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Με 230 ευρώ ο τόνος  
οι Ιταλοί το σκληρό  
Από τις χαµηλές ποιότητες άρχισαν να 
ψωνίζουν σκληρό σιτάρι οι Ιταλοί για 
να συγκρατήσουν την τιµή. σελ. 35
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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Συντελεστή αγροτών στο μισό 
για περισσότερα δημόσια έσοδα 
Φορολογικά κίνητρα σε συνεργασίες για αύξηση του τζίρου και μείωση της παραοικονομίας  

Στην εξέλιξη συγκεκριµένων 
φυλών αιγοπροβάτων συνδυάζοντας 
πρότυπες µεθόδους εκτροφής, 
προχωρά η Φάρµα Ήπειρος. σελ. 34

Φυλές πρότυπο 
από την Ήπειρος   

Μεγάλες υποχρεώσεις µε λίγους 
πόρους αναθέτει η ΚΑΠ στους 
Eυρωπαίους αγρότες, η θέση 
Βορίδη στο Συµβούλιο. σελ. 4

Ευθύνη για κλίµα 
χωρίς το χρήµα      

Με λίγα αποθέµατα α’ ποιότητας 
και το 40% του όγκου να έχει 
χαθεί, δεν υπάρχει δικαιολογία για 
τσιγκουνιά στο συµπύρηνο. σελ. 12

Έµειναν λίγα, 
άρα έχουν τιµή 

Λίγοι και µεγάλοι 
µε πριµ Βιολογικής
∆ιάσπαρτα σε µεγαλοκαλλιεργητές 
έφυγε το πριµ της 2ης πρόσκλησης  
µε κάποιους να εξασφαλίζουν πάνω 
από 1 εκατ. στην πενταετία. σελ. 18

Η ιστορία 
μέχρι την 
κατάρρευση 
της παρέας
του ΟΣΔΕ     
Ο µικρός κοµπιουτεράς που νόµισε πως 
ήταν ο Bill Gates. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 
Στραγγίζει η αγορά από 
αιγοπρόβειο γάλα, αργή 
η βελτίωση της τιµής.
Περισσότερα εµπορεύµατα, 
ένθετο σελ. 21-22, 35-36

σελ. 2, 10, 46

Ρεπορτάζ σελ. 47
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• Με έµφαση στα δενδροκοµικά το 
business plan της Arbos σελ. 20
• Στις 26 Αυγούστου οι αιτήσεις για πριµ 
ασυγκόµιστης παραγωγής σελ. 18-19

• Ζηµιές σε πάνω από 80.000 στρέµµατα 
µε οπωροφόρα από τη θεοµηνία σελ. 44
• Αλλαγή φόρου εισοδήµατος και µεικτός 
ΕΛΓΑ στις προγραµµατικές σελ. 10

• Άγραφος νόµος είναι το πλαφόν στα 75 
λεπτά το κιλό για το πρόβειο γάλα σελ. 22
• Μεσοσταθµικά στα 30 ευρώ το κιλό το 
ρύζι, καλύτερα οι Καρολίνες σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Καλή ήταν η σεζόν που πλησιάζει προς το τέλος της για τους 
παραγωγούς ρυζιού, µε όλες τις ποικιλίες να πιάνουν πάνω 
από 30 λεπτά. Το αγγούρι ανέβηκε στο 1,3 ευρώ, από τα 10 
λεπτά πριν το καλοκαίρι. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο 
άστατος καιρός δηµιουργεί αβεβαιότητα για την παραγωγή 
καλαµποκιού των ΗΠΑ, κάτι που εµποδίζει την αναµενόµενη 
µεγάλη παγκόσµια παραγωγή να ρίξει την τιµή. 

Πράσινο σκουλήκι
Ξεκίνησε η δεύτερη γενιά του πράσινου 
σκουληκιού στα βαµβακοχώραφα του 
νοµού Πέλλας, όπως από την 
προηγούµενη εβδοµάδα στη ∆ράµα, 
χωρίς όµως να εµφανιστούν ακόµη 
µεγάλοι πληθυσµοί. Συνεχή 
παρακολούθηση των καλλιεργειών για 
τον επιτυχή εντοπισµό προσβολών από 
πράσινο σκουλήκι που υπερβαίνουν το 
οικονοµικό επίπεδο και χρήζουν 
ψεκασµού, συστήνουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών  Θεσσαλονίκης, στο δεύτερo 
∆ελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων, 
που εξέδωσε η ∆ΑΟΚ της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.  Οι 
ειδικοί συστήνουν στους παραγωγούς να 
µην ψεκάζουν στηριζόµενοι σε φήµες, 
καθώς η θανάτωση των εντόµων-
εχθρών του πράσινου είναι ένας από 
τους βασικούς παράγοντες έξαρσης του 
προβλήµατος εκεί που δεν υπάρχει. 

Η επόµενη γενιά στη ∆ράµα
Στην οψιµότερη ∆ράµα, τα βαµβάκια 
βρίσκονται ακόµη στην άνθηση και 
την αρχή της καρπόδεσης, κάτι που 
κάνει την τωρινή γενιά του 
πρασινοσκώληκα όχι τόσο επικίνδυνη, 
καθώς µετατίθεται ο κίνδυνος στην 
επόµενη γενιά που πετυχαίνει τα 
βαµβάκια στο καρύδι.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 20-07-2019
Γενικά αίθριος καιρός. Τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά θα 
αναπτυχθούν πρόσκαιρες 
νεφώσεις και θα εκδηλωθούν 
τοπικοί όµβροι στα κεντρικά και 
τα βόρεια και καταιγίδες στα 
ορεινά. Οι άνεµοι θα πνέουν 
από βόρειες διευθύνσεις. Η 
θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει 
αξιόλογη µεταβολή.

Κυριακή 21-07-2019
Αίθριος καιρός. Τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά θα 
αναπτυχθούν πρόσκαιρες 
νεφώσεις και θα εκδηλωθούν 
τοπικοί όµβροι στα βόρεια 
ορεινά. Οι άνεµοι θα πνέουν 
από βόρειες διευθύνσεις. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή άνοδο.

∆ευτέρα 22-07-2019 
και Τρίτη 23-07-2019
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
παροδικές νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά της χώρας. Οι 
άνεµοι θα πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις. Η θερµοκρασία 
δεν θα σηµειώσει αξιόλογη 
µεταβολή. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τετάρτη 24-07-2019
έως Παρασκευή 
26-07 2019
Αίθριος καιρός, ενώ από το 
απόγευµα στα βόρεια 
ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν  
νεφώσεις και θα εκδηλωθούν 
τοπικοί όµβροι στα 
βορειοανατολικά. Οι άνεµοι 
θα πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις. Η θερµοκρασία 
θα σηµειώσει µικρή άνοδο.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι 
βορειοδυτικοί 
3 µε 5 και τοπικά στα 
νησιά του Αιγαίου 
6 µποφόρ. 
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∆ύο είναι τα πεδία που αναµένεται να καθο-
ρίσουν την επιτυχία των πολιτικών πα-
ρεµβάσεων στον αγροτικό τοµέα. Η φο-
ρολογία και οι οργανωτικές δοµές. Θα 
µπορούσαµε να πούµε, µάλιστα, ότι αυ-
τά τα δύο συνδέονται µεταξύ τους. 

Για παράδειγµα, η βελτίωση των οργανωτι-
κών δοµών στην αγροτική παραγωγή 
µέσω βιώσιµων συλλογικών σχηµάτων, 
περνάει απαραιτήτως από κατάλληλα 
φορολογικά κίνητρα, τα οποία θα µπο-
ρούσαν να βοηθήσουν εξαιρετικά προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

Η περίπτωση των διεπαγγελµατικών οργανώ-
σεων είναι αντιπροσωπευτική. Αναφερό-
µαστε σ’ αυτές, γιατί είναι ένας θεσµός 
τον οποίο προωθεί παντοιοτρόπως η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκει και στη χώ-
ρα µας ανταπόκριση απ’ όλους τους συ-
ντελεστές της αγροτικής οικονοµίας. 

Ποιο είναι όµως το πρόβληµα; Για να ανα-
γνωρισθεί ως εθνικής εµβέλειας µια δι-
επαγγελµατική οργάνωση θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύει το 50% του συνόλου 
των συντελεστών του αντίστοιχου κλά-
δου και σε ότι αφορά τους αγρότες θα 
πρέπει να εκφράζεται σ’ αυτή κατ’ ελά-
χιστον το 1/3 των παραγωγών. Σήµερα 
σε καµιά διεπαγγελµατική δεν πληρού-
νται αυτά τα κριτήρια. Γι’ αυτό και η κοι-
νή αντίδραση στην πρόσφατη απόφαση 
Αραχωβίτη που απλώς προσαρµόζει το 
εθνικό στο αντίστοιχο κοινοτικό δίκαιο.  

Αυτό σηµαίνει ότι στην Ελλάδα σήµερα οι δι-
επαγγελµατικές θέλουν να αναγνωρίζο-
νται µε εκπτώσεις. Στην καλύτερη περί-
πτωση λένε, δώστε µας µια περίοδο χάρι-
τος και στην πορεία θα φροντίσουµε για 
την προσαρµογή µας στα προβλεπόµενα 
κοινοτικά κριτήρια. Από την άλλη πλευ-
ρά η εµπειρία δείχνει ότι κανείς δεν έχει 
βελτιωθεί µετά την αναγνώριση. 

Αν υπάρχει πραγµατική πίστη στο θεσµό και 
το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην 
αξιοποίηση κάποιων κοινοτικών προ-
γραµµάτων προώθησης προϊόντων κά-
θε κλάδου, τότε θα πρέπει να γίνει δου-
λειά και µάλιστα εκ των προτέρων. Για 
να αλλάξει, ωστόσο, το κλίµα και να 
καµφθεί σταδιακά η άρνηση των παρα-
γωγών στις συνεργασίες και στα συλ-
λογικά σχήµατα θα πρέπει να έχουν τε-
θεί σε ισχύ τα νέα φορολογικά κίνητρα. 

Η µείωση π.χ. στο µισό (50%) του φορολογικού 
συντελεστή εισοδήµατος για τους αγρότες 
που παραδίδουν την παραγωγή σε οργα-
νώσεις, είναι εκ των ων ουκ άνευ. Agrenda

Θα συνεργασθώ
με φόρο στο μισό  

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12125

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,46533

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,10908

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90343

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
121,390





ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με τη βεβαιότητα ότι οι πόροι της 
ΚΑΠ θα είναι λιγότεροι και οι υ-
ποχρεώσεις για τις εθνικές διοι-
κήσεις και τους αγρότες περισ-
σότερες, ιδιαίτερα ως προς τις 
δεσµεύσεις για το περιβάλλον, 
κινήθηκε η πρώτη σύνοδος υ-
πουργών Γεωργίας επί φιλανδι-
κής προεδρίας στις Βρυξέλλες, µε 
τα «παζάρια» να κινούνται προς 
το σκεπτικό περαιτέρω ευελιξίας 
και απλούστευσης των κανόνων.

Αυτό που καταδεικνύεται από τα 
πρακτικά της συνόδου την περα-
σµένη ∆ευτέρα, είναι ότι σε γενικές 
γραµµές πολλές αντιπροσωπείες θε-
ωρούν τα κίνητρα και τις πρακτικές 
που περιλαµβάνονται στα κείµενα 
της ΚΑΠ για το περιβάλλον και το 
κλίµα αναγκαία και προς τη σωστή 
κατεύθυνση, πλήν των κυρώσεων,  
εντούτοις ζητούν να µην εφαρµο-
στούν οριζόντια απαλλάσσοντας 
τους µικρούς παραγωγούς.

Στα κόστη που επιφέρει η κλι-
µατική αλλαγή και η περαιτέρω 
ανάγκη προστασίας του περιβάλ-
λοντος, επικέντρωσε την παρέµβα-
σή του κατά την πρώτη παρουσία 

του στο Συµβούλιο Υπουργών της 
ΕΕ, ο Έλληνας υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης.

Μίλησε επί της ουσίας για την 
αντίφαση µε την οποία βρίσκεται 
αντιµέτωπος ο Ευρωπαίος αγρό-
της, καθώς καλείται να κάνει πο-
λύ περισσότερα για το κλίµα και 
το περιβάλλον, µε όλο και λιγότε-
ρους οικονοµικούς πόρους. Πιά-
νοντας από την αρχή το νήµα της 

διαπραγµάτευσης στις Βρυξέλλες, 
ο κ. Βορίδης µίλησε σε γλώσσα ευ-
ρωπαϊκή, αναδεικνύοντας µεθο-
δικά τα επιχειρήµατα µε τα οποία 
επιχειρεί να διασώσει τη χρηµα-
τοδότηση της ΚΑΠ και ο Ευρωπαί-
ος επίτροπος Φιλ Χόγκαν.

Σ’ αυτό το πνεύµα ο κ. Βορίδης 
έκανε λόγο για απλούστευση κά-
ποιων στοιχείων της ενισχυµένης 
αιρεσιµότητας στα αγροπεριβαλ-
λοντικά µέτρα και για δυνατότη-
τα των κρατών-µελών να εφαρµό-
ζουν προαιρετικά κάποια οικολογι-
κά προγράµµατα µε βάση τις ανά-
γκες τους, στην προοπτική βέβαια 
να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι οι-
κονοµικοί πόροι και αφετέρου να υ-
πάρξει επαρκής ευελιξία στα κράτη 
µέλη για τη διαχείρισή τους.

Μάλιστα,  ο κ. Βορίδης επανέλα-
βε την ελληνική θέση για εξαίρεση 
των µικροκαλλιεργητών από τους 
ελέγχους της αιρεσιµότητας, ώστε 
να υπάρξει ουσιαστική απλούστευ-
ση στην εφαρµογή της πολιτικής 
µας, αλλά και ως µέτρο στήριξης 
των µικρών εκµεταλλεύσεων που 
έχουν πολύ βασικό ρόλο στην τοπι-
κή αγροτική οικονοµία και το περι-
βάλλον. Προς αυτή την κατεύθυν-
ση πρότεινε, επίσης, τη διατήρηση 
του 10% των επιχειρησιακών προ-
γραµµάτων για τα οπωροκηπευτι-
κά ως ελάχιστη δαπάνη για το πε-
ριβάλλον και το κλίµα, όπως επί-
σης και τη συµπερίληψη των περι-
οχών µε φυσικούς ή άλλους ειδι-
κούς περιορισµούς στο υποχρεωτι-
κό 30% των δαπανών του ΕΓΤΑΑ για 
περιβαλλοντικούς στόχους.
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Με λιγότερους πόρους   
περισσότερα για το κλίμα
Στη σοβαρή αντίφαση της νέας ΚΑΠ επέλεξε να εστιάσει ο Βορίδης

Ελλάδα-Κύπρος κατά της εξωτερικής σύγκλισης 

Εξαίρεση 
µικροκαλλιεργητών

Ο κ. Βορίδης επανέλαβε την 
ελληνική θέση για εξαίρεση των 

µικροκαλλιεργητών από τους 
ελέγχους της αιρεσιµότητας

Ζάχαρη, ρύζι
και Mercosur
Το Συµβούλιο ενηµερώθηκε 
σχετικά µε την Έκθεση της 
Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για τη 
ζάχαρη, αλλά και των αυξηµένων 
εισαγωγών ρυζιού Καµπότζη 
και Μυανµάρ, την αφρικανική 
πανώλη, καθώς και για τη 
συµφωνία ΕΕ-Mercosur.
Ο κ. Βορίδης τόνισε για το ρύζι 
ότι είναι απαραίτητη η προσεκτική 
εξέταση των συνθηκών της αγοράς 
επισηµαίνοντας ότι χρειάζεται 
γενικότερη πρόνοια κατά τις 
διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο 
διµερών συµφωνιών της ΕΕ µε 
τρίτες χώρες. Για τη συµφωνία 
µε Μercosur σηµείωσε την ανάγκη 
για την εκπόνηση µελέτης της 
σωρευτικής επίδρασης των 
παραχωρήσεων και κάλεσε την 
Επιτροπή για άµεση θέσπιση του 
ταµείου για την αντιµετώπιση των 
διαταραχών στην αγορά.

Η ανάγκη για επαρκή χρηµατο-
δότηση της ΚΑΠ καθώς και η α-
ντίθεση Ελλάδας-Κύπρου στις ό-
ποιες προτάσεις για περαιτέρω ε-
ξωτερική σύγκλιση των άµεσων 
ενισχύσεων µεταξύ των κρατών 
µελών, κυριάρχησε στη συνάντη-
ση του Έλληνα υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη 
και του Κυπρίου οµολόγου του 
Κώστα Καδή. 

Η άτυπη συνάντηση πραγµατο-
ποιήθηκε στο περιθώριο του Συµ-
βουλίου Υπουργών Γεωργίας της 

ΕΕ, στις Βρυξέλλες, τη ∆ευτέρα 15 
Ιουλίου µε τις δύο χώρες να συ-
νεργάζονται σε κοινές ενέργει-
ες συντονισµού όλων των ενδι-
αφερόµενων κρατών-µελών (Ιτα-
λία, Κάτω Χώρες, ∆ανία, Γερµα-
νία, Σλοβενία, Κροατία, Μάλτα, 
Κύπρος, Ελλάδα), προκειµένου 
να διατηρηθεί αρραγές ένα ενι-
αίο µέτωπο ενάντια στην περαι-
τέρω εξωτερική σύγκλιση κατά 
τη διάρκεια των διαπραγµατεύ-
σεων για την ΚΑΠ µετά το 2020. 

Επιπλέον, οι δύο υπουργοί α-

ντάλλαξαν απόψεις σχετικά µε 
κοινές επιδιώξεις που συµπερι-
λαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την 
εξαίρεση των µικροκαλλιεργη-
τών από την ενισχυµένη αιρεσι-
µότητα και τη γενικότερη ανάγκη 
για απλούστευση της πολιτικής.

Ακολούθως, ο Κύπριος υπουρ-
γός έθεσε ζήτηµα που έχει προ-
κύψει µε την εντοπιότητα της κυ-
πριακής πατάτας στην Ελλάδα το-
νίζοντας ότι η χώρα του επιθυµεί 
τη στενή συνεργασία µε την ελ-
ληνική πλευρά.

Ο Μάκης Βορίδης µαζί µε τη Γερµανίδα οµόλογό του, Τζούλια Κλόκνερ 
στο περασµένο συµβούλιο υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες.

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ

ΠΥΛΩΝΑΣ I

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 
(ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 

ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

14.255,9

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3.567,1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΠ
ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΙΑ

ΑΓΟΡΕΣ

440,0

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε ρυθµούς ρελαντί κινούνται αυτό το διάστηµα στον 
Οργανισµό Πληρωµών, αφενός αναµένοντας την 
τοποθέτηση της νέας διοίκησης και αφετέρου διό-
τι οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν τελειώσει µε τις 
βασικές πληρωµές του περασµένου έτους και προ-
χωρούν µόνο σε διορθωτικές πιστώσεις παλιών εκ-
κρεµοτήτων. Από την άλλη µεριά, σε αναµµένα κάρ-
βουνα βρίσκονται στη ∆οµοκού, δεδοµένου ότι οι 
πρόσφατες ζηµιές υπολογίζονται υπερδιπλάσιες α-
πό αυτές που µπορεί να χρηµατοδοτήσει ο ΕΛΓΑ α-
πό τους πόρους που προκύπτουν από τις εισφορές 
των αγροτών. Σηµειωτέον ότι µέχρι και την τοπο-
θέτηση του νέου προεδρείου στον Οργανισµό δεν 
προβλέπεται να πληρωθούν ούτε οι εκκρεµότητες 
για το κλείσιµο του προηγούµενου έτους, παρά τις 
διαβεβαιώσεις του απερχόµενου προέδρου Φάνη 
Κουρεµπέ ότι µε µια µικρή βοήθεια από τον κρατι-
κό προϋπολογισµό θα τακτοποιηθούν όλα.

Το ζητούµενο είναι ότι µέχρι σήµερα έχουν γί-
νει ήδη13.000 δηλώσεις ζηµιάς από τις τελευταί-
ες θεοµηνίες, ενώ αναµένονται τουλάχιστον άλ-
λες 3.000-4.000 νέες ακόµα.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τα γνωστά, όπως έκα-
νε σαφές και η νέα υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Φωτεινή Αραµπατζή, κατά την επίσκεψή της 
στην ευρύτερη περιοχή της Ηµαθίας, «για τις ζη-
µιές στην παραγωγή η αποζηµίωση θα γίνει από 
τον ΕΛΓΑ, ενώ για καταστροφές στο φυτικό κεφά-
λαιο, εφόσον αυτές ξεπερνούν το 30% της φυτεί-
ας, οι παραγωγοί θα αποζηµιωθούν από τα ΠΣΕΑ».

Βέβαια οι παραγωγοί δεν κρίνουν εφικτό η κα-
ταβολή των αποζηµιώσεων να γίνει πριν το τέλος 
του έτους, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η συ-
γκοµιδή των ροδάκινων και των άλλων φρούτων 
που χτυπήθηκαν από το καιρικό φαινόµενο, ώστε 
ο ΕΛΓΑ να πάρει κατόπιν τα στοιχεία και να προ-
χωρήσει στην κατανοµή των ποσών.

Παρ’ όλα αυτά ο υπουργός Μάκης Βορίδης φαί-
νεται πως έδειξε ήδη αυξηµένη ευαισθησία για την 
ανάγκη  ρευστότητας των παραγωγών, ανακοινώ-
νοντας πως θα προηγούνται στον κατάλογο κατα-
βολής χρηµάτων όσοι έχουν σοδειές που επλήγη-
σαν στο στάδιο της συγκοµιδής.

Με τη νέα διοίκηση η αποπληρωµή του 10% 
για τις αποζηµιώσεις του 2018 

Την ίδια ώρα, η αναµονή αλλαγής του διοικητικού 
συµβουλίου του ΕΛΓΑ σε συνδυασµό µε τη χρονο-
βόρα διαδικασία που απαιτείται από το υπουργείο 
Οικονοµικών για τη νέα έγκριση αναθεώρησης του 
προϋπολογισµού του οργανισµού για το 2018 φαί-
νεται να µεταθέτουν χρονικά την εξόφληση του 10% 
για τις ζηµιές του περασµένου έτους.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσηµη ενη-

µέρωση, ωστόσο είναι σαφές ότι χρειάζονται αρκε-
τές ηµέρες, ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικα-
σία, προκειµένου να λάβουν οι δικαιούχοι παραγω-
γοί το υπόλοιπο 10% από τις περσινές αποζηµιώσεις, 
που αφορά ένα ποσό της τάξης των 13 εκατ. ευρώ.

Μέχρι τέλος του µήνα πληρώνονται οι σπάνιες 
φυλές αγροτικών ζώων

Κατά τα λοιπά, έχουν κλείσει επί τοις ουσίας όλες 
οι υποχρεώσεις από τα προγράµµατα και την ενιαία 
ενίσχυση του περσινού έτους, ενώ η µόνη εκκρεµό-
τητα που αφορά τις σπάνιες φυλές αγροτικών ζώων, 
αναµένεται να διευθετηθεί µέχρι το τέλος Ιουλίου. 

Εν τω µεταξύ, ολοκληρώθηκαν τελικά στο τέλος της 
περασµένης εβδοµάδας οι πιστώσεις για τα υπόλοι-
πα της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του 
έτους 2018, που έγιναν σταδιακά, φέρνοντας τερά-
στια ανησυχία σε µεγάλη µερίδα παραγωγών, που 
είδαν τα χρήµατά στους λογαριασµούς τους µε κά-
ποια καθυστέρηση. Οι πιο άτυχοι, οι αγρότες στις πε-
ριφέρειες της ∆υτικής Ελλάδας και της Πελοποννή-
σου που πληρώθηκαν τελευταίοι και ειδικά οι κτηνο-
τρόφοι, τα χρήµατα των οποίων ανακοινώθηκε από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι πιστώνονται µέχρι τις 19 Ιουλίου.

Μάλιστα, από τον Οργανισµό Πληρωµών ενηµερώ-
νουν τους ενταγµένους παραγωγούς στο πλαισίου 
εφαρµογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργει-
ες» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 ότι η υποβολή ενδικοκοφανών προσφυγών κα-
τά των αποτελεσµάτων πληρωµής εκκαθάρισης για 
το 2018 µπορεί να υποβληθεί αρχής γενοµένης από 
τις 17 Ιουλίου και εντός πέντε εργασίµων ηµερών, 
δηλαδή έως και την ερχόµενη Τρίτη 23 του µήνα.
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Στην καλύτερη για τέλος του έτους
αποζημιώσεις από τις πρόσφατες θεομηνίες

 Με τη νέα διοίκηση η αναθεώρηση του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ για το 10% των αποζημιώσεων του 2018

 Εντός του μήνα πληρωμή Σπάνιων Φυλών, με διορθωτικές για παλιές εκκρεμότητες βγαίνει το καλοκαίρι 

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 2018

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

4,1
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

4.367
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

7,5
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2.749
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI

ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ 

295.728,68
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

1.964
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI

ΟΡΥΖΩΝΕΣ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

25
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI

30.301,78

Μέχρι 25 Ιουλίου
οι διορθώσεις των
δηλώσεων ΟΣ∆Ε
του 2019
Κάτι λιγότερο από δέκα µέρες έχουν στη διάθεσή 
τους οι αγρότες δικαιούχοι άµεσων ενισχύσεων 
ώστε να προβούν σε διορθώσεις των δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε 2019, στη βάση των όσων υπαγορεύει ο 
έλεγχος απασφαλµάτωσης ο οποίος 
ολοκληρώθηκε. Σύµφωνα µε σχετική 
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απαιτούµενες 
διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν µέχρι τις 25 
Ιουλίου 2019, είτε µέσω της on line εφαρµογής, 
είτε µέσω του ΚΥ∆ που έχει ο αγρότης υποβάλει 
την αίτησή του. Επιπλέον αρµοδίως αναφέρεται 
ότι «τα αποτελέσµατα του 12ου διασταυρωτικού 
ελέγχου των αιτήσεων ΟΣ∆Ε έχουν αναρτηθεί, 
στην εφαρµογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 
2019 (https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/
gaee2019/) και στο  menu «έλεγχοι 
αποσφαλµάτωσης»  στην οποία ο αγρότης έχει 
πρόσβαση µέσω του προσωπικού του 
λογαριασµού στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
ΟΠΕΚΕΠΕ».  Σηµειώνεται τέλος ότι όσοι από 
τους παραγωγούς δεν έχουν αποκτήσει 
προσωπικούς λογαριασµούς πρόσβασης, 
µπορούν να δηµιουργήσουν είτε µόνοι τους, είτε 
µέσω των ΚΥ∆ που υπέβαλλαν την αίτησή τους.

Ενστάσεις 
Βιολογικών

Ενδικοφανή 
προσφυγή 
κατά των 

αποτελεσµάτων 
πληρωµής της 

Βιολογικής 
Γεωργίας του 
2018, µέχρι 23 

Ιουλίου 

Έλεγχοι
Ενστάσεις έως 2 
Αυγούστου για 

συνδεδεµένες σε 
ρύζι και ροδάκινα 
χυµοποίησης λόγω 
των ελέγχων της 
τηλεπισκόπησης

Εισφορές 
ΕΛΓΑ

Μέχρι τις 
31 Ιουλίου η 
εµπρόθεσµη 
καταβολή 

της ειδικής 
ασφαλιστικής 

εισφοράς έτους 
2018 υπέρ ΕΛΓΑ





Εν αρχή 
ο λόγος,
συνέπεια 
φέρνει 
ο χρόνος 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αναστολή της απόφασης Αραχωβίτη, για το νέο πλαί-
σιο αναγνώρισης των ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσε-
ων, ζητούν από τη νέα πολιτική ηγεσία οι υφιστάµε-
νες ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις της χώρας, καθώς 
θεωρούν πως οι νέες προϋποθέσεις, που ελήφθησαν 
αιφνιδιαστικά πριν τις εκλογές, θα λειτουργήσουν α-
νασταλτικά στη λειτουργία τους. Επί της ουσίας οι δι-
οικήσεις των ∆ιεπαγγελµατικών ζητούν πίστωση χρό-
νου µιας 5ετίας, αντί του εξαµήνου που δίνει η από-
φαση Αραχωβίτη, προκειµένου να καλύψουν τα όρια 
συµµετοχών ώστε να αναγνωρίζονται ως «εθνικές». 

Το θέµα συζητήθηκε εκτενώς σε σύσκεψη της 11-
7-2019, στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι συ-
νολικά 7 ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων, στη δι-
άρκεια της οποίας τονίστηκε ότι η απόφαση (Αριθµ. 
1493/142299/2019 (ΦΕΚ 2424/Β/20-6-2019) που εκ-
δόθηκε για τον «καθορισµό των αναγκαίων συµπλη-
ρωµατικών µέτρων …. σχετικά µε τις διεπαγγελµατι-
κές οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο…», ελήφθησε αιφ-
νιδιαστικά λίγες ηµέρες πριν τις εκλογές, χωρίς κα-
µία διαβούλευση, ούτε καν απλή ενηµέρωση των εν-
διαφερόµενων φορέων.  

Από τα επιχειρήµατα, που παρουσιάστηκαν, φάνη-
κε ότι η απόφαση αυτή είναι ανεφάρµοστη και θα επι-
δράσει ανασταλτικά στη λειτουργία των διεπαγγελµα-
τικών οργανώσεων της χώρας µας. Έτσι αποφασίστη-
κε οµόφωνα να σταλεί κοινό υπόµνηµα στον νέο υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, µε το ο-
ποίο θα ζητείται αναστολή εφαρµογής της απόφασης 
και διαβούλευση για την κατάρτιση νέας Υπουργικής 
Απόφασης, στο πλαίσιο αναγνώρισης του θεσµικού 
ρόλου και της αναγκαιότητας ύπαρξης και λειτουργί-
ας των Εθνικών ∆ιεπαγγελµατικών φορέων.

Στα «γκρίζα σηµεία» της ΥΑ, η προϋπόθεση ότι :
 ∆ιεπαγγελµατικές που έχουν αναγνωριστεί πριν 

την έναρξη ισχύος της απόφασης, οφείλουν να προ-

σαρµοστούν στις διατάξεις της εντός προθεσµίας έξι 
µηνών, υποβάλλοντας στην αρµόδια αρχή, αίτηση α-
ναγνώρισης σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία, ει-
δάλλως ανακαλείται η αναγνώρισή τους.

 Ως «εχέγγυο» αναγνώρισης από την αρµόδια αρ-
χή για τον βαθµό αντιπροσωπευτικότητας, η αναζήτη-
ση αυταπάγγελτα των αναγκαίων στοιχείων από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή και από κάθε άλλη επίσηµη 
πηγή και υπηρεσία, κ.λπ.

Ο θεσµικός ρόλος προβλέπεται από το δίκαιο της ΕΕ
Στη σύσκεψη, τονίστηκε η περαιτέρω αναβάθµιση 

του ρόλου τους, µε την αναγνώρισή τους ως θεσµικών 
συνοµιλητών της Πολιτείας στην προοπτική διαµόρφω-
σης σύγχρονων αναπτυξιακών κλαδικών πολιτικών. Ο 
θεσµικός ρόλος των διεπαγγελµατικών και η συντεταγ-
µένη λειτουργία µε τον κρατικό φορέα στη διαµόρφω-
ση µιας σύγχρονης πολιτικής ανά προϊόν, όπως  τονί-
στηκε ιδιαίτερα από τους συµµετέχοντες, προβλέπεται 
στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία ενώ παράλληλα είναι συ-
νυφασµένος µε την ίδια τη φύση της αποστολής τους. 

Στη σύσκεψη συµµετείχαν οι κ.κ. Γιάννης Βογιατζής- 
πρόεδρος της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 
Αµπέλου και Οίνου, Γιαννούλης Μανώλης- πρόεδρος 
της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, 
Πίττας Γεώργιος - αντιπρόεδρος της Εθνικής ∆ιεπαγγελ-
µατικής Οργάνωσης Μελιού και προιόντων κυψέλης, 
Γίτσας Ελευθέριος-πρόεδρος της Εθνικής ∆ιεπαγγελ-

Ακύρωση της αιφνιδιαστικής, λίγο πριν τις εκλογές, απόφασης Αραχωβίτη 
για το νέο πλαίσιο αναγνώρισής τους, ζητούν οι Διεπαγγελματικές Oργανώσεις
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Σε σύσκεψη 
αναφορικά µε το 
θέµα της αναστολής 
της απόφασης, 
συµµετείχε και ο 
πρόεδρος Ε∆ΟΑΟ  
Γιάννης Βογιατζής.
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ΕΦΚ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
(ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΑΝΥ∆ΡΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ)

12,75

3,57

ΠΡΙΝ
την αύξηση

META
την αύξηση

ΕΦΚ / ΛΙΤΡΟ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

(ΣΕ ΕΥΡΩ)

(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΦΚ / ΜΠΟΥΚΑΛΙ 0,70 LT

25,50

7,14

ΕΦΚ / ΛΙΤΡΟ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΙ 0,70 LT

∆ΙΑΦΟΡΑ
+ΦΠΑ 23%

ΕΦΚ / ΜΠΟΥΚΑΛΙ 0,70 LT

3,57 4,39

µατικής Οργάνωσης Κρέατος, Γιαννακάκης Χρήστος- 
πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Πυρη-
νόκαρπων, Νταούκας Στέφανος- εκπρόσωπος της ∆ι-
επαγγελµατικής Οργάνωσης Βάµβακος, Ντούτσιας Γε-
ώργιος- πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 
Επιτραπέζιας Ελιάς, Οικονόµου Γιώργος - διευθυντής 
ΣΕΒΙΤΕΛ, Τριανταφυλλοπούλου Μαίρη - εκπρόσωπος 
του Συνδέσµου Ελληνικού Οίνου, Κορδοπάτης Παρα-
σκευάς- διευθυντής της ΚΕΟΣΟΕ.

Να σηµειωθεί ότι η απόφαση Αραχωβίτη (ΦΕΚ Β’ 
2424/20-6-2019) ορίζει µεταξύ άλλων, ότι:

 Οι ∆ιεπαγγελµατικές πρέπει να «αποδεικνύουν 
ότι αντιπροσωπεύουν διά των µελών τους το 1/3 της 
συνολικής παραγωγής και το 1/3 της µεταποίησης ή 
της εµπορίας συµπεριλαµβανοµένης της διανοµής, 
σε κάθε τοµέα για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση». 

 Συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρα-
κτικές που συνάπτονται στο πλαίσιο αναγνωρισµένης 
∆ιεπαγγελµατικής αποστέλλονται στις αρµόδιες Αρχές 
και κοινοποιούνται στην Κοµισιόν και αν δεν τις κηρύ-
ξει ασύµβατες, εντός 2 µηνών,τίθενται σε αφαρµογή. 

 Αντιπροσωπευτική για την επέκταση κανόνων, θε-
ωρείται η ∆ιεπαγγελµατική όταν συγκεντρώνει τουλά-
χιστον τα 2/3 του όγκου της παραγωγής και της µετα-
ποίησης ή της εµπορίας. 

 Υπό προϋποθέσεις, τα µη-µέλη της ∆ιεπαγγελµατι-
κής οφείλουν να καταβάλουν στην Οργάνωση το σύνολο 
ή µέρος των εισφορών που καταβάλλουν τα µέλη της.

Σε άµεση ενεργοποίηση των απαραί-
τητων διαδικασιών για την αναθεώρη-
ση των τεχνικών φακέλων τόσο του 
τσίπουρου και της τσικουδιάς, όσο και 
του ούζου προκειµένου να αναχαιτι-
στεί στην πράξη η πολιτική του αθέ-
µιτου ανταγωνισµού, που επιβάλει 
στην αγορά η βιοµηχανία του «σκλη-
ρού» αλκοόλ, καλούν οι αµπελουργι-
κοί φορείς της χώρας, µετά και την τε-
λεσίδικη απόφαση του Ευρωδικαστη-
ρίου για το φόρο στα αποστάγµατα.

Σύµφωνα µε την ΚΕΟΣΟΕ, (Κλαδικός 
Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισµός Α-
µπελοοινικών Προϊόντων), η πρόσφα-
τη τελεσίδικη απόφαση του Ευρωπαϊ-
κού ∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε την ο-
ποία καλείται το Ελληνικό ∆ηµόσιο  να 
προβεί στις «απαραίτητες» ενέργειες, 
προκειµένου να εναρµονιστεί η φορο-
λογική του πολιτική επί των αποσταγ-
µάτων σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν 
στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, α-
ποτελεί πλήγµα για την ελληνική α-
µπελουργία αλλά και για την κατανά-
λωση ελληνικών παραδοσιακών απο-
σταγµάτων αµπελοοινικής προέλευσης.

 Μάλιστα, σύµφωνα µε την οργάνω-

ση, όλοι οι παραγωγικοί φορείς της 
χώρας θα πρέπει χωρίς καµία καθυ-
στέρηση και µακριά από περίεργες µε-
θοδεύσεις, πάνω σε ένα πλαίσιο κοι-
νό, που θα προβάλει τα επιχειρήµα-
τά τους, στηριγµένα στη µακρόχρονη 
παράδοση της χώρας και στα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά, που αναδύονται 
από την αποστακτική διαδικασία των 
προϊόντων της αµπέλου.

Ταυτόχρονα η πολιτεία σύµφωνα µε 
την ΚΕΟΣΟΕ θα πρέπει άµεσα: να κι-
νήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για 
την αναθεώρηση των τεχνικών φακέ-
λων τόσο του τσίπουρου και της τσι-
κουδιάς, όσο και του ούζου προκει-
µένου στην πράξη να αναχαιτιστεί η 
πολιτική του αθέµιτου ανταγωνισµού,  
που επιβάλουν στην αγορά τα συµφέ-
ροντα των πολυεθνικών εταιρειών ε-
µπορίας των προϊόντων της βιοµηχα-
νίας του «σκληρού» αλκοόλ.

«Η οποιαδήποτε καθυστέρηση απο-
τελεί πλήγµα για την πολύπαθη αµπε-
λουργία της χώρας και τους αποστα-
κτικούς φορείς των προαναφεροµέ-
νων παραδοσιακών προϊόντων», υ-
πογραµµίζει η Ένωση.

Στην κτηνοτροφία, ούτε με το κιάλι 
δεν βρίσκεται εργατικό δυναμικό

Επείγει η αναθεώρηση τεχνικών 
φακέλων για τσίπουρο, τσικουδιά

τι ο ίδιος πληρώνει φόρους για το τζίρο που κά-
νει, θέτοντας στους ιθύνοντες και της νέας κυ-
βέρνησης το θέµα προς αναζήτηση λύσεων και 
αξιοποίησης των µεταναστευτικού δυναµικού 
που βρίσκεται στα κέντρα φιλοξενίας. Όπως α-
ναφέρει, η υπόθεση κτηνοτροφία, είναι στα α-
ζήτητα διαχρονικά από τους κυβερνώντες, κα-
θώς ο ίδιος µε 63 λεπτά τιµή πώλησης στο αι-

γοπρόβειο γάλα, δεν µπορεί να ανταπεξέλθει, 
ενώ και σε συνδυασµό µε τις γραφειοκρατικές 
δυσκολίες στα Σχέδια Βελτίωσης, τα υψηλά επι-
τόκια και τα γενικότερα έξοδα, αυτός και πολλοί 
συνάδελφοί του οδηγούνται σε σκέψεις για µεί-
ωση του ζωικού τους κεφαλαίου, ενώ κάποιοι 
είτε το έχουν ήδη πράξει ή έχουν προχωρήσει 
και σε «λουκέτο» της εκµετάλλευσης.

∆υσεύρετοι έχουν γίνει οι εργάτες γης και ακό-
µη πιο δυσεύρετοι για τις ανάγκες της κτηνο-
τροφίας, που ένα χέρι παραπάνω στον απαιτη-
τικό αυτό κλάδο, θα µπορούσε να διευκολύνει 
κατά την παραγωγική διαδικασία.

Το θέµα έχει επισηµάνει διεξοδικά η Agrenda, 
τονίζοντας το στρεβλό σύστηµα που επικρα-
τεί αναφορικά µε την έλλειψη νόµιµων πα-
ραστατικών, αλλά και από την άλλη µε την 
ως τώρα επιδοµατικής µορφής εποχική ερ-
γασία, που καθιστά «ανενεργό» το εργόση-
µο, καθώς οι αγρεργάτες επιλέγουν για να 
µην χάσουν τα εξτρά... τη µαύρη εργασία.

Την παραπάνω κατάσταση περιγράφει στην 
Αgrenda και κτηνοτρόφος από την Ηλεία, ο ο-
ποίος διαθέτει εκµετάλλευση µε 1.500 αιγοπρό-
βατα, που όπως λέει «στα χαρτιά είµαι από τους 
µεγαλύτερους κτηνοτρόφους, στην πραγµατι-
κότητα όµως είµαι κορόϊδο», καθώς όπως λέει 
τα πάντα περνούν από τα χέρια τα δικά του και 
της οικογένειάς του, καθώς δεν βρίσκει άτοµα 
να συνδράµουν νοµότυπα στη συγκοµιδή και 
τη δεµατοποίηση κτηνοτροφικών φυτών (µικρές 
µπάλες ζωοτροφών). Την ίδια ώρα, στις όποιες 
οχλήσεις του προς την περιφέρεια, προς αναζή-
τηση εργατών, του λένε πως δεν υπάρχουν θέ-
σεις. Το πρόβληµα, βέβαια, δεν έχει µόνο αυ-
τά τα χαρακτηριστικά, καθώς η έλλειψη χεριών 
ανεβάζει στα «στέκια» µαύρης εργασίας τα ερ-
γατικά κόστη, ενώ σύµφωνα µε τον συνοµιλη-
τή µας αυτά δεν φαίνονται πουθενά, παρά το ό-

∆υσεύρετο το 
εργατικό δυναµικό 

για τις ανάγκες της 
κτηνοτροφίας.
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Μόνο με τομές 
Μείωση φορολογίας 
χωρίς κόστος για 
τον προϋπολογισμό 
Μείωση συντελεστή φόρου εισοδήματος αγροτών στο μισό 
και μεικτό σύστημα ΕΛΓΑ στις προγραμματικές δηλώσεις

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ανάµεσα σε δύο διαµετρικά αντίθε-
τες λογικές, γράφονται τις τελευ-
ταίες ώρες οι προγραµµατικές δη-
λώσεις της κυβέρνησης, η ανάγνω-
ση των οποίων προχωράει το σαβ-
βατοκύριακο µε στόχο την ψήφο ε-
µπιστοσύνης το βράδυ της ∆ευτέρας.

Αναφορικά µε τον αγροτικό χώρο, 
οι πληροφορίες θέλουν τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη 
να προσεγγίζει όλο και πιο πολύ στη 
κατεύθυνση του Μαξίµου που µοιάζει 

να έχει πεισθεί για την ανάγκη γεν-
ναίων αλλαγών, χωρίς το φόβο του 
πρόσκαιρου πολιτικού κόστους. Μ’ 
αυτή την έννοια, η γνώµη Μητσοτά-
κη δείχνει να γέρνει πλέον προς την 
πλευρά της προεκλογικής δέσµης µέ-
τρων, η οποία έκανε λόγο για µεγά-
λες µεταρρυθµίσεις, σε αντίθεση µε 
το «γράµµα» στο πρώτο Υπουργικό 
Συµβούλιο που προσέγγιζε τα θέµα-
τα εξ απαλών ονύχων. 

Έτσι, παράλληλα µε τη µείωση 
της φορολογίας των συνεταιρισµών 
στο 11%, την κατάρτιση νέου νόµου 
για τους συνεταιρισµούς, την προ-
σοχή  στις διαπραγµατεύσεις για 
τη νέα ΚΑΠ και τους ελέγχους για 
την πάταξη των ελληνοποιήσεων, 
οι προγραµµατικές αναµένεται να 
θίγουν θέµατα όπως: 

 Νέο πλαίσιο ασφάλισης της α-

γροτικής παραγωγής µε συνεργασία 
ΕΛΓΑ και ιδιωτικών ασφαλιστικών. 

 Μείωση κατά 50% της φορολογίας 
εισοδήµατος αγροτών, τουλάχιστον 
για το µέρος της παραγωγής που πα-
ραδίδουν σε συλλογικά σχήµατα.

 Ενίσχυση του θεσµού των διεπαγγελ-
µατικών µε βάση το κοινοτικό πλαίσιο.

 Περαιτέρω κίνητρα για τις ενεργει-
ακές κοινότητες, ειδικά των αγροτών.

 Σταθερό εθνικό σύστηµα παροχής 
συµβουλών µε γεωπόνους στο χωρά-
φι και δοµές σε επίπεδο περιφέρειας. 

Κατά τη διάρκεια των προγραµµατι-
κών, ενδεχοµένως να υπάρξει αναφο-

ρά στα Αγροτικά Επι-
µελητήρια, παρά το 
γεγονός ότι το όλο 
θέµα επανεξετάζε-
ται από πολλές µά-
λιστα πλευρές.

Όλα έχουν τη ση-
µασία τους, ωστόσο, 
η πολιτική προσέγ-
γιση της νέας κυβέρ-
νησης θα εξαρτηθεί 
σε µεγάλο βαθµό α-
πό την αποφασιστι-
κότητά της να ξανα-
βάλει τα θεµέλια για 

την ενίσχυση του συνεργατισµού στη 
χώρα µας. Κι αυτό, όχι µε την έννοια 
της ενίσχυσης των συνεταιρισµών πα-
ραδοσιακού τύπου αλλά µε τη διευκό-
λυνση της ανάπτυξης νέων συνεργατι-
κών σχηµατισµών, δηλαδή από µικρές 
αγροτικές επιχειρήσεις των 2 και 3 α-
τόµων µέχρι σύνθετες παραγωγικές 
δοµές τοπικής ή και εθνικής εµβέλει-
ας. Κοινή µάλιστα είναι η πεποίθηση, 
ότι για να αναθερµανθεί το ενδιαφέ-
ρον των αγροτών για συνεργασίες, το 
µυστικό βρίσκεται στα φορολογικά κί-
νητρα, που θα µπορούσαν να θεσπι-
στούν και των οποίων η σωστή εφαρ-
µογή µπορεί να µην έχει τελικά κα-
νένα απολύτως κόστος για τον προϋ-
πολογισµό. Πρώτον, γιατί θα αυξηθεί 
ο τζίρος στον τοµέα της αγροτικής πα-
ραγωγής και δεύτερον, γιατί θα περι-
ορισθεί κατά πολύ η παραοικονοµία.

21-22, 35-36

Στο 1,3 ευρώ πια 
το αγγούρι από 
0,1 τον Ιούνιο

Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

Ανέβηκε η τιµή στο αγγούρι, καθώς εκεί 
που είχε φτάσει να πωλείται µέχρι και 10 
λεπτά το ζευγάρι τον Ιούνιο, τώρα κυµαί-
νεται από 80 λεπτά µέχρι και 1,30 ευρώ 
το ζευγάρι, τιµές πυροδοτούµενες από την 
πολύ µεγαλύτερη κατανάλωση του προϊ-
όντος, λόγω καλοκαιριού και τουρισµού, 
αλλά και της «κοιλιάς» στην παραγωγή, 
καθώς οι όψιµες φυτεύσεις βρίσκονται 
στα τελειώµατα. Τώρα προχωρούν σε κά-
ποιες φυτεύσεις του επόµενου κύκλου οι 
παραγωγοί στα θερµοκήπια της Μεσσηνί-

ας, σύµφωνα µε τον Χρήστο Βλάχο, γεω-
πόνο µε δράση στην περιοχή. Παράλλη-
λα, µικρές είναι οι ετοιµοπαράδοτες πο-
σότητες και από θερµοκήπια της Ιεράπε-
τρας, όπως αναφέρει στην Agrenda ο Μα-
νώλης ∆ερµιτζάκης, υπεύθυνος γεωπό-
νος της Lasagro, καθώς και εκεί συγκο-
µίζονται πλέον τα όψιµα, µε µικρές παρ-
τίδες να φτάνουν στα δηµοπρατήρια. Γε-
νικά δυσαρεστηµένοι όµως εµφανίζονται 
οι παραγωγοί, καθώς ο κύριος όγκος της 
παραγωγής έφυγε µε πολύ χαµηλή τιµή.    

Έφτασε τα 1,30 ευρώ το ζευγάρι
 Η µεγάλη κατανάλωση και οι µικρές όψιµες ποσότητες ανέβασαν το αγγούρι 

  Δυσαρεστηµένοι ωστόσο οι παραγωγοί, καθώς ο κύριος όγκος έφυγε φθηνά 
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Σ 
την ελληνική αγορά τσιµπάει η τιµή 
στην εξαγωγή για τα µέτριας ποιότη-
τας σκληρά σιτάρια. Κατόπιν των προ-
ηγούµενων φορτώσεων στα επίπεδα 

των 215-220 ευρώ ο τόνος κλείνονται συµφω-
νίες για κοντινές φορτώσεις πλέον πιο κοντά 
στα 230 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Στα ποι-
οτικά σιτάρια δεν υπάρχει η ανάλογη εικόνα, 
καθώς οι Ιταλοί παραδοσιακά στρέφονται στις 
χαµηλότερες ποιότητες αγοράζοντας την τιµή. 
Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος επέστρεψε στην αγο-
ρά µε διαγωνισµό για µαλακά και τελικά αγό-
ρασε ρωσική σοδειά, ενώ στη Γαλλία η πίεση 
του ευρώ ενίσχυσε κάπως τις ευρωπαϊκές τιµές.

  Χρηµατιστηριακά, δεν υπάρχουν ιδιαίτε-
ρα νέα γα το βαµβάκι, οι κερδοσκόποι ακόµα 
στέκονται στις πτωτικές τους θέσεις και σε συν-
δυασµό µε το ανοδικό δολάριο οι τιµές δοκιµά-
ζουν ακόµα τα χαµηλά τους. Βέβαια στη φυσι-
κή αγορά οι κλώστες θέλουν να αγοράσουν κι 
αυτό συνήθως αποτελεί στοιχείο ανοδικής αντί-
δρασης της αγοράς. Στην αγορά µας, υπάρχει 
µεν ζήτηση αλλά σε χαµηλά πριµ, παρά τη χρη-
µατιστηριακή πτώση, µε αποτέλεσµα να σηµει-
ώνονται λίγες προπωλήσεις. Η αποκαλούµενη 
βάση κυµαίνεται λίγο πάνω από το 3,5 σεντς α-
νά λίµπρα όταν πρόκειται για λευκά βαµβάκια. 

  Οι παγκόσµιες τιµές των τροφίµων υπο-
χώρησαν ελαφρώς τον Ιούνιο, καταλήγοντας 
σε µια πτώση της τιµής των γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, σύµφωνα µε τον FAO. Ο Οργανι-
σµός Τροφίµων και Γεωργίας διατήρησε επίσης 
την πρόβλεψή του για την παγκόσµια παραγω-
γή σιτηρών το 2019 αµετάβλητη από τον Ιού-
νιο, αλλά ως 1,2% στα περσινά επίπεδα, ενώ το 
µεγαλύτερο µέρος της αύξησης αναµένεται να 
προέλθει από αύξηση της παραγωγής σιταριού.

Για εξαγωγή, στα 
23 λεπτά το σκληρό 
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Ιούνιος
Όταν έβγαιναν οι µεγάλες 

ποσότητες, έπιανε το ζευγάρι 
10 µε 15 λεπτά, µε τα β’ 
κατηγορίας στα 5 λεπτά

Φυτεύσεις
Σε κάποιες νέες φυτεύσεις 
προχωρούν οι παραγωγοί 

µε αγγούρια της Μεσσηνίας, 
µέσα σε θερµοκήπια

Β’ κατηγορίας
Στην Ιεράπετρα πωλούνται 

από 82 λεπτά έως 1,32 ευρώ, 
µε τα β’ κατηγορίας στα 20 λεπτά 

και τα Κνωσσού στα 64 λεπτά

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

20/06 27/06 03/07 11/07 18/0712/06

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

225

181

209,5

65.65

2,15

332,80

878,60

79,02

110,22

97,03

225

182

209,5

65.32

2,33

332,40

901,00

81,80

108,55

94,63

225

183

209,5

66.39

2,25

327,60

890,00

73,62

109,57

93,96

225

183

209,5

67.29

2,30

320,70

885,60

73,80

106,00

92,79

225

183

209,5

63,82

2,34

318,90

893,20

71,55

107,75

93,75

225

183

209,5

62,49

2,13

322,3

891,20

82,8

108,5

92,81

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

239 239
234 245 245 245

16,35
16,30 16,27 17,31 17,35 17,43

Τιμή αγγουριού
σε ευρώ ανά ζευγάρι

Αρχές Ιουνίου 0,10-0,15

Μέσα Ιουλίου 0,80-1,30
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή στο αγγούρι 
σε ευρώ ανά ζευγάρι
Αρχές Ιουνίου  0,10-0,15

Μέσα Ιουλίου  0,80-1,30

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Άγραφο πλαφόν 
είναι στο πρόβειο γάλα 
τα 75 λεπτά το κιλό

 Ο άστατος καιρός 
στις ΗΠΑ κρατάει την 
τιμή στο καλαμπόκι

Καλή για τους παραγωγούς 
ρυζιού η σεζόν που κλείνει
Τιµές που κινούνται, µεσοσταθµικά, 
πάνω από τα 30 λεπτά, για τις 
µεσόσπερµες, τις µακρύσπερµες 
ποικιλίες, όσο και για τις δυσεύρετες 
Καρολίνες, κλείνουν την τρέχουσα 
εµπορική σεζόν για το ελληνικό ρύζι. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Hasta la vista
o χαιρετισµός
του Κασίµη 
Αγαπητοί συνεργάτες,
την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 υπέβαλα την 
παραίτησή µου από την θέση του 
Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής 
Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Τα περασµένα 4,5 χρόνια από τη θέση 
του Γενικού Γραµµατέα, είχα την 
ευκαιρία και την τιµή να συνεργαστώ 
άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 
λιγότερο µαζί σας στα πλαίσια των 
καθηκόντων µου.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερµά για 
την συνεργασία. Υπήρξε πιστεύω, 
ειλικρινής, διάφανη και αποτελεσµατική 
για το συµφέρον του αγροτικού κόσµου 
και της ελληνικής κοινωνίας. 
Η εµπειρία και η γνώση που απόκτησα 
είναι αξεπέραστες. Έγινα σοφότερος 
κοινωνικά, πολιτικά και διοικητικά.
Εύχοµαι σε όλους σας καλή και 
δηµιουργική συνέχεια µε υγεία και 
ευτυχία!

Hasta la vista!
Χαράλαµπος Κασίµης

Η γνώµη Μητσοτάκη 
δείχνει να γέρνει πλέον 
προς την πλευρά της 
προεκλογικής δέσµης 
µέτρων, που µιλούσε για 
µεγάλες µεταρρυθµίσεις.

Το µυστικό 
φαίνεται 
να βρί-
σκεται στα 
φορολο-
γικά κίνη-
τρα, των 
οποίων 
η σωστή 
εφαρµογή 
µπορεί να 
µην έχει 
κανένα 
κόστος για 
τον προϋ-
πολογισµό.
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Τη δηµιουργία µητρώου εµπόρων ο-
πωροκηπευτικών, προγραµµατίζει η 
Βουλγαρία, για να παρακολουθούνται 
τα εµπορεύµατα των εισαγωγέων από 
τα σύνορα ως τον πάγκο, µε σκοπό να 
ελέγχεται εάν ο εισαγωγέας διαθέτει 
αποθέµατα και εάν οι εισαγωγές πω-
λούνται σε δίκαιη ή χαµηλή τιµή, δή-
λωσε σε συνέντευξή του στο Βουλγαρι-
κό Εθνικό Ραδιόφωνο ο αναπληρωτής 
υπουργός Γεωργίας Τσάβαρ Μαρίνοφ.

 «Ο στόχος είναι να µάθω περισσό-
τερα για το τι καταναλώνουµε και για 
την προέλευση αυτών των προϊόντων, 
να ρυθµιστεί το εµπόριο οπωροκηπευ-
τικών, έτσι ώστε να γνωρίζουµε καλύ-
τερα τι καταναλώνουµε. Είναι µια µορ-
φή προστασίας για τα οπωροκηπευτι-
κά και το εµπόριο µε σαφείς κανόνες 
και ιχνηλασιµότητα. Έχω ενηµερωθεί 
από παραγωγούς από το Πετρίχ και το 
Σαντάνσκι για τις εισαγωγές σε χαµη-
λές τιµές από την Ελλάδα», δήλωσε ο 
υφυπουργός. «Στην Ελλάδα, το ίδιο µο-
ντέλο εφαρµόζεται. Σχεδιάζουµε το ί-
διο για τη χώρα µας», ανέφερε.

Γιώργος Στρατάκος και Κωστα-
ντίνος Μπαγινέτας είναι τα νέα 
πρόσωπα που τοποθετούνται 
αντίστοιχα στις θέσεις γενικών 
γραµµατέων στο υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Ο πρώτος διαδέχεται τον Νί-
κου Αντώνογλου µε ευθύνη για  
τα οργανωτικά θέµατα του υ-
πουργείου και ο δεύτερος αντι-
καθιστά τον Χαράλαµπο Κασί-
µη µε ευθύνη για τα θέµατα α-
γροτικής πολιτικής και κοινο-
τικών πόρων. Όπως είναι ήδη 
γνωστό, µε βάση τις αρµοδιό-
τητες των υπουργών την ειδι-
κότερη ευθύνη σε θέµατα Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής, επο-
µένως και για τα διαρθρωτικά 
προγραµµάτα (ΠΑΑ) έχει ο υ-
φυπουργός Κώστας Σκρέκας.

Το βιογραφικό γράφει ότι ο-
Γιώργος Στρατάκος γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1978 µε κατα-
γωγή από το ∆ήµο Ανατολικής 
Μάνης. Είναι έγγαµος µε τη Μα-
ρή Οβακιµιάν και έχει έναν γιό, 
τον Φίλιππο. Απόφοιτος του Γε-
ωπονικού Πανεπιστηµίου Αθή-
νας, είναι κάτοχος µεταπτυχια-
κού -γενετική βελτίωση αγρο-
τικών ζώων-, καθώς και διδα-
κτορικού -φυσιολογία αναπα-

ραγωγής αγροτικών ζώων-. Α-
σκεί το επάγγελµα του Γεωπό-
νου από το 2007 και το τελευ-
ταίο διάστηµα ήταν διευθυντής 
στην ΕΑΣ Λακωνίας. 

Ο Κωνσταντίνος Ν. Μπαγι-
νέτας γεννήθηκε στη Λαµία το 
1977. Σπούδασε γεωπόνος στο 
ΑΠΘ και συνέχισε τις µεταπτυχι-
ακές και διδακτορικές του σπου-
δές του στο Ηνωµένο Βασίλειο, 
σε θέµατα Αειφορικής Γεωργί-
ας και Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Από το 2007 εργάζεται στη ∆ι-
εύθυνση Αγροτικών Υποθέσε-
ων Στερεάς Ελλάδας, όπου α-
σχολείται κυρίως µε θέµατα α-
νάπτυξης αγροτικών επενδύσε-
ων. Έχει διατελέσει συνεργάτης 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας και του Α-
ναπληρωτή υπουργού Οικονο-
µικών, την περίοδο 2013-2014.  
Έχει συµµετάσχει στη Θεµατι-
κή Οµάδα Στρατηγικού Σχεδια-
σµού «Καινοτοµία-Έρευνα-Κα-
τάρτιση» (ΘΟΣΣ1) του ΥπΑΑΤ 
για την Προγραµµατική Περί-
οδο 2014-2020. Έχει συµµετά-
σχει σε πλήθος επιµορφωτικών 
προγραµµάτων κατάρτισης. Έχει 
παρακολουθήσει µεγάλο αριθ-
µό ηµερίδων και σεµιναρίων.           

Ρυθμιζόμενες 
οι εισαγωγές 
φρούτων στη 
Βουλγαρία

Στρατάκος και Μπαγινέτας
οι νέοι γενικοί γραμματείς

Η ευρωπαϊκή φόρµουλα για φρέσκα 
φρούτα εφαρµόζεται επίσης. Έτσι, 
το προϊόν πρέπει να συλλεχθεί όχι 

νωρίτερα από 24 ώρες πριν από 
την παράδοση στο κατάστηµα και η 

απόσταση που καλύπτεται δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 150 χλµ, δήλωσε ο 

Βούλγαρος υπουργός Μαρίνοφ.

Άτυπη συνάντηση 
στο περιθώριο 
του συµβουλίου 
υπουργών 
Γεωργίας στις 
Βρυξέλλες, 
είχαν ο Έλληνας 
υπουργός Μάκης 
Βορίδης, µε τον 
Κύπριο οµόλογο 
του Κώστα Καδή.

Ο Κύπριος υπουργός Γεωργίας εγκαλεί την Ελλάδα για 
παραβάσεις στα θέµατα εντοπιότητας της πατάτας

Θέµατα εντοπιότητας της κυπριακής πατάτας στην ελληνική αγορά έθεσε ο 
Κύπριος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Καδής στον οµόλογο του 
Μάκη Βορίδη, εγείροντας όπως υποστήριξε ζητήµατα αγορανοµικών 
παραβάσεων εκ µέρους της χώρας µας. Το ζήτηµα ετέθη στο περιθώριο 
της πρόσφατης συνόδου υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες, µε την 
Κυπριακή Αντιπροσωπεία να αναφέρεται σε περιπτώσεις, όπου είτε φορτία 
αιγυπτιακής πατάτας (µε 4 φορές χαµηλότερη τιµή) φθάνουν στην Ελλάδα, 
«βαφτίζονται» κυπριακά και διατίθενται στην αγορά µε τετραπλάσια 
τουλάχιστον τιµή,  είτε µικρή ποσότητα κυπριακής πατάτας αναµιγνύεται µε 
αιγυπτιακή ή ελληνική πατάτα (κάποιες φορές αµφιβόλου ποιότητας, όπως 
χαρακτηριστικά ελέχθη), πολλαπλασιάζοντας έτσι τον όγκο του αρχικού 
φορτίου της κυπριακής πατάτας και αποσκοπώντας οµοίως στην αυξηµένη 
τιµή πώλησης πολύ µεγαλύτερης ποσότητας από την αρχική. Υπάρχουν 
ακόµα και περιπτώσεις ελληνικής πατάτας χαµηλότερης τιµής που 
«βαφτίζεται» κυπριακή, προκειµένου να διατεθεί στην αγορά µε 
µεγαλύτερο κέρδος.

Γεωπόνοι και οι 2
Ο Γιώργος Στρατάκος 
είναι απόφοιτος του 

ΓΠΑ, µε µεταπτυχιακό 
στη γενετική βελτίωση 
αγροτικών ζώων και 

ο Κώστας Μπαγινέτας 
αποφοίτησε από το ΑΠΘ 
και κατέχει διδακτορικό 

στην αειφορική 
γεωργία 
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Κενό ως και 40% στους παραδοτέους όγκους συμπύρηνου 
ροδάκινου, λόγω της πρόσφατης θεομηνίας, δείχνουν οι 
πρώτες εκτιμήσεις, στερώντας τα συνήθη επιχειρήματα 
υπερπαραγωγής, που κρατούσαν καθηλωμένες έως 
σήμερα τις τιμές. Οι παραγωγοί αναρωτιούνται αν 
επιτέλους θα λειτουργήσει ο νόμος προσφοράς-ζήτησης

Πόλεµο τιµών, µεταξύ των µεταποιητικών βι-
οµηχανιών, εκτιµάται ότι θα «πυροδοτήσει» 
προσεχώς, η συνειδητοποίηση του µεγέθους 
της ζηµιάς που άφησε πίσω της στη φετινή 
παραγωγή του συµπύρηνου ροδάκινου η 
καταστροφική θεοµηνία της 10ης Ιουλίου.

Οι πρώτες εκτιµήσεις µιλούν για µια «µαύ-
ρη τρύπα» στους όγκους, που ίσως φτάσει α-
κόµη και το 40% των αρχικών προβλέψεων, 
για τη σοδειά του 2019, στερώντας από τους 
πρόθυµους τα συνήθη επιχειρήµατα της υ-
περπαραγωγής, που κρατούσαν καθηλωµέ-
νες έως σήµερα τις τιµές.

Μάλιστα, η σηµαντική αυτή µείωση στην 
προσδοκώµενη παραγωγή αν συνδυαστεί 
και µε το γεγονός ότι αρκετές ποσότητες που 
βρίσκονται ακόµη στα δέντρα είναι χαλαζο-
χτυπηµένες, αναµένεται να καταστήσουν δυ-
σεύρετα τα συµπύρηνα της πρώτης ποιοτικής 
κατηγορίας, ωθώντας τις τιµές πολύ πιο πά-
νω από τα 26 λεπτά το κιλό, που είχε σπεύ-
σει να ανακοινώσει η ΕΚΕ, όταν ακόµη ο ου-
ρανός ήταν… ανέφελος.

Μεγάλη έλλειψη στην αγορά
Τον τόνο για το τι αναµένουν οι παραγω-

γοί της περιοχής, τον έδωσε ο Αγροτικός Σύλ-
λογος Ηµαθίας, ο οποίος προ ηµερών ζήτη-
σε επιτέλους να λειτουργήσει ο νόµος της 
προσφοράς και της ζήτησης και η τιµή στο 
συµπύρηνο ροδάκινο, από τη στιγµή που θα 
υπάρξει τόσο µεγάλη έλλειψη, να πάει του-
λάχιστον στα 35 λεπτά το κιλό, για να µπο-
ρεί και ο παραγωγός να αντισταθµίσει τις α-
πώλειες που έχει καταγράψει.

Πλειοδοσία για τα ποιοτικά συµπύρηνα ρο-
δάκινα, όσο ξεκαθαρίζει η εικόνα για το µέ-
γεθος της καταστροφής προβλέπει και ο πα-
ραγωγός Κώστας Μαρκοβίτης, καθώς όπως 
περιγράφει στην εφηµερίδα Agrenda, έχουν 
προκληθεί εκτεταµένες ζηµιές σε πολλές πε-
ριοχές, οι οποίες φτάνουν σε κάποιες περι-
πτώσεις έως και το 100% της παραγωγής, α-
φού έχουν ισοπεδωθεί µέχρι και παλµέτες α-
πό τις ριπές του µανιασµένου αέρα. 

«Τα µισόκαρπα (σ.σ. ροδάκινα που χρη-
σιµοποιούνται στην κοµπόστα) επίσης είναι 
φέτος σηµαντικά µειωµένα σε σχέση µε πέ 

ρυσι, καθώς το χαλάζι έχει πλήξει και περιο-
χές πέραν της Ηµαθίας, όπως στην Πέλλα και 
τη Λάρισα», ανέφερε ο κ. Μαρκοβίτης, κάνο-
ντας λόγο για µεγάλο πρόβληµα επάρκειας 
ποιοτικής πρώτης ύλης και για µια κατάστα-
ση που ανάλογή της δεν έχει υπάρξει τα τε-
λευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.

Οι 4 στους 10 εργάτες πρέπει να
ξεχωρίζουν τα ποιοτικά ροδάκινα 

Για σοκ στην καλλιέργεια του συµπύρηνο 
ροδάκινου από το χαλάζι µιλά και ο Βαγγέ-
λης Καραΐνδρος από τη Βέροια, σηµειώνο-
ντας πως εκεί που χτύπησε το καιρικό φαι-
νόµενο διέλυσε τα πάντα. «Στην περιοχή α-
πό το Μακροχώρι µέχρι τη Λυκογιάννη, που 
βρίσκεται στο κέντρο του κάµπου της Βέροι-
ας, έχει γίνει χαµός. Εκτός από τους καρπούς 
που έριξε κάτω, έχουν καταστραφεί και δέ-
ντρα. Άλλα ξεριζώθηκαν και άλλα χτυπήθη-
καν τόσο πολύ, που τα γέρασε πρόωρα. Εί-
ναι σαν πολυτραυµατίας ο οποίος θα ζήσει 
µεν, αλλά δεν θα είναι ποτέ όπως πρώτα», 
µας περιέγραψε ο κ. Καραΐνδρος, σηµειώνο-
ντας πως πολλοί παραγωγοί πολύ δύσκολα 
θα µπορέσουν να ξαναστήσουν τα περιβόλια 
και θα πρέπει να στηριχθούν, γιατί τα κονδύ-
λια που απαιτούνται είναι µεγάλα.

Όσον αφορά την πορεία της συγκοµιδής 
του συµπύρηνου ανέφερε πως η θεοµηνία τη 
βρήκε στα πρώτα της βήµατα. «Είχε µαζευτεί 
η ποικιλία Romeo, αλλά µιλάµε για µικρές 
ποσότητες, ούτε το 2% της παραγωγής. Αυτή 
τη στιγµή βρισκόµαστε στο µάζεµα της Κατε-
ρίνα, αλλά βλέπουµε ότι από τους δέκα ερ-
γάτες οι έξι µαζεύουν και οι τέσσερις διαλέ-
γουν τα ποιοτικά, τα χαλαζοχτυπηµένα και 
εκείνα που είναι για χυµό. Το κόστος έτσι α-
νεβαίνει, γιατί δεν προχωράει η δουλειά», τό-
νισε ο παραγωγός, εκφράζοντας το φόβο ό-
τι το πρόβληµα ίσως να γίνει πιο έντονο και 
από τις µυκητολογικές ασθένειες, που ευνο-
ούνται από τις βροχοπτώσεις.

Πολλές ποσότητες της ποικιλίας
Κατερίνα πεσµένες στο έδαφος

Για µεγάλες ποσότητες συµπύρηνου ροδά-
κινου που θα λείψουν από τη βιοµηχανία, κά-
νει λόγο και ο παραγωγός Αλέκος Καραγιαν-
νίδης από το Βρυσάκι Ηµαθίας, όπου καλλι-
εργεί 55 στρέµµατα του προϊόντος. «Στις πε-
ριοχές από τις οποίες πέρασε η θεοµηνία οι 
ζηµιές είναι τεράστιες. Στην ποικιλία Κατερί-
να που συγκοµίζεται αυτή την εποχή, παρα-
τηρείται ότι σηµαντικές ποσότητες ροδάκινων 
έχουν πέσει κάτω στο έδαφος. Το λιγότερο 
θα έλεγα πως η απώλεια παραγωγής θα εί-

ναι στο 30%» τόνισε ο κ. Καραγιαννίδης, υ-
πογραµµίζοντας πως οι περιοχές που δέχθη-
καν το µεγαλύτερο χτύπηµα βρίσκονται στα 
χωριά Άγιος Γεώργιος, Σταυρός, Μακροχώ-
ρι, Κουλούρα, Ξεχασµένη, Μέση και γενικά 
την Αλεξάνδρεια. «Το χωριό µας δεν το έπια-
σε καλά και η παραγωγή µας είναι πολύ κα-
λή τουλάχιστον µέχρι τώρα», ανέφερε ο συ-
νοµιλητής µας, εκφράζοντας την ευχή οι τι-
µές να κινηθούν ανοδικά, αν και δεν έδειξε 
να το πιστεύει.

Οι παραγωγοί ζητούν χέρι
βοηθείας από την κονσερβοποιία 

Ενίσχυση τιµών ζήτησαν από την ΕΚΕ και 
οι παραγωγοί της Μελίκης, όπως µας πλη-
ροφορεί ο παραγωγός Γιώργος Καραγκιο-
ζόπουλος. «Συγκριτικά µε άλλα χωριά του 
∆ήµου Αλεξάνδρειας στη Μελίκη πάθαµε 
µικρότερη ζηµιά, καθώς δεν είχαµε εκριζώ-
σεις δέντρων. Έχουν πέσει ροδάκινα στο έ-
δαφος και οι παραγωγοί κοιτάζουν να δουν 
τι από αυτά θα µπορέσουν να τα σώσουν», 
µας ανέφερε ο κ. Καραγκιοζόπουλος, συ-
µπληρώνοντας ότι «η ΕΚΕ θα πρέπει να βο-
ηθήσει τους παραγωγούς στη δύσκολη αυ-
τή κατάσταση που βιώνουν φέτος».

Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο πρόεδρος του 

Θα πληρωθούν 
δίκαια τα δυσεύρετα 
καλά συμπύρηνα; 

Θα ψάχνουν 
οι βιομηχανίες

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας Τάσος Χαλκί-
δης, ο οποίος σηµειώνει ότι η φετινή παρα-
γωγή ροδάκινου θα είναι πολύ µειωµένη α-
πό τις τεράστιες καταστροφές. «∆εν έχω ξα-
ναδεί τέτοιο πράγµα. Ο κόσµος αγωνιά, στε-
νοχωριέται και έχει περιπέσει σε απόγνωση», 
επεσήµανε ο έµπειρος παραγωγός, προσθέ-
τοντας πως «οι τιµές πρέπει να ανέβουν α-
πό τις βιοµηχανίες, γιατί αλλιώς δεν θα κα-
ταφέρουµε να επιβιώσουµε».

Οι βιοµηχανίες δεν δείχνουν
ζεστές να παραλάβουν προϊόν

Προβλήµατα µε τα συµπύρηνά τους αντι-
µετωπίζουν κάποια χωριά και στο νοµό της 
Πέλλας, τα οποία είχαν χαλαζοχτυπηθεί το 
προηγούµενο χρονικό διάστηµα. «Μιλάµε 
για περιβόλια που βρίσκονται στον Αξό, το 
Νέο Μυλότοπο, την Αµπελιά, το Πλαγιάρι, 
το Γυψοχώρι και το ∆ροσερό, όπου τα χαλα-
ζοχτυπηµένα µπορεί να φτάνουν και το 70% 
της φετινής παραγωγής», τόνισε ο πρόεδρος 
του ΑΣ Παλαιού Μυλοτόπου Γιάννης Λυσί-
τσας, σηµειώνοντας πως γι’ αυτά τα ροδάκι-
να οι βιοµηχανίες δεν έδειχναν ζεστές να τα 
παραλάβουν για κοµπόστα. «Γίνεται προσπά-
θεια να τα πάρουν έστω για κύβο και να µην 
πάνε για χυµό», τόνισε ο ίδιος.

Για τις φυτείες του Παλαιού Μυλοτόπου, 
ωστόσο, η χρονιά, µέχρι τώρα τουλάχιστον, 
πάει πολύ καλά, αν και οι βροχοπτώσεις των 
περασµένων µηνών έχουν οψιµήσει την πα-
ραγωγή κατά περίπου ένα δεκαήµερο.

«Είµαστε στο φουλ της συγκοµιδής στην 
ποικιλία Κατερίνα και πάµε καλά. Οι απο-
δόσεις είναι της τάξης των 3,5 µε 4 τόνων 
το στρέµµα και µιλάµε για ποιοτικό προϊ-
όν, διότι έγιναν σωστά όλες οι καλλιεργη-
τικές φροντίδες από τους παραγωγούς», α-
νέφερε ο κ. Λυσίτσας, τονίζοντας πως µέσα 
στο Σαββατοκύριακο θα αρχίσει η συγκοµι-
δή και της Α37, της Fortuna και της Loadel.

Στους 18.000 τόνους φέτος
η συγκοµιδή του ΑΣ Γαλατάδων 

Ως πολύ ποιοτική χαρακτηρίζει την µέχρι 
τώρα παραγωγή της ποικιλίας Κατερίνα και 
ο πρώην πρόεδρος του ΑΣ Γαλατάδων, Γιώρ-
γος Τσόλκας κι αναµένει κάτι ανάλογο και 
µε τις ποικιλίες Α 37 και Andross που έπο-
νται. «Το 80% του ροδάκινου στην περιοχή 
µας είναι καθαρό. Η θεοµηνία δεν µας άγ-
γιξε εµάς, πέρασε προς τον Άγιο Γεώργιο», 
ανέφερε και τόνισε ότι η οργάνωση και φέ-
τος αναµένει να συγκοµίσει περί τους 18.000 
τόνους συµπύρηνο ροδάκινο.

Η ΕΚΕ δεν έχει αρκετά 
αποθέματα α’ κατηγορίας 
Εξίσου καλή εικόνα για την πορεία συγκοµιδής του συµπύρηνου µας 
µεταφέρει και ο πρόεδρος του ΑΣ Καλυβίων Πέλλας, Νίκος Μηνάς, ο ο-
ποίος υπογραµµίζει την ανάγκη «να αυξηθεί η τιµή του προϊόντος από 
τη στιγµή που έχουµε φτάσει το 90% της ποσότητας που έχει το bin να 
αποτελείται από ροδάκινα της πρώτης ποιοτικής κατηγορίας». Ο ίδιος 
σηµειώνει επίσης πως φέτος τα ροδάκινα που µαζεύει ο Α.Σ. Καλυβίων 
δεν έχουν µονίλιες ή άλλα προβλήµατα µικροκαρπίας όπως πέρυσι, ε-
νώ σπεύδει να επισηµάνει πως και οι αποθήκες της ΕΚΕ στην Α’ κατη-
γορία προϊόντος δεν έχουν µέσα µεγάλα αποθέµατα. «Προχωράµε κα-
νονικά µε την ποικιλία Κατερίνα και η διάθεση γίνεται χωρίς προβλή-
µατα» µας είπε και πρόσθεσε πως θα ακολουθήσουν η Fortuna και η 
Loadel, για τις οποίες εκτίµησε πως αν δεν αλλάξει κάτι µε τον καιρό, 
θα είναι πολύ καλής ποιότητας και αυτά τα συµπύρηνα.

Απώλειες 30%
Στην ποικιλία Κατερίνα 
που συγκοµίζεται τώρα 
στην Ηµαθία η απώλεια 
παραγωγής υπολογίζε-

ται ότι θα είναι 30%

Σοκ στο συµπύρηνο
Το χαλάζι στη Βέροια 
έριξε κάτω καρπούς, 

ξερίζωσε δέντρα 
και κάποια γέρασαν 

πρόωρα
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Όξινη σήψη 
των ραγών
Η μύγα του ξιδιού εξαπλώνει την 
ασθένεια από πληγή σε πληγή

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η όξινη σήψη είναι ασθένεια 
της αµπέλου που παρατη-
ρείται την περίοδο της ωρί-
µανσης των βοτρύων, όταν 
το ποσοστό των σακχάρων 
φθάνει το 10% περίπου, µε 
την ευαισθησία των βοτρύ-
ων να αυξάνει όσο πλησιά-
ζει ο τρύγος. Η ασθένεια ο-
φείλεται σε ένα σύµπλοκο 
βακτηρίων και σακχαροµυ-
κήτων. Η µόλυνση συντε-
λείται πάντα µέσω πληγών 
στις ράγες και προκαλείται 
ταχύτατη σήψη των ραγών, 
σύµφωνα µε τους γεωπό-

νους του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας. 
Η σήψη συχνά επεκτείνεται 
σε ολόκληρο τον βότρυ και 
η απώλεια στην παραγωγή 
µπορεί να είναι ιδιαίτερα υ-
ψηλή. Κύριος φορέας µετά-
δοσης της ασθένειας είναι η 
µύγα του ξυδιού που επισκέ-

πτεται τις πληγωµένες ράγες 
και µεταφέρει το µόλυσµα, 
µε αποτέλεσµα την εξάπλω-
σή του σε όλο τον αµπελώ-
να. Η παρουσία του εντόµου 
στον αµπελώνα αποτελεί α-
πό µόνη της ένδειξη ύπαρ-
ξης της ασθένειας. 

Για την προστασία των ώ-
ριµων βοτρύων από την εκ-
δήλωση όξινης σήψης, συ-
νιστάται από τους ειδικούς 
η λήψη µέτρων για την απο-
τροπή δηµιουργίας πληγών 
στις ράγες. Αυτό µπορεί να 
επιυευχθεί µε έγκαιρη και α-
ποτελεσµατική καταπολέµη-
ση του ωιδίου και της ευδε-
µίδας, καθώς κι άλλων εντό-
µων που προκαλούν φαγώ-

µατα στις ράγες, µε ορθολο-
γικό πρόγραµµα άρδευσης 
και αποφυγή υπερβολικής 
λίπανσης, µε ορθολογική 
χρήση ορµονικών σκευασµά-
των σε πυκνόραγες ποικιλί-
ες, προκειµένου οι βότρυες 
να γίνουν λιγότερο συµπα-
γείς και µε εφαρµογή χαλ-
κούχων σκευασµάτων, τα ο-
ποία προκαλούν σκλήρυνση 
της επιδερµίδας των ραγών. 

Η καταπολέµηση του εντο-
µολογικού εχθρού δροσόφι-
λας (µύγα του ξιδιού) παρου-
σιάζει δυσκολία, αφενός διότι 
δεν υπάρχει εγκεκριµένο εντο-
µοκτόνο και αφετέρου η κατα-
πολέµησή της τοποθετείται χρο-
νικά πολύ κοντά στον τρύγο.

Χαµηλή υγρασία στην κόµη της µηλιάς προλαβαίνει το ωίδιο
Η πυκνή και πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την 
καλλιέργεια της µηλιάς, καθώς ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση 
φυτοπαρασίτων (εντόµων και µυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την 
αντιµετώπισή τους. Γενικά, το εσωτερικό των δέντρων πρέπει να 
αερίζεται, καθώς έτσι επιτυγχάνεται η διατήρηση χαµηλών επιπέδων 
υγρασίας. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των 

φυτοπαρασίτων, όπως και των µυκήτων του ωιδίου. Σηµειωτέον ότι την τρέχουσα 
περίοδο παρατηρούνται συµπτώµατα ωιδίου σε µηλιές στην Κρήτη, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου. Οι 
καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια και γι’ αυτό το λόγο οι ειδικοί συνιστούν 
να συνεχιστεί η προστασία µε ψεκασµούς στους οπωρώνες. Οι επεµβάσεις αυτές 
µπορούν να συνδυαστούν µε αυτή για την καρπόκαψα της µηλιάς.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Προστασία
Η ορθολογική χρήση 

ορµονικών σκευασµάτων 
σε πυκνόραγες ποικιλίες 
προσδίδει ανθεκτικότητα 

στην προσβολή

Βοτρύτης της ντοµατιάς
Την είσοδο του παθογόνου που προκαλεί το 
βοτρύτη της ντοµατιάς διευκολύνει η 
παρουσία πληγών, νεκρών φυτικών ιστών 
και ανθέων. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, για 
την καταπολέµηση συστήνεται µείωση της 
υγρασίας στο χώρο των θερµοκηπίων µε 
καλό αερισµό, τα φυτά να είναι αραιά 
φυτεµένα και το πότισµα να γίνεται τις 
πρωινές ώρες. Επίσης συστήνεται τήρηση 
καλής υγιεινής στις φυτείες µε αφαίρεση 
και καταστροφή των προσβεβληµένων 
φυτών ή φυτικών οργάνων και αποφυγή 
υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης. Άµεσος 
ψεκασµός πρέπει να γίνεται στις 
καλλιέργειες όπου παρατηρείται ο βοτρύτης, 
µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια και 
εκλεκτικά για τον βοτρύτη 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα και 
επανάληψη του ψεκασµού σε 8 ηµέρες, 
όπου υπάρχει πρόβληµα.

Σκευάσµατα
ALFA: Folpet Adama-Makhteshim 80 WG, 
Trigramm WG
BAYER: Teldor 50WG (Θ), Serenade ASO 
SIPCAM: Frupica S 50WP, Clortosip 50SC
SYNGENTA: Geoxe 50 WG, Switch 25/37.5
UPL: Vacciplant 4,5 SL (Bio)

Ανθράκωση της καστανιάς
Ο µύκητας της ανθράκωσης στην καστανιά 
προσβάλει τα φύλλα, όπου προκαλεί 
πολυάριθµες µικρές πολυγωνικές 
νεκρωτικές κηλίδες καστανού χρώµατος. 
Συχνά πολλές κηλίδες ενώνονται και 
σχηµατίζουν ευρύτερες νεκρωτικές 
επιφάνειες ενώ το φύλλο παίρνει κιτρινωπό 
χρώµα. Μετά την προσβολή ακολουθεί 
πρόωρη φυλλόπτωση η οποία όταν οι 
κλιµατικές συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για 
την ασθένεια, σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Θεσσαλονίκης, φθάνει µέχρι και την 
ολοκληρωτική αποφύλλωση των δέντρων. Η 
επέµβαση µε τα κατάλληλα σκευάσµατα 
µπορεί να γίνει από την αρχή της άνθισης 
µέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό 
τους µέγεθος, µε χρονικό διάστηµα 
αναµονής από την επέµβαση έως τη 
συγκοµιδή στις 28 ηµέρες.

Σκευάσµατα
ALFA: Merpan 80 WG, Trigramm WG
UPL: Syllit 544SC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Με τον όρο πιστοποιηµένο πολλαπλασιαστικό υλικό 
αναφερόµαστε στο φυτικό υλικό το οποίο είναι α-
παλλαγµένο από παθογόνα, εχθρούς και ασθένειες 
και έχει συγκεκριµένο γενετικό κώδικα που αποδει-
κνύει την γνησιότητα της ποικιλίας και του κλώνου.

Σύµφωνα µε τους κανόνες που αφορούν την 
παραγωγή πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού 
υλικού στη χώρα µας, η σχετική νοµοθεσία έχει 
εναρµονιστεί µε την Ευρωπαϊκή Κοινοτική νοµο-
θεσία από το 2006. Όµως στην χώρα µας δεν υ-
πάρχει πολλαπλασιαστικό υλικό ελιάς ανώτερης 
ποιότητας. ∆εν υπάρχουν κρατικές µητρικές φυ-
τείες προ-βασικού υλικού ή βασικού πολλαπλα-
σιαστικού υλικού ελιάς, οι οποίες είναι υπεύθυ-
νες να προµηθεύσουν τις φυτωριακές µονάδες µε 
το απαραίτητο υλικό. Έτσι, οι Ελληνικές επιχειρή-
σεις παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ε-
λιάς, υστερούν κατά πολύ έναντι των υπολοίπων 
ευρωπαϊκών χωρών αφού το υλικό που παράγε-
ται στη χώρα µας είναι της κατώτερης κατηγορίας, 
των ελάχιστων κοινοτικών προδιαγραφών (CAC). 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις να µην είναι ανταγωνιστικές έναντι των ευ-
ρωπαίων οµόλογων τους. Επίσης, επηρεάζεται έτσι 
και το τελικό προϊόν που παράγεται, όπως το ελαιό-
λαδο το οποίο διακρίνεται στις διεθνείς αγορές για 

την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. Επίσης, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προγραµµατίσει τη θε-
σµοθέτηση για το φυτευτικό υλικό δενδρωδών και 
αµπέλου που θα διακινείται στον Ευρωπαϊκό χώρο 
και αυτό θα είναι µόνο πιστοποιηµένο, καθιστώντας 
µε αυτό τον τρόπο τις Ελληνικές επιχειρήσεις ορι-
στικά εκτός των Ευρωπαϊκών αγορών.

Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας ως 
στόχο την επίτευξη της µέγιστης δυνατής υγεί-
ας και ποιότητας του φυτικού υλικού που παρά-
γουµε, αναζητήσαµε και επενδύσαµε σε διεθνείς 
συνεργασίες µε τα πλέον εξειδικευµένα ιδρύµα-
τα στα θέµατα υγείας, πιστοποίησης, ταυτοποίη-
σης πολλαπλασιαστικού υλικού ελιάς. 

Με αυτό τον τρόπο, δηµιουργήθηκε συνεργα-
σία µεταξύ της επιχείρησης µας και της παγκό-
σµιας τράπεζας γενετικού ελιάς της Ισπανίας και 
του Γεωπονικού πανεπιστηµίου της Κόρδοβα. Το 
αποτέλεσµα αυτής της δηµιουργικής συνεργασί-
ας ήταν η δηµιουργία της πρώτης γενετικά πιστο-
ποιηµένης µητρικής φυτείας, στην Ελλάδα, Βασι-
κού πολλαπλασιαστικού υλικού ελιάς.

Μετά από πολυετή έρευνα και συνεργασία µε 
τα προαναφερθέντα ιδρύµατα, καταφέραµε να ει-
σάγουµε προ-βασικό (αρχικό) πολλαπλασιαστικό 
ελιάς, να πολλαπλασιάσουµε και να εγκαταστή-
σουµε βασικό πιστοποιηµένο υλικό ελιάς ανώτα-
της ποιότητας και πιστοποίησης. Σηµειώνεται ότι 
η εισαγωγή του υλικού έγινε µε φυλλοφόρα µο-
σχεύµατα, υπό την εποπτεία των Ελληνικών Αρ-
µόδιων Αρχών και πολλαπλασιάστηκε και εγκλι-
µατίστηκε στις εξειδικευµένες εγκαταστάσεις µας, 
όπως προβλέπει η νοµοθεσία.

Μετά από χρόνια εγκατάστασης, έρευνας και ο-
λοκλήρωσης όλων των απαραίτητων ελέγχων α-

πό τις αρµόδιες αρχές Φυτικού πολλαπλασιαστι-
κού υλικού, Φυτό-υγειονοµικού ελέγχου και Ελέγ-
χου ποιότητας, ξεκίνησε πλέον η διαδικασία πα-
ραγωγής πιστοποιηµένου βασικού πολλαπλασι-
αστικού υλικού ελιάς για πρώτη φορά στη χώρα 
µας, µε «µπλε» ταµπελάκι. Τα πρώτα πιστοποιη-
µένα φυτά θα είναι έτοιµα για διάθεση εντός της 
Ελληνικής αγοράς εντός τους 2019.

Στην ταυτότητα των φυτών, όπως προβλέπει η 
νοµοθεσία, αναγράφεται η ποικιλία, ο συγκεκρι-
µένος κλώνος που χρησιµοποιήθηκε για την πα-
ραγωγή, η ηµεροµηνία παραγωγής του και όλες 
οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τι δι-
άρκεια παραγωγής αλλά και τις ακριβής ενέργειες 
που πραγµατοποιήθηκαν για την παραγωγή του. 
Η παραγωγή του πιστοποιηµένου υλικού πραγµα-
τοποιείται µε αγενή πολλαπλασιασµό µε µοσχεύ-
µατα για τη διασφάλιση των χαρακτηριστικών του 
κλώνου και όχι µε εµβολιασµό. 

*ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΩΝ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Φ.Ε.), Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ HELLENIC PLANTS

Η πρώτη ελληνική 
πιστοποιημένη 
μητρική φυτεία ελιάς 
Ξεκίνησε η διαδικασία παραγωγής πιστοποιημένου 
βασικού πολλαπλασιαστικού υλικού με μπλε ταμπελάκι

∆ιασφάλιση
ταυτοποίησης

O ενδιαφερόµενος αγοραστής/
επενδυτής µπορεί πλέον να 
διασφαλίζεται για την 
ταυτοποίηση της ποικιλίας που 
αγοράζει, για την υγεία του 
υλικού, για τα επιθυµητά 
γνωρίσµατα και 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε 
ποικιλίας, έτσι ώστε το τελικό 
παραγόµενο προϊόν, όπως το 
ελαιόλαδο να είναι ανώτατης 
ποιότητας και αξίας. Ακόµα, να 
προστεθεί ότι για την 
διασφάλιση της ποιότητας και 
φυτο-υγείας του υλικού 
διενεργούνται τακτικά 
επιθεωρήσεις του 
Πολλαπλασιαστικού υλικού σε 
οποιοδήποτε στάδιο της 
παραγωγής και εµπορίας του 
και επανέλεγχοι. Ακόµα, 
είµαστε σε θέση να 
προµηθεύσουµε µε βασικό 
πολλαπλασιαστικό υλικό, εκτός 
από καλλιεργητές και 
επενδυτές και επιχειρηµατίες 
που σκοπεύουν να 
δηµιουργήσουν πιστοποιηµένο 
πολλαπλασιαστικό υλικό ελιάς.
Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι 
διαθέτουµε µια συλλογή 
ποικιλιών ελιάς, η οποία 
περιλαµβάνει πάνω από 100 
ποικιλίες από όλο τον κόσµο. 
Επίσης, η ταυτοποίηση όλων 
των ελληνικών ποικιλιών που 
διαθέτουµε στη συλλογή µας 
έχει πραγµατοποιηθεί γενετικά 
µε µοριακές µεθόδους σε 
συνεργασία µε το ΓΠΑ. 
Επιπλέον, σε συνεργασία µε 
την ισπανική POMOLOGIA και 
το Γεωπονικό πανεπιστήµιο της 
Κόρδοβα (UCO-Spain), είµαστε 
ο επίσηµος πολλαπλασιαστής 
και προµηθευτής της ποικιλίας 
SIKITITA, η οποία είναι 
ιδανική για φύτευση υπέρ-
πυκνών γραµµικών 
καλλιεργειών ελιάς. Για 
περισσότερες πληροφορίες: 
Hellenic-plants.gr.

ΤOY ΣΩΤΗΡΗ ΣΑΛΗ *





Παρενέργειες από τα κριτήρια ένταξης 

Δύο δικαιούχοι πήραν 
πριμ όσο όλη η Ήπειρος 
στη Βιολογική Γεωργία

  Η διασπορά των κονδυλίων σε πολύ μεγάλους παραγωγούς 
ανά την Ελλάδα δικαιώνει όσους φώναζαν για ανώτατο όριο 
ενίσχυσης ή επιδοτούμενης έκτασης ανά εκμετάλλευση  

  Εκτός η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που ήθελαν να 
καθετοποιήσουν τη μονάδα τους με βιολογικές ζωοτροφές 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όσα κονδύλια πήραν δύο εκµεταλ-
λεύσεις της ∆υτικής Μακεδονίας έ-
λαβαν και οι 160 βιοκαλλιεργητές 
παλιοί και νέοι της Ηπείρου, και ό-
σους δικαιούχους χώρεσε η Πελο-
πόννησος µε το 10% του συνολικού 
µπάτζετ του Μέτρου που σηµείωσε 
τους περισσότερους ενταχθέντες, 
κατάφεραν µετά βίας να βολέψουν 
η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολι-
κή Μακεδονία και η Θεσσαλία µα-
ζί. Αυτή είναι εικόνα της δεύτερης 
προκήρυξης του Μέτρου των Βιολο-
γικών, που ήρθε για να συµπληρώ-
σει µετά την πρώτη πρόσκληση των 
κριτηρίων Natura, την εικόνα στρέ-
βλωσης στη διανοµή των κονδυλί-
ων και την αγορά των βιολογικών 
για την ερχόµενη πενταετία. 

Η διασπορά των κονδυλίων σε πο-
λύ µεγάλους παραγωγούς ανά την 
Ελλάδα (205 εκατ. ευρώ σε 6.330 πα-
ραγωγούς), δικαιώνει όσους φώνα-
ζαν εδώ και καιρό να µπει πλαφόν 
στα στρέµµατα που µπορούν να ε-
νταχθούν ή έστω ενός ανώτατου ο-
ρίου χρηµατοδότησης ανά εκµετάλ-
λευση -δύο µόλις δικαιούχοι θα λά-
βουν 2,3 εκατ. στην πενταετία. Μά-
λιστα το φαινόµενο αυτό δεν πε-
ριορίστηκε µόνο στις δύο προκη-
ρύξεις των Βιολογικών, αλλά και 
στην Απονιτροποίηση, κόβοντας 
τις όποιες ελπίδες είχαν για την ε-
ξασφάλιση µίας κάποιας ρευστότη-
τας οι µικρότερες εκµεταλλεύσεις, 
πολλές εκ των οποίων πλήρωσαν 
στον σύµβουλο 3 φορές φάκελο έ-
νταξης αλλά έµειναν εκτός. Για το 
πώς τώρα για ακόµη µία φορά ευ-
εργετήθηκαν κατά βάση οι µεγά-
λες εκµεταλλεύσεις, αυτό έχει να 
κάνει µε τα κριτήρια ένταξης που 
δίνουν µεγαλύτερη προτεραιότη-

Εκδόθηκε η προκήρυξη του Μέτρου 
10.1.1 «Προστασία της Ορνιθοπα-
νίδας» που προσφέρει ενίσχυση έ-
ως 17, 6 ευρώ το στρέµµα σε καλ-
λιεργητές ζωοτροφών και οσπρί-
ων και έως 4,2 ευρώ σε καλλιερ-
γητές χειµερινών σιτηρών, για να 
αφήσουν τουλάχιστον το 10% της 
έκτασής τους ασυγκόµιστο. Η υ-
ποβολή αιτήσεων στήριξης πραγ-
µατοποιείται κατά το διάστηµα α-
πό 26 Αυγούστου 2019 έως και 
25 Σεπτεµβρίου 2019.

∆ιευκρινίζεται ότι είναι επιλέ-
ξιµα για ένταξη και αγροτεµάχια 
που στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυ-
σης (ΕΑΕ) έτους 2019 είναι δηλω-
µένα µε µόνιµες καλλιέργειες ή 
µε την περιγραφή φυτικού «Αγω-
γός ΤΑΠ». Επισηµαίνεται όµως ότι 
για να είναι επιλέξιµα προς πλη-
ρωµή, τα εν λόγω αγροτεµάχια, 
θα πρέπει στην αίτηση πληρωµής 
του πρώτου και κάθε επόµενου έ-
τους εφαρµογής να είναι δηλω-
µένα µε επιλέξιµη οµάδα καλλι-
έργειας για τη ∆ράση.

Η µη συγκοµιδή της παραγωγής 

πρέπει να γίνεται για περίοδο τρι-
ών µηνών µετά τη συνήθη, κατά 
περίπτωση, ηµεροµηνία συγκο-
µιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο 
χρονικό διάστηµα µεταξύ Ιουνίου 
και Σεπτεµβρίου, σε έκταση του-
λάχιστον 10% της ενταγµένης γε-
ωργικής έκτασης ανά οµάδα καλ-
λιέργειας σε ενιαία αγροτεµάχια 
της εκµετάλλευσης. H εν λόγω δέ-
σµευση είναι υποχρεωτικό να ε-
φαρµόζεται κάθε χρόνο στα ίδια-
αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης.

Από 26 Αυγούστου το πριμ για 

τα σε όσους διαθέτουν τα περισσότε-
ρα στρέµµατα.

Εύλογες απορίες πάντως προκαλεί 
και το γεγονός πως ενώ στην Πελο-
πόννησο, που έλαβε τα περισσότερα 
κονδύλια εξ αρχής και είχε το µεγαλύ-
τερο ποσοστό δικαιούχων στο σύνολο 
όλων των Περιφερειών, κατάφερε να 
εξασφαλίσει 5,2 εκατ. ευρώ επιπλέον 
µετά την «υπερδέσµευση». 

Παράλληλα, µεγάλο είναι και το πρό-
βληµα που αντιµετωπίζουν οι κτηνο-
τρόφοι, οι οποίοι ήθελαν να κάνουν 
τις δικές τους βιολογικές ζωοτροφές 
για να καθετοποιήσουν τη µονάδα 
τους, ωστόσο τα κριτήρια προτεραι-
ότητας για µία ακόµη φορά φαίνε-
ται πως έκαναν τη ζηµιά, αφήνοντας 
την πλειοψηφία αυτών εκτός της επι-
δότησης. Συγκεκριµένα, αν και είχαν 
να λάβουν κάποια µόρια όσοι παρή-
γαγαν ζωοτροφές, αυτά δεν ήταν αρ-
κετά (υπενθυµίζεται ότι αίτηση έκα-
ναν 37.826 άτοµα), ενώ για να τα λά-
βουν θα έπρεπε να είναι ήδη ενταγ-
µένοι στο πρόγραµµα της Βιολογικής 
Κτηνοτροφίας.

Η απόρριψη χιλιάδων αιτήσεων εί-
ναι παράλληλα απόρροια της διαφο-
ράς που παρατηρείται ανάµεσα στην 
πραγµατική ενίσχυση που είναι να λά-
βει ο δικαιούχος και στην εγκεκριµένη 
λόγω µη υποχρεωτικής υποβολής καλ-
λιεργητικού σχεδίου, διαφορά που σε 
κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά το 50%. 

∆ιαφορά
Η απόρριψη χιλιάδων αιτήσεων 

είναι παράλληλα απόρροια 
της διαφοράς ανάµεσα στην 

πραγµατική ενίσχυση και στην 
εγκεκριµένη

Στη δεύτερη 
προκήρυξη της 
Βιολογικής 
Γεωργίας 
δεσµεύτηκαν 
205 εκατ. ευρώ για 
την ένταξη 6.330 
παραγωγών.
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∆ΕΥΤΕΡΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

6.330

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ

32.385 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

37.826

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
205
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ασυγκόμιστα

Ακόμα κλείνουν
τρύπες στα Σχέδια
Βελτίωσης
Να προσκοµίσουν βεβαιώσεις εγ-
γραφής ως κατ’ επάγγελµα αγρό-
τες στο ΜΑΑΕ µετά τις γνωµοδο-
τικές επιτροπές, δίνει τη δυνατό-
τητα στους υποψήφιους δικαιού-
χους των Σχεδίων Βελτίωσης τρο-
ποποιητική απόφαση, που έρχεται 
σε συνέχεια των προβληµάτων που 
έχουν ιδιαίτερα οι νέοι παραγωγοί 
να εξασφαλίσουν την εν λόγω βε-
βαίωση εξαιτίας των καθυστερήσε-
ων στον ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, στην απόφαση ε-
πισηµαίνεται ότι όσοι έχουν υπο-
χρεώσεις µε παλιά Σχέδια Βελτί-
ωσης θα πρέπει να έχουν υποβά-
λει το τελευταίο αίτηµα πληρωµής 
τους πριν την ηµεροµηνία υποβο-
λής του φακέλου τους για το νέο 
πρόγραµµα. Αναλυτικά η τροπο-
ποιητική αναφέρει τα εξής:

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: 
1.1. Το τελευταίο εδάφιο της υποπε-
ρίπτωσης 1.7.1 της περίπτωσης 1.7 
αντικαθίσταται ως εξής: «Ο υποψή-
φιος έχει την υποχρέωση προσκό-
µισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ 
ως επαγγελµατίας αγρότης εντός 
πέντε εργάσιµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία που θα ειδοποιηθεί α-
πό τη γνωµοδοτική επιτροπή του 
άρθρου 20».

1.2. Το τελευταίο εδάφιο της υ-
ποπερίπτωσης 1.7.2 της περίπτω-
σης 1.7 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε 
αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ένταξή τους στο 
υποµέτρο 4.1 είναι να έχουν εντα-
χθεί στο υποµέτρο 6.1 µέχρι την ο-
λοκλήρωση των εργασιών της γνω-
µοδοτικής επιτροπής του άρθρου 20 
της παρούσας».

Η παράγραφος 5.4 του άρθρου 
6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Σε γε-
ωργικές εκµεταλλεύσεις των οποί-
ων οι κάτοχοι, την ηµεροµηνία υ-
ποβολής αίτησης στήριξης, δεν έ-
χουν υποβάλει ηλεκτρονικά αίτη-
µα πληρωµής το οποίο είναι ή θε-
ωρείται το τελευταίο πριν την ολο-
κλήρωση του επενδυτικού σχεδίου 
της γεωργικής τους εκµετάλλευσης 
στο πλαίσιο πρόσκλησης του Μέτρου 
121 [...] ή/και δεν έχουν ολοκληρώ-
σει την υλοποίηση επενδυτικού σχε-
δίου πρωτογενούς παράγωγης του 
Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8 Α’) [...], όπως 
ισχύει κάθε φορά.

Το άρθρο 20 τροποποιείται ως ε-
ξής: Το πρώτο εδάφιο της παραγρά-
φου 12 αντικαθίσταται ως εξής: «12. 
Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συ-
γκροτείται, κατά κανόνα, µία Γνω-
µοδοτική Επιτροπή η οποία αποτε-
λείται από τρία µέλη µε τους ανα-
πληρωτές τους, ενώ µπορεί να συ-
γκροτούνται Γνωµοδοτικές Επιτρο-
πές και σε επίπεδο Περιφέρειας».

Παράταση για τη δράση   
«Επιχειρούµε Έξω» 
Παράταση της ηµεροµηνίας 
υποβολής αιτήσεων µέχρι τις 30 
Σεπτεµβρίου 2019 έλαβε η δράση 
«Επιχειρούµε Έξω». Η ∆ράση 
αυτή στοχεύει στην προώθηση της 
εξωστρέφειας των ελληνικών 
µεταποιητικών επιχειρήσεων που 
αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική 
δραστηριότητα, µέσω της 
συµµετοχής τους σε εµπορικές 
εκθέσεις που διοργανώνονται 
στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Για Σεπτέµβρη οι αιτήσεις 
Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον
Mετατίθεται για τις 16 
Σεπτεµβρίου 2019 η ηλεκτρονική 
υποβολή των αιτήσεων για το 
πρόγραµµα Εξοικονοµώ Κατ’ 
Οίκον. Tις προσεχείς ηµέρες θα 
γίνει η σχετική τροποποίηση του 
Οδηγού Εφαρµογής του 
Προγράµµατος, ενώ θα δοθούν 
στη δηµοσιότητα και οι ακριβείς 
ηµεροµηνίες έναρξης υποβολής 
ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά 
οµάδα περιφερειών. Το συνολικό 
ύψος των επιχορηγήσεων θα 
κυµανθεί στα 241 εκατ. ευρώ.

Ύψος ενίσχυσης
Μακεδονία Θράκη: Σιτηρά (χει-

µερινά) 4,2 ευρώ το στρέµµα, Σα-
νοδοτικά φυτά και ψυχανθή 17,6 
ευρώ το στρέµµα.

Θεσσαλία: Σιτηρά (χειµερινά) 
3,4 ευρώ το στρέµµα, Σανοδοτι-
κά φυτά και ψυχανθή 14,3 ευρώ 
το στρέµµα.

Υπόλοιπες περιφέρειες: Σιτη-
ρά (χειµερινά) 3,5 ευρώ το στρέµ-
µα, Σανοδοτικά φυτά και ψυχαν-
θή 14,3 ευρώ το στρέµµα.

Εγγραφή
Ο υποψήφιος έχει την 

υποχρέωση προσκόµισης 
της εγγραφής του στο 

ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας 
αγρότης µετά τη γνωµοδο-

τική επιτροπή
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Μεταποίηση
Επαναπροκηρύχθηκε το 
Μέτρο 4.2.1 για τη 
Μεταποίηση σε 
περιφερειακό επίπεδο, µε 
τη Θεσσαλία να κάνει την 
αρχή και να εκδίδει την 
πρώτη πρόσκληση που 
λήγει στις 15 Νοεµβρίου. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται 
από τις 15 Ιουλίου και 
αφορούν επενδύσεις έως 
500.000 ευρώ.

 
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.

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 933 614

15.364

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Πρωτοβουλία 
για την έκδοση 
εγχειριδίων για τη 
γεωργία ακριβείας
Πρωτοβουλία επτά Ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων ανάµε-
σά τους και το ελληνικό Perrotis College αποτελεί το πρό-
γραµµα «Smart Farming» που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Erasmus+ και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Από τις 10 και έως τις 21 Ιουνίου φιλοξενήθηκαν στις 
εγκαταστάσεις του Perrotis College, 50 σπουδαστές και 14 
καθηγητές από τα ιδρύµατα και τις χώρες που συµµετέχουν, 
µε σκοπό την εκπαίδευση σε θέµατα Γεωργίας Ακριβείας 
(ΓΑ), ροµποτικής, αισθητήρων εδάφους και φυτών, πληρο-
φορικής, γεωγραφικών συστηµάτων πληροφορικής, δια-
χείρισης δεδοµένων, χαρτογράφησης και επίδειξης σύγ-
χρονων τεχνολογιών ΓΑ κ.α. Ο κύριος σκοπός του έργου 
είναι η δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού για µαθήµατα εξ 
αποστάσεως και ελεύθερα σε όσους επιθυµούν να αποκτή-
σουν γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα Γεωργίας Ακρίβειας.

Μέσα στον Ιούνιο πραγµατοποιήθηκε στο Seth Frank 
Auditorium του Perrotis College ηµερίδα µε παρουσιά-
σεις που αφορούν το πρόγραµµα. Σε ένα µεγάλο ακροα-
τήριο παρουσιάστηκε συνοπτικά το έργο των 3 συνεργα-

ζόµενων στο Πρόγραµµα εταιρειών σε θέµατα τεχνολογι-
ών Γεωργίας Ακριβείας. 

Παρουσιάσεις εταιρειών
Εκ µέρους του συντονιστή παρουσίασε τις βασικές αρχές 

και το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος ο Dr. Herinaina 
Adriamandroso και αναφέρθηκε στο µοναδικό εκπαιδευ-
τικό υλικό που έχει δηµιουργηθεί σχετικό µε την «Έξυπνη 
Γεωργια-Γεωργια Ακριβείας» που θα είναι διαθεσιµο σε κά-
θε ενδιαφεροµενο δωρεαν.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, πραγµατοποίησε παρουσί-
αση η εταιρεία 3∆ Γενικών Αεροπορικών Εφαρµογών (Γε-
ώργιος Ορφανίδης) που ειδικεύεται στις εφαρµογές τρο-
ποποίησης καιρού. Παράλληλα, στις παρουσιάσεις συµ-
µετείχε η εταιρεία Agrostis (Ευάγγελος Βασιλειάδης) που 
παρουσίασε τα λογισµικά ∆ιαχείρισης Αγροτικών συστη-
µάτων (Εφαρµογές Ψηφιακής Γεωργίας) που έχουν δηµι-
ουργήσει και αναβαθµίσει τα τελευταία χρόνια. Η εταιρεία 
Matrix information (Χαρά Κουτάλου) Technologies παρου-
σίασε το λογισµικό AGRENIO για βελτιστοποίηση άρδευ-
σης και λίπανσης καλλιεργειών. Επίσης παρουσιάστηκε 
από τον ∆ρ. Καρυδά Χρήστο το αγρόκτηµα Κράββα που ε-
φαρµόζονται πρακτικές γεωργίας ακριβείας σε καλλιέρ-
γεια ρυζιού. Στο τέλος των εκδηλώσεων έγινε επίδειξη ψε-
καστικού drone της εταιρείας 3∆ A.E. , στα πλαίσια ερευ-
νητικού έργου συνεργασίας της εταιρείας µε το Perrotis 
College, µε υπεύθυνο τον ∆ρ. Αθανάσιο Γκέρτση, που ε-
πίσης συντόνισε και την ηµερίδα.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην αλλαγή του εµπορικού σήµατος Goldoni 
σε Arbos προχώρησε το Arbos Group που ε-
ξαγόρασε την ιστορική εταιρεία τρακτέρ το 
2016, εξέλιξη που σηµατοδοτεί τη βούλη-
ση της νέας διοίκησης να επανατοποθετή-
σει στην αγορά τα τρακτέρ του εργοστασίου 
επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες. Στόχος εί-
ναι η αναβάθµιση της ποιότητας των µηχανη-
µάτων, η µεγιστοποίηση της απόδοσης και η 
µείωση του κόστους λειτουργίας και χρήσης 

προς όφελος των αγροτών. Παράλληλα, το 
νέο επιχειρηµατικό σχέδιο που έχει ήδη ξε-
κινήσει να υλοποιείται περιλαµβάνει τη δι-
εύρυνση της γκάµας και τον εµπλουτισµό 
της σειράς των τρακτέρ µε µεγάλες ιπποδυ-
νάµεις έως 260 ίππων.

Πιο συγκεκριµένα η νέα διοίκηση εστιά-
ζει σε δυο κυρία σηµεία. Τον εµπλουτισµό 
της σειράς τρακτέρ στην κατηγορία compact 
και δενδροκοµίας και την ανάπτυξη και δι-
εύρυνση των τρακτέρ για µεγάλες και ανοι-
κτές εντατικές καλλιέργειες καθώς και ε-
ξαρτήµατα για σπορά, καλλιέργεια και ψε-

Οριστικό τέλος 
στο σήμα Goldoni 
που έγινε Arbos     
Σε εξέλιξη το νέο επιχειρηματικό σχέδιο του Arbos 
Group με έμφαση σε δενδροκομικά και μεγάλα τρακτέρ
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«Διαμάντι» 
της ελληνικής 
οικονομίας 
η Farma-Chem SA
Η Farma-Chem SA διακρίθηκε ως µια από τις δυναµι-
κότερες και υγιέστερα αναπτυσσόµενες ελληνικές ε-
πιχειρήσεις, στο πλαίσιο της απονοµής των βραβείων 
επιχειρηµατικής αριστείας «Diamonds of The Greek 
Economy 2019». Η Farma-Chem SA επιλέχθηκε µετα-
ξύ των σηµαντικότερων επιχειρήσεων της χώρας, µε 
την εταιρεία να διακρίνεται για τα πολύ θετικά οικο-
νοµικά αποτελέσµατα που καταγράφει τα τελευταία 
χρόνια καθώς και τη δυναµική ανάπτυξη που παρου-
σιάζει εντός και εκτός συνόρων. Μεταξύ µεγάλων και 
σηµαντικών επιχειρήσεων της χώρας, η Farma-Chem 
SA ξεχώρισε για τη συνεχή ανάπτυξη, το σεβασµό στο 
ανθρώπινο δυναµικό της, την αξιοσηµείωτη εξωστρέ-
φεια και τη συµβολή της στη βελτίωση του επιχειρη-
µατικού περιβάλλοντος.

Για την αξιολόγησή των επιχειρήσεων, λήφθηκε υ-
πόψη µία σειρά οικονοµικών δεικτών και κριτηρίων, 
όπως η κερδοφορία και ρευστότητα των επιχειρήσε-

ων, αλλά και παράγοντες που αφορούν στην πολιτική 
τους στους τοµείς του ανθρώπινου δυναµικού και της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

H διάκριση αυτή, καταδεικνύει πως η επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητα της Farma-Chem SA συνδέεται µε υ-
γιή αναπτυξιακή πορεία και µε άριστους δείκτες οικο-
νοµικής βιωσιµότητας, µέσα σε µία δύσκολη περίοδο 
οικονοµικής ύφεσης για τη χώρα.

Αµέσως µετά την παραλαβή του βραβείου, ο πρόε-
δρος της Farma-Chem SA, Βασίλειος Ι. Μυλωνάς δή-
λωσε: «Η συγκεκριµένη διάκριση αποτελεί µια ακόµα 
επιβεβαίωση πως κινούµαστε στη σωστή κατεύθυνση, 
για να κάνουµε πράξη το όραµά µας. Η Farma-Chem 
SA στοχεύει να συνεισφέρει καθοριστικά, µε τρόπο 
σύγχρονο, αποδοτικό και αποτελεσµατικό στη βελτί-
ωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο-
µίας, ως η κυρίαρχη δύναµη στον κλάδο των Αγροχη-
µικών και Λιπασµάτων. Όλα τα µέλη της Οικογένειας 
της Farma-Chem SA θα συνεχίσουµε την προσπάθειά 
µας για να βρισκόµαστε ανάµεσα στους αληθινούς 
ηγέτες της ελληνικής οικονοµίας, εφαρµόζοντας µία 
επιτυχηµένη στρατηγική εξωστρέφειας και συνεχούς 
ανάπτυξης και εστιάζοντας στην ποιότητα, την καινο-
τοµία και την αξιοπιστία.».

Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε στις 10 Ιου-
λίου, συµµετείχαν περισσότεροι από 600 επιχειρηµα-
τίες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων αλλά και της πολι-
τείας. Οι βραβεύσεις στηρίχθηκαν σε αυστηρή αξιολό-
γηση 10.000 επιχειρήσεων.

κασµό. Όσον αφορά τα νέα τρακτέρ µε την 
εµπορική ονοµασία Arbos διατηρούν το 
know-how από τα µοντέλα best-seller της 
Goldoni αλλά έχουν αναβαθµιστεί σε πολ-
λά σηµεία και έχουν εµπλουτισθεί µε νέα 
χαρακτηριστικά και τεχνολογίες που προ-
σφέρουν άνεση, ευκολία στην χρήση, οι-
κονοµία και αυξηµένη απόδοση.

Από τον Απρίλιο 2019, η διανοµή των προϊ-
όντων Arbos (τρακτέρ και ανταλλακτικά) στην 
Ελλάδα πραγµατοποιείται από την εταιρεία 
Agricon AEE. Όπως υποστηρίζει η κατασκευ-
άστρια εταιρεία, η συνεργασία αυτή δηµιουρ-
γεί τη βάση για την πιο σηµαντική επέκταση 
της Arbos στην Ευρωπαϊκή Μεσογειακή πε-
ριοχή. Η Agricon διαθέτει ένα ήδη δοµηµέ-
νο δίκτυο subdealers το οποίο θα διευρυνθεί 
περαιτέρω µε στόχο να καλύψει τις ανάγκες 

του Έλληνα αγρότη σε όλη την περιφέρεια. 
Παράλληλα θα υποστηρίζει πλήρως µε υπη-
ρεσίες after sales (ανταλλακτικά και service) 
όλους τους ιδιοκτήτες µηχανηµάτων Goldoni.

Αρχικά η Agricon θα επικεντρωθεί στην 
προώθηση των νέων τύπων Arbos 3000F 
και 4000F που είναι τρακτέρ στενού και 
χαµηλού προφίλ, από 50 έως 100 ίππους 
τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των επαγ-
γελµατιών αγροτών σε αµπελοκαλλιέργει-
ες και οπωρώνες και στα αρθρωτά και ισό-
τροχα νέα µοντέλα της σειράς Arbos 3000 
Ε από 20 έως 50 ίππους και 4000E από 50 
έως 100 ίππους που αποτελούν µια εξαιρε-
τική επιλογή για µικρού και µεσαίου µεγέ-
θους καλλιέργειες. Η Agricon διαθέτει δύο 
σηµεία παρουσίας σε Αθήνα (18ο χλµ. Εθνι-
κής Οδού Αθηνών-Κορίνθου) και Θεσσαλο-
νίκη (Λαχαναγοράς 12). 

Η ιστορία της Arbos ξεκινά το 1896, µε την 
οικογένεια Bubba να ανοίγει εργοστάσιο α-
γροτικών µηχανηµάτων στην Ιταλία. Ωστό-
σο, το 1994 σταµατάει οριστικά την παραγω-
γή της λόγω οικονοµικών προβληµάτων.  Έ-
τσι, το 2015 έρχεται η Foton για να σηµάνει 
µία νέα εποχή στο brand επανεκκινώντας την 
παραγωγική γραµµή της εταιρείας πραγµατο-
ποιώντας παράλληλα στρατηγικές εξαγορές.

Στην Ελλάδα
Από τον Απρίλιο 2019, η διανοµή 

των προϊόντων Arbos (τρακτέρ και 
ανταλλακτικά) στην Ελλάδα πραγµα-

τοποιείται από την Agricon AEE
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Μια πόλη που 
δεν μαυρίζει 
τους κακούς

 ∆ιαχρονικό: Πώς να σώσεις 
τέτοια πόλη, που ούτε τους καλούς 
ψηφίζει, ούτε τους κακούς µαυρίζει. 
«Βάτραχοι», Αριστοφάνης 

 Φύλακας: Φύλακας προβάτων, 
µε αµοιβή 24.000 ευρώ τον χρόνο 
στο νησί Βόρειο Ρονάλτσι, στο 
Όρκνεϊ Σκωτίας. ∆ουλειά του να 
µην πηδούν τα πρόβατα πάνω από 
τον φράχτη, να µην τρώνε λάθος 
φυτά, να µην µπαίνουν στα βράχια 
και να φροντίζει την επιδιόρθωση 
της περίφραξης. Απαιτείται 35 ώρες 
εργασία την εβδοµάδα. Βιογραφικά 
στη North Ronaldsay Trust, ως 
9/8. (iefimerida.gr, 3/7/2019)

 Κάηκαν ζωντανά: Πυρκαγιά 
ξέσπασε το 
απόγευµα της 
∆ευτέρας 8 
Ιουλίου σε 
κτηνοτροφική 
µονάδα στους 
Αγίους 
Αναργύρους 
Λάρισας. Η 

φωτιά έκαψε 300 πρόβατα 
ζωντανά και δέµατα µε τροφές. 
(tinealarissa.gr, 8/7/2019) 

 Καλαµιές: Το κάψιµο της 
καλαµιάς πρέπει να αποφεύγεται 
γιατί η σωστή διαχείρισή της 
εµπλουτίζει τα εδάφη µε οργανική 
ουσία και τα προστατεύει από τη 
διάβρωση. Απελευθερώνονται στην 
ατµόσφαιρα αέρια θερµοκηπίου και 
επιβάλλεται άµεση ενσωµάτωσή 
τους στο έδαφος είτε βόσκηση της 
καλαµιάς και ενσωµάτωση των 
υπολειµµάτων. Στο ΟΣ∆Ε 
δηλώνεται συµµόρφωση στους 
Κώδικες Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής, που την απαγορεύουν. 
(∆ΑΟΚ, ΟΠΕΚΕΠΕ, 18/6/2019) 

 Μελισσοκόµοι: Η φθίνουσα 
βιοµηχανία άνθρακα έχει αφήσει 
περίπου 100.000 πρώην 
ανθρακωρύχους άνεργους στη 
∆υτική Βιρτζίνια. Η φιλανθρωπική 
οργάνωση Appalachian 
Beekeeping Collective έχει 
εκπαιδεύσει 35 πρώην 
ανθρακωρύχους ως µελισσοκόµους 
και στο µέλλον 50 ακόµη. 
(Alessandro Colombo, Facebook, 
10/7/2019)          *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ
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Σε καινοτοµίες...«έξω από το κουτί» ε-
πικεντρώνει τη στρατηγική της η βιο-
µηχανία τροφίµων µε βάση το πορτο-
φόλι και τις περιβαλλοντικές ανησυχί-
ες της νέας γενιάς καταναλωτών, που 
έχουν γεννηθεί µεταξύ 1981 και 1996, 
η οποία γίνεται ολοένα και πιο δυνα-
µικό αγοραστικό κοινό στον κόσµο.
Το Παγκόσµιο Εργαστήριο ∆εδοµένων 
(World Dart Lab), το οποίο επικαλείται 
δηµοσίευµα των oliveoiltimes.com, ε-
κτιµά ότι η συγκεκριµένη γενιά θα έ-
χει σύντοµα τη µεγαλύτερη αγοραστι-
κή δύναµη παγκοσµίως από οποιαδή-
ποτε προηγούµενη και ήδη αυτό κάνει 
πολλές εταιρίες να πετυχαίνουν µέγι-
στη εµπορική αποτελεσµατικότητα τη-
ρώντας µηδενική πολιτική αποβλήτων.

Σε γενικές γραµµές, το συγκεκριµέ-
νο κοινό διαφέρει αναφορικά µε τον 
τρόπο που επιλέγει να ξοδέψει το εισό-
δηµά του. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολύ 
διαφορετικές καταναλωτικές τάσεις, α-
ναγκάζοντας την αγορά να προσαρµο-
στεί. Οι ελαιοπαραγωγοί και οι πωλητές 
ελαιολάδου δεν αποτελούν εξαίρεση. 
Παρασκευάζοντας φιλικά προς το πε-
ριβάλλον και υγιεινά προϊόντα µε βά-
ση το ελαιόλαδο και προχωρώντας σε 
επανασχεδιασµό ετικέτας και προφίλ 
επιδιώκουν να ανταποκριθούν στα και-
νούρια δηµογραφικά χαρακτηριστικά.

«Μπορεί οι ελιές και το ελαιόλαδο να 
είναι διαδεδοµένα από την αρχαιότη-
τα, ωστόσο υπάρχουν πλέον διαθέσιµες 
πολλές καινοτοµίες και εναλλακτικές 
δυνατότητες» είπε στους oliveoiltimes.
com η Lucrezia Del Papa της ιταλικής 
εταιρείας Olivella, που διαθέτει στην α-
γορά 35 προϊόντα περιποίησης δέρµα-
τος και οµορφιάς, προσανατολισµένων 
100% στα φυσικά συστατικά µε καθα-
ρή συσκευασία. 

Με εφόδιο την παράδοση τριών γε-
νιών στην ελαιοκαλλιέργεια, η ίδια µε-
τέτρεψε ένα συστατικό καθηµερινής 
διατροφής σε απαραίτητο στοιχείο πε-
ριποίησης µε µίνιµαλ αισθητική και 
στόχους την αειφορία και τα µηδενι-
κά απόβλητα. 

Κάτι που τα κάνει να ξεχωρίζουν είναι 
ότι το παρθένο ελαιόλαδο δεν προστί-
θεται στο τέλος, αντίθετα η παρασκευή 
των προϊόντων γίνεται απευθείας από 
αυτό, µε χρήση των υποπροϊόντων που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κα-
τεργασίας, ενώ φυτικά έλαια προτιµώ-
νται έναντι του τυπικού ζωϊκού λίπους. 

«Όποτε αναρωτιόµουν τι θα κάνω 
στο µέλλον, ήθελα αυτό να αφορά κά-
τι ρηξικέλευθο και έξω από τα συνηθι-
σµένα. Θεωρώ ότι σήµερα περιστρεφό-
µαστε γύρω από το ερώτηµα: µπορού-
µε να νιώθουµε όµορφα πρωτίστως ε-
πειδή διαθέτουµε περιβαλλοντική συ-
νείδηση ή επειδή συνεισφέρουµε στην 
κοινότητα και φροντίζουµε για το µέλ-
λον;» συµπλήρωσε η Del Papa. 

Το ελαιόλαδο φθάνει 
και με άλλους τρόπους 
στη νέα γενιά των βασικών 
καταναλωτών Εδραιωμένες μπράντες επανασχεδιάζουν 

την προώθηση ελαιολάδου με μίνιμαλ 
αισθητική και προϊόντα εκτός κουζίνας 

Ο επανασχεδιασµός ετικέτας έχει στόχο 
τα νέα δηµογραφικά χαρακτηριστικά.

Με έµπνευση το έξτρα παρθένο στην ισπανόφωνη αγορά 

Στην ίδια κατεύθυνση και η καταλανική εταιρεία ελαιολάδου Oliva Pura, που 
δίνει έµφαση στη δηµιουργία ενός µινιµαλιστικού, υψηλής ποιότητας και 
προσιτού στην τιµή προϊόντος µε βάση τις ελιές Arbequina στην περιοχή 
Siuran. Με έµπνευση από εταιρείες που είχαν ανταπόκριση στους νέους όπως 
το παγωτό Halo Top, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Isaac Valdez και οι συνεργάτες 
του, µέσα από κινήσεις όπως η αφαίρεση του φελλού και µε σλόγκαν «Είµαι 
έξτρα παρθένο» στο µπουκάλι και «Γνήσιο» στα µπλουζάκια, συνεργάζονται, 
µεταξύ άλλων, µε τη Sindy Lazo, νικήτρια του πρώτου διαγωνισµού Master 
Chef της Λατινικής Αµερικής. «Η ισπανόφωνη αγορά στις ΗΠΑ συνήθως 
κατηγορείται για κατώτερης ποιότητας, φθηνότερα προϊόντα. Στα σούπερ 
µάρκετ συνηθιζόταν να υπάρχει ξεχωριστός αντίστοιχος διάδροµος ή αγορές 
αποκλειστικά µε αυτά. Οι νέοι Λατίνοι καταναλωτές είναι αρκετά µορφωµένοι 
για να ξέρουν ότι πολλά από τα φθηνότερα προϊόντα δεν είναι υγιεινά». 

Τιµή 
Η νέα γενιά 
εµφανίζεται 
να µπορεί να 

δαπανήσει έως 
8 δολάρια για 

µισό λίτρο

Αποτύπωµα
Πολλές 

εταιρείες για 
εµπορικούς 

σκοπούς 
τηρούν µηδε-
νική πολιτική 
αποβλήτων

Προσήλωση
Οι νεαροί 

επιδεικνύουν 
σε λιγότερο 
βαθµό προ-
σήλωση σε 
µπράντες
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Ο λόφος των Prosecco (περιοχή Κο-
νελιάνο και Βαλντοµπιαντένε) που 
περιλαµβάνει το σηµείο µε τους α-
µπελώνες διασφαλισµένης προέλευ-
σης (DOCG) στη βορειοανατολική Ι-
ταλία είναι µία από τις 29 νέες προ-
σθήκες στα µνηµεία Παγκόσµιας Πο-
λιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO.

Η απόφαση που έλαβε η Επιτροπή 
κατά τη διάρκεια της 43ης συνεδρί-
ασής της στο Μπακού του Αζερµπα-
ϊτζάν (30 Ιουνίου-10 Ιουλίου) ήρθε 
µε το σκεπτικό ότι το τοπίο χαρακτη-
ρίζεται από απότοµες κορυφογραµ-
µές («ciglioni») - δηλαδή µικρές ε-
κτάσεις µε αµπελώνες σε στενά κα-
τάφυτα υψώµατα - δάση, µικρά χω-
ριά και αγροτικές εκτάσεις. 

Για αιώνες, αυτό το δύσβατο ση-
µείο σχηµατοποιήθηκε και προσαρ-
µόστηκε από τις δραστηριότητες 
των κατοίκων. Ειδικά σε ό,τι αφο-
ρά την αµπελοκαλλιέργεια, από τον 
17ο αιώνα, θεωρείται ότι έχει συµ-
βάλει στη µοναδική αισθητική του 
τοπίου, µε τις παράλληλες και κά-
θετες στις πλαγιές λωρίδες αµπε-
λιών, που ενισχύθηκε και από την 
υιοθέτηση της µεθόδου καλλιέργει-
ας «bellussera» τον 19ο αιώνα. Η α-
νακοίνωση των νέων καλωσορίστη-
κε στον λογαριασµό του Prosecco 
Superiore µε τη φράση «ένα όνει-
ρο που γίνεται πραγµατικότητα». 

Η Ιταλία, σηµειώνει το decanter.
com, αριθµεί συνολικά 55 µνηµεία 
που προστατεύονται από την UNESCO, 
περισσότερα από οποιαδήποτε άλ-
λη χώρα, ενώ συναντάµε εφτά µόνο 
στην Τοσκάνη. Ορισµένα από αυτά 
είναι οινικές περιοχές όπως το Μπα-
ρόλο και η Παντελερία. 

Η διαδικασία για να αναγνωριστεί 
το Prosecco ξεκίνησε το 2008 και η 
ιταλική εθνική επιτροπή έδωσε επί-
σηµα την υποστήριξή της τον Ιανουά-

ριο του 2017. Η αίτηση περιλάµβανε 
την υποβολή ντοσιέ 1.300 σελίδων. 

Στη λίστα µε τις οινικές περιοχές, 
θυµίζει το decanter.com, οι οποίες 
προστατεύονται από την UNESCO συ-
ναντάµε: Σαιν Εµιλιόν στη Γαλλία (α-
πό το 1999), Βαχάου στην Aυστρία (α-
πό το 2000), Άλτο Ντούρο στην Πορ-
τογαλία (από το 2001), τον Κεντρικό 
Ρήνο, Γερµανία (από το 2002), Τοκάι 
στην Ουγγαρία (από το 2002), το Α-
κρωτήριο των Λουλουδιών (Floral) 
στη Νότιο Αφρική (από το 2004), το 
Λαβώ στην Ελβετία (από το 2007), 
την κοιλάδα Στάρι Γκραντ στην Κρο-
ατία (από το 2008), τη Νότια Ιερου-
σαλήµ (από το 2014), τη Βουργουν-
δία και την  Καµπανία στη Γαλλία 
(από το 2015). 

Η περιοχή των Prosecco 
στα μνημεία Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Προς αναζήτηση 1 εκατ. υπογραφών 
για σήμανση προέλευσης τροφίμων
Συνεχίζεται η συγκέντρωση 1 ε-
κατοµµυρίου υπογραφών έως τις 
2 Οκτωβρίου 2019 για την υπο-
στήριξη της κίνησης των ευρω-
παίων πολιτών-καταναλωτών για 
τη θέσπιση υποχρεωτικής επισή-
µανσης προέλευσης στα τρόφιµα.

Σε ενηµερωτικό έγγραφο της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Τροφίµων 
(Τµήµα Αξιοποίησης Γάλακτος 
& Γαλακτοκοµικών Προϊόντων), 
αναφέρεται πως αν η συγκεκρι-
µένη πρωτοβουλία κριθεί επιτυ-
χής (1 εκατοµµύριο υπογραφές 
από τουλάχιστον 7 κράτη-µέλη), 
η Ε.Ε. θα πρέπει ενδεχοµένως να 
υιοθετήσει σχετικά µέτρα σε κοι-
νοτικό επίπεδο, και τα πιλοτικά 
εθνικά µέτρα που έχουν υιοθετή-
σει ήδη κάποια κράτη-µέλη (κυ-
ρίως για το γάλα και το κρέας) θα 
έχουν ευνοϊκή τύχη ως προς τη 
συνέχισή τους. Η χώρα µας συ-
γκαταλέγεται µεταξύ των κρατών-
µελών που έχουν υιοθετήσει ε-
θνικά µέτρα για την υποχρεωτι-
κή επισήµανση προέλευσης του 
γάλακτος στο γάλα και στα γα-
λακτοκοµικά προϊόντα. Οι υπο-
γραφές συγκεντρώνονται στον 
ιστότοπο της ευρωπαϊκής ένω-

σης: http://www.eatoriginal.eu.
Βασικοί στόχοι της εν λόγω 

πρωτοβουλίας καταναλωτών, υ-
πό την οµπρέλα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είναι η θέσπιση την υ-
ποχρεωτική δήλωση προέλευ-
σης για όλα τα τρόφιµα µε στό-
χο την πρόληψη της απάτης, την 
προστασία της δηµόσιας υγείας. 
Συγκεκριµένα: 

  Η χώρα προέλευσης πρέπει 
να αναγράφεται υποχρεωτικά 
σε όλα τα µεταποιηµένα και µη 
µεταποιηµένα τρόφιµα που κυ-
κλοφορούν στην ΕΕ, χωρίς πα-
ρέκκλιση για τα καταχωρισµέ-
να εµπορικά σήµατα και τις γε-
ωγραφικές ενδείξεις. 

  Στα µεταποιηµένα τρόφιµα, 
πρέπει να αναγράφεται υποχρε-
ωτικά η προέλευση των πρωταρ-
χικών συστατικών, όταν αυτή δι-
αφέρει από την προέλευση του 
τελικού προϊόντος. 

  Πρέπει να βελτιωθεί η συ-
νέπεια των ετικετών, π.χ. να πε-
ριέχουν εναρµονισµένες πληρο-
φορίες για τις µεθόδους παραγω-
γής και µεταποίησης, προκειµέ-
νου να διασφαλίζεται η διαφά-
νεια σε όλη την τροφική αλυσίδα.

Με συνταγή 
από το 1800 
το φορτίο 
«Amstel 
Kargo IPA»

Λέγεται ότι η µπύρα 
India Pale Ale (IPA) 
γεννήθηκε το 1800 
µέσα στα αµπάρια των 
πλοίων προς τις 
Βρετανικές αποικίες 
την µακρινής Ινδίας. 
Για να εξασφαλίσουν 
οι έµποροι της εποχής 
ότι η µπύρα θα έµενε 
φρέσκια, προσέθεταν 
στα βαρέλια 
γενναιόδωρες 
ποσότητες λυκίσκου, ο 
οποίος εκτός από 
αρωµατικό δρα και ως 
συντηρητικό. Συνταγή 
που ανακαλύφθηκε 
τυχαία, αποτελεί πλέον 
την πιο ανερχόµενη 
παγκόσµια τάση. Τώρα, 
το «φορτίο» 
καταφθάνει και φέρει 
το όνοµα «AMSTEL 
KARGO IPA».

Το νέο σχολιάστηκε από τη Prosecco 
Superiore µε τη φράση «ένα όνειρο 
γίνεται πραγµατικότητα».

Συνέχιση
Με την υποστήριξη της 

Κοµισιόν τα πιλοτικά 
εθνικά µέτρα που έχουν 
υιοθετήσει ήδη χώρες θα 
έχουν ευνοϊκή τύχη ως 
προς τη συνέχισή τους

ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗ

ΕΚΑΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΧΡΙ  
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

από τουλάχιστον 

1

7
ΚΡΑΤΗ�ΜΕΛΗ
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Όταν εκµυστηρεύτηκα σε ένα φίλο µου ότι 
θα επισκεφθώ ιχθυοτροφείο, ήταν κατηγο-
ρηµατικός: «Εγώ αγοράζω πελαγίσια. ∆εν 
ξέρεις τι τρώνε τα ψάρια ιχθυοτροφείου… 
άσε που το καταλαβαίνεις και στη γεύση». 
Την οποία γεύση, λέει ότι µπορεί και να την 
εντοπίσει, γι’ αυτό και είναι διατεθειµένος 
να την πληρώσει. Γι’ αυτόν, αλλά και για 
άλλους Έλληνες καταναλωτές, το ψάρι ι-
χθυοτροφείου αποτελεί συµβιβασµό. Πό-
σο όµως ανταποκρίνεται η αντίληψη αυτή 
σε πραγµατικά δεδοµένα; 

Πήραµε µια γεύση της κατάστασης πριν 
από λίγες µέρες, όταν επισκεφθήκαµε τα 
«Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ». Σκοπός ή-
ταν να γνωρίσουµε από κοντά τις φάρµες 
καλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακιού 
στον οµώνυµο αργολικό όρµο και να µά-
θουµε πώς ένα ψάρι ιχθυοτροφείου κατα-
λήγει στο τραπέζι µας. Συνοδοί και οικο-

δεσπότες µας στελέχη της Lidl Ελλάς, η ο-
ποία έχει στρατηγική συνεργασία µε τα Ι-
χθυοτροφεία Σελόντα εδώ και 5 χρόνια. 
Μετά από 3.400 τόνους ψαριών, η σχέση 
αυτή αναπτύσσεται µε σταθερά ανοδική 
πορεία, καθώς η ποσότητα τσιπούρας και 
λαβρακιού που θα φτάσει στα ράφια των 
super markets Lidl φέτος θα φτάσει τους 
1.500 τόνους (έναντι 928 πέρυσι).

Αυστηρές προδιαγραφές
Η επίσκεψη στον όρµο Σελόντα περιλάµ-

βανε διάφορα στάδια της διαδικασίας, από 
τη συγκοµιδή µέχρι την επεξεργασία στο 
συσκευαστήριο. ∆εν µας εξέπληξαν οι αυ-
στηρές προδιαγραφές ασφάλειας και υγι-
εινής, αυτό είναι κάτι αναµενόµενο από 
µια εταιρεία τροφίµων και µάλιστα εξαγω-
γική. Μας εντυπωσίασε όµως το µικροβι-
ολογικό εργαστήριο και τα δείγµατα που 
παίρνει από κάθε γέννα, όπως και ο έλεγ-
χος (µε τις ανάλογες πιστοποιήσεις) που 
είναι πανταχού παρών: στην καθαρότητα 

των υδάτων, στις πρώτες ύλες των ιχθυο-
τροφών, στον εξοπλισµό, στα απόβλητα, 
ακόµα και στους υπεργολάβους. (Από την 
άλλη πλευρά, η Lidl Ελλάς συνεργάζεται 
µε την AGROLAB RDS, ένα από τα πιο ανα-
γνωρισµένα ελληνικά εργαστήρια ολοκλη-
ρωµένων και συµβουλευτικών λύσεων στη 
βιοµηχανία τροφίµων).

Το αποτέλεσµα είναι ότι οι καινοτοµικές 
συσκευασίες τροποποιηµένης ατµόσφαιρας 
που χρησιµοποιούνται από τη Σελόντα για 
λογαριασµό της Lidl Ελλάς φέρνουν φρέ-
σκα ψάρια σε όλα τα καταστήµατα Lidl στην 
Ελλάδα, διατηρώντας τα θρεπτικά συστα-
τικά τους και προσφέροντας στους κατα-
ναλωτές σηµαντικά πλεονεκτήµατα: η συ-
σκευασία χωράει εύκολα στο κάθε ψυγείο, 
τα ψάρια είναι καθαρισµένα και έτοιµα για 
µαγείρεµα, ενώ ο καταναλωτής πληρώνει 
µόνο το καθαρό βάρος, καθώς στην τιµή 
ανά κιλό δεν περιλαµβάνονται εντόσθια, 
βράγχια και λέπια. 

∆ύο είναι οι «κατηγορίες» που εκτοξεύ-

Μία συνεργασία «λαβράκι»  
η σχέση των Lidl Ελλάς και Σελόντα  
Η στρατηγική συνεργασία με τα Ιχθυοτροφεία Σελόντα της Lidl αναπτύσσεται με σταθερά ανοδική πορεία
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ονται εναντίον των ψαριών ιχθυοτροφεί-
ου. Η πρώτη έχει να κάνει µε την ασφάλεια 
και την υγεία («δεν ξέρουµε τι τρώνε»). Το 
ενδιαφέρον εδώ είναι ότι στα ψάρια ιχθυο-
τροφείου όχι µόνο πιστοποιείται το τι τρώ-
νε, αλλά ακόµα και πότε ψαρεύτηκαν και 
πού. Αντίθετα, για τα πελαγίσια δεν ξέρου-
µε τίποτα. Παρ’ όλα αυτά, η παγιωµένη α-
ντίληψη και καχυποψία σε πολλούς παρα-
µένει, σε µεγάλο βαθµό γιατί δεν ξέρουν. 
Και όπως παραδέχονται και τα στελέχη της 
Σελόντα, δε φταίει ο καταναλωτής αλλά ο 
κλάδος, ο οποίος όλα τα χρόνια που ανα-
πτυσσόταν, δεν ενηµέρωσε τον κατανα-
λωτή για το ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας-θα 
προσθέσουµε ότι δεν αισθάνθηκε και την 
ανάγκη, εφόσον από την αρχή στόχευσε 
τις ξένες αγορές και όχι την ελληνική. Γι 
αυτό και πρόσφατα, η εταιρεία έκανε κα-
µπάνιες εκπαίδευσης του καταναλωτή, α-
κριβώς για να αντιµετωπίσει τις αρνητικές 
αντιλήψεις για τα ψάρια ιχθυοτροφείου.

Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει µε 

τη γεύση. Εδώ, µπαίνουµε σε ένα κριτήριο 
που είναι υποκειµενικό και σίγουρα επη-
ρεάζεται από προκαταλήψεις. Θα είχε πο-
λύ ενδιαφέρον π.χ. αν γινόταν ένα τυφλό 
τεστ µε καταναλωτές που θα δοκίµαζαν 
ψάρια πελαγίσια και ιχθυοτροφείου χω-
ρίς να ξέρουν ποιο είναι ποιο και να απο-
φανθούν επί της γεύσης. Το έκανε η Pepsi 
Cola πριν πολλά χρόνια στην Αµερική, και 
βάσισε µια ολόκληρη καµπάνια στα απο-
τελέσµατα, µε συνέπεια να απογειωθούν 
οι πωλήσεις της έναντι της Coca Cola. Μέ-
χρι τότε, µένουµε στο «περί ορέξεως, ου-
δείς λόγος». Σε τελευταία ανάλυση, ο κρι-
τής είναι ο καταναλωτής. 

Ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα
Υπάρχει όµως και µια άλλη διάσταση στο 

θέµα: η ενίσχυση και προώθηση των ελ-
ληνικών προϊόντων, παράλληλα µε την ε-
νίσχυση της κατανάλωσης ψαριού σε όλα 
τα επίπεδα. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι ο 
κάθε Έλληνας, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, 

µπορεί να τρώει φθηνή αλλά και ποιοτική 
τροφή, όπως επίσης ότι στις σαλάτες που 
µπαίνει σολοµός και τόνος, είτε στο σπίτι 
είτε στα εστιατόρια, θα µπορούσαν να µπαί-
νουν ελληνικά ψάρια µε µεγαλύτερη θρε-
πτική αξία, όπως η τσιπούρα και το λαβρά-
κι. Και αυτός είναι ένας από τους στόχους 
της Lidl Ελλάς, όπως µας δήλωσαν τα στε-
λέχη της εταιρείας: µέσα από την ενίσχυ-
ση των συνεργασιών µε Έλληνες παραγω-

γούς και προµηθευτές, να προσφέρει στην 
Ελληνίδα και τον Έλληνα καταναλωτή τα 
πιο ποιοτικά προϊόντα, σε καλύτερες τιµές. 
Και στον τοµέα του ψαριού, ήδη έχει αλλά-
ξει τα δεδοµένα της αγοράς.

Η Σελόντα ιδρύθηκε το 1981 και σήµε-
ρα απασχολεί 1180 εργαζοµένους. Παρά-
γει πάνω από 500 τόνους την εβδοµάδα, 
το 80% των οποίων προορίζεται για εξαγω-
γές σε 25 χώρες στην Ευρώπη, την Αµερική, 
την Ασία και την Άπω Ανατολή. ∆ιαθέτει 6 
σταθµούς, 59 µονάδες εκτροφής, 3 κέντρα 
διανοµής, 11 συσκευαστήρια, 2 µονάδες ε-
πεξεργασίας και 2 εργοστάσια παραγωγής 
ιχθυοτροφών. Όσο για τη Lidl, πέρυσι γιόρ-
τασε 20 χρόνια σταθερής ανάπτυξης στην 
Ελλάδα, µε εντυπωσιακά στοιχεία: πάνω 
από 220 καταστήµατα, 5 logictic centers, 
12.500 άµεσες και έµµεσες θέσεις εργα-
σίας και άνω του 1.3 δις σε επενδύσεις. Η 
εταιρεία αποδίδει στρατηγική έµφαση σε 
συνεργασίες µε Έλληνες παραγωγούς, οι 
οποίοι πλησιάζουν τους 3.000.

Στον όρµο Σελόντα κοντά στη Νέα 
Επίδαυρο (φωτό πάνω) η διοίκηση της 

Σελόντα, στελέχη της Lidl Ελλάς και 
εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Η επίσκεψη 

περιελάµβανε διάφορα στάδια 
της διαδικασίας, από τη συγκοµιδή µέχρι 

την επεξεργασία στο συσκευαστήριο.
  

Η Σελόντα ιδρύθηκε το 1981 και σήµερα 
απασχολεί 1.180 εργαζοµένους. Παράγει 

πάνω από 500 τόνους την εβδοµάδα, 
το 80% των οποίων προορίζεται για 

εξαγωγές σε 25 χώρες στην Ευρώπη, 
την Αµερική, την Ασία και την Άπω 

Ανατολή.

Συσκευασίες
Οι συσκευασίες τροποποιηµένης 
ατµόσφαιρας που χρησιµοποιού-
νται από τη Σελόντα για λογα-

ριασµό της Lidl Ελλάς διατηρούν 
τα θρεπτικά συστατικά τους και 

προσφέρουν στους καταναλωτές 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα



Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΤΗΣ LIDL ΕΛΛΑΣ 

ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 

ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Δέσμευση και μέριμνα όλων εμάς 

στη Lidl Ελλάς, εδώ και 20 χρόνια, 

αποτελεί να προσφέρουμε κάθε 

μέρα στην ελληνική οικογένεια φρέσκα 

και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στις πιο 

ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, αναπτύσσοντας 

σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με τους καταναλωτές όσο 

και με τους προμηθευτές μας. Στηρίζοντας έμπρακτα 

τον ελληνικό αγροτικό τομέα και τους μικρούς τοπικούς 

παραγωγούς, καταφέραμε το 2018 το 80% του τζίρου 

της μαναβικής μας να προέρχεται από τα προϊόντα των 

πάνω από 110 Ελλήνων προμηθευτών με τους οποίους 

συνεργαζόμαστε. 

Για εμάς η ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη. Γι’ αυτό τον 

λόγο πραγματοποιούμε κάθε χρόνο περισσότερους από 

4.000 ποιοτικούς ελέγχους, εκ των οποίων πάνω από 

1.200 αφορούν αποκλειστικά στα φρούτα και λαχανικά 

μας. Πρόκειται για μία επένδυση που υπερβαίνει τις 

250.000€ ετησίως. Παράλληλα, όλοι οι προμηθευτές 

μας, ανεξαρτήτως μεγέθους, οφείλουν να εφαρμόζουν 

Συστήματα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, σύμφωνα με 

το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο GLOBALG.A.P.

Στη Lidl Ελλάς θέτουμε προδιαγραφές για τη 

διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των 

προϊόντων με όρια πιο αυστηρά από αυτά που ορίζει 

η σχετική νομοθεσία. Εφαρμόζοντας ένα εκτενές 

πλάνο αναλύσεων με περιοδικούς ελέγχους για την 

υπολειμματικότητα των φυτοπροστατευτικών ουσιών, 

δεν αποδεχόμαστε την παρουσία υπολειµµατικής 

δραστικής ουσίας σε συγκεντρώσεις περισσότερες του 

1/3 των νόµιµων ανώτατων ορίων υπολειµµάτων (MRL). 

Περιορίζουμε το αποδεκτό σύνολο των δραστικών 

ουσιών που ανιχνεύονται ως υπολείµµατα σε πέντε κατά 

το μέγιστο. Παράλληλα, το άθροισμα των ανώτατων 

ορίων υπολειµµάτων (MRL) όλων των ταυτοποιημένων 

δραστικών ουσιών δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνει το 80% των νόμιμων 

ανώτατων ορίων.

Διασφαλίζουμε την άμεση, σαφή 

και αδιάλειπτη ιχνηλασιμότητα σε κάθε στάδιο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση ειδικής ετικέτας 
επισήμανσης πληροφοριών που τοποθετούμε σε κάθε 

κιβώτιο νωπών οπωροκηπευτικών. Η συγκεκριμένη 

ετικέτα ιχνηλασιμότητας περιλαμβάνει αναλυτικές 

πληροφορίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ξεκινώντας 

από τον παραγωγό, περνώντας στο συσκευαστήριο και 

φτάνοντας µέχρι τον προμηθευτή. 

Αναλυτικά οι θέσεις και οι δεσμεύσεις μας για 

τα οπωροκηπευτικά των καταστημάτων Lidl 

είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα μας: 

www.lidl-hellas.gr/el/oporokhpeytika-me-tin-
poiothta-ths-lidl-hellas.htm. 

Επιπρόσθετα με το κομμάτι διασφάλισης της 

φρεσκάδας και της ποιότητας, επενδύουμε συστηματικά 

σε στρατηγικές συνεργασίες και ενισχύουμε τους 

προμηθευτές μας, αρκετοί από τους οποίους 

αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της 

κοινής μας πορείας. Μία τέτοια περίπτωση είναι η 

εταιρεία Wonderplant στη Δράμα, παραγωγός ντομάτας, 

η οποία, κατά τη συνεργασία μας από το 2013 έως 

σήμερα, έχει αυξήσει κατά 142% τις ποσότητες με τις 

οποίες μας προμηθεύει. Επιπλέον παράδειγμα αποτελεί 

και η συνεργασία μας με τον Ιωάννη Τριανταφύλλου, 

παραγωγό καρπουζιών και πεπονιών από τη Λάρισα, η 

οποία μετράει πάνω από έξι χρόνια, με την αύξηση των 

ποσοτήτων που μας διαθέτει να αγγίζει το 35%. 

Η στήριξη, όμως, των Ελλήνων παραγωγών ενισχύεται 

και από τη δυνατότητα που τους παρέχει ο Όμιλος 

Lidl εδώ και χρόνια για πραγματοποίηση απευθείας 

εξαγωγών. Έτσι, το 2018 περισσότεροι από 70 Έλληνες 

προμηθευτές μας είχαν την ευκαιρία να εξάγουν 

πάνω από 45 διαφορετικούς κωδικούς φρούτων και 

λαχανικών στα καταστήματα της Lidl σε 20 ευρωπαϊκές 

χώρες. Η αξία των εξαγωγών αυτών για το 2018 υπερέβη 

τα 109.000.000€. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 

των εσπεριδοειδών όπου, υπολογίζοντας με βάση 

τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές των 

προμηθευτών μας προς τα κατα στήματα Lidl του 

εξωτερικού αποτέλεσαν, για το έτος 2017, το 10% των 

συνολικών εξαγωγών της χώρας στη συγκεκριμένη 

προϊοντική κατηγορία. Ο αντίστοιχος αριθμός για τα 

σταφύλια είναι το 15% των συνολικών εξαγωγών.

Στο πλαίσιο της οργανωμένης προσπάθειας και 

των αυστηρών διαδικασιών που ακολουθούμε, 

αποδεικνύουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας όλα αυτά τα 

χρόνια να προσφέρουμε το καλύτερο στο καταναλωτικό 

κοινό, στηρίζοντας τους Έλληνες προμηθευτές και, κατ’ 

επέκταση, την εγχώρια οικονομία.

Tο κείμενο υπογράφει 

ο Ιωάννης Καρανάτσιος, 

Board Member, Purchasing & Marketing

Lidl Ελλάς

ADVERTORIAL

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πραγματοποιούμε 
κάθε χρόνο 
περισσότερους από 
4.000 ποιοτικούς 
ελέγχους
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Κατά την επίσκεψη της 

υφυπουργού Φωτεινής Αραµπατζή 
στην Ηµαθία επισηµάνθηκε µεταξύ 

άλλων ότι οι πληγέντες παραγωγοί 
θα πρέπει να αφήνουν «µάρτυρα», 

5 δέντρα ανά 100 και πως όσοι 
είχαν υποστεί ζηµιέε από τις 

προηγούµενες χαλαζοπτώσεις 
στο νοµό, δεν θα χρειαστεί να 

κάνουν νέες δηλώσεις.

Ζημιές σε πάνω από 80.000 
στρέμματα με οπωροφόρα

Εκτός από τα φρούτα που έπεσαν στο έδαφος, πολλά από τα υπόλοιπα είναι μη εμπορεύσιμα 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ταχεία καταγραφή ζηµιών και γρή-
γορη καταβολή αποζηµιώσεων προς 
τους παραγωγούς, για τις µεγάλες 
καταστροφές που προκλήθηκαν α-
πό τη θεοµηνία της προηγούµενης 
Τετάρτης στις φυτείες οπωροφόρων, 
στην ευρύτερη περιοχή της Ηµαθί-
ας, υποσχέθηκε η νέα υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Α-
ραµπατζή. Σε µια κίνηση που, αν 
µη τι άλλο, έδειξε γρήγορα αντα-
νακλαστικά η κ. Αραµπατζή βρέ-
θηκε το πρωί της ∆ευτέρας 15 Ιου-
λίου στη Βέροια και συµµετείχε σε 
ευρεία σύσκεψη µε εκπροσώπους 
συνεταιρισµών και αγροτικών συλ-
λόγων από τη Βέροια και τη Νάου-
σα, από τους οποίους ενηµερώθη-
κε για το µέγεθος της καταστροφής 
που έχει συντελεστεί σε πάνω από 
80.000 στρέµµατα οπωροφόρων. 
Όπως τόνισαν όµως οι παραγωγοί 
και οι εκπρόσωποι των συνεταιρι-
σµών, το θέµα είναι η έγκαιρη κα-
ταβολή των αποζηµιώσεων. 

Τρέχουν οι υποχρεώσεις 
Όπως ανέφερε στην Agrenda ο 

πρόεδρος του Αγροτικού Συλλό-
γου Βεροίας Τάσος Χαλκίδης, οι 
παραγωγοί επεσήµαναν στην υ-
φυπουργό ότι σε πολλές φυτείες 
η ζηµιά στην παραγωγή φτάνει το 
100%, καθώς εκτός από τα φρούτα 
που έπεσαν στο έδαφος, πολλά έ-
χουν χτυπηθεί από το χαλάζι και έ-
χουν χάσει την εµπορικότητά τους.

«Της ζητήσαµε να αποζηµιωθού-
µε το ταχύτερο δυνατό, δεδοµένου 
ότι οι υποχρεώσεις τρέχουν και χω-

ρίς έστω αυτά τα χρήµατα οι πα-
ραγωγοί θα σηκώσουµε τα χέρια 
ψηλά», σχολίασε ο κ. Χαλκίδης, 
σηµειώνοντας πως καταστροφές 
µεγάλες έχουν γίνει και στο φυ-
τικό κεφάλαιο, αφού πολλά δέ-
ντρα ξεριζώθηκαν, ενώ σε άλλα 
έσπασαν κλώνοι. Ο ίδιος µας εί-
πε πως επαναδιατυπώθηκε από 
τους εκπροσώπους των παραγω-
γών και το αίτηµα για αλλαγή 
του κανονισµού του ΕΛΓΑ, προ-
κειµένου αυτός να συγχρονιστεί 
µε τις απαιτήσεις της εποχής και 
των αλλαγών που έχει επιφέρει 
στα καιρικά φαινόµενα η κλιµα-
τική µεταβολή.

Περισσότεροι εκτιµητές 
Ο εκπρόσωπος του Α.Σ. Αλε-

ξάνδρειας Παναγιώτης Μεσαλάς, 
ο οποίος επίσης συµµετείχε στη 
σύσκεψη, µας είπε ότι η κ. Αρα-
µπατζή ανέφερε πως στην προ-
σπάθεια να γίνουν ταχύτερα οι 
καταγραφές των ζηµιών θα γί-

νουν προσλήψεις πρόσθετου προ-
σωπικού γεωπόνων, προκειµένου 
να συνδράµουν στο έργο των υφι-
στάµενων υπαλλήλων του ΕΛΓΑ, 
για να επισπευσθούν οι αυτοψίες 
στις πληγείσες φυτείες.

Στη συνάντηση επισηµάνθηκε 
ακόµη πως οι πληγέντες παραγω-
γοί θα πρέπει να αφήνουν «µάρ-
τυρα», πέντε δέντρα ανά εκατό και 
πως όσοι είχαν υποστεί ζηµιές α-
πό τις προηγούµενες χαλαζοπτώ-
σεις στο νοµό, δεν θα χρειαστεί 
να κάνουν νέες δηλώσεις, αφού 
έτσι κι αλλιώς οι γεωπόνοι θα πε-
ράσουν για αυτοψία. Κατά τον κ. 
Μεσαλά ήδη µέχρι στιγµής έχουν 
γίνει 13.000 δηλώσεις και αναµέ-
νονται άλλες 3.000-4.000 νέες α-
πό εκείνους που επλήγησαν την 

περασµένη Τετάρτη.
«Ειπώθηκε ότι για τις ζηµιές στην 

παραγωγή η αποζηµίωση θα γίνει 
από τον ΕΛΓΑ, ενώ για καταστρο-
φές στο φυτικό κεφάλαιο, εφόσον 
αυτές ξεπερνούν το 30% της φυτεί-
ας, οι παραγωγοί θα αποζηµιωθούν 
από τα ΠΣΕΑ», είπε ο εκπρόσωπος 
του Α.Σ. Αλεξάνδρειας, προσθέτο-
ντας πως όσοι παραγωγοί έχουν 
πάθει ζηµιά και στην παραγωγή 
και στο φυτικό κεφάλαιο θα πλη-
ρωθούν και από τον ΕΛΓΑ και από 
τα ΠΣΕΑ. Ο ίδιος, πάντως, εκτίµη-
σε πως η καταβολή των αποζηµιώ-
σεων δύσκολα θα γίνει πριν το τέ-
λος του χρόνου, καθώς θα πρέπει 
να προηγηθεί η συγκοµιδή των ρο-
δάκινων και των άλλων φρούτων 
που χτυπήθηκαν από το καιρικό 

φαινόµενο, ώστε ο ΕΛΓΑ να πάρει 
κατόπιν τα στοιχεία και να προχω-
ρήσει στην κατανοµή των ποσών.

Να µην επαναπαυθεί σε
επισκέψεις το υπουργείο 

Μετά το πέρας της σύσκεψης, στην 
οποία παρέστησαν ο υφυπουργός 
Οικονοµικών, Βεσσυρόπουλος και 
οι τοπικοί βουλευτές Τσαβδαρίδης 
και Μπαρτζώκας, η κ. Αραµπατζή ξε-
ναγήθηκε και σε περιβόλια µε κη-
πευτικά που έχουν υποστεί κατα-
στροφές από τη θεοµηνία. Μάλιστα 
παραγωγοί εξέφρασαν την ικανο-
ποίησή τους για το γεγονός ότι έ-
σπευσε πέντε µόλις µέρες µετά το 
ακραίο καιρικό φαινόµενο να δει 
ιδίοις όµµασι την κατάσταση, αλλά 
της θύµισαν µε νόηµα πως «και οι 
προηγούµενοι ήταν καλοί σε κινή-
σεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, αλ-
λά µετά τα ξεχνούσαν και για αυτό 
πήραν το αποτέλεσµα που πήραν 
στις κάλπες». Ο νέος υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορί-
δης, έδειξε ήδη µια ευαισθησία για 
τη ρευστότητα που έχουν οι παρα-
γωγοί, αφού έχει ανακοινώσει πως 
θα προηγούνται στον κατάλογο κα-
ταβολής χρηµάτων όσοι έχουν πα-
ραγωγές που επλήγησαν στο στά-
διο της συγκοµιδής, µένει να δούµε. 
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ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

Κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης σε 5 Νομούς

Χάθηκαν 10.000 στρέμματα 
με φασόλια στις Πρέσπες 

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η Πολιτική Προστασία, για 
επίσπευση και διευκόλυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για 
την καταγραφή των ζηµιών, µετά τη Χαλκιδική, περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας, Ροδόπης και 
Ξάνθης. Συγκεκριµένα, ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας 
κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Tη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Τύρναβου, τη Τοπική Κοινότητα Αργυροπουλίου, τη Τοπική 
Κοινότητα ∆ένδρων, τη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελώνα και την 
Τοπική Κοινότητα ∆ελερίων της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, τη ∆ηµοτική Ενότητα Αντιρρίου και τη ∆ηµοτική 
Κοινότητα Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας, τη ∆ηµοτική Ενότητα Μαρωνείας και Σαπών, τη 
∆ηµοτική Ενότητα Ιάσµου της Π.Ε. Ροδόπης και τη ∆ηµοτική Ενότητα 
Μύκης της Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης, για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά 
φαινόµενα (έντονες βροχοπτώσεις και πληµµύρες) που 
εκδηλώθηκαν στις 10-11 & 14-07-2019 στις παραπάνω περιοχές.
Σύµφωνα µε την τελευταία ενηµέρωση των εκτιµητών του ΕΛΓΑ (12 
Ιουλίου 2019), η έκταση σε στρέµµατα των πληγεισών περιοχών 
ανέρχεται, µέχρι στιγµής, στα 378.500, µε την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να δεσµεύεται για άµεση διαδικασία 
εκτίµησης και αποζηµίωσης των ζηµιωµένων παραγωγών. Πληγείσες 
περιοχές υπάρχουν στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Ροδόπης, 
Καβάλας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Φλώρινας, Καστοριάς, 
Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Πέλλας και Ηµαθίας.

Σαρωτικό πέρασµα και από τον κάµπο της 
λεκάνης της Πρέσπας, έκανε το ακραίο και-
ρικό φαινόµενο που έπληξε πολλές περιο-
χές της Βορείου Ελλάδος το βράδυ της Τε-
τάρτης 10 Ιουλίου. Περισσότερα από 10.000 
στρέµµατα φασολιών, το προϊόν «σήµα κατα-
τεθέν» της περιοχής, έχουν υποστεί µεγάλες 
καταστροφές, φέρνοντας σε πολύ δύσκολη 
θέση τους περίπου 200 παραγωγούς και τις 
οικογένειές τους, που ασχολούνται µε την 
καλλιέργεια, καθώς είναι η τρίτη συνεχόµε-
νη προβληµατική χρονιά.

«Έχουν πληγεί οι καλλιέργειες σε όλον 
τον κάµπο των Πρεσπών. Για 15-20 λεπτά 

ζήσαµε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Οι ρι-
πές του αέρα ήταν τροµερές και συνοδεύ-
τηκαν µε έντονη βροχόπτωση και χαλαζό-
πτωση», περιέγραψε στην Agrenda ο πρόε-
δρος του Συνεταιρισµού Παραγωγών Φασο-
λιού Πρέσπας «Ο Πελεκάνος», Κώστας Ναλ-
µπαντίδης, τονίζοντας πως η περιοχή που 
χτυπήθηκε από το ακραίο καιρικό φαινόµε-
νο πιάνει τα χωριά Λαιµός, Πύλη, Καλλιθέα, 
Άγιος Γερµανός, Πλατύ, Λευκώνας, Καρυές 
και Μικρολίµνη.

Σύµφωνα µε τον έµπειρο παραγωγό, όσα 
φυτά δεν είχαν προλάβει να πάρουν αρκε-
τό ύψος και να φτάσουν περίπου το 1,5 µέ-
τρο, η δύναµη του ανέµου τα ισοπέδωσε, ρί-

χνοντας κάτω τις «πυραµίδες», ενώ ακόµη 
χειρότερα ήταν τα πράγµατα για τα φασό-
λια που ήταν σε προχωρηµένο στάδιο. «Σε 
όσα ήταν πάνω από 1,5 µέτρα ύψος, είτε έ-
σπασε καλάµια, είτε ξερίζωσε τα φυτά που 
ήταν στη βορινή πλευρά. Σε αυτά η ζηµιά 
είναι πλέον στο 100%, γιατί δεν γίνεται να 
ξαναφυτευτούν», ανέφερε ο κ. Ναλµπαντί-
δης, προσθέτοντας ότι «στα υπόλοιπα γίνε-
ται προσπάθεια να τα στηρίξουν εκ νέου οι 
παραγωγοί, αλλά είναι δύσκολο εγχείρη-
µα. Τα εργατικά έξοδα θα είναι υπέρογκα, 
ο χρόνος πολύς και στο τέλος δεν είναι σί-
γουρο αν η παραγωγή που θα λάβουν θα 
έχει κάποια αξία, ή θα αποτύχει το εγχείρη-
µα  παράγοντας πολύ λίγα κιλά, ενώ θα έ-
χουν δαπανήσει περισσότερα.

Έγκαιρα η αυτοψία, το θέµα
όµως είναι οι αποζηµιώσεις 

Στην περιοχή από τις πρώτες ηµέρες µε-
τέβη κλιµάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτο-
ψία και στις αµέσως επόµενες ηµέρες ανα-
µένεται να γίνει η αναγγελία ζηµιών, που 
θα δώσει τη δυνατότητα στους παραγωγούς 
να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήµατα απο-
ζηµιώσεων.

«Παραδοσιακά το στήσιµο της στρεµµα-
τικής απόδοσης στην περιοχή της Πρέσπας 
είναι στα 300-350 κιλά το στρέµµα. Μετά το 
πρωτοφανές αυτό καιρικό φαινόµενο κανείς 
δεν ξέρει τί θα βάλουµε στα σακιά το φθινό-
πωρο µε τη συγκοµιδή», αναφέρει ο πρόε-
δρος του Συνεταιρισµού και τονίζει πως «ο 
κόσµος έχει περιπέσει σε εξαθλίωση».

Η τοπική κοινωνία στηρίζεται ποικιλοτρό-
πως στην παραγωγή φασολιού, µε πολλούς 
από τους κατοίκους να εµπλέκονται στην α-
λυσίδα παραγωγής του προϊόντος, κάνοντας 
το θέµα εκτός από αγροτικό και κοινονικό.
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Μαργαρίτης 
Σχοινάς ένας 
Επίτροπος για
πολυκρίσεις
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Έλληνας 
της Κοµισιόν που έζησε από µέσα 
την επώδυνη διαπράγµατευση του 
2015 και κατάφερε να πείσει τον 
Ζαν Κλωντ Γιούνκερ για την 
αναγκαιότητα να µείνει η χώρα µας 
στη ζώνη του ευρώ, είναι το 
πρόσωπο που θα προτείνει ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση 
του Έλληνα Επιτρόπου. Με εµπειρία 
29 ετών στις Βρυξέλλες, εκ των 
οποίων τα 26 στην Κοµισιόν, ο 
Μαργαρίτης Σχοινάς συνδυάζει την 
πολιτική εµπειρία µε την 
τεχνοκρατική γνώση.
Γιος δηµοσίων υπαλλήλων από τη 
Θεσσαλονίκη, µε ισχυρούς δεσµούς 
στη Χαλκιδική, έδειξε από νωρίς το 
ενδιαφέρον του να ακολουθήσει µία 
ευρωπαϊκή καριέρα σπουδάζοντας 
µετά το ΑΠΘ, στο Κολέγιο της 
Ευρώπης στην Μπριζ του Βελγίου. 
Άρχισε να δουλεύει σε γραφεία 
Επιτρόπων και µε σταθερά βήµατα 
έφτασε µέχρι το στενό περιβάλλον 
του Γιούνκερ, µε τον οποίο ανέπτυξε 
µετά τη συνεργασία τους. Μάλιστα, 
ο απερχόµενος πρόεδρος της 
Κοµισιόν γνώρισε τον Μαργαρίτη 
Σχοινά, όταν ήταν ευρωβουλευτής 
της Ν∆ το διάστηµα 2007 – 2009. 
Παρ’ όλα αυτά, όταν αργότερα, 
ανέλαβε την προεδρία της 
Επιτροπής, τον θυµήθηκε και τον 
βρήκε στην Αθήνα όπου ο Ζοζέ 
Μπαρόζο τον είχε τοποθετήσει 
επικεφαλής της task force. Από τη 
θέση του Εκπροσώπου Τύπου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα τελευταία 
πέντε χρόνια, σε µία κρίσιµη περίοδο 
για την Ε.Ε., ο Σχοινάς διαχειρίστηκε 
µε µεγάλη επιτυχία όλες τις 
«πολυκρίσεις», όπως τις ονόµασε ο 
Γιούνκερ, ανάµεσα τους και σύνθετη 
διαπραγµάτευση για µεταναστευτικό.

Περιεχόμενο όχι συνθήματα 
στις προγραμματικές δηλώσεις
Ο αγροτικός κόσμος έδωσε εντολή για πολιτικές ώστε να μην αδειάσουν τα χωριά

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Η καλή µέρα από το πρωί φαίνεται λέει η 
λαϊκή ρήση, κι αυτό µένει να αποδειχθεί 
εφόσον στις προγραµµατικές δηλώσεις 
του πρωθυπουργού, οι αναπτυξιακοί στό-
χοι για τον αγροτικό τοµέα αποκτήσουν 
συγκεκριµένο περιεχόµενο κι όχι τσιτάτα 
µε τίτλους και απλά µπούλετς, όπως έγι-
νε µετά το πρώτο υπουργικό.

Στις προγραµµατικές δηλώσεις της νέας 
κυβέρνησης το Σάββατο 20 Ιουλίου (18:00 
µ.µ) που θα λήξουν το βράδυ της ∆ευτέρας 
µε την ψήφο εµπιστοσύνης, η πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αν 
µη τι άλλο αναµένεται να δώσει περαιτέρω 
πληροφορίες για το πως θα κινηθεί ο εθνι-
κός φάκελος για την νέα ΚΑΠ, προκειµένου 
η χώρα να µην απωλέσει κρίσιµα κονδύλια, 
και πως ο νέος ΕΛΓΑ θα ανταποκριθεί στις α-
παιτήσεις της κλιµατικής αλλαγής ή γενικό-
τερα των απροσδόκητων ταραχών του και-
ρού. Βέβαια εδώ µε βάση τα όσα διαµείβο-
νται και στις Βρυξέλλες, την σχετική µέριµνα 
καλείται να «επωµιστεί» ο προϋπολογισµός 
της ΚΑΠ κάτι που δεν καλοβλέπει η Αθήνα.

Παράλληλα, ο αγροτικός κόσµος περι-
µένει να ακούσει αναλυτικά και µε χρονο-
διαγράµµατα πως θα ξεδιπλωθεί το στρα-
τηγικό σχέδιο για:

 Κίνητρα και επενδύσεις στην ύπαιθρο

 Νέο νόµο για τους συνεταιρισµούς.
 Μείωση της φορολογίας στο 10% για 

όλες τις οµάδες παραγωγών και τα συνερ-
γατικά σχήµατα.

 Αντιµετώπιση των παράνοµων ελληνο-
ποιήσεων στα αγροτικά προϊόντα.

Κατα τα λοιπά σύµφωνα µε τα όσα δη-
λώνει ο αρµόδιος για τα θέµατα της ΚΑΠ 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώ-
στας Σκρέκας.

«Βιώσιµος αγροτικός τοµέας σηµαίνει 
βιώσιµος αγρότης, σηµαίνει αξιοπρεπές 
εισόδηµα, νέες µορφές καλλιέργειας, νέ-
ος τρόπος καλλιέργειας, σηµαίνει καινο-
τοµία στην αγροτική παραγωγή, σηµαίνει 
γεωργία ακριβείας, σηµαίνει νέοι αγρό-
τες που θα µπορέσουν να τα κάνουν αυτά 
τα πράγµατα». Σύµφωνα µε τον κ. Σκρέκα 
κάθε έτος, η Ελλάδα λαµβάνει 2,5 δισ. ευ-

ρώ από την Ευρώπη για επενδύσεις βελ-
τίωσης της αγροτικής παραγωγής ή επεν-
δυτικά πλάνα που αφορούν τη µεταποίη-
ση αγροτικών προϊόντων τονίζοντας πως 
κυβερνητική προτεραιότητα είναι «η στή-
ριξη του αγρότη, της υπαίθρου, στήριξη 
ώστε ο κόσµος να µείνει στα χωριά µας 
για να µπορέσει να καλλιεργεί». Σύµφωνα 
µε τον κ. Σκρέκα, οι προτάσεις της ελλη-
νικής πλευράς στη νέα ΚΑΠ (2021-2017) 
θα στηριχθούν σε δύο άξονες:

Ο πρώτος είναι η υποστήριξη των αγρο-
τών, η προστασία της υπαίθρου και η στή-
ριξη των χωριών τα οποία - όπως είπε - α-
δειάζουν και ο δεύτερος άξονας είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος.

«Σκιώδης» κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Στο µεταξύ, το έργο της παρακολούθησης 

του κυβερνητικού έργου στον αγροτικό το-
µέα αναλαµβάνουν από το ΣΥΡΙΖΑ οι δύο 
πρώην επικεφαλής της πλατείας Βάθη. Συ-
γκεκριµένα, Τοµεάρχης Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης τοποθετείται ο Σταύρος Αραχωβίτης µε 
αναπληρωτή τον Βασίλη Κόκκαλη. Oι δύο 
άνδρες, γνωρίζουν καλά, τις εκκρεµµότη-
τες και τα σηµεία που χρήζουν προσοχής 
για την ανάταση του πρωτογενούς τοµέα, οι 
βέβαια δεν κατάφεραν κατά τη θητεία τους 
, ο ένας από τη θέση του υπουργού κι άλ-
λος του υφυπουργού να αφήσουν καθαρό 
το στίγµα των παρεµβάσεων που έκαναν.

Τοµεάρχες Αγροτικού
Αραχωβίτης-Κόκκαλης
Το πρώην δίδυµο της Βάθη 
Αραχωβίτης-Κόκκαλης  θα 

παρακολουθεί  το κυβερνητικό έργο 
από τις θέσεις των επικεφαλής 

Αγροτικού  του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική εµπειρία και τεχνοκρατική 
γνώση στα ατού του Μ. Σχοινά.
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H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναδείχθηκε την Τρίτη 16 
Ιουλίου η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και η πρώτη Γερµανίδα στο συγκεκριµένο 
αξίωµα για περισσότερα από πενήντα χρόνια, σε µυστική 
ψηφοφορία. Ωστόσο η ισχνή πλειοψηφία που εξασφάλισε 
(µόλις 383 ψήφους) δεν της εξασφαλίζει την απαιτούµενη 
σταθερότητα για να έχει τη δυνατότητα να περάσει τις 
πολιτικές της. Η ίδια στην οµιλία της προχώρησε σε 
αναφορές από την Σιµόν Βέιλ, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο 
της ευρωβουλής µέχρι το Θουκυδίδη και την ιστορική 

µετάβαση στην ενιαία αγορά, εντούτοις δεν τοποθετήθηκε 
όπως υπογραµίζουν οι Financial Times για επίδικα θέµατα 
όπως η περαιτέρω διεύρυνση της Ένωσης ή οι δύσκολες 
διαπραγµατεύσεις για τον προϋπολογισµό µακροπρόθεσµα. 
∆εν υπήρξε ακόµη αναφορά στις προτεραιότητες σχετικά 
µε την ευρωπαϊκή γεωργία, παρά µόνο η διαπίστωση ότι 
είτε πρόκειται για τους Φιλανδούς καλλιεργητές σταριού 
είτε για τους Γάλλους που έρχονται αντιµέτωποι µε ένα 
θανατηφόρο κύµα καύσωνα, γίνονται σε όλους αισθητά τα 
αποτελέσµατα της κλιµατικής αλλαγής.

ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Tην ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση επιχαίρει της συµφωνίας µε το 
µπλοκ Mercosur (Βραζιλία, Αργε-
ντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη) 
που αφορά κυρίως τους όρους ει-
σαγωγής βόειου κρέατος, τις επι-
φυλάξεις της Γαλλίας, διαδέχονται 
Ιρλανδοί βουλευτές, ενώ και σε άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες ανοίγονται 
νέα µέτωπα αντιδράσεων. 

Ιρλανδοί βουλευτές µπαίνουν 
«µπροστάρηδες» και µε ψήφισµα 
τους καλούν την κυβέρνηση τους 
να προχωρήσει σε συµµαχίες µε 
άλλες χώρες της ΕΕ για να µην ε-
πικυρωθεί η συµφωνία για φθη-
νές εισαγωγές σε βάρος των αγρο-
τών. Ταυτόχρονα οι αντιδράσεις 
στο εσωτερικό της ΕΕ υπογραµµί-
ζουν τις δυσκολίες στη διαδικασία 
έγκρισης, καθώς απαιτείται η στή-
ριξη ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ε-
θνικών κοινοβουλίων και της Ευ-
ρωβουλής.

Με ψηφοφορία που το politico.
eu χαρακτηρίζει «συµβολική» κά-
λεσαν την κυβέρνηση να µην την 
υποστηρίξει σε επίπεδο Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και να προχωρήσει ά-
µεσα σε οικοδόµηση συµµαχιών ε-
ντός της για να διασφαλίσει ότι δε 
θα γίνει δεκτή. Εκ µέρους της Ιτα-
λίας, ο υπουργός Γεωργίας Gian 
Marco Centinaio, που θεωρείται 
σύµµαχος του ακροδεξιού πρωθυ-
πουργού της χώρας Matteo Salvini 
την παροµοίασε µε «πιστόλι στον 
κρόταφο» της ιταλικής γεωργίας. 

Το κόµµα της αντιπολίτευσης Sinn 
Féin πρότεινε ψήφισµα στο οποίο 
αυτή περιγράφεται ως «κακή για την 
Ιρλανδία και τον πλανήτη», µε το 
ύψος των εξαγωγών από τις χώρες 
που συναπαρτίζουν τη Mercosur να 

υπάρχουν φόβοι ότι έχει τη δυνα-
µική να «καταστρέψει τον ιρλανδι-
κό κλάδο βόειου κρέατος». 

Όπως σηµειώνει το politico.eu, 
παρόλο που διατυπώθηκε ο ισχυρι-
σµός ότι στο πλαίσιο της συµφωνί-
ας ανοίγει ο δρόµος για πρόσβαση 
στην ευρωπαϊκή αγορά 99.000 τό-
νων βόειου κρέατος τον χρόνο χω-
ρίς δασµούς, στην πραγµατικότη-
τα οι τελευταίοι έχουν προσδιορι-
στεί στο 7,5%. 

∆ιατυπώθηκαν, ακόµη, ανησυ-
χίες ότι δεν υπάρχουν ασφαλιστι-
κές δικλείδες σχετικά µε τα στά-
νταρντ που αφορούν τη διατρο-
φική ασφάλεια ή που να προστα-
τεύουν τις κοινότητες των ιθαγε-
νών, τους επικεφαλής οργανώσε-
ων από δολοφονίες και τα δάση 
του Αµαζονίου. 

Στους δρόµους 2.000 αγρότες
Η συµφωνία προκάλεσε την α-

ντίδραση των Ιρλανδών αγροτών 
που φοβούνται τον ανταγωνισµό 
από τα φθηνότερα προϊόντα που 
παράγονται στη Νότια Αµερική, η 
οποία εκφράστηκε µε διαδήλωση 
έξω από το Κοινοβούλιο, µε τη συµ-
µετοχή να προσεγγίζει τις 2.000. 

Όσο η συµφωνία θα επιχειρείται 
να επικυρωθεί πιθανά µέσα στα ε-
πόµενα ένα µε δύο χρόνια, το µη 
δεσµευτικό αποτέλεσµα της ψηφο-
φορίας υπογραµµίζει τις δυσκολί-
ες που αναµένεται να χαρακτηρί-
σουν τη διαδικασία έγκρισης, κα-
θώς απαιτείται η στήριξη ευρωπα-
ϊκών κυβερνήσεων, εθνικών κοι-
νοβουλίων και της Ευρωβουλής. 

Το κείµενο που υπερψηφίστηκε 
µε 84 ψήφους και 46 κατά την Τε-

τάρτη 10 Ιουλίου και από το κόµµα 
Fianna F¶il το οποίο παρέχει κοινο-
βουλευτική στήριξη στο Fine Gael, 
προέτρεπε την κυβέρνησή του να 
το θεωρήσει δεσµευτικό τόσο για 
την ίδια όσο και στο µέλλον. 

Ευρωπαίοι διαπραγµατευτές κα-
τέληξαν σε πολιτική συµφωνία µε 
τους επικεφαλής των χωρών του 
µπλοκ Mercosur (Βραζιλία, Αργε-
ντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη) 
τον Ιούνιο ολοκληρώνοντας εµπο-
ρικές συνοµιλίες που διαρκούσαν 
είκοσι χρόνια. 

Ο Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χό-
γκαν, µέλος του κυβερνώντος κόµ-
µατος Fine Gael έχει υποστηρίξει τη 
συµφωνία µε τα επιχειρήµατα ότι 
είναι ισορροπηµένη και συνεπά-
γεται νέες αγορές για τα προϊόντα 
της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Οι Ιρλανδοί  απειλούν 
να μπλοκάρουν 

το ντηλ ΕΕ-Μercosur
Τις γαλότσες τους με 
τις οποίες μπαίνουν 

καθημερινά στις 
φάρμες τους 

«κατέθεσαν» έξω 
από το ιρλανδικό 

κοινοβούλιο 
χιλιάδες αγρότες με 

το σύνθημα «Δεν 
μας χρειάζονται 

πια» ενάντια στην 
επικείμενη κύρωση 

της συμφωνίας 
που φέρνει φθηνές 

εισαγωγές

Πράσινη συµφωνία και
 νόµος για το κλίµα στις
100 πρώτες ηµέρες της

προέδρου φον ντερ Λάιεν  

Επί 20ετία
Ευρωπαίοι διαπραγµατευτές 
κατέληξαν σε πολιτική συµφωνία 
µε τους επικεφαλής των χωρών 
του µπλοκ Mercosur τον Ιούνιο 
ολοκληρώνοντας εµπορικές 
συνοµιλίες που διαρκούσαν 
είκοσι χρόνια. 

Πιστόλι
«Πιστόλι στο κρόταφο» για την 
ιταλική γεωργία,  χαρακτήρισε 
τη συµφωνία ο αρµόδιος 
υπουργός Gian Marco 
Centinaio 

Αντίδραση
Η συµφωνία προκάλεσε την 
αντίδραση των Ιρλανδών 
αγροτών που φοβούνται τον 
ανταγωνισµό από τα φθηνότερα 
προϊόντα της Ν.Αµερικής, η 
οποία εκφράστηκε µε διαδήλωση 
έξω από το Κοινοβούλιο, µε τη 
συµµετοχή να προσεγγίζει τις 
2.000. 
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ΚΩΣΤΑΝΤ.ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
«Το Κοινοβούλιο και η 
αντιπροσωπευτικότητα, αυτό 
δηλαδή που ο Αλέξανδρος 
Σβώλος χαρακτήρισε ως το 
ύπατο δείγµα σοφίας των 
ανθρώπων, δεν βγαίνουν 
αλώβητα από την κρίση. 
Υπέστησαν τεράστιο πλήγµα 
και λόγω των επιπτώσεων 
από το σφιχταγκάλιασµα της 
εκτελεστικής εξουσίας».

ΓΙΟΧΑΝΑ ΛΟΥΪΣΕΝ
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
«Οι περισσότεροι 
παρατηρητές εκτιµούν ότι η 
Άγγελα Μέρκελ έχει 
αποδυναµωθεί τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό της χώρας της. Οι 
διαπραγµατεύσεις για τους 
επικεφαλής των 
ευρωπαϊκών θεσµών, όµως, 
απέδειξαν πάλι την πολιτική 
ευκινησία της καγκελαρίου».

ΜΙΣΕΛ ΜΠΑΡΝΙΕ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤ. BREXIT
«Η Βρετανία θα πρέπει να 
αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις 
(σ.σ. για απειλές εξόδου 
χωρίς συµφωνία). Πιστεύω 
ότι η βρετανική πλευρά, που 
είναι καλά πληροφορηµένη 
και ικανή και γνωρίζει τον 
τρόπο που λειτουργούµε 
στην ΕΕ, γνώριζε ότι δεν 
εντυπωσιαζόµαστε ποτέ από 
αυτές τις απειλές».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΦΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΕΥΦΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ Ο ΓΑΡΓΑΛΑΚΟΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Στραπάτσο
Για ανενεργά, από την 
προηγούµενη κυβέρνηση 
επενδυτικά προγράµµατα και 
εργαλεία που θα µπορούσαν να 
αναχαιτίσουν τις συνέπειες στην 
αγροτική παραγωγή από τον 
καιρό, µιλά ο βουλευτής της Ν∆, 
Καρασµάνης. Πρόσφατο το 
στραπάτσο µε τα αντιχαλαζικά, 
που σε ένα τρίµηνο (Απρίλιο, 
Μάιο, Ιούνιο) ρήµαξε χωριά 
Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

 

Στοιχειωµένος
Ανεξάρτητα από το πόσο 
πείθεται κανείς για το αν 
πράγµατι πρόκειται για 
γενικευµένη κλιµατική αλλαγή ή 
για έναν ακόµη ιστορικό κύκλο 
του καιρού που εντείνει κάποια 
φαινόµενα, εις βάρος του 
αγροτικού κόσµου, το βέβαιο 
είναι ότι ο ΕΛΓΑ δεν µπορεί να 
συνεχίσει να λειτουργεί µε τις 
δοµές του παρελθόντος και στη 
λογική του πελατειακού κράτους.

 

Κατά πάνω
Φοβάται ο Βαγγέλης (εκ των 
πρώην υπουργών της πλατείας 
Βάθη), µήπως τα κάνει µαντάρα 
ο νυν στις διαπραγµατεύσεις για 
τη νέα ΚΑΠ. Βέβαια, 
καµπανάκια, χτύπαγε και στον 
οµοϊδεάτη του υπουργό Σταύρο. 
Τι στο καλό, µε υφυπουργό 
επιφορτισµένο µε τα θέµατα της 
ΚΑΠ και γενικό γραµµατέα µε 
σχετική ευθύνη, πόσο χάλια 
µπορεί να τα πάνε;

Σύγκλιση στο ότι η Gran Plas είναι χάρµα

Στα αυτονότητα κινήθηκε στην πρώτη του εµφάνιση στο συµβού-
λιο των Βρυξελλών ο υπουργός της πλατείας, µε την ρητορική 
δεινότητα που τον διακρίνει να περιορίζεται στη λογική του «no 
money, no honey», σε σχέση µε τις υψηλές απαιτήσεις για τα α-
γροπεριβαλλοντικά που αξιώνει από τα κράτη η Κοµισιόν για την 
ΚΑΠ. Την ξενάγηση, πάντως, και το φροντιστήριο ο απερχόµενος 
γενικός Χάρι, την έκανε και µε το παραπάνω. Όπως και να ‘χει 
το επόµενο διάστηµα είναι κρίσιµο και δεν αρκούν µόνο συµµα-
χίες, αλλά και προετοιµασία γύρω από τα στρατηγικά και τον ε-
θνικό φάκελο, που ακόµα δεν ξέρουµε προς τα πού θα κλείνει...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ασφαλιστικό, 
φορολογικό και ελέγχοι 
στην αγορά γάλακτος 
και κρέατος στην πρώτη 
γραµµή των θεµάτων 
των κτηνοτρόφων της 
Θεσσαλίας, τα οποία 
έφεραν σε γνώση του 
υπουργού Βορίδη, που 
δήλωνε ως τώρα αδαής 
περί τα αγροτικά.

Επιχαίρει η ΕΕ της 
συµφωνίας µε 
Μercosur, όµως 
χιλιάδες αγρότες 
διαµαρτύρονται για 
τα αποτελέσµατά της. 
Ο Έλληνας υπουργός 
Γεωργίας καλεί την 
Επιτροπή για θέσπιση 
ταµείου αντιµετώπισης 
όποιων διαταραχών 
στην αγορά.

Υβρίδια
 «Ψαγµένο» ακούγεται το 

σχέδιο που ανακοίνωσε o 
νεοαφιχθείς υπουργός της 
πλατείας στο συµβούλιο των 
Βρυξελλών, για εγκαθίδρυση 
συστήµατος επικοινωνίας και 
συντονισµού ενεργειών των 
εµπλεκοµένων φορέων στη 
χοιροτροφία και το εµπόριο 
κρέατος, για την αποτροπή της 
εισόδου του ιού της 
αφρικανικής πανώλης των 
χοίρων στην Ελλάδα. Γιατί 
άπαξ και µπει...

 Ο ίδιος βέβαια, τα άκουσε 
από τον Κύπριο οµολόγό του 
για το θέµα της κυπριακής 
πατάτας και τα «βαφτίσια», 
εγκαλώντας τον για τρύπια 
συστήµατα ελέγχου και 
αγορανοµικές παραβάσεις.

 Κατά τα λοιπά, σύγκλιση 
Ελλάδας-Κύπρου στο µέτωπο 
ενάντια στην «εξωτερική 
σύγκλιση» των δικαιωµάτων. 

;

ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Ο Ρότζερ (σ.σ για τον 
Φέντερερ) είπε ότι χαίρεται 
γιατί έδειξε σε όλους πως 
ακόµα κι ένας 37χρονος 
µπορεί να καταφέρει 
πράγµατα στο τένις. Είµαι 
ένας από αυτούς που πλέον 
πιστεύουν ότι όντως 
γίνεται και θα το 
προσπαθήσω κι εγώ στα 37 
µου. Με εµπνέει ο Ρότζερ».

Η αναβάθµιση στα 
κοινοβουλευτικά 
έδρανα πάντως 
έχει χρώµα µπλε!

Εκ µέρους της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 
αναφορικά µε τις πληροφορίες στη στήλη «…Της 
Πιάτσας» που δηµοσιεύθηκε το Σάββατο 13/7 στην 
εφηµερίδα Agrenda και αναπαράχθηκε στην 
ιστοσελίδα agronews.gr, διευκρινίζονται τα εξής:
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία τηρεί τις ίδιες 
διαδικασίες σε όσες περιοχές συνεργάζεται στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος Συµβολαιακής 
Καλλιέργειας Κριθαριού (αυτές που ορίζονται στις 
συµβάσεις µε τους καλλιεργητές) και ως εκ τούτου 
η αναφορά ότι «διαφορετική τακτική λέγεται ότι 
ακολουθεί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία µε τους 
συνεργαζόµενους παραγωγούς βυνοποιήσιµης 
κριθής σε χωριά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 
όπως η Επανοµή» (σ.σ. λόγω υψηλών αποδόσεων) 
είναι αναληθής. Άλλωστε, κάτι τέτοιο δεν θα 
µπορούσε επιπλέον να ευσταθεί δεδοµένου οι 
αποδόσεις φέτος ήταν πολύ υψηλές σχεδόν στο 
σύνολο της χώρας, δεν ήταν γεγονός που αφορά 
µόνο συγκεκριµένες περιοχές.
Επιπλέον, αντίστοιχα όπως ορίζεται στις ίδιες 
συµβάσεις, η τιµή του κριθαριού που 
προµηθευόµαστε µέσω του Προγράµµατος 
Συµβολαιακής Καλλιέργειας είναι 
προκαθορισµένη, ως εκ τούτου δεν υπάρχουν 
ποσότητες οι οποίες αγοράζονται σε χαµηλότερες 
τιµές, καθώς κάτι τέτοιο ούτε καν νοµικά δεν είναι 
εφικτό.

Λένε οι Σουηδοί ότι έχουν 6 µήνες µέρα και 6 
µήνες νύχτα! Τι να µας πουν κι αυτοί; Στην Ελλάδα 
έχουµε 6 ώρες Ιούλιο και 6 ώρες Νοέµβριο! Τι να 
πουν και οι αγρότες, που δεν ξέρουν τι θα τους 
φέρει ο καιρός µέσα σε λίγες ώρες. Οι τελευταίες 
θεοµηνίες πάντως µόνο ζηµιές έφεραν σε 12 
νοµούς και όλες σχεδόν τις καλλιέργειες. Από τον 
ΕΛΓΑ διαµηνύουν ότι ανασκουµπώνονται για να 
γίνουν άµεσα οι εκτιµήσεις και αµεσότερα οι 
πληρωµές των παραγωγών… Αλλά όχι πριν το 
τέλος του έτους! Κάτσε να αναλάβει και ο νέος 
πρόεδρος, µήπως κάτι τρέξει! 

Κάτι βροχές και κάτι τοπικά πληµµυρικά 
φαινόµενα ήταν που έκαναν λίµνη χιλιάδες 
στρέµµατα µε βαµβάκια στην κεντρική Ελλάδα. 
Το ζητούµενο, βέβαια, είναι ότι ακολουθεί 
απώλεια χτενιών στα βαµβακόφυτα, ενώ οι 
συνθήκες αυτές ευνοούν και την προσβολή από 
πράσινο σκουλήκι και σηψηριζίες. Και που είσαι 
ακόµα, λένε οι καλλιεργητές!

Ο βουλευτής Λαρίσης Μάξιµος, πάντως, που 
επισκέφτηκε το Αργυροπούλι, µετά τις τελευταίες 
ζηµιές, διαπίστωσε ότι δενδροκαλλιέργειες και 
αµπελώνες επλήγησαν σφόδρα από ανεµοθύελλα 
και ανεµοστρόβιλους και χαλάζι, ενώ 
ποιµνιοστάσια ξεσκεπάστηκαν. Η λύση, όµως, 
υπάρχει. Το έκαναν , σου λέει, το 2013, κατά τη 
θητεία του, µε τις ζηµιές από φωτιά στα 
µαστιχόδενδρα της Χίου, όταν εγκρίθηκαν τα 
ΠΣΕΑ από τα ευρωπαϊκά όργανα σε χρόνο 
ρεκόρ έξι µηνών. Η τεχνογνωσία υπάρχει στο 
υπουργείο, αυτό πρέπει να γίνει, τους εξηγεί εκεί 
στην πλατεία Βάθη.   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ



Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
πό τη µια τα µεγάλα κε-
νά της δηµόσιας διοί-
κησης κι από την άλ-
λη ο προσωρινός χα-

ρακτήρας των εκάστοτε υπουρ-
γών, είναι από αυτά που κρατά-
νε τα πράγµατα σε λάθος δρόµο 
και κάνουν τους συνήθεις «πο-
ντικούς» να χορεύουν.   

  Οι καλές  άμυνες 
ΕΥΤΥΧΩΣ πάντως που κάπου - κά-
που βγαίνουν και κάποιες καλές ά-
µυνες από τις ελεγκτικές και δικα-
στικές αρχές και αποφεύγονται έ-
τσι ορισµένες φορές τα χειρότερα. 
Όπως για παράδειγµα αυτή που έ-
βγαλε στις αρχές της εβδοµάδας το 
Ελεγκτικό Συνέδρο (ΣΤ’ Κλιµάκιο) 
και απέτρεψε µόλις την τελευταία 
στιγµή το µεγάλο σκάνδαλο που 
θα µπορούσε να ξεσπάσει µε την 
«φωτογραφική» προκήρυξη της δή-
θεν ευφυούς γεωργίας (σελ. 29).

  Χρόνια υπογείως
ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ότι µετά την «απο-
γύµνωση» που επήλθε στα σχέδια 
των... ποντικών του ΟΣ∆Ε µε την 
παραπάνω απόφαση, θα κλείσει 
σιγά - σιγά ο 15ετής κύκλος αρ-
ρυθµίας στη δραστηριότητα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Οργανισµός θα 
ανακτήσει την χαµένη του αυτο-
νοµία. Άλλωστε, τέτοια δουλοπρέ-
πεια, απέναντι στους... προµηθευ-
τές, όπως αυτή που επέδειξαν τα 
τελευταία ο πρόεδρος και οι δι-
οικούντες του Οργανισµού είναι 
πολύ δύσκολο να ξαναυπάρξει.

 Απελευθέρωση
ΤΑ ΛΕΩ ΑΥΤΑ, όχι για-
τί νοιάζεται και πολύ ο α-
γροτικός κόσµος ποιος θα 
είναι ο προµηθευτής του 
Οργανισµού Πληρωµών 
ή ποιος θα κάνει κουµά-
ντο στη διοίκηση του αλ-
λά γιατί, η δεισλειτουργία 
που ξεκινάει από το σαθρό 
µηχανογραφικό σύστηµα του 
ΟΣ∆Ε και εξαπλώνεται σε όλο το 

φάσµα των διαρθωτικών πολιτι-
κών που ασκεί το υπουργείο µέ-
σω των λεγόµενων προγραµµά-
των, είναι η αρχή και το τέλος της 
αγροτικής ανάπτυξης.

  Μήπως πάει πολύ;
ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ξέρουµε δεν έχει 
και πολλά αποτελεσµατικά εργα-
λεία στα χέρια του αυτό το υπουρ-
γείο. Η βάση δεδοµένων του ΟΣ-
∆Ε, λοιπόν, πέραν της σηµασίας 
που έχει για τις πληρωµές των ε-
νισχύσεων, θα µπορούσε να εί-
ναι, µέσα από την κατάλληλη α-
νάλυση των στοιχείων, ο καλύ-
τερος οδηγός για τη χάραξη των 
πολιτικών στον αγροτικό τοµέα 
(σελ. 27-30). Αντί αυτού, µετατρέ-
πεται σε µέσω πίεσης, τόσο των 
αγροτών και των λοιπών συντε-
λεστών της αγοράς όσο και των 
ίδιων των υπουργών και κυβερ-
νώντων. Μήπως αυτό πάει πολύ;

  Καλοδιαβασμένος
∆ΙΑΒΑΣΜΕΝΟΣ απ’ ότι µαθαίνω, 
ανεβαίνει στο βήµα της Ολοµέλει-
ας της Βουλής για τις προγραµµα-
τικές ο νέος υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης. Ωστό-
σο, το πιο κρίσιµο θέµα θα είναι η 
εξαγγελία για τη µείωση στο µισό 
του συντελεστή φορολογίας εισο-
δήµατος των αγροτών ως φυσικά 
πρόσωπα, εφ’ όσον είναι µέλη ή 
παραδίδουν την παραγωγή τους 
σε συνεταιριστικές οργανώσεις και 
οµάδες παραγωγών. Θα χρειασθεί 
λίγη δουλειά ακόµα για να πεισθεί 

ο Σταϊκούρας και το υπουργείο 
Οιικονοµικών, θα πρέπει ό-

µως να καταλάβουν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι ότι αυτό το 
µέτρο, αν εφαρµοσθεί σω-
στά, όχι µόνο δεν θα κοστί-
σει στα φορολογικά έσοδα 
αλλά συνυσφέρει κιόλλας 
στον κρατικό πρϋπολογι-
σµό. Πρώτον γιατί, καλά 
συλλογικά σχήµατα σηµαί-
νει µεγαλύτερος τζίρος και 
δεύτερον γιατί θα χτυπηθεί 
η παραοικονοµία.   

Η βάση δεδοµένων 
του ΟΣ∆Ε, λοιπόν, 
πέραν της σηµασίας 
που έχει για τις 
πληρωµές των 
ενισχύσεων, θα 
µπορούσε να είναι, 
µέσα από την 
κατάλληλη ανάλυση 
των στοιχείων, ο 
καλύτερος οδηγός 
για τη χάραξη 
των πολιτικών 
στον αγροτικό 
τοµέα. Αντί αυτού, 
µετατρέπεται σε 
µέσω πίεσης, τόσο 
των αγροτών 
και των λοιπών 
συντελεστών της 
αγοράς όσο και 
των ίδιων των 
υπουργών και 
κυβερνώντων

Ό
λοι ξέρουµε ανθρώπους που λένε 
ψέµατα. Λέµε ενίοτε ψέµατα στους 
γονείς µας για να αποφύγουµε µπε-
λάδες. Οι φίλοι µας λένε ψέµατα για 

να µας προστατεύσουν από δυσάρεστες αλήθειες 
που µπορεί να πληγώσουν τα αισθήµατά µας. Ψέ-
µατα λένε και οι πολιτικοί. [...].Απ’ ό,τι φαίνεται, α-
κόµη και οι ειδικοί λένε ενίοτε ψέµατα στο κοινό 
τους - και δεν το κάνουν πάντα κακόβουλα. Μερι-
κές φορές λένε ψέµατα χωρίς να το αντιλαµβάνο-
νται, ξεγελώντας τους εαυτούς τους. Οι οικονοµο-
λόγοι έχουν εδώ και καιρό παρατηρήσει ότι οι λέ-
ξεις και οι πράξεις των ανθρώπων συχνά υποδει-
κνύουν διαφορετικά πράγµατα. Για παράδειγµα, 
µια έρευνα µπορεί να ρωτά τους ανθρώπους πόσο 
πολύ νοιάζονται για την ιδιωτικότητα. Οι ερωτώ-
µενοι µπορεί να απαντήσουν ότι νοιάζονται πά-
ρα πολύ. Όταν όµως οι ερευνητές κοιτάξουν την 
πραγµατική συµπεριφορά των ανθρώπων, πολλοί 
καταναλωτές φαίνεται πως δεν είναι διατεθειµένοι 
να πληρώσουν τίποτε για να αποκτήσουν ιδιωτι-
κότητα. Με άλλα λόγια, όταν µιλάµε για πραγµα-
τικά χρήµατα, οι δράσεις µας µιλούν ηχηρότερα 
από τις λέξεις µας. Οι οικονοµολόγοι αναφέρο-
νται σ’ αυτή τη διαφορά ανάµεσα στις λέξεις και 
τις πράξεις ως διαφορά ανάµεσα στις «δηλωµέ-
νες» και τις «αποκεκαλυµένες» προτιµήσεις. Ό-

ταν οι άνθρωποι 
απαντούν µε λό-
για, µπορεί να λέ-
νε ψέµατα - είτε 
συνειδητά είτε α-
συνειδήτα. [...].Το 
αστείο είναι πως 
και οι ίδιοι οι οι-
κονοµολόγοι πέ-
φτουν στην παγί-

δα να λένε κάτι αλλά να κάνουν στην πραγµατι-
κότητα κάτι άλλο. Εµείς οι οικονοµολόγοι ισχυ-
ριζόµαστε ότι µας νοιάζει πολύ η αποτελεσµατι-
κότητα, η οποία είναι ένα µέτρο του πλούτου - η 
αξία όλων των πραγµάτων που έχουµε. Μιλάµε 
για την αποτελεσµατικότητα γιατί µπορούµε να 
την µετρήσουµε, σε αντίθεση για παράδειγµα µε 
την ευηµερία των ανθρώπων, που θα ήταν ένα 
καλύτερο µέτρο αν δεν ήταν µια τόσο αόριστη 
και δύσκολη να οριστεί έννοια. Η αποτελεσµα-
τικότητα είναι κάτι το αντικειµενικότερο. Για κά-
ποιον περίεργο όµως λόγο, όταν οι οικονοµολό-
γοι αναλύουν δηµόσιες πολιτικές, επιµένουν να 
µετρούν την ευηµερία και όχι την αποτελεσµατι-
κότητα […].Πολλοί άνθρωποι έχουν ένα νοητικό 
χάσµα ανάµεσα σε όσα λένε και σε όσα κάνουν. 
Με άλλα λόγια, λένε ψέµατα ακόµη και στους ε-
αυτούς τους. Μία στο τόσο, οι οικονοµολόγοι θα 
πρέπει να κάνουµε ένα διάλειµµα για να κοιτα-
χτούµε στον καθρέφτη. Μπορεί να µάθουµε πολλά 
από τις δικές µας αποκεκαλυµµένες προτιµήσεις.

*EΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ MERCATUS CENTER ΤΟΥ GEORGE 
MASON UNIVERSITY ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ANTONIN SCALIA LAW SCHOOL

Ξεγελώντας 
εαυτούς

ΤΟΥ ΤΖΕΪΜΣ ΜΠΡΟΥΓΚΕΛ *
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Τεχνοκρατικές, πολιτικές και γνώ-
σεις της πιάτσας φαίνεται πως συν-
δυάζει ο νέος γενικός γραµµατέας Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
Γιώργος Στρατάκος, αποτελώντας µια 
ενδιαφέρουσα και -στα χαρτιά του-
λάχιστον- πολλά υποσχόµενη επι-
λογή για το πόστο που του ανετέθη. 

Έχει συλλέξει πλούσια εµπειρία, αν 
µη τι άλλο, σε µεγάλη γκάµα κατη-
γοριών σχετικά µε την Αγροτική Πα-
ραγωγή, περιλαµβάνοντας στο πορ-
τφόλιό του από θητεία ως µέλος του 
∆Σ του Ελληνικού Ινστιτούτου Πα-
στέρ και του Επιστηµονικού Πάρκου 
Πατρών, µέχρι τη θέση του Αναπλη-
ρωτή Γενικού ∆ιευθυντή της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισµών Λακωνί-
ας. Πόστα που εκτός από επιστηµο-

νική γνώση και τριβή πάνω στη γε-
ωπονική επιστήµη, του δίνουν και 
το αβαντάζ γνωριµίας µε την αγορά. 

Όλοι γνωρίζουµε το «ξύλο» που 
πέφτει κάθε καλλιεργητική και εµπο-
ρική περίοδο στο τρέξιµο των συνε-
ταιρισµών, µε τα σκαµπανεβάσµατα 
των τιµών, τον ανταγωνισµό και τη 
διαχείριση συλλογικών και προσωπι-
κών προβληµάτων των παραγωγών. 
Ίσως να έχει παίξει ρόλο στο να ξέ-
ρει να διαχειρίζεται συλλογικές ορ-
γανώσεις η µεγάλη συνδικαλιστική 
του πορεία, καθώς από τα φοιτητικά 
του κιόλας χρόνια ήταν ενεργό µέλος 
της νεολαίας της Νέας ∆ηµοκρατίας, 
µε µεγάλη δράση εντός και εκτός Γε-
ωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.   

Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που 
δεν µπορεί να προβάλλει ως δικαι-
ολογία το «δεν ξέρω», στους κυριό-
τερους τοµείς τουλάχιστον που σχε-
τίζονται µε την αγροτική δραστηριό-
τητα και καθηµερινότητα. Μπορεί να 
καταλάβει τι σηµαίνει έπεσε γλοιο-
σπόριο στις ελιές, έχει λοιµώδη πο-
δοδερµατίτιδα το κοπάδι µου και τι 
πρέπει να γίνει για να αντιµετωπι-
στούν τέτοιες καταστάσεις, ενώ ταυ-
τόχρονα µπορεί να κατανοήσει τι ση-
µαίνει εκβιασµός από εµπόρους, ολι-
γοπώλια και ολιγοψώνια και τι τερτί-
πια χρειάζονται στο χειρισµό τέτοιων 
φαινοµένων. Έχει υπάρξει µέλος της 
∆ιοικούσας Επιτροπής του παραρτή-
µατος Ανατολικής Στερεάς του Γεω-
τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, έ-
χοντας διατηρήσει όπως κυκλοφορεί 
µέχρι και τώρα καλές σχέσεις µε τον 
φορέα. Στα Ευρωπαϊκά, έχει διατελέ-
σει επίσης µέλος της οµάδας εργα-
σίας για την υποστήριξη της Γενικής 
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολο-
γίας, για την προετοιµασία και την 
οργάνωση εκδηλώσεων της Ελληνι-
κής Προεδρίας του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τέλος, έχει ένα µεγάλο πλεονέκτη-
µα, την νεαρή του ηλικία. Μια πηγή 
ενέργειας και όρεξης που ξεθωριάζει 
µε τα χρόνια, όσο οι άνθρωποι µεγα-
λώνουν και µπαίνουν σε πιο στερεά 
καλούπια. Παρ’ όλα αυτά όµως, απα-
ραίτητο είναι να επισηµανθεί πως έ-
χουν περάσει και στο παρελθόν α-
πό θέσεις-κλειδιά άξια πρόσωπα µε 
φόντα, που εφθάρησαν όµως, ή α-
ποµονώθηκαν και βάλτωσαν µέσα 
στη ρουτίνα. Είθε να είναι διαφορε-
τική αυτή η φορά χωρίς την κατάλη-
ξη «ε, εντάξει βολεύτηκε κι αυτός».  

Τεχνοκράτης της πιάτσας
Μπορεί να είναι Δόκτωρ, η ενασχόλησή του όμως με την αγορά τον προσγειώνει

Ο Γιώργος Στρατάκος γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1978 µε καταγωγή 
από το ∆ήµο Ανατολικής Μάνης. 
Είναι παντρεµένος µε τη Μαρή 
Οβακιµιάν και έχει ένα τέκνο, τον 
Φίλιππο. Είναι απόφοιτος του 
τµήµατος Ζωικής Παραγωγής του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού 
στον τοµέα «Γενετική Βελτίωση, 
Αναπαραγωγή και ∆ιατροφή 
Αγροτικών Ζώων» και 
∆ιδακτορικού µε γνωστικό 
αντικείµενο «Μικροκλιµατικές 
συνθήκες και Φυσιολογία 
Αναπαραγωγής Αγροτικών 
Ζώων». Ασκεί το επάγγελµα του 
Γεωπόνου από το 2007. 

Η γκάµα αγροτικών θεµάτων µε την οποία έχει ασχοληθεί ο 
νέος Γενικός Γραµµατέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
Γιώργος Στρατάκος, του δίνει εµπειρίες σε τεχνοκρατικό και 
πολιτικό επίπεδο, καθώς και γνώσεις «της πιάτσας».

Γιώργος Στρατάκος

∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ και 
ΟΝΝΕ∆

Από τα φοιτητικά του 
χρόνια ήταν ενεργό 

µέλος της νεολαίας της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, µε 
µεγάλη δράση εντός 

και εκτός Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιδακτορικό και 
Ινστιτούτο Παστέρ

 Με διδακτορικό «Μικρο-
κλιµατικές Συνθήκες και 
Φυσιολογία Αναπαραγω-
γής Αγροτικών Ζώων», 

υπήρξε και µέλος του ∆Σ 
του Ελληνικού Ινστιτού-

του Παστέρ

ΕΑΣ Λακωνίας
Η θέση του Αναπληρωτή 
Γενικού ∆ιευθυντή, της 

Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Λακω-
νίας, που κατείχε µέχρι 
πρότινος, του δίνει το 

προσόν να γνωρίζει την 
αγορά σε επίπεδο αγρότη 
και το πώς επηρεάζεται 
αυτή από την παραγωγή

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Συνέδριο µε 
το βλέµµα στο 
τεχνολογικό µέλλον 

Το Παγκόσµιο Συνέδριο 
Καινοτοµίας και Τεχνολογίας 
Singularity U Summit, έρχεται 
για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα 
στο Μέγαρο Μουσικής στις 11-
12 Νοεµβρίου, µε θέµα: «Vision 
Forward». Θα ασχοληθεί µε τις 
αλλαγές που αναµένεται να 
επιφέρει στην κοινωνία και την 
οικονοµία στο µέλλον η 
διείσδυση της τεχνολογίας στην 
καθηµερινότητα. Βασικοί άξονες 
που θα συζητηθούν: η τεχνητή 
νοηµοσύνη, το Internet of 
Things, τα χρηµατοοικονοµικά, η 
ενέργεια, οι επιστήµες υγείας, η 
εκπαίδευση. Θα φιλοξενηθούν 
οµιλίες, workshops για 
τεχνολογίες αιχµής που 
εκπορεύονται από τη Silicon 
Valley, ώστε να ενισχυθεί η 
εκπαίδευση γύρω από αυτές, 
ενώ θα ευνοηθεί η δικτύωση 
και η ανταλλαγή απόψεων. 

 Ενδικοφανής προσφυγή κατά 
των αποτελεσµάτων εκκαθάρισης 
πληρωµών βιολογικής γεωργίας 
µέχρι τις 23 Ιουλίου
 ∆ιορθώσεις Ενιαίας Αίτησης 

Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε) έως 25 
Ιουλίου είτε µέσω της online 
εφαρµογής, είτε µέσω του ΚΥ∆ 
όπου έχει υποβληθεί 
 Μέχρι 29 Ιουλίου οι 

φορολογικές δηλώσεις
 Έως 29 Ιουλίου ηλεκτρονική 

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

της ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ 
για το 2018
 Ενστάσεις έως 2 Αυγούστου 

στο πλαίσιο των συνδεδεµένων 
στο ρύζι, τα ροδάκινα προς 
χυµοποίηση και της ενίσχυσης για 
τη διατήρηση της καλλιέργειας 
αµπέλων στα µικρά νησιά του 
Αιγαίου 
 Από 26 Αυγούστου έως και 25 

Σεπτεµβρίου αιτήσεις για το 
Μέτρο 10.1.1 για την προστασία 
της ορνιθοπανίδας
 Μέχρι τις 30 Αυγούστου η 

πρώτη δόση εισφορών αγροτών 
στον ΕΦΚΑ 

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Εφαρµογές κυκλικής
οικονοµίας σε οίνο 
και αγροδιατροφή 
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ελλάδας προσκαλεί 
στην εναρκτήρια ηµερίδα του έργου «Embrace» 
τη ∆ευτέρα 22 Ιουλίου, ώρα 18:00-21:00µµ στο 
ξενοδοχείο Makedonia Palace, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Interreg MED 2014-2020. 
Στόχος η ενηµέρωση για την κυκλική οικονοµία 
και την πιλοτική εφαρµογή εργαλειοθήκης στην 
αγροδιατροφή από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και 
συνεργατικούς σχηµατισµούς (clusters), ΜΜΕ, 
µε έµφαση στον οίνο και τη µεταποίηση 
ροδάκινου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: τηλ. 
2310 539 817, sbe.org.gr.

Γιορτή κτηνοτροφίας
στη µεσαιωνική Χίο
Στο Πιτυός, ένα παραδοσιακό ορεινό χωριό, µε 
µεσαιωνικό χρώµα διοργανώνεται η πρώτη 
γιορτή κτηνοτροφίας στις 26 µε 28 Ιουλίου από 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού σε 
συνεργασία µε τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων Χίου. 
Θα περιλαµβάνει εµπορική έκθεση στην πλατεία 
του Πιτυούς, στα στενά που οδηγούν στην 

εσωτερική 
πλατεία θα 
αναδεικνύεται η 
κτηνοτροφική 
παράδοση, σε 
εκείνη του 
Αγίου 
Γεωργίου θα 
υπάρχουν 
αναπαράσταση 
κουράς, 

αρµέγµατος, τυροκοµίας. Θα δειγµατίζονται 
προϊόντα και θα εξηγείται πώς περνούν στην 
τοπική κουζίνα. Στις παράλληλες δράσεις, 
περιπατητική διαδροµή σε µάντρες του Αίπους 
και επισκέψεις στον Πύργο, το ελαιοτριβείο και 
τον ξυλόφουρνο του χωριού. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2271 020 014. 

ΧΙΟΣ

Καλαµπόκι και 
µποµπότα στους 
Αντιφιλίππους 

Ο Πολιτιστικός και 
Μορφωτικός Σύλλογος 
Αντιφιλίππων προσκαλεί για 
17η συνεχή χρονιά στη 
Γιορτή Καλαµποκιού στο 
∆ηµοτικό Σχολείο 
Αντιφιλίππων το Σάββατο 20 
Ιουλίου, ώρα 20:30µµ. Εκεί 
θα προσφέρεται δωρεάν 
ψητό, βραστό καλαµπόκι και 
παραδοσιακά γλυκίσµατα, 
όπως µποµπότα και χαβίτσι. 
Θα συµµετέχει το µουσικό 
σχήµα Θρακόµελο. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη. 

ΚΑΒΑΛΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 

Πυρετός προετοιµασίας 
για τον κλάδο φρούτων 
και λαχανικών 

Η κεντρική εµπορική έκθεση της 
Ασίας Asia Fruit Logistica και κόµβος 
πληροφόρησης για τα φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά επιστρέφει στο Χονγκ 
Κονγκ στις 4-6 Σεπτεµβρίου και 
ετοιµάζεται να φιλοξενήσει, µεταξύ 
άλλων, εταιρείες στον χώρο της 
τεχνολογίας, µε µετασυλλεκτικές 
λύσεις για διαχείριση αποβλήτων από 
τρόφιµα. Το έδαφος θα προλειάνει 
συνέδριο στις 3 Σεπτεµβρίου (www.
asiafruitcongress.com). Θα 
απονεµηθούν βραβεία ενώ θα 
διεξαχθούν φόρουµ. Πληροφορίες 
συµµετοχών σε οµαδικό περίπτερο, 
από το Ελληνογερµανικό 
Επιµελητήριο: τηλ.: 210 64 19 037, 
2310 327 733, www.german-fairs.gr. 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 60 πρόβατα Χιώτικα, καθαρό-
αιµα, σε κατάσταση εγκυµοσύνης, 5 κριάρια, 
17 αρνάδες 9 µηνών. Τιµή 5.000€. Περιοχή 
Ναύπλιο. Τηλ.6985/626355. 

Πωλούνται 80 πρόβατα διασταυρωµένα, 
γεννάνε τον Οκτώβριο. Τιµή 5.000€, συζη-
τήσιµη. 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 κι-
λά από παραγωγό. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται 20 µοσχάρια αρσενικά 
limousine πέντε µηνών. Περιοχή Στερεά Ελ-
λάδα. Τηλ.6945/337738.

Πωλούνται 150 πρόβατα   γαλάρια Λακόν. 
Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Στερεά Ελλάδα. 
Τηλ.6945/337738.

Πωλούνται 150 πρόβατα και 50 γίδια. Τι-
µή συζητήσιµη. Περιοχή Βόλου Μαγνησίας. 
Τηλ.6931/238548.

Πωλούνται κατσίκες Μούρθια 5 µηνών από 
κτηνοτρόφο. Τηλ.6942/572629.

Πωλούνται 70 πρόβατα. Περιοχή Κεφαλο-
νιά. Τηλ.6992/135070.

Πωλούνται 80 πρόβατα. Περιοχή Κεφαλο-
νιά. Τηλ.6932/716445.

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

Πωλούνται 300 γίδια µε τα δικαιώµατα 
τους. Τηλ.6987/2296109.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.6977/549531.

Πωλούνται 200 γίδια. Περιοχή Αργολίδα. 
Τηλ.6994/200659, 6973/507512.

Πωλούνται γουρουνάκια από παραγωγό σε 
πολύ καλή τιµή παράδοση και στον χώρο σας. 
Περιοχή Εύβοια Τηλ.6986/824541.

Πωλούνται 200 πρόβατα φυλής Μυτιλήνης 
και 100 κατσίκια Χαλκιδικής. Περιοχή Κιλκίς.  
Τηλ. 6936/990400.

Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν και 
Σβίτς  4 έως 8 µηνών. Περιοχή Βοιωτία. 
Τηλ.6944/340117. 

Πωλούνται αγελάδες Λιµουζίν διασταυ-
ρωµένες, τιµή 450€. Περιοχή Βοιωτία. 
Τηλ.6944/340117. 

Πωλούνται γερµανικά πρόβατα και κατσί-
κες. Περιοχή Αττικη. Τηλ. 6979/998532 

Πωλούνται τράγοι φυλής µούρθια 
από κτηνοτρόφο. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6942/572629.

Πωλούνται πρόβατα γερµανικά, βελ-
τιωµένα, σε κατάσταση εγκυµοσύνης. 
Τηλ.6984/872749.

Πωλούνται 170 πρόβατα και 60 ζυγούρια. 
Περιοχή Αγ. Λουκάς Γιαννιτσά.           Τηλ. 
6984/932607.

Πωλούνται 230 πρόβατα ΑΣΣΑΦ. Περιοχή 
Γιαννιτσών. Τηλ. 6984/932607.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται άχυρο σε µικρές µπάλες από 
το χωράφι. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

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

Πωλείται φακή πολύ βραστερή, ποικιλία Σά-
µου βρώσιµη. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται  βίκος ποικιλία Ζέφυρος, για σπό-
ρο. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται µπιζέλι ποικιλία Όλυµπος, για σπό-
ρο. Τηλ.6932/372270.

Πωλούνται φυτά πράσα ποικι-
λία Demi Kalemi. Περιοχή Επανοµή. 
Τηλ.6974/554733.

Πωλούνται βιολογικές ζωοτροφές, κριθά-
ρι, αραβόσιτος. Περιοχή Θεσσαλονίκης Τηλ. 
6947/420755.

Πωλούνται µπάλες σανός βρώµης µε καρ-
πό, λιόλιου, αγριοτρίφφυλο,  µπάλες αρα-
βοσίτου µε καρπό και άχυρο  εξαιρετικής 
ποιότητας µε δυνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας. Τιµή προσιτή. Περιοχή Αχαΐα. 
Τηλ.6982/485793.

Πωλούνται ρεβίθια βραστερά ποικιλία 
Αµοργός. Περιοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 6978/566420.

Πωλούνται φακές  βραστερές Ελληνική ποι-
κιλία. Περιοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6978/566420.

Πωλούνται 1500 µπάλες  τριφύλλι µικρές 
33-35 κιλά. Τιµή 4 ευρώ η µπάλα.       Περιο-
χή Λιβαδιά Σερρών. 6985/978192.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπι-
ζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τε-
τράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρι-
σα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και κα-
τασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.6972/173482.

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

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ 
ανοξείδωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλι-
σµό. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και κα-
τασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµείο µε όλο τον εξοπλι-
σµό, λέβητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 
1,5 τόνου, ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρ-

µανση χωρητικότητας 500-3.000 τµχ, γου-
νοµοποίηση 2,5 τόνων. Τηλ.6972/173482.

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

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

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

Πωλείται βίκος ποικιλία ΜΑΡΙΑΝΝΑ κα-
θαρισµένος για σπόρο, πολύ παραγωγι-
κός για καρπό και για σανό σε καλή τιµή. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου πο-
λύ καθαρά για ζωοτροφή, σε καλή τιµή. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται βρώµη κόκκινη, δίκοκη ποικι-
λία ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ για σπόρο και για ζω-
οτροφή σε καλή τιµή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας 
ΣΙΜΕΤΟ πρωτοετές σποροπαραγωγής σε κα-
λή τιµή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 οικόπεδα-αγροτεµάχια 3 και 
12 στρεµµάτων εντός του οικισµού Αγ.∆η-
µητρίου Ορχοµενού Βοιωτίας. Τιµή συζητή-
σιµη. Τηλ.6974/129572.

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

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

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, 
για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευ-
τικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. 
Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκη-
δόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων 
και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟ-
ΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσεων. 
Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, 
διαθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., 
αποθήκες, οικία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε 
µικρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. Περι-
οχή Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρέµµατα υψηλών απο-
δόσεων µαζί µε 20 στρέµµατα σταβλικές 
εγκαταστάσεις . Περιοχή ΤOEB Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται ψυκτικός  θάλαµος διαστάσε-
ων 3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελεί-
ται από πάνελ δεκάρι αχρησιµοποίητο µε 
τα σελοφάν του, ψυκτικό µηχάνηµα τριφα-
σικό στοιχείο µε ανεµιστήρες,   ανοιγόµενη 
πόρτα. Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή 
Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρι-
α/10ρια, διάσταση 1πλάτος και 3ύψος το κά-
θε φύλλο. Καινούργια κατάσταση µε τα σελο-
φάν τους. Τιµή 48€ το φύλλο δηλαδή 16€ 
το τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ και-
νούργιο, ελληνικής εταιρίας κατασκευής θερ-
µοκηπίων µε διαστάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µή-
κος Χ 4 ύψος. Έχει δυο πλαϊνά παράθυρα και 
µια πόρτα, κατασκευασµένο όλο από σωλήνα 
2 ιντσών (Φ60) γαλβάνιζε, µε 7 σειρές τεγί-
δες/ενισχύσεις/χιαστί και µπάρες φυτών. Τι-
µή 9.000€/στρέµµα. Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλ-
λικός σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατα-
σκευής, πολύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµέ-
νο από σωλήνα γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύ-
σεις/τεγίδες/χιαστί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα 
φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε Φ33. Αποτε-
λείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος υδρορροής, 
5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ιαστάσεις περίπου 
4.200τ.µ. Μπορεί να κατασκευαστεί στις δι-
αστάσεις που θέλετε, χρειάζεται µόνο υλικά 
κάλυψης. Τιµή 30.000€ ή το µισό 16.000€. 
Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. 
Email: jathelas@otenet.gr

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

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

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας και πλατφόρ-
µα. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δεν-
δροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 
2007, full extra. Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 4Χ4, µε 
καµπίνα, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.

Πωλούνται 7 δεξαµένες των 35 τόνων και 
1 των 20 τόνων, ανοξείδωτες 316, µε πό-
δια και µε εσωτερικά στοιχεία εβαπτιζόµε-
να (ψύξης) για χαµηλές θερµοκρασίες ζύ-
µωσης, κατάλληλες για κρασί, ξύδι, τσίπου-
ρο και λάδι. Email: info@moraitiswines.gr 
Τηλ.2284/051706.

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από 
χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρα ζωοτρο-
φών µε 3 κυλίνδρους  και ηλεκτρονικό ζυ-
γιστικό. Τιµή 7.000€ συζητήσιµη. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6984/471046.

Πωλούνται χορτοδετικές µηχανές New 
Holland και Welger. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τρακτέρ international 744S για 
ανταλλακτικά. Τηλ.6942/620576. Πω-
λείται τρακτέρ Int 80 ίππων, υδραυλι-
κό τιµόνι. Τιµή 3.500€. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6906/407758.

Πωλείται αποφλοιωτικό µηχάνηµα φιστι-
κιών. Τιµή 3.000€. Τηλ.6944/632861. Πω-
λείται John Deer 6520, µοντέλο 2008, αντι-
προσωπείας από Ελλάδα, σε άριστη κατάστα-
ση, full extra. Τιµή 38.000€. Περιοχή Κατε-
ρίνη. Τηλ.6937/378484.

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

Πωλείται καλλιεργητής 7µ. σπαστός, χρήζει 
συντήρησης. Τιµή 3.000€. Περιοχή Καστο-
ριάς. 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€. Πε-
ριοχή Κιλκίς. Τηλ.6947/404701.    

Πωλείται θεριζοαλωνιστική John Deer 
1075, µηχανική. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.2491/025355.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλα-
µος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 
ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακω-
νίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυψης 
περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

Πωλούνται σωλήνες 2,5άρες 100 τεµάχια 
και µία κεντρόφικα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6944/770201.

Πωλείται αγροτικό Τoyota Ηilux 4 x 2, µο-
ντέλο 2006. Τηλ.6977/351859.

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα µε αγελάδες 
και µοσχίδες υψηλών αποδόσεων, µηχανήµα-
τα τρακτέρ, χαρµανιέρες, φορτωτές και φορ-
τηγό. Περιοχή Σίνδου. Τηλ.6944/614947.

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

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

Πωλούνται    δύο  χορτοκοπτικά Ιτα-
λίας πεντάδισκα  µε  συνθλιπτικό 3500 
και 5500 ευρώ. Περιοχή ∆.Μακεδονία. 
Τηλ.6974/705615.

Πωλείται ψεκαστική τουρµπίνα αναρτώµενο 
1000 λίτρων αχρησιµοποίητο. Τιµή 5.500€. 
Περιοχή ∆.Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

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

Πωλείται τριάρα µηχανή καρτέλ που φυ-
τεύει κάπνα. Περιοχή Σοχός Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6974/677830.

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  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Φωτογραφικά κλικ στους ανθρώπους 
σε όλο τον κόσµο που ασχολούνται µε 
το βαµβάκι, από το σπόρο στο χωράφι 
µέχρι τη βιοµηχανία µόδας θα αποτυ-
πωθούν σε έκθεση που θα πραγµα-
τοποιηθεί στη Γενεύη, στο περιθώριο 
εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας 
Βάµβακος στις 7 Οκτωβρίου, η οποία 
προσβλέπει να αναδείξει τη σηµασία 
της αλυσίδας αξίας του προϊόντος.

Εξάλλου, όπως αναφέρει στην ι-
στοσελίδα του το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Βάµβακος (ICAC), µε αφορµή τον δι-
εθνή φωτογραφικό διαγωνισµό που 
βρίσκεται σε εξέλιξη µε τις συµµετο-
χές να κλείνουν στις 9 Σεπτεµβρίου, 
«µια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις» και 
µε βάση αυτή την αρχή θα επιχειρη-
θεί να αποτυπωθούν οι αγωνίες, οι 
χαρές, τα εµπόδια, η αναγνώριση ό-
σων συµµετέχουν στην παραγωγή 
του «λευκού χρυσού», ανά τον κόσµο. 

Συγκεκριµένα, οι φωτογράφοι εν-
θαρρύνονται να µεταφέρουν δυνα-
τά και θετικά µηνύµατα που να υπο-
γραµµίζουν τη σηµασία της αλυσίδας 
αξίας του βαµβακιού, στις θεµατικές 
ενότητες «Από το χωράφι», «Στην Ί-
να (εκκοκκιστήρια, κλωστήρια, εµπό-
ριο)», «Παρασκευασµένο µε βάση το 
βαµβάκι», «Γυναίκες στο Βαµβάκι». 

Οι συµµετοχές µπορούν να υπο-
βληθούν µέσω email στο wcd@icac.
org (µε µέγιστο µέγεθος αρχείου τα 
5MB, µεταξύ 2000 και 6000 πίξελ, α-
ποθηκευµένες σε µορφή jpeg), µε δι-
καίωµα αποστολής µίας φωτογραφί-
ας σε κάθε κατηγορία.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη 
Γενεύη, µε χορήγηση πιστοποιητικών 
ενώ οι φωτογραφίες τους θα συµπε-
ριληφθούν σε έκθεση όπου θα συ-
νοδεύονται από αφηγήσεις που θα 
στρέφουν την προσοχή στους αν-

θρώπους σε όλο τον κόσµο που κερ-
δίζουν τα προς το ζην από την ενα-
σχόλησή τους µε το βαµβάκι.

Σε θεµατικές συναντήσεις µε τη 
συµµετοχή εθνικών ενώσεων βάµ-
βακος, ακαδηµαϊκών, ΜΚΟ θα κα-
λυφθούν θέµατα προστιθέµενης αξί-
ας, βιωσιµότητας, αγοράς µέσα από 
την ανάλυση των σταδίων της παρα-
γωγής, της µεταποίησης και της διε-
ρεύνησης τεχνολογικών δυνατοτή-
των που θα συνεισφέρουν στην πε-
ραιτέρω έρευνα και ανάπτυξή του.

Μόδα
Στην έκθεση θα φιλοξενηθεί 

επίδειξη µόδας µε έµφαση στην 
Αφρική, όπου τη δεκαετία του 

’90 η κλωστοϋφαντουργία 
αντιµετώπισε πρόβληµα

Γεωργία ακριβείας στο
Ανοιχτό Πανεπιστήµιο
Αιτήσεις ηλεκτρονικά µέχρι 20/9 
για τον τρίτο κύκλο σπουδών του 
προγράµµατος «Εφαρµογές 
Γεωργίας Ακριβείας» µέσω 
e-learning στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήµιο. Εξετάζεται η χρήση 
σχετικών τεχνολογιών (αισθητήρες, 
τηλεπισκόπηση) για τη διαχείριση 
αρδευτικού νερού, λιπασµάτων, 
φυτοπροστασίας, στο πλαίσιο του 
οικονοµικού προγραµµατισµού για 
κάθε καλλιέργεια. Πληροφορίες: 
spγs-sthet@eap.gr, 2610 367542.

Καρποί και Σύµβολα 
στο Νοµισµατικό Μουσείο
Ελληνικά, ρωµαϊκά νοµίσµατα, λίθοι, 
µολύβδινα και πήλινα σύµβολα που 
κοσµούνται µε καρπούς της 
ελληνικής γης παρουσιάζονται στην 
έκθεση «Καρποί και Σύµβολα» που 
θα λειτουργεί µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
στο Νοµισµατικό Μουσείο. ∆εκαεννιά 
καλλιτέχνες συµµετέχουν µε 
δηµιουργίες εµπνευσµένες από την 
ελιά, το ρόδι, το στάχυ, το σταφύλι, το 
µήλο, το σίλφιο. Συνέχεια θα δοθεί 
στο Museum of Arts and Design 
(MAD) της Νέας Υόρκης.

Η ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. παραδίδει
 αναφυτεµένο ελαιώνα
Μετά τη µεγάλη πυρκαγιά της 23ης 
Ιουλίου 2018 που έπληξε και το 
Λύρειο Ίδρυµα-Ορθόδοξο Χωριό, η 
εταιρεία τυροκοµικών ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. 
δεσµεύθηκε να υποστηρίξει το 
Ίδρυµα, αναλαµβάνοντας εξ 
ολοκλήρου το έργο της αναφύτευσης 
του ελαιώνα του. Ένα χρόνο µετά, το 
έργο παραδόθηκε όπου: φυτεύτηκαν 
500 δενδρύλια, ελαιόδεντρα 
κορωνέικης ποικιλίας, ενώ η µελέτη 
για αυτόµατο πότισµα-εγκατάσταση 
ολοκληρώθηκαν παράλληλα.

Χρώµα και γεύση 
στην καθηµερινότητα  
Σηµεία σε Τρίκαλα, Μεταµόρφωση, 
Χαλάνδρι, Καλλιθέα, Χολαργό όπως 
πλατείες, πεζόδροµοι, πάρκα, δρόµοι 
και το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα, σε 
µια πρωτοβουλία της Trident, 
έγιναν ο καµβάς των street artists 
Same84 και Achilles και 
σπουδαστών της Σχολής Βακαλό µε 
διαµόρφωση γωνιάς για διάβασµα, 
πολύχρωµα αερόστατα, σκαλιά, 
παγκάκια, παράθυρο σε τοίχο.
Πραγµατοποιήθηκαν και διάφορες 
κληρώσεις µε δώρα. 

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη Γενεύη, µε χορήγηση πιστοποιητικών, ενώ οι φωτογραφίες τους θα 
συµπεριληφθούν σε έκθεση και θα συνοδεύονται από αφηγήσεις από τη ζωή των βαµβακοπαραγωγών. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Κλικ στην αλυσίδα 
αξίας του βάμβακος
Έως 9 Σεπτεμβρίου αιτήσεις στον διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας 
με στόχο να επικοινωνηθούν ισχυρά μηνύματα γύρω από το προϊόν

Πωλούνται 4 κλουβιά τοκετού και 5 ταΐστρες 

απογαλακτισµού 1µ. χοιριδίων. Περιοχή Πιε-

ρία. Τηλ.2353/023580.

Πωλείται αρµεκτήριο 24/24 Alfa laval 

DeLaval. Περιοχή Βοιωτία. Τηλ.6977/351859.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 80-

70 µε τρικουβέρτο, Mercedes κινητήρα και 

µια καρότσα-πάτωµα 10 µέτρων, τριαξονι-

κή από φορτηγό-πάτωµα. Περιοχή Κιλκίς. 

Τηλ.6945/527293.

Πωλείται φορητό χηµείο γάλακτος που βγά-

ζει αποτελέσµατα σε ένα λεπτό για λίπος, 

πρωτεΐνες, ΣΥΑΛ, πυκνότητα, λακτόζη και νο-

θεία µε νερό. ∆εν χρειάζονται γνώσεις χειρι-

στή. Τιµή 666€. Τηλ.6977/685053. 

Πωλούνται 6 κλουβιά τοκετού χοιροµητέρων 

και 5 ταΐστρες απογαλακτισµού Περιοχή Πιε-

ρία. Τηλ.2353/023580.

Πωλούνται σωλήνες  2,5άρες 100 τεµάχια 

και µία κεντρόφικα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 

Τηλ.6944/770201.

Πωλούνται 400 µπάλες άχυρο προς 

2€/µια. Περιοχή Μαρµάρια Τριπόλεως.  

6946/086912.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µπινς (BINS) 

Περιοχή Βέροια. Τηλ.6979/291468. 

Πωλείται πρέσα χορτοδετική µάρκας 

CLAAS, χορτοκοπτικό ιταλικό µε πλάτος 

εργασίας 2,40. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 

6948/462012.

Πωλείται καρότσα 10 µέτρων για µεταφο-

ρά τριφυλλιού και βαµβακιού και χορτοσυλ-

λέκτης µε 9 βραχίονες ιταλικός. Περιοχή Γιαν-

νιτσών. Τηλ. 6948/462012.

Ενοικιάζονται δυο θερµοκήπια µαζί ή ξε-

χωριστά 7 και 6 στρέµµατα αντίστοιχα 150 

µέτρα µακριά το ένα µε το άλλο, µεταλλικά, 

ψιλά µε αποθήκη 200 τ.µ. , ψυκτικό θάλαµο 

συνδεδεµένο µε αρδευτικό νερό έχουν ακόµα 

νερό από γεώτρηση και δυο δεξαµενές, είναι 

ηλεκτροδοτούµενο. Περιοχή Ακρωτήρι Χανί-

ων . Τιµή ενοικίασης ανά  στρέµµα 4.000€.  

Τηλ.6983/7388400.    

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρκας 

Κωνσταντινίδη. Τηλ.6945/818073.

Πωλούνται σταγονίδια µε ανέµες, πλή-

ρες σύστηµα ποτίσµατος. Περιοχή Κιλκίς. 

Τηλ.6945/818073.

Πωλείται Ποµόνα κrumfus 75 ίππων σε άρι-

στη κατάσταση, λόγω αλλαγής καλλιέργειας, 

δεκτός κάθε έλεγχος. Τιµή 5.000€. Περιοχή 

Νίκαια Λάρισας. Τηλ.6977/433130.

Πωλείται βαµβακοσυλλεκτική 30άρα πλήρως 

επισκευασµένη, έτοιµη προς χρήση. Περιοχή 

Βοιωτίας. Τηλ.6972/781946.

Πωλείται ατµολέβητας 150 λίτρων, πετρέ-

λαιο, σχεδόν καινούργιος. Τηλ.6982/338283.

Πωλούνται µία παστερίωση, 1.300 κιλά, εντε-

λώς καινούργια και τυροκοµικά µικροεργα-

λεία. Τηλ.6982/338283. 

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα µε 32 παγίδες, 

αρµέγει 16, αυτόµατο, µε ηλεκτρονικούς παλ-

µοδότες. Τιµή 9.000€. Ανταλλάσσεται το µι-

σό ποσό µε δηµητριακά και ολόκληρο το πο-

σό µε αγελάδες ελευθέρας βοσκής. Περιοχή 

Παραµυθιάς. Τηλ.6993/919022.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται συνεργείο ελαιοσυλλογής. Περιοχή 
Γύθειο Λακωνίας. Τηλ.6942/016752. 
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Πρώτο ζέσταμα
για το σεντόνι
Δυνατά φιλικά και 2ος γύρος Τσάμπιονς Λιγκ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στη µάχη για τη διεκδίκηση µίας θέ-
σης στους οµίλους του Τσάµπιονς 
Λιγκ µπαίνουν την ερχόµενη τρίτη 
οι ευρωπαϊκές οµάδες, µε το δεύτε-
ρο γύρο των προκριµατικών να φι-
λοξενεί στο πρόγραµµά του οµάδες 
όπως ο Ολυµπιακό, η Αϊντχόφεν, η 
Σέλτικ και η Κοπεγχάγη. Συγκεκρι-
µένα, η ελληνική οµάδα πετάει για 
Τσεχία ώστε να αντιµετωπίσει στις 
23 Ιουλίου τη Βικτόρια Πλζεν, µία 
οµάδα που πέρσι έδειξε ότι διαθέτει 
ευρωπαϊκό µέταλλο, στεκούµενη α-
ξιοπρεπώς µε οµάδες όπως Ρεάλ και 
Ρόµα στον όµιλό της. Από την άλ-
λη, ο Ολυµπιακός, µένει να φανεί 

πώς θα καλύψει το σοβαρό τραυµα-
τισµό του Κώστα Φορτούνη, που θα 
βρίσκεται εκτός γηπέδων για 6 µή-
νες. Στα άλλα µατς, η ολλανδική Αϊ-
ντχόφεν υποδέχεται τη Βασιλεία σε 
ένα από τα σηµαντικά ντέρµπι αυ-
τού του γύρου, ενώ εύκολο έργο α-
ναµένεται να έχει η Σέλτικ απέναντι 
στην Νόµε Κάλιου από την Εσθονία.

Μένοντας στο ποδόσφαιρο, αυ-
τή την περίοδο διεξάγεται παράλλη-
λα και ένα «µίνι» Τσάµπιονσ Λιγκ 
στα πλαίσια των φιλικών προετοι-
µασίας των ευρωπαϊκών οµάδων, 
όπου ξεχωρίζουν µατς όπως αυτό 
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ µε την 
Ίντερ (20/7) και  τα σούπερ ντέρµπι 
Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης και Γιου-
βέντους – Τότεναµ.

Tο Wimbledon τελείωσε µε µεγάλο νικητή το Νόβακ 
Τζόκοβιτς και το ATP tour συνεχίζεται µε σπουδαία 
τουρνουά πριν φύγει ο Ιούλιος. Συγκεκριµένα, το 
European Open του Αµβούργου θα φιλοξενήσει 32 
αθλητές και 16 οµάδες (από τις 22/07 έως και τις 
28/07) στο διπλό στο χωµάτινο έδαφος και είναι ένα 
από τα συνολικά 13 500άρια τουρνουά του ATP.

Συνέχεια στη δράση
με τα 500ρια ATP  

Ποδόσφαιρο (International Champions Cup)

Μαν. Γιουνάιτεντ - Ίντερ 14.35 Novasports 2

Στίβος (Diamond League)

Λονδίνο 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Ευρωπαϊκό Κ19)

Ισπανία – Ιταλία 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (International Champions Cup)

Άρσεναλ – Φιορεντίνα 01.05 Novasports 1

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 03.05 Novasports 1

Γιουβέντους - Τότεναµ 14.35 Novasports 2

Στίβος (Diamond League)

Λονδίνο 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Ευρωπαϊκό Κ19)

Γαλλία – Νορβηγία 20.00 ΕΡΤ Sports HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 20 Ιουλίου

Κυριακή 21 Ιουλίου

Μάχες στην πισίνα
Με αµείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται 
το 18ο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Υγρού Στίβου στην Κορέα. Οι 
τελικοί της υδατοσφαίρισης είναι 
προγραµµατισµένοι για την 
Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 
Ιουλίου, αντίστοιχα. Τελευταίοι στη 
µάχη ρίχνονται οι Έλληνες 
κολυµβητές, καθώς τα αγωνίσµατα 
της κολύµβησης ξεκινούν 21 
Ιουλίου και ολοκληρώνονται 28 
Ιουλίου. 

Γιούβε καλεί Νεϊµάρ
Μια ακόµα σπουδαία µεταγραφή 
είναι πιθανό να κάνει η 
Γιουβέντους. Η «Μεγάλη Κυρία» 
σύµφωνα µε τους Ιταλούς και 
συγκεκριµένα το Rai Sport, µπαίνει 
δυνατά στο κόλπο της απόκτησης 
του Νεϊµάρ. Ο Βραζιλιάνος που 
είναι ξεκάθαρο πως δεν θα 
συνεχίσει στην Παρί αν τελικά 
κάτσει η µεταγραφή, προορίζεται 
για φονικό δίδυµο µε Ρονάλντο. 

Πανέτοιµη η ΑΕΛ
Για το δεύτερό της φιλικό επί 
ελληνικού εδάφους 
προετοιµάζεται η ΑΕΛ που θα 
αντιµετωπίσει τον Παναιτωλικό 
(27/7). Οι «βυσσινί» 
πραγµατοποίησαν σηµαντικές 
αλλαγές στο έµψυχο δυναµικό, 
αλλά όχι πολλές στον αριθµό 
τουλάχιστον στο κοµµάτι µε τις 
προσθήκες. Με Μιχαήλ δένει την 
άµυνα ακόµα περισσότερο, µε 
Ντάουντα ενισχύει την επίθεση, 
ενώ ο Φιλίποβιτς ήρθε ως ο αντί-
Ντέλετιτς για να κάνει τη διαφορά. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Ανέβηκε η τιµή στο αγγούρι, καθώς εκεί 
που είχε φτάσει να πωλείται µέχρι και 10 
λεπτά το ζευγάρι τον Ιούνιο, τώρα κυµαί-
νεται από 80 λεπτά µέχρι και 1,30 ευρώ 
το ζευγάρι, τιµές πυροδοτούµενες από την 
πολύ µεγαλύτερη κατανάλωση του προϊ-
όντος, λόγω καλοκαιριού και τουρισµού, 
αλλά και της «κοιλιάς» στην παραγωγή, 
καθώς οι όψιµες φυτεύσεις βρίσκονται 
στα τελειώµατα. Τώρα προχωρούν σε κά-
ποιες φυτεύσεις του επόµενου κύκλου οι 
παραγωγοί στα θερµοκήπια της Μεσσηνί-

ας, σύµφωνα µε τον Χρήστο Βλάχο, γεω-
πόνο µε δράση στην περιοχή. Παράλλη-
λα, µικρές είναι οι ετοιµοπαράδοτες πο-
σότητες και από θερµοκήπια της Ιεράπε-
τρας, όπως αναφέρει στην Agrenda ο Μα-
νώλης ∆ερµιτζάκης, υπεύθυνος γεωπό-
νος της Lasagro, καθώς και εκεί συγκο-
µίζονται πλέον τα όψιµα, µε µικρές παρ-
τίδες να φτάνουν στα δηµοπρατήρια. Γε-
νικά δυσαρεστηµένοι όµως εµφανίζονται 
οι παραγωγοί, καθώς ο κύριος όγκος της 
παραγωγής έφυγε µε πολύ χαµηλή τιµή.    

Έφτασε τα 1,30 ευρώ το ζευγάρι
 Η µεγάλη κατανάλωση και οι µικρές όψιµες ποσότητες ανέβασαν το αγγούρι 

  Δυσαρεστηµένοι ωστόσο οι παραγωγοί, καθώς ο κύριος όγκος έφυγε φθηνά 
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Σ 
την ελληνική αγορά τσιµπάει η τιµή 
στην εξαγωγή για τα µέτριας ποιότη-
τας σκληρά σιτάρια. Κατόπιν των προ-
ηγούµενων φορτώσεων στα επίπεδα 

των 215-220 ευρώ ο τόνος κλείνονται συµφω-
νίες για κοντινές φορτώσεις πλέον πιο κοντά 
στα 230 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Στα ποι-
οτικά σιτάρια δεν υπάρχει η ανάλογη εικόνα, 
καθώς οι Ιταλοί παραδοσιακά στρέφονται στις 
χαµηλότερες ποιότητες αγοράζοντας την τιµή. 
Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος επέστρεψε στην αγο-
ρά µε διαγωνισµό για µαλακά και τελικά αγό-
ρασε ρωσική σοδειά, ενώ στη Γαλλία η πίεση 
του ευρώ ενίσχυσε κάπως τις ευρωπαϊκές τιµές.

  Χρηµατιστηριακά, δεν υπάρχουν ιδιαίτε-
ρα νέα γα το βαµβάκι, οι κερδοσκόποι ακόµα 
στέκονται στις πτωτικές τους θέσεις και σε συν-
δυασµό µε το ανοδικό δολάριο οι τιµές δοκιµά-
ζουν ακόµα τα χαµηλά τους. Βέβαια στη φυσι-
κή αγορά οι κλώστες θέλουν να αγοράσουν κι 
αυτό συνήθως αποτελεί στοιχείο ανοδικής αντί-
δρασης της αγοράς. Στην αγορά µας, υπάρχει 
µεν ζήτηση αλλά σε χαµηλά πριµ, παρά τη χρη-
µατιστηριακή πτώση, µε αποτέλεσµα να σηµει-
ώνονται λίγες προπωλήσεις. Η αποκαλούµενη 
βάση κυµαίνεται λίγο πάνω από το 3,5 σεντς α-
νά λίµπρα όταν πρόκειται για λευκά βαµβάκια. 

  Οι παγκόσµιες τιµές των τροφίµων υπο-
χώρησαν ελαφρώς τον Ιούνιο, καταλήγοντας 
σε µια πτώση της τιµής των γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, σύµφωνα µε τον FAO. Ο Οργανι-
σµός Τροφίµων και Γεωργίας διατήρησε επίσης 
την πρόβλεψή του για την παγκόσµια παραγω-
γή σιτηρών το 2019 αµετάβλητη από τον Ιού-
νιο, αλλά ως 1,2% στα περσινά επίπεδα, ενώ το 
µεγαλύτερο µέρος της αύξησης αναµένεται να 
προέλθει από αύξηση της παραγωγής σιταριού.

Για εξαγωγή, στα 
23 λεπτά το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

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

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

364,55
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365,18
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Ιούνιος
Όταν έβγαιναν οι µεγάλες 

ποσότητες, έπιανε το ζευγάρι 
10 µε 15 λεπτά, µε τα β’ 
κατηγορίας στα 5 λεπτά

Φυτεύσεις
Σε κάποιες νέες φυτεύσεις 
προχωρούν οι παραγωγοί 

µε αγγούρια της Μεσσηνίας, 
µέσα σε θερµοκήπια

Β’ κατηγορίας
Στην Ιεράπετρα πωλούνται 

από 82 λεπτά έως 1,32 ευρώ, 
µε τα β’ κατηγορίας στα 20 λεπτά 

και τα Κνωσσού στα 64 λεπτά

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

239 239
234 245 245 245

16,35
16,30 16,27 17,31 17,35 17,43

Τιμή αγγουριού
σε ευρώ ανά ζευγάρι

Αρχές Ιουνίου 0,10-0,15

Μέσα Ιουλίου 0,80-1,30
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Σηµάδια αντίστασης για το βαµβάκι στην πίεση των τιµών  
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ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Η αγορά βάµβακος συνεχίζει να 
δοκιµάζει τα χαµηλά της, µε το 
ανοδικό δολάριο και τις 
κερδοσκοπικές θέσεις στην πτώση.

Στα σκληρά στάρια, η νέα λίστα 
της Φότζια παρουσίασε άνοδο 
κατά 10 ευρώ ο τόνος αυτή 
την εβδοµάδα.

Σταθερή έµεινε και αυτή την 
εβδοµάδα η τιµή του καλαµποκιού, 
αν και έχει δείξει µικρές ανοδικές 
κινήσεις πριν λίγο διάστηµα.

Αµετάβλητη άλλη µια εβδοµάδα η 
τιµή για το κριθάρι βυνοποίησης, που 
δείχνει σηµάδια σταθεροποίησης σε 
αυτά τα επίπεδα στη Γερµανία.

Στα ίδια περίπου επίπεδα κινήθηκε 
αυτές τις ηµέρες η αγορά ελαιολάδου, 
που δείχνει να ακολουθεί ανοδική 
πορεία στην Ευρώπη.

18
ΦΕΒ

18
ΜΑΡ

18
ΑΠΡ

18
ΜΑΙ

18
ΙΟΥΝ

18
ΙΟΥΛ

18
ΦΕΒ

18
ΜΑΡ

18
ΑΠΡ

18
ΜΑΙ

18
ΙΟΥΝ

18
ΙΟΥΛ

18
ΜΑΡ

18
ΑΠΡ

18
ΜΑΙ

18
ΙΟΥΝ

18
ΙΟΥΛ

10
ΙΟΥΝ

17
ΙΟΥΝ

24
ΙΟΥΝ

01
ΙΟΥΛ

08
ΙΟΥΛ

245

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

71.00

70.00

69.00

68.00

67.00

66.00

65.00

64.00

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Κάποιοι αγοραστές δίνουν φιξ τιµή 
στα 75 λεπτά το κιλό για το πρόβειο 
γάλα, πολλές βιοµηχανίες όµως µε-
τρούν εργαστηριακά την περιεκτικό-
τητα του γάλακτος σε πρωτεΐνες και 
λιπαρά και συνδέουν την ποιότητα 
µε την τιµή, µόνο προς τα κάτω, ό-
πως αναφέρει ο Βασίλης Ζαµπετά-
κης, γεωπόνος µε δράση στους νο-
µούς Ρεθύµνου και Χανίων.

Λιγότερο πρόβειο γάλα κυκλοφο-
ρεί στην αγορά της Κρήτης, καθώς 
πολλούς δεν τους συµφέρει να αρ-
µέγουν συνέχεια, κάτι που ανεβά-
ζει την πρωτεΐνη και τα λιπαρά στο 
γάλα, αφού αυτό δεν πληρώνεται. 
Προς το παρόν οι παραγωγοί µό-
νο φήµες και υποσχέσεις για άνο-
δο της τιµής έχουν στα χέρια τους, 
λένε οι ίδιοι. Σε Κρήτη και Ήπειρο 
η τιµή δεν ανεβαίνει πάνω από τα 
75 λεπτά το κιλό, ακόµη και για τα 

ποιοτικά γάλατα. Κάποιες αµελη-
τέες αυξήσεις έχουν δοθεί προς το 
παρόν σε µεµονωµένους παραγω-
γούς στη Βόρεια Ελλάδα. 

Τύπος υπολογισµού
Πολλές βιοµηχανίες στη Βόρεια 

Ελλάδα υπολογίζουν την τιµή που 
αγοράζουν το γάλα χρησιµοποιώ-
ντας έναν τύπο. Προσθέτουν την α-
πόλυτη τιµή της περιεκτικότητας σε 
πρωτεΐνη µε την απόλυτη τιµή της 
περιεκτικότητας σε λιπαρά και το ά-
θροισµα αυτό το πολλαπλασιάζουν 
µε ένα συντελεστή, κατά κύριο λό-
γο 6 ή 7 αυτοί που αγοράζουν ακρι-
βότερα. Για παράδειγµα, ένας πα-
ραγωγός που το γάλα του περιέχει 
5,5% λιπαρά και 6% πρωτεΐνες, αν 
πουλά σε κάποιον που αγοράζει µε 
συντελεστή 6, θα πιάσει τιµή (5,5 + 
6) x 6= 69 λεπτά το λίτρο. 

Από τη µία αυτό λειτουργεί θετι-
κά, καθώς συσχετίζει ποιότητα µε τι-
µή, από την άλλη όµως σύµφωνα µε 
µαρτυρίες παραγωγών, αυτή η µέ-

θοδος λειτουργεί όπως πρέπει µό-
νο προς τα κάτω, και πάντα προς το 
συµφέρον του αγοραστή. Αυτό, για-
τί υπάρχει ένα άτυπο πλαφόν στην 
τιµή. Όσο καλό γάλα και να διαθέ-
σει κάποιος, δύσκολα θα πάρει τιµή 
πάνω από 75 λεπτά. Υπάρχουν περι-
πτώσεις που παραγωγοί µε 6,5 και 
7% σε πρωτεΐνες και λίπη που θα έ-
φταναν τα 81 λεπτά το κιλό, παίρ-
νουν 75 λεπτά, όσο οι φιξ τιµές πολ-
λών τυροκοµείων. Κάποιοι παραγω-
γοί µάλιστα συζητούν πως χρειάζε-
ται η υπογραφή χηµικού στο χαρτί 
της ανάλυσης, γιατί υπάρχουν µέ-
χρι και υποψίες για κατασκευασµέ-
να αποτελέσµατα, χωρίς όµως να έ-
χει διασταυρωθεί ακόµη κάτι τέτοιο.     

Με µια εξίσωση πάλι ως 75 λεπτά το πρόβειο
 Ανάλογα µε τα λιπαρά και την πρωτεΐνη η τιµή, µε το πλαφόν να αποτελεί άγραφο νόµο
 Οι παραγωγοί ελπίζουν σε άνοδο της τιµής το φθινόπωρο για να βγάλουν τα σπασµένα

Το 80% του γάλακτος το 
πληρώνονται οι παραγωγοί µε 
εξάµηνες έως δωδεκάµηνες 
επιταγές και όταν αγοράζουν 
ζωοτροφή µε αυτή την επιταγή, 
σύµφωνα µε κτηνοτρόφους σε 
Χανιά, Ρέθυµνο και Ηράκλειο, 
τους καπελώνουν στην ουσία 
τόκους για τη χρονική 
καθυστέρηση της πληρωµής. 
Αυτή η ζηµιά, πολλές φορές 
αυξάνεται, καθώς τους βάζουν 
καπέλο και στο κάθε σακί µε 
ζωοτροφή επειδή δεν έχουν 
πληρώσει µε µετρητά. Αυτά, 
µαζί µε τα αυξηµένα κόστη της 
εκµετάλλευσης και τις χαµηλές 
τιµές γάλακτος, οδηγούν όλο 
και περισσότερους 
αιγοπροβατοτρόφους σε 
εγκατάλειψη της εκτροφής 
τους. Όπως φάνηκε σε 
πρόσφατα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, οι µικρές 
εκµεταλλεύσεις κλείνουν. 
Κοπάδια οδηγούνται σε σφαγή 
ή προς πώληση, ενώ 
ταυτόχρονα αυξάνονται οι 
εντατικές εκµεταλλεύσεις µε 
µεγάλο αριθµό αιγοπροβάτων. 

ΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

Φαίνεται πως κοντά στα 62 σεντς ανά λίµπρα υπάρχουν 
σηµαντικές αντιστάσεις στην περαιτέρω πτώση τιµών. 
Με βοήθεια από τη φυσική αγορά, καθώς τα κλωστήρια 
βολεύονται να αγοράσουν σε αυτά τα επίπεδα, λογικά 
θα δούµε µια υποστήριξη των χρηµατιστηριακών τιµών. 
Η πίεση κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας και τα νέα 
χαµηλά που σηµειώθηκαν δικαιολογήθηκαν από τις 
κερδοσκοπικές θέσεις στην πτώση, αλλά και από το 
ανοδικό δολάριο. Φυσικά εφόσον η τάση γυρίσει σε 
ανοδική και οι κερδοσκόποι θελήσουν να βγουν από τις 
πτωτικές τους θέσεις, το χρηµατιστήριο θα έχει έναν 
παραπάνω λόγο να αντιδράσει έντονα ανοδικά. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι χρηµατιστηριακές τιµές είναι στα χαµηλά τους 
και εποµένως δεν είναι εύκολες οι νέες πωλήσεις. 
Οι εκκοκκιστές έχοντας προπωλήσει ήδη κάποιες 
ποσότητες βάµβακος δεν βιάζονται να δεσµεύσουν 
περισσότερα, όσο το πριµ των ανοιχτών τιµών 
(βάση) παραµένει ίδιο. Είναι αλήθεια πως το πριµ 
δεν έχει µεταβληθεί σηµαντικά, παρότι το 
χρηµατιστήριο έχει χάσει αρκετά σεντς. Ως 
αποτέλεσµα, κάποιες µικρές πωλήσεις σηµειώθηκαν 
µόνο όταν το πριµ των ανοιχτών συµβολαίων ήταν 
πάνω από 3,5 σεντς ανά λίµπρα επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών του ∆εκεµβρίου ‘19. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Μέσα µπαίνουν λόγω κόστους 
οι προβατοτρόφοι στην Κρήτη.

ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟ∆Ο
Το φθινόπωρο που βγαίνει 

το περισσότερο γάλα 

ελπίζουν οι παραγωγοί να 

επιβεβαιωθούν οι φήµες  

Συνεδρίαση 17/07/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 62,49 -0,57

Μάρτιος '20 63,62 -0,66

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

∆ευτέρα
15/07

Παρασκευή
12/07

Τετάρτη
17/07

Τρίτη
16/07

Πέµπτη
11/07

64.5

64

63.5

63

62.5

62

61.5

07/11/2019 63.1
07/12/2019 62.68
07/15/2019 63.95
07/16/2019 63.06
07/17/2019 62.49
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Κατά 9,4 εκατοµµύρια τόνους 
µειωµένη από τον προηγούµε-
νο µήνα εµφανίζεται η παραγω-
γή µαλακού σιταριού που προ-
βλέπει το Αµερικανικό Υπουρ-
γείο Γεωργίας (USDA) για τη φε-
τινή περίοδο, µε τη µείωση αυ-
τή να σηµειώνεται κυρίως λόγω 
χαµηλότερων αποδόσεων στην 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, 
παράλληλα µε µικρότερες µειώ-

σεις σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυ-
στραλία και Καναδά.  

Από τα 780,9 εκατ. τόνους που 
προέβλεπε το USDA τον Ιούνιο, 
όσον αφορά τη φετινή παγκό-
σµια παραγωγή, έχει πέσει πλέον 
στην έκθεση του Ιουλίου, στους 
771,5 εκατ. τόνους. Πιο συγκε-
κριµένα, η αναµενόµενη παρα-
γωγή της Ρωσίας «κόπηκε» κατά 
3,8 εκατ. τόνους, µε την αγορά 

στη χώρα να περιορίζεται στους 
74,2 εκατ. τόνους. Η πρόβλεψη 
για τις εξαγωγές από την κόκ-
κινη αρκούδα εµφανίζεται επί-
σης µειωµένη κατά 2,5 εκατ. τό-
νους, στους 34,5 εκατ. τόνους. 
Εκτός από το µαλακό σιτάρι, το 
USDA µείωσε την πρόβλεψή του 
και για το κριθάρι σε Ρωσία και 
Ουκρανία, κατά 0,1 και 0,5 ε-
κατ. τόνους αντίστοιχα.

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η παγκόσµια παραγωγή καλα-
µποκιού προβλέπεται αυξηµένη 
φέτος, την περίοδο 2019-2020 
σύµφωνα µε την τελευταία έκθε-
ση του υπουργείου Γεωργίας των 
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής 
(USDA), κυρίως επηρεαζόµενη α-
πό µεγαλύτερες σοδειές στην Ου-
κρανία και τις ΗΠΑ, µε ένα κύµα 
ξηρασίας που αναµένεται όµως 
στις ΗΠΑ να καραδοκεί. Παράλ-
ληλα, από τον προηγούµενο µή-
να, η αγορά του καλαµποκιού έ-
χει σηµειώσει µια άνοδο παγκο-
σµίως, κυρίως λόγω της µεγάλης 
αύξησης σε εισαγωγές στη Ζιµπά-
µπουε. Στο γήπεδο των εξαγω-
γών, οι υψηλότερες ποσότητες 
που εξήχθησαν από την Ουκρα-
νία αντισταθµίστηκαν από µείω-
ση στη Βραζιλία. Η τιµή παραγω-
γού στο χωράφι, όπως παρουσι-
άζεται στην έκθεση, έχει µειωθεί 
κατά 0,1 δολάρια, φτάνοντας τα 
3,7 δολάρια ανά µπούσελ. 

Όσον αφορά η τιµή εξαγωγών 
στο καλαµπόκι, από τον προη-
γούµενο µήνα µέχρι τον Ιούλιο, 
όπως αναφέρεται στην έκθεση 
του USDA, αυτή είχε µια διακύ-
µανση, αλλά τελικά έφτασε να εί-
ναι αυξηµένη κατά 9 δολάρια α-
νά τόνο, ανερχόµενη στα 200 δο-
λάρια ο τόνος, καθώς η αβεβαιό-
τητα για την παραγωγή στις ΗΠΑ 
δεν αφήνει τις τιµές να πέσουν.

Στην έκθεση NASS για τις εκτά-
σεις που καλλιεργούνται, εκτιµά-
ται πως η έκταση µε καλαµπόκι εί-

ναι περισσότερες από τις προσδο-
κίες της αγοράς. Παρόλα αυτά, µε 
περισσότερο από 15% της παρα-
γωγής να µην έχει ακόµη σπαρ-
θεί την ώρα που διεξήχθησαν οι 
µετρήσεις για την έκθεση, δεν υ-
πάρχει ακόµη σιγουριά για το πό-
σο καλαµπόκι έχει τελικά σπαρ-
θεί και φυτρώσει. Η NASS θα ε-
ρευνήσει εκ νέου και θα καταγρά-
ψει τις εκτάσεις µε καλαµπόκι σε 
όλες τις Πολιτείες των ΗΠΑ που 
παράγουν το προϊόν, µέσα στον 
Ιούλιο και τα αποτελέσµατα, αν 
σε αυτά παρουσιάζονται κάποιες 
αλλαγές, θα δηµοσιευθούν στην 

έκθεση παραγωγής του USDA για 
τον µήνα Αύγουστο. Οι τιµές στη 
Νότια Αµερική ακολουθούν από 
κοντά αυτές των ΗΠΑ, µε το κα-
λαµπόκι στην Αργεντινή να πω-
λείται 185 δολάρια ο τόνος, έχο-
ντας σηµειώσει αύξηση από τον 
Ιούνιο 11 δολαρίων, ενώ στα 186 
δολάρια ο τόνος, πωλούνται παρ-
τίδες στη Βραζιλία, όπου σηµειώ-
θηκε αύξηση 12 δολάρια ο τόνος, 
ενώ είχε ίδια τιµή µε την Αργεντι-
νή τον περασµένο µήνα. Στη Μαύ-
ρη Θάλασσα πλέον πωλούνται οι 
παρτίδες µε καλαµπόκι 16 δολά-
ρια ακριβότερα ο τόνος, φτάνοντας 
την καλή τιµή των 195 δολαρίων 
ο τόνος καλαµποκιού.     

Αυτές οι προβλέψεις για την πα-
ραγωγή ενδέχεται βέβαια να αλ-
λάξουν, αν τα καιρικά φαινόµε-
να που θα ακολουθήσουν εµφα-
νίσουν κάποιον αντίκτυπο στην 
παραγωγή. Στα χρηµατιστήρια ε-
µπορευµάτων, η έλευση του Barry, 

ανέβασε απότοµα την τιµή του κα-
λαµποκιού, όταν αναµενόταν να 
χτυπήσει ως τυφώνας κατηγορίας 
1, µε το που µετατράπηκε όµως 
σε τροπική καταιγίδα, οι χρηµατι-
στηριακές τιµές πάλι καταλάγια-
σαν. Έπειτα, και ενώ ακόµη µέ-
νει να φανεί αν τα κατάλοιπα του 
Barry προκαλέσουν καταστροφι-
κές πληµµύρες, η χρηµατιστηρια-
κή τιµή σηµείωσε νέα άνοδο, το 
βράδυ της 14ης Ιουλίου, µε τα 
συµβόλαια µελλοντικής εκπλή-
ρωσης που αφορούν στο µήνα 
∆εκέµβριο, να αυξάνονται κατά 2 
½ σε 4,61 3/4 δολάρια ανά µπού-
σελ στο χρηµατιστήριο εµπορευ-
µάτων του Σικάγο, καθώς ανακοι-
νώθηκε κύµα ξηρασίας στα µεσο-
δυτικά, κατά τις 20 Ιουλίου, κάτι 
που µπορεί να επηρεάσει την α-
πόδοση καθώς συµπίπτει µε την 
εποχή άνθισης και επικονίασης 
σε πολλές περιοχές, όπως αναφέ-
ρει σε έκθεσή της η Commodity 
Weather Group. Αναµένεται να 
φανεί αν θα κρατήσει αυτή η αύ-
ξηση ή τελικά δε θα υπάρξουν 
µεγάλες ζηµιές στην παραγωγή.

Παρά την αυξηµένη παγκόσµια παραγωγή
ο καιρός κρατάει τιµή στο καλαµπόκι
Η ξηρασία που αναµένεται στα τέλη Ιουλίου στις ΗΠΑ φοβίζει την αγορά  

Μικρότερη απόδοση στη Μαύρη Θάλασσα ρίχνει 
την παγκόσµια σοδειά µαλακού σιταριού και κριθαριού

ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΞΗΡΑΣΙΑ

Η αβεβαιότητα για την πορεία 

της καλλιέργειας στις ΗΠΑ, 

λόγω επίφοβων καιρικών 

φαινοµένων, δεν αφήνει την 

αυξηµένη παραγωγή που 

αναµένεται να ρίξει τις τιµές

ΗΠΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
Ο µεγάλος όγκος που προβλέπει 

το USDA να παράγεται στις δύο 

χώρες ανεβάζει την παγκόσµια 

σοδειά καλαµποκιού 

Η 
ζήτηση για τα µέτρια 
σιτάρια στην ελληνική 
αγορά εξακολουθεί να 
υφίσταται και µάλιστα 

µε σταδιακά υψηλότερες τιµές. Ε-
νώ οι προηγούµενες δουλειές εί-
χαν κλειστεί στα 215-220 ευρώ ο 
τόνος, οι νέες πωλήσεις πάνε προς 
τα επίπεδα των 225-230 ευρώ ο τό-
νος FOB λιµάνι µας. Προς το παρόν 
δεν λαµβάνουµε την ανάλογη ζή-
τηση για τα ποιοτικά µας σιτάρια, 
οπότε και οι δουλειές εκεί γίνονται 
σε πιο αργούς ρυθµούς και αφο-
ρούν την τοπική αγορά.

Στα σκληρά στάρια, στη νέα λίστα 
της Φότζια σηµειώθηκε άνοδος τιµών 
κατά 10 ευρώ ο τόνος. Συγκεκριµέ-
να για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδι-
κό βάρος 80 kg/hl, υαλώδη 80% και 

πρωτεΐνη 12% 
η τιµή αποθή-
κης παραγω-
γού κυµάνθη-
κε στα 250-255 
ευρώ ο τόνος. 

Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθή-
κης παραγωγού διαπραγµατεύεται 
στα 245-250 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλ-
λία αρχίζει να αποτυπώνεται στις τι-
µές η ποσοτικά µειωµένη παγκό-
σµια σοδειά. Οι ανάγκες από τις 
χώρες κατανάλωσης στη Νότια Ευ-
ρώπη είναι υψηλές, ενώ παράλλη-
λα οι αντίστοιχες παραγωγές µειω-
µένες. Οι τιµές έφτασαν στα επίπε-
δα των 227 ευρώ ο τόνος.

 Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι υπο-
τονικές συνεδριάσεις καθώς δεν έ-
χουν προκύψει ιδιαίτερα νέα. Οι α-
ναλυτές παρατηρούν τις καιρικές 
συνθήκες, οι οποίες όµως αυτή την 
εποχή επηρεάζουν κυρίως άλλα 
δηµητριακά και όχι τα µαλακά σι-
τάρια. Η ενδυνάµωση του δολαρί-
ου πίεσε λίγο ακόµα τις χρηµατι-
στηριακές τιµές, ενώ η επιστροφή 
της Αιγύπτου στην αγορά ήταν θε-
τικό µήνυµα, παρά το ότι η ζήτη-
ση καλύφθηκε τελικά από ρωσική 
σοδειά. Στη Γαλλία η ενίσχυση δο-
λαρίου έναντι του ευρώ έδωσε µια 
δυναµική στις τιµές του µαλακού 
σιταριού, σε αντίθεση µε το Σικά-
γο. Οι τιµές συµβολαίων Σεπτεµ-
βρίου ‘19 κυµαίνονται στα επίπε-
δα των 176 ευρώ ο τόνος παραδο-
τέα σε γαλλικό λιµάνι.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Με τιµές που κινούνται, µεσοσταθµικά, πάνω από τα 30 λεπτά, τόσο για τις µεσόσπερµες και τις µακρύσπερµες ποικιλίες, όσο και για τις δυσεύρετες 
Καρολίνες, ετοιµάζεται να «ρίξει» αυλαία η τρέχουσα εµπορική σεζόν για το ελληνικό ρύζι, σε µια χρονιά που αφήνει γλυκιά γεύση στους παραγωγούς.

Για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο εκτιµάται ότι στον 
κάµπο της ∆υτικής Θεσσαλονίκης έχουν σπαρθεί περί τα 
200.000 στρέµµατα µε ρύζια, όσα περίπου και πέρυσι. Ως 
προς τις ποικιλίες, ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού Χαλά-
στρας Β’ Αχιλλέας Καµπούρης υπολογίζει πως περί το 80% 
των εκτάσεων έχουν σπαρθεί µε Japonica (µεσόσπερµα), το 
15% µε Indica (µακρύσπερµα) και το άλλο 5% µε Καρολίνες.

«Στην τρέχουσα καλλιεργητική σεζόν υπάρχει µια επικιν-
δυνότητα, λόγω καιρικών συνθηκών. Οι πολλές βροχές ευ-
νοούν την ανάπτυξη του µύκητα της περικουλάριας, η οποία 
µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επιβλαβής για την καλλιέργεια 

ρυζιού», τόνισε ο κ. Κουιµτζής, εκφράζοντας την ελπίδα να 
µην επιβεβαιωθούν οι φόβοι του. Ο πρόεδρος του Συνεται-
ρισµού Χαλάστρας Α’ υποστήριξε ακόµη πως µε τη σφιχτή 
πολιτική της ΕΕ στο ζήτηµα των σκευασµάτων φυτοπροστα-
σίας, «έχουµε µείνει ουσιαστικά χωρίς όπλα για την περι-
κουλάρια. Αυτά που επιτρέπονται είναι ασπιρίνες και ανη-
συχούµε». Πρόβληµα σύµφωνα µε τον κ. Κουιµτζή υπάρχει 
και µε το κόκκινο ρύζι και γι’ αυτό αρκετοί παραγωγοί υιο-
θετούν το µέτρο της αµειψισποράς, στρεφόµενοι στην καλ-
λιέργεια βαµβακιού, η οποία επίσης αφήνει καλό εισόδηµα.

Προβληµατισµό στους παραγωγούς προκαλεί, επίσης, 
κατά τον Αχιλλέα Καµπούρη και η ανθεκτικότητα που έ-
χουν αναπτύξει η µουχρίτσα και η κύπερη στα ρύζια της 
Θεσσαλονίκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «είναι το 
δεύτερο µεγαλύτερο πρόβληµα, µετά τις εισαγωγές ρυ-
ζιού από τρίτες χώρες».                             ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

«ΠΗΓΑΜΕ ΚΑΛΑ. Οι τιµές ήταν ικανο-
ποιητικές µπορούµε να πούµε, αφού 
είναι πάνω από τα 30 λεπτά το κιλό 
σε όλες τις κατηγορίες ρυζιού», είπε 
στην Agrenda, ο πρόεδρος του Συ-
νεταιρισµού Χαλάστρας Β’ Αχιλλέας 
Καµπούρης, ενός από τους µεγαλύ-
τερους στην Ελλάδα, µε αντικείµε-
νο την ορυζοκαλλιέργεια. Ο ίδιος 

µας εξήγησε, επίσης, ότι στη διάρ-
κεια της περσινής περιόδου στον κά-
µπο της ∆υτικής Θεσσαλονίκης σχε-
δόν το 70% των καλλιεργειών είχε 
σπαρθεί µε µεσόσπερµες ποικιλίες, 
της κατηγορίας «Japonica», περί το 
20% - 25% αφορούσε τις µακρύσπερ-
µες της κατηγορίας «Indica» και το 
υπόλοιπο ήταν κυρίως Καρολίνες.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, για τα µακρύσπερµα ρύ-
ζια, τύπου Bonnet, οι πρόεδροι των 
δύο συνεταιρισµών της Χαλάστρας 
µας είπαν πως οι τιµές τους έπαιξαν 
στα 30-31 λεπτά το κιλό, αν και αυ-
τή τη στιγµή οι τελευταίες ποσότητες 
που έχουν µείνει προς πώληση, δεί-
χνουν δυσκολία απορρόφησης. «Οι 

τιµές τους ξαφνικά έκατσαν. Μάθα-
µε ότι κάποιοι έµποροι έφεραν στην 
Ελλάδα δύο καράβια µε ρύζια Indica 
και πιθανώς η αγορά δουλεύει µε 
αυτά», εκτίµησε ο Λεωνίδας Κουιµ-
τζής κι εξέφρασε την ελπίδα «να µη 
τα βαφτίσουν και βρεθούµε να τρώ-
µε εισαγόµενο ρύζι για ελληνικό».

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ φαίνεται πως έγινε µά-
θηµα και για τη φετινή παραγωγι-
κή σεζόν οι µεταποιητές πρότειναν 
στους καλλιεργητές κλειστές συµ-
βάσεις για να παράξουν Καρολίνα. 
«Προχώρησε µερικώς αυτό το σχέ-
διο, αλλά αργήσαµε να καταθέσουµε 

την πρόταση και η ανταπόκριση εκ 
µέρους των παραγωγών περιορίστη-
κε στα περίπου 5.000-6.000 στρέµ-
µατα», σηµείωσε στην Agrenda ο µε-
ταποιητής Σταύρος Μπέγκας, τονίζο-
ντας ότι για την τιµή παραγωγού, η 
βάση ορίστηκε στα 35 λεπτά το κιλό.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ εγχώρια παραγωγή ρυ-
ζιού, της καλλιεργητικής σεζόν του 
2018, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του 
Συνεταιρισµού Χαλάστρας Α’, Λεωνί-
δα Κουιµτζή, ανήλθε στους περίπου 
250.000 τόνους, από τους οποίους οι 
σχεδόν 180.000-200.000 τόνοι πα-
ρήχθησαν στον κάµπο της ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης. «Για τις µεσόσπερ-

µες ποικιλίες, τύπου Ronaldo, οι τι-
µές ξεκίνησαν µουδιασµένα από τα 
28 λεπτά το κιλό, αλλά σταδιακά ξε-
πετάχτηκαν και έφτασαν µέχρι και 
τα 34 λεπτά. Σαν στήσιµο θα λέγα-
µε πως έπιασε γύρω στα 32 λεπτά 
το κιλό, που είναι η τιµή που πρέ-
πει να έχει το ελληνικό ρύζι», ανέ-
φερε ο κ. Κουιµτζής.

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ πήγαν ακόµη καλύ-
τερα για όσους ορυζοκαλλιεργητές 
είχαν σπείρει πέρυσι ρύζι Καρολίνα. 
Οι ποσότητες ήταν λίγες, λόγω των 
ιδιαίτερα χαµηλών τιµών που έπια-
νε το προϊόν τα προηγούµενα χρό-
νια, µε αποτέλεσµα οι µεταποιητές 
να… διαγκωνίζονται για να βρουν 

Καρολίνες να καλύψουν τις ανά-
γκες των παραγγελιών τους. «Έ-
τσι, είδαµε να γίνονται πράξεις α-
κόµη και µε 44 και 45 λεπτά το κι-
λό, αλλά µιλάµε για µηδαµινές πο-
σότητες, καθώς µε αυτά και µε αυ-
τά οι Καρολίνες ήταν δυσεύρετες», 
επεσήµανε ο Αχιλλέας Καµπούρης.

ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, πάντως, δεν έχουν 
εξαντληθεί ακόµη. Όπως αναφέρουν 
οι συνοµιλητές µας, στις αποθήκες 
αυτή τη στιγµή υπάρχει ένα 10% 
15% της παραγωγής του 2018. «Εί-
ναι καλό να έχουµε απόθεµα για να 
µπορούµε να συντηρούµε το πελα-

τολόγιό µας», ανέφερε ο Λεωνίδας 
Κουιµτζής. Άλλη εξήγηση δίνει ο κ. 
Μπέγκας, λέγοντας πως «οι τιµές ξέ-
φυγαν και οι πελάτες δεν µπορούν 
να τις σηκώσουν. Έχουµε 2 µήνες 
µπροστά µας, αλλά προς το παρόν 
δεν υπάρχει δυναµική στη ζήτηση».

Περικουλάρια, μουχρίτσα και 
κύπερη φοβίζουν τον παραγωγό
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Πάνω από 30 λεπτά indica, japonica και οι λίγες Καρολίνες
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Τριήµερο ανοδικό σερί µε ∆ΕΗ  
και φορολογικό στο επίκεντρο
Το χρηµατιστήριο Αθηνών κατάφερε να κλείσει µε 
κέρδη για τρίτη συνεχόµενη συνεδρίαση την 
περασµένη Πέµπτη, διατηρώντας µε δυσκολία τις 
870 µονάδες, πάνω από τις οποίες κινήθηκε για το 
µεγαλύτερο µέρος της συνεδρίασης. Στο 
επίκεντρο και η µετοχή της ∆ΕΗ, η οποία έκλεισε 
µε κέρδη 3,40%, αφού οι διεργασίες για το 
µέλλον της είναι έντονες. Συνολικά πάντως, η 
αγορά έδειξε να τηρεί µια θετική στάση αναµονής, 
καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες στο 
µέτωπο του φορολογικού νοµοσχεδίου.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Για πιθανή 
στρατηγική συνεργασία µε έναν 
µεγάλο χρηµατοπιστωτικό όµιλο 

της Ασίας που δραστηριοποιείται 
παγκοσµίως, ενηµερώνει το 
επενδυτικό κοινό η τράπεζα Πειραιώς. 
Σκοπός της νέας αυτής συνεργασίας 
είναι η προσφορά λύσεων στις 
ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες 
από την τράπεζα. 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: Συγκροτήθηκε σε 
σώµα το νέο 7µελές ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας, το οποίο 
θα έχει εξαετή θητεία, η οποία λήγει 
στις 11 Ιουλίου 2025. Πρόεδρος 
τοποθετείται ο Βασίλειος Πολύχρονος, 
αντιπρόεδρος ο Αναστάσιος 
Πολύχρονος και διευθύνων 
σύµβουλος ο ∆ηµήτριος Λεβαντής.

ΒΑΤ: Οι επενδύσεις της British 
American Tobacco στην Ελλάδα 
αναλύθηκαν από τον περιφερειακό 
διευθυντή του οµίλου για τη Νότια 
Ευρώπη Juan José Marco στο 
συνέδριο του Economist. Σε αυτή 
τη νέα γενιά, περιλαµβάνονται τα 
προϊόντα δυνητικά µειωµένου 
κινδύνου, όπως το προϊόν 
θερµαινόµενου καπνού Glo και το 
προϊόν ατµίσµατος Vype, µε νέες 
επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ.

VIVARTIA: Mε διψήφιους ρυθµούς 
ανάπτυξης τρέχουν οι πωλήσεις των 
δύο θυγατρικών της Vivartia, της 
Hellenic Catering αλλά και της Goody’s. 
Ειδικότερα, το 2018 οι πωλήσεις της 
Hellenic Catering σηµείωσαν αύξηση 
18,7%, φτάνοντας στα 56,062 εκατ. 
ευρώ. Aύξηση πωλήσεων της τάξης 
του 13% σηµείωσαν το 2018 οι 
πωλήσεις των Goody’s που ανήλθαν 
σε 104,3 εκατ. ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Αγωνιώδη προσπάθεια, υπό άκρα µυστικό-
τητα καταβάλει η Ευρώπη προκειµένου να 
διατηρήσει στο τιµόνι του ∆ΝΤ Ευρωπαίο 
αξιωµατούχο, καθώς το Σεπτέµβριο εγκα-
ταλείπει το πόστο της η Κριστίν Λαγκάρντ.

Η παραίτηση της Γαλλίδας Κριστίν Λα-
γκάρντ φέρνει στην επικαιρότητα το θέ-
µα διαδοχής της, το οποίο ήδη επεξερ-
γάζονται Γάλλοι, Ιταλοί και Γερµανοί υ-
πουργοί και τραπεζίτες.

Παραδοσιακά, η θέση του επικεφα-
λής του ∆ΝΤ καταλαµβάνεται από Ευ-
ρωπαίο, ενώ ο επικεφαλής της Παγκό-
σµιας Τράπεζας είναι πάντα Αµερικανός 
από την ίδρυση των δύο θεσµών µετά 
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.

Μεταξύ των πιθανών διεκδικητών, ξε-
χωρίζουν τα ονόµατα του πρώην επικε-
φαλής του Eurogroup Γερούν Νταϊσελ-
µπλουµ, του πρώην διοικητή της Τράπε-
ζας της Αγγλίας Μαρκ Κάρνεϊ και του α-

ντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων Αλεξάντερ Στουµπ.

Στο µεταξύ, καµπανάκι για αποσταθε-
ροποίηση της παγκόσµιας οικονοµίας ε-
λέω κρυπτονοµισµάτων κρούει η οµάδα 
εργασίας που συγκροτήθηκε από την ο-
µάδα των 7 σηµαντικότερων δυτικών οι-
κονοµιών και την Ιαπωνία. «Τα κρυπτο-
νοµίσµατα δηµιουργούν ορισµένους σο-
βαρούς κινδύνους που συνδέονται µε τις 
προτεραιότητες της δηµόσιας πολιτικής, 
συµπεριλαµβανοµένων ιδίως της καταπο-
λέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και της κατα-
πολέµησης της χρηµατοδότησης της τρο-
µοκρατίας, καθώς και της προστασίας των 
καταναλωτών και των δεδοµένων, της αν-
θεκτικότητας στον κυβερνοχώρο», αναφέ-
ρει η προκαταρκτική έκθεση από την οµά-
δα µε επικεφαλής τον Benoît Cœuré της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Top 50
Στη λίστα µε τους 50 καλύτερους 
αµπελώνες στον κόσµο (World’s Best 
Vineyards) συµπεριλαµβάνονται το 
Κτήµα Σιγάλας στην 35η θέση και Kir-
Yianni στην 48η. Πρώτος στη λίστα 
φιγουράρει ο Zuccardi Valle de Uco, 
του οινοποιού Sebastian Zuccardi στη 
Μεντόζα της Αργεντινής. Η επιτροπή 
που ψηφίζει για τα βραβεία 
αποτελείται από 500 κριτές.

Διάκριση
Τα εστιατόρια GB Roof Garden & Tudor 
Hall διακρίνονται για έκτη συνεχή χρονιά 
από το περιοδικό Wine Spectator για 
την εξέχουσα λίστα κρασιών τους και 
συγκαταλέγονται ανάµεσα στους νικητές 
των Wine Spectator Restaurant Awards 
σε πάνω από 75 χώρες. Μέσω του 
διαγωνισµού αναγνωρίζονται εστιατόρια 
σε όλο τον κόσµο, τα οποία διατηρούν 
εξαίρετη λίστα κρασιών.

Τον θέλουν πάση 
θυσία Ευρωπαίο

 Αγώνας δρόμου για τον επικεφαλής στο ΔΝΤ  
 Σήμα κινδύνου από G7 για κρυπτονομίσματα 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΚ∆. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 0,0680 +19,30%

ΑΡΤΟΒΙΟΜ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 2,2600 +11,88%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦ. & ΣΠΙΤΙΟΥ 0,0555 +11,00%

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε 6,3000 +9,57%

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ∆.Ε. & Σ. 1,1600 +9,43%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,3380 -11,05%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,1800 -9,09%

CPI Α.Ε. 0,2800 -9,09%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒΑ Β.ΠΛΕΚΤ 0,2600 -7,80%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,2440 -7,58%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 27,175.47 -0.16%
 NASDAQ Comp 8,168.33 - 0.21%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,492.96 -0.25%
Λονδίνο FTSE 100 7,501.53 -0.45%
\Φρανκφούρτη DAX-30 12,259.16 -0.66%
Παρίσι CAC-40 5,565.33  -0.11%
Ζυρίχη SMI 10,021.48 +0.80%
Τόκιο NIKKEI-225 21,046.24 -1.97%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 2,5 19.12.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 24.12.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,118 24.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,365  24.08.2018
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Πότε υποχρεούνται να τηρούν βιβλία 
οι νεοεισερχόμενοι αγρότες

Τ
ο τελευταίο διάστηµα επανήλθε στο προ-
σκήνιο και γράφεται κατά κόρον σε πολ-
λές εφηµερίδες, sites  (και όχι µόνο) ό-
τι οι νεοεισερχόµενοι αγρότες είναι υπο-

χρεωµένοι να τηρούν βιβλία, προκειµένου να µπο-
ρέσουν να λάβουν βεβαίωση του νεοεισερχόµενου 
στον αγροτικό τοµέα.  Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύ-

ει (ποτέ δεν ίσχυε). Ας δούµε γιατί. 
Στις 26 Μαρτίου 2018 δηµοσιεύθη-
κε από το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης, η απόφαση µε αρ. πρωτ. 
156/46178 µε θέµα «∆ιευκρινήσεις 
σχετικά µε τη χορήγηση βεβαίωσης 
ΜΑΑΕ σε νεοεισερχόµενους στον α-
γροτικό τοµέα και την υποχρέωση τή-
ρησης λογιστικών βιβλίων».
Η εν λόγω απόφαση ορίζει: 

1. Στην §α: «α) Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ.1, περ. α) και β) 
του άρθρου 2 του νόµου 3874/2010, 
(Α΄151), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ορίζονται οι προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούνται σωρευτι-
κά για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως 
επαγγελµατίας αγρότης, µεταξύ αυ-
τών και η υποπερίπτωση αε) «τηρεί 
λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία»

2. Στην §β: «….Εποµένως και ο νε-
οεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, 

υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων».
3. Στην §γ: «γ) Περαιτέρω µε το 1289/70109/28-06-

2017 Α∆Α: ΩΛ∆Ξ4653ΠΓ-Γ∆9 έγγραφο της υπηρεσίας 
µας, δίδονται διευκρινήσεις σχετικά µε την υποχρέω-
ση της τήρησης των λογιστικών βιβλίων».  

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ
Τι λέει η παραπάνω απόφαση 1289; Το αυτονόητο: 

επικαλείται το νόµο του υπουργείου Οικονοµικών (νό-
µος 4389/2016), ο οποίος µε το άρ-
θρο 65 ορίζει τα κριτήρια που πρέπει 
να πληροί κάποιος, προκειµένου να 
θεωρείται κατ’ επάγγελµα αγρότης.

Με την ανωτέρω απόφαση, λοιπόν, διευκρινίζεται 
πως ένας αγρότης µπορεί να είναι ενταγµένος είτε στο 
ειδικό είτε στο κανονικό καθεστώς, χωρίς αυτό να του 
δηµιουργεί πρόβληµα στην ιδιότητα του κατ’ επάγγελ-
µα αγρότη. Για τους νεοεισερχόµενους τον αγροτικό 
τοµέα, δεν προβλέπεται κάποια ειδική αντιµετώπιση ή 
κάποια επιπλέον κριτήρια ένταξης. 

Επανέρχοµαι στην απόφαση της 26.03.18, η οποία 
έχει δηµιουργήσει ντόρο από το πουθενά. Η χειρότερη 
παραπληροφόρηση γίνεται όταν κάποιοι παίρνουν α-
ποσπασµατικά λέξεις ή προτάσεις από κείµενο και τις 
χρησιµοποιούν ως τίτλους δηµοσιευµάτων. 

Το ίδιο έχει συµβεί µε τον τίτλο δηµοσιεύµατος σε 
τοπικό επαρχιακό τύπο που έδωσε την αφορµή για το 
σηµερινό άρθρο και ήταν: «Υποχρεωτική η τήρηση λο-
γιστικών βιβλίων για νεοεισερχόµενους στον αγροτι-
κό τοµέα», κάτι που δεν ισχύει.

Γράφει, λοιπόν, η απόφαση: «Εκ των παραπάνω δι-
αλαµβανοµένων για να χαρακτηρισθεί κάποιος νεοει-
σερχόµενος στον αγροτικό τοµέα θα πρέπει να πληροί 
τις προϋποθέσεις του επαγγελµατία αγρότη, εποµένως 
και της τήρησης λογιστικών βιβλίων σύµφωνα µε το 
1289/70109/28-06-2017 έγγραφο µας, εκτός της α-
σφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και του κριτηρίου 
του εισοδήµατος».

ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ:
1. Οι νεοεισερχόµενοι αγρότες έχουν τις ίδιες υπο-

χρεώσεις, µε όλους όσους έχουν αγροτικά εισοδήµατα.
2. Για να θεωρηθεί κάποιος κατ’ επάγγελµα αγρότης 

θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 65 του νό-
µου 4389/16 τα είναι: α) Να έχει αγροτική εκµετάλλευ-
ση, β) να είναι γραµµένος στον ΟΓΑ, γ) να διαθέτει το 
30% του συνολικού του χρόνου, δ) να έχει κάνει δήλω-
ση καλλιέργειας και ε) να είναι η εκµετάλλευση ασφα-
λισµένη στον ΕΛΓΑ. 

3. Οι νεοεισερχόµενοι αγρότες για την ένταξη τους 
στα βιβλία, υποχρεώνονται από την ΠΟΛ.1201/16, η ο-
ποία ορίζει ότι: «όσοι την προηγούµενη χρονιά έχουν 
εισπράξει επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ, υποχρεού-
νται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς από 01.01 
του εποµένου έτους, ανεξάρτητα τι αφορούν οι επιδο-
τήσεις αυτές».

4. Αυτό σηµαίνει ότι: όσοι νέοι αγρότες, το 2018 ει-
σέπραξαν επιδότηση νεοεισερχόµενων αγροτών (ή ό-
πως αλλιώς ονοµάζεται) υποχρεούνται από 01.01.19 
να είναι ενταγµένοι στο κανονικό καθεστώς.

5. Όσοι έχουν αυτή την υποχρέωση και δεν έχουν ε-
νταχθεί, θα πρέπει άµεσα να απευθυνθούν στις ∆.Ο.Υ. 
και να ενταχθούν εκπρόθεσµα από 01.01.19 στο κανο-
νικό καθεστώς των αγροτών.

6. Όσοι εισέπραξαν το 2017 επιδότηση νεοεισερ-
χόµενων αγροτών άνω των 5.000 ευρώ και δεν εντά-
χθηκαν στο κανονικό καθεστώς, να το κάνουν άµε-
σα από την 01.01.18 µε τα προβλεπόµενα πρόστιµα, 
γιατί σε περίπτωση ελέγχου τα πρόστιµα είναι κατά 
πολύ µεγαλύτερα.

7. Όσοι δεν το κάνουν από το προβλεπόµενο διάστη-
µα αλλά αργότερα (µε σκοπό να αποφύγουν το πρόστι-
µο των 100 ευρώ της εκπρόθεσµης ένταξης), σε περί-
πτωση ελέγχου κινδυνεύουν µε πρόστιµο 2.500 ευρώ.

Τέλος, να ξεκαθαρίσουµε ότι άλλο οι επιδοτήσεις που 
φορολογούνται κι άλλο οι επιδοτήσεις που υποχρεώ-
νουν έναν αγρότη να ενταχθεί στα βιβλία ή όχι. Για α-
κριβείς φορολογικές πληροφορίες, ο µόνος αρµόδιος 
να απευθύνεστε είναι ο λογιστή σας. 

Και στα δύο
Ένας αγρότης µπορεί να 
είναι σε όποιο καθεστώς, 

χωρίς πρόβληµα µε 
το κατ’ επάγγελµα 

Από 1/1/2019
Νέοι αγρότες που το 2018 

πήραν επιδότηση νεοει-
σερχόµενων από 01.01.19 

µπαίνουν στο κανονικό

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)

«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ»
Ας ξεκινήσει η καινούργια διοίκηση 

του ΥΠΑΑΤ, µε το πιο απλό: να 
καταργήσει την υποχρέωση υποβολής 
του χειρόγραφου πίνακα προσωπικού 

για τους εργάτες γης. Ίσως έτσι 
µπορέσει να µας πείσει ότι 

καταλαβαίνει το πρόβληµα. 
∆ιαφορετικά, µία από τα ίδια.

Πότε λήγει η υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων;

Η ηµεροµηνία  λήξης της υποβολής των 
φορολογικών δηλώσεων, αφορά αυτόν που 
συντάσσει τη δήλωση και όχι αυτόν που έχει 
υποχρέωση να την υποβάλλει. Για να µην 
παρεξηγούµαστε λοιπόν: Το λογιστή ρωτάµε 
πότε θα έρθει και όχι πότε λήγει η προθεσµία. 





Οι αγρότες 
για πρώτη φορά 
μέτοχοι στο 
χρηματιστήριο 
των ρύπων
Να διεκδικήσουν μερίδιο από μία αγορά 
αξίας 140 δις δολαρίων δίνει την ευκαιρία 
στους συντελεστές της αγροτικής οικονομίας 
μία εταιρεία αγροτεχνολογίας των ΗΠΑ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να αποκτήσουν για πρώτη φορά ενεργό ρόλο οι 
αγρότες στο χρηµατιστήριο των ρύπων, επιδιώ-
κει µία εταιρεία αγροτεχνολογίας των ΗΠΑ, α-
νοίγοντας παγκοσµίως το δρόµο για να διεκδι-
κήσει η αγροτική οικονοµία µερίδιο από µία α-
γορά αξίας άνω των 140 δις δολαρίων. Το εγχεί-
ρηµα, αυτό, πρωτοβουλία της εταιρείας αγροτε-
χνολογίας Indigo Agriculture, βασίζεται στις αρ-
χές του χρηµατιστηρίου ρύπων που αναδύθηκε 
το 2005, προσαρµοσµένο στα αγροτικά πρότυπα. 
Αυτό που σχεδιάζεται είναι οι αγρότες (σε πρώτη 
φάση µόνο φυτικής παραγωγής) να επιδοτούνται 
από την εταιρεία µε 15 δολάρια το στρέµµα για 
να αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα στο χω-
ράφι τους. Έπειτα η Indigo, θα πουλάει τις µονά-
δες ρύπων (carbon credits) που εξασφαλίζονται 
από αυτή την πρακτική σε εταιρείες του αγροδια-
τροφικού τοµέα που θέλουν να ξεπεράσουν ή ή-
δη ξεπερνούν το επιτρεπτό όριο ρύπων. Σηµειω-
τέον, σήµερα η αγορά ρύπων βρίσκεται σε ιστο-
ρικό υψηλό 11ετίας, µε τον τόνο να πωλείται 30 
ευρώ στο χρηµατιστήριο. 

Προοπτικές 15 τρις δολαρίων
Η Indigo, έχοντας συγκεντρώσει 650 εκατοµµύ-

ρια δολάρια από επενδυτές όπως η Baillie Gifford 
και µία επενδυτική του Ντουµπάι εξήγησε ότι η 

πρόταση αποτελεί µέρος των προσπαθειών της να 
ενθαρρύνει τις βιώσιµους τρόπους καλλιέργειας 
και να προσφέρει λύσεις για την κλιµατική αλλα-
γή, αναφέρει στο σχετικό ρεπορτάζ η Financial 
Times. Ωστόσο, αν προσέξει κανείς τα νούµερα 
θα καταλάβει, ότι ουσιαστικά για κάθε 15 δολάρια 
που θα δίνει η εταιρεία στον αγρότη (1 στρέµµα ι-
σούται µε περίπου 1 τόνο άνθρακα) θα λαµβάνει 
το διπλάσιο περίπου, δηλαδή 30 ευρώ, οπότε πέ-
ρα από τις περιβαλλοντικές αρχές, το οικονοµικό 
κίνητρο των επενδυτών, ειδικά όταν ξεπετάγεται 
ένας νέος επιχειρηµατικός κλάδος είναι σηµαντι-
κό. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι για τον πρώτο 
µόλις χρόνο λειτουργίας αυτού του προγράµµα-
τος σχεδιάζει να εντάξει 4 εκατ. στρέµµατα καλ-
λιεργειών, ιδιοκτησίας περίπου 10.000 αγροτών. 
Ουσιαστικά λοιπόν, αν ληφθεί υπόψη το σύνο-
λο της καλλιεργήσιµης γης, µιλάµε για προοπτι-
κές 15 τρις δολαρίων, όπως σηµειώνει εύστοχα 
στην τηλεοπτική κάλυψη της πρωτοβουλίας αυ-
τής, το πρακτορείο CNBC.

Μπαίνουν ιδέες σε Cargill 
και General Mills

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα διευρυ-
νόµενο πεδίο γεωργικών πρακτικών που σχετίζο-
νται µε το κλίµα, µε στόχο τη µείωση της ποσότη-
τας διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα και τυγχά-
νουν υποστήριξης από εταιρείες ανάµεσα στις ο-
ποίες οι General Mills και Cargill.  

Εµπνευστής της ανάµειξης των αγροτών 
στο χρηµατιστήριο των ρύπων είναι ο 

διευθύνων σύµβουλος της Indigo, ο 
David Perry. Ελπίζει να συµπεριλάβει 

περισσότερους από 10.000 καλλιεργητές, 
που θα πληρώνονται δεκαπέντε δολάρια 

για κάθε τόνο διοξειδίου του άνθρακα 
που θα αποθηκεύεται στο υπέδαφος, 

καλύπτοντας πάνω από τέσσερα 
εκατοµµύρια στρέµµατα φέτος.
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«Η δυνατότητα των χωραφιών να κρατήσουν και 
να αποθηκεύσουν το διοξείδιο του άνθρακα από 
την ατµόσφαιρα νοµίζω ότι αποτελεί την πιο ελπι-
δοφόρα απάντηση. Είναι µέσα στα όρια των δυνα-
τοτήτων µας, χωρίς να χρειάζεται να περιµένουµε 
για νέες τεχνολογίες», είπε ο διευθύνων σύµβου-
λος της Indigo, David Perry στους Financial Times. 
Μετρώντας πέντε χρόνια ζωής, η Indigo διαθέτει 
µικροβιακά προϊόντα για τη θρέψη καλλιεργειών 
προς αντικατάσταση των χηµικών λιπασµάτων 
και των ζιζανιοκτόνων και έχει θέσει σε λειτουρ-
γία µια ψηφιακή πλατφόρµα αγοράς για σιτηρά 
που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί «Ebay των α-
γροτών» καθώς και υπηρεσία µεταφοράς σιτηρών. 

Τεχνικές αποθήκευσης άνθρακα
Η ελάχιστη άροση πριν τη σπορά, η τοποθέτηση 

καλλιεργειών εδαφοκάλυψης και η αµειψισπορά 
είναι ανάµεσα στις πρακτικές µέσω των οποίων βο-
ηθάται η γη να διατηρήσει περισσότερο άνθρακα.  
Τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από 
τον αέρα καθώς αναπτύσσονται και το απελευθε-
ρώνουν στην ατµόσφαιρα και το χώµα όταν απο-
συντίθενται. Σηµειώνεται εδώ πως η αποθήκευ-
ση του άνθρακα στο έδαφος είχε παραδοσιακά α-
ποκλειστεί από τις αγορές άνθρακα αφού είναι ε-
ξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί σε τι ποσότητες 
διοχετεύεται στο έδαφος και για πόσο µένει εκεί. 

O Noah Deich, επικεφαλής της Carbon 180, η 
οποία παρέχει συµβουλές από την Καλιφόρνια 

παρατήρησε ότι η συγκράτηση του άνθρακα στο 
χώµα έχει κάποιες φορές αντιµετωπιστεί σαν δεύ-
τερη σκέψη στις πολιτικές για το κλίµα επειδή εί-
ναι δύσκολο να διαπιστωθεί πόσος έχει φυλαχθεί. 
Προτρέποντας σε περαιτέρω έρευνα, σηµείωσε σε 
συνοµιλία του µε τους Financial Times: «Έχουµε 
στη διάθεσή µας ένα µεγάλο εύρος τρόπων, που 
σχεδόν σίγουρα οδηγούν στην αποθήκευση άν-
θρακα στη γη. Αυτό που δεν γνωρίζουµε είναι η 
ακριβής του ποσότητα και η διάρκεια που παρα-
µένει στο κάθε χωράφι». 

Η Indigo παράλληλα υποστηρίζει ότι θα χρη-
σιµοποιήσει δορυφόρους και ανάλυση εικόνων 
για να µετρήσει την αποµόνωση του άνθρακα 
στο έδαφος και τις εκποµπές στο χωράφι. Παίρ-
νει, ακόµη, µέρος σε µια έρευνα σε βάθος δεκα-
ετίας στην οποία συµµετέχουν δεκάδες χιλιάδες 
φάρµες, προκειµένου να κατονοηθεί η διαδικα-
σία της αποθήκευσης του άνθρακα στο έδαφος. 

Σηµειώνεται εδώ πως νωρίτερα µέσα στη χρο-
νιά, µια σειρά επιχειρήσεων εµπορίας αγροτικών 
προϊόντων και τροφίµων, µεταξύ των οποίων οι 
Indigo, Cargill, General Mills, McDonald’s στις Η-
ΠΑ και Mars παρουσίασαν την Κοινοπραξία Υπηρε-
σιών Οικοσυστήµατος (Ecosystem Services Market 
Consortium), ενθαρρύνοντας τους αγρότες και 
τους ιδιοκτήτες ράντσων να υιοθετήσουν µεθό-
δους προστασίας του περιβάλλοντος στην κατεύ-
θυνση της διασφάλισης της υγείας του εδάφους 
και του περιορισµού των εκποµπών. 

Προοπτικές
Αν ληφθεί 
υπόψη το 

σύνολο της 
καλλιεργήσιµης 
γης, µιλάµε για 
προοπτικές 15 
τρις δολαρίων, 
όπως σηµειώνει 
το πρακτορείο 

CNBC

Μία αγορά
που ξεκίνησε
το 2005
H χρηµατιστηριακή αγορά των 
ρύπων αναδύθηκε µετά την 
ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο, στις 16 Φεβρουαρίου 
2005. Αποτελεί µία αγορά που 
επιτρέπει ουσιαστικά σε χώρες και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που 
ρυπαίνουν λιγότερο από τα 
επιτρεπτά όρια να πωλούν τα 
περιθώρια τους σε άλλες - που 
ξεπερνούν τα όρια των 
επιτρεπόµενων ρύπων. Για 
παράδειγµα, αν µία βιοµηχανία 
παράγει 10.000 τόνους λιγότερο 
άνθρακα από το επιτρεπτό, µπορεί 
να πουλήσει αυτά τα δικαιώµατα 
των 10.000 ρύπων σε µία άλλη 
βιοµηχανία, µε τιµές που αυτή την 
εποχή αγγίζουν τα 30 ευρώ ο 
τόνος (ιστορικό υψηλό 11 ετών). 
Συγκεκριµένα, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών 
Αερίου Θερµοκηπίου λειτουργεί µέσω 
της αρχής «cap and trade». Πιο 
αναλυτικά, από το 2005, η Κοµισιόν 
έχει ορίσει ένα ανώτατο πλαφόν στις 
εκποµπές άνθρακα για όλες τις 
βιοµηχανίες των ευρωπαϊκών χωρών, 
το οποίο µειώνεται κάθε χρόνο. Μέσα 
σε αυτό το όριο, ο κάθε τόνος 
άνθρακα µετατρέπεται σε µία 
χρηµατιστηριακή άδεια – ή, αλλιώς, σε 
ένα δικαίωµα εκποµπής ρύπων (EUA). 
Οι καλυπτόµενες εγκαταστάσεις 
πρέπει να υποβάλουν «EUA» για κάθε 
τόνο ισοδύναµου διοξειδίου του 
άνθρακα που εκπέµπουν κατά τη 
διάρκεια ενός έτους. Τα δικαιώµατα 
ρύπων που ορίζονται σε κάθε 
βιοµηχανία µπορεί να χορηγούνται 
δωρεάν (grandfathered) από το 
χρηµατιστήριο, ή να δηµοπρατούνται 
(auctioned).
Το δεύτερο σκέλος του Συστήµατος 
έγκειται στην ανταλλαγή των 
δικαιωµάτων ρύπων. Το 
Χρηµατιστήριο Ρύπων της Ε.Ε 
προσφέρει ευελιξία στις επιχειρήσεις 
που καλύπτονται από το σύστηµα. 
Κάθε επιχείρηση µπορεί να πουλήσει 
τα υπολειπόµενα δικαιώµατα ρύπων 
σε µία άλλη επιχείρηση, και έτσι να 
αποκτήσει κέρδος. Στην αντίθετη 
περίπτωση, µία εταιρεία που 
χρειάζεται δικαιώµατα ρύπων 
παραπάνω από αυτά που τις 
αναλογούν, µπορεί να αγοράσει 
αντίστοιχα από κάποια άλλη µε το 
ανάλογο κόστος.

ΟΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α
ΠΟΥΛΑΕΙ Α∆ΕΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ B
ΑΓΟΡΑΖΕΙ Α∆ΕΙΕΣ

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Α∆ΕΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
Α∆ΕΙΕΣ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 10.000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 

Συμβόλαια με επιχειρήσεις
μεταποίησης για συμμετέχοντες
Αρχικά, η Indigo θα προωθήσει την πρωτοβουλία αυτή στους 10.000 πελάτες της σε 
παγκόσµιο επίπεδο µέσω ενός δικτύου γεωπόνων που έχει αναπτύξει. Θα δοκιµάσουν 
δείγµατα εδάφους για τον προσδιορισµό των συγκεντρώσεων άνθρακα και θρεπτικών 
ουσιών. Αλλά η πρόσκληση όπως λέει είναι ανοικτή σε όλους. Για να ενθαρρύνει µάλι-
στα τη συµµετοχή στην προσπάθεια, η Indigo ξεκινάει και διάφορες δράσεις. Αυτές πε-
ριλαµβάνουν το Carbon Cup, έναν διαγωνισµό για το ποιος αγρότης θα καταφέρει να 
δεσµεύσει τον περισσότερο άνθρακα, µε τον νικητή να λαµβάνει στο τέλος αναγνώριση 
και ένα χρηµατικό έπαθλο για τις προσπάθειές του. Επιπλέον, η Indigo ξεκινά µια σειρά 
προκλήσεων, καλώντας επιχειρηµατίες και φορείς να αναπτύξουν τεχνολογίες για τη 
µεγιστοποίηση των ποσοστών δέσµευσης άνθρακα στο έδαφος, τη βελτίωση των µε-
τρήσεων του άνθρακα στο έδαφος κ.α, µε έπαθλο συµβόλαια 1 εκατ. ευρώ. Μία από τις 
πρώτες εταιρείες που συµµετέχει στις δράσεις της Indigo είναι η η Anheuser-Busch. 
Συµφώνησε να αγοράσει ρύζι που παράγεται από παραγωγούς που συνάπτουν σύµβα-
ση µε την Indigo ώστε να µειώσουν τη χρήση νερού και αζώτου κατά 10% και να επι-
τύχουν τουλάχιστον 10% εξοικονόµηση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.
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H Αχαΐα χτίζει τις βάσεις για µία 
ολοκληρωµένη τοπική ανάπτυξη
Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. είναι η Οµάδα Τοπικής ∆ρά-
σης (ΟΤ∆) που έχει την ευθύνη υλοποίησης του νέου προγράµ-
µατος CLLD/LEADER στο νοµό Αχαΐας. 
Από το 1991 που ξεκίνησε η εφαρµογή της Κοινοτικής Πρω-
τοβουλίας LEADER, αποτελεί πλέον ένα αποτελεσµατικό και 
δηµοφιλές εργαλείο συνεργασίας των τοπικών φορέων, για 
τη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής κάθε περιοχής και 
το µοναδικό µέσο που έφερε τη λήψη των αποφάσεων σε το-
πικό επίπεδο. 
Για πρώτη φορά ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα σχεδιάζεται µε τη 
συµµετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συµπεριλαµβα-
νοµένης της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κοινω-
νικών και οικονοµικών φορέων, προκειµένου έτσι να αντιµε-
τωπισθούν µε επιτυχία οι διαφορετικές για την κάθε αγροτική 
περιοχή  οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δηµο-
γραφικές προκλήσεις.
Για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, το πρόγραµµα 
LEADER εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ∆ΗΜΟΦΙΛΗ 
προγράµµατα στη χώρα αλλά και στην περιοχή µας, λόγω της 
αποκεντρωµένης εφαρµογής του, της άµεσης καταβολής της ε-
νίσχυσης, της αποτελεσµατικότητας των Οµάδων Τοπικής ∆ρά-
σης (ΟΤ∆) και των συµµετοχικών διαδικασιών από το σχεδια-
σµό µέχρι και την ολοκλήρωσή του. 

Το τρέχον εγκεκριµένο πολυταµειακό Τοπικό Πρόγραµµα 
CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για την 
Π.Ε. Αχαΐας, υλοποιείται  µέσω:
●  του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), 
µε χρηµατοδότηση 7.400.000,00 € από το Ευρωπαϊκό Γεωργι-
κό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικούς Πόρους,
●  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 
2014-2020 (ΕΠΑλΘ), µε χρηµατοδότηση 2.750.000,00 € α-
πό το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και Ε-
θνικούς Πόρους. 
Το πρόγραµµα CLLD/LEADER αφορά ολόκληρο το νοµό Αχα-

ΐας, µε εξαίρεση την αστική περιοχή της Πάτρας και περιλαµβά-
νει δράσεις ιδιωτικού αλλά και δηµόσιου χαρακτήρα.
Το αναπτυξιακό όραµα του τοπικού προγράµµατος για την προ-
γραµµατική περίοδο 2014-2020 συνοψίζεται σε ένα γενικό στό-
χο, που αφορά την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτη-
µάτων που διαθέτει η τοπική οικονοµία για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ανάπτυξης 
και της απασχόλησης µε όρους περιβαλλοντικής αειφορί-
ας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. δηµοσιοποίησε την 1η Προ-
κήρυξη για Έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα το Μάιο του 2019, µε 
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προτάσεων την 30η Σε-
πτέµβριου 2019.  Οι επενδύσεις που δύναται να χρηµατοδο-
τούν αφορούν:
●   Μεταποίηση, εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν ή/και µη γεωργικό προϊόν.
●   Ενίσχυση έργων στον τοµέα του τουρισµού (καταλύµατα, ε-

στίαση, υπηρεσίες τουρισµού-εναλλακτικού τουρισµού κλπ.)
●   Επενδύσεις στους τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, πα-

ραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση και του εµπορίου.
●   Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπη-

ρέτηση του αγροτικού πληθυσµού (παιδικοί σταθµοί, χώροι 
αθλητισµού, πολιτιστικά κέντρα, κτλ)

●   Επενδύσεις Οικοτεχνίας και πολύ-λειτουργικών Αγροκτηµάτων.
●  Μεταφορά γνώσεων & ενηµέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών.
●  Συνεργασίες µεταξύ φορέων και επιχειρήσεων.

Η 1η Προκήρυξη για Ιδιωτικά Έργα του Τοπικού Προγράµµα-
τος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΗ Α.Ε. www.achaiasa.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα του 
ΠΑΑ 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ-
ΚΗ Α.Ε.  στα Καλάβρυτα και στην Πάτρα στα τηλέφωνα: 
26920-24442/3 και 2610-243042 αντίστοιχα.

Hρώ Τσιµπρή
Γενική ∆ιευθύντρια
Συντονίστρια ΤΠ CLLD/LEADER



Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ 

ΤΗ 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

2014 - 2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/09/2019

Πληροφορίες για το περιεχόμενο 

της 1ης Προκήρυξης, δίνονται από 

την ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στα τηλέφωνα 

26920 / 24442-3, 2610 / 243042 

και στην ιστοσελίδα www.achaiasa.gr

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/09/2019
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Βελτίωση αιγοπροβάτων 
στην «Φάρμα Ήπειρος»

 Σε πλήρη λειτουργία η υπερσύγχρονη μονάδα τον Νοέμβριο του 2019
 Στόχος η μεταφορά τεχνογνωσίας στους συνεργάτες κτηνοτρόφους

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σάρκα και οστά παίρνει η πρωτοβουλία της γα-
λακτοβιοµηχανίας ΗΠΕΙΡΟΣ για τη δηµιουργία 
µιας πρότυπης φάρµας αιγοπροβάτων σε ιδιό-
κτητη έκταση 47 στρεµµάτων, στην Καµπή Άρτας.

Σήµερα, έχει ήδη προχωρήσει η κατασκευή 
των κτισµάτων  της µονάδας- που βρίσκεται 
800 µέτρα µόλις από το εργοστάσιο της εται-
ρείας στον Αµµότοπο – η οποία θα ολοκληρω-
θεί µέχρι τέλος Αυγούστου, ενώ η εγκατάστα-
ση του εξοπλισµού προσδιορίζεται τέλη Οκτω-
βρίου, µε στόχο η φάρµα να είναι πλήρως λει-
τουργική τον Νοέµβριο του 2019.

Σκοπός της «Φάρµα ΗΠΕΙΡΟΣ» σε συνεργα-
σία µε επιστηµονικούς φορείς και συνεχή κτη-
νιατρική παρακολούθηση, είναι να συµβάλλει 
στην εξέλιξη συγκεκριµένων φυλών αιγοπρο-
βάτων µέσω επιλεκτικής αναπαραγωγής των πιο 
ανθεκτικών και παραγωγικών ζώων καθώς ε-
πίσης να εφαρµόσει πρότυπες µεθόδους σταυ-

λισµού, διατροφής και άµελξης που να συντε-
λούν σε αυξηµένη παραγωγή γάλακτος υψη-
λής διατροφικής αξίας και υγιεινής. Παράλλη-
λα, κύριο µέληµα της δραστηριότητας της «Φάρ-
µα ΗΠΕΙΡΟΣ» αποτελεί η διασφάλιση της ευζω-
ίας των ζώων (animal welfare) καθώς και η ελα-
χιστοποίηση των επιπτώσεων της ζωικής παρα-
γωγής στο περιβάλλον. 

Η τεχνογνωσία που θα αναπτυχθεί θα είναι 
διαθέσιµη στους υπάρχοντες, αλλά και στους 
εν δυνάµει, συνεργάτες-κτηνοτρόφους της Η-
ΠΕΙΡΟΣ, στηρίζοντας έµπρακτα µε αυτό τον 
τρόπο τη λειτουργία των µονάδων τους, µέ-
σω της βελτίωσης του ζωικού τους κεφαλαί-
ου και την αύξηση παραγωγής γάλακτος υ-
ψηλής ποιότητας.

H ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ είναι ένα από τα πιο σύγχρο-
να εργοστάσια παραγωγής τυροκοµικών προϊό-
ντων στην Ελλάδα. Επεξεργάζεται ετησίως παρα-
πάνω από 32.000 τόνους αιγοπρόβειου γάλακτος 
και διαθέτει ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκατα-
στάσεις, στον Αµµότοπο Άρτας, στην Ήπειρο.  

Τρεις από τους µεγαλύτερους αγροτικούς οµίλους 
της Γαλλίας συµπράττουν στις εξαγωγές δηµητρια-
κών µε σκοπό να αυξήσουν την ανταγωνιστικότη-
τά τους στις υπερπόντιες αγορές, οι οποίες µε ολο-
ένα αυξανόµενους ρυθµούς κυριαρχούνται από ε-
ταιρείες στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, όπως 
η Ρωσία και η Ουκρανία. Συγκεκριµένα, µε στόχο 
την ετήσια εξαγωγή 4 εκατ. τόνων µαλακού σιτα-
ριού και κριθαριού για ζωοτροφή, εκτός ΕΕ, τα συ-
νεργατικά σχήµατα InVivo, Axereal και NatUp ίδρυ-
σαν τη µονάδα Grains Overseas.

Η κοινοπραξία, στην οποία η InVivo θα κατέχει το 
60% και η Axereal µε τη NatUp από 20% έκαστη, θα 
περιλαµβάνει συνεργασία στην εξασφάλιση ποσο-

τήτων δηµητριακών και την από κοινού χρήση σιλό 
αποθήκευσης σε εµπορικές διόδους λιµανιών θα-
λάσσης και ποταµών, όπως αναφέρουν οι εταιρείες.

Η κοινοπραξία, βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούλιο 
του τρέχοντος έτους και στοχεύει να διαχειριστεί 2,4 
εκατ. τόνους δηµητριακών στην πρώτη της κιόλας 
εµπορική περίοδο, προτού φτάσει το επίπεδο των 
τεσσάρων εκατοµµυρίων σε ορίζοντα δύο ή τριών 
ετών, όπως δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύµ-
βουλος της InVivo, Thierry Blandinieres. Η προµή-
θεια των δηµητριακών θα γίνεται µέσω της πλατ-
φόρµας InGrains, που αναπτύχθηκε από την InVivo 
προ διετίας µε σκοπό να προσεγγίσει πιο ανταγω-
νιστικές προσφορές.   ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σύμπραξη τριών γαλλικών αγροτικών ομίλων 
για φρένο στα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας

Η «Μύλοι Θράκης» στο 
άρµα της ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ 

Νέο µέλος στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-
∆ΙΚΑ ΜΑΣ τοποθετείται η εταιρεία Μύλοι 

Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος Α.Ε, µία από τις πιο 
µεγάλες βιοµηχανίες Θράκης που κατατάσσεται 
στις πρώτες σε µέγεθος αλευροβιοµηχανίες της 
Ελλάδος. Η εν λόγω εταιρεία, υλοποιεί σηµαντικό 
πρόγραµµα επενδύσεων βελτίωσης παραγωγικής 
διαδικασίας και ανάπτυξης νέας γενιάς προϊόντων.

Χρονιά ορόσηµο το 2019 για 
επενδύσεις Καραµολέγκος
«Το 2019 εξελίσσεται σε χρονιά ορόσηµο για την 
εταιρεία, καθώς µετά από δύο δύσκολα έτη, 
σηµειώνουµε µεγάλη βελτίωση στις οικονοµικές 
µας επιδόσεις, µε ένα επιτυχηµένο λανσάρισµα 
των νέων προϊόντων µας και εµάς να σχεδιάζουµε 
νέες αναπτυξιακές κινήσεις», δήλωσε ο Μανώλης 
Καραµολέγκος στα πλαίσια της τακτικής γενικής 
συνέλευσης των µετόχων της αρτοβιοµηχανίας. 

Νέα 3ετής θητεία στην ΠΕΜΕΤΕ 
για τον Νέλο Γεωργούδη
Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την Πανελλήνια 
Ένωση Μεταποιητών-Τυποποιητών-Εξαγωγέων 
Επιτραπέζιων Ελιών µε τριετή θητεία αναδείχτηκε 
στην 49η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 
ΠΕΜΕΤΕ. Πρόεδρος επανεξελέγη ο Νέλος 
Γεωργούδης (Γεωργύδης ΑΕ), Α’ αντιπρόεδρος ο 
Κ. Ζούκας (Αµάλθεια ΑΕ), Β’ αντιπρόεδρος ο Γ. 
Κωνσταντόπουλος (Κωνσταντόπουλος ΑΕ), 
γενικός γραµµατέας ο Χ. Σιούρας (Σιούρας ΑΕ) 
και ταµίας ο Β. Τρίψας (Τρίψας ΑΕ).

Η εταιρεία θα 
κάνει επιλεκτική 
αναπαραγωγή των 
πιο παραγωγικών 
ζώων.

«∆ίνουµε στον εαυτό 
µας δύο χρόνια για 
να επιτύχουµε και 

να επιδείξουµε την 
ελαστικότητα του 

µοντέλου», δήλωσε ο 
διευθύνων σύµβουλος 

της InVivo, Thierry 
Blandinieres. 

ΝΕΑ



Ήταν  Φθινόπωρο του 2004 και η χώ-
ρα ζούσε στον απόηχο του Euro στο 
ποδόσφαιρο και των Ολυµπιακών 
Αγώνων, όταν, ο τότε πρόεδρος της 
ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραµίχας γνώ-
ριζε τον Τάσο Γαργαλάκο, έναν ιδι-
όρρυθµο τύπο µε χοντρά γυαλιά και 
µια πίπα στο χέρι. Τον άνθρωπο που 
δηµιούργησε την τελευταία 15ετία 

την µεγαλύτερη «µηχανογραφική 
φούσκα», που κρατάει δέσµιο τον 
Οργανισµό Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ)  
και συνιστά τη µόνιµη τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.

Μέτοχος αλλά όχι βασικός, µέχρι 
τότε, της Neuropublic µιας µικρής και 
µάλλον ασήµαντης εταιρείας πληρο-
φορικής, από τις πολλές που έκα-
ναν την εµφάνισή τους εκείνη την 
εποχή, το µαγαζάκι, είχε πάρει ήδη 
τις πρώτες µικροδουλειές στον νε-
οσύστατο ΟΠΕΚΕΠΕ. Έναν ∆ηµόσιο 
Οργανισµό που µε βάση το αναθεω-
ρηµένο τότε κοινοτικό καθεστώς, ή-
ταν επιφορτισµένος µε την ευθύνη 
δίκαιης και αδιάβλητης κατανοµής 

των κοινοτικών ενισχύσεων. 
Τον Γαργαλάκο είχαν αναλάβει να 

συστήσουν εκείνο το διάστηµα στον 
Καραµίχα, ο τότε υφυπουργός Αλέ-
ξανδρος Κοντός και ο φίλος γενικός 
γραµµατέας Κώστας Σκιαδάς. Σηµει-
ωτέον ότι τον Σεπτέµβριο του 2014 
είχε αφήσει, κάπως αιφνιδιαστικά, 
τη θέση του στο υπουργείο Γεωργί-
ας ο «ζόρικος», Σάββας Τσιτουρίδης 
και είχε αναλάβει τα ηνία ο «καλό-
βολος», Ευάγγελος Μπασιάκος. Ε-
ποµένως υφυπουργός και γενικός 
γραµµατέας είχαν αυξηµένες αρµο-
διότητες! Οι δύο τελευταίοι είχαν ή-
δη γνωρισθεί µε τον Τάσο Γαργαλάκο 
που ανεβοκατέβαινε τους ορόφους 

της Αχαρνών 2 (όπως και της Αχαρ-
νών 365), αφού, όπως προαναφέρ-
θηκε, πάσχιζε ο άνθρωπος να πάρει 
τις πρώτες δουλίτσες στον νεοσύστα-
το Οργανισµό Πληρωµών, του οποί-
ου οι εν λόγω, ήταν κατά κάποιο τρό-
πο πολιτικοί προϊστάµενοι. 

 
Από την ασηµαντότητα

Σηµειωτέον ότι η πρώτη – πρώτη 
επαφή της ασήµαντης µέχρι τότε ε-
ταιρείας πληροφορικής µε το υπουρ-
γείο είχε γίνει πριν από την πολιτική 
αλλαγή της άνοιξης του 2004, όταν 
δηλαδή έφυγε το ΠΑΣΟΚ του Σηµίτη 
και ήρθε η Νέα ∆ηµοκρατία του Κώ-

Μια φορά και έναν καιρό 
ήταν ένας μικρός κομπιουτεράς

Από τις πρώτες μικροδουλειές στον νεοσύστατο ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι την μεγάλη μπίζνα με τα δεδομένα των 
δηλώσεων ΟΣΔΕ.  Πώς ένας ασήμαντος κομπιουτεράς τρύπωσε από τα κενά της δημόσιας διοίκησης και τις 

χαραμάδες που αφήνει η προσωρινή παρουσία της πολιτικής αρχής για να χτίσει ένα μηχανογραφικό στην άμμο

Άνοιξη του 2004 
Η πρώτη επαφή της 

ασήµαντης µέχρι 
τότε εταιρείας 

πληροφορικής µε 
το υπουργείο είχε 
γίνει πριν από την 

πολιτική αλλαγή της 
άνοιξης του 2004, 

όταν δηλαδή έφυγε το 
ΠΑΣΟΚ του Σηµίτη
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στα Καραµανλή. Ο µεγαλοµέτοχος 
µέχρι τότε της Neuropublic και συ-
νεταίρος εκείνη την εποχή και σε 
κάποια άλλη εταιρεία επικοινωνίας 
-µε τα παιδιά του ιστορικού στελέ-
χους του ΠΑΣΟΚ, αείµνηστου Γιάν-
νη Χαραλαµπόπουλου- είχε φροντί-
σει για τα σχετικά. Αργότερα βέβαια, 
ο εν λόγω, έχοντας να επιλέξει ανά-
µεσα στη Neuropublic και στις άλ-
λες του δραστηριότητες, άφησε το 
µαγαζάκι που είχε έδρα στον Πει-
ραιά στον δραστήριο  µικροµέτοχο. 

Επιστρέφουµε όµως, στη γνωρι-
µία µε τον Καραµίχα. Η ιστορία λέ-
ει πως η πρώτη συνάντηση έγινε 
µε αφορµή µια διηµερίδα της ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ για τα θέµατα της ΚΑΠ στο 
Λουτράκι. Όπως προαναφέρθηκε 
τον Τάσο, «έναν καλό κοµπιουτε-
ρά», όπως τον σύστηναν τότε, είχαν 
φέρει σ’ εκείνο το πρώτο ραντεβού 
ο Κοντός µε τον Σκιαδά. Φιλαρά-
κια, κολλητοί θα λέγαµε, µέχρι τό-
τε και µε τον Καραµίχα. Ποιο ήταν 
το θέµα; Η ΠΑΣΕΓΕΣ µέσα από το 
δίκτυο των Ενώσεων (ΕΑΣ), ήταν ί-
σως η µόνη που µπορούσε να συν-
δράµει τότε στη συγκέντρωση, υπο-
βολή και πρώτη διασταύρωση των 
δηλώσεων ΟΣ∆Ε των αγροτών. Για 
να το κάνει θα ‘πρεπε να συνδεθεί 
κατά κάποιο τρόπο µε το υποτυπώ-
δες µηχανογραφικό σύστηµα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι στο οποίο, µε βά-
ση το σκεπτικό, εύκολα µπορούσε 
να διευκολύνει ο Τάσος και οι συ-
νεργάτες του στην µικρή εταιρεία. 

 
Εxtra large ηγεσία

Το πράγµα χαζοδούλευε, όπως 
λέµε, µάλιστα, η γαλαντόµος εκεί-
νη την εποχή κυβέρνηση της Νέας 
∆ηµοκρατίας και η extra large πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου είχαν 
φροντίσει ώστε, όλοι οι συντελεστές 
στην υπόθεση του ΟΣ∆Ε, να αµείβο-
νται πλουσιοπάροχα. Μέχρι τότε λε-
φτά υπήρχαν. Έτσι, πέραν της γεν-
ναίας αµοιβής που εισέπραττε για 
τις υπηρεσίες του ο νεοφώτιστος τε-
χνικός σύµβουλος, καλά λεφτά έβα-
ζαν στα ταµεία τους και οι Ενώσεις. 
Ήταν µάλιστα τέτοιο το «µεροκάµα-
το» των συνεταιριστικών οργανώσε-
ων που µε τον καιρό άρχισαν να µην 
πολυενδιαφέρονται για τον παρα-
γωγικό τους ρόλο (συντονισµός πα-
ραγωγής, συσκευασία, µεταποίηση 
και εµπόριο αγροτικών προϊόντων), 
εστιάζοντας τη δραστηριότητά τους 
στις υπηρεσίες του ΟΣ∆Ε. Αυτή εί-
ναι και η βασική αιτία της κριτικής 
που δέχονταν εκείνο τον καιρό και 
για κάποια χρόνια η ΠΑΣΕΓΕΣ, οι Ε-
νώσεις και οι λοιποί «τρόφιµοι - υ-
ποστηρικτές» του ΟΣ∆Ε. 

Τα χρόνια περνούσαν, ο ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ µοίραζε αφειδώς συµβάσεις έρ-
γου στον µικροεργολάβο, ήταν ό-
µως δύσκολο να πληρώνει κάτι δε-

κάδες εκατοµµύρια και στις Ενώσεις 
για τη συµπλήρωση και διασταύρω-
ση των δηλώσεων. Άρχιζε να περι-
ορίζεται η δηµόσια δαπάνη και να 
µεταφέρεται αντιστοίχως το κόστος 
υποβολής των δηλώσεων στους α-
γρότες. Εκεί το πράγµα αγρίεψε. Η 
κάθε Ένωση, µε βάση τις ανάγκες 
της καθόριζε το δικό της τιµολόγιο. 
Οι αγρότες νοιώθοντας το βάρος αυ-
τής της δαπάνης άρχισαν να διαµαρ-
τύρονται. Τα πυρά της διαµαρτυρί-
ας εισέπραττε κατά βάση ο Καραµί-
χας, δηλαδή η ΠΑΣΕΓΕΣ και οι ίδιες 
οι Ενώσεις και µετά η κυβέρνηση. 
Κάτι έπρεπε πάλι να γίνει. Ο τεχνι-
κός σύµβουλος, ελέγχοντας σε µε-
γάλο βαθµό το σύστηµα πληροφο-
ρικής, αφού κανείς άλλος δεν φρό-
ντιζε για την διαχείρισή του -παρ’ ό-
τι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τουτέστιν ο Έλληνας 
φορολογούµενος, το είχε πληρώσει 
αδρά- καιροφυλακτούσε.

Η ευκαιρία δεν άργησε να έρθει. 
Εκεί ήταν που έπεσε η ιδέα, να φτιά-
ξουν µαζί µια εταιρεία, η οποία θα εί-
χε µέσα όλους τους εµπλεκόµενους. 
Ζητούµενο να υπάρχει κάποιος «συ-
ντονισµός» και η… αγορά να λει-
τουργεί µε ένα ενιαίο τιµολόγιο, σε 
βάρος πάντα των παραγωγών που 
έτσι κι αλλιώς είχαν την υποχρέωση 
για την υποβολή δήλωσης.

 
Ξήλωµα πινακίδων

Κάπως έτσι, έπεσε η ιδέα για την 
κοινή εταιρεία που ονοµάστηκε Gaia 
Επιχειρείν και στην οποία θα συµ-
µετείχαν, ως βασικός και πλειοψη-
φών µάλιστα µέτοχος η µικρή και α-
σήµαντη µέχρι τότε Neuropublic, µε 
ένα ποσοστό κάτω του 30% όλες οι 
Ενώσεις που εµπλέκονταν στο έργο 
των δηλώσεων και µε ένα ποσοστό 
20% η Τράπεζα Πειραιώς. Πως προ-
έκυψε η Τράπεζα Πειραιώς; Κατ’ αρ-
χήν η Αγροτική Τράπεζα δεν υπήρ-
χε πλέον, είχε απορροφηθεί από την 
Πειραιώς. Λίγα χρόνια νωρίτερα, η 
µητερούλα ΑΤΕ, είχε αρχίσει να α-
ντιµετωπίζει τους αγρότες και τους 
συνεταιρισµούς πιο σκληρά απ’ ό-
τι τους ιδιώτες και τις ιδιωτικές ε-
πιχειρήσεις. Ήταν τότε που από Α-
γροτική Τράπεζα µετονοµάστηκε σε 
ATEbank ξηλώνοντας τις παλιές πι-
νακίδες. Την ίδια περίοδο, η µεγα-
λωµένη πια, Τράπεζα Πειραιώς µε 
τον Μιχάλη Σάλα στο τιµόνι, πάσχιζε 
να ενισχύσει την επαφή της µε τον 
αγροτικό χώρο. Η συνεργασία µε 
τον Τζανέτο Καραµίχα και τον Μιχά-
λη Γαργαλάκο συνιστούσε µια πρώ-
της τάξεως ευκαιρία. Ο πρώτος ήλεγ-
χε καλά -µέχρι τότε- τον συνεταιρι-
στικό χώρο, ο δεύτερος είχε στα χέ-
ρια του τη βάση δεδοµένων του ΟΣ-
∆Ε. Τι καλύτερο για µια καινούργια 
δυναµική τράπεζα να εγκατασταθεί 
για τα καλά και µε τους δικούς της ό-
ρους και όχι µε τον τρόπο που είχαν 

µάθει να δουλεύουν µέχρι τότε οι α-
γρότες και οι συνεταιρισµοί. Άλλω-
στε, εκείνη την εποχή, όλες οι τρά-
πεζες είχαν προβλήµατα -µεσούσης 
της οικονοµικής κρίσης- ίσως καµιά 
άλλη δεν είχε διάθεση να εµπλακεί 
πιο ενεργά µε τα της αγροτικής οι-
κονοµίας. ∆εξί χέρι του Μιχάλη Σά-
λα εκείνη την εποχή, ο Χριστόδου-
λος Αντωνιάδης, τραπεζικός µε α-
γροτική καταγωγή από τα καπνοχώ-
ρια των Σερρών, είχε τον πρώτο λό-
γο στα της συνεργασίας της τράπε-
ζας µε τον αγροτικό χώρο. Τα προη-
γούµενα χρόνια και λόγω καταγωγής 
και σχέσης µε τον καπνό, είχε γνωρι-
σθεί καλά µε τον Αλέκο Κοντό, επο-
µένως δεν ήταν δύσκολο να συνδε-
θεί και µε τον Τάσο Γαργαλάκο και 
το όλο σύστηµα της Neuropublic. 
Ήταν λοιπόν αυτός που προσέγγι-

σε µε ζήλο την ιδέα της νέας εταιρι-
κής συνεργασίας, αναλαµβάνοντας 
µάλιστα ο ίδιος πρόεδρος της νεο-
σύστατης Gaia Επιχειρείν.

 
Νερό κάτω απ’τα γεφύρια

Έκτοτε έχει κυλίσει πολύ νερό κά-
τω από τα γεφύρια. Ο Τζανέτος Καρα-
µίχας, µε τις πολιτικές πλάτες του ο-
ποίου προχώρησε τότε το σχήµα της 
Gaia Επιχειρείν, αποτελεί εδώ και χρό-
νια παρελθόν από τα συνεταιριστι-
κά δρώµενα. Φρόντισαν γι’ αυτό οι 
ίδιοι οι εταίροι του, αφού στο µετα-
ξύ, είδαν ότι έτσι που ήταν σαθρό το 
συνεταιριστικό οικοδόµηµα θα µπο-
ρούσαν και να το υποκαταστήσουν. 

Ένα «πραξικόπηµα» στην πολυ-
παθούσα εκείνο τον καιρό ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ και ένας αντιπερισπασµός µε 
ένα δήθεν συνεταιριστικό µαγαζί, 
τον ΣΑΣΟΕΕ, του οποίου ηγήθηκε 
ο Αλέξανδρος Κοντός, ήταν αρκε-
τά για να περάσει για τα καλά ο έ-
λεγχος στη µεγάλη παρέα του ΟΣ-
∆Ε. Σηµειωτέον ότι στο µεταξύ από 
τις οργανώσεις (Ενώσεις Αγροτικών 
Συνεταιρισµών) που είχαν συµµε-
τάσχει στο σχήµα του Gaia Επιχει-
ρείν είχαν µείνει οι µισές και λιγό-
τερες. Οι άλλες προσπάθησαν να 
συνλειτουργήσουν, σχεδόν µάταια, 
υπό την σκέψη της λεγόµενης Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία ωστόσο, γρήγο-
ρα αποµονώθηκε µεθοδικά από το 
όλο σύστηµα εξουσίας και δεν κα-
τάφερε να δώσει τα αναµενόµενα.

Στο µεταξύ, η Gaia Επιχειρείν, 
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Καιροφυλακτούσε 
ο κοµπιουτεράς

Η ΠΑΣΕΓΕΣ, µέσα από 
το δίκτυο των Ενώ-

σεων, ήταν η µόνη που 
µπορούσε να συνδρά-
µει τότε στη συγκέ-

ντρωση, υποβολή και 
πρώτη διασταύρωση 

των δηλώσεων ΟΣ∆Ε

Το πράγµα 
χαζοδούλευε
Πέραν της γεν-

ναίας αµοιβής που 
εισέπραττε για τις 
υπηρεσίες του ο 

νεοφώτιστος τεχνικός 
σύµβουλος, καλά 
λεφτά έβαζαν στα 

ταµεία τους και 
οι Ενώσεις

Μητερούλα ΑΤΕ
Λίγα χρόνια νωρίτερα, 

η µητερούλα ΑΤΕ, 
είχε αρχίσει να 

αντιµετωπίζει τους 
αγρότες και τους 
συνεταιρισµούς 

πιο σκληρά από ότι 
τους ιδιώτες και τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις



στην οποία, όπως ήταν επόµενο, 
η ενεργή συµµετοχή των συνεται-
ρισµών είχε περιορισθεί στο ελάχι-
στο, αν και φανερά ιδιωτική πλέ-
ον, κατάφερε, µε υπόγειες διεργα-
σίες και µε αδιαφορία ή παραλή-
ψεις εκ µέρους των εγχώριων αρ-
χών, να γίνει εκπρόσωπος των Ελ-
λήνων αγροτών και του εγχώριου 
συνεργατισµού στην Copa Cogeca. 
Καταστρατηγήθηκε έτσι, κάθε έν-
νοια γνήσιας εκπροσώπησης των 
συντελεστών της πρωτογενούς πα-
ραγωγής και αποµονώθηκε από τα 
κέντρα των Βρυξελλών κάθε αγρο-
τική έκφραση ή προσπάθεια ανα-
ζήτησης κατευθύνσεων. Λειτουρ-
γούσε και λειτουργεί ακόµα µόνο 
το συγκεκριµένο «φίλτρο».

Τρώγοντας βέβαια ανοίγει η όρε-
ξη. Έτσι µε τον καιρό, το ορεκτικό του 
ΟΣ∆Ε, διαδέχθηκε το τσιµπολόγηµα 
από τον µπουφέ των αγροτικών συµ-
βουλών (βλέπε προγράµµατα ΟΕΦ 
κ.α.) για να ακολουθήσει η βουλιµία 
της «ευφυούς γεωργίας». Μια υπό-
θεση που αγγίζει τα όρια της… σατα-
νικής σύλληψης και στην οποία, απ’ 
ότι φαίνεται, βρέθηκαν για µια ακό-
µα φορά οι καλοθελητές που µε τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο προσπάθησαν 
να την εξυπηρετήσουν. 

 
Το δράµα της... ευφυούς

Τελευταία πράξη στο δράµα της 
«ευφυούς γεωργίας» που µόνο την 
υπόθεση τεχνολογικής αναβάθµι-
σης και ανάπτυξης της ελληνικής 

γεωργίας δεν εξυπηρετεί, αποτελεί 
η απόφαση καταπέλτης του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου. Εκδόθηκε στις αρ-
χές της εβδοµάδας και έρχεται να 
βάλει φρένο σ’ αυτό το αλισβερίσι 
και να διασώσει, έστω και την τε-
λευταία στιγµή, τον κρατικό προϋ-
πολογισµό από µια άσκοπη δαπά-
νη 25 εκατοµµυρίων ευρώ (χωρίς 
το ΦΠΑ) και να προλάβει τους πα-
ραγωγούς από τα βαριά τέλη που 
συνεπάγεται το κόστος συντήρη-
σης ενός δικτύου 6.500 µετεωρο-
λογικών σταθµών, το οποίο σε τε-
λευταία ανάλυση εξυπηρετεί µόνο 
τους εµπνευστές της ιδέας. 

Στην Ελλάδα ζούµε, κανείς δεν ξέ-
ρει πως θα εξελιχθούν τα πράγµατα. 
Άλλωστε κανείς δεν µπορούσε να 
φαντασθεί ότι ένας αδιάφορος και 
ασήµαντος πληροφορικάριος, χω-
ρίς καµιά ειδίκευση και χωρίς καµιά 
κατοχυρωµένη και ευρείας χρήσης 
µορφή λογισµικού, θα µπορούσε να 
ποδηγετήσει έναν ολόκληρο δηµό-
σιο οργανισµό, επιβάλλοντας αντί-
στοιχα τις θέσεις του επί σειρά ετών 
και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία. 

Ποιο είναι το βασικό κόλπο στην 
περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΟΣ-
∆Ε; ∆ώστε µου τη σύµβαση (τεχνολο-
γικής υποστήριξης), δώστε µου τον 
συντονισµό του ΟΣ∆Ε, δώσε µου τέ-
λος πάντων ότι κάθε φορά έχω απαί-
τηση, διαφορετικά δεν πρόκειται να 
πληρωθούν οι αγρότες τις κοινοτι-
κές επιδοτήσεις. Σηµειωτέον ότι συ-
νήθως η προκαταβολή των άµεσων 
ενισχύσεων γίνεται το δεύτερο 15ή-

µερο του Οκτωβρίου και η εκκαθάρι-
ση πριν από τα τέλη του έτους. Λίγο 
το βαρύ λειτουργικό της ηλεκτρονι-
κής βάσης, λίγο οι σκόπιµες πολλές 
φορές καθυστερήσεις στην υποβολή 
των δηλώσεων, λίγο η χρονοτριβή 
στη διασταύρωση των στοιχείων και 
λίγο οι… µιληµένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
πλησιάζει κάθε φορά ο Οκτώβριος, 
οι αγρότες αρχίζουν να ανυποµο-
νούν, οι υπουργοί αρχίζουν να αγω-
νιούν, ο «τεχνικός σύµβουλος» βρί-
σκει -κάθε φορά- τον τρόπο να «πεί-
θει» τους κρατούντες να συµβιβάζο-
νται µε τις επιδιώξεις του. 

 
Κρίσιµες οι εξελίξεις

Πόσο µακριά µπορεί να πάει αυ-
τό; Θα το δείξουν οι εξελίξεις το αµέ-
σως επόµενο διάστηµα. Από το ποιος 

θα πάει πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, α-
πό το πώς θα «τρέξει» ο προγραµµα-
τισµός για τη νέα περίοδο, από τη 
βούληση των ιθυνόντων να επιστρέ-
ψει το ΟΣ∆Ε σπίτι του. Όχι µόνο για 
να µην στεγάζεται στην «τρύπια κα-
λύβα» του Γαργαλάκου αλλά για να 
µπορεί η εθνική αρχή να έχει την ά-
νεση  καθορισµού των πολιτικών α-
νάπτυξης του αγροτικού χώρου, µε 
βάση πάντα το πλαίσιο που υπαγο-
ρεύεται από την Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική. Για να έχουν οι εδώ αρχές τη 
πλήρη πρόσβαση στα ιστορικά δεδο-
µένα που συνδέονται µε την αγροτι-
κή παραγωγή και τις δυνατότητες των 
συντελεστών του χώρου, για να µπο-
ρούν να αναλύουν τα αντίστοιχα στοι-
χεία, να χαράσσουν πολιτικές και να 
οργανώνουν αποτελεσµατικά την α-
νάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας. Σήµερα δεν µπορούν. 

Πρώτον, γιατί η πρόσβαση σ’ αυτά 
τα κρίσιµα δεδοµένα, είναι ελλιπής, 
αποσπασµατική και µεθοδευµένη. 

∆εύτερον, γιατί η στρέβλωση που 
έχει επέλθει στις δοµές ανάπτυξης 
του αγροτικού χώρου είναι τέτοια 
που υπαγορεύει όλο και συχνότε-
ρα λάθος προσανατολισµό.

Τρίτον, γιατί, η περαιτέρω διό-
γκωση ενός τερατουργήµατος που 
έχει προκύψει στην πηγή σχεδόν 
της διαµόρφωσης των αγροτικών 
πολιτικών, σήµερα κοστίζει πολύ 
ακριβά στους παραγωγούς και στην 
αγροτική οικονοµία, αύριο µπορεί 
και να εκθέσει ανεπανόρθωτα το 
πολιτικό προσωπικό. 
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Τρώγοντας 
ανοίγει η όρεξη

Με τον καιρό, το 
ορεκτικό του ΟΣ∆Ε, 

διαδέχθηκε το 
τσιµπολόγηµα από 
τον µπουφέ των 

αγροτικών συµβουλών 
(βλέπε προγράµµατα 

ΟΕΦ, κ.α) για να 
ακολουθήσει η 

βουλίµια της «ευφυούς 
γεωργίας»

Καταπέλτης στα σχέδια 
των µηνανογράφων
το πόρισµα Ελεγκτικού
Συνεδρίου για το ντηλ
της «ευφυούς γεωργίας»

Ταφόπετρα στην αποικιοκρατική 
προκήρυξη της γνωστής 
µηχανοπαρέας που διεκδικούσε µε 
φωτογραφικό διαγωνισµό και υπόγειες 
διεργασίες το περιβόητο πρόγραµµα 
ύψους 33 εκατ. ευρώ για δήθεν 
εγκατάσταση συστηµάτων ευφυούς 
γεωργίας, αποτελεί η απόφαση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδόθηκε 
αρχές της εβδοµάδας, και αποκάλυψε 
πρώτο το Agronews. Πρόκειται για την 
απόφαση που ανέµεναν µε 
ανυποµονησία οι εµπλεκόµενοι στον εν 
λόγω διαγωνισµό, προκειµένου να 
εισπράξουν την προκαταβολή ύψους 8 
εκατ. για την οποία την Παρασκευή, 
προ των εκλογών της 7ης Ιουλίου, 
υπογράφθηκε και πέρασε σε ΦΕΚ.  Στο 
θέµα αναφέρεται µε εκτενές ρεπορτάζ 
και η «Καθηµερινή», κάνοντας λόγο 
για άλλο ένα «εµβληµατικό» έργο 
πληροφορικής της προηγούµενης 
κυβέρνησης που ναυαγεί στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Το ανώτατο 
δικαστήριο έκρινε πληµµελή την 
υποβολή του σχετικού φακέλου από 
την πλευρά της αναθέτουσας αρχής, 
δηλαδή την Κοινωνία της 
Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε. καθώς, από 
τον σχετικό φάκελο απουσίαζε µια 
σειρά σηµαντικών εγγράφων µεταξύ 
αυτών, το µνηµόνιο συνεργασίας 
µεταξύ των υπουργείων Ψηφιακής 
Πολιτικής και  Αγροτικής Ανάπτυξης, ο 
αναλυτικός προϋπολογισµός της 
σύµβασης και η τεκµηρίωσή του, 
στοιχεία τήρησης των προθεσµιών κλπ. 
Το χειρότερο επισηµαίνεται στην 
απόφαση , είναι ότι ο φάκελος δεν 
περιείχε ούτε τις αποφάσεις του ∆.Σ. 
για τη διενέργεια του σχετικού 
διαγωνισµού, αλλά ούτε και αυτές µε 
τις οποίες εγκρίθηκαν τα πρακτικά της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. Επίσης, το Ελεγκτικό  
Συνέδριο ζητεί από την ΚτΠ Α.Ε. να 
δικαιολογήσει την ανάθεση του έργου 
στην ένωση εταιρειών «Neuropublic-
Intrasoft-OTE», µέλος της οποίας 
(ΟΤΕ) έχει κηρυχθεί έκπτωτο σε 
διαγωνισµό της ΕΛ.ΑΣ. Τέλος, το 
Ελεγκτικό ζητεί να διευκρινισθούν οι 
λόγοι για τους οποίους η αναθέτουσα 
αρχή, δεν έκανε δεκτά τα αιτήµατα 
φορέων όπως ΙΒΜ, ΙΝΤRΑΚΑΤ, ΜΕΣ.
ΣΥΝ.ΕΛ. Α.Ε., Αγροτικός Συν. Αιχµέας 
Α.Ε., Εν. Αγροτικών Συν. Λακωνίας 
Α.Ε., κ.ά. για ικανή παράταση 20 έως 
60 ηµερών της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών 
στον διαγωνισµό. Σύµφωνα µε το 
Ελεγκτικό, στον διαγωνισµό τελικά 
συµµετείχαν «δύο µόνο οικονοµικοί 
φορείς, ο ένας εκ των οποίων 
αποκλείστηκε λόγω µη κατάθεσης 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής».
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Σε ΕΛΓΑ και 
ΟΠΕΚΕΠΕ 
οι επόμενες δύο 
κρίσιμες επιλογές 
Για να τρέξουν επί της ουσίας παρεμβάσεις

Στους προέδρους και τις ακολούθως 
στις διοικήσεις που θα απ’ ότι φαίνε-
ται σύντοµα θα τοποθετηθούν στον 
ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντίστοιχα, 
µεταφέρεται τώρα το βάρος των αλλα-
γών που αφορούν στο χώρο ευθύνης 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, µετά τις ανακοινώσεις 
για τους δύο γενικούς γραµµατείς Γ. 
Στρατάκο και Κ. Μπαγινέτα  στις θέ-
σεις των απερχόµενων Ν. Αντώνο-
γλου και Χαρ. Κασίµη. Με δεδοµένο 
µάλιστα ότι τις υπουργικές θέσεις έ-
χουν αναλάβει τρία στελέχη µε ιδιαί-
τερο πολιτικό εκτόπισµα (Μάκης Βορί-
δης) και αυξηµένη γνώση του αγροτι-
κού χώρου (Κώστας Σκρέκας και Φω-
τεινή Αραµπατζή), οι θέσεις στην ηγε-
σία των δύο παραπάνω οργανισµών, 
ίσως έχουν µεγαλύτερη σηµασία για 
την αποτελεσµατικότητα και ουσία των 
παρεµβάσεων του υπουργείου, απ’ ό-
τι αυτές των γενικών γραµµατέων. 

 
Συσσωρευµένα θέµατα

Σε ότι αφορά στον ΕΛΓΑ ίσως δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερη τριβή µε τα θέµα-
τα του αγροτικού χώρου για να γίνει 
αντιληπτό ότι είναι ο Οργανισµός που 
αντιµετωπίζει σήµερα συσσωρευµένα 
θέµατα, κυρίως εξ αιτίας των ακραί-
ων καιρικών φαινοµένων που λαµβά-
νουν χώρα ακόµα και µεσούντος τους 
θέρους. Έτσι, ανεξάρτητα από το πό-
σο πείθεται κανείς για το αν πράγµα-
τι πρόκειται για γενικευµένη κλιµατι-
κή αλλαγή του πλανήτη ή πρόκειται 
για έναν ακόµη ιστορικό κύκλο του 
καιρού που εντείνει κάποια φαινό-
µενα, το βέβαιο είναι ότι ο ΕΛΓΑ δεν 
µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί µε 
τις δοµές του παρελθόντος. ∆εν µπο-
ρεί να είναι ένας υδροκέφαλος κρατι-
κός οργανισµός ο οποίος χρηµατοδο-
τείται κατά βάση από τους αγρότες και 
διοικείται από την εκάστοτε κυβέρνη-
ση. Που λειτουργεί πρώτα ως φορέ-
ας διαχείρισης της κοµµατικής πελα-

τείας και δευτερευόντως ως οργανι-
σµός που θα πρέπει να αναπτύξει πο-
λυποίκιλα εργαλεία για την κάλυψη 
των κινδύνων της παραγωγής και όχι 
µόνο (τελευταία γίνεται πολύς λόγος 
και για την κάλυψη των κινδύνων α-
γοράς) που αντιµετωπίζουν οι αγρότες.

Με βάση έναν πρόχειρο υπολογι-
σµό, σήµερα ο ΕΛΓΑ καλείται να δια-
χειρισθεί ζηµιές οι οποίες είναι υπερ-
διπλάσιες αυτών που δύναται να χρη-
µατοδοτήσει από τους πόρους που συ-
νεπάγονται οι εισφορές των αγροτών. 
Λαµβανοµένης µάλιστα υπ’ όψιν και 
µιας απλοχεριάς που επικράτησε το 
τελευταίο διάστηµα, λόγω των προε-
κλογικών αναγκών της προηγούµενης 
κυβέρνησης, η οικονοµική κατάσταση 
του Οργανισµού µάλλον θα πρέπει να 
θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη. 

 
Ο ΕΛΓΑ ως έχει δεν τραβά

Ο απερχόµενος πρόεδρος Φάνης 
Κουρεµπές, δηλώνει στο Agronews 
ότι µέχρι τώρα τα οικονοµικά του 
Οργανισµού ήταν διαχειρίσιµα και 
µε µια µικρή βοήθεια από τον κρα-
τικό προϋπολογισµό θα υπάρξει λύ-
σει. Αναγνωρίζει ωστόσο ότι ο ΕΛ-
ΓΑ δεν µπορεί να προχωρήσει έτσι 
στο µέλλον, ήδη είχε παραγγείλει 
µια αναλογιστική µελέτη που θα του 
υπεδείκνυε τι πρέπει να γίνει και 
σε κάθε περίπτωση τόσο ο Κανονι-
σµός του, όσο και το εν γένει πλαί-
σιο λειτουργίας του θα άλλαζε µε-
τά το 2020. Όλα αυτά θα πρέπει να 

απασχολήσουν σοβαρά το µέγαρο 
Μαξίµου και τη νέα πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης πριν προχωρήσουν µε ευκολία 
στους νέους διορισµούς.

 
Χωρίς µεσάζοντες

Ακόµα πιο κρίσιµες είναι οι επι-
λογές που θα γίνουν στον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ. Ο οργανισµός έχει συνδεθεί µε 
την κατανοµή των άµεσων -κυρίως- 
κοινοτικών ενισχύσεων και την στοι-
χειώδη διαχείριση του ΟΣ∆Ε (Ολο-
κληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ε-
νισχύσεων) δεν είναι όµως έτσι. Αυ-
τός ο Οργανισµός θα µπορούσε να 
έχει στα χέρια του τα κλειδιά της πο-
λιτικής στον αγροτικό χώρο, κι αντί 
αυτού βλέπουµε να καρκινοβατεί, ε-
πί της ουσίας στα χέρια µιας «µηχα-
νοπαρέας» η οποία έχει στρωθεί για 
τα καλά και φροντίζει πρώτα απ’ ό-
λα για το δικό της γερό µεροκάµατο.  

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να γίνει ένας πραγ-
µατικός Οργανισµός ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών που δεν θα µοιράζει αδι-
κίες στους παραγωγούς, δεν θα µε-
ταφέρει καταλογισµούς στον κρατικό 
προϋπολογισµό και δεν θα λειτουργεί 
σαν τροχοπέδη στις πολιτικές ανάπτυ-
ξης του αγροτικού χώρου. Θα πρέπει 
δηλαδή να απεµπλακεί από τους ιδι-
ώτες µεσάζοντες που ορίζουν τις τύ-
χες του και να αναλάβει επί της ου-
σίας, ως οργανισµός, την ιδιοκτησία 
του ρόλου που του έχουν αναθέσει 
οι κοινοτικές αρχές και το ελληνικό 
κράτος. Τα σηµάδια δείχνουν ότι κυ-
βέρνηση και πολιτική ηγεσία έχουν 
αποφασίσει να κινηθούν προς αυτή 
την κατεύθυνση, αυτό που µένει εί-
ναι µια επιλογή που θα πιστεύει στις 
παραπάνω αρχές, θα έχει την τόλµη, 
την αποφασιστικότητα και τη γνώση 
να συγκρουσθεί µε τα κατεστηµένα 
συµφέροντα και δεν θα υποκύπτει σε 
συνήθεις εκβιασµούς που κορυφώνο-
νται, ως γνωστόν, κάθε Φθινόπωρο.   

Υπερδιπλάσιες 
ζηµιές

Σήµερα ο ΕΛΓΑ καλείται 
να διαχειρισθεί ζηµιές, 

υπερδιπλάσιες αυτών που 
δύναται να χρηµατοδοτή-

σει από τις εισφορές

Μια νέα αρχή στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ-ΟΣ∆Ε θα µπορούσε να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της χώρας µε τις Βρυξέλλες  

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας οργανισµός µε τεράστιες δυνατότητες ο 
οποίος παράλληλα µε τη συµβολή του στην πληρωµή των 
κοινοτικών επιδοτήσεων θα µπορούσε να προσφέρει µεγάλες 
βοήθειες τόσο στον σχεδιασµό των αναπτυξιακών προγραµµάτων 
όσο και ευρύτερα στη διαµόρφωση πολιτικών για την βελτίωση της 
θέσης της ελληνικής γεωργίας. Ο τρόπος µε τον οποίο αξιοποιεί 
µέχρι σήµερα τις υποδοµές και την µαχανογραφική βάση για τις 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε (Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ενισχύσεων) δεν φέρει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα:

 Θέτει σε κίνδυνο τις ενισχύσεις
 Επιφέρει συχνά καταλογισµούς-πρόστιµα σε βάρος του 

∆ηµοσίου.
 Μεταφέρει σοβαρό κόστος και ταλαιπωρία στους αγρότες 

και δεν τους βοηθά να αναπτύξουν τις εκµεταλλεύσεις τους.
 Κάνει το κράτος να απολογείται για οργανωτικές αδυναµίες. 

Το πρώτο και σηµαντικότερο ζήτηµα είναι η ανάκτηση του 

απόλυτου ελέγχου της διαδικασίας οργάνωση του έργου 
κατανοµής των επιδοτήσεων, ελέγχου του έργου υποβολής των 
δηλώσεων και ευρύτερης αξιοποίησης της βάσης δεδοµένων από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο. Χρόνια τώρα υπό την απειλή να 
µην καταστεί δυνατή η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, η 
ιδιωτική εταιρεία τεχνικής υποστήριξης του έργου καταφέρνει να 
διατηρεί υπό τον έλεγχό της τη µηχανογραφική βάση του ΟΣ∆Ε 
και να αξιοποιεί τα δεδοµένα κατά βούληση και συχνά δια ίδιο 
όφελος. Πάνω σε αυτά τα δεδοµένα χτίζει χρόνο µε το χρόνο µια 
δική της «αυτοκρατορία» η ποία µόνο φιλική δεν είναι προς την 
αγροτική ανάπτυξη. Αντίθετα, δηµιουργεί τεράστιες στρεβλώσεις 
στην αγορά και αποτρέπει την υγιή συγκρότηση συνεταιρισµών και 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων ελέγχοντας µέσα από συγκεκριµένα 
κανάλια µέρος αυτών. Ο έλεγχος της διαδικασίας οργάνωσης του 
έργου των δηλώσεων των παραγωγών (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης), 
η ανάκτηση του ελέγχου της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων και 

της ευθύνης πλήρους αξιοποίησης αυτής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
προσφέρει µεγάλες δυνατότητες για:  Βελτίωση των όρων 
καταβολής των ενισχύσεων στους παραγωγούς.  Επιτάχυνσης 
των διαδικασιών και συστηµατοποίηση των πληρωµών.  
Αξιοποίησης της βάσης δεδοµένων για το σχεδιασµό και την 
υποστήριξη όλων των διαρθρωτικών προγραµµάτων.  Συµβολή 
αυτής της βάσης σε πολιτικές που έχουν σχέση µε την ασφάλιση 
της παραγωγής, µε τραπεζικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα, µε 
περιφερειακές πολιτικές και δηµιουργία ζωνών καλλιεργειών κ.α.
Μια νέα αρχή στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΣ∆Ε θα µπορούσε να 
βάλει τη χώρα σε µια νέα σχέση της χώρας µε τις Βρυξέλλες, ειδικά 
όσον αφορά στα θέµατα της ΚΑΠ.  Θα µπορούσε να δώσει τη 
δυνατότητα στο ∆ηµόσιο να συνεργάζεται µε διαφάνεια µε τις 
δυνάµεις της αγοράς (τράπεζες, ασφαλιστικές, εταιρείες αγροτικών 
εφοδίων, εταιρείες αγροτικών µηχανηµάτων κ.λ.π.) και να έχει άµεση 
γνώση συνθηκών και αναγκών για τη χάραξη κατάλληλων πολιτικών.


