
µεταποιούνται στην εγκατάσταση του 
παραγωγού, αλλά σε µη ιδιόκτητες ε-
γκαταστάσεις λειτουργούσες σύµφω-
να µε την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς 
και λοιπά µη επεξεργασµένα πρωτο-
γενή προϊόντα που σχετίζονται µε την 
κύρια παραγωγή, όπως είναι τα αµπε-
λόφυλλά και τα άνθη κολοκυθιού αλ-
λά και αυτοφυή φυτά που φυτρώνουν 
στις εκµεταλλεύσεις των παραγωγών.

Τυποποιημένα και νωπά
προϊόντα στο θεσμό 
των βιολογικών αγορών 
παραγωγών Εκδόθηκε η ΚΥΑ που προβλέπει την 

ίδρυση φορέων βιοκαλλιεργητών οι οποίοι 
θα είναι υπεύθυνοι για τους πάγκους

Ένας αυτοδιαχειριζόµενος φορέας 
έχει σωµατειακή µορφή. 

Αυτοδιαχειριζόµενοι φορείς αναλαµβάνουν 
τη λειτουργία και την εποπτεία των αγορών

Τη λειτουργία, την εποπτεία, τη διαχείριση και την προώθηση της αγοράς 
παραγωγών βιολογικών προϊόντων, τη βεβαίωση παραβάσεων και την 
επιβολή κυρώσεων θα την αναλαµβάνουν αυτοδιαχειριζόµενοι φορείς. 
Αυτοί θα ιδρύονται από παραγωγούς βιολογικών προϊόντων ή/και 
αγροτικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους είναι µέλη παραγωγοί 
βιολογικών προϊόντων. Σηµειώνεται πως σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
προκειµένου να ιδρυθεί αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων, πρέπει 
να συσταθεί από ένας αυτοδιαχειριζόµενος φορέας. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ, 
για την ίδρυση ενός αυτοδιαχειριζόµενου φορέα, απαιτείται η σύνταξη 
καταστατικού, το οποίο υπογράφεται από είκοσι (20) τουλάχιστον 
παραγωγούς βιολογικών προϊόντων ή/και αγροτικούς συνεταιρισµούς, 
οι οποίοι επιθυµούν να συµµετέχουν στις υπό ίδρυση αγορές. 

Εξαίρεση
Στην Αττική 

ιδρύεται ένας 
αυτοδιαχειριζό-
µενος φορέας 
παραγωγών 
για όλες τις 
Περιφέρειες

Περιορισµός
Στις αγορές 
παραγωγών 
βιολογικών 
απαγορεύ-
εται ρητά η 
διακίνηση 

προϊόντων από 
άλλες χώρες

Μέχρι εφτά
Κάθε παρα-

γωγός µπορεί 
να συµµετέχει 
σε 7 Αγορές 
Παραγωγών 
βιολογικών 

ανά εβδοµάδα
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Έφτασε να είναι πιο ακριβή 
από το ασήμι η φυσική βανίλια
Τα τελευταία χρόνια η τιµή της φυ-
σικής βανίλιας έχει εκτιναχθεί. Σε 
διαστήµατα του 2017-2018, φαί-
νεται να ήταν όταν ζυγιζόταν πιο 
ακριβή από το ασήµι. 

Το 2014 η τιµή ενός κιλού 
βανίλιας ήταν 80 δολάρια. Τρία 
χρόνια µετά είχε ανέλθει στα 
600 δολάρια και σήµερα κινεί-
ται γύρω στα 500 δολάρια. Αυ-
τή η αύξηση αποδίδεται εν µέ-
ρει, σύµφωνα µε το economist.
com, στην παγκόσµια ζήτηση.

Οι διακυµάνσεις στις τιµές επη-
ρεάζουν τους παραγωγούς αγρο-
τικών εµπορευµάτων παντού, αλ-
λά αυτή της βανίλιας εµφανίζεται 
ιδιαίτερα ασταθής. Το 80% της πα-
γκόσµιας παραγωγής γίνεται στη 
βορειοανατολική περιοχή της Μα-
δαγασκάρης. Η κυβέρνηση της 
χώρας στο παρελθόν επενέβαινε 
ρυθµίζοντας την αγορά και την τι-
µή, σηµειώνει το economist.com.

Από την πλευρά της, η Victoria 
Mars, µέλος της τέταρτης γενιάς 
της οικογένειας που κατέχει τη 
Mars, η οποία υπολογίζεται ότι α-
γοράζει γύρω στο 0,5% της βανί-
λιας για τα Snickers και Twix είπε 
πριν λίγους µήνες στους Financial 

Times: «Νοµίζω ότι όλοι ανακα-
λύπτουν ότι η εφοδιαστική αλυ-
σίδα (supply chain) δε λειτουρ-
γεί. Χρειάζεται να αναλάβουµε 
ένα µέρος της ευθύνης». O Barr 
Parkin, υπεύθυνος προµηθειών 
και αειφορίας στην ίδια εταιρεία 
είχε υποστηρίξει ότι οι εταιρείες 
χρειάζεται να αλλάξουν τον τρό-
πο που αγοράζουν εµπορεύµα-
τα, γιατί «η εποχή των εµπορευ-
µάτων έχει παρέλθει (...) Οι µεγά-
λοι οίκοι -Cargill, Archer Daniels 
Midlands, Bunge - εταιρείες µε ι-
στορία διακοσίων ετών δηµιουρ-
γήθηκαν για να τα µεταφέρουν σε 
όλο τον κόσµο στην πιο συµφέ-
ρουσα οικονοµικά τιµή-δε νοµίζω 
ότι βλέπουν αυτό που έρχεται». 

Στο χωριό Andrangazaha, νότια 
της περιοχής Sava, αγρότες δου-
λεύουν από κοινού µε τις εταιρεί-
ες Danone, Mars, Firmenich και 
Veolia από το 2017, µε δέσµευ-
ση σε βάθος δεκαετίας στο πλαί-
σιο του Οργανισµού για την Οικο-
γενειακή Γεωργία, που στοχεύει 
µεταξύ άλλων, κατά τους FT, στη 
µείωση της απόστασης ανάµεσα 
στον παραγωγό και τους βασι-
κούς αγοραστές.  ΑΛΙΚΗ  ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Με 1,4 εκατ. 
ευρώ το στρέµµα 
οι αµπελώνες
Βουργουνδίας
Το όνειρο αγοράς ενός 
αµπελώνα grand cru 
στη Βουργουνδία ή 
ενός château στο 
Μπορντό έγινε πιο 
ακριβό πέρυσι, αν και 
παρατηρήθηκε 
απόκλιση στην αξία 
των συµβολαίων.
Σύµφωνα µε στοιχεία 
του decanter.com., ένα 
εκτάριο µε αµπελώνες 
grand cru 
Βουργουνδίας µπορεί 
να στοιχίσει µέχρι 14,5 
εκατ. ευρώ το εκτάριο 
(10 στρέµµατα), 
σύµφωνα µε το 
κτηµατοµεσιτικό 
γραφείο Safer. Η µέση 
τιµή ανά εκτάριο το 
2018 ήταν 6,25 εκατ. 
ευρώ το 2018, 
αυξηµένη κατά 4% σε 
σχέση µε το 2017 και 
διπλάσια σε σύγκριση 
µε το 2011. 

Αστάθεια
Το 2014 ένα κιλό 

βανίλια κόστιζε 80 
δολάρια, τρία χρόνια 
µετά ανήλθε στα 600 
δολάρια και σήµερα 

στα 500 δολάρια

Η ΤΙΜΗ 
ΤΗΣ ΒΑΝΙΛΙΑΣ 
ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗ 
ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΗΜΙ
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Απλοποιηµένη και ταχύτερη θα είναι 
η διαδικασία τροποποιήσεων των φα-
κέλων οίνων ΠΟΠ – ΠΓΕ, µε την εφαρ-
µογή του νέου θεσµικού πλαισίου που 
µειώνει σε 8 από 15 τα απαραίτητα βή-
µατα που θα ακολουθούνται κατά τη δι-
αδικασία τροποποίησης ενός φακέλου.

Το νέο θεσµικό πλαίσιο εξηγήθη-
κε σε οινοποιούς και εκπροσώπους 
οινοποιητικών επιχειρήσεων σε ενη-
µερωτική ηµερίδα για το νέο θεσµικό 
πλαίσιο οίνων ΠΟΠ-ΠΓΕ και την ενί-
σχυση επενδύσεων οινοποιητικών ε-
πιχειρήσεων που διοργάνωσε το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την 
Τετάρτη 3 Ιουλίου. Για το πρόγραµµα 
ενίσχυσης των επενδύσεων µε κοινο-
τικούς πόρους, οι οµιλητές ανέφεραν 
πως η υποβολή των αιτήσεων γίνεται 
ηλεκτρονικά από την 1η Ιουλίου έως 
τις 10 Σεπτεµβρίου, σηµειώνοντας ε-
δώ πως λόγω τεχνικών κολληµάτων, 
δεν έχει ανοίξει ακόµη το σύστηµα µέ-
χρι τις 3 Ιουλίου, αλλά αναµένεται α-
πό µέρα σε µέρα.

Πλέον, για την εκκίνηση της διαδι-
κασίας τροποποίησης φακέλου, ο εν-
διαφερόµενος καταθέτει στη ∆ιεύθυν-
ση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τρο-
φίµων τον φάκελο, αυτός αποστέλλε-
ται στην Κεντρική Επιτροπή Προστασί-
ας Οινοπαραγωγής, από όπου µετά α-
πό εκ νέου αξιολόγηση αναρτάται και 
αναµένονται για 2 µήνες οι ενστάσεις. 
Όταν εξεταστούν οι ενστάσεις, (τους 
επόµενους 2 µήνες) από το ΚΕΠΟ, ο 
τροποποιηµένος φάκελος περνά σε υ-
πουργική απόφαση και κοινοποιείται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εν τέ-
λει εισάγεται σε Φύλλο της Επίσηµης 
Εφηµερίδας της ΕΕ ή στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα e-ambrosia.

Συχνά έχουν προκύψει θέµατα που 
χρήζουν αλλαγής των στοιχείων που 

περιγράφουν έναν οίνο ΠΟΠ ή ΠΓΕ. 
Ακραία κακοκαιρία, που έχει αναγνω-
ριστεί από το κράτος, επιβολή φυτοϋ-
γειονοµικών µέτρων από τους αρµό-
διους φορείς λόγω έξαρσης κάποιας 
ασθένειας ή εντόµου, µπορούν να ε-
πηρεάσουν τα τελικά χαρακτηριστικά 
ενός παραγόµενου κρασιού. Αυτό έρ-
χεται να καλύψει η διαδικασία τροπο-
ποιήσεων των φακέλων. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα η Ροµπόλα της Κε-
φαλλονιάς, όπου άλλαξαν οι αλκοολι-
κοί βαθµοί του τελικού προϊόντος λό-
γω των καιρικών φαινοµένων. 

Όπως τόνισε ο γεωπόνος MSc του 
υπουργείου ∆ιονύσιος Γραµµατικός 
στην κατάρτηση των φακέλων και 
ειδικά στην περιγραφή του οίνου οι 
καταθέτοντες τον όποιο φάκελο πρέ-
πει να είναι εξαιρετικά ακριβείς. ∆εν 
µπορεί να χαρακτηρίζεται ένα κρασί 
«πολύ ωραίο», ή ότι διαθέτει «πολύ 
ωραία αρώµατα».

Ταχύτερη τροποποίηση των 
φακέλων για οίνους ΠΟΠ 
με νέο θεσμικό πλαίσιο

Ο ∆ιονύσης Γραµµατικός (δεξιά) προϊστάµενος του τµήµατος Οίνου και 
Αλκοολούχων Ποτών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
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Φάρμα Παπαμαρίνου

Μια οικογένεια από 
τη Δράμα ψωνισμένη 
με το πρόβειο γάλα 
Από τους πρόποδες του Φαλακρού 4 γενιές τυροκόμων 
ρίχνουν το βάρος στην αύξηση του ζωικού τους κεφαλαίου   

Έκθεση
Στη µονάδα στεγάζεται 

και µια λαογραφική 
έκθεση, ενώ είναι 
ανοιχτή για την 

δωρεάν εκπαίδευση 
ενδιαφερόµενων 
στην τυροκοµεία

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε 
ο Πέτρος Παπαµαρίνος στις 
συσκευασίες των προϊόντων 
του, µε το αγαπηµένο του 
γιαούρτι να τοποθετείται σε 
ένα καλαίσθητο γυάλινο βαζάκι.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Χωρίς υπερβολές, η γλυκιά 
και ευχάριστη γαλατένια µυ-
ρωδιά µε τη γεµάτη γεύση 
που έχει το βούτυρο από πρό-
βειο γάλα βιολογικής κτηνο-
τροφίας που παράγεται στη φάρ-
µα του Πέτρου Παπαµαρίνου, είναι 
από τα πιο νόστιµα βούτυρα που κυκλο-
φορούν στην αγορά. Βόρεια, στους πρόποδες του 
Φαλακρού, σε µια µονάδα πλήρως καθετοποιηµέ-
νη, η οικογένεια Παπαµαρίνου εκτρέφει τα ζώα, 
τα αρµέγει και τυροκοµεί το γάλα τους. 

Ο Πέτρος Παπαµαρίνος, ο οποίος συνηθίζει να 
λέει πως νιώθει περήφανος που είναι συνάδελ-
φος του πρώτου Έλληνα τυροκόµου, του κύκλω-
πα Πολύφηµου, πήρε το 1980 τη σκυτάλη από τον 
πατέρα του, «Μπαρµπα-Κώστα», και µε πολύ δου-
λειά και µεράκι κατάφερε σήµερα η επιχείρησή του 
να τροφοδοτεί µε νόστιµα γαλακτοκοµικά επιλεγ-
µένα καταστήµατα σε Ελλάδα, Κύπρο και Γαλλία.  

Όλα ξεκίνησαν το 1951 όταν ο «µπαρ-
µπά-Κώστας», δεύτερης γενιάς τυ-
ροκόµος, αποφάσισε να «στήσει» 
το πρώτο υποτυπώδες τυροκοµείο 
στον Βώλακα ∆ράµας. Από τότε µέ-
χρι σήµερα η κατεύθυνση της οι-

κογενειακής επιχείρησης έχει αλ-
λάξει σηµαντικά, µε όχηµα την α-

ναζήτηση της πρώτης ύλης. «Είχε µε-
γάλη σηµασία για µένα που είµαι παλιός 

τυροκόµος, η πρώτη ύλη. Αν δεν έχεις καλό 
ποιοτικό γάλα, δεν γίνεται σωστό προϊόν» εξηγεί 
στην Agrenda ο 64χρονος Πέτρος Παπαµαρίνος.

Το 2005 η µονάδα του άρχισε να παίρνει τη µορ-
φή που έχει σήµερα, µε επενδύσεις που άγγιξαν 
τα 1,4 εκατ. ευρώ σε κτιριακές εγκαταστάσεις, µη-
χανολογικό εξοπλισµό και ζωικό κεφάλαιο. Σή-
µερα παράγονται 19 κωδικοί µε πρώτη ύλη πρό-
βειο και κατσικίσιο γάλα, ενώ το επόµενο βήµα 
είναι η κατάκτηση της αγοράς του Ντουµπάι, για 
την οποία έχουν ήδη πέσει οι υπογραφές ενώ ξε-
κίνησε και η συνεργασία της επιχείρησης µε τον 
όµιλο Λαλασίδη, για την εξασφάλιση των πόρων. 

Ο Πέτρος Παπαµαρίνος, ο οποίος συνηθίζει να λέει πως νιώθει περήφανος που 
είναι συνάδελφος του πρώτου Έλληνα τυροκόµου, του κύκλωπα Πολύφηµου, 
πήρε το 1980 τη σκυτάλη από τον πατέρα του «Μπαρµπα-Κώστα».

Πέτρος Παπαµαρίνος
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Σε οχτώ στρέµµατα χώρεσε ο Πέτρος 
Παπαµαρίνος κτίρια που απλώνο-
νται σε 4,500 χιλιάδες τµ και αντι-
στοιχούν σε στάβλους, αρµεκτήρια, 
αποθήκες ζωοτροφών, τυροκοµείο 
και γραφεία. Όλα αυτά έγιναν το 
2005 µε τη βοήθεια ενός επενδυτι-
κού προγράµµατος ύψους 666.000 
ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες επενδύσεις 
έγιναν µε ίδια κεφάλαια. 

Στην επιχείρηση απασχολείται η 
πενταµελής οικογένεια Παπαµαρί-
νου, αποτελούµενη από τη γυναίκα 
του έµπειρου τυροκόµου, Τούλα, τις 
δυο κόρες του, Μαρία και Αθηνά κα-
θώς και τον γιό του, Κώστα και επι-
πλέον τέσσερα άτοµα. Από τους 19 
κωδικούς που παράγονται νυχθηµε-
ρόν στη µονάδα, ο Πέτρος Παπαµα-
ρίνος ξεχωρίζει το πρόβειο γιαούρ-
τι. «Είναι ο βασιλιάς», λέει ενώ ιδι-
αίτερη µνεία κάνει και στο πρόβειο 
γιαούρτι µε 0% λιπαρά, «που δεν υ-
πάρχει πουθενά στην Ελλάδα», σύµ-
φωνα µε τον ίδιο. ∆εύτερο έρχεται 
το ρυζόγαλο, επίσης το µοναδικό α-
πό πρόβειο γάλα στη χώρα, για το ο-
ποίο µάλιστα ακούγεται πως η κυρία 
Τούλα το παράγει  τις νύχτες κρυ-

φά από φόβο µην τυχόν και της κλέ-
ψουνε τη συνταγή. Φυσικά ξεχωρί-
ζει και το βούτυρο, το οποίο κυκλο-
φορεί σε πολύ µικρές ποσότητες και 
βγαίνει από την αποβουτύρωση του 
γάλακτος που πάει για παραγωγή 
γιαουρτιού µε 0% λιπαρά. «Ωριµά-
ζει για έξι µήνες στα ψυγεία η κρέ-
µα και µετά τη χτυπάµε και βγαίνει 
το βούτυρο» εξήγησε ο ίδιος.

Τα τελευταία χρόνια ο 64χρονος 
επιχειρηµατίας διακρίνει µεγάλη 
στροφή της αγοράς στα γαλακτοκο-
µικά προϊόντα από κατσικίσιο γάλα. 
«Το κατσικοτύρι που βγάζουµε κά-
νει πάταγο, αλλά δεν µπορούµε να 
βγάλουµε µεγάλες ποσότητες» εί-
πε, τονίζοντας πως ρίχνουν ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα στην αύξηση του ζωι-
κού κεφαλαίου τους µε περισσότε-
ρες κατσίκες. Άλλωστε ο ίδιος αντι-
λαµβάνεται ως πρόκληση και την ε-
πέκταση του χαρτοφυλακίου της ε-
πιχείρησης, µε κατσικίσια προϊόντα. 

Άξιες αναφοράς είναι και οι συ-
σκευασίες των προϊόντων, για τις ο-
ποίες ο κ. Παπαµαρίνος είναι ιδιαί-
τερα υπερήφανος, αφού όπως λέει 
«είναι πρωτοπόρες και ασυνήθιστες». 

Στις κατσίκες βρίσκεται το μέλλον των 
ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων 

ΠΡΟΠΟ∆ΕΣ ΦΑΛΑΚΡΟΥ

Η επισκέψιµη µονάδα βρίσκεται στους πρόποδες 
του Φαλακρού, 15 λεπτά από τα σύνορα µε την Βουλγαρία. 

«Για να έχει εµπιστοσύνη ο καταναλωτής στα ελληνικά 
τυροκοµικά προϊόντα, πρέπει να µπει µέσα στο τυροκοµείο να 

δει πώς παράγονται», έλεγε ο πατέρας του κ. Παπαµαρίνου, 
και για αυτό εκείνος προκαλεί τους πελάτες καταναλωτές του 

να επισκεφτούν την µονάδα και να παράξουν µαζί του.
e-mail: info@papamarinoufarm.gr

Μαρίνα Μπουτάρη 
Νέα εμπορική 
διευθύντρια 
Με πάνω από 20 χρόνια 
προϋπηρεσία στην επικοινωνία και 
στο marketing του κρασιού και της 
γαστρονοµίας, θα επιδιώξει τη 
χάραξη µιας νέας επικοινωνιακής 
και εµπορικής στρατηγικής της 
οινοποιίας Μπουτάρη, παίζοντας 
καθοριστικό ρόλο στην εµπορική 
ανάπτυξη της ιστορικής οινοποιίας 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Quest 
Ο Ν. Καραμούζης 
στη Διοίκηση 
Σε σώµα συγκροτήθηκε το νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Quest και 
αύξησε τα µέλη του κατά ένα, µε την 
προσθήκη του γνωστού από την 
πορεία του στον τραπεζικό κλάδο 
Νικολάου Καραµούζη. Μεταξύ των 
άλλων µελών που επανεξελέγησαν 
συγκαταλέγονται οι Απόστολος 
Ταµβακάκης, Φαίδων Ταµβακάκης 
και Παντελής Τζωρτζάκης.

IOC
Abdellatif 
Ghedira 

Ο Ghedira για 4η φορά Γενικός 
διευθυντής ∆ιευθυντής του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου 
µετά την επανεκλογή του κατά την 
109η σύνοδο του Συµβουλίου των 
Μελών που πραγµατοποιήθηκε στο 
Μαρακές. Θα εκτίσει άλλη µια 
τετραετή θητεία.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις
 Περί τα 1,4 εκατ ευρώ 
επένδυσε ο Θρακιώτης 

Τυροκόµος για τις εγκατα-
στάσεις, τον εξοπλισµό 
και το ζωικό κεφάλαιο

ΠΡΟΠΟ∆ΕΣ
ΦΑΛΑΚΡΟΥ

∆ΡΑΜΑ



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Εξηγήσεις ζητούν το ένα προς το άλ-
λο τα κράτη-µέλη του Παγκόσµιου Ορ-
γανισµού Εµπορίου για τον τρόπο που 
χρησιµοποιούν τις κρατικές ενισχύ-
σεις, εγείροντας ζητήµατα αθέµιτου 
ανταγωνισµού στη διεθνή σκακιέρα.

Ενδεικτική είναι λίστα των ερωτηµά-
των που συγκέντρωσε ως «µπούσου-
λας» για τη συνεδρίαση στις 25-26 Ι-
ουνίου η γραµµατεία του ΠΟΕ, βάσει 
της οποίας η µεν Ινδία θέτει ως µεί-
ζον ζήτηµα  για τις συνδεδεµένες ε-
νισχύσεις της ΕΕ, την ώρα που η ίδια 
ανακοινώνει 316, 4 δις ευρώ για τη 
γεωργία, µαζί µε στόχο για διπλασι-
ασµό του εισοδήµατος των γεωργών 
µέχρι το 2022, προκαλώντας αντίστοι-
χο ερώτηµα από την Κοµισιόν για το 
«πόθεν» προκύπτουν αυτές οι παρο-
χές. Αντίστοιχα, πλήθος τα ερωτήµατα 
για de minimis, δασµολογικές ποσο-
στώσεις και τιµές παρέµβασης.

Ως προς το ερώτηµα πάντως της Ινδί-
ας, κατά πόσο οι συνδεδεµένες πληρω-
µές της ΕΕ περιορίζονται βάσει Omnibus 
«στο βαθµό που είναι αναγκαίο για τη 
δηµιουργία κινήτρου για τη διατήρη-
ση των σηµερινών επιπέδων παραγω-
γής στους σχετικούς τοµείς ή περιφέ-
ρειες» κι όχι ως επιπλέον κίνητρο για 
αύξηση της παραγωγής πέρα από τα 
ιστορικά, αυτό κινείται µε το βλέµµα 
κυρίως προς το ειδικό καθεστώς βάµ-

βακος. Συγκεκριµένα, η Ινδία ζητά να  
αιτιολογηθεί µε στοιχεία: πώς εξασφα-
λίζει η ΕΕ ότι ικανοποιείται το κριτή-
ριο «περιορισµού της παραγωγής», 
το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για 
κάθε πρόγραµµα άµεσης πληρωµής 
βάσει του άρθρου 6.5 της συµφωνίας 
για τη γεωργία. «Καλή ερώτηση» που 
µένει να απαντηθεί επαρκώς σηµει-
ώνει στο twitter ο αγροοικονοµολό-
γος από το Πανεπιστήµιο Τρίνιτι στο 
∆ουβλίνο, Άλαν Μάθιους, µε αφορ-
µή και τις επικείµενες διαπραγµατεύ-
σεις για την νέα ΚΑΠ και τις πιέσεις 
για µείωση του µπάτζετ. 

Προεξέχουσα στη λίστα των ερωτη-
µάτων για την πολιτική στήριξης της 
γεωργίας η Ινδία, µε την ΕΕ, τον Κα-
ναδά, τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες χώ-
ρες να ζητούν πληροφορίες και αιτιο-
λόγηση είτε ως προς  τα προγράµµατα 
στήριξης στους αγρότες για τις φυσικές 
καταστροφές και τις αντισταθµιστικές 

ενισχύσεις ή για το λόγο που αύξησε 
σε σχέση µε το 2016-2017 κατά 8 ε-
κατ. δολάρια τις κρατικές ενισχύσεις 
(Green Box), το 2017-2018 και πώς 
αυτή συνάδει µε τα κριτήρια «βοήθει-
ας διαρθρωτικής προσαρµογής που 
παρέχεται µέσω επενδυτικών ενισχύ-
σεων» της συµφωνίας για τη γεωρ-
γία. Συγκεκριµένα, ζητείται επαρκής 
αιτιολόγηση γιατί η Ινδία αύξησε τις 
κρατικές ενισχύσεις (de minimis) για 
πολλά προϊόντα το 2017-2018, συ-
µπεριλαµβανοµένου του ρυζιού, του 
σιταριού και των όσπριων και γιατί 
στα εν λόγω προϊόντα συµπεριλαµ-
βανοµένου του βάµβακος και της σό-
γιας, ανακοίνωσε διαφορετικές ελά-
χιστες τιµές στήριξης. 

Και για τις ΗΠΑ ζητούνται από την 
ΕΕ στοιχεία επί της έγκρισης από το 
Κογκρέσο στις αρχές Ιουνίου ενός νο-
µοσχεδίου για αποζηµιώσεις ύψους 
19 δις δολαρίων, που εφόσον υπο-
γραφεί από τον πρόεδρο Τραµπ, θα 
δίνει τη δυνατότητα στο USDA να αυ-
ξήσει τις ασφαλιστικές καλύψεις στις 
καλλιέργειες κατά 90%  αντί για 55% 
και 60% που είναι σήµερα για τον 
καλαµπόκι και τη σόγια αντίστοιχα.

Αντίστοιχα κι ο Καναδάς ζητά από 
την ΕΕ λεπτοµέρειες για την αναθε-
ώρηση των ποσών στήριξης που χο-
ρήγησε το 2015 για τα περιβαλλοντι-
κά προγράµµατα και γιατί αυτή συν-
δέθηκε µε τα προγράµµατα αγροτι-
κής ανάπτυξης της ΚΑΠ.

Αγκάθια στον ΠΟΕ 
με ενίσχυση αγροτών 
ως διπλάσιο εισόδημα  
οι Ινδοί  

Οι Ευρωπαίοι αγρότες   

Η µακρά λίστα των ερωτηµάτων, που τίθενται στον ΠΟΕ, δείχνει ότι οι αντιπροσωπείες των χωρών παρακολουθούν 
επισταµένως τη διεθνή ειδησεογραφία και δη έγκυρων ιστοσελίδων, όπως του Reuters και του Bloomberg.
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Θέμα για τις συνδεδεμένες της ΕΕ 
θέτει η Ινδία, ενώ ανακοινώνει 316 
δις ευρώ ενίσχυση για τη γεωργία 

Ανησυχία Μακρόν 
για τη συµφωνία
«Εάν η Βραζιλία φύγει 
από τη συµφωνία του 
Παρισιού, σε όσα 
τουλάχιστον µας αφορά, 
δεν µπορούµε να 
υπογράψουµε µια 
εµπορική συµφωνία µαζί 
τους», δήλωσε ο Γάλλος 
πρόεδρος Μακρόν από 
την Ιαπωνία πριν από τη 
συνάντηση των G20, 
τονίζοντας ότι «Ζητάµε 
από τους αγρότες µας να 
σταµατήσουν να βάζουν 
φυτοφάρµακα, ζητούµε 
από τις εταιρείες µας να 
παράγουν λιγότερους 
ρύπους, έχοντας έτσι 
ένα κόστος 
ανταγωνιστικότητας». Ο 
ίδιος πρόσθεσε ότι «Έτσι 
δεν πρόκειται να πούµε 
από τη µια µέρα στην 
άλλη ότι θα αφήσουµε 
να εισχωρήσουν 
προϊόντα από χώρες που 
δεν σέβονται κανένα 
από τα παραπάνω».

Πονοκέφαλος έχει γίνει για τον Ε-
πίτροπο Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, η ό-
λη υπόθεση της συµφωνίας µε τη 
Μερκοσούρ, αφού σχεδόν ολόκλη-
ρος ο κτηνοτροφικός κόσµος της Ιρ-
λανδίας τον κατηγορεί για τον τρό-
πο µε τον οποίο διαχειρίστηκε την 
υπόθεση. Πλέον τίθεται υπό αµφι-
σβήτηση η ανανέωση της θητείας 
του ως Ιρλανδού Επιτρόπου στην 
Κοµισιόν, που ακουγόταν πολύ το 
προηγούµενο διάστηµα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur 
κατέληξαν σε πολιτική συµφωνία για 
µια φιλόδοξη, ισορροπηµένη και ο-
λοκληρωµένη εµπορική συµφωνία. 
Οι δύο πλευρές είχαν ξεκινήσει τις 
διαπραγµατεύσεις ακριβώς 20 χρό-
νια πριν και εντατικοποίησαν τις προ-
σπάθειες για επίτευξη συµφωνίας µε-
τά την προεδρική νίκη του Ντόναλντ 
Τραµπ, που ώθησε την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση να παγώσει τις συνοµιλίες µε 
τις ΗΠΑ και να αναζητήσει άλλους 
παγκόσµιους εµπορικούς συµµάχους.

Το νέο εµπορικό πλαίσιο - µέρος 
µιας ευρύτερης συµφωνίας σύνδεσης 
µεταξύ των δύο περιοχών - θα εδραιώ-
σει µια στρατηγική πολιτική και οικο-
νοµική συνεργασία και θα δηµιουρ-
γήσει σηµαντικές ευκαιρίες για βιώ-
σιµη ανάπτυξη και από τις δύο πλευ-



Οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν νέους δα-
σµούς στα κινεζικά προϊόντα, όπως 
µετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ει-
δήσεων Xinhua, µετά τις συνοµιλίες 
που είχε στο περιθώριο της συνόδου 
της G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ 
µε τον οµόλογό του της Κίνας Σι Τζιν-
πίνγκ. Οι δύο χώρες συµφώνησαν επί-
σης να ξαναρχίσουν οι εµπορικές συ-
νοµιλίες µεταξύ των δύο χωρών και ότι 
θα έχουν συζητήσεις πάνω σε συγκε-
κριµένα ζητήµατα, σύµφωνα µε το κι-
νεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Αµερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραµπ χαρακτήρισε εξάλλου «εξαι-
ρετική» την συνάντηση που είχε µε 
τον πρόεδρο της Κίνας, χωρίς ωστό-
σο να διευκρινίσει σχετικά µε το αν 
σηµειώθηκε πρόοδος για τον τερµα-
τισµό του εµπορικού πολέµου ανά-
µεσα στην Ουάσινγκτον και το Πε-
κίνο. «Είχαµε µια πάρα πολύ καλή 
συνάντηση µε τον πρόεδρο Σι, εξαι-
ρετική θα έλεγα», δήλωσε ο Τραµπ 
στο περιθώριο της συνόδου της G20 
στην Οσάκα, όπως αναφέρεται σε α-
νακοίνωση που εκδόθηκε από την 
πλευρά των ΗΠΑ, όπως και της Κίνας.

Προηγουµένως ο Κινέζος πρόεδρος 
Σι είχε επιµείνει στο γεγονός ότι ο «δι-
άλογος» είναι προτιµότερος από την 
«αντιπαράθεση», χωρίς να διευκρινί-
σει περαιτέρω.

Οι δύο πρόεδροι συνοδεύονται στις 
συνοµιλίες τους από τους στενότερους 
συνεργάτες τους, µεταξύ των οποίων 
βρίσκονται από αµερικανικής πλευ-
ράς ο υπουργός Εξωτερικών των Η-
ΠΑ Μάικ Ποµπέο, ο Αµερικανός εκ-
πρόσωπος επί εµπορικών θεµάτων 
Ρόµπερτ Λάιτιζερ, αλλά και η κόρη 
και σύµβουλος του Αµερικανού προ-
έδρου Ιβάνκα Τραµπ.

Κατά τ’ άλλα, από πολλούε η φε-

τινή συνάντηση των 20 ισχυρότε-
ρων οικονοµιών του κόσµου χαρα-
κτηρίστηκε ως µια από τις πιο «α-
διάφορες», αφού ακόµη και το κεί-
µενό της, δεν άλλαξε και πολύ α-
πό αυτό που υπέγραψαν οι ίδιοι η-
γέτες πέρυσι. 

Νέοι δασµοί 4 δις 
σε ευρωπαϊκά τυριά

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνω-
σε τη ∆ευτέρα την έναρξη διαδικασί-
ας διαβούλευσης ενόψει της επιβο-
λής στην ΕΕ νέων, επιπρόσθετων δα-
σµών αξίας 4 δις ευρώ σε είδη τυριών 
και ουίσκι ευρωπαϊκής προέλευσης, 
σε αντίποινα για αυτές που η Ουάσι-
γκτον χαρακτηρίζει αθέµιτες κρατι-
κές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις σε βι-
οµηχανίες του αεροναυπηγικού το-
µέα από πλευράς Βρυξελλών. Στον 
νέο κατάλογο τιµωρητικών δασµών 
φιγουράρουν διάφορα είδη τυριών, 
από το γκούντα ως µπλε ποικιλίες, 
ιρλανδικά ουίσκι, προϊόντα µε βάση 
το χοιρινό κρέας κ.λπ

Δεν θα  επιβάλει νέους 
δασμούς στα κινεζικά
προϊόντα η Ουάσινγκτον

H Επίτροπος Εµπορίου της ΕΕ Cecilia Malmstrom δήλωσε ότι η συµφωνία έστειλε 
ένα «δυνατό και σαφές µήνυµα» προς υποστήριξη του ελεύθερου εµπορίου.

Η 41η Σύνοδος 
της γενικής 
συνέλευσης 
ανέδειξε τον 
Κινέζο Qu Dongyu, 
επικεφαλής.

χαστουκίζουν Χόγκαν για τη Mercosur

ρές, σεβόµενη το περιβάλλον και 
διατηρώντας τα συµφέροντα των 
καταναλωτών της ΕΕ και των ευ-
αίσθητων οικονοµικών τοµέων.

Η ΕΕ είναι ο πρώτος σηµαντι-
κός εταίρος -τόσο εµπορικός, 
όσο και επενδυτικός- για την ε-
πίτευξη εµπορικού συµφώνου 
µε τη Mercosur, ένα µπλοκ που 
περιλαµβάνει την Αργεντινή, τη 
Βραζιλία, την Παραγουάη και την 
Ουρουγουάη. Η συµφωνία αυτή 
θα καλύψει πληθυσµό 780 εκα-
τοµµυρίων και θα εδραιώσει τις 
σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και των 
χωρών της Mercosur.

Όσον αφορά τη µείωση των δα-
σµών, θα µπορούσε να είναι η πιο 
προσοδοφόρα εµπορική συµφωνία 
της ΕΕ µέχρι σήµερα, µε περίπου 4 
δισεκατοµµύρια ευρώ δασµών που 
εξοικονοµούνται στις εξαγωγές της, 
τέσσερις φορές  περισσότερο από 
τη συµφωνία της µε την Ιαπωνία. 
Εν τω µεταξύ, η Mercosur στοχεύ-
ει και στην αύξηση των εξαγωγών 
αγροτικών προϊόντων.

Η Γαλλία και ορισµένες άλλες 
χώρες της ΕΕ φοβούνται τον α-
ντίκτυπο της απότοµης αύξησης 
των εισαγωγών βοείου κρέατος, 
ενώ περιβαλλοντικές οµάδες, η 
επιρροή των οποίων είναι ισχυ-

ρότερη στο νέο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, υποστηρίζουν ότι η 
συµφωνία θα µπορούσε να επι-
δεινώσει την αποδάσωση.

Ο αρµόδιος Επίτροπος της ΕΕ για 

την γεωργία, Χόγκαν, δήλωσε ότι 
αναγνώρισε τις ανησυχίες των α-
γροτών, αλλά ότι οι συµφωνίες ε-
λευθέρων συναλλαγών που επλή-
γησαν από το σύνολο ανοίγουν 
αγορές για τους αγρότες της ΕΕ. 

«Οι εισαγωγές αγροτικών προ-
ϊόντων της Mercosur θα καθιε-
ρώσουν de facto διπλά πρότυ-
πα και αθέµιτο ανταγωνισµό για 
ορισµένους βασικούς ευρωπαϊ-
κούς παραγωγικούς τοµείς, θέ-
τοντας σε κίνδυνο τη βιωσιµό-
τητά τους», ανέφερε η ένωση.
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Πολλές απαιτήσεις 
Τα όσα επιδιώκουν οι 
χώρες της Mercosur 
δεν ανταποκρίνονται 

στην ευρωπαϊκή 
πραγµατικότητα, έλεγε

ο Επίτροπος Χόγκαν

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΕ-ΜΕΡΚΟΣΟΥΡ 2018
(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΠΗΓΗ: ΚΟΜΙΣΙΟΝ

 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

 
18,205

 
2,2289 

 
42,643 

23,664

 
42,8%

 
55,6%

 
5,1%

 
94,7%
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ΤΗΣ   ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
 douska@agronews.gr

Ακόµα και οφειλές που βεβαιώνονται 
εντός του 2019, αλλά αφορούν υπο-
θέσεις, περιόδους και έτη µέχρι και 
το 2018 µπορούν να ρυθµίζονται σε 
έως και 120 µηνιαίες δόσεις σύµφω-
να µε διάταξη που περιελήφθη στην 
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
που δηµοσιεύθηκε στις 27 Ιουνίου 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αυτό µε απλά λόγια για τους αγρό-
τες σηµαίνει ότι στην ηλεκτρονική 
δήλωση που υποβάλλουν µέχρι τις 
30 Σεπτεµβρίου θα µπορούν να πε-
ράσουν και κάποιες από τις οφειλές 
που αρχικά είχαν µείνει εκτός ρύθµι-
σης, εφόσον αυτές βεβαιώθηκαν µέ-
σα στο 2018. Για παράδειγµα µπορεί 
να συµπεριληφθεί ο ΕΝΦΙΑ που βε-
βαιώθηκε τον Σεπτέµβριο του 2018 
και έχει άλλη µια δόση (από τις συ-
νολικά 5) που έληγε 31 Γενάρη του 

2019, όπως και κάποιο ποσό επιστρο-
φής ΦΠΑ που εµφανίζεται ότι πρέπει 
να πληρωθεί µέσα στο τρέχον έτος. 

Μεγάλο πρόβληµα, σύµφωνα µε 
τους φοροτεχνικούς, αποτελούν ακό-
µα οι οφειλές του 2017 και του 2018 
του ΕΦΚΑ, οι οποίες δεν φαίνονται στο 
σύστηµα και κατά συνέπεια δεν µπο-
ρούν να συµπεριληφθούν στις 120 
δόσεις. Ωστόσο, οι πληροφορίες λέ-
νε ότι εντός των ηµερών ολοκληρώ-
νεται η εκκαθάριση του ΕΦΚΑ, ώστε 
τα ποσά να αρχίσουν να φαίνονται.

Οι αλλαγές στη ρύθµιση 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις τροπο-

ποιήσεις στα άρθρα 98 και 100 του 
νόµου 4611/2019 για τις ρυθµίσεις 
οφειλών προς τη φορολογική διοί-
κηση, σε ρύθµιση αποπληρωµής σε 
έως και 120 µηνιαίες δόσεις µπορούν 
να υπαχθούν και όλες οι οφειλές που 
βεβαιώθηκαν εντός του 2019 ή θα βε-
βαιωθούν έως και τις 30-9-2019 εφό-

σον αφορούν υποχρεώσεις ετών, υ-
ποθέσεων και περιόδων µέχρι και 31-
12-2018. Αυτό σηµαίνει ότι:

α) Όσοι φορολογούµενοι δεν έχουν 
υποβάλει ακόµη δηλώσεις φορολο-
γίας εισοδήµατος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και 
άλλων φόρων για έτη µέχρι το 2018 
µπορούν να τις υποβάλουν εκπρό-
θεσµα µέχρι και 30-9-2019 και στη 
συνέχεια να ρυθµίσουν τις οφειλές 
φόρων και προστίµων που θα προ-
κύψουν από τις δηλώσεις αυτές σε έ-
ως και 120 µηνιαίες δόσεις και µε έκ-
πτωση τουλάχιστον 10% επί των τό-
κων που θα έχουν επιβληθεί.

β) Όσοι φορολογούµενοι υποβάλ-
λουν εκπρόθεσµες τροποποιητικές 
δηλώσεις για φόρους εισοδήµατος, 
ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και λοιπούς φόρους περι-
όδων και ετών µέχρι το 2018, από τις 
οποίες θα προκύψουν επιπλέον πο-
σά φόρου προς πληρωµή επιβαρυµέ-
να µε πρόστιµα ή και τόκους, θα µπο-
ρούν να ρυθµίσουν σε έως και 120 

µηνιαίες δόσεις την εξόφληση των 
ποσών αυτών και µάλιστα µε έκπτω-
ση τουλάχιστον 10% επί των τόκων.

γ) Όλα τα ποσά των πρόσθετων φό-
ρων και των προστίµων που έχουν ε-
πιβληθεί φέτος ή θα επιβληθούν µέ-
χρι 30-9-2019 σε φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα µετά από φορολογικούς ε-
λέγχους σε υποθέσεις των ετών µέ-
χρι και το 2018 θα µπορούν να ρυθµι-
στούν σε έως και 120 µηνιαίες δόσεις.

δ) Ο ΦΠΑ του δ’ τριµήνου 2018 που 
βεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του 2019 
σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-
γελµατίες µε απλογραφικά βιβλία, 
εφόσον δεν έχει ακόµη εξοφληθεί 
µπορεί να ρυθµιστεί µέχρι τις 30-9-
2019 σε έως και 120 µηνιαίες δόσεις.

ε) Ο ΦΠΑ του ∆εκεµβρίου του 2018 
που βεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του 
2019 σε επιχειρήσεις µε διπλογραφι-
κά βιβλία, εφόσον δεν έχει ακόµη ε-
ξοφληθεί, µπορεί να ρυθµιστεί σε έ-
ως και 120 µηνιαίες δόσεις.

Τζούφιος σπόρος σόγιας 
κυκλοφόρησε στην Καβάλα
Σπόρος µε φυτρωτικότητα κάτω από το όριο έχει προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση 
στους παραγωγούς σόγιας στην Καβάλα, µετά από αποτυχία στο φύτρωµα της 
καλλιέργειας. Οι σπόροι που προµήθευσαν κάποιοι τους παραγωγούς που καλλιεργούν 
πάνω από 6000 στρέµµατα, αποδείχθηκαν «τζούφιοι». Μετά από τρείς διαδοχικές 
σπορές, κάποιοι προσπάθησαν να πείσουν τους αγρότες της ότι υπεύθυνος για την 
αποτυχία ήταν ο καιρός. Οι υποψίες όµως των παραγωγών τους οδήγησαν στο να 
απευθυνθούν στο ΚΕΠΠΥΕΛ Καβάλας όπου τους ενηµέρωσαν πως µπορούν να 
αποστείλουν δείγµα του σπόρου για έλεγχο βλαστικότητας, στον αρµόδιο κρατικό φορέα 
ΣΕΑΠΥΣ, όπου µετρήθηκε βλαστικότητα κάτω από το όριο για κυκλοφορία στην αγορά.

Άδικη εισφορά 
σε χρηµατοδοτικά
εργαλεία βλέπει
η ΠΕΜΕΤΕ

Μια αντιναπτυξιακή και άδικη 
επέκταση εισφοράς σε πάσης 
φύσης χρηµατοδοτικές 
συµβάσεις καταγγέλλει η 
Πανελλήνια Ένωση 
Μεταποιητών-Τυποποιητών και 
Εξαγωγέων επιτραπέζιων 
ελιών. Ειδικότερα, σύµφωνα µε 
το άρθρο 63 του νόµου 
4607/2019 επεκτάθηκε η 
επιβολή της εισφοράς του 
άρθρου 1 του Ν.128/1975 στα 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα (η 
οποία ως γνωστόν ισχύει για 
όλες τις χορηγήσεις πιστώσεων 
από Τράπεζες - Πιστωτικά 
Ιδρύµατα) και χρηµατοδοτικές 
συµβάσεις (leasing, factoring, 
κλπ). 
Η ΠΕΜΕΤΕ θεωρεί ότι αυτή η 
επέκταση της εισφοράς είναι 
όχι µόνο αντιαναπτυξιακή αλλά 
και άδικη, διότι οι 
χρηµατοδοτικές αυτές 
συµβάσεις ήδη βαρύνονται 
επιπλέον και µε τον 
αναλογούντα ΦΠΑ.

Να πληρωθούν 
οι τευτλοπαραγωγοί
τα περσινά ζητά
ο Καρασµάνης

Να εξοφληθούν άµεσα οι 
τευτλοκαλλιεργητές για την 
περυσινή χρονιά ζητά από τους 
αρµόδιους ο βουλευτής Πέλλας 
της Ν∆ και πρώην υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος 
Καρασµάνης. Στην έκκλησή του, 
τονίζει ότι «σήµερα τα 
εργοστάσια της ΕΒΖ βρίσκονται 
σε πλήρη εγκατάλειψη, δίχως 
συντήρηση του εξοπλισµού και 
παραγωγική δραστηριότητα, 
ενώ οι εκτάσεις µε καλλιέργεια 
τεύτλων στη χώρα µας 
µειώθηκαν τα τελευταία 4 
χρόνια, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της Eurostat, κατά 85%»! 
Ενόψει του διαφαινόµενου 
«λουκέτου» της Ζάχαρης, ο κ. 
Καρασµάνης καλεί την 
κυβέρνηση να κάνει ένα 
τελευταίο βήµα πριν την 
αποχώρησή της από την 
εξουσία: Να πληρώσει άµεσα 
τους τευτλοπαραγωγούς για τη 
σοδειά του 2018.

Στις 120 δόσεις οφειλές που 
βεβαιώνονται εντός του 2019
Φόροι εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ αγροτών μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση

Θέµα χρόνου να λυθεί και το 
πρόβληµα µε τις οφειλές του 
2017 και 2018 του ΕΦΚΑ.



Π
ιστεύω πως ο άνθρωπος στη ζωή του θα πρέπει 
να κάνει τον ενεργό του κύκλο και κάποια στιγ-
µή να αποφασίσει παραµερίζοντας τον εγωισµό 
του να δώσει την σκυτάλη στη νέα γενιά και να 

αποσυρθεί στο παρασκήνιο παρακολουθώντας τις εξελίξεις 
ή απλά και µεµονωµένα και, αν του ζητηθεί, να προσφέρει 
για κάποιο συγκεκριµένο σκοπό.

Η πρώτη φορά που έβαλα υποψηφιότητα στην Οµοσπονδία 
Kτηνοτρόφων Νοµού Λάρισας ήταν το 1987 µέχρι και σήµερα 
2019 έχω συµµετάσχει από απλό µέλος µέχρι και Πρόεδρος.

Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε µέσα µου η αστείρευτη δίψα του 
να µαθαίνω, να ενηµερώνοµαι και πάνω απ’ όλα να προσφέ-
ρω πάνω στο αντικείµενο του επαγγέλµατός µου, που δεν εί-
ναι άλλο από την κτηνοτροφία. 

Τη ζωή του κτηνοτρόφου τη γνώρισα από την στιγµή 
που άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό µου, διότι πρό-
κειται για λειτούργηµα και όχι απλό επάγγελµα όπως 

είθισται να αναφέρεται. Από την ηλικία των 11 χρόνων συµ-
µετείχα στη µετακίνηση των ζώων της οικογενειακής επιχεί-
ρησης από το Καλαµάκι Αγιάς µέχρι την Αετοµηλίτσα Ιωαν-
νίνων µε τα πόδια οδηγώντας το κοπάδι. Ο δρόµος και τα µο-
νοπάτια ήταν το σπίτι µας για µέρες µε βροχή, αέρα ή ήλιο, 
ο σκοπός µας ήταν να φτάσουµε στον προορισµό µας για τη 
θερινή διαβίωση των ζωντανών. Αυτός ο τρόπος ζωής µε γέ-
µισε εµπειρίες ανεπανάληπτες, µοναδικές στιγµές, πρωτόγο-
νες, µα και συνάµα απίστευτες ιστορίες που έζησα που αν τις 
ακούσουν σήµερα παιδιά αυτών των ηλικιών ή και µεγαλύ-
τερων δεν θα τις χωρά ο νους τους.

Πραγµατικά αγάπησα την κτηνοτροφία µε όλο µου το εί-
ναι. Μεγαλώνοντας όµως συνειδητοποίησα ότι ο Έλληνας 
κτηνοτρόφος αδικείται παράφορα σε σχέση µε τους κτηνο-
τρόφους του υπόλοιπου πλανήτη ή ακόµα πιο συγκεκριµέ-
να µε τους Ευρωπαίους συναδέρφους.

Έτσι λοιπόν αποφάσισα να γίνω πιο ενεργός και να µπω 
στο χώρο του συνδικαλισµού βάζοντας υποψηφιότητα στην 
Οµοσπονδία Κτηνοτρόφων Ν. Λάρισας Θα ήθελα λοιπόν σε 
αυτό το κλείσιµο του ενεργού µου κύκλου στο συνδικαλι-
σµό του κτηνοτροφικού κλάδου να αναφέρω και να ξεχωρί-
σω κάποιες κορυφαίες στιγµές για µένα.

Η ύψιστη για µένα στιγµή ήταν όταν το 1990 όπου το πρό-
βειο γάλα στην Ελλάδα είχε 80 δραχµές η Οµοσπονδία 
Κτηνοτρόφων Ν.Λάρισας είχε ως πάγιο αίτηµα την απε-

λευθέρωση της διατίµησης της φέτας στο ράφι. Το Μάρτιο του 
1991 µαζί µε τον κύριο Νασίκα πιέσαµε αφόρητα µέσω τρίτου 
τον τότε Υπουργό Γεωργίας να άρει τη διατίµηση της φέτας. Ο 
Υπουργός βρισκόµενος στη Λάρισα 20 Μαρτίου το βρά-
δυ, κατόπιν συνεννόησής µε το γραφείο του τότε 
Πρωθυπουργού, πήρε εντολή και ανακοίνωσε 
την απόφαση να γίνει η άρση της διατίµησης. 
Τα αποτελέσµατα αυτής της πίεσης ήταν θε-
αµατικά για τον κτηνοτροφικό κλάδο της αι-
γοπροβατοτροφίας. Την επόµενη χρονιά η 
τιµή του πρόβειου γάλακτος από 80 δραχ-
µές πήγε 120, την επόµενη από 120 έφτασε 
180 και η κορύφωση την επόµενη χρονιά έ-
φτασε στις 300 δραχµές το κιλό. Ήταν όντως 
µια κορυφαία στιγµή. Θα πρέπει όµως να αναφέ-

ρω ότι εκείνη την εποχή η οργάνωση και η συµµετοχή παρα-
γωγών κτηνοτρόφων στην Οµοσπονδία ήταν κάτι το µοναδι-
κό. Είχαµε στρατό έτοιµο για µάχες οι οποίες δινόταν συνεχό-
µενα µε σκοπό να δικαιωθούν τα αιτήµατά µας. 

Μια δεύτερη κορυφαία στιγµή που έζησα στο συνδικαλι-
σµό ήταν η δικαίωση των παραγωγών αιγών, οι οποίοι µέ-
χρι το 1991 ήταν αδικηµένοι σε σχέση µε τους προβατοτρό-
φους. Το Σεπτέµβριο του 1991 πήρα εντολή ως εκπρόσωπος 
των κτηνοτρόφων µαζί µε τη ∆ιευθύντρια του Υπουργείου 
Γεωργίας, την κυρία Νατάσα Λουγκέρη, και τον κύριο Γιώρ-
γο Καλιακάτσο, υπάλληλο της Κτηνοτροφικής, να συνοδέ-
ψουµε την απεσταλµένη από την Κοµισιόν επιτροπή που εί-
χε έρθει στην Ελλάδα για τρεις µέρες επισκεπτόµενη την Κο-
ζάνη, τα Ιωάννα και την Λάρισα για ελέγχους.

Η συνεργασία µας ήταν τόσο αποδοτική όπου οι σχέσεις 
που αποκτήσαµε ήταν άριστες πέραν του δέοντος. Α-
ναφέραµε λοιπόν στην Επιτροπή ότι στη χώρα µας υ-

πάρχει η αδικία οι παραγωγοί αιγών να λαµβάνουν µόνο το 
60% της ευρωπαϊκής επιδότησης σε σχέση µε ό,τι λαµβάνουν 
οι προβατοτρόφοι. Οι άνθρωποι της Επιτροπής και ειδικά ένας 
εκ των οποίων ήταν και κορυφαίο στέλεχος της Κοµισιόν ανα-
ρωτήθηκε γιατί αυτό δεν το έχουµε καταγγείλει στον Υπουρ-
γό ο οποίος µε την σειρά του θα το προτείνει στο Συµβούλιο 
Υπουργών Γεωργίας. Όντως η Οµοσπονδία µας είχε κάνει ό-
λες τις απαραίτητες ενέργειες, όµως ο τότε Υπουργός µας α-
παντούσε ότι δεν το δέχεται η Κοµισιόν. Το αποτέλεσµα ήταν 
το κορυφαίο στέλεχος της Κοµισιόν (∆ιευθυντής), αφού έκανε 
εµπεριστατωµένο έλεγχο, µας απάντησε ότι αυτή η ενέργεια, 
δηλαδή να προταθεί στο Συµβούλιο Υπουργών από την Ελλά-
δα, δεν έγινε ποτέ! Αντιλαµβανόµενος όµως την αναγκαιότη-
τα υλοποίησης αυτού του µέτρου ανέλαβε εκείνος να εισηγη-
θεί στο Συµβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
αίτηµα το οποίο εφόσον δροµολογήθηκε σωστά έγινε δεκτό. 
Το αποτέλεσµα υπερ θεαµατικό, εκατοµµύρια χρηµάτων ήρθαν 
στην Ελλάδα δικαιώνοντας τους παραγωγούς αιγών και κυρίως 
χωρίς να δηµιουργηθεί καµία µείωση στους προβατοτρόφους.

∆εν µπορώ να µην αναφερθώ και σε µια άλλη κορυφαία 
στιγµή της συνδικαλιστικής µου καριέρας διότι τη θεωρώ την 
πιο κορυφαία από όλες και αφορά την κατοχύρωση της φέ-
τας. Φυσικά ήταν µια συλλογική προσπάθεια από πολλούς 
φορείς. Από το 1992 µέχρι και το 2002 συµµετείχα στον α-
γώνα για την κατοχύρωση της φέτας από την πλευρά των πα-
ραγωγών µε συνοδοιπόρους τον κ. Ανυφαντάκη της Εθνικής 
Επιτροπής Γάλακτος και ειδικά στο ταξίδι των Βρυξελών τον 
Τυρναβίτη τυροκόµο Απόστολο Ρίζο και τον Λαρισαίο οικο-
νοµολόγο Γιώργο Εµµανουήλ όπου παρεστήκαµε στο Ευρω-

παϊκό ∆ικαστήριο όπου και καταθέσαµε εµπεριστατωµένες 
αποδείξεις και στοιχεία για το αυταπόδεικτο, ότι δηλα-

δή η Φέτα είναι µία και Ελληνική. Η θετική απόφα-
ση ήταν αποτέλεσµα αυτών των συλλογικών αγώ-
νων και ήρθε µετά το 2002 όπου κερδίσαµε τον 
πόλεµο διότι περί πραγµατικού πολέµου συµφε-
ρόντων µιλάµε και  δικαιωθήκαµε.

Από την αρχή ανέφερα ότι όλες οι προσπάθειες 
ήταν συλλογικές. Σε µια κορυφαία στιγµή που την 

κράτησα για το τέλος έδωσα τον προσωπικό µου α-
γώνα µετά από την εµπειρία ετών στην κτηνοτροφία 

µελετώντας λύσεις και καταθέτοντας προτάσεις πρωτα-

γωνίστησα στην υλοποίηση του ισοζυγίου στο αιγοπρόβειο γά-
λα. Το 2006 έπεσε πολύ χαµηλά η τιµή του γάλατος ενώ η Οµο-
σπονδία είχε προειδοποιήσει από καιρό ότι θα φτάναµε πολύ 
σύντοµα σε αυτή την κατάσταση αλλά όπως τις περισσότερες 
φορές η φωνή του παραγωγού ήταν «φωνή εν την ερήµω». Η 
πρότασή µου, στην οποία τόνισα ότι είναι το µόνο φάρµακο 
για το πρόβληµα, ήταν να γίνει ισοζύγιο στο γάλα. Ευτυχώς έ-
γινε γρήγορα κατανοητό ότι τα οφέλη αυτού του µέτρου θα εί-
ναι πολλαπλά και έγινε δεκτή. Τον Σεπτέµβριο του 2006 µου 
ανακοίνωσαν ότι µου αναθέτουν την ευθύνη του ισοζυγίου α-
πό την θέση του αντιπροέδρου του τότε ΕΛΟΓ 

Υπάρχουν και άλλες σηµαντικές στιγµές, µικρές και 
µεγάλες, που είχα την τιµή να µοιραστώ µε πολλούς 
ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια, συναδέλφους και 

µη. Φυσικά υπήρξαν και αποτυχίες σε στόχους που είχαµε 
βάλει όπως το όραµά µας για την δηµιουργία Πανθεσσαλι-
κού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισµού ή Οµάδων Παραγωγών 
όπου ο κάθε παραγωγός κτηνοτρόφος θα µπορούσε να α-
ξιοποιήσει τα δικά του προϊόντα.

Η µεγάλη αποτυχία που στιγµάτισε τον κλάδο µας ήταν το 
ξεπούληµα του εργοστασίου ΟΛΥΜΠΟΣ που αφήσαµε να φύ-
γει από τα χέρια του κράτους και να περάσει στα χέρια των 
βαµβακοπαραγωγών µε τα γνωστά σε όλους αποτελέσµατα.

Ακόµη η δηµιουργία της ∆ιεπαγγελµατικής στη Φέτα όπου 
θα έλυνε οριστικά τα προβλήµατα και θα έκοβε µια για πάντα 
την όρεξη άλλων κρατών για τη διεκδίκησή της. Ακόµη και 
σήµερα που έγιναν πολλά βήµατα προς την κατεύθυνση αυ-
τή δεν έχει επιτευχθεί και οι λόγοι είναι προφανείς, διότι αυ-
τοί οι ελάχιστοι. θέλω να πιστεύω, που νοθεύουν τη φέτα δεν 
το επιτρέπουν για λόγους συµφέροντος.

Στο πέρασµα των ετών υπήρξαν κυβερνήσεις που µας 
στάθηκαν, µας υπολόγιζαν και µας άκουγαν. ∆υστυ-
χώς τα τελευταία χρόνια οι κυβερνώντες µονίµως κω-

φεύουν και αυτό απορρέει από τις αποφάσεις των κυβερνώ-
ντων να τοποθετούν ανίδεους προς το επάγγελµά µας ανθρώ-
πους. Κάτι που επαναλάµβανα όλα αυτά τα χρόνια. ∆εν φτάνει 
µόνο η µόρφωση, την οποία θεωρώ απαραίτητη. Για να µπο-
ρέσεις να δώσεις λύσεις, θα πρέπει να παντρέψεις τη µόρφω-
ση µε την εµπειρία. Ως εκ τούτου πως να µας ακούσουν εφό-
σον δεν µας καταλαβαίνουν. 

 θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους µε στήριξαν µε 
πίστεψαν και µε ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια σε όποιο 
µονοπάτι ακολούθησα.

Οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά µου και ει-
δικά στη σύντροφό µου Αγνή, που µου συµπαραστάθηκε ό-
σο κανείς άλλος καλύπτοντας τα κενά από την απουσία µου 
και στην οικογένεια και στη δουλειά.

Εύχοµαι στους καινούργιους αγωνιστές συνδικαλιστές 
κτηνοτρόφους να είναι ενωµένοι, να συνεργάζονται, να ε-
νηµερώνονται συνεχώς και να αγωνίζονται, γιατί τίποτα δεν 
χαρίζεται, όλα κερδίζονται µε µάχες. Τους εύχοµαι να πετύ-
χουν όσα εµείς δεν µπορέσαµε και ακόµα περισσότερα για 
το καλό της κτηνοτροφίας στη χώρα µας.

Όλα με μάχες κερδίζονται

*Κτηνοτρόφου

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΜΙΧΑΛΗ ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ*
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Αδιαφορούν 
για τους 
αγρότες 
της Κρήτης;
Μεγάλη αγανάκτηση έχει προκαλέσει 
στον αγροτικό κόσµο της Κρήτης η 
αδιαφορία του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης για τα προβλήµατά τους, 
όπως καταγγέλλει ο υποψήφιος 
βουλευτής Ηρακλείου µε το Κίνηµα 
Αλλαγής-ΠΑΣΟΚ, Βασίλης 
Κεγκέρογλου. Την ώρα που το 
ελαιόλαδο έχει απαξιωθεί κυρίως 
λόγω των υπερβολικών εισαγωγών 
τυνησιακού ελαιολάδου, τα αµπέλια 
έχουν πληγεί από τις καιρικές 
συνθήκες και τον περονόσπορο, η 
παραγωγή ντοµάτας κινδυνεύει µε 
πλήρη καταστροφή λόγω της tuta 
Absoluta, ο υπουργός Σταύρος 
Αραχωβίτης αναβάλει για µετά τις 
εκλογές αποφάσεις και ραντεβού µε 
τους εκπροσώπους των αγροτών του 
νησιού, λέει ο κ. Κεγκέρογλου. 
Μάλιστα σηµειώνει ότι ο υπουργός 
βρήκε χρόνο για να υπογράψει 
αποζηµιώσεις ήσσονος σηµασίας για 
τα αµπέλια της Κορίνθου και για τις 
κληµεντήνες του νοµού Λακωνίας, 
στον οποίο πολιτεύεται.                                                                                 
Σύριζα και Ν∆ µοιάζουν πλέον τόσο 
πολύ στις παλαιοκοµµατικές 
µεθόδους, αλλά και στην αδιαφορία 
για τον µόχθο των αγροτών, 
επισηµαίνει ο βουλευτής και τονίζει 
ότι «το Κίνηµα Αλλαγής αγωνίζεται 
για λύση στα προβλήµατα των 
αγροτών µε δίκαιες αποζηµιώσεις 
των αγροτών, µείωση του φόρου και 
πραγµατικό ενδιαφέρον για την 
αγροτική παραγωγή που µπορεί να 
επιτευχθεί µε αλλαγή πολιτικής και 
νοοτροπίας, αφού η απλή εναλλαγή 
κοµµάτων και προσώπων στην 
εξουσία δεν διασφαλίζει καµιά 
βελτίωση της κατάστασης.
Οι αγρότες της Κρήτης, στις 7 
Ιουλίου, έχουν την ευκαιρία να 
τιµωρήσουν αυτούς που τους 
αγνοούν και τους εµπαίζουν και να 
δώσουν δύναµη στο Κίνηµα Αλλαγής 
που µπορεί να πετύχει βιώσιµες 
λύσεις για τον αγροτικό τοµέα».                                                                              

Από τον Μπούτο και τον Σημίτη
στη νέα προσπάθεια αναβάθμισης 
της ελληνικής γεωργίας
Είναι αργή αλλά όχι ανέφικτη η απόδοση των μεταρρυθμίσεων στον αγροτικό χώρο

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Επιλογές όπως αυτές των Μιχάλη Παπακωστα-
ντίνου και Σωτήρη Κούβελα στο υπουργείο Γε-
ωργίας, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης α-
πό τη Νέα ∆ηµοκρατία του Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη στις αρχές του ‘90, σηµατοδοτούσαν 
χωρίς αµφιβολία, µια προσπάθεια να βγει η ελ-
ληνική γεωργία από το φάσµα της κατωτερότη-
τας και της παρακµής. Οι εν λόγω αναθέσεις υ-
πουργικών θώκων σε καταξιωµένα στελέχη ε-
κείνης της περιόδου δεν απέδωσαν τα αναµε-
νόµενα, όχι γιατί οι επιλογές ήταν λάθος αλλά 
κυρίως γιατί ο χρόνος που τελικά είχαν στη δι-
άθεσή τους ήταν πολύ λίγος για να κινηθεί... ο 
βράχος της αγροτικής παραγωγής.

Το πιθανότερο, σύµφωνα µε τις τελευταίες ε-
κτιµήσεις των δηµοσκόπων, είναι ότι περίπου 
30 χρόνια µετά, ένας άλλος Μητσοτάκης, ο Κυ-
ριάκος, από τη θέση του πρωθυπουργού, θα 
κληθεί να κάνει τις δικές του επιλογές για το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικά το ό-
νοµα του νέου υπουργού θα σηµατοδοτήσει α-
πό την πρώτη στιγµή τι θα θέλει να πετύχει µια 
νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη σε έναν τοµέα µε 
βαρύνοντα ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονοµίας και µάλιστα στο τέλος µιας πολυε-
τούς κρίσης, αιτία της οποίας αποτέλεσε το µη 
παραγωγικό µοντέλο µε το οποίο επέλεξε για 
χρόνια να πορευθεί η χώρα. 

Το έχουµε πει πολλές φορές, αν κάτι δυσκο-
λεύει τους πολιτικούς χειρισµούς στο συγκεκρι-
µένο πεδίο, είναι η αργή απόδοση των µεταρ-

ρυθµίσεων στον αγροτικό χώρο. Τουλάχιστον 
στα χρόνια της µεταπολίτευσης, καµιά κυβέρ-
νηση και κανένας πρωθυπουργός δεν είχε την 
υποµονή να χτίσει και να περιµένει. Αν για την 
ιστορία θα ‘πρεπε να καταγράφουν κάποιες εξαι-
ρέσεις αυτές αφορούν στις θητείες των Γιάννη 
Μπούτου και Θανάση Κανελλόπουλου επί Ν∆ 
και του Κώστα Σηµίτη την πρώιµη περίοδο του 
ΠΑΣΟΚ. Αν µη τι άλλο σε αυτές τις περιόδους 
πιστώνονται οι όποιες αντοχές χαρακτηρίζουν 
σήµερα τον τοµέα της αγροτικής παραγωγής.

Το υπουργείο Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια κάνοντας 
τις λέξεις να χάνουν το νόηµά τους, δεν θα έ-
πρεπε να είναι το χαρτοφυλάκιο µε το οποίο 
βολεύει ο εκάστοτε πρωθυπουργός κάποιες υ-
ποχρεώσεις του έναντι της κοινοβουλευτικής 
οµάδας. Παραµένει τεράστιας σηµασίας παρα-
γωγικό υπουργείο, συνδέεται µε το χώρο που 
βάζει τις βάσεις για την οµαλή λειτουργία της 
παραγωγικής αλυσίδας και χρειάζεται προσοχή. 

Σε µια εποχή κατά την οποία η πάλη των τά-
ξεων έχει δώσει τη θέση της στη διεπαγγελµα-
τική συνεργασία, η υποβάθµιση, όπως συµβαί-
νει πολλά χρόνια τώρα, ενός από τους κρίκους 
της αλυσίδας υπεραξίας είναι πρόβληµα για το 

σύνολο της παραγωγής και συνιστά παθογέ-
νεια για το σύνολο της οικονοµίας. 

Τρόποι για την ανασυγκρότηση της αγροτι-
κής οικονοµίας υπάρχουν και είναι λάθος να 
πιστεύει κανείς ότι οι µεταρρυθµίσεις εδώ ση-
µαίνουν πολιτικό κόστος. Είναι επίσης λάθος 
να περιµένει κανείς από την ίδια την αγορά να 
λύσει τα µεγάλα ανοιχτά ζητήµατα του συγκε-
κριµένου τοµέα. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη τό-
σο για άµεσες διορθωτικές παρεµβάσεις όσο 
και διαρθρωτικές αλλαγές µε µακρύ ορίζοντα.

Αρκεί οι πολιτικά υπεύθυνοι να θέσουν υπό 
τον έλεγχό τους και να διαβάσουν την εικόνα που 
αναδεικνύουν οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε, τα στοιχεία της 
Στατιστικής και άλλες µελέτες. Αρκεί οι επιλογές 
να µην υπαγορεύονται από τις ανάγκες της πο-
λιτικής επιβίωσης -αυτή έρχεται από την τόλµη 
των µελετηµένων αλλαγών, αρκεί η αναζήτηση 
καλύτερου αποτελέσµατος στο πεδίο της αγρο-
τικής παραγωγής να συµβαδίζει µε την ανάγκη 
για πραγµατική βελτίωση της θέσης των παραγω-
γών. Για τη χαµηλή παραγωγικότητα της γεωρ-
γίας και κτηνοτροφίας δεν φταίει ο µικρός κλή-
ρος, δεν φταίει η έλλειψη τεχνογνωσίας ή πνεύ-
µατος επιχειρηµατικότητας των παραγωγών, ού-
τε η µείωση των διαθέσιµων κοινοτικών πόρων. 
Για τα χάλια της γεωργίας ευθύνεται πρώτα από 
όλα η περιφρόνηση µε την οποία αντιµετωπίζουν 
οι κυβερνήσεις τον τοµέα, µπορεί να φταίει και 
ο φόβος των βιοµηχάνων µην ξυπνήσουν οι α-
γρότες, και οι οργανωτικές δοµές που θα µπο-
ρούσαν να ακολουθήσουν έναν συνδυαστικό 
δρόµο, αρκεί να ξέρει ο φέρων την πολιτική ευ-
θύνη τι θέλει να κάνει και ποιο το αποτέλεσµα. 

Υπουργείο Γεωργίας 
Το υπουργείο Γεωργίας δεν είναι 

το χαρτοφυλάκιο µε το οποίο 
βολεύει ο εκάστοτε πρωθυπουργός 
κάποιες από τις υποχρεώσεις του
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«∆εν νοµίζω ότι θα καταλήξουµε σε συµφωνία αν 
δεν συµπεριληφθεί το θέµα της γεωργίας», 
επανέλαβε πρόσφατα ο Τεντ ΜακΚίννεϋ, 
υφυπουργός εµπορίου γεωργικών υποθέσεων  
κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, 
επικαλούµενος τις ανησυχίες των Αµερικανών 
νοµοθετών και του προέδρου Τραµπ. Μετά από 
αυτές τις δηλώσεις, ανανεώνονται οι πιέσεις των 
ΗΠΑ προς την ηγεσία της Ευρώπης, προκειµένου η 
µελλοντική εµπορική συµφωνία ανάµεσα στις δυο 

αγορές να συµπεριλαµβάνει αγροτικά προϊόντα, ένα 
θέµα- κόκκινο πανί για αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, 
µεταξύ των οποίων και η Γαλλία. Σα να µην 
έφταναν αυτές οι δηλώσεις, οι ΗΠΑ προχώρησαν 
και σε προσθήκη νέων δασµών σε ευρωπαϊκά 
τυροκοµικά προϊόντα, εντείνοντας την πολιτική 
πίεση. Οι εν λόγω συζητήσεις αποτελούν µέρος 
της συµφωνίας που επιτεύχθηκε πέρυσι µεταξύ του 
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ 
Γιούνκερ και του Αµερικανού οµόλογού του.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για ακόµη µια 
φορά επιβεβαίωσε όσους λένε πως 
τείνει να κάνει τις χειρότερες επιλο-
γές, αρκεί να ελέγχει τα πράγµατα η 
Γερµανία, και να νιώθουν ικανοποι-
ηµένοι οι Γάλλοι. Αυτό προκύπτει α-
πό την γενικότερη εικόνα που εµφα-
νίζει η ηγεσία των Βρυξελλών, όπως 
αυτή διαµορφώθηκε από τις αποφά-
σεις της Συνόδου Κορυφής της προ-
ηγούµενης εβδοµάδας, που τοποθέ-
τησαν, εφόσον εγκρίνει και το Ευρω-
κοινοβούλιο σε µερικές εβδοµάδες, 
την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διά-
δοχο του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. ∆εν ι-
σχύει όµως το ίδιο και για την µελλο-
ντική ΚΑΠ, αφού η Γερµανίδα υπουρ-
γός Άµυνας µπορεί να αποτελέσει τον 
συνδετικό κρίκο ανάµεσα σε Κοµισιόν 
και Συµβούλιο της ΕΕ, ενόψει της γερ-
µανικής προεδρίας σε ένα χρόνο από 
τώρα, που θα σφραγίσει την πολιτική 
συµφωνία για την µελλοντική ΚΑΠ.

Με τα έως τώρα δεδοµένα, η 60χρο-
νη πολιτικός από το κόµµα των Χρι-
στιανοδηµοκρατών, φέρνει δυο κα-
λούς οιωνούς που θα συντελούσαν 
στο να µην εκτροχιαστούν οι συνο-
µιλίες για την επερχόµενη ΚΑΠ. Η 
κοµµατική της ταυτότητα είναι ο έ-
νας. Ως στέλεχος του Χριστιανοδη-
µοκρατικού κόµµατος της Γερµανί-
ας (CDU) αλλά και δεδοµένης της 
σύνδεσης που είχε εδώ και πάνω 
από µια δεκαετία µε την Άνγκελα 
Μέρκελ, θα µπορούσε να πει κανείς 
πως είναι «η µεγαλύτερη αδελφή» 
της Γιούλια Κλόκνερ, της Γερµανί-
δας υπουργού γεωργίας. Άλλωστε 
µέχρι και πριν από πέντε χρόνια α-
κούγονταν τα ονόµατα και των δυο 
γυναικών ως πιθανές διάδοχες της 
Άνγκελα Μέρκελ στα ηνία του συ-
ντηρητικού κόµµατος. Η πολυεπί-

πεδη εγγύτητα των δυο γυναικών, 
σίγουρα θα µπορούσε να συνδρά-
µει στην διευκόλυνση των συζητή-
σεων για την ΚΑΠ.

Παράλληλα, µε την πρόταση της 
εν λόγω πολιτικού για πρόεδρος της 
Κοµισιόν, παραµένει η συγκεκριµέ-
νη θέση στα χέρια του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόµµατος, στο οποίο ανήκει 
και το Fine Gael, το κόµµα από το ο-
ποίο προέρχεται ο σηµερινός επίτρο-
πος γεωργίας, Φιλ Χόγκαν. Πριν α-
πό λίγες ηµέρες, ο Ιρλανδός πρωθυ-
πουργός Λίο Βαράντκαρ είχε δηλώσει 
πως εφόσον οι ισορροπίες στην Κο-
µισιόν το επιτρέψουν, θα ανανεώσει 
την  θητεία του Φιλ Χόγκαν ως επιτρό-
που της Ιρλανδίας στις Βρυξέλλες. Ε-
φόσον τώρα ο κ. Χόγκαν και το επιτε-
λείο του καταφέρουν ένα πετυχηµέ-
νο damage control στο προφίλ του Ιρ-
λανδού πολιτικού, η δηµοτικότητα του 
οποίου δέχθηκε ισχυρό πλήγµα εξαι-

τίας της συµφωνίας µε τις χώρες της 
Mercosur, η παραµονή του στη θέση 
του επιτρόπου γεωργίας διευκολύνε-
ται σηµαντικά, µε ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται για την ολοκλήρωση των συνοµι-
λιών πάνω στη νέα ΚΑΠ.

Ο άλλος οιωνός, είναι η επιλογή 
της από τον Γάλλο πρόεδρο Εµανου-
έλ Μακρόν. Κατά την διάρκεια των ο-
µιλιών, ο Μακρόν επαναλάµβανε συ-
νεχώς το όνοµα της Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, στο πρόσωπο της οποί-
ας βλέπει µια σύµµαχο για το πολι-
τικό του όραµα για µια εµβάθυνση 
της ευρωζώνης. Η γαλλική σφραγί-
δα στον πρόεδρο της Κοµισιόν ωστό-
σο, συνεπάγεται και µια θετική µέχρι 
ένα βαθµό προδιάθεση του ισχυρού 
γαλλικού αγροτικού λόµπι απέναντι 
στη νέα Ευρωπαία ηγέτιδα. 

Οι κακές επιλογές 
Όπως γράφει η γερµανική Welt, 

η επιλογή αυτή, σε καµία περίπτω-
ση δεν είναι της Άνγκελα Μέρκελ, 
της οποίας µάλιστα η συνεργασία µε 
τους Σοσιαλδηµοκράτες στην γερ-
µανική κυβέρνηση γίνεται πλέον α-
βέβαιη, αφού οι κυβερνητικοί της 
εταίροι αντέδρασαν έντονα στην ε-
πιλογή αυτήν. 

Ουσιαστικά αποτελεί τον ελάχιστο 
κοινό παρανοµαστή ανάµεσα σε Γαλ-
λία και Γερµανία. Από την µια ο Μα-
κρόν δέχεται έντονες πιέσεις στο ε-
σωτερικό της χώρας του, που ξεκίνη-
σαν όταν απέτυχε να επιβληθεί  επί 
της Μέρκελ µερικά χρόνια νωρίτερα. 
Από την άλλη η Γερµανία δεν θα µπο-
ρούσε να δεχθεί µια µεγάλη απόκλι-
ση από τα όσα υπαγορεύει ο θεσµός 
του κορυφαίου υποψηφίου, και µε 
δεδοµένο το βέτο του Μακρόν στον 
Βέµπερ, µε την τωρινή επιλογή, δια-
τηρείται ο χρωµατισµός του ΕΛΚ στην 
προεδρία της Κοµισιόν. 

Η λύση 
του τελευταίου 

λεπτού
Μια κακή ή έστω 
αδύναμη γενικά 

επιλογή για τη θέση 
του προέδρου της 
Κομισιόν, μπορεί 

τελικά να στρώσει το 
δρόμο για μια ομαλή 

διεξαγωγή των 
συμφωνιών επί της 

νέας ΚΑΠ

Με κάθε ευκαιρία 
οι Αµερικανοί πιέζουν 
για είσοδο αγροτικών 

προϊόντων τους στην ΕΕ

1/3
Μόλις το 1/3 των Γερµανών 
πολιτών βλέπουν µε καλό µάτι 
την τοποθέτηση της Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν στην προεδρία 
της Κοµισιόν σύµφωνα µε 
δηµοσκόπηση του RTL, 
αφού η δηµοτικότητα της 
Γερµανίδας είναι στα τάρταρα

Κρύο πιάτο 
Ειδικότερα για τον Μακρόν το 
«βέτο» του στον Μάνφρεντ 
Βέµπερ είναι ένας τρόπος να 
αποδείξει ότι η «εκδίκηση είναι 
ένα πιάτο που τρώγεται κρύο». 
Με την επιλογή της 
γερµανίδας υπουργού, 
επιστρέφει στη Μέρκελ 
το χαστούκι

Αντιδράσεις
Όπως γράφει η γερµανική 
Welt, η επιλογή αυτή, σε καµία 
περίπτωση δεν είναι της 
Άνγκελα Μέρκελ, της οποίας 
µάλιστα η συνεργασία µε τους 
Σοσιαλδηµοκράτες στη 
γερµανική κυβέρνηση 
κλωνίζεται

Η Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν 
(δεξιά) και 
η Γερµανίδα 
υπουργός 
Γεωργίας, Γιούλια 
Κλόκνερ.
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ΧΑΡΙ ΧΑΝ
ΚΑΘ. ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
«Βλέπουµε σε όλο τον 
κόσµο την πρόκληση για τη 
δηµιουργία µιας πολυεθνικής 
δηµοκρατίας. Ήταν κοινό 
στοιχείο που ανακύπτει στις 
έρευνές µας. Οι οργανισµοί 
έµαθαν να γεφυρώνουν τις 
διαφορές µεταξύ ντόπιων 
και µεταναστών, ανθρώπων 
από διαφορετικές φυλές, 
εθνικότητες κ.λπ.».

ΘΕΟ∆. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
ΠΡ. ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΚΠΑ
«Ένας δάσκαλος 
πετυχαίνει, όταν βγάλει 
µαθητές που τον 
αµφισβητούν [...]. Ο Νίτσε 
έλεγε ότι ζηλεύει τον 
Χριστό, γιατί έβγαλε τον 
Ιούδα. Στόχος του 
δασκάλου είναι να βγάλει 
µαθητές που θα τον 
αµφισβητούν γιατί έτσι 
προχωράει η γνώση».

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΠΡ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Θέλουµε καλές σχέσεις µε 
όλους τους γείτονές µας. 
Πιστεύουµε στο ∆ιεθνές 
∆ίκαιο, τον διάλογο, τις 
σχέσεις καλής γειτονίας. 
Πιστεύουµε ότι υπάρχουν 
προοπτικές συνεργασίας µε 
αµοιβαίο όφελος για όλους. 
Όµως, απειλές, εκβιασµοί, 
απόπειρες εκφοβισµού δεν 
γίνονται αποδεκτές».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΣΑΝ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΞΕΨΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΓΑΪ∆ΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΣ∆Ε

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Φρούδες
Το να προσδοκάς δεν είναι 
κακό, όµως το να δηµιουργείς 
κλίµα ότι οι διεκδικούντες 
εξισωτική για τα έτη 2013-2014 
µπορεί να δικαιωθούν µετά από 
µια εξαετία... είναι κοµµατάκι 
άδοξο. Ο Σταύρος, λίγο πριν τις 
κάλπες, επικαλούνταν απόφαση 
του Ευρωδικαστηρίου που 
δικαίωνε την Ισπανία για τα 
βοσκοτόπια του 2008. 

 

Προσοχή
Ο µόνος χαλαρός (δεν αγωνιά 
για την εκλογή του), πλήν όµως 
µε ουσιαστικό χαρτοφυλάκιο, ο 
γενικός Χάρι που λογοδοτεί επί 
πραγµατικού για την πορεία των 
Προγραµµάτων, για επενδυτικά 
σχέδια, χρηµατοδοτικά εργαλεία 
και στρατηγικά της ΚΑΠ. Στην 
7η Επιτροπή Παρακολούθησης 
εφέστισε την προσοχή να µην 
χαθούν στόχοι και προκηρύξεις.

 

Φυσίγγια
Το ότι η αντιχαλαζική προστασία 
πήγε περίπατο, έγινε αντιληπτό 
της πάσοι, το τελευταίο δίµηνο. 
Έξαλλος, ο Καρασµάνης, µε τις 
αόρατες άνευ προωτοκολλου 
απαντήσεις εκ µέρους του 
υπουργού της πλατείας ότι τα 
«φυσιγγια» (σ.σ για την διάλυση 
νεφών) «χρησιµοποιήθηκαν µε 
επιτυχία». Πότε, που σε ποιους 
το γράψανε ρωτάει...

Σαν τον Τιτανικό µε το παγόβουνο

Το πλοίο που λέγεται ΕΒΖ έχει βουλιάξει κανονικά και ο Πιτσιόρλας, 
που είχε αναλάβει να το οδηγήσει σε απάνεµο λιµάνι, µε καπετά-
νιο τον Λούκας Φέκερ, το βιολί του. Σε δηλώσεις του προ ηµερών ε-
πανέλαβε πως οι ελπίδες δεν έχουν σβήσει οριστικά ακόµη, καθώς 
ο «κάπτεν» Φέκερ έχει λέει δώσει µια οικονοµική προσφορά στην 
Πειραιώς κι αυτή την εξετάζει. Στο αµέσως επόµενο διάστηµα ίσως 
υπάρξουν καλά νέα, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας, αν 
και, όπως διευκρίνισε, κρατάει και µια επιφύλαξη. Εδώ που τα λέµε 
µε την… αξιοπιστία που έχει επιδείξει µέχρι τώρα ο Λούκας και που 
µιλάνε µαζί του ακόµη, µεγάλη χάρη του κάνουν…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Αλήθεια, η Ολυµπία 
τι απέγινε; Μετά την 
ανταλλαγή επιστολών 
µε τους γεωτεχνικούς 
του ∆ηµοσίου για τον 
κτηνίατρο εκτροφής, 
χάθηκε, στην εκλογική 
της περιφέρεια. Ακόµα 
διερευνάται αν έπεισε 
για τους ελέγχους στα 
ισοζύγια γάλακτος...

Το ‘δαµε κι αυτό. 
Να στέλνει δηλαδή 
ο απερχόµενος 
υπουργός της Βάθη 
µε δελτίο τύπου, τα 
ευχαριστώ που έλαβε 
από τους παράκτιους 
αλιείς της Λέσβου για 
την αναστολή αδειών 
υδατοκαλλιέργειας 
στον κόλπο Καλλονής. 
Αφήνει... έργο.

Υβρίδια
 Σε τουρκικό «δάκτυλο» 

οφείλεται, εν πολλοίς, το άλµα 
που κατέγραψαν οι ελληνικές 
εξαγωγές βαµβακιού το πρώτο 
τετράµηνο του 2019, όταν η 
αξία τους, σύµφωνα µε το 
Σύνδεσµο Επιχειρήσεων 
Πλεκτικής Ένδυσης Ελλάδος, 
έφτασε στα 228 εκατ. ευρώ, 
µε αύξηση κατά 83%. 

 Κάτι η υποτίµηση της 
τουρκικής λίρας, κάτι το φθηνό 
τουρκικό βαµβάκι, οι γείτονες 
το τελευταίο τρίµηνο του 2018 
ήταν άφαντοι. Όταν όµως το 
νόµισµά τους άρχισε να ψιλο-
ανακάµπτει και το τουρκικό 
βαµβάκι να εξαντλείται, τότε 
ξαναµπήκε στο ραντάρ τους και 
ο ελληνικός «λευκός χρυσός».
  Ό,τι δεν είχαν ψωνίσει έως 
τότε, το «σκούπισαν» το επίµαχο 
τετράµηνο, αγοράζοντας περί 
τους 100.000 τόνους 
εκκοκκισµένο. 

;

ΓΙΑΝΙΣ ΤΙΜΑ
ΜΠΑΣΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Θέλω να ευχαριστήσω 
όλο τον οργανισµό του 
Ολυµπιακού για όσο καιρό 
ήµασταν µαζί. (σ.σ. 
αποχώρησε για τη Ρωσική 
Χίµκι). Σας εύχοµαι ότι 
καλύτερο στη συνέχεια. Και 
οπαδοί του Ολυµπιακού, 
είστε απίστευτοι. Συνεχίστε 
να υποστηρίζετε την οµάδα 
σας ό,τι και να συµβεί».

Συµπατριώτες
σαρακατσαναίοι
δεν πήγα εγώ
στον ΣΥΡΙΖΑ
ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε
σε µένα!

Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα στην Agrenda οι 
αγρότες για τις πληρωµές. Και δεν λέµε, τσούλησαν 
πολύ καλύτερα οι πιστώσεις όσον αφορά τα 
προγράµµατα και τις ενισχύσεις του 2018, αλλά είναι 
και κάποια θέµατα που χρονίζουν. Κλείνουν 
εκκρεµότητες αυτές τις µέρες και ναι όλα καλά µε τα 
Βιολογικά και τα de minimis που έταξε η πλατεία Βάθη 
προεκλογικά! Έκαναν τα αδύνατα δυνατά και για τα 
υπόλοιπα από τις αποζηµιώσεις του 2018, αλλά πριν 
τις κάλπες µόνο το 20% θα καταφέρουν -ως φαίνεται- 
να δώσουν!  Ό,τι µείνει για την άλλη βδοµάδα! Τελικά 
ορισµένα πράγµατα δεν αλλάζουν ποτέ….. 

Μπερδεµένος ο καιρός, µπερδεύονται και οι 
καλλιέργειες. Το πρωί είναι καλοκαίρι και το 
απόγευµα µε τις βροχές θυµίζει φθινόπωρο. Τα 
ξαφνικά µπουρίνια µόνο ζηµιές µπορούν να 
προκαλέσουν στις υπαίθριες καλλιέργειες. Βέβαια, 
είναι και οι γεωπόνοι που λένε ότι οι βροχοπτώσεις 
του Μαΐου και του Ιουνίου βοηθούν το καλαµπόκι 
που βρίσκεται στη φάση της φούντας και µεταβαίνει 
στο στάδιο της γονιµοποίησης. Αφού χρειάζεται 
ποτίσµατα, καλύτερα να βρέχει, να γλιτώνουν και οι 
παραγωγοί τα έξοδα. Αµ πώς! 

Οι Θεσσαλοί τα είπαν, ρωτούν τι θα κάνουν οι 
αρχηγοί των κοµµάτων µε την αιγοπροβατοτροφία, 
την υψηλή φορολογία και τα βοσκοτόπια. Τώρα και 
οι κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, καλούν τα κόµµατα να πάρουν 
ειλικρινή κι εµπεριστατωµένη θέση έναντι των 
προβληµάτων που ταλανίζουν τον κλάδο της 
ελληνικής κτηνοτροφίας. Οι εκλογές είναι γεγονός, 
αυτό που τώρα έχει σηµασία είναι η επόµενη µέρα! 

Εγκληµατική αδράνεια βλέπει, πάντως ο 
Καρασµάνης όσον αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης τα 
τελευταία τρία χρόνια. ∆εν φτάνει, σου λέει, που 
κόπηκε κατά 32,4% ο προϋπολογισµός του 
προγράµµατος και έµειναν µόνο 315 εκατ. ευρώ, για 
να βγει η νέα προκήρυξη, τώρα αναβάλλεται επ’ 
αόριστον και η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
αιτήσεων, µε απόφαση Αραχωβίτη. Κάπου εκεί για να 
«χρυσώσει το χάπι», όπως λέει ο πρώην υπουργός, ο 
νυν εξαγγέλλει διπλασιασµό των κονδυλίων! Λίγες 
µέρες πριν τις εκλογές. ∆ηλαδή µπάχαλο! 

Τον αφανισµό της τευτλοκαλλιέργειας βλέπει 
οσονούπω ο Καρασµάνης, που ζητάει από την 
κυβέρνηση λίγο πριν αυτή αλλάξει – κάτι που θεωρεί 
σίγουρο ο ίδιος- να σταµατήσει των εµπαιγµό των 
παραγωγών και να τους εξοφλήσει για τη σοδειά του 
2018. Αφού έκανε 5 αλλαγές στη διοίκηση της 
Ζάχαρης, επέδειξε πλήρη ανικανότητα στην ανάδειξη 
στρατηγικού επενδυτή, για την εξαγορά και την 
εξυγίανση της βιοµηχανίας, την ενέταξε στον 
πτωχευτικό κώδικα, της έκλεισε την στρόφιγγα του 
τραπεζικού δανεισµού, δεν υπέγραψε ακόµα τις 
συµβάσεις καλλιέργειας του 2019 µεταξύ 
τευτλοκαλλιεργητών και ΕΒΖ, ας πληρώσει 
τουλάχιστον αυτούς που θέλουν να µείνουν στην 
καλλιέργεια. Ας αντιληφθούν τους κόπους τους! 

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
«κρίση» δεν είναι η ζωντανή απόδειξη 
της ανηµπόριας του κράτους, αλλά, α-
ντιθέτως, µια εντυπωσιακή αποκάλυ-
ψη της παντοδυναµίας του. Όπως εί-

δαµε το φθινόπωρο του 2008, το οικονοµικό µας 
σύστηµα θα είχε καταρρεύσει µέσα σε λίγες εβδο-
µάδες αν δεν παρενέβαινε το κράτος κι αν δεν έ-
δινε εγγυήσεις. Eloi Laurent – Οι οικονοµικοί µας 
µύθοι – Εκδόσεις Πατάκη 

 Διηγώντας τα να κλαις
ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ στον αγροτικό τοµέα, πάντως, η α-
λήθεια είναι πως τώρα τα πράγµατα είναι πιο δύ-
σκολα από κάθε άλλη φορά, τουλάχιστον στη σύγ-
χρονη ιστορία του τόπου. Η χώρα δεν κατάφερε στα 
καλά χρόνια της µεταπολίτευσης να καταστρώσει 
σχέδιο για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγω-
γής, οι καιροί της γαλαντόµου ΚΑΠ πέρασαν χω-
ρίς να αξιοποιηθούν παραγωγικά οι κοινοτικοί πό-
ροι, η εποχή της παγκοσµιοποίησης που 
βιώνουµε ήρθε µε ένταση του αντα-
γωνισµού, µικρό εύρος τιµών για 

τα αγροτικά προϊόντα, κόστη που δεν κα-
λύπτονται από την αύξηση της παραγωγικότητας. 

 Μόνοι επάνω στη γη
ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟ το δυσµενές περιβάλλον, οι Έλ-
ληνες αγρότες υποχρεώνονται να λειτουργήσουν 
χωρίς αξιόλογες οργανώσεις, χωρίς εξειδικευµένο 
χρηµατοπιστωτικό φορέα, χωρίς ανεπτυγµένο σύ-
στηµα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, χωρίς 
αξιόπιστο σχεδιασµό των διαρθρωτικών προγραµ-
µάτων, µε υψηλή φορολογία εισοδήµατος και δυ-
σβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές. Αφήνω στην 
άκρη τη γραφειοκρατία σε κάθε βήµα και τη µόνι-
µη κακοδαιµονία της δηµόσιας διοίκησης.

 Τώρα τρέχουμε
∆ΕΝ ΞΕΡΩ ποιος θα είναι από τα µέσα της εβδοµά-
δας ο νέος υπουργός Γεωργίας, αν και ψιθυρίζο-
νται τα ονόµατα δύο κυριών µε ιδιαίτερο πολιτικό 

ταµπεραµέντο και γνώση των ευρωπαϊκών θεµά-
των, όπως της Μαριέττας Γιαννάκου και της Άννας 
∆ιαµαντοπούλου. Θα κληθεί ωστόσο από κάπου να 
ξεκινήσει χωρίς χρονοτριβή και χωρίς τα ίδια λάθη. 

 Ρουά ματ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ κινήσεις πρώτης προτεραιότητας όπως 
π.χ. το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αιδώς του ΟΣ∆Ε. 
Υπάρχουν ζητήµατα πολιτικού σχεδιασµού όπως 
οι εθνικές θέσεις για τη νέα ΚΑΠ και η αναβάθ-
µιση των υπηρεσιών ασφάλισης της παραγωγής. 
Τέλος, υπάρχουν κεφαλαιώδη ζητήµατα όπως ένα 
νέο µοντέλο οργάνωσης των παραγωγών, οι βελ-
τιώσεις στους κανόνες λειτουργίας των αγορών, η 
συνεργασία κεντρικής διοίκησης και περιφερεια-
κών αρχών, η τεχνολογική αναβάθµιση των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων και πολλά άλλα.

 Ραντεβού τον Αύγουστο
ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ικανή δηµόσια διοίκη-

ση θα σας έλεγα τα θέλουµε ό-
λα και τα θέλουµε τώρα! Επει-
δή όµως το καράβι των δηµό-
σιων υπηρεσιών µπάζει νε-
ρά, η νέα πολιτική ηγεσία θα 
πρέπει να ξοδέψει τις πρώτες 
15 µέρες αποκλειστικά για 
την κατανόηση της κατάστα-
σης, θα µπορούσε να εκµε-
ταλλευθεί τον Αύγουστο για 
το σχεδιασµό των παρεµβά-
σεών της και θα πρέπει µέ-
χρι τα µέσα του φθινοπώ-
ρου να έχει φέρει στη Βου-

λή τρία νοµοσχέδια. Ένα για τον ΕΛΓΑ, ένα για το 
συνεργατισµό, τα συµβουλευτικά και τη διαχείρι-
ση του ΟΣ∆Ε και ένα για τη λειτουργία της αγοράς, 
τους νέους οργανισµούς ανά κατηγορία προϊόντος 
που θα µπορούσαν να πλαισιώσουν τον σηµερινό 
ΕΛΓΟ και τις αντίστοιχες στρατηγικές ανά κλάδο.

 Out of the box
ΠΡΩΤΟ ζητούµενο για τη νέα πολιτική ηγεσία να 
δει τα πράγµατα έξω από το κουτί (out of the box), 
να αποµακρύνει τις φιγούρες που καθηλώνουν την 
πολιτική δράση στις ανάγκες του χθες, να λειτουρ-
γήσει µε ευρύ ορίζοντα και χωρίς να υπολογίζει το 
εφήµερο πολιτικό κόστος ή όφελος, να φροντίσει 
για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής χωρίς 
να ανησυχεί για την αναβάθµιση της διαπραγµα-
τευτικής θέσης του Έλληνα αγρότη. Αυτά τα δύο 
(τελευταία) πηγαίνουν µαζί και όποιος προσπαθεί 
να τα διαχωρίσει, φάσκει και αντιφάσκει!  

Χωρίς χρονοτριβή
Όποιος και να είναι ο νέος υπουργός 

Γεωργίας θα κληθεί από κάπου να 
ξεκινήσει χωρίς χρονοτριβή και 

χωρίς τα ίδια λάθη 

Ω
ς φοιτητής στη Γαλλία µε καταγωγή 
από την Ελβετία, και στη συνέχεια 
σα νέος δηµοσιογράφος το 1980 
και το 1990, είχα την ευκαιρία να 

ταξιδέψω και να ανακαλύψω διαφορετικές χώ-
ρες της Ευρώπης: τη Βρετανία, την Πολωνία, τη 
Γερµανία, τη Γιουγκοσλαβία, την Ουγγαρία. Το 
1989 η πτώση του τείχους και η κατάρρευση της 
Σοβιετικής Ένωσης που ακολούθησε, άφηναν 
να διαφανούν µεγάλες προοπτικές για την ε-
νωµένη Ευρώπη. Ωστόσο, µετά το Μάαστριχτ, 
το µέλλον της µοιάζει να εκτροχιάζεται. 

Η Ευρώπη ενεπλάκη σε δύο παγκόσµιους πο-
λέµους, ακριβώς όπως η αρχαία Ελλάδα στον 
Πελοποννησιακό. Αποστραγγίστηκαν λίγο-λί-
γο και οι δύο από την πολιτική, οικονοµική και 
πολιτιστική τους ενέργεια, προς όφελος τρίτων 
δυνάµεων: της αλεξανδρινής Αιγύπτου και της 
Ρώµης στην περίπτωση της Ελλάδας, των ΗΠΑ 
και της Κίνας στην περίπτωση της Ευρώπης. 

Οι Αµερικανοί έδωσαν τέλος µέσω του ΝΑΤΟ 
στη στρατιωτική µας ανεξαρτησία και προσπα-
θούν να περιορίσουν την οικονοµική µας αυ-
τοκυριαρχία, υποχρεώνοντάς µας να ακολου-
θήσουµε τις κυρώσεις που επιβάλουν και ελέγ-
χοντας το εµπόριό µας µέσω του δολαρίου. (…) 
Από την άλλη πλευρά, συνεχίζοντας τις προ-

καταλήψεις εναντί-
ον της Ρωσίας που 
κληρονοµήσαµε α-
πό τον Ψυχρό Πό-
λεµο, χάσαµε µε τη 
θέλησή µας την ευ-
καιρία να χτίσου-
µε µια αυθεντική 
σχέση µαζί της. Σε 
ό,τι αφορά τη Γερ-

µανία, η διευρυµένη επιρροή που απέκτησε 
µετά την επανένωση το 1991, δηµιούργησε 
µια υπερδύναµη που απειλεί να καταστρέψει 
την εσωτερική ισορροπία στην Ένωση, και η 
οποία µετέτρεψε σε αποικία την κεντρική και 
την ανατολική Ευρώπη. (…)

Προκειµένου να συνεχιστεί τόσο σαν πολι-
τισµός όσο και η επιρροή της στον κόσµο, η 
Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή από το να ακο-
λουθήσει την οδό της οµοσπονδίας. Τη µέθο-
δο για να το επιτύχει αυτό εφάρµοσε µε επι-
τυχία η Ελβετία, σε παρόµοιες συνθήκες, µε-
τά τους ναπολεόντειους πολέµους. Έγκειται 
σε µια συµµαχία των ελίτ µε τους λαούς τους, 
όπου οι πρώτες θα δεχθούν να µοιραστούν 
µέρος της δύναµης και του πλούτου τους ώ-
στε να οικοδοµηθεί η απαραίτητη εµπιστοσύ-
νη. Χρειάζεται να συµβουλευθούµε τους πο-
λίτες, να τους δώσουµε το δικαίωµα να ανα-
λαµβάνουν πρωτοβουλίες. 

* ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΣΤΗ LEFIGARO.FR, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ «Η ΧΑΜΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ: 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΗ» 

Η Ευρώπη όπως
η αρχαία Ελλάδα

ΤOY GUY METTAN * 
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ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

«Αντλώ µεγάλη ικανοποίηση από το 
να ξέρω ότι η δουλειά και το πάθος 
µου έχουν συνδράµει – και θα συ-
νεχίσουν και στο µέλλον – ανθρώ-
πους σε όλο τον κόσµο. Είναι  µια 
µεγάλης τάξεως πρόκληση για ό-
λους όσους δραστηριοποιούµαστε 
στη γεωργία το να ανακαλύπτου-
µε τρόπους να τραφεί ένας όλο και 
διευρυνόµενος αριθµητικά παγκό-
σµιος πληθυσµός» είχε δηλώσει το 
2014, ο Jerry Stoller. 

Ιδρυτής της εταιρείας παρασκευής 
λιπασµάτων, µικροθρεπτικών στοι-
χείων και προϊόντων ενίσχυσης της 
απόδοσης των φυτών Stoller USA το 
1970, µε έδρα το Χιούστον του Τέξας, 
ο Στόλλερ, που έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 84 ετών στις 19 Ιουνίου, διετέ-
λεσε ∆ιευθύνων της Σύµβουλος και 

πρόεδρος από τότε, έχοντας σαν οδη-
γό το να βοηθηθούν οι αγρότες στην 
καλλιέργεια. Φαίνεται ότι συνειδητο-
ποίησε ότι χρειαζόταν κάτι παραπάνω 
για την αύξηση της αποδοτικότητας, 
εκτός από την καλή λίπανση για την 
ευφορία του εδάφους, κρίνοντας τη 
διαχείριση του επιπέδου των ορµο-
νών των φυτών εξίσου σηµαντική. 
Η φιλοσοφία ήταν ότι µέσω αυτής 
θα επιτυγχανόταν η µέγιστη δυνα-
τή γενετική έκφραση, µη διαταράσ-
σοντας την ισορροπία κατά τη διάρ-
κεια του κύκλου ανάπτυξης του φυ-
τού. Ξεκίνησε να ασχολείται εντατι-
κά µε αυτό το κοµµάτι στις αρχές του 
1990, διαπιστώνοντας µέσω της ορ-
µονικής τεχνολογίας φυτά περισσό-
τερο υγιή, ικανά να αντέξουν τις πιέ-
σεις σε διάφορες συνθήκες. Τα προ-
ϊόντα του έχουν χρησιµοποιηθεί από 
καλλιέργειες καλαµποκιού µέχρι σε 
εκείνες του καφέ. 

 Με δική του πρωτοβουλία, για πε-
ρισσότερα από 25 χρόνια διοργανώ-
νονται διεθνή συνέδρια για συνερ-
γάτες µε τη συµµετοχή γεωπόνων, 
ερευνητών, αγροτών, εµπόρων λια-
νικής και επαγγελµατιών του κλά-
δου προκειµένου να µοιραστούν 
δεδοµένα, µεθόδους και εµπειρίες 
σε µια ευρεία γκάµα καλλιεργειών, 
µε «σκέψη εκτός κουτιού» για την 
εξεύρεση λύσεων. «Κύριος στόχος 
είναι οι συµµετέχοντες να επωφε-
ληθούν ο ένας από τον άλλο και να 
πάρουν µαζί τους τις πληροφορίες, 
στη φάρµα τους ή στη συναλλαγή 
µε τους καταναλωτές.» 

«Ελπίζω η ζωή µου να εµπνεύσει 
ανθρώπους να µάθουν περισσότε-
ρα γι’ αυτό που µε το οποίο ασχο-
λούνται, πώς να το κάνουν καλύτε-
ρα και, στη συνέχεια, να κατευθύ-
νουν την επόµενη γενιά - γιατί ση-
µασία δεν έχει το πόσο έξυπνος εί-
µαι, αλλά το πόσο καλός δάσκαλος 
µπορώ να γίνω για τους νέους. Πρό-
κειται για εργασία της αγάπης.» εί-
χε πει σε συνέντευξή του. 

 «Όλοι θρηνούµε τον θάνατο του 
ιδρυτή της εταιρείας µας Tζέρρυ Στόλ-
λερ. Θα τον θυµόµαστε σαν επιχει-
ρηµατία και πρωτοπόρο της φυσιο-
λογίας, της θρέψης και της ορµονι-
κής τεχνολογίας που αφορά τα φυ-
τά. Αφιέρωσε τη ζωή του στο να βρί-
σκει τρόπους να ενισχύεται η ανά-
πτυξη των καλών πραγµάτων» ανέ-
φερε ο Γκιγιέρµο ντε λα Μπόρντα, 
πρόεδρος του Stoller Group.

Στη γλώσσα των φυτών 
Επιχειρηματίας, ερευνητής, δάσκαλος και πρωτοπόρος στους βιοδιεγέρτες

Γεννηµένος την 1η Οκτωβρίου 
του 1935, µεγάλωσε σε φάρµα 
στο Mπάρινγκτον, σπούδασε 
γεωπονική στο πανεπιστήµιο του 
Ιλινόι και επιστήµη του εδάφους 
στο Κορνέλ. Συµµετείχε στο ∆Σ 
του Ινστιτούτου Λιπασµάτων, στις 
εργασίες της Αµερικανικής 
Γεωπονικής Εταιρείας, της 
Εταιρείας Επιστήµης Καλλιέργειας 
και της Αµερικανικής Εταιρείας 
Επιστήµης Εδάφους. ∆ηµιούργησε 
το Ίδρυµα Stoller το 2006, που 
διαπνέεται από τις αρχές του 
ευαγγελισµού. Έφυγε στις 19 
Ιουνίου 2019. Η Stoller Group 
έχει παρουσία µέσω των 
προϊόντων και των υπηρεσιών της 
σε περισσότερες από εξήντα 
χώρες.

«Ελπίζω η ζωή µου να εµπνεύσει ανθρώπους να µάθουν περισ-
σότερα γι’ αυτό που µε το οποίο ασχολούνται, πώς να το κάνουν 
καλύτερα και, στη συνέχεια, να κατευθύνουν την επόµενη γε-
νιά - γιατί σηµασία δεν έχει το πόσο έξυπνος είµαι, αλλά το πό-
σο καλός δάσκαλος µπορώ να γίνω για τους νέους. Πρόκειται 
για εργασία της αγάπης.» είχε πει σε συνέντευξή του. 

 Jerry Stoller 

Για την εκπαίδευση
Ένας έφηβος που 
δεν τελειώνει το 

σχολείο, κοστίζει δια 
βίου στον Αµερικανό 
φορολογούµενο δύο 

εκατ. δολάρια 

Για τους γονείς
Η µητέρα είναι η τροφός 

της ζωής. Κάθε παιδί 
λαµβάνει το αίσθηµα 

αποδοχής του εαυτού και 
της ασφάλειας από τον 

πατέρα 

Φιλοσοφία
Όλοι οι επιτυχηµένοι 
άνθρωποι έχουν ένα 
κοινό γνώρισµα: ανα-

λαµβάνουν την ευθύνη. 
Αντίστροφα, ο βασικός 
λόγος της αποτυχίας 
είναι η απόδοση της 

ευθύνης στους άλλους

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Ματιά στις 
αποµονωµένες, 
ορεινές και 
νησιωτικές περιοχές

Από 26 έως 28 Σεπτεµβρίου, το 
ΕΜΠ και το Μετσόβιο Κέντρο 
∆ιεπιστηµονικής Έρευνας 
διοργανώνoυν συνέδριο µε θέµα: 
«Όραµα, σχεδιασµός και πολιτικές 
για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη 
ορεινών και αποµονωµένων 
περιοχών», στις εγκαταστάσεις 
του ΜΕΚ∆Ε (Αγίας Τριάδος 200, 
Μέτσοβο). Αντικείµενο, η 
βελτίωση των προοπτικών των 
κοινωνιών τους, µε σεβασµό στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για 
πρωτοβουλίες σε παραγωγικές 
δραστηριότητες, χωροταξία, 
ενέργεια. Θεµατικές ενότητες: 
επιπτώσεις της κρίσης, 
χαρακτηριστικά υστέρησης, 
αποτίµηση εφαρµογής 
προγραµµάτων, διεθνή 
παραδείγµατα. Πληροφορίες: 
http://mirc.ntua.gr/el/
conference2019/about. 

 Από 15 Ιουλίου (ώρα 
13:00µµ) µέχρι 15 Νοεµβρίου 
θα είναι ανοιχτή η προκήρυξη 
του Μέτρου 4.2.1. της 
µεταποίησης, εµπορίας και 
ανάπτυξης τελικού προϊόντος 
γεωργικού
 Από 15 Ιουλίου αιτήσεις για 

το Εξοικονοµώ κατ’οίκον
 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
 Αιτήσεις ηλεκτρονικά µέχρι 

10 Σεπτεµβρίου για τα 
οινοποιεία, προκειµένου να 
ενισχυθούν στα πλαίσια του 
προγράµµατος «Επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις οινοπαραγωγής»
 Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου 

δικαιολογητικά για ένταξη στο 
αγροτικό τιµολόγιο
 Έως 30 Σεπτεµβρίου ρύθµιση 

χρεών στα ασφαλιστικά ταµεία και 
την εφορία µέσω των 120 δόσεων

ΜΕΤΣΟΒΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Γλυκόπικρο Φεστιβάλ 
µε ΠΟΠ µελιτζάνα 
Μέχρι την Κυριακή 7 Ιουλίου ιστορίες 
αποχαιρετισµού και επιστροφής θα δίνουν 
αφορµή για περιηγήσεις στο Μελιτζάzz 2019 
στα σοκάκια του Λεωνιδίου σε ήχους jazz (Γ. 
Κοντραφούρης), ροκ, βαλκανικής µουσικής µε 
στοιχεία τσιγγάνικης περιπλάνησης. Θα 
προβληθούν το 1968 του Μπουλµέτη, το Ένας 
Χωρισµός του Φαραντί, θα παρουσιαστεί το 
µεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών από το 
Κέντρο Πληροφόρησης για τη χλωρίδα 
Πάρνωνα, θα λειτουργεί έκθεση χαλιού και 
εργαστήριο υφαντουργίας. Θα προσφέρονται 
κεράσµατα µε βάση την ΠΟΠ τσακώνικη 
µελιτζάνα. (melitzazz.gr) 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Με κεντρικό άξονα τη 

σηροτροφία και την καλλιέργεια του 
µεταξιού θα πραγµατοποιηθούν σε 
πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων 
Μετάξης «Χρυσαλλίδα» στο Σουφλί 
του Έβρου, από τις 6 µέχρι τις 13 
Ιουλίου, οι Γιορτές Μεταξιού 2019

 Ετήσιος φιλανθρωπικός χορός 
της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής 
«Κάτω από τα Άστρα» την Τετάρτη 
10 Ιουλίου, ώρα 21:00µµ στην 
πλατεία Ιωάννης Μοσκαχλαϊδής 
µπροστά από το Princeton Hall 

 Ο Σύνδεσµος Ποτοποιών - 
Αποσταγµατοποιών Λέσβου 
διοργανώνει στις 13-14 Ιουλίου στα 
Λαδάδικα (έναρξη) και στις 20 

Ιουλίου στο Πλωµάρι (λήξη), το 
Ouzo Fest

 Γιορτή Σαρδέλας στα Νέα 
Μουδανιά στις 14/07, στο πλαίσιο 
πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα 
ξεκινήσουν στις 07/07 και θα 
περιλαµβάνουν: κτίσµατα στην άµµο, 
παραδοσιακά παιχνίδια, ποδηλατάδα 
και κλήρωση ποδηλάτου, κυνήγι 
χαµένου θησαυρού, αγώνα µπάσκετ

 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

 Taste of Athens, 19 µε 22 
Σεπτεµβρίου στο Ζάππειο (athens.
tastefestivals.com)

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

 ∆ιεθνής Έκθεση Θεµατικού 
Τουρισµού, Γαστρονοµίας και Οίνου 
στις 27-29 Σεπτεµβρίου στο ΣΕΦ 
(www.ttgw.gr)

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

Asia Fruit Logistica
τον Σεπτέµβρη   
Στην Asia Fruit Logistica που θα πραγµατοποιηθεί από 
τις 4 έως τις 6 Σεπτεµβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο 

Asia World-Expo Center του Χονγκ Κονγκ, διεθνείς 
εταιρείες και οργανισµοί θα έχουν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν τα νέα τους προϊόντα στον κλάδο των 
φρούτων, των λαχανικών, των καρπών. Η έκθεση 
παρέχει µια πλήρη εικόνα της αγοράς και προσφέρει τη 
δυνατότητα δηµιουργίας νέων επιχειρηµατικών 
επαφών. Το Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο 
διοργανώνει και φέτος Ελληνικό Οµαδικό Περίπτερο. 
Συµπόσιο στις 4 Σεπτεµβρίου θα αποτελέσει 
πλατφόρµα για ερευνητική δικτύωση σχετικά µε 
αναδυόµενες τεχνολογίες και την αξιοποίησή τους στην 
παραγωγή, τη συγκοµιδή, τη µετασυλλεκτική περίοδο, τη 
διανοµή, τον έλεγχο ποιότητας όπως και για κατάρτιση 
οδικού χάρτη στην κατεύθυνση της επίτευξης κοινών 
στόχων. Πληροφορίες: www. asiafruitlogistica.com 
και www.asiafruitcongress.com.

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Εµπλουτισµένος 
κύκλος σεµιναρίων 

Απευθυνόµενο όχι µόνο σε 
επαγγελµατίες αλλά σε όλους 
τους ενδιαφερόµενους προς 
απόκτηση βασικων γνώσεων 
σε αγροτικά θέµατα, το 
Ινστιτούτο Γεωπονικών 
Επιστηµών προγραµµατίζει νέα 
σειρά σεµιναρίων. Θα 
καλύπτουν από γευσιγνωσία 
οίνου και ελαιολάδου µέχρι 
θέµατα πρακτικής γεωργίας και 
κοινωνικής οικονοµίας.
∆ιαχωρίζονται, ακόµη, 
σεµινάρια που είχαν 
συµπτυχθεί όπως τα φυτικά 
καλλυντικά, η σαπωνοποιία, η 
αρωµατοθεραπεία, κ.ά.. Θα 
παρέχονται και τα βασικά 
σεµινάρια στα αντικείµενα της 
µελισσοκοµίας, της κηποτεχνίας 
και των ξύλινων κατασκευών. 
Πραγµατοποιούνται 2 φορές 
τον χρόνο, στις εγκαταστάσεις 
του ΙΓΕ (Λεωφόρος Κηφισίας 
182), µε πρακτική εξάσκηση 
Aναλυτικό πρόγραµµα στις 16 
Αυγούστου, www.ige.gr.

AΘΗΝΑ

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ

ΙΛΙΟΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Φολκλόρ φεστιβάλ 
µπύρας 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων 
Ζύθου και ο ∆ήµος Ιλίου θα 
συνδυάσουν την παγωµένη µπύρα µε 
το φολκλόρ στο τετραήµερο Φεστιβάλ 
Folk Beer Κυκεών (29 Αυγούστου 
-1η Σεπτεµβρίου). Περισσότερες από 
100 ετικέτες µπύρας, γεύσεις από 
όλο τον κόσµο και διάφορες 
εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στη 
κεντρική πλατεία του Ιλίου. Ο 
«Κυκεών», το αρχαίο ποτό των 
Ελλήνων µε βάση το κριθαρόζουµο 
και το κρασί, που εµπλουτιζόταν µε 
βότανα, αλλά και κατσικίσιο τυρί 
ανάλογα τον τόπο παραγωγής του, θα 
είναι εκεί, σε µια σύγχρονη εκδοχή 
του. Είσοδος δωρεάν. 

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». Θα εκπροσωπηθούν οι τοµείς 
της ελιάς και του ελαιολάδου, της 
αµπελουργίας – οινοποιίας, των 
αγροτικών και κτηνοτροφικών 
µηχανηµάτων, κ.α.
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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
chouliara@agronews.gr

«Γεννήθηκα σε µια καλύβα µέ-
σα, κοντά στο καρβουνιάρικο κα-
µίνι του πατέρα µου, και οι πρώ-
τες αναµνήσεις µου έχουν όλες 
µαύρο χρώµα. Τα χρόνια εκείνα 
οι καρβουνιάρηδες ζούσαν επά-
νω στα βουνά και δεν κατέβαιναν 
ποτέ στα χαµηλά για άλλη αιτία 
εκτός από την πώληση του κάρ-
βουνου. Γέµιζαν τα σακιά µε τα 
τριζάτα µαύρα κάρβουνα – ακό-
µα τη νιώθω στα ρουθούνια µου, 
φορές - φορές, τη µαύρη τους τη 
µυρωδιά – και φόρτωναν τα ζώα 
και ξεκινούσαν το πρωί, ο πατέ-
ρας µας και δυο από τα εφτά παι-
διά και τράβαγαν για κάτω. Με 
τα λεφτά που έπαιρναν, αγόρα-
ζαν τα πράγµατα τα λιγοστά που 
µας χρειάζονταν, λίγο λαδάκι, α-
λεύρι, και ελιές, και γύριζαν ξα-
νά σαν τους κυνηγηµένους, επά-
νω στα βουνά και στην ασφάλεια 
της µοναξιάς τους.» θυµάται η Ι-
σµήνη Β. Καπάνταη. 

Οι καρβουνιάρηδες κατασκευ-
άζουν τα καµίνια σε κυκλική βά-
ση χρησιµοποιώντας κοµµένα ξύ-
λα. Στη συνέχεια, βάζουν άχυρο 
και σκεπάζουν την κατασκευή µε 
χώµα, ώστε να µην παίρνει αέρα. 

Στην κορυφή αφήνουν µια τρύ-
πα, απ’ όπου ανάβουν τη φωτιά. 
Χρειάζεται να τροφοδοτούν το κα-
µίνι κάθε έξι ώρες µε ξύλα και να 
το προσέχουν όλο το 24ωρο, ώ-
στε να µην πιάσει φωτιά και γίνει 
στάχτη το κάρβουνο. Στο τέλος, το 
καµίνι γίνεται ένα µε το χώµα και 
αµέσως µετά ξεκινά η περισυλλο-
γή των κάρβουνων. 

Ο Πολυδεύκης Ασωνίτης συ-
νάντησε τους καρβουνιάρηδες 
της Πίνδου, από το ξεκίνηµα της 

δουλειάς τους τον Μάρτιο µέχρι 
το τελείωµά της στα τέλη ∆εκέµ-
βρη του 2018, να µένουν σε πα-
ραπήγµατα µε ξυλόσοµπες, να 
µαγειρεύουν σε παλιές µασίνες. 

Το αποτέλεσµα της δουλειάς του 
θα φιλοξενείται στο Λαογραφικό 
και Εθνολογικό Μουσείο Μακε-
δονίας – Θράκης (λεωφόρος Βα-
σιλίσσης Όλγας 68, Θεσσαλονί-
κη) µέχρι τις 25 Αυγούστου. Για 
περισσότερες πληροφορίες µπεί-
τε στο: www.lemmth.gr.

Καµίνια
Οι καρβουνιάρηδες 

κατασκευάζουν τα καµίνια σε 
κυκλική βάση χρησιµοποιώντας 

κοµµένα ξύλα

Ντοκιµαντέρ στο Μουσείο 
Τοµάτας Σαντορίνης 
Μέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου θα 
προβάλλεται στο Βιοµηχανικό 
Μουσείο Τοµάτας ∆. Νοµικός το 
ντοκιµαντέρ του Ζαχαρία 
Μαυροειδή «Στο Σώµα της». Σε 
µια αναπαράσταση της 
µεταπολεµικής Ελλάδας, µέσα από 
την ερηµωµένη αγροτική Θηρασιά 
και τη Μονή της Κοίµησης, 
διερευνώνται τα θέµατα της 
πίστης, της ταυτότητας και του 
φύλου. Πληροφορίες: 
santoriniartsfactory.gr

Επανεµφανίστηκαν οι 
χοχλιοί στην Κρήτη
Οι χοχλιοί, διαδεδοµένη 
γαστριµαργική επιλογή, εµφάνιζαν 
προβλήµατα αναπαραγωγής. Οι 
βροχές του φετινού χειµώνα 
ευνόησαν την ανάκαµψή τους σε 
µεγάλους πληθυσµούς στην 
ανατολική Κρήτη. Σύµφωνα µε 
ειδικούς, η ενδεικνυόµενη 
περίοδος συλλογής µετρά από τον 
Μάρτη µέχρι το καλοκαίρι. 
Εξάγονται και χρησιµοποιούνται 
από εταιρείες µεταποίησης και 
καλλυντικών.  

Τελευταία µέρα για το 
workshop Ζιζανιολογίας 
Στο πλαίσιο της επιστηµονικής 
συνάντησης που διοργανώνουν η 
Ευρωπαϊκή Ζιζανιολογική Εταιρεία 
και το Εργαστήριο του Μπενάκιου 
Φυτοπαθογικού Ινστιτούτου στην 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή θα 
συζητηθούν θέµατα αντοχής και 
διαχείρισης ζιζανίων σε ρύζι, 
ηλίανθο, ζαχαρότευτλα και 
ελαιοκράµβη, µε παραδείγµατα 
από Τουρκία, Μεσόγειο, κ.ά. 
Αναλυτικά: ewrsworkshop-
salonica.eu.

Μελίσσια στη στέγη 
του Πύργου Συγγρού
Ο Πύργος Συγγρού φιλοξενεί από 
σήµερα µελίσσια στη στέγη του. 
Πρόκειται για µία ξεχωριστή 
πρωτοβουλία του Ινστιτούτου 
Γεωπονικών Επιστηµών (Ι.Γ.Ε.) 
που τονίζει την ανάγκη για 
σεβασµό της φύσης, προστασία 
των µελισσών και διαφύλαξη της 
βιοποικιλότητας. 
Τρεις κυψέλες (η Ιφιγένεια, ο 
Ανδρέας και η Έλλη) 
τοποθετήθηκαν στην οροφή του 
Πύργου Συγγρού.

Ο Πολυδεύκης Ασωνίτης συνάντησε τους καρβουνιάρηδες της Πίνδου, από το ξεκίνηµα της δουλειάς τους 
τον Μάρτιο µέχρι το τελείωµά της στα τέλη ∆εκέµβρη του 2018, να µένουν σε παραπήγµατα µε ξυλόσοµπες.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Οι καρβουνιάρηδες 
της Πίνδου θυμούνται 
Έκθεση φωτογραφίας στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας – Θράκης αναβιώνει το δύσκολο αυτό επάγγελμα

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 σηκώνει
στο σπίτι της
Στον τελικό του Κόπα Αμέρικα η Βραζιλία

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τον πρώτο της µεγάλο τίτλο µε-
τά το 2007 θα κυνηγήσει η Βρα-
ζιλία αυτή την Κυριακή στον τε-
λικό του Κόπα Αµέρικα. Φυσικά 
η οµάδα του Τίτε δεν θέλει να α-
πογοητεύσει το κοινό της και µά-
λιστα στη χώρα του όπου φιλοξε-
νούνται φέτος τα τελικά του θε-
σµού. Ο αντίπαλος της Βραζιλίας 
θα είναι το Περού, το οποίο τα ξη-
µερώµατα της Πέµπτης ξεπέρασε 
το εµπόδιο της Χιλής. Από την άλ-
λη στον µικρό τελικό θα βρεθεί η 
Αργεντινή, την οποία απέκλεισε η 
Βραζιλία, µε την οµάδα του Μέσι 
πάντως να φαίνεται πως δεν ενδι-

αφέρεται ιδιαίτερα για ένα µετάλ-
λιο µετά την απώλεια της πρωτιάς 
µε την εσωστρέφεια να επικρατεί. 

Στο τένις τώρα και στο Γουίµπλε-
ντον, στη µάχη του τρίτου γύρου 
ρίχνονται την Παρασκευή  άντρες 
και γυναίκες. Στις ελληνικές συµ-
µετοχές, ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
δεν µπόρεσε να σταθεί στις υψη-
λές προσδοκίες και αποκλείστη-
κε από τον πρώτο γύρο. Από την 
άλλη η Μαρία Σάκκαρη θα δώσει 
τη µάχη της απέναντι στο νούµε-
ρο 8 της παγκόσµιας κατάταξης, 
Ελίνα Σβιτολίνα. Ο τελικός του 
µεγάλου αυτού γκραν σλαµ που 
διοργανώνεται στη Βρετανία εί-
ναι προγραµµατισµένος για τις 
14 Ιουλίου. 

Το γκραν πρι της Αυστρίας έδειξε το δρόµο για το 
πώς η Formula 1 θα µπορούσε να ανακτήσει τη 
µαγεία που είχε στο παρελθόν µε τις µάχες να 
κρατούν αµείωτο το ενδιαφέρον µέχρι το τέλος. 
Νικητής ο Φερστάπεν που έσπασε το ανίκητο της 
Mercedes, γεγονός που προσδίδει στον ερχόµενο 
αγώνα στη Βρετανία άλλο ενδιαφέρον.

Έσπασε το αήττητο
ο Φερστάπεν 

Τένις (Γουίµπλεντον)

Πέµπτη µέρα 15.30 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Φιλικό)

Ολυµπιακός – Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 18.00 Novasports 4

Τένις (Γουίµπλεντον)

Έκτη µέρα 15.00 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Κόπα Αµέρικα)

Μικρός τελικός 22.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Φιλικό)

ΑΕΚ – Γκόρνικ Ζάµπρζε 18.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Μουντιάλ Γυναικών)

Τελικός 18.00 ΕΡΤ SPORTS HD

Ποδόσφαιρο (Κόπα Αµέρικα)

Τελικός 23.00 ΕΡΤ SPORTS HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή, 5 Ιουλίου

Σάββατο, 6 Ιουλίου

Κυριακή, 7 Ιουλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Περισσότερες 
περιφέρειες στην 
προκήρυξη της 
Μεταποίησης

Η ετυµηγορία   
για την επόμενη 
μέρα στην αγροτική 
πολιτική 

Το outlook 
10ετίας του ΟΟΣΑ 
για τα αγροτικά 
εμπορεύματα 

Όλα για Πογκµπά
Τα… ρέστα της είναι έτοιµη να 
παίξει η Γιουβέντους για να 
πραγµατοποιήσει τη µεταγραφή του 
Πολ Πογκµπά από τη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ. Οι ιθύνοντες των 
«µπιανκονέρι» σκέφτονται σοβαρά 
να προσφέρουν τον Πάουλο 
Ντιµπάλα στους «κόκκινους 
διαβόλους» µαζί µε χρηµατικό ποσό 
60-70 εκατοµµυρίων ευρώ, 
προκειµένου να κάνουν δικό τους 
τον Γάλλο σταρ.

Ζεστοί για Μουντοµπάσκετ
Η πληθωρική παρουσία των τριών 
αδελφών Αντετοκούνµπο 
χαρακτήρισε τη σύνθεση των 18 
κλήσεων του Θανάση 
Σκουρτόπουλου για την 
προετοιµασία της Εθνικής ενόψει 
του Μουντοµπάσκετ του 
Σεπτεµβρίου. Το µεγαλύτερο 
ζητούµενο της Εθνικής θα είναι η 
οµοιογένεια και η αρµονική 
ενσωµάτωση του «Greek Freak».

Τα πρώτα µατς της ΑΕΛ
Βγήκε το πρόγραµµα της Super 
League για την σεζόν 2019-20. Η 
οµάδα της Λάρισας που τελείωσε 
τις µεταγραφές της, στην πρώτη 
πεντάδα των αγώνων θα 
αγωνιστεί στο Περιστέρι µε τον 
Ατρόµητο, έπειτα θα υποδεχθεί 
στο AEL FC ARENA τον 
Ολυµπιακό, θα πάει στην Νέα 
Σµύρνη για να πάξει µε τον 
Πανιώνιο, έπειτα υποδέχεται την 
Ξάνθη και µετά θα παίξει στο 
Κλεάνθης Βικελίδης µε τον Άρη.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Ο Γιάννης 
σε παπούτσι
Ο MVP Γιάννης 
Αντετοκούνµπο γιόρτασε το 
τρελό του όνειρο που έγινε 
πραγµατικότητα επιστρέφοντας 
στη γειτονιά που µεγάλωσε, στα 
Σεπόλια, και στο γήπεδο που 
ξεκίνησε να παίζει µπάσκετ µαζί 
µε τον αδελφό του, Θανάση. Με 
αφορµή αυτή τη µεγάλη γιορτή, 
όλη η γειτονιά τίµησε την 
ανάδειξη του Γιάννη ως 
κορυφαίου παίκτη στο µπάσκετ, 
την απόκτηση του δικού του 
παπουτσιού Nike Zoom Freak 1, 
αλλά και τον ίδιο ως πρότυπο για 
τους νέους στην Ελλάδα. Με τη 
συµµετοχή τους στο τουρνουά, 
όλοι οι αθλητές βοήθησαν στη 
συγκέντρωση χρηµάτων για την 
ακαδηµία των AntetokounBros – 
ένα διετές πρόγραµµα 
υποτροφιών από τη Nike για µη 
προνοµιούχους νέους 12 – 16 
ετών. Σκοπός της ακαδηµίας είναι 
να δώσει την ευκαιρία στους 
νέους να αναδείξουν τις 
δυνατότητές τους.

  

Συντονισμένοι 
για τις «λέαινες»
Το τηλεοπτικό κοινό που 
συντονίστηκε στο BBC Sport 
έφτασε στα 11,7 εκατοµµύρια στη 
Μεγάλη Βρετανία ποσοστό που 
ανέρχεται στο 50,8%, για το 
γυναικείο Μουντιάλ, µε το σύνολο 
του Γκάρι Νέβιλ να κλέβει τις 
εντυπώσεις. Αυτό το ποσοστό, 
έκανε το µατς απέναντι στις ΗΠΑ, 
το τηλεοπτικό πρόγραµµα µε τη 
µεγαλύτερη τηλεθέαση στην 
ιστορία στην βρετανική 
τηλεόρασης, µε το συγκεκριµένο 
event να είναι αυτό που είδε 
περισσότερος κόσµος στο 2019.

    Ραντεβού το... ∆εκέµ-
βρη. Σε αντίθεση µε τους τότε κι-
νηµατογράφους, που έκλειναν για 

τη θερινή σεζόν και προσκαλούσαν τους σι-
νεφίλ να επανέλθουν τον επόµενο Σεπτέµ-
βρη, το σήριαλ που έχει να κάνει µε την πο-
λύκροτη υπόθεση της επί πιστώσει διάθε-
σης ζάχαρης από την ΕΒΖ, σε πελάτες οι ο-
ποίοι στο τέλος, κατά το εισαγγελικό πόρι-
σµα, τη… φέσωσαν, µε 52 εκατ. ευρώ, θα 
έχει και άλλο επεισόδιο.     Η δίκη των 
πέντε πρώην προέδρων της ΕΒΖ, των δύο πρώ-
ην εµπορικών διευθυντών της και των προέ-
δρων των τριών συνεργαζόµενων εταιρειών, 
που ήταν να πραγµατοποιηθεί στις 25 Ιουνίου, 
τελικώς πήρε αναβολή για τις 16 ∆εκεµβρίου 
του 2019.     Κάποιες κακές γλώσσες, 
πάντως, έσπευσαν να ερµηνεύσουν την ε-
ξέλιξη αυτή µε την προσδοκία των κατηγο-
ρουµένων ότι η -εκτός απροόπτου- πολιτική 
αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας, ίσως 
να τους βοηθήσει να πέσουν στα µαλακά, 
καθώς πολλοί εξ αυτών είναι «γαλάζιων» 
πολιτικών καταβολών.     Κάτι σε νό-
µο του… Μέρφι, βάσει του οποίου αν κάτι πά-
ει στραβά, τότε πάνε και τα υπόλοιπα στραβά, 
φέρνει αυτό που βιώνουν και φέτος οι καλλι-
εργητές µηδικής στο νοµό Σερρών. ∆εν φτά-
νει, που µετά τους -λίαν επιεικώς- επιπόλαι-

ους χειρισµούς του υπουργείου µε τη συνδε-
δεµένη, έχει πληµµυρίσει ο τόπος µε τριφύλ-
λια και οι τιµές έχουν πέσει στα τάρταρα, πλέ-
ον τους πάει κόντρα και ο καιρός. Οι βροχές 
έχουν καταστρέψει µεγάλους όγκους παρα-
γωγής, καθιστώντας το µη εµπορικό. Ως εκ 
τούτου, όπως µας µετέφερα αυτόπτες µάρτυ-
ρες, αν περιδιαβείς στην επαρχία του νοµού 
θα πήξει το µάτι σε πεταµένες µπάλες τριφυλ-
λιού.     Η καταβαράθρωση των τιµών 
του τριφυλλιού στα 10-11 λεπτά το κιλό, ω-
στόσο, έχει και πιο… µόνιµες επιπτώσεις. 
Με δεδοµένο ότι οι Σέρρες παραδοσιακά 
καλλιεργούν πολλές χιλιάδες στρέµµατα 
µε µηδική, είναι πολλά χωριά στα οποία 
το τριφύλλι αποτελεί επιλογή για πάνω α-
πό το 70%-80% των διαθέσιµων εκτάσεών 
τους. Έτσι, λοιπόν, όπως µας έλεγε παρα-
στατικά παραγωγός από το Νέο Σκοπό, «αν 
έρθεις µια βόλτα το βράδυ από εδώ και µι-
λάµε για ένα χωριό µε 2.000 µόνιµους κα-
τοίκους, ζήτηµα είναι αν θα δεις 3-4 άτοµα 
στην καφετέρια. Ο κόσµος πλέον δεν βγαί-
νει».     Πάντως η κατάσταση είναι γε-
νικότερη, και τα καφενεία γεµίζουν µόνο α-
πό τους πολιτευτές που γυρίζουν τα χωριά,  λί-
γο πριν την κάλπη της 7ης Ιούλης, διαφηµί-
ζοντας την πραµάτεια τους. Αλήθεια τα κερά-
σµατα ποιος τα αναλαµβάνει; O ΓΥΛΟΣ

Τελικός στο Κόπα Αµέρικα αυτή την Κυριακή σελ. 54 • Εκπλήξεις στην πορεία των «16» στα κορτ του Γουίµπλεντον σελ. 54

Πολυεργαλείο
Ξύστρα, σκούπα και διαχείριση 
ζωοτροφών περιλαµβάνονται στις 
δουλειές στη λίστα του πολυεργαλείου 
για στάβλους Cleanmeleon CM2 Pro 
της γερµανικής εταιρείας Westermann 
Πρωτοπαρουσιάστηκε στην περασµένη 
Agritechnica, και εµείς στο Profi Ιουλίου-
Αυγούστου το δοκιµάζουµε.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Με κάλπες σωσίβιο
στα µάτια κολλύριο

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

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΚΟΠΑ∆Ι ΤΗΣ ANNETTE BENNETT
Μία κατσίκα µε ζωηρά χρώµατα αποτελεί µία από τις τελευταίες δηµιουργίες της Αµερικανίδας ζωγράφου Annette Bennett που ειδικεύεται 
στους πίνακες µε ακουαρέλα. Η έκφραση στο ζώο και οι φωτεινές αποχρώσεις δίνουν στον πίνακα αυτό έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. 
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Η µικρή ποσότητα που διατίθεται τις τελευ-
ταίες µέρες στην αγορά, έχει ανεβάσει αι-
σθητά την τιµή στις πράσινες πιπεριές, µα-
κριές και χονδρές (φλάσκες), πάντα µιλώ-
ντας για θερµοκηπίου, καθώς η είσοδος 
της υπαίθριας αναµένεται τέλη Ιουλίου. Ο 
ζεστός καιρός συνεχίζει µε αποτέλεσµα οι 
πιπεριές να καταναλώνονται, µε µια κοιλιά 
στην παραγωγή όµως να ανεβάζει, προσω-
ρινά τουλάχιστον, την τιµή. Έτσι, ενώ µέχρι 
πριν κάποιες µέρες η τιµή είχε φτάσει µέχρι 
και τα 30 λεπτά σε ορισµένες περιπτώσεις, 

πλέον έχει πάρει τα πάνω της, αγγίζοντας 
τα 70 λεπτά και σε µερικές περιπτώσεις και 
τα 80 λεπτά σε µακριές και χονδρές πράσι-
νες. Οι Φλωρίνης δεν είχαν µεγάλη µείωση 
και τώρα πωλούνται γύρω στα 80-90 λεπτά. 

Η παραγωγή της Κρήτης, όπως λέει στην 
Agrenda ο Μανώλης ∆ερµιτζάκης, έχει αυ-
τή την περίοδο έλλειψη, µε τις πιπεριές να 
µη φτάνουν ούτε µέχρι τα δηµοπρατήρια, 
όπως στην Ιεράπετρα. Έτσι, η πιπεριά Κρή-
της, όπως έριξε την τιµή όταν µπήκε στην 
αγορά, τώρα συνέβαλλε στην άνοδό της.

∆ιπλάσια η τιµή της πράσινης πιπεριάς 
 Στα 70 λεπτά έφτασαν το κιλό οι πράσινες πιπεριές, χονδρές και µακριές 

 Μια «κοιλιά» στις κοπές από τα θερµοκήπια της Κρήτης έχει αυξήσει τις τιµές
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Χ
ρηµατιστηριακά, η αγορά βάµ-
βακος αντέδρασε κυρίως διότι 
ανακοινώθηκε στη συνάντηση 
των G20 πως δεν πρόκειται να 

µπουν νέες ταρίφες από Κίνα και ΗΠΑ. Αυ-
τό δεν σηµαίνει ότι έληξε ο εµπορικός πόλε-
µος, αλλά δίνει µια αισιοδοξία που αποτυπώ-
θηκε και στις χρηµατιστηριακές τιµές. Στην α-
γορά µας, η χρηµατιστηριακή άνοδος κάπως 
πάγωσε τις νέες δουλειές κι αυτό είναι λογι-
κό καθώς θα πρέπει πρώτα να πειστούν οι α-
γοραστές για τα νέα επίπεδα τιµών και µετά 
να προχωρήσουν σε νέες κινήσεις. Με το ζόρι 
πληρώνονται τα 3,5 σεντς πάνω από τις τιµές 
∆εκεµβρίου ‘19, δηλαδή κοντά στα 71 σεντς.

  Στη χώρα µας φαίνεται πως θα έχουµε 
µια καλή ποσοτικά χρονιά για το σκληρό σι-
τάρι, ενώ αναφορικά µε ποιότητες είναι κά-
ποιες περιοχές που υστερούν σε σχέση µε το 
παρελθόν, όπως για παράδειγµα ο ∆οµοκός. 
Έγιναν εξαγωγές σε Ιταλούς εµπόρους γύρω 
στα 215 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, ενώ για 
τα ποιοτικά ακόµα δεν έχει σηµειωθεί κάτι. Στο 
εσωτερικό η ροή σε µύλους και εµπόρους εί-
ναι αυξηµένη. Για τιµολογήσεις παραγωγών 
ακούγονται τα συµβολαιακά προς το παρόν.

  Οι αυξηµένες θερµοκρασίες έχουν ανε-
βάσει τη ζήτηση για εξαγωγές σε κεράσια, ρο-
δάκινα, νεκταρίνια και καρπούζια, σύµφωνα 
µε τον Incofruit Hellas, µε τιµές υψηλότερες α-
πό πέρυσι. Στις εξαγωγές φράουλας οι ποσότη-
τες είναι εντυπωσιακά αυξηµένες στους 48.748 
τόνους έναντι 32.366 τόνων πέρυσι και στα α-
κτινίδια ανέρχονται στους 134.759 τόνους, έ-
ναντι 157.985 τόνων πέρυσι, µε τις έως σήµε-
ρα επιδόσεις να καθιστούν την εµπορική περί-
οδο 2018-2019 τη δεύτερη καλύτερη επίδοση.

Ελάχιστες πράξεις 
σε σιτάρι, βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

06/06 10/06 18/06 25/06 3/07/19

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

364,55
348,92

365,18

348,46346,55

Κατανάλωση
Ο τουρισµός κάνει περιζήτητη 

την πιπεριά στην εγχώρια αγορά, 
ειδικά µέχρι την είσοδο της 
υπαίθριας, στα τέλη Ιουλίου 

Αγορά 
Τα θερµοκήπια της Κρήτης 

έχουν ποσότητες που 
επηρεάζουν µε την είσοδό 

τους την αγορά και την τιµή

Απόδοση
Η Φλάσκα στα θερµοκήπια φτάνει 
αποδόσεις που αγγίζουν τους 15 
τόνους το στρέµµα µε τη Φλωρί-
νης στους 10 τόνους το στρέµµα

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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Τιμή παραγωγού 
στην πιπεριά
(λεπτά το κιλό)

Τέλη Ιουνίου 30

 Αρχές Ιουλίου 70
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Θετικά βήµατα για τη λήξη του εµπορικού πολέµου 
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Εξτρα
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ

Το θετικό κλίµα στην 
σύνοδο των G20 
αποτυπώθηκε και στις 
χρηµατιστηριακές τιµές. 

Η διαθεσιµότητα σκληρού 
φέτος θα είναι σαφώς 
δυσκολότερη λόγω 
µειωµένων ποσοτήτων.

Σταθερή έµεινε η τιµή του 
καλαµποκιού έπειτα από 
µικρές ανοδικές κινήσεις 
πρόσφατα. 

Αµετάβλητη η τιµή για το 
κριθάρι βυνοποίησης, το 
οποίο δείχνει σηµάδια 
σταθεροποίησης.

Ακολουθεί ανοδική 
πορεία η τιµή του 
ελαιολάδου στις 
ευρωπαϊκές αγορές.
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Θα έρθει, αν και µε διαφορά φάσης, 
η άνοδος της τιµής, καθώς στην Ευ-
ρώπη, εκτός από τα καιρικά φαινό-
µενα που έχουν ρίξει την ποσότη-
τα παραγωγής σκληρού, τα αρκετά 
µειωµένα στρέµµατα που καλλιερ-
γήθηκαν, οδηγούν σε µια χρονιά 
που η προσφορά στο εξωτερικό θα 
είναι πολύ µικρότερη. Αυτό, ανα-
πόφευκτα θα ανεβάσει την τιµή, ό-
µως κάτι τέτοιοτ για να γίνει χρειά-
ζεται το χρόνο του, καθώς τα παγκό-
σµια αποθέµατα αντέχουν ακόµα. 
Χαρακτηριστικά, ενώ στον Καναδά 
είχαν 20% µικρότερη καλλιεργού-
µενη έκταση και µικρή παραγωγή, 
οι εξαγόµενες ποσότητες όχι µόνο 
δεν έχουν πέσει ακόµη, αλλά αντί-
θετα έχουν αυξηθεί. 

Οι φετινές αποδόσεις στο Θεσσα-
λικό κάµπο, τη Μακεδονία και την 
Κοζάνη ήταν αρκετά υψηλές, ωστό-

σο χρειάζεται υποµονή στην εξέλι-
ξη, ειδικά την ώρα που ξεκίνησαν 
µετά τα αλώνια να αγοράζουν οι µε-
γάλοι παίχτες µέτρια σιτάρια, κόβο-
ντας επιταγές για 18 λεπτά το κιλό 
τιµή ηµέρας. Έχουν γίνει κάποιες ε-
ξαγωγές στα µέτρια, που προορίζο-
νται κυρίως για Ιταλία, ενώ τα καλά 
ποιοτικώς σκληρά θα ζητηθούν αρ-
γότερα από το εξωτερικό, µε µεγά-
λη πιθανότητα οι εγχώριοι µύλοι να 
τα πληρώσουν για να τα κρατήσουν. 
Οι Ιταλοί, για να τροφοδοτήσουν τη 
βιοµηχανία ζυµαρικών τους, συχνά 
ανακατεύουν µέτρια ελληνικά σιτά-
ρια µε ποιοτικά από τον Καναδά ή 
αλλού, για να πετύχουν το επιθυµη-
τό για αυτούς χαρµάνι. 

Ορισµένοι συνεταιρισµοί όπως η 
Ένωση Βόλου και η ΕΑΣ Τρικάλων, 
µε τιµές τώρα στα 20 λεπτά, δεν µπο-
ρούν να επηρεάσουν την αγορά, ό-
πως αναφέρει ο Θεόδωρος Τσικρί-
κας, γεωπόνος και παραγωγός στη 
Λάρισα, καθώς έχουν ταβάνι στις πο-
σότητες που µπορούν να αγοράσουν. 

Στο γήπεδο της συµβολαιακής, τέ-
λος, τα πράγµατα είναι διαφορετικά, 
µε σταθερά τα 20 λεπτά. Σηµειωτέ-
ον ότι βιοµηχανίες όπως η Barilla, η 
Melissa και οι Μύλοι Λούλη κρατούν 
κλειστή την τιµή µόνο προς τα κάτω 
και ετοιµάζονται να πληρώσουν στον 
παραγωγό τη διαφορά προς τα πά-
νω, αν τα επίπεδα τιµών της αγοράς 
υπερβούν αυτή του συµβολαίου. Οι 
διαβαθµίσεις της ποιότητας παίζουν 
µεγάλο ρόλο στα συµβόλαια για το 
σκληρό, καθώς υπάρχουν εταιρείες 
που πληρώνουν παραγωγούς που έ-
χουν συµβόλαιο µέχρι και πάνω α-
πό 21 λεπτά, αν πιάσουν υψηλές τι-
µές σε περιεκτικότητα πρωτεϊνης, υ-
αλώδη και ειδικό βάρος.  

Αργεί, αλλά θα γράψει άνοδο το σκληρό
 Δεν έχει περάσει ακόµα σε επίπεδο τιµής η µικρή παραγωγή στην Ευρώπη και παγκοσµίως
 Στις λίγες πρώτες πράξεις άρχισαν να φεύγουν µόνο µέτρια σιτάρια µε ανοιχτή τιµή 18 λεπτά

Λιγότερο σκληρό σιτάρι κατά 
20% σε σχέση µε πέρσι έχει 
εξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύµφωνα µε στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Αµερικανικού Υπουργείου 
Γεωργίας. Ως τις 24 Ιουνίου, 
είχαν εξαχθεί 0,87 εκατοµ. 
τόνοι, µε τις µειωµένες 
εκτάσεις να επιδρούν στη 
διαθέσιµη ποσότητα του 
προϊόντος. Παράλληλα, η 
µειωµένη παγκόσµια 
παραγωγή ίσως έχει επηρεάσει 
και τις εισαγωγές από τρίτες 
χώρες, οι οποίες έχουν πέσει 
σε σχέση µε πέρυσι κατά 13%, 
καθώς κυµαίνονται στο 1,23 
εκατοµ. τόνους. Η τεράστια 
µείωση της καλλιεργούµενης 
µε σκληρό σιτάρι έκτασης στον 
Καναδά, που αγγίζει το 20%, 
αναµένεται να έχει πολύ 
µεγάλη επίδραση στην τιµή 
παγκοσµίως, κάτι όµως που δε 
φαίνεται σήµερα, καθώς οι 
µέχρι τώρα ποσότητες που 
εξάγονται από τη χώρα είναι 
λίγο µεγαλύτερες από τις 
περσινές την ίδια εποχή. 

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το θετικό κλίµα στην σύνοδο των G20 αποτυπώθηκε και 
στις χρηµατιστηριακές τιµές. Μπορεί να µην είχαµε την 
οριστική λήξη του εµπορικού πολέµου, αλλά τουλάχιστον τα 
πράγµατα δεν χειροτέρεψαν. ΗΠΑ και Κίνα ανακοίνωσαν 
πως δεν πρόκειται να βάλουν σε εφαρµογή νέους δασµούς, 
ενώ παράλληλα πέρασαν το µήνυµα πως οι µεταξύ τους 
σχέσεις βελτιώνονται. Αυτά τα νέα «ανάγκασαν» και 
αρκετούς κερδοσκόπους που είχαν ποντάρει στην πτώση να 
βγουν από τις θέσεις τους, ενισχύοντας τεχνικά το 
χρηµατιστήριο. Όσον αφορά τις σοδειές στις ΗΠΑ υπάρχει 
µια σταδιακή βελτίωση, αλλά στην Ινδία ακόµα ο µουσώνας 
δεν είναι ικανοποιητικός για την καλλιέργεια. 

ΝEA ΥOΡKH
Η ανάκαµψη του χρηµατιστηρίου αποτράβηξε τους 
αγοραστές, οι οποίοι χρειάζονται πάντα κάποιες µέρες για 
να «χωνέψουν» τα νέα επίπεδα τιµών. Πρέπει πρώτα να 
βεβαιωθούν πως η αγορά θα σταθεροποιηθεί στις νέες 
τιµές και µετά να προβούν σε νέες κινήσεις. Παράλληλα 
και από την πλευρά των εκκοκκιστών δεν υπάρχει κάποια 
βιασύνη, καθώς έχουν ήδη πουλήσει ένα κοµµάτι της 
νέας παραγωγής τους. Για άλλη µια σεζόν φαίνεται πως η 
αγορά της Άπω Ανατολής θα είναι πιο υποσχόµενη για 
τους πρώτους µήνες της εκκοκκιστικής περιόδου σε 
σχέση µε την τουρκική αγορά. Εκτιµάται πως οι γείτονες 
Τούρκοι θα δραστηριοποιηθούν κυρίως µε το νέο έτος.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι αποδόσεις είναι καλές, σε αντίθεση 
µε πολλές άλλες παραγωγές χώρες.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Μέχρι και πάνω από 21 

λεπτά το κιλό πληρώνεται 

στα συµβόλαια η υψηλή 

περιεκτικότητα σε πρωτεϊνη 

Συνεδρίαση 02/07/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 67,29 +0,71

Μάρτιος '20 68,10 +0,68

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

∆ευτέρα
01/07

Παρασκευή
28/06

Τετάρτη
26/06

Τρίτη
02/07

Πέµπτη
27/06

67,4

67,2

67

66,8

66,4

66,2

66

65,8

65,4

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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Αύξηση της παγκόσµιας παρα-
γωγής κερασιού για Πέµπτη συ-
νεχόµενη χρονιά προβλέπει για 
το τρέχον έτος το Υπουργείο Γε-
ωργίας των Ηνωµένων Πολιτει-
ών Αµερικής. Παρ’ όλα αυτά, οι 
χώρες που παράγουν και που-
λάν στις ίδιες αγορές µε την Ελ-
λάδα, αντιµετώπισαν προβλή-
µατα όσον αφορά το συγχρο-
νισµό παραγωγής και ζήτησης 

και ποσοτήτων, λόγω βιοτικών 
και αβιοτικών πιέσεων. Στα 3,3 
εκατοµµύρια τόνους υπολογίζε-
ται να φτάσει παγκοσµίως η πα-
ραγωγή κερασιού, µε την αύξη-
ση να αγγίζει τους 156.000 τό-
νους, κυρίως λόγω ανάκαµψης 
της ΕΕ και της Τουρκίας από κα-
ταστροφές το 2018.

Μόνο στην ΕΕ η αύξηση της πα-
ραγωγής έφτασε τις 186.000 τό-

νους, σηµειώνοντας 30% αύξηση 
µε τελική ποσότητα τις 793.000 
τόνους µε αυτήν την αύξηση να 
αποδίδεται στην ανάκαµψη της 
παραγωγής στις δύο πληγεί-
σες από την περσινή κακοκαι-
ρία χώρες, τη Γερµανία και κυ-
ρίως την Πολωνία, της οποίας 
η παραγωγή κάθε χρόνο απο-
τελεί το ένα τρίτο της παραγω-
γής ολόκληρης της ΕΕ.

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Από 1,2 έως 1,8 ευρώ το κιλό 
πωλούνται πλέον οι οψιµότε-
ρες συγκοµιδές κερασιού, ανά-
λογα µε το µέγεθος και την ποι-
ότητα λόγω καιρού σε κάθε πε-
ριοχή καλλιέργειας, ενώ µε τι-
µές µέχρι και 4,5 ευρώ το κιλό 
στον παραγωγό ξεκίνησε η διάθε-
ση των υπερπρώιµων ποικιλιών 
στην αρχή της σεζόν, σύµφωνα 
µε πηγές σε αγροτικούς συνεται-
ρισµούς των νοµών Πέλλας και 
Ηµαθίας, των κυριότερων παρα-
γωγών περιοχών της Ελλάδος. 
Στην Ηµαθία η συγκοµιδή έχει 
πια σχεδόν ολοκληρωθεί, στην 
πιο ορεινή όµως Πέλλα, τέλη Ι-
ουνίου ξεκίνησαν να συγκοµί-
ζονται οι όψιµες ποικιλίες, µε 
τη συγκοµιδή τους να προβλέ-
πεται να ολοκληρωθεί µέχρι το 
τέλος του Ιουλίου.

Η παραγωγή της χώρας, αν ε-
ξαιρεθούν περιοχές που επλήγη-
σαν από το χαλάζι, συνολικά εξε-
λίχθηκε οµαλά και µε τον όγκο 
παραγωγής ποιοτικά αναβαθ-
µισµένο. Στις υπερ-πρώιµες και 
πρώιµες ποικιλίες, παρήχθησαν 
µικρότερες ποσότητες από την 
περασµένη χρονιά, κάτι που δι-
καιολογεί τη διαφορά µε τις περ-
σινές εξαχθείσες ποσότητες µέ-
χρι αρχές Ιουλίου. Αυτό συνέβη 
λόγω βροχών και χαλαζιού που 
δηµιούργησαν πρόβληµα σε κά-
ποιες πρώιµες περιοχές.

Η αγορά και πηγές του εµπο-
ρικού κόσµου αναφέρουν πως 

αν οι καιρικές συνθήκες δεν ε-
πιφυλάσσουν εκπλήξεις, η συ-
νολική παραγωγή κερασιών της 
χώρας µας για το τρέχον έτος θα 
κυµαίνεται γύρω στους 85.000 
τόνους, 5.300 τόνους λιγότε-
ρους από την περσινή. 

Προς το παρόν, οι µεσοπρώι-
µες και όψιµες ποικιλίες εµφα-
νίζουν σηµάδια αυξηµένης -σε 
σχέση µε το 2018- ποσότητας 
παραγωγής και αυτό σε συνδυ-
ασµό µε την αυξανόµενη ζήτη-
ση δηµιουργεί µια αισιοδοξία 
για την πορεία των εξαγωγών 
µέσα στο υπόλοιπο καλοκαίρι. 

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυα-
σµό µε το πιθανό άνοιγµα της 
αγοράς στην Κίνα από το επό-
µενο έτος για τα ελληνικά προ-
ϊόντα, διαµορφώνουν ένα κλί-
µα αισιοδοξίας για την καλλιέρ-
γεια στην Ελλάδα.

Πιο ακριβές εξαγωγές
Στα 28 εκατοµµύρια ευρώ υ-

πολογίζεται να αυξηθεί φέτος το 
συνάλλαγµα από τις εξαγωγές 
κερασιού, από 26,3 εκατοµµύ-
ρια που ήταν το 2018. Μέχρι τις 
28 Ιουνίου, 14.885 τόνοι κερα-
σιού είχαν εξαχθεί, ενώ συνεχί-
ζεται και µάλιστα µε ανοδική πο-
ρεία η ζήτηση, λόγω των αυξη-
µένων θερµοκρασιών, σύµφω-
να µε το Σύνδεσµο Ελληνικών 
Επιχειρήσεων Εξαγωγής, ∆ια-
κίνησης Φρούτων Λαχανικών 
και Χυµών Incofruit Hellas. Ε-
κτός αυτού, η ζήτηση για ελλη-
νικό κεράσι παρουσιάστηκε ε-

πιπλέον αυξηµένη εξαιτίας προ-
βληµάτων που παρουσιάστηκαν 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες µε 
την πίεση από καιρικές συνθή-
κες και εχθρούς. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
Incofruit Hellas, η Ελλάδα το 
2018 κατέλαβε την 12η θέση 
στην παγκόσµια παραγωγή κε-
ρασιών, παράγοντας 90,3 χιλιά-
δες τόνους. Οι πέντε µεγαλύτε-
ροι παραγωγοί  κερασιών εί-
ναι: Τουρκία µε 809 χιλιάδες τό-
νους, οι ΗΠΑ µε 514,1 χιλιάδες 
τόνους, η Ρωσία µε 245,9 χιλιά-
δες τόνους και το Ιράν µε 244,8 
χιλιάδες τόνους.

Όπως δήλωσε στην Agrenda, 
ο Γεώργιος Πολυχρονάκης, εξου-
σιοδοτηµένος εκπρόσωπος του 
Incofruit, πως οι τιµές στα κερά-
σια που εξάγονται είναι αρκετά υ-
ψηλές σε σύγκριση µε αυτές του 
περασµένου έτους, κάτι που αντι-
σταθµίζει τις µεγαλύτερες ποσό-
τητες που είχαν εξαχθεί πέρυσι 
την ίδια περίοδο και ανέρχονταν 
σε 18.328 τόνους, κάτι που φαί-
νεται να έχει κάποιο αντίκτυπο 
και στην τιµή του παραγωγού.

Κράτησε φέτος παρά τις δυσκολίες το κεράσι
πάνω από 1 ,2 ευρώ ακόµη τα όψιµα
Αύξηση συναλλάγµατος κατά 6,5% υπολογίζεται στις εξαγωγές για το 2019 

Άνοδο στην παγκόσµια παραγωγή έφερε
η ανάκαµψη της Πολωνίας στο κεράσι λόγω καιρού

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
Από 1,2 έως 1,8 ευρώ το κιλό 

πωλείται από τον παραγωγό 

πλέον το όψιµο κεράσι, ενώ 

οι περιοχές µε υπερπρώιµες 

παραγωγές είχαν απολαύσει 

µέχρι και 4,5 ευρώ το κιλό 

στην αρχή της σεζόν. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Στους 85.000 τόνους αναµένεται 

να ανέλθει φέτος η παραγωγή 

κερασιού στην Ελλάδα, 

από 90.300 τόνους το 2018

Σ
υνεχίζονται οι πωλήσεις/ε-
ξαγωγές µέτριων ποιοτήτων 
σκληρού σίτου από τη χώ-
ρα µας προς την ιταλική α-

γορά σε τιµές γύρω από τα 215 ευρώ ο 
τόνος FOB λιµάνι µας. Ήδη µάλιστα έ-
χουν φτάσει τα πρώτα καράβια και φορ-
τώνονται, ενώ αναµένονται από εβδο-
µάδα και νέα πλοία, πάλι για τις µέτρι-
ες ποιότητες. Αναφορικά µε τη σοδειά 
φαίνεται πως ποσοτικά είναι ικανοποι-
ητική καθώς οι αποδόσεις είναι βελτιω-
µένες, εντούτοις οι ποιότητες ανά περι-
οχή ποικίλουν. Ακόµα δεν υπάρχει κά-
ποια σοβαρή ένδειξη τιµής από πλευ-
ράς εξαγωγής αναφορικά µε τα ποιο-
τικά σιτάρια. Στο εσωτερικό οι µεγάλοι 
µύλοι έχουν αυξηµένη ροή και για τις 
τιµολογήσεις προς το παρόν αφορούν 
κυρίως συµβολαιακά σιτάρια. 

Στα σκληρά 
σιτάρια, η νέα 
λίστα της Φό-
τζια είχε αύξη-
ση τιµών κατά 
5 ευρώ σε όλες 

τις κατηγορίες. Συγκεκριµένα τα ποιο-
τικά στάρια µε ειδικό βάρος 80 kg/hl, 
υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης παραγωγού διαπραγµατεύ-
εται στα 240-245 ευρώ ο τόνος. Επίσης 
για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐ-
νη 11,5% η τιµή αποθήκης παραγωγού 
κυµαίνεται στα 235-240 ευρώ ο τόνος. 
Αντίστοιχα, στη Γαλλία είχαµε µείωση 
των τιµών κατά 3 ευρώ ο τόνος, κυµαι-
νόµενες πλέον στα 220 ευρώ ο τόνος, 
παρά το γεγονός πως η διαθεσιµότη-
τα σκληρού φέτος θα είναι σαφώς δυ-
σκολότερη µια που παγκοσµίως οι πο-
σότητες θα είναι µειωµένες. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, κατό-
πιν της συνεχιζόµενης ανόδου στα δη-
µητριακά λόγω των προβληµάτων (καθυ-
στερήσεις) στις σπορές, ήρθε τελικά µια 
νέα έκθεση του αµερικανικού υπουργεί-
ου (USDA), η οποία ανατρέπει µερικώς 
τα δεδοµένα. Τελικά οι εκτάσεις για τα 
καλαµπόκια δεν θα είναι τόσο µειωµέ-
νες, ενώ αναφορικά µε τα µαλακά σι-
τάρια φαίνεται πως οι αποδόσεις είναι 
πολύ υποσχόµενες. Ως αποτέλεσµα οι 
τιµές κατέγραψαν απώλειες. Στη Γαλ-
λία, τέλος, οι τιµές επηρεάστηκαν από 
την πορεία του Σικάγο, αλλά και την ε-
κτίµηση αυξηµένων σοδειών στις χώ-
ρες γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα. Οι 
τιµές συµβολαίων Σεπτεµβρίου ‘19 µει-
ώθηκαν προς τα επίπεδα των 177 ευρώ 
ο τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΙΑ 
ΣΙΤΑΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
�ΤΟΝΟΙ�

ΕΞΑΓΩΓΕΣ �ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΑΣΙΟΥ  

2018 2019

90.300

85.000

26,30

28,00

2018

2019
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Οι µειωµένες διαθέσιµες ποσότητες στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω αυξηµένης ζήτησης και υψηλότερης κατανάλωσης σε Ασία, Μέση 
Ανατολή και Ρωσία, µπορεί να φέρει µέχρι και ελλειµµατική προσφορά, µε την κύρια ελληνική παραγωγή να µπαίνει στο παιχνίδι τον Αύγουστο.

Η περίοδος σταφυλιών έχει ήδη αρχίσει στη Μούρθια 
(τη σηµαντικότερη περιοχή παραγωγής στην Ισπανία) 
µε τη συγκοµιδή των πρώιµων ποικιλιών σε Mazarron 
και Aguilas. Σύµφωνα µε έκθεση της Freshplaza, θα α-
κολουθήσει η κοιλάδα Γουατεαλεντίν, Cieza και τελι-
κά Yecla και Puerto Lumbreras. Οι συνθήκες της αγο-
ράς είναι επί του παρόντος καλές χάρη σε καθυστέρη-
ση κάποιων αιγυπτιακών σταφυλιών. 

Η Αίγυπτος θα ανταγωνιστεί µε την Ισπανία για λίγο, 
και στη συνέχεια τα ιταλικά σταφύλια θα φτάσουν και 
στην αγορά. Στην Ιταλία, η συγκοµιδή των σταφυλιών 

Victoria and Black Magic στη Σικελία ξεκίνησε γύρω 
στις 23 Μαΐου. Τα σταφύλια Red Globe και Palieri ανα-
µένονται. Όσο οι καιρικές συνθήκες παραµένουν ευ-
νοϊκές, οι προοπτικές για την εποχή είναι καλές. Λό-
γω αυτής της ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζή-
τησης, οι τιµές είναι σταθερές.

Πέρυσι, η Ισπανία επένδυσε σε νέες ποικιλίες χωρίς 
σπόρους. Αυτές δηµιουργούν νέες ευκαιρίες και συµ-
βάλλουν σηµαντικά στην αύξηση της κατανάλωσης. 
Αυτή τη σεζόν, η Ισπανία στέλνει σε δύο νέους προο-
ρισµούς: Κίνα και Βιετνάµ. Τα πρωτόκολλα που το κα-
θιστούν δυνατό έχουν εγκριθεί πρόσφατα. Οι όροι που 
τίθενται στα πρωτόκολλα αυτά είναι αυστηροί και η µε-
γάλη απόσταση µεταξύ Ισπανίας και Νοτιοανατολικής Α-
σίας συνεπάγεται διοικητικές προκλήσεις για τον τοµέα.

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ για καλή χρονιά στο ε-
πιτραπέζιο σταφύλι δηµιουργού-
νται για τους Έλληνες παραγω-
γούς, αναµένοντας τη φετινή πα-
ραγωγή που δείχνει να βαίνει κα-
λώς σε ποσότητα, αν και λίγο οψι-
µότερη, λόγω της κατάστασης που 
δηµιουργείται παγκοσµίως, καθώς 
υπάρχει αυξανόµενη ζήτηση στα-

φυλιών στην Ασία, τη Μέση Ανα-
τολή και τη Ρωσία, σύµφωνα µε έκ-
θεση του Freshplaza. Ως αποτέλε-
σµα, οι όγκοι στην ευρωπαϊκή α-
γορά είναι περιορισµένοι προς το 
παρόν, παρατηρούνται ακόµη και 
ελλείψεις, ενώ στη χώρα µας, µι-
κρές ποσότητες ποικιλίας Prime 
έχουν ήδη παραχθεί στην Κρήτη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ θα συγκοµιστεί 
και η κόκκινη Automn Pearl στα 
τέλη του Αυγούστου. Θετική εξέ-
λιξη µπορεί να αποτελέσει για την 
Ελλάδα η ελάττωση των διαθέσι-
µων ποσοτήτων από Ισπανία στα 
τέλη του Αυγούστου µε αρχές Σε-
πτέµβρη, ενώ ο ∆.  Σπανός σηµει-

ώνει πως τεράστια σηµασία θα έχει 
η πολιτική των super-markets και 
οι τιµές που θα πουλάνε το προϊ-
όν, καθώς αν αυτές είναι τσιµπη-
µένες, το σταφύλι δε θα φεύγει 
και οι µεγάλες διαθέσιµες ποσό-
τητες θα «φρακάρουν» στην αγο-
ρά και θα ρίξουν ζήτηση και τιµή.

ΤΟ Ι∆ΑΝΙΚΟ επιτραπέζιο σταφύλι στη 
Γερµανία είναι χρυσοκίτρινο, χωρίς 
σπόρους και γλυκιά γεύση. «Αυτές 
οι απαιτήσεις ποιότητας φαίνονται 
πιο σηµαντικές µε τα σταφύλια πα-
ρά µε άλλα προϊόντα». Ωστόσο, το 
πλήθος των ποικιλιών θα µπορούσε 

να αποτελέσει πρόβληµα για τους 
εµπόρους. «∆εδοµένης της υπερ-
πόντιας εισαγωγής σταφυλιών, εµ-
φανίζονται νέες ποικιλίες και στη 
Γερµανία αυτό πρέπει να γνωστο-
ποιηθεί, κάτι που παίρνει χρόνο», 
αναφέρεται σχετικά.   

ΟΨΙΜΗ κατά δύο εβδοµάδες µε κανο-
νικές ποσότητες εµφανίζεται συνο-
λικά η φετινή παραγωγή επιτραπέ-
ζιου σταφυλιού της Ελλάδας, λόγω 
χαµηλών θερµοκρασιών την άνοιξη 
και βροχών στις περιοχές καλλιέρ-
γειας, όπως δηλώνει στην Agrenda 
ο εξαγωγέας ∆ηµήτρης Σπανός, ε-
νώ επισηµαίνει πως η καθυστέρη-

ση της συγκοµιδής και στην Αίγυ-
πτο θα αφήσει περιθώρια στη διε-
θνή αγορά για το ελληνικό προϊ-
όν. Το «βαρύ πυροβολικό» της πα-
ραγωγής, η όψιµη λευκή Σουλτα-
νίνα (Thompson), αναµένεται να 
συγκοµιστεί µετά τις 10 Αυγούστου 
στην Κρήτη και µετά τις 18-20 του 
ίδιου µήνα στην Κορινθία. 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ τις ποικιλίες, οι τρέ-
χουσες τάσεις της αγοράς δείχνουν 
µια προτίµηση στα σταφύλια χω-
ρίς κουκούτσια. «Ο καταναλωτής 
προτιµά τα σταφύλια χωρίς σπό-
ρους (sheedless). Σε κάθε περί-
πτωση, αν προσφέρουµε ένα πο-
λύ καλό ιταλικό σταφύλι µε σπό-

ρους, είναι γενικά αποδεκτό από 
τον Γερµανό αγοραστή». Το χρώ-
µα των ποικιλιών σταφυλιών α-
ποτελεί επίσης σηµαντικό παρά-
γοντα, καθώς αναφέρεται ότι στη 
Γερµανία, τα λευκά σταφύλια είναι 
πολύ δηµοφιλή και οι πωλήσεις 
τους συνεχίζουν να αυξάνονται. 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ εν τω µεταξύ αυξάνονται 
στη Γαλλία, λόγω της ζήτησης και 
της µικρότερης προσφοράς. Υπάρ-
χει αφθονία σταφυλιών όλων των 
διαφορετικών ποικιλιών. Μεγάλος 
όγκος λευκών σταφυλιών (ποικι-
λία Thompson) από την Ινδία, εί-

χε αποτέλεσµα να τίθενται οι τιµές 
στη γαλλική αγορά υπό πίεση, ό-
µως τώρα, η ζήτηση λευκών στα-
φυλιών είναι υψηλότερη από ότι 
τις προηγούµενες εβδοµάδες και 
τα αιγυπτιακά λευκά σταφύλια ε-
πωφελούνται από αυτό.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ 
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Αυξάνεται η παγκόσµια ζήτηση για επιτραπέζιο σταφύλι 



Χρηµατιστήριο άλλων εποχών 
βλέπουν οι αναλυτές
Με τη βοήθεια και των αγορών διεθνών, το 
ΧΑ βρίσκεται πλέον σε επίπεδα που είχε να 
δει από τον Φεβρουάριο του 2018. Το κλίµα 
ευφορίας πάντως δεν σταµατά στην µετοχική 
αγορά, αλλά αποτυπώνεται µε τον πιο 
γλαφυρό τρόπο στο γεγονός ότι η απόδοση 
του ελληνικού 10ετούς οµολόγου 
διαµορφώνεται σε νέα ιστορικά χαµηλά στο 
2,106%, ενώ εκείνη του 5ετούς είναι στο 
1,099% και σε νέα ιστορικά χαµηλά επίσης. 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Η εταιρεία 
εµπλουτίζει την ευρεία γκάµα 
επαγγελµατικών προϊόντων της, 

µε δύο ολοκαίνουργια προϊόντα. Το 
αλεύρι σίτου για γαλλική µπαγκέτα, Des 
Champs και το µείγµα Quinograin για 
ψωµί µε σπόρους Quinoa, Chia και 
σουσάµι, δείχνοντας την προσήλωσή 
της στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις 
καθώς και την έµφαση στην ποιότητα 
και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ: Η τακτική γενική 
συνέλευση των µετόχων της 
«ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά 
Νηµατουργεία» της 27ης Ιουνίου 2019 
αποφάσισε την αντικατάσταση των 
ανωνύµων µετοχών της εταιρείας σε 
ονοµαστικές κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 
184 του νόµου 4548/2018. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο ανακοινώνει ότι η 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών οφείλει 
να γίνει µέχρι τις 31.12.2019.

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Τη διανοµή 
µερίσµατος 288.100 ευρώ από τα 
κέρδη χρήσης 2018, καθώς και την 
αλλαγή έδρας της εταιρείας, 
αποφάσισαν, µεταξύ άλλων, οι µέτοχοι 
της εταιρείας. Ειδικότερα, εγκρίθηκε,  
µε ψήφους 5.039.843, ήτοι µε ποσοστό 
100% επί του συνόλου των παρόντων, 
o πίνακας διανοµής κερδών και ως εκ 
τούτου διανέµεται  µέρισµα από κέρδη 
χρήσης 2018 ποσό 288.100 ευρώ  
ή 0,043 ευρώ ανά µετοχή.

ELBISCO: Η εταιρεία προχωρά σε 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών της  
και θέτει σε εφαρµογή τη διαδικασία 
κατάργησης των ανωνύµων µετοχών 
αυτής και την έκδοση ονοµαστικών 
µετοχών σε αντικατάσταση των 
ανωνύµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 184 και 40 του νόµου 
4548/2018.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Οι αποδόσεις των οµολόγων της ευρω-
ζώνης υποχώρησαν σε χαµηλά επίπεδα 
ρεκόρ ύστερα από την απόφαση των Ευ-
ρωπαίων ηγετών να επιλέξουν τη Γαλλί-
δα Κριστίν Λαγκάρντ ως την επόµενη επι-
κεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, µια κίνηση που διαβεβαίωσε τις α-
γορές ότι θα διατηρηθεί η χαλαρή νοµι-
σµατική πολιτική της κεντρικής τράπεζας. 

Σε ανάλυσή του το Bloomberg υποστη-
ρίζει πως η 63χρονη νοµικός, συνεχίζο-
ντας την νοµισµατική πολιτική του προκα-
τόχου της, οικονοµολόγου καριέρας Μά-
ριο Ντράγκι, µπορεί να δώσει άλλο κύρος 
στην ΕΚΤ και να τακτοποιήσει µε µεγαλύτε-
ρη αποφασιστικότητα τα προβλήµατα των 
κεντρικών τραπεζιτών της ΕΕ.   

Την ίδια στιγµή, η αναιµική ανάπτυξη 
και ο πληθωρισµός στη ζώνη του ευρώ εί-
ναι έντονα σηµάδια ότι πιθανώς η ευρωπα-
ϊκή οικονοµία ήδη αντιµετωπίζει τη δική 
της «ιαπωνικοποίηση» και ότι η διαφυγή 
θα µπορούσε να αποδειχτεί δύσκολη εάν 
πράγµατι υπάρχει κάποιος συσχετισµός µε 
την ισχυρή χώρα της Ασίας, σύµφωνα µε 
έκθεση της ING Group. Η κατάσταση στην 
Ευρώπη έχει δώσει από καιρό δικαιώµα-
τα για συγκρίσεις µε την Ιαπωνία της δε-
καετίας του 1990. Η ING παραθέτει οµοι-
ότητες, όπως είναι η αύξηση του δηµόσι-
ου χρέους, η συσσώρευση επισφαλών δα-
νείων στις τράπεζες, η γήρανση του πλη-
θυσµού και η τεράστια χαλάρωση της νο-
µισµατικής πολιτικής.

Ασημένια
Η Elbisco, για τέταρτη συνεχόµενη 
χρονιά, διακρίθηκε στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης «Αιωνόβια Brands 
2019» για γνωστές µάρκες 
προϊόντων της. Η εταιρεία απέσπασε 
τρία Silver µετάλλια για την 
µακρόχρονη και επιτυχηµένη 
παρουσία των µαρκών Αλλατίνη 
(από το 1967), Κρίς Κρίς (από το 
1967) και Elite (από το 1968). 

Ανακύκλωση 
Η British American Tobacco Hellas και η 
Nobacco ξεκινούν ένα πρόγραµµα για 
την ανακύκλωση συσκευών που 
χρησιµοποιούνται για τα εναλλακτικά στο 
κάπνισµα προϊόντα, όπως οι συσκευές 
θερµαινόµενου καπνού και οι συσκευές 
ηλεκτρονικών τσιγάρων. Για το επόµενο 
διάστηµα έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι 
στα καταστήµατα Nobacco για την 
ανακύκλωση των παλαιών συσκευών.

Με αέρα πολιτικού 
αστέρα η ηγεσία ΕΚΤ 

 Η αγορά βλέπει με θετικό μάτι την Λαγκάρντ 
 Ιαπωνοποίηση της ευρωζώνης εντοπίζει η ING 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,1680 +20,00%

LAVIPHARM Α.Ε.0,3520  +19,73%

∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.0,1190  +19,60% 

∆ΕΗ Α.Ε.2,3360  +15,07%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1,6400 +13,10%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1800 -10,00%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,3420 -7,57%

ERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε 2,6000 -7,14%

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1,6000 -5,88%

ΙΛΥ∆Α Α.Ε 0,4200 -5,83%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.966,00 + 0,93%
 NASDAQ Comp 8.170,23 + 0,75%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.538,81 + 0,88%
Λονδίνο FTSE 100 7.609,32 +0,66%
\Φρανκφούρτη DAX-30 12.616,24 + 0,71%
Παρίσι CAC-40 5.618,81  +0,75%
Ζυρίχη SMI 10.066,53 + 0,46%
Τόκιο NIKKEI-225 21.638,16 -0,53%
 
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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Δεν έχουν υποχρέωση οι αγρότες 
να διατηρούν επαγγελματικό λογαριασμό

Ε
πανέρχοµαι στο θέµα διότι τελευταία –τεχνη-
έντως- αρχίζει και ακούγεται έντονα και πάλι, 
η δηµιουργία των επαγγελµατικών λογαρια-
σµών από τους αγρότες. Και είναι να απορεί 

κανείς, πως ξαφνικά από το πουθενά ανακινείται ένα 
θέµα χωρίς λόγο. Με την τελευταία 
Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆ΕΑΦ 
1167412 ΕΞ 2017 η οποία τροποποί-
ησε την Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθµι-
ση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρω-
µών µε Κάρτα, ορίζεται η διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι 
οι επαγγελµατίες που είναι υπόχρε-
οι σε pos µε βάση τους ΚΑ∆, προκει-
µένου να δηλώσουν τους επαγγελ-
µατικούς λογαριασµούς τους στο δι-
αδικτυακό τόπο της ΑΑ∆Ε.

Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό 
οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλα-
γές που πραγµατοποιούνται µε ηλε-
κτρονικά µέσα πληρωµής όπως, εν-
δεικτικά, µέσα πληρωµής µε κάρτα, 
εντολές άµεσης χρέωσης, µεταφο-
ρές πίστωσης, πάγιες εντολές, κα-
θώς και συναλλαγές µε µετρητά. Οι 
συναλλαγές που διενεργούνται µέ-
σω του Επαγγελµατικού Λογαρια-
σµού αφορούν αποκλειστικά την ε-

µπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηρι-
ότητα του υπόχρεου. 

Συναλλαγές που αφορούν στην εµπορική, επιχει-
ρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπό-
χρεου, µέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του 
ν. 3862/2010 ανεξαρτήτως του µέσου συναλλαγής, δι-
ενεργούνται µέσω Επαγγελµατικού Λογαριασµού, που 
έχει δηλωθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ POS
Όσοι έχουν κωδικούς αριθµούς 

δραστηριότητας (Κ.Α.∆.) που ορίζο-
νται ρητά στην απόφαση υποχρε-

ούνται να έχουν µηχάνηµα pos στην έδρα τους, ώστε 
όταν πάει ένας πελάτης  τους, να µπορεί να πληρώσει 
µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Οι επιχειρηµατίες αυ-
τοί, έχουν συνδέσει έναν τραπεζικό λογαριασµό, στο 
οποίο πηγαίνουν τα χρήµατα τα οποία εισπράττονται 
από την πληρωµή µέσω των καρτών. Τους λογαρια-
σµούς αυτούς είναι υποχρεωµένοι τώρα και µέχρι τις 
30 Απριλίου 2019 (σύµφωνα µε την τελευταία παρά-
ταση), να µπουν στην εφαρµογή του taxis και να τους 
δηλώσουν στην υπο-εφαρµογή που αναφέρεται στους 
επαγγελµατικούς λογαριασµούς.

Σε αυτή την πρώτη φάση, δεν συµπεριλαµβάνο-
νται οι αγρότες (ειδικού και κανονικού καθεστώ-
τος), οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ δραστηριότητας αριθ-
µού που ξεκινάνε από 01 έως 03. 

Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο όσοι 
αγρότες τηρούν βιβλία. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρί-
σει σε όλους ότι δεν ισχύει. Τις ίδιες υποχρεώσεις µε 
τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν τόσο οι αγρό-
τες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του ειδικού κα-
θεστώτος. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς, ότι οι 

αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε ελάχιστες δι-
αφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υποβάλλουν πε-
ριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν συγκεντρω-
τικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ όταν πουλάνε, εκδί-
δουν τα παραστατικά πώλησης οι αγοραστές (τιµολό-
για αγοράς). Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές αντι-
µετωπίζονται και θεωρούνται επιχειρηµατίες. Ότι δεν 
είναι υποχρεωτικό, δε σηµαίνει ότι απαγορεύεται κιό-
λας. Μπορεί οποιοσδήποτε να µπει στο σύστηµα και να 
δηλώσει τον/τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς του.

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ
Ως επαγγελµατικό µπορεί να δηλώσει ο αγρότης έ-

να υπάρχων λογαριασµό, ή µπορεί απευθυνόµενος 
στην τράπεζα να ζητήσει να του ανοίξουν έναν λογα-
ριασµό όψεως. Το πρόβληµα όµως που υπάρχει σε ό-
λους τους αγρότες είναι το εξής: στην ουσία, όσους 
τραπεζικούς λογαριασµούς και  να έχουν, χρησιµοποι-
ούν µόνον έναν: αυτόν που έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε, 
στον οποίο κατατίθενται οι επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός 
λογαριασµός χρησιµοποιείται από τις τράπεζες προ-
κειµένου να χορηγήσουν την κάρτα του αγρότη. Η ο-
ποία κάρτα του αγρότη χορηγείται µε βάση τις προβλε-
πόµενες εισπραχθείσες επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λο-
γαριασµός, χρησιµοποιείται από τους αγρότες –εκτός 
από τις πληρωµές των εφοδίων, εργατών κλπ- και τις 
προσωπικές τους ανάγκες (σούπερ µάρκετ, προσωπι-
κές ή ιατρικές δαπάνες κλπ), οι οποίες δίνουν το αφο-
ρολόγητο κατά τη σύνταξη της φορολογικής δήλωσης 
σε όσους το δικαιούνται. 

ΜΕΣΩ TAXIS Η ∆ΗΛΩΣΗ
Να διευκρινίσουµε και κάτι ακόµη: η δήλωση επαγ-

γελµατικού λογαριασµού γίνεται µέσα από το TAXISnet. 
Η αναγραφή επαγγελµατικού λογαριασµού γίνεται στο 
έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης και θεωρείται ο 
κάθε λογαριασµός που χρησιµοποιεί ο αγρότης για να 
πληρώσει και να πληρωθεί. Θεωρείται βέβαιο ότι αργά 
ή γρήγορα, θα υποχρεωθούν όλοι να δηλώσουν επαγ-
γελµατικούς λογαριασµούς. 

Ηλεκτρονικά
Όσοι έχουν Κ.Α.∆. που 

ορίζονται ρητά στην 
απόφαση υποχρεούνται 
να έχουν µηχάνηµα pos

Μέσω E3
Η αναγραφή επαγγελ-
µατικού λογαριασµού 

γίνεται στο έντυπο Ε3 της 
φορολογικής δήλωσης

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)

«ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ»
Πρέπει να καταργηθεί 

η υποχρέωση υποβολής 
χειρόγραφου πίνακα 

προσωπικού στην Επιθεώρηση 
Εργασίας για τους εργάτες γης.

Λήξη φορολογικών δηλώσεων

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 
είναι στις 29 Ιουλίου. Μην αφήνετε για τις 
τελευταίες µέρες τη δήλωση σας, διότι 
υπάρχουν πολλές και σηµαντικές εργασίες 
στο τέλος του µήνα για τα λογιστικά γραφεία. 
Φροντίστε να επικοινωνήσετε µε το λογιστή 
σας άµεσα και να κανονίσετε το ραντεβού σας 
για να µην βρεθείτε  προ εκπλήξεων.



  Με την παγκόσμια τάση 
που επιτάσσει «στροφή» 
από τα commodities 
λιπάσματα στα νέας 
τεχνολογίας συμβαδίζει 
η ελληνική εταιρεία

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αύξηση παραγωγικότητας από 30 έως και 80 κι-
λά το στρέµµα, πολύ πιο υγιές φυτό και µειωµέ-
νο περιβαλλοντικό αποτύπωµα, είναι κάποια α-
πό τα οφέλη που «υπόσχεται» στους Έλληνες 
παραγωγούς σιτηρών το νέο προϊόν θρέψης 
της ΛΥ∆Α ΑΕ, «Eurocereal 10-24-0 MPPA DUO».

Η επίσηµη πρώτη παρουσίαση του καινούριου 
προϊόντος της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, έ-
γινε την περασµένη Τετάρτη 3 Ιουλίου, σε ειδική 
εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, µε τη συµµετοχή 

εµπορικών συνεργατών, αλλά και παραγωγών 
σίτου από τη Θεσσαλία και τη ∆υτική, Κεντρική 
κι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο διευθυ-
ντής ανάπτυξης, Αλέξανδρος Πεχλιβανίδης, η και-
νοτόµα τεχνολογία, που εισάγει το «Eurocereal 
10-24-0 MPPA DUO», έχει να κάνει µε την προ-
στασία του φωσφόρου από το ασβέστιο. «∆ιε-
γείρει πιο αποτελεσµατικά το ριζικό σύστηµα 
του φυτού και αυτό έχει ως αποτέλεσµα το σι-
τάρι να προσλαµβάνει το φώσφορο, που είναι 
δοµικό στοιχείο για την ανάπτυξη του φυτού, 
για µεγαλύτερη διάρκεια και άρα σε υψηλότε-
ρα ποσοστά», τόνισε. Ο ∆ηµήτρης Ρέππας, δι-
ευθυντής πωλήσεων Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης του οµίλου Rullier, του οποίου η ΛΥ∆Α ΑΕ 
αποτελεί joint venture, τόνισε από την πλευρά 
πως η παγκόσµια τάση, επιτάσσει «στροφή» α-
πό τα commodities λιπάσµατα προς εκείνα που 
ενσωµατώνουν καινοτόµα τεχνολογία και µπο-
ρούν να εξασφαλίσουν αυξηµένες αποδόσεις, 
χαµηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση και βιώσι-
µο εισόδηµα για τον παραγωγό.

Τονίστηκε ακόµη, ότι το νέο προϊόν παράγε-
ται στην Ελλάδα, στο εργοστάσιο λιπασµάτων 

Καβάλας κι εκτός από την ελληνική αγορά δια-
τίθεται και στα υπόλοιπα κράτη της Νοτιονατο-
λικής Ευρώπης, περιλαµβανοµένης της Τουρκί-
ας, όπου ο όµιλος Rullier έχει εµπορική παρου-
σία µέσω της Ελλάδας.

Στρατηγική καλλιέργεια το σιτάρι 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Καλλιέργεια στρατηγική και µε µεγάλη παρά-
δοση στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, όπου 
αντιπροσωπεύει, µαζί µε το καλαµπόκι και το ρύ-
ζι, το 55% της συνολικής αγοράς λίπανσης, χαρα-
κτήρισε τα σιτηρά από την πλευρά του ο Vincent 
Besnard, επικεφαλής στη ζώνη Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης της Timac Agro, του οµίλου Roullier, 
τονίζοντας, παράλληλα, πως  το ελληνικό σκλη-
ρό σιτάρι απολαµβάνει πολύ καλής φήµης, είναι 
ένα προϊόν µε υψηλή πρωτεΐνη και πολύ σηµα-
ντικό για την παραγωγή ζυµαρικών, µπισκότων 
και του µεσογειακού ψωµιού.

«∆ουλεύουµε πολύ στο ριζικό σύστηµα και 
στο αβιωτικό στρες, µε την έµφαση της έρευνας 
να δίδεται µεταξύ άλλων και στο υδατικό στρες», 
εξήγησε ο κ. Besnard στην Agrenda, σηµειώνο-
ντας πως τόσο η ΛΥ∆Α, όσο και ο όµιλος Rullier 

έχουν µακρά και συσσωρευµένη εµπειρία στη 
σιτοκαλλιέργεια, ενώ κάνουν και πολλά ερευ-
νητικά προγράµµατα, µε αποτέλεσµα να παρά-
γουν προϊόντα µε αυξηµένη αποτελεσµατικότητα.

Μάλιστα θύµισε πως πριν από 30 χρόνια η κα-
τανάλωση λιπασµάτων στην Ελλάδα ήταν στους 
περίπου 2,3 εκατ. τόνους ετησίως, αλλά πλέον 
έχει περιοριστεί στους περίπου 750.000 τόνους. 
Η µείωση αυτή, όπως εξήγησε, δεν είναι µόνο α-
πόρροια της υπολίπανσης αλλά και προϊόν της 
εξέλιξης της επιστήµης της θρέψης, η οποία, 
προϊόντος του χρόνου, µπορεί και παράγει πε-
ρισσότερα, µε τη χρήση λιγότερων πόρων. Επέ-
µεινε, πάντως, στην ανάγκη για στροφή εκ µέ-
ρους των παραγωγών σε πιο καινοτόµα προϊό-
ντα, καθώς τα εδάφη στην Ελλάδα είναι πλού-
σια σε ασβέστιο και φτωχά σε οργανική ουσία, 
η οποία ως ποσοστό είναι ίσως κάτω από 1%.

Τέλος, ο δόκιµος ερευνητής του ΕΛΓΟ – ∆ή-
µητρα, µε ειδίκευση στη γενετική βελτίωση των 
σιτηρών, Ιωάννης Μυλωνάς ανέφερε πως νέες 
ελληνικές ποικιλίες σκληρού σιταριού, µε αυ-
ξηµένες πρωτεΐνες και άλλα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά, θα είναι διαθέσιµες στους Έλληνες σι-
τοπαραγωγούς µέσα στα επόµενα 3-4 χρόνια.

Στη εξειδικευμένη θρέψη των σιτηρών 
επενδύει η ΛΥΔΑ με το Eurocereal  

Στις προτεραιότητες της 
ΛΥ∆Α η αύξηση του αριθµού 
των συνεργαζόµενων 
συµβούλων θρέψης, για 
να είναι ευχαριστηµένοι οι 
παραγωγοί.

Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η 
ενότητα «Ο λόγος σε εσάς», µε 
την οποία έκλεισε η εκδήλωση 
της ΛΥ∆Α, µε τους υπεύθυνους 
της εταιρείας, προεξάρχοντος του 
γενικού διευθυντή της Κριστόφ 
Ντουµπλάν (φώτο κάτω αριστερά), 
να δίνουν την ευκαιρία στους 
παραγωγούς να τους απευθύνουν 
ερωτήµατα, απαντώντας τους µε 
ειλικρίνεια. 
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Να επιµείνουν σε ελληνικές ποικιλίες οι-
νοποιήσιµου σταφυλιού και να προτεί-
νουν καθαρές γεύσεις, παρότρυναν τους 
οινοποιούς της Β. Ελλάδος, ξένοι ειδικοί 
επιστήµονες του τοµέα της αµπελουργί-
ας και της οινοποιίας, που συµµετείχαν 
στο 21ο ∆ιεθνές Συνέδριο της GiESCO, την 
περασµένη εβδοµάδα στη Θεσσαλονίκη.

Σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας µε 
µέλη της Ένωσης του Αµπελώνα της Βο-
ρείου Ελλάδος, ανέφεραν χαρακτηριστι-
κά πως γηγενείς ποικιλίες, όπως το Ασύρ-
τικο, η Μαλαγουζιά, το Ξινόµαυρο και το 
Αγιωργίτικο, διαθέτουν εξαιρετικό δυνα-
µικό, καθώς και ξεχωριστή οργανοληπτι-
κή ταυτότητα και, υπό την έννοια αυτή, 
δεν θα πρέπει να αναµειγνύονται µε άλ-
λες ξενικές. Ορισµένοι εξ αυτών, παράλ-
ληλα, υπογράµµισαν, πως η χρήση του 
βαρελιού στο κρασί θα πρέπει να γίνεται 
χωρίς υπερβολή, ώστε να µην κρύβεται 
η τυπικότητα της εκάστοτε ποικιλίας, αλ-
λοιώνοντας ποιοτικά το τελικό προϊόν.

Την ατζέντα της συνάντησης απασχό-
λησε και το θέµα της ζωηρότητας της α-
µπέλου στην Ελλάδα, ένα πρόβληµα που, 
όπως επισήµανε στην Agrenda ο αναπλη-
ρωτής καθηγητής στο Τµήµα Γεωπονίας 
του ΑΠΘ, Στέφανος Κουνδουράς, εντεί-
νεται πλέον και στη χώρα µας, εξαιτίας 
της κλιµατικής αλλαγής. «Προτάθηκαν 
διάφορες λύσεις για την αντιµετώπισή 
της, όπως η χρήση χλοοτάπητα µε βαθύ-
ριζα φυτά, ώστε να ανταγωνίζονται πιο 
αποτελεσµατικά το κλήµα, η αλλαγή της 

πυκνότητας φύτευσης, η σωστή εφαρµο-
γή του πράσινου τρύγου για το αραίωµα 
των σταφυλιών, η αφαίρεση ταχυφυών 
βλαστών, η χρήση υποκειµένων, καθώς 
επίσης και το ζήτηµα του χρόνου και του 
τρόπου διεξαγωγής του κλαδέµατος», ε-
πισήµανε ο διακεκριµένος καθηγητής.

Η οινοποιός και αµπελουργός Χαρού-
λα Σπινθηροπούλου, η οποία συµµετείχε 
στη στρογγυλή τράπεζα ως εκπρόσωπος 
του «Κτήµατος Κυρ Γιάννη», και «σήκω-
σε» το µεγαλύτερο βάρος των απαντήσε-
ων, στα ερωτήµατα που διατύπωναν οι ξέ-
νοι επιστήµονες, απέδωσε τη µεγάλη ζω-
ηρότητα των φυτών, κυρίως στις υψηλές 

θερµοκρασίες και στην υγρασία που είναι 
πλέον ιδιαίτερα αυξηµένη, λόγω των βρο-
χοπτώσεων. «Από τον Γενάρη µέχρι και το 
τέλος Ιουνίου έχουµε φτάσει στη Νάουσα 
σχεδόν το ετήσιο ποσοστό βροχόπτωσης. 
Αυτό τους εντυπωσίασε», µας ανέφερε 
και πρόσθεσε ότι «ο Ιούνιος πλέον γίνε-
ται ανοιξιάτικος, από καλοκαιρινός, για-
τί έχουµε αυξηµένη βροχόπτωση και δεν 
µπορούµε να πούµε πως είναι ζεστός κι 
αυτό δηµιουργεί προβλήµατα µε ασθένει-
ες και τη ζωηρότητα και την παραγωγικό-
τητα του αµπελώνα, την οποία θα πρέπει 
να βρούµε τρόπους να τη µειώσουµε».

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε επίσης, σε θέ-
µατα σωστής ορθολογικής χρήσης της 
άρδευσης και διαχείρισης ασθενειών, ε-
νώ αναφέρθηκαν και τα όρια στα οποία 
θα πρέπει να φτάνει η υδατική καταπό-
νηση, ανάλογα µε το προϊόν και την κάθε 
ποικιλία, προκειµένου, όπως είπε ο καθη-
γητής, να µην έχουµε αρνητικές επιπτώ-
σεις στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.

«Πολλή συζήτηση έγινε και για την ποι-
κιλία Ξινόµαυρο, διότι ήταν η βασική που 
είδαν και δοκίµασαν στις επισκέψεις που 
έκαναν τόσο στη Νάουσα, όσο και στο Α-
µύνταιο», ανέφερε η κυρία Σπινθηροπού-
λου, µε τον κ. Κουνδουρά να συµπληρώ-
νει πως στο επίκεντρο βρέθηκε το θέµα 
της διαχείρισης του τανικού φορτίου µε 
χρήση ξεφυλλίσµατος ή µη χρήση άρδευ-
σης. Κουβέντα έγινε και ως προς τα συ-
στήµατα διαµόρφωσης, µε κάποιους από 
τους επιστήµονες να προτείνουν εναλλα-
κτικές, όπως είναι η λύρα, αντί της γενί-
κευσης του γραµµικού διπλού κορδονιού 
που είναι το κυρίαρχο σχήµα σήµερα.

Ελληνικές ποικιλίες αμπέλου  
προκρίνει η κλιματική αλλαγή

 Νέα διαχείριση στον εγχώριο αμπελώνα προτείνουν οι ειδικοί στο Συνέδριο GiESCO
 Στο επίκεντρο η ζωηρότητα του φυτού και οι εναλλακτικές της αντιμετώπισής της

Σύστηµα 
διαµόρφωσης 

Κάποιοι επιστήµονες 
προτείνουν τη λύρα, 
αντί της γενίκευσης 

του γραµµικού διπλού 
κορδονιού που είναι 
το κυρίαρχο σχήµα 

σήµερα

Τανικό φορτίο 
Στο επίκεντρο της 

συζήτησης βρέθηκε το 
θέµα της διαχείρισης 
του τανικού φορτίου 
µε χρήση ξεφυλλί-
σµατος ή µη χρήση 

άρδευσης

O Στέφανος Κούνδουρος.

Η Χαρούλα Σπινθηροπούλου 
συµµετείχε σε συζήτηση 
στρογγυλής τράπεζας στο 
πλαίσιο του Συνεδρίου GiESCO.

Αύξηση κερδών 3,31% 
για την Παγκρήτια 
Συνεταιριστική 
Τράπεζα
Στα 15,4 εκατ. ευρώ 
διαµορφώθηκαν το 2018 τα 
κέρδη προ τόκων της 
Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 
Τράπεζας και εµφάνισαν 
αύξηση 3,31% από το 2017, 
ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής 
επάρκειας διαµορφώθηκε 
στο 14,03% µετά την 
ολοκλήρωση της αύξησης 
µετοχικού κεφαλαίου. Επίσης 
το πρώτο τρίµηνο του 2019, 
η τράπεζα παρουσιάζει 
κερδοφορία πριν από 
προβλέψεις, αποσβέσεις και 
φόρους 3,3 εκατ. ευρώ.

Περιβαλλοντική 
µελέτη νέο εµπόδιο 
για τη ΦΑΓΕ στο 
Λουξεµβούργο 
Μια µελέτη σχετικά µε τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του νέου εργοστασίου 
παραγωγής γιαουρτιού που 
σχεδιάζει η ΦΑΓΕ στο 
Λουξεµβούργο αποτελεί νέο 
εµπόδιο. Σύµφωνα µε αυτή, 
η λειτουργία του νέου 
εργοστασίου θα αυξήσει κατά 
15% την ήδη «βαριά» κίνηση 
οχηµάτων στους δρόµους, 
ενώ η µονάδα παραγωγής 
γιαουρτιού θα καταναλώνει 
τεράστιες ποσότητες νερού, 
που όπως αναφέρεται, «θα 
ισοδυναµούν µε τις ανάγκες 
ύδρευσης µιας πόλης 
20.000 κατοίκων».

∆εύτερο καλύτερο 
νερό στον κόσµο το 
κρητικό Zaros 
Το φυσικό µεταλλικό νερό 
της Κρήτης ZARO’s, που 
προέρχεται από πηγές που 
βρίσκονται στους πρόποδες 
του Ψηλορείτη, βρέθηκε στη 
δεύτερη θέση των Taste 
Awards του «Fine Waters». 
Στις άλλες δύο θέσεις τα 
φηµισµένα νερά Puyehue 
από την Χιλή και Cabreiroa 
από την Ισπανία.

ΝΕΑ
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Ζήτηµα εµπιστοσύνης  
ο συµβολαιακός τρόπος 
παραγωγής προϊόντων

Ενισχύεται χρόνο µε το χρόνο το µοντέλο της συµβολαιακής 
γεωργίας µε αµοιβαία οφέλη σε παραγωγούς και αγοραστές

Προστιθέµενη αξία άνω των 60 εκατ. ευρώ παράγει  
η Συµβολαιακή Κριθαριού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Αύξηση των στρεµµάτων στο πρόγραµµα  
της συµβολαιακής της Barilla Hellas

Κυρίαρχη η θέση της Τράπεζας  
Πειραιώς στην Αγροτική Τραπεζική

Συµβολαιακή  
Γεωργία
Ο εγχώριος τραπεζικός τοµέας σε 
ρόλο συντονιστή ενίσχυσε ένα µοντέλο 
παραγωγής που υπάρχει στην Ελλάδα 
εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια



ΜΕΣΩ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Ηλίανθος για βιοκαύσιμα, κριθάρι 

για την παραγωγή μπίρας, ειδικές 

ποικιλίες σιταριού, αλλά και δαμάσκηνα 

είναι μερικά μόνο από τα προϊόντα 

που καλλιεργούνται με κλειστά 

συμβόλαια, εξασφαλίζοντας εγγυημένα 

την απορρόφηση της παραγωγής. 

Η ανάπτυξη της Συμβολαιακής 

Γεωργίας αποτέλεσε μια διαδικασία 

εισαγωγής ευρωπαϊκών, κατά κύριο 

λόγο, προτύπων παραγωγής και 

επιχειρηματικών κεφαλαίων, μέσω της 

εγκατάστασης θυγατρικών εταιρειών, 

στον ελληνικό αγροτικό τομέα.

Ένα σχήµα που ενισχύεται 
χρόνο µε το χρόνο, αρκεί 
να ξεπεραστούν παγίδες 

Η εφαρµογή της Συµβολαιακής Γεωργίας έχει συµ-
βάλλει, τα τελευταία χρόνια, στο µετασχηµατισµό του 
µοντέλου της γεωργικής παραγωγής, τόσο σε ανα-
πτυγµένες, όσο και αναπτυσσόµενες χώρες. Η εισα-
γωγή αυτού του επιχειρηµατικού σχήµατος στη γε-
ωργία ενισχύει τη θέση όλων των εµπλεκόµενων 
µερών, χωρίς όµως παράλληλα αυτό να σηµαίνει ότι 
δεν µπορούν να δηµιουργηθούν «παγίδες», όπως για 
παράδειγµα το γεγονός ότι, σύµφωνα µε έρευνες, σε 
πολλές περιπτώσεις η τιµή απορρόφησης των προ-
ϊόντων δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προϊό-
ντων και των παραγωγών. 

Ξεκινώντας µε τα θετικά, η πρακτική αυτή συνδρά-
µει παράλληλα, µε την ενσωµάτωση των δύο µελών 
της συµφωνίας στην παγκόσµια αγορά, και στην άν-
θιση της οικονοµίας. Αυτή η νέα µορφή επιχειρηµα-
τικότητας δίνει έδαφος και στις διάφορες τεχνολογί-
ες να εισαχθούν στον αγροδιατροφικό τοµέα, έτσι ώ-
στε να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόµενες ανάγκες 
του πληθυσµού και της βιοµηχανίας. Εργαλείο συνι-
στά και ο ορθολογισµός, που λείπει ενίοτε από την ε-
λεύθερη αγορά, αφού τα όποια εµπόδια εµφανιστούν 
είναι δυνατό να προσπελαστούν µε σωστή επικοινω-
νία από µεριάς των συµβαλλοµένων. 

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα σχήµα γεωρ-
γίας που θα ενισχύεται όλο και περισσότερο στη χώ-
ρα µας τα επόµενα χρόνια.

Μία από τις πιο αξιοσηµείωτες τάσεις της σύγχρο-
νης αγροτικής παραγωγής διεθνώς, η συµβολαια-
κή γεωργία, εξαπλώνεται µε σταθερά αλλά σηµαντι-
κά βήµατα πλέον και στην ελληνική αγορά. Πρόκει-
ται, επί της ουσίας, για µια συµφωνία αγοραπωλησί-
ας αγροτικών προϊόντων ανάµεσα σε έναν παραγω-
γό και έναν επιχειρηµατία και δεν θα ήταν εύλογο να 
παραβλέψει κανείς τις νέες συνθήκες που αυτή ε-
γκαθιστά στην παραγωγή και τη διάθεση των αγρο-
τικών προσόντων. 

Στόχος αυτής της δράσης αποτελεί η εξασφάλιση 
ποιοτικών προϊόντων στην καλύτερη δυνατή τιµή, µε 
γνώµονα την ποσότητά τους και µε αµοιβαία οφέλη 
τόσο για τους παραγωγούς όσο και τους αγοραστές. 

Στα κυριότερα πλεονεκτήµατα για τον αγρότη, συ-
γκαταλέγεται το γεγονός ότι είναι σε θέση να προ-
γραµµατίσει επακριβώς την παραγωγή του, γνωρί-
ζοντας ότι το παραγόµενο προϊόν του θα απορροφη-

θεί σε καθορισµένη τιµή πώλησης, ακόµα και σε περι-
όδους µειωµένης ζήτησης. Αυτό, µάλιστα, συµβαίνει 
έχοντας διασφαλίσει τόσο το χρόνο όσο και τον τρό-
πο πληρωµής του. Επιπλέον, η σύµβαση κατοχυρώ-
νει στον παραγωγό, καθ  ́όλη τη διάρκεια της καλλι-
έργειας, τα απαραίτητα εφόδια και καύσιµα αλλά και 
την τεχνική υποστήριξη που θα χρειαστεί.

Από την πλευρά του, ο αγοραστής, έχει στη διάθε-
σή του αγροτικά προϊόντα σε συγκεκριµένη ποσότητα, 
των οποίων την ποιότητα έχει εγγυηθεί ο ίδιος µε λε-
πτοµερείς ελέγχους. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατός 
ο σωστότερος προγραµµατισµός της µεταποιητικής πα-
ραγωγής του καθώς αποκτά πρώτες ύλες για τη βιοµη-
χανία µε µειωµένο κόστος µεταφοράς και έξοδα απο-
θήκευσης. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα πρόσθετης ρευ-
στότητας για την κάλυψη αναγκών της παραγωγής, µία 
επενδυτική κίνηση που αφορά εξίσου και τον αγρότη.

Προϋποθέσεις 
Η ύπαρξη ενός σταθερού πολιτικού κράτους µε 

ισχυρούς θεσµούς και κυρίως ενός άρτιου νοµικού 
συστήµατος που θα ρυθµίζει επαρκώς θέµατα ιδι-
οκτησίας, ορολογίας, εµπορίου, εργατικών σχέσε-
ων και τυχόν διαφωνίες αποτελεί µια από τις βασι-
κότερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη επιχειρη-
µατικής δραστηριότητας. Μια από τις σηµαντικότε-
ρες προϋποθέσεις, αν όχι η σηµαντικότερη, είναι η 
αξιοπιστία των δύο µερών του συµβολαίου και η 
πρόθεσή τους να προβούν σε ισότιµη διαπραγµά-
τευση των όρων. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργεί-
ται µια σχέση εµπιστοσύνης, ένα αµοιβαίο «δού-
ναι και λαβείν» µεταξύ των µερών και χτίζεται µια 
συνεργασία που το τελικό αποτέλεσµα ευνοεί και 
τις δύο πλευρές. Η σηµασία της αµοιβαίας ωφέλει-
ας είναι σηµαντική για την επιτυχία της συµφωνί-
ας. Καθώς οι συµφωνίες συµβολαιακής αγροτι-
κής παραγωγής είναι κατά κύριο λόγο συµφωνίες 
που στοχεύουν στην αγορά θα πρέπει να είναι έ-
τσι σχεδιασµένες ώστε είναι οικονοµικά βιώσιµες 
και να παρέχουν στους συµµετέχοντες ισχυρά κί-
νητρα για την εµπλοκή και τήρηση της συµφωνίας 
τους. Τέτοιου είδους κίνητρα αλλά και προϋποθέ-
σεις για την εµπλοκή σε µια συµβολαιακή συµφω-
νία είναι η ελαχιστοποίηση του αναλαµβανόµενου 
ρίσκου από την κάθε πλευρά ξεχωριστά.
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ, 
Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Η περιορισµένη δυνατότητα εισόδου 
παραγωγών στην αγορά της 
συµβολαιακής γεωργίας είναι ο βασικός 
λόγος µη υιοθέτησης της πρακτικής, 
σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε 
το Τµήµα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, σε 
ποσοστό 19,7%. Οι παραγωγοί που 
συµµετείχαν στην συγκεκριµένη έρευνα 
το 2013, προέταξαν ακόµη την χαµηλή 
τιµή που καλούνται να διαθέσουν το 
προϊόν τους σε ποσοστό 17,1% µε την 
αδυναµία επαναδιαπραγµάτευσης της 
συµφωνίας τους να ακολουθεί Τρίτη 
σε ποσοστό 12,4%. Οι τρεις αυτοί 
βασικοί λόγοι εξηγούν και την έλλειψη 
εµπιστοσύνης και το αίσθηµα εξάρτησης 
που έχουν οι παραγωγοί απέναντι στις 
βιοµηχανίες σε ποσοστό 11,5% και 
10,2% αντιστοίχως, ενώ αρκετοί ήταν 
εκείνοι που παρουσίασαν τις συµφωνίες 
ως εκβιαστικές (7,9%). Ο αποκλεισµός 
από την ελεύθερη αγορά (7,3%) και 
ο περιορισµένος έλεγχος πάνω στην 
γεωργική τους εκµετάλλευση (4,2%) 
αποτελούν επιπλέουν αποτρεπτικούς 
παράγοντες, ενώ µερικοί προέβαλαν και 
τα αποτυχηµένα παραδείγµατα (4,1%). 
Σε κάθε περίπτωση, ο παραγωγός 
οφείλει να ακολουθήσει τους όρους 
του συµβολαίου. Σε αυτούς περιέχονται 
συνήθως οι προδιαγραφές που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση των 
προϊόντων, όπως είναι η ποσότητα, η 
ποιότητα, οι καλλιεργητικές πρακτικές 
που εφαρµόστηκαν, η τιµή ανά µονάδα, 
η µέθοδος και η ηµεροµηνία παραλαβής 

τους, αλλά και το πολλαπλασιαστικό υλικό 
µαζί µε το χρόνο φύτευσης. 
Γίνεται αντιληπτό πως στα συµβόλαια όπου 
δεν είναι εφικτή η επαναδιαπραγµάτευση 
της τιµής ο παραγωγός καλείται να 
ανταπεξέλθει σ’ ένα αρκετά µεγάλο 
πρόβληµα. Σοβαρό ζήτηµα µπορεί να 
αποτελέσει και το ότι εάν δεν προσκοµιστεί 
όλη η ποσότητα που έχει συµφωνηθεί 
κι από τους δύο συµβαλλόµενους, 
ο παραγωγός είναι υποχρεωµένος 
να αποζηµιώσει τον συνεταιρισµό. 
Ειδικότερα, στην περίπτωση όπου η 
παράδοση καθυστερήσει ή το προϊόν δεν 
ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που 
έχουν ζητηθεί εγγράφως, ο επιχειρηµατίας 
είναι σε θέση ακόµα και να αποχωρήσει 
από το συµβόλαιο. Ένα ακόµα σηµαντικό 
µειονέκτηµα, που αφορά σε µεγάλο 
βαθµό την εγχώρια κοινωνία, είναι ότι 
οι αγροτικές οικογένειες µένουν στο 
περιθώριο της οικονοµίας. Κι αυτό, διότι 
η Συµβολαιακή Γεωργία επιδιώκοντας 
την βελτίωση της παραγωγής, απαιτεί 
επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, 
ένα εγχείρηµα που δυσχεραίνει τον 
µέσο Έλληνα παραγωγό. Πιο ακραίες 
περιπτώσεις κινδύνου, περιλαµβάνουν 
την εξαπάτηση µίας εκ των δύο 
κατευθύνσεων, καθυστέρηση πληρωµής 
των παραγωγών ή χρέωση εις βάρος 
τους από την εταιρεία υπηρεσιών, χωρίς 
αυτές να έχουν παραδοθεί. Βέβαια, δεν 
έχει διευκρινιστεί αν όµοια, κατά καιρούς, 
περιστατικά οφείλονται σε χειραγώγηση 
ή σε έλλειψη ορθής επικοινωνίας µεταξύ 
των δύο πλευρών.
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Ο εγχώριος τραπεζικός τοµέας σε ρόλο συντονιστή 
επανεκκίνησε τις διαδικασίες συνεργασίας 

Παρά την πολύχρονη παρουσία συµ-
βολαιακής γεωργικής και κτηνοτροφι-

κής παραγωγής στην Ελλάδα που µετρά πά-
νω από 25 χρόνια, µια συνολική προσέγγιση 
συνεργασίας αγροτών κι επιχειρήσεων ξε-
κίνησε τα τελευταία χρόνια µε την βοήθεια 
του εγχώριου τραπεζικού τοµέα στον ρόλο 
του συντονιστή / διαµεσολαβητή.
Κυρίαρχη θέση στον τοµέα της Αγροτικής Τρα-
πεζικής έχει η Τράπεζα Πειραιώς τόσο λόγω 
αναγνώρισης του δυναµικού χαρακτήρα α-
νάπτυξης που παρουσιάζει ο πρωτογενής το-
µέας, όσο και εξαιτίας της αξιοποίησης της ε-
µπειρίας που αποκόµισε από την απορρόφη-
ση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Α-
ΤΕ), που από τη δεκαετία του 1930 είχε ανα-
λάβει την στήριξη και ανάπτυξη του ελληνι-
κού αγροτικού τοµέα. Το άνοιγµα στον τοµέα 
της Αγροτικής Τραπεζικής, µέσα από τη σύ-
νταξη προγραµµάτων Συµβολαιακής Γεωρ-
γίας, ακολούθησαν το 2014 και 2015 δύο α-

κόµα Ελληνικές Τράπεζες: η Alpha Bank και η 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αντίστοιχα, χω-
ρίς ωστόσο να παρουσιάζουν το εύρος των 
συνεργασιών που έχει αναπτύξει η Τράπεζα 
Πειραιώς. Η Alpha Bank ξεκίνησε το «Ευέλι-
κτο Πρόγραµµα Συµβολαιακής Επιχειρηµα-
τικότητας» στηρίζοντας την παραγωγή, µε-
ταποίηση κι εξαγωγή τεσσάρων προϊόντων, 
της βιοµηχανικής ντοµάτας, του βάµβακος, 
του ηλίανθου και των σύκων. 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ξεκίνησε το 
Πρόγραµµα Συµβολαιακής Γεωργίας και Κτη-
νοτροφίας στην Ελλάδα µε την συνεργασία 
της µε 20 επιχειρήσεις και 1.000 παραγω-
γούς. Εξαιρετικά ευνοϊκή συνθήκη και προϋ-
πόθεση κρίνεται η ύπαρξη επενδυτικού κλί-
µατος όπου θεσµοί ή επενδυτές (π.χ Τράπε-
ζες) εκδηλώνουν ενδιαφέρον να αποτελέ-
σουν αρωγούς σε συµβόλαια παραγωγής 
ως τρίτα µέρη αποσκοπώντας σε µελλοντι-
κό οικονοµικό όφελος. 

ΛΟΓΟΙ ΜΗ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

19,7% 

Περιορισµένη 
δυνατότητα 
εισόδου 

17,1%

Χαµηλή τιµή 
διάθεσης των 
προϊόντων

12,4%

Αδυναµία 
επαναδιαπραγµάτευσης 
της συµφωνίας

11,5%

Έλλειψη 
εµπιστοσύνης 
στις βιοµηχανίες

10,2%

Αίσθηµα 
εξάρτησης από 
τις βιοµηχανίες



Με 100% ελληνικό κριθάρι 
οι µπίρες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Τι δείχνει η µέχρι σήµερα εµπειρία σας 
από την εφαρµογή της συµβολαιακής 
γεωργίας στην Ελλάδα;
Η συµβολαιακή γεωργία αποτελεί µία από 
τις σηµαντικότερες σύγχρονες τάσεις της 
αγροτικής παραγωγής παγκοσµίως. Στην 
Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχουµε πα-
ρατηρήσει αξιοσηµείωτη αύξηση των Ελ-
λήνων γεωργών που την έχουν υιοθετή-
σει ως µοντέλο λειτουργίας και συνεργα-
σίας. Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, εφαρµό-
ζουµε το Πρόγραµµα Συµβολαιακής Καλ-
λιέργειας Κριθαριού περισσότερα από 10 
χρόνια, ενισχύοντας την εγχώρια αγροτι-
κή παραγωγή. Είναι ένα µοντέλο λειτουρ-
γίας που προσφέρει διέξοδο και προοπτι-

κή στους ανθρώπους της ελληνικής περι-
φέρειας και µία σηµαντική πηγή εγγυηµέ-
νου εισοδήµατος. 

Για ποιο λόγο επιλέξατε να ξεκινήσετε 
ένα πρόγραµµα συµβολαιακής 
καλλιέργειας;
Κάτι για το οποίο είµαστε περήφανοι στην 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι το ότι τα προϊό-
ντα µας ακολουθούν µια 100% «ελληνική 
διαδροµή» παραγωγής, που ξεκινά από την 
καλλιέργεια κριθαριού, συνεχίζει στα βυ-
νοποιεία και στις µονάδες µας, όπου παρά-
γεται και εµφιαλώνεται η µπίρα µας σε συ-
σκευασίες που έχουν κατασκευάσει ελλη-
νικές εταιρείες, µε ελληνικές ετικέτες και 

καπάκια για να καταλήξει στα ποτήρια των 
καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο κάνου-
µε πράξη το όραµα της εταιρείας µας να πα-
ράγει ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική 
οικονοµία και κοινωνία.

Πόσο δύσκολο ήταν να βρεθούν οι 
κατάλληλες για τις εδαφολογικές και 
κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας 
µας ποικιλίες δηµητριακών προς 
βυνοποίηση και τι έχετε κάνει προς 
αυτή την κατεύθυνση;
Οι πρώτες ποικιλίες βρέθηκαν. Από εκεί 
και έπειτα αυτό που είχε αξία να εξετάσου-
µε ήταν πώς θα αυξήσουµε την παραγω-
γικότητα και την ανθεκτικότητα. Έτσι, από 
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Προστιθέµενη αξία πάνω 
από 60 εκατ. ευρώ 
έχει παραχθεί από τη 
συµβολαιακή κριθαριού 
που εφαρµόζει η εταιρεία 
σε 19 νοµούς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΤΟΥΛΑ, 
ΓΕΩΠΟΝΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ



Φετινή απόδοση 
Η φετινή χρονιά παρουσίασε 
πολύ θετικά αποτελέσµατα, 

τόσο από πλευράς 
αποδόσεων, όσο και 

από πλευράς ποιοτικών 
χαρακτηριστικών. Η µέση 

στρεµµατική απόδοση 
για το κριθάρι κυµάνθηκε 

κοντά στα 500 κιλά/στρέµµα 
πανελλαδικά. 

το 2011 έχουµε ξεκινήσει τη λειτουργία Πει-
ραµατικών Αγρών για την έρευνα & ανάπτυ-
ξη νέων ποικιλιών βυνοποιήσιµου κριθαριού 
σε συνεργασία µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. Ειδικότερα, σήµερα λειτουργούµε 5 
Πειραµατικούς Αγρούς στους οποίους επιλέ-
γονται και δοκιµάζονται ποικιλίες ως προς την 
καλύτερη προσαρµογή στο ελληνικό κλίµα και 
την καλύτερη συµπεριφορά κατά τη διαδικα-
σία της βυνοποίησης και της ζυθοποίησης. Με 
τον τρόπο αυτό δηµιουργούµε προϋποθέσεις 
για αποδοτικότερη παραγωγή και ανταγωνι-
στικότερο ελληνικό κριθάρι. Μέχρι σήµερα έ-
χουν δοκιµαστεί 54 ποικιλίες στους πειραµα-
τικούς αγρούς, από τις οποίες 17 έχουν µπει 
συνολικά στην παραγωγή.

Ποιες περιοχές συµµετέχουν στο 
Πρόγραµµα και πώς επιλέγονται;
Μέχρι στιγµής στο πρόγραµµα συµµετέχουν 19 
νοµοί από Ροδόπη µέχρι Βοιωτία. Για να εντα-
χθεί µία νέα περιοχή στο πρόγραµµα, θα πρέ-
πει κι αυτή να πληροί τις προδιαγραφές για µε-
γάλες αποδόσεις και για την παραγωγή υψη-
λής ποιότητας προϊόντων. Φέτος, για πρώτη 
φορά, υπογράφηκαν συµβόλαια και µε παρα-
γωγούς στο Νοµό Κορινθίας, καθώς υπήρξαν 
θετικά αποτελέσµατα µετά την περσινή δοκι-
µαστική χρονιά.

∆ώστε µας µια εικόνα του επιπέδου 
(εκτάσεις, καλλιεργητές, επίπεδο 
εισκοµίσεων κ.α.) στο οποίο βρίσκεται 
σήµερα η υπόθεση της συµβολαιακής.
Στο Πρόγραµµα Συµβολαιακής Καλλιέργει-
ας Κριθαριού της εταιρείας µας συµµετέχουν 
2.500 Έλληνες παραγωγοί. Από το 2008 έχουµε 
προµηθευτεί περισσότερους από 390.000 τό-
νους βυνοποιήσιµου ελληνικού κριθαριού υ-
ψηλής ποιότητας, 65.000 εκ των οποίων µόνο 
το 2018. Το 2018 µάλιστα ήταν µία τόσο παρα-
γωγική χρονιά που είχαµε τη δυνατότητα ακό-
µα και να εξάγουµε συνολικά 11.000 τόνους 
βύνης κριθαριού. Παράλληλα, η καλλιεργήσι-

µη έκταση υπολογίζεται σε περίπου 170.000 
στρέµµατα ελληνικής γης, ενώ αξίζει να ανα-
φερθεί ότι η προστιθέµενη αξία που έχει πα-
ραχθεί όλα αυτά τα χρόνια εκτιµάται ότι υπερ-
βαίνει τα 60 εκατ. ευρώ. 

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη φετινή χρονιά 
από πλευράς αποδόσεων (στρεµµατικών) 
και ποιότητας;
Η φετινή χρονιά παρουσίασε πολύ θετικά απο-
τελέσµατα, τόσο από πλευράς αποδόσεων, ό-

σο και από πλευράς ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών. Η µέση στρεµµατική απόδοση για το κρι-
θάρι κινήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ για τα ελλη-
νικά δεδοµένα και κυµάνθηκε κοντά στα 500 
κιλά/στρέµµα πανελλαδικά. Υπάρχουν µάλιστα 
περιοχές της Θεσσαλίας και της Κ. Μακεδονί-
ας, όπου η µέση απόδοση ξεπέρασε τα 600 κι-
λά. Στις καλές αποδόσεις συνέβαλαν και οι ι-
κανοποιητικές ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις και 
οι σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες που επικρά-
τησαν κατά τους κρίσιµους µήνες ανάπτυξης 
του κριθαριού (Απρίλιο – Μάιο). Μόνη εξαίρε-
ση ο Νοµός Βοιωτίας, όπου σηµαντικό µέρος 
της καλλιέργειας επλήγη από έντονες βροχο-
πτώσεις κατά τη διάρκεια κυρίως των χειµε-
ρινών µηνών. Τα συνολικά αποτελέσµατα του 
Προγράµµατος για τη φετινή χρονιά θα είναι 
διαθέσιµα στο τέλος του µήνα.  

Ο Βασίλης Κωτούλας, Γεωπόνος & Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος 
Συµβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.



Αυξάνονται συνεχώς τα στρέµµατα 
µε σκληρό στη συµβολαιακή της Barilla 

Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η σχέση κόστους και υπεραξίας 
στην υπόθεση της συµβολαιακής γεωργίας που εφαρµόζει η 
Barilla Hellas µε τους καλλιεργητές σκληρού σίτου;
Σχετικά µε την Συµβολαιακή καλλιέργεια στην Ελλάδα - δεδοµέ-
νου του ότι η Barilla Hellas είναι η πρώτη εταιρία που καινοτόµη-
σε το 2002 καθιερώνοντας τον όρο αυτό στο σκληρό σιτάρι – κα-
λό θα ήταν να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα γύρω από το συ-
γκεκριµένο θέµα: η συµβολαιακή της Barilla Hellas στο σκληρό σι-
τάρι εξυπηρετεί τρείς βασικές ανάγκες της αγοράς. Πρώτη απ΄ ό-
λες, την ανάγκη της βιοµηχανίας να έχει µια σταθερά υψηλή ποιό-
τητα πρώτης ύλης κάθε χρόνο. ∆εύτερη ανάγκη, αυτή των ίδιων 
των παραγωγών να έχουν σίγουρη απορρόφηση και σε µια στα-
θερά υψηλότερη τιµή του προϊόντος που παράγουν, ώστε να µπο-
ρούν µε αυτό τον τρόπο να προγραµµατίσουν την δουλειά τους σε 
ένα ολοένα και πιο αµφίβολο περιβάλλον των αγορών εµπορευ-
µάτων. Τέλος, να εξισορροπηθεί η σχέση κόστους παραγωγής και 
καθαρών εσόδων του παραγωγού , µε στόχο την υψηλή ποιότη-
τα σιταριού αλλά µε καλλιεργητικές µεθόδους φιλικές προς το πε-
ριβάλλον, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές διατήρησης του πλανή-
τη. Συµβόλαια, χωρίς ή µε χαµηλές ποιοτικές προδιαγραφές ή µε 
χαµηλό επίπεδο ελέγχου, που εξυπηρετούν µόνο την διασφάλιση 
του εισοδήµατος του παραγωγού και ενδεχοµένως διαφηµιστι-
κούς σκοπούς, δεν βελτιώνουν ούτε το κόστος ούτε την ποιότητα 
των παραγόµενων προϊόντων. 
 
∆ώστε µας µια εικόνα των µεγεθών (εκτάσεις, 
παραγωγοί, ποσότητες) που καλύπτει σήµερα αυτό το 

µοντέλο συνεργασίας και ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 
ορατό µέλλον;
Το πρόγραµµα της συµβολαιακής καλλιέργειας σκληρού σίτου της 
Barilla Hellas καταµετρά εδώ και αρκετά χρόνια γύρω στα 55 µε 60 
χιλιάδες στρέµµατα και πάνω από 1.000 παραγωγούς από όλη την 
Ελλάδα κάθε χρόνο. Οι ποσότητες που παράγονται, ανάλογα και µε 
τις αποδόσεις της κάθε σοδειάς, κυµαίνονται γύρω στις 20 µε 25 χι-
λιάδες τόνους σκληρού σίτου. 
 
∆ώστε µας µια εικόνα των ποικιλιών που επιλέγετε και 
περιγράψτε µας λίγο τον τρόπο µε τον οποίο καθοδηγείται 
η καλλιεργητική φροντίδα.
Η βασική ποικιλία που χρησιµοποιούµε στο πρόγραµµα των συµβο-
λαίων µας είναι η ποικιλία SVEVO, αλλά έχουµε στη διάθεσή µας και 
τις ποικιλίες PIGRECO & PURO που είναι επίσης προϊόντα δικής µας 
έρευνας και ανταποκρίνονται στις ποιοτικές και παραγωγικές απαι-
τήσεις της εταιρίας µας αλλά και των παραγωγών. Επιπλέον, είµα-
στε η µόνη εταιρία που έχει την ικανότητα να παράγει «µονοποικι-
λιακά» ζυµαρικά (µε σιτάρι SVEVO), που στο χώρο της βιοµηχανίας 
ζυµαρικών θεωρείται ένας πραγµατικός άθλος.

 Η τιµή παραγωγού που ακολουθούν τα συµβόλαια δείχνει 
να κινείται σε πολύ περιορισµένο εύρος. ∆ώστε µας µια 
εικόνα µέσα στην 5ετία και πως ανταποκρίνονται επ’ αυτού 
οι καλλιεργητές;
Όπως είναι κατανοητό, η αγορά των εµπορευµάτων είναι µια αγορά 
πολύ απρόβλεπτη και είµαστε όλοι εκτεθειµένοι σε αυτή. Σε αυτό το 

περιβάλλον, στόχος της συµβολαιακής µας είναι να διατηρήσει την 
σταθερότητα στις τιµές του σιταριού και να πριµοδοτήσει τους πα-
ραγωγούς που παράγουν καλύτερη ποιότητα. Το εύρος των τιµών 
και των πριµ της ποιότητας που απολαµβάνουν οι παραγωγοί µας, 
το οποίο κάθε άλλο παρά περιορισµένο πρέπει να θεωρείται, κυ-
µαίνεται µεταξύ 10 µε 40 ευρώ ανά τόνο που αντιστοιχεί µε 5% έως 
22% επί πλέον της αγοράς. 
Επίσης αποδεικνύεται και από την εµπιστοσύνη που µας έδειξαν και 
µας δείχνουν οι παραγωγοί, όταν στην χρονιά που διανύουµε από 
την µια είχαµε έντονη µείωση των στρεµµάτων σε σκληρό σιτάρι 
και από την άλλη την αύξηση των στρεµµάτων στο πρόγραµµα της 
συµβολαιακής µας.
 
Πως θα χαρακτηρίζατε τη φετινή χρονιά από πλευράς 
αποδόσεων και πως βλέπετε να επηρεάζει η φετινή 
πρόσοδος του παραγωγού την εν γένει εξέλιξη της 
καλλιέργειας στην Ελλάδα; 
Η φετινή σοδειά χαρακτηρίζεται από υψηλές στρεµµατικές αποδόσεις 
και υπάρχει γενικά ένα αίσθηµα ικανοποίησης. Για να καταλάβουµε 
ποια θα είναι η τάση στην επόµενη καλλιεργητική περίοδο θα πρέπει 
όµως να λάβουµε υπόψη και την πορεία των άλλων καλλιεργειών.
Επίσης, κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει τις δικές της γεωγραφικές 
και κλιµατικές ιδιαιτερότητες, και αυτό καθιστά δύσκολο την όποια 
εκτίµηση τάσεων. Σας θυµίζω ότι στην Ελλάδα, ακόµη δεν γνωρί-
ζουµε επίσηµα τις περσινές εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν µε σκλη-
ρό σιτάρι και µόνο υποθέσεις µπορούµε να κάνουµε για την τελική 
παραγωγή. Πόσο µάλλον να προβλέψουµε την επόµενη!
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Κώστας Θεοχαρίδης, Υπεύθυνος 
Αγοράς Σιτηρών Barilla Hellas





Συµβόλαια αµοιβαίας εµπιστοσύνης 
στον αγροτικό τοµέα

Η δύναµη του αγροτικού τοµέα δίνει ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. 
Ο αγροδιατροφικός τοµέας αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής µας οικονοµί-
ας, καθώς συµβάλει κατά περίπου 7,5% στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέµε-
νη Αξία της χώρας µας. Την τελευταία διετία, η αξία των εξαγωγών αγροδιατρο-
φικών προϊόντων ανήλθε σε περίπου 5,5 δισ. ευρώ, µέγεθος που υπερβαίνει το 
20% της συνολικής αξίας εξαγωγών της χώρας. Εξίσου σηµαντικό είναι ότι πε-
ρίπου το 1/3 των άµεσων επενδύσεων στη χώρα µας κατευθύνεται στον αγρο-
διατροφικό τοµέα.

Η Τράπεζα Πειραιώς, η µεγαλύτερη τράπεζα της χώρας µε στρατηγική επιλογή τη 
στήριξη του αγροδιατροφικού τοµέα βρίσκεται δίπλα στα παραγωγικά κύτταρα της 
χώρας, υποστηρίζει τα επενδυτικά τους σχέδια και τις δραστηριότητές τους, συµ-
βάλλει στην ανάπτυξη της αγροτικής και της εθνικής οικονοµίας.
Το αποδεικνύουν άλλωστε και οι παρεµβάσεις της τελευταίας πενταετίας. Η Τρά-
πεζα Πειραιώς άλλαξε τα δεδοµένα στον αγροδιατροφικό τοµέα όταν το 2013 υ-
λοποίησε το Πρόγραµµα Συµβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας. Το Πρόγραµµα 
διευρύνθηκε µε τη Συµβολαιακή Τραπεζική Αγροεφοδίων, τη Συµβολαιακή Τρα-
πεζική Ξενοδοχείων, επεκτάθηκε στο λιανεµπόριο, ενώ πλέον υλοποιείται και το 
νέο Πρόγραµµα Εξαγωγικής Συµβολαιακής Τραπεζικής. Μέχρι σήµερα στη Συµ-
βολαιακή έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 25.000 παραγωγοί σε όλη τη χώρα και 
περισσότερες από 300 επιχειρήσεις και αγροτικοί συνεταιρισµοί, που επωφελή-
θηκαν µε χρηµατοδοτήσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των εξαγωγών 
των επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί στη Συµβολαιακή ξεπερνά το 1,5 δισ. ευ-
ρώ, µε περισσότερα από 50 προϊόντα που ταξιδεύουν σε 75 χώρες εισφέροντας 
πολύτιµο συνάλλαγµα στην Ελλάδα. 

Συµφωνία αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ αγρότη και επιχείρησης
Η Συµβολαιακή Γεωργία αποδεικνύεται το στήριγµα του γεωργού, του κτηνοτρό-
φου, του µελισσοκόµου και του αλιέα. Αν και το ζητούµενο από πλευράς αγρο-
τών και επιχειρήσεων ήταν η ρευστότητα, η Τράπεζα Πειραιώς, µε βάση το συµ-

βόλαιο που συνάπτει ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο αλιέας µε την επιχείρηση/συ-
νεταιρισµό εξασφάλισε πέραν της χρηµατοδότησης την πώληση και την πληρω-
µή της παραγωγής τους συµβάλλοντας στη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης 
µεταξύ των συµµετεχόντων στην αγροδιατροφική αλυσίδα. 
Η χρηµατοδότηση των αγροτών, των Οµάδων και των Οργανώσεων παραγωγών, 
των Συνεταιρισµών και των επιχειρήσεων, από την Τράπεζα Πειραιώς αποσκοπεί 
στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, που είναι ανταγωνιστικά -αναγνωρίσιµα 
στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. 

Πώς λειτουργεί η Συµβολαιακή; 
Ο γεωργός ή ο κτηνοτρόφος ή ο αλιέας συνάπτει µια συµφωνία µε µια επιχείρηση 
ή ένα συνεταιρισµό, όπου παραδίδει το προϊόν του: ελιά, σιτάρι, γάλα, ψάρια και 
δεκάδες άλλα που παράγει η ελληνική γη και ευρύτερα ο αγροτικός τοµέας. Στη 
Συµβολαιακή η πόρτα είναι ανοιχτή για όλα τα αγροτικά προϊόντα. 
Η Τράπεζα παρέχει ρευστό στον αγρότη/αλιέα µέσω της Κάρτας Συµβολαιακής 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, αλλά και της Συµβολαιακής Αλιείας, µε την οποία α-
γοράζει σπόρους, φάρµακα, λιπάσµατα, ζωοτροφές, αλιευτικά εργαλεία πληρώ-
νει το πετρέλαιο στο βενζινάδικο, τη συντήρηση των αλιευτικών σκαφών, τις α-
σφαλιστικές εισφορές σε ΕΛΓΑ και ΟΓΑ, τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ για αγροτι-
κή χρήση, το αγροτικό νερό, την έκδοση εργοσήµου για την πληρωµή εργατών 
γης και άλλα έξοδα της εκµετάλλευσής του.
Η «Κάρτα Συµβολαιακής Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας» έχει επιτόκιο χαµη-
λότερο από αυτό των κεφαλαίων κίνησης αγροτών, χωρίς επιβάρυνση για την ε-
ξέταση του αιτήµατος, αλλά και για την έκδοση της κάρτας και κυρίως χωρίς κα-
µία υποθήκη γης. Ο αγρότης πληρώνει τόσα χρήµατα όσα χρησιµοποιεί και για 
όσο χρονικό διάστηµα τα χρησιµοποιεί. Με την Κάρτα Συµβολαιακής ο αγρότης, 
πληρώνοντας τοις µετρητοίς, πετυχαίνει και καλύτερες τιµές κατά την αγορά των 
αγροεφοδίων. Στις γεωγραφικές περιοχές όπου λειτουργεί το Πρόγραµµα, η Τρά-
πεζα έχει εγκαταστήσει ένα ευρύτατο δίκτυο µε συσκευές υποδοχής (POS), για τη 
χρήση της ειδικής κάρτας συµβολαιακής από τους αγρότες. 

Για την επιχείρηση,  
η Τράπεζα εγκρίνει 
κεφάλαιο κίνησης ειδικού 
σκοπού, το οποίο είναι 
διαθέσιµο µόνο κατά 
το χρόνο εξόφλησης 
των παραγωγών. 
Οι επιχειρήσεις –
συνεταιρισµοί 
εξασφαλίζουν πρόσβαση 
σε ποιοτική πρώτη ύλη 
και είναι συνεπείς σε 
συµφωνίες και ρήτρες 
για την παράδοση των 
προϊόντων.  
Οι αγροτικές επιχειρήσεις 
και συνεταιρισµοί που 
µετέχουν στο Πρόγραµµα 
διατηρούν σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα, όπως 
εξασφάλιση ρευστότητας, 
ταµειακό προγραµµατισµό, 
ελαχιστοποίηση 
διαχειριστικού κόστους, 
βελτίωση της οργάνωσης 
και διασφάλιση της 
ποιότητας του προϊόντος 
σε όλη την αλυσίδα. 
Συγχρόνως αξιοποιούν 
τη ρευστότητας τους 
για την προαγωγή 
επενδυτικών σχεδίων, 
ενώ αναπτύσσουν και 
την εξαγωγική τους 
δραστηριότητα.

Η Τράπεζα Πειραιώς αλλάζει τα δεδομένα από το 2013 με το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας

� 32 �


