
Προϋποθέσεις επανεκκίνησης της αγροτικής οικονοµίας και ανα-
συγκρότησης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, αφήνει ο χαµηλός 
δανεισµός των µονάδων, έστω και σαν αποτέλεσµα της τραπεζι-
κής ασφυξίας των προηγούµενων ετών. Η πλειοψηφία των αγροτι-

κών επιχειρήσεων επέζησε περιορίζοντας σε σηµαντικό βαθµό, α-
κόµα και στο 1/4, τα δάνειά τους. Από 3 δις το 2009 στα  700 εκατ. 
ευρώ σήµερα. Πρόκειται για ευχή και κατάρα. Αν ανοίξει λοιπόν 
η χρηµατοδότηση ίσως έρθει µια νέα άνοιξη. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Ελάχιστος ο δανεισμός 
των αγροτικών μονάδων 
Μόλις 700 εκατ. ευρώ οι πιστώσεις, μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης  

Με αυξηµένο ενδιαφέρον από την πλευρά των µεταποιητών 
ξεκίνησαν φέτος οι παραλαβές βιοµηχανικής ντοµάτας. Στο χρόνο 
και στην ποιότητα η βελτίωση της τιµής παραγωγού. σελ. 35

Νταντέµατα από τη βιοµηχανία 
ΣABBATO: † Παντελεήµονος και Ιαµατικού  Μήνας 6ος, Εβδ. 30η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:24 - ∆ύση 20:38 ΣΕΛΗΝΗ: 25 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Μοίρασε τη ζωή του 
στο κοπάδι και τα κοινά 
Έργο ζωής η ∆ιεπαγγελµατική Φέτας, 
για τον Γιάννη Γκρίνια που πάλευε για τα 
δίκια του κλάδου µέχρι τέλους. σελ. 50 

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

     Αρ. Φύλλου 715   www.agronews.gr   agrenda@agronews.gr    Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Ιουλίου 2019   Κωδ.: 7744   ISSN: 2241 9446   Τιµή 2 ευρώ

9
77
22
41

94
41
08

30

  
Σενάριο για στάση   
πληρωµών εξισωτικής  
Χρηµατοδοτικό κενό για τις εξισωτικές 
2019 και 2020 διαπιστώνει η Βάθη που 
αναζητά τώρα εθνικά κονδύλια. σελ. 4

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

Μοίρασε τη ζωή του 
στο κοπάδι και τα κοινά 
Έργο ζωής η ∆ιεπαγγελµατική Φέτας, 
για τον Γιάννη Γκρίνια που πάλευε για τα 
δίκια του κλάδου µέχρι τέλους. σελ. 50 
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Το τίµηµα του καύσωνα πληρώνει αυτές 
τις µέρες η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. 
Στα σιτηρά καταγράφονται ήδη µεγάλες 
απώλειες, ενώ «φθορά» αναµένεται σε 
αµπελοοινικά και ελαιώνες. σελ. 36

Η ένταξη των ιδιωτικών συµβολαίων 
αγροτικής ασφάλισης στα προγράµµατα 
συµβολαιακής γεωργίας, εξετάζεται 
επίµονα από το κυβερνητικό επιτελείο, 
για να ξελασπώσει ο ΕΛΓΑ. σελ. 10-11

Θερίζει η ξηρασία 
σε όλη την Ευρώπη   

Πακέτο συµβολαιακής
µε πρόσθετη ασφάλιση   

Στα 100 χιλιόµετρα
η πανώλη των χοίρων     
Σε επιφυλακή βρίσκονται οι ελληνικές 
αρχές για να µην περάσει τα σύνορα η 
αφρικανική πανώλη που έχει αφανίσει 
µεγάλες χοιροτροφικές µονάδες στη 
Βουλγαρία και τη Ρουµανία. σελ. 44-45
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EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,11284

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,46094

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,09835

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89192

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
120,29550

• Προσφορά µεταφοράς ανά πάσα στιγµή 
για κτηνοτρόφους στο κινητό σελ. 20
• Σε αναµονή η Μονάδα Επενδύσεων για 
τον χειρισµό του τιµοκαταλόγου σελ. 18

• Τέλος της κακής παλιάς εποχής των 
συνεταιρισµών θέλει ο Βορίδης σελ. 16
• Προ των πυλών της χώρας βρίσκεται η 
Αφρικανική πανώλη των χοίρων σελ. 44

• Καύσωνας στην Ευρώπη προµηνύει 
αναταραχές στα εµπορεύµατα σελ. 36
• Εξάγονται µέτρια σκληρά µε τους εµπόρους 
να φυλάνε τα καλά για αργότερα σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Το κύµα καύσωνα και ξηρασίας που έχει χτυπήσει την Ευρώπη 
και δε λέει να καταλαγιάσει, δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στην 
ποσότητα και την ποιότητα των παραγωγών σε Γαλλία, Γερµανία 
και Ιβηρική χερσόνησο, στρώνοντας δρόµο για άνοδο των τιµών, 
ειδικά στο καλαµπόκι. Το σκληρό σιτάρι στον κάµπο συνεχίζει να 
πωλείται από τον παραγωγό σε ανοιχτή τιµή. Τα Βαλέντσια 
διπλασίασαν σχεδόν την τιµή τους σε 15 µέρες.

Πράσινο και ρόδινο σκουλήκι
Στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων που 
έχουν αναπτύξει οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Λάρισας, διαπιστώνονται χαµηλά 
επίπεδα συλλήψεων ενήλικων 
(πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού στις 
περισσότερες περιοχές της Π.Ε. Λάρισας. 
Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι, οι 
συλλήψεις ενήλικων στο δίκτυο 
φεροµονικών παγίδων της Υπηρεσίας 
κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα στις 
περισσότερες περιοχές της Π.Ε. Λάρισας. 

Παρακολούθηση 
για τις προνύµφες
Με βάση τις παρατηρήσεις από τους 
επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν 
υπάλληλοι της Υπηρεσίας, προς το παρόν 
δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη ζωντανών 
προνυµφών (σκουληκιών) πράσινου 
σκουληκιού πάνω από το όριο επέµβασης 
στις περισσότερες περιοχές της Π.Ε. 
Λάρισας. Το γεγονός αυτό, δεν πρέπει να 
εφησυχάζει τους βαµβακοπαραγωγούς, 
γι’ αυτό οι γεωπόνοι συστήνουν για το 
προσεχές και πιο κρίσιµο χρονικό 
διάστηµα, οι βαµβακοπαραγωγοί να 
επιθεωρούν επισταµένως την καλλιέργειά 
τους (κάθε 2–3 ηµέρες), προκειµένου να 
διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν 
εντοµολογικές προσβολές.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 27-07-2019
Γενικά αίθριος καιρός. Τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά θα 
αναπτυχθούν πρόσκαιρες 
νεφώσεις, µε τοπικούς όµβρους 
στα ορεινά και πιθανώς 
µεµονωµένες καταιγίδες στα 
βόρεια. Οι άνεµοι θα πνέουν 
βόρειοι βορειοδυτικοί µέτριοι. 

Κυριακή 28-07-2019
Γενικά αίθριος καιρός. Βαθµιαία 
στα κεντρικά και τα βόρεια θα 
αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις 
και τις απογευµατινές ώρες θα 
εκδηλωθούν σποραδικοί όµβροι. 
Μεµονωµένες καταιγίδες στα 
βόρεια της χώρας. Οι άνεµοι θα 
πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 
µέτριοι. Η θερµοκρασία σε 
σχετικά υψηλά επίπεδα.

∆ευτέρα 29-07-2019
και Τρίτη 30-07-2019
Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες 
νεφώσεις που γρήγορα θα 
αυξηθούν και θα σηµειωθούν 
τοπικές βροχές και από το 
απόγευµα στα βόρεια 
σποραδικές καταιγίδες. 
Εξασθένηση των φαινοµένων 
από το βράδυ και βελτίωση από 
τα δυτικά. Στα υπόλοιπα γενικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

αίθριος καιρός, µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις. Οι άνεµοι θα πνέουν 
από δυτικές διευθύνσεις µέτριοι. 
Η θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή πτώση στα βόρεια.

Τετάρτη 31-07-2019 έως
Παρασκευή 02-08-2019
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
νεφώσεις αρχικά στα κεντρικά 
και τα βόρεια. Τις µεσηµβρινές 
και απογευµατινές ώρες τοπικές 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά µε 
πρόσκαιρους όµβρους στα 
ορεινά. Άνεµοι βορειοδυτικοί 
µέτριοι. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή πτώση.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι 
βορειοδυτικοί 3 µε 
5 µποφόρ και στο 
Αιγαίο τοπικά 6 
µποφόρ.
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Μιας και είµαστε ακόµα στην αρχή της νέας 
διακυβέρνησης, καλό είναι να επισηµά-
νουµε πού «κόβει» συνήθως η συνταγή 
των φιλόδοξων στόχων και των καλών 
προθέσεων που εκφράζονται συνήθως 
από κάθε νέα κυβέρνηση και κάθε και-
νούργιο υπουργό.

Στην αρχή και µέχρι τις προγραµµατικές δη-
λώσεις, αυτά που κυριαρχούν στη ρητο-
ρική και επιδρούν κατά κάποιο τρόπο 
και στον αρχικό σχεδιασµό των δράσε-
ων είναι... ό,τι ξέραµε. ∆ηλαδή ό,τι προ-
κύπτει από τον εντοπισµό των αδυναµι-
ών που καταγράφονται κατά την προε-
κλογική περίοδο ή τον καιρό της αντιπο-
λίτευσης εν προκειµένω. Μέχρις εδώ όλα 
καλά. Οι στόχοι έρχονται να απαντήσουν 
σε πραγµατικές ανάγκες και σε επιλογές 
που είναι προϊόν ανεξάρτητης κρίσης. 

Τα δύσκολα αρχίζουν όταν ολοκληρωθεί ο 
πρώτος κύκλος τοποθετήσεων συνερ-
γατών στα γραφεία των υπουργών, ό-
πως και των διοικήσεων στους εποπτευ-
όµενους οργανισµούς. Με τον καθέ-
να εξ αυτών να µεταφέρει τις προσω-
πικές του ιδέες και καµιά φορά δουλεί-
ες, χωρίς µάλιστα να υπακούει κατ’ ανά-
γκη πιστά στην κυβερνητική γραµµή. 
∆εν είναι υπερβολή να αναφερθεί ότι 
το... κακό διευρύνεται, όταν υπουργοί 
και µέλη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσί-
ας αρχίζουν µαζικά τις συνήθεις εθιµο-
τυπικές συναντήσεις µε εκπροσώπους 
συλλογικών φορέων, κάτι το οποίο εί-
δαµε να συµβαίνει αυτές τις µέρες.

Κάπου εδώ, οι βασικές κατευθύνσεις και η 
κεντρική πολιτική γραµµή αρχίζουν να 
ξεθυµαίνουν. Ο υπουργός, όπως και κά-
θε ένα από τα µέλη της πολιτικής ηγεσί-
ας, γίνεται καθηµερινά δέκτης δέσµης 
θεµάτων και αιτηµάτων, τα οποία από 
τη µία καλλιεργούν δεύτερες σκέψεις 
για πολλά από αυτά που µέχρι εκείνη τη 
στιγµή ήταν ξεκάθαρα κι από την άλλη, 
βλέπει τον χρόνο να τρέχει… στο ρυθµό 
της τρέχουσας διαχείρισης. Από εκεί και 
πέρα αρχίζει η αλλοτρίωση. Με δεδοµέ-
νο µάλιστα ότι δεν υπάρχει µια ισχυρή 
καταρτισµένη και βάσει αρχών λειτουρ-
γία της δηµόσιας διοίκησης, τα περισσό-
τερα από τα θέµατα στριφογυρίζουν χω-
ρίς εµβάθυνση και επεξεργασία σε γρα-
φεία υπουργών και συµβούλων. 

Το έργο το έχουµε ξαναδεί, η συνταγή είναι 
δοκιµασµένη και όσοι επιµένουν να την 
ακολουθούν πιστά έχουν εξασφαλισµέ-
νη εκ νέου την αποτυχία.          Agrenda

Με προσοχή 
οι συναντήσεις





ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Για άµεσο κίνδυνο να διακοπεί η πα-
ροχή ενίσχυσης σε χιλιάδες αγρότες 
που λαµβάνουν την εξισωτικές απο-
ζηµιώσεις εφόσον δεν εγκριθούν 
εθνικά κονδύλια για την κάλυψή 
τους, προειδοποιούσαν οι διαχειρι-
στικές αρχές το περασµένο έτος, κά-
τι που έρχεται να επιβεβαιώσει σήµε-
ρα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, χαρακτηρίζοντας ως «µάχη» την 
εξασφαλίση πόρων για τις πληρωµές 
του 2019 και του 2020. Υπολογίζεται 
πως απαιτούνται 200-300 εκατ. ευ-
ρώ, γεγονός που όχι µόνο θέτει επ’ 
αµφιβόλω τις πληρωµές των δικαιού-
χων του 2019 (έχει κλείσει η προκή-
ρυξη) αλλά µπορεί να φέρει και ορι-
ζόντιες µειώσεις στη στρεµµατική ε-
νίσχυση στην πρόσκληση της ερχό-
µενης χρονιάς, αν τελικά δεν υπάρ-
ξει βοήθεια από τα εθνικά ταµεία. 

Το θέµα αυτό έθιξε στις προγραµ-
µατικές της δηλώσεις στη Bουλή η υ-
φυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Φωτεινή Αραµπατζή, λέγοντας πως 
«η απελθούσα κυβέρνηση την κα-
τασπατάλησε µε τη ρουσφετολογι-
κή, επιδοµατική πολιτική της και η 
σηµερινή κυβέρνηση δίνει µάχη για 

να την εξασφαλίσει από εθνικούς πό-
ρους το 2019 και το 2020». 

Οι διαχειριστικές αρχές στα µέσα 
του 2018 είχαν ζητήσει και είχαν λά-
βει έγκριση για να αυξηθεί ο προϋ-
πολογισµό του Μέτρου κατά 314 ε-
κατ. ευρώ, µε εθνική χρηµατοδότηση.

Προειδοποιούν οι διαχειριστικές
Ωστόσο, µία τέτοια δέσµευση, ό-

πως τουλάχιστον προκύπτει από τις 
δηλώσεις της κας Αραµπατζή, µόνο 
εύκολο δεν είναι να περάσει στον ε-
θνικό προϋπολογισµό. Αναλυτικό-
τερα σε έγγραφο για το νέο χρηµα-
τοδοτικό σχήµα της εξισωτικής το 

2018 οι διαχειριστικές ανέφεραν:
«Για να καλυφθούν οι απαιτήσεις 

των προκηρύξεων των ετών εφαρµο-
γής 2018, 2019 και 2020, µε τα ση-
µερινά δεδοµένα (υφιστάµενοι βο-
σκότοποι, µειονεκτικές περιοχές πριν 
τη νέα οριοθέτηση) θα πρέπει να αυ-
ξηθεί ο προϋπολογισµός του µέτρου 
κατά 314,5 εκατ. ευρώ, είτε µεταφέ-
ροντας πόρους από άλλα µέτρα του 
Προγράµµατος, είτε από πρόσθετη ε-
θνική χρηµατοδότηση. Η δυνατότη-
τα αύξησης του προϋπολογισµού του 
µέτρου από την ισχύουσα κατανοµή 
του ΕΓΤΑΑ στο ΠΑΑ 2014-2020, µε-
ταφέροντας πόρους από άλλα µέτρα 
του Προγράµµατος, δεν κρίνεται λό-
γω του ότι τα µέχρι σήµερα ενεργο-
ποιηµένα µέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 
παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση, η 
οποία υπερκαλύπτει κατά πολύ τους 
κατανεµηµένους πόρους σε αυτά. Συ-
νεπώς µε την υφιστάµενη χρηµατο-
δοτική κατάσταση του µέτρου υπάρ-
χει κίνδυνος να διακοπεί η παροχή ε-
νίσχυσης σε χιλιάδες ενεργούς αγρό-
τες που λαµβάνουν στήριξη και µε τον 
τρόπο αυτό να δηµιουργηθεί αντικί-
νητρο για εγκατάλειψη της γεωργι-
κής δραστηριότητας.

Για το λόγο έγινε αποδεκτή η δυ-
νατότητα παροχής πρόσθετης εθνικής 
χρηµατοδότησης ύψους 314,5 εκατ. 
ευρώ, πόροι οι οποίοι θα καλύψουν 
τις πληρωµές του Μ13 έως το 2020. 
Η πρόσθετη αυτή εθνική χρηµατοδό-
τηση προβλέπεται για να προχωρήσει 
ακώλυτα η εφαρµογή του Μέτρου, α-
ναµένεται όµως από τις Εθνικές Αρ-
χές η µέγιστη δυνατή µείωσή της σε 
επόµενη αναθεώρηση. [...]
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Σενάριο για στάση πληρωμών 
στις εξισωτικές αποζημιώσεις
Στέγνωσαν τα κοινοτικά κονδύλια για ενισχύσεις 2019 και 2020

Αποκλείονται δανεικά από τη νέα περίοδο

Εκταµίευση
Έχουν εκταµιευθεί µόλις 230 εκατ. 
ευρώ εθνικά κονδύλια σε όλη την 
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, 
στο σύνολο των Προγραµµάτων 

Αγροτικής Ανάπτυξης

«Λάστιχο»
τα κονδύλια
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία 
των διαχειριστικών αρχών, µέχρι 
σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί 
πληρωµές ύψους 816 εκατ. ευρώ 
εξισωτικής εκ των οποίων τα 700 
εκατ. προέρχονται από κοινοτικά 
κονδύλια. Οι συνολικοί διαθέσιµοι 
πόροι της ΕΕ για το Μέτρο της 
εξισωτικής είναι 950 εκατ. ευρώ. 
Σηµειώνεται πως κάθε χρονιά 
απαιτούνται 240 εκατ. ευρώ για 
πληρωµές. Βέβαια εδώ παίζουν 
και άλλα ζητήµατα, καθώς 
υπάρχουν υπερδεσµεύσεις 
κονδυλίων (Σχέδια Βελτίωσης, 
Μεταποίηση κ.λπ) πάνω από µισό 
δις και µοιάζει πιθανό να την 
«πλήρωσε» και η εξισωτική. 

Η πρόσθετη αυτή εθνική χρηµατο-
δότηση προβλέπεται στην παρού-
σα φάση προκειµένου να προχω-
ρήσει ακώλυτα η εφαρµογή του 
Μέτρου. Αναµένεται όµως από τις 
Εθνικές Αρχές η µέγιστη δυνατή 
µείωσή της σε επόµενη αναθεώ-
ρηση, ανέφεραν οι διαχειριστικές, 
καθώς, µέχρι στιγµής, δεν έχει υ-
πάρξει κάποιο νέο χρηµατοδοτικό 
σχήµα ώστε να καλυφθεί αυτό το 
κενό. Ο σχεδιασµός ήταν η µελλο-
ντική αυτή µείωση της πρόσθετης 
εθνικής χρηµατοδότησης να προέλ-

θει από την αύξηση στο Μέτρο της 
κοινοτικής συνεισφοράς µε µετα-
φορά κοινοτικών πόρων από άλλα 
µέτρα του Προγράµµατος.

Επισηµαίνεται ότι στις 31/12/2020 
τελειώνει η προγραµµατική περίο-
δος, ενώ µέχρι 31/12/2023 υπάρ-
χει επιλεξιµότητα δαπανών εφό-
σον καταβληθεί µέχρι τότε από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν µέχρι 31/12/2020 
δεν υπάρχει νέο εγκεκριµένο ΠΑΑ 
δύναται, εφόσον το προβλέψει το 
ενωσιακό θεσµικό πλαίσιο, η ενί-
σχυση των περιοχών αυτών να συ-

νεχίσει να δίνεται από το χρηµατο-
δοτικό σχήµα του ΠΑΑ 2014-2020, 
εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι.

Ωστόσο όπως έχει γίνει πολ-
λάκις σαφές από τις Βρυξέλλες, 
δεν πρόκειται να ξεκινήσει η νέα 
ΚΑΠ πριν το 2021. Επιπλέον, στη 
νέα περίοδο µέτρα όπως η εξισω-
τική, που από το 85-100% που α-
πολάµβανε η χώρα µας, τώρα το 
ποσοστό αυτό θα πέσει στο 65%, 
σύµφωνα µε τους πρώτους υπο-
λογισµούς, θα χρειαστούν 340 ε-
κατ. ευρώ εθνικά κονδύλια.

2019
ΑΠΟ ΤΟ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

 8,1
ΟΡΕΙΝΕΣ

12,5

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

2019

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

2020

ΠΡΩΗΝ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

7,6 5,7

ΠΟΣΟ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ 
ΣΧΗΜΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ

ΕΤΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

ΕΘΝΙΚΑ 
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΩΣ 2017 552.687.416 0 552.687.416

711.817.793

1.264.505.209

2018

2019

2020

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

397.317.793 314.500.000

314.500.000950.005.209

Ως «καυτή πατάτα» χαρακτήρισε η υφυπουργός Φωτεινή Αραµπατζή 
το ζήτηµα της εύρεσης κονδυλίων για την εξισωτική αποζηµίωση.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χωρίς ουσιαστικές πληρωµές αναµένεται να βγει το 
καλοκαίρι για τον αγροτικό κόσµο, µε τον Οργανισµό 
Πληρωµών να κατεβάζει ρολά. Από τη µία η αναµονή 
της τοποθέτησης της νέας διοίκησης, τα πρόσωπα της 
οποίας ακόµα δεν έχουν κλειδώσει και από την άλλη 
το γεγονός ότι οι διευθετήσεις ενισχύσεων και προ-
γραµµάτων της περσινής χρονιάς έχουν κλείσει, επι-
τρέπει στους διοικητικούς του ΟΠΕΚΕΠΕ µνα κινού-
νται «χαλαρά», µε µικροδιορθωτικές µόνο πιστώσεις. 

Μοναδικό αγκάθι τις τελευταίες ηµέρες, το ζήτηµα 
της αποπληρωµής του 30% της Βιολογικής Γεωργίας 
και Κτηνοτροφίας του περσινού έτους. Μια πίστωση 
που είχε κανονιστεί από την προηγούµενη ηγεσία 
της πλατείας Βάθη να ξεκινήσει πριν τις εκλογές, µε 
τις καταστάσεις να γράφουν εντολή πληρωµής από 
τις 8 Ιουλίου. Τελικά οι µέρες περνούσαν και αρκετοί 
ήταν οι παραγωγοί που δεν έβλεπαν χρήµατα στους 
λογαριασµούς τους. Ο σχεδιασµός, σύµφωνα µε τους 
αρµόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν η πληρωµή αυτή να 
ολοκληρωθεί σταδιακά. Άλλωστε και η σχετική ανα-
κοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών, µετά βέβαια 
από τις πρώτες οχλήσεις που έλαβαν από τους ανή-
συχους δικαιούχους, ήρθε να διευκρινίσει αυτό που 
γνώριζαν ήδη οι απλήρωτοι παραγωγοί, ότι δηλαδή 
η πίστωση δεν έχει γίνει σε όλους ακόµα. Άτυχοι στην 
εν λόγω υπόθεση οι κτηνοτρόφοι των Περιφερειών 
∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «λάθος» συνεν-
νόηση του ΟΠΕΚΕΠΕ µε την προηγούµενη ηγεσία της 
πλατείας Βάθη, οι οποίοι φαίνεται πως δεν υπολόγι-
σαν σωστά το κονδύλι που απαιτείται, ενώ πιθανότα-
τα να χρειάστηκε και κάποιο ποσό προκειµένου να 
καλυφθούν κάποιες άλλες υποχρεώσεις. 

Αποτέλεσµα αυτού να τελειώσουν τα χρήµατα και 
να µην αποπληρωθούν όλες οι Περιφέρειες. Μάλιστα, 
λέγεται ότι οι αρµόδιοι επέλεξαν να µην εξοφλήσουν 
ολόκληρους νοµούς παρά να δώσουν έναντι κάποια 
χρήµατα στους δικαιούχους όλης της χώρας. Σηµει-
ωτέον ότι όλο το διάστηµα στο ολοκληρωµένο πλη-
ροφοριακό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ οι δικαιούχοι βλέ-
πουν τις εγκρίσεις και τα ποσά που τους αναλογούν, 
στην καρτέλα του αγρότη.

Η ουσία είναι ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κα-
µία ενηµέρωση αρµοδίως, ενώ η όλη διαδικασία 
«κόλλησε» και στο θέµα των αρµοδιοτήτων των γε-
νικών γραµµατέων του υπουργείου, οι οποίες δεν 
είχαν πάρει µέχρι πρόσφατα ΦΕΚ. Τώρα, που αυτό 
λύθηκε, απαιτείται πολιτική πλέον απόφαση, µε-
ταξύ υπουργείου Οικονοµικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης µε την έγκριση κονδυλίου για την κάλυψη 
των δικαιούχων της Βιολογικής Κτηνοτροφίας. Μια 
διαδικασία, η οποία κατά τα γνωστά χρειάζεται κά-
ποιο χρόνο, µέχρι να πέσουν οι υπογραφές και α-
πό τα δύο υπουργικά γραφεία, να βγει το ΦΕΚ, να 

δεσµευτεί το σχετικό ποσό και να γίνει η µεταφορά 
στην τράπεζα προκειµένου οι παραγωγοί να µπο-
ρούν πλέον να τα εκταµιεύσουν. Πάντως, οι τελευ-
ταίες πληροφορίες θέλουν την εξόφληση να γίνε-
ται µέχρι το τέλος της επόµενης εβδοµάδας.

Ειδικός φάκελος για ελέγχους 
στα Βιολογικά του 2019

Εν τω µεταξύ, τη διαδικασία ελέγχων για τους δι-
καιούχους Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας 
που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα µε πρώτο έτος δε-
σµεύσεων το 2019 ορίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
σύµφωνα µε την οποία οριζόντια υποχρέωσή τους 
είναι η τήρηση φακέλου. Ειδικότερα, ο φάκελος θε-
ωρείται το αρχείο µε τα απαραίτητα έγγραφα που υ-
ποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκµετάλλευ-
ση και πρέπει να είναι διαθέσιµος αν ζητηθεί από 
τις ελεγκτικές αρχές και περιλαµβάνει τα απαραί-
τητα υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρ-
µογής και µέχρι τη στιγµή του ελέγχου, δηλαδή:

 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξής
 Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωµής
 Απόφαση ένταξής πράξεων στην οποία συµπε-

ριλαµβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις 
αυτής καθώς και Σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου 
και Πιστοποίησης

 Αντίγραφο του τηρουµένου στα πλαίσια της 
πολλαπλής συµµόρφωσης Μητρώου Εισροών-Ε-
κροών - ηµερολόγιου εργασιών και νόµιµα παρα-
στατικά αγοράς λιπασµάτων και φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων. 

 Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις 
δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος.

Ενστάσεις για 
Σπάνιες Φυλές 
Μέχρι 30 Ιουλίου 

οι προσφυγές 
ηλεκτρονικά οι 
ενδικοφανείς 

προσφυγές µετά 
την εκκαθάριση 

του Μέτρου 10 για 
τις αυτόχθονες 

φυλές αγροτικών 
ζώων

Έλεγχοι
Ενστάσεις έως 2 
Αυγούστου για 

συνδεδεµένες σε 
ρύζι και ροδάκινα 
χυµοποίησης λόγω 
των ελέγχων της 
τηλεπισκόπησης

Εισφορές 
ΕΦΚΑ Ιουνίου 

Μέχρι την 
Τετάρτη 31 Ιου-
λίου καταβάλλο-
νται οι εισφορές 

Ιουνίου 2019 των 
αγροτών στον 

ΕΦΚΑ, σύµφωνα 
µε ανακοίνωση 
του Οργανισµού
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Σε διακοπές ο Οργανισμός Πληρωμών 
μόνο κάτι ψιλά με διορθωτικές πιστώσεις 

 Κάτι οι διοικητικές αλλαγές, κάτι που έχουν κλείσει οι μεγάλες εκκρεμότητες του 2018, καλοκαίρι χωρίς πληρωμές 

 Νέο  κονδύλι και υπογραφή Οικονομικών για να λυθεί το θέμα με τους απλήρωτους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας  

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2018 
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ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

7,5
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

29
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠΛΗΡΩΤΟ

75% 25%

Χωρίς ηλικιακά
κριτήρια η σύνταξη
χηρείας αγροτών
Καταργούνται τα ηλικιακά κριτήρια που καθόριζαν τη 
διάρκεια του δικαιώµατος συνταξιοδότησης των 
δικαιούχων επιζώντων συζύγων/ετέρων µερών του 
συµφώνου συµβίωσης και διαζευγµένων, µεταξύ των 
οποίων και αγροτών, διευκρινίζει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ 
όσον αφορά τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου. Η 
σύνταξη, λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισµένου, 
ο οποίος έχει πραγµατοποιήσει το χρόνο ασφάλισης 
που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου 
δικαιώµατος ή ανικανότητας, καταβάλλεται πλέον σε 
αυτούς τους δικαιούχους ανεξάρτητα από την ηλικία 
τους, µέχρι το τέλος του µήνα κατά την οποία 
πληρούνται οι προϋποθέσεις λήξης του δικαιώµατος 
συνταξιοδότησης, λόγω θανάτου των προσώπων 
αυτών, ήτοι:
i. µε το θάνατο του δικαιούχου,
ii. µε τη σύναψη γάµου του ή συµφώνου συµβίωσης.
Η σύνταξη, λόγω θανάτου, χορηγείται σε τέκνα 
θανόντος ασφαλισµένου, ο οποίος έχει 
πραγµατοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που 
απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου 
δικαιώµατος ή ανικανότητας ή συνταξιούχου 
(νόµιµα, τα νοµιµοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, 
υιοθετηθέντα και όσα εξοµοιώνονται µε αυτά), υπό 
τους όρους να είναι άγαµα και να µην έχουν 
συµπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους.



FIAT FULLBACK
Ένας παίκτης για όλες τις θέσεις

Το Fullback παρουσιάστηκε στα µέσα του 2016 και ήταν η είσοδος 

της Fiat Professional στην κατηγορία των pick-up, η οποία αντιπρο-

σωπεύει το 22% των συνολικών πωλήσεων στην αγορά επαγγελ-

µατικών στην περιοχή της ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Α-

φρική). Τα βασικά του χαρακτηριστικά ήταν ο κινητήρας πετρελαί-

ου 2.4 λίτρων µε turbo µεταβλητής γεωµετρίας (από 150hp έως 

180hp), το 6τάχυτο µηχανικό ή 5τάχυτο αυτόµατο κιβώτιο και το 

σύστηµα επιλεκτικής τετρακίνησης (4WD) µέσω του οποίου παρέ-

χεται η δυνατότητα επιλογής µεταξύ κίνησης στους δύο τροχούς, 

στους τέσσερις τροχούς ή κίνησης στους τέσσερις τροχούς µε υ-

πο-πολλαπλασιασµό των σχέσεων.

Όλες οι εκδόσεις Fullback έχουν ύψος 1,78 µ., πλάτος 1,81 µ. και 

µεταξόνιο 3µ ενώ το συνολικό µήκος ποικίλλει ανάλογα µε τη δια-

µόρφωση της καµπίνας. Στο Double Cab, το µήκος είναι 5,28µ, το 

µικτό βάρος 2,850 κιλά και η ελκτική ικανότητα 3,1 τόνοι.

Στις εκδόσεις LX, η λειτουργία «Full time» χρησιµοποιεί κεντρικό δι-

αφορικό Torsen και τρεις ηλεκτρονικά ελεγχόµενους συµπλέκτες, 

για να µεταδίδει τη ροπή στους τροχούς σε πραγµατικό χρόνο µε 

βάση τις οδικές συνθήκες και την ταχύτητα. Εκτός από τις επιλο-

γές οδήγησης «2H» (κίνηση στους πίσω τροχούς) και «4Η» (κίνη-

ση στους τέσσερις τροχούς, µέχρι 100 χλµ/ώρα), προστίθενται άλ-

λες 2: η µεν «4HLc» κλειδώνει το κεντρικό διαφορικό και µοιράζει 

τη ροπή ισόποσα στους εµπρός και πίσω τροχούς για να βελτιώ-

σει την πρόσφυση σε χιονισµένο, αµµώδες ή λασπώδες οδόστρω-

µα ενώ η «4LLc» όχι µόνο µπλοκάρει το κεντρικό διαφορικό, αλ-

λά ταυτόχρονα εµπλέκει αργές σχέσεις για περισσότερη ροπή στις 

ακραίες εκτός δρόµου διαδροµές.

Για πολλούς, η έκδοση DOUBLE CAB 4WD LX είναι η κορυφαία ε-

πιλογή καθώς συνδυάζει δύναµη (ισχύς 180 HP/3500 σ.α.λ. και 

ροπή 430 Nm/2500 σ.α.λ), επαρκείς χώρους τόσο για επιβάτες 

όσο και για φορτία (χώρος φόρτωσης 1,52 Χ 1,47 Χ 0,85), χαµη-

λή κατανάλωση (κάτω από 7 λίτρα / 100 χλµ), ευελιξία (ακτίνα κύ-

κλου στροφής 5,9µ) και επιλογή χειροκίνητου ή αυτόµατου κιβω-

τίου. Μεταξύ άλλων, ο εξοπλισµός ασφάλειας έχει προβολείς οµί-

χλης εµπρός, αισθητήρες βροχής και απόβραδου και προειδοποί-

ηση αλλαγής λωρίδας. Στο εσωτερικό, η αίσθηση αποπνέει επιβα-

τικό αυτοκίνητο. Ευρύχωρη καµπίνα, αυτόµατος διζωνικός κλιµα-

τισµός, υφασµάτινα ή δερµάτινα καθίσµατα και φουλ εξοπλισµός: 

διπλές επιλογές ελέγχου (τιµόνι αλλά και οθόνη αφής), σύστηµα 

Bluetooth µε θύρα USB, cruise control, 6 ηχεία.

Η µοναδική προσφορά του καλοκαιριού
Για όσους θέλουν να επενδύσουν σε ένα Fullback, η ευκαιρία είναι 

τώρα. Επιλέγοντας την έκδοση DOUBLE CAB 2.4L 180Hp 4WD (LX), 

αποκτάτε ένα pick-up µε πλήρη εξοπλισµό, στην τιµή των 28.490, 

µε φουλ εξοπλισµό και 8 χρόνια εγγύηση. 

Στον εξοπλισµό περιλαµβάνονται: 

   Σύστηµα 4WD Super Select

   Σύστηµα ψυχαγωγίας µε οθόνη αφής 7˝

   Σύστηµα Πλοήγησης

   Ζάντες αλουµινίου 17˝ 

   Κάµερα Οπισθοπορείας

   Αυτόµατος διζωνικός κλιµατισµός 

   Bed-Liner (προστατευτικό χώρου φόρτωσης)

   Μπλοκέ ∆ιαφορικό 

   Σύστηµα Προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο επίσηµο δίκτυο της 

FIAT PROFESSIONAL ή στο www.fi atprofessional.gr.

ADVERTORIAL
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Μετά βαΐων 
Αυτό που λείπει 
είναι η διάγνωση 
του «ασθενούς»  
Η ανάγνωση επί μέρους πολιτικών έχει ξεκινήσει 
χωρίς την διερεύνηση του πού βρίσκεται η γεωργία

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆υναµικά αλλά και κάπως ανορθό-
δοξα δείχνει να αρχίζει η διαµόρ-
φωση της πρώτης δέσµης πολιτι-
κών για τον αγροτικό χώρο. Ο δυ-
ναµισµός έγκειται στο γεγονός ότι 
ήδη έχουν τεθεί επί τάπητος κάποια 
θέµατα ή τουλάχιστον οι τίτλοι κά-
ποιων θεµάτων. Η παραδοξότητα έ-
χει να κάνει µε το γεγονός ότι κανείς 
δεν µπήκε στον κόπο να καταγρά-
ψει ή τέλος πάντων να περιγράψει 
την κατάσταση στην οποία βρίσκε-

ται σήµερα ο αγροτικός τοµέας και 
οι Έλληνες γεωργοί και κτηνοτρό-
φοι. Είναι σε καλή φάση, έχουν τα 
µαύρα τους τα χάλια, πρέπει να γί-
νουν κάποιες διορθώσεις, χρειάζε-
ται ανασυγκρότηση σε βάθος, ποια 
είναι τέλος πάντων η εικόνα;

Χωρίς βαθιά γνώση και αποτύπω-
ση της σηµερινής πραγµατικότητας, 
υπάρχει ο κίνδυνος η όποια επί µέ-
ρους πολιτική, όσο και καλή να εί-
ναι, ίσως καταστεί τελικά µάταιη! 

Έτσι, πέραν της κριτικής που α-
σκείται για την περιορισµένη ανα-
φορά στα θέµατα του αγροτικού το-
µέα κατά τη διάρκεια των προγραµ-
µατικών δηλώσεων ή τη γενική θε-
ώρηση των επί µέρους θεµάτων, ό-
πως του ΕΛΓΑ των συνεταιρισµών και 
των ελληνοποιήσεων, τίθεται και θέ-
µα... κατεύθυνσης. Γιατί, καλή ρητο-

ρική περί της ανάγκης αύξησης της 
προστειθέµενης αξίας στην αγροτική 
παραγωγή, όµως, πως θα διανέµεται 
αυτή η προστιθέµενη αξία. Με ποιο 
τρόπο θα επιστρέφει κάτι περισσό-
τερο απ’ αυτό που «γεύεται» σήµερα 
ο παραγωγός; Έτσι όπως έχουν δια-
µορφωθεί τα πράγµατα στην αγορά, 
µάλλον δεν είναι και πολύ εύκολο. 
Η διαπραγµατευτική θέση του παρα-
γωγού έχει αδυνατίσει δραµατικά, η 
συµµετοχή του στα επόµενα στάδια 
της αλυσίδας υπεραξίας, ειδικά µε-
τά την κατάρρευση των συνεταιρι-
σµών, έχει περιορισθεί, η θέση του 

στις διεπαγγελµα-
τικές οργανώσεις, 
µάλλον διακοσµη-
τική καθίσταται. Α-
κόµα και ο καλός 
νοούµενος διεθνής 
ανταγωνισµός µι-
κραίνει τα περιθώ-
ρια κέρδους στην 
πρωτογενή παρα-
γωγή και την ίδια 
ώρα, ο Έλληνας α-
γρότης, αφενός δεν 
διευκολύνεται να 
ενταχθεί στα επό-

µενα στάδια διαχείρισης των αγρο-
τικών προϊόντων, αφετέρου δεν έ-
χει τη δυνατότητα να απαιτήσει α-
πό την αγορά καλύτερη µεταχείριση 
για τα προϊόντα που διαθέτει. Αυτό 
λέγεται εγκλωβισµός. Αν µάλιστα ε-
ξετάσει κάποιος ενδελεχώς τον τρό-
πο µε τον οποίο κινούνται αυτές τις 
µέρες οι καλώς ή κακώς νοούµενοι 
εκπρόσωποί του (µιας και θεσµοθε-
τηµένη εκπροσώπηση δεν υφίστα-
ται), θα οδηγηθεί στο συµπέρασµα 
ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Να πούµε 
γιατί; Γιατί δεν υπάρχει οργάνωση η 
οποία να είναι σε θέση να αναπτύξη 
µελέτες (στοιχειώδεις έστω) και να υ-
ποβάλει προτάσεις για λογαριασµό 
των παραγωγών. Τελευταία, τον ρό-
λο αυτό, παριστάνει ότι τον παίζει... 
η συντεχνία του ΟΣ∆Ε! Γίνεται µάλι-
στα δεκτή µετά βαΐων και κλάδων. 

21-22, 35-36

Διπλάσια τιμή 
μέσα σε 15 μέρες 
τα Βαλέντσια

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Ιουλίου 2019

Στα 35 λεπτά έχει φτάσει το κιλό στα πορ-
τοκάλια Βαλέντσια, ενώ υπάρχει έδαφος 
και για περαιτέρω αύξηση, από 18 µε 20 
λεπτά που πωλούνταν µέχρι πριν δύο ε-
βδοµάδες. Σύµφωνα µε πηγές στη Σκά-
λα Λακωνίας, οι έµποροι στην περιοχή, 
ανέβαζαν την τιµή που αγοράζουν κατά 
5 λεπτά ανά δύο µε τρεις ηµέρες, µε απο-
τέλεσµα σχεδόν το διπλασιασµό της τιµής 
παραγωγού. Η άνοδος των τιµών οφεί-
λεται σε πολλούς παράγοντες, στην αύ-
ξηση των θερµοκρασιών που εντείνουν 

την κατανάλωση σε χώρες της Ευρώπης, 
αλλά και στην Ελλάδα, µε ντόπιους και 
τουρίστες να θέλουν να απολαύσουν έ-
ναν παγωµένο χυµό πορτοκάλι. Ακόµη, 
λιγότερη παραγωγή στην Ισπανία, και 
κολλήµατα στις εξαγωγές της Νοτίου Α-
φρικής, µείωσαν τη διεθνώς διαθέσιµη 
ποσότητα. Υπήρξε και µέρος της ελληνι-
κής παραγωγής που υπέστη ζηµιές από 
χαλάζι, αλλά και παραγωγοί που αρνού-
νταν να πουλήσουν µε 18 λεπτά, µειώνο-
ντας περισσότερο την προσφορά.

Με διπλάσια τιµή τα Βαλέντσια
 Με απανωτές αυξήσεις µέσα σε 15 µέρες έφτασαν τα 35 λεπτά από 18 λεπτά  

  Υψηλές θερµοκρασίες και διεθνείς συγκυρίες αύξησαν αισθητά τη ζήτηση 
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Σ 
την ελληνική αγορά πήγε καλά η ε-
ξαγωγή σκληρού σίτου και βοήθησε 
στη γενικότερη άνοδο των τιµών. Τα 
µέτρια έπιασαν µέχρι τα επίπεδα των 

230 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, αλλά µοιά-
ζει να «µαζεύονται» οι αγοραστές. Ίσως και γι’ 
αυτό η Φότζια άφησε σταθερές τις τιµές. Σηµει-
ωτέον ότι τον Αύγουστο όλα υπολειτουργούν, 
οπότε δεν αναµένεται δραστηριότητα από ιτα-
λικούς µύλους. Από Σεπτέµβρη ξανά, οπότε και 
θα είναι πιο κοντά η συγκοµιδή του Καναδά.

 Χρηµατιστηριακά, και κόντρα στους κα-
ταστροφολόγους, η αγορά βάµβακος αντέ-
δρασε ανοδικά τονίζοντας πως στα 62 σεντς 
υπάρχει σηµαντική αντίσταση. Οι κλώστες 
βγήκαν στην αγορά ενώ οι κερδοσκόποι που 
είχαν ποντάρει στην πτώση βγαίνουν από τις 
θέσεις τους. Στην αγορά µας, θεωρητικά πιά-
νουµε το πριµ των 4 σεντς ανά λίµπρα για τα 
λευκά βαµβάκια, αλλά ακόµα δεν έχουν γίνει 
σηµαντικές δουλειές που θα εδραιώσουν αυ-
τή τη βάση. Οι ελάχιστες νέες πωλήσεις αφο-
ρούν κάλυψη προπωλήσεων των εµπορικών 
οίκων. Γενικά είναι θετικό ότι λαµβάνουµε ζή-
τηση και το δολάριο ενισχύεται.

 Οι εισαγωγές φράουλας στη Γερµανία α-
νήλθαν το 2018 σε 237,7 εκατ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 222,2 εκατ. ευρώ προέρχονται από 
χώρες της ΕΕ και τα 15,7 εκατ. ευρώ από τρίτες 
χώρες µε σηµαντικότερο προµηθευτή την Αίγυ-
πτο, σύµφωνα µε στοιχεία του Οµοσπονδιακού 
φορέα για Γεωργία και ∆ιατροφή (Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung). Σηµαντικό-
τεροι προµηθευτές παραµένουν η Ισπανία µε 
εξαγωγές φράουλας αξίας 161 εκατ. ευρώ και 
µερίδιο αγοράς 67,6%, µε την Ελλάδα να έχει 
αξία 5,8 εκατ. ευρώ και µερίδιο αγοράς 2,4%.

Αφήνει υποσχέσεις 
η αγορά στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

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

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

348,92
343,84

349,52

364,55
365,18

Προσφορά
Καταστροφές σε Ισπανία και 

µικρότερη ποσότητα στην Ελλάδα, 
λόγω του χαλαζιού, µείωσαν 

επίσης την προσφορά

Υπολείμματα
Προσοχή χρειάζεται στις εφαρµο-
γές για τη µύγα της Μεσογείου, 

καθώς πρέπει να τηρείται ο χρόνος 
ως τη συγκοµιδή

Σάκχαρα
Πολύ καλά αποτελέσµατα στις 

µετρήσεις BRIX έχει πια συνολικά η 
περιοχή της Λακωνίας µε εµπόρους 

να µιλούν για πορτοκάλια «µέλι»

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

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

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

239

225

182

209,5

332,40

901,00

16,30

81,80

108,55

94,63

234

225

183

209,5

327,60

890,00

16,27

73,62

109,57

93,96

245

225

183

209,5

320,70

885,60

17,31

73,80

106,00

92,79

245

225

183

209,5

318,90

893,20

17,35

71,55

107,75

93,75

235

215

183

209,5

322,3

891,20

17,43

82,8

108,5

92,81

235

215

183

209,5

321,5

892,60

17,46

86,55

108,90

86,11

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό 2,33 2,25

2,30
2,34 2,13 2,33

65,32

66,39 67,29 63,82 62,49
64,32

Τιμή παραγωγού 
πορτοκάλια 
Βαλέντσια 
(λεπτά/κιλό) 
Αρχές Ιουλίου 18-20

Τέλη Ιουλίου 35
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή πορτοκαλιών 
Βαλέντσια ανά κιλό
(λεπτά/κιλό)

Αρχές Ιουλίου  18-35 

Τέλη Ιουλίου                     35
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Ξεκίνησαν παραλαβή 
βιομηχανικής ντομάτας 
τα εργοστάσια

 Ανεβαίνει προς 
το παρόν το σκληρό, 
εξάγονται τα μέτρια

Πιέσεις καύσωνα δέχονται 
οι παραγωγές στην Ευρώπη 
Με τον υδράργυρο να σηµειώνει 
θερµοκρασίες ρεκόρ και την 
παρατεταµένη ξηρασία να µη σπάει 
από βροχές, δηµιουργούνται συνθήκες 
µεγάλης µείωσης της ποσότητας αλλά 
και της ποιότητας σε πολλές παραγωγές. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στα 10 πρώτα
νοµοσχέδια οι 
συνεταιρισµοί
Στην πρώτη γραµµή της αναπτυξιακής 
πολιτικής της χώρας τοποθετεί και τον 
πρωτογενή τοµέα, ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, µε βάση τα όσα 
ανέφερε κατά την επίσκεψη του το 
πρωί της Παρασκευής 26 Ιουλίου, στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στην προσπάθεια αυτή, όπως είπε, 
κεντρικός πυλώνας η ΚΑΠ, τα κονδύλια 
της οποίας θα επιδιωχθεί όχι µόνο να 
αποτελέσουν εισοδηµατικό µαξιλάρι, 
αλλά βασικό εργαλείο για την 
αξιοποίηση της τεχνολογίας για 
προϊόντα αξίας, ενώ σε θεσµικό επίπεδο 
θα επιδιωχθεί µέσα από σχετικό 
νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς, 
που θα περιλαµβάνεται στα πρώτα 10 
που θα φέρει η κυβέρνηση, να 
υπάρξουν φορολογικά κίνητρα για τους 
συνεταιρισµένους αγρότες, την ευκολία 
σχηµατισµού Ενώσεων και γενικότερα 
συνεταιριστικών σχηµάτων µε λιγότερη 
γραφειοκρατία. Επιπρόσθετα, στάθηκε 
σε ενέργειες για την επιτάγχυνση των 
προγραµµάτων αλιείας και την 
αντιµετώπιση των ελληνοποιήσεων.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη 
στη Βάθη σηµατοδοτεί 
το ενδιαφέρον του για 
τον αγροτικό τοµέα 
και την προσπάθεια 
ανάκαµψης του.

Προϋπο-
θέσεις 
για άµεση 
ανάληψη 
πρωτοβου-
λιών και 
µεταρρυθ-
µιστικής 
δράσης 
δείχνει να 
εξασφαλί-
ζει η νέα 
πολιτική 
ηγεσία.
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∆εύτερο ισχυρό κύµα καύσωνα 
µε τον υδράργυρο να καταγρά-
φει διαδοχικά ιστορικά υψηλά 
ρεκόρ, διέρχεται τις τελευταί-
ες ηµέρες πολές χώρες της Κε-
ντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Τα σηµάδια που αφήνει δεί-
χνουν µεγάλες ανακατατάξεις ό-
σον αφορά την εικόνα παραγω-
γής των αγροτικών προϊόντων 
προοιωνίζοντας ανοδική κίνη-
ση στην αγορά εµπορευµάτων.

Οι θερµοκρασίες άνω των 40 
βαθµών Κελσίου που καταγρά-
φονται τα τελευταία 24ωρα σε 
συνδυασµό µε την παρατεταµέ-
νη ξηρασία βρίσκουν απροετοί-
µαστους τους αγρότες σε πολ-
λές χώρες, όπου οι καλλιέργει-
ες και τα βοσκοτόπια αντιµετω-
πίζουν συνθήκες υψηλού στρες. 

Ήδη οι πληροφορίες κάνουν 
λόγο για τεράστια πίεση στους 
αµπελώνες της Γαλλίας και ει-
δικά του Μπορντό, ενώ ήδη έ-
χει προβλεφθεί σαφής µείω-
ση των αποδόσεων σε ελαιώ-
νες της Ιβηρικής χερσονήσου 
και της Ιταλίας. 

Εκεί που τα πράγµατα παίρ-
νουν απρόβλεπτες διαστάσεις 
είναι στις παραγωγές σιτηρών, 
καλαµποκιού και ελαιούχων 

σπόρων (ελαιοκράµβη) και ει-
δικά σε περιοχές οι οποίες ποτέ 
δεν ήταν αρδευόµενες γι’ αυτές 
τις καλλιέργειες. Η αλήθεια εί-
ναι ότι προς το παρόν στον ευ-
ρωπαϊκό τύπο δεν υπάρχουν 
πολλά δηµοσιέυµατα που να 
καταγράφουν το µέγεθος των 
ζηµιών στην παραγωγή, θέµα 
το οποίο ενδεχοµένως να έχει 
σχέση µε την προσπάθεια απο-
φυγής ενός κλίµατος πανικού 
στις αγορές εµπορευµάτων και 
ειδικά σε προϊόντα που θεωρού-
νται εξόχως χρηµατιστηριακά.

Ενδεικτικό ωστόσο του κλίµα-
τος που διαµορφώνεται είναι η 
κίνηση της γαλλικής κυβέρνη-
σης που υποχρεώθηκε να ζητή-
σει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
να πληρωθούν νωρίτερα και σε 
µεγαλύτερο εύρος οι προκα-
ταβολές άµεσων ενισχύσεων 
στους παραγωγούς της χώρας, 
κάτι το οποίο αναµένεται να κά-
νουν και άλλες χώρες. 

Σηµειωτέον ότι την Τετάρτη 
στο Μπορντό της Γαλλίας ο υ-
δράργυρος έφτασε τους 41,2 
βαθµούς Κελσίου, την υψηλό-
τερη θερµοκρασία, δηλαδή α-
πό το ρεκόρ των 40,7 βαθµούς 
Κελσίου του 2003.                                     

Καύσωνας στην Ευρώπη,
στους 41,20C το Μπορντό 

∆ιαγωνισµός για την επιβράβευση νέου εξοπλισµού 
αγροτεχνολογίας από την Corteva Agriscience 

Με στόχο την επιβράβευση καινοτόµων πρωτοβουλιών (λογισµικά, εφαρµογές 
πεδίου, web & mobile app, αυτοµατισµούς, ροµπότ-εργαλεία, κ.ά.) στον κλάδο της 
αγροτεχνολογίας, αλλά και την προσφορά υποστήριξης πρωτοβουλιών, η Corteva 
Agriscience διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1st Agritech Challenge 
Awards. Τα βραβεία χωρίζονται σε δύο ενότητες: συστήµατα παραγωγής και 
διαχείριση δεδοµένων και λήψη αποφάσεων. Σε κάθε µία από αυτές υπάρχουν 
διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης, όπως ενδεικτικά: βελτίωση εδάφους, 
φυτοπροστασία, ποιοτικός έλεγχος, εξοικονόµηση ενέργειας ή νερού κ.ά. H 
συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι δωρεάν και η υποβολή υποψηφιοτήτων θα 
γίνεται δεκτή, µέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2019. Στον διαγωνισµό 
µπορούν να συµµετέχουν startup, πανεπιστήµια, φοιτητές, ερευνητές και 
ερευνητικά Κέντρα, συνεταιρισµοί ή ενώσεις, παραγωγοί, µεµονωµένες Συµµετοχές 
(άνω των 18 ετών) και συµπράξεις των παραπάνω. Η ανεξάρτητη κριτική επιτροπή 
θα αξιολογήσει όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν, για να αναδείξει τρεις 
νικητές, οι οποίοι -εκτός από σηµαντικά χρηµατικά βραβεία- θα έχουν την ευκαιρία 
να συναντήσουν από κοντά µέντορες του χώρου. 

Απροετοίµαστοι
Οι θερµοκρασίες 

άνω των 40 βαθµών 
Κελσίου που καταγρά-
φονται τα τελευταία 
24ωρα σε συνδυασµό 
µε την παρατεταµένη 

ξηρασία βρίσκουν 
απροετοίµαστους τους 

αγρότες σε πολλές 
χώρες

Ο πανεπιστηµιακός Θεόδωρος Γε-
ωργόπουλος είναι ο πρώτος Έλλη-
νας που εξελέγη Πρόεδρος της ∆ιε-
θνούς Ένωσης για το ∆ίκαιο του Οίνου 
(International Wine Law Association 
- AIDV), κατά την διάρκεια του Πα-
γκόσιου Συνεδρίου της Ένωσης που 
πραγµατοποιήθηκε στην Λωζάννη. 

Κάτοχος της έδρας Jean Monnet 
για το δίκαιο του Οίνου και των Οι-
νοπνευµατωδών (Νοµική Σχολή της 
Reims – Γαλλία), πρόεδρος του Ινστι-
τούτου Αµπέλου και Οίνου της Κα-
µπανίας και ∆ιευθυντής του Συνδέ-
σµου Ελληνικού Οίνου, ο κ. Γεωργό-
πουλος αναλαµβάνει την Προεδρία 
της Ένωσης για 3 χρόνια. 

Με την επιλογή ενός πανεπιστηµι-
ακού για πρώτη φορά στην Προεδρία 
της, η AIDV προτάσσει την ανάγκη ε-
νίσχυσης της έρευνας και της εκπαί-
δευσης ως προς τους κανόνες που δι-
έπουν το κρασί διεθνώς. Η AIDV απο-
τελεί που έχει ιδρυθεί το 1985, αριθ-
µεί περίπου 400 µέλη από 32 χώρες 
σε 5 ηπείρους.

Νέος πρόεδρος
της Ένωσης για 
το Δίκαιο Οίνου 
ο Γεωργόπουλος

Η Corteva 
Agriscience 
διοργανώνει 
για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα 
το 1st Agritech 
Challenge 
Awards.

Για µία 3ετία στο τιµόνι της ∆ιεθνούς 
Ένωσης για το ∆ίκαιο του Οίνου, ο 
πανεπιστηµιακός, Θ.Γεωργόπουλος.



Mε drones 
και σχήμα 
τριγωνικό,  
ασφάλιση 
παραγωγής

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ενεργά συµβόλαια πρόσθετης ασφάλισης της α-
γροτικής παραγωγής µέσα από τα γνωστά προ-
γράµµατα συµβολαιακής γεωργίας τα οποία ε-
φαρµόζουν ήδη και µάλιστα επιτυχώς, αγρότες 
µεταποιητές και τράπεζες, περιλαµβάνονται στον 
κυβερνητικό σχεδιασµό για την επόµενη µέρα. 

Πληροφορίες της Agrenda κάνουν λόγο για επε-
ξεργασµένες προτάσεις που έχουν πέσει στο τρα-
πέζι των συζητήσεων και έρχονται να δώσουν νέα 
πνοή στα προγράµµατα ασφάλισης της αγροτικής 
παραγωγής ξελασπώνοντας στην ουσία τον βαλτω-
µένο ΕΛΓΑ και δίνοντας απαντήσεις στα νέα δεδο-
µένα που δηµιουργεί διεθνώς η κλιµατική αλλαγή. 

Σε λίγο καιρό τίποτα δεν θα είναι όπως πριν 
στον τοµέα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, 
εφόσον προχωρήσουν, όπως όλα δείχνουν, οι ι-
δέες που βρίσκονται κατατεθειµένες στα υπουρ-
γικά γραφεία και έχουν απ’ ό,τι φαίνεται τις ευ-
λογίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Με drones και ιδιώτες γεωπόνους 
Οι παραπάνω πληροφορίες της Agrenda έρχο-

νται λίγες µέρες µετά την διαβεβαίωση κατά τις 
προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης, όπως 
και σε δηλώσεις του υπουργού Μάκη Βορίδη στους 
αγροτικούς συντάκτες, ότι η κυβέρνηση είναι α-
ποφασισµένη να αλλάξει σε βάθος την λειτουρ-
γία του ΕΛΓΑ και το όλο θεσµικό πλαίσιο ασφά-
λισης της αγροτικής παραγωγής, βάζοντας στο 
παιχνίδι και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. 
Παρά το γεγονός ότι η κυβερνητική αγωνία ξεκι-
νάει από τα πρόσθετα βάρη που φέρνουν οι τε-
λευταίες καταστροφικές καταιγίδες και την αδυ-
ναµία του προϋπολογισµού του ΕΛΓΑ να ανταπο-
κριθεί σ’ αυτά τα βάρη χωρίς βοήθεια από το κρά-
τος, στην πορεία φαίνεται πως τα πράγµατα βρί-
σκουν έναν καλύτερο δρόµο και για τους αγρό-

τες. Για τον κόσµο της παραγωγής το ζητούµενο 
είναι να υπάρξει ένα καλύτερο σύστηµα ασφάλι-
σης, χωρίς να επιβαρυνθεί το κόστος των εισφο-
ρών που καταβάλει σήµερα ο αγρότης. Με έναν κα-
λό σχεδιασµό και φυσικά µε την αξιοποίηση όλων 
των σύγχρονων µέσων επηρεασµού των καιρικών 
φαινοµένων (αντιχαλαζική προστασία), έγκαιρου 
εντοπισµού των κινδύνων και ακριβούς καταγρα-
φής των ζηµιών, η κάλυψη του παραγωγού χωρίς 
πρόσθετο κόστος µοιάζει να είναι εφικτή. 

Οι πληροφορίες θέλουν τις συζητήσεις οι οποί-
ες γίνονται να περιλαµβάνουν, πέραν της εκτετα-
µένης αξιοποίησης όλων των νέων τεχνολογικών 
µέσων και έναν τελείως αποκεντρωµένο τρόπο και 
µηχανισµό εκτίµησης των ζηµιών. Η ιδέα είναι να 
ενταχθούν σ’ αυτή την υπόθεση και οι ιδιώτες γε-
ωπόνοι - µελετητές οι οποίοι έχουν την εµπειρία, 
µπορούν να προµηθευτούν τον κατάλληλο εξοπλι-
σµό και θα είναι σε θέση να δώσουν ακριβές και έ-
γκαιρο αποτέλεσµα της τοπικής ή και εξατοµικευ-
µένης ζηµίας η οποία έχει σηµειωθεί. 

Τα συµβόλαια µε τις ασφαλιστικές
θα τα πληρώνουν οι επιχειρήσεις

Μέσα σ΄αυτό το πλαίσιο οι εµπειρογνώµονες του 
χώρου θέλουν και τη δουλειά των ιδιωτικών ασφα-
λιστικών εταιρειών που θα ενταχθούν µε θεσµικό 

Στα προγράμματα συμβολαιακής εντάσσονται μελλοντικά οι συμβάσεις 
πρόσθετης ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής με ιδιωτικές εταιρείες 

Η νέα τεχνολογία 
αναµένεται να τεθεί 
στη διάθεση του 
ΕΛΓΑ για καλύτερο 
αποτέλεσµα στην 
πρόβλεψη των 
φαινοµένων και 
εκτίµησης ζηµιών. 
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µάλιστα τρόπο στο όλο πλέγµα να γίνεται ευκολό-
τερη. Εξετάζεται λοιπόν επίµονα το ενδεχόµενο, 
τα ιδιωτικά συµβόλαια πρόσθεσης ασφάλισης να 
είναι κοµµάτι των προγραµµάτων συµβολαιακής 
γεωργίας τα οποία τρέχουν ήδη µε αγρότες και ο-
µάδες παραγωγών πολλές επιχειρήσεις και στα ο-
ποία συµµετέχουν βεβαίως και οι εµπορικές τρά-
πεζες. Εδώ η ιδέα είναι, όπως συνεργάζονται οι ε-
πιχειρήσεις µε τις τράπεζες οι οποίες συνδράµουν 
χρηµατοδοτικά και τους αγρότες, να συµβάλλονται 
οι επιχειρήσεις µε τις ασφαλιστικές, οι οποίες θα 
συνδράµουν τους παραγωγούς στην ασφάλιση της 
παραγωγής. Στα καλά της υπόθεσης είναι ότι αυτά 
τα συµβόλαια θα πληρώνονται από µεταποιητικές 
ή εµπορικές επιχειρήσεις που κάνουν συµβολαι-
ακή (η δαπάνη θα συµψηφίζεται µε την εκκαθά-
ριση του παραγωγού), θα συνιστούν φορολογική 
απαλλαγή για την επιχείρηση και θα έχουν χαµη-
λότερο κόστος, καθώς θα πρόκειται για οµαδικά 
συµβόλαια και η οικονοµική τακτοποίηση θα εί-
ναι διασφαλισµένη.  Με το τρόπο αυτό, ο αγρότης 
θα έχει να λαβαίνει από δύο πηγές αποζηµίωση, 
το κόστος της εισφοράς δεν θα είναι δυσβάσταχτο, 
ενώ και η συνέχεια της παραγωγικής του δραστη-
ριότητας θα είναι διασφαλισµένη. Απαιτείται ευέ-
λικτη σκέψη, καλό θεσµικό πλαίσιο και εµπιστο-
σύνη µεταξύ των εµπλεκοµένων.  

Τα µελλοντικά σχέδια της νέας κυβέρ-
νησης δεν υποβαθµίζουν την ανάγκη 
κάλυψης των µέχρι σήµερα υποχρε-
ώσεων του ΕΛΓΑ, όπου οι ανάγκες σε 
προσωπικό, µε βάση το ισχύον σύστη-
µα εκτίµησης των ζηµιών παραµένουν 
µεγάλες. Έτσι, µέχρι να τρέξουν τα νέα 
τεχνολογικά συστήµατα, ενδεχοµένως 
και οι συνεργασίες µε ιδιώτες γεωπό-
νους - εκτιµητές, ο Οργανισµός προ-
χωράει την πρόσκληση για πρόσληψη 
ειδικευµένου προσωπικού.

Πιο συγκεκριµένα σε εξέλιξη βρί-
σκεται η διαδικασίας πρόσληψης, µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου,140 γεωπόνων και 
10 κτηνίατρων στον ΕΛ.Γ.Α. Όπως α-
ναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις, 
η πρόσληψη των150 επιστηµόνων θα 
γίνει για την κάλυψη εποχικών ή πα-
ροδικών αναγκών των Υποκαταστηµά-
των (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α.

Σας πληροφορούµε, τονίζεται σχετι-
κά, ότι η δεκαήµερη προθεσµία παρα-
λαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθµ. 
ΣΟΧ1/2019 µε αριθ. πρωτ. 5851/14-05-

2019 ανακοίνωση πρόσληψης εποχι-
κού προσωπικού αρχίζει στις  23-07-
2019 και λήγει στις 01-08-2019  που 
είναι και η τελευταία ηµέρα παραλα-
βής εµπρόθεσµων αιτήσεων.

Εν τω µεταξύ κανείς δεν είναι σε θέ-
ση να πει µε σιγουριά ποιες είναι οι µέ-
χρι σήµερα υποχρεώσεις του Οργανι-
σµού έναντι των ασφαλισµένων αγρο-
τών, µε βάση τις καταστροφές που έ-
χουν γίνει όλο το προηγούµενο διά-
στηµα και ειδικά τους µήνες Ιούνιο 
και Ιούλιο. Ο υπουργός Μάκης Βορί-
δης άφησε να εννοηθεί ότι οι αποζη-
µιώσεις που καλείται να καταβάλει ο 
ΕΛΓΑ υπερβαίνουν κατά πολύ τις οι-
κονοµικές δυνατότητες του Οργανι-
σµού, πράγµα που σηµαίνει ότι πολύ 
σύντοµα θα πρέπει να αναλάβει δρά-
ση ο κρατικός προϋπολογισµός. 

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση 
δεν θα ήθελε σ’ αυτή τη φάση κι ενώ 
βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιµες συζητή-
σεις µε τις ευρωπαϊκές αρχές και τους 
πιστωτές, να  εµφανίσει καινούργιες 
«τρύπες» στα δηµοσιονοµικά. 

Ανησυχίες των αγροτών για το ενδεχόμενο 
περαιτέρω αύξησης των εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ  

Πρόσληψη 150 εκτάκτων 
επιστημόνων από τον ΕΛΓΑ

κρισµα για τους παραγωγούς.
Στο ζήτηµα του ΕΛΓΑ οι µόνοι χαµένοι είναι 

οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που πληρώνουν 
υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να α-
ποζηµιώνονται για τις εκτεταµένες ζηµιές από 
τα καιρικά φαινόµενα και τις νόσους, είτε απο-
ζηµιώνονται µε ψίχουλα. Εµείς πληρώνουµε τα 
πάντα στον ΕΛΓΑ, ακόµη και το λειτουργικό κό-
στος του οργανισµού ενώ όλες οι κυβερνήσεις 

έχουν «λερωµένη την φωλιά τους» αφού από 
το 2011 δεν έχουν βάλει ούτε ένα ευρώ ενώ εί-
χαν την υποχρέωση να καταβάλλουν 35 εκατ. 
Ευρώ τον χρόνο.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων δηλώ-
νει ότι θα µας βρει απέναντι της η κυβέρνηση και 
το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης αν προχω-
ρήσει τον σχεδιασµό του για τον ΕΛΓΑ που στρέ-
φεται ενάντια στους αγρότες και κτηνοτρόφους.

∆ιατυπώνουµε ξανά την πάγια θέση µας 
και διεκδικούµε:

  ΕΛΓΑ κρατικό φορέα µε επαρκή κρατική 
χρηµατοδότηση.

  ΕΛΓΑ που θα ασφαλίζει και θα αποζηµι-
ώνει στο 100% την παραγωγή αλλά και το κε-
φάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους 
και νόσους.

  Ούτε σκέψη για αύξηση των ασφαλίστρων!

Με ανησυχίες για το ενδεχόµενο επιβάρυν-
σης του κόστους ασφάλισης της αγροτικής 
παραγωγής υποδέχεται ο αγροτικός κόσµος 
τις δηλώσεις επί του θέµατος. 

Πρώτη η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων 
έρχεται να επισηµάνει ότι το πνεύµα των συ-
ζητήσεων γύρω από το θέµα αφήνει ανοιχτό 
το ενδεχόµενο αύξησης των εισφορών υπέρ 
ΕΛΓΑ. Αντιρρήσεις εκφράζονται και για την 
εµπλοκή ιδιωτικών εταιρειών ιδίως στην κύ-
ρια ασφάλιση. «Παράθυρο» στις ανησυχίες 
άφησαν πάντως και τα περί συσσώρευσης 
ζηµιών στον ΕΛΓΑ, που ανέφερε ο υπουρ-
γός Μάκης Βορίδης. 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Μπλόκων:
Με δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης κ. Βορίδη για το θέµα του ΕΛΓΑ, διαφαίνεται 
η πρόθεση για είσοδο των ιδιωτικών ασφαλιστι-
κών και την αύξηση των ασφαλίστρων χωρίς 
ουσιαστική ασφάλιση και αποζηµίωση της πα-
ραγωγής όπως συµβαίνει άλλωστε και  σήµερα.

Βεβαίως και δεν είναι κεραυνός εν αιθρία οι 
δηλώσεις του, η θέση αυτή ήταν διατυπωµένη 
από την Ν∆ κατά την προεκλογική περίοδο.  Το 
οργανωµένο αγροτικό κίνηµα, οι Οµοσπονδί-
ες και οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι 
που συσπειρώνονται στην Πανελλαδική Επιτρο-
πή Μπλόκων είχε προειδοποιήσει εδώ και και-
ρό ότι η απαξίωση του ΕΛΓΑ οδηγούσε αναπό-
φευκτα στην είσοδο της ιδιωτικής ασφάλισης 
και την αύξηση των ασφαλίστρων χωρίς αντί-

Από την ανάγκη 
«διάσωσης» του 
ΕΛΓΑ ξεκινάει η 
παρεµβάση Βορίδη.  

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΛΓΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

140

10

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
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Ασφάλιση 
παγκοσμίως με 
βάση τον καιρό 
και το κέρδος 
Συμβόλαια που αποζημιώνουν τους 
παραγωγούς λαμβάνοντας υπόψη όχι 
τη ζημιά στο χωράφι, αλλά τα καιρικά 
φαινόμενα και τη μείωση στο κέρδος 
αποτελούν μέρος της πολιτικής ασφάλισης 
που ακολουθείται σε όλον τον κόσμο 

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Παραδοσιακή ασφάλιση καλλιεργειών, ασφάλιση δεί-
κτη απόδοσης περιοχής και ασφάλιση δείκτη µετεω-
ρολογικών συνθηκών, είναι παγκοσµίως τρεις µεγά-
λες κατηγορίες στις οποίες µπορεί να συνοψιστεί το 
πλήθος των επιλογών ασφάλισης στη γεωργία, που 
µπορούν να έχουν οι αγρότες σε όλον τον κόσµο, προ-
σφέροντας επιλογές αποζηµίωσης ακόµη και για πτώ-
ση των τιµών προϊόντων στην αγορά.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κλάδος ασφάλισης καλλι-
εργειών αναπτύσσεται ενώ όλο και περισσότερα προϊ-
όντα αναδύονται. Τα περισσότερα από αυτά τα αναδυ-
όµενα προϊόντα καλύπτουν συγκεκριµένο κίνδυνο και 
µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, µπορούν να ενταχθούν 
στις τρεις κατηγορίες: 

Παραδοσιακή ασφάλιση
Η παραδοσιακή ασφάλιση αποζηµιώνει τους α-

γρότες ορισµένων καλλιεργειών, για απώλειες ή 
ζηµίες που οφείλονται στο χαλάζι και σε κάθε άλ-
λη αιτία απώλειας ή κινδύνου που προβλέπεται α-
πό τη συµφωνηθείσα πολιτική. Αυτή η ασφάλιση 
παρέχει προστασία στους καλλιεργητές ορισµένων 
ειδών καλλιεργειών. Η κάλυψη εγγράφεται σε µια 
ειδική αιτία της απώλειας (Μεµονωµένη Επικινδυ-
νότητα – Single Peril) ή βάσει όλων των κινδύνων 
(Πολλαπλός κίνδυνος- Multiple Peril). 

Η ασφάλεια µεµονωµένης επικινδυνότητας καλύ-

πτει µόνο έναν συγκεκριµένο κίνδυνο, ενώ η ασφα-
λιστική κάλυψη πολλαπλών κινδύνων (Multiple Peril 
Crop Insurance) προστατεύει από τις απώλειες στις α-
ποδόσεις, επιτρέποντας στους συµµετέχοντες παρα-
γωγούς να ασφαλίσουν ένα ορισµένο ποσοστό της ι-
στορικής απόδοσης, υπολογισµένη από τα προηγού-
µενα έτη, της καλλιέργειας. Μια ασφάλεια µεµονωµέ-
νης επικινδυνότητας προστατεύει τις καλλιέργειες α-
πό όλους τους φυσικούς κινδύνους, συµπεριλαµβα-
νοµένων των δυσµενών καιρικών συνθηκών, της φω-
τιάς, των εντόµων, των ασθενειών, της άγριας πανίδας, 
του σεισµού, της ηφαιστειακής έκρηξης και της απο-
τυχίας του νερού άρδευσης λόγω αναπόφευκτων αι-
τίων. Αυτό µοιάζει µε ασφαλιστική κάλυψη όλων των 
κινδύνων, αλλά στη γεωργία, υπάρχουν και άλλοι πα-
ράγοντες και ακόµη και η κάλυψη πολλαπλών κινδύ-
νων θα διευκρινίζει το είδος της κάλυψης που παρέ-
χεται στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής.

Ασφάλιση δείκτη 
µετεωρολογικών συνθηκών 

Η ασφάλιση δείκτη µετεωρολογικών συνθηκών εί-
ναι µια ασφαλιστική προστασία που βασίζεται στην 
απόδοση ενός καθορισµένου δείκτη µετεωρολογι-
κών συνθηκών σε σχέση µε ένα καθορισµένο µο-
τίβο. Είναι ένα προϊόν που επιχειρεί να ασφαλίσει 
τους αγρότες από τον κίνδυνο ξηρασίας ή υπερβολι-
κής βροχόπτωσης. Σε αυτήν την περίπτωση η ξηρα-
σία ή η υπερβολική βροχόπτωση δεν µετράται από το 
τι συµβαίνει στο χωράφι του αγρότη. Μετράται ανά-

Εκτός από την παραδοσιακή ασφάλιση 
παραγωγής, τη δυνατότητα αποζηµίωσης 

ολόκληρων περιοχών βάσει των καιρικών 
φαινοµένων που έλαβαν χώρα και όχι της 

ζηµιάς στο χωράφι, δίνουν τα συµβόλαια 
δείκτη µετεωρολογικών συνθηκών. Από 

την άλλη, η ασφάλιση δείκτη απόδοσης 
αποζηµιώνει την απόκλιση από την 

αναµενόµενη απόδοση, αλλά ακόµη και 
από το αναµενόµενο κέρδος, αν πέσει για 

κάποιο λόγο η τιµή στην αγορά.

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Ιουλίου 2019Agrenda12 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



λογα µε την ποσότητα βροχής που καταγράφεται σε 
έναν συγκεκριµένο µετεωρολογικό σταθµό. Επειδή 
τα συµβόλαια πωλούνται σε αγρότες που ζουν κοντά 
σε έναν µετεωρολογικό σταθµό, θεωρείται ότι οι βρο-
χοπτώσεις που έλαβαν στο σταθµό είναι παρόµοιες 
µε τις βροχοπτώσεις που έλαβε ο αγρότης. Παρόλο 
που αυτό δεν συµβαίνει πάντοτε, περιπτώσεις σοβα-
ρής ξηρασίας συνήθως θα επηρεάσουν όλους τους 
αγρότες σε ακτίνα 20-30 χιλιοµέτρων στον ίδιο βαθ-
µό (Mapfumo, 2006). Η ακτίνα 20-30 είναι µια ασφα-
λής ακτίνα για κάποια τοπογραφία, αλλά δεν µπορεί 
να υποτεθεί ότι η ακτίνα θα είναι η ίδια σε όλες τις 
περιοχές. Είναι πάντα σκόπιµο να µελετηθεί το τοπι-
κό κλίµα πριν καθοριστεί αυτή η ακτίνα.

Το θετικό της ασφάλισης δεικτών καιρού είναι ό-
τι δεν µετρά τις µεταβολές στις αποδόσεις ή τα έσοδα, 
αλλά µετράει τις αλλαγές στις βροχοπτώσεις. Η υπό-
θεση είναι ότι εάν οι βροχοπτώσεις είναι οι αποδόσεις 
των κακών αγροτών θα είναι κακές. 

Χαµηλού κόστους δορυφορικά ασφαλιστικά προ-
ϊόντα που παρακολουθούν τις κλιµατικές συνθήκες 
σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο και ενεργοποιούν αυ-
τόµατα µια πληρωµή όταν οι συνθήκες είναι χειρό-
τερες από τις κανονικές, είναι ένα από τα εργαλεία 
που µπορούν να θωρακίσουν τη διαδικασία αποζη-
µιώσεων, για αγρότη και για ασφαλιστική. Αυτό βοη-
θά τους αγρότες να εξασφαλίσουν την απαραίτητη πί-
στωση για τις εισροές, ούτως ώστε να µην έχουν πρό-
βληµα να καλύψουν το κόστος των επόµενων καλλι-
εργητικών ενεργειών, να ανακάµψουν ταχύτερα α-

πό τις δύσκολες εποχές και να βελτιώσουν βιώσιµα 
τα µέσα διαβίωσής τους.

Αντασφάλιση ασφαλιστικών
Η αρχή της ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής 

µεταφέρει τους κινδύνους από το ένα επίπεδο της α-
λυσίδας της γεωργικής παραγωγής στο άλλο (καλλι-
έργεια, αποθήκευση, µεταποίηση, εµπόριο) και οι α-
σφαλιστικές εταιρείες κινδυνεύουν να χάσουν τα κε-
φάλαιά τους, εάν πρόκειται να πραγµατοποιηθούν µε-
γάλες πληρωµές σε διαδοχικά έτη. Για να παρακάµ-
ψουν αυτόν τον κίνδυνο, οι ασφαλιστικές εταιρείες α-
ντασφαλίζονται σε περιφερειακές εταιρείες.

Στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, ο κυ-
βερνητικός και ο ιδιωτικός τοµέας πρέπει να αποφα-
σίσουν εάν η ασφάλιση θα πρέπει να διεξάγεται σε µί-
κρο, µέσο ή µάκρο επίπεδο. Κάθε επίπεδο έχει τα δικά 
του πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, παρόλα αυτά 
το µίκρο έχει άµεσο αντίκτυπο στους µικρούς αγρό-
τες. Η µεγαλύτερη πρόκληση στο σχεδιασµό και την 
εφαρµογή της ασφάλισης της γεωργίας είναι η αποτε-
λεσµατικότητα και η αποδοτικότητα της ασφαλιστικής 
κάλυψης. Η ασφάλιση µετεωρολογικού δείκτη κερδί-
ζει δηµοτικότητα στις αναπτυσσόµενες χώρες, σε αντί-
θεση µε την παραδοσιακή ασφάλιση και την ασφάλι-
ση του δείκτη απόδοσης. Είναι η προτιµώµενη ασφά-
λιση από πολλούς λόγω της µείωσης του κόστους συ-
ναλλαγής. Η µείωση του βασικού κινδύνου, χαρακτη-
ριστικό που είναι µοναδικό στη γεωργική ασφάλιση, 
αποτελεί επίσης κίνητρο για την ασφαλιστική εταιρεία.

∆ορυφορικά δεδοµένα δείχνουν τα καιρικά φαινόµενα και τις επιπτώσεις τους 
και ενεργοποιούν αποζηµιώσεις δείκτη απόδοσης και µετεωρολογικού.

∆ούναι και 
λαβείν

Στα συµβόλαια 
µετεωρολογικού 

δείκτη µπορεί 
να αποζηµιωθεί 

κάποιος για 
θεοµηνία στην 

περιοχή του που 
δεν τον έπληξε,  

ή και το αντίθετο

Προκλήσεις για
τις ασφαλιστικές
Η ανάγκη για έναν αξιολογητή που πρέπει 
να πραγµατοποιεί επισκέψεις στο 
αγρόκτηµα, µετά από αίτηµα του 
παραγωγού, γεγονός που προσθέτει 
σηµαντικά έξοδα, είναι ο ένας από τους δύο 
βασικούς παράγοντες που καθιστούν την 
παραδοσιακή γεωργική ασφάλιση πολύ 
δαπανηρή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο 
αριθµός που συνάγεται από τον αξιολογητή 
είναι µικρότερος από ό, τι πιστεύει ο 
γεωργός πως πρέπει να είναι η αποζηµίωσή 
του. Έχει πολύ υποκειµενικό χαρακτήρα και 
η προκύπτουσα αξία θα διαφέρει από τον 
έναν αξιολογητή στον άλλον.
Ο δεύτερος παράγοντας που συµβάλλει στο 
κόστος της παραδοσιακής γεωργικής 
ασφάλισης είναι οι «κοµπίνες». Συχνά, µόνο 
οι χειρότεροι αγρότες επιλέγουν να 
αγοράσουν την ασφάλιση, δεδοµένου ότι 
είναι πολύ δύσκολο να διακριθούν οι 
απώλειες που προκαλούνται από ένα 
κίνδυνο, όπως ξηρασία, από εκείνες που 
προκαλούνται από τις πρακτικές διαχείρισης 
των αγροκτηµάτων. Υπάρχει επίσης ένας 
υψηλός ηθικός παράγοντας κινδύνου στην 
παραδοσιακή ασφάλιση, δεδοµένου ότι οι 
αγρότες µπορούν να προκαλέσουν ζηµιά 
στην παραγωγή τους και να το αποδώσουν 
στον καιρό. Αυτοί είναι µερικοί από τους 
λόγους που καθιστούν την παραδοσιακή 
γεωργική ασφάλιση ακατάλληλη κυρίως στις 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες. 
Η ασφάλιση δεικτών καιρού και πάλι έχει τις 
δικές της προκλήσεις. Μία από αυτές είναι 
ότι ένα άτοµο µπορεί να υποστεί ζηµιά και να 
µην πληρώνεται. Για παράδειγµα, ένας 
αγρότης µε ασφάλιση βροχόπτωσης θα 
µπορούσε να χάσει την καλλιέργειά του σε 
ξηρασία σε µια µικρο-τοποθεσία, αλλά δεν θα 
λάβει αποζηµίωση εάν οι βροχοπτώσεις στον 
µετεωρολογικό σταθµό της περιοχής 
παραµένουν πάνω από το σηµείο 
ενεργοποίησης. Με συµβόλαια ευρετηρίου, 
είναι επίσης δυνατό να πληρώνεται ένα 
άτοµο όταν δεν υφίστανται ζηµίες. Αυτός ο 
τύπος κινδύνου αναφέρεται ως κίνδυνος 
βάσης. Οι συµβάσεις µετεωρολογικού δείκτη 
ουσιαστικά αντανακλούν τους κινδύνους για 
το κόστος συναλλαγής και η ασφάλιση δεν 
είναι ελκυστική αν ο κίνδυνος βάσης γίνει 
υπερβολικά υψηλός.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Ασφάλιση δείκτη απόδοσης
Η ασφάλιση δείκτη απόδοσης περιοχής είναι ένας τύπος κάλυψης όπου η αποζηµίωση 
βασίζεται στην αναµενόµενη απώλεια απόδοσης ή απώλεια εσόδων λόγω τιµών ανά συ-
γκεκριµένη περιοχή. Η ασφάλιση του δείκτη απόδοσης περιοχής αναφέρεται µερικές 
φορές ως ασφάλιση δείκτη εσόδων. Αυτή µπορεί να εφαρµοστεί τόσο σε κινδύνους πα-
ραγωγής όσο και σε τιµές πώλησης. Ορίζεται σε περιφερειακό επίπεδο και παρέχεται σε 
συγκεκριµένα γεγονότα που ρίχνουν την απόδοση ή την τιµή πώλησης. Παραδείγµατα 
περιλαµβάνουν ασφαλιστήρια συµβόλαια που σχετίζονται µε τις βροχοπτώσεις ή τις 
θερµοκρασίες σε µια καθορισµένη περιοχή, προσφέροντας πληρωµές αποζηµίωσης εάν 
η απόδοση πέσει και συµβόλαια που σχετίζονται µε τις τιµές, µε πληρωµές βάσει παλαι-
ότερων τιµών πώλησης. Αυτά τα συµβόλαια επιτρέπουν στους αγρότες να ασφαλίζονται 
έναντι συγκεκριµένου κινδύνου και όχι σε όλους τους κινδύνους που συνδέονται µε τη 
γεωργία και ορίζοντάς τους σε περιφερειακό επίπεδο καθιστά τα συµβόλαια περισσότε-
ρο βιώσιµα και ελκυστικά για τους ιδιωτικούς ασφαλιστές, επειδή µειώνουν το διοικητικό 
κόστος και τους κινδύνους απάτης από πλευράς των ασφαλισµένων και ηθικού κινδύ-
νου (Christen Pearce, 2005). Παρ’ όλα αυτά, η ασφάλιση της απόδοσης βάσει περιοχής 
απαιτεί µακρές και αξιόπιστες σειρές δεδοµένων σχετικά µε την απόδοση της περιοχής.
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Μύγα Μεσογείου
χαλάει τα φρούτα
Ψεκασμοί στα πορτοκάλια με την 
ωρίμανση και ανά διαστήματα

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Εξαιρετικά πολυφάγο έντοµο 
είναι η µύγα της Μεσογείου 
και ιδιαίτερα καταστρεπτική 
για τα πορτοκάλια, τα ροδά-
κινα, αλλά και για πολλά άλ-
λα είδη καρπών, από την έ-
ναρξη του σταδίου ωρίµαν-
σης, δηλαδή κατά την αλλα-
γή χρώµατος και µέχρι τη συ-
γκοµιδή. Η προσβολή των καρ-
πών από τις προνύµφες του ε-
ντόµου είναι συνήθως σηµα-
ντική σε οπωρώνες που δεν 
προστατεύονται συστηµατικά 
από τους υπόλοιπους εντοµο-
λογικούς εχθρούς. 

Η προστασία των καρπών 
αρχίζει από την έναρξη της 
ωρίµανσης (στάδιο αλλαγής 
χρώµατος) και µπορεί να γίνει  
είτε µε εφαρµογή ψεκασµού 
κάλυψης µε ένα κατάλληλο 
και εγκεκριµένο εντοµοκτό-
νο, είτε µε δολωµατικό ψε-
κασµό, σύµφωνα µε τους γε-

ωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
και Ποιοτικού Ελέγχου Βό-
λου. Οι ψεκασµοί κάλυψης 
πρέπει να επαναλαµβάνονται 
ανάλογα µε τη διάρκεια δρά-
σης του εντοµοκτόνου, ενώ 
οι δολωµατικοί περίπου κά-
θε εβδοµάδα. 

Για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος, αλλά και για 
τις περιπτώσεις καλλιεργειών 
που βρίσκονται κοντά σε οικί-
ες, προτιµάται η εφαρµογή των 
δολωµατικών ψεκασµών. Επι-
σηµαίνεται ότι οι δολωµατικοί 
ψεκασµοί είναι αποτελεσµα-
τικοί, όταν η εφαρµογή τους 
σε µία περιοχή είναι καθολι-
κή, δηλαδή όταν εφαρµόζο-

νται από το σύνολο των καλ-
λιεργητών. Για την εφαρµογή 
των δολωµατικών ψεκασµών 
προστίθεται στο ψεκαστικό διά-
λυµα ελκυστική ουσία, συνή-
θως µια υδρολυµένη πρωτεΐ-
νη, σε αναλογία 2%. 

Ψεκάζεται µε ποσότητα πε-
ρίπου 200ml (ποτήρι κρασιού) 
το εσωτερικό και κορυφαίο 
τµήµα της κόµης (το φύλλωµα 
και όχι οι καρποί) κάθε δεύ-
τερου ή τρίτου δένδρου του 
οπωρώνα. Τα δένδρα της πε-
ριµέτρου του οπωρώνα ψεκά-
ζονται όλα σε µία ή δύο σει-
ρές. Μεγάλη σηµασία έχει να 
µην παραληφθεί ο ψεκασµός 
σε φράχτες και θάµνους στην 
περίµετρο του οπωρώνα.

Εύκολα αναπτύσσει ανθεκτικότητα το τζιτζικάκι στο αµπέλι
Η χρήση εντοµοκτόνων για το τζιτζικάκι στο αµπέλι πρέπει να είναι η απολύτως 
αναγκαία, όπως συστήνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, καθώς το έντοµο αναπτύσσει εύκολα 
ανθεκτικότητα στα φυτοφάρµακα και παράλληλα έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς που 
ελέγχουν ικανοποιητικά τους πληθυσµούς του. Η καταπολέµηση στοχεύει στα νεαρά 
στάδια (νύµφες) και οι χρόνοι αντιµετώπισης υπολογίζονται µε παγίδες χρώµατος 

(κίτρινες) αλλά κυρίως µε δειγµατοληψίες. Στις χρωµοπαγίδες καταγράφονται οι συλλήψεις των 
τέλειων εντόµων (πτερωτά). Συνήθως η καταπολέµηση τοποθετείται χρονικά 3 εβδοµάδες 
περίπου µετά το µέγιστο των συλλήψεων στις χρωµοπαγίδες (όριο επιζηµιότητας τα 200-250 
άτοµα ανά εβδοµάδα ή οι συνεχόµενες αυξηµένες εβδοµαδιαίες συλλήψεις). Στις δειγµατοληψίες 
εξετάζονται κάθε φορά 100 φύλλα και µετρούνται οι νύµφες που υπάρχουν στην κάτω επιφάνεια 
τους. Το όριο επιζηµιότητας που δικαιολογεί καταπολέµηση είναι 50-100 άτοµα στα 100 φύλλα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Εφαρµογές
Καταπολεµάται µε 

ψεκασµούς κάλυψης 
µε ένα κατάλληλο και 

εγκεκριµένο εντοµοκτόνο, 
είτε µε δολωµατικό 

ψεκασµό

Περονόσπορος ντοµατιάς
Η ασθένεια του περονόσπορου στη ντοµάτα 
ευνοείται από υγρό και δροσερό καιρό, µε 
ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη και 
την εξάπλωσή του τις νύχτες µε υψηλή σχετική 
υγρασία, τις νεφοσκεπείς ή βροχερές ηµέρες, 
µε οµίχλες το απόγευµα. Πιθανή είναι η 
είσοδος του περονόσπορου στις υπαίθριες 
καλλιέργειες βιοµηχανικής και επιτραπέζιας 
ντοµάτας µετά από βροχοπτώσεις. ΓΌσοι 
παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα 
προσβολών από περονόσπορο, συστήνεται από 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου να προστατεύσουν 
την παραγωγή τους µε εφαρµογή ψεκασµών 
κάλυψης µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά.

Σκευάσµατα
ALFA: Valbon WG, Leimay-S
BAYER: Aliette 80WG, Lietto 33/33WG (Υ)
ELANCO: Electis CX 660WG, Equation Pro WG
FARMACHEM: Manfil Plus 80 WP, Cyclo-R SC
FMC: Galben M  8/65 WP
HELAFARM: Κουπρολ 50 WP, Mantox 68 
WG, Jade 40 WG 
SIPCAM: Cymonil SC, Lieto WG, Vitene 
Triplo R. 
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68 WG, 
Coprantol Duo
UPL: Proxanil Duo.

Περονόσπορος καρπουζιάς
Η ασθένεια του περονόσπορου στην καρπουζιά 
ευνοείται από υγρό καιρό µε άριστες 
θερµοκρασίες 16οC-22οC, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Στην πάνω 
επιφάνεια των φύλλων που έχουν προσβληθεί 
εµφανίζονται στρογγυλές ή γωνιώδεις κίτρινες 
κηλίδες και στην κάτω επιφάνεια υπόλευκες 
εξανθίσεις, που στη συνέχεια γίνονται γκρίζες. 
Η αποµάκρυνση των προσβεβληµένων φύλλων 
συµβάλει σηµαντικά στον έλεγχο της ασθένειας. 
Ο ψεκασµός των φυτών συνιστάται µόνο µετά 
την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων µε 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα 
και να επαναλαµβάνεται µετά από βροχή.

Σκευάσµατα
ALFA: Traverso WG, Trimanoc-R 75 WG
BAYER: Aliette 80WG, Volare 687.5SC
ELANCO: Champ 36,3SC, Curzate 60WG
FARMACHEM: Funguran-OH 30 SC
HELLAFARM: Limbor25 SC, Jade 40 WG, 
Maniflow 12,4 SC
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Ortiva 25 SC
UPL: Caldo Bordeles Valles 20 WG Bio.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Από τους λίγους που έχουν µείνει 

διακριτικά σε απόσταση από τα 
κέντρα εξουσίας, ο πρόεδρος της 

ΕΑΣ Καλαβρύτων και της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ Παύλος Σατολιάς.  

Με σαφή την πολιτική βούληση 
ως προς τη θεσµοθέτηση ενός νέου 
νόµου για τους συνεταιρισµούς, µε 
άγνωστους ωστόσο προς το παρόν 
τους βασικούς άξονες πάνω στους 
οποίους αυτή θα κινηθεί ώστε να 
συµβάλει αποτελεσµατικά στην ε-
νίσχυση των δοµών οργάνωσης 
του αγροτικού χώρου, πορεύεται 
µέχρι στιγµής η κυβέρνηση. Αυτό 
τουλάχιστον προκύπτει, τόσο από 
τις προγραµµατικές δηλώσεις στη 
Βουλή όσο και από τις δηλώσεις 
του υπουργού Aγροτικής Aνάπτυ-
ξης Μάκη Βορίδη σε συνάντησή 
του µε τους αγροτικούς συντάκτες.

Αυτά που µάλλον ξεκαθαρίζουν 
προς το παρόν, είναι:

  Η σκέψη για διαχωρισµό αυ-
τού που λέγεται επίσηµη συλλογι-
κή έκφραση των αγροτών από την 
υπόθεση της ενίσχυσης των οργα-
νώσεων παραγωγικού χαρακτήρα.

 Η ανάγκη να προηγηθεί η α-
ναθεώρηση του νοµικού πλαισίου 
λειτουργίας των οργανώσεων πριν 
τεθούν σε εφαρµογή τα όποια φο-
ρολογικά κίνητρα ισχύσουν τελι-
κά µε στόχο την επανασυσπείρω-
ση των επαγγελµατιών του αγρο-
τικού χώρου γύρω από τα κατάλ-
ληλα συνεργατικά σχήµατα.

Σε ό,τι αφορά στην εκπροσώπη-

ση των αγροτών, στις τάξεις του 
κυβερνώντος κόµµατος δείχνει 
να έχει ισχυρά ερείσµατα η άπο-
ψη που θέλει τη καθιέρωση του 
θεσµού των Αγροτικών Επιµε-
λητηρίων, παρά το γεγονός ότι 
πρόκειται για τρίτη εκδοχή (πέ-
ρα από τις συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις και τα συνεργατικά 
σχήµατα). Μια τέτοια πρόταση 
απευθύνεται σε ώριµες αγροτι-
κές κοινωνίες, διαµορφωµένες 
συνθήκες υποστήριξης της αγρο-
τικής δραστηριότητας και κατα-
σταλαγµένους αγρότες. Με την 
πανσπερµία και ανοµοιογένεια 
που χαρακτηρίζουν σήµερα τον 
αγροτικό τοµέα στη χώρα µας, 
υπάρχει ο κίνδυνος, µέσα από 
τα αγροτικά επιµελητήρια να δη-
µιουργηθεί ένα ακόµη επίπεδο 
εκπροσώπησης των αγροτών, 
τουλάχιστον έναντι των επίση-
µων αρχών, το οποίο δεν θα κα-
ταφέρει εύκολα να αναπτυχθεί 
και δεν θα µπορέσει γρήγορα 
να ανταποκριθεί στις προσδο-

κίες. Πολλοί είναι αυτοί οι οποί-
οι υποστηρίζουν ότι ο ερµαφρόδι-
τος χαρακτήρας των αγροτικών ε-
πιµελητηρίων, ενδέχεται να διευ-
κολύνει την είσοδο στα αντίστοιχα 
τοπικά και εθνικά όργανα εκπρο-
σώπησης, περισσότερους ετεροε-
παγγελµατίες και γενικότερα υπο-
στηρικτές της αγροτικής δραστηρι-
ότητας και λιγότερους πραγµατι-
κούς αγρότες. ∆εν είναι τυχαίο το 
γεγονός ότι για την υπόθεση των 
επιµελητηρίων, περισσότερο εν-
διαφέρονται οι «υποβοηθητικοί» 
της αγροτικής παραγωγής παρά-
γοντες και λιγότερο οι πραγµατι-
κοί αγρότες.

Για τους γνωρίζοντες καλά τα δε-
δοµένα στον αγροτικό χώρο, αυτό 
που έχει ιδιαίτερη σηµασία σ’ αυτή 

τη φάση είναι η ενίσχυση της δια-
πραγµατευτικής θέσης των αγρο-
τών σε όλα τα στάδια οργάνωσης, 
ανάπτυξης, διαχείρισης και δια-
κίνησης της αγροτικής παραγω-
γής και όχι απλά η εκπροσώπηση 
του χώρου από τους προσφερόµε-
νους κάθε φορά να παίξουν αυτόν 
το ρόλο παράγοντες.

Για ποιον χτίζεται η υπεραξία;
Άλλωστε, όλοι µιλούν για την 

ανάγκη ενίσχυσης της υπεραξίας 
των αγροτικών προϊόντων, λίγοι 
όµως εκφράζουν πραγµατικό εν-
διαφέρον για τον τρόπο µε τον ο-
ποίο θα ωφεληθεί τελικά και ο α-
γρότης απ’ αυτή την διαδικασία. 
Για πολλούς από τους φέροντες 
την πολιτική ευθύνη των πραγ-

µάτων αυτά είναι «ψιλά γράµµα-
τα», όταν έχει καταστεί σαφές ότι 
εκεί εντοπίζεται η µεγάλη «ήττα» 
των έµµεσα εµπλεκόµενων στην α-
γροτική παραγωγή. Η υπονόµευ-
ση και χρεοκοπία τελικά των συνε-
ταιριστικών οργανώσεων της προ-
ηγούµενης περιόδου (1960 -2000) 
έχει να κάνει ακριβώς µ’ αυτή την 
προσπάθεια µεταφοράς της υπε-
ραξίας από τον παραγωγό και τις 
οργανώσεις του προς τους υπό-
λοιπους κρίκους της αλυσίδας (ε-
µπόριο, συσκευασία, µεταποίηση, 
λιανική διάθεση, εξαγωγές κ.λπ.). 

Για τους συνεταιρισµούς, o υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκης Βορίδης δηλώνει αποφα-
σισµένος να προχωρήσει σε αυ-
στηρό ξεκαθάρισµα του νοµικού 
πλαισίου, «έτσι ώστε να ξέρου-
µε» όπως λέει, «ποιος εκπροσω-
πεί τους αγρότες στις συζητήσεις 
µε την κυβέρνηση και πώς οργα-
νώνονται οι παραγωγικές οργα-
νώσεις για να βελτιώσουν τις ορ-
γανωτικές δοµές και τη διαπραγ-
µατευτική θέση του παραγωγού 
έναντι όλων των συναλλασσοµέ-
νων». Το κλειδί εδώ θα είναι τα 
φορολογικά κίνητρα όσων µετέ-
χουν σε συλλογικά σχήµατα, κάτι 
που θα πάρει σχήµα στη συνέχεια.  

Άλλο οι συνεταιρισμοί 
και άλλο η εκπροσώπηση

Φραγμό στους συνεταιριστές που ζουν για τα σαλόνια της εξουσίας επιδιώκει ο Βορίδης  

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr
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ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ 

Ο νόμος μας θα βάλει 
τέλος στην παλιά εποχή

Παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα 
για να μπει τέλος στα βαφτίσια

«Επιθυµούµε έναν συνεταιριστικό νόµο ο οποίος θα βάλει τέλος
στην παλιά εποχή», ήταν η ξεκάθαρη τοποθέτηση του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, στους κουρασµένους 
εκπροσώπους του επαµφοτερίζοντος ΣΑΣΟΕΕ οι οποίοι έσπευσαν να 
τον συναντήσουν σε µια προσπάθεια αναστήλωσης της εικόνας τους. 
Λίγο νωρίτερα οι εν λόγω αυτόκλητοι καθοδηγητές του αγροτικού 
χώρου, προσπάθησαν να πείσουν τον κ. Βορίδη ότι «ο ΣΑΣΟΕΕ έχει 
έτοιµη πρόταση για τη διαµόρφωση ενός νόµου που θα αναβαθµίζει το 
ρόλο του συνεταιριστικού κινήµατος», µε βάση τα δικά τους προφανώς 
µέτρα. Η τοποθέτηση του υπουργού ήταν χαρακτηριστική της γνώµης 
που έχει για ορισµένους τουλάχιστον εκ των συνοµιλητών του, όπως 
και της βούλησης που εκφράζει η κυβέρνηση για τον τρόπο 
αναδιοργάνωσης του αγροτικού χώρου η οποία πολλώ απέχει από τα 
σχέδια των γνωστών συνδαιτυµόνων της συντεχνίας του ΟΣ∆Ε.     

Στο 10% η φορολογία για τα συλλογικά σχήµατα 
«Χρειάζεται θεσµικό πλαίσιο αλλά και κίνητρα» επισηµαίνει µε κάθε 
ευκαιρία ο υπουργός. Μιλώντας για τη φορολογία τάσσεται υπέρ ενός 
ενιαίου φόρου στα έσοδα των συλλογικών σχηµάτων που θα είναι στο 
10% (από 13% που είναι σήµερα) χωρίς διακυµάνσεις. Η σχετική 
νοµοθεσία θα πρέπει να έχει θεσπιστεί έως το ∆εκέµβριο του 2019.  
Βέβαια, για να υπάρξει αυτό το νέο θεσµικό πλαίσιο, σηµειώνει, 
υπάρχουν διάφορα µεταβατικά κρίσιµα ζητήµατα που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν (π.χ συνεταιρισµοί σε εκκαθάριση), υπογραµµίζοντας 
εδώ «την αξία του να έχεις ένα δικηγόρο στο αγροτικής ανάπτυξης».

Παρεµβάσεις σε τρία επίπεδα, προκειµένου 
να βρεθεί τρόπος και να κλείσει η µεγάλη 
πληγή των «ελληνοποιήσεων», υπόσχεται 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Κατά τη 
συνάντησή του µε τους δηµοσιογράφους του 
αγροτικού ρεπορτάζ στις αρχές της εβδοµά-
δας, έδωσε το περίγραµµα των παρεµβάσε-
ων που θα λάβουν χώρα για την αντιµετώ-
πιση του φαινοµένου. Μεταξύ αυτών είναι:
- Αναδιάρθρωση και ενεργοποίηση του δι-
οικητικού µηχανισµού ώστε να φέρει απο-

τελέσµατα µέσα από αυστηρούς ελέγχους. 
 Αναπροσαρµογή των διοικητικών κυρώσε-

ων και των ποινικών διατάξεων ώστε να δια-
κρίνονται από ρεαλισµό και να παίζουν ρόλο.     
 Αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων σήµε-

ρα τεχνολογικών µέσων έτσι ώστε µε µικρό-
τερη παρέµβαση του ανθρώπινου παράγο-
ντα να επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσµα. 

Για τον κ. Βορίδη, µεγάλη σηµασία στην 
προσπάθεια αυτή θα έχει η απλοπλοποίη-
ση του όλου πλέγµατος ελέγχων και η κα-
θοδήγησή τους από έναν φορέα για να α-
ποφεύγεται η αλληλοκάλυψη. Όλοι, τόνι-
σε ο υπουργός, συµφωνούµε στο πρόβλη-
µα, κάτι όµως µεσολαβεί και στο τέλος εξα-

σθενεί η βούληση για το αποτέλεσµα. Μπο-
ρεί να είναι αδράνεια, µπορεί να είναι δια-
φθορά, δεν το ξέρουµε, υπογράµµισε, αυ-
τή τη φορά όµως η πολιτική βούληση είναι 
ισχυρή και δεν πρόκειται να υπάρξουν αµ-
φιταλαντεύσεις. 

Ολλανδικά χοιρινά και Αιγυπτιακές πατάτες
Το θέµα των αδυναµιών ταυτοποίησης 

και αναγνώρισης της προέλευσης των προϊ-
όντων είναι µεγάλο, διαπερνά ολόκληρο το 
φάσµα της αγροτικής παραγωγής και µπρο-
ρεί να οδηγήσει στον αφανισµό της ελληνι-
κής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αν δεν α-
ντιµετωπισθεί έγκαιρα. Τις τελευταίες ηµέ-
ρες, σχεδόν όλες οι οργανώσεις που παρέ-
λασαν από το υπουργείο Γεωργίας κατέθε-
σαν τον δικό τους προβληµατισµό επί του 
θέµατος. Τελευταία η Οµοσπονδία Χοιροτρό-
φικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία, πέραν 
του προβλήµατος της πανώλης των χοίρων, 
η οποία απειλεί τις επιχειρήσεις του κλάδου, 
βρίσκεται µόνιµα αντιµέτωπη µε το ζήτηµα 
των ελληνοποιήσεων που πιέζει την αγορά.

Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε και στην άτυπη 
συνάντηση µε τον Κύπριο οµόλογό του Κώ-
στα Καδή, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 
οποίας ο τελευταίος έθεσε το ζήτηµα που έ-
χει προκύψει µε την κυπριακή πατάτα. Ειδι-
κότερα, φορτία αιγυπτιακής πατάτας (µε 4 
φορές χαµηλότερη τιµή) φθάνουν στην Ελ-
λάδα, όπως υποστηρίζουν οι Κύπριοι, «βα-
φτίζονται» κυπριακά και διατίθενται στην 
αγορά µε τετραπλάσια τουλάχιστον τιµή. 

Σε κάθε περίπτωση η ένταση του θέµατος 
δεν είναι ίδια για όλα τα προϊόντα, όπως δεν 
µπορεί να είναι ίδιος και ο τρόπος αντιµετώ-
πισης του φαινοµένου. Θα χρειασθεί πολύ 
δουλειά, ειδικά εκεί όπου οι πρωταγωνιστές 
είναι εγχώριοι παραγωγοί και διακινητές. 

Στα µέτρα πρόληψης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων εστίασαν οι εκπρόσωποι της Νέας 
Οµοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, σε συνάντηση που είχαν µε τον κ. Βορίδη.
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Προς εγκατάλειψη το εύλογο κόστος 

Παρελθόν η ιδέα 
για τον τιμοκατάλογο 
στα Σχέδια Βελτίωσης

  Σε αναμονή η Μονάδα Επενδύσεων για το πώς θα χειριστεί 
η πολιτική ηγεσία το ζήτημα της απόσυρσης του 
τιμοκαταλόγου και τις νέες οδηγίες προς τους αξιολογητές

  Το Νοέμβριο υπολογίζουν οι Περιφέρειες ότι θα μπορέσουν 
να έχουν τις πρώτες εγκρίσεις στα χέρια τους οι αγρότες

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Εγκαταλείπεται το σχέδιο µε τον 
τιµοκατάλογο εύλογου κόστους 
των τρακτέρ στα Σχέδια Βελτίω-
σης, µε τους αξιολογητές να βρί-
σκονται σε αναµονή για τις προ-
θέσεις της νέας πολιτικής ηγεσί-
ας, που θεωρούν πάντως πως α-
κόµα κι αν αύριο έχουν όλες τις 
οδηγίες που χρειάζονται, εγκρί-
σεις δεν πρόκειται να έχουν στα 
χέρια τους οι αγρότες πριν το Νο-
έµβριο. Ενδεικτικό είναι, σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ, πώς ούτε στη 
Μονάδα Επενδύσεων του υπουρ-
γείου έχουν εικόνα για τις προ-
θέσεις των επικεφαλής στη Βά-
θη, περιµένοντας τις εξελίξεις, 
µε τον τιµοκατάλογο όπως είχε 
δηµοσιευθεί τον Απρίλιο, να έ-
χει αποσυρθεί. Ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βο-
ρίδης λέγεται πάντως ότι βλέπει 
µε ιδιαίτερη ευαισθησία τα ζητή-
µατα του κλάδου των αγροτικών 
µηχανηµάτων, εφόσον άλλωστε, 
όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, στα 
εφηβικά του χρόνια εργαζόταν 
ως πωλητής ψεκαστικών στην οι-
κογενειακή επιχείρηση. 

Εδώ, αξίζει να σηµειωθεί, πως ο 
τελευταίος που κράτησε άµυνα για 
το θέµα του τιµοκαταλόγου µέχρι 
το τέλος της θητείας του στη Βά-
θη, ήταν ο Σταύρος Αραχωβίτης, 
αρνούµενος να υπογράψει ακό-
µα και τον τροποποιηµένο κατά-
λογο, που του είχαν φέρει οι αρ-
µόδιες αρχές.

Αναφορικά µε την πορεία των 
αξιολογήσεων, µέχρι στιγµής, 
στις περισσότερες Περιφέρειες 
ένα 70% κατά µέσο όρο περίπου 
έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται 
στο στάδιο των διασταυρωτικών 

Οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπε-
ζα Πειραιώς επιβεβαίωσαν τη συµ-
µετοχή τους στο νέο πρόγραµµα 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ, 
το οποίο θα στηρίξει επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα που δραστηριοποι-
ούνται στους τοµείς της γεωργίας, 
του τουρισµού, της µεταποίησης, 
των υπηρεσιών και άλλους τοµείς.

Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων θα συνεργαστεί µε 
τις µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, 
στις οποίες θα χορηγήσει δάνεια συ-
νολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ για 
τη χρηµατοδότηση νέων επιχειρηµα-
τικών επενδύσεων, συµπεριλαµβα-
νοµένων επενδύσεων επιχειρήσεων 
που στηρίζουν ενεργά την απασχό-
ληση των νέων και την επαγγελµα-
τική ενδυνάµωση των γυναικών.

Tο νέο πρόγραµµα αναµένεται 
να δώσει ώθηση στην απασχόλη-
ση των νέων χρησιµοποιώντας ως 
υπόδειγµα την πρωτοβουλία της 
ΕΤΕπ «∆εξιότητες και Θέσεις Απα-
σχόλησης – Επενδύσεις για τους νέ-

ους» και αξιοποιώντας την επιτυχία 
παλαιότερων σχηµάτων που συνέ-
βαλαν στη δηµιουργία θέσεων απα-
σχόλησης για εκατοντάδες νέους.

Το πρόγραµµα τελεί υπό την εγ-
γύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 
αναµένεται να οδηγήσει σε επενδύ-
σεις συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευ-
ρώ στη χώρα, σε όλους τους κύρι-
ους παραγωγικούς τοµείς. Συγκε-
κριµένα, αποτελεί συνέχεια της ε-
πιτυχηµένης πιστωτικής γραµµής 
ύψους 1,05 δισ. ευρώ που είχε χο-

Νέο πρόγραμμα για δάνεια

ελέγχων, όσο το επιτρέπει βέβαια 
η έλλειψη οδηγιών για τον τρόπο 
αξιολόγησης των δαπανών σε τρα-
κτέρ και παρελκόµενα. Παράλληλα 
έχουν εντοπιστεί και εκκρεµότητες 
µε τις αιτήσεις στα πλαίσια του Μέ-
τρου 4.1.3 για ενεργειακές επενδύ-
σεις, καθώς αναµένονται επίσης ο-
δηγίες για τις σχετικές ενεργεια-
κές µελέτες. Στη Θεσσαλία και την 
Κεντρική Μακεδονία µε τον µεγα-
λύτερο όγκο αιτήσεων, το 90% και 
80% αντίστοιχα των αξιολογήσεων 
έχει εν µέρει ολοκληρωθεί. 

Εφόσον κλείσει η αξιολόγηση, θα 
πρέπει µετά να ανοίξουν οι γνωµο-
δοτικές επιτροπές και µετά από αυ-
τές οι ενστάσεις εξού και η αβεβαι-
ότητα για το αν θα έχουν στα χέρια 
τους οι αγρότες τις εγκρίσεις µέσα 
στο φθινόπωρο.  

Εν τω µεταξύ, πέρα από τα τεχνο-
κρατικά, η καθυστέρηση των αξιο-
λογήσεων έχει φέρει σε πολύ δύ-
σκολη θέση ειδικά τους νέους α-
γρότες, οι οποίοι εδώ και δύο χρό-
νια δουλεύουν µε εργολήπτες και 
χωρίς βαριά µηχανήµατα, σε ση-
µείο που υπολογίζεται ότι τα χρή-
µατα που έχουν δώσει σε «εξωτερι-
κούς» για να κάνουν τις δουλειές 
τους, αντιστοιχούν στα λεφτά που 
θα γλιτώσουν από την αγορά του 
εξοπλισµού µετά την επιδότηση.

Άµυνα
Ο τελευταίος που κράτησε 

άµυνα για το θέµα του τιµο-
καταλόγου µέχρι το τέλος της 

θητείας του στη Βάθη ήταν 
ο Σταύρος Αραχωβίτης 
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Έξοδα
Η καθυστέρηση των 
αξιολογήσεων έχει φέρει σε 
πολύ δύσκολη θέση ειδικά τους 
νέους αγρότες, οι οποίοι εδώ 
και δύο χρόνια δουλεύουν µε 
εργολήπτες και χωρίς βαριά 
µηχανήµατα.
 

 Αξιολόγηση
Μέχρι τις 15 Ιουνίου 10.561 
αιτήσεις (68,74%) βρίσκονταν 
σε διαδικασία αξιολόγησης, 
η οποία και προγραµµατίζεται 
να ολοκληρωθεί σε συνέχεια 
των απαιτούµενων 
διασταυρωτικών ελέγχων.

Κονδύλια
Σε συνέχεια της πρόσφατα 
εγκεκριµένης τροποποίησης 
ποσοστών του Προγράµµατος, 
αναµένεται υπερδέσµευση 300 
εκατ. ευρώ. (94,94% του 
αρχικού προϋπολογισµού της 
πρόσκλησης), σύµφωνα µε τις 
διαχειριστικές αρχές.



επιχειρήσεων

ΜΕΤΡΟ 4.2.1 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΕΩΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΩΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

8.070.000 ΕΥΡΩ 3.720.000 ΕΥΡΩ

Συν 20% ενίσχυση
για ομάδες στη 
μικρή μεταποίηση  
Μετά τη Θεσσαλία, προχώρησε 
και η Αττική στην έκδοση πρό-
σκλησης του Μέτρου 4.2.1 «Με-
ταποίηση µε τελικό προϊόν γε-
ωργικό» για έργα προϋπολογι-
σµού από 100.000 έως 600.000 
ευρώ, ενώ τις επόµενες ηµέρες α-
ναµένεται κι’ άλλες Περιφέρειες 
να µπουν στη διαδικασία προκή-
ρυξης. Στη Θεσσαλία έχουν ήδη 
ανοίξει από τις 15 Ιουλίου οι αι-
τήσεις, ενώ στην Αττική από τις 
26 Ιουλίου, µε το ηλεκτρονικό 
σύστηµα να κλείνει στις 15 και 
22 Νοεβρίου αντίστοιχα. 

Σύµφωνα µε τις προκηρύξεις, 
το ποσοστό της ενίσχυσης (50% 
για Θεσσαλία και 40% για Αττική) 
µπορεί να αυξηθεί κατά 20%, εφό-
σον καταθέσει επενδυτικό σχέδιο 
από συλλογικό σχήµα που έχει 
προκύψει από συγχώνευση ορ-
γανώσεων παραγωγών. Συγκε-
κριµένα το θεσµικό πλαίσιο του 
Μέτρου αναφέρει:

Το ποσοστό της έντασης ενί-
σχυσης προσαυξάνεται άπαξ κα-
τά 20 ποσοστιαίες µονάδες µό-
νο στην περίπτωση δράσεων που 

συνδέονται µε συγχωνεύσεις ορ-
γανώσεων παραγωγών στο πλαί-
σιο της ∆ράσης 4.2.1., υπό τον ό-
ρο ότι η ανώτατη συνδυασµένη 
στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%. 
Οι συγχωνεύσεις οργανώσεων 
παραγωγών που επιθυµούν να 
ενισχυθούν στο πλαίσιο της συ-
γκεκριµένης δράσης και παράλ-
ληλα έχουν ενισχυθεί από άλλο 
πρόγραµµα ως συγχώνευση ορ-
γάνωσης παραγωγών, προσκο-
µίζουν σχετική απόφαση µε το 
ποσοστό χρηµατοδότησής τους, 
προκειµένου να υπολογιστεί ορ-
θά το ποσοστό χρηµατοδότησης 
που θα λάβουν από το ΕΓΤΑΑ.

Επιλέξιµοι κλάδοι
Υπενθυµίζεται πως η αίτηση 

στήριξης µπορεί να αφορά αφο-
ρά έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους επιλέξιµους 
κλάδους. α) Κρέας – πουλερικά 
– κουνέλια. β) Γάλα. γ) Αυγά. δ) 
Σηροτροφία – µελισσοκοµία – σα-
λιγκαροτροφία – διάφορα ζώα. ε) 
Ζωοτροφές. στ) ∆ηµητριακά. ζ) Ε-
λαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται 
οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων). η) Οί-
νος. θ) Οπωροκηπευτικά, ακρό-
δρυα, ξηροί καρποί. ι) Άνθη (εν-
δεικτικά: τυποποίηση και εµπο-
ρία ανθέων). ια) Φαρµακευτικά 
και Αρωµατικά Φυτά. ιβ) Σπόροι 
και Πολλαπλασιαστικό Υλικό. ιγ) 
Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυ-
διού από οίνο, από φρούτα και 
άλλες γεωργικές πρώτες ύλες). 

Μέχρι το Σεπτέµβριο   
αιτήσεις στον Αναπτυξιακό 

Η καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής 
στο καθεστώς της Γενικής 
Επιχειρηµατικότητας (3ος κύκλος) 
του Αναπτυξιακού Νόµου πήρε 
παράταση έως την ∆ευτέρα 2 
Σεπτεµβρίου 2019. Υπενθυµίζεται 
πως πρόσφατα εντάχθηκε ως 
επιλέξιµε δράση στον Αναπτυξιακό 
η επέκταση σταβλικών 
εγκαταστάσεων και η ίδρυση 
νέων µονάδων πτηνοτροφίας.

Προχωρά η αξιολόγηση 
για ένταξη στο 14χίλιαρο
Στον ορισµό των αξιολογητών για τις 
αιτήσεις του Μέτρου 6.3 «Ενίσχυση 
Μικρών Εκµεταλλεύσεων» έχουν 
προχωρήσει οι Περιφέρειες της 
χώρας, µε τη διαδικασία να 
αναµένεται να προχωρήσει µε 
αρκετά γρήγορους ρυθµούς, εφόσον 
οι αιτήσεις είναι λίγες (περίπου 
3.000) και δεν θα υπάρξουν 
επιλαχόντες. Πρώτη δόση του πριµ 
θα είναι στα 9.800 ευρώ και θα 
δοθεί αµέσα µετά την έγκριση.

ρηγήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων σε ελληνικές τράπεζες 
τον ∆εκέµβριο του 2016, µέσω της 
οποίας σε λιγότερο από µία τριετία 
έως σήµερα, σχεδόν 1.000 επιχει-
ρήσεις ανά την Ελλάδα έχουν λάβει 
χρηµατοδότηση µε τους ευνοϊκούς 
όρους που προσφέρει η ΕΤΕπ. Ση-
µειώνεται εδώ πως η ΕΤΕπ έχει α-
ναλάβει να τρέξει και το Ταµείο Εγ-
γυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ω-
στόσο µέχρι στιγµής δεν έχει προ-
χωρήσει τη διαδικασία.

Προθεσµίες
Στη Θεσσαλία η πρόσκληση 
έχει ανοίξει από τις 15 Ιου-
λίου, ενώ στην Αττική από 
τις 26 Ιουλίου. Το σύστηµα 

κλείνει στις 15 και 22 
Νοεβρίου αντίστοιχα
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Πριµ για 
ασυγκόµιστα
Εκδόθηκε η προκήρυξη του 
Μέτρου 10.1.1 «Προστασία 
της Ορνιθοπανίδας» που 
προσφέρει ενίσχυση έως 
17, 6 ευρώ το στρέµµα σε 
καλλιεργητές ζωοτροφών 
και οσπρίων και έως 4,2 
ευρώ σε καλλιεργητές 
χειµερινών σιτηρών, για να 
αφήσουν τουλάχιστον το 
10% της έκτασής τους 
ασυγκόµιστο. Υποβολή 
αιτήσεων από 26 
Αυγούστου έως και 25 
Σεπτεµβρίου.

 
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.
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ΤOY  ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ 
sofos@agronews.gr

∆ύο αγγλικές επιχειρήσεις, η SellMyLivestock 
(SML) και η Haulage Exchange, συνεργάστη-
καν για να προσφέρουν στους Άγγλους κτη-
νοτρόφους άµεση επικοινωνία µεταξύ πα-
ραγωγών και εταιρειών µεταφοράς ζωικού 
κεφαλαίου χωρίς καθυστερήσεις και µε την 
χαµηλότερη δυνατή τιµολογιακή προσφο-
ρά, εξοικονοµώντας παράλληλα δροµολό-
για, καύσιµα και ρύπους.

Μεταφορά του ζωικού τους κεφαλαίου χω-
ρίς τηλεφωνική κλήση σε κάποια εταιρεία ή 
ιδιώτη επαγγελµατία, αλλά µέσα από µια δι-
αδικτυακή πλατφόρµα θα µπορούν να ζη-
τούν µικροί και µεγάλοι κτηνοτρόφοι στην 
Αγγλία, χάρη σε δύο κτηνοτροφικές επιχει-
ρήσεις που ανέπτυξαν αυτή την ιδέα.

Όλα γίνονται µέσα από µια πλατφόρµα, 
από την οποία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
ανά πάσα στιγµή να πάρουν προσφορά µε-
ταφοράς ανάµεσα από 36.000 εγγεγραµµέ-
νους χρήστες-ιδιώτες ή εταιρείες µεταφορών. 

Ένα παράξενο 
«Uber» αποκλειστικά 
για κτηνοτρόφους  
Όπως με τα ταξί, οι κτηνοτρόφοι στο Ηνωμένο Βασίλειο 
βρίσκουν από το κινητό τους, οδηγό για τα ζώα τους

Υπό δοκιµή η νέα 
Claas Lexion 8900
Τον σπεσιαλίστα στις θερι-
ζοαλωνιστικές Adam 
Hayward απαθανάτισε η 
ιστοσελίδα Agriland να 
παρουσιάζει τη νέα θερι-
ζοαλωνιστική µηχανή 
Claas Lexion 8900 στη 
Γαλλία. Οι πρώτες 200 
Lexion 8900 έχουν παρα-
δοθεί σε 10 διαφορετικές 
χώρες και βρίσκονται 
ακόµα στο στάδιο δοκιµών.

Μεταβλητή λίπανση 
µε Kuhn EasyMaps
Ποτέ άλλοτε η αλλαγή του 
ρυθµού εφαρµογής λιπά-
σµατος δεν ήταν πιο εύκο-
λη, υποστηρίζει η Kuhn 
η οποία λανσάρει τους 
EasyMaps µια εφαρµογή 
µε χάρτες «real time» 
απεικόνισης που διευκολύ-
νει όσους καλλιεργούν σε 
περιοχές όπου η µεταβλη-
τότητα στο ρυθµό εφαρµο-
γής και γενικής διαχείρι-
σης είναι καθοριστική.

Νέοι φορτωτές 
της McCormick
Έµφαση στην ποιότητα 
κατασκευής αλλά και στην 
ευκολία χρήσης έδωσε η 
McCormick, λανσάροντας 
τους νέους της φορτωτές 
της σειράς M. Οι φορτω-
τές µπορούν να συνδε-
θούν απευθείας στα τρα-
κτέρ των σειρών X4, X5, 
X6, X6.4, X7.4, αλλά µε 
την κατάλληλη τροποποίη-
ση γίνονται συµβατοί και 
µε τα υπόλοιπα µοντέλα.

Σπαρτική Flex Hoe 
της Case IH
Εύκολη σπορά ανεξάρτητα 
από τις συνθήκες του εδά-
φους και µε τη δυνατότητα 
άµεσων προσαρµογών για 
τα µεταβαλλόµενα εδάφη 
είναι µερικά από τα χαρα-

Χορτοκοπτικό 
ροµπότ για αµπέλια
H γαλλική εταιρεία 
Vitirover «κάνει θραύση»-
κυρίως στην εγχώρια αγο-
ρά- µε το ροµπότ-χορτοκο-
πτικό που κατασκεύασε 
αποκλειστικά για τους 
αµπελώνες. Το συγκεκρι-
µένο ροµπότ εργάζεται 
αυτόνοµα, «καταναλώνει» 
ήλιο και κόβει µέσα σε µία 
ώρα 300 µέτρα χόρτου. 
Όπως υποστηρίζει η γαλλι-
κή εταιρεία, η χρήση του 
αφήνει το µικρότερο δυνα-
τό αποτύπωµα στο έδαφος 
αποφεύγοντας τη συµπίε-
ση και τα παρασιτοκτόνα.

κτηριστικά που προσφέρει 
η νέα σπαρτική της Case 
IH, η οποία εντάσσεται 
στη γκάµα Flex Hoe για το 
2020. Το µηχάνηµα είναι 
διαθέσιµο µε γραµµή ερ-
γαλείων των 50, 60 και 
70 ποδιών, και µε τον «δι-
αισθητικό» µε το οποίο εί-
ναι σχεδιασµένο οι χειρι-
στές να µπορούν να κά-
νουν γρήγορες, χωρίς 
προβλήµατα, ρυθµίσεις.
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Χρήση EPSO Top  
στο βαμβάκι
Η ισορροπηµένη θρέψη των φυτών είναι γνωστό ότι, πέρα 
από την κάλυψη των θρεπτικών αναγκών τους, συµβάλλει 
και στην ισχυροποίησή τους έναντι ασθενειών αλλά και α-
ντίξοων κλιµατικών συνθηκών. Ο εφοδιασµός των καλλι-
εργειών µε µαγνήσιο είναι απαραίτητος ιδιαίτερα στις εαρι-
νές καλλιέργειες (καλαµπόκι, ηλίανθος, βαµβάκι κτλ) που τα 
φυτά βρίσκονται σε συνθήκες στρες κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο µε υψηλή ακτινοβολία και υψηλές θερµοκρασίες. 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, α-
πό την K+S KALI (Institute IAPN) σε συνεργασία µε τον Prof. 
Dr. Ismail Cakmak (Sabanci University), προέκυψαν αρκετά 
σηµαντικά στοιχεία όσον αφορά τη σηµασία της επαρκούς 
τροφοδοσίας µε µαγνήσιο για τη µείωση της θερµικής κα-
ταπόνησης (στρες) των φυτών σε συνθήκες υψηλών θερµο-
κρασιών και υψηλής εντάσεως ηλιακής ακτινοβολίας.

Η έλλειψη µαγνησίου στο βαµβάκι
Η έλλειψη µαγνησίου στο βαµ-

βάκι εµφανίζεται ως µεταχρωµα-
τισµός και εκδηλώνεται µε διά-
φορες αποχρώσεις του κόκκι-
νου/µοβ καθώς η χλωροφύλ-
λη καταστρέφεται.

Φυτά µε ανεπαρκή περιεκτικό-
τητα σε µαγνήσιο είναι πολύ πιο ευαίσθητα στην ηλιακή α-
κτινοβολία. Όσο χαµηλότερη είναι η περιεκτικότητα σε µα-
γνήσιο τόσο µεγαλύτερη είναι η ζηµιά από υψηλές εντάσεις 
φωτισµού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ηλιακή ακτινο-
βολία σε φυτά µε έλλειψη µαγνησίου οδηγεί στην παραγω-
γή ελεύθερων ριζών οξυγόνου στους πράσινους ιστούς οι 
οποίες στη συνέχεια καταστρέφουν τα κύτταρα.

Η χρήση του EPSO Top  µπορεί να γίνει είτε µε υδρολί-
πανση, µε 2kg / στρέµµα , είτε διαφυλλικά µε 2-3%   ( πε-
ρίπου 1-1,5 kg ανά στρέµµα). Το EPSO-Top είναι  πλήρως  
υδατοδιαλυτό και εξασφαλίζει άµεσο  εφοδιασµό των φυ-
τών σε Μαγνήσιο και Θείο. Το ιδανικό λίπασµα για γρήγο-
ρη διόρθωση τροφοπενιών Μαγνησίου και Θείου. Είναι ε-
γκεκριµένο από την Ευρωπαική Ενωση για χρήση και στην 
Βιολογική Γεωργία.

ΜΑΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, MSC
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ K+S KALI GMBHΟ πελάτης-παραγωγός µπορεί να «κλείσει 

τη δουλειά», να παρακολουθεί όλη τη διαδι-
κασία και να επικοινωνεί µε τον µεταφορέα 
για οποιαδήποτε πληροφορία. Πίσω από αυ-
τή την ιδέα βρίσκονται οι σύγχρονες προκλή-
σεις, που ενέχει ένας από τους δυσκολότερους 
κλάδους, ο κλάδος των οδικών µεταφορών.

Με πάνω από 36.000 ενεργούς χρήστες 
και 50.000 οχήµατα διαθέσιµα να κάνουν 
τον γύρο του κόσµου, η πλατφόρµα βοη-
θά τόσο τους παραγωγούς όσο και τους ι-
διώτες οδηγούς των οχηµάτων, δίνοντάς 
τους λύσεις σε προβλήµατα όπως είναι οι 
«άδειες» επιστροφές από ένα ταξίδι, αφού 
µέσα από την πλατφόρµα ο επαγγελµατί-
ας οδηγός µπορεί να δηλώσει την τοποθε-

σία του και να κληθεί να δουλέψει για κά-
ποιον άλλο χωρίς καθυστερήσεις.

Τα ουσιαστικά οφέλη της πλατφόρµας
Σκοπός της διαδικτυακής πλατφόρµας, η 

οποία είναι διαθέσιµη και σε µορφή εφαρ-
µογής για κινητά, είναι να φέρει σε επαφή 
τους οδηγούς φορτηγών για να βοηθήσει 
-εκείνους αρχικά- να λειτουργούν πιο απο-
τελεσµατικά, πετυχαίνοντας την κερδοφο-
ρία που λείπει από τον κλάδο.

Το όφελος όµως από όλο αυτό αφορά ά-
µεσα και τον κτηνοτρόφο που µπορεί να χει-
ριστεί σε λιγότερο χρόνο και µε ευκολότερο 
τρόπο το ζωικό του κεφάλαιο, µε στόχο, όπως 
είναι φυσικό, ξανά την κερδοφορία, αφού ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί σε πραγµατικό χρό-
νο να εντοπίζει τον επόµενο διαθέσιµο οδη-
γό σύµφωνα µε τα κριτήριά του.

Παράλληλα, η φιλοσοφία της εφαρµο-
γής αυτής, περιορίζει στο ελάχιστο, πάντα 
σε συνάρτηση µε τη διάθεση του οδηγού 
του οχήµατος, τα δροµολόγια και οι απο-
στάσεις που ολοκληρώνει ο ίδιος, χωρίς να 
έχει φορτίο. Συνεπώς, οι ρύποι που προ-
έρχονται από τις µεταφορές, µειώνονται.

Προσφορά
Όλα γίνονται µέσα από µια 

πλατφόρµα, όπου οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν ανά πάσα στιγµή να πάρουν 

προσφορά µεταφοράς
Η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος 
γίνεται µε τη διάχυση, τη µαζική ροή και την απευθείας επαφή 
της αυξανόµενης ζώνης των ριζών µε το εδαφικό διάλυµα.
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Δημόσια 
διοίκηση με 
συμφέροντα

 ∆ιαχρονικό: Η πόλη στην οποία 
οι άρχοντες τοποθετούνται από 
οργανωµένα συµφέροντα, 
διοικείται παράνοµα. Σωκράτης 
(Ανθ. Στοβ. Γ, 81).

 Αγρότες vs αστοί: Επειδή 
κάποιοι πετάνε χαρταετό. … 
Ακούστε αλάνια, στην ύπαιθρο 
µεροκάµατο βγαίνει µόνο όταν 
δουλεύει όλη η οικογένεια. 
Πατέρας - Μητέρα - Παιδιά (Όσοι 
είναι διαθέσιµοι). Όταν ο Αγρότης 
δουλεύει µόνος του και παίρνει 2-3 
εργάτες ενώ η κυρά την βγάζει σε 
Spa & ο υιός µε την κόρη στην 
Μύκονο, µε µαθηµατική ακρίβεια, 
θα µπει φυλακή ή θα φουντάρει απ’ 
τα χρέη! ΥΓ: Όλοι θα ξεκουραστούν 

µαζί και όλοι θα 
διασκεδάσουν 
µαζί, όταν 
υπάρχει 
ελεύθερος 
χρόνος, όχι 
όταν υπάρχει 
δουλειά.

 Κίνα: Η Κίνα αύξησε τη ζήτηση 
για πρόβειο κρέας κατά τους 
πρώτους 4 µήνες του 2019, 
εισάγοντας 18% περισσότερο 
πρόβειο. Το πρόβειο υποκαθιστά 
την έλλειψη χοιρινού κρέατος λόγω 
της επιδηµίας Αφρικανικής 
Πανώλης των Χοίρων, και σήµερα 
βρίσκεται στα επίπεδα των 
138.000 tn. Ίσως µια ευκαιρία, 
αλλά ο πληθυσµός των 
αιγοπροβάτων τον ∆εκ 2018 ήταν 
σηµαντικά µειωµένος (-1,6 εκατ. 
κεφαλές). meatnews.gr, 
11/7/2019.

 Ιχνηλασιµότητα: Καρπούζια, 
συνολικού βάρους 11,4 τόνων, 
αγνώστου προελεύσεως, 
δέσµευσαν οι ελεγκτές τροφίµων 
της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
Πειραιά, σε επιχείρηση χονδρικού 
εµπορίου αγροτικών προϊόντων 
στην περιοχή του Ρέντη. Η σήµανση 
αποτελεί την ταυτότητα των 
προϊόντων, διασφαλίζει την 
ιχνηλασιµότητά τους και αποτρέπει 
τις ελληνοποιήσεις. ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
vimapress.gr, 18/7/2019.

                *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Οι καταναλωτές πλέον αναζητούν 
ασυνήθιστους συνδυασµούς µε έ-
νταση. Η εταιρεία µελετών Innova 
Market Insights αναφέρει πως ήδη 
µεγάλα brands τείνουν προς πιο 
«ψαγµένες» προτάσεις γεύσης, προ-
κειµένου να ανταποκριθούν στη ζή-
τηση που υπάρχει, µε προϊόντα ό-
πως πίτσα µε σούσι, ρολά µε καυ-
τερό τόνο και καλαµπόκι, τάκος µε 
µπέικον και ζυµαρικά, ράµεν µπέρ-
γκερς και γενικά προσπαθούν να 
παντρέψουν παραδοσιακές γλυκές 
και αλµυρές γεύσεις.

Όπως αναφέρει η Lu Ann Williams, 
διευθυντής προβλέψεων και καινο-
τοµίας της Innova Market Insights, 
οι έθνικ και εξωτικές γεύσεις κερδί-
ζουν έδαφος. Γενικά, παρατηρείται 
αύξηση που αγγίζει το 14% στις γεύ-
σεις Νοτιοανατολικής Ασίας, µε α-
κόµη µεγαλύτερη αύξηση στην προ-
τίµηση για γεύσεις Ανατολικής Ασί-
ας και Μεσογείου. Πιο µεγάλο ρυθ-
µό όµως κατάκτησης της αγοράς έ-
χουν οι γεύσεις από τη Μέση Ανατο-
λή, όπως τα dips από χούµους, που 
είναι πλέον εξαιρετικά δηµοφιλή. 
Στη βιοµηχανία εξαπλώνονται αρ-
κετά και γήινες γεύσεις, όπως από 
φύκια, µανιτάρια και τσάι µάτσα. 

Την κατεύθυνση στην ανάπτυξη 

των γεύσεων παγκοσµίως δίνει πλέ-
ον η επιθυµία και η αναζήτηση των 
καταναλωτών να ανακαλύψουν κάτι 
καινούριο, διαφορετικό και συναρ-
παστικό, σύµφωνα µε τη νέα έκθε-
ση από την  Innova Market Insights.

Το ταξίδι της ανακάλυψης γεύ-
σεων, τροφοδοτείται από ολοένα 
και αυξανόµενο ενδιαφέρον για υ-
γιεινά, φυσικά και πλήρως ιχνη-
λάσιµα τρόφιµα. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσµα, σύµφωνα µε την Innova, 
η νούµερο ένα τάση στις γεύσεις 
φέτος να αποτελούν οι «Νέες Α-
νακαλύψεις». Σύµφωνα µε έρευ-
να σε καταναλωτές που διενεργή-
θηκε από την εταιρεία, δύο στους 
τρεις καταναλωτές δήλωσαν πως 

αυτό που ζητούν είναι η να ανα-
καλύπτουν νέες γεύσεις. 

Σύµφωνα µε τον Lu Ann Williams, 
«παράδειγµα µιας µπάρας σοκολά-
τας, που θα φαινόταν ελκυστική σε 
τέτοιους καταναλωτές, είναι µια σο-
κολάτα µε 70% περιεκτικότητα σε κα-
κάο και τσιπς Barbeque», συµπλη-
ρώνοντας πως το θέµα είναι η όλη 
ιδέα της διέγερσης, της αίσθησης 
της περιπέτειας από κάποια γεύση. 

Άλλο ένα παράδειγµα είναι ο έ-
τοιµος αστακός µε κρυφά καρυκεύ-
µατα, ούτως ώστε να µην ξέρεις κά-
θε φορά τι πρόκειται να φας, κά-
τι που βρίσκουν συναρπαστικό το 
72% των καταναλωτών στις αγορές 
της Αµερικής.   

Έθνικ συνδυασμούς 
με ένταση στη γεύση 
παντρεύει η βιομηχανία 
τροφίμων Κερδίζουν μερίδια γήινες γεύσεις από 

Ανατολή όπως χούμους, φύκια, τσάι μάτσα, 
Noύμερο 1 τάση οι «Νέες Ανακαλύψεις»

Η Lu Ann Williams, διευθύντρια  
προβλέψεων και καινοτοµίας της 
Innova Market Insights.

Λιγότερη ζάχαρη και πιο πικρές γεύσεις 
φέρνει ο γερασµένος πληθυσµός 

Οι καθιερωµένες γεύσεις που θεωρούνται βαρετές επαναπροσδιορίζονται µε πιο 
σύνθετους και εξελιγµένους τρόπους, καθώς ο γηράσκων πληθυσµός εξακολουθεί 
να οδηγεί τη ζήτηση για περισσότερες επιλογές όχι τόσο παιδικές. Η παραδοσιακή 
γεύση του καφέ, για παράδειγµα, δίνει χώρο σε πιο δηµοφιλείς, προστιθέµενης 
αξίας επιλογές, όπως η καραµέλα latte σε µια ποικιλία τροφίµων και ποτών.
Όταν εξεταστούν τα δηµογραφικά στοιχεία και ο όλο και γηραιότερος παγκόσµιος 
πληθυσµός, υπάρχουν πολλά νοικοκυριά χωρίς παιδιά. Σε γενικές γραµµές, η 
αντίδραση και η συνειδητοποίηση όσον αφορά τη ζάχαρη την καθιστά το νούµερο 
ένα προϊόν που οι άνθρωποι θέλουν να αποκόψουν από τη ζωή τους ή να τη 
µειώσουν. Οι καπνιστές και ψητές γεύσεις είναι ένα εξαιρετικό παράδειγµα αυτού. 
Άλλες επιλογές που απευθύνονται σε ενήλικες, συµπεριλαµβανοµένων διαφόρων 
τύπων αλκοόλ, πικρή και ξινή γεύση, αυξάνονται επίσης σε δηµοτικότητα.

Innova
Κερδίζουν 

δηµοφιλία πιο 
πικρές γεύσεις 
σύµφωνα µε 
έκθεση της 

Innova

Καρυκεύµατα
Ο έτοιµος αστα-
κός µε κρυφά 
καρυκεύµατα 

κερδίζει το 72% 
των καταναλω-
τών στις ΗΠΑ

Ανακάλυψη
∆ύο στους 

τρεις κατανα-
λωτές ανα-
ζητούν νέες 
διατροφικές 

εµπειρίες
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Την επανασύνδεση του καταναλωτή µε 
το κρασί, αίροντας µηνύµατα πολυπλο-
κότητας που τον αποµακρύνουν από αυ-
τό επιδιώκει η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνω-
ης Οίνου της Ισπανίας, προκειµένου να 
αναχαιτίσει την πτώση των εγχώριων πω-
λήσεων. Μάλιστα, η ισπανική βιοµηχα-
νία οίνου συγκρίνει τον κλάδο των κρα-
σιών µε τη λαϊκή επιτυχία της µπύρας.

Ανοίγοντας τις εργασίες του συµπο-
σίου «Born To Be Wine» της ∆ιεπαγγελ-
µατικής Οργάνωσης Οίνου της Ισπανί-
ας (Oive) στις 2 Ιουλίου στη Μαδρίτη, ο 
Ισπανός υπουργός Γεωργίας, Luis Planas, 
απαρίθµησε τις πολλαπλές προκλήσεις 
για το ισπανικό κρασί: «Μειώστε τις επι-
πτώσεις της αλλαγής του κλίµατος, στα-
θεροποιήστε κάθε σύνδεσµο στην αλυσί-
δα παραγωγής και εµπορίας, αναπτύξτε 
την ποιότητα των κρασιών µας για πρό-
σβαση στις αγορές του εξωτερικού και 
επιβραδύνετε τη µείωση της κατανάλω-
σης κρασιού στη χώρα µας». 

Η κύρια πρόκληση για τον τοµέα είναι 
η αποκατάσταση της σύνδεσης µε τους 
εγχώριους καταναλωτές. «Η αποσύνδε-
ση µεταξύ των καταναλωτών και του κρα-
σιού είναι ο κύριος λόγος για τη µείωση 
της εσωτερικής κατανάλωσης κρασιού 
τα τελευταία είκοσι χρόνια», επιβεβαι-
ώνει ο Emilio Restoy, πρόεδρος της επι-
τροπής µάρκετινγκ της OIVE, σύµφωνα 
µε τον οποίο ο κλάδος πρέπει «να ακού-
σει τον καταναλωτή, να τον προσκαλέσει 
να µπει στον κόσµο του κρασιού µε την 
άρση των εµποδίων πολυπλοκότητας».

Χάρτης κινήτρων
Για να επανασυνδεθεί µε την εγχώρια 

αγορά, ο OIVE παρουσίασε µια κάρτα για 
τα κίνητρα του Ισπανού καταναλωτή κρα-
σιού, επισηµαίνοντας τις αξίες της κοι-
νωνικής συµµετοχής, της αισθητικής α-
πόλαυσης και της πολιτιστικής γνώσης. 
Με βάση την ποιοτική και ποσοτική µε-
λέτη της BMC Strategic Innovation, η  

εταιρεία συµβούλων, προσδιόρισε µε 
εργαλείο µάρκετινγκ την τοποθέτηση 
(positioning) του κρασιού και της µπύ-
ρας (14% του όγκου κατανάλωσης των 
ερωτηθέντων, 86% της κατανάλωσης α-
ντίστοιχα). Αν η µπύρα συνδέεται µε τις 
αξίες της «απελευθέρωσης από τη ρουτί-
να της ανανέωσης, της δηµιουργίας χα-
ράς και της συνοµιλίας» το κρασί εµφα-
νίζεται ως «ευφορία της περίστασης, ο 
γαστρονοµικός οδηγός και η δηµιουρ-
γία βαθιάς σχέσης». «Φαίνεται ότι τα κύ-
ρια εµπόδια για την επιλογή ενός κρα-
σιού για τον καταναλωτή είναι η έλλει-
ψη δροσιστικού χαρακτήρα και η µορφή 
[το πώµα και ο όγκος των 75 cl]» συνο-
ψίζει η Marta Velasco, διευθύντρια περι-
εχοµένου της BMC, η οποία υπογραµµί-
ζει ότι το κρασί πρέπει να ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες της τρέχουσας αγοράς.

Η ισπανική βιομηχανία οίνου 
με νέα στρατηγική μετά 
την πτώση των πωλήσεων

Ζήτηση και κλίμα προσθέτουν νέες 
ποικιλίες στην ΠΓΕ πατάτα Νάξου
Λόγοι όπως η µεταβολή των κλι-
µατολογικών συνθηκών, οι απο-
δόσεις και  οι αλλαγές στις προτι-
µήσεις των καταναλωτών οδηγούν 
την ΕΑΣ Νάξου, στη διεύρυνση της 
ποικιλιακής βάσης στην ΠΓΕ «Πα-
τάτα Νάξου» και στην υποβολή αί-
τησης τροποποίησης των προδια-
γραφών του προϊόντος.

Μέχρι στιγµής, οι καλλιεργού-
µενες ποικιλίες πατάτας στην γε-
ωγραφική περιοχή της Νάξου εί-
ναι οι Liseta, Spunta, Marfona, 
Vivaldi και Alaska. Η τροποποίη-
ση του φακέλου ΠΓΕ αφορά στην 
προσθήκη επιπλέον ποικιλιών 
και συγκεκριµένα των El Beida, 
Farida, Noha και Burren. Στην αί-
τηση αυτή, προχώρησαν η Ένω-
ση Αγροτικών Συνεταιρισµών Νά-
ξου, η  Υιοί Α. Κουτελιέρη Ανώνυ-
µη Εταιρεία (δ.τ. «Ναξία Γη») και 
η Πατατοσπορική ΑΕ.

∆ικαίωµα για ενστάσεις έχουν 
τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
έχουν έννοµο συµφέρον και εί-
ναι εγκατεστηµένα στην Ελληνι-
κή Επικράτεια και οι ενστάσεις υ-
ποβάλλονται στη ∆/νση Συστηµά-
των Ποιότητας και Βιολογικής Γε-
ωργίας, Τµήµα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ,  

του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, µέχρι και 
τις 12 Σεπτεµβρίου 2019.

Σύµφωνα µε το φάκελο τρο-
ποποίησης, οι νέες ποικιλίες πα-
ρουσιάζουν καλά παραγωγικά και 
κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
καθώς προσφέρουν παραγωγή 
µε µεγάλη διατηρησιµότητα, µι-
κρότερη φύρα, µεγαλύτερο πο-
σοστό εµπορεύσιµων κονδύλων 
πατάτας, πρωιµότητα παραγωγής 
και ανθεκτικότητα σε ασθένειες,  
σε ίδιο ή ανώτερο επίπεδο σε σύ-
γκριση µε τις ποικιλίες που περι-
λαµβάνονται ήδη στις προδιαγρα-
φές παραγωγής.

Οι λόγοι διεύρυνσης της ποικι-
λιακής βάσης είναι:

(α) η µεταβολή του κλίµατος 
(µείωση του ύψους των βροχο-
πτώσεων),

(β) οι αλλαγές που παρατηρού-
νται στην ζήτηση των καταναλω-
τών, και

(γ) η καλύτερη διασφάλιση του 
εισοδήµατος των παραγωγών (κοι-
νωνική αειφορία), λόγω αυξηµέ-
νης απόδοσης συγκεκριµένων νέ-
ων ποικιλιών πατάτας σε εµπο-
ρεύσιµους κονδύλους πατάτας.

Στα διαµάντια
της Ελληνικής
Οικονοµίας
η ΕΖΑ
Η Ελληνική Ζυθοποιία 
Αταλάντης, 
βραβεύθηκε στο 
θεσµό «∆ιαµάντια της 
Ελληνικής 
Οικονοµίας», καθώς 
ξεχώρισε για την 
εξαιρετική 
επιχειρηµατική πορεία 
που διαγράφει 30 
χρόνια τώρα. Ο 
Αθανάσιος Συριανός, 
προέδρος και 
διευθύνων 
σύµβουλος της ΕΖΑ, 
δήλωσε µεταξύ 
άλλων ότι: 
«Επιβεβαιώνουµε και 
κατακτούµε 
καθηµερινά τη θέση 
µας στο τραπέζι του 
καταναλωτή αλλά και 
διεκδικούµε χώρο στο 
ράφι του σούπερ 
µάρκετ, στην Ελλάδα 
και σε όλο τον 
κόσµο».

Ο καταναλωτής θέλει, πίνωντας 
κρασί, να βγαίνει από τη ρουτίνα. 

O Emilio Restoy, πρόεδρος της επιτροπής µάρκετινγκ της OIVE.

Προσθήκες
 Η τροποποίηση του 
φακέλου αφορά την 
προσθήκη επιπλέον 

ποικιλιών και συγκε-
κριµένα των El Beida, 

Farida, Noha και Burren
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Rhoeco – fi ne organic goods

Συνεργασία 
να την πιείς 
στο… φλυτζάνι
Τρεις συμφοιτητές γίνονται συνέταιροι και αλλάζουν τον 
τρόπο επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας βοτάνων

Συνεργασίες
Έχουν συναφθεί µόνι-
µες συνεργασίες µε 5-6 
αγρότες που καλλιερ-
γούν πιστοποιηµένα 
µε βιολογικό τρόπο 
αρωµατικά φυτά και 
βότανα, στην Κρήτη, 
την Πελοπόννησο, τη 

∆υτική Ελλάδα, τη 
∆υτική Μακεδονία 

και τη Θράκη

Η Rhoeco σκοπεύει να διευρύνει 
τη γκάµα των ροφηµάτων 
που ήδη εµπορεύεται, µε την 
προσθήκη και νέων γευστικών 
προτάσεων, µέσω του e-shop 
της, που ανοίγει τον Σεπτέµβριο.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Συνεργασία να την πιείς στο… 
φλυτζάνι, εξελίσσεται το επιχει-
ρηµατικό εγχείρηµα της Rhoeco. 
Η ιδέα που είχαν πριν περίπου 
5 χρόνια η Βάγια Μήτσιου, η Κα-
τερίνα Χατζηαγγελάκη κι ο Χάρης 
Καζάς, τρεις γεωπόνοι, απόφοιτοι του 
ΑΠΘ, όταν έκαναν τα µεταπτυχιακά τους στο 
Νιούκαστλ και το Εδιµβούργο, να επιστρέψουν 
στην Ελλάδα και να ασχοληθούν µε τα αρωµα-
τικά φυτά και τα βότανα της ελληνικής γης, «ρί-
ζωσε» για τα καλά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονί-
κης και χρόνο µε το χρόνο µεγαλώνει.

«Ετοιµαζόµαστε πλέον να κάνουµε το δικό µας 
ηλεκτρονικό κατάστηµα (σ.σ. e-shop) στο διαδί-
κτυο. Αποµένουν λεπτοµέρειες για να στηθεί και 
λογικά θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τον Σεπτέµ-
βριο», αποκαλύπτει στην Agrenda ο Χάρης Καζάς. 

Όπως επισηµαίνει, µε το βήµα αυτό η Rhoeco 
προσβλέπει να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της, 

ο οποίος προς ώρας προέρχεται από 
πωλήσεις µέσω τρίτων καναλιών 
διανοµής, τόσο στην Ελλάδα, ό-
σο και κυρίως στο εξωτερικό.

Η αρχική ιδέα των τριών συµ-
φοιτητών και πλέον και συνεταί-

ρων, ήταν η Rhoeco να αποτελέ-
σει µια κάθετη µονάδα που θα πε-

ριλάµβανε και την καλλιέργεια των 
αρωµατικών φυτών και των βοτάνων. 

Όταν, όµως, οι σκέψεις άρχισαν να παίρνουν 
«σάρκα και οστά», διαπιστώθηκε ότι ο όγκος ερ-
γασίας που προϋπέθετε το κοµµάτι της επεξερ-
γασίας, της τυποποίησης και της εµπορίας δεν ε-
πέτρεπε την ενασχόληση και µε τον πρώτο κρίκο 
της αλυσίδας, αποφασίστηκε το κοµµάτι της καλ-
λιέργειας να µείνει σε αδράνεια, µέχρι νεωτέρας.

Έτσι, ενώ αποκτήθηκε και γη στην Αµφίπολη 
Σερρών, στα συγκεκριµένα χωράφια έχει αναπτυ-
χθεί για την ώρα ένας µικρός πειραµατικός αγρός, 
όπου καλλιεργείται χαµοµήλι, κυρίως για την από-
κτηση τεχνογνωσίας, ενώ το υπόλοιπο των εκτά-
σεων είναι σε κατάσταση αγρανάπαυσης.

Ο Χάρης Καζάς διαθέτει µεταπτυχιακό στην οικολογία από το Εδιµβούργο, ενώ το 
µεταπτυχιακό της Βάγια Μήτσιου, όσο και της Κατερίνας Χατζηαγγελάκη είναι στη 
βιολογική γεωργία και συστήµατα τροφίµων από το πανεπιστήµιο του Νιούκαστλ. 
Οι τρεις τους φέρνουν νέο αέρα στην παραγωγή αρωµατικών φυτών στην Ελλάδα.

Από αριστερά Κατερίνα Χατζηαγγελάκη, Χάρης Καζάς, Βάγια Μήτσιου.
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«Παίρνουµε πιστοποιηµένα βιολο-
γικά βότανα, τους κάνουµε αυστη-
ρή διαλογή στις πιστοποιηµένες ε-
γκαταστάσεις µας, όλα γίνονται µε 
το χέρι και µετά δηµιουργούµε τις 
µίξεις για τα blend, ενώ φυσικά έ-
χουµε και τα µονοποικιλιακά µας 
προϊόντα», αναφέρει ο συνοµιλη-
τής µας. Αυτή τη στιγµή η γκάµα των 
κωδικών της Rhoeco απαρτίζεται α-
πό πέντε blend ροφήµατα βοτάνων, 
τα οποία διαµορφώνονται µε την α-
ξιοποίηση 18 διαφορετικών φυτών 
και κυκλοφορούν στην αγορά υπό 
το concept της καινοτόµου συσκευ-
ασίας «drink it-plant it» που δίνει δι-
πλή χρήση στο προϊόν, ενώ υπάρ-
χουν και άλλοι πέντε κωδικοί µονο-
ποικιλιακών ροφηµάτων.

«Στα blend πέρα από την υψηλή 
ποιότητα, θέλαµε να δώσουµε και 
µια δεύτερη χρήση στη συσκευα-
σία. Οπότε αφού τελειώσει το προ-
ϊόν, στην πίσω όψη της ετικέτας υ-
πάρχουν οδηγίες, οι οποίες λένε 
ότι κάτω από το καπάκι υπάρχουν 
σπόροι από βιολογικά βότανα, τα ο-
ποία φυτεύεις αρχικά µέσα στη βιο-
διασπώµενη συσκευασία, την οποία 

στη συνέχεια µπορείς να βάλεις στο 
χώµα όπου γίνεται κοµπόστ», τονί-
ζει ο κ. Καζάς.

Εν αναµονή της ενεργοποίησης 
του e-shop της επιχείρησης, η Rhoeco 
εµπορεύεται στην ελληνική αγορά 
τα προϊόντα της κυρίως µέσα από 
καταστήµατα τύπου delicatessen, 
αλλά και εξειδικευµένα καταστή-
µατα τροφίµων. Στο εξωτερικό και 
κυρίως στην Ευρώπη, όπου και γί-
νονται οι περισσότερες πωλήσεις, 
µε πιο δυνατές αγορές αυτές της 
Γαλλίας, του Βελγίου και της Ολ-
λανδίας, η διάθεση γίνεται µέσα α-
πό concept stores και κάποια κατα-
στήµατα delicatessen. Για τη σύνα-
ψη συνεργασιών η προσέγγιση των 
δυνητικών πελατών γίνεται µέσω e-
mail και κατόπιν αποστολής δειγµά-
των για δοκιµή, η οποία έχει απο-
δειχθεί πως είναι αποτελεσµατική 
µέθοδος. Εσχάτως έχουν ξεκινήσει 
συµµετοχές της εταιρείας και σε δι-
εθνείς εκθέσεις (σ.σ. επίκειται πα-
ρουσία της το Σεπτέµβριο σε εξειδι-
κευµένη έκθεση στο Παρίσι), όπου 
γίνονται απευθείας επαφές µε δυ-
νητικούς πελάτες για συµφωνίες. 

Μέσα στην πιο καινοτόμα συσκευασία 
της αγοράς μπλέκονται 18 είδη φυτών

RHOECO – FINE ORGANIC GOODS

Rhoeco – fine organic goods
Τηλ. 2310 673087

∆ιεύθυνση Λεωφ. Παπανικολάου 150, 
TK 57010

www.rhoeco.com 

BMW AG 
Ο Oliver Zipse 
νέος πρόεδρος 
Ο Oliver Zipse αναλαµβάνει 
καθήκοντα Προέδρου ∆.Σ. της BMW 
AG, µε ισχύ από την 16η Αυγούστου 
2019. Το Εποπτικό Συµβούλιο της 
εταιρίας έλαβε αυτή την απόφαση 
κατά τη διάρκεια συνέλευσης στο 
Spartanburg, Ν. Καρολίνα (ΗΠΑ). Ο 
Zipse θα διαδεχτεί τον Harald 
Krüger, ο οποίος ενηµέρωσε τον 
Πρόεδρο του Εποπτικού Συµβουλίου 
στις αρχές Ιουλίου ότι δεν επιθυµεί 
µία δεύτερη θητεία στο αξίωµα.

Παγκρήτια Τράπεζα
Παραίτηση 
του Μυρτάκη 
Την παραίτησή του υπέβαλε από τη 
θέση του προέδρου και µέλους του 
∆Σ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 
Τράπεζας ο Νικόλαος Μυρτάκης, για 
λόγους προσωπικούς. Παραµένει 
ωστόσο στη µεγάλη οικογένεια της 
Παγκρήτιας, διατηρώντας τη θέση 
του προέδρου στην Ένωση 
Συνεταιριστικών Τραπεζών 
Ελλάδος, ενώ παραµένει και στη 
Συνεταιριστική Ασφαλιστική.

Γιάννης Μπούρας 
Πρόεδρος των 
Χοιροτρόφων 
Σε κλίµα ευρείας συναίνεσης 
πραγµατοποιήθηκαν πρόσφατα οι 
αρχαιρεσίες της Νέας Οµοσπονδίας 
Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, 
κατά τις οποίες ο Λαρισαίος Γιάννης 
Μπούρας, επανεξελέγη πρόεδρος 
της Οµοσπονδίας. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγορές
Οι πιο πολλές πωλήσεις 
στο εξωτερικό γίνονται 

στις αγορές της Γαλλίας, 
του Βελγίου και 
της Ολλανδίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουκρα-
νία χαιρέτησαν οι δυτικές δυνάµεις 
που στήριξαν οικονοµικά και διπλω-
µατικά το Κίεβο από το 2014, ενώ πα-
ράλληλα η Μόσχα βλέπει µια «ψήφο 
ελπίδας» από το εκλογικό αποτέλε-
σµα. ∆ιαµορφώνεται φαινοµενικά έ-
να θετικό κλίµα που θα µπορούσε να 
οδηγήσει µεσοπρόθεσµα σε µια λύ-
ση του γόρδιου δεσµού που έχει απο-
κλείσει σε επίπεδο εµπορίου τις απο-
στολές ευρωπαϊκών φρούτων και λα-
χανικών στη Ρωσία τα τελευταία χρό-
νια λόγω του εµπάργκο, αφορµή του 
οποίου στάθηκε η διένεξη στη Κριµαία 
και την Ανατολική Ουκρανία. Παράλ-
ληλα διαµορφώνεται πολιτικά το έδα-
φος για µεταρρυθµίσεις και επενδύ-
σεις που θα διευκόλυναν µεταξύ άλ-
λων και τις ουκρανικές αποστολές 
αγροτικών εµπορευµάτων στην ΕΕ.

Οµολογουµένως και οι δυο πλευ-
ρές φαίνεται να βλέπουν µε θετικό 
µάτι το γεγονός ότι η κάλπη της προ-
ηγούµενης Κυριακής 21 Ιουλίου ανέ-
δειξε για την Ουκρανία την πρώτη κυ-
βέρνηση µε εξασφαλισµένη αυτοδυ-
ναµία στη σύγχρονη ιστορία του κρά-
τους. Η νέα σύνθεση της Βερχόβνα Ρά-
ντα δίνει στον πρόσφατα εκλεγµένο 
πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίµιρ 
Ζελένσκι, µια ελευθερία κινήσεων α-
παραίτητη για να προχωρήσει σε µια 
γενικότερη αλλαγή σελίδας της χώ-

ρας µε µεταρρυθµίσεις που από την 
µια πλευρά θα µπορούσαν να οδηγή-
σουν τη χώρα του πιο κοντά στην ευ-
ρωπαϊκή αγκαλιά, και από την άλλη 
να διευθετήσει τις διαφορές µε την Ρω-
σία στα ανατολικά. Ήδη έχουν δοθεί 
υποσχέσεις για ανταλλαγή κρατου-
µένων ανάµεσα σε Ρωσία και Ουκρα-
νία και έχουν ξεκινήσει συζητήσεις 
για µια διαπραγµάτευση του προβλή-
µατος του Ντονµπάς. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση πιέζει άλλωστε και η µε-
σολάβηση παραγόντων µέρους της οι-
κονοµικής ελίτ της χώρας.  που διευ-
ρύνει τους διαύλους επικοινωνίας α-
νάµεσα στις δύο πλευρές. 

Σε καµία περίπτωση η ΕΕ δεν έχει 
την διάθεση να ξεκινήσει τις ενταξια-
κές διαδικασίες µε την Ουκρανία µέ-
σα στην επόµενη πενταετία, γεγονός 

που εκτιµά θετικά η Ρωσία. Γεωπολι-
τικά, βασικό µέληµα της Ρωσίας είναι 
η Κριµαία, ένας διακαής πόθος που 
µετράει αιώνες και εξασφαλίζει την 
εµπορική και στρατιωτική παρουσία 
της Ρωσίας στην Μαύρη Θάλασσα και 
κατ’ επέκταση στη Μεσόγειο. Σύµφω-
να µε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσε-
ων Tass που επικαλείται Ρώσους α-
ξιωµατούχους, ο Ζελένσκι θα επιχει-
ρήσει µια σύσφιξη των εµπορικών δε-
σµών µε την Ρωσία, χωρίς όµως να ρί-
ξει περισσότερο λάδι στη φωτιά ανα-
φορικά µε την Κριµαία, αν και πλέον 
έχει την πολιτική ισχύ να εφαρµόσει 
τις διατάξεις της συµφωνίας του Μινσκ. 

Βέβαια οι εξελίξεις στην Ουκρανία 
δεν µπορούν να ειδωθούν ανεξάρτη-
τα από τα µέτωπα που έχουν ανοίξει 
σε άλλες γειτονιές του πλανήτη, όπως 
στο Ιράν, όπου οι σύγχρονες αντιθέ-
σεις φέρνουν σύννεφα πολέµου και οι 
ίδιοι πρωταγωνιστές σχηµατίζουν νέες 
συµµαχίες που αµφισβητούν  την πα-
γκόσµια οικονοµική πρωτοκαθεδρία 
της ∆ύσης. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα 
και αν δεν υπάρχει πλέον καµία πρό-
φαση για κυρώσεις σε ευρωπαϊκό έ-
δαφος, τα αίτια του αρχικού ανταγω-
νισµού παραµένουν και δύσκολα θα 
βρεθούν κίνητρα για αλλαγή της εξω-
τερικής πολιτικής ανάµεσα σε Ευρώπη 
και Ρωσία. Άλλωστε, µε πρόσφατο διά-
ταγµα ο Πούτιν παρέτεινε ως το 2020 
τις απαγορεύσεις στις εισαγωγές αγρο-
διατροφικών προϊόντων από την ΕΕ. 

Αμβλύνει αντιθέσεις 
η νέα Βερχόβνα Ράντα   
στο εμπορικό μέτωπο 
Ουκρανίας

ΗΠΑ και Ρωσία εξάγουν

Ο νέος 
πρόεδρος της 
Ουκρανίας, 
Βολοντίµιρ 
Ζελένσκι.

Ο Ρώσος πρόεδρος εκτιµά θετικά τις 
πολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία.
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Ευρώπη και Ρωσία έρχονται 
πιο κοντά μέσω της νέας 
ουκρανικής κυβέρνησης

Κλείνουν 
οι Αυστριακοί 
τις Άλπεις
Η κυκλοφορία αγαθών 
µέσω Μπρένερ, 
καταγράφει την 
µεγαλύτερη οδική 
κυκλοφορία 
αντιπροσωπεύοντας το 
24% του συνόλου. Οι 
αλλαγές των δροµολογίων 
φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών ανησυχούν 
τους εξαγωγείς. «Είναι 
ανησυχητικό, καθώς θα 
υπάρξουν σηµαντικές 
καθυστερήσεις, θεωρούµε 
ότι είναι µονοµερείς οι 
περιορισµοί που 
επιβαρύνουν τον τοµέα 
και των ελληνικών νωπών 
προϊόντων και πιστεύουµε 
ότι επιβάλλεται η 
παρέµβαση της πολιτείας 
στον Ευρωπαίο Επίτροπο 
για τις Μεταφορές, προς 
άρση τους», αναφέρει ο 
Γεώργιος Πολυχρονάκης, 
εξουσιοδοτηµένος 
εκπρόσωπος του Incofruit.

Στην σκακιέρα των εξαγωγών, οι δυο 
υπερδυνάµεις ΗΠΑ και Ρωσία επενδύ-
ουν σηµαντικά ποσά του προϋπολο-
γισµού τους για τον εντοπισµό νέων 
αγορών για τα αγροτικά τους προϊό-
ντα, µε τις Ηνωµένες Πολιτείες να α-
ναζητούν διακαώς το µπάλωµα του 
κενού της Κίνας και την Ρωσία την ε-
δραίωσή της στον χώρο των σιτηρών.  

Έτσι, σε ενίσχυση 100 εκατ. δολα-
ρίων προς τους Αµερικανούς αγρότες, 
για την εύρεση νέων εξαγωγικών α-
γορών, προχώρησε το υπουργείο γε-
ωργίας των ΗΠΑ (USDA), µέσω του 
Προγράµµατος Προώθησης Αγροτι-
κού Εµπορίου, στο πλαίσιο της συνο-
λικής ενίσχυσης των 16 δις δολαρί-
ων που ανακοίνωσε τον Μάιο ο Ντό-
ναλντ Τραµπ για αγρότες και κτηνο-
τρόφους. Τα 200 εκατ. που δόθηκαν 
για τον ίδιο σκοπό τον Ιανουάριο έφε-
ραν καλά αποτελέσµατα άλλωστε, α-
φού σύµφωνα µε το USDA, οι εξαγω-
γείς των ΗΠΑ πέτυχαν µια εµπορική 
αποστολή στο Πακιστάν, η οποία έφε-
ρε 10 εκατ. δολάρια στις προβλεπόµε-
νες πωλήσεις αγροτικών προϊόντων 
το 2019, ένα νέο πρόγραµµα µάρκε-
τινγκ για τα θαλασσινά της Αλάσκας 
που οδήγησαν σε περισσότερα από 
4 εκατ. δολάρια πωλήσεων σολοµού 
στο Βιετνάµ και την Ταϊλάνδη και µια 
ολοκληρωµένη προσπάθεια µάρκε-



Χάνουν από την τσέπη τους 200 ε-
κατ δολάρια ετησίως οι Ιταλοί ελαι-
οπαραγωγοί εφόσον ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) δώσει 
µέσα στις επόµενες εβδοµάδες το 
πράσινο φως στους αµερικανικούς 
σχεδιασµούς για επιβολή δασµών 
σε µια σειρά προϊόντων που παρά-
γονται στην ΕΕ, µεταξύ των οποίων 
βρίσκεται και το ελαιόλαδο. 

Το τελευταίο διάστηµα η Ιταλική 
Ένωση της Βιοµηχανίας Ελαιολά-
δου (Assitol), εµφανίζεται ιδιαίτε-
ρα δραστήρια, εκπονώντας µελέ-
τες και προωθώντας ενέργειες στο 
εσωτερικό των ΗΠΑ που θα έθεταν 
εκτός λίστας δασµών το ελαιόλαδο. 
Προειδοποιεί η Assitol πως οι τιµές 
ελαιολάδου στις ΗΠΑ ενδέχεται να 
διπλασιαστούν ως αποτέλεσµα των 
επικείµενων δασµών, κάτι που θα 
οδηγούσε σε µια µείωση µέχρι και 
50% των ιταλικών εξαγωγών στις α-
µερικανικές αγορές. Η Άννα Κέην, 
πρόεδρος της Assitol, υποστηρίζει 
µάλιστα πως «ολόκληρη η αλυσίδα 
εφοδιασµού θα υποστεί σοβαρή ζη-
µιά, εφόσον το υπουργείο εµπορίου 
των ΗΠΑ εφαρµόσει την δασµολο-
γική του πολιτική». Όπως αναφέ-
ρει, ένας νέος φόρος στο 100% ε-
πί της τιµής του ελαιολάδου, η τι-
µή του έξτρα παρθένου θα διπλασι-
αστεί µε αποτέλεσµα ο Αµερικάνος 
καταναλωτής να µην µπορεί πλέον 
να το αγοράσει και έτσι είτε να α-
πευθυνθεί σε διαφορετικής προέ-
λευσης ελαιόλαδο, είτε να στραφεί 
σε άλλα είδη λαδιών. 

Η Ιταλία είναι ένας από τους µεγα-
λύτερους προµηθευτές ελαιολάδου 
στις Ηνωµένες Πολιτείες. Σύµφω-
να µε την Assitol, η Ιταλία εξήγαγε 
94.000 τόνους ελαιολάδου στις ΗΠΑ 
το 2018, όγκος που αντιπροσωπεύει 
το 31% των συνολικών εισαγωγών ε-

λαιολάδου της Αµερικής και περισ-
σότερο από το 50% των συνολικών 
εξαγωγών ελαιολάδου της Ιταλίας.

Η Assitol ήλπιζε ότι το ελαιόλαδο 
δεν θα συµπεριληφθεί στον ενηµε-
ρωµένο κατάλογο ως αποτέλεσµα της 
αµερικανικής εξάρτησης από το εισα-
γόµενο ελαιόλαδο. Οι ΗΠΑ εισήγα-
γαν πάνω από το 95 τοις εκατό του 
ελαιολάδου που καταναλώθηκε κα-
τά το έτος συγκοµιδής 2018/19. Συ-
νολικά, περίπου το 65% των αµερικα-
νικών εισαγωγών ελαιολάδου προ-
έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ιταλία ανησυχεί ότι εάν εγκρι-
θούν τα προτεινόµενα τιµολόγια, οι 
Αµερικανοί καταναλωτές θα στρα-
φούν στους παραγωγούς ελαιολά-
δου της Βόρειας Αφρικής και της Νό-
τιας Αµερικής για να καλύψουν το 
κενό και θα είναι πολύ δύσκολο για 
την ΕΕ να ξανακερδίσει την αγορά 
αυτήν µετά από αυτό, ακόµη και αν 
οι δασµοί καταργηθούν στο µέλλον. 

Μετρούν 200 εκατ. δολάρια
ζημιά ετησίως στις πωλήσεις
ελαιολάδου οι Ιταλοί 

Οι τιµές ελαιολάδου στις ΗΠΑ 
ενδέχεται να διπλασιαστούν.

σε αγορές στρωμένες με κρατικό χρήμα 

τινγκ από την αµερικανική βιοµη-
χανία σόγιας που έχει αυξήσει την 
παρουσία της σε περισσότερες α-
πό 50 διεθνείς αγορές.

Αλλάζει το παιχνίδι η Ρωσία
Παράλληλα, την κυριαρχία της 

στην παγκόσµια αγορά δηµητρια-
κών θέλει να επισφραγίσει η Ρω-
σία ως το 2035, ρίχνοντας 70 δις 
δολάρια στην ανάπτυξη των καλ-
λιεργειώ, αλλά και της διακίνησης 
σιτηρών. Το υπουργείο γεωργίας 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας έχει βά-
λει µπροστά µια µακροπρόθεσµη 
στρατηγική που θα µπορούσε να 
εκτοξεύσει κι άλλο τις επενδύσεις 
στον τοµέα των δηµητριακών της 
χώρας επενδύοντας δισ. δολάρια 
σε υποδοµές και δίκτυα διανοµής, 
καταγραφής και αποθήκευσης. Αυ-
τό θα προσελκύσει επιπλέον κεφά-
λαια από ιδιώτες επενδυτές, δάνεια 
και στοχευµένη χρηµατοδότηση.

Η τρικλοποδιά της Ευρώπης
Την ίδια στιγµή, η Ε.Ε βάζει τρι-

κλοποδιά στον εαυτό της, αφού σε 
δυο εβδοµάδες η Αυστρία θα θέσει 
σε εφαρµογή τις νέες απαγορεύσεις 
για τον περιορισµό της κυκλοφορί-
ας TIR για τη µεταφορά των εµπο-
ρευµάτων που ταξιδεύουν στις Άλ-

πεις µέσω Ιταλίας, συµπεριλαµβα-
νοµένων των φρέσκων προϊόντων, 
κάτι που θα επηρεάσει τα δροµολό-
για εξαγωγών της χώρας µας, σύµ-
φωνα µε τον Σύνδεσµο Ελληνικών 
Επιχειρήσεων Εξαγωγής, ∆ιακίνη-
σης Φρούτων Λαχανικών και Χυµών 
Incofruit Hellas. Ο γεωργικός το-
µέας θα επηρεαστεί περισσότερο, 
καθώς οι χώρες της Βόρειας Ευρώ-
πης και ειδικότερα η γερµανική α-
γορά είναι βασικός προορισµός ε-
ξαγωγής ελληνικών προϊόντων.
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ZHMIA

EKAT. ΤΟΝΟΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
200 

31% 65%

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΣΤΙΣ ΗΠΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ

94.000 ΤΟΝΟΥΣ ΤΟ 201870 δις 
Μέχρι το 2035 
η Ρωσία θα έχει 

επενδύσεις 70 δις 
δολάρια, προκειµέ-
νου να καθιερωθεί 

ως ο κορυφαίος 
παραγωγός και 

διακινητής δηµητρι-
ακών στον κόσµο
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Σε πλειστηριασµό και µε το νόµο βγαίνουν κοµ-
µάτι-κοµµάτι το επόµενο διάστηµα τα περιουσι-
ακά στοιχεία της κραταιούς άλλοτε Ελληνικής 
Βιοµηχανίας Ζάχαρης. Όπως είχε καθαρά προ-
βλέψει εδώ και χρόνια η Agrenda, η αναζήτη-
ση στρατηγικού επενδυτή και ειδικά η λύση µέ-
σα από την παρέα του Λούκας Φέκερ, ήταν ένα 
παραµύθι για µικρά παιδιά. Οι τελευταίες επιλο-
γές σηµαίνουν ότι κανένα εργοστάσιο ζάχαρης 

δεν πρόκειται να λειτουργήσει ξανά στην Ελλά-
δα, ενώ ότι έχει αποµείνει θα πουληθεί σαν οι-
κόπεδα και παλιοσίδερα. Η αλλαγή σελίδας για 
την ΕΒΖ σήµανε στις 22 Ιουλίου, καθώς συζητή-
θηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης το σχέ-
διο εξυγίανσης της Ζάχαρης  για ένταξη στις προ-
βλέψεις του άρθρου 106 του Πτωχευτικού Κώδι-
κα, µε τους παραγωγούς να εκφράζουν την από-
γνωσή τους για τη φετινή παραγωγή και το µέλ-

λον, ζητώντας πολιτική παρέµβαση.
Για να φτάσουµε σε αυτό το σηµείο χρειάστη-

κε να εξαντληθούν όλα τα χρονικά περιθώρια 
για να κατανοηθεί κι από τους πλέον εύπιστους 
πως ήταν φρούδες οι ελπίδες που καλλιέργησε 
η προηγούµενη ηγεσία του υπουργείου Οικονο-
µίας για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην 
ΕΒΖ, προβάλλοντας ως «Λευκό Ιππότη» τον γνω-
στό και µη εξαιρετέο Λούκας Φέκερ.

Σβήνουν οριστικά οι καμινάδες της ΕΒΖ, πάει σπίτι του ο Φέκερ

Τεράστιο πλήγμα 
στις χοιροτροφικές 
εκμεταλλεύσεις της 
Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας προκαλεί 
η ραγδαία εξάπλωση 
της αφρικανικής 
πανώλης, θέτοντας 
σε συναγερμό και τις 
ελληνικές αρχές 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, µε κινητοποί-
ηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, του στρα-
τού και της αστυνοµίας, έχει τεθεί η Βουλγα-
ρία προκειµένου να αναχαιτίσει την εξάπλω-
ση των κρουσµάτων αφρικανικής πανώλης 
χοίρων, που έχει επιφέρει τεράστιο πλήγµα 
στις χοιροτροφικές της εκµεταλλεύσεις. Την 
ίδια ώρα, η νόσος εκδηλώθηκε µε µεγάλη τα-
χύτητα και στη Ρουµανία, όπου έχουν ήδη α-
νιχνευθεί 416 εστίες κρουσµάτων και έχουν 
ήδη θανατωθεί 372.325 χοίροι.
Το γεγονός ότι η νόσος βρίσκεται πλέον κο-
ντά στα σύνορα Βουλγαρίας-Τουρκίας (~29 
χλµ.) και σε απόσταση περίπου100 χλµ από 
τα σύνορα της Ελλάδας από Έβρο και 350 
χλµ. από τον Προµαχώνα Σερρών, έχει κινη-
τοποιήσει τις εγχώριες αρχές µε την περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να εφιστά επα-
γρύπνιση όλων των εµπλεκόµενων φορέων.

Το ζήτηµα σχεδόν µονοπώλησε και την 
δίωρη συνάντηση που είχε η Οµοσπονδία 
Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος µε τον 
υπουργό Μάκη Βορίδη, ο οποίος δεσµεύτηκε 
πως λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα 
ώστε να αποφευχθεί η διάδοση της νόσου. 

Σε δηλώσεις του στην Agrenda, ο πρόεδρος 
της Οµοσπονδίας, Γιάννης Μπούρας, µετέφε-
ρε τα αιτήµατα των χοιροτρόφων που διατύ-
πωσαν στο υπουργείο, τα οποία περιλαµβά-
νουν την άµεση πρόσληψη κτηνιάτρων που 
θα διενεργούν στοχευµένους ελέγχους και 
την απελευθέρωση του κυνηγιού άγριου χοί-
ρου στη Β.Ελλάδα. «Θα πρέπει να γίνει το συ-
ντοµότερο δυνατόν αυτό το πράγµα. Αν δεν 

πάρουµε µέτρα θα σβήσει ο κλάδος σε ένα 
µήνα» τόνισε ο ίδιος. αναφέροντας πως «ο-
λόκληρη η άγρια πανίδα στην βουλγαρική 
Ροδόπη είναι µολυσµένη αυτήν την στιγµή, 
και οι Βούλγαροι τουφεκάνε ήδη. Είναι θέµα 
ωρών να µεταφερθούν οι πληθυσµοί αυτοί 
προς τα κάτω. Προτείναµε να δοθεί και µια 
αποζηµίωση κοντά στα 30 ευρώ το κεφάλι 
στους κυνηγούς προκειµένου να δοθεί κίνη-
τρο για το κυνήγι», εξήγησε ο κ. Μπούρας. 

Στη Βουλγαρία ήδη έχει µεταβεί κτηνιατρι-
κό κλιµάκιο της ΕΕ, για να εξετάσει αν έχουν 
ληφθεί τα απαιτούµενα µέτρα, ενώ στην περι-
φέρεια του Ρούσε εντοπίστηκε νέα εστία της 
νόσου σε εκµετάλλευση µε πάνω από 40.000 

χοίρους. Μάλιστα, τρεις από τις µεγαλύτερες 
εκµεταλλεύσεις εµπορικής αξίας χοίρων, που 
τροφοδοτούν τη βουλγαρική αγορά κρέατος 
µε περίπου 1/3 του συνόλου των προϊόντων 
βρίσκονται στο δήµο Σλίβο Πόλε, που επλή-
γη από αφρικανική πανώλη. Μάλιστα, σύµ-
φωνα µε το Reuters, οι ειδικοί εκτιµούν ότι  
τουλάχιστον 500.000 χοίροι θα µπορούσαν 
να πληγούν λόγω της εξαιρετικά µεταδοτι-
κής νόσου που δεν επηρεάζει ανθρώπους.

Στο µεταξύ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας σε ανακοίνωσή της, περιγράφει την 
κατάσταση και την εξέλιξη της νόσου από 
τον Αύγουστο του έτους 2018 που επιβεβαι-
ώθηκε η πρώτη εστία σε οικόσιτους χοίρους 

Συναγερµός έχει σηµάνει 
στις εγχώριες κτηνιατρικές 
υπηρεσίες καθώς η 
εξαιρετικά µεταδοτική νόσος 
της πανώλης των χοίρων 
πλησιάζει απειλητικά. 

Σε έκτακτη ανάγκη η Βουλγαρία 
Στα 100 χιλιόμετρα
από τα σύνορά μας
η πανώλη των χοίρων

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

     ΕΧΟΥΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΕΙ 

416 ΕΣΤΙΕΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 

     ΕΧΟΥΝ ΘΑΝΑΤΩΘΕΙ 

372.325 ΧΟΙΡΟΙ

     ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 

ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥΣ

     ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΕΣΤΙΕΣ 

     ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΒΛΑΒΗ 
     500.000 ΧΟΙΡΟΙ 
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∆εν απαιτείται ογκοµέτρηση για τα οινοποι-
εία εκτός καθεστώτος φορολογικών αποθη-
κών, ενηµερώνει η ΚΕΟΣΟΕ, η οποία αναφέ-
ρει ότι επίκειται το επόµενο διάστηµα η έκδο-
ση απόφασης για απαλλαγή τους, από τις εν 
λόγω διαδικασίες σύµφωνα µε τη σχετική α-
πόφαση του υπουργείου Οικονοµικών. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 93 του ν. 4583/2018 
(ΦΕΚ Α 212/2018) νόµο που κατήργησε (µηδένι-

σε) τον ΕΦΚ στο κρασί, παύουν να ισχύουν όλες 
οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του 
άρθρου 13 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152), νόµου 
που επέβαλε τον ΕΦΚ στο κρασί. ∆εδοµένου ότι 
η ∆ΕΦΚΦ Β 5026381 καταργήθηκε µε το άρθρο 
93 του ν. 4583/2018, επαγωγικά καταργούνται 
και οι υποχρεώσεις των οινοποιείων για ογκο-
µετρήσεις, όταν τα οινοποιεία λειτουργούν πλέ-

ον εκτός καθεστώτος φορολογικών αποθηκών.
Για τα οινοποιεία που λειτουργούν σε κα-

θεστώς φορολογικής αποθήκης και µόνο για 
τα προϊόντα του άρθρου 90 του ν. 2960/2001 
(Οίνος), αναµένεται στο αµέσως επόµενο χρο-
νικό διάστηµα έκδοση απόφασης για απαλ-
λαγή τους, από τις διαδικασίες ογκοµέτρησης 
που προβλέπει η προαναφερθείσα απόφαση 
του υπουργείου Οικονοµικών.

Προς απαλλαγή από φορολογικές αποθήκες τα οινοποιεία

Μια σειρά ερωτήµατα θέτει προς δι-
ερεύνηση στην πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η 
Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, για το ρόλο του Οργα-
νισµού Πληρωµών Κοινοτικών Επιδο-
τήσεων και για την τύχη των 620.000 
αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης των πα-
ραγωγών, που βρίσκονται - όπως λέ-
ει - «στα «σκοτεινά υπόγεια» του ιδιώ-
τη «µηχανογράφου» και όχι στο ΟΣ∆Ε:

 «Είναι αδιανόητο αυτό που συµβαί-
νει, αλλά, δυστυχώς, είναι η θλιβερή ό-
σο και επικίνδυνη πραγµατικότητα: Ε-
νώ τυπικά ολοκληρώνεται σε λίγες µέ-
ρες κι αυτή ακόµη η προθεσµία της α-
ποσφαλµάτωσης των Αιτήσεων της Ε-
νιαίας Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε), µέχρι σήµε-
ρα αγνοείται η τύχη των δηλώσεων ε-
κατοντάδων χιλιάδων παραγωγών», α-
νέφερε σε ανακοίνωσή της η Οργάνω-
ση, λίγες ηµέρες πριν την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας της απασφαλµάτωσης 
των αιτήσεων ΟΣ∆Ε στις 25 Ιουλίου.

Μάλιστα, θέτει µια σειρά από ερω-
τήµατα και ζητά δηµόσια απαντήσεις:

 Από τη στιγµή που το Ολοκληρω-
µένο Σύστηµα του Οργανισµού Πλη-
ρωµών είναι εντελώς άδειο, µπορεί κά-
ποιος να µας πληροφορήσει που ακρι-
βώς βρίσκονται οι πάνω από 620.000 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε των παραγωγών;

 Ισχύει η πληροφορία ότι αυτές «πα-
ρακρατούνται» στα υπόγεια της γνωστής 
εταιρείας ιδιωτικών συµφερόντων και 

αν ναι, στη βάση ποιας λογικής, ποιας 
σύµβασης και ποιας νοµιµοποίησης;

 Γνωρίζει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ ότι στις αιτήσεις αυτές καταγράφο-
νται µια σειρά από ευαίσθητα προσω-
πικά δεδοµένα (ΑΦΜ, στοιχεία πληρω-
µών και εκµεταλλεύσεων, περιουσιακά 
δεδοµένα, τραπεζικοί λογαριασµοί κτλ) 
κι αν ναι µε ποιον τρόπο διασφαλίζει 
τους χιλιάδες παραγωγούς της χώρας; 
Και εντέλει, ποιος κάνει business µε τις 
αιτήσεις και τα λεφτά των παραγωγών;

 Στο πρόσφατο παρελθόν καταγγέλ-
θηκε «καραµπινάτη» υπεξαίρεση και 
χρήση των ευαίσθητων αυτών στοιχεί-
ων, µε τα λεγόµενα «βιολογικά sms», 
στα οποία οι έχοντες πρόσβαση στα 
στοιχεία των παραγωγών γνώριζαν (και 
«ενηµέρωναν» προς άγρα πελατών) µε 
ακρίβεια δεκαδικού αριθµού, το πο-
σό της ενίσχυσης που θα λάµβανε κά-
ποιος, αν συµµετείχε στο πρόγραµµα.

 Το κακό προηγούµενο υπάρχει. 
Προστασία για τον παραγωγό, υπάρχει; 
Οι Ανεξάρτητες Αρχές, λειτουργούν; Ο 
πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κάτι να πει 
επ’ αυτών; Το ίδιο ισχύει και µε τις κα-
ταστάσεις των διασταυρωτικών.

 Οι «κάτοχοι» και «διαχειριστές» των 
ευαίσθητων αυτών στοιχείων θα εξηγή-
σουν για ποιο λόγο δεν «µεταφέρουν» 
τις οριστικοποιηµένες αιτήσεις στο Ολο-
κληρωµένο Σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ παρά 
τις κρατάνε στα «σκοτεινά» τους υπόγεια;

στην περιφέρεια της Βάρνας:  Για το 2019, 
συνολικά µέχρι στιγµής έχουν επιβεβαιωθεί 
15 εστίες σε οικόσιτους χοίρους, εντός του Ι-
ουλίο, 19 σε αγριόχοιρους µε τις 4 τελευταί-
ες εστίες να έχουν καταγραφεί από 15 έως 18 
Ιουλίου στις περιοχές Dobrich, Targovishte 
και Ruse και µία εστία στις 19 Ιουλίου σε µε-
γάλη «εµπορική χοιροτροφική µονάδα» στην 
περιφέρεια Ruse, στα σύνορα µε Ρουµανία, 
στην οποία από τους 17.590 χοίρους πέθα-
ναν οι 191 λόγω της νόσου, ενώ οι υπόλοι-
ποι θανατώθηκαν, σύµφωνα µε το σχέδιο έ-
κτακτης ανάγκης.  Σηµαντικό είναι ότι η 9η 
εστία βρέθηκε νοτιανατολικά σε µεγάλη χιλι-
οµετρική απόσταση (~235-240 χλµ.) από τις 
προηγούµενες χωρίς να έχουν δηλωθεί ενδι-
άµεσα κρούσµατα.  Η νόσος βρίσκεται πλέ-
ον κοντά στα σύνορα Βουλγαρίας - Τουρκί-
ας (~29 χλµ.) και σε απόσταση ~100 χλµ από 
τα σύνορα της Ελλάδας από Έβρο και ~ 350 
χλµ. από τον Προµαχώνα Σερρών. Η συγκε-
κριµένη εστία απέχει ~ 86 χλµ. από την πρώ-
τη εστία του 2018 (Βάρνα), δηλαδή η νόσος 
µετακινήθηκε σε διάστηµα µικρότερου του 
χρόνου 86 χλµ..Επίσης απέχει ~ 100 χλµ. από 
την 1η εστία του 2019 (2ος µήνας) που εµφα-
νίστηκε σε αγριόχοιρο, δηλ. η νόσος µετακι-
νήθηκε 100 χιλιόµετρα σε διάρκεια 5 µηνών.

Έλληνες 
χοιροτρόφοι
∆ιαβεβαιώσεις ότι 
λαµβάνονται τα 

απαιτούµενα µέτρα 
ώστε να µην µπει σε 

ελληνικά χοιροτροφία 
η νόσος παρείχε στους 

εκπροσώπους του 
κλάδου ο υπουργός, 

Μάκης Βορίδης

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αγροτών στα 
σκοτεινά υπόγεια του ιδιώτη μηχανογράφου

Ξέρει τι συντηρεί
ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Προ των ευθυνών της 
θέτει η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, 
και τη διοίκηση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας να 
τοποθετηθεί απέναντι στη 
σοβαρότητα του θέµατος 
ΟΣ∆Ε. «Η διοίκηση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ 
αντιλαµβάνεται τη 
σοβαρότητα του θέµατος; 
Συναισθάνεται το βάρος 
της δικής της ευθύνης; 
Έχει συνειδητοποιήσει τι 
ακριβώς είναι αυτό που 
ανέχεται και συντηρεί;
Ποιος είναι ο ρόλος του 
δηµόσιου Οργανισµού, 
όταν στο Ολοκληρωµένο 
του Σύστηµα δεν υπάρχει 
ούτε µια αίτηση, ενώ το 
έργο έχει προ πολλού 
τελειώσει και οι αιτήσεις 
έπρεπε να υποβάλλονται 
απευθείας εκεί;», ρωτά.
Τέλος καλεί το ΥπΑΑΤ 
να ελέγξει τα πάντα και 
να αναλάβει δράση».
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Υποσχέσεις 
για τα 
«κόκκινα»
δάνεια στη 
χοιροτροφία
Η απειλή της εισόδου της 
αφρικανικής πανώλης στης χώρα 
µας ανησυχεί τους Έλληνες 
χοιροτρόφους, που θεωρούν πως 
µια τέτοια εξέλιξη θα επέφερε το 
τελειωτικό χτύπηµα στον κλάδο, 
που χρόνια τώρα βρίσκεται στο 
κόκκινο.
Στα µέτρα πρόληψης της 
Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων 
εστίασαν σε πρόσφατη συνάντηση 
τους οι εκπρόσωποι της Νέας 
Οµοσπονδίας Χοιροτροφικών 
Συλλόγων Ελλάδος, µε τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη 
Βορίδη, µε τον τελευταίο να 
ξεκαθαρίζει πως λαµβάνονται όλα 
τα απαραίτητα µέτρα ώστε να 
αποφευχθεί  διάδοση του νοσήµατος 
στα ελληνικά χοίρεια. 
Εκείνοι του ανέλυσαν τα ζητήµατα 
που απασχολούν τον κλάδο 
εστιάζοντας τόσο στα µέτρα 
πρόληψης για την Αφρικανική 
Πανώλη των Χοίρων όσο και στην 
πάταξη των παρανόµων 
ελληνοποιήσεων. Παράλληλα 
αναφέρθηκαν και στην αγωνία που 
τους διακατέχει σε ό,τι αφορά τα 
«κόκκινα» δάνεια, µε τον υπουργό 
να αναφέρει ότι θα υπάρξει επαφή 
µε τις διοικήσεις των τραπεζών για 
την πολιτική παρότρυνσή τους για 
την ευµενέστερη δυνατή λύση προς 
όφελος των χοιροτρόφων.
Να σηµειωθεί ότι ο πάλαι ποτέ 
δυναµικός τοµέας της χοιροτροφίας 
καλύπτει σήµερα µόνο το 30% της 
εγχώριας ζήτησης και σύµφωνα µε 
τους εµπλεκόµενους στον κλάδο µε 
κατάλληλες και στοχευµένες 
παρεµβάσεις θα µπορούσε να 
φθάσει στο 50%
Την ίδια ώρα, οι ελάχιστοι έλεγχοι, 
ανυπαρξία ιχνηλασιµότητας και 
έλλειψη ισοζυγίου προκαλούν 
ανισορροπίες στην ελληνική αγορά 
που βάλλεται από φθηνές 
εισαγωγές.
 Τα ζητήµατα αυτά έχουν τεθεί 
διαχρονικά στο τραπέζι στους 
αρµόδιους υπουργούς, για 
ενεργοποίηση διαφόρων 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων και του 
ΕΣΠΑ, αλλά και ρυθµίσεων για τα 
λεγόµενα κόκκινα δάνεια, αφού 
σχεδόν στο σύνολό τους οι µονάδες 
είναι υπερχρεωµένες και πολλές 
φορές αντιµέτωπες µε διώξεις και 
λουκέτα.

Με ό,τι δάσκαλο καθίσεις  
τέτοια γράμματα θα μάθεις
Φιλότιμη η προσπάθεια Μητσοτάκη για τα αγροτικά, φταίει όμως το φροντιστήριο 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Όταν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ξεκινά-
ει µε πρώτο τη τάξει καθηγητή τον Σκιαδά, 
µάλλον το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πηγαίνει 
περίπατο! Κατά τα λοιπά, η πρώτη επίσκε-
ψη του πρωθυπουργού στην πλατεία Βάθη 
το πρωί της Παρασκευής, µάλλον εξελίχθη-
κε σε ανακύκλωση της γνωστής δέσµης µέ-
τρων για τον αγροτικό τοµέα που ξεκίνησε 
αρχικά ως «γράµµα» προς τον υπουργό, στη 
συνέχεια «ντύθηκε» µε τις προγραµµατικές 
δηλώσεις και τις τελευταίες ώρες ξαναπαίρ-
νει τις πρωθυπουργικές ευλογίες έτσι ώστε 
όλα να γίνονται... χωρίς φόβο και πάθος.

 Νόµος για τους συνεταιρισµούς
 Κίνητρα για την ελκυστικότητά τους
 Ενίσχυση της προστιθέµενης αξίας
 Αξιοποίηση νέας τεχνολογίας
 ∆ιαπραγµάτευση της νέας ΚΑΠ
 Πάταξη των Ελληνοποιήσεων
 Η γεωργία στην πρώτη γραµµή

Όλα καλά κι όλα άγια, κάπου εκεί όµως 
χάνεται η πραγµατική έγνοια για τον Έλληνα 
παραγωγό, η ανάγκη βελτίωσης της οικονο-
µικής του θέσης και του ρόλου του στην ελ-
ληνική κοινωνία. Οι µεταρρυθµιστικές πρω-
τοβουλίες δίνουν τη θέση τους στην τρέχου-
σα διαχείριση, αλλάζουν µόνο οι παρέες στη 
νοµή της εξουσίας και κυριαρχεί απ’ άκρου 

σ’ άκρο... γιατί οι άλλοι θα τα κάνουν καλύ-
τερα; Πιθανόν να µην είναι δουλειά καµιάς 
εφηµερίδας, όσο και αν έχει εδικευθεί σε 
κάποιον ειδικότερο κλάδο παραγωγής, να 
υποδεικνύει τρόπους άσκησης της πολιτι-
κής, έλα όµως που στον αγροτικό τοµέα τα 
πράγµατα έχουν γίνει πολύ δύσκολα και οι 
αγρότες, δυστυχώς, δεν έχουν δική τους φω-
νή! Και δεν έχουν δική τους φωνή γιατί κά-
που στη διαδροµή χάθηκε ο έλεγχος της κα-
τάστασης, γιατί το κέντρο βάρους έχει µετα-
τοπισθεί από τις παλιές καλές συνεταιριστι-
κές αγροτοβιοµηχανίες στις µεγάλες ιδιωτι-
κές µεταποιητικές µονάδες. Είναι προφανώς 
εύκολο για τους εκάστοτε διαχειριστές της 
εξουσίας να πηγαίνουν µε τους ισχυρούς. 
Το δύσκολο είναι να εργάζονται για την ευ-
ηµερία της κοινωνίας. Κατά τα λοιπά, στην 
πρώτη γραµµή της αναπτυξιακής πολιτικής 

της χώρας τοποθετεί και τον πρωτογενή το-
µέα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, µε βάση τα όσα ανέφερε κατά την επί-
σκεψη του το πρωί της Παρασκευής 26 Ιου-
λίου, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην προσπάθεια αυτή, όπως είπε, κε-
ντρικός πυλώνας η Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική, τα κονδύλια της οποίας θα επιδιω-
χθεί όχι µόνο να αποτελέσουν εισοδηµα-
τικό µαξιλάρι, αλλά βασικό εργαλείο για 
την αξιοποίηση της τεχνολογίας για προϊ-
όντα αξίας, ενώ σε θεσµικό επίπεδο θα επι-
διωχθεί µέσα από σχετικό νοµοσχέδιο για 
τους συνεταιρισµούς, που θα περιλαµβάνε-
ται στα πρώτα δέκα που θα φέρει η κυβέρ-
νηση, να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα 
για τους συνεταιρισµένους αγρότες, την ευ-
κολία σχηµατισµού Ενώσεων και γενικότε-
ρα συνεταιριστικών σχηµάτων µε λιγότερη 
γραφειοκρατία. Επιπρόσθετα, θα θεσπιστεί 
αυστηρό πλαίσιο για την πάταξη φαινοµέ-
νων κερδοσκοπίας σε βάρος των παραγω-
γών, ελληνοποιήσεων, κλπ. Ο Κ. Μητσο-
τάκης σηµείωσε επίσης πως θα αξιοποιη-
θεί το υφιστάµενο πρόγραµµα ανάπτυξης 
µε έµφαση στην αλιεία όπου εντοπίζονται 
καθυστερήσεις, ενώ από την πλευρά του ο 
υπουργός Μάκης Βορίδης έκανε λόγο για 
τη χάραξη ενός σχεδίου που θα στοχεύει 
στην ενίσχυση της παραγωγής και του α-
γροτικού εισοδήµατος «Έχουµε µια φιλό-
δοξη ατζέντα», συµπλήρωσε.

Εργαλείο πολιτικής 
ΚΑΠ, συνεταιρισµοί
Κεντρικός πυλώνας 

στην πολιτική της κυβέρνησης 
για τον αγροτικό τοµέα η ΚΑΠ 
και το πλαίσιο µε κίνητρα για 

τους συνεταιρισµούς
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Μια συµφωνία που προκαλεί έντονες αντιδράσεις 
από τον ευρωπαϊκό αγροτικό κόσµο, και που 
µπορεί να στοιχήσει στον επίτροπο Χόγκαν µια 
δεύτερη θητεία, όπως φηµολογούνταν το 
προηγούµενο διάστηµα, µε το χαρτοφυλάκιο 
γεωργίας, βάλθηκαν να αιτιολογήσουν 
υψηλόβαθµα στελέχη των Βρυξελλών, µε 
γνώµονα την προστασία του οικοσυστήµατος του 
Αµαζονίου. Ο Φρανς Τίµερµανς παρουσίασε 
πρόσφατα ένα νέο έγγραφο στρατηγικής για την 

προστασία των δασών του πλανήτη, το οποίο 
επικαλούµενο στοιχεία της Παγκόσµιας 
Τράπεζας, υποστήριζε πως µια δασική έκταση 1,3 
τετραγωνικών χιλιοµέτρων έχει χαθεί µεταξύ 
1990 και 2016 στη Βραζιλία. Έτσι, ο Γίρκι 
Κατάινεν, Ευρωπαίος Αξιωµατούχος, υποστήριξε 
πως «Όλη αυτή η αποψίλωση έχει συµβεί χωρίς 
την εµπορική συµφωνία», συµπληρώνοντας ότι 
αυτή θα έρθει µε όρους οι οποίοι θα 
προστατεύουν τα δάση του Αµαζονίου.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Τα τύµπανα των εκλογικών αρχαιρε-
σιών σήµανε η Πανελλήνια ́ |Ενωση 
Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) µετά από τρία 
και πλέον χρόνια καταχραστικής πα-
ρουσίας στα όργανα διοίκησης της 
οργάνωσης, µιας οµάδας που χόρευε 
στους δικούς της σκοπούς, αψηφό-
ντας κάθε έννοια δηµοκρατικής λει-
τουργίας και τήρησης των καταστατι-
κών αρχών. 

Όπως αναίσχυντα µάλιστα καταγρά-
φεται σε ανακοίνωση της απερχόµε-
νης διοίκησης, η θητεία του µέχρι τώ-
ρα  προέδρου έληξε και η παραίτησή 
του ήρθε, όταν αυτός κατάφερε να ε-
κλεγεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο 
της Πελοποννήσου. Αυτές τις µέρες 
και µέχρι τις εκλογές χρέη προέδρου 
εκτελεί ο έτερος «µαθουσάλας» της 
ΠΕΝΑ Νίκος Παυλονάσιος. 

Αν κάτι δεν αλλάξει πάλι στην πο-
ρεία, οι εκλογές των περιφερειακών 
Ενώσεων Νέων Αγροτών (ΕΝΑ), καθώς 
και η ανάδειξη εκπροσώπων για την 
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευ-
ση της ΠΕΝΑ θα πρέπει να διενεργη-
θούν κατά το προσεχές τρίµηνο. Στό-
χος η νέα διοίκηση της ΠΕΝΑ να προ-
κύψει πριν από το τέλος του έτους. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της 
ΠΕΝΑ έχει ως ακολούθως: 

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών 
καλεί τις 29 τοπικές Ενώσεις να διενερ-
γήσουν εκλογές.

Η διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης 
Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) απευθύνει κά-
λεσµα προς όλες τις τοπικές Ενώσεις Νέ-
ων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) της χώρας προκει-
µένου να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για 
την ανάδειξη τοπικών διοικήσεων και 
αντιπροσώπων για τις εκλογές του Πα-
νελλήνιου Συνδικαλιστικού Οργάνου.

Πρόκειται για µια διαδικασία που έ-

πρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί, ωστό-
σο λόγω της εκκρεµότητας που υπήρχε 
µε την αλλαγή του συνδικαλιστικού νό-
µου, τον οποίο είχε εξαγγείλει η προη-
γούµενη κυβέρνηση, η Π.Ε.Ν.Α. θεώρη-
σε σκόπιµο να περιµένει τις επικείµενες 
αλλαγές που θα καθόριζαν και τον τρό-
πο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Ο νό-
µος όµως δεν εισήχθη τελικά στη Βουλή, 
παρά το γεγονός ότι είχε προαναγγελ-
θεί από την προηγούµενη κυβέρνηση 
από το 2015 και βρισκόταν σε προπα-
ρασκευή από το φθινόπωρο του 2017. 

Η διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης 
Νέων Αγροτών θεωρεί ότι δεν υπάρχει 
πλέον περιθώριο αναµονής για την διε-
νέργεια εκλογών, δεδοµένου ότι µέχρι 
και σήµερα δεν έχει διευκρινιστεί εάν η 
νέα κυβέρνηση θα αλλάξει και µε ποιόν 
τρόπο τον συνδικαλιστικό νόµο. 

Τις εξελίξεις δροµολογεί και η από 

21 Ιουλίου 2019 παραίτηση από το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο του προέδρου της 
Π.Ε.Ν.Α. Θεόδωρου Βασιλόπουλου, µε-
τά την εκλογή του ως Περιφερειακού 
Συµβούλου στην Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας. Χρέη προέδρου έχει αναλάβει 
ο αντιπρόεδρος Νίκος Παυλονάσιος, ε-
νώ στο υπηρεσιακό ∆.Σ θα συµµετέχει 
το αναπληρωµατικό µέλος Αθανάσιος 
Γεωργούλιας.  Η διοίκηση της ΠΕΝΑ θα 
ήθελε να ευχαριστήσει τον απερχόµενο 
πρόεδρο Θοδωρή Βασιλόπουλο, για τις 
ακούραστες προσπάθειές του προς όφε-
λος των νέων αγροτών, αλλά και της ελ-
ληνικής υπαίθρου. Τα µέλη του ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου θα συνεχίσουν απρό-
σκοπτα τη δραστηριότητα του συνδικα-
λιστικού οργάνου µέχρι τις εκλογές και 
την ανάδειξη της νέας ∆ιοίκησης και 
καλούν όλους τους νέους αγρότες κά-
τω των 40 ετών να εγγραφούν στις το-

πικές Ενώσεις για τη συµµετοχή τους 
στις διαδικασίες. 

Παράλληλη καλεί όλες τις τοπικές Ε-
νώσεις Νέων Αγροτών να ξεκινήσουν 
τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να α-
ναδειχτούν οι τοπικές διοικήσεις και οι 
αντιπρόσωποι για τις εκλογές του Πα-
νελληνίου Συνδικαλιστικού Οργάνου. 

Οι διαδικασίες πρέπει να έχουν ολο-
κληρωθεί πριν το τέλος του 2019 και για 
αυτό το λόγο η Π.ΕΝ.Α προτρέπει τις το-
πικές Ε.Ν.Α να προβούν σε εκλογές ε-
ντός του επόµενου τριµήνου. 

Υπενθυµίζεται ότι στις εκλογές της 
Π.Ε.Ν.Α. µε βάση τον ιδρυτικό νόµο και 
το καταστατικό συµµετέχουν οι εκλεγµέ-
νοι από τις τοπικές Ε.Ν.Α.  Καλούµε όλους 
τους νέους αγρότες, είτε είναι µέλη µας, 
είτε όχι, να συµµετέχουν στις διαδικα-
σίες, δυναµώνοντας τη φωνή της δηµι-
ουργικότητας για την Ελληνική Ύπαιθρο. 

Στην ΠΕΝΑ,
μεγάλωσαν πάνω 

στην καρέκλα 
Αν δεν έβγαινε 
περιφερειακός 

σύμβουλος στην 
Πελοπόννησο ο 

μέχρι τώρα πρόεδρος 
της Πανελλήνιας 

Ένωσης Αγροτών, 
η θητεία του 

οποίου είχε λήξει 
από καιρό, δεν θα 
δρομολογούνταν 

αρχαιρεσίες για νέα 
όργανα στη διοίκηση

Το δάσος του Αµαζονίου
επικαλείται η ευρωπαϊκή 
ηγεσία για τη Mercosur

Εντός 2019
Οι εκλογικές αρχαιρεσίες 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
πριν το τέλος του 2019, και 
αυτό η ΠΕΝΑ προτρέπει τις 
29 τοπικές Ενώσεις Νέων 
Αγροτών να προβούν σε 
εκλογές εντός τριµήνου.

Εκκρεμεί
Η διαδικασία για νέα διοίκηση 
έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, 
µε την ΠΕΝΑ να επικαλείται 
την εκκρεµότητα µε την 
αλλαγή του συνδικαλιστικού 
νόµου που είχε εξαγγείλει η 
προηγούµενη κυβέρνηση.

Υπηρεσιακός
Χρέη προέδρου έχει αναλάβει 
ο αντιπρόεδρος Νίκος 
Παυλανάσιος, ενώ στο 
υπηρεσιακό ∆Σ θα συµµετέχει 
το αναπληρωµατικό µέλος 
Αθανάσιος Γεωργούλας.



Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Ιουλίου 2019Agrenda48 ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΣ

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
Γ.Γ. ΜΕΡΑ 25
«Είχαµε µία τετραετία που 
οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ 
πέρασαν το πιο σκληρό 
µνηµόνιο µε έναν τρόπο 
που ο Σόιµπλε τους έδωσε 
τα εύσηµα. Οι άνθρωποι να 
βγουν στους δρόµους και 
να ντυθούν αντίσταση, 
ίσως να είναι γραφικό και 
να το κρατήσουν για τις 
απόκριες».

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝ∆Η
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Η ηλικία είναι ένας 
αριθµός! ∆ωστε σε αυτόν 
τον αριθµό αυτό που του 
αξίζει! ∆εν είναι οφειλές 
στο δηµόσιο! Συµφωνώ 
πως όταν είσαι µικρός, ο 
χρόνος έχει την έννοια του 
άπειρου! Είναι παιχνίδι, 
µεσηµέρια που πρέπει να 
κάνεις ησυχία, καλοκαίρια, 
τα πρώτα φλερτ...». 

ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Η.Β.
«Όπως γνωρίζετε, έχουµε 
ένα εξαιρετικά σηµαντικό 
καθήκον µπροστά µας, σε 
µια καθοριστική στιγµή 
στην ιστορία της χώρας. 
Έχουµε δεσµευτεί όλοι 
µας να εγκαταλείψουµε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στις 31 Οκτωβρίου ή και 
νωρίτερα, χωρίς αν και 
χωρίς αλλά».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΝ ΠΑΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ Ο ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΕΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΣ Ο ΣΙ∆ΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Συνταξιούχοι
Τελικά µε τα πολλά η 
απερχόµενη διοίκηση των 
νεολαίων καλεί σε εκλογές 
για την ανάδειξη του νέου 
Πανελλήνιου Συνδικαλιστικού 
Οργάνου. Πρόκειται για µια 
εκκρεµότητα, που πήρε... 
κάποια χρονάκια, καθώς οι 
ηγήτορες που πέρασαν τα...
άντα, περίµεναν λέει να 
διευθετηθούν ζητήµατα του 
συνδικαλιστικού νόµου, για τη 
διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 

 

Κουβεντολόι
Αν είναι να µπούµε σε βαθιά 
συζήτηση για να δούµε ότι έχει 
τρύπες το ελεγκτικό πλαίσιο, 
που αφήνει απροστάτευτα τα 
ελληνικά αγροτικά προϊόντα 
από παράνοµες εισαγωγές, δεν 
ξέρω αν θα αποµείνει τίποτα 
όρθιο στον πρωτογενή τοµέα. 
∆εν νοµίζω να θέλει πολύ 
ψάξιµο για να φανεί αν 
αξιοποιούνται πρόσωπα και 
νέες τεχνολογίες.

 

Μόνο 60’
Αλήθεια η διαπίστωση του πρώην 
υπουργού της πλατείας ότι «µετά 
από 60 λεπτά προγραµµατικών 
δηλώσεων δεν ακούσαµε 
κουβέντα για τους αγρότες, τους 
κτηνοτρόφους, τους αλιείς, την 
πρωτογενή παραγωγή, τα 
τρόφιµα», µήπως έρχεται λίγο 
κόντρα µε τα αποτελέσµατα 
στον τοµέα την προηγούµενη 
4ετία; Γιατί µε όρους αξίας 
απώλεσε και άλλες θέσεις.

Σε λίγο το σήριαλ ΕΛΓΑ θα παίζεται και στο Netflix
∆εν ξέρω αλλά στον ΕΛΓΑ δύο τινά θα συµβούν. Είτε δεν θα γί-
νει τίποτα και θα συνεχιστεί το σήριαλ µε τη αναλογιστική µε-
λέτη και τη... διαβούλευση είτε θα «σπάσουν αυγά», αφού µέ-
σα θα εντάσσεται και ο ιδιωτικός τοµέας και ήδη ο αγροτικός 
κόσµος ανησυχεί για τις εισφορές. Πάντως, το γεγονός είναι 
ότι η «υπόθεση ΕΛΓΑ», που µπάζει νερά, είναι γνωστή εδώ και 
χρόνια και έπρεπε να υπάρχουν ήδη έτοιµες προτάσεις επανα-
σχεδιασµού του. Πάλι καλά που αναγνωρίζει η πλατεία ότι ο α-
γρότης έχει δίκιο αναφορικά µε τις καθυστερήσεις καταβολής 
των αποζηµιώσεων. Το θέµα είναι που θα το βρει.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Μπορεί το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
να βρίσκεται 
προτελευταίο 
στην κατάταξη 
των υπουργείων, 
εντούτοις η επίσκεψη 
του πρωθυπουργού 
δύο εβδοµάδες µετά 
την ανάληψη των 
καθηκόντων του, αν µη 
τι άλλο δείχνει ότι το 
βάζει στις πρώτες.

Απώλεια για τον 
κτηνοτροφικό κόσµο 
ο χαµός του Γιάννη 
Γκρίνια, που µέχρι το 
τέλος υπηρέτησε µε 
συνέπεια τον κλάδο, 
δίνοντας µάχες για 
την προστασία της 
Φέτας και τη σύσταση 
της ∆ιεπαγγελµατικής. 

Υβρίδια
 Μπαράζ επισκέψεων 

στο υπουργείο της 
πλατείας, µε τη νέα ηγεσία 
να δέχεται κόσµο και 
κοσµάκη είτε για γνωριµία, 
είτε για διευθετήσεις. 
Ανάµεσα τους και η 
«µηχανοπαρέα», που 
κατέθεσε τα 
διαπιστευτήρια της.

 Μιας και γι’ αυτή 
ο λόγος, πλήθος τα 
ερωτήµατα που θέτει η 
Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, για τα 
προσωπικά δεδοµένα των 
αγροτών και τα περίεργα 
«sms», που διαχειρίζεται 
η οµάδα του ιδιώτη.

 Επειδή «Verba volant, 
scripta manent», οι 
έχοντες την ευθύνη θα 
πρέπει να διαβάσουν τας 
γραφάς και τουλάχιστον να 
σταθούν στο ύψος των 
περιστάσεων...

;

ΑΞΕΛ ΒΙΤΣΕΛ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Νοµίζω ότι έχουµε µία πιο 
δυνατή οµάδα από την 
προηγούµενη χρονιά. 
Έχουµε πολύ µεγαλύτερη 
εµπειρία τώρα και αυτό 
έλειψε στην τελική ευθεία 
του πρωταθλήµατος. Ο 
Χούµελς, για παράδειγµα, 
συµπεριφέρεται ως ηγέτης 
και µπορούµε να 
ποντάρουµε πάνω του».

Χαλάλι σας 
η φωτογραφία, 
για όποιον δεν το 
κατάλαβε όµως 
επαναλαµβάνω: 
Επιθυµούµε έναν 
συνεταιριστικό 
νόµο που θα βάλει 
τέλος στην παλιά 
εποχή. 

Τελικά, µόνο όταν οι αγρότες βλέπουν τα 
χρήµατα στους λογαριασµούς τους και µπορούν 
να τα «σηκώσουν» από τα ΑΤΜ, µπορούν να 
χαλαρώσουν! Λόγια και υποσχέσεις δίνονται 
πολλά! Όµως δεν είναι λίγες οι φορές, που το 
πράγµα κάπου σκαλώνει τελευταία στιγµή και τα 
βιβλιάρια δεν γράφουν καταθέσεις από ενισχύσεις! 

Κάπως έτσι περιµένουν πάνω από µία εβδοµάδα 
και οι κτηνοτρόφοι  ∆υτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων να κάνουν 
ανάληψη τα χρήµατα που δικαιούνται από την 
εξόφληση των Βιολογικών του 2018. Αυτό δε που 
τους εξοργίζει είναι αφενός ότι στο σύστηµα του 
Οργανισµού Πληρωµών φαίνονται τα λεφτά που 
έχουν λαµβάνειν και αφετέρου ότι η πρώτη 
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ έλεγε ότι οι πληρωµές 
ολοκληρώθηκαν, σειρά έχουν οι ενστάσεις 

Σχεδόν 6 χρόνια περιµένουν οι κτηνοτρόφοι και 
τις παλιές εξισωτικές του 2013 και 2014, για τις 
οποίες έγιναν µεν κάποια βήµατα, αλλά πάλι 
έµειναν στη µέση…. Και µπορεί να έγινε 
προσπάθεια προεκλογικά, βοήθησε και η θετική 
απόφαση της 15ης Μαΐου του Ευρωπαϊκού 
δικαστηρίου που δίνει το πράσινο φως, αλλά 
ακόµα… τίποτα! Αν και κάποιοι επιµένουν ότι το 
θέµα είναι πλέον…. παιχνιδάκι! Λέτε; 

Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου που επιβάλλει εξίσωση φόρου της 
τσικουδιάς και του τσίπουρου µε όλα τα 
αλκοολούχα έχει φέρει τα πάνω κάτω στους 
αποσταγµατοποιούς. Σε πρόσφατη συνάντησή τους 
µε τον υφυπουργό Οικονοµικών, αρµόδιο για τη 
Φορολογική Πολιτική, Απόστολο Βεσυρόπουλο, 
στο Ηράκλειο, συµφώνησαν όλοι στην ανάγκη να 
εξευρεθούν ρεαλιστικές λύσεις για να 
διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των παραδοσιακών 
αποσταγµατοποιών και να προστατευθεί ο 
εγχώριος κλάδος… Εν αναµονή, λοιπόν.

Ανάστατοι οι παραγωγοί και όσον αφορά την 
πιθανότητα να αυξηθεί το κόστος ασφάλισης της 
αγροτικής παραγωγής, αλλά και οι εισφορές τους 
προς τον ΕΛΓΑ, µέσα από την αναθεώρησς του 
ισχύοντος κανονισµού του Οργανισµού. Και µπορεί 
η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων να τα λέει 
ξεκάθαρα σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, ωστόσο 
και ο υπουργός Μάκης Βορίδης τα είπε στις 
προγραµµατικές του στη Βουλή, την περασµένη 
Κυριακή: «Έχουµε πάρει εντολή και µε τη χρήση 
της ιδιωτικής ασφάλισης να αντιµετωπίσουµε το 
ζήτηµα των καθυστερήσεων των αποζηµιώσεων, 
οι οποίες παραµένουν στα δύο χρόνια, ενώ τα 
οικονοµικά του ΕΛΓΑ έχουν επιδεινωθεί».

Στις πρωθυπουργικές εντολές, όπως έκανε 
γνωστό ο υπουργός της πλατείας, και η σύνταξη 
νέου νόµου για τους συνεταιρισµούς, κάτι το οποίο 
αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. 
«Επιθυµούµε ένα συνεταιριστικό νόµο ο οποίος θα 
βάλει τέλος στην παλιά εποχή» είπε µε σαφήνεια ο 
υπουργός Μάκης Βορίδης.        Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
έσα στις πολλές δυ-
σκολίες που αντιµε-
τωπίζει ο αγροτικός 
χώρος, υπάρχει κι έ-

να καλό. Η χαµηλή δανειοδότηση 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.  

 Οι επιβιώσαντες
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ που το επέλε-
ξαν οι αγρότες, προφανώς είναι 
αποτέλεσµα της δραστικής µεί-
ωσης της χρηµατοδότησης, λό-
γω των προβληµάτων που αντι-
µετώπιζαν όλα αυτά τα χρόνια οι 
τράπεζες. Το καλό είναι ότι οι ε-
πιχειρήσεις που κατάφεραν να ε-
πιβιώσουν µέσα σ’ αυτό το ασφυ-
κτικό περιβάλλον, µπορούν, του-
λάχιστον χρηµατοδοτικά, να ελπί-
ζουν σε καλύτερες µέρες. 

 Στο μη χειρότερα
ΠΑΝΤΩΣ δεν ήταν χωρίς κόστος 
όλη αυτή η ταλαιπωρία. Η συντρι-
πτική πλειοψηφία των αγροτικών 
µονάδων έχει µείνει πολύ πίσω 
από πλευράς υποδοµών, οργα-
νωτικά τα πράγµατα έχουν πάει 
στο µη χειρότερα και το κυριότε-
ρο, έχει χαθεί η εµπιστοσύνη των 
συντελεστών της αγροτικής πα-
ραγωγής στις δυνατότητές τους.

 Νέοι κολίγοι
ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ να το πάµε και λίγο 
παρακάτω, η χαµηλή χρηµατοδότη-
ση του αγροτικού τοµέα σηµαίνει 
κατά βάση µείωση της χρηµατοδό-
τησης των συνεταιρισµών. Εκεί γί-
νονταν ο µεγάλος τζίρος µε την 
Αγροτική Τράπεζα, εκεί κόπη-
καν για τα καλά οι χρηµατο-
ροές, εκεί έγινε στη συνέ-
χεια και το µεγάλο πλιά-
τσικο. Ο καθένας µπορεί 
να λέει ό,τι θέλει αλλά οι 
αγρότες χωρίς τους συνε-
ταιρισµούς θα είναι οι κο-
λίγοι της νέας εποχής.

 Γιουβέτσι
ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ είναι που κα-

λείται να αντιµετωπίσει ο αγροτι-
κός κόσµος, αυτά τα θέµατα και 
σε όλο τους το βάθος είναι που ό-
φειλαν να θέτουν µετ’ επιτάσεως 
οι αυτόκλητοι καθοδηγητές του, 
αυτά καλούνται να αντιµετωπί-
σουν µε παρρησία οι νέοι κυβερ-
νώντες αν θέλουν να είναι χρήσι-
µοι στην κοινωνία. Τους άλλους 
που ήταν... και έτσι και γιουβέτσι 
τους είδαµε και τους έδωσε ο λά-
ος, στις 7 Ιουλίου, το πασαπόρτι. 

 Επί της υποδοχής
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ υποδέχθη-
καν, λέει ,στο κατώφλι του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης ο Σκια-
δάς και ο Κακαβάς! Προφανώς και 
δεν υπάρχει ευθύνη του πρωθυ-
πουργού και των διοργανωτών 
της συνάντησης για το γεγονός 
ότι στην υποδοχή στήνονται ως 
συνήθως πρώτοι - πρώτοι οι συ-
νήθεις... ύποπτοι! Η ευθύνη αρχί-
ζει από τη στιγµή που οι γνώµες 
τους αντιµετωπίζονται σοβαρά!

 Αντιδιαβρωτικό
ΟΙ ΑΛΛΟΙ της συντεχνίας του ΟΣ-
∆Ε απέφυγαν να εκτεθούν µε κα-
λωσορίσµατα! Πρώτον γιατί είναι 
νωπά ακόµα τα σφιχταγκαλιά-
σµατα µε τους προηγούµενους 
και δεύτερον, γιατί, η τακτική δι-
άβρωσης του συστήµατος αρχίζει 
από χαµηλά! Από τους άσχετους!

 Τα ‘μαθες Γιάννη;
∆ΕΝ ΕΖΗΣΕ ο Γιάννης Γκρίνιας να 

δει και να καµαρώσει τα «κελε-
πούρια» του ΣΕΚ να διεκδικούν, 

λέει, θέση, σε όλα τα διοικη-
τικά συµβούλια των οργα-
νισµών του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Έζησε 
ωστόσο από κοντά την πα-
ρελκυστική τακτική που α-
κολούθησαν στην υπόθεση 
της διεπαγγελµατικής για 
τη φέτα. Τι τα θες Γιάννη,  
στο τέλος θα µείνουν µόνοι 
τους. Οι καλοί θα ‘χουν φύ-
γει! Καλό σου ταξίδι! 

Η συντριπτική 
πλειοψηφία 
των αγροτικών 
µονάδων έχει µείνει 
πολύ πίσω από 
πλευράς υποδοµών, 
οργανωτικά, 
τα πράγµατα 
έχουν πάει στο 
µη χειρότερα, 
και το χειρότερο 
έχει χαθεί η 
εµπιστοσύνη των 
συντελεστών 
της αγροτικής 
παραγωγής

Π 
ότε ήταν η τελευταία φορά που βγή-
κατε από τη ζώνη ασφαλείας σας; Εί-
ναι εύκολο να εγκλωβιστείτε σε µια 
ρουτίνα, ιδιαιτέρως στη δουλειά, και 

το να βάλετε µια νέα πρόκληση στη ζωή σας εί-
ναι ένας ωραίος τρόπος να βγείτε από αυτή. Στη 
Virgin χρησιµοποιώ δύο τεχνικές ώστε να απαλ-
λάξω την οµάδα µας από τη ρουτίνα: το σπάσι-
µο των ρεκόρ και τα στοιχήµατα. Το να τολµά-
µε είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να προκαλώ 
τον εαυτό µου και την οµάδα µας και, επιπλέ-
ον, να πιέσω ώστε να ξεπεραστούν τα όρια ενό-
σω περνάµε καλά.

Πάντα µου άρεσαν οι προκλήσεις. Όταν η οι-
κογένειά µου κι εγώ πήγαµε στην κοµητεία του 
Ντέβον για διακοπές, όταν ήµουν 4 ή 5, η θεία 
Τζόις µε προκάλεσε να βάλουµε στοίχηµα 10 σε-
λίνια πως δεν θα είχα µάθει να κολυµπώ µέχρι 
να επιστρέψουµε σπίτι. Και, παραδόξως, δεν έ-
µαθα όταν κοπανιόµουν στο νερό.

Αποφασισµένος να της αποδείξω ότι έκανε λά-
θος, εντόπισα ένα ποτάµι, στη διαδροµή της επι-
στροφής, ζήτησα από τον πατέρα µου να σταµα-
τήσει το αυτοκίνητο και, τρέχοντας, έπεσα µέσα. 
Αρχικά βυθίστηκα, αλλά, όταν ακούµπησα βυθό, 
έδωσα ώθηση µε τα πόδια, βγήκα στην επιφάνεια 
και, προς έκπληξή µου, άρχισα να κολυµπάω στη 

φορά του ρεύµα-
τος. Η επιβράβευ-
σή µου ήταν 10 
σελίνια, τα περισ-
σότερα χρήµατα 
που είχα πιάσει 
ποτέ στα χέρια 
µου. Αυτή και 
µεταγενέστερες 
προκλήσεις µε 

έµαθαν ότι είναι σηµαντικό να δοκιµάζεις πράγ-
µατα που µπορεί να µην αποδώσουν και στη συ-
νέχεια να αυτοσχεδιάζεις µε πιθανές λύσεις, κα-
θώς προχωράς. Ανακάλυψα ότι προσπάθειες να 
σπάσει κάποιο ρεκόρ µπορούν να οδηγήσουν 
σε τεχνολογικά βήµατα προς τα εµπρός. Για πα-
ράδειγµα, ο επιχειρηµατίας και λάτρης της πε-
ριπέτειας Στιβ Φόσετ έκανε τον γύρο της Γης µε 
το «Virgin Atlantic GlobalFlyer», όντας ο πρώτος 
που το κατάφερε µόνος του και χωρίς να σταµα-
τήσει για καύσιµα.[...]. Όταν χρειάζεσαι ώθηση, 
µπορεί να είναι διασκεδαστικό να παραβγείς µε 
κάποιον από τους ανταγωνιστές σου.[...]. Ένα από 
τα µεγάλα οφέλη της αντιµετώπισης προκλήσε-
ων στην επαγγελµατική ζωή είναι ότι εσείς και η 
οµάδα σας µαθαίνετε να αντιµετωπίζετε τον κίν-
δυνο µαζί – και επίσης να χάνετε µερικές φορές, 
γιατί, όταν βάζετε ένα καλό στοίχηµα, οι πιθανό-
τητες δε θα είναι υπέρ σας. Τα ρίσκα που εσείς 
και η οµάδα σας παίρνετε πρέπει να είναι στρα-
τηγικές κρίσεις, όχι τυφλός τζόγος.[...]. Πρέπει, 
λοιπόν, να πείτε «ναι» την επόµενη φορά που 
κάποιος προτείνει µια πρόκληση; Ναι, και στοι-
χηµατίζω κιόλας!

* I∆ΡΥΤΗ ΤΗΣ VIRGIN GROUP

Βγείτε από τη 
ζώνη ασφαλείας

ΤOY ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΜΠΡΑΝΣΟΝ *
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
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Η φιγούρα του Γιάννη Γκρίνια, θα είναι 
συνυφασµένη µε αυτή του αυθεντικού 
προβατάρη που αφήνει για λίγο το κο-
πάδι, µόνο όταν ξέρει πως είναι για το 
καλό των συνοδοιπόρων του. 

Άλλωστε, η εύλογη δυσκολία των 
ανθρώπων της κτηνοτροφίας να αφή-
σουν τα ζωντανά τους, είναι που κάνει 
δύσκολη την οργάνωσή τους σε αξιό-
πιστα συλλογικά σχήµατα. Είναι αυτή 
που εµποδίζει τη συµµετοχή τους στα 
κοινά, είναι που αφήνει χώρο στους τυ-
χάρπαστους να κάνουν κουµάντο στον 
κλάδο και είναι που αποδυναµώνει τη 
διαπραγµατευτική θέση των παραγω-
γών και περιορίζει την επιρροή τους ε-
κεί όπου λαµβάνονται οι αποφάσεις. 

Ο Γιάννης Γκρίνιας δεν άφηνε το χώ-
ρο κενό. Ήταν το ίδιο καλός, τόσο στη 
φροντίδα του κοπαδιού όσο και στη 
συµµετοχή στα κοινά. Ήταν µάλιστα 
αυτός που προκαλούσε πολλές φορές 
τις συναντήσεις µε τους συνδαιτυµόνες, 
όταν καταλάβαινε ότι οι εξελίξεις τον 
ξεπερνούν, όταν έβλεπε ότι τα θέµατά 

τους µένουν πίσω. Έχοντας µάλιστα ι-
διαίτερη αγάπη για τον τόπο του, φρό-
ντιζε ώστε κάποιες από τις εκδηλώσεις 
των κτηνοτρόφων να γίνονται στην πα-
τρίδα του στον Αλµυρό. Παρουσίαζε τις 
θέσεις του µε αυθεντικό τρόπο, µιλού-
σε πάντα µε τη γλώσσα της ψυχής, δι-
εκδικούσε τα δίκια του κλάδου χωρίς 
εκπτώσεις και µάλιστα χωρίς να έρχε-
ται σε προστριβές µε τον περίγυρό του. 

«Να λειτουργήσουµε σαν µια γροθιά 
για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσου-
µε τα προβλήµατα του κλάδου µας», έ-
λεγε συχνά, ωστόσο δεν είχε τη χαρά 
να δει να λειτουργεί η Εθνική ∆ιεπαγ-
γελµατική της Φέτας, υπόθεση για την 
οποία ξόδεψε πολύ από την ενέργειά 
του τα τελευταία χρόνια. ∆εν σταµά-
τησε να συµµετέχει στις προσπάθειες 
για τη θεµελίωση της διεπαγγελµατι-
κής, ούτε όταν ο καρκίνος ήρθε να του 
φράξει το δρόµο. Γύρισε την Ελλάδα απ’ 
άκρου εις άκρον, κατηφόρισε στα Κα-
λάβρυτα, ανηφόρησε στη Μακεδονία, 
παραβρέθηκε αρκετές φορές στις συ-
ναντήσεις της Αθήνας κι άλλες τόσες 
στα ανταµώµατα της Λάρισας. Η αλή-
θεια είναι πως το ζήτηµα παραµένει α-
νοιχτό. Πρώτον γιατί, πάντα βρίσκονται 
κάποια «αγκάθια» που σχεδόν εργο-
λαβικά θέλουν να εκπροσωπούν τους 
κτηνοτρόφους, ακόµα κι αν δεν έχουν 
καµιά σχέση µε τη χηµεία του κλάδου. 
∆εύτερον, γιατί µπορεί το επάγγελµα 
του κτηνοτρόφου να παραµένει ακόµα 
κάπως περιφρονηµένο, όµως τα συµ-
φέροντα που αναπτύσσονται γύρω α-
πό το αιγοπρόβειο γάλα είναι µεγάλα 
και τα χρήµατα που παίζονται πολλά.

Ιστορικά και µέχρι κάποια στιγµή, η 
οικονοµική δραστηριότητα στο συγκε-
κριµένο κλάδο είχε στο επίκεντρό της 
τον παραγωγό. Από την εποχή των µε-
γάλων τσελιγκάτων και των µετακινού-
µενων κτηνοτρόφων, οι κάτοχοι το ζω-
ικού κεφαλαίου είχαν τον πρώτο λόγο 
στις εξελίξεις. Με τον καιρό, το κέντρο 
βάρους µετατοπίσθηκε. Ειδικά από τη 
στιγµή που έφυγαν από τη µέση και οι 
µεγάλες συνεταιριστικές γαλακτοβιο-
µηχανίες, το κέντρο των αποφάσεων 
µετατοπίστηκε επικίνδυνα. Ίσως αυτό 
είναι κάτι που δεν µπόρεσε να κατα-
νοήσει έγκαιρα, ο Γιάννης Γκρίνιας, 
όπως και πολλοί συνδαιτυµόνες του.  

Πάντως, όσοι από τους συντρόφους 
του πιστεύουν πραγµατικά στη διεπαγ-
γελµατική και στην οργάνωση του κλά-
δου, έχουν έναν ακόµη λόγο, στο όνο-
µα του Γιάννη Γκρίνια, να συνεχίσουν 
τον ωραίο αγώνα.   

Το κοπάδι και οι συνοδοιπόροι 
Υπηρέτησε με περηφάνεια την κτηνοτροφία και την συλλογική έκφραση του κλάδου  

Ο Γιάννης Γκρίνιας έζησε στον 
Αλµυρό και ήταν πατέρας δύο 
παιδιών. ∆ιετέλεσε αντιπρόεδρος 
της Οµοσπονδίας κτηνοτρόφων 
Μαγνησίας και επί σειρά ετών 
αντιπρόεδρος της Οµοσπονδίας 
Kτηνοτρόφων Θεσσαλίας και της 
Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων 
(ΠΕΚ). ∆ιετέλεσε επίσης γραµµατέας 
του ΑΚΚΕΛ του οποίου ήταν και δυο 
φορές υποψήφιος ευρωβουλευτής.
Όρθιος, ακούραστος και µε θέρµη 
για τα κοινά, υπηρέτησε µε συνέπεια 
τον κλάδο για περισσότερα 
από 40 χρόνια.  

Ο Γιάννης Γκρίνιας παρουσίαζε τις θέσεις του µε αυθεντικό 
τρόπο, µιλούσε πάντα µε τη γλώσσα της ψυχής, διεκδικούσε τα 
δίκια του κλάδου χωρίς εκπτώσεις και µάλιστα χωρίς να έρχεται 
σε προστριβές µε τον περίγυρό του. ∆εν πρόλαβε µόνο να δει να 
λειτουργεί η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική της Φέτας, υπόθεση για 
την οποία ξόδεψε πολύ από την ενέργειά του τα τελευταία έτη. 

Γιάννης Γκρίνιας

Απ’ άκρου εις άκρον 
για τον κλάδο του
Γύρισε την Ελλάδα απ’ 
άκρου εις άκρον, ενώ 
παραβρέθηκε αρκετές 

φορές στις συναντήσεις 
της Αθήνας κι άλλες 

τόσες στα ανταµώµατα 
της Λάρισας

∆εν άφηνε 
τον χώρο κενό

Ήταν το ίδιο καλός στη 
φροντίδα του κοπαδιού αλλά 
και στη συµµετοχή στα κοινά. 

Ήταν µάλιστα αυτός που 
προκαλούσε πολλές φορές τις 
συναντήσεις µε τους συνδαι-
τυµόνες, όταν έβλεπε ότι τα 
θέµατά τους µένουν πίσω 

Ανέκαθεν 
κτηνοτρόφος

Η κτηνοτροφία για τον 
Γιάννη Γκρίνια ήταν 

οικογενειακή υπόθεση. 
Το 1897 µετέφεραν τα 

ζώα τους από τη Λάρισα 
στο Μώλο για να µην τα 
βρουν οι Τούρκοι. Ο ίδιος 
ασχολείται από το 1978 

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Η διεθνής εικόνα 
για µήλα και αχλάδια 
στην Prognosfruit 
Η Prognosfruit είναι η 
µεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση 
παγκοσµίως για τη βιοµηχανία 
φρούτων. Σε αυτή τη 
διάσκεψη, η Παγκόσµια 
Ένωση Αµπέλου και Αχλαδιού 
(WAPA) ανακοινώνει την 
πρόβλεψη της παραγωγής 
µήλων και αχλαδιών και 
συζητούνται οι τάσεις της 
αγοράς φρούτων στην ΕΕ και 
στο εξωτερικό. Το συνέδριο 
συγκεντρώνει παραγωγούς, 
µεταποιητές και εµπόρους από 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 
και πέραν    αυτής. Το διεθνές 
αυτό συνέδριο, θα 
πραγµατοποιηθεί στην Alden 
Biesen του Βελγίου, στις 7-9 
Αυγούστου 2019. Για 
περισσότερες πληροφορίες: 
https://prognosfruit.eu/en/

 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 
 Αιτήσεις από 26 Αυγούστου 

έως και 25 Σεπτεµβρίου στο 
Μέτρο «Προστασία της 
Ορνιθοπανίδας» για 
καλλιεργητές ζωοτροφών, 
οσπρίων και χειµερινών σιτηρών 
που θα αφήσουν τουλάχιστον το 
10% της έκτασής τους 
ασυγκόµιστο.
 Μέχρι τις 30 Αυγούστου η 

πρώτη δόση εισφορών αγροτών 
στον ΕΦΚΑ 
 Mετατίθεται για τις 16 

Σεπτεµβρίου η ηλεκτρονική 
υποβολή των αιτήσεων για το 
πρόγραµµα Εξοικονοµώ Κατ’ 
Οίκον. 
 Παράταση µέχρι τις 30 

Σεπτεµβρίου για αιτήσεις στη 
δράση «Επιχειρούµε Έξω», µε 
στόχο την προώθηση της 
εξωστρέφειας των ελληνικών 
µεταποιητικών επιχειρήσεων. 
 Μέχρι τις 15 Νοεµβρίου οι 

αιτήσεις στη Θεσσαλία για το 
Μέτρο 4.2.1 της Μεταποίησης για 
επενδύσεις έως 500.000 ευρώ.

ΒΕΛΓΙΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

Τα τοπικά προϊόντα 
στο Φεστιβάλ Οίνου
και Γαστρονοµίας 
Στις 26 - 28 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Γαστρονοµίας και Οίνου, προϊόντα της Λήµνου θα 
παρουσιαστούν από τους παραγωγούς του νησιού 
στον πολυχώρο Αποθήκη στο Παλιό Λιµάνι Μύρινας. 
Με ειδικό µενού εστιατόρια θα παρουσιάζουν 
τοπικές συνταγές. Σε workshop θα γίνει γνωριµία µε 
τις θρεπτικές και θεραπευτικές αξίες του βοτανικού 
κόσµου της Λήµνου, µέσα και από τον ελληνικό 
αµπελώνα. Η Γιάννα Μπαλαφούτη θα προσφέρει 
ένα πρωτότυπο γλυκό του κουταλιού, ενώ ο 
µπαρτέντερ Χρήστος Γκόλφης θα δηµιουργήσει 
ποτά µε τσίπουρο, κρασί και βότανα ακολουθώντας 
τη φιλοσοφία «zero miles». Περισσότερα στο 
https://el-gr.facebook.com/lemnosphilema.

Ένα συµπόσιο
γαστρονοµίας για
τη λακκιώτικη ελιά
Θεµατικό άξονα τη λακκιώτικη ελιά και το ελαιόλαδο 
θα έχει φέτος το τρίτο Συµπόσιο Γαστρονοµίας 
Λάκκας Σουλίου που διοργανώνεται το διήµερο 27-

28 Ιουλίου στον 
προαύλιο χώρο του 
πρώην πρώτου 
∆ηµοτικού Σχολείου 
Θεσπρωτικού µε τη 
συνεργασία του 
∆ήµου Ζηρού, του 
Περιβαλλοντικού – 
Πολιτιστικού 
Συλλόγου πρ. ∆ήµου 
Θεσπρωτικού και της 
Λέσχης 
Αρχιµαγείρων 

Ελλάδας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα γίνει ένας 
άτυπος διαγωνισµός, όπου θα βραβευθούν οι τρεις 
καλύτερες προσπάθειες µε κριτήριο τη σύνδεση του 
παρασκευάσµατος µε την ελιά και το ελαιόλαδο, την 
παρουσίαση και τη γεύση. Είσοδος ελεύθερη. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 
Facebook: ∆ήµος Ζηρού.

Παρουσίαση 
παραδοσιακών 
γεύσεων

Η Περιφέρεια Ηπείρου 
διοργανώνει σειρά 
εκδηλώσεων παρουσίασης 
παραδοσιακών προϊόντων 
σε περιοχές της Ηπείρου µε 
Έλληνες και ξένους 
τουρίστες. Αναλυτικότερα, 
προγραµµατίζονται στα 
Σύβοτα στις 26-28 Ιουλίου 
2019, στην Πρέβεζα 23-25 
Αυγούστου 2019 και στην 
Άρτα 13-15 Σεπτεµβρίου 
2019. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο http://
www.php.gov.gr και στο 
τηλ: 2651 087 151.

ΛΗΜΝΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΟΥΛΙ 

Κυκεών Folk Beer 
Festival 2019

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων 
Ζύθου και ο ∆ήµος Ιλίου σας 
προσκαλούν στο µοναδικό και 
πρωτότυπο Κυκεών Folk Beer 
Festival 2019, στην Κεντρική 
Πλατεία Ιλίου, από τις 29 
Αυγούστου µέχρι τη 1 Σεπτεµβρίου. 
Ο «Κυκεών», το αρχαίο ποτό των 
Ελλήνων που είχε ως βάση το 
κριθαρόζουµο και το κρασί, και 
εµπλουτιζόταν µε βότανα, αλλά και 
κατσικίσιο τυρί ανάλογα µε τον τόπο 
παραγωγής του, µετά από ένα µακρύ 
ταξίδι στην Ιλιάδα, την Οδύσσεια, τα 
Ελευσίνια µυστήρια, την αγροτική 
ζωή και τα συµπόσια, θα είναι εκεί 
στη σύγχρονη εκδοχή του, σε 
περιορισµένη ποσότητα, σε 
συνεργασία µε την Πατραϊκή 
Ζυθοποιία. Είσοδος δωρεάν. 

ΙΛΙΟΝ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται εννιά κατσίκια Μούρθια, τρία αρ-
σενικά και έξι θηλυκά, υγιή, γαλακτοπαραγω-
γά και ετοιµόγεννα. Περιοχή 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 Ελλάδα. 
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 Κεφαλονιά. 
Τηλ.6992/135070.

Πωλούνται 80 πρόβατα. Περιοχή Κεφαλονιά. 
Τηλ.6932/716445.

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 κατσίκες. 
Περιοχή Αττικη. Τηλ. 6979/998532 

Πωλούνται τράγοι φυλής µούρθια από κτηνο-
τρόφο. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6942/572629.

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

Πωλούνται 170 πρόβατα και 60 ζυγού-
ρια. Περιοχή Αγ. Λουκάς Γιαννιτσά. Τηλ. 
6984/932607.

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

Πωλούνται 25 µοσχάρια για πάχυνση από 
150 κιλά έως 300 κιλά. Περιοχή Λαµία. Τηλ. 
6982/338283

Πωλείται µοσχίδα Ηolstein  σε κατάσταση 
εγκυµοσύνης. Περιοχή ∆.Μακεδονία. Τηλ. 
6974/705615.

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 βι-
ολογικό προς 0,15€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. Πε-
ριοχή 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 σπόρο. 
Τηλ.6932/372270.

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

Πωλούνται φυτά πράσα ποικιλία 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 αραβοσί-
του µε καρπό και άχυρο εξαιρετικής ποιότητας 
µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τιµή 
προσιτή. Περιοχή Αχαΐα. Τηλ.6982/485793.

Πωλούνται ρεβίθια βραστερά ποικιλία Αµορ-
γός. 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. Περιοχή Λιβα-
διά Σερρών. 6985/978192.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπι-
ζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετρά-
γωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6972/173482.

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

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνο-
τροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώρους 
και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
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 εξοπλισµό, 
λέβητα 200άρι υγραερίου, παστερίωση 1,5 τό-
νου, ντουλάπα για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση 
χωρητικότητας 500-3.000 τµχ, γουνοµοποί-
ηση 2,5 τόνων. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλία Κορωνέ-
ικη, κεντρωµένο σε άγριο υποκείµενο και φυ-
τά ροδιές Ερµιόνης µεγαλόκαρπα, εµπορίου. 
Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6946/395102. Πω-
λούνται χορτοτρίφυλλα   σε στρογγυλή  µπά-
λα   0,10   λεπτά το κιλό. ∆. Μακεδονία. Τηλ. 
6974/705615

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.

 Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού Α ποιότη-
τας σε στρογγυλή µπάλα 0,08 λεπτά το κιλό. ∆. 
Μακεδονία. Τηλ. 6974/705615   

Πωλούνται τριφύλλια Α ποιότητας σε στρογ-
γυλή µπάλα   0.12 και 0,15 λεπτά το κιλό. ∆. 
Μακεδονία. Τηλ. 6974/705615

Πωλείται σόργος paper ψιλοκάλαµο υψη-
λής θρεπτικής αξίας , πλούσιο σε πρωτεΐνες 
και ζάχαρα, µπάλες µικρές άριστης ποιότητας 
προς 2.5€ το δέµα. Για µεγάλες παραγγελί-
ες τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Μεσσηνία. Τηλ. 
6945/302447.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται αγροτεµάχια 3 και 12 στρεµ-
µάτων εντός του οικισµού Αγ.∆ηµητρί-
ου Ορχοµενού Βοιωτίας. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ.6974/129572.

Πωλείται χωράφι 7 στρεµµάτων, φρεσκοορ-
γωµένο, κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια, 
µε 16 ελαιόδεντρα, κοντά σε άσφαλτο. Περι-
οχή 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 έτε-
ρο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδό-
να, υψηλών αποδόσεων. Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, δι-
αθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., απο-
θήκες, οικία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε µι-
κρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. Περιο-
χή 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

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 διαστάσεων 
3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελείται από 
πάνελ δεκάρι αχρησιµοποίητο µε τα σελο-
φάν του, ψυκτικό µηχάνηµα τριφασικό στοι-
χείο 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 Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ καινούρ-
γιο, ελληνικής εταιρίας κατασκευής θερµο-
κηπίων 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. Τιµή 
9.000€/στρέµµα. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός 
σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πο-
λύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλή-
να γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χι-
αστί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σω-
λήνα γαλβάνιζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 
3 µέτρα ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κο-
ρυφής. ∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί 
να κατασκευαστεί στις διαστάσεις 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, διαθέτει νερό 
και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας και πλατφόρµα. 
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

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 πόδια και 
µε εσωτερικά στοιχεία εβαπτιζόµενα (ψύξης) 
για χαµηλές θερµοκρασίες ζύµωσης, κατάλλη-
λες για κρασί, ξύδι, τσίπουρο και λάδι. Email: 
info@moraitiswines.gr Τηλ.2284/051706.

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από χαρ-
µανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρα ζωοτροφών µε 
3 κυλίνδρους και ηλεκτρονικό ζυγιστικό. 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. Πωλείται 
τρακτέρ Int 80 ίππων, υδραυλικό τιµόνι. Τιµή 
3.500€. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6906/407758.

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

Πωλείται αγροτικό Τoyota Ηilux 4 x 2, µοντέ-
λο 2006. Τηλ.6977/351859.

Πωλείται καλλιεργητής 7µ. σπαστός, χρήζει 
συντήρησης. Τιµή 3.000€. Περιοχή Καστο-
ριάς. Τηλ.6944/416025.

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 Κατερί-
νη. Τηλ.6937/378484.

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

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

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα µε αγελάδες 
και µοσχίδες υψηλών αποδόσεων, µηχανήµατα 
τρακτέρ, χαρµανιέρες, φορτωτές και φορτηγό. 
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 Ιταλίας πε-
ντάδισκα 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 αχρη-
σιµοποίητος. Τιµή 600€. Περιοχή ∆.Μακεδο-
νία. Τηλ.6974/705615.

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

Πωλούνται 4 κλουβιά τοκετού και 5 ταΐστρες 
απογαλακτισµού 1µ. χοιριδίων. Περιοχή Πιερία. 
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 καρό-
τσα-πάτωµα 10 µέτρων, τριαξονική από φορτη-
γό-πάτωµα. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6945/527293.

Πωλούνται 400 µπάλες άχυρο προς 2€/µια. 
Περιοχή Μαρµάρια Τριπόλεως. 6946/086912.

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

«Όλοι ασχολούνται µε την αγροτική 
ανάπτυξη ή µε την ανάπτυξη του α-
γροτικού τοµέα ή µε την αύξηση της 
αγροτικής παραγωγής ή την παραγω-
γικότητα µιας εκτροφής ή εκµετάλ-
λευσης, µε τις τιµές των αγροτικών 
προϊόντων, µε την επιχειρηµατικότη-
τα στον αγροτικό τοµέα, αλλά σχεδόν 
κανένας δεν ασχολείται µε τους αυ-
θεντικούς αγρότες, τους ανθρώπους 
των αγροτικών κοινωνιών, τους πα-
ραγωγούς πραγµατικού πλούτου».

Η διαπίστωση αυτή ανήκει στον α-
γροτολόγο ∆ηµήτρη Μιχαηλίδη, που 
πρόσφατα παρουσίασε το νέο του βι-
βλίο «Σκέψεις για την Αγροτική Ανά-
πτυξη», το οποίο αποτελεί µια διεισ-
δυτική µατιά γύρω από τα προβλή-
µατα και τις αγωνίες των αγροτικών 
κοινωνιών. Η Αgrenda, εξάλλου µοι-
ράζεται τις ανησυχίες του ∆ηµήτρη 
Μιχαηλίδη, µέσα από άρθρα του και 
τη µόνιµη στήλη του Agronea.

Στο βιβλίο των 256 σελίδων «Σκέ-
ψεις για την Αγροτική Ανάπτυξη», µε 
κείµενα που δηµοσιεύθηκαν στον Στέ-
ντορα και αλλού, βρίσκονται σκόρ-
πιες «φωτογραφίες» από τον αγρο-
τικό κόσµο, µε τον οποίο µοιάζει να 
µη θέλει να ασχοληθεί κανένας, αν 
και θα µπορούσε κάποιος κοινωνιο-
λόγος να διακρίνει διάθεση αποστρο-

φής των αστών εναντίον των αγροτών.
Μάλιστα, όπως ο ίδιος, αναφέρει 

στον πρόλογο του βιβλίου του «Το 
2015 συνειδητοποίησα την καταπίε-
ση, µέχρι διάλυσης, των αγροτικών 
κοινωνιών και του τρόπου ζωής των 
αγροτών στις περιαστικές περιοχές, 
λόγω κυρίως της επιθετικής ιµπερι-
αλιστικής επέκτασης των αστών, µε 
όπλο το τσιµέντο. [...] Στις 7/6/2019 
έγινε η πρώτη ηµερίδα προετοιµα-
σίας για την κατάρτιση Στρατηγικού 
Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτι-

κής 2021-2027, εκεί που χτυπά η 
«καρδιά» της γραφειοκρατίας όσων 
µισθοδοτούνται και κάνουν καριέ-
ρα µε αντικείµενο τη µελέτη της α-
γροτικής ανάπτυξης και τον αγρο-
τικό τοµέα. Σήµερα ζούµε την κα-
τάταξη του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης στην 16η θέση, από τα 
17 συνολικά υπουργεία. Ίσως να 
σηµαίνει τη σηµασία που δίνει ο 
κυβερνητικός µηχανισµός στην α-
γροτική κοινωνία, που παράγει τον 
πραγµατικό πλούτο!».

Στέντορας
Στο βιβλίο βρίσκονται σκόρ-

πιες «φωτογραφίες» από 
τον αγροτικό κόσµο, µε τον 
οποίο µοιάζει να µη θέλει να 

ασχοληθεί κανένας

Σε βιβλίο τα µυστικά της
καλλιέργειας τρούφας
«Tο υπόστρωµα της τρούφας: Μια 
ιστορία µυστηρίου, χάους και 
χειραγώγησης στη σκιά της 
αγοράς του πιο ακριβού µύκητα» 
είναι ο τίτλος του βιβλίου του Ryan 
Jacobs (εκδόσεις: Penguin 
Random House). Μία απάντηση 
για το τι την κάνει περιζήτητη 
συνδέεται µε το πόσο δύσκολη 
είναι η καλλιέργειά της, µε τη 
διαθεσιµότητά της σε µικρές 
ποσότητες να συντηρεί τον µύθο 
που την περιβάλλει.

Με φροντίδα της ΑΒ στα
παιδιά του Summer Camp 
H AB Βασιλόπουλος, τρίτη χρονιά, 
προσέφερε τα απαραίτητα τρόφιµα 
για τα παιδιά που συµµετείχαν στο 
Summer Camp του Επίκεντρου 
της ActionAid, που φιλοξενήθηκε 
φέτος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
και Κοινωνικής Εκπαίδευσης και 
Ευαισθητοποίησης «Κέντρο της 
Γης» στο Ίλιον, που δηµιούργησε η 
Οργάνωση Γη. Από 26 Ιουνίου ως 
19 Ιουλίου, η ΑΒ φρόντισε ώστε 
όλα τα παιδιά, να απολαµβάνουν 
καθηµερινά θρεπτικό δεκατιανό.

Στήριξη Βορίδη στη 
Θεολογική Σχολή Χάλκης
Οι λεπτοµέρειες της συνέργειας του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
µε την Ιερά Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης για θεµατικούς κήπους µε 
φυτά της βυζαντινής περιόδου, στο 
επίκεντρο της συνάντησης του 
υπουργού Μάκη Βορίδη, µε τον 
Μητροπολίτη Ερυθρών, Ηγούµενο 
της Ιεράς Μονής Αγ. Τριάδος 
Χάλκης, Κύριλλο. Ιδιαίτερη 
αναφορά στο µνηµόνιο της Ιεράς 
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης µε 
το Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών.

Επτά υποτροφίες από 
το Perrotis College
Το Perrotis College στο πλαίσιο 
του µακρόχρονου προγράµµατος 
υποτροφιών του και µέσω της 
χορήγησης ενίσχυσης από το 
Ίδρυµα Σαµούρκα, προκηρύσσει 
επτά πλήρεις υποτροφίες τριετούς 
φοίτησης, το ακαδηµαϊκό έτος 
2019-2020 για Έλληνες 
σπουδαστές. Καλύπτουν το 100% 
του συνολικού κόστους των 
διδάκτρων ετησίως. Αιτήσεις και 
δικαιολογητικά έως την 
Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου. 

Το βιβλίο του ∆ηµήτρη Μιχαηλίδη (πρώτος από αριστερά) προλόγισαν η Μάγδα Κοντογιάννη (γραµµατέας 
Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής), ο Γιώργος Παπαβασίλης (πρόεδρος Οµάδας Παραγωγών Κηπευτικών 
Μεγάρων) και ο Αθανάσιος Κελµάγερ (πρόεδρος Αγροτικού Ανθοκοµικού Συνεταιρισµού Αθηνών). 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ενδιαφέρον αγροτικό 
τηλεσκόπιο 256 σελίδων
Η ανήσυχη ματιά του αγροτολόγου Δημήτρη Μιχαηλίδη στο βιβλίο 
του «Σκέψεις για την Αγροτική Ανάπτυξη» για τους φροντιστές της γης

Πωλείται φορητό χηµείο γάλακτος που βγάζει 
αποτελέσµατα σε ένα λεπτό για λίπος, πρωτεΐ-
νες, ΣΥΑΛ, πυκνότητα, λακτόζη και νοθεία µε 
νερό. ∆εν χρειάζονται γνώσεις χειριστή. Τιµή 
666€. Τηλ.6977/685053. 

Πωλούνται 6 κλουβιά τοκετού χοιροµητέρων 
και 5 ταΐστρες απογαλακτισµού Περιοχή Πιερία. 
Τηλ.2353/023580.

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

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 µεταφορά 
τριφυλλιού και βαµβακιού και χορτοσυλλέκτης 
µε 9 βραχίονες ιταλικός. Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ. 6948/462012.

Ενοικιάζονται δυο θερµοκήπια µαζί ή ξεχωρι-
στά 7 και 6 στρέµµατα αντίστοιχα 150 µέτρα µα-
κριά το ένα µε το άλλο, µεταλλικά, ψιλά µε απο-
θήκη 200 τ.µ. , ψυκτικό θάλαµο συνδεδεµένο 
µε αρδευτικό νερό έχουν ακόµα νερό από γεώ-
τρηση και δυο δεξαµενές , είναι ηλεκτροδοτού-
µενο. Περιοχή Ακρωτήρι Χανίων . Τιµή ενοικία-
σης ανά στρέµµα 4.000€. Τηλ.6983/7388400. 

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρκας Κων-
σταντινίδη. 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, δε-
κτός κάθε έλεγχος. Τιµή 5.000€. Περιοχή Νί-
καια Λάρισας. Τηλ.6977/433130.

Πωλείται βαµβακοσυλλεκτική 30άρα πλήρως 
επισκευασµένη, έτοιµη προς χρήση. Περιοχή 
Βοιωτίας. Τηλ.6972/781946.

Πωλείται ατµολέβητας 150 λίτρων, πετρέλαιο, 
σχεδόν καινούργιος. Τηλ.6982/338283.

Πωλούνται µία παστερίωση, 1.300 κιλά, εντε-
λώς καινούργια και τυροκοµικά µικροεργαλεία. 
Τηλ.6982/338283. 

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα µε 32 παγίδες, 
αρµέγει 16, αυτόµατο, µε ηλεκτρονικούς παλµο-
δότες. Τιµή 9.000€. Ανταλλάσσεται το µισό πο-
σό µε δηµητριακά και ολόκληρο το ποσό µε αγε-
λάδες ελευθέρας βοσκής. Περιοχή Παραµυθιάς. 
Τηλ.6993/919022.

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

Πωλείται άροτρο Kverneland, 4 ΥΝΟ 
14άρι. Περιοχή Νέα Μηχανιώνα , Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται άροτρο τρύινο, πεστροφίδη agrotica 
3 ΥΝΟ 14άρι ψιλοστάβαρο. Περιοχή Νέα Μη-
χανιώνα , Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6979/957956.

Πωλούνται παστεριωτήρας για 1.000 λίτρα και 
ένας ατµολέβητας 200αρης φρέον σχεδόν και-
νούρια. Περιοχή Λαµία. Τηλ. 6982/338283.

Πωλούνται πρέσα Welger 530 µε σχοινί και 
χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλάτος κο-
πής 280 αναρτόµενη. Περιοχή Γιαννιτσά. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται δισκοβάρνα 32άρα µάρκας Ζορµπά. 
Περιοχή Γιαννιτσά. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται άροτρο kverneland 12αρι. Περιοχή 
Γιαννιτσά. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται γερανός παπαγαλάκι. Περιοχή. Νοµός 
Ηλείας. Τηλ.6975/511716.

Πωλούνται µηχανήµατα παραγωγής ζωοτρο-
φών χαρµανιέρα, ξηραντήριο, πρέσα Pellet. 
Ψυκτικό µηχάνηµα Σίλο και αναβατόρια. Νοµός 
Ηλείας. Τηλ.6975/511716.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται συνεργείο ελαιοσυλλογής. Περιοχή 
Γύθειο Λακωνίας. Τηλ.6942/016752. 



Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Ιουλίου 2019Agrenda54 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Με καραμπόλες
οι μεταγραφές
Συζητήσεις για ανταλλαγή Νειμάρ με Μπέιλ 

ΤOY ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Θερινός µεταγραφικός «πυρετός» ε-
πικρατεί στις τάξεις των ευρωπαϊκών 
συλλόγων και ήδη βρίσκει τις οµάδες 
των πέντε κορυφαίων πρωταθληµά-
των να έχουν δαπανήσει περισσότε-
ρα από 2 δισ. ευρώ, την πρώτη εβδο-
µάδα του Ιουλίου. Σύµφωνα µε την ι-
σπανική «Marca», τα 2,2 δισ. ευρώ α-
φορούν στο µεγαλύτερο µέρος τους 
τη La Liga (680 εκατ.), ενώ σε εντελώς 
διαφορετική κατάσταση βρίσκεται η 
Ligue 1, µε µόλις 78 εκατ. να έχουν 
δαπανηθεί, λιγότερα από τις Νο1 µε-
ταγραφές σε Ισπανία (Εντέν Αζάρ) και 
Γερµανία (Λούκας Ερναντέζ).

Μέσα σε αυτό το κλίµα, ο Ουαλός 
εξτρέµ, Γκάρεθ Μπέιλ θεωρείται πα-

ρελθόν από τη Μαδρίτη µετά  τις δη-
λώσεις του Ζινεντίν Ζιντάν εναντίον 
του και φαίνεται πλέον να έχει αρχί-
σει ένας νέος κύκλος διαπραγµατεύ-
σεων ανάµεσα στη «βασίλισσα» και 
την Παρι σεν Ζερµέν µε τις φήµες 
να αυξάνονται συνεχώς για ανταλ-
λαγή του µε τον Νειµάρ. Η Ρεάλ Μα-
δρίτης µάλιστα προσφέρει  εκτός των 
άλλων στη γαλλική οµάδα το ποσό 
των 90 εκατ. ευρώ για την απόκτη-
ση του Βραζιλιάνου σταρ, θέλοντας 
έτσι να αποκλείσει κάθε ενδεχόµενο 
µελλοντικής επιστροφής του Νειµάρ 
στην Μπαρτσελόνα, κάτι που επίσης 
ακούγεται… Παράλληλα σε εσωτερι-
κό επίπεδο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός α-
νακοίνωσε την απόκτηση του Γαϊάς 
Ζαχίντ µε τη µορφή δανεισµού

Με οστικό οίδηµα διαγνώστηκε η Νικόλ 
Κυριακοπούλου µετά τους αγώνες στο Diamond 
League του Λονδίνου και η ίδια θα υποβληθεί σε 
δεκαπενθήµερο πρόγραµµα αποκατάστασης. Το 
πρόβληµα οφείλεται σε µικρό ατύχηµα που συνέβη 
κατά τη διάρκεια των δοκιµαστικών και όπως είναι 
φυσικό µένει εκτός του Πανελλήνιου πρωταθλήµατος.

Η Κυριακοπούλου
εκτός Πανελληνίου  

Πόλο (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα, Γκουανγζού)

Μικρός τελικός 11.00 ΕΡΤ Sports HD

Τελικός 12.15 COSMOTE SPORT 7

Τένις (ATP 500 Hamburg European Open)

Ηµιτελικός 14.30 COSMOTE SPORT 6

Formula 1 (Γερµανία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα K19)

Τελικός 19.30 ΕΡΤ Sports HD

Τένις (ATP 500 Hamburg European Open)

Τελικός 13.00 COSMOTE SPORT 6

Formula 1 (Γερµανία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5

Μπάσκετ (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα K18)

Γαλλία - Ελλάδα 21.15 ΕΡΤ Sports HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 27 Ιουλίου

Κυριακή 28 Ιουλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τη µία εκβιάζει 
και την άλλη γλύφει  
για να κρατηθεί η 
συντεχνία του ΟΣΔΕ 

Ο σχεδιασµός     
Βορίδη και οι 
ενστάσεις Κακαβά 
για το υπουργείο 

Ασυµβίβαστο  
συνεταιριστικής 
ηγεσίας-υπαλλήλου 
συνεταιρισμού  

Τζοσουα Vs Ρουιζ:
Ο αγώνας θα γίνει
Μετά τις νέες δηλώσεις του 
υπευθύνου προώθησης Έντι Χερν 
που διέψευσε τις φήµες περί 
ακύρωσης του αγώνα πυγµαχίας, ο 
πρώην πρωταθλητής κόσµου Ανθονι 
Τζόσουα θα αναµετρηθεί ενάντια στον 
µεξικανό Αντι Ρουιζ µε σκοπό να 
κερδίσει τις τρεις εκ των τεσσάρων 
ζωνών τις οποίες και έχασε. Ο αγώνας 
αναµένεται τον ∆εκέµβριο του 2019 
ή αρχές του 2020.  .

Συµβόλαιο µε Ραπτορς
Μετά την αποχώρηση του από 
τους Μάβερικς ο Κώστας 
Αντετοκούνµπο (22 ετών) θα 
συνεχίσει την καριέρα του στο 
ΝΒΑ για δεύτερη χρονιά 
κλείνοντας συµβόλαιο µε τους 
πρωταθλητές της σεζόν 2019-
2020 Τορόντο Ραπτορς. Ο ίδιος 
δεν έχει υπογράψει ακόµα 
ωστόσο η πρωταθλήτρια οµάδα 
από τον Καναδά φαίνεται να 
δείχνει µεγάλο ενδιαφέρον.

Αισιόδοξος ο τεχνικός
ΑΕΛ για τη νέα σεζόν
Αισιόδοξες ήταν οι δηλώσεις του 
Σέρβου τεχνικού της ΑΕΛ, 
Γκόρνταν Πέτριτς µετά το φιλικό 
παιχνίδι της Τρίτης απέναντι στον 
Βόλο το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1. 
Πιο συγκεκριµένα ο προπονητής 
της οµάδας του θεσσαλικού κάµπου 
δήλωσε ότι υπάρχουν κάποιοι νέοι 
παίκτες στην οµάδα οι οποίοι ίσως 
αποδειχθούν πολύ καλοί και 
χρήσιµοι για το µέλλον της.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Στα 35 λεπτά έχει φτάσει το κιλό στα πορ-
τοκάλια Βαλέντσια, ενώ υπάρχει έδαφος 
και για περαιτέρω αύξηση, από 18 µε 20 
λεπτά που πωλούνταν µέχρι πριν δύο ε-
βδοµάδες. Σύµφωνα µε πηγές στη Σκά-
λα Λακωνίας, οι έµποροι στην περιοχή, 
ανέβαζαν την τιµή που αγοράζουν κατά 
5 λεπτά ανά δύο µε τρεις ηµέρες, µε απο-
τέλεσµα σχεδόν το διπλασιασµό της τιµής 
παραγωγού. Η άνοδος των τιµών οφεί-
λεται σε πολλούς παράγοντες, στην αύ-
ξηση των θερµοκρασιών που εντείνουν 

την κατανάλωση σε χώρες της Ευρώπης, 
αλλά και στην Ελλάδα, µε ντόπιους και 
τουρίστες να θέλουν να απολαύσουν έ-
ναν παγωµένο χυµό πορτοκάλι. Ακόµη, 
λιγότερη παραγωγή στην Ισπανία, και 
κολλήµατα στις εξαγωγές της Νοτίου Α-
φρικής, µείωσαν τη διεθνώς διαθέσιµη 
ποσότητα. Υπήρξε και µέρος της ελληνι-
κής παραγωγής που υπέστη ζηµιές από 
χαλάζι, αλλά και παραγωγοί που αρνού-
νταν να πουλήσουν µε 18 λεπτά, µειώνο-
ντας περισσότερο την προσφορά.

Με διπλάσια τιµή τα Βαλέντσια
 Με απανωτές αυξήσεις µέσα σε 15 µέρες έφτασαν τα 35 λεπτά από 18 λεπτά  

  Υψηλές θερµοκρασίες και διεθνείς συγκυρίες αύξησαν αισθητά τη ζήτηση 
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Σ 
την ελληνική αγορά πήγε καλά η ε-
ξαγωγή σκληρού σίτου και βοήθησε 
στη γενικότερη άνοδο των τιµών. Τα 
µέτρια έπιασαν µέχρι τα επίπεδα των 

230 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, αλλά µοιά-
ζει να «µαζεύονται» οι αγοραστές. Ίσως και γι’ 
αυτό η Φότζια άφησε σταθερές τις τιµές. Σηµει-
ωτέον ότι τον Αύγουστο όλα υπολειτουργούν, 
οπότε δεν αναµένεται δραστηριότητα από ιτα-
λικούς µύλους. Από Σεπτέµβρη ξανά, οπότε και 
θα είναι πιο κοντά η συγκοµιδή του Καναδά.

 Χρηµατιστηριακά, και κόντρα στους κα-
ταστροφολόγους, η αγορά βάµβακος αντέ-
δρασε ανοδικά τονίζοντας πως στα 62 σεντς 
υπάρχει σηµαντική αντίσταση. Οι κλώστες 
βγήκαν στην αγορά ενώ οι κερδοσκόποι που 
είχαν ποντάρει στην πτώση βγαίνουν από τις 
θέσεις τους. Στην αγορά µας, θεωρητικά πιά-
νουµε το πριµ των 4 σεντς ανά λίµπρα για τα 
λευκά βαµβάκια, αλλά ακόµα δεν έχουν γίνει 
σηµαντικές δουλειές που θα εδραιώσουν αυ-
τή τη βάση. Οι ελάχιστες νέες πωλήσεις αφο-
ρούν κάλυψη προπωλήσεων των εµπορικών 
οίκων. Γενικά είναι θετικό ότι λαµβάνουµε ζή-
τηση και το δολάριο ενισχύεται.

 Οι εισαγωγές φράουλας στη Γερµανία α-
νήλθαν το 2018 σε 237,7 εκατ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 222,2 εκατ. ευρώ προέρχονται από 
χώρες της ΕΕ και τα 15,7 εκατ. ευρώ από τρίτες 
χώρες µε σηµαντικότερο προµηθευτή την Αίγυ-
πτο, σύµφωνα µε στοιχεία του Οµοσπονδιακού 
φορέα για Γεωργία και ∆ιατροφή (Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung). Σηµαντικό-
τεροι προµηθευτές παραµένουν η Ισπανία µε 
εξαγωγές φράουλας αξίας 161 εκατ. ευρώ και 
µερίδιο αγοράς 67,6%, µε την Ελλάδα να έχει 
αξία 5,8 εκατ. ευρώ και µερίδιο αγοράς 2,4%.

Αφήνει υποσχέσεις 
η αγορά στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

18/06 25/06 3/07 10/07 24/07

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

348,92
343,84

349,52

364,55
365,18

Προσφορά
Καταστροφές σε Ισπανία και 

µικρότερη ποσότητα στην Ελλάδα, 
λόγω του χαλαζιού, µείωσαν 

επίσης την προσφορά

Υπολείμματα
Προσοχή χρειάζεται στις εφαρµο-
γές για τη µύγα της Μεσογείου, 

καθώς πρέπει να τηρείται ο χρόνος 
ως τη συγκοµιδή

Σάκχαρα
Πολύ καλά αποτελέσµατα στις 

µετρήσεις BRIX έχει πια συνολικά η 
περιοχή της Λακωνίας µε εµπόρους 

να µιλούν για πορτοκάλια «µέλι»

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

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

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

239

225

182

209,5

332,40

901,00

16,30

81,80

108,55

94,63

234

225

183

209,5

327,60

890,00

16,27

73,62

109,57

93,96

245

225

183

209,5

320,70

885,60

17,31

73,80

106,00

92,79

245

225

183

209,5

318,90

893,20

17,35

71,55

107,75

93,75

235

215

183

209,5

322,3

891,20

17,43

82,8

108,5

92,81

235

215

183

209,5

321,5

892,60

17,46

86,55

108,90

86,11

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό 2,33 2,25

2,30
2,34 2,13 2,33

65,32

66,39 67,29 63,82 62,49
64,32

Τιμή παραγωγού 
πορτοκάλια 
Βαλέντσια 
(λεπτά/κιλό) 
Αρχές Ιουλίου 18-20

Τέλη Ιουλίου 35
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Στασιµότητα στις νέες προπωλήσεις βάµβακος 

230

220

210

200

190

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
64,32

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

183

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,33

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Παρά την άνοδο του δολαρίου 
φαίνεται πως τα 62 σεντς ανά 
λίµπρα αποτελούν σηµαντικό
σηµείο αντίστασης της αγοράς.

Στα σκληρά σιτάρια, 
σταθεροποίηση των τιµών 
στα υψηλά επίπεδα είχαµε 
στη νέα λίστα της Φότζια. 

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. 

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

25
ΦΕΒ
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ΜΑΡ

25
ΑΠΡ

25
ΜΑΙ
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ΙΟΥΝ
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ΙΟΥΛ
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ΦΕΒ
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ΑΠΡ
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ΜΑΙ
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ΙΟΥΝ
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ΙΟΥΛ
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ΜΑΡ
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ΑΠΡ
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ΜΑΙ
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ΙΟΥΛ

17
ΙΟΥΝ
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ΙΟΥΝ

01
ΙΟΥΛ

08
ΙΟΥΛ

15
ΙΟΥΛ

235

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

Ανοδικά φαίνεται να κινείται η α-
γορά του σκληρού σιταριού, λόγω 
πράξεων στην Ευρώπη, χωρίς όµως 
να έχει φανεί ακόµη ο αντίκτυπος 
της µεγάλης µείωσης στην παγκό-
σµια παραγωγή, λόγω των αποθε-
µάτων-στοκ. Μέτρια σιτάρια έχουν 
εξαχθεί από Ελλάδα µε τιµές FOB 
στα 22 µε 23 λεπτά το κιλό, τιµές 
που συµπεριλαµβάνουν µεταφορι-
κά προς το λιµάνι και προµήθεια 
του µεσάζοντα, δίνοντας ακόµη 
και 21 λεπτά στον παραγωγό για 
τα µέτρια πάντα σιτάρια, 3 λεπτά ε-
πιπλέον αν το είχανε δώσει στα 18 
ανοιχτή τιµή. Οι τιµές σε αγοραπω-
λησίες σε Ιταλία και Γαλλία, ανεβά-
ζουν προσωρινά έστω τις πράξεις ε-
ξαγωγών ελληνικού σκληρού και 
συνεπώς την τιµή του παραγωγού. 
Σύµφωνα µε τον Αλέξανδρο Ζαχα-
ρή, γεωπόνο µε δράση σε Λάρισα 

και Φάρσαλα, οι παραγωγοί που-
λάνε προς το παρόν µε ανοιχτή τι-
µή, παίρνοντας στο χέρι 17 µε 18 
λεπτά και ελπίζοντας πως ο έµπο-
ρος στον οποίο διοχετεύουν την πα-
ραγωγή τους θα πουλήσει ακριβά, 
για να πάρουν ένα καλό επιπλέον 
συµπλήρωµα. ∆ε λείπουν όµως τα 
παράπονα στον κάµπο, πως οι έ-
µποροι θα διαπράξουν αµαρτίες του 
παρελθόντος και όσο και να ανέβει 
η τιµή που θα πουλήσουν, θα επι-
βάλλουν µε το έτσι θέλω όπως α-
κούγεται χαρακτηριστικά στα χω-
ριά, µικρή επιπλέον αµοιβή πάνω 
από την ανοιχτή.

Όσον αφορά τα καλά, υψηλής 
ποιότητας σκληρά, οι µεγάλοι παί-
κτες στην Ελλάδα αγοράζουν πο-
σότητες µε ανοιχτή πάλι τιµή, φαί-
νεται όµως να περιµένουν µεγά-
λες τιµές µελλοντικά, καθώς δεν 
έχουν ακόµη προχωρήσει σε εξα-
γωγές µε τις τωρινές τιµές, αν και 
υπάρχει ζήτηση, ιδίως από Ιταλία.  

Στη λίστα του παρατηρητηρίου 

της Φότζια, στις 24 Ιουλίου 2019, 
η πρώτη ποιότητα, δηλαδή σκλη-
ρά µε πρωτεΐνη 12%, υαλώδη 80% 
και ειδικό βάρος 80 κιλά ανά εκα-
τόλιτρο  κυµαίνεται µεταξύ 250 και 
255 ευρώ ανά τόνο. 

Οι µετριότερες ποιότητες, δηλα-
δή µε πρωτεΐνη 11,5%, υαλώδη 70% 
και ειδικό βάρος 78 κιλά ανά εκα-
τόλιτρο πιάνουν 245 µε 250 ευρώ 
ανά τόνο και τα ακόµη πιο κάτω µε 
πρωτεΐνη 11%, υαλώδη 60% και ει-
δικό βάρος 76 κιλά ανά εκατόλιτρο 
χτυπάνε 240 µε 245 ευρώ ανά τόνο. 
Τα βιολογικα βρίσκονται στα 390 
µε 400 ευρώ ο τόνος και έχουν ε-
λάχιστη πρωτεϊνη 11,5% και ειδι-
κό βάρος 78 κιλά ανά εκατόλιτρο.

Ανεβαίνει αλλά λίγο προς το παρόν το σκληρό
 Φεύγει έξω µέτριο σιτάρι στα 230 ευρώ/τόνο, πάνω από 20 λεπτά στον παραγωγό
 Περιµένουν οι µεγάλοι παίκτες χωρίς να εξάγουν τα ποιοτικά που αγοράζουν Κάτω από 1,5 εκατοµµύριο 

τόνους προβλέπεται από το 
Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ 
(USDA) η παραγωγή σκληρού 
σιταριού στην Τουρκία, επίπεδα 
πολύ χαµηλά για τη γειτονική 
χώρα, που δηµιουργεί όµως 
προϋποθέσεις για πωλήσεις 
ελληνικού σκληρού στις 
εισαγωγικές της Τουρκίας. Τη 
χρονιά που µας πέρασε η 
Τουρκία εισήγαγε 560 χιλιάδες 
τόνους, µε τη µερίδα του 
λέοντος να προέρχεται από 
Καναδά και Ρωσία. Οι 
µειωµένες αυτές ποσότητες 
είναι αποτέλεσµα δυσµενών 
καιρικών συνθηκών και 
ειδικότερα της µεγάλης 
ξηρασίας κατά το µήνα Μάιο, 
που χαρακτηρίστηκε ως ο 
δεύτερος ξηρότερος Μάιος της 
τελευταίας εικοσαετίας. Έτσι, 
παρά το γεγονός πως από τον 
περασµένο Οκτώβριο ως και το 
τέλος του Ιουνίου η βροχές 
ήταν περισσότερες από πέρυσι, 
οι ξηρασία στον πολύ σηµαντικό 
για την ανάπτυξη του καρπού 
Μάιο, έκανε τη διαφορά. 

ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΛΟΓΩ ΞΕΡΟΥ ΜΑΪΟΥ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ 

Παρά την άνοδο του δολαρίου φαίνεται πως τα 62 σεντς 
ανά λίµπρα αποτελούν σηµαντικό σηµείο αντίστασης της 
αγοράς στην πτώση. Με βοήθεια από τη ζήτηση στη 
φυσική αγορά, δεδοµένου ότι τα κλωστήρια επιθυµούν 
να αγοράσουν σε αυτές τις τιµές, το χρηµατιστήριο 
ανέκαµψε και πλέον κοιτάει τα 65 σεντς ανά λίµπρα. 
Παράλληλα, αρκετοί κερδοσκόποι βγήκαν από τις 
πτωτικές τους τοποθετήσεις, µόλις ενηµερώθηκαν πως 
θα υπάρξουν νέες συνοµιλίες µεταξύ των 
διαπραγµατευτών αναφορικά µε τον εµπορικό πόλεµο 
ΗΠΑ-Κίνας. Ήδη ακούγονται στην αγορά κάποια θετικά 
νέα, χωρίς όµως να είναι κάτι επίσηµο.

ΝEA ΥOΡKH
Το χρηµατιστήριο αντέδρασε ανοδικά και τα 
κλωστήρια δείχνουν πως θέλουν να αγοράσουν νέες 
ποσότητες, εντούτοις οι νέες πωλήσεις είναι ελάχιστες 
και κατά κύριο λόγο αφορούν καλύψεις ανοιχτών 
πωλήσεων των εµπορικών οίκων. Θεωρητικά η 
αποκαλούµενη βάση (πριµ) για τα ανοιχτά συµβόλαια 
πιάνει τα 4 σεντς ανά λίµπρα επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών για τα λευκά και ποιοτικά 
βαµβάκια. Στην πράξη όµως δεν έχει εδραιωθεί αυτή 
η βάση, καθώς οι εµπορικοί οίκοι κοιτούν αυτές τις 
τιµές µε επιφύλαξη, συγκρίνοντας τες µε τις 
αντίστοιχες τιµές βραζιλιάνικης και ισπανικής σοδειάς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τα βιολογικά σκληρά «χτυπάνε» 40 
λεπτά το κιλό στη λίστα Φούτζια

ANOIXTH TIMH
Οι αγορές στον κάµπο 

γίνονται µε ανοιχτή τιµή στα 

17 και 18 λεπτά

Συνεδρίαση 24/07/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 64,32 +0,59

Μάρτιος '20 65,12 +0,60

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

∆ευτέρα
22/07

Παρασκευή
19/07

Τετάρτη
24/07

Τρίτη
23/07

Πέµπτη
18/07

65

64

63

62

61

60

07/18/2019 61.7
07/19/2019 63.07
07/22/2019 63.36
07/23/2019 63.73
07/24/2019 64.32
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Πρόκειται για µια χρονιά που α-
ναµένεται στη Θεσσαλία να εί-
ναι η καλύτερη των τελευταίων 
ετών, όσον αφορά την ποσότη-
τα και την ποιότητα παραγωγής 
στη βιοµηχανική ντοµάτα, σύµ-
φωνα µε ανακοίνωση του συνε-
ταιρισµού ΘΕΣΤΟ της περιοχής. 

 «Στην Ελλάδα, µετά από µια 
διετία έντονων χαλαζοπτώσε-
ων και καθολικών κυριολεκτι-

κά πληµµυρικών φαινοµένων, η 
οποία δοκίµασε τις αντοχές των 
παραγωγών, αλλά και το µέλλον 
της καλλιέργειας, η φετινή χρο-
νιά κύλησε µέχρι στιγµής σχετι-
κά οµαλά και η παραγωγή ανα-
µένεται να είναι καλή, ποσοτικά, 
αλλά κυρίως ποιοτικά», δηµοσί-
ευσε ο συνεταιρισµός.

Στην Ηλεία, όπως δήλωσε 
στην Agrenda, ο Χρήστος Βα-

λιανάτος, πρόεδρος της Οµά-
δας Παραγωγών βιοµηχανικής 
ντοµάτας του νοµού, το πρώτο 
δεκαήµερο του Αυγούστου α-
ναµένεται το µέγιστο της συ-
γκοµιδής, ενώ η χρονιά χαρα-
κτηρίζεται καλή για την παρα-
γωγή, πετυχαίνοντας µεγάλες 
ποσότητες, παρά τα λίγα προ-
βλήµατα που προκλήθηκαν λό-
γω κάποιων βροχοπτώσεων.

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Με µπόνους για τις πιο πρώιµες 
και τις πιο όψιµες παρτίδες στα 
εργοστάσια Νοµικός και Ντάµα-
βαντ και επιπλέον µπόνους στη 
Ντάµαβαντ για µικρή περιεκτικό-
τητα σε ξένες ύλες, ξεκίνησαν στη 
Θεσσαλία από την Παρασκευή 26 
Ιουλίου οι παραλαβές βιοµηχα-
νικής ντοµάτας για τη σεζόν του 
2019. Συγκεκριµένα, στις περιο-
χές Λάρισας και Φαρσάλων τα ερ-
γοστάσια Νοµικός, Ντάµαβαντ και 
Agrofarm, άνοιξαν τις πύλες τους. 
Αντίστοιχα, στην Ηλεία, άνοιξαν 
τη ∆ευτέρα 22 Ιουλίου τις πύλες 
τους, τα δύο µεγάλα εργοστάσια, 
Κύκνος και Unilever. Η Agrofarm 
µέχρι τώρα δεν έχει µπόνους ε-
κτός από τη µεγαλύτερη τιµή α-
νάλογα µε τα brix που δίνουν ό-
λα τα εργοστάσια. 

Όσον αφορά τις τιµές για κά-
θε τόνο προϊόντος, ο µέσος ό-
ρος των τιµών τιµοκαταλόγου 
και των τριών εργοστασίων είναι 
στα 85,83 ευρώ ο τόνος, η ακρι-
βής τιµή για κάθε παρτίδα όµως 
απαιτεί κοµπιουτεράκι για τον υ-
πολογισµό της, καθώς εξαρτάται 
από την περιεκτικότητα σε σάκ-
χαρα της παρτίδας, δηλαδή την 
τιµή brix που πετυχαίνει, όπου 
δίνεται από τις βιοµηχανίες από 
16,2 έως 18 ευρώ για κάθε µονά-
δα brix στον κάθε τόνο. Στο πόσο 
θα πληρώνουν τα εργοστάσια Νο-
µικός, Del Monte και Ντάµαβαντ 
ανά µονάδα Brix, παίζει ρόλο και 
η τοποθεσία, η απόσταση δηλαδή 

από το εργοστάσιο, ενώ παράλ-
ληλα οι αγρότες επιβαρύνονται 
τα µεταφορικά έξοδα.

Το εργοστάσιο Νοµικός θα δί-
νει µπόνους 3 ευρώ στο πρωιµό-
τερο 10% της παραγωγής και στο 
οψιµότερο 10% των φορτίων. Το 
εργοστάσιο Ντάβαµαντ δίνει επί-
σης 3 και 6 ευρώ µπόνους για πρω-
ιµότητα και όψιµη παραγωγή, αλ-
λά µε ηµερολογιακά κριτήρια, για 
τα φορτία πριν από τις 3 Αυγού-
στου 3 ευρώ και από 6 Σεπτεµβρί-
ου και µετά 6 ευρώ. Στον Νοµικό, 
για επίτευξη τιµής αποφλοιωµέ-
νης απαιτείται πάνω από το 80% 
των καρπών να είναι κόκκινοι και 
ακαίρεοι, ενώ πρέπει να εκφορ-
τώνονται οπωσδήποτε στη ράµπα 
της αποφλοιωµένης. Η Ντάµαβαντ 
τέλος δίνει µπόνους όχι χρονικό, 
αλλά για ύπαρξη πολύ λίγων ξέ-

νων υλών, µε αύξηση 1,5% στην 
τιµή αγοράς όταν οι ξένες ύλες 
στο φορτίο περιορίζονται από το 
0 έως το 2%. Παράλληλα, υπάρ-
χουν και αρνητικά µπόνους για 
τη µειωµένη ποιότητα.

Αµείβονται πρώιµες 
και όψιµες και στην Ηλεία

Στο νοµό Ηλείας, τα δύο µεγάλα 
εργοστάσια, Κύκνος και Unilever 
ξεκίνησαν τις παραλαβές από τη 
∆ευτέρα 22 Ιουλίου. Ο Χρήστος 

Βαλιανάτος σηµείωσε πως η µέση 
τιµή στην περιοχή είναι στα 80 λε-
πτά και η Οµάδα Παραγωγών έχει 
προχωρήσει στην υπογραφή της 
σύµβασης µε το εργοστάσιο Κύ-
κνος για την φετινή παραλαβή µε 
τις τιµές να παραµένουν στα ίδια 
επίπεδα µε πέρυσι, ενώ σηµείω-
σε πως στην περιοχή δε χρεώνο-
νται µεταφορικά. Για την περίο-
δο από την έναρξη της παραλα-
βής µέχρι το τέλος Αυγούστου οι 
τιµές θα κυµανθούν ως εξής: Για 
την κατηγορία brix από 4,00 έως 
4,69 από 74 έως 76 ευρώ ο τόνος, 
από 4,70 έως 5,39 brix από 82 έ-
ως 84 ευρώ ο τόνος και για brix 
από 5,40 και άνω από 91 έως 93 
ευρώ ο τόνος. Για παραλαβή από 
1η έως 20 Σεπτεµβρίου, όλες οι 
παραπάνω τιµές θα είναι ανεβα-
σµένες καιτά δύο ευρώ ανά τόνο.

Σε ισχύ κίνητρα για λιγότερες ξένες ύλες 
στις παραδόσεις βιοµηχανικής ντοµάτας  
Προβλέπεται µπόνους τιµής σε καλλιέργειες που στηρίζουν τη διάρκεια της καµπάνιας  

Η καλύτερη παραγωγή των τελευταίων ετών   
χωρίς µεγάλες απώλειες από βροχή και χαλάζι

ΒΑΘΜΟΙ BRIX
Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα, 

δηλαδή οι βαθµοί brix, καθορίζουν 

και φέτος την τιµή που αγοράζουν 

τα εργοστάσια

Σ
την αγορά µας σηµειώθη-
καν δουλειές για εξαγωγή 
στα επίπεδα των 230 ευρώ 
ο τόνος FOB λιµάνι µας για 

τα µέτρια σιτάρια. Φαίνεται βέβαια 
πως τα περιθώρια ανόδου µικραί-
νουν, δεδοµένου ότι οι Ιταλοί κά-
λυψαν ένα σηµαντικό κοµµάτι των 
αναγκών τους και µε τις παρούσες 
συνθήκες δεν µπορούν να δικαιο-
λογηθούν ακόµα υψηλότερα νού-
µερα. Ενδεχοµένως να προτιµηθεί 
η αγορά χαµηλότερων ποιοτήτων µε 
κάποια µικρή έκπτωση. Τα ποιοτικά 
σιτάρια αγοράζονται σταθερά στην 
τοπική αγορά και οι τιµές έλαβαν 
µια δυναµική, η οποία ήρθε από την 
άνοδο των µέτριων στην εξαγωγή.

Στα σκληρά σιτάρια, σταθεροποί-
ηση των τιµών είχαµε στη νέα λί-

στα της Φότζια. 
Συγκεκριµέ-
να τα ποιοτι-
κά στάρια µε 
ειδικό βάρος 
80 kg/hl, υ-

αλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% τιµή 
αποθήκης παραγωγού διαπραγµα-
τεύεται 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 κυµαίνεται στα 245-
250 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία, κα-
τόπιν της ανόδου των τιµών στα ε-
πίπεδα των 227 ευρώ ο τόνος, δια-
κρίνεται στασιµότητα στην αγορά 
η οποία και φέρνει σταθεροποίη-
ση των τιµών. Να δούµε πως θα α-
ντιδράσουν οι βόρειο αφρικάνικες 
χώρες οι οποίες παραδοσιακά εισά-
γουν σοβαρές ποσότητες σκληρού.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
οι τιµές έφτασαν σε σηµείο αντί-
στασης και αντέδρασαν ανοδικά α-
πό τα πρόσφατα χαµηλά τους. Είναι 
δύσκολο να δούµε µεγάλη ανοδική 
κίνηση, διότι παράλληλα ενισχύεται 
και το δολάριο, καθιστώντας την α-
µερικανική σοδειά ακριβότερη. Οι 
αναλυτές αναµένουν νέα για το τε-
λικό µέγεθος της ρωσικής παρα-
γωγής και τον επικείµενο καύσω-
να στη Βόρεια Ευρώπη. Στη Γαλλία 
ο φόβος για την πορεία της καλλι-
έργειας καλαµποκιού (υψηλές θερ-
µοκρασίες) ενίσχυσε γενικότερα τα 
δηµητριακά.  Οι τιµές συµβολαίων 
Σεπτεµβρίου ‘19 λίγο πάνω από τα 
επίπεδα των 175 ευρώ ο τόνος πα-
ραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΑ ΥΨΗΛΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α BRIX ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ
AGROFARM

(Λεβεντάκης)

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Ευύδριο ∆οµοκός Φίλια Καρδίτσας
Πολυνέρι

Φαρσάλων

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ :

Όλη η καµπάνια 4/8 έως 31/8 Όλη η καµπάνια

ΤΟΜΕΑΣ : > 25 km < 25 km Λάρισα Φάρσαλα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
(€/τόνο):

9 6
Λάρισα: 
13 Φάρσαλα: 10

11 9
Λάρισα: 
9 Φάρσαλα: 6

ΕΙ∆ΟΣ : Αποφλ/νη Σάλτσα Αποφλ/νη Σάλτσα Αποφλ/νη Σάλτσα

ΤΙΜΗ για 
Μέσο Μηνιαίο 
Όρο στα 5,00 brix 

88 83 86 81 90 85 88 86
85 €/tn στα 5 brix 
µε κατώτερη τιµή τα 
75 € για τα 4,4 brix

Τιµή/
Μπριξοµονάδα :

17.6 16.6 17.2 16.2 18 17 17.6 17.2

Σηµειώσεις: 1. Η τιµή για το εργοστάσιο του ΝΟΜΙΚΟΥ αυξάνεται για το 10% των πιο πρώιµων φορτίων και για το 10% των πιο όψιµων, κατά 3 €/tn.
2. Η τιµή για το εργοστάσιο της ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ αυξάνεται κατά 3 €/tn για παραδόσεις έως 3/8 και κατά 6 €/tn από 1/9 και µετά.
3. Η τιµή βιοµηχανικής τοµάτας για παραδόσεις στα εργοστάσια ΝΟΜΙΚΟΣ, ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ & DEL MONTE θα προκύπτει βάσει µέσου µηνιαίου όρου brix.
4. Η επίτευξη τιµής αποφλοιωµένης στο ΝΟΜΙΚΟ προϋποθέτει: • Κατάλληλους καρπούς (κόκκινοι και ακέραιοι) >= 80 % της νωπής τοµάτας
• Εκφόρτωση στη ράµπα της αποφλοιωµένης
5. Η ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ επιβραβεύει φορτία µε χαµηλές τιµές ξένων υλών:  Ξένες ύλες 0% - 2%, αύξηση τιµής κατά 1,5%.
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Ισχυρό κύµα καύσωνα µε τον υδράργυρο να καταγράφει διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ ειδικά σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, 
οδηγεί σε µεγάλες ανακατατάξεις όσον αφορά την εικόνα παραγωγής των αγροτικών προϊόντων προοιωνίζοντας ανοδική τάση των τιµών.

Αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις του αυτό το µή-
να το ∆ιεθνές Συµβούλιο Σιτηρών για την παγκόσµια 
παραγωγή δηµητριακών 2019-2020 εκτιµώντας πως 
θα είναι χαµηλότερη κατά 8 εκατ. τόνους, ήτοι θα ανέλ-
θει στο 2.148 εκατ., µε µειώσεις για το σιτάρι, (συµπερι-
λαµβανοµένης της ΕΕ, της Ρωσίας και του Καναδά), το 
καλαµπόκι (Κίνα) και το σόργο (ΗΠΑ). Παρ ‘όλα αυτά, η 
παγκόσµια απόδοση σιτηρών φαίνεται σε ρεκόρ, ενώ ο 
αραβόσιτος έχει τη δεύτερη µεγαλύτερη και το κριθάρι 
βρίσκεται σε υψηλά 10ετίας. Λόγω των µικρότερων α-
ποθεµάτων στην αρχή της σεζόν, οι συνολικές προµή-

θειες σιτηρών προβλέπεται να είναι σε τετραετές χαµη-
λό. Η κατανάλωση φθάνει στο νέο υψηλό των 2,184 ε-
κατ. τόνων (+ 1% ετησίως), συµπεριλαµβανόµενών των 
κερδών για τρόφιµα, ζωοτροφές και βιοµηχανικές χρή-
σεις. Μια τρίτη διαδοχική συρρίκνωση των παγκόσµιων 
αποθεµάτων προβλέπεται στα τέλη του 2019/20, µε το 
ρυθµό ανάληψης να επιταχύνεται στα 36 εκατ. τόνους. 
Το παγκόσµιο εµπόριο σιτηρών αναµένεται να αυξηθεί 
κατά 1% ετησίων, αλλά προβλέπεται  για πρώτη φορά 
στα τελευταία 11 χρόνια µείωση του εµπορίου αραβο-
σίτου που οφείλεται στην µειωµένη αγορά από την ΕΕ. 

Παρά τις αβεβαιότητες σχετικά µε τις προοπτικές για 
τις παγκόσµιες αγορές, ο δείκτης δηµητριακών και ελαι-
ούχων σπόρων του IGC αποδυναµώθηκε κατά 2% λόγω 
των πιέσεων στις αυξανόµενες εποχιακές προµήθειες.  

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ άνω των 40 βαθ-
µών Κελσίου που καταγράφονται 
τα τελευταία 24ωρα σε συνδυασµό 
µε την παρατεταµένη ξηρασία βρί-
σκουν απροετοίµαστους τους αγρό-
τες σε πολλές χώρες, όπου οι καλλι-
έργειες και τα βοσκοτόπια αντιµετω-
πίζουν συνθήκες υψηλού στρες. Ή-
δη οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 

τεράστια πίεση στους αµπελώνες της 
Γαλλίας και ειδικά του Μπορντό, ενώ 
ήδη έχει προβλεφθεί σαφής µείωση 
των αποδόσεων σε ελαιώνες της Ιβη-
ρικής χερσονήσου και της Ιταλίας. 
Απρόβλεπτα τα πράγµατα στις παρα-
γωγές σιτηρών, καλαµποκιού και ε-
λαιοκράµβης, ειδικά σε περιοχές οι 
οποίες ποτέ δεν ήταν αρδευόµενες. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι προς το παρόν 
στον ευρωπαϊκό τύπο δεν υπάρχουν 
πολλά δηµοσιεύµατα που να κατα-
γράφουν το µέγεθος των ζηµιών στην 
παραγωγή, θέµα το οποίο ενδεχοµέ-
νως να έχει σχέση µε την προσπά-
θεια αποφυγής ενός κλίµατος πανι-
κού στις αγορές εµπορευµάτων και 

ειδικά σε χρηµατιστηριακά προϊό-
ντα. Ραγδαία θα πέσει η ποσότητα 
του καλαµποκιού που θα παραχθεί 
στη Γερµανία και στη Γαλλία αν συ-
νεχιστεί το κύµα, χωρίς να έρθουν 
ευεργετικές βροχές, σύµφωνα µε τον 
Agravis Raiffeisen AG, Γερµανό σύµ-
βουλο καλλιέργειας δηµητριακών. 

ΑΠΡΟΣΜΕΝΑ νωρίς, ως ενσίρωµα 
µπορεί να συγκοµίσουν τα χωρά-
φια τους µε καλαµπόκι πολλοί α-
γρότες σε Γερµανία και Γαλλία, για 
αν αυξήσουν έτσι το απόθεµά τους 
σε ζωοτροφές για το χειµώνα, από 
το να περιµένουν να συλλέξουν καρ-

πό για πώληση στην αγορά, ανέφε-
ρε στον τύπο η Laurine Simon, ανα-
λύτρια και σύµβουλος της Strategie 
Grains. Όπως συµπληρώνει, τα απο-
θέµατα στοκ σε χονδροειδείς ζωο-
τροφές είναι ήδη χαµηλά έπειτα από 
την ξηρασία του περασµένου έτους. 

ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ παραγωγή της Ευ-
ρώπης, τον µεγαλύτερο αντίκτυπο 
φαίνεται να έχει η ακραία θερµο-
κρασία και ξηρασία στην καλλιέρ-
γεια του καλαµποκιού, καθώς τα φυ-
τά βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε 
κρίσιµο στάδιο ανάπτυξης. Το σιτά-
ρι και το κριθάρι στις περιοχές αυ-
τές έχει ξεκινήσει ήδη να συλλέγε-

ται και έχει γλιτώσει το µεγαλύτερο 
µέρος των αντίξοων συνθηκών. Από 
τα τέλη του Ιουνίου έχει πέσει στη 
Γαλλία, σε µια από τις µεγαλύτερες 
παραγωγούς χώρες καλαµποκιού, 
η πρόβλεψη για την παραγωγή, ό-
που οι περιορισµοί στην άρδευση 
άρχισαν 2 µήνες νωρίτερα από την 
προηγούµενη χρονιά. 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Γερµανία, στο Βρα-
διµβούργο, έκληση για έκτακτη βο-
ήθεια έχουν κάνει προς την πολιτει-
ακή και την οµοσπονδιακή κυβέρ-
νηση εκπρόσωποι της αγροτικής βι-
οµηχανίας. Στην περιοχή, οι γεωρ-
γική παραγωγή υποφέρει από την 
τρίτη συνεχόµενη χρονιά ξηρασίας. 

Παρά το γεγονός ότι ακόµη δεν έχει 
φτάσει η ξηρασία στα επίπεδα του 
2018, οι παραγωγοί περιµένουν και 
πάλι αποδόσεις µικρότερες από αυ-
τές που θα ανέµεναν αν οι συνθή-
κες ήταν ευνοϊκές. Τα δηµητριακά 
προβλέπεται να ζηµιωθούν ακόµη 
περισσότερο αν δεν αλλάξει κάτι. 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι εξαιρετικά κρί-
σιµη για τους αγρότες, ειδικά αυ-
τούς που δεν έχουν δυνατότητα να 
αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους, 
σύµφωνα µε τον Cedric Benoist, 
παραγωγό που έχει τη δυνατότητα 
να αρδεύει τα χωράφια του µε δηµη-

τριακά και άλλες καλλιέργειες νό-
τια του Παρισιού, χάρη σε υπόγεια 
αποθέµατα ύδατος. Τα συµβόλαια 
µελλοντικής εκπλήρωσης στο χρη-
µατιστήριο στο Παρίσι, βρίσκονται 
ανεβασµένα κατά 10% από τα τέλη 
Μαΐου, σύµφωνα µε την L. Simon. 

ΚΑΥΣΩΝΑΣ & ΞΗΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

ΠΗΓΗ:IGC

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: -10% 
Συνολικά μικρότερη γεωργική παραγωγή 
από το Μ.Ο. δεκαετίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ: 420C, 
Μεγαλύτερη ξηρασία των τελευταίων 150 ετών

ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ
Ακραίες θερμοκρασίες και ανομβρία

16/17 17/18 18/19 19/20
Τόνοι σε εκατοµµύρια

27-06 25-07ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΤΗΡΩΝ

Παραγωγή 2187 2139 2142 2156 2148

Εµπόριο 353 370 367 370 370

Κατανάλωση 2127 2151 2165 2187 2184

Αλλαγή ανά χρόνο 60 -12 -23 -36

Κύριοι εξαγωγείς 178 177 166 154 153

Kαλύτερη τιμή στα σιτηρά φέρνει 
η κάμψη παραγωγής, αποθεμάτων 

1

3

5

2

4

6

STRATEGIE GRAINS

IGC
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Ανατροπές στα αγροτικά εµπορεύµατα φέρνει ο καύσωνας 



Με καλές διαθέσεις συνεχίζει από 
κει που σταµάτησε στις εκλογές
Η επιφυλακτικότητα που επέδειξε ο επικεφαλής 
της EKT, Mario Draghi σχετικά µε τα µελλοντικά 
σχέδια της νοµισµατικής πολιτικής της ευρωζώνης 
επηρέασε λίγο το ελληνικό χρηµατιστήριο, που 
κάλυψε το χαµένο έδαφος των εκλογές, 
δείχνοντας τις «καλές» διαθέσεις των επενδυτών. 
Αξιοσηµείωτο είναι και το σχόλιο της Moodys που 
θέλει αναβάθµιση της ελληνικής οικονοµίας εάν η 
νέα κυβέρνηση συνεχίσει να εφαρµόζει τις 
δεσµεύσεις απέναντι στην ευρωζώνη.

∆Ω∆ΩΝΗ: Σε συνέχεια της 
σταθερά υψηλής επίδοσης καθ’ 
όλο το α’ εξάµηνο του 2019 µε 

έσοδα ύψους 50 εκατ. ευρώ που 
αντιστοιχούν σε 5% αύξηση τόσο των 
πωλήσεων της εσωτερικής αγοράς και 
των εξαγωγών, η γαλακτοβιοµηχανία 
ανακοίνωσε την πρόσληψη 50 νέων 
µόνιµων υπαλλήλων.

PHILIP MORRIS: Η Philip Morris 
International ανακοίνωσε ότι τα κέρδη 
και έσοδα του β’ τριµήνου ήταν καλύτερα 
των προσδοκιών. Τα καθαρά κέρδη 
αυξήθηκαν στα 2,31 δισ. δολάρια, από τα 
2,19 δισ. δολάρια πριν από ένα χρόνο. 

ΑΒ InBev: Η µεγαλύτερη ζυθοποιία 
παγκοσµίως, Anheuser-Busch InBev 
ανακοίνωσε αύξηση 28% στα καθαρά 
κέρδη β’ τριµήνου, ήτοι 2,4 δισ. δολάρια 
καθώς πέτυχε την καλύτερη επίδοση 
στους όγκους, των τελευταίων 5 ετών. 

BASF: Τα κέρδη στο β’ τρίµηνο του 2019 
επηρεάστηκαν αρνητικά από τους 
χαµηλότερους όγκους και τα περιθώρια 
στη µονάδα χηµικών και υλικών, ανέφερε 
ανακοίνωση της BASF, προσθέτοντας ότι 
τα δύο τµήµατα αντιστοιχούν στο 83% της 
συνολικής πτώσης των κερδών β’ 
τριµήνου. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 
στα 6,46 δισ. ευρώ από τα 1,48 δισ. ευρώ 
που αποδίδεται κυρίως στη συγχώνευση 
της µονάδας της πετρελαίου και αερίου 
Wintershall, µε την DEA Deutsche Erdoel. 

UNILEVER: Ο κολοσσός 
καταναλωτικών προϊόντων ανακοίνωσε 
ελαφρώς χαµηλότερες από ό,τι 
αναµενόταν πωλήσεις, λόγω βροχών 
στην Ευρώπη και επιβράδυνσης της 
ανάπτυξης στην Ινδία. Η εταιρεία 
τόνισε πως συνεχίζει να αναµένει ότι  
το λειτουργικό περιθώριο θα 
διαµορφωθεί στο 20% το 2020.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Ο Μάριο Ντράγκι έχει τρεις µήνες για να 
ενισχύσει την εντυπωσιακή κληρονοµιά του 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευρύ-
τατα αναµένεται να ηγηθεί περαιτέρω πο-
σοτικής χαλάρωσης πριν την αναχώρησή 
του. Η µόνη αβεβαιότητα είναι πότε ακρι-
βώς και ποια εργαλεία θα χρησιµοποιήσει 
ξανά. Οτιδήποτε λιγότερο δηµιουργεί τον 
κίνδυνο να οδηγηθεί η οικονοµία της ευ-
ρωζώνης σε νέα περίοδο αδύναµης ανά-
πτυξης και χαµηλού πληθωρισµού», γρά-
φουν οι Financial Times. 

Επί του παρόντος, οι γεωπολιτικοί πα-
ράγοντες και ο προστατευτισµός επηρε-
άζουν το κλίµα και ως εκ τούτου ο Ευρω-
παίος κεντρικός τραπεζίτης, Μάριο Ντρά-
γκι επιµένει να δίνει σινιάλο για διατήρη-
ση των επιτοκίων στα τρέχοντα ή και χαµη-
λότερα επίπεδα τουλάχιστον ως το πρώτο 

εξάµηνο του 2020. 
Εν τω µεταξύ, ο οίκος Moody’s σε ανάλυ-

ση του για την Ελλάδα εκτιµά πως η προε-
κλογική ατζέντα της κυβέρνησης µπορεί 
να τονώσει την ανάπτυξη αν υλοποιηθεί. 
Το βάρος του ελληνικού χρέους είναι ση-
µαντικά πιο βιώσιµο τώρα, δεδοµένης της 
εκτεταµένης ελάφρυνσης χρέους, αλλά θα 
παραµείνει υψηλό για πολλά χρόνια, ση-
µειώνει ο οίκος.  Η αξιολόγηση της Ελλά-
δας θα µπορούσε να αναβαθµιστεί, εάν η 
νέα κυβέρνηση συνεχίσει να υλοποιεί τις 
δεσµεύσεις προς την ευρωζώνη, µεταξύ 
των οποίων µεταρρυθµίσεις που θα βελ-
τιώσουν το επιχειρηµατικό κλίµα και τις ε-
πενδύσεις ενώ τα δηµόσια οικονοµικά πα-
ραµένουν ισχυρά. Εξίσου θετική, τυχόν τα-
χύτερη του αναµενόµενου βελτίωση της υ-
γείας του τραπεζικού κλάδου.

Lidl Eλλάς
Βραβεύσεων συνέχεια για τη Lidl 
Ελλάς, που διακρίθηκε στα Packaging 
Innovation Awards, λαµβάνοντας 1 
χρυσό και 1 χάλκινο. Το Gold βραβείο 
για τη συσκευασία του επετειακού 
ροζέ οίνου Eden Drop µε αφορµή τον 
εορτασµό της Lidl Ελλάς για τα 20 
χρόνια δραστηριοποίησής στην 
Ελλάδα. Το Bronze για τον σχεδιασµό 
συσκευασίας του λικέρ ΑΜΕΤΡΟ.

Campari 
Η Davide Campari-Milano SpA έχει 
ξεκινήσει αποκλειστικές συνοµιλίες για 
την αγορά δύο γαλλικών labels ρούµι 
Καραϊβικής. Συγκεκριµένα, ανακοίνωσε 
ότι είναι σε συνοµιλίες µε την 
Compagnie Financiere Chevrillon και 
µια οµάδα µετόχων µειοψηφίας για την 
αγορά της Rhumantilles SAS, η οποία 
ελέγχει το 96,5% της Bellonnie & 
Bourdillon Successeurs. 

Η τελευταία 3μηνη
παράσταση Ντράγκι

 Περαιτέρω ποσοτική χαλάρωση ομολόγων
 Συμπεφωνημένα ίσον αναβάθμιση Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
885,99

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 25/07

Παρασκευή
19/07

Τρίτη
23/07

∆ευτέρα
22/07

Τετάρτη
24/07

Πέµπτη
25/07

900

 890

880

870

860

850

840

830

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,2880 +10,77%

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ 1,4300 +10,00%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε 0,3380 +9,03% 

MEVACO ΜΕΤΑΛ/ΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1,3500 +8,00%

TRASTOR ΕΤ.  1,0200 +7,37%

ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 0,0545 -19,85%

ΕΛΒΙΕΜΕΚ 2,6000 -19,75%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,1500 -13,79%

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1350 -13,46% 

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,7800 -12,85%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 27.269,97 -0,29%
 NASDAQ Comp 8.321,50 +0,85%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.564,56 +0,90%
Λονδίνο FTSE 100 7.528,76 +0,36%
\Φρανκφούρτη DAX-30 12.572,01 + 0,39%
Παρίσι CAC-40 5.657,72  +0,93%
Ζυρίχη SMI 9.979,44 +0,73%
Τόκιο NIKKEI-225 21.756,55 + 0,22% 
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Τα προβλήματα των αγροτών που πρέπει
 να δει άμεσα η νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ

Τ
ελειώσαµε και µε τις εκλογές, η ανάληψη 
των υπουργικών θώκων σε άλλες  περιπτώ-
σεις ήταν αναµενόµενη και σε άλλες έκπλη-
ξη και τώρα περιµένουµε να δούµε πως περ-

πατάµε. Από τις εκπλήξεις για όσους γνωρίζουν πρό-
σωπα και πράγµατα, ήταν η ανάλη-
ψη του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης από τον κ. Βορίδη, αφού ποτέ 
στο παρελθόν δεν είχε δώσει δείγµα-
τα γραφής για τις γνώσεις στου σχε-
τικά µε τα αγροτικά ζητήµατα.

Βέβαια ανέκαθεν, ο εκάστοτε υ-
πουργός κρίνεται δευτερευόντως 
για τις γνώσεις του και πρωτίστως 
για την ικανότητα του να επιλέγει 
τους κατάλληλους συνεργάτες για 
να στελεχώσει το υπουργείο και να 
παράξει αποτέλεσµα. Θέλοντας να 
συνδράµουµε –όπως κάνουµε από 
την πρώτη µέρα που ξεκινήσαµε αυ-
τό το άρθρο µε τον αγαπηµένο φίλο 
Κώστα Νιφορόπουλο-θα επισηµάνω 
µερικά από τα καθηµερινά προβλή-
µατα των αγροτών που έπρεπε να έ-
χουν λυθεί πολύ καιρό τώρα,  κάτι που 
δυστυχώς δεν έγινε, (δεν είναι δου-
λειά µας να κρίνουµε τους λόγους).

1. ΜΗΤΡΩΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΙΩΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η δηµιουργία της εφαρµογής σκοπό της είχε τη δια-

σφάλιση της ρευστότητας στους αγρότες και την προ-
στασία τους από την «όποτε να ‘ναι» εξόφληση των τι-
µολογίων τους από τους εµπόρους.

∆υστυχώς, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται εί-
ναι απείρως µεγαλύτερα από τις λύσεις που δίνονται. 
Για την ακρίβεια δεν βλέπω κανένα θετικό αποτέλεσµα.

Απαιτείται το ανέβασµα των τιµολογίων εντός –το 
αργότερο- 25 ηµερών από την έκ-
δοση του καθενός. Ποιος θα ανα-
λάβει το κόστος της ανάρτησης; Ε-
ντός -το αργότερο- 60 ηµερών θα 

πρέπει ο αγρότης να τσεκάρει στην πλατφόρµα, τα τι-
µολόγια που είναι ανεξόφλητα. Αν δεν τα τσεκάρει, θε-
ωρούνται εξοφληµένα. Ποιος διασφαλίζει ότι ο παρα-
γωγός επίτηδες δεν θα τσεκάρει τα τιµολόγια, αφήνο-
ντας τα να θεωρούνται εξοφληµένα; Λόγοι υπάρχουν.

Η παράταση που δόθηκε µέχρι τις 30.09.19 για τη 
ΜΗ ανάρτηση δεν λύνει το πρόβληµα, γιατί από την 
01.10.19 τα πρόστιµα θα αρχίσουν να µετράνε

Βρείτε τρόπο να γίνει χρηστική για τους αγρότες αλ-
λιώς καταργείστε τη, αυτή τη στιγµή είναι άχρηστη. 

2. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ
Η υποβολή του χειρόγραφου πίνακα προσωπικού για 

τους απασχολούµενους στα χωράφια εργάτες γης,  είναι 
µία γελοία υποχρέωση που έχει ξεχαστεί και εκ των πραγ-
µάτων είναι αδύνατο να γίνει σωστή χρήσης της, διότι:

Για να υποβάλλω τον πίνακα προσωπικού, πρέπει 
να γνωρίζω τους εργάτες που θα απασχολήσω στο 
χωράφι µου, πράγµα που πολλές φορές δεν είναι εφι-

κτό, (όποιος από το υπουργείο Εργασίας έχει απορία, 
τον καλώ να του εξηγήσω το ανέφικτο της υπόθεσης). 

Ακόµη και στην περίπτωση που είναι στάνταρ οι ερ-
γάτες γης, είναι αδύνατο να προσδιορίσεις το χρόνο 
εργασίας. Αν δηλώσεις π.χ. ότι θα τους απασχολήσεις 
∆ευτέρα-Παρασκευή 06:00-14:00 και Τρίτη και Τετάρτη 
βρέξει, δεν θα πάνε µία-δύο µέρες στο χωράφι, αλλά θα 
πάνε Σάββατο-Κυριακή. Γιατί τα χωράφια δεν είναι κατά-
στηµα που ανοίγεις και κλείνεις την ώρα που επιθυµείς.

Έστω ότι υποβάλλω τον πίνακα προσωπικού µε όλα 
τα στοιχεία. Εάν πάει το µικτό συνεργείο ελέγχου στο 
χωράφι και βρει να απασχολούνται εργάτες γης σε ω-
ράριο εκτός από αυτό που είναι δηλωµένο στον πίνακα 
προσωπικού, τότε το πρόστιµο πέφτει κατά πολύ: 1.500 
ευρώ ανά άτοµο. Τσάµπα πράγµα δηλαδή.

Μακάρι το θέµα του πίνακα προσωπικού να ήταν αρ-
µοδιότητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα εί-
χε ήδη λυθεί. ∆υστυχώς είναι του υπουργείου Εργασίας.

Φροντίστε στο ΥΠΑΑΤ (επειδή µπορείτε να καταλά-
βετε) για την άµεση κατάργηση αυτής της γελοιότητας. 
Καλύτερα ακόµη, φροντίστε να ενηµερώσετε τους Υπη-
ρεσιακούς του Εργασίας για την άχρηστη ύπαρξή της.

3. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩ∆ΙΚΩΝ TAXIS 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ

∆εν ξέρω ποιος είχε τη φαεινή ιδέα να απαγορεύσει 
την είσοδο µε τους κωδικούς taxis στην καρτέλα του α-
γρότη, αλλά η δικαιολογία ότι πρόκειται για προσωπι-
κά δεδοµένα φαντάζει περισσότερο γελοία από τον ί-
διο τον ισχυρισµό. Πιο προσωπικό δεδοµένο από τους 
κωδικούς taxis δεν υπάρχει. Απεναντίας τα προβλήµα-
τα που έχουν δηµιουργήσει είναι απίστευτα.

Επαναφέρετε τη δυνατότητα εισόδου µε τους κωδι-
κούς taxis προκειµένου να υπάρχει άµεση ενηµέρω-
ση για τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις, ώστε να υπάρ-
χει ορθή αποτύπωση της φορολογητέας ύλης στις δη-
λώσεις των αγροτών.

Υπουργέ, η αντίληψη είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτη-
µα. Υπάρχουν κι άλλα πολλά προβλήµατα που έχουµε ε-
πισηµάνει στο παρελθόν. Περιµένουµε τις ενέργειές σας.

Ανεξόφλητα
Εντός 60 ηµερών ο 

αγρότης πρέπει να τσε-
κάρει στην πλατφόρµα, 

τα ανεξόφλητα τιµολόγια

Υπουργείο Εργασίας
Tο θέµα του πίνακα προ-
σωπικού δεν είναι αρµο-
διότητα του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης

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)

«ΛΗΓΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ»

Την ∆ευτέρα 29 Ιουλίου είναι η 
καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων. Οι ξεχασµένοι να 

προσέλθουν πάραυτα.

Οµάδες παραγωγών: 
Αποτυχηµένο παράδειγµα

Ζωντανό αποτυχηµένο παράδειγµα οι Οµάδες 
Παραγωγών: εδώ και δύο χρόνια, ακούς από 
παντού, να µιλάνε. Το µόνο που έχουν καταφέρει 
είναι να γίνουν Οµάδες για να αντικατασταθούν 
µηχανήµατα. ΟΚ, έγιναν και 500 οµάδες (άρα 500 
x 5 άτοµα /οµάδα = 2.500 αγρότες). Με 250.000 
επαγγελµατίες αγρότες και άλλους 600- 700.000 
µικροκαλλιεργητές, αυτό µόνο επιτυχία δεν µπορεί 
να θεωρηθεί. Λύσεις υπάρχουν, αναζητείστε τις. 



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Θετικό κλίµα έχει δηµιουργήσει και στον 
αγροτικό κόσµο η άµεση εκκίνηση των 
φοροελαφρύνσεων από το 2019, καθώς 
µε σχετικό νοµοσχέδιο µπαίνει πρώτα 
στη σειρά η µεσοσταθµική µείωση 22% 
του ΕΝΦΙΑ και υπό καλύτερους όρους 
οι ρυθµίσεις των 120 δόσεων. Μέχρι και 
τον Σεπτέµβριο θα έρθει και το δεύτερο 
κοµµάτι του φορολογικού νοµοσχεδίου, 
που θα υλοποιηθεί σταδιακά ως το 2022.

Συγκεκριµένα, το πρώτο φορολογικό 
νοµοσχέδιο, η συζήτηση του οποίου θα 
διεξαχθεί τη ∆ευτέρα στην αρµόδια επι-
τροπή της Βουλής µε τον χαρακτήρα του 
κατεπείγοντος και θα ολοκληρωθεί την 
επόµενη Τρίτη µε την ψήφιση του από 
την Ολοµέλεια, θα προβλέπει:

1.Τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, µεσοσταθµι-
κά κατά 22%, για το σύνολο των 6,4 ιδι-
οκτητών ακινήτων από φέτος. Το 2020 
θα ακολουθήσει ακόµη µία µείωση κατά 
10%. Ειδικότερα στα εκκαθαριστικά που 
θα σταλούν τον Αύγουστο:

 Για τις µικρές ιδιοκτησίες αξίας έως 
60.000 ευρώ η µείωση ΕΝΦΙΑ θα είναι 30%.

 Για ιδιοκτησίες αξίας απο 60.000 ευρώ 
έως 70.000 ευρώ η µείωση θα είναι 27%.

 Για ακίνητη περιουσία από 70.000 ευ-
ρώ ως 80.000 ευρώ η µείωση θα είναι 25%.

 Για ακίνητη περιουσία από 80.000 ευρώ 
ως 1.000.000 ευρώ η µείωση θα είναι 20%.

 Για τις πολύ µεγάλες ιδιοκτησίες που 
υπερβαίνουν σε αξία το 1 εκατ. ευρώ η 
µείωση είναι 10%.

2.Τις αλλαγές, επί το ευνοϊκότερο, στη 
ρύθµιση των 120 δόσεων για τους οφειλέ-
τες της εφορίας. Ειδικότερα προβλέπεται:

 Η µείωση της ελάχιστης µηνιαίας δό-

σης από 30 ευρώ σε 20 ευρώ δίνοντας τη 
δυνατότητα σε µικροοφειλέτες να ρυθµί-
σουν τα χρέη τους σε περισσότερες δόσεις.

 Η µείωση του επιτοκίου από 5% σε 
3%, µε το οποίο επιβαρύνεται η οφειλή 
η οποία υπάγεται στη ρύθµιση.

 Η ένταξη στις 120 δόσεις όλων των ε-
πιχειρήσεων, µε οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ.

 Η αναστολή κατασχέσεων και µέτρων 
αναγκαστικής είσπραξης για όσους ε-
ντάσσονται και παραµένουν στη ρύθµιση.

 Η θέσπιση νέας πάγιας ρύθµισης των 
οφειλών προς την εφορία σε 12 ή 24 δό-
σεις, προκειµένου να διευκολυνθούν ό-
σοι έχουν δυσκολίες στην αποπληρωµή 
οφειλών προς το ∆ηµόσιο.

Το δεύτερο νοµοσχέδιο, που αναµένε-
ται να κατατεθεί το Σεπτέµβριο θα περιλη-
φθούν οι µειώσεις στον φόρο εισοδήµα-
τος που ξεκινούν από φέτος και θα κλι-
µακωθούν σταδιακά σε βάθος τετραετίας. 
Ειδικότερα, οι διατάξεις του θα αφορούν:

 Τη µείωση του φόρου στα κέρδη των 
επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για τη 
χρήση του 2019 και στο 20% το 2020.

 Τη µείωση του φόρου στα µερίσµα-
τα από το 10% στο 5% φέτος.

 Τη µείωση του πρώτου φορολογι-
κού συντελεστή της κλίµακας εισοδήµα-
τος φυσικών προσώπων από 22% στο 9% 
για εισοδήµατα ως 10.000 ευρώ. Το µέ-
τρο θα ισχύσει για τα εισοδήµατα που θα 
αποκτηθούν το 2020. Έτσι, η θετική επί-
πτωσή του θα αρχίσει να φαίνεται για α-
γρότες, µισθωτούς και συνταξιούχους α-
πό τον πρώτο µήνα του επόµενου έτους, 
µέσω της µηνιαίας παρακράτησης φόρου.

 Η µείωση του ανώτατου φορολογι-
κού συντελεστή φυσικών προσώπων που 
σήµερα ανέρχεται σε 45%.

 Η σταδιακή κατάργηση µέσα στα επό-
µενα χρόνια της Ειδικής Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης και του Τέλους Επιτηδεύµατος.

 Η σταδιακή µείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών από το 20% στο 15%.

 Η µείωση συντελεστών ΦΠΑ από 24% 
σε 22% και από 13% σε 11% στην τετραετία.

 Η αναστολή για µια τριετία του ΦΠΑ 
στις µεταβιβάσεις ακινήτων.

 Η αναστολή για τρία επιπλέον χρόνια, 
του φόρου υπεραξίας ακινήτων.

 Η έκπτωση φόρου 40% στις δαπάνες 
για την ενεργειακή, λειτουργική και αι-
σθητική αναβάθµιση των κτιρίων.

ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ

Μείωση 
ΕΝΦΙΑ, 
µεσοσταθµικά 
κατά 22%, 
για  6,4 
ιδιόκτητα 
ακίνητα 
από φέτος

Αλλαγές 
στις 120 
δόσεις 
προς την 
εφορία

Μείωση 
ελάχιστης 
µηνιαίας 
δόσης από 
30 ευρώ σε 
20 ευρώ

Μείωση 
του επιτοκίου 
από 5% 
σε 3%

Ένταξη όλων 
των 
επιχειρήσεων, 
µε οφειλή 
έως 1 εκατ. 
ευρώ.

 Η αναστολή 
κατασχέσεων 

Πρώτα η μείωση του ΕΝΦΙΑ 
και μετά ο συντελεστής αγροτών 
Θετική επίπτωση για τον παραγωγό η μείωση του πρώτου συντελεστή από το 22% στο 9%

Ιανουάριος 2020
Από τον Ιανουάριο 
θα φανεί η θετική 

επίπτωση και στους 
αγρότες από τη 

µείωση του πρώτου 
φορολογικού 

συντελεστή από 
το 22% στο 9%

Τέλος 
επιτηδεύµατος
Στο νοµοσχέδιο 

του Σεπτεµβρίου, η 
σταδιακή κατάργηση 
της Ειδικής Εισφοράς 

Αλληλεγγύης 
και του Τέλους 
Επιτηδεύµατος

Στο 22% υπολογίζεται 
η µεσοσταθµική µείωση 
του ΕΝΦΙΑ που για τις µικρές 
ιδιοκτησίες µπορεί να φθάνει   
άµεσα και στο 30%. 

Αφορολόγητο
8.636 ευρώ 
µε προσαύξηση 
1.000 ευρώ
για κάθε παιδί

Σηµαντικές θα είναι και οι 
ελαφρύνσεις για τους 
µισθωτούς, τους 
συνταξιούχους και τους 
κατ’ επάγγελµα αγρότες. 
Έτσι, από την 1η 
Ιανουαρίου 2020 εκτός 
από τη διατήρηση του 
αφορολόγητου ορίου στα 
8.636 ευρώ µειώνεται και 
ο πρώτος φορολογικός 
συντελεστής στο 9%. 
Ωστόσο, το αφορολόγητο 
όριο προσαυξάνεται κατά 
1.000  ευρώ για κάθε παιδί. 
∆ηλαδή κάποιος που έχει 
ένα παιδί και έχει ετήσια 
εισοδήµατος έως 10.000 
ευρώ θα πληρώσει 
µειωµένο φόρο ύψους 218 
ευρώ.
Για τους µισθωτούς µε 2 
παιδιά, ισχύει σήµερα 
αφορολόγητο όριο 9.091 
ευρώ. Με το νέο σύστηµα 
το αφορολόγητο θα 
αυξηθεί στις 10.636 ευρώ 
(8.636 ευρώ το ισχύον 
αφορολόγητο για µισθωτό 
χωρίς παιδιά +1.000 ευρώ 
για κάθε παιδί). Το όφελος 
σε σχέση µε το ισχύον 
σύστηµα είναι της τάξης 
των 384,5 ευρώ
Να σηµειωθεί ότι η 
έκπτωση φόρου που θα 
προκύπτει µε τα νέα 
αφορολόγητα όρια θα 
«σβήνει» όσο µειώνεται το 
εισόδηµα και θα 
µηδενίζεται αν το εισόδηµα 
ξεπερνάει, για παράδειγµα, 
τα 60.000 ευρώ αντί για 
220.000 ευρώ που ισχύει 
σήµερα.
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Μια πρότυπη αγροδιατροφική µονά-
δα µε προϊόντα ειδικής ετικέτας, µέ-
σα από την αναβίωση των εγκατα-
λειµµένων ελαιώνων και αµπελώ-
νων αλλά και την επαναλειτουργία 
του παραµυθένιου βουτυροκοµείου 
περιλαµβάνει το αναπτυξιακό πλάνο 
της κυβέρνησης για την αξιοποίηση 
του Βασιλικού Κτήµατος στο Τατόι.

Στο πρότζεκτ, ο σχεδιασµός «µπου-
τίκ» ξενοδοχειακής µονάδας, ειδικού 
µουσείου, αλλά και αξιοποίηση των 
κήπων για περιπατητικές διαδροµές 
ανοικτές για το κοινό.

Το Βασιλικό Κτήµα περιλαµβάνε-
ται στα πέντε νέα εµβληµατικά έργα 
που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρ-
κεια των προγραµµατικών δηλώσεων 
της κυβέρνησης στη Βουλή, και µέ-
νει να φανεί αν θα δροµολογηθούν 
οι εν λόγω παρεµβάσεις καθώς σή-
µερα µένει να ρηµάζει, αναξιοποίη-
το αφού λόγο σε αυτό έχουν τέσσε-
ρα υπουργεία (Οικονοµίας, Πολιτι-
σµού, Περιβάλλοντος και Γεωργίας) 

αλλά και επτά κρατικοί φορείς, από 
τον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυ-
µού Πάρνηθας µέχρι το ∆ασαρχείο. 
Και τον ∆ήµο ∆ιονύσου, στην δικαι-
οδοσία του οποίου έχει περάσει από 
την άλλοτε Κοινότητα Κρυονερίου, 
όπου ανήκε. 

Έτσι, σύντοµα θα φανεί αν οι εν 
λόγω εξαγγελίες θα βάλουν σε τρο-
χιά ανάπτυξης σκέψεις για αξιοποί-
ησης των ιστορικών εγκαταστάσεων 
και του φυτικού πλούτου που τις συ-
νοδεύει για:

 Ανάπτυξη αµπελώνων για την 
παραγωγή κρασιού µε ετικέτα του 
Κτήµατος Τατοΐου, πρόταση που εί-
χε κατατεθεί και από την ∆ιεπαγγελ-

µατική Οίνου (Ε∆ΟΑΟ),
 Φροντίδα του εγκαταλειµµένου ελαι-

ώνα και επαναλειτουργία του ελαιοτρι-
βείου, για παραγωγή βιολογικού ελαιο-
λάδου λάδι µε την ετικέτα του Κτήµατος.

 Επαναλειτουργία του, σαν βγαλµέ-
νο από παραµύθι, βουτυροκοµείου, που 
λειτούργησε από το 1898 υπό την ∆ανή 
Πέτερσεν και µέχρι το 1944, παρήγαγε 
το ονοµαστό – και διαφηµιζόµενο στον 
Τύπο της εποχής – «∆εκελεικό Βούτυρο». 

 Μεταποίηση των βρώσιµων µανιτα-
ριών που φυτρώνουν σε κάποια σηµεία 
του αδιάβατου δάσους.

 Λειτουργία Μουσείου Μηχανηµά-
των και Τρακτέρ.

Από το 1980 που ουσιαστικά εγκατα-
λείφθηκε στη µοίρα του το τεράστιο άλ-
λοτε Βασιλικό Κτήµα και, παρά τις µελέ-
τες και προτάσεις, δεν έχει αξιοποιηθεί 
όπως θα του έπρεπε. Μάλιστα, παρότι α-
νήκει εξ ολοκλήρου, από το 2000 (µε α-
πόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 
περί αποζηµίωσης της άλλοτε βασιλικής 
οικογένειας Γλύξµπουργκ), στο Ελληνικό 

Αγροδιατροφική
μονάδα στα θερινά ανάκτορα 
Στα σχέδια μπουτίκ ξενοδοχείο, προϊόντα ειδικής ετικέτας και περιπατητικές διαδρομές 
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∆ηµόσιο, δεν έχει γίνει ως τώρα τίποτε 
προς την κατεύθυνση αξιοποίησης του. 

Εξάλλου, πρόκειται για έναν τόπο που 
έχει χαρακτηρισθεί ως νεότερο µνηµείο 
και αρχαιολογικός (λόγω της αρχαίας 
∆εκελείας) και ανήκει στο προστατευ-
όµενο περιβαλλοντικό σύνολο Natura 
2000 του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας.

Η αξιοποίηση, υπέρ της οποίας πά-
σχιζε χρόνια ο Σύλλογος Φίλων Τατο-
ΐου, των 150 τακτικών µελών και των 
2.500 φίλων (ακόµη και στις εφοπλι-
στικές οικογένειες του Λονδίνου), ό-
πως γράφει άρθρο στο protagon.gr, 
σηµαίνει καταρχάς ότι θα πρέπει να 
ξεµπερδευτεί το παραπάνω, κουβάρι 
των αρµοδιοτήτων. Επί του παρόντος, 
τα µέλη του Συλλόγου Φίλων Κτήµα-
τος Τατοΐου, σε ανακοίνωσή τους, εκ-
φράζουν τη µεγάλη χαρά και ικανοποί-
ησή τους για όσα άκουσαν από τα χεί-
λη του πρωθυπουργού για τη βούλη-
ση της Κυβέρνησης να προχωρήσει ά-
µεσα στην αξιοποίηση του πρώην Βα-
σιλικού Κτήµατος.

Μια οργανωµένη αγορά τροφίµων και χώρων εστί-
ασης στα πρότυπα των Food Halls ανα τον κόσµο 
που θα αξιοποιεί πλήρως την γειτνίαση µε τις τρεις 
τουριστικές πλατείες της Αθήνας, αναµένεται να δη-
µιουργηθεί στις Στοές Ορφέως και Βιβλίου, κάτω 
από το παλιό Αρσάκειο. Σηµειωτέον, ολόκληρο το 
οικοδοµικό τετράγωνο είναι χαρακτηρισµένο ως 
«διατηρητέο κτίριο» και ειδικά το Καυταντζόγλειο 
Μέγαρο ως «διατηρητέο µνηµείο».

Μάλιστα, όπως αναφέρει και το Forbes, οι χώ-
ροι φαγητού µέσα σε ιστορικά και όχι µόνο κτή-
ρια στα αστικά κέντρα είναι µία παγκόσµια τάση 
που γνωρίζει µεγάλη δυναµική τα τελευταία χρό-
νια ειδικά στις ΗΠΑ, την Ασία και την Ευρώπη. Ε-
πενδυτικά σχήµατα, αναλαµβάνουν να αναζωογο-
νήσουν εγκαταλειµµένα κτήρια και χώρους κατα-
στηµάτων σε πόλεις µε τουριστικό ενδιαφέρον, δί-
νοντας «στέγη» τόσο σε αναδυόµενες αλλά και ε-
πώνυµες επιχειρήσεις τροφίµων.

Στο δρόµο λοιπόν, µε τις καλοφτιαγµένες αίθου-
σες φαγητού που χάραξαν πολυκαταστήµατα όπως 
το «Le bon Marche» που λειτουργεί από το 1838, 
µε το δυνατό του σηµείο την Grande epicerie, δη-
λαδή το παντοπωλείο που βρίσκει κανείς από ψά-
ρια, φρούτα και τυριά µέχρι γκουρµέ τρόφιµα υψη-
λής ποιότητας, βρίσκονται σε εξέλιξη και στη χώρα 
µας ανάλογα επενδυτικά σχέδια. 

Η Αθήνα, αν και αποτελεί ισχυρό διεθνή τουρι-
στικό προορισµό, δεν διαθέτει τέτοιες πρωτοπορι-
ακές αγορές, που προσελκύουν σήµερα εκατοµµύ-
ρια τουρίστες σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Σε αυτό το πνεύµα, δηλαδή κατά τα πρότυπα των 
food halls, την αξιοποίηση των 65 καταστηµάτων 
και των ελεύθερων χώρων στις Στοές φέρεται να α-
ναλαµβάνει επενδυτικό σχήµα µε επικεφαλής τον 
επιχειρηµατία Αρη Κεφαλογιάννη (διευθύνων σύµ-
βουλος της ΓΑΙΑ), που πλειοδότησε σε σχετικό δι-
αγωνισµό.  Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασµό έχει η 
ενσωµάτωση µιας αγοράς τροφίµων, όπου θα δι-
ατίθενται προϊόντα µικρών παραγωγών από όλη 
την Ελλάδα, τοποθετηµένα έτσι ώστε ο επισκέπτης 
να πραγµατοποιεί µία...επίσκεψη σε όλη τη χώρα.

Να σηµειωθεί, ότι το κτιριακό συγκρότηµα του 
Αρσακείου (Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία) ανήκει 
στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, η οποία παραχωρεί 

τη χρήση-αξιοποίηση-εκµετάλλευση  των καταστη-
µάτων µε ετήσιο µίσθωµα 1,2 εκατ. ευρώ, συν πο-
σοστά επί του τζίρου τους.

Το επιχειρηµατικό σχήµα των αναδόχων αναλαµ-
βάνει επιπλέον την υποχρέωση να πραγµατοποι-
ήσει επενδύσεις 5 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονι-
σµό του κτιρίου και την αναδιαρρύθµιση των κα-
ταστηµάτων. Η συνολική επιφάνεια των δύο στο-
ών φτάνει τις 10.000 τετραγωνικά µέτρα. Σήµερα 
τα περισσότερα καταστήµατα είναι άδεια – από τα 
65 που λειτουργούσαν παρελθόν, παραµένουν σε 
λειτουργία µόνο τα εννεά.

Σηµειωτέον, οι δύο στοές του Αρσακείου βρίσκο-
νται 750 µέτρα από το Σύνταγµα, 400 µέτρα από 
την Οµόνοια και 900 µέτρα από την πλατεία Καρα-
ϊσκάκη. Στις τρεις αυτές πλατείες και τις οδούς που 
τις ενώνουν ή γειτνιάζουν µε αυτές συντελείται τα 
τελευταία χρόνια µια ξενοδοχειακή κοσµογονία. 

Για την ιστορία
Το Αρσάκειο Μέγαρο κατασκευάστηκε τµηµατι-

κά από το 1846, οπότε και κτίσθηκε το πρώτο κτί-
ριο στη γωνία των οδών Πανεπιστηµίου και Πεσµα-
ζόγλου σε σχέδια Λύσανδρου Καυταντζόγλου, έως 
το έτος 1925, όταν το κτιριακό συγκρότηµα έφτα-
σε να καταλαµβάνει όλο το οικοδοµικό τετράγω-
νο (Πανεπιστηµίου, Αρσάκη, Σταδίου και Πεσµα-
ζόγλου). Τα σχέδια των αρχιτεκτόνων Μαρούδη, 
Τσίλλερ και Κριεζή το ανέδειξαν σε ένα εκ των εµ-
βληµατικών συγκροτηµάτων της Αθήνας.

Το µέγαρο στέγαζε τα Αρσάκεια και Τοσίτσεια 
Σχολεία µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930 ό-
ταν πλέον µεταφέρθηκαν στο Ψυχικό. Το µέγαρο 
φιλοξένησε επίσης αργότερα το Ειρηνοδικείο, την 
Εισαγγελία και το Εφετείο Αθηνών µέχρι τα τέλη 
της δεκαετίας του 1970. Το 1984 ενοικιάστηκε α-
πό το ∆ηµόσιο τµήµα του για να στεγάσει το Συµ-
βούλιο της Επικρατείας (οι µισθωµένοι στο ∆ηµό-
σιο χώροι για τη στέγαση του ΣτΕ εξαιρούνται από 
τον διαγωνισµό παραχώρησης).

Το 1937 κατεδαφίστηκε µια πτέρυγα του Καυ-
ταντζογλείου και στον αίθριο χώρο κτίστηκε το κι-
νηµατοθέατρο «Ορφέας», που στα τέλη της δεκα-
ετίας του ’80 και στη θέση του κατασκευάστηκε η 
Στοά του Βιβλίου.  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 65 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ  

Στο ιστορικό Αρσάκειο αναδύεται
μια αγορά στα πρότυπα των Food Halls 

Forbes
Οι χώροι φαγητού µέσα 
σε ιστορικά και όχι µόνο 

κτήρια στα αστικά κέντρα 
είναι µία παγκόσµια 
τάση που γνωρίζει 

µεγάλη δυναµική τα 
τελευταία χρόνια 

Γαστρονοµία
Καλοφτιαγµένες αίθουσες 
φαγητού όπως στην Time 

Out Market της Λισαβόνας, 
ή στην ιστορική 

Le Bon Marche στο Παρίσι, 
που συνδυάζουν αγορές 
τροφίµων µε την υψηλή 

γαστρονοµία βρίσκονται σε 
εξέλιξη ανά τον κόσµο

Την αξιοποίηση της Στοάς, αναλαµβάνει επενδυτικό σχήµα µε 
επικεφαλής τον επιχειρηµατία Αρη Κεφαλογιάννη της ΓΑΙΑ.
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Επενδύστε άφοβα λέει η UBS 
στη βιομηχανία των σπόρων 

 Η αγορά φυτικών πρωτεϊνών θα ξεπεράσει τα 85 δισ.δολάρια 
 Εμπορικά βιώσιμη επιλογή τρόφιμα εργαστηρίου την επόμενη 10ετία

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Να τοποθετηθούν άφοβα σε εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στον τοµέα της παραγωγής φυτικών 
πρωτεϊνών, της επιστήµης σπόρων και της γεωργίας 
ακριβείας συνιστά σε επενδυτές τη UBS Group AG, 
κάνοντας λόγο για µια «διατροφική επανάσταση».  

Ο ελβετικός πολυεθνικός τραπεζικός όµιλος εκτι-
µά πως η αγορά φυτικών πρωτεϊνών θα ξεπεράσει 
τα 85 δις δολάρια µέσα στην επόµενη δεκαετία, ε-
νώ σήµερα η συγκεκριµένη αγορά δεν ξεπερνά τα 
4,6 δις δολάρια. ∆ιαφαίνεται παράλληλα πως η ε-
πέκταση της αγοράς φυτικών πρωτεϊνών θα γίνει 
σε συνάρτηση µε την τεχνολογική επανάσταση που 
συντελείται στον τοµέα της γεωργίας, σύµφωνα µε 
την UBS, η οποία σε έκθεσή της εντοπίζει τις µεγα-
λύτερες επενδύσεις στον τοµέα τα αγροτεχνολογί-
ας σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζι-
λία, η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

«Το ψεύτικο κρέας ήταν µια σχεδόν κωµική µα-
νία πριν από 20 χρόνια», αναφέρει στο Bloomberg 

ο Wayne Gordon, ανώτερος στρατηγικός Ασίας-Ει-
ρηνικού στην UBS Global Wealth Management, σε 
µια έκθεση 67 σελίδων. «∆εν είναι καθόλου κωµι-
κό σήµερα, δεδοµένης της µετεωρικής αύξησης του 
κλάδου τα τελευταία χρόνια». Η Beyond Meat Inc., 
η εταιρεία παραγωγής βήγκαν µπιφτεκιών, εµφα-
νίστηκε ως η φετινή αγαπηµένη των χρηµατιστη-
ριακών αγορών, µε τις µετοχές της να ξεπερνούν 
τα 200 δολάρια τον περασµένο µήνα, όταν η αρχι-
κή αξία της µετοχής της ορίστηκε στα 25 δολάρια. 
Έτσι, η UBS προβλέπει ότι η αγορά φυτικών πρω-
τεϊνών θα διογκωθεί στα 85 δισ. δολάρια µέχρι το 
2030 από 4,6 δισ. δολάρια τώρα, ενώ η ευρεία α-
γορά γεωργικής τεχνολογίας θα πενταπλασιαστεί.

Η ικανότητα δηµιουργίας εργαστηριακά ανα-
πτυσσόµενων τροφίµων «είναι πιθανό να κατα-
στεί εµπορικά βιώσιµη επιλογή την επόµενη δεκα-
ετία» είπε ο ίδιος.  Στην πρόβλεψη για το 2030, η 
UBS προβλέπει αύξηση της τάξης του 16% τόσο για 
την γεωργία ακριβείας όσο και για την online δια-
νοµή τροφίµων, το 13% για τη σπορά και το 9% για 
την επιστήµη των σπόρων.

Σε ανταγωνιστικές αποδόσεις παρά τις αντίξοες 
συνθήκες παγκοσµίως, αναφέρεται η Syngenta, µία 
από τις µεγαλύτερες εταιρείες µε καλλιεργητικές 
λύσεις µε αφορµή τη δηµοσίευση των οικονοµι-
κών της στοιχείων για το πρώτο εξάµηνο του 2019. 

Αναλυτικότερα, το ύψος των πωλήσεων ανήλ-
θε στα 6.8 δις δολάρια, µειωµένα σε σύγκριση µε 
το πρώτο µισό του 2018 οπότε έφταναν τα 7.2 δις 
δολάρια, που αντιστοιχεί σε µικρότερο ποσοστό 
της τάξης του 2%. Οι πωλήσεις που αφορούσαν 
προϊόντα προστασίας καλλιέργειας δεν παρουσί-
ασαν µεταβολή, ενώ εκείνες που έχουν να κάνουν 
µε σπόρους εµφανίζονται χαµηλότερες κατά 3%.

Σχετικά µε καινοτόµες λύσεις που παρουσιά-

στηκαν το συγκεκριµένο διάστηµα, δύο καινού-
ρια προϊόντα διατέθηκαν στην αγορά της Βόρειας 
Αµερικής και της Ασίας για αντιµετώπιση επιβλα-
βών λεπιδόπτερων της οικογένειας Spodoptera 
frugiperda (fall armyworm).

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας Erik 
Fyrwald δήλωσε σχετικά: «Το πρώτο µισό του τρέ-
χοντος έτους η γεωργία βρέθηκε αντιµέτωπη µε 
πολλές προκλήσεις, µεταξύ των οποίων: η ιστορι-
κή πληµµύρα στις ΗΠΑ που είχε ως αποτέλεσµα 
να καθυστερήσουν σηµαντικά οι φυτεύσεις, και η 
σοβαρή ξηρασία σε Αυστραλία και Ινδονησία. Επι-
πλέον, οι καλλιεργητές συνεχίζουν να έχουν θέ-
µα µε εµπορικά ζητήµατα. 

Ανταγωνιστικές αποδόσεις παρά τις αντίξοες 
συνθήκες κατά το α’ εξάμηνο για τη Syngenta 

Η βιοµηχανία τροφίµων 
θέτει θέµα υπόστασης 
των ∆ιεπαγγελµατικών

Στα ζητήµατα που διέπει τις 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις στη λογική της 
σύνδεσης της ελληνικής αγροτικής 
παραγωγής µε τη µεταποίηση εστίασαν στην 
συνάντηση µε τον υπουργό αγροτικής 
Ανάπτυξης, οι εκπρόσωποι του Συνδέσµου 
Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων (ΣΕΒΤ). Ο 
υπουργός δεσµεύθηκε για νοµική επίλυση των 
ζητηµάτων στο πλαίσιο των 
∆ιεπαγγελµατικών.

Νέες επαγγελµατικές κάρτες
από την Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς, διευρύνοντας τις 
υπηρεσίες της προς τους επιχειρηµατίες και 
ελεύθερους επαγγελµατίες, προσφέρει τις 
νέες κάρτες Business Debit και Credit Cards.  
Οι εν λόγω κάρτες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για αγορές και πληρωµές 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και για 
την εξόφληση ∆ΕΚΟ και ∆ηµοσίου.

Ενέργειες προβολής των 
ελληνικών αποσταγµάτων
Ενέργειες για την προβολή των ελληνικών 
αποσταγµάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
διοργανώνουν ο οργανισµός Enterprise Greece 
και ο ΣΕΑΟΠ. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο φορείς 
διοργανώνουν την εθνική συµµετοχή στη διεθνή 
έκθεση «Bar Convent Berlin» που 
πραγµατοποιείται στο Βερολίνο 7-9 Οκτωβρίου.

O τραπεζικός 
όµιλος UBS 
βλέπει επενδυτικό 
πεδίο στην 
αγορά φυτικών 
πρωτεϊνών.

Την προσήλωση της 
εταιρείας σε καινοτόµες 

λύσεις που βοηθούν 
τους παραγωγούς 

να αντιµετωπίσουν 
τα αποτελέσµατα της 

κλιµατικής αλλαγής και 
των µεταβαλλόµενων 

καιρικών συνθηκών και 
της πίεσης που ασκούν 

ολοένα και περισσότερο τα 
ζιζάνια, τονίζει ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος της εταιρείας 
Erik Fyrwald.

Η Foodelco S.M.PC 
φέρνει τα vegan 
µπιφτέκια της 
Beyond Meat 
στην Ελλάδα.

ΝΕΑ
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Αποδίδουν 
οι επενδύσεις
στους µύλους  
Σαραντόπουλος
Ολοκληρώνεται τον 
προσεχή Σεπτέµβριο το 
επενδυτικό πρόγραµµα 
της Κυλινδρόµυλοι 
Σαραντόπουλος, που 
προβλέπει την κατασκευή 
σιλό µε στόχο τη διπλάσια 
δυνατότητα αποθήκευσης 
προϊόντων.
«Κατά την περίοδο της 
κρίσης προχωρήσαµε σε 
επενδύσεις ύψους 10 
εκατ. ευρώ και 
διπλασιάσαµε όλες τις 
παραγωγικές 
εγκαταστάσεις. Σήµερα 
διαθέτουµε ένα 
υπερσύγχρονο 
εργοστάσιο, που βρίσκεται 
σε µια πολύ κοµβική 
τοποθεσία (επιλιµένιες 
εγκαταστάσεις, 
εξυπηρέτηση από γραµµή 
τρένου). Επιδιώκουµε 
λοιπόν να βελτιώσουµε τη 
θέση µας και το µερίδιό 
µας, ιδίως όταν κάποιοι 
ανταγωνιστές έχουν 
αναγκαστεί να 
αποχωρήσουν από την 
αγορά.», δήλωσε ο 
πρόεδρος της ιστορικής 
(ιδρύθηκε το 1912) και 
εισηγµένης (από το 1949) 
αλευροβιοµηχανίας Κων/
νος Σαραντόπουλος, στο 
πλαίσιο της πρόσφατης 
τακτικής γενικής 
συνέλευσης των µετόχων 
της. Ο πρόεδρος της 
εισηγµένης εταιρείας, 
απαντώντας σε σχετικές 
ερωτήσεις µετόχων, 
σηµείωσε µεταξύ άλλων:
Φέτος παρατηρείται µέχρι 
τώρα αύξηση του όγκου 
των πωλήσεων κατά 7%-
8% σε σύγκριση µε την 
περυσινή χρονιά.

Αλλαγές στη διοίκηση της Παγκρή-
τιας Συνεταιριστικής Τράπεζας φέρ-
νει η αιφνίδια παραίτηση του προέ-
δρου της Νικόλαου Μυρτάκη, µε το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπε-
ζας, να επανασυγκροτείται σε σώ-
µα την 1η Αυγούστου.

Ο Νίκος Μυρτάκης, στο κείµενο 
της παραίτησης του επικαλείται λό-
γους προσωπικούς, εντούτοις θα 
διατηρήσει τη θέση του Προέδρου 
στην Ένωση Συνεταιριστικών Τρα-
πεζών Ελλάδος, ενώ παραµένει και 
στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική. 
Θα µετέχει επίσης σε Συµβουλευτι-
κή Επιτροπή την οποία θα συγκρο-

τήσει στο άµεσο µέλλον η Τράπεζα.
Με δήλωση του ο Μιχάλης Σάλλας 

Προέδρος της Lyktos Participations 
Στρατηγικού Επενδυτή της Παγκρήτι-
ας, ευχαριστεί τον απερχόµενο πρό-
εδρο, υπογραµµίζοντας πως η απο-
χώρηση του από τη θέση του Προέ-
δρου και διευθύνοντος συµβούλου 
έρχεται µετά από µια ευδόκιµη πο-
ρεία. «Η συνεργασία µας υπήρξε 
γόνιµη και αποτελεσµατική και εί-
µαι σίγουρος πως µε την ίδια αφο-
σίωση και τον ίδιο επαγγελµατισµό 
θα συνεχίσει να υπηρετεί το συνε-
ταιριστικό τραπεζικό τοµέα µε τις ι-
διότητες που διατηρεί», αναφέρει.

Υπό την εποπτεία των Τραπεζών και 
προς αναζήτηση επενδυτή βρίσκεται 
η Creta Farms. Η Κρητική αλλαντο-
βιοµηχανία µετά και την υπογραφή 
στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, παρουσία του Άδωνι Γεωρ-
γιάδη, του MoU από τους αδελφούς 
∆οµαζάκη, παίρνει παράτασης ζω-
ής, αφού οι Τράπεζες δεσµεύθηκαν 
να ανοίξουν τις γραµµές πίστωσης 
υπό την εποπτεία του CRO ο οποίος 
θα τοποθετηθεί άµεσα στην εταιρεία 
και θα έχει τον πλήρη έλεγχο της. Έ-
ως 31 Ιουλίου οι αδελφοί ∆οµαζάκη 
έχουν δεσµευθεί να µεταβιβάσουν 
στην Creta Farms τα σήµατα και τα 
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας τα οποία 
ανήκουν στην Κυπριακή εταιρεία 
Novaplot συµφερόντων τους. Ανοικτό 
παραµένει πότε και αν οι Τράπεζες 
θα εισφέρουν νέα χρηµατοδότηση 
στη βιοµηχανία ως κεφάλαιο κίνη-
σης. Πληροφορίες αναφέρουν πως 
η Creta Farms έχει ήδη αιτηθεί χρη-
µατοδότησης 3-4 εκατ. ευρώ.

Εξελίξεις στην Παγκρήτια 
με την παραίτηση Μυρτάκη

Με εποπτεία 
ψάχνει η 
Creta Farms 
επενδυτή

Νέα λανσαρίσµατα Costa Coffee από την Coca-Cola ΗBC

Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε το λανσάρισµα Costa Coffee σε 
τουλάχιστον 10 από τις 28 αγορές της µέσα στην επόµενη χρονιά, µεταξύ 
των οποίων και η Ελλάδα, καθώς επίσης η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η 
Πολωνία, η Ρουµανία, η Ρωσία και η Ελβετία. Η Coca-Cola Company 
απέκτησε την Costa Coffee τον Ιανουάριο του 2019 και έχει επιταχύνει 
την ανάπτυξή της, µε έµφαση σε προϊόντα που διατίθενται σε αυτόµατους 
πωλητές (vending) ή είναι έτοιµα προς κατανάλωση (ready-to-drink). 

Την ίδια στιγµή η ελεγκτική 
εταιρεία EY ανέλαβε να βρει 

στρατηγικό επενδυτή, µε 
πληροφορίες να αναφέρουν 

πως τουλάχιστον 4 επενδυτές 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. 

KEΡ∆ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΦΕ

Στις 28 χώρες που δραστηριοποιείται 
η Coca-Cola HBC 

Ο καφές με τζίρο 
πολλών δις. δολαρίων
και ετήσιο ρυθμό
 ανάπτυξης

 4%
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Τ
ο αίγειο γάλα παραδο-
σιακά καταναλώνεται 
από µεγαλύτερο αριθ-
µό ατόµων στον πλα-

νήτη από το αγελαδινό, παρά το γε-
γονός ότι το αίγειο (κατσικίσιο) α-
ντιπροσωπεύει µόνο το 2% της πα-
γκόσµιας παραγωγής γάλακτος, ε-
νώ το αγελαδινό το 82%. Αυτό απο-
δίδεται σε κοινωνικο-οικονοµικούς, 
κυρίως, λόγους θεωρώντας την αί-
γα ως την «αγελάδα των φτωχών». 
Το αίγειο γάλα όµως, κάθε άλλο πα-
ρά µικρότερης διαιτητικής αξίας εί-
ναι σε σχέση µε τα άλλα γάλατα, ό-
πως για παράδειγµα το αγελαδινό. 
Απεναντίας, η διεθνής επιστηµονι-
κή κοινότητα έχει µελετήσει και α-
ναδείξει την υπεροχή του αιγείου 
γάλακτος, η οποία αποδίδεται στα 
εξης, συνοπτικά, στοιχεία:
α. το αίγειο γάλα, από πλευράς χη-
µικής σύστασης, προσοµοιάζει πε-
ρισσότερο µε αυτό του ανθρώπου 
β. το λίπος και οι πρωτεϊνες του 
αιγείου γάλακτος έχουν υψηλότε-
ρη πεπτικότητα έναντι αυτών του 
αγελαδινού 
γ. ο λόγος των (ω-6):(ω-3) λιπα-
ρών οξέων του λίπους του αιγείου 
γάλακτος είναι πολύ ευνοϊκότερος 
για την πρόληψη των καρδιαγγεια-
κών παθήσεων του ανθρώπου και
δ. οι µη πρωτεϊνικής φύσεως αζω-
τούχες ουσίες είναι σε µεγαλύτερο 
ποσοστό στο αίγειο γάλα, και η πε-
ριεκτικότητά του στο ελεύθερο αµι-
νοξύ ταυρίνη υψηλότερη, στοιχείο 
που συµβάλλει καθοριστικά στην α-
νάπτυξη του εγκεφάλου των νεο-
γέννητων παιδιών.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία καθι-
στούν το αίγειο γάλα υψηλότερης 
διαιτητικής αξίας και ως εκ τούτου 
‘υγιεινότερο’, µε την ευρύτερη έν-
νοια του όρου, από τα άλλα είδη 
γάλακτος. Γι αυτό άλλωστε η κα-
τανάλωση του αιγείου γάλακτος 
παρουσιάζει σταθερή ανοδική τά-
ση, καθώς επίσης και η ζήτησή του 
διεθνώς (Ευρώπη, Ιαπωνία,κλπ).

Η χώρα µας, µε µακρά παρά-
δοση στην αιγοτροφία, κα-
τέχει την πρώτη θέση στην 

Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) ως προς τον 
αριθµό των εκτρεφόµενων αιγών 
(45% του συνόλου των αιγών των 
χωρών της ΕΕ) και την τρίτη, µε 14%, 
στην παραγωγή αιγείου γάλακτος 
(Γαλλία 23%, Ισπανία 18%). Η πα-
ραπάνω διαφορά µεταξύ εκτρεφό-
µενου αριθµού αιγών και παραγό-
µενης ποσότητας γάλακτος οφείλε-
ται στις εκτρεφόµενες φυλές και 
τον τρόπο εκτροφής τους. Η πλει-
οψηφία των αιγών στη χώρα µας 
ανήκει στην εγχώρια φυλή, µε µι-
κρή εως µέτρια γαλακτοπαραγωγή, 
και εκτρέφεται εκτατικά εως ηµιε-
ντατικά. Το παραγόµενο όµως αί-
γειο γάλα έχει υψηλή περιεκτικό-
τητα σε λίπος και πρωτεϊνη και ε-
ξαιρετικά οργανοληπτικά και διαι-
τητικά χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά όµως τα στοι-
χεία υπεροχής του, η τιµή 
που απολαµβάνει ο παρα-

γωγός-κτηνοτρόφος (αιγοτρόφος) 
είναι πολύ χαµηλή, που καθιστά τις 
αιγοτροφικές µονάδες οικονοµικά 
µη βιώσιµες. Αποτέλεσµα αυτού εί-
ναι η συρρίκνωση του κλάδου, µε 
σηµαντικές κοινωνικο-οικονοµι-
κές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Πως εξηγείται, λοιπόν, να αυξά-
νεται η ζήτηση του αιγείου παστερι-
ωµένου γάλακτος και οι τιµές πα-
ραγωγού να είναι τόσο χαµηλές; Έ-
νας από τους λόγους, στον οποίο 
θα σταθώ και θα αναλύσω, είναι η 
εποχικότητα παραγωγής του και δι-
άθεσης (από το ∆εκέµβριο εως και 
τον Αύγουστο). Η ζήτηση που ανα-
φέρθηκε, αφορά το παστεριωµένο 
γάλα, το οποίο πρέπει να βρίσκε-
ται στο ράφι, στη διάθεση του κα-
ταναλωτή, δώδεκα µήνες το χρό-
νο. ∆ηλαδή συνεχώς.

Αυτό ισχύει και για τις εξα-
γωγές του αιγείου γάλα-
κτος, οι οποίες προβλέπε-

ται να αυξηθούν σηµαντικά στο ά-
µεσο µέλλον. Το εφαρµοζόµενο 
όµως παραγωγικό µοντέλο εκτρο-
φής αιγών στη χώρα µας δεν µπο-
ρεί να ανταποκριθεί στις απαιτή-
σεις της σηµερινής αγοράς και 

πρέπει να αλλάξει και να προσαρ-
µοστεί στα νέα δεδοµένα. Από τε-
χνικής πλευράς αυτό είναι εφικτό;

Και βέβαια είναι, τουλάχιστον 
για τις εντατικές και µέρος 
των ηµιεντατικών. Οι µο-

νάδες αυτές πρέπει και µπορούν, 
να έχουν τοκετούς σε δύο εποχές 
το χρόνο, κατόπιν οργάνωσης των 
οχειών σε δύο αντίστοιχες εποχές. 
Το συγκεκριµένο σύστηµα εφαρ-
µόζεται επιτυχώς σε αρκετές προ-
βατοτροφικές µονάδες, απολαµβά-
νοντας υψηλότερες τιµές γάλακτος 
από τις γαλακτοβιοµηχανίες και τα 
τυροκοµεία. Το ίδιο µπορούν να ε-
φαρµόσουν και οι αιγοτροφικές µο-
νάδες. Οι παραγωγοί µπορούν να 
εξασφαλίσουν συµβόλαια, υψηλή 
τιµή παράδοσης γάλακτος και εγγυ-
ηµένη τακτική πληρωµή, αρκεί να 
µπορούν να διαθέτουν αίγειο γά-
λα όλο το χρόνο και ιδιαίτερα την 
περίοδο Σεπτεµβρίου-∆εκεµβρίου.

Συµπερασµατικά, αν η αιγο-
τροφία θέλει να επιβιώσει, 
πρέπει να προβεί, τουλάχι-

στον ένα µέρος αυτής, σε αναγκαί-
ες προσαρµογές, ευθυγραµµιζόµε-
νη µε τους κανόνες και τις σύγχρο-
νες απαιτήσεις της αγοράς έτσι ό-
πως διαµορφώνονται µε το χρόνο 
και τις εξελίξεις στον αγροδιατροφι-
κό τοµέα. ∆εν πρέπει όµως να χαθεί 
πολύτιµος χρόνος, γιατί όποιο κενό 
παρουσιάζεται στην αγορά κάποιος 
θα σπεύσει να το καλύψει. Ο πρώ-
τος που σπεύδει είναι ο κερδισµέ-
νος. Εποµένως, ο,τι πρέπει να γίνει 
από πλευράς αιγοτρόφων-παραγω-
γών, πρέπει να γίνει σύντοµα, µε-
θοδικά, οργανωµένα και υπεύθυ-
να µε αµοιβαίες συµφωνίες και δε-
σµεύσεις µεταξύ γαλακτοβοιµηχα-
νιών και αιγοτρόφων. Η επιστηµο-
νική κοινότητα είναι πάντα έτοιµη 
και πρόθυµη να συνδράµει µε την 
τεχνογνωσία της.  

Π
αρασυρόµενος από το προ-
εκλογικό κλίµα για προ-
γραµµατικές αντιπαραθέ-
σεις των κοµµάτων, ανέ-

τρεξα στα προεκλογικά προγράµµα-
τα των µεγαλύτερων κοµµάτων και 
ιδιαίτερα της Νέας ∆ηµοκρατίας που 
κατά τις εκτιµήσεις όλων ανεµένε-
το να είναι ο νικητής των εκλογών.

Προς µεγάλη έκπληξη και απο-
γοήτευσή µου δεν υπήρχε η πα-
ραµικρή αναφορά στον τοµέα της 
αλιείας και ιδιαίτερα στον τοµέα 
των υδατοκαλλιεργειών.Έτσι, µε 
εξέπληξε ευχάριστα η ανακοίνωση 
του νέου πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη για ανάθεση καθηκό-
ντων αποκλειστικά για την αλιευτι-
κή πολιτική σε υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης.

Είναι νωρίς να αναφερθεί κανείς 
στις αναγκαίες θεσµικές µεταρρυθ-
µίσεις για τον κλάδο αυτό, είναι ό-
µως άµεση ανάγκη να γίνουν απο-
φασιστικές ενέργειες όσο αφορά 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλι-
είας και Θάλασσας 2014 – 2020 (Ε-
ΠΑΛΘ) και τη Νέα Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική µετά το 2020.

Τ ο ΕΠΑΛΘ 2014-2020, παρ’ 
ότι διανύουµε το 5ο έτος ε-
φαρµογής του στα µέσα του 

2019 έχει απορροφήσει µόλις το 
13% των πιστώσεων και έχουν ε-
νεργοποιηθεί µόλις 19 από τα 43 
Μέτρα/∆ράσεις του.

Χωρίς να παραγνωρίζονται οι δυ-
σκολίες υλοποίησης του Προγράµ-
µατος, το ποσοστό απορρόφησης εί-
ναι χαµηλό, ενώ ιδιαίτερα χαµηλό 
(4% και 3,8% αντίστοιχα) είναι για 
τις παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια και τη µεταποί-
ηση αλιευτικών προϊόντων.

Μέτρα όπως η ενίσχυση των ψαρά-
δων για ζηµιές από θηλαστικά (µα-
κροχρόνιο αίτηµα της παράκτιας α-
λιείας), η ενεργοποίηση των ιδιωτι-
κών έργων στα πλαίσια των CLLD (τα 
γνωστά ως LEADER), ενισχύσεις για 
τη διαφοροποίηση του επαγγέλµα-
τος του ψαρά ή και η επιδότηση των 
ασφάλιστρων των ιχθυοπληθυσµών 
των υδατοκαλλιεργειών, δεν έχουν 
καν τεθεί ακόµα σε εφαρµογή.

Οι αριθµοί είναι αµείλικτοι. 
Για την κάλυψη του στόχου 
ν+3 για το 2019 έχει καλυ-

φθεί µόλις το 19% στους 5 πρώτους 
µήνες (κατά το τυπικό σενάριο), ενώ 
στην πραγµατικότητα το ποσοστό µό-

λις ξεπερνά το 10% (7,7 εκατ. ευρώ ε-
πί στόχου 71 εκατ. ευρώ).

Μόνο ένας άµεσος µηνιαίος (ή και 
εβδοµαδιαίος) σχεδιασµός µπορεί να 
αποτρέψει τον κίνδυνο απωλειών πι-
στώσεων στο τέλος του έτους.

Παράλληλα πρέπει να γίνει ανα-
λυτική συζήτηση, να διαµορφωθούν 
εθνικές θέσεις ενόψει της εξελισσό-
µενης συζήτησης επί της Νέας Κοι-
νής Αλιευτικής Πολιτικής (κΑΛΠ) και 
το Στρατηγικό Σχέδιο για την περίο-
δο 2021-2027. 

Ορθώς το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης προωθεί τη νέα ΚΑΠ και 
την αναδιάρθρωση της ελληνικής 
γεωργίας κατά τη νέα προγραµµατι-
κή περίοδο 2021-2027. 

∆εν συµβαίνει το ίδιο µε τον αλιευ-
τικό τοµέα. Οι νέοι κανονισµοί προ-
χωρούν και οι ενδιαφερόµενοι φο-
ρείς έχουν πλήρη άγνοια.

Το χαρακτηριστικό της νέας 
προγραµµατικής περιόδου 
είναι ότι διατηρούνται σχε-

δόν ανέπαφες οι πιστώσεις για τη 
χώρα (-4% περίπου), ενώ δεν υπάρ-
χουν αναλυτικά προκαθορισµένα 
Μέτρα / ∆ράσεις και κανόνες επιλε-
ξιµότητας, που δυσκολεύουν την ε-
φαρµογή τους στα κράτη-µέλη, αλ-
λά αφήνεται µεγάλη ευχέρεια για κα-
τάρτιση Εθνικών Στρατηγικών Προ-
γραµµάτων που θα υποδεικνύουν 
τις στρατηγικές προτεραιότητες και 
τα καταλληλότερα µέσα για την επί-
τευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Θάλασσας, Αλιείας και Υ-
δατοκαλλιεργειών, όπως θα είναι το 
νέο σώµα του Ταµείου.

Το άνοιγµα ενός οργανωµένου δι-
αλόγου µε ουσιαστικές διαδικασίες 
διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς 
εταίρους-και κύρια τους παραγωγι-
κούς φορείς- είναι µία υποχρέωση της 
νέας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ 
ώστε να υπάρξει µία βιώσιµη διαχεί-
ριση των αλιευτικών αποθεµάτων α-
πό βιώσιµες αλιευτικές εκµεταλλεύ-
σεις, µία επανεκκίνηση του κλάδου 
των υδατοκαλλιεργειών µετά την α-
ναδιοργάνωση των µεγάλων επιχει-
ρήσεων και εντέλει η Γαλάζια Ανά-
πτυξη, που τόσο έχει διαφηµισθεί. 

Ώρα για έργα. ∆ουλειά, δουλειά 
και δουλειά! 

Το μάλλον υποτιμημένο 
αίγειο γάλα φαίνεται 

να βρίσκει το δρόμο του

Από τα (μη) λόγια 
στα έργα;

ΤOY ΓΕΩΡΓΙΟY ΖΕΡΒΑ* ΤOY ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΥ *

*Καθηγητή του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών

    * APCs.a.



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η επιβίωση των αγροτικών επιχειρήσεων µε το 
1/4 των δανειακών κεφαλαίων που απολάµ-
βαναν την περασµένη δεκαετία, έρχεται να θε-
µελιώσει την άποψη πως υπάρχει πεδίο για τε-
ράστια περιθώρια ανάπτυξης στον πρωτογενή 
τοµέα, εφόσον ο τραπεζικός κλάδος ξεκινήσει 
να επενδύει µεθοδικά στην αγροτική πίστη.  

Ο δανεισµός των αγροτών σήµερα, σύµ-
φωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τρά-
πεζας της Ελλάδος (Ιούνιος 2019) βρίσκεται 
σε ιστορικά χαµηλά από το 2002, µε τα µεσο-
µακροπρόθεσµα δανειακά υπόλοιπα που δια-
τηρεί ο κλάδος να έχουν περιοριστεί στα 700 
εκατ. ευρώ, την ώρα που µία δεκαετία πριν 

ξεπερνούσαν τα 3 δις ευρώ.
Η χρηµατοδότηση των αγροτών έχει µειω-

θεί πλέον στο 1,5% των κεφαλαίων που απο-
λαµβάνει στο σύνολό της η ελληνική οικο-
νοµία οπότε γίνεται εµφανές ότι και οι τρά-
πεζες έχουν µπροστά τους µία δανειακή πίτ-
τα ανεκµετάλλευτη µε σηµαντικά περιθώρια 
κέρδους. Μάλιστα, το 2012 τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι για κάθε 1 ευρώ συµβολής στο Α-
ΕΠ, η γεωργία στην Ελλάδα λάµβανε χρηµα-
τοδότηση 20 σεντς, ως εκ τούτου η κατάστα-
ση σήµερα είναι σαφώς χειρότερη.

 Στο παραπάνω πλαίσιο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει σχετική έρευνα που προέρχεται από το 
Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Πάτρας µε τίτλο «Τρέ-
χουσες εξελίξεις στην χρηµατοδότηση του α-
γροτικού κόσµου και διαχείριση χαρτοφυλα-

κίου σε καθύστερη», όπου ο αγροτικός τοµέ-
ας εµφανίζεται µε «κοκκινισµένα» δάνεια στο 
55% περίπου (πρώτο εννεάµηνο του 2017). Οι 
λόγοι έχουν να κάνουν µε ασυνεπείς εµπο-
ρικές συµφωνίες, τον καιρό αλλά και τη φο-
ρολογία. Παράλληλα, από την έρευνα γίνε-
ται φανερό ότι αν και το παιχνίδι στην αγρο-
τική πίστη έχει ανοίξει, δεν έχουν φανεί α-
κόµα σε µεγάλο βαθµό τα οφέλη στο κόστος 
δανεισµού των αγροτών. Από την άλλη σύµ-
φωνα µε την έρευνα και σχετικό ερωτηµατο-
λόγιο που µοιράστηκε σε αγρότες, ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν και οι προτιµήσεις των α-
γροτών στα χρηµατοδοτικά προϊόντα, µε την 
Κάρτα του Αγρότη, το Ανοιχτό ∆άνειο Αγρο-
τών (Α∆Α) και τη συµβολαιακή κάρτα να έ-
χουν κερδίσει τις προτιµήσεις. 

Ο χαμηλός δανεισμός αφήνει 
τεράστια περιθώρια ανάπτυξης 
Πτώση 80% παρατηρείται στη χρηματοδότηση των αγροτών την τελευταία δεκαετία, 
ωστόσο όσοι επιβίωσαν έχουν τον πρώτο λόγο να επωφεληθούν μίας τραπεζικής άνοιξης

Στοιχεία έρευνας
Οι απαντήσεις των αγροτών 
προέρχονται από την έρευνα 

µε τίτλο «Τρέχουσες εξελίξεις 
στην χρηµατοδότηση του 

αγροτικού κόσµου και 
διαχείριση χαρτοφυλακίου σε 
καθύστερη» από το Ανοιχτό 

Πανεπιστήµιο Πάτρας
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Μη εξυπηρετούμενο 
το 54% των αγροτικών 
δανείων λόγω εμπόρων, 
καιρού και φορολογίας 
O κλάδος των αγροτικών δραστηριοτήτων συγκαταλέγεται ανάμεσα σε 
εκείνους που εμφανίζουν τα υψηλότερα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 

Καθυστέρηση εµφανίζουν στην οµα-
λή αποπληρωµή των δανειακών υπο-
χρεώσεών τους οι µισοί περίπου συ-
ντελεστές του κλάδου της αγροτικής 
οικονοµίας, µε τα στοιχεία να κατα-
γράφουν τα υψηλότερα µη εξυπηρε-
τούµενα ανοίγµατα (non performing 
exposures ή NPES) µε ποσοστό που 
αγγίζει το 56,4%, σύµφωνα µε έκθε-
ση της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο ο-
ρισµός αυτός περιλαµβάνει και στοι-
χεία που έχουν καθυστέρηση µικρό-
τερη των 90 ηµερών, αλλά µε ποιο-
τικά κριτήρια θεωρούνται «αβέβαια 
εισπράξεως», για παράδειγµα ρυθ-
µισµένα δάνεια. 

Η αιτία, σύµφωνα µε την έρευνα 
που υπογράφει η Τελιανίδου Νεκτα-
ρία από το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Πά-
τρας, προφανώς δεν είναι άλλη πα-
ρά η επάρκεια του αγροτικού εισοδή-
µατος να ανταποκριθεί στην κάλυψη 
των δανειακών υποχρεώσεων εγκαί-
ρως και πλήρως. Η αλήθεια είναι, α-
ναφέρει, πως όταν γίνεται αναφο-
ρά στο αγροτικό εισόδηµα, δεν µπο-
ρούµε να δεχτούµε την υπόθεση ότι 
αντιµετωπίζουµε σε ετήσια βάση µία 
σταθερή, θετική ροή - αλλά βασιζό-
µαστε σε ένα µέγεθος που εµφανί-
ζει τόσο θετικές όσο και αρνητικές 
διακυµάνσεις που προκύπτουν από 
την επιρροή τόσο γενικών παραγό-
ντων όσο και από ειδικών, προσω-
πικών καταστάσεων. Το θέµα όµως 
είναι εδώ το πώς προκύπτουν αυτές 
οι µειώσεις στο αγροτικό εισόδηµα 

που οδηγούν στην υπερηµερία των 
δανειακών υποχρεώσεων.  Οι ενδει-
κτικές απαντήσεις που δόθηκαν από 
τους εκατό ερωτηθέντες που συµµε-
τείχαν στην έρευνα επικεντρώνονται 
σε πέντε κύριους λόγους:

 Ο δανειολήπτης είναι κάτοχος 
µικρής ιδιοκτησίας, δεν έχει την κα-
τάλληλη τεχνογνωσία και τα απα-
ραίτητα µηχανήµατα για να υποστη-
ρίξει την αγροτική του δραστηριότη-
τα και εξασφαλίζει µετά βίας τον βι-
οπορισµό του.

 Αυξηµένες φορολογικές υποχρε-
ώσεις προς το ∆ηµόσιο.

 Απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, 
φυσικές καταστροφές που έχουν σαν 
αποτέλεσµα την µειωµένη παραγωγή, 
και κατ’ επέκταση την µείωση των πω-
λήσεων των αγροτικών προϊόντων. 

 «Άτυχη συνεργασία» µε ασυνε-
πείς εµπόρους που δεν εκπλήρωσαν 
τις οικονοµικές υποχρεώσεις απένα-
ντι στους παραγωγούς από την παρα-
λαβή της αγροτικής παραγωγής που 
είχαν καρπωθεί.

 Ο δανειολήπτης κληρονόµησε 
χρέη από τον πατέρα του και έκτοτε 
δεν µπόρεσε να ορθοποδήσει.

Σε ρύθµιση µε αβέβαια 
αποτελέσµατα

Από την ερευνήτρια παρατηρείται 
ότι το 21% έχει καθυστέρηση στην α-
ποπληρωµή του δανείου που είναι 
µεγαλύτερη των 90 ηµερών. Συνολι-
κά, έχουν τραπεζικό δανεισµό οι 82 
από τους 100 ερωτηθέντες αγρότες, 
ωστόσο µόνο το 35% κατάφερε να εί-
ναι συνεπής µε τη συµβατική ηµερο-
µηνία πληρωµής του δανείου. Οι 44 ε-
ρωτηθέντες χρειάστηκε να ενταχθούν 
σε κάποιου είδους ρύθµιση , εντού-
τοις 13/44 µπόρεσε να την τηρήσει, 
συνεπώς έχουµε επανάληψη ρυθµί-
σεων τουλάχιστον µία φορά. Επιπλέ-
ον διαπιστώνεται ότι το κοινό δεν έχει 
πλήρη ενηµέρωση για τον Κώδικα ∆ε-
οντολογίας και τις συνέπειες του, κά-
τι που ίσως θα άλλαζε την εικόνα των 
«κόκκινων δανείων» στην Ελλάδα.

Η πτωτική πορεία των µεγεθών 
στα αγροτικά δάνεια είναι φανε-
ρή, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδας, µε τον κα-
λύτερο µήνα να θεωρείται ο Ιανου-
άριος του 2010 µε 4,076 δις ευρώ 
δανειακά κεφάλαια υπόλοιπο. Α-
πό εκεί και πέρα τα δανειακά υ-
πόλοιπα µειώνονται συνεχώς και 
τον Ιούνιο του 2019, βρίσκονταν 
στο 1,11 δις ευρώ. 

Η υπο-χρηµατόδοτηση της Γε-
ωργίας στην Ελλάδα διαπιστώ-
νεται και στην παγκόσµια επι-
σκόπηση του Οργανισµού Τρο-
φίµων και Γεωργίας των Ηνωµέ-
νων Εθνών, όπου φαίνεται ότι η 
αγροτική παραγωγή στη χώρα µας 
λαµβάνει 20 σεντς του ευρώ για 
κάθε 1 ευρώ που προσθέτει στο Α-
ΕΠ της Εθνικής Οικονοµίας (στοι-
χεία 2012).  Το γεγονός της υπο-
χρηµατότησης πρέπει να οφείλε-
ται στην κυριαρχία των µικροκαλ-

λιεργητών που δεν διαθέτουν τις 
απαραίτητες εξασφαλίσεις για να 
έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δα-
νεισµό, σηµειώνει η ερευνήτρια. 
Παράλληλα, είναι σηµαντικό να 
τονιστεί ότι η αγροτική δραστη-
ριότητα διαφέρει στη φύση της 
από πολλούς άλλους οικονοµι-
κούς κλάδους, και όταν κοιτά να 
δανειοδοτηθεί, δεν µπορεί να α-
ντιµετωπίζεται µε τους όρους άλ-
λων µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Αντίθετα , σε χώρες που επικρα-
τούν οι µεγάλοι αγρότες - παρα-
γωγοί και οι αγροτικές επιχειρή-
σεις που διαθέτουν µηχανολογι-
κό εξοπλισµό και εγγυήσεις, η 
πρόσβαση σε τραπεζικό δανει-
σµό είναι µεγαλύτερη σε σχέση 
µε τους παραγωγούς των άλλων 
τοµέων. Στην κατηγορία αυτή ε-
ντάσσονται χώρες όπως Γερµα-
νία, Βέλγιο, Αυστραλία, Νέα Ζη-
λανδία και Ιταλία. Για να γίνει µία 

Για κάθε 1 ευρώ παραγωγής, 
20 σεντς η χρηματοδότηση

Τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδας, δείχνουν ότι ο δανεισµός 
των αγροτών µειώνεται συνεχώς.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ
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λιεργητών που δεν διαθέτουν τις 
απαραίτητες εξασφαλίσεις για να 
έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δα-
νεισµό, σηµειώνει η ερευνήτρια. 
Παράλληλα, είναι σηµαντικό να 
τονιστεί ότι η αγροτική δραστη-
ριότητα διαφέρει στη φύση της 
από πολλούς άλλους οικονοµι-
κούς κλάδους, και όταν κοιτά να 
δανειοδοτηθεί, δεν µπορεί να α-
ντιµετωπίζεται µε τους όρους άλ-
λων µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Αντίθετα , σε χώρες που επικρα-
τούν οι µεγάλοι αγρότες - παρα-
γωγοί και οι αγροτικές επιχειρή-
σεις που διαθέτουν µηχανολογι-
κό εξοπλισµό και εγγυήσεις, η 
πρόσβαση σε τραπεζικό δανει-
σµό είναι µεγαλύτερη σε σχέση 
µε τους παραγωγούς των άλλων 
τοµέων. Στην κατηγορία αυτή ε-
ντάσσονται χώρες όπως Γερµα-
νία, Βέλγιο, Αυστραλία, Νέα Ζη-
λανδία και Ιταλία. Για να γίνει µία 

αντιστοιχία, στη Γερµανία οι α-
γρότες λαµβάνουν δανειακά κε-
φάλαια 4 φορές πάνω σε σχέση 
µε αυτό που προσφέρουν στο Α-
ΕΠ της χώρας τους. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ και η 
περίπτωση του Ταµείου Αγροτι-
κής Επιχειρηµατικότητας (ΤΑΕ) 
που είχε ενεργοποιηθεί στη χώρα 
µας την περασµένη προγραµµα-
τική περίοδο και έµεινε ανοιχτό 
από το Φεβρουάριο του 2013 έ-
ως το ∆εκέµβριο του 2015. Ο συ-
γκεκριµένος φορέας χορηγούσε 
δάνεια επιµερισµένου κινδύνου 
όπου υπήρχε συνεπένδυση των 
Προγραµµάτων και µίας τράπεζας 
σε δικαιούχους κυρίως Σχεδίων 
Βελτίωσης και Μεταποίησης. Η α-
πορρόφηση από το ΤΑΕ (ανάδο-
χος το ΕΤΕΑΝ) ήταν πολύ µικρή 
φτάνοντας το 2,9% των κονδυ-
λίων που είχαν διατεθεί για αυ-
τό το σκοπό.

Για κάθε 1 ευρώ παραγωγής, 
20 σεντς η χρηματοδότηση

∆ηµοφιλής στους 
αγρότες είναι ο 
δανεισµός µε κάρτες 
που υπερτερεί αν 
αθροιστούν σε σχέση 
µε το Ανοιχτό ∆άνειο.

Μεγάλη διαφορά
Η αγροτική δραστηριό-

τητα διαφέρει στη φύση 
της από πολλούς άλλους 
οικονοµικούς κλάδους, 

και όταν κοιτά να δανει-
οδοτηθεί, δεν µπορεί να 
αντιµετωπίζεται µε τους 

όρους ΜµΕ

Ο σηµαντικότερος 
παίκτης, το κράτος
θα είναι εκτός 
παιχνιδιού
Η ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας της 
Αγροτικής Τράπεζας 
Α.Ε. και η ταυτόχρονη 
µεταβίβαση των 
περιουσιακών στοιχείων 
της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ 
στην Τράπεζα Πειραιώς 
Α.Ε. σηµατοδότησε την 
έναρξη µιας νέας εποχής 
για την χρηµατοδότηση 
του αγροτικού κόσµου, 
σηµειώνει η συγγραφέας 
και συνεχίζει: Ασφαλώς 
η µεταβίβαση του υγιές 
χαρτοφυλακίου της ΑΤΕ 
στην Τράπεζα Πειραιώς 
έφερε σε πλεονεκτική 
θέση την Τράπεζα 
Πειραιώς έναντι των 
υπολοίπων συστηµικών 
τραπεζών. Ήταν ένα 
φυσικό επακόλουθο 
ωστόσο η διαφορά µε 
πριν είναι ότι : α) δεν 
υπάρχει πλέον ο 
κρατικός παίκτης να 
διαδραµατίζει 
καθοριστικό ρόλο στην 
αγορά, ο πιο σηµαντικός 
παίκτης του παιχνιδιού 
θα είναι για πάντα εκτός 
παιχνιδιού και β) δίνεται 
η δυνατότητα σε όλες τις 
τράπεζες να διεισδύσουν 
σε ένα νέο πελατολόγιο 
για αυτά, να αλλάξουν 
την αναλογία των 
ποσοστών που 
διανέµεται η δανειακή 
πίτα του αγροτικού 
χαρτοφυλακίου.

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των τρα-
πεζών συγκεντρώνεται στην «κάρ-
τα αγρότη», που είναι το µοναδι-
κό προϊόν χρηµατοδότησης προς 
τους αγρότες που είναι «κοινό» 
και για τα τέσσερα συστηµικά πι-
στωτικά ιδρύµατα. 

Η έρευνα αναφέρει πως ο λό-
γος είναι πως αποτελεί µία χρη-
µατοδότηση εκ του ασφαλούς, 
µε µηδενικό ρίσκο για τις Τρά-
πεζες, και την αποκόµιση κέρ-
δους από την είσπραξη των τό-
κων των καρτών και προµηθει-
ών µέσω των σταυροειδών πω-
λήσεων. Τα κεφάλαια που χο-
ρηγούν πίστωση στους αγρό-
τες µέσω της Κάρτας Αγρότη εί-
ναι µέρος των ∆ικαιωµάτων Ε-
νιαίας Ενίσχυσης που καταβάλ-
λει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα δικαιώµατα 
είναι γνωστά και επίσηµα στοι-
χεία που αντλούνται από τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ και δεν µεταβάλλονται 
οι αξίες τους. 

Η διάρκεια των ορίων των καρ-
τών είναι µικρότερη του έτους, 
οπότε µιλάµε για βραχυπρόθε-
σµο δανεισµό από την πλευρά 
των Τραπεζών που εξασφαλί-
ζουν σύντοµη και σίγουρη ανα-
κύκλωση των κεφαλαίων τους. 

Σαφής η προτίµηση για τον 
βραχυπρόθεσµο δανεισµό

Όσον αφορά τις προτιµήσεις 
των αγροτών για τα τραπεζικά 
προϊόντα, σύµφωνα πάντα µε 
το ερωτηµατολόγιο τις ερευνή-
τριας, τέσσερα συγκεντρώνουν 
την ίδια δηµοτικότητα: η Συµβο-
λαιακή Κάρτα, η Κάρτα Αγρότη, 
το Ανοιχτό ∆άνειο Αγροτών (Α-
∆Α) και το δάνειο Γη και Εξοπλι-
σµός. Η Γη και Εξοπλισµός α-
ναφέρεται σε µακροχρόνιο, ε-
νώ τα υπόλοιπα τρία σε βραχυ-
χρόνιο δανεισµό. Επίσης, δη-
µοφιλής είναι ο δανεισµός µε 
κάρτες που υπερτερεί αν αθροι-
στούν σε σχέση µε το Α∆Α.

Κρίσιµη ηµεροµηνία στην δι-

άρκεια της ζωής ενός δανείου 
αποτελεί η συµβατική ηµερο-
µηνία αποπληρωµής της οφει-
λόµενης δόσης. Στην περίπτω-
ση της εµπρόθεσµης καταβο-
λής όλα βαίνουν «καλώς» τόσο 
για τον δανειολήπτη αγρότη ό-
σο και για την ίδια την τράπζα. 
Εδώ η συγγραφέας εντοπίζει δι-
άφορους άλλους λόγους εκτός 
από τους προφανείς που «υπο-
χρεώνουν» τον αγρότη να είναι 
να είναι συνεπής στις δανειακές 
του υποχρεώσεις και δεν συσχε-
τίζονται µε την επάρκεια του α-
γροτικού εισοδήµατος.

Συγκεκριµένα όπως λέει, στην 
ζωή του αγρότη υπάρχει ένας Ά-
γραφος κληρονοµικός κανόνας 
που κληροδοτούν οι γονείς στα 
παιδιά τους, ένας κανόνας αλ-
ληλεγγύης των γενεών θα λέ-
γαµε : «Να πληρώνεις τις υπο-
χρεώσεις σου και να µην αφή-
σεις χρέη στα παιδιά σου όπως 
δεν αφήσαµε και σε σένα».

Η Κάρτα του Αγρότη
επίκεντρο του ανταγωνισμού

Τα κεφάλαια που χορηγούν πίστωση στους αγρότες µέσω της Κάρτας 
Αγρότη είναι µέρος των ∆ικαιωµάτων Ενιαίας Ενίσχυσης που καταβάλλει ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι επίσηµα στοιχεία και δεν µεταβάλλονται οι αξίες τους. 

2-3%
Στους αγρότες αντιστοιχεί 
µόλις το 2-3% των δανείων 
που δίνονται σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις στην Ελλαδα, 
όπως αναφέρει σε αντίστοιχη 
έρευνά της η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων.

Υποθήκες
Η έγκαιρη κάλυψη της 
δανειακής οφειλής είναι 
µονόδροµος αφού προς 
εξασφάλιση του δανείου έχει 
δεσµευτεί ακίνητη προσωπική 
περιουσία του αγρότη. Η 
έρευνα αναφέρει για τα 
αγροτικά δάνεια δύο βασικά 
δεδοµένα: α) ότι οι κύριες 
υποθήκες βαρύνουν τα 
αγροτεµάχια και όχι τις 
κατοικίες και β) ο φυσικός 
δεσµός του αγρότη µε την γη 
δεν µπορεί να διαρρηχθεί.

Ερωτηµατολόγιο
Η φορολογία µε 27%, 
ο καιρός µε 22% και 
ο ΕΦΚΑ-ΟΓΑ µε 23% 

καταλαµβάνουν την 1η, 
2η και 3η θέση αντί-

στοιχα ως οι παράγοντες 
που επηρεάζουν αρνη-

τικά το εισόδηµα
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Οι αγρότες κατά κύριο λόγο φαίνεται 
πως διαλέγουν αρχικά να περάσουν 
από την πόρτα ενός πιστωτικού ιδρύ-
µατος, βάση των προσωπικών σχέσε-
ων που έχουν καλλιεργήσει και την 
πιστωτική ιστορία που µπορεί να έ-
χουν µε αυτό. Ωστόσο, όσο καλές και 
να είναι οι σχέσεις µε την τράπεζα, α-
πό το να µετουσιωθεί η επίσκεψη σε 
ένα κατάστηµα σε προσπάθεια σύνα-
ψης συνεργασίας χρηµατοδοτόσης, ε-
δώ µετράει απόλυτα ο ορθολογισµός 
και συγκεκριµένα το κόστος του δα-
νεισµού. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 
τις απαντήσεις των αγροτών στην έ-
ρευνα, η πλειοψηφία των ερωτηθέ-
ντων είπε πως η αρχική τους επιλογή 
βασίζεται σε τρία κριτήρια που µοιά-
ζουν µεταξύ τους:

 Είναι η Τράπεζα που συνεργάζε-
ται χρόνια η οικογένεια µου. 

  Ο αγρότης είναι υφιστάµενος, 
«καλός πελάτης» που διατηρεί κατα-
θετικά και ασφαλιστικά προϊόντα. Ο 
πελάτης γνωρίζει ότι είναι ισχυρό πλε-
ονέκτηµα για την έγκριση του δανεια-
κού του αιτήµατος, η «καλή» καταθε-
τική σχέση που έχει µε την Τράπεζα 
στην χρόνια συνεργασία του.

 Ο αγρότης είναι υφιστάµενος πε-
λάτης στην Τράπεζα. Αλλά ο κύριος 
λόγος που προσελκύεται στο κατά-
στηµα είναι η σχέση εµπιστοσύνης 
που έχει αναπτυχθεί µε το προσωπι-
κό του. Η οικειότητα που αισθάνεται 
µε τους υπαλλήλους που τους γνω-
ρίζει και τον γνωρίζουν.

Ενώ η πρώτη επίσκεψη του αγρότη 
στο τραπεζικό κατάστηµα αποτελεί έ-
να θετικό σηµάδι για την εκκίνηση 
µιας χρηµατοδοτικής σχέσης µεταξύ 
πελάτη και τράπεζας, ωστόσο δεν ε-
ξασφαλίζει και την τελική συµφω-
νία αν δούµε το θέµα από την πλευ-
ρά του ενδιαφερόµενου δανειολή-
πτη. Υπάρχουν λόγοι, τόσο οικονο-

µικοί όσο και προσωπικοί, που επη-
ρεάζουν την τελική απόφαση του α-
γρότη να παραµείνει στην συγκεκρι-
µένη Τράπεζα που είναι υφιστάµενος 
πελάτης ή να προστεθεί ως νέος πε-
λάτης σε άλλη συστηµική Τράπεζα. 
Οι λόγοι που θα οδηγήσουν στην τε-
λική απόφαση είναι: 

 Η Τράπεζα επιλέγεται από τον α-
γρότη γιατί έχει το µικρότερο κόστος 
δανεισµού (µικρότερα επιτόκια, έξοδα, 
ασφάλειες κ.λπ) σε σχέση µε τις άλλες.

 Η Τράπεζα έχει εξειδίκευση στα 
Αγροτικά δάνεια, διαθέτει την κατάλ-
ληλη τεχνογνωσία και ο αγρότης γνω-
ρίζει ότι θα βρει τη χρηµατοδότηση 

που ταιριάζει στη δική του περίπτωση.
 Ο αγρότης είναι υφιστάµενος πε-

λάτης της οπότε θέλει να κερδίζει σε 
οικονοµίες κλίµακας και να έχει συ-
γκεντρωµένες όλες τις τραπεζικές ερ-
γασίες σε ένα πιστωτικό ίδρυµα.

Συνδυάζοντας τις δύο ερωτήσεις, η 
ερευνήτρια αναφέρει ότι θα µπορού-
σαµε να συµπεραίνουµε ότι η πετυχη-
µένη πώληση δανείου ξεκινάει µε τις 
προσωπικές και κληρονοµικές σχέσεις 
εµπιστοσύνης που έχει ο ενδιαφερό-
µενος δανειολήπτης µε το προσωπικό 
της Τράπεζας, και ολοκληρώνεται µε 
την φθηνή, εξειδικευµένη και γρήγορη 
χρηµατοδότηση που παρέχει η τράπεζα.

Παραμένει κριτήριο το κόστος δανεισμού 
Η προσωπική σχέση φέρνει τον αγρότη στο υποκατάστημα, αλλά διαλέγει μόνο με βάση το επιτόκιο   

Οικονοµίες 
κλίµακας

Ο αγρότης θέλει 
να κερδίζει 

σε οικονοµίες 
κλίµακας και να έχει 

συγκεντρωµένες 
όλες τις τραπεζικές 

εργασίες σε ένα 
πιστωτικό ίδρυµα

Ταµείο
Το σχέδιο για το 

Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής 

Ανάπτυξης στη 
χώρα µας βρίσκεται 

εν αναµονή της 
πρόσκλησης από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Επενδύσεων

Αναπόφευκτες οι διαγραφές δανείων ανά την ιστορία

Όπως παρατηρείται από τα στοιχεία των διαγραφών που αφορούν τα δάνεια των αγροτών και λοιπών επαγγελµατιών και δηµοσίευσε η ΤτΕ 
για την περίοδο 2010-2017, το µέγεθος των διαγραφών άγγιξε το συνολικό ποσό των 524 εκατ. , και σχεδόν το 41% (217 εκατ.) έγινε το 
2017. Το µέγεθος αυτό σίγουρα δεν µπορεί να αγνοηθεί, και για ακόµη µία φορά αποδεικνύεται ότι η ιστορία των διαγραφών 
επαναλαµβάνεται για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κάθε εποχής, σηµειώνει η ερευνήτρια. Γίνεται αποδεκτό λοιπόν ότι οι διαγραφές είναι 
αναπόφευκτες και αποτελούν διορθωτικές κινήσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, µε το κόστος που συνεπάγεται για τους µετόχους 
των Τραπεζών, τους φορολογούµενους πολίτες και τους συνεπείς δανειολήπτες να τίθεται ως θέµα ηθικού κινδύνου. Ωστόσο η διαφορά 
έγκειται στο γεγονός, ότι οι διαγραφές του παρελθόντος ήταν γενικές, κοινές προς όλους και βασιζόταν αποκλειστικά στο ύψος της οφειλής 
χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε µεµονωµένου δανειολήπτη. Αντίθετα, η εφαρµογή του Κώδικα 
∆εοντολογίας από τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλει να «φιλτράρει» την εισοδηµατική και περιουσιακή κατάσταση του κάθε δανειολήπτη και να 
προτείνει εξατοµικευµένες λύσεις-ρύθµισης βάσει των ιδιαίτερων γνωρισµάτων του κάθε οφειλέτη σε οικονοµική δυσχέρεια. Το ίδιο ισχύει 
βέβαια και µε την ένταξη δανειολήπτη στο Νόµο των Υπερχρεωµένων Νοικοκυριών.

Πίστη ότι ο ανταγωνισµός 
στις τράπεζες θα φέρει
αποτελέσµατα
Η συνολική εικόνα για το µέλλον 
του κλάδου σύµφωνα µε τις 
απαντήσεις των αγροτών είναι 
µάλλον απαισιόδοξη. Εντούτοις, 
βλέπουν θετικά την ύπαρξη του 
τραπεζικού ανταγωνισµού που 
αναπτύσσεται, γιατί βγαίνουν 
ωφεληµένοι όπως απαντάνε σε 
ποσοστό 72%. Επίσης, βλέπουν ότι 
«έρχεται» ο περιορισµός της 
µικρής ιδιοκτησίας λόγω των 
συνθηκών της αγοράς και των 
φορολογικών - ασφαλιστικών 
πολιτικών σε ποσοστό 78%. Ως 
τελικό συµπέρασµα των ανωτέρω 
η έρευνα καταλήγει ότι οι αγρότες 
στις µέρες µας εµφανίζονται 
ιδιαίτερα προβληµατισµένοι όσον 
αφορά τα γενόµενα και τα 
µελλούµενα που αφορούν τον 
επαγγελµατικό τους βίο, καθώς 
κατά 40% δεν θα προτείνανε στα 
παιδιά τους να απασχοληθούν µε 
τον κλάδο, κατά 47% δεν θεωρούν 
επικερδές το επάγγελµά τους 
(34% «ίσως») και κατά 40% δεν 
είναι ευχαριστηµένοι µε την πορεία 
της επαγγελµατικής τους 
προσπάθειες.


