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Με Brexit Οκτώβριο, 
δυσκολίες στην ΚΑΠ 
∆υσχεραίνουν οι διαπραγµατεύσεις 
για τη νέα ΚΑΠ τον Σεπτέµβριο όσο 
πλησιάζει ένα άτακτο Brexit. σελ. 4-5
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Γυμνά  
τα στέκια 
από ροδάκινα 
και η τιμή λειψή 
Το χαλάζι με το μέρος της παίρνει η βιομηχανία  

Συγχορδία φηµών για κατάρρευση 
τιµών στα αιθέρια έλαια διεθνώς, 
πιέζει την εγχώρια αγορά λεβάντας 
πριν καλά - καλά ολοκληρωθεί η 
απόσταξη του προϊόντος. σελ. 26, 31

Πρόθυµοι λαγοί  
και στη λεβάντα  

Τις επιπτώσεις από την κακοκαιρία 
στο οπλοστάσιό της επιστρατεύει 
φέτος η µεταποιητική βιοµηχανία 
σε µια προσπάθεια να θολώσει τα 
νερά στην αγορά και να κρατήσει 
χαµηλά τις τιµές παραγωγού στα 
συµπύρηνα ροδάκινα. Οι τελευταί-
ες πληροφορίες θέλουν τους µετα-
ποιητές να δίνουν αγώνα, αφενός 
να παραλάβουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα βιοµηχανικά ροδάκι-
να, αφετέρου να συµπιέσουν ακό-

µα πιο πολύ τις τιµές παραγωγού, 
πράγµα το οποίο σε µεγάλο βαθµό 
καταφέρνουν. Έτσι, απ’ ότι φαίνε-
ται, τα 26 λεπτά που ανακοίνωσαν 
ως βασική τιµή για τη φετινή χρο-
νιά θα είναι µόνο για λίγους. Στην 
τακτική που επιστρατεύουν φέτος 
είναι η κατηγοριοποίηση και ποι-
οτική υποβάθµιση πολλών φορτί-
ων, µε αποτέλεσµα ο µέσος όρος 
τιµής για τους παραγωγούς να πέ-
φτει δραµατικά.  Ρεπορτάζ σελ. 12

Πώς κάθε φορά που κάτι πάει 
να γίνει µε την κλωνική επιλογή, 
τελικά δεν γίνεται τίποτα, ίσως θα 
πρέπει να το ψάξει και η επιστήµη. 

ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30
Κλώνοι της στασιµότητας 

ΣABBATO: Ισαακίου, Φαύστου, Σαλώµης µυροφόρου  Μήνας 8ος, Εβδ. 31η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:30 - ∆ύση 20:33 ΣΕΛΗΝΗ: 3 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Yψηλές Θερµοκρασίες

Απαίτηση της κοινωνίας συνιστά η 
αποκατάσταση της τάξης στο ΟΣ∆Ε. 
Ζωντανό παράδειγµα η οργάνωση του 
TAXIS και τα ηλεκτρονικά βιβλία που 
εξήγγειλε ο Χρ. Σταϊκούρας. σελ. 46

Στο ΟΣ∆Ε κάντο 
όπως ο Σταϊκούρας
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ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,91168

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
120,25800

• Μηχανική ζιζανιοκτονία µε ακρίβεια 
εκατοστού τρέχουν Γερµανοί  σελ. 20
• Υποασφαλίζονται οι παραγωγοί λόγω 
έλλειψης κουλτούρας σελ. 18

• ∆εν πείθει για τη σοβαρότητα ο χειρισµός 
στο θέµα του τσίπουρου σελ. 10
• Μη χάνεται για ψίχουλα το ειδικό 
καθεστώς ΦΠΑ, λένε κτηνοτρόφοι σελ. 8

• Μετά την ανοδική πορεία, σταθεροποίηση 
στα υψηλά για τα µέτρια σκληρά σελ. 35
• Ξεµπλόκαρε πριν το κλείσιµο για 
διακοπές η αγορά ελαιολάδου σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μέχρι και 1,3 ευρώ έφτασε να πωλείται η ντοµάτα, καθώς έπεσε 
η διαθέσιµη ποσότητα και οι εισαγόµενες είναι ακριβές. Κλίµα 
πτώσης της τιµής φαίνεται πως καλλιεργούν οι έµποροι λεβάντας, 
στηριζόµενοι στη µεγαλύτερη φετινή παραγωγή. Εν τω µεταξύ, 
ξεµπλόκαρε λίγο πριν τις διακοπές η αγορά ελαιολάδου µε ζήτηση 
από την εγχώρια αγορά. Μικρότερη τιµή πιάνει πλέον το σκόρδο, 
µε τις υψηλότερες όµως αποδόσεις να αντισταθµίζουν τη ζηµιά.

Ευδεµίδα αµπέλου
∆ιαπιστώθηκε αύξηση των συλλήψεων 
των ακµαίων της ευδεµίδας, σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, στο 
δίκτυο των φεροµονικών τους παγίδων, 
γεγονός που σηµατοδοτεί την έναρξη 
της τρίτης περιόδου πτήσης του εντόµου. 
Οι προνύµφες της τρίτης γενιάς 
εκκολάπτονται πάνω στις ράγες, την 
εποχή που τα σταφύλια διανύουν το 
στάδιο της ωρίµανσης. Το µεγαλύτερο 
µέρος της απώλειας στην παραγωγή που 
προκαλείται από αυτές τις προνύµφες 
της ευδεµίδας, οφείλεται συχνά στις 
δευτερογενείς σήψεις. Η απώλεια αυτή 
µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή και για 
το λόγο αυτό απαιτείται η 
αποτελεσµατική καταπολέµηση των 
προνυµφών του εντόµου.

Κάλυψη µέχρι απορροής
Οι ειδικοί συστήνουν στους καλλιεργητές 
επέµβαση µε σκευάσµατα που έχουν 
ωοκτόνο δράση από τότε που 
διαπιστώνεται αύξηση των συλλήψεων 
των ακµαίων και προνυµφοκτόνο 
επέµβαση περίπου 4-5 ηµέρες αργότερα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία 
της καταπολέµησης της ευδεµίδας είναι η 
πλήρης και µέχρις απορροής κάλυψη των 
σταφυλιών µε το ψεκαστικό διάλυµα, κάτι 
στο οποίο βοηθά το σωστό ξεφύλλισµα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 03-08-2019 
Στα βόρεια αρχικά αίθριος 
καιρός αλλά από το µεσηµέρι θα 
αναπτυχθούν νεφώσεις και θα 
εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι και 
το βράδυ κυρίως στα 
βορειοανατολικά πρόσκαιρες 
καταιγίδες. Στις υπόλοιπες 
περιοχές γενικά αίθριος. Οι 
άνεµοι δυτικοί µέτριοι. Η 
θερµοκρασία θα κυµανθεί 
σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει 
κατά τόπους τους 40oC. 

Κυριακή 04-08-2019 
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ανατολικά και βόρεια. Τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις 
και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι 
άνεµοι θα είναι βόρειοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι, ενώ η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει 
πτώση κυρίως στα κεντρικά και 
τα βόρεια της χώρας. 

∆ευτέρα 05-08-2019 
και Τρίτη 06-08-2019
Στα ανατολικά, τα βόρεια 
ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο 
παροδικές νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα 
γενικά αίθριος καιρός αλλά τις 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µεσηµβρινές ώρες θα 
αναπτυχθούν νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά και θα σηµειωθούν 
σποραδικοί όµβροι. 
Οι άνεµοι θα πνέουν από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι. 
Η θερµοκρασία σε µικρή πτώση. 

Τετάρτη 07-08-2019 έως
Παρασκευή 09-08-2019
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεµοι 
θα πνέουν βόρειοι µέτριοι. 
Η θερµοκρασία δεν θα 
σηµειώσει αξιόλογη µεταβολή.

Άνεµοι από 
ανατολικές και 
βόρειες διευθύνσεις 
3 µε 5 µποφόρ 
και στα πελάγη 
6 µποφόρ.
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Τώρα που αρχίζει να κάθεται ο κουρνια-
χτός της εκλογικής νίκης, µήπως θα 
πρέπει κάποιοι σοβαρά και µελετηµέ-
να να καταπιαστούν µε τα θέµατα της 
αγροτικής παραγωγής;

Μήπως τα πράγµατα στον αγροτικό χώρο 
είναι πολύ χειρότερα από αυτό που α-
ντιλαµβάνονται «ως δυσκολίες» οι εν-
θουσιώδεις νεόφερτοι ταγοί της νέας 
διακυβέρνησης;

Μετράει κανείς πόσες θέσεις εργασίας 
χάνονται κάθε χρόνο στον τοµέα της 
αγροτικής παραγωγής; Μήπως εί-
ναι λάθος η αίσθηση που καλλιερ-
γείται ότι «δεν πειράζει», οδηγούµα-
στε σε µεγαλύτερες και εποµένως πιο 
ανταγωνιστικές αγροτικές εκµεταλ-
λεύσεις; Γνωρίζουν οι ιθύνοντες ότι 
στους 100.000 αγρότες που εγκατέ-
λειψαν το επάγγελµα την τελευταία 
τριετία, οι περισσότεροι ήταν έµπει-
ροι επαγγελµατίες µε υψηλό δείκτη 
κατάρτισης, όπως επίσης και νεότε-
ροι µε αρκετά ενδιαφέρον θεωρητικό 
υπόβαθρο;

Πόσο γνωστό είναι ότι µε κάποιες διευθε-
τήσεις από πλευράς υποδοµών (έγγει-
ες αναδιαρθρώσεις-βελτίωση οργανω-
τικών δοµών), η χώρα µας θα µπορού-
σε να διατηρεί βιώσιµες περισσότερες 
από 250.000 αγροτικές εκµεταλλεύ-
σεις (µε 4-8 ΜΑΕ), όταν οι ικανοί να 
ανταποκριθούν στις σηµερινές ανά-
γκες γεωργοί δεν υπερβαίνουν τους 
150.000 επαγγελµατίες; 

Αν αναζητηθούν οι πραγµατικές αιτίες ε-
γκατάλειψης της αγροτικής δραστη-
ριότητας από τους δυνάµενους να α-
σκήσουν µε επιτυχία το αγροτικό ε-
πάγγελµα, καθίσταται σαφές ότι η ε-
πιλογή έχει να κάνει µε το δαιδαλώ-
δες θεσµικό πλαίσιο και τη γραφει-
οκρατία, τη φορολογική αυθαιρεσία 
(οι αγρότες φορολογούνται σαν επι-
τηδευµατίες και όχι µε βάση επιχειρη-
µατικά κριτήρια) και την αβεβαιότητα 
που γεννά η µη τήρηση των κανόνων 
λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς.

Οι νέες προσεγγίσεις απαιτούν ξεκάθαρη 
οικονοµική σκέψη και επαρκές πο-
λιτικό θάρρος. Το κράτος να είναι ο 
ρυθµιστής και η ιδιωτική οικονοµία 
να εφαρµόζει τον ανταγωνισµό επί ί-
σοις όροις. Η αντιστροφή των όρων 
ποτέ δεν διευκόλυνε την οικονοµική 
ανάπτυξη και την ευηµερία.      

Agrenda

Έχουμε αντιληφθεί
που πάει η γεωργία;
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ιαφωνίες και συµφωνίες, Brexit 
και ανάγκη ανακατανοµής πόρων 
άλλοτε δίνουν και άλλοτε κόβουν 
τα φτερά σε όσους ελπίζουν σε 
µια αύξηση της χρηµατοδότησης 
της ΚΑΠ. Η ιστορία ωστόσο δεί-
χνει πως τελικά η µπίλια θα κα-
θίσει κάπου πολύ κοντά σε αυ-
τό που είχε ανακοινωθεί τότε. Έ-
τσι, όσο πλησιάζει η ηµεροµηνία 
επανεκκίνησης των συνοµιλιών 
επί του επόµενου Πολυετούς ∆η-
µοσιονοµικού Πλαισίου, η Κοµι-
σιόν δείχνει να σοβαρεύει. 

Οι αόριστες υποσχέσεις για έ-
ναν µεγαλύτερο προϋπολογισµό 
της ΚΑΠ από αυτόν που ανακοι-
νώθηκε την άνοιξη του 2018, µε 
τη µείωση 5% σε τρέχουσες τιµές, 
εφόσον τα κράτη µέλη «αριστεύ-
σουν» στα περιβαλλοντικά, δια-
τυπώνονται όλο και µε µεγαλύτε-
ρη προσοχή, ενώ πλέον οι Ευρω-
παίοι αξιωµατούχοι προειδοποι-
ούν τους ευρωβουλευτές ότι θα 

πρέπει να επιστρέψουν τον Σε-
πτέµβριο µε πολύ πειστικά επι-
χειρήµατα απέναντι στην Κοµι-
σιόν αναφορικά µε τη διατήρη-
ση του υφιστάµενου προτεινό-
µενου προϋπολογισµού. 

Το κλίµα που έχει αλλάξει επι-
χείρησε να µεταφέρει ο νυν επί-
τροπος γεωργίας Φιλ Χόγκαν, ο ο-
ποίος είτε κρατήσει είτε όχι τη θέση 
του, ενηµέρωσε τα νέα µέλη της Ε-
πιτροπής Γεωργίας της Ευρωβου-
λής, πως αφενός έχουν µείνει πο-
λύ πίσω στις µεταξύ τους διαπραγ-
µατεύσεις, αφετέρου θα πρέπει 
να φέρουν ισχυρά επιχειρήµατα 
στην Κοµισιόν, όχι για να αυξη-
θεί ο προϋπολογισµός της ΚΑΠ, 
αλλά για να διατηρηθεί στα επί-
πεδα που ανακοινώθηκαν πέρυσι. 

Κατά την αρχική του τοποθέ-
τηση στη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής, ο Ιρλανδός πολιτικός εστίασε 
σε τέσσερεις θεµατικές: Την επερ-
χόµενη  ΚΑΠ µέσα από το πρίσµα 
των συνοµιλιών για το νέο πολυε-
τές και τη θέση της Ευρωβουλής, 
τη συµφωνία µε τις χώρες Μερκο-
σούρ, µια αναµενόµενη συµφω-
νία µε το Βιετνάµ και το κλίµα στον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Όταν οι συζητήσεις για το 
Π∆Π µπουν στα τελικά στάδια, 
ελπίζουµε ότι αυτό θα γίνει κα-
τά τη διάρκεια του τρέχοντος έ-
τους, οι αρχηγοί κρατών και κυ-
βερνήσεων θα θέλουν να µάθουν 

ποια είναι η αιτιολόγηση για ο-
ποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση 
του προϋπολογισµού της ΚΑΠ 
και πού πρόκειται να δαπανη-
θούν τα χρήµατα αυτά. Ελλείψει 
πολιτικής συµφωνίας για την ε-
πόµενη ΚΑΠ, θα είναι δύσκολο 
για εσάς να προβείτε στην αιτι-
ολόγηση αυτή» εξήγησε ο κ. Χό-
γκαν, κουνώντας το δάχτυλο πα-
ράλληλα στην Επιτροπή για την 
αργοπορία επί των συζητήσεων.

Στο τέλος, αν δεν χάσουμε, 
θα πούμε κι ευχαριστώ ΚΑΠ 
Με τα πρωτοβρόχια έρχονται έντονες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες

Ραστώνη
Ένα φθινόπωρο ισχυρών 

διαπραγµατεύσεων θα 
ακολουθήσει την έντονη 

φέτος στις Βρυξέλλες 
καλοκαιρινή ραστώνη

Στο δρόµο
προς τις
τριµερείς 
«Εάν και όταν το Συµβούλιο και το 
Κοινοβούλιο έχουν πάρει θέση 
σχετικά µε την πρόταση της 
Επιτροπής για την ΚΑΠ, θα 
µπορέσουµε να ξεκινήσουµε 
τριµερείς διαλόγους», 
συµπλήρωσε ο επίτροπος Χόγκαν. 
Όπως υποστήριξε, η παλιά 
Ευρωβουλή καθυστέρησε πολύ 
µε τις προτάσεις τις πάνω στις 
µεταρρυθµίσεις, ενώ η Κοµισιόν 
ανέµενε µια ψηφοφορία σε 
επίπεδο ολοµέλειας πριν τον 
Μάιο. Ο κ. Χόγκαν υπέδειξε µε 
διακριτικό τρόπο στα νέα µέλη της 
επιτροπής, να συνεχίσουν από 
εκεί που σταµάτησαν οι συντάκτες 
των προηγούµενων φακέλων.

Να µην χάσουν άλλο 
χρόνο ξεκινώντας 
εκ νέου τη σύνταξη 
προτάσεων επί της 
ΚΑΠ, ζήτησε από 
τη νέα σύσταση της 
ComAgri ο επίτροπος 
Φιλ Χόγκαν.

Οι αντικειµενικές δυσκολίες που α-
ντιµετωπίζουν πλέον κάθε καλοκαί-
ρι οι Ευρωπαίοι αγρότες, φαίνεται να 
καθιερώνουν µια νέα ηµεροµηνία κα-
ταβολής των ενισχύσεων κάθε χρό-
νο όλο και πιο νωρίς. Έτσι, υψηλότε-
ρο ποσοστό προκαταβολών 70% για 
τις άµεσες ενισχύσεις και 85% για τα 
προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης 
(Βιολογικά, Απονιτροποίηση κ.λπ) θα 
µπορούν να λάβουν από τον Οκτώ-
βριο οι Ευρωπαίοι αγρότες για λό-
γους ξηρασίας, εφόσον οι εθνικές 
αρχές των χωρών τους υποβάλουν 
σχετικό αίτηµα στην Κοµισιόν. Μάλι-
στα και η Ελλάδα, έχει υποβάλλει αί-
τηµα στην Κοµισιόν από τις 28 Ιουνί-
ου, προκειµένου να αυξήσει από τον 

Οκτώβριο το ποσοστό προκαταβολών 
για να βοηθήσει τους αγρότες που α-
ντιµετωπίζουν αντίξοες καιρικές συν-
θήκες, σύµφωνα µε ενηµέρωση που 
παρείχε στην Agrenda µέσω επιστο-
λής του ο πρώην Γενικός Γραµµατέας 
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Α-

γροτικής Ανάπτυξης Χαράλαµπος Κα-
σίµης, σε συνέχεια σχετικού δηµοσι-
εύµατος της ιστοσελίδας Αgronews.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση της Κο-
µισιόν, προβλέπεται µεγαλύτερη ευε-
λιξία στη χρήση της γης, κάτι που δεν 
προβλέπεται σε κανονικές περιόδους, 
µε εξαιρέσεις από ορισµένους κανό-
νες οικολογικού ελέγχου για τη διευ-
κόλυνση της παραγωγής ζωοτροφών.

Επισηµαίνεται πως η Επιτροπή έρ-
χεται σε επαφή µε όλα τα κράτη για 
να λάβει ενηµερωµένες πληροφορί-
ες σχετικά µε τις συνέπειες της ξηρα-
σίας για τους αγρότες, ενώ προχωρά 
η συνεχής αξιολόγηση και ανάλυση 
της ξηρασίας και των επιπτώσεών της 
µέσω των ευρωπαϊκών δορυφόρων.

Πρασίνισµα 
Προβλέπονται και εξαιρέσεις 

από ορισµένους κανόνες 
οικολογικού ελέγχου για τη 

διευκόλυνση της παραγωγής 
ζωοτροφών

Μεγαλύτερη προκαταβολή στο τσεκ κάθε χρόνο όλο και πιο νωρίς
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Αισιόδοξοι για τις οικονοµικές τους 
προοπτικές φαίνεται πως είναι οι επι-
χειρηµατίες αγρότες σε χώρες της Κε-
ντρικής Ευρώπης που λίγο έως πολύ 
είναι εκείνες που επηρεάζουν το πο-
λιτικό στίγµα της ευρωπαϊκής αγρο-
τικής πολιτικής. Έτσι, στο αγροτικό 
βαρόµετρο που διενήργησε το αγρο-
τοσυνδικαλιστικό όργανο των Ευρω-
παίων αγροτών, Copa και Cogeca, το 
οποίο δίνει µια ένδειξη για το συναί-
σθηµα ανάµεσα στους αγρότες, ό-
σον αφορά την οικονοµική τους κα-
τάσταση. Η έρευνα, η οποία βασίζε-
ται σε έναν δείκτη εµπιστοσύνης, α-
ξιοποίησε τις απαντήσεις σε περισσό-
τερους από 8.000 αγρότες αναφορι-
κά µε την τρέχουσα και την αναµε-

νόµενη οικονοµική κατάσταση των 
εκµεταλλεύσεών τους. Περισσότε-
ρο συνειδητοποιηµένοι των δυσκο-
λιών φαίνεται να είναι οι Γάλλοι α-
γρότες, οι οποίοι σε ποσοστό 28% δη-
λώνουν πως δεν αντιµετωπίζουν κα-
νένα απολύτως πρόβληµα. Αντιθέ-
τως, το 67% των Γερµανών δεν εντο-
πίζουν κανένα πρόβληµα στις εκµε-
ταλλεύσεις τους. Οι βασικές ανησυ-
χίες που χαρτογραφεί η έρευνα, α-
φορούν τον καιρό. Οι Ιταλοί αγρότες, 
µαζί µε τους Γάλλους, επισηµαίνουν 
την πτώση των τιµών των προϊόντων 
τους ενώ εργασιακά και περιβαλλο-
ντικές µεταρρυθµίσεις δείχνουν ό-
τι πονοκεφαλιάζουν τους βασικούς 
µοχλούς της αγροτικής οικονοµίας.

Κατά τα άλλα, αισιόδοξοι οι αγρότες της ΕΕ

Σε κάθε γωνία αγωνία
εξωτερικής σύγκλισης
Πυρήνα των διαπραγµατεύσεων 
της επόµενης ΚΑΠ θα αποτελέσει 
σε κάθε περίπτωση το ζήτηµα της 
εξωτερικής σύγκλισης, κάτι το ο-
ποίο αναµένεται να συζητηθεί εκ 
νέου από το φθινόπωρο, µαζί µε 
τα υπόλοιπα ζητήµατα που καίνε 
την Κοµισιόν. Ουσιαστικά για την 
Ελλάδα αποτελεί ως γνωστόν το 
πιο ακανθώδες θέµα, ενώ βρέθη-
κε υψηλά στην αντιπολιτευτική α-
τζέντα της σηµερινής Κυβέρνησης 
όλο το προηγούµενο διάστηµα. 

Υπενθυµίζεται πως µέχρι τώρα, 
έχουν διατυπωθεί τρία σενάρια α-
ναφορικά µε την εξωτερική σύγκλι-
ση που περιλαµβάνουν την πλήρη, 
κατά 50% ή καθόλου, σε άγνωστο 
προς το παρόν χρονικό πλαίσιο. 
∆εδοµένου ότι η ώρα των αποφά-
σεων έφτασε, θα χρειαστεί η ηγε-
σία του υπουργείου αγροτικής ανά-
πτυξης να σπεύσει προς την διατύ-
πωση µιας στρατηγικής που µετα-
ξύ άλλων θα περιλαµβάνει και τον 
σχηµατισµό των απαραίτητων συµ-
µαχιών µε άλλες χώρες του µπλοκ. 

Βέβαια, όπως επεσήµανε ο πρώ-
ην υπουργός αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Σταύρος Αραχωβίτης, σχολι-

άζοντας τις προγραµµατικές δη-
λώσεις του Μάκη Βορίδη, «δεν α-
κούστηκαν οι θέσεις του νέου υ-
πουργού για την απόκρουση πι-
θανής εξωτερικής σύγκλισης». 

Σηµαντικό ρόλο στην διαµόρ-
φωση της θέσης της Ελλάδας και 
την εξασφάλιση των συµφερό-
ντων των Ελλήνων αγροτών θα 
παίξει και το τι έχουν αφήσει οι 
προηγούµενοι. Ο ίδιος υποστή-
ριξε πως η στήριξη των µικρο-
καλλιεργητών από την ανάληψη 
πολύπλοκων δεσµεύσεων και α-
πλοποίηση διαδικασιών, που ή-
ταν και η βασική στρατηγική της 
προηγούµενης κυβέρνησης στις 
συναντήσεις των υπουργών γε-
ωργίας σε Βρυξέλλες και Λουξεµ-
βούργο, είναι  κάτι που θα συνε-
χίσει η σηµερινή κυβέρνηση. Ω-
στόσο δεν αναφέρει τα πεπραγ-
µένα της προηγούµενης κυβέρνη-
σης πάνω στην καυτή πατάτα της 
εξωτερικής σύγκλισης.   

Χωρίς φωνή στην Ευρωβουλή
Ανησυχία πάνω σε αυτό εξέ-

φρασε πρόσφατα και το ΑΚΚΕΛ 
το οποίο επισηµαίνει πως µε µο-
ναδικό κριτήριο τα εκτάρια ανά 
κράτος, όπως έχει τώρα η κατά-
σταση, οι επιδοτήσεις των αγρο-
τών της χώρας θα µειωθούν από 
25-55%, ενώ καταγγέλλει για αδι-
αφορία την κυβέρνηση αλλά και 
όλα τα κόµµατα που εξέλεξαν ευ-
ρωβουλευτές, καθώς για τη χώρα 
µας στην πρόσφατα συσταθείσα 
επιτροπή γεωργίας δεν µετέχει 
ως τακτικό µέλος κανείς Έλλη-
νας ευρωβουλευτής.

Μικροκαλλιεργητές
Η κυβέρνηση βρήκε προτά-
σεις για την προστασία των 
µικροκαλλιεργητών, όµως 
φαίνεται να µην υπάρχει 

διαµορφωµένη στρατηγική 
για την εξωτερική σύγκλιση

Μέχρι το πρώτο εξάµηνο του 2019 ο δείκτης αυτοπεποίθησης 
των αγροτών της Copa - Cogeca, δείχνει να βρίσκεται στα 
επίπεδα του δεύτερου εξάµηνου του 2013. Το αµέσως επόµενο 
εξάµηνο σηµείωση κατακόρυφη πτώση, για να σηµειώσει µια 
αναιµική ανάπτυξη, προτού βρεθεί στα χαµηλότερα επίπεδα των 
τελευταίων 9 ετών κατά το πρώτο εξάµηνο του 2016.



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Βιβλιάρια που δεν πιστώθηκαν και έντονη δυσαρέσκεια 
προκαλεί στον αγροτικό κόσµο τις τελευταίες ηµέρες η 
καθυστέρηση στη διευθέτηση των εκκρεµοτήτων για την 
εξόφληση της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, την καταβολή 
των de minimis και την αποπληρωµή του 10% των απο-
ζηµιώσεων του 2018. Πρόκειται για ζητήµατα που ξεκί-
νησαν να τακτοποιούνται πριν τις εκλογές και τελικά τα 
χρήµατα δεν έχουν ακόµα φτάσει στους λογαριασµούς 
των δικαιούχων παραγωγών. Μαζί µε αυτά προστίθε-
ται τώρα και το θέµα των εξισωτικών αποζηµιώσεων του 
2019 και 2020. Οι πρόσφατες προγραµµατικές δηλώ-
σεις της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής 
Αραµπατζή στη Βουλή ότι «η απελθούσα κυβέρνηση κα-
τασπατάλησε την εξισωτική αποζηµίωση µε τη ρουσφε-
τολογική, επιδοµατική πολιτική της και η σηµερινή κυ-
βέρνηση δίνει µάχη για να την εξασφαλίσει από εθνι-
κούς πόρους το 2019 και το 2020», πυροδότησαν την έ-
ντονη αντίδραση του πρώην γενικού γραµµατέα Αγρο-
τικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χα-
ράλαµπου Κασίµη. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι «Κατόπιν πι-
έσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας, ως αντιπολίτευσης τότε, η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εξασφάλισε την αναγκαία συµπλη-
ρωµατική χρηµατοδότηση, και προέβη σε όλες τις απα-
ραίτητες ενέργειες χωρίς να περιοριστούν ούτε οι εκτά-
σεις ούτε και οι δικαιούχοι της εξισωτικής ενίσχυσης σε 
αυτή την προγραµµατική περίοδο. Αυτά οφείλει να φρο-
ντίσει και να προστατεύσει η κυβέρνηση της Ν∆, ώστε 
να στηρίξει τον αγροτικό πληθυσµό, χωρίς να υποστη-
ρίζει ανακρίβειες και να καταφεύγει σε κινδυνολογίες».

Μάλιστα, ο ίδιος εξηγεί γιατί αυξήθηκαν οι ανάγκες 
της εξισωτικής σε πόρους, λέγοντας ότι «Ένας γεωρ-
γός για να κριθεί δικαιούχος εξισωτικής αποζηµίωσης 
την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 πρέπει να εί-
ναι ενεργός γεωργός και να έχει αγροτεµάχια (επιλέξι-
µο εκτάριο) σε περιοχές παρέµβασης ανεξάρτητα από 
τη µόνιµη κατοικία του ή από το ποσοστό γεωργικού 
εισοδήµατος ή από το ποσό του εξω-γεωργικού του ει-
σοδήµατος ή άλλα κριτήρια επιλεξιµότητας, που ίσχυ-
αν κατά την περίοδο 2007-2013. Η συµφωνία της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου οδήγησε σε αύξηση του ετήσιου προϋπολο-
γισµού του µέτρου της εξισωτικής αποζηµίωσης. Αυτή 
η αναγκαία αύξηση διασφαλίστηκε µε την πρόσθετη ε-
θνική χρηµατοδότηση, που ζητήθηκε και εγκρίθηκε για 
τα έτη 2019 και 2020. Ειδικότερα, οι πόροι της εξισω-
τικής για τα έτη 2019 και 2020 είναι εξασφαλισµένοι 
µε την έγκριση της πρόσθετης αυτής εθνικής χρηµατο-
δότησης ύψους 314 εκατ. ευρώ τόσο από τον υπουρ-
γείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης όσο και από την ΕΕ µε-
τά τη σχετική τρίτη τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020. 
Με τους πόρους αυτούς είναι επιπλέον διασφαλισµέ-
νη για τη διετία 2019-2020 και η καταβολή ενισχύσεων 
στους παραγωγούς που ανήκουν στη µεταβατική κατη-
γορία, αυτούς που λόγω της νέας οριοθέτησης των µει-

ονεκτικών περιοχών, δεν θα λαµβάνουν εξισωτική α-
ποζηµίωση µετά το 2020».

Υπογραφή από το Οικονοµικών θέλουν τα 3,5 
εκατ. ευρώ της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, 
ξεχάστηκαν κάποιες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 

Άλλη µια εβδοµάδα χωρίς λύση στο θέµα της α-
ποπληρωµής του 30% της Βιολογικής Κτηνοτροφί-
ας του περσινού έτους για τους κτηνοτρόφους των 
Περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και 
Ιονίων Νήσων. Κι ενώ στο ολοκληρωµένο πληρο-
φοριακό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ οι δικαιούχοι βλέ-
πουν τις εγκρίσεις και τα ποσά που τους αναλογούν, 
στην καρτέλα του αγρότη, απαιτείται πολιτική πλέ-
ον απόφαση, µεταξύ υπουργείου Οικονοµικών και 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε την έγκρι-
ση κονδυλίου για την κάλυψη των παραγωγών. 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. 

Την ίδια ώρα, αδικηµένοι δηλώνουν οι καπνοπαρα-
γωγοί των ποικιλιών Κατερίνης και Μπασµά από τους 
νοµούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πιερίας, οι οποίοι έ-
µειναν εκτός από πακέτο των de minimis ύψους 8 εκατ. 
ευρώ περίπου που έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης τον περασµένο Ιούνιο. Στους άτυχους και οι κτη-
νοτρόφοι της ∆υτικής Μακεδονίας, αλλά και οι αµυγδα-
λοπαραγωγοί. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, τουλάχι-
στον για την περίπτωση του καπνού, η Υπουργική Από-
φαση ήταν σχεδόν έτοιµη, η ενίσχυση είχε οριστεί στα 
50 ευρώ το στρέµµα, ενώ οι παραγωγοί είχαν και τις δι-
αβεβαιώσεις του πρώην υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη 
ότι το ζήτηµα θα «τρέξει». Η ουσία είναι ότι η νέα πολιτι-
κή ηγεσία τώρα έχει να διαχειριστεί άλλα 70 εκατ. ευρώ 
για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, ποσό το οποίο ωστό-
σο φαίνεται να είναι στην «επιλογή» του νέου υπουργού 
Μάκη Βορίδη για το που θα κατευθυνθεί.

Ελαιώνας 
Άµφισσας 

Παράταση µέχρι 
τις 12 Αυγούστου 
για την υποβολή 
παραστατικών 
συµµόρφωσης 

ειδικών διατάξεων 
για τη ∆ράση 

10.1.02 «Προστασία 
παραδοσιακού 

ελαιώνα 
Άµφισσας»

Επέκταση 
χρόνου 

Με 
συµπληρωµατική 

σύµβαση 
παρατείνεται 

η εναέρια 
αντιχαλαζική 

προστασία από 
τις 3 Αυγούστου 
έως και τις 30 
Σεπτεµβρίου 

Αγροτικό 
τιµολόγιο
Έως τις 30 
Σεπτεµβρίου 

έχει παραταθεί 
η κατάθεση 

δικαιολογητικών 
για το αγροτικό 
τιµολόγιο, που 

έληξε τέλος Μαΐου
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Το κονδύλι για τις εξισωτικές 
ανακατεύει κατακαλόκαιρο τους αγρότες

 Κινδυνολογεί η ΝΔ για τις εξισωτικές, διασφαλισμένοι οι πόροι για το 2019 και 2020, λέει ο Κασίμης
 Χάθηκαν στην παραζάλη των πολιτικών αλλαγών, Βιολογική Κτηνοτροφία σε 3 περιφέρειες και de minimis 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ DE MINIMIS

3,5   
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

50
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

  14
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΟΝ ΚΑΠΝΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 10% 
ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ 2018

ΠΕΡΙΠΟΥ

Από Σεπτέµβριο 
το 10% για τις
αποζηµιώσεις 2018
Μια ακόµα αναθεώρηση προϋπολογισµού του 
οργανισµού χρειάζεται για να πληρωθούν οι 
δικαιούχοι το υπόλοιπο 10% από τις ζηµιές του 
2018, που τους οφείλεται από τον ΕΛΓΑ. Και 
µπορεί ο οργανισµός να δηλώνει «έτοιµος» να 
τακτοποιήσει την εν λόγω οφειλή, ωστόσο η 
πίστωση δεν προβλέπεται νωρίτερα από τον 
Σεπτέµβριο, αφού πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί 
και η νέα διοίκηση. Υπενθυµίζεται ότι το ποσό 
που υπολείπεται για τις περσινές ζηµιές 
ανέρχεται περί τα 14 εκατ. ευρώ. Εν τω µεταξύ, 
µια άλλη -πιο εύκολη- πληρωµή ετοιµάζει ο 
ΕΛΓΑ, που αφορά «ζηµιές που συνέβησαν στις 
αρχές του 2019, αλλά δένουν µε τις δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε του 2018», σύµφωνα µε τους αρµόδιους 
του Οργανισµού. Οι αποζηµιώσεις αυτές, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, θα περιλαµβάνουν 
ζηµιές που υπέστησαν ελιές και εσπεριδοειδή.
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Ευνοϊκή μεταχείριση και λύσεις 
για τους καιρόπληκτους παραγωγούς 
Ενεργή υποστήριξη από την Τράπεζα Πειραιώς στα αιτήματα για διευκολύνσεις

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Την έµπρακτη υποστήριξη της στον αγρο-
τικό κόσµο της Βορείου Ελλάδας που ε-
πλήγη από τις θεοµηνίες της 10ης Ιουλί-
ου 2019, εκφράζει η Τράπεζα Πειραιώς ε-
ξετάζοντας άµεσα κάθε αίτηµα για παρο-
χή διευκόλυνσης κάθε ενδιαφερόµενου, 
που διατηρεί ενεργή πιστοδότηση µε την 
Τράπεζα, προσφέροντας την καλύτερη 
δυνατή λύση. 

Η πρωτοβουλία αυτή της Τράπεζας έχει 
στόχο να συµβάλει άµεσα στην αντιµετώ-
πιση των έκτακτων αναγκών, που προέκυ-
ψαν στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις των α-
νωτέρω περιοχών, ώστε να είναι σε θέση 
το συντοµότερο δυνατό, να συνεχίσουν 
την παραγωγική τους διαδικασία και την 
εύρυθµη λειτουργία τους. 

Προϋποθέσεις δικαιούχοι
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πλη-

ρούν είναι οι εξής:
 Να είχαν ενήµερα δάνεια στις 30.06.2019.
 Να έχουν υποβάλει δήλωση ζηµιάς στον 

ΕΛΓΑ (για όσους είναι υπόχρεοι ασφάλισης 
στον εν λόγω φορέα).

∆ικαιούχοι
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, δικαιούχοι 

είναι οι αγρότες/κτηνοτρόφοι, Αγροτικοί 
Συνεταιρισµοί και µικροµεσσαίες (ΜΜΕ) 
επιχειρήσεις αγροδιατροφικού τοµέα της 
Χαλκιδικής και άλλων περιοχών της Βο-
ρείου Ελλάδας, που εξαιτίας των πρόσφα-
των έκτακτων καιρικών φαινοµένων υπέ-
στησαν µερική ή ολική καταστροφή του 
φυτικού/ ζωικού κεφαλαίου ή των εγκα-
ταστάσεών τους.

«Σε κάθε περίπτωση το ∆ίκτυο Καταστη-
µάτων της Τράπεζας και τα στελέχη του θα 
βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφεροµέ-
νων για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της 
διαδικασίας», αναφέρει σε σχετική της α-
νακοίνωση η Τράπεζα Πειραιώς.

Παράταση έως 10/1/2020 για 
οφειλές σε ∆ΟΥ στους πληγέντες 
από φυσικές καταστροφές

Την παράταση και αναστολή καταβολής 
βεβαιωµένων οφειλών φυσικών και νοµικών 
προσώπων προς τις ∆ΟΥ µέχρι 10-1-2020, 
στους δήµους που επλήγησαν από µεγάλες 
φυσικές καταστροφές, προβλέπει απόφαση 
του υφυπουργού Οικονοµικών Απόστολου 
Βεσυρόπουλου. Πρόκειται για τους δήµους 
Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Σιθωνίας, 
Κασσάνδρας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τους 
δήµους Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας 
Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. «Είναι µια οφειλόµενη και 
αυτονόητη ρύθµιση για τις εν λόγω περιοχές 
που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά 
φαινόµενα και τις φυσικές καταστροφές, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην οικονοµική και κοινωνική 
ζωή των συγκεκριµένων περιοχών.», 
αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Η στήριξη αφορά αγρότες της Β. Ελλάδας που 
επλήγησαν από τη θεοµηνία στις 10 Ιουλίου.



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ 
ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΕΙΟΥ 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

2,7%

ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΟΒΕΙΟΥ
ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΖΩΑ  

ΑΝΩ ΤΩΝ 13 ΚΙΛΩΝ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 ΚΙΛΩΝ 

7,6%

1,7%

Λιγότερο και πιο φθηνό το 
πρόβειο κρέας στην Ελλάδα
Μείωση παραγωγής πρόβειου κρέατος κατά 2,7% δείχνουν για την 
Ελλάδα τα στοιχεία της Κοµισιόν, για την περίοδο 2018/2019 (µέχρι 
τον Απρίλιο – Πάσχα), ενώ η τιµή του πέφτει συνολικά στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Η Κοµισιόν αναφέρει ότι µείωση 7,6%  παρουσίασαν, για το 
2019, οι µέσες τιµές πρόβειου κρέατος στην ΕΕ (σε σχέση µε το 2018), 
για τα µεγάλου βάρους πρόβατα (άνω των 13 κιλών) και 1,7% για τα 
µικρού βάρους (κάτω των 13 κιλών). Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της Κοµισιόν, κατέχει το 9% της παραγωγής πρόβειου κρέατος στην ΕΕ, 
και βρίσκεται στην τέταρτη θέση, µετά από τη Μ. Βρετανία (28%), την 
Ισπανία (20%) και τη Ρουµανία (13%). Στην παραγωγή κατσικίσιου 
κρέατος, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην ΕΕ (33%) και την 
ακολουθούν η Ισπανία (23%), η Ρουµανία (16%) και η Γαλλία (12%).

Ολόκληρη η επιστολή 
των κτηνοτρόφων
«Για το έτος 2018 αποφασίστηκε από την 
προηγούµενη ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, η 
έκτακτη ενίσχυση µέσω de minimis των 
αιγοπροβατοτρόφων της χώρας. Η 
ενίσχυση αυτή ήταν στην ουσία 
αποζηµίωση για µέρος της οικονοµικής 
ζηµιάς που υπέστησαν οι 
αιγοπροβατοτρόφοι, λόγω των πολύ 
χαµηλών έως εξευτελιστικών τιµών στο 
αιγοπρόβειο γάλα.
Να σηµειωθεί ότι ενίσχυση µέσω de 
minimis δόθηκε τοπικά και για διάφορα 
είδη καλλιεργειών, όπως και για 
αιγοπροβατοτρόφους συγκεκριµένων 
περιοχών της χώρας, για δυσκολίες που 
αντιµετώπισαν, κυρίως λόγω ακραίων 
καιρικών φαινοµένων και της µείωση της 
παραγωγής τους. Μέσω του de minimis 
στην ουσία αποζηµιώνονται άµεσα ζηµιές 
ή προβλήµατα στο ζωικό, στο φυτικό 
κεφάλαιο και στην παραγωγή, που δεν 
καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ ή µέσω των 
χρονοβόρων ΠΣΕΑ. 
Λόγω των φορολογικών δηλώσεων 
που καλούµαστε να καταθέσουµε 
αυτές τις µέρες, προέκυψε για 
πολλούς µικρούς κτηνοτρόφους, που 
λαµβάνουν επιδοτήσεις κάτω των 
5.000 ευρώ, να ξεπερνούν το όριο 
αυτό, λόγω του de minimis.
Όπως αναφέραµε παραπάνω όµως, το de 
minimis είναι ουσιαστικά αποζηµίωση και 
δεν θα έπρεπε να προσµετράτε στο 
άθροισµα των επιδοτήσεων. Ταυτόχρονα 
όµως η προσµέτρηση αυτή δηµιουργεί 
αλυσιδωτά οικονοµικά βάρη στον 
κτηνοτρόφο. Σε µια από τις πολλές 
περιπτώσεις, συνάδελφος κτηνοτρόφος 
που εισέπραξε de minimis 900 ευρώ, τα 
οικονοµικά βάρη που προκύπτουν για 
αυτόν, ξεπερνώντας τα 5.000 ευρώ 
επιδοτήσεων, είναι δυσανάλογα 
περισσότερα του ποσού που εισέπραξε 
σαν αποζηµίωση, για την οικονοµική 
ζηµιά που υπέστη το 2018, από την 
πτώση της τιµής στο αιγοπρόβειο γάλα. 
Ο κτηνοτρόφος αυτός έχει την 
υποχρέωση να ενταχθεί στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ, να τηρεί δηλαδή βιβλία 
εσόδων εξόδων, µε το ανάλογο κόστος 
προς το λογιστή του, ενώ ταυτόχρονα 
πρέπει να καταθέσει ετεροχρονισµένα 
και µε πρόστιµα και τριµηνιαίες 
δηλώσεις ΦΠΑ, όπως κι ότι άλλο 
γραφειοκρατικό προκύπτει από την 
ένταξή του αυτή, ενώ  ταυτόχρονα είναι 
υπόχρεος του τέλους επιτηδεύµατος.
Το χαρακτηριστικό στην περίπτωση του 
de minimis είναι ότι κατά κόρων δίνεται 
για µία χρονιά κι αυτό σηµαίνει ότι οι 
επιδοτήσεις του κτηνοτρόφου το επόµενο 
έτος, επανέρχονται λογικά κάτω από το 
όριο των 5.000 ευρώ και µπορεί να 
επανέλθει στο προηγούµενο καθεστώς.  
Το συγκεκριµένο θέµα αφορά πάρα 
πολλούς γεωργούς και κτηνοτρόφους 
του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
Ζητάµε την άµεση παρέµβασή σας για 
να διευκρινιστεί απο το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης προς το 
υπουργείο Οικονοµικών κι από εκεί 
αρµοδίως, µέχρι και τους λογιστές ότι, 
η συγκεκριµένη ενίσχυση δεν πρέπει 
να υπολογίζεται στο άθροισµα των 
επιδοτήσεων αλλά να προσµετράται 
ως αποζηµίωση. 
Παράλληλα µε τα παραπάνω, πρέπει να 
δοθεί η δυνατότητα στούς λογιστές να 
προχωρήσουν σε διορθώσεις των ήδη 
κατατεθηµένων φορολογικών 
δηλώσεων, χωρίς πρόστιµα».

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Την ανάγκη να βρεθεί τρόπος από 
τις φορολογικές αρχές ώστε να µην 
προσµετρώνται στο όριο παραµονής 
στο ειδικό καθεστώς, οι αγρότες που 
εισπράττουν ειδικές ενισχύσεις (de 
minimis), επισηµαίνει ο αγροτοκτη-
νοτροφικός κόσµος. 

Το θέµα θέτουν, µε επιστολή τους 
προς τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης Μάκη Βορίδη και τον υπουρ-
γό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα, 
κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, υπο-

γραµµίζοντας πως οι ειδικές ενισχύ-
σεις έχουν τη µορφή αποζηµιώσεων 
που έρχονται να καλύψουν εισοδη-
µατικές απώλειες, εποµένως δεν θα 
πρέπει να προστίθενται στο εν λόγω 
όριο, δηµιουργώντας πρόσθετα φο-
ρολογικά βάρη. 

Εξάλλου, στην περίπτωση των κτη-
νοτρόφων, η έκτακτη ενίσχυση που 
αποφασίστηκε για το έτος 2018 ως α-
ντιστάθµισµα για την οικονοµική ζη-
µιά που υπέστησαν οι αιγοπροβατο-
τρόφοι, λόγω των εξαιρετικά χαµη-
λών τιµών στο αιγοπρόβειο γάλα, ε-
πί της ουσίας χάνεται καθώς αθροίζο-
νται µε τις λοιπές επιδοτήσεις.

Ως εκ τούτου, αυτό δηµιουργεί στον 
κτηνοτρόφο την υποχρέωση να εντα-
χθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, να 
τηρεί δηλαδή βιβλία εσόδων-εξόδων, 
ενώ ταυτόχρονα πρέπει να καταθέσει 
ετεροχρονισµένα και µε πρόστιµα και 
τριµηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ, όπως κι 
ότι άλλο γραφειοκρατικό προκύπτει 
από την ένταξή του αυτή, ενώ  ταυ-
τόχρονα είναι υπόχρεος του τέλους 
επιτηδεύµατος.

Μάλιστα, όπως επισηµαίνεται στην 
επιστολή, που υπογράφει ο επικεφα-
λής της Οµοσπονδίας Νίκος ∆ηµό-
πουλος, το θέµα προέκυψε κατά την 
κατάθεση αυτό το διάστηµα των φο-

ρολογικών δηλώσεων για πολλούς 
µικρούς κτηνοτρόφους, που λαµβά-
νουν επιδοτήσεις κάτω των 5.000 ευ-
ρώ, και λόγω του de minimis ξεπερ-
νούν το όριο αυτό.

«Σε µια από τις πολλές περιπτώσεις, 
συνάδελφος κτηνοτρόφος που εισέ-
πραξε de minimis 900 ευρώ, τα οικο-
νοµικά βάρη που προκύπτουν για αυ-
τόν, ξεπερνώντας τα 5.000 ευρώ επι-
δοτήσεων, είναι δυσανάλογα περισ-
σότερα του ποσού που εισέπραξε σαν 
αποζηµίωση, για την οικονοµική ζη-
µιά που υπέστη το 2018, από την πτώ-
ση της τιµής στο αιγοπρόβειο γάλα.», 
αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μη χάνεται για ψίχουλα 
το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
Αίτημα των κτηνοτροφικών συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για 
εξαίρεση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας από την ειδική φορολογία αγροτών
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Βουλευτά... 
Εκσυγχρονισμός 
και λαϊκισμός 
δεν χωράνε μαζί
Η πρώτη προσέγγιση στα θέματα του τσίπουρου 
και της ΕΒΖ δεν δείχνει υπεύθυνη πολιτική στάση  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στην κεντρική γραµµή θεώρησης 
των θεµάτων η κυβέρνηση δείχνει 
προς το παρόν να τα πηγαίνει καλά. 
Ανακύπτουν ωστόσο κάποια επί µέ-
ρους ζητήµατα των οποίων ο χειρι-
σµός δεν πείθει για τη σοβαρότητα. 
Το τελευταίο δεκαήµερο για παρά-
δειγµα, σε δύο θέµατα που απαιτούν 
ιδιαίτερη µελέτη και λεπτό χειρισµό, 
η σπουδή µε την οποία έσπευσαν να 
τα προσεγγίσουν οι ιθύνοντες (ορι-
σµένοι εκ των οποίων αυτόκλητοι) 

δείχνει προχειρότητα, ανευθυνότη-
τα και λαϊκισµό. Ο λόγος για το θέ-
µα που έχει ανακύψει µε τους 2ήµε-
ρους και το φόρο στο τσίπουρο, κα-
θώς και για την πολύπαθη υπόθεση 
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. 
Το πρώτο επανέρχεται ως συνέχεια 
της πρόσφατης απόφασης του Ευ-
ρωπαϊκού ∆ικαστηρίου η οποία ο-
ρίζει ότι και το καθεστώς των 2ήµε-
ρων αντίκειται στους ευρωπαϊκούς 
κανόνες και η µειωµένη κατά 50% 
φορολογία στο εµφιαλωµένο τσίπου-
ρο κινείται εκτός πλαισίου. 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το Ευρω-
παϊκό ∆ικαστήριο έχει δίκιο. Χώρια 
που... µόνοι µας βγάλαµε τα µάτια 
µας, αφού το θέµα άνοιξε µετά την 
προσφυγή των αποσταγµατοποιών 
(εµφιαλωτές) εναντίων των αµβυ-
κούχων (διήµεροι). Στη σκιά λοιπόν 

αυτής της απόφασης και πριν καλά 
- καλά αποκωδικοποιηθούν οι προ-
γραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνη-
σης, κάποιοι έσπευσαν να συγκαλέ-
σουν στο υπουργείο Οικονοµικών 
σύσκεψη για την εξέταση του θέµα-
τος. Σηµειωτέον ότι η πρωτοβουλία 
ανήκε σε τοπικούς βουλευτές, κυρί-
ως από την Κρήτη, όπου «πονάει» και 
πιο πολύ η όποια αλλαγή στο καθε-
στώς των διήµερων. Λέγεται µάλιστα 
ότι η συζήτηση του θέµατος έγινε σε 
δύο φάσεις, µια µε τους διήµερους 
και µια µε τους αποσταγµατοποι-
ούς. Οι πρώτοι µάλιστα σπεύδουν να 

προεξοφλήσουν ό-
τι το δικό τους κα-
θεστώς δεν αλλά-
ζει, αυτό που επεί-
γει αυτή τη στιγµή, 
είναι να διπλαστεί 
ο φόρος στο εµφι-
αλωµένο τσίπουρο. 
Αν γίνει αυτό, δηλα-
δή αν το... µάρµα-
ρο το πληρώσουν 
οι άλλοι, τότε ενδε-
χοµένως να γίνουν 
κάποιες µικροδιορ-
θώσεις και στο κα-

θεστώς των διήµερων. Τέτοιον αέρα!
Αντίστοιχα και στην υπόθεση της ζά-
χαρης, η πολιτική ηγεσία έσπευσε να 
συναντηθεί µε την αµφιλεγόµενη α-
ντιπροσωπεία των παραγωγών ζαχα-
ροτεύτλων -ορισµένοι εκ των µελών 
της πάσχιζαν να γίνουν συνεταίροι µε 
τον Φέκερ στη νέα εποχή της ΕΒΖ- και 
να την καθυσυχάσει ότι δεν τρέχει τί-
ποτα, δεν θα χάσουν την συνδεδεµέ-
νη ενίσχυση και θα βρεθεί τρόπος να 
παραδώσουν και τη φετινή παραγω-
γή. Κι όλα αυτά, πριν προλάβουν να 
µελετήσουν το θέµα. Και το ερώτηµα 
είναι: Ποιος ο λόγος τέτοια καυτά θέ-
µατα να φθάνουν τόσο γρήγορα τό-
σο ψηλά. Γιατί δεν αντιµετωπίζονται 
πρώτα σε χαµηλότερο επίπεδο; Για-
τί οι υπουργοί εγκλωβίζονται σε δε-
σµεύσεις που ενδεχοµένως να µην 
µπορούν να ικανοποιήσουν; 

21-22, 35-36

Διπλασιάστηκε 
σχεδόν η τιμή 
στην ντομάτα 
σε 15 μέρες 
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Πάνω από τα επίπεδα των 1,30 ευρώ 
µέση τιµή έχει φτάσει να πωλείται α-
πό τον παραγωγό η ντοµάτα. Η τιµή έ-
χει διπλασιαστεί περίπου από την προ-
ηγούµενη εβδοµάδα, αποτέλεσµα κυ-
ρίως της µειωµένης ποσότητας που κι-
νείται στην αγορά και των ακριβών ει-
σαγωγών του προϊόντος. 

Σύµφωνα µε τον Μανώλη ∆ερµιτζά-
κη, υπεύθυνο γεωπόνο της Lasagro στο 
Λασίθι της Κρήτης, έχει τελειώσει η ελ-
ληνική παραγωγή στα θερµοκήπια, α-

φήνοντας µόνο την υπαίθρια ντοµάτα 
στην αγορά. Αυτό, σε συνδυασµό µε τις 
υψηλές τιµές στις εισαγωγές του προϊό-
ντος που προέρχονται κυρίως από την 
Πολωνία και τη Σερβία, έχουν ανεβάσει 
την τιµή στην εγχώρια αγορά. 

Σηµειωτέον ότι στις µεγάλες λαχανα-
γορές, οι παρτίδες φτάνουν στα 2 ευρώ 
τιµή χονδρικής για τις έξτρα, ενώ στο 1,5 
µε 1,6 ευρώ κυµαίνεται η επικρατέστε-
ρη τιµή για τις ντοµάτες κατηγορίας 1 
αλλά και για τις εισαγόµενες. 

Στο 1,3 ευρώ έφτασε η ντοµάτα
 Ακριβές εισαγωγές από Σερβία, Πολωνία διπλασίασαν την τιµή στη ντόπια 

 Μικρότερες οι διαθέσιµες ποσότητες στην αγορά, τελείωσαν οι θερµοκηπιακές

Α1 |  21

Σ
την ελληνική αγορά σκληρού σίτου 
παρατηρείται σταθεροποίηση των τι-
µών εξαγωγής στα πρόσφατα υψη-
λά των 230 ευρώ ο τόνος FOB λιµά-

νι µας. Παραδοσιακά τον Αύγουστο υπολει-
τουργούν οι µύλοι και εποµένως τα πράγµα-
τα είναι λίγο υποτονικά. Οι έξω θεωρούν πως 
θα είναι δύσκολο να δούµε σύντοµα υψηλό-
τερες τιµές, εκτός αν προκύψουν δυσάρεστα  
για τις τιµές νέα από τον Καναδά.

 Χρηµατιστηριακά το βαµβάκι κρατά κα-
λά παρά το σφυροκόπηµα των κερδοσκόπων. 
Η εµµονή τους για ποντάρισµα στην πτώση 
δεν τους έχει βγει παρά την άνοδο του δολα-
ρίου. Φαίνεται πως υπάρχουν ισχυρές αντιστά-
σεις από τη φυσική αγορά, µε τους κλώστες 
να κινούνται δυναµικά όταν πλησιάζουµε τα 
60 σεντς ανά λίµπρα και η προσφορά να µει-
ώνεται. Στην αγορά µας έχει µειωθεί η προ-
σφορά καθώς οι προπωλήσεις έφτασαν στο 
επιθυµητό µέγεθος για την εποχή, περί τους 
60.000 τόνους. ∆εν υπάρχει τώρα λόγος βια-
σύνης για τους εκκοκκιστές, καθώς τον Αύγου-
στο λειτουργούµε σε καλοκαιρινούς ρυθµούς. 

 
 Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αγο-

ράς Φρούτων και Λαχανικών, του οποίου η 
σύσταση ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο α-
πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε στόχο να δο-
θεί µεγαλύτερη διαφάνεια στον τοµέα, άρχισε 
να υλοποιείται µε τη σύσταση οµάδας εµπει-
ρογνωµόνων, η οποία αποτελεί το «Οικονο-
µικό Συµβούλιο του Παρατηρητηρίου της Ευ-
ρωπαϊκής Αγοράς για τα Φρούτα και τα Λαχα-
νικά». Η οµάδα θα επικεντρωθεί σε τέσσερα 
προϊόντα: ντοµάτα, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρ-
πα και ένσπορα φρούτα και οι πρώτες συνα-
ντήσεις θα πραγµατοποιηθούν τον Οκτώβριο.

Σταθερά στα 230 
ευρώ στο σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

25/06 3/07 10/07 24/07 30/07

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

349,52

340,70
343,84

348,92

364,55

Εισαγόμενες
Χονδρική στις λαχαναγορές, 

στα ίδια επίπεδα 1,5 µε 1,6 ευρώ 
πωλούνται οι εισαγόµενες και 

οι εγχώριες ντοµάτες

Παραγωγή 
Έχει τελειώσει πλέον η 

παραγωγή στα θερµοκήπια, 
αφήνοντας την υπαίθρια 

ντοµάτα «µόνη» στην αγορά

Τιμές
 Στα 50-60 λεπτά πωλούνταν 

οι ντοµάτες πριν δύο εβδοµάδες 
και την ίδια περίοδο πέρυσι, στη 

µισή τιµή από τη σηµερινή

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

03/07 11/07 18/07 25/07 01/0827/06

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

234

183

209,5

66.39

327,60

890,00

16,27

73,62

109,57

93,96

245

183

209,5

67.29

320,70

885,60

17,31

73,80

106,00

92,79

245

183

209,5

63,82

318,90

893,20

17,35

71,55

107,75

93,75

235

183

209,5

62,49

322,3

891,20

17,43

82,8

108,5

92,81

235

183

209,5

64,32

321,5

892,60

17,46

86,55

108,90

86,11

235

182

209,5

63,84

325,40

863,40

17,23

79,30

106,85

86,21

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό 2,25

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

2,34

225 225 225 215 215
217

Τιμή παραγωγού 
στη ντομάτα 
(σε ευρώ ανά κιλό)  
Μέσα Ιουλίου 0,5-0,6 

Τέλη Ιουλίου 1,3 

 ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
στην ντομάτα 
(ευρώ/κιλό)

Μέσα Ιουλίου  0,5-0,6 

Τέλη Ιουλίου 1,30
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Οι αποδόσεις στο 
σκόρδο αντιστάθμισαν 
τη χαμηλότερη τιμή 

 Ξεκίνησε επιτέλους 
να κινείται με κάποιες 
πράξεις το ελαιόλαδο 

Οι έµποροι ελαίου λεβάντας 
προσπαθούν να τη ρίξουν
Επιτειδευµένο κλίµα χαµηλών τιµών 
φαίνεται πως σχηµατίζεται από τους 
εµπόρους στον τοµέα του ελαίου 
λεβάντας, παρ’ όλα αυτά, είναι νωρίς 
και οι παραγωγοί πρέπει να δείξουν 
υποµονή και να κρατήσουν το προϊόν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κάθε χωριό
και άµβυκας 
για το τσίπουρο 
Το θέµα της φορολόγησης της τσικουδιάς 
και του τσίπουρου, µετά και την απόφαση 
του Ευρωδικαστηρίου που επιβάλλει την 
εξίσωση του φόρου µε τα λοιπά 
αλκοολούχα, βρέθηκε πριν από µερικές 
µέρες στο επίκεντρο συνάντησης 
αποσταγµατοποιών µε τον υφυπουργό 
Οικονοµικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο. 
Κατά την συνάντηση αναζητήθηκαν 
τρόποι, προκειµένου να δοθεί η 
απαραίτητη πίστωση χρόνου ως προς την 
προσαρµογή προς την απόφαση, και 
ρεαλιστικές λύσεις για να διασφαλιστεί η 
βιωσιµότητα των παραδοσιακών 
αποσταγµατοποιών. Η συνάντηση 
πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία 
βουλευτών και τοπικών παραγόντων, του 
υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού 
και βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη 
Αυγενάκη, ενώ συµµετείχαν ο 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Κώστας Σκρέκας, ο δήµαρχος Τυρνάβου, 
Γιάννης Κόκουρας, εκπρόσωποι των 
Συλλόγων Αποσταµατοποιών Ηρακλείου, 
Λασιθίου και Τυρνάβου, εκπρόσωποι
της Οµοσπονδίας Αµβυκούχων 
Αµπελουργών Ελλάδος.

Η κατεύθυνση  
Μητσοτάκη για 
µεταρρυθµιστικές 
προσεγγίσεις στα 
αγροτικά ζητήµατα 
ήταν σαφέστατη.  

Οι βιασύνη 
στο θέµα 
του µε το 
τσίπουρο 
προδίδει 
πελατειακή 
σκέψη 
κι αυτό 
πρέπει να 
προσεχθεί.
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Στην ανταµοιβή των δανειοληπτών της 
που ανταταποκρίνονται µε συνέπεια 
στην εξυπηρέτηση των στεγαστικών τους 
δανείων, προχωρά η Εθνική Τράπεζα. 
Η επιβράβευση αφορά, πελάτες των ο-
ποίων η εκταµίευση του δανείου έγινε 
πριν από τουλάχιστον 5 χρόνια και εί-
ναι ενήµεροι για όλο αυτό το χρονικό 
διάστηµα. Το Πρόγραµµα Ανταµοιβής 
Πελατών θα τεθεί σε ισχύ από την 1η 
Σεπτεµβρίου 2019 και θα προβλέπει:

 Επιστροφή 5% επί του συνόλου των 
τόκων που πληρώνουν σε ετήσια βά-
ση. Η επιστροφή αυτή θα αποδίδεται 
απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έ-
τους και θα αφορά το έτος που πέρασε.

 Επιβράβευση 2% επιπλέον όφελος 
στις καθηµερινές συναλλαγές τους µέ-
σω του go4more σε επιλεγµένες συ-
νεργαζόµενες επιχειρήσεις.

 Οι πελάτες που πληρώνουν τη 
µηνιαία δόση του δανείου τους κερ-
δίζουν µέσω του go4more επιπλέον 
πόντους, που θα µπορούν να εξαργυ-
ρώνουν στο δίκτυο 6.800 συνεργαζό-
µενων επιχειρήσεων.

Αγώνας δρόµου για να µην χαθεί 
η φετινή συνδεδεµένη ενίσχυση 
στα ζαχαρότευτλα αλλά πέραν αυ-
τού ουδέν. Το αδίεξοδο γύρω α-
πό το µέλλον της ΕΒΖ είναι δεδο-
µένο, τα φουγάρα στο Πλατύ δεν 
πρόκειται να καπνίσουν φέτος κι 
αυτό που µένει είναι... ο τελευταί-
ος να κλείσει την πόρτα. Ωστόσο 
το κλίµα φιλοφρονήσεων ακόµα 
και µε «αχυρανθρώπους» του Φέ-
κερ καλά κρατεί, όπως και µε την 
προηγούµενη κυβέρνηση.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου 
αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής:
Συνάντηση µε εκπροσώπους τευτ-
λοκαλλιεργητών απ’ όλη την Ελλά-
δα είχαν την Τρίτη στο υπουργείο 
οι υφυπουργοί Φωτεινή Αραµπα-
τζή και Κώστας Σκρέκας.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης 
αναδείχθηκαν οι τεράστιες ευθύ-
νες της προηγούµενης Κυβέρνη-
σης που παρέδωσε την εταιρία σε 
καθεστώς προπτωχευτικής διαδι-
κασίας εξυγίανσης µε κλειστά ερ-
γοστάσια και σωρευµένες ζηµίες 
που έχουν εκτοξευθεί στα 320 ε-
κατοµµύρια ευρώ περίπου.  

Από την πλευρά της ηγεσίας του 
Υπουργείου επιβεβαιώθηκε η εκ-
πεφρασµένη βούληση της Κυβέρ-
νησης να συνεχισθεί η βιώσιµη 

παραγωγή ζάχαρης στη χώρα µε 
τρόπο που θα διασφαλίζει τη συ-
νέχιση της καλλιέργειας και ταυτό-
χρονα δεν θα επιβαρύνεται ο Έλ-
ληνας φορολογούµενος πολίτης.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο:
α) Θα δηλώσει στον ISAAM ότι 

η Ελλάδα επιθυµεί διατήρηση της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης στην τευτ-
λοκαλλιέργεια και το 2020.

β) Θα διερευνηθεί η δυνατότητα 
ένταξης του νέου Νοµικού Προσώ-
που που θα προκύψει από τη δια-
δικασία επικύρωσης της συµφω-
νίας εξυγίανσης στον Αναπτυξια-
κό Νόµο για την υλοποίηση επεν-
δυτών εκσυγχρονισµού.

γ) Θα εξετάσει τη δυνατότητα α-
ξιοποίησης χρηµατοδοτικών εργα-
λείων του ΥπΑΑΤ µε την Ευρωπαϊ-
κή Τράπεζα Επενδύσεων.

δ) Θα µελετήσει το ενδεχόµενο 
ανάπτυξης µονάδας συµπαραγω-
γής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε την 
ενεργειακή αξιοποίηση υπολειµµά-
των της παραγωγικής διαδικασίας.

Τέλος, οι δύο Υφυπουργοί ενη-
µέρωσαν ότι θα εξαντλήσουν όλα 
τα διαθέσιµα µέσα προκειµένου να 
καταστεί εφικτή η καταβολή της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης για το 
2019 και να βρεθεί διέξοδος για 
την εφετινή παραγωγή.

Ανταμείβει
τους συνεπείς 
η Εθνική 
Τράπεζα

Ως και γι’ αυτά που φταίνε 
οι άλλοι εμείς σας λέμε ναι

Η Εθνική είναι η πρώτη τράπεζα που 
σχεδίασε και υλοποιεί πρόγραµµα 

ανταµοιβής της συνέπειας των 
πελατών της όπως δήλωσε 

ο διευθύνων σύµβουλος του οµίλου 
κ. Παύλος Μυλωνάς.

Η αγροτική 
ανάπτυξη και η 
συνεργασία του 
Πανεπιστηµίου 
Rutgers µε την 
Αµερικάνικη 
Γεωργική Σχολή 
στην συνάντηση 
Βορίδη-Πάιατ.

Τα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας να µην εµπλακούν 
στον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-ΕΕ ζητά ο Βορίδης από Πάιατ

Το αίτηµα της ελληνικής κυβέρνησης να µην επιβληθούν στα αγροτικά της 
προϊόντα δασµοί ζήτησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, να 
µεταφέρει στις ΗΠΑ, ο Αµερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, κατά 
τη διάρκεια συνάντησής τους.Αναφερόµενος στο ενδεχόµενο επιβολής 
αντιποίνων από τις ΗΠΑ κατά της ΕΕ, ο υπουργός τόνισε πως «ο εµπορικός 
αυτός πόλεµος είναι ένας πόλεµος, ο οποίος δεν αφορά την Ελλάδα» 
υπογραµµίζοντας την ιδιαίτερη φιλική σχέση που έχουν αναπτύξει Η.Π.Α. και 
Ελλάδα..Παράλληλα συµπλήρωσε πως το ενδεχόµενο επιβολής κυρώσεων σε 
γεωργικά προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το ελαιόλαδο, οι 
βρώσιµες ελιές, οι κοµπόστες φρούτων και τα κατεψυγµένα κεράσια θα 
πλήξουν το εισόδηµα µεγάλου αριθµού µικρών παραγωγών.
Οι δύο άνδρες συζήτησαν θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος για τη συνεργασία 
των δύο χωρών στην αγροτική ανάπτυξη όπως: η σύµπραξη του Αµερικανικού 
Πανεπιστηµίου Rutgers µε την Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και 
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για το πρόγραµµα «Νέα γεωργία, Νέα 
γενιά» το οποίο εκτελείται µε δωρεά του ιδρύµατος «Στ. Νιάρχος».

Φωτοχαρούλες
Κλίµα φιλοφρονήσεων 
ακόµα και µε επίδοξους 
συνεταίρους του Φέκερ 

που λειτούργησαν σε 
βάρος των παραγωγών
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε µια από τις πιο «άτσαλες» χρονιές, 
εξελίσσεται η φετινή για το βιοµηχα-
νικό ροδάκινο, καθώς η έλλειψη ορ-
γάνωσης από την πλευρά των παρα-
γωγών σε αντίθεση µε τον υψηλό βαθ-
µό ελέγχου της κατάστασης από την ι-
διωτική -κατά βάση- µεταποιητική βι-
οµηχανία, κάνουν τα πράγµατα δύ-
σκολα. Έτσι, σε µια χρονιά... χαλαζο-
χτυπηµένη, στη διάρκεια της οποίας 
καλλιεργήθηκε ζωηρή η εντύπωση ότι 
τα αχτύπητα ροδάκινα έχουν λιγοστέ-
ψει, εποµένως οι τιµές παραγωγού θα 
είναι υψηλές, οι βιοµήχανοι βρήκαν 
τελικά τον τρόπο να µπερδέψουν την 
κατάσταση και να στερήσουν, απ’ ότι 
φαίνεται, το κάτι παραπάνω από τους 
καλλιεργητές. Σηµειωτέον ότι ένα µή-
να πριν αρχίσει η συγκοµιδή και ενώ 
ο καιρός είχε κάνει τη ζηµιά του, η Έ-
νωση Κονσερβοποιών Ελλάδος είχε 
σπεύσει να ανακοινώσει τιµή παρα-
λαβής των συµπύρηνων στα 26 λε-
πτά το κιλό. Κάποιοι εικάζουν σήµε-
ρα ότι «βιάστηκε» να το κάνει για να 
δελεάσει τους παραγωγούς, ώστε να 
µην αφήσουν τα ροδάκινα χωρίς την 
απαραίτητη καλλιεργητική φροντίδα, 
η οποία σε πολλές περιπτώσεις θα έ-
πρεπε να είναι και αυξηµένη.

Στην πορεία όµως τα πράγµατα άλ-
λαξαν. ∆ιαπιστώθηκε, καθώς φαίνε-
ται, ότι αφενός η έκταση των ζηµιών 
δεν ήταν τόσο µεγάλη, αφετέρου η 
παραγωγή στα υπόλοιπα αγροκτή-
µατα πήγαινε αρκετά καλά. Γρήγορα 

λοιπόν οι βιοµήχανοι ξέχασαν τα 26 
λεπτά και από την αρχή των εισκοµί-
σεων επιδίδονται σε µια σύνθετη πο-
λιτική, η οποία µπερδεύει τα πράγµα-
τα και φυσικά κόβει τιµή από τους πα-
ραγωγούς. Η µνήµη της χαλαζόπτω-
σης καθίσταται... επιλεκτική και έρχε-
ται στην επιφάνεια µόνο και µόνο για 
να ρίξει ποιοτικά τα ροδάκινα στη δεύ-
τερη κατηγορία (των 20 λεπτών) ή και 
στην τρίτη της χυµοποίησης (12 λεπτά 
το κιλό), ενώ για την πρώτη κατηγορία 
κανείς δεν δεσµεύεται για τίποτα! Οι 
πληροφορίες θέλουν τους µεταποιη-
τές να κινούνται συντονισµένα σε µια 
τακτική που αφήνει την ανώτερη τιµή 
ανοιχτή και τον προσδιορισµό της κα-
τά βούληση, ακόµα και µε βάση το «βι-
ογραφικό» του παραγωγού. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις πε-
δινές περιοχές του γνωστού τριγώνου  
(Βέροια - Νάουσα - Έδεσσα), όπως και 

σε ένα µεγάλο µέρος της Θεσσαλίας, 
έχει ολοκληρωθεί προ ηµερών η συ-
γκοµιδή της ποικιλίας Κατερίνα και 
αυτές τις µέρες έχουν ανοίξει οι παρα-
λαβές για τα Α37 και Α39, χωρίς κα-
νένας να µπορεί να βγάλει άκρη για 
το ποιες είναι οι τιµές.

Σε 3-4 µέρες αρχίζει η συγκοµιδή της 
ποικιλίας Άνδρος που απ’ ότι φαίνε-
ται θα κινηθεί στο ίδιο ασαφές πλαί-
σιο. Όπως πηγαίνουν τα πράγµατα, 
µια κάποια ελπίδα βελτίωσης της ει-
κόνας αγοράς για τον παραγωγό δι-
αφαίνεται µόνο στα  Everts και στα ο-
ρεινά συµπύρηνα ροδάκινα της Νάου-
σας και του Αµύνταιου, όπου παραδο-
σιακά οι τιµές κινούνται σε υψηλότε-
ρα επίπεδα. Την όρεξη της βιοµηχα-
νίας δείχνει να άνοιξε, καθώς φαίνε-
ται, και η πρόσφατη κυβερνητική αλ-
λαγή, καθώς πολλοί εκτιµούν τώρα ό-
τι µπορούν καλύτερα.            
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 (ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ)

Ως και το χαλάζι στα μέτρα της 
φέρνει η ΕΚΕ για το συμπύρηνο 
Ξεχάστηκε γρήγορα καθώς φαίνεται η δέσμευση για τα 26 λεπτά το κιλό και με πρόσχημα 
τις επιπτώσεις του καιρού, τα περισσότερα φορτία πέφτουν στη δεύτερη ποιοτική κατηγορία 

Κόβει από την τιµή
Γρήγορα οι βιοµήχα-
νοι ξέχασαν τα 26 
λεπτά και από την 
αρχή των εισκοµί-

σεων επιδίδονται σε 
µια σύνθετη πολιτική, 
η οποία κόβει τιµή από 

τους παραγωγούς

Επιλεκτική µνήµη
Η µνήµη της χαλαζό-
πτωσης καθίσταται... 
επιλεκτική από τους 

βιοµήχανους και 
έρχεται στην επιφά-

νεια µόνο και µόνο για 
να ρίξει ποιοτικά τα 

ροδάκινα στη δεύτερη 
κατηγορία

Στο ΦΕΚ 
η κατάργηση
ογκοµέτρησης 
για δεξαµενές 
οινοποιείων
Με αίσιο τέλος κλείνει ο 
κύκλος των δυσµενών 
µέτρων που συνδέονταν µε 
τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης στο κρασί, 
έπειτα από την απόφαση Α. 
1288/18-07-2019, η οποία 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 
3083 της 31.07.2019 και µε 
την οποία καταργείται η 
υποχρεωτική ογκοµέτρηση 
δεξαµενών, ένα δαπανηρό 
και παράλογο µέτρο. Όπως 
προκύπτει από την 
απόφαση, η ογκοµέτρηση 
δεξαµενών αντικαθίσταται 
από την απλή υποχρέωση 
υποβολής πιστοποιητικών 
κατασκευής/βεβαίωσης του 
κατασκευαστή, όπου 
αναγράφονται τα 
γεωµετρικά στοιχεία αυτών 
ή σχετικοί ογκοµετρικοί 
πίνακες κατασκευαστών. 
Σύµφωνα µε την απόφαση 
«εξαιρετικά, στην περίπτωση 
που τα εν λόγω 
πιστοποιητικά /ογκοµετρικοί 
πίνακες δεν υφίστανται, τα 
γεωµετρικά στοιχεία των 
δεξαµενών προσδιορίζονται 
από (ειδική) επιτροπή (...) µε 
επιτόπιες µετρήσεις και µε 
τη συνδροµή υπαλλήλου της 
χηµικής υπηρεσίας, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητη». 
Υπενθυµίζεται ότι ο 
Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου 
µετά την ακύρωση της 
υπουργικής απόφασης για 
τον ΕΦΚ από το ΣτΕ και τον 
µηδενισµό του συντελεστή 
από την κυβέρνηση έθεσε το 
ζήτηµα της κατάργησης της 
υποχρεωτικής 
ογκοµέτρησης δεξαµενών 
ως πρωταρχικό στόχο του, 
καθώς πρόκειται για µέτρο 
δυσβάσταχτο και ανούσιο.





Παρακολούθηση 
για το πράσινο
Επέμβαση μόνο σε προσβολές 
πάνω από το όριο ψεκασμού

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Το πράσινο σκουλήκι αποτελεί 
τον νούµερο ένα εχθρό της βαµ-
βακοκαλλιέργειας στην Ελλά-
δα. Έχει τρεις γενιές στο βαµ-
βάκι, επικίνδυνη όµως είναι η 
γενιά που βρίσκει τα βαµβά-
κια στα «καρύδια». Συνήθως, 
η πρώτη γενιά του πράσινου 
σκουληκιού εµφανίζεται στα 
τέλη Ιουνίου µέχρι µέσα Ιου-
λίου και η δεύτερη που είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνη, ακόµη 
και καταστρεπτική τις χρονιές 
που οι πληθυσµοί του σκουλη-
κιού είναι µεγάλοι (χρονιές επι-
δηµίας), εµφανίζεται από τα τέ-

λη Ιουλίου µέχρι τις 20 Αυγού-
στου.  Στη γενιά αυτή δεν υπάρ-
χει χρόνος να αναπληρωθούν 
οι ζηµιές, οπότε αν ξεφύγει η 
κατάσταση γίνεται λόγος για 
καταστροφή της παραγωγής. 

Να παρακολουθούν εντατι-
κά τις καλλιέργειές τους τις ε-
πόµενες ηµέρες καλούνται οι 
καλλιεργητές βαµβακιού στο 
νοµό ∆ράµας και να µετρούν 

την παρουσία των πράσινων 
σκουληκιών, µε το όριο ψεκα-
σµού της γενεάς αυτής να εί-
ναι 4 µικρά σκουλήκια στα 100 
φυτά, όπως συστήνουν οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών Κα-
βάλας και της ∆ιεύθυνσης Α-
γροτικής Οικονοµίας και Κτη-
νοτροφίας ∆ράµας. Πολύ α-
ραιή είναι προς το παρόν η πα-
ρουσία του πράσινου σκουλη-
κιού στα βαµβακοχώραφα του 
νοµού, όπου ξεκίνησε η πτή-
ση της γενιάς του Αυγούστου.

Παρόµοια χαµηλά επίπεδα 
παρουσίας εµφανίζει το έντο-
µο και στη Θεσσαλία, όπου α-
κόµη βρίσκεται σε πτήση η δεύ-
τερη γενιά, µε τους καλλιεργη-

τές και εκεί όµως να σκανάρουν 
τα χωράφια για εντοπισµό προ-
σβολής πάνω από το όριο ψεκα-
σµού (οικονοµικό όριο). 

Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, 
οι πληθυσµοί των αρπακτικών 
εντόµων που ελέγχουν το σκου-
λήκι βρίσκονται σε πολύ καλά 
επίπεδα, λόγω των ήπιων θερ-
µοκρασιών του Ιουλίου.

Ωστόσο οι παραγωγοί απα-
ραίτητα πρέπει να παρακολου-
θούν την καλλιέργεια, ούτως 
ώστε να προχωρήσουν σε ψε-
κασµό αν η προσβολή ξεπερά-
σει το όριο των 4 προνυµφών 
στα 100 φυτά στη ∆ράµα, ή κά-
θε άλλο όριο που έχουν θέσει 
σε άλλες περιοχές οι κατά τό-
πους αρµόδιες αρχές.

Καταστρέφει την παραγωγή αν ξεφύγει ο δορυφόρος της µελιτζάνας
Ακόµα και ολόκληρη την παραγωγή µπορεί να καταστρέψει σε περίπτωση µη 
έγκαιρης καταπολέµησής του, ο δορυφόρος της µελιτζάνας, εντοµολογικός 
εχθρός που ήδη έκανε τη εµφάνισή του στις καλλιέργειες στο νοµό Μαγνησίας, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου. Ο δορυφόρος αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή για την καλλιέργεια της 
µελιτζάνας, καθώς τόσο τα ενήλικα άτοµα όσο και οι νεαρές προνύµφες 

τρέφονται µασώντας το φύλλωµα ,τους τρυφερούς βλαστούς, αλλά και τους καρπούς των 
φυτών, έχοντας την ικανότητα να κατασρέψουν όλο το φυτό. Οι νεαρές προνύµφες 
τρέφονται µε το φύλλωµα, ενώ τα ενήλικα άτοµα διαχειµάζουν µε την τέλεια µορφή τους 
στο έδαφος. Οι γεωπόνοι συστήνουν ψεκασµό µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά και στόχο 
την καταπολέµηση της εντοµολογικής αυτής απειλής, όχι προληπτικά, αλλά όπου έχει 
παρουσιαστεί, προκειµένου να ελεγχθεί αλλά και να αποτραπεί η µεγέθυνση της προσβολής.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ωφέλιµα έντοµα
Σε καλά επίπεδα βρί-
σκονται τα ωφέλιµα 

έντοµα που µπορούν και 
ελέγχουν το σκουλήκι 

Ωίδιο πιπεριάς
Συνεχίζεται η εµφάνιση του ωιδίου σε 
καλλιέργειες µε πιπεριές θερµοκηπίου. Οι 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι 
κατάλληλες για την ανάπτυξη και τη µετάδοση 
του µύκητα. Στα συµπτώµατα της προσβολής 
συµπεριλαµβάνεται η εµφάνιση κίτρινων 
ακανόνιστων κηλίδων (ως πανάδες) στην πάνω 
επιφάνεια των φύλλων, µε λευκή εξάνθιση 
στην κάτω επιφάνεια. Οι µολύνσεις 
πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες από 
15οC-30οC και υγρασία 52-75%. Όσοι 
παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα 
προσβολών, συστήνεται από τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου να 
προστατεύσουν την παραγωγή τους µε 
ψεκασµούς κάλυψης, 
µε επιτρεπόµενα και εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα.

Σκευάσµατα
ALFA: Nimrod 25 EC, Mavita 250 EC
BAYER: Flint Max 75WG, 
Luna Devotion 500SC
FMC: Impact 12,5 SC, Fungiben 12,5 EC
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, Ortiva 
Top 20/12.5 SC
UPL: Ζoxis 250 SC

Ωίδιο µηλιάς
Η πυκνή και πολύ ζωηρή βλάστηση είναι 
στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια της 
µηλιάς, καθώς ευνοεί την ανεξέλεγκτη 
εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόµων – 
µυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την 
αντιµετώπισή τους. Γενικά, το εσωτερικό των 
δέντρων πρέπει να αερίζεται και να διατηρείται 
χαµηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός 
παράγοντας της εξάπλωσης των 
φυτοπαρασίτων όπως και των µυκήτων του 
ωιδίου. Την τρέχουσα περίοδο παρατηρούνται 
ήδη τα πρώτα συµπτώµατα ωιδίου σε µηλιές 
στην Κρήτη, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου. Οι καιρικές 
συνθήκες ευνοούν την ασθένεια και γι’ αυτό το 
λόγο στους καλλιεργητές µηλιάς συνιστάται να 
συνεχίσουν την προστασία. Η επέµβαση µπορεί 
να συνδυαστεί µε αυτή για την καρπόκαψα. 

Σκευάσµατα
ALFA: Embrelia SC, Nimrod 25 EC
BAYER: Luna Experience 400SC, 
Flint Max 75WG
FMC: Impact 12,5 SC
SIPCAM: Altis EC
SYNGENTA: Topas 100EC, Thiovit 80WG
UPL: Consist 50 WG, Rally Ecozome 45 EW

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Ένα ξεχωριστό πλεονέκτηµα των 
σύνθετων λιπασµάτων NPK είναι ότι 
µπορούν να διαµορφωθούν µε βάση 
τον τύπο της καλλιέργειας και του 
εδάφους, ανέφερε ο Bala Suresh, ενώ 
συµπλήρωσε πως «Το γεγονός ότι αυτά 
τα λιπάσµατα είναι σύνθετα, τους 
επιτρέπει να είναι λιγότερο διαλυτά στα 
υπόγεια ύδατα. Αυτό τα καθιστά 
κατάλληλα για ξηρά εδάφη και περιοχές 
επιρρεπείς σε ξηρασίες, όπως σε 
πολλές ασιατικές και αφρικανικές 
χώρες». Για να τροφοδοτήσουν τον 
πληθυσµό, πολλές χώρες αναγκάζονται 
όλο και περισσότερο να καλλιεργούν 
περιθωριακές, λιγότερο αρδευόµενες 
εκτάσεις για την παραγωγή τροφίµων 
κι αυτό απαιτεί σύνθετα λιπάσµατα που 
µπορούν να επιλεγούν για συγκεκριµένα 
εδάφη και καλλιέργειες.

Κατάλληλα και 
για ξηρά εδάφη

Αύξηση κάθε χρόνο στα σύνθετα λιπάσματα
Κατά 3% θα μεγεθύνεται κάθε χρόνο η αγορά ως το 2023, φτάνοντας τους 151 εκατ. τόνους    

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Κατά 3% ετησίως αναµένεται να 
αυξάνεται από το 2018 έως το 
2023, η παγκόσµια αγορά για 
σύνθετα λιπάσµατα (αγορά που 
έχει ήδη εκτιµηθεί σε περίπου 
50 δισεκατοµµύρια δολάρια), ο-
δηγούµενη από έναν ταχέως α-
ναπτυσσόµενο πληθυσµό σε πα-
γκόσµιο επίπεδο και από τη µείω-
ση του όγκου των αρδευόµενων 
εκτάσεων ανά κάτοικο, σύµφω-
να µε νέα έκθεση του παγκόσµι-
ου φορέα παροχής επιχειρηµα-
τικών πληροφοριών IHS Markit.

Η τρέχουσα παγκόσµια ζήτηση 
για σύνθετα λιπάσµατα υπερβαίνει 
τους 131 εκατ. τόνους το 2019, ε-
νώ αναµένεται ότι ο κλάδος θα 
φτάσει πάνω από 151 εκατοµµύ-
ρια τόνους µέχρι το 2023, σύµφω-
να µε την έκθεση IHS Markit NPK 
Compound Fertilizers.

Τα σύνθετα λιπάσµατα NPK, τα 
οποία συνδυάζουν δύο ή τρία α-
πό τα κύρια θρεπτικά συστατικά 
που χρησιµοποιούνται στη βιοµη-
χανία λιπασµάτων για την προώ-
θηση της ταχείας ανάπτυξης των 
φυτών - άζωτο (N), φωσφόρο (P) 
και κάλιο (K)- θα εξυπηρετήσουν 
την ανάγκη να βελτιωθεί η µέση 
διατροφή ενός µεγάλου µέρους 

του παγκόσµιου πληθυσµού.
«Η ζήτηση για λιπάσµατα ο-

φείλεται στην ανάγκη για τρο-
φή, η οποία µε τη σειρά της κα-
θοδηγείται από το µέγεθος και 
τον πλούτο του πληθυσµού», δή-
λωσε ο Bala Suresh, εκτελεστι-
κός διευθυντής της IHS Markit 
και επικεφαλής της έκθεσης IHS 
Markit NPK Compound Fertilizers. 

Κατανάλωση
Η ζήτηση για λιπάσµατα 

οφείλεται στην ανάγκη για 
τροφή, η οποία µε τη σειρά 

της καθοδηγείται από το 
µέγεθος και τον πλούτο 

του πληθυσµού

Τα σύνθετα λιπάσµατα θα εξυπηρετήσουν τη βελτίωση της διατροφής του παγκόσµιου πληθυσµού.
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Ανάγκη 
πλήρους 
ασφαλιστικής 
κάλυψης λόγω 
των κλιματικών 
εξάρσεων
Οι ένονες καιρικές αλλαγές δημιουργούν 
την ανάγκη για πολύπλευρη και πλήρη 
ασφάλιση που όμως απαιτεί κεφάλαιο 

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Αυξάνεται παγκοσµίως η πίεση στην αγροτική πα-
ραγωγή από τις αλλαγές στο κλίµα και την αυξηµέ-
νη κατά πολύ εµφάνιση ακραίων φαινοµένων, κάτι 
που δηµιουργεί κενό στην ασφαλιστική κάλυψη της 
παραγωγής, για την οποία απαιτούνται πρόσθετα κε-
φάλαια. Κεφάλαια που ο «κάθε» ΕΛΓΑ θα αδυνατεί 
να υποστηρίξει, ενώ τα τεράστια µεγέθη της ασφαλι-
στικής βιοµηχανίας θα µπορούν να δώσουν αυτή τη 
δυνατότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται από 
ότι φαίνεται και η νέα ηγεσία στην πλατεία Βάθη, κα-
θώς στο βασικό σχεδιασµό για την αναµόρφωση του 
πλαισίου της ασφάλισης της παραγωγής και του ΕΛ-
ΓΑ, βασικός άξονας είναι η εγκαθίδρυση µεικτής α-
σφάλισης, στον ΕΛΓΑ και σε ιδιωτικές εταιρείες. Κάτι 
τέτοιο θα δώσει πρόσβαση σε προγράµµατα που θα 
θωρακίζουν τον παραγωγό από ό,τι µπορεί να σκεφτεί.

Την επιθυµία της πλειοψηφίας πλέον των αγροτών 
παγκοσµίως, για αποτελεσµατική και πλήρη ασφάλι-
ση, που να συµπεριλαµβάνει πλήρως τους κινδύνους 
παραγωγής, ακόµη και τους κινδύνους αγοράς, δεί-
χνει η Έρευνα Αγροτικής Ασφάλισης 2018, κάτι που 
πρέπει να εισακουστεί από εταιρείες και κυβερνή-
σεις οι οποίες οφείλουν να δώσουν λύσεις, αναφέ-
ρει σε άρθρο του για το θέµα ο Beat Krauer, Head of 
International Agriculture Reinsurance της AXA XL. 

Η ζήτηση για πλήρη κάλυψη των γεωργικών κινδύ-
νων, µε την επιρροή και της κλιµατικής αλλαγής, αυ-

ξάνεται σε όλο τον κόσµο, ειδικά στις αναδυόµενες α-
γορές, εν µέρει ενθαρρυµένη από κυβερνητικές προ-
σπάθειες σε πολλές χώρες για την ενίσχυση της διείσ-
δυσης της ασφάλισης. Τη δυνατότητα για πλήρη κά-
λυψη, επιθυµεί από ότι φαίνεται να φέρει µε τη συµ-
µετοχή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στην α-
σφάλιση της αγροτικής παραγωγής ο νέος υπουργός.

Στην Ελλάδα, το ζήτηµα του ΕΛΓΑ ταλαιπωρεί από 
ιδρύσεως του οργανισµού τους αγρότες, καθώς εκτός 
από τα κολλήµατα, εκ φύσεως δεν καλύπτει πλήρως 
την αγροτική παραγωγή, σπέρνοντας κάθε χρόνο α-
βεβαιότητα στους παραγωγούς, πολλοί από τους ο-
ποίους είχαν φτάσει σε σηµείο να ζητούν να µην εί-
ναι υποχρεωτικές οι εισφορές στον ΕΛΓΑ, να µένουν 
ανασφάλιστοι και να ξέρουν τα χαρτιά τους, όχι να έ-
χουν το χαράτσωµα συνοδευόµενο µόνο από ελπίδες 
ότι ίσως, αν τους κάτσει το λαχείο, µπορεί να πληρούν 
τα κριτήρια σε µια καταστροφή για να αποζηµιωθούν 
σε κάποιο ποσοστό. Σηµειωτέον ότι όλα τα παραπάνω 
έχουν ενταθεί µε τις αλλαγές του κλίµατος.

Προς το παρόν, οι συζητήσεις για το νέο σύστηµα α-
σφάλισης παραγωγής, οι οποίες γίνονται, περιλαµβά-
νουν ένταξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης µε συµ-
µετοχή ιδιωτών σε συµβολαιακές καλλιέργειες, όπως 
γίνεται ήδη πιλοτικά από την ERGO και τη Νοµικός στη 
συµβολαιακή καλλιέργεια βιοµηχανικής ντοµάτας, ε-
κτεταµένη αξιοποίηση όλων των νέων µέσων της τε-
χνολογίας για πρόβλεψη αλλά και αποτροπή φαινο-
µένων (π.χ. αντιχαλαζική προστασία) και έναν τελεί-
ως αποκεντρωµένο τρόπο και µηχανισµό εκτίµησης 

Η ολοένα και µεγαλύτερη συχνότητα 
εµφάνισης ακραίων φαινοµένων, 
σε συνδυασµό µε την αλλαγή στις 

«συνήθειες» του καιρού, κάνουν 
επιτακτική την υιοθέτηση επιλογών 

πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης από 
πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, 

που µπορεί να έχουν επίπτωση όχι µόνο 
στην παραγωγή, αλλά και στο κέρδος 
του αγρότη. Η µεικτή ασφάλιση, µε τη 

συµµετοχή ιδιωτικών εταιρειών, θα δώσει 
πρόσβαση σε προγράµµατα 

που θα θωρακίζουν τον παραγωγό από 
οτιδήποτε µπορεί να σκεφτεί. 
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των ζηµιών. Η ιδέα είναι να ενταχθούν σ’ αυτή την υ-
πόθεση και οι ιδιώτες γεωπόνοι - µελετητές, οι οποίοι 
έχουν την εµπειρία, µπορούν να προµηθευτούν τον 
κατάλληλο εξοπλισµό και θα είναι σε θέση να δώ-
σουν ακριβές και έγκαιρο αποτέλεσµα της τοπικής ή 
και εξατοµικευµένης ζηµιάς, η οποία έχει σηµειωθεί. 

Ο ρόλος των δηµοσίων αρχών
Η κυβερνητική στήριξη µπορεί να είναι τόσο απο-

φασιστική, όσο και αδιάφορη για την αγροτική κάλυ-
ψη, όπως αναφέρει ο ο Beat Krauer. Οι επιδοτήσεις για 
την ασφάλιση της παραγωγής σε άλλες χώρες, που 
στην Ελλάδα µάλλον θα µεταφραστούν σε συµµετο-
χή του ΕΛΓΑ στη συνολική δηµοσιο-ιδιωτική ασφά-
λιση, µπορούν σύµφωνα µε τον ειδήµονα της AXA 
XL να συµβάλουν στη στήριξη της ανάπτυξης µιας α-
γοράς µε πολλά προϊόντα γεωργικής ασφάλισης και 
να επιτρέψουν στους γεωργούς να έχουν τη δυνατό-
τητα να µεταφέρουν το ρίσκο από πάνω τους. Εντού-
τοις, οι αρχές µπορούν να δώσουν προτεραιότητα σε 
κλίµακες σχετικά µε το επίπεδο προστασίας, µε στό-
χο την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώ-
πων, αλλά µε τη σειρά τους διατηρώντας χαµηλά τα 
επίπεδα κάλυψης για τους αγρότες, καθώς και τα πε-
ριθώρια για τους ασφαλιστές.

«Θα µπορούσαν επίσης να ευνοήσουν απλές ή γε-
νικές λύσεις σε πιο καινοτόµα και ευέλικτα προϊόντα 
που θα προωθήσουν την εισαγωγή νέων τεχνολογι-
ών, θα προσθέσουν περαιτέρω καλλιέργειες, θα αυ-
ξήσουν τα ασφαλισµένα ποσά ή θα επεκτείνουν την 

τρέχουσα κάλυψη», συµπληρώνει ο B. Krauer.
Εύλογη είναι η ανησυχία των αγροτών για αυξηµέ-

νες εισφορές προς τον ΕΛΓΑ, λίγες πιθανότητες όµως 
έχει να γίνει κάτι τέτοιο, κοινωνικά, πολιτικά, αλλά και 
οικονοµικά. Παρά το γεγονός ότι η κυβερνητική µεταρ-
ρύθµιση ξεκινάει από τα πρόσθετα βάρη που φέρνουν 
οι τελευταίες καταστροφικές καταιγίδες και από την α-
δυναµία του προϋπολογισµού του ΕΛΓΑ να ανταποκρι-
θεί σ’ αυτά τα βάρη χωρίς βοήθεια από το κράτος, στην 
πορεία φαίνεται πως τα πράγµατα βρίσκουν έναν κα-
λύτερο δρόµο και για τους αγρότες. Για τον κόσµο της 
παραγωγής το ζητούµενο είναι να υπάρξει ένα καλύ-
τερο σύστηµα ασφάλισης, χωρίς να επιβαρυνθεί το κό-
στος των εισφορών που καταβάλει σήµερα ο αγρότης. 

Ασφάλιση µεταβλητότητας των τιµών
Η µεταβλητότητα των τιµών των βασικών εµπορευ-

µάτων αποτελεί επίσης πρόκληση για τον γεωργικό 
τοµέα. Η συµπερίληψη της µεταβλητότητας του κινδύ-
νου τιµών στα ασφαλιστικά προγράµµατα, σύµφωνα 
µε τον B. Krauer, υπήρξε συνήθης πρακτική στη Βό-
ρεια Αµερική για κάποιο χρονικό διάστηµα. Αλλά σε 
άλλα µέρη του κόσµου, όπου αυτό δεν έχει συµβεί 
µέχρι τώρα, βλέπουµε όλο και περισσότερους πελά-
τες που επιθυµούν να συµπεριλάβουν αυτή την κάλυ-
ψη στα προγράµµατά τους. Η αγορά της γεωργικής α-
σφάλισης έχει γίνει όλο και πιο ανταγωνιστική τα τε-
λευταία τρία έως πέντε χρόνια, προκάλεσε µεγαλύτε-
ρη εστίαση στην καινοτοµία, την εξυπηρέτηση πελα-
τών και το επιχειρηµατικό πνεύµα.

Η έλλειψη ενηµέρωσης των παραγωγών για τις δυνατότητες που δίνουν οι 
επιλογές της ασφαλιστικής κάλυψης, αφήνει πολλές σοδειές ανασφάλιστες.

Οργάνωση
Την κάλυψη των 

µικρών καλ-
λιεργητών, µε 

σωστή κατανοµή 
παράλληλα των 
µεγάλων κινδύ-

νων στα ιδιωτικά 
κεφάλαια µπορεί 

να αναλάβει η 
δηµόσια αρχή

Κάθε χρόνο
αυξάνεται 5%
η αγορά στις
γεωργικές
ασφαλίσεις
Η παγκόσµια ασφαλιστική αγορά για 
τους γεωργικούς κινδύνους εκτιµάται 
σήµερα ότι είναι αξίας περίπου 33 δις 
δολαρίων ΗΠΑ και αυξάνεται µε ρυθµό 
περίπου 5% ετησίως. Το µεγαλύτερο 
µέρος αυτής της αύξησης -περίπου το 
80%- προέρχεται από αναδυόµενες 
αγορές, όπως η Ινδία, η Κίνα και η 
Βραζιλία.
Ειδικότερα, η Ινδία και η Κίνα 
κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για 
την αύξηση της διείσδυσης της 
ασφάλισης τα τελευταία χρόνια.
Σε πολλές χώρες, και ιδίως στις 
αναδυόµενες αγορές, τα ασφάλιστρα 
των καλλιεργειών συχνά 
επιχορηγούνται από τις κυβερνήσεις. 
Χωρίς την υποστήριξή τους, πολλοί 
αγρότες απλά δεν θα µπορούσαν να 
πληρώσουν ασφάλιστρα ύψους περίπου 
10% για ασφάλιση πολλαπλών 
κινδύνων. Αυτό σηµαίνει ότι οι πολιτικές 
αλλαγές που έχουν ως αποτέλεσµα τη 
µείωση των προϋπολογισµών κρατικών 
επιδοτήσεων θα µπορούσαν να έχουν 
δυνητικά σηµαντική επίδραση στο 
επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης που 
µπορούν να αγοράσουν οι αγρότες.
Οι γεωργικές ασφαλιστικές αγορές της 
Βραζιλίας, της Κίνας και της Ινδίας 
γνώρισαν τη φαινοµενική ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια λόγω της 
αναθεώρησης των καθεστώτων 
κρατικών επιδοτήσεων. Και αναµένουµε 
ότι αυτή η ανάπτυξη θα συνεχιστεί, µε 
εκτιµήσεις που κυµαίνονται από 10% 
έως 15%, ή ακόµη και 20%, ετησίως.
Για να δώσουµε ένα παράδειγµα, στη 
Βραζιλία ο όγκος των πριµοδοτήσεων 
αυξήθηκε σε 1,1 δις δολάρια ΗΠΑ το 
2017 από 900 εκατοµµύρια δολάρια το 
προηγούµενο έτος. Μετά τις ΗΠΑ, η 
Κίνα και η Ινδία αποτελούν τη δεύτερη 
και την τρίτη µεγαλύτερη αγορά 
γεωργικών ασφαλίσεων στον κόσµο, 
αντίστοιχα. Και ενώ η Βραζιλία διαθέτει 
µικρότερη αγορά γεωργικής ασφάλισης, 
προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες όσον 
αφορά την αύξηση του όγκου των 
ασφαλίστρων και τη γεωγραφική 
διαφοροποίηση. Για τις οικονοµίες και 
τις κοινωνίες των χωρών αυτών, η 
γεωργία είναι εξαιρετικά σηµαντική και 
αυτό δηµιουργεί, φυσικά, την ευκαιρία 
για τους ασφαλιστές να παρέχουν 
λύσεις µεταφοράς κινδύνου για την 
ενίσχυση του τοµέα.

ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Η INTERAMERICAN 

Η ασφαλιστική βιομηχανία μπορεί 
να καλύψει κενό 280 δις δολαρίων 
Το κενό που εµφανίστηκε κατά τα δύο τελευταία έτη µεταξύ των ασφαλισµένων 
σε φυσικές καταστροφές και των ανασφάλιστων απαιτήσεων αποζηµίωσης, 
ανήλθε στο εντυπωσιακά µεγάλο ποσόν των 280 δις δολαρίων, κάτι που 
επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία επίδρασης των φυσικών καταστροφών στον 
ασφαλιστικό κλάδο θέτουν τις προκλήσεις του µέλλοντος για τις ασφαλιστικές 
εταιρείες και την ανθεκτικότητά τους. Όπως επισηµαίνεται από το Interamerican 
Research Center, είναι βέβαιο ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να 
εστιάσουν περισσότερο την προσοχή τους στον αυξανόµενο κίνδυνο που 
παρουσιάζουν οι φυσικές καταστροφές. Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι καλά 
κεφαλαιοποιηµένος για να απορροφήσει τον κίνδυνο του κενού των 280 δις 
δολαρίων. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Swiss Re, το συνολικό κεφάλαιο στον 
κλάδο γενικών ασφαλίσεων ήταν πάνω από 2 τρισ. δολάρια στο τέλος του 2018. 
Οι εξηγήσεις, λοιπόν, για την υποασφάλιση ή τη µη ασφάλιση κινδύνων από 
φυσικές καταστροφές πολλές φορές αναφέρονται στην έλλειψη 
ευαισθητοποίησης και κατανόησης των καταναλωτών σε θέµατα ασφάλισης.
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Ασφάλιση κινδύνων 

Συμπράξεις
δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα

 Έργα υποδομών απαιτούν οι φυσικές καταστροφές
 Υποασφάλιση ή καθόλου λόγω έλλειψης κουλτούρας

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Tα στοιχεία επίδρασης των φυσικών κα-
ταστροφών θέτουν τις προκλήσεις του 
µέλλοντος για επενδύσεις σε έργα υπο-
δοµών και σε εκτιµήσεις αυξανόµενου 
κινδύνου από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το κε-
νό που εµφανίστηκε κατά τα δύο τε-
λευταία έτη µεταξύ των ασφαλισµένων 
σε φυσικές καταστροφές και των ανα-
σφάλιστων απαιτήσεων αποζηµίωσης, 
το οποίο ανήλθε στο εντυπωσιακά µε-
γάλο ποσό των 280 δισ. δολαρίων. Μά-
λιστα, παρότι, ο ασφαλιστικός κλάδος 
είναι καλά κεφαλαιοποιηµένος για να 
απορροφήσει αυτό τον κίνδυνο, καθώς 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Swiss Re, το 
συνολικό κεφάλαιο στο κλάδο γενικών 
ασφαλίσεων ήταν πάνω από 2 τρισ. δο-

λάρια στο τέλος του 2018, εντούτοις πα-
ρατηρείται υποασφάλιση ή µη ασφάλι-
ση κινδύνων από φυσικές καταστροφές.

Σύµφωνα µε την Interamerican, η ε-
ξήγηση πίσω από αυτό είναι ότι πολλές 
φορές η έλλειψη ευαισθητοποίησης και 
κατανόησης των καταναλωτών σε θέµατα 
ασφάλισης φυσικών καταστροφών και 
σε ορισµένες περιπτώσεις, ο δισταγµός 
εκ µέρους των ασφαλιστικών εταιρειών 
να καλύψουν τέτοιους κινδύνους, ιδίως 
σε περιοχές που είναι δύσκολη η εκτίµη-
ση του κόστους ανάληψής του.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ό-
τι σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες, 
οι απώλειες από φυσικές καταστροφές 

συχνά παραµένουν εντελώς ανασφάλι-
στες, καθώς επίσης και σε αναπτυγµέ-
νες χώρες όπως οι ΗΠΑ, των οποίων το 
µερίδιο των ασφαλισµένων ζηµιών εί-
ναι σηµαντικά µεγαλύτερο. 

Από το Κέντρο Ερευνών της Interamerican 
τονίζεται ότι µε µια πιο ευνοϊκή επενδυ-
τική πολιτική και ένα σωστό ρυθµιστικό 
περιβάλλον, οι ασφαλιστικές εταιρείες 
µπορούν να διαδραµατίσουν πολύ πιο 
αποτελεσµατικό ρόλο στην εκ των προ-
τέρων προετοιµασία των κοινωνιών για 
την αντιµετώπιση των φυσικών κατα-
στροφών. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 
Swiss Re Institute, τα παγκόσµια απο-
θέµατα/ασφαλιστικά περιουσιακά στοι-
χεία ανέρχονται σε περίπου 30 τρισ. δο-
λάρια. Ακόµη και ένα µικρό µέρος αυ-
τού του ποσού θα µπορούσε να ξεκλει-
δώσει ένα σηµαντικό κεφάλαιο για ανά-
πτυξη σε µακροπρόθεσµη οικοδόµηση 
ανθεκτικότητας στις φυσικές καταστρο-
φές, καθώς και έργων υποδοµής. Επι-
πλέον, οι συµπράξεις δηµόσιου και ιδι-
ωτικού τοµέα για υποδοµές θα µπορού-
σαν να αποφέρουν πρόσθετα οφέλη α-
πό τη µείωση του κόστους των έργων 
στις κυβερνήσεις, αναπτύσσοντας και 
µια ευρύτερη κουλτούρα αποτελεσµα-
τικής κατανοµής κινδύνου.

Οι προκλήσεις στον ασφαλιστικό κλάδο 
Το υφιστάµενο κενό προστασίας απο-

τελεί πρόκληση για την ασφαλιστική βιο-
µηχανία να αναπτυχθεί προσβλέποντας:

 στην ευαισθητοποίηση των κατανα-
λωτών, την ανάπτυξη µεγαλύτερης σει-
ράς προϊόντων και στοχοθετηµένη διανο-
µή για κάλυψη φυσικών καταστροφών. 

 στην αξιοποίηση των τελευταίων 
τεχνολογιών και στην περαιτέρω επι-
κέντρωση στην ανάπτυξη κατάλληλων 
µοντέλων για την εκτίµηση του κινδύ-
νου. Οι εν λόγω µεταβλητές πρέπει να 
επανεκτιµώνται συνεχώς, έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τις συνεχιζόµενες αλ-
λαγές χρήσης γης και την όλο και µε-
γαλύτερη εµφάνιση ακραίων καιρικών 
φαινοµένων.

 στην κοινωνικοοικονοµική ανθεκτι-
κότητα σε φαινόµενα φυσικών καταστρο-
φών µέσω επενδυτικών δραστηριοτή-
των σε µακροπρόθεσµα έργα υποδοµής.

Έξι µέτρα για επενδύσεις 
σε αλιεία, υδατοκαλλιέργεια
στην Πελοπόννησο
Πρόσκληση για αιτήσεις σε έξι δράσεις του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείας 2014-2020 απευθύνει η ∆ΑΟΚ της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συµµετοχές στα εξής µέτρα:
 Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας», µε αιτήσεις από 2 Σεπτεµβρίου έως και 
15 Νοεµβρίου µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣΚΕ).
 Μέτρο 3.4.3 «Μέτρα Εµπορίας», µε καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων στις 31 ∆εκεµβρίου 2021.
 Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέµενη αξία και χρήση ανεπιθύµητων 

αλιευµάτων», µε αιτήσεις από 2 Σεπτεµβρίου ως 15 Νοεµβρίου.
 Μέτρο 3.4.1 «Σχέδια Παραγωγής & Εµπορίας» και υποβολή 

προτάσεων µέχρι τις 31/12/2021.
 Μέτρα 3.2.2 «Παραγωγικές επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας» 

και αιτήσεις από 2 Σεπτεµβρίου έως 15 Νοεµβρίου 2019.
 Μέτρα 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας. 

Αύξηση ενεργειακής απόδοσης, µετατροπή σε ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας». Αιτήσεις από 2 Σεπτέµβρη ως 15 Νοεµβρη.

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Ελαιώνας 
Άµφισσας
Παρατείνεται ως 12 
Αυγούστου η υποβολή 
παραστατικών 
συµµόρφωσης ειδικών 
διατάξεων για τη ∆ράση 
10.1.02 «Προστασία 
παραδοσιακού ελαιώνα 
Άµφισσας». Οι ενταγµένοι 
της πρώτης πρόσκλησης 
οφείλουν να προβούν σε 
καταχώρηση και ηλεκτρονική 
υποβολή, για το έτος 
εφαρµογής 2019, του 
Πιστοποιητικού Εφαρµογής 
Βιολογικής Γεωργίας. 

 
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.

ΖΗΜΙΕΣ 2018 ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (δις δολάρια )

Ασφαλισµένες 
ζηµιές

Κόστος 
της πυρκαγιάς 
στην Καλιφόρνια

Οικονοµικές 
απώλειες 

85

12 165

Πηγή: Swiss Re
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Τεχνολογίες κι εφαρµογές που θα επιτρέπουν 
στον παραγωγό σε µόλις τρεις έως το πολύ πέ-
ντε ηµέρες µετά την επέµβαση να γνωρίζει αν 
τα ζιζάνια στο χωράφι του είναι ευαίσθητα ή όχι 
στη δραστική ουσία που χρησιµοποιήθηκε και 
έτσι να έχει έγκαιρα περιθώριο για µια δεύτε-
ρη διορθωτική κίνηση, φέρνει η έρευνα στην 
επιστήµη της ζιζανιοκτονίας.

Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή έχουν ανα-
πτυχθεί ειδικοί αισθητήρες φασµατοσκοπικοί 

και φθορισµού, οι οποίοι µε την κατάλληλη χρή-
ση µπορούν να δώσουν σχετικές µετρήσεις και 
να οδηγήσουν τον αγρότη σε ένα συµπέρασµα 
για το τί γίνεται στον αγρό του, αναφορικά µε 
την ανθεκτικότητα ή µη των ζιζανίων, αλλά και 
για άλλες παραµέτρους όπως το θερµικό και υ-
δατικό στρες, τη βιοµάζα µέχρι και τη σοδειά.

«Οι τεχνικές αυτές είναι ακόµη σε ερευνητικό 
στάδιο. Θα αρχίσουν να εφαρµόζονται σε µε-
γάλη κλίµακα στην Ευρώπη την επόµενη δεκα-
ετία, που σηµαίνει ότι υπάρχει ακόµα δρόµος 
που πρέπει να διανυθεί. ∆ιότι είναι πολύ σηµα-
ντικό εκτός από τα γρήγορα αποτελέσµατα, να 

Ειδικοί αισθητήρες 
μετρούν πόσο 
αντέχουν τα ζιζάνια   
Στη Γερμανία η μηχανική ζιζανιοκτονία φτάνει στο 
1 εκ. μεταξύ των φυτών καλαμποκιού ή τεύτλων

Ανακυκλώσιµη 
µεµβράνη Unterland

Τα οφέλη για το περιβάλ-
λον είναι πολλαπλά αν όλοι 
οι κατασκευαστές πλαστι-
κών αναλώσιµων του γε-
ωργικού κλάδου παράγουν 
πιο «καθαρά» προϊόντα µε 
στόχο την καλύτερη ανα-
κύκλωσή τους. Η Uterland 
κατασκεύασε µια πλήρως 
ανακυκλώσιµη µεµβράνη 
περιτυλίγµατος για τις µη-
χανές χορτοδεσίας.

Ευφυές το νέο 
Fendt 314 Vario 
Ένα τρακτέρ για όλες τις 
δουλειές κατασκευασε η 
Fendt µε τη σειρά 300 να 
φέρει τεχνολογίες που βο-
ηθούν τον χειριστή, εξοικο-
νοµούν καύσιµο και καλύ-
πτουν τις απαιτήσεις ισχύος 
µε το νέο σύστηµα 
Dynamic Performance. 
Ένα σύστηµα «ευφυούς» 
κατανοµής της ισχύος που 
διανέµεται στα διάφορα µη-
χανικά µέρη του τρακτέρ. 

Mitsubishi L200 
Absolute µε φόρα
Εντυπώσεις και θαυµασµό 
συλλέγει η Mitsubishi µε το 
νέο κόνσεπτ που ετοίµασε 
για την απερχόµενη έκθεση 
στην Μπανγκόκ. Το βελτιω-
µένο L200 Absolute έρχε-
ται µε φόρα να προσφέρει 
µια πιο δυναµική οδηγική 
συµπεριφορά που προδια-
θέτει τον οδηγό ήδη από 
την εξωτερική του εµφάνι-
ση µε αυξηµένο ύψος κατά 
50 χιλιοστά, ιδιαίτερο σετ 
ελαστικών και ζαντών και 
βελτιωµένες αναρτήσεις.

∆ύο νέα Kuhn 
χορτοδετικά
∆ίπλα στο µηχάνηµα συλ-
λογής χόρτου Merge 
Maxx 950 έρχονται να το-
ποθετηθούν τα 1090 και 
760. Αναλυτικότερα, το 
Merge Maxx 1090 έρχε-

Κόµπακτ  φορτωτές 
από την Claas
∆ύο νέα µικρά µοντέλα 
που εφοδιάζονται µε τε-
τρακύλινδρους κινητήρες 
παρουσίασε η Claas επε-
κτείνοντας τη γκάµα των 
φορτωτών της. Τα Torion 
535 και 639 αποδίδουν 
63 και 68 ίππους αντίστοι-
χα, µε τον κινητήρα τους 
στην ουρά των µηχανηµά-
των. ∆ιαθέτουν τετρακίνη-
ση, υδροστατική µετάδοση 
και κλείδωµα του διαφορι-
κού 45% στους δύο άξο-
νες, που εξασφαλίζει εξαι-
ρετική πρόσφυση σε ολι-
σθηρές επιφάνειες.

ται µε την ίδια ακριβώς 
δοµή που διαθέτει το µο-
ντέλο 950 µε πλάτος ερ-
γασίας τα 11 µέτρα. Το 
Merge Maxx 760 είναι 
εξοπλισµένο µε ένα ζεύ-
γος συλλεκτών πλάτους 
2,75 µέτρων ο καθένας. 
Και τα δύο µοντέλα Merge 
Maxx ελέγχονται µέσω 
του τερµατικού ΑΤ10.
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Αναβάθμιση για 
τα αυτοκινούμενα 
ψεκαστικά Horsch 
Leeb, νέο συρόμενο 
μοντέλο στα σκαριά
Με κινητήρες FPT απόδοσης 310 ίππων θα κινούνται 
πλέον τα νέα αυτοκινούµενα ψεκαστικά της Horch που 
ανήκουν στη σειρά Leeb. Η εταιρεία αναβάθµισε τα µη-
χανήµατα της γκάµας εφοδιάζοντάς τα µε ένα εξακύ-
λινδρο σύνολο 6,7 λίτρων µέγιστης απόδοσης 310 ίπ-
πων Stage 5, χωρίς σύστηµα ανακυκλοφορίας των καυ-
σαερίων (µονάδα EGR).

Το µεγάλο αυτοκινούµενο µοντέλο 8300 PT διαθέ-
τει ανοξείδωτη δεξαµενή που φιλοξενεί 8000 λίτρα ε-
νώ το µικρότερο Leeb 6300 PT µπορεί να φιλοξενήσει 
6000 λίτρα στην υψηλής ανθεκτικότητας πλαστική δε-
ξαµενή του, βάζοντας για πρώτη φορά την εταιρεία στην 
δηµοφιλή αγορά των αυτοκινούµενων ψεκαστικών µε 
χωρητικότητες 5000-6000 λίτρων.

Με αυτόµατο σύστηµα πλυσίµατος
Και τα δύο µοντέλα είναι εξοπλισµένα µε το σύστη-

µα συνεχούς καθαρισµού CCS Pro της Horsch και αυ-
τόµατο πρόγραµµα πλυσίµατος έχοντας ταχύτητα πλή-
ρωσης 1000 λίτρα/λεπτό µέσω περιστροφικής αντλί-
ας από ανοιξείδωτο χάλυβα. Μοιράζονται το ίδιο σασί, 
το ComfortDrive της Horsch, µε ένα κεντρικό πλαίσιο 
και υδροπνευµατική ανάρτηση που ρυθµίζει ξεχωρι-
στά την κίνηση κάθε τροχού. Αναβάθµιση υπήρξε και 
στο σύστηµα µετάδοσης των αυτοκινούµενων ψεκαστι-
κών, τα οποία έχουν πλέον ελαστικά διαµέτρου 2,15 
µέτρων για καλύτερη συµπεριφορά κατά την εργασία.

Με δεδοµένο αυτό αλλά και µε τη νέα υδροστατική 
µετάδοση, σχεδιασµένη για να παρέχει 30% περισσό-
τερη ροπή, είναι προφανές ότι τα νέα µοντέλα έρχο-
νται σηµαντικά ανεωµένα µε την εταιρεία να κάνει α-
κόµη και βελτιωτικές αλλαγές στην κατανοµή του βά-
ρους των οχηµάτων. Το πλάτος της µπούµας µπορεί 
τώρα να φτάσει τα 42 µέτρα και µπορεί να διαµορφω-
θεί µέσω 42 ξεχωριστών κοµµατιών.

Νέα έκδοση για απορρόφηση κραδασµών
Για την απορρόφηση των κραδασµών µεριµνά το σύ-

στηµα BoomControl της εταιρείας, το οποίο έρχεται και 
ως Pro Plus, δηλαδή µια πιο «premium» έκδοση που 
ρυθµίζει ξεχωριστά τον κάθε βραχίονα ώστε να «ακο-
λουθεί» τις ανωµαλίες του εδάφους. Και µολονότι δεν 
έχει γίνει ευρέως γνωστό, η ιστοσελίδα Farmers Weekly 
κάνει λόγο για την παρουσίαση από την Horsch ενός 
συρόµενου ψεκαστικού κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
Agritechnica. Αυτό θα διαθέτει χωρητικότητα 12.000 λί-
τρων και θα προστεθεί-ενδεχοµένως ως η ναυαρχίδα- 
στη σειρά των συρόµενων ψεκαστικών της εταιρείας.

είµαστε κι αξιόπιστοι µε τη γεωργία ακριβείας, 
ώστε να αποφύγουµε τον κίνδυνο να καταστρέ-
ψουµε κάποια εργαλεία, το οποία στο µέλλον 
θα µπορούσαν να µας δώσουν σηµαντικές λύ-
σεις», είπε στην Agrenda ο Γεράσιµος Πετεινά-
τος, µεταδιδακτορικός ερευνητής στο πανεπι-
στήµιο του Χοχενχάιµ, στη Στουτγάρδη.

Τον συναντήσαµε στη Θεσσαλονίκη, στο πρό-
σφατο συνέδριο της ευρωπαϊκής επιστηµονικής 
ένωσης ζιζανιολογίας κι όπως ανέφερε η έρευ-
να, που είναι σε εξέλιξη για την καταπολέµηση 
των ζιζανίων στις καλλιέργειες, εστιάζει και σε 
άλλα πεδία, όπως χρήση τεχνητής νοηµοσύνης 
και άλλων τεχνολογιών που βοηθούν στην προ-
ληπτική και κατασταλτική επέµβαση του αγρότη.

Αυτή τη στιγµή στη Γερµανία και σε καλλιέρ-
γειες όπως το καλαµπόκι ή το ζαχαρότευτλο, στο 
οποίο υπάρχει και ένα αρκετά µεγάλο οικονο-

µικό ενδιαφέρον, µπορεί να γίνει µηχανική ζι-
ζανιοκτονία φτάνοντας ακόµη και σε απόσταση 
ενός εκατοστού δεξιά και αριστερά του φυτού, 
εξηγεί ο κ. Πετεινάτος. «Υπάρχουν κάποια νέα 
µηχανήµατα τα ονοµαζόµενα finger winders, 
φανταστείτε τα σαν δάχτυλα τα οποία περνούν 
ανάµεσα στη γραµµή µεταξύ των φυτών, µε τα 
οποία καταφέρνουµε ταυτόχρονα να κάνουµε 
µηχανική ζιζανιοκτονία και µέσα στη σειρά και 
ενδιάµεσα από τα δύο φυτά. Αυτό που απαιτεί-
ται είναι να υπάρχει εξοπλισµός GPS στο τρα-
κτέρ για να µπορεί να κινείται σωστά µέσα στο 
χωράφι, τόσο κατά τη σπορά, όσο και κατά τις 
διάφορες εργασίες και µια ειδική κάµερα πά-
νω στο παρελκόµενο, ώστε να µπορεί το τελευ-
ταίο να ευθυγραµµίζεται διαρκώς στην καλλι-
έργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Η ίδια τεχνική επιχειρείται να εφαρµοστεί 
και σε καλλιέργειες σιτηρών, µε τυπικό πλάτος 
σποράς µεταξύ 12 και 15 εκ., αλλά εδώ ακόµη 
οι τεχνολογίες είναι σε πρώιµο στάδιο. «∆οκι-
µάσαµε πολύ πρόσφατα άροση σε αγρό µε σι-
τηρά, µε σταθερή ταχύτητα 10 χλµ την ώρα, σε 
τρακτέρ κινούµενο µε GPS και χρήση κάµερας 
ευθυγράµµισης πάνω στο παρελκόµενο και πε-
τύχαµε να αφαιρέσουµε την πλειονότητα των 
ζιζανίων, χωρίς να προκαλέσουµε ζηµιά στην 
καλλιέργεια», επεσήµανε ο ερευνητής.

Εναλλακτικές λύσεις
Πρόκειται για εναλλακτικές µεθόδους, 

ωστόσο για 100% αποµάκρυνση 
ζιζανίων από το χωράφι θα 

χρειαστούν χηµικά µέσα

Υπάρχουν 
κάποια 
µηχανήµατα 
που περνούν 
σαν δάκτυλα, 
ανάµεσα 
στη γραµµή 
µεταξύ των 
φυτών.



Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Αυγούστου 2019Agrenda38
ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πολιτική για 
ανθρώπους 
δίχως μνήμη

 ∆ιαχρονικό: Η πολιτική είναι το 
µέσον για ανθρώπους χωρίς αρχές, 
να διοικήσουν ανθρώπους χωρίς 
µνήµη. Βολταίρος

 Μονογαµία:  Έρευνες µε µύγες 
έδειξαν ότι όταν ένα αρσενικό µένει 
µονογαµικό, τότε µετά από µερικές 
γενιές, οι απόγονοί του γίνονται πιο 
χαζοί. Το βασικό συµπέρασµα που 
πρέπει να εξαχθεί, έχει να κάνει µε 
την εξελικτική επίδραση που άσκησε 
ο πολυγαµικός ανταγωνισµός για 
εύρεση συντρόφου, στην ανάπτυξη 
της νοηµοσύνης στο ζωικό βασίλειο. 
Πανεπιστήµιο Λωζάνης. Proceedings 
of the Royal Society Β. Times Νέας 
Υόρκης. onespecialprice.gr, 
13/7/2019 (σσ. ∆εν το διασταύρωσα, 

αλλά µου άρεσε)

 ΕΛΓΑ … 
µόνος: Οι 
δηµιουργούντες 
κάποιο πρόβληµα 
πρέπει να 
«πληρώνουν». 
Μόνο που οι 

αστοί, οι οποίοι δηµιουργούν το 
µέγιστο της κλιµατικής αλλαγής, δεν 
πληρώνουν τίποτε στον 
προϋπολογισµό του ΕΛΓΑ, ο οποίος 
αδυνατεί να αποζηµιώσει τους 
αγρότες. Οι αναλογιστικές µελέτες 
βάζουν τους αγρότες να πληρώνουν 
µόνοι τους τις αποζηµιώσεις. ΚΑΚΩΣ!

 Θέατρο-στάβλος: Θέατρο 400 
θέσεων βρίσκεται µέσα σε στάβλο 
του 17ου αιώνα και µπορεί να 
φιλοξενεί ακόµα και µικρές όπερες, 
στο ιστορικό χωριουδάκι το Nevill 
Holt, Leicestershire, στην Αγγλία. 
Εκεί κάθε χρόνο γίνεται υπαίθριο 
φεστιβάλ µε πολιτιστικές, 
ανθοκοµικές & γαστρονοµικές 
δράσεις. elculture.gr, 25/7/2019

 Φύση-φάρµακο: Το καλύτερο 
φάρµακο είναι η φύση! … Τεράστια 
µετα-ανάλυση 140 µελετών, µε 290 
εκ άτοµα, από 20χώρες, επιβεβαίωσε 
ότι η επαφή του ανθρώπου µε το 
πράσινο µπορεί να σώσει από πλήθος 
προβληµάτων υγείας, ακόµη και από 
πρόωρο θάνατο. Π Ιατρική Σχολή 
Norwich. Πανεπ. East Anglia. 
Environmental Research. tovima.gr. 
dasarxeio.gr, 20/7/2018., 

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η αρχή έγινε. Ο πρώτος αυτόµατος 
πωλητής βαρελίσιας µπύρας µε στό-
χο την ανάδειξη της µικροζυθοποι-
ίας τοποθετήθηκε πριν από ένα πε-
ρίπου 20ηµερο στο Θησείο και α-
φορά σε πρωτοβουλία της εταιρεί-
ας, Πιες Μπύρα.

Μάλιστα, τα στοιχεία από τους 
πρώτους µήνες λειτουργίας του µη-
χανήµατος είναι αρκετά ενθαρρυ-
ντικά, µε τους τουρίστες κυρίως, να 
ενθουσιάζονται µε το προϊόν κα-
θώς µετά από µια πλούσια περιή-
γηση στα µνηµεία και στην αθηνα-
ϊκή αγορά, ταιριάζει απόλυτα µια 
απολαυστική παγωµένη µπύρα.

Πίσω από το εγχείρηµα, βρίσκεται 
ο Μάνος Χατζόπουλος, σύµφωνα µε 
τον οποίο κεντρικός στόχος είναι η 
προώθηση της κουλτούρας της βα-
ρελίσιας µπύρας, όσο και η ανάδειξη 
µικροζυθοποιείων και ως εκ τούτου 
η περαιτέρω επέκταση µέσω δικτύου 
franchise σε Αθήνα και άλλες περιο-
χές και δηµοφιλή νησιά της χώρας.

Σε πρώτη φάση, το πρότζεκτ ξεκί-
νησε µε τη χανιώτικη, απαστερίω-
τη, φρέσκια µπύρα Χάρµα από την 
Κρητική Ζυθοποιία, ενώ η οµάδα του 
Πιες Μπύρα έχει συµφωνήσει µε τις 
µικροζυθοποιίες Μυκόνου και Ικα-
ρίας και την Corfu Beer. 

Για την ώρα, πρόκειται για ένα 
shop in shop project, που στεγά-
ζεται στο Μέντωρ Café στο Θησείο, 
επί της οδού Αποστόλου Παύλου, 
µε το προϊόν να σερβίρετε σε πλα-
στικό ποτήρι (330 ml). «Θέλουµε 
να τοποθετηθεί ως διαφορετικός 
τρόπος εξυπηρέτησης, να προω-
θήσουµε τη βαρελίσια µπύρα και 
να γευτούµε νέες κατηγορίες και 
γεύσεις µπύρας που δεν υπάρχουν 
στο retail», τονίζει ο κ. Χατζόπου-
λος σηµειώνοντας πως στα πλάνα 
για την επόµενη σεζόν είναι η σύν-
δεση του πρότζεκτ µε το φαγητό. 

Σύµφωνα µε τον Μάνο Χατζόπου-
λο, τον επόµενο χρόνο αναµένεται 

προστεθούν ακόµα δύο µηχανήµα-
τα στην Αθήνα και να δηµιουργη-
θεί και ένας µεγαλύτερος χώρος, ό-
που θα διατίθεται το προϊόν.  Κατά 
τον ίδιο, η ιδέα µε τον τρόπο που 
εφαρµόζεται δεν υπάρχει πουθενά 
στην Ευρώπη, είναι προϊόν αναζή-
τησης σχεδόν τριών ετών και υλο-
ποιήθηκε σε συνεργασία µε µία ε-
ταιρεία από το εξωτερικό.

 «Θέλουµε ο κόσµος να µας γνωρί-
σει, να δοκιµάσει τη µπύρα η οποία 
είναι φρέσκια, τριών ηµερών και εί-
ναι διαφορετική από εκείνη που θα 
αγοράσει σε κουτάκι», υπογραµµίζει, 
αναφέροντας στην Agrenda πως κά-
τι αντίστοιχο υπάρχει στην Ιαπωνία. 

Σε ρόλο πρεσβευτή της craft,
ο πρώτος αυτόματος 
πωλητής φρέσκιας μπύρας
στο Θησείο Το εγχείρημα του Πιες Μπύρα, στοχεύει 

στην προώθηση της κουλτούρας της craft 
μπύρας, μέσω της αξιοποίησής της

Ο ιστορικός αγροτικός συνεταιρισµός El 
Progreso στο Villarrubia de los Ojos.  

Πρώιµος και µικρός ο τρύγος στην νότια Ισπανία, 
καθοδήγηση τιµών βλέπουν οι παραγωγοί

Στην νότια Ισπανία, οι παραγωγοί δεν ανησυχούν µόνο την προβλεπόµενη 
µείωση κατά 30% των όγκων στα κρασοστάφυλα, κυρίως λόγω της 
ξηρασίας, αλλά για την καθοδήγηση των τιµών την επόµενη εµπορική 
περίοδο. Στην περιοχή του Montilla-Moriles, η συγκοµιδή άρχισε στις 20 
Ιουλίου, ενώ στην επαρχία της Ciudad Real, ο σηµαντικός συνεταιρισµός 
El Progreso στο Villarrubia de los Ojos σχεδιάζει να ξεκινήσει η 
συγκοµιδή κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου, και πάλι δύο 
εβδοµάδες νωρίτερα από το 2018. Παρ ‘όλα αυτά, η σηµαντική µείωση 
της παραγωγής κρασιού φέτος δεν σηµαίνει αύξηση των τιµών. Στο 
πλαίσιο αυτό, διάφοροι επαγγελµατικοί φορείς ζητούν από τις δηµόσιες 
αρχές να εφαρµόσουν µέτρα ρύθµισης της αγοράς, ώστε να 
εξοµαλυνθούν οι διακυµάνσεις της παραγωγής και συνεπώς των τιµών.

Ρύθµιση
Φορείς ζητούν 
από τις δηµό-
σιες αρχές να 
εφαρµόσουν 

µέτρα ρύθµισης 
της αγοράς

Χάρµα
Έχει στηθεί 
στο Θησείο 
και σερβίρει 
παγωµένη 

µπύρα από την 
κρητική ζυθο-
ποιία «Χάρµα»

Franchise
Στόχος η  

περαιτέρω 
επέκταση σε 
Αθήνα και 
νησιά της 

χώρας
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Τα τρέχοντα γεωργικά συστήµατα είναι 
σαφώς µη βιώσιµα, προειδοποιεί µία 
νέα έκθεση της UBS, αντίθετα καινοτό-
µες λύσεις, όπως η µεγαλύτερη «κάθετη 
φάρµα» στον κόσµο, η οποία πρόκειται 
να ανοίξει στο Ντουµπάι έως τα τέλη του 
2019, οι τροφές που παρασκευάζονται 
σε εργαστήρια και η υδατοκαλλιέργεια 
φυκών αποτελούν τον πυρήνα µιας ε-
πικείµενης διατροφικής επανάστασης.

Καθώς µία από τις σοβαρότερες προ-
κλήσεις αποτελεί η βιωσιµότητα της τρο-
φής, προκειµένου να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες των υφιστάµενων δεδοµένων 
και απαιτήσεων, ο κόσµος βρίσκεται στο 
κατώφλι µιας νέας αγροτικής επανάστα-
σης, αναφέρει το UBS Chief Investment 
Office (CIO) στην πρόσφατη σχετική έκ-
θεση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της συ-
γκεκριµένης µελέτης, ο τρόπος µε τον ο-
ποίο καλλιεργούνται, µεταφέρονται και 
καταναλώνονται τα τρόφιµα θα εξαρτά-
ται πλέον και θα καθοδηγείται από και-
νοτοµίες. Oι προηγµένες τεχνολογικές 
τάσεις και τα συστατικά που συνθέτουν 
την 4η Βιοµηχανική Επανάσταση, όπως 
τα Μεγάλα ∆εδοµένα (Big Data), το ∆ι-
αδίκτυο των Πραγµάτων (IoT) και η τε-
χνητή νοηµοσύνη (ΑΙ), ενσωµατώνο-
νται σταδιακά σε ολόκληρο το φάσµα 
της αλυσίδας εφοδιασµού της αγροτι-
κής παραγωγής.

«Η έννοια της κάθετης καλλιέργει-
ας, για παράδειγµα, διαθέτει το πλεο-
νέκτηµα ότι απαιτεί 95-99% λιγότερο 
νερό σε σύγκριση µε τις παραδοσια-
κές και συµβατικές µεθόδους. Στις πε-
ριοχές όπου η λειψυδρία είναι συχνό 
φαινόµενο, όπως συµβαίνει στα ΗΑΕ, 
αυτό και µόνο αποτελεί ένα ξεκάθαρο 
πλεονέκτηµα. Επιπλέον, πιστεύουµε ότι 
παρουσιάζει µια αληθινή ευκαιρία για 
όσους επενδυτές επιθυµούν να επεν-
δύσουν σε µια πιο βιώσιµη παραγωγή 
τροφίµων»,  δήλωσε ο Wayne Gordon, 
υπεύθυνος έκδοσης της έκθεσης και 
στρατηγικός αναλυτής της αγοράς ε-
µπορευµάτων (commodities analyst) 

της UBS Global Wealth Management.
Μέχρι σχετικά πρόσφατα, οι αγροτι-

κές δραστηριότητες υστερούσαν σηµα-
ντικά και έχουν µείνει πολύ πίσω από 
όλες τις υπόλοιπες βιοµηχανίες, όσον 
αφορά στο µείζον θέµα του µετασχηµα-
τισµού (disruption).  Η ψηφιακή διείσ-
δυση στον συγκεκριµένο τοµέα ήταν 
µόλις 0,3% το 2018, σε σύγκριση µε το 
2,5% που αφορούσε τον χρηµατοοικο-
νοµικό κλάδο και σχεδόν  12% για το 
λιανεµπόριο. Για το σύνολο του αγρο-
τικού κλάδου, το UBS Chief Investment 
Office (CIO) εκτιµά ότι το µερίδιο της τε-
χνολογίας θα φτάσει από το σηµερινό 
µέγεθος της αγοράς των 135 δισ. δολα-
ρίων στα 700 περίπου δισεκατοµµύρια 
δολάρια έως το 2030, αντιπροσωπεύο-
ντας έναν σύνθετο ετήσιο ρυθµό ανά-
πτυξης της τάξης του 15%.

Τροφές στα εργαστήρια
και υδατοκαλλιέργεια φυκών
η νέα γεωργική επανάσταση 

Δεκτικοί οι αστοί σε μια πρώτη
δοκιμή κρέατος εργαστηρίου
Πολύ πιο πρόθυµοι να δοκιµά-
σουν και να καταναλώσουν κρέ-
ας παραγόµενο σε εργαστήριο µε 
τη µέθοδο των βλαστοκυττάρων 
ζώων, εµφανίζονται οι κατανα-
λωτές στις πόλεις σε σχέση µε 
αυτούς της επαρχίας, όπως απο-
καλύπτει νέα έρευνα. 

Μάλιστα, µια τέτοια προοπτι-
κή κάνει τους κτηνοτρόφους να 
ανησυχούν καθώς δέχονται ήδη 
µεγάλη «πολεµική» για τις περι-
βαλλοντικές επιδράσεις που α-
φήνει η τρέχουσα διαχείριση των 
εκµεταλλεύσεων τους.

Στην έρευνα, που έλαβε χώρα 
στην Ιρλανδία, παρουσιάζεται 
µια ξεκάθαρη διαφορά απόψε-
ων µεταξύ του αστικού πληθυ-
σµού και του αγροτικού - επαρ-
χιακού, όσον αφορά την αναδυ-
όµενη τεχνολογία του καλλιερ-
γούµενου εργαστηριακά κρέατος.

Στο 62% κυµαίνεται το ποσο-
στό των αστών καταναλωτών που 
δηλώνουν πρόθυµοι να δοκιµά-
σουν κρέας από εργαστήριο, ε-
νώ µόνο το 46% των καταναλω-
τών στην επαρχεία θα προχω-
ρούσαν σε τέτοια δοκιµή. 

Το κρέας από εργαστήρια, πα-

ράγεται εκτός ζώου, σε εργαστη-
ριακό περιβάλλον κάνοντας χρή-
ση βλαστοκυττάρων του ζώου τα 
οποία καλλιεργούνται και µεγα-
λώνουν σχηµατίζοντας ένα κοµ-
µάτι κρέας. Πάνω από 47% των α-
στών καταναλωτών δήλωσαν πως 
ανησυχούν για τις περιβαλλοντι-
κές επιδράσεις των µεθόδων της 
τρέχουσας παραγωγής κρέατος, 
συγκρινόµενο µε το µόλις 36% 
των κατοίκων της επαρχίας.

Επίσης, 47% των καταναλω-
τών στις πόλεις πιστεύουν πως 
το εργαστηριακό κρέας θα παρά-
γεται πιο ηθικά από το συµβατι-
κό, µε µόνο το 33% των κατανα-
λωτών στις αγροτικές περιοχές 
να συµφωνεί.

Συνολικά, 63% των ανδρών δή-
λωσαν πως θα ήταν πρόθυµοι να 
δοκιµάσουν κρέας που καλλιερ-
γείται σε εργαστήριο, µε µόνο το 
43% των γυναικών να συµφωνεί 
στη δοκιµή τέτοιου προϊόντος. 

Οι ερευνητές στο Dublin Institute 
of Technology (DIT), κατέληξαν α-
κόµη στο γενικό συµπέρασµα πως 
οι µικρότερες ηλικιακές κατηγο-
ρίες βρέθηκαν πιο πρόθυµες να 
δοκιµάσουν κρέας εργαστηρίου.

Το Barilla 
Pasta
ταξιδεύει 
στο Παρίσι
Για 8η συνεχή χρονιά 
θα διεξαχθεί ο διεθνής 
διαγωνισµός Barilla 
Pasta World 
Championship, ο 
οποίος αυτή τη φορά 
θα πραγµατοποιηθεί, 
εκτός της έδρας του, 
της Ιταλίας. 
Εναρµονισµένος µε 
την ιδέα «The Art of 
Pasta» και την 50η 
επέτειο της παρουσίας 
της Barilla στη Γαλλία, 
ο διαγωνισµός θα 
διεξαχθεί στις 10 και 
11 Οκτωβρίου στο 
Παρίσι, µια πόλη 
φηµισµένη για τη 
γαστρονοµική της 
κουλτούρα και τον 
πλούτο της Τέχνης 
της. Το Pavillon 
Cambon, θα 
µεταµορφωθεί σε µια 
γκαλερί τέχνης... των 
ζυµαρικών.

 Ο Wayne Gordon, υπεύθυνος 
έκδοσης της έκθεσης και στρατηγικός 
αναλυτής της αγοράς αγροτικών 
εµπορευµάτων της UBS.

Πιο ηθικό 
Το 47% των κατα-

ναλωτών στις πόλεις 
πιστεύουν πως 

το εργαστηριακό 
κρέας θα παράγεται

πιο ηθικά

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΟΥΝ ΚΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

62%
ΠΟΛΕΙΣ

46%
ΕΠΑΡΧΙΑ

ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

63% 43%
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BEE-thoven

Αγροτιά και μουσική 
μπλέκονται αρμονικά 
στη μελισσοκομία 
Με πολλή δουλειά, ίδια κεφάλαια και μελίσσια σε κάθε 
άγρια γωνιά της χώρας παράγει 12 ποικιλίες μελιού 

Επενδύσεις
Σε βάθος πενταετίας, 
υπάρχει ο σχεδιασµός 
δηµιουργίας µονάδας 

τυποποίησης και 
συσκευασίας µελιού

Οι προσπάθειες και οι µέλισσες 
αποδίδουν 12 διαφορετικούς 
κωδικούς µελιού. Αλλά αυτό 
δεν είναι πάντα σταθερό, λόγω 
των καιρικών συνθηκών. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο Πολωνός Φρεντερίκ Σο-
πέν και ο Ρώσος Νικολάι 
Ρίµσκι Κόρσακοφ είναι δύο 
από τους µεγάλους µου-
σικούς που γοήτευσαν µε 
συνθέσεις που πραγµατεύο-
νται το πέταγµα της µέλισσας, α-
φού πρώτα οι ίδιοι γοητεύτηκαν από 
τις µέλισσες και τη φύση, όπως προέτασσε άλ-
λωστε και το ρεύµα του Ροµαντισµού που εκ-
προσώπησαν. Ένας σύγχρονος συνάδελφος 
τους, ο ∆ηµήτρης Νικολάου, όχι λιγότερο ιδε-
ολόγος από εκείνους, εµπνεύστηκε πριν από 
µερικά χρόνια, επίσης από τις µέλισσες, όταν 
ένα άγριο σµήνος επισκέφτηκε τα πατρικό του 
σπίτι πριν από 12 περίπου χρόνια. 

Η έµπνευσή του, ωστόσο, ήταν περισσότερο 
επιχειρηµατική και σήµερα, έχοντας σκορπίσει 
τα µελίσσια του σε εκλεκτές γωνιές της χώρας, 
όπως είναι η Βόρεια Εύβοια και το Πωγώνι στην 

Ήπειρο, που φηµίζονται για την ά-
γρια οµορφιά τους, καταφέρνει να 
παράγει περίπου δυο τόνους µέ-
λι ετησίως, το οποίο τυποποιεί 
σε συσκευαστήριο στην Αθήνα.

«Η σοφία της φύσης που διέ-
πει τον κόσµο της µέλισσας και 

η αρµονία της µουσικής, έδω-
σαν το όνοµα στο µέλι µας», εξη-

γεί ο αρχιµουσικός συνοµιλητής µας, 
ο οποίος εφαρµόζει βιολογικές πρακτικές 

στη διαχείριση των µελισσιών του. «Το µέλι 
είναι βιολογικό κι εγώ δεν ρισκάρω το όνο-
µά µου σαν παραγωγός. Άλλωστε το βιολο-
γικό είναι θέµα αντίληψης, δεν γίνεται επει-
δή υπάρχουν νόµοι», συµπληρώνει ο ίδιος. 

Το ξεκλείδωµα αγορών προστιθέµενης αξί-
ας, αλλά και η επένδυση  στη δηµιουργία δι-
κών του εγκαταστάσεων σε βάθος πενταετίας, 
είναι οι άµεσοι στόχοι του ∆ηµήτρη Νικολά-
ου, ο οποίος αφιερώνει τη µεγαλύτερη ενέρ-
γειά του στα µελίσσια παρά στις υπόλοιπες α-
γροτικές δραστηριότητες της οικογένειάς του. 

Πρώην χοιροτρόφος και µουσικός, ο ∆ηµήτρης Νικολάου, από τύχη βρέθηκε µε ένα σµήνος 
άγριων µελισσών στην αυλή του σπιτιού του στην Αιτωλοακαρνανία. Σήµερα παράγει πάνω από 
12 κωδικούς µελιού, επενδύοντας χρόνο και διάθεση στη µελέτη της φύσης και της µέλισσας.

∆ηµήτρης Νικολάου
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«Το µελίσσι είναι εγωιστής. Σε 
θέλει ψυχή και σώµα εκεί, για 
τον εαυτό του, και όταν φοράς 
µάσκα κι ανάβεις το καπνιστήρι 
όλα φεύγουν από το µυαλό σου, 
που αδειάζει» εξηγεί ο ∆ηµήτρης 
Νικολάου, συνεχίζοντας: «Αυτό 
συµβαίνει διότι εκείνη την ώρα 
µετατρέπεσαι σε κτηνίατρο-γεω-
πόνο-ερευνητή ώστε να µπορέ-
σεις να διαβάσεις τις ανάγκες του 
κάθε µελισσιού. Μία λανθασµέ-
νη εκτίµηση θα οδηγήσει σε κα-
κό χειρισµό κι αυτό, ενίοτε, µπο-
ρεί να είναι εις βάρος της παρα-
γωγής ή ακόµη και της επιβίω-
σης του συγκεκριµένου µελισ-
σιού! Χρειάζεται να «διαβάσεις» 
τη φύση αν δίνει µέλι, αν έχει κά-
ποια ασθένεια το µελίσσι κ.λπ». 

Έχοντας πει αυτά, ο έµπειρος 
µουσικός κάνει έναν παραλλη-
λισµό µε τη µουσική. Άλλωστε ό-
πως υποστηρίζει και οι δυο δρα-
στηριότητες απαιτούν πολλές ώ-
ρες µελέτης. «Το κοινό στοιχείο 
που διέπει τις δύο δουλειές και 
τις χαρακτηρίζει είναι η αρµονία. 
Η ισορροπία ηµών ανάµεσα στο 
όµορφο και το άσχηµο, το σω-
στό και το λάθος, το χαµόγελο 

και το κατσούφιασµα» θα πει ο 
αρχιµουσικός της Φιλαρµονικής 
του δήµου Μεσολογγίου. 

Προς το παρόν το µεγαλύτε-
ρο µέρος της παραγωγής του το 
κατευθύνει στην εγχώρια αγορά. 
«Κάνουµε κάποια δειλά βήµατα 
για εξαγωγές προς τη Γερµανία, 
όµως δεν είναι  ένα µεγάλο το-
νάζ που θα έκοβε µεγάλο ποσο-
στό από την πίτα µας. Πάντως, α-
πό την αρχή η επιθυµία µας ήταν 
οι εξαγωγές, αφού εκεί το βιολο-
γικό µέλι πιάνει καλύτερη τιµή». 

Φυσικά στις προσπάθειές του 
δεν είναι µόνος, αφού στις πλά-
τες του έχει την πείρα της υπαί-
θρου µιας ολόκληρης αγροτικής 
οικογένειας και ειδικά του αδερ-
φού του Χριστόφορου, ο οποίος 
συµµετείχε ενεργά στο εγχείρη-
µα από την πρώτη µέρα. 

Ο Χριστόφορος Νικολάου µά-
λιστα, διαθέτει µια µονάδα µε α-
γελάδες για παραγωγή βιολο-
γικού γάλακτος, ενώ µαζί δου-
λεύουν και τα χωράφια, επίσης 
βιολογικής καλλιέργειας, τα ο-
ποία άλλοτε σπέρνουν µε βαµ-
βάκι, άλλοτε τριφύλλι και ζωο-
τροφές και άλλοτε µε ρύζι. 

Το μελίσσι απαιτεί χρόνο και διάβασμα, 
το ίδιο και το μάρκετινγκ και οι εξαγωγές

BEE-THOVEN

Έδρα: Αρακύνθου 56, 30200 Μεσολόγγι, 
Αιτωλοακαρνανία

Τηλέφωνο: 6973 381073
Email: info@bee-thoven.com

«Ελλάδα 2021»
Επικεφαλής η 
Γ. Αγγελοπούλου 
Την απόφασή του το 2021 να είναι 
ένα έτος εθνικής γιορτής για τον 
Ελληνισµό, εντός και εκτός Ελλάδος, 
υλοποίησε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης αναθέτοντας 
στη Γιάννα Αγγελοπούλου τη θέση 
της επικεφαλής της Επιτροπής που 
θα συγκροτηθεί για τις εκδηλώσεις 
µε αφορµή τα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση.

Τράπεζα Πειραιώς
Νέος οικονομικός 
διευθυντής 
O Θεόδωρος Γναρδέλλης, µετά από 
επιτυχηµένη πορεία 15 και πλέον 
ετών σε διαφορετικούς οργανισµούς 
και τράπεζες στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, ανέλαβε καθήκοντα 
Group Chief Financial Officer, ως 
Ανώτερος Γενικός ∆ιευθυντής και 
µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
στην Τράπεζα Πειραιώς, µε βασική 
αρµοδιότητα τη χάραξη της 
συνολικής στρατηγικής και τη 
διαχείριση των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων του Οµίλου.

Παγκρήτια Τράπεζα 
Νέος πρόεδρος 
ο Γ. Κουρλετάκης
Ο Γιώργος Κουρλετάκης 
αναλαµβάνει τη θέση του προέδρου 
της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 
Τράπεζας, µετά την παραίτηση του 
Νίκου Μυρτάκη για προσωπικούς 
λόγους. Για την κάλυψη της κενής 
θέσης του δεύτερου εκτελεστικού 
µέλους, εκλήθη το πρώτο 
αναπληρωµατικό εκτελεστικό µέλος 
ο Κωνσταντίνος Σωφρονάς.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βραβεία
Πέρυσι στην Ιταλία το µέλι 

του ∆ηµήτρη Νικολάου 
βγήκε πρώτο σε διαγωνι-
σµό βιολογικών µελιών

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ



ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η ανάπτυξη που εµφανίζει ο τοµέ-
ας των οσπρίων, οδηγεί το ∆ιεθνές 
Συµβούλιο Σιτηρών (IGC) και την 
καινούρια πρόεδρο από τον Κανα-
δά, Nathalie Dubé σε µεγαλύτερη ε-
νασχόληση και παραπάνω αναλύ-
σεις σχετικά µε τον τοµέα, προκει-
µένου να ακολουθηθεί η παγκό-
σµια τάση της αγοράς.
Πιο συγκεκριµένα, η αγορά των 
οσπρίων σηµείωνε ετήσια αύξηση 
5,7% από το 2011 µέχρι το 2018, 
σύµφωνα µε έρευνα του Research 
and Markets και όπως προβλέπει 
το IGC, την περίοδο 2018-19 πρό-
κειται να εµπορευθούν παγκοσµί-
ως 16 εκατοµµύρια τόνοι όσπρια.

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Σιτηρών 
(IGC), ανακοίνωσε στις 25 Ιουλίου 
ότι διορίστηκε η Nathalie Dubé, Υ-
πουργός - Σύµβουλος, από την Υ-
ψηλή Επιτροπή του Καναδά, ως 
πρόεδρος για το 2019-20. Κατά τη 
διάρκεια της θητείας της, η Κανα-
δή Πρόεδρος ενδιαφέρεται ιδιαί-
τερα να συνεργαστεί µε τη Γραµ-
µατεία και τα µέλη του IGC, για να 
µάθει και να αναπτύξει περαιτέρω 
τις πληροφορίες σχετικά µε την πα-

γκόσµια αγορά οσπρίων.
Τα όσπρια είναι µια βασική καλ-

λιέργεια σε πολλές χώρες και το 
διεθνές εµπόριο των οσπρίων συ-
νεχίζει να αυξάνεται, ωστόσο, δεν 
παύουν να είναι περιορισµένες οι 
πληροφορίες οι οποίες είναι επί του 
παρόντος διαθέσιµες για την αγο-
ρά αυτών των προϊόντων.

Το IGC εκτιµά ότι το 2018-19, το 
παγκόσµιο εµπόριο των οσπρίων 
προέβλεπε παραγωγή 16 εκατοµ-
µυρίων τόνων. Το πρόγραµµα εργα-
σίας της Γραµµατείας για το 2019-
20 περιλαµβάνει τη δηµοσίευση 
πιο τακτικών πληροφοριών σχετι-
κά µε την αγορά των οσπρίων και 
την κατάρτιση ισολογισµού προ-

σφοράς και ζήτησης για τις κύρι-
ες χώρες εξαγωγής.

Το συµβούλιο δήλωσε ότι ο Κα-
ναδάς ενδιαφέρεται επίσης για το 
πώς οι προσεγγίσεις για τη ρύθµι-
ση της καινοτοµίας στη βελτίωση 
των φυτών θα επηρεάσουν το πα-
γκόσµιο εµπόριο σιτηρών και ελαι-
ούχων σπόρων. Μαζί µε τη Γραµ-
µατεία του IGC, ο Καναδάς θα ορ-
γανώσει σεµινάριο για το θέµα αυ-
τό σε συνδυασµό µε την 50ή Σύνο-
δο του Συµβουλίου του IGC, το ∆ε-
κέµβριο του 2019.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το 
Συµβούλιο για την υποστήριξη της 
υποψηφιότητάς µου ως προέδρου 
του IGC για το 2019-20», δήλωσε 
η Nathalie Dubé. «Στο σηµερινό 
παγκόσµιο εµπορικό κλίµα, ο Κα-
ναδάς υποστηρίζει σθεναρά το έρ-
γο του IGC, ιδίως όσον αφορά την 
προώθηση των εργασιών για την 
ενηµέρωση των οσπρίων. Ανυπο-
µονώ να προωθήσω τον ρόλο του 
οργανισµού να ενισχύσει τη συ-
νεργασία στο διεθνές εµπόριο για 
να εξασφαλίσει το πιο ελεύθερο ε-
µπόριο σπόρων και ελαιούχων σπό-
ρων». Το IGC γιορτάζει φέτος την 
70ή του επέτειο, συνεχίζοντας να 
συµβάλλει στη σταθερότητα της αγο-
ράς και την επισιτιστική ασφάλεια. 

Η ανάπτυξη στα όσπρια 
τραβά το ενδιαφέρον 
του IGC, που ξεκινά 
να τα μελετά

Δέκα νέα γενετικά 
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Στην παραγωγή 16 εκατ. 
τόνων που αναμένεται, 
εστιάζει η νέα πρόεδρος   

Καλαµπόκι,
σόγια, βαµβάκι 
και ελαιοκράµβη
Οι επτά Γενετικώς 
Τροποποιηµένοι 
Οργανισµοί που 
προορίζονται για χρήση σε 
τρόφιµα και ζωοτροφές 
ήταν συγκεκριµένα οι 
εξής: Βαµβάκι 
GHB614xLL
Cotton25xMON1598, 
αραβόσιτος 5307, 
αραβόσιτος MON 87403, 
αραβόσιτος 4114, 
αραβόσιτος MON87411, 
αραβόσιτος  Bt11xMIR1 
62x1507xGA21, σόγια 
MON87751. Αποκλειστικά 
για ζωοτροφές εγκρίθηκαν 
οι: ελαιοκράµβη Ms8xRf3 
και αραβόσιτος 
1507xNK603 και ένα 
γαρύφαλλο πήρε έγκριση 
ως διακοσµητικό λουλούδι.
Όλοι αυτοί οι ΓΤΟ έχουν 
αξιολογηθεί επιστηµονικά 
από την EFSA (Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίµων).

Λιγότερο τροµαγµένη εµφανίζεται 
η Ευρώπη απέναντι στους Γενετικά 
Τροποποιηµένους Οργανισµούς, µε 
το 27% µόνο των πολιτών να εκφρά-
ζει ανησυχίες σχετικά µε τη χρήση 
ΓΤΟ σε τρόφιµα και ποτά, σε σχέση 
µε το 66% των πολιτών, το 2010, ό-
πως δείχνει έκθεση του Ευρωβαρο-
µέτρου. Σε αυτό το κλίµα, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ενέκρινε εννέα Γε-
νετικώς Τροποποιηµένους Οργα-
νισµούς για χρήση σε τρόφιµα και 
ζωοτροφές και έναν ως διακοσµη-
τικό λουλούδι. Πρέπει να σηµειωθεί 
πως δεν επιτρέπεται ακόµη η καλ-
λιέργεια τέτοιων οργανισµών εντός 
των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
παρότι υπάρχουν πλευρές που υπο-
στηρίζουν σθεναρά πως κάτι τέτοιο 
πρέπει να είναι σκόπιµο. 
    Σύµφωνα µε την ειδική έκθεση του 
Ευρωβαροµέτρου για την ασφάλεια 
των τροφίµων που δηµοσιεύθηκε 
τον Ιούνιο, η απροθυµία για χρήση 
των ΓΤΟ έχει µειωθεί κατά το ήµισυ 
από την τελευταία έρευνα που διε-
ξήχθη το 2010. Οι ανησυχίες σχετι-
κά µε τους ΓΤΟ σε τρόφιµα και ποτά 
µειώθηκαν από το 2010, από 66% σε 
27% το 2019. Από όλα τα θέµατα που 
απασχολούν τους πολίτες, η επεξερ-
γασία γονιδιώµατος είναι αυτή µε 
τη µικρότερη ανησυχία (4%) και την 



Την προηγούµενη εβδοµάδα, δόθη-
κε εντολή στους αγρότες στο Oise της 
Γαλλίας να σταµατήσουν τα αλώνια 
στις καλλιέργειες σιτηρών, καθώς χι-
λιάδες στρέµµατα έπιασαν φωτιά κα-
τά τη διάρκεια της συγκοµιδής εν µέ-
σω του πρόσφατου καύσωνα. 

Η Oise είναι η δεύτερη σε παραγω-
γή δηµητριακών περιοχή στη Γαλλία, 
στην οποία περισσότερα από 2.000 
στρέµµατα µε δηµητριακά λαµπάδια-
σαν, καθώς οι συνθήκες καύσωνα 
έκαναν εύκολη την πρόκληση πυρ-
καγιάς. Τουλάχιστον ένας αγρότης 
σκοτώθηκε και αρκετοί πυροσβέστες 
τραυµατίστηκαν κατά την προσπά-
θειά τους να θέσουν υπό έλεγχο τις 
φλόγες. Οι αρχές επέβαλαν επ ‘α-
όριστον αναστολή στο θεριζοαλω-
νισµό στην περιοχή, αναφέροντας 
κίνδυνο πυρκαγιάς και κινδύνου 
για τον τοπικό πληθυσµό.

Σε κόκκινο συναγερµό το Oise
Η Oise είναι ο πέµπτος µεγαλύτε-

ρος παραγωγός µαλακού σίτου της 
χώρας, µε την εν λόγω καλλιέργεια 
να συγκοµίζεται κυρίως αυτή τη στιγ-
µή. «Ήταν η πρώτη φορά που οι αρ-
χές διέταξαν τη διακοπή του θερισµού 
στην Oise», δήλωσε η FNSEA, η µεγα-
λύτερη αγροτική ένωση στη Γαλλία.

«Περισσότερα από 2.000 στρέµα-
τα γης έπιασαν φωτιά την Τρίτη 23 
Ιουλίου, µόνο στη συγκεκριµένη πε-
ριφέρεια, κάτι που αποτελεί ρεκόρ. 
Αρκετοί πυροσβέστες τραυµατίστη-
καν προσπαθώντας να σβήσουν τις 
πυρκαγιές», ανέφερε σχετική ανάρ-
τηση των τοπικών πυροσβεστικών 
αρχών, στο Twitter. 

Οι θερµοκρασίες εκείνης της εβδο-
µάδας έσπασαν ρεκόρ σε πολλές πε-
ριοχές της Βόρειας Γαλλίας και αλ-
λού στη δυτική Ευρώπη, ανέφερε το 
πρακτορείο Reuters.

Το Oise ήταν ένα µόνο από τα 20 
διοικητικά τµήµατα, που µέσα στην 
προηγούµενη εβδοµάδα τέθηκαν υ-
πό «κόκκινο συναγερµό», στο υψη-
λότερο δηλαδή επίπεδο προειδοποί-
ησης, στη βόρεια Γαλλία, από τον 
κρατικό µετεωρολογικό προγνωστι-
κό οργανισµό Meteo France. Μέχρι 
τις 26 Ιουλίου, αυτό είχε υποβαθµι-
στεί σε «κίτρινο», το τρίτο υψηλότε-
ρο επίπεδο συναγερµού.

Το κύµα καύσωνα δεν έριξε την 
παραγωγή σε σιτάρι και κριθαρι όσο 
αναµενόταν στη Γαλλία και την Ευ-
ρώπη γενικότερα, καθώς πρόκειται 
για σοδειές, η πλειοψηφία των οποί-
ων συγκοµίζονταν ή είχαν συγκοµι-
στεί στην αρχή των ακραίων θερµο-
κρασιών, το καλαµπόκι δέχτηκε τη 
µεγαλύτερη πίεση. Όπως αναφέρε-
ται στη σελ. 36, η Strategie Grains 
άλλαξε προς τα πάνω την πρόβλε-
ψη για παραγωγή σίτου στη Γαλλία.

Εν μέσω καύσωνα, πυρκαγιά
σταμάτησε το αλώνισμα των
σιτηρών στη Βόρεια Γαλλία

Τη δεύτερη µεγαλύτερη παραγωγή 
δηµητριακών στη Γαλλία έχει το Oise.

τροποποιημένα εγκρίνει η Κομισιόν

ευαισθητοποίηση (22%). Ελλάδα, 
Γερµανία, Πολωνία, Λετονία, Λι-
θουανία, Αυστρία και Ουγγαρία 
συµπεριλαµβάνονται στις χώρες 
που έχουν γενικώς µεγαλύτερη 
ανησυχία σχετικά µε τη συµµε-
τοχή ΓΤΟ σε φαγητά και ποτά, 
πιάνοντας ποσοστά από 30% έ-
ως 49%, ενώ σε ποσοστά της τά-
ξης από 10% ως 29% ανησυχύν 
οι πολίτες σε χώρες όπως η Ιτα-
λία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορ-
τογαλία, η Ρουµανία, η Μ. Βρε-
τανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουη-
δία και η Φινλανδία.  

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου 
2019, η Κοµισιόν ενέκρινε δέκα 
ΓΤΟ. Επτά προορίζονται για χρή-
ση σε τρόφιµα και ζωοτροφές και 
συµπεριελάµβαναν βαµβάκι, αρα-
βόσιτο, όπως και σόγια. Αποκλει-
στικά για ζωοτροφές εγκρίθηκαν 
ελαιοκράµβη και αραβόσιτος και 
ένα γαρύφαλλο πήρε έγκριση ως 
διακοσµητικό λουλούδι.

Οι ΓΤΟ που εγκρίθηκαν, έχουν 
περάσει την επιστηµονική αξιο-
λόγηση από την Ευρωπαϊκή Αρ-
χή για την Ασφάλεια των Τροφί-
µων. Οι αποφάσεις έγκρισης δεν 
καλύπτουν την καλλιέργεια, που 
είναι ακόµη απαγορευµένη «διά 
ροπάλου». Τα κράτη µέλη µπο-

ρούν αν θέλουν να εκφράσουν 
την άποψή τους στη Μόνιµη Επι-
τροπή και, στη συνέχεια, στην Ε-
πιτροπή Προσφυγών.

∆εδοµένης της έκβασης της 
διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχει το νόµιµο καθήκον 
να προχωρήσει στην έγκριση. 
Οι άδειες ισχύουν για 10 χρό-
νια και όλα τα προϊόντα που πα-
ράγονται από αυτούς τους ΓΤΟ 
θα υπόκεινται στους αυστηρούς 
κανόνες επισήµανσης και ανι-
χνευσιµότητας της ΕΕ.
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ΒΟΡΕΙΟΣ ΓΑΛΛΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ OISE 

2η ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ     

5η ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ 
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ      

Λιγότερο ανήσυχοι 
οι ευρωπαίοι

Από 66% στο 27% 
µειώθηκε η ανησυχία 

των Ευρωπαίων πολιτών 
σχετικά µε τους γενετικά 
τροποποιηµένους οργανι-
σµούς µέσα σε λιγότερο 

από µία δεκαετία
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Στο 100% φτάνει η απώλεια παραγωγής λόγω 
καρπόπτωσης στις αµυγδαλιές Σερρών, σύµφωνα 
µε το Σύλλογο Αµυγδαλοπαραγωγών του νοµού, 
ο οποίος ζητά αποζηµίωση των καλλιεργητών.

Μάλιστα ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιωάννης 
Παπαδόπουλος αναφέρει ότι ολοκληρωτική είναι 
η απώλεια παραγωγής λόγω καρπόπτωσης στο 
90% των αγροτεµαχίων µε αµυγδαλιές στο νοµό. 

Ο σύλλογος ζητά από τις αρµόδιες αρχές να 

προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει 
έλεγχος και καταγραφή της ζηµιάς θεσµικά, για 
να µπορέσουν να αποζηµιωθούν οι παραγωγοί. 

Όπως τονίζει ο ίδιος ο πρόεδρος του Συλλό-
γου, «δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν οι παρα-
γωγοί 35 και 40 ευρώ το στρέµµα ασφάλιστρα 
στον ΕΛΓΑ και να µην έχουν πάρει ποτέ αποζη-
µίωση για τις ζηµιές που έχουν υποστεί. Η συ-
µπερίληψη της ζηµιάς στις αποζηµιώσεις ΠΣΕΑ 

µοιάζει βέβαια να είναι πιο πιθανή από την απο-
ζηµίωση ΕΛΓΑ και έχει χρησιµοποιηθεί πολλές 
φορές για αντιστάθµιση αδικιών». 

Βέβαια, αυτό καταδεικνύει ακόµη ένα επιχεί-
ρηµα για τον παραπέοντα ΕΛΓΑ δίνοντας έξτρα 
υπόσταση στη στάση της νέας διοίκησης στη Βά-
θη που θέλει ολική µεταρρύθµιση του οργανι-
σµού, µε εφαρµογή από ότι φαίνεται µεικτής α-
σφάλισης µε τη συµµετοχή ιδιωτικών εταιρειών. 

Ολική καρπόπτωση στα αμύγδαλα Σερρών, λένε οι παραγωγοί

Για να μετριαστούν 
οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 
επιλέχθηκαν 7 νέες 
ποικιλίες για 
χρήση στους 
οίνους Ονομασίας 
Προέλευσης Bordeaux 
και Bordeaux 
Supérieur

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Επτά νέες ποικιλίες σταφυλιών περιµένουν 
την τελική έγκριση για χρήση στους οίνους 
Bordeaux και Bordeaux Supérieur, οι οποί-
ες επιλέχθηκαν προκειµένου να µετριαστούν 
οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, χω-
ρίς ωστόσο να αλλοιωθεί η ταυτότητα των οί-
νων Bordeaux. Οι εν λόγω ποικιλίες θα αντι-
προσωπεύουν µόνο το 5% της αµπελουργι-
κής έκτασης ενός παραγωγού και το 10% του 
τελικού µείγµατος, σύµφωνα µε την Ένωση 
για τις Ονοµασίες Προέλευσης Bordeaux και 
Bordeaux Supérieur, που καλύπτουν το 55% 
των αµπελώνων της περιοχής του Μπορντό.

Τα χαρακτηριστικά που δίνουν τα εν λόγω 
σταφύλια περιλαµβάνουν φυσική υψηλή ο-
ξύτητα, δοµή ή ισχυρά αρώµατα και καλή α-
ντοχή σε συγκεκριµένες ασθένειες αµπέλου, 
από µούχλα έως γκρίζα σήψη. Ειδικότερα:

Marselan: Μια διασταύρωση µεταξύ Cabernet 
Sauvignon και Grenache Noir, που ακολου-
θεί ένα κλασικό πρότυπο ηµεροµηνιών συ-
γκοµιδής για τον αµπελώνα του Μπορντό και 
είναι αρκετά καλό στο να αντιστέκεται στη 
γκρίζα σήψη και στη µούχλα, τα µικρά µού-
ρα του µπορούν να κάνουν πλούσια χρωµα-
τισµένα, γεµάτα κρασιά µε απαλές τανίνες. 

Touriga Nacional: Μια ποικιλία που ω-
ριµάζει αργά και δεν χρειάζεται συστάσεις 
σε αυτούς που αγαπούν τα ποιοτικά κόκκι-
να κρασιά της Πορτογαλίας. ∆ίνει πολλές 
ρόγες, υψηλές τανίνες και γενικά γεµάτα, 
δοµηµένα κρασιά που µπορούν να αποκτή-
σουν πολυπλοκότητα µε την ωρίµανση. Έ-
χει επίσης καλή φυσική αντίσταση στις µυ-

κητιακές νόσους στον αµπελώνα. 
Castets: Είναι µια κατά βάση ξεχασµένη 

ποικιλία, που πιστεύεται ότι προέρχεται από 
την Gironde είτε από τα Πυρηναία. Έχει καλή 
αντοχή στο ωίδιο και µπορεί να παράγει βα-
θιά χρωµατισµένα κρασιά κατάλληλα για ω-
ρίµανση, αλλά είναι επίσης γνωστό για κρα-
σιά µε υψηλό αλκοόλ και χαµηλή οξύτητα. 

Arinarnoa: Πρόκειται για µια διασταύ-
ρωση Tannat και Cabernet Sauvignon, το ο-
ποίο αναπτύχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο 
Έρευνας της Γαλλίας INRA το 1956. Τα µπου-
µπούκια τείνουν να σκάνε αργά, κάτι που τα 
προστατεύει από τους παγετούς της άνοιξης. 

Έχει καλή αντίσταση στη γκρίζα σήψη και 
µπορεί να κάνει δοµηµένα, ταννικά κρασιά 
που διατηρούν επίσης τη φυσική οξύτητα.

Alvarinho: Είναι ικανό να παράγει λευ-
κούς ξηρούς οίνους µε σχετικά υψηλή οξύ-
τητα και δεν είναι πολύ ευαίσθητο σε γκρί-
ζα σήψη. Οι ισχυρές αρωµατικές του ιδιότη-
τες αντισταθµίζουν την απώλεια αρωµάτων 
που προκαλεί η υπερθέρµανση του πλανήτη.

Petit Manseng: Έχει επαινεθεί για τις 
σαγηνευτικές του ιδιότητες που περιλαµβά-
νουν ένα συνδυασµό γλυκύτητας και υψη-
λής οξύτητας. Αντέχει τη γκρίζα σήψη καλά.

Liliorila:: Είναι µια διασταύρωση Baroque 

Οι εν λόγω ποικι-
λίες θα αντιπρο-
σωπεύουν µόνο το 
5% της αµπελουρ-
γικής έκτασης 
ενός παραγωγού 
και το 10% του 
τελικού µείγµατος.

Αναλλοίωτη η ταυτότητα οίνων

Το Μπορντό επιλέγει 
ποικιλίες αμπέλου 
με αντοχή στη ζέστη

ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ BORDEAUX
& BORDEAUX SUPÉRIEUR 

5%ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ 

�ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

10%ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΙΓΜΑ

55%BORDEAUX
& BORDEAUX 

SUPÉRIEUR
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Σε συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, από την ΚΑΠ ως 
τις λαθραίες εισαγωγές φυτοφαρµάκων προχώ-
ρησε το ∆Σ του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλά-
δας, µε τη νέα ηγεσία στη Βάθη. Ιδιαίτερη έµφα-
ση δόθηκε στη συµβολή του Επιµελητηρίου στο 
σχεδιασµό και τη στρατηγική της χώρας για τη 
νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική , µε την υπογραφή 
προγραµµατικής συµφωνίας στο συµβουλευτικό 
και υποστηρικτικό πλαίσιο του εθνικού στρατη-

γικού σχεδιασµού, κατά τη συνάντηση του ∆.Σ. 
του ΓΕΩΤΕΕ και του προέδρου του Σπυρίδωνα 
Μάµαλη, µε τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης Μάκη Βορίδη και τον Γενικό Γραµµατέα 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Στρατάκο.

Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης ζητήµατα για 
την άµεση εφαρµογή του Συστήµατος Παροχής 
Γεωργικών Συµβουλών και την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίω-

σης, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από 
εισερχόµενες ζωονόσους όπως την αφρικανική 
πανώλη των χοίρων και την αντιµετώπιση των 
παράνοµων ελληνοποιήσεων ζώων και σφαγεί-
ων µε εφαρµογή εντατικών ελέγχων.

Ακόµη, συζήτηση έλαβε χώρα και για την α-
ποτελεσµατική αντιµετώπιση της λαθραίας εισα-
γωγής φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων και άλλων 
σκευασµάτων από όµορες χώρες.

Διαπιστευτήρια ΓΕΩΤΕΕ στη νέα ηγεσία της Βάθη

Κλιµάκια µε κτηνιάτρους και επιθε-
ωρητές βρίσκονται σε επαγρύπνηση 
στα σύνορα της Ελλάδας µε τη Βουλ-
γαρία, ελέγχοντας και δηλώνοντας κά-
θε φορτίο που θα µπορούσε να αποτε-
λέσει «φορέας» της Αφρικανικής Πα-
νώλης των Χοίρων στη χώρα µας. Σύµ-
φωνα µε πληροφορίες ιδιαίτερη προ-
σοχή δίνεται σε αποστολές ζωοτροφών 
και δηµητριακών από τη Βουλγαρία, ε-
νώ ήδη έχουν κληθεί από τις αρµόδιες 
αρχές χοιροτρόφοι που έχουν εισάγει 
πρόσφατα δηµητριακά από τη γειτονι-
κή χώρα, η οποία µέρα µε τη µέρα βλέ-
πει την ασθένεια να επεκτείνεται µε ρα-
γδαίους ρυθµούς στην επικράτειά της.

Να σηµειωθεί ότι οι έλεγχοι στα ελ-
ληνοβουλγαρικά σύνορα εντάθηκαν 
ήδη από το τέλος της προηγούµενης 
εβδοµάδας, µε απαγορεύσεις στις ει-
σαγωγές βουλγαρικού χοιρινού. Μά-
λιστα, σύµφωνα µε την υπουργό Γεωρ-
γίας της γειτονικής χώρας, ∆εσισλάβα 
Τάνεβα, οι έλεγχοι στα ελληνοβουλγα-
ρικά σύνορα θα ενταθούν και οι απο-
σκευές όσων µπαίνουν στην Ελλάδα 
θα ελέγχονται, ώστε να διασφαλιστεί 
πως δεν µεταφέρουν χοιρινό κρέας. 

Βουλγαρικά µέσα αναφέρουν πως 
στο συνοριακό πέρασµα της Μακάζα 
- Νυµφαίας έχει τοποθετηθεί εξοπλι-
σµός απολύµανσης των οχηµάτων, 
σε µια προσπάθεια ελέγχου της ασθέ-
νειας που προσβάλλει µόνο χοίρους 

και αγριόχοιρους και όχι ανθρώπους.
Μέχρι στιγµής, ο µηχανισµός απο-

τροπής φαίνεται πως λειτουργεί θετι-
κά, ενώ σε ανοιχτή γραµµή βρίσκονται 
η κυβέρνηση και η Νέα Οµοσπονδία 
Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, α-
φού έπειτα από τη συνάντηση που εί-
χαν εκπρόσωποί της την προηγούµε-
νη εβδοµάδα µε τον υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, κατά την 
οποία ο τελευταίος δήλωσε πως λαµ-
βάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ώ-
στε να αποφευχθεί η διάδοση του εν 
λόγω νοσήµατος στις ελληνικές µονά-
δες εκτροφής χοίρων, ακολούθησε και 
δεύτερη συνάντηση την περασµένη Τε-
τάρτη 31 Ιουλίου, µε την υφυπουργό 
Φωτεινή Αραµπατζή. 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ό-
τι η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίµων έχει εκφράσει 
την απογοήτευσή της για τη διαχεί-
ριση της κρίσης από τις βουλγαρικές 
αρχές. Παράλληλα, έγιναν δέκα οι χώ-
ρες εντός των συνόρων της Ευρώπης, 
οι οποίες αναφέρουν κρούσµατα της 
επιδηµίας της Αφρικανικής Πανώλης 
των Χοίρων, καθώς προ ολίγων ηµε-
ρών, η Σλοβακία ενηµέρωσε µέσω του 
Παγκόσµιου Οργανισµού για την Υ-
γεία των Ζώων, πως µια µικρή κτηνο-
τροφική µονάδα στην επικράτειά της, 
µε µόλις τέσσερεις χοίρους, βρέθηκε 
µολυσµένη µε την ασθένεια.

και Chardonnay.Τα µικρά µούρα του είναι γνω-
στά για την παραγωγή ισχυρών, αρωµατικών 
κρασιών, αν και µε σχετικά χαµηλή οξύτητα. 

Άρδευση και νέες πρακτικές σώζουν 
τον αυστραλιανό αµπελώνα

Αν και η θερινή ξηρασία είχε οδηγήσει σε 
φόβους χαµηλότερων αποδόσεων έως και 
20% στην παραγωγή οίνου του 2019 στους 
αυστραλιανούς αµπελώνες, οι πιο «θερµές» 
περιοχές δείχνουν τελικά µείωση της παρα-
γωγής κατά µέσο όρο µόλις κατά 2%, κυρί-
ως χάρη στην άρδευση και την αλλαγή των 
γεωργικών πρακτικών. Έτσι, ο αυστραλιανός 
αµπελοοινικός τοµέας δείχνει ικανοποιηµέ-
νος, αφού πλέον διαθέτει τους διαθέσιµους 
όγκους για να καλύψει τις εξαγωγικές του 
αγορές, µε ανάπτυξη ρεκόρ που αποτιµάται 
στο 9% της τιµής των σταφυλιών στα 664 δο-
λάρια Αυστραλίας ο τόνος (418 ευρώ/τόνο).

Το 2019, στην Αυστραλία συγκόµισαν 1,73 
εκατ. τόνους σταφυλιών. «Αλλάξαµε τις γε-
ωργικές µας πρακτικές, όπως η διαχείριση 
των φύλλων και η άρδευση, για να προσαρ-
µόσουµε τους αµπελώνες στο κλίµα των επό-
µενων δεκαετιών», δήλωσε ο Ανδρέας Κλαρκ, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος του Wine Australia.

Ισχυρά 
αρώµατα

Τα χαρακτη-
ριστικά που 
δίνουν τα εν 

λόγω σταφύλια 
περιλαµβάνουν 
φυσική υψηλή 

οξύτητα, δοµή ή 
ισχυρά αρώµατα, 
αντοχή σε ασθέ-
νειες αµπέλου

Ελεγκτικό τοίχος στα ελληνικά σύνορα για 
την πανώλη των χοίρων, που είναι ante portas

Ανακαινίζει 
τα χοιροστάσιά 
της η Ολλανδία 
Έτοιµη να επενδύσει 
µέσω κρατικών 
προγραµµάτων περί τα 
180 εκατ. ευρώ είναι η 
Ολλανδική Κυβέρνηση, 
προκειµένου να αυξήσει 
το κοπάδι χοίρων της 
χώρας αλλά και να 
εξασφαλίσει τις 
απαραίτητες αλλαγές 
στις υποδοµές των 
χοιροστασίων ώστε να 
γίνουν πιο σύγχρονα και 
βιώσιµα. Ενώ το σχέδιο 
ήταν έτοιµο να ξεκινήσει 
στις 15 Αυγούστου, θα 
υπάρξει µια µικρή 
καθυστέρηση, αφού η 
κυβέρνηση της χώρας 
δεν έχει λάβει ακόµα την 
έγκριση των Βρυξελλών. 
Το σχέδιο αναβάθµισης 
της ολλανδικής 
χοιροτροφίας αναµένεται 
να ολοκληρωθεί έως το 
β’ εξάµηνο του 2021. 
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Ο βασιλιάς 
του ΟΣΔΕ 
είναι γυμνός 
τονίζουν οι 
συνεταιριστές 
Στο ερώτηµα «πίσω ή µπροστά», η 
απάντηση δεν µπορεί παρά να είναι η 
προφανής: το ΟΣ∆Ε να επιστρέψει 
πίσω στο σπίτι του, στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
δηλαδή, µακριά από µεσάζοντες και 
αεριτζήδες. Και να πάει µπροστά, ως 
µια απολύτως διαφανής διαδικασία, 
που θα χτίζει τη νέα σχέση 
παραγωγού – πολιτείας.
Είναι αλήθεια ότι πολύ µελάνη χύθηκε 
τα τελευταία χρόνια γύρω από το 
ΟΣ∆Ε …και τα τρωκτικά του.  Στη ΝΕΑ 
ΠΑΣΕΓΕΣ θεωρούµε ότι ήγγικεν 
επιτέλους η ώρα για την πραγµατική 
απελευθέρωση του έργου, των ΚΥ∆, 
των εκατοντάδων εργαζοµένων σε 
αυτά, των χιλιάδων παραγωγών, αλλά 
και του ίδιου του Οργανισµού 
Πληρωµών. Κατ’ επέκτασιν και του 
υπουργείου, τις ίδιας της πολιτείας.
Και δεν χρειάζεται να καταφύγουµε 
σε τεχνάσµατα εντυπωσιασµού, για να 
εξηγήσουµε το αυτονόητο: Οι 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε αφορούν τον 
παραγωγό και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 
παραγωγός, που σφάλλουν λάθος 
τεράστιο όσοι τον υποτιµούν και τον 
προσβάλουν θεωρώντας τον ανόητο, 
που δεν µπορεί να αντιληφθεί ποιο 
είναι το συµφέρον του και πως θα το 
διασφαλίσει, επιλεγεί στον ελεύθερο 
ανταγωνισµό το ΚΥ∆ για την τεχνική 
υποστήριξη που ενδεχοµένως έχει 
ανάγκη ή την on line λύση. Και ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ υποδέχεται, καταχωρεί, 
επεξεργάζεται, ελέγχει τις δηλώσεις 
και κάνει όσα χρειάζεται να γίνουν, 
ώστε να ολοκληρωθούν οι πληρωµές. 
Μεσάζοντες, δήθεν «συντονιστές», 
ιδιώτες που θησαυρίζουν 
αποκοµίζοντας εκατοµµύρια ευρώ 
κάθε χρόνο πουλώντας φύκια για 
µεταξωτές κορδέλες, δεν χρειάζονται. 
∆εν έχουν καµία θέση στο έργο, 
κανένα ρόλο. 

Για το ΟΣΔΕ κάντο όπως   
ο Σταϊκούρας με το TAXIS  
Απαίτηση της κοινωνίας να απομακρυνθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι αλογόμυγες 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Απαίτηση της κοινωνίας συνιστά πλέον η 
αποµάκρυνση της συντεχνίας του ΟΣ∆Ε α-
πό τη διαχείριση των ευαίσθητων προσωπι-
κών δεδοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη καλείται να δώσει οριστική 
και ξεκάθαρη λύση σε ένα πρόβληµα που 
ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια τον αγροτικό χώ-
ρο, αλλοιώνει τις πολιτικές για τη γεωργία, 
περιθοριοποιεί τους συνεταιρισµούς, στρε-
βλώνει το πνεύµα της ελεύθερης αγοράς, κα-
ταχράται των κοινοτικών πόρων και στερεί 
την αξία µιας σηµαντικής βάσης δεδοµένων 
για το καλό των παραγωγών. Πρώτο βήµα 
θα πρέπει να είναι η πραγµατική ανάληψη 
της ευθύνης για τη διαχείριση του ΟΣ∆Ε α-
πό τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι από τους εργολά-
βους - τεχνικούς συµβούλους. Το δεύτερο, 
η µηχανοργάνωση του Οργανισµού στη φι-
λοσοφία του TAXIS, όπου όλη η ευθύνη α-
νήκει στην αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή (ΑΑ∆Ε).  

Μόλις την περασµένη Πέµπτη ο υπουργός 
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε ειδι-
κή εκδήλωση στην ΑΑ∆Ε, παρουσίασε την  
τελευταία φάση εξέλιξης των ηλεκτρονικών 
υποδοµών του TAXIS, που παρέχει πλέον 
στους φορολογούµενους και τη δυνατότη-
τα για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων. 

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο υπουρ-
γός, µε τη νέα δυνατότητα επιτυγχάνονται 

ταυτόχρονα πολλοί στόχοι, όπως: 
 αυτοµατοποιείται, τυποποιείται, εκσυγ-

χρονίζεται και απλοποιείται η διαδικασία 
για την επισκόπηση, ανάλυση και παροχή 
στοιχείων σχετικά µε τα οικονοµικά δεδο-
µένα των επιχειρήσεων,
 µειώνεται το διαχειριστικό κόστος των ε-

πιχειρήσεων,
 αυτοµατοποιείται η συµπλήρωση των φο-

ρολογικών δηλώσεων µε σταδιακή προσυ-
µπλήρωση για περιοδικές ΦΠΑ, φορολογία 
εισοδήµατος κ.α.
 καταργούνται οι συγκεντρωτικές καταστά-

σεις για πελάτες και προµηθευτές,
 βελτιστοποιείται η στόχευση των υποθέ-

σεων που επιλέγονται προς έλεγχο,
  απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδι-

κασία επιστροφών φόρου εισοδήµατος και 
ΦΠΑ στις συνεπείς επιχειρήσεις,

Τι άλλο πιο τρανταχτό παράδειγµα χρει-

άζονται στο µέγαρο Μαξίµου, στην κυβέρ-
νηση, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να επιστρέψει το ΟΣ-
∆Ε στην εστία του; Πόσα ακόµα κοινοτικά 
χρήµατα θα πρέπει να χαθούν, πόση υπα-
νάπτυξη θα πρέπει να γνωρίσει ακόµα η ελ-
ληνική γεωργία και ο Έλληνας παραγωγός 
για να µπουν σε µια σειρά τα θέµατα που 
σχετίζονται µε τη διαχείριση των κοινοιτι-
κών πόρων και τη συγκέντρωση των δεδο-
µένων που αφορούν τη δοµή των εκµεταλ-
λεύσεων και την εξέλιξη της αγροτικής πα-
ραγωγής; Πόσοι ακόµα υπουργοί θα πρέ-
πει να ζουν µε το φόβο αν θα πληρωθούν 
οι επιδοτήσεις ή αν θα κρασάρει, όπως συ-
χνά γίνεται, αυτό το σαθρό και παρωχηµέ-
νο σύστηµα υποβολής και ψευτοδιαχείρι-
σης των δηλώσεων ΟΣ∆Ε; Πόσες ακόµα 
χιλιάδες δικαιούχοι κοινοτικών ενισχύσε-
ων αγρότες θα πρέπει να αδικηθούν ή και 
να χάσουν ολοκληρωτικά τα χρήµατά τους 
κάποιες χρονιές, για να προχωρήσει τελι-
κά η µετάβαση σε ένα κανονικό, σύγχρονο, 
απλοποιηµένο και αποτελεσµατικό ΟΣ∆Ε;  

Για να αποφευχθούν σ’ αυτή τη φάση του-
λάχιστον άλλου είδους πληροφορίες, που 
φυσικά βοούν, περί της ευθύνης προβε-
βληµένων στελεχών της δηµόσιας διοίκη-
σης που «κάνουν πλάτες», µε το αζηµίωτο 
βέβαια, σε µια «συντεχνία» που εγκαταστά-
θηκε εκεί παίρνοντας στην κυριολεξία την 
µπουκιά από το στόµα των συνεταιρισµών. 

Ποιος ξέρει στην ΑΑ∆Ε 
τον µηχανογράφο;

Ποια τεχνική µελέτη υπαγορεύει 
τη συντήρηση και ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής βάσης του ΟΣ∆Ε από 
έναν τεχνικό σύµβουλο που δεν 

τον ήξερε ούτε η µάνα του; 
Ύστατη έκκληση για αποκατάσταση 
της τάξης στο ΟΣ∆Ε από Σατολιά.
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Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου πρόκειται να 
εκδώσει απόφαση µέχρι τα τέλη του επόµενου 
µήνα, η οποία θα καθορίσει αν οι ΗΠΑ µπορούν 
να επιβάλουν δασµό 100% σε προϊόντα αξίας 15 
δις δολαρίων που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το ελαιόλαδο σε όλες τις κατηγορίες του 
και τέσσερις διαφορετικοί τύποι επιτραπέζιας 
ελιάς περιλαµβάνονται στον κατάλογο, ο οποίος 
αποτελείται συνολικά από περίπου 400 
διαφορετικά προϊόντα. Μόλις δε εκδοθεί η τελική 

απόφαση του ΠΟΕ, θα είναι οριστική και 
αµετάκλητη. Ο Αµερικανός υπουργός Εµπορίου 
(USTR), ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη σύνταξη 
του καταλόγου, αρχικά έκρινε ότι οι ευρωπαϊκές 
επιδοτήσεις ανέρχονταν σε 11 δις δολάρια. Αυτό 
αργότερα αναθεωρήθηκε στο ποσό των 15 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Η EΕ χαρακτήρισε 
την εκτίµηση αυτή «υπέρµετρα υπερβολική» και 
αναµένει από τον ΠΟΕ να επιτρέψει δασµούς σε 
πολύ µικρότερο όγκο αγαθών.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι εµπορικές συνοµιλίες ανάµεσα 
σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, δεν 
έχουν καν ξεκινήσει, παρά µόνο έ-
χουν τεθεί όρια και φιλοδοξίες, ενώ 
οι δασµολογικές απειλές, όχι µόνο 
δεν έχουν αποµακρυνθεί, αλλά έ-
χουν επεκταθεί και σε µια σειρά α-
πό νέους τοµείς. Η επίτροπος εµπο-
ρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σεσί-
λια Μαλµστροµ, προειδοποίησε ό-
τι οι ΗΠΑ είναι έτοιµες να εφαρµό-
σουν µια νέα δασµολογική πολιτική 
που θα στοιχήσει 25 δις δολάρια πά-
νω σε ευρωπαϊκής προέλευσης προ-
ϊόντα, λόγω της γνωστής διαµάχης 
για τα αεροπλάνα. Η µαινόµενη κρί-
ση στο Ιράν έριξε περισσότερο λάδι 
στη φωτιά, αφού πλέον οι ΗΠΑ πιέ-
ζουν τις Βρυξέλλες ώστε να κόψουν 
κάθε επιχειρηµατικό δεσµό µε την 
χώρα του Περσικού Κόλπου. 

Η κατάσταση αναµένεται να χειρο-
τερέψει. Επτά Ευρωπαίοι αξιωµατού-
χοι και διπλωµάτες έχουν εκφράσει 
ανησυχίες πως ο Τραµπ θα προχω-
ρήσει στην εφαρµογή της αγαπηµέ-
νης του ίσως απειλής, που είναι οι δα-
σµοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.  Αυ-
τό το all in στο πόκερ των διαπραγµα-
τεύσεων επιδέχεται µιας σύνθετης α-
νάλυσης. Εν όψει των εκλογών του 
2020, ο Τραµπ πιέζεται για µια επι-
τυχία που θα µπορούσε να είναι η ε-
ξασφάλιση για ένα σηµαντικό τµήµα 
του εκλογικού σώµατος που το στή-
ριξε, αυτό της αγροτικής κοινότητας 
των ΗΠΑ, µιας αγοράς διάθεσης των 
προϊόντων τους εναλλακτικής εκείνης 
της Κίνας. Πολλές φορές στο παρελ-
θόν, µε διάφορα µέσα, η αµερικανι-
κή πλευρά προσπάθησε να φέρει στο 
τραπέζι των διαπραγµατεύσεων την 
δυνατότητα ανοίγµατος της ευρωπαϊ-
κής αγοράς για τα προϊόντα των Αµε-

ρικανών αγροτών, µε τις Βρυξέλλες 
να αποκλείουν µε κάθε δυνατό τρό-
πο, ήτοι επίσηµες ανακοινώσεις και 
δηλώσεις στελεχών των Βρυξελλών, 
πως αυτό δεν πρόκειται να συµβεί. 

Βέβαια η κάρτα του δασµού στην αυ-
τοκινητοβιοµηχανία αναµφίβολα θα 
πιέσει την Κοµισιόν, η οποία πάντως 
µέσω της Σεσίλια Μαλµστροµ, ξεκαθα-
ρίζει πως έχει ήδη έτοιµη την απάντη-
σή της: Μια λίστα αξίας 35 δις ευρώ σε 
δασµούς για αµερικανικά προϊόντα. 

∆εν αποκλείεται µάλιστα η Ευρω-
παϊκή Ένωση να βγει στην αντεπίθε-
ση. Όπως έγραφε πρόσφατα δηµο-
σίευµα στο Bloomberg, «η ΕΕ, γνω-
στή για τις βραδυκίνητες διεργασίες 
της, έχει  ίσως τους καλύτερους ρυθ-
µούς για να νικήσει στον εµπορικό 
πόλεµο του Τραµπ». Αυτό που ανα-
µένεται λοιπόν να κάνουν οι Βρυξέλ-

λες είναι κυρίως να περιµένουν και 
να καθυστερήσουν τις όποιες εξελί-
ξεις, εκτιµώντας πως όσο πιο πολύ 
πλησιάζει η ηµεροµηνία των εκλο-
γών, τόσο πιο αµφίβολο γίνεται για 
τον Τραµπ να ξεκινήσει έναν δεύτε-
ρο γύρο µε δασµούς σε αυτοκίνητα. 
Αυτό γιατί, η λίστα που έχει ήδη έ-
τοιµη η Κοµισιόν, θα προκαλούσε 
δυσαρέσκεια στην βιοµηχανία των 
Ηνωµένων Πολιτειών που στηρίζει 
τον Τραµπ, και κυρίως των αγροτών. 

Μέχρι τώρα, η εύθραυστη εκεχει-
ρία ανάµεσα στους δυο πόλους της 
∆ύσης, διατηρείται µε την υπόσχεση 
για µια µεγάλη εµπορική συµφωνία. 
Τα δεδοµένα δείχνουν από την µια 
πλευρά έναν αµήχανο και ανυπόµο-
νο Τραµπ, και από την άλλη, µια ψύ-
χραιµη µεν, αλλά µε αναιµική οικο-
νοµία ευρωζώνη. Σίγουρα το χτύπη-

µα µε δασµούς στα ευρωπαϊκά αυτο-
κίνητα θα φέρει σε δύσκολη θέση τις 
οικονοµίες της Γερµανίας, της Αυστρί-
ας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας και της 
Σλοβακίας. Συνολικά το 8,6% των ε-
πιδόσεων της ευρωπαϊκής αυτοκινη-
τοβιοµηχανίας θα µπει σε µπελάδες. 

Από την άλλη ο Τραµπ επιφορτίζε-
ται µε το ρίσκο των αντιδράσεων του 
εκλογικού σώµατος που τον στηρί-
ζει, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση α-
παντήσει. Αν µάλιστα µέχρι τότε δεν 
έχει βρεθεί και µια λύση µε το µέτωπο 
της Κίνας, τα αψυχολόγητα και παρά-
λογα χαµόγελα των ρεπουµπλικάνων 
αγροτών µε τον «τσαµπουκά» αν θέ-
λετε του προέδρου τους, θα κοπούν. 
Ειδικά σε µια περίοδο που η µία µετά 
την άλλη οικογενειακή φάρµα βάζει 
λουκέτο και ο αγροτικός εξοπλισµός 
βγαίνει στο σφυρί.

Ελαιόλαδο για 
Boeing, καλαμπόκι 

για Mercedez 
Ένα χρόνο μετά τη 

συνάντηση που 
είχαν Τραμπ και 

Γιούνκερ, για μια 
φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία ανάμεσα 

στις δυο όχθες του 
Ατλαντικού, ελάχιστα 

έχουν γίνει προς 
αυτή την κατεύθυνση

Εν αναµονή της 
γνωµοδότησης ΠΟΕ

για τους δασµούς 
στο ελαιόλαδο 

Παίζουν 
καθυστερήσεις 
Αυτό που θα προσπαθήσουν οι 
Βρυξέλλες είναι να περιµένουν 
µέχρι να πλησιάσει η ηµεροµηνία 
των αµερικανικών εκλογών, 
προκειµένου να βγουν στην 
αντεπίθεση, και να υποχρεώσουν 
σε ήττα τον Τραµπ.

Η απάντηση 
Η κάρτα του δασµού στην 
αυτοκινητοβιοµηχανία 
αναµφίβολα θα πιέσει την 
Κοµισιόν, η οποία πάντως µέσω 
της Σεσίλια Μαλµστροµ, 
ξεκαθαρίζει πως έχει ήδη έτοιµη 
την απάντησή της: Μια λίστα αξίας 
35 δις ευρώ σε δασµούς για 
αµερικανικά προϊόντα.

Trade 
not aid
Αν και καλοδεχούµενη η ενίσχυση 
των 16 δις που παρέχει ο Τραµπ 
στους Αµερικανούς αγρότες, µε 
έσοδα από δασµούς, η Ένωση 
Αµερικανών Αγροτών, εφιστούν 
την προσοχή στην Ουάσιγκτον, 
ξεκαθαρίζοντας πως αυτό που 
χρειάζονται είναι ελεύθερο 
εµπόριο και όχι ενισχύσεις.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
«Έχω όνειρο να κάνουν 
κριτική οι βουλευτές της 
συµπολίτευσης στην 
κυβέρνηση, θεωρώ πως 
αναβαθµίζεται ο ρόλος του 
Κοινοβουλίου.[...] Το 
πρότυπο της γερµανικής 
Καγκελαρίας είναι το 
µοντέλο που ακολουθούµε 
ως προς το συντονισµό του 
κυβερνητικού έργου».

ΒΙΚΥ ΒΟΛΙΩΤΗ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 «Αυτή η σειρά (σ.σ Λόγω 
τιµής) συµβολίζει για µένα 
µια ολόκληρη εποχή. Μια 
εποχή γεµάτη όνειρα για 
όλους µας, µια εποχή 
εφηβείας της ψυχής µας. 
Και µετά περάσαµε 
απότοµα σε µια διάψευση, 
σε ένα σκοτάδι γεµάτο 
αγωνία και αβέβαιο 
µέλλον».

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΠΑ
«Η αγορά ήθελε να ακούσει 
από τον Πάουελ και την 
Federal Reserve πως αυτό 
είναι η αρχή ενός µεγάλου 
και επιθετικού κύκλου 
µείωσης επιτοκίων που θα 
µπορούσε να ακολουθήσει 
την Κίνα, την Ευρώπη και 
άλλες χώρες σε όλο τον 
κόσµο. Ως συνήθως, ο 
Πάουελ µας απογοήτευσε».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΣΟ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Ο ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Μea culpa
Μετανιωµένος λέει ο πρώην 
υφυπουργός Πιτσιόρλας, µε την 
υπόθεση ΕΒΖ. Περί τις 10 
ηµέρες πριν τις εκλογές της 7ης 
Ιουλίου σε ένα πηγαδάκι µε 
παραγωγούς που του ζητούσαν 
πληροφορίες, φέρεται να 
παραδέχθηκε πως ήταν λάθος 
του που έστω και εµµέσως 
-διατηρώντας ζωντανή την 
ελπίδα ενός deal- έσπρωξε τους 
αγρότες να σπείρουν τεύτλα. 

 

∆ηµόσιες σχέσεις
Α, όλα κι όλα, το PR, είθισται 
στην πλατεία Βάθη. Ως εκ 
τούτου, και η έγκριση δαπάνης 
για την κάλυψη δηµοσίων 
σχέσεων στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης τον 
Αύγουστο. Με ένα χιλιαρικάκι, 
(λέµε τώρα) θα διευθετηθούν 
λέει, ζητήµατα συσκέψεων, 
διερµηνείας, διοργάνωσης 
εκδηλώσεων, εθιµοτυπικά 
δώρα κλπ, κλπ. 

 

Ψαροντούφεκο
Αλήθεια οι αρµοδιότητες στη 
Βάθη πότε βγαίνουν; Όχι ότι 
καίγεται και κανένας, αλλά αν 
η υφυπουργός αλιείας βλέπει 
τους τευτλοπαραγωγούς, τους 
κυνηγούς και τους 
χοιροτρόφους, τότε αυτός της 
φυτικής παραγωγής θα δει 
τους ψαροντουφεκάδες; 
Όπως και να ‘χει πάντως, 
αυτό που µετράει είναι να 
λύνονται τα θέµατα.

Ποιος Πουκαµισάς; Φροντιστήρια Σκιαδάς

∆εν ξέρω αν τη διαπραγµάτευση της ΚΑΠ θα την φέρει βόλ-
τα, πάντως µε το θέµα «κλιµατισµός» στο Μέγαρο της πλατεί-
ας, τα πήγε περίφηµα, ο Μαυρουδής. Εξάλλου, για τα θέµα-
τα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, µαζεύτηκαν πολλές κε-
φαλές (λέµε τώρα), και τα φροντιστήρια που παραδίδουν κά-
ποιοι παλιοί γνώριµοι είναι εκτός διδακτικής ύλης, και πολύ 
φοβάµαι ότι θα ρίξουν κι άλλο τις βάσεις. Εξάλλου, τα τζαρ-
τζαρίσµατα δεν θα αργήσουν να φανούν, καθώς ο ευαίσθη-
τος αγροτικός τοµέας πάσχει από πραγµατικές λύσεις και όχι 
από συγκυριακές τακτοποιήσεις του κυρίου «δίνει λύσεις». 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Μεγάλη δυναµική 
καταγράφεται εδώ 
και δύο χρόνια στην 
καλλιέργεια λεβάντας. Οι 
καλές τιµές παραγωγού 
στα 90-100 ευρώ 
το κιλό, αποτέλεσαν 
δέλεαρ για σοβαρούς 
επαγγελµατίες αγρότες, 
που βάζουν πολλά 
στρέµµατα κάθε χρόνο.

Οι υψηλές τιµές 
παραγωγού, ωστόσο, 
φαίνεται ότι δεν… 
κάθονται καλά 
σε εµπόρους και 
µεταποιητές από 
Ελλάδα και Βουλγαρία, 
η οποία απορροφά το 
µεγαλύτερο µέρος της 
ελληνικής παραγωγής 
και προσπαθούν να 
ελέγξουν την αγορά. 

Υβρίδια
 Ένα από τα «θύµατα» της 

θεοµηνίας, που χτύπησε πολλές 
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας 
στις 10 Ιουλίου, ήταν και ο 
υπεραιωνόβιος δρυς µέσα στο 
«Κτήµα Κυρ Γιάννη» στο 
Γιαννακοχώρι Ηµαθίας που 
έστεκε αγέρωχος για πάνω από 
100 χρόνια δίπλα στον πύργο 
Κούλα και κοσµεί τις ετικέτες 
των κρασιών Κυρ Γιάννη. 

 Το σοκ παραµένει µεγάλο 
για τους ανθρώπους του 
Κτήµατος, οι οποίοι ωστόσο 
σκέφτονται όχι µόνο να 
αντικαταστήσουν το δρυ, 
φυτεύοντας ένα ίδιο δέντρο 
στο σηµείο, αλλά και να 
αξιοποιήσουν το ξύλο του.

 Εξετάζεται είτε να γίνει ένα 
µεγάλο ξύλινο βαρέλι για την 
παλαίωση κρασιού, είτε ένα 
µεγάλο ξύλινο τραπέζι για τους 
επισκέπτες του κτήµατος εκεί 
όπου στεκόταν ο δρυς.

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Μετά την ήττα από τον 
Τόµας Φαµπιάνο στον 
πρώτο γύρο κλείστηκα στο 
δωµάτιό µου για τρεις 
ηµέρες. Την πρώτη νύχτα 
δεν µπορούσα να κοιµηθώ. 
Προσπάθησα να ξεχάσω ό,τι 
έγινε. ∆ιάβασα δύο βιβλία. 
Το ένα ήταν ο Αλχηµιστής 
και το άλλο η βιογραφία του 
Ρότζερ Φέντερερ».

Σου δίνω την 
αλιεία, κρατάω 
τα ζαχαρότευτλα!

Στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας πήγαν να 
τα χωρέσουν όλα, λίγο πριν τις εκλογέςτης 7ης 
Ιουλίου, οι αρµόδιοι της Βάθη, αλλά δεν 
πρόλαβαν. Έπεσε παραδάκι, η αλήθεια να 
λέγεται, αλλά ξέµειναν τελικά οι κτηνοτρόφοι 
∆υτικής Μακεδονίας, οι παραγωγοί αµύγδαλου 
και καπνού. Τώρα η νέα ηγεσία της πλατείας 
έχει περίπου στα 70 εκατ. ευρώ να διαθέσει σε 
de minimis, και µένει να φανεί αν θα δοθούν σε 
αυτούς που τα έταξε ο Αραχωβίτης ή όχι…. 

Αφού δεν είναι ούτως ή άλλως οι αγρότες 
ικανοποιηµένοι από τη λειτουργία του ΕΛΓΑ και 
τόσο καιρό περιµένουν να γίνει πράξη η 
αναµόρφωση του πλαισίου της ασφάλισης της 
παραγωγής, ήρθε η ώρα της µεικτής ασφάλισης, 
αφενός στον φορέα ΕΛΓΑ και αφετέρου σε 
ιδιωτικές εταιρείες. Άλλωστε επιθυµία της 
πλειοψηφίας πλέον των αγροτών παγκοσµίως 
είναι η πλήρης ασφάλιση, που να συµπεριλαµβάνει 
όλους τους κινδύνους τόσο της παραγωγής, όσο 
και της αγοράς. Σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται 
να κινείται και η νέα ηγεσία της πλατείας Βάθη…. 

Οι εξάρσεις του καιρού, άλλωστε, πληθαίνουν 
συνεχώς, προκαλώντας σοβαρές ζηµιές στις 
καλλιέργειες. Και όχι µόνο. Στα Βόσγια Όρη, στη 
Βορειανατολική Γαλλία, τα έλατα –σου λέει- 
έχουν γίνει κόκκινα. Περίπου το 10% αυτών είναι 
ήδη νεκρά,  έχοντας εξαντληθεί από τις ξηρασίες 
και τα επαναλαµβανόµενα κύµατα καύσωνα.  
Στην Ελβετία έλατα και οξιές κοκκινίζουν επίσης 
µε ταχείς ρυθµούς και οι αρχές κήρυξαν το 
Καντόνι Γιούρα σε κατάσταση «δασικής 
καταστροφής» στις αρχές Ιουλίου. Και στη 
Γερµανία δασολόγοι και ερευνητές 
προειδοποιούν ότι τα παράκτια δάση βρίσκονται 
στα πρόθυρα οικολογικής κατάρρευσης. 

Πάντως µέχρι να τοποθετηθεί η νέα διοίκηση του 
ΕΛΓΑ και να κατατοπιστεί τα πράγµατα θα 
κινούνται… χαλαρά, που λένε και οι 
Βορειοελλαδίτες. Ένεκα και η θερινή ραστώνη! 
Κάπου στα µπάνια του λαού φαίνεται να κόλλησε 
και η αναθεώρηση του προϋπολογισµού, που 
απαιτείται για να κλείσει επιτέλους η εκκρεµότητα 
του υπολοίπου 10% από τις αποζηµιώσεις της 
περσινής χρονιάς. Βέβαια, πριν τις εκλογές η 
πληρωµή ήταν έτοιµη να γίνει, αλλά… άφαντη!

Τον άµεσο κίνδυνο να χαθεί η συνδεδεµένη 
ενίσχυση στα ζαχαρότευτλα για το έτος 2019 
γεγονός που θα οδηγήσει στην οικονοµική 
εξόντωση των παραγωγών, υπογραµµίζει έτσι 
απλά η ανακοίνωση του υπουργείου, µετά τη 
συνάντηση Αραµπατζή και Σκρέκα µε 
εκπροσώπους τευτλοκαλλιεργητών από όλη την 
Ελλάδα. Από το υπουργείο επιβεβαίωσαν -σου 
λένε-τη βούληση της κυβέρνησης να συνεχισθεί 
η βιώσιµη παραγωγή ζάχαρης στη χώρα µε 
τρόπο που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της 
καλλιέργειας. Τα φουγάρα στο Πλατύ, πάντως, 
θα µείνουν σβηστά φέτος… Κάτι άλλο θα έχουν 
στο µυαλό τους….     Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ε
ίναι άλλο πράγµα η νέα 
τεχνολογία και κατ’ επέ-
κταση η γεωργία ακριβεί-
ας που µπορεί να υποστη-

ριχθεί µε βάση την πρόοδο της 
πληροφορικής και της επιστήµης 
και άλλο τα «µπαστουνάκια» που 
θέλει σώνει και καλά να φυτέψει 
η συντεχνία του ΟΣ∆Ε για να ζή-
σουν αυτοί καλά και οι αγρότες 
χειρότερα. Όσο είχαν τον... Παπ-
πά, µπορούσαν να ελπίζουν, τώ-
ρα, καλό είναι να το ξεχάσουν!  

  Αναισθητήρες 
Μ’ ΑΡΕΣΕΙ όµως που δεν το βά-
ζουν κάτω! Έχουν βάλει ξανά αυ-
τές τις µέρες λυτούς και δεµένους, 
προκειµένου να πείσουν και τους 
νεόφερτους στην κυβέρνηση - αρ-
χίζουν όπως πάντα από τους ευ-
κολόπιστους παρατρεχάµενους-  
ότι είναι απαραίτητοι! Το παρου-
σιάζουν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ό-
τι είναι κάτι, όπως το νερό, που 
χωρίς αυτό δεν γίνεται να υπάρ-
ξει ζωή στον πλανήτη! Σε κάνεναν 
πλανήτη! Πως άµα λείψουν από 
τη µέση, τι θα γίνουν οι αµυγδα-
λιές µας! Κι ας αποµυζούν ότι και 
όποιον διαθέτει µια στάλα... χυµό!  

  Υπάρχει ζωή 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ στην αρχή! Η τε-
χνολογία της ψηφιακής εποχής,  
είναι αναµφίβολα αυτή που θα δώ-
σει τη λύση, τόσο για την αύξηση 
της παραγωγής όσο και για την κά-
λυψη των διατροφικών αναγκών 
στον πλανήτη. Αυτή η νέα τεχνο-
λογία απαντάται σε κάθε βήµα, 
καλύπτει µε τον καιρό όλο το 
φάσµα της αγροτικής δρα-
στηριότητας. ∆εν είναι µό-
νο «τερµατικά» που παρα-
κολουθούν τον καιρό δεν 
είναι δορυφόροι. Είναι µι-
κρά λογισµικά και αισθη-
τήρες που κουµπώνουν µε 
το τρακτέρ και τα παρελ-
κόµενα, «βλέπουν» τις α-
νάγκες του φυτού ή του ζώ-
ου, δίνουν µικρές και µεγάλες 
πληροφορίες, καθοδηγούν τον 

αγρότη όλο το φάσµα της καλλι-
εργητικής του φροντίδας. Είναι 
«έξυπνα» και ευέλικτα εργαλεία 
και συστήµατα που αναλύουν τα 
δεδοµένα και προσφέρουν πλη-
ροφορίες χωρίς να επιδρούν δε-
σµευτικά για τον παραγωγό.

  Μόνο η αγορά
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ πώς µπορεί ο πα-
ραγωγός να γίνει κάτοχος αυτής 
της τεχνολογίας. Πώς µπορεί να 
την ενσωµατώσει στην καθηµε-
ρινή του δραστηριότητα χωρίς να 
υποθηκεύσει τη βιωσιµότητα της 
οικονοµικής του προσπάθειας. 
Η πρώτη απάντηση είναι σταδι-
ακά και η δεύτερη, κατά τόπους, 
κατά προϊόν και όσο γίνεται πιο 
συλλογικά! Οι λύσεις πάντως υ-
πάρχουν, η αγορά τις έχει διαθέ-
σιµες, είναι ανοικτή και κανένας 
δεν τις ελέγχει µε απόλυτο τρόπο!        

  Με ανοιχτό πνεύμα
Η ΑΓΟΡΑ είναι εκεί για όλους, όπως 
και η πρόσβαση στην πληροφορία, 
ειδικά  όταν πηγάζει από την κρα-
τική µηχανή, επιβάλλεται να είναι 
πάντα ανοικτή! Να µην  τιµολογεί-
ται ξανά και ξανά από κάθε είδους 
µεσάζοντες, ειδικά όταν ο αγρότης 
αλλά και γενικότερα ο πολίτης την 
έχει χρυσοπληρώσει και µάλιστα 
στην πηγή! Αυτό είναι ανοικτή οικο-
νοµία, αυτό είναι ανοικτή κοινωνία, 
έτσι θα έρθει η ανάπτυξη, έτσι ίσως 
επανέλθει και ο πολιτισµός. Όταν 
ανθίσει η ελευθερία όταν λειτουρ-
γήσει µε ανοικτό πνεύµα η αγορά. 

  Είδες η Agrenda;
ΠΟΣΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ γνωρί-
ζουν σήµερα καλά τις δυ-
νατότητες που παρέχουν 
οι ενεργειακές κοινότητες; 
Πόσοι έχουν έγκαιρα κα-
λή γνώση των προγραµ-
µάτων, πόσοι αντιλαµβά-
νονται τη σηµασία που έ-
χουν οι επιλογές της ΚΑΠ; 
Φανταστείτε λοιπόν αν δεν 
ήταν εδώ και η Agrenda!    

Η αγορα είναι εκεί 
για όλους, όπως 
και η πρόσβαση 
στην πληροφορία. 
Ειδικά  όταν 
πηγάζει από την 
κρατική µηχανή, 
επιβάλλεται 
να είναι πάντα 
ανοικτή! Να µην  
τιµολογείται ξανά 
και ξανά από κάθε 
είδους µεσάζοντες, 
ειδικά όταν 
ο αγρότης αλλά και 
γενικότερα 
ο πολίτης την έχει 
χρυσοπληρώσει και 
µάλιστα στην πηγή!

Ο
ποιαδήποτε προσπάθεια από τον 
Μπόρις Τζόνσον για επαναδιαπραγ-
µάτευση της συµφωνίας αποχώρη-
σης τον Σεπτέµβριο και στις αρχές 

Οκτωβρίου είναι πολύ πιθανό να αποτύχει. Ως 
αποτέλεσµα αυτής της ανάλυσης -είτε το ξέρει 
ήδη ο Τζόνσον είτε θα το διαπιστώσει σύντοµα- 
µπορεί είτε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές 
χωρίς να νοιαστεί να επαναδιαπραγµατευτεί, 
ή να προσπαθήσει να προχωρήσει χωρίς συµ-
φωνία αφού η ΕΕ θα τον αγνοήσει.

Οι πρόωρες εκλογές θα µπορούσαν να α-
ποδειχθούν πολύ επικίνδυνες: οι Άγγλοι ψη-
φοφόροι είναι λίγο πολύ σχεδόν οµοιόµορφα 
µεταξύ των Συντηρητικών, των Εργατικών, των 
Φιλελεύθερων ∆ηµοκρατών και του κόµµατος 
του Brexit, ενώ το προβάδισµα των Σκωτσέζων 
εθνικιστών έναντι των Συντηρητικών και των 
Εργατικών, έχει αυξηθεί στη Σκωτία. Ο Τζόν-
σον µπορεί να οδηγήσει τους ψηφοφόρους του 
κόµµατος για το Brexit ξανά πίσω στους Συντη-
ρητικούς εάν υποσχεθεί έξοδο χωρίς συµφω-
νία, αλλά µε το ρίσκο οι µετριοπαθείς Συντηρη-
τικοί να ψηφίσουν Φιλελεύθερους, ∆ηµοκρά-
τες ή να µείνουν σπίτι τους. Πιο πιθανό από τις 
πρόωρες εκλογές είναι ο Τζόνσον να περάσει 
από την επαναδιαπραγµάτευση και να πιέσει 

στη συνέχεια για 
έξοδο χωρίς συµ-
φωνία, ίσως µε την 
ελπίδα ότι η Βουλή 
θα τον σταµατήσει. 
Αυτό αφήνει το εν-
δεχόµενο πρότα-
σης µοµφής στην 
κυβέρνηση.Οι βου-
λευτές της αντιπο-

λίτευσης που θα είναι πρόθυµοι να στηρίξουν 
την κυβέρνηση των Συντηρητικών να πετύχει 
µια άτακτη έξοδο, θα είναι περιορισµένοι. [...].Ε-
άν πετύχει, η πρόταση µοµφής ίσως επιτρέψει 
τη δηµιουργία µιας προσωρινής διακοµµατικής 
κυβέρνησης, για να ζητήσει από την ΕΕ την πα-
ράταση προκειµένου να διεξαχθούν πρόωρες 
εκλογές, για τις οποίες στη συνέχεια οι Συντη-
ρητικοί θα µπορούσαν να κάνουν προεκλογι-
κή εκστρατεία µε πρόσχηµα την άτακτη έξοδο. 
Εποµένως, οι πρόωρες εκλογές είναι το πιο πι-
θανό αποτέλεσµα. [...].Εν ολίγοις, η διαπραγ-
µάτευση του Τζόνσον δεν θα καταλήξει πουθε-
νά: η διεξαγωγή εκλογών είναι ο δρόµος του 
Τζόνσον να παραµείνει στην εξουσία και να ε-
νώσει τη δεξιά που είναι υπέρ του Brexit. Και 
είναι πιο πιθανό να καταφέρει το ένα αφότου 
η Βουλή τον έχει σταµατήσει από το να πετύχει 
µια άτακτη έξοδο χωρίς εντολή από τον λαό. 
Οι Βρετανοί υποστηρικτές της παραµονής εί-
ναι καλύτερα οργανωµένοι.

* AΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 

ΛΟΝ∆ΙΝΟ

Μοναξιά
για Τζόνσον

ΤΟΥ ΤΖΟΝ 
ΣΠΡΙΝΓΚΦΟΡΝΤ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Όταν πριν από δύο δεκαετίες περί-
που ο γεωπόνος, Κώστας Σκιαδάς, 
ανηφόριζε στην Αθήνα για να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του στις συλ-
λογικότητες του αγροτικού χώρου, 
θα έλεγε κανείς ότι µε βάση τα κρι-
τήρια εκείνης της εποχής, προσω-
πικά, κάνει αβαρία! 

Βεβαίως και οι συλλογικότητες ε-
κείνης της εποχής τον τίµησαν µε 
το παραπάνω! Τον έκαναν αντιπρό-
εδρο της ΣΥ∆ΑΣΕ, µέλος του ∆.Σ. 
της ΠΑΣΕΓΕΣ, µέλος διάφορων συµ-
βουλευτικών επιτροπών της ΕΕ, κά-
ποια στιγµή έφτασε να είναι γενι-
κός γραµµατέας του υπουργείου 
Γεωργίας και αναπληρωτής πρόε-
δρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα µπορούσε 
να πει κανείς ότι κάπου εκεί, άρχι-
ζε και ο κατήφορος! Είναι αυτό που 

λένε στα χωριά, πήρε το φτυάρι του 
νερό! Γλυκάθηκε, ειδικά στον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, συµβιβάστηκε από νωρίς µε 
τους «µικροεργολάβους» του Οργα-
νισµού, τους έδωσε, ως πολιτικά υ-
πεύθυνος εκείνη την εποχή, αρκε-
τό αέρα για να γίνει στη συνέχεια, 
όταν η πολιτική εξουσία τελείωσε, 
κάτι από την... ουρά τους! 

Ήταν µάλιστα από αυτούς, που, 
παρ’ ότι ευνοούµενος του Καραµίχα 
άρα γέννηµα θρέµα της ΠΑΣΕΓΕΣ, ε-
πέλεξε να είναι... πρώτος τον λίθον 
βαλέτω, ενώ το γνώριζε καλά πως 
δεν ήταν... αναµάρτητος! Οι γνωρί-
ζοντες τη νεότερη αγροτική ιστορία 
του καταλογίζουν πως είναι από κεί-
νους που «έµπλεξαν» τον Καραµί-
χα στα δίχτυα της... µηχανοπαρέας, 
δίνοντάς του στη συνέχεια µε τη... 
χορηγία αυτής τη χαριστική βολή! 

Αν γι’ αυτό τον έχει καταστήσει 
πρωτοσύµβουλό της η Φωτεινή Α-
ραµπατζή στο καινούργιο της πό-
στο στην πλατεία Βάθη, ίσως θα πρέ-
πει να επανεξετάσει τις επιλογές 
της. Κανείς δεν είδε προκοπή από 
τις υπηρεσίες του Λάκωνα! Γίνεται 
χαλί σε όποιον και για όσο καιρό 
κατέχει ή υπόσχεται κάποια εξου-
σία, κινείται πάντοτε παρασκηνια-
κά και υπογείως και αποµακρύνε-
ται εντέχνως όταν βλέπει πως δεν 
έχει να προσπορίζεται προσωπικά. 

Ίσως σε κάποιες άλλες εποχές ο 
τύπος του να ήταν χρήσιµος. Έχει 
σκοτεινές περιόδους η πρόσφατη 
νεοελληνική ιστορία που άνθρωποι 
σαν τον εν λόγω συµβουλάτορα της 
κυρίας υπουργού διέπρεπαν! Η ση-
µερινή δεν είναι µια τέτοια εποχή. 

Η χώρα επιχειρεί µια γενναία προ-
σπάθεια να αφήσει πίσω τα µικρο-
πολιτικά στερεότυπα του Μαυρογια-
λούρου και να περάσει σε ένα σύγ-
χρονο ευρωπαϊκό πνεύµα οργάνω-
σης και λειτουργίας. Υπηρέτες του 
άγονου πελατειακού κράτους και 
στελέχη ενός παρωχηµένου κοµ-
µατικού σωλήνα δεν έχουν θέση σε 
κυβερνητικές θέσεις και επιλογές. 

Βέβαια, κάποιοι συνεχίζουν να 
ονειρεύονται την παλιννόστηση ε-
νός τέτοιου κράτους. Κάποιοι είναι 
και πάλι έτοιµοι να το υπηρετήσουν! 
Εκεί είναι η ευθύνη του Κυριάκου 
Μητσοτάκη και της επιτελικής ο-
µάδας του Μαξίµου. Να αποµονώ-
σει τα συνήθη «ερπετά», να φρά-
ξει το δρόµο στους «γυµνούς εργο-
λάβους» και στους υπηρέτες τους. 

Μέρος του προβλήματος
Ο άλλοτε πολυπράγμων «δίνει λύσεις» γενικός γραμματέας σήμερα είναι βάρος

Με καταγωγή από τη Λακωνία, 
ο Κώστας Σκιαδάς, είναι 
παντρεµένος και έχει δύο παιδιά. 
Γεωπόνος, γεωργοοικονοµολόγος 
και κτηµατίας, γύρω στο 1985 και 
για µια διετία περίπου ήταν 
διευθυντής της ΕΑΣ Λακωνίας. 
Μετά από µια δύσκολη πορεία 
στον ιδιωτικό επιχειρηµατικό 
στίβο, επανήλθε στα κοινά, είτε 
ως εκπρόσωπος της Ένωσης στην 
ΠΑΣΕΓΕΣ, είτε ως µέλος της 
διοίκησης και πρόεδρος της 
ΓΕΣΑΣΕ, λίγο πριν σβήσει το 
άστρο της οργάνωσης. Κάπως 
έτσι αξιοποιήθηκε και από τη Νέα 
∆ηµοκρατία στη θέση του γενικού 
γραµµατέα του υπουργείου 
Γεωργίας την περίοδο 2004-
2009, την οποία και... επικαλείται. 

Ήταν µάλιστα ο Κώστας Σκιαδάς από αυτούς, που, παρ’ ότι 
ευνοούµενος του Καραµίχα, άρα γέννηµα θρέµα της ΠΑΣΕΓΕΣ, 
επέλεξε να είναι... ο πρώτος τον λίθον βαλέτω, ενώ το γνώριζε 
καλά πως δεν ήταν... αναµάρτητος. Η ιστορία δείχνει λοιπόν 
ότι κανείς δεν είδε προκοπή από τις υπηρεσίες του Λάκωνα!  

Κώστας Σκιαδάς

Μια γενναία 
προσπάθεια

«Η χώρα επιχειρεί µια 
γενναία προσπάθεια να 
αφήσει πίσω τα µικρο-

πολιτικά στερεότυπα του 
Μαυρογιαλούρου και να 
περάσει σε ένα ευρωπα-
ϊκό πνεύµα οργάνωσης» 

Πήρε το φτυάρι 
του νερό

«Ειδικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
συµβιβάστηκε από νωρίς 
µε τους «µικροεργολά-
βους» του Οργανισµού, 

τους έδωσε, ως πολιτικά 
υπεύθυνος εκείνη την 
εποχή, αρκετό αέρα»

Επισφαλείς επιλογές 
στη Βάθη 

«Αν γι’ αυτό τον έχει 
καταστήσει πρωτοσύµ-
βουλό της η Φωτεινή 
Αραµπατζή στο και-

νούργιο της πόστο στην 
πλατεία Βάθη, ίσως θα 
πρέπει να επανεξετάσει 

τις επιλογές της»

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

∆ιεθνής Έκθεση 
για τον κλάδο 
του κρέατος

Το διεθνές συνέδριο MEAT 
Attraction θα πραγµατοποιηθεί 
από τις 17 έως τις 19 Σεπτεµβρίου 
2019, στη Μαδρίτη. Αναµένεται 
να συγκεντρώσει περισσότερους 
από 400 εκθέτες και 20.000 
επαγγελµατίες από 50 χώρες, 
αφού καλύπτει τα πάντα από την 
παραγωγή, τη διανοµή και τη 
βοηθητική βιοµηχανία, µέχρι το 
σηµείο πώλησης του κρέατος. Η 
εκδήλωση προσφέρει µια ευρεία 
επισκόπηση αυτού του κλάδου, 
χάρη στον τοµέα του, τόσο σε 
επίπεδο προϊόντων όσο και σε 
επίπεδο βιοµηχανίας και αλυσίδας 
αξίας. Το µάρκετινγκ, η καινοτοµία, 
η ποιότητα και η γνώση είναι τα 
στοιχεία αυτής της νέας έκδοσης 
του διαγωνισµού που θα διεξαχθεί 
στις 17-19 Σεπτεµβρίου στη 
Μαδρίτη της Ισπανίας. 
Περισσότερα στο: www.ifema.es/
en/meat-attraction 

 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 
 Από τις 16 Σεπτεµβρίου θα 

αρχίσει διαδοχικά ανά οµάδα 
περιφερειών η υποβολή των 
αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο 
του «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον ΙΙ».
 Παράταση µέχρι τις 30 

Σεπτεµβρίου για αιτήσεις στη 
δράση «Επιχειρούµε Έξω», µε 
στόχο την προώθηση της 
εξωστρέφειας των ελληνικών 
µεταποιητικών επιχειρήσεων. 
 Έως 30 Σεπτεµβρίου ρύθµιση 

χρεών στα ασφαλιστικά ταµεία και 
την εφορία µέσω 120 δόσεων. 
 Μέχρι τις 15 Νοεµβρίου οι 

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

καταβολής βεβαιωµένων οφειλών 
φυσικών και νοµικών προσώπων 
προς τις ∆ΟΥ µέχρι τις 10-1-
2020, στους δήµους που 
επλήγησαν από τις µεγάλες 
φυσικές καταστροφές.

ΜΑ∆ΡΙΤΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Άνοιξε τις πύλες του ο
Αγροτικός Αύγουστος
Μια διοργάνωση-θεσµός για τον ∆ήµο Χανίων που 
πραγµατοποιείται και φέτος στην Πλατεία 1866, 
άνοιξε τις «πύλες» του στα Χανιά στις 30 Ιουλίου, 
σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης, την 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το 
Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο Χανίων. 
Κεντρικό σύνθηµά της φετινής διοργάνωσης είναι 
«Μαθαίνω τα τοπικά προϊόντα, καταναλώνω τα 
τοπικά προϊόντα» και στα 31 περίπτερα που έχουν 
στηθεί οι επισκέπτες µπορούν να δοκιµάζουν και να 
προµηθεύονται πιστοποιηµένα τοπικά προϊόντα. Οι 
εκδηλώσεις θα πλαισιωθούν από καταξιωµένους 
καλλιτέχνες της κρητικής, παραδοσιακής µουσικής 
όσο και από νέους καλλιτέχνες που τους δίνεται το 
«βήµα» να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Η Περιφέρεια Ηπείρου 

αναλαµβάνει την πρωτοβουλία 
παρουσίασης παραδοσιακών 
προϊόντων σε περιοχές της 
Ηπείρου µε Έλληνες και ξένους 
τουρίστες: στην Πρέβεζα στις 23-
25 Αυγούστου και την Άρτα στις 
13-15 Σεπτεµβρίου 2019. Για 
πληροφορίες στο www.php.gov.
gr, τηλ: 2651 087 151, email: s.
fouki@php.gov.gr

 Περισσότερες από 100 
ετικέτες µπύρας, γεύσεις από όλο 
τον κόσµο και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο 
Φεστιβάλ Folk Beer Κυκεών στην 
κεντρική πλατεία στο Ίλιον στις 29 
Αυγούστου µε 1η Σεπτεµβρίου

 Στις 3 - 5 Σεπτεµβρίου 2019 
πραγµατοποιείται στο Χονγκ Κονγκ, 
για µία ακόµη χρονιά, η µοναδική 
έκθεση Φυσικών και Βιολογικών 
προϊόντων Natural & Organic 
Products Asia για την αγορά της 
Ασίας και κυρίως της Κίνας στην 
αίθουσα 1DE του συνεδριακού και 
εκθεσιακού κέντρου του Χονγκ 
Κονγκ. Πληροφορίες: https://
naturalproducts.com.hk/event/ 

 Η Ένωση Κρητών Βριλησσίων 
στο πλαίσιο του 30ου Φεστιβάλ 
Βριλησσίων 2019 προσκαλεί σε 
Γιορτή Ρακής στο θέατρο 
Νταµάρι-Αλίκη Βουγιουκλάκη 
στις 7 Σεπτεµβρίου και ώρα 
20:00µµ, παρέα µε το 

συγκρότηµα του Αντώνη 
Μαρτσάκη και µε 
µουσικοχορευτικό πρόγραµµα

 Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις 
ΗΠΑ, η Ινδία θα είναι η τιµώµενη 
χώρα στην 84η ∆ΕΘ του 
Σεπτεµβρίου 7 µε 15 Σεπτεµβρίου. 
Πληροφορίες: https://tif.helexpo.gr

 Από τις 26 έως τις 28 
Σεπτεµβρίου, το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και το Μετσόβιο 
Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας, 
σε συνεργασία µε το Ίδρυµα 
Ανάπτυξης, διοργανώνoυν  
συνέδριο µε θέµα «Όραµα, 
σχεδιασµός και πολιτικές για την 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη των 

ορεινών και αποµονωµένων 
περιοχών», στις εγκαταστάσεις του 
ΜΕΚ∆Ε (Αγίας Τριάδος 200, 
Μέτσοβο). Πληροφορίες στο 210-
7722769, http://mirc.ntua.gr/el/
conference2019/about. 

 Φόρουµ για τη Ντοµάτα στις 
3-4 Οκτωβρίου 2019 στην 
Κολωνία (Χίλτον). Πληροφορίες: 
https://energy.knect365.com/the-
tomato-forum/agenda/2

 Στις 14-17 Οκτωβρίου 2019 
στο Κιγκάλι της Ρουάντα διεθνές 
συνέδριο µε θέµα: Συνεργατικά 
σχήµατα (cooperatives) για την 
ανάπτυξη. Πληροφορίες: www.
kigali2019.coop, www.ica.coop.

Ανταλλαγή γνώσεων
περί αγροοοικολογίας
Στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα στο Ηράκλειο 
Κρήτης, θα πραγµατοποιηθεί το δεύτερο Φόρουµ 
Αγροοικολογίας, που διοργανώνεται στις 26-28 
Σεπτεµβρίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Αγροοικολογίας, µια πανευρωπαϊκή ένωση, η 
οποία σκοπό έχει την ανταλλαγή γνώσης και 
εµπειριών σχετικά µε την αγροοικολογία και τη 
στήριξη µετάβασης προς αγροοικολογικές 
πρακτικές και πολιτικές. Η Αγροοικολογία 

αποτελεί µια 
ανερχόµενη 
έννοια στο χώρο 
της γεωργικής 
επιστήµης, που 
εστιάζει στην 
εφαρµογή 
οικολογικών 
αρχών για το 
σχεδιασµό και τη 
διαχείριση 

πραγµατικά αειφόρων 
συστηµάτων παραγωγής τροφίµων, ενώ 
περιλαµβάνει και µια αντίστοιχη κοινωνικο-
οικονοµική πρόταση. Προς επίτευξη των 
ανωτέρω στόχων, η AEEU θα συνεργαστεί µε 
τοπικά ιδρύµατα, οργανώσεις και 
ενδιαφερόµενους φορείς του αγροτικού τοµέα 
ενώ το Φόρουµ θα πραγµατοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. 
Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.
agroecologyeuropeforum.eu/

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έβδοµη γιορτή 
στριφτής πίτας 
και ψωµιού 

Στις 10 Αυγούστου, στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης 
της 7ης κατά σειρά Γιορτής 
Πίτας και Ψωµιού από τον 
Εκπολιτιστικό Σύλλογο 
Κυρτώνης, θα προσφερθούν 
τοπικές παραδοσιακές πίτες 
και ζυµωτό ψωµί στην 
κεντρική πλατεία του 
χωριού. Η διακεκριµένη chef 
Ντίνα Νικολάου θα 
µοιραστεί τις γνώσεις της 
για την παραδοσιακή 
γαστρονοµία και 
συγκεκριµένα την 
παρασκευή χειροποίητων 
χωριάτικων εδεσµάτων 
συνοδεία γυναικών του 
χωριού. Την διασκέδαση 
των παρευρισκοµένων θα 
αναλάβουν µε τα τραγούδια 
τους η Γωγώ Τσαµπά και ο 
Παναγιώτης Μαρκοστάµος, 
τιµώντας τον τόπο καταγωγή 
τους. Η εκδήλωση θα 
αρχίσει στις 21:00. 
Περισσότερες πληροφορίες 
για την εκδήλωση στη 
σελίδα του Facebook: 
Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Κυρτώνης.

ΚΥΡΤΩΝΗ 

ΧΑΝΙΑ

Στο ΣΕΦ η πρώτη 
παγκόσµια έκθεση 
θεµατικού τουρισµού, 
γαστρονοµίας και οίνου 

Για πρώτη φορά στην Αθήνα, θα 
πραγµατοποιηθεί η έκθεση για τον 
Θεµατικό Τουρισµό, τη Γαστρονοµία 
και τον Οίνο στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας (ΣΕΦ) από 27 έως 29 
Σεπτεµβρίου. Στους εκθέτες 
περιλαµβάνονται ελληνικοί και 
ξένοι τουριστικοί φορείς, τοπική 
αυτοδιοίκηση, επιµελητήρια, 
µεγάλες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
τουρισµού, µεγάλες ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, τουριστικά και 
ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες real 
estate, εταιρείες τροφίµων και 
ποτών, φορείς που σχετίζονται µε 
τις ειδικές µορφές τουρισµού και 
τον εναλλακτικό τουρισµό. 
Περισσότερα στο: https://ttgw.gr/ 

ΣΕΡΡΕΣ 

ΑΘΗΝΑ

Η µεγάλη γιορτή 
των Σερρών ακούει 
στο όνοµα Serexpo

Το Επιµελητήριο Σερρών σε 
συνεργασία µε την ΠΕ Σερρών 
διοργανώνει φέτος την πέµπτη 
Ser-Expo, στις 25-29 Σεπτεµβρίου 
2019. Η έκθεση, έχοντας 
καταξιωθεί ως το κορυφαίο 
οικονοµικό, επιχειρηµατικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός 
περιφερειακά, παρουσιάζει κάθε 
χρόνο ξεχωριστούς τοµείς όπως: 
µεταποίηση, εµπόριο, υπηρεσίες, 
πολιτισµό, τουρισµό, τεχνολογία, 
γεωργία, κτηνοτροφία, δίνοντας, 
έτσι, τη δυνατότητα για πληθώρα 
συνεργειών µε εκπροσώπους από 
διαφορετικούς κλάδους και 
σηµαντικούς αγοραστές, τόσο από 
Ελλάδα, όσο και από εξωτερικό. Για 
περισσότερες πληροφορίες: www.
ser-expo.org/serexpo/  
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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 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.

Πωλούνται 200 πρόβατα διασταυρωµένα, 
όλα µαζί η και τα µισά. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 
6947/404701.

Πωλούνται 6 ζυγούρια και 17 µιλιόρια έγκυα 
και αρµεγόµενα 50 ευρώ έκαστος. Περιοχή Κα-
τερίνη. Τηλ. 23530/23580.

Πωλούνται γίδες µούρθια. Περιοχή Καλαµά-
τα. Τηλ. 6970/683840.

Πωλούνται 220 κατσίκια βελτιωµέ-
να. Τιµή 90€ έκαστο. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272. 

Πωλούνται άλογα παραγωγικά Πίνδου µε 
χαρτιά. Τιµή 400€ έκαστο. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272.

Πωλούνται 200 γίδια περιοχή Μεσσηνίας. 
Τηλ. 6982/933464.

Πωλούνται µοσχίδες Σίµενταλ για αναπαρα-
γωγή από µονάδα βιολογικής εκτροφής. Τηλ. 
6940/840982.

Πωλούνται 35 γίδες γαλακτερές που αρµέ-
γονται και 4 τράγοι. Περιοχή Γιαννιτσά. Ευ-
καιρία! Λόγω υγείας, Τηλ. 6945/871123, 
23820/26090.

Πωλούνται κυνηγόσκυλα. Ευκαιρία! Λόγω 
υγείας Περιοχή Πολυνέρι Γρεβενών. Τηλ. 
6946/425413.

Πωλούνται 130 πρόβατα, τιµή ικανοποιητική. 
Περιοχή Γιαννιτσά. Τηλ. 6994/778148.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνι-
κές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λια-
νική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή 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 τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περι-
οχή Λάρισα. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται φακή πολύ βραστερή, ποικιλία Σάµου 
βρώσιµη. Τηλ.6932/372270. Πωλείται   βίκος 
ποικιλία Ζέφυρος, για σπόρο. 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 καρπό, 
λιόλιου, αγριοτρίφφυλο, µπάλες αραβοσίτου µε 
καρπό και άχυρο εξαιρετικής ποιότητας µε δυνα-
τότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τιµή προσιτή. 
Περιοχή Αχαΐα. Τηλ.6982/485793.

Πωλούνται ρεβίθια βραστερά ποικιλία Αµορ-
γός. Περιοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6978/566420.

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

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

Πωλείται βρώµη κόκκινη, δίκοκη ποικιλία ΚΑΣ-
ΣΑΝ∆ΡΑΣ για σπόρο και για ζωοτροφή σε καλή 
τιµή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας ΣΙ-
ΜΕΤΟ πρωτοετές σποροπαραγωγής σε καλή τι-
µή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλία Κορωνέι-
κη, κεντρωµένο σε άγριο υποκείµενο και φυτά 
ροδιές Ερµιόνης µεγαλόκαρπα, εµπορίου. Περι-
οχή Λακωνίας. Τηλ.6946/395102. Πωλούνται 
χορτοτρίφυλλα  σε στρογγυλή µπάλα  0,10  λε-
πτά 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.

Πωλείται ενσίρωµα  τριφυλλιού Α ποιότητας σε 
στρογγυλή µπάλα 0,08 λεπτά το κιλό. ∆. Μακε-
δονία. Τηλ. 6974/705615.   

Πωλούνται τριφύλλια Α ποιότητας σε στρογγυ-
λή µπάλα  0.12 και 0,15 λεπτά το κιλό. ∆. Μακε-
δονία. Τηλ. 6974/705615.

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

Πωλείται µπιζέλι ποικιλία Όλυµπος, για σπόρο. 
Τηλ.6932/372270.

Πωλείται βίκος ποικιλία ΜΑΡΙΑΝΝΑ καθαρι-
σµένος για σπόρο, πολύ παραγωγικός για καρπό 
και για σανό σε καλή τιµή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. Περι-
οχή Σέρρες. Τηλ.6942/620576.

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

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.

Πωλείται κτήµα 10 στρεµµάτων µε συ-
κιές , 144 ρίζες ,25 ετών παραγωγικό. Τιµή 
50.000€.Περιοχή:Βόρεια Εύβοια, Καστανιώ-
τισσα . Τηλ. 6909/445629, κύριος Γιώργος.

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

Ενοικιάζεται αποθηκευτικός χώρος 300 τ.µ 
συν 2 παρκινγκ. Περιοχή Περιφερικός Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 6937/359788. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κοντέινερ 
ανοξείδωτα για µονάδες, µε όλο τον εξοπλισµό. 
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, γουνοµοποίη-
ση 2,5 τόνων. Τηλ.6972/173482.

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

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

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα µπου-
καλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές 
και µεγάλα πλαστικά βαρέλια σε προσιτές τιµές. 
Περιοχή Θεσσαλονίκης. 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 καινούργιο, 
ελληνικής εταιρίας κατασκευής θερµοκηπίων µε 
διαστάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 4 ύψος. 
Έχει δυο πλαϊνά παράθυρα και µια πόρτα, κατα-
σκευασµένο όλο από σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) 
γαλβάνιζε, µε 7 σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί 
και µπάρες φυτών. Τιµή 9.000€/στρέµµα. Περι-
οχή 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/χια-
στί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σωλή-
να γαλβάνιζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέ-
τρα ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. 
∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να κα-
τασκευαστεί στις διαστάσεις που θέλετε, χρει-
άζεται 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-δενδρο-
κοµικό 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, κατάλληλες 
για κρασί, ξύδι, τσίπουρο και λάδι. Email: info@
moraitiswines.gr Τηλ.22840/51706.

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

Πωλείται τρακτέρ international 744S για 
ανταλλακτικά. Τηλ.6942/620576. 

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική µονάδα µε αγελάδες 
και µοσχίδες υψηλών αποδόσεων, µηχανήµατα 
τρακτέρ, χαρµανιέρες, φορτωτές και φορτηγό. 
Περιοχή Σίνδου. Τηλ.6944/614947.

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

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

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος 
συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 ύψος 
µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

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

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 πεντάδι-
σκα µε συνθλιπτικό 3500 και 5500 ευρώ. Περιο-
χή ∆.Μακεδονία. Τηλ.6974/705615.

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

Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός αχρησι-
µοποίητος. Τιµή 600€. Περιοχή ∆.Μακεδονία. 
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.

Πωλείται φορητό χηµείο γάλακτος που βγάζει 
αποτελέσµατα σε ένα λεπτό για λίπος, πρωτε-
ΐνες, 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 400 µπάλες άχυρο προς 2€/µια. 
Περιοχή Μαρµάρια Τριπόλεως. 6946/086912.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µπινς (BINS) 
Περιοχή Βέροια. Τηλ.6979/291468. 

Πωλείται πρέσα χορτοδετική µάρκας CLAAS, 
χορτοκοπτικό ιταλικό µε πλάτος εργασίας 2,40. 
Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 6948/462012.

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

Πωλείται καρότσα 10 µέτρων για µεταφορά 
τριφυλλιού και βαµβακιού και χορτοσυλλέκτης 
µε 9 βραχίονες ιταλικός. Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ. 6948/462012.

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

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.

Πωλούνται 100 πρόβατα Λακόν έγκυα 
και 100 αρνάδες επίσης έγκυες.  Περιοχή 
Αχαϊα. Τηλέφωνο 26930/72210

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

Θετική αναµένεται ότι θα είναι η εισή-
γηση-αξιολόγηση των επιθεωρητών 
της UNESCO να παραµείνει o Ψηλο-
ρείτης στον κατάλογο των παγκόσµι-
ων γεωπάρκων, απόφαση που θα λη-
φθεί στο τέλος του 2019.

Αυτό προκύπτει µε βάση τα όσα α-
νέφεραν στον Περιφερειάρχη Κρήτης 
Σταύρο Αρναουτάκη οι επιθεωρητές 
της UNESCO που βρέθηκαν για ένα 
τετραήµερο στο νησί επιθεωρώντας 
το πανέµορφο πάρκο του Ψηλορείτη 
έχοντας επαφές µε φορείς, επιστή-
µονες, και υπηρεσίες, προκειµένου 
να διαµορφώσουν µια πλήρη εικόνα 
για τις δραστηριότητες που αναπτύσ-
σονται στην περιοχή, προκειµένου 
να συνεχιστεί η διατήρηση του στον 
κατάλογο των ιστορικών µνηµείων.

Σύµφωνα µε τον Αλεξάντρου Αντρα-
ζάνου καθηγητή στο Πανεπιστήµιο 
Βουκουρεστίου-αξιολογητή UNESCO: 
«Συζητήσαµε και παρουσιάσαµε την 
εικόνα που διαµορφώσαµε αυτές της 
4 ηµέρες στην περιοχή του Ψηλορεί-
τη, είπαµε την άποψη µας ότι γίνεται 
πολύ καλή προσπάθεια, δραστηριό-
τητα που αναπτύσσεται στην περιοχή 
και επίσης µελλοντικές συνεργασίες 
που µπορούµε να αναπτύξουµε ανά-
µεσα στις διαφορετικές περιοχές που 

εκπροσωπεί ο καθένας και την περιο-
χή του Ψηλορείτη», ανάφερε σχετικά.

Από την πλευρα το, ο Σταύρος Αρ-
ναουτάκης ανέφερε, ότι, «πρόκειται 
για µία σηµαντική προσπάθεια που 
έχει ξεκινήσει από το γεωπάρκο Ψη-
λορείτη µε τους αξιολογητές από την 
UNESCO, και είµαστε ιδιαίτερα χα-
ρούµενοι γιατί κανείς ίσως να µην 
πίστευε τα βήµατα που έχουν γίνει 
και την σηµαντική επιτυχία του ό-
λου εγχειρήµατος. Θέλουµε και µέ-
σα από το επενδυτικό ολοκληρωµέ-

νο πρόγραµµα που έχουµε για τις 
χωρικές επενδύσεις να κάνουµε και 
τα έργα τα απαιτούµενα µέσα από το 
leader να γίνουν κι άλλα έργα, Σα-
µαριά, γεωπάρκο Ψηλορείτη, και Ση-
τεία, να είναι ενταγµένα στον κατάλο-
γο της UNESCO.  Είναι µία σηµαντι-
κή προσπάθεια από όλους τους φο-
ρείς,  τον ΑΚΟΜΜ,  το ∆ήµο τους κα-
τοίκους και εµείς είµαστε υποχρεωµέ-
νοι να υποστηρίζουµε αυτές τις προ-
σπάθειες που µόνο σηµαντικά οφέ-
λη έχουν για τον τόπο µας».

Επιθεωρητές
Επιθεωρητές της UNESCO 

βρέθηκαν για ένα τετραήµερο 
στο νησί επιθεωρώντας το πανέ-

µορφο πάρκο του Ψηλορείτη

Άλλο ένα ξέγνοιαστο
«Καλοκαίρι 
στο Αγρόκτηµα»
Συνεχίζονται µε αµείωτο 
ενδιαφέρον οι εγγραφές για την 
3η περίοδο του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος «Καλοκαίρι στο 
Αγρόκτηµα», που ξεκινά τη 
∆ευτέρα 26 Αυγούστου και 
ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 
Σεπτεµβρίου. Στο καταπράσινο 
περιβάλλον της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής, τα παιδιά 
εξερευνούν και προσεγγίζουν τη 
γη και την παραγωγή της. 

Ευκαιρίες αγάπης 
σε έγκλειστες και
αδέσποτα ζώα
∆υνατότητα σε φυλακισµένες και 
τα αδέσποτα ζώα, να ενωθούν, να 
ζήσουν µαζί και να εκπαιδευτούν 
ταυτόχρονα, δίνει το πρόγραµµα 
«Saved by a Greek Stray», 
συνεργασία µε το Αγροτικό τµήµα 
των Γυναικείων Φυλακών Ελαιώνα 
Θήβας. Το πρόγραµµα «Saved by a 
Greek Stray» αδειοδοτήθηκε από 
το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και συντελείται µε 
επιτυχία από τον Μάρτιο του 2018..

Ρεκόρ εγγραφών για
τον 13ο Γύρο της Λίµνης
των Ιωαννίνων
Έτοιµοι να τρέξουν και φέτος, 
στην οµορφότερη διαδροµή της 
Ελλάδας, δηλώνουν εκατοντάδες 
δροµείς µε τον αριθµό των έως 
τώρα εγγραφών να προµηνύει ότι 
ο 13os Γύρος Λίµνης Ιωαννίνων 
στις 21 Σεπτεµβρίου θα σπάσει 
ένα ακόµη ρεκόρ. Οι δηλώσεις 
συµµετοχής θα γίνονται µέχρι τη 
∆ευτέρα 10 Σεπτεµβρίου στο 
https://www.ioanninalakerun.gr/
pages/participation

∆ιαγωνισµός
φωτογραφίας 
για κουλουράδες
Ο διαγωνισµός µε το hashtag 
#koulouriofthemonth απευθύνεται 
ξανά στο ευρύ κοινό ολόκληρης της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. Το 
κοινό θα µπορεί να συµµετέχει µε 
φωτογραφίες, χρησιµοποιώντας το 
κουλούρι Θεσσαλονίκης ως κάδρο 
για να εστιάσει σε διάφορα 
αγαπηµένα του σηµεία. Έπειτα, 
ανεβάζει την φωτογραφία του στα 
social media. Ο διαγωνισµός θα 
ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου.

Ο γεωλόγος και επιστηµονικός υπεύθυνος του γεωπάρκου Ψηλορείτη Κώστας Φασουλάς επεσήµανε ότι «η περιοχή θα 
µπορούσε να αποτελέσει ένα µοντέλο ουσιαστικά ανάπτυξης στα παγκόσµια γεωπάρκα της UNESCO».

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Γεωπάρκο UNESCO 
μένει ο Ψηλορείτης 
Τέλος του χρόνου θα αποφανθεί η UNESCO για τη διατήρηση 
του Ψηλορείτη στον κατάλογο των παγκόσμων γεωπάρκων

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.

Πωλείται Ποµόνα κrumfus 75 ίππων σε άριστη 
κατάσταση, λόγω αλλαγής καλλιέργειας, δεκτός 
κάθε έλεγχος. Τιµή 5.000€. Περιοχή Νίκαια Λά-
ρισας. Τηλ.6977/433130.

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 , Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6979/957956.

Πωλείται άροτρο τρύινο, πεστροφίδη agrotica 
3 ΥΝΟ 14άρι ψιλοστάβαρο. Περιοχή Νέα Μηχα-
νιώνα , 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. Ψυ-
κτικό µηχάνηµα Σίλο και αναβατόρια. Νοµός 
Ηλείας. Τηλ.6975/511716.

Πωλείται αρεµεκτήριο προβάτων µάρκας 
Westfalia 30 θέσεων. Τιµή 7.000€. Περιοχή: 
Μεσολόγγι . Τηλ. 6949/375021. 

Πωλείται 100άρι Fiat DT super µε διπλό δι-
αφορικό. Περιοχή Χαλκιδική, Μαραθούσα. 
Τηλ.6946/192796.

Πωλείται αλέτρι τρίυνο, 14αρι , Ωµέγα. Περιο-
χή Χαλκιδική, Μαραθούσα. Τηλ.6946/192796.

Πωλείται πλατφόρµα 15 τόνων. Περιοχή Χαλκι-
δική, Μαραθούσα. Τηλ.6946/192796.

Πωλείται σπαρτική Ζήτα 16αρι. Περιοχή Χαλκι-
δική, Μαραθούσα. Τηλ.6946/192796.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28άρα βαρέ-
ων τύπου. Περιοχή Χαλκιδική, Μαραθούσα. 
Τηλ.6946/192796.

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτρα. 
Τηλ.6940/726405.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται συνεργείο ελαιοσυλλογής. Περιοχή 

Γύθειο Λακωνίας. Τηλ.6942/016752. 



Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Αυγούστου 2019Agrenda54 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Νικητήρια ορμή,
σε ένα μήνα Κίνα
Σταθερά στο πλευρό της Eθνικής η Eurobank 

ΤOY ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ξεκίνησε η αντίστροφη µέτρηση για 
την προετοιµασία της Εθνικής µπά-
σκετ ενόψει της έναρξης του Παγκο-
σµίου Κυπέλλου µπάσκετ της Κίνας 
(31 Αυγούστου - 15 Σεπτεµβρίου) και 
σε αυτό το πλαίσιο, πραγµατοποιήθη-
κε την περασµένη Πέµπτη η επίση-
µη παρουσίαση της οµάδας στο Μέ-
γαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη. 

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότη-
µα έχει θέσει υψηλούς στόχους, βά-
σει ρόστερ, στο συγκεριµένο τουρ-
νουά, επιδιώκοντας το καλύτερο δυ-
νατό πλασάρισµα που θα της δώσει 
και την απευθείας πρόκριση στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες της Ιαπωνίας.

Η Agrenda παραβρέθηκε στην πα-

ρουσίαση της Εθνικής οµάδας, όπου 
έγινε σαφές το πάθος για διάκριση. 

Τον λόγο πήρε αρχικά ο Μιχάλης 
Βλασταράκης, γενικός διευθυντής 
µάρκετινγκ και εταιρικής επικοινω-
νίας Eurobank, του µεγάλου χορηγού 
των Εθνικών οµάδων µπάσκετ εδώ και 
18 χρόνια, τονίζοντας τη στρατηγική 
επιλογή της τράπεζας για στήριξη του 
αθλητισµού. Σύµφωνα µε τον οµο-
σπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Αν-
δρών, Θανάση Σκουρτόπουλο πλέ-
ον, «το DNA  του µπάσκετ είναι ριζω-
µένο στον Έλληνα»,  ενώ ο αρχηγός 
της Εθνικής Ανδρών Γιάννης Μπου-
ρούσης αναφέρθηκε να στον Έλλη-
να MVP του NBA Γιάννη Αντετοκού-
µπο λέγοντας ότι «θα δώσει πολύ υ-
ψηλό επίπεδο στην ελληνική οµάδα».  

Μουσείο µε το όνοµά του θα ιδρύσει στο Βελιγράδι ο 
Νόβακ Τζόκοβιτς, Νούµερο 1 στην παγκόσµια κατάταξη 
και νικητής 16 τίτλων Grand Slam. Την είδηση έδωσε, 
σε τηλεοπτική συνέντευξη στο σερβικό σταθµό RTS, ο 
πατέρας του «Νόλε», Σρτζαν Τζόκοβιτς. Το µουσείο 
αναµένεται να λειτουργήσει στον κεντρικό πεζόδροµο 
της σερβικής πρωτεύουσας, Κνεζ Μιχαήλοβα.

Μουσείο Τζόκοβιτς
στο Βελιγράδι

Μπιτς Βόλεϊ (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα, Βιέννη)

Ηµιτελικός γυναικών 12.35 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Καπ Γαλλίας)

Παρί Σεν Ζερµέν - Ρεν 14.30 NOVASPORTS 1HD 

Ποδηλασία (Ισπανία)

Κλάσικα Σαν Σεµπαστιάν 16.30 EUROSPORT 1

Ποδόσφαιρο (Φιλικό, Τουρκία)

Γαλατασαράι - Παναθηναϊκός 21.00 ΕΡΤ NOVASPORTS 2HD

Τένις (ATP 500 City Open)

Ηµιτελικός 04.00 COSMOTE SPORT 6

Formula 1 (Ουγγαρία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνές Champions Cap)

Τότεναµ – Ίντερ 17:05 NOVASPORTS 1HD 

Μπάσκετ (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα K18)

Τελικός 21.15 ΕΡΤ Sports HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 3 Αυγούστου

Κυριακή 4 Αυγούστου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Σε αναζήτηση 
λύσεων για τα χρέη 
των ΤΟΕΒ στη ΔΕΗ 
κινείται η Βάθη  

Ο σχεδιασµός   
Πιερρακάκη  
τραβάει την πρίζα 
της παρέας του ΟΣΔΕ   

Γιατί κόπηκε  
εν τάχει η λύση  
Αυγενάκη για το 
φόρο στο τσίπουρο

Ξανά εντός ευρωπαϊκών 
οµίλων ο Ολυµπιακός 
Ο Ολυµπιακός µετά την επιβλητική 
εµφάνιση του κόντρα στην Τσέχικη 
Πλεζν (4-0) στον 3ο προκριµατικό 
γύρο του Uefa Champions League, 
εξασφάλισε για ακόµη µία φορά 
την παρουσία του σε ευρωπαϊκό 
όµιλο. Αυτό πάει να πει ότι και µε 
ήττα στο τέταρτο και τελευταίο 
προκριµατικό αγώνα, οι 
ερυθρόλευκοι περνούν αυτόµατα 
στους οµίλους Europa League.

Στην Παρί σεν Ζερµέν 
ο Ιντρίσα Γκουέιγ
Ολοκληρώθηκε και επισήµως από 
την Παρί σεν Ζερµέν η µεταγραφή 
του 29χρονου Σενεγαλέζου 
Ιντρίσα Γκουέιγ. Η γαλλική οµάδα 
υπέγραψε τετραετές συµβόλαιο 
µε τον µέσο της Έβερτον δίνοντας 
33 εκατ. ευρώ για την απόκτησή 
του. Ο Γκουέιγ πέρασε επιτυχώς 
όλες τις ιατρικές εξετάσεις. 

Προετοιµάζεται η ΑΕΛ 
για το πρωτάθληµα
Επέστρεψε στη Λάρισα η 
αποστολή της ΑΕΛ, έπειτα από το 
βασικό στάδιο της προετοιµασίας,  
µε την οµάδα του Γκόρνταν 
Πέτριτς να συνεχίζει στο εξής της 
προπονήσεις της στο προπονητικό 
κέντρο των ∆ένδρων. Τα επόµενα 
δύο φιλικά παιχνίδια θα είναι και 
τα τελευταία πριν από την 
πρεµιέρα του πρωταθλήµατος 
απέναντι στον Ατρόµητο στο 
στάδιο του Περιστερίου. 
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Το νέο 
χλιδάτο γιοτ 
του Ναδάλ
Ο Ραφαέλ Ναδάλ όντας ένας 
από τους κορυφαίους τενίστες 
όλων των εποχών, ανήκει 
συγχρόνως στη γκάµα των πιο 
ακριβοπληρωµένων αθλητών 
στον κόσµο. Αυτό το προνόµιο 
του έδωσε τη δυνατότητα να 
γίνει πρόσφατα κάτοχος ενός 
υπερπολυτελούς γιοτ, του 
οποίου η τιµή δεν έχει 
επιβεβαιωθεί, αλλά 
φηµολογείται ότι θα ξεπερνά τα 
180 εκατ. ευρώ. Το 25 µέτρων 
catamaran θα κατασκευαστεί 
από την πολωνική εταιρεία 
Sunreef Yaucht και θα διαθέτει 
δύο µηχανές ισχύος 575 ίππων 
έκαστη. Επιπλέον, το γιοτ θα 
κατασκευαστεί µε βάση τις 
επιθυµίες και τις ανάγκες του 
Ισπανού τενίστα και θα του 
παραδοθεί το 2020.

  

Αισιόδοξα 
μηνύματα
για τον Σουμάχερ 

Σχεδόν έξι χρόνια µετά το 
ατύχηµα του Μίκαελ Σουµάχερ 
στις γαλλικές Άλπεις όταν έκανε 
σκι,  το οποίο λίγο έλειψε να του 
κοστίσει τη ζωή, µία ευχάριστη 
είδηση έκανε τον γύρο του 
κόσµου θέλοντας τον Σουµάχερ 
να παρακολουθεί µε τον Ζαν 
Τοντ (επικεφαλής της ∆ιεθνούς 
Οµοσπονδίας Αυτοκινήτου) το 
Γκραν Πρι της Γερµανίας. Την 
είδηση επιβεβαίωσε και ο ίδιος 
ο Ζαν Τοντ, αφήνοντας 
αισιόδοξα µηνύµατα για την 
κατάσταση της υγείας του 
πρώην πιλότου της Ferrari. 

   Να ‘χαµε, να λέγαµε. ∆ε-
σµεύσεις για την απορρόφηση, µε τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο, της παραγω-

γής τεύτλων από τα περίπου 16.500 στρέµµα-
τα, που έχουν σπαρθεί φέτος, µαθαίνουµε πως 
εξασφάλισε η αντιπροσωπεία των τευτλοπαρα-
γωγών που επισκέφτηκε την περασµένη Τρίτη 
την πλατεία Βάθη.     Οι δύο εναλλακτι-
κές, πάντως, που φέρεται να έριξε στο τρα-
πέζι το δίδυµο των Σκρέκα-Αραµπατζή, δεν 
ενθουσίασαν τους αγρότες. Κι αυτό γιατί τό-
σο η αποζηµίωση της παραγωγής για κατα-
στροφή της στο χωράφι, όσο και η µεταφο-
ρά της στη µονάδα της σερβικής θυγατρικής 
στη Βοϊβοντίνα µε τρένο (αν είναι δυνατόν!) 
βάζουν ταφόπλακα στην προοπτική συνέχι-
σης της καλλιέργειας και στο µέλλον.   

 Ιδανικό για τους παραγωγούς, κι αυτό πρό-
τειναν στους υφυπουργούς, θα ήταν να κάνει 
µια µικρή χρονικά καµπάνια το Πλατύ, για-
τί όπως λένε αν κλείσει το εργοστάσιο, πέθα-
νε η τευτλοκαλλιέργεια. Κάτι τέτοιο όµως ση-
µαίνει λειτουργία µε ζηµιά για τη βιοµηχανία 
που για κάποιους ξεκινά από 1,5-2 εκατ. ευρώ 
και για άλλους µπορεί να φτάσει τα 7-8 εκατ. 
ευρώ, αν όχι παραπάνω. ∆υσκολάκι.    
Μετά τους Σκρέκα και Αραµπατζή, οι οποί-
οι δεν… τσιγκουνεύτηκαν σε βούληση να 
βοηθήσουν, καρδιές, µαθαίνουµε, δεν χά-

λασε ούτε και ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, ο οποίος αποτέλεσε τον επό-
µενο σταθµό των επαφών σε υψηλό πολιτι-
κό επίπεδο της αντιπροσωπείας των τευτλο-
παραγωγών στην Αθήνα. Ο Άδωνις τους ά-
κουσε και λέγεται πως τους ανακοίνωσε ό-
τι θα καλέσει την πιστρώτρια, να ενηµερω-
θεί κι από τα στελέχη της για το πού κόλλη-
σε η δουλειά και δεν έγινε το deal µε τον Φέ-
κερ και θα τους απαντήσει. Το λες και χτύ-
πηµα στην πλάτη. Εκτός κι αν µας διαψεύ-
σει και βγάλει λαγό, εκεί που οι άλλοι απέ-
τυχαν...    Η αγωνία των παραγωγών βέ-
βαια είναι γνήσια κι αυτό αποδεικνύει το ό,τι 
στην απελπισία τους για το διαφαινόµενο αδι-
έξοδο, συνεχίζουν να στηρίζουν ελπίδες στον 
ανακόλουθο, τουλάχιστον ως τώρα Λούκας. Έ-
τσι, λοιπόν, η αντιπροσωπεία τους, όπως πλη-
ροφορούµαστε, έµεινε και δεύτερη µέρα στην 
πρωτεύουσα προκειµένου να συνεχίσει τις δι-
αβουλεύσεις µε όποιον µπορεί να βοηθήσει.
    Μια από τις συναντήσεις που έγι-
ναν ήταν και µε τον Φέκερ, ο οποίος συνεχί-
ζει να διακηρύσσει πως έχει τα χρήµατα για 
να πάρει την ΕΒΖ, αλλά τον έχει αποκλείσει 
η πιστώτρια τράπεζα. Το παρελθόν του στην 
περίπτωση της ΕΒΖ πάντως δεν πείθει, διό-
τι όποτε κλήθηκε να εµφανίσει το χρήµα, έ-
στριψε δια του… αρραβώνος.  O ΓΥΛΟΣ

Κλείδωσε η παρουσία του ΟΣΦΠ στο Ευρωπαϊκό σελ. 54 • Με υψηλούς στόχους στο Παγκόσµιο της Κίνας η Εθνική σελ. 54

Δείγμα αξιοσύνης
Στην αναζήτηση ενός µεσαίου τρακτέρ, 
ικανού να φέρει εις πέρας όλες τις 
απαιτητικές αγροτικές εργασίες, και 
µε ιπποδύναµη που ξεπερνά τους 200 
ίππους, το µοντέλο Axion 800s της 
Claas µπαίνει αναµφίβολα στη λίστα 
των υποψήφιων τρακτέρ. ∆ιαβάστε 
περισσότερα στο Profi Ιουλίου-
Αυγούστου που κυκλοφορεί.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Και µια σκιά
για τον Σκιαδά 

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

SUMMER FARM SCENE ΤΗΣ HELEN LAFRANCE
Έργα της εκατοντάχρονης πλέον Helen LaFrane κοσµούν µουσεία και ιδιωτικές συλλογές, µεταξύ των οποίων εκείνη της Όπρα Γουίνφρεϊ. 
Μεγαλωµένη σε µια φάρµα στο Κεντάκι, αποτυπώνει εδώ µερικές παιδικές της αναµνήσεις από τα καλοκαίρια στην αµερικανική ύπαιθρο.
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Πάνω από τα επίπεδα των 1,30 ευρώ 
µέση τιµή έχει φτάσει να πωλείται α-
πό τον παραγωγό η ντοµάτα. Η τιµή έ-
χει διπλασιαστεί περίπου από την προ-
ηγούµενη εβδοµάδα, αποτέλεσµα κυ-
ρίως της µειωµένης ποσότητας που κι-
νείται στην αγορά και των ακριβών ει-
σαγωγών του προϊόντος. 

Σύµφωνα µε τον Μανώλη ∆ερµιτζά-
κη, υπεύθυνο γεωπόνο της Lasagro στο 
Λασίθι της Κρήτης, έχει τελειώσει η ελ-
ληνική παραγωγή στα θερµοκήπια, α-

φήνοντας µόνο την υπαίθρια ντοµάτα 
στην αγορά. Αυτό, σε συνδυασµό µε τις 
υψηλές τιµές στις εισαγωγές του προϊό-
ντος που προέρχονται κυρίως από την 
Πολωνία και τη Σερβία, έχουν ανεβάσει 
την τιµή στην εγχώρια αγορά. 

Σηµειωτέον ότι στις µεγάλες λαχανα-
γορές, οι παρτίδες φτάνουν στα 2 ευρώ 
τιµή χονδρικής για τις έξτρα, ενώ στο 1,5 
µε 1,6 ευρώ κυµαίνεται η επικρατέστε-
ρη τιµή για τις ντοµάτες κατηγορίας 1 
αλλά και για τις εισαγόµενες. 

Στο 1,3 ευρώ έφτασε η ντοµάτα
 Ακριβές εισαγωγές από Σερβία, Πολωνία διπλασίασαν την τιµή στη ντόπια 

 Μικρότερες οι διαθέσιµες ποσότητες στην αγορά, τελείωσαν οι θερµοκηπιακές
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Σ
την ελληνική αγορά σκληρού σίτου 
παρατηρείται σταθεροποίηση των τι-
µών εξαγωγής στα πρόσφατα υψη-
λά των 230 ευρώ ο τόνος FOB λιµά-

νι µας. Παραδοσιακά τον Αύγουστο υπολει-
τουργούν οι µύλοι και εποµένως τα πράγµα-
τα είναι λίγο υποτονικά. Οι έξω θεωρούν πως 
θα είναι δύσκολο να δούµε σύντοµα υψηλό-
τερες τιµές, εκτός αν προκύψουν δυσάρεστα  
για τις τιµές νέα από τον Καναδά.

 Χρηµατιστηριακά το βαµβάκι κρατά κα-
λά παρά το σφυροκόπηµα των κερδοσκόπων. 
Η εµµονή τους για ποντάρισµα στην πτώση 
δεν τους έχει βγει παρά την άνοδο του δολα-
ρίου. Φαίνεται πως υπάρχουν ισχυρές αντιστά-
σεις από τη φυσική αγορά, µε τους κλώστες 
να κινούνται δυναµικά όταν πλησιάζουµε τα 
60 σεντς ανά λίµπρα και η προσφορά να µει-
ώνεται. Στην αγορά µας έχει µειωθεί η προ-
σφορά καθώς οι προπωλήσεις έφτασαν στο 
επιθυµητό µέγεθος για την εποχή, περί τους 
60.000 τόνους. ∆εν υπάρχει τώρα λόγος βια-
σύνης για τους εκκοκκιστές, καθώς τον Αύγου-
στο λειτουργούµε σε καλοκαιρινούς ρυθµούς. 

 
 Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αγο-

ράς Φρούτων και Λαχανικών, του οποίου η 
σύσταση ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο α-
πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε στόχο να δο-
θεί µεγαλύτερη διαφάνεια στον τοµέα, άρχισε 
να υλοποιείται µε τη σύσταση οµάδας εµπει-
ρογνωµόνων, η οποία αποτελεί το «Οικονο-
µικό Συµβούλιο του Παρατηρητηρίου της Ευ-
ρωπαϊκής Αγοράς για τα Φρούτα και τα Λαχα-
νικά». Η οµάδα θα επικεντρωθεί σε τέσσερα 
προϊόντα: ντοµάτα, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρ-
πα και ένσπορα φρούτα και οι πρώτες συνα-
ντήσεις θα πραγµατοποιηθούν τον Οκτώβριο.

Σταθερά στα 230 
ευρώ στο σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

25/06 3/07 10/07 24/07 30/07

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

349,52

340,70
343,84

348,92

364,55

Εισαγόμενες
Χονδρική στις λαχαναγορές, 

στα ίδια επίπεδα 1,5 µε 1,6 ευρώ 
πωλούνται οι εισαγόµενες και 

οι εγχώριες ντοµάτες

Παραγωγή 
Έχει τελειώσει πλέον η 

παραγωγή στα θερµοκήπια, 
αφήνοντας την υπαίθρια 

ντοµάτα «µόνη» στην αγορά

Τιμές
 Στα 50-60 λεπτά πωλούνταν 

οι ντοµάτες πριν δύο εβδοµάδες 
και την ίδια περίοδο πέρυσι, στη 

µισή τιµή από τη σηµερινή

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

03/07 11/07 18/07 25/07 01/0827/06

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

234

183

209,5

66.39

327,60

890,00

16,27

73,62

109,57

93,96

245

183

209,5

67.29

320,70

885,60

17,31

73,80

106,00

92,79

245

183

209,5

63,82

318,90

893,20

17,35

71,55

107,75

93,75

235

183

209,5

62,49

322,3

891,20

17,43

82,8

108,5

92,81

235

183

209,5

64,32

321,5

892,60

17,46

86,55

108,90

86,11

235

182

209,5

63,84

325,40

863,40

17,23

79,30

106,85

86,21

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό 2,25

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

2,34

225 225 225 215 215
217

Τιμή παραγωγού 
στη ντομάτα 
(σε ευρώ ανά κιλό)  
Μέσα Ιουλίου 0,5-0,6 

Τέλη Ιουλίου 1,3 

 ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Βαστάει η αγορά βάµβακος παρά την εµµονή των κερδοσκόπων
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Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,34

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ

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

Στα σκληρά σιτάρια, σταθεροποίηση 
των τιµών σηµειώθηκε στη νέα 
λίστα της Φότζια για δεύτερη 
συνεχόµενη εβδοµάδα.

Υποχώρησε αυτή την εβδοµάδα 
η τιµή του καλαµποκιού, αν και είχε 
δείξει σηµάδια σταθεροποίησης 
το προηγούµενο διάστηµα.

Αµετάβλητη άλλη µια εβδοµάδα 
παρέµειν η τιµή για το κριθάρι 
βυνοποίησης, που δείχνει σηµάδια 
σταθεροποίησης. 

Στα ίδια περίπου επίπεδα κινήθηκε 
αυτές τις ηµέρες η αγορά 
ελαιολάδου, που δείχνει να κινείται 
σε ανοδική πορεία στην Ευρώπη.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Λίγο πριν µπει στον «νεκρό» µήνα 
του Αυγούστου η αγορά ελαιολά-
δου παρουσίασε µια κινητικότητα, 
η οποία βοήθησε να ξεµπλοκάρει 
λίγο η κατάσταση που είχε προκα-
λέσει η παρατεταµένη απραξία των 
προηγούµενων µηνών. Είναι γεγο-
νός ότι οι δεξαµενές θα είναι σχετι-
κά αδειασµένες τον Σεπτέµβριο από 
καλά ελαιόλαδα, ενώ τα αποθέµατα 
από τις χαµηλότερες ποιότητες εί-
ναι πιθανό να µην δηµιουργήσουν 
ιδιαίτερα προβλήµατα. Ωστόσο πα-
ραγωγοί και συνεταιριστές βρίσκο-
νται σε επιφυλακή λόγω των µηνυ-
µάτων που έστειλε η αγορά κατά τη 
διάρκεια της άνοιξης. 

«Η χρονιά δεν έχει πάει καλά. 
Τέτοια µη συνεχιζόµενη εµπορική 
δραστηριότητα, που επικρατεί, δεν 
έχει ξανασυµβεί. Είναι σηµάδια των 
καιρών που πρέπει να µας προβλη-
µατίζουν», δηλώνει στην Agrenda 

ο διευθυντής του Α.Σ Μολάων Πα-
κίων, Παναγιώτης Ντανάκας. Ο συ-
νεταιρισµός του κ. Ντανάκα κατά-
φερε µέσα στον Ιούλιο να πουλή-
σει περί τους 450 τόνους ελαιολά-
δου, µε βασικό αγοραστή την εται-
ρεία Χελιώτης ΑΕ, σε τιµές κοντά στα 
3,15 ευρώ το κιλό, ενώ κάποια µε-
µονωµένα βυτία έφυγαν στα 3,30 
ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις αγορές του 
εξωτερικού, η ζήτηση είναι περιο-
ρισµένη, αν και σύµφωνα µε τον ί-
διο φαίνεται πως η Ιταλία δεν έχει 
ελαιόλαδο και σίγουρα θα αγορά-
σει κάποιες ποσότητες όταν η αγο-
ρά ανοίξει ξανά. 

Το περιορισµένο ενδιαφέρον α-
πό το εξωτερικό επιβεβαιώνει και ο 
Νίκος Προκοβάκης της ΕΑΣ Λακω-
νίας, ο οποίος σε τηλεφωνική επι-
κοινωνία µε την Agrenda, σχολία-
σε πως ενδιαφέρον και αξιοσηµεί-
ωτες προσφορές παρουσιάζει κυρί-
ως η εσωτερική αγορά. 

Την ίδια στιγµή, στα  2,20 ευρώ 
το κιλό έχει πέσει η κατώτατη τιµή 

παραγωγού στο εξαιρετικό παρθέ-
νο ελαιόλαδο της Κρήτης, µε τη µε-
γαλύτερη τιµή να µην υπερβαίνει 
τα 2,70 ευρώ το κιλό, ενώ οι περισ-
σότεροι τυποποιητές και έµποροι α-
πλά δεν αγοράζουν.  

Σχετικά µε την επερχόµενη σο-
δειά, αν και είναι ακόµα νωρίς για 
προβλέψεις και εκτιµήσεις µε κά-
ποια σηµασία, όλα δείχνουν πως 
η παραγωγή θα κινηθεί σε χαµη-
λότερα επίπεδα από αυτά που επε-
τεύχθησαν κατά την ελαιοκοµική 
περίοδο 2017-2018. «Έχει ακόµα 
δρόµο» λένε οι παραγωγοί, ωστό-
σο θετικό είναι το γεγονός πως έως 
τώρα δεν έχουν παρουσιαστεί φαι-
νόµενα αντίστοιχα των περσινών.

Ξεµπλόκαρε λίγο πριν το κλείσιµο το ελαιόλαδο
Κινητικότητα µε σταθερές τιµές σηµειώθηκε στην αγορά ελαιολάδου λίγο πριν τις διακοπές
Θετικά µηνύµατα για την επερχόµενη παραγωγή, αρνητικά για την αγορά βλέπουν οι παραγωγοί

Στη σόγια, αλλάζουν ελάχιστα 
οι τιµές στα χρηµατιστηριακά 
συµβόλαια, όσο οι επενδυτές 
προσπαθούνε να «ζυγίσουν» 
τον ανάµεικτο καιρό στα 
µεσοδυτικά των ΗΠΑ και όσο 
συνεχίζεται η εµπορική 
αβεβαιότητα µεταξύ ΗΠΑ και 
Κίνας.   
Οι συνοµιλίες µεταξύ ΗΠΑ 
και Κίνας αυτή την 
εβδοµάδα ξεθύµαναν την 
ώρα που όλοι περίµεναν να 
αναθερµανθούν. Όλο αυτό 
το κλίµα κρατάει τη σόγια 
στα χρηµατιστήρια, µε τα 
συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης για τον 
Νοέµβριο στα να υπόκεινται 
σε συνεχείς ελαφρές 
µειώσεις, φτάνοντας την 
1η Αυγούστου τα 8,.81 
δολάρια το µπούσελ 
στο χρηµατιστήριο 
εµπορευµάτων του Σικάγο. 
Το αλεύρι σόγιας έχει πέσει 
στα 305 δολάρια ο τόνος, 
ενώ το σογιέλαιο σηµείωσε 
µια µικρή άνοδο, κατά 0,16 
σεντς, στα 28,39 σεντς η 
λίµπρα (περίπου µισό κιλό).

ΕΛΑΦΡΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΣΟΓΙΑ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗ

Αν εξαιρέσουµε µια δοκιµή κάτω από τα 62 σεντς ανά 
λίµπρα, η αγορά κινείται εδώ και πολλές συνεδριάσεις 
µεταξύ 63-64 σεντς µε ασαφή κατεύθυνση. Είναι 
θετικό πως οι τιµές συντηρούνται σε αυτά τα επίπεδα 
και δεν έχουν σπάσει τα 60 σεντς ανά λίµπρα, παρά 
τις αυξηµένες κερδοσκοπικές κινήσεις προς αυτήν 
την κατεύθυνση και ενώ το δολάριο ολοένα και 
δυναµώνει πλησιάζοντας το 1,10 έναντι του ευρώ. 
Υπάρχει σηµαντική αντίσταση όταν πλησιάζουµε 
προς τα 60 σεντς, καθώς οι κλώστες ενδιαφέρονται 
σε αυτές τις τιµές να προβούν σε νέες αγορές, ενώ 
την ίδια στιγµή η προσφορά µειώνεται.  

ΝEA ΥOΡKH
Οι νέες προσφορές έχουν µειωθεί καθώς οι 
περισσότεροι εκκοκκιστές έχουν πιάσει τον στόχο 
των προπωλήσεων τους, ενώ παράλληλα παρά το 
αδύναµο χρηµατιστήριο δεν µπορούµε να 
ισχυριστούµε πως πιάνουµε µια σηµαντικά 
υψηλότερη βάση (πριµ) για τα ανοιχτά συµβόλαια. 
Φυσικά σε αυτή την ηρεµία συνηγορεί και η 
εποχικότητα, δεδοµένου ότι συνήθως τον Αύγουστο 
τα πράγµατα είναι πιο υποτονικά. Πολύ θετική για τη 
σοδειά µας είναι η άνοδος του δολαρίου, αν και θα 
προτιµούσαµε να συµβεί αυτό προς τον Οκτώβριο και 
µετά όπου θα φορτώνεται το βαµβάκι µας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Αξιοσηµείωτες οι προσφορές από την 
εσωτερική αγορά, έναντι των ξένων.

ΨΑΧΝΟΥΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
Η Ιταλία δεν έχει ελαιόλαδο 

και σίγουρα θα αγοράσει 

κάποιες ποσότητες όταν 

η αγορά ανοίξει ξανά

Συνεδρίαση 31/07/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 63,84 +0,48

Μάρτιος '20 64,68 +0,40

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

∆ευτέρα
29/07

Παρασκευή
26/07

Τετάρτη
31/07

Τρίτη
30/07

Πέµπτη
25/07

65

64.5

64

63.5

63

62.5

07/25/2019 63.98
07/26/2019 64.54
07/29/2019 64.21
07/30/2019 63.36
07/31/2019 63.84
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Καλή πορεία κατέγραψε φέτος 
όµως και το σκόρδο του Πλατυ-
κάµπου, µε τις τιµές και σε αυ-
τή την περίπτωση να κυµαίνο-
νται γύρω στα 1,20 ευρώ το κι-
λό. «∆εν έχει µείνει σχεδόν τί-
ποτε στις αποθήκες. Η χρονιά 
πήγε καλά στρεµµατικά, καθώς 
οι αποδόσεις κατά µέσο όρο ή-
ταν στα 1.100 κιλά το στρέµµα, 
ενώ και η ποιότητα κινήθηκε σε 

υψηλά επίπεδα» ανέφερε στην 
Agrenda ο Φάνης Μπανές. Σύµ-
φωνα µε τον ίδιο, υπήρξε µεγά-
λη ζήτηση από την αγορά του 
Ρέντη και οι τιµές κατά µέσο ό-
ρο έπαιξαν στα 10-11 λεπτά το 
κεφάλι, αφού για τα µεγάλα έ-
φτασαν µέχρι τα 18 λεπτά, ενώ 
στα µικρά ήταν στα 7 λεπτά.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
που έπαιξε η αγορά του Ρέντη 

στη φετινή εµπορική σεζόν για 
το σκόρδο Πλατυκάµπου, τό-
νισε και ο παραγωγός Βαγγέ-
λης Γκαράνης, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά πως «φέτος δούλε-
ψε πάρα πολύ η Αθήνα. Έγινε 
τζάκ ποτ για τα σκόρδα της πε-
ριοχής, αφού πάνω από 60%-
70% της παραγωγής κατευθύν-
θηκε εκεί. Το υπόλοιπο το α-
γόρασε η Νέα Βύσσα».

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με άνοδο µέχρι και 40% των στρεµ-
µατικών αποδόσεων, που επιτρέ-
πει στους παραγωγούς να καλύ-
ψουν την εισοδηµατική απώλεια 
από τις ελαφρώς χαµηλότερες τι-
µές, από 10 έως και 20 λεπτά το 
κιλό, σε σχέση µε τις περσινές, 
κάνει ποδαρικό η εµπορική σε-
ζόν για το σκόρδο της Νέας Βύσ-
σας, ενώ καλή πορεία κατέγραψε 
το προϊόν και στον Πλατύκαµπο.

Στον ακριτικό οικισµό της Θρά-
κης, που έχει καταφέρει να κάνει 
«brand name» το τοπικά παραγό-
µενο σκόρδο, η φετινή χρονιά, ό-
πως ανέφερε στην Agrenda ο πρό-
εδρος του ΑΣΠΕΕ Σκόρδου Ν. Βύσ-
σας, Αναστάσιος Γιακµολίδης εξε-
λίχθηκε ικανοποιητικά στο παρα-
γωγικό της κοµµάτι, ενώ σχετική 
ροή έχει αρχίσει να διαφαίνεται 
και στο εµπορικό επίπεδο.

«Στην περιοχή µας καλλιεργή-
θηκαν και φέτος, γύρω στα 2.500 
– 3.000 στρέµµατα σκόρδο και οι 
αποδόσεις είναι πολύ καλύτερες 
από ό,τι την περσινή χρονιά. Κατά 
µέσο όρο πιάσαµε περί τα 1.000 
κιλά το στρέµµα, µιλάµε για ξερό 
σκόρδο, όταν το 2018 η παραγω-
γή είχε κυµανθεί στα 700 κιλά το 
στρέµµα», τόνισε ο επικεφαλής 
του τοπικού συνεταιρισµού. 

Σηµείωσε ακόµη πως ποιοτικά 
το φετινό σκόρδο είναι πολύ καλό 
και σε αυτό συνέβαλε το γεγονός 
ότι δεν υπήρξαν παγετοί το χειµώ-
να, ούτε και πολλές βροχές την ά-
νοιξη και το καλοκαίρι, µε αποτέ-
λεσµα να µην προκύψουν ιδιαί-

τερες ασθένειες ή µικροκαρπίες. 
«Μια ζηµιά της τάξης του 10% - 

15% ενδεχοµένως να υπάρχει, αλ-
λά σε τέτοια ποσοστά θα έλεγε κα-
νείς πως είναι φυσιολογική», µας 
είπε ο κ. Γιακµολίδης κι εξήγησε 
ότι η συγκοµιδή ολοκληρώθηκε 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα πε-
ρί το τέλος Ιουνίου. Στο µεγαλύ-
τερο µέρος του Ιουλίου εξελίχθη-
κε η διαδικασία της ξήρανσης, ε-
νώ αυτή την περίοδο άρχισε η α-
ποθήκευση του προϊόντος ενόψει 
της εµπορικής σεζόν, η οποία θα 

διαρκέσει έως το Φεβρουάριο και 
το Μάρτιο του 2020.

Ένα µικρό µέρος της παραγω-
γής, όπως κάθε χρόνο, διοχετεύ-
θηκε στην αγορά πριν τη ξήραν-
ση, το λεγόµενο «πράσινο σκόρ-
δο». «Μιλάµε για ένα ποσοστό το 
πολύ της τάξης του 10% της συνο-
λικής παραγωγής, το οποίο έφυ-
γε µε µια τιµή στα 12 έως και 14 
λεπτά το κεφάλι. Κάτι που µετα-
φράζεται σε περίπου 1,20 ευρώ 
το κιλό», είπε ο συνοµιλητής µας.

Στο ξερό σκόρδο, αντιστοίχως, 
οι πρώτες συναλλαγές δίνουν µια 
τιµή για τον παραγωγό στα 1,30-
1,40 ευρώ το κιλό και παρότι εί-
ναι περί τα 10-20 λεπτά χαµηλό-
τερη σε σχέση µε την ίδια περίο-
δο πέρσι, το ταµείο κλείνει θετικά, 
δεδοµένης της ανόδου των στρεµ-
µατικών αποδόσεων. 

«Όσοι κινήθηκαν στα 1.000 κι-
λά το στρέµµα είναι καλά, γιατί θα 
τους µείνει κάτι. Σε χωράφια µε µι-

κρότερες αποδόσεις η τιµή είναι ί-
σα για να καλυφθούν τα έξοδα, δι-
ότι η καλλιέργεια έχει υψηλά έξο-
δα. Ρισκάρει ο παραγωγός 1.000 
ευρώ το στρέµµα για να πάρει 200 
ευρώ», ανέφερε ο έµπειρος παρα-
γωγός και συνεταιριστής.

Για τα τυποποιηµένα προϊόντα 
η τιµή κυµαίνεται στα 2,50 έως 
2,80 ευρώ το κιλό, ανάλογα µε 
τη συσκευασία. 

Οι έως τώρα πωλήσεις δείχνουν 
µια καλή ροή, χωρίς πάντως οι έ-
µποροι να δείχνουν ιδιαίτερη διά-
θεση να ψωνίσουν µεγάλες ποσό-
τητες για να αποθεµατοποιήσουν. 
Οι συναλλαγές να γίνονται κατά 
κύριο λόγο µε τις µεγάλες λαχα-
ναγορές σε Θεσσαλονίκη και Α-
θήνα και µε το σύνολο των ελλη-
νικών αλυσίδων σουπερµάρκετ, 
οι οποίες φροντίζουν να έχουν 
στα ράφια τους ελληνικό σκόρ-
δο, όπως λέει ο κ. Γιακµολίδης, 
προσθέτοντας πως παραδοσιακά 
ο ΑΣΠΕΕ Σκόρδου Ν. Βύσσας ένα 
µέρος της ετήσιας παραγωγής, πε-
ρί το 10%-15% το εξάγει, µε βασι-
κές αγορές τη Γερµανία στην κε-
ντρική Ευρώπη, λόγω οµογενει-
ακού στοιχείου και την Κύπρο.

Μόνο οι αυξηµένες αποδόσεις εξασφαλίζουν 
εισόδηµα στους παραγωγούς σκόρδου 
Με άνοδο 40% στις αποδόσεις, καλύπτουν το κενό από τις χαµηλότερες τιµές

«Τζακ ποτ» από την αγορά του Ρέντη
για τα σκόρδα Πλατυκάµπου µε 1,20 ευρώ

ΤΖΙΡΟΣ
Η οργάνωση, που αριθµεί 22 

παραγωγούς – µέλη, αναµένει 

αρκετά υψηλό τζίρο, ο οποίος 

εκτιµάται πως για την τρέχουσα 

οικονοµική χρήση θα κινηθεί 

κοντά στα 1,5 εκατ. ευρώ

ΡΙΣΚΟ
«Ρισκάρει ο παραγωγός 1.000 

ευρώ το στρέµµα για να πάρει 

200 ευρώ», αναφέρει ο έµπειρος 

παραγωγός και συνεταιριστής, 

Αναστάσιος Γιακµολίδης

Ό
σο προχωράµε προς τον 
Αύγουστο οι διαπραγµα-
τεύσεις και οι νέες δου-
λειές στην ελληνική α-

γορά σκληρού σίτου όλο και µειώ-
νονται. Παραδοσιακά αυτή την επο-
χή οι µύλοι υπολειτουργούν και δεν 
προβαίνουν σε νέες αγορές. Το κα-
λό είναι πως οι τιµές για τα µέτρια 
έχουν κάνει από την αρχή της σε-
ζόν µια ικανοποιητική ανοδική πο-
ρεία και σταθεροποιούνται στα υ-
ψηλά στα επίπεδα των 230 ευρώ ο 
τόνος FOB λιµάνι µας. Παράλληλα 
και τα ποιοτικά σιτάρια έλαβαν δυ-
ναµική από τη γενικότερη τάση, ί-
σως όχι το ίδιο ανάλογη µε τα µέ-
τρια λόγω ζήτησης από την Ιταλία. 

Στα σκληρά σιτάρια, σταθεροποί-
ηση των τιµών 
είχαµε στη νέα 
λίστα της Φό-
τζια για δεύτε-
ρη εβδοµάδα. 
Συγκεκριµένα 

τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
80 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐ-
νη 12% η τιµή αποθήκης παραγω-
γού διαπραγµατεύεται 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 αποθήκης παραγωγού κυµαί-
νεται στα 245-250 ευρώ ο τόνος. Στη 
Γαλλία, οι τιµές πήραν αύξηση κατά 
3 ευρώ ο τόνος, φτάνοντας τα 230 
ευρώ ο τόνος κυρίως διότι το ευρώ 
έχει εξασθενήσει έναντι του δολα-
ρίου οπότε και φαίνεται πιο φτηνό 
στις διεθνείς αγορές.  

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, λί-
γο η πτωτική πορεία στο καλαµπόκι, 
λίγο το ενισχυµένο δολάριο (παρά 
τη µείωση των επιτοκίων) πίεσαν τα 
µαλακά σιτάρια προς τα πρόσφατα 
χαµηλά. Παράλληλα, δεν υπάρχουν 
ακόµα θετικές ειδήσεις αναφορικά 
µε τον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ - Κί-
νας. Στη Γαλλία παρά τη σηµαντική 
άνοδο του δολαρίου έναντι του ευ-
ρώ, οι τιµές πιέστηκαν στις τελευταί-
ες συνεδριάσεις κυρίως λόγω της α-
πογοητευτικής τιµής πώλησης γαλ-
λικού µαλακού σίτου στον πρόσφατο 
διαγωνισµό της Αλγερίας στα επίπε-
δα των 215,5 δολαρίων ο τόνος πα-
ραδοτέα σε λιµάνι στην Αλγερία. Οι 
τιµές συµβολαίων Σεπτεµβρίου ‘19 
διαπραγµατεύονται στα 174 ευρώ ο 
τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ 
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΚΟΡ∆ΟΥ 

 2019

2018

1,30�1,40

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

1,40�1,50

 2019

2018

1.000

700

 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ 
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Η στασιµότητα στις τιµές του βαµβακιού, λόγω του εµπορικού πολέµου, µε τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου να πλησιάζουν το ελάχιστο δεκαετίας, κάνει λιγότερο 
περιζήτητη την καλλιέργειά του για την επόµενη σεζόν, µε πολλούς αγρότες κυρίως στις ΗΠΑ να προσανατολίζονται στο καλαµπόκι από το νέο έτος.  

Έπεσαν την Τετάρτη 31 Ιουλίου τα συµβόλαια µελλο-
ντικής εκπλήρωσης µαλακού σιταριού, καθώς πληρώ-
θηκαν χαµηλές τιµές από την Αλγερία στον τελευταίο 
διαγωνισµό, κάτι που υπογραµµίζει πως είναι πρόκλη-
ση η εύρεση αγορών για τη φετινή σοδειά µε τις αρ-
κετά µεγάλες τελικά ποσότητες στη ∆υτική Ευρώπη.

Οι παρατηρητές ανεβάζουν τις προβλέψεις τους για 
τη φετινή παραγωγή της Γαλλίας σε µαλακό σιτάρι, µε 
τη Strategie Grains να αναµένει 38,98 εκατοµµύρια 
τόνους, δηλαδή µια ποσότητα κατά 2 εκατοµµύρια τό-
νους παραπάνω από την πρόβλεψη της 11ης Ιουλίου.

Την ίδια ώρα, τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου στο Euronext 
για το µαλακό σιτάρι έπεσαν κατά 1%, φτάνοντας τα 
179,75 ευρώ τον τόνο (199,92 δολάρια), σηµειώνο-
ντας τη µικρότερη τιµή κλεισίµατος από τις 23 Ιουλίου.

Να σηµειωθεί ότι το κρατικό πρακτορείο δηµητρια-
κών της Αλγερίας OAIC, αγόρασε 570.000 τόνους µα-
λακό σιτάρι επιλεγµένης προέλευσης, µε µια µέση τι-
µή στα επίπεδα των 215,5 δολαρίων ο τόνος, συµπε-
ριλαµβανοµένων των δαπανών και της µεταφοράς, σε 
µια κίνηση που έληξε την Τρίτη 30 Ιουλίου, όπως ανα-
φέρουν µεγάλοι Ευρωπαίοι traders. Όπως αναφέρεται, 
µέρος της αγοράς αναµενόταν να προέρχεται από τη 
Γαλλία, τον κύριο προµηθευτή της Αλγερίας σε σιτάρι, 
ωστόσο προϊόν µε ανταγωνιστική τιµή από τη Βαλτική 
και τη Ρουµανία µπορεί να ενεπλάκησαν.

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΠΤΩΣΗ στην προβλεπόµενη από το 
USDA παγκόσµια κατανάλωση βαµ-
βακιού, που οφείλεται και στον ε-
µπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας, σε συν-
δυασµό µε ελαφρά αυξηµένα απο-
θέµατα και παραπάνω από την ανα-
µενόµενη παραγωγή να πιάνει κα-
λές ποιότητες στην Αµερική, φαίνε-
ται να πιέζει το βαµβάκι για διατή-

ρηση χαµηλών τιµών τη σεζόν που 
διανύουµε. Αυτή η µη έλευση της α-
νόδου τιµών είναι πιθανό να στρέ-
ψει τους αγρότες µακριά από φυ-
τεύσεις βαµβακιού το νέο έτος και 
να τους οδηγήσει στην καλλιέργεια 
καλαµποκιού µαζικά, λόγω της κα-
λής κατάστασης που προβλέπεται 
στις φετινές τιµές του δηµητριακού.       

ΤΑ 125,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ µπάλες 
που ήταν η πρόβλεψη του υπουρ-
γείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) για 
την κατανάλωση την ερχόµενη σε-
ζόν 2019-2020 το Φεβρουάριο, έχει 
πέσει τώρα, τον Ιούλιο, σε ένα εκτι-
µώµενο µέγεθος κατανάλωσης της 
τάξης των 124,3 εκατοµµυρίων µπα-

λών. Αν οι προβλέψεις Ιουλίου του 
USDA πέσουν µέσα, τα παγκόσµια 
τελικά αποθέµατα θα ανέλθουν σε 
80,4 εκατοµµύρια µπάλες βαµβά-
κι  την περίοδο 2019-2020, σηµει-
ώνοντας ελαφρά µόνο αύξηση από 
τα 79,3 εκατοµµύρια µπάλες που ή-
ταν την περασµένη σεζόν.

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, υπάρχουν τεχνικά στοι-
χεία πως οι τιµές θα πιάσουν ελάχι-
στο. Στα συµβόλαια του ∆εκεµβρίου, 
οι τιµές παίζουν στα χαµηλότερα του 
‘19 και κυµαίνονται αυτές τις ηµέρες 
στα 63,7 cents/λίµπρα, ενώ το ελά-
χιστο δεκαετίας είναι 54,19 cents το 

2016. Τα εβδοµαδιαία συµβόλαια 
για στοκ σηµειώνουν υπέρ-πωλή-
σεις και ίσως βαδίσουν ανοδικά. Τα 
funds συµβολαίων µελλοντικής εκ-
πλήρωσης και τα noncommercials, 
τείνουν να χάνουν χρήµατα όταν έ-
χουν έλλειψη σε τόσο χαµηλές τιµές.

ΟΠΩΣ και η σόγια, έτσι και το βαµ-
βάκι χτυπήθηκε από την Κίνα µε 
δασµούς 25% το προηγούµενο κα-
λοκαίρι, καθιστώντας το προϊόν έ-
να από τα θύµατα του εµπορικού 
πολέµου Ηνωµένων Πολιτειών Α-
µερικής και Κίνας. Όλες οι εξαγω-
γές βαµβακιού των ΗΠΑ προς την 
Κίνα είναι 40% µειωµένες για την 

τρέχουσα σεζόν 2018-2019, αλλά 
συνολικά 12% λιγότερες, κυρίως 
λόγω αυξηµένης βοήθειας από άλ-
λους αγοραστές όπως Ινδία και Βι-
ετνάµ. Η άλλη όψη του εµπορικού 
πολέµου είναι πως επιβραδύνθη-
κε γενικά η παγκόσµια οικονοµι-
κή ανάπτυξη, αλλάζοντας την πρό-
βλεψη κατανάλωσης στο βαµβάκι. 

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ και έντονες 
βροχοπτώσεις στο δέλτα του Μισσισ-
σιπή φέτος, το USDA αναφέρει πως 
60% της φετινής σοδειάς των ΗΠΑ 
βαθµολογείται από καλή έως εξαι-
ρετική επίδοση. Η µεγαλύτερη βελ-
τίωση παρατηρείται στην υψηλοπα-
ραγωγική πολιτεία του Texas, όπου 

58% της παραγωγής αξιολογείται ως 
καλή ή εξαιρετική φέτος, ενώ πέρυ-
σι τέτοια αξιολόγηση είχε µόνο το 
20% της σοδειάς. Βασικά, αναφέρε-
ται ότι δεν υπάρχει τίποτε στον ορί-
ζοντα που να προµηνύει πως οι τι-
µές βάµβακος θα σηµειώσουν ση-
µαντική άνοδο στο άµεσο µέλλον. 

ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ εδώ είναι πως οι 
τιµές του βαµβακιού πιέζονται και 
δεν έχουν τα φόντα να εµπνεύσουν 
περισσότερες φυτεύσεις στις αρχές 
του 2020,στην επόµενη καλλιεργη-
τική σεζόν. Με τα πράγµατα όπως έ-
χουν αυτή τη στιγµή, προϋποθέτο-

ντας πως δε θα σηµειωθεί κάποια 
αλλαγή στην εξέλιξη του εµπορι-
κού πολέµου των ΗΠΑ µε την Κί-
να, όλες οι Ηνωµένες Πολιτείες θα 
φυτεύουν καλαµπόκι το 2020, κά-
τι που αναµένεται να προκαλέσει 
παραπάνω από απλή αναταραχή.   

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 2019-2020 (ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΠΑΛΕΣ) 

125,5 124,3

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

 2018/2019

79,3
2019/2020

80,4

ΕΚΑΤ. ΜΠΑΛΕΣ

 2018/2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΗΓΗ: USDA

40% 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΠΑ ΠΡΟΣ
ΚΙΝΑ  2018-2019 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΗΠΑ

12% 

Η μεγαλύτερη τελικά παραγωγή 
μαλακού στην ΕΕ ρίχνει την τιμή
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∆εν φαίνεται άνοδος στο βαµβάκι, µαζικά καλαµπόκι το 2020



Ένας διαφορετικός Αύγουστος 
ο φετινός για το Χρηµατιστήριο 
Η αγορά ακολουθεί την παραδοσιακή πορεία κάθε 
Αύγουστο κατά τον οποίο οι επιλεκτικές κινήσεις 
κυριαρχούν. Με τη µόνη διαφορά φέτος να είναι 
ότι προέρχεται από ένα σηµαντικό επτάµηνο ράλι 
ανόδου. Η επιλεκτικότητα αναµένεται να συνεχιστεί 
έως ότου υπάρξει κάποιος καταλύτης που θα 
οδηγήσει αρκετά ξένα κυρίως χαρτοφυλάκια σε 
νέες εισροές στην ελληνική αγορά. Μια τέτοια 
εξέλιξη θα µπορούσε να έλθει τόσο µέσω 
κυβερνητικών αποφάσεων όσο µέσω µιας 
αναβάθµισης της οικονοµίας από τους οίκους.

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Το 9ο 
πλήρως αυτοµατοποιηµένο 
ηλεκτρονικό κατάστηµα άνοιξε η 

τράπεζα Πειραιώς στα Ιωάννινα 
(στη συµβολή των οδών Πυρσινέλλα 16 & 
Γ. Σακκά), προσφέροντας την εµπειρία της 
σύγχρονης τραπεζικής εξυπηρέτησης και 
στους πελάτες της τράπεζας στην Ήπειρο.

HEINEKEN: Χαµηλότερα των 
εκτιµήσεων ήταν τα αποτελέσµατα της 
Heineken για το α’ εξάµηνο, καθώς η 
αύξηση του κόστους εισαγωγής για τη 
δεύτερη µεγαλύτερη ζυθοποιία 
διεθνώς, αντιστάθµισε τις υψηλότερες 
πωλήσεις µπύρας. Τα λειτουργικά 
κέρδη αυξήθηκαν µόλις 0,3% σε 
συγκρίσιµη βάση, στα 1,78 δισ. ευρώ, 
έναντι εκτιµήσεων για 1,92 δισ. ευρώ.

CHIPITA: Αύξηση µεγεθών στη χρήση 
του 2018 πέτυχε ο όµιλος, συνεχίζοντας 
την επέκτασή του στις διεθνείς αγορές. Ο 
ενοποιηµένος κύκλος εργασιών (εκτός 
των κοινοπραξιών) ανήλθε στα 510,2 
εκατ. ευρώ έναντι 461 εκατ. ευρώ το 
2017, καταγράφοντας άνοδο 10,7%. Το 
προσαρµοσµένο EBITDA, µαζί µε τις 
κοινοπραξίες, άγγιξε τα 75,7 εκατ. ευρώ 
έναντι 68,4 εκατ. ευρώ (+10,7%), τα 
καθαρά κέρδη από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες τα 21,1 εκατ. ευρώ από 
23,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη 
µετά από φόρους τα 20,8 εκατ. ευρώ 
έναντι 15,4 εκατ. ευρώ.

ΒAYER: Υποχώρησαν τα µετά από 
φόρους κέρδη β’ τριµήνου της 
εταιρείας χηµικών και φαρµάκων και 
διαµορφώθηκαν στα 404 εκατ. ευρώ 
έναντι των 794 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι 
πωλήσεις αυξήθηκαν 21% στα 11,49 
δισ. ευρώ. Η εταιρεία ανακοίνωσε 
αύξηση 25% στα προσαρµοσµένα 
EBITDA, που έφτασαν τα 2,93 δισ. 
έναντι των 2,35 δισ. ευρώ πέρυσι.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ένα πολύτιµο πλεονέκτηµα στην Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα να απολαύσει 
τους καρπούς ενός πιο αδύναµου ευρώ 
έναντι του δολαρίου έδωσε ο επικεφα-
λής της Federal Reserve, Ζεροµ Πάου-
ελ, καθώς αποφάσισε µείωση του επιτο-
κίου κατά 25 µονάδες βάσης. 

Τώρα ο Μάριο Ντράγκι ετοιµάζει ένα 
σηµαντικό πακέτο τόνωσης για τον Σε-
πτέµβριο, προκειµένου να αντιµετωπί-
σει τη σοβαρή επιβράδυνση της οικονο-
µίας της ευρωζώνης. Παρότι οι κινήσεις 
Πάουελ, δεν χαίρουν της εκτίµησης του 
Αµερικανού προέδρου που θα ήθελε η 
Fed να προχωρήσει σε µεγαλύτερες πα-
ρεµβάσεις στη νοµισµατική πολιτική, ε-
ντούτοις η οικονοµία των ΗΠΑ πραγµα-
τικά δεν πάει και τόσο άσχηµα. Αυξήθη-
κε κατά 2,3% κατά τους τρεις µήνες έως 
τον Ιούνιο σε σύγκριση µε την αντίστοι-
χη περσινή περίοδο, ενώ η ανεργία των 

ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω α-
πό 4% και οι καταναλωτικές δαπάνες εί-
ναι ανθεκτικές. Αντίθετα, η οικονοµία 
της ευρωζώνης φαίνεται πιο εύθραυστη. 

Πάντως, η αγορά οµολόγων έστειλε 
στη Fed το µήνυµα ότι η µείωση επιτο-
κίων ήταν µία λανθασµένη κίνηση. Η α-
πόδοση του 10ετούς αµερικανικού οµο-
λόγου υποχώρησε εκ νέου χαµηλότερα 
του 2%, ενώ είχε ακολουθήσει ανάλογη 
πορεία στις 5 Ιουλίου.

Για τον κίνδυνο δηµιουργίας φού-
σκας στα assets, που θα µπορούσε να 
σκάσει όταν τα επιτόκια αρχίσουν να 
αυξάνονται προειδοποιεί ο διευθύνων 
σύµβουλος της Barclays, Jes Staley. 
«Εάν τα επιτόκια είναι µηδενικά, µπο-
ρούν δηµιουργηθούν φούσκες στις α-
ποτιµήσεις άλλων assets, που ενδεχο-
µένως να εκραγούν αν τα επιτόκια αρ-
χίσουν να αυξάνονται ξανά» σχολίασε.

Septem
Μια ακόµα σπουδαία διάκριση σε µια 
απαιτητική κατηγορία, αυτή των Barrel 
Aged Imperial Stouts,  απέσπασε η 
Μικροζυθοποιία Septem στον διεθνή 
διαγωνισµό Meiningers International 
Craft Beer Award στη Γερµανία. Η 
Septem ΚΛΕΟΣ Barrel Aged Imperial 
Stout βραβεύτηκε µε ασηµένιο 
µετάλλιο στο διαγωνισµό, ανάµεσα σε 
1.230 craft µπύρες από 31 χώρες.

Diageo
Ουίσκι µε έµπνευση από τη σειρά The 
Walking Dead ετοιµάζει η Diageo. 
Το Walking Dead Kentucky Straight 
Bourbon Whiskey αναµένεται να 
κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ το φθινόπωρο 
σε περιορισµένη έκδοση. Η καµπάνια της 
κυκλοφορίας της ετικέτας φέρει το σήµα 
Spirits of the Apocalypse και αποτελεί 
µια στρατηγική συµµαχία µεταξύ Diageo 
και Skybound Entertainment.

Τα επιτόκια της Fed 
στήριξη για το ευρώ

 Φθινοπωρινό πακέτο τόνωσης από Ντράγκι 
 Κίνδυνος φούσκας στα assets λόγω επιτοκίων

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
895,04

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 01/08

Παρασκευή
26/07

Τρίτη
30/07

∆ευτέρα
29/07

Τετάρτη
31/07

Πέµπτη
01/08

902

900

898

896

894

892

 890
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 0,2880 +20,00%

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0,2020 +18,13%

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1890 +13,17% 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,2960 +9,63%

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 1,6200 + 9,09%

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 1,9000 -22,13%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,1000 -16,67%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,1850 -11,90%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,9000 -10,00% 

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝ. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,4260 -6,99%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26,906.10 +0.16%
 NASDAQ Comp 8.175,42 -1,19%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.477,50 + 0,31%
Λονδίνο FTSE 100 7.557,10 -0,39%
\Φρανκφούρτη DAX-30 12.212,78  + 0,19%
Παρίσι CAC-40 5.540,53  + 0,39%
Ζυρίχη SMI 9.919,27 + 0,29%
Τόκιο NIKKEI-225 21.540,99 + 0,090%
 
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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Xρηστικά θέματα της καθημερινότητας

Θ
α κάνουµε µία µικρή αναφορά σε θέµα-
τα καθηµερινότητας, προκειµένου να γί-
νουµε χρηστικοί και να διευκολύνουµε 
τους αναγνώστες.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΚΑ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 2018: Ο τέως ΟΓΑ είναι 
πλέον από 01.01.17 ΕΦΚΑ/ΟΓΑ, οι πληρωµές του ο-
ποίου γίνονται κάθε µήνα.

Η πληρωµή του ΕΦΚΑ µπορεί να 
γίνει µε την ίδια ταυτότητα οφειλής. 
Το έντυπο δηλαδή που πήραν την 
πρώτη φορά και πλήρωσαν τις α-
σφαλιστικές εισφορές του Ιανου-
αρίου. ∆εν χρειάζεται να απευθύ-
νονται κάθε λίγο και λιγάκι στο 
λογιστή, και να ζητάνε εκτύπωση 
του  ΕΦΚΑ. Την ταυτότητα οφειλής 
µπορεί κανείς να την έχει στο κινη-
τό του και απλά να την επιδεικνύ-
ει στον υπάλληλο της τράπεζας. 

Η εκκαθάριση έγινε στις 09.07.19 
και µπορεί να δει ο ενδιαφερόµε-
νος εάν οφείλει για το 2018 ή ε-
άν πλήρωσε παραπάνω. Σε περί-
πτωση οφειλής, αυτή εξοφλείται 
σε 5 µηνιαίες δόσεις, µε πρώτη 
στο τέλος Αυγούστου και τελευ-
ταία το ∆εκέµβριο. 

«ΝΑ ΜΟΥ ΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΣΑΣ»: Είναι η µόνιµη ατάκα που α-

κούγεται παντού. Όπου κι αν πας, ότι κι αν ζητήσεις, 
σου ζητάνε πρώτα το εκκαθαριστικό σου. Θα πρέπει 
να γνωρίζετε ότι σπάνια είστε υποχρεωµένοι να προ-
σκοµίσετε το εκκαθαριστικό σας. Πάνω σε αυτό ανα-
γράφονται τα πλήρη οικονοµικά σας στοιχεία, τα ο-
ποία είναι προσωπικά δεδοµένα. Στις περισσότερες 
των περιπτώσεων, δεν χρειάζεται καν, να το προσκο-
µίσετε πουθενά. Υπάλληλοι που συντάσσουν τις δη-
λώσεις ΟΣ∆Ε, γραµµατείς των κατά τόπους ΟΓΑ, τρά-

πεζες  και ένα σωρό άλλες υπηρε-
σίες, ζητάνε το εκκαθαριστικό ως 
το µόνο εύκολο να προσκοµίσει 
κανείς. Τις περισσότερες φορές 

µόνο και µόνο για να δουν και να επιβεβαιώσουν 
τον ΑΦΜ σας. Μην το δίνετε σε όποιον το ζητάει. ∆εν 
είστε υποχρεωµένοι. Κι αν επιµένουν, θα πρέπει να 
τεκµηριώσουν από πού προκύπτει, αλλιώς µία απλή 
βεβαίωση ΑΦΜ είναι υπεραρκετή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ – ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ: Ναι, υπάρ-
χουν και τέτοιες περιπτώσεις και µάλιστα πολλές. Ο 
νόµος ορίζει ότι γίνεται αυτόµατα συµψηφισµός. ∆υ-
στυχώς στην περίπτωση αυτή, δεν µπορείτε να βο-
ηθηθείτε από το λογιστή σας καθώς, όταν σας κρα-
τούνται χρήµατα από κάποια επιστροφή, δεν µπο-
ρούµε να δούµε από που είναι τα χρήµατα αυτά. Το 
µόνο που βλέπουµε στο  σύστηµα είναι το υπόλοι-
πο της οφειλής σας. Ούτε από που επιστράφηκαν τα 
χρήµατα, ούτε πόσες προσαυξήσεις πληρώθηκαν. 
Για να δείτε την πλήρη καρτέλα των οφειλών σας 
θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταµείο της ∆.Ο.Υ. 
Καλό είναι να µην αφήνετε να περάσει καιρός για 
να το ψάξετε, αλλά να το παρακολουθείτε τακτικά.

ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ: 
Και φέτος είχαµε πολλές περιπτώσεις κατά τις οποί-
ες, ο κωδικός του «κατ΄ επάγγελµα αγρότης», το έ-
ντυπο της φορολογικής δήλωσης (κωδ. 037) δεν ή-

ταν τσεκαρισµένο. Ως αποτέλεσµα είχαµε πολλά εκ-
καθαριστικά µε φορολόγηση των αγροτικών εισο-
δηµάτων από το 1ο ευρώ. 

Όσοι θεωρούν ότι δικαιούνται τον τίτλο του κατ’ 
επάγγελµα αγρότη, θα πρέπει µε τα νέα οικονοµικά 
στοιχεία να ελέγξουν στα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ, αν 
η ιδιότητα τους ως κατ’ επάγγελµα αγρότες είναι ε-
νεργή. Εφόσον η βεβαίωση του κατ΄ επάγγελµα α-
γρότη εκδόθηκε από το ΚΕΠΠΥΕΛ µέχρι και την η-
µεροµηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δη-
λώσεων, τότε η υποβολή της τροποποιητικής δήλω-
σης φορολογίας εισοδήµατος δεν θα έχει πρόστιµο.

ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Σύµφωνα µε απόφα-
ση του Συµβουλίου της Επικρατείας (Αρ.157/15), ό-
σοι έχουν αναπηρία άνω του 67%, δεν µπορούν να 
θεωρηθούν κατ’ επάγγελµα αγρότες. Αυτό στις εκ-
καθαρίσεις επιβάρυνε αυτούς τους ανθρώπους µε υ-
ψηλό φόρο αφενός, αλλά και µε ιδιαίτερη δυσκολία 
στο να αντιληφθούν γιατί προέκυψε αυτός ο φόρος 
αφετέρου.  ∆υστυχώς αυτό προβλέπεται από το νό-
µο, εποµένως όσοι έχετε αναπηρία 67% και άνω, ή 
θα συνεχίσετε να φορολογείστε από το 1ο ευρώ, ή 
θα µεταβιβάσετε µέλος και όλα τα δικαιώµατα σας σε 
δικό σας ή άλλο πρόσωπο (εσείς θα κρίνετε).

ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΟΣ, να σταµατήσουν να ανακατεύο-
νται όλοι µε τα πάντα. Βιώσαµε κωµικές καταστά-
σεις στο γραφείο όταν εµφανίστηκε µόνιµη κάτοι-
κος µεγάλης πόλης µε καταγωγή από την Καρδίτσα, 
η οποία θεώρησε ότι ο φόρος που προέκυψε για τον 
πατέρα της ήταν µεγάλος. Επικαλέστηκε την πληρο-
φορία από τη συνάδελφο που της κάνει τη δήλωση, 
µόνο που η συνάδελφος γνωρίζει από αγροτικά, ότι 
γνωρίζω εγώ από ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Ξέχασε 
να την ενηµερώσει ότι η έχοντες αναπηρική σύνταξη 
δεν δικαιούνται το αφορολόγητο αφού δεν µπορούν 
να θεωρηθούν ως κατ’ επάγγελµα αγρότες. Καλό εί-
ναι να είµαστε και λίγο προσεκτικοί, γιατί είµαστε 
κι εµείς άνθρωποι και η υποµονή έχει τα όρια της. 

Εκκαθαριστικό
Σπάνια είστε υποχρεωµέ-
νοι να προσκοµίσετε το 

εκκαθαριστικό. Μια απλή 
βεβαίωση ΑΦΜ αρκεί

Πρόστιµα-βιβλία
Άρχισαν να επιβάλλονται 
πρόστιµα, τα οποία, επειδή 
προέρχονται από έλεγχο 

είναι 2.500 ευρώ

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)

∆εν κάνω µετάταξη γιατί 
δε θέλω να µπω στα βιβλία

Όσοι έπρεπε να ενταχθείτε στα βιβλία είτε λόγω 
τζίρου, είτε λόγω επιδοτήσεων και δεν το κάνατε, 
να σας ενηµερώσω  ότι άρχισαν να επιβάλλονται 

τα πρώτα πρόστιµα, τα οποία, επειδή προέρχονται 
από έλεγχο είναι 2.500,00 ευρώ. Καλό είναι 

λοιπόν να πάτε µόνοι σας και να ενταχθείτε ώστε 
να πληρώσετε 100,00€ και όχι 2.500,00 ευρώ. 

Οι επιστροφές και οι συµψηφισµοί
Φέτος εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η 
έκδοση ξεχωριστών  εκκαθαριστικών για 
τους συζύγους. Αυτό σηµαίνει ότι, αν 
χρωστάει ο σύζυγος και λαµβάνει επιστροφή 
η σύζυγος (ή αντίθετα), τότε ό ένας 
πληρώνει και ο άλλος παίρνει την επιστροφή 
αυτόµατα, σε αντίθεση µε πέρυσι που έπρεπε 
να πας στην Εφορία και να ζητήσει το 
συµψηφισµό ή το διαχωρισµό χρεών.



Απαλλάσσονται 
από το τέλος 
επιτηδεύµατος 
οι αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος

Οι αγρότες που υπάγονται στο 
ειδικό καθεστώς ΦΠΑ δεν 
υποχρεούνται να καταβάλλουν 
τέλος επιτηδεύµατος γιατί δεν 
θεωρούνται επιτηδευµατίες,  
διευκρινίζει η Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
(ΑΑ∆Ε). Αντίθετα, για τους 
αγρότες που ανήκουν στο 
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, 
όπως αναφέρεται στον νέο 
Χρηστικό Οδηγό Φορολογικών 
Υποχρεώσεων Αγροτών, 
«εφόσον έχετε κάνει έναρξη 
ως αγρότης κανονικού 
καθεστώτος ΦΠΑ, θεωρείστε 
επιτηδευµατίας και οφείλετε 
να πληρώνετε κάθε έτος το 
τέλος επιτηδεύµατος».
Τέλος, όσοι αγρότες ανήκουν 
στο καθεστώς των µικρών 
επιχειρήσεων (όποιος είναι στο 
ειδικό καθεστώς δεν µπορεί να 
µπει σε αυτό), εφόσον έχουν 
κάνει έναρξη εργασιών στη 
∆ΟΥ, θεωρούνται 
επιτηδευµατίες και 
υποχρεούνται στην καταβολή 
τέλους επιτηδεύµατος. 
Εφιστά δε την προσοχή στον 
έλεγχο κατά την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος και συγκεκριµένα 
στον πίνακα Γ.2 του εντύπου 
Ε3 «Αγροτικές Επιδοτήσεις-
Ενισχύσεις» όπου 
εµφανίζονται τα στοιχεία των 
ενισχύσεων-επιδοτήσεων, 
όπως τα απέστειλε ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑ∆Ε. 
«Ελέγχετε τα ποσά που 
εµφανίζονται και επιλέγετε 
«Μεταφορά στη δήλωση» 
και µε αυτόν τον τρόπο 
µεταφέρονται αυτόµατα τα 
ποσά στους αντίστοιχους 
κωδικούς του εντύπου Ε3. Σε 
περίπτωση που διαφωνείτε µε 
τα ποσά, έχετε την δυνατότητα 
να τα πληκτρολογήσετε», 
αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πληρωμή σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις 

Mειώσεις από 10% έως 30% φέρνει 
τον Σεπτέμβριο το γράμμα του ΕΝΦΙΑ

 Στο νέο φορολογικό η «τελευταίας ευκαιρίας» ρύθμιση 120 δόσεων με μπόνους για συνεπείς 

Οι 120 δόσεις ξεμπλοκάρουν
τραπεζικούς λογαριασμούς
Ανάσα ρευστότητας σε νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις παρέχει η νέα 
ρύθµιση των 120 δόσεων για οφει-
λές στην εφορία, καθώς πέρα από 
το χαµηλότερο επιτόκιο και τις πε-
ρισσότερες δόσεις, η υπαγωγή στο 
µέτρο δίνει τη δυνατότητα επανά-
κτησης του «ελέγχου» του τραπεζι-
κού λογαριασµού εφόσον είχε δε-
σµευθεί. Από τη στιγµή που ο φο-
ρολογούµενος υπαχθεί στη ρύθµι-
ση και καταβάλει την πρώτη δόση:

 «παγώνουν» κατασχέσεις και 
αναγκαστικά µέτρα και ειδικότερα

 «ξεµπλοκάρουν» ήδη δεσµευ-
µένοι λογαριασµοί

 όσο λιγότερες είναι οι δόσεις τό-
σο αυξάνεται το ποσοστό του «κου-
ρέµατος» στις προσαυξήσεις.

 Η ελάχιστη µηνιαία καταβολή 
µειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ, 
δίνοντας δυνατότητα αύξησης των 
δόσεων, ενθάρρυνσης της συνέπει-
ας και ανακούφισης των οφειλετών.

 Το επιτόκιο που επιβαρύνει νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις µειώνεται 
από το 5% που είναι σήµερα στο 3%

 ∆ιευρύνεται η ρύθµιση, σε ως 
120 δόσεις, µε υπαγωγή σ’ αυτή ό-
λων των νοµικών προσώπων που έ-

χουν βασική οφειλή, δηλαδή το σύ-
νολο των βεβαιωµένων οφειλών χω-
ρίς προσαυξήσεις και τόκους εκπρό-
θεσµης καταβολής, ως 1 εκατ. ευρώ.

 Ο οφειλέτης µπορεί να επιλέ-
ξει την εφάπαξ εξόφληση του υπο-
λοίπου αριθµού δόσεων ή τη µετά-
πτωση σε µικρότερο αριθµό δόσεων, 
µε ταυτόχρονη απαλλαγή επί του 
εναποµείναντος ποσού προσαυξή-
σεων και τόκων σε ποσοστό που α-
ντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαί-
ων δόσεων που τελικά επιλέγονται.

 Εφόσον κατά την ένταξη στη 
ρύθµιση προκαταβληθεί ποσό του-
λάχιστον διπλάσιο της µηνιαίας δό-
σης, χορηγείται ισόποση απαλλαγή 
επί των συνολικών προσαυξήσεων 
και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής.

 Για όσους εντάσσονται και τη-
ρούν τη ρύθµιση, αναστέλλονται 
οι κατασχέσεις και η συνέχιση των 
µέτρων αναγκαστικής είσπραξης. 

Nα σηµειωθεί ότι από το 2016 έ-
ως σήµερα ο αριθµός των αναγκα-
στικών κατασχέσεων για οφειλές 
στην εφορία από 839.000 το 2016 
ανήλθε σε 1,05 εκατ. το 2017 και 
από 1,16 εκατ. το 2018 σε 1,21 ε-
κατ. το Μάιο του 2019.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στα τέλη Αυγούστου µε αρχές Σε-
πτεµβρίου θα δουν οι φορολογού-
µενοι το νέο ειδοποιητήριο µε τον 
φόρο που θα κληθούν να πληρώ-
σουν για τα ακίνητά τους, ο οποί-
ος µε βάση το προ ηµερών ψηφι-
σθέν νοµοσχέδιο θα περιλαµβά-
νει µειώσεις του ΕΝΦΙΑ 2019 για 
όλους, «ρετιρέ» και χαµηλά εισο-
δήµατα, από 10 έως 30%.

Το νέο φορολογικό νοµοσχέ-
διο, που εισήχθη στη Βουλή µε 
τη µορφή κατεπείγοντος και ψη-
φίστηκε την περασµένη εβδοµά-
δα, προβλέπει µεσοσταθµική µείω-
ση 22% στον ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις 
στη ρύθµιση οφειλών στη Φορολο-
γική ∆ιοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρ-
χή ∆ηµοσίων Εσόδων θα αρχίσει 
να τρέχει άµεσα την εκκαθάριση 
του φετινού ΕΝΦΙΑ. Οι αλλαγές, ό-
µως, στον υπολογισµό του φόρου 
αναµένεται να καθυστερήσουν την 
έκδοση των εκκαθαριστικών, τα ο-
ποία θα ανέβουν στους λογαρια-
σµούς των φορολογουµένων στο 
Taxisnet στις αρχές Σεπτεµβρίου. 

Ωστόσο, το χρονοδιάγραµµα εξό-
φλησης του φόρου δεν ανατρέπε-
ται. Η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ πρέ-

πει να καταβληθεί έως 30 Σεπτεµ-
βρίου 2019, ενώ η τελευταία θα ε-
ξοφληθεί τέλη Ιανουαρίου 2020.

Η νέα διάταξη θα προβλέπει τη 
µείωση του φόρου κατά 30% για 
όσους έχουν ακίνητη περιουσία 
έως 60.000 ευρώ, 20% για ακίνη-
τη περιουσία έως 1 εκατ. ευρώ και 
10% για περίπου 15.000 φορολο-
γούµενους µε περιουσία άνω του 
1 εκατ. ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι:

 Οι πολύ µεγάλες ιδιοκτησίες, 
µε πάνω από 1 εκατ. ευρώ ακίνη-
της περιουσίας, που είναι 14.841, 
θα δουν ελάφρυνση 22 εκατ. ευρώ 
σε σύνολο 465 εκατ. ευρώ, δηλα-
δή 5% της συνολικής ελάφρυνσης.

  Η µείωση που θα δουν 7,2 ε-
κατ. πολίτες µε ακίνητη περιου-
σία έως 500.000 ευρώ αποτελεί το 
86% της συνολικής ελάφρυνσης.

 Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία 
ως 200.000 ευρώ θα ωφεληθούν 
67% της συνολικής ελάφρυνσης.

  Οι 474.000 πολίτες, µε αξία ακί-
νητης περιουσίας άνω των 200.000 
ευρώ, πολλοί από τους οποίους 
ανήκουν στη µεσαία τάξη, µε την 
παρούσα ρύθµιση θα ωφεληθούν.

 1,3 εκατ. πολίτες, µε αξία ακί-
νητης περιουσίας από 80.000 έως 
200.000 ευρώ, θα δουν ελάφρυν-
ση από 90 µέχρι 170 ευρώ.

30 ευρώ 20 ευρώ 

5%  3%  

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ 120 ∆ΟΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ∆ΟΣΗ 

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

Παγώνουν όλα τα µέτρα αναγκαστικής
εκτέλεσης, δηλαδή και οι κατασχέσεις 
τραπεζικών λογαριασµών, για όσους 
υπαχθούν στη ρύθµιση

Καταργούνται τα εισοδηµατικά 
κριτήρια για επιχειρήσεις
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Στο Agronews το 
εγχειρίδιο ΑΑ∆Ε 
για την φορολογία 
αγροτών



Συστηµατική προσπάθεια δηµιουρ-
γίας πεσιµιστικού κλίµατος, ώστε να 
απογοητευτούν οι παραγωγοί και 
να σπεύσουν να «ξεφορτωθούν» 
τη σοδειά τους κοψοχρονιά, πα-
ρατηρείται τις τελευταίες ηµέρες 
γύρω από τον κύκλο της παραγω-
γής, µεταποίησης και εµπορίας ε-
λαίου λεβάντας, χωρίς αυτό να δι-
καιολογείται από τα πραγµατικά 
δεδοµένα της αγοράς.

Όπως αναφέρουν στην εφηµερί-
δα Agrenda έµπειροι παράγοντες του 
κλάδου, στα παραγωγικά κέντρα της 

χώρας ήδη έχουν ξαµοληθεί πρόθυ-
µοι… λαγοί και προσπαθούν να χει-
ραγωγήσουν την αγορά. Κι αυτό το 
κάνουν είτε διασπείροντας φήµες 
πως οι τιµές φέτος θα πάθουν πα-
νωλεθρία, διότι δεν υπάρχει ζήτηση, 
είτε ρίχνοντας στο τραπέζι µια χαµη-
λή τιµή, που απέχει έτη φωτός από 
τις περσινές, λέγοντας ότι αρκετοί 
έχουν πουλήσει σε αυτά τα επίπεδα 
γιατί τάχα κάτι ξέρουν.

«∆εν ισχύει τίποτε από αυτά. Ακό-
µη δεν έχει τελειώσει η απόσταξη. Το 
τοπίο δεν θα έχει ξεκαθαρίσει πριν τις 
επόµενες 10-15 ηµέρες, καθώς τότε 
εκτιµάται πως οι Βούλγαροι, που α-
ποτελούν τον µεγάλο παίκτη της α-
γοράς στο έλαιο λεβάντας θα ξέρουν 
τί παραγωγή έχουν και τί όγκοι τους 
χρειάζονται. Τους περιµένουµε αρχές 
Αυγούστου για να ανοίξουν τα χαρ-
τιά τους», επισήµανε στην Agrenda ο 

Χάρης Σάββας, υπεύθυνος του Συνε-
ταιρισµού Αρωµατικών Φυτών Βοΐου 
Κοζάνης, µια περιοχή µε ανεπτυγµέ-
νη καλλιέργεια λεβάντας, που φτά-
νει τα 4.000 στρέµµατα και βάσει των 
πωλήσεων που έχουν κάνει τα τοπι-
κά φυτώρια αναµένει τον διπλασια-
σµό των εκτάσεων που θα είναι πα-
ραγωγικές το επόµενο έτος.

Για τη φετινή παραγωγή ο συνο-
µιλητής µας ανέφερε πως τα πράγ-
µατα πήγαν πολύ καλύτερα από πέ-
ρυσι, καθώς οι βροχοπτώσεις βοή-
θησαν να αυξηθεί η χορτοµάζα και 
µαζί της και η απόδοση ελαίου, η ο-
ποία για την πλειονότητα των παρα-
γωγών κυµάνθηκε από 4 έως 8 κιλά 
το στρέµµα, ενώ δεν έλειψαν και πε-
ριπτώσεις µε ως 12 κιλά το στρέµµα.

Να µην πανικοβληθούν και να 
κρατήσουν το προϊόν τους όσο πιο 
πολύ µπορούν συµβουλεύει και ο 

Πάρης Ανθιµίδης, παραγωγός και ο ί-
διος µε 76 στρέµµατα λεβάντας, αλλά 
και (από φέτος) ιδιοκτήτης του πλέον 
σύγχρονου αποστακτηρίου στην περι-
οχή των Γρεβενών, µε δυνατότητα επε-
ξεργασίας 48 τόνων χλωρής χορτοµά-
ζας το 24ωρο.

Έχει δυναµική, θέλει υποµονή
«Είναι νωρίς ακόµη να πούµε κάτι για 

τιµές, καλύτερα θα ξέρουµε εκεί κοντά 
στο ∆εκαπενταύγουστο. Για την ώρα α-
κούγονται διάφορα για 60-65 ευρώ το 
κιλό, όµως πιστεύω θα πάει καλύτερα 
και θα έλεγα ότι όσοι έχουν τη δυνατό-
τητα να αποθηκεύσουν να το κάνουν», 
µας ανέφερε ο κ. Ανθιµίδης, σηµειώ-
νοντας πως φέτος η χρονιά στα Γρεβε-
νά πήγε πολύ καλά κι η απόδοση ξεπέ-
ρασε το συνήθη µέσο όρο, φτάνοντας 
στο 1,5%, που σηµαίνει πως στα 1.000 
κιλά χορτοµάζα το έλαιο ήταν 15 κιλά».

Ο ίδιος υποστήριξε πως στο νοµό υ-
πάρχει µεγάλο ενδιαφέρον για την καλ-
λιέργεια της λεβάντας και µάλιστα κυ-

Κλίμα πίεσης δείχνει
να στήνεται και στη λεβάντα
Σπέρνονται φήμες για πανωλεθρία στις τιμές του ελαίου, λόγω έλλειψης ζήτησης

Μετά από 10-15 ηµέρες 
οι Βούλγαροι, που είναι 
ο µεγάλος παίκτης 
της αγοράς στο έλαιο 
λεβάντας, θα ξέρουν 
τι παραγωγή έχουν και 
τι όγκους χρειάζονται. 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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ρίως από τους επαγγελµατίες αγρότες, 
οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να «ση-
κώσουν» το κόστος των 250-300 ευρώ, 
ανά στρέµµα, για την εγκατάσταση της 
φυτείας, η οποία θα αποδώσει µικρές 
ποσότητες τη δεύτερη χρονιά, ενώ από 
την τρίτη, αν ο παραγωγός είναι νοικο-
κύρης, θα αποσβέσει την επένδυση.

«Υπάρχει µεγάλη δυναµική στην καλ-
λιέργεια και του χρόνου από τα περί-
που 4.000 στρέµµατα που ήταν παρα-
γωγικά φέτος, θα φτάσουµε στα 7.000 
µε 8.000 στρέµµατα», είπε χαρακτηρι-
στικά ο συνοµιλητής µας.

Ανάλογες εκτιµήσεις διατυπώνει στην 
Agrenda και ο γεωπόνος του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Γρεβενών Αθανάσιος 
Φωλίνας, σηµειώνοντας, παράλληλα, 
πως στην οργάνωση «τρέχουν» διάφο-
ρα προγράµµατα για την ορθολογική 
λίπανση και φυτοπροστασία της καλλι-
έργειας, ενώ εστιάζουν και στο καθαρό 
πολλαπλασιαστικό υλικό, που θα βοη-
θήσει το προϊόν όταν θα επιχειρηθούν 
πιστοποιήσεις, αλλά και στις εξαγωγές.

Ικανοποιηµένος από τη φετινή χρονιά δη-
λώνει και ο παραγωγός Ρήγας Σκόδρας, µε 
100 στρέµµατα καλλιέργειας λεβάντας, από 
τα Γρεβενά ο οποίος ανέφερε πως σε κάποια 
καζάνια η απόδοση σε έλαιο ξεπέρασε ακό-
µη και το 1,7% ή το 1,9%, που είναι ιδιαίτε-
ρα υψηλό ποσοστό.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως αν και επισήµως 
η αγορά δεν έχει ανοίξει, ήδη διακινούνται 
σενάρια για τιµές στα 65 ευρώ το κιλό, έ-
ναντι των 90-100 ευρώ, που πληρώθηκε το 
προϊόν πέρυσι, αλλά όπως σηµειώνει, δεν 
προτίθεται να πουλήσει σε αυτά τα επίπεδα.

«Θα την πάθουν πάλι οι παραγωγοί που 
δεν έχουν ρευστότητα και θα υποχρεωθούν 
να πουλήσουν το προϊόν τους άµεσα για να 
πάρουν στα χέρια τους κάποια χρήµατα», ε-
κτίµησε ο κ. Σκόδρας, συµπληρώνοντας ότι 
τα τελευταία τρία χρόνια οι µεταποιητές προ-
κειµένου να µπορέσουν να συγκεντρώσουν 
έλαιο, έχουν ανεβάσει τις τιµές απόσταξης.

«Μέχρι το καλοκαίρι του 2017 η τιµή για 
την απόσταξη έπαιζε στα 110-120 ευρώ ο τό-
νος συν ΦΠΑ, πέρυσι ανέβηκε από κάποια α-
ποστακτήρια στα 160 ευρώ και φέτος ήθελαν 
220 ευρώ. Πήγε να δηµιουργηθεί ένα είδος 
καρτέλ, αλλά ορισµένα αποστακτήρια έσπα-
σαν τις τιµές στα 160 ευρώ και δεν πήρε εκτε-
ταµένες διαστάσεις», ανέφερε ο παραγωγός.

Πηγή που θέλησε να διατηρήσει την α-
νωνυµία της τόνισε στην Agrenda πως αυ-
τό πιθανότατα έγινε για να µην µπορούν κά-
ποιοι παραγωγοί να πληρώσουν µε µετρητά 
το κόστος απόσταξης και να αφήσουν έλαιο.

Στην περιοχή του Κιλκίς, οι πληροφορίες 
αναφέρουν πως οι αποδόσεις κυµάνθηκαν 
κατά µέσο όρο στα 7-8 κιλά ανά στρέµµα, ε-
νώ και εδώ η περιρρέουσα ατµόσφαιρα κά-
νει λόγο για πτωτικές τιµές φέτος, στα 60 ευ-
ρώ το κιλό, έναντι των 90-100 ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά το νοµό Θεσσαλονίκης, µια ση-
µαντική παραγωγική περιοχή για τη λεβάντα, 
µε καλλιέργειες σε έκταση πάνω από 2.000 
στρέµµατα, όπως αναφέρει ο Χάρης Παυλί-
δης, ιδιοκτήτης της µεταποιητικής επιχείρη-

σης Alpha Lavender, οι αποδόσεις φέτος ή-
ταν ικανοποιητικές. «Κυµάνθηκαν µεταξύ 8 
και 12 κιλά το στρέµµα, ενώ η γενική εικόνα 
για τη χώρα είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις 
ήταν πολύ υψηλές οι αποδόσεις, οι αγρότες 
έπιασαν έως και 12-13 κιλά το στρέµµα, ενώ 
σε άλλες κυµάνθηκαν από 1 έως 2 κιλά ανά 
στρέµµα και σε αυτό καθοριστικό ρόλο έπαι-
ξαν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς είχαµε 
2-3 δυνατές βροχές. Υπό την έννοια αυτή, θα 
έλεγα πως στους είκοσι παραγωγούς φέτος οι 
πέντε κλαίνε και οι δεκαπέντε χαµογελούν», 
σηµείωσε ο κ. Παυλίδης.

Για το θέµα της φετινής τιµής, ωστόσο, ο 
µεταποιητής παρουσιάζεται πιο εγκρατής α-
πό ό,τι οι προηγούµενοι συνοµιλητές µας. 
«Φαίνεται ότι στη Βουλγαρία οι ποσότητες 
θα είναι 2,5 φορές περισσότερες από ό,τι 
πέρυσι, ενώ υπερπαραγωγή ελαίου λεβά-
ντας υπάρχει και στις άλλες χώρες που πα-
ράγουν. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει ζήτη-
ση. Οι πελάτες που αγοράζουν στο εξωτερι-
κό γνωρίζουν τί γίνεται µε την παραγωγή, 
ενηµερώνονται και δεν βιάζονται. Κάνουν 
και αυτοί το παιχνίδι τους», τόνισε χαρακτη-
ριστικά και υπογράµµισε το γεγονός ότι οι 
Βούλγαροι έµποροι οι οποίοι ψωνίζουν τα 
τελευταία χρόνια µεγάλες ποσότητες ελλη-
νικού ελαίου λεβάντας δεν έχουν κάνει την 
εµφάνισή τους φέτος.

Αναφερόµενος στη µεταποιητική του µο-
νάδα ο ίδιος επεσήµανε πως κάθε χρόνο ε-
ξυπηρετεί εκτός από την παραγωγή των ιδι-
όκτητων χωραφιών της, και εκείνη άλλων 
περίπου 40-45 παραγωγών από τη Θεσ-
σαλία έως και το νοµό Θράκης, ενώ για το 
πού βλέπει να κάθεται η τιµή, που θα δώ-
σει στους συνεργαζόµενους αγρότες, απέ-
φυγε να πει συγκεκριµένο ποσό «µέχρι να 
ξεκαθαρίσει το τοπίο στην αγορά. Το σίγου-
ρο είναι πως θα τους απορροφήσουµε την 
παραγωγή, διότι αν επιβεβαιωθεί το κακό 
σενάριο, καθώς δεν µπορεί η τιµή να κινεί-
ται εσαεί στα 90-100 ευρώ το κιλό, θα δού-
µε να εγκαταλείπονται χωράφια».

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ  (ΣΤΡEMMATA) 

2019 4.000

2020

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

7.000 
� 8.000 

4�8 ΚΙΛΑ/ΣΤΡΜ

Είναι νωρίς ακόµα
Να µην πανικοβληθούν και 

να κρατήσουν το προϊόν 
τους όσο πιο πολύ µπορούν 
καλούνται οι καλλιεργητές 

της λεβάντας

Στο νοµό Γρεβενών υπάρχει έντονο παραγωγικό ενδιαφέρον.

ΣΙΓΟΥΡΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

Στους 20 παραγωγούς οι 15 γελάνε 
και οι 5 κλαίνε με τις φετινές αποδόσεις 

90-120

ΤΙΜΕΣ 
ΛΕΒΑΝΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ

2018

2019 

201720182019 

60-65

220

160
110-120

(ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ)

(ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ) 

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Αυγούστου 2019 AgrendaFARMINGREPORT B9 | 31



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB10 | 32 Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

Tα ζυμούμενα προϊόντα 
στο μικροσκόπιο Unilever

 Δρόμο για επαφές της νεοφυούς Peace by Peas άνοιξε το Orange Grove
 Με το βλέμμα σε άντληση κεφαλαίων, παραγωγική μονάδα και εξαγωγές

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Την επένδυση στην ελληνική νεοφυή εταιρεία Peace 
by Peas, το χαρτοφυλάκιο της οποίας περιλαµβά-
νει προβιοτικά και προϊόντα µε βάση φυτικές πρω-
τεΐνες, φέρεται να εξετάζει η πολυεθνική Unilever, 
µε στελέχη της θυγατρικής της στην Ελλάδα να έ-
χουν ήδη έρθει σε επαφή µε τον επικεφαλής της ο-
µάδας. Οι επαφές διασύνδεσης εξασφαλίστηκαν ό-
ταν η εταιρεία κέρδισε τον περασµένο Μάιο το δεύ-
τερο βραβείο στο Squeeze (το διαγωνισµό που δι-
οργανώνει το Orange Grove, που φέτος ήταν αφι-
ερωµένος σε startups από τον τοµέα της αγροτε-
χνολογίας και των τροφίµων), λαµβάνοντας µέρος 
σε εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ολλανδία. 

Μάλιστα, ένα µήνα µετά τη διάκριση, οι υπεύθυ-
νοι των κλάδων Νutrition & Νatural Products και 
Foodservice ήρθαν σε επαφή µε τον επικεφαλής 
της Σταύρο Καραγιλάνη, όπως ανέφερε ο ίδιος στο 
FOODReporter, ενώ ακολούθησε συνάντηση µε ο-
κτώ στελέχη της ελληνικής θυγατρικής.

Να σηµειωθεί ότι η Unilever τον περασµένο ∆ε-
κέµβριο προχώρησε σε µια παρόµοια εξαγορά, αυ-
τή της ολλανδικής Vegetarian Butcher (Χορτοφάγος 
Κρεοπώλης), που δραστηριοποιείται σε φυτικά υπο-
κατάστατα κρέατος. Εξάλλου, η τελευταία τάση στη 
διατροφή προς τη χορτοφαγία και ο προβληµατι-
σµός για την κλιµατική αλλαγή παρακινούν τους κα-
ταναλωτές σε πιο υγιεινές επιλογές και ήδη οι εται-
ρείες προσανατολίζουν ανάλογα τα προϊόντα τους. 

Η Peace by Peas προσφέρει ζυµούµενα τρόφιµα 
που συνδυάζουν φυσικές τεχνικές επεξεργασίας µε 
τοπικά βιολογικά συστατικά για τη δηµιουργία µο-
ναδικών προϊόντων, από υποκατάστατα κρέατος και 
καρυκεύµατα, έως σάλτσες και γλυκά χωρίς ζάχαρη

Ενδιαφέρον για τη start up έχουν δείξει κι άλλοι 
επενδυτές, µεταξύ των οποίων ένα ρωσικό fund, ε-
ντούτοις στα άµεσα σχέδια της Peace by Peas είναι:

 Η άντληση κεφαλαίων ύψους 200.000 ευρώ, για 
την ανέγερση παραγωγικής µονάδας και η αύξηση 
των εξαγωγών σε ποσοστό 80% επί των πωλήσεων.

 Η συµµετοχή της start up στη φετινή Anuga. 
 Μικρά take away σηµεία µέσω franchise. 

Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών σηµείωσε το 
2018 η ΙΟΝ, ενώ και οι εξαγωγές της αυξήθηκαν 
κατά 13,6%, µε τη διοίκηση να δηλώνει πως η εγ-
χώρια αγορά δεν αρκεί πλέον για να στηρίξει τους 
αναγκαίους ρυθµούς ανόδου. Μάλιστα το 2018 η 
εταιρεία προέβη σε επενδύσεις ύψους 2.691.869 
ευρώ, συνεχίζοντας το επενδυτικό πρόγραµµα του 
2017, για το οποίο είχαν δαπανηθεί 2, 1 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά µε την πορεία των εξαγωγών της, το 
47% ήταν προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
µεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών σηµειώθηκε στην 
αγορά της Αλβανίας, της Κύπρου και του Λιβάνου.

Πιο αναλυτικά ο ενοποιηµένος κύκλος εργασι-
ών σηµείωσε οριακή άνοδο και ανήλθε σε 113,32 
εκατ. ευρώ, έναντι 113 εκατ. ευρώ το 2017.  Τα κα-

θαρά αποτελέσµατα (κέρδη) προ φόρων του οµί-
λου αυξήθηκαν στα 12,73 εκατ. ευρώ έναντι 7,86 
εκατ. το 2017 και τα κέρδη µετά φόρων ανήλθαν 
σε 8,73 εκατ. ευρώ από 5,1 εκατ. ευρώ το 2017. Tο 
2018 η ΙΟΝ αύξησε το προσωπικό της σε 937 ερ-
γαζόµενους έναντι 932 την προηγούµενη χρονιά. 

Όπως σηµειώνει η διοίκηση «ο εκσυγχρονισµός 
της βιοµηχανίας µας θα ενταθεί διότι εκσυγχρονι-
σµός, σηµαίνει προσαρµογή σε πρότυπα οργανώ-
σεως και παραγωγής που επιβάλλουν οι νέες συν-
θήκες και υιοθετούν οι ανταγωνιστές. [...] Είναι αυ-
τονόητο ότι επειδή η εγχώρια αγορά δεν αρκεί πλέ-
ον για να στηρίξει τους αναγκαίους ρυθµούς ανό-
δου, µόνη διέξοδος είναι οι αγορές του εξωτερικού 
που µπορούν να στηρίξουν τις εγχώριες απώλειες».

Η εγχώρια αγορά δεν αρκεί για την ΙΟΝ
Με θεσµικά ζητήµατα 
αγοράς η ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ

Σηµαντικά για την εγχώρια οικονοµία 
θεσµικά ζητήµατα όπως ανάπτυξη, 

επενδύσεις, σύνδεση αγροδιατροφής µε 
τουρισµό, εξωστρέφεια των ελληνικών 
επιχειρήσεων και έλεγχοι της αγοράς βρέθηκαν 
στο επίκεντρο της συνάντησης του προεδρείου της 
Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ µε τον υπουργό 
Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη. Σηµειώνεται ότι 
στην πρωτοβουλία συµµετέχουν 59  εταιρείες. 

Ixνηλασιµότητα στα τρόφιµα 
απαιτεί  η νέα γενιά καταναλωτών 

Κερδίζει έδαφος η απαίτηση της νέας γενιάς 
καταναλωτών για περισσότερη διαφάνεια στις 
ετικέτες των τροφίµων, µε την αγορά των 
πλήρως ιχνηλάσιµων προϊόντων να αυξάνεται 
κατά 4% στα 49,8 εκατ. δολάρια τους 
επόµενους 12 έως 24 µήνες, σύµφωνα µε το 
διεθνές Κέντρο για την Ακεραιότητα των 
Τροφίµων (CFI). 

Στα διαµάντια της ελληνικής
οικονοµίας ο ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝ∆ΟΣ»

Στα διαµάντια της ελληνικής οικονοµίας 2019 και 
ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός 
Ιωαννίνων «Η ΠΙΝ∆ΟΣ». Ο ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝ∆ΟΣ» 
διακρίθηκε µεταξύ των δυναµικότερων 
επιχειρήσεων της χώρας αποδεικνύοντας και 
έµπρακτα ότι για περισσότερα από 60 χρόνια 
αποτελεί ένα διεθνώς σύγχρονο πρότυπο 
επιχειρηµατικότητας για την πτηνοτροφία.

Η Unilever τον 
∆εκέµβριο εξαγόρασε  
και την ολλανδική 
Vegetarian Butcher.

Η νεοφυής εταιρεία Peace by Peas τον περασµένο 
Μάιο κέρδισε το δεύτερο βραβείο στο διαγωνισµό 
Squeeze που διοργανώνει το Orange Grove.

Σε επίπεδο παραγωγικών 
εγκαταστάσεων διαθέτει 

εργοστάσια σε Νέο Φάληρο, 
Άρτα (γκοφρέτες και 

τρούφες) και Μαρκόπουλο 
(κακάο και σοκολάτες). 
Στη Βουλγαρία διαθέτει 

θυγατρική που καλύπτει τις 
ανάγκες της τοπικής αγοράς 

σε Nucrema όσο και 
αυτές της Ρωσίας.

ΝΕΑ
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Κάποιες φορές, πώς τα φέρνει η ζωή, εκεί που 
αγωνίζεσαι να βρεις άκρη µε ένα θέµα των η-
µερών, έρχεται η στα χέρια σου µια… επιστολή 
για να σου θυµίσει ότι:

 πρώτον, δεν πρόκειται για θέµα των ηµε-
ρών αλλά για µια πολύ παλιά ιστορία, 

 δεύτερον, πολλοί και σηµαντικοί άνθρωποι 
καταπιάστηκαν µ’ αυτό χωρίς να βρουν άκρη.  
Φαίνεται πως τα παγιωµένα µικροσυµφέροντα, 
αποδεικνύονται συχνά πολύ πιο ισχυρά από τη 
«δύναµη κρούσης» που δηµιουργεί η ανάγκη 
για εξέλιξη των πραγµάτων, προσαρµογή και 
ανάπτυξη σ’ αυτόν τον τόπο. 

Ο λόγος περί της κλωνικής επιλογής. Μια υ-
πόθεση παλιά, µε τις ρίζες της να φθάνουν στο 

ξεκίνηµα της προσπάθειας για την αναγέννηση 
του αµπελοοινικού κλάδου στη χώρα µας. Εί-
ναι Σεπτέµβριος του 2004 και την επιστολή υ-
πογράφουν οι Ι. Κασσάρος και Ι. Μπουτάρης. Ο 
πρώτος, πρόεδρος τότε του Πανελληνίου Συν-
δέσµου Φυτωριούχων Αµπέλου και ο δεύτερος, 
πρόεδρος της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Ορ-
γάνωσης Αµπέλου. «Η ελληνική οινική βιοµη-
χανία», τονίζεται µεταξύ άλλων στην επιστολή 
προς τον τότε υπουργό Γεωργίας, «χρειάζεται 
ποιοτικά σταφύλια παραγόµενα από επιλεγ-
µένους γενοτύπους των ελληνικών οινοποιή-
σιµων ποικιλιών. ∆υστυχώς, το διακινούµενο 
στη χώρα µας πολλαπλασιαστικό υλικό ελληνι-
κών ποικιλιών αµπέλου είναι κατηγορίας «στά-
νταρ» και τα εµβόλια προέρχονται από αµπελώ-
νες ενεξέλεγκτους. Οι φυτωριούχοι αµπέλου α-
ναζητούν µε αγωνία τους καταλληλότερους α-

µπελώνες για τη λήψη των κληµατίδων χωρίς 
να έχουν την αναγκαία επιστηµονική υποστή-
ριξη για το σκοπό αυτό…». 

Έχουν περάσει 15 ολόκληρα χρόνια, έχει τρέ-
ξει πολύ νερό κάτω από τα γεφύρια, ωστόσο, η 
απαίτηση των συντελεστών του κλάδου, η οποία 
µάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις δεν ήταν αντίθε-
τη ούτε µε τη βούληση των πολιτικά υπευθύνων 
αλλά ούτε και µε τις εισηγήσεις των αρµόδιων 
διοικητικών αρχών δεν έχει βρει ακόµα ευήκο-
ον ους. Όλο κάτι γίνεται και την τελευταία στιγ-
µή, οι αποφάσεις οδηγούνται στις καλένδες. Η 
τελευταία ζωηρή απόπειρα για την επίλυση του 
θέµατος του πολλαπλασιαστικού υλικού και την 
κλωνική επιλογή της αµπέλου, έγινε µε πρωτο-
βουλία του προηγούµενου υφυπουργού Βασί-
λη Κόκκαλη. Χωρίς αποτέλεσµα. Το γιατί προ-
κύπτει από την αλληλογραφία που ακολουθεί.           

Ο λόγος που δεν περπατάει  
η κλωνική επιλογή χρήζει 
επιστημονικής αναζήτησης 
Το θεσμικό πλαίσιο σκοντάφτει στην επιδοτούμενη έρευνα που δεν έχει τέλος 

Μια άγονη 15ετία
Όλο κάτι γίνεται και την 

τελευταία στιγµή οι αποφά-
σεις για την θεσµοθέτηση 
της κλωνικής επιλογής 

οδηγούνται στις καλένδες
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Αυτή τη φορά, η πολιτική ηγεσία έδειχνε απο-
φασισµένη για την υπογραφή της υπουργικής 
απόφασης, οι φυτωριούχοι και οι αµπελοκαλλι-
εργητές το ήθελαν πολύ, ο υπηρεσιακός µηχα-
νισµός έµοιαζε να το στηρίζει πεισµατικά, κι ό-
µως, το θεσµικό πλαίσιο για την κλωνική επιλι-
λογή έµεινε πάλι στις συζητήσεις. Η νέα κυβέρ-
νηση και η νεόφερτη πολιτική ηγεσία καλείται 
να αντιµετωπίσει έγκαιρα και µε αποφασιστικό-
τητα το ζήτηµα. Βάζοντας πιθανότατα στην άκρη 
τις επιµέρους επιφυλάξεις που εκφράζουν σχε-
δόν κάθε φορά, κάποιοι φορείς -όπως εν προ-
κειµένω η ΚΕΟΣΟΕ-, συνεπικουρούµενοι από µέ-
λη της επιστηµονικής κοινότητας. 

Η εξέλιξη στον αµπελοοινικό τοµέα δεν µπο-
ρεί να περιµένει, περισσότερες συζητήσεις περί 
όνου σκιάς, όταν ο κόσµος τρέχει µε απίθανους 
ρυθµούς και οι τεράστιες ανάγκες σε πολλαπλα-
σιαστικό υλικό αµπέλου (και όχι µόνο) που έχει 
η χώρα καλύπτονται από εισαγωγές πιστοποιη-
µένου υλικού ακόµα και για γηγενείς ποικιλίες.  
Μια από τις τελευταίες ολοκληρωµένες απαντή-
σεις της αρµόδιας υπηρεσίας «Υλικού Καλλιερ-
γούµενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών 
Πόρων» σε παρατηρήσεις που εκφράστηκαν α-
πό την ΚΕΟΣΟΕ και τον επιστηµονικό τους σύµ-
βουλο, καθηγητή, Μανώλη Σταυρακάκη -όπως 
και την ανταπάντησή τους- δηµοσιεύει σήµερα η 
Agrenda, προς έκδοση συµπερασµάτων.  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ &
ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ: Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό Συνεταιρισµό
Αµπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ)

Αξιότιµε κ. Πρόεδρε,
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου 

σας, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Είναι γνωστό σε όλους µας, ότι η χώρα µας στον 

τοµέα του πολλαπλασιαστικού υλικού της αµπέλου 
και ιδιαίτερα στο θέµα της κλωνικής επιλογής, υ-
στερεί έναντι άλλων χωρών, οι οποίες µάλιστα δεν 
διαθέτουν την δική µας αµπελουργική παράδοση 
και εµπειρία.

Θεωρούµε εποµένως τουλάχιστον λυπηρό να 
δηµιουργούνται εντυπώσεις, τόσο κατά την διάρ-
κεια της από 17.04.2019 σύσκεψης από τον εκ-
πρόσωπό σας, όσο και να διαστρεβλώνονται εκ 
των υστέρων τα αποτελέσµατα αυτής.

Πιο συγκεκριµένα:

1Όσον αφορά στην διαφωνία που εκφρά-
στηκε από τον εκπρόσωπό σας και όχι από 

την πλειονότητα των συµµετεχόντων, στην πρότα-
ση «να εγγράφεται ο πρώτος κλώνος µιας ποικιλί-

ας µε κριτήριο µόνο την ταυτότητα και την υγιει-
νή κατάσταση του υλικού, χωρίς να λαµβάνονται 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά, για τα οποία γί-
νεται η κλωνική επιλογή και καθιστούν διακριτό 
τον κλώνο», σας γνωρίζουµε ότι και σε άλλες αµπε-
λουργικές χώρες µε µεγάλη παράδοση και εµπει-
ρία, όπως η Γαλλία, ο πρώτος κλώνος κάθε ποικι-
λίας εγγράφεται στον εθνικό κατάλογο, εφόσον ι-
κανοποιούνται η ποικιλιακή ταυτότητα και οι φυ-
τοϋγειονοµικές απαιτήσεις της χώρας ή της Ε.Ε.

Στην Γερµανία µάλιστα, όλοι οι κλώνοι µιας ποι-
κιλίας εγγράφονται στον εθνικό της κατάλογο, ε-
φόσον ικανοποιούνται τα ανωτέρω δύο κριτήρια. 
Στην σύσκεψη δε της 17.04.2019 έγινε πρόταση, 
µήπως είναι επιθυµητό να ακολουθήσουµε το γερ-
µανικό µοντέλο - ακόµη πιο ευέλικτο από το γαλλι-
κό - διότι οδηγεί στην προστασία και

διατήρηση της υπάρχουσας ενδοποικιλιακής πα-
ραλλακτικότητας, η οποία έτυχε ευρείας αποδοχής.

Αν η χώρα µας είχε ακολουθήσει το γερµανικό 
µοντέλο, δηλαδή όλοι οι κλώνοι µιας ποικιλίας να 
εγγράφονται στον εθνικό µας κατάλογο, εφόσον 
ικανοποιούνται τα κριτήρια της ποικιλιακής ταυ-
τότητας και της φυτοϋγείας, ώστε να προστατεύ-
σουµε και να µη χάσουµε την πλούσια ενδοποικι-
λιακή µας παραλλακτικότητα, εάν δεν την έχουµε 
ήδη χάσει, ήδη θα είχαµε εγγεγραµµένους κλώ-
νους και η αγορά θα ρύθµιζε την αποδοχή τους 
από τους αµπελουργούς - οινοποιούς.

Παρόλα αυτά η υπηρεσία µας, πρότεινε να α-
κολουθήσουµε το γαλλικό µοντέλο.

Ουσιαστικά µε το σχέδιο της απόφασης υιοθε-

τούµε το γαλλικό µοντέλο και σε καµία περίπτω-
ση δεν εισάγουµε «φωτογραφικές διατάξεις», ό-
πως αναφέρεστε στο έγγραφό σας, χωρίς να κα-
τανοούµε πως προέκυψε το συµπέρασµα αυτό.

Ο πρώτος κλώνος κάθε ποικιλίας αποτελεί την 
αρχή (την αναφορά) και µε βάση αυτόν γίνεται η 
σύγκριση των επόµενων κλώνων που θα επιλε-
γούν, διότι ιστορικά η κλωνική επιλογή ξεκίνησε 
µε σκοπό την απόκτηση φυτών µε εξασφαλισµέ-
νη την ταυτότητα και την καθαρότητα των ποικι-
λιών, καθώς και την υγιεινή τους κατάσταση, ιδί-
ως όσον αφορά τις ιώσεις (βλέπε τα έχοντας υπό-
ψη της Οδηγίας του Συµβουλίου 68/193/ΕΟΚ και 
την απόφαση του OIV - VITI 564A 2017).

2 Σχετικά µε την αναγραφή των επίσηµων 
αναγνωρισµένων εργαστηρίων για τον έ-

λεγχο της ταυτότητας και της φυτοϋγειονοµικής κα-
τάστασης των κλώνων, σας γνωρίζουµε ότι νοµο-
τεχνικά ορθό είναι η σαφής αναγραφή των εθνι-
κών αρµόδιων αρχών, σύµφωνα µε την αριθµ. 
339/167625/04.12.2018 εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ «Νο-
µοτεχνικές Οδηγίες» (Α∆Α: 6ΧΤΣ4653ΠΓ-Κ2Ρ). Σε 
περίπτωση που µελλοντικά αναγνωριστεί και άλ-
λο εργαστήριο, αυτό ενσωµατώνεται στην εν λό-
γω απόφαση µε την ανάλογη τροποποίησή της. Το 
σχέδιο της απόφασης δεν αποκλείει τα επίσηµα α-
ναγνωρισµένα εργαστήρια της Ε.Ε. δεδοµένου ό-
τι αυτά ορίζονται από το κάθε κράτος - µέλος ή α-
πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οριζόντια είναι 
αποδεκτά από τα όλα τα κ-µ.

3 Όσον αφορά στον τίτλο της απόφασης, σας 
γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει διαφορά µε 

αυτόν που προτείνετε.

4 Η µεθοδολογία της κλωνικής επιλογής προ-
στέθηκε στο σχέδιο της απόφασης αποδεχό-

µενοι την πρόταση του εκπροσώπου σας και µάλι-
στα µεταφρασµένη στην ελληνική γλώσσα, προ-
κειµένου να είναι πλήρως κατανοητή από τους δι-
ενεργούντες την κλωνική επιλογή.

Επίσης, από νοµοτεχνικής απόψεως, σας γνω-
ρίζουµε ότι τα προσαρτώµενα Παραρτήµατα σε 
µία υπουργική απόφαση αποτελούν αναπόσπα-
στο µέρος αυτής και τυγχάνουν πλήρους εφαρ-
µογής, όπως και οι αναφερόµενες διατάξεις των 
άρθρων της. Με την υπογραφή και δηµοσίευση 
της εν λόγω απόφασης, η χώρα µας ενσωµατώνει 
πλήρως την απόφαση του OIV- VITI 564A 2017 
στο εθνικό της δίκαιο.

Παρακαλούµε όπως µας γνωρίσετε εάν επιθυ-
µείτε την συµπερίληψη του τρίτου σταδίου ως υπο-
χρεωτικού µε ανάλογη τεκµηριωµένη πρόταση, ή 
συµφωνείτε µε την παραµονή του ως προαιρετικού.

5 Όσον αφορά στο άρθρο 8 και προκειµέ-
νου να γίνει πλήρως κατανοητό, σας γνω-

ρίζουµε ότι δεν επαναλαµβάνεται η µεθοδολογία 
του δεύτερου σταδίου, αλλά το άρθρο αυτό αναφέ-
ρεται στην εγκατάσταση του πειραµατικού αµπε-
λώνα ελέγχου, που αφορά στον έλεγχο των ιδιαί-
τερων χαρακτήρων, όπως αυτοί δηλώνονται από 
τον ενδιαφερόµενο κατά την αίτησή του.

Μετά την ανωτέρω διευκρίνιση, θεωρούµε ότι 
εύλογα και σε καµιά περίπτωση δεν ανακύπτουν 
ερωτήµατα περί «σκοπιµοτήτων», θέση που κατά 
την άποψή µας στερείται βασικής επιχειρηµατο-
λογίας και σε καµία περίπτωση δεν συνάδει µε τις 
διαδικασίες που ακολουθεί η υπηρεσία µας, κυρί-
ως όσον αφορά στη µεθοδολογία της διαβούλευ-
σης κάθε νοµοθετικού κειµένου που εισηγείται.

Προφάσεις εν 
αμαρτίαις για να μην 
γίνει τελικά τίποτα; 

Πιο κοντά στο 
γαλλικό μοντέλο

Αδιανόητο, μια χώρα όπως η δική μας με πλούσια 
ενδοποικιλιακή παραλλακτικότητα γηγενών 
ποικιλιών αμπέλου να μην έχει λύσει το θέμα της 
κλωνικής επιλογής, ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή 
και πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού
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6Σχετικά µε την παραποµπή σας στο επιχεί-
ρηµα: «Σε περίπτωση απόρριψης της εγ-

γραφής υποψήφιου κλώνου για λόγους άλλους 
(π.χ. δεν έχει τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά τα 
οποία δηλώνονται) εκτός της ποικιλιακής ταυτότη-
τας και της ικανοποίησης των φυτοϋγειονοµικών 
απαιτήσεων, δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί 
ο πειραµατικός αµπελώνας αξιολόγησης ως µητρι-
κή φυτεία για την παραγωγή πιστοποιηµένου υ-
λικού της ποικιλίας διότι ο αµπελώνας αυτός αφο-
ρά σε επιλεγέντα γονότυπο που δεν θα έχει αξία 
και εποµένως θα υπάρχουν επιπτώσεις στους α-
µπελουργούς και στους οινοποιούς που θα καλλι-
εργήσουν το υλικό αυτό....» που αναφέρεται στην 
«Τεκµηρίωση για την ανάγκη αντικατάστασης...», 
ουδένα έπεισε ως στερούµενο επιστηµονικής βά-
σης», σας γνωρίζουµε ότι αποτελεί δικό σας συ-
µπέρασµα, καθώς όπως επισηµάνθηκε στην σύ-
σκεψη, στην απόφαση του OIV - VITI 564A 2017, 
(OIV Process for the clonal selection of vines) α-
ναφέρεται ξεκάθαρα στην εισαγωγή ότι: “Clonal 
selection endeavours to identify single individuals 
with positively modified characteristics as defined 
by the objectives of the selection process’ within 
the particular variety.», δηλαδή µε απλά λόγια, 
η κλωνική επιλογή αποσκοπεί στην αναγνώριση 
εκείνων των ατόµων (πρέµνων) µιας πολυ-κλωνι-
κής ποικιλίας µε τροποποιηµένα θετικά χαρακτη-
ριστικά, όπως αυτά ορίζονται από τους στόχους 
της επιλογής. Στην τεκµηρίωσή µας αναφερθή-
καµε για γενετικό κέρδος ή όφελος. ∆εν αναφερ-
θήκαµε σε καλούς ή χειρότερους, άξιους ή ανά-
ξιους κλώνους.

Παρόλα αυτά και µε βάση την πρόσφατα τεκ-
µηριωµένη πρότασή σας, η οποία αφού αξιολογή-
θηκε από την υπηρεσία µας και κρίθηκε ότι προ-
σφέρει θετικά στον τοµέα του Π.Υ., θα µπορούσε 
να γίνει αποδεκτή, µε  την προσθήκη της, ως παρ. 
7 του άρθρου 5 και ανάλογη διόρθωση της αρίθ-
µησης των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου 
αυτού και την εξής διατύπωση:

«Σε περίπτωση απόρριψης της εγγραφής του 
υποψήφιου κλώνου στον Εθνικό Κατάλογο, και ε-
φόσον το φυτικό υλικό του ικανοποιεί τις απαιτή-
σεις της ποικιλιακής ταυτότητας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της αριθµ. 258676/29-09-2003 απόφα-
σης και της φυτοϋγείας, σύµφωνα µε όσα προβλέ-
πονται στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική φυτο-
ϋγειονοµική νοµοθεσία, οι πειραµατικοί αµπελώ-
νες αξιολόγησης του Παρατήµατος Ι και ελέγχου 
του άρθρου 8 του υποψήφιου κλώνου, µπορούν 
να αποτελέσουν τη µητρική φυτεία (βασικού ή πι-
στοποιηµένου) πολλαπλασιαστικού υλικού της ποι-
κιλίας ή του υποκειµένου, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της αριθµ. 2128/83966/01.08.2017 
απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει και υπόκεινται 
στις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης που προ-
βλέπονται στην αριθµ. 258676/29-092003 από-
φαση, όπως κάθε φορά ισχύει.».

Επιπρόσθετα η προσθήκη αυτή ως νέο κείµενο, 
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο διαβούλευσης 
των υπόλοιπων συµµετεχόντων, για λόγους ισότι-
µης αντιµετώπισης και διαφάνειας της διαδικασίας.

7 Στο άρθρο 5 είναι απολύτως σαφές ότι υ-
ποβάλλεται πλήρης φάκελος από τον εν-

διαφερόµενο.

Μόνο ένας
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε 
το υφιστάµενο νοµοθετικό 
πλαίσιο, µόνο ένας 
ενδιαφερόµενος έχει υποβάλλει 
στην υπηρεσία µας αιτήµατα 
εγγραφής κλώνων, γεγονός που 
υποδηλώνει την παντελή 
έλλειψη ενδιαφέροντος για την 
δηµιουργία κλώνων, τόσο από 
µεµονωµένα άτοµα, (π.χ 
αµπελουργοί, φυτωριούχοι, κ.α) 
όσο και από ερευνητικούς 
φορείς (ΑΕΙ,ΤΕΙ, ∆ηµόσιοι 
ερευνητικοί φορείς κ.α.).

8 Σχετικά µε την αναδιάταξη των περιεχο-
µένων των άρθρων και την αναφορά των 

στοιχείων της ΥΑ, σας γνωρίζουµε ότι όταν οριστι-
κοποιηθεί σχέδιο της Υ.Α. ως τελικό, θα αποτελέ-
σει αντικείµενο συζήτησης στην Τεχνική Επιτρο-
πή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ) του άρθρου 
20 του ν. 1564/1985 (Α’ 164), η οποία θα γνωµο-
δοτήσει επί αυτού και στην συνέχεια θα διαβιβα-
σθεί στην αρµόδια ∆/νση του ΥπΑΑΤ για νοµοτε-
χνική επεξεργασία. Τέλος θα διαβιβασθεί στην πο-
λιτική ηγεσία για υπογραφή. Εποµένως είναι πολύ 
πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές και ως προς την δο-
µή του κειµένου και ως προς την αναγραφή των 
στοιχείων της ΥΑ.

Κατά την σύσκεψη της 17.04.2019, υπήρξε θε-
τική στάση των εµπλεκοµένων φορέων έναντι του 
κειµένου που παρουσιάστηκε, δεδοµένου ότι η υ-
φιστάµενη νοµοθεσία εµφανίζει προβλήµατα ε-
φαρµογής. Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το υ-
φιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, µόνο ένας ενδια-
φερόµενος έχει υποβάλλει στην υπηρεσία µας αι-
τήµατα εγγραφής κλώνων, γεγονός που υποδη-
λώνει την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για την 
δηµιουργία κλώνων, τόσο από µεµονωµένα άτο-
µα (π.χ. αµπελουργοί, φυτωριούχοι, κ.α.), όσο και 
από ερευνητικούς φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ∆ηµόσιοι ερευ-
νητικοί φορείς, Συλλογικά όργανα, Συµπράξεις ι-
διωτικών-δηµοσίων φορέων, κ.α.).

Η συζήτηση επεκτάθηκε λεπτοµερώς σε όλα τα 
σηµεία του κειµένου, µε επί τόπου αποτύπωση των 
προτεινόµενων αλλαγών, δηµιουργώντας ένα κλί-
µα συναίνεσης προς επίτευξη τελικής αποδοχής και 
συµφωνίας. Ενδεχοµένως αυτό να µην έγινε πλή-
ρως κατανοητό από τον εκπρόσωπό σας, λόγω της 
πρόωρης αποχώρησής του και εποµένως µην γνω-
ρίζοντας την τελική έκβαση της σύσκεψης.

Θεωρούµε αδιανόητο, µια χώρα όπως η δική 
µας, µε την κατά γενική οµολογία πλούσια ενδο-
ποικιλιακή παραλλακτικότητα των γηγενών της 
ποικιλιών αµπέλου, να µην έχει υιοθετήσει θε-
σµικό πλαίσιο ικανό να λύσει στην πράξη το θέµα 
της κλωνικής επιλογής, ώστε να ξεκινήσει άµεσα 
η παραγωγή και η πιστοποίηση του πολ/κού υλι-
κού των κλώνων. Αντιθέτως η σηµερινή κατάστα-
ση οδήγησε στην ενδοκοινοτική απόκτηση (νοµί-
µως) πολ/κού υλικού κλώνων ελληνικών ποικιλι-
ών αµπέλου από άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε., στε-
ρώντας από την χώρα µας αναπτυξιακές επιλογές, 
δηµιουργώντας συνθήκες οικονοµικής εξάρτησης 
και αύξηση του κινδύνου εισόδου επιβλαβών ορ-
γανισµών (π.χ. ξυλέλλα).

Αξιότιµε κ. Πρόεδρε,
Με δεδοµένο ότι, η ΚΕΟΣΟΕ εκφράζει ένα µεγά-

λο µέρος του αµπελουργικού δυναµικού της χώρας 
µας και αναγνωρίζοντας την αγωνία σας να υπάρ-
ξει επιτέλους το αίσθηµα ασφάλειας στον Έλληνα α-
µπελουργό, ότι οι επιλογές του ως προς το πολλα-
πλασιαστικό υλικό της αµπέλου, του εξασφαλίζουν 
την βιωσιµότητα της εκµετάλλευσής του και τον 
καθιστούν ανταγωνιστικό έναντι των αµπελουρ-
γών των υπολοίπων κρατών - µελών της Ε.Ε. και 
τρίτων χωρών, θεωρούµε ότι από κοινού (υπηρε-
σίες και φορείς) επιβάλλεται να έχουν άριστη και 
διαρκή επικοινωνία και συνεργασία. Ευελπιστού-
µε στην θετική σας πρόθεση να συνδράµετε στην 
επίλυση του σηµαντικού αυτού θέµατος (της κλω-
νικής επιλογής). Παραµένουµε στην διάθεσή σας 
για περαιτέρω διευκρινήσεις / συζητήσεις επί του 
σχεδίου της απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΩΝ ΕΙ∆ΩΝ &

ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κον ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΚΟΥΝΟ

Αξιότιµε κύριε Προϊστάµενε, 

Η ΚΕΟΣΟΕ συµµετέχει επί σειρά ετών 
µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα σε ε-
πιτροπές και οµάδες εργασίας του ΥπΑ-
ΑΤ, οι δε επιστηµονικοί της σύµβουλοι, 
συγκαταλέγονται µεταξύ των κορυφαί-
ων του αµπελο-οινικού τοµέα. Ασφαλώς 
και δεν µας αφορούν οι υπαινιγµοί και 
τα σχόλιά σας.  

Για τα επίµαχα σηµεία όσον αφορά 
την κλωνική επιλογή, τα οποία αναλυτι-
κά καταγράφονται στο έγγραφό µας, α-
παντήσεις δεν δώσατε. Εµµένουµε στην 
ορθότητα των απόψεων µας, τις οποί-
ες θα υποστηρίξουµε στην αρµόδια ο-
µάδα εργασίας της κλωνικής επιλογής 
του ΥπΑΑΤ. 

Θα περιοριστούµε σήµερα στις πιο ση-
µαντικές από τις πολλές ανακρίβειες που 
περιέχονται στο έγγραφό σας, που µάλ-
λον οφείλονται στην µη έγκυρη ενηµέ-
ρωσή σας. Γράφετε: 

1. «Κατά συνέπεια µε το αριθµ. 1 σχετι-
κό έγγραφό της η ΚΕΟΣΟΕ, ενώ γνωρίζει 
την ανωτέρω διαδικασία, ζητά την αποτρο-
πή υπογραφής ενός ανύπαρκτου τελικού 
σχεδίου και πριν ακόµα αυτό εισαχθεί και 
πάρει την γνωµοδότηση από την αρµόδια 
βάσει νόµου ΤΕΠΥ».

Αλλά µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κοι-
νοποιήθηκε το νέο σχέδιο ΥΑ, στο δε συνο-
δευτικό κείµενο αναφέρεται: «Σε συνέχεια 
της από 17.04.2019 σύσκεψης, σχετικά µε 
το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την ε-
πιλογή και αποδοχή κλώνων ποικιλιών και 
υποκειµένων αµπέλου, σας επισυνάπτουµε 
το νέο σχέδιο της υπουργικής απόφασης, 
όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά την συζή-
τηση που είχαµε στις 17.04.2019. Παρα-
καλούµε για τις τυχόν απόψεις/παρατηρή-
σεις/διορθώσεις σας µέχρι τις 17.05.2019, 
προκειµένου να προχωρήσει η απόφαση».

Η ΚΕΟΣΟΕ κατέθεσε ξανά τις απόψεις 
της, µε αιχµή τη φωτογραφική διάταξη 
«για την εγγραφή του πρώτου κλώνου». 
Όµως, όπως διαπιστώνεται από το έγγρα-
φο/ απάντηση(1456/111536/05.06.2019), 
η υπηρεσία σας, εµµένει στη διατήρηση 
της φωτογραφικής διάταξης, αφού επα-
ναλαµβάνει το επιχείρηµα «ότι έτσι γίνε-
ται στην Γαλλία και την Γερµανία», που 

είναι παντελώς ανακριβές. Εποµένως, 
πρόκειται για το τελικό και απολύτως 
υπαρκτό σχέδιο της ΥΑ, που περιλαµ-
βάνει την φωτογραφική διάταξη και το 
οποίο θα κατατίθετο µε υπηρεσιακή ει-
σήγηση στην ΤΕΠΥ. 

2. «…για να αποκτήσει επιτέλους η χώ-
ρα µας την δυνατότητα εγγραφής κλώνων 
ελληνικών ποικιλιών και να µην τους προ-
µηθεύεται από άλλα κ-µ. µετά από µισό αι-
ώνα αδιαφορίας, γεγονός που επηρεάζει 
την βιωσιµότητα των ελληνικών αµπελουρ-
γικών εκµεταλλεύσεων».

Εσείς επιµένετε να θεωρείτε ως προ-
τεραιότητα την εγγραφή κλώνων (αλή-
θεια ποιων κλώνων) και όχι την αποµό-
νωση κλώνων των ελληνικών ποικιλι-
ών µέσω ενός ελληνικού πρωτοκόλλου 
κλωνικής επιλογής, µε πεδίο εφαρµο-
γής τον ελληνικό αµπελώνα. Έτσι, λοι-
πόν, κατά την γνώµη σας, αν υπογρα-
φεί η φωτογραφική διάταξη που επιτρέ-
πει την εγγραφή του «πρώτου κλώνου» 
στον εθνικό κατάλογο, θα λυθούν ως 
δια µαγείας τα προβλήµατα της βιωσι-
µότητας των ελληνικών εκµεταλλεύσε-
ων. Αν είναι δυνατόν να αναφέρονται 
αυτά τα πρωτοφανή πράγµατα σε επί-
σηµα έγγραφα του ΥπΑΑΤ.

3. «Εξάλλου το υφιστάµενο θεσµικό 
πλαίσιο για την κλωνική επιλογή (αριθµ. 
1847/60594/20.05.2016 Υ.Α.) ήταν έργο 
προηγούµενης Οµάδας Εργασίας, το οποίο 
όπως όλοι έχουν συνοµολογήσει παρουσι-
άζει προβλήµατα εφαρµογής, γεγονός που 
πρακτικά σηµαίνει ότι δεν µπορεί να εγ-
γραφεί κανένας κλώνος ελληνικής ποικι-
λίας αµπέλου στον Εθνικό Κατάλογο» και 
ακόµη «…έχει αποδειχθεί στην πράξη ό-
τι έχει προβλήµατα εφαρµογής, γεγονός 
που συνοµολογεί και ο συντάκτης του υ-
ποµνήµατος»…

Θα είχε ενδιαφέρον να απαντήσετε 
α) ποιας οµάδας εργασίας κλωνικής ε-
πιλογής είναι το σχέδιο Υ.Α. που προω-
θείτε β) ποιοι είναι αυτοί, φορείς ή πρό-
σωπα, «…που έχουν συνοµολογήσει…», 
γιατί η ΚΕΟΣΟΕ έχει ζητήσει επανειληµ-
µένα προφορικά και γραπτά να της δο-
θούν όχι µόνο τα ονόµατα αλλά και τα 
κείµενα που έχουν κατατεθεί γ) σε ποιο 
ακριβώς σηµείο του επιστηµονικού υπο-
µνήµατος που κατέθεσε η ΚΕΟΣΟΕ και 
υπογράφει ο οµότιµος Καθηγητής του 
Γ.Π.Α. Μ.Ν. Σταυρακάκης, εντοπίσατε 
αυτή την «συνοµολόγηση»; 

Η Υπηρεσία σας όφειλε να σας ενη-
µερώσει ότι, τρείς µόλις µήνες µετά την 
υπογραφή της παραπάνω Υ.Α., στα τέλη 

Αυγούστου 2016, τέθηκε θέµα τροποποί-
ησης της Υ.Α. 1847/60594/ 20.05. 2016, 
που τελικά και ορθά δεν προχώρησε. ∆ι-
αφωτιστικό και αποκαλυπτικό είναι το έγ-
γραφο 2528/96539 /1/9/2016, της τότε 
Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης ΦΠΠΥΚ-
ΦΕ κας Φωτιάδου (συν. 1). Υπάρχει, έστω 
και τώρα, απάντηση για την αλλαγή των 
θέσεων σας;. Επίσης δείτε και το έγγρα-
φο του εκπροσώπου της ΚΕΟΣΟΕ, σχε-
τικά µε το θέµα αυτό (συν.2).

4. «Το ΥπΑΑΤ εκδίδει κανονιστικές πρά-
ξεις (υπουργικές αποφάσεις) οι οποίες εν 
προκειµένω αφορούν σε διαδικασίες εγ-
γραφής ποικιλιών ή κλώνων στον εθνικό 
κατάλογο και σε διαδικασίες ελέγχου και 
πιστοποίησης του πολλαπλασιαστικού υλι-
κού της αµπέλου. ∆εν εκδίδονται κανονι-
στικές πράξεις που αφορούν στην περιγρα-
φή ερευνητικών µεθόδων βελτίωσης φυ-
τών (π.χ. κλωνική επιλογή)…».

Αλήθεια, το «…υφιστάµενο θεσµικό 
πλαίσιο για την κλωνική επιλογή (αριθµ. 
1847/60594 /20.05.2016 Υ.Α.) το οποίο 
θέλετε να «βελτιώσετε», τι ακριβώς είναι;

Αλλά, πάλι, αν σκοπός του νέου σχεδί-
ου είναι αποκλειστικά και µόνο «η εγγρα-
φή κλώνων…» θα πρέπει να επαναφέρε-
τε τον τίτλο του αρχικού σχεδίου της ΥΑ 
(«Τεχνικός κανονισµός αποδοχής κλώ-
νων ποικιλιών και υποκειµένων αµπέλου 
(Vitis L.)»), που όµως διορθώσατε, αποδε-
χόµενοι την πρόταση του «εκπροσώπου» 
της ΚΕΟΣΟΕ, στον σωστό (κατά την γνώ-
µη µας) : «Τεχνικός κανονισµός επιλο-
γής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και 
υποκειµένων αµπέλου (Vitis L.)», όπως 
ακριβώς και ο τίτλος της ισχύουσας Υ.Α.. 

Και επιτέλους ας αποφασίσετε τι ακρι-
βώς θέλετε. Να εφαρµόζεται ελληνικό 
πρωτόκολλο κλωνικής επιλογής στις ελ-
ληνικές ποικιλίες, στον ελληνικό αµπε-
λώνα, και να αναδεικνύονται οι επιθυ-
µητοί κλώνοι ή απλά το ενδιαφέρον εξα-
ντλείται στο να διευκολυνθούν κάποιοι 
να εγγράψουν «αρχικούς» κλώνους και 
να εισάγουν πολλαπλασιαστικό υλικό; 
Γιατί, πιθανόν έτσι, εµµέσως πλην σα-
φώς εξηγείται η πρωτοφανής για δηµό-
σια υπηρεσία ενέργεια να απολογείται 

για συµφέροντα ιδιωτών. Αφού κατά την 
άποψή σας, «…η αναφορά που γίνεται σε 
συγκεκριµένο κλώνο της ποικιλίας Μο-
σχοφίλερο µόνο άτυχη µπορεί να χαρα-
κτηρισθεί καθώς η εν λόγω ιστοσελίδα 
προφανώς και δεν είναι επικαιροποιη-
µένη…», µπορείτε, αντί να παραπέµπε-
τε σε ιστοσελίδες µε λάθος διευθύνσεις, 
να µας υποδείξετε την «προφανώς» επι-
καιροποιηµένη ιστοσελίδα;

Θα κλείσουµε, προς το παρόν, τον κα-
τάλογο των πολλών ανακριβειών και α-
ντιφάσεων που περιέχονται στο κείµενο 
σας µε αυτήν που αφορά την συγκρότη-
ση/σύνθεση της Οµάδας Εργασίας για 
την κλωνική επιλογή. 

Γράφετε: «Με την λογική της συµµετο-
χής µόνο των «ειδικών επιστηµόνων», θα 
έπρεπε να αποκλειστούν από τις συναντή-
σεις µεγάλοι φορείς όπως η Ε∆ΟΑΟ, ΚΕΟ-
ΣΟΕ, ΣΕΟ κ.α…».

Είναι, όµως, γνωστό ότι στην εν λόγω ο-
µάδα εργασίας συµµετέχει η ΚΕΟΣΟΕ, κα-
θώς και άλλοι παραγωγικοί φορείς. ∆είτε 
τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που 
καθορίζουν την σύνθεση της οµάδας ερ-
γασίας κλωνικής επιλογής. Είναι δυνα-
τόν, υπηρεσία του ΥπΑΑΤ, να µη γνωρί-
ζει την σύνθεση της  οµάδας αυτής; Αλ-
λά, αν όπως µε έµφαση επισηµαίνετε, η 
οµάδα εργασίας για την κλωνική επιλο-
γή ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότη-
τα του υπουργού,   µε ποια αρµοδιότητα 
συγκαλείτε «στο πλαίσιο του δηµοκρατι-
κού διαλόγου» (!), όλους τους εµπλεκό-
µενους φορείς (ανεξαρτήτως επιστηµονι-
κού και επαγγελµατικού αντικειµένου) να 
«συζητήσουν» για την κλωνική επιλογή, 
που είναι αποκλειστικά αντικείµενο της 
αρµόδιας οµάδας εργασίας;  Ελπίζουµε να 
µην χρειαστεί να επανέλθουµε και το θέ-
µα της κλωνικής επιλογής να συζητηθεί 
στην οµάδα εργασίας, της οποίας η άπο-
ψη/γνώµη δεν είναι µεν δεσµευτική για 
το ΥπΑΑΤ, αποτελεί όµως τη νόµιµη δια-
δικασία για την έκδοση της Υ.Α..

Με εκτίµηση
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΜΑΡΚΟΥ

Τα συµφέροντα των ιδιωτών επικαλείται άλλη µια φορά ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ στηρίζοντας την απραξία.

Γνήσιοι πατριώτες
και κλωνοποιημένοι
Ζητούμενο λέει η ΚΕΟΣΟΕ η απομόνωση κλώνων 
ελληνικών ποικιλιών μέσω εγχώριου πρωτοκόλλου

Πρώτος κλώνος 
αβάσταχτος

Η ΚΕΟΣΟΕ θεωρεί 
φωτογραφική τη 
διάταξη για την 

«εγγραφή του πρώτου 
κλώνου»
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