
Βρίσκει µεν πατήµατα  
δεν αφήνει και γούβες    
Το αγαπηµένο παιδί της κοινότητας 
των γεωτεχνικών επέλεξε για 
σύµβουλό του ο Βορίδης. σελ. 50 

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

     Αρ. Φύλλου 725   www.agronews.gr   agrenda@agronews.gr    Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019    Κωδ.: 7744   ISSN: 2241 9446   Τιµή 3 ευρώ

9
77
22
41

94
41
08

40

  
∆ιάτρητος ΟΠΕΚΕΠΕ 
λάθη στις ενισχύσεις 
Αδίκως χαµένα εκατοµµύρια από 
τσεκ και προγράµµατα µε ευθύνη 
των ενδιάµεσων φορέων. σελ. 27-30
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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Σε µια ενδιαφέρουσα συµφωνία 13 σηµείων που επιχειρεί να βάλει 
τάξη στη διαχείριση του γάλακτος και να περιφρουρήσει τη συνταγή 
παρασκευής της φέτας (ΠΟΠ), τείνουν να καταλήξουν αυτές τις µέρες 
µέλη παραγωγικών συνεταιρισµών αιγοπροβατοτρόφων και εκπρόσω-

ποι της γαλακτοβιοµηχανίας. Την ίδια στιγµή ωστόσο, η δασµολογική 
νάρκη 25% των ΗΠΑ σε καίριας σηµασίας ελληνικά αγροτικά προϊό-
ντα όπως η φέτα και οι κοµπόστες ροδάκινου, βάζουν µπροστά σε και-
νούργιες αγωνίες παραγωγούς και µεταποιητική βιοµηχανία. σελ. 10, 46

Διπλό το χαστούκι 
πλήττει κομπόστα και φέτα      
Οι δασμοί Τραμπ βάζουν σε περιπέτειες τους Ευρωπαίους αγρότες     

Με τρεις φιλόδοξους στόχους για επίτευξη ισορροπίας 
αγροτικών αποδόσεων και αειφορίας η Bayer δεσµεύεται για 
εξατοµικευµένες λύσεις στο 25% της αρόσιµης γης. σελ. 16

Οι έξυπνες εφαρµογές Bayer 
ΣABBATO: Χαριτίνης, Ευδοκίµου, Ερµογένους ιεροµ.   Μήνας 10ος, Εβδ. 40η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:24 - ∆ύση 19:03 ΣΕΛΗΝΗ: Πρώτ. Τέτ. ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις

Στα 3,5 ευρώ το κιλό τα εγχώρια κάστανα 
ποικιλίας Extra που φέτος λόγω καιρού 
έµειναν λιγότερα και µε σκισίµατα. Ίδια 
επίπεδα µε πέρυσι η τιµή παραγωγού που 
πιέζεται από τον ανταγωνισµό. σελ. 21

Στα χέρια των αξιολογητών η εγκύκλιος 
για µείωση 5% στις προσφορές των 
τρακτέρ, µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου θα 
έχουν πληρωθεί τα κοµµένα τιµολόγια 
εξοπλισµού, λέει το υπουργείο. σελ. 18

Λιγότερα τα Extra, 
χωρίς µεν έξτρα τιµή

Πληρώνονται ∆εκέµβρη 
τα τιµολόγια στα Σχέδια 

Τουλάχιστον 44 λεπτά  
δικαιούται το σύσπορο   
Στα 44 λεπτά το κιλό για το σύσπορο, 
αντιστοιχούν τα 66 σεντς η λίµπρα για 
το εκκοκκισµένο βαµβάκι. Τα 4,5 σεντς 
πάνω των εκκοκκιστών αφήνουν χώρο για 
βελτίωση των τιµών παραγωγού. σελ. 22, 45
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EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12321

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50003

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12105

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85348

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,12700

• Οδηγίες για λίγες απορρίψεις στους 
αξιολογητές Σχεδίων Βελτίωσης σελ. 18
• Καµία περίπτωση να µπει η ντοµάτα στο 
Κοµφούζιο αυτή την περίοδο σελ. 19

• Με τα ιστορικά δικαιώµατα τα έβαλε 
στην ακρόασή του ο Βοϊτσεχόφσκι σελ. 4
• Εξαγωγές κοµπόστας και Φέτας έρχονται 
να επηρεάσουν οι δασµοί Τραµπ σελ. 46

• Σε 44 λεπτά για τον παραγωγό τα 66 σεντς 
των µεταποιητών στο βαµβάκ σελ. 22
• Μικρότερες εµπορεύσιµες ποσότητες της 
τάξης του 25-30% στα µήλα σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Λίγα είναι τα καλά µήλα που έµειναν απρόσβλητα από τα καιρικά 
φαινόµενα και µπορούν να διεκδικήσουν τις καλές τιµές. Στο 
κάστανο, η µείωση του όγκου παραγωγής ήταν µεγάλη, αλλά 
καθώς πρόκειται για διεθνές προϊόν η τιµή του δεν ανέβηκε. Η 
µειωµένη παραγωγή ακτινιδίου στους ανταγωνιστές της Ελλάδας 
διαγράφει καλή πορεία για το ελληνικό προϊόν, ενώ στο βαµβάκι 
συνεχίζεται το κλίµα ανόδου, µε υποστήριξη του χρηµατιστηρίου. 

Μύγα Μεσογείου
Όταν αρχίζει η ωρίµανση προσβάλλει 
τους καρπούς των εσπεριδοειδών η 
µύγα της Μεσογείου, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου. 
Συστήνεται άµεση ανάρτηση 
ετοιµόχρηστων παγίδων προσέλκυσης 
και θανάτωσης ή προσέλκυσης και 
παγίδευσης του εντόµου στις πρώιµες 
ποικιλίες πορτοκαλιάς και µανταρινιάς 
µε τη µέθοδο µαζικής παγίδευσης. 

Μαζική παγίδευση
H µέθοδος αυτή προτείνεται και για 
τις βιολογικές καλλιέργειες, γιατί δρα 
εκλεκτικά και δεν επιβαρύνει το 
περιβάλλον και τον καταναλωτή. Είναι 
περισσότερο αποτελεσµατική όταν η 
ανάρτηση των παγίδων γίνεται πριν την 
ωρίµανση και µε χαµηλούς πληθυσµούς. 
Εάν η µαζική παγίδευση δεν εφαρµόζεται 
οµαδικά ή εκτεταµένα σε µια περιοχή 
πρέπει να ενισχύεται η περίµετρος του 
αγρού µε επιπλέον παγίδες. Η άριστη 
πυκνότητα των παγίδων αναγράφεται στη 
συσκευασία από τον κατασκευαστή. Οι 
προσβεβληµένοι από τη µύγα καρποί 
εσπεριδοειδών ή άλλων καρποφόρων 
ξενιστών είτε βρίσκονται στα δέντρα είτε 
βρίσκονται πεσµένοι στο έδαφος πρέπει 
να συλλέγονται και να παραχώνονται ή να 
αποµακρύνονται και να καταστρέφονται.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 05-10-2019 
Στην ανατολική Μακεδονία, τη 
Θράκη, τα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου και τα ∆ωδεκάνησα 
βροχές και καταιγίδες κατά 
τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες. 
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε 
σποραδικές βροχές. Από αργά το 
βράδυ στα βορειοδυτικά θα 
εκδηλωθούν µεµονωµένες 
καταιγίδες. Οι άνεµοι θα πνέουν 
δυτικοί βορειοδυτικοί ασθενείς. 
Η θερµοκρασία σε µικρή πτώση.

Κυριακή 06-10-2019 
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους 
αυξηµένες στα δυτικά, τα κεντρικά, 
τα βόρεια και τα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου µε 
σποραδικές βροχές και 
µεµονωµένες καταιγίδες. Οι 
άνεµοι θα πνέουν από δυτικές 
διευθύνσεις ασθενείς. Η 
θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει 
αξιόλογη µεταβολή. 

∆ευτέρα 07-10-2019
και Τρίτη 08-10-2019
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε 
τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά 
και τα βόρεια, όπου από τις 
απογευµατινές ώρες πιθανώς να 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Στην 
υπόλοιπη χώρα παροδικές 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές. 
Άνεµοι δυτικοί ασθενείς. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση. 

Τετάρτη 09-10-2019 ως
Παρασκευή 11-10-2019 
Νεφώσεις µε βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς 
κατά τόπους ισχυρές στα δυτικά, 
τα βόρεια και τα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου. Εξασθένηση 
των φαινοµένων από την 
Τετάρτη. Άνεµοι ανατολικοί µε 
µέτρια ένταση. Η θερµοκρασία 
θα σηµειώσει µικρή άνοδο.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
στο ανατολικό 
Αιγαίο, νότιοι 
νοτιοδυτικοί 4 µε 
6 µποφόρ και στην 
υπόλοιπη χώρα 
δυτικοί βορειοδυτικοί 
µε την ίδια ένταση.
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Η τελευταία έκθεση του Συνηγόρου του Πο-
λίτη για τις ενισχύσεις στην αγροτική 
παραγωγή, προσφέρει αρκετό υλικό, 
τουλάχιστον σε όποιον θέλει και ξέρει 
να διαβάζει τέτοιου είδους αναγνώσµα-
τα, αναφορικά µε την παθογένεια που 
χαρακτηρίζει το όλο σύστηµα ελέγχου 
και κατανοµής των επιδοτήσεων.

Οι οχλήσεις που δέχεται σε καθηµερινή βά-
ση ο εκπρόσωπος του εν λόγω θεσµού, 
είναι ενδεικτικές των αδυναµιών που έ-
χει το ΟΣ∆Ε, των ευθυνών που βαραί-
νουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, της ταλαιπωρίας 
που υφίστανται οι Έλληνες παραγω-
γοί, της εκµετάλλευσης που γίνεται στις 
πλάτες των αδύναµων και της κατάχρη-
σης που υπάρχει τελικά στη διαχείριση 
των κοινοτικών πόρων. 

Αδυναµίες στον τρόπο λειτουργίας της κρα-
τικής µηχανής έχουν υπάρξει και στο 
παρελθόν και µάλιστα σε πολλά πεδία.  
Τέτοιο «καπέλωµα» όµως των ιθυνό-
ντων από µια θρασύτατη «µηχανοπα-
ρέα» που έχει διαβρώσει στην κυριο-
λεξία ένα κρίσιµο κοµµάτι της δηµό-
σιας διοίκησης, αναγάγοντας σε εκτε-
λεστικά της όργανα, επιφορτισµένα µε 
τη διαφύλαξη του δηµοσίου συµφέρο-
ντος στελέχη, είναι πρωτόγνωρο.

Θα είχε ίσως µικρότερη σηµασία αν αυτή η 
υπόθεση εκτυλίσσονταν µια φορά, κα-
τά τη διάρκεια ενός έτους, για µια πλη-
ρωµή των κοινοτικών ενισχύσεων σε  
µια συναλλαγή του αγροτικού κόσµου 
µε τις αρµόδιες αρχές. Το κακό είναι 
ότι η ίδια παθογένεια, η ίδια αυθαιρε-
σία, η ίδια εκµετάλλευση των κοινοτι-
κών πόρων και των δικαιούχων των ε-
νισχύσεων, γίνεται ξανά και ξανά, κά-
θε φορά, µε κάθε καταβολή της ενιαί-
ας ή οποιασδήποτε άλλης ενίσχυσης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε κοινωνός 
αυτής της πραγµατικότητας. ∆υσκο-
λεύτηκε απ’ ό,τι φαίνεται να βρει άκρη,  
κατέγραψε ωστόσο την εµπειρία του 
και καλεί µε τον τρόπο του, άλλους, 
αρµοδιότερους εκείνου, να αλλάξουν 
το σύστηµα, να αποµακρύνουν τα πα-
ράσιτα από την... εύφορη κοιλάδα των 
κοινοτικών πόρων, να επαναφέρουν 
την τάξη στα πράγµατα. 

Οι πολιτικά υπεύθυνοι από την άλλη, είναι 
εκείνοι που θα πρέπει, κάποια στιγµή, 
να πάρουν στα χέρια τους την «καυτή 
πατάτα». Να µην υποκύψουν στους συ-
νήθεις εκβιασµούς και να µην ξεγελα-
στούν από τις Σειρήνες.          Agrenda

Τάσο πες αλεύρι,
ο Θάνος σε γυρεύει 





ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Είπε πολλά χωρίς να καταφέρει 
τελικά να πει τίποτα ο υποψήφιος 
για το χαρτοφυλάκιο Γεωργίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιάνουζ 
Βοϊτσεχόφσκι. Ο Πολωνός πολιτι-
κός, βρέθηκε σε δύσκολη θέση κα-
τά την διάρκεια της ακρόασης του 
την Τρίτη 1 Οκτωβρίου, αφού τό-
σο οι γραπτές όσο και οι προφο-
ρικές του απαντήσεις δεν έπεισαν 
τους Ευρωβουλευτές που ανέλαβαν 
την συνέντευξή του, υποχρεώνο-
ντάς τον τώρα σε επανάληψη της 
διαδικασίας, εφόσον οι νέες γρα-
πτές απαντήσεις του, πείσουν την 
επιτροπή αξιολόγησης.

Μερικές από τις θέσεις του που 
ξεχώρισαν στην ακρόαση µετά από 
ερωτήσεις, κυρίως Γερµανών, Ευ-
ρωβουλευτών ήταν η εξασφάλιση 
ενίσχυσης σε κτηνοτρόφους που 
ιδιοπαράγουν ζωοτροφές και η α-
ποφασιστικότητά του για την πλή-
ρη εσωτερική σύγκλιση εντός των 
κρατών µελών καθώς «τα κείµενα 
Χόγκαν δεν προχωρούν αρκετά το 
θέµα», όπως είπε. 

Να σηµειωθεί ότι δεν δόθηκε κα-
µία διευκρίνηση αναφορικά µε το 
ζήτηµα της εξωτερικής σύγκλισης, 

ούτε τοποθετήθηκε επί της ουσίας 
πάνω σε άλλα φλέγοντα ζητήµατα 
της επερχόµενης ΚΑΠ, καλώντας και 
πάλι σε διάλογο το Ευρωκοινοβού-
λιο και υποστηρίζοντας πως το µε-
ταρρυθµιστικό πακέτο που αφήνει 
πίσω του ο Φιλ Χόγκαν «δεν είναι 
Βίβλος». Κυνικά τοποθετήθηκε ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας 
του Κοινοβουλίου, ο οποίος έγρα-
ψε στο Twitter πως «δεν θέλω να 
το συζητήσω θέλω να δω κάποια κι-
νητικότητα για τους αγρότες µας».

Αν κάτι θετικό µπορεί να προκύ-

ψει από την συζήτηση, είναι η δέ-
σµευση του Πολωνού, αν και στα 
λόγια, να ενισχύσει µε πολιτικές 
τις µικρές και οικογενειακές εκ-
µεταλλεύσεις, ευελπιστώντας να 
δώσει σε βάθος που υπερβαίνει 
την επταετία της ΚΑΠ έναν ανά-
λογο ορίζοντα στην αγροτική πο-
λιτική. τάθηκε δραµατική µείωση 
του αριθµού των γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων σε όλη την ΕΕ. Ο 
κ. Βοϊτσεχόφκσι είπε ότι από το 
2005 έως το 2015, το µπλοκ έχα-
σε 4 εκατοµµύρια αγροκτήµατα 
και υποχώρησε στα 11 εκατοµµύ-
ρια. «Ποια είναι η διαφορά ανά-
µεσα σε έναν πεσιµιστή και έναν 
αισιόδοξο; Ο πεσιµιστής έχει µε-
γαλύτερη επίγνωση της πραγµα-
τικότητας» ανέφερε ο ίδιος, συνε-
χίζοντας λέγοντας ότι ότι κατά τη 
διάρκεια της τριήµερης ακρόασης 
«περισσότεροι από 100 Ευρωπαί-
οι αγρότες πιθανότατα θα χάσουν 
την εκµετάλλευσή τους, τη δουλειά 
τους. Για πολλούς από αυτούς θα 
είναι τραγικό», είπε.

Η τοποθέτηση αυτή, έρχεται σε 
αντίθεση µε τις φωνές που ζητού-
σαν µια στροφή προς µια ΚΑΠ που 
εξασφαλίζει βασικά τα συµφέρο-
ντα της βιοµηχανικής παραγωγής, 
προκαλώντας µάλιστα έκπληξη, α-
φού η Γερµανία, της οποίας η Πο-
λωνία αποτελεί κράτος-δορυφόρος 
σε ευρωπαϊκά ζητήµατα οικονοµι-
κού περιεχοµένου, έπαιξε ουσια-
στικό ρόλο στην προώθηση του 
συγκεκριµένου κράτους µέλους 
και προσώπου προς το συγκεκρι-
µένο χαρτοφυλάκιο.
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Δεν έπεισε ο Πολωνός... 
με μικρές εκμεταλλεύσεις
Ξεχώρισε η θέση του για πλήρη κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων

Από 1η Ιανουαρίου 2023 η νέα ΚΑΠ

∆εύτερο τεστ
Ο Βοϊτσεχόφσκι θα παραχωρήσει 

ακόµα µία ακρόαση και αν πάλι δεν 
πείσει, θα αντικατασταθεί 

από άλλον υποψήφιο 

Εκτεθειµένη
η Ούρσουλα
Μετά από την αδύναµη παρουσία 
του Βοϊτσεχόφσκι στις Βρυξέλλες, 
προστίθεται ακόµα ένα πολιτικό 
βάρος στην εκλεγµένη επόµενη 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, έπειτα και από το βέτο της 
Ευρωβουλής στους υποψήφιους 
της Ρουµανίας και της Ουγγαρίας. 
Βέβαια οι ελπίδες του κ. 
Βοϊτσεχόφσκι να εκλεγεί Επίτροπος 
εξακολουθούν να είναι ζωντανές. 
Άλλωστε και η ευρωπαϊκή υπηρεσία 
κατά της διαφθοράς Olaf, έδωσε 
νωρίτερα το πράσινο φως για την 
υποψηφιότητα του Πολωνού, 
ζητώντας την κάλυψη εκ µέρους 
του ταξιδιωτικών εξόδων ύψους 
11.250 ευρώ χωρίς να προχωρήσει 
σε κυρώσεις εναντίον του.

Η 1η Ιανουαρίου του 2023 είναι µια 
ασφαλής εικασία για την ηµεροµη-
νία από την οποία θα µπορούσε να 
τεθεί σε πλήρη εφαρµογή το νέο µε-
ταρρυθµιστικό πακέτο της ΚΑΠ πε-
ριόδου 2021-2027. Την παραπάνω 
εκτίµηση έκανε ο Ιταλός ευρωβου-
λευτής, Πάολο ντι Κάστρο, σε δηλώ-
σεις του ιταλικό πρακτορείο Ansa. 
Όπως εξήγησε, και κατά την  προη-
γούµενη αναθεώρηση της ΚΑΠ, επί 
Ντάσιαν Τσιόλος, οι τριµερείς συ-
ζητήσεις είχαν διαρκέσει πάνω από 
18 µήνες, υποστηρίζοντας πως δεν 

βλέπει κανένα σηµάδι που να υπα-
γορεύει πως αυτήν την φορά κάτι 
αντίστοιχο µπορεί να αποφευχθεί. 

Ο απερχόµενος επίτροπος, Φιλ Χό-
γκαν, είχε τοποθετηθεί στο Άτυπο 
του Ελσίνκι, µε µεγάλη επιφυλακή 
σχετικά µε το πότε θα µπορέσει να 
τεθεί σε εφαρµογή η νέα ΚΑΠ. Ο ί-
διος υποστήριξε πως «στην καλύτε-
ρη το 2022 οι νέες µεταρρυθµίσεις 
θα µπορέσουν να εφαρµοστούν», 
εξηγώντας πως παραµένουν ακόµη 
αρκετές σηµαντικές εκκρεµότητες. 
Εδώ και λίγο καιρό, η Γενική Αρχή 

Γεωργίας (DG Agri) βρίσκεται σε α-
νοιχτό διάλογο µε την αντίστοιχη 
ευρωπαϊκή Αρχή Προϋπολογισµού, 
πάνω στο ζήτηµα χρηµατοδότησης 
της επερχόµενης ΚΑΠ. Ωστόσο, «το 
πότε αυτά τα σχέδια θα δηµοσιευ-
τούν επίσηµα, δεν είναι ακόµα γνω-
στό» ανέφερε µεταξύ άλλων ο µελ-
λοντικός Επίτροπος Εµπορίου, ο ο-
ποίος ωστόσο επιχείρησε να φανεί 
αισιόδοξος µην αποκλείοντας µια 
συµφωνία ανάµεσα στο Συµβού-
λιο, την Ευρωβουλή και τον επόµε-
νο Επίτροπο µέσα στον ∆εκέµβριο.

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Εσωτερική 
µετανάστευση 
(+γήρανση)

Χαµηλή
πυκνότητα 
πληθυσµού

Έλλειψη 
κρίσιµης 

µάζας 
υποδοµών

Χαµηλός
ρυθµός 

δηµιουργία 
επιχειρήσεων

Λιγότερες 
θέσεις 
εργασίας

Αλλαγή πληθυσµού σε αγροτικές περιοχές (2007-2017)

-18% 
-12%

-11% 
-5%

-4% 
-1%

1% 
2%

3% 
5%

6% 
9%

Χωρίς
δεδοµένα

ΚΥΚΛΟΣ
ΠΑΡΑΚΜΗΣ

Κατά την ακρόασή του, ο Πολωνός υποψήφιος έδειχνε αγχωµένος και 
χωρίς κάποιο ουσιαστικό πλάνο για τον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας.





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Τις τελευταίες διορθώσεις στο σύστηµα των δικαιού-
χων της ενιαίας ενίσχυσης του 2019 «τρέχουν» αυτές 
τις µέρες οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών. 
Στόχος να ετοιµαστεί η δισκέτα µε τα στοιχεία των πα-
ραγωγών, ώστε να αρχίσουν να στέλνονται τα αρχεία 
για έλεγχο και να ακολουθήσει η πληρωµή της προ-
καταβολής του 70% της βασικής ενίσχυσης για το έτος 
2019 προς τους δικαιούχους ενεργούς αγρότες την Πέ-
µπτη 24 Οκτωβρίου, βάσει του προγραµµατισµού του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια πληρωµή που έρχεται κάθε χρόνο µαζί 
µε συµψηφισµούς για οφειλές των αγροτών προς πά-
σα κατεύθυνση. Κάπου εκεί έρχεται και η ανακοίνωση 
της ∆ΕΗ, µε την παράταση για τη ρύθµιση των οφειλών 
των αγροτών και την καταβολή της πρώτης δόσης α-
πό την 1η Νοεµβρίου και µετά, προκειµένου -όπως δι-
ευκρινίζεται- οι παραγωγοί να έχουν εισπράξει πρώτα 
την προκαταβολή για τις ενισχύσεις που δικαιούνται. 

Όσον αφορά τώρα τα πρακτικά θέµατα, κάποιες εκκρε-
µότητες υπάρχουν ακόµα µε τις µεταβιβάσεις και κυρίως 
αυτές που αφορούν τις κληρονοµιές από όλη τη χώρα, τις 
οποίες διαχειρίζεται η κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα, 
προκειµένου να περιληφθούν στην πληρωµή, δεδοµένου 
ότι ό,τι µείνει θα πάει για την εξόφληση τον ∆εκέµβριο.

Εν τω µεταξύ, πληρώθηκε µια παρτίδα 2,5 εκατ. ευρώ 
για υπόλοιπα συνδεδεµένων ενισχύσεων του 2018, ε-
νώ έγινε στις 4 Οκτωβρίου και η επιστροφή της δηµοσι-
ονοµικής πειθαρχίας ποσού 17 εκατ. ευρώ. Μετά το τσεκ, 
στις αρχές Νοεµβρίου έχει προγραµµατιστεί και η πλη-
ρωµή της πρώτης δόσης των Προγραµµάτων του 2019 
(Βιολογική Γεωργία και Βιολογική Κτηνοτροφία, Νιτρο-
ρύπανση, Κοµφούζιο, Σπάνιες Φυλές), αλλά και στα τέ-
λη ∆εκεµβρίου για την εξισωτική αποζηµίωση του 2019.

Τρέχουν να προλάβουν να µπει η πρώτη δόση 
του 14χίλιαρου πριν αλλάξει το έτος

Εν τω µεταξύ, άλλον ένα βραχνά έχουν στον Οργανι-
σµό Πληρωµών, που τρέχουν να προλάβουν το χρονο-
διάγραµµα που το ίδιο το υπουργείο έθεσε σχετικά µε 
την καταβολή της πρώτης δόσης του 14χίλιαρου. Στό-
χος των αρµοδίων της πλατείας Βάθη, σύµφωνα µε α-
νακοίνωσή τους, είναι ο (ολοκληρωτικός) έλεγχος των 
αιτήσεων να ολοκληρωθεί µέχρι τις 4 Νοεµβρίου, ώστε 
η πληρωµή της πρώτης δόσης του ποσού (70% του συ-
νολικού) να πραγµατοποιηθεί εντός του 2019.

Επί του πρακτέος τώρα, όπως αναφέρουν οι γεωπό-
νοι-µελετητές, µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου αναµένεται να 
έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούµενοι έλεγχοι στους φα-
κέλους από τους αρµόδιους υπαλλήλους, µετά θα ακο-
λουθήσει γνωµοδοτική επιτροπή και πιθανότατα µια ο-
λιγοήµερη περίοδος για ενστάσεις. Μετά τον έλεγχο των 
αιτήσεων θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των δικαιού-
χων που δεν υπολογίζεται να ξεπερνούν τα 3.500 άτο-
µα και η παρτιδοποίησή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που εκτι-

µάται ότι θα γίνει ανά περιφέρεια, αν όχι συνολικά α-
πό τα κεντρικά του Οργανισµού Πληρωµών, προκειµέ-
νου να τρέξει η πληρωµή. Αν όλα κινηθούν, βάσει του 
συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, τότε θεωρείται ε-
φικτό η πρώτη δόση να καταβληθεί στους δικαιούχους 
µέσα στον ∆εκέµβριο και πριν την αλλαγή του έτους. Υ-
πενθυµίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισµός του Υπο-
µέτρου 6.3 φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ.

Χωρίς άδεια εγκατάστασης, οι Νέοι Κτηνοτρόφοι 
επιστρέφουν πίσω και την προκαταβολή 

Ξεκάθαρο καθιστούν οι γεωπόνοι-µελετητές που ασχο-
λούνται µε τα µαθήµατα των Νέων Αγροτών, προκειµέ-
νου να προχωρήσει η διαδικασία και να πληρωθούν τη 
δεύτερη δόση του πριµ πρώτης εγκατάστασης, ότι για να 
πάρει τα χρήµατα ένας νέος κτηνοτρόφος πρέπει στην 
ολοκλήρωση του προγράµµατος να έχει άδεια εγκατά-
στασης, διαφορετικά αθετεί τους όρους της σύµβασης 
του και θα πρέπει να επιστρέψει το ποσό που πήρε. Μά-
λιστα, η υποχρέωση της έκδοσης άδειας εγκατάστασης 
περιγράφεται στο άρθρο 7 της πρόσκλησης του εν λόγω 
προγράµµατος σε διάφορα σηµεία (παράγραφος 16.7, 
17.1, κλπ). Όσον αφορά την επιστροφή χρηµάτων, ό-
πως αναφέρεται στο άρθρο 23, «Για τους δικαιούχους 
οι οποίοι, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας 
ή εξαιρετικής περίστασης αθετούν τις συµβατικές τους 
υποχρεώσεις, εφαρµόζονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α) Απεντάσσονται από το πρόγραµµα.
β) Ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο 

σύνολό τους εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
γ) Αίρονται ενδεχόµενες ευνοϊκές µεταχειρίσεις που 

είχαν στα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης και στις οικονο-
µικές ενισχύσεις του γεωργικού τοµέα εφόσον απέρρε-
αν αποκλειστικά από την ένταξή τους στο πρόγραµµα.

Προκαταβολές 
Με απόφαση 

ΕΕ αύξηση του 
ποσοστού των 
προκαταβολών 
στο 70% για τις 

άµεσες ενισχύσεις,  
και 85%  για 
τις ενισχύσεις 

αγροτικής 
ανάπτυξης

Πολύτεκνες 
αγρότισσες 

Την 1η Οκτωβρίου 
καταβλήθηκε το 

χρηµατικό βοήθηµα 
1.000 ευρώ σε 
πολύτεκνες και 

το αντίστοιχο 700 
ευρώ σε τρίτεκνες 

αγρότισσες 
µητέρες, µέσω 

Αγροτικής Εστίας

∆ηλώσεις 
συγκοµιδής 

Έως τις 30 
Νοεµβρίου 

ηλεκτρονικά 
οι δηλώσεις 
συγκοµιδής 

αµπελουργικών 
προϊόντων από 

τους παραγωγούς
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Εφορία και ΔΕΗ αγωνιούν πιο πολύ   
για την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης   

 Φορτώνονται οι δισκέτες για να ακολουθήσει ο έλεγχος και να πληρωθεί το τσεκ στις 24 Οκτωβρίου  
 Προηγούνται διορθωτικές για ενισχύσεις και εξισωτικές και ενστάσεις για προγράμματα του 2018

Εντός Οκτωβρίου
οι αποζηµιώσεις
για ζηµιές του
2018 στη Ροδόπη 
Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουν 
δροµολογηθεί οι διαδικασίες για την 
αποδέσµευση κονδυλίων από το πρόγραµµα 
των Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων για την 
αποκατάσταση αδικιών καπνοπαραγωγών, 
βαµβακοπαραγωγών και σιτοπαραγωγών στη 
Ροδόπη που επλήγησαν από ασθένειες το 2018, 
δεσµεύτηκε ο υπουργός Μάκης Βορίδης, από το 
βήµα της Βουλής. Απαντώντας σε ερώτηση του 
βουλευτή Ροδόπης του ΚΙΝΑΛ, Ιλχάν Αχµέτ, ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε 
και στο θέµα της οικονοµικής κατάστασης του 
ΕΛΓΑ, τον προϋπολογισµό του οποίου 
χαρακτήρισε µε τον τρέχοντα κανονισµό 
ελλειµµατικό. Ειδικότερα, ο κ. Βορίδης τόνισε ότι 
«ο προϋπολογισµός του ΕΛΓΑ είναι 170 εκατ. 
ευρώ, ο οποίος είναι συνδεόµενος απόλυτα µε 
τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι 
παραγωγοί. Οι ζηµιές που κατέβαλε ο ΕΛΓΑ τα 
προηγούµενα τρία, τέσσερα χρόνια είναι πάνω 
από 200 εκατ. ευρώ. Αυτό διαµορφώνει ένα 
έλλειµµα της τάξης των 50 εκατ. ευρώ µε αυτό 
τον Κανονισµό που δεν έχει πρόσθετες ζηµιές».

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

50
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΩΤΗ ∆ΟΣΗ

ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ 2019

70
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

700
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
2019

ΠΕΡΙΠΟΥ



ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν «μετρούν» στο όριο 
των 5.000 ευρώ τα de 
minimis στα ροδάκινα
Οι παραγωγοί δεν θα μεταβούν στο κανονικό καθεστώς

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ  
  douska@agronews.gr

Τα de minimis που δόθηκαν 
και είχαν χαρακτήρα απο-
ζηµιώσεων δεν προσµετρώ-
νται στον υπολογισµό του ο-
ρίου των 5.000 ευρώ για την 
παραµονή στο ειδικό καθε-
στώς διευκρινίζει εγκύκλι-
ος της ΑΑ∆Ε. Μια απόφαση 
που εκ πρώτης αφορά τους 
παραγωγούς επιτραπέζιων 
ροδάκινων που επλήγησαν 
από τις έντονες βροχές του 
Ιουνίου 2018, αλλά κατ’ ε-
πέκταση ισχύει και για ενι-
σχύσεις ήσσονος σηµασίας 
σε αντίστοιχες περιπτώσεις 
αποζηµιωτικού χαρακτήρα.

Σηµειωτέον ότι σχετικό αί-
τηµα είχαν υποβάλλει πριν 
λίγο διάστηµα οι αιγοπροβα-
τοτρόφοι Ανατολικής Μακε-
δονίας-Θράκης, οι οποίοι επε-
σήµαιναν ότι σε κάποιες περι-
πτώσεις οι ενισχύσεις ήσσο-
νος σηµασίας αθροιζόµενες 
στις επιδοτήσεις που λαµβά-
νουν ξεπερνούν στη φορο-
λογική δήλωση το όριο των 
5.000 ευρώ, µε αποτέλεσµα 
οι κτηνοτρόφοι να υποχρε-
ούνται να ενταχθούν στο κα-
νονικό καθεστώς ΦΠΑ και να 
τηρούν βιβλία, γεγονός που 
αυξάνει τα έξοδα του παρα-
γωγού, ο οποίος ταυτόχρο-
να είναι και υπόχρεος του τέ-
λους επιτηδεύµατος.

Ειδικότερα, όπως επισηµαί-
νει η ΑΑ∆Ε σχετικά µε τη µη 
συµπερίληψη των ποσών των 
de minimis στο όριο των 5.000 
ευρώ από επιδοτήσεις που 

προβλέπεται στο άρθρο 41 του 
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000):

1. Με την υπ’ αριθ. 
28/24016/6.2.2019 (ΦΕΚ Β΄ 
315) κοινή απόφαση των υ-
πουργών Οικονοµικών και Α-
γροτικής Ανάπτυξης θεσπίστη-
κε καθεστώς για τη χορήγη-
ση κρατικών ενισχύσεων ήσ-
σονος σηµασίας (de minimis) 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
(ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής 
(ΕΕ L 352, 24.12.2013) σε δι-
καιούχους οι οποίοι δραστη-

ριοποιούνται στον τοµέα της 
παραγωγής γεωργικών προϊ-
όντων και ειδικότερα στον το-
µέα της πρωτογενούς παρα-
γωγής επιτραπέζιων ροδάκι-
νων, νεκταρινιών και βιοµη-
χανικών ροδάκινων στις Πε-
ριφερειακές Ενότητες Ηµαθί-
ας, Πέλλας, Πιερίας, Κοζάνης, 
Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνη-
σίας, Καβάλας και Φλώρινας. 
Οι δικαιούχοι είναι γεωργοί 
οι οποίοι επλήγησαν από τις 
έντονες βροχοπτώσεις κατά τη 
χρονική περίοδο από 27 έως 
28 Ιουνίου 2018 και διέθεταν 
ποικιλίες σε ωρίµανση κα-
τά την ίδια χρονική περίοδο. 

2. Από τα ανωτέρω προκύ-
πτει ότι οι ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας (de minimis) που 
χορηγούνται σύµφωνα µε την 
υπ’ αριθ. 28/24016/6.2.2019 
(ΦΕΚ Β΄ 315) σε δικαιούχους 
παραγωγούς γεωργικών προ-
ϊόντων που επλήγησαν από 
έντονα καιρικά φαινόµενα, 
στο πλαίσιο της ανάγκης στή-
ριξης των παραγωγών αυτών 
σε περιόδους ειδικών δυσχε-
ρειών, έχουν αποζηµιωτικό 
χαρακτήρα και ως εκ τούτου 
τα εν λόγω ποσά δεν λαµβά-
νονται υπόψη στον προσδι-
ορισµό του ορίου των 5.000 
ευρώ από επιδοτήσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 
41 του Κώδικα ΦΠΑ.

Η ίδια αντιµετώπιση ισχύ-
ει και για ποσά ενισχύσε-
ων ήσσονος σηµασίας (de 
minimis) που χορηγούνται 
σε αντίστοιχες µε την ανω-
τέρω περιπτώσεις (αποζη-
µιωτικού χαρακτήρα). 

∆εν ανοίγουν 
βιβλία 

Ακόµα κι αν οι επι-
δοτήσεις ξεπερνούν 
τα 5.000 ευρώ στη 

φορολογική δήλωση

Μη εµπορεύσιµα τα κρασοστάφυλα  
χωρίς δήλωση συγκοµιδής
Με σηµαντικές και επικίνδυνες αλλαγές έρχεται η νέα 
Υπουργική Απόφαση για το αµπελουργικό δυναµικό η οποία θα 
πάρει ΦΕΚ τις επόµενες ηµέρες. Το βασικό πρόβληµα έγκειται 
στο ότι όσοι παραγωγοί δεν προχωρούν σε δήλωση συγκοµιδής 
από εδώ και στο εξής, θα αντιµετωπίζουν σηµαντικά ζητήµατα, 
αφού η µη εκπλήρωσή της για µια πενταετία θα µετατρέπει τον 
αµπελώνα σε εγκαταλειµµένο, διατρέχοντας µάλιστα τον 
κίνδυνο να καταστεί η παραγωγή τους µη εµπορεύσιµη.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Πονάνε τον αγροτικό κόσµο οι νέες 
αυξήσεις στα τιµολόγια της ∆ΕΗ, µε 
την κυβέρνηση να επιχειρεί να «α-
παλύνει» το πρόσθετο κόστος που 
φέρνουν, µε την εφαρµογή από 
1ης Οκτωβρίου ενός απλούστερου 
και αυτοµατοποιηµένου συστήµα-
τος διακανονισµού ληξιπρόθεσµων 
οφειλών των πελατών της. Την ί-
δια ώρα και το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης ετοιµάζει σχετικό 
πλαίσιο, προκειµένου µε τα κατάλ-
ληλα χρηµατοδοτικά εργαλεία να 
ενισχύεται η κατασκευή µικρών 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων και 
οι αγρότες να µπορούν να µειώ-
σουν ραγδαία τη δαπάνη για ηλε-
κτρικό ρεύµα. Εντούτοις, σε πρώ-
τη φάση για τη διευκόλυνση του 
αγροτικού κόσµου δόθηκε παρά-
ταση της προθεσµίας για την έντα-
ξη στο αγροτικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ 
και για ρύθµιση των οφειλών, µε 
καταβολή της πρώτης δόσης από 
την 1η Νοεµβρίου, ώστε οι αγρότες 
να έχουν εισπράξει την προκατα-
βολή των ενισχύσεων και να δια-
θέτουν ρευστότητα. Μάλιστα, σύµ-
φωνα µε τον υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, το 
ύψος της προκαταβολής που ζητά 
η ∆ΕΗ για τη ρύθµιση οφειλών θα 
προσδιορίζεται σε εξατοµικευµένη 
βάση και θα διαµορφωθεί σε χα-
µηλότερα από τα σηµερινά επίπε-
δα, για να µπορούν να διακανονί-
σουν τις οφειλές τους όσο το δυ-
νατόν περισσότεροι παραγωγοί.

Αναφορικά, πάντως, µε το νέο 
σύστηµα διακανονισµού οφειλών 
προς τη ∆ΕΗ προβλέπονται χαµη-
λότερες προκαταβολές σε σχέση µε 
ό,τι προβλεπόταν έως σήµερα: δεν 
θα υπερβαίνουν το 20% ή εναλλα-
κτικά το 30% (αν επιλεγούν περισ-
σότερες δόσεις) έναντι 40-50% έ-
ως σήµερα. Μάλιστα, µε την κίνη-
ση αυτή της ∆ΕΗ επιχειρείται ο πε-
ριορισµός των ληξιπρόθεσµων ο-

φειλών, που αγγίζουν σήµερα τα 
2,7 δισ. ευρώ.

Η διαδικασία έγκρισης θα είναι 
αυτοµατοποιηµένη και θα γίνεται 
άµεσα στα καταστήµατα της ∆EH 
µε την υποβολή της αίτησης. Ο πε-
λάτης θα χρειάζεται να προσκοµί-
σει µόνο τον τελευταίο λογαρια-
σµό του, την αστυνοµική του ταυ-
τότητα και τον ΑΦΜ του. Επιπλέ-
ον από την Τρίτη 8 Οκτωβρίου θα 
µπορούν να υποβάλλονται αιτή-
σεις και τηλεφωνικά στο 11770.

Ο υπολογισµός της προκαταβο-
λής και των δόσεων είναι απλού-
στατος και γίνεται, ανάλογα µε το 
ύψος της οφειλής µε τις δόσεις να 
κυµαίνονται από 5 έως 24.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
διατήρηση της ρύθµισης είναι η ε-
µπρόθεσµη εξόφληση των δόσεων 
και των νέων λογαριασµών, οι ο-
ποίοι θα εκδοθούν στη συνέχεια.

Οι πελάτες που είναι ενταγµένοι 
στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο 
και όσοι είναι ενταγµένοι στο Μη-
τρώο των Ευάλωτων Πελατών θα 

µπορούν να ρυθµίσουν την οφει-
λή τους, όπως και σήµερα, σύµ-
φωνα µε τις προβλέψεις του Κώ-
δικα Προµήθειας.

Όσοι πελάτες δεν έχουν πλέον 
σύµβαση µε τη ∆EH, αλλά έχουν α-
νεξόφλητους λογαριασµούς ρεύµα-
τος, θα µπορούν να υποβάλουν αί-
τηµα για εξατοµικευµένη ρύθµιση, 
ανάλογα µε το ύψος της οφειλής και 
τις οικονοµικές τους δυνατότητες.

Στο µεταξύ, το θέµα των αυξή-
σεων στα αγροτικά τιµολόγια της 
∆ΕΗ, βρέθηκε στο επίκεντρο πρό-
σφατης συνάντησης της ηγεσίας 
του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης µε αντιπροσωπεία 15 αγρο-
τών από την κεντρική και βόρεια 
Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε 
επίσης στην αύξηση της τιµής του 
αγροτικού ρεύµατος κατά 20% (σ. 
σ. το υπουργείο επέµενε πως δεν 
ξεπερνά το 12%), που ανακοίνωσε 
προσφάτως η ∆ΕΗ, µε τον υπουρ-
γό Μάκη Βορίδη να καλεί τους πα-
ραγωγούς να αξιοποιήσουν το υφι-
στάµενο θεσµικό πλαίσιο για το net 

metering. Η απάντηση που έλαβε, 
πάντως, τον προβληµάτισε, καθώς 
οι αγρότες του µετέφεραν πως εί-
ναι κάτι που τους ενδιαφέρει µεν, 
όµως, η ∆ΕΗ τους χρεώνει από 25 
έως και 40 χιλ. ευρώ (ανάλογα µε 
την απόσταση) τη σύνδεση µε το 
δίκτυο, καθιστώντας εκ προοιµίου 
την επένδυση ασύµφορη.

O «ήλιος στην υπηρεσία 
του αγρότη»

Για µια µόνιµη λύση για τη µείωση 
του ενεργειακού κόστους, που θα 
κινείται στη λογική «ο ήλιος στην 
υπηρεσία του αγρότη», µιλά ο υ-
φυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Κώστας Σκρέκας, που θα κινείται 
στη λογική «ο ήλιος στην υπηρεσία 
του αγρότη». Ήδη, είπε ο κ. Σκρέ-
κας, ετοιµάζεται το σχετικό πλαί-
σιο ώστε µε τα κατάλληλα χρηµα-
τοδοτικά εργαλεία να ενισχύεται 
η κατασκευή µικρών φωτοβολτα-
ϊκών συστηµάτων και οι αγρότες 
να µπορούν να µειώσουν ραγδαία 
τη δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύµα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΣΕΩΝ

EN∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΕΩΣ 500

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

500 � 1.000

1.00�2.000

2.000 � 3.000

> 3.000
1η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

2η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

ΟΦΕΙΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΝΙΑΙΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ

ΥΨΟΣ
ΟΦΕΙΛΗΣ

ΥΨΟΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΥΨΟΣ
∆ΟΣΗΣ

500

1.000

2.000

3.000

5.000

50

100

300

600

1.500

1.000

90

113

142

133

146

222

1η

2η

10%

15%

20%

20%

10% 10%

10%

10%

10%

10%

30% 10%

Μέχρι τη ∆ευτέρα 7 Οκτωβρίου 
µπορούν οι ενδιαφερόµενοι 
οφειλέτες σε ασφαλιστικά 
ταµεία και Εφορία να ενταχθούν 
στη ρύθµιση των 120 δόσεων. 
Η σχετική πλατφόρµα άνοιξε 
στις 5 Σεπτεµβρίου, ενώ τα 
συγκεντρωτικά στοιχεία 
δείχνουν ότι µέχρι τις 27 του 
ίδιου µήνα εντάχθηκαν στη 
ρύθµιση 384.402 οφειλέτες, 
ρυθµίζοντας οφειλές 2,4 δισ. 
ευρώ, οι οποίες µαζί µε τις 
προσαυξήσεις 898,5 εκατ. ευρώ 
φθάνουν συνολικά στα 3,3 δισ. 
ευρώ. Η ρύθµιση των 120 
δόσεων παρουσιάζει πολλαπλά 
οφέλη, όπως:

 Μείωση του ελάχιστου ποσού 
µηνιαίας δόσης από τα 30 στα 
20 ευρώ.

 Μείωση επιτοκίου στο 3%.
 ∆υνατότητα σε όλα τα νοµικά 

πρόσωπα µε βασική οφειλή έως 
1.000.000 ευρώ να ρυθµίσουν 
την οφειλή τους, που µέχρι 
σήµερα συνέβαινε µόνο για τα 
φυσικά πρόσωπα.

 Αποδέσµευση κατασχεµένων 
τραπεζικών λογαριασµών. 

 ∆ικαίωµα σε όσους είχαν 
υπαχθεί στη ρύθµιση του νόµου 
4611/2019 να υπαγάγουν τα 
χρέη τους στη νέα αυτή ρύθµιση 
και να επωφεληθούν των πιο 
ευνοϊκών όρων της.

 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 
µέσω αντίστοιχης πλατφόρµας.
Επισηµαίνεται ότι η ρύθµιση των 
120 δόσεων και η παράταση 
που δόθηκε για την ένταξη σε 
αυτήν αποτελούν την τελευταία 
ευκαιρία για όσους έχουν 
οφειλές προς το ∆ηµόσιο.

7Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μέχρι και 
τη Δευτέρα
η ένταξη 
στη ρύθμιση 
των 120 
δόσεων

Χαμηλότερες προκαταβολές προς ΔΕΗ

Πλάνο ενίσχυσης για 
μικρά φωτοβολταϊκά 
Ισοδύναμα αναζητά η Βάθη για τις αυξήσεις στο αγροτικό ρεύμα

Σε πρώτη φάση δόθηκε 
παράταση της προθεσµίας 

για την ένταξη στο αγροτικό 
τιµολόγιο της ∆ΕΗ και για 
ρύθµιση των οφειλών, µε 

καταβολή της πρώτης δόσης 
από την 1η Νοεµβρίου ώστε οι 

αγρότες να έχουν εισπράξει 
την προκαταβολή της ενιαίας 

ενίσχυσης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Επιδόµατα
Αλλοδαποί- εργάτες 

γης ζητούν να 
εργαστούν χωρίς 

εργόσηµα, προκειµένου 
το δηλωθέν εισόδηµά 

τους να παραµένει 
χαµηλό και να µπορούν 
να λαµβάνουν διάφορα 

επιδόµατα

Ομιχλώδες ακόμα το θεσμικό 
πλαίσιο για τους εργάτες γης
Αναθεώρηση πρακτικών που φέρνουν πρόστιμα ζητά ο Μάξιμος

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Θολό παραµένει το τοπίο µε το πλαίσιο 
γύρω από το καθεστώς απασχόλησης 
των εργατών γης, δηµιουργώντας πα-
ρενέργειες στην οµαλή λειτουργία των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων, ειδικά σε 
κρίσιµες περιόδους (σπορά και συγκο-
µιδή) της παραγωγικής διαδικασίας.

Το θέµα, που έχει καλύψει εκτενώς και 
διαδοχικά η Agrenda και το Agronews, 
επαναφέρει µε ερώτηση του στη Βουλή, 
ο βουλευτής Λάρισας της Νέας ∆ηµο-
κρατίας Μάξιµος Χαρακόπουλος, ο ο-
ποίος ζητά από τους αρµόδιους υπουρ-
γούς Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (σ.σ Βρούτση-Βορίδη), να ξεκαθα-
ρίσουν τις υποχρεώσεις των αγροτών 
για τους εργάτες γης.

«Ανησυχία και προβληµατισµός επι-
κρατεί στις τάξεις των αγροτών για το 

καθεστώς απασχόλησης εργατών γης. 
Αφορµή αποτέλεσαν δηµοσιεύµατα για 
επιβολή υψηλών προστίµων σε αγρό-
τες, που απασχολούν εργάτες γης, κα-
θώς και διαµαρτυρίες αγροτών για εκ-
βιαστικές συµπεριφορές από εργάτες 
γης», αναφέρει στην ερώτηση του ο Μά-
ξιµος Χαρακόπουλος. Ο Θεσσαλός πο-
λιτικός επισηµαίνει ότι «υπήρξαν δηµο-
σιεύµατα περί υψηλότατου προστίµου 
που επιβλήθηκε σε αγρότη, ο οποίος 
δεν τηρούσε πίνακα απασχολούµενου 
προσωπικού στο χωράφι. Αν και η επι-
θεώρηση εργασίας διαψεύδει το συγκε-
κριµένο περιστατικό, οι αγρότες παρα-
µένουν ανήσυχοι και καλούν την πολι-
τεία, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερό-
τητες της αγροτικής παραγωγής, να ξε-
καθαρίσει τις υποχρεώσεις τους και να 
αναθεωρήσει όποιες ανεφάρµοστες και 
µη λειτουργικές πρακτικές υφίστανται. 

Όπως τονίζουν, επιδιώκουν τη νό-

µιµη εργασία και την απασχόληση µε 
εργόσηµα, καθώς αυτά αποτελούν και 
µέρος των εξόδων της εκµετάλλευσής 
τους. Το παραπάνω θέµα αναδεικνύει 
µε σχετική επιστολή του προς το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Σύλλο-
γος Επαγγελµατιών Γεωπόνων νοµού 
Λάρισας. Κατόπιν τούτων ο Μάξιµος 
Χαρακόπουλος ρωτά τους αρµόδιους:

 Προτίθεστε να διευκρινίσετε απλά 
και κατανοητά προς τους αγρότες ποιες 
είναι οι υποχρεώσεις τους µε βάση την 

υφιστάµενη νοµοθεσία απέναντι στους 
εργάτες γης και ποιες οι υποχρεώσεις 
τους σε περίπτωση ελέγχου στο χωράφι; 

 Εξετάζετε τη δυνατότητα απλοποίη-
σης των διαδικασιών απασχόλησης ερ-
γατών γης, προκειµένου να είναι πρα-
κτικά εφαρµόσιµες; 

 Τι προτίθεστε να πράξετε για τις α-
ναφορές περί αδήλωτης εργασίας, η ο-
ποία εδράζεται και στην επιθυµία των 
εργατών γης να διατηρήσουν χαµηλό 
εισόδηµα για να λαµβάνουν επιδόµατα;    

Ζήτηµα συνεχίζει να είναι η δυνατότητα απλοποίησης των διαδικασιών 
απασχόλησης εργατών γης, προκειµένου να είναι πρακτικά εφαρµόσιµες 
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Γάλα με GPS 
Συμφωνία κυρίων 
αποκαθιστά τη φέτα 
και την υπεραξία της 
Δέσμη 13 σημείων με πρωτοβουλία Μιχάλη Σαράντη 
και συμμετοχή των συνεταιρισμών αιγοπροβατοτρόφων 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σχέδιο συµφωνίας που θα µπορού-
σε να αποτελέσει βάση για µια ουσι-
αστική και ισότιµη συνεργασία πα-
ραγωγών και µεταποιητών, επεξερ-
γάζονται τα τελευταία 24ωρα γνή-
σιοι εκπρόσωποι συνεταιρισµών αι-
γοπροβατοτρόφων και καταξιωµέ-
νοι τυροκόµοι. Η πρωτοβουλία βά-
ζει σαν στόχους να κατοχυρωθεί η 
ποιότητα της φέτας, να διευκολυν-
θεί η διείσδυσή της στις αγορές και 
να κατανεµηθεί αναλογικά και ισό-

τιµα η προστιθέµενη αξία της µετα-
ξύ των κρίκων της παραγωγικής α-
λυσίδας. Της πρωτοβουλίας δείχνει 
να ηγείται αυτή τη φορά ο γαλακτο-
βιοµήχανος Μιχάλης Σαράντης (Ελ-
ληνικά Γαλακτοκοµεία Α.Ε.) και συµ-
µετέχουν οι σηµαντικότεροι κλαδι-
κοί συνεταιρισµοί αιγοπροβατοτρό-
φων, µε στελέχη όπως ο Γιώργος Βαϊ-
όπουλος από την Καρδίτσα, ο Τάσος 
Αντωνίου από το Λιβάδι κ.α. 

Οι πληροφορίες θέλουν αυτή την 
προσπάθεια να ανοίγει το δρόµο για 
επαναπροσδιορισµό της σχέσης α-
νάµεσα στους παραγωγούς και τις 
επιχειρήσεις παρασκευής της Φέτας,  
µετά από µια τριετία ασυνεννοησί-
ας, που πήγε πίσω τον κλάδο της φέ-
τας και ζηµίωσε -πρώτα και κύρια- 
τους αιγοπροβατοτρόφους. Το σχέ-
διο συµφωνίας προβλέπει ξεκάθαρα 

ότι σ’ αυτές τις συζητήσεις θα έχουν 
λόγο από δω και µπρος µόνο οι συµ-
µετέχοντες ενεργά στην παραγωγική 
διαδικασία. Μ’ αυτή την έννοια, το 
τελικό σχέδιο συνιστά κατά κάποιο 
τρόπο νέα αφετηρία και για τη ∆ιε-
παγγελµατική Οργάνωση της Φέτας  
από την οποία θα πρέπει να αποκλει-
στούν συνδικαλιστές και συνδικαλι-
στικές οργανώσεις χωρίς παραγωγι-
κό αντικείµενο, οι οποίοι θολώνουν 
συνήθως το περιεχόµενο των συνεν-
νοήσεων και αποπροσανατολίζουν 
τους συντελεστές του κλάδου από 
τα πραγµατικά ζητήµατα. Άλλωστε, 

η συµµετοχή στις 
∆ιεπαγγελµατικές 
µόνο των πραγµα-
τικά συµµετεχόντων 
στην παραγωγική 
διαδικασία, είναι 
κάτι που προβλέ-
πεται και από τους 
κοινοτικούς κανο-
νισµούς. Με δεδο-
µένο λοιπόν ότι η 
υπό διαµόρφωση 
συµφωνία εκφρά-
ζει κατά κύριο λό-
γο τις γνήσιες δυ-

νάµεις της παραγωγής, δεν θα µπο-
ρούσε παρά να τύχει αναγνώρισης 
και υποστήριξης και από τις δηµόσιες 
αρχές και φυσικά από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο τον 
τελευταίο καιρό δείχνει να αγωνιά ι-
διαιτέρως για τα θέµατα αυτά και δη 
για την υπόθεση της ∆ιεπαγγελµα-
τικής της Φέτας. Σηµειωτέον ότι µε 
βάση το πνεύµα του υπό συζήτηση 
σχεδιασµού, προβλέπονται δεσµεύ-
σεις για έλεγχο και µάλιστα µε GPS 
όλων των βυτίων που διακινούν γά-
λα, αυστηρή τήρηση της διαδικασίας 
παρασκευής της φέτας µε µέριµνα 
και της ∆ιεπαγγελµατικής, βούλη-
ση για ενδυνάµωση της φήµης του 
προϊόντος στις αγορές (διεθνώς) και  
αναγνώριση της ανάγκης, σηµαντι-
κό µέρος της προστιθέµενης αξίας 
να επιστρέφει στους παραγωγούς.                

21-22, 36

Λίγα τα κάστανα, 
αλλά όχι 
και διεθνώς

Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 

Μειωµένη εµφανίζεται φέτος η παρα-
γωγή στα κάστανα, ιδίως στα καλά των 
κατηγοριών Extra και Α, λόγω αντίξοων 
καιρικών συνθηκών, µε την τιµή όµως 
να µένει στα ίδια επίπεδα καθώς πρό-
κειται για προϊόν η πλειοψηφία του ο-
ποίου διοχετεύεται σε εξαγωγές και υ-
πόκειται στον διεθνή ανταγωνισµό. Στα 
3,5 ευρώ το κιλό πωλούνται από τον πα-
ραγωγό στην Ανάβρα τα Extra κάστα-
να, µε τα αµέσως µικρότερα κατηγορί-
ας Α µέχρι 3 ευρώ το κιλό και τα Β στα 

2 ευρώ, όπως δήλωσε στην εφηµερίδα 
Agrenda o πρόεδρος του ΑΣ Ανάβρας 
και αντιδήµαρχος Αγιάς Βασίλης Σµυρ-
λής. Σύµφωνα µε τον Κώστα Παπαδό-
πουλο, καστανοπαραγωγό από το Ξου-
ρίχτι Πηλίου, στην περιοχή της Μαγνη-
σίας που είχαν µείωση παραγωγής από 
το χαλάζι και σκίσιµο καρπών από τις 
τελευταίες βροχές, πουλάνε µέχρι 3 ευ-
ρώ τα Extra και γύρω στο 1,8 ευρώ τα Α, 
µε τα Β να πιάνουν 70 λεπτά µαζί µε τα 
σκισµένα. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Λιγότερα κάστανα µε την τιµή ίδια
 Από 3,5 ευρώ ξεκινάνε τα Extra, που είναι λίγα φέτος λόγω καιρού 

 Η διοχέτευση της παραγωγής σε εξαγωγές δεν αφήνει την τιµή να ανεβεί

Α1 |  21

Φ 
ορτώσεις παλαιότερων συµφω-
νιών και αργούς ρυθµούς σε νέα 
κλεισίµατα εµφανίζει αυτή την ε-
βδοµάδα η ελληνική αγορά σκλη-

ρού σίτου. Φαίνεται η ανοδική τάση τόσο στις 
διεθνείς λίστες τιµών, όσο και στην αγορά, ε-
νώ αναµένονται νέες πωλήσεις προς επιβε-
βαίωση. Οι πωλητές, λένε οι αναλυτές, πλέ-
ον δεν βιάζονται να πουλήσουν καθώς κά-
λυψαν τις ανάγκες τους και δίνουν περισ-
σότερες πιθανότητες στο σενάριο ανόδου.

 Μικρές πωλήσεις βάµβακος στα επί-
πεδα των 4,5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από 
τις τιµές ∆εκεµβρίου ’19 έγιναν στην αγο-
ρά µας, ενώ υπάρχουν ζητήσεις από Τουρ-
κία στα 65-66 σεντς ανά λίµπρα επί αυτο-
κινήτου. Η συγκοµιδή προχωράει γρήγο-
ρα έχοντας φτάσει σχεδόν το 30%, ενώ οι 
εκκοκκιστές είναι επικεντρωµένοι στα σύ-
σπορα και στην κάλυψη των υποχρεώσε-
ων από τις προπωλήσεις. Φυσικά οι βροχές 
που αναµένονται προκαλούν ανησυχία και 
δυσκολία για νέες προσφορές. 

 Νέο ρεκόρ στις εξαγωγές γεωργικών 
προϊόντων διατροφής της ΕΕ σηµειώθηκε 
τον περασµένο Ιούλιο, µε την αξία τους να 
ανέρχεται στα 13 δισ. ευρώ, αύξηση κατά 
12,6% από πέρυσι, σύµφωνα µε έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αύξηση σηµειώθη-
κε όµως και στις εισαγωγές σε σχέση µε τον 
Ιούλιο του 2018, οι οποίες έφθασαν σχε-
δόν τα 10 δισ. ευρώ. Όσον αφορά την α-
ξία των εξαγωγών (Ιούλιο 2019 σε σύγκρι-
ση µε Ιούλιο του 2018), η µεγαλύτερη αύ-
ξηση των τιµών καταγράφηκε για τις ΗΠΑ 
(κατά 393 εκατ. ευρώ), την Κίνα (269 εκατ. 
ευρώ) και την Ιαπωνία (215 εκατ. ευρώ).

Φάνηκε η άνοδος 
στο σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

27/08 03/09 10/09 17/09 24/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

321,01
318,85

313,86

307,83

312,97

Λάρισα
Πολλά τα «ψιλά» κάστανα, 

καθώς η ξηρασία δεν άφησε 
αρκετούς από τους καρπούς 

να αναπτυχθούν

Εξαγωγές 
Ποσοστό της τάξης του 70% µε 80% 
της παραγωγής κατευθύνεται προς 

εξαγωγή, µε κύριο προορισµό 
την Ιταλία και τη Γερµανία

Πήλιο
Το χαλάζι µείωσε τη φετινή σοδειά 

και µερικές βροχές τελευταία 
προκάλεσαν σκίσιµο µεγάλου 

ποσοστού των καρπών

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
(ευρώ/τόνος)

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

22/08 05/09 19/09 26/0912/0929/08

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

217

180

209,5

60,00

312,20

856,60

18,52

62,60

104,65

82,55

215

180

209,5

58,73

304,90

857,40

17,61

64,45

105,95

79,31

213

177

209,5

58,21

300,60

853,00

17,85

66,75

98,52

76,29

213

177

209,5

62,02

310,50

868,60

18,20

63,17

98,40

76,08

212

174

209,5

60,50

323,70

893,40

18,25

61,45

99,80

76,19

212

174

209,5

60,50

2,17

323,70

893,40

61,45

99,80

76,19

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2,19 2,24 2,21
2,17

2,212,22

236
238

240 240
243

240

Τιμή παραγωγού 
στα κάστανα 

(ευρώ το κιλό)

Extra 3-3,5   

A 1,8 - 3   

B 0,7 - 2   
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
στα κάστανα (ευρώ/κιλό) 
Extra  3,00-3,50

A  1,8-3,00

B  0,7-2,00

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Κλίμα ανόδου στο 
βαμβάκι και λόγω 
χρηματιστηρίου 

 Ευοίωνες οι διεθνείς 
συγκυρίες για το 
ελληνικό ακτινίδιο 

Λίγα είναι φέτος τα καλά 
µήλα που πιάνουν τιµή 
Το χαλάζι και οι βροχές άφησαν µεγάλο 
µέρος του κύριου όγκου παραγωγής 
µήλου, των κόκκινων δηλαδή ποικιλιών 
«λερωµένο», µε αποτέλεσµα να µην 
µπορούν όλοι οι παραγωγοί να πάρουν 
τις καλές τιµές που διαγράφονται.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Φέτα 5,5 ευρώ
και γάλα καρφί
στο 1,05 ευρώ
Στο σκεπτικό της νέας συνεργασίας 
παραγωγών και γαλακτοβιοµηχανίας 
θεµέλιο λίθο αποτελεί η κατοχύρωση 
της πραγµατικής αξίας της φέτας, έτσι 
ώστε η τιµή της να συµφέρει και να 
κατανέµεται ανάλογα σε παραγωγούς 
και µεταποιητική βιοµηχανία. 
Με άλλα λόγια, η πρωτοβουλία έχει σαν 
κεντρική της ιδέα την προσπάθεια η τιµή 
της φέτας να ξεκινάει από τα 5,5 ευρώ 
το κιλό, έτσι ώστε και η τιµή του 
αιγοπρόβειου γάλακτος να ξεκινάει από 
το ένα ευρώ και πέντε λεπτά (1,05 
ευρώ), κάτι για το οποίο υπάρχει 
σχετική δέσµευση από την οργανωµένη 
µεταποιητική βιοµηχανία και εν 
προκειµένω από τον εκπρόσωπο της 
Ελληνικά Γαλακτοκοµεία Α.Ε., Μιχάλη 
Σαράντη. Ο ίδιος δεσµεύθηκε το θέµα 
να επανέλθει σε ανοικτή συνάντηση - 
ηµερίδα, παρουσία ενδεχοµένως και της 
πολιτικής ηγεσίας, στα Τρίκαλα. Από 
την πλευρά των παραγωγών 
εκπροσωπήθηκαν περισσότεροι από 
δέκα παραγωγικοί συνεταιρισµοί της 
Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας κυρίως. 

Επαναπροσδιορισµός 
της σχέσης ανάµεσα 
σε παραγωγούς 
και επιχειρήσεις 
παρασκευής Φέτας.

Λόγο στις 
συζητήσεις 
γύρω από 
το προϊόν, 
σύµφωνα 
µε το σχέδιο 
συµφωνίας, 
θα έχουν 
µόνο όσοι 
µετέχουν 
ενεργά στην 
παραγωγή.
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Ζωοτροφές από υπολείµµατα εστίασης, 
πρακτικές για µειωµένη εκποµπή αερίων 
του θερµοκηπίου από τις κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις και παρεµβάσεις στην α-
νάπτυξη των εµβρύων µέσω της διατρο-
φής των ζώων, παρουσιάστηκαν στο 34o 
Ετήσιο Επιστηµονικό Συνέδριo της Ελλη-
νικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (ΕΖΕ).

Ανάµεσα στις εργασίες που παρουσιά-
στηκαν στο τριήµερο (2-4 Οκτωβρίου) συ-
νέδριο της ΕΖΕ στο Βόλο, ξεχώρισε η  επί-
δραση της διατροφής των αγροτικών ζώ-
ων στον εµβρυικό προγραµµατισµό, αλ-
λά και οι εργασίες για την κλιµατική αλ-
λαγή και τις ορθές πρακτικές στη ζωική 
παραγωγή προκειµένου να µειωθεί η έ-
κλυση αερίων ρύπων από τις κτηνοτρο-
φικές εκµεταλλεύσεις. Στο πλαίσιο της υι-
οθέτησης του κυκλικού µοντέλου οικο-
νοµίας, παρουσιάστηκε και εργασία για 
την αξιολόγηση και τη χρήση των υπο-
λειµµάτων εστίασης ως ζωοτροφή, όπως 
ανέφερε στην Agrenda, ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας και ο-
µότιµος καθηγητής του Γεωπονικού Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών, Γεώργιος Ζέρβας.

1. ∆έσµευση όλων των µεταποι-
ητών ότι σε εγκαταστάσεις που πα-
ράγεται ΦΕΤΑ, δεν θα εισέρχεται ει-
σαγόµενο αιγοπρόβειο γάλα.

2. Τοποθέτηση GPS στα βυτία συλ-
λογής γάλακτος για έλεγχο δροµο-
λογίου και στάσεων.

3. Στις 5 πύλες εισόδου της χώ-
ρας να ελέγχονται όλα τα βυτία µε-
ταφοράς γάλακτος. Σε περίπτωση 
που χρειαστεί επιπλέον προσωπικό 
ή υπερωρίες στην εργασία τους, το 
κόστος θα βαραίνει τον ΕΛΓΟ. Ως  τό-
τε αναλαµβάνουµε το κόστος εµείς.

4. Στο ∆Σ του ΕΛΓΟ να υπάρχει 
εντεταλµένος σύµβουλος ελέγχων 
και να είναι κτηνοτρόφος µε τα α-
παραίτητα προσόντα.

5. Τα µέλη της ∆ιεπαγγελµατι-
κής, να υπογράφουν υπεύθυνη 
δήλωση ότι επιτρέπουν σε πεντα-
µελή επιτροπή της να ελέγχουν τα 
εργοστάσια παραγωγής (ΠΟΠ τυ-
ριών) 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

6. Έλεγχος των υποδοµών προ-
στασίας του περιβάλλοντος σε κάθε 
παραγωγική µονάδα φέτας.

7. Στη ∆ιεπαγγελµατική θα µπο-
ρούν να µπαίνουν µόνο ενεργοί συ-
νεταιρισµοί. Οργανώσεις που έχουν 
µόνο σφραγίδα, δεν εκπροσωπούν 
ενεργούς κτηνοτρόφους και δεν έ-
χουν στην διαχείριση τους ποσότη-
τες γάλακτος, δεν θα είναι αποδε-
κτοί στην οργάνωση. 

8. ∆ιαχείριση από τη ∆ιεπαγ-
γελµατική των εισφορών που υ-
φίστανται για το αιγοπρόβειο γά-
λα και σήµερα γίνονται από τον 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

9. ∆ιαχείριση από τη ∆ιεπαγ-
γελµατική όλων των προγραµµά-
των για την διαφήµιση & προβολή 
του προϊόντος στη διεθνή αγορά.

10. Ανάπτυξη νέων δράσεων για 
την βελτίωση της ποιότητας της φέτας 
µε βάση την υγρασία, την συσκευ-
ασία, τις καλλιέργειες και την ποι-
ότητα του γάλακτος πχ βιολογικού.

11.  Έλεγχος καταλληλόλητας και 
συµβατότητας του ντόπιου ελληνι-
κού γάλακτος σε ό,τι αφορά παρα-
γόµενες φυλές αιγοπροβάτων και 
χρησιµοποιούµενες ζωοτροφές.

12. Αναπροσαρµογή των προδι-
αγραφών και λύση των προβληµά-
των που υφίστανται στην παραγω-
γή και συσκευασία του προϊόντος 
ενσωµατώνοντας όλες τις νέες λύ-
σεις που δίνει η τεχνολογία και α-
παιτούν οι διεθνείς αγορές (πχ φέ-
τα crumbled, πλαστικές συσκευα-
σίες κατά την πήξη, ωρίµανση και 
διακίνηση του προϊόντος). Ηµιάπα-
χη, µαλακή, σκληρή κλπ.

13. Περιπτώσεις στις οποίες γί-
νεται  καταγγελία χωρίς να γίνε-
ται κατάθεση στοιχείων στον ει-
σαγγελέα, θα µηνύεται από τη 
∆ιεπαγγελµατική.

Κυκλικό
μοντέλο 
εκτροφής στο
συνέδριο ΕΖΕ

Περιφρούρηση για το γάλα 
και τη φέτα σε όλα τα στάδια  

Ο οικοδεσπότης του συνεδρίου 
πρόεδρος της ΕΖΕ και οµότιµος 

καθηγητής του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεώργιος 

Ζέρβας µαζί µε την υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή 

Αραµπατζή..

Από αριστερά οι 
κ.κ.: A. McDowell 
αντιπρόεδρος ΕΤΕπ, 
Χρ. Μεγάλου
CEO Τρ. Πειραιώς
Γ. Τσακίρης υφ. 
Ανάπτυξης, 
Β. Ψάλτης CEO 
της Alpha Bank,
Γ. Μαρκοπουλιώτης 
εκπρόσωπος Ελλάδας 
στην Κοµισιόν 
και Κ. Βασιλείου, 
αναπληρωτής CEO 
της Eurobank.

Στο πρόγραµµα της ΕΤΕπ για έργα καθαρής 
ενέργειας οι συστηµικές τράπεζες

Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα 
Πειραιώς στηρίζουν πρόγραµµα υποδοµών ύψους 650 εκατ. ευρώ που 
δηµιούργησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία µε 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για βιώσιµα έργα σε τοµείς 
προτεραιότητας όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης και η αστική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, το νέο 
Ταµείο αναµένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις σε έργα καθαρής 
ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθµούς, εγκαταστάσεις 
βιοαερίου και βιοµάζας, υδροηλεκτρικούς σταθµούς. Θα εξεταστούν επίσης 
νέες επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δηµόσια 
και σε ιδιωτικά κτίρια, επενδύσεις σε βιοµηχανικά πάρκα, εγκαταστάσεις 
για εκπαιδευτική και πολιτιστική χρήση, για τον τουρισµό και για 
συνεδριακά κέντρα. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς θα µπορούν να καταθέτουν 
αιτήσεις για τη χρηµατοδότηση έργων, στο πλαίσιο αυτής της 
πρωτοβουλίας µέσα στις επόµενες εβδοµάδες.

Μόνο οι ενεργοί
Στη ∆ιεπαγγελµατική 
της φέτας θα µπορούν 

να εκπροσωπούνται 
µόνο ενεργοί συνε-
ταιρισµοί και όχι οι 

λεγόµενες οργανώσεις 
«σφραγίδα»
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Πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες για 
τα χαρακτηριστικά των ειδών της οικογενείας 
των κολοκυνθοειδών και από πού πηγάζουν, 
ανοίγοντας το δρόµο για βελτιωµένες ποικιλί-
ες µε πιο επιθυµητά γνωρίσµατα, δίνει η ολο-
κλήρωση της καταγραφής του πανγονιδιώµα-
τος των κολοκυνθοειδών, που ολοκληρώθηκε 
µε τη συµβολή πολλών ελληνικών φορέων και 
του ερευνητικού και επιστηµονικού προσωπι-
κού του Perrotis College. Στην οικογένεια αυ-
τή ανήκουν καρπούζια, πεπόνια, κολοκύθια, 
αγγούρια και άλλα φυτά που κατέχουν µεγά-
λο µέρος της φυτικής παραγωγής.

Τα αποτελέσµατα, που είναι δηµοσιευµένα 
στο πιο έγκυρο περιοδικό του εκδοτικού οίκου 
NATURE, όπου είναι κατατεθειµένα και τα γι-
γάντια ποσά ψηφιακών δεδοµένων (data), κα-
τοχύρωσαν την ελληνική παρουσία στο χάρτη 
της πανγονιδιωµατικής των φυτών. 

Ένα «ξεκλείδωµα» του γονιδιώµατος σαν αυ-
τό δίνει πολλά όπλα στους βελτιωτές φυτών για 
να πετύχουν τη δηµιουργία ποικιλιών µε βελ-
τιωµένα χαρακτηριστικά, όπως τα επιθυµεί η 
αγορά, αλλά και η κοινωνία.  

Καρπός συνεργασίας
Το επίτευγµα αποτέλεσε «καρπό» συνεργα-

σίας πολλών ελληνικών σηµαντικών φορέων, 
όπως τα Ινστιτούτα Γεωργικών Ερευνών του Υ-
ΠΑΑΤ, η Τράπεζα Γενετικού Υλικού, το Perrotis 
College, το ΕΚΕΤΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-

µιο Θεσσαλονίκης, κ.ά., υπό τον συντονισµό 
του ερευνητή του ΥΠΑΑΤ, ∆ρ. Γανόπουλου. Το 
Perrotis College -µέσω του υπερσύγχρονου εξο-
πλισµού των εργαστηρίων του- συνέδραµε στην 
προσπάθεια παρέχοντας τόσο την απαραίτητη 
υπολογιστική ισχύ για να γίνουν οι αναλύσεις 
όσο και τα βιοπληροφορικά εργαλεία. 

«Η συµβολή ήταν καθοριστική καθώς παρεί-
χαµε όλες τις βιοπληροφορικές αναλύσεις, για 
τις οποίες απαιτούνταν γιγάντια υπολογιστική 
ισχύ καθώς και ειδικά υπολογιστικά εργαλεία», 
δήλωσε ο επικεφαλής της Σχολής Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Perrotis College, ∆ρ. Αθα-
νάσιος Τσαυτάρης. Πρόσθεσε ότι «Πανγονιδί-
ωµα είναι το σύνολο των καλλιεργούµενων γε-
νοτύπων ενός είδους ή και τα συγγενικά είδη 
που ανήκουν στην ίδια οικογένεια», διευκρινί-
ζοντας παράλληλα ότι η οικογένεια των κολο-
κυνθοειδών δεν είχε µέχρι πρόσφατα µελετη-
θεί. Η συγκεκριµένη περιλαµβάνει σπουδαία 
φυτά, πέραν των κολοκυθιών, όπως τα καρπού-
ζια, πεπόνια, αγγούρια, κ.ά., µε σχεδόν άπει-
ρη παραλλακτικότητα καρπών και µεγάλη γε-
ωργική σηµασία. «∆ιαλέξαµε να µελετήσουµε 
την οικογένεια των κολοκυνθοειδών γιατί εί-
ναι πλούσια στον τόπο µας. Το να διαβάσουµε 
την ποικιλοµορφία, το σύνολο αυτών των γο-
νιδιωµάτων, µας έδωσε τη δυνατότητα όχι µό-
νο να το κατανοήσουµε αλλά να βρούµε απα-
ντήσεις που µπορούν να βοηθήσουν ακόµη 
και τους καλλιεργητές. Όπως: «γιατί ένα κο-
λοκύθι γίνεται τόσο µακρύ;», «ποια η διαφορά 
του από ένα στρόγγυλο;», «γιατί ένα έχει πάρα 
πολλές φέτες και το άλλο όχι;», υπογράµµισε. 

Πλέον, πρόσβαση στη µελέτη του πανγονιδιώ-
µατος της οικογένειας των κολοκυνθοειδών έ-
χει αποκτήσει η διεθνής επιστηµονική κοινό-
τητα, στελέχη της οποίας είναι σε θέση –χάρη 
στο σύστηµα open source- να εργαστούν πάνω 
της και να την εµπλουτίσουν. 

«Η πανγονιδιωµατική αποτελεί σήµερα το 
«µέτωπο» στο πεδίο των Βιο-επιστηµών», πρό-
σθεσε ο ∆ρ. Τσαυτάρης, υπογραµµίζοντας ιδι-
αίτερα το γεγονός ότι το Perrotis College κα-
τάφερε να έχει σηµαντικές υποδοµές και γνώ-
ση και να συµβάλλει στις σηµερινές επιστηµο-
νικές εξελίξεις. «Επίσης, καταφέραµε να σχη-
µατίσουµε τη συγκεκριµένη συνέργεια µε άλ-
λους φορείς. Έχουµε κάνει το ίδιο στα ανατο-
λικού τύπου καπνά και τα φασόλια και ήδη οι 
συνεργαζόµενοι φορείς ολοκληρώνουν ένα 
παρόµοιο πρότζεκτ που αφορά τα κεράσια», 
συµπληρώνει ο ∆ρ. Τσαυτάρης. 

Άνοιξε ο δρόμος 
για νέες ποικιλίες 
κολοκυνθοειδών  
Η καταγραφή του πανγονιδιώματος της γνωστής οικογενείας 
δίνει πληροφορίες και σημαντικά όπλα στους βελτιωτές φυτών 

Το 2025
τα πρώτα
υβρίδια
σιταριού από
την BASF
Τα πρώτα υβρίδια σιταριού 
υψηλότερης απόδοσης στην 
ιστορία θα εισάγει στην αγορά 
στα µέσα της δεκαετίας του 
2020 η BASF, σύµφωνα µε 
σχετικά δηµοσιεύµατα στις 
ΗΠΑ. Προς το παρόν πρόκειται 
για δύο κόκκινα σιτάρια για 
άλευρα που αποτελούν κύριο 
µέρος της σιτοκαλλιέργειας 
στις ΗΠΑ. Με το ξεκλείδωµα 
του γονιδιώµατος του σιταριού 
τη χρονιά που πέρασε, 
δηµιουργήθηκαν οι 
προϋποθέσεις για παραγωγή 
υβριδίων µε υψηλότερη και 
σταθερότερη απόδοση από τις 
διαθέσιµες µέχρι τώρα 
ποικιλίες. Αναµένονται 
εξελίξεις σε αυτό τον τοµέα, 
καθώς η εύρεση ποικιλιών µε 
υψηλότερη απόδοση µπορεί να 
φέρει το επόµενο άλµα στην 
αγροτική παραγωγή µετά την 
υιοθέτηση των λιπασµάτων.  
Η χαρτογράφηση του 
γονιδιώµατος του σιταριού 
βοήθησε στην παραγωγή 
υβριδικού σιταριού, σύµφωνα 
µε στελέχη της BASF.
Το σιτάρι ήταν ο ασθενής των 
µεγάλων καλλιεργειών τα 
τελευταία χρόνια. Η BASF 
στοχεύει να το αλλάξει αυτό, 
όµως, µε υβριδικό σιτάρι. Τα 
πρώτα υβρίδια της BASF είναι 
δροµολογηµένα για τα µέσα 
της δεκαετίας του 2020,  
σύµφωνα µε τον Rick Turner, 
ανώτερο αντιπρόεδρο της 
BASF για σπόρους και 
χαρακτηριστικά. Ο υβριδικός 
σίτος είναι από καιρό στόχος 
των κτηνοτρόφων και των 
εταιρειών σιταριού. 
«Ο σπόρος θα κοστίζει λίγο 
περισσότερο», λέει ο Edward 
Souza, επικεφαλής της BASF 
για την παγκόσµια 
αναπαραγωγή σιταριού. «Έτσι, 
πρέπει να καταγράψουµε το 
κέρδος που θα έχουν οι 
αγρότες µε τα υβρίδια».
Τα υβρίδια σίτου πετυχαίνουν 
µεγαλύτερες αποδόσεις και 
κυρίως πιο σταθερές ετησίως.

Κάτω δεξιά: Ο επικεφαλής της Σχολής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College, 
και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, ∆ρ. Αθανάσιος Τσαυτάρης.





Προς αποφυγήν 
του Diabrotica 
Τώρα τα μέτρα για προστασία της 
επόμενης σοδειάς καλαμποκιού 

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Τα καλλιεργητικά µέτρα για την 
αποτελεσµατική προστασία της 
καλλιέργειας καλαµποκιού την 
επόµενη χρονιά από το έντοµο 
∆ιαβρώτικα (Diabrotica virgifera) 
θα πρέπει να ακολουθήσουν στο 
ερχόµενο διάστηµα οι παραγω-
γοί, καθώς η συγκοµιδή του κα-
λαµποκιού έχει σχεδόν ολοκλη-
ρωθεί, τονίζουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Καβάλας. Η παρου-
σία του εντόµου του καλαµπο-
κιού Diabrotica καταγράφεται 
σε όλες τις Περιφερειακές Ενό-
τητες της Ανατολικής Μακεδο-

νίας και Θράκης, συµπεριλαµ-
βανοµένης της ΠΕ Σερρών. Η α-
µειψισπορά αραβόσιτου µε άλλη 
καλλιέργεια είναι αποδεδειγµέ-
να η πιο αποτελεσµατική µέθο-
δος καταπολέµησης µε ποσοστό 
επιτυχίας 95-99%  και οι ειδικοί 
συνιστούν τριετή αµειψισπορά. 

Ακόµα, σύµφωνα µε τους ει-
δικούς, να αποφεύγεται η µετα-

φορά ενσιρώµατος σε αµόλυ-
ντες περιοχές και να επιδιώκε-
ται βαθύ όργωµα και καταστρο-
φή των υπολειµµάτων της καλ-
λιέργειας πριν έρθει ο χειµώνας, 
για την καταστροφή των αυγών 
του εντόµου που εναποτίθενται 
στο έδαφος σε βάθος 15-20 εκ.

Η καύση της καλαµιάς αφε-
νός απαγορεύεται και αφετέ-
ρου δεν έχει καµία απολύτως 
επίδραση στα βάθη εναπόθε-
σης των αβγών εντός του εδά-
φους. Η µεγαλύτερη ζηµιά προ-
καλείται από τις προνύµφες, οι 
οποίες τρέφονται από τις ρίζες 
των φυτών αραβοσίτου. Για την 
προστασία των νεαρών φυτών 
την επόµενη καλλιεργητική πε-
ρίοδο µπορεί να γίνει εφαρµο-

γή ενός εγκεκριµένου για το έ-
ντοµο κοκκώδους εντοµοκτό-
νου κατά τη σπορά (όψιµη σπο-
ρά), ή στο στάδιο  των 6-10 φύλ-
λων (πρώιµη σπορά). 

Συστήνεται καθαρισµός των 
γεωργικών µηχανηµάτων και 
καταπολέµηση των αυτοφυών 
φυτών αραβόσιτου (φυτά εθε-
λοντές), σε πλατύφυλλες καλλι-
έργειες. Η µετατόπιση της ηµε-
ροµηνίας σποράς της καλλιέρ-
γειας εφόσον το επιτρέπουν οι 
καιρικές συνθήκες, καθώς και 
η πρώιµη σπορά καθιστούν τα 
φυτά ανθεκτικά κατά το κρίσι-
µο στάδιο της εκκόλαψης των 
αυγών του εντόµου, το οποίο 
προσδιορίζεται περί τα µέσα Μα-
ΐου µε αρχές Ιουνίου.

Έλεγχος για εντοπισµό του τετράνυχου στα εσπεριδοειδή
Εξέταση των δέντρων για εντοπισµό των χαρακτηριστικών συµπτωµάτων που 
προκαλεί ο τετράνυχος στο φύλλωµα και στους καρπούς των εσπεριδοειδών 
συστήνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ηρακλείου. Εάν διαπιστωθεί προσβολή από τα ακάρεα αυτά, συνιστάται να 
γίνει άµεση αντιµετώπιση, ιδιαίτερα στα δέντρα µε ιστορικό προσβολών. 
Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, έχουν παρατηρηθεί στις καλλιέργειες όλα τα 

βιολογικά στάδια του τετράνυχου. Να σηµειωθεί ότι δραστηριοποιείται µόνο το 
φθινόπωρο και αναπτύσσεται και ωοτοκεί κατά µήκος της κεντρικής νεύρωσης της άνω 
επιφάνειας των φύλλων. Ένα προσβεβληµένο δέντρο έχει φύλλα µε χαρακτηριστική 
σταχτόχρωµη όψη και καρπούς µε χλωρωτικούς αποχρωµατισµούς στα σηµεία 
προσβολής. Σοβαρές προσβολές σε δέντρα παρουσιάζουν φυλλόπτωση, µειωµένη 
παραγωγή και εξασθένιση, ενώ ο εχθρός προσβάλει κυρίως καλλιέργειες λεµονιάς. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Αµειψισπορά
Αποδεδειγµένα η πιο 

αποτελεσµατική µέθοδος 
καταπολέµησης του 
εντόµου, µε ποσοστό 
επιτυχίας έως 99%

Κυκλοκόνιο ελιάς
Οι µολύνσεις από κυκλοκόνιο στην ελιά 
ευνοούνται όταν επικρατεί βροχερός και 
υγρός καιρός, µε την ένταση της ασθένειας 
να επηρεάζεται όχι µόνο από το ύψος και τις 
ηµέρες βροχής, άλλα και από την πολύ 
υψηλή υγρασία (διαβροχή φυλλώµατος µε 
την µορφή δροσιάς ή οµίχλης), σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου Βόλου. Εντονότερες προσβολές 
εµφανίζονται σε ελαιώνες που βρίσκονται σε 
υγρές και κλειστές περιοχές, καθώς επίσης 
και σε ελαιώνες πυκνής φύτευσης. Οι 
καιρικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών 
ευνοούν τη δραστηριότητα του παθογόνου. 
Οι ειδικοί συστήνουν αραίωµα του 
φυλλώµατος στα πυκνά δέντρα για τη 
δηµιουργία συνθηκών καλού αερισµού και 
φωτισµού και φθινοπωρινός ψεκασµός µε 
χαλκούχα σκευάσµατα και επανάληψη µετά 
από βροχή.

Σκευάσµατα
BAYER: Flint 50WG, Copperfield 20WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Priori top 20/12.5SC, Score 
25 EC.

Πολυστίγµωση αµυγδαλιάς
Συνεχίζεται η εµφάνιση της ασθένειας 
πολυστίγµωσης της αµυγδαλιάς, µετά τις 
βροχοπτώσεις, µε έντονες προσβολές σε 
αµυγδαλεώνες της επαρχίας Ελασσόνας, 
αλλά και στο ∆οµένικο, καθώς και σε άλλες 
περιοχές των νοµών Λάρισας, Μαγνησίας 
και Φθιώτιδας. Να σηµειωθεί ότι τα φύλλα 
είναι ευπαθή στις µολύνσεις καθόλη τη 
βλαστική περίοδο, ωστόσο οι προσβολές 
από τον µύκητα είναι σοβαρές όταν η βροχή 
και η υγρασία διαρκούν περισσότερο από 
2-3 ηµέρες. Ο µύκητας προσβάλλει τα 
φύλλα της αµυγδαλιάς, στα οποία 
δηµιουργεί µεγάλες κηλίδες και προκαλεί 
καταστροφή των φύλλων και πρώιµη 
φυλλόπτωση. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου συστήνουν 
να γίνει ψεκασµός των δέντρων µε 
εγκεκριµένα για την καλλιέργεια 
φυτοπροστατευτικά. Σηµειώνεται από τους 
ειδικούς πως αυτή η εφαρµογή µπορεί να 
συνδυαστεί µε την καταπολέµηση της 
φώµοψης της αµυγδαλιάς.

Σκευάσµατα
BAYER: Copperfield 20WG
SIPCAM: Hidroval 40WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
          panagos@agronews.gr

Με στόχο τη διασύνδεση της καλλιερ-
γητικής δραστηριότητας στο 25% της 
αρόσιµης γης παγκοσµίως µε την ε-
πιστήµη των αγροτικών δεδοµένων, 
η Bayer προετοιµάζεται για τη θεµελί-
ωση ενός µοντέλου αγροτικής οικο-
νοµίας µε πυρήνα τη βιωσιµότητα σε 
ένα πλαίσιο ευρύτερης συνεννόησης 
µεταξύ αγροτών, επιστηµόνων, τεχνο-
κρατών και καταναλωτών. Κεντρικό θέ-
µα άλλωστε για φέτος στον καθιερω-

µένο διάλογο για το «Μέλλον της Γε-
ωργίας», που πραγµατοποιήθηκε στο 
Μάνχαϊµ της Γερµανίας από 30 Σεπτεµ-
βρίου µέχρι 2 Οκτωβρίου, ήταν η ισορ-
ροπία που καλούνται να υπηρετήσουν 
οι συντελεστές του αγροτικού χώρου 
µεταξύ παραγωγής τροφίµων και πε-
ριβαλλοντικών προκλήσεων.  

«Είναι απαραίτητο η γεωργία να τρο-
φοδοτήσει τον ολοένα αναπτυσσόµενο 
κόσµο χωρίς όµως να «πεινά» ο πλα-
νήτης», δήλωσε ο Λίαµ Κόντοµ, µέ-
λος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Bayer και πρόεδρος του Τοµέα Επιστή-

µης  Γεωργίας της Bayer AG που άνοι-
ξε το πρόγραµµα οµιλιών στην εκδή-
λωση που συγκέντρωσε οµιλητές και 
συµµετέχοντες από 40 χώρες. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, σύµφωνα µε τον Λίαµ Κό-
ντοµ, η Bayer εισάγει τρεις φιλόδοξες 
δεσµεύσεις για να αντιµετωπίσει τις πιο 
πιεστικές προκλήσεις µέχρι το 2030:

1. Μείωση των περιβαλλοντικών ε-
πιπτώσεων της φυτοπροστασίας κατά 
30%, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογί-
ες που βοηθούν τους αγρότες να µει-
ώσουν τους όγκους των προϊόντων 
φυτοπροστασίας και επιτρέπουν µια 

ακριβέστερη εφαρµογή.
2. Μείωση των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου κατά 30% στις περι-
οχές που δραστηριοποιείται η Bayer.

3. Ενδυνάµωση 100 εκατ. µικρών 

γεωργών σε αναπτυσσόµενες χώρες 
σε όλο τον κόσµο, παρέχοντας πρό-
σβαση σε βιώσιµες γεωργικές λύσεις. 

Κοµβικής σηµασίας για τις παραπά-
νω δεσµεύσεις θα είναι η τεχνολογία 
των δεδοµένων. Η Bayer ρίχνει το βά-
ρος της στην πλατφόρµα FieldView την 
οποία παρουσίασε ο Σαµ Έθιγκτον, ε-
πικεφαλής επιστηµόνων της Climate 
Corporation (θυγατρική της Bayer). Η 
συγκεκριµένη πλατφόρµα στηρίζεται 
στα βήµατα: συλλογή δεδοµένων, στα-
χυολόγησή τους, σύγκριση, διάγνω-
ση, πρόταση και τέλος συνταγογρά-

Το 25% της αρόσιμης 
γης με τα δεδομένα 
θέτει σε τροχιά η Bayer 
Μπαίνουν οι βάσεις για το νέο μοντέλο τιμολόγησης των εισροών 

Εξατοµικευµένες λύσεις 
Η ψηφιακή γεωργία επιτρέπει 

τις ατοµικές, εξατοµικευµέ-
νες λύσεις, προσαρµοσµένες 
στις ανάγκες κάθε εκµετάλ-

λευσης ξεχωριστά

Τα επόµενα πέντε χρόνια δεν πρόκειται να βγει «µαγικά» στο εµπόριο µία 
εναλλακτική για τη γλυφοσάτη στην αγορά, σύµφωνα µε τον ∆ρ. Μποµπ 
Ράιτερ, επικεφαλής της Έρευνας και Ανάπτυξης Crop Science.

Για την ενίσχυση 100 εκατοµµυρίων µικρών γεωργών σε αναπτυσσόµενες 
χώρες σε όλο τον κόσµο µίλησε ο Κλάους Κουντς, επικεφαλής της 
βιωσιµότητας και επιχειρηµατικής διαχείρισης Crop Science Bayer.

Η χρήση τε-
χνητής νοηµο-
σύνης µπορεί 
να βοηθήσει 
θεµελιωδώς 
στην καλύτερη 
διαχείριση των 
εκµεταλλεύ-
σεων. Η Bayer 
έχει αναπτύξει 
µεταξύ άλλων 
δύο εργαλεία, 
τα FieldView 
και FarmRise.
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φηση. Το 2018 το FieldView βρίσκο-
νταν σε γη αξίας µεγαλύτερης των 60 
εκατοµµυρίων παγκοσµίως. Φέτος η ε-
ταιρεία πορεύεται σύµφωνα µε το στό-
χο για εφαρµογή σε γη αξίας 90 εκα-
τοµµυρίων. «Βλέπουµε µια ευκαιρία ε-
νός δισεκατοµµυρίου στρεµµάτων ό-
που οι ψηφιακές µας τεχνολογίες µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν», δήλωσε ο 
Eathington. «Στόχος µας είναι να γίνου-
µε ηγέτες σε πρωτοποριακή καινοτοµία 
και σε ψηφιακό µετασχηµατισµό για 
να βοηθήσουµε στην εφαρµογή νέων 
προτύπων βιώσιµης γεωργίας». Αυτή 

η πλατφόρµα είναι και η βάση πάνω 
στην οποία η Bayer δουλεύει ένα νέο 
πλαίσιο διάθεσης των εισροών όπου 
ουσιαστικά θα τιµολογεί το αποτέλε-
σµα και όχι το ίδιο το προϊόν. 

Επενδύσεις 25 δισ. ευρώ
στην έρευνα έως το 2030
«Βlockbuster» του μέλλοντος το νέο υβρίδιο καλαμποκιού

Τιµολόγηση
Το νέο µοντέλο τιµολόγησης 

της Bayer εφαρµόζεται 
πιλοτικά αυτή την περίοδο 

στις εκµεταλλεύσεις των ΗΠΑ 
και σηµειώνει επιτυχία

FARMING.REPORT

Η Bayer Crop Science πέρυσι ε-
πένδυσε 2,3 δισεκατοµµύρια ευ-
ρώ στην έρευνα και την ανάπτυ-
ξη και το νούµερο αυτό αναµένε-
ται να ανέλθει σε πάνω από 25 δι-
σεκατοµµύρια ευρώ για τα επόµε-
να 10 χρόνια. Ένα από τα αποτελέ-
σµατα της επένδυσης αυτής είναι 
και το νέο υβρίδιο καλαµποκιού µι-
κρού ύψους (short stature corn), 
το οποίο δοκιµάζεται αυτή την πε-
ρίοδο στο Μεξικό. Σύµφωνα µε τον 
Μπόµπ Ράιτερ, επικεφαλής Έρευ-
νας και Ανάπτυξης του Τοµέα Επι-
στήµης Γεωργίας της Bayer AG, το 
υβρίδιο αποτελεί µία εντελώς νέα 
πλατφόρµα για το πρόγραµµα γε-
νετικής της εταιρείας. «Μπορού-
µε να συνεχίσουµε να αυξάνουµε 
το συνολικό αριθµό φυτών, την 
πυκνότητα της φύτευσης σε κάθε 
στρέµµα. Και αυτό θα οδηγήσει σε 
αύξηση των αποδόσεων», σχολία-
σε, πιστεύοντας πως θα αποτελέσει 
το «blockbuster» για το µέλλον. 

Παράλληλα, τον περασµένο µή-
να, η Bayer απέδειξε περαιτέρω τις 
ερευνητικές δυνατότητές της, µε 
την κυκλοφορία ενός καινοτόµου 
µυκητοκτόνου, το οποίο κυκλοφο-
ρεί στο εµπόριο µε την τεχνολογία 
iblon  Βασισµένο στη δραστική ου-
σία isoflucypram, το νέο µυκητο-
κτόνο για χρήση σε σιτηρά, παρέ-
χει εξαιρετικό έλεγχο της νόσου 
σε όλες τις καλλιέργειες δηµητρι-
ακών, παρέχοντας υγιεινότερες 
καλλιέργειες και σταθερά υψηλό-
τερες αποδόσεις σε σύγκριση µε τα 

παρόντα πρότυπα της αγοράς. Επι-
πλέον, η εταιρεία είχε να ανακοι-
νώσει και σηµαντικές εξελίξεις στο 
θέµα των συνεργασιών της. Συγκε-
κριµένα, πέρυσι, η Bayer υπέγρα-
ψε περισσότερες από 60 νέες συ-
νεργασίες ή επεκτάσεις στις υπάρ-
χουσες συνεργασίες. Πρόσφατα, η 
εταιρεία ολοκλήρωσε µια συµφω-
νία µε την εταιρεία βιοφαρµακευ-
τικής έρευνας Arvinas για τη δηµι-

ουργία µιας κοινοπραξίας -η οποία 
ονοµάζεται Oerth Bio (προφέρεται 
Εarth-«Γη») - και διερευνά πώς οι 
πρωτεΐνες που αποικοδοµούν µο-
ριακά τα φυτά και τα ζώα µπορούν 
να προστατεύσουν τις καλλιέργει-
ες από απειλητικά παράσιτα και α-
σθένειες. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της εται-
ρικής σχέσης δεν έχουν µόνο σηµα-
ντικές επιπτώσεις στη γεωργία, αλ-
λά θα µπορούσαν ενδεχοµένως να 
αποφέρουν σηµαντικά οφέλη για 
την ανθρώπινη υγεία µέσω του το-
µέα φαρµάκων της Bayer.

Παροµοίως, η JoynBio, κοινή 
επιχείρηση µεταξύ της Bayer και 
της βιοτεχνολογικής επιχείρησης 
Gingko Bioworks, αναλαµβάνει το 
«ιερό δισκοπότηρο» της γεωργί-
ας -καλλιέργειες (που δεν είναι ό-
σπρια) που θα µπορούσαν να δε-
σµεύσουν το δικό τους άζωτο από 
το έδαφος ή τον αέρα. 

Όσον αφορά τώρα τους περιορι-
σµούς ή ακόµα και τις απαγορεύ-
σεις στα φυτοπροστατευτικά προϊ-
όντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Λί-
αµ Κόντον σχολίασε ότι «η σηµασία 
της διαφορετικότητας είναι το βασι-
κό µάθηµα που προκύπτει από αυ-
τό» και πρόσθεσε: «Για την προστα-
σία των καλλιεργειών, αυτό σηµαί-
νει ότι πρέπει να γίνεται εναλλαγή 
στα ενεργά συστατικά. Αν χρησι-
µοποιείτε συνεχώς το ίδιο προϊόν 
ξανά και ξανά, θα πάρετε αντίστα-
ση και το προϊόν σε κάποιο στάδιο 
δεν είναι πλέον αποτελεσµατικό».

Συνεργασίες
Πέρυσι, η Bayer υπέ-

γραψε περισσότερες από 
60 νέες συνεργασίες ή 
επεκτάσεις στις υπάρ-
χουσες συνεργασίες

Η εκδήλωση της Bayer συγκέντρωσε οµιλητές και συµµετέχοντες από 
περίπου 40 χώρες για δύο ηµέρες µε στόχο γόνιµες συζητήσεις για το µέλλον 
της γεωργίας και ζητήµατα-ευκαιρίες που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία.

Η εκδήλωση την πρώτη ηµέρα, χωρίστηκε σε τρία πάνελ που κάλυπταν 
θέµατα για τις καταναλωτικές συνήθειες, την ισορροπία µεταξύ 
προστασίας και παραγωγής και τη διαχείριση των εισροών. 



Αφορά τις έτοιμες επενδύσεις

Τιμολόγια εξοπλισμού 
πληρώνονται από φέτος 
στα Σχέδια Βελτίωσης

 Σε εφαρμογή με εγκύκλιο η μείωση προσφορών 5% στα 
τρακτέρ, το υπουργείο δεσμεύεται να υπάρξουν εγκρίσεις 
και πρώτες πληρωμές για το πρόγραμμα εντός του έτους

 Εντολή να μειωθούν στο ελάχιστο οι απορριπτικές αποφάσεις 
ακόμα και για φακέλους που παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε ισχύ τέθηκε η µείωση επί των χα-
µηλότερων προσφορών τρακτέρ κα-
τά 5% στους φακέλους Σχεδίων Βελ-
τίωσης µε την παράλληλη κατάργη-
ση του τιµοκαταλόγου, µετά από ε-
γκύκλιο (Α∆Α: ΩΡ∆Ε4653ΠΓ-ΦΡΩ) 
που εξέδωσε την περασµένη Πέµπτη 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Πριν την παραπάνω δηµοσίευση στη 
∆ιαύγεια, η ηγεσία του υπουργείου 
είχε προχωρήσει στη δέσµευση πως 
εντός του έτους θα έχουν εγκριθεί οι 
φάκελοι ενίσχυσης και πως τα επεν-
δυτικά σχέδια που έχουν προχωρήσει 
και έκοψαν και τιµολόγια για τυχόν 
µηχανήµατα ή εξοπλισµό, θα έχουν 
πάρει χρήµατα µέχρι τα µέσα ∆εκεµ-
βρίου του 2019. Πάντως, πληροφορί-
ες αναφέρουν πως από την πλευρά 
τους οι αξιολογητές έχουν διαµηνύ-
σει πως χρειάζονται τουλάχιστον α-
κόµα 4 µήνες για τελικές εγκρίσεις.

Όσον αφορά την απόφαση µε θέ-
µα: «Εγκύκλιος 7η: Έλεγχος του εύ-
λογου κόστους στις δαπάνες γεωρ-
γικών ελκυστήρων», αυτή αναφέρει:

 Α. Βάσει της αρχής της οικονοµίας, 
η χρηµατοδότηση έργων της ΕΕ πρέ-
πει να βασίζεται στις χαµηλότερες δι-
αθέσιµες τιµές για τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13849/2017 
(Β’ 4543) πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για την υποβολή προτά-
σεων στο Mέτρο 4, ∆ράσεις 4.1.1 και 
4.1.3, οι επενδύσεις κρίνονται επιλέξι-
µες όταν, µεταξύ άλλων έχουν εύλογο 
κόστος υλοποίησης σύµφωνα µε το άρ-
θρο 13 της υπ’ αριθ. 13158/2017 (Β’ 
4302) υπουργικής απόφασης (άρθρο 
8 παρ. 1.3). Με τα οριζόµενα στην υπ’ 
αριθ. 13158/2017 (Β’ 4302) υπουργι-
κή απόφαση, που καθορίζει το πλαί-
σιο εφαρµογής των ∆ράσεων 4.1.1 

Την πρεµούρα των αγροσυµβού-
λων να εξυπηρετήσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερους παραγω-
γούς σε συνδυασµό µε τη γραφει-
οκρατία και τις απαιτήσεις που εί-
χαν φέτος οι φάκελοι στα Σχέδια 
Βελτίωσης είναι πολύ πιθανό να 
πληρώσουν αρκετοί υποψήφιοι 
δικαιούχοι. Πληροφορίες από τα 
κέντρα αξιολόγησης αναφέρουν 
πως µεγάλος όγκος φακέλων κρί-
νεται ως «απαράδεκτος», µε τους 
υπαλλήλους όµως των περιφερει-
ών να φαίνεται πως έχουν πάρει 
εντολή να µην γεµίσουν µε ονό-
µατα την απορριπτική λίστα. 

Ως εκ τούτου, µπορεί οι αιτήσεις 
να ξεπέρασαν τις 15.000 στα Σχέ-
δια Βελτίωσης, αλλά αυτό δεν ση-
µαίνει και αυτόµατα ότι τα µόρια 
εισαγωγής θα «εκτοξευτούν», ε-
φόσον σίγουρα θα υπάρχουν α-
πορρίψεις παρά τις προσπάθειες 
να σωθούν πολλές περιπτώσεις. 

Προς το παρόν, όµως, δεν µπο-
ρεί να γίνει καµία εκτίµηση για το 
πού θα κάτσει η µπίλια στα µόρια 
ανά Περιφέρεια, καθώς, όπως α-

ναφέρθηκε, οι φάκελοι θα εξετα-
στούν τώρα πάλι από την αρχή. 

Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί 
εδώ η ανησυχία κάποιων επενδυ-
τών όσο πλησιάζει ο καιρός των ε-
γκρίσεων για το αν θα µπορέσουν 
να τα βγάλουν πέρα, όχι µόνο µε 
τη χρηµατοδότηση της ίδιας συµ-
µετοχής (ο Γενάρης για το Ταµείο 
Εγγυήσεων µοιάζει τουλάχιστον 
αισιόδοξος), αλλά και µε επενδύ-
σεις όπως κάποιες φυτεύσεις, που 
προβλέφθηκαν µόνο και µόνο για 

«Κακό χάλι» οι επενδυτικοί

και 4.1.3. του Προγράµµατος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-
2020, τα όργανα που εµπλέκονται στις 
διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, πι-
στοποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυ-
σικού και οικονοµικού αντικειµένου, κα-
ταβολής της στήριξης και ελέγχου, εφό-
σον το κρίνουν απαραίτητο, δύνανται να 
ελέγχουν µε κάθε πρόσφορο µέσο το εύ-
λογο κόστος υλοποίησης των επενδυτι-
κών δαπανών (άρθρο 13 παρ. 9). Κατά 
το στάδιο των αξιολογήσεων των επεν-
δυτικών σχεδίων η Ειδική Υπηρεσία Ε-
φαρµογής Π.Α.Α., διενεργώντας δειγ-
µατοληπτικό έλεγχο, διαπίστωσε προ-
βλήµατα στην τεκµηρίωση του εύλογου 
κόστους για τις δαπάνες των γεωργικών 
ελκυστήρων. Κατόπιν τούτου, διενεργή-
θηκε εξειδικευµένη έρευνα αγοράς µε 
συλλογή στοιχείων από τους επισήµους 
εθνικούς τιµοκαταλόγους .

Στο πλαίσιο της αρχής της οικονοµίας 
και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παρα-
πάνω, αλλά και την ανάγκη να ολοκλη-
ρωθεί άµεσα η διαδικασία αξιολόγησης 
των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο 
πλαίσιο των ∆ράσεων 4.1.1 και 4.1.3, οι 
αξιολογητές και οι γνωµοδοτικές επιτρο-
πές εφαρµόζουν, διορθωτικά στο σύνο-
λο των γεωργικών ελκυστήρων µείωση 
5% επί της χαµηλότερης προσφοράς που 
έχει προσκοµίσει ο υποψήφιος δικαιού-
χος µε την αίτηση στήριξης.

Β. Η παρούσα καταργεί την µε αριθ. 
πρωτ. 1942/12.3.2019 εγκύκλιο.

Χρονοδιάγραµµα
Αναµένεται το υπουργείο να 
θέσει ένα σφιχτό χρονοδιά-

γραµµα αξιολογήσεων, που θα 
υποχρεώνει τις περιφερειακές 

αρχές να δράσουν γρήγορα

Για άµεση 
ολοκλήρωση των 
αξιολογήσεων 
στις επενδυτικές 
προτάσεις 
δεσµεύτηκε το 
υπουργείο. 
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Απορρίψεις
Μεγάλος όγκος φακέλων 
κρίνεται ως «απαράδεκτος», 
µε τους υπαλλήλους όµως των 
περιφερειών να φαίνεται πως 
έχουν πάρει εντολή να µην 
γεµίσουν µε ονόµατα την 
απορριπτική λίστα.
 

 Εξοπλισμός
Υπενθυµίζεται πως για τα 
παρελκόµενα δεν θα υπάρξει 
καµία αλλαγή προς τις 
προσφορές, σε αντίθεση µε 
τη µείωση 5% στα τρακτέρ. 

Σε δόσεις
Θα πρέπει τον πρώτο χρόνο 
οι δικαιούχοι να προχωρήσουν 
τουλάχιστον σε ένα αίτηµα 
πληρωµής, το οποίο θα 
αντιπροσωπεύει το 20% 
της επένδυσής τους. 



φάκελοι

Ξέκοψε ενίσχυση 
τύπου Κομφούζιο
για Tuta ο Βορίδης
Στα προγράµµατα της νέας περιό-
δου παραπέµπει για το ζήτηµα της 
ένταξης της τοµάτας στο Κοµφούζιο 
µε γραπτή του απάντηση ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης. Κι αυτό 
γιατί, όπως λέει, αφενός δεν προ-
λαβαίνουν οι αρχές να τροποποιή-
σουν τώρα το Μέτρο και αφετέρου, 
δεν θεωρείται, η ενδεδειγµένη λύ-
ση για την αντιµετώπιση της Tuta 
Absoluta. Το ζήτηµα αυτό είχε τε-
θεί µετ’ επιτάσεως από τους τοµα-
τοπαραγωγούς, µε τις διαχειριστι-
κές αρχές να είχαν υποσχεθεί την 
εξέτασή του και µάλιστα, είχε εννο-
ηθεί πως προς αυτή την κατεύθυν-
ση θα υπάρξει και µία τρίτη προκή-
ρυξη του Κοµφούζιο.

Συγκεκριµένα, ο υπουργός, σε 
απάντησή του προς τον γραµµατέα 
της Κοινοβουλευτική Οµάδας του 
ΚΙΝΑΛ και βουλευτή Βασίλη Κεγκέ-
ρογλου αναφέρει τα εξής:

«Στις βασικές δεσµεύσεις της ε-
γκεκριµένης δράσης 10.1.8 «Εφαρ-
µογή της µεθόδου σεξουαλικής 
σύγχυσης των µικρολεπιδόπτερων 
(Κοµφούζιο)» κατά τα τελευταία έ-
τη εφαρµογής της δράσης, απαγο-

ρεύεται η χρήση χηµικών σκευα-
σµάτων για την αντιµετώπιση των 
εχθρών-στόχων της δράσης. Ωστό-
σο, η αποκλειστική χρήση φερο-
µονικών σκευασµάτων για την α-
ντιµετώπιση του TutaAbsoluta στις 
καλλιέργειες τοµάτας ενδεχοµένως 
να µην συνιστά τη βέλτιστη λύση, 
σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα ε-
ρευνητικά δεδοµένα. 

Σηµειώνεται ότι, η ένταξη µίας 
νέας δράσης στο Μέτρο 10 προϋ-
ποθέτει την εξασφάλιση του απαι-
τούµενου προϋπολογισµού και α-
παιτεί µια προεργασία, που αφο-
ρά στον σχεδιασµό της δράσης 
και τον υπολογισµό του ποσού ε-
νίσχυσης. Βάσει του σχετικού θε-
σµικού πλαισίου, µπορεί να πραγ-
µατοποιηθεί µία τροποποίηση του 
Προγράµµατος ανά έτος και η τρέ-
χουσα τροποποίηση έχει εγκριθεί 
από την Επιτροπή Παρακολούθη-
σης του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 και βρίσκε-
ται σε άτυπη διαβούλευση µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο της προε-
τοιµασίας της νέας Προγραµµατι-
κής Περιόδου 2021-2027, µία ο-
λοκληρωµένη πρόταση αντιµετώ-
πισης του συγκεκριµένου εντοµο-
λογικού εχθρούµπορεί, υπό προ-
ϋποθέσεις που σχετίζονται µε τα 
προαναφερθέντα σηµεία, να απο-
τελέσει τη βάση για τον σχεδιασµό 
µίας νέας δράσης στο πλαίσιο των 
περιβαλλοντικών, κλιµατικών και 
άλλων δεσµεύσεων.

Ακόµα 10 προσκλήσεις 
στη Μεταποίηση
Θα συνεχίσουν οι περιφερειακές 
προκηρύξεις στο Μέτρο 4.2.1 
Μεταποίηση, σύµφωνα µε 
παρουσίαση των διαχειριστικών 
αρχών στα πλαίσια της εκδήλωσης 
«Περιβάλλον και κλιµατική αλλαγή-
Προκλήσεις για τον πρωτογενή 
τοµέα και µέτρα στήριξης». Αυτό 
σηµαίνει ότι αναµένονται ακόµα 
10 προκηρύξεις για ισάριθµες 
Περιφέρειες µετά τη Θεσσαλία, την 
Αττική και την Κ. Μακεδονία, που 
τις έχουν ήδη προχωρήσει. 

Μελισσοκοµικές
ενισχύσεις ενόψει 
Μέχρι τον Νοέµβριο αναµένεται 
να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τα 
προγράµµατα αντικατάστασης 
κυψελών, για το µελισσοκοµικό έτος 
η έναρξη του οποίου ήταν τυπικά η 
1η Αυγούστου του 2019. Αυτή την 
περίοδο, οι µελισσοκόµοι κάτοχοι 
µελισσοκοµικών βιβλιαρίων, θα 
πρέπει να περιµένουν το κάλεσµα 
των ∆ΑΟΚ για τις δηλώσεις 
διαχείµασης χωρίς τις οποίες 
αποκλείονται από όλα τα 
επιδοτούµενα προγράµµατα. 

τα µόρια. Εδώ, βέβαια, πρέπει να 
εξακριβωθεί ότι οι επενδυτές θα έ-
χουν τη δυνατότητα να τροποποιή-
σουν τον επενδυτικό τους φάκελο 
µετά την έγκριση, αρκεί να µην πέ-
σουν στη βαθµολογία από τον τε-
λευταίο στην εκάστοτε περιφερει-
ακή λίστα δικαιούχων. 

Υπενθυµίζεται εδώ ότι θα πρέπει 
τον πρώτο χρόνο οι δικαιούχοι να 
προχωρήσουν τουλάχιστον σε ένα 
αίτηµα πληρωµής που θα αντιπρο-
σωπεύει το 20% της επένδυσής τους. 

∆εσµεύσεις
Η εφαρµογή των δεσµεύ-
σεων στο Κοµφούζιο δεν 

ενδείκνυνται για την Tuta 
Absoluta στη ντοµάτα, 

σύµφωνα µε την απάντηση 
του υπουργού
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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. 

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ | ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σταδιακά στο χάρτη των εξελίξεων της τε-
χνολογίας αυτοµατισµού των εργασιών µε 
τρακτέρ, ξεκίνησαν να µπαίνουν δενδρώ-
δεις καλλιέργειες και αµπελώνες. Η λύση 
που έχει υιοθετηθεί και αναπτύσσεται από 
τους κατασκευαστές τρακτέρ αφορά τη χρή-
ση σαρωτών λέιζερ, που βοηθάνε τα µηχα-
νήµατα να βρουν το δρόµο τους ανάµεσα α-
πό τις σειρές των καλλιεργειών και να εκτε-
λούν αυτόµατα τις εργασίες. Η τεχνολογία 

αυτή βρήκε αναγνώριση στα βραβεία και-
νοτοµίας της Agritechnica, τα οποία δίνο-
νται κάθε χρόνο λίγες εβδοµάδες πριν την 
επίσηµη έναρξή της. Συγκεκριµένα, ένα α-
πό τα 39 συνολικά ασηµένια µετάλλια που 
απονεµήθηκαν, έλαβε η συνεργασία των 
Fendt και Braun Maschinenbau GmbH, οι ο-
ποίες παρουσίασαν ένα σύστηµα που παίρ-
νει τον απόλυτο έλεγχο τρακτέρ-παρελκό-
µενου στους αµπελώνες, χωρίς την ανάγκη 
χειριστή, εκτελώντας διάφορες περίπλοκες 
εργασίες και µανούβρες. Η προσπάθεια αυ-
τή στηρίχτηκε στη λογική που θέλει τους α-

Τρακτέρ με πτυχίο 
πληροφορικής αντί
για δίπλωμα οδήγησης  
Μετά τις αροτραίες η νέα τεχνολογία αυτόματης 
διεύθυνσης έφτασε στους αμπελώνες και τα δέντρα 

Ελαστικά υψηλής 
πλευστότητας
Την κατοχυρωµένη µε δί-
πλωµα ευρεσιτεχνίας τε-
χνολογία N.flex ενσωµά-
τωσε στα νέα της ελαστικά 
για τρακτέρ η Continental. 
Η τεχνολογία N.flex βελτι-
ώνει την απορρόφηση των 
κραδασµών στο ελαστικό 
και το βοηθάει να επιστρέ-
φει στην κανονική του 
µορφή ύστερα από πολύ 
βαριές εργασίες.

Η ArmaTrac µε 
µονάδα στο Σουδάν
Ως µέρος του πλάνου 
που έχει ο όµιλος Ekunt 
Tractors στο µυαλό του, 
για την εµπορική εξέλιξη 
της ArmaTrac σε άλλες 
αγορές, το Σουδάν είναι η 
πρώτη χώρα -µετά τη «γε-
νέτειρα» Τουρκία- όπου 
θα κατασκευάζονται τα 
τρακτέρ του οµίλου. Τα 
πρώτα µοντέλα ArmaTrac 
θα διαθέτουν ισχύ 
75 και 84 ίππων.

Αυτόνοµη µηχανή  
συγκοµιδής ρυζιού
H διεθνής εταιρεία παρο-
χής αγροτικών υπηρεσιών 
HuizingHarvest από την 
ολλανδική πόλη Emmen, 
γιόρτασε πρόσφατα τη 
δέκατη επέτειό του. Ως 
µέρος του εορτασµού, η 
HuizingHarvest παρουσία-
σε µια πλήρως αυτόνοµη 
µηχανή συγκοµιδής 
ρυζιού, την οποία κατα-
σκεύασε µόνη της. 

Πρώτη πτήση για 
το drone της XAG
Επίδειξη των ικανονοτή-
των του νέου µη επανδρω-
µένου ιπτάµενου ψεκαστι-
κού της έκανε πριν λίγες 
ηµέρες η εταιρεία XAG, η 
οποία συνεργάστηκε µε τη 

Επανασχεδιασµός 
για τα Proxima
Με ανασχεδιασµένη κα-
µπίνα για βελτιωµένη ορα-
τότητα, νέο σύστηµα κλι-
µατισµού και ιταλικό σχεδι-
ασµό γεννηµένο από το 
γραφείο του σχεδιαστή 
Pinifarina καταφθάνουν το 
2020 τα νέα Zetor 
Proxima, εναρµονισµένα 
και αυτά πλέον µε τα υπό-
λοιπα φρέσκα µοντέλα της 
γκάµας. Η Σειρά θα διατί-
θεται σε τρεις εκδόσεις 
εξοπλισµού και σε ένα εύ-
ρος ιπποδυνάµεων από 76 
έως 117 ίππους, σύµφωνα 
µε τους Τσέχους. 

Bayer για να καταφέρει να 
ψεκάσει µε αποτελεσµατι-
κότητα. Πρώτος στόχος 
ήταν ένας οπωρώνας 
εσπεριδοειδών στην περι-
οχή Hangzhou Jiande της 
Κίνας, πάνω από δέντρα 
µανταρινιών της οποίας 
πέταξε το drone της XAG 
για να ψεκάσει το ιδιαίτε-
ρα πυκνό και ανοµοιόµορ-
φο σηµείο που επιλέχθηκε.
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Κι άλλη διάκριση 
για το Same Frutteto 
CVT ActiveSteer
Από τις 26 έως τις 28 Νοεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί 
η ετήσια εκδήλωση SITEVI στο Μονπελιέ της Γαλλίας, 
µία διεθνής έκθεσης καινοτοµίας στην καλλιέργεια στα-
φυλιών και παραγωγής οίνου, ελαιοκαλλιέργειας και  
παραγωγής ελαιολάδου, φρούτων και λαχανικών. Εν 
όψει της έκθεσης, το Same Frutteto CVT ActiveSteer έ-
λαβε χάλκινο µετάλλιο καινοτοµίας, για την τεχνολογία 
που έχει ενσωµατωµένη. Σύµφωνα µε την SDF, η πρω-
τοποριακή τεχνολογία του τρακτέρ, που παρέχει εξαι-
ρετική ευελιξία και άνεση ακόµα και σε εργασίες στον 
περιορισµένο χώρο µεταξύ των σειρών καθώς και σε α-
νώµαλο έδαφος. Η τεχνολογία ActiveSteer αυξάνει ση-
µαντικά την ευελιξία και τη µέγιστη γωνία διεύθυνσης 
σε ένα συµβατικό ελκυστήρα διατηρώντας ταυτόχρονα 
το ίδιο πλάτος τροχιάς και µεταξόνιο, ως παραλλαγή 
του Frutteto µε τους στάνταρ πίσω άξονες. 

Με νέα Valpadana 
o όμιλος Argo 
στην Agritechnica
Nα ενισχύσει την παγκόσµια αναγνωρισιµότητά της, 
αναπτύσσοντας ένα µεγάλο διεθνές δίκτυο αντιπρο-
σώπων επιθυµεί η ιταλική κατασκευάστρια Valpadana, 
η οποία είναι ειδική στα «εξειδικευµένα»τρακτέρ 
των 100 ίππων. Η εταιρεία ανήκει στον όµιλο Argo 
Tractors και αντιπροσωπεύει µε την γκάµα της ο-
πωροκηπευτικά και αµπελουργικά τρατέρ. Σύµφω-
να µε την εταιρεία η σειρά Valpadana VP 9000 δια-
θέτει τρακτέρ µε ή χωρίς καµπίνα, µε απόδοση από 
95 έως και 102 ίππων, αλλά µε «στάνταρντ» χαρα-
κτηριστικό την µεγάλη ευελιξία είτε στην κανονική 
είτε στην αρθρωτή έκδοση.

Τα µοντέλα τροφοδοτούνται από τετρακύλινδρους 
16βάλβιδους κινητήρες Deutz TCD L4 2.9-λίτρων που 
διαθέτουν υπερσυµπιεστή, στηρώντας του κανονισµούς 
ρύπων Stave ΙΙΙΒ µε τη βοήθεια EGR και DOC που δεν α-
παιτούν αναγέννηση. Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι 
και το σύστηµα Memo Engine το οποίο επιτρέπει στον χει-
ριστή να αποθηκεύσει συγκεκριµένες στροφές του κινη-
τήρα και να εκτέλεσει τη ρύθµιση αυτή όποτε το επιθυµεί.

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι κατασκευασµένο εξ ο-
λοκλήρου στην Ιταλία και αποτελείται από τέσσερις 
συγχρονισµέnew ταχυτήτες και τέσσερις εύρη, για 
συνολικά 16 µπροστινές και 16 οπίσθιες επιλογές, 
µε µηχανική αντίστροφη ταχύτητα (Synchro Shuttle) 
και επιλογή creeper. 

µπελουργούς να ενσωµατώνουν όλο και πε-
ρισσότερο τη µηχανική ζιζανιοκτονία στις 
καλλιεργητικές τους εργασίες. 

Για τις ανάγκες της τεχνολογίας αυτής, 
χρειάστηκε ένα Fendt 200 Vario, το οποίο 
εξοπλίστηκε µε ένα πλαίσιο ενδιάµεσου 
άξονα Braun µε κατακόρυφο ανυψωτήρα 
δύο σηµείων και διάφορα εργαλεία. Στο πί-
σω µέρος υπάρχει ένας καταστροφέας, επί-
σης από την Braun. Το σύστηµα Braun VPA 
(Vineyard Pilot Assistant) συλλέγει και δι-
αβιβάζει τα δεδοµένα διεύθυνσης. Αποτε-
λείται από ένα λέιζερ, ένα γυροσκόπιο, τη 
µονάδα ελέγχου VPA και ένα τερµατικό.

Tο λέιζερ σκανάρει το περιβάλλον και εντο-
πίζει το περίγραµµα του εδάφους, τα αµπέ-
λια και τα πρέµνα. Το γυροσκόπιο λαµβάνει 
τη θέση του τρακτέρ σε τρεις διαστάσεις. Η 

πληροφορία από το σύστηµα VPA τότε απο-
στέλλεται στο Fendt 200 V/F Vario µέσω του 
ISOBUS. Έτσι, το τρακτέρ από µόνο του προ-
γραµµατίζει το στρίψιµο του τιµονιού και αυ-
τόµατα οδηγά µέσα στη σειρά από τα αµπέ-
λια. Οι πληροφορίες αυτές πηγαίνουν επί-
σης στον ενδιάµεσο άξονα που χειρίζεται τα 
παρελκόµενα, ρυθµίζοντας ύψος και πλάτος. 
Το παρελκόµενο δουλεύει σε ιδανικές απο-
στάσεις από τα κλήµατα, γεγονός που βελτι-
ώνει την ποιότητα δουλειάς και ελαχιστοποι-
εί τη ζηµιά. Το παρελκόµενο που βρίσκεται 
στο πίσω µέρος ρυθµίζει το πλάτος του ανά-
λογα µε τις σκαναρισµένες πληροφορίες. Το 
σύστηµα ενεργοποιείται στην αρχή της σει-
ράς, και µετά ο ενδιάµεσος άξονας αυτόµα-
τα παρέχει στο τρακτέρ την κατάλλη θέση. Ω-
στόσο, στο τέλος της σειράς χρειάζεται ο ο-
δηγός για να το περάσει στην επόµενη θέση. 

Το µηχάνηµα µπορεί να δουλέψει σε τα-
χύτητες γύρω στα 8 χλµ/ώρα. Να σηµειω-
θεί ότι το σύστηµα αυτό θα είναι διαθέσιµο 
στην αγορά την άνοιξη του 2020. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα παρόµοιο σύ-
στηµα έχει αναπτύξει και η αυστριακή εται-
ρεία Peschak Autonome Systeme (PAS) σε 
συνεργασία µε την κατασκευάστρια τρακτέρ 
Lindner, επίσης από την Αυστρία. 

Άνοιξη του 2020
Η κυκλοφορία του συστήµατος των 
Fendt και Braun θα βγει στην αγορά 

την άνοιξη του 2020 ως έξτρα 
εξοπλισµός για τα 200 V/F
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Επιτυχίες 
και ηρεμία 

 ∆ιαχρονικό: Η ευτυχία δεν 
εξαρτάται από αυτά που πετυχαίνεις, 
αλλά από την εσωτερική ηρεµία που 
έχεις... Χ.Μπουκάι.

 Εργάτες γης: Ξέµειναν από 
εργατικά κέντρα στην Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισµών Πηλίου και 
Βορείων Σποράδων µε το πρόβληµα 
να είναι ιδιαίτερα σοβαρό καθώς ήδη 
έχει αρχίσει η συγκοµιδή των ελαιών 
και των φρούτων. Οι εργάτες γης 
είναι άφαντοι. Η πλειοψηφία των 
αλλοδαπών που τα προηγούµενα 
χρόνια εργάζονταν στα κτήµατα 
έχουν φύγει. Σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο της ΕΑΣ, ακόµα και Έλληνες 
εργάτες γης είναι δυσεύρετοι, καθώς 
δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσµα του 
συνεταιρισµού, παρότι υπάρχει 
ανάγκη για εργασία τουλάχιστον 

µέχρι και το 
τέλος του έτους. 
thessaliatv.gr, 
27/9/2019.

 Γιαούρτι: Και 
µε τη σφραγίδα 
των ελλήνων 
γραφειοκρατών 

(2018) που µισθοδοτούνται από το 
ελληνικό κράτος παράγεται στην 
Ιαπωνία GREEK yogurt. Ο Έλληνας 
πρέσβης στην Ιαπωνία 
«ελληνοποίησε» τον Απρίλιο του 
2018 ιαπωνικό γιαούρτι 
κατασκευάζοντας πλαστό 
πιστοποιητικό αυθεντικότητας που 
έδωσε σε µεγάλη ιαπωνική 
γαλακτοβιοµηχανία, που 
παρασκευάζει γιαούρτι µε την ένδειξη 
«The Greek Yogurt». Ταυτόχρονα ο 
πρέσβης της Ελλάδος εξήρε την 
ποιότητα του ιαπωνικού γιαουρτιού σε 
τότε συνεντεύξεις Τύπου. Βραδυνή 
της Κυριακής. Zougla.gr, 21/9/2019

∆ασοκοµία: Οι 4 βασικές 
προτεραιότητες της δασικής πολιτικής 
της κυβέρνησης, όπως τις ακούσαµε 
από τον Υπουργό κ Κ. Χατζηδάκη στο 
19ο ∆ασολογικό Συνέδριο στο 
Λιτόχωρο, είναι: η ολοκλήρωση των 
∆ασικών Χαρτών, ο αντιπυρικός 
σχεδιασµός, µε έµφαση στην πρόληψη 
των δασικών πυρκαγιών και στην 
αποκατάσταση των καµένων 
εκτάσεων, το ζήτηµα της ∆ασικής 
∆ιοίκησης και η «Κωδικοποίηση 
∆ασικής Νοµοθεσίας». 
texnologosgeoponos.gr, 29/9/2019

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Την αναγνώριση της αυθεντικής πι-
περιάς Φλωρίνης ως ΠΟΠ, µε σκοπό 
την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών της και στόχο 
να αποκτήσει το προϊόν υπεραξία και 
ταυτόχρονα να θωρακιστεί εντός και 
εκτός συνόρων έναντι του αθέµιτου 
ανταγωνισµού, έχει θέσει στις άµε-
σες προτεραιότητές της η οικογενει-
ακή επιχείρηση Ναουµίδης.

«Είδαµε πως δεν υπάρχει κάτι οργα-
νωµένο, από κάποιον φορέα ή από άλ-
λη οργάνωση και αποφασίσαµε να κι-
νήσουµε µόνοι τις διαδικασίες για την 
πιστοποίηση της γνήσιας πιπεριάς Φλω-
ρίνης κατά ΠΟΠ», είπε στην Agrenda ο 
Πέτρος Ναουµίδης, ιδρυτής της επιχεί-
ρησης, η οποία τα τελευταία περίπου 
10 χρόνια σποροπαράγει, καλλιεργεί 
βιολογικά και µεταποιεί και εµπορεύ-
εται την αυθεντική πιπεριά Φλωρίνης.

Όπως µας αποκάλυψε, ο σχετικός 
φάκελος έχει υποβληθεί στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ και περίπου 
ένα χρόνο, αφού προηγουµένως υπήρ-
ξε για σχεδόν άλλος ένας χρόνος προ-
ετοιµασίας, ώστε να είναι πλήρης. «Το 
προϊόν θα ονοµάζεται Πιπεριάς Αγίου 
Παντελεήµονα Φλώρινας. Μας λένε 
πως η διαδικασία προχωράει. Περιµέ-
νουµε να έχουµε την αναγνώριση από 
τις ελληνικές αρχές και στη συνέχεια ο 

φάκελος θα πάρει το δρόµο του και για 
τις Βρυξέλλες.», εξήγησε ο κ. Ναουµί-
δης. Η καθετοποιηµένη οικογενειακή 
επιχείρηση έχει την έδρα στην περιοχή 
του Αγίου Παντελεήµονα, στη Φλώρι-
να, δίπλα στη λίµνη Βεγορίτιδα και δι-
αθέτει περίπου 100 στρέµµατα καλλι-
έργειας πιπεριάς, καθώς και µια πετρό-
χτιστη µονάδα µεταποίησης, που είναι 
επισκέψιµη για το κοινό.

«Είµαστε παραγωγοί αυθεντικής πι-
περιάς Φλωρίνης. Καλλιεργούµε δύο 
ποικιλίες. Μία είναι η παραδοσιακή 
Φλωρίνης, ενώ η δεύτερη είναι µια 
ποικιλία την οποία προσπαθούµε να 
διασώσουµε και έχει την ονοµασία 
Τόπκα. Την είχαν παλιά οι παππού-
δες και οι γιαγιάδες σε κάποια χωριά 

της περιοχής, την είδαµε, τη δοκιµά-
σαµε και την αναβιώσαµε», τονίζει 
και προσθέτει πως καλλιεργούνται 
κι άλλα τρία είδη καυτερής πιπεριάς.

Ειδοποιός διαφορά σε σχέση µε τον 
ανταγωνισµό, είναι ότι η εν λόγω οι-
κογενειακή επιχείρηση δίδει βαρύτητα 
στην τήρηση της παράδοσης. «Ξεκινά-
µε να κάνουµε το σπόρο µόνοι µας, ε-
τοιµάζουµε στη συνέχεια τα φυτά, τα ο-
ποία αφού γίνει η κατάλληλη προετοι-
µασία στα χωράφια τα φυτεύουµε µόνο 
µε το χέρι. Αντίστοιχα, το ξεβοτάνισµα 
το κάνουµε µε τα χέρια και µε τσάπες, 
ενώ χειρωνακτική είναι και η συγκοµι-
δή. Κατόπιν στη µεταποίηση χρησιµο-
ποιούµε παραδοσιακές συνταγές της 
περιοχής.», επισήµανε ο κ. Ναουµίδης.

Στο δρόμο που γράφει ΠΟΠ    
για κατοχύρωση υπεραξίας
η «Πιπεριά Αγ. Παντελεήμονα
Φλώρινας» Η οικογενειακή επιχείρηση Ναουμίδης 

σποροπαράγει, καλλιεργεί, μεταποιεί και 
εμπορεύεται την αυθεντική Φλωρίνης

Σε 30 αγορές του εξωτερικού το 70% της ετήσιας παραγωγής

Από το προϊόν που παράγεται και είναι όλο βιολογικής καλλιέργειας, η 
επιχείρηση παράγει γύρω στα 20 προϊόντα µεταποιηµένης πιπιεριάς 
Φλωρίνης σε διάφορα µεγέθη και συσκευασίες, ενώ κατά δήλωση του 
συνοµιλητή µας, είναι και η µόνη που βγάζει ελληνικό µπαχαρικό σε 
παραδοσιακούς φούρνους µε αυθεντική πιπεριά Φλωρίνης. Για να 
υποστηριχθεί η εµπορική επέκταση της επιχείρησης η οικογένεια Ναουµίδη 
σχεδιάζει να προχωρήσει σε δυναµική αύξηση των εκτάσεων που 
καλλιεργεί, σχεδόν κατά 50%, ώστε να εξασφαλίσει την απαραίτητη πρώτη 
ύλη. «Για το 2020 προγραµµατίζουµε να προσθέσουµε άλλα 50 
στρέµµατα, στα υφιστάµενα περίπου 100, µε τις ποικιλίες πιπεριάς που 
καλλιεργούµε, ακολουθώντας τις ίδιες βιολογικές παραδοσιακές µεθόδους. 
Αυτό δεν θέλουµε µε τίποτε να το χαλάσουµε», αναφέρει ο κ. Ναουµίδης. 

Επέκταση
Αύξηση των 
καλλιεργήσι-

µων εκτάσεων 
κατά 50% 

προγραµµατί-
ζει το 2020

Τόπκα
Η ποικιλία 
την οποία 

προσπαθεί η 
Ναουµίδης 

να διασώσει 
λέγεται Τόπκα

Βεγορίτιδα
Η καθετοποι-
ηµένη επιχεί-

ρηση έχει έδρα 
στoν Άγιο 

Παντελεήµονα
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Γερές βάσεις µε τους καταναλωτές και 
τους λάτρεις του κρασιού χτίζει η αλυ-
σίδα Lidl, στη διάρκεια της 20ετίας που 
δραστηριοποιείται στην ελληνική αγο-
ρά, προσφέροντας µια διαλεγµένη γκά-
µα από ποιοτικά και γευστικά κρασιά 
από τους καλύτερους αµπελώνες της 
χώρας, επιδιώκοντας να κάνει πρά-
ξη το µότο της «κάθε µέρα να αξίζει».

Η Agrenda ακολουθώντας την απο-
στολή της Lidl Ελλάς στο Μαρκόπουλο 
Αττικής, το Αίγιο και τα Καλάβρυτα, ανά-
µεσα σε οµάδα δηµοσιογράφων,  οινο-
λόγων και οινόφιλων είχε την ευκαιρία 
να περιηγηθεί στις εντυπωσιακές εγκα-
ταστάσεις δύο µεγάλων και σταθερών 
συνεργατών της, από τότε που ξεκίνη-
σε τη δραστηριότητα της στην Ελλάδα. 

Με αφορµή την επέτειο 20 χρόνων της, 
η Lidl Ελλάς µας οδήγησε στις εγκατα-
στάσεις εµφιάλωσης, συσκευασίας και 
αποθήκευσης του οινοποιείου Ελληνικά 
Κελλάρια Οίνων στο Μαρκόπουλο, κα-
θώς και στα κελάρια, τους αµπελώνες και 
τις µονάδες εµφιάλωσης του οινοποιεί-
ου-ποτοποιείου Cavino στην Αιγιάλεια 
και το κτήµα του Μεγάλου Σπηλαίου.

Η εταιρεία του Βασίλη Κουρτάκη Ελλη-
νικά Κελλάρια Οίνων ιδρύθηκε το 1905 
στην κυριότερη τότε οινοπαραγωγική πε-
ριφέρεια της Ελλάδας, τα Μεσόγαια και 
σταδιακά επεκτάθηκε σαν πάζλ, καλλιερ-
γώντας περισσότερες εκτάσεις και ποι-
κιλίες, οδηγώντας σε συνεργασίες µε 
περισσότερα οινοποιεία σε άλλες περι-
οχές. Τα τελευταία 20 χρόνια η συνερ-
γασία µε τη Lidl Ελλάς έχει διευκολύνει 
τη διανοµή των οίνων σε όλη την Ελλά-
δα, ενώ έχει ανοίξει νέες συνεργασίες 
µε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη, και α-
πό το 2020 ακόµη και τις ΗΠΑ. 

Από την άλλη, η εταιρεία Cavino, ι-
δρυθείσα το 1958 στο Αίγιο, αποτελεί 
µονάδα, µε κύρια λειτουργία στο κρα-
σί. Καλλιεργεί ιδιόκτητους αµπελώνες, 

ενώ υπάρχει συνεργασία µε αµπελο-
παραγωγούς σε όλη την περιοχή, την 
Πάτρα και τη Νεµέα. Με εξαγωγές σε 
52 χώρες και πωλήσεις σε καταστήµα-
τα σε όλη την Ελλάδα, η συνεργασία 
µε τη Lidl συνεχίζει εδώ και περίπου 
15 χρόνια, σε επίπεδο ανταλλαγής α-
πόψεων, αλλά και το σχεδιασµό προ-
ϊόντων και ποιοτήτων των οίνων. Η ε-
τήσια παραγωγή της εταιρείας φτάνει 
σήµερα τα 7 εκατοµµύρια λίτρα.

Όπως ανέφεραν εκπρόσωποι και οι-
νολόγοι και από τις δύο επιχειρήσεις, υ-
πάρχει σχέση συνεργασίας-συµβίωσης 
µε τη Lidl, που είναι επωφελής και για 
τις δύο πλευρές. Έχει οδηγήσει σε σω-
στές επενδύσεις, κυρίως στον ποιοτικό 
έλεγχο, που 20 χρόνια πριν ήταν κάτι 
νέο στις ελληνικό χώρο.  ∆ΑΝΑΗ ΛΑΖΑΡΗ

Με επιλεγμένους αμπελώνες
η Lidl εδραιώνει τη σχέση της
με το οινόφιλο κοινό

Ντεμπούτο τυροκόμων από Ιαπωνία
στα φετινά World Cheese Awards
Τα βραβεία World Cheese Awards 
φιγουράρουν στο ηµερολόγιο 
κάθε λάτρη του τυριού, συγκε-
ντρώνοντας τυροκόµους, πω-
λητές, αγοραστές, καταναλω-
τές και σχολιαστές τροφίµων 
από όλον τον κόσµο εδώ και 
πάνω από τρεις δεκαετίες.

Φέτος, οι συµµετοχές αναµέ-
νεται να σπάσουν κάθε ρεκόρ 
καθώς την Παρασκευή 18 Ο-
κτωβρίου θα κριθούν 3.804 τυ-
ριά στο Μπέργκαµο της Ιταλίας 
σε µία επική εκδήλωση στην ο-
ποία θα συµµετάσχει η αφρό-
κρεµα του κλάδου. Με µια αύ-
ξηση 10% από το περσινό ρε-
κόρ, αυτές οι συµµετοχές θα α-
ντιπροσωπεύσουν περισσότε-
ρα έθνη από ποτέ. Οι Ιάπωνες 
τυροκόµοι κάνουν το ντεµπού-
το τους στα βραβεία, αφού η Ι-
απωνία προστέθηκε στη λίστα 
των χωρών που επιτρέπεται να 
εξάγουν γαλακτοκοµικά προ-
ϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
στις αρχές της φετινής χρονιάς.

Οι Ιαπωνικές συµµετοχές, 
στις οποίες συµπεριλαµβάνο-
νται σκληρά, απαλά, καφετιά, 
κατσικίσια και καπνιστά τυριά, 

θα συµµετέχουν µαζί µε άλλα 
τυριά που αντιπροσωπεύουν 
42 έθνη από έξι ηπείρους. Θα 
κριθούν όλα µαζί σε µία ηµέ-
ρα στο Fiera de Bergamo. Με-
τά την πρωινή κριτική αξιολό-
γηση, όπου θα αποφασιστούν 
τα Χάλκινα, Αργυρά, Χρυσά και 
Υπερ-Χρυσά βραβεία, θα γίνει 
ανάλυση της αφρόκρεµας των 
συµµετοχών µπροστά σε ζωντα-
νό κοινό. Στη συνέχεια, ο Πα-
γκόσµιος Πρωταθλητής για το 
2019 θα ανακοινωθεί σε όλον 
τον κόσµο µέσω του WCA TV.

Φέτος, η µεγαλύτερη διοργά-
νωση του πλανήτη αποκλειστι-
κά για τυριά θα αποτελέσει µέ-
ρος ενός επικού εορτασµού του 
κάθε τι που έχει να κάνει µε το 
τυρί στο Μπέργκαµο, καθώς το 
φεστιβάλ FORME επεκτείνεται, 
περιλαµβάνοντας τη νέα διεθνή 
εµπορική έκθεση γαλακτοκο-
µικών προϊόντων, B2Cheese 
(www.b2cheese.it). Να σηµει-
ωθεί εδώ πως για το διαγωνι-
σµό έχουν γίνει 3.804 εγγρα-
φές µε τις συµµετοχές να αντι-
προσωπεύουν 42 διαφορετικά 
έθνη από έξι ηπείρους. 

3.804
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

260 
ΚΡΙΤΕΣ

42
ΧΩΡΕΣ

Άφησε γλυκιά 
επίγευση το 
φεστιβάλ οίνου 
και τέχνης 
Έκθεση έργων τέχνης 
σε συνδυασµό µε την 
παρουσία boutique 
οινοποιείων, και 
µουσικά δρώµενα 
συνέθεσαν την εικόνα 
του πρώτου Athens 
Wine & Art Festival 
που έλαβε χώρα στην 
Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών 
Αθηνών 28 και 29 
Σεπτεµβρίου. Στην 
εκήλωση βρέθηκαν 
50 Boutique 
οινοποιεία αρκετά εκ 
των οποίων πρώτη 
φορά εµφανίστηκαν 
στην έκθεση, από όλη 
την Ελλάδα και όχι 
µόνο, τα οποία 
σέρβιραν κρασί σε ένα 
πρωτοποριακό 
περιβάλλον τέχνης 
πλαισιωµένο µε DJ 
sets, θεατρικά 
δρώµενα κ.α.

Η Cavino στην Αιγιάλεια έχει εδώ 
και 15 χρόνια συνεργασία µε τη Lidl. 

Τα τελευταία 20 χρόνια η συνεργασία µε τη Lidl Ελλάς έχει ανοίξει νέους 
δρόµους εξαγωγής σε όλη την Ευρώπη για την Ελληνικά Κελλάρια Οίνων. 

Μπέργκαµο
Τα βραβεία World 

Cheese Awards, που 
διοργανώνονται από το 
Guild of Fine Food, θα 

διεξαχθούν στις 
18 Οκτωβρίου 2019
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Πριγκίπισσα σταφίδα

Με ένα στέμμα 
η σταφίδα έπιασε 
τριπλάσια τιμή 
Με 75 λεπτά το κιλό, τα έξοδα της καλλιέργειας δεν 
βγαίνουν με τη λύση να βρίσκεται στην καθετοποίηση 

Οι ποσότητες 
φέρνουν το χρήµα

 Άλλο να πουλήσεις 
δυο χαρτοκιβώτια 

ακριβά και άλλο µια 
ολόκληρη παλέτα σε 
µικρότερη τιµή, λέει 

το µυστικό ο Παναγιώ-
της Χριστοδούλου 

Αυτό που εντυπωσιάζει πέραν της 
υψηλής ποιότητας και της γεύσης 
είναι και οι πρωτότυπες, χάρτινες 
συσκευασίες, στις οποίες κυκλοφορούν 
3 είδη, µελαχρινή σταφίδα, ξανθιά 
σταφίδα και το harvest combo.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η σταφίδα έχει µέλλον, ανε-
ξάρτητα από το πόσο την έ-
χουν παραµελήσει περιοχές 
που παραδοσιακά ασχολού-
νταν µε την καλλιέργειά της, 
µας λέει ο Παναγιώτης Χριστο-
δούλου, ο οποίος συστήνεται πρώ-
τα ως αγρότης και έπειτα ως επιχειρη-
µατίας στον χώρο της τυποποίησης και εξα-
γωγής κορινθιακής σταφίδας. 

Τα 75 µε 80 λεπτά το κιλό που πληρωνόταν 
η σταφίδα στα µισά της δεκαετίας που διανύ-
ουµε ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτή-
ρι. «Η τιµή αυτή ήταν ασύµφορη, δεν έβγαζες 
ούτε τα έξοδα παραγωγής. Το πήρα απόφα-
ση τότε ότι για να έχει νόηµα η προσπάθεια, 
πρέπει να πληρωθείς την υπεραξία», σχολί-
ασε. Όταν όµως µπαίνει κανείς στο κοµµάτι 
της τυποποίησης, καλείται να αλλάξει και τη 
φιλοσοφία του. «Το µάρκετινγκ είναι τελι-

κά σηµαντικό. Η σταφίδα έχει 
µέλλον όµως θέλει δουλειά» 
θα µας πει ο ίδιος. 

Ο Παναγιώτης Χριστοδού-
λου κουβαλάει εµπειρία στην 
καλλιέργεια της σταφίδας 

από τον προπάππου του, α-
φού για πάνω από 100 χρό-

νια, η οικογένειά του ζούσε α-
πό τους αµπελώνες της που βρί-

σκονται σε υψόµετρο 800 περίπου µέ-
τρων στο Καισάρι Κορινθίας, οι οποίοι είναι 
σε ιδανική θέση ώστε να δώσουν την καλύ-
τερη δυνατή ποιότητα στο τελικό προϊόν.

Γύρω στο 2016, η «Πριγκίπισσα Σταφίδα» 
από τα 30 περίπου στρέµµατα που καλλιερ-
γεί ο αγρότης συνοµιλητής µας, γίνεται πραγ-
µατικότητα. «Οι αρχαίοι αναφέρονταν στην 
σταφίδα ως πριγκίπισσα έµαθα, ψάχνοντάς 
το λίγο παραπάνω. Την ίδια περίοδο ήταν 
και η γυναίκα µου Γεωργία έγκυος στην κό-
ρη µας, οπότε η ονοµασία ήρθε συνδυαστι-
κά από αυτά τα δυο γεγονότα» εξηγεί ο ίδιος. 

Ο Παναγιώτης Χριστοδούλου είναι ένας αγρότης από την Κορινθία, ο οποίος 
καλλιεργεί κυρίως υπαίθρια ντοµάτα και σταφίδα. Την τελευταία τριετία 
προσπάθησε να χτίσει το brand της «Πριγκίπισσας Σταφίδας».

Οικογένεια Χριστοδούλου
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Εκτός από τις σταφίδες, η οικογέ-
νεια του Παναγιώτη Χριστοδούλου 
δηµιουργεί και τρία αλείµµατα στα-
φίδας σε βαζάκια. Τα προϊόντα της 
επιχείρησης εξάγονται σε εφτά χώ-
ρες µεταξύ των οποίων η Γερµανία, 
η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η 
Τσεχία και η Κύπρος. Στην Ελλάδα 
τα βρίσκει κανείς σε ντελικατέσεν. 
Οι επαφές για τις συµφωνίες αυτές 
έγιναν µέσω διαδικτύου. «Με πο-
λύ αγώνα καταφέραµε να κάνουµε 
κάποιες επαφές. Πήγαµε και σε κά-
ποιες εκθέσεις, όµως πιστεύω πως 
είναι υπερτιµηµένες. Πληρώνεις ένα 
κάρο χρήµατα και τελικά δεν έχεις 
τους πελάτες που περίµενες», εξηγεί. 

Προς το παρόν η µεταποίηση της 
πρώτης ύλης γίνεται φασόν, γεγο-
νός το οποίο ο κ. Χριστοδούλου ευ-
ελπιστεί να αλλάξει στο προσεχές 
µέλλον, αφού τον υποχρεώνει να 
διατηρεί υψηλά τις τιµές των προ-
ϊόντων του. Μέχρι τώρα για την ι-
στοσελίδα της επιχείρησης και τις 
συσκευασίες έχει επενδύσει περί 
τα 10.000 µε 15.000 ευρώ, ενώ υ-
πολογίζει το κόστος δηµιουργίας 
ενός εργαστηρίου στα 30.000 ευ-

ρώ. Σύµφωνα µε τον ίδιο, κάτι τέ-
τοιο αξίζει την  προσπάθεια και το 
ρίσκο, αφού «αν δεν είχα το φασόν, 
θα µπορούσα να κλείνω συµφωνί-
ες σε χαµηλότερες τιµές και µεγα-
λύτερες ποσότητες. Κακά τα ψέµα-
τα, οι ποσότητες φέρνουν το χρή-
µα. Άλλο να πουλήσεις δυο χαρτο-
κιβώτια ακριβά και άλλο µια ολό-
κληρη παλέτα σε µικρότερη τιµή». 

Η ξήρανση της σταφίδας που γί-
νεται σε αλώνια µε τον οικογενει-
ακό παραδοσιακό τρόπο που πέ-
ρασε από γενιά σε γενιά και από 
πατέρα σε υιό και αναδεικνύει ό-
λα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν 
την «Πριγκίπισσα Σταφίδα» περι-
ζήτητη. Αυτό που εντυπωσιάζει ό-
µως, πέραν της υψηλής ποιότητας 
και της γεύσης είναι και οι πρωτό-
τυπες συσκευασίες της εταιρείας.

«Έχουµε φτιάξει µια πελατεία και 
βλέπουµε ότι ο κόσµος στρέφεται 
προς τη σταφίδα, έχοντας πειστεί 
για τη διατροφική της αξία», λέει ο 
ίδιος, καταλήγοντας πως σε κάθε 
περίπτωση θα συνεχίσει τις προ-
σπάθειές του, αφού πράγµατι κατά-
φερε να «πληρωθεί την υπεραξία». 

Οι εκθέσεις ίσως είναι υπερτιμημένες, 
γίνεται καλή δουλειά από το διαδίκτυο

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΤΑΦΙ∆Α

Η σταφίδα αγαπήθηκε ήδη από την αρχαία εποχή, µε 
Έλληνες και Ρωµαίους να πιστεύουν ότι είχε µαγικές 

ιδιότητες και να τη χρησιµοποιούν ως φάρµακο ή 
ακόµη και για τον στολισµό των ναών τους.

Πριγκίπισσα σταφίδα, Καίσαρι Κορινθίας,
Τηλ. επικοινωνίας 6944948606,
e-mail: info@prigipissastafida.gr

Oerth Bio
Γενικός ο John 
Dombrosky 
Ο John Dombrosky αναλαµβάνει 
γενικός διευθυντής της Oerth Bio. 
Εργάστηκε στο παρελθόν ως 
διευθύνων σύµβουλος του AgTech 
Accelerator, ο οποίος προµήθευε, 
σχηµάτισε και ανέπτυξε 
αναδυόµενες αρχιτεκτονικές 
agtech big-vision. H εταιρεία είναι 
µια κοινή επιχείρηση της Bayer και 
της Arvinas.

Eurobank Ergasias
Νέος διευθυντής
Ο  Αθανάσιος Αθανασόπουλος 
ορίζεται από 1η Οκτωβρίου 2019 
ως Γενικός ∆ιευθυντής, Επικεφαλής 
του Τοµέα Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης Οµίλου Eurobank 
Ergasias, σε αντικατάσταση του 
αποχωρήσαντα  Σπυρίδωνα Γκούµα.

Enterprise Greece
Πρόεδρος και 
CΕΟ ο Γιώργος 
Φιλιόπουλος
Καθήκοντα προέδρου και 
διευθύνοντα συµβούλου του 
Enterprise Greece αναλαµβάνει 
ο Γιώργος Φιλιόπουλος, έπειτα 
από την αποδοχή της παραίτησης 
του Γρηγόρη Στεργιούλη. Ο 
Γιώργος Φιλιόπουλος διατελεί 
Senior Advisor για θέµατα 
εξωστρέφειας και εξαγωγών 
στον ΣΕΒ, έχει εργαστεί ως 
εντεταλµένος σύµβουλος 
στον Enterprise Greece και 
στον ΣΕΒΕ.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φασόν
Το φασόν δεν επιτρέπει τη 
διαµόρφωση πιο ανταγωνι-
στικών τιµών, ενώ η δηµι-

ουργία εργαστηρίου απαιτεί 
επενδύσεις 30.000 ευρώ

ΚΑΙΣΑΡΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πριν συµπληρωθεί µια εβδοµάδα από 
ορισµένες «ενοχλητικές» για τους Ολ-
λανδούς αγρότες και κτηνοτρόφους 
δηλώσεις πολιτικών, περισσότερο α-
πό 2.000 τρακτέρ ξεχύθηκαν στις ε-
θνικές οδούς των Κάτω Χωρών, σχη-
µατίζοντας ουρές άνω των 1.000 χι-
λιοµέτρων κυκλοφοριακής συµφό-
ρησης. Η ολλανδική κυβέρνηση έ-
χει δεσµευτεί να µειώσει κατά 25% 
ως προς τα επίπεδα του 1990 τις εκ-
ποµπές αερίων του θερµοκηπίου µε 
ακόµα πιο φιλόδοξους στόχους για 
την επόµενη δεκαετία, κάτι που σε 
συνάρτηση µε τις περιβαλλοντικές 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης οι οποίες αποτυπώνονται και 
στα µέτρα της επερχόµενης ΚΑΠ, δι-
αµορφώνουν ένα δυσµενές περιβάλ-
λον για τους αγρότες.  

Οι Ολλανδοί αγρότες, λοιπόν, κα-
τευθύνθηκαν την Τρίτη 1 Οκτωβρί-
ου µε τα τρακτέρ τους προς τη Χά-
γη, σε µια προσπάθεια να στείλουν 
ένα µήνυµα στην κυβέρνησή τους 
αναφορικά µε το πόσο ουσιαστική 
είναι η παρουσία τους στην οικονο-
µία της χώρας αλλά και να διαµαρ-
τυρηθούν για την ταµπέλα του «πε-
ριβαλλοντικά ασυνείδητου ανθρώ-

που που δεν σέβεται τα ζώα».
Κοινό αίσθηµα ανάµεσα στους δι-

αδηλωτές αγρότες, η εντύπωση ό-
τι η βιοµηχανία τους στοχοποιείται 
από την Κυβέρνηση στην προσπά-
θειά της να πετύχει τις δεσµεύσεις 
που έχει κάνει για την προστασία 
του κλίµατος. «Ξαφνικά όλοι ανη-
συχούν. Μας κατηγορούν όλοι για 
την κλιµατική αλλαγή όσο τα ΜΜΕ 
µας αναπαριστούν µε στρεβλό τρό-
πο. Όµως τα αεροπλάνα είναι πολύ 
χειρότερα από την δραστηριότητά 
µας και κανείς δεν ασχολείται τόσο 
µε αυτά» αναφέρει ο Βίνσεντ, ένας 
17χρονος κτηνοτρόφος στο BBC. 

«Αν η κυβέρνηση θέλει να αποφύ-
γει την οργή µας, πρέπει να εξασφα-

λίσει ότι επικερδείς επιχειρήσεις ό-
πως είναι τα αεροδρόµια, διοργανώ-
σεις αγώνων αυτοκινήτου και πολυ-
εθνικές, τύχουν παρόµοιας µε των α-
γροτών, αυστηρής ρύθµισης στις επι-
χειρηµατικές τους υποθέσεις µε γνώ-
µονα το περιβάλλον» αναφέρουν άλ-
λοι αγανακτισµένοι αγρότες στο κρα-
τικό κανάλι της Βρετανίας.  

Η σταγόνα που ξεχείλισε το πο-
τήρι, οι δηλώσεις του Φιλελεύθερου 
βουλευτή Τγιερντ ντε Γκροοτ, ο ο-
ποίος ζήτησε να µειωθεί η κτηνο-
τροφική παραγωγή της χώρας στο 
µισό, ήτοι 6 εκατ. λιγότεροι χοίροι 
και 50 εκατ. λιγότερα κοτόπουλα. Η 
υπουργός Γεωργίας της χώρας, Κά-
ρολα Σούτεν, έσπευσε να καθησυ-
χάσει την ίδια µέρα τους διαδηλω-
τές, διαβεβαιώνοντάς τους πως για 
όσο καιρό αυτή θα είναι υπουργός, 
κάτι τέτοιο δεν θα συµβεί, συµπλη-
ρώνοντας πως η ολλανδική κοινω-
νία οφείλει να δείξει µεγαλύτερο σε-
βασµό προς τους αγρότες. 

Παράλληλα οι αγροτικές οργανώ-
σεις υποστηρίζουν ότι ο υπολογισµός 
του µεριδίου µόλυνσης που αναλογεί 
σε αυτούς δεν είναι ακριβής µε την 
συζήτηση να µονοπωλούν αστοί δια-
δηλωτές οι οποίοι «κουνάνε το δάχτυ-
λο στους παραγωγούς για το πώς θα 
έπρεπε η ζωή στην ύπαιθρο να είναι». 

Βγάζουν άμυνα 
οι Ολλανδοί αγρότες 
στις περιβαλλοντικές 
ρυθμίσεις

Με ελάχιστη τιμή
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Εμπρηστικές οι δηλώσεις 
βουλευτή για μείωση στο μισό 
της κτηνοτροφικής παραγωγής

Η αγορά 
απορρίπτει το 
ινδικό βαµβάκι
Οι Ινδοί έµποροι 
δυσκολεύονται να 
υπογράψουν συµβάσεις 
εξαγωγής για τη νέα 
καλλιεργητική περίοδο, 
σύµφωνα µε το 
πρακτορείο Reuters, 
καθώς οι τοπικές τιµές 
βρίσκονται πάνω από τις 
παγκόσµιες, µετά από την 
κίνηση της κυβέρνησης 
στο Νέο ∆ελχί να αυξήσει 
την ελάχιστη τιµή αγοράς 
για να στηρίξει τους 
αγρότες. Οι χαµηλότερες 
εξαγωγές από τον 
µεγαλύτερο παραγωγό 
βαµβακιού στον κόσµο 
κατά την περίοδο 2019-
2020 θα µπορούσαν να 
υποστηρίξουν παγκόσµιες 
τιµές και να βοηθήσουν 
αντιπάλους της Ινδίας 
όπως οι ΗΠΑ και η 
Βραζιλία να αυξήσουν 
τις αποστολές σε 
βασικούς αγοραστές.

Ένα πολωνικό νοµοσχέδιο που α-
ποσκοπεί να βοηθήσει τους αγρό-
τες της χώρας µέσω του καθορι-
σµού ελάχιστων τιµών για ορισµέ-
να αγροτικά προϊόντα, βάλθηκαν να 
υπονοµεύσουν τα εµπορικά λόµπι 
της Πολωνίας σε συνεργασία µε το 
λόµπι δηµητριακών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, Coceral. Σε κάθε πε-
ρίπτωση η δηµιουργία πρόσφατου 
ιστορικού µε ένα τέτοιο νοµοθέτη-
µα είναι αντίθετο µε τα συµφέρο-
ντα κάθε εµπορικού λόµπι της ΕΕ.

«Υπονοµεύει την ενιαία αγορά 
της ΕΕ για το εµπόριο αγαθών […] 
θα καταπνίξει τη ρευστότητα και θα 
βλάψει πραγµατικά τους αγρότες 
στο τέλος» αναφέρει µεταξύ άλλων 
η επιστολή των οµάδων συµφερό-
ντων που επικρίνουν το νοµοσχέδιο.

Ας σηµειωθεί πως σε αυτήν την φά-
ση, το πολωνικό νοµοσχέδιο έχει υ-
ποβληθεί στην Επιτροπή της ΕΕ και 
στα κράτη µέλη για να διευκρινίσει 
εάν είναι αντίθετη µε το δίκαιο της ΕΕ.

Ειδικότερα, το νοµοσχέδιο αυτό φι-
λοδοξεί να καθορίσει µια ετήσια ελά-
χιστη τιµή για τα εµπορεύµατα, συ-
µπεριλαµβανοµένων των σιτηρών 
και της ελαιοκράµβης, χρησιµοποι-
ώντας έναν µαθηµατικό τύπο που ο-
ρίζει την τιµή µε βάση το κόστος πα-
ραγωγής για τα τρία προηγούµενα έ-



«Περισσότερες πληροφορίες στην 
ετικέτα ισούνται µε µεγαλύτερες τι-
µές ελαιολάδου». Έχοντας αυτό στο 
µυαλό τους, οι παράγοντες του λό-
µπι ελαιολάδου της Καλιφόρνια, 
αποφάσισαν να υιοθετήσουν πιο 
αυστηρά πρότυπα στην τυποποίη-
ση των αµερικανικών ελαιολάδων.

«Όσο περισσότερο εντρυφούν οι 
καταναλωτές στο συγκεκριµένο προ-
ϊόν, τόσο περισσότερο θα διαβάζουν 
την ετικέτα» υποστηρίζει ο συνιδιο-
κτήτης της San Miguel Olive Farm, 
Ρίτσαρντ Μάισλερ.

Έτσι, οι µεγάλες εταιρείες ελαιο-
λάδου της Καλιφόρνια, καλούνται 
από τη νέα ελαιοκοµική περίοδο να 
χρησιµοποιούν 100% ελαιόλαδο α-
ποκλειστικά παραγόµενο στην Κα-
λιφόρνια, προκειµένου να είναι σε 
θέση να κολλάνε πάνω στη φιάλη 
ετικέτες που αναγράφουν ότι πρό-
κειται για καλιφορνέζικο ελαιόλαδο. 
Επιπλέον πάνω στη συσκευασία θα 
αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης 
του προϊόντος, µε ορισµένους πα-
ραγωγούς να αντιδρούν θεωρώντας 
πως είναι καλύτερο να αναγράφεται 
η ηµεροµηνία συγκοµιδής του προ-
ϊόντος. Θα υπάρχουν και άλλες τε-
χνικές πληροφορίες όπως συµβου-
λές αποθήκευσης.

«Θα κοστίζει λίγο περισσότερο, 
όµως αξίζει τον κόπο αφού βελτι-
ώνει την εµπειρία του καταναλω-
τή» υποστηρίζει ο ίδιος. Οι Αµερι-
κανοί παραγωγοί θεωρούν πως οι 
πρακτικές αυτές αναµφίβολα θα ε-
νισχύσουν τις προσπάθειες προώ-
θησης των προϊόντων τους.

Ωστόσο η ηµεροµηνία λήξης, ό-
πως προαναφέρθηκε δεν πείθει τους 
παραγωγούς. Συνήθως στην Καλι-
φόρνια αναγραφόταν η ηµεροµη-
νία συγκοµιδής, αφού η ηµεροµη-
νία λήξης εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, µε τους ενδιαφερόµε-
νους τώρα να έχουν να διαλέξουν 
ανάµεσα στους 12 και τους 18 µή-
νες διάρκειας ζωής του ελαιολάδου. 

Το Συµβούλιο Ελαιολάδου της Κα-
λιφόρνια (OOCC) υποστηρίζει ότι 
πρόσθεσε αυτούς τους κανόνες προ-
κειµένου να ενηµερωθούν καλύτε-
ρα οι καταναλωτές σχετικά µε το πό-
σο καιρό ένα εξαιρετικό παρθένο ε-
λαιόλαδο διατηρεί τα ποιοτικά του 
χαρακτηριστικά όταν αποθηκεύεται 
σωστά. Σύµφωνα µε το Συµβούλιο, 
παρασχέθηκαν στους παραγωγούς 
έγγραφα καθοδήγησης για να βο-
ηθήσουν µε ακρίβεια τον καλύτερο 
χρόνο αποθήκευσης, ενώ εκπρόσω-
ποί του που µίλησαν στο Olive Oil 
Times, εξέφρασαν τη φιλοδοξία τους 
πως τα πρότυπα αυτά θα γίνουν κά-
ποια στιγµή διεθνή.

Σε μία λογική κοντά στο 
ΠΟΠ προσφεύγουν οι ΗΠΑ
για το ελαιόλαδό τους

Με αλλαγές οι ετικέτες από τη νέα 
ελαιοκοµική περίοδο στις ΗΠΑ.

παραγωγού το πολωνικό σιτάρι

τη. Ουσιαστικά είναι σχεδιασµένο 
για να εξασφαλίσει µια δίκαιη τι-
µή για τους Πολωνούς αγρότες, δί-
νοντας µε αποτελεσµατικό και ορ-
θολογικό τρόπο ένα όριο πάνω α-
πό το οποίο τα αγαθά θα µπορούν 
να πωληθούν για χρήση ζωοτρο-
φές και σε άλλες βιοµηχανίες. Σε 
περίπτωση που ο αγοραστής πλη-
ρώσει χαµηλότερη τιµή από την ε-
λάχιστη τιµή, θα ενεργοποιούσε 
έρευνα σχετικά µε τη συναλλα-
γή. Μάλιστα αν η συναλλαγή δια-
πιστωθεί ότι παραβιάζει το νόµο, 
τότε ο αγοραστής θα µπορούσε να 
αντιµετωπίσει πρόστιµο που φτά-
νει µέχρι και το 3% του τζίρου του.

Ωστόσο, η πολωνική οµάδα συµ-
φερόντων για τα δηµητριακά IZBA 
συνεργάστηκε µε την ευρωπαϊκή 
οµάδα συµφερόντων για τα σιτη-
ρά Coceral και την παγκόσµια έ-
νωση για το σιτάρι Gafta για να 
προσπαθήσει να εµποδίσει το νο-
µοσχέδιο να γίνει νόµος. 

«Η ανησυχία µας έγκειται στο γε-
γονός ότι αυτό έρχεται σε αντίθε-
ση µε τις οδηγίες της ΕΕ σε θέµατα 
γεωργίας και την καλή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς. ∆εδοµένου ό-
τι η τιµή αναφοράς θα είναι µόνο 
για τα προϊόντα που παράγονται 
στην Πολωνία», αναφέρουν πηγές 

που ασχολούνται µε το ευρωπαϊκό 
εµπόριο σιτηρών. «Θα υπήρχε δι-
άκριση µεταξύ των τιµών στην εγ-
χώρια αγορά και στις αγορές άλ-
λων κρατών µελών της ΕΕ» συνεχί-
ζει η ίδια πηγή. Οι λοµπίστες εκτός 
από την παραβίαση της νοµοθεσί-

ας της ΕΕ, επικαλούνται επίσης την 
αποδιοργάνωση της εσωτερικής α-
γοράς της Πολωνίας υποστηρίζο-
ντας ότι η εφαρµογή ενός τέτοιου 
νοµοσχεδίου θα σήµαινε επίσης ό-
τι οι Πολωνοί αγρότες θα µπορού-
σαν να δυσκολευτούν να πουλή-
σουν τις καλλιέργειές τους σε ένα 
έτος παραγωγής, καθώς θα ήταν ε-
κτός ανταγωνισµού από φθηνότε-
ρες πηγές. Οι δικηγόροι της ΕΕ έ-
χουν χρόνο µέχρι τις 16 Οκτωβρί-
ου ώστε να τοποθετηθούν σχετικά 
προσφέροντας ισχυρά επιχειρήµα-
τα κατά του νοµοσχεδίου αλλιώς το 
νοµοσχέδιο θα γίνει νόµος.
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Περνάει πρώτα από 
τις Βρυξέλλες 

 Οι δικηγόροι της ΕΕ 
έχουν χρόνο µέχρι τις 
16 Οκτωβρίου ώστε να 
τοποθετηθούν σχετικά 

µε το νοµοσχέδιο

ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΤΙΣ ΗΠΑ

150
ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΗΠΑ

5% 
340 EKAT.

ΛΙΤΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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Σε ενιαιοποίηση των Βάσεων ∆εδοµένων των αρ-
µόδιων Φορέων του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης (Artemis, Traces, Kτηνιατρικής Βάσης ∆ε-
δοµένων Ενιαίας Ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ), ώστε να 
ενισχυθεί η διαφάνεια στην προέλευση του ελ-
ληνικού κρέατος και να καταστεί εφικτή η ταυ-
τοποίηση του από τον στάβλο έως το πιάτο του 
καταναλωτή, προχωρά η Κυβέρνηση. Αυτό προ-
ανήγγειλε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

Φωτεινή Αραµπατζή σε συνάντησή της µε εκπρο-
σώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Σφαγείων, 
της Νέας Οµοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλό-
γων Ελλάδος και της Πανελλήνιας Οµοσπονδί-
ας Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών. «∆υστυχώς, 
τα τελευταία 4,5 χρόνια, το Πρόγραµµα Στήριξης 
∆ιαθρωτικών Μεταρρυθµίσεων (SRSP) της Υπη-
ρεσίας Στήριξης ∆ιαθρωτικών Μεταρρυθµίσεως 
(SRSS) για την Ιχνηλασιµότητα των Τροφίµων, 

παρέµενε ανενεργό και αναξιοποίητο», ανέφερε.
Στη συνάντηση τέθηκε και το θέµα των ∆ιεπαγ-

γελµατικών µε την κα Αραµπατζή να υπογραµ-
µίζει πως η νοµοθετική πρωτοβουλία που θα εν-
σωµατωθεί στο νοµοσχέδιο των συνεταιρισµών 
θα στοχεύει ώστε να: «να λειτουργούν ενωτικά, 
να παρεµβαίνουν και να αποτελούν τους φο-
ρείς, στους οποίους συνεργάζονται αποτελεσµα-
τικά όλοι οι κρίκοι της παραγωγικής αλυσίδας».

Ενιαία βάση δεδομένων για την προέλευση στο κρέας

Χαµηλότερα 
αποθέµατα και θετικές 
εκτιµήσεις φέρνει 
το ευνοϊκό σενάριο 
για τη φετινή αγορά 
ακτινιδίων

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ισορροπηµένη παραγωγή και κυρίως καλής 
ποιότητας, αναµένει το 2019 ο ∆ιεθνής Ορ-
γανισµός Ακτινιδίων (IKO) για τη συγκοµι-
δή του ακτινιδίου στο βόρειο ηµισφαίριο, 
µε την Ελλάδα και τη Γαλλία να παρουσι-
άζουν σταθερότητα στους όγκους, ενώ η 
ιταλική συγκοµιδή υφίσταται συρρίκνωση 
κατά 10% για την ποικιλία Hayward. Η ε-
κτίµηση αυτή, µαζί µε την εναντίωση στην 
πρώιµη συγκοµιδή και τις ύποπτες προε-
λεύσεις ακτινιδίων, διατυπώθηκαν στο 38ο 
Συνέδριο του ΙΚΟ, που πραγµατοποιήθη-
κε στο Τορίνο, µεταξύ 8-10 Σεπτεµβρίου, 
µε τους συνέδρους να εκφράζουν ταυτό-
χρονα αισιοδοξία για τη χρονιά, χάρη στο 
ισχύον ευνοϊκό σενάριο αγοράς, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από χαµηλότερα αποθέµα-
τα και θετικές εκτιµήσεις.

«Για πολλά χρόνια η ετήσια συνάντησή 
µας αντιπροσωπεύει µια σηµαντική στιγµή 
για την ενηµέρωση σε ακτινίδια παγκοσµί-
ως», δήλωσε ο Patrizio Neri, Συντονιστής 
του Συνεδρίου του Τορίνο. «Οι παρόντες 
εκπρόσωποι ανέκαθεν αντιπροσώπευαν 
τις κύριες χώρες παραγωγής και τα συµφέ-
ροντα του κλάδου µε στόχο την περαιτέρω 
ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό η συνάντησή 
µας πρέπει να είναι έτοιµη να αντιµετωπί-
σει τη νέα δυναµική του κλάδου. Η πρότα-
σή µου, που εγκρίθηκε από όλους τους πα-
ρευρισκόµενους, είναι η δηµιουργία µιας 
Επιτροπής ικανής να συλλέγει και να επε-
ξεργάζεται δεδοµένα για τις χώρες που ι-
σχυρίζονται ότι κατέχουν ισχυρό µερίδιο 

στην αγορά, χωρίς να παρέχουν σαφή στοι-
χεία για την παραγωγή τους».

Φυτοϋγειονοµικά ζητήµατα
Η εποχή συγκοµιδής των ακτινιδίων τελειώ-

νει στο νότιο ηµισφαίριο, µε µια φυσιολογι-
κή εµπορική δραστηριότητα. Η Χιλή κλείνει 
τα φορτία σε προορισµούς στο εξωτερικό και 
η Νέα Ζηλανδία πρόκειται να ολοκληρώσει 
τις αποστολές σε λίγες εβδοµάδες. Για το Βό-
ρειο Ηµισφαίριο, ο IKO αναµένει µια ισορρο-
πηµένη παραγωγή το 2019, όχι υπερβολική 
αλλά καλής ποιότητας. Η Ελλάδα και η Γαλ-
λία παρουσιάζουν σταθερότητα, ενώ η ιτα-

λική συγκοµιδή υφίσταται συρρίκνωση κα-
τά 10% για την ποικιλία Hayward.

Τη δεύτερη ηµέρα εργασιών εξετάστη-
καν τεχνικά θέµατα που αφορούν τις κύρι-
ες χώρες παραγωγής, όπως το βακτηριακό 
έλκος και η ασφυξία ακτινιδίων. Επιπλέον, 
οι εκπρόσωποι επικεντρώθηκαν στο θέµα 
της ασιατικής βρωµούσας (Halyomorpha 
halys). Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
θέµατα, υπογραµµίστηκε η ανάγκη να προ-
ωθηθεί από τα εθνικά θεσµικά όργανα των 
χωρών και την Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτε-
ρη ενηµέρωση, µε την ελπίδα ότι θα µπορέ-
σουν να βοηθήσουν στην αποτελεσµατική 

Στο συνέδριο του 
ΙΚΟ από τη χώρα 
µας παρεβρέθηκαν 
ο Χρήστος Κολιός 
(µέση) και ο Ζήσης 
Μανώσης (δεξιά).

Στα ίδια η παραγωγή στην Ελλάδα

Ευκαιρία για τα εγχώρια 
ακτινίδια η μείωση 10% 
στα ιταλικά Hayward

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ 2019

ΕΛΛΑ∆Α ΚΙΝΑ ΙΤΑΛΙΑ ΧΙΛΗ
ΝΕΑ
ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ

0%

+85%

�6% �13% �8%

+85%
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
µίσθωση των εργοστασίων και λοιπών εγκατα-
στάσεών της στο Πλατύ Ηµαθίας και στις Σέρ-
ρες µόνο για τους σκοπούς της παραγωγής, τυ-
ποποίησης και αποθήκευσης ζάχαρης, αρχής 
γενοµένης από την τρέχουσα καλλιεργητική 
περίοδο (καµπάνια 2019), απευθύνει η Ελλη-
νική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Η εκµίσθωση θα αφορά χρονική διάρκεια 28 

µηνών, ενώ οι µονάδες θα λειτουργούν υποχρε-
ωτικά χωρίς διακοπές όλο το χρονικό διάστηµα 
της µίσθωσης. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος (στη διεύθυνση Μητροπόλεως 34, 54110 
Θεσσαλονίκη ή ceo@ebz.gr) µπορούν να υποβά-
λουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες για µία ή 
αµφότερες µονάδες. Οι ενώσεις και κοινοπραξί-
ες υποβάλουν κοινή αίτηση η οποία υπογράφε-

ται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµι-
κούς φορείς είτε από κοινό εκπρόσωπό τους ε-
ξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 

Μάλιστα, σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τους 
όρους της πρόσκλησης, η τελική επιλογή θα γί-
νει κατά την ελεύθερη κρίση της ΕΒΖ Α.Ε., συ-
νυπολογιζόµενου του ύψους του προσφερόµε-
νου µισθώµατος, αφού λάβει υπόψη της την το-
ποθέτηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Πρόσκληση ΕΒΖ για μίσθωση μονάδων της σε Πλατύ, Σέρρες

Σε ρόλο Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης  
(ΜΚΟ) υποβαθµίζει το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, ο υπουργός Μάκης Βορί-
δης, ικετεύοντας κατά κάποιο τρόπο τους 
εκκοκκιστές να γράφουν στους παραγω-
γούς... δίκαιη τιµή. Έτσι, την ώρα που η 
ντόπια µπάλα (εκκοκκισµένο) πληρώνε-
ται 4,5 σεντς η λίµπρα πιο ακριβά από την 
πρόβλεψη τιµής που εµφανίζουν αυτές τις 
µέρες τα διεθνή χρηµατιστήρια, ο κ. Βο-
ρίδης σπεύδει να αναγνωρίσει ότι για τις 
χαµηλές τιµές παραγωγού φταίει η εικό-
να των διεθνών αγορών. Κάπως έτσι, ο-
δηγείται στην ανάγκη να... παρακαλέσει 
τους εκκοκκιστές για «δίκαιη τιµή». Κι αυ-
τό, όταν είναι γνωστό τοις πάσι ότι το ελ-
ληνικό βαµβάκι έχει χτίσει ξεχωριστή ταυ-
τότητα στις διεθνείς αγορές και διεκδικεί 
µε τις δικές του δυνάµεις µια άλλη αντι-
µετώπιση από αυτή του µέσου όρου των 
συµβολαίων µελλοντικών παραδόσεων. 

Το παραπάνω πνεύµα Βορίδη προκύ-
πτει µε σαφήνεια σε ανακοίνωση του υ-
πουργείου µετά από συνάντησή του (µε-
τά του κ. Σκρέκα) µε αντιπροσωπεία της 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Βάµβακος 
(∆ΟΒ), στην οποία, ως γνωστόν, κυρίαρ-
χο ρόλο έχουν οι εκκοκκιστές. 

Όπως πριν από λίγες ηµέρες σε συ-
νάντηση του κ. Σκρέκα µε τους παραγω-
γούς, οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγε-
σίας συζήτησαν για τη µεγάλη πτώση που 
έχουν σηµειώσει φέτος έναντι της περυ-
σινής χρονιάς οι τιµές στο βαµβάκι, γεγο-

νός που έχει πιέσει σηµαντικά το εισόδη-
µα των παραγωγών, αναφέρει η ανακοί-
νωση και συνεχίζει: 

Η δυσµενής αυτή εξέλιξη, που είναι α-
ποτέλεσµα της πορείας της διεθνής χρη-
µατιστηριακής τιµής του προϊόντος, έχει 
σηµάνει συναγερµό στο Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι 
ενεργοποιείται άµεσα σειρά ελέγχων στην 
αγορά και ζήτησε από την πλευρά των εκ-
κοκιστών να καταβάλει στους παραγωγούς 
ένα δίκαιο τίµηµα, δηλαδή µια τιµή που 
θα εµπεριέχει και τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά που διαθέτει το ελληνικό βαµβάκι. 

«Σε µία δύσκολη χρονιά για τους βαµβα-
κοπαραγωγούς, θέλω να καλέσω τους εκκο-
κιστές να εξαντλήσουν κάθε δυνατό περιθώ-
ριο ώστε οι παραγωγοί να λάβουν µία δίκαιη 
τιµή, ειδικά για το βαµβάκι που έχει υψηλά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά», ανέφερε ο Υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
Στο στόχαστρο των ελεγκτικών µηχανι-
σµών του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και το φαινό-
µενο των ψευδών (εικονικών) δηλώσε-
ων, ώστε να εντοπίζονται τυχόν επιτήδει-
οι που δεν προχωρούν σε ολοκληρωµέ-
νη καλλιέργεια.  

Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της τηλε-
πισκόπησης, αλλά και επιτόπια στο χωρά-
φι, τα κλιµάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ήδη 
ξεκινήσει τους ελέγχους, προκειµένου να 
διασφαλισθεί ότι µόνο όσοι αγρότες καλ-
λιεργούν και παράγουν βαµβάκι θα λά-
βουν τη συνδεδεµένη ενίσχυση.

αντιµετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης.
Στο ΙΚΟ 2019 τον ελληνικό κλάδο ακτινι-

δίου εκπροσώπησε η Άτυπη ∆ιεπαγγελµατι-
κή Οργάνωση Ακτινιδίου που λειτουργεί υ-
πό την οµπρέλα και την υποστήριξη του ΣΕ-
ΒΕ-Συνδέσµου Εξαγωγέων, µε δύο µέλη, τον 
Συντονιστή της Οµάδας και Μέλος ∆Σ ΣΕΒΕ 
κ. Χρήστο Κολιό και το Μέλος κ. Ζήση Μανώ-
ση. Η Άτυπη Οργάνωση στην οποία συµµε-
τέχουν οι σηµαντικότεροι παραγωγοί και 
τυποποιητές/διακινητές ακτινιδίου θα προ-
χωρήσει σε τυπική σύσταση και αίτηµα ανα-
γνώρισης ως Εθνικής από το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης, µόλις διαµορφωθεί το 
νέο εθνικό πλαίσιο για τις διεπαγγελµατικές.

Εν τω µεταξύ, ο ΙΚΟ καλεί του παραγωγούς 
να αποφεύγουν την πρώιµη συγκοµιδή. Ση-
µειωτέον ότι µετά τα δυσάρεστα περιστατι-
κά που σηµειώθηκαν την περασµένη χρονιά 
στη Γαλλία και την Ιταλία, για τα οποία βρί-
σκονται σε εξέλιξη όλες οι νοµικές διαδικα-
σίες που θα ολοκληρωθούν σε λίγους µή-
νες στα δικαστήρια, ο IKO συνιστά να δοθεί 
προσοχή ώστε να αποφευχθεί η επανάλη-
ψη τέτοιων παρανοµιών και αποτελεί πάγια 
θέση του η πλήρης διαφάνεια στην αναγρα-
φή της προέλευσης του προϊόντος.

∆ιεθνής αγορά
Είναι γνωστό τοις 
πάσι ότι το ελλη-
νικό βαµβάκι έχει 
χτίσει ξεχωριστή 
ταυτότητα στις 
διεθνείς αγορές

Στο παρακαλετό πιάνει τους εκκοκκιστές 
ο Βορίδης, κάνοντας λόγο για «δίκαιη τιμή»

Όχι στην πρώιµη 
συγκοµιδή
Όλοι οι 38 εκπρόσωποι 
των µελών του 
∆ιεθνούς Οργανισµού 
Ακτινιδίων (IKO) είναι 
αποφασισµένοι να 
υπερασπιστούν την 
ποιότητα και τη σωστή 
αξιοποίηση του 
προϊόντος τους. Για το 
λόγο αυτό, ο κίνδυνος 
πρόωρης συγκοµιδής 
πρέπει οπωσδήποτε να 
αποφευχθεί, ακόµη κι 
αν ο πειρασµός για 
κάποιους παραγωγούς 
είναι πιο ισχυρός σε µια 
κατάσταση σαν τη 
σηµερινή. Ιδιαίτερα 
σηµαντικό θεωρείται 
και το ακανθώδες 
ζήτηµα παραποίησης 
της προέλευσης του 
προϊόντος. 
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Χαριστική βολή 
για την εγχώρια
παραγωγή, 
λέει η ΕΚΕ

Σε µηδενισµό των εξαγωγών ελληνικής 
κοµπόστας ροδάκινου θα οδηγήσει o 
επιπλέον δασµός 25% από τις ΗΠΑ, 
σύµφωνα µε την Ένωση 
Κονσερβοποιών Ελλάδος. Σε 
ανακοίνωση της η ΕΚΕ, ζητά από την 
ελληνική κυβέρνηση να αντιταχθεί µε 
κάθε τρόπο προκειµένου τα ελληνικά 
προϊόντα να εξαιρεθούν από την 
δασµολογική λίστα. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΚΕ
Μετά το ρωσικό εµπάργκο που 
«γονάτισε» τους Έλληνες παραγωγούς 
επιτραπέζιου ροδάκινου, έρχονται τώρα 
οι Η.Π.Α. να κάνουν το ίδιο στο 
βιοµηχανικό ροδάκινο, επιβάλλοντας 
δασµούς 25% επιπλέον του 
υφιστάµενου 18%, οδηγώντας τις 
εξαγωγές κοµπόστας ροδάκινου σε 
µηδενισµό.
Η αγορά των ΗΠΑ είναι εξαιρετικά 
σηµαντική για την κοµπόστα ροδάκινο, 
αφού η αξία των ελληνικής προέλευσης 
εισαγωγών κυµαίνεται στα 50.000.000 
δολάρια. Κατά κανόνα, οι κοµπόστες 
που εξάγονται στις ΗΠΑ, παράγονται µε 
ειδικές προδιαγραφές και έτσι δεν 
υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες 
διάθεσής τους. Ακόµα χειρότερα, η 
απόφαση αυτή ήρθε αµέσως µετά το 
τέλος της φετινής παραγωγικής 
περιόδου, φέρνοντας σε πολύ δύσκολη 
θέση τις βιοµηχανίες κοµπόστας που 
έχουν στις αποθήκες τους µεγάλα 
αποθέµατα προϊόντων για την Αµερική.
Οι ροδακινοπαραγωγές περιοχές, και 
ιδίως η Πέλλα και η Ηµαθία, έχουν γίνει 
έρµαιο των παγκόσµιων εµπορικών 
συσχετισµών και αντιµετωπίζουν πλέον 
αξεπέραστα προβλήµατα. Οι 
βιοµηχανίες κλονίζονται και οι 
παραγωγοί πτωχεύουν.
Η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος, 
έθεσε το πρόβληµα έγκαιρα τόσο στην 
προηγούµενη όσο και στην τωρινή 
κυβέρνηση, αλλά και στις ευρωπαϊκές 
αρχές. Καλούµε την κυβέρνηση να 
αγωνιστεί για την εξαίρεση των 
µεταποιηµένων φρούτων από την 
καταστροφική λίστα, όπως το κατάφερε 
µε άλλα προϊόντα. 
∆ιαφορετικά, πρέπει να ληφθούν µέτρα 
προστασίας του κλάδου, δηλαδή των 
βιοµηχανιών και των παραγωγών. 

Πάνω που είχαν βρει πατήματα 
φέτα και ροδάκινο στις ΗΠΑ  
Στα 50 εκατ. οι εξαγωγές κομπόστας που κινδυνεύουν μαζί με τη φέτα λόγω δασμών

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τεράστιο πλήγµα για τους Έλληνες παραγω-
γούς και τη βιοµηχανία, σε καίρια εξαγωγι-
κά προϊόντα όπως το συµπύρηνο ροδάκινο 
και η φέτα, αναµένεται να επιφέρει η επιβο-
λή δασµών 25% από τις ΗΠΑ, απόρροια της 
πολυετούς διένεξης µε την ΕΕ για τις επιδο-
τήσεις αεροσκαφών. Η Ελλάδα  εµφανίζεται 
στον κατάλογο δασµών που θα επιβληθούν 
από 18 Οκτωβρίου σε τυριά και υποκατάστα-
τα τυριών, γιαούρτι, βούτυρο, άλλα γαλακτο-
κοµικά προϊόντα, χυµούς, ροδάκινα και κον-
σέρβες ροδάκινου, πορτοκάλια, λεµόνια και 
χοιρινό. Εκτός των άµεσων επιπτώσεων στις 
πωλήσεις, οι όποιες προσπάθειες µέσω κοι-
νοτικών προγραµµάτων προώθησης στην α-
γορά αυτή, δείχνουν να ακυρώνονται.

Την ίδια ώρα, ηγέτες και υπουργοί ευρω-
παϊκών κρατών όπως Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, 
που τα προϊόντα τους πλήττονται σε σηµαντι-
κό βαθµό, αντεπιτίθενται απέναντι στην κίνη-
ση της Ουάσιγκτον να επιβάλει δασµούς αξίας 
7,5 δισ. δολαρίων. Από ελληνικής πλευράς οι 
πρώτη αντίδραση του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης κατά την πρώτη ηµέρα των εξελί-
ξεων περιορίστηκε σε ανεπίσηµες δηλώσεις, 
εκτιµώντας πως «ο αντίκτυπος για την Ελλά-
δα θα είναι περιορισµένος».

Ωστόσο, η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλά-
δος έσπευσε να εκφράσει ανησυχίες για την 
πορεία των ελληνικών εξαγωγών κοµπόστας. 
Σύµφωνα µε ανακοίνωσή της, η αγορά των Η-

ΠΑ είναι εξαιρετικά σηµαντική για την κοµπό-
στα ροδάκινο, αφού η αξία των ελληνικής προ-
έλευσης εισαγωγών κυµαίνεται στα 50 εκατ. 
δολάρια. Κατά κανόνα, οι κοµπόστες που εξά-
γονται στις ΗΠΑ, παράγονται µε ειδικές προ-
διαγραφές και έτσι δεν υπάρχουν εναλλακτι-
κές δυνατότητες διάθεσής τους. Η ανακοίνω-
ση συνεχίζει σηµειώνοντας: «Ακόµα χειρότε-
ρα, η απόφαση αυτή ήρθε αµέσως µετά το τέ-
λος της φετινής παραγωγικής περιόδου, φέρ-
νοντας σε πολύ δύσκολη θέση τις βιοµηχανί-
ες κοµπόστας που έχουν στις αποθήκες τους 
µεγάλα αποθέµατα προϊόντων για την Αµερι-
κή». Να σηµειωθεί  πάντως πως στην κοµπό-
στα ροδάκινου υπάρχει ήδη δασµός 18%. «Οι 
βιοµηχανίες κλονίζονται και οι παραγωγοί 
πτωχεύουν» αναφέρει ανακοίνωση της ΕΚΕ, 
συνδέοντας την εξέλιξη αυτή και µε το ρωσι-
κό εµπάργκο που «γονάτισε» τους Έλληνες 
παραγωγούς επιτραπέζιου ροδάκινου.

Σε ό,τι αφορά τη φέτα και άλλα δηµοφιλή ελ-
ληνικά τυριά που τα τελευταία χρόνια ξεκίνη-
σαν να κάνουν κάποια ουσιαστικά βήµατα προς 

την άλλη όχθη του Ατλαντικού, η εξέλιξη οδη-
γεί σε µια «βίαιη» διάψευση των προσδοκιών.

Ενδεικτική είναι η ανησυχία του προέδρου 
του ΣΕΒΓΑΠ, Χρήστου Αποστολόπουλου, ο ο-
ποίος µιλώντας στην Agrenda, αναφέρθηκε 
στο πρόγραµµα που τρέχει αυτήν την περίο-
δο µε κοινοτικούς πόρους για την προβολή 
και προώθηση της φέτας στις αγορές των Η-
ΠΑ και σηµειώνοντας πως τα όποια οφέλη έ-
φερνε αυτό στην έως τώρα µικρή εξαγωγική 
δραστηριότητα της χώρας, τώρα µηδενίζονται. 

«∆εδοµένου ότι τα τελευταία χρόνια έχου-
µε αναπτύξει ένα δίκτυο στην αγορά των Η-
ΠΑ, αν τελικά υλοποιηθεί η απόφαση του 
Τραµπ, θα έχουµε επιπτώσεις. Εµείς στέλ-
ναµε λίγες ποσότητες αλλά σίγουρα είχε δυ-
νατότητες», λέει στην Agrenda ο Παύλος Σα-
τολιάς, πρόεδρος της ΕΑΣ Καλαβρύτων, που 
είχε πετύχει έναν τζίρο κοντά στα 1 εκατ. ευ-
ρώ από πωλήσεις φέτας στις ΗΠΑ εσχάτως. 

Θετική εξέλιξη το γεγονός ότι το ελληνικό ε-
λαιόλαδο και οι βρώσιµες ελιές έµειναν εκτός 
λίστας δασµών µαζί µε το ιταλικό. Έτσι, µόνο το 
ελαιόλαδο από Ισπανία σε συσκευασίες κάτω 
των 18 κιλών θα δασµολογηθεί µε ποσοστό 25%. 

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να δηµιουργήσει ένα κε-
νό στην αγορά των ΗΠΑ, το οποίο θα µπορού-
σε να αξιοποιήσει η χώρα µας. Άλλωστε και το 
αµερικανικό λόµπι ελαιολάδου, ήδη από την 
άνοιξη ζητούσε να εξαιρεθεί η δασµολόγηση 
του συνόλου των ευρωπαϊκών εισαγωγών σε 
ελαιόλαδο, αφού κάτι τέτοιο θα δηµιουργού-
σε εξαντλητικές για τους καταναλωτές υπερτι-
µήσεις και ελλείψεις στην αµερικανική αγορά. 

Μηδενίζονται οφέλη από 
προγράµµατα λέει ο ΣΕΒΓΑΠ
Τα κοινοτικά προγράµµατα προώ-

θησης φέτας στις ΗΠΑ, λόγω έξτρα 
κόστους δεν θα αποδώσουν, λέει 

ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ 
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Ένας µπούσουλας για το τι ακριβώς µπορεί να 
περιµένει ο πρόεδρος των ΗΠΑ από την εµπορική 
πολιτική που ακολουθεί, αποτελεί το παράδειγµα 
του Πούτιν. Σύµφωνα µε το Bloomberg, πέντε 
χρόνια µετά την εφαρµογή του ρωσικού εµπάργκο 
σε προϊόντα αγροδιατροφής µε χώρες προέλευσης 
τα κράτη µέλη της ΕΕ, η Ρωσία ξοδεύει επιπλέον 
6,9 δισ. δολάρια σε φαγητό, µε τους Ρώσους 
αγρότες να ευνοούνται ελάχιστα σε σχέση µε τις 
δουλειές που πέτυχαν λόγω αυτού άλλοι τοµείς 

που ελάχιστα επηρεάστηκαν από το εµπάργκο.
Φαίνεται µάλιστα, σύµφωνα µε αναλυτές που 
επικαλείται το µέσο ενηµέρωσης, ότι επιµέρους 
τοµείς της πρωτογενούς παραγωγής, αν και 
αναπτύχθηκαν την τελευταία πενταετία, αυτό έγινε 
µε χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης από αυτούς 
που εµφάνιζαν πριν το εµπάργκο. Αυτό γιατί 
η αύξηση των τιµών για τους Ρώσους 
καταναλωτές τους έκοψε την όρεξη, 
µειώνοντας παράλληλα κατά 0,2% το ΑΕΠ.   

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια οµολογουµένως πολιτική για 
τον Τραµπ νίκη θα στοιχίσει αναµ-
φίβολα στο σύνολο της παγκόσµι-
ας οικονοµίας που ήδη είναι επιβα-
ρυµένη από τον εµπορικό πόλεµο 
ΗΠΑ-Κίνας και βλέπει τον ρυθµό 
ανάπτυξής της να έχει υποχωρή-
σει σηµαντικά µε τον τοµέα-κλειδί 
της µεταποίησης να βουλιάζει. Α-
φορµή ή αιτία, αφού δεν είναι σε 
κανέναν ξεκάθαρο αυτό, οι αερο-
µαχίες ανάµεσα στην Airbus και τη 
Boeing που τραβάνε στο δικαστήριο 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Eµπο-
ρίου εδώ και σχεδόν µια δεκαετία.  

Έτσι, την Τετάρτη 1η Οκτωβρί-
ου, οι ΗΠΑ και ο Αµερικανός πρό-
εδρος, πήραν το πράσινο φως από 
τον ΠΟΕ ώστε να προχωρήσουν στην 
επιβολή δασµολογικών αντιποίνων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται 
για µια ιστορική απόφαση για τον 
ΠΟΕ, αφού αυτά τα 7,5 δισ. δολά-
ρια ετησίως ξεπερνούν κάθε άλλο 
«πρόστιµο» που έχει επιτρέψει πο-
τέ ο Οργανισµός. Ίσως εδώ κολλάει 
το σχόλιο του Τράµπ: «Από τη στιγ-
µή που έγινα πρόεδρος, ο ΠΟΕ µάς 
φέρεται πολύ καλύτερα».

Από τα 7,5 δις, το 1 δις δολάρια 
αναµένεται να πληρώσει ο πρωτο-
γενής τοµέας της Ισπανίας, αφού 
οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι η µε-
γαλύτερη αγορά έξω από την ΕΕ 
για ισπανικά αγροτικά προϊόντα, 
όπως το κρασί, το ελαιόλαδο, το 
τυρί και οι επιτραπέζιες ελιές, που 
ήδη έχουν επιβαρυνθεί σηµαντικά 
εδώ και ένα χρόνο.

«Είναι εντελώς άδικο και δυσανά-
λογο να πρέπει να πληρώσει η αγρο-
τική κοινότητα τον εµπορικό πόλε-
µο µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
δεν έχει καµία σχέση µε την ισπανι-

κή ύπαιθρο», ανέφερε σε ανακοίνω-
ση ο γενικός γραµµατέας του COAG.

Αν τώρα κάποιος έλεγε ότι η Ι-
σπανία είναι βασικός εταίρος µα-
ζί µε τη Γαλλία, το Ηνωµένο Βασί-
λειο και φυσικά τη Γερµανία της 
Airbus και άρα εν µέρει αιτιολο-
γείται η στοχοποίηση του αµερι-
κανικού υπουργείου Εµπορίου-
USTR, θα συµφωνούσε σίγουρα 
τότε πως εντελώς άδικη και δυσα-
νάλογη είναι η συµµετοχή των ελ-
ληνικών προϊόντων στη λίστα µε 
τα 150 προϊόντα. 

Από την πλευρά της Ιταλίας, ο 
πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε υ-
πογράµµισε ότι συνεργάζεται στενά 
µε την ΕΕ προκειµένου να ληφθούν 
µέτρα που θα περιορίζουν τις συνέ-
πειες των δασµών για τους παραγω-
γούς της. Οι δασµοί αφορούν εξα-
γωγές ιταλικών προϊόντων τροφί-
µων συνολικής αξίας 500 εκατ. ευ-

ρώ. Μάλιστα, στο Χρηµατιστήριο του 
Μιλάνου, ήταν αρκετή η ανακοίνω-
ση του καταλόγου των εµπορικών 
προϊόντων που θα υπόκεινται στην 
υψηλότερη δασµολόγηση, για να υ-
ποχωρήσει ο δείκτης του στο 2,87%, 
δεδοµένης της αναιµικής ανάπτυξης 
της βιοµηχανίας και της εξάρτησης 
της χώρας στις εξαγωγές τροφίµων.

Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
έτοιµη να απαντήσει µε αντίστοιχες 
κυρώσεις, αφού φαίνεται πως οι Η-
ΠΑ έχουν ήδη απορρίψει το χέρι που 
έτεινε η Ευρώπη στην εµπορική δι-
αµάχη, επιχειρώντας έναν διαπραγ-
µατεύσιµο διακανονισµό, όπως άλ-
λωστε σχολίασε ο εκπρόσωπος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντάνιελ Ρο-
ζάριο. Από την πλευρά της η Ευρω-
παία Επίτροπος Εµπορίου Σεσίλια 
Μάλµστροµ, σε δήλωσή της χαρα-
κτήρισε την επιβολή νέων δασµών 
από τις ΗΠΑ ως «κοντόφθαλµη και 

αντιπαραγωγική».
Όσο η Γερµανία κρατά ένα πιο 

χαµηλό προφίλ, φοβούµενη άλ-
λωστε και µια κλιµάκωση της κα-
τάστασης που θα επέκτεινε τη λί-
στα των δασµών και στην αυτοκι-
νητοβιοµηχανία, η Γαλλία γίνεται 
ο «µπροστάρης» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κουνώντας απειλητικά το 
δάχτυλο στους Αµερικανούς. Ήδη 
ο υπουργός Οικονοµικών της χώ-
ρας, Μπρούνο Λε Μερ, δήλωσε πως 
η χώρα του είναι έτοιµη «να απα-
ντήσει δυναµικά µε τους Ευρωπαί-
ους εταίρους». «Η καλύτερη λύ-
ση είναι να υπάρξει ένας φιλικός 
συµβιβασµός στη διένεξη Boeing-
Airbus και δεν πρέπει να ξεχνάµε 
ότι και η Ευρώπη µπορεί να επιβά-
λει δασµούς στις ΗΠΑ το επόµενο 
έτος», συνέχισε ο ίδιος, χαρακτη-
ρίζοντας δε ως πολιτικό και οικο-
νοµικό λάθος την απόφαση ΠΟΕ.

Πολιτικό λάθος 
του ΠΟΕ, λάδι στη 
φωτιά της ύφεσης 

Μια «ωραία νίκη» 
κατά Τράμπ που 

στοιχίζει 7,5 δις ευρώ 
στην ευρωπαϊκή 

βιομηχανία και 
γεωργία αλλά και 

στους Αμερικανούς 
καταναλωτές, 

ενισχύει τις 
ανησυχίες για 

τις προοπτικές 
της παγκόσμιας 

οικονομίας  

Τα πειράµατα 
προστατευτισµού 

κόστισαν 
πολλά στη Ρωσία 

Φόροι
Οι φόροι θα έχουν στόχο 
προϊόντα που κατασκευάζονται 
από τη Γαλλία, τη Γερµανία, 
την Ισπανία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο, τους τέσσερις 
εταίρους του ευρωπαϊκού 
κολοσσού της αεροναυπηγικής 
Airbus. 

Διάλογος
Από την αµερικανική πλευρά 
διαβεβαιώνουν πάντα ότι 
«ελπίζουν να ξεκινήσουν 
διαπραγµατεύσεις» µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ζημιά
Στο 1 δισ. ευρώ εκτιµάται 
η ζηµιά για τον ισπανικό 
πρωτογενή τοµέα, ενώ στο 
µισό δισ. υπολογίζουν τις 
απώλειες για τις ιταλικές 
εξαγωγές τροφίµων.
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ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕΝ
«Είναι σηµαντικό να 
συζητηθεί η βελτίωση του 
σηµερινού µοντέλου για 
την άσκηση της δασικής 
πολιτικής: Τι κάνει το 
ΥΠΕΝ, οι αποκεντρωµένες 
διοικήσεις, τα δασαρχεία. 
∆εν γίνεται το σύστηµα να 
βασίζεται σε προσωπικές 
σχέσεις και αναµνήσεις 
περασµένων ετών».

ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Με την απώλεια έχω 
πολύ δύσκολη σχέση. 
Ακόµα και µε ανθρώπους 
που ζούνε, που τους χάνεις 
από τη ζωή σου ή που 
µπορεί να µη σε θυµούνται 
ή που σε ξεχνούν είναι ζόρι 
για εµένα. ∆εν µπορώ να 
καταλάβω πώς ο άλλος 
µπορεί να µην έχει την 
ανάγκη σου πια».

ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ
«∆ιαπραγµατευόµαστε ένα 
τακτικό Brexit για τρία 
χρόνια. Αυτό µας επιφέρει 
µεγάλη αβεβαιότητα όταν 
αναλογιζόµαστε ότι η 
έξοδος της Βρετανίας θα 
συµβεί 31 Οκτωβρίου. Και 
οι άνθρωποι εξακολουθούν 
να µην γνωρίζουν ποια θα 
είναι η εικόνα στις 
αλυσίδες εφοδιασµού».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΒΟΡΙ∆Η ΑΡΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΗ ΤΙΜΗ Ή ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Από τη µια τσέπη
Τώρα πόσο καλό είναι να λες 
στον αγρότη που είναι στεγνός 
από ρευστότητα ότι η ∆ΕΗ, 
που αρχικά σου αύξησε το 
ρεύµα, σου δίνει παράταση για 
να ρυθµίσεις τις οφειλές σου, 
περιµένοντας να πάρεις στα 
µέσα του Οκτώβρη την 
προκαταβολή της ενιαίας 
ενίσχυσης, για να µπορείς να 
πληρώσεις την πρώτη δόση 
από την 1η Νοεµβρίου...

 

Εννιάµιση εβδοµάδες
Μεγάλες προσδοκίες έχει 
δηµιουργήσει το υπουργείο της 
πλατείας για το κυοφορούµενο 
νοµοσχέδιο συνεταιρισµών, 
που προαναγγέλλεται µε κάθε 
ευκαιρία και θα καταθέτει.. 
άγνωστο πότε. Κρίσιµη 
παράµετρος, λέει ο Σκρέκας, η 
ενοποίηση των αγροτών σε 
µεγάλα συνεργατικά σχήµατα 
και η αποµάκρυνση από τις 
παθογένειες του παρελθόντος.

 

Παγόβουνο
Πλην µίας ιδιωτικής 
ασφαλιστικής εταιρείας, δεν 
υπάρχει λέει ενδιαφέρον από 
τις άλλες για δραστηριοποίηση 
στον πρωτογενή τοµέα. Αυτό 
µεταφέρθηκε σε παραγωγούς 
της κεντρικής και βόρειας 
Ελλάδα από την ηγεσία του 
υπουργείου της πλατείας. 
Φρένο και στο αίτηµα για 
προαιρετική ασφάλιση έστω 
για κάποιες καλλιέργειες.

∆ει δε χρηµάτων και άνευ τούτων ουδέν έστι 
γενέσθαι των δεόντων... και στον Πανσεραϊκό

Μόνιµη επωδός για τη Βάθη στα αιτήµατα των παραγωγών για µείω-
ση φορολογίας και κόστους παραγωγής, οι αναφορές περί αναζήτη-
σης δηµοσιονοµικού χώρου που θα επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Κάπως 
έτσι, απαντήθηκε από τον Μαυρουδή η έκκληση του πρόεδρου του 
Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου να αφαιρεθούν από τη φορολο-
γία η βασική ενίσχυση και οι συνδεδεµένες, ενώ για το πετρέλαιο 
η λύση που αναζητείται θα είναι στη λογική της επιδότησης του και 
όχι της οριζόντιας µείωσης της τιµής. Στη συνάντηση πάντως, προ-
σφέρθηκαν κακά µαντάτα για µειώσεις έως και 40% στον β’ πυλώνα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ενδιαφέρουσα 
η πρόταση του 
Περιφερειάρχη 
Τζιτζικώστα στη 
Google να θεσπίσει 
ως Doodle της 
26ης Οκτωβρίου το 
Λευκό Πύργο για την 
Απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης. 

Καλά που... 
ενδιαφέρθηκαν 
και οι Σασοέδες 
για τη δύσκολη 
κατάσταση που 
έχει διαµορφωθεί 
φέτος στο βαµβάκι. 
Να ‘χαµε να λέγαµε 
η συνάντηση µε 
τον υπουργό της 
πλατείας για άσκηση 
και καλά... πιέσεων 
στους εκκοκκιστές.

Υβρίδια
 ∆εν είναι και Ευαγγέλιο τα 

νοµικά κείµενα της ΚΑΠ που 
παρουσίασε ο απερχόµενος 
Επίτροπος Χόγκαν, λέει ο νυν 
υποψήφιος, ο οποίος δεν 
άφησε και τις καλύτερες 
εντυπώσεις στην πρώτη 
ακρόαση του Ευρωκοινοβουλίου 
για να επισφραγιστεί το χρίσµα.

 Ο Συνήγορος του Πολίτη αν 
µη τι άλλο επιβεβαίωσε µε 
εµπεριστατωµένη έκθεση για 
τις ενισχύσεις στον πρωτογενή 
τοµέα, τα κακώς κείµενα στο 
βασίλειο της ∆ανιµαρκίας που 
φέρνουν λάθη και παραλείψεις 
που στερούν δικαιώµατα και 
επιδοτήσεις από τους αγρότες.

 Άµεση ολοκλήρωση των 
αξιολογήσεων στις επενδυτικές 
προτάσεις των Σχεδίων 
Βελτίωσης και πληρωµές των 
δικαιούχων ακόµη και πριν την 
εκπνοή του 2019, υποσχέθηκε 
η ηγεσία της Βάθη. Λέτε; 

;

ΤΖΕΪΜΣ ΓΚΙΣΤ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Το µπάσκετ είναι 
συνήθως το µέρος που 
πηγαίνω για κάποιες ώρες 
και ξεχνάω τα πάντα. Είναι 
λες και ζω σε όνειρο. 
Συγκεντρώνοµαι. Ωστόσο, 
ακόµα και το µπάσκετ ήταν 
γεµάτο στρες πέρυσι. 
Ήταν δύσκολο. Σε τελική 
ανάλυση, όµως, η ζωή 
συνεχίζεται».

∆εν ξέρω για 
τους άλλους 
χαλβάδες, πάντως 
των Φαρσάλων, 
πάει να γίνει ΠΟΠ.

Πρόγραµµα εγκατάστασης αγροτικών 
φωτοβολταϊκών µε χρηµατοδότηση από τραπεζικά 
ιδρύµατα ή εναλλακτικά από κάποιο πάροχο 
ηλεκτρικής ενέργειας (όπως η  ∆ΕΗ λέγεται ότι 
εξετάζουν στην πλατεία Βάθη. Μέχρι και ρόλο στο 
νεοσύστατο Ταµείο Εγγυήσεων µε την «κάβα» των 80 
εκατ. ευρώ φαίνεται να συζητούν. Τώρα, τι θα γίνει 
όταν θα φτάσουν οι αγρότες στο δια ταύτα, δηλαδή 
στην ώρα να πληρωθούν, τότε…. 

Σε Λάκωνες κτηνοτρόφους, µε τους οποίους 
πρόσφατα συναντήθηκε, ο υπουργός της πλατείας 
τους έταξε να συνεννοηθεί µε το υπουργείο Εργασίας 
προκειµένου να προωθήσει συνολική λύση για το 
καθεστώς εργατών γης, µε την οποία θα προβλέπεται 
κα µείωση προστίµων για παρατυπίες από τα 10.500 
ευρώ που είναι σήµερα ανά εργάτη στα 500 ευρώ. 
Βέβαια, δεν τους είπε αν το µειωµένο πρόστιµο θα 
ισχύει αν βρεθούν ανασφάλιστοι εργάτες ή αν ο 
παραγωγός-εργοδότης δεν έχει ενηµερωµένο το 
βιβλίο προσωπικού, που ήταν και η αιτία για το 
εξοντωτικό πρόστιµο που πρόσφατα επιβλήθηκε σε 
αµπελουργό στον Τύρναβο. Εδώ σε θέλω!

Ξανά θέµα µε τα δάνεια των αγροτών στην παλιά 
ΑΤΕ. Βέβαια, αυτή τη φορά, µάλλον είναι προς 
όφελός τους! Σου λένε οι δικηγόροι ότι «απόφαση του 
Αρείου Πάγου το 2019 υποχρεώνει το δηµόσιο πριν 
καταπέσει η εγγύηση του δηµοσίου να κάνει έλεγχο 
για το αν οφείλει πραγµατικά ο αγρότης αυτά τα 
δάνεια». Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του νόµου 
3259/2004, είχε επιλύσει νοµοθετικά το θέµα του 
προσδιορισµού του ύψους της οφειλής των αγροτών 
µε αφαίρεση των πανωτοκίων και των εξόδων. 

Όµως ο εκκαθαριστής της ΑΤΕ αρνείται, σου λέει, 
να εφαρµόσει τη διάταξη αυτή στον υπολογισµό των 
οφειλών των αγροτών. Γι’ αυτό ο αγρότης καλείται µε 
αγωγή να ζητήσει αναγνώριση ανυπαρξίας οφειλής 
του. Μάλιστα, όσοι είχαν υπογράψει τη ρύθµιση της 
ΑΤΕ από το 2001 έως και το 2003, λέγεται ότι έχουν 
κατά µεγάλο ποσοστό εξοφλήσει τις οφειλές από 
δάνεια προ του 2000 µε την εφαρµογή της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, που σηµαίνει ότι στο 99% αυτών των 
περιπτώσεων δεν υπάρχει πραγµατική οφειλή… 
Τσάµπα, λοιπόν, τους παρακρατούν τις επιδοτήσεις ή 
τους δεσµεύουν τους τραπεζικούς λογαριασµούς, λένε 
οι δικηγόροι. Ευτυχώς, η απόφαση του Αρείου Πάγου 
«λύνει» τα χέρια των δικαστών, αρκεί ο αγρότης να 
κάνει «ανακοπή» κατά του δηµοσίου. Ίδωµεν!

Παρασκηνιακές κινήσεις γύρω από την κατασκευή 
ενός φράγµατος στη Χαλκιδική, που αποσκοπούν στο 
να… ρίξουν τους αγρότες της περιοχής, κατήγγειλε 
ελαιοκαλλιεργητής από χωριό του νοµού. Όπως λέει, 
µε αφορµή τη µεγάλη επένδυση στα µεταλλεία χρυσού 
στις Σκουριές, δροµολογείται η κατασκευή φράγµατος 
στον ποταµό Χαβρία και την περίοδο αυτή φαίνεται να 
παίζεται ένα παιχνίδι γύρω από τη διαχείριση του 
νερού που θα συγκεντρώνεται εκεί. Το lobbying θέλει 
το νερό να αξιοποιείται κυρίως για τις ανάγκες του 
τουριστικού τοµέα και ο αγροτικός να περάσει σε 
δεύτερη µοίρα. Σε λίγα χρόνια η ελαιοκαλλιέργεια στο 
νοµό θα συρρικνωθεί δραµατικά. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ 

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Π
ερισσότερο κακό, α-
κόµα και από κείνους 
που παραµένουν άπρα-
γοι και σε απόσταση α-

πό τα κοινά και τις διεκδικήσεις, 
κάνουν εκείνοι που πηγαινοέρ-
χονται καθηµερινά στα πολιτι-
κά γραφεία, εκφράζοντας δου-
λικότητα ή διεκδικώντας µε λά-
θος τρόπο. 

  Δουλοπρεπής 
«Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ζήτησε τη συµ-
βολη του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ώστε 
να πιεστούν οι εκκοκκιστικές ε-
πιχειρήσεις να εξαντλήσουν κάθε 
περιθώριο και να δώσουν καλύτε-
ρες τιµές, προκειµένου να περά-
σει αυτή η ιδιαίτερα δύσκολη, για 
τους βαµβακοπαραγωγούς, χρο-
νιά». Τα παραπάνω αναφέρονται 
σε ανακοίνωση του ΣΑΣΟΕΕ (θα 
αποφύγω επ’ αυτού τις επεξηγή-
σεις) µετά από συνάντηση εκπρο-
σώπων του ∆.Σ. µε τον υπουργό 
Μάκη Βορίδη για την κατάσταση 
στον κλάδο του βαµβακιού. 

  Μαρτυριάρης
«Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ», λοιπόν, ανα-
γνωρίζει εκ προοιµίου ότι η χρο-
νιά φέτος είναι δύσκολη, δέχεται 
µάλιστα ότι γι’ αυτό φταίει και η 
αύξηση των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων, περίπου δικαιολογεί 
την τιµή που προσφέρουν οι εκ-
κοκκιστές και ζητάει τη συµβολή 
του υπουργείου, όχι να θεσµοθε-
τήσει λύσεις αποτύπωσης και τι-
µολόγησης της ποιότητας, αλ-
λά για να πιεστούν οι εκκοκ-
κιστικές επιχειρήσεις να ε-
ξαντλήσουν κάθε περιθώ-
ριο (ελεηµοσύνης) και να 
δώσουν καλύτερες τιµές!

  Τηλεπάθεια
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΟΥ είναι 
πολύ φυσικό, την εποµέ-
νη, σε συνάντησή του µε 
τους εκκοκκιστές, αυτή τη φο-
ρά, ο κ. Βορίδης να βγαίνει και 

να κάνει λόγο περί της ανάγκης 
«δίκαιης τιµής». Σπεύδει µάλιστα 
να εκµεταλλευθεί την πάσα περί 
αύξησης των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων που του προσφέρουν 
οι φωστήρες, λέγοντας ότι «µε τη 
µέθοδο της τηλεπισκόπησης και 
µε επιτόπιους ελέγχους θα δια-
σφαλισθεί ότι µόνο όσοι αγρότες 
καλλιεργούν και παράγουν βαµ-
βάκι θα λάβουν τη συνδεδεµένη 
ενίσχυση». ∆ηλάδή, µ’ έναν τρό-
πο, εκεί που µας χρωστούσαν µας 
πήραν και το βόδι!    

  Πάτησε στην πίτα
ΑΛΗΘΕΙΑ δεν είδα, εδώ που τα 
λέµε, µέσα στην τόση πολυλο-
γία του εν λόγω Συνδέσµου και 
µια ανακοίνωση για τα «φαντά-
σµατα» που βρήκε ο Συνήγορος 
του Πολίτη στο διαβόητο Σύστη-
µα ∆ιαχείρισης των κοινοτικών ε-
νισχύσεων, το οποίο... επιµελεί-
ται µε τόση φροντίδα η λεγόµενη 
συντεχνία του ΟΣ∆Ε. Εκτός κι αν 
δεν πρόλαβε γιατί είχε πέσει µε 
τα µούτρα στη δουλειά, προκει-
µένου να συντάξει το καινούργιο 
νοµοσχέδιο για τους συνεταιρι-
σµούς, τύπου ΑΣΟ - ΑΣΕ. 

  Λαχανοντολμάδες
ΥΠΑΡΧΟΥΝ πάντως και πολύ πιο σο-
βαρά πράγµατα από την πρόταση νό-
µου του ΣΑΣΟΕΕ για τους συνεταιρι-
σµούς, τα οποία θα κληθούν να αντι-
µετωπίσουν το επόµενο διάστηµα οι 
εδώ ιθύνοντες! Ο λόγος για τους πρό-
σθετους δασµούς που επιβάλει καθώς 

φαίνεται σε κρίσιµα για τη χώρα 
µας αγροτικά προϊόντα, ο... αθε-

όφοβος, πρόεδρος Τραµπ! Κο-
µπόστες ροδάκινου και  ελλη-
νική φέτα, πλήττονται βαρύ-
τατα, εξ όσων αντιλαµβάνο-
µαι, από τις ακροβασίες του 
ιδιόρρυθµου πλανητάρχη. 
Πράγµα το οποίο σηµαίνει 
ότι εκεί που πήγαινε να γλυ-
κάνει κάπως η αγορά, έρχε-
ται καινούργια κατραπακιά. 
Προσεχώς θα εξάγουµε µό-
νο λαχανοντολµάδες!

Κοµπόστες 
ροδάκινου και  
ελληνική φέτα, 
πλήττονται 
βαρύτατα, εξ όσων 
αντιλαµβάνοµαι, 
από τις ακροβασίες 
του ιδιόρρυθµου 
πλανητάρχη. 
Πράγµα το οποίο 
σηµαίνει ότι εκεί 
που πήγαινε να 
γλυκάνει κάπως 
η αγορά, έρχεται 
καινούργια 
κατραπακιά

H
άποψη της Ευρώπης για την Κίνα 
έχει µεταβληθεί από την καλοήθη 
περιέργεια προς τη συνειδητοποί-
ηση ότι το Πεκίνο είναι ένας µεγά-

λος παγκόσµιος ανταγωνιστής, το οποίο αλλά-
ζει την µετά το 1945 παγκόσµια ασφάλεια και 
οικονοµική αρχιτεκτονική που σχεδιάστηκε α-
πό τη ∆ύση. Αρχικά, η ΕΕ και ξεχωριστά τα µε-
γάλα ευρωπαϊκά κράτη, θεώρησαν ότι έπρεπε 
απλώς να οικοδοµήσουν επίσηµες σχέσεις µε 
αυτή την τεράστια, αναπτυγµένη χώρα.

Η ΕΕ καθιέρωσε επίσηµες διπλωµατικές σχέ-
σεις µε την Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας το 1975, 
χωρίς µια ξεκάθαρη στρατηγική. Οι τρεις µεγά-
λοι της Ευρώπης -Βρετανία, Γαλλία και Γερµα-
νία- είχαν ήδη συνάψει σχέσεις µε την Κίνα.

Το Βερολίνο εστίασε στους εµπορικούς και 
οικονοµικούς δεσµούς, το Παρίσι στις πολιτι-
κές και στρατιωτικές συνδέσεις. Αυτό δυσκόλευε 
την ΕΕ να δηµιουργήσει µια συνεκτική πολιτι-
κή απέναντι στην Κίνα. Το 1989 η καταστολή 
από το Κοµµουνιστικό Κράτος των διαδηλώσε-
ων στην Τιεν Ανµέν αποδείχθηκε σηµείο κα-
µπής. Η ΕΕ ενωµένη καταδίκασε την καταστολή, 
η οποία ταρακούνησε την ΕΕ από τον εφησυχα-
σµό της. Με το πέρασµα των χρόνων, η ΕΕ έχει 
συνειδητοποιήσει από τότε ότι χρειάζεται µια 

σοβαρή στρατηγι-
κή εταιρική σχέση 
µε το Πεκίνο για να 
ταιριάζει µε τις πα-
γκόσµιες φιλοδοξί-
ες της χώρας. Η Κί-
να έχει εξελιχθεί α-
πό έναν κατασκευ-
αστή φθηνών αγα-
θών, σε έναν πανί-

σχυρο οικονοµικό και πολιτικό ανταγωνιστική. 
Οι ιδρυτικές αρχές της ΕΕ για δηµοκρατία και 
πολιτικές ελευθερίες, έρχονται σε πλήρη αντί-
θεση µε το µονοκοµµατικό σύστηµα της Κίνας 
και τα εργαλεία κυβερνοασφάλειας.

Μια µεγάλη ανάλυση που δηµοσιεύθηκε α-
πό την Κοµισιόν τον Μάρτιο του 2019 ανέφερε 
πως «η αυξανόµενη παρουσία της Κίνας στον 
κόσµο, συµπεριλαµβανοµένης και της Ευρώ-
πης, θα πρέπει να συνοδεύεται από µεγαλύτε-
ρες ευθύνες για την τήρηση της διεθνούς τά-
ξης µε βάση τους κανόνες καθώς και από µε-
γαλύτερη αµοιβαιότητα, απουσία διακρίσεων 
και άνοιγµα του συστήµατος». Ωστόσο τα µέ-
σα της ΕΕ είναι περιορισµένα. Και µόλις έρχε-
ται στο ζήτηµα της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, 
που είναι κρίσιµο για την οικονοµία της Ευ-
ρώπης, η ΕΕ βλέπει το ζήτηµα της ασφάλειας.

Η Ευρώπη προσπαθεί να αναπτύξει µια στρα-
τηγική για να προβάλει τις αξίες και το σύστη-
µά της προς την Κίνα. Αλλά για την Κίνα, η Ευ-
ρώπη ίσως τώρα αποτελεί µόνο µια περιέργεια 
που θέλει να εξερευνήσει. 

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟY, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ 
CARNEGIE EUROPE

Από την καλοήθη
περιέργεια

ΤΗΣ TΖΟΥΝΤΙ ΝΤΕΜΠΣΕΪ *
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Το προφίλ του γνώστη των γεωτεχνι-
κών θεµάτων διεκδικεί ο νέος σύµ-
βουλος του υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης ∆ηµήτρης Σοφολόγης, κα-
θώς έχει βγει από µικρός στο «κουρ-
µπέτι» σαν γεωπόνος µελετητής. Βέ-
βαια, πολλοί από τους διατηρούντες 
προσωπική επαφή µαζί του, κάνουν 
λόγο για έλλειψη στόφας δυναµικού 
στελέχους. Από τα φοιτητικά του κιό-
λας χρόνια είχε συνδικαλιστική δρά-
ση στη Θεσσαλονίκη µε τη νεολαία 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, ενώ το αφή-
γηµα τον θέλει να ασκεί µε συνέπεια 
τη συµβουλευτική στο πεδίο των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων πριν ακό-
µη κλείσει τα 23 του χρόνια. 

Σπούδασε στη Γεωπονική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης και ολοκλήρωσε τις µετα-

πτυχιακές του σπουδές στο Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλίας, ενώ εργαζόταν ως 
γεωπόνος-µελετητής και ως υπάλλη-
λος σε εταιρεία γεωργικών εφοδίων. 
Μέχρι πρόσφατα και για τρεις διαδο-
χικά θητείες ήταν πρόεδρος του Γε-
ωπονικού Συλλόγου του νοµού Λά-
ρισας, ενώ παραµένει πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλό-
γων Γεωπόνων για δεύτερη συνεχή 
θητεία. Συµπαθή τον χαρακτηρίζουν 
στον κύκλο των γεωτεχνικών και θα 
ήταν δύσκολο να µην είναι, αφού έ-
χει περάσει άβρεχτος από τόσες συλ-
λογικές οργανώσεις, χωρίς ωστόσο 
να καθίσταται ευδιάκριτο το στίγµα 
του. Συχνά µε τη µορφή αστείου, µε-
ταξύ των γεωτεχνικών, κάποιοι στοι-
χηµατίζουν γύρω από το ποιος θε-
ωρείται περισσότερο «συγκαταβα-
τικός» ο Σοφολόγης ή ο Μάµαλης. 
Με άλλα λόγια, όπως ακούσθηκε τις 
προάλλες να λέει κάποιος για τον φι-
λόδοξο Λαρισαίο γεωπόνο,«περνώντας 
από το χωράφι, έχει αφήσει πατηµα-
σιές όχι όµως και γούβες». ∆εν θυµά-
ται κανείς να πήρε µέρος σε κάποια 
µεγάλη δράση, ήταν ωστόσο, πάντα 
εκεί, κάτι σαν από «υπηρεσιακό» κα-
θήκον. Πάντα υποµονετικός, έκανε τη 
δουλειά του, ενώ, για να µη στεναχω-
ρήσει κανέναν, άφηνε να εννοηθεί ό-
τι... όλα θα γίνουν.

Έτσι, σκιαγραφείται για τον ∆ηµή-
τρη Σοφολόγη µια εικόνα τεχνοκράτη, 
από τον οποίο δεν θα ακούσεις ποτέ 
αρνητική απάντηση, ωστόσο στο τέ-
λος η δουλειά σου µπορεί και να γίνει. 

Κάπως έτσι έφτασε µέχρι τη θέση 
του συµβούλου του υπουργού στην 
πλατεία Βάθη. Η θέση που πρόσφα-
τα του ανατέθηκε, εµπεριέχει καθή-
κοντα γνώσης και επιστηµονικής 
κατάρτισης και όχι κάποια υποχρέ-
ωση διαπραγµάτευσης µε τον Σόι-
µπλε. Εξάλλου, σε αυτόν τον τοµέα 
διακρίνεται ο πολιτικός του προϊστά-
µενος, άτοµο που σίγουρα δεν θα ή-
θελε αλλά ούτε και θα µπορούσε πο-
τέ να επισκιάσει. 

Η φούρια του τώρα φαίνεται πως 
έχει να κάνει µε τα Προγράµµατα Α-
γροτικής Ανάπτυξης, τα Σχέδια Βελ-
τίωσης, τη Βιολογική Γεωργία και 
Κτηνοτροφία. Όλα τα σφάζει και ό-
λα τα µαχαιρώνει, δεδοµένου ότι α-
σχολείται µε αυτά από φοιτητής και 
τα παίζει στα δάχτυλα. ∆εδοµένου 
µάλιστα ότι, από τη φύση του, δένει 
εύκολα µε όλους θα είναι εκεί κι ας 
µην του φαίνεται.  

Λίγο πριν την αφυδάτωση
Παρ’ ότι βαμμένος Νέα Δημοκρατία, θεωρείται αρκετά άχρωμος, άοσμος, άνευρος 

Ο ∆ηµήτρης Σοφολόγης είναι 37 
ετών. Σπούδασε στη Γεωπονική 
Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και 
ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές 
του σπουδές στο Εργαστήριο 
Εδαφολογίας του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας. Είναι γεωπόνος-
µελετητής και υπήρξε 
εργαζόµενος σε εταιρεία 
γεωργικών εφοδίων. Είναι 
πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Συλλόγου Γεωπόνων 
για τρείς συνεχείς θητείες και 
τέως πρόεδρος του Γεωπονικού 
Συλλόγου νοµού Λάρισας, ενώ 
µέχρι πρόσφατα διατελούσε και 
αναπληρωτής γραµµατέας 
αγροτικών φορέων της Νέας 
∆ηµοκρατίας.

Τα Προγράµµατα φαίνεται πως θα βάλει µπροστά ο νέος 
σύµβουλος στην πλατεία Βάθη, καθώς πρόκειται για έναν τοµέα 
που τον έχει φάει µε το κουτάλι σχεδόν πριν ακόµη βγάλει 
µουστάκι. Μένει όµως να δούµε αν θα αξιοποιηθούν οι γνώσεις 
του ή θα κολλήσουν σε δόντια πιο άγριων θηρίων από τον 
συµπαθή στους γεωτεχνικούς κύκλους ∆ηµήτρη Σοφολόγη.

Δημήτρης Σοφολόγης

Σε όλα ναι 
Τεχνοκράτης και γνώ-

στης του επαγγέλµατος, 
αλλά µε κάποιους να τον 
χαρακτηρίζουν το παιδί 

του «ναι»

Για άλλα πιο µεγάλα 
Μετά από τρεις θητείες 
στον προεδρικό θώκο 
του Γεωπονικού Συλ-
λόγου Λάρισας έβαλε 

πλώρη για αλλού

Υψηλού επιπέδου
Φήµες τον θέλουν να 

ασκεί επιτυχηµένα συµβου-
λευτική υψηλού επιπέδου 
σε αγροτικές εκµεταλλεύ-
σεις πριν ακόµη κλείσει τα 

23 του έτη

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Τα ελληνικά 
αποστάγµατα στο 
µεγαλύτερο Bar 
Show του κόσµου

Για πρώτη φορά στην κορυφαία 
έκθεση ποτών, BCB Berlin, από 
7-9 Οκτωβρίου τα ελληνικά 
αποστάγµατα θα έχουν το δικό 
τους περίπτερο «Taste the Greek 
Spirit» του Σ.Ε.Α.Ο.Π. µε την 
υποστήριξη του Enterprise 
Greece και του Aegean Cocktails 
& Spirits, περνώντας µοναδικά 
µηνύµατα της ιστορίας και της 
κληρονοµιάς των οικογενειακών 
παραγωγών. Νέες προτάσεις 
cocktail µε παραδοσιακά, 
ελληνικά αποστάγµατα θα είναι 
στη διάθεση του κοινού. Με το 
περίπτερο του «Taste the Greek 
Spirit» θα γίνει και ένα αναλυτικό 
σεµινάριο σχετικό µε DPO Greek 
Spirits Behind the bar, στις 8 
Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο 
www.barconvent.com/en/DPO-
Greek-Spirits-behind-the-
Bar/728/evt234/.

 Μέχρι 4 Νοεµβρίου θα έχει 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 
αιτήσεων που υποβλήθηκαν και 
µέχρι τέλος του έτους θα 
πληρωθεί η πρώτη δόση
 Έως 15 Νοεµβρίου θα µείνει 

ανοιχτή η προκήρυξη 
«Μεταποίηση, εµπορία ή και 
ανάπτυξη µε τελικό προϊόν 
εντός του Παραρτήµατος Ι της 
Συνθήκης Λειτουργίας για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) 
(γεωργικό προϊόν)», από την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 Μέχρι τις 29 Νοεµβρίου η 

καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής αιτήσεων στον 3ο 
κύκλο του προγράµµατος 
«Γενικής Επιχειρηµατικότητας».
 Έως τις 30 Νοεµβρίου η 

υποβολή ∆ήλωσης Συγκοµιδής 
σταφυλιών µόνο ηλεκτρονικά 
µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας 
του υπουργείου. 
 Μέχρι τις 2 ∆εκεµβρίου οι 

αιτήσεις για ειδικό εποχικό 
βοήθηµα του έτους 2019 σε 
δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, 
καπνεργάτες και λοιπούς
 Παρατείνεται ως τις 31 

∆εκεµβρίου η προθεσµία για τη 
ρύθµιση στο αγροτικό ρεύµα. 
Αφορά και όσους είχαν 
προχωρήσει σε διακανονισµό 
και δεν µπορούσαν να 
ανταπεξέλθουν.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Τεχνολογίες αιχµής 
στα οπωροκηπευτικά
To 29ο Συνέδριο για τα οπωροκηπευτικά, που 
τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, διοργανώνεται στην Πάτρα 15 µε 18 
Οκτωβρίου από το Πανεπιστήµιο Πατρών και την 
Ελληνική Εταιρία Επιστήµης Οπωροκηπευτικών και 
την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Αποτελεί το 
µεγαλύτερο Γεωπονικό Συνέδριο της χώρας στον 
αγροδιατροφικό τοµέα µε έµφαση στα 
οπωροκηπευτικά. Σκοπός του να παρουσιαστούν οι 
νεώτερες επιστηµονικές ερευνες και τα ερευνητικά 
επιτεύγµατα των Γεωπονικών Σχολών και των 
Ερευνητικών Ιδρυµάτων σε τεχνολογίες αιχµής 
και ιδιαίτερα, µεταφοράς επιστηµονικής 
τεχνογνωσίας στην πρωτογενή παραγωγή. Για 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.29eeeo.gr.

Η επιστήµη όλων
των εντόµων 
σε ένα συνέδριο
Το Μέγαρο Μουσικής Κοµοτηνής φιλοξενεί το 
18ο Εντοµολογικό Συνέδριο από 15-18 
Οκτωβρίου. Γεύµατα, συνεδρίες και συναντήσεις 
τις επιστηµονικής κοινότητας αλλά και βραβεύσεις 

φοιτητών 
θαδιεξαχθούν τις 
τρεις πρώτες 
µέρες του 
συνεδρίου, ενώ, 
από την 
παρουσίαση 
εργασιών, θα 
προκύψουν 
δηµοσιεύσεις στο 
ειδικό τεύχος του 

περιοδικού «Entomologia Hellenica». Την 
τελευταία µέρα θα πραγµατοποιηθεί επίσκεψη µε 
σκοπό την ανακάλυψη του πολιτιστικού, 
γεωγραφικού και επιστηµονικού πλούτου της 
περιοχής. Στην ιστοσελίδα http://www.entsoc.
gr/18pes/ θα βρείτε χρήσιµες πληροφορίες για 
την απαιτούµενη ηλεκτρονική εγγραφή και το 
πρόγραµµα του συνεδρίου.

Η καρδιά του 
τουρισµού «χτυπά» 
στην πρωτεύουσα 
Η πρώτη διεθνής έκθεση 
εναλλακτικού τουρισµού, 
γαστρονοµίας και οίνου στη 
χώρα µας λαµβάνιε χώρα 19 
µε 21 Οκτωβρίου στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φίλιας. Στις 
θεµατικές της ενότητες 
περιλαµβάνονται θεµατικός 
(εναλλακτικός) τουρισµός, 
γαστρονοµία, παραδοσιακά 
ποτά οίνος. Η έκθεση τελεί 
υπό την αιγίδα του 
υπουργείο Τουρισµού και 
διοργανώνεται από την 
εταιρεία Mact Media Group. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.agronews.gr.

ΠΑΤΡΑ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Με βάση τις Κυκλάδες 
το 26ο Συνέδριο 
των Νέων Αγροτών

Το 26ο Συνέδριο για την ύπαιθρο και 
τους αγρότες διοργανώνει η 
Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών 
στη Νάξο 18-20 Οκτωβρίου, µε 
συνδιοργανωτή την ΕΑΣ Νάξου και 
την Περιφέρεια Νοτίου Ελλάδας. 

Οµιλίες που 
αφορούν 

όλους τους 
Έλληνες 
αγρότες θα 
γίνουν από 

στελέχη της 
αγοράς, 

εκπροσώπους συνεταιρισµών και 
οµάδων παραγωγών, στελέχη του 
∆ηµοσίου, πανεπιστηµιακούς και 
ερευνητές από Ελλάδα και εξωτερικό. 
Θα µεταφέρουν την εµπειρία τους 
πάνω σε επιτυχηµένες τεχνικές και σε 
θέµατα όπως η ανάδειξη της 
µοναδικής νησιώτικης παραγωγής, η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση µε νέες 
τεχνολογίες. ∆ηλώσεις συµµετοχής 
στο greek.young.farmers@gmail.com.

ΝΑΞΟΣ
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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 θηλυκά γαϊδουράκια. 
Τηλ.6939/178869. 

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 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. 

Πωλούνται 60 αγελάδες ελευθέρας βοσκής µε τα 
δικαιώµατα. Τηλ. 6974/136751.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής σε πο-
λύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλές τιµές ηλικίας 
10- 14 µηνών. Περιοχή κεντρική Μακεδονία. Τηλ. 
6971/601623.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20 έως 
100 κιλά. Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση από παρα-
γωγό, σε πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αρµυρός Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται 40 γίδια και 150 πρόβατα που βρί-
σκονται στον 3ο µήνα εγκυµοσύνης. Περιοχή 
Γιαννιτσών, κος Γιώργος. Tηλ. 6945/871123 και 
2382/026090.

Πωλούνται 18 µοσχίδες λιµουζίν από 11 έως 7 µη-
νών από ταύρους αναπαραγωγής της IDERLIM και 
SEFERLIM. Τηλ. 6976/141565.

Πωλούνται 17 µοσχάρια για πάχυνση λιµουζίν και 
σιµπερλιν. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 6948/729918.

Πωλείται ταύρος λιµουζίν έτοιµος για αναπαρα-
γωγή. Τηλ. 6948/729918.

Πωλούνται 50 πρόβατα Γερµανικά όλα ηλικιακά 
νέα η ανταλλάσοντε µε µοσχάρια η αγελάδες. Πε-
ριοχή Φθιοτηδα. Τηλ. 6971/874368.

Πωλείται κοπάδι 280 γίδια. Περιοχή ∆ράµα. Τηλ. 
6974/056174.

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

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

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. 6947/509187.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπιζέλι, και 
βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετράγωνη µπάλα 
µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι µε κο-
λόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα 
υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.

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

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

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

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας ΣΙ-
ΜΕΤΟ πρωτοετές σποροπαραγωγής σε καλή 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.

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

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.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Υπάτης τριορισµένος 
σοδειάς 2019 σακιασµένος των 25κιλών. Τηλ. 
6976/516447. 

Πωλείται βίκος, µπιζέλη και φακή καθαρισµένη 
για σπόρο. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6932/372270. 

Πωλούνται καθαρισµένα R3 για σπορά κριθά-
ρι ∆ήµητρα, βρώµη Κασσάνδρα, µπιζέλι Όλυ-
µπος, λούπινο Multi Italia, λινάρι και κεχρί. Τηλ. 
6972/802670.

Πωλείται σανό από βρώµη, τριφύλλι και άχυρο σε 
µικρή τετράγωνη µπάλα. Περιοχή Αρµυρός Βόλου. 
Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα σε στρογγυλή  µπά-
λα 0,10 λεπτά το κιλό. Περιοχή ∆υτική Μακεδονία. 
Τηλ. 6974/705615.

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

Πωλούνται ζωοτροφές, τριφύλλι, βρώµη καρ-
πός, σανός βρώµης, άχυρα και χορτοτρίφυλλα 
ή ανταλλάσονται µε πρόβατα ή αγελάδες. Τηλ. 
6943/267411.

Πωλούνται 1500 µπάλες τριφύλλι µικρές 33-35 
κιλά,2ο, 3ο και 4ο χέρι για αρνιά και για πρόβατα. 
Τιµή 4,5€ η µπάλα. Περιοχή Λιβαδιά Σερρών. Τηλ. 
6985/978192.

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού Α ποιότητας  σε 
στρογγυλή µπάλα  0,09  λεπτά το κιλό. Περιοχή ∆υ-
τική Μακεδονία. Τηλ. 6974/705615.

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

Πωλείται σόργος paper ψιλοκάλαµο υψηλής θρε-
πτικής αξίας , πλούσιο σε πρωτεΐνες και ζάχαρα, 
µπάλες µικρές άριστης ποιότητας προς 2.5€ το δέ-
µα. Για µεγάλες παραγγελίες τιµή συζητήσιµη. Πε-
ριοχή Μεσσηνία. Τηλ. 6945/302447.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος και σακιασµέ-
νος ποικιλίας Ζέφυρος. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6932/372280.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθενται 160 στρ. για συνεργασία, για καλλιέρ-
γεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστι-
κά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονί-
κης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, διαθέ-
τει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., αποθήκες, οι-
κία, πτηνοτροφίο, φως, νερό, µε µικρό ενοίκιο. Συζη-
τείται συνεργασία. Περιοχή Χαλκηδόνα (30χλµ από 
Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρ. υψηλών αποδόσεων. Περιοχή 
ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται η ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων 
µαζί µε 1 στάβλο 700µ. καινούριος και 1 στάβλο 150 
µ. συν δυο αγροικίες 40 µ. έκαστος. Περιοχή ΤOEB 
Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

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

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

Πωλείται κτήµα 4,5στρ. , ίσιο, 500µ. από τον οικισµό 
,200µ. οικοδοµήσιµο. Τιµή 13,500€. Περιοχή Πρό-
χωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται κτήµα 7στρ. 500µ. από τον οικισµό 200µ. 
πρόσοψη Χ 35. 200µ. οικοδοµήσιµο πάνω στο κεντρι-
κό δρόµο. Τιµή 30.000€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 23107/11133.

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

Πωλείται ελαιοπερίβολο 2.800 µ µε 20 ελαιόδε-
ντρα και 2 πορτοκαλιές, 2 ροδιές, 2 σικύες, 1 αχλα-
διά, 1 µανταρινιά , 1 κερασιά και 1 µπανανιά. Περι-
φραγµένο µε νερό. Περιοχή Σχόλια Αταλάντης 250 
µ. από κεντρικό δρόµο. Ατάλαντης Σκάλας Φθιώτιδα. 
Τιµή 14.000€. Τηλ. 6982/412573.

Πωλείται αγροτεµάχιο 12 στρ. Περιοχή Θήβα. 
6942/547096. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα µπουκαλά-
κια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές και µε-
γάλα 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 σελοφάν του, ψυκτικό µηχά-
νηµα τριφασικό στοιχείο µε ανεµιστήρες,  ανοιγόµε-
νη πόρτα. Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή Σκά-
λας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρια/10ρια, 
διάσταση 1πλάτος και 3ύψος το κάθε φύλλο. Και-
νούργια κατάσταση µε τα σελοφάν τους. Τιµή 48€ το 
φύλλο δηλαδή 16€ το τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκά-
λας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ καινούργιο, ελ-
ληνικής εταιρίας κατασκευής θερµοκηπίων µε δια-
στάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 4 ύψος. Έχει δυο 
πλαϊνά παράθυρα και µια πόρτα, κατασκευασµέ-
νο όλο από σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) γαλβάνιζε, µε 
7 σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί και µπάρες φυ-
τών. Τιµή 9.000€/στρέµµα. Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός σκε-
λετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πολύρρη-
κτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλήνα γαλβα-
νιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/κόντρες/
µπράτσα/µπάρα φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε 
Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος υδρορ-
ροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ιαστάσεις περίπου 
4.200τ.µ. Μπορεί να κατασκευαστεί στις διαστάσεις 
που θέλετε, χρειάζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τιµή 
30.000€ ή το µισό 16.000€. Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

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

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας και πλατφόρµα. Περι-
οχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170, 170 ίππων, µο-
ντέλο 2006, full extra. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδροκοµι-
κό 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 καµπί-
να, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται τρακτέρ international 744S για ανταλλα-
κτικά. Τηλ.6942/620576. 

Πωλείται θεριζοαλωνιστική John Deer 1075, µηχα-
νική. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.2491/025355. (Από-
γευµα) 

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

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

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρκας Κωνστα-
ντινίδη. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6945/818073.

Πωλούνται σταγονίδια µε ανέµες, πλήρες σύστη-
µα ποτίσµατος. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6945/818073.

Πωλείται ατµολέβητας 150 λίτρων, πετρέλαιο, σχε-
δόν καινούργιος. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk plan 24 θέσεων 
ελευθέρας εξόδου, τιµή 9.000€. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκη. Τηλ. 6984/471046.

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από χαρµανιέ-
ρα 2 κυβικών, σπαστήρας ζωοτροφών µε 3 κυλίν-
δρους και ηλεκτρονικό ζυγιστικό τιµή 6.000€. Περι-
οχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6984/471046.

Πωλείται τρακτέρ fiat 640 4X4. Περιοχή Χαλκιδι-
κή. Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται ποµόνα ποτίσµατα 90µέτρων 4αρα. Περι-
οχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται κλαδευτικό αναρτώµενο και συρόµενο. Πε-
ριοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

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

Πωλούνται 7 δεξαµενές των 35 τόνων και 1 των 
20 τόνων, ανοξείδωτες 316, µε πόδια και µε εσω-
τερικά στοιχεία εβαπτιζόµενα (ψύξης) για χαµηλές 
θερµοκρασίες ζύµωσης, κατάλληλες για κρασί, ξύ-
δι, τσίπουρο και λάδι. Email: info@moraitiswines.gr 
Τηλ.2284/051706.

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

Πωλείται Ripper βαρέως τύπου µε 7 νύχια (Σόρο-
γκας) σε άριστη κατάσταση. Τιµή 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 αντιπρο-
σωπία µε όλα του τα service (στην αντιπροσωπία). 
Τιµή 28,000 συζητήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . 
Τηλ.6937/226036.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια µπίνς (BINS) Περι-
οχή Βέροια. Τηλ. 6973/966777. 

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

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

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

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

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

Πωλείται αλέτρι πεντάγινο Otma καινούριο. Τιµή 
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, τετρά-
υνο άροτρο Κlavan, δισκοσβάρνα του Ζορµπά υδραυ-
λική 28άρα Ρίµπελ, λιπασµατοδιανοµέας, ραντιστικό 
600άρι. Τηλ.2310/715037.

Πωλείται αρµεκτικό fullwood ελαφρώς µεταχειρι-
σµένο. Τηλ.6906/512460.

Πωλείται άροτρο Kverneland, τ ε τ ρ ά υ -
νο 14άρι. Περιοχή Νέα Μηχανιώνα , Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται άροτρο τρύινο, πεστροφίδη agrotica τρί-
υνο 14άρι ψιλοστάβαρο.  Περιοχή Νέα Μηχανιώνα. 
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 Κιλκίς. 
Τηλ.6945/818073.

Πωλείται ένας σπερόµυλος και µια χαρµανιέρα. Τι-
µή συζητήσιµη. Τηλ.6971/687985.

Πωλείται φρέζα βαρέως τύπου 70άρα, µάρκα Κων-
σταντινίδη σε πολύ καλή κατάσταση σε τιµή ευκαι-
ρίας. Περιοχή Νοµού Ηλείας. Τηλ. 6972/892028.

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

Πωλείται Jeep Patrol µε άδεια αγροτικού µηχανή-
µατος. Τηλ. 6944/624443.

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  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Τα 73 από τα 90 πουλιά «σταρ» που 
αποτελούν ολόκληρο τον ευρωπαϊκό 
πληθυσµό της νανόχηνας κατέφθα-
σαν στη Λίµνη Κερκίνη στα τέλη Σε-
πτεµβρίου και τις επόµενες ηµέρες ο 
πληθυσµός αυτός αναµένεται να αυ-
ξηθεί περαιτέρω, σύµφωνα µε δηµο-
σιευµένες δηλώσεις του Θεόδωρου 
Ναζιρίδη, γενικού συντονιστή του Φο-
ρέα ∆ιαχείρισης της Λίµνης. Πρόκει-
ται για σπάνιο είδος, του οποίου ό-
λος ο ευρωπαϊκός πληθυσµός ξεχει-
µωνιάζει στη λίµνη της χώρας µας.

Οι χήνες αυτές, ένα από τα τρία 
είδη γκρίζων χηνών του γένους 
Anser, που απαντώνται τακτικά στη 
χώρα µας, το µικρότερο σε µέγεθος 
και πιο σκούρο, σύµφωνα µε την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Σύµφωνα µε τον Θ. Ναζιρίδη, οι 
90 νανόχηνες αναπαράγονται στη 
Βόρεια Νορβηγία και µεταναστεύ-
ουν τέτοια εποχή στη Νότια Ευρώ-
πη και κυρίως στην Κερκίνη. Τα τε-
λευταία χρόνια, έχει καταγραφεί 
ο πληθυσµός αυτός να µένει στην 
Κερκίνη σχεδόν όλο τον χειµώνα, 
έξι µήνες τον χρόνο. Η εντυπωσια-
κή λεπτοµέρεια που έχει προκαλέ-
σει το ενδιαφέρον των ανθρώπων 

του φορέα διαχείρισης είναι πως η 
απόσταση είναι 3.500 χιλιάδες χι-
λιόµετρα από τη Νορβηγία και φέ-
τος την έκαναν σε µόλις δύο µέρες. 
Πέρυσι την είχαν κάνει σε τρεις η-
µέρες. Παλιότερα έκαναν πολλές 
στάσεις, χρειάζονταν γύρω στις 
δύο βδοµάδες. Προφανώς κάτι έ-
χει αλλάξει και προτιµούν να έρ-
θουν γρήγορα στη λίµνη που έχει 
τροφή και ησυχία. Σε περίπτωση 
πληµµύρας η νανόχηνα φεύγει για 
λίγες εβδοµάδες στο ∆έλτα του Έ-
βρου και στη συνέχεια επιστρέφει 

στην Κερκίνη για να φύγει στα τέ-
λη Μαρτίου προς τη Νορβηγία, τον 
καλοκαιρινό της προορισµό. 

Εν τω µεταξύ, στον σηµαντικό και 
διεθνώς αναγνωρισµένο αυτό υγρο-
βιότοπο, έχουν έρθει µέχρι στιγµής 
και 6.000 φλαµίνγκο, σύµφωνα µε 
τη σελίδα του Εθνικού Πάρκο Λί-
µνης Κερκίνης. Σηµειωτέον ότι η 
λίµνη αποτελεί βασικό σταθµό δια-
χείµασης των φοινικόπτερων (φλα-
µίγκο) που έρχονται τέλη καλοκαι-
ριού και φεύγουν για άλλες περι-
οχές για την αναπαραγωγή τους.

Express
Σε δύο µέρες κάλυψαν 3.500 
χιλιοµέτρα από τη Νορβηγία, 

για να ξεχειµωνιάσουν 
στην Κερκίνη

Εθνική οµάδα ειδικών 
για την πανώλη χοίρων
Στη συγκρότηση Εθνικής Οµάδας 
Ειδικών για την Αφρικανική Πανώλη 
των Χοίρων προχώρησε το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο 
πλαίσιο ενεργοποίησης άρθρου της 
σχετικής Υπουργικής Απόφασης για 
σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης 
ανάγκης αντιµετώπισης της νόσου.
Η Οµάδα αυτή η οποία στελεχώνεται 
από πανεπιστηµιακούς, ανώτατα και 
ανώτερα στελέχη των ∆ιευθύνσεων 
του Υπουργείου, κτηνιάτρους και 
επιδηµιολόγους του ΥπΑΑΤ.

Ταξίδι γνωριµίας 
µε τα αυθεντικά ΠΟΠ
Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
«Mediterranean Cheese and 
wines» συνεχίζει το ταξίδι του σε 
Σάµο και Νάξο. Για µία εβδοµάδα 
πέντε επαγγελµατίες, µοναδικοί 
στο είδος τους, η σεφ Ντίνα 
Νικολάου, ο αντιπρόεδρος της 
Λέσχης Αρχιµαγείρων Γερµανίας 
Daniel Schade και ο Master of 
Wine Rod Smith, περιηγήθηκαν 
στα δύο νησιά γνωρίζοντας το 
µεσογειακό πρότυπο κατανάλωσης 
τυριού και κρασιού.

∆ιαφήµιση για χαλβά 
Φαρσάλων το Σύνταγµα
Η γιορτή χαλβά Φαρσάλων να 
γίνει του χρόνου στην πλατεία 
Συντάγµατος και να εξεταστεί η 
διερεύνηση της δυνατότητας 
κατοχύρωσης του χαλβά ως ΠΓΕ ή 
ΠΟΠ πρότεινε από το βήµα της 
14ης Γιορτής Χαλβά Φαρσάλων o, 
βουλευτής Λαρίσης Ν∆ Μάξιµος 
Χαρακόπουλος. Οι πάγκοι των 
χαλβαδοποιών στο Σύνταγµα θα 
κεντρίσουν την περιέργεια των 
διερχόµενων και θα διαφηµίσουν 
τον χαλβά πανελληνίως.

Το ΑΠΘ επικεφαλής 
σινο-ευρωπαϊκού έργου 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης είναι επικεφαλής 
της ερευνητικής κοινοπραξίας 23 
εταίρων, 16 µε έδρα στην Ευρώπη 
και 7 στην Κίνα, που θα σχεδιάσει 
και θα εφαρµόσει πιλοτικά την 
κοινή ψηφιακή πλατφόρµα Κίνας-
ΕΕ για την παρακολούθηση της 
κατάστασης και των απειλών του 
εδάφους, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου 
Sieusoil που υποστηρίζεται από το 
πρόγραµµα της ΕΕ Horizon 2020.

Η λίµνη Κερκίνη αποτελεί βασικό σταθµό διαχείµασης και των φοινικόπτερων, των γνωστών φλαµίγκο.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ξεχειμωνιάζουν στην 
Κερκίνη οι νανόχηνες
Τα 73 από τα 90 πουλιά του σπάνιου αυτού ευρωπαϊκού 
πληθυσμού έφτασαν στη λίμνη από τα τέλη Σεπτεμβρίου

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

Πωλείται πολύδισκο 32 δίσκων, 61 πόντους δίσκο, 
απόβαρο 2,5 τόνων τύπου ρεκόρ, ρίπερ Παρδαλή τύ-
που τσίζελ µε 13 νύχια. Τηλ.6972/872921.

Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας Pietro Moro (µπο-
ρεί να γίνει και 5υνο). Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6977/524520.

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτρα. Τηλ. 6940/726405.

Πωλείται πλατφόρµα µε 900άρι λάστιχο 2,20x5µ. 
και µε 1µ. προέκταση. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 
6937/253885. 

Πωλείται σπαρτική Ζήτα. Περιοχή Αττική. Τηλ. 
6974/394542.

Πωλείται  χορτοκοπτικό Ιταλίας πεντάδισκo µε συν-
θλιπτικό 3500. Περιοχή ∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 
6974/705615.

Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα αναρτώµενο 1000L 
αχρησιµοποίητο 5500 ευρώ. Περιοχή ∆υτική Μακε-
δονία. Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται   σφυρόµυλος µονοφασικός αχρησιµοποί-
ητος 600 ευρώ. Περιοχή ∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 
6974/705615.

Πωλείται ολόκληρος εξοπλισµός αποστακτήρας 
άµβυκας τσίπουρου µε όλα τα παρελκόµενα .Τηλ. 
6946/307365.

Πωλούνται τρακτέρ Valmet 805 και Valmet 802, 1 
σφυρόµυλος, 2 πλατφόρµες και 1 βυτίο ληµµάτων 10 
τόνων. Τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκη. 
Τηλ. 6944/614947.

Πωλούνται 1 άροτρο περιστρεφόµενο, 1 ρίπερ, 1 αρ-
µεκτήριο αγελάδων 12 θέσεων ,1 ενσιροδιανοµέας 10 
τόνων και 1 χαρµανίερα 2 τόνων. Τιµή ευκαιρίας. Πε-
ριοχή Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6944/614947.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπροβά-
των 45 µέτρα. Τιµή 7.000€. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272.

Πωλείται αρµεκτήριο 24 θέσεων µε 12 αρµεκτικές. 
Τιµή 12.000€. Περιοχή Αριδαίας. Τηλ.6938/081272.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 σε καλή κατάσταση. Τι-
µή συζητήσιµη. Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 6947/723035.

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

Πωλούνται 2 Πολυµπέκ 60µ. 150€ έκαστος. Περιοχή 
Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

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

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

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

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 400€. Πε-
ριοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων Ζορµπά, καινού-
ριους δίσκους και κουζινέτα, επισκευασµένη, βαµµέ-
νη. Τιµή 1.700€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 23107/11133.

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

Πωλείται ένας κουβάς για τρακτέρ τύπος Trac- lift 
220 για τρακτέρ από 80 έως 100 ίππους. Περιοχή Θή-
βα. Τηλ. 6972/781946.

Πωλείται 100άρι Fiat DT super µε διπλό διαφορικό. 
Περιοχή Χαλκιδική, Μαραθούσα. Τηλ. 6942/993078.

Πωλείται αλέτρι τρίυνο, 14αρι , Ωµέγα. Περιοχή Χαλ-
κιδική, Μαραθούσα. Τηλ. 6942/993078.

Πωλείται αρµεκτήριο προβάτων 32 θέσεων, αρµέ-
γει 16 µε αυτόµατο πλύσιµο και ηλεκτρονικούς παλ-
µοδότες. Τιµή 8.000€. Περιοχή Θεσπρωτία. Τηλ. 
6993/919022.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται συνεργείο ελαιοσυλλογής. Περιοχή 
Γύθειο Λακωνίας. Τηλ.6942/016752. 
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Η εφτάρα και ένα 
ισπανικό ναυάγιο 
Αρκετά με την μπάλα σειρά για Ευρωλίγκα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ποιος να το περίµενε, πως µετά α-
πό δύο αγωνιστικές στο Τσάµπιονς 
Λιγκ η Ρεάλ Μαδρίτης θα ήταν τε-
λευταία στον όµιλό της µε ένα πό-
ντο και η περσινή φιναλίστ Τό-
τεναµ θα πάθαινε «Βραζιλία του 
2014» τρώγοντας 7 από την Μπά-
γερν. Ευτυχώς για εκείνες, η τρίτη 
αγωνιστική είναι µακριά (22/10) 
καθώς παρεµβάλονται οι αγώνες 
Euro 2020, οπότε θα έχουν άπλε-
το χρόνο να συµµαζευτούν πριν 
τα «ντέρµπι» όπως πλέον πρέπει 
να χαρακτηρίζονται απένταντι σε 
Γαλατασαράι και Ερυθρό Αστέρα 
αντίστοιχα. Καλό θα ήταν φυσι-

κά και ο Ολυµπιακός να θωρα-
κίσει κάπως την άµυνά του γιατί 
φέτος οι Βαυβαροί όπως φαίνεται 
δεν αστιεύονται. 

Εν τω µεταξύ, πήραν µπρος και 
τα µατς της Ευρωλίγκα στο µπά-
σκετ από την περασµένη εβδοµά-
δα, και κάθε Πέµπτη και Παρα-
σκευή 18 οµάδες (αντί για δεκα-
έξι που συµµετείχαν τα προηγού-
µενα χρόνια), θα βρίσκονται στα 
παρκέ µε στόχο το πολυπόθητο 
τρόπαιο. Η πορεία των δύο «αιω-
νίων» του ελληνικού µπάσκετ θα 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 
ο βαθµός δυσκολίας για την είσο-
δο και διατήρησή τους στην πρώ-
τη οκτάδα έχει αυξηθεί κατακόρυ-
φα τη φετινή σεζόν.  

Ξεκίνησαν ξανά οι ετοιµασίες για τα προκριµατικά του 
Euro 2020, µε την 7η και την 8η αγωνιστική να 
διεξάγονται το διάστηµα 10-15 Οκτωβρίου. Στα 
παιχνίδια που ξεχωρίζουν και αυτό της Ελλάδας που 
φιλοξενείται από την Ιταλία (12/10), ενώ η Ολλανδία 
παίζει ένα πολύ κρίσιµο µατς ενάντια στη Β. Ιρλανδία, 
καθοριστικό για την υπόθεση πρόκρισης. 

Ξανά στις επάλξεις
οι εθνικές για το Euro  

Τένις (ATP World Tour 500, Κίνα)

Αγώνες 11.30 COSMOTE SPORT 7

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Λάρισα 15.45 ΕΡΤ Play1 

Στίβος (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα)

9η µέρα 16.30 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Ξάνθη 17.15 Novasports 1HD

ΑΕΛ – ΑΕΚ 19.30 Novasports 2HD

Τένις (ATP World Tour 500, Κίνα)

Αγώνες 14.30 COSMOTE SPORT 7

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Ατρόµητος 15.00 Novasports 1HD

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – Ολυµπιακός 19.30 Novasports 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ίντερ – Γιουβέντους 21.45 Novasports 2HD
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 

Κυριακή 6 Οκτωβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Κι αν την Τετάρτη
δεν προσέλθει κανείς 
για την μίσθωση των 
μονάδων της ΕΒΖ; 

Τα τελευταία   
σκονάκια Χόγκαν 
στα κράτη-μέλη για τα 
Στρατηγικά της ΚΑΠ

Την λίστα Τραµπ 
εξετάζει η ΕΕ που 
ετοιμάζει αντίποινα 
έναντι των δασμών

Ντέρµπι απ’ τα παλιά
Ίντερ και Γιουβέντους µετρούν 
αντίστροφα για το µεταξύ τους 
ντέρµπι κορυφής και όλα δείχνουν 
πως το «Μεάτσα» θα ζήσει 
µεγάλες στιγµές αυτή την Κυριακή 
από άποψη προσέλευσης κόσµου. 
Οι δύο οµάδες πηγαίνουν φέτος 
µε σπασµένα φρένα µε την µεν 
Ίντερ του Αντόνιο Κόντε να είναι 
η µοναδική οµάδα µε το απόλυτο 
των βαθµών και τη Μεγάλη Κυρία 
να είναι αήττητη. 

Οι µεγάλοι στη Σαγκάη
Σε reunion της κορυφαίας 
σύγχρονης 4αδας του παγκοσµίου 
τένις, θα φέρνει το ATP Masters 
1000 της Σαγκάης.
Από τις 6 έως τις 13 Οκτωβρίου, 
τα σπουδαιότερα ονόµατα του 
ATP Tour, θα αγωνιστούν στο 
τελευταίο και σηµαντικότερο 
τουρνουά του Ασιατικού swing, σε 
ένα πολύ δυνατό τουρνουά που θα 
θυµίζει γκραν σλαµ.

Κάλεσµα ενόψει ΑΕΚ
Η ΑΕΛ θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ 
το Σάββατο στην AEL Fc Arena, 
στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. 
Οι παίκτες της οµάδας θέλουν τον 
κόσµο στο πλευρό τους για το 
δύσκολο παιχνίδι µε την «Ένωση» 
στην προσπάθεια που θα κάνουν.
Ο κόσµος αναµένεται να γεµίσει 
το γήπεδο ειδικά µετά την 
τεράστια νίκη και ανατροπή επί 
του Άρη στη Θεσσαλονίκη την 
περασµένη αγωνιστική του 
πρωταθλήµατος. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Τον έφαγαν 
τα σουβλάκια
Από την πρώτη 
αγωνιστική και την εφαρµογή του 
VAR στη χώρας µας, η Σούπερ 
Λιγκ έγινε πασίγνωστη. Ο λόγος; 
Φυσικά το βίντεο µε τον κύριο 
που αφήνει τα σουβλάκια µέσα 
στο βαν των διαιτητών που 
ελέγχουν το VAR στην έδρα της 
Λαµίας, στον αγώνα κόντρα στον 
Παναθηναϊκό. Όπως αναφέρει ο 
αθλητικός τύπος, ο εν λόγω 
κύριος έχασε τη δουλειά του, 
αφού ο τηλεοπτικός φακός τον 
έπιασε να αφήνει τη σακούλα 
µέσα στο βαν. Η ατυχία τον 
χτύπησε, αφού είχε καλή 
πρόθεση. Ήθελε να προστατεύσει 
την παραγγελία. Οι κανόνες 
απαγορεύουν αυστηρά την 
κατανάλωση ποτών ή φαγητού 
των διαιτητών που είναι στον 
έλεγχο του VAR κατά τη διάρκεια 
του αγώνα. Σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες οι τεχνικοί εκτός 
βαν είχαν κάνει την παραγγελία 
και όχι οι διαιτητές, ωστόσο αυτό 
κόστισε τη δουλειά του.

  

Σούπερ Ήρωες 
στο παρκέ
Με την Ευρωλίγκα να έχει ήδη 
ξεκινήσει, οι ιθύνοντες της 
διοργανώτριας αρχής δηµιούργησαν 
ένα εντυπωσιακό promo video, για 
να διαφηµίσουν το προϊόν. Σε αυτό 
το βίντεο παρουσιάζονται οι αθλητές 
ως σούπερ ήρωες που θέλουν να 
σώσουν τη Γη, ενώ στο τέλος 
επισηµαίνεται πως θα υπάρξει 
και συνέχεια στις περιπέτειές τους. 
Για τις ελληνικές οµάδες 
πρωταγωνιστές είναι ο Βασίλης 
Σπανούλης και ο Νικ Καλάθης.

   Ούτε για την κότα µε τα 
χρυσά αβγά να µιλούσαµε, µε την 
επιµονή που δείχνει ο… µεγαλο-

επενδυτής Λούκας Φέκερ και η οµάδα των 
µπιστικών τευτλοπαραγωγών που τον πλαι-
σιώνει µε σθένος, στην προσπάθειά του να 
εµπλακεί µε την ΕΒΖ.     Όπως πλη-
ροφορείται η στήλη, ο διαχειριστής του ε-
πενδυτικού κεφαλαίου Innovation Brain, 
µάζεψε την προηγούµενη Κυριακή στην 
Αλεξάνδρεια Ηµαθίας καµιά τριανταριά 
παραγωγούς και τους ζήτησε να υπογρά-
ψουν συµβάσεις µε την εταιρεία που συ-
νέστησε µε οµάδα παραγωγών-αυτή ντε 
µε τα 25.000 ευρώ µετοχικό κεφάλαιο- 
για να αγοράσει ή έστω να νοικιάσει το 
εργοστάσιο του Πλατέος, για να τις πά-
ρει παραµάσχαλα και να τις δείξει στον 
Βορίδη, τον Γεωργιάδη, την Τράπεζα της 
Ελλάδος (ναι και εκεί µάθαµε), προκειµέ-
νου να τους πείσει για το σοβαρό ενδια-
φέρον του να σώσει τη χρονιά και εκεί-
νοι µε τη σειρά τους να πιέσουν την Πει-
ραιώς να του δώσει το… µαγαζί, αλλά και 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις, άµεσες 
και συνδεδεµένη.    Η νυν διοίκη-
ση της ΕΒΖ, πάλι, όπως µαθαίνει η στήλη, 
έχει λάβει εντολή από… πάνω, να συνερ-
γαστεί µόνο µε τη Συνεταιριστική Τράπεζα 

Σερρών, αν είναι να ενοικιαστεί σε κάποιον 
το εργοστάσιο στο Πλατύ. Μύλος! Σηµειωτέ-
ον ότι έβγαλε και πρόσκληση για µισθωτή-
ρια των µονάδων της σε Σέρρες και Πλατύ... 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρα-
γωγής, τυποποίησης και αποθήκευσης ζά-
χαρης, αρχής γενοµένης από την τρέχουσα 
καλλιεργητική περίοδο (καµπάνια 2019). 

   Χιλιάδες πρόβατα ρουµανικής 
προέλευσης που… χάνουν το δρόµο για 
το σφαγείο, αποκάλυψε ο επιθεωρητής 
ελεγκτής του ΕΛΓΟ ∆ήµητρη, δρ ∆ηµή-
τρης Γαλαµάτης, στο πρόσφατο πρώτο 
Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Κρέατος καιΤο-
πικών Προϊόντων που έγινε στα Βασιλι-
κά Θεσσαλονίκης.    Βάσει στοιχεί-
ων που παρουσίασε το 2014, ενώ δηλώ-
θηκαν εισαγωγές 303.000 προβατοειδών, 
στα σφαγεία οδηγήθηκαν 284.000 ζώα. 
Το ίδιο φαινόµενο, µε αναντιστοιχία εισα-
γωγών και σφαγών, παρατηρείται σε όλη 
την πενταετία 2014-2018, µε πτωτική τά-
ση από το 2017 και εντεύθεν όταν οι ελε-
γκτικοί µηχανισµοί απέκτησαν πρόσβαση 
στην πλατφόρµα Traces. Τυχαίο; ∆εν νο-
µίζω, που έλεγε και η γνωστή διαφήµιση. 
Τώρα το πού λοξοδρόµησαν αυτά τα… κο-
πάδια, είναι προς διερεύνηση, αν και λί-
γο πολύ κάπου µας πάει ο νους…  O ΓΥΛΟΣ

Το Όπεν της Κίνας µε χαρακτήρα γκραν σλαµ σελ. 54 • Προετοιµάζονται οι εθνικές οµάδες για τα προκριµατικά Euro σελ. 54

Τροφή για χρήμα
Ενώ κάποιοι αγρότες δεν νοιάζονται για 
τον τρόπο µε τον οποίο το ενσίρωµα πάει 
από το χωράφι στο µηχάνηµα συλλογής, 
είναι µερικοί που ασχολούνται στενά 
µε αυτό, για το οποίο µεριµνούν αρκετά 
κάποιες επιχειρήσεις και βλέπουν και 
σοβαρό κέρδος. Περισσότερα στο Profi 
Οκτωβρίου που κυκλοφορεί. 

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Τσιατούρας 
καταργεί 
Τσιατούρα 

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

ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΤΟΥ GABRIEL VAN DOMME
∆ύο αγελάδες έχουν ξεκινήσει τη βοσκή πριν ακόµα χαράξει για τα καλά, στον πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου. Ήσυχα χρώµατα που 
αποπνέουν µία ηρεµία, αλλά και έναν τόνο µελαγχολίας έχουν χρησιµοποιηθεί στον καµβά που είναι ζωγραφισµένος µε νεροµπογιές. 
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Μειωµένη εµφανίζεται φέτος η παρα-
γωγή στα κάστανα, ιδίως στα καλά των 
κατηγοριών Extra και Α, λόγω αντίξοων 
καιρικών συνθηκών, µε την τιµή όµως 
να µένει στα ίδια επίπεδα καθώς πρό-
κειται για προϊόν η πλειοψηφία του ο-
ποίου διοχετεύεται σε εξαγωγές και υ-
πόκειται στον διεθνή ανταγωνισµό. Στα 
3,5 ευρώ το κιλό πωλούνται από τον πα-
ραγωγό στην Ανάβρα τα Extra κάστα-
να, µε τα αµέσως µικρότερα κατηγορί-
ας Α µέχρι 3 ευρώ το κιλό και τα Β στα 

2 ευρώ, όπως δήλωσε στην εφηµερίδα 
Agrenda o πρόεδρος του ΑΣ Ανάβρας 
και αντιδήµαρχος Αγιάς Βασίλης Σµυρ-
λής. Σύµφωνα µε τον Κώστα Παπαδό-
πουλο, καστανοπαραγωγό από το Ξου-
ρίχτι Πηλίου, στην περιοχή της Μαγνη-
σίας που είχαν µείωση παραγωγής από 
το χαλάζι και σκίσιµο καρπών από τις 
τελευταίες βροχές, πουλάνε µέχρι 3 ευ-
ρώ τα Extra και γύρω στο 1,8 ευρώ τα Α, 
µε τα Β να πιάνουν 70 λεπτά µαζί µε τα 
σκισµένα. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Λιγότερα κάστανα µε την τιµή ίδια
 Από 3,5 ευρώ ξεκινάνε τα Extra, που είναι λίγα φέτος λόγω καιρού 

 Η διοχέτευση της παραγωγής σε εξαγωγές δεν αφήνει την τιµή να ανεβεί
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Φ 
ορτώσεις παλαιότερων συµφω-
νιών και αργούς ρυθµούς σε νέα 
κλεισίµατα εµφανίζει αυτή την ε-
βδοµάδα η ελληνική αγορά σκλη-

ρού σίτου. Φαίνεται η ανοδική τάση τόσο στις 
διεθνείς λίστες τιµών, όσο και στην αγορά, ε-
νώ αναµένονται νέες πωλήσεις προς επιβε-
βαίωση. Οι πωλητές, λένε οι αναλυτές, πλέ-
ον δεν βιάζονται να πουλήσουν καθώς κά-
λυψαν τις ανάγκες τους και δίνουν περισ-
σότερες πιθανότητες στο σενάριο ανόδου.

 Μικρές πωλήσεις βάµβακος στα επί-
πεδα των 4,5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από 
τις τιµές ∆εκεµβρίου ’19 έγιναν στην αγο-
ρά µας, ενώ υπάρχουν ζητήσεις από Τουρ-
κία στα 65-66 σεντς ανά λίµπρα επί αυτο-
κινήτου. Η συγκοµιδή προχωράει γρήγο-
ρα έχοντας φτάσει σχεδόν το 30%, ενώ οι 
εκκοκκιστές είναι επικεντρωµένοι στα σύ-
σπορα και στην κάλυψη των υποχρεώσε-
ων από τις προπωλήσεις. Φυσικά οι βροχές 
που αναµένονται προκαλούν ανησυχία και 
δυσκολία για νέες προσφορές. 

 Νέο ρεκόρ στις εξαγωγές γεωργικών 
προϊόντων διατροφής της ΕΕ σηµειώθηκε 
τον περασµένο Ιούλιο, µε την αξία τους να 
ανέρχεται στα 13 δισ. ευρώ, αύξηση κατά 
12,6% από πέρυσι, σύµφωνα µε έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αύξηση σηµειώθη-
κε όµως και στις εισαγωγές σε σχέση µε τον 
Ιούλιο του 2018, οι οποίες έφθασαν σχε-
δόν τα 10 δισ. ευρώ. Όσον αφορά την α-
ξία των εξαγωγών (Ιούλιο 2019 σε σύγκρι-
ση µε Ιούλιο του 2018), η µεγαλύτερη αύ-
ξηση των τιµών καταγράφηκε για τις ΗΠΑ 
(κατά 393 εκατ. ευρώ), την Κίνα (269 εκατ. 
ευρώ) και την Ιαπωνία (215 εκατ. ευρώ).

Φάνηκε η άνοδος 
στο σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

03/09 10/09 17/09 24/09 01/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

331,87
321,01

318,85
313,86

307,83

Λάρισα
Πολλά τα «ψιλά» κάστανα, 

καθώς η ξηρασία δεν άφησε 
αρκετούς από τους καρπούς 

να αναπτυχθούν

Εξαγωγές 
Ποσοστό της τάξης του 70% µε 80% 
της παραγωγής κατευθύνεται προς 

εξαγωγή, µε κύριο προορισµό 
την Ιταλία και τη Γερµανία

Πήλιο
Το χαλάζι µείωσε τη φετινή σοδειά 

και µερικές βροχές τελευταία 
προκάλεσαν σκίσιµο µεγάλου 

ποσοστού των καρπών

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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61,45

99,80
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2,21
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ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ανησυχία στα βαµβακοχώραφα για τις προβλέψεις βροχών 
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ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ

Μετά από µια ταλάντωση γύρω από 
τα 60 σεντς ανά λίµπρα, διαφαίνονται 
ενδείξεις ότι αναµένεται να σπάσει το 
πρόσφατο στενό εύρος προς τα πάνω.

Στα σκληρά σιτάρια σηµειώθηκε 
αύξηση στις τιµές, η συγκοµιδή στον 
Καναδά είναι ακόµα πίσω, ενώ οι 
ποιότητες δεν είναι σαν τις περσινές.

Σταθεροποίηση διαφαίνεται στην τιµή 
του καλαµποκιού στην Ευρώπη που 
έχει απολέσει από την προηγούµενη 
εβδοµάδα επιπλέον 1 ευρώ ανά τόνο. 

Αµετάβλητη για άλλη µια 
εβδοµάδα η τιµή στο κριθάρι 
βυνοποίησης, που διατηρεί 
τα σηµάδια σταθεροποίησης. 

Μικρή υποχώρηση για το 
ελαιόλαδο που κινείται σε 
χαµηλά επίπεδα στις ευρωπαϊκές 
αγορές, ενόψει της νέας σεζόν.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Περί τα 4,5 σεντς πάνω από την επί-
σηµη διεθνή χρηµατιστηριακή τιµή 
κλείνουν πράξεις αυτές τις µέρες οι 
εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, πράγµα 
που σηµαίνει ότι υπάρχει ανάλογο έ-
δαφος και για τις τιµές παραγωγού. Τα 
44 λεπτά το κιλό για το σύσπορο είναι 
η τιµή την οποία µε άνεση δύνανται 
να καταβάλουν οι εκκοκκιστές για το 
σύσπορο, κάτι που στην πραγµατικό-
τητα τολµούν µόνο οι µικρές σχετικά 
εκκοκκιστικές επιχειρήσεις . 

Άλλωστε, οι ενδείξεις προδιαγρά-
φουν µικρή έστω περαιτέρω άνοδο 
στη διεθνή χρηµατιστηριακή αγορά, 
η οποία εύκολα θα διασπάσει ανοδι-
κά το εύρος τιµών στο οποίο κινείται 
τελευταία το βαµβάκι. Ήδη έγιναν 
κάποιες µικρές πωλήσεις περί τα 66 
σεντς ανά λίµπρα, που αντιστοιχούν 
σε 1,32 ευρώ το κιλό για το εκκοκ-
κισµένο και την τιµή για τα ανοιχτά 
συµβόλαια σύσπορου στα 44 λεπτά 

το κιλό. Σηµειωτέον ότι υπάρχει ζή-
τηση και από την Τουρκία σε αυτά τα 
επίπεδα, που αναµένεται να σπρώξει 
και καλύτερες συµφωνίες για τους εκ-
κοκκιστές. 

«Άρχισαν να κλείνουν φορτία εκ-
κοκκισµένου µε 1,35 ευρώ το κιλό, ο-
πότε πιστεύουµε ότι θα πάρουµε κι ε-
µείς παραπάνω µετά», αναφέρει στην 
Agrenda παραγωγός βαµβακιού από 
τον κάµπο του Κιλελέρ. 

Κάπου εκεί στην ανοιχτή τιµή και 
την «καλή θέληση» των εκκοκκιστών 
βασίζουν την ελπίδα τους οι παραγω-
γοί να πληρωθούν και την ποιότητα, 
καθώς ακόµη θεσµικά δεν κινείται 
φύλλο ώστε να υπάρξει κάποια ρύθ-
µιση που να πληρώνει παραπάνω τις 
καλές αποδόσεις σε micronaire, µή-
κος ίνας κτλ. Και µπορεί ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης 
να κάλεσε τους εκκοκκιστές να αντα-
µείψουν τους παραγωγούς µε ποιοτι-
κό προϊόν, ωστόσο ακόµα δεν υπάρχει 
πλαίσιο που να εξασφαλίζει κάτι τέτοιο. 

Μάλιστα σε πρόσφατη συνάντησή 

του µε εκπροσώπους της ∆ιεπαγγελ-
µατικής Οργάνωσης Βάµβακος τους 
ζήτησε να καταβάλλουν δίκαιη τιµή 
που θα εµπεριέχει και τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά, τα οποία διαθέτει το ελ-
ληνικό βαµβάκι.

Μέσα σε όλη την αναταραχή, οι α-
γορές φαίνεται πως περιµένουν µε α-
νυποµονησία την έκθεση του υπουρ-
γείου Γεωργίας των Ηνωµένων Πολι-
τειών Αµερικής που θα δηµοσιευθεί 
την επόµενη εβδοµάδα.  

Να σηµειωθεί, τέλος, ότι η τιµή των 
συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης 
του ICE για το µήνα ∆εκέµβριο έφτα-
σε την Πέµπτη 3 Οκτωβρίου στα 62,87 
σεντς του δολαρίου, σηµειώνοντας τη 
µεγαλύτερη τιµή από τις 31 Ιουλίου.

Όσο πουλάνε ας αγοράζουν οι εκκοκκιστές
Σε 44 λεπτά για τον παραγωγό µεταφράζονται τα 66 σεντς των µεταποιητών στο βαµβάκι 
Απογοήτευση στη Θεσσαλία για τη «δίκαιη τιµή» και τα παρακάλια Βορίδη στη βιοµηχανία 

 Στην ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου φορτώνονται συµβόλαια 
προηγούµενων εβδοµάδων, 
ενώ για νέες πωλήσεις 
επικρατεί στασιµότητα. Οι τιµές 
όντως βελτιώνονται µε τάσεις 
επιστροφής στα επίπεδα των 
235-240 ευρώ ο τόνος FOB 
για τα µέτρια σιτάρια. Οι 
µεγάλοι έµποροι, έχοντας ήδη 
πουλήσει σηµαντικό ποσοστό 
των ποσοτήτων τους, δεν 
έχουν να λόγο να βιαστούν να 
πουλήσουν και άλλα, καθώς η 
αγορά αν δεν ενισχυθεί 
τουλάχιστον δείχνει πως δεν 
θα διορθώσει. Στα σκληρά 
σιτάρια σηµειώθηκε αύξηση 5 
ευρώ για τις τιµές στη λίστα 
της Φότζια. Συγκεκριµένα για 
τα ποιοτικά ιστάρια µε υαλώδη 
80% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού στα 262-267 
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία, η 
πεποίθηση πως η παραγωγή 
του Καναδά θα είναι ακόµα 
χαµηλότερη των τελευταίων 
εκτιµήσεων οδήγησε σε 
αύξηση των τιµών στα 255 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΟ∆ΙΚΗΣ 
ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ 

Ήπιες συνεδριάσεις και χαµηλού τζίρου 
παρατηρούνται τις τελευταίες µέρες. Μετά από µια 
ταλάντωση γύρω από τα 60 σεντς ανά λίµπρα, 
φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι αναµένεται να 
σπάσει το πρόσφατο στενό εύρος προς τα πάνω. Οι 
λόγοι για αυτή την κίνηση έχουν να κάνουν µε τη 
δυσκολία της αγοράς να κρατήσει χαµηλότερες τιµές 
των 60 σεντς ανά λίµπρα, δεδοµένου ότι για τους 
παραγωγούς σε µεγάλες χώρες παραγωγής (ΗΠΑ 
και Βραζιλία) αυτά τα επίπεδα προκαλούν σηµαντικά 
προβλήµατα διάθεσης του προϊόντος. Εν τω µεταξύ, 
το δολάριο κρατιέται ισχυρό.  

ΝEA ΥOΡKH
Η συγκοµιδή εξελίσσεται σε γοργούς ρυθµούς, 
δεδοµένου ότι αναµένονται βροχές. Πανελλαδικά 
πρέπει να έχουµε φτάσει κοντά στο 30% και φυσικά 
τα βαµβάκια προς το παρόν είναι από καλής µέχρι 
πολύ καλής ποιότητας. Σηµειώθηκαν λίγες νέες 
πωλήσεις κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας, καθώς οι 
εκκοκκιστές είναι προσηλωµένοι στα σύσπορα και 
στην κάλυψη των υποχρεώσεων τους βάσει των 
προπωλήσεων. Οι τιµές που κυκλοφορούν είναι είτε 
4,5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τον ∆εκέµβριο ‘19 
για τα ανοιχτά συµβόλαια είτε 65-66 σεντς ανά 
λίµπρα κλειστές τιµές από κλωστήρια. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στην υψηλότερη τιµή από τις 31 
Ιουλίου τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου.

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ
Οι αγορές περιµένουν 

την έκθεση του USDA την 

επόµενη εβδοµάδα για 

να αντιδράσουν

Συνεδρίαση 02/10/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 61,33 +0,35

Μάρτιος '20 61,98 +0,32

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τρίτη
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∆ευτέρα
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Πέµπτη
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Τετάρτη
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Παρασκευή
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκοµιδή των κόκκινων µήλων Red Delicious και Starking Delicious, που αποτελούν τον κύριο όγκο παραγωγής της χώρας, 
µε µεγάλο µέρος των καρπών όµως να έχει ζηµιές και να µην µπορεί να πιάσει τις καλές τιµές, σε µια χρονιά µε θετικά σηµάδια στο διεθνές στερέωµα.

Άνοιξε επίσηµα η αγορά της Ινδίας για τα ελληνικά µή-
λα, καθώς δηµοσιεύθηκε η τελική έγκριση της αρµόδι-
ας Φυτοϋγειονοµικής Υπηρεσίας του Ινδικού υπουργεί-
ου Γεωργίας για αποδοχή φορτίων από την Ελλάδα, στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του κράτους της Ανατολής.

Τον Οκτώβριο του 2016 η αρµόδια υπηρεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης (τµήµα Φυτοϋγειονοµικού Ε-
λέγχου της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής), 
κατέθεσε αίτηση πρόσβασης του ελληνικού µήλου στην 
αγορά της Ινδίας και υπέβαλλε τεχνικό φάκελο µε όλη τη 
σχετική τεκµηρίωση. Ακολούθησαν τεχνικές διαπραγµα-

τεύσεις µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του φακέ-
λου από τις Ινδικές αρχές το 2017, για να ολοκληρωθούν 
πέρυσι µε την επίτευξη ειδικής συµφωνίας για την δοκι-
µαστική αποστολή φορτίων. Έτσι πέρυσι, οι Έλληνες ε-
ξαγωγείς σε συνεργασία µε τις φυτοϋγειονοµικές υπηρε-
σίες και το εµπορικό γραφείο της πρεσβείας µας στην Ιν-
δία, απέστειλαν επιτυχώς τα πρώτα φορτία ελληνικών µή-
λων στην Ινδία εξασφαλίζοντας θέση στην ινδική αγορά. 

Από τα κράτη µέλη της ΕΕ στα οποία δόθηκε πέρυσι η  
δυνατότητα  δοκιµαστικής εξαγωγής η Ελλάδα είναι η πρώ-
τη που ολοκλήρωσε επιτυχώς την αποστολή δοκιµαστικών 
φορτίων και της δόθηκε πρόσβαση στην αγορά της Ινδί-
ας. Οι ενδιαφερόµενοι εξαγωγείς µπορούν να απευθύνο-
νται στις τοπικές φυτουγειονοµικές υπηρεσίες για τις λε-
πτοµέρειες των απαιτήσεων που αφορούν στην εξαγωγή.

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ συγκοµιδής µή-
λου βρίσκεται η περιοχή της Ζαγο-
ράς, µε τους αγρότες να συγκοµί-
ζουν τον κύριο όγκο της παραγω-
γής που αποτελείται από τις κόκ-
κινες ποικιλίες Red Delicious και 
Starking Delicious, µε γλυκόπικρη 
όµως αίσθηση, καθώς οι καιρικές 
συνθήκες έχουν αφήσει µικρότερες 

εµπορεύσιµες ποσότητες της τάξης 
του 25-30%. Στην περιοχή βροχές 
κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας 
µείωσαν τους καρπούς που έδεσαν 
τα δέντρα, ενώ το χαλάζι κατέστρε-
ψε ή «λέρωσε» µεγάλο τµήµα της 
παραγωγής µε αποτέλεσµα να εί-
ναι λιγότερα τα µήλα και αισθητά 
λιγότερα αυτά που πιάνουν τιµή. 

ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ  την ίδια ώρα πω-
λούνται στο 1,35 ευρώ το κιλό τα 
µήλα, από 1,30 ευρώ πέρυσι, µε 
αυτό να αναµένεται να δώσει ένα 
µέρος της διαφοράς στον παραγω-
γό. Όσον αφορά τις άλλες ποικιλί-
ες που καλλιεργούνται στη Ζαγο-
ρά, αναµένεται σε λίγες εβδοµάδες 

η συγκοµιδή στα µήλα Fuji, αλλά 
και στο ΠΟΠ φιρίκι Πηλίου, που 
είναι πιο όψιµες καλλιέργειες. Υ-
πενθυµίζεται ότι στην αρχή της σε-
ζόν µαζεύτηκαν τα πρώιµα µήλα 
Gala, µε καλές τιµές λόγω πρωι-
µότητας και ζηµιές σε µικρότερη 
έκταση από το χαλάζι.        

ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ποιοτικές κατη-
γορίες ως προς το πόσο «λερω-
µένα» από χαλάζι είναι τα µήλα 
στην Πέλλα, από τα 38 λεπτά το 
κιλό στα αχτύπητα, η τιµή στις α-
γοραπωλησίες πάει στα 35, 33, 30 
λεπτά το κιλό και από εκεί και πέ-

ρα «αρχίζουν τα κλάµατα», όπως 
δήλωσε χαρακτηριστικά στην  ε-
φηµερίδα Agrenda ο Χ. Μπαιρα-
κταρίδης, µε τα πιο χτυπηµένα 
µήλα να φεύγουν στα 25, ακό-
µη και στα 20 λεπτά. Τα πρώιµα 
Gala έφτασαν και εδώ τα 50 λεπτά. 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, ο συνεταιρισµός  
Ζαγοράς προσπαθεί να πουλήσει α-
κριβά την παραγωγή των αγροτών 
που διαχειρίζεται και είναι σε εµπο-
ρεύσιµη κατάσταση, για να έχουν 
οι αγρότες ανταπόδοση στη ζηµιά 
από τη µικρή σοδειά. Η οργάνωση 
δεν αγοράζει από τους παραγω-
γούς, διαχειρίζεται την παραγωγή 

και τους πληρώνει ανάλογα µε την 
τιµή που θα καταφέρει να πιάσει. Έ-
τσι, σύµφωνα µε τον διευθυντή του 
ΑΣ Ζαγοράς ∆ιονύση Βαλασσά, µε 
την εικόνα όπως φαίνεται έως τώ-
ρα, ο παραγωγός υπολογίζεται να 
πάρει στο τέλος της χρονιάς λίγα 
λεπτά παραπάνω από τα 67 λεπτά 
το κιλό που πληρώθηκε πέρυσι.

ΣΤΗΝ ΑΡΝΙΣΣΑ ΤΟΥ νοµού Πέλλας 
κόβουν επίσης τώρα τον κύριο ό-
γκο της παραγωγής που αποτε-
λείται από κόκκινα µήλα Starking, 
µε τους αγρότες να πληρώνονται 
στο χωράφι τα καλά αχτύπητα το 
πολύ 38 λεπτά, σύµφωνα µε τον 
Χρήστο Μπαϊρακταρίδη, παραγω-

γό µήλων από την περιοχή. Αυτό 
µάλλον είναι απόρροια της συνο-
λικά χαλαζοχτυπηµένης περιοχής, 
κυρίως από το χαλάζι της 14ης Αυ-
γούστου, το οποίο άφησε πολύ µι-
κρές ποσότητες µήλων αχτύπητα, 
κρατώντας χαµηλά την εµπορική 
δραστηριότητα στον τοµέα.

Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ FUJI φαίνεται να πηγαί-
νει καλά ως προς την κατάσταση της 
καλλιέργειας στην Πέλλα, σύµφωνα 
µε τον κ. Μπαϊρακταρίδη, αφού προ-
χωρά η ανάπτυξή τους καλά, παρά 
τις παρατεταµένες περιόδους χωρίς 
βροχές. Στην Ανάβρα όπως δήλωσε 

στην Agrenda ο πρόεδρος του ΑΣ Α-
νάβρας και αντιδήµαρος Αγιάς Βασί-
λης Σµυρλής, µαζεύουν ακόµη, χω-
ρίς σοβαρές ζηµιές, τις κόκκινες ποι-
κιλίες Scarlet, Redchief και Geromin 
µε τον παραγωγό να πουλάει γυρω 
στα 40 λεπτά το κιλό.

Θεσμική επικύρωση για ελληνικά 
μήλα στην αγορά της Ινδίας
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∆ιπλή και τριπλή τιµή γράφουν τα µήλα στον µανάβη 

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΑ ΜΗΛΑ 
ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ 

STARKING

38�40 40

SCARLET

40

REDCHIEF

50

>68
GALA

ΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

STARKING

50 ΖΑΓΟΡΑ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

25%�30%

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



Με συνοπτικές διαδικασίες  
χάνει στηρίγµατα το ΧΑ
Η επιρροή που δέχεται το Χρηµατιστήριο Αθηνών 
από τα διεθνή χρηµατιστήρια οδηγεί την εγχώρια 
αγορά στο ναι χάσει µε συνοπτικές διαδικασίες και 
αµαχητί τόσο τη στήριξη των 850 µονάδων, όσο 
και εκείνη των 830-835 µονάδων. Και αυτό έγινε 
την ώρα που η συναλλακτική δραστηριότητα έχει 
διπλασιαστεί, σε σχέση µε τις τελευταίες 
εβδοµάδες, ειδικά στις δύο τελευταίες 
συνεδριάσεις όπου και οι πωλητές κυριάρχησαν 
κατά κράτος. Πλέον θα πρέπει να βρει άµεσα 
στηρίξεις έναντι των συνεχιζόµενων ανησυχιών για 
τις σοβαρές πιθανότητες µιας παγκόσµιας ύφεσης.

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή%
SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ.  0,0320 +18,52%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΑ) 0,4980 +8,26%

A.S. ΕΜΠ.-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡ. Η/Υ & ΠΑΙΧΝ. 3,0800 +6,21%

∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,1710 +4,27%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 2,2800 +3,64%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,4000 -29,82%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,3200 -15,34%

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,6650 -14,19%

FORTHNET Α.Ε. 0,3500 -12,50%

ΒΙΣ Α.Ε. 0,9000 -10,00%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Κλείσιµο Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26,201.04 + 0.47%
 NASDAQ Comp 7,872.26 +1.12%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,419.44 -2.81%
Λονδίνο FTSE 100 7,077.64 - 0.63%
Φρανκφούρτη DAX-30 11,925.25 - 2.76%
Παρίσι CAC-40 5,438.77 + 0.30%
Ζυρίχη SMI 9,760.44 + 0.032%
Τόκιο NIKKEI-225 21,341.74 - 2.01%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 0,25 16.12.08
ΕΚΤ Βασικό 0,25 07.11.13
 Καταθέσεων 0,00 02.05.13
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,50 05.03.09
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,10 19.12.08
ΕΛΒΕΤΙΑ 3M Libor (εύρος) 0,02 5.12.13
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M 0,507 5.12.13
 EURIBOR -1M 0,183 5.12.13

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Υψηλότερες 
επιδόσεις σε σχέση µε τις 
αρχικές εκτιµήσεις σηµείωσε  

η Σκλαβενίτης, σύµφωνα µε τα 
οικονοµικά της αποτελέσµατα για το 
2018. Συγκεκριµένα ο κύκλος 
εργασιών του οµίλου έσπασε το 
φράγµα των 3 δισ. ευρώ και 
εµφανίζεται ενισχυµένος κατά 19,3% 
(3,011 δισ. ευρώ το 2018 έναντι  
2,52 δισ. ευρώ το 2017). 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Με αυξηµένες 
πωλήσεις για την Εβροφάρµα αλλά και 
για τον όµιλο έκλεισε το εξάµηνο του 
τρέχοντος έτους σε σχέση µε το 
αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Για την 
περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, ο 
ενοποιηµένος και ο εταιρικός κύκλος 
εργασιών παρουσίασαν αύξηση σε 
σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 
προηγούµενου έτους και ανήλθαν σε 
17.466 χιλ. ευρώ του οµίλου και 
15.075 χιλ.ευρώ της εταιρείας, έναντι 
15.367 και 14.413 χιλ. ευρώ (αύξηση 
13,7% και 4,6%,). 

ΝΙΚΑΣ: Κατά το α’ εξάµηνο του 2019 
οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του 
Οµίλου Νίκας αυξήθηκαν κατά 2,11% 
σε σχέση µε την προηγούµενη 
περίοδο. Συνεχίζοντας την ανοδική 
πορεία της η εταιρεία αύξησε το 
µερίδιό της στο σύνολο της αγοράς 
αλλαντικών σε όγκο κατά 1,6 
ποσοστιαίες µονάδες, από 15,7 % στο 
α’ εξάµηνο του 2018 σε 17,3% στην 
τρέχουσα αντίστοιχη περίοδο.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Στη 
σύναψη σύµβασης αναχρηµατοδότησης 
µε πιστωτικό ίδρυµα για δάνειο 2,157 
εκατ. ευρώ, µε αποπληρωµή στο 
χρονικό διάστηµα από το 2020 έως  
το 2023 προχώρησε ο Αγροτικός 
Οίκος Σπύρου το α’ εξάµηνο. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Με τα οικονοµικά δεδοµένα των ΗΠΑ 
να εναλλάσσονται από ισχυρά σε αδύ-
ναµα, επικρατεί µια σύγχυση ως προς 
την πραγµατική κατάσταση της µεγα-
λύτερης οικονοµίας στον κόσµο. Σύµ-
φωνα µε την Credit Suisse, τα αδύνα-
µα στοιχεία για τον µεταποιητικό το-
µέα των ΗΠΑ, σε συνδυασµό µε τα υ-
γιή οικονοµικά δεδοµένα οπουδήπο-
τε αλλού προσγειώνουν την οικονο-
µία σε µια µέση κατάσταση που χαρα-
κτηρίζεται ως «ηµι-ύφεση».

Την ίδια ώρα, ο γνωστός οικονοµο-
λόγος και επενδυτής Πίτερ Σιφ, βάσει 
των πρώτων στοιχείων για τις αγορές 
στο τελευταίο τρίµηνο του 2019, εκτιµά 
ότι η Wall Street βρίσκεται σε εξαιρετι-
κά δύσκολη θέση µέχρι το τέλος του έ-
τους. Στην πραγµατικότητα θεωρεί ότι 
«το πάρτι τελείωσε και δεν θα θέλατε 
να είστε ο τελευταίος που θα φύγει», 

που βλέπει ότι η χώρα βρίσκεται εκεί 
που ήταν κατά τη διάρκεια της µεγά-
λης ύφεσης. Κατά τον ίδιο η αντίληψη 
ότι ο εµπορικός πόλεµος θα µπορούσε 
να λήξει σύντοµα είναι εντελώς ψευ-
δής, επειδή οι αγορές δεν θα έχουν 
να περιµένουν τίποτα.» Ήδη έχει αρ-
χίσει πάλι το QE. Η Fed µειώνει τα ε-
πιτόκια. Το µόνο πράγµα που µπορεί 
να βοηθήσει είναι µια εµπορική συµ-
φωνία. Όταν όµως αυτό έρθει, τίποτα 
δεν θα µπορεί να βελτιώσει την αγορά 
και εκείνη θα καταρρεύσει», αναφέρει.

Το πρόσφατο sell-off στις διεθνείς α-
γορές το οποίο προκάλεσαν οι φόβοι για 
ύφεση της παγκόσµιας οικονοµίας, δεν 
φαίνεται να ανησυχεί τους αναλυτές της 
Citigroup καθώς όπως επισηµαίνουν σε 
νέα έκθεση για τη διεθνή στρατηγική µε-
τοχών, είναι πολύ νωρίς για να «κηρυ-
χθεί» το τέλος της δεκαετούς bull market.

Pepsi MaX
Την Pepsi MAX επέλεξε το 59% των 
καταναλωτών cola που συµµετείχαν 
στη γευστική δοκιµή που διοργάνωσε 
η Pepsico. Η Pepsi Μax έθεσε τη 
γεύση της έναντι στο µεγαλύτερο 
ανταγωνιστή της στην αγορά Cola, µε 
όχηµα το Pepsi Max Taste Challenge, 
στο οποίο έλαβαν µέρος 50.000 
καταναλωτές σε 130 διαφορετικά 
σηµεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Nestlé
Μία νέα σειρά προϊόντων «κρέατος»  
µε βάση φυτικές πρωτεΐνες ανακοίνωσε 
η Sweet Earth Foods, η οποία από το 
2017 ανήκει στη Nestlé. Πρόκειται για 
το µπιφτέκι Awesome Burger, και τον 
κιµά Awesome Grounds, που 
παράγονται από πρωτεΐνη φάβας.  
Το µπιφτέκι θυµίζει τη γεύση ενός 
κανονικού µπιφτεκιού, ενώ ο κιµάς 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κεφτέδες.

Ημι-ύφεση ή ύφεση
ξανά για τα δύσκολα

 Όταν έρθει εμπορική συμφωνία θα είναι αργά  
 Πρόωρο κατά Citi το τέλος 10ετούς bull market

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Πάρτε τηλέφωνο το λογιστή σας να στείλει 
το εκκαθαριστικό με το fax, λένε οι τράπεζες  

Ν
α κάνουµε µία µικρή αναφορά σε κάποια 
θέµατα καθηµερινότητας, προκειµένου να 
γίνουµε χρηστικοί και να διευκολύνουµε 
τους αναγνώστες.

ΝΩΠΑ & ΕΥΑΛΛΙΩΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Μόλις 
πριν από λίγες ηµέρες πληροφορή-
θηκα ότι πράγµατι υπήρξαν αγρότες 
οι οποίοι αιτήθηκαν τη δηµιουργία 
της πλατφόρµας αυτής. Από τη στιγ-
µή που υπάρχει έστω και ένας αγρό-
της που αιτήθηκε τη δηµιουργία αυ-
τής της εφαρµογής, δεν έχω κανένα 
δικαίωµα ούτε εγώ, ούτε κανείς άλ-
λος λογιστής, φοροτεχνικός να αι-
τηθεί την κατάργησή της, διότι αυ-
τό αφορά τους παραγωγούς και ό-
χι εµάς. Συνοπτικά θα πρέπει να 
γνωρίζετε ότι: 

 Η ανάρτηση των τιµολογίων 
στην ψηφιακή πλατφόρµα, κοστί-
ζει. Η συµφωνία που έχετε µε τους 
λογιστές σας, δεν περιλαµβάνει τα 
πάντα όλα. Με την υφιστάµενη εφαρ-
µογή απαιτείται ανάρτηση όλων των 
παραστατικών πώλησης (εκκαθάρι-
ση, τιµολόγιο πώλησης, τιµολόγιο 
αγοράς κλπ), παρακολούθηση και 

[κατόπιν ενηµέρωσης από σας τους παραγωγούς], ε-
πισήµανση του τιµολογίου/ων που είναι ανεξόφλη-
τα. Θα µπορούσαµε να αναρτούµε τα τιµολόγια που 
είναι ανεξόφλητα, κερδίζοντας έτσι χρόνο, χρήµα και 
γρηγορότερο και ευκολότερο έλεγχο.

 Η ανάρτηση  γίνεται εµπρόθεσµα εντός 15 ηµερών 
από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου, π.χ. που-
λάµε κηπευτικά 01.10.19, µπορούµε να αναρτήσουµε 
το τιµολόγιο µέχρι τις 26.10.19 χωρίς πρόστιµο. 

 Όποιος αναλάβει να καταχω-
ρίσει τις πωλήσεις στην ψηφιακή 
πλατφόρµα του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να του 

προσκοµίζετε τα τιµολόγια το αργότερο εντός 10-15 η-
µερών από την έκδοση τους. Η προθεσµία –όπως τονίζω 
χρόνια τώρα- δεν αφορά αυτόν που έχει υποχρέωση αλ-
λά αυτόν που έχει αναλάβει να εκτελέσει την εργασία.

 Η καταχώρηση γίνεται και για διάστηµα 26-50 µέρες 
µετά την έκδοση, µόνο που τότε επιβάλλεται πρόστιµο.

Αυτά όσον αφορά τα νωπά και ευαλλοίωτα. Ποια 
είναι αυτά; Έχουµε ασχοληθεί δεκάδες φορές µε το 
εν λόγω θέµα που θα έπρεπε να τα γνωρίζετε απέ-
ξω: κηπευτικά, εσπεριδοειδή, γάλατα, κρέατα, τυρί, 
κλπ., σχεδόν τα περισσότερα παραχθέντα προϊόντα, 
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων [ελαιόλαδο, δηµητρια-
κά, βαµβάκι, καπνός και µερικά ακόµη].

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Το κακό έχει παραγίνει. Πηγαίνετε στις 
τράπεζες µε τα χέρια στις τσέπες, κάθεστε µπροστά 
στον υπάλληλο, σας ζητάει εκκαθαριστικό ή Ε1 ή 
Ε3, Ε9, ΕΝΦΙΑ κλπ. και ξαφνικά σας βρίσκει τη λύ-
ση: «πάρτε τηλέφωνο το λογιστή σας να τα στείλει 
µε fax». Να ξεκαθαρίσουµε κάτι: ξεχάστε το email, 
ξεχάστε το fax, ξεχάστε τα πάντα. ∆εν στέλνουµε 
τίποτε πλέον. Υπάρχει ο νόµος περί προσωπικών 
δεδοµένων και όσο πιο σύντοµα γίνει κατανοη-
τό, τόσο καλύτερες θα είναι οι µεταξύ µας σχέσεις. 

Όταν µε παίρνεις τηλέφωνο και µου ζητάς να 
στείλω ένα δικό σου στοιχείο, δεν µπορώ να απο-
δείξω ότι µου το ζήτησες εσύ ο πελάτης µου, µε α-
ποτέλεσµα να είµαι επί ξύλου κρεµάµενος σε µία 
αυριανή αντιδικία µαζί σου. 

 Μπορείς να το ζητήσεις µε email [εφόσον έ-
χεις], θα σου στείλω τα στοιχεία σου στο δικό σου 
email και µπορείς στη συνέχεια να τα προωθήσεις 
στην τράπεζα [δικά σου είναι τα κάνεις ό,τι θέλεις]. 

 Μπορείς να πάρεις µαζί σου από το σπίτι σου, 
τα αντίγραφα που σου έχω δώσει τουλάχιστον 20 
φορές το χρόνο, να βγάλεις φωτοτυπία και να τα 
προσκοµίσεις στην τράπεζα.

 Μπορείς  να περάσεις από το γραφείο, να κε-
ράσω καφέ και να σου εκτυπώσω ό,τι θέλεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: δεν στέλνουµε fax-email-περιστέρι 
-σήµατα καπνού στις τράπεζες µε δικαιολογητικά 
που σας αφορούν. Τελεία και παύλα.
ΑΠΟΡΙΑ: Γνωρίζετε ότι δεν έχει κανείς δικαίωµα να σας 
ζητά το εκκαθαριστικό, προκειµένου να ελέγξει αν εί-
ναι σωστός ο ΑΦΜ σας; Γιατί, αντί να ρωτήσετε τον υ-
πάλληλο της τράπεζας «τι το θες;», λέτε στο λογιστής 
σας «δώσε το εκκαθαριστικό να το πάω να ησυχάσω;»

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Η ρύθµιση των ασφαλιστικών εισφορών 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Φροντίστε να επικοινωνήσετε µε 
το λογιστή σας να προχωρήσει στην υποβολή τα αίτη-
σης [πότε θα γίνει είναι άλλο θέµα, αφορά τον ΕΦΚΑ 
και την αδυναµία ενηµέρωσης των συστηµάτων του]. 
Η προθεσµία για τη δυνατότητα ρύθµισης έληγε αρχι-
κά στις 30 Σεπτεµβρίου [δόθηκε παράταση µίας εβδο-
µάδας]. Αποφύγετε την επίσκεψη την τελευταία µέρα, 
γιατί µπορούν να δηµιουργηθούν ένα σωρό προβλή-
µατα, και πιθανόν, παρόλη την καλή διάθεση που θα 
έχουµε, να µην µπορέσουµε να σας εξυπηρετήσουµε.  

Εµπρόθεσµα
Η ανάρτηση τιµολογίων 

στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα γίνεται 
εντός 15 ηµερών

Με ποινή
Καταχώρηση τιµολογίων 
26 µε 50 µέρες µετά την 
έκδοσή τους γίνεται µε 

πρόστιµο

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)

Συµψηφισµοί απο την εφορία
Όσοι έχετε λαµβάνειν επιστροφή φόρου  από 

τις φετινές φορολογικές δηλώσεις,
πρέπει να γνωρίζετε ότι έγιναν οι πρώτοι 

συµψηφισµοί µε τυχόν οφειλές σας. Έχουν 
εξοφλήσει και τον ΕΝΦΙΑ [εφόσον έφταναν 

τα χρήµατα] και ό,τι περίσσεψε θα µπει 
στο λογαριασµό που δηλώσατε. 

Έλεγχος οφειλών

Για να διατηρηθούν οι ρυθµίσεις, πρέπει να 
µην έχετε οφειλές σε εκκρεµότητα. Αυτό 
σηµαίνει ότι σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 
θα πρέπει να ελέγχετε την εικόνα σας στην 
Εφορία, µέσα από το taxis, ώστε για όποια 
νέα οφειλή δηµιουργηθεί να είστε ενήµεροι 
και να φροντίσετε να την τακτοποιήσετε. 





ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Μαύρες τρύπες» ενωτίων, εν δυνάµει έτοιµες 
να καλυφθούν από τα κυκλώµατα επιτήδειων 
µε πρόβατα ρουµανικής, γαλλικής ισπανικής ή 
άλλης προέλευσης για να «βαφτιστούν» ελλη-
νικά, «γεννά» η πρακτική των κτηνοτρόφων να 
απαλλάσσονται από τα αρσενικά αρνιά, γιατί εί-
ναι ασύµφορα να τα εκθρέψουν µε τις τιµές που 
έχει σήµερα το κρέας τους στην αγορά. 

Το στοιχείο που προκαλεί προβληµατισµό στις 
τάξεις των ελεγκτικών υπηρεσιών έχει να κάνει µε 
τη χαοτική αναντιστοιχία µεταξύ ενεργών ζώων 
και εκείνων που τελικώς φτάνουν στο σφαγείο, 
αφού βάσει στοιχείων της Eurostat από σχεδόν 
8,5 εκατ. πρόβατα στην Ελλάδα τα οποία παρά-
γουν γάλα, για σφαγή οδηγούνται µόλις 2,9 ε-
κατ. ζώα κάθε χρονιά. «∆εν µπορώ να το απα-
ντήσω αυτό το παράδοξο. ∆εν θέλουµε να πά-
µε σε ατεκµηρίωτα συµπεράσµατα, αλλά δεν εί-
ναι απλό ζήτηµα. Έχουµε πρόβατα που δεν γεν-
νούν; Κι αν συµβαίνει αυτό πώς παράγουν γά-
λα; Έχουµε πρόβατα δηλωµένα παραπάνω από 
το κανονικό; Έχουµε ζώα που δεν δηλώνονται 

ή αρνιά που δεν σφάζονται ή σφάζονται αλλού; 
Είναι ερωτήµατα που δεν πρέπει να µείνουν ανα-
πάντητα, γιατί τα νούµερα είναι αµείλικτα», δή-
λωσε ο κτηνίατρος, επιθεωρητής-ελεγκτής του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, δρ ∆ηµήτρης Γαλαµάτης.

Από το βήµα επιστηµονικής ηµερίδας, µε τίτ-
λο «Το παρόν και το µέλλον του αίγειου και πρό-
βειου κρέατος», στο πλαίσιο του 1ου Ευρωπαϊ-
κού Φεστιβάλ Αίγειου και Πρόβειου Κρέατος και 
Τοπικών Προϊόντων, που οργανώθηκε 27 µε 29 

Σεπτεµβρίου στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ο δρ 
Γαλαµάτης παρουσίασε στατιστικά βάσει των ο-
ποίων το 2014 για παράδειγµα, ενώ εισήχθησαν 
από τη Ρουµανία 303.000 ζώα, στις σφαγές εµ-
φανίστηκαν τα 284.000 από αυτά, κάτι που ση-
µαίνει ότι ένα ποσοστό 6,7% του συνόλου… χά-
θηκε. Αντίστοιχα το 2015 ένα περίπου 8,5% δεν 
εµφανίστηκε στις σφαγές, το 2016 αυτό το πο-
σοστό εκτινάχθηκε στο 11,8%, ενώ το 2017 και 
το 2018, λόγω και των διασταυρωτικών ελέγχων, 

τα… απολεσθέντα υποχώρησαν στο 8,7% και το 
4,8% αντίστοιχα. «Πού µπορεί να πήγαν αυτά τα 
ζώα; Μήπως ήταν ζώα που είχαν έρθει για πάχυν-
ση και έχει γίνει διασπορά τους σε κτηνοτροφι-
κές µονάδες;», διερωτήθηκε ο επιθεωρητής, α-
φήνοντας, ωστόσο, όλα τα ενδεχόµενα ανοικτά. 

Στρατηγική η τοποθέτηση ρουµάνικου 
πρόβειου κρέατος στην αγορά

Ρουµανική υπόθεση είναι οι εισαγωγές προ-
βατοειδών στην Ελλάδα για πάχυνση και σφα-
γή, µε τη γειτονική βαλκανική χώρα να έχει ε-
ξελιχθεί στον βασικότερο «παίκτη» της αγοράς, 
φέρνοντας στη χώρα µας πάνω από 1,9 εκατ. 
ζώα την πενταετία 2014-2018. Μάλιστα η πα-
ρουσία του ρουµανικού πρόβειου κρέατος στην 
αγορά µας έχει χαρακτηριστικά στρατηγικής το-
ποθέτησης και όχι µιας απλής συγκυριακής κα-

Ρουµανική υπόθεση, µε χαρακτηριστικά 
στρατηγικής τοποθέτησης και όχι 

µιας απλής συγκυριακής κατάληψης 
µεριδίων, µοιάζουν να είναι οι εισαγωγές 
προβατοειδών στην Ελλάδα για πάχυνση 

και σφαγή, µε τη γειτονική βαλκανική χώρα 
να έχει εξελιχθεί στον βασικότερο «παίκτη» 

της αγοράς, καθώς το 13% της ελληνικής 
αγοράς πρόβειου κρέατος καλύπτεται από 

κρέας προέλευσης «Ρουµανίας»., όπως 
προκύπτει από στοιχεία του επιθεωρητή 

ελεγκτή του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, δρ  ∆ηµήτρη 
Γαλαµάτη.

Τα ρουμάνικα πρόβατα 
χάνουν το δρόμο για το σφαγείο
Το 13% του πρόβειου κρέατος στη χώρα μας την πενταετία 2014-2018 ήρθε από Ρουμανία 

Περίπου 23.440 τόνοι πρόβειου κρέατος 
καταγωγής-προέλευσης «Ρουµανίας» 
πουλήθηκε στην ελληνική αγορά την 
πενταετία 2014-2018.
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τάληψης µεριδίων, αφού αντιπροσωπεύει πλέ-
ον το 13% της ετήσιας κατανάλωσης και από το 
ποσοστό αυτό, τα 2/3 του φτάνουν στο τραπέζι 
των νοικοκυριών το δεύτερο εξάµηνο κάθε έτους.

«Ο µύθος ότι καταναλώνουµε εισαγόµενα αρ-
νιά κυρίως το Πάσχα δεν ισχύει. Από τους περί-
που 23.440 τόνους πρόβειου κρέατος ρουµανι-
κής προέλευσης που καταναλώσαµε στην πε-
νταετία 2014-2018, µόλις το 33% έπεσε στην α-
γορά στο πρώτο εξάµηνο, ενώ το υπόλοιπο 67% 
βγήκε στο δεύτερο µισό του κάθε έτους. Για µένα 
αυτό είναι πιο ανησυχητικό και από τις ελληνο-
ποιήσεις, διότι δείχνει ότι µιλάµε για στρατηγι-
κή παρουσία», τόνισε ο δρ ∆ηµήτρης Γαλαµάτης.

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία που επεξερ-
γάστηκε ο ίδιος, µε πηγές την πλατφόρµα Traces 
και το σύστηµα Άρτεµις, προκύπτει πως την περί-
οδο 2014-2018 κύρια πηγή εισαγωγής προβατο-
ειδών για πάχυνση και σφαγή είναι η Ρουµανία, 
ενώ κάποιες λίγες εισαγωγές έχουν γίνει από 
τη Γαλλία και την Ισπανία, κυρίως για εκτροφή.

«Το 2014 εισήχθησαν από τη Ρουµανία 300.000 
ζώα, το 2017 άλλα 450.000 ζώα, ενώ συνολι-
κά στην πενταετία ο αριθµός τους ανήλθε σε 
1.939.000 προβατοειδή, όλα για πάχυνση και 
σφαγή», είπε ο οµιλητής. Πρόσθεσε δε, πως «πα-
ρά την παραφιλολογία για αθρόες εισαγωγές ζώ-
ων που έρχονται στην Ελλάδα για να παράξουν 
γάλα, οι αριθµοί του traces λένε άλλα. Οι εισα-
γωγές προβατοειδών για εκτροφή δεν ξεπέρασαν 
τα 16.000 ζώα στην 5ετία από τη Γαλλία και άλ-
λα περίπου 9.000-10.000 ζώα από την Ισπανία».

Στους 23.440 τόνους το ρουµάνικο πρόβειο 
κρέας που καταναλώσαµε

Από το σύνολο των ζωντανών προβατοειδών 
που πήγαν για σφαγή στην πενταετία, βάσει των 
στοιχείων, ποσοστό 11% ήταν ρουµανικό, όπως 
και το 13% του πρόβειου κρέατος που βγήκε στην 
αγορά το ίδιο διάστηµα. «Μιλάµε για 23.440 τό-
νους πρόβειου κρέατος καταγωγής Ρουµανίας, 
πουλήθηκε στην Ελλάδα την πενταετία 2014-
2018. Αν βάλουµε τα νούµερα και τις τιµές θα 
δούµε ότι η χώρα χάνει ένα τεράστιο ποσό σε 
χρήµατα, καθώς από τα τιµολόγια που ελέγξα-
µε τα ζώντα ζώα από εκεί έχουν τιµή αγοράς κα-
τά µέσο όρο από 2,45 ευρώ έως 2,75 ευρώ το κι-
λό», εξήγησε ο οµιλητής. 

Σε σαφώς χαµηλότερα νούµερα κινούνται οι 
εισαγωγές µας από τη Γαλλία, η οποία αποτελεί 
βασικό προµηθευτή της Ελλάδας. Ειδικότερα, την 
περίοδο 2014-2018, εισήχθησαν από τη Γαλλία 
για πάχυνση και σφαγή 29.015 προβατοειδή, ό-
ταν την ίδια χρονική περίοδο οι συνολικές προ-
βατοειδών της Γαλλίας ήταν 29.453.

Το αρνί θέλει 50 ευρώ γάλα να φάει 
και το κρέας του πωλείται 3,25 ευρώ
ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

liamis@agronews.gr

Αφετηρία για την επανεκκίνηση της παραγωγής και 
της κατανάλωσης του υποτιµηµένου αιγοπρόβειου 
κρέατος, θέλει να αποτελέσει το πρώτο Φεστιβάλ Αί-
γειου και Πρόβειου Κρέατος και τοπικών Προϊόντων, 
που πραγµατοποιήθηκε το τριήµερο 27-29 Σεπτεµβρί-
ου, στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης. 

Σε µια εποχή που τα ελληνικά νοικοκυριά, προτι-
µούν κυρίως άλλα είδη κρέατος, που όχι µόνο δεν έ-
χουν ανάλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά και γεύση, 
αλλά, ταυτόχρονα αποτελούν αιτία για να «µατώνει» 
η ελληνική οικονοµία, καθώς είναι κατά κύριο λόγο 
εισαγόµενα, το Φεστιβάλ βάζει στόχο την ενίσχυση 
της εµπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς 
την ποιότητα των ντόπιων τροφίµων, αναδεικνύο-
ντας τις αξίες τόσο του ελληνικού αιγοπρόβειου κρέ-
ατος και των τοπικών προϊόντων, όσο και των φηµι-
σµένων οπωροκηπευτικών της περιοχής. 

«Η γνώση και η ολοκληρωµένη ενηµέρωση για 
την προέλευση και τους τρόπους παραγωγής, δίνουν 
στους καταναλωτές τη σιγουριά και στους αγρότες – 
κτηνοτρόφους τη δύναµη για την υποστήριξη του ποι-
οτικού ελληνικού κρέατος και των τοπικών τροφίµων 
-προϊόντων», σηµείωσε σε εισήγησή του σε σχετική 
ηµερίδα, ο καθηγητής Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Γιώρ-
γος Αρσένος, προβλέποντας, µε βεβαιότητα όπως εί-
πε, πως στα επόµενα χρόνια το τοπίο στον κλάδο θα 
έχει αναδιαταχθεί πλήρως. «Το 2005 όταν για πρώ-
τη φορά µιλήσαµε για το γάλα γαϊδούρας στην Ελλά-
δα, κάποιοι γέλαγαν µαζί µας. Σήµερα στη χώρα υ-
πάρχουν πολλές τέτοιες επιχειρήσεις. Κάτι ανάλογο 
έγινε και το 2009 µε το γίδινο γάλα, το οποίο µέχρι 
τότε δεν µπορούσες να το βρεις πουθενά, ενώ τώρα 
στα ράφια των σούπερ µάρκετ ο καταναλωτής µπο-
ρεί να διαλέξει ανάµεσα σε πάνω από 10-15 διαφο-
ρετικές προτάσεις. Σας διαβεβαιώνω πως το ίδιο θα 
γίνει και µε το αιγοπρόβειο κρέας. Σε δέκα χρόνια α-
πό σήµερα θα υπάρχει σε όλες τις λιανεµπορικές α-

λυσίδες της χώρας, τεµαχισµένο και συσκευασµένο, 
αλλά και ως συστατικό σε έτοιµα φαγητά» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Αρσένος, αν και δεν αρνήθηκε 
πως θα χρειαστεί να υπάρξει σηµαντική προσπάθεια.

Στις δυσκολίες που συναντά το αιγοπρόβειο κρέας 
σε σχέση µε το να γίνει επιλογή αγοράς από το κα-
ταναλωτικό κοινό, αναφέρθηκε από την πλευρά του 
ο Γιώργος Βαϊόπουλος, πρόεδρος του Κτηνοτροφι-
κού Συνεταιρισµού ∆υτικής Θεσσαλίας, ο οποίος δι-
αχειρίζεται µονάδα µε 2.500 πρόβατα και 300 γίδια.

«Πριν από επτά χρόνια, όταν βάζαµε τις βάσεις για 
το συνεταιρισµό, απευθύναµε µια πρόσκληση σε 40 
κτηνοτρόφους και ανταποκρίθηκαν µόλις οι επτά. 
Σήµερα τα µέλη µας είναι 500 παραγωγοί κι η οργά-
νωση διακινεί πάνω από 25 εκατ. κιλά ετησίως, πρό-
βειο, γίδινο και αγελαδινό γάλα, πραγµατοποιούµε 
18 εκατ. ευρώ τζίρο, απασχολούµε 40 άτοµα προσω-
πικό και ξεπερνούν τις 150 οι αιτήσεις που έχουµε δε-
χθεί από παραγωγούς που θέλουν να γίνουν µέλη. 
Με το γάλα τα καταφέραµε, δεν το έχουµε πετύχει ό-
µως ακόµη µε το κρέας», είπε ο κ. Βαϊόπουλος απο-
δίδοντας εν µέρει την αποτυχία και στις πολύ χαµη-
λές τιµές που υπάρχουν στην αγορά για το αιγοπρό-
βειο κρέας. Όπως ανέφερε, δεν νοείται για τον παρα-
γωγό να δαπανήσει 50 ευρώ για να ταΐσει το αρνί µε 
γάλα και να το φτάσει σε βάρος σφαγής και να έρθει 
ο έµπορος και να το αγοράζει µε 3,25 ευρώ το κιλό, 
χωρίς να υπάρχει καµία απολύτως διάκριση σε σχέ-
ση µε τα εισαγόµενα από τη Ρουµανία ή την Αλβανία.

Αλλαγή του µοντέλου λειτουργίας του χώρου, πρό-
τεινε ο κτηνίατρος και µικροβιολόγος τροφίµων, Νί-
κος Κασαλιάς, της Kasalias Food Industry Consultants, 
σηµειώνοντας πως το παιχνίδι εφεξής πρέπει να το 
ορίζει το σφαγείο, τεµαχίζοντας το κρέας βάσει των 
προτιµήσεων της αγοράς και όχι ο έµπορος που παίρ-
νει όλο το σφάγειο και το ρίχνει στην αγορά. Επίσης, 
πολύ κρίσιµο, κατά τον ίδιο, είναι να αποκτήσει το ελ-
ληνικό αιγοπρόβειο κρέας brand name και να προ-
σεγγίσει και τις αγορές του εξωτερικού, αρχίζοντας α-
πό τα ελληνικά εστιατόρια που ξεπερνούν τα 25.000.

Θεσµικό πλαίσιο
Κρίσιµη παρά-
µετρος για την 

αντιµετώπιση των 
ελληνοποιήσεων 

στην ελληνική 
κτηνοτροφία 

η διαµόρφωση 
ειδικού θεσµικού 

πλαισίου

Άδεια 
διακίνησης
Στις προτάσεις 
θωράκισης της 

κτηνοτροφίας και 
η θεσµοθέτηση 

της ηλεκτρονικής 
άδειας διακίνησης

Παράδοξο
Από σχεδόν 8,5 

εκατ. πρόβατα στην 
Ελλάδα τα οποία 

παράγουν γάλα, για 
σφαγή οδηγούνται 
µόλις 2,9 εκατ. ζώα 

κάθε χρονιά
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ΓΑΛΛΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

2014 6443 304952

2015 4444 353952

2016 7876 415127

2017 6530 447984

2018 3722 417598

29015 1939613

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΣΦΑΓΗ - ΠΑΧΥΝΣΗ 2014-2018

1939613

O Γιώργος 
Βαϊόπουλος, 
πρόεδρος του 
Κτηνοτροφικού 
Συνεταιρισµού 
∆υτικής 
Θεσσαλίας.
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Αναλύσεις με τη σφραγίδα
ενός διεθνούς κολοσσού

 Στρατηγική συνεργασία Agrolab με τη γερμανική Tentamus Group
 Η εταιρεία του Ομίλου Ευθυμιάδη εκχώρησε 70% του μετοχικού κεφαλαίου 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Πιο εξειδικευµένες και σύνθετες αναλύσεις, σε τα-
χύτερο χρόνο και µε πολύ πιο ανταγωνιστικό κό-
στος για τον αγρότη, αλλά και ενίσχυση της εµπι-
στοσύνης των ξένων αγορών στα ελληνικά νωπά 
και µεταποιηµένα τρόφιµα, που θα φέρουν εφεξής 
τη σφραγίδα ασφάλειας ενός διεθνούς κολοσσού, 
είναι ορισµένα από τα αναµενόµενα οφέλη για τον 
εγχώριο πρωτογενή τοµέα από τη στρατηγική συ-
νεργασία µεταξύ της Agrolab, του οµίλου αγροτε-
χνολογίας Ευθυµιάδη, µε την Tentamus Group. 

Την ίδια στιγµή, η ελληνική εταιρεία, εκχωρώ-
ντας το 70% του µετοχικού της κεφαλαίου στη γερ-
µανική πολυεθνική, που το 2018 έκλεισε µε τζίρο 
στα 200 εκατ. ευρώ, αφενός εντάσσεται σε ένα δι-
εθνές δίκτυο µε άλλα 65 εξειδικευµένα εργαστή-
ρια της Tentamus, από τα οποία µπορεί να αντλή-
σει συνέργειες, αλλά και τεχνογνωσία και αφετέ-
ρου αποκτά έναν σύµµαχο στην προσπάθειά του να 
«κλειδώσει» µια ευρύτερη αγορά, που περιλαµβά-

νει τη Μολδαβία, τη Ρουµανία, τη Σερβία, τη Βουλ-
γαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και την Τουρκία.

«Η ελληνική αγορά ήταν το µόνο κοµµάτι που 
µας έλειπε για να κλείσει το παζλ των µεγάλων πα-
ραγωγών τροφίµων της Νότιας Ευρώπης, αφού ήδη 
διατηρούµε ανάλογες συνεργασίες στην Ισπανία και 
στην Ιταλία», ανέφερε ο Αbgar Barseyten, διευθύνων 
σύµβουλος και συνιδρυτής της Tentamus Group.

Μιλώντας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για 
την επίσηµη ανακοίνωση της στρατηγικής συνερ-
γασίας, ο κ. Barseyten γνωστοποίησε πως η δι-
οίκηση θα συνεχίσει να ασκείται από την ελλη-
νική πλευρά. Ανέφερε, ακόµη, πως στα πλάνα 
του νέου σχήµατος που θα φέρει την επωνυµία 
«Agrolab a Tentamus Company» είναι να αναπτυ-
χθεί περαιτέρω εντός και εκτός ελληνικών συνό-
ρων. Ο αντιπρόεδρος του Οµίλου Αγροτεχνολογί-
ας Redestos- Ευθυµιάδη και διευθύνων σύµβου-
λος της Agrolab, Θύµης Ευθυµιάδης, αποκάλυψε 
πως έχει εκπονηθεί ένα επιθετικό πλάνο ανάπτυ-
ξης της Agrolab που προβλέπει άµεσα την ίδρυ-
ση της Agrolab Τουρκίας, µε έδρα στην Αντάλεια.

«Φυσικά µας ενδιαφέρει να επεκταθούµε ακό-
µη περισσότερο και στην ελληνική αγορά, ό-
που θα συνεχίσουµε να ψάχνουµε για ευκαι-
ρίες που θα συµπληρώσουν τα υφιστάµενα ερ-
γαστήρια µας και θα έρθουν να δεθούν στο άρ-
µα της Agrolab», υποστήριξε ο Θύµης Ευθυµι-
άδης, αντιπρόεδρος του Οµίλου Αγροτεχνο-
λογίας Redestos- Ευθυµιάδη και διευθύνων 
σύµβουλος της Agrolab, και σηµείωσε πως ως 
απόρροια της συνεργασίας µε την Tentamus 
«πέραν της τεχνογνωσίας που θα αποκτήσου-
µε, θα µπορέσουµε επίσης για αυτό το περίπου 
15% των αναλύσεών µας, που είναι εξειδικευ-
µένες και µέχρι τώρα ήµασταν αναγκασµένοι 

να τις στέλνουµε σε εργαστήρια έξω θα µπορέ-
σουµε να µειώσουµε τόσο αισθητά το χρόνο, 
όσο και το κόστος διενέργειάς τους».

Ένα ακόµη όφελος από τη συνεργασία, όπως 
ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύµβουλος της Redestos - Efthymiadis 
Agrotechnology Group, Νίκος Ευθυµιάδης, είναι 
ότι συνολικά ο κλάδος των ελληνικών τροφίµων 
και αγροτικών προϊόντων, έχοντας, πλέον, τη 
«σφραγίδα» των εργαστηρίων της Tentamus, 
όσον αφορά στην ποιότητα και την ασφάλειά 
τους, αποκτούν ένα «διαβατήριο» για την εί-
σοδό τους σε µεγάλες αλυσίδες λιανεµπορί-
ου στην Ευρώπη.

Αναζήτηση ευκαιριών προς συμπλήρωση 
των υφιστάμενων εργαστηρίων της Agrolab

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά 
της ΜΙΝΕΡΒΑ από την 

DECA Investments
Η εταιρεία ΕΛΑΙΑ ΖΕΥΣ Α.Ε., η οποία 

ελέγχεται από το επενδυτικό Fund Diorama 
Investments Sicar S.A. και στην οποία 
συµµετέχει επίσης το επενδυτικό Fund Ellikonos 
2 SCA Sicar, ολοκλήρωσε την εξαγορά της 
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. Το νέο ∆Σ, της ΜΙΝΕΡΒΑ 
αποτελείται από τους: ∆. Τακά, πρόεδρο, Α. 
Γιαννακάκο, Εντεταλµένο Σύµβουλο, Ι. Καλαντζή, 
Ν. Κούλη, Α. Κατσουρίδη, Π. Σολωµό, Μέλη.

Προσφυγή στη δικαιοσύνη 
για χρήση εθνικών συµβόλων
Τρείς ελληνικές εταιρείες Βίκος, ΕΨΑ και Λουξ, 
µέλη της πρωτουβουλίας «Ελλά - ∆ικά µας» 
κλιµακώνουν τις από κοινού αντιδράσεις τους, 
για τη χρήση από την Coca Cola εθνικών 
συµβόλων (Παρθενώνας κλπ) στις συσκευασίες 
της, καταθέτοντας εξώδικη διαµαρτυρία στο 
υπουργείο Πολιτισµού. 

Πιστοποιητικό Primus για λαβράκι, 
κρανιό και φαγκρί
Μετά την απόκτηση της Πιστοποίησης Fish from 
Greece της ΕΛ.Ο.Π.Υ., η Ανδροµέδα  έχει πλέον 
την δυνατότητα να παράγει και να διακινεί στην 
αγορά τα ψάρια Primus, τσιπούρα, λαβράκι, 
κρανιό και φαγκρί, µε τη σήµανση (tag) Fish 
from Greece. Χαρακτηριστικό της 
συγκεκριµένης πιστοποίησης είναι ότι 
συµπεριλαµβάνει αιφνιδιαστικούς ελέγχους 
από ανεξάρτητους φορείς.

Άµεσα αναµένεται 
να προχωρήσει η 
ίδρυση της Agrolab 
Τουρκίας µε έδρα 
στην Αντάλεια.

Αναφορικά µε την πορεία 
της Αgrolab, ο Θύµης 

Ευθυµιάδης θύµισε πως 
ιδρύθηκε στα µέσα της 

δεκαετίας του 1990 και 
έκτοτε ακολουθεί ανοδική 

πορεία και φέτος αναµένεται 
να κλείσει µε πωλήσεις 10 
εκατ. ευρώ, ενώ πριν από 

µόλις πέντε χρόνια είχε το 
µισό τζίρο.

ΝΕΑ
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Αύξηση
πωλήσεων 
αλλά
υποχώρηση
κύκλου
εργασιών 
για το Νηρέα
Υποχώρηση κύκλου 
εργασιών και διεύρυνση 
των ζηµιών µετά από 
φόρους, εµφάνισε το α’ 
εξάµηνο του έτους ο 
όµιλος Νηρεύς, που 
διατήρησε ωστόσο τα 
µερίδια του στην αγορά 
αυξάνοντας σηµαντικά τις 
ποσότητες πώλησης 
ψαριών. Ειδικότερα, το 
α’ εξάµηνο του 2019 οι 
συνολικές πωλήσεις του 
οµίλου ανήλθαν σε 96,8 
εκατ. ευρώ το 2019 
έναντι 98,3 εκατ. ευρώ το 
πρώτο εξάµηνο του 2018.
Οι ποσότητες πώλησης 
των ψαριών ανήλθαν σε 
ιστορικά υψηλό επίπεδο 
σηµειώνοντας αύξηση 
κατά 9,3% 
αντισταθµίζοντας τη 
µείωση της µέσης τιµής 
πώλησης κατά (7,8%). Η 
µείωση της µέσης τιµής 
πώλησης των ψαριών 
έναντι της αντίστοιχης 
περσινής περιόδου 
οφείλεται στο συνεχή 
έντονο ανταγωνισµό από 
τους Τούρκους 
ιχθυοκαλλιεργητές, οι 
οποίοι αύξησαν ιδιαίτερα 
την παραγωγή τους τα 
τελευταία χρόνια.
Στο µεταξύ, σε εξέλιξη η 
διαδικασία εξαγοράς της 
πλειοψηφίας των 
µετοχών της εταιρείας 
που κατέχουν οι Τράπεζες 
από το Group Andromeda.

∆ίπλα στους νέους παραγωγούς 
στέκεται η Τράπεζα Πειραιώς µε 
το καινοτόµο e-learning εκπαι-
δευτικό πρόγραµµα «Επιχειρη-
µατικός σχεδιασµός για αγροτι-
κές επιχειρήσεις», µε στόχο να 
βοηθήσει τους συµµετέχοντες 
να εξελίξουν την αγροτική τους 
εκµετάλλευση σε µια βιώσιµη ε-
πιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, το 
πρόγραµµα ήδη διατίθεται δω-
ρεάν σε 6.000 επιλεγµένους νέ-
ους παραγωγούς σε όλη τη χώ-
ρα, µεταφέροντας γνώσεις µέ-
σω µιας σύγχρονης µορφής εκ-
παίδευσης στη λογική ενός «εκ-

παιδευτικού παιχνιδιού». Μέσω 
του προγράµµατος:

 Γίνονται κατανοητοί οι πα-
ράγοντες, που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη της εκµετάλλευσης και 
οι τρόποι για την αποτελεσµατι-
κή µείωση τους κόστους.

 Καθορίζονται οι κύριες στρα-
τηγικές και οι βασικοί στόχοι της 
εκµετάλλευσης.

 Προτείνονται τρόποι για την 
καλύτερη αξιοποίηση των διαθέ-
σιµων πόρων της.

 Ενισχύονται οι γνώσεις για 
την αναγνώριση των ευκαιρι-
ών και των απειλών της αγοράς.

Επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευ-
ρώ ολοκληρώνει τον Ιανουάριο 
του 2020 η ελληνική εταιρεία Α-
ΗΒ Γκρουπ ΑΕ που εισήλθε στην 
αγορά του εµφιαλωµένου νερού 
το 2013 µε το «ΘΕΟΝΗ Φυσικό Με-
ταλλικό Νερό». Σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµ-
βουλο ∆ηµήτρηΤσέλιο, µε την ο-
λοκλήρωση των επενδύσεων η ε-
ταιρεία θα διαθέτει πλέον συνο-
λικά τέσσερις γραµµές παραγω-
γής, δύο για πλαστική συσκευα-
σία, µία για χάρτινη και µία για 
γυάλινη. Στους στρατηγικούς σχε-
διασµούς της AHB Γκρουπ περι-
λαµβάνονται η πανελλαδική κά-
λυψη, µέσω συνεργασιών µε µε-
γάλες αλυσίδες λιανεµπορίου 
και η περαιτέρω ενίσχυση των 
εξαγωγών. Να σηµειωθεί ότι το 
2018 οι εξαγωγές αποτελούσαν 
το 20% των πωλήσεων της εται-
ρείας και στόχος είναι το 2020 
να φτάσουν το 40%.

Σεμινάρια σε νέους  
αγρότες από Πειραιώς

Επενδύσεις
20 εκατ. 
για το νερό 
«ΘΕΟΝΗ»

Έµφαση στην κυκλοφορία του IQOS στις ΗΠΑ
Το τέλος των συζητήσεων σχετικά µε τη δυνητική συγχώνευση της 
Philip Morris International (PMI) και της Altria Group, οδήγησε τις δύο 
εταιρείες στην απόφαση να εντείνουν τη συνεργασία τους σχετικά µε την 
κυκλοφορία του IQOS στις ΗΠΑ, σαν µέρος των κοινών προσπαθειών 
τους για έναν κόσµο χωρίς τσιγάρο. Το καινοτόµο προϊόν της PMI, το 
οποίο δεν είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο - αλλά ανήκει στην κατηγορία των 
«Νέων Προϊόντων Καπνού», ενσωµατώνει επαναστατική τεχνολογία που 
θερµαίνει και δεν καίει τον καπνό. 

Το ΘΕΟΝΗ αναβλύζει φυσικά 
στα 1.100 µέτρα από την 

πηγή Γκούρα, σε µία ιδιαίτερη 
περιοχή στην οροσειρά 
των Αγράφων, η οποία 

χαρακτηρίζεται από ειδικούς 
γεωλογικούς σχηµατισµούς. 

O συνιδρυτής της 
Tentamus Group, 
Abgar Barseyten 
(αριστερά) µαζί µε 
τον Θύµη Ευθυµιάδη 
(κέντρο).

 ΡΑΒ∆ΟΙ ΚΑΠΝΟΥ IQOS

ΤΟ ΙQOS
ΚΑΤΟΠΙΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2 ΕΤΩΝ

ΠΗΡΕ 
ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΑΠΟ FDA* 

ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ 
ΣΤΡΑΦΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ

*ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΚΑΤ.
48
ΑΓΟΡΕΣ 

8



Δείχνει κάθε μέρα την αξία 
της η τεχνολογία Agrotain 
Αποτελέσματα παρέθεσαν επιστήμονες και καθηγητές στο συνέδριο Gavriel

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μείωση των εισροών στην καλλιέρ-
γεια και κατ’ επέκταση του κόστους 
παραγωγής και του αποτυπώµατος 
άνθρακα, µε ταυτόχρονη αύξηση της 
παραγωγικότητας και ως εκ τούτου και 
των συνολικών εσόδων της εκµετάλ-
λευσης, συνδυάζει η χρήση σταθερο-
ποιητή στα λιπάσµατα και συνίσταται 
στους αγρότες αν θέλουν να βελτιώ-
σουν το εισόδηµά τους.

Την άποψη αυτή εξέφρασε ο Ρή-
γας Καραµάνος που εργάζεται εργά-
ζεται χρόνια στο τµήµα R&D της ε-
ταιρείας Koch Agronomic Services, 
στον Καναδά, σηµειώνοντας πως έ-
να από τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
στη χρήση των αζωτούχων λιπασµά-
των είναι η απώλειά τους στο περιβάλ-
λον, είτε στη γη, είτε στην ατµόσφαι-
ρα, µέσω της έκπλυσης, της απορρο-
ής ή της εξάτµισης. Ο κ. Ρήγας ήταν ο 
κύριος οµιλητής στο συνέδριο της ε-
ταιρείας Gavriel που πραγµατοποιή-
θηκε στις 27 Σεπτεµβρίου στο ξενο-
δοχείο  Grand hotel Palace στη Θεσ-
σαλονίκη µε θέµα «Νέες Τεχνολογί-
ες στα λιπασµατα αζώτου». Στην πα-
ρουσίαση έγινε αναφορά στις νέες τε-
χνολογίες για το αζώτο, στα πλεονε-
κτήµατα του σταθεροποιητη Agrotain 
σε σχέση µε αντίστοιχα προϊόντα µι-
µητές του όπως και τα πλεονεκτήµα-
τα του Agrotain σε σχέση µε τους στα-
θεροποιητές νιτροποιησης.

Σύµφωνα µε τους οµιλητές, όπως α-
ποδεικνύεται από χιλιάδες πειραµατι-
κά σε παγκόσµιο επίπεδο είναι από τις 
πιο αξιόλογες τεχνολογιες όσον αφο-

ρά στο άζωτο µε την µεγαλύτερη επί-
δραση στην αύξηση της σοδειάς που 
είναι και το ζητούµενο. Τέλος έγιναν 
αναφορές σε µύθους και πραγµατικό-
τητες δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε 
ερωτήµατα που απασχολούν την χρή-
ση των λιπασµάτων µε βάση την ουρια.

Ο κύριος Καραµάνος εξήγησε πώς 
δουλεύει το  Agrotain, καθώς και τους 
λόγους για τους οποίους είναι πιο α-
ποτελεσµατικό σε σχέση µε τις αποµι-
µήσεις που κυκλοφορούν.

Αποδείχτηκε, όπως είπε, πως η αύ-
ξηση στην σοδειά ξεπερνά το 10% ε-

νώ την ίδια στιγµή δίνεται η δυνατό-
τητα να µειωθούν τα κιλά λιπάσµα-
τος που χρησιµοποιούνται,  αρα και 
τα κοστολογια.

Ενδιαφέρον επισης είχε η παρέµ-
βαση του κυρίου Μπαρτζιαλη ∆ηµή-
τρη, από το εργαστήριο γεωργίας του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ο οποίος 
παρουσίασε τα αποτελέσµατα του 2ε-
τους πειραµατικού στο οποίο ήταν υ-
πεύθυνος και πραγµατοποιηθηκε για 
να συγκρινει την αποτελεσµατικότητα 
των ενισχυµενων µε Agrotain λιπασµά-
των Nutrimore σε σχεση µε τα κοινά 
χηµικά λιπάσµατα. Αποδείχτηκε πως 
το Agrotain δουλεύει άψογα και στις  
ελληνικές συνθήκες. Σε σιτάρι,  καλα-
µπόκι και βαµβάκι η σοδειά αυξήθηκε 
τουλάχιστον 10% ενώ την ίδια στιγµή 
αυξήθηκε το ποσοστό χλωροφυλλης- 
δείκτης καλής θρέψης σε αζωτο, η πα-
ραγωγή βιοµάζας και τέλος το ποσο-
στό πρωτεΐνης στα σιτηρά.

Πάνω: Ο ιδιοκτήτης 
της Gavriel 

Βαγγέλης Γαβριήλ 
ανέφερε ότι στην 

παρούσα φάση 
το βάρος πέφτει 

στο να ενισχυθεί η 
λειτουργία στο τρίτο 

εργοστάσιο που 
εγκαινίασε.

Κύριος 
οµιλητής 
ο Ρήγας 
Καραµάνος, 
ο οποίος 
εργάζεται 
χρονια στο 
τµήµα R&D 
της εταιρείας 
Koch 
Agronomic 
Services, 
στον Καναδά.

Το βάρος τώρα στο τρίτο εργοστάσιο 
Το συγκεκριµένο προϊόν η εταιρεία 
«Gavriel» το διαθέτει στην αγορά ή-
δη από το 2009 -2010 και όπως α-
νέφερε στην Agrenda ο ιδιοκτήτης 
της Βαγγέλης Γαβριήλ «έχει αποδεί-
ξει όλα αυτά τα χρόνια ότι έχει δύο 
πλεονεκτήµατα. Το ένα είναι ότι 
βάζουµε λιγότερα κιλά λίπασµα έ-
ως και 30% και έχουµε το ίδιο απο-
τέλεσµα στην καλλιέργεια, ενώ το 
δεύτερο ότι συγχρόνως έχουµε αύ-
ξηση σοδειάς περίπου κατά 10% ή 
και παραπάνω, όπως αποδεικνύ-

ουν τα πειράµατα στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό».

Σε ό,τι αφορά στις γενικότερες 

δραστηριότητες της επιχείρησης ο 
κ. Γαβριήλ µας είπε πως στην πα-
ρούσα φάση το βάρος πέφτει στο 
να ενισχυθεί η λειτουργία του τρί-
του εργοστασίου που εγκαινίασε, αλ-
λά και στο να αυξηθούν τα µερίδια 
στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερι-
κό µε τις εξαγωγές να συνεχίζονται 
στα Βαλκάνια, την Κύπρο, τη Συρία, 
την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. 
Να σηµειωθεί εδώ, πως µετά το πέ-
ρας του συνεδρίου ακολούθησε δεί-
πνο σε όλους τους συµµετέχοντες.

Προς έγκριση
Η Koch έχει αναπτύξει νέες 

τεχνολογίες οι οποίες αυτή τη 
στιγµή βρίσκονται σε διαδικα-
σία έγκρισης για κυκλοφορία 

στην Ευρώπη

Στο συνέδριο παραβρέθηκαν περίπου 100 συνεργάτες της εταιρείας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB12 | 34 Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στην ελλιπή πληροφόρηση των παραγωγών α-
πό τις διοικητικές αρχές και φορείς και όχι κα-
τά βάση σε υπαιτιότητα των ίδιων, έγκειται τα 
λάθη ή οι µεγάλες καθυστερήσεις στην κατα-
βολή των κοινοτικών ενισχύσεων.

Το συµπέρασµα αυτό συνάγεται από τη διε-
ρεύνηση των αναφορών που εξέτασε ο Συνή-
γορος του Πολίτη, ότι, συχνότατα, παραγωγοί 
που συµµορφώνονται µε τους κανόνες και δεν 
έχουν καµία πρόθεση να εξαπατήσουν τις αρ-
χές, στερούνται ενισχύσεων, λόγω: α) παροχής 
εσφαλµένης ή ελλιπούς πληροφόρησης σε ό,τι 
αφορά τις διοικητικές διαδικασίες ή την ισχύου-
σα νοµοθεσία, β) σφαλµάτων κατά την υποβο-
λή των αιτήσεων που διαπράχθηκαν από τους 
ίδιους ή από τρίτους, γ) έλλειψης συντονισµού 
µεταξύ των συναρµοδίων φορέων, δ) της πο-
λυπλοκότητας των διοικητικών διαδικασιών.

Μάλιστα, σύµφωνα µε την ειδική έκθεση του 

Συνηγόρου του Πολίτη µε τίτλο «Ενισχύσεις και 
Πρωτογενής Παραγωγή», που παρουσιάστηκε 
από τον Συνήγορο του Πολίτη Ανδρέα Ποττάκη 
στις 30 Σεπτεµβρίου στη ∆ηµοτική Πινακοθή-
κη Λάρισας, η ∆ιοίκηση θα πρέπει να λάβει υ-
πόψη της ότι µεγάλο µέρος των ενισχύσεων ε-
πενδύεται στις ίδιες τις αγροτικές εκµεταλλεύ-
σεις και η απώλεια αυτών δεν έχει συνέπειες 
µόνο στον οικογενειακό προϋπολογισµό των 
γεωργών, αλλά και στην ίδια τη βιωσιµότητα 
των επιχειρήσεών τους. Ένα από τα κυριότε-
ρα ζητήµατα που αναδείχθηκε από τη διερεύ-
νηση των υποθέσεων που υποβλήθηκαν στον 
Συνήγορο του Πολίτη είναι αυτό της πληµµε-
λούς ενηµέρωσης των παραγωγών για τις υπο-
θέσεις τους και της ασάφειας ως προς τις δια-
δικασίες κοινοποίησης διοικητικών πράξεων 
επιβολής κυρώσεων ή ανάκτησης ενισχύσε-
ων. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι α-
ναφερόµενοι προσέφυγαν στην Αρχή αγνοώ-
ντας τους λόγους για τους οποίους η ενίσχυ-
ση που ανέµεναν δεν τους καταβλήθηκε ή το 

ύψος αυτής ήταν µειωµένο. Μάλιστα, πολλές 
φορές επεσήµαναν ότι η σχετική πληροφόρη-
ση που τους παρασχέθηκε ατύπως από τους α-
γροτικούς συνεταιρισµούς ή τις Περιφερειακές 
∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ελλιπής, αόρι-
στη και συχνά αντικρουόµενη.

Στην έκθεση καταγράφεται ο ρόλος και η λει-
τουργία των υπηρεσιών του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, ο ρόλος των ενδιάµεσων φο-
ρέων, αλλά και ο ρόλος και η αποτελεσµατικό-
τητα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενδεικτικό είναι ότι το άρ-
θρο 13 του ιδρυτικού νόµου του ΟΠΕΚΕΠΕ ο-
ρίζει ότι ο Οργανισµός  τελεί υπό την εποπτεία 
και τον έλεγχο του υπουργού Γεωργίας. Το ί-
διο άρθρο, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 
1 του άρθρου 4 του νόµου 2732/1999, προβλέ-
πει την έκδοση προεδρικού διατάγµατος, µέσα 
σε ένα έτος από την έναρξη λειτουργίας του Ορ-
γανισµού, που καθορίζει το περιεχόµενο, τον 
τρόπο και τη διαδικασία άσκησης της εποπτεί-
ας και του ελέγχου. Εντούτοις το προεδρικό δι-
άταγµα δεν έχει ακόµη εκδοθεί...

Διάτρητος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, 
πανάκριβα τα μπαλώματα 
Αποκαλυπτική η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τραγικά λάθη στις επιδοτήσεις  
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Παραγωγός δεν έλαβε τη βασική ενίσχυ-
ση έτους 2015 µε την αιτιολογία ότι η έ-
κταση της εκµετάλλευσής του υπολείπε-
το του ελάχιστου µεγέθους εκµετάλλευ-
σης για χορήγηση δικαιωµάτων (τέσσε-
ρα στρέµµατα), κάτι που δεν ίσχυε. Το α-
γροτεµάχιό του δηλωνόταν εσφαλµένα 
στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης επί σει-
ρά ετών, τόσο προς το µέγεθος, όσο και 
ως προς τη θέση. Ωστόσο, κατά τα έτη αυ-
τά εισέπραττε κανονικά ενισχύσεις που α-
ντιστοιχούσαν στα δηλωθέντα αγροτεµά-
χια. Η ένσταση που υπέβαλε στον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, δεν έγινε αποδεκτή, καθώς ο Ορ-
γανισµός δήλωσε ότι η προθεσµία κατά 
την οποία είχε τη δυνατότητα να τροπο-
ποιήσει την αίτησή του είχε παρέλθει και 
η περίπτωση του δεν εντάσσεται στα προ-
φανή σφάλµατα. Την ίδια απάντηση έλα-
βε παραγωγός που διαπίστωσε ότι για έ-
να συγκεκριµένο έτος δηλώθηκε εκ πα-
ραδροµής στην αίτησή του έκταση µη ε-
πιλέξιµη. Οµοίως, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν απο-
δέχθηκε µεταγενέστερα αιτήµατά των α-
ναφεροµένων περί διόρθωσης των χαρ-
τογραφικών κωδικών και ένταξης εκτά-
σεων στις αιτήσεις τους, επικαλούµενος 
σχετικές εγκυκλίους.

Σφάλματα 
ψηφιοποίησης  

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Η ευθύνη της δηµόσιας διοίκησης και των ενδιά-
µεσων φορέων στη διαχείριση των κοινοτικών ε-
πιδοτήσεων, οι πληµµέλειες σε ελέγχους κτηνο-
τροφικών εκµεταλλεύσεων και τα σφάλµατα κα-
τά την ψηφιοποίηση αγροτεµαχίων και την απο-
τύπωση του χαρτογραφικού υπόβαθρου, επιση-
µαίνονται στην έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής. 

Σύµφωνα µε τον Συνήγορο του Πολίτη, πέραν 
των καθυστερήσεων στην απονοµή των ενισχύσε-
ων στους παραγωγούς και στην εξέταση των εν-
στάσεων των παραγωγών, υπάρχουν περιπτώσεις 
που εντοπίζονται σφάλµατα στη χαρτογράφηση 
των αγροκτηµάτων, µε αποτέλεσµα και πάλι να υ-
πάρχουν απώλειες στις ενισχύσεις των αγροτών. 
Οι καθυστερήσεις µπορεί να φτάνουν τα δύο και 
τρία χρόνια. Η Agrenda παρουσιάζει κάποιες από 
τις περιπτώσεις των αδικηµένων παραγωγών...

Η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη αποτελεί την πρώτη συστηματική 
αποτύπωση της μακροχρόνιας εμπειρίας της Ανεξάρτητης Αρχής 
αναφορικά με τις δυσλειτουργίες στη διαχείριση των ενισχύσεων

Απώλεια 
ενισχύσεων

Yπάρχουν περιπτώσεις 
που εντοπίζονται σφάλ-

µατα στην χαρτογράφηση 
των αγροκτηµάτων, τα 
οποία µε δυσκολία µπο-

ρούν να διορθωθούν

7 Περιπτώσεις που άδικα 
έχασαν τις ενισχύσεις

Οι καθυστερήσεις µε τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια έβγαλαν εκτός επιλέξιµες εκτάσεις βοσκοτόπων.

2Τον Ιανουάριο του 2016 παραγωγός πλη-
ροφορήθηκε µέσω της ένωσης ότι ελαι-
οτεµάχιο που είχε δηλώσει στην ΕΑΕ έ-
τους 2015, για πρώτη φορά στο πλαίσιο 
των καθεστώτων ενίσχυσης, εµφανίζετο 
στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ ως µη επιλέ-
ξιµο, χωρίς να του δοθούν περαιτέρω δι-
ευκρινίσεις. Υπέβαλε «ένσταση επιλεξι-
µότητας» επί της οποίας επισύναψε έγ-
γραφο του ∆ασαρχείου περί τελεσιδικί-
ας πράξης χαρακτηρισµού επί του οποί-
ου βεβαιωνόταν ότι η αίτηση δεν χαρα-
κτηριζόταν πλέον ως δασική. Τον Μάιο 
του 2016 η Νοµαρχιακή Μονάδα του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ τον πληροφόρησε ατύπως ως 
προς την απόρριψη της ένστασής του και 
του επέδειξε ορθοφωτοχάρτη σε ηλεκτρο-
νική µορφή που απεικόνιζε το αγροτεµα-
χίο µε θαµνώδη βλάστηση χωρίς τα ελαι-
όδενδρα. Σύµφωνα µε τον παραγωγό, ο 
χάρτης απεικόνιζε το αγροτεµάχιο πριν 
το έτος 2009 κατά το οποίο φυτεύτηκαν 
τα δέντρα. Μετά από εκτεταµένη αλληλο-
γραφία, ο ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε στον Συ-
νήγορο του Πολίτη ότι η ένσταση επιλε-
ξιµότητας του παραγωγού απορρίφθη-
κε, διότι εκ παραδροµής ελήφθη υπόψη 
µόνο η έκταση του αγροτεµαχίου που ε-
νέπιπτε και προσδιόριζε ευρύτερη έκτα-
ση µε θαµνώδη βλάστηση όπως εµφανί-
ζονταν σε παλαιότερο έτος. Σε ανταπό-
κριση του εγγράφου του Συνηγόρου του 
Πολίτη η ένσταση επανεξετάστηκε, ωστό-
σο η αποδοχή της απαιτεί την έκδοση τίτ-
λου δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης και 
το σύνολο των περιπτώσεων όπου προ-
κύπτει ανάγκη τροποποίησης των σχετι-
κών τίτλων που απονεµήθηκαν κατά το 
έτος 2015 λόγω νέων ή συµπληρωµατι-
κών δεδοµένων.

Αστοχίες 
στο χαρτογραφικό 
υπόβαθρο

3Παραγωγός αναφερόµενος στον Συνή-
γορο του Πολίτη δεν συµπεριλήφθηκε 
στους δικαιούχους πληρωµής της εξισω-
τικής αποζηµίωσης του έτους 2013. Η 
ένσταση κατά των καταστάσεων πληρω-
µής υποβλήθηκε από τον παραγωγό µε 
µεγάλη χρονική καθυστέρηση, διότι ο ί-
διος είχε λάβει τη διαβεβαίωση από τους 
αρµόδιους φορείς ότι η εµπλοκή αφορά 
µεγάλο αριθµό κτηνοτρόφων και επρό-
κειτο να επιλυθεί άµεσα από τη ∆ιοίκη-
ση, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια 
από την πλευρά του.

Σύµφωνα µε την έγγραφη απάντηση 
που του απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ τον ∆ε-
κέµβριο του 2015, η έκταση του βοσκό-
τοπου που δηλώθηκε στην αίτηση ενιαί-

Μπλόκο στην 
εξισωτική λόγω 
βοσκοτόπων

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ 
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Απώλεια δικαιωμάτων 
ενίσχυσης

Έντονη επίσης υπήρξε η διαµαρτυρία 
κτηνοτρόφου, ο οποίος είχε επανειληµ-
µένα απευθυνθεί τόσο στην Περιφερεια-
κή ∆ιεύθυνση, όσο και στην κεντρική υ-
πηρεσία του OΠΕΚΕΠΕ, προκειµένου να 
πληροφορηθεί την αιτία µη καταβολής 
της συνδεδεµένης ενίσχυσης αιγοπρο-
βάτων για τα έτη 2015 έως και 2017. Οι 
απαντήσεις που είχε λάβει ήταν ασαφείς 
και αντικρουόµενες. Μεταξύ άλλων του 
ανακοινώθηκε, από το τηλεφωνικό κέ-
ντρο εξυπηρέτησης αγροτών του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, ότι επί της αίτησής του δεν δηλώ-
θηκε βοσκότοπος, κάτι που σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν απαιτείται για τη συγκριµέ-
νη ενίσχυση. Μετά τη διαµεσολάβηση 
του Συνηγόρου του Πολίτη πληροφο-
ρήθηκε ότι το ζήτηµα ανάγεται στην µη 
σήµανση των ζώων του µε ενώτια «νέ-
ου τύπου». Εν προκειµένω, ο παραγω-
γός θα είχε λάβει τις ενισχύσεις των ε-
τών 2016 και 2017 σε περίπτωση που η 
παράλειψη του είχε γνωστοποιηθεί πριν 
την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης 
των συγκεκριµένων ετών.

Αντικρουόμενες 
απαντήσεις 
ΟΠΕΚΕΠΕ

4

ας ενίσχυσης 2013 και του είχε κατανεµη-
θεί από τον αρµόδιο Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ήταν µη επιλέξιµη στο σύ-
νολό της. Ο παραγωγός διαµαρτυρήθηκε 
στον ∆ήµο, καθώς σε άλλους αιτούντες α-
πονεµήθηκε έκταση βοσκοτόπων που ή-
ταν 100% επιλέξιµη και έλαβε την απάντη-
ση ότι οι ∆ήµοι δεν είχαν γνώση της επι-
λεξιµότητας των βοσκοτόπων. Ο Οργανι-
σµός αντέτεινε ότι δεν υπήρχε πλέον πε-
ριθώριο, καθώς οι πληρωµές της εξισωτι-
κής αποζηµίωσης πραγµατοποιούνται ό-
πως ορίζει η τήρηση του θεσµικού πλαι-
σίου. Το ζήτηµα, σε κάθε περίπτωση, δεν 
θα είχε ανακύψει αν οι ∆ήµοι είχαν παρα-
λάβει τους προσωρινούς χάρτες του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, ώστε ο καταµερισµός των εκτάσεων 
βοσκοτόπων να λάβει χώρα λαµβανοµέ-
νης υπόψη της επιλεξιµότητας αυτών. Η 
σχετική δυνατότητα δόθηκε στους ΟΤΑ.

Παραγωγός, τον Ιανουάριο του 2019, ζήτησε τη διαµε-
σολάβηση της Αρχής προκειµένου να πληροφορηθεί το 
αποτέλεσµα της εκδίκασης της από Νοεµβρίου 2018 έν-
στασής του κατά των αποτελεσµάτων διεξαγωγής ελέγ-
χου µέσω τηλεπισκόπησης. Κατά τη διερεύνηση της υπό-
θεσης, προέκυψε ότι η τοπική Ένωση Συνεταιρισµένων 
Αγροτών (ενδιάµεσος φορέας), µετά από εκτεταµένες ο-
χλήσεις µεγάλου αριθµού των µελών της, αναγκάστηκε 
να προβεί στην αποστολή εγγράφου προς τον Πρόεδρο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληροφορηθεί την πορεία και τα 
αποτελέσµατα της εξέτασης των ενστάσεων από τον Ορ-
γανισµό καθώς και τον τρόπο κοινοποίησής τους στους 
παραγωγούς. Επίσης, δικαιούχοι ενισχύσεων απευθύν-
θηκαν στην Αρχή, όταν διαπίστωσαν ότι πραγµατοποιή-
θηκαν πληρωµές για συγκεκριµένες επιδοτήσεις και οι 
ίδιοι δεν έλαβαν τα ποσά που θεωρούσαν ότι δικαιού-
νταν. Απαιτήθηκε αλληλογραφία µεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και του ΣτΠ προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να πληρο-
φορηθούν ότι τους είχαν επιβληθεί κυρώσεις λόγω ευ-
ρηµάτων που προέκυψαν µετά από διοικητικούς δια-
σταυρωτικούς ελέγχους ή ελέγχους µέσω τηλεπισκόπη-
σης που αφορούσαν προηγούµενα έτη ενισχύσεων. Από 
τους ελέγχους προέκυψαν αχρεώστητες καταβολές πο-
σών που συµψηφίστηκαν µε πληρωµές εποµένων ετών 
ενισχύσεων χωρίς να προηγηθεί όµως οποιαδήποτε ε-
νηµέρωση,  ως προς το ύψος των κυρώσεων κ.α.

Τηλεπισκόπηση και συμψηφισμοί

Σε άλλη περίπτωση βιοκαλλιεργητής, ο 
οποίος το έτος 2012 υπέβαλε αίτηµα πλη-
ρωµής στο πλαίσιο της δράσης «Βιολο-
γική Γεωργία», αλλά δεν περιελήφθηκε 
στις πληρωµές της δράσης που έγιναν 
τον Ιανουάριο του 2015. Πληροφορή-
θηκε ανεπίσηµα ότι υπήρξαν ευρήµατα 
µετά από έλεγχο µέσω τηλεπισκόπησης 
που αφορούσε στο έτος ενίσχυσης 2012. 
Όπως δήλωσε ο ίδιος δεν του είχε κοινο-
ποιηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε δι-
οικητική πράξη ή έκθεση ελέγχου και υ-
πάλληλοι του Οργανισµού τον διαβεβαί-
ωναν ότι πρόκειται για σφάλµα που α-
φορά πολλούς βιοκαλλιεργητές που θα 
διορθωθεί όταν το µηχανογραφικό σύ-
στηµα του Οργανισµού επιτρέψει µετα-
βολές. Υπέβαλε ένσταση κατά του πίνα-
κα των απορριπτέων που είχε αναρτηθεί 
στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) της Περιφερει-
ακής Ενότητας αναφέροντας ότι οι «κω-
δικοί λάθους» που συνοδεύουν την α-
πόρριψη σε καµία περίπτωση δεν σχετί-
ζονται µε την εκµετάλλευσή του. Για πα-
ράδειγµα, αντιστοιχούσαν σε «µη ύπαρ-
ξη εγγράφων γνωστοποίησης ανωτέρας 
βίας» ενώ, ο ίδιος δεν είχε επικαλεστεί 
λόγους ανωτέρας βίας ή «µη ύπαρξη α-
νανεωµένων παραχωρητηρίων για το έ-
τος εφαρµογής σε περίπτωση κοινοχρή-
στων δηµοτικών εκτάσεων ή κοινοτικών 
εκτάσεων» ενώ, τα κτήµατα που είχε δη-
λώσει ήταν ιδιόκτητα.

Ανθρώπινο 
σφάλµα

∆ιόρθωση των 
σφαλµάτων επί των 
αιτήσεων ενίσχυσης 

ανά πάσα στιγµή 
και για όλα τα πεδία 
αυτών εφόσον απο-
δεικνύεται µετά από 
σχετικούς ελέγχους 

ότι η λανθασµένη 
καταχώρηση οφεί-
λεται σε ανθρώπινο 

σφάλµα, που δεν 
υποκρύπτει δόλο

Λάθος κωδικοί 
στη Βιολογική

Η αβάσταχτη γραφειοκρατία και οι τεράστιες αβεβαιότητες που γεννά το διοικητικό πλαίσιο 
µέσα από το οποίο κατανέµονται οι κοινοτικές ενισχύσεις, αποτελεί κατ’ εξοχήν παράγοντα 
αναβλητικότητας των νέων για να ασχοληθούν µε την αγροτική δραστηριότητα.

ΠΟΛΙΤΗ

Το 2015 χορηγήθηκαν νέα δικαιώµατα 
«βασικής ενίσχυσης» σύµφωνα µε όσα 
δηλώθηκαν από τους γεωργούς στην ε-
νιαία αίτηση ενίσχυσης που υποβλήθη-
κε , κατά το ίδιο έτος, και εφόσον οι ίδιοι 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Μετά τη 
µετάβαση στο νέο καθεστώς, ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη έγινε αποδέκτης σειράς 
αναφορών από παραγωγούς οι οποίοι, 
ενώ ανέµεναν την καταβολή της επιδό-
τησης, δεν πληρώθηκαν ή έλαβαν µειω-
µένα ποσό σε σχέση µε τα αναµενόµενο 
που αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό σε έλ-
λειψη έγκαιρης πληροφόρησης για το 
νέο καθεστώς ενισχύσεων που οδήγη-
σε στην απώλεια δικαιωµάτων. Μάλι-
στα, παραγωγοί, που είχαν επιδοτηθεί 
στο πλαίσιο της ενιαίας ενίσχυσης, δεν 
έλαβαν τη βασική παρά το γεγονός ό-
τι τους είχε απονεµηθεί σχετικός τίτλος 
δικαιωµάτων, διότι το ύψος της πληρω-
µής τους ήταν κατώτατο του ορίου των 
250 ευρώ. Τα δικαιώµατα αυτά, µετά α-
πό την µη ενεργοποίηση τους για δύο 
συνεχόµενα έτη επέστρεψαν στο εθνι-
κό απόθεµα. Οι αναφερόµενοι διαµαρ-
τυρήθηκαν στην Αρχή, αναφέροντας ό-
τι θα έπρεπε να υπάρχει σχετική επισή-
µανση στον τίτλο δικαιωµάτων που τους 
κοινοποιήθηκε προκειµένου να µεταβι-
βάσουν τα χορηγηθέντα δικαιώµατα- ή 
να αυξήσουν την αξία τους µέσω µεταβί-
βασης - πριν την οριστική απώλειά τους.

Σε άλλη περίπτωση που εξετάστηκε 
από την Αρχή, ο αναφερόµενος, κατά 
το έτος 2013, εκµίσθωσε τα δικαιώµα-
τα ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε πα-
ράλληλα µε αγροτική έκταση στη σύ-
ζυγό του, ενώ η τελευταία αίτηση ενιαί-
ας ενίσχυσης που είχε υποβάλει ήταν 
το έτος 2012. Η αξία των δικαιωµάτων 
ενιαίας ενίσχυσης που ενοικιάστηκαν 
κατά το έτος 2013 δεν προσµετρήθη-
καν κατά τον υπολογισµό των δικαιω-
µάτων βασικής ενίσχυσης, και για τους 
δύο παραγωγούς. 
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Οι παραγωγοί, όπως προκύπτει από 
την έκθεση του Συνήγορου του Πολί-
τη, συχνότατα επιρρίπτουν την ευθύνη 
για την απώλεια των ενισχύσεων στους 
ενδιάµεσους ιδιωτικούς φορείς, οι ο-
ποίοι εµπλέκονται στη διαδικασία χο-
ρήγησης επιδοτήσεων.

Ο φορείς αυτοί («κέντρα υποδοχής δη-
λώσεων») φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ι-
διωτικού ή δηµοσίου δικαίου, αγροτικοί 
συνεταιρισµοί ή οµάδες παραγωγών, πι-
στοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως φο-
ρείς υποβοήθησης των αγροτών για την 
συµπλήρωση και υποβολή της ενιαίας αί-
τησης ενίσχυσης. Στις υποχρεώσεις τους 
περιλαµβάνεται η ενηµέρωση των δικαι-
ούχων για εκκρεµότητες που διαπιστώ-
θηκαν µετά από διασταυρωτικούς ελέγ-
χους, και τροποποίηση και εκ νέου απο-
στολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ αιτήσεων για τις ο-
ποίες εντοπίστηκαν σφάλµατα.

Οι αναφερόµενοι στην Αρχή καταλό-
γισαν στους φορείς την παροχή ανακρι-
βούς ή ελλιπούς πληροφόρησης, σφάλ-
µατα κατά την υποβολή των αιτήσεων ή 
παραλείψεις στην αποστολή εγγράφων 
και υπογράµµισαν ότι οι ίδιοι επιβαρύ-
νονται οικονοµικά για τις υπηρεσίες κα-
κής ποιότητας που τους παρασχέθηκαν.

Ωστόσο, το γενικότερο συµπέρασµα 
που εξάγεται από τη διερεύνηση των υ-
ποθέσεων είναι ότι οι παραγωγοί εµπι-
στεύονται τους ενδιάµεσους φορείς εν 
λευκώ και δεν ελέγχουν ή ακόµη, δεν 
παραλαµβάνουν αντίγραφα των αιτή-
σεων ενίσχυσης µετά την υποβολή τους. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις λαθών 
και πληµµελούς πληροφόρησης

Λόγω πληµµελούς πληροφόρησης από 
τις ενώσεις παραγωγών για την απαιτού-
µενη διαδικασία, οι αναφερόµενοι υπέ-
βαλαν αίτηση βασικής ενίσχυσης 2015, 
αλλά όχι το έντυπο αίτησης χορήγησης 
δικαιωµάτων ενίσχυσης λόγω κληρονο-
µιάς, µε αποτέλεσµα τα δικαιώµατα ενί-

σχυσης που δικαιούνταν να απολεσθούν. 
Σε άλλη περίπτωση, η ένωση παρέλειψε 
να στείλει εµπρόθεσµα στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
τις αιτήσεις ενίσχυσης µε συνέπεια τα δι-
καιώµατα ενίσχυσης του αναφερόµενου 
να επιστραφούν στο εθνικό απόθεµα. Ε-
πίσης, ενώ ο ενδιάµεσος φορέας διαβε-
βαίωνε τον παραγωγό ότι η καταβολή της 
επιδότησης είναι θέµα χρόνου, από τη δι-
ερεύνηση του ζητήµατος προέκυψε ότι η 
εκµετάλλευση ενέπιπτε σε δείγµα ελέγ-
χου µέσω τηλεπισκόπησης τα ευρήµατα 
του οποίου είχαν ήδη αποσταλεί στο αρ-
µόδιο κέντρο εξυπηρέτησης αγροτών.

Έτσι, λόγω της παράλειψης του ενδι-
άµεσου φορέα να ενηµερώσει τον ενδι-

αφερόµενο,ο τελευταίος απώλεσε το δι-
καίωµα υποβολής ένστασης. Επίσης, προ-
βλήµατα έχουν ανακύψει από σφάλµατα 
ή παραλείψεις ενδιάµεσων φορέων και 
στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Ενδεικτικά, ο Οργανισµός Πιστοποίησης 
Βιολογικών (ΟΕ&Π) είχε καταχωρήσει ε-
σφαλµένα την ηµεροµηνία ένταξης πα-
ραγωγού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Βιο-
καλλιεργητών.Έτσι, καταχώρησε δύο α-
ντί έξι έτη στο αντίστοιχο πεδίο µε την 
πρόθεση να την τροποποιήσει σε µετα-
γενέστερο στάδιο, κατόπιν διόρθωσης 
από την πλευρά του ΟΕ&Π. Έτσι συγκέ-
ντρωσε λιγότερα µόρια και δεν περιλή-
φθηκε στους προσωρινούς δικαιούχους.

Νίπτουν τας χείρας για τα λάθη οι ενδιάμεσοι
Οι παραγωγοί εμπιστεύονται εν λευκώ τα ΚΥΔ και δεν ελέγχουν τα αντίγραφα των αιτήσεων ενίσχυσης 

Σφάλµα 
∆ιοίκησης

Σφάλµα που έλαβε 
χώρα από φορέα 

στον οποίο έχει ανα-
τεθεί αρµοδιότητα 
που, σύµφωνα µε 

το ενωσιακό δίκαιο, 
ασκείται από δηµόσια 
αρχή και χαρακτηρί-
ζεται ως σφάλµα της 

∆ιοίκησης

Λάθος 
υπαλλήλων

Σχεδόν στο σύνολο 
των περιπτώσεων 

εσφαλµένης 
ψηφιοποίησης 

αγροτεµαχίων, οι 
παραγωγοί επιρρί-
πτουν την ευθύνη 
στους υπαλλήλους 
των ενώσεων που 

απευθύνθηκαν

Εργαλείο για τη ∆ιοίκηση οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη

 Θέσπιση συγκεκριµένων διατάξεων νόµου ή κανονιστικών πράξεων που να προβλέπουν ρητά (α) τον τρόπο και τα µέσα κοινοποίησης των 
διοικητικών πράξεων επιβολής κυρώσεων, (β) τη διαδικασία και τις προθεσµίες υποβολής ενστάσεων.
 Έκδοση διοικητικών πράξεων που περιλαµβάνουν σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία και αναφέρουν τη διαδικασία και τις προθεσµίες προσφυγής 

– ενστάσεων κατά των πράξεων αυτών.
 Κοινοποίηση εγγράφων, παράλληλα µε το διαδίκτυο µετά από δήλωση επιθυµίας του παραγωγού.
 Αντιµετώπιση των καθυστερήσεων στην καταβολή των ενισχύσεων στο πλαίσιο µέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης µέσω της διαδικασίας της ταµειακής 

διευκόλυνσης ή µέσω επέκτασης του πιστωτικού ορίου της κάρτας του αγρότη.
 Συνεκτίµηση της παραµέτρου της ευθύνης των ενδιάµεσων φορέων, υπέρ του παραγωγού κατά την εξέταση ενστάσεων. 
 ∆ιόρθωση προφανών σφαλµάτων επί των αιτήσεων ενίσχυσης οποτεδήποτε και για όλα τα πεδία αυτών, εφόσον αποδεικνύεται µετά από 

σχετικούς ελέγχους ότι η λανθασµένη καταχώρηση οφείλεται σε ανθρώπινα σφάλµατα που δεν υποκρύπτουν δόλο.
 Έµφαση στην εξέταση ενστάσεων µε άµεση διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων σε υποθέσεις που συνδέονται µε ερµηνεία χαρτογραφικού υποβάθρου.

Εποπτεία, συν ευθύνη 
και κατάπτωση
εγγυητικών 
σε περίπτωση λαθών
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
εκτιµώντας ότι οι απαιτήσεις 
λειτουργίας του προγράµµατος ΟΣ∆Ε 
επιβάλλουν την παροχή πρόσθετης 
βοήθειας στους παραγωγούς που 
επιθυµούν να υποβάλουν δηλώσεις, 
εκχώρησε αρµοδιότητες παρόµοιας 
φύσης σε ιδιωτικούς φορείς. Από τη 
συνεργασία αυτή όµως ανακύπτουν 
και ζητήµατα άλλης φύσης: Εκτός 
του ότι το κόστος παροχής των εν 
λόγω διοικητικών υπηρεσιών 
µεταβιβάζεται από το κράτος στον 
παραγωγό, η διοίκηση απεκδύεται 
της ευθύνης να παράσχει έγκυρη και 
ολοκληρωµένη πληροφόρηση. Τις 
δυσµενείς συνέπειες εσφαλµένων 
ενεργειών ή παραλείψεων κατά την 
υποβολή των δηλώσεων δεν τις 
υφίσταται πλέον η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, 
ούτε όµως και οι ενδιάµεσοι φορείς, 
τους οποίους η διοίκηση φαίνεται 
πως εµπιστεύεται χωρίς να ελέγχει. 
Για το λόγο αυτό ο Συνήγορος του 
Πολίτη προτείνει µεταξύ άλλων:
 Πλήρη εποπτεία και έλεγχο των 

ενδιάµεσων φορέων από τις 
εθνικές αρχές. 
 Συνεκτίµηση της παραµέτρου της 

ευθύνης των ενδιαµέσων φορέων, 
υπέρ του παραγωγού κατά την 
εξέταση ενστάσεων. 
 Εξέταση, της επιβολής του µέτρου 

της µερικής κατάπτωσης της 
εγγυητικής επιστολής των 
ενδιάµεσων φορέων.


