
Κέρδη για το κεφάλαιο 
δάνεια για τους αγρότες      
Αν δεν ήταν τόσο αργά, τα δάνεια 
αγροτών που υπόσχεται το ΕΤΕπ θα 
ήλπιζαν σε εξόφληση. σελ. 50 
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Βρίσκουν ανταπόκριση   
τα 95 λεπτά στο γάλα 
Καµία προκαταβολή στο γάλα χωρίς 
συµφωνία για την τιµή παράδοσης, 
συστήνουν οι προβατοτρόφοι. σελ. 45

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 29/08

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο
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05/09
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
182
84,76
2,93

ΕΝΘΕΤΟ 

Φθηνά δάνεια  
για αγρότες  
με εγγύηση 
από το ΠΑΑ   
Αρχή με 700 εκατ. ευρώ μέσω τραπεζών   

Έρχεται στήριξη για επενδυτικές 
πρωτοβουλίες που θα αξιοποιούν 
τα επιφανειακά ύδατα µε στόχο τον 
περιορισµό των µεγάλων γεωτρήσεων 
που κρίνονται ασύµφορες. σελ. 10-11

Χρηµατοδοτική γραµµή για επενδύσεις 
µε φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωµα 
µέσω της Επενδυτικής Τραπέζας, 
επεξεργάζεται η κυβέρνηση και θα 
ανακοινωθεί στη ∆ΕΘ. σελ. 10-11

Επιφανειακά νερά 
ίσον µεγάλα έργα 

Λιγότερη ενέργεια, 
περισσότερα λεφτά

Αν την τελευταία τετραετία όλη η συ-
ζήτηση ήταν γύρω από τα αγροτικά 
προγράµµατα το σουξέ της επόµενης 
θα είναι τα φθηνά αγροτικά δάνεια. 
Πρώτο βήµα το Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης για το οποίο οι 
υπογραφές έπεσαν την Πέµπτη. Ακο-
λουθεί η Επενδυτική Τράπεζα που έ-
βαλε ήδη θεµέλια και 
µάλιστα µε αγροτική 
διάσταση. Πριν από 
το τέλος του χρόνου 
µπαίνει µπροστά γεν-
ναίο χρηµατοδοτικό 
εργαλείο για αγρο-
τικές επενδύσεις µε 
φιλοπεριβαλλοντικό 
αποτύπωµα. Πιο συ-
γκεκριµένα όσον α-
φορά το Ταµείο Εγ-
γυήσεων, το σχέδιο 
είναι οι αγρότες να 

λαµβάνουν δάνειο από τις τράπε-
ζες µε µειωµένο επιτόκιο, καλύτε-
ρους όρους αποπληρωµής και εγ-
γυήσεις που δύναται να µειωθούν 
στο 20% του κεφαλαίου, όπως υπο-
σχέθηκαν κατά την υπογραφή του 
συµφώνου ο Μάκης Βορίδης µε τον 
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταµεί-

ου Επενδύσεων, Πιέρ 
Λουίτζι Τζίλιµπερτ. Υ-
πολογίζεται πως µέσω 
του Ταµείου Εγγυήσε-
ων που θα χρηµατοδο-
τηθεί από το Πρόγραµ-
µα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης θα καταλήξουν τε-
λικά στην αγορά 700 
εκατ. ευρώ για αγροτι-
κά επενδυτικά σχέδια.
Φιλοδοξία να εκταµιευτεί 
το πρώτο δάνειο εντός 
Ιανουαρίου. σελ. 8-9 

Πριν τις φθινοπωρινές 
σπορές οι πρώτες λίστες 
δικαιούχων στα Σχέδια 
Βελτίωσης. Αναλυτικό 
ρεπορτάζ στο Profi. σελ. 8 

Ως το Νοέµβριο η αξιολόγηση  
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λουθεί η Επενδυτική Τράπεζα που έ- επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταµεί-
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,10458

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,46226

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,08959

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89542

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
118,17250

• Τιµώµενη χώρα η Ινδία, έντονη 
παρουσία των ΗΠΑ στη ∆ΕΘ  σελ. 17
• Κάνει τζίρους το φυτώριο νεανικής 
επιχειρηµατικότητας «egg» σελ. 11

• Στον αέρα το Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτών από τον Ιανουάριο σελ. 8
• Πρόσθετη επιβάρυνση για τους αγρότες 
φέρνουν οι αυξήσεις στο ρεύµα σελ. 44

• Σε εξέλιξη η συγκοµιδή στο καλαµπόκι µε 
τις ΕΑΣ να δίνουν τιµή 20 λεπτά σελ. 16
• Με τιµή ηµέρας, όρια υγρασίας και 
µέτρηση ξένων υλών το σύσπορο σελ. 14

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σε καλύτερα επίπεδα από πέρυσι ξεκίνησαν τα πρώιµα µήλα 
Gala, που πωλούνται έως και 50 λεπτά, ενώ η παραγωγή στην 
Πολωνία δηµιουργεί έδαφος για καλές τιµές στον κύριο όγκο 
της παραγωγής. Με κλειστή τιµή στα 23 λεπτά γίνονται πράξεις 
στα ποιοτικά σκληρά, µε τις διεθνείς συγκυρίες να δηµιουργούν 
αισιοδοξία. Καλή χρονιά για το χοιρινό, αλλά και το ελαιόλαδο, 
που έχει για αβαντάζ τα µικρά αποθέµατα ποιοτικού προϊόντος.

Πράσινο σκουλήκι στις Σέρρες
Η τρίτη γενιά του πράσινου σκουληκιού, 
που αναµένεται να διαρκέσει µέχρι τα 
µέσα Σεπτεµβρίου περίπου, εµφανίζεται 
αυτές τις ηµέρες στα βαµβακοχώραφα 
των Σερρών, όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Σερρών. Η γενιά αυτή δεν είναι 
επικίνδυνη, όπως η γενιά του 
Αυγούστου, καθώς τα σκουλήκια είναι 
λιγότερα και απασχολούνται σε 
καρποφόρα όργανα της κορυφής, από 
τα οποία δεν περιµένουµε να πάρουµε 
παραγωγή. Ελάχιστες φορές (σε χρονιές 
επιδηµίας), έχει προκαλέσει κάποιες, 
µικρές ζηµιές στη βαµβακοκαλλιέργεια 
τού νοµού. Φέτος, µε την εντελώς 
υποτονική εµφάνιση της επικίνδυνης 
γενιάς του Αυγούστου, είναι ελάχιστα 
πιθανό να αποτελέσει πρόβληµα.

Όψιµες φυτείες
Κάποια προσοχή χρειάζεται στις όψιµες, 
τρυφερές φυτείες (χαλαζοχτυπηµένες, 
επανασπορές), τις οποίες θα προτιµήσει 
για να γεννήσει τα αυγά της η 
πεταλούδα του σκουληκιού. Και σε αυτή 
τη γενιά ισχύει πάντα ο γνωστός 
κανόνας: Ψεκασµός µε εντοµοκτόνο 
µόνο αν η φυτεία φτάσει να έχει, κατά 
µέσο όρο, ένα ζωντανό σκουλήκι σε 
κάθε µέτρο βαµβακοφυτείας.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 07-09-2019 
Γενικά αίθριος καιρός µε τοπικές 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά και 
τοπικούς όµβρους ή 
µεµονωµένες καταιγίδες κυρίως 
στα δυτικά και στα βόρεια. 
Άνεµοι από δυτικές διευθύνσεις 
µέτριοι, στα βορειοδυτικά 
ασθενείς και στο Αιγαίο µέτριοι. 
Η θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. 

Κυριακή 08-09-2019 
Στα δυτικά και βόρεια λίγες 
νεφώσεις και στα ηπειρωτικά 
τοπικοί όµβροι ή µεµονωµένες 
καταιγίδες. Οι άνεµοι θα πνέουν 
από δυτικές διευθύνσεις 
ασθενείς, στα βόρεια 
βορειοδυτικοί µέτριοι και 
πρόσκαιρα στο Αιγαίο πιο 
ισχυροί. Η θερµοκρασία δεν θα 
σηµειώσει αξιόλογη µεταβολή. 

∆ευτέρα 09-09-2019
και Τρίτη 10-09-2019
Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
στα βορειοδυτικά πιθανότητα 
εκδήλωσης σποραδικών 
καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα 
λίγες νεφώσεις, ενώ αναµένεται 
να εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι ή 
µεµονωµένες καταιγίδες κυρίως 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

στα ορεινά. Οι άνεµοι θα πνέουν 
από δυτικές διευθύνσεις 
ασθενείς στα δυτικά και στα 
ανατολικά. Η θερµοκρασία 
παραµένει στα ίδια επίπεδα.

Τετάρτη 11-09-2019 ως
Παρασκευή 13-09-2019
Λίγες νεφώσεις θα σηµειωθούν 
γενικά, στο Ιόνιο παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικούς όµβρους 
και κυρίως στα βορειοδυτικά 
σποραδικές καταιγίδες. Οι 
άνεµοι θα πνέουν δυτικοί 
βορειοδυτικοί ασθενείς. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή πτώση κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα δυτικά από 
δυτικές διευθύνσεις 
3 µε 4 µποφόρ, 
στα ανατολικά από 
βόρειες 3 µε 5 και 
τοπικά στο Αιγαίο 
µέχρι 6 µποφόρ.
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Η αγορά έχει τους νόµους της, µε σηµαντι-
κότερο εξ αυτών το νόµο της προσφο-
ράς και της ζήτησης. 

Αν για παράδειγµα γνωρίζαµε σήµερα µε 
ακρίβεια ποια είναι η ποσότητα των α-
διάθετων αποθεµάτων φέτας και ποια 
η αντικειµενική δυνατότητα της χώ-
ρας για παραγωγή αιγοπρόβειου γά-
λακτος, αµέσως ή τέλος πάντων πο-
λύ εύκολα θα µπορούσαµε να ξέρου-
µε που γέρνει η προσφορά και η ζή-
τηση. Εποµένως αν, πότε και πόσο θα 
µπορούσαν να αυξηθούν ή να πέσουν 
οι τιµές του γάλακτος.

Σηµειωτέoν ότι ο ΕΛΓΟ που παρακολου-
θεί τα ισοζύγια γάλακτος και πιστο-
ποιεί την παραγωγή φέτας (ΠΟΠ) θα 
µπορούσε να έχει καλή εικόνα, τό-
σο των δυνατοτήτων παραγωγής γά-
λακτος όσο και των αποθεµάτων φέ-
τας. Με τη βοήθεια µάλιστα της ηλε-
κτρονικής βάσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και 
των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, θα µπορούσε 
να γνωρίζει ακόµα καλύτερα τα επί-
πεδα στα οποία δύναται να φθάσει η 
προσφορά γάλακτος τη νέα σεζόν και 
να διευκολύνει έτσι το νόµο της προ-
σφοράς και της ζήτησης.

Εδώ κρίνεται η συνεισφορά του κράτους 
και των δηµόσιων οργανισµών, εδώ 
παίζεται το παιχνίδι της διαφάνειας 
των στοιχείων, στη βάση αυτής της ε-
νηµέρωσης µπορεί να προγραµµατί-
σει ο κάθε συντελεστής της αγοράς τη 
δραστηριότητά του τον επόµενο χρό-
νο. Έτσι αποφασίζει ένας κτηνοτρό-
φος αν θα κρατήσει θηλυκά για την ε-
πόµενη χρονιά και ένας γαλατάς τι πα-
ραγωγή φέτας θα κάνει. 

Κάπως έτσι δουλεύουν τα πράγµατα στις 
οργανωµένες κοινωνίες και στις ανα-
πτυγµένες αγορές. Αυτό είναι που κα-
λούνται να κάνουν και στη χώρα µας 
οι αρµόδιες αρχές, έτσι ώστε να λει-
τουργήσει ο νόµος της ελεύθερης α-
γοράς και να σταµατήσει η σπέκουλα, 
εν προκειµένω, κυρίως από την πλευ-
ρά των γαλατάδων. Μόνο έτσι θα πά-
ρει τέλος το γνωστό αλισβερίσι που 
εκθέτει πρόσωπα και θεσµούς, κλο-
νίζει την εµπιστοσύνη µεταξύ των συ-
ναλλασσόµενων, υπονοµεύει το επεν-
δυτικό κλίµα και τραυµατίζει την οι-
κονοµία. Σε κάθε περίπτωση, η γνώση 
των πολλών µπορεί να αποτελέσει ένα 
πρώτο αντιστάθµισµα έναντι των οι-
κονοµικά ισχυρών.                    Agrenda

Όταν ξέρεις
δεν σε γελάνε





ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Απελπιστικά αργά κινούνται όλα 
στην υπόθεση ΚΑΠ µετά το 2020, 
µε µοναδική εξέλιξη την εκκίνη-
ση των εργασιών της νεοσύστα-
της Επιτροπής Γεωργίας του Ευ-
ρωκοινοβουλίου (ComAgri), η ο-
ποία υπό την πίεση του χρόνου α-
ποφάσισε να µην πιάσει και πάλι 
από την αρχή το µεταρρυθµιστικό 
πακέτο του απερχόµενου Επιτρό-
που Φιλ Χόγκαν. Συγκεκριµένα, το 
βράδυ της Τετάρτης 4 Σεπτεµβρί-
ου η ComAgri δεσµεύτηκε να συ-
νεχίσει στον δρόµο που χάραξαν 
κατά την προηγούµενη κοινοβου-
λευτική περίοδο αναφορικά µε τη 
µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, οι προ-
κάτοχοι ευρωβουλευτές-µέλη της.

Βέβαια, µέχρι εκείνο το σηµείο 
αιωρούταν στον αέρα µια αίσθη-
ση νοµοθετικής δυσπραγίας, σε τέ-
τοιο βαθµό που η Φινλανδική προ-
εδρία έκρινε ως σπατάλη ενέργει-
ας τη συνεδρίαση των υπουργών, 
και ως εκ τούτου ακύρωσε το Συµ-
βούλιο του Σεπτεµβρίου. 

Τα πράγµατα έβαιναν ούτως ή άλ-
λως µε πολύ αργούς ρυθµούς αφού 

κράτη-µέλη και ευρωβουλευτές δεν 
είναι διατεθειµένοι να πάρουν δε-
σµευτικές αποφάσεις πριν µάθουν 
το ύψος του προϋπολογισµού που 
θα απορροφήσει η ΚΑΠ της προ-
γραµµατικής περιόδου 2021-2027. 

Ενισχυτικά στις κωλυσιεργίες λει-
τούργησαν και όσα ακούστηκαν και 
γράφτηκαν τον Μάιο, όταν οι ισορ-
ροπίες στο Ευρωκοινοβούλιο άλλα-
ξαν µε την ενδυνάµωση των Πρασί-
νων. Όµως, η πλειοψηφία της επι-
τροπής τάχθηκε κατά του αιτήµατος 
των Πρασίνων περί απόρριψης από 
το ευρωκοινοβούλιο ολόκληρου του 
προσχέδιου µε τις µεταρρυθµίσεις 

για την επερχόµενη ΚΑΠ. 
Ας σηµειωθεί πως οι επιλογές 

κυµαίνονταν από την έγκριση του 
έργου της προηγούµενης επιτρο-
πής και τη διαβίβαση των εκθέσε-
ών του στο νέο κοινοβούλιο προς 
έγκριση µέχρι να ξεκινήσει εκ νέ-
ου η επανεξέταση της πρότασης της 
Επιτροπής. Σύµφωνα µε ρεπορτάζ 
του Euractiv από τα τέλη Ιουλίου, 
οι συντονιστές της ComAgri στρέ-
φονταν µάλλον προς µια µέση λύ-
ση, δηλαδή να υποβάλλουν νέες 
εκθέσεις στην επιτροπή και να α-
φήσουν έτσι ανοικτό το ενδεχό-
µενο για νέες τροπολογίες, αλλά 
χωρίς ριζικές αλλαγές. Ωστόσο, η 
ένταση των αλλαγών µε το αν αυ-
τές θα είναι ριζικές ή όχι θα φαι-
νόταν µετά τη συνεδρίαση. 

Κάπως έτσι ανοίγει ο δρόµος προ-
κειµένου να φτάσει η µεταρρύθµι-
ση της ΚΑΠ προς ψήφιση στην Ευ-
ρωβουλή. Όµως, πρώτα η επιτρο-
πή θα πρέπει να έρθει σε µια συµ-
φωνία και µε το Συµβούλιο των υ-
πουργών γεωργίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, κάτι που οµολογου-
µένως έχει καθυστερήσει αρκετά, 
ώστε να κάνει την Κοµισιόν να αι-
σθάνεται κάπως νευρικά. Άλλωστε 
και στην προηγούµενη συνεδρία-
ση της ComAgri, ο επίτροπος Φιλ 
Χόγκαν είχε κουνήσει το δάχτυλο 
στους Ευρωβουλευτές ώστε να µην  
χρονοτριβήσουν άλλο. «Η αλήθεια 
είναι ότι περιµέναµε πως θα είχαν 
ολοκληρωθεί κάποια πράγµατα ή-
δη πριν από τις ευρωεκλογές» έλε-
γε τότε ο Ιρλανδός επίτροπος.  
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Με «γλυκές» προσαρμογές 
στα ίδια κείμενα η νέα ΚΑΠ
Δεσμευτική για την ComAgri η δουλειά της προηγούμενης Ευρωβουλής 

Σε 60 λεπτά τα στρατηγικά σχέδια ετοιμάζονται

Άκυρο στους Πράσινους
Αµφιβολίες για τη συνέχιση του 

έργου προκάλεσε η εκλογική νίκη 
των Πρασίνων στις ευρωεκλογές, 
οι οποίοι ζητούσαν πλήρη απόρ-

ριψη των προτάσεων της Κοµισιόν

Απελπιστικά
µη ρεαλιστική 
Επί του παρόντος, η νοµοθετική 
διαδικασία απλώς κερδίζει χρόνο 
προτού τοποθετηθεί αποφασιστικά 
πάνω στην πρόταση της 
Επιτροπής για την ΚΑΠ µετά το 
2020. Μια συνέπεια είναι ότι 
η προθεσµία που ορίζεται στο 
σχέδιο κανονισµού για τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, 
σύµφωνα µε την οποία τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να διαβιβάσουν 
πλάνα στρατηγικών σχεδίων στις 
Βρυξέλλες µέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους για να εγκριθούν 
κατά το πρώτο εξάµηνο του 
2020, φαίνεται απελπιστικά µη 
ρεαλιστική.

Η πολυδαίδαλη διαδικασία εκπόνη-
σης στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ 
αποτελεί µια καλή δικαιολογία για 
όλα τα διαπλεκόµενα µέλη, ώστε να 
χρονοτριβούν µε την ολοκλήρωση 
της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ. Αυτή  
τη στιγµή, το χρονοδιάγραµµα που 
προβλέπει την έγκρισή τους µέχρι 
το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 
2020 από την Κοµισιόν, φαντάζει υ-
περβολικά αισιόδοξο. Το σχεδιαστικό 
προτσές τους πάντως είναι δύσκολο 
να αποτυπωθεί, αφού οι πληροφο-
ρίες σχετικά µε την πορεία των προ-
ετοιµασιών για τον στρατηγικό σχε-

διασµό της ΚΑΠ είναι πολύ λίγες. 
Το σηµαντικό σε αυτή την πε-

ρίπτωση, βέβαια, είναι να γνωρί-
ζουν τα κράτη µέλη και το Ευρω-
κοινοβούλιο τι έχουν στα χέρια 
τους, πριν αναζητήσουν τρόπους 
εφαρµογής της επερχόµενης ΚΑΠ 
στην επικράτειά τους. Πριν από την 
ΚΑΠ, το µέγεθος του Π∆Π δεν έχει 
ακόµα διασαφηνιστεί, ενώ τόσο οι 
ευρωεκλογές όσο και το τι µέλλει 
γενέσθαι µε το Brexit έχουν καθυ-
στερήσει τις συνοµιλίες. 

Με µια αλληγορία ο αγροοικονοµο-
λόγος Άλαν Μάθιους, οµότιµος καθη-

γητής του Trinity College του ∆ουβλί-
νου, υποστηρίζει πως εφόσον κλει-
στούν τα ενδιαφερόµενα µέλη σε έ-
να «δωµάτιο διαφυγής», θα µπορού-
σαν να καταλήξουν πάνω στα στρα-
τηγικά σχέδια της ΚΑΠ ακόµα και σε 
διάστηµα µίας ώρας. Αφορµή για την 
εν λόγω µεταφορά, ένα workshop 
του Πανεπιστηµίου Wagenigen, το 
οποίο έδειξε πως ακόµα και φοιτη-
τές χωρίς ουσιαστική εµπειρία πά-
νω στα ζητήµατα της ΚΑΠ, µπόρε-
σαν µέσα από µια τέτοια διαδικασία 
να βρεθούν εντός 60 λεπτών µε ένα 
Στρατηγικό Σχέδιο στα χέρια τους.

ΚΑΠ 2021-2027

18,263

+1,6%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
14.255

ΣΥΝΟΛΟ

3,587
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΟΑ

440
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

90%

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΚΑΤΩ ΤΟΥ

ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ 
ΟΡΟΥ

ΤΟ ΧΑΣΜΑ NA 
ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ 

50%

Ο αγροοικονοµολόγος Άλαν Μάθιους δείχνει τα escape rooms ως λύση 
στις κωλυσιεργίες πάνω στην εκπόνηση των Στρατηγικών Σχεδίων.





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με µικρές, αλλά τακτικές πληρωµές, χωρίς εκπλήξεις, 
αφού άλλωστε δεν περιµένουν κάτι σηµαντικό αυτό το 
διάστηµα οι αγρότες, κυλούν οι πληρωµές, µε το βλέµ-
µα όλων στραµµένο αρχικά στην προκαταβολή της ενι-
αίας ενίσχυσης και κατόπιν στις προκαταβολές των Βιο-
λογικών, των Νιτρικών και των λοιπών προγραµµάτων 
του έτους 2019. Όπως ήδη έχει γράψει η Agrenda, µετά 
την έγκριση της απόφασης της Κοµισιόν, τα κράτη µέ-
λη έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην πληρω-
µή των άµεσων ενισχύσεων από τα µέσα Οκτωβρίου. Ω-
στόσο, χρειάζεται να ολοκληρωθεί µια σειρά διαδικασι-
ών,  για την οποία θα δουλέψουν πυρετωδώς το επόµε-
νο διάστηµα οι διαχειριστικές αρχές και όλοι οι εµπλε-
κόµενοι. Σε πρώτη φάση, πάντως, έχουν ξεκινήσει οι δι-
οικητικές πράξεις από τους αρµόδιους του Οργανισµού 
Πληρωµών, προκειµένου να σβήσουν «λάθη» του µηχα-
νογραφικού συστήµατος, ενώ καλούνται και οι παραγω-
γοί να προχωρήσουν σε όποιες διορθώσεις θεωρούνται 
απαραίτητες, ούτως ώστε να µην µείνουν κάποιοι απλή-
ρωτοι. Κατόπιν θα ακολουθήσουν οι διασταυρωτικοί έ-
λεγχοι, µε στόχο να πληρωθεί η ενιαία ενίσχυση το συ-
ντοµότερο δυνατό µέσα στον Οκτώβριο, µε πιθανότερη 
την εβδοµάδα 21 µε 25, αφού βέβαια ως είθισται υπο-
γραφεί και η σχετική σύµβαση µε την τράπεζα Πειραιώς 
για να τρέξει η πληρωµή του 70% της βασικής ενίσχυσης. 

Μετά από αυτή την πίστωση, και µε την ίδια δισκέτα 
των δικαιούχων παραγωγών -διορθωµένη και σωστά 
συµπληρωµένη προς αποφυγή λαθών και απώλειας ε-
νισχύσεων- θα προχωρήσει η πληρωµή της προκαταβο-
λής της Βιολογικής Γεωργίας, της βιολογικής Κτηνοτρο-
φίας και των Νιτρικών του έτους 2019. Ο προγραµµατι-
σµός των αρµοδίων τοποθετεί την εν λόγω πίστωση α-
πό τα τέλη Οκτωβρίου και µετά, ανάλογα µε το πότε και 
πόσο «αναίµακτα» θα τρέξει η ενιαία.  

∆ιορθώσεις φακέλων σε Βιολογικά και Κοµφούζιο 
για να µη χαθούν ενισχύσεις 

Εν τω µεταξύ και πριν την πίστωση των προγραµµά-
των του έτους 2019, οι αγρότες καλούνται µέχρι τις 10 
Σεπτεµβρίου να διορθώσουν τα προφανή σφάλµατα που 
αφορούν τα παραστατικά συµµόρφωσης του µέτρου Βι-
ολογικής Γεωργίας και συνδέονται µε τις υποβληθεί-
σες ενδικοφανείς προσφυγές, προκειµένου να µη χα-
θούν ενισχύσεις. Πιο αναλυτικά, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ε-
νηµερώνουν ότι «σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδι-
κασίας υποβολής ενδικοφανών σύµφωνα µε την αριθ. 
2848/145689/28-12-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4310/Β’/ 2016) για 
τον καθορισµό πλαισίου εφαρµογής του Μέτρου 11 «Βι-
ολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, και για την 
αποφυγή κινδύνου απώλειας ενισχύσεων, παρακαλού-
νται οι παραγωγοί οι οποίοι υπέβαλαν ενδικοφανή προ-
σφυγή για την πληρωµή εκκαθάρισης του 2018 Φυτικής 
και Ζωικής Κατεύθυνσης επισυνάπτοντας στην οθόνη της 
προσφυγής τα παραστατικά ειδικών διατάξεων (εργαστη-

ριακών ελέγχων και πιστοποίησης) να τα επανυποβάλ-
λουν µε την ορθή διαδικασία στη σχετική οθόνη «Υπο-
βολή παραστατικών» του Πληροφοριακού Συστήµατος 
µέσω της διαδικασίας αναθεώρησης της οριστικής τους 
εγγραφής παραστατικών. Το σύστηµα είναι ανοιχτό α-
πό την Πέµπτη 5-9-2019 έως και την Τρίτη 10-9-2019».

Αντίστοιχα, περιθώριο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου έχουν 

οι αγρότες για την υποβολή παραστατικών συµµόρφω-
σης ειδικών διατάξεων για το έτος εφαρµογής 2019 της 
∆ράσης 10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου σεξουαλικής 
σύγχυσης των µικρολεπιδοπτέρων (Κοµφούζιο)».

Ανοιχτό το σύστηµα για αιτήµατα επιλεξιµότητας 
Την ίδια ώρα και µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020 οι α-

γρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα αιτήµα-
τά τους για επιλεξιµότητα, άρση επικάλυψης και ένταξη 
σε περιφέρεια, αλλά και για τα γεωχωρικά αποτελέσµα-
τα ελέγχου. Για όσα γνωρίζουν ήδη, και όσο πιο σύντο-
µα τρέξουν τη διαδικασία, θα περαστούν στις τρέχουσες 
διορθώσεις, µε αποτέλεσµα να µην µείνουν εκτός της 
προκαταβολής της ενιαίας ολόκληρα αγροτεµάχια ή και 
τµήµατα αυτών. Για όσους δεν το έχουν πάρει χαµπάρι 
και το διαπιστώσουν στα χρήµατα που θα βρουν στα βι-
βλιάριά τους τον άλλο µήνα, τότε υπάρχει ακόµα χρό-
νος για διορθώσεις, οι οποίες ωστόσο θα περαστούν σε 
επόµενες συµπληρωµατικές πιστώσεις.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν µε τον καθορισµό 
της επιλεξιµότητας του αγροτεµαχίου τους, έχουν το δι-
καίωµα υποβολής ένστασης επιλεξιµότητας και µετά τις 
15-7-2019, προς τις αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιευθύν-
σεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ. ∆υνατότητα υποβολής 
ένστασης έχουν όσοι γεωργοί έχουν αγροτεµάχια που 
εµπίπτουν στον κωδικό 54101, των οποίων η προσδιορι-
σθείσα έκταση  είναι µικρότερη και εκτός ορίων ανοχής 
από την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση και δεν έχουν υ-
ποβάλλει ένσταση έως τις 15-7-2019. Οι εντάσεις αυτές 
αφορούν περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν απορριφθεί 
προγενέστερα των όσων υποβλήθηκαν κατά το στάδιο υ-
ποβολής της δήλωσης ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2019. 

Εισφορές 
ΕΛΓΑ

Παρατείνεται έως 
τις 30 Σεπτεµβρίου 

η εµπρόθεσµη 
καταβολή της 
ασφαλιστικής 

εισφοράς έτους 
2018 στον ΕΛΓΑ

Επίδοµα 
παιδιού

Στις 25 µε 27 
Σεπτεµβρίου 
πληρώνεται η 

τέταρτη διµηνιαία 
δόση του 2019 
του επιδόµατος 

παιδιού για όσους 
υποβάλλουν Α21 

ως 13 Σεπτεµβρίου

Αµύγδαλα 
του 2017 µε 

ακαρπία 
∆ηλώσεις 

ζηµιάς µέχρι 17 
Σεπτεµβρίου για 
αποζηµιώσεις σε 

αµύγδαλα της 
Θεσσαλίας, λόγω 

ακαρπίας του 2017
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Διορθώσεις τώρα, μετά η ενιαία, 
αργότερα Βιολογικά και Νιτρικά του 2019 

 Μόλις γίνουν οι διοικητικές πράξεις και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, η τελική δισκέτα των δικαιούχων 
 Την υπογραφή Σταϊκούρα περιμένει η αναθεώρηση του προϋπολογισμού ΕΛΓΑ για να τρέξει η πληρωμή

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

700
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

50
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

14
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

70% 10%

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ 2019

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΤΟΥ 2019

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΤΟΥ 2018

Εντός µήνα το 10% 
για τις ζηµιές 2018
Πριν βγει ο Σεπτέµβριος θα γίνει καλώς εχόντων 
των πραγµάτων η πολυαναµενόµενη πληρωµή 
του υπόλοιπου 10% των αποζηµιώσεων 2018. Η 
καθυστέρηση, µέχρι σήµερα, είχε να κάνει µε το 
αίτηµα αναθεώρησης του προϋπολογισµού του 
οργανισµού, το οποίο δεν είχε περάσει από το 
∆Σ του ΕΛΓΑ. Στο πλάνο είναι να περάσει το 
σχετικό αίτηµα στο επόµενο ∆Σ, κατόπιν να 
εγκριθεί από τα αρµόδια υπουργεία Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Οικονοµικών, για να εκδοθεί η 
ΚΥΑ, που θα φέρει τελικά και την πληρωµή των 
δικαιούχων. Αναµένεται να εγκριθεί το ποσό που 
απαιτείται για να κλείσει η εκκρεµότητα για τις 
ζηµιές του 2018, που ανέρχεται στα 14 εκατ. 
ευρώ. Σηµειωτέον ότι την ίδια ώρα δόθηκε 
παράταση έως τις 30 Σεπτεµβρίου για την 
εµπρόθεσµη καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς 
του 2018 από τους αγρότες στον ΕΛΓΑ. 



ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Προς ανακατανομή  
περιφερειών για τις νέες 
άδειες φύτευσης αμπέλου
Ούτε στρέμμα στη Νάουσα, παρότι είναι ζώνη ΠΟΠ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ  
giouroukeli@agronews.gr

Την εκ νέου τροποποίηση των 
κριτηρίων κατανοµής για τις 
άδειες φύτευσης αµπελώνων 
που σήµερα χωρίζουν την Ελ-
λάδα σε τρεις µείζονες περιφέ-
ρειες, επιφέροντας στρεβλώ-
σεις και ανισοκατανοµές σε 
σχέση µε το 1% των εκτάσε-
ών τους, ζητά ο αµπελουργι-
κός κόσµος, προκρίνοντας το 
περιφερειακό µοντέλο.

Μάλιστα, η ΚΕΟΣΟΕ τονί-
ζει πως έχει γίνει αποδέκτης 
έντονων διαµαρτυριών από 
συνεταιρισµούς στις περιοχές 
των οποίων, ενώ είναι ζώνες 
ΠΟΠ (π.χ. Νάουσα), δεν έλα-
βαν ούτε ένα στρέµµα για νέες 
άδειες φύτευσης. Κραυγαλέα 
περίπτωση και αυτή της ∆υτι-
κής Ελλάδος, που θα ελάµβα-
νε επιπλέον 873,7 στρέµµατα 
και η οποία συµµετέχει στην 
Οµάδα Περιφερειών Α, στην 
οποία συµµετέχει επίσης η ∆υ-
τική Μακεδονία που λαµβάνει 
412,6 στρέµµατα παραπάνω.

Ενδεικτική είναι η ανάλυση 
για τις άδειες φύτευσης που 
χορηγήθηκαν το 2019, µε βά-
ση τα στοιχεία του τµήµατος Α-
µπέλου, Οίνου και Αλκοολού-
χων Ποτών του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης, από την 
οποία προκύπτει ότι: υπεβλή-
θησαν αιτήµατα για 19.816,3 
στρέµµατα, από αυτά ήταν ε-
πιλέξιµα 17.263,2 στρέµµατα 
και τελικά χορηγήθηκαν βάσει 
του ποσοστού 1% επί της συ-
νολικής φυτεµένης έκτασης 
µε αµπέλια στην Ελλάδα, που 

δικαιούται η χώρα µας, περί-
που 6.200 στρέµµατα.

Ως γνωστό, τα σηµερινά κρι-
τήρια κατανοµής χωρίζουν την 
Ελλάδα σε τρεις περιφέρειες:

Περιφέρεια Α: Αν. Μακε-
δονία-Θράκη, Κ. Μακεδονία, 
∆υτική Μακεδονία, Θεσσαλία 
και ∆υτική Ελλάδα

 Περιφέρεια Β: Ήπειρος, 
Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ν. Αι-
γαίο και Κρήτη

Περιφέρεια Γ: Στερεά Ελλά-
δα, Πελοπόννησος και Αττική.

Σηµειωτέον ότι στο Περιφε-
ρειακό µοντέλο, σύµφωνα µε 
την ΚΕΟΣΟΕ, εµφιλοχωρεί ο 
κίνδυνος να µην απορροφη-
θούν από κάποιες Περιφέρει-
ες άδειες φύτευσης αν τα απο-
δεκτά αιτήµατα που θα κατατε-
θούν είναι σε στρέµµατα λιγό-
τερα του 1% της φυτεµένης µε 
αµπέλια έκτασής τους.

Πράγµατι στη χορήγηση α-
αδειών φύτευσης του 2019, 
τα αποδεκτά αιτήµατα ήταν 
λιγότερα σε στρέµµατα από 
το ισοδύναµο σε στρέµµατα 
του 1% για τις Περιφέρειες: Ι-
ονίων Νήσων (121,1-274,8), 
του Β. Αιγαίου (149,9-280,5), 
του Ν. Αιγαίου (325,8-380,7) 
και της Αττικής (440,6-617,8).

Στην περίπτωση αυτή προ-
κειµένου να µην χαθούν Ά-
δειες Φύτευσης, θα πρέπει τα 
νησιά µαζί µε την Κρήτη να α-
ποτελέσουν µία ξεχωριστή Ο-
µάδα Περιφερειών, η Αττική 
(ενδεχοµένως και η Περιφέ-
ρεια Ηπείρου) να προσαρτη-
θεί σε µια γειτνιάζουσα Περι-
φέρεια και οι υπόλοιπες Περι-
φέρειες να είναι ανεξάρτητες.

Με βάση το 1% 
Το 2019 υπεβλή-

θησαν αιτήµατα για 
19.816,3 στρέµµατα, 

από αυτά ήταν 
επιλέξιµα 17.263,2 

στρέµµατα και τελικά 
χορηγήθηκαν στην 

Ελλάδα περίπου 
6.200 στρέµµατα

Έως 50 στρέµµατα οι εκτάσεις των µικρών   
Υψηλό ενδιαφέρον για ενασχόληση µε τα οινοστάφυλα, 
δεδοµένου ότι κάθε χρόνο κατατίθενται τριπλάσια αιτήµατα για 
νέες άδειες φύτευσης, από αυτά που δικαιούται η χώρα µας, 
δείχνουν τα στοιχεία της ΚΕΟΣΟΕ. Μάλιστα, πλην των 
Περιφερειών Αττικής, Β. και Ν. Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, στις 
υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας τα επιλέξιµα αιτήµατα είναι 
πολλαπλάσια των δικαιούµενων αδειών φύτευσης. Το κριτήριο 
της µεγέθυνσης των εκτάσεων των µικρών εκµεταλλεύσεων 
πρέπει να τροποποιηθεί στο εύρος των 5-50 στρεµµάτων.

Α∆ΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ  
(2019 )

ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 19.816,3

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ 17.263,2

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 6.200

�ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ�



Έρχονται
αγροτικά 
δάνεια με 
ευνοϊκούς 
όρους 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Καθοριστικό βήµα για να αποκτήσουν πρόσβαση οι 
Έλληνες αγρότες από τον ερχόµενο Ιανουάριο  σε 
«φθηνά» τραπεζικά δάνεια µε µειωµένο επιτόκιο, κα-
λύτερους όρους αποπληρωµής και ελάχιστες εγγυή-
σεις, έγινε την περασµένη Πέµπτη µετά τις υπογρα-
φές για το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Αυτοί οι ευνοϊκοί όροι θα δίνονται γιατί το κεφά-
λαιο για δάνεια άνω των 10.000 ευρώ  που θα λαµβά-
νουν οι αγρότες θα είναι εξασφαλισµένο στο 80% από 
το νέο αυτό Ταµείο που θα χρηµατοδοτεί µε 80 εκατ. 
ευρώ το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

∆ηλαδή, αν το δάνειο «κοκκινίσει» το Ταµείο θα α-
ποπληρώνει µέχρι το 80% του κεφαλαίου. Αναµένε-
ται ότι το συνολικό ύψος των κεφαλαίων τα οποία θα 
διατεθούν (µόχλευση) στην αγορά θα ανέλθουν στα 
700 εκατοµµύρια ευρώ, σε συνδυασµό µε τα τραπεζι-
κά κεφάλαια και άλλα διαρθρωτικά ταµεία, όπως ανέ-
φεραν κατά την υπογραφή της συµφωνίας ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης µε τον δι-
ευθύνοντα σύµβουλο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επεν-
δύσεων, Πιερ Λουίτζι Τζίλιµπερτ.

Όροι και προϋποθέσεις για την
εξασφάλιση του δανεισµού

Οι όροι που θα προσφέρουν οι τράπεζες στους τελι-
κούς δικαιούχους, τους αγρότες, θα πρέπει να είναι οι 
πλέον ευνοϊκοί όσον αφορά τα επιτόκια, τις µεγαλύ-
τερες περιόδους αποπληρωµής διάρκεια αλλά και τις 
µικρότερες απαιτούµενες εγγυήσεις. «Είναι κάτι το ο-
ποίο θα επιτηρεί αυστηρά το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επεν-
δύσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τζίλιµπερτ. 

Φυσικά αυτό δεν σηµαίνει ότι τα δάνεια θα δίνονται 
άκριτα, αλλά θα πρέπει οι αγρότες που θα θέλουν να 
χρηµατοδοτηθούν να τηρούν συγκεκριµένα τραπεζι-
κά κριτήρια, όπως άλλωστε γίνεται σε όλα τα τραπε-
ζικά προϊόντα. 

Για παράδειγµα, ένας Έλληνας αγρότης θέλει να 

αποκτήσει δάνειο για µία επένδυση ύψους 100.000 
ευρώ. Πηγαίνει στο υποκατάστηµα µίας οποιαδήπο-
τε τράπεζας που έχει υπογράψει σύµβαση µε το Ευρω-
παϊκό Ταµείο Επενδύσεων (οι τράπεζες θα ανακοινώ-
νονται στην πορεία). 

Εφόσον ικανοποιεί τα κριτήρια που έχει θέσει η ί-
δια η τράπεζα για ένταξη στο πρόγραµµα του Ταµείου 
Εγγυήσεων, θα προσφέρει στον αγρότη δανειοδότηση 
µε επιτόκιο οπωσδήποτε µικρότερο από αυτό της αγο-
ράς. Το πόσο µικρότερο θα το κρίνει η ίδια. Επιπλέον, 
το ίδιο ισχύει για τις εγγυήσεις που θα ζητήσει, οι ο-
ποίες η λογική λέει πως θα έχουν θεαµατική µείωση 
όπως στο παραπάνω παράδειγµα. 

«Στην πραγµατικότητα ο κίνδυνος δανεισµού περιο-
ρίζεται δραστικά και ταυτόχρονα αυτό επιτρέπει την ύ-
παρξη πολύ χαµηλών επιτοκίων και πολύ ευνοϊκών ό-
ρων δανεισµού. Αυτό είναι που καθιστά ελκυστικό αυ-
τό το χρηµατοδοτικό εργαλείο για τους αγρότες», ανέ-
φερε συγκεκριµένα ο κ. Βορίδης. 

«Ακόµη ένας στόχος είναι να προσεγγίσουµε, να φτά-
σουµε στο µεγαλύτερο δυνατό πλήθος αγροτών που θα 
επωφεληθούν από το µέτρο. Να πετύχουµε το µεγαλύ-
τερο δυνατό ποσό, τη µεγαλύτερη δυνατή απορρόφη-
ση των δανείων και επιπλέον είναι σηµαντικό οι όροι 
να είναι οι πλέον ευνοϊκοί που θα προσφέρουν οι εν-
διάµεσοι στους  τελικούς δικαιούχους, τους αγρότες, ό-
σον αφορά τα επιτόκια, τις µεγαλύτερες περιόδους α-

Εγγύηση τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης που θα καλύπτουν το 80% 
του κεφαλαίου ανά δάνειο στις τράπεζες μετά τη συμφωνία με το ΕΤΕπ

Ο επικεφαλής του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Εγγυήσεων κατά 
την υπογραφή της 
συµφωνίας µε τον 
υπουργό ΥΠΑΑΤ 
Μάκη Βορίδη.
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ποπληρωµής διάρκεια αλλά και τις µικρότερες απαι-
τούµενες επενδύσεις.», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Ιτα-
λός τραπεζίτης.

 
Υπό τη σκέπη της Επενδυτικής
Τράπεζας σε δεύτερο χρόνο

Η σύµβαση αυτή µάλιστα φέρνει πιο κοντά στις ε-
ξελίξεις που συνδέονται µε τη λειτουργία της Επεν-
δυτικής Τράπεζας, οι βάσεις της οποίας έχουν ήδη 
τεθεί, τον αγροτικό τοµέα. Οι τελευταίες πληροφο-
ρίες θέλουν το σχεδιασµό, τόσο της προηγούµενης 
όσο και της σηµερινής κυβέρνησης για την Επενδυ-
τική Τράπεζα να ξεδιπλώνεται χωρίς καθυστερήσεις, 
ειδικά µετά την ανάθεση ηγετικού ρόλου στο όλο εγ-
χείρηµα, στον έµπειρο τεχνοκράτη και πρώην υφυ-
πουργό Παντελή Τζωρτζάκη.

Το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης για 
το οποίο είχε κάνει πολύ δουλειά ο πρώην γενικός 
γραµµατέας του υπουργείου Χαράλαµπος Κασίµης, 
έρχεται να δώσει τη δική του βοήθεια, αρχικά στα 
προγράµµατα του αγροτικού χώρου και στη συνέ-
χεια στην Επενδυτική Τράπεζα, στην οποία έχει ή-
δη περιέλθει η «προίκα» του ΕΤΕΑΝ και του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ύψους 1,5 δισ. ευρώ 
και µε κάποιες κινήσεις που ήδη ετοιµάζονται µπο-
ρεί να οδηγήσει άµεσα σε µοχλεύσεις ύψους 6 δισ. 
Ευρώ περίπου.

Από εδώ και πέρα το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων θα εκδώσει πρόσκληση 
διάρκειας 2 µηνών στην οποία θα κα-
λεί τις τράπεζες να συµµετάσχουν στο 
Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης. «Έχουµε ήδη συµφωνήσει σε ένα 
χρονοδιάγραµµα µε συγκεκριµένες ε-
νέργειες και θεωρούµε ότι και τα χρη-
µατοπιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία είναι 
κεντρικά σε αυτή την ιστορία, θα συµ-
µετάσχουν ενεργά και θα παίξουν τον 
δικό τους ρόλο. Τα πρώτα µηνύµατα 
τα οποία έχουµε από την τραπεζική α-
γορά είναι πολύ θετικά», σχολίασε επ’ 
αυτού ο κ. Βορίδης. Στη συνέχεια, θα 
υπογραφούν σχετικές συµβάσεις µε 
τις τράπεζες για να µπορέσουν να δι-
ανείµουν τα προϊόντα αυτά στους εν-
διαφεροµένους για να φτάσουν γρή-
γορα στην αγορά.

Η υλοποίηση του εργαλείου από τις 
τράπεζες που θα πρέπει να χτίσουν έ-
να χαρτοφυλάκιο νέων δανείων µέσα 
σε 3 έως 5 χρόνια, στο οποίο θα µπο-
ρεί το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης να καλύψει απώλειες στο 

σύνολο του κεφαλαίου 20%. Πιο συ-
γκεκριµένα, αυτό σηµαίνει ότι το χαρ-
τοφυλάκιο των δανείων θα χτίζεται µε 
προσοχή από τα τραπεζικά ιδρύµατα, 
καθώς το Ταµείο µπορεί µεν να καλύ-
πτει ανά δάνειο το 80% των απωλειών, 
αλλά στο σύνολο όλων των δανείων 
θα µπορεί να καλύψει µέχρι το 20%. 

Με λίγα λόγια, το πρώτο δάνειο α-
πό αυτό το Ταµείο δεν αναµένεται να 
εκταµιευτεί πριν τις αρχές του 2020 ό-
πως είχε γράψει πρώτο το Agronews.
gr και επιβεβαίωσε στη συνέχεια ο υ-
πουργός. Στόχος πάντως κατά τον ε-
πικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Επενδύσεων είναι να λειτουργήσει το 
πρόγραµµα πάρα πολύ γρήγορα γι’ 
αυτό: «Θα συνεργαστούµε µε τον ∆η-
µόσιο Τοµέα µε ενδιαµέσους, για πα-
ράδειγµα τράπεζες οι οποίες θα επιλε-
γούν και µε τις οποίες, στη συνέχεια, 
θα υπογραφούν σχετικές συµβάσεις 
για να µπορέσουν να διανείµουν τα 
προϊόντα αυτά στους ενδιαφεροµέ-
νους για να φτάσουν γρήγορα στην 
αγορά», είπε συγκεκριµένα.

Η Julie, μια αγρότισσα 35 χρονών από τη Γαλλία 
και το δάνειο 109.000 ευρώ για το κτήμα λεβάντας  

Υποχρεωτικό χτίσιμο νέων 
χαρτοφυλακίων δανεισμού

Όσον αφορά τώρα όσους έχουν κάνει αίτηση 
για επενδυτικό σχέδιο µέσω Σχεδίων Βελτί-
ωσης ή Μεταποίησης, για τη δανειοδότησή 
τους µέσα από το Ταµείο ισχύουν τα παρα-
πάνω µε µία σηµαντική όµως υποσηµείωση. 
Θα είναι αντιµέτωποι µε ενδεχόµενη µείω-
ση του ποσού που θα λάβουν από τα Σχέδια 
Βελτίωσης ή της Μεταποίησης, στα πλαίσια 
του κανόνα για το Ακαθάριστο Ισοδύναµο Ε-

νίσχυσης. Το ποσό µείωσης θα πρέπει να το 
δει ο καθένας ξεχωριστά καθώς προκύπτει 
από πολλές συνιστώσες. 
«Παραδοσιακά, οι χρηµατοδοτήσεις στην ΕΕ 
για τον τοµέα της γεωργίας συνίσταντο σε ε-
πιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις κάτι το οποίο ι-
σχύει ακόµα και σήµερα διότι κάποιοι τοµείς 
χρειάζονται τις επιδοτήσεις για να παραµεί-
νουν βιώσιµοι. Όµως τώρα κάνουµε κάτι δια-

φορετικό. Χρησιµοποιούµε έναν χρηµατοδο-
τικό µηχανισµό, δάνεια κυρίως, για να µπο-
ρέσουµε να υποστηρίξουµε τον τοµέα αυτό. 
Αυτό το κάνουµε για να ενισχύσουµε τους 
Έλληνες παραγωγούς και τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις σε όλο το φάσµα των δραστη-
ριοτήτων της αγροτικής δραστηριότητας από 
την παραγωγή έως και τη διανοµή», επεσή-
µανε επί του θέµατος ο κ. Τζίλιµπερτ

Ένα πραγµατικό παράδειγµα που προέρχεται 
από µελέτη περίπτωσης για το πώς λειτουρ-
γεί αυτό το χρηµατοτικό εργαλείο έρχεται 
από τη Γαλλία για την περίοδο 2014-2020. 
«Η Julie είναι µία αγρότισσα 35 χρονών που 
έχει έδρα στα Ανατολικά Πυρηναία της Γαλ-
λίας και εκµεταλλεύεται µία µικρή έκταση 
16 στρεµµάτων γης, όπου παράγει βιολογι-
κά αρωµατικά φυτά. Η ζήτηση για υψηλής 
ποιότητα πιστοποιηµένα προϊόντα έχει αυ-
ξηθεί σηµαντικά και πολύ συχνά δεν µπο-
ρεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Αποφασί-
ζει να αναπτύξει την επιχείρησή της και να 
διπλασιάσει το µέγεθος της εκµετάλλευσής 
της. Το δάνειο της επέτρεψε να βελτιώσει ση-
µαντικά την επιχείρησή της µε επένδυση σε 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό. Το ύψος του 
δανείου ήταν 109.000 ευρώ, µε περιόδο α-
ποπληρωµής τα 7 έτη και τη συνολική επέν-
δυση να είναι ύψους 126.000 ευρώ. Τα πλε-
ονεκτήµατα που είχε περιλαµβάνουν επιτό-
κιο 1,85% αντί για το σύνηθες 2,25% (20% 
µείωση) και προσωπική εγγύηση µειωµένο 
στο 20% από το συνηθισµένο 130% που ζή-
ταγε η τράπεζα».

Η αντιστοιχία είναι δύσκολο να γίνει στην 
Ελλάδα που είναι άλλη η πραγµατικότητα των 
όρων που εξασφαλίζουν δάνεια οι αγρότες. 
Άλλωστε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 
δεν θα υποχρεώσει τις τράπεζες µε συγκε-
κριµένους όρους για το ύψος του επιτοκίου 
και των εγγυήσεων που θα ζητάνε. 

Η εφαρµογή 
του 
εργαλείου 
εγγυήσεων 
στη Γαλλία 
δείχνει ότι 
περιπτώσεις 
σαν της 
Julie, είναι 
ιδανικές 
για την 
εφαρµογή 
του.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
ΝΕΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

ΜΟΧΛΕΥΣΗ 
5Χ= 400 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΑΛΥΨΗ 80% 
ΣΕ ΚΑΘΕ ∆ΑΝΕΙΟ 

80 EKAT. ΕΥΡΩ
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Καρούλι τέλος 
Κεφάλαια για 
Agribusiness με 
σαφές αποτύπωμα  
Δύο νέα προγράμματα για επενδύσεις στον αγροτικό 
χώρο με κεφάλαια εκτός ΚΑΠ και σφραγίδα Μητσοτάκη 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Νέες πηγές άντλησης κεφαλαίων εκτός 
του πλαισίου της ΚΑΠ για επενδυτικές 
πρωτοβουλίες µε φιλοπεριβαλλοντικό 
πρόσηµο στον ευρύτερο αγροτικό το-
µέα, δείχνει να φέρνει στην επιφάνεια 
η κυβέρνηση και µια πρώτη γεύση ό-
λων αυτών αναµένεται να δώσει από 
το βήµα της ∆ΕΘ και ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Οι πληροφορίες θέλουν τα αρµόδια 
υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Αγροτικής Ανάπτυξης να κινούνται 

δραστήρια για την καλύτερη γνωριµία 
µε τις εν λόγω χρηµατοδοτικές πηγές, 
να αντιλαµβάνονται ολοκληρωµένα τη 
φιλοσοφία αυτών των δράσεων και  ε-
τοιµάζουν το επόµενο διάστηµα σειρά 
χρηµατοδοτικών εργαλείων και προ-
γραµµάτων τα οποία θα µπορούσαν να 
αντιστρέψουν θεαµατικά την πορεία πα-
ρακµής που ακολουθεί εδώ και καιρό  
ο αγροτικός τοµέας. 

Ένα πρώτο νέο χρηµατοδοτικό πρό-
γραµµα που βρίσκεται ήδη στα σκαριά 
υπό τον τίτλο Agribusiness, θα απευθύ-
νεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις της 
αγροδιατροφής, σε αγρότες, ψαράδες, 
πανεπιστήµια και φυσικά νέους αγρό-
τες κάτω των 41 ετών, προσφέροντάς 
τους τη δυνατότητα να καταθέσουν συ-
γκεκριµένα business plans τα οποία θα 
µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µε σχε-
τική άνεση, αρκεί να είναι αξιόπιστα 

ως επιχειρηµατικές σκέψεις και ιδέες. 
Φυσικά, οι εν λόγω υποψήφιοι για 

χρηµατοδότηση θα πρέπει να διαθέτουν 
δική τους αγροτική έκταση τουλάχιστον 
30 στρεµµάτων, να διαθέτουν κάποια ε-
µπειρία ή τεχνογνωσία στο πεδίο που 
θα θελήσουν να επενδύσουν, να πεί-
θουν για τη διασύνδεσή τους µε την α-
γορά και πάνω απ’ όλα, αυτό το οποίο θα 
κληθούν να υλοποιήσουν να έχει στοι-
χεία τα οποία να πείθουν για το φιλοπε-
ριβαλλοντικό αποτύπωµα της δράσης. 

Η καλύτερη διαχείριση των υδάτων 
(π.χ. το πέρασµα από τα καρούλια στα 
λάστιχα), η λιγότερη κατανάλωση ενέρ-

γειας , η αξιοποίηση 
διαθέσιµωνφυσικών 
πόρων  (π.χ. θερµι-
κά πεδία), είναι ορι-
σµένα από τα στοι-
χεία που πιστοποι-
ούν το νέο πνεύµα 
που οφείλουν να α-
κολουθούν αυτές οι 
επενδύσεις, έτσι ώ-
στε να µπορούν και 
να ενταχθούν σε α-
ντίστοιχα προγράµ-
µατα της Ευρωπαϊκής 
Επενδυτικής Τράπε-

ζας και άλλων ευρωπαϊκών ταµείων τα 
οποία δεν έχουν σχέση µε την Κοινή Α-
γροτική Πολιτική και δεν υπόκεινται στα 
γνωστά αυστηρά πλαίσια του ΠΑΑ. Άλ-
λωστε, θα πρέπει να καταστεί σαφές ό-
τι δεν µιλάµε για επιχορηγήσεις, δηλα-
δή για κεφάλαια που δεν θα επιστρέφο-
νται αλλά καθαρά για δανειοδοτήσεις 
µε πολύ ελκυστικό όµως επιτόκιο, 5ε-
τή περίοδο χάριτος και ελάχιστες εγγυ-
ήσεις (τα υπό κατασκευή έργα). 

Ένα δεύτερο µεγάλο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα που θα έρθει το επόµενο δι-
άστηµα έχει να κάνει αποκλειστικά µε 
τη διαχείριση των επίγειων υδάτων (τα-
µιευτήρες σε ποτάµια, λίµνες και λιµνο-
δεξαµενές), τα οποία θα προωθούνται 
στις καλλιεργήσιµες εκτάσεις µε φυσι-
κή πίεση και χωρίς τη χρήση ενεργοβό-
ρων αντλιών σε κάθε κτήµα. Και εδώ ο 
σεβασµός στη φύση ενισχύεται.   

15-16, 41-42

Καλά σημάδια 
από το πρώιμο 
μήλο Gala για 
τον κύριο όγκο
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εριορισµένη είναι η προσφορά 
σκληρού προς τους Ιταλούς ε-
µπόρους, µιας και οι πωλητές 
βλέπουν κάθε εβδοµάδα τις τι-

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

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

Πωλήσεις με φειδώ 
στο σκληρό σιτάρι
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Τιμή παραγωγού 
στα μήλα Gala
 2018   44 λεπτά/κιλό 

2019                        50 λεπτά/κιλό  

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Καλό Σεπτέμβρη 
προμηνύουν τα μικρά 
αποθέματα ελαιολάδου

 Μεγάλος ο φόβος, 
μικρή η αύξηση τιμής 
για τους χοιροτρόφους

Οι συγκυρίες παγκοσµίως 
θα σπρώξουν το σκληρό 
Η µικρή παραγωγή σκληρού που 
υπολογίζεται για φέτος στις εκθέσεις, 
δηµιουργεί προϋποθέσεις ανόδου 
της τιµής του προϊόντος, κυρίως όταν 
ξεκινήσουν να µειώνονται τα αποθέµατα 
σε αποθήκες εµπόρων και βιοµηχανίας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ένα δεύτερο µεγάλο 
πρόγραµµα που θα 
έρθει το επόµενο 
διάστηµα έχει να κάνει 
µε τη διαχείριση των 
επίγειων υδάτων.

Ο υφυ-
πουργός 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης, 
Κ. Σκρέκας 
έχει θέσει 
ψηλά στην 
ατζέντα του 
θέµα των 
υδάτινων 
πόρων.
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Οδικός χάρτης
για επενδύσεις 
και ελαφρύνσεις
Έναν οδικό χάρτη που θα φέρνει τις 
επενδύσεις πιο κοντά αφαιρώντας 
άσκοπη γραφειοκρατία και 
προσθέτοντας σηµαντικά κίνητρα στις 
επιχειρήσεις σε συνδυασµό µε 
συγκεκριµένες δεσµεύσεις για 
µειώσεις φόρων, τόσο για τα φυσικά, 
όσο και για τα νοµικά πρόσωπα 
περιµένουν οι φορείς από την τριήµερη 
παρουσία του πρωθυπουργού στην 84η 
∆ΕΘ. Στόχος του πρωθυπουργού είναι 
να επικεντρώσει την παρέµβαση του το 
βράδυ του Σαββάτου στο Βελλίδειο σε 
εκείνες τις δράσεις, που συµβάλλουν 
στην εµπέδωση ενός ενάρετου κύκλου 
ανάπτυξης για όλα τα στρώµατα της 
ελληνικής κοινωνίας. Ως εκ τούτου στο 
κεντρικό αφήγηµα Μητσοτάκη και το 
σκέλος των φοροελαφρύνσεων, ήτοι 
µέτρα, όπως η κατάργηση της 
εισφοράς αλληλεγγύης, που 
«ακουµπά» µισθωτούς και 
συνταξιούχους και η διαµόρφωση ενός 
φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος, είτε 
στην αναµόρφωση του γενικότερου 
θεσµικού πλαισίου.
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Η επερχόµενη πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας φιλοδοξεί να 
δώσει µια πράσινη πινελιά στο γκρίζο 
τοπίο της µνηµονιακής πολιτικής. Η Κρι-
στίν Λαγκάρντ επιχειρεί να αποµακρύνει 
την πολιτική πίεση από τη Φρανκφούρτη 
και µε αφορµή την έγκρισή της από το 
Ευρωκοινοβούλιο ως διάδοχο του Μάριο 
Ντράγκι, προαναγγέλλει φιλοπεριβαλλο-
ντικούς σχεδιασµούς της ΕΚΤ στο πλαί-
σιο της «εξέτασης» από την επιτροπή Οι-
κονοµικών και Μνηµονιακών Υποθέσε-
ων του Ευρωκοινοβουλίου. 

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι φήµες για 
νέο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης 
µετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 12 Σε-
πτεµβρίου, το Politico εντοπίζει τις «πρά-
σινες υποσχέσεις» της Λαγκάρντ στην 
κατάργηση της πολιτικής ουδετερότη-
τας της αγοράς σε ό,τι αφορά την αγο-
ρά οµολόγων. Έτσι, ενώ µέχρι σήµερα το 
χρέος µιας εταιρείας παραγωγής πράσι-
νης ενέργειας αντιµετωπιζόταν σαν αυτό 
µιας εταιρείας παραγωγής λιγνίτη, πλέ-
ον τα επιτόκια δανεισµού για την πρώ-
τη θα είναι φθηνότερα.

Πολυµορφικό χαρακτήρα που θα 
συνδέει την αγροτική εκπαίδευση 
µε τη συµµετοχή του κόσµου θέλει 
να δώσει το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης µέσα από το Ινστιτούτο 
Γεωπονικών Επιστηµών που στε-
γάζεται στο Κτήµα Συγγρού. Στην 
κατεύθυνση αυτή, όπως ειπώθη-
κε από τον υπουργό Μάκη Βορί-
δη, στη συνάντηση µε τα νέα µέ-
λη του ∆Σ του Ινστιτούτου, µε επι-
κεφαλής τον γεωπόνο Νίκο Θυµά-
κη, στόχος είναι η στενή οργανική 
σχέση µε την τοπική αυτοδιοίκη-
ση και τις τοπικές κοινωνίες. Αυ-
τό εξάλλου προκύπτει και από την 
τοποθέτηση δύο µελών από τον α’ 
και β’ βαθµό της αυτοδιοίκησης. 

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης 
ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι ο κ. Θυ-
µάκης έχει λάβει συγκεκριµένες ο-
δηγίες µε χρονοδιαγράµµατα συ-
µπληρώνοντας πως ένα ζήτηµα 
προς δροµολόγηση είναι και αυ-
τό των συνεργειών του Ινστιτού-
του: «Υπάρχουν πλήθος συνεργι-
ών και πρέπει να τις «δέσουµε» και 
µε το Ινστιτούτο. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η εξαιρετική συζήτη-
ση που είχα µε εκπροσώπους του 
Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος για 
την πρωτοβουλία τους µε το Πα-
νεπιστήµιο Rutgers για την υπο-

στήριξη του προγράµµατος µε τίτ-
λο Νέα Γεωργία για µία Νέα Γενιά». 

Από την πλευρά του ο νέος πρό-
εδρος Νίκος Θυµάκης τόνισε πως 
στόχος είναι το ΙΓΕ να εξελιχθεί 
στο ∆ιοικητικό Κέντρο της δια βί-
ου Πρακτικής Αγροτικής Εκπαίδευ-
σης της χώρας καθώς και σε χώρο 
επιµόρφωσης ειδικών σε θέµατα 
που αφορούν ευρύτερα τις εξελίξεις 
στην «έξυπνη» γεωργία και τη νέα 
ΚΑΠ που δίνει έµφαση στην ανα-
νέωση του αγροτικού πληθυσµού.

Στο πλαίσιο αυτό βάσει του σχε-
δίου που προωθείται είναι:

  Συνδέσεις µέσω εθελοντικών 
δράσεων και φοιτητικών πρακτι-
κών µε ελληνικά και ξένα Πανε-
πιστήµια συναφών αντικειµένων, 
ακόµα και µε Erasmus.

  Προσαρµογή σε νέα γνωστι-
κά αντικείµενα βάσει των απαιτή-
σεων της νέας ΚΑΠ, που αφορούν 
νέους ανθρώπους που θα ασχολη-
θούν επιχειρηµατικά µε τον πρωτο-
γενή τοµέα, όπως οικονοµοτεχνι-
κά µαθήµατα, management κ.λπ., 

  Αναβάθµιση των υποδοµών 
και του καλλιεργηµένου τµήµα-
τος του Κτήµατος σε «Αγρόκτηµα 
Πόλης», παίρνοντας καλές πρα-
κτικές και παραδείγµατα π.χ. από 
την Αµερικανική Γεωργική Σχολή.

Πράσινες 
πολιτικές στην 
ΕΚΤ φέρνει 
η Λαγκάρντ

Συνέργειες μέσω ΙΓΕ για δια 
βίου αγροτική εκπαίδευση

Τέτοιες πράσινες στροφές, γράφει 
το Politico, θα γίνονται όλο και 
πιο συχνά, ειδικά σε περιόδους 

επανεκκίνησης πολιτικών 
ποσοτικής χαλάρωσης.

Η Eurobank 
έχει επενδύσει 
τα τελευταία 
χρόνια 12 εκατ. 
ευρώ σε νέες 
επιχειρηµατικές 
ιδέες.

Κάνει τζίρους το φυτώριο νεανικής επιχειρηµατικότητας
egg-enter, grow, go που δικαιώνει την Eurobank

Οι αριθµοί δικαιώνουν το πρόγραµµα νεανικής καινοτόµου επιχειρηµατικότητας egg 
-enter, grow, go της Eurobank αφού σε αυτό αναπτύχθηκαν οι ιδέες 800 νέων 
παιδιών από τις οποίες αναδείχθηκαν: 204 επιχειρηµατικές οµάδες, 120 από αυτές 
µετεξελίχθηκαν σε επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 62 µε τζίρο άνω των 3,5 εκατ. 
ευρώ, ενώ 26 επιχειρήσεις έχουν «σηκώσει» κεφάλαια 10 εκατ. ευρώ από equity 
funds. Η Εurobank - που υλοποιεί το πρόγραµµα σε συνεργασία µε το Corallia από 
το 2013 - για να γιορτάσει την πρόοδο των προσπαθειών της οικογένειας του egg, 
πραγµατοποίησε εκδήλωση στο κτήριο που φιλοξενεί το πρόγραµµα στη Λεωφόρο 
Συγγρού στις 3 Σεπτεµβρίου. «Μέσω του egg, 800 νέα παιδιά ξεκίνησαν το 
επιχειρηµατικό τους ταξίδι τα τελευταία δύσκολα χρόνια της κρίσης, ενώ µπήκε και 
ένα λιθαράκι στην αιµορραγία του brain drain», τόνισε ο αναπληρωτής διευθύνων 
της Eurobank Σταύρος Ιωάννου. Αντίστοιχα, ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της τράπεζας Γεώργιος Ζανιάς µίλησε για την ανάγκη γεφύρωσης της 
ακαδηµαϊκής γνώσης µε την επιχειρηµατική πράξη. Σηµειώνεται ότι ένα από τα 
success stories του egg, η εταιρεία HERADO που δηµιούργησε η ∆ρ. Πυρηνικής 
Φυσικής Μ. Φραγκοπούλου, άνοιξε για την Ελλάδα τους δρόµους του ∆ιαστήµατος.

ΚΑΠ και Erasmus
Στα σχέδια συνδέσεις 

ακόµη και µε Erasmus, 
γνωστικά πρότζεκτ 

µε βάση την νέα ΚΑΠ, 
και αναβάθµιση των 
υποδοµών σε «Αγρό-

κτηµα Πόλης»
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Μύγα Μεσογείου 
και στα σταφύλια
Χάνουν την εμπορική τους αξία 
και απορρίπτονται στην εξαγωγή

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Η µύγα της Μεσογείου είναι ένα 
δίπτερο έντοµο που µοιάζει µε 
τον δάκο, καθώς είναι συγγενι-
κά είδη και προσβάλλει πολλά 
οπωροφόρα. Τα τελευταία χρό-
νια όµως εµφανίζονται ζηµιές 
από τον εχθρό και στα επιτρα-
πέζια σταφύλια, σε χονδρόρα-
γες ποικιλίες, κυρίως σε πρώι-
µες και µεσοπρώιµες περιοχές 
της βόρειας Κρήτης. Επειδή εί-
ναι έντοµο πολυφάγο -έχει πε-
ρίπου 350 ξενιστές- συνήθως τα 
αµπέλια αυτά βρίσκονται κοντά 
σε άλλους ξενιστές του εντόµου 
(πορτοκαλιές, αχλαδιές, βερικο-

κιές, συκιές, κα), όπως επιση-
µαίνουν οι γεωπόνοι του Περι-
φερειακού Κέντρου Προστασί-
ας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγ-
χου Ηρακλείου. 

Να σηµειωθεί ότι οι ζηµιές 
στο χωράφι είναι χωροταξικά 
διάσπαρτες, ενώ η ένταση και οι 
θέσεις των προσβολών διαφέ-
ρουν από χρόνο σε χρόνο. Εµ-

φανίζεται κοντά στην ωρίµαση 
σε ζωηρά, σκιαζόµενα αµπέλια 
τύπου V ή κρεβατίνες που δια-
τηρούν αυξηµένη υγρασία. Το-
ποθετεί τα αυγά του µέσα στις 
ρώγες κάνοντας ένα νύγµα. Η 
γονιµότητα των θηλυκών φτά-
νει τα 300 αυγά περίπου και ο 
αριθµός των αυγών που αφή-
νει σε κάθε ωοτοκία κυµαίνε-
ται από 1-10. Οι στοές που δη-
µιουργούν τα σκουλήκια ξεκι-
νούν από το νύγµα ωοτοκίας, 
είναι επιφανειακές (κάτω από 
την επιδερµίδα) και ευδιάκρι-
τες. Τα σταφύλια χάνουν την 
εµπορική τους αξία και γίνο-
νται ευάλωτα σε σήψεις (όξινη 
σήψη, βοτρύτης). Επειδή σε κά-
ποιες χώρες είναι έντοµο καρα-

ντίνας, η παρουσία του στα στα-
φύλια γίνεται αιτία απόρριψης 
των φορτίων που προορίζονται 
για εξαγωγή.

Στα σταφύλια για επιτραπέ-
ζια χρήση, προτείνεται από τους 
γεωπόνους η τοποθέτηση πα-
γίδων Mc Phail ή δελτοειδών 
τύπου Jackson ή αυτοσχέδιων 
(µπουκάλια πλαστικά) για να 
διαπιστωθεί η εµφάνιση του 
εντόµου και η δυναµική των 
πληθυσµών του. Στόχος είναι 
η µαζική παγίδευση και θα-
νάτωση (ετοιµόχρηστες παγί-
δες), ενώ εφικτή είναι η συν-
δυασµένη καταπολέµηση µε 
την ευδεµίδα κοντά στην ωρί-
µαση, όταν οι χρόνοι επέµβα-
σης συµπίπτουν.

Στα 3 ακάρεα ανά φύλλο ψεκασµοί για τετράνυχο στο καρπούζι
Συνεχής επιθεώρηση απαιτείται από τους παραγωγούς καρπουζιού για τον 
έγκαιρο εντοπισµό της έναρξης της προσβολής από τετράνυχο, καθώς η 
ασχθένεια αυτή εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι. Το άκαρι 
αυτό τρέφεται διεισδύοντας στον φυτικό ιστό και βρίσκεται κυρίως στο κάτω 
µέρος των φύλλων. Ο τετράνυχος µυζεί τους χυµούς και µια µικρή 
χλωρωτική κηλίδα εµφανίζεται στο µεσόφυλλο. Επειδή µπορεί να προκληθεί 

και πλήρης αποφύλλωση όταν οι τετράνυχοι δεν καταπολεµηθούν, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου συνιστούν έγκαιρη διάγνωση της 
προσβολής και άµεση χρήση ενός από τα εγκεκριµένα ακαρεοκτόνα, πριν τα ακάρεα 
καταφέρουν να αναπτυχθούν σε µεγάλους πληθυσµούς. Σηµειώνεται πως οι ψεκασµοί 
πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι 
προληπτικά, πάντα µε κατάλληλα, εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ευαίσθητα 
Εµφανίζεται κοντά στην 

ωρίµανση σε ζωηρά, 
σκιαζόµενα αµπέλια 

τύπου V ή κρεβατίνες µε 
αυξηµένη υγρασία

Κλαδοσπόριο ντοµατιάς
Συνεχίζεται η παρουσία του κλαδοσπόριου στις 
πρώιµες και µεσοπρώιµες καλλιέργειες µε 
ντοµάτες θερµοκηπίου, ενώ αναµένεται και στις 
όψιµες, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου. Οι καιρικές συνθήκες πού επικρατούν είναι 
ευνοϊκές για την ανάπτυξη και τη µετάδοση του 
µύκητα. Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά στα 
θερµοκήπια όταν επικρατούν υψηλή υγρασία 70%-
95% και θερµοκρασίες από 4-32οC, µε άριστη 
θερµοκρασία 22-24οC. Όσον αφορά τα 
συµπτώµατα, εµφανίζονται πρώτα στα κατώτερα 
φύλλα κιτρινοπράσινες κηλίδες, οι οποίες σε 
προχωρηµένο στάδιο γίνονται νεκρωτικές. Στην 
κάτω επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται 
από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει 
χρώµα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και υφή 
βελούδου. Από τους γεωπόνους συστήνεται όσοι 
παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών, 
να προστατεύσουν την καλλιέργειά τους µε 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σκευάσµατα
ALFA: Mavita 250 EC, Trimanoc-R 75 WG
SIPCAM: Clortosip 50SC, Hidroval 40WG
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, Ortiva Top 
20/12.5 SC.

Ωίδιο µηλιάς
Πρόκειται για µια από τις σηµαντικότερες 
µυκητολογικές ασθένειες, που προκαλείται από 
µύκητες του είδους Podosphaera leucotricha (Ell. 
and Ev.Salm) και στους οπωρώνες δηµιουργεί 
προβλήµατα κυρίως στη µηλιά, αλλά και σε άλλα 
δέντρα. Το παθογόνο προσβάλει αποκλειστικά 
τους νεαρούς τρυφερούς ιστούς (φύλλα, 
βλαστούς, άνθη και καρπούς) καθ’ όλη την περίοδο 
της ετήσιας βλάστησης. Σε έντονες προσβολές 
παρατηρείται ξήρανση των φύλλων και πρόωρη 
φυλλόπτωση. Οι τρυφεροί βλαστοί καλύπτονται 
από τις εξανθήσεις του παθογόνου και 
εµφανίζονται καχεκτικοί, ελαφρά παραµορφωµένοι 
και ξηραίνονται στην κορυφή. Τελικά προκαλείται 
εξασθένηση των δέντρων και µείωση της 
παραγωγής και της εµπορευσιµότητας των 
καρπών. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ηρακλείου, το εσωτερικό των δέντρων πρέπει να 
αερίζεται και να διατηρείται χαµηλή υγρασία, ενώ 
στην αγορά υπάρχουν εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά του ωιδίου.

Σκευάσµατα
ALFA: Embrelia SC, Nimrod 25 EC
FMC: Impact 125SC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Thiovit 80 WG, Topas 100 EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
  panagos@agronews.gr

Με τιµή ηµέρας, όρια υγρασίας 
και µέτρηση ξένων υλών ξεκι-
νούν από φέτος τις παραλαβές 
σύσπορου βάµβακος τα εκκοκ-
κιστήρια Μάρκου, επιλογή η ο-
ποία ενδεχοµένως να επιδράσει 
καταλυτικά στη διαµόρφωση της 
αγοράς,  ειδικά κατά τη διάρκεια 
της συγκοµιδής. Για τους καλλι-
εργητές που θα θελήσουν να κι-
νηθούν µε «ανοιχτή τιµή», η συ-
γκεκριµένη επιχείριση θα απαι-
τεί υπογραφή σχετικής σύµβα-
σης, µε ύστατο όριο για το κλεί-
σιµο της τιµής. Η υποχρέωση υ-
πογραφής για τα «ανοιχτά» έρχε-
ται µετά την προσφυγή στην Επι-
τροπή Ανταγωνισµού που έγινε 
τον περασµένο χρόνο από συγκε-
κριµένη µερίδα παραγωγών (Πα-
νελλαδική Επιτροπή Μπλόκων). 

Κατά τα λοιπά, δύο εβδοµάδες 
πριν αρχίσει η βαµβακοσυλλογή 
στη Θεσσαλία, τα τελευταία νέα 
από τα ξένα χρηµατιστήρια δεν 
είναι καλά. Με την τιµή της Νέ-
ας Υόρκης στο όριο των 60 σεντς 
ανά λίµπρα και το δολάριο στο 
1,10 µε το ευρώ, η αναγωγή για 
το σύσπορο στην Ελλάδα «γρά-
φει» ακόµα και 39 λεπτά το κιλό. 

 Με βάση λοιπόν τα παραπά-
νω, αν σήµερα ο Μάρκου άνοιγε 
µε τιµή ηµέρας, αυτή θα έγραφε 
στην καλύτερη περίπτωση 38 λε-
πτά το κιλό (1-2 λεπτά δίχτυ ασφα-
λείας). Σηµειωτέον ότι φέτος δεν 
πάει καλά ούτε ο βαµβακόσπορος 

(περί τα 16 λεπτά το κιλό). Λέγε-
ται µάλιστα ότι τα εκκοκκιστήρια 
Μάρκου (όλα γυρίζουν γύρω από 
τον πρόεδρο της ∆ιεπαγγελµατι-
κής) υποχρεώθηκαν να δηµιουρ-
γήσουν και µονάδα βιοντίζελ και 
βαµβακόπιτας, προκειµένου να έ-
χουν και µια δεύτερη λύση για τον 
βαµβακόσπορο που δεν ζητιέται 
όπως παλιά στην Ιταλία. 

Αρκεί να αναφερθεί ότι υπήρ-
ξαν χρονιές που ο βαµβακόσπο-
ρος έπιανε και τα 22 λεπτά το κιλό. 

Όλα αυτά, βέβαια, είναι µια α-
ντιστοίχιση στη χρηµατιστηριακή 
και νοµισµατική εικόνα του σή-
µερα, χωρίς φυσικά να υπάρχει 
προϊόν και πράξεις σε σύσπορο 
βαµβάκι. Το µόνο που βοηθάει 
κάπως σ’ αυτό τον υπολογισµο-
σµό είναι το 1,10 της ισοτιµίας 
ευρώ προς δολάριο. 

Ίσως εκεί είναι και το µόνο 
λεπτό σηµείο για τους εκκοκκι-
στές. Οι ψύχραιµες αναλύσεις 
για τη φυσική αγορά του σύσπο-
ρου που ανοίγει σε 10-12 µέρες 
υποστηρίζουν ότι τα πράγµατα 
θα κινηθούν καλύτερα, ενώ αξι-
όλογη βελτίωση αναµένεται αρ-
γότερα, όταν φύγει από τα µισά 
η συγκοµιδή. Αν λοιπόν µε λίγη 
βοήθεια από τα ξένα χρηµατιστή-
ρια η φυσική αγορά σύσπορου 
ανοίξει στα 42 λεπτά το κιλό, η 
προοπτική θα είναι το κλείσιµο 
πριν από τα τέλη του έτους να 
µπορεί να γίνει περί τα 45 λε-
πτά το κιλό. Για τις φυτείες που 
δείχνουν να κινούνται σε καλές 
παραγωγές αντέχεται.    

«Τελευταία µαχαιριά» η εξέλιξη της 
τιµής στα συµπύρηνα ροδάκινα, 
µε τη βιοµηχανία να «εκδικείται» 
φέτος και τους... ορεινούς, ίσως 
για τις καλές τιµές που έπαιρναν 
τα προηγούµενα χρόνια. 

Οι πληροφορίες θέλουν τις τε-
λευταίες ποσότητες των όψιµων 
ποικιλιών να παραλαµβάνονται 
µε µια µέση τιµή που δύσκολα ξε-
περνάει τα 20 λεπτά το κιλό. Κι αυ-
τό µε διάφορα τερτίπια που εφευ-
ρίσκουν οι «στεκατζήδες» της βι-
οµηχανίας. Τη µια γράφουν 15% 
φύρα, την άλλη στέλνουν το 20% 
για χυµό (µε 8, 10 και 12 λεπτά), 
την άλλη χρεώνουν αυξηµένα ψυ-
κτικά και µεταφορικά, στο τέλος 
ο λογαριασµός είναι ο ίδιος. Εί-
ναι σαφές ότι σε µια δύσκολη α-
πό πλευράς χειρισµών χρονιά και 
για τη µεταποίηση, τα πράγµατα 
πήγαν κατ’ ευχήν µόνο για τους 
βιοµήχανους. Είναι σαφές ότι τα 
δύο group που κάνουν όλο το παι-
χνίδι για το συµπύρηνο, κι αυτή 
τη φορά δούλεψαν πολύ καλά. 

Ας το δουν κι ας το καταλάβουν, 
όσο υπάρχει, αν υπάρχει, ακόµα 
καιρός, οι καλλιεργητές. Μ’ αυτές 
τις Οµάδες Παραγωγών και µε 2-
3 τύποις συνεταιριστικά εργοστά-
σια να γίνονται µετά χαράς η ου-
ρά της ιδιωτικής βιοµηχανίας δεν 
µπορεί να υπάρξει καλύτερη τύ-
χη για τους παραγωγούς. Οι µό-
νοι που θα... χαίρονται είναι οι 
βιοµήχανοι και το ΚΚΕ. Οι πρώ-
τοι γιατί µε φθηνή πρώτη ύλη θα 
µπορούν να «γράφουν» εύκολες 
εξαγωγές και οι δεύτεροι γιατί θα 
έχουν λόγο να γράφουν επανα-
στατικές ανακοινώσεις για κεφα-
λαιοκράτες που εκµεταλλεύονται 
το µόχθο των αγροτών. 

Ακόµα και λίγες διαφορετικές 
προσπάθειες συνεννόησης και συ-
νεργασίας µε τη βιοµηχανία για τη 
βελτίωση των καλλιεργητικών τε-
χνικών, την καλύτερη επιλογή του 
πολλαπλαστιαστικού υλικού και τον 
εξορθολογισµό στα κόστη παραγω-
γής, δείχνουν να γέρνουν µονό-
πατα. Χρειάζεται δουλειά. 

Ψύχραιµες αναλύσεις για τη φυσική αγορά, που ανοίγει σε 10 µέρες, λένε ότι τα πράγµατα θα πάνε καλύτερα. 

Πληγωμένες μέχρι τέλους
οι τιμές για τα συμπύρηνα

Με τιμή ημέρας 
ξεκινάει από  
φέτος ο Μάρκου  
Τιμή - πυρετός τα 39 λεπτά, της αναλογίας με Νέα Υόρκη

Χωρίς ανάσα 
Η παραγωγή είναι 
µεγάλη, ποσότητες 

µένουν αδιάθετες ή µέσα 
στην υπερπροσφορά 

υποβαθµίζονται αυθαίρετα, 
για να πληρωθούν 

λιγότερο. ∆εν αρκεί 
η αναδιάρθρωση για να 
αναπνεύσει το προϊόν
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Ενέργειες για εργάτες γης ενόψει 
περιόδου συγκομιδής (μέρος 1ο)  

N
α νοµοθετήσουµε δεν µπορούµε. Το µόνο 
που µπορούµε να κάνουµε είναι να ανα-
δεικνύουµε τα προβλήµατα, όταν εντοπί-
ζονται και να προτείνουµε λύσεις όπου αυ-

τό είναι εφικτό. Τώρα, αν θα γίνουν αποδεκτές εν µέ-
ρει ή εξ ολοκλήρου, είναι θέµα που 
άπτεται της λειτουργίας των υπουρ-
γείων και των εντός των τειχών τους 
Υπηρεσιακούς Παράγοντες, υπουρ-
γούς, υφυπουργούς κλπ.

Έχουµε αναδείξει άπειρες φορές 
το πρόβληµα που προκύπτει καθη-
µερινά µε τους πίνακες προσωπικού 
των εργατών γης. ∆εν µπορούµε να 
κάνουµε κάτι περισσότερο. Ο καθέ-
νας ας αναλάβει τις ευθύνες του.

Το πρόβληµα βέβαια είναι ότι ο πο-
λιτικός θα πει «αναλαµβάνω την πο-
λιτική ευθύνη» και καθάρισε, ό,τι κι 
αν έχει (ή δεν έχει) κάνει διαγράφο-
νται σαν να βγήκε από την κολυµ-
βήθρα του Σιλωάµ. Ποιος από τους 
υπόλοιπους θα πει ότι αναλαµβάνει 
τη δική του ευθύνη και θα καθαρίσει; 
Κανείς. Μέχρι να βγει κάποιος αρµό-
διος και ξεκάθαρα να πει οτιδήποτε 
σχετικά µε το πρόβληµα αυτό, θα α-
σχοληθώ µε πιο πρακτικά θέµατα, 

αφού κανείς δε δείχνει να ενδιαφέρεται. 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Όλοι λένε «δεν θα συµβεί σε µένα», έλα όµως που 

ξεκίνησε να συµβαίνει και -κρίνοντας από τη συµπερι-
φορά όλων των εµπλεκοµένων- φοβάµαι ότι θα συµ-
βαίνει όλο και πιο συχνά και επειδή µπορώ να φαντα-
στώ τι θα συµβεί όταν θα πέσει το πρόστιµο, ξεκαθαρί-
ζω κάτι: Τον πίνακα προσωπικού, για να τον υποβάλλει 

ο λογιστής στην επιθεώρηση Εργα-
σίας, πρέπει πρώτα να τους δώσετε 
στοιχεία, διαφορετικά δεν µπορού-
µε να υποβάλλουµε πουθενά τίποτε.

Όποιος απασχολεί εργατικό δυναµικό στα χωράφια 
του λοιπόν, έχει υποχρέωση να προσκοµίζει στην κα-
τά τόπους Επιθεώρηση Εργασίας, έναν χειρόγραφο πί-
νακα προσωπικού. Στον πίνακα αυτό, καταχωρούνται 
τα κάτωθι στοιχεία: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθµός Μητρώου Ο-
ΓΑ, Επώνυµο, Όνοµα, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Ειδι-
κότητα (εκεί δηλώνεται εργάτης γης), Ηµεροµηνία πρό-
σληψης, Ηµέρες και ώρες εργασίας, µικτές αποδοχές.

ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΣ ∆ΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΑΦΜ, ΑΜΚΑ: Όποιος δεν έχει, δεν µπορεί να συµπε-
ριληφθεί στον πίνακα προσωπικού. 

Αριθµός Μητρώου ΟΓΑ: Εργόσηµο µπορείς να βάλεις 
σε έναν που απασχολείς στο χωράφι σου και δεν έχει α-
ριθµό µητρώου ΟΓΑ. Κανονικά όµως πρέπει να σου δώ-
σει πρώτα αριθµό µητρώου και µετά να τον προσλάβεις.

Ηµεροµηνία πρόσληψης: Ο πίνακας προσωπικού 
υποβάλλεται πριν από την έναρξη της απασχόλησης. 
Αν π.χ. αύριο έχω προγραµµατίσει να µαζέψω καπνό, 
πρέπει µέχρι και 1 λεπτό πριν την έναρξη της εργασίας 
να έχω υποβάλλει τον πίνακα προσωπικού. 

Ηµέρες και ώρες εργασίας: Οι ώρες εργασίας δεν 
µπορούν να ξεπερνούν τις 40 ανά εβδοµάδα. Για τις µέ-
ρες έχω τις επιφυλάξεις µου, θεωρώ πάντως ότι πρέπει 
να υπάρχει τουλάχιστον ένα ρεπό. Έστω ότι βάζουµε 
∆ευτέρα έως Σάββατο, επτά (7) ώρες καθηµερινά και πέ-
ντε (5) ώρες το Σάββατο. Έχετε υποχρέωση να προσδιο-
ρίσετε την έναρξη της εργασίας, δηλαδή: ∆ευτέρα 06:00-
13:00, Τρίτη 06:30-13:30 κλπ. ∆ιαφορετικά η Επιθεώ-
ρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ) δεν παραλαµβάνει τον πίνακα.

Μισθός/Ηµεροµίσθιο: Ως ανειδίκευτος εργάτης πλη-
ρώνεται µε ηµεροµίσθιο. Βάζετε ένα ποσό το οποίο δεν 
µπορεί να είναι κάτω από το κατώτατο ηµεροµίσθιο που 
προβλέπεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµ-
βαση Εργασίας, δηλαδή µικτές αποδοχές 29,04 ευρώ. 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΣΟΙ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΜΚΑ
Με βάση τα παραπάνω, αποκλείονται αυτοµάτως ό-

λοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, 
άρα όλοι οι αλλοδαποί οι οποίοι βρίσκονται παράνοµα 
στη χώρα. Υπάρχουν εκατοντάδες αλλοδαποι, οι οποί-
οι έχουν χρόνια στη χώρα µας, δεν έχουν χαρτιά νόµι-
µης παραµονής, εργάζονται, πληρώνονται, ζουν τις οι-
κογένειες τους. Όµως δεν µπορούν όσοι τους απασχο-
λούν, να δηλώσουν τις δαπάνες αυτές στα βιβλία τους. 
Γιατί; ∆ιότι δεν µπορούν να τους πληρώσουν µε εργό-
σηµο αλλά τους πληρώνουν µαύρα. Γιατί; ∆ιότι δεν έ-
χουν τα ανωτέρω ελάχιστα απαιτητά (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) για 
να µπορέσει ο αγρότης-παραγωγός να πάει στην τρά-
πεζα και να πληρώσει νόµιµα το εργόσηµο.

Τι σηµαίνει αυτό; Ότι οι απασχολούµενοι στα χω-
ράφια χωρίς χαρτιά, δουλεύουν, πληρώνονται, αλλά 
τα έξοδα αυτά ο αγρότης δεν µπορεί να τα εµφανίσει 
πουθενά επίσηµα. Και προχωρά σε όλα όσα κατά και-
ρούς έχω αναφέρει: αγορά εργοσήµων στο όνοµα άλ-
λων που δεν εργάστηκαν µεν, αλλά µπορούν να δώ-
σουν τα στοιχεία τους για την αγορά εργοσήµων δε. Ο 
αγρότης πληρώνει ξανά, το 10% της ασφαλιστικής επι-
βάρυνσης, ώστε να µπορέσει να πάρει στα χέρια του τα 
παραστατικά δαπάνης για τα βιβλία του. Συνεχίζεται…

Επιθεώρηση
Αν δεν υπάρχει χειρόγρα-
φος πίνακας προσωπικού 

στο χωράφι, η Επιθεώ-
ρηση επιβάλλει πρόστιµο  

2χ10.500 ευρώ
Αγρότης µε 5 στρέµµατα 
κηπευτικά και 2 εργάτες, 
χωρίς πίνακα προσωπικού 

πληρώνει 21.000 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)

«ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ»
Όλοι οι παραγωγοί νωπών και 

ευαλλοίωτων προϊόντων, φροντίστε να 
βάλετε καλά στο µυαλό σας τούτο: κάθε 

φορά που πουλάτε κάτι, εντός 10-15 
ηµερών θα πρέπει να προσκοµίσετε τα 

τιµολόγια σε όποιον αναλάβει να τα 
αναρτήσει στην πλατφόρµα.

Καταργείστε τον χειρόγραφο πίνακα 
προσωπικού για τους εργάτες γης
Πάντα το πρόβληµα στον αγροτικό κόσµο, ήταν 
ο διαχωρισµός. Το γνωστό διαίρει και 
βασίλευε, το οποίο εκµεταλλεύονται εις τους 
αιώνες των αιώνων κάποιοι πιο έξυπνοι και 
διατηρούν τον αγροτικό κόσµο, κοιµισµένο 
γίγαντα. Το να πάει η κάθε συνδικαλιστική 
οργάνωση µόνη της στα υπουργεία και να 
κάνει συναντήσεις, είναι καλό, αλλά δεν 
πρόκειται ποτέ να γίνει αρκετό. 
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Νέα εµπόδια, σε µια κρίσιµη περίοδο για 
τη ρευστότητα των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων, δηµιουργεί η αύξηση των τιµολογί-
ων της ∆ΕΗ αρχής γενοµένης από την 1η 
Σεπτεµβρίου, που επιβαρύνει απροσδόκη-
τα το κόστος παραγωγής, καθώς τα νέα δε-
δοµένα φέρνουν ανατιµήσεις στους λογα-
ριασµούς των παραγωγών από 8,3% έως 
9,6% (χαµηλή και µέση τάση).

Το γεγονός αυτό, που αξιοποιείται και 
πολιτικά από την αξιωµατική αντιπολίτευ-
ση, προκαλεί πρόσθετη ανασφάλεια στον 
αγροτικό κόσµο και δηµιουργεί προϋπο-
θέσεις πιθανότατα για δηµιουργία κοινού 
µετώπου στην κατεύθυνση πίεσης για ε-
ξαίρεση ή λήψη αντισταθµιστικών µέτρων, 
από τις επικείµενες αυξήσεις. 

Σε πρώτη φάση πάντως, η µείωση του Ε-
ΤΜΕΑΡ κατά 25% για τους οικιακούς κατα-
ναλωτές και 35% για τους λοιπούς κατα-
ναλωτές Χαµηλής Τάσης µαζί µε τη µείω-
ση του ΦΠΑ αντισταθµίζουν τις αυξήσεις 
στις τιµές στην κιλοβατώρα. 

Όπως και να ‘χει, οι αυξήσεις έρχονται 
σε µία στιγµή που µεγάλο τµήµα του αγρο-
τικού κόσµου βρίσκεται σε δεινή οικονο-
µική κατάσταση, λόγω των επαναλαµβα-
νόµενων δυσµενών καιρικών συνθηκών 

και δεν µπορεί να εξυπηρετήσει πάγιες υ-
ποχρεώσεις µεταξύ των οποίων και η ∆EH, 
ενώ αντίστοιχο ζήτηµα ρευστότητας τίθε-
ται και για τους ΤΟΕΒ.

Την ίδια στιγµή, η υπόθεση «διάσωση της 
∆ΕΗ» προκαλεί πολιτική διελκυστίνδα µε 
το µεν κυβερνητικό επιτελείο να επικαλεί-
ται στοιχεία που δείχνουν ότι το 2018 ήταν 
για τη ∆ΕΗ µια χρονιά ιστορικών ζηµιών 
ύψους 903,8 εκατ. ευρώ και χρηµατοδοτι-
κό κενό 900 εκατ. ευρώ µε χρονικό ορίζο-
ντα το τέλος του 2020, και την αξιωµατική 
αντιπολίτευση να κάνει λόγο για «κρεσέ-
ντο καταστροφολογίας» µε τελικό στόχο 
την πλήρη ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.

Άµεση ήταν η αντίδραση του πρώην υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και νυν 
βουλευτή και τοµεάρχη αγροτικού του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Σταύρου Αραχωβίτη, ο οποίος ανα-
φορικά µε την αύξηση των τιµολογίων της 
∆ΕΗ, λέει πως «είναι το λάθος µέτρο την 
πιο λάθος στιγµή». 

Μάλιστα, το τµήµα αγροτικού του ΣΥΡΙ-
ΖΑ σηµειώνει δεικτικά ότι «η πρώτη κα-
τραπακιά για τους αγρότες ήρθε» µε «αυ-
ξήσεις στο αγροτικό ρεύµα που φθάνουν 
και το 10%», περιµένοντας εξηγήσεις από 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης «πώς 

η αύξηση της τιµής του αγροτικού ρεύµα-
τος εξυπηρετεί τον στόχο της µείωσης του 
κόστους παραγωγής και κατά πόσο συµ-
φωνεί µε αυτό το µέτρο», ενώ θυµίζει ό-
τι η απερχόµενη κυβέρνηση µετά την έξο-
δο της χώρας από τα µνηµόνια προχώρη-
σε σε µία σειρά µέτρων ανακούφισης των 
αγροτών, «όπως µείωση ΦΠΑ στο αγροτι-
κό ρεύµα από 13% σε 6% και στήριξη των 
ΤΟΕΒ, ακατάσχετο αγροτικών ενισχύσεων, 
κατάργηση ΕΦΚ στο κρασί, κατάργηση τέ-
λους επιτηδεύµατος στους συνεταιρισµέ-
νους αγρότες». 

Ο νέος τιµοκατάλογος
Πιο αναλυτικά, ο νέος τιµοκατάλογος 

της ∆ΕΗ, που είναι ήδη σε εφαρµογή µε-
τά την έκδοση και του σχετικού ΦΕΚ, προ-
βλέπει για τους αγρότες τα εξής: 

 Αγροτικό διακοπτόµενο χαµηλής τά-
σης: από 0,06412 ευρώ/kWh σε 0,06944 
ευρώ/kWh (+8,3%) και πάγιο από 0,53 σε 
0,60 ευρώ/το µήνα, δηλαδή αύξηση 13,2%. 
Αυξηµένη είναι και η ελάχιστη χρέωση 
καθώς από 4,20 ευρώ/µήνα ανεβαίνει σε 
4,55 ευρώ/µήνα.

 Αγροτικό διακοπτόµενο µέσης τάσης: 
από 0,05933 ευρώ/kWh σε 0,06503 ευ-
ρώ/kWh (+9,6%).

 Αύξηση, 13,2% στα πάγια.
Σε όλα τα τιµολόγια χαµηλής τάσης προ-

στίθεται και χρέωση CO2 µε ισχύ από την 
1η Νοεµβρίου 2019, ενώ µειώνεται από 
10% στο 5% η έκπτωση συνέπειας.

Σηµειωτέον ότι η Χρέωση Βάσης για τα έ-
τη 2019 και 2020 ορίζεται σε 17ευρώ/MWh.

Για την Αγροτική χρήση Χαµηλής Τάσης  
οι µοναδιαίες χρεώσεις για τα έτη 2019-
2020 ανέρχονται σε 9,01 ευρώ/ MWh. 

Ηλεκτροσόκ η αύξηση 
τιμής στο αγροτικό ρεύμα
Πρόσθετη επιβάρυνση για 

τους αγρότες φέρνουν τα 
νέα τιμολόγια της ΔΕΗ, 

για τα οποία αναζητούνται 
αντισταθμιστικά μέτρα 

ως αντίβαρο

Όπως και να ‘χει, 
οι αυξήσεις έρχονται 
σε µία στιγµή που 
µεγάλο τµήµα του 
αγροτικού κόσµου 
βρίσκεται σε 
δεινή οικονοµική 
κατάσταση λόγω των 
επαναλαµβανόµενων 
δυσµενών καιρικών 
συνθηκών και 
δεν µπορεί να 
εξυπηρετήσει πάγιες 
υποχρεώσεις 
µεταξύ των οποίων 
και η ∆EH.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αναθάρρησε ο κόσµος της αιγοπροβατο-
τροφίας µετά το πλήθος πληροφοριών που 
θέλουν τις τιµές παραγωγού να ανεβάζουν 
στροφές και τη ζήτηση, ειδικά στο πρόβειο 
γάλα, να εντείνεται όσο πλησιάζει ο χρόνος 
έναρξης της νέας γαλακτοκοµικής περιόδου. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν αντι-
προσωπεία κτηνοτρόφων του κλάδου να α-
νεβαίνει περί τα µέσα της εβδοµάδας στο 
Λιβάδι Ολύµπου, µε πρώτο στόχο να ενι-
σχύσει τη συσπείρωση των κτηνοτρόφων 
στη γραµµή που χαράσσει ο Κλαδικός Συνε-
ταιρισµός (συµµετέχουν περί τους 15 πρω-

τοβάθµιους συνεταιρισµούς αιγοπροβατο-
τρόφων). Επιδίωξη της εν λόγω αντιπροσω-
πείας θα είναι να βελτιώσει την ψυχολογία 
που διαµορφώθηκε τα προηγούµενα 2-3 
χρόνια εξαιτίας της απαξίωσης του γάλα-
κτος, να ενηµερώσει για τα νέα δεδοµένα 
στην αγορά και να αντικρούσει τις φωνές 
εκείνες των γαλατάδων που αρνούνται να 
προσαρµοσθούν στη νέα πραγµατικότητα.

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν εκπροσώ-
πους από δύο αξιόλογες γαλακτοβιοµηχανί-
ες να κάνουν τις δικές τους κρούσεις αυτές 
τις µέρες, προκειµένου να εξασφαλίσουν 
τις πρώτες συµφωνίες µε παραγωγούς, α-
φενός για να έχουν κλεισµένο ένα µέρος 
από το γάλα που χρειάζονται αφετέρου να 

φρενάρουν κατά κάποιο τρόπο την ανοδι-
κή πορεία που φαίνεται να παίρνουν οι τι-
µές στο αιγοπρόβειο γάλα. Ακριβώς στην 
αντίθετη κατεύθυνση κινούνται, όπως είναι 
φυσικό, οι επιδιώξεις των συνεταιριστών.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά αναµένεται 
σκληρή διαπραγµατευτική µάχη, καθώς οι γα-
λατάδες προσέρχονται στη συζήτηση υπό την 
πίεση να βρουν γάλα, ενώ οι κτηνοτρόφοι, α-
κόµη κι αν πιστεύουν στα νέα δεδοµένα της α-
γοράς, ενδεχοµένως να δυσκολευθούν να πά-
νε τη διαπραγµάτευση µέχρι τέλους, λόγω της 
έλλειψης ρευστότητας και της έλλειψης αυτο-
πεποίθησης που έφεραν οι ταλαιπωρίες -ιδίως 
εκείνες της διάθεσης της παραγωγής- των προ-
ηγούµενων ετών. Οι πληροφορίες θέλουν κά-
ποιους γαλατάδες να αναζητούν επιµόνως τους 
πιο «αδύναµους κρίκους», έτσι ώστε να έχουν 
στη διάθεσή τους τις πρώτες συµφωνίες και πά-
νω σ’ αυτές να χτίσουν ανάλογα τη διαπραγ-
µατευτική τακτική του διµήνου που µεσολαβεί 
µέχρι να ξεκινήσουν οι παραλαβές γάλακτος. 

Κι αν στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μα-
κεδονία τα πράγµατα δείχνουν να πηγαίνουν 
καλά για τους παραγωγούς, καθώς ακούγο-
νται ήδη προσφορές για 85 και 87 λεπτά το 
κιλό, στην Αιτωλοακαρνανία όπου οι συσχε-
τισµοί και φυσικά οι οργανωτικές δοµές δεν 
είναι ευνοϊκές για τους κτηνοτρόφους, η πί-
εση που ασκείται είναι µεγαλύτερη. Αρκεί να 
αναφερθεί ότι στην περιοχή του Ξηρόµερου, 
το τελευταίο πρωτοσέλιδο της Agrenda για τι-
µές στο ελεύθερο εµπόριο που µπορούν να 
ξεπεράσουν και τα 95 λεπτά το κιλό, έγινε δε-
κτό µε µεγάλη ανακούφιση, µετά τις «σκιές» 
που άφησαν οι επισκέψεις κάποιων µεσιτών 
τις προηγούµενες µέρες.  

Μέτα από καιρό 
παίζουν επίθεση 
και οι τσελιγκάδες  
Να μην εισπράττουν καμία προκαταβολή 
χωρίς προηγούμενη συμφωνία για την τιμή 
παράδοσης του γάλακτος, είναι το μήνυμα των 
αιγοπροβατοτρόφων σε όλη την Ελλάδα

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕΚ

Στα μέτρα της 
θέλει την αγορά 
η βιομηχανία 
κρέατος
Ένταξη και των παρασκευασµάτων 
κρέατος (τα αλλαντικά έχουν ενταχθεί) στη 
ρύθµιση για εξόφληση από το λιανεµπόριο 
στις 60 ηµέρες, κατάργηση της ειδικής 
εισφοράς υπέρ ΕΛΓΟ (0,2%/κιλό κρέατος) 
και απαγόρευση της παρασκευής-
διακίνησης νωπού γύρου, ζητά η 
βιοµηχανία κρέατος από τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Σύνδεσµος 
Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας 
Κρέατος επαναφέρει και το θέµα του 
φακέλου ΕΠΙΠ «Ελληνικός γύρος».

ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Προσοχή στα 
ψιλά γράμματα
Να µην παίρνουν προκαταβολές αν δεν 
συµφωνούν στην τιµή, συνιστά προς τους 
κτηνοτρόφους η Οµοσπονδία κτηνοτροφικών 
συλλόγων & κτηνοτρόφων Περιφέρειας 
Θεσσαλίας ενόψει της νέας γαλακτικής 
περιόδου. Η Οµοσπονδία καλεί τους 
κτηνοτρόφους, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή 
«στα ψιλά γράµµατα» και όσοι συνάψουν 
συµφωνητικά και να µην υπογράφουν ότι τους 
δίνουν οι γαλακτοβιοµηχανίες και οι τυροκόµοι 
γιατί όπως λέει «στις λεπτοµέρειες κρύβεται ο 
διάβολος».  

Η ανακοίνωση της Οµοσπονδίας
Η Οµοσπονδία κτηνοτροφικών συλλόγων & 
κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας ενόψει 
της νέας γαλακτικής περιόδου που σε λίγο 
ξεκινάει καλεί όλους τους συνάδελφους 
κτηνοτρόφους να µην παίρνουν προκαταβολή 
χωρίς προηγουµένως να έχουν συµφωνήσει 
συγκεκριµένη τιµή για το αιγοπρόβειο γάλα 
µέσω συµφωνητικού. Ξέρουµε ότι τα τελευταία 
τρία χρόνια περνάµε µια δύσκολη περίοδος, µια 
περίοδος όπου παλεύουµε για να επιβιώσουµε 
ως κλάδος. Για να µπορέσουµε όµως να τα 
καταφέρουµε πρέπει να προχωρήσουµε στην 
σύναψη συµφωνητικών που θα µας 
διασφαλίζουν την τιµή του αιγοπρόβειου 
γάλακτος για όλη την επόµενη γαλακτική 
περίοδο. Τέλος ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δώσουν στα ψιλά γράµµατα όσοι συνάψουν 
συµφωνητικά και να µην υπογράφουν ότι τους 
δίνουν οι γαλακτοβιοµηχανίες και οι τυροκόµοι 
γιατί στις λεπτοµέρειες κρύβεται ο διάβολος.  

Ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Γιάννης Γκουροµπίνος

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Ξεκάρφωμα 
οι δεσμεύσεις
αδιάθετων
κονδυλίων
Στην επιστολή της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ 
προς Πιερρακάκη µε θέµα: 
Ορθολογικός επανασχεδιασµός του 
«Ψηφιακού Μετασχηµατισµού 
αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής:
1.Πάγια θέση της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ 
είναι να επιδιώκει κάθε δράση και 
ενέργεια που συµβάλει στον 
ουσιαστικό µετασχηµατισµό του 
πρωτογενούς τοµέα της χώρας µε 
τους πλέον σύγχρονους όρους και 
υπό συνθήκες οικονοµίας κλίµακας 
και µακρόπνοου σχεδιασµού.
2.Από την πρώτη στιγµή, όταν τον 
Μάιο του 2018 βγήκε σε 
διαβούλευση το τεύχος του επίµαχου 
διαγωνισµού, διατυπώσαµε έντονα 
τις αντιρρήσεις µας και ως προς τον 
σχεδιασµό του έργου, αλλά και ως 
προς το γεγονός ότι φαινόταν 
πρόδηλα ότι όλα ήταν µεθοδευµένα 
για να καταλήξει η σύµβαση σε 
συγκεκριµένο επιχειρηµατικό όµιλο, 
χωρίς να τηρούνται κανόνες υγιούς 
ανταγωνισµού και το κυριότερο 
χωρίς να επιδιώκεται το όφελος για 
τον Έλληνα αγρότη.
3. Σηµαντικό στοιχείο που επίσης 
αξίζει να σηµειωθεί είναι το ότι ο 
προϋπολογισµός του Έργου θα 
έπρεπε να καλυφθεί από τον κρατικό 
προϋπολογισµό, εθνικά κονδύλια 
δηλαδή και όχι από τον 
προϋπολογισµό των κοινοτικών 
κονδυλίων που παραµένουν 
αναξιοποίητα. Προφανώς όλα αυτά 
έγιναν, για να αποφευχθούν οι 
συστηµατικοί και ουσιαστικοί έλεγχοι 
που γίνονται σε 
συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ 
έργα και να παρακαµφθούν διάφορα 
‘εµπόδια’. ∆εν µπορεί να είναι τυχαίο 
το γεγονός ότι 3 ηµέρες πριν από τις 
εθνικές εκλογές δεσµεύτηκαν πόροι 
για αυτό και για άλλα παρόµοια έργα 
στο Π∆Ε 2019 (βλ Α∆Α 
ΩΣΒΣ465ΧΘ0-36Α) χωρίς καν να 
έχει ληφθεί η σχετική έγκριση από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κόπηκε τελικά λόγω μεγάλης 
ευφυίας η συντεχνία του ΟΣΔΕ   
Βιαστική και η επιστολή της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ για «ορθολογικό επανασχεδιασμό του έργου»

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ένα βροντερό όχι που καταλήγει µε τη κατηγο-
ρηµατική και αµετάκλητη απόφαση ότι «Κωλύ-
εται η υπογραφή του σχεδίου σύµβασης µετα-
ξύ της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας 
ΑΕ» και της ένωσης εταιρειών «Newropublic 
AE»  - «Intrasoft International SA - «Οργανι-
σµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ», µε αντι-
κείµενο τον «Ψηφιακό Μετασχηµατισµό του Γε-
ωργικού Τοµέα», το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΣΤ’ 
Κλιµάκιο), βάζει τέλος σε ένα λάθος έργο, σε 
λάθος χρόνο και µε λάθος σκεπτικό. 

Έτσι το όραµα της συντεχνίας του ΟΣ∆Ε να 
εκµεταλλευθεί τις διασυνδέσεις της και να καρ-
πωθεί ένα πρόγραµµα 31 εκατ. µε πρόσχηµα 
την ευφυή γεωργία παίρνει οριστικό τέλος. 

Η ελληνική γεωργία ποτέ δεν είχε ανάγκη 
από 6.500 «µπαστουνάκια» συγκέντρωσης µε-
τεωρολογικών δεδοµένων για να πετύχει τη 
µετάβασή της στην ψηφιακή εποχή. Χρειάζε-
ται έξυπνες και ευέλικτες λύσεις, οι οποίες να 
είναι προσαρµοσµένες στις ειδικότερες ανά-
γκες της κάθε περιοχής, ελεύθερη πρόσβαση 
στα γεωχωρικά δεδοµένα και ουσιαστική αξι-
οποίηση των δεδοµένων του ΟΣ∆Ε από τις αρ-
µόδιες αρχές. Σίγουρα δεν χρειάζεται «συντε-
χνίες» που να ανακατεύονται µε όλα, να αξιο-
ποιούν προσωπικά δεδοµένα δια ίδιον όφελος 
και στο τέλος να µην κάνουν τίποτα. Μ’ αυτή 
την έννοια, το έργο για τον «Ψηφιακό Μετα-
σχηµατισµό του Γεωργικού Τοµέα», στη λο-

γική που είχε στηθεί δεν έχει κανένα απολύ-
τως νόηµα, οι υπεύθενες αρχές και το υπουρ-
γείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, υπό τον βα-
θύ γνώστη Κυριάκο Πιερρακάκη θα πρέπει να 
κινηθούν σε παντελώς νέα βάση και αναµφί-
βολα µακρυά από τη λογική «έχω έναν ενδια-
φερόµενο... του ράβουµε ένα έργο;».

Μ’ αυτή επίσης την έννοια µάλλον ήταν βια-
στική και επιπόλαιη και η επιστολή της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ προς τον υπουργό Κυριάκο Πιερ-
ρακάκη,  περί «ορθολογικού επανασχεδια-
σµού του έργου» και περί ετοιµότητας της εν 
λόγω οργάνωσης να συνεισφέρει στον σχε-
διασµό και την αποπεράτωσή του. Η επιστο-
λή της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ κινείται σε απόσταση 
από τις πραγµατικές ανάγκες των αγροτών, 
κοντά στο πνεύµα της εργολαβικής προσέγ-
γισης των προγραµµάτων που άπτονται του 
αγροτικού τοµέα, ενώ πόρρω απέχει από τις 
ανάλογες θέσεις που ανέπτυσσε καιρό τώρα η 
γνωστή συντεχνία του ΟΣ∆Ε.  

Έτσι, πριν καλά – καλά στεγνώσει το µε-
λάνι του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο µε 
οριστική και αµετάκλητη απόφαση ακύρω-
νε πανηγυρικά τον ψευδεπίγραφο διαγωνι-
σµό για το περιβόητο έργο της «ευφυούς γε-
ωργίας», συνολικής δηµόσιας δαπάνης 31 
εκατ. ευρώ, το αντίπαλον δέος της µηχανο-
παρέας σπεύδει να ζητήσει «ορθολογικό ε-
πανασχεδιασµό του έργου, µε γνώµονα», ό-
πως αναφέρεται «το µέγιστο όφελος για ό-
λους τους εµπλεκόµενους, και µε όρους υ-
γιούς ανταγωνισµού, επίτευξης οικονοµιών 
κλίµακας και αξιοποίησης των πλέον καινο-
τόµων διεθνώς λύσεων». Ζητά µάλιστα, να 
γίνει «µια συνάντηση και δια ζώσης να σας 
αναπτύξουµε τη θέση µας και να διαµορφώ-
σουµε από κοινού ένα σύγχρονο και προω-
θηµένο πλάνο για τον πραγµατικό ψηφια-
κό µετασχηµατισµό της πρωτογενούς παρα-
γωγής της χώρας, που θα ενσωµατωθεί στη 
Λευκή Βίβλο που ετοιµάζετε.».

Η ψηφιακή εποχή για την ελληνική γεωρ-
γία, όπως και για τις γεωργίες όλου του κό-
σµου, έχει να κάνει µε τη δυνατότητα ανά-
πτυξης και ελεύθερης πρόσβασης όλων των 
συντελεστών της αγροτικής παραγωγής σε 
χρήσιµα γεωχωρικά κυρίως δεδοµένα, τα ο-
ποία θα διευκολύνουν την λειτουργία των α-
νεξάντλητων λύσεων νέας τεχνολογίας που 
έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται καθη-
µερινά και οι οποίες θα µπορούσαν να εν-
σωµατωθούν µε τον καιρό στην εγχώρια α-
γροτική δραστηριότητα.

Ελεύθερη πρόσβαση
Η ψηφιακή εποχή για την 

ελληνική γεωργία, όπως και για 
τις γεωργίες όλου του κόσµου, 
έχει να κάνει µε τη δυνατότητα 

ελεύθερης πρόσβασης σε χρήσιµα 
γεωχωρικά δεδοµένα
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Εξαρχής το πρόβληµα µε το Brexit ήταν ότι δεν υπήρχε 
πολιτική δύναµη ικανή να το εκπροσωπήσει. Το µίγµα 
αυτοκρατορικού εθνικισµού και καθαρής βλακείας που 
χαρακτηρίζει τους  πρωτοστάτες του Brexit, µεταξύ 
των οποίων ο Μπόρις Τζόνσον, φαίνεται πως 
αντικειµενικά δεν µπορεί να δώσει λύση στην πολιτική 
κρίση. Ο δε Τζόνσον θα δει τον µεγαλύτερο πολιτικό 
του εφιάλτη να γίνεται πραγµατικότητα: να ζητήσει 
παράταση από τις Βρυξέλλες. Οι διεθνοποιηµένες και 
επιθετικές µερίδες του βρετανικού κεφαλαίου δεν 

ήθελαν το Brexit. Από την άλλη, εργατικά στρώµατα 
και µέρος της βρετανικής υπαίθρου πίστεψαν σε µια 
διαφορετικού είδους ανάπτυξη που βάζει τέλος στα 
κακά της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. Ωστόσο 
κανένας πολιτικός σχηµατισµός δεν κατάφερε να 
εκφράσει ένα υγιές σχέδιο αποχώρησης. Προς το 
παρόν αυτό που ακολουθεί είναι µια παράταση της 
εξόδου και στο βάθος εκλογές. Σε κάθε περίπτωση µια 
έξοδος χωρίς συµφωνία φαντάζει απίθανη, όσο και αν 
χτυπιούνται οι απόφοιτοι του Ήτον.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια πρώτη σοβαρή αντίδραση στο 
ενδεχόµενο να είναι επόµενος επί-
τροπος Γεωργίας ο δικηγόρος ηγέ-
της του Πολωνικού Κόµµατος των 
Αγροτών και πρώην αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, Γιάνουζ  Βο-
ϊτσεχόφσκι έρχεται από την Ιταλία.

Σύσσωµο το αγροτικό λόµπι της Ι-
ταλίας, του εκπροσώπου µιας εκ των 
µεγαλύτερων και ακριβότερων αλυ-
σίδων παραγωγής τροφίµων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται να εί-
ναι αποφασισµένο να δώσει µάχη 
ώστε ο επόµενος Ιταλός επίτροπος 
να αναλάβει το αγροτικό χαρτοφυ-
λάκιο της Κοµισιόν. 

Η Ιταλία, εξαιτίας των πολιτικών 
εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας, 
είναι το µόνο κράτος µέλος µέχρι 
τώρα που δεν έχει καταθέσει το βι-
ογραφικό που θα το εκπροσωπεί 
στην Κοµισιόν από την 1η Νοεµβρί-
ου. Το όνοµα του επόµενου επιτρό-
που είναι και αυτό µια από τις κορυ-
φαίες κυβερνητικές δουλειές, που 
θα απασχολήσει τις συζητήσεις α-
νάµεσα στο αντιφατικό Κίνηµα των 
Πέντε Αστέρων και το κεντροαριστε-
ρό ∆ηµοκρατικό Κόµµα. 

∆εδοµένου ότι το όνοµα του Ιτα-
λού επιτρόπου πρέπει να γίνει γνω-
στό πριν καν ορκιστεί η νέα Κυβέρ-
νηση και µε την πολιτική κρίση θε-
ωρητικά ξεπερασµένη, οι παράγο-
ντες της οικονοµίας της χώρας προ-
σπαθούν να βάλουν τις άµεσες προ-
τεραιότητές τους. 

«Για σχεδόν 50 χρόνια, η ευθύνη 
για τον πρωτογενή τοµέα στην Επι-
τροπή δεν έχει ανατεθεί στην Ιταλία, 
η οποία είναι η κορυφαία χώρα της 
ΕΕ στο ζήτηµα της προστιθέµενης α-
ξίας των αγροτικών προϊόντων, κα-

θώς και την ποιότητα και τη βιωσι-
µότητα της παραγωγής», υποστηρί-
ζει ο Εττόρε Πραντίνι, πρόεδρος της 
µεγαλύτερης εθνικής αγροτοσυνε-
ταιριστικής οργάνωσης Coldiretti, 
που εκπροσωπεί περισσότερο από 
ενάµισι εκατοµµύρια µέλη.

Πράγµατι κανένας Ιταλός δεν κα-
τείχε το χαρτοφυλάκιο της γεωργίας 
από τον καιρό του Carlo Scarascia 
Mugnozza, του οποίου η θητεία δι-
ήρκεσε από τον Μάρτιο του 1972 µέ-
χρι τον Ιανουάριο του 1973. Ο Στε-
φάνο Μαντεγκάζα, γενικός γραµµα-
τέας της συνδικαλιστικής οργάνω-
σης επεξεργασίας τροφίµων Uila-Uil, 
δήλωσε ότι ο διορισµός ενός Επιτρό-
που στον τοµέα της γεωργίας είναι 
µια ευκαιρία που δεν πρέπει να χα-
θεί για την Ιταλία. Παρόµοιες τοπο-
θετήσεις έκαναν και άλλες ισχυρές 

οργανώσεις του κλάδου. 
Μάλιστα ο ιταλικός πρωτογενής 

τοµέας έχει βρει έναν πιθανό υπο-
ψήφιο για την κενή θέση στο πρό-
σωπο του έµπειρου ευρωβουλευ-
τή Πάολο Ντι Κάστρο, ο οποίος ε-
ξελέγη πρόσφατα ως ο νέος συντο-
νιστής των σοσιαλιστών στην επι-
τροπή AGRI.

Πρώην υπουργός Γεωργίας στις 
δύο κεντροαριστερές ιταλικές κυβερ-
νήσεις και πρόεδρος της επιτροπής 
AGRI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου µεταξύ του 2009 και του 2014, ο 
Ντι Κάστρο εκπροσώπησε το Ευρω-
κοινοβούλιο στις διαπραγµατεύσεις 
για τον προϋπολογισµό της ΚΑΠ 
για την περίοδο 2014-2020. «Τα ε-
πιτεύγµατα του Ντι Κάστρο αποδει-
κνύουν ότι υπάρχει ακόµη περιθώ-
ριο για ειδικούς στην πολιτική» έ-

γραψε για εκείνον το Politico σε ει-
δικό αφιέρωµα για τις 50 προσωπι-
κότητες που ξεχώρισαν την προη-
γούµενη πενταετία. Ο Ιταλός πολιτι-
κός που µεγάλωσε σε ένα αγρόκτη-
µα 36 εκταρίων φαίνεται να έχει ε-
πίγνωση ότι το όνοµά του ακούγε-
ται τελευταία και πρόσφατα µοιρά-
στηκε στο twitter του ένα άρθρο α-
πό την εφηµερίδα Avvenire, που τον 
παρουσίαζε απροκάλυπτα ως επόµε-
νο επίτροπο γεωργίας.

Ας σηµειωθεί πως η Ιταλία κατα-
βάλει αυτές τις µέρες προσπάθειες 
προκειµένου να φτιάξει µια ισορρο-
πηµένη κυβέρνηση υπό τις πιέσεις 
της ευρωσκεπτικιστικής και λαϊκιστι-
κής Λήγκας του Βορά και ίσως έχει 
δικαιολογηµένα την ανάγκη οι Βρυ-
ξέλλες να διευκολύνουν τη νέα δια-
κυβέρνηση µε δωράκια σαν κι αυτά.

Το προξενιό για τον 
Πολωνό δεν άρεσε 

στους Ιταλούς
Η είδηση ότι η θέση 

του Επιτρόπου 
Γεωργίας της 
Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 
προορίζεται πάση 

θυσία για την φιλικά 
προσκείµενη στο 

Βερολίνο και µε 
επιθετική ατζέντα 

για πλήρη εξωτερική 
σύγκλιση Πολωνία, 
δεν ενθουσίασε τον 

αγροτικό Νότο

Με το κεφάλι σκυµµένο 
ο Μπόρις Τζόνσον χάνει 

τη µάχη του Brexit

Δέσμευση 
Η Ούρσουλα φον ντερ Λέγεν 
έχει ήδη εκτεθεί µε την 
υπόσχεσή της να δώσει στην 
Πολωνία το χαρτοφυλάκιο της 
Γεωργίας, αν και η οµάδα 
επικοινωνίας της Κοµισιόν 
επαναλαµβάνει τις τελευταίες 
µέρες πως τίποτα δεν έχει 
κλειδώσει. Μένει να φανεί αν 
θα τηρήσει τις δεσµεύσεις της

Το ντιλ 
Ο Κόντε το καλοκαίρι είχε 
συµβάλει καθοριστικά στην 
επιλογή της Ούρσουλα φον 
ντερ Λέγεν, µε την υπόσχεση 
η Ιταλία να βρεθεί στην 
αντιπροεδρία της Επιτροπής. 
Λέγεται πως η νέα κυβέρνηση 
ίσως επιδιώξει τη θέση του 
επιτρόπου οικονοµικών 
υποθέσεων

Λομπίστας
Με το που εισήλθε στο 
Ευρωκοινοβούλιο το 2009, ο 
Ντι Κάστρο έγινε αµέσως 
πρόεδρος της ComAgri. Έχει 
την φήµη του ανθρώπου που 
γνωρίζει και αναγνωρίζεται 
από τα λόµπι των Βρυξελλών 
και του Στρσβούργου
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ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΝΤ
«Ειδικά στο τελευταίο 
µέρος του ελληνικού 
προγράµµατος το ∆ΝΤ 
είχε εκφράσει επίσηµα την 
άποψη ότι οι απαιτήσεις 
από την Ελλάδα ήταν 
υπερβολικές, δεδοµένων 
των δυνατοτήτων της και 
ότι το πρωτογενές 
πλεόνασµα 3,5% θα 
πρέπει να αντικατασταθεί».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Ο εµβολιασµός είναι 
ζήτηµα ζωής και µας 
αφορά όλους. Σηµαίνει 
προφύλαξη του ατόµου 
και ταυτόχρονα προστασία 
του κοινωνικού συνόλου. 
Αφορά όµως ιδιαίτερα 
εκείνους που ανήκουν 
στις ευπαθείς οµάδες 
του πληθυσµού: παιδιά, 
ηλικιωµένους [...]».

ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Η.Β.
«Αυτή η κυβέρνηση θα 
βγάλει τη χώρα έξω από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 
31 Οκτωβρίου και υπάρχει 
µόνο ένα εµπόδιο στον 
δρόµο µας, αυτό είναι το 
«νοµοσχέδιο παράδοσης» 
που προτείνεται αυτή τη 
στιγµή από τον αρχηγό της 
αντιπολίτευσης (Κόρµπιν)» 
[…]. Ο Κόρµπιν φοβάται...».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ∆ΑΝΕΙΚΑ ΠΑΡΑ ΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΚΙ ΑΦΡΑΓΚΟΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Περασµένα
Από τα συµφραζόµενα αν 
κατάλαβα καλά ο Μάξιµος 
(έδωσα τη µάχη στο γάλα), 
προσπερνά το θέµα της 
επιβολής ΕΦΚ στο τσίπουρο 
και µιλάει για την ανάγκη 
ενός εθνικού µετώπου για τη 
χάραξη στρατηγικής για το 
κρασί και τα αποστάγµατα. 
Είναι αυτό που λέµε ότι έγινε 
έγινε; Εξάλλου, οι Βρυξέλλες 
αποφάνθηκαν.

 

Βαρηκοΐα
«Με εξαίρεση τις απλές 
εκφράσεις καλών προθέσεων, 
κανείς πολιτικός δεν έχει 
ουσιαστικά ανταποκριθεί µέχρι 
σήµερα σε όσα τον καλούµε 
να πράξει για να αλλάξει ο 
πρωτογενής τοµέας και η 
πραγµατική του συνεισφορά 
στην εθνική οικονοµία», λέει το 
ΓΕΩΤΕΕ Κεντ. Μακεδονίας, 
που νιώθει πως απευθύνεται 
σε «ώτα µη ακουόντων».

 

Τατόι
Η επανεκκίνηση του πρότζεκτ 
Τατόι προχωράει, για να 
τρέξουν οι εργασίες 
ανασύστασης, συντήρησης και 
προσφορών αρχιτεκτονικών 
µελετών. Μένει να 
τοποθετηθεί και το κατάλληλο 
πρόσωπο, που όπως 
µαθαίνουµε έχει βρεθεί, 
το οποίο έχει τα απαιτούµενα 
προσόντα και την σοφία για 
να τρέξει αυτό το εγχείρηµα.

Το αγροτικό τετραδιάκι συνεχίζει να γράφει έξοδα

Το προηγούµενο διάστηµα το αγροτικό επιτελείο της πλατείας 
Βάθη αναλώθηκε στις εθιµοτυπικές επαφές γνωριµίας µε τους 
φορείς και καταγραφής των προβληµάτων, που περιείχαν τα 
πάντα όλα. Μένει να φανεί, όχι µόνο από τις εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ, τι θα αποτυπωθεί στην πράξη για α-
νάταση του πρωτογενούς τοµέα, γιατί επί του παρόντος µετά 
και τις αυξήσεις της ∆ΕΗ, στο τετραδιάκι που γράφει έξοξα-κό-
στος παραγωγής, η λίστα όλο και µεγαλώνει. Αναµβίβολα, ζη-
τούµενο η ανάπτυξη και οι επενδύσεις που επί του παρόντος 
βρίσκονται ψηλά µόνο σε επίπεδο ρητορικής.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Νούµερο ένα 
προτεραιότητα λέει ο 
υφυπουργός Σκρέκας 
η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
του τοµέα που δεν θα 
αφορά µόνο τη µείωση 
του κόστους αλλά 
και τη βελτίωση των 
τιµών παραγωγού. Πιο 
συγκεκριµένα;

Νούµερο δύο, η 
προστασία της Φέτας; 
Το αυτό είπε και 
στον Επιτετραµµένο 
της Πρεσβείας της 
Αυστραλίας στην 
Αθήνα, Jon Philip µε 
αφορµή τη συµφωνία 
µε ΕΕ, θέλοντας 
να προκαταλάβει 
παρατράγουδα µε...
λευκά τυριά.

Υβρίδια
 Το ενδεχόµενο ίδρυσης 

Εθνικού Κέντρου Ελέγχου 
Αυθεντικότητας και ανάπτυξης 
ψηφιακών βιβλιοθηκών 
προϊόντων εθνικής 
προτεραιότητας όπως το 
ελαιόλαδο, το γάλα, η φέτα, 
το µέλι και το κρασί, λέει πως 
εξετάζει το υπουργείο της 
πλατείας. Και µετά;

 Με τα ισοζύγια στο γάλα 
και στο κρέας θα ασχοληθεί 
κανείς; Θα µου πεις έρχεται 
το νέο προεδρείο στον ΕΛΓΟ 
(λέµε τώρα!) Γιατί κούρασε 
το πες πες περί πάταξης των 
ελληνοποιήσεων.

 Στο άλλο µεγάλο θέµα των 
εργατών γης, όλοι δεσµεύονται 
να το δουν, αλλά κανείς δεν 
προωθεί τις ενδεδειγµένες 
λύσεις. Όµως την ώρα της 
κρίσης (σπορά, συγκοµιδή), 
οι µόνοι που σπεύδουν είναι 
οι επιθεωρητές εργασίας...

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ 
TEΝΙΣΤΑΣ
«Θερµή παράκληση προς 
όλα τα παιδιά που θα 
επιστρέψουν στο σχολείο 
τις επόµενες ηµέρες: Αν 
βλέπετε κάποιον που 
δυσκολεύεται να κάνει 
φίλους ή δέχεται bullying 
[...], σας παρακαλώ, να 
επέµβετε! Πείτε ένα γεια 
ή τουλάχιστον 
χαµογελάστε τους».

Χαιρετισµούς 
στον Τσιατούρα!

∆εν είχε απαρτία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σου 
λέει, όλο τον Αύγουστο και γι’ αυτό δεν µπορούσαν 
να περάσουν το αίτηµα για αναθεώρηση του 
προϋπολογισµού του ΕΛΓΑ. Αφού ο αγροτικός 
κόσµος από το περασµένο Πάσχα αυτά τα χρήµατα 
περιµένει, που κλείνουν τις εκκρεµότητες των 
περσινών αποζηµιώσεων, κι αφού ούτως ή άλλως 
πρέπει να εγκριθεί από τους επιτελείς αρχικά της 
πλατείας Βάθη και µετά της Νίκης, πόσο δύσκολο 
ήταν να περάσει από τη διοίκηση του οργανισµού. 
Μήπως γιατί µετά τις εκλογές και λόγω των 
πολιτικών αλλαγών, δεν ήξεραν ποιος να υπογράψει; 

Από τη θέση του βουλευτή τώρα ο Αραχωβίτης 
ζητά σε ερώτηση της συναδέρφου του από τη 
Μαγνησία Κατερίνα Παπανάτσιου να δοθούν de 
minimis στους αµυγδαλοπαραγωγούς της περιοχής 
Καναλίων του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου, λόγω 
µειωµένης παραγωγής. Μάλιστα, σηµειώνεται ότι 
είχαν δροµολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες 
ώστε να ενταχθούν οι αµυγδαλοπαραγωγοί της 
περιοχής, στο εν λόγω καθεστώς αποζηµιώσεων 
όταν ο Σταύρος Αραχωβίτης ήταν υπουργός. Το 
ερώτηµα είναι γιατί τότε που δόθηκαν µια σειρά από 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας τα αµύγδαλα έµειναν 
εκτός, αν και το πρόβληµα ήταν γνωστό; ∆εν 
έφταναν τα χρήµατα ή προηγήθηκαν άλλες 
καλλιέργειες µε «µεγαλύτερο δόντι»; 

Έξαλλοι οι αµπελουργοί Ηµαθίας, οι οποίοι ακόµα 
µία χρονιά δεν έλαβαν ούτε µισό στρέµµα για νέες 
άδειες φύτευσης αµπέλων από τα 186 που είχαν 
ζητήσει. Μιλούν για κατάφωρη αδικία και κριτήρια 
που έχουν οδηγήσει σε σκανδαλώδη εξαίρεσή τους 
από τη χορήγηση νέων αδειών. Εννοείται πως 
απαιτούν άµεση αλλαγή των κριτηρίων και απαλοιφή 
αυτών που τους βγάζουν εκτός. Στις συνέπειες, 
όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, και λόγω 
του εµπάργκο στις εξαγωγές ροδάκινου, ότι µια 
παραδοσιακή καλλιέργεια της περιοχής όπως αυτή 
της αµπέλου εξαναγκάζεται σε συρρίκνωση, την 
ώρα που οι εναλλακτικές είναι ελάχιστες.

Τέθηκε, σου λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε 
ισχύ η περιβόητη βελτιωµένη και διευρυµένη 
ρύθµιση των 120 δόσεων. Έτοιµη να ανοίξει και η 
ηλεκτρονική πλατφόρµα, προκειµένου οι 
φορολογούµενοι που βρέθηκαν σε αδυναµία, να 
µπορέσουν να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις οφειλές 
τους. Τα ‘ χουν ξανακούσει αυτά. Αλλά προσοχή, για 
τους περίπου 200.000 που βρίσκονται ήδη στην 
προηγούµενη ρύθµιση, άλλη πλατφόρµα θα ανοίξει 
κάποια άλλη στιγµή. Μπερδεψούρα! 

Η ευκαιρία του µήνα: ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες 
στις 9 µε 11 Οκτωβρίου, µε όλα τα έξοδα καλυµµένα 
από τον γνωστό ηθοποιό και ευρωβουλευτή Αλέξη 
Γεωργούλη. Καλεί τους ενδιαφερόµενους να 
γράψουν απλά ένα σχόλιο στο προσωπικό του 
Instagram και µετά από κλήρωση πέντε τυχεροί 
θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε στις Βρυξέλλες, 
να ξεναγηθούν και να παρακολουθήσουν την 
ηµερίδα για τον Πολιτισµό στο Ευρωκοινοβούλιο. 
Ευκαιριάρα, λέµε!                       Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
ιεθνώς αυτό τον καιρό οι Κεντρικές 
Τράπεζες δείχνουν να έχουν χάσει 
λίγο τη µπάλα. Η εποχή µοιάζει πο-
λύ,σύµφωνα µε τους αναλυτές, µε 

την κατάσταση που είχε διαµορφωθεί πριν α-
πό την κρίση του 1929, όταν οι κεντρικοί τρα-
πεζίτες έκοβαν χρήµα ασύστολα, χωρίς αυτό 
να πιάνει τόπο. Κάπως έτσι και τώρα, τα διαδο-
χικά QE και οι τονωτικές ενέσεις ρευστότητας 
των αγορών δεν φαίνεται να αποδίδουν τα α-
ναµενόµενα. Με αδύναµο το επενδυτικό ενδι-
αφέρον παγκοσµίως, το χρήµα δείχνει να επι-
στρέφει στις Κεντρικές Τράπεζες µε αποτέλεσµα 
τα επιτόκια να καθίστανται έως και αρνητικά. 

  Δάνεισέ με, σκότωσέ με
ΤΟ ΠΟΥ θα βγάλει όλο αυτό δεν είναι εύκο-
λο να εκτιµηθεί επαρκώς σ’ αυτή τη φάση. Πα-
ρά τις ανησυχίες πάντως, οι αγορές δείχνουν 
να ισορροπούν έστω και σε τεντωµέ-
νο σχοινί. Το καλό είναι ότι µε τό-
σο χρήµα «παρκαρισµένο» δι-

εθνώς, κάτι αρχίζει να κινείται στις δανειοδο-
τήσεις αγροτών. Βέβαια, ο δανεισµός έρχεται 
όταν πολλοί έχουν κόψει και την καληµέρα µε 
τις τράπεζες και µε τις εκµεταλλεύσεις τους να 
υποαποδίδουν. ∆ηλαδή, δάνειο ίσον σκότωµα;   

  Τα καλά της μόχλευσης

ΣΤΑ ΚΑΛΑ νέα των τελευταίων ηµερών θα 
µπορούσε να συµπεριληφθεί και η επίσπευση 
των  διαδικασιών για τη δηµιουργία της Επεν-
δυτικής Τράπεζες, στην οποία, όπως όλα δεί-
χνουν, έχει πεισθεί να αναλάβει πρωταγωνι-
στικό ρόλο ο έµπειρος τεχνοκράτης Παντελής 
Τζωρτζάκης. Οι τελευταίες πληροφορίες, ορι-
σµένες εκ των οποίων ενδέχεται να επιβεβαι-
ωθούν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της 
∆ιεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, θέλουν 
την υπό ίδρυση τράπεζα να ξεκινάει µε µια 
«µαγιά» από το ΕΤΕΑΝ και το Ταµείο Παρακα-

ταθηκών περί το 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ. Το 
ποσό αυτό, µε «βοήθειες» από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και από άλλα τα-
µεία, ενδέχεται να οδηγήσει σε µοχλεύσεις της 
τάξεως των 6 δισ. ευρώ. Υπό την σκέπη της νέ-
ας τράπεζας θα βρεθούν, βάσει των πληροφο-
ριών και οι επενδύσεις του πρωτογενούς τοµέα.          

  Θα με βρεις στην καρδιά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ κάτι κινείται όσον αφορά τη 
στελέχωση των οργανισµών που τελούν υπό 
την εποπτεία του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, ωστόσο «στην καρδιά», όπως λέει και 
ο Θέµης Αδαµαντίδης, οι ανακοινώσεις των 
νέων διοικήσεων καθυστερούν. Έτσι, ο Κα-
καβάς, κρούει τη θύρα ν’ ακούσει η παραθύ-
ρα! Πήρε λοιπόν αφορµή από το νέο ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Ε-
πιστηµών, όπου εκτός του νεοτοποθετηθέντος 

προέδρου Νίκου Θυµάκη, όλοι οι άλ-
λοι θεωρούνται... αστικής προέ-

λευσης για να τονίσει την α-
νάγκη στους άλλους οργανι-
σµούς να υπάρχει «µεγαλύ-
τερη δόση» γεωτεχνικών. 

  Πρεμούρα 

ΟΦΕΙΛΩ να επισηµάνω 
πάντως ότι τις τελευταίες 
τέσσερις εβδοµάδες η ΠΟ-
ΓΕ∆Υ του αγαπητού Νικό-
λαου ή άλλως Ντάνι Ντε 
Βίτο, έχει εκδώσει περισ-
σότερες ανακοινώσεις απ’ 

όσες εξέδωσε συνολικά τα τέσσερα προηγού-
µενα χρόνια. Είναι η αίσθηση ότι τώρα «είµα-
στε εξουσία» που υπαγορεύει αυτόν τον ζήλο, 
είναι η ανησυχία µην αλλάξει σοβαρά η καθε-
στηκυία τάξη στο δηµόσιο, σε κάθε περίπτω-
ση, οφείλων να πω ότι διακρίνω µια πρεµούρα! 

  Εφευρήματα γαλατάδων 

ΣΑΝ ΚΙ ΑΥΤΗ που έπιασε ξαφνικά τους γαλα-
τάδες στο άκουσµα του 95 ως τιµής παραγω-
γού για την αγορά του πρόβειου γάλακτος κα-
τά τη νέα γαλακτοκοµική περίοδο (συνήθως οι 
παραλαβές αρχίζουν τον Οκτώβριο). Καιρό τώ-
ρα τεκµηρίωναν τις πιέσεις και τη µεγάλη πτώ-
ση της τιµής παραγωγού στα µεγάλα αποθέµα-
τα και την αντίστοιχη µείωση της τιµής της φέ-
τας. Τώρα που τα αποθέµατα είναι ελάχιστα, το 
προσφερόµενο γάλα έχει λιγοστέψει και η τι-
µή της φέτας...τσιµπάει τι θα έχουν να πουν;  

Ήρθες αργά
Εν προκειµένω, ο δανεισµός έρχεται 

όταν πολλοί έχουν κόψει και την 
καληµέρα µε τις τράπεζες και µε τις 

εκµεταλλεύσεις τους να υποαποδίδουν. 
∆ηλαδή, δάνειο ίσον σκότωµα;    

Ο 
ι σύνοδοι κορυφής των G7 δηµι-
ουργήθηκαν καιρό πριν, όταν αυ-
τές οι επτά χώρες εκπροσωπούσαν 
µεγαλύτερο από το µισό της παγκό-

σµιας οικονοµίας και το µεγαλύτερο µέρος των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών. Είχε λογική το να 
συναντιούνται οι ηγέτες των χωρών αυτών κατά 
διαστήµατα για να συζητήσουν βασικά οικονο-
µικά ζητήµατα. […]. Οι οικονοµίες των G7 δεν 
κυριαρχούν πλέον τον κόσµο, εκπροσωπούν 
το λιγότερο του 30% της παγκόσµιας οικονο-
µίας εάν µετρηθεί σε όρους αγοραστικής δύ-
ναµης. Οι ΗΠΑ παραµένουν βασική οικονοµία 
παγκοσµίως, αλλά η σχετική βαρύτητα των ευ-
ρωπαϊκών χωρών και αυτή της Ιαπωνίας έχουν 
µειωθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες. Επιπλέ-
ον, η G7 δεν αντιπροσωπεύει το µέλλον. Τα µέ-
λη της αντιστοιχούν µόλις στο 1/4 της παγκό-
σµιας ανάπτυξης που αναµένεται τα επόµενα 
χρόνια. Στο παρελθόν, θα µπορούσε κανείς να 
βασιστεί στο ότι οι χώρες της G7 έχουν ένα πα-
ρόµοιο οικονοµικό και πολιτικό outlook και η 
οµάδα συνήθιζε να αντιπροσωπεύει τις αξίες 
της ∆ύσης. Όχι πια. Όχι µόνο οι ΗΠΑ αποχώ-
ρησαν από τη συµφωνία του Παρισιού για το 
κλίµα, ο ηγέτης της µεγαλύτερης οικονοµίας 
της G7 θεωρεί πως οι ΗΠΑ είναι χαµένες από 

την παγκόσµια οι-
κονοµική και πολι-
τική τάξη που οι ί-
διες δηµιούργησαν, 
και φαίνεται «θετι-
κός» στο να διαλύ-
σει το φιλελεύθε-
ρο παγκόσµιο σύ-
στηµα εµπορίου.

Η απουσία της α-
µερικανικής ηγεσίας έρχεται σε µια στιγµή ό-
που το οικονοµικό βάρος των ΗΠΑ εντός της 
G7 έχει στην πραγµατικότητα «χτυπήσει ταβά-
νι». Στο παρελθόν, οι χώρες που συµµετείχαν 
εκτός της Αµερικής, ήταν µαζί πολύ πιο µεγά-
λες από τις ΗΠΑ και αντιστοιχούσαν στα 2/3 
του ΑΕΠ ολόκληρης της οµάδας. Αλλά το µε-
ρίδιό τους, κυρίως εκείνο της Ιαπωνίας και ο-
ρισµένων ευρωπαϊκών χωρών, έχει µειωθεί, 
έτσι που η αµερικανική οικονοµία είναι τώρα 
σχεδόν τόσο µεγάλη όσο οι υπόλοιπες έξι µαζί.

Το πιο σηµαντικό οικονοµικό ζήτηµα παγκο-
σµίως σήµερα, είναι ο εµπορικός πόλεµος των 
ΗΠΑ µε την Κίνα. [...]. Σε ένα ακόµη σηµείο α-
ντιπαράθεσης, ενώ οι οµολογοί του ήταν πρό-
θυµοι να περιορίσουν την οµάδα σε φιλελεύθε-
ρες δηµοκρατίες, ο Τραµπ θα ήθελε να δει την 
G7 να καλωσορίζει πίσω τη Ρωσία. Αυτό απλώς 
θα επιτάχυνε την κάµψη αυτού που κάποτε ή-
ταν κάτι που άξιζε τον κόπο, αλλά τώρα αποτε-
λεί µόνο µια ευκαιρία για φωτογράφιση, την ο-
ποία ο κάθε συµµετέχων χρησιµοποιεί κυρίως 
για να ενισχύσει την θέση του στο εσωτερικό. 

* ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ CEPS

Η G7 δεν αφορά
πια το μέλλον

ΤΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ ΓΚΡΟΣ *
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
panagos@agronews.gr

Με µία µατιά στο βιογραφικό του 
Πιερ Λουίτζι Τζίλιµπερτ καταλαβαί-
νει κανείς ότι εδώ µιλάµε ίσως για 
έναν από τους πιο έµπειρους τραπε-
ζίτες στην Ευρώπη, που διαχειρίζε-
ται ωστόσο τα πράγµατα µε το µυα-
λό ενός επενδυτή. Αρέσκεται στο να 
ποντάρει στις αναπτυσσόµενες επι-
χειρηµατικές κοινότητες και όχι στις 
κατ’ ανάγκη ώριµες, θέτει πρώτα απ’ 
όλα ζήτηµα εµπιστοσύνης και αντι-
λαµβάνεται το ρόλο του ως επικεφα-
λής του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επεν-
δύσεων (ΕΤΕ) µε δύο λέξεις: «Ανοί-
γουµε προοπτικές». Αυτή ακριβώς τη 
φράση, προσθέτοντας σε αυτήν «...
για τους Έλληνες αγρότες» επανέλα-
βε και κατά την επίσκεψή του την πε-
ρασµένη Πέµπτη στην Αθήνα και στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ό-
που συνυπέγραψε µε τον υπουργό 

Μάκη Βορίδη συµφωνία για τη δη-
µιουργία του Ταµείου Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε στόχο την 
προσφορά δανείων µε ευνοϊκούς ό-
ρους στους παραγωγικούς συντελε-
στές της γεωργίας. Στόχος, µε απλά 
λόγια, το φθηνότερο και περισσότε-
ρο χρήµα για τον πρωτογενή τοµέα.

Ο βραχύσωµος Ιταλός τραπεζίτης, 
µε σπουδές στο Τορίνο και την Αµε-
ρική, φαινόταν πάντως πως ήθελε να 
εξηγήσει ότι το ΕΤΕπ δεν έφτασε ε-
δώ τυχαία για να κλείσει «την πρώ-
τη στα χρονικά συµφωνία για ένα 
ταµείο αφιερωµένο στον αγροτικό 
τοµέα στην Ελλάδα», όπως ο ίδιος 
είπε. Αυτό έγινε έπειτα από «πολύ 
διάβασµα» για τον κλάδο της ελλη-
νικής γεωργίας, µε το Ευρωπαϊκό Τα-
µείο να έχει εκπονήσει µάλιστα µε-
λέτη 200 σελίδων για το πώς οι ευ-
καιρίες χρηµατοδότησης που έρχε-
ται να προσφέρει θα είναι επωφε-
λείς για τους αγρότες αλλά και για 
τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες θα 
είναι εκείνες στις οποίες ουσιαστικά 
βρίσκεται όλο το βάρος για την επι-
τυχία του εγχειρήµατος. 

Το γεγονός, λοιπόν, ότι ένας φο-
ρέας σαν αυτόν που εκπροσωπεί ο 
κ. Τζίλιµπερτ έρχεται να εποπτεύ-
σει τη χρηµατοδοτική τύχη της ελ-
ληνικής γεωργίας ίσως κάτι να λέει 
και από µόνο του, αν κρίνει κανείς 
από δηλώσεις που είχε κάνει στο 
πρόσφατο παρελθόν όταν υπέγρα-
φε αντίστοιχες συµφωνίες στη χώ-
ρα µας για άλλα υπερταµεία και τα-
µεία: «∆εν υπήρξε ποτέ καλύτερος 
χρόνος για να γίνει κάποιος επιχει-
ρηµατίας στην Ελλάδα». 

Η ανάµειξη της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων σε όλο αυτό το 
εγχείρηµα πάντως δεν είναι ικανή 
από µόνη της να το καταστήσει επι-
τυχές. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν 
τραπεζικά κριτήρια ώστε να µπορέ-
σει ένας αγρότης να πάρει δάνειο, 
αλλά οι εγγυήσεις από το Ταµείο θα 
άρουν ένα από τα σηµαντικότερα ε-
µπόδια χρηµατοδότησης, την έλλει-
ψη εµπιστοσύνης. Πάνω σε αυτό το 
θέµα της εµπιστοσύνης, ο κ. Gilibert 
είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο 
Fortune: «Υπάρχει ανάγκη για ένα α-
φήγηµα. Το ελληνικό οικοσύστηµα 
έχει τη δυναµική να επεκτείνει αυτό 
το αφήγηµα. ∆εν χρειάζεται να δη-
µιουργηθούν νέοι όροι, αλλά η προ-
σαρµογή στην ελληνική πραγµατι-
κότητα είναι απαραίτητη».

Φέρνει το φθηνό χρήμα
Ανοίγει προοπτικές για την ελληνική γεωργία, λύνοντας τα χέρια των τραπεζών

Σπούδασε οικονοµικά στο 
Πανεπιστήµιο του Τορίνο και στο 
Ρότσεστερ των ΗΠΑ (1970-1977). 
Ξεκίνησε να δουλεύει ως 
οικονοµολόγος στην Banca 
Commerciale Italiana, ενώ µετά 
µέσα από διάφορες υψηλόβαθµες 
θέσεις απασχολήθηκε στα τµήµατα 
Οικονοµικών Ερευνών και 
Πιστωτικού Κινδύνου. Εργάστηκε 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ως γενικός 
διευθυντής της ∆ιεύθυνσης 
Επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις υποψήφιες χώρες 
(2010 - 2014), και ως Γενικός 
∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαχείρισης Κινδύνων (2003-2010). 
Από το 2014 είναι γενικός διευθυντής 
στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.

Η ανάµειξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε όλο 
αυτό το εγχείρηµα, πάντως, δεν είναι ικανή από µόνη της να το 
καταστήσει επιτυχές. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν τραπεζικά 
κριτήρια ώστε να µπορέσει ένας αγρότης να πάρει δάνειο, αλλά 
οι εγγυήσεις από το Ταµείο θα άρουν ένα από τα σηµαντικότερα 
εµπόδια χρηµατοδότησης, αυτό της έλλειψης εµπιστοσύνης.

Πιερ Λουίτζι Τζίλιμπερτ

Ιδιαίτερη στήριξη 
σε νέους αγρότες
Η γεωργία έχει όλο και 

περισσότερο στρατηγική 
σηµασία για την Ευρώπη, 

σύµφωνα µε τον κ. 
Τζίλιµπερτ, που θέλει να 
στηρίξει ιδιαίτερα τους 

νέους αγρότες

Αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες

Αρέσκεται στο να 
ποντάρει στις αναπτυσ-

σόµενες επιχειρηµατικές 
κοινότητες και όχι στις 
κατ’ ανάγκη ώριµες και 

θέτει πρώτα απ’ όλα 
ζήτηµα εµπιστοσύνης

Έχει γίνει πρώτα 
µελέτη

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
έχει εκπονήσει µελέτη 

200 σελίδων για το πώς 
οι ευκαιρίες χρηµατοδό-

τησης θα είναι επωφελείς 
για τους αγρότες, αλλά 

και για τις ελληνικές 
τράπεζες

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Κορυφαίοι διανοµείς 
και παραγωγοί από 
όλον τον κόσµο 
σε µία έκθεση

Μία από τις µεγαλύτερες και πιο 
σηµαντικές εκθέσεις στον κόσµο 
για τρόφιµα, ποτά και τον 
εξοπλισµό τους, το Fine Food 
Australia προσελκύει διεθνούς 
κύρους παραγωγούς και 
σπουδαίους διανοµείς από όλον 
τον κόσµο µε στόχο την ακόµα 
µεγαλύτερη προβολή των 
προϊόντων τους σε ένα ευρύ 
κοινό που καταφθάνει στην 
έκθεση από όλες τις χώρες του 
πλανήτη. Φέτος, από τις 9 έως 
τις 12 Σεπτεµβρίου, οι 
επισκέπτες θα βρουν ιδανικές 
λύσεις για ζητήµατα της 
επιχείρησής τους πάνω σε 
δεκάδες τοµείς όπως η 
αρτοποιία, η ζαχαροπλαστική, τα 
ποτά και τα φυσικά προϊόντα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο www.
finefoodaustralia.com.au/ 

 Μέχρι τη ∆ευτέρα 16 
Σεπτεµβρίου οι εγγραφές στις 
Επαγγελµατικές Σχολές 
(ΕΠΑ.Σ.) του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.
 Έως τις 30 Σεπτεµβρίου η 

εµπρόθεσµη καταβολή της 
ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς 
ΕΛΓΑ για το έτος 2018.
 Παράταση µέχρι την 1η 

Οκτωβρίου πήραν οι αιτήσεις 
για το Μέτρο 9 «Σύσταση 
Οµάδων Παραγωγών» σύµφωνα 
µε τροποποιητική απόφαση
 Μέχρι τη ∆ευτέρα 1η 

Οκτωβρίου ηλεκτρονικά τα 
παραστατικά πληρωµής του 
δεύτερου έτους δεσµεύσεων 
(έτους 2018) για το Κοµφούζιο
 Παράταση ως 2 Οκτωβρίου  

για την οριστικοποίηση αιτήσεων 
στα Σχέδια Βελτίωσης, ενώ 
µέχρι 17 Οκτωβρίου η υποβολή 
του φυσικού φακέλου.
 Νέα παράταση µέχρι τις 9 

Οκτωβρίου για τις αιτήσεις στα 
αντιχαλαζικά
 Έως τις 22 Οκτωβρίου αίτηση 

ένταξης στη Συνεργασία ώστε οι 
ενδιαφερόµενοι να στήσουν µία 
επιχειρησιακή οµάδα µε 5.000 
ευρώ.
 Μέχρι τις 30 Νοεµβρίου η 

υποβολή ∆ήλωσης Συγκοµιδής 
σταφυλιών µόνο ηλεκτρονικά 
µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας 
του υπουργείου. 

ΣΙ∆ΝΕΪ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η 84η γιορτή 
καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας
Η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από 7-15 
Σεπτεµβρίου γίνεται για ακόµα µία χρονιά τόπος 
παρουσίασης καλλιτεχνών, gaming, βιβλίων, 
ελληνικών γεύσεων και νέων τεχνολογιών. Οι 
επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να 
ενηµερωθούν για προοπτικές απασχόλησης και 
αναπτυξιακές δράσεις της πολιτείας καθώς και 
να γνωρίσουν ό,τι αφορά τον αγροτικό τοµέα. 
Τιµώµενη χώρα φέτος είναι η Ινδία η οποία θα 
εντυπωσιάσει το κοινό µε τους παραδοσιακούς 
της χορούς και τις µοναδικές της γεύσεις. 
Χορηγοί επικοινωνίας η Agrenda και το www.
agronews.gr. Πληροφορίες: helexpo.gr

Επίδειξη γεωργικών 
µηχανηµάτων 
της Kverneland
Την Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2019, στις 10:00 στη 
Λάρισα (Επ. οδός Γιάννουλης-Φαλάνης, διασταύρωση 
∆ασοχωρίου, αριστερά προς κτήµα Ανεµόµυλος) θα 
πραγµατοποιηθεί επίδειξη µηχανηµάτων κατεργασίας 

εδάφους και σποράς της Kverneland από την Terra. Ο 
υπεύθυνος δοκιµών της Kverneland θα παρουσιάσει 
µία πλήρη σειρά των πιο καινοτόµων µηχανηµάτων της 
εταιρίας που αποτελούν κορυφαίες επιλογές για τη 
βελτιστοποίηση της γεωργίας. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο. 2410-575311

Το GAS έρχεται 
για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα 
Η ∆ΕΘ, από 7 έως 11 
Σεπτεµβρίου θα φιλοξενήσει 
το 4ο Παγκόσµιο Συνέδριο 
Αγροδιατροφικής 
Επιχειρηµατικότητας, µία 
συνάντηση διεθνούς 
χαρακτήρα µε στόχο την 
ανάδειξη των σπουδαιότερων 
τάσεων πάνω στον τοµέα. 
Η θεµατολογία του εστιάζει 
πάνω στην ενηµέρωση 
επίκαιρων ζητήµατων του 
αγροδιατροφικού τοµέα 
Κορυφαίο γεγονός αποτελεί 
ο παγκόσµιος τελικός του 
«Future Agro Challenge» 
(FAC). Πληροφορίες: www.
agronews.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ 

∆ιανύει την 11η χρονιά 
το Φεστιβάλ Φιστικιού

Από το 2009, η γιορτή που 
συγκεντρώνει πλέον πάνω από 
30.000 επισκέπτες είναι ανοικτή 
και φέτος από 12-15 Σεπτεµβρίου 
για όσους επιθυµούν να 
απολαύσουν πληθώρα 
εκδηλώσεων ψυχαγωγικού και 
πολιτισµικού ενδιαφέροντος στο 
∆ήµο Αίγινας. Εκτός από την 
εµπορική έκθεση όπου 
προβάλλεται η οµορφιά και η 
ιστορία του νησιού, θα 
πραγµατοποιηθούν και 
γαστρονοµικές εκδηλώσεις 
προϊόντων της περιοχής και µε 
πρωταγωνιστή το τοπικό προϊόν 
(ΠΟΠ), το φιστίκι Αιγίνης. Χορηγοί 
επικοινωνίας είναι η εφηµερίδα 
Agrenda και το www.agronews.gr.

ΑΙΓΙΝΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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 Κατερί-
νη. Τηλ. 23530/23580.

Πωλούνται γίδες µούρθια. Περιοχή Καλαµάτα. 
Τηλ. 6970/683840.

Πωλούνται 220 κατσίκια βελτιωµένα. Τιµή 90€ 
έκαστο. Περιοχή Αριδαίας.  Τηλ.6938/081272. 

Πωλούνται άλογα παραγωγικά Πίνδου µε χαρ-
τιά. 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.

Ευκαιρία! Λόγω υγείας  πωλούνται κυνη-
γόσκυλα. Περιοχή Πολυνέρι Γρεβενών. Τηλ. 
6946/425413.

Ευκαιρία! Λόγω υγείας, πωλούνται 35 γίδες  γα-
λακτερές που αρµέγονται  και  4 τράγοι. Περιοχή 
Γιαννιτσά. Τηλ. 6945/871123, 23820/26090.

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

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 80 κιλά 
από παραγωγό σε καλή τιµή. Περιοχή Αλµυρός 
Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται 150 βελτιωµένα πρόβατα. Περιοχή , 
Μαραθώνας Αττικής. Τηλ. 6945/491140. 

Πωλούνται γίδια φυλής µούρθια από κτηνοτρό-
φο. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6942/572629.

Πωλείται γαϊδούρα, γαϊδουράκι και 1 µουλάρι. 
Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6972/307674. 

Πωλούνται κριάρια από µάνες υψηλών αποδό-
σεων φυλής Γερµανικά Awassi Περιοχή Λαµία. 
Τηλ. 6932/634495.

Πωλούνται 12 θηλυκές γίδες 15-18 µηνών και 
ένας τράγος 2µιση ετών. Τα αναφερόµενα εί-
ναι καθαρόαιµα και φυλής Αγγλονούµπια. Τηλ. 
6972/228105. 

Πωλούνται 200 πρόβατα µαρκαλισµένα. Περι-
οχή Γιαννιτσών Ν. Πέλλας. Τηλ. 2382/026090, 
6945/871123.

Πωλούνται 250 γίδια µαζί µε τα δικαιώµατα 
τους . Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6984359722.

Πωλούνται  πρόβατα Λακών διασταυρωµένα 
Γερµανικά-Χιώτικα, γίδια µούρθια διασταυρωµέ-
να  ∆αµασκού- Τόκιµπορκ. Αγελάδες λιµουζλίν, 
και αγελάδες γαλακτοφόρες .

Τηλ.6974/916517.

Πωλούνται δικαιώµατα από πρόβατα ,γίδια και 
αγελάδες. Τηλ.6974/916517.

Πωλούνται 12 θηλυκές γίδες 15-18 µηνών και 
ένας τράγος 2µιση ετών. Τα αναφερόµενα εί-
ναι καθαρόαιµα και φυλής Αnglo Nubia.Τηλ. 
6972/228105. 

Πωλούνται 15 αγελάδες µε τα µοσχάρια τους. 
Περιοχή Εύβοιας. Τηλ.6938/259259.

Πωλούνται 50 πρόβατα Γερµανικά έγκυα, τι-
µή 60€. Περιοχή Φθιώτιδα . Τηλ.6972/161329.

Πωλούνται 2 ζυγούρια 5 µηνών από πολύ κα-
λά πατρογονικά, διασταύρωση  Awassi (Αβάσι) 
χιώτικο και χιώτικο Λακόν. Τιµή 200€. Περιοχή 

Ακράτα. Τηλ 6973/008868.

Πωλούνται 4 αγελάδες χολστάιν γαλακτοπα-
ραγωγής και 3 µοσχάρια 9 µηνών τιµή για όλα 
3.500€. Περιοχή Βόλος. Τηλ.6908/639721.

Πωλούνται 100 Βερτούλια ,µούρθια, ζάαν και 
αλπίνο. Περιοχή Βόλος. Τηλ.6908/639721.

Πωλείται κοπάδι γίδια. Τηλ. 6974/056174.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.6977/549531.

Πωλούνταν 10 µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής , 
φυλής Xολστάιν υψηλής γενετικής βελτιώσεις σε 
άριστη κατάστασης  10 έως 12 µηνών. Περιοχή 
Ηµαθία. Τηλ.6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες  γαλακτοπαραγωγής 
8 έως 16 µηνών. Περιοχή Ελασσόνα . Τηλ.6 
976/604538.

Πωλούνται 250 πρόβατα σε κατάσταση εγκυµο-
σύνης σε καλή τιµή. Περιοχή Μακεδονία- Θεσσα-
λία. Τηλ.6981/846922.

Πωλούνται 250 γίδια ντόπια. Τηλ.6980/257057.

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

Πωλούνται θηλυκά γαϊδουράκια. 
Τηλ.6939/178869. 

Πωλείται κοπάδι προβάτων καθαρόαι-
µα φυλής Χίου έγκυα. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6997/159988.

Πωλούνται 250 πρόβατα φυλής   Μυτιλή-
νης  και 100 κατσίκια Χαλκιδικής. Περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ.6936/990400.

Πωλούνται 120 γίδια έγκυα διασταυρωµέ-
να Μούρθια µε Αλπίνες και Ζάνες. Τιµή 40€. 
Τηλ.6994/772474..

ΖΗΤΗΣΗ

Αγοράζω δικαιώµατα µετρητής.
Τηλ. 6974/916517.

Ζητείται άδεια αποστακτηρίου.
Τηλ. 6932/445772. 

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 0,15€ το κιλό και βι-
ολογικό προς 0,17€ το κιλό. Περιοχή Σερρών 
Τηλ.6987/310440. 

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

Πωλούνται µπάλες σανός βρώµης µε καρπό, 
λιόλιου, αγριοτρίφφυλο, τριφύλλι,  µπάλες αρα-
βοσίτου µε καρπό και άχυρο  εξαιρετικής ποιότη-
τας µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τι-
µή προσιτή. Περιοχή Αχαΐα. Τηλ.6982/485793.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστερι-
ωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγη, 
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζά-
κια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. Τηλ.6982/338283.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπι-
ζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετρά-
γωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6982/338283.

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

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

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 ρεβύθια πολύ βραστερά και νόστιµα, 
χωρίς φάρµακα και λιπάσµατα παραγωγής µας. 
Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256   και 
6974/313224.

Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλία Κορωνέικη, 
κεντρωµένο σε άγριο υποκείµενο και φυτά ρο-
διές Ερµιόνης µεγαλόκαρπα, εµπορίου. Περιοχή 
Λακωνίας. Τηλ.6946/395102. 

Πωλείται άχυρο σε µικρές µπάλες από το χωρά-
φι. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλείται  βίκος  και µπιζέλι κτηνοτροφικό για 
σπόρο. Περιοχή Φάρσαλα. Τηλ.6934/405572.

Πωλείται βίκος , καθαρισµένος απολυµασµένος, 
κατάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτρο-
φία, σανό για τα ζώα. Τηλ.6948/423151.

Πωλούνται µπάλες άχυρο, µικρού µεγέθους. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/313613.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών, νέ-
ας εσοδείας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 
6937/253885.

Πωλείται σιτάρι σκληρό µάρκας simeto, νέας 
εσοδείας, άβρεχο, κατάλληλο για µύλο. Περιο-
χή Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/436309.

Πωλείται τριτικάλε µε Βίκο σε καλή τιµή. Περι-
οχή Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Τηλ.6937/436309.

Πωλείται σπόρος κριθαριού (ποικιλία Nure) και 
σπόρος τριτικάλε (σταροσίκαλι). Περιοχή Καρτε-
ρές  Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6979/972669.

Πωλείται βρώµη, σανός σε τετράγωνες µε-
γάλες µπάλες 250 κιλών. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6944/340117. 

Πωλούνται καρυδιές Chandler, Franquette, 
Fernor και Fernet µε πιστοποιητικό ποικιλίας. Τι-
µή 4,5€ το δέντρο. Τηλ.6987/300767.

Πωλείται τριφυλλόσπορος  ποικιλίας Υπάτης, κα-
θαρισµένος σε σακιά των 25 κιλών νέας εσοδείας 
. Περιοχή ∆οµοκός. Τηλ. 6977/79996.

Πωλούνται φυτά λεβάντας µε πιστοποίηση ποικι-
λίας για παραγωγή  από 8 µέχρι 18 κιλά αιθέριων 
ελαίων το στρέµµα. Τηλ.6987/300767.

Πωλούνται δέµατα σανού βρώµης µε καρ-
πό προς 3€ το δέµα, δέµατα τριφύλλι προς 5€ 
και διάφορα χορτάρια προς 2€ το δέµα. Μπο-
ρεί να γίνει και µεταφορά. Περιοχή Βοιωτία. 
Τηλ.6943/267411. 

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργασία, 
για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτι-
κών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Πε-
ριοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων και έτε-
ρο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, 
υψηλών αποδόσεων. Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, δια-
θέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., αποθή-
κες, οικία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε µικρό ενοί-
κιο. Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλκηδόνα 
(30χλµ από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

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

Πωλείται κτήµα 4,5στρ. , ίσιο, 500µ. από τον οι-

κισµό ,200µ. οικοδοµήσιµο. Τιµή 13,500€. Περι-
οχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται κτήµα 7στρ. 500µ. από τον οικισµό 
200µ. πρόσοψη Χ 35. 200µ. οικοδοµήσιµο πά-
νω στο κεντρικό δρόµο. Τιµή 30.000€. Περιο-
χή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Νοικιάζονται κατάλληλα για µοσχάρια. Τιµή ελά-
χιστη. Περιοχή Θεσσαλίας. Τηλ. 6943/812013.

Πωλούνται αγροτεµάχια 3 και 12 στρεµµάτων 
εντός του οικισµού Αγ.∆ηµητρίου Ορχοµενού 
Βοιωτίας. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.6974/129572.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητώ να αγοράσω  ένα αγρόκτηµα κοντά στα 
10 στρέµµατα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6946/669129.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα µπουκα-
λάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές 
και µεγάλα πλαστικά βαρέλια  σε προσιτές τι-
µές. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 
6984/501857, 6981/355172.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων 3πλάτος 
Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελείται από πάνελ δεκάρι 
αχρησιµοποίητο µε τα σελοφάν του, ψυκτικό µη-
χάνηµα τριφασικό στοιχείο µε ανεµιστήρες,  ανοι-
γόµενη πόρτα. Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περι-
οχή 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, κατασκευ-
ασµένο όλο από σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) γαλ-
βάνιζε, µε 7 σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί και 
µπάρες φυτών. Τιµή 9.000€/στρέµµα. Περιο-
χή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός 
σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πο-
λύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλήνα 
γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/κό-
ντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σωλήνα γαλ-
βάνιζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος 
υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ιαστάσεις 
περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να κατασκευαστεί στις 
διαστάσεις που θέλετε, χρειάζεται µόνο υλικά κά-
λυψης. Τιµή 30.000€ ή το µισό 16.000€. Περι-
οχή 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, full extra. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδροκο-
µικό 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 κα-
µπίνα, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται τρακτέρ international 744S για ανταλ-
λακτικά. Τηλ.6942/620576. 

Πωλείται θεριζοαλωνιστική John Deer 1075, µη-

χανική. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.2491/025355. 
(Απόγευµα) 

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βαρέως 
τύπου, σχεδόν καινούργιος. Τιµή 1.000€. Περιο-
χή Μεσολόγγι. Τηλ.6937/226036.

Πωλείται σπορέας-λιπαντήρας  Vicon Γαλλικός 
σε άριστη κατάσταση 500€. Περιοχή Μεσολόγ-
γι. Τηλ.6937/226036.

Πωλείται κινητήρας από Jeep renegade- 
wrangler βενζίνη, 6 κύλινδρο, 8 4,2 λίτρα. Τιµή 
500€. Περιοχή Μεσολόγγι. Τηλ.6937/226036.  

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρκας Κων-
σταντινίδη. Τηλ.6945/818073.

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk plan 24 θέ-
σεων ελευθέρας εξόδου, τιµή 9.000€. Περιοχή 
Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6984/471046.

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από χαρµα-
νιέρα 2 κυβικών, σπαστήρας ζωοτροφών µε 3 κυ-
λίνδρους και ηλεκτρονικό ζυγιστικό τιµή 6.000€. 
Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6984/471046.

Πωλείται τρακτέρ fiat 640 4X4. Περιοχή Χαλ-
κιδική. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται αλέτρι µονόυνο, 2υνο, 3υνο, 4υνο, 7υνο 
8υνο. Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται ποµόνα ποτίσµατα 90µέτρων  4αρα. 
Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται κλαδευτικό αναρτώµενο και συρόµενο.  
Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται  αρµεκτήριο  αγελάδων 8 θέσεων. Τηλ. 
6972/852025.

Πωλείται  σπαστήρας  αµυγδάλου και αποφλοι-
ωτής. Τηλ. 6972/852025.

Πωλείται σιλό τύπου Μουράτ µε 4 µάτια. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6946/482582.

Πωλείται σποροδιαλογέας (τριορι). Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6937/313613.

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.2284/051706.

Πωλείται φρέζα 100 ιντσών acker Κωνσταντινί-
δης τύπου ΗΥ255( υψηλής ισχύος) Με γρανάζι 
κινήσεις και κύλινδρο. Τιµή 8.000€ συζητήσιµη. 
Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων βαρέως τύπου 
(Σόρογκας) µε υδραυλική µετατόπιση δίσκων και 
ανύψωση τροχών. Τιµή 4.000€ συζητήσιµη.  Πε-
ριοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται Ripper βαρέως τύπου µε 7 νύχια (Σό-
ρογκας) σε άριστη κατάσταση. Τιµή 2.000€ συζη-
τήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται τρακτέρ New Holland TS 115A (∆115 
hp), 4X4, µε καµπίνα εργοστασιακή, µοντέλο 

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγά-
λη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και 
ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τε-
τράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, 
E-mail: papapg100@gmail.com

Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληρο-
φορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823. 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116 

Θεσ/νικη: Τηλ.: 2310/783010, 6936/589806 

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ψηλά στις προτιµήσεις των Νοτι-
οκορεατών βρίσκεται η Ελλάδα, 
σε σχέση µε άλλους ευρωπαϊκούς 
προορισµούς γεγονός που επιδι-
ώκουν να αξιοποιήσουν µε κάθε 
τρόπο ο ΕΟΤ και οι περιφερειακές 
αρχές, σε συνεργασία µε την πρε-
σβεία της Ελλάδας στην Σεούλ, στο 
σχεδιασµό τους για την προσέλ-
κυση επισκεπτών υψηλής αγορα-
στικής δύναµης και κουλτούρας.

Στην κατεύθυνση αυτή και η δρά-
ση παραγωγής και προβολής σει-
ράς περιηγητικών ντοκιµαντέρ για 
ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και 
της Κρήτης από το κρατικό Κορεα-
τικό κανάλι KBS2TV, που αν µη τι 
άλλο «διαφήµισε» µε τον καλύτε-
ρο τρόπο τις οµορφιές των εν λό-
γω περιφερειών.

Εξάλλου, η Νότιος Κορέα είναι 
µια χώρα στην οποία η ορεινή πε-
ζοπορία αποτελεί εξαιρετικά δηµο-
φιλή οµαδική δραστηριότητα ελεύ-
θερου χρόνου, καθώς υπολογίζεται 
ότι υπάρχουν 18 εκατοµµύρια ενερ-
γοί πεζοπόροι, στους οποίους και 
απευθύνεται η εν λόγω εκποµπή.

Τα ντοκιµαντέρ µεταδόθηκαν 
στο πλαίσιο της εκποµπής «The 
Mountain», η οποία προβάλλεται 

ανελλιπώς από το 2006 και απο-
τελεί σηµείο αναφοράς στην Κο-
ρέα για τον χώρο που καλύπτει.

Παρήχθησαν τρεις ηµίωρες εκ-
ποµπές, οι οποίες προβλήθηκαν 
για πρώτη φορά στις 23/6, 30/6 
και 7/7 µε τηλεθέαση 4,3%, 3,9% 
και 4,2% αντιστοίχως (επί του συ-
νολικού πληθυσµού των 50 εκα-
τοµµυρίων Κορεατών).

Το κάθε επεισόδιο προβλήθηκε 
σε επανάληψη άλλες τρεις φορές 
µε συνολική κατά µέσο όρο τηλε-

θέαση (για τις 4 προβολές του κά-
θε επεισοδίου) η οποία εκτιµάται 
από το κανάλι στο 8% ή 4 εκατοµ-
µύρια τηλεθεατές.

Να σηµειωθεί ότι το κόστος των 
αεροπορικών εισιτηρίων µετάβα-
σης στην Ελλάδα πληρώθηκε από 
το Κορεατικό κανάλι, ενώ ο ΕΟΤ 
κάλυψε τη δαπάνη του αεροπορι-
κού εισιτηρίου Θεσσαλονίκης-Κρή-
της και οι Περιφέρειες Θεσσαλίας 
και Κρήτης τη φιλοξενία και τους 
οδηγούς πεζοπορίας.

Έκθεση τουρισµού
Η περιφέρεια Κρήτης 

συµµετείχε στη διεθνή έκθεση 
τουρισµού KΟTFA 2019 στη 
Σεούλ της Νότιας Κορέας

Στην Ελλάδα 5 εκατ. για
φρούτα-γάλα στα σχολεία 
Tην ενεργοποίηση εκ νέου του 
προγράµµατος φρούτα, λαχανικά 
και γάλα στα σχολεία ανακοίνωσε 
η Κοµισιόν µε την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς 2019-2020, 
ύψους 250 εκατ. ευρώ. Το σχετικό 
κονδύλι για την Ελλάδα ανέρχεται 
σε 3, 2 εκατ. ευρώ για φρούτα και 
λαχανικά και 1,5 εκατ. ευρώ για 
γάλα και γαλακτοκοµικά. Τη 
σχολική χρονιά 2017-2018, πάνω 
από 20 εκατ. παιδιά στην ΕΕ, 
ωφελήθηκαν από το πρόγραµµα.

Χρυσό για τον οίνο
Château Nico Lazaridi
Το Château Nico Lazaridi Λευκό 
2018 κέρδισε το Χρυσό Μετάλλιο 
στον διεθνή διαγωνισµό οίνου 
«Asia Wine Trophy» που διεξήχθη 
18 µε 21 Αυγούστου στην πόλη 
Daejeon της Νότιας Κορέας. Ο 
εµβληµατικός οίνος, που φέτος 
συµπληρώνει 30 χρόνια από την 
πρώτη του οινοποίηση, διακρίθηκε 
στον µεγαλύτερο και σπουδαιότερο 
οινικό αγώνα της Ασίας που 
διοργανώνεται υπό την αιγίδα και 
βάσει των κανόνων του OIV.

Ετών 10 το αρχαιολογικό 
µουσείο της Πέλλας
Το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Πέλλας άνοιξε για πρώτη 
φορά τις πύλες του το 2009 και 
φέτος γιορτάζει τα 10 χρόνια 
λειτουργίας του. Έως σήµερα έχει 
υποδεχτεί πάνω από µισό 
εκατοµµύριο επισκέπτες. Από την 
ίδρυσή του υπηρετεί αδιάλειπτα 
και πολύπλευρα τον πολιτισµό 
αναδεικνύοντας την ιστορία µας, 
προωθώντας την έρευνα και την 
καινοτοµία, µεταλαµπαδεύοντας 
τη γνώση στη νέα γενιά. 

Αγωνία στα Φάρσαλα για 
αποζηµιώσεις από χαλάζι
Αγωνιούν οι αγρότες των 
Φαρσάλων, για την πορεία των 
αποζηµιώσεων για τις ζηµιές που 
υπέστησαν οι καλλιέργειές τους 
από τη χαλαζόπτωση του Ιουνίου 
κυρίως βαµβακιού και 
βιοµηχανικής ντοµάτας καθώς και 
για την απόδοση και σε αυτούς της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης. Την εν 
λόγω αγωνία, µεταφέρει µε 
ερώτηση του προς τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής 
Λαρίσης Ν∆, Μ. Χαρακόπουλος.

Οι Κορεάτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για µέρη που έχουν φυσικές οµορφιές, ιστορία και πολιτισµό 
και οι Κρήτη και Θεσσαλία είναι δύο ελληνικές περιφέρειες που συγκεντρώνουν όλα αυτά τα στοιχεία.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Σε Κρήτη, Θεσσαλία 
Κορεάτες πεζοπόροι
Περιηγητικό ντοκιμαντέρ ανέδειξε τις ομορφιές της ορεινής 
Ελλάδας στο υψηλής κουλτούρας κοινό της Νότιας Κορέας

2006 µε 2.700 ώρες εργασίας. Από Ελληνική 
αντιπροσωπία µε όλα του τα service (στην αντι-
προσωπία).  Τιµή 28,000 συζητήσιµη. Περιοχή Με-
σολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται  Ψυκτικός Θάλαµος  λυόµενος διατά-
σεων: 4µ επί 4µ επί 2µ ύψος, χωρισµένος σε δυο 
θαλάµους µε εσωτερική πόρτα , 2 εξωτερικές 
πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και µεγάλο ηλε-
κτρικό πίνακα, ο θάλαµος έχει κατασκευαστεί µε 
προδιαγραφές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας. 
Τηλ.6939/075721.

Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπελουργικό 
Γαλλικής κατασκευής µε χειριστήριο πολλαπλών 
λειτουργιών, κινητήρας Perking 55HP, υδρόψυ-
κτος τρικύλινδρος. ∆ιαστάσεις : πλάτος 0,90cm 
– µήκος 3µ. βάρος 3000kg. Περιοχή Κορινθίας. 
Τηλ. 6939/075721. 

Πωλούνται τρακτέρ 30-40 John Deere, άροτρο 
13αρι Ωµέγα, δισκοσβάρνα 32 δίσκων Ζορπά, ρίπ-
περ 7 νύχια Ζορπά και 3 κεντρόθηκες πολύβαθµι-
ες. Τηλ.6979/169426.

Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος για γιαρµάδες. 
Τηλ.2310/711562, 6979/169426.

Πωλείται σιτοσπαρτική Ζορµπά 13 δίσκων µε φαρ-
διές ζάντες και ρόδες, καινούριους δίσκους, τσα-
ρούχια, διπλό γρανάζι, βαµµένη. Τιµή 1.700€. Πε-
ριοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ.23107/11133.

Πωλείται Φρέζα 12 ίππων Αngria.Τιµή 500€. Πε-
ριοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλούνται 2 Πολυµπέκ 60µ. 150€ έκαστος. Πε-
ριοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ.23107/11133.

Πωλούνται  4.000µ. σταγονίδια Ισραηλίτικα 
75αρια. Τιµή 200€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλούνται  αντλίες κεντρόφυγες , πολυ-
βάθµιες. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6979/169426.

Πωλείται καρότσα 4,5µ. 900αρες ρόδες. Τι-
µή 600€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.23107/11133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι, ψιλοστάβαρο. Τι-
µή 300€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλείται ραντιστικό 500 λίτρα για τρακτέρ. Τι-
µή 200€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.23107/11133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 400€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.23107/11133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων Ζορµπά, και-
νούριους δίσκους και κουζινέτα, επισκευασµένη, 
βαµµένη. Τιµή 1.700€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσα-
λονίκης. Τηλ.23107/11133.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µπίνς (BINS) Πε-
ριοχή Βέροια. Τηλ. 6973/966777. 

Πωλείται άροτρο Τσάνιο 14άρι ψιλοστάβαρο µε 
καινούριες  µύτες, φτερά και ρόδα. Τιµή 600€. Πε-
ριοχή Κιλκίς. Τηλ. 6977/051672.

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-κρύο µάρκας 
Αlto. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 80άρα κατάλ-
ληλη για καυσόξυλα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6936/988485. 

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα βενζινοκίνητο 
Subaru 6 ίππων. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται αγροτικός ελκυστήρας  Goldoni 714. Τι-
µή 1.300€. Περιοχή Κορινθίας. Τηλ.6987/876761. 

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή New Holand 
8080 σε καλή κατάσταση. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 
6973/492214. 

Πωλείται αλέτρι πεντάγινο Otma καινούριο. Τι-
µή 2.500€. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6973/492214.

Πωλείται µια σιτοσπαρτική ΖΗΤΑ 16άρα.Τιµή 
300€. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6973/492214.

Τρακτέρ 110 άλογα σε πολύ καλή κατάσταση, τε-
τράυνο άροτρο Κlavan, δισκοσβάρνα του Ζορµπά 
υδραυλική 28άρα Ρίµπελ, λιπασµατοδιανοµέας, 
ραντιστικό 600άρι. Τηλ.2310/715037.

Πωλείται αρµεκτικό fullwood ελαφρώς µεταχει-
ρισµένο. Τηλ.6906/512460.
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Δύσκολα τώρα
με team USA
Στους «16» η Εθνική με μεγάλες δοκιμασίες

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η άµυνα δείχνει να είναι το αδύ-
ναµο παιχνίδι της εθνικής οµάδας 
µπάσκετ, η οποία ναι µεν πέρασε 
στην φάση των 16 στο Μουντο-
µπάσκετ της Κίνας, ωστόσο βρέ-
θηκε σε έναν δύσκολο όµιλο και 
µε βαρίδι την ήττα από την Βρα-
ζιλία. Το Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου 
και την ∆ευτέρα 9 Σεπτεµβρίου, 
το αντιπροσωπευτικό συγκρότη-
µα θα δοκιµάσει τις δυνάµεις του 
απέναντι στις Ηνωµένες Πολιτείες 
και την Τσεχία αντιστοίχως. Στον 
ίδιο όµιλο,Group Κ, βρίσκεται και 
η Βραζιλία. Σηµειώνεται πως τα σε-
νάρια της πρόκλησης στους προη-

µιτελικούς δεν είναι ευοίωνα για 
την Εθνική, αφού ακόµη και µια 
ήττα ενδέχεται να κόψει την πο-
ρεία της, ενώ σε πολλές περιπτώ-
σεις η διαφορά πόντων θα κρίνει 
την συνέχεια. 

Οι παίχτες της Εθνικής θα χρει-
αστεί να καταβάλουν σηµαντικές 
προσπάθειες στην άµυνα, αφού 
κρίνοντας κανείς από τον αγώνα 
µε τη Νέα Ζηλανδία, αποδείχθη-
κε η αχίλλειος πτέρνα της οµάδας. 
Τόσο στον αγώνα µε την Βραζιλία 
όσο και µε τη Νέα Ζηλανδία, η ο-
µάδα του Θανάση Σκουρτόπουλου 
δεν µπόρεσε να λειτουργήσει σω-
στά στην άµυνα, παίζοντας χωρίς 
ένταση, ενέργεια και καλές συνερ-
γασίες στο πικ εν ρολ.

Η Εθνική οµάδα µετά από την ήττα από την Φινλανδία 
έµεινε οκτώ βαθµούς µακριά από τους Σκανδιναβούς 
και η πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2020 
έγινε σχεδόν αδύνατη. Στα επόµενα πέντε µατς που 
έχουν αποµείνει η γαλανόλευκη θα φιλοξενήσει το 
Λιχτενστάιν (8/9) την Βοσνία και την Φινλανδία.

Τέλος για Εθνική 
το Euro 2020

Μπάσκετ (Παγκόσµιο Κύπελλο)

Βραζιλία – Τσεχία 11.30 ΕΡΤ Sports HD

ΗΠΑ – Ελλάδα 15.30 ΕΡΤ Sports HD

Formula 1 (Ιταλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 16.00 ΕΡΤ 1 

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Euro 2020)

Σερβία – Πορτογαλία 21.45 COSMOTE SPORT 2

Τένις (US Open)

Τελικός γυναικών 23.00 Eurosport 1

Μπάσκετ (Παγκόσµιο Κύπελλο)

Πουέρτο Ρίκο - Ιταλία 11.30 ΕΡΤ 2

Κίνα – Νιγηρία 15.00 ΕΡΤ 3

Πολωνία – Αργεντινή 15.00 ΕΡΤ 2

Ισπανία – Σερβία 15.30  ΕΡΤ Sports HD

Formula 1 (Ιταλία)

Αγώνας 16.00 ΕΡΤ 1 

Τένις (US Open)

Τελικός ανδρών 23.00 Eurosport 1

Μπάσκετ (Παγκόσµιο Κύπελλο)

Βραζιλία – Τσεχία 11.30 ΕΡΤ Sports HD

ΗΠΑ – Ελλάδα 15.30 ΕΡΤ Sports HD

Formula 1 (Ιταλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 16.00 ΕΡΤ 1 

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Euro 2020)

Σερβία – Πορτογαλία 21.45 COSMOTE SPORT 2

Τένις (US Open)

Τελικός γυναικών 23.00 Eurosport 1

Μπάσκετ (Παγκόσµιο Κύπελλο)

Πουέρτο Ρίκο - Ιταλία 11.30 ΕΡΤ 2

Κίνα – Νιγηρία 15.00 ΕΡΤ 3

Πολωνία – Αργεντινή 15.00 ΕΡΤ 2

Ισπανία – Σερβία 15.30  ΕΡΤ Sports HD

Formula 1 (Ιταλία)

Αγώνας 16.00 ΕΡΤ 1 

Τένις (US Open)

Τελικός ανδρών 23.00 Eurosport 1

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο  7 Σεπτεµβρίου

Κυριακή  8 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Την προσοχή 
επενδυτών κέρδισε
η ΔΕΘ, φέρνοντας 
νέες συμφωνίες

∆ιεπαγγελµατικές 
σε εγρήγορση 
αναζητούν θέση στο 
νέο πλαίσιο Βορίδη

Επανεκκίνηση 
συνομιλιών ανέμεσα 
σε ΗΠΑ και Κίνα 
ανεβάζει τις αγορές

Ώρα τελικών στο τένις
Η ήττα του Ρότζερ Φεντερερ απο 
τον Γκριγκόρ Ντίµιτροφ 
ακολούθησε την απόσυρση του 
Τζόκοβιτς λόγω τραυµατισµού, µε 
µόνο υπερασπιστή πλέον της 
τριανδρίας που τα τελευταία 16  
χρόνια έχει αποσπάσει την πρώτη 
θέση σε 54 γκραν σλαµ από 65 
συνολικά, τον Ράφα Ναδάλ. Ο 
τελικός του US Open στη Νέα 
Υορκη θα διεξαχθεί στις 8 
Σεπτεµβρίου. 

Για τον UFC τίτλο
Ένα µατς µε ξεκάθαρο φαβορί, τον 
Χαµπίµπ Νουρµαγκοµέντοφ αλλά 
και ξεκάθαρο αουτσάιντερ, τον 
Ντάστιν Ποϊριέρ θα απασχολήσει το 
Άµπου Ντάµπι αυτό το Σάββατο, µε 
τον Αµερικανό striker να διεκδικεί 
τον πολύτιµο τίτλο του UFC από 
«τον άνθρωπο που δεν έχει χάσει 
ποτέ», τον κορυφαίο Ρώσο 
wrestler. Στο παρελθόν ο Ποϊριέρ 
έχει διαψεύσει τις Κασσάνδρες.

Μένει «ζεστή» η ΑΕΛ
Φιλικό αγώνα µε τα Τρίκαλα θα 
δώσει η ΑΕΛ αυτή την Κυριακή 
για να µείνει φρέσκια η οµάδα 
λόγω της διακοπής του 
πρωταθλήµατος. Μετά την ήττα 
(0-1) της ΑΕΛ από τον Ολυµπιακό, 
ο προπονητής της λαρισαϊκής 
οµάδας, Μιχάλης Γρηγορίου, 
κράτησε την αγωνιστικότητα που 
έδειξαν οι παίκτες του, ωστόσο 
αυτό δεν είναι αρκετό για τη 
δύσκολη συνέχεια ενόψει του 
επίσηµου µατς µε τον Πανιώνιο.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



 

ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Fresher
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Βαριέται και 
το δείχνει
O προπονητής της 
Κόστα Ρίκα, Γκουστάβο Ματόσας 
υπέβαλε την παραίτησή του από 
την τεχνική ηγεσία του 
αντιπροσωπευτικού 
συγκροτήµατος της χώρας του, 
υποστηρίζοντας πως είναι βαρετό 
να προπονείς µία εθνική οµάδα. 
«∆εν ήξερα πως το να είσαι 
προπονητής σε µία εθνική οµάδα 
είναι τόσο βαρετό. ∆εν το 
µετανιώνω και δεν έχω τύψεις 
επειδή έδωσα τον καλύτερο 
εαυτό µου. ∆εν θα καθοδηγήσω 
εθνική οµάδα ξανά. ∆εν µπορώ 
να έχω τους παίκτες κάθε δύο 
οµάδες. ∆εν είναι για εµένα κάτι 
τέτοιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Πλέον, η Οµοσπονδία της Κόστα 
Ρίκα βρίσκεται σε αναζήτηση 
προπονητή λίγες ηµέρες πριν από 
την έναρξη του CONCACAF 
Nations League, το οποίο θα 
δώσει σε µία χώρα την απευθείας 
πρόκριση στο Gold Cup του 
2021. ∆ηλαδή, όπως µε την 
Πορτογαλία και το Euro 2020.

  

Μοιάζει λίγο 
με σεμεδάκι
Αποκαλύφθηκε στην Ντόχα το 
επίσηµο λογότυπο του 22ου 
Παγκοσµίου Κυπέλλου που θα 
φιλοξενήσει το Κατάρ το 2022.
Την ίδια ώρα χιλιάδες θεατές 
παρακολούθησαν τη 
συγχρονισµένη προβολή σε 
πολλά από τα πιο χαρακτηριστικά 
κτίρια της χώρας, όπως το Burj 
Doha, Katara Cultural Village 
Amphitheatre, το Υπουργείο 
Εσωτερικών, το Souq Waqif και 
το Msheireb και το Φρούριο Al 
Zubarah, µνηµείο παγκόσµιας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς.

   Η καταγραφή των ζητη-
µάτων στον πρωτογενή τοµέα γνω-
στή από καιρό, εξάλλου το επιβε-

βαιώνουν και τα υποµνήµατα που στέλνουν 
οι φορείς στις εκάστοτε κυβερνήσεις λίγο 
πριν έκαστη ∆ΕΘ. Το θέµα είναι, όπως λέει 
το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, κάποτε 
οι αρµόδιοι να τα διαβάσουν-αξιολογήσουν 
και να προχωρήσουν σε λύσεις. ∆ιαφορετι-
κά, η καταγραφή θα συµπληρώνεται χρόνο 
µε το χρόνο ως προς την προβληµατική του 
χώρου.    Ο Αµερικανός πρέσβης στέκε-
ται στα περιθώρια ανάπτυξης που υπάρχουν 
στον τουρισµό, στις ΑΠΕ, στον αγροδιατροφι-
κό τοµέα καθώς και στη διάχυση της καινοτο-
µίας που παράγεται στις ΗΠΑ στις ελληνικές 
επιχειρήσεις και στην ενδυνάµωση των start 
ups, στις οποίες διαβλέπει σηµαντικές δυνα-
τότητες. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήµ ά-
ραγε τι;    Πάντως, επί του παρόντος 
η µόνη εξωστρέφεια που καταγράφεται εί-
ναι για τη λέξη «γύρος», η οποία ανακηρύ-
χθηκε στις 10 δηµοφιλέστερες λέξεις της 
Αµερικής, µετά από στατιστική επεξεργα-
σία των επισκέψεων των χρηστών του ∆ια-
δικτύου.  Αφορµή; Κωµικό βιντεάκι του δη-
µοφιλούς παρουσιαστή Τζίµι Φάλον, µε τον 
τραγουδοποιό της κάντρι µουσικής Λιουκ 
Μπράιαν που δεν ήξερε πώς να προφέρει 

τη λέξη «γύρο».     Το γεγονός αυτό, 
δίνει... αέρα στην εγχώρια βιοµηχανία κρέα-
τος ότι ο φάκελος αναγνώρισης του «γύρου» 
ως ΕΠΙΠ θα εγκριθεί πρώτα από το υπουργείο 
της πλατείας για να αποσταλεί για το τελικό OΚ 
στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, λέει, ετοιµάζονται 
και οι αντίστοιχοι φάκελοι ΠΓΕ «Ελληνικός γύ-
ρος» για τα παρασκευάσµατα µόνο εντός της 
χώρας µας (προέλευσης;) και ΠΟΠ «Παραδο-
σιακός ελληνικός γύρος» για τα παρασκευά-
σµατα µόνο εντός της χώρας µας µε ελληνικό 
κρέας. Με το Γίτσα, συνεννοήθηκαν;    
Μάλλον προς εσωτερική κατανάλωση, στα 
σχέδια λέει του Μαυρουδή, ο πολυµορφι-
κός χαρακτήρας του Άλσους Συγγρού που 
στεγάζει και το ΙΓΕ. Τώρα που πήγε και το 
νέο προεδρείο (σιδεροκέφαλοι), ο υπουρ-
γός της πλατείας σκέπτεται να το εξελίξει σε 
έναν χώρο που θα «παντρεύει» το κοµµάτι 
της αγροτικής εκπαίδευσης µε τη συµµετο-
χή του κόσµου, ενώ στα σχέδια είναι το κτή-
ριο που στεγάζεται το Μουσείο Μελισσοκο-
µίας να γίνει χώρος επίσηµων εκδηλώσεων 
του υπουργείου, ώστε να αναβαθµιστεί και 
το διεθνές κύρος του. Του Μουσείου ή του 
υπουργείου;    Ο νεοφώτιστος, πάντως, 
πρόεδρος έκανε τη διαφορά µε λόγια του Κι-
κέρωνα: «Αν έχεις έναν κήπο και µία βιβλιο-
θήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται». O ΓΥΛΟΣ

Βρίσκει µπροστά της τις ΗΠΑ η Εθνική στο Μουντοµπάσκετ σελ. 54 • Η ώρα των τελικών στα κορτ της Νέας Υόρκης σελ. 54

Ξεχωριστή
Θα ήταν εύκολο να θεωρηθεί ως µια άλλη 
χρωµατική εκδοχή µοντέλου της Lely-
Welger. ∆εν είναι µόνο αυτό όµως µε την 
χορτοδετική Massey Ferguson RB3130F 
Protec να το «φωνάζει» πως ξεχωρίζει. 
Περισσότερα στην πρακτική δοκιµή, στο 
Profi Σεπτεµβρίου που κυκλοφορεί.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Φθηνό δάνειο
ακριβό διαζύγιο 

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

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ABILKHAN KASTEEV
Γυναίκες που συγκοµίζουν βαµβάκι στο Καζακστάν είναι το κεντρικό θέµα του πίνακα που φιλοξενείται στο Μουσείο Τεχνών 
της ασιατικής χώρας. Το βαµβάκι στο Καζακστάν είναι µία από τις κύριες καλλιέργειες της χώρας µαζί µε τα δηµητριακά και τον ηλίανθο. 
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Προς το τέλος πλησιάζει η συγκοµιδή 
των πρώιµων µήλων Gala, µε τους πα-
ραγωγούς να πουλάνε στα 40 µε 50 λε-
πτά το κιλό, τιµή λίγα λεπτά πάνω από 
την αντίστοιχη περσινή. 

Σύµφωνα µε τον Χρήστο Μπαϊρακτα-
ρίδη, παραγωγό µήλου από την Άρ-
νισσα Πέλλας, από τις 15 Σεπτεµβρί-
ου θα ξεκινήσει η συγκοµιδή της κόκ-
κινης ποικιλίας Geromin και λίγες µέ-
ρες µετά θα µπει στο παιχνίδι η κύρια 
παραγωγή κόκκινου µήλου, µε τη συ-

γκοµιδή και σε Superchief και Scarlet. 
Ίδια πορεία µε διαφορές λίγων ηµερών 

ακολουθεί η συγκοµιδή και στη Ζαγορά 
Πηλίου, αλλά και στην Αγιά Λάρισας, ό-
που θα αρχίσει σε λίγες εβδοµάδες πα-
ράλληλα µε τα κόκκινα και η συγκοµι-
δή της ποικιλίας Golden Delicious και 
έπειτα των Granny Smith, όπως δηλώ-
νουν στην εφηµερίδα Agrenda ο πρό-
εδρος του ΑΣ Ανάβρας, Βασίλης Σµυρ-
λής και ο διευθυντής ΑΣ Ζαγοράς Πη-
λείου ∆ιονύσης Βαλασσάς.

Καλά σηµάδια από τα Gala για µετά
 Έως 50 λεπτά το κιλό παίρνει ο παραγωγός µήλου από 44 λεπτά πέρυσι
 Η σχεδόν µισή παραγωγή της Πολωνίας φέρνει αισιοδοξία για τον κύριο όγκο

Σ 
την ελληνική αγορά στα σκληρά σι-
τάρια δεν βγήκαν νέες υψηλές τιµές 
στην εξαγωγή, αντιίθετα είχαµε ένα 
«µάζεµα» προς τα 230 ευρώ ο τόνος 

FΟΒ λιµάνι µας, όταν πριν από µια εβδοµάδα 
βρισκόµασταν γύρω από τα 235 ευρώ για τα 
µέτρια σιτάρια. Στα ποιοτικά οι καλύτερες τιµές 
πληρώνονται στο εσωτερικό κι αυτό είναι κάτι 
που αναµέναµε. Στο χρηµατιστήριο του Σικά-
γο, τα µαλακά σιτάρια πλησίασαν τα χαµηλά 
του Μαΐου και πλέον φαίνονται επιτέλους ση-
µάδια δραστηριοποίησης της φυσικής αγοράς. 

  Χρηµατιστηριακά, δεν έχουµε ιδιαίτερες 
εξελίξεις για το βαµβάκι και γι’ αυτό η αγορά 
δεν κινείται προς κάποια κατεύθυνση. Οι κερ-
δοσκόποι ακόµα είναι τοποθετηµένοι στην 
πτώση και οι αναλυτές θεωρούν την αγορά 
υπερ-πουληµένη. Στη χώρας µας ακούστηκε 
περισσότερο η δουλειά της Αιγύπτου στα 67 
σεντς ανά λίµπρα παραδοτέα σε λιµάνι τους, 
µέσω διαγωνισµού. Η τιµή αυτή δεν είναι και 
τόσο υποσχόµενη καθώς επί αυτοκινήτου δί-
νει περίπου 63 σεντς. Εν τω µεταξύ σηµειώθη-
καν λίγες ακόµα δουλειές µε εµπορικούς οί-
κους στα 4-5 σεντς πριµ επί των χρηµατιστη-
ριακών τιµών (ανοιχτά δηλαδή συµβόλαια). 

  Η Τουρκία παράγει το 67% της παγκόσµι-
ας παραγωγής φουντουκιού, 26% κερασιών, 
27% σύκων και 23% βερίκοκων και κατέχει την 
πρώτη θέση παγκοσµίως σε αυτά τα προϊόντα, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του Τουρκικού Υπουρ-
γείου Γεωργίας και ∆ασοκοµίας. Ειδικότερα, 
όσον αφορά τα φουντούκια, στη γείτονα πα-
ράγονται ετησίως κατά µέσο όρο 500.000 έ-
ως 750.000 τόνοι, από τους οποίους οι εξαγω-
γές κάλυψαν αξία 1,4 δις δολαρίων από τον 
Σεπτέµβριο του 2018 έως τον Μάιο του 2019.

Ελαφρύ «μάζεμα»
στην τιμή σκληρού 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

07/08 12/08 20/08 27/08 03/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

307,83
312,97313,22

322,54
330,42

Τρίπολη
Στις λαϊκές αγορές θα διοχετευθεί 

κυρίως το µήλο Τριπόλεως, καθώς το 
χαλάζι δεν έχει αφήσει ικανές ποσό-

τητες σε εµπορεύσιµη κατάσταση

Πολωνία 
Οι µεγάλοι παγετοί στο στάδιο 

της ανθοφορίας της µηλίας 
στην Πολωνία θα φέρουν 

µείωση σοδειάς περί το 45%

Παραγωγή
Από τα ίδια επίπεδα έως 25% 

µειωµένη υπολογίζεται η φετινή 
παραγωγή στα µήλα, ανάλογα 

µε την περιοχή

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

01/08 14/08 29/08 05/0922/0808/08

ΜΑΛΑΚΟ 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)

ΜΑΛΑΚΟ 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)

217

182

209,5

63,84

325,40

863,40

17,23

79,30

106,85

86,21

217

182

209,5

58,83

310,50

851,60

17,55

77,72

107,60

82,97

217

182

209,5

58,83

314,10

870,60

17,55

79,00

100,55

83,24

217

180

209,5

60,00

312,20

856,60

18,52

62,60

104,65

82,55

215

180

209,5

58,73

304,90

857,40

17,61

64,45

105,95

79,31

213

177

209,5

58,21

300,60

853,00

17,85

66,75

98,52

76,29

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό 2,34

2,23 2,19 2,22 2,242,25

235 235 235

238
240

236

Τιμή παραγωγού 
στα μήλα Gala 
(λεπτά/κιλό)

2018 38-44

2019 40-50
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Συνεχίζονται οι προπωλήσεις, όσο πλησιάζουµε στη συγκοµιδή
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παρθένο

¤/κιλό
2,22

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ

Η αγορά παραµένει στα 57-60 σεντς 
ανά λίµπρα, έχοντας, σύµφωνα µε 
αρκετούς αναλυτές, προεξοφλήσει 
όλες τις αρνητικές ειδήσεις.

Μετά την καλοκαιρινή διακοπή 
στην πρώτη λίστα της Φότζια 
είχαµε άνοδο 5 ευρώ ο τόνος 
στα σκληρά σιτάρια.

Υποχώρησε η τιµή του καλαµποκιού 
στην Ευρώπη αν και όλα δείχνουν 
µια συσσώρευση έτοιµη να κινήσει 
ανοδικά τις τιµές.

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

Ανέβηκε ελαφρώς το ελαιόλαδο 
στην Ισπανία, εν µέσω 
καλοκαιρινών διακοπών που 
συνεπάγονται ελάχιστες πράξεις.
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Στα 23 λεπτά πωλείται τις τελευταί-
ες ηµέρες το ποιοτικό σκληρό σιτά-
ρι µε κλειστή τιµή στην αγορά,  και 
ενώ την εβδοµάδα που περασε πέ-
στηκαν ελαφρά οι τιµές, στο παγκό-
σµιο στερέωµα συνεχίζουν να πα-
ρουσιάζονται σηµάδια περαιτέρω α-
νόδου µε αφορµή τις συνεχόµενες 
µειώσεις στις προβλέψεις για την 
παραγωγή. Αυτά τα σηµάδια φαί-
νεται να ακολουθεί και ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Νίκαιας «Προµηθέ-
ας», που ακόµη δεν έχει παραλά-
βει σκληρό σιτάρι για την ελεύθε-
ρη αγορά, καθώς περιµένει τις κα-
λύτερες µέρες που θα έρθουν όσο 
καταναλώνεται το παγκόσµιο στοκ, 
«µετρώντας» τις ενδείξεις που κά-
νουν λόγο για βελτίωση τιµής το α-
µέσως επόµενο διάστηµα. 

Αυτή την εβδοµάδα οι τιµές FOB 
στις εξαγωγές πέσανε λίγο, περί τα 

5 ευρώ ο τόνος, καθώς «µαζεύτη-
καν» λίγο οι Ιταλοί αγοραστές, ω-
στόσο στην τελευταία έκθεση του Υ-
πουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ κατα-
γράφεται ακόµα µεγαλύτερη µείωση 
στην πρόβλεψη για την παραγωγή 
αυτής της καλλιεργητικής περιόδου. 
Σύµφωνα µε το USDA, η παραγωγή 
σκληρού σίτου προβλέπεται πως θα 
φτάσει τα 57,3 εκατ. µπούσελς, µει-
ωµένη κατά 1% από την προηγούµε-
νη πρόβλεψη και κατά 26% χαµηλό-
τερη από την παραγωγή του 2018. 

Οι αποδόσεις αναµένεται να ανέλ-
θουν κατά µέσο όρο σε 42,3 µπού-
σελς ανά εκτάριο (δηλαδή σε 10,57 
µπούσελς ανά στρέµµα), εµφανίζεται 
δηλαδή µειωµένη κατά 0,6 µπούσελ 
από την προηγούµενη πρόβλεψη, αλ-
λά 3 µπούσελς πάνω από την από-
δοση του 2018. Η έκταση που καλλι-
εργήθηκε εκτιµάται σε 1,36 εκατοµ-
µύρια εκτάρια (5,44 εκατ. στρέµµα-
τα), υπολογισµός αµετάβλητος από 
την προηγούµενη πρόβλεψη, αλλά 
εξακολουθώντας να είναι κατά πολύ 

κάτω από την περσινή καλλιεργού-
µενη έκταση, αφού µιλάµε για 31% 
λιγότερα στρέµµατα από το 2018.

Η πολύ µικρότερη έκταση που καλ-
λιεργείται παγκοσµίως, θα φέρει σί-
γουρα λιγότερες ποσότητες στην α-
γορά. Το σκληρό σιτάρι όµως, αν και 
χρηµατιστηριακό προϊόν δεν είναι 
από τα εµπορεύµατα τα οποία επη-
ρεάζονται άµεσα από µια έκθεση ή 
πρόβλεψη ή πληροφορία. Έτσι θα 
πρέπει να φτάσει η αγορά στο ση-
µείο να έχει να αντιµετωπίσει µικρά 
στοκ για να επέλθει µεγαλύτερη ά-
νοδος, αφού από πέρυσι εκτός από 
τους εµπόρους, τις αποθήκες του 
είχαν γεµίσει ακόµη και οι µύλοι 
και πολλές βιοµηχανίες ζυµαρικών.

Όσο αδειάζουν οι αποθήκες, ενισχύεται το σκληρό
Την ευνοϊκή συγκυρία της µειωµένης παραγωγής περιµένει να «εκµεταλλευτεί» ο συνεταιρισµός Νίκαιας
Παρά τη µικρή πίεση στην τιµή, το ποιοτικό σιτάρι πωλείται στα 23 λεπτά, µε σηµάδια ανόδου διεθνώς

Σε εξέλιξη βρίσκεται σε πολλές 
περιοχές η συγκοµιδή στο 
καλαµπόκι, και κάποιες ΕΑΣ 
έχουν ξεκινήσει παραλαβές, αλλά 
λίγες έχουν ανακοινώσει τιµή, µε 
την ΕΑΣ Αγρινίου να 
παραλαµβάνει στα 20 λεπτά, ενώ 
η ΕΑΣ Λεχαινών πληρώνει 19 
λεπτά στις παραλαβές της, 
σύµφωνα µε τον νέο πρόεδρο, 
Παναγιώτη Κοτσέτα. Όπως 
δήλωσε ο κ. Κοτσέτας στην 
Agrenda, στο συνεταιρισµό τους 
έχουν συγκεντρώσει µέχρι τις 5 
Σεπτεµβρίου γύρω στους 3.500 
τόνους και υπολογίζει πως µέχρι 
το τέλος της σεζόν θα φτάσουν 
τις 15.000. Στην περιοχή, αλλά 
και σε άλλες στην Ελλάδα φέτος, 
υπάρχει µια καθυστέρηση λόγω 
βροχών που έκοψαν την 
ανάπτυξη και αναµένεται η 
συγκοµιδή να συνεχιστεί µέχρι τις 
15 Οκτωβρίου. Παραλαβές άρχισε 
και η ΕΑΣ Τρικάλων, τιµή όµως 
θα ανακοινώσει από την επόµενη 
εβδοµάδα. Ο κ. Γιαννόπουλος, 
διευθυντής ΕΑΣ Θεσσαλονίκης, 
αναφέρει πως δεν έχουν 
ξεκινήσει ακόµη παραλαβές.   

ΜΕ 19 ΚΑΙ 20 ΛΕΠΤΑ 
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ 

∆εν είχαµε σηµαντικές µεταβολές στις χρηµατιστηριακές 
τιµές παρά την ενίσχυση του δολαρίου. Από τη µια µεριά 
οι αναλυτές χαρακτηρίζουν την αγορά ως υπερ-
πουληµένη, αλλά από την άλλη δεν βγαίνει µια είδηση 
που θα µπορέσει να φέρει σηµαντική ανοδική αντίδραση. 
Οι κερδοσκόποι εξακολουθούν να είναι αριά 
τοποθετηµένοι στην πτώση (όχι µόνο στο βαµβάκι). Ο 
πρόσφατος τυφώνας Dorian στις ΗΠΑ φαίνεται πως δεν 
θα πλήξει περιοχές µε βαµβάκι, ενώ παράλληλα 
µειώθηκε και η δυναµική του. Στο κοµµάτι του εµπορικού 
πολέµου επίσης δεν υπάρχουν εξελίξεις και είµαστε εν 
αναµονή νέων συναντήσεων/διαπραγµατεύσεων.

ΝEA ΥOΡKH
Σηµειώθηκαν νέες πωλήσεις τόσο σε εµπορικούς 
οίκους όσο και σε κλωστήρια στην Αίγυπτο. Η πιο 
πρόσφατη πώληση αφορά 2.000 τόνους νέας σοδειάς 
για φορτώσεις µέχρι Ιανουάριο µέσω διαγωνισµού 
στην Αίγυπτο, η οποία κλείστηκε στα 67,80 σεντς ανά 
λίµπρα παραδοτέα σε λιµάνι τους. Αφαιρώντας τα 
έξοδα η τιµή αυτή ισοδυναµεί µε περίπου 63 σεντς 
ανά λίµπρα επί αυτοκινήτου. Παράλληλα είχαµε και 
επιλεκτικές αγορές από πλευράς εµπόρων στα 
επίπεδα των 4-5 σεντς άνω των χρηµατιστηριακών 
τιµών ∆εκεµβρίου ‘19. Συνολικά οι πωλήσεις της νέας 
σοδειάς βρίσκονται περίπου στους 80.000 τόνους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τα σηµάδια ανόδου λαµβάνουν 
υπόψη παραγωγοί, έµποροι και ΕΑΣ.

ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Μείωση 31% της έκτασης 

µε σκληρό σιτάρι παγκο-

σµίως υπολογίζει το USDA 

Συνεδρίαση 04/09/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 58,21 +0,35

Μάρτιος '20 58,83 +0,27

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τρίτη
03/09

Παρασκευή
30/08

Τετάρτη
28/08

Τετάρτη
04/09

Πέµπτη
29/08

∆ευτέρα
03/09

Παρασκευή
30/08

Τετάρτη
28/08

Τρίτη
04/09

Πέµπτη
29/08

59,5

59

58,5

58

57,5

57

08/22/2019 58.92
08/23/2019 58.06
08/26/2019 57.82
08/27/2019 57.92
08/28/2019 58.73

58.76
59
58.83
57.86
58.21



Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 Agrenda Α3 | 41ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα αποθέµατα ποιοτικού ελαι-
ολάδου, µετά από µια χρονιά 
δυσκολιών για τον ελαιοκο-
µικό κλάδο, σαν και αυτή του 
2018-2019, είναι ελάχιστα. ∆ε-
δοµένου ότι η φετινή χρονιά 
αναµένεται πιο όψιµη σε σχέ-
ση µε την προηγούµενη, οι α-
γορές θα µείνουν πίσω και έ-
τσι διαµορφώνεται µια ευνοϊκή 
συγκυρία για το ελληνικό ελαι-
όλαδο µέσα στον Σεπτέµβριο. 

Οι παραγωγοί φαίνεται να α-
ναγνωρίζουν τη δεδοµένη κα-
τάσταση, αφού όπως ακούγε-
ται, δεν δέχονται να κατεβά-
σουν την τιµή του προϊόντος 
τους στα κελεύσµατα της εγχώ-
ριας αγοράς. «Η εγχώρια αγο-
ρά είναι αδιάφορη. ∆εν την α-

κούσαµε σχεδόν καθόλου φέτος 
γιατί έχουµε µεγάλες διαφορές 
στις τιµές που ζητάνε αυτοί και 
που δίνουµε εµείς» αναφέρει 
ο διευθυντής του ΑΣ Μολάων-
Πακίων Παναγιώτης Ντανάκας. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
την ερχόµενη εβδοµάδα ανοί-
γει η ιταλική αγορά µετά τις 

καλοκαιρινές διακοπές, οπό-
τε και θα ξεκινήσουν οι δειγ-
µατισµοί προς τη γειτονική χώ-
ρα. Μέχρι τώρα πάντως το ιτα-
λικό ενδιαφέρον δεν ήταν ικα-
νοποιητικό, αν και είναι γνω-
στό πως η βιοµηχανία της Ιτα-
λίας έχει ελάχιστα αποθέµατα. 

Σε ό,τι αφορά τις τιµές, αυ-

τές παρέµειναν αµετάβλητες, α-
φού τον Αύγουστο λίγες ήταν 
οι πράξεις που έκλεισαν. Όσα 
βυτία φόρτωσαν ήταν µε ποσό-
τητες προσυµφωνηµένες από 
πριν. Έτσι οι τιµές παρέµειναν 
στα επίπεδα των 3,15 ευρώ το 
κιλό στη Λακωνία, µε το ταβά-
νι για την Κρήτη τα 2,70 ευρώ.

Με λίγα αποθέµατα ελαιολάδου 
στις αγορές του Σεπτεµβρίου
Με 3,15 ευρώ πουλά η Λακωνία, στα 2,70 ευρώ η οροφή για το κρητικό 

ΑΜΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Οι παραγωγοί αναγνωρίζουν 

την ευνοϊκή συγκυρία που 

διαµορφώνεται για το προϊόν 

και δεν δέχονται να κατεβά-

σουν την τιµή του προϊόντος 

τους στα κελεύσµατα της 

εγχώριας αγοράς

Η 
εξαγωγή σκληρού σίτου 
στην ελληνική αγορά δεί-
χνει να αδυνατεί να δώσει 
το κάτι παραπάνω. Οι Ιτα-

λοί αγοραστές πληρώνουν λίγο πάνω 
από τα 230 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι 
µας για τα µέτρια σιτάρια. Μάλιστα σε 
αυτά τα επίπεδα ακούγεται να σηµει-
ώθηκε µια νέα δουλειά για κοντινές 

φορτώσεις. Το 
ενδιαφέρον 
από Τουρκία 
έχει µειωθεί 
και φαίνεται 
να καλυφθή-

καν οι ανάγκες τους, ενώ στην εσωτε-
ρική αγορά εξακολουθούν να πληρώ-
νονται οι καλύτερες τιµές για τα ποι-
οτικά σιτάρια. Στη Φότζια τα ποιοτικά 
σιτάρια µε υαλώδη 80% και πρωτεΐ-
νη 12% διαπραγµατεύονται στα 255-
260 ευρώ ενώ στη Γαλλία οι τιµές δι-
όρθωσαν προς τα 225 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΗΠΙΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ  
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΡΗΤΗ

(ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ)

3,15 2,70
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Στην πάνω πλευρά της καµπύλης 20ετίας δείχνουν να κινούνται οι τιµές διάθεσης των χοιρινών από τους παραγωγούς στην εγχώρια αγορά, χωρίς 
ωστόσο να ικανοποιούνται οι προσδοκίες που ενδεχοµένως συντηρούσε η εξάπλωση της πανώλης σε µεγάλες παραγωγούς χώρες, όπως η Κίνα.  

Η ταχεία πτώση της προσφοράς και οι τιµές ρεκόρ των 
χοιρινών, αναµένεται να αυξήσουν περαιτέρω τη ζήτη-
ση για εισαγωγές χοιρινού κρέατος στην Κίνα, σύµφω-
να µε αναλυτές της Rabobank. Πάνω από ένα χρόνο µε-
τά από την πρώτη καταγεγραµµένη περίπτωση της αφρι-
κανικής πανώλης των χοίρων στην Κίνα, οι παραγωγοί 
των οποίων οι εκµεταλλεύσεις επιβίωσαν, είδαν τιµές ρε-
κόρ να σηµειώνονται στα µέσα Αυγούστου.

Οι ζωντανοί χοίροι έφτασαν το 20,92 γιεν/ kg (2,46 λί-
ρες αγγλίας / kg), κάτι που σηµαίνει αύξηση 13% από την 
αρχή του µήνα, ενώ οι τιµές κρέατος χονδρικής αυξήθη-

καν κατά 32%, µόνο το πρώτο µισό του Αυγούστου, φτά-
νοντας τα 32 γιεν/ kg, τιµή που αντιστοιχεί στα ιστορικά 
µέγιστα του 2011 και του 2016, σύµφωνα µε το AHDB.

Περαιτέρω αυξήσεις των τιµών αναµένονται καθώς 
το έτος εξελίσσεται, λόγω της έλλειψης προσφοράς. Η 
ASF σάρωσε ολόκληρη τη χώρα, µε τα τελευταία επίση-
µα στοιχεία να δείχνουν ότι το κοπάδι χοιρινού της Κί-
νας είχε µειωθεί κατά 32% σε ετήσια βάση µέχρι τον Ι-
ούλιο. Μετά την τελευταία παγκόσµια εκτίµηση της ASF, 
η Rabobank εκτιµά ότι η απώλεια του κοπαδιού θα φτά-
σει το 50% µέχρι το τέλος του έτους, αν και πιστεύεται ό-
τι αυτό θα ισοδυναµεί µε µείωση της παραγωγικότητας 
κατά 25% το 2019, λόγω του αριθµού των κοπαδιών που 
πωλούνται από επιχειρήσεις που βάζουν λουκέτο. Πα-
ράλληλα, προβλέπεται περαιτέρω πτώση της παραγω-
γής κατά 10-15% το 2020. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΚΑΛΑ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ η χρονιά για τους 
χοιροτρόφους, µε τις ανεβασµένες 
τιµές να βρίσκονται εντός του ανα-
µενόµενου εύρους εικοσαετίας στο 
χοιρινό κρέας, τουλάχιστον στην τιµή 
ζωντανού ζώου που πουλάει ο παρα-
γωγός, όπως δηλώνει στην Agrenda 
o πρόεδρος της Νέας Οµοσπονδίας 
Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος 

Γιάννης Μπούρας. Το 1,5 ευρώ το κι-
λό δεν σηµατοδοτεί για τον παραγω-
γό κάποια έκτακτη µεγάλη αύξηση, 
όπως είχαν πιστέψει κάποιοι πως θα 
συµβεί λόγω αφρικανικής πανώλης 
των χοίρων, ενώ πολλές φορές στο 
παρελθόν έχει σηµειωθεί τέτοια τι-
µή, ειδικά το καλοκαίρι που υπάρ-
χει µια τάση αύξησης.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ την παραγωγή της Ελ-
λάδος, έχει µείνει σταθερή τα τελευ-
ταία επτά χρόνια και κυµαίνεται πεί 
τα 1.330.000 χοιρινά. Αυτά αντιστοι-
χούν σε 70.000 τόνους περίπου πα-
ραγόµενου κρέατος. Από το 1,33 ε-
κατ. χοιρινά, το 1,17 εκατ. διοχετεύ-
εται στην ελληνική αγορά, ενώ οι 

160.000 εξάγονται στην Αλβανία. 
Στον τοµέα των εισαγωγών, στην 
Ελλάδα µπαίνουν ετησίως 205.000 
µε 210.000 τόνοι. Όπως δήλωσε ο 
Γ. Μπούρας, η σωστή σήµανση και 
η αποφυγή απάτης στην προέλευ-
ση του κρέατος αποτελεί «σηµαία» 
των αιτηµάτων της Οµοσπονδίας. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ένωση γενικό-
τερα, από τα στοιχεία του Παρατη-
ρητηρίου προκύπτει ότι η µέση τι-
µή χοιρινού κρέατος (για την κλά-
ση κρέατος E και S) στην ΕΕ συνο-
λικά ήταν 1,77 ευρώ το κιλό τον Ι-
ούλιο του 2019, ενώ τον ίδιο µήνα, 

ένα χρόνο πριν (Ιούλιος 2018), ή-
ταν 1,46 ευρώ το κιλό. Εδώ το πο-
σοστό αύξησης της τιµής από Ιού-
λιο σε Ιούλιο ήταν 21,2%. Αυτή η 
µεγάλη αύξηση µπορεί να προκύ-
πτει και από τις εξαγωγές χωρών 
µε µεγάλη παραγωγή.

Ε∆Ω ΚΑΙ 20 χρόνια ισχύουν αυτές 
οι τιµές γι’ αυτή την εποχή στο 
ζωντανό ζώο, µε τις φετινές του 
καλοκαιριού βέβαια να βρίσκο-
νται στις καλές χρονιές. Όπως 
δηλώνει ο Γ. Μπούρας, «η αύξη-
ση που υπάρχει στο χοιρινό κρέ-
ας για τον παραγωγό είναι µέσα 
στις καµπύλες της 20ετίας». Πριν 

από 20 χρόνια σηµειώθηκε µέγι-
στο στις τιµές του χοιρινού, όταν 
η τιµή παραγωγού είχε φτάσει το 
1,8 ευρώ κάνοντας την αντιστοι-
χία µε τη δραχµή. Τώρα µένει να 
φανεί αν τους επόµενους µήνες, 
όσο βαθαίνει η απώλεια χοιρινού 
από την αγορά, θα σηµειωθεί κά-
ποια «µπόνους» αύξηση.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, το Ευρωπαϊκό Πα-
ρατηρητήριο Τιµών Αγοράς Κρέα-
τος δείχνει αύξηση 13,8% από τον 
προηγούµενο Ιούλιο ως τον φε-
τινό, στη µέση τιµή χοιρινού κρέ-
ατος (για την κλάση E και S) στην 
Ελλάδα, υπολογίζοντας τιµή 1,97 
ευρώ  το κιλό για τον Ιούλιο του 

2019, έναντι 1,73 ευρώ /κιλό το 
αντίστοιχο διάστηµα του 2018. 
Αυτό όµως, είτε δεν περνάει στον 
παραγωγό που πουλάει ζωντανό 
ζώο, είτε είναι επίσης µια διαφο-
ρά που βρίσκεται µέσα στα όρια 
πρόβλεψης και δεν αποτελεί κάτι 
πρωτόγνωρο λόγω των εξελίξεων. 

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ότι η µέση τιµή χοιρι-
νού κρέατος τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στην ΕΕ αυξάνεται πιο έντονα 
το τελευταίο τρίµηνο, µε παράγο-
ντες της αγοράς να υποστηρίζουν 
πως αυτό οφείλεται στην πανώλη 
των χοίρων, δεν έχει εξελιχθεί όµως 

σε βελτίωση της τιµής που πουλά-
ει ζωντανά ζώα ο παραγωγός στην 
Ελλάδα. Στην Ευρώπη η τιµή κρέ-
ατος αυξάνεται και τον Αύγουστο 
κατά 4% σε σχέση µε τον Ιούλιο του 
2019 και αυξηµένη κατά 19,1% σε 
σχέση µε τον Ιούλιο του 2018.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ
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Περισσότερες εισαγωγές χοιρινού 
θα χρειαστούν στην Κίνα
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Μεγάλος ο φόβος, µικρή η αύξηση τιµής στα εγχώρια χοιρινά 



Η νέα ταυτότητα του αγρότη 
θα γράφει «Agripreneur» 
µετά από τη φετινή έκθεση

84η | ∆ΕΘ Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 Agrenda

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πενθήµερο Παγκόσµιο  
Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας 

Τιµώµενη χώρα φέτος η Ινδία, µε πλήθος φόρουµ  
για αγροτικές εξαγωγές στις ετερογενείς της αγορές

Οι ΗΠΑ διοργανώνουν διεθνή σύναξη κορυφής 
επιχειρηµατιών στον αγροτικό τοµέα

Έµφαση στο πώς θα βοηθήσει  
ρεαλιστικά η τεχνολογία τον αγρότη
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Μία χώρα, 37 διαφορετικές 
αγορές, ενάµισι δις κάτοικοι

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, 
ότι δεν πρόκειται για µια ενιαία 
«ινδική αγορά», αλλά για 37 δι-
αφορετικές αγορές, επεσήµα-
νε το Εµπορικό και Βιοµηχανι-
κό Επιµελητήριο Θεσσαλονί-
κης στον οδηγό επιχειρείν για 
την Ινδία που εξέδωσε λίγες 
µέρες πριν ανοίξουν οι πόρ-
τες της 84ης ∆ΕΘ. Φυσικά, η 
κίνηση αυτή συνδέεται µε το 
γεγονός ότι φέτος η Ινδία είναι 
τιµώµενη χώρα στην έκθεση και θα έχει έντονη παρουσία, 
µε την πολυπληθή της αντιπροσωπεία να έχει πρόθεση να 
δείξει κυρίως τη νέα Ινδία και όχι την παραδοσιακή. Εξού και 
το µότο «New India». Οπότε στο επίκεντρο θα είναι οι εται-
ρείες υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγών τροφίµων. Όπως 
τόνισε άλλωστε ο διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΘ-Helexpo, 
Κυριάκος Ποζρικίδης «ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορί-
ου θεωρεί ότι η Ινδία θα πρωταγωνιστήσει τα επόµενα 20 
χρόνια, ίσως να είναι και στην πρώτη θέση της παγκόσµιας 
οικονοµίας. Μια χώρα µε 1,5 δισ. πληθυσµό, µε την οποία 
το εµπορικό ισοζύγιο µε την Ελλάδα είναι υπό το µηδέν και 
θεωρώ ότι είναι µια ευκαιρία να αυξήσουµε το µεταξύ µας 
εµπόριο και να δούµε πώς µπορούµε να έχουµε προσέλ-

κυση ειδικών επιχειρήσε-
ων, καθώς επενδύουν ε-
κτός Ινδίας και βλέπουν 
την Ελλάδα ως µια γέφυ-
ρα για την Ευρώπη». 

Υπενθυµίζεται πάντως 
από το ΒΕΘ, ότι «αγορά- 
στόχος» αποτελεί η συνε-
χώς ανερχόµενη σε αριθ-
µό ατόµων, όπως και σε α-
γοραστική δύναµη, µεσαία 
και ανώτερη τάξη των 200-

250 εκατοµµυρίων καταναλωτών που βρίσκεται στα 10 πε-
ρίπου µεγάλα αστικά κέντρα της Ινδίας. Η τάξη αυτή, µε διε-
θνείς επιρροές, παρουσιάζει µεταβαλλόµενες καταναλωτι-
κές συνήθειες ως προς τον τρόπο ζωής (π.χ. διεθνή κουζί-
να κλπ). Πάντως, οι ελληνικές εξαγωγικές  επιχειρήσεις επί 
πολλά χρόνια αγνοούσαν την οικονοµία αυτή, µε γλαφυρό 
παράδειγµα µεγάλους ελληνικούς οµίλους γαλακτοκοµικών 
προϊόντων που δήλωναν κατά την περίοδο 1997-2001 ότι «η 
Ινδία βρισκόταν έξω από το χώρο του στρατηγικού ενδιαφέ-
ροντός τους»  και έκτοτε πολλοί γαλλικοί, ιταλικοί, βελγικοί 
κ.λπ όµιλοι, µέσω των δικτύων διανοµής ελέγχουν την αγο-
ρά αυτή µέχρι σήµερα και αποτελεί πλέον πολύ πιο δύσκολο 
εγχείρηµα η είσοδος νέων εταιρειών σε αυτήν.
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Ο ρόλος του αγρότη στην 4η Βιοµηχανική Επανάσταση
Ροµποτικά συστήµατα που υποκαθιστούν τον 

ανθρώπινο παράγοντα στο χωράφι, εφαρµογές 
που αναλύουν δεδοµένα για την παραγωγικότητα ή 

χρησιµοποιούν τη µικροβιακή αναζήτηση στην πρόληψη των 
ασθενειών στις καλλιέργειες, είναι ορισµένες µόνο από τις και-
νοτοµίες, που θα δουν ιδίοις όµµασι, στο 4ο Παγκόσµιο Συνέ-
δριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηµατικότητας, το γνωστό «Global 
Agripreneurs Summit - GAS», το οποίο φέτος, για πρώτη φο-
ρά, θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της ∆ΕΘ. «Το GAS συνι-
στά µία διεθνή συνά-
ντηση όπου καινο-
τόµοι επιχειρηµατί-
ες που δραστηριο-
ποιούνται στον χώρο 
της αγροδιατροφής, 
διαµορφωτές πολι-
τικής και της κοινής 
γνώµης, εκπρόσω-
ποι διεθνών οργα-
νισµών, αλλά και α-
γρότες και επενδυ-
τές, εργάζονται συλ-
λογικά για την προ-
ώθηση της γεωρ-
γίας ως πηγή βι-
ώσιµης ανάπτυ-
ξης», εξηγεί στην 
Agrenda ο Μιχάλης Στάγκος, συνδιοργανωτής της εκδήλω-
σης Future Agro Challenge, ενός διαγωνισµού που πραγµα-
τοποιείται στα πλαίσια του GAS. 
Με κεντρικό τίτλο «Ο ρόλος του Αγρότη στην εποχή της 4ης Βι-
οµηχανικής Επανάστασης-Defi ning the Future Farmer 4.0», 
η ατζέντα του συνεδρίου θα περιλαµβάνει ενδιαφέρουσες θε-
µατικές, µεταξύ των οποίων είναι το Internet of Things (IoT), 

το blockchain, τα Robotics στην παραγωγή, η χρήση των 
drones στον τοµέα της αγροδιατροφής, ο µετασχηµατισµός 
της βιοµηχανίας των τροφίµων, οι υδατοκαλλιέργειες, η κτη-
νοτροφία και άλλα θέµατα που απασχολούν το χώρο. Ενδει-
κτικά, θα αναλυθούν θέµατα όπως:
● Η ανάγκη για συµµετοχή της τεχνολογίας στην καλλιέργεια ώ-
στε να τραφεί ο διαρκώς αυξανόµενος πληθυσµός, που θα φτά-
σει τα 7,4 δις το 2050, χωρίς να επιβαρυνθεί περισσότερο η γη.
● Οι αλλαγές που θα επέλθουν στην αγροδιατροφή, η οποία 

έως το 2050 θα αποτελεί 
το 3,8% του παγκόσµι-
ου ΑΕΠ.
● Το ορατό ενδεχόµενο τα 
ροµπότ σταδιακά να υποκα-
ταστήσουν µέρος του ση-
µερινού ρόλου του αγρότη. 
Επίσης, στο πλαίσιο του GAS 
θα πραγµατοποιηθούν και 
συναντήσεις στρογγυλής 
τραπέζης σε υψηλό επίπε-
δο -έχουν προσκληθεί µε-
ταξύ άλλων υπουργοί και 
ανώτατα στελέχη από την 
DG Agri-  κατά τις οποίες θα 
συζητηθούν προτάσεις για 
τη χάραξη πολιτικής στον 
αγρο-διατροφικό τοµέα. 

Kάποιοι από τους οµιλητές, τους οποίους θα έχουν οι πα-
ρευρισκόµενοι τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θα εί-
ναι η Karen McKenna αναλύτρια προγραµµάτων στο United 
States African Development Foundation (USADF), ο Apeh 
Omede  διευθύνων σύµβουλος και συνιδρυτής στο The 
Greenrise Innovation Hub της Νιγηρίας στα και ο Andrew 
Bate CEO της SwarmFarm.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥΣ 
∆ΡΟΜΟΥΣ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σημαντική η παρουσία της Τράπεζας 

Πειραιώς στην 84η ΔΕΘ, ως Χορηγός του 

4ου Διεθνούς Συνεδρίου Αγροδιατροφικής 

Επιχειρηματικότητας Global Agripreneurs 

Summit -GAS, που πραγματοποιείται 

στην Helexpo από τις 7 μέχρι και τις 11 

Σεπτεμβρίου 2019. 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει ως 

στρατηγική επιλογή τη στήριξη της νεανικής 

επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα 

και τη διευκόλυνση της εισόδου των νέων 

στον κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει, 

ως Χορηγός, το Global Agripreneurs 

Summit -GAS, το οποίο πραγματοποιείται 

φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά 

την Κολομβία, τη Νότια Αφρική και την 

Τουρκία.  Στο διαγωνισμό συμμετέχουν 

και οι πέντε νικητές που διακρίθηκαν για 

τις καινοτόμες ιδέες τους στο διαγωνισμό 

«Trophy - Τροφή Challenge», τον 

περασμένο Ιούλιο, σε εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη. 

Οι συνιδρυτές του Future Agro Challenge Κάρλα Τάνας και 
Μιχάλης Στάγκος κατά την παρουσίαση της διοργάνωσης.





Την πρόθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να κάνει 
ό,τι είναι δυνατό για να υποστηριχθεί η οικονοµι-
κή ανάπτυξη της Ελλάδας, τόνισε ο Αµερικανός 
πρέσβης Τζέφρι Πάιατ στη συνέντευξη Τύπου για 
τη συµµετοχή των Ηνωµένων Πολιτειών στη ∆ι-
εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2019. 
Αυτό που συµπληρώνει σε αξιοσηµείωτο βαθµό 
τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις σύµφωνα µε τον 
πρέσβη είναι ο αγροδιατροφικός τοµέας. Για τον λό-
γο αυτό, ο κ. Πάιατ υπογράµµισε πως οι ΗΠΑ συγ-
χρηµατοδοτούν την τέταρτη διεθνή συνάντηση α-
γροδιατροφής µε σκοπό να συνδέσουν τη ∆ΕΘ µε 
το θέµα της διεθνούς σύναξης συνόδου κορυφής 
επιχειρηµατιών στον αγροτοδιατροφικό τοµέα, που 
οργανώνεται µε την Ολλανδία. «Θα περιλαµβάνει 
δηµόσιες εκδηλώσεις, µια εµπορική έκθεση και 
ένα διαγωνισµό για τις σχετικές εταιρείες ώστε να 
βοηθηθούν οι Έλληνες εταίροι να κάνουν το επό-
µενο βήµα στον κρίσιµο και ιστορικό αυτό τοµέα 

προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας. Υπό αυτή 
την έννοια είµαι ευγνώµων για την υποστήριξη του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη ο 
οποίος δεν χρειάστηκε ιδιαίτερα να τον πείσω για 
το τι θέλω να κάνω στη Θεσσαλονίκη» ανέφερε.
Στο ίδιο πνεύµα την Τρίτη 10 Σεπτεµβρίου (18.00 
– 20.00µµ, αίθουσα Ολυµπιάς, Βελλίδειο Συνεδρι-
ακό κέντρο) στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσε-
ων µε τίτλο  «Τalks & Events» που διοργανώνει το 
Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο µε τη συνεργα-
σία της Αµερικανικής Πρεσβείας και του Αµερικα-
νικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη και σε συνερ-
γασία µε την Endeavor, το πρόγραµµα «Νέα Γεωρ-
γία για τη Νέα Γενιά» οργανώνει εκδήλωση για τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών στην αγροτική πα-
ραγωγή. Στην εκδήλωση µε τίτλο «The Agrifood 
Revolution», θα λάβουν µέρος εκπρόσωποι µε-
γάλων εταιρειών και οργανισµών (Agrino, Χρι-
στοδούλου, Centaur, Venus Growers, Redestos, 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών).
Για την Αµερική έχει επίσης σηµασία η χάραξη 

µίας στρατηγικής για την ψηφιοποίηση της ροής 
των αγαθών, των πληροφοριών και των χρηµατι-
κών συναλλαγών µε αξιοποίηση της τεχνητής Νο-
ηµοσύνης και του Blockchain. Η τεχνολογία αυτή 
θεωρείται ως µία από τις πιο σηµαντικές εξελίξεις 
στο εµπόριο καθώς προσφέρει άριστη ιχνηλασι-
µότητα και µειωµένα κόστη για τις συναλασσόµε-
νες πλευρές. Ο κολοσσός πληροφορικής της Αµε-
ρικής, IBM θα είναι µάλιστα χορηγός σε αντίστοι-
χη εκδήλωση που διοργανώνει το Ελληνο-Αµε-
ρικανικό επιµελητήριο στην 84η ∆ΕΘ (Τετάρτη 11 
Σεπτεµβρίου και ώρα 19:00 – 21:00 στην αίθουσα 
«ΟΛΥΜΠΙΑΣ»).  Στο πάνελ θα συµµετέχουν µετα-
ξύ άλλων ο Σάββας Τορτοπίδης διευθυντής Πλη-
ροφορικής της αλυσίδας supermarket ∆ιαµαντής 
Μασούτης και ο Κωνσταντίνος Σαρµαδάκης, Οικο-
νοµικός ∆ιευθυντής της ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ. 

Προηγµένη ιχνηλασιµότητα του Ηπειρώτικου κρέατος από την ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ Α.Ε. 
ανάδοχο του ερευνητικού προγράµµατος EUKREAS

Παρουσία στη ∆ΕΘ στο Περίπτερο 3, Stand 
6 θα έχει η εταιρεία ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ ΑΕ.  Στην 
ποντιακή διάλεκτο το όνοµα της εταιρείας 
σηµαίνει «δικό µας» και αντιπροσωπεύει 
επακριβώς την φιλοσοφία, την στρατη-
γική και την στόχευσή της η οποία δια-
θέτοντας τους δικούς της στάβλους στην 
Πρέβεζα, την δική της µονάδα επεξεργα-
σίας και τυποποίησης των κρεάτων της, 
και τα δικά της µαγαζιά στην Ήπειρο  εξυ-
πηρετεί µε σεβασµό και αξιοπιστία τις επι-
λογές του τελικού καταναλωτή εντός και 
εκτός Ηπείρου (µε χύδην κρεατοσκευά-
σµατα και τυποποιηµένα).  
Η επιχείρηση είναι ανάδοχος του προ-
γράµµατος EUKREAS, που έχει σκοπό 
να προσδώσει αξία στο Ηπειρώτικο κρέ-
ας και τα κρεατοσκευάσµατα της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου κάνοντάς τα πιο ανταγωνι-
στικά στην αγορά µέσα από την αξιοποίη-
ση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορι-
κής και επικοινωνιών προς όφελος, τό-
σο της εταιρείας ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ Α.Ε.  όσο 
και του τελικού καταναλωτή. Συγκεκρι-
µένα, το πρόγραµµα αξιοποιεί προηγµένη 
ιχνηλασιµότητα του Ηπειρωτικού κρέα-
τος για τη βελτίωση της παραγωγικής α-
πόδοσης, ποιότητας και υγιεινής αξιοποι-

ώντας ευφυή συστήµατα διαχείρισης της 
εφοδιαστικής του αλυσίδας. Εταίρος του 
προγράµµατος είναι το Εργαστήριο Γνώ-
σης και Ευφυούς Πληροφορικής µε υπεύ-
θυνο τον καθηγητή Χρυσόστοµο Στύλιο.

Στόχοι του έργου
● Εφαρµογή καλών πρακτικών εκτρο-
φής ζώων από τους κτηνοτρόφους, έ-
τσι ώστε να βελτιωθεί η αξία του κρέα-
τος που παράγεται. 
● Καταχώρηση πληροφοριών για κά-
θε σφάγιο ( ηµεροµηνία, ώρα σφαγής, 
είδος επεξεργασίας  κ.α).
● Υπολογισµός του κόστους παραγω-
γής, της απόδοσης και της τιµής των πα-
ραγόµενων προϊόντων από όλους τους 
εµπλεκόµενους στην εκτροφή και επε-
ξεργασία κρέατος.
● Καταγραφή πληροφορίων για τα ποι-
οτικά και υγιεινολογικά στοιχεία των τε-
λικών ζωοκοµικών προϊόντων.
● Παροχή πληροφοριών στους κατα-
ναλωτές για κάθε προϊόν, παρακολού-
θηση της διαδροµής από τη φάρµα έως 
το ράφι λιανικής πώλησης.
● Υποστήριξη της εταιρείας λιανικής 
στον εντοπισµό και στην προσθήκη ε-

τικετών για τα προϊόντα που υπάρχουν 
στα ράφια της.
● Να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργα-
λείο για τις αρµόδιες αρχές που θα βο-
ηθάει στην ταυτοποίηση οποιουδήποτε  
δείγµατος προϊόντος.
● ∆ιάθεση σηµαντικών πληροφορίων 
σε επιστήµονες, για τη βελτίωση του τε-
λικού προϊόντος.

Το EUKREAS 
πραγµατοποιείται στα πλαίσια 

της ∆ράσης «Ενίσχυση των 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

για Ερευνητικά Έργα στους 
Τοµείς της Αγροδιατροφής, 
Υγείας και Βιοτεχνολογίας» 
και χρηµατοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Ήπειρος 2014 – 2020».

∆ιεθνή σύναξη κορυφής 
επιχειρηµατιών στον αγροτικό 
τοµέα στηρίζουν οι ΗΠΑ 

Ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.
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Με 50 χρόνια εµπειρίας... η 3αλφα 
στο σπίτι κάθε ελληνικής οικογένειας

Με γνώµονα την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων 
της, η 3αλφα - ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ µετρά πάνω από 50 χρό-
νια επιτυχηµένης πορείας στην ελληνική αγορά. Ο καταναλωτής επιλέγει 
καθηµερινά τα ρύζια και τα όσπρια της 3αλφα, κατατάσσοντάς την πρώ-
τη σε πωλήσεις. Πρόκειται για µία εταιρεία που δηµιουργήθηκε το 1968, 
όταν µία παρέα νέων ανθρώπων είχαν την ιδέα να επεξεργαστούν, να 
συσκευάσουν και να τοποθετήσουν στα ράφια των πρωτοεµφανιζόµε-
νων τότε σούπερ µάρκετ προϊόντα που µέχρι εκείνη τη στιγµή οι κατα-
ναλωτές µπορούσαν να τα προµηθεύονται µη συσκευασµένα από τα πα-
ντοπωλεία. 50 χρόνια µετά άλλαξαν πολλά, όµως η ποιότητα των προϊό-
ντων 3αλφα παρέµεινε η ίδια!

Συνεχείς επενδύσεις 
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα της 3αλφα είναι εµφανώς επιτυχηµένη 
αν αναλογιστεί κανείς την πορεία της στο χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Άλ-
λωστε, αυτό το επιβεβαιώνουν και οι συνεχείς επενδύσεις τόσο σε σύγ-
χρονο µηχανολογικό εξοπλισµό όσο και σε αυστηρές µεθόδους ελέγ-
χου και διασφάλισης ποιότητας. Με επιµονή στην ποιότητα και το µερά-
κι, τα προϊόντα της 3αλφα, που περιλαµβάνουν 206 κωδικούς στο σύ-
νολο, πρωταγωνιστούν στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό µε πα-
ρουσία σε πάνω από 25 χώρες, εξασφαλίζοντάς της µε αυτό τον τρόπο 
το 35% µερίδιο αγοράς στην κατηγορία των οσπρίων και την πρώτη θέ-
ση στις πωλήσεις για το 3αλφα Ρύζι Καρολίνα. 

Ελληνικά όσπρια µε ονοµατεπώνυµο
Το 2009 η 3αλφα πρωτοπορεί ξανά δίνοντας στα ελληνικά όσπρια ο-
νοµατεπώνυµο, αυτό του παραγωγού τους! Ως η πρώτη εταιρεία που 
οργάνωσε τους προµηθευτές της, δηµιούργησε την «Οµάδα Παρα-

γωγών 3αλφα». 10 χρόνια µετά, η Οµάδα Παραγωγών 3αλφα αριθµεί 
330 ενεργά µέλη, τα ονόµατα των οποίων αναγράφονται στις συσκευ-
ασίες των προϊόντων που παράγουν. Για να εξασφαλίσει το άρτιο απο-
τέλεσµα του τελικού προϊόντος, η 3αλφα έχει αναπτύξει ένα Σύστηµα 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή ρυζιών και ο-
σπρίων (AGRO 2-1, AGRO 2-2), για το οποίο έχει λάβει και τις αντίστοι-
χες πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς, όπως η Hellenic Lloyd’s 
και η QMSCert. Το Σύστηµα είναι βασισµένο σε ορθές γεωργικές πρα-
κτικές που σέβονται το περιβάλλον, διασφαλίζουν την αειφορία των 
καλλιεργειών και συνδράµουν ώστε το τελικό προϊόν να προσφέρεται 
στον καταναλωτή ακόµα πιο υγιεινό και ασφαλές. Αξιοσηµείωτο είναι 
και το τελικό αποτέλεσµα της Οµάδας Παραγωγών καθώς κάθε χρό-
νο, η 3αλφα αγοράζει, επεξεργάζεται και συσκευάζει 5.000 τόνους ο-
σπρίων από την εγχώρια παραγωγή.

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 14.000 τ.µ.
Όλα τα παραπάνω έχουν συντελέσει στο γεγονός η 3αλφα να είναι µία α-
πό τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες του κλάδου της, µε παραγωγή που αγ-
γίζει ηµερησίως τους 140 τόνους συσκευασίας retail και άλλους 75 τό-
νους µε κατεύθυνση την επαγγελµατική εστίαση, στις 14.000 τ.µ. ιδιό-
κτητες εγκαταστάσεις της. 

Ποιοτικός έλεγχος και έρευνα
Η 3αλφα όµως δεν επαναπαύεται στις δάφνες της. Μπαίνοντας στην 6η 
δεκαετία της πορείας της δεν σταµατάει να επενδύει στον ποιοτικό έλεγ-
χο των προϊόντων της ξεπερνώντας τις 10.000 αναλύσεις ετησίως, αλ-
λά και στην έρευνα και τον εµπλουτισµό του χαρτοφυλακίου της µε σύγ-
χρονες και θρεπτικές διατροφικές λύσεις.

Οι αναλύσεις ξεπερνούν τις 10.000 ετησίως, ενώ η 
εταιρεία απορροφά 5.000 τόνους εγχώριας παραγωγής. 





ONLINE ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 
�ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ...�

Το νέο βίντεο της ενότητας «Μάθετε 

πώς…», με θέμα «Μάθετε πώς… Να 

εγγραφείτε στο eΕΥΔΑΠ, το ηλεκτρονικό 

σας κατάστημα!», βρίσκεται ήδη online στα 

επίσημα κανάλια της ΕΥΔΑΠ στο Youtube, 

Facebook και Linkedin καθώς και στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr. 

Ακολουθήστε την ΕΥΔΑΠ στα social media 

για ακόμα περισσότερα videos, tips και 

χρήσιμες συμβουλές.  

Η ΕΥ∆ΑΠ, πιστεύοντας πως η πο-
ρεία προς την αναβάθµιση της  ποι-
ότητας των υπηρεσιών της πρέπει 
να έχει συνεχή ροή, όπως ακριβώς 
και το νερό της, προχωράει συνε-
χώς στον εκσυγχρονισµό των υπη-
ρεσιών της, µε µία σειρά ψηφιακής 
διεκπεραίωσης αιτηµάτων. 
Στο νέο βίντεο της ενότητας «Μάθε-
τε πώς…» µε θέµα «Μάθετε πώς… 
Nα εγγραφείτε στο eΕΥ∆ΑΠ, το η-
λεκτρονικό σας κατάστηµα!», περι-
γράφονται τα βήµατα για την εγγρα-
φή στο eΕΥ∆ΑΠ, σε ένα περιβάλλον 
υψηλής ασφάλειας και σύµφωνο µε 
την προστασία προσωπικών δεδο-
µένων. Επίσης, παρουσιάζονται µε-
ρικά από τα πολλά πλεονεκτήµατα 
που προσφέρει το ηλεκτρονικό κα-
τάστηµα της ΕΥ∆ΑΠ. 
Κάνοντας εγγραφή στο eΕΥ∆ΑΠ, υ-
πάρχουν µεταξύ άλλων οι εξής δυ-
νατότητες: 
● Απόκτηση πρόσβασης στους λο-
γαριασµούς όλων των παροχών µε 
µία µόνο εγγραφή
● Επιλογή Λήψης Ηλεκτρονικού Λο-
γαριασµού (eBILL) καταργώντας τον 
έντυπο και µειώνοντας το περιβαλ-
λοντικό αποτύπωµα
● Ενηµέρωση χωρίς χρέωση για την 
έκδοση του λογαριασµού µε email ή 
και sms
● Ενηµέρωση χωρίς χρέωση για 
µεγάλες καταναλώσεις των παρο-
χών µας µε email ή και sms
● ∆ιόρθωση των στοιχείων των πα-
ροχών, σε περίπτωση µεταβολής τους

● Υποβολή αιτήµατος για την υπα-
γωγή στο Έκτακτο Ειδικό Τιµολόγιο 
(ΕΕΤ) και στα ειδικά τιµολόγια (φι-
λανθρωπικό, επαγγελµατικό, πο-
λυτεκνικό, υπερηλίκων)
Για να πραγµατοποιηθεί η εγγραφή 
στο eEY∆AΠ,  επισκεπτόµαστε το ε-
πίσηµο website της ΕΥ∆ΑΠ και επι-
λέγουµε στην αρχική σελίδα το σχε-
τικό εικονίδιο για το eEY∆AΠ. Έπει-
τα, επιλέγουµε εγγραφή νέου χρήστη 
και µεταφερόµαστε αυτόµατα στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων, όπου 
γίνεται αυθεντικοποίηση των στοι-
χείων µας µε την χρήση των κωδι-
κών µας taxis net. 
Προχωρώντας στη φόρµα συµπλή-
ρωσης, θα µας ζητηθεί να συµπλη-
ρώσουµε τα στοιχεία µας, έναν κω-
δικό πρόσβασης όπως και τους Α-
ριθµούς Μητρώου ΕΥ∆ΑΠ σε ακί-
νητα στα οποία είµαστε ιδιοκτήτες 
και έχουµε εκµισθώσει, είµαστε ι-
διοκτήτες και δεν έχουµε εκµισθώ-
σει ή είµαστε ένοικοι. Εισάγουµε Α-
ριθµούς Μητρώου ΕΥ∆ΑΠ σε όλα τα 
πεδία που µας αφορούν.
Αφού ολοκληρώσουµε τα βήµατα 
που περιγράφονται στο βίντεο, έχου-
µε πρόσβαση στο πεδίο ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΜΟΥ, στο οποίο εκτός από τα προ-
σωπικά µας στοιχεία εµφανίζονται 
οι Αριθµοί Μητρώου των παροχών 
που έχουµε δηλώσει, ενώ µπορού-
µε να δούµε τον τρέχοντα και παλαι-
ότερους λογαριασµούς µας σε PDF 
ή να επιλέξουµε να µας αποστέλλε-
ται ηλεκτρονικά µέσω email ή SMS, 
καταργώντας τον έντυπο λογαρια-
σµό και µειώνοντας το περιβαλλο-
ντικό µας αποτύπωµα.
Για οποιοδήποτε πρόβληµα µπορού-
µε να επικοινωνήσουµε στο email 
1022@eydap.gr

Το νέο ηλεκτρονικό κατάστηµα 
από την ΕΥ∆ΑΠ: e-EYDAP

Εγγραφή
Για να πραγµατοποιηθεί 
η εγγραφή στο eEY∆AΠ, 
οι ενδιαφερόµενοι 
επισκέπτονται το 
επίσηµο website της 
ΕΥ∆ΑΠ και επιλέγουν 
στην αρχική σελίδα το 
σχετικό εικονίδιο για το 
eEY∆AΠ.

Ειδικό Τιµολόγιο
Κάνοντας εγγραφή στο 
eΕΥ∆ΑΠ υπάρχει, µεταξύ 
άλλων, η δυνατότητα 
υποβολής αιτήµατος 
υπαγωγής στο Έκτακτο 
Ειδικό Τιµολόγιο (ΕΕΤ)
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Η πιστοποίηση που προσφέρει 
προστιθέµενη αξία

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αυξάνεται συνεχώς η απαίτηση για ποι-
οτικά και ασφαλή προϊόντα τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο 
εξωτερικό. Η πιστοποίηση, δηλαδή ο έλεγχος της παραγωγικής δι-
αδικασίας, σύµφωνα µε αυστηρά διεθνή και ελληνικά πρωτόκολ-
λα, αποτελεί εργαλείο προώθησης των ελληνικών γεωργικών προ-
ϊόντων στο εξωτερικό και εµπορικό διαβατήριο για τις απαιτητικές 
ξένες αγορές. Επιπλέον, οι απαιτήσεις από την ελληνική αγορά και 
ιδιαίτερα από τις αλυσίδες λιανεµπορίου γίνονται συνεχώς αυστη-
ρότερες και η πιστοποίηση είναι ουσιαστικά µονόδροµος.
Από το 2001, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει αφοσιωθεί στη δια-
σφάλιση της ποιότητας των τροφίµων στον πρωτογενή και δευτε-
ρογενή τοµέα µε πιστοποιήσεις συστηµάτων και πρωτοκόλλων. ∆ι-
αθέτουµε το σύνολο των διαπιστεύσεων - εγκρίσεων στον αγροδι-
ατροφικό τοµέα εξασφαλίζοντας στον Έλληνα παραγωγό και στην 
ελληνική επιχείρηση αναγνωρισιµότητα και προστιθεµένη αξία. 

One stop service
Προσφέρουµε υπηρεσίες «one stop service» µε συνδυασµένες επι-
θεωρήσεις στον αγροδιατροφικό τοµέα έχοντας εγκεκριµένους επι-

θεωρητές και διαπιστεύσεις τόσο στον πρωτογενή παραγωγή όσο 
και στη µεταποίηση και λιανεµπόριο- χονδρεµπόριο (GLOBALG.A.P., 
Chain of Custody, GRASP, ΙSO 22000, FSSC, BRC Food, BRC Agents 
& Brokers, IFS Food, IFS Broker, SMETA-BSCI, Sustainable Fishery 
ASC & MSC, επιθεωρήσεις δευτέρου µέρους, AGRO, Βιολογικά Προ-
ϊόντα). Με την πολύχρονη πείρα και παρουσία σε χώρες των Βαλ-
κανίων, της Μεσογείου, της Κεντρικής Ευρώπης, της Ασίας και της 
Αµερικής η TÜV HELLAS (TÜV NORD) προσφέρει υπηρεσίες επιθε-
ώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης µε την υπευθυνότητα και 
εγκυρότητα ενός ηγετικού brand διεθνώς.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το TÜV NORD, η µητρική µας εταιρεία, µε πα-
ρουσία σε 70 χώρες και µε 14.000 άτοµα ανθρώπινο δυναµικό, ανα-
γνωρίζοντας την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία της TÜV HELLAS 
(TÜV NORD), µας έχει αναθέσει ηγετικό ρόλο στον αγροδιατροφικό 
τοµέα στον Όµιλο. Ας σηµειωθεί πως βασικός πυλώνας της πολι-
τικής µας είναι η εξωστρέφεια και η ακόµη µεγαλύτερη διείσδυση 
στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, τα διεθνώς αναγνωρί-
σιµα πιστοποιητικά της TÜV HELLAS (TÜV NORD) προσφέρουν δι-
αβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. 

Αραπογιάννης Θωµάς
TÜV HELLAS (TÜV NORD) 
Vice President Agriculture
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Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ, στα πάνω από 30 χρόνια παρουσίας της στην 
ελληνική και διεθνή γεωργική αγορά, αποτελεί σήµερα βασικό παρά-
γοντα εφοδιασµού προϊόντων θρέψης, υψηλής ποιότητας, που ενσω-
µατώνουν νεοτερισµούς και καινοτοµίες. Η εµπειρία και η γνώση του 
ανθρώπινου δυναµικού της, σε συνδυασµό µε τα καινοτόµα προϊόντα 
που διαθέτει, έχουν κατατάξει την Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. ανάµεσα στις 
µεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες του κλάδου.
Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για πλήρη κάλυψη των θρεπτι-
κών αναγκών της αγοράς, η Φυτοθρεπτική απέκτησε ιδιόκτητες εγκα-
ταστάσεις στον Ισθµό Κορίνθου, µε παράλληλη ανάπτυξη των δραστη-
ριοτήτων της στον τοµέα της ανάµιξης και συσκευασίας κοκκωδών λι-
πασµάτων, παραγωγής οργανοχηµικών λιπασµάτων, φυτοχωµάτων και 
εδαφοβελτιωτικών. Η επένδυση έχει δώσει την δυνατότητα στην εται-
ρεία να προσφέρει στους συνεργάτες της ένα ολοκληρωµένο πακέτο 
λύσεων στον τοµέα της λίπανσης.

Μεταφορά κεντρικών δοµών στον Ασπρόπυργο Αττικής
Με την ολοκλήρωση της µεταφοράς των κεντρικών δοµών της εται-
ρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής αναπτύχθηκε η νέα εργοστασιακή µο-
νάδα υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, µε τέσσερις γραµµές παραγωγής, 
δυναµικότητας 10.000 τόνων ετησίως και παράλληλη στέγαση της δι-
οίκησης της εταιρείας σε νέα γραφεία.

Νέα γραµµή παραγωγής και τριπλασιασµός της αποθήκευσης 
Το άµεσο επόµενο επενδυτικό βήµα που έχει θέσει η εταιρεία, µε στόχο 
την ολοκλήρωση του έως το τέλος του 2019, είναι η κτιριακή επέκταση 
στις εγκαταστάσεις στον Ισθµό της Κορίνθου µε δυνατότητα αποθήκευ-
σης µεγαλύτερη των 30.000 τόνων και µε παράλληλη εγκατάσταση νέ-
ας γραµµής παραγωγής και ενσάκισης κοκκωδών λιπασµάτων, διπλα-
σιάζοντας έτσι την παραγωγική της δυνατότητα.

Πολύπλευρη επαφή µε 
τον Έλληνα παραγωγό
Η Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. εµπλουτίζει συνεχώς την γκάµα της µε νέα 
προϊόντα, µε γνώµονα την ανεύρεση καινοτόµων λύσεων που µπορούν 
να δώσουν αποτελεσµατικές απαντήσεις στα προβλήµατα της σύγχρο-

νης γεωργίας. Η εταιρεία επενδύει στην πολύπλευρη επαφή µε την πα-
ραγωγική αγροτική δραστηριότητα που αφορά τόσο στον Έλληνα πα-
ραγωγό και τον γεωπόνο τεχνικό σύµβουλο όσο και στην ακαδηµαϊ-
κή ερευνητική δραστηριότητα. Για την εταιρεία Φυτοθρεπτική η εµπο-
ρική σχέση µε τους χρήστες των προϊόντων της είναι απλά η αρχή για 
µια βαθύτερη σχέση συνεργασίας µε συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

Με εξαγωγικό προφίλ
Πέραν της δραστηριοποίησης στην ελληνική αγορά, από το 1996 η Φυ-
τοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. µε ένα πλήρως οργανωµένο Τµήµα, αναπτύσσε-
ται δυναµικά και µε ιδιαίτερη επιτυχία στον τοµέα των εξαγωγών µε 
παρουσία σε τουλάχιστον 20 χώρες. Έτσι σήµερα, η εταιρεία διατηρεί 
συνεχή εξαγωγική δραστηριότητα σε Βαλκάνια, Ευρώπη, Βόρεια Α-
φρική αλλά και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.
Η προσέγγιση των αγορών του εξωτερικού γίνεται µε ιδιαίτερο εν-
διαφέρον και στρατηγική προοπτική. Τα άριστης ποιότητας προϊόντα 
της εταιρείας πληρούν αυστηρά τις θεσµοθετηµένες προδιαγραφές. 
Η παραγωγή τους πραγµατοποιείται µε την τήρηση όλων των κανό-
νων ασφάλειας και της Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής και αυτό έ-
χει σαν αποτέλεσµα την διεθνή αναγνώριση και την δηµιουργία ενός 
ισχυρού branding.

Τεχνικές συµβουλές
Το Τµήµα Εξαγωγών βρίσκεται κοντά στους πελάτες, τόσο µε συχνές 
επισκέψεις στην έδρα τους, όσο και µε άµεση επικοινωνία και υποστή-
ριξη, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τα προϊό-
ντα, καθώς και τεχνικές συµβουλές για την εφαρµογή τους.
∆ιατηρώντας ένθερµη τη δέσµευση στην ανάπτυξη και προώθηση προ-
ϊόντων υψηλής ποιότητας που φέρουν την Ελληνική σφραγίδα και εκ-
προσωπούν µε επιτυχία τη χώρα µας εκτός συνόρων, η Φυτοθρεπτική 
Α.Β.Ε.Ε. λειτουργεί µε εξωστρέφεια, ενισχύοντας εντατικά τις ενέργει-
ες προώθησης προϊόντων της σε αγορές του εξωτερικού.
Η Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε., ατενίζει το µέλλον µε αισιοδοξία, έχοντας ε-
µπιστοσύνη στο δυναµικό της, στην ελληνική γεωργία και στους συ-
νεργάτες της και πιστεύοντας πάντα ότι…
«η Θρέψη είναι η Λύση».

Στρατηγικές επενδύσεις για ένα ολοκληρωµένο 
πακέτο λύσεων στον τοµέα της λίπανσης

Η νέα εργοστασιακή 
µονάδα υδατοδιαλυτών 
λιπασµάτων στον Ασπρόπυργο 
διαθέτει τέσσερις γραµµές 
παραγωγής, δυναµικότητας 
10.000 τόνων ετησίως 
και παράλληλη στέγαση 
της διοίκησης της εταιρείας 
σε νέα γραφεία.

Σήµερα, η Φυτοθρεπτική 
Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί συνεχή 
εξαγωγική δραστηριότητα σε 
Βαλκάνια, Ευρώπη, Βόρεια 
Αφρική αλλά και σε χώρες της 
Μέσης Ανατολής µε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και στρατηγική 
προοπτική.
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Μία σηµαντική  
πρόταση υπεραξίας  
για τους παραγωγούς

Όταν τον Ιούλιο του 2018 η UPL εξαγόρασε την Arysta 
LifeScience έναντι 4,2 δισ. δολαρίων, καθιερώθηκε σε 
Παγκόσµιο Ηγέτη στον τοµέα της Γεωργίας. Η UPL α-
ποτελεί πλέον έναν από τους πέντε κορυφαίους προ-
µηθευτές προϊόντων φυτοπροστασίας και ολοκληρω-
µένων λύσεων   παγκοσµίως, µε κύκλο εργασιών 5 
δισ. δολαρίων και παρουσία σε περισσότερες από 130 
χώρες. Έχοντας αυτό λοιπόν το παγκόσµιο αποτύπω-
µα στον αγροτικό κλάδο και εστιάζοντας σε περιοχές 
µε υψηλή ανάπτυξη, δηµιουργεί µια σηµαντική πρό-
ταση υπεραξίας για τους παραγωγούς, τους διανοµείς 
και τους προµηθευτές. 
Η UPL προσφέρει ένα ολοκληρωµένο χαρτοφυλά-
κιο λύσεων φυτοπροστασίας για το σύνολο των καλ-
λιεργειών, συµπεριλαµβάνοντας φυτοπροστατευτι-
κά προϊόντα, BioSolutions, επενδύσεις σπόρων και 
λύσεων για µετασυλλεκτικές χρήσεις, καλύπτοντας 
έτσι ολόκληρη την αλυσίδα της παγκόσµιας πρωτο-
γενούς παραγωγής.

Ανοιχτή Γεωργία
Τον Ιούνιο του 2019 η UPL παρουσίασε τη νέα της ταυ-
τότητα, δίνοντας υπόσταση στο νέο της εταιρικό σκο-

πό. Μέσω της στρατηγικής στόχευσης για µια Ανοιχτή 
Γεωργία, εµπνευσµένη από το όραµά της «OpenAg», 
η εταιρεία στοχεύει στη δηµιουργία ενός ανοιχτού πα-
γκόσµιου αγροτικού δικτύου που τροφοδοτεί µια βι-
ώσιµη ανάπτυξη για όλους, χωρίς όρια, χωρίς σύνο-
ρα: «No limits, No borders».

Ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο
Σήµερα, η UPL Ελλάς, συνεχίζοντας τη δυναµική πα-
ρουσία της Arysta LifeScience Ελλάς, στέκεται δίπλα 
στον Έλληνα παραγωγό, γεωπόνο και σε όλους τους 
κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, µέσω ενός ενι-

σχυµένου και ολοκληρωµένου χαρτοφυλακίου φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων, προϊόντων θρέψης  
και βιολογικών λύσεων.
Ο Κώστας Παπασωτηρίου, Managing Director της 
UPL Ελλάς, τονίζει ότι µε το «Open Ag» υπηρετούµε 
ένα σκοπό ξεπερνώντας τους εαυτούς µας και προ-
ωθώντας βιώσιµες λύσεις όπου ο καθένας κερδίζει! 
Μέσω του «Open Ag» δηµιουργούµε απλές και και-
νοτόµες λύσεις που ικανοποιούν και τις πιο σύνθετες 
προκλήσεις στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλ-
λον της αγροτικής ανάπτυξης.

Επενδυτική υπερδύναµη
Υπενθυµίζεται ότι στη φετινή διοργάνωση της ∆ΕΘ τι-
µώµενη χώρα είναι η Ινδία, µία παγκόσµια οικονοµική 
και επενδυτική υπερδύναµη, αλλά και µία από τις µε-
γαλύτερες αγορές του κόσµου. Η UPL Ελλάς συµµε-
τέχει για πρώτη φορά στη 84η ∆ΕΘ - ∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης (07-15 Σεπτεµβρίου 2019 - Περίπτε-
ρο 13, Stand Α2), στα πλαίσια της προβολής των ε-
ταιρειών µε χώρα προέλευσης την Ινδία, προβάλλο-
ντας τη Γεωργία ως χώρο κοινού ενδιαφέροντος α-
νάµεσα στις δύο χώρες. 

Παρουσία
Η UPL αποτελεί 
πλέον έναν από τους 
πέντε κορυφαίους 
προµηθευτές 
προϊόντων 
φυτοπροστασίας, 
µε παρουσία σε 
περισσότερες  
από 130 χώρες

Λύσεις
Προσφέρει ένα 
ολοκληρωµένο 
χαρτοφυλάκιο 
λύσεων 
φυτοπροστασίας 
για το σύνολο των 
καλλιεργειών

Περίπτερο 
Συµµετέχει για 
πρώτη φορά 
στη ∆ιεθνή 
Έκθεση 
Θεσσαλονίκης 
και θα 
βρίσκεται στο 
περίπτερο 13,  
Stand Α2
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Αναζητώντας τον µελλοντικό 
αγρότη στο 4o Παγκόσµιο 
Συνέδριο Αγροδιατροφικής 
Επιχειρηµατικότητας

Με κεντρικό θέµα που πραγµατεύεται τον ρόλο του αγρότη στην εποχή της 
4ης βιοµηχανικής επανάστασης, ανοίγει το Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου 2019 
η Αυλαία του 4ου Παγκόσµιου Συνεδρίου Αγροδιατροφικής Επιχειρηµα-
τικότητας (Global Agripreneurs Summit – GAS) που θα πραγµατοποιη-
θεί φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 7 έως τις 11 Σεπτεµβρίου 
2019, στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο περίπτερο 6.
Το κυρίαρχο θέµα την πρώτη ηµέρα του συνεδρίου θα είναι οι προκλήσεις 
και προοπτικές για τον πρωτογενή τοµέα στην Ελλάδα καθώς και η δια-
µόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το συνέδριο θα ανοίξουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  
Μάκης Βορίδης και ο Πρέσβης της Αµερικής στην Ελλάδα Τζέφρυ Πάιατ. Με 
κεντρικό θέµα «Ο ρόλος του Αγρότη στην εποχή της 4ης Βιοµηνικής Επανά-
στασης-Defining the Future Farmer 4.0», το φετινό GAS φιλοξενεί φιλοξενεί 
διεθνείς οµιλητές, επιχειρηµατίες, επιχειρηµατίες, ερευνητές και διαµορφω-
τές πολιτικής στον τοµέα της αγροδιατροφής για να παρουσιάσουν και να συ-
ζητήσουν τις σηµαντικότερες σύγχρονες τάσεις στον αγροδιατροφικό τοµέα.

Στις 10 Σεπτεµβρίου ο τελικός του διαγωνισµού
Τη δεύτερη ηµέρα του συνεδρίου θα συζητηθούν οι νέες τεχνολογίες και 
η επίδραση τους στην αγροτική παραγωγή και τη διατροφή ενώ την τρί-
τη ηµέρα έχουν προγραµµατιστεί συζητήσεις πάνελ που θα σκιαγραφή-
σουν το µέλλον των τροφίµων στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη. Την Τρί-
τη 10 Σεπτεµβρίου 2019 θα πραγµατοποιηθεί ο τελικός του παγκόσµιου 
διαγωνισµού Future Agro Challenge, 10 φιναλίστ οµάδες από όλο τον κό-

σµο θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν ζωντανά, σε µια παγκόσµια 
σκηνή, τις καινοτόµες ιδέες τους.
Σηµειώνεται πως το Global Agripreneurs Summit  διοργανώνεται από τους 
Industry Disruptors Game Changers, σε συνεργασία µε την ∆ΕΘ HELEXPO 
στο πλαίσιο Digital Greece, µε την υποστήριξη της Αµερικανικής Πρεσβείας, 
της Τράπεζας Πειραιώς, του οργανισµούς Global Open Data for Agriculture 
and Nutrition (GODAN), του SANAD Fund, της εταιρείας Wind, του οργα-
νισµού People’s Trust και της εταιρείας Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Τελεί υπό την 
αιγίδα του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, του Συνδέσµου Ε-
πιχειρήσεων Πληροφο ρικής Βορείου Ελλάδος και του Εµπορικού και Βιο-
µηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης. Χορηγός επικοινωνίας του Συνε-
δρίου Αγροδιατροφικής Επιχειρηµατικότητας (Global Agripreneurs Summit 
– GAS) είναι η εφηµερίδα Agrenda και η ιστοσελίδα agronews.gr.

Η ταυτότητα του Future Agro Challenge
Το Future Agro Challenge (FAC) είναι µια ελληνική πρωτοβουλία µε διε-
θνή παρουσία σε 64 χώρες, που δηµιουργήθηκε προκειµένου να φέρει 
σε επαφή επιχειρηµατίες, αγρότες και διαµορφωτές πολιτικής προκειµέ-
νου να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στον τοµέα της αγροδιατροφής.
Το FAC συντονίζεται από τους Industry Disruptors- Game Changers, εκ-
προσωπεί το EIT Food στην Ελλάδα και έχει ως στόχο την ενίσχυση και 
ωρίµανση νεοφυών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν νέα προϊόντα ή υ-
πηρεσίες στον κλάδο της αγροδιατροφής και αποτελούν απαραίτητο πυ-
λώνα για κάθε παραγωγική και βιώσιµη οικονοµία.

Το φετινό GAS φιλοξενεί 
διεθνώς αναγνωρισµένους 
οµιλητές, επιχειρηµατίες, 
ερευνητές και 
διαµορφωτές πολιτικής 
στον τοµέα της 
αγροδιατροφής.

Συναντήσεις B2B  
που θα ενθαρρύνουν 
τους αγρότες, τους 
νεοεισερχοµένους,  
τους εµπειρογνώµονες του 
κλάδου να συµµετάσχουν 
σε νέες συνέργειες θα 
πραγµατοποιηθούν κατά  
τη διάρκεια του GAS.

Στον τελικό του 
παγκόσµιου διαγωνισµού 
Future Agro Challenge, 
πενήντα νεοφυείς 
επιχειρήσεις από όλο 
τον κόσµο θα έχουν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν 
ζωντανά, σε µια παγκόσµια 
σκηνή, τις καινοτόµες ιδέες 
τους.
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Ένας στρατηγικός σύµµαχος 
για τον  Έλληνα κτηνοτρόφο

Αξιόπιστη υποστήριξη
Ως πρωτοπόρος εταιρεία στη 
διατροφή των παραγωγικών 
ζώων και µε περισσότερα 
από 80 έτη εµπειρίας στη 
σύνθεση βιταµινών, η 
DSM αποτελεί έναν από 
τους σηµαντικότερους 
προµηθευτές βιταµινών, 
καροτενοειδών, ευβιοτικών 
προϊόντων καθώς και 
ενζύµων για την παγκόσµια 
βιοµηχανία ζωοτροφών. 
Επιπρόσθετα, συνδυάζοντας 
µοναδική τεχνογνωσία και 
επιστηµονική γνώση πάνω 
στον κλάδο της Ζωικής 
Παραγωγής, η DSM προάγει 
την οικονοµική ευηµερία, 
την περιβαλλοντική 
ανάπτυξη και την κοινωνική 
πρόοδο, δηµιουργώντας 
αειφορία για όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς. Η 
DSM απασχολεί παγκοσµίως 
21.000 εργαζοµένους, ενώ 
ετησίως τα καθαρά έσοδα 
που προκύπτουν από 
τις πωλήσεις ανέρχονται 
περίπου σε 8,7 δις ευρώ.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
Το 2019 αποτελεί έτος πραγµάτωσης των 
στόχων της DSM, καθότι νέα προϊόντα της 
θα διατεθούν στην ελληνική αγορά, δίνοντας 
ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των 
αντίστοιχων προϊόντων που ήδη κυκλοφορούν.

H DSM είναι µια παγκοσµίως αναγνωρισµένη και επιστηµονικά προσανατολισµένη 
εταιρεία που δραστηριοποιείται ενεργά στους τοµείς της Υγείας, της ∆ιατροφής και 
των Υλικών. Παρέχει πρωτοποριακές λύσεις και προϊόντα που ως στόχο έχουν τη 
διατήρηση, προστασία και βελτίωση των αποδόσεων σε παγκόσµια κλίµακα, όπως 
προϊόντα διατροφής και διαιτητικά συµπληρώµατα, προϊόντα προσωπικής περιποί-
ησης, ζωοτροφές, φαρµακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προϊόντα αυτο-
κινητοβιοµηχανίας, βαφές, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, εναλλακτικές πη-
γές ενέργειας και βιο-υλικά. 

Έχοντας πάνω από 30 χρόνια παρουσίας στον κλάδο της Ζωικής 
Παραγωγής η DSM- Hellas παρέχει:
● Υψηλής ποιότητας προµίγµατα και ισορροπιστές που παρασκευάζονται στο ερ-
γοστάσιο παραγωγής µας στα Οινόφυτα Βοιωτίας (Σύστηµα πιστοποίησης FAMIQS)
● Άρτια τεχνική διατροφική υποστήριξη για όλα τα είδη παραγωγικών ζώων από 
επιστηµονικά καταρτισµένο προσωπικό µέσω της παροχής συµβουλευτικής υπο-
στήριξης και της ορθολογικής κατάρτισης σιτηρεσίων
● Υψηλή ποιότητα, ασφάλεια και ιχνηλασιµότητα των παραγόµενων προϊόντων 
● Άµεση εξυπηρέτηση και αξιοπιστία 
● Μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα σε Κροατία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία, 
ΠΓ∆Μ, Κύπρο και Ισραήλ.

Προϊόντα:
● Προµίγµατα Βιταµινών και Ιχνοστοιχείων ● Ισορροπιστές Βιταµινών και Ιχνο-
στοιχείων ● Συµπληρώµατα-Προσθετικά ζωοτροφών και στοχευµένες λύ-
σεις (HyD, Maxichick) ● Βιταµίνες και Ιχνοστοιχεία ● Αµινοξέα ● Καροτενοει-
δή ● Ένζυµα   ● Οξινιστές ● Λίπη φυτικής προέλευσης ● Βελτιωτικά γεύσης 
● Υποκατάστατα γάλακτος ● Μυκοδεσµευτικά

Είδη παραγωγικών ζώων που εστιάζουµε:
● Όρνιθες ωοτοκίας, ορνίθια κρεοπαραγωγής και άλλα πτηνά ● Χοίροι
● Μηρυκαστικά ● Ιχθύες ● Ζώα συντροφιάς ● Άλογα

Η επιτυχία της DSM Hellas -Στρατηγική εταιρείας:
Στρατηγική της εταιρείας µας αποτελεί η παροχή µιας ολοκληρωµένης διατρο-
φικής προσέγγισης, συµβάλλοντας στην αποτελεσµατικότητα, βιωσιµότητα και 
κερδοφορία µιας επιχείρησης. Στα πλαίσια αυτά εστιάζουµε σε δύο σηµαντικές 
αρχές, οι οποίες είναι:

● Ακρίβεια στη διατροφή (Precision Nutrition)- χρησιµοποίηση της τεχνολογί-
ας NIR µε σκοπό την λεπτοµερή ανάλυση των βασικών συστατικών των πρώ-
των υλών και ζωοτροφών καθώς και την ορθολογική κατάρτιση των σιτηρε-
σίων για βελτιστοποίηση των παραγωγικών αποδόσεων 

● ∆ιατροφή για τη βέλτιστη πρώτη ανάπτυξη - χρησιµοποίηση κατάλληλων προ-
ϊόντων και στοχευµένων σιτηρεσίων µε υψηλής πεπτικότητας συστατικά για τα 
αρχικά, ιδιαίτερα κρίσιµα, στάδια ανάπτυξης κάθε κατηγορίας παραγωγικού ζώου.

Έχοντας ως βασική αρχή την εξυπηρέτηση και την άµεση κάλυψη των αναγκών 
των πελατών µας, εστιάζουµε στη  διεύρυνση των δραστηριοτήτων και υπηρε-
σιών µας µέσω της παροχής καινοτόµων και ποιοτικών προϊόντων. 
Η δηµιουργία νέων, πολύτιµων συνεργασιών, ο σεβασµός προς το ανθρώπινο 
δυναµικό, το ζωικό κεφάλαιο και το περιβάλλον καθώς και η ουσιαστική συµ-
βολή µας στην ευηµερία του κλάδου της Ζωικής Παραγωγής, αποτελούν τους 
σηµαντικότερους πυλώνες της πολιτικής της εταιρείας µας. 

Με χρόνια παρουσίας στον τοµέα της ζωικής παραγωγής, εγγυόµαστε τη συνέπεια, 
ποιότητα και αξιόπιστη υποστήριξη στους συνεργάτες µας.   
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Μετασυλλεκτική φροντίδα για µέγιστη 
ποιότητα στο εξαγωγικό προϊόν
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Η Fomesa Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. είναι θυγατρική της Fomesa Fruitech SL, έχοντας αναπτύξει τη 
µεγαλύτερη γκάµα προϊόντων στην αγορά για την επεξεργασία φρούτων και λαχανικών, δι-
ατηρώντας την µέγιστη ποιότητα µε τις ελάχιστες επιπτώσεις για το περιβάλλον του πλανήτη.

Οι καλύτερες λύσεις για µετά τη συγκοµιδή των καρπών
Στις δύο εταιρείες, το έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό, εργάζονται σκληρά ώστε να 
κατανοήσουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας προσφέροντας υπηρεσίες και προϊ-
όντα για την επεξεργασία των καρπών µετά τη συγκοµιδή. Η Fomesa Fruitec  (η µητρική 
εταιρεία) είναι παρούσα σε όλες τις χώρες παραγωγής και εξαγωγής φρούτων και λαχα-
νικών, σε όλο τον κόσµο περισσότερο από 60 χρόνια.

Η Fomesa Ελλάς στην Ελλάδα 
και τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες
Η εµπειρία της ελληνικής θυγατρικής στο χώρο κλείνει το 2019 τα 30 χρόνια λειτουργίας 
της, φροντίζοντας πάντα τις ανάγκες των πελατών της, προσφέροντας υπηρεσίες και προ-
ϊόντα, που πληρούν την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία, έχοντας στην κατοχή της τις 
ανάλογες εγκρίσεις (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων, 
και Γενικό Χηµείου Κράτους).
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως η Fomesa Ελλάς ΑΕΒΕ είναι µέλος του Ελληνικού Συνδέ-
σµου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) και της Εταιρείας Ανακύκλωσης. 

Το καλύτερο για την προστασία των φρούτων σας
Η Fomesa Ελλάς προσφέρει στην ελληνική αγορά, το συµπυκνωµένο εναιώρηµα µυ-
κητοκτόνου PENBOTEC®400SC, για την επεξεργασία µήλων και αχλαδιών µετά τη συ-
γκοµιδή. Συγκεκριµένα, πρόκειται για µυκητοκτόνο µε βάση την PYRIMETHANIL/ΠΥΡΙ-
ΜΕΘΑΝΙΛ για την επεξεργασία µήλων και αχλαδιών µετά τη συγκοµιδή, µε σύστηµα δι-
αβροχής ή εµβάπτισης. Ελέγχει τους καρπούς από τους µύκητες που προκαλούν σήψη 
στα µηλοειδή φρούτα:
-Penicillium Expansum,   
-Botrytis Cinerea και   
-Gloeosporium Album

Αποτελεσµατικότητα 
∆εδοµένου ότι τα µηλοειδή φρούτα αποθηκεύονται συχνά για µεγάλο χρονικό διάστη-
µα και πολλές φορές καταλήγουν στον καταναλωτή µετά την περιφορά τους ανά τον κό-
σµο, η επιµονή είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό για τη βέλτιστη προστασία κατά της σή-
ψης µετά τη συγκοµιδή. Τα αποτελέσµατα στο γράφηµα παρακάτων καταδεικνύουν την 
πολυετή απόδειξη για την παρατεταµένη δράση του PENBOTEC. Η παρούσα µελέτη διε-
νεργήθηκε µε φρούτα που υποβλήθηκαν σε ενοφθαλµισµό µε Penicillium expansum ε-
πτάµ µήνες µετά την επεξεργασία. Ακόµα και υπό αυτές τις συνθήκες, το PENBOTEC δι-
ατήρησε την ποιότητα των καρπών.

Τρόπος χρήσης: 
Το PENBOTEC 400SC εφαρµόζεται µε το σύστηµα διαβροχής ή εµβάπτισης. Ετοιµάστε τη 
συνιστώµενη δόση πολτού και εφαρµόστε άµεσα στον καρπό κατά τη διάρκεια  60 δευ-
τερολέπτων.  Η συγκεκριµένη επεξεργασία θα πρέπει να εκτελεστεί εντός 16 ωρών µε-
τά τη συλλογή των καρπών.

30 χρόνια λειτουργίας
Η εµπειρία της ελληνικής 
θυγατρικής στο χώρο κλείνει το 
2019 τα 30 χρόνια λειτουργίας 
της, φροντίζοντας πάντα τις 
ανάγκες των πελατών της.

Ποιότητα
Η ευρεία γκάµα των προϊόντων 
της Fomesa Ελλάς, πληρή τις 
προδιαγραφές των πιο
απαιτητικών εξαγωγών και 
επιτρέπει στα φρούτα να 
φθάνουν σε άριστη κατάσταση, 
στις πιο µακρινές αγορές.

Μέλος του ΕΣΥΦ και της 
Εταιρείας Ανακύκλωσης
Η Fomesa Ελλάς ΑΕΒΕ 
είναι µέλος του Ελληνικού 
Συνδέσµου Φυτοπροστασίας 
(ΕΣΥΦ) και της Εταιρείας 
Ανακύκλωσης. 

PENBOTEC® 400SC
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Ψηστήρι στον Γουίλµπουρ Ρος 
για τους δασµούς στο ελαιόλαδο 

Πλήθος συναντήσεων µε τα κυβερνητικά επιτελεία και τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο Αµερικανός υπουργός Εµπο-
ρίου Γουίλµπουρ Ρος, ενόψει της έντονης παρουσίας για µία ακό-
µα φορά των ΗΠΑ στη ∆ΕΘ. Ο Ρος πέρασε το κατώφλι του Μαξίµου 
την περασµένη Πέµπτη και µεταξύ των θεµάτων που συζητήθη-
καν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που αρχικά παρουσίασε όλο το πλέγ-
µα των εµβληµατικών επενδύσεων που έχουν δροµολογηθεί, έθε-
σε και το ζήτηµα της εξαίρεσης από τους δασµούς του ελληνικού ε-
λαιολάδου, κατά την εξαγωγή του στις ΗΠΑ. Υπενθυµίζεται ότι εκ-
κρεµεί η έγκριση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) µί-
ας λίστας µε ευρωπαϊκά προϊόντα, µεταξύ των οποίων και του ελαι-
ολάδου, στα οποία η ΗΠΑ διατίθενται να επιβάλουν αυστηρούς δα-
σµούς στο πλαίσιο της διαµάχης των δύο δυνάµεων, ΗΠΑ-ΕΕ, ανα-
φορικά µε την Airbus και την Boeing. 
Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα παρουσίασε στον Αµερικανό υπουργό 
Εµπορίου το ελληνικό µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα, δίνοντας έµφα-
ση στα ζητήµατα της ανάκτησης της αξιοπιστίας της χώρας στον οι-
κονοµικό τοµέα και στην απλοποίηση των διαδικασιών για τις επεν-
δύσεις, µε την αµερικανική πλευρά να επισηµαίνει τα πρώτα δείγ-
µατα αποτελεσµατικότητας της κυβέρνησης. 

Η επιτυχία της παρουσίας των ΗΠΑ οδηγός για την Ινδία
Η έντονη παρουσία των ΗΠΑ παρέµεινε σε συνέχεια της περσινής 
∆ΕΘ κατά την οποία ήταν τιµώµενη χώρα. Φέτος, που τον τίτλο αυ-
τό έχει η Ινδία, τίθεται ζήτηµα πως θα πεισθεί και αυτή η αντιπρο-
σωπεία για τη σηµασία που έχει το χτίσιµο κερδοφόρων εµπορι-
κών σχέσεων µε τη χώρα µας. Σε αυτά τα πλαίσια, µία καλή αρχή 
θα µπορούσε να αποτελέσει το ελαιόλαδο, δεδοµένου ότι χώρες ό-
πως η Ισπανία και η Ιταλία έχουν φροντίσει από 20ετίας να εδραιω-
θούν στην εν λόγω αναπτυσσόµενη χώρα που πλέον γράφει ετήσιο 
ρυθµό ανάπτυξης άνω του 7%.

Επιπρόσθετα, η άνοδος της µεσαίας και ανώτερης εισοδηµατικής 
τάξης σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη διάθεση ενηµέρωσης των 
Ινδών καταναλωτών σχετικά µε την υγιεινή διατροφή διαµορφώ-
νουν συνθήκες, που µελλοντικά θα πρέπει να οδηγήσουν στην κα-
τακόρυφη αύξηση της ζήτησης ελαιολάδου, κάτι που θα πρέπει να 
δουν οι ελληνικοί φορείς αξιοποιώντας και τις ευκαιρίες για γνω-
ριµία µε επιχειρηµατικούς φορείς που δίνει η 84η ∆ΕΘ, καθώς η 
Ινδία είναι φέτος τιµώµενη χώρα.
Την ίδια ώρα, µπούσουλα για τα σηµεία που χρήζουν προσοχής α-
ποτελεί η έκθεση του γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υπο-
θέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Νέο ∆ελχί στην οποία προστί-
θεται ότι ένα ακόµη εµπόδιο για το ελληνικό ελαιόλαδο είναι η έλ-
λειψη brand name της Ελλάδας ως χώρας στην Ινδία, ενώ αρνητική 
επίδραση έχει και η µη ύπαρξη αξιόλογων ελληνικών εστιατορίων.
Επιπρόσθετα, το µικρό µέγεθος των ελληνικών εξαγωγικών εται-
ρειών, εξασφαλίζει µεν ποιότητα, αλλά εµποδίζει τα περιθώρια ε-
λιγµών στο σκέλος των τιµών που κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό, για 
την αρχική είσοδο στην ινδική αγορά.
Εντούτοις, η εξοικείωση των Ινδών µε την Ελλάδα, σε σύγκριση µε 
την προηγούµενη δεκαετία, λόγω αύξησης των Ινδών τουριστών 
προς τη χώρα µας, που έχει ως αποτέλεσµα τη γνωριµία τους µε 
την ελληνική κουζίνα ενώ η εισαγωγή, τελευταίως, στην Ινδία και 
άλλων προϊόντων διατροφής από την Ελλάδα (π.χ φέτα, φύλλο, έ-
τοιµες πίτες, καταϊφι κλπ) βοηθάει στη διεύρυνση της γκάµας των 
εισαγόµενων προϊόντων διατροφής και φυσικά µεταξύ αυτών και 
του ελαιολάδου.
Όπως υπογραµµίζεται, η εισαγωγική πορεία του ελαιολάδου βαί-
νει αυξανόµενη και προβλέπεται να συνεχιστεί, αλλά σε απόλυ-
τους αριθµούς και σε αναλογία µε τον τεράστιο πληθυσµό της Ιν-
δίας (1.296.000.000 το έτος 2018), η κατανάλωση ελαιολάδου εί-
ναι πολύ µικρή και συγκεντρωµένη στα µεγάλα αστικά κέντρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
και ο υπουργός Εµπορίου 
των ΗΠΑ ανανέωσαν το 
ραντεβού τους για τις 25 
Σεπτεµβρίου.

Στη συνάντηση  
του πρωθυπουργού 
µε τον Γούιλµπορ Ροσ, 
συζητήθηκαν επίσης 
οι σχέσεις Ευρώπης – 
ΗΠΑ, αλλά και ζητήµατα 
διεθνούς εµπορίου. 
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Το Perrotis College 
θα διαθέτει σταντ στο 
περίπτερο 6, στο πλαίσιο 
του Future Agro Challenge 
– The Golbal Competition, 
όπου τα στελέχη του θα 
ενηµερώνουν σχετικά 
µε τις εκπαιδευτικές, 
ερευνητικές και άλλες 
δραστηριότητές του. 

Συµµετοχή  στο 
Innovation Hub της 
Πρεσβείας των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα και του 
Found.ation θα έχει και 
το ∆ηµοτικό Σχολείο της 
Αµερικανικής Γεωργικής 
Σχολήςσχετικό νοµικό 
πλαίσιο. 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 6 ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟ PERROTIS ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Πολυεπίπεδη και σηµαντική 
παρουσία στην 84η ∆ιεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης θα έχουν το Perrotis College και η 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή. Τα δύο ιδρύµατα 
έχουν διαχρονικά ταυτιστεί µε τις έννοιες της 
καινοτοµίας, της έρευνας, της επιχειρηµατικότητας 
και της ανάπτυξης και υπό την ηγεσία του 
προέδρου τους, ∆ρ.Πάνου Κανέλλη, έχουν 
υιοθετήσει ισχυρό προφίλ εξωστρέφειας, µε στόχο 
το «άνοιγµά» τους τόσο στην ελληνική όσο και τη 
διεθνή κοινότητα, συνεχίζοντας παράλληλα την 
εκπαίδευση στη γεωπονία και τις επιστήµες ζωής. 
Όλες οι δράσεις και οι συµµετοχές στην 84η ∆ΕΘ 
θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο της ενότητας 
Digital Greece.

Future Agro Challenge
Το Perrotis College θα διαθέτει σταντ στο περίπτερο 
6, στο πλαίσιο του Future Agro Challenge-The 
Golbal Competition, όπου τα στελέχη του θα 
ενηµερώνουν σχετικά µε τις εκπαιδευτικές, 
ερευνητικές και άλλες δραστηριότητές του. 
Μάλιστα, περισσότεροι από 60 συµµετέχοντες 
του Future Agro Challenge θα επισκεφτούν την 
Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου το Perrotis College. Θα 
πληροφορηθούν για τις ποικίλες δραστηριότητές 
του και θα ξεναγηθούν τόσο στις εγκαταστάσεις 
του, όσο και στο campus της Σχολής. Η επίσκεψη 

θα δώσει την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να 
ενηµερωθούν για τη διαχρονική προσφορά των 
δύο ιδρυµάτων στον αγροδιατροφικό τοµέα και την 
επιχειρηµατικότητα. 

Global Agripreneurs Summit
Μεγάλη θα είναι η συµµετοχή των ακαδηµαϊκών 
του Perrotis College και στο Global Agripreneurs 
Summit. 
● Tην Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου (περίπτερο 6 
- 12:00) επ.καθηγήτρια και η επικεφαλής του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 
Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον τοµέα 
των Τροφίµων» του Perrotis College ∆ρ.Κική 
Ζηνοβιάδου θα πραγµατοποιήσει οµιλία µε τίτλο: 
«Innovative Food Waste Solutions».
● Την Τρίτη 10 Σεπτεµβρίου (περίπτερο 6 17:00) 
ο επ. καθηγητής και επικεφαλής του τµήµατος 

∆ιαχείρισης Αγροπεριβαλλοντικών Συστηµάτων 
∆ρ.Χρήστος Βασιλικιώτης και ο επ. καθηγητής 
και επικεφαλής εργαστηρίου γενετικής του 
Perrotis College, ∆ρ. Χρήστος Κισσούδης θα 
πραγµατοποιήσουν οµιλία µε τίτλο: «Leaders 
Debate: Synthetic Biology or Regenerative 
Agriculture?» .
Συµµετοχή στο Global Agripreneurs Summit θα έ-
χει και το Γραφείο ∆ιαχείρισης Στρατηγικών Προ-
γραµµάτων της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής. 
Tο Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου (περίπτερο 6 - 16:30), το 
στέλεχος του Γραφείου, γεωπόνος Βίκυ Κρυσταλλί-
δου, θα πραγµατοποιήσει οµιλία σε εκδήλωση µε τίτ-
λο «Συνέργειες αγροδιατροφής, πολιτισµού και του-
ρισµού µε γνώµονα την αειφόρο περιφερειακή ανά-
πτυξη στην Ελλάδα» που διοργανώνει το πρόγραµ-
µα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά».
Τέλος, συµµετοχή στο Innovation Hub της 
Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και του Found.
ation θα έχει και το ∆ηµοτικό Σχολείο της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής. Το Σάββατο 
14 Σεπτεµβρίου (περίπτερο 12 - 17:00), η 
προϊσταµένη της Βιβλιοθήκης της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College, 
∆αµιάνα Κουτσοµίχα και η δασκάλα του ∆ηµοτικού 
Σχολείου της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής 
Σµαρώ Καϊµάκη, θα συµµετέχουν σε εκδήλωση µε 
τίτλο: «Το µέλλον της εκπαίδευσης».
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Η αγροτεχνολογία και  
ο τρόπος ενσωµάτωσής 
της στις ανάγκες των 
ελληνικών 
εκµεταλλεύσεων  
θα απασχολήσει τις 
περισσότερες 
παράλληλες εκδηλώσεις 
που είναι αφιερωµένες 
στον πρωτογενή τοµέα 
κατά τη διάρκεια της 
84ης ∆ΕΘ. Παράλληλα, 
θα διερευνηθούν οι 
ευκαιρίες εξαγωγών 
τροφίµων και ποτών 
στην Ινδία, καθώς και 
πρακτικά ζητήµατα 
συνεργασίας µε τις 
αγορές της Ασίας, ενώ 
το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης θα αναπτύξει 
θέµατα γύρω από την 
ΚΑΠ και το περιβάλλον.

13/09-15/09
Ανοιχτές Πόρτες Χίγκας
ΩΡΕΣ 18.00 µ.µ. - 20.00 µ.µ. 
Επετειακή εκδήλωση  
στα περιθώρια της ∆ΕΘ
Πανηγυρική και πιο πλούσια από κάθε άλλη 
φορά προετοιµάζεται η φηµισµένη εκδήλωση 
Ανοιχτές Πόρτες της εταιρείας Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ,  
η οποία συµπληρώνει 20 χρόνια αδιάλειπτης 
διοργάνωσης. Οι πόρτες της εταιρείας, όπως 
ενηµερώνει, θα ανοίξουν την Παρασκευή 13 
Σεπτεµβρίου και θα κλείσουν την Κυριακή 15 
Σεπτεµβρίου 2019, µε πλούσιο πρόγραµµα από 
τις 9 το πρωί µέχρι τις 7 το απόγευµα. Η φετινή 
τριήµερη εκδήλωση θα είναι επετειακή και εορ-
ταστική για τα 20 χρόνια της και όπως κάθε 
χρόνο, οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι θα 
έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για όλες  
τις εξελίξεις στον γεωργικό και κτηνοτροφικό 
τοµέα, να παρακολουθήσουν σεµινάρια, να οδη-
γήσουν τα νέα µοντέλα των µηχανηµάτων και 
φυσικά να επωφεληθούν από τις πολύ ειδικές 
προσφορές στα προϊόντα της εταιρείας καθόλη 
τη διάρκεια του event. 

08/09
Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ αίθ. B
ΩΡΕΣ 16.00 µ.µ. - 19.00 µ.µ.  
Η ΚΑΠ µετά το 2020 και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις
Η Γενική Γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων διοργανώνει 
ανοιχτή εκδήλωση µε θέµα: «Περιβάλλον και κλιµατική αλλαγή - Προκλήσεις για τον 
πρωτογενή τοµέα και µέτρα στήριξης». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 8 
Σεπτεµβρίου 2019 και ώρα 16:00-19:00 στη Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερµανός, 
Αίθουσα Β. Θα  απευθύνουν χαιρετισµό ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  Μάκης Βορίδης,  
οι υφυπουργοί Κωνσταντίνος Σκρέκας και Φωτεινή Αραµπατζή. 
Ο Γενικός Γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κωνσταντίνος 
Μπαγινέτας θα συντονίσει τις εργασίες της εκδήλωσης.

11/09
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑ∆ΗΣ 
ΩΡΕΣ 18.00 µ.µ. - 20.00 µ.µ. 
Εξαγωγές τροφίµων στην Ινδία
Με την ευκαιρία της παρουσίας της Ινδίας ως τιµώ-
µενη χώρα στην 84η ∆ΕΘ, ο ΣΕΒΕ και η ∆ΕΘ 
HELEXPO διοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα  
για τις ευκαιρίες που µπορούν να εκµεταλλευτούν 
οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στην ινδική 
αγορά, καθώς και για πρακτικά ζητήµατα που απα-
σχολούν τη νοµοθεσία, τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις, τα εµπόδια -φυτοϋγειονοµικά και µη-  
και γενικότερα τις προκλήσεις των εξαγωγών.

Ακαδηµιακές εκδηλώσεις 
Ινδικά µείγµατα  
σε ζωοτροφές

Παρουσίαση των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων από τη 
συνεργασία της εταιρείας 
Ayurvet (Ινδία) µε το ΑΠΘ, µε 
κύριο στόχο τη διερεύνηση της 
προσθήκης εξειδικευµένων 
µιγµάτων Ινδικών βοτάνων στη 
διατροφή παραγωγικών ζώων. 
Περίπτερο 14, Τρίτη 10 
Σεπτεµβρίου, 19:00-20:00.

Αξιοποίηση σπάνιων 
φυλών προβάτων

Παρουσίαση του προγράµµα-
τος INTERREG, το οποίο στο-
χεύει στη διάσωση, προστασία 
και αξιοποίηση των πληθυ-
σµών της φυλής προβάτων 
Πελαγονίας στη ∆ιασυνοριακή 
Περιοχή Ελλάδα-Βόρεια. 
Μακεδονία. Περίπτερο 14, 
χώρος AKADEMIA Πέµπτη  
12 Σεπτεµβρίου, 19:00-20:00.

Οι πολυφαινόλες  
στα τρόφιµα

Στις αντιοξειδωτικές, αντιµικροβι-
ακές, πρεβιοτικές και υπολιπιδαι-
µικές δράσεις πολυφαινολών 
ελιάς για καινοτόµα βιολειτουργι-
κά τρόφιµα και ζωοτροφές θα 
αναφερθεί ο Ιωάννης Γιαβάσης, 
αν. καθηγητής του Γενικού Τµή-
µατος Λάρισας την Κυριακή 8 
Σεπτεµβρίου στο Περίπτερο 14, 
χώρος AKADEMIA, 17.00-17.30.

Παράλληλες Εκδηλώσεις


