
Ξεκάθαρη προτίµηση στα 
γυναικεία χέρια για την ευαίσθητη 
διαδικασία του τρύγου, από τη νέα 
γενιά στο Κτήµα Χατζηµιχάλη. 
Wine Trails σελ. 10-23, 30-33 

Ένα κρασί από γυναικεία χέρια  
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Άνοδος της τιµής 
και χορηγία Βορίδη  
Την άνοδο της τιµής στο πρόβειο 
γάλα συνόδευσαν από τα Γιάννενα 
οι δηλώσεις Βορίδη. σελ. 2, 8-9, 32

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 12/09

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

240
177

62,02
2,21

229
179

80,74
3,01

235
177

77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

19/09

240
174

60,50
2,17

 

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

225
182
84,76
2,93
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ΕΝΘΕΤΟ 

Ο νόμος περί  
συνεταιρισμών  
και το δάνειο 
για το έκτρωμα   
Άφωνοι οι αγρότες στη δίνη των παρασίτων 

Νέο νόµο για τους συνεταιρισµούς σε 
διαβούλευση µέχρι τα τέλη Σεπτεµ-
βρίου υπόσχεται ο Βορίδης, την ώρα 
που το ρεπορτάζ της Agrenda βεβαι-
ώνει ότι κανένας συνεργάτης µε θε-
σµικό ρόλο στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης δεν έχει ασχοληθεί λεπτό 
µε τη σύνταξη ενός τέτοιου πονήµα-
τος. Η όλη διαδικασία κατάρτισης του 
νέου κρίσιµου θεσµοθετήµατος κιν-
δυνεύει να πέσει στα χέρια γνωστών 

κύκλων που παρασιτούν στην πλα-
τεία Βάθη και επιδιώκουν άλλη µια 
φορά να φέρουν το νόµο στα µέτρα 
τους. Οι πληροφορίες θέλουν συνή-
θεις «πρόθυµους» µε κάθε κυβέρνη-
ση να έχουν παραχαράξει σκαρίφη-
µα γνωστής νοµικού επί των συνε-
ταιριστικών και να το εµφανίζουν ως 
µεταφορά του γερµανικού µοντέλου 
προκειµένου να πείσουν την πολιτι-
κή ηγεσία να το υιοθετήσει. σελ. 10-11

Σε µια χρονιά για καλά λεφτά έµοια-
ζε να εξελίσσεται η φετινή στο βαµβά-
κι. Μέχρι που ο Μάρκου και η ∆ιεπαγ-
γελµατική του Βάµ-
βακος, έβαλαν µπρο-
στά το δικό τους σχέ-
διο «κουρέµατος» των 
τιµών παραγωγού. 
Έτσι, η υπεραξία της 
ποιότητας σε συνδυ-
ασµό µε την αυξηµέ-
νη ζήτηση που πα-
ρουσιάζει τελευταία 
το ελληνικό βαµβάκι 
σε µεγάλες και ανα-
πτυγµένες διεθνείς 
αγορές, προορίζεται 

για τον στενό κύκλο των εκκοκκιστών. 
Στην καλύτερη περίπτωση, οι αγρότες 
να εισπράξουν ξανά τη συνήθη αντι-

στοίχιση µεταξύ διε-
θνούς χρηµατιστηρι-
ακής τιµής και τιµής 
στο σύσπορο. Τίπο-
τα άλλο. Ούτε καν το 
πριµ χαµηλής υγρασί-
ας 1% που φιλοτιµή-
θηκε η ∆ΟΒ. Μέσα σ’ 
αυτό το κλίµα, µεγά-
λοι καλλιεργητές δι-
απραγµατεύονται πα-
ραδόσεις µετά από µε-
τρήσεις αποδόσεων 
κυτίου.  σελ. 2, 12, 22

Κυτίο κατά µόνας στο βαµβάκι       

Πάει ο κυρ Γιώργος   
του Οίκου Σπύρου      
Τελευταίο αντίο στον άνθρωπο 
που υπηρέτησε την ελληνική 
επανάσταση στους σπόρους.     σελ. 50
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• Μέχρι την Agrotica οι εγκρίσεις 
φακέλων στα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 16
• Επιπλέον έργα εντάχθηκαν στο Μέτρο 
4.2.1 για την πρώτη Μεταποίηση σελ. 17

• Ποιος τελικά γράφει το νοµοσχέδιο για 
τους αγροτικούς συνεταιρισµούς; σελ. 10
• Ακόµα µεγαλύτερη µείωση στη νέα ΚΑΠ 
φέρεται να εισηγείται το Βερολίνο σελ. 47

• Με 80 λεπτά τα Green Lime, συνέχεια µε 
τα ακτινίδια ποικιλίας Τσεχελίδης σελ. 21
• ∆εν ξαναπέφτει κάτω από τα 60 σεντς, 
λένε οι αναλυτές, για το βαµβάκι σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
∆εν αδειάζουν οι αποθήκες από σκληρό σιτάρι, µε τους έχοντες 
να περιµένουν περαιτέρω άνοδο που όλα δείχνουν πως θα έρθει. 
Στο γήπεδο του βαµβακιού δηµιουργείται µια ατµόσφαιρα 
πιθανής ανόδου, λόγω ποιότητας. Καλώς βαίνει η εξέλιξη της 
τιµής στα πρώιµα ακτινίδια Green Lime, που έχουν φτάσει να 
πωλούνται 80 λεπτά. Αγοράζεται ποιοτικό ελαιόλαδο στα 3,25 
ευρώ το κιλό, αλλά πολλοί έµποροι περιµένουν τη νέα παραγωγή.

Τετράνυχος στη ντοµάτα
Συνεχίζεται η παρουσία του 
τετράνυχου στις καλλιέργειες 
βιοµηχανικής ντοµάτας στους νοµούς, 
Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, 
Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Οι καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν την εποχή 
αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των 
τετράνυχων. Σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, 
απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από 
τους παραγωγούς, λόγω του ότι η 
προσβολή από τους εχθρούς αυτούς 
εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα 
στο χωράφι.

Έγκαιρη διάγνωση
Για την επιτυχία της χηµικής 
καταπολέµησης, σύµφωνα µε τους 
ειδικούς, σηµασία έχει η έγκαιρη 
διάγνωση της προσβολής και η άµεση 
καταπολέµηση µε ένα από τα 
εγκεκριµένα ακαρεοκτόνα πριν τα 
ακάρεα να αναπτυχθούν σε µεγάλους 
πληθυσµούς. Οι ψεκασµοί πρέπει να 
γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση 
της προσβολής, µε οριοθέτηση 
χαρακτηρισµού προσβολής τα 3 άτοµα 
τετράνυχου ανά φύλλο και όχι 
προληπτικά, µε κατάλληλα 
εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 21-09-2019 
Στην ανατολική Μακεδονία, τη 
Θράκη, τα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου και τα ∆ωδεκάνησα 
γενικά αίθριος καιρός. Στις 
υπόλοιπες περιοχές λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, 
µε τοπικές βροχές στα ανατολικά 
και τα νότια και στα νοτιοδυτικά 
σποραδικές καταιγίδες µε 
βαθµιαία εξασθένηση από τις 
απογευµατινές ώρες. Οι άνεµοι 
θα πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι. Η πτώση της 
θερµοκρασίας θα γίνει αισθητή 
και στα νότια της χώρας. 

Κυριακή 22-09-2019 
Γενικά αίθριος καιρός και µόνο 
στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα 
νότια θα υπάρχουν νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες, µε 
πιθανότητα τοπικών όµβρων στα 
νοτιοδυτικά µέχρι το απόγευµα. Οι 
άνεµοι θα πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις ισχυροί µε µικρή 
εξασθένηση από το βράδυ. 
Θερµοκρασία χωρίς αλλαγή.

∆ευτέρα 23-09-2019
και Τρίτη  24-09-2019
Γενικά αίθριος καιρός. Βαθµιαία 
στα δυτικά και τα βόρεια θα 
αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ορατότητα στα δυτικά και τα 
βόρεια τις πρωινές και τις 
βραδινές ώρες θα είναι τοπικά 
περιορισµένη. Οι άνεµοι θα 
πνέουν νότιοι ασθενείς. Μικρή 
άνοδος στη θερµοκρασία. 

Τετάρτη 25-09-2019 ως
Παρασκευή 27-09-2019 
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες, που βαθµιαία θα 
περιοριστούν στα ανατολικά και 
θα εξασθενήσουν. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από νότιες διευθύνσεις 
ισχυροί. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή πτώση στα δυτικά.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 4 µε 6 
µποφόρ, στο Αιγαίο 7 
και µετά το µεσηµέρι 
τοπικά 8 µποφόρ.
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Αν εξετάσει κανείς µε προσοχή τον τρόπο µε 
τον οποίο λειτουργεί αυτό τον καιρό η α-
γορά σε κεφαλαιώδους σηµασίας αγρο-
τικά προϊόντα, όπως είναι το βαµβάκι, το 
αιγοπρόβειο γάλα και το ελαιόλαδο, θα 
καταλάβει ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βα-
σίλειο της ∆ανιµαρκίας. ∆εν είναι ανά-
γκη να είναι υπουργός, δεν χρειάζεται να 
γνωρίζει σε βάθος οικονοµικά και τους 
νόµους των αγορών, δεν υπάρχει λόγος 
να έχει υπό την εποπτεία του τους ελε-
γκτικούς µηχανισµούς.

Στην περίπτωση του ελληνικού βαµβακιού 
τα στοιχεία µιλούν από µόνα τους. Μιλά-
µε για µια χρονιά κατά την οποία η ζήτη-
ση για το ελληνικό βαµβάκι βαίνει αυξα-
νόµενη. Κατά την προηγούµενη εµπορι-
κή περίοδο οι εξαγωγές εκκοκκισµένου 
και µάλιστα σε αναπτυγµένες αγορές, ό-
χι προς τη φθηνή της Τουρκίας όπως πα-
λαιότερα, ενισχύθηκαν κατά 70%. Το σύ-
σπορο βαµβάκι τείνει να φύγει από τα χέ-
ρια των παραγωγών περί το 20% φθηνό-
τερα από την προηγούµενη χρονιά. 

Να σηµειωθεί ακόµα ότι οι βιοµηχανικές υ-
ποδοµές (εκκοκκιστήρια) των συνεταιρι-
σµών έχουν περάσει στο σύνολό τους σε 
ιδιωτικά χέρια, η λεγόµενη ∆ιεπαγγελµα-
τική του Βάµβακος απηχεί εξ ολοκλήρου 
τις απόψεις των εκκοκκιστών, για να µην 
πούµε του προέδρου της. Τέλος, οι καλ-
λιεργητές, ακόµα και οι πιο συστηµατι-
κοί, έχουν εγκλωβισθεί σε µια διαδικασία 
προµήθειας εφοδίων και ταµειακών διευ-
κολύνσεων από τους αγοραστές, κάτι το 
οποίο στερεί κάθε αξιόλογη διαπραγµα-
τευτική ικανότητα.

Το αιγοπρόβειο γάλα προέρχεται από τρεις κα-
κές χρονιές, στη διάρκεια των οποίων κυ-
ριάρχησε η συζήτηση περί της εισαγωγής 
νωπού προϊόντος για την παραγωγή Φέ-
τας (ΠΟΠ). Κι αυτό, χωρίς κανένας να εί-
ναι σε θέση να ξεκαθαρίσει τα πράγµατα. 
Τελευταίος ο κ. Βορίδης άφησε να πλανά-
ται ότι αν αυτό συνεχισθεί, οι γαλατάδες 
θα έχουν κακά ξεµπερδέµατα. Ο Μανώλης 
µε τα λόγια χτίζει ανώγεια και κατώγεια. 

Τέλος στον κλάδο του ελαιολάδου, το ελλη-
νικό έξτρα παρθένο έχει τεράστια ζήτη-
ση διεθνώς, τόσο σε χύδην µορφή -προς 
εµπλουτισµό των άλλων- όσο και τυπο-
ποιηµένο, εσχάτως. Ωστόσο εδώ, οι ελαι-
οπαραγωγοί, ακόµα και εκείνοι που δεί-
χνουν µεγάλη φροντίδα για την παραγω-
γή τους, εισπράττουν µια µιζέρια και έ-
ναν εκφοβισµό, πολύ µεγαλύτερο, ακό-
µα και από αυτόν που εισπράττουν οι Ι-
σπανοί συνάδελφοί τους, οι οποίοι βεβαί-
ως δεν έχουν οι άνθρωποι καµιά δυνατό-
τητα να επαίρονται για την παραγωγή έξ-
τρα παρθένου.    Agrenda

Ό,τι περισσεύει
από κάπου λείπει





ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Περί το 16% υπολογίζει την απώλεια 
αγροτικού εισοδήµατος στην Ευρω-
παϊκή Ένωση µέχρι το 2050 νέα έκ-
θεσή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Περιβάλλοντος, µε τον ευρωπαϊκό 
Νότο να υπόκειται πολύ µεγαλύτε-
ρες απώλειες, λόγω µείωσης των α-
ποδόσεων στις καλλιέργειες που ο-
φείλεται σε αλλαγή του κλίµατος. 

Όπως προειδοποιεί ο ΕΟΠ, «η Ευ-
ρώπη θα πρέπει να αναµορφώσει 
τον γεωργικό τοµέα της καθώς η αλ-
λαγή του κλίµατος θα µπορούσε να 
µειώσει κατά 50% την παραγωγή σι-
τηρών στη Νότια Ευρώπη, πιέζοντας 
υψηλότερα τις τιµές των τροφίµων».

Τα ακραία καιρικά φαινόµενα, ό-
πως οι καύσωνες που έπληξαν την 
Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι, οδήγη-
σαν σε τεράστιες οικονοµικές ζηµί-
ες για τους αγρότες στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, οι οποίες φαίνεται ότι θα 
συνεχίσουν, σύµφωνα µε όσα ανα-
φέρει η έκθεση του Οργανισµού.

«Τα νέα στοιχεία καταγράφονται 
σε όλο τον κόσµο λόγω της κλιµατι-
κής αλλαγής και οι αρνητικές συνέ-
πειες αυτής της αλλαγής επηρεάζουν 
ήδη τη γεωργική παραγωγή στην 

Ευρώπη, ειδικά στο νότο», ανέφερε 
ο εκτελεστικός διευθυντής του ΕΟΠ 
Hans Bruyninckx στη νέα έκθεση.

Οι προβολές που χρησιµοποιούν 
σενάριο υψηλών εκποµπών εκτι-
µούν ότι οι αποδόσεις των καλλιερ-
γειών όπως το σιτάρι, το καλαµπόκι 
και τα ζαχαρότευτλα θα µπορούσαν 
να µειωθούν µέχρι το 50% στη Νότια 
Ευρώπη µέχρι το 2050.

Αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα ση-
µαντική απώλεια εισοδήµατος για 
τους αγρότες στις πληγείσες περιο-
χές και θα οδηγούσε επίσης σε τερά-
στια µείωση κατά 80% της αξίας των 
γεωργικών εκτάσεων έως το 2100.

Η απώλεια της παραγωγής τροφί-

µων θα είναι κάπως αλλά όχι εντε-
λώς αντισταθµισµένη από τις µεγα-
λύτερες εποχές καλλιέργειας στο βό-
ρειο τµήµα της ηπείρου, σύµφωνα 
µε την έκθεση, προσθέτοντας ότι «ε-
νώ η επισιτιστική ασφάλεια δεν κιν-
δυνεύει στην ΕΕ, η αυξηµένη ζήτηση 
τροφίµων παγκοσµίως µπορεί να α-
σκήσει πίεση σχετικά µε τις τιµές των 
τροφίµων τις επόµενες δεκαετίες».

Εθνικές στρατηγικές εφαρµογής
Η έκθεση επισηµαίνει ότι οι περισ-

σότερες από τις χώρες-µέλη του ΕΟΠ 
έχουν ήδη θεσπίσει εθνικές στρατη-
γικές προσαρµογής, αλλά τονίζει ό-
τι σπανίως εφαρµόζονται σε επίπεδο 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων εξαιτίας 
της έλλειψης χρηµατοδότησης, της 
πρόσβασης στην τεχνογνωσία και 
της πολιτικής στήριξης για την προ-
σαρµογή. Ζητά από το µπλοκ να ει-
σαγάγει προσαρµοσµένες καλλιέρ-
γειες, βελτιωµένες τεχνικές άρδευ-
σης και αγροτική ακρίβεια- µε τη 
βοήθεια της τεχνολογίας των κρα-
δασµών και των δορυφόρων. Ο γε-
ωργικός τοµέας αντιπροσωπεύει το 
10% όλων των αερίων του θερµοκη-
πίου στην ΕΕ και οι τεχνικές αυτές 
θα πρέπει να λειτουργήσουν για τη 
µείωση αυτού του αριθµού αλλά θα 
χρειαστεί να γίνουν περισσότερα, ι-
δίως σε επίπεδο καταναλωτών, οι 
σηµαίες του ΕΟΠ. «Η συµπεριφορά 
των καταναλωτών θα πρέπει επίσης 
να αλλάξει. Η αλλαγή της δίαιτας, ό-
πως η κατανάλωση λιγότερων κρε-
άτων και η µείωση των απορριµµά-
των τροφίµων θα συνέβαλε σε πρό-
σθετες µειώσεις», σηµειώνει.
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Μείωση 16% στο αγροτικό 
εισόδημα φέρνει το κλίμα  
Η κλιματική αλλαγή μειώνει τις αποδόσεις σταθερά έως το 2050

Προώθηση προσαρμοσμένων ποικιλιών

Λιγότερο σιτάρι
Οι αποδόσεις για το σιτάρι, το 

καλαµπόκι και τα ζαχαρότευτλα θα 
µπορούσαν να µειωθούν 50% στη 

Νότια Ευρώπη µέχρι το 2050

∆ιαχείριση
κινδύνων
Μια λύση όσον αφορά τη 
διαχείριση των γεωργικών 
κινδύνων µπορεί να αποτελέσει 
η διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων για γεωργικά 
εισοδήµατα. Τα µικτά συστήµατα 
παραγωγής στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις µπορούν να 
αυξήσουν την παραγωγικότητα 
της γης και την αποδοτικότητα 
στη χρήση νερού, λιπασµάτων 
και άλλων πόρων µέσω της 
ανακύκλωσης. Επιπλέον, η 
διαφοροποίηση της παραγωγής 
µπορεί να µειώσει τη διάβρωση 
του εδάφους, µε όλα τα αρνητικά 
της επακόλουθα.

Μερικά από τα µέτρα προσαρµογής 
που εφαρµόζονται στον αγρό και 
µπορούν  να έχουν θετική επίδρα-
ση στη µετάβαση σε νέες συνθή-
κες, αλλά και στη βιωσιµότητα και 
αειφορία των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων, τα οποία προωθούνται α-
πό την ΕΕ, ανήκουν προσαρµοσµέ-
νες ποικιλίες και είδη καλλιέργει-
ας, χρήση καλλιεργειών κάλυψης 
εδάφους και υλικών κάλυψης ε-
δάφους, εναλλαγή καλλιεργειών 
και αµειψισπορά, όπως και εφαρ-
µογή συστήµατος ελάχιστης ή µη-

δενικής κατεργασίας. 
Ακόµα, η διαφορετική κάθε φο-

ρά -ανάλογα µε τις συνθήκες- επι-
λογή χρόνου σποράς και συγκοµι-
δής, µπορεί να κάνει πιο αποδοτικές 
και ευέλικτες πολλές καλλιέργειες. 

Η γεωργία ακριβείας, έχει µεγά-
λο κόστος εγκατάστασης, αλλά µετά 
εξοικονοµεί χρήµα καθώς δεν σπα-
ταλούνται πόροι όπως λιπάσµατα, 
φάρµακα και πετρέλαιο, µε παράλ-
ληλη οικονοµία στην επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος. Η αύξηση της 
αποδοτικότητας των αρδεύσεων δεν 

θα µπορούσε να λείπει από τα προ-
τεινόµενα µέτρα, καθώς η ξηρασία 
στο Νότο θα την κάνει επιτακτική.

Νέες ποικιλίες δε θα βοηθήσουν 
µόνο στη φυτική παραγωγή. Στην 
κτηνοτροφία, βελτιωµένες φυλές 
ζώων µπορούν να αυξήσουν την 
απόδοση και να αντέχουν περισ-
σότερο στην άνοδο της θερµοκρα-
σίας. Η βελτίωση στη διαχείριση 
των βοσκοτόπων, αλλά και των 
στάβλων, µπορούν να αυξήσουν 
το περιθώριο κέρδους και να µει-
ώσουν τους ρύπους. 

«Οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής θα πλήξουν πιο πολύ τη νότια 
Ευρώπη» λέει ο εκτελεστικός διευθυντής του ΕΟΠ Hans Bruyninckx.
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Ένα µήνα πριν την πίστωση της προκαταβολής του 70% 
της βασικής ενίσχυσης, µια τροποποιητική απόφαση για 
τον καθορισµό του ενεργού αγρότη και τα τεκµαρτά ει-
σοδήµατα για τον υπολογισµό των εσόδων από αγροτι-
κή δραστηριότητα, έρχεται να «θορυβήσει» τους αγρότες. 

Από τη µία πλευρά, για να τεκµηριωθεί η ιδιότητα του 
ενεργού αγρότη αρκεί τα έσοδα από τη διάθεση της α-
γροτικής παραγωγής να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 
5% των εσόδων από µη γεωργικές δραστηριότητες, πο-
σοστό που παραµένει σταθερό από το 2014. Ωστόσο, η 
απόφαση για πρώτη φορά φαίνεται πως εισάγει, έστω κι 
αν αφορά µόνο τα νοµικά πρόσωπα, πίνακα για τα τεκ-
µαρτά εισοδήµατα που εµφανίζουν οι καλλιέργειες α-
νά στρέµµα. Αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει την κερ-
κόπορτα µέσω της οποίας µπορεί να υπάρξει αντίστοι-
χη πρόβλεψη στη φορολογία των αγροτών, όπως ανα-
φέρουν στην Agrenda έµπειροι φοροτεχνικοί. Παράλ-
ληλα, προκύπτει ότι στους «ενεργούς αγρότες» που δι-
καιούνται βασική ενίσχυση περιλαµβάνονται τα νοµικά 
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ως σκοπό 
έχουν την παροχή αγροτικής εκπαίδευσης (π.χ ΕΛΓΟ-∆ή-
µητρα), αλλά και οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, αρκεί 
να καλλιεργούν εκτάσεις τουλάχιστον 50 στρεµµάτων, 
που τους αποδίδουν έσοδα είτε πραγµατικά είτε τεκµαρ-
τά, ανώτερα των 6.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυµίζεται ότι προϋπόθεση 
για να λάβει κάποιος άµεσες ενισχύσεις είναι να είναι 
ενεργός γεωργός.
Πιο αναλυτικά, τώρα, βάσει της απόφασης, ενεργοί 
γεωργοί θεωρούνται:

α) Γεωργοί οι οποίοι έλαβαν για το προηγούµενο οι-
κονοµικό έτος άµεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άµεσων 
γεωργικών ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συ-
νολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από µη γεωργικές 
δραστηριότητες κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος. 
Ειδικά για το 2015, λαµβάνεται υπόψη το συνολικό πο-
σό των άµεσων ενισχύσεων για το έτος αιτήσεων 2014, 
που δικαιούνταν ο γεωργός σύµφωνα µε τον Καν (ΕΚ) 
73/2009, προ των µειώσεων και των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του ως άνω κανονι-
σµού. Για κάθε επόµενο έτος «ν» λαµβάνεται υπόψιν το 
προηγούµενο έτος αιτήσεων «ν-1».

β) Τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα που ως σκοπό έχουν την παροχή αγροτικής εκπαί-
δευσης, καθώς και οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, των 
οποίων οι γεωργικές δραστηριότητες δεν είναι ασήµα-
ντες κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 2, ε-
δάφιο γ΄στοιχείο β) και της παραγράφου 3, στοιχείο α) 
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1307/2013, σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο γ΄, του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 639/2014, εφόσον καλλιεργούν εκτά-
σεις τουλάχιστον 50 στρεµµάτων, που τους αποδίδουν 
έσοδα είτε πραγµατικά είτε τεκµαρτά υπολογιζόµενα µε 

βάση τα στοιχεία που δηλώνονται στην ετήσια ενιαία αί-
τηση ενίσχυσης και του πίνακα που ακολουθεί, ανώτε-
ρα των 6.000 ευρώ.

Μέχρι τέλος του µήνα εκκαθαρίσεις για παλιά 
προγράµµατα και παλιές εξισωτικές  

Με εκκαθαρίσεις για προγράµµατα της περασµέ-

νης χρονιάς, αλλά και «κολληµένα» παλαιότερων ε-
τών, θα κυλήσει ο Σεπτέµβριος, όσον αφορά τις πλη-
ρωµές των αγροτών. Η αρχή γίνεται µε τις ενστάσεις 
του 2018 για τις Σπάνιες Φυλές, µετά την έγκριση της 
σχετικής πίστωσης ύψους 4 εκατ. ευρώ. Αµέσως µετά 
και µέχρι τέλος του µήνα αναµένεται να βγει µια πλη-
ρωµή για τις ενστάσεις σε Βιολογική Γεωργία και Κτη-
νοτροφία του περσινού έτους, µετά τις διορθώσεις στις 
οποίες προχωρούν τώρα οι παραγωγοί. 

Σε αυτή τη λογική δροµολογείται και µια πληρωµή 
για παλιές εξισωτικές, καθώς υπάρχουν εκκρεµότητες 
και του 2011, αλλά και του 2013 και 2014. Ωστόσο πρέ-
πει να καταστεί σαφές σε αγρότες και κτηνοτρόφους 
ότι η πληρωµή αυτή θα αφορά ενστάσεις κυρίως από 
µετακινούµενους που έγιναν την αντίστοιχη χρονιά, 
κάποιους ελέγχους που δεν έγιναν παλαιότερα, αλλά 
δεν θα «ακουµπά» το ευαίσθητο θέµα της κατανοµής 
των κοινοτικών βοσκότοπων.   

Μετά από αυτά, το βάρος, ως είθισται δίνεται στην 
πληρωµή του τσεκ, το οποίο αν δεν αλλάξει κάτι δρο-
µολογείται για την εβδοµάδα 21 µε 25 Οκτωβρίου, 
αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι διορθώσεις µέσω δι-
οικητικών πράξεων στις οποίες καλούνται να προ-
χωρήσουν οι παραγωγοί, προκειµένου να κλείσουν 
οι φάκελοι, χωρίς λάθη τα οποία εντοπίζονται από 
τους ελέγχους και να µην υπάρχουν απώλειες ενι-
σχύσεων. Στην ίδια λίστα µε τις διορθώσεις θα πα-
τήσουν οι αρµόδιοι για να προχωρήσουν µέσα στον 
Νοέµβριο στην πληρωµή της πρώτης δόσης των Προ-
γραµµάτων του 2019 (Βιολογική Γεωργία και Βιολο-
γική Κτηνοτροφία, Νιτρορύπανση, Κοµφούζιο, Σπά-
νιες Φυλές), αλλά και στα τέλη ∆εκεµβρίου για την 
εξισωτική αποζηµίωση του 2019.

Εποχικό 
βοήθηµα 
Μέχρι τις 2 

∆εκεµβρίου οι 
αιτήσεις για ειδικό 
εποχικό βοήθηµα 
του έτους 2019 
σε δασεργάτες, 

ρητινοσυλλέκτες, 
καπνεργάτες και 

λοιπούς

Πρώτη 
δόση για το 
14χίλιαρο 
Μέχρι τις 4 

Νοεµβρίου θα έχει 
ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση των 
αιτήσεων που 

υποβλήθηκαν και 
µέχρι τέλος του 

έτους θα πληρωθεί 
η πρώτη δόση

Πρόωρη 
σύνταξη 
αγροτών

Πιστώθηκαν 1,8 
εκατ. ευρώ σε 

9.762 δικαιούχους 
για την πρόωρη 
συνταξιοδότηση 
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Το τεκμαρτό εισόδημα στον ορισμό 
του ενεργού αγρότη αναστατώνει ξανά το τσεκ   

 Πιθανή κερκόπορτα για αντίστοιχη πρόβλεψη στη φορολογία αγροτών καταγράφουν οι λογιστές
 Μερίδιο άμεσων ενισχύσεων σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 50 στρέμματα

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

Στον αέρα 
οι αποζηµιώσεις 
για τη Χαλκιδική
Κανένα σαφές χρονοδιάγραµµα για το πότε θα 
ξεκινήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους 
πληγέντες παραγωγούς της Χαλκιδικής, από τις 
τεράστιες φυσικές καταστροφές δεν δίνει ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγγέλλει ο 
βουλευτής Χαλκιδικής µε το Κίνηµα Αλλαγής 
Απόστολος Πάνας. Σύµφωνα µε τον ίδιο, µπορεί 
ο υπουργός να λέει ότι το έργο της εκτίµησης 
των καταστροφών δεν έχει ολοκληρωθεί κι ότι αν 
παραστεί ανάγκη θα επιστρατευτούν κι άλλοι 
γεωτεχνικοί, ωστόσο δεν δίνει ένα χρονικό 
ορίζοντα για το πότε θα ξεκινήσει η καταβολή 
αποζηµιώσεων. Μάλιστα, συµπληρώνει ο ίδιος, 
ότι ο κ. Βορίδης αναλώνεται στην περιγραφή της 
διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί για να 
ξεκινήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων, η οποία 
είναι -ως γνωστό- πολύπλοκη και χρονοβόρα.
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Τα θεµελιώδη της αγοράς δεν αφήνουν 
αυτή τη φορά πολλά περιθώρια στους γα-
λατάδες για περιφρόνηση στο εγχώριο αι-
γοπρόβειο γάλα, µε τις µέχρι στιγµής δι-
αβουλεύσεις να επιβεβαιώνουν την κίνη-
ση της τιµής του πρόβειου προς το κατώ-
φλι του ενός ευρώ. Όπως έχει γράψει εδώ 
και τρεις εβδοµάδες η Agrenda, είναι η εξά-
ντληση των αποθεµάτων φέτας, η ανάκαµ-
ψη της καταναλωτικής ζήτησης, η βελτίω-
ση της τιµής της στο ράφι και η µείωση της 
παραγωγής γάλακτος που φέρνει τα καλά 
νέα φέτος για τους κτηνοτρόφους. Κοντά 
σ’ αυτό, έρχεται από τα Γιάννενα και ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βο-
ρίδης, να διακηρύξει ότι οι βιοµηχανίες ο-
φείλουν να τηρούν τη νοµοθεσία που δι-
έπει την παραγωγή ΠΟΠ και ότι στο θέµα 
αυτό η κυβέρνηση θα είναι πολύ αυστηρή. 
∆άκρυσαν οι γαλατάδες!   

Την αυστηρή αυτή προειδοποίηση απηύ-
θυνε ο κ. Βορίδης στις µεταποιητικές βιο-
µηχανίες που εισάγουν γάλα και που πα-
ράνοµα το χρησιµοποιούν για την παρα-
γωγή φέτας, µε δηλώσεις του προς τα µέ-
σα ενηµέρωσης των Ιωαννίνων, στο πλαί-
σιο της επίσκεψης στην περιοχή κυβερνη-
τικού κλιµακίου υπό τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Η δήλωση Βορίδη έρχε-
ται πάντως σε καλή στιγµή, καθώς κορυφώ-

νονται οι διαβουλεύσεις των αιγοπροβατο-
τρόφων µε τη γαλακτοβιοµηχανία για τις 
τιµές µε τις οποίες θα γίνονται οι παραλα-
βές γάλακτος τη νέα περίοδο. Σηµειωτέον 
ότι ήδη έχει παρατηρηθεί µεγάλη ζήτηση, 
ειδικά στο πρόβειο γάλα µε τις τιµές παρα-
γωγού να επαναπροσεγγίζουν το ένα ευ-
ρώ, µετά από µια τριετία επίµονης πτώσης.

Ο υπουργός Μάκης Βορίδης τόνισε ότι οι 
βιοµηχανίες αυτές οφείλουν να τηρούν τη 
νοµοθεσία που διέπει την παραγωγή ΠΟΠ 
προϊόντων, τα οποία χαρακτήρισε «εθνικό 
πλούτο» και σηµείωσε ότι «µε τον ίδιο τρό-
πο όµως που θα στηρίξουµε τις λειτουργού-
σες επιχειρήσεις, στέλνω ένα σαφές και κα-
τηγορηµατικό µήνυµα ότι θα είµαστε πάρα 
πολύ αυστηροί σε θέµατα παραβιάσεων ει-
δικώς της νοµοθεσίας των ΠΟΠ προϊόντων. 
Είναι εθνικός πλούτος τα προϊόντα ΠΟΠ και 
όποιος παραβιάζει τη νοµοθεσία κάνει κα-
κό στην πατρίδα και θίγει βάναυσα το εισό-
δηµα των παραγωγών».

Στο νέο νόµο για τους συνεταιρισµούς 
οι ρυθµίσεις για τις ∆ιεπαγγελµατικές

 Σε ό,τι αφορά τις ∆ιεπαγγελµατικές Οργα-
νώσεις ανάµεσα στις οποίες και αυτή της Φέ-
τας, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι ανακάλεσε την 
πρόσφατη υπουργική απόφαση της προηγού-
µενης ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Α-

νάπτυξης, η οποία δηµιουργούσε δυσκολί-
ες στη λειτουργία τους και υπογράµµισε ότι 
«τώρα που επίκειται ο νέος νόµος για τους 
αγροτικούς συνεταιρισµούς και τις οµάδες 
παραγωγών θα συµπεριλάβουµε ρυθµίσεις 
για τις ∆ιεπαγγελµατικές οργανώσεις, στην 
κατεύθυνση να ενισχύσουµε την αντπροσω-
πευτικότητα και τη διαφάνειά τους». 

Αυτό που δεν είπε ο κ. Βορίδης είναι ότι 
οι παραµβάσεις που επιχειρούνται και οι 
οποίες κακώς συνδέονται µε τον νέο νό-
µο για τους συνεταιρισµούς, µάλλον αλ-
λιώνουν το θέµα τις αντιπροσωπευτικότη-
τας των παραγωγών αγροτικών προϊόντων 
στις ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις. Ελλεί-
ψει οργανωτικών δοµών από την πλευρά 
των αγροτών, η κυβέρνηση µε τις ∆ιεπαγ-
γελµατικές δείχνει να βάζει µπροστά το κά-
ρο και πίσω το άλογο, διευκολύνοντας τους 
άλλους κρίκους της παραγωγικής αλυσίδας. 

 Αναφορικά µε την κατάσταση στην αγο-
ρά γάλακτος ο υπουργός Μάκης Βορίδης α-
ναγνώρισε πως υπάρχει µια τάση βελτίωσης 
των τιµών που δίνονται για την εισκόµιση 
γάλακτος, τόσο πρόβειου όσο και αγελαδι-
νού, για να προσθέσει ότι αυτό «είναι ασφα-
λώς καλό για την πρωτογενή παραγωγή».

 Παράλληλα ο κ. Βορίδης τόνισε την ιδι-
αίτερη σηµασία που έχει για τον αγροδια-
τροφικό τοµέα η Περιφέρεια Ηπείρου προ-
σθέτοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Κυβέρ-
νηση αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα θετικά την 
πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως, η 
οποία επιθυµεί να προχωρήσει στην ίδρυ-
ση µια Γεωργικής Σχολής. «Είναι σηµαντι-
κό να υπάρξουν συνέργιες για τη γεωργι-
κή εκπαίδευση η οποία θα παίξει ουσιαστι-
κό ρόλο για τον τρόπο που θα αναπτυχθεί 
ο πρωτογενής τοµέας το επόµενο χρονικό 
διάστηµα. Και αυτό σηµατοδοτεί η παρου-
σία µας εδώ», συµπλήρωσε ο υπουργός.

Μόλις φτιάχνει η τιμή  
πίνει γάλα κι ο Βορίδης

Με καλούς οιωνούς 
ξεκινάει η γαλακτοφόρα 

περίοδος στο αιγοπρόβειο 
γάλα, με βάση τις 

αντικειμενικές συνθήκες 
της αγοράς, ανεξαρτήτως 

των δηλώσεων Βορίδη  

Ελλείψει 
οργανωτικών 
δοµών από 
τους αγρότες, η 
κυβέρνηση µε τις 
∆ιεπαγγελµατικές 
δείχνει να βάζει 
µπροστά το κάρο 
και πίσω το άλογο, 
διευκολύνοντας 
τους άλλους 
κρίκους της 
παραγωγικής 
αλυσίδας. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

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

Το ενδεχόµενο υποβολής απολογιστικά στο τέ-
λος κάθε µήνα των θέσεων εποχικής απασχό-
λησης αγρεργατών στις αγροτικές εκµεταλλεύ-
σεις και µε βάση το γνωστό καθεστώς του ερ-
γόσηµου, εξετάζει σ’ αυτή τη φάση το υπουρ-
γείο Εργασίας. Το θέµα τίθεται επιτακτικά από 
το άρθρο 56 του υπό διαβούλευση νοµοσχεδί-
ου για τα εργασιακά, το οποίο προβλέπει την 
ανάρτηση σε καθηµερινή βάση στο ΠΣ Εργάνη, 
όλων των θέσεων απασχολουµένων µε εργό-
σηµο στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις.

∆ιεξοδική συζήτηση επί του θέµατος είχε την 
περασµένη Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου στο υ-

πουργείο Εργασίας αντιπροσωπεία της ∆ιεπαγ-
γελµατικής Οργάνωσης Επιτραπέζιων Ελιών, 
συνεπικουρούµενης από έγκυρους φοροτεχνι-
κούς, όπως οι τακτικοί συνεργάτες της Agrenda 
Γιώργος Παπαδηµητρίου και Κώστας Νιφορό-
πουλος. Το υπουργείο εκπροσώπησε ο ∆ιευ-
θυντής του υπουργού Παναγιώτης ∆ουφεξής.

Εκεί τέθηκε µετ’ επιτάσεως το θέµα των δυ-
σκολιών που έχουν οι αγρότες να στέλνουν α-
πό το χωράφι και καθηµερινά τις καταστάσεις 
των αγρεργατών που απασχολούν µε εργόση-
µο. Συζητήθηκαν, µάλιστα, διάφορες εναλλα-
κτικές µέχρι να πεισθεί το υπουργείο να εξε-
τάσει µε θετικό πνεύµα τη δυνατότητα απολο-
γιστικής κατάθεσης αυτών των στοιχείων στο 
τέλος κάθε µήνα. Από την πλευρά του κ. ∆ου-
φεξή τονίσθηκε µάλιστα ότι µια τέτοια λύση 

δεν θα περάσει ως τροπολογία στο άρθρο 56 
περί του οποίου ο λόγος, αλλά θα έρθει στη 
συνέχεια ως διευκρινιστική εγκύκλιος από 
την πλευρά των αρµόδιων αρχών. 

Εν τω µεταξύ, από την αντιπροσωπείας της 
∆ΟΕΠΕΛ τονίστηκε ότι όλοι οι παραγωγοί 
δεν έχουν καµία αντίρρηση στην ασφάλιση 
των εργατών γης και στην πληρωµή του ερ-
γοσήµου, ωστόσο σηµειώθηκε ότι η Κυβέρ-
νηση πρέπει να δώσει όλες τις δυνατότητες, 
για να γίνει εφικτή η συλλογή των καρπών.

Όσον αφορά την ανάγκη τα εργόσηµα να 
αναρτώνται στο ΠΣ Εργάνη απολογιστικά, δη-
λαδή µε το πέρας των εργασιών, τονίστηκε ότι 
πρόκειται για µία σκέψη η οποία απαλλάσσει 
µεν τους παραγωγούς από την υποχρέωση υ-
ποβολής του χειρόγραφου πίνακα, αλλά από 
µόνη της δεν βοηθά ιδιαίτερα. Ωστόσο, όπως 
αναφέρθηκε, σε συνδυασµό µε τη δυνατότη-
τα να αγοράζει προκαταβολικά ο παραγωγός 
ένα εργόσηµο συνολικής αξίας στο όνοµα του 
και να πληρώνει τον εργάτη στο τέλος της µέ-
ρας µε κουπόνι, χρήζει ουσιαστικής εφαρµο-
γής, γιατί µε τον τρόπο αυτό ελέγχεται και ο 
παραγωγός (ότι έβαλε τα εργόσηµα σε όσους 
εργάστηκαν) και ο εργάτης (που θα πληρωθεί 
αµέσως µετά το πέρας της εργασίας).

Τέλος ο κ. ∆ουφεξής δεσµεύθηκε ότι πριν 
τη σύνταξη της εφαρµοστικής διάταξης, θα συ-
γκαλέσει στο υπουργείο συνάντηση, προκει-
µένου να συζητηθούν οι λεπτοµέρειες του τρό-
που εφαρµογής της, λαµβάνοντας υπόψη και 
τα ιδιαίτερα προβλήµατα που υπάρχουν στην 
απασχόληση των εργατών γης. Συµφώνησε 
δε, ότι είναι απαραίτητη αυτή η συνεργασία 
προκειµένου να υπάρχει άµεση επαφή µε τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται στην πράξη.

Απολογιστικά 
τα εργόσημα 
για αγρεργάτες;
Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει την υποβολή των 
καταστάσεων εργατών γης από τον παραγωγό στο 
τέλος κάθε μήνα, με την προϋπόθεση όμως της 
προκαταβολικής αγοράς των εργοσήμων 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Έναντι 5 λεπτά 
για το σταφύλι 
στο συνεταιρισμό  
της Νεμέας
Περί τους 5.000 τόνους αναµένεται 
να παραλάβει φέτος -από 3.000 
τόνους πέρυσι- ο Αγροτικός 
Οινοποιητικός Συνεταιρισµός Νεµέας, 
που ανακοινώνει την απόφασή του να 
καταβάλλει έναντι 5 λεπτά το κιλό 
στην ποσότητα που θα παραδίδει ο 
παραγωγός. Στόχος της οργάνωσης, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρό της Ηλία 
Μάζο, να δηµιουργηθεί ρευστότητα 
στους παραγωγούς, για να µπορέσουν 
να πληρώσουν τους εργάτες, την 
τρυγητικη µηχανή και όποιες 
υποχρεώσεις τους. Σηµειωτέον ότι 
στην περιοχή η ποιότητα είναι πολύ 
καλή και οι ποσότητες µέτριες.    

ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

Αυθημερόν
έκδοση 90% 
των συντάξεων 
Η ενίσχυση της αρµόδιας υπηρεσίας 
έκδοσης συντάξεων του ΕΦΚΑ και η 
περαιτέρω αναβάθµιση των ψηφιακών 
υποδοµών, ώστε σε δύο χρόνια το 
90% των νέων συντάξεων να 
εκδίδονται σχεδόν αυθηµερόν, 
περιλαµβάνονται σε 12 παρεµβάσεις 
στα εργασιακά και ασφαλιστικά θέµατα 
που δροµολογεί η κυβέρνηση, όπως 
αποφασίστηκε στη συνάντηση του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
µε την ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας. Μεσοπρόθεσµα, 
αναβαθµίζονται περαιτέρω οι ψηφιακές 
υποδοµές, ώστε το πολύ σε δύο χρόνια 
το 90% των νέων συντάξεων να 
βγαίνουν σχεδόν αυθηµερόν.

Ο τρυγητός στη Νεµέα µπαίνει στο φουλ 
από τη ∆ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Κύριος κανείς 
Ποιος γράφει το 
νεό νόμο για τους 
συνεταιρισμούς; 
Το ρεπορτάζ λέει πως ή θα πρέπει να περιμένουμε 
πολύ ή θα δοθεί σύντομα ένα νομοσχέδιο... μαντάρα  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Εδώ και δύο µήνες η κυβέρνηση, τό-
σο δια στόµατος πρωθυπουργού ό-
σο και δια των επί του θέµατος αρ-
µοδίων, διαβεβαιώνει αναφορικά µε 
την πρόθεσή της να αλλάξει το νόµο 
για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, 
παρέχοντας έτσι µάλιστα ουσιαστική 
στήριξη στα συνεργατικά σχήµατα. 
Μέχρι εδώ όλα καλά. Πριν από λίγες 
ηµέρες στη Θεσσαλονίκη, ο αρµόδι-
ος επί του θέµατος υπουργός Μάκης 
Βορίδης προχώρησε ένα βήµα παρα-

πάνω δίνοντας την εντύπωση ότι το 
νοµοσχέδιο είναι σχεδόν έτοιµο, ε-
ποµένως καθίσταται πολύ πιθανό να 
δοθεί προς διαβούλευση στους ενδι-
αφερόµενους, ίσως και πριν από το 
τέλος του µήνα (Σεπτεµβρίου). 

Στη διάρκεια της εβδοµάδας η Agrenda   
προέβη σε ενδελεχές ρεπορτάζ σε µια 
προσπάθεια να µάθει και να ενηµε-
ρώσει τους αναγνώστες της ποιος ή 
τέλος πάντων ποια στελέχη µε θε-
σµική αρµοδιότητα επί του θέµατος 
γράφουν τον νέο νόµο. Η απάντηση 
που κοµίζει το ρεπορτάζ είναι απλή 
και ξεκάθαρη. Κανείς! 

Προχωρώντας την υπόθεση λίγο 
παρακάτω, θα µπορούσε να δει κα-
νείς ότι υπάρχουν από το παρελθόν , 
τόσο στα κοµµατικά γραφεία της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας, όσο και στα συρτά-
ρια ενδεχοµένως της σηµερινής πο-

λιτικής ηγεσίας του υπουργείου κά-
ποια σκαριφήµατα σχεδίων νόµου,  
επί των οποίων έχει γίνει ενδεχοµέ-
νως και µια πρώτη συζήτηση. Ένα εξ 
αυτών προέρχεται από γνωστό νοµι-
κό γραφείο µε µακρά θητεία και βα-
θιά γνώση της ευρωπαϊκής νοµοθε-
σίας σε θέµατα συνεταιρισµών και έρ-
χεται να δώσει, όπως αναφέρουν οι 
πληροφορίες, µια νοµική βάση και 
διάσταση, πάνω στην οποία θα µπο-
ρούσε να «πατήσει» κατά κάποιο τρό-
πο, ο νέος νόµος των συνεταιρισµών. 

Υπάρχει όµως και συνέχεια. Αυτό 
το σκαρίφηµα, έπεσε κάποια στιγµή, 

δια συγκεκριµένης 
µάλιστα οδού, στα 
χέρια της περιώνυ-
µης... µηχανοπαρέας 
του ΟΣ∆Ε. Οι πληρο-
φορίες θέλουν φα-
νερούς και αφανείς 
«ήρωες» αυτού του 
club να έχουν προ-
χωρήσει σε απόλυτη 
παραχάραξη του εν 
λόγω κειµένου (50 
σελίδων) συντάσσο-
ντας ένα «έκτρωµα» 
σχεδίου νόµου, το 

οποίο παλεύουν εδώ και δύο µήνες 
να περάσουν στη νέα κυβέρνηση και 
στη νέα πολιτική ηγεσία. Το εν λόγω 
κείµενο έρχεται να προσαρµόσει επί 
της ουσίας τον νέο νόµο για τους συ-
νεταιρισµούς στις ανάγκες των... µε-
τόχων της «αγροτικής λαθροχειρίας». 
Να φέρει τα πράγµατα στα µέτρα που 
θέλει το ιδιωτικό δίκτυο που έχει ανα-
πτυχθεί µε δικά του συµφέροντα στον 
αγροτικό χώρο και µε «τυρί» το ΟΣ∆Ε 
έχει «δέσει» γύρω του και κάποιους 
συνεταιρισµούς. Το πρωτόλειο -της δι-
απρεπούς νοµικού Άννας Μητροπού-
λου- αξιοποιείται µόνο για «ξεκάρφω-
µα». Για να λένε ότι «ακουµπάει» στο 
γερµανικό δίκαιο περί συνεταιρισµών 
και για να πείθουν «ξανθούς και ξαν-
θιές» που δεν γνωρίζουν τα θέµατα. 
Για να κρύβουν, τέλος πάντων, την α-
διαµφισβήτητη γύµνια τους. 

21-22, 35-36

Ανοδική πορεία 
στα πρώιμα 
Green Lime

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεχίζεται η συγκοµιδή στα πρώιµα α-
κτινίδια Green Lime στην Καβάλα, µε α-
νοδική πορεία στην τιµή, καθώς έχουν 
φτάσει να πωλούνται από τον παραγω-
γό στα 80 λεπτά το κιλό από τα 70 λεπτά 
την προηγούµενη εβδοµάδα. Σύφωνα µε 
τον διευθυντή της ΕΑΣ Καβάλας Κλέαρ-
χο Σαραντίδη διατηρούνται οι ενδείξεις 
µιας καλής χρονιάς για το προϊόν, ενώ 
από ∆ευτέρα θα ξεκινήσει η συγκοµιδή 
και σε όσα ακτινίδια της ποικιλίας Τσε-
χελίδης έχει φτάσει η ξηρά ουσία και τα 

σάκχαρα στα επιθυµητά επίπεδα. 
Αναµένεται αργότερα το µάζεµα της πιο 

όψιµης συγκριτικά ποικιλίας Hayward. 
Στο ίδιο µήκος κύµατος, ο διευθυντής 
του ΑΣ Νεάπολης Αγρινίου Βασίλης Γα-
τής δηλώνει ότι η πρωίµηση της σοδειάς  
στη Χιλή και οι µειωµένες ποσότητες της 
Νέας Ζηλανδίας προµηνύουν µια καλή 
σεζόν για την Ελλάδα. Στη Μακεδονία, οι 
ζηµιές από το χαλάζι άφησαν «απώλειες» 
περί το 20%, ενώ στο Αγρίνιο δεν παρα-
τηρήθηκαν σηµαντικές ζηµιές.

Με 80 λεπτά πλέον τα Green Lime 
 Συνεχίζεται η αύξηση στη δυναµική του ακτινιδίου λόγω διεθνών συγκυριών 

 Έχουν ξεκινήσει τα πρώιµα, από την άλλη εβδοµάδα συγκοµίζονται τα Τσεχελίδης
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Ο
ι τιµές εξαγωγής για το ελληνι-
κό σκληρό σιτάρι στην εγχώρια 
αγορά είναι αυτή την εβδοµά-
δα κατάτι καλύτερες από αυτές 

της προηγούµενης. Η αγορά προσπαθεί να 
επανέλθει σε επίπεδα άνω των 235 ευρώ ο 
τόνος FOB, µε τις πιθανότητες να είναι ευ-
νοϊκές. Μένει να φανεί αν οι καθυστερήσεις 
στον αλωνισµό στον Καναδά και τη Βόρεια 
Αµερική θα  βοηθήσουν σύντοµα το ελλη-
νικό σκληρό σιτάρι. Την ίδια ώρα, στο χρη-
µατιστήριο του Σικάγο σηµειώθηκε ανοδική 
τάση στα µαλακά σιτάρια, που οφείλεται στη 
ζήτηση από Αλγερία, Τυνησία και Αίγυπτο.

 Χρηµατιστηριακά, το βαµβάκι κινείται 
στο εύρος µεταξύ 60-62 σεντς ανά λίµπρα. Το 
θετικό, λένε οι αναλυτές, είναι ότι δύσκολα 
θα πέσουν πάλι οι τιµές κάτω των 60 σεντς, 
αλλά παράλληλα δύσκολα µπορούµε να δού-
µε άµεσα ένα ισχυρό ράλι καθώς ακόµα «ε-
πανέρχεται» από την κατάσταση στη φυσική 
αγορά. Στην αγορά µας, κατόπιν της ανόδου, 
η ζήτηση µειώθηκε καθώς οι κλώστες προτί-
µησαν να περιµένουν µέχρι να πειστούν για 
τα νέα επίπεδα τιµών. Στο τοµέα της προσφο-
ράς οι εκκοκκιστές εξακολουθούν να ζητούν 
περίπου 5 σεντς ανά /λίµπρα πάνω από τις 
χρηµατιστηριακές τιµές. 

 Ανοδική πορεία παρουσίασαν το φετι-
νό καλοκαίρι τα πορτοκάλια ποικιλίας Βα-
λέντσια που ξεκίνησαν από 18 λεπτά τον 
Ιούνιο, έφτασαν να πωλούνται στα 45 µε 
50 λεπτά το κιλό από τον παραγωγό και έ-
χουν κρατηθεί εκεί για αρκετές εβδοµάδες 
λόγω των διεθνών συγκυριών και κυρίως 
λόγω της υψηλής τιµής που έχουν τα άλ-
λες φορές φθηνά Μαροκινά.

Επιστρέφει το σκληρό 
στα 235 ευρώ ο τόνος

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

12/08 20/08 27/08 03/09 10/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

313,86

307,83

312,97313,22

322,54

Ποικιλίες
Σε νέες φυτεύσεις κίτρινου 

ακτινιδίου και πειράµατα 
µε κόκκινο προχωρά ο ΑΣ 

Νεάπολης Αγρινίου

Παραγωγή    
Στο 20% εκτιµάται η µείωση 

της εµπορεύσιµης παρα-
γωγής στην περιοχή της 

Μακεδονίας λόγω χαλαζιού

Διεθνώς
Πρωίµηση παραγωγής στη Χιλή 
και µειωµένες ποσότητες από 
Νέα Ζηλανδία προµηνύουν µια 

καλή σεζόν για την Ελλάδα

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

08/08 22/08 05/09 12/0929/0814/08

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

235

217

182

209,5

2,25

310,50

851,60

77,72

107,60

82,97

235

217

182

209,5

2,23

314,10

870,60

79,00

100,55

83,24

236

217

180

209,5

2,19

312,20

856,60

62,60

104,65

82,55

238

215

180

209,5

2,22

304,90

857,40

64,45

105,95

79,31

240

213

177

209,5

2,24

300,60

853,00

66,75

98,52

76,29

240

213

177

209,5

2,21

310,50

868,60

63,17

98,40

76,08

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

17,55
18,52

17,61 17,85

18,20
17,55

58,83 58,83
60,00

58,21
62,0258,73

Τιμή παραγωγού
ακτινίδια Green Lime  
(λεπτά το κιλό)

2018 50 

Αρχές 
Σεπτεµβρίου 2019 70 

Μέσα 
Σεπτεµβρίου 2019 80 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού στα 
ακτινίδια (Λεπτά/κιλό)

2018   50

2019  80

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Αξιώνουν τιμές οι 
εκκοκκιστές, μέχρι τώρα 
χωρίς τους παραγωγούς 

 Γεμάτες οι αποθήκες 
με σκληρό σιτάρι, 
περιμένοντας άνοδο

Με βλέµµα στις ποσότητες 
ελαιολάδου του 2019-20 
Η αγορά για τα ελαιόλαδα του 
Σεπτεµβρίου κινείται µε µετριοπαθείς 
ρυθµούς και τιµές άνω των 3,25 ευρώ 
το κιλό για τις ποιοτικές παρτίδες, 
ωστόσο το βλέµµα πέφτει στα τέλη του 
µήνα, στις πρώτες ποσότητες 2019-20.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ενεργό το 
Συµβούλιο 
Στρατηγικού
Σχεδιασµού
Στην ενεργοποίηση του Συµβουλίου 
Στρατηγικού Σχεδιασµού, το οποίο 
αποστολή έχει την ανάδειξη ζητηµάτων 
πρώτης γραµµής για την αγροτική 
παραγωγή, αλλά και τον τρόπο επίλυσής 
τους, προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. 
Στην πρώτη συνεδρίαση του Συµβουλίου 
συµµετείχαν και οι υφυπουργοί Φ. 
Αραµπατζή και Κ. Σκρέκας, οι γενικοί 
γραµµατείς, οι γενικοί διευθυντές όλων 
των υπηρεσιών και οι προϊστάµενοι των 
αυτοτελών υπηρεσιών επιπέδου 
∆ιεύθυνσης του υπουργείου. 
Όπως ορίζει το Προεδρικό ∆ιάταγµα 
(97/2017) το «Συµβούλιο Στρατηγικού 
Σχεδιασµού είναι όργανο διαβούλευσης 
επί θεµάτων διαµόρφωσης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
δηµόσιων πολιτικών που συνθέτουν την 
αποστολή του υπουργείου, µε σκοπό την 
όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάδειξη 
των πολύπλοκων θεµάτων προς την 
αποφασίζουσα πολιτική ηγεσία». 

Το σκαρίφηµα του 
σχεδίου νόµου για τους 
συνεταιρισµούς έφτασε στα 
χέρια της µηχανοπαρέας, 
η οποία προχώρησε σε... 
προσαρµογές του. 

Το πρω-
τόλειο 
σκαρίφηµα 
της δια-
πρεπούς 
νοµικού 
Άννας Μη-
τροπούλου 
αξιοποιεί-
ται µόνο 
για «ξε-
κάρφωµα» 
από τους 
ποντικούς 
του ΟΣ∆Ε.
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«Στόχος της κυβέρνησης είναι οι συ-
νεταιρισµοί να είναι ευέλικτοι και α-
ποτελεσµατικοί στην αγορά και όχι 
πνιγµένοι σε υπερβολικές ρυθµίσεις», 
δήλωσε η υφυπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Φωτεινή Αραµπατζή σε συ-
νάντησή της µε το ∆Σ του Πτηνοτρο-
φικού Συνεταιρισµού «Πίνδος», ση-
µειώνοντας πως αυτό το πλαίσιο θα 
εξυπηρετεί και το νοµοσχέδιο που εκ-
πονείται στη Βάθη. Η υφυπουργός 
παράλληλα επανέλαβε ότι «η κυβέρ-
νηση εφαρµόζει ένα ολοκληρωµέ-
νο σχέδιο ελάφρυνσης αγροτών και 
συνεταιρισµών, βάσει του οποίου το 
2020 ο ΕΝΦΙΑ πρόκειται να επανεξε-
ταστεί συνολικά».

Σύµφωνα µε την υφυπουργό, η νέα 
νοµοθετική πρωτοβουλία για τους α-
γροτικούς συνεταιρισµούς θα είναι 
νόµος-πλαίσιο µε βάση τις διεθνείς 
συνεταιριστικές αρχές, προκειµένου 
οι συνεταιρισµοί να λειτουργούν πά-
ντοτε µε όρους αγοράς, προς όφελος 
των µελών τους αλλά και της αγροτι-
κής οικονοµίας γενικότερα.

Την άµεση κατάθεση υπουργι-
κής τροπολογίας µε την οποία θα 
αναστέλλονται οι δηµοπρασίες πε-
ριουσιακών στοιχείων των υπό εκ-
καθάριση Συνεταιρισµών ή Ενώσε-
ων µέχρι την ψήφιση του νέου νό-
µου περί Συνεταιρισµών που θα έ-
χει ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για την 
αξιοποίησή τους από ενεργούς Συ-
νεταιρισµούς και Οµάδες Παραγω-
γών ζητά, µε σχετική ερώτησή του, 
ο πρόεδρος της ∆ιαρκούς Επιτρο-
πής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµό-
σιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης της 
Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της 
Ν∆, Μάξιµος Χαρακόπουλος από 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Μάκη Βορίδη.

Ο Θεσσαλός πολιτικός υπογραµ-
µίζει ότι «η αξιοποίηση της περι-
ουσίας τωνσυνεταιρισµών που έ-
χουν πάψει να λειτουργούν ή βρί-
σκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης 
είναι αξίωση των αγροτών. Σε ό-
λη τη χώρα υπάρχουν εγκαταστά-
σεις, αποθήκες κτλ., που άλλοτε έ-
σφυζαν από δραστηριότητα και σή-
µερα παραµένουν σε µεγάλο πο-
σοστό ανεκµετάλλευτες να ρηµά-
ζουν. Φωτεινές εξαιρέσεις αποτε-
λούν κάποιες εγκαταστάσεις που 
συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται 
µε ενοικίαση από ιδιώτες είτε από 

δραστήριες Οµάδες Παραγωγών».
Χαρακτηριστικό παράδειγµα α-

ποτελεί η Οµάδα Παραγωγών ε-
πιτραπέζιας ελιάς στο Πουρνάρι 
της Λάρισας, η οποία συγκεντρώ-
νει την παραγωγή της σε ενοικια-
ζόµενες εγκαταστάσεις -περιουσία 
της πρώην ΕΑΣ Λάρισας, η οποία 
είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο της 
Οµάδας Γιώργο Μακρή και τον τα-
µία ∆ηµήτρη Νταναβάρα, «η δρα-
στήρια αυτή Οµάδα προσπαθεί να 
σταθεί στα πόδια της αξιοποιώντας 
την οικονοµία κλίµακος που επι-
τυγχάνεται µε τη συγκέντρωση και 
πώληση της παραγωγής της επι-
τραπέζιας ελιάς της περιοχής. Ω-
στόσο, στις 5 Σεπτεµβρίου επιδόθη-
κε στους παραγωγούς έγγραφο δι-
καστικού επιµελητή που τους γνω-
στοποιεί ότι επίκειται δηµοπρασία 
των εγκαταστάσεων στις 23 Οκτω-
βρίου και ορίζει την αξία τους». 

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέ-
σει τις διαµαρτυρίες τους για το υ-
ψηλό τίµηµα που έχει οριστεί, αλ-
λά και για τον λίγο χρόνο που δια-
θέτουν µέχρι τη δηµοπρασία. Μά-
λιστα τονίζουν ότι λόγω των περιο-
ρισµένων οικονοµικών πόρων της 
Οµάδας αδυνατούν να συµµετά-
σχουν µε αξιώσεις στη διαδικασία.

Για ευέλικτα
σχήματα 
έκανε λόγο 
η Αραμπατζή

Προς αναστολή δημοπρασιών 
στους συνεταιρισμούς

Η ένταξη ολοένα και περισσότερων 
παραγωγών σε συλλογικά 

σχήµατα µπορεί να επιτευχθεί 
αποτελεσµατικότερα όταν οι 
νοµοθετικές πρωτοβουλίες 

ενισχύονται από το «καλό 
παράδειγµα» σαν αυτό του 

συνεταιρισµού «Πίνδος», τόνισε η 
υφυπουργός Φωτεινή Αραµπατζή.

Η Τράπεζα 
Πειραιώς για 
πρώτη χρονιά 
φέτος ενισχύει και 
τα γενναία παιδιά 
της ΕΛΕΠΑΠ.

Σχολικά είδη στα παιδικά χωριά SOS σε όλη τη χώρα 
προσφέρει και φέτος η Τράπεζα Πειραιώς

Το έργο των Παιδικών Χωριών SOS και της ΕΛΕΠΑΠ συνεχίζει να 
στηρίζει η τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας σχολικά είδη σε παιδιά σε όλη 
την Ελλάδα. Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο των δράσεων 
Εταιρικής Υπευθυνότητας του Οµίλου για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών 
οµάδων, συνέβαλε για έκτη χρονιά στη συγκέντρωση σχολικών ειδών για 
τη νέα µαθητική χρονιά. 
Με τη συµµετοχή των εργαζοµένων του Οµίλου και µε σύνθηµα 
«Γεµίζουµε τις σχολικές σάκες µε αγάπη και χαµόγελα για τη νέα χρονιά», 
συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 2.100 
παιδιών που υποστηρίζονται από τα Παιδικά Χωριά SOS και την Ελληνική 
Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων 
(ΕΛΕΠΑΠ) σε όλη την Ελλάδα.
Η Τράπεζα Πειραιώς συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα Παιδικά Χωριά 
SOS από το 2013 και έχουν ωφεληθεί συνολικά περισσότερα από 14.000 
παιδιά, ενώ για πρώτη χρονιά ενισχύει και τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία

Τροπολογία µε την 
οποία θα αναστέλλεται 
η εκποίηση των περι-
ουσιακών στοιχείων 
των υπό εκκαθάριση 
συνεταιρισµών µέχρι 
την ψήφιση του νέου 

θεσµικού πλαισίου των 
συνεταιρισµών ζητά 

ο Χαρακόπουλος



Agrenda12 Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ισχυροποιεί τις τιµές
η αύξηση 70% στις
εξαγωγές βάµβακος
από την Ελλάδα 

Θεαµατική αύξηση δείχνουν 
τα στοιχεία του Συνδέσµου 
Επιχειρήσεων Πλεκτικής και 
Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος 
(ΣΕΠΕΕ) στη ζήτηση για 
ποιοτικό ελληνικό βαµβάκι 
διεθνώς, την ώρα που οι 
βαµβακοκαλλιεργητές 
αναζητούν τρόπους 
αντίδρασης στο σκληρό 
σχέδιο των εκκοκιστών 
για τις φετινές τιµές στο 
σύσπορο, τουλάχιστον όπως 
αυτό «ξεδιπλώθηκε» κατά 
την τελευταία συνεδρίαση 
της ∆ιεπαγγελµατικής (∆ΟΒ).
Σύµφωνα µε τον ΣΕΠΕΕ, το 
πρώτο εξάµηνο του 2019, 
οι εξαγωγές βαµβακιού της 
Ελλάδας σηµείωσαν αύξηση 
70%. Η αύξηση αυτή σηµαίνει 
πως το βαµβάκι που εξήχθη 
µόνο το πρώτο εξάµηνο του 
έτους είχε αξία 279 εκατ. 
ευρώ. Με δεδοµένο µάλιστα 
ότι ο πρώην µεγάλος 
αγοραστής του ελληνικού 
βαµβακιού, δηλαδή η 
Τουρκία, που αγόραζε φθηνά 
καθώς δεν επιζητούσε 
διακαώς την ποιότητα, 
προµηθεύεται  πλέον 
ελάχιστες ποσότητες. Οι νέοι 
παίκτες διεθνώς φαίνεται να 
αγοράζουν το βαµβάκι 
ακριβότερα και ίσως εκεί να 
οφείλεται η τόσο µεγαλύτερη 
αξία στις εξαγωγές χωρίς να 
έχει ανέβει θεαµατικά η 
έκταση καλλιέργειας στη 
χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο µια 
σοβαρή σύνδεση µε την 
ποιότητα θα µετέφερε κέρδος 
από την µεγαλύτερη αξία 
πώλησης και στον παραγωγό. 
Αυτό πάντως δεν φαίνεται 
να γίνεται προς το παρόν, 
µε το όφελος της ποιότητας 
να το καρπώνονται πάλι 
οι συνήθεις επόµενοι κρίκοι
της αλυσίδας υπεραξίας.   

Ενώ βελτιώνεται το κλίμα στη διεθνή αγορά βάμβακος   

Οι εκκοκκιστές πωλούν 5 σεντς πάνω 
και θέλουν να αγοράζουν 5 ευρώ κάτω

 Περί τα 60-63 σεντς η Νέα Υόρκη    Στόχος τα 45 λεπτά για το σύσπορο από το χωράφι  

Από τους οργανωμένους 
ό,τι κάνει η Cotton Farsala

Ιδανική χρονιά µοιάζει να είναι 
η φετινή για την κατοχύρωση 
της ποιότητας στο βαµβάκι.
Βέβαια, η ποιότητα πληρώνεται. 

Την τελευταία εβδοµάδα σηµειώθη-
κε µια σαφής ανοδική κίνηση στα 
διεθνή χρηµατιστήρια, µε τη Νέα Υ-
όρκη να πιάνει και τα 63 σεντς η λί-
µπρα, από τα 58 σεντς δύο εβδοµά-
δες πριν. Σε κάθε περίπτωση, χρη-
µατιστηριακή τιµή πάνω από τα 60 
σεντς για το εκκοκκισµένο επιτρέπει 
υπολογισµούς µε πρόσηµο το 4, δη-
λαδή τα 40 λεπτά το κιλό, για το σύ-
σπορο. Το θέµα όµως δεν είναι το ελ-
ληνικό βαµβάκι να κινηθεί αυστηρά 
µε βάση τη διεθνή τιµή. 

Άλλωστε οι εκκοκκιστές ήδη ζητά-
νε 5 σεντς παραπάνω για τη µπάλα 
και το θέµα είναι να εισπράξει την 
πραγµατική του αξία και τα ανταλ-
λάγµατα της πολύ καλής ποιότητας 
(micronaire, µήκος ίνας, λευκότητα 
κ.α) καθώς και της οµοιογένειας που 
παρουσιάζει φέτος. Σε αυτό, ιδιαίτε-
ρο ρόλο µπορούν να έχουν οι λεγό-
µενοι µεγάλοι παραγωγοί που συνή-
θως αρκούνται στο κάτι τις παραπά-
νω χωρίς να διαπραγµατεύονται σο-
βαρά και οργανωµένα µε τους εκκοκ-
κιστές. Πέραν όλων των άλλων φταί-
ει και το γεγονός ότι πολλοί παρα-
γωγοί µοιάζουν εγκλωβισµένοι και 
από τις ιδιότυπες συνεργασίες (µο-

ντέλα συµβολαιακής) που έχουν συ-
νάψει µε µεταποιητικές επιχειρήσεις 
και από τις οποίες δεν υπάρχει εύ-
κολη έξοδος διαφυγής. Ειδικά όταν 
συνδυάζονται µε προµήθεια αγροτι-
κών εφοδίων, τεχνικές συµβουλές, 
ακόµα και χρηµατοδοτικά εργαλεία 
ή προκαταβολές µε εγγύηση το πα-
ραγόµενο προϊόν. Ορισµένες από τις 
συµφωνίες αυτές έχουν δέσει τους 
αγρότες χειροπόδαρα. Την ίδια ώρα 
δεν υπάρχει καµιά αξιόλογη εναλ-
λακτική παράδοσης του προϊόντος 
σε κάποιον συνεταιρισµό που να δι-
αθέτει δική του µονάδα εκκόκκισης 
και αξιόπιστη συναλλακτική σχέση 
µε τους ξένους αγοραστές. 

Απ’ όσα γίνονται µέχρι στιγµής, 
ενδιαφέρον έχει η προσπάθεια της 
Cotton Farsala. Η οµάδα δείχνει να 
έχει συµφωνήσει µε εκκοκκιστήριο 
για ξεχωριστή εκκόκκιση και τιµολό-
γηση στη βάση των αποδόσεων σε 
εκκοκκισµένο. Αντίθετα, χωρίς όπλα 
πηγαίνουν στη µάχη οι άλλοι µικροί 
συνεταιρισµοί του κάµπου (Πλατυκά-
µπου, Λαρισαίων κ.α.). Ούτε συνοχή 
µε τα µέλη τους διαθέτουν, ούτε α-
ξιόπιστη συνεργασία µε κάποιον εκ 
των εκκοκκιστών έχουν βρει.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆ειλά δείχνουν τα µέχρι τώρα βή-
µατα για την αποτίµηση της ποι-
ότητας στο βαµβάκι, κάτι που δυ-
σκολεύει τη διαπραγµατευτική θέ-
ση των παραγωγών και δίνει το 
δικαίωµα στα εκκοκκιστήρια να 
αλωνίζουν. Φαίνεται πως η χρο-
νιά εξελίσσεται ιδανικά για τις ποι-
οτικές προδιαγραφές του προϊό-
ντος, γεγονός που κάνει τους α-
γοραστές του σύσπορου να σπρώ-
χνουν το... κυτίο της ποιότητας 
στην επόµενη εµπορική περίο-
δο. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι την ώρα που ζητάνε 5 σεντς 
πάνω από τη διεθνή χρηµατιστη-
ριακή τιµή για το εκκοκκισµένο, 
αρνούνται να πληρώσουν έστω 
και σε απόλυτη αντιστοιχία (βά-
σει τύπου) το σύσπορο βαµβάκι.  

Η αποτίµηση της υγρασίας στην 
τιµή παράδοσης του προϊόντος 
µοιάζει αδύναµη (1% και αν), ενώ 
στο περιθώριο µένουν τα υπόλοι-
πα χαρακτηριστικά, όπως, µήκος 
ίνας, mikronaire, λευκότητα κ.α. 
Ο λογαριασµός των εκκοκκιστών  
«πατάει» κατά κάποιο τρόπο στις 
στρεµµατικές αποδόσεις των συ-
στηµατικών παραγωγών και «κό-
βει» το κοστούµι ανάλογα. Μέσα 
σ’ αυτό το κλίµα οι βαµβακοκαλ-
λιεργητές αναζητούν τρόπους α-
ντίδρασης στο σκληρό «σχέδιο 
Μάρκου», όπως αυτό ξεδιπλώθη-
κε κατά την τελευταία συνεδρία-
ση της ∆ιεπαγγελµατικής (∆ΟΒ), 
χωρίς ωστόσο να βρίσκουν λύση.

Έτσι, εκτός από τις κινήσεις 
οι οποίες γίνονται από οργανώ-
σεις παραγωγών πολλά θα εξαρ-
τηθούν, ειδικά αυτή τη φορά, α-
πό τη στάση την οποία θα τηρή-
σει εις έκαστος των παραγωγών 
στη διαπραγµάτευση µε το εκκοκ-
κιστήριο, ακόµα και κατά την πα-
ράδοση του προϊόντος στην πύλη.

Με δεδοµένο ότι ο καιρός φέτος 
δείχνει να πηγαίνει καλά και τα 
βαµβάκια να µαζεύονται στεγνά 
και χωρίς υγρασία, αυτό είναι ένα 
ακόµη όπλο στα χέρια των παρα-
γωγών που δύνανται να διεκδι-
κήσουν την καλύτερη δυνατή τι-
µή. Οι διαθέτοντες αξιόλογες πο-
σότητες και καλή ποιότητα εξετά-
ζουν ακόµα και τη λύση του «κυ-
τίου» µέτρησης των αποδόσεων, 
έτσι ώστε να απαιτούν άλλη τιµή. 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕΠΕΕ 
(Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΒΑΜΒΑΚΙ 279

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΛΩΣΤΟΫ�
ΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 223

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 955
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

+70%

+7,6%

+37%

ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ





Κόκκινη ψώρα
εσπεριδοειδών
Ο παραγωγός να στηρίζεται 
στα καλλιεργητικά μέτρα

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Ο περιορισµός των προσβο-
λών από την κόκκινη ψώρα 
στα εσπεριδοειδή και γενικά 
από τα κοκκοειδή (ψώρες), 
πρέπει να βασίζεται περισσό-
τερο σε καλλιεργητικά µέτρα 
και λιγότερο σε εφαρµογές 
φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων, επισηµαίνουν οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννί-
νων. Οι ειδικοί τονίζουν ότι 
το κατάλληλο κλάδεµα, που 
επιφέρει καλύτερο αερισµό 
της κόµης, µειώνει δραστικά 

τους πληθυσµούς των εχθρών.
Η κόκκινη ψώρα είναι ευρύ-

τατα διαδοµένο είδος στο κό-
σµο και σε όλες τις παραµεσό-
γειες χώρες, όπου σήµερα εί-
ναι ο σηµαντικότερος εχθρός 
των εσπεριδοειδών και κυρί-
ως της πορτοκαλιάς και της λε-
µονιάς. Έχει 2-4 αλληλεπικα-
λυπτόµενες γενιές το χρόνο, 

στη χώρα µας κατά κανόνα 3.
Η πρώτη γενιά διαρκεί α-

πό αργά τον Απρίλιο έως τα 
µέσα Ιουνίου. Η δεύτερη γε-
νιά το καλοκαίρι µετά τα µέ-
σα Ιουνίου έως τις αρχές Αυ-
γούστου και έχει µικρότερη 
διάρκεια ζωοτοκίας. Η τρίτη 
γενιά το φθινόπωρο από το 
τέλος Αυγούστου έως και το 
Νοέµβριο και έχει ίδια περί-
που διάρκεια ζωοτοκίας µε 
την πρώτη γενιά. Προσβάλει 
όλα τα µέρη της κόµης των δέ-
ντρων: φύλλα, βλαστό, κορ-
µό και καρπούς.

Η δεύτερη και τρίτη γενιά 
βλάπτει και τους καρπούς υ-
ποβαθµίζοντας την εµφάνι-
ση τους αφού δύσκολα απο-

µακρύνονται από το φλοιό 
των καρπών τα προσκολλη-
µένα θηλυκά άτοµα του εντό-
µου ακόµη και µε το βούρτσι-
σµα στα συσκευαστήρια, αλ-
λά και όταν αποµακρυνθούν 
αφήνουν κηλίδες.

Όπως συστήνουν οι γεω-
πόνοι, σε όσους οπωρώνες, 
µετά από τυχαία δειγµατολη-
ψία, διαπιστώνεται προσβολή 
καρπών και αν η προσβολή 
είναι οµοιόµορφη, δηλαδή α-
φορά τα περισσότερα δέντρα, 
χρειάζεται να γίνει επέµβα-
ση µε ένα από τα κατάλληλα 
φάρµακα. Προσοχή πρέπει να 
δοθεί στον µέγιστο επιτρεπό-
µενο αριθµό εφαρµογών α-
νά καλλιεργητική περίοδο.

Καταστροφή των µουµιοποιηµένων από ευρύτοµο φιστικιών
Για τη µείωση του διαχειµάζοντος πληθυσµού του εντόµου ευρύτοµο 
της φιστικιάς (Eurytoma plotnikovi) συνιστάται από τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου η επιµελής 
συλλογή, αποµάκρυνση και καταστροφή των µουµιοποιηµένων καρπών. 
Το έντοµο διαχειµάζει ως ώριµη προνύµφη µέσα σε µουµιοποιηµένους 
καρπούς πάνω στο δέντρο ή στο έδαφος. Ένα πσοσοστό των καρπών 

καλό είναι να ελέγχεται για την παρουσία προνυµφών στο εσωτερικό τους. Οι 
καρποί αυτοί θα τοποθετηθούν σε πλαστικά ή γυάλινα διαφανή δοχεία την 
επόµενη άνοιξη, για τον ακριβή προσδιορισµό της εξόδου του εντόµου που θα 
προχωρήσει σε ωοτοκίες πάνω στους νέους καρπούς. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι 
ζηµιές προκαλούνται κυρίως από τα σκουλήκια που αρχικά τρώνε τα µαλακά 
εσωτερικά τοιχώµατα του καρπού και µετά και τον αναπτυσσόµενο σπόρο. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Προσκολληµένα
Τα θηλυκά έντοµα ακόµα 
και µε το βούρτσισµα στα 
συσκευαστήρια φεύγουν 

δύσκολα και αφήνουν 
κηλίδες

Ωίδιο ντοµατιάς
Συνεχίζεται η εµφάνιση του του ωίδιου στις 
καλλιέργειες της υπαίθριας βιοµηχανικής 
ντοµάτας στους νοµούς Καρδίτσας, Τρικάλων, 
Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας, σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου Βόλου. Οι καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν είναι κατάλληλες για την 
ανάπτυξη του µύκητα και τη µετάδοσή του. 
Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων 
εµφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες 
ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες διαµέτρου 
10-15 mm και στην κάτω επιφάνεια 
εµφανίζεται λεπτή λευκή µέχρι ανοιχτή 
καστανή εξάνθιση. Τα κονίδια του µύκητα 
είναι αεροµεταφερόµενα και προκαλούν την 
διασπορά της ασθένειας. Οι ειδικοί συστήνουν 
στους καλλιεργητές καταπολέµηση του 
παθογόνου µύκητα, µόνο όταν διαπιστωθεί 
η ύπαρξη του, µε εκλεκτικά ωιδιοκτόνα 
σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ALFA: Nimrod 25 EC, Reflect 125 EC
BAYER: Flint Max 75WG, Luna Devotion 
500SC (Θ)
ELANCO:  Systhane Ecozome 45EW
FMC: Impact 125SC, Fungiben 12.5EC
UPL: Zoxis 250 SC, Vacciplant.

Περονόσπορος πατάτας
Οι καιρικές συνθήκες της αυξηµένης σχετικής 
υγρασίας και θερµοκρασίας, όπου επικρατούν 
µετά την εµφάνιση του µύκητα του 
περονόσπορου της πατάτας, ευνοούν την 
εξάπλωσή του. Ως καλλιεργητικό µέτρο, 
συστήνεται από τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου να 
αποφεύγεται το πότισµα τις απογευµατινές 
ώρες, καθώς ευνοεί συνθήκες αυξηµένης 
σχετικής υγρασίας µεγάλης διάρκειας. Από 
τους γεωπόνους συστήνεται όποτε χρειάζεται 
να γίνεται συστηµατική καταπολέµηση µε 
διασυστηµατικά ή διεισδυτικά σκευάσµατα ή 
µίγµατα τους µε επαφής και να 
παρακολουθείται η εξέλιξη της ασθένειας, 
ιδιαίτερα σε περιόδους µε αυξηµένη σχετική 
υγρασία.

Σκευάσµατα
ALFA: Valbon WG, Leimay-S
BAYER: Volare 687.5SC, Lietto 33/33WG
ELANCO: Electis CX 660WG, Equation Pro 
WG
FMC: Vendetta, Galben M, Zignal 
UPL: Proxanil DUO, Dimix, Promess 72,2 SL.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Στον τοµέα των χρηµατοδοτήσεων 
Grants4 υπάρχουν δύο τύποι, 
ανάλογα µε την προσέγγιση, τα 
παρεχόµενα επιστηµονικά δεδοµένα 
και την ωριµότητα της εκάστοτε 
πρότασης. Το πρόγραµµα Support 
παρέχει χρηµατοδότηση που 
κυµαίνεται από 2.000 έως 10.000 
ευρώ και αφορά σε προτάσεις που 
βρίσκονται σε πολύ πρώιµο στάδιο 
ενώ το πρόγραµµα Focus παρέχει 
χρηµατοδότηση που κυµαίνεται 
από 10.000 έως 50.000 ευρώ και 
αφορά τόσο σε προχωρηµένες 
έρευνες όσο και σε επαληθευµένες 
λύσεις. Το µέγεθος της κάθε 
χρηµατοδότησης θα εξαρτηθεί από 
τις προδιαγραφές του εκάστοτε 
στόχου και τη φάση ανάπτυξης 
και επικύρωσης.

∆ύο τύποι
προσεγγίσεων

Χρηματοδότηση Grants4 της Bayer AG
Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για ανάπτυξη τεχνολογιών γεωργίας

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Άνοιξε η πλατφόρµα υποβολής 
αιτήσεων χρηµατοδότησης και 
υποστήριξης καινοτοµίας στον 
τοµέα της Γεωργίας στα πλαίσια 
του προγράµµατος Grants4 της 
Bayer AG. Το πρόγραµµα αυτό 
που δέχεται αιτήσεις µέχρι τις 
15 Νοεµβρίου δηµιουργήθηκε 
το 2015 και προσφέρει οικονο-
µική και επιστηµονική υποστή-
ριξη για την ανάπτυξη νέων λύ-
σεων, συµπεριλαµβανοµένων 
των αλληλουχιών-στόχων γονι-
διωµατικής τροποποίησης, που 
θα συµβάλλουν στην επίτευ-
ξη υψηλότερης απόδοσης και 
ασφάλειας στις καλλιέργειες, 
καθώς αυξάνεται η αντίσταση 
από ζιζάνια, έντοµα, ασθένει-
ες και δυσµενείς κλιµατολογι-
κές συνθήκες.

«Οι πλατφόρµες µας στην Έ-

ρευνα και Ανάπτυξη ενισχύονται 
από το µοντέλο µας στην ανοι-
κτή καινοτοµία», δήλωσε η δι-
ευθύντρια του Τµήµατος Επικοι-
νωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
της Βayer Ελλάς Σόνια Μουσα-
βερέ στο πλαίσιο της 84ης ∆ΕΘ 
όπου ανακοινώθηκε η έναρξη 
της περιόδου υποβολής αιτήσε-
ων για τα προγράµµατα χρηµα-

τοδότησης. «Το Grants4Traits 
αποτελεί χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα αυτής της προσέγγισης, 
παρέχοντας σε εξωτερικούς ε-
ρευνητές τους πόρους για να 
αναπτύξουν λύσεις για τον έ-
λεγχο των υφιστάµενων απει-
λών στη γεωργία και να προε-
τοιµαστούν επαρκώς για νέες», 
συµπλήρωσε η κ. Μουσαβερέ.

Επιπλέον ευκαιρίες
Εκτός από τη γεωργία, η 
Bayer παρέχει ευκαιρίες 

χρηµατοδότησης και 
υποστήριξης της καινοτο-
µίας και στους υπόλοιπους 
τοµείς της επιχειρηµατικής 

της δραστηριότητας



Μετά το ραντεβού στο υπουργείο

Koντά στη χρυσή τομή 
στα Σχέδια Βελτίωσης 
με τη νέα προσέγγιση 

  Κλείνει το θέμα σε συνεργασία Βορίδη με ΣΕΑΜ και 
ΕΚΑΓΕΜ, ώστε μέχρι την ερχόμενη Agrotica να έχουν 
όλοι οι αγρότες τις εγκρίσεις στα χέρια τους

  Εκτιμάται ότι το πολύ 5.000 έργα τελικά θα υλοποιηθούν από 
τα συνολικά 15.364, για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις 

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
  liamis@agronews.gr

Λεπτοµέρειες αποµένουν για την ορι-
στικοποίηση της συµφωνίας που θα 
ανάψει το πράσινο φως για την υλο-
ποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης, µετά 
το κρίσιµο ραντεβού µεταξύ εκπροσώ-
πων της αγοράς παρελκόµενων και 
τρακτέρ, µε την ηγεσία του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων που πραγµατοποιήθηκε την πε-
ρασµένη Παρασκευή.

Όπως είναι γνωστό, βασικό -ενα-
ποµείναν σε εκκρεµότητα- επίδικο, 
για να ξεµπλοκάρει η υπόθεση, είναι 
το εάν θα υπάρξει τελικώς ή όχι νέα 
µείωση στις, ήδη, κατατεθείσες προ-
σφορές, καθώς ο πρώην «τιµοκατά-
λογος Τσιατούρα» έχει πλέον βγει ο-
ριστικά από το κάδρο, ενώ και η από-
πειρα που έγινε να αξιοποιηθεί µια 
προηγούµενη µελέτη για την προσέγ-
γιση εύλογου κόστους στα γεωργικά 
µηχανήµατα και τρακτέρ στην πρά-
ξη, όπως λένε από τον ΣΕΑΜ, απεδεί-
χθη πως δεν µπορεί να εφαρµοστεί.

«Εµείς δεν θέλουµε να γίνει κα-
µία µείωση στις προσφορές, γιατί ή-
δη οι προσφορές που είχαν κατατε-
θεί ξεπεράστηκαν. Μιλάµε για προ-
σφορές που υποβλήθηκαν πέρσι το 
Γενάρη, το Φλεβάρη και το καλοκαί-
ρι», είπε στην Agrenda ο πρόεδρος 
του ΣΕΑΜ, Σάββας Μπαλουκτσής, ο 
οποίος δεν έκρυψε πως το υπουρ-
γείο επιµένει να γίνει από όλους έ-
να έστω και µικρό βήµα πίσω για να 
βρεθεί ένας κοινός τόπος.

Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΑΜ, Γιάν-
νης Χίγκας συµπλήρωσε πως «είµα-
στε µια τρίχα πριν την οριστική συµ-
φωνία. Θα είναι καθοριστικό για την 
αγορά, διότι εφόσον συµφωνήσου-
µε αλλάζουν τα πάντα. Θα ανάψει το 
πράσινο φως να ξεκινήσουν οι δια-
δικασίες για τη διευθέτηση και των 

Νέο πίνακα εντάξεων µε επιπλέ-
ον 31 εκατ. ευρώ έργα εξέδωσε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
για το Μέτρο 4.2.1 Μεταποίηση σε 
γεωργικό προϊόν, όπου περιλαµ-
βάνονται µεταξύ άλλων ο Αγρο-
τικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς, το 
Κτήµα Γεροβασιλείου, η Κουτσο-
δήµος Οινοποιητική, η Οινοποιία 
Β. Τσακτσαρλής-Ε. Γεροβασιλείου 
ΑΕ και η Οινοποιητική Σάµου. Με-
τά από αυτή την εξέλιξη και τα 28 
επιπλέον έργα που εντάχθηκαν, 
ο προϋπολογισµός που καλείται 
να καλύψει το υπουργείο για το 
Μέτρο φτάνει τα 327 εκατ. ευρώ.

Εν τω µεταξύ, το Μέτρο 4.2.1 
τρέχει τώρα περιφερειακά καλύ-
πτοντας ποσοστό από δαπάνες µέ-
χρι 600.000 ευρώ. Την περασµέ-
νη Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου, 
άνοιξε η σχετική πρόσκληση για 
όσους βρίσκονται στην Κεντρική 
Μακεδονία, µε τα παράπονα πά-
ντως να έχουν ήδη ξεκινήσει εφό-
σον ο προϋπολογισµός της πρό-
σκλησης (2 εκατ. ευρώ), κρίνεται 
φυσικά απαράδεκτος για το µέγε-

θος της περιφέρειας και την αγρο-
τική δραστηριότητα που εµφανίζε-
ται σε αυτήν. Σηµειώνεται εδώ, ό-
τι παρόµοια πρόσκληση ήδη έχει  
ανοίξει στις Περιφέρειες Αττικής 
και Θεσσαλίας, µε τις αιτήσεις εκεί 
να λήγουν στα µέσα του Νοεµβρί-
ου. Υπενθυµίζεται ότι στο πλαίσιο 
της ∆ράσης είναι επιλέξιµες προς 
στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης 
και εκσυγχρονισµού, µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση, µονάδας όπως 
και δραστηριότητες συγχώνευσης 

Καρέ του οινοποιείου στη

εναποµεινασών λεπτοµερειών και τις 
εγκρίσεις των σχεδίων βελτίωσης. Και 
αν αυτό γίνει, µπορώ να πω ότι έως 
το τέλος του έτους οι δικαιούχοι θα έ-
χουν στα χέρια τους εγκρίσεις. Άρα η 
Agrotica θα είναι µια πραγµατική γιορ-
τή για όλους µας».

Ο κ. Χίγκας εξέφρασε δε την άπο-
ψη ότι «το πρόβληµα δεν είναι στους 
µηχανηµατάδες όπως κακώς έχει δι-
αφανεί µέχρι τώρα. Αντιθέτως αφορά 
κυρίως τους ενδιαφερόµενους παρα-
γωγούς, διότι µε τον τρόπο που προ-
ωθούνταν η λύση για τα σχέδια βελτί-
ωσης, στην ουσία τους κόβει ένα κοµ-
µάτι των επιδοτήσεων, που ήλπιζαν ό-
τι θα µπορούσαν να πάρουν. Η δικαι-
ολογία της προηγούµενης ηγεσίας ή-
ταν ότι µε τον τρόπο αυτό εξοικονοµού-
µε χρήµατα και δίνουµε σε περισσό-
τερους. ∆εν είναι όµως αυτό αληθές. 
∆ιότι όπως έχει διδάξει το παρελθόν, 
συνήθως αυτοί που έχουν την ικανό-
τητα να υλοποιήσουν το σχέδιο βελτί-
ωσης είναι πολύ λιγότεροι από όσους 
καταθέτουν αίτηµα. Ενώ δεν πρέπει να 
λησµονούµε πως επειδή έχει παρέλ-
θει και µεγάλο διάστηµα από την υ-
ποβολή των αιτηµάτων κάποιοι µπο-
ρεί να έψαξαν άλλες λύσεις για να κά-
νουν την επένδυσή τους. Έχουν αλλά-
ξει λοιπόν τα δεδοµένα. Η εµπειρία λέ-
ει από τα προηγούµενα προγράµµα-
τα πως το πολύ 4.000 – 5.000 θα είναι 
αυτοί που θα υλοποιήσουν».

Αιτήσεις
Συνολικά έχουν υποβοληθεί 

15.364 αιτήσεις Σχεδίων 
Βελτίωσης, µε συνολικό 

προϋπολογισµό προτεινόµενων 
επενδύσεων 1,6 δισ. ευρώ

Με οριζόντια µείωση 
γύρω στο 5% φαίνεται 
να κλείνει οριστικά η 
διαµάχη που ξεκίνησε 
προ εξαµήνου µε αφορµή 
τον τιµοκατάλογο.
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Υλοποίηση
Η εµπειρία από τα προηγούµενα 
προγράµµατα λέει πως το πολύ 
4.000 µε 5.000 θα είναι αυτοί 
που θα υλοποιήσουν τα Σχέδια 
Βελτίωσης.
 

 Εγκρίσεις
«Έως το τέλος του έτους οι 
δικαιούχοι θα έχουν στα χέρια 
τους εγκρίσεις. Άρα η Agrotica 
θα είναι µια πραγµατική γιορτή 
για όλους µας», εκτιµά ο 
αντιπρόεδρος του ΣΕΑΜ, 
Γιάννης Χίγκας.

Δεδομένα
Επειδή έχει παρέλθει και µεγάλο 
διάστηµα από την υποβολή των 
αιτηµάτων, κάποιοι µπορεί να 
έψαξαν άλλες λύσεις εκτός 
των Σχεδίων Βελτίωσης για 
να κάνουν την επένδυσή τους. 
Έχουν αλλάξει, λοιπόν, τα 
δεδοµένα όσον αφορά τα 
χρήµατα που χρειάζονται.



Μεταποίηση

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
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ΚΡΗΤΗ
Ν. ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ
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∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Μεγάλη η ζήτηση
για το Εξοικονομώ
κατ’ οίκον
Με τη λογική «όποιος πρώτος υ-
ποβάλλει αίτηση αυτός και εξυ-
πηρετείται», συνεχίζει να τρέχει η 
πρόσκληση του Εξοικονοµώ κατ’ 
Οίκον, ενώ σε ορισµένες περιφέ-
ρειες τα κονδύλια ήδη έχουν ε-
ξαντληθεί. Συγκεκριµένα, ανοι-
χτές παραµένουν οι αιτήσεις από 
την περασµένη Πέµπτη στις Πε-
ριφέρειες Πελοποννήσου, Ιονί-
ων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας και 
Βορείου Αιγαίου. Από την άλλη  
ολοκληρώθηκε η διαδικασία υ-
ποβολής αιτήσεων για τις Περι-
φέρειες Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης, Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας 
και ∆υτικής Ελλάδας καθώς ε-
ξαντλήθηκαν οι πόροι. 

Τονίζεται ότι τα υπουργεία Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων θα ε-
ξαντλήσουν τις δυνατότητες συγ-
χρηµατοδότησης από τα προγράµ-
µατα του ΕΣΠΑ (τοµεακού ΕΠΑ-
νΕκ και τα 13 Περιφερειακά Προ-
γράµµατα) για την τυχόν περαι-
τέρω χρηµατοδότηση, υπό τους 
όρους επιλεξιµότητας και στόχων 

που τίθενται επίσης από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπενθυµίζεται ότι το πρόγραµ-
µα  µπορεί να επιχορηγήσει πλή-
θος εργασιών για την ενεργεια-
κή αναβάθµιση µιας κατοικίας.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που 
θα ενταχθούν στο πρόγραµµα 
θα µπορούν να προβούν, µετα-
ξύ άλλων, στις εξής βασικές πα-
ρεµβάσεις:

 Αντικατάσταση κουφωµάτων.
 Θερµοµόνωση του κελύφους 

του κτιρίου.
 Αναβάθµιση του συστήµα-

τος θέρµανσης.
 Αναβάθµιση του συστήµατος 

ζεστού νερού χρήσης.
Τα ποσοστά επιχορήγησης για 

το «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» δια-
µορφώνονται βάσει εισοδηµατι-
κών κριτηρίων καθώς και των ε-
ξαρτώµενων τέκνων. Το µέγιστο 
ποσοστό επιχορήγησης των πα-
ρεµβάσεων φτάνει το 70%. Κα-
λύπτει το «ταβάνι» του προϋπο-
λογισµού των παρεµβάσεων ορί-
ζεται στις 25.000 ευρώ, συµπερι-
λαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Από την ερχόµενη ∆ευτέρα α-
νοίγουν οι αιτήσεις για το πρό-
γραµµα εξοικονοµώ κατ’ οίκων 
για την Περιφέρεια Αττικής και 
ακολουθούν Κρήτη, Νότιο Αιγαίο 
(25 Σεπτεµβρίου) και ∆υτική Μα-
κεδονία (26 Σεπτεµβρίου). Ο προ-
ϋπολογισµός ανέρχεται συνολι-
κά για όλες τις περιφέρειες στα 
280 εκατοµµύρια ευρώ.

Έως 30 Σεπτεµβρίου   
παραστατικά Κοµφούζιο 

Για για το έτος εφαρµογής 2019 
της ∆ράσης 10.1.08 «Εφαρµογή της 
µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των 
µικρολεπιδοπτέρων (Κοµφούζιο)» 
η εφαρµογή είναι ανοιχτή για την 
υποβολή παραστατικών σύµφωνα µε 
την υπ’ αριθµ. 56938/31.07.2018 
εγκύκλιο (Α∆Α: 9ΕΟΣ46ΨΧΞΧ-
ΤΓ5) και θα παραµείνει έως και 30 
Σεπτεµβρίου 2019, όπως 
ενηµερώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

∆έχτηκε 162 αιτήσεις 
η Αναπτυξιακή Πάρνωνα
Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον 
εκδηλώθηκε για το τοπικό 
πρόγραµµα LEADER/CLLD στην 
Ανατολική Πελοπόννησο, µε τις 
162 προτάσεις που υποβλήθηκαν 
για χρηµατοδότηση να 
συµπληρώνουν συνολική δηµόσια 
δαπάνη 19.010.965,96 ευρώ. Η 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα θα 
υποβάλει στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων αίτηµα 
πρόσθετης χρηµατοδότησης του 
τοπικού προγράµµατος.

µονάδων σχεδόν για όλους τους 
κλάδους της µεταποίησης της α-
γροτικής παραγωγής. Οι υποψή-
φιοι δικαιούχοι, προκειµένου να 
ενταχθούν στη δράση 4.2.1, υπο-
βάλλουν προς τις αρµόδιες ∆ιεύ-
θυνσεις Αγροτικής Οικονοµίας 
των περιφερειών, ηλεκτρονικά 
την αίτηση στήριξής τους, µέσω 
του Πληροφοριακού Συστήµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που 
λειτουργεί στον ιστότοπο www.
ependyseis.gr.

∆ικαιούχοι
∆ικαίωµα συµµετοχής 
στον β’ κύκλο του προ-
γράµµατος έχουν µόνο 
φυσικά πρόσωπα που 

έχουν εµπράγµατο δικαί-
ωµα σε επιλέξιµη κατοικία
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 
θα παραµείνει ανοιχτή η 
πλατφόρµα αιτήσεων για 
το καθεστώς «Πολύ Μικρή 
Επιχειρηµατικότητα» του 
Αναπτυξιακού Νόµου. 
Παράλληλα έως τις 29 
Νοεµβρίου γίνονται αιτήσεις 
στο καθεστώς «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα».

 
Μεταποίηση
Ανοιχτές είναι οι 
προσκλήσεις για αίτηση στο 
Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση, 
εµπορία και ανάπτυξη µε 
τελικό προϊόν εντός του 
Παραρτήµατος I, γεωργικό 
προϊόν» σε Θεσσαλία, 
Κεντρική Μακεδονία, 
Αττική. Στη Θεσσαλία οι 
αιτήσεις θα παραµείνουν 
ανοιχτές έως τις 15 
Νοεµβρίου, στην Αττική έως 
τις 22 του ίδιου µήνα και 
στην Κεντρική Μακεδονία 
µέχρι τις 19 ∆εκεµβρίου. 
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ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Στοχεύοντας στην οικονοµία για 
την τσέπη του παραγωγού και το 
µόχθο του και µε βλέµµα στραµµέ-
νο προς την αειφορία διεξήχθη η 
επίδειξη των µηχανηµάτων κατερ-
γασίας εδάφους και σποράς της 
Kverneland από την Terra ΑΕ, µε 
έµφαση στο συνδυασµό εργασιών 
σε ένα πέρασµα µε το τρακτέρ και 
στην εξοικονόµιση εισροών µε τη 

χρήση γεωργίας ακριβείας. Ο υπε-
δαφοκαλλιεργητής (ρίπερ) DTX ά-
νοιξε τον κύκλο επιδείξεων των µη-
χανηµάτων Kverneland την Τετάρ-
τη, 18 Σεπτεµβρίου 2019 στη Λάρι-
σα, σε µια εκδήλωση που παρακο-
λούθησαν πάνω από 250 παραγω-
γοί, µαζί και η Agrenda. 

∆ύο εργασίες σε ένα πέρασµα 
υπόσχεται η νορβηγική εταιρεία 
µε τη χρήση και αυτού του µηχα-
νήµατός της, µε τον ενσωµατωµέ-
νο κύλινδρο στο ρίπερ να προετοι-

µάζουν για σπορά το έδαφος που 
«σκίζουν» τα νύχια. 

Ο καλλιεργητής CLC Pro Classic 
µε βάθος κατεργασίας µέχρι τα 15 
εκατοστά, διαθέτει όπως και το α-
ναστρεφόµενο άροτρο 150S, κού-
φια σταβάρια που κρατάνε χαµη-
λά το βάρος του µηχανήµατος, κα-
θώς και φύλλα σούστας που σε πε-
ρίπτωση εµποδίου στο χωράφι όπως 
µια µεγάλη πέτρα, επιτρέπουν στο 
νύχι ή υνί να σηκωθεί και να επα-
νέλθει στη θέση του χωρίς ζηµία. 

Σηµειώνεται πως η νέα σειρά αρό-
τρων 150S, διατίθενται πλέον  για 
ελκυστήρες ιπποδύναµης έως 150 
ίππων. Με τις πνευµατικές σπαρτι-

κές σιτηρών DA συνδυάζονται οι 
σβωλοκόπτες της νέας επανασχε-
διασµένης σειράς H, υποσχόµενοι 
µέγιστη απόδοση και οικονοµία. 
«Σε ένα πέρασµα ο σβωλοκόπτης 
NGH σε συνδυασµό µε την πνευµα-
τική σπαρτική σιτηρών DA, προετοι-
µάζουν σποροκλίνη και σπέρνουν, 
γλιτώνοντας τον παραγωγό από έ-
ξοδα πετρελαίου, χρόνο και κόπο», 
παρατήρησε ο product specialist 
της Kverneland, Anthony Gaubert.

Ο λιπασµατοδιανοµέας TL Geospread 

Σήκωσε σκόνη 
η παρουσία Terra 
στη Φαλάνη  
Κατεργασία εδάφους «όπως πρέπει» από την Kverneland 

Απόσβεση 
Aυτά τα µηχανήµατα ακρι-

βείας έχουν αυξηµένο κόστος 
αγοράς, αλλά γίνεται γρή-

γορα απόσβεση, υποστήριξε ο 
Αντώνιος Ρούτσας

Με τις πνευµατικές σπαρτικές σιτηρών DA συνδυάζονται οι σβωλοκόπτες 
της νέας επανασχεδιασµένης σειράς H της Kverneland, ένα κιτ που 
υπόσχεται µέγιστη απόδοση και οικονοµία. 

Ο Μπάµπης Μαυρίδης (αριστερά) γενικός διευθυντής της Παύλος 
Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ θυγατρική της οποίας είναι η Terra ΑΕ, µε τον 
διευθύνοντα σύµβουλο της Agrotech SA, Χριστόδουλο Μποζατζίδη.

Ο καλλιεργη-
τής CLC Pro 
Classic µε βά-
θος κατεργα-
σίας µέχρι τα 
15 εκατοστά, 
διαθέτει όπως 
και το ανα-
στρεφόµενο 
άροτρο 150S 
(φώτο), κού-
φια σταβάρια 
που κρατάνε 
χαµηλά το 
βάρος του 
µηχανήµατος.
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και το ψεκαστικό iXter B18 που συµ-
µετείχαν στην επίδειξη, είναι πλή-
ρως συµβατά µε πρωτόκολλο επι-
κοινωνίας ISOBUS για εφαρµογή 
γεωργίας ακριβείας, διαβάζοντας 
χάρτες του χωραφιού και λιπαί-
νοντας ή ψεκάζοντας µόνο όπου 
χρειάζεται. 

Το ψεκαστικό iXter B18 θυµάται 
πού ψέκασε και κλείνει πάνω από 
αυτά τα σηµεία τα µπεκ, πετυχαί-
νοντας µέγιστη οικονοµία για την 
τσέπη αλλά και το περιβάλλον, κάτι 

που φάνηκε κατά την επίδειξη και 
ταυτόχρονα ζυγίζει και οριζοντιο-
ποιεί τη ράµπα καθ’ όλο το πέρα-
σµα από το χωράφι.

Με τέτοια ιστορία σίγουρα 
ξέρουν τι κάνουν οι Νορβηγοι
Χρειάζονται εμπιστοσύνη οι λύσεις στη γεωργία ακριβείας

Με Case IH και 
New Holland

Για τις ανάγκες της επίδειξης, 
τα µηχανήµατα προσαρµό-

στηκαν σε ελκυστήρες New 
Holland και Case IH

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επενδύοντας σε µηχανολογικό εξο-
πλισµό της Kverneland και αξιοποι-
ώντας τις σύγχρονες µεθόδους γε-
ωργίας ακριβείας, κατάφερε ο Κώ-
στας Κράββας, παραγωγός ρυζιού 
στη Χαλάστρα να αυξήσει την πα-
ραγωγή του, να βελτιώσει την ποι-
ότητα των προϊόντων του, να µει-
ώσει το χρόνο εργασίας του, µειώ-
νοντας παράλληλα το κόστος πα-
ραγωγής και αυξάνοντας τελικά το 
εισόδηµά του. 

Ο κ. Κράββας στην οµιλία του στην 
επίδειξη µηχανηµάτων Kverneland 
από την Terra, αναφέρθηκε τόσο 
στον εξοπλισµό στον οποίο επέν-
δυσε όσο και στη συνεργασία του 
µε την Οικοανάπτυξη, εταιρεία η 
οποία παρέχει υπηρεσίες γεωργί-
ας ακριβείας προσαρµοσµένες στις 
ανάγκες της καλλιέργειας µέσω 
της χρήσης των συµβουλευτικών 
πακέτων Soil-R και PreFeR. Όπως 
τόνισε στη οµιλία του, στην αρχή, 
πριν προµηθευτεί τα µηχανήµα-
τα γεωργίας ακριβείας, παρακο-
λουθούσε τις κινήσεις της νορβη-
γικής Kverneland. «Ήταν πολύ υ-
ψηλή η τιµή αγοράς των µηχανη-
µάτων, αλλά σκέφτηκα πως µια ε-
ταιρεία µε τέτοια ιστορία και πο-
ρεία, θα ξέρει κάτι για να προσφέ-
ρει τέτοιες λύσεις», καταδεικνύο-
ντας πως στο τέλος γίνεται και α-
πόσβεση, αλλά και αποκόµιση πα-
ραπάνω κέρδους µέσα από την ε-
ξοικονόµηση λιπασµάτων και φυ-
τοφαρµάκων. 

Ο λιπασµατοδιανοµέας TL 
Geospread της Kverneland, που 
έχει προµηθευτεί ο Κ. Κράββας, έ-
χει ενσωµατωµένο GPS και παρέ-
χει συνδεσιµότητα µε λογισµικό 
χαρτών. Η Οικοανάπτυξη στην ο-
ποία απευθύνθηκε ο παραγωγός, 
έφτιαξε τους χάρτες λίπανσης των 

αγροτεµαχίων και έτσι υπάρχει στο 
GPS ποια ακριβώς ζώνη στο χω-
ράφι θέλει πόσο λίπασµα. Αυτό 
είχε σαν αποτέλεσµα η παραγγε-
λία για λίπασµα να είναι απόλυ-
τα ακριβής, αφού όπως δήλωσε ο 
κ Κράββας, από τους 100 τόνους 
λιπάσµατος που υπολογίστηκε α-
πό το λογισµικό πως θα χρειαστεί 
σε µια χρονιά όλη του η έκταση, 
περίσσεψαν 160 κιλά. Πρόκειται 
για πολύ µεγάλη ακρίβεια στον 
υπολογισµό, αν αναλογιστεί κα-
νείς πως µιλάµε για υπολογισµό 
µε περιθώριο σφάλµατος 0,16%. Ο 
παραγωγός δεν παρέλειψε να α-
ναφερθεί στην οικονοµία που ε-
ξασφαλίζεται για το περιβάλλον, 
καθώς είναι ευρέως γνωστή η επι-
βάρυνση των υδάτων µε νιτρικά.  

Στο ίδιο µήκος κύµατος, το αναρ-
τώµενο ψεκαστικό µε ράµπα 15 µέ-
τρων που προµηθεύτηκε στην αρ-
χή, αλλά και το νεώτερο απόκτηµά 
του µε ράµπα 30 µέτρων, διαβάζει 
το χωράφι και του εξασφαλίζει οι-
κονοµία σε ψεκαστικό υγρό και σε 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Ο κ. Κράββας έχει πετύχει αύ-
ξηση της παραγωγής κατά 15% α-
πό τον µέσο όρο δεκαετίας των α-
ποδόσεων των χωραφιών του, ε-
νώ οι δαπάνες για λιπάσµατα και 
φάρµακα φτάνουν µειώσεις της 
τάξης του 20%. Ακόµη, µε τις τε-
χνικές ακριβείας, καταφέρνει να 
παράγει ρύζι υψηλής περιεκτικό-
τητας σε πρωτεΐνη.

Παράδειγµα
Ο Κώστας Κράββας 
έχει πετύχει αύξηση 
της παραγωγής κατά 

15% από τον µέσο όρο 
δεκαετίας των αποδό-
σεων των χωραφιών 
του στο ρύζι µε χρήση 

νέων τεχνολογιών

O Αντώνιος Ρούτσας (αριστερά), υπεύθυνος πωλήσεων της Terra µαζί 
µε τον area manager της Kverneland, Sigmund Olsen (δεξιά), ο οποίος 
βρίσκεται συχνά στη χώρα µας για τέτοιου είδους επιδείξεις. 

Οι καλλιεργητές της σειράς CLC αποτελούν την πρόταση της Kverneland 
για κατεργασία εδάφους, ειδικά στα σιτηρά και ψυχανθή. Έχουν 
ενσωµατωµένο κύλινδρο και πολλές επιλογές σε χελιδώνες και νύχια.
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μεταφορά και στην Ελλάδα της νέας τεχνο-
λογίας, που ετοιµάζεται να εισάγει στη δι-
εθνή αγορά η Claas µε την καινούρια σει-
ρά µηχανηµάτων της, αλλά κι ενίσχυση 
της πλούσιας γκάµας παρελκόµενων που 
έχει στο χαρτοφυλάκιο των υπόλοιπων διε-
θνών συνεργασιών του, προβλέπει η εµπο-
ρική στρατηγική του οµίλου «Γ. Χίγκας Α-
ΒΕΕ» για το 2020. 

«Σκοπός µας είναι να βοηθήσουµε τον 

παραγωγό να εκσυγχρονίσει και να εκ-
µηχανίσει την εκµετάλλευσή του, ώστε να 
µειώσει τα κόστη και να αυξήσει την παρα-
γωγικότητά του, για να γίνει ανταγωνιστι-
κός», τονίζει ο διευθύνων σύµβουλος του 
οµίλου Γιάννης Χίγκας.

Μιλώντας στην Agrenda, µε αφορµή την εκ-
δήλωση «Ανοιχτές Πόρτες», που, πλέον, έγινε 
θεσµός, καθώς φέτος συµπλήρωσε 20 χρόνια 
ζωής, ο κ. Χίγκας δήλωσε ευτυχής για το γε-
γονός ότι η Claas έχει προ των πυλών το λαν-
σάρισµα της νέας σειράς µηχανηµάτων της.

«Έχουν γίνει, ήδη, κάποιες ανακοινώ-

Έτοιμη να φέρει 
τις νέες αλωνιστικές 
Claas η Χίγκας ΑΒΕΕ   
Στην ελληνική αγορά απευθείας από την Agritechnica 
μαζί με σπαρτικές βάμβακος με τεχνολογία «Easy Set»

Η πρώτη ηµέρα της 
εκδήλωσης ήταν 
αφιερωµένη στα 
ηλεκτροστατικά 
ψεκαστικά 
Martignani. Τη 
δεύτερη ηµέρα, 
πραγµατοποιήθηκε 
ειδική εκδήλωση για 
τις νέες σπαρτικές 
βάµβακος, και την 
τρίτη, την τιµητική 
τους είχαν τα 
κτηνοτροφικά 
µηχανήµατα Faresin.
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Με τρεις φιναλίστ 
ο διαγωνισμός 
καινοτομίας BayWa
Oι τρεις start-ups επιχειρήσεις Audili, Auravant και 
Ceptu, διακρίνονται στο τελικό του διαγωνισµού BayWa 
Smart Farming Challenge, πείθοντας µε τις καινοτοµί-
ες τους τον οργανισµό και τους χορηγούς.

Είναι η δεύτερη χρονιά για το διαγωνισµό Smart 
Farming Challenge, µιας «πρόκλησης» για τις νεοφυ-
είς επιχειρήσεις να επιδείξουν τις καινοτοµίες τους σε 
ποικίλους κλάδους της γεωργίας. Αυτή τη φορά οι αξι-
ολογητές ξεχώρισαν τρεις από τις 36 επιχειρήσεις που 
συµµετείχαν, στέλνοντάς τις στο τελικό. Στο φετινό δι-
αγωνισµό µε τις συνολικά 36 ιδέες γύρω από την φιλι-
κή προς το περιβάλλον γεωργία βασισµένη στους δο-
ρυφόρους, τρεις από τις επιχειρήσεις-συµµετέχοντες 
είχαν την πιο «πειστική» καινοτοµία, πηγαίνοντας α-
µέσως στο τελικό που θα διοργανωθεί το ∆εκέµβριο.

Παρελθόν τα δείγµατα εδάφους
Η εταιρεία Audili από την Αυστρία είναι µία από τους 

φιναλίστ που επελέγη από µια κριτική επιτροπή απο-
τελούµενη από εκπροσώπους της BayWa AG και των 
θυγατρικών της FarmFacts GmbH και Vista GmbH. Η 
νεοφυής εταιρεία διαγωνίζετα µε µια εφαρµογή που 
χρησιµοποιεί δορυφορικά δεδοµένα για τον προσδιο-
ρισµό της περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά των 
αροτραίων καλλιεργειών και των βοσκότοπων. «Τα 
δείγµατα από το έδαφος στο πεδίο δεν είναι πλέον α-
παραίτητα», τονίζει η εταιρεία.

∆ιαχείριση χρόνου στο χωράφι
Η αργεντίνικη Auravant έχει αναπτύξει µια ψηφια-

κή πλατφόρµα που συνδυάζει τις πληροφορίες από το 
πεδίο, συµπεριλαµβανοµένων και των δορυφορικών 
δεδοµένων, κάνοντάς τα επεξεργάσιµα δεδοµένα. Από 
την κυκλοφορία της στην αγορά πριν από ένα χρόνο, 
η πλατφόρµα χρησιµοποιήθηκε από τους αγρότες και 
τους παραγωγούς σε 26 χώρες για να επιτρέψει την πιο 
αποτελεσµατική διαχείριση, να εξοικονοµήσει χρόνο 
και να αυξήσει τις αποδόσεις στα χωράφια.

Ο τρίτος υποψήφιος του τελικό γύρου είναι η δανέ-
ζικη start-up Ceptu. Από το διάστηµα, οι ∆ανοί είναι 
σε θέση να προσδιορίσουν τόσο τα όρια των αγρών ό-
σο και τα καλλιεργούµενα είδη φρούτων, αµφότερα µε 
απόλυτη ακρίβεια. Σύµφωνα µε την Ceptu, η συγκε-
κριµένη λύση επιτρέπει στους αγρότες να κάνουν σω-
στές εκτιµήσεις για την προσφορά και τη ζήτηση για 
διάφορα είδη φρούτων, όντας πρώιµο στάδιο, και σε 
παγκόσµιο επίπεδο να αξιολογούν τις εποχιακές τά-
σεις στην αγορά.

σεις στην Ευρώπη, ότι αλλάζουν τα µεγά-
λα µοντέλα, από τις θεριζοαλωνιστικές µη-
χανές, τα ενσιρωτικά και άλλα µηχανήµα-
τα, αλλά περισσότερα θα µάθουµε το Νοέµ-
βριο στην έκθεση του Αννόβερο, όπου θα 
έχουµε την επίσηµη παρουσίασή τους», α-
νέφερε ο συνοµιλητής µας, προσθέτοντας 
πως «η νέα τεχνολογία είναι πλέον κοµµά-
τι της καθηµερινότητας του αγρότη και η 
Claas πρωτοπόρα στον τοµέα αυτό γράφει 
για µια ακόµη φορά ιστορία, διότι έχει βγά-
λει µοναδικά µοντέλα. Εµείς είµαστε πολύ 
κοντά στη διαδικασία αυτή και εννοείται 
πως θα ακολουθήσουµε και θα φέρουµε 
αυτή την τεχνολογία και στην Ελλάδα από 
τη νέα χρονιά, για να τη θέσουµε στην υ-
πηρεσία του Έλληνα αγρότη».

Ειδικά για τις θεριζοαλωνιστικές µηχανές, 
ο κ. Χίγκας υποστήριξε πως θα έρθουν µοντέ-

λα που ενσωµατώνουν καινοτοµίες, οι οποίες 
δίνουν τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγι-
κότητας κατά 30%-35%, αλλά και η τιµή τους 
θα είναι αρκετά υψηλότερη, καθώς απευθύ-
νονται καθαρά σε επαγγελµατίες.

Στην ίδια λογική, της υποστήριξης των πα-
ραγωγών για τον τεχνολογικό τους εκσυγχρο-
νισµό, ο όµιλος θα ρίξει στην αγορά µεταξύ 
άλλων και µια σπαρτική για τη βαµβακοκαλ-
λιέργεια, µε τεχνολογία «Easy Set», η οποία 
επιτρέπει την εύκολη, γρήγορη και απόλυτα 
ακριβή αλλαγή των αποστάσεων µεταξύ των 
σειρών της µηχανής, γλιτώνοντας τον χειρι-
στή από πολύωρη ταλαιπωρία.

«Πέρυσι φέραµε µερικά κοµµάτια, τα δο-
κιµάσαµε πήγαν πολύ καλά και φέτος θα γί-
νει η επίσηµη παρουσίαση της µηχανής και 
θα συνοδευτεί µε ειδική προσφορά από τον 
κατασκευαστή για την ελληνική αγορά. Θα 
είναι ειδική τιµή, πολύ κοντά ίσως σε εκείνη 
µε την οποία πωλείται το προηγούµενο µο-
ντέλο, χωρίς το easy set», µας εξήγησε ο κ. 
Χίγκας και τόνισε ότι σίγουρα το µηχάνηµα 
θα είναι διαθέσιµο και στην Agrotica.

Μια πρώτη γεύση πάντως από τις δυνατό-
τητες του µηχανήµατος πήραν οι παραγωγοί 
που επισκέφθηκαν τις «Ανοικτές Πόρτες», κα-
θώς υπήρξε ειδική εκδήλωση τη δεύτερη η-
µέρα των εορταστικών εκδηλώσεων.

Πλούσια εκδήλωση
Με κληρώσεις δώρων και ταξιδιών σε 

εργοστάσια συνεργατών του οµίλου 
Claas στην Ευρώπη πλαισιώθηκαν οι 

παρουσιάσεις των µηχανηµάτων



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την έναρξη online shop για τα προϊόντα της 
Andreas STIHL σε πρώτη φάση πιλοτικά στη γερ-
µανική αγορά και την πρόθεση να συνεχίσει δυ-
ναµικά στην ανάπτυξη του βενζινοκίνητου εξο-
πλισµού, πατώντας παράλληλα το γκάζι στα µη-
χανήµατα µπαταρίας, ανακοίνωσε µεταξύ άλλων 
ο Dr. Bertram Kandziora, πρόεδρος του ∆Σ της ε-
ταιρείας στους προσκεκληµένους της Media Day 
που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Τρίτη 
17 Σεπτεµβρίου στο Waiblingen της Γερµανίας.

Καλεσµένη της STIHL Hellas SA ήταν η Agrenda 
που παρακολούθησε από κοντά επιδείξεις του 
νέου εξοπλισµού που θα βγει στην αγορά το ερ-
χόµενο διάστηµα και ακολούθησε τις ξεναγήσεις 
στις υπερσύγχρονες µονάδες της STIHL. Κατά 
τη συνέντευξη τύπου, ο Dr. Bertram Kandziora 
αναφέρθηκε στα πλάνα της εταιρείας και τις ε-
πιδόσεις της στην παγκόσµια αγορά. Σύµφωνα 
µε τον ίδιο, οι παγκόσµιες πωλήσεις εµφάνισαν 
ελαφριά αύξηση το περασµένο έτος, ενώ, όπως 

ανακοίνωσε, η STIHL ετοιµάζεται να ανοίξει θυ-
γατρική στο Περού µέσα στο 2020. Ειδικά στη 
Λατινική Αµερική η εταιρεία προτίθεται να αυ-
ξήσει έτι περαιτέρω τις πωλήσεις της. Παράλλη-
λα, ο Dr. Kandziora αναφέρθηκε στον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό και την αυξανόµενη σηµασία 
που έχουν τα επαναφορτιζόµενα προϊόντα για 
την εταιρεία, µε βάση τις νέες ανάγκες των κα-
ταναλωτών στο διαδικτυακό εµπόριο. Με αυτά 
υπόψη, ο πρόεδρος του ∆Σ της εταιρείας είπε 
πως την ερχόµενη άνοιξη, η STIHL θα προσφέ-
ρει στους πελάτες της στη Γερµανία ένα online 
shop για να παραγγέλνουν προϊόντα.

Ειδικότερα για τα οικονοµικά αποτελέσµατα 
του STIHL Group, ο Dr. Kandziora ανέφερε ότι o 
όµιλος πέτυχε κύκλο εργασιών 2,8 δις ευρώ την 
περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2019, που αντι-
προσωπεύει ανάπτυξη 6,1% σε σχέση µε την α-
ντίστοιχη περσινή περίοδο. Η STIHL απασχολεί 
συνολικά 16.823 άτοµα παγκοσµίως, ενώ προ-
τίθεται να επεκτείνει το εργατικό της δυναµικό 
ενώ είναι ενδεικτικό πως στη Γερµανία έχουν ή-
δη ανοίξει 350 θέσεις εργασίας. 

Επιδείξεις των νέων µηχανηµάτων
Πριν τη συνέντευξη τύπου, το πρωί της 17ης 

Σεπτεµβρίου, η έµπειρη οµάδα της STIHL ξε-
κίνησε τις παρουσιάσεις του νέου εξοπλισµού 
που θα βγουν στην αγορά το άµεσο µέλλον. Η 
παρουσίαση ξεκίνησε µε το πριονάκι-κλαδευ-
τήρι µε µπαταρία STIHL GTA 26, η διάθεση του 
οποίου θα ξεκινήσει τον Νοέµβριο του 2019. 
Είναι κατάλληλο για µικρής διαµέτρου κλαδιά 
και κόβει τετράγωνα και στρογγυλά ξύλα. ∆ι-
αθέτει επαναφορτιζόµενη µπαταρία 10,8V και 
αλυσίδα διαµέτρου 10 εκατοστά.

Συνεχίζοντας, οι υπεύθυνοι της STIHL πα-
ρουσίασαν στους δηµοσιογράφους τα τρία δυ-
νατά µοντέλα που προστέθηκαν στη σειρά των 
φυσητήρων. Ναυαρχίδα σε αυτή τη νέα σειρά, 
το Stihl BR 800 C-E που κατά την επίδειξη δο-
κιµάστηκε σε βρεγµένα φύλλα στα οποία δεν 
αντιµετώπισε κανένα πρόβληµα, καθώς δια-
θέτει δύναµη 41 Newton, κάτι που µεταφρά-
στηκε σε 41... σοκολάτες οι οποίες είχαν το-
ποθετηθεί σε µία πλάστιγγα την οποία σήκω-
σε άκοπα ο φυσητήρας. Παράλληλα, παρουσι-

Γκάζι στα επαναφορτιζόμενα   
και δυναμική συνέχεια στα βενζινοκίνητα   
Εντυπωσίασαν στις επιδείξεις οι νέες προϊοντικές σειρές για το 2020 της Andreas STIHL στο Waiblingen της Γερμανίας
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Οι προσκεκληµένοι µπόρεσαν να δοκιµάσουν 
οι ίδιοι τα νέα προϊόντα κατά τις επιδείξεις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ



άστηκαν οι BGA 200 και BGA 86 που λειτουρ-
γούν µε µπαταρία.

Επιπλέον, εντυπωσίασε η τρίτη γενιά των 
βενζινοκίνητων επαγγελµατικών αλυσοπρί-
ονων STIHL MS 261 C-M, τα οποία θα είναι δι-
αθέσιµα από τις αρχές του 2020 και προσφέ-
ρουν 20% περισσότερη απόδοση κοπής ενώ το 
συνολικό τους βάρος µειώθηκε. Παράλληλα, 
οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιµά-
σουν το πιο δυνατό αλυσοπρίονο στο χαρτοφυ-
λάκιο επαναφορτιζόµενων της STIHL, το MSA 
220 C-B το οποίο είναι άµεσα διαθέσιµο. ∆ια-
θέτει αλυσίδα υψηλής ταχύτητας και είναι κα-
τάλληλο για ξύλα µικρής διαµέτρου. 

Παρόντα, και τα ροµποτάκια χορτοκοπτικά 
Σειράς 4 και 6 τα οποία έγιναν «εξυπνότερα» 
καθώς µπορεί πλέον ο χειριστής να τα λειτουρ-
γήσει µέσω του iMOW App µέσω smartwatch. 
Στο µέλλον θα µπορεί να συνδεθεί µε έλεγχο-
φωνής µέσω της Alexa της Amazone.

Τέλος, στην επίδειξη συµµετείχαν οι κου-
ρευτικές µηχανές STIHL RMA 767V, που δια-
θέτουν µπαταρία και θα είναι διαθέσιµες από 

το 2020 και έχουν αυτονοµία για 3,9 στρέµ-
µατα πριν την επόµενη φόρτιση.

«Με στόχο να ικανοποιήσουµε τις πολύ-
πλευρες ανάγκες των πελατών µας όσο το δυ-
νατόν καλύτερα, θα συνεχίσουµε να επικε-
ντρωνόµαστε σε ένα προϊόντικό µείγµα βενζι-
νοκίνητων και επαναφορτιζόµενων», ανέφε-
ρε σχετικά µε το νέο εξοπλισµό που παρουσι-
άστηκε ο  Dr. Bertram Kandziora, µετά το τέ-
λος των επιδείξεων.

Την ίδια ηµέρα και αµέσως µετά τη συνέντευ-
ξη τύπου, πραγµατοποιήθηκαν ξεναγήσεις στο 
εργοστάσιο της STIHL στο Waiblingen, όπου οι 
καλεσµένοι είχαν την ευκαιρία να δουν το πώς 
κατασκευάζονται οι λάµες. Αυτό που εντυπω-
σίασε ιδιαίτερα ήταν το επίπεδο του αυτοµατι-
σµού της µονάδας µε ροµποτικά µηχανήµατα 
να δουλεύουν το κάθε στάδιο της κατασκευ-
ής µε την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια. Επι-
πλέον, οι δηµοσιογράφοι επισκέφτηκαν και 
τη νέα µονάδα παραγωγής µπαταριών της ε-
ταιρείας που ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από 
λίγες εβδοµάδες. 

Το ξύλινο τραπέζι του Andreas Stihl 
και η πίστη στο ανθρώπινο δυναµικό

Το Media Day έκλεισε µε δείπνο προς τους 
καλεσµένους, πριν από το οποίο ο Dr. Kandziora 
προχώρησε σε µερικές ακόµα δηλώσεις σχε-
τικά µε τη φιλοσοφία της STIHL. «Έχουµε έ-
να στάνταρ, και αυτό είναι η ποιότητα», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά τονίζοντας παράλλη-
λα πως η επιτυχία βασίζεται στους ανθρώ-
πους και ως εκ τούτου δεν είναι τυχαίο πως 

η STIHL λαµβάνει συνεχώς διακρίσεις ως έ-
νας από τους καλύτερους εργοδότες στη Γερ-
µανία αλλά και σε άλλες χώρες, όπως η Βρα-
ζιλία. Άλλωστε η εταιρεία επενδύει συνεχώς 
στην εκπαίδευση των εργαζοµένων στον το-
µέα της τεχνολογίας, της ψηφιακής διαχείρι-
σης, της ροµποτικής και των ηλεκτρονικών. 
Εκεί, ήταν και ένας πραγµατικά «πιστός οπα-
δός» των µηχανηµάτων STIHL, επαγγελµα-
τίας στον τοµέα της δασοκοµίας, o Marcus ο 
οποίος ανέφερε ότι κυρίαρχο ζήτηµα για τον 
κλάδο είναι η δύναµη του εξοπλισµού και τα 
τελευταία χρόνια και το βάρος. Παράλληλα, 
όπως είπε, στη σχολή που φοίτησε είχαν έ-
να ξύλινο τραπέζι το οποίο λεγόταν πως ο ί-
διος ο Andreas Stihl το είχε φτιάξει και κα-
θόταν σε αυτό ρωτώντας για να µάθει τις α-
νάγκες που είχαν για µηχανήµατα οι επαγ-
γελµατίες του χώρου. Τέλος, στους παρευρι-
σκόµενους µοιράστηκαν γλυπτά που φτιά-
χτηκαν εκείνη την ώρα από την οµάδα Speed 
Carving (Ταχύ σκάλισµα) που χρησιµοποιού-
σε µηχανήµατα της STIHL.

Πάνω: Εντυπωσίασε η τρίτη γενιά 
των βενζινοκίνητων επαγγελµατικών 

αλυσοπρίονων STIHL MS 261 C-M, 
τα οποία θα είναι διαθέσιµα από τις 

αρχές του 2020 και προσφέρουν 20% 
περισσότερη απόδοση κοπής, ενώ 

το συνολικό τους βάρος µειώθηκε. 

Αριστερά: Καλεσµένος της STIHL 
Hellas SA στο Weiblingen ήταν ο 

επασταλµένος της Agrenda Γιώργος 
Κοντονής, µε την ελληνική αποστολή 
να συνοδεύει η Βασιλική Σαλαµούρα 
υπεύθυνη Marketing της εταιρείας.

Νέες επενδύσεις
Ένα νέο κτίριο logistics στο 

Dieburg της Γερµανίας θα ξεκινή-
σει τις εργασίες του στα τέλη του 
2020, µία επένδυση κόστους 25 

εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η STIHL 
ετοιµάζεται να ανοίξει θυγατρική 
στο Περού µέσα στο 2020, ενώ 
µεγάλες ευκαιρίες βλέπει και 

στην Αφρική
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Οι επίλεκτοι 
επιλέγουν το 
δρόμο της αρετής

 ∆ιαχρονικό: Επιδίωξη των 
πολλών η ηδονή, των εκλεκτών 
η δόξα, των επιλέκτων η αρετή. 
Αριστοτέλης.

 Επιδοτήσεις: «Η επιδότηση για 
την αλιεία λευκής ρέγγας γίνεται 
µε βάση τον τόνο και είναι ανάλογη 
της χωρητικότητας του πλοίου, όχι 
της επιµέλειας ή της επιτυχίας µε 
την οποία αλιεύει το πλοίο. Και 
φοβάµαι ότι έχει γίνει αρκετά κοινό 
για τα πλοία να εξοπλίζονται για να 
πιάνουν, όχι ψάρια, αλλά την 
επιδότηση». Ο Πλούτος των Εθνών. 
Adam Smith.(ο πατέρας της 
οικονοµικής επιστήµης, Βιβλίο IV, 
κεφάλαιο V, σελ 520, παράγραφος 
32, Μάρτιος 1776). Από το 1776 

καταγράφηκε 
ότι οι 
επιδοτήσεις 
έχουν 
παρενέργειες, 
γιατί 
υιοθετήθηκαν 
στην ΚΑΠ; Και 
γιατί συνεχίζουν 

σήµερα ακόµα να ταλαιπωρούν; 
Μήπως µόνο για να συντηρούν 
σχέσεις εξάρτησες των 
«αυτάρκων» αγροτών από την 
εξουσία; 

 Οικοσύστηµα: Για να 
επιβιώσουµε στον πλανήτη ως 
είδος, θα πρέπει να κατανοήσουµε 
τους εαυτούς µας ως µέρος του 
φυσικού κόσµου... Οι άνθρωποι 
γενικά τείνουµε να υποτιµούµε τα 
φυτά ως οργανισµούς, αλλά 
σήµερα γνωρίζουµε ότι τα φυτά 
ανταποκρίνονται στο περιβάλλον 
τους µε εκλεπτυσµένους και 
περίπλοκους τρόπους «πολύ πιο 
πολύπλοκους από αυτούς που οι 
περισσότεροι από εµάς 
συνειδητοποιήσαµε πριν από 
µερικά χρόνια». The New York 
Times. E. Shechet, www.nytimes.
com, 26/8/2019.

 Φορολογία:  Οι χώρες της ΕΕ 
απώλεσαν έσοδα 137 δισ. ευρώ 
από τον ΦΠΑ το 2017. Η Ρουµανία 
κατέγραψε το µεγαλύτερο εθνικό 
έλλειµµα ΦΠΑ µε απώλεια εσόδων 
36 % το 2017. Ακολουθούν η 
Ελλάδα (34 %).   

 *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Στην περιοχή της Σκύδρας του νο-
µού Πέλλας και σε ακίνητο έκτασης 
25 στρεµµάτων πρόκειται να λειτουρ-
γήσει µια από τις πρώτες µονάδες για 
την παραγωγή φαρµακευτικής κάν-
ναβης στην Ελλάδα.

Φορέας υλοποίησης της επένδυσης, 
που προϋπολογίζεται στα περίπου 25 
εκατ. ευρώ, είναι η εταιρεία «Grow in 
Greece», µε διαχειριστή έναν Ελληνο-
αυστραλό, τον Γιώργο Αθανασιάδη, πί-
σω από τον οποίο, όµως, βρίσκονται 
και άλλοι επενδυτές από τις ΗΠΑ και 
τη Νέα Ζηλανδία. «Το σχήµα είναι πο-
λύ σοβαρό και διαθέτει ήδη µονάδα πα-
ραγωγής στο Λος Άντζελες, την οποία 
έχω επισκεφτεί ο ίδιος», ανέφερε στην 
Agrenda ο Κωνσταντίνος Εµµανουηλί-
δης, της εταιρείας «Αφοί Εµµανουηλί-
δη», που έχει αναλάβει το κατασκευα-
στικό µέρος της µονάδας στη Σκύδρα.

Ήδη η Grow in Greece έχει εξασφα-
λίσει την απαιτούµενη άδεια από τις 
αρµόδιες ελληνικές αρχές, έχει ολο-
κληρώσει το business plan και πολύ 
σύντοµα, αφού διευθετηθούν κάποιες 
λεπτοµέρειες που σχετίζονται µε την ε-

ξασφάλιση της απαραίτητες πιστοποί-
ησης, θα ξεκινήσουν και οι κατασκευ-
αστικές εργασίες. 

«Με βάση το χρονοδιάγραµµα που έ-
χει εκπονηθεί και µέχρι στιγµής τηρείται 
χωρίς ιδιαίτερες παρεκκλίσεις, η επέν-
δυση θα είναι σε θέση να λειτουργήσει 
σε 18 µήνες από σήµερα», εκτιµά ο κ. 
Εµµανουηλίδης και τονίζει πως στις ε-
γκαταστάσεις της, που θα περιλαµβά-
νουν και µονάδα επεξεργασίας 4.500 
τ.µ., θα απασχοληθούν 80 εργαζόµε-
νοι, ορισµένοι εκ των οποίων πολύ υ-
ψηλής εξειδίκευσης.

Πληροφορίες της Agrenda από άλλες 
πηγές αναφέρουν επίσης πως η Grow 
in Greece έχει αγοράσει και άλλα ακί-
νητα δίπλα στο χώρο που θα ανεγερ-

θεί η µονάδα, προκειµένου να τα αξι-
οποιήσει επικουρικά.

Σε προχωρηµένο επίπεδο, ωστόσο, 
είναι κι άλλα επενδυτικά projects για 
τη φαρµακευτική κάνναβη, µε επίκε-
ντρο τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία ό-
πως µας ανέφερε ο κ. Εµµανουηλίδης, 
τον οποίο συναντήσαµε στην Salonica 
Cannabis Expo 2019, στη Θεσσαλονί-
κη. Επικαλούµενος προσωπικές του 
διαπραγµατεύσεις µε επενδυτές από 
τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, 
τη Ρωσία και την Ευρώπη, τόνισε πως 
δροµολογούνται σηµαντικές επενδύ-
σεις στο Κιλκίς, τα Τρίκαλα και τη Μα-
γνησία, για την εγκατάσταση µονά-
δων φαρµακευτικής κάνναβης, για τις 
οποίες έχει γίνει κάποια προεργασία.

Έμπειρο επενδυτικό σχήμα 
στη μονάδα φαρμακευτικής 
κάνναβης που θα στηθεί 
στη Σκύδρα Μέσα σε 18 μήνες σε πλήρη λειτουργία θα 

βρίσκεται ένα από τα πρώτα εργοστάσια 
στην Ελλάδα επένδυσης 25 εκατ. ευρώ 

Η «Αφοί Εµµανουηλίδη» έχει αναλάβει 
το κατασκευαστικό µέρος της µονάδας.

Ιδιαίτερα ελκυστικό θεωρείται το νοµοθετικό πλαίσιο 
στη χώρα µας για τη φαρµακευτική κάνναβη

Όσον αφορά τη δροµολογούµενη µονάδα στο Κιλκίς, ο κ. Εµµανουηλίδης ανέφερε 
στην Agrenda πως οι επενδυτές προέρχονται από τον Καναδά, έχουν την άδεια 
και αγόρασαν ήδη και τη γη και βρίσκονται στο στάδιο της εύρεσης της εταιρείας 
που θα πιστοποιήσει την κατασκευή και θα τους επιτρέψει να ξεκινήσουν την 
επένδυση, η οποία θα ανέλθει στα 8 εκατ. ευρώ. Σε παρόµοιο στάδιο ωριµότητας, 
σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι κι η προωθούµενη επένδυση στα Τρίκαλα, µόνο 
που αυτή σε µέγεθος είναι πολύ µεγαλύτερη.  «Και σε αυτή την περίπτωση οι 
επενδυτές έχουν εξασφαλίσει την άδεια κι έχουν εκπονήσει και το επιχειρησιακό 
πλάνο από το οποίο προκύπτει ότι η επένδυση θα κυµανθεί από 80 έως 120 εκατ. 
ευρώ και υπάρχουν και άλλα project στον Αλµυρό Βόλου και ευρύτερα στη 
Μαγνησία», µας είπε ο κ. Εµµανουηλίδης, προσθέτοντας πως το νοµοθετικό 
πλαίσιο στη χώρα µας για τη φαρµακευτική κάνναβη θεωρείτα ελκυστικό.

Projects
Σε προχωρη-
µένο επίπεδο 
είναι κι άλλα 
επενδυτικά 
projects για 
την κάνναβη

Κτίρια
Στις εγκατα-
στάσεις της 

θα περιλαµβά-
νεται µονάδα 
επεξεργασίας 

4.500 τµ

Κατασκευή
Μένουν οι 
πιστοποιή-
σεις για να 

ξεκινήσουν οι 
κατασκευαστι-
κές εργασίες

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Σε συζήτηση για τις επιτροπές κατάτα-
ξης οίνων ΠΟΠ ανά περιοχή ΠΟΠ, κα-
λεί η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργά-
νωση Αµπέλου και Οίνου τις ενώσεις 
οινολόγων, την επιστηµονική κοινό-
τητα, τους οινοχόους και τα µέλη των 
επιτροπών Οργανοληπτικής Εξέτασης 
Οίνων ΠΟΠ Σαντορίνης, Νάουσας, Νε-
µέας και Μαντινείας.

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5833 / 2013 την 
ευθύνη της συγκρότησης και λειτουργί-
ας των επιτροπών κατάταξης οίνων ΠΟΠ 
έχει η Ε∆ΟΑΟ, η οποία πρέπει να καταρ-
τίσει και να διατηρεί επικαιροποιηµένο 
κατάλογο εγκεκριµένων δοκιµαστών 
ανά περιοχή ΠΟΠ. Σε αυτό το πλαίσιο 
και όπως αναφέρεται στην πρόσκληση 
της Ε∆ΟΑΟ, «µε στόχο την καλύτερη ε-
πιτέλεση του έργου που µας έχει ανατε-
θεί ώστε να προκύπτει αναβάθµιση της 
οργανοληπτικής αξιολόγησης των οί-
νων ΠΟΠ και µέσω αυτής ισχυροποίη-
ση των διαδικασιών πιστοποίησης αλ-
λά και βελτίωση ποιότητας και τυπικό-
τητας των οίνων» καλούνται οι αποδέ-
κτες της πρόσκλησης σε µια πρώτη συ-
ζήτηση ανταλλαγής απόψεων. 

Τα θέµατα που θα τεθούν 
προς συζήτηση είναι τα εξής:

  Η καταγραφή της διαδικασίας για 
την οργανοληπτική εξέταση.

  Κριτήρια επιλογής και αξιολόγη-
ση δοκιµαστών, εκπαίδευση.

 Κριτήρια αξιολόγησης των οίνων, 
βαρύτητα, διαφοροποίηση ανά περιοχή.

Με το πέρας του συγκεκριµένου έρ-
γου, εκτιµάται από την Ε∆ΟΑΟ ότι θα 
πρέπει να παραµείνει σε µόνιµη θε-
σµική λειτουργία στο πλαίσιο της διε-
παγγελµατικής ένα συντονιστικό όρ-
γανο µε σύνθεση που θα αποφασισθεί.

Ως µέλη των επιτροπών (πενταµε-
λείς) επιλέγονται κατά πλειοψηφία οι-
νολόγοι και επαγγελµατίες του τοµέα. 
Συγκεκριµένα, επιλέγονται µε βάση τη 

γνώση και την εµπειρία τους περί τον 
οίνο και την ικανότητά τους να εκτι-
µούν για το αν τα οργανοληπτικά χα-
ρακτηριστικά του εξεταζόµενου οίνου 
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
της Ονοµασίας Προέλευσης για την ο-
ποία θα λάβει πιστοποίηση. Η έγκριση 
και καταγραφή στον κατάλογο γίνεται 
κατόπιν αιτήσεως στην Ε.∆.Ο.Α.Ο. η ο-
ποία αξιολογεί την ακρίβεια των δη-
λούµενων στοιχείων, την τεκµηριωµέ-
νη κατάρτιση και την εµπειρία του αι-
τούντα στο αντικείµενο. Η Ε∆ΟΑΟ µέ-
χρι σήµερα έχει καταρτίσει ένα τέτοιο 
κατάλογο δοκιµαστών µε βάση τον ο-
ποίο συγκροτεί τις επιτροπές κατάτα-
ξης στην πλειονότητα των ζωνών ΠΟΠ. 
Επιθυµία της Ε∆ΟΑΟ είναι η πρώτη συ-
νάντηση να γίνει την πρώτη εβδοµά-
δα του Οκτωβρίου.

Αναβάθμιση οργανοληπτικής
αξιολόγησης των οίνων ΠΟΠ
επιζητά η ΕΔΟΑΟ

«Πράσινη» ενέργεια και ποιότητα 
η στρατηγική ανάπτυξης στη Βάθη
Η µείωση του κόστους παραγω-
γής µε µέτρα µόνιµης επίδρασης, 
όπως είναι η αξιοποίηση των Α-
νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
και η παραγωγή προϊόντων µε 
ξεχωριστά ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά, ώστε οι αγρότες να απο-
λαµβάνουν καλύτερες τιµές πώ-
λησης αποτελούν, όπως δήλω-
σε ο υφυπουργός Κώστας Σκρέ-
κας από την Αίγινα, τους βασι-
κούς πυλώνες του στρατηγικού 
σχεδιασµού της κυβέρνησης για 
βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας του πρωτογενούς τοµέα.

Ο Κώστας Σκρέκας µίλησε για 
τη στρατηγική που αφορά στον 
πρωτογενή τοµέα κηρύσσοντας 
την έναρξη των εργασιών της δι-
ήµερης Συνάντησης των Εταίρων 
του Σχεδίου ∆ιατοπικής Συνερ-
γασίας LEADER/CLLD «Γεύσεις 
Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός 
Γαστρονοµικός Πολιτισµός», την 
Πέµπτη 12 Σεπτεµβρίου σε κε-
ντρικό ξενοδοχείο της Αίγινας.

Ως παράδειγµα ξεχωριστής 
ποιότητος ο υφυπουργός ανέφε-
ρε το προϊόν Προστατευόµενης 
Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), 
το διάσηµο φιστίκι Αιγίνης, το 

οποίο διατίθεται στις αγορές σε 
υψηλότερες τιµές σε σύγκριση 
µε άλλες ποικιλίες φιστικιού.

Τονίστηκε παράλληλα πως 
το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων έχει κα-
ταστήσει σαφές προς όλες τις 
κατευθύνσεις ότι θα προστα-
τεύσει µε κάθε δυνατό µέσο τα 
µοναδικά ελληνικά προϊόντα, 
επιδεικνύοντας µηδενική ανο-
χή στη «γάγγραινα» των παρά-
νοµων Ελληνοποιήσεων.

Πολύτιµο εργαλείο για την πα-
ραγωγή ποιοτικών προϊόντων, 
σηµείωσε ο κ. Σκρέκας, αποτε-
λεί η χρηµατοδότηση των Ελ-
λήνων αγροτών µε ευνοϊκούς 
όρους. Αυτό το σκοπό, κατέλη-
ξε, υπηρετεί και η συµφωνία που 
υπεγράφη τις προηγούµενες η-
µέρες για το Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτικών Επενδύσεων, µέσω 
της οποίας θα διατεθούν κεφά-
λαια ύψους τουλάχιστον 400 ε-
κατ. ευρώ για επενδύσεις στον 
αγροτικό τοµέα. «∆εν µπορεί να 
υπάρχει ελληνικός γαστρονοµι-
κός πολιτισµός χωρίς ελληνικά 
αγροτικά προϊόντα, δήλωσε τέ-
λος ο υφυπουργός. 

Σε 430 
στρέµµατα 
θερµοκηπίου 
η κάνναβη
Στην Ελλάδα έχουν 
εγκριθεί 25 άδειες 
εγκατάστασης µονάδων 
καλλιέργειας και 
παραγωγής τελικών 
προϊόντων 
φαρµακευτικής 
κάνναβης, µε 
επενδύσεις συνολικού 
ύψους 360 εκατ. ευρώ. 
Από τη γενική 
γραµµατεία 
Βιοµηχανίας εκτιµάται 
πως θα δηµιουργηθούν 
2.250 νέες θέσεις 
εργασίας, ενώ θα 
κατασκευαστούν 
430 στρµ. θερµοκηπίων 
για την καλλιέργεια και 
100 στρµ. για 
βιοµηχανικά κτίρια για 
την παραγωγή των 
προϊόντων 
φαρµακευτικής 
κάνναβης. Ζήτηµα είναι η αναβάθµιση της 

αξιολόγησης των οίνων ΠΟΠ. 

Συνεργασία
Συνολικά 26 ΟΤ∆ 

από όλη σχεδόν την 
Ελλάδα µε συντονιστή 

εταίρο την Αναπτυ-
ξιακή Πάρνωνα θα 

συνεργαστούν για την 
υλοποίηση του Σχεδίου

ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ

400 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΑ

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�



Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019Agrenda42 ΒUSINESSSTORY

OROS

Με εξατομικευμένη 
προσέγγιση για κάθε 
στρατηγική αγορά
Κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό κεφάλαιο 
επένδυσε στα αρωματικά φυτά η οικογένεια Γάκη

Ποιότητα
Αν µια εταιρεία βρει 
το βότανο που θέλει 
στην ποιότητα που το 
θέλει, θα ενδιαφερθεί 

ενδεχοµένως για 
σταθερή συνεργασία 

µε τον παραγωγό

Το τσάι του βουνού και η λεβάντα 
χρειάζονται συγκεκριµένο 
υψόµετρο και κλιµατολογικές 
συνθήκες, προκειµένου να 
αναπτυχθούν σωστά.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στις αρχές του 2000 η οικογέ-
νεια Γάκη διέκρινε ένα στα-
θερά ανερχόµενο ενδιαφέ-
ρον για φυτά υψηλής προστι-
θέµενης αξίας, ήτοι τα αρωµατι-
κά και τα βότανα. Σήµερα, τα δυο 
αδέρφια, Αιµιλία και Κωνσταντίνος, µε 
την βοήθεια του πατέρα τους Γιάννη, ορµώµενοι 
από το Γραµµατικό Σοφάδων, στη Καρδίτσα, δι-
αχειρίζονται και αναπτύσσουν την Oros Herbs, 
µια οικογενειακή επιχείρηση η οποία την τελευ-
ταία δεκαετία εστιάζει την δραστηριότητά της στη 
καλλιέργεια τριών διαφορετικών ειδών τσαγιού 
του βουνού, λεβάντας και ρίγανης, µε σηµεία α-
ναφοράς τον Όλυµπο, τoν ∆οµοκό και τα Γρεβε-
νά. Προορισµός της πρώτης ύλης που παράγει η 
οικογένεια, οι αγορές του εξωτερικού. 

«Είµαστε παραδοσιακά µια αγροτική οικο-
γένεια για πάνω από τρεις δεκαετίες. Ο πατέ-

ρας µας, Γιάννης Γάκης, ήταν αυτός 
που ξεκίνησε πειραµατικά µε την 
καλλιέργεια λεβάντας και της ρί-
γανης» εξηγεί στην εφηµερίδα 
Agrenda  η Αιµιλία Γάκη, η οποία 
λόγω σπουδών έχει αναλάβει το 

marketing, την επικοινωνία και 
την διαχείριση πελατών. 
Ο αδελφός της, σαν γεωπόνος είναι 

υπεύθυνος τόσο για την καλλιέργεια και 
την παραγωγή όσο και για θέµατα ποιότητας 

και ασφάλειας, ενώ στο κοµµάτι της καλλιέργειας.
Αναφορικά µε την προώθηση των προϊόντων 

µας εξηγεί πως «η ρίγανη και η λεβάντα είναι 
προϊόντα που είναι ήδη γνωστά και χρησιµο-
ποιούνται κατά κόρον και µε πολλούς τρόπους 
σε όλον τον κόσµο. Το τσάι του βουνού από την 
άλλη, είναι ευρέως γνωστό στις Βαλκανικές χώ-
ρες και στην Ιβηρική χερσόνησο, αλλά ακόµη 
λίγο γνωστό ή ανερχόµενο σε άλλες χώρες. Υ-
πάρχει διαφοροποίηση δηλαδή στην προώθη-
ση του κάθε φυτού και στην χάραξη στρατηγι-
κής για την εύρεση αγοράς».

Η οικογένεια Γάκη από την Καρδίτσα έχει εστιάσει στην καλλιέργεια 
τριών ειδών σιδερίτη, ρίγανης και λεβάντας. Με την σηµερινή της 
µορφή, OROS Hellenic Organic Herb Cultivations, υπάρχει από το 2017.

Αιµιλία και Κωνσταντίνος Γάκης
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«Από την µέχρι στιγµής εµπειρία 
µας, εάν µια εταιρεία βρει το βότα-
νο που θέλει στην ποιότητα που το 
θέλει, θα ενδιαφερθεί ενδεχοµένως 
για σταθερή συνεργασία µε τον πα-
ραγωγό» υποστηρίζει η Αιµιλία Γάκη.

Αυτό που επιδιώκει η εταιρεία εί-
ναι να αξιοποιήσει το καλό όνοµα 
που έχουν τα ελληνικά προϊόντα στο 
εξωτερικό. «Σε γενικές γραµµές, εί-
ναι γνωστό ότι τα ελληνικά προϊό-
ντα είναι κατά κύριο λόγο υψηλής 
ποιότητας και βιολογικής αξίας, και 
αυτό λόγω του κλίµατος, των εδα-
φολογικών συνθηκών κτλ. Αυτό έ-
χει σαν αποτέλεσµα, να είναι αρκε-
τά υψηλά στις προτιµήσεις των κατα-
ναλωτών παγκοσµίως», προσθέτει.

Στην πορεία της συζήτησης, η 
νεαρή επιχειρηµατίας µας αναφέ-
ρει ότι αντλεί αυτοπεποίθηση από 
την έως τώρα πορεία της εταιρεί-
ας, αφού βλέπει πως ο κύκλος ερ-
γασιών επιτρέπει την περαιτέρω α-
νάπτυξή της. «Κάθε χρόνο παρατη-
ρούµε µια σταθερή οικονοµική α-
νάπτυξη. Παρατηρούµε επίσης αυ-
ξανόµενο ενδιαφέρον για τα προϊό-
ντα µας από διαφορετικές αγορές», 

λέει χαρακτηριστικά, αποκαλύπτο-
ντας πως δεν αποκλείεται στο µέλ-
λον να επιχειρήσουν την τυποποί-
ηση των προϊόντων τους δηµιουρ-
γώντας και ένα δικό τους brand. 
Πάντως στα αµέσως επόµενα βή-
µατα η οικογένεια θα επιχειρήσει 
την εδραίωση ενός δικτύου καλλι-
εργητών µε τους οποίους ήδη συ-
νεργάζεται σε ορισµένες περιοχές 
κάτω από την δική της καθοδήγη-
ση. Οι βασικότερες µέχρι στιγµής 
επενδύσεις αφορούν στις καλλι-
έργειες και περιλαµβάνουν την α-
γορά κτηµάτων και εγκατάσταση 
φυτειών σε Όλυµπο και ∆οµοκό.

Αναφορικά µε τις δυσκολίες που 
αντιµετώπισαν µέχρι τώρα, αυτές 
προέκυψαν από τον πειραµατισµό. 
«Πειραµατιστήκαµε αρκετά και µε δι-
αφορετικά φυτά τα οποία δεν γνω-
ρίζαµε καθόλου. Υπήρξαν αρκετές 
αστοχίες στη διαχείριση του κάθε 
φυτού προτού µάθουµε τις ιδιαί-
τερες ανάγκες του καθενός. Πλέ-
ον µπορούµε να ισχυριστούµε ό-
τι γνωρίζουµε αρκετά καλά και σε 
βάθος την συµπεριφορά των φυ-
τών που καλλιεργούµε».

Σταθερές συνεργασίες ψάχνουν οι εταιρείες 
εφόσον εντοπίσουν τα βότανα που θέλουν

OROS

Η Oros Herbs απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες 
του εξωτερικού που είτε διαχειρίζονται ξηρά βότανα 

µόνο, είτε έχουν και δικό τους brand. 

Γραµµατικό Σοφάδων, Καρδίτσα, 
Τηλ.: (+)30 6974143230,  e-mail: info@oros-herbs.com

Νέος πρόεδρος  
Αναπτυξιακής 
Λάρισας  
Τα καθήκοντά του προέδρου της 
εταιρείας ανέλαβε ο Λευτέρης 
Φουρκιώτης, ενώ αντιπρόεδρος 
ορίστηκε ο Βασίλης Λέτσιος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ο Αθανάσιος 
Γεωργιόπουλος, µετά από οµόφωνη 
απόφαση όλων των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο νέος 
πρόεδρος της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε 
Λευτέρης Φουρκιώτης ευχαρίστησε 
τους εκπροσώπους των µετόχων για 
την εµπιστοσύνη που έδειξαν στο 
πρόσωπό του.

Markus Duesmann
Από τη BMW 
ο CEO της Audi 
Ο εκτελεστικός διευθυντής της 
BMW, Markus Duesmann, 
αναµένεται να γίνει ο νέος 
διευθύνων σύµβουλος της Audi, 
αφού η BMW δεν είναι αντίθετη 
στην πρόωρη αποχώρησή του. Αυτό 
αναφέρει η Frankfurter Allgemeine 
Zeitung επικαλούµενη πηγές µέσα 
από την εταιρεία

Andromeda Seafood 
Επικεφαλής 
ο Alex Myers 
Το διοικητικό συµβούλιο του Οµίλου 
Andromeda Seafood ανακοίνωσε 
τον διορισµό του Alex Myers ως 
διευθύνοντος συµβούλου. Ο κ. 
Myers αναλαµβάνει τα καθήκοντά 
του στα µέσα Νοεµβρίου 2019. 
Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος 
Andromeda, αναµένει την έγκριση 
από τις αρµόδιες αρχές για την 
προτεινόµενη ενοποίηση µε τις 
ΝΗΡΕΑΣ ΑΕ και ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προτιµήσεις
Τα ελληνικά προϊόντα 

είναι αρκετά υψηλά στις 
προτιµήσεις των κατανα-

λωτών παγκοσµίως

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 
ΣΟΦΑ∆ΩΝ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
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Την έναρξη υλοποίησης 770 περίπου προγραµ-
µάτων αγροτικής κατάρτισης για 14.952 Νέους 
Αγρότες, που θα υλοποιηθούν στις δεκατρείς Πε-
ριφέρειες της χώρας, ανακοινώνει ο ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα. Στόχος, οι νέοι να ολοκληρώσουν και αυ-
τή την υποχρέωσή τους, προκειµένου κατόπιν 
να µπορέσουν να υποβάλλουν αίτηµα πληρω-
µής και να λάβουν το υπόλοιπο 30% που τους 
οφείλεται. Βέβαια, να σηµειωθεί, όπως έχει ή-

δη γράψει η Agrenda, ότι για τους δικαιούχους 
της πρώτης πρόσκλησης του 2016, η πληρωµή 
τοποθετείται µέσα στο 2020 (αυτό είναι το πρώ-
το έτος ελέγχου) και για τους υπόλοιπους της 
δεύτερης πρόσκλησης του 2018, έτος ελέγχου 
και τελικά πληρωµή είναι το 2021. 

Η µεθοδολογία σχεδιασµού των προγραµµάτων 
κατάρτισης, τα οποία αποτελούνται από το θεω-
ρητικό και το πρακτικό µέρος, βασίζεται στις αρ-

χές εκπαίδευσης των ενηλίκων που είναι οι εξής:
 Βιωµατική µέθοδος µέσω συνδυασµού της θε-

ωρίας µε την πράξη και αξιοποίησης γνώσεων 
και εµπειριών των καταρτιζοµένων.
 Εξατοµικευµένη προσέγγιση µέσω σύνδεσης 

του αντικειµένου µάθησης µε τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των καταρτιζοµένων.
 Ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης.
 Συνεργασία εκπαιδευτών-καταρτιζόµενων.

Άρχισαν τα μαθήματα για 14.952 Νέους Αγρότες

Το πρώτο επίσημο 
«όχι» στην εμπορική 
συμφωνία με τις 
Mercosur, ήρθε 
από την Αυστρία, η 
οποία επικαλούμενη 
τον αγροτικό τομέα 
της, ετοιμάζεται να 
ασκήσει βέτο

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το µέλλον της εµπορικής συµφωνίας 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
µπλοκ της Mercosur της Νότιας Αµερικής 
έχει τεθεί σε αµφιβολία, καθώς η Αυστρία 
αναµένεται να ασκήσει βέτο στο σύµφω-
νο, προβάλλοντας τις απειλές που συνε-
πάγεται η σύναψή του για τον αγροτικό 
τοµέα της χώρας.

Οι νοµοθέτες στην υποεπιτροπή Ευρω-
παϊκών Υποθέσεων του αυστριακού κοι-
νοβουλίου ψήφισαν σχεδόν οµόφωνα 
την απόρριψη του σχεδίου συµφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών, υποχρεώνο-
ντας έτσι την κυβέρνησή τους να ασκή-
σουν βέτο στο σύµφωνο σε επίπεδο ΕΕ, 
όπου όλα τα 28 κράτη-µέλη και τα κοι-
νοβούλιά τους πρέπει να συµφωνήσουν 
σε εµπορικές συµφωνίες. Βέβαια, να ση-
µειωθεί πως η Αυστρία διοικείται αυτή τη 
στιγµή από προσωρινή κυβέρνηση τεχνο-
κρατών µετά την κατάρρευση του υπουρ-
γικού συµβουλίου του καγκελάριου Σε-
µπάστιαν Κουρτζ εξαιτίας του αποκαλού-
µενου «σκανδάλου της Ίµπιζα», µε την 
χώρα να οδηγείται στις κάλπες στις 29 
Σεπτεµβρίου. Έτσι, φαίνεται πως η δια-
κοµµατική σύµπνοια για την καταψήφι-
ση της εµπορικής συµφωνίας µπορεί ε-
πίσης να είναι ένας τρόπος για τους πο-
λιτικούς που αναζητούν υποστήριξη α-
πό τους ψηφοφόρους, καθώς οι εκλο-
γές πλησιάζουν. Άλλωστε, σύµφωνα µε 
την Krone Zeitung, το 78% των Αυστρια-
κών θέλησε να απορριφθεί το σύµφωνο.

Το σχέδιο για µια εµπορική συµφωνία 
µεταξύ της ΕΕ και της Mercosur, µιας ζώ-
νης ελεύθερου εµπορίου που περιλαµ-
βάνει τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη, την 
Παραγουάη και την Αργεντινή, ανακοι-
νώθηκε τον περασµένο Ιούνιο µετά από 
µια σχεδόν δεκαετία διαπραγµατεύσεων.

Ωστόσο, τον περασµένο µήνα η Γαλ-
λία και η Ιρλανδία απείλησαν να µην ε-
πικυρώσουν τη συµφωνία εκτός εάν ο 
πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαϊρ Μπολσο-
νάρο, δεσµευτεί να προστατεύσει µε πε-
ρισσότερο ένθερµο τρόπο τις δασικές ε-
κτάσεις στον Αµαζόνιο. Βέβαια φαίνεται 

πως όλα αυτά είναι προφάσεις και πως 
αυτό που πραγµατικά ανησυχεί τις χώ-
ρες αυτές είναι η αντίδραση του ισχυρού 
αγροτικού τους λόµπι. 

Πράγµατι η Κοµισιόν αναγνωρίζει πως 
µε αυτή τη συµφωνία ο αγροτικός κλά-
δος της ΕΕ ενδέχεται να βρεθεί αντιµέτω-
πος µε έναν σκληρό ανταγωνισµό από 
τη Λατινική Αµερική, ωστόσο είναι δια-
τεθειµένη να βρει τρόπους στήριξης των 
παραγωγών προκειµένου να ανοίξει η α-
γορά των χωρών της Mercosur για τις άλ-
λες βιοµηχανίες της.

Οι ανησυχίες σχετικά µε τις αρνητικές 

Σχεδόν οµόφωνα οι 
Αυστριακοί βουλευ-
τές καταψήφισαν 
τη συµφωνία µε τις 
χώρες της Λατινι-
κής Αµερικής.

Θα ασκήσει βέτο η Αυστρία 

Οδεύει στα βράχια 
η εμπορική συμφωνία 
Ευρώπης - Mercosur 

∆ΑΣΜΟΙ 
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΣΤΙΣ MERCOSUR

14�20%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

35%
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

27%
ΚΡΑΣΙ
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Aλλαγές στο επίδοµα θέρµανσης, αναζητώντας 
ταυτόχρονα τρόπους πληρωµής του επιδόµα-
τος στους δικαιούχους εντός του τρέχοντος έ-
τους (2019), ώστε να δοθεί άµεσα σε όσους έ-
χουν ανάγκη, φέρεται να εξετάζει η κυβέρνη-
ση. Μεταξύ των αλλαγών που βρίσκονται στο 
τραπέζι εµφανίζονται να είναι τα εξής:

1. Η χορήγηση µεγαλύτερων ποσών επι-
δόµατος σε νοικοκυριά µε χαµηλά εισοδήµα-

τα και µικρής αξίας περιουσιακά στοιχεία. Το 
ποσό του επιδόµατος ανέρχεται σε 0,16 ευρώ 
το λίτρο µε το συνολικό να αρχίζει από τα 64 
ευρώ και να φτάνει τα 400 ευρώ.

2. Η αύξηση του επιδόµατος για τα νοικοκυ-
ριά που διαµένουν µόνιµα σε ορεινές περιο-
χές και πληρούν τα εισοδηµατικά και περιου-
σιακά κριτήρια.

3. Η χορήγηση των ποσών του επιδόµα-

τος σε όλους τους δικαιούχους µέχρι το τέλος 
του έτους και όχι από τον Ιανουάριο του επό-
µενου έτους.

Παράλληλα, στόχος είναι να καταβάλλονται 
τα ποσά του επιδόµατος σε όλους τους δικαιού-
χους χωρίς καµία καθυστέρηση, ει δυνατόν από 
την αρχή της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου 
θέρµανσης, δηλαδή από τον Οκτώβριο, κι όχι 
από τον Γενάρη του εκάστοτε επόµενου έτους.

Σενάρια αλλαγών εντός του έτους στο επίδομα θέρμανσης

Απόγνωση κυριαρχεί στους αµυγδαλο-
παραγωγούς, που δεν ξέρουν αν και πό-
τε θα αποζηµιωθούν, καθώς για µια α-
κόµη χρονιά η παραγωγή τους χάθηκε, 
η καρπόπτωση ήταν ολοκληρωτική και 
σχεδόν καθολική, χωρίς ακόµη να εί-
ναι καθορισµένα τα αίτια, ενώ όπως τό-
νισαν σε συνάντησή τους µε τον πρόε-
δρο της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαι-
οσύνης της Βουλής και βουλευτή Λά-
ρισας Μάξιµο Χαρακόπουλο, δικαιότε-
ρη θεωρούν µια αποζηµίωση από τον 
ΕΛΓΑ. Στο παρελθόν έχει ξανασυµβεί 
το φαινόµενο, µε τους παθόντες να α-
ποζηµιώνονται µεσω de minimis και 
ΠΣΕΑ, καθώς η καρπόπτωση προκα-
λείται από πλήθος παραγόντων, δεν 
είναι εύκολο να οριστεί το αίτιο κάθε 
φορά και γραφειοκρατικά µένουν ε-
κτός ΕΛΓΑ, εφόσον ο φορέας έχει συ-
γκεκριµένη λίστα ζηµιογόνων αιτίων.

Όπως υποστηρίζουν οι αµυγδαλο-
παραγωγοί, οι εξατοµικευµένες εκτι-
µήσεις και αποζηµιώσεις µέσω του ΕΛ-
ΓΑ θα ήταν ο δικαιότερος τρόπος για 
την αποζηµίωσή τους,  και όχι η πα-
ραποµπή σε ΠΣΕΑ ή ενισχύσεις ήσσο-
νος σηµασίας de minimis. 

Ειδικότερα, οι αµυγδαλοπαραγωγοί 
αναφέρουν ότι η φετινή παραγωγή εί-
ναι µηδαµινή. Κι ενώ προς το παρόν τα 
αίτια της ζηµιάς δεν είναι ξεκάθαρα, το-
νίζουν ότι η µείωση στην παραγωγή εί-

ναι αδιαµφισβήτητα σοβαρότατη στην 
ευρύτερη περιοχή του δήµου Τεµπών 
αλλά και στο ∆οµένικο του δήµου Ελασ-
σόνας. Μάλιστα, δεδοµένου ότι παρό-
µοιες ζηµιές στην αγροτική παραγω-
γή συµβαίνουν πλέον µε µεγαλύτερη 
συχνότητα, οι ίδιοι αναδεικνύουν την  
ανάγκη για την αναµόρφωση του κα-
νονισµού του ΕΛΓΑ και την επανεξέ-
ταση της δυνατότητας αποζηµίωσης 
των πληγέντων. Ωστόσο, τονίζουν ότι 
έχει ήδη χαθεί πολύτιµος χρόνος και 
το ζητούµενο αυτή τη στιγµή είναι ο 
τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να α-
ποζηµιωθούν οι αµυγδαλοπαραγωγοί 
που δοκιµάζονται και εύλογα ζητούν 
τη στήριξη της πολιτείας. 

Τέλος, οι καλλιεργητές τόνισαν ότι 
ο δικαιότερος τρόπος για την αποζη-
µίωσή τους θα ήταν οι εξατοµικευµέ-
νες εκτιµήσεις και οι αποζηµιώσεις 
µέσω του ΕΛΓΑ και όχι η παραποµπή 
σε ΠΣΕΑ ή ενισχύσεις ήσσονος ση-
µασίας de minimis. 

Παρόντες στη συνάντηση, που πραγ-
µατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του προ-
έδρου του Συλλόγου Αµυγδαλοπαρα-
γωγών Όσσας Αντώνη Ζέλφου, εκ µέ-
ρους των αυτοδιοικητικών, που επιχει-
ρηµατολόγησαν υπέρ των παραγωγών, 
ήταν ο ∆ήµαρχος Τεµπών Γιώργος Μα-
νώλης, ο αντιδήµαρχος Νίκος Μητσο-
γιάννης και ο πρόεδρος του ∆οµένικου 
Ελασσόνας Στάθης Ψωµιάδης. 

επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά πρότυπα προ-
ϊόντων και στον τοµέα της γεωργίας δι-
αδραµάτισαν επίσης µέρος στη συζήτη-
ση στο αυστριακό κοινοβούλιο. «Η συµ-
φωνία θα ήταν κακή για τη γεωργία µας, 
αλλά ιδιαίτερα κακή για την προστασία 
του κλίµατος και τα δικαιώµατα των ερ-
γαζοµένων στη Νότια Αµερική», δήλωσε 
ο Γιέργκ Λάιχτφριντ, αναπληρωτής ηγέ-
της του ιστορικού κόµµατος της ευρωπα-
ϊκής Σοσιαλδηµοκρατίας, SPÖ.

Οι εισαγωγείς προϊόντων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στη ζώνη της Mercosur 
πρέπει σήµερα να πληρώνουν τιµολόγια 
35% για τα αυτοκίνητα, 14-20% για τα µη-
χανήµατα και 27% για τον οίνο, τα οποία 
θα καταργηθούν σταδιακά εάν τερµατι-
στεί µια εµπορική συµφωνία.

Παραδόξως, οι βουλευτές του κεντρο-
δεξιού Λαϊκού Κόµµατος ÖVP και του α-
κροδεξιού Κόµµατος της Ελευθερίας ψή-
φισαν επίσης να απορρίψουν τη συµφω-
νία, µε τον ηγέτη του FPÖ και πρώην υ-
ποψήφιου για τη θέση του προέδρου της 
χώρας, Νόρµπερ Χόφερ, να υποστηρίζει 
ότι η πολιτική δεν πρέπει «να στρέφεται 
προς τα συµφέροντα της βιοµηχανίας».

Κοµισιόν
Η Κοµισιόν ανα-
γνωρίζει πως µε 
αυτή τη συµφω-
νία ο αγροτικός 
κλάδος της ΕΕ 

θα αντιµετωπίσει 
σκληρό ανταγω-

νισµό

Αποζημίωση από ΕΛΓΑ και όχι ΠΣΕΑ 
ζητούν οι αμυγδαλοπαραγωγοί Λάρισας

Υπάρχουν στοιχεία 
προς τεκµηρίωση 
της ζηµιάς
Οι καλλιεργητές 
επισηµαίνουν ότι όταν 
χάνεται η παραγωγή 
χωρίς δική τους 
υπαιτιότητα, δουλειά 
της πολιτείας και των 
οργάνων της είναι να 
αναζητά τα αίτια, να 
αξιολογεί τα δεδοµένα 
και να προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες 
για αποζηµιώσεις. Στις 
συναντήσεις που είχαν 
µε την προηγούµενη 
πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και τον 
ΕΛΓΑ κατέθεσαν 
συγκεκριµένα στοιχεία 
που βοηθούν στην 
τεκµηρίωση των 
ζηµιογόνων αιτίων, 
καθώς και αιτήµατα από 
τους ∆ήµους Τεµπών 
και Ελασσόνας για 
αναγγελίες ζηµιάς. 
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Ζητούνται 
τα έγγραφα 
για το αίτημα 
αναδιάρθρωση 
ροδάκινων
Να καταθέσει στη Βουλή όλα τα 
επίσηµα έγγραφα τα οποία ο πρώην 
υπουργός Στ. Αραχωβίτης 
ισχυρίζεται ότι είχε στείλει στην ΕΕ 
για την έγκριση του προγράµµατος 
αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, 
όσο και για την έγκριση έκτακτου 
εθνικού προγράµµατος για δωρεάν 
διανοµή επιτραπέζιου ροδάκινου, 
ζητά µέσα από την κοινοβουλευτική 
διαδικασία, ο βουλευτής Γιώργος 
Καρασµάνης. Πρόκειται για ένα 
ακόµη επεισόδιο στο γνωστό σίριαλ 
καταγγελιών της προηγούµενης 
πολιτικής ηγεσίας από τον βουλευτή 
Ηµαθίας που έχει πάρει προσωπικά 
την υπόθεση των ροδάκινων, ο 
οποίος ζητά τις παραπάνω 
διευκρινήσεις γιατί -όπως λέει, 
κανείς εκ των παραγωγών ή των 
φορέων τους έχει αντιληφθεί µε 
ποιους ακριβώς κοινοτικούς 
αξιωµατούχους είχε ξεκινήσει 
συζητήσεις για το θέµα και σε ποια 
επίσηµα δελτία του υπουργείου 
ανακοινώθηκαν αυτές οι συζητήσεις. 

Ανάγκη αποκατάστασης 
του Κέντρου Βάµβακος Καρδίτσας
Εν τω µεταξύ, µε άλλη ερώτηση, 
ο βουλευτής Καρδίτσας της Ν∆ 
Γιώργος Κωτσός τονίζει τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει 
το Εθνικό Κέντρο Βάµβακος 
Καρδίτσας, το οποίο δεν είχε την 
απαιτούµενη υποστήριξη από την 
Πολιτεία για την οµαλή λειτουργία, 
µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει 
πλέον σοβαρά προβλήµατα που 
απειλούν ευθέως τη συνέχιση των 
έργων και την ίδια τη λειτουργία του. 
Ο βουλευτής ζητά να ενηµερωθεί 
για τις ενέργειες των αρµοδίων 
προς την ενίσχυση του Κέντρου µε 
το απαραίτητο στελεχιακό δυναµικό 
και για την αποκατάσταση των 
ζηµιών στις εγκαταστάσεις του.

Από το... ο Βορίδης μαθαίνει, 
ο Βορίδης τα ξέρει και τέλος 
Αρχίζει να φαίνεται η απουσία παρεμβάσεων στα αγροτικά ζητήματα μετά από δύο μήνες 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Πληθωρικές εξαγγελίες που δεν συνοδεύο-
νται από πολιτική δράση, γράφει το πρώτο 
δίµηνο παρουσίας της νέας κυβέρνησης στο 
αγροτικό πεδίο. Πολλές επαφές, ασυγκρά-
τητη επικοινωνία, καµιά ουσιαστική πρά-
ξη που να προδίδει ρεαλιστική προσέγγι-
ση των θεµάτων προς όφελος των αγροτών. 

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα µε τη σει-
ρά. Η νέα διακυβέρνηση ξεκίνησε µε έναν 
«µπλε φάκελο» τεσσάρων σηµείων που πα-
ρέδωσε ο πρωθυπουργός στον υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης µετά το πέρας του πρώ-
του Υπουργικού Συµβουλίου.  

  Νέος νόµος συνεταιρισµών
  Πάταξη ελληνοποιήσεων
  ∆ιαπραγµάτευση για τη νέα ΚΑΠ
 Φόρος συνεταιρισµών στο 10%.

Ήρθε η επιβεβαίωσή του στις προγραµ-
µατικές δηλώσεις της κυβέρνησης στη Βου-
λή, όπως και η εκλαϊκευσή τους από τον υ-
πουργό Μάκη Βορίδη στην πρώτη συνάντη-
ση µε τους δηµοσιογράφους στο υπουργείο. 
Έκτοτε, οι επίµαχες εξαγγελίες πηγαινο-
έρχονται µε κάθε αφορµή και σε κάθε δη-
µόσια τοποθέτηση των κυβερνώντων, χω-
ρίς κάτι εξ αυτών να επικυρώνεται µε ανά-
λογα θεσµοθετήµατα ή έστω µε ανάληψη 
πρωτοβουλιών από τον διοικητικό µηχανι-
σµό (π.χ. ενδελεχή ισοζύγια στο γάλα, έλεγ-

χοι στην παραγωγή Φέτας - ΠΟΠ). Τελευταία 
έκφανση αναπαραγωγής αυτών των εξαγ-
γελιών τα Γιάννενα, όπου ο κ. Βορίδης, ως 
µέλος της πρωθυπουργικής αποστολής, ε-
πανέλαβε τις «απειλές» προς τους γαλατά-
δες που θα επιχειρήσουν να παρασκευά-
σουν και να διακινήσουν φέτα από εισαγό-
µενο γάλα. Κλίµα για λαϊκή κατανάλωση. 

Ο νόµος για τους συνεταιρισµούς δεν φαί-
νεται, αφού δεν έχει δουλευτεί κι αν έρθει 
σύντοµα, θα βασίζεται σε δουλειά άλλων που 
δεν αφορά τους αγρότες. Άλλωστε, όπως έ-
χουµε πει, ο νόµος για τους συνεταιρισµούς 
δεν µπορεί να συγχέεται µε τις όποιες θεσµι-
κές ρυθµίσεις για τις ∆ιεπαγγελµατικές Ορ-
γανώσεις, που είναι άλλο πράγµα.  

Όσον αφορά τις διαπραγµατεύσεις για τη 
νέα ΚΑΠ δεν τίθεται θέµα, προς το παρόν 
το θέµα παίζεται στον Γαλλογερµανικό ά-

ξονα και στο Brexit, όποτε η γνώµη µας, ως 
χώρας και ως πλατείας, µάλλον περιττεύει. 

Μένει η φορολογία 10% για τους συνε-
ταιρισµούς που θα ισχύσει από τη νέα χρο-
νιά, δεν έχει όµως ιδιαίτερη σηµασία γιατί 
οι συνεταιρισµοί δεν έχουν κέρδη κι όταν 
κάνουν τα µοιράζουν µε τη µορφή καλύ-
τερης τιµής στους παραγωγούς-µέλη τους. 

Είναι αλήθεια, αυτά τα τέσσερα σηµεία 
που έχει σήµερα ανάγκη ο αγροτικός χώ-
ρος; Κι αν ακόµα είναι, αποτελούν σταγό-
να στον ωκεανό. Το κάλο για την κυβέρνη-
ση είναι ότι δεν υπάρχει πολιτικός αντίπα-
λος. Όπως δεν υπήρχε για πολύ καιρό και 
για τον Αλέξη Τσίπρα. Ωφελεί αυτό τους α-
γρότες; Αµφίβολο. Μια καταγραφή που ε-
πιχείρησε να κάνει αυτές τις µέρες ο επί τε-
τραετία υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Α-
ποστόλου, σταχυολογεί περισσότερα... τι α-
πεφεύχθη την τελευταία στιγµή (π.χ. κατάρ-
γηση αφορολόγητου) και ελάχιστες παρεµ-
βάσεις µε θετικό πρόσηµο. Απλή έως κακή 
διαχείριση και ρουσφέτια στους ισχυρούς.  

Αρκεί µια απλή µατιά στην εικόνα αγοράς 
που παρουσιάζουν τα κεφαλαιώδους σηµα-
σίας αγροτικά προϊόντα (editorial σελ. 2) για 
να γίνουν αντιληπτές οι πρώτες ενέργειες 
-όχι λόγια- που οφείλει να κάνει η κυβέρνη-
ση για να ισορροπήσουν κάπως τα πράγµα-
τα στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής. Κι 
όταν οι ανάγκες γίνουν κατανοητές, χρει-
άζεται και πολιτική γενναιότητα.   

Κλωθογυρίσµατα
Το καλό για την κυβέρνηση 

είναι ότι δεν υπάρχει πολιτικός 
αντίπαλος. Όπως δεν υπήρχε για 

πολύ καιρό και για τον 
Αλέξη Τσίπρα
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Ο Αµερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ επιθυµεί 
την δηµιουργία ενός «συνασπισµού προθύµων», µε 
χώρες απ ΄όλο τον κόσµο που θα είναι έτοιµες να 
κινηθούν κατά του Ιράν. Η παραπάνω αποκάλυψη 
προκύπτει από δηµοσίευµα της αµερικανικής 
εφηµερίδας «Wall Street» Journal. Παράλληλα, η 
Ουάσινγκτον ενισχύει τις κυρώσεις κατά της 
Τεχεράνης. Από την πρώτη στιγµή, η Ουάσινγκτον 
υποστήριξε πως το Ιράν βρίσκεται πίσω από τις 
επιθέσεις σε διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας το 

περασµένο Σάββατο. Μάλιστα την Τετάρτη, κατά 
την επίσκεψή στο Ριάντ, ο Αµερικανός υπουργός 
Εξωτερικών Μάικ Ποµπέο τόνισε ότι οι τροµοκρατικές 
επιθέσεις για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία ότι είναι 
«έργο» των Ιρανών, «συνιστούν πράξη πολέµου».
Λίγες ώρες αργότερα, ο Σαουδάραβας πρεσβευτής στη 
Γερµανία µε δηλώσεις του στο γερµανικό περιοδικό 
«Focus», ο Φαιζάλ µπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ θεωρεί 
πιθανή µία στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν µετά τις 
επιθέσεις σε διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Περαιτέρω µειώσεις στις αγροτικές ε-
νισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
µπορεί να πέσουν στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων, αφού η Γερµα-
νία ζήτησε µικρότερο προϋπολογι-
σµό για την επόµενη επταετία, δηµι-
ουργώντας παράλληλα περισσότερα 
εµπόδια ενόψει των συνοµιλιών για 
την οριστική διαµόρφωση του Πολυ-
ετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου για 
την περίοδο 2021-2027. 

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχε-
ται να περιορίσει τελικά τα φιλόδοξα 
σχέδιά της αναφορικά µε την ενίσχυ-
ση της ανάκαµψης της οικονοµίας της 
και να προετοιµαστεί τελικά για ένα 
damage control στον κοινωνικό αντί-
κτυπο που θα έχει µια αργοπορηµένη 
συµφωνία πάνω στο επόµενο Π∆Π.

Την περασµένη ∆ευτέρα, το Συµ-
βούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, εγκαινίασε για τη 
νέα σεζόν συζητώντας σχέδια για το ε-
πόµενο Π∆Π. Υπενθυµίζεται ότι πέρυ-
σι, η Κοµισιόν πρότεινε έναν προϋπο-
λογισµό που µετά βίας άγγιζε τα 1,1 
τρισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 
1,11% του συνολικού Ακαθάριστου Ε-
θνικού Εισοδήµατος (ΑΕΕ) του µπλοκ. 
Τότε ήταν που πρότεινε και µια µείω-
ση του προϋπολογισµού της ΚΑΠ κα-
τά 5%, διαµορφώνοντας το ταµείο στα 
365 δισ. ευρώ. 

Όµως η Γερµανία, ο µεγαλύτερος 
χρηµατοδότης του προϋπολογισµού, 
όπως αποκαλύπτει το Reuters, θέλει 
να περιορίσει τις δαπάνες της ΕΕ στο 
1% του ΑΕΕ, µε την Σουηδία, την ∆ανία 
και την Ολλανδία να υποστηρίζουν  το 
λιτό σχεδιασµό του Βερολίνου. Βέβαια 
και ο τρέχων προϋπολογισµός της πε-
ριόδου 2014-2020 αντιστοιχεί στο 1% 
του συνολικού ΑΕΕ της ΕΕ, ωστόσο οι 
Βρυξέλλες είχαν ζητήσει αύξησή του, 

αφού σχεδίαζαν να επενδύσουν περισ-
σότερο στην έρευνα, την ψηφιακή οι-
κονοµία, τους συνοριακούς ελέγχους 
και την άµυνα. 

Από την πλευρά του το Βερολίνο υ-
ποστηρίζει πως αν και µειωµένος ο 
προϋπολογισµός που προτείνει, εξα-
κολουθεί να συνιστά µια καθαρή αύξη-
ση των συνεισφορών των κρατών µε-
λών, αφού πλέον η Ε.Ε θα πρέπει να 
πορευτεί κι χωρίς την Βρετανία.

Αυτήν την στιγµή οι διαφωνίες πά-
νω στο θέµα έχουν γίνει πιο έντονες 
απ’ ό,τι συνήθως, όσο το µπλοκ αντι-
κρίζει κακούς οιωνούς που συνοµο-
λογούν σε µια νέα οικονοµική ύφε-
ση αλλά και αβεβαιότητα σχετικά µε 
την κουραστική πλέον υπόθεση του 
Brexit, το οποίο εκτός απροόπτου θα 
οδηγήσει κάποια στιγµή εκτός Ένωσης 
την Βρετανία, έναν εκ των µεγαλύτε-

ρων χρηµατοδοτών της Ε.Ε. 
Από την άλλη, το Ευρωκοινοβούλιο 

έχοντας την στήριξη των χωρών του 
Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης, 
που είναι κατά κανόνα καθαροί παρα-
λήπτες των κοινοτικών χρηµάτων, ζη-
τά έναν µεγαλύτερο προϋπολογισµό, 
κοντά στο 1,3% του ΑΕΕ, µε τους ευρω-
βουλευτές να ζητούν και υψηλότερη 
χρηµατοδότηση για καινούρια προ-
γράµµατα πράσινης οικονοµίας και 
επιδόµατα ανεργίας, που βρέθηκαν 
και στις προτεραιότητες της Ούρσου-
λα φον ντερ Λάιεν, κατά την  οµιλία 
της τον Ιούνιο έπειτά από την επιλο-
γή της ως νέα πρόεδρος της Κοµισιόν.

Νερό στο κρασί
Η είδηση των νέων περιορισµών 

στον προϋπολογισµό, µεταφράζεται 
αυτοµάτως σε περιορισµένες απαιτή-

σεις από την επόµενη επταετία αλλά 
και πιο περίπλοκους συµβιβασµούς 
ανάµεσα στα κράτη µέλη. Όπως ση-
µειώθηκε εκφράστηκαν ανησυχίες 
για περαιτέρω περιορισµό των επιδο-
τήσεων της ΚΑΠ. Όµως η Γαλλία που 
επωφελείται σηµαντικά από τις ενι-
σχύσεις της ΚΑΠ, µένει κάθετη στο ό-
τι τα όποια σχέδια για πράσινη ανά-
πτυξη έχει η Κοµισιόν, δεν µπορούν 
να γίνουν πραγµατικότητα χωρίς την 
διατήρηση στα ίδια επίπεδα της ΚΑΠ. 

Ένα ακόµη αγκάθι που ενοχλεί κυ-
ρίως την Πολωνία και την Ουγγαρία 
στην πρόταση της Γερµανίας, είναι η 
εισαγωγή προϋποθέσεων που αφο-
ρούν στην τήρηση των ευρωπαϊκών α-
ξιών και νόµων από τα κράτη µέλη. Υ-
πενθυµίζεται πως τελευταία οι δυο χώ-
ρες έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές 
για αντιδηµοκρατικές παρεµβάσεις. 

Τσιγκουνεύεται 
τελικά το Βερολίνο 

για τα αγροτικά
Το σενάριο μείωσης 

των κονδυλίων 
της ΚΑΠ κατά 5% 

φαντάζει πλέον 
ιδανικό, αφού 

την περασμένη 
εβδομάδα 

το Βερολίνο 
αναστάτωσε τις 

Βρυξέλλες ζητώντας 
περαιτέρω μείωση 

του συνολικού 
προϋπολογισμού 
της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης

Συνασπισµό προθύµων 
για µια επίθεση στο Ιράν

 θέλει να σχηµατίσει 
ο Τραµπ 

Ανησυχίες 
«Η µεγάλη µου ανησυχία είναι 
ότι η Ευρώπη θα βρεθεί σε µια 
δύσκολη οικονοµική 
γεωπολιτική θέση αν δεν έχει 
προϋπολογισµό την 
Πρωτοχρονιά του 2020» είχε 
δηλώσει ο αρµόδιος για 
θέµατα προϋπολογισµού 
Επίτροπος, Γκίντερ Έτινγκερ 
µιλώντας σε συνάντηση 
υπουργών στις Βρυξέλλες προ 
ολίγων ηµερών. 

Ομοφωνία 
Το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό 
Πλαίσιο απαιτεί την 
υπερψήφισή του από όλα τα 
κράτη µέλη προκειµένου να 
υιοθετηθεί

Ευρωβουλή 
Το Ευρωκοινοβούλιο έχοντας 
την στήριξη των χωρών του 
Νότου και της Ανατολικής 
Ευρώπης, που είναι κατά 
κανόνα καθαροί παραλήπτες 
των κοινοτικών χρηµάτων, 
ζητούν έναν µεγαλύτερο 
προϋπολογισµό, κοντά στο 
1,3% του ΑΕΕ
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ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
«Ο χρόνος σπουδών θα 
µπορεί να διαρκεί επιπλέ-
ον δυο χρόνια από τον 
τυπικό χρόνο φοίτησης. 
Eίναι πιο πολύ ένα θέµα 
πειθαρχίας, να περάσει 
δηλαδή ένα µήνυµα ότι, 
όπως πολλά πράγµατα 
στη ζωή µας, έτσι και το 
πανεπιστήµιο πρέπει να 
έχει έναν ορίζοντα».

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Σε αυτή τη χώρα που 
ζούµε τα σκάφη είναι είδη 
πολυτελείας. ∆εν µπορείς 
να δηλώνεις το σκάφος 
σου ως µόνιµο τόπο 
κατοικίας, σου 
απαγορεύεται αυτό. Όµως 
δεν αφήνεις ποτέ το 
σκάφος γιατί µετά θα έχεις 
ψυχολογικά και 
εγκεφαλικά προβλήµατα».

ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
«Έχει µείνει πολύ λίγος 
καιρός. Ο κίνδυνος 
αποχώρησης της 
Βρετανίας από την Ε.Ε. 
χωρίς συµφωνία 
παραµένει πολύ αληθινός. 
Αυτή ίσως να είναι επιλογή 
της Βρετανίας, Ζήτησα από 
τον πρωθυπουργό να 
παρουσιάσει 
εναλλακτικές».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Κουνά το δάχτυλο 
Κατηγορηµατικό µήνυµα στις 
µεταποιητικές που εισάγουν 
γάλα για την παραγωγή φέτας 
περί αυστηρότητας σε θέµατα 
παραβιάσεων της νοµοθεσίας 
των ΠΟΠ προϊόντων έστειλε ο 
υπουργός της πλατείας. Ήταν 
ξεκάθαρος, είναι εθνικός 
πλούτος τα προϊόντα ΠΟΠ και 
όποιος παραβιάζει τη νοµοθεσία 
θίγει βάναυσα το εισόδηµα των 
παραγωγών», είπε. Φοβήθηκαν! 

 

Ευήκοα ώτα 
Σεπτέµβρης είναι, άρχισαν να 
κόβουν ακτινίδια. Η ιστορία 
γνωστή, οι συνήθεις ύποπτοι 
δεν καταλαβαίνουν ούτε φέτος, 
προχωρούν σε πρόωρη 
συγκοµιδή, µε κίνδυνο αφενός 
να «ιταλοποιηθούν», αλλά και 
να δυσφηµιστεί το ελληνικό 
προϊόν στις διεθνείς αγορές. 
Φωνάζουν για τα µερίδια που 
ενδέχεται να χαθούν, αλλά 
ποιος ακούει; 

 

Σύνταξη εξπρές 
Τα κακώς κείµενα όσον αφορά 
τις συντάξεις έχει αποφασίσει 
να διορθώσει η κυβέρνηση, µε 
τον υπουργό Εργασίας Βρούτση 
να δηλώνει ότι «η εικόνα του 
ασφαλιστικού, µε την επωνυµία 
Κατρούγκαλου, θα αλλάξει». Για 
να δούµε τι θα γίνει και µε τους 
αγρότες που περιµένουν εδώ 
και δυο χρόνια, για να πάρουν 
µάλιστα και µικρότερη από ό,τι 
πριν τον εν λόγω νόµο. 

Πώς το γερµανικό µοντέλο γίνεται σερραϊκό 

∆εν έχω κανένα θέµα µε τις Σέρρες, ούτε φυσικά µε τους Σερραίους. 
Ίσα-ίσα που ο πυρήνας αναγνωστών της Agrenda στην ευρύτερη πε-
ριοχή είναι ισχυρός και διευρύνεται σταθερά. Οι ενστάσεις µου έ-
χουν να κάνουν µε το σερραϊκό συνεταιριστικό µοντέλο, το οποίο, 
µάλλον θα πρέπει να παραδεχθούµε ότι έχει αποτύχει πανηγυρικά. 
Μου κάνει λοιπόν εντύπωση, πώς καταφέρνουν κάποιοι περιώνυ-
µοι -για να µην πω διαβόητοι- συνδαιτυµόνες της γνωστής συντε-
χνίας του ΟΣ∆Ε, να πιάνουν, δια της προσφιλούς µεθόδου της πα-
ραχάραξης, ένα πετυχηµένο µοντέλο όπως είναι το γερµανικό και 
να το µετατρέπουν σε σερραϊκό! Λες και είναι τυρόπιτα ή µπουγάτσα!  

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
«Η ηµέρα Βάµβακος 
είναι γιορτή παγκόσµιου 
βεληνεκούς που 
αφορά όλους τους 
εµπλεκόµενους µε το 
προϊόν και γιορτάζεται 
στις 7 Οκτωβρίου», λέει 
ο ΠΟΕ και καλεί τους 
επαγγελµατίες. 
Άλλοι γιορτάζουν και 
άλλοι όχι!

Τα ακούµε συνέχεια 
για την κλιµατική 
αλλαγή, αλλά ακόµα 
ασαφές παραµένει. 
Όµως ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισµός 
Περιβάλλοντος τα λέει: 
η παραγωγή σε σιτάρι 
και καλαµπόκι µπορεί 
να µειωθεί κατά 50% 
έως το 2050 στη Νότια 
Ευρώπη.

Υβρίδια
 «Πυρετώδεις» είναι οι 

παρασκηνιακές διεργασίες στη 
Χαλκιδική, όσο πλησιάζουν οι 
ηµέρες για την καθολική έναρξη 
της συγκοµιδής της οµώνυµης 
πράσινης ελιάς.Το στενό 
µαρκάρισµα από µεταποιητές και 
µεσίτες προς τους λίγους φέτος 
αγρότες µε ποιοτική ελιά –τα 
είπαµε- έχει γίνει ασφυκτικό 

 ∆ίνουν γη και ύδωρ, σου λέει, 
για να αποσπάσουν τη συναίνεση 
των παραγωγών να αγοράσουν 
την παραγωγή τους. Η 
πλειονότητα των παραγωγών 
όµως είναι σε δύσκολη θέση. 

 Τα σενάρια που ακούγονται 
λίγο πριν µπει στο φουλ η 
συγκοµιδή δεν είναι καλά καθώς 
για τα χαλαζοχτυπηµένα, που 
είναι τα περισσότερα, οι τιµές θα 
είναι χαµηλές. «Τους δώσαµε 
πέρυσι ελιά διαµάντι και φέτος 
που θέλουµε στήριξη µας πετάνε 
στο λάκκο», λένε οι παραγωγοί.

;

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΕΑΣ, 
ΠΑΙΧΤΗΣ ΒΟΛΕΪ 
«Είχαµε µεγάλο άγχος τις 
τελευταίες 24 ώρες. Μετά 
την ήττα µας από την 
Πορτογαλία, η πρόκριση 
(σ.σ Euro) δεν περνούσε 
από το δικό µας χέρι. 
Μόλις είδαµε στο σάιτ της 
ευρωπαϊκής οµοσπονδίας 
ότι προκριθήκαµε, 
ξεσπάσαµε σε 
πανηγυρισµούς»,  

∆εν ήρθε ακόµα η 
ώρα για τα κράνη, 
προς το παρόν 
πρόβες γίνονται. 

Ξεκίνησαν ήδη τα µαθήµατα 150 ωρών για 
τους Νέους Αγρότες, για να κλείσει κι αυτή η 
«υποχρέωσή» τους και να µπουν στη σειρά για 
να λάβουν το υπόλοιπο 30% από το πριµ 
πρώτης εγκατάστασης. Χάρηκαν οι περίπου 
12.325 νέοι στην αρχή, αλλά για να κάνουν 
αίτηµα πληρωµής πρέπει να έχουν περάσει για 
τον κάθε δικαιούχο 36 µήνες από την απόφαση 
ένταξής του. Αυτό σηµαίνει ότι αυτοί της 
πρώτης πρόσκλησης έχουν πρώτο έτος ελέγχου 
το 2020 και αυτοί της δεύτερης πρόσκλησης 
µαζί µε τους επιλαχόντες το 2021. ∆ηλαδή 
χρήµα από του χρόνου και µετά…. 

Στο φουλ οι µηχανές ήδη στον Οργανισµό 
Πληρωµών προκειµένου αφενός οι αγρότες 
και αφετέρου οι διοικητικοί να προχωρήσουν 
σε όποιες διορθώσεις µπορέσουν πριν την 
πίστωση του τσεκ. Όποιος δεν το πάρει 
χαµπάρι έγκαιρα, σίγουρα θα δει κάτι λιγότερο 
στο λογαριασµό του, ενώ ίσως κάποιοι να µην 
πάρουν καν χρήµατα και να τους στείλουν 
στην εξόφληση του ∆εκέµβρη, που καθόλου 
δεν θα το ήθελαν. Τρέχουµε, τώρα, λέµε!  

Σε αυτά που έχουν να διευθετηθούν όσον 
αφορά τις πληρωµές του αγροτικού κόσµου, 
τη δεύτερη βδοµάδα του Οκτωβρίου, όπως 
και πέρυσι, δροµολογεί ο Οργανισµός 
Πληρωµών την πίστωση των λογαριασµών 
των παραγωγών µε την επιστροφή της 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Πρόκειται για 
χρήµατα που κρατούνται στο αποθεµατικό 
κρίσης της ΕΕ και γυρνάνε πίσω στους 
αγρότες. Κατά τα γνωστά….   

∆εν έχει άδικο, αυτό να λέγεται, αλλά 
λύσσαξε ο Μάξιµος µε τους 
αµυγδαλοπαραγωγούς της Λάρισας. 
Εντοπιότητα, κατανοητό, αλλά έχουν κι άλλοι 
αγρότες ανάγκες. Πρώτα ήταν οι ζηµιές για 
την ακαρπία του 2017, τώρα είναι οι µείωση 
των φετινών ποσοτήτων σε Τέµπη και 
Ελασσόνα, από αίτια τα οποία ακόµα δεν είναι 
ξεκάθαρα. Ζητά, λοιπόν, κατά το σύνηθες 
αναµόρφωση του κανονισµού του ΕΛΓΑ, 
αλλά και επανεξέταση της δυνατότητας 
αποζηµίωσης των πληγέντων. Μάλιστα, 
τονίζει ότι δικαιότερος τρόπος θα ήταν οι 
εξατοµικευµένες εκτιµήσεις µέσω ΕΛΓΑ και 
όχι η παραποµπή σε ΠΣΕΑ ή τα de minimis.

Θετική αυτή η εβδοµάδα για τα αγροτικά 
εµπορεύµατα, µε το σιτάρι να επιστρέφει 
ανοδικά, µετά τη µικρή πίεση και το βαµβάκι 
να δείχνει ότι δεν θα πέσει ξανά κάτω από τα 
60 σεντς. Αυτό σηµαίνει ότι από τη µία οι 
παραγωγοί σκληρού στη χώρα µας κάνουν 
υποµονή για καλύτερες ηµέρες και από την 
άλλη το βαµβάκι σίγουρα θα κινηθεί ανοδικά, 
αφού τα µηνύµατα είναι αισιόδοξα. Αρκεί, 
βέβαια, να µην το πνίξουν οι εκκοκκιστές….  

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
ν θέλαµε να απλοποιή-
σουµε κάπως τα πράγ-
µατα θα µπορούσαµε 
να πούµε ότι σ’ αυτή 

τη χώρα ενδηµούν δύο ενδιαφέ-
ρουσες κατηγορίες. Μια χούφτα 
αγροτών που ζει σε βάρος του 
κράτους και ένα σµήνος παρα-
σίτων που ζει σε βάρος της µε-
γάλης κοινωνίας των αγροτών.

  Περιώνυμοι 
λαθρεπιβάτες 
ΤΟ ΘΕΜΑ είναι ότι το σµήνος 
των παρασίτων αξιοποιεί µε κά-
θε ευκαιρία τις όποιες «καταχρή-
σεις» γίνονται από τους λίγους α-
γρότες και κυρίως από τους αυτό-
κλητους καθοδηγητές τους, έτσι 
ώστε το… µελάνι να σβήνει τα ί-
χνη του οργανωµένου «πλιάτσι-
κου» που γίνεται σε βάρος της α-
γροτικής κοινωνίας. Αντίθετα, η 
πολύπαθη κοινωνία των αγροτών 
δεν έχει βρει τον τρόπο ούτε να 
αποµονώσει τους δικούς της λα-
θρεπιβάτες, αλλά ούτε και να βά-
λει στη θέση τους εκείνους που 
αποµυζούν τον άξιο ιδρώτα της. 

  Θωρακισμένη 
Mercedes 
ΜΙΑΣ ΚΑΙ ο λόγος για λαθρεπι-
βάτες, τι είδους υπηρεσίες µπο-
ρεί να προσφέρει στο αγροτικό 
κίνηµα ένας από τους φερόµε-
νους ως εκφραστές του, που ε-
νώ έχει χρεοκοπήσει κυριολε-
κτικά την οργάνωση της οποίας 
ηγείται, δηλώνει ανερυθρίαστα 
πως «το διοικητικό συµβού-
λιο της Ένωσης θα έπρεπε 
να έχει ιδιωτικό αεροπλά-
νο για να µετακινείται». Η 
ερώτηση, σε τοπικό ραδι-
όφωνο, ήρθε µε αφορµή 
τη Mercedes που αγόρασε 
η Ένωση για τις µετακινή-
σεις του προέδρου! Ο λό-
γος για τον Μανώλη Στρα-
τάκη της ΕΑΣ Ηρακλείου, ο 
οποίος, προφανώς για χάρη 
κάποιου συνυποψηφίου του, 
πριν από λίγο καιρό κοσµούσε το 

ψηφοδέλτιο της Νέας ∆ηµοκρα-
τίας στο νοµό, ενώ την ίδια ώρα 
παριστάνει τον καταξιωµένο συ-
νεταιριστή, ως µέλος της περιβό-
ητης µηχανοπαρέας!

  Η Σατραπεία
∆ΕΚΤΗΣ ΕΝΤΟΝΟΥ διαµαρτυ-
ρίας υπήρξα, οφείλω να οµολο-
γήσω, κατά τη διάρκεια της εβδο-
µάδας, από ένα άλλο προβεβλη-
µένο στέλεχος αυτής της ιδιότυ-
πης Σατραπείας. Τον ανέφερα, 
λέει, σε κάποιο σχόλιο, από κοι-
νού µε τους συνδαιτυµόνες του, 
Στρατάκη και Τσιχίτα, ενώ ο ίδιος 
δεν έχει ποτέ… φουντάρει καµιά 
οργάνωση απ’ αυτές τις οποίες 
βρέθηκε να διοικεί ή να συµβου-
λεύει. Ως manager και εµπειρο-
γνώµων, βεβαίως – βεβαίως, πο-
τέ ως αιρετός. 

Φίλε, Χρήστο Γιαννακάκη! 
Τι συµφορά, ενώ είσαι καµω-

µένος
για τα ωραία και µεγάλα έργα
η άδικη αυτή σου η τύχη πάντα
ενθάρρυνσι κ’ επιτυχία να σε 

αρνείται…

  Ημέρα 
αναπαύσεως
ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΜΟΥ έχει κάνει αυ-
τές τις µέρες και µια ανακοίνωση 
που εξέδωσε, ανάµεσα σε πολλές, 
το γνωστό συνδικάτο του Κακα-
βά. Αισθάνεται, βλέπετε, ότι αυ-
τό τον καιρό οι παρεµβάσεις του 
έχουν µεγάλη απήχηση, οπότε 
τις πυκνώνει. Εκφράζει, λοιπόν, 

την αγανάκτησή του το εν λό-
γω συνδικάτο, γιατί, ενώ πα-
λιότερα ήταν καθιερωµένη 
η «ηµέρα αναπαύσεως» για 
τους δηµόσιους υπαλλή-
λους που µετέβαιναν για 
κάποιο υπηρεσιακό ταξίδι 
στο εξωτερικό, ηµέρα Κυ-
ριακή, δηλαδή παραµονή 
της συνεδρίας, τώρα τελευ-
ταία αυτό το «ρεπό» παρέ-
χεται µε δυσκολία! Προσω-
πικά θα πρότεινα… εβδο-
µάδα αναπαύσεως!

Εκφράζει λοιπόν 
την αγανάκτησή 
του το εν λόγω 
συνδικάτο, γιατί, 
ενώ παλιότερα 
ήταν καθιερωµένη 
η «ηµέρα 
αναπαύσεως» για 
τους δηµόσιους 
υπαλλήλους που 
µετέβαιναν για 
κάποιο υπηρεσιακό 
ταξίδι στο 
εξωτερικό, ηµέρα 
Κυριακή, δηλαδή 
παραµονή της 
συνεδρίας, τώρα 
τελευταία αυτό το 
«ρεπό» παρέχεται 
µε δυσκολία! 
Προσωπικά 
θα πρότεινα… 
εβδοµάδα 
αναπαύσεως!

Μ
ε ένα και µόνο χτύπηµα, η παραγω-
γή πετρελαίου της Σαουδικής Αρα-
βίας µειώθηκε από τα 9,8 εκατοµ-
µύρια βαρέλια ηµερησίως στα 4,1 

εκατοµµύρια, µε αποτέλεσµα την κατακόρυφη 
αύξηση των τιµών. Αυτό σηµαίνει ότι περίπου 
το 5% της παγκόσµιας παραγωγής πετρελαίου 
βγήκε ξαφνικά εκτός «κάδρου». Πρόκειται για 
µια άνευ προηγουµένου διαταραχή στην αγο-
ρά - µεγαλύτερη σε απόλυτους αριθµούς από 
οποιαδήποτε από τις διάσηµες πετρελαϊκές κρί-
σεις των προηγούµενων δεκαετιών.

Φυσικά, οι Σαουδάραβες παλεύουν να απο-
καταστήσουν την παραγωγή, ενώ τα µεγάλα 
αποθέµατα πετρελαίου της χώρας λογικά θα 
πρέπει να µετριάσουν το πλήγµα για τους πε-
λάτες της. Ωστόσο, παρόλο που οι Σαουδάρα-
βες δηλώνουν ότι έχουν αποκαταστήσει µέρος 
των απωλειών από το χτύπηµα στην πετρελα-
ϊκή τους παραγωγή, η παγκόσµια προσφορά 
ενδεχόµενα θα περιοριστεί, καθώς οι υπόλοι-
πες χώρες - εξαγωγείς πετρελαίου απλώς δεν 
έχουν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότη-
τα για να καλύψουν το κενό.

Ακόµη πιο σηµαντικό, εάν κρίσιµες υποδο-
µές της Σαουδικής Αραβίας µπορούν να βγουν 

εκτός λειτουργίας α-
πό ένα χτύπηµα µε 
όπλα όχι ιδιαίτερα 
υψηλής τεχνολογί-
ας, τότε τα πράγµα-
τα δεν µοιάζουν α-
κριβώς καλά. Ο πό-
λεµος στην Υεµέ-
νη πιθανότατα θα 
συνεχιστεί και οι 
Χούθι, ενθαρρυµέ-

νοι από την τεράστια επιτυχία του πλήγµατός 
τους, πιθανότατα θα συνεχίσουν µε περισσότε-
ρες παρόµοιες επιθέσεις. Ένας ευρύτερος πό-
λεµος, ειδικά εάν τραβούσε στη δίνη του το Ι-
ράν και τις ΗΠΑ, θα προκαλούσε ακόµη µεγα-
λύτερη διεθνή αποδιοργάνωση.

Έτσι, ο κόσµος θα µπορούσε να βρεθεί αντι-
µέτωπος µε µια σηµαντική αύξηση των τιµών 
του πετρελαίου.

Η συσσωρευµένη ιστορική εµπειρία διδά-
σκει ότι τα µεγάλα άλµατα στην τιµή του πε-
τρελαίου οδηγούν συνήθως σε ύφεση στις Η-
ΠΑ. Ο οικονοµολόγος James Hamilton έχει ε-
πιχειρηµατολογήσει υπέρ της θέσης ότι κάθε 
πετρελαϊκό σοκ από το τέλος του Β’ Παγκοσµί-
ου Πολέµου έστρεψε αρνητικά το «βέλος» των 
δεικτών ανάπτυξης της αµερικανικής οικονο-
µίας. Πιο πρόσφατα, η τιµή του πετρελαίου υ-
περδιπλασιάστηκε τη χρονιά ακτιβώς πριν α-
πό το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης του 
2008. Έτσι, οι αντάρτες Χούθι απειλούν να ο-
δηγήσουν τις ΗΠΑ σε ένα αρνητικό οικονοµι-
κό σπιράλ ακριβώς πριν από µια κρίσιµη προ-
εδρική εκλογή [...].

* ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΟΥ BLOOMBERG

Η κρίση 
στο πετρέλαιο

ΤΟΥ ΝOAH SMITH *
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ο Γιώργος Σπύρου έχει γράψει α-
διαµφισβήτητα τη δική του παρα-
καταθήκη στην υπόθεση των σπό-
ρων στην Ελλάδα, ενώ, σαν πνεύ-
µα ανήσυχο που υπήρξε επιχείρη-
σε γενναία βήµατα και σε ολόκλη-
ρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 
Αν θελήσει να αναζητήσει κανείς 
τους σταθµούς στην επιχειρηµατι-
κή του πορεία, που ξεκίνησε από 
το µικρό µαγαζάκι αγροτικών εφο-
δίων του πατέρα Σπύρου στην οδό 
Ζήνωνος, περνάει στην ίδρυση της 
ΕΠΕ το 1977, φθάνει στην εισαγω-
γή στο χρηµατιστήριο στα τέλη της 
δεκαετίας του ‘90 και στην εξάπλω-
ση τα τελευταία χρόνια σε Βαλκάνια, 
Τουρκία και Μέση Ανατολή. 

Με σπουδές στη Γεωπονική Αθή-
νας, τίµησε τη γεωπονική επιστή-
µη, αξιοποίησε τη γνώση του στην 
έρευνα των σπόρων, γέννησε αθά-
νατες ποικιλίες κηπευτικών (όπως 
η ΕΛΠΙ∆Α στη ντοµάτα) και βάµβα-

κος (babylon, GW 4269 κ.α.), τα µε-
τέτρεψε όλα αυτά σε επιχειρηµατικό-
τητα, έχτισε άξια στελέχη, µοίρασε 
του σπόρους του σε όλο τον κόσµο. 

Πάνω απ’ όλα αυτά βέβαια, µε-
τράει ο άνθρωπος, Γιώργος Σπύ-
ρου, η βιβλική εκείνη µορφή που 
ενέπνεε σεβασµό, όταν σου έδινε 
την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή 
µε το ανήσυχο πνεύµα του. Κι αν 
επιτρέπεται µια µικρή προσωπική 
αναφορά στον µεγάλο ιχνηλάτη 
των σπόρων, είχα τη χαρά να µοι-
ρασθώ µαζί του ένα από τα τελευ-
ταία οράµατά του. Ήταν ένας σπά-
νιος αµπελώνας που ήθελε να δη-
µιουργήσει στην Τήνο, σε µια έκτα-
ση εκατό και πλέον στρεµµάτων σε 
µια προσπάθεια να αναβιώσει κάτι 
από τον ξεχασµένο αµπελώνα των 
Κυκλάδων. ∆εν ήθελε όµως να πάει 
στα τυφλά, γι’ αυτό φρόντισε να έρ-
θει σε επαφή µε τους καλύτερους, 
στην ιστορία της αµπέλου, στην α-
ναζήτηση του πολλαπλαστιαστι-
κού υλικού, στη φυσιολογία του 
φυτού, στην οινολογία, έτσι ώστε 
να βγει κατί καλό, κάτι σπάνιο. Α-
κούραστος πάντα, είχε, θυµάµαι, 
κάθε φορά στις τηλεφωνικές µας 
συνήθως επικοινωνίες και µια κα-
λή κουβέντα για την Agrenda, την 
εφηµερίδα που, όπως έλεγε, βάζει 
σε τάξη τα αγροτικά. 

Η διαδροµή είχε βέβαια και δυσκο-
λίες και µια εξ αυτών, ήταν οι τερά-
στιες υποχρεώσεις που δηµιουργού-
σε στον Αγροτικό Οίκο Σπύρου, η εί-
σοδος στο Χρηµατιστήριο. Ήταν αυτό 
που έδωσε φτερά στην εταιρεία για 
να αναπτύξει πολύπλευρη δραστη-
ριότητα στην έρευνα αναζήτησης νέ-
ων ποικιλιών σπόρων και ειδικά στις 
µεγάλες καλλιέργειες, ήταν επίσης 
αυτό που δεν άφηνε ποτέ ήσυχο έ-
κτοτε τον κυρ Γιώργο, ώστε να γευ-
τεί τη χαρά των επιτυχιών του. 

Άλλωστε, µην ξεχνάµε ότι µε τις δυ-
νάµεις και τη διορατικότητά του, η ε-
ταιρεία Σπύρου από το 1980 «µπήκε» 
στον τοµέα των σπόρων φυτών µε-
γάλης καλλιέργειας και από το 1990 
στράφηκε δυναµικά προς την έρευ-
να και παραγωγή σπόρων και σπο-
ροφύτων, διευρύνοντας τις δραστη-
ριότητές της στις αγορές της ευρύτε-
ρης λεκάνης της Μεσογείου.

Ίσως να µην έφυγε πλήρης ηµε-
ρών, έφυγε όµως γεµάτος, µέσα α-
πό µια πλούσια διαδροµή 78 ετών 
η οποία ξεκίνησε από την Ερµούπο-
λη της Σύρου το 1941.

Ζήνωνος και Σοφοκλέους
Ο άνθρωπος που δημιούργησε τους Σπόρους Σπύρου για ολόκληρο τον κόσμο 

Ο Γιώργος Σπύρου γεννήθηκε 
στην Ερµούπολη Σύρου το 1941. 
Ο πατέρας του Σπύρος Σπύρου 
ήταν γεωπόνος και ιδρυτής του 
Αγροτικού Οίκου Σπύρου το 
1947, που δραστηριοποιούνταν 
σε εκδόσεις γεωργικών βιβλίων 
αλλά και στην εµπορία αγροτικών 
εφοδίων µε έδρα την Αθήνα. Ο 
Γιώργος Σπύρου σπούδασε στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. ∆ραστηριοποιήθηκε ως 
επιχειρηµατίας αναλαµβάνοντας 
και αναπτύσσοντας τον 
Αγροτικό Οίκο Σπύρου τα 
τελευταία 60 χρόνια.

Ένα από τα τελευταία οράµατά του ήταν η δηµιουργία ενός 
σπάνιου αµπελώνα στην Τήνο, σε µια έκταση πάνω από 100 
στρεµµάτων, µε στόχο να αναβιώσει κάτι από τον ξεχασµένο 
αµπελώνα των Κυκλάδων. ∆εν ήθελε όµως να πάει στα τυφλά, 
γι’ αυτό φρόντισε να έρθει σε επαφή µε τους καλύτερους,, στην 
αναζήτηση του πολλαπλαστιαστικού υλικού και στην οινολογία. 

Γιώργος Σπύρου

Αθάνατες ποικιλίες
Με σπουδές στη Γεω-
πονική Αθήνας, τίµησε 

τη γεωπονική επιστήµη, 
αξιοποίησε τη γνώση του 

στην έρευνα των σπό-
ρων, γέννησε αθάνατες 
ποικιλίες κηπευτικών 

Τον σέβονταν όλοι
 Ο Γιώργος Σπύρου ήταν 
η βιβλική εκείνη µορφή 
που ενέπνεε σεβασµό, 

όταν σου έδινε την 
ευκαιρία να έρθεις σε 
επαφή µε το ανήσυχο 

πνεύµα του

Αλλαγές
Το 1960 ιδρύθηκε η 

«Αγροτικός Οίκος Σπύρου 
& Υιός Ο.Ε.» την οποία το 
1977 ο Γιώργος Σπύρου 
µετέτρεψε σε Εταιρεία 

Περιορισµένης Ευθύνης, 
µε την επωνυµία «Σπύρος 

Σπύρου & Υιός Ε.Π.Ε. - 
Αγροτικός Οίκος»

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Η ελληνική εκδοχή 
της γερµανικής 
γιορτής µπύρας

Έπειτα από τέσσερις πολύ 
επιτυχηµένες διοργανώσεις, το 
ελληνικό Oktoberfest έρχεται και 
πάλι να δώσει ξεχωριστή γεύση 
στο φθινόπωρο του Elatos 
Resort & Health Club. Για 
πέµπτη χρονιά, στις 4-6 
Οκτωβρίου, ο Παρνασσός 
υποδέχεται την ελληνική εκδοχή 
της γερµανικής γιορτής µπύρας 
που πια αποτελεί θεσµό για τους 
φίλους του Resort. Το Σάββατο 
5 Οκτωβρίου το Elatos Resort & 
Health Club καλωσορίζει τους 
επισκέπτες του στο µοναδικής 
οµορφιάς σκηνικό που το 
αγκαλιάζει για µια ανεπανάληπτη 
εµπειρία. Εκλεκτές µπύρες από 
ελληνικές µικροζυθοποιίες 
ταξιδεύουν στα 1.300 µ. 
υψόµετρο και συντροφιά µε 
γεύσεις από την τοπική και 
όχι µόνο κουζίνα υπόσχονται 
αξέχαστες στιγµές. 

 Έως τις 25 Σεπτεµβρίου οι 
αιτήσεις ένταξης στο πρόγραµµα 
«Προστασία της άγριας 
ορνιθοπανίδας».
 Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 

η προθεσµία εµπρόθεσµης 
καταβολής της ειδικής 
ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ.
 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. 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το top event
κρασιού στο Λιµάνι
της Θεσσαλονίκης
Οι οινοποιοί της ένωσης «Οίνοι Βορείου 
Ελλάδος» γιορτάζουν τον τρύγο µε την ετήσια 
εκδήλωση γευσιγνωσίας οίνων και 
αποσταγµάτων από τα σηµαντικότερα 
αµπελοτόπια και τα πλέον δηµοφιλή οινοποιεία 
της βόρειας Ελλάδας του βορειοελλαδίτικου 
αµπελώνα, στις 21 Σεπτεµβρίου, από τις 18:00-
22:00, στην Προβλήτα 1 στο Λιµάνι της 
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Η είσοδος είναι 5€ το 
άτοµο και περιλαµβάνει το συλλεκτικό ποτήρι 
γευσιγνωσίας.Για περισσότερες πληροφορίες: 
2310 281617 & 2310 281632 ή στο: 
info@wineroads.gr, www.winesofnorthgreece.
gr – www.wineroads.gr.

Γνωριµία µε τον
κόσµο του κρασιού
Την Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου 2019 θα 
πραγµατοποιηθεί το σεµινάριο «Γνωριµία µε τον 
κόσµο του κρασιού», στο ξενοδοχείο The Met 
Hotel (26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη) από 
την Wine Plus. Το σεµινάριο απευθύνεται στους 

λάτρεις του κρασιού και σε όσους θέλουν να 
εµπλουτίσουν τις βασικές τους γνώσεις πριν τις 
τακτικές συναντήσεις του Wine Club 
THESSALONIKI’96. Το κόστος συµµετοχής 
είναι 20€. Για περισσότερες πληροφορίες και 
δήλωση συµµετοχής επικοινωνήστε µε τη Wine 
Plus: τηλ. 2310 888311, info@wineplus.gr, 
www.wineplus.gr

Γεωργική Έκθεση 
Μεσαράς

Από 26-29 Σεπτεµβρίου 2019 
στο Εκθεσιακό Κέντρο στους 
Βώρους του ∆ήµου Φαιστού 
θα πραγµατοποιηθεί η 17η 
Παγκρήτια Έκθεση Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και 
Παραδοσιακών Προϊόντων. Η 
Έκθεση µε ολοένα και 
περισσότερες συµµετοχές 
εκθετών, έχει ως στόχο την 
ενηµέρωση των αγροτών για 
τις τελευταίες εξελίξεις στον 
πρωτογενή τοµέα και δίνει τη 
δυνατότητα στο κοινό να 
δοκιµάσει νέες γεύσεις από 
παραδοσιακά προϊόντα από 
όλα τα µέρη του νησιοµαζί 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για 
περισσότερες πληροφορίες και 
δηλώσεις συµµετοχής 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΒΩΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Το 19ο Πανελλήνιο
∆ασολογικό Συνέδριο

Την Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2019 
και ώρα 18:00 στο αµφιθέατρο του 
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού 
Ολύµπου ξεκινά ένα σηµαντικό 
γεγονός για την επιστηµονική αλλά και 
τοπική κοινότητα που διοργανώνεται 

από την 
Ελληνική 
∆ασολογική 
Εταιρεία. 
Έως τις 2 
Οκτωβρίου το 
κοινό θα είναι 
σε θέση να 
θαυµάσει τις 
οµορφιές του 
Ολύµπου και 
τις ακτές τις 

Πιερίας, να παρακολουθήσει 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις καθώς και 
να ενηµερωθεί για τα καίρια ζητήµατα, 
όπως η αειφορική ανάπτυξη και οι 
πράσινες τεχνολογίες, από 
επιστήµονες της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. Περισσότερα: http://
www.forestry.gr/

ΛΙΤΟΧΩΡΟ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δώδεκα κατσίκια Μούρθια, δύο αρσε-
νικά και δέκα θηλυκά ,υγιή,γαλακτοπαραγωγά και 
ετοιµόγεννα. Περιοχή Βέροιας.Tηλ. 6972/867040.

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

Πωλούνται 200 πρόβατα διασταυρωµέ-
να, όλα µαζί η και τα µισά. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 
6947/404701. 6942/572629.

Πωλείται γαϊδούρα, γαϊδουράκι και 1 µουλάρι. Πε-
ριοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6972/307674. 

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. Πε-
ριοχή Εύβοιας. Τηλ.6938/259259.

Πωλούνται 50 πρόβατα Γερµανικά έγκυα, τιµή 
60€. Περιοχή Φθιώτιδα . Τηλ.6972/161329.

Πωλούνται 2 ζυγούρια 5 µηνών από πολύ καλά 
πατρογονικά, διασταύρωση Awassi (Αβάσι) χιώτι-
κο και χιώτικο Λακόν. Τιµή 200€. Περιοχή Ακρά-
τα. 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 αλ-
πίνο. Περιοχή Βόλος. Τηλ.6908/639721.

Πωλείται κοπάδι 300 γίδια. Περιοχή ∆ράµα. 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.6976/604538.

Πωλούνται 250 πρόβατα έγκυες σε καλή τιµή. Πε-
ριοχή Μακεδονία- Θεσσαλία. 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 Κιλκίς. 
Τηλ.6936/990400.

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

Πωλούνται ζυγούρια φυλής Χίου ενός έτους 
έγκυα, πιστοποιηµένα µε pedigree. Περιοχή Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Τηλ. 6995/033571

Πωλούνται 120 πρόβαρα, έγκυα (γεννάνε τον 
Οκτώβριο) µε τα δικαιώµατα. Περιοχή Τρίκαλα 
6942/643097.

Πωλούνται 40 αγελάδες ΣΒΙΤΣ έγκυα. Περιοχή 
Βοιωτίας. Τηλ. 6944/340117.

Πωλούνται 600 γίδια τα 500 είναι έγκυα, 
φυλής Αλπίνες, Μούρθια, ∆αµασκού και 
αλλές. Περιοχή Συκιά Χαλκιδικής. Τηλ. 
6982/299117,6982/292107.

Πωλούνται πρόβαρα βελτιωµένα Γερµανι-
κά έγκυα, τιµή συζητήσιµη . Περιοχή Λιβαδειά. 
Τηλ.6984/872749.

Πωλούνται γουρουνάκι από παραγωγή σε πολύ 
καλές τιµές. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. 
Τηλ.6986/824541.

Πωλείται κοπάδι 100 αγελάδων, ελευθέρας 
βοσκής, βιολογικής εκτροφής, πιστοποιηµένο, 
Simental & Limousine. Τα ζώα είναι Τ3 και Β4. 
Τηλ. 6940/840982. 

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

ΖΗΤΗΣΗ

Αγοράζω δικαιώµατα µετρητής. 
Τηλ.6974/916517.

Ζητείται άδεια αποστακτηρίου. Τηλ. 
6932/445772. 

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές 
ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική 
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. Περιοχή 
Σέρρες. Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριωτές, 
ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγη, ντουλά-
πες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε κα-
λούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
Τηλ.6982/338283.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπιζέλι, και 
βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετράγωνη µπάλα 
µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.6982/338283.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι µε απο-
θηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τι-
µές 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 τιµή. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται ρεβύθια πολύ βραστερά και νόστι-
µα, 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 ροδιές 
Ερµιόνης µεγαλόκαρπα, εµπορίου. Περιοχή Λακω-
νίας. Τηλ.6946/395102. 

Πωλείται βίκος και µπιζέλι κτηνοτροφικό για σπό-
ρο. Περιοχή Φάρσαλα. Τηλ.6934/405572.

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

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

Πωλείται σιτάρι σκληρό µάρκας simeto, νέας εσο-
δείας, άβρεχο, κατάλληλο για µύλο. Περιοχή Γέφυ-
ρα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/436309.

Πωλείται τριτικάλε µε Βίκο σε καλή τιµή. Περιοχή 
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. Τιµή 
4,5€ το δέντρο. Τηλ.6987/300767.

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλίας Υπάτης, κα-
θαρισµένος σε σακιά των 25 κιλών νέας εσοδείας 
. Περιοχή ∆οµοκός. Τηλ. 6977/799965.

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 καρπό προς 
3€ το δέµα, δέµατα τριφύλλι προς 5€ και διάφο-
ρα χορτάρια προς 2€ το δέµα. Μπορεί να γίνει και 
µεταφορά. Περιοχή Βοιωτία. Τηλ.6943/267411. 

Πωλούνται µεγάλες κολοκύθες για πίτα 2 
τόνοι στον Αγ. ∆ηµήτριο Ορχοµενού. Τηλ. 
6980/524855.]

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπάλα 
προς 18 λεπτά το κιλό και καλαµπόκι 19 λεπτά το 
κιλό. (δέχοµαι και επιταγές γαλατά). Περιοχή Κρύα 
Βρύση Γιαννιτσά. 6945/805371.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο. Τηλ. 
6937/479638.

Πωλούνται καυσόξυλα από ακακίες σε κανονι-
κό πάχος για τζάκι και για ξηλοσοµπες από αγρό-
τη προς 60€ τον τόνο. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 
6972/285256 και 6974/313224.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι µε πιστοποίη-
ση και µε τιµολόγια. Περιοχή Μεσολογγίου. Τηλ. 
6937/226036.

Πωλούνται τριφύλλια ποιότητος από παράγωγο 
µε µεταφορά από 100τµχ Θεσσαλονίκη κ όµοροι 
νοµοί. Πωλείται σπόρος κριθαριού Ζάνα και βρώ-
µη Κασσάνδρα. 6944/411107.

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, διαθέ-
τει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., αποθήκες, 
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.

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα 
3.000τ.µ. Περιοχή Ξανθη. Τηλ. 6983/717473.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται ψυκτικός  θάλαµος διαστάσεων 
3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελείται από 
πάνελ δεκάρι αχρησιµοποίητο µε τα σελο-
φάν του, ψυκτικό µηχάνηµα τριφασικό στοι-
χείο µε ανεµιστήρες,   ανοιγόµενη πόρτα. Τιµή 
3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρι-
α/10ρια, διάσταση 1πλάτος και 3ύψος το κά-
θε φύλλο. Καινούργια κατάσταση µε τα σε-
λοφάν 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, κατασκευα-
σµένο όλο από σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) γαλβά-
νιζε, 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 σωλή-
να γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χια-
στί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σωλή-
να γαλβάνιζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέ-
τρα ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. 
∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να κα-
τασκευαστεί στις διαστάσεις που θέλετε, χρει-
άζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τιµή 30.000€ ή 
το µισό 16.000€. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

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

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-δενδρο-
κοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007, 
full extra. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

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

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

Πωλείται καλλιεργητής µε 13 νύχια, βαρέως τύ-
που, σχεδόν καινούργιος. Τιµή 1.000€. Περιοχή 
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. Περιοχή Κιλκίς. 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 
χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρας ζωοτρο-
φών µε 3 κυλίνδρους και ηλεκτρονικό ζυγιστι-
κό 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 συρόµε-
νο. Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαστήρας αµυγδάλου και αποφλοιω-
τής. Τηλ. 6972/852025.

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

Πωλείται σποροδιαλογέας (τριορι). Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/313613.

Πωλούνται 7 δεξαµενές 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 Κωνσταντι-
νίδης τύπου ΗΥ255( υψηλής ισχύος) Με γρα-
νάζι κινήσεις και κύλινδρο. Τιµή 8.000€ συζη-
τήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων βαρέως τύ-
που (Σόρογκας) µε υδραυλική µετατόπιση δί-
σκων και ανύψωση τροχών. Τιµή 4.000€ συζη-
τήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται Ripper βαρέως τύπου µε 7 νύ-
χια (Σόρογκας) σε άριστη κατάσταση. Τι-
µή 2.000€ συζητήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται τρακτέρ New Holland TS 115A (∆115 
hp), 4X4, µε καµπίνα εργοστασιακή, µοντέλο 
2006 µε 2.700 ώρες εργασίας. Από Ελληνική 
αντιπροσωπία µε όλα του τα service (στην αντι-
προσωπία). Τιµή 28,000 συζητήσιµη. Περιοχή 
Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται Ψυκτικός Θάλαµος λυόµενος διατάσε-
ων: 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 αµπελουρ-
γικό Γαλλικής κατασκευής µε χειριστήριο πολ-
λαπλών λειτουργιών, κινητήρας Perking 55HP, 
υδρόψυκτος τρικύλινδρος. ∆ιαστάσεις : πλάτος 
0,90cm – µήκος 3µ. βάρος 3000kg. Περιοχή Κο-
ρινθίας. Τηλ. 6939/075721. 

Πωλούνται τρακτέρ 30-40 John Deere, άρο-
τρο 13αρι Ωµέγα, δισκοσβάρνα 32 δίσκων Ζορ-
πά, ρίππερ 7 νύχια Ζορπά και 3 κεντρόθηκες πο-
λύβαθµιες. Τηλ.6979/169426.

Πωλείται σφυρόµυλος καινούργιος για γιαρµά-
δες. Τηλ.2310/711562, 6979/169426.

Πωλείται σιτοσπαρτική Ζορµπά 13 δίσκων 
µε φαρδιές ζάντες και ρόδες, καινούριους δί-
σκους, τσαρούχια, διπλό γρανάζι, βαµµένη. Τι-
µή 1.700€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.23107/11133.

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 

Πωλούνται 100 πρόβατα Λακόν έγκυα 
και 100 αρνάδες επίσης έγκυες.  Περιοχή 
Αχαϊα. Τηλέφωνο 26930/72210
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε ένα χωριό του θεσσαλικού κά-
µπου που αργοπεθαίνει, δύο ξαδέλ-
φια και πέντε γυναίκες, αποφασί-
ζουν να κάνουν µια νέα αρχή. Με 
λίγη βοήθεια από τη µουσική του 
Βάγκνερ που παίζουν στα χωράφια 
και τις ιστορίες που διηγούνται για 
να πάρουν κουράγιο, επιχειρούν να 
διεισδύσουν στην παγκόσµια αγορά 
µε τη βιολογική καλλιέργεια ενός 
παλιού σπόρου ντοµάτας.

Η πρωτότυπη και γεµάτη χιού-
µορ οπτικοακουστική αφήγηση της 
Μαριάννας Οικονόµου επιλέχθηκε 
από την αρµόδια επιτροπή του υ-
πουργείου Πολιτισµού, προκειµέ-
νου να σταλεί στην 92η ∆ιοργάνω-
ση των βραβείων Οσκαρ µε την ελ-
πίδα ότι θα επιλεγεί στην τελική ο-
µάδα των υποψηφίων.

Το πολυβραβευµένο ντοκιµαντέρ 
« Όταν ο Βαγκνερ συνάντησε τις ντο-
µάτες» θα εκπροσωπήσει την Ελλά-
δα στη διεκδίκηση του Βραβείου ∆ι-
εθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. 
Με χιουµοριστική και ποιητική µα-
τιά, η ταινία µιλάει για τη δύναµη 
των ανθρώπινων σχέσεων, τη ση-
µασία να βλέπει κανείς τη ζωή δι-
αφορετικά και να επαναπροσδιο-
ρίζεται σε δύσκολους καιρούς. Το 

χωριό λέγεται Ηλιάς και βρίσκεται 
στην Καρδίτσα. Έχει περί τους 30 
κατοίκους, κυρίως ηλικιωµένους. 

Σύµφωνα µε τις κριτικές, απο-
τελεί µια «ανθρωποκεντρική, συ-
γκινητική όσο και διασκεδαστική 
κινηµατογραφική «σύνδεση» του 
Χριστόφορου Κολόµβου µε τον Ρί-
χαρντ Βάγκνερ και τη νεοελληνι-
κή πραγµατικότητα».

Σηµειώνεται πως η ταινία έκανε 
την παγκόσµια πρεµιέρα της στο 
∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 

Βερολίνου τον Φεβρουάριο του 2019 
ενώ έχει ήδη αποσπάσει το βραβείο 
Κριτικών Κινηµατογράφου Fipresci 
στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσ-
σαλονίκης. Τον Αύγουστο επιλέχθη-
κε ως υποψήφια ταινία για το βρα-
βείο Prix Europa, στο πιο σηµαντι-
κό πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ οπτικο-
ακουστικών έργων για την τηλεό-
ραση, το ραδιόφωνο και το ίντερ-
νετ, τα αποτελέσµατα του οποίου 
θα ανακοινωθούν στις 11 Οκτω-
βρίου στο Πότσνταµ.

Μεγάλου µήκους
H ταινία θα εκπροσωπήσει την 

Ελλάδα στη διεκδίκηση του 
Βραβείου ∆ιεθνούς Ταινίας 

Μεγάλου Μήκους

Αναδιανέµονται αδιάθετα
δελτία Αγροτικής Εστίας
Από τις 16 Σεπτεµβρίου άρχισε η 
αναδιανοµή των αδιάθετων 
δελτίων των προγραµµάτων 
Κοινωνικού - Ιαµατικού - 
Εκδροµικού τουρισµού και δελτίων 
θεάτρου Αγροτικής Εστίας, που θα 
γίνει µε σειρά προτεραιότητας 
προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όσους 
υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής για 
τα ανωτέρω προγράµµατα και δεν 
κληρώθηκαν, αλλά και σε όσους 
κληρώθηκαν και δεν παρέλαβαν τα 
δελτία τους µέχρι 06/09/2019. 

Στο Μουσείο Μετάξης η
παράδοση συναντά τη µόδα 
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς και το Εθνικό Μουσείο 
Μετάξης της Κίνας παρουσιάζουν 
την έκθεση «Η παράδοση συναντά 
τη µόδα», στο Μουσείο Μετάξης 
του Ιδρύµατος, στο Σουφλί. Η 
έκθεση εγκαινιάστηκε στις 20/9, 
περιλαµβάνει σύγχρονα µεταξωτά 
ρούχα και αξεσουάρ από τις 
συλλογές του Εθνικού Μουσείου 
Μετάξης της Κίνας και θα είναι 
ανοιχτή καθηµερινά, εκτός Τρίτης, 
10 µε 6, µέχρι τις 20 Οκτωβρίου.

Μαθήµατα σε Νέους 
για αιγοπροβατοτροφία 
Εγκρίθηκε το πρόγραµµα 
κατάρτισης µε τίτλο «Ζωική 
παραγωγή αιγοπροβατοτροφία» 
και κωδικό 003, για δικαιούχους 
του υποµέτρου 6.1 «εγκατάσταση 
νέων γεωργών» σε όλες τις 
περιφέρειες της χώρας. Η 
υλοποίηση του προγράµµατος 
είναι διάρκειας 150 ωρών 
(Θεωρία 114 ώρες και Πρακτική 
36 ώρες), αφορά 25 νέους 
κτηνοτρόφους και θα γίνει 20 
Σεπτεµβρίου έως 22 Οκτωβρίου.

Αγροτικά τµήµατα ζητούν 
τα επιµελητήρια 
Την ίδρυση αγροτικού τµήµατος 
εντός εκάστου Επιµελητηρίου 
ζητούν τα µέλη του Περιφερειακού 
Επιµελητηριακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, τονίζοντας ότι πρέπει να 
υπάρξει διαχωρισµός απλού αγρότη 
από την αγροτική επιχείρηση, και να 
εξεταστεί ο αριθµός µελών, που θα 
απαιτηθεί για την ίδρυσή του. Βάσει 
του νοµοσχεδίου σε διαβούλευση, 
στο τµήµα αυτό θα µπορούν να 
εγγράφονται όλοι οι επαγγελµατίες 
του πρωτογενούς τοµέα.

Το ντοκιµαντέρ της Μαριάνας Οικονόµου µας µεταφέρει στη ζωή ενός µικρού χωριού στον θεσσαλικό 
κάµπο, που λέγεται Ηλιάς στην Καρδίτσα και έχει περί τους 30 κατοίκους, κυρίως ηλικιωµένους.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Θεσσαλικές ντομάτες 
στην οδό των  Όσκαρ
Το ντοκιμαντέρ «Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες» επέλεξε η 
αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού για τα φετινά βραβεία

Πωλείται Φρέζα 12 ίππων Αngria.Τιµή 
500€. Περιοχή 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 Θεσσα-
λονίκης. 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. 
Τιµή 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 Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.23107/11133.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µπίνς (BINS) 
Περιοχή Βέροια. Τηλ. 6973/966777. 

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

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. Τιµή 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, 
τετράυνο άροτρο Κlavan, δισκοσβάρνα του Ζορ-
µπά υδραυλική 28άρα Ρίµπελ, λιπασµατοδιανοµέ-
ας, ραντιστικό 600άρι. Τηλ.2310/715037.

Πωλείται αρµεκτικό fullwood ελαφρώς µεταχει-
ρισµένο. Τηλ.6906/512460.

Πωλείται άροτρο Kverneland, τετράυνο 
14άρι. Περιοχή Νέα Μηχανιώνα , Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται άροτρο τρύινο, πεστροφίδη agrotica 
τρίυνο 14άρι ψιλοστάβαρο. Περιοχή Νέα Μηχα-
νιώνα. Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται τρακτέρ Steyr µοντέλο 1993, µε 
6.000 ώρες, µαζί µε τα παρελκόµενα του. 
Τηλ.6943/457861.

Πωλούνται σήτες για 8 µ. καρότσα. Περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ.6945/818073.

Πωλείται ένας σπερόµυλος και µια χαρµανιέρα. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.6971/687985.

Πωλείται φρέζα βαρέως τύπου 70άρα, µάρ-
κα Κωνσταντινίδη σε πολύ καλή κατάσταση σε 
τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Νοµού Ηλείας. Τηλ. 
6972/892028.

Πωλείται ψυγείο- κρεοπωλείο 2x3x2,40 µε πά-
νελ κουµπωτό, πλήρες και µια κρεατοµηχανή 
ψυχοµένη 4 ίππων. Περιοχή Μαντούνη Ευβοίας. 
Τηλ. 6944/696387.

Πωλείται Jeep Patrol µε άδεια αγροτικού µηχα-
νήµατος. Τηλ. 6944/624443.

Πωλείται άροτρο τύπου Τsanio 14 ψιλοστάβαρο, 
µε ρόδα, καινούριες µύτες και φτερά.Τιµή 600€. 
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6977/051672.

Πωλείται πολύδισκο 32 δίσκων, 61 πόντους δί-
σκο, απόβαρο 2,5 τόνων τύπου ρεκόρ, ρίπερ Παρ-
δαλή τύπου τσίζελ µε 13 νύχια. Τηλ.6972/872921.
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Σαν να άλλαξαν 
φέτος τα κόζια
Απανωτές εκπλήξεις στο Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η βαριά ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης 
µε 3-0 από την Παρί Σεν Ζερµέν 
στην πρεµιέρα των οµίλων του 
Τσάµπιονς Λιγκ σε συνδυασµό 
µε τα δύο «τεµάχια» που κέρασε η 
Νάπολι την πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης Λίβερπουλ, είναι ένα πρώτο 
δείγµα ότι οι ισορροπίες φέτος ί-
σως να έχουν αλλάξει. Μάλιστα 
η Ρεάλ ήδη εξετάζει λύσεις στον 
πάγκο της, µε το όνοµα του Ζοσέ 
Μουρίνιο να ακούγεται έντονα ε-
νώ και στον πάγκο της Μπαρτσε-
λόνα υπάρχουν σύννεφα καθώς 
ο Βαλβέρδε «δεν τα λέει καλά» 
προς το παρόν. Φυσικά, εδώ έρ-

χεται να προστεθεί και το µεγάλο 
αποτέλεσµα του Ολυµπιακό, το 2-
2 επί της Τότεναµ, µε τη συνέχεια 
στην περιπέτεια των «ερυθρόλευ-
κων» να δίνεται την 1η Οκτωβρίου 
στο µατς µε τον Ερυθρό Αστέρα ε-
κτός έδρας αυτή τη φορά. Με τους 
τρεις πόντους, η οµάδα του Μάρ-
τινς πάντως δείχνει να έχει βάσι-
µες ελπίδες για τους «16».

Την Κυριακή, παράλληλα, ξεκι-
νάει και ο αγώνας της Formula 1 
στη Σιγκαπούρη, µε το καλοκαιρι-
νό διάλειµµα να φαίνεται πάντως 
να έχει αποσυντονίσει τον Λούις 
Χάµιλτον και να έχει δώσει «φτε-
ρά» στον Λεκλέρκ της Ferrari που 
έχει κάνει το «2 στα 2» µέσα στο 
Σεπτέµβριο.

Στη φάση των «16» του Euro πέρασε η Εθνική 
ανδρών στο βόλεϊ και έτσι θα έχει την ευκαιρία να 
βρεθεί απέναντι σε µία από τις κορυφαίες οµάδες του 
παγκόσµιου βόλεϊ. Το Σάββατο (21/9) λοιπόν θα 
αντιµετωπίσει τη Ρωσία. Οι «χρυσοί» ολυµπιονίκες του 
Λονδίνου συγκαταλέγονται στα φαβορί για διάκριση. 
Το παιχνίδι θα είναι νοκ άουτ.  

Η Eθνική βόλεϊ 
παρών στους «16»   

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πώς οι υπάλληλοι 
έφτασαν να κάνουν 
κουμάντο στους 
συνεταιρισμούς 

Πού κλείνει    
τελικά η συμφωνία 
για τις αξιολογήσεις 
Σχεδίων Βελτίωσης

Τι αλλάζει  
στην αντιμετώπιση 
νομικών προσώπων 
με αγροτική δράση

Ντέρµπι στο Λονδίνο
Μετά τους αγώνες του Τσάµπιονς 
Λιγκ, Τσέλσι και Λίβερπουλ 
ετοιµάζονται για την κυριακάτικη 
αναµέτρησή τους στο Stamford 
Bridge. Η οµάδα του Κλοπ είναι η 
µόνη που έχει κάνει το «5 στα 5» 
στην Πρέµιερ Λιγκ και βρίσκεται 
στην κορυφή του πρωταθλήµατος 
µε πέντε πόντους παραπάνω από 
τη Σίτι, ενώ οι «Μπλε» πασχίζουν 
να παραµέινουν σε απόσταση 
βολής από την πεντάδα. 

Αποχωρεί ο Κούµπιτσα
Την απόφασή του να αποχωρήσει 
από τη Williams στο τέλος της 
τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν 
έκανε γνωστή ο Ρόµπερτ 
Κούµπιτσα σε συνέντευξη τύπου, 
ενόψει του γκραν-πρι της 
Σιγκαπούρης (22/9). O Πολωνός 
πιλότος θυµίζουµε ότι το 2011 είχε 
χτυπήσει σοβαρά και στα δύο του 
χέρια σε ένα τροµακτικό ατύχηµα 
και επέστρεψε µόλις φέτος.

.
Απουσίες για την ΑΕΛ
∆ύο προβλήµατα αντιµετωπίζει ο 
Μιχάλης Γρηγορίου στο πλαίσιο 
της προετοιµασίας της ΑΕΛ για τον 
εντός έδρας αγώνα της ερχόµενης 
Κυριακής 22 του µήνα, µε αντίπαλο 
την Ξάνθη. Ειδικότερα, ο Έλληνας 
τεχνικός των «βυσσινί» δεν έχει 
στη διάθεσή του τους Στέφαν 
Ζίβκοβιτς και Ζαν Λουκ Ασούµπρε. 
Όπως και να έχει, η ΑΕΛ θέλει 
σε αυτό το παιχνίδι να βάλει φρένο 
στους Θρακιώτες και να πάρει 
το πρώτο τρίποντο της σεζόν.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόµητος 19.30 Novasports 2

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Μίλαν - Ίντερ 21.45 Novasports 1 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – Ξάνθη 15.00 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι - Λίβερπουλ 18.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Άρης 18.30 PAOK TV

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 20.30 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόµητος 19.30 Novasports 2

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Μίλαν - Ίντερ 21.45 Novasports 1 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – Ξάνθη 15.00 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι - Λίβερπουλ 18.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Άρης 18.30 PAOK TV

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 20.30 Novasports 1

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 2

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 21 Σεπτεµβρίου

Κυριακή, 22 Σεπτεµβρίου
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Αμάρτημα 
της μητρός
O Ντάνι Ντα Κόστα 
είναι γνωστός στο γερµανικό 
ποδοσφαιρικό κοινό από την 
παρουσία του στην Άιντραχτ 
Φρανκφούρτης από το καλοκαίρι 
του 2017 και µετά (51 
συµµετοχές - 3 γκολ στο 
πρωτάθληµα), τώρα όµως η φήµη 
του εξαπλώνεται εκτός των 
γερµανικών συνόρων για λόγο 
που δεν έχει να κάνει µε την 
παρουσία του στο χορτάρι.
Ουσιαστικά, ο κόσµος των social 
media συζητάει πολύ για αυτόν 
καθώς σε λίγες ηµέρες από τώρα, 
στις 27 του µήνα, θα βρεθεί σε 
δικαστήριο στην Κολωνία, όπου 
θα εξεταστεί η υπόθεσή του, που 
έχει να κάνει µε την κλοπή έξι 
ποδοσφαιρικών εµφανίσεων.
Αντίδικοι είναι ο 26χρονος 
ποδοσφαιριστής και η µητέρα του, 
µε τον Γερµανό δεξιό µπακ να 
κατηγορεί την µητέρα του πως 
του έχει κλέψει έξι φανέλες από 
της Μπάγερ Λεβερκούζεν από 
την εποχή που ήταν στα τσικό.

  

Μαθήματα μόδας 
από τον Μποργκ
O Μπιόρν Μποργκ, είναι από 
τους θρύλους του τένις, 11 φορές 
νικητής γκραν σλαµ. Την 
περασµένη εβδοµάδα βρέθηκε 
στην εκδήλωση του Laver Cup, 
όπου συνάντησε µεταξύ άλλων 
και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο 
φακός συνέλαβε τον άλλοτε 
µεγάλο θρύλο του παγκόσµιου 
τένις να δείχνει στο νεαρό πως 
να φοράει το µαντίλι στο πέτο του 
σακακιού, ώστε να δείχνει πιο 
κοµψός και πιο sic. Άλλωστε το 
τένις είναι ένα αριστοκρατικό 
σπορ, όπως και να το κάνεις.

   Με «τέρας» που «του έχει 
ανοίξει η όρεξη κι όλο τρώει και µε-
γαλώνει», παροµοίασε ο επικεφαλής 

Ελλάδας και Κύπρου, του οµίλου της FMC, τα 
κυκλώµατα διακίνησης «σπασµένων» φυτο-
προστατευτικών προϊόντων. Ο τζίρος της πα-
ράνοµης αγοράς στην Ελλάδα υπολογίζεται 
σε περίπου 40 εκατ. ευρώ ετησίως και εκτός 
από την οικονοµική αιµορραγία για τις εται-
ρείες του κλάδου, θέτουν σε υψηλό κίνδυνο, 
τόσο τις καλλιέργειες στις οποίες χρησιµοποι-
ούνται αυτά τα σκευάσµατα, όσο και τη φήµη 
και την αξιοπιστία των επώνυµων προϊόντων. 

   «Αν δεν σπάσουµε αβγά δεν γίνεται 
οµελέτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάν-
νης ∆ιοκαράντος και ζήτησε τη συνδροµή 
των καταστηµάτων αγροεφοδίων, προκειµέ-
νου να καταπολεµηθούν τα κυκλώµατα. Το 
έργο βέβαια, της αντιµετώπισης των δικτύ-
ων παράνοµης διακίνησης αποµιµητικών 
φυτοπροστατευτικών καθίσταται ακόµη πιο 
δύσκολο και το γεγονός ότι σε πολλές περι-
πτώσεις το έργο των ελεγκτικών αρχών θα 
έλεγε κανείς -κοµψά- πως υπονοµεύεται εκ 
των έσω.    Παρατηρείται συχνά οι υπη-
ρεσιακοί παράγοντες, όταν συλλαµβάνουν κά-
ποιον να παρανοµεί να του επιβάλλουν «τσου-
χτερό» πρόστιµο και όταν η υπόθεση πηγαί-
νει τα πολιτικά πρόσωπα, η ποινή να γίνεται 

χάδι ή να εξαφανίζεται εντελώς, ανέφερε ο κ. 
∆ιοκαράντος.    Ευθύνη, πάντως, κα-
τά τον ίδιο έχουν κι οι παραγωγοί που συµ-
µετέχουν στη διακίνηση αυτών των προϊό-
ντων ως πελάτες και «µια λύση θα ήταν να 
συνδεθούν οι επιδοτήσεις µε τη χρησιµοποί-
ηση αυθεντικών φυτοπροστατευτικών για 
να λειτουργήσουν αποτρεπτικά».    
Ένας από τους σταθµούς στην περιοδεία που 
πραγµατοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός, Α-
λέξης Τσίπρας, το περασµένο Σαββατοκύρια-
κο, στους διαδρόµους της 84ης ∆ΕΘ, ήταν και 
το περίπτερο 2 της ∆ΕΘ – Helexpo, στο οποίο 
φιλοξενήθηκε για κάποιες ηµέρες η Salonica 
Cannabis Expo 2019. Εκεί συνοµίλησε µε αρ-
κετούς εκθέτες και µεταξύ άλλων ανέφερε πως 
είναι πλέον καιρός να σταµατήσουν τα ταµπού 
γύρω από τη χρήση της φαρµακευτικής κάν-
ναβης.    Παράγοντες του κλάδου, µά-
λιστα, έλεγαν ότι η Ελλάδα έχει κάνει πάρα 
πολύ καλή δουλειά στο θέµα του θεσµικού 
πλαισίου για τη φαρµακευτική κάνναβη, 
σε σηµείο ώστε επισκέπτονται το αρµόδιο 
υπουργείο υπηρεσιακά στελέχη και άλλων 
χωρών να ενηµερωθούν και να το χρησιµο-
ποιήσουν ως «πιλότο» για να φτιάξουν το 
δικό τους, διότι το ενδιαφέρον για επενδύ-
σεις στον κλάδο είναι µεγάλο διεθνώς και ο 
ανταγωνισµός θα οξύνεται διαρκώς. O ΓΥΛΟΣ
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Νέος παίχτης
Νωρίτερα µέσα στο έτος η Zetor 
αποκάλυψε τη νέα γενιά τρακτέρ Crystal 
στην έκθεση Lamma. Στο Profi Οκτωβρίου 
και στην κεντρική δοκιµή του µήνα, 
βάζουµε στο δυναµόµετρο τη «ναυαρχίδα» 
της Σειράς το µοντέλο 170 HD για το οποίο 
ήδη έχουν ξεκινήσει παραγγελίες.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Οδοιπόρος
για τα Σούσα

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

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΟΥ NASIMO ALBERTUCCI
Τα τρακτερ ως αγροτικά µηχανήµατα εδραιώθηκαν στην παγκόσµια αγορά κατα το χρονικό διάστηµα πριν από τον Β΄παγκόσµιο πόλεµο µετά 
την υιοθέτηση της µηχανής εσωτερικής καύσης που αντικατέστησε την ατµοκίνηση. Στην Ελλάδα πρωτοεµφανίστηκαν τα τρακτέρ το 1924.
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Συνεχίζεται η συγκοµιδή στα πρώιµα α-
κτινίδια Green Lime στην Καβάλα, µε α-
νοδική πορεία στην τιµή, καθώς έχουν 
φτάσει να πωλούνται από τον παραγω-
γό στα 80 λεπτά το κιλό από τα 70 λεπτά 
την προηγούµενη εβδοµάδα. Σύφωνα µε 
τον διευθυντή της ΕΑΣ Καβάλας Κλέαρ-
χο Σαραντίδη διατηρούνται οι ενδείξεις 
µιας καλής χρονιάς για το προϊόν, ενώ 
από ∆ευτέρα θα ξεκινήσει η συγκοµιδή 
και σε όσα ακτινίδια της ποικιλίας Τσε-
χελίδης έχει φτάσει η ξηρά ουσία και τα 

σάκχαρα στα επιθυµητά επίπεδα. 
Αναµένεται αργότερα το µάζεµα της πιο 

όψιµης συγκριτικά ποικιλίας Hayward. 
Στο ίδιο µήκος κύµατος, ο διευθυντής 
του ΑΣ Νεάπολης Αγρινίου Βασίλης Γα-
τής δηλώνει ότι η πρωίµηση της σοδειάς  
στη Χιλή και οι µειωµένες ποσότητες της 
Νέας Ζηλανδίας προµηνύουν µια καλή 
σεζόν για την Ελλάδα. Στη Μακεδονία, οι 
ζηµιές από το χαλάζι άφησαν «απώλειες» 
περί το 20%, ενώ στο Αγρίνιο δεν παρα-
τηρήθηκαν σηµαντικές ζηµιές.

Με 80 λεπτά πλέον τα Green Lime 
 Συνεχίζεται η αύξηση στη δυναµική του ακτινιδίου λόγω διεθνών συγκυριών 

 Έχουν ξεκινήσει τα πρώιµα, από την άλλη εβδοµάδα συγκοµίζονται τα Τσεχελίδης
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Ο
ι τιµές εξαγωγής για το ελληνι-
κό σκληρό σιτάρι στην εγχώρια 
αγορά είναι αυτή την εβδοµά-
δα κατάτι καλύτερες από αυτές 

της προηγούµενης. Η αγορά προσπαθεί να 
επανέλθει σε επίπεδα άνω των 235 ευρώ ο 
τόνος FOB, µε τις πιθανότητες να είναι ευ-
νοϊκές. Μένει να φανεί αν οι καθυστερήσεις 
στον αλωνισµό στον Καναδά και τη Βόρεια 
Αµερική θα  βοηθήσουν σύντοµα το ελλη-
νικό σκληρό σιτάρι. Την ίδια ώρα, στο χρη-
µατιστήριο του Σικάγο σηµειώθηκε ανοδική 
τάση στα µαλακά σιτάρια, που οφείλεται στη 
ζήτηση από Αλγερία, Τυνησία και Αίγυπτο.

 Χρηµατιστηριακά, το βαµβάκι κινείται 
στο εύρος µεταξύ 60-62 σεντς ανά λίµπρα. Το 
θετικό, λένε οι αναλυτές, είναι ότι δύσκολα 
θα πέσουν πάλι οι τιµές κάτω των 60 σεντς, 
αλλά παράλληλα δύσκολα µπορούµε να δού-
µε άµεσα ένα ισχυρό ράλι καθώς ακόµα «ε-
πανέρχεται» από την κατάσταση στη φυσική 
αγορά. Στην αγορά µας, κατόπιν της ανόδου, 
η ζήτηση µειώθηκε καθώς οι κλώστες προτί-
µησαν να περιµένουν µέχρι να πειστούν για 
τα νέα επίπεδα τιµών. Στο τοµέα της προσφο-
ράς οι εκκοκκιστές εξακολουθούν να ζητούν 
περίπου 5 σεντς ανά /λίµπρα πάνω από τις 
χρηµατιστηριακές τιµές. 

 Ανοδική πορεία παρουσίασαν το φετι-
νό καλοκαίρι τα πορτοκάλια ποικιλίας Βα-
λέντσια που ξεκίνησαν από 18 λεπτά τον 
Ιούνιο, έφτασαν να πωλούνται στα 45 µε 
50 λεπτά το κιλό από τον παραγωγό και έ-
χουν κρατηθεί εκεί για αρκετές εβδοµάδες 
λόγω των διεθνών συγκυριών και κυρίως 
λόγω της υψηλής τιµής που έχουν τα άλ-
λες φορές φθηνά Μαροκινά.

Επιστρέφει το σκληρό 
στα 235 ευρώ ο τόνος

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

20/08 27/08 03/09 10/09 17/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

318,85
313,86

307,83
312,97

313,22

Ποικιλίες
Σε νέες φυτεύσεις κίτρινου 

ακτινιδίου και πειράµατα 
µε κόκκινο προχωρά ο ΑΣ 

Νεάπολης Αγρινίου

Παραγωγή    
Στο 20% εκτιµάται η µείωση 

της εµπορεύσιµης παρα-
γωγής στην περιοχή της 

Μακεδονίας λόγω χαλαζιού

Διεθνώς
Πρωίµηση παραγωγής στη Χιλή 
και µειωµένες ποσότητες από 
Νέα Ζηλανδία προµηνύουν µια 

καλή σεζόν για την Ελλάδα

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

14/08 29/08 12/09 19/0905/0922/08

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

217

182

209,5

58,83

2,23

314,10

870,60

79,00

100,55

83,24

217

180

209,5

60,00

2,19

312,20

856,60

62,60

104,65

82,55

215

180

209,5

58,73

2,22

304,90

857,40

64,45

105,95

79,31

213

177

209,5

58,21

2,24

300,60

853,00

66,75

98,52

76,29

213

177

209,5

62,02

2,21

310,50

868,60

63,17

98,40

76,08

212

174

209,5

60,50

2,17

323,70

893,40

61,45

99,80

76,19

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

17,55 17,61 17,85 18,20 18,2518,52

235 236
238

240 240240

Τιμή παραγωγού
ακτινίδια Green Lime  
(λεπτά το κιλό)

2018 50 

Αρχές 
Σεπτεµβρίου 2019 70 

Μέσα 
Σεπτεµβρίου 2019 80 

ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ισορροπία άνω των 60 σεντς ανά λίµπρα στα χρηµατιστήρια

230

220

210

200

190

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
60,50

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

174
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160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000
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0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,17

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ

Φαίνεται πως το νέο εύρος ισορροπίας 
για το βαµβάκι κυµαίνεται στα 60-62 
σεντς ανά λίµπρα, µε τα 60 σεντς να 
αποτελούν ισχυρό σηµείο αντίστασης.

Τάσεις σταθεροποίησης στα υψηλά 
επίπεδα που διαµορφώθηκαν στις 
αρχές του µήνα παρουσιάζει το 
σκληρό σιτάρι στην Ιταλία.

Συνεχίζεται η κάθοδος στη τιµή του 
καλαµποκιού στην Ευρώπη που έχει 
απολέσει από την προηγούµενη 
εβδοµάδα επιπλέον 3 ευρώ ο τόνος. 

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

Η σταθεροποίηση σε χαµηλά 
επίπεδα για το ελαιόλαδο 
στην Ευρώπη επιµένει, 
ενόψει της νέας σεζόν.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σαφώς πιο αισιόδοξα µηνύµατα στέλνει 
αυτές τις µέρες η διεθνής αγορά για το 
βαµβάκι, που δείχνει ότι δύσκολα θα 
πέσει πάλι κάτω από τα 60 σεντς ανά 
λίµπρα. Και µπορεί να µην κρατήθηκε 
όλη η άνοδος, µετά το tweet του Αµερι-
κανού προέδρου Τραµπ ότι η Κίνα θα 
αγοράσει µεγάλες ποσότητες αγροτι-
κών προϊόντων από τις ΗΠΑ, ωστόσο 
οι περισσότεροι αναλυτές περιµένουν 
υψηλότερα επίπεδα τιµών το επόµενο 
διάστηµα. Κάτι που φαίνεται να αποσι-
ωπούν, µάλλον εσκεµµένα, οι εκκοκκι-
στές, που από τη µία εξακολουθούν να 
ζητούν 5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από 
τις χρηµατιστηριακές τιµές, αλλά από 
την άλλη δεν δείχνουν διάθεση να το 
µετακυλήσουν στην τιµή παραγωγού.  

Βέβαια, πρέπει να σηµειωθεί ότι µετά 
την άνοδο του χρηµατιστηρίου, η ζή-
τηση µειώθηκε, γιατί οι κλώστες προ-
τίµησαν να περιµένουν, δεδοµένου ό-
τι ακόµα δεν έχουν «πεισθεί» για τις 

νέες τιµές. Μεταφράζοντας τα επίπε-
δα τιµών, να αναφερθεί ότι ο στόχος 
των 65 σεντς ανά λίµπρα, που αντι-
στοιχεί σε 1,29 ευρώ το κιλό εκκοκ-
κισµένο και 43 λεπτά για το σύσπο-
ρο προς το παρόν πιάνεται δύσκολα. 

Επιπλέον, κρίνεται δύσκολο για την 
ώρα να κρατηθεί η βάση (το πριµ δη-
λαδή επί των χρηµατιστηριακών τι-
µών µας) στα ανοιχτά συµβόλαια στα 
5 σεντς ανά λίµπρα. 

Να σηµειωθεί ότι η ζήτηση από την 
Τουρκία είναι χαµηλότερη των προσ-
δοκιών για την εποχή, γεγονός που 
είναι λογικό, καθώς οι Τούρκοι κλώ-
στες αναµένουν να δουν πως θα εξε-
λιχθεί η δική τους παραγωγή πρώτα. 
Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα σπεύσουν 
να αγοράσουν ελληνικό βαµβάκι, χω-
ρίς όµως ταυτόχρονα  να τους χάσου-
µε σαν αγοραστές. Από την Αίγυπτο 
υπάρχει επίσης κάποια κινητικότητα, 
ωστόσο δεν διαβλέπεται κάποια δυ-
νατή τιµή για το ελληνικό βαµβάκι.

Τέλος, µια νέα αντίδραση στα χρη-
µατιστήρια περιµένουν οι αναλυτές, 

µετά την δηµοσίευση της τελευταίας 
έκθεσης του Αµερικανικού Υπουργεί-
ου Γεωργίας για τις εξαγωγές βάµβα-
κος των ΗΠΑ. Σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του USDA, οι εξαγωγές 166.600 
µπαλών παρέµειναν αµετάβλητες από 
την εκτίµηση της προηγούµενης εβδο-
µάδας, αλλά παραµένουν µειωµένες 
κατά 27% από τον µέσο όρο των προ-
ηγούµενων 4 εβδοµάδων. Πρόκειται 
για εξαγωγές που αφορούν κυρίως το 
Βιετνάµ (48.400 µπάλες), την Ινδονη-
σία (29.500 µπάλες), το Μεξικό (19.200 
µπάλες), την Κίνα (18.800 µπάλες) και 
την Ινδία (10.800 µπάλες).

Σκηνικό ανόδου προδιαγράφεται στο βαµβάκι 
 Οι εκκοκκιστές αξιώνουν υψηλότερη τιµή, χωρίς να την «περνάνε» στους παραγωγούς
 Δεν ξαναπέφτει κάτω από τα 60 σεντς, λένε οι αναλυτές, που περιµένουν καλύτερη τιµή Οι τιµές του βαµβακιού 

µειώθηκαν την περασµένη 
Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου, 
πιεζόµενες από την πτώση 
των τιµών του αργού 
πετρελαίου και καθώς οι 
επενδυτές περίµεναν 
περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τη ζήτηση για τη 
φυσική ίνα από τα 
εβδοµαδιαία στοιχεία για τις 
εξαγωγικές πωλήσεις που 
αναµένονται. Τα συµβόλαια 
για τον ∆εκέµβριο 
υποχώρησαν 0,66 σεντς ή 
1,08%, στα 60,72 σεντς ανά 
λίµπρα. «Έχουν υπάρξει 
µερικές πωλήσεις στη αγορά 
αγροτικών, αλλά η αδυναµία 
στην αγορά πετρελαίου κάνει 
τις συνθετικές ίνες 
πραγµατικά φθηνές και όσον 
αφορά τις εξαγωγικές 
πωλήσεις αυτής της 
εβδοµάδας, ενώ δεν έχουµε 
δει κανένα ενδιαφέρον από 
την Κίνα», δήλωσε ο Jack 
Scoville , αντιπρόεδρος της 
Price Futures Group στο 
Σικάγο.

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΠΙΕΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Φαίνεται πως το νέο εύρος ισορροπίας για το βαµβάκι 
κυµαίνεται µεταξύ 60-62 σεντς ανά λίµπα, µε τα 60 
σεντς να αποτελούν ισχυρό σηµείο αντίστασης. Οι 
συνεδριάσεις της εβδοµάδας λίγο τελικά επηρεάστηκαν 
από τα δρώµενα στο πετρέλαιο, ίσως διότι 
προεξοφλήθηκε ότι είναι κάτι παροδικό. Παράλληλα το 
δολάριο δυνάµωσε και εν µέρει αυτό πίεσε τα 
χρηµατιστήρια εµπορευµάτων. Οι σοδειές του βόρειου 
ηµισφαιρίου δείχνουν πολύ καλές και χωρίς µέχρι 
στιγµής σηµαντικά προβλήµατα. Παράλληλα, κατόπιν 
της χρηµατιστηριακής ανόδου τα κλωστήρια έκαναν 
πίσω µέχρι να εδραιωθούν τα νέα επίπεδα τιµών. 

ΝEA ΥOΡKH
Ελάχιστες ήταν οι νέες πωλήσεις στη διάρκεια της 
εβδοµάδας, δεδοµένου ότι οι κλώστες προτίµησαν να 
περιµένουν να εδραιωθούν τα νέα επίπεδα τιµών και 
µετά να προβούν σε νέες αγορές. Στις προσφορές 
µας εξακολουθούµε να επιµένουµε στα 5 σεντς ανά 
λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου 
‘19, αλλά η πλειονότητα των αγοραστών δεν 
ακολουθεί. Σηµειωτέον ότι κυκλοφορούν σε 
χαµηλότερες τιµές βραζιλιάνικα βαµβάκια ελαφρώς 
καλύτερης ποιότητας, ιδιαίτερα κατόπιν κάποιων 
ακυρώσεων συµβολαίων από πλευράς Κίνας τις 
προηγούµενες εβδοµάδες. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

∆ύσκολα πιάνονται προς το παρόν 
τα επίπεδα των 65 σεντς ανά λίµπρα.

ΕΥΜΕΤΑΒΛΗΤΟ 
Πιο «εξαρτηµένη» η αγορά 

βάµβακος από µηνύµατα 

κοινωνικής δικτύωσης και 

τοποθετήσεις κερδοσκόπων, 

παρά από τα θεµελιώδη 

στοιχεία

Συνεδρίαση 18/09/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 60,50 -0,88

Μάρτιος '20 61,22 -0,64

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τρίτη
17/09

∆ευτέρα
16/09

Πέµπτη
12/09

Τετάρτη
18/09

Παρασκευή
13/09

∆ευτέρα
03/09

Παρασκευή
30/08

Τετάρτη
28/08

Τρίτη
04/09

Πέµπτη
29/08

63

62,5

62

61,5

61

60,5

60

59,5

59

09/05/2019 59.16
09/06/2019 58.58
09/09/2019 58.98
09/10/2019 59.34
09/11/2019 59.37
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Επιστρέφουν πάνω από τα 235 
ευρώ ο τόνος οι τιµές εξαγωγής 
για το σκληρό σιτάρι από τη χώ-
ρα µας, µετά την παροδική -όπως 
αποδείχθηκε- πίεση των τιµών. 
Ωστόσο, για την ώρα δεν έχουν 
γίνει κάποιες πράξεις, ενώ πρέ-
πει να σηµειωθεί ότι οι µεγάλοι 
εγχώριοι µύλοι έχουν «φουλα-
ρισµένες» αποθήκες, γεγονός 
που σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν 
περιθώρια για άµεσες µεγάλες 
αγορές στοκ που βρίσκεται στα 
χέρια των παραγωγών ή µικρο- 
εµπόρων. Στη χώρα µας, πάντως, 
το τελευταίο διάστηµα η τιµή πα-
ραγωγού για τα καλής ποιότητας 
σιτάρια διαπραγµατεύεται στα 21 
µε 22 λεπτά το κιλό. 

Από την πλευρά τους οι παρα-

γωγοί δηλώνουν αποφασισµέ-
νοι να περιµένουν για υψηλό-
τερη τιµή, αφενός γιατί είναι δυ-
σαρεστηµένοι µε τη γενική τά-
ση στην αγορά και αφετέρου ε-
πειδή όλες οι ενδείξεις καταγρά-
φουν ανοδικές τάσεις. Εν τω µε-
ταξύ και οι συνεταιρισµοί έχουν 
ακόµα στις αποθήκες τους σιτά-

ρια, τα οποία αναφέρουν ότι εί-
ναι υψηλής ποιότητας, και ανα-
µένεται να προχωρήσουν σε δι-
αγωνισµούς, µε τιµές που όλα 
δείχνουν ότι θα είναι υψηλότε-
ρες από τις σηµερινές.   

Την ίδια ώρα, στην ιταλική αγο-
ρά υποβόσκει µια ελαφρώς ανοδι-
κή τάση, παρά αν και οι µύλοι δι-

στάζουν ακόµα να την επιβεβαιώ-
σουν, µε τις τιµές παραγωγού για 
σιτάρι µε υαλώδη 80% και πρωτε-
ΐνη 12% να κινούνται στα 255 µε 
260 ευρώ ο τόνος. Αντίθετα, στη 
Γαλλία, η προτίµηση των αγορα-
στών για σιτάρια του Καναδά δεν 
επιτρέπει στις τιµές να ξεκολλή-
σουν από τα 225 ευρώ ο τόνος.  

∆εν πουλάνε σκληρό σιτάρι οι παραγωγοί
όλα δείχνουν προσεχώς υψηλότερα  
Γεµάτες ακόµα οι αποθήκες συνεταιρισµών και µύλων, πράξεις έως 22 λεπτά

ΕΥΝΟΪΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Αν επιβεβαιωθούν οι 

καθυστερήσεις στον Καναδά 

και τη Βόρεια Αµερική και 

κάποια προβλήµατα στις 

ποιότητες, είναι θέµα χρόνου 

µια νέα άνοδος στο σκληρό 

σιτάρι

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

235

(ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ) 

225

255�260255�260255�260

235
225

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

Ο
ι πλέον πρόσφατες τιµές εξα-
γωγής ελληνικού σκληρού 
σίτου δείχνουν να βελτιώνο-
νται, έστω λίγο, σε σχέση µε 

την προηγούµενη εβδοµάδα, καθώς γί-
νεται µια προσπάθεια επαναφοράς του 
εύρους τιµών για Ιταλία στα επίπεδα άνω 
των 235 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. 

Ωστόσο, ακό-
µα δεν έχουν 
ακουστεί ση-
µαντικές νέες 
πωλήσεις. Οι 

καθυστερήσεις και τα προβλήµατα στη 
Βόρεια Αµερική και τον Καναδά ενδέ-
χεται να τονώσουν τη ζήτηση αλλά θα 
πρέπει να αυτό να το δούµε στην πρά-
ξη. Στα σκληρά σιτάρια, σταθερές πα-
ρέµειναν οι τιµές στη Φότζια για άλλη 
µία εβδοµάδα, µε τα καλής ποιότητας 
στα 255-260 ευρώ ο τόνος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΑΛΩΝΙΣΜΟ 
ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Η αγορά για τα ελαιόλαδα του Σεπτεµβρίου κινείται µε µετριοπαθείς ρυθµούς και τιµές άνω των 3,25 ευρώ το κιλό για τις ποιοτικές παρτίδες, 
ωστόσο το βλέµµα των αγοραστών πέφτει στα τέλη του µήνα, οπότε και θα βγουν οι πρώτες ποσότητες ελαιολάδου για την περίοδο 2019-2020.

Ιταλικές και ισπανικές οργανώσεις και µαζί τους Μέσα Ενη-
µέρωσης έχουν εµπλακεί σε έναν ιδιότυπο πόλεµο µε αφορ-
µή τις φήµες για αθέµιτες αναµείξεις και ανορθόδοξες εµπο-
ρικές πρακτικές, οι οποίες τους τελευταίους µήνες έχουν α-
πασχολήσει επανειληµµένα τη δηµόσια σφαίρα του ελαιο-
κοµικού κόσµου παγκοσµίως. Υπενθυµίζεται πως έπειτα α-
πό τις διαµαρτυρίες για τις χαµηλές τιµές ελαιολάδου από 
την Ισπανία και τις διαβεβαιώσεις της Κοµισιόν ότι θα παρα-
κολουθήσει στενά το ζήτηµα, οι Ισπανοί κατήγγειλαν τους Ι-
ταλούς για καρτέλ στο ελαιόλαδο, ζητώντας από την ΕΕ έρευ-
να. Αιχµή του δόρατος τότε ήταν η πολύ µεγάλη απόσταση 

προς τα πάνω των τιµών παραγωγού του ιταλικού ελαιολά-
δου, σε σχέση µε τις τιµές του ελληνικού και του ισπανικού.

Τον νέο γύρο του πολέµου φαίνεται να κήρυξε ο µεγά-
λος «Εθνικός Ελαιοκοµικός Σύνδεσµος της Ιταλίας», στη δύ-
ναµη του όποιου υπάγονται περί τους 250.000 αγρότες α-
πό 15 περιφέρειες και 58 οργανώσεις παραγωγών, µε αιχ-
µηρές δηλώσεις του προέδρου του, Τζενάρο Σίκολο, για τη 
χαµηλή ποιότητα  των ισπανικών ελαιόλαδων και  τον ρόλο 
τους στη διαµόρφωση των τιµών παραγωγού, καθώς και στις 
παρατυπίες που κυριαρχούν στη διεθνή αγορά ελαιολαδου.

Οι δηλώσεις του προέδρου του Συνδέσµου, µόλις έγιναν 
γνωστές στην Ισπανία προκάλεσαν σκληρά δηµοσιεύµατα  
σε ΜΜΕ. Μεταξύ αυτών και άρθρο της γνωστής ισπανικής ι-
στοσελίδας Olimerca µε τίτλο «∆εν µπορούµε να το επιτρέ-
ψουµε»,  το οποίο χαρακτηρίζει  τις δηλώσεις πολύ δυσφη-
µιστικές για το ισπανικό ελαιόλαδο. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ενδιαφέρον για το ε-
λαιόλαδο αναµενόταν µεγαλύτερο 
για τον Σεπτέµβριο, όπως εξηγούν 
στην Agrenda παράγοντες της αγο-
ράς. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται κά-
ποιες κινήσεις, σε τιµές που σε ορι-
σµένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 
2,25 ευρώ, µε ταβάνι τα 3,30 ευρώ. 
«Προτιµητέα είναι ποιοτικά ελαιό-

λαδα» αναφέρει ο πρόεδρος της Ε-
ΑΣ Λακωνίας Νίκος Προκοβάκης, 
συµπληρώνοντας πως «δεν βλέπω 
µεγάλη κινητικότητα». Ο ίδιος είπε 
πως η φετινή χρονιά αναµένεται 
φυσιολογική στα χρονοδιαγράµµα-
τα, ενώ οι παραγωγοί της περιοχής 
ευελπιστούν τις επόµενες µέρες να 
βρέξει, προς όφελος του ελαιώνα. 

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, η µέση τιµή των πολύ 
καλών ελληνικών  έξτρα παρθένων 
ελαιολάδων κυµαίνονται στις περισ-
σότερες περιπτώσεις στα 2,40-2,50 
ευρώ το κιλό. Βέβαια, να αναφερθεί 
ότι σε ορισµένες περιπτώσεις παρου-
σιάζουν κάποιες αποκλίσεις προς τα 
πάνω. Έτσι, υπάρχουν τιµές  υψη-

λότερες µέχρι και 2,70 ευρώ το κι-
λό, που προσφέρονται, από ορισµέ-
νες τοπικές τυποποιητικές επιχειρη-
σεις.  Αξιοσηµείωτη είναι και η τιµή 
των 3,10 ευρώ το κιλό, µε την οποία 
ο Α.Σ. Κριτσάς έπειτα από πρόσφα-
τη ετήσια εκκαθάρισή του πλήρωσε 
όλο το προϊόν των συνεταίρων του.

ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ποιοτικού ελαιολά-
δου, µετά από µια χρονιά δυσκολι-
ών για τον ελαιοκοµικό κλάδο, σαν 
κι αυτή του 2018-2019, είναι ελάχι-
στα. ∆εδοµένου ότι η φετινή χρονιά 
αναµένεται πιο όψιµη από πέρυσι, οι 
αγορές θα µείνουν πίσω κι έτσι δια-

µορφώνεται µια ευνοϊκή συγκυρία 
για το ελληνικό ελαιόλαδο τον Σε-
πτέµβριο. Οι παραγωγοί φαίνεται να 
αναγνωρίζουν τη δεδοµένη κατάστα-
ση, αφού όπως ακούγεται, δεν δέχο-
νται να κατεβάσουν την τιµή του στα 
κελεύσµατα της εγχώριας αγοράς.

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ βλέπει την αγο-
ρά και ο διευθυντής του Αγροτι-
κού Σνεταιρισµού Μολάων Πακί-
ων Παναγιώτης Ντανάκας, που α-
ποδίδει την εγκράτεια των εµπό-
ρων στην αναµονή της επερχόµε-
νης συγκοµιδής. «∆εν είµαστε σε 
θέση να µιλήσουµε για το ενδιαφέ-
ρον που θα εκδηλωθεί στη νέα σε-

ζόν. Έχουµε επικεντρωθεί στο να 
φύγουν τα ελαιόλαδα που έχου-
µε τώρα στα χέρια µας» µας λέει. 
Τα αποθέµατα πάντως σύµφωνα 
µε τον ίδιο είναι «λίγα και καλά». 
Πρόσφατα ο εν λόγω συνεταιρι-
σµός πούλησε σε ιταλική εταιρεία 
περί τους 150 τόνους ελαιολάδου 
στην τιµή των 3,25 ευρώ το κιλό. 

ΜΕ ΤΙΜΕΣ καλύτερες των περσινών 
αναµένεται να ξεκινήσει τη χρονιά ο 
συνεταιρισµός Θερµασία ∆ήµητρα, 
ο πρόεδρος του οποίου, Κωνσταντί-
νος Μέλος, εξηγεί στην Agrenda πως 
ήδη έχουν ξεκινήσει οι διερευνητι-
κές κλήσεις από εµπόρους. «Τέλη 
Σεπτεµβρίου θα αρχίσει να τρέχει το 

πρώτο ελαιόλαδο» αναφέρει ο ίδιος, 
συµπληρώνοντας πως «τα ελαιόλα-
δα µε οξύτητες κάτω από το 0,5 θα 
πληρωθούν µε τιµές καλύτερες αν 
όχι ισάξιες των περσινών». Το ίδιο 
διάστηµα αναµένεται να βγουν και 
τα πρώτα ελαιόλαδα στη Νότια Λακω-
νία από τον Α.Σ Αγίων Αποστόλων. 

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, η κάπως αυξηµένη ερ-
χόµενη παραγωγή, που εκτιµάται 
ότι θα φτάνει περί τους 270.000 τό-
νους, άρχισε να επηρεάζει ελαφρά  
τις τιµές παραγωγού προς τα κάτω. 
Έτσι οι τιµές από τα 5 µε 6 ευρώ το 
κιλό,  έπεσαν τελευταία στα 4,95 

ευρώ το κιλό. Στην Ισπανία, οι χα-
µηλές τιµές για τα απλά έξτρα παρ-
θένα δείχνουν να παγιώνονται, µε 
τη µέση τιµή των χαµηλής ποιότη-
τας του έξτρα παρθένου να µην ξε-
περνούν την περασµένη  εβδοµά-
δα τα 2,17 ευρώ το κιλό.

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

3,20�3,30 2,20 � 2,70 4,95 2,17

ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ
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Κόντρα Ιταλών και Ισπανών 
για τη φήμη του ελαιολάδου τους
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Με συγκρατηµένες αγορές αναµένονται τ’ αγουρέλαια



Η αγορά υποτιµά ακόµα   
το Χρηµατιστήριο Αθηνών
Οι ελληνικές τράπεζες  βρίσκονται πλέον στην αρχή 
ενός µακρύ αλλά και µε λακκούβες, δρόµου προς την 
πλήρη ανάκαµψή τους σχολιάζει η JP Morgan, η 
οποία έβαλε στο ραντάρ της τις τέσσερις ελληνικές 
συστηµικές τράπεζες, καθώς αποφάσισε να ξεκινήσει 
την κάλυψή τους. Τα πρώτα βήµατα φαίνονται πολλά 
υποσχόµενα, τονίζει, και θεωρεί πως η αγορά 
πιθανώς υποτιµά το µέγεθος της µείωσης των 
επισφαλειών και το πόσο σύντοµα θα τροφοδοτηθεί 
στα µεγέθη των τραπεζών. Σε αυτό το µήκος κύµατος 
κινήθηκε και το ΧΑ την εβδοµάδα που πέρασε.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αύξηση καθαρών 
κερδών και άνοδο 12,6% κύκλου 
εργασιών στο εξάµηνο του 2019 

η βιοµηχανία γάλακτος Κρι Κρι. Ο 
κύκλος εργασιών της διαµορφώθηκε 
σε 57,40 εκατ. ευρώ έναντι 51,00 
εκατ. ευρώ το 2018, αυξηµένος κατά 
12,6%. Τα µικτά κέρδη της ανήλθαν  
σε 22,40 εκατ. ευρώ έναντι 21,43 
εκατ. ευρώ το εξάµηνο του 2018.

DIAGEO: Μια καλή εκκίνηση στη 
χρήση 2020 ανακοίνωσε ότι είχε η 
ποτοποιία Diageo, µε τα brands 
Johnnie Walker και Smirnoff και 
αναµένει τα οργανικά λειτουργικά 
κέρδη α’ εξαµήνου να αυξηθούν το 
ίδιο ή ελαφρώς λιγότερο από τις 
οργανικές καθαρές πωλήσεις. Τα 
οργανικά λειτουργικά κέρδη  
το α’ εξάµηνο της χρήσης 2018 
αυξήθηκαν σε ποσοστό 12,3%. 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Αύξηση του 
ενοποιηµένου κύκλου εργασιών κατά 
3,6% και οριακή αύξηση του όγκου των 
ενοποιηµένων πωλήσεων κατά 0,4%, 
που οφείλεται στον Κλάδο συσκευασίας, 
παρουσίασε το α’ εξάµηνο η Πλαστικά 
Θράκης. Τα ενοποιηµένα EBITDA στο 
εξάµηνο αυξήθηκαν οριακά, 0,1% στα 
16,29 εκατ. ευρώ.

GENERAL MILLS: Κατά 3,9% 
χαµηλότερα διαµορφώνεται η 
µετοχή της General Mills στις 
προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς 
η εταιρεία τροφίµων ανακοίνωσε 
κέρδη για το α’ τρίµηνο καλύτερα 
των προσδοκιών, ωστόσο τα έσοδα 
ήταν χαµηλότερα. Τα καθαρά κέρδη 
στο τρίµηνο µέχρι τις 25 Αυγούστου, 
αυξήθηκαν στα 520,6 εκατ. δολάρια 
ή 85 σεντς ανά µετοχή, από τα 392,3 
εκατ. δολάρια ή 65 σεντς ανά µετοχή 
πριν από ένα χρόνο.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ένας συνδυασµός από χαµηλά επιτό-
κια,  άνοδο των τιµών του πετρελαίου,  
ανατίµηση του δολαρίου, ενέσεις ρευ-
στότητας από τις Κεντρικές Τράπεζες 
και αβεβαιότητες στις διακρατικές συ-
ναλλακτικές σχέσεις, κάνουν την πα-
γκόσµια οικονοµία να εισέρχεται σε α-
χαρτογράφητα ύδατα. Προς το παρόν 
ωστόσο, τα διεθνή χρηµατιστήρια, όχι 
µόνο ισορροπούν στα υψηλά επίπεδα 
των τελευταίων ετών, αλλά καταγρά-
φουν και εφήµερες, έστω, ανοδικές ε-
ξάρσεις. Όπως αυτή που σηµειώθηκε 
στις αρχές της εβδοµάδας στα συµβό-
λαια του πετρελαίου, µε αφορµή κά-
ποιες επιθέσεις µε drones σε πετρε-
λαιοπηγές, προσφέροντας καλά κέρ-

δη στους λεγόµενους short-άκηδες. 
Η µείωση του παρεµβατικού επιτοκί-

ου της Fed κατά 0,25% στο εύρος 1,75%-
2% συνοδεύτηκε πάντως από δηλώσεις 
του τύπου «οι δαπάνες των νοικοκυριών 
αυξάνονται µε έντονους ρυθµούς, ενώ 
οι σταθερές επενδύσεις στις επιχειρή-
σεις και οι εξαγωγές έχουν εξασθενή-
σει». Οι κλυδωνισµοί από τη νέα µείω-
ση επιτοκίων υποχρέωσε τη Fed της Νέ-
ας Υόρκης να ρίξει στην αγορά περί τα 
128,5 δις ευρώ, µέσω της αγοράς repos. 
Στην Ευρώπη πάντως οι φήµες που θέ-
λουν τη γερµανική οικονοµία να µπαί-
νει σε ύφεση καλά κρατούν, ενώ πλη-
σιάζει και η 31η Οκτωβρίου µε την ΕΕ  
να προετοιµάζεται για σκληρό Brexit.      

Escape room
Το Lidl Skills Trap, ένα πρωτότυπο 
escape room που προσοµοιώνει το 
περιβάλλον εργασίας της εταιρείας 
δηµιουργεί η Lidl Ελλάς. Το 
βιωµατικό διαδραστικό παιχνίδι 
απόδρασης της Lidl Ελλάς θα 
ταξιδέψει στις 21-22 Σεπτεµβρίου 
στη Θεσσαλονίκη, στις 28-29 
Σεπτεµβρίου στην Πάτρα και στις 5-6 
και 12-13 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Mythos
Με ρυθµό αύξησης 17% και ωθούµενες 
από τα brands Fix Hellas και Mythos 
«έτρεξαν» οι εξαγωγές της Ολυµπιακής 
Ζυθοποιίας, που αντιπροσωπεύουν το 
7% του τζίρου της. Πέρυσι, χρονιά στην 
οποία η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις 
7,319 εκατ. ευρώ, οι πωλήσεις της σε 
όγκο αυξήθηκαν κατά 1,6% µε τον τζίρο 
της σε αξία να υποχωρεί στα 147,834 
εκατ. ευρώ από 148,438 εκατ. το 2017.

Χαμηλά επιτόκια   
με μαύρους κύκνους 

 Κατά 0,25% μείωσε ξανά τα επιτόκια η Fed  
 Η χαρά των short στο πετρέλαιo με τα drones 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
873,93

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 19/09

880

875

870

865

860

855

850

845
Παρασκευή

13/09
Τρίτη

17/09
∆ευτέρα
16/09

Τετάρτη
18/09

Πέµπτη
19/09

09/06/2019 869.38  89,298,237
09/09/2019 858.8  41,460,874
09/10/2019 849.81  58,149,969
09/11/2019 857.3  57,510,359
09/12/2019 850.55  50,156,676

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
CPI Α.Ε. 0,2620 +29,70%

FORTHNET Α.Ε. 0,3960 +20,00%

ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ Α.Ε. 0,1140 +20,00%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,0605 +19,80%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 1,0800 +9,09%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 1,6800 -20,00%

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 0,0530 -11,67%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ.  0,0460 -10,68%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε. 0,2460 -10,22%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,2540 -8,63%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 27.138,40 -0,032%
 NASDAQ Comp 8.193,79 + 0,20%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.551,78 + 0,67%
Λονδίνο FTSE 100 7.356,42 +0,58%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.457,70 + 0,55%
Παρίσι CAC-40 5.659,08 +0,68%
Ζυρίχη SMI 10.064,46 +0,46%
Τόκιο NIKKEI-225 22.044,45 +0,38%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,75-2 19.09.2019 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,5 12.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Καταργείστε την πλατφόρμα για νωπά & ευαλλοίωτα, 
μόνο προβλήματα δημιουργεί στους παραγωγούς

Τ
ο µεγαλύτερο πρόβληµα από καταβολής Ελ-
ληνικού Κράτους, ήταν (και παραµένει) η α-
νυπαρξία επαφής της θεωρίας µε την πρά-
ξη. Εκδίδεται µία απόφαση από ένα υπουρ-

γείο, κανείς από τους εµπλεκόµενους δεν ξέρει αν και 
πως αυτή η απόφαση µπορεί να ε-
φαρµοστεί, µε αποτέλεσµα να ξεκι-
νά η εφαρµογή της και στην πορεία 
να γίνονται τροποποιήσεις-µπαλώ-
µατα, που τις περισσότερες φορές 
καθίστανται ασπιρίνη στο πρόβληµα. 

Όλα αυτά θα µπορούσαν να είχαν-
έχουν εκλείψει, αν οι υπηρεσίες των 
υπουργείων που αναλαµβάνουν να 
συντάξουν κάτι, είχαν επικοινωνία 
µε τη βάση, µε τους ανθρώπους που 
εφαρµόζουν αυτά που οι ίδιοι νοµο-
θετούν, ώστε να γλυτώνουµε όλοι α-
πό ταλαιπωρία, διορθώσεις. ∆εν εί-
ναι κακό να κάνεις λάθος, κακό εί-
ναι να µην το παραδέχεσαι.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Την Παρασκευή 13 Σεπτέµβρη 

βρέθηκα µαζί µε τον Κώστα Νιφο-
ρόπουλο, να συνοδεύουµε τη ∆ιε-
παγγελµατική Οργάνωση Επιτρα-
πέζιας Ελιάς στη συνάντηση µε τον 

∆ιευθυντή του Γραφείου υπουργού Εργασίας κ. ∆ου-
φεξή. Βασικό θέµα της συνάντησης, τι άλλο, ο πίνακας 
προσωπικού στον οποίο πρέπει να καταγράφονται οι 
εργάτες γης (η ∆ΟΕΠΕΛ έχει εκδώσει σχετικό δελτίο). 
Το συµπέρασµα από αυτή την πρώτη συνάντηση ήταν 
ότι µας ενδιαφέρει το πρακτικό κοµµάτι χωρίς να λει-
τουργήσει η όποια επιλογή εις βάρος κανενός. Κρατώ 
τη δέσµευση του διευθυντή ότι πριν την έκδοση της Υ-
πουργικής Απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας του 

άρθρου 56 του νέου νοµοσχεδίου, 
θα δούµε από κοινού τον τρόπο ε-
φαρµογής και τις εναλλακτικές, ώστε 
να είναι εφαρµόσιµη στην πράξη. 

Σκοπός είναι η νοµοθετική διάταξη να είναι έτοιµη 
το συντοµότερο δυνατό, ώστε να γλυτώσουν οι αγρό-
τες από τερατώδη και κυρίως άδικα πρόστιµα. Να δού-
µε µήπως τελικά αλλάξει κάτι, άλλωστε τα πάντα και οι 
πάντες εκ του αποτελέσµατος κρίνονται.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Προς το παρόν, επαναφέρω το θέµα των Νωπών και 

Ευαλλοίωτων Προϊόντων, να φρεσκάρω τη µνήµη των 
αγροτών που είναι υπόχρεοι, αλλά µήπως το δει και ο 
υπουργός και πάρει θέση. Ο ν. 4587/18, «Επείγουσες 
ρυθµίσεις αρµοδιότητας υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και άλλες διατάξεις», ήρθε και επικαιροποίη-
σε τον ν. 4492/17, µε εµφατικό µάλιστα τρόπο επιση-
µαίνοντας ότι  από 01.01.19, πρέπει οι πρώτοι έµπο-
ροι-αγοραστές των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων 
να πληρώνουν του παραγωγούς εντός 60 ηµερών α-
πό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου πώλησης. 

Στις 14.03.19 δηµοσιεύθηκε η υπ’ αριθµό 140/50665/2019 
διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρµογή της ΚΥΑ 
υπ’ αριθµό 80/26402/Β’ 715.2.2019, δίνοντας αρκετές 
διευκρινήσεις. Οι διευκρινήσεις αυτές έχουν να κάνουν 

µε τεχνικά θέµατα, όπως ποιοι έχουν υποχρέωση να α-
ναρτούν στην ψηφιακή πλατφόρµα τα τιµολόγια αυτά, 
ποιος είναι ο χρόνος ανάρτησης τους, αν συµπεριλαµ-
βάνονται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος στους έ-
χοντες υποχρέωση κλπ.

 Η παράταση που δόθηκε µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου, 
δόθηκε ακριβώς επειδή η πλατφόρµα είχε µόνο προ-
βλήµατα. Θα αλλάξει κάτι από την 01.10.19 που θα ξεκι-
νήσει η λειτουργία της; Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει κάτι 
που να δικαιολογεί αισιοδοξία, έστω και συγκρατηµένη.

ΑΣ ∆ΟΥΜΕ κάποιους από του λόγους από τους οποί-
ους αποδεικνύεται εύκολα ότι δεν βοηθά τους παρα-
γωγούς στη δηµιουργία ρευστότητας:

Καταχωρεί π.χ. ο κτηνοτρόφος ένα τιµολόγιο πώ-
λησης γάλακτος αξίας 3.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, το ο-
ποίο έχει ηµεροµηνία έκδοσης 01.10.19.

Αν η καταχώρηση στην ψηφιακή πλατφόρµα δεν 
γίνει εντός 25 ηµερών από την έκδοση του (στο πα-
ράδειγµα µας µέχρι τις 25/10), ο παραγωγός έχει ποι-
νή 5% επί της αξίας του τιµολογίου, δηλαδή πρόστι-
µο 150 ευρώ.

Ο αγοραστής πρέπει µέχρι τις 30/11 να εξοφλήσει 
το τιµολόγιο αυτό (εντός 60 ηµερών λέει ο νόµος).

Σε περίπτωση που δεν το κάνει, ο παραγωγός θα πρέ-
πει να επισηµάνει ότι το τιµολόγιο είναι ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 
(κανείς δεν θα το κάνει, η συνεργασία που έχουν τα 
δύο µέρη κρατά χρόνια πριν την ψήφιση του νόµου).

Εφόσον ο κτηνοτρόφος δεν τσεκάρει εντός 60 ηµε-
ρών ότι το τιµολόγιο είναι ανεξόφλητο, τότε αυτοµάτως 
το τιµολόγιο θεωρείται από το σύστηµα εξοφληµένο.

Αν όλοι οι παραγωγοί αφήσουν τα ανεξόφλητα τι-
µολόγια τους χωρίς επισήµανση του ανεξόφλητου, τα 
στατιστικά στοιχεία από την ψηφιακή πλατφόρµα θα 
δώσουν ένα ψεύτικο νούµερο ύπαρξης ρευστότητας 
στην αγορά, αφού όλα τα τιµολόγια θα εµφανίζονται 
εξοφληµένα. Το λιγότερο που µπορεί να γίνει αυτή τη 
στιγµή, είναι η ανακοίνωση παράτασης επ’ αορίστου, 
ώστε ελεγχθεί η ύπαρξη της πλατφόρµας από µηδενι-
κή βάση για να είναι συµβατή µε την πραγµατικότητα.

Πρόστιµο 150 ευρώ
Αν η καταχώρηση δεν γίνει 
εντός 25 ηµερών ο παρα-
γωγός έχει ποινή 5% επί 
της αξίας του τιµολογίου

Αυτοµάτως
Αν ο παραγωγός δεν 

τσεκάρει σε 60 ηµέρες το 
ανεξόφλητο τιµολόγιο, 
θεωρείται εξοφληµένο

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)

Νωπά και ευαλλοίωτα
∆ιορθώστε την πλατφόρµα διαφορετικά 

καταργείστε τη. Έτσι όπως λειτουργεί 
αυτή τη στιγµή είναι τελείως αχρείαστη 
και δεν βοηθά σε καµία περίπτωση τους 

παραγωγούς.

Πολιτική απόφαση η εφαρµογή 
ή η κατάργηση της πλατφόρµας

Ο νόµος ψηφίζεται από τους βουλευτές και στη 
συνέχεια υλοποιείται µε τις αποφάσεις εκάστοτε 
υπουργού. Ο πρωτογενής τοµέας, χωρίς το 
εµπόριο και τις υπηρεσίες δεν ζει. Η δηµιουργία 
ρευστότητας στους αγρότες, δεν πρέπει να γίνει 
εις βάρος των άλλων παραγωγικών τάξεων.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ως τις 31 ∆εκεµβρίου θα µπορεί να 
ολοκληρωθεί το δεύτερο βήµα για 
την ένταξη στη ρύθµιση των 120 δό-
σεων προς τα ασφαλιστικά Ταµεία, 
µε διάταξη του αναπτυξιακού πολυ-
νοµοσχεδίου. Η διάταξη έχει τεθεί 
σε δηµόσια διαβούλευση έως τις 17 
Σεπτεµβρίου.

Με τη νέα διάταξη ξεκαθαρίζεται 
πως µοναδική υποχρεωτική προϋ-
πόθεση για την υπαγωγή στη ρύθµι-
ση των 120 δόσεων προς τα Ταµεία 
είναι η υποβολή αιτήµατος για τον 
προσδιορισµό της οφειλής στην η-
λεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ έ-
ως τις 30 Σεπτεµβρίου 2019 και στη 
συνέχεια, υπάρχει χρονικό περιθώ-
ριο έως τις 31 ∆εκεµβρίου ώστε να 
προχωρήσουν στο δεύτερο βήµα. 
Μέσω της νέας διάταξης ουσιαστικά 
δίνεται παραπάνω χρόνος ούτως ώ-
στε να µπορέσουν όλοι να ολοκλη-
ρώσουν τη διαδικασία.

Προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθ-
µιση για τις 120 δόσεις (άρθρο 64) 
είναι να υποβληθεί η αίτηση προσδι-
ορισµού οφειλών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα του ΕΦΚΑ ως τις 30 Σε-
πτεµβρίου, αλλά αρκετοί ενδιαφερό-
µενοι που είχαν υποβάλει ηλεκτρο-
νικά την αίτηση στον ΕΦΚΑ, αντιµε-
τωπίζουν διαδικαστικά προβλήµα-
τα (κυρίως διαβίβασης των οφειλών 
τους στο Κέντρο Είσπραξης Ασφα-
λιστικών Οφειλών) όταν στη συνέ-
χεια έπρεπε να εγγραφούν στις υπη-
ρεσίες του ΚΕΑΟ και να ολοκληρώ-
σουν την ρύθµιση. Οι δυσλειτουργί-
ες αποδίδονται στην πολυπλοκότη-

τα των διατάξεων προ του 2017 αλ-
λά και σε τεχνικά προβλήµατα δια-
σύνδεσης της πλατφόρµας που λει-
τουργεί για πρώτη φορά.

Επειδή η ρύθµιση για τους οφει-
λέτες των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και Ε-
ΤΑΑ εξελίσσεται σε δυο στάδια – αρ-
χικά στην πλατφόρµα του ΕΦΚΑ και 
ακολούθως στο ΚΕΑΟ – ξεκαθαρίζε-
ται πως όσοι υποβάλλουν την πρώτη 
αίτηση µέχρι 30 Σεπτεµβρίου θα θε-
ωρούνται εµπρόθεσµοι ακόµη κι αν 
η ρύθµιση ολοκληρωθεί αργότερα. 

Ακολουθεί η ρύθµιση:
Άρθρο 64
Καταληκτική ηµεροµηνία υπα-

γωγής στη ρύθµιση
Στο άρθρο 13 του ν. 4611/2019 

όπως ισχύει προστίθεται η παράγρα-
φος 2 και διαµορφώνεται ως εξής:

1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη 
ρύθµιση υποβάλλεται έως 30.9.2019.

2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες 
των άρθρων 2 και 3 όπου η διαδι-
κασία υπαγωγής στη ρύθµιση περι-
λαµβάνει δύο στάδια, όπως προβλέ-
πεται στο άρθρο 11 παρ. 3 του πα-
ρόντος νόµου, η ως άνω καταληκτι-
κή ηµεροµηνία αφορά στην υπο-
βολή του αιτήµατος για τον προσδι-
ορισµό της οφειλής στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ (1ο στά-
διο). Στις περιπτώσεις αυτές η υπα-
γωγή στη ρύθµιση µπορεί να γίνει 
και µετά το πέρας της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας, όταν διαβιβαστούν οι 
οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υπο-
βληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την 
υπαγωγή στην ρύθµιση µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΚΕ-
ΑΟ, η οποία δεν µπορεί να υποβλη-
θεί µετά την 31-12-2019.

Την έναρξη της λειτουργίας της ηλε-
κτρονικής εφαρµογής στο taxisnet 
όπου θα πρέπει να δηλωθούν από 
τις επιχειρήσεις και όλες τις νοµικές 
οντότητες οι πραγµατικοί δικαιούχοι 
τους, ανάµεσα τους και οι αγροτικοί 
συνεταιρισµοί. Το µέτρο της κατα-
γραφής θεσπίστηκε στο πλαίσιο του 
τρίτου µνηµονίου ως όπλο κατά του 
ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος και 
γενικότερα νοµιµοποίησης εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες. Μέ-
σω της εφαρµογής οι ελεγκτικές υ-
πηρεσίες θα έχουν άµεση πρόσβα-
ση τα στοιχεία των φυσικών και νο-
µικών προσώπων που είναι οι πραγ-
µατικοί δικαιούχοι επιχειρήσεων και 
νοµικών προσώπων που δραστηρι-
οποιούνται στην Ελλάδα.

Με µια λιτή ανακοίνωση του το υ-
πουργείο Οικονοµικών αναφέρει ότι: 
«Ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία 
της εφαρµογής του Κεντρικού Μη-
τρώου Πραγµατικών ∆ικαιούχων ως 
ηλεκτρονικά συνδεδεµένο σύστηµα 
µε τον ΑΦΜ κάθε νοµικού προσώπου 
ή νοµικής οντότητας µε χρήση δια-
δικτυακής ηλεκτρονικής εφαρµογής 
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων».

Έτσι, σταδιακά και σε τρία κύµα-
τα θα πρέπει όλοι οι πραγµατικοί δι-
καιούχοι των νοµικών προσώπων 
κάθε µορφής που δραστηριοποιού-
νται στην Ελλάδα να δηλωθούν στο 
µητρώο. Απεριόριστη πρόσβαση στο 
µητρώο θα έχουν οι ελεγκτικές αρ-
χές, όπως είναι η Αρχή για την Κα-
ταπολέµηση της Νοµιµοποίησης Ε-

σόδων από Παράνοµες ∆ραστηριό-
τητες και οι εισαγγελικές και ανακρι-
τικές αρχές ενώ πρόσβαση σε σηµα-
ντικό µέρος του αρχείου θα έχει και 
η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσό-
δων στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
της για την καταπολέµηση του ξε-
πλύµατος χρήµατος που προέρχε-
ται από παράνοµες δραστηριότητες.

Η σχετική απόφαση του υπουργεί-
ου Οικονοµικών προβλέπει, µεταξύ 
άλλων, ότι υπόχρεοι καταχώρησης 
στο Μητρώο είναι κάθε είδους νο-
µικά πρόσωπα και νοµικές οντότη-
τες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή 
ασκούν επιχειρηµατική δραστηριό-
τητα που φορολογείται στην Ελλά-
δα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν 
απαλλαγής τους από φορολογία δυ-
νάµει ειδικών διατάξεων υποχρεού-
νται να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγ-
µατικών δικαιούχων, το οποίο συνδέ-
εται µε το Κεντρικό Μητρώο Πραγµα-
τικών ∆ικαιούχων που τηρείται στη 
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων του υπ. Οικονοµικών. 

Ειδικότερα, υπόχρεοι καταχώρι-
σης, µεταξύ άλλων είναι και {.. } οι:

6. Συνεταιρισµοί:
α) αστικοί, β) οικοδοµικοί, γ) α-

γροτικοί, δ) πιστωτικοί και ε) πιστω-
τικοί συνεταιρισµοί που λειτουργούν 
µε τη µορφή πιστωτικού ιδρύµατος.

Σηµειώνεται, τέλος ότι µέσα στο 2021 
αναµένεται η διασύνδεση των επιµέ-
ρους εθνικών Κεντρικών Μητρώων 
Πραγµατικών ∆ικαιούχων των κρα-
τών µελών της ΕΕ και η δηµιουργία 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Πλατφόρµας.

Σταδιακά και σε τρία κύµατα όλοι οι πραγµατικοί δικαιούχοι των νοµικών προσώπων πρέπει να δηλωθούν. 

Οι συνεταιρισμοί στο Μητρώο
των Πραγματικών Δικαιούχων

Ως τέλος του έτους 
το δεύτερο βήμα 
για τις 120 δόσεις

 Μόνη προϋπόθεση το αίτημα προσδιορισμού της 
οφειλής ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ ως 30 Σεπτέμβρη

Αναγκαστικά 
µέτρα είσπραξης

Μετά το τέλος 
Σεπτεµβρίου όσοι δεν 
έχουν υποβάλλει την 
αίτηση στον ΕΦΚΑ θα 

έχουν χάσει την τελευταία 
ευκαιρία τακτοποίησης

30 ευρώ 20 ευρώ 

5%  3%  

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ 120 ∆ΟΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ∆ΟΣΗ 

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
Καταργούνται τα εισοδηµατικά κριτήρια 
για επιχειρήσεις

Παγώνουν όλα τα µέτρα αναγκαστικής 
εκτέλεσης, δηλαδή και οι κατασχέσεις 
τραπεζικών λογαριασµών,για όσους 
υπαχθούν στη ρύθµιση
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Εντός του 2020 πρόκειται να λανσα-
ριστεί στην ελληνική αγορά από την 
FMC Chemicals Hellas το νέο βιολο-
γικό προϊόν θρέψης µε την επωνυ-
µία «Accudo». Ένας βιοδιεγέρτης σε 
υγρή µορφή, που «υπόσχεται» αύξη-
ση της παραγωγής σε ποσοστό από 
7% έως και 17%, ανάλογα το προϊόν 
κι αν πρόκειται για θερµοκήπιο ή για 
ανοικτή καλλιέργεια, που έρχεται να 
προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα γκά-
µα «πράσινων» προϊόντων θρέψης, 
του ελληνικού βραχίονα της πολυε-
θνικής FMC Group.

«Προσπαθούµε να βρούµε βιολο-
γικούς τρόπους και παράγοντες για 

να βοηθήσουµε την ανάπτυξη των 
φυτών και την αύξηση της στρεµµα-
τικής τους απόδοσης σε συνδυασµό 
µε τη βελτίωση της ποιότητάς τους» 
είπε στην Agrenda ο Γιάννης ∆ιοκα-
ράντος επικεφαλής Ελλάδος και Κύ-
πρου του οµίλου της FMC.

Μιλήσαµε µαζί του στο περιθώριο 
της εκδήλωσης, που διοργάνωσε η ε-
ταιρεία στο Παλιούρι της Χαλκιδικής, 
το τριήµερο 13-15 Σεπτεµβρίου, µε 
συµµετοχή 70 επιλεγµένων εµπορι-
κών της συνεργατών από όλη την Ελ-
λάδα, η οποία ήταν αφιερωµένη στον 
τοµέα θρέψης µε βιοδιεγέρτες, που δι-
αθέτει το FMC Group και στις εξελίξεις 
που συντελούνται εκεί.

«Είναι στρατηγική επιλογή της µη-
τρικής να επενδύει στο συγκεκριµέ-
νο τοµέα, ακολουθώντας τη γενικό-
τερη τάση που υπάρχει διεθνώς, για 
την παραγωγή τροφής µε όσο το δυ-
νατό µειωµένη χρήση χηµικών», τό-
νισε ο συνοµιλητής µας, προσθέτο-
ντας πως ήδη αρκετά τέτοια προϊόντα 

τα διαθέτει η εταιρεία και στην ελλη-
νική αγορά, ενώ το χαρτοφυλάκιο θα 
διευρύνεται διαρκώς, καθώς η έρευ-
να συνεχίζεται.

Νωρίτερα από το βήµα της ηµερί-
δας ο Lluis Compte Galofre, υπεύθυ-
νος διατροφικών προϊόντων και βιο-
διεγερτών της FMC Group, την Ευρώ-
πη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρι-
κή, είχε σηµειώσει πως ο πολυεθνι-
κός κολοσσός επενδύει, κάθε χρόνο, 
για έρευνα στο συγκεκριµένο κοµµά-
τι, ένα ποσό της τάξης των 40 εκατ. ευ-
ρώ, µε κύριο στόχο τη φαινολογική 
διαχείριση των φυτών, η διαχείριση 
του αβιοτικού στρες, καθώς και τη δι-
αχείριση της φυτικής ανταπόκρισης.

Για τη φαινολογική διαχείριση των 
φυτών, σύµφωνα µε τον κ. Galofre, οι 
λύσεις που προσφέρει το FMC Group 
και στους Έλληνες παραγωγούς, εί-
ναι το Hi Phos, το Boron 15, το Vercal, 
το Extra Oligomix και το BO-LA. Αντι-
στοίχως, για τη διαχείριση του αβιο-
τικού στρες, οι προτάσεις της FMC α-

φορούν στο SeaMac Pro και το Sea Maxx, 
δύο προϊόντα τα οποία που βασίζονται 
σε φυσικά εκχυλίσµατα κι αποσκοπούν 
στην άµβλυνση της αβιοτικής πίεσης ό-
πως η έντονη ξηρασία, οι υψηλές θερ-
µοκρασίες και ο παγετός, ενώ για τη δι-
αχείριση της φυτικής ανταπόκρισης εί-
ναι το Accudo, που αποτελείται από βα-
κτηριακούς σπόρους που αποικούν στο 
ριζικό σύστηµα και βελτιστοποιούν τις 
φυσικές διεργασίες του φυτού.

Σε ερώτησή µας για το πώς µπορεί να 
ωφεληθεί ο παραγωγός κάνοντας χρή-
ση των συγκεκριµένων προϊόντων θρέ-
ψης, ο κ. Galofre ανέφερε πως αν και υ-
πάρχει κέρδος και σε επίπεδο αποδόσε-
ων, η πλειονότητα των αγροτών µε τους 
οποίους έχει συνεργαστεί ο όµιλος και 
συζητά για να καταλάβει καλύτερα τις α-
νάγκες τους, δηλώνει πως αυτό που κυ-
ρίως τους ενδιαφέρει είναι οι καλλιέρ-
γειές τους να είναι υγιείς. 

«Αυτό το επιτυγχάνουµε και το έχου-
µε ελέγξει σε φυτείες οπωροφόρων δέ-
ντρων, σε καλλιέργειες λαχανικών, αλ-

Βιοδιεγέρτης Accudo 
για αύξηση παραγωγής 17% 
Στην ελληνική αγορά φέρνει η FMC το 2020, το νέο βιολογικό προϊόν θρέψης

Ο Lluis Compte Galofre, 
υπεύθυνος διατροφικών 
προϊόντων και 
βιοδιεγερτών της FMC 
Group για την Ευρώπη, 
τη Μέση Ανατολή
και την Αφρική.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

FARMINGREPORTΣάββατο 21 & Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019AgrendaB4 | 26



λά και σε µεγάλες καλλιέργειες στη Βό-
ρεια Ευρώπη» σηµείωσε χαρακτηριστι-
κά, ενώ αναφερόµενος στο οικονοµικό 
όφελος έφερε ως παράδειγµα τη βαµβα-
κοκαλλιέργεια όπου η βελτίωση της α-
πόδοσης κυµαίνεται στο 5% - 6% και την 
καλλιέργεια τοµάτας, στην οποία η πα-
ραγωγή στο θερµοκήπιο µπορεί να ενι-
σχυθεί σε ποσοστό άνω του 5% και στο 
χωράφι γύρω στο 7%-8%.

Για τα οπωροφόρα, εξήγησε ο ίδιος, 
ο στόχος δεν είναι τόσο η αύξηση της 
παραγωγής, όσο η βελτίωση της ποιό-
τητας και πώς θα διατηρηθεί στα στάδια 
της συγκοµιδής, µεταφοράς κι αποθή-
κευσης. «Εδώ ο στόχος µας είναι να ε-
πιτύχουµε, για παράδειγµα στα µήλα ή 
στα ροδάκινα, να έχουµε ωραίο σχήµα 
και µέγεθος, χρώµα, αλλά και γεύση, 
σε σχέση µε αυτά που µας δίνουν άλ-
λες λύσεις που κυκλοφορούν στην αγο-
ρά, γιατί αυτοί είναι οι παράγοντες που 
θα καθορίσουν την τιµή που θα πάρει 
ο παραγωγός», επισήµανε το ανώτατο 
στέλεχος του FMC Group.

Αποµιµητικό προϊόν, παράνοµης παρασκευής 
και διακίνησης, που θέτει σε υψηλό κίνδυνο τις 
καλλιέργειες στις οποίες χρησιµοποιείται και κατ’ 
επέκταση και τη βιωσιµότητα των επώνυµων ε-
πιχειρήσεων του κλάδου, εκτιµάται πως το είναι 
ένα στα πέντε σκευάσµατα φυτοπροστασίας που 
κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά.

«Το τέρας είναι µεγάλο και πρέπει να κατα-
πολεµηθεί», τόνισε ο Γιάννης ∆ιοκαράντος, ε-
πικεφαλής για την Ελλάδα και την Κύπρο, του 
οµίλου της FMC, ζητώντας ακόµη και τη σύνδε-
ση της καταβολής των επιδοτήσεων µε τη χρή-
ση πιστοποιηµένων φυτοπροστατευτικών σκευ-
ασµάτων, ώστε να λειτουργήσει ως αποτρεπτι-
κός παράγοντας για τα παράνοµα.

Μιλώντας σε περίπου 70 επιλεγµένους εµπο-
ρικούς συνεργάτες της FMC από όλη την ελλη-
νική επικράτεια, στο πλαίσιο της ετήσιας συνά-
ντησης επιβράβευσης και ενηµέρωσης για τις 
εξελίξεις, που φέτος οργανώθηκε στο Παλιού-
ρι της Χαλκιδικής, ο κ. ∆ιοκαράντος έκανε λό-
γο για τεράστιο πρόβληµα µε πολλαπλές αρνη-
τικές επιπτώσεις.

Ένα στα πέντε είναι παράνοµο
«Περίπου το 20% των σκευασµάτων που κυκλο-

φορούν στη χώρα είναι παράνοµα, µε συνέπεια 
να µπαίνουν σε υψηλό κίνδυνο οι καλλιέργειες 
όπου χρησιµοποιούνται, διότι δεν γνωρίζουµε τί 
περιέχουν και εν τέλει να χάνουν την αξιοπιστία 
τους και τα επώνυµα προϊόντα» επισήµανε το υ-
ψηλόβαθµο στέλεχος της FMC.

Μια άλλη, εξίσου σηµαντική, διάσταση της 
διακίνησης και χρήσης των παράνοµων φυτο-
προστατευτικών, όπως είπε ο ίδιος, είναι και αυ-
τή της απώλειας τζίρου, που κάθε άλλο παρά α-
µελητέα είναι. «Αν πούµε πως η αγορά του κλά-
δου είναι στα 200 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, µε 
το 20% που υπολογίζεται πως καλύπτει η αγο-
ρά των παράνοµων, µιλάµε για έναν τζίρο στα 
40 εκατ. ευρώ ετησίως. Είναι χρήµατα που στε-
ρείται το νόµιµο εµπόριο κι αντιστοιχούν και σε 
χαµένες θέσεις εργασίας», είπε και ζήτησε τη 
συνδροµή όλων για να καταπολεµηθούν τα κυ-
κλώµατα που έχουν χαρακτηριστικά µαφίας ως 

προς τη δοµή λειτουργίας τους. «Είναι δύσκολο 
να ξεριζωθεί το πρόβληµα και για αυτό θέλου-
µε και τη συνεργασία σας. Μπορείτε να κάνετε 
καταγγελία ακόµη και ανώνυµα, καθώς υπάρ-
χει το απόρρητο και τηρείται. Αν δεν σπάσουµε 
αυγά, δεν πρόκειται να κάνουµε οµελέτα», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο οµιλητής, ενώ δεν πα-
ρέλειψε να στηλιτεύσει το γεγονός πως πολλές 
φορές, όταν επιβάλλονται πρόστιµα για τέτοια 
κρούσµατα, στο τέλος οι υπεύθυνοι, όταν η υπό-
θεση περνά στα χέρια πολιτικών, «πέφτουν στα 
µαλακά», καθώς τα ποσά υπο-πολλαπλασιάζο-
νται ή εξαφανίζονται οριστικά.

Η ουσία στα «σπασµένα» είναι επικίνδυνη
Περιγράφοντας, εξάλλου, στην Agrenda, το 

πώς δρουν τα κυκλώµατα, ο κ. ∆ιοκαράντος µας 
ανέφερε πως οι χώρες που παράγουν «σπασµέ-
να» σκευάσµατα, είναι κατά κύριο λόγο η Κίνα 
και δευτερευόντως η Ινδία. «Κλέβουν τη δραστι-
κή ουσία, αλλά δεν µπορούν να έχουν όλα τα 
άλλα έκδοχα, από τα οποία αποτελείται το επώ-
νυµο σκεύασµα και δίνει αυτή την προστιθέµε-
νη αξία. Άρα από µόνη της η ουσία στα σπασµέ-
να είναι από αδύναµη έως επικίνδυνη για χρή-
ση στις καλλιέργειες», σηµειώνει.

Σε σχέση µε τον τρόπο που φτάνουν αυτά τα 
προϊόντα στην Ευρώπη και τη χώρα µας, ο συ-
νοµιλητής µας εξηγεί ότι µεταφέρονται µε κατά 
βάση µε καράβια, τα οποία πιάνουν σχεδόν όλα 
τα λιµάνια της Ευρώπης. «Ο Πειραιάς είναι µια 
τέτοια πύλη, όπως και η Βαρκελώνη. Ωστόσο, 
οι δύο βασικές είσοδοι είναι το Ρότερνταµ και η 
Αµβέρσα, όπου ο όγκος των προϊόντων είναι τό-
σο µεγάλος ώστε οι τελωνειακές αρχές δεν µπο-
ρούν να τα ελέγξουν. Στην ουσία κάνουν δειγ-
µατοληπτικούς ελέγχους οπότε το περιθώριο να 
ξεφύγουν είναι µεγάλο. Έρχονται µε κάποιους 
brokers οι οποίοι τα εξευρωπαΐζουν και µετά εί-
ναι πολύ εύκολο να περάσουν στην αγορά, κα-
θώς η διακίνηση εµπορευµάτων και προσώπων 
εντός της Ε.Ε. γίνεται ελεύθερα. Αυτός είναι ο έ-
νας δρόµος. Ο δεύτερος είναι ο λεγόµενος δρό-
µος του µεταξιού. Φεύγουν από την Κίνα και έρχο-
νται σε χώρες, όπως η Ουκρανία και η Τουρκία.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΣΜΟΥ  

Σύνδεση των επιδοτήσεων με τη χρήση 
πιστοποιημένων φυτοπροστατευτικών
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Τελωνεία
Με την Τουρκία έχουµε 
καταφέρει και υπάρχουν 

κάποιοι έλεγχοι στα 
τελωνεία, οπότε οι 

διακινητές προτιµούν 
πλέον το δρόµο της 

Βουλγαρίας

∆εν αξίζει
Αυτοί που ρισκάρουν 

να πάρουν το παράνοµο 
σκεύασµα κερδίζουν σε 
κόστος γύρω στο 10% ή 

20% σε σχέση µε την τιµή 
του αυθεντικού. Αν βάλεις 
την ποιότητα που χάνεις 
και το ΦΠΑ, το ρίσκο που 

παίρνουν δεν αξίζει

Ο Γιάννης ∆ιοκαράντος επικεφαλής Ελλάδος και Κύπρου του 
οµίλου της FMC µίλησε για τα παράνοµα φυτοπροστατευτικά. 
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Οκτώβρη με ερωτηματικά 
η εξυγίανση του ΘΕΣγάλα

 Δεν μπαίνει επενδυτής στην οργάνωση, δεν προβλέπεται διαγραφή χρεών
 Δεν προβλέπεται περιορισμός σημείων πώλησης, καθώς κάνουν τζίρο

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Εντός του Οκτωβρίου αναµένεται να έχει οριστικο-
ποιηθεί και να κατατεθεί στο Πτωχευτικό ∆ικαστή-
ριο η συµφωνία εξυγίανσης του συνεταιρισµού ΘΕΣ-
γάλα, η οποία λέγεται ότι θα προβλέπει αποπληρω-
µή τύπου balloon, µεγαλύτερη περίοδο αποπληρω-
µής και ευνοϊκότερο επιτόκιο υπό τον όρο ότι θα 
εφαρµοσθούν πρωτοβουλίες εξορθολογισµού κό-
στους. Προϋπόθεση, ο συνεταιρισµός να έχει εξα-
σφαλίσει τη συναίνεση των πιστωτριών τραπεζών.

Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες ήδη έχουν 
δώσει το πράσινο φως για τη συµφωνία εξυγίαν-
σης η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, η Τρά-
πεζα Πειραιώς, ενώ αναµένεται και η έγκριση από 
την Eurobank. Η διαδικασία που θα εφαρµοσθεί εί-
ναι αυτή του άρθρου 106 β του Πτωχευτικού Κώδι-
κα. Τα βασικά σηµεία της συµφωνίας εξυγίανσης 
αναµένεται να είναι τα ακόλουθα:

 ∆εν εισέρχεται επενδυτής στον συνεταιρισµό.
 ∆εν προβλέπεται καµία διαγραφή χρεών.

 Προβλέπεται η αποπληρωµή των δανειακών υ-
ποχρεώσεων βάσει της µεθόδου balloon. Με βάση 
τη µέθοδο αυτή ένα µέρος του δανεισµού εξυπηρε-
τείται και ένα άλλο τµήµα, κατά βάση το κεφάλαιο, 
παραµένει «παγωµένο» και γίνεται επαναδιαπραγ-
µάτευση των όρων πληρωµής του.

 Προβλέπεται µεγαλύτερη περίοδος αποπληρωµής.
Εν τω µεταξύ, ο συνεταιρισµός θα πρέπει να προ-

χωρήσει σε συγκεκριµένες ενέργειες εξορθολογι-
σµού κόστους, στις οποίες ωστόσο δεν αναµένεται 
να προβλέπεται ο περιορισµός σηµείων πώλησης, 
καθώς έχει παρατηρηθεί ότι έχουν σηµαντικό τζίρο. 

Υπενθυµίζεται ότι στις αρχές του χρόνου είχε 
εκδηλώσει ενδιαφέρον γνωστή επιχειρηµατική 
οικογένεια της Λάρισας για την είσοδο σε αυτόν. 
Ωστόσο, να σηµειωθεί ότι επενδυτής δεν βρέθηκε 
και ο «ΘΕΣγάλα» υποχρεώθηκε τελικά να καταθέ-
σει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 α του Πτω-
χευτικού Κώδικα προκειµένου να προστατευθεί 
από τους πιστωτές του. Η εν λόγω αίτηση εκδικά-
σθηκε στις 22 Μαρτίου και τώρα µένει να κατατε-
θεί η συµφωνία εξυγίανσης. 

Μπαράζ παραδόσεων ενσιρωτικών µηχανηµάτων 
από την Agrotech S.A., παραδίδοντας 4 ολοκαί-
νουργιες µηχανές της John Deere σε µόλις ένα 
µήνα. Συγκεκριµένα, η Agrotech S.A. παρέδωσε 
το SPFH 8400i στον βραβευµένο αγρότη κ. Φιλιπ-
πίδη και την οικογένειά του, το SPFH 8600i στην 
οικογένεια Κούτρα που διαθέτει µία από τις πλέ-
ον σύγχρονες κτηνοτροφικές µονάδες στην Ελλά-
δα, το πρώτο SPFH 9600i που παρουσιάστηκε στην 
11η ∆ιεθνή Έκθεση Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφί-
ας Zootechnia στην οικογένεια Κοτόπουλου. Επι-
πλέον, ένα ακόµα ολοκαίνουργιο SPFH 9600i πα-
ραδόθηκε στις αγροτικές επιχειρήσεις Αµπελώνα 
και στην οικογένεια του Βαγγέλη Θώδα, έχοντας 

πλέον, τη µεγαλύτερη, ισχυρότερη και σύγχρο-
νη ενσιρωτική µηχανή 625 ίππων, στη Θεσσαλία. 

Τα ενσιρωτικά µηχανήµατα της John Deere δια-
θέτουν τεχνολογία υψηλής ανάλυσης ενσίρωσης 
µε το πολυβραβευµένο σύστηµα HarvestLab, σύ-
στηµα αυτόµατης φόρτωσης για ακόµα µεγαλύ-
τερη άνεση του οδηγού, υψηλή ποιότητα κοπής 
ενώ είναι πιο οικονοµικά από ποτέ σε σύγκριση 
µε την µεγάλη απόδοσή τους. 

«Η εταιρεία δεσµεύεται να συνεχίσει να στηρί-
ζει όποιον τη χρειάζεται µε σύγχρονες, καινοτό-
µες λύσεις καθώς και µε τα πλέον αξιόπιστα µη-
χανήµατα, άµεσα και εγγυηµένα όπως τόσες δε-
καετίες», καταλήγει η ανακοίνωση του οµίλου.  

Τέσσερις καινούργιες ενσιρωτικές John Deere 
παρέδωσε μέσα σε ένα μήνα η Agrotech S.A.

Την ιταλική Acque Minerali 
εξαγόρασε η Coca-Cola HBC

Στην εξαγορά της ιταλικής εταιρείας 
φυσικού µεταλλικού νερού και 

αναψυκτικών Acque Minerali S.r.l. (Acque 
Minerali ή Lurisia), µέσω της θυγατρικής της 
Coca-Cola HBC Italia S.r.l., προχωρά η Coca-
Cola HBC AG, µε συνολικό τίµηµα στα 88 εκατ. 
ευρώ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναµένεται 
να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019.

Υπεραπέδωσε έναντι των 
ανταγωνιστών της η Sainsbury
Η Sainsbury σηµείωσε τις καλύτερες επιδόσεις 
µεταξύ των τεσσάρων µεγάλων αλυσίδων 
σούπερ-µάρκετ της Βρετανίας το τελευταίο 
τρίµηνο. Η εταιρεία ερευνών στον κλάδο Kantar, 
τόνισε πως οι πωλήσεις της Sainsbury 
µειώθηκαν 0,1% στις 12 εβδοµάδες µέχρι τις 8 
Σεπτεµβρίου. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της Tesco 
υποχώρησαν 1,4%, της Asda κατά 1% και της 
Morrisons κατά 2%.

∆ηµόσια εγγραφή της µονάδας στην 
Ασία για Anheuser-Busch InBev
Η Anheuser-Busch InBev αναβίωσε το σχέδιο 
δηµόσιας εγγραφής της µονάδας της στην Ασία, 
και πρόκειται να αντλήσει 37,9 δισ. δολάρια 
Χονγκ Κονγκ (4,85 δισ. δολάρια), σχεδόν το 
µισό από το αρχικό ποσό που αποτελούσε στόχο, 
σύµφωνα µε το Bloomberg. Προς διάθεση στην 
αγορά θα τεθούν περίπου 1,26 δισ. µετοχές της 
Budweiser Brewing Company APC στην τιµή 
των 27-30 δολαρίων Χονγκ Κονγκ έκαστη.

Ο συνεταιρισµός 
«ΘΕΣγάλα» ιδρύθηκε 
το 2011 και το 2013 
εγκατέστησε στη 
Λάρισα τους πρώτους 
αυτόµατους πωλητές.

Από το 2012 η Agrotech 
S.A. του οµίλου AgroGroup 

(Μποζατζίδης-Μητσιολίδης) 
συνεργάζεται µε τη 

µεγαλύτερη κατασκευάστρια 
γεωργικών µηχανηµάτων 

παγκοσµίως, τη John Deere, 
µε σκοπό την αποκλειστική 

αντιπροσώπευση των 
µηχανηµάτων και 

ανταλλακτικών της σε 
Ελλάδα και Κύπρο.

∆εν βρέθηκε επενδυτής 
και ο ΘΕΣγάλα 
υποχρεώθηκε να 
καταθέσει αίτηση στον 
Πτωχευτικό Κώδικα. 

ΝΕΑ



Agrenda B11 | 33ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόταση για 
εξαγορά της
Vivartia από 
τo γκρουπ 
ΕΜΜΑ Capital
Σηµαντική πρόταση για 
την εξαγορά του οµίλου 
τροφίµων Vivartia, 
θυγατρικής της MIG, έχει 
υποβάλει, σύµφωνα µε 
πληροφορίες του Capital.
gr, το διεθνές επενδυτικό 
γκρουπ EMMA Capital, 
ιδιοκτησίας Jiri Smejc.
Ο επενδυτικός κολοσσός, 
γνωστός και από την 
ιδιαίτερα επιτυχηµένη 
συµµετοχή του στον 
ΟΠΑΠ, έχει καταθέσει µία 
πολύ σοβαρή πρόταση 
προς την Τράπεζα 
Πειραιώς και τη MIG µε 
στόχο την επίτευξη ενός 
τεράστιου deal το οποίο 
σε συνολική αξία 
αναµένεται να 
προσεγγίσει τα 600 εκατ. 
ευρώ. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε το capital.
gr., η EMMA Capital έχει 
προτείνει την εξαγορά 
του συνόλου των 
µετοχών της Vivartia 
Συµµετοχών (ελέγχει τις 
εταιρείες ∆ΕΛΤΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ, GOODY’S, 
EVERESΤ, ΜΠΑΡΜΠΑ 
ΣΤΑΘΗΣ) από τις MIG και 
Πειραιώς προσφέροντας 
περίπου 600 εκατοµµύρια 
ευρώ σε συνολική αξία 
εξαγοράς, που µετά την 
αφαίρεση του χρέους του 
οµίλου αντιστοιχούν σε 
περίπου 200 εκατοµµύρια 
ευρώ µετρητά για τους 
δύο µετόχους στον όµιλο 
τροφίµων.

Στο παρά πέντε πέτυχε την αναστο-
λή του εις βάρος της πλειστηρια-
σµού, µε επισπεύδουσα την Alpha 
Bank, η Ι. Μπουτάρης Οινοποιητι-
κή. Ειδικότερα, ο Κώστας Μπουτά-
ρης, πρόεδρος και διευθύνων σύµ-
βουλος της «Ι. Μπουτάρης & Υιός, 
Οινοποιητική» κατάφερε να απο-
τρέψει τον πλειστηριασµό του οι-
νοποιείου και των αµπελώνων της 
εταιρείας στη Σαντορίνη. 

Υπενθυµίζεται πως ο ηλεκτρο-
νικός πλειστηριασµός επρόκει-
το να διεξαχθεί στις 18 Σεπτεµ-
βρίου, όµως στις 13 Σεπτεµβρί-
ου το Μονοµελές Εφετείο Αιγαί-

ου, σε συνεδρίασή του, έκανε δε-
κτή την αίτηση αναστολής της δι-
αδικασίας αναγκαστικής εκτέλε-
σης σε βάρος της εταιρείας, έως 
την έκδοση οριστικής απόφασης 
επί της έφεσης που έχει ασκηθεί. 

Σηµειώνεται ότι στον πλειστηρι-
ασµό επρόκειτο να εκποιηθούν έ-
να αµπέλι έκτασης 59.381 τ.µ. στο 
Ακρωτήρι της Σαντορίνης. Πρό-
κειται για το κτήµα Σελλάδια, έ-
να µικρότερο αµπέλι, αλλά και έ-
να αγροτεµάχιο έκτασης 10.589 
τ.µ, στο οποίο στεγάζεται το οινο-
ποιείο της Μπουτάρης στο Μεγα-
λοχώρι της Σαντορίνης. 

«Η στήριξη του πρωτογενούς τοµέα 
αποτελεί προτεραιότητα της ∆Ω∆Ω-
ΝΗ, καθώς είναι άρρηκτα συνδε-
δεµένη η παραγωγή άριστων και 
αγνών προϊόντων µε την προµή-
θεια άριστης πρώτης ύλης». Αυ-
τό τόνισαν τα στελέχη της εταιρεί-
ας στους υπουργούς Αγροτικής Α-
νάπτυξης Μάκη Βορίδη και Ενέρ-
γειας και Περιβάλλοντος Κωστή 
Χατζηδάκη, που επισκέφτηκαν τη 
γαλακτοβιοµηχανία την Τρίτη 17 
Σεπτεµβρίου, στο πλαίσιο της πε-
ριοδείας του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στα Ιωάννινα. 

Επίσης, έγινε αναφορά και στην 
αναγκαιότητα ίδρυσης της ∆ιεπαγ-
γελµατικής Οργάνωσης Φέτας, κα-
θώς είναι βέβαιο ότι θα συµβάλλει 
καθοριστικά στην προστασία της αυ-
θεντικότητας της φέτας, του ΠΟΠ 
χαρακτήρα της, αλλά και στον έλεγ-
χο της αθρόας εισαγωγής γάλακτος 
που χρησιµοποιείται παράνοµα στην 
παραγωγή του εν λόγω προϊόντος.

Αναστολή πλειστηριασμού 
για το οινοποιείο Μπουτάρη

Επίσκεψη 
Βορίδη στη 
βιομηχανία 
Δωδώνη 

Μέρισµα 30 εκατ. ευρώ στους µετόχους της Nestle
Οι βελτιωµένες επιδόσεις των περσινών µεγεθών και δη της κερδοφορίας της 
Nestle άνοιξαν το δρόµο για τη διανοµή µερίσµατος στους µετόχους, ύψους 
30 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο αποτελεσµάτων, οι πωλήσεις της Nestle Ελλάς 
εµφάνισαν πέρυσι οριακή αύξηση στα 339,629 εκατ. ευρώ από 336,026 
εκατ. ευρώ το 2017 και τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν στα 29,745 
εκατ. ευρώ έναντι 28,001 εκατ. ευρώ. Πέρυσι τέθηκαν σε λειτουργία οι νέες 
εγκαταστάσεις καβουρδίσµατος καφέ στο εργοστάσιο των Οινοφύτων, µια 
επένδυση 8,5 εκατ. ευρώ, µε στόχο την αύξηση του όγκου παραγωγής.

Μεταξύ των στρατηγικών 
επενδυτών που ενδιαφέρονται 

για την Creta Farms, 
συγκαταλέγεται σύµφωνα 

µε πληροφορίες η 
γαλακτοβιοµηχανία ∆ωδώνη, 

κάτι που ενδεχοµένως 
απασχόλησε και τη συνάντηση 

µε τους υπουργούς.
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ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Με ανοικτές τιµές άρχισε να παρα-
λαµβάνει πράσινες ελιές Χαλκιδι-
κής η µεταποιητική βιοµηχανία, δι-
αρρέοντας, ταυτόχρονα, πληροφορί-
ες πως η φετινή παραγωγή θα είναι 
µεγάλη και ως εκ τούτου όσοι καρ-
ποί είναι χαλαζοχτυπηµένοι -η πλει-
ονότητα δηλαδή- θα πληρωθούν µε 
χαµηλή τιµή.

Το στίγµα των προθέσεων του κλά-
δου, παρότι οι µεγάλοι «παίκτες» της 
µεταποίησης, τουλάχιστον µέχρι τη 
στιγµή που γραφόταν το ρεπορτάζ, 
δεν είχαν «ανοίξει τα χαρτιά τους», 
το έδωσε η «Ελιές Σιθωνίας ΑΕ». Η 
εν λόγω εταιρεία, την περασµένη Πέ-
µπτη κυκλοφόρησε τιµοκατάλογο µε 
τιµή 1,50 ευρώ το κιλό για την πρώ-
τη κατηγορία των 110 τεµαχίων, ξε-
κινώντας από 0,65 ευρώ για τα 180 
έως και 200 τεµάχια και µάλιστα µε 
την επισήµανση πως θα πληρώσει 
τοις µετρητοίς, ωστόσο ζητά να πά-
ρει µόνο «καθαρή» ελιά και αφήνει 
απ’ έξω όλα τα χαλαζοχτυπηµένα.

Την ίδια στιγµή µέσω του δικτύου 
των µεσιτών που διατηρεί στα χωριά 
της Χαλκιδικής, η µεταποιητική βιο-
µηχανία διαρρέει διάφορα σενάρια 
για το τί θα ισχύσει τελικώς τιµολο-
γιακά για τις χτυπηµένες ελιές. Έ-
να από αυτά, µιλά για maximum 70 
λεπτά το κιλό για το προϊόν που εί-
ναι σε σχετικά καλή κατάσταση και 
όσο αυτή επιδεινώνεται, κλιµακω-
τά θα πέφτει προς τα κάτω η τιµή, α-
νά πέντε ή δέκα λεπτά το κιλό, σύµ-
φωνα µε τις πληροφορίες.

Με εκτίµηση για τα ποσοστά των 
σηµαδεµένων στην εκκαθάριση

Αντίστοιχα, ένα δεύτερο σενάριο 
θέλει για τη σοδειά του παραγωγού, 
όταν αυτή παραδίδεται, να γίνεται µια 
εκτίµηση για το ποσοστό των σηµα-
δεµένων (π.χ. 30%) και στην εκκαθά-
ριση το συγκεκριµένο ποσοστό να α-
φαιρεθεί είτε από την τιµή (π.χ. χα-
λαζοχτυπηµένη της κατηγορίας των 
110 τεµαχίων, αν η τιµή για την ποι-
οτική «καθίσει» στα 1,50 ευρώ το κι-
λό, να πληρωθεί µειωµένη κατά 30%, 
στα 1,05 ευρώ το κιλό), είτε από την 
ποσότητα (π.χ. σε σοδειά 10 τόνων, 
να πληρωθεί για 7 τόνους).

Αν επιβεβαιωθούν οι φήµες, η χρο-

νιά για τη µεγάλη πλειονότητα των 
ελαιοκαλλιεργητών της Χαλκιδικής 
θα είναι καταστροφική, καθώς όπως 
λένε το περίπου το 80% της φετινής 
παραγωγής είναι χτυπηµένο από το 
χαλάζι, αλλού λιγότερο και αλλού 
περισσότερο, και θα έχει πρόβληµα.

«Πέρυσι οι παραγωγοί βάλαµε πλά-
τη και στηρίξαµε τους µεταποιητές, 
µε την ελιά διαµάντι που τους δώσα-
µε, αλλά φέτος που η χρονιά είναι 
πολύ δύσκολη για εµάς, εκείνοι µας 
πετούν στο λάκκο», ανέφερε στην 
Agrenda παραγωγός που θέλησε να 
κρατήσει την ανωνυµία του.

Ούτε δέκα κιλά το δέντρο
Στην περιοχή του, τα λεγόµενα 

και Καλαµαριώτικα, όπου εντάσσο-
νται και χωριά όπως τα Ελαιοχώρια, 
η Τένεδος, αλλά και η Νέα Καλλικρά-
τεια, οι ελιές είναι πρώιµες και η συ-
γκοµιδή σχεδόν τελείωσε, µε τα απο-
τελέσµατα να είναι απογοητευτικά.

«Υπολογίζαµε ένα στήσιµο στα 25 
κιλά ανά δέντρο και καλά – καλά δεν 
συγκοµίσαµε ούτε 10 κιλά ανά δέ-
ντρο. Η ζηµιά είναι πολύ µεγάλη α-
πό το χαλάζι και τη θεοµηνία που έ-
πληξε την περιοχή στις 10 Ιουλίου και 
οι µεγαλύτερες ποσότητες θα πάνε 
για την παραγωγή ελαιόλαδου», εί-
πε ο πρόεδρος του ΑΣ Νέας Τρίγλιας 
∆ηµήτρης ∆εληµανώλης, προσθέτο-
ντας πως η κατάσταση επιδεινώθηκε 
αφενός γιατί µετά που πέρασε ο ΕΛ-
ΓΑ, πολλοί καρποί σάπισαν και έπε-
σαν και αφετέρου διότι τα κοινοτικά 
νερά εξαντλήθηκαν και πολλοί δεν 
είχαν τη δυνατότητα να ποτίσουν τις 
ηµέρες της ξηρασίας.

Με 1,50 ευρώ τα 110 καθαρά τεμάχια
 Η «Ελιές Σιθωνίας ΑΕ» δίνει το πρώτο φετινό στίγμα για τις ελιές Χαλκιδικής
 «Μας πετούν στο λάκο οι μεταποιητές», λένε οι παραγωγοί με τις σημαδεμένες  

Χτυπηµένες
Ένα από τα σενάρια 
για τις χαλαζοχτυπη-
µένες ελιές µιλά για 

maximum 70 λεπτά το 
κιλό για το προϊόν που 
είναι σε σχετικά καλή 

κατάσταση 

Καταστροφή 
Περίπου το 80% της 
φετινής παραγωγής 
στη Χαλκιδική είναι 

χτυπηµένο από 
το χαλάζι, αλλού 

λιγότερο και αλλού 
περισσότερο, και θα 

έχει πρόβληµα

Πρώτο δείγµα γραφής για τις 
προθέσεις της βιοµηχανίας 
έδωσε η «Ελιές Σιθωνίας ΑΕ».

Στις περιοχές που ξεκίνησε 
η συγκοµιδή, η µεταποίηση 
παίρνει το προϊόν µε ανοικτές 
τιµές, πατώντας στο γεγονός 
της ποιοτικής υποβάθµισης.

Το κόστος συγκοµιδής
έφτασε έως και τα 2,5
ευρώ το τελάρο 

Μεσίτες αναφέρουν πως ως 
όγκος η παραγωγή θα φτάσει 
τους 110.000 τόνους φέτος 
και ότι δεν θα πάρουν 
χτυπηµένες ελιές γιατί 
µπορούν να βρουν τις 
ποσότητες που τους 
χρειάζονται για να καλύψουν 
τις παραγγελίες τους, 
σηµειώνει ο πρόεδρος του ΑΣ 
Νέας Τρίγλιας ∆ηµήτρης 
∆εληµανώλης. Τονίζει 
µάλιστα πως µια εταιρεία 
αποφάσισε να κλείσει τα 
πόστα της στα Ελαιοχώρια και 
τη Νέα Τρίγλια, διότι οι 
χαλαζοχτυπηµένοι καρποί 
κυριαρχούν στην παραγωγή.
Απογοητευµένος δηλώνει κι ο 
πρόεδρος του Α.Σ. Ν. 
Φλογητών, Παύλος 
Γιαλαγκολίδης, ο οποίος 
σηµειώνει πως στις περιοχές 
που ξεκίνησε η συγκοµιδή η 
µεταποίηση παίρνει το προϊόν 
µε ανοικτές τιµές, πατώντας 
στο γεγονός ότι η ελιά λόγω 
χαλαζιού, είναι ποιοτικά 
υποβαθµισµένη.
Για δηµιουργία κλίµατος, 
ενόψει της ∆ευτέρα που θα 
ξεκινήσει στο φουλ η 
συγκοµιδή, ώστε να πάρουν 
τις ελιές φθηνά, κάνει λόγο ο 
Ευάγγελος Μισαηλίδης από 
τον Α.Σ. Σηµάντρων, 
υπογραµµίζοντας πως αν 
ισχύσει το σενάριο για 70 
λεπτά το κιλό maximum στις 
«χτυπηµένες» ελιές, το 
στήσιµο για τον παραγωγό θα 
πέσει στα 80 λεπτά το κιλό (σ. 
σ. µόνο το κόστος συγκοµιδής 
έφτασε έως και τα 2,5 ευρώ 
το τελάρο διότι οι εργάτες, 
που είναι δυσεύρετοι, πρέπει 
να ψάξουν πολύ για να βρουν 
ποιοτικό καρπό), που σηµαίνει 
πως ακόµη και µε την 
αποζηµίωση που θα δοθεί από 
τον ΕΛΓΑ πολλοί δεν θα 
µπορέσουν να ανταπεξέλθουν 
στις υποχρεώσεις τους.
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Αρκετά πια με το κρασί 
πριν από τρεις χιλιετίες
Πόσα γνωρίζουμε για τις προσπάθειες αναγέννησης του ελληνικού κρασιού 
τα τελευταία 100 χρόνια, αναρωτιέται με σημασία ο Θεόδωρος Γεωργόπουλος, 
καλούμενος να τοποθετηθεί στο θέμα του στρατηγικού σχεδιασμού για τον κλάδο, ο 
οποίος, όπως εύστοχα σημειώνει ο ίδιος,  με παρθενογένεση δεν μπορεί να επιτευχθεί

ΣΤΟΝ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ
panagos@agronews.gr

Να διατηρούν ξεκάθαρη την πεποίθηση ότι το κρα-
σί είναι business αλλά και εκπληκτικό πολιτισµι-
κό αγαθό καλεί τη νέα γενιά οινοποιών και οι-
νολόγων ο άρτι εκλεγείς πρόεδρος της ∆ιεθνούς 
Ένωσης για το ∆ίκαιο του Οίνου, που για πρώ-
τη φορά είναι Έλληνας.  Ο λόγος για τον γενικό 
διευθυντή του ΣΕΟ, πανεπιστηµιακό και διαπρε-
πή νοµικό Θεόδωρο Γεωργόπουλο, τον οποίο η 
Agrenda συνάντησε λίγες µέρες µετά την ανάλη-
ψη των υψηλών καθηκόντων του.

Με την πρόσθετη ιδιότητα του πρόεδρου της 
∆ιεθνούς Ένωσης για το ∆ίκαιο του Οίνου πώς 
βλέπετε το εγχώριο πλαίσιο για τα αµπελοοινικά;

Η θεσµική οργάνωση και η νοµική ρύθµιση 
του αµπελοοινικού κλάδου στη χώρα απέχει πα-
ρασάγγας από την ποιότητα αλλά και την εικόνα 
του ελληνικού κρασιού. Το ελληνικό κράτος εν 
γένει δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τις προκλή-
σεις του αύριο, ούτε καν του σήµερα. Ταυτόχρο-
να δεν λέει να «ενηλικιωθεί» και επιµένει να θέ-
λει να ασχολείται µε τα «δικά του παιχνίδια». Ας 
γίνει κατανοητό τι µπορεί και τι όχι. ∆εν µπορεί 
να είναι ρυθµιστής, ας είναι σωστός ελεγκτής και 
αρωγός. Η γνωστή δικαιολογία ότι ο αµπελοοινι-
κός κλάδος δεν έχει την ωριµότητα ή την εντιµό-
τητα να αυτορρυθµιστεί είναι εξωφρενική όταν 
προέρχεται από τα χείλη του κράτους. Ας δούµε 
τι πρόοδο έκανε ο κλάδος τα τελευταία 20 χρό-
νια και ας το συγκρίνουµε µε εκείνα που έκανε 
το κράτος για να εκσυγχρονιστεί στο ρόλο του 
πανταχού παρόντα ρυθµιστή του χώρου. Όπου 
υπήρξε πρόοδος είναι µε το µαστίγιο ή το καρό-
το της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Αν έπρεπε να δούµε ένα ειδικότερο θεσµικό 
ζήτηµα κατά προτεραιότητα ποιο θα ήταν αυτό;

Χωρίς αµφιβολία η δηµιουργία οµάδων δια-
χείρισης ΠΟΠ/ΠΓΕ, δηλαδή τοπικά συµβούλια 
µε ουσιαστικές ρυθµιστικές δυνατότητες και οι-
κονοµική αυτοτέλεια. Περιµένουµε δεκαετίες, υ-
πολείπονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις. 
Βεβαίως, η ρύθµιση του θέµατος δεν θα λύσει κα-
τά τρόπο «µαγικό» τα θέµατα του κλάδου αλλά 
θα κινητοποιήσει τα προοδευτικά στοιχεία να συ-
γκροτηθούν συλλογικά και να ασχοληθούν µε 
ουσιαστικά ζητήµατα ρύθµισης του κλάδου. Ταυ-
τόχρονα, θα υπάρξουν πιέσεις προς τα πάνω ώ-
στε να λειτουργήσουν θεσµοί σε εθνικό επίπε-

δο, είτε αυτό λέγεται ∆ιεπαγγελµατική Ένωση 
είτε Κεντρική Οργάνωση Προστασίας της Οινο-
παραγωγής, θεσµοί οι οποίοι επίσης πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν και να δυναµώσουν.

Τι γίνεται µετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου για το τσίπουρο; Υπάρχουν λύσεις;

Η απόφαση του ∆ικαστηρίου ήταν εν πολλοίς 
αναµενόµενη. Καταδικάζει την Ελλάδα τόσο για 
το µειωµένο συντελεστή στο τσίπουρο/τσικουδιά 
όσο και τη χαµηλή φορολογία των αποσταγµά-
των των διήµερων. Ακούστηκαν διάφορα που 
θα προκαλούσαν απλώς θυµηδία αν ταυτόχρο-
να δεν αποπροσανατόλιζαν. ∆εν υπάρχουν πε-
ριθώρια «δηµιουργικής» εφαρµογής της απόφα-
σης, που θα επέτρεπαν «να τη γλιτώσουµε» ως 
προς το φορολογικό καθεστώς. Κρίνω πως η Ελ-
ληνική ∆ηµοκρατία θα ζητήσει ένα εύλογο χρο-
νικό διάστηµα από την Επιτροπή (ένα-δύο χρό-
νια) προκειµένου να υπάρξει προσαρµογή εκεί 
όπου υπάρχει περιθώριο ευελιξίας, δηλαδή ως 
προς το καθεστώς των µικρών αποστακτηρίων, 
που προβλέπεται από την Οδηγία και το οποίο 
είναι άγνωστο στην ελληνική νοµοθεσία, και την 
αναµόρφωση του καθεστώτος των διήµερων. Υ-
πάρχει θεωρητικά και η δυνατότητα της τροπο-
ποίησης της Οδηγίας, την οποία επιχείρησε επί 
µαταίω η ρουµανική προεδρία το περασµένο ε-
ξάµηνο. Με δεδοµένη πάντως την εφαρµογή 
του κανόνα οµόφωνης απόφασης στο Συµβού-
λιο Υπουργών κάτι τέτοιο είναι µάλλον απίθανο.

Πιστεύετε ότι η διευθέτηση θεµάτων που έχουν 
σχέση µε την παραγωγή και τη φορολογία του 
εν λόγω αποστάγµατος µπορεί να αποτελέσει 
αφετηρία για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου; 

∆εν τίθεται ζήτηµα «δυνατότητας» εν προκει-
µένω. ∆εν υπάρχει άλλη επιλογή από το να ε-
ξυγιανθεί και να προχωρήσει ο κλάδος. Και εν-
νοώ όλους τους εµπλεκόµενους: συστηµατικούς 
αποσταγµατοποιούς, ποτοποιούς, αµπελοκαλλι-
εργητές, αµβυκούχους. Εξυπηρετεί πολύ συγκε-
κριµένα συµφέροντα η ιδέα ότι οι «κακοί βιοµή-
χανοι» της ελληνικής αποσταγµατοποιίας θέλουν 
να βλάψουν τους αµπελοκαλλιεργητές. Αυτή η 
προπαγάνδα δεν αντέχει στην πιο απλή κριτική: 
Οι συστηµατικοί αποσταγµατοποιοί έχουν ανά-
γκη τους αµπελοκαλλιεργητές για την πρώτη ύ-
λη που χρειάζονται. Αντίστροφα, φαντάζεστε τι 
θα σηµαίνει για τους αµπελοκαλλιεργητές αν 
οι περίπου 70 αποσταγµατοποιίες κλείσουν υ-
πό το βάρος των φόρων και της γραφειοκρατί-

ας; Να γίνει κατανοητό ότι βράζουν και οι δυο 
οµάδες... στο ίδιο καζάνι. Ως προς την παράδο-
ση, δεν θα πρέπει να την απωλέσουµε. Παράδο-
ση όµως είναι στην πραγµατικότητα η απόσταξη 
«για το σπίτι» του αµπελοκαλλιεργητή, στα όρια 
των στεµφύλων που προκύπτει από χωρική οι-
νοποίηση. ∆εν βλέπω «παράδοση» αλλά κερδο-
σκοπία και µάλιστα σε βάρος του κράτους όταν 
παράγονται εξωφρενικές ποσότητες αποστάγ-
µατος και πωλούνται είτε χύµα είτε σε σφραγι-
σµένη συσκευασία εκατοντάδες χιλιόµετρα µα-
κρυά από τον τόπο απόσταξης.

Ιδού πεδίο δόξης λαµπρό για τη νέα κυβέρνη-

Έχουµε 
καταχραστεί 
την έννοια 
του terroir
«Σε όλες τις σηµαντικές 
οινοπαραγωγικές χώρες ο 
καθορισµός των αµπελοτεµαχίων που 
παράγουν οίνους ΠΟΠ –τουλάχιστον 
ΠΟΠ– δεν αρκείται στο γεγονός ότι 
βρίσκεται εντός των γεωγραφικών 
ορίων µιας διοικητικής ενότητας. 
Υπάρχει ταυτόχρονα οροθέτηση µε 
βάση εδαφολογικά, γεωµορφολογικά 
και κλιµατολογικά κριτήρια. Μόνο 
όσα αµπελοτεµάχια εντός της ζώνης 
ΠΟΠ ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
του τεχνικού φακέλου εντάσσονται 
στην ζώνη παραγωγής. Τα υπόλοιπα 
παράγουν ενδεχοµένως τοπικούς 
οίνους. Από τη στιγµή που δεν έγινε 
ποτέ αυτή η επιστηµονική εργασία, οι 
διαδικασίες πιστοποίησης καλώς 
µένουν πίσω, καθώς, πολύ απλά δεν 
µπορούν να γίνουν. Θέλει δηλαδή το 
σύστηµα να χτιστεί από την αρχή. Και 
ο ρόλος των τοπικών οµάδων 
διαχείρισης ΠΟΠ/ΠΓΕ αλλά και της 
∆ιεπαγγελµατικής πρέπει να είναι 
καθοριστικός.»
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ση που ευαγγελίζεται την ανάπτυξη αλλά και 
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής: Θα πρέ-
πει να δοθούν κίνητρα ώστε οι σηµερινοί αµβυ-
κούχοι να µετατραπούν είτε σε ιδιωτικά µικρά 
αποστακτήρια (µε µειωµένη φορολογία, όπως 
προβλέπει η Οδηγία 92/83) είτε, αφού συνενω-
θούν, σε συνεταιριστικά αποσταγµατοποιεία.  

Εξάλλου, ας µάθουµε κάποια στιγµή από τα 
λάθη µας: Σε διεθνές επίπεδο, οι πιέσεις για πε-
ριορισµό της κατανάλωσης αλκοόλ γίνονται α-
φόρητες και θα ενταθούν περαιτέρω. Η AIDV 
(σ.σ. «∆ιεθνής Ένωση για το ∆ίκαιο του Οίνου») 
µελετά το φαινόµενο της πύκνωσης περιορι-

Ο Θεόδωρος Γ. Γεωργόπουλος είναι Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης για το 
∆ίκαιο του Οίνου (AIDV) και του Ινστιτούτου Αµπέλου και Οίνου της 
Καµπανίας (Institut Georges Chappaz), κάτοχος της έδρας Jean Monnet για 
το ∆ίκαιο του Οίνου του Πανεπιστηµίου της Reims (Καµπανία Γαλλίας), 
Γενικός ∆ιευθυντής του Σ.Ε.Ο. και ∆ικηγόρος Αθηνών

Who is who

Όπως αποκάλυψε 
ο κ. Γεωργόπουλος, 
το Παγκόσµιο 
Συνέδριο της AIDV 
για το 2021 µε θέµα 
τους περιαστικούς 
αµπελώνες και 
οινοποιεία θα γίνει 
στην Αθήνα.

στικών µέτρων στην κατανάλωση οινοπνεύµα-
τος. Η ιδέα λοιπόν της «ανάπτυξης» του κλάδου 
των αποσταγµάτων µέσω της διατήρησης µεγά-
λης ποσότητας φτηνού και ανώνυµου αποστάγ-
µατος δεν έχει µέλλον. Και για να µην τα βάζου-
µε πάλι µε θεούς και δαίµονες όταν «ξαφνικά» 
το πανηγύρι θα τελειώσει για λόγους δηµόσιας 
υγείας, ένας είναι ο δρόµος: Η δηµιουργία προ-
στιθέµενης αξίας για τα ελληνικά αποστάγµατα, 
όπου όλοι θα έχουν το µερίδιό τους. Λίγο, επώ-
νυµο και καλό. Αυτό όµως, δεν γίνεται από την 
µια µέρα στην άλλη. Χτίζεται σταδιακά. ∆είτε πό-
σο χρήµα, χρόνος και κόπος απαιτήθηκαν για το 
κρασί, και η µάχη ακόµα είναι στα µισά. 

Για να γίνει αυτό, χρειάζεται όµως ανοιχτή συ-
ζήτηση και όχι βουλευτές που στήνονται έξω α-
πό την πόρτα του υπουργού χάριν της εκλογι-
κής τους πελατείας απειλώντας και κινδυνολο-
γώντας. Η δηµιουργία Εθνικού Συµβουλίου Απο-
σταγµάτων µε συµµετοχή όλων των εµπλεκόµε-
νων φορέων και των κρατικών υπηρεσιών και µε 
γνωµοδοτικό χαρακτήρα είναι αίτηµα που δεν έ-
χει εισακουστεί. Να µάθουµε να ορίζουµε και να 
µοιραζόµαστε τη λεγόµενη «δηµόσια σφαίρα».

Ποια η γνώµη σας στο µεγάλο ζήτηµα της 
κλωνικής επιλογής; Μήπως αργήσαµε;

Το συγκεκριµένο ζήτηµα από αµπελουργικό 
και, δευτερευόντως, νοµικό έχει αποκτήσει εξαι-
ρετικό ανθρωπολογικό χαρακτήρα. Νοµίζω ότι δί-
δει µια χρυσή ευκαιρία να εξετάσει ο κοινωνικός 
επιστήµονας σήµερα και ο ιστορικός του µέλλο-
ντος µε όρους « εργαστηρίου» όλες τις στρεβλώ-
σεις, τις κρατικές αδυναµίες, την κατάχρηση του 
δηµόσιου χώρου, τα πάσης φύσεως συµφέροντα 
και την εµπάθεια, όλα δηλαδή τα στοιχεία που ε-
µποδίζουν το χώρο να πάει µπροστά. Είναι επί-
σης λυπηρό όλοι να έχουµε άποψη για όλα. Εγώ 
είµαι νοµικός, δεν µπορώ να εκφέρω γνώµη για 
τα πρωτόκολλα κλωνικής επιλογής παρά µόνο 
ως προς τα ζητήµατα που άπτονται της επιστή-
µης µου και όσα γνωρίζω για τις εµπορικές πρα-
κτικές και την οργάνωση της έρευνας. Ένας γεω-
πόνος µε τη σειρά του καλό θα ήταν να ακούσει 
όποιον ξέρει δυο-τρία νοµικά γράµµατα. Όχι ως 
θέσφατο, απλά σαν συνεισφορά στο δηµόσιο διά-
λογο. Είναι µεγάλη πληγή στην Ελλάδα, αντί του 
«καθείς εφ’ ω ετάχθη», το «είσαι ό,τι δηλώσεις ».

Εν µέρει, ναι, θεωρώ ότι είναι πλέον αργά. Οι 
«εµπορικές» γηγενείς ποικιλίες κυκλοφορούν 
πλέον στη διεθνή αγορά µε πιστοποιηµένο πολ-
λαπλασιαστικό υλικό και κλώνους. Αυτό βέβαια 
δεν σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσου-
µε µε γρήγορα βήµατα για να σώσουµε αυτά που 
σώζονται. Χαµένοι από αυτή την υπόθεση δεν εί-
ναι οι εξωστρεφείς φυτωριούχοι επιχειρηµατίες 
οι οποίοι βρίσκουν τρόπους να προχωρήσουν τις 
εµπορικές τους  δραστηριότητες, και καλά πράτ-
τουν, σε µια οικονοµία της αγοράς. Χαµένοι εί-
ναι οι φυτωριούχοι που δεν έχουν τη δυνατότητα 
να παράξουν µητρικό υλικό, η πρωτογενής και 
πρωτοποριακή έρευνα διεθνών αξιώσεων (κα-
θώς µε ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, και αυ-
τή είναι «εσωτερικής κατανάλωσης») και βεβαί-
ως το οινικό δυναµικό της χώρας. Μου προξενεί 
απορία ότι ότι κανείς από όσους βρισκόµαστε ε-
νεργά στον δηµόσιο χώρο (οργανώσεις, πανε-
πιστήµια, υπουργείο, πολιτικά κόµµατα) δεν έ-
χουµε µια λέξη αυτοκριτικής γι’ αυτή την καθυ-
στέρηση, αυτή που αναλογεί στον καθένα από 
εµάς, ανάλογα µε την ηλικία του και τις θέσεις 
που κατείχε. Ως αν όλοι µας να αναλάβαµε ξαφ-
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νικά να διαχειριστούµε τον αµπελώνα µιας αποι-
κίας στην οποία πέσαµε εξ ουρανού. Η Οδηγία 
για το πολλαπλασιαστικό υλικό αµπέλου χρο-
νολογείται από το 1968 ενώ ο σχετικός εθνικός 
νόµος –ο 1564– από το 1985...
 
Πόσα χρόνια θα πρέπει να περάσουν για να 
εγγραφούν όλες οι υπάρχουσες ποικιλίες 
αµπέλου στον Εθνικό Κατάλογο;

Από αµπελογραφικής σκοπιάς φαίνεται το ζή-
τηµα να είναι αρκετά περίπλοκο, καθώς ενδέχε-
ται κάποια από τα ήδη εγγεγραµµένα ονόµατα 
να αναφέρονται στην ίδια ποικιλία ή σε κλώνους 
αυτής. ∆εν είµαι σε θέση να δώσω απάντηση, 
καθώς οι γνώσεις µου δεν είναι επαρκείς. Από 
νοµικής άποψης ωστόσο, η απόφαση του 2018 
µε την οποία θεσπίστηκε, επιτέλους, διαδικασία 

για την εγγραφή των γηγενών ποικιλιών είναι 
σωτήρια. Παρά το θόρυβο που δηµιουργήθηκε 
τότε, τόσο στην ουσία του όσο και στον τρόπο, 
η διαδικασία ήρθε να δώσει το απαραίτητο ερ-
γαλείο για την επικαιροποίηση του καταλόγου. 

Τι θα µπορούσε να προσφέρει η παρουσία σας 
ως πρόεδρου της Ένωσης για το ∆ίκαιο του 
Οίνου στην εξέλιξη του τοµέα της χώρας µας;

Από µόνη της, φοβάµαι πως τίποτα.  Αν, αντί-
θετα, σταθεί αφορµή να συζητήσουµε τον εκσυγ-
χρονισµό και την κωδικοποίηση του αµπελοοινι-
κού δικαίου της xώρας, από τις ποικιλίες αµπε-
λιού µέχρι την ετικέτα, τότε η τεχνογνωσία τόσων 
λαµπρών µυαλών-µελών της Ένωσης θα είναι 
στη διάθεσή µας ως ανεξάντλητη πηγή πληρο-
φοριών και έµπνευσης για τις βέλτιστες λύσεις. 

Σηµειώνω ότι η προεδρία της AIDV είναι τριετής 
χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Βεβαίως, οι πρώ-
ην πρόεδροι είναι διά βίου αντιπρόεδροι, συνι-
στούν δε ένα άτυπο συµβούλιο που εξακολου-
θεί να έχει λόγο στη διαµόρφωση των αξόνων 
δράσης της Ένωσης. Αλλά δεν είναι το ίδιο...

Έχετε κάποια εικόνα περί την πορεία του 
Στρατηγικού Σχεδιασµού του κλάδου στην 
Ελλάδα για την ερχόµενη δεκαετία; 

Το Στρατηγικό Σχέδιο για το κρασί χρειάζε-
ται επικαιροποίηση ενώ ο στρατηγικός σχεδια-
σµός για το Αµπέλι δεν γίνεται να είναι ξεχωρι-
στό θέµα. Χρειάζεται πάντως θεσµική θωράκιση 
του κλάδου, µε νέες σύγχρονες µορφές οργά-
νωσης και έµφαση στην εφαρµοσµένη έρευνα.

Έχετε κάποια προσωπική γνώµη ή πρόταση;
Είναι απαραίτητη η ενδοσκόπηση του κλά-

δου. Μέχρι σήµερα, σκοπός ήταν ο στρατηγι-
κός σχεδιασµός να αφορά αποκλειστικά την ε-
ξωστρέφεια. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργήθη-
κε το «κεφάλαιο» που λέγεται branding του ελ-
ληνικού κρασιού. Τώρα θα πρέπει να δούµε όχι 
µόνο την αύξησή του αλλά, κυρίως, την αξιοποί-
ηση του. Χρειαζόµαστε ένα Παρατηρητήριο για 
το Αµπέλι και το Κρασί το οποίο στελεχωµένο α-
πό ικανούς τεχνοκράτες θα παράσχει την ακτινο-
γραφία του αµπελοοινικού τοµέα, από το οινικό 
δυναµικό (αµπέλι) µέχρι την κατανάλωση. Ρωτή-
στε σήµερα φορείς και υπηρεσίες πόσα στρέµ-
µατα αµπέλι καλλιεργούµε στην Ελλάδα και θα 
πάρετε διαφορετικές απαντήσεις. Ή ακόµα πό-
σα είναι τα οινοποιεία της χώρας. Οι δε µελέτες 
αγοράς είναι αποσπασµατικές και συχνά χωρίς 
επαρκή γνώση των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου. 
Αυτή η δουλειά και το νοικοκύρεµα που προϋ-
ποθέτει, πρέπει να γίνουν.

Επίσης, δεν νοείται στρατηγικός σχεδιασµός 
του κλάδου από παρθενογένεση. Αρκετά µε το 
ελληνικό κρασί πριν από τρεις και τέσσερις χι-
λιετίες. Πόσα γνωρίζουµε για τις προσπάθειες 
αναγέννησης του ελληνικού κρασιού τα τελευ-
ταία 100 χρόνια; Σήµερα τα αρχεία επιχειρήσε-
ων όπως η Βότρυς ή οργανισµών όπως ο Εθνι-
κός Σύνδεσµος Αµπελοκτηµόνων και του ίδιου 
του υπουργείου Γεωργίας είναι άφαντα, άλλα, 
όπως εκείνα του Κρόνου στην Ελευσίνα, ρηµά-
ζουν. Να λοιπόν µια πρόταση: Να γίνει η κιβω-
τός µνήµης και τεκµηρίωσης του ελληνικού κρα-
σιού, η οποία να στεγαστεί στο παλιό εργοστάσιο 
του Βότρυς στους Μύλους Αττικής, και θα συγκε-
ντρώσει, αρχειοθετήσει και αξιοποιήσει όλο αυ-
τό το υλικό που χάνεται. Αυτό το υλικό δεν αφο-
ρά µόνο ιστοριοδίφες. Είναι πηγή αυτογνωσίας, 
αυτοκριτικής και αυτοπεποίθησης για το ελλη-
νικό κρασί, πηγή έµπνευσης για ένα σύγχρονο 
storytelling. Επιτέλους, ας δούµε το πρόσφατο 
οινικό παρελθόν µας χωρίς συµπλέγµατα και ας 
σχεδιάσουµε το µέλλον µας µε βάση (και) αυτό. 

 
Μιας και γνωρίζετε τα πράγµατα στη Γαλλία, 
δώστε µας µια εικόνα για το πώς λειτουργεί το 
κληρονοµικό δίκαιο στον αµπελώνα; 

Το θέµα της κατάτµησης των αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων λόγω της κληρονοµικής διαδοχής α-
ποτελεί αντικείµενο έντονης συζήτησης στη Γαλ-
λία. Από το 2017 εξάλλου στην έδρα Jean Monnet 
του Πανεπιστηµίου της Reims, ετοιµάζεται δια-
τριβή για το ζήτηµα, τα αποτελέσµατα της οποί-
ας αναµένει µε εξαιρετικό ενδιαφέρον ο κλά-
δος της Καµπανίας. Πάντως, υπάρχουν ήδη µέ-

τρα για την πρόληψη τέτοιας κατάτµησης. Ο νό-
µος «Dutreil» προβλέπει σηµαντική φορολογι-
κή ελάφρυνση σε περίπτωση µερικής ή ολικής 
µεταβίβασης της αγροτικής εκµετάλλευσης λό-
γω γονικής παροχής αλλά µε την προϋπόθεση 
ότι ο δικαιούχος δεν θα διακόψει την αγροτική 
δραστηριότητα. Επιπλέον, υπενθυµίζω τη δράση 
των SAFER, περιφερειακών δηµόσιων εταιρειών 
που έχουν δικαίωµα προτίµησης σε περίπτωση 
πώλησης αγροτεµαχίου, προκειµένου να το µε-
ταπωλήσουν σε τιµή αγοράς µε βάση την ανά-
γκη διατήρησης µεγάλων εκµεταλλεύσεων (π.χ. 
σε εκείνους που έχουν όµορα αγροτεµάχια). Θυ-
µίζω κάτι αντίστοιχο επιχειρήθηκε εδώ µε την Α-
ΓΡΟΓΗ, αλλά έµεινε σχέδιο. 

Τι άλλο πιστεύετε ότι κάνουν πολύ καλά οι 
Γάλλοι αµπελουργοί και οινοποιοί και πού 
βρίσκουν ενδεχοµένως ανταγωνισµό;

Το σύγχρονο αµπελοοινικό δίκαιο έχει κοιτίδα 
τη Γαλλία. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η αµπελο-
οινική παράδοσή της είναι τόσο βαθιά και το οι-
κονοµικό εκτόπισµα του γαλλικού κρασιού τόσο 
σηµαντικό για την χώρα, που η γένεση ενός ολο-
κληρωµένου νοµικού συστήµατος για την άµπε-
λο και τον οίνο φαίνεται αυτονόητη. Μετά από 21 
χρόνια στη Γαλλία, πολλά από αυτά σε θέσεις ευ-
θύνης γύρω από αµπελοοινικά, έχει πάντα να µου 
διδάξει τρόπους επίλυσης των προβληµάτων και, 
κυρίως την αξία της αυτενέργειας των θεσµών του 
κλάδου σε τοπικό επίπεδο. Μεγάλο σχολείο. Ό-
σο και αν «γκρινιάζουµε» ότι η Γαλλία χάνει έδα-
φος στο παγκόσµιο στερέωµα, παραµένει αδιαµ-
φισβήτητα µια µεγάλη αµπελοοινική χώρα, ένα 
σηµείο αναφοράς. Και αυτό δεν είναι µετρήσιµο 
µόνο οικονοµικά. Ναι, υπάρχει ανταγωνισµός α-
πό αναδυόµενες χώρες ή παραδοσιακά αµπελο-
οινικές χώρες. Είναι αλήθεια επίσης ότι η γραφει-
οκρατία είναι συχνά τροχοπέδη. Αλλά το ιστορι-
κό βάθος της οινικής Γαλλίας παραµένει αξεπέρα-
στο. Σύµφωνοι, παράγεται µεγαλύτερη ποσότητα 
prosecco από σαµπάνια. Και λοιπόν;  

Τι θα σηµάνει για τον παγκόσµιο αµπελώνα η 
κλιµατική αλλαγή και πώς θα υπάρξει θωράκιση; 
Στο Μπορντό π.χ. βάζουν νέες ποικιλίες.

H κλιµατική αλλαγή δοκιµάζει ήδη τις αντοχές 
των κεκτηµένων του αµπελοοινικού πολιτισµού 
µας. Αν αυτή παραµένει εντός κάποιων ορίων, 
είµαι αισιόδοξος για την προσαρµογή του αµπε-
λώνα. Χρειάζεται δουλειά, προετοιµασία και ευε-
λιξία. Στο Ινστιτούτο Αµπέλου και Οίνου της Κα-
µπανίας (Institut Georges Chappaz) στο οποίο έ-
χω την τιµή να προεδρεύω από το 2015, το ζήτη-
µα είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων σε επί-
πεδο έρευνας. Ο πειραµατισµός µε νέες, ανθεκτι-
κές ποικιλίες που αναφέρετε είναι µια µόνο πτυχή 
της προετοιµασίας. Απαιτούνται νέες αµπελουρ-
γικές και οινολογικές πρακτικές, καινοτόµα µέ-
σα πρόληψης και αντιµετώπισης φυσικών κατα-
στροφών, µελέτη του κοινωνικοοικονοµικού α-
ντίκτυπου της κλιµατικής αλλαγής στον αµπελο-
οινικό κλάδο, ελαστικότητα στους τεχνικούς φα-
κέλους ΠΟΠ/ΠΓΕ για να αντιµετωπιστούν αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες, βιώσιµα µοντέλα γεωρ-
γικής ασφάλισης, επαναπροσδιορισµός του ρό-
λου των τοπικών θεσµικών οργάνων στη διαχεί-
ριση κρίσεων. Ελπίζω και στην Ελλάδα να υπάρξει 
µακρόπνοη στρατηγική εκ µέρους της Πολιτείας 
µε αρωγό τον αµπελοοινικό κλάδο. Π.χ. χρειαζό-
µαστε σχέδιο για τη διαχείριση των υδάτινων πό-
ρων. Αυτό δεν γίνεται από τη µια µέρα στην άλλη.

«Ο διεθνής ανταγωνισµός γίνεται εντονότερος, η τεχνογνωσία τρέχει ενώ οι καταναλωτικές 
συνήθειες αλλάζουν άρδην. Το ελπιδοφόρο είναι ότι η νέα γενιά οινοποιών και οινολόγων, σηµερινά 
παιδιά 20-35 χρονών, έχουν κατά κανόνα το βλέµµα στραµµένο στον κόσµο. Θα προσαρµόσουν το 
ελληνικό κρασί καταλλήλως. Εύχοµαι µονάχα να µην είναι µονάδες-επιχειρηµατίες. Να έχουν 
εντονότερο από τους παλαιότερους το αίσθηµα της συλλογικότητας και να διατηρούν ξεκάθαρη την 
πεποίθηση ότι το κρασί είναι business αλλά και εκπληκτικό πολιτισµικό αγαθό.»

Το βλέμμα στην επόμενη 20ετία
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