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Το επόµενο στοίχηµα 
η τιµή φέτας στο ράφι  
Προϋπόθεση για τη διατήρηση των 
τιµών παραγωγού ψηλά, η βελτίωση 
της τιµής της φέτας στο ράφι. σελ. 26

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ
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Καλαµπόκι
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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Αδρανή καθίστανται με τη νέα ΚΑΠ   
τα δικαιώματα από αγρανάπαυση  
Ανοικτό το ζήτημα των συνταξιούχων, συνεχίζεται το «μαγείρεμα» με το Εθνικό Απόθεμα 

σελ. 4, 10-11, 16

Με 290 ευρώ ο τόνος στη Φότζια, τα καλά σκληρά σιτάρια 
δικαιολογούν έως και 27 λεπτά το κιλό στην Ελλάδα. Έσπασε τα 
65 σεντς το βαµβάκι, εύκολα στα 47 λεπτά το σύσπορο. σελ. 22

Προς τα 27 λεπτά το σκληρό, για τα 47 το βαµβάκι
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12321

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50003

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12105

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85348

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,12700

• Ταλαιπωρούν κόσµο στα Σχέδια 
Βελτίωσης οι αξιολογητές σελ. 18
• Εµπόδια στα επενδυτικά για τους 
κτηνοτρόφους που συστεγάζονται σελ. 19

• Πρόταση Γάλλων για ενίσχυση ανά ΜΑΕ 
αντί για στρεµµατική στη νέα ΚΑΠ σελ. 4
• Οι ζωονόσοι στον Τύρναβο φέρνουν 
«πυρετό» στην πλατείο Βάθη σελ. 47

• Θετικές προοπτικές ξεδιπλώνουν στο 
βαµβάκι τα θεµελιώδη της αγοράς σελ. 22
• ∆ιόρθωση των τιµών γάλακτος 
µεσοπρόθεσµα αναµένει ο FAO σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Θετικές ειδήσεις αυτή την εβδοµάδα για το βαµβάκι, µε τις 
πράξεις περί τα 70 σεντς ανά λίµπρα, που αντιστοιχούν σχεδόν σε 
46 λεπτά το κιλό στο σύσπορο και για το σκληρό σιτάρι µε τη 
λίστα της Φότζια να δίνει νέα άνοδο 10 ευρώ ο τόνος. Την ίδια 
ώρα το στήσιµο στα καπνά ποικιλίας Μπασµά αναµένεται να 
διαµορφωθεί στα 5,30 ευρώ το κιλό, ένα ευρώ υψηλότερα από 
πέρυσι, χωρίς ωστόσο να καλύπτει το κόστος παραγωγής.

Οδηγίες συγκοµιδής 
ελαιοκάρπου 
Με αφορµή την έναρξη συγκοµιδής 
ελαιόκαρπου, η ∆ΑΟΚ Τριφυλίας 
ενηµερώνει τους ελαιοκαλλιεργητές τι 
πρέπει να κάνουν για την παραγωγή 
εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου. Για να 
διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του 
προϊόντος, οι παραγωγοί πρέπει:

 Να τηρούν κανόνες ορθής χρήσης 
φυτοπροστατευτικών και να 
προγραµµατίζουν την ελαιοσυλλογή στο 
κατάλληλο στάδιο ωριµότητας του 
καρπού, ώστε να υπάρχουν οι βέλτιστες 
συνθήκες ποιότητας ελαιολάδου.

Μεταφορά 
 Ελαιόπανα και πλαστικά εξαρτήµατα 

των ελαιοραβδιστικών να πληρούν τα 
όρια της νοµοθεσίας για τους φθαλικούς 
εστέρες (καν. ΕΚ 10/2011)
 Να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί του 

ελαιόκαρπου και η συµπίεση των ελιών 
εντός των σακιών.
 Η µεταφορά ελιών στο ελαιοτριβείο να 

γίνεται µέσα σε γιούτινους σάκους ή σε 
παραγωγικές κλούβες.
 Ο χρόνος από τη συγκοµιδή µέχρι την 

έκθλιψη να είναι ο συντοµότερος, διότι η 
µακρόχρονη παραµονή σε ζεστό και υγρό 
περιβάλλον προκαλεί σηµαντική 
υποβάθµιση του παραγόµενου 
ελαιολάδου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 02-11-2019 
Γενικά άστατος καιρός κατά 
περιόδους νεφελώδης µε 
τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες. Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα δυτικά νοτιοανατολικοί 
µέτριοι. Στα ανατολικά από 
βόρειες διευθύνσεις ασθενείς 
και στο Αιγαίο τοπικά ισχυροί, µε 
βαθµιαία εξασθένηση. Η 
θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει 
αξιόλογη µεταβολή.

Κυριακή 03-11-2019 
Γενικά άστατος καιρός σε όλη τη 
χώρα, µε πρόσκαιρες νεφώσεις, 
κατά τόπους βροχές και τοπικές 
καταιγίδες. Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 
µέτριας προς υψηλής έντασης.  
Στα ανατολικά θα πνέουν 
ανατολικοί βορειοανατολικοί 
ασθενείς και θα εξελιχθούν σε 
µέτριους νοτιοανατολικούς. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή άνοδο.

∆ευτέρα 04-11-2019
και Τρίτη 05-11-2019
Γενικά άστατος καιρός σε όλη τη 
χώρα. Στα βόρεια, δυτικά και 
ανατολικά τοπικές βροχές και 
καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους 
ισχυρές. Οι άνεµοι θα πνέουν 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

από νότιες διευθύνσεις µέτριοι 
προς ισχυροί, οι οποίοι από 
τις βραδινές ώρες θα 
εξασθενήσουν. Η θερµοκρασία 
θα σηµειώσει περαιτέρω άνοδο.

Τετάρτη 06-11-2019 ως
Παρασκευή 08-11-2019
Γενικά αίθριος καιρός, µε λίγες 
παροδικές νεφώσεις. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα τις 
πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, 
και από τις βραδινές, τοπικές 
οµίχλες στα βόρεια. Οι άνεµοι 
θα πνέουν νότιοι ασθενείς. Η 
θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει 
αξιόλογη µεταβολή.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν στα δυτικά 
ανατολικοί 4 µε 
6 και στο Ιόνιο 
τοπικά 7 µποφόρ. 
Στα ανατολικά 
βόρειοι 4 µε 5 και 
στο Αιγαίο τοπικά 6 
µποφόρ µε βαθµιαία 
εξασθένηση.

4-6Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

873,98 872,3 873,4
875,73

TΖΙΡΟΣ
71.170,035
(31/10)

882,57

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 23

890

885

880

875

870

865

860
Παρασκευή

25/10
Τρίτη

29/10
Τετάρτη
30/10

Πέµπτη
24/10

Πέµπτη
31/10

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής       
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Βασιλική Κονόµου - Σοφία Ιντζεβίδου - Φανή Παπαπετροπούλου 
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. 
                   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, 
                                                                           µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

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

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

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

• E�MAIL: agrenda@agronews.gr
• URL: www.agronews.gr

Αν έρθει κανείς αντιµέτωπος µε τις απορίες 
που εκφράζουν, µε κάθε ευκαιρία, οι νέ-
οι αγρότες και γενικά οι άνθρωποι της α-
γροτικής παραγωγής, θα καταλάβει το τε-
ράστιο έλλειµµα που υπάρχει στην επίση-
µη ενηµέρωση γύρω από τα κρίσιµα θε-
σµικά ζητήµατα, που απασχολούν τον α-
γροτικό κόσµο. 

Κανείς για παράδειγµα δεν αισθάνεται εδώ και 
χρόνια την ανάγκη να ανακοινώσει ποιο εί-
ναι κάθε χρόνο το Εθνικό Απόθεµα, µε ποιο 
τρόπο µοιράζονται τα αντίστοιχα δικαιώµα-
τα σε Νέους Αγρότες και λοιπούς εν δυνά-
µει δικαιούχους, ποιος είναι ο µηχανισµός 
βάσει του οποίου κινείται το όλο θέµα. 

Η Agrenda γίνεται καθηµερινά αποδέκτης αυ-
τών των αποριών και το συντακτικό της 
δυναµικό καταβάλλει τεράστια προσπά-
θεια να βρει τις απαντήσεις και να τις επι-
κοινωνήσει στους ερωτώντες, είτε µέσα α-
πό τις σελίδες της εφηµερίδας, είτε ακό-
µα και απευθείας δια απαντητικών emails. 

«Είµαι νέος αγρότης που για πρώτη φορά ασχο-

λήθηκα µε την καλλιέργεια βαµβακιού το 

τρέχον έτος (90 στρέµµατα)», αναφέρει έ-

να από τα πολλά emails, των οποίων γίνεται 

καθηµερινά αποδέκτης η συντακτική οµάδα 

της εφηµερίδας. Και συνεχίζει: «Όπως είναι 

φυσικό, δικαιώµατα δεν διαθέτω.

Με λύπη διαπίστωσα ότι πριν λίγες µέρες που 

όλοι οι άλλοι πληρώθηκαν το 70% της βα-
σικής ενίσχυσης εγώ δεν έλαβα ούτε ευρώ.

Και διερωτώµαι λοιπόν: 

Ποια η στήριξη των νέων σ’ αυτή τη χώρα για να 

ασχοληθούν µε τον πρωτογενή τοµέα;

Γιατί δούλευα µια ολόκληρη χρονιά; Για να πά-

ρω πίσω αυτά που ξόδεψα; Η εργασία µου 

πληρώνεται;

Και εντέλει τι γίνεται; ∆ουλεύουµε για τις επιδο-

τήσεις; (Αν τις δικαιούµαστε κι αυτές)

∆εν υπάρχει µέλλον σ’ αυτή τη χώρα.

Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, εσείς που έχε-

τε το βήµα και µπορείτε ίσως να εισακου-

στείτε από τους κυβερνώντες να ασχολη-
θείτε λίγο µε το θέµα αυτό των νέων αγρο-

τών στην πατρίδα µας.

Επίσης γνωρίζετε αν θα δοθούν δικαιώµατα από 

το Εθνικό Απόθεµα τους επόµενους µήνες;».
Απέχει πολύ, αυτό το οποίο καθηµερινά βιώ-

νουν οι άνθρωποι της αγροτικής παραγω-
γής από αυτό που ίσως αντιλαµβάνονται 
οι άνθρωποι της εκάστοτε εξουσίας, δρώ-
ντας βάσει αυτών που ακούν από τους «µι-
σθοφόρους της αυλής» ή και όσων εξυπη-
ρετούν κατεστηµένα συµφέροντα, συχνά 
σε βάρος των αγροτών. 

Agrenda

Πόσο είναι φέτος
το Εθνικό Απόθεμα; 





ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μια νέα προσέγγιση στον τρόπο που 
αντιλαµβάνεται η Γαλλία τα θέµα-
τα των επιδοτήσεων της επικείµε-
νης ΚΑΠ αποτελεί η έκθεση εµπει-
ρογνωµόνων του πρωθυπουργικού 
γραφείου, σύµφωνα µε την οποία τα 
κονδύλια θα πρέπει να εστιαστούν 
ανά απασχολούµενο στον αγροτικό 
τοµέα και όχι στην ανά εκτάριο ενί-
σχυση. Αυτό σηµαίνει ότι η στροφή 
σε ένα τέτοιο µοντέλο θα είχε ως α-
ποτέλεσµα διαφορετική κατανοµή 
των ενισχύσεων υπέρ των παραγω-
γών λαχανικών και δενδρωδών καλ-
λιεργειών έναντι, των εκτατικών και 
της κτηνοτροφίας.

Σε έκθεση που παρουσιάστηκε στο 
Παρίσι στις 23 Οκτωβρίου, ο κυβερ-
νητικός φορέας France Stratégie µε 
τίτλο «Κάνοντας την ΚΑΠ µοχλό για 
την αγρο-οικολογική µετάβαση», α-
ναφέρει πως το σηµερινό σύστηµα 
στήριξης των ευρωπαίων γεωργών 
«δεν αναπνέει» προτείνοντας αυξη-
µένη εστίαση στην κατάσταση της α-
πασχόλησης των αγροτών.

Βέβαια, για να γίνει πραγµατικό-
τητα κάτι τέτοιο, χρειάζεται µια πλή-
ρης αναθεώρηση της Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής της ΕΕ µετά το 2020, 

µε το γαλλικό κυβερνητικό think 
tank να υποστηρίζει πως µέχρι σή-
µερα, δεν έχουν προταθεί σηµαντι-
κές αλλαγές.

Σχολιάζοντας σχετικά στο twitter, 
o διακεκριµένος αγρο-οικονοµολό-
γος του Πανεπιστηµίου του Τρίνιτι, 
Άλαν Μάθιους αναφέρει: «Γαλλική 
οµάδα εµπειρογνωµόνων προτείνει 
επανασχεδιασµό της ΚΑΠ σε δύο σκέ-
λη: i) σύστηµα ουδέτερου προϋπολο-
γισµού για τα περιβαλλοντικά που 
χρηµατοδοτούνται από την ΚΑΠ και 
το β’ πυλώνα µε περιβαλλοντικούς 
φόρους και ii) τις άµεσες πληρωµές 
του α’ πυλώνα µε βάση τις ΜΑΕ (Μο-

νάδα Απασχόλησης ανά Εκµετάλλευ-
ση) και όχι τα εκτάρια, πολλά ερω-
τήµατα εδώ!».

«Ενόψει των περιβαλλοντικών και 
κλιµατικών προκλήσεων, η ΚΑΠ α-
γωνίζεται σήµερα να δώσει τις σω-
στές απαντήσεις.», ανέφεραν. Εντού-
τοις, η θέση των αγροτών δεν ήταν 
καλύτερη, καθώς το 25% των Γάλ-
λων αγροτών ζουν κάτω από το ό-
ριο της φτώχειας. «Από τη δεκαετία 
του 1990, τα περιβαλλοντικά και κλι-
µατικά ζητήµατα έχουν ενσωµατω-
θεί σταδιακά στην ΚΑΠ», δήλωσε ο 
Pierre Dupraz, διευθυντής έρευνας 
του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωργικής 
Έρευνας της Γαλλίας (INRA). Για να 
αναπροσανατολιστεί η βοήθεια προς 
την οικολογική γεωργία και τη δια-
τήρηση της απασχόλησης, η έκθε-
ση του France Stratégie πρότεινε να 
βασιστούν οι επιχορηγήσεις των γε-
ωργών στις ενισχύσεις για την απα-
σχόληση, σε αντίθεση µε τη µέτρηση 
της χορηγούµενης χρηµατοδότησης 
ανά εκτάριο καλλιεργούµενης γης.

«Το βασικό σύστηµα πληρωµών 
πρέπει να εξελιχθεί σε πληρωµές 
που βασίζονται στη γεωργική απα-
σχόληση και να µην βασίζεται πλέ-
ον στην έκταση», εξηγεί ο Gilles de 
Margerie, επικεφαλής του France 
Stratégie. Έτσι, µε βάση τις ενισχύ-
σεις που καταβλήθηκαν στη Γαλλία 
το 2018 για άµεσες πληρωµές (5,7 δι-
σεκατοµµύρια ευρώ) και τον αριθµό 
των ισοδύναµων πλήρους απασχό-
λησης το 2016 (711.000), ο ετήσιος 
έλεγχος για έναν γεωργό εργαζόµε-
νο πλήρους απασχόλησης θα ανερ-
χόταν σε 8,000 ευρώ το έτος αυτό.
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Βάσει της απασχόλησης 
οι αγροτικές επιδοτήσεις   
Ρηξικέλευθη πρόταση από το γραφείο Μακρόν τα βλέπει όλα εξαρχής

Χτίζεται συναίνεση για μετατόπιση της ΚΑΠ

France Stratégie
H έκθεση του France Stratégie 

πρότεινε να βασιστούν οι επιχορη-
γήσεις των γεωργών στις ενισχύ-

σεις για την απασχόληση

Βonus-malus
ο β’ πυλώνας 
Μια άλλη πρόταση του France 
Stratégie είναι η αναδιατύπωση του 
συστήµατος στήριξης του δεύτερου 
πυλώνα σε ένα απλοποιηµένο 
σύστηµα πριµ/κυρώσεων (bonus-
malus), χωρίς εντούτοις να γίνεται 
αναφορά στον προϋπολογισµό της 
ΚΑΠ. Οι γεωργοί θα µπορούσαν να 
φορολογούνται µε βάση τους 
ρύπους και τη χρήση εισροών 
σύµφωνα µε την αρχή του «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Από την άλλη 
πλευρά, θα αµείβονται για τις 
περιβαλλοντικές πρακτικές: 
µόνιµους λειµώνες, αµειψισπορά κ.α. 
Οι φόροι αυτοί θα µπορούσαν να 
φθάσουν τα 3,9 δισ. ευρώ ετησίως.

Παρά τη συναίνεση που αρχίζει να 
κτίζεται γύρω από τη µετατόπιση της 
ΚΑΠ στην υποστήριξη της απασχό-
λησης στον αγροτικό τοµέα, εντού-
τοις υπάρχει ακόµα πολύς δρόµος 
και δη προς την κατεύθυνση της γε-
νικότερης σύγκλισης των άµεσων ε-
νισχύσεων στα κράτη-µέλη.

«Σήµερα υπάρχει µια συνειδητο-
ποίηση των ορίων του σηµερινού 
συστήµατος επιδοτήσεων και οι δι-
άφοροι παράγοντες του κλάδου εί-
ναι έτοιµοι να ανοίξουν τη συζήτη-
ση», αναφέρει ο Gilles de Margerie, 

επικεφαλής του France Stratégie. 
Στις Βρυξέλλες, η συζήτηση για τη 
µελλοντική ΚΑΠ αναµένεται να ξε-
κινήσει ξανά µετά τη θέση της νέ-
ας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 1η 
∆εκεµβρίου, µε τον επικείµενο Ε-
πίτροπο Γεωργίας, Γιάνουζ Βοϊτσε-
χόφσκι να υπεραµύνεται της διαδι-
κασίας εξισορρόπησης των δικαι-
ωµάτων ενίσχυσης, και άρσης των 
ανισοτήτων. Σε συνέντευξη του σε 
πολωνικό µέσο, ο Βοϊτσεχόφσκι α-
παντώντας σε σχετικό ερώτηµα για 
υποστήριξη των θέσεων της Πολω-

νικής κυβέρνησης για αύξηση των 
επιδοτήσεων της χώρας και εξοµοί-
ωση µε τους δυτικούς γείτονες απά-
ντησε µε νόηµα: «Το Κοινοβούλιο 
είναι ήδη πεπεισµένο ότι η ανισότη-
τα των επιδοτήσεων είναι άδικη. Και 
δεν υπάρχει επί του παρόντος κα-
µία οικονοµική, κοινωνική ή πολι-
τική αιτιολόγηση αυτών των ανισο-
τήτων. Αποµένει µόνο το θέµα του 
τρόπου µε τον οποίο θα είναι πολι-
τικά αποδεκτό στην ΕΕ. Νοµίζω ότι 
είµαστε σε καλό δρόµο για την επί-
τευξη αυτού του στόχου». O Gilles de Margerie, επικεφαλής του France Stratégie.

ΠΡΟΤΑΣΗ FRANCE STRATÉGIE

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

1os ΠΥΛΩΝΑΣ 2os ΠΥΛΩΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ +
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΥΛΩΝΑΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ�

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΥΛΩΝΑΣ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ�

ΠΡΙΜ ΓΙΑ:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

ΖΩΝΕΣ NATURA 2000

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

�∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ�

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΖΩΑ
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ΚΑΠ

   

ΦΟΡΟΙ

5,7
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
1,7

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
3,9

ΚΑΠ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΠ





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μπορεί να µην αφορά το µεγαλύτερο όγκο του αγρο-
τικού πληθυσµού, όπως συµβαίνει µε τη γνωστή κά-
θε χρόνο διαδικασία των συµψηφισµών, που αδειάζει 
τους λογαριασµούς των δικαιούχων, ωστόσο οι δασι-
κοί χάρτες φαίνεται πως δηµιούργησαν και φέτος ζή-
τηµα στην πληρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ε-
νίσχυσης. Κάτι που δεν αποκλείεται να το βρουν ξανά 
µπροστά τους οι παραγωγοί µε την πρώτη δόση των α-
γροπεριβαλλοντικών µέτρων του 2019, που δροµολο-
γείται µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου. Πριν αλλάξει ο χρόνος, 
σειρά έχουν η εξόφληση της ενιαίας, στην οποία θα πε-
ριλαµβάνεται και η χορήγηση του Εθνικού Αποθέµατος 
ποσού κάτι παραπάνω από τα 18 εκατ. ευρώ του 2018 
και η εξισωτική αποζηµίωση του τρέχοντος έτους. Για 
τον επόµενο µήνα, µε ευθύνη πλέον της νέας διοίκη-
σης, µετατίθεται πλέον η πληρωµή του 10% των αποζη-
µιώσεων του 2018, ύψους περί τα 14 εκατ. ευρώ, που 
αναµένεται εδώ και δύο µήνες. 

Όσον αφορά τώρα το θέµα που δηµιουργήθηκε στην 
προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σχετικά µε τους κυ-
ρωµένους δασικούς χάρτες, ο Οργανισµός Πληρωµών 
σπεύδει να µετακυλήσει την ευθύνη στα Κέντρα Υποδο-
χής ∆ηλώσεων, τα οποία και επιφορτίστηκαν µε τη δι-
όρθωση των σφαλµάτων, που δεν έγινε κεντρικά όπως 
πέρυσι. Κατόπιν αυτού, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί 
τους παραγωγούς να προχωρήσουν σε διορθώσεις, προ-
κειµένου να λάβουν τα δικαιούµενα ποσά κατά την εξό-
φληση της βασικής ενίσχυσης τον ∆εκέµβριο. 

Σηµειωτέον ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύµφωνα µε ανακοίνωσή 
του, ενηµερώνει τους παραγωγούς ότι το επόµενο χρο-
νικό διάστηµα θα δώσει οδηγίες στα ΚΥ∆, προκειµένου 
να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις και να πληρωθούν έ-
γκαιρα για όσα χρήµατα δεν πήραν. Σε κάθε περίπτωση, 
οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι τα αγροτεµάχια, 
των οποίων η έκταση επικαλύπτεται στο σύνολό τους ή 
σε µέρος αυτών από κυρωµένους δασικούς χάρτες εξαι-
ρούνται από τη συνολική επιλέξιµη έκταση της αίτησής 
τους, µε αναλογική µείωση της δικαιούµενης ενίσχυσης.

Μάλιστα επί του θέµατος τοποθετήθηκε και η υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραµπατζή, η οποία 
απέσπασε τη δέσµευση του µέχρι πρότινος προέδρου 
του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιου Καπρέλη ότι «µε την εξόφλη-
ση των επιδοτήσεων τον προσεχή ∆εκέµβριο πρόκειται 
να καταβληθούν στους παραγωγούς τα ποσά, που λαν-
θασµένα δεν τους αποδόθηκαν λόγω της επιβολής ποι-
νών για αµφισβητούµενες δασικές εκτάσεις».

Ο ίδιος, σε ανακοίνωση του, για να απαλλάξει τον Ορ-
γανισµό τον οποίο διοικούσε έως τότε από τις όποιες ευ-
θύνες του, έκανε σαφή στους παραγωγούς τα εξής: «Η ε-
νηµέρωση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΣ∆Ε µε 
τους κυρωµένους δασικούς χάρτες είναι µια δυναµική 
και συνεχής διαδικασία, καθώς το υπόβαθρο επικαιρο-
ποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους µε συγκεκριµένο τρόπο που έχει συµ-
φωνηθεί µε τις αρµόδιες ∆ασικές Υπηρεσίες.

Όπως είναι γνωστό στους παραγωγούς, οι αναρτηµένοι 
δασικοί χάρτες που επικαλύπτουν τα αγροτεµάχιά τους 
δεν επηρεάζουν τις ενισχύσεις τους, ενώ αγροτεµάχια, 
των οποίων η έκταση επικαλύπτεται στο σύνολό τους ή 
σε µέρος αυτών από κυρωµένους δασικούς χάρτες εξαι-
ρούνται από τη συνολική επιλέξιµη έκταση της αίτησής 
τους, µε αναλογική µείωση της δικαιούµενης ενίσχυσης.

Οι εν λόγω µειούµενες ενισχύσεις δύναται να υπολο-
γισθούν και να καταβληθούν σε επόµενες πληρωµές, µε 

την προϋπόθεση ότι οι εµπλεκόµενοι παραγωγοί θα έ-
χουν προβεί σε ενεργοποίηση των εργαλείων που προ-
βλέπονται. Υπενθυµίζεται επίσης ότι κατά την περίοδο 
των αποσφαλµατώσεων των αιτήσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ διέ-
θετε στα ΚΥ∆ και τους παραγωγούς στοιχεία µε τα αγρο-
τεµάχια που εµπλέκονταν στους κυρωµένους δασικούς 
χάρτες, ώστε να διενεργούνται οι σχετικές διορθώσεις».

Αφορολόγητα τα de minimis, λέει η ΑΑ∆Ε
Οι αγροτικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) 

δεν φέρουν φορολογικές υποχρεώσεις, τονίζει η ΑΑ∆Ε. 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυν-
σης Φορολογικής ∆ιοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής ∆η-
µοσίων Εσόδων, το οποίο υπογράφει ο γενικός διευθυ-
ντής Ευθύµιος Σαΐτης, «Οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασί-
ας (de minimis) στον γεωργικό τοµέα (Καν. 1408/2013) 
συµπεριλαµβάνονται στις αγροτικές ενισχύσεις/επιδοτή-
σεις (σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντάσσονται στην κατη-
γορία Πυλώνας 1/Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων-επι-
δοτήσεων) και δεν αποτελούν αγροτικές αποζηµιώσεις 
(ΕΛΓΑ). Ωστόσο, οι αγροτικές ενισχύσεις ήσσονος ση-
µασίας (de minimis) δεν φέρουν φορολογικές υποχρε-
ώσεις σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις για τις αγροτι-
κές ενισχύσεις-επιδοτήσεις εφόσον δεν αποτελούν βα-
σική, πράσινη ή συνδεδεµένη ενίσχυση».

Υπενθυµίζεται δε ότι πριν λίγο διάστηµα, µε έτερη δι-
ευκρινιστική εγκύκλιο της ΑΑ∆Ε, κατέστη σαφές ότι τα 
de minimis που δόθηκαν και είχαν χαρακτήρα αποζηµι-
ώσεων δεν προσµετρώνται στον υπολογισµό του ορίου 
των 5.000 ευρώ για την παραµονή στο ειδικό καθεστώς. 
Πρόκειται για απόφαση που εκ πρώτης αφορά τους πα-
ραγωγούς επιτραπέζιων ροδάκινων που επλήγησαν από 
τις έντονες βροχές του Ιουνίου 2018, αλλά κατ’ επέκταση 
ισχύει και για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας σε αντίστοι-
χες περιπτώσεις αποζηµιωτικού χαρακτήρα. 

Αµπελώνας 
Θήρας

Μέχρι τις 30 
Νοεµβρίου 

παρατείνεται 
η υποβολή 

προτάσεων για 
τον αµπελώνα 
της Θήρας, µε 
τροποποιητική 

απόφαση
 

Νυχτερινό 
τιµολόγιο

Από 1η Νοεµβρίου 
ξεκίνησε να 

ισχύει το οικιακό 
νυχτερινό 

τιµολόγιο της ∆ΕΗ 
για τη χειµερινή 

περίοδο, µέχρι και 
τις 30 Απριλίου

 
Αυτόχθονες 

φυλές
Πιστώθηκαν µέσα 

στην εβδοµάδα 
158.271,72 ευρώ 

πανελλαδικά 
για τη δεύτερη 

εκκαθάριση των 
αυτόχθονων 

φυλών του έτους 
εφαρµογής 2018
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Εμπόδιο στο τσεκ οι δασικοί χάρτες   
κρίσιμες διορθώσεις για εξόφληση τον Δεκέμβριο  

 Ενδεχόμενα προβλήματα και με την προκαταβολή Βιολογικών και Νιτρικών έως τα τέλη Νοεμβρίου
 Χάθηκε και ο Οκτώβριος για το 10% των αποζημιώσεων του 2018, το μπαλάκι τώρα στη νέα διοίκηση

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

20.000.000

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

980.000.000

ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

235.000.000

(ΕΥΡΩ)

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ 
120.000.000

Από 1η Νοεµβρίου
η απογραφή ζώων
Στην υποχρεωτική ετήσια απογραφή των ζώων 
τους καλούνται να προχωρήσουν οι κάτοχοι 
αιγοπροβάτων και χοίρων. Η απογραφή είναι 
υποχρέωση και όσων έχουν µηδενικό αριθµό 
αιγοπροβάτων ή χοίρων αλλά διαθέτουν κωδικό 
εκµετάλλευσης και διενεργείται:

 για αιγοπρόβατα από 1η Νοεµβρίου µέχρι 15η 
∆εκεµβρίου και
 για χοίρους από 1η µέχρι 31η ∆εκεµβρίου.

Μετά οι κτηνοτρόφοι προβαίνουν στην κοινοποίηση 
της απογραφής των αιγοπροβάτων και χοιροειδών 
είτε µε τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας είτε µε 
την προσέλευσή του στο Κτηνιατρικό Γραφείο όπου 
ανήκει η εκµετάλλευσή του. Σηµειώνεται ότι η 
συµπλήρωση του µητρώου είναι υποχρεωτική, 
καθώς η µη γνωστοποίηση ή η εκπρόθεσµη 
υποβολή συνεπάγεται αποκλεισµό της εκτροφής 
από ενισχύσεις και προγράµµατα και πρόστιµα.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

∆ικαιώνονται όλοι εκείνοι που µι-
λούσαν για παθογένειες και γρα-
φειοκρατία, που θα κρατούσαν α-
νενεργή εν τη γενέσει της την ηλε-
κτρονική πλατφόρµα καταχώρησης 
τιµολογίων για τη διακίνηση νωπών 
και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊό-
ντων και την εξόφληση των παρα-
γωγών µέσα σε 60 µέρες.

Έτσι, από τον Φεβρουάριο του 2019 
µετά από την... πολυθρύλητη έναρ-
ξη εφαρµογής της, που συνοδεύτη-
κε από διαδοχικές παρατάσεις ανα-
στολής της λειτουργίας της (σ.σ. η 
τελευταία είχε δοθεί µέχρι τα τέλη 
Σεπτεµβρίου) και έναν σχετικά µι-
κρό αριθµό παραγωγών και εµπό-
ρων να έχουν προχωρήσει σε κα-
ταχώριση των τιµολογίων τους κο-
ντά στις 80.000, τέθηκε και πάλι α-
νενεργή. Αυτό σηµαίνει ότι δεν επι-
βάλλονται πρόστιµα σε όσους δεν 
κάνουν καταχωρήσεις τιµολογίων 
στην εφαρµογή, και όπως όλα δεί-
χνουν προετοιµάζεται ένα νέο πλαί-
σιο για τον έλεγχο της αγοράς.

Η ανακοίνωση της αναστολής α-
ναφέρεται εµµέσως πλην σαφώς µε 
τροπολογία του υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, που 
εντάχθηκε σε νοµοσχέδιο του υ-
πουργείου Υγείας, που δηµοσιεύ-
τηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως στις 16 Οκτωβρίου (ΦΕΚ Αρ. 
Φύλλου 161), σύµφωνα µε την ο-
ποία µόλις διαπιστωθεί η ολοκλή-
ρωση της ανάπτυξης θα καθοριστεί 
και η ηµεροµηνία έναρξη πλήρους 
λειτουργίας της.

Συγκεκριµένα το άρθρο 42 του 
νόµου αναφέρει τα εξής: 

Άρθρο 42
Τροποποίηση του ν. 4492/2017 
(Α’ 156)

1. Στο άρθρο 3 του νόµου 4492/2017 
προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 
«8. Με απόφαση του υπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της α-
νάπτυξης της ψηφιακής υπηρεσίας 
και καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρ-
ξης πλήρους λειτουργίας αυτής.».

2. Η ισχύς του άρθρου 4 του νό-

µου 4492/2017 αρχίζει από την η-
µεροµηνία έναρξης πλήρους λει-
τουργίας της ψηφιακής υπηρεσίας 
διακίνησης νωπών και ευαλλοίω-
των αγροτικών προϊόντων του άρ-
θρου 3 αυτού.

Σηµειωτέων, εξαρχής διακεκρι-
µένοι φοροτεχνικοί είχαν επιση-
µάνει τα τρωτά σηµεία του εν λόγω 
µέτρου, εκτιµώντας πως δύσκολα 
θα υπάρξει επιτυχηµένη υπέρ των 
αγροτών εφαρµογή του, συνεκτιµώ-
ντας το κόστος ενηµέρωσης (διαρ-
κής τροφοδότηση µε στοιχεία) και 
τον κίνδυνο δηµιουργίας «ολιγο-
ψωνίου», δηλαδή όταν λίγοι αγο-
ραστές ζητούν από πολλούς πωλη-
τές ένα προϊόν.

Επιπρόσθετα, σηµαντικές δυσκολί-
ες διαπιστώθηκαν στην ενηµέρωση 
των στοιχείων, δεδοµένου ότι «το τε-
λικώς πληρωτέο ποσό προς τον πα-

ραγωγό δεν είναι πάντα ισόποσο µε 
το ποσό του τιµολογίου που έχει εκ-
δώσει, σε περιπτώσεις συµψηφισµού, 
επιστροφών και εκπτώσεων.

Υπενθυµίζεται πως σύµφωνα µε 
την απόφαση, ο παραγωγός θα πρέ-
πει διαρκώς να αναρτά στην ψηφι-
ακή υπηρεσία: στοιχεία των τιµο-
λογίων και «Οφειλόµενο ποσό», 
µέσα σε προθεσµία 26 έως 50 ηµε-
ρών από την έκδοσή τους, διαφο-
ρετικά του επιβάλλεται πρόστιµο ί-
σο µε το πέντε τοις εκατό (5%) της 
αξίας του τιµολογίου. Για όσες φο-
ρές εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήµατος επαναλάβει τη διαδι-
κασία καταχώρισης, ισχύει η ανω-
τέρω κύρωση (5%). Πέραν της 51ης 
ηµέρας από την επόµενη της ηµε-
ροµηνίας έκδοσης του τιµολογίου, 
δεν δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω 
τροποποίησης των στοιχείων των τι-

µολογίων που έχουν καταχωρηθεί.
Ο παραγωγός υποχρεούται, επί-

σης, να ενηµερώνει την αρµόδια 
αρχή µέσω της ψηφιακής υπηρεσί-
ας σε περιπτώσεις µη εξόφλησης τι-
µολογίων που έχουν καταχωρηθεί 
στην ψηφιακή υπηρεσία.

Ειδικότερα, στο χρονικό διάστηµα 
από την 61η µέχρι την 70η ηµέρα 
από την εποµένη της ηµεροµηνίας 
έκδοσης του τιµολογίου, ο «Παρα-
γωγός» µπορεί να σηµάνει το τιµο-
λόγιο του ως «µη εξοφληµένο». Ε-
πιπλέον, έχει τη δυνατότητα να α-
ναρτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν 
τη µη καταβολή. Βέβαια για την ου-
σιαστική υλοποίηση εκ µέρους των 
παραγωγών, της σήµανσης «µη ε-
ξοφληµένο», όπως παρατηρούσαν 
σχετικά φοροτεχνικοί, διατυπώνο-
νταν προβληµατισµός δεδοµένης 
της ισχυρής θέσης των εµπόρων.

Από το νέο έτος αλλάζει και το 
ποσοστό των αποδείξεων που 
θα πρέπει πλέον να 
συγκεντρώνουν όλοι 
ανεξαιρέτως οι φορολογούµενοι 
είτε απολαµβάνουν 
αφορολόγητο είτε όχι. Οι τρεις 
διαφορετικοί συντελεστές (10%, 
15% και 20% ανάλογα µε το 
κλιµάκιο εισοδήµατος) 
καταργούνται και πλέον όλοι 
οι πολίτες θα πρέπει να 
συγκεντρώσουν σε ηλεκτρονικές 
αποδείξεις το 30% του 
φορολογητέου εισοδήµατός 
τους. Αν συγκεντρώσουν 
λιγότερες το πέναλτι φόρου 
θα ανέρχεται σε 22%, όπως 
ισχύει και σήµερα.
Για τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες υπάρχουν δύο 
προτάσεις: Η πρώτη να 
συγκεντρώνουν το 30% των 
καθαρών κερδών (ακαθάριστα 
έσοδα µείον επαγγελµατικές 
δαπάνες) τους σε ηλεκτρονικές 
αποδείξεις και η δεύτερη 
ο συντελεστής 30% να 
εφαρµόζεται στα καθαρά κέρδη 
αφού αφαιρεθεί ο φόρος που 
αναλογεί.
Μέχρι σήµερα αποδείξεις 
καταναλωτικών δαπανών είχαν 
υποχρέωση να εµφανίσουν όσοι 
είχαν έκπτωση φόρου και η 
οποία µεταφραζόταν για τους 
µισθωτούς, τους συνταξιούχους 
και τους αγρότες σε 
αφορολόγητο 8.636 ευρώ 
(χωρίς παιδιά) έως 9.550 ευρώ 
(3 παιδιά και άνω). Οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες και οι 
εισοδηµατίες δεν είχαν τέτοια 
υποχρέωση, γιατί πολύ απλά δεν 
είχαν καµία φορολογική 
ωφέλεια. 
Από το νέο έτος αυτό θα 
αλλάξει µε το φορολογικό 
νοµοσχέδιο που πρόκειται να 
ψηφιστεί έως τα τέλη 
Νοεµβρίου και τα βασικά 
στοιχεία του οποίου κλείδωσαν 
σε έκτακτη σύσκεψη που 
πραγµατοποιήθηκε  στο Μέγαρο 
Μαξίµου.

ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 

Πέναλτι 
φόρου 22% 
ανεξαιρέτως 
αφορολόγητου

Εκ νέου αναστολή με τροπολογία

Χίμαιρα η εξόφληση 
νωπών σε 60 ημέρες
Νέο πλαίσιο ελέγχου της αγοράς καθιστά ανενεργή την πλατφόρμα

∆ιακεκριµένοι φοροτεχνικοί είχαν 
επισηµάνει εξαρχής τα τρωτά 

σηµεία του µέτρου, εκτιµώντας 
πως δύσκολα θα υπάρξει 

επιτυχηµένη υπέρ των αγροτών 
εφαρµογή του, συνεκτιµώντας τη 
διαρκή τροφοδότηση µε στοιχεία 

και τον κίνδυνο δηµιουργίας 
«ολιγοψωνίου».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με τα ίδια µε πέρυσι εισοδηµατικά και πε-
ριουσιακά κριτήρια, όµως προσαυξηµέ-
νο λόγω κυρίως του πρόσθετου δηµοσιο-
νοµικού χώρου, θα δοθεί πριν από το τέ-
λος του τρέχοντος έτους, το επίδοµα πε-
τρελαίου θέρµανσης για τη χειµερινή πε-
ρίοδο 2019-2020. Έτσι, νοικοκυριά χω-
ρίς παιδιά θα εισπράττει 250 ευρώ στις ο-

ρεινές περιοχές της Α’ Ζώνης, και 200 ευ-
ρώ στις µη ορεινές. Θα εισπράττει 180 ευ-
ρώ στις ορεινές περιοχές της Β’ Ζώνης και 
144 ευρώ στις µη ορεινές. Θα εισπράττει 
110 ευρώ στις ορεινές περιοχές της Γ’ Ζώ-
νης και 88 ευρώ στις µη ορεινές. Και τέλος 
θα παίρνει 80 ευρώ στις ορεινές περιοχές 
της ∆’ Ζώνης και 64 ευρώ στις µη ορεινές.

Για κάθε παιδί, θα υπάρχει προσαύξηση 
10% επί του αρχικού ποσού επιδόµατος.

Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι είχε δοθεί ε-
πίδοµα ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο πετρε-
λαίου εσωτερικής καύσης θέρµανσης και 
υπήρχαν συγκεκριµένα όρια κατανάλω-
σης µε βάση τα τετραγωνικά της κατοικί-
ας και τη γεωγραφική ζώνη.

Ωστόσο, αυτό είχε ως συνέπεια είτε να 
επιδοτείται ένα µικρό µόνο µέρος του κό-
στους που κατέβαλε ο δικαιούχος (περί 
το 15%), είτε νοικοκυριά που δεν είχαν 
την οικονοµική δυνατότητα να κατανα-
λώσουν το µέγιστο επιτρεπτό να λαµβά-
νουν πολύ µικρότερη επιδότηση από αυ-
τή που δικαιούνταν. 

Φέτος όµως για να λάβει ο δικαιούχος 
το εν λόγω επίδοµα αρκεί να  πραγµατο-
ποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής 
καύσης θέρµανσης αξίας ίσης, ή µεγαλύ-
τερης, µε το διπλάσιο του ανωτέρω επι-
δόµατος. Έτσι η επιδότηση αυξάνεται στο 
50% επί του σχετικού κόστους που κατα-
βάλλει ο δικαιούχος για τις αγορές µέχρι 
του ανωτέρω ύψους. 

Απαιτείται αίτηση στο TAXISnet
Επιπλέον, φέτος για πρώτη φορά, θα 

λάβουν πρόσθετο επίδοµα οι ορεινοί ∆ή-
µοι της Α’ Ζώνης, που αντιµετωπίζονταν 
ως πεδινοί µέχρι τώρα, ενώ οι ορεινές κοι-
νότητες που ανήκουν σε δήµους που δεν 
έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί, θα λά-
βουν υψηλότερο επίδοµα κατά 20%, όπως 
προβλέπεται για τους ορεινούς δήµους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το επίδο-
µα θα δοθεί κατόπιν αίτησης του δικαιού-
χου στη σχετική εφαρµογή του TAXISnet, 
την οποία θα πρέπει να συµπληρώσει έ-
ως τις 20 ∆εκεµβρίου 2019 και θα πρέ-
πει να  πραγµατοποιήσει τις σχετικές α-
γορές πετρελαίου θέρµανσης από τις 15 
Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019, 
ούτως ώστε το επίδοµα να πιστωθεί στους 
λογαριασµούς των δικαιούχων µέχρι τις 
31 ∆εκεµβρίου 2019.

Πρόσθετο επίδομα 
θέρμανσης σε 
ορεινές κοινότητες
Πρώτη φορά θα λάβουν επιπλέον επίδομα οι ορεινοί 
Δήμοι της Α’ Ζώνης που αντιμετωπίζονταν ως πεδινοί

Αιτήσεις µέχρι 
20 ∆εκεµβρίου

Το επίδοµα θα δοθεί στη σχετική 
εφαρµογή του Taxisnet 

για αγορές που έγιναν µεταξύ 
15 Οκτωβρίου και 31 ∆εκεµβρίου
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Αναδιανομή 
Σβήνει τα δικαιώματα 
υπό... αγρανάπαυση 
η επερχόμενη ΚΑΠ 
Συνταξιούχοι, ακαλλιέργητες εκτάσεις και αγρότες χωρίς 
οικονομικές συναλλαγές στον μύλο της αναδιανομής

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Θεµελιώδεις ανακατατάξεις στο θέµα 
των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
δηµιουργεί ο µειωµένος προϋπολογι-
σµό της νέας ΚΑΠ, µε τις αρχές να κα-
λούνται να προχωρήσουν σε µία σοβα-
ρή αναδιανοµή των επιδοτήσεων και να 
κρατήσουν ταυτόχρονα σε ένα επίπεδο, 
κοντά στο τρέχον, το ύψος των αγροτι-
κών ενισχύσεων. Με αφετηρία τα πα-
ραπάνω, ξεχωρίζουν τρία εργαλεία α-
ναδιανοµής των πόρων:

1) Το πρώτο που εξετάζεται είναι η 

διακοπή των ενισχύσεων των συντα-
ξιούχων, θέµα που είχε καλύψει εκτε-
νώς η Agrenda µε πρωτοσέλιδο τίτλο 
(14/9). Η κίνηση αυτή όµως ενέχει µεγά-
λο κίνδυνο αντιδράσεων, ενώ, θα πλή-
ξει και περιπτώσεις καλών επαγγελµα-
τιών του χώρου οι οποίοι ωστόσο λαµ-
βάνουν σύνταξη.

2) Να χάσει τα δικαιώµατα βασικής 
ενίσχυσης η γη που ήταν σε αγρανά-
παυση µία συγκεκριµένη χρονική πε-
ρίοδο που θα οριστεί στον εθνικό φά-
κελο. Σηµειώνεται εδώ ότι ήδη στις δια-
πραγµατεύσεις για τη νέα ΚΑΠ υπάρχει 
έντονη κινητικότητα για τον ορισµό του 
«επιλέξιµου εκταρίου» και µε έγγραφό 
της (12268/19) η φιλανδική προεδρία 
προτείνει να δοθεί το δικαίωµα στα κρά-
τη µέλη, να αποκλείσουν εκτάσεις που 
δεν πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις.

3) Η ενίσχυση µόνο των «πραγµατι-

κών αγροτών», έννοια που συνδέεται 
στο κείµενο διαβούλευσης για τη νέα 
ΚΑΠ που εξέδωσε το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης την περασµένη Πέ-
µπτη, µε την ύπαρξη οικονοµικών συ-
ναλλαγών (έκδοση τιµολογίων αγοράς 
και είσπραξης). Αυτή η πρωτοβουλία τί-
θεται µάλιστα υπό τη µορφή ερωτήµα-
τος στο παραπάνω έγγραφο.

Εδώ αξίζουν να αναφερθούν και οι 
περιπτώσεις παραγωγών, που απέκτη-
σαν αγροτεµάχια (χωρίς τα δικαιώµατα) 
αυτή την περίοδο, και δεν µπορούν να 
λάβουν όµως ενισχύσεις (βλ. δίπλα). Το 
ερώτηµα εδώ που τίθεται είναι αν αξί-

ζει να περιµένουν τη 
νέα ΚΑΠ για να απο-
κτήσουν δικαιώµατα 
ή να µεταβιβάσουν 
τα αγροτεµάχιά τους 
σε νεοεισερχόµενους 
του αγροτικού τοµέα, 
ώστε να λάβουν δι-
καιώµατα από το Ε-
θνικό Απόθεµα. 

Σηµειωτέον, ότι 
τα αγροτεµάχια που 
αποκτώνται χωρίς 
τα δικαιώµατα δεν 
µπορούν να ενερ-

γοποιήσουν νέα, την τρέχουσα προ-
γραµµατική περίοδο. 

Εν τω µεταξύ, στο κείµενο που δόθη-
κε προς διαβούλευση από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης ζητείται µέσα α-
πό µία σειρά 7 κατηγοριών ερωτήσε-
ων, η γνώµη των εµπλεκοµένων, σχε-
τικά µε άλλες πτυχές της ΚΑΠ όπως:

 Τις συνδεδεµένες ενισχύσεις µε το 
υπουργείο να ζητά να απαντήσουν οι 
εµπλεκόµενοι ποια τρια προϊόντα θε-
ωρούν τα πιο σηµαντικά.

 Το καθεστώς των δικαιωµάτων ε-
νιαίας ενίσχυσης και τα σενάρια σύ-
γκλισης (75% ή πλήρης).

 Ο ιδιαίτερα µειωµένος προϋπο-
λογισµός των Προγραµµάτων και 
η εισαγωγή αγροπεριβαλλοντικών 
στοχευµένων να απευθύνονται σε 
«σύνολα γεωργών» που δηµιουρ-
γούν µια κρίσιµη µάζα.

21-22, 35-36

Δεν καλύπτει 
το κόστος 
η αύξηση τιμής 
στον μπασμά

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019

Άλλη µία άνοδος της τάξης των 10 ευρώ 
ο τόνος ανακοινώθηκε αυτή την εβδοµά-
δα στη Φότζια, µε την τιµή για τα ποιοτικά 
σκληρά σιτάρια να φτάνει αισίως τα 285 µε 
290 ευρώ ο τόνος. Αν αφαιρέσουµε τα µε-
ταφορικά, αυτό σηµαίνει ότι η τιµή για τον 
Έλληνα παραγωγό µπορεί εύκολα να πιά-
σει ακόµα και 27 λεπτά το κιλό. Τυχεροί ό-
σοι έχουν κρατήσει ακόµα στις αποθήκες 
τους σκληρό σιτάρι τόσο όσον αφορά τους 
καλλιεργητές – οι οποίοι ωστόσο πρέπει να 
σηµειωθεί ότι είναι λίγοι- όσο και τους ε-

µπόρους. Ήδη οι πιο πρόσφατες πράξεις, 
πριν την τελευταία άνοδο στη Φότζια, έδιναν 
στην εξαγωγή τιµή στα 275 ευρώ ο τόνος.

Να θυµίσουµε ότι στα µέσα Ιουλίου, ό-
ταν άρχισαν οι πρώτες πωλήσεις σκληρού 
οι τιµές κυµαίνονταν στα 230 ευρώ ο τόνος 
στην εξαγωγή, αν και οι πωλήσεις εκείνη 
την εποχή δεν ήταν πολλές. Αντίστοιχα οι 
χαµηλότερες ποιότητες έπιαναν κοντά στα 
220 ευρώ ο τόνος και ήταν αυτές που βασι-
κά κινούνταν στην αγορά. Τότε, η τιµή πα-
ραγωγού ήταν στα 19 λεπτά το κιλό.

Μπορεί και 27 λεπτά το σκληρό
 Νέα άνοδος κατά 10 ευρώ στη Φότζια, µε την τιµή κοντά στα 290 ευρώ 

 Η τιµή παραγωγού ξεκίνησε στα µέσα Ιουλίου από τα αλώνια στα 19 λεπτά
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ρκετές νέες πωλήσεις σηµειώθη-
καν στην ελληνική αγορά βάµβα-
κος, οι οποίες προορίζονται κυρίως 
για το Πακιστάν και την Τουρκία. 

Σαν βάση επί των χρηµατιστηριακών τιµών κυ-
ριαρχούν τα 3,5 σεντς ανά λίµπρα, το οποίο και 
µεταβάλλεται ανάλογα ποιότητας. Για να δού-
µε υψηλότερη τιµή χρειάζονται φρέσκα θετικά 
νέα, ενώ ευτυχώς ζήτηση παγκοσµίως υπάρχει 
οπότε και υποστήριξη των τιµών σε περίπτωση 
διόρθωσης. Οι τιµές που πληρώθηκαν στη δι-
άρκεια της εβδοµάδας κυµάνθηκαν στα 68-70 
σεντς ανά λίµπρα, που αντιστοιχούν σε 1,34 - 
1,38 ευρώ το κιλό για το εκκοκκισµένο και 45,5 
λεπτά το κιλό για το σύσπορο.

 Στην ελληνική αγορά έγιναν τελικά κά-
ποιες νέες πωλήσεις στα 275 ευρώ ο τόνος FOB 
για καλά σκληρά σιτάρια. Τα ποιοτικά σιτάρια 
αποθηκών πληρώνονται στα 23 λεπτά το κιλό, 
ενώ αναµένεται να φανεί η δυναµική που µπο-
ρεί να φέρει η δουλειά της Τουρκίας τις επό-
µενες µέρες. Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο, οι τιµές µαλακού σηµείωσαν µια 
µικρή διόρθωση, η οποία οφείλεται στη µείω-
ση της ζήτησης και την έλλειψη ανταγωνιστι-
κότητας της αµερικανικής σοδειάς.  

 
 Σηµαντική αύξηση των εξαγωγών µε πα-

ράλληλη µείωση των εισαγωγών της ΕΕ τον πε-
ρασµένο Αύγουστο, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί 
το πλεόνασµα του εµπορίου αγροτικών προϊό-
ντων διατροφής. Σύµφωνα µε τη µηνιαία έκθε-
ση της Κοµισιόν, το πλεόνασµα του εµπορίου 
γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ, τον 
Αύγουστο του 2019, ανήλθε σε 2,93 δισ. ευρώ, 
αύξηση 29% του θετικού εµπορικού ισοζυγίου. 
Καλή απόδοση είχαν σιτάρι, χοιρινό κρέας, οι-
νοπνευµατώδη ποτά και λικέρ και τα τυριά.

Κοντά στα 46 λεπτά 
πράξεις στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

01/10 10/10 15/10 22/10 29/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,47
334,26

331,87

327,93

335,91

Περιθώρια
Μια µερίδα αναλυτών 
θεωρεί ότι πλησιάζει 

το «ταβάνι» στην τροχιά ανόδου 
που χαράσσει το σκληρό

Εξαγωγές 
Αυτό το διάστηµα η τιµή 
στην εξαγωγή είναι στα 

275 ευρώ ο τόνος, πριν την 
τελευταία άνοδο στη Φότζια

Αλώνια 
Στα µέσα Ιουλίου 

η τιµή του Έλληνα παραγωγού 
στα αλώνια ήταν 

στα 19 λεπτά το κιλό

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

26/09 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

243

212

173

209,5

339,70

888,40

18,28

64,22

103,10

75,91

248

212

173

209,5

340,70

911,60

18,50

62,62

106,90

78,48

253

212

173

209,5

339,30

922,40

18,60

62,40

108,92

79,61

259

212

173

209,5

339,30

931,00

18,63

67,87

112,40

78,71

264

212

173

209,5

334,80

934,60

18,67

64,37

110,90

78,49

264

213

173

209,5

337,50

916,40

20,11

65,97

111,67

78,31

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

60,45 61,33 62,09

64,54 65,70

2,21 2,18

2,10 2,11 2,13
2,23

64,54

Τιμές συμβολαίων 
σκληρού σίτου 
(ευρώ ο τόνος)

Μέσα Ιουλίου  228-230 

Τέλη Οκτωβρίου  285-290 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
για καπνό Μπασμά 
(ευρώ/κιλό)

2019   5,30 

2018  4,30
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Ανεβάζει στροφές 
το βαμβάκι πάνω από 
τα 65 σεντς ανά λίβρα

 Επιπλέον 10 ευρώ 
ανά τόνο κερδίζει 
το σκληρό στη Φότζια

Ανοδική διόρθωση στις τιµές 
γάλακτος αναµένει ο FAO
Σταθεροποίηση στην παραγωγή 
αλλά και ανοδική διόρθωση των 
τιµών γάλακτος τόσο του αγελαδινού 
όσο και του πρόβειου, αναµένει ο 
Οργανισµός Γεωργίας και Τροφίµων 
(FAO) για την επόµενη δεκαετία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Με 90 στρέµµατα
και χωρίς 
δικαιώµατα
«Είµαι νέος αγρότης που για πρώτη 
φορά ασχολήθηκα µε την καλλιέργεια 
βαµβακιού το τρέχον έτος (90 
στρέµµατα). Όπως είναι φυσικό 
δικαιώµατα δεν διαθέτω. Με λύπη 
διαπίστωσα ότι πριν λίγες µέρες που 
όλοι οι άλλοι πληρώθηκαν το 70% της 
βασικής ενίσχυσης εγώ δεν έλαβα 
ούτε ευρώ. Και διερωτώµαι λοιπόν, 
ποια η στήριξη των νέων σ’ αυτή την 
χώρα για να ασχοληθούν µε τον 
πρωτογενή τοµέα; Γιατί δούλευα µια 
ολόκληρη χρονιά; Για να πάρω πίσω 
αυτά που ξόδεψα; Η εργασία µου; 
Πληρώνεται; Και εν τέλει τί γίνεται; 
∆ουλεύουµε για τις επιδοτήσεις; 
Αν τις δικαιούµαστε κι αυτές. ∆εν 
υπάρχει µέλλον σ’ αυτή τη χώρα. Θα 
σας παρακαλούσα λοιπόν εσείς που 
έχετε το βήµα και µπορείτε ίσως να 
εισακουστείτε από τους κυβερνώντες 
να ασχοληθείτε λίγο µε το θέµα αυτό 
των νέων αγροτών στην πατρίδα µας. 
Επίσης γνωρίζετε αν θα δοθούν 
δικαιώµατα από το εθνικό απόθεµα 
τους επόµενους µήνες;».

Στα ερωτήµατα που θέτει 
το υπουργείο προς τους 
φορείς για την ΚΑΠ και το 
αν τα προγράµµατα πρέπει 
να απευθύνονται 
σε «σύνολα γεωργών»
που δηµιουργούν µια 
κρίσιµη µάζα.

Επτά 
κατηγορίες 
ερωτή-
σεων 
προς τους 
φορείς στο 
κείµενο 
διαβού-
λευσης 
της Βάθη 
για τη νέα 
ΚΑΠ.
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Aπαρχή ενός κύκλου ενηµερωτικών εκ-
δηλώσεων του ΣΕΒΕ, αποτελεί η πρόσφα-
τη ηµερίδα στις Σέρρες, στην προσπάθειά 
του συνδέσµου να αφυπνίσει Αρχές και 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας για το ρό-
λο τους στην εξωστρέφεια της χώρας και 
τα «δυνατά χαρτιά» κάθε νοµού ξεχωρι-
στά. Μάλιστα, όπως ειπώθηκε από τον ε-
κτελεστικό αντιπρόεδρο του Συνδέσµου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Παναγιώ-
τη Χασάπη οι εξαγωγές του νοµού Σερ-
ρών κατέγραψαν τη διετία 2017-2018 άλ-
µα 42,2%. Όπως προκύπτει από σχετική 
µελέτη, η αξία των εξαγωγών του νοµού 
Σερρών διαµορφώθηκε το 2018 στα 154 
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ύ-
ψους 45,7 εκατ. ευρώ, έναντι του 2017, 
όταν ήταν περίπου στα 108 εκατ. ευρώ. 

Στο ίδιο διάστηµα ανοδική κατά 20,8 
εκατ. ευρώ ήταν και η µεταβολή των ει-
σαγωγών, µε την αξία τους να ανέρχεται 
στα 112,3 εκατ. ευρώ το 2018, ωστόσο το 
εµπορικό ισοζύγιο της περιοχής παρουσί-
ασε ισχυρό πλεόνασµα στα 41,7 εκατ. ευ-
ρώ, σηµειώνοντας βελτίωση κατά 148,7% 
συγκριτικά µε το 2017.

Κατάτι αυξηµένο από πέρσι, κο-
ντά στα 20 εκατ. ευρώ, υπολο-
γίζεται το Εθνικό Απόθεµα µέ-
σα από το οποίο θα µοιραστούν 
δικαιώµατα νέοι και νεοεισερ-
χόµενοι στον αγροτικό τοµέα, 
µαζί µε την εξόφληση της βα-
σικής ενίσχυσης περί τα µέσα 
∆εκεµβρίου. Οι νεοεισερχόµε-
νοι, θα λάβουν δικαιώµατα ίσα 
µε την αξία του Περιφερειακού 
Μέσου Όρου, που σύµφωνα µε 
τις εκτιµήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για 
το 2019 υπολογίζονται στα (πο-
σά ανά στρέµµα):

 Βοσκοτόπια: 21,8 ευρώ.
 Αροτραίες: 27,5 ευρώ.
 ∆ενδρώδεις: 33,4 ευρώ.

Για τους νέους αγρότες θα 
προσαυξηθούν τα δικαιώµατά 
τους κατά 25-50% στον περιφε-
ρειακό µέσο όρο ανάλογα την 
απόφαση του προέδρου του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ και το ύψος των κον-
δυλίων στο Εθνικό Απόθεµα.

∆ικαιούχοι Εθνικού 
Αποθέµατος

Αναλυτικά, δικαιούχοι Εθνι-
κού Αποθέµατος έτους 2019 εί-
ναι ενεργοί γεωργοί: 

(α) Νεαρής ηλικίας, που είναι 
έως 40 ετών κατά το έτος υποβο-

λής της αίτησης 2019 για το κα-
θεστώς βασικής ενίσχυσης και 
δηµιουργούν για πρώτη φορά 
γεωργική εκµετάλλευση ως ε-
πικεφαλής της εκµετάλλευσης 
ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά 
τη διάρκεια των πέντε ετών που 
προηγούνται της Ενιαίας Αίτη-
σης Ενίσχυσης έτους 2019 για 
το καθεστώς βασικής ενίσχυ-
σης, δηλαδή µεταξύ των ετών 
2014-2018.

 (β) Νεοισερχόµενοι, που αρ-
χίζουν γεωργική δραστηριότη-
τα από το έτος 2017 και µετά 
και κατά τα πέντε έτη που προ-
ηγούνται της έναρξης γεωργι-
κής δραστηριότητας, δεν άσκη-
σαν γεωργική δραστηριότητα 
στο όνοµα τους και υπ’ ευθύ-
νη τους ούτε ήλεγχαν νοµικό 
πρόσωπο που ασκούσε γεωρ-
γική δραστηριότητα. 

Επιπλέον, οι επιλέξιµες εκτά-
σεις τους να είναι από 0,4 εκτά-
ρια και άνω. 

Σηµειώνεται εδώ πως οι γε-
ωργοί που παραχώρησαν οικει-
οθελώς µέρος ή το σύνολο των 
δικαιωµάτων τους στο εθνικό α-
πόθεµα τα έτη 2017-2019, δεν 
δικαιούνται νέα δικαιώµατα α-
πό το Εθνικό Απόθεµα.

Από τις Σέρρες 
άνοιξε ο ΣΕΒΕ 
εκδηλώσεις
εξωστρέφειας

Στα 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται 
το Εθνικό Απόθεμα 2019

Στις 13 Νοεµβρίου 2019, στο πλαίσιο 
των ενηµερωτικών του 

εκδηλώσεων, ο ΣΕΒΕ θα 
βρίσκεται στην Κοµοτηνή 

και στην Αλεξανδρούπολη.

Aπό δεξιά 
Μ. Καφούρος 
Πρόεδρος Ένωσης, 
Απ. Βεσυρόπουλος 
υφυπουργός 
Οικονοµικών και 
Αρ. Χλωρίδης, 
oικονοµικός 
σύµβουλος 
της Ένωσης.

Μπροστά η Ένωση Συνεταιρισµών Θηραϊκών Προϊόντων 
για αλλαγές στο φορολογικό-ασφαλιστικό αγροτών

Τα προβλήµατα που δηµιουργούν τα ισχύοντα φορολογικά µέτρα και τα 
ασφαλιστικά µέτρα του επονοµαζόµενου «νόµου Κατρούγκαλου» 4387/2016, 
στους αγρότες των νησιών των Κυκλάδων βρέθηκαν στο επίκεντρο επαφών της 
διοίκησης της Ένωσης Συνεταιρισµών Θηραϊκών Προϊόντων- SantoWines, µε 
στελέχη της Κυβέρνησης. Το οινοποιείο και τις εγκαταστάσεις της Ένωσης 
Συνεταιρισµών Θηραϊκών Προϊόντων- SantoWines επισκέφτηκαν ο Γενικός 
Γραµµατέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Μπαγινέτας, ο 
∆ιευθυντής Γραφείου του υπουργού Αθανασάς Θεοδόσης και ο Αντιπρύτανης 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Σέρκο Χαρουτουνιάν (πριν αναλάβει 
στον ΕΛΓΟ). Ο πρόεδρος της Ένωσης Μάρκος Καφούρος παρουσίασε την 
υπάρχουσα κατάσταση, ενώ ιδιαιτέρως σηµαίνουσα ήταν και η συνάντηση που 
είχε στην Αθήνα και µε τον υφυπουργό Οικονοµικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, 
στην οποία αναπτύχθηκαν οι προτάσεις της Ένωσης για τη φορολογική 
ανακούφιση των νησιωτών αγροτών και των Συνεταιρισµών. Επίσης, τα στελέχη 
της Ένωσης έθεσαν και πάλι το αίτηµα για την κατάργηση των ποινών µείωσης 
της σύνταξης των παραγωγών, που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα.

Έτος 2018
Η χορήγηση 

δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης από το 
Εθνικό Απόθεµα 

έτους 2018 δόθηκε 
σε περίπου 27.000 
γεωργούς και ήταν 

συνολικής αξίας 
18 εκατ. ευρώ

ΑΞΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 2019

21,8

27,5 

�ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

33,4

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ



Μαυρίζουν 
τα μηλοειδή
Επεμβάσεις για το βακτηριακό 
κάψιμο σε μηλιές και αχλαδιές

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μαύρισµα των ανθέων, των 
καρπιδίων, των φύλλων και 
των βλαστών, που µοιάζουν 
σαν «κάψιµο από φωτιά», εί-
ναι τα συµπτώµατα που προ-
καλεί το βακτηριακό κάψιµο 
στις µηλιές και τις αχλαδιές. 
Το βακτήριο ερβίνια, Erwinia 
amylovora, µπορεί να κατα-
στρέψει ένα πλήρως ανεπτυγ-
µένο και υγιές δέντρο σε πο-
λύ σύντοµο χρονικό διάστη-
µα ,συχνά µέσα σε ένα µήνα 
η κι ακόµα πιο γρήγορα, ε-
νώ η µόλυνση µπορεί να ε-
ξαπλωθεί σε άλλα δέντρα γύ-
ρω από το µολυσµένο. 

Γι’ αυτό, στις περιοχές που 
υπάρχει η ασθένεια και για 
προληπτικούς λόγους, οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών Βό-
λου συνιστούν στους καλλιερ-
γητές ψεκασµό των οπωρώ-
νων στην αρχή και στο τέλος 
της πτώσης των φύλλων µε έ-
να κατάλληλο και εγκεκριµέ-
νο χαλκούχο σκεύασµα. Επι-

πλέον, στους οπωρώνες που 
αντιµετωπίζουν πρόβληµα α-
πό το βακτήριο, συνιστάται η 
λήψη σειράς καλλιεργητικών 
µέτρων για την παρεµπόδιση 
της εξάπλωσης της ασθένει-
ας όπως:

1) εκρίζωση και άµεση καύ-
ση των δέντρων που έχουν 
προσβληθεί στον κορµό ή 
στους βραχίονες και σε από-
σταση µικρότερη των 50 εκ. 
από τον κορµό,

2) αφαίρεση και άµεση καύ-
ση όλων των προσβεβληµέ-
νων κλαδίσκων, κλάδων και 
βραχιόνων µαζί µε υγιές τµή-
µα µήκους τουλάχιστον 30-
60 εκ.,

3) εκρίζωση και καύση ό-

λων των αυτοφυών δέντρων 
και θάµνων γύρω και µέσα 
στον οπωρώνα, που εµφανί-
ζουν συµπτώµατα προσβολής 
από το βακτήριο (εναλλακτι-
κοί ξενιστές).

Τα παραπάνω καλλιεργητι-
κά µέτρα πρέπει να διενεργού-
νται µε ξηρό καιρό και δεν θα 
πρέπει να συνδυάζονται αυ-
τή την εποχή µε το χειµερινό 
κλάδεµα. Επιπλέον, τονίζουν 
οι ειδικοί, οι τοµές αφαίρεσης 
των προσβολών πρέπει απα-
ραίτητα να προστατεύονται µε 
κατάλληλα σκευάσµατα και εί-
ναι αναγκαία η απολύµανση 
των κλαδευτικών εργαλείων 
µετά από κάθε τοµή σε διά-
λυµα χλωρίνης σε νερό 10%.

Καλλιεργητικές εργασίες στα βαµβακοχώραφα µετά τη συγκοµιδή
Στις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαµβακοφυτειών αµέσως µετά 
τη συγκοµιδή, προκειµένου να καταστρέφεται µεγάλο µέρος του πληθυσµού των 
διαχειµαζόντων εντόµων, τα οποία και θα δώσουν την πρώτη γενεά την επόµενη 
σεζόν καλούνται να προχωρήσουν οι παραγωγοί. Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, για την πληθυσµιακή 
µείωση του πράσινου σκουληκιού, η υπηρεσία συστήνει στους παραγωγούς µετά 

τη συγκοµιδή, να προβαίνουν σε στελεχοκοπή και µετά σε άροση του εδάφους (όργωµα µε 
υνιοφόρο αλέτρι αναστροφής εδάφους) σε βάθος 20-25 εκατοστών. Έτσι επιτυγχάνεται 
αναστροφή του εδάφους και ενσωµάτωση στο έδαφος των θρυµµατισµένων υπολειµµάτων 
των βαµβακοφύτων µε αποτέλεσµα την άµεση καταστροφή των νυµφών, τη µεταφορά τους 
σε µεγαλύτερα βάθη µε στόχο την αδυναµία εξόδου των ενηλίκων (πεταλούδων) στην 
επιφάνεια του εδάφους και την καταστροφή των στοών εξόδου αυτών.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ψεκασµός 
Στην αρχή και στο τέλος 
της πτώσης των φύλλων 

µε ένα κατάλληλο 
χαλκούχο σκεύασµα

Βακτηριακό έλκος ακτινιδιάς
Ο πληθυσµός του βακτηρίου επιβιώνει πάνω 
στα φυτά χωρίς να προκαλεί µακροσκοπικά 
ορατά συµπτώµατα ή έκκριµα πάνω στους 
προσβεβληµένους ιστούς. Η ανάπτυξη του 
ευνοείται την τρέχουσα περίοδο, ειδικά σε 
περιοχές όπου επικρατούν θερµοκρασίες 10-
20οC για πάνω από 10 µέρες. Τα φυτά 
µολύνονται από το βακτήριο µέσω φυσικών 
ανοιγµάτων ή πληγών ή µέσω των ουλών που 
δηµιουργούνται κατά τη συγκοµιδή και στο 
στάδιο της πτώσης των φύλλων, εάν επικρατεί 
θερµός και βροχερός καιρός, χωρίς την 
εµφάνιση συµπτωµάτων (λανθάνουσα 
κατάσταση) µέχρι την επόµενη άνοιξη. Στις 
πρακτικές δενδροκοµικής υγιεινής συνίσταται 
και η απολύµανση µε ψεκασµό πλήρους 
κάλυψης. Σε περίπτωση εµφάνισης ύποπτων 
συµπτωµάτων, οι παραγωγοί πρέπει να 
ενηµερώνουν τους γεωπόνους της ∆ΑΟΚ 
της περιοχής τους. 

Σκευάσµατα
BAYER: Serenade Aso
SYNGENTA: Copradol Duo 28 WG 
UPL: Vacciplant 4,5 SL (Bio)

Κορυφοξήρα εσπεριδοειδών
Η κορυφοξήρα είναι η σοβαρότερη ασθένεια 
των εσπεριδοειδών και οφείλεται στον 
Αδηλοµύκητα Phoma tracheiphila . Οι ζηµιές 
που προκαλεί είναι πολύ σοβαρές (ξήρανση 
φύλλων, κλάδων , βραχιόνων) έως και 
νέκρωση ολόκληρου του δέντρου. Ιδιαίτερα 
ευπαθή σε αυτόν το µύκητα είναι οι λεµονιές, 
κιτριές, νεραντζιές, περγαµόντο και κάπως 
λιγότερο οι πορτοκαλιές. Στα αρχικά 
συµπτώµατα περιλαµβάνεται η χλώρωση µε 
µάρανση και ξήρανση φύλλων νεαρών 
βλαστών την οποία ακολουθεί φυλλόπτωση. 
Καλλιέργειες όπως η λεµονιά και η κιτριά είναι 
πιο ευαίσθητες στην προσβολή, η οποία 
ευνοείται από την υγρασία σε συνδυασµό µε 
την ύπαρξη πληγών από τον Οκτώβριο έως το 
Μάρτιο. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ηρακλείου ενδείκνεινται προληπτικά ψεκασµοί 
µε χαλκούχα σκευάσµατα µε την έναρξη 
περιόδου βροχόπτωσης, ενώ έκτακτοι 
ψεκασµοί είναι απαραίτητοι µετά από χαλάζι, 
παγετό ή ισχυρούς ανέµους.

Σκευάσµατα
BAYER: Copperfield 20WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
UPL: Caldo Bordeles Valles 20 WG/WP 
(Bio), Coure Valles 50 WG/WP (Bio), 
Xydrocoure 40 WG (Bio). 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Πρόταση προεδρίας για ΚΑΠ 

Εκτός υποχρεώσεων 
για το περιβάλλον 
οι μικροκαλλιεργητές 

 Στις 5 Νοεμβρίου θα συζητηθεί στην Επιτροπή 
  Απελευθερώνονται κονδύλια για τα διαρθρωτικά 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την εξαίρεση των µικροκαλλιεργητών 
από τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 
της νέας ΚΑΠ, ικανοποιώντας ένα πά-
γιο αίτηµα και της χώρας µας, πρότεινε 
η Φιλανδική προεδρία µε έγγραφο ερ-
γασίας που µεταβίβασε στις εθνικές α-
ντιπροσωπίες, ενόψει των συζητήσεων 
της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας στις 5 
Νοεµβρίου. Στο έγγραφο (13513/19) 
µε θέµα «Πακέτο µεταρρύθµισης της 
ΚΑΠ µετά το 2020-πτυχές που σχετί-
ζονται µε το περιβάλλον και το κλί-
µα», η προεδρία καταλήγει σε προτά-
σεις µε βάση τις έως τώρα διαπραγµα-
τεύσεις µε τους υπουργούς Γεωργίας 
και την Ευρωβουλή όπου ξεχωρίζουν 
συγκεκριµένα τρεις πτυχές:

Πρώτον, αντί να κατανέµεται το 30% 
του Πυλώνα ΙΙ στους περιβαλλοντικούς 
και κλιµατικούς στόχους, προτείνεται 
τα κράτη µέλη να διαθέσουν ένα ορι-
σµένο µερίδιο από το συνολικό τους 
κονδύλι για την ΚΑΠ (Πυλώνας Ι και 
Πυλώνας ΙΙ). 

Με αυτόν τον τρόπο, απελευθερώνο-
νται απαραίτητα χρήµατα από τον Πυ-
λώνα ΙΙ (προγράµµατα) για τα επενδυ-
τικά Μέτρα. Σηµειώνεται εδώ, ως πο-
λύς µεγάλης σηµασίας και για τη χώρα 
µας πρόβλεψη, πως στο ποσοστό αυτό 
θα υπολογίζεται και η εξισωτική απο-
ζηµίωση. Αυτό σηµαίνει ότι η Ελλάδα 

θα µπορεί από τα 1,2 δις ευρώ της εξι-
σωτικής αποζηµίωσης να καλύπτει ένα 
µεγάλο ποσοστό των περιβαλλοντικών 
της υποχρεώσεων, αφήνοντας χώρο για 
διαρθρωτικά µέτρα όπως Σχέδια Βελτί-
ωσης, Νέοι Αγρότες, Μεταποίηση κ.λπ.

Η προεδρία κατάρτησε συγκεκριµέ-
να έναν προκαταρκτικό κατάλογο των 
τύπων παρεµβάσεων που µπορούν να 
ληφθούν υπόψη για την επίτευξη του 
ενιαίου ποσοστού ή του κατ ‘αποκοπήν 
ποσού για τα περιβαλλοντικά (που θα 
προσδιοριστεί στο νοµικό κείµενο):

 Οικο-προγράµµατα του Α’ Πυλώνα.
 Αγροπεριβαλλοντικά προγράµ-

µατα του Β’ Πυλώνα (άρθρο 65 του κα-
νονισµού για τα στρατηγικά σχέδια).

 Εξισωτική (άρθρα 66 και 67 του κα-
νονισµού για τα στρατηγικά σχέδια).

 Επενδύσεις που συνδέονται µε 
το περιβάλλον και τους κλιµατικούς 
σκοπούς 

 Περιβαλλοντικές δράσεις από τα 
επιχειρησιακά προγράµµατα.

 Συµβουλευτικές υπηρεσίες που συν-
δέονται µε περιβαλλοντικούς σκοπούς.

 Μεταφορά γνώσης και συνεργασία 
που συνδέεται µε τους περιβαλλοντι-
κούς και κλιµατικούς σκοπούς.

∆εύτερον, για τις παρεµβάσεις του 
Πυλώνα Ι, έχει προταθεί ελάχιστο µε-
ρίδιο δαπανών (20%) για τα επιχειρη-
σιακά προγράµµατα των οργανώσεων 
παραγωγών (ΟΠ) για τα οπωροκηπευ-
τικά. Θα διατηρηθεί το ποσοστό αυτό 
αλλά θα πρέπει να συζητηθεί ξανά το 
ύψους του. 

Τρίτον, είναι σηµαντικό, σηµειώνει η 
προεδρία, να επιτευχθεί ισορροπία του 
διοικητικού φόρτου που συνδέεται µε 
τους ελέγχους των όρων και των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργί-
ας µικρής κλίµακας. Άρα, όσον αφορά 
τις µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις, 
φαίνεται δικαιολογηµένο ένα απλού-
στερο καθεστώς ελέγχων και ορισµένες 
εξαιρέσεις όσον αφορά τις κυρώσεις.

Παράλληλα, στο έγγραφο σηµειώνε-
ται ότι όσον αφορά τα οικο-προγράµ-
µατα (eco-schemes), το ζήτηµα της ε-
θελοντικής ή υποχρεωτικής εφαρµο-
γής του συστήµατος στα κράτη µέλη 
παραµένει ανοικτό. 

Σε αποφασιστική φάση 
το θέµα της σύγκλισης
Εν τω µεταξύ, την πολιτική βούληση για επιτάχυνση της 
εξισορρόπισης των ενισχύσεων µεταξύ των κρατών-µελών 
(εξωτερική σύγκλιση) εξέφρασε για ακόµη µία φορά ο νέος 
Επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βογιετσόφσκι σε συνέντευξή του 
στο Top Agrar της Πολωνίας, προσθέτοντας ότι η διαδικασία 
των διαπραγµατεύσεων εισέρχεται σε µια αποφασιστική φάση: 
«Το Κοινοβούλιο είναι ήδη πεπεισµένο ότι η ανισότητα των 
επιδοτήσεων είναι άδικη. Και δεν υπάρχει επί του παρόντος 
καµία οικονοµική, κοινωνική ή πολιτική αιτιολόγηση αυτών των 
ανισοτήτων. Αποµένει µόνο το θέµα του τρόπου µε τον οποίο 
θα είναι πολιτικά αποδεκτή η σύγκλιση σε ολόκληρη την 
Ένωση. Νοµίζω ότι είµαστε σε καλό δρόµο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου. Οι προτάσεις της Επιτροπής είναι αρκετά 
προσεκτικές. Νοµίζω ότι θα υπάρξει πολιτική βούληση για 
επιτάχυνση της διαδικασίας εξισορρόπησης. ∆εν θα µιλήσω για 
τις λεπτοµέρειες, επειδή η διαδικασία των διαπραγµατεύσεων 
εισέρχεται σε µια αποφασιστική φάση. Εξαρτάται από την 
πολιτική βούληση του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου».

Ασυμφωνία
πολιτικών  
για το κλίμα
Κατά τη συνέντευξή του, 
ο Βογιετσόφσκι, σηµείωσε 
παράλληλα πως είναι ακόµα 
ζωντανό το ενδεχόµενο να 
αυξηθεί ο προϋπολογισµός της 
ΚΑΠ. Αναφορικά µε το χρόνο 
που θα χρειαστεί για τη 
µεταρρύθµιση της νέας 
προγραµµατικής περιόδου, 
ο Πολωνός δεν µπόρεσε να 
δώσει ξεκάθαρη απάντηση:
«Η εντολή µου αφορά την 
ολοκλήρωση αυτής της 
µεταρρύθµισης και, συνεπώς, 
τη µεταφορά της σε ολόκληρη 
τη διαδικασία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 
Θα δούµε τη θέση του 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. Οι περισσότεροι 
βουλευτές του ΕΚ πιστεύουν 
ότι υπάρχει υπερβολική ευελιξία 
σε σχέση µε τα κράτη µέλη. Οι 
βουλευτές αναµένουν ότι θα 
καθοριστούν περισσότεροι 
δείκτες σε επίπεδο ΕΕ, π.χ. για 
τα οικολογικά προγράµµατα 
(eco-schemes). Το Κοινοβούλιο 
θα ήθελε να καθορίσει 
περισσότερα είδη παρέµβασης 
σε επίπεδο ΕΕ. Έχω δηλώσει 
ότι είµαι ανοιχτός στις 
συνοµιλίες για το θέµα αυτό και 
αν υπάρχουν λογικές προτάσεις, 
υπάρχει δυνατότητα 
υποστήριξης. Αφενός, απαιτείται 
ευελιξία επειδή η γεωργία στα 
κράτη µέλη είναι διαφορετική. 
Από την άλλη πλευρά, για την 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ, 
ειδικά στον τοµέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος, 
οι απαιτήσεις πρέπει να 
διατυπωθούν µε σαφήνεια.
Θα είναι δύσκολο µε µικρότερο 
προϋπολογισµό».
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Για το τι θες το χορτοκοπτικό στις ελιές

Αστοιχείωτοι αξιολογητές 
ταλαιπωρούν κόσμο 
στα Σχέδια Βελτίωσης 

  Αυτονόητες δαπάνες με υπομνήματα και μελέτες καλούνται 
να δικαιολογήσουν αγρότες και σύμβουλοι όσο κορυφώνεται 
η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων 

  Για 65 μόρια βάση κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις, με τον 
αριθμό αυτό να πέφτει όσο περισσεύουν χρήματα από άλλα Μέτρα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αντιµέτωποι µε νέα έξοδα και περιτ-
τή γραφειοκρατία βρίσκονται οι υ-
ποψήφιοι δικαιούχοι των Σχεδίων 
Βελτίωσης όσο προχωρά η αξιολό-
γηση, που ανάλογα µε την κατάρ-
τιση του κάθε υπαλλήλου, καλού-
νται να δικαιολογήσουν επενδυτι-
κές δαπάνες, που σε πολλές περι-
πτώσεις είναι αυτονόητες. Πληρο-
φορίες της Agrenda κάνουν λόγο 
για χαρακτηριστική περίπτωση αξι-
ολογητή στη Βόρεια Ελλάδα που ζή-
τησε να µάθει τι το θέλει το χορτο-
κοπτικό µε 120 στρέµµατα πυκνής 
ελιάς, απαιτώντας την υποβολή υπο-
µνήµατος από το γραφείο του συµ-
βούλου για να περάσει η επένδυση. 
Τέτοια παραδείγµατα αναµένεται να 
πυκνώσουν όσο περνάει ο καιρός 
και δηµιουργούν εύλογες απορίες 
για το αν τελικά θα προλάβουν οι 
αξιολόγησεις να τελειώσουν µέχρι 
τα µέσα ∆εκεµβρίου, ενώ µένει να 
φανεί πόσες επενδυτικές δαπάνες 
θα «κοπούν» απόρροια της άγνοι-
ας ορισµένων αξιολογητών. 

Εκτίµηση για βάση στα 65 µόρια 
όπου υπάρχουν πολλές αιτήσεις 

Όσον αφορά τη βάση των µορίων 
για τα Σχέδια Βελτίωσης, µία πρώ-
τη εικόνα δείχνει ότι θα κάτσει στο 
65 για τις Περιφέρειες που έχουν 
προχωρήσει περισσότερο τις αξιο-
λογήσεις (Κεντρική Μακεδονία, Α-
νατολική Μακεδονία-Θράκη, Κρή-
τη). Ωστόσο, αναµένεται να υπάρ-
ξουν επιπλέον κονδύλια από άλ-
λα Μέτρα των Προγραµµάτων (ε-
κτός της υπερδέσµευσης των 300 
εκατ. ευρώ), που ενδέχεται να µει-
ώσουν τη βάση.  

Αυτό που φαίνεται να απασχο-
λεί παράλληλα τους υποψήφιους 

Προς την κατεύθυνση ενός µοντέ-
λου ετήσιας προκήρυξης του Μέ-
τρου 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµε-
ταλλεύσεων», δείχνουν να προσα-
νατολίζονται οι διαχειριστικές αρ-
χές. Οι τεχνικές αστοχίες στα ζη-
τήµατα επιλεξιµότητας στην πρώ-
τη πρόσκληση, οδήγησαν σε µι-
κρότερη ζήτηση και τελικά περίσ-
σευµα 20 εκατ. ευρώ, τα οποία εν 
δυνάµει θα µπορούσαν να χρησι-
µοποιηθούν γι’ αυτό το σκοπό. Το 
συγκεκριµένο µοντέλο ετήσεων 
προκηρύξεων, χρησιµοποιείται 
στη Γαλλία αλλά και σε άλλα κρά-
τη-µέλη ως µία παροχή στήριξης 
των οικογενειακών εκµεταλλεύ-
σεων και θεωρείται επιτυχηµένο. 

Όσον αφορά τις αιτήσεις που 
αξιολογούνται αυτή την περίο-
δο, ο πίνακας εγκρίσεων αναµέ-
νεται να εκδοθεί στα µέσα του µή-
να, καθώς, ο έλεγχος των αιτή-
σεων θα ολοκληρωθεί µέχρι τις 
4 Νοεµβρίου µε στόχο η πληρω-
µή της πρώτης δόσης του ποσού 
(9.800 ευρώ, δηλαδή το 70% των 
14.000 ευρώ) να πραγµατοποιη-

θεί εντός του 2019. Όπως επιση-
µάνθηκε, συνολικά θα δεσµευ-
τούν 50 εκατ. ευρώ για περίπου 
3.500 δικαιούχους (δεν θα υπάρ-
ξουν επιλαχόντες).

Μετά την ένταξή τους οι δικαι-
ούχοι θα πρέπει να παρακολου-
θήσουν µαθήµατα από τον ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα ώστε να µπορέσουν 
αργότερα να λάβουν τη δεύτερη 
δόση του Μέτρου, µετά το τέλος 
του επιχειρηµατικού τους σχεδί-
ου. Υπενθυµίζεται ότι ο δικαιού-

Ετήσια προκήρυξη για το

δικαιούχους, είναι η υποχρέωση ε-
ντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία 
ένταξης, να πραγµατοποιήσουν δα-
πάνες τουλάχιστον στο 20% του επεν-
δυτικού τους σχεδίου. Λαµβάνοντας 
υπόψη ότι κατά µέσο όρο ο προϋπο-
λογισµός του φακέλου κάθε δικαιού-
χου είναι 100.000 ευρώ, αυτό σηµαί-
νει ότι θα πρέπει µέχρι το τέλος του 
2020 να έχει βρει και να έχει κόψει 
τιµολόγια 20.000 ευρώ τουλάχιστον, 
αλλιώς θα απενταχθεί. Συγκεκριµένα, 
στην προκήρυξη των Σχεδίων Βελτί-
ωσης αναφέρεται ότι:   

Ο δικαιούχος µε βάση την πρόοδο 
υλοποίησης του επενδυτικού του σχε-
δίου, δύναται να καταθέσει έως και 
τρεις αιτήσεις πληρωµής. Κάθε αίτη-
ση µερικής πληρωµής γίνεται δεκτή 
εφόσον αφορά υλοποίηση προϋπολο-
γισµού που δεν υπολείπεται του 20%  
του συνολικού εγκεκριµένου προϋ-
πολογισµού και µετά την υποβολή 
της αποµένει προς λοποίηση εγκε-
κριµένος προϋπολογισµός που δεν 
υπολείπεται του 20% του συνολικού 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού [...]. 
Η πρώτη αίτηση πληρωµής υποβάλ-
λεται από το δικαιούχο το αργότερο 
εντός δώδεκα µηνών από την ηµερο-
µηνία της απόφασης ένταξης πράξης. 
Μη τήρηση του παραπάνω όρου συ-
νεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της 
απόφασης ένταξης πράξης.

∆απάνες
Mένει να φανεί πόσες 
επενδυτικές δαπάνες 

σε εξοπλισµό θα «κοπούν» 
απόρροια της άγνοιας ορισµένων 

αξιολογητών

Υποχρέωση των 
υποψήφιων εντός 12 
µηνών από την ένταξη 
να κάνουν δαπάνες στο 
20% του επενδυτικού 
τους σχεδίου.

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019Agrenda18 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Πληρωμή
Η πρώτη αίτηση πληρωµής 
υποβάλλεται από το δικαιούχο 
το αργότερο εντός δώδεκα 
µηνών από την ηµεροµηνία της 
απόφασης ένταξης πράξης. Μη 
τήρηση του παραπάνω όρου 
συνεπάγεται αυτοδίκαιη 
ανάκληση της απόφασης 
ένταξης πράξης.
 

 Τιμολόγια
Τα απαιτούµενα κονδύλια 
είναι ήδη εξασφαλισµένα και 
κατατεθειµένα στην Τράπεζα της 
Ελλάδος και τα επενδυτικά που 
έχουν προχωρήσει και έκοψαν 
και τιµολόγια για τυχόν 
µηχανήµατα ή εξοπλισµό, θα 
πάρουν τα χρήµατα αµέσως 
µετά τις τελικές εγκρίσεις.

Κονδύλια
Αναµένεται να υπάρξουν 
επιπλέον κονδύλια από άλλα 
Μέτρα των Προγραµµάτων 
(εκτός της υπερδέσµευσης των 
300 εκατ. ευρώ) που µπορεί 
να µειώσουν τη βάση.
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Εμπόδια ενίσχυσης
για κτηνοτρόφους
που συστεγάζονται 
Προβλήµατα φαίνεται να συνα-
ντούν στα επενδυτικά προγράµµατα 
(Leader, 4.2.1 Μεταποίηση) οι κτη-
νοτρόφοι που θέλουν να καθετο-
ποιήσουν την παραγωγή τους, σε 
σταβλικές εγκαταστάσεις που όµως 
συστεγάζονται άλλες κτηνοτροφι-
κές εκµεταλλεύσεις. Παρά το γεγο-
νός πως και οι υπόλοιποι παραγω-
γοί συναινούν στην επένδυση, οι 
υπάρχουσες διατάξεις των Leader 
και του Μέτρου 4.2.1 δεν επιτρέ-
πουν την ανέγερση µεταποιητικών 
µονάδων σε περιπτώσεις συστεγα-
σµών, γεγονός που έφερε στη Βου-
λή µε υπόµνηµά του ο βουλευτής 
Σερρών της Ν∆, Θεόφιλος Λεοντα-
ρίδης, φιλοξενόντας επιστολή µί-
ας κτηνοτρόφου που έχει κάνει τα 
χαρτιά της για τυροκοµείο προϋπο-
λογισµού 300.000 ευρώ.

Στην επιστολή, µεταξύ άλλων, 
αναφέρονται τα εξής:

Για να µπορέσω να ανεγείρω την 
τυροκοµική µονάδα, θα έπρεπε είτε 
να ήµουν κυρία της διπλανής έκτα-
σης, είτε να µίσθωνα αποκλειστικά 
και µόνο εγώ την ως άνω σταυλική 

εγκατάσταση, προκειµένου να εί-
µαι ο ίδιος φορέας τόσο της σταυλι-
κής εγκατάστασης όσο και της νέας 
υπό ίδρυση τυροκοµικής µονάδας.

Αυτό σηµαίνει ότι σε µία τεράστια 
σταυλική εγκατάσταση, η οποία έ-
χει τη δυνατότητα να φιλοξενεί πο-
λύ µεγάλο αριθµό ζώων, θα έπρε-
πε ο πατέρας µου, όσο και οι υπό-
λοιποι κτηνοτρόφοι να µεταφερ-
θούν σε άλλη σταυλική εγκατάστα-
ση και να παραµείνω µόνο εγώ. Αυ-
τό πέρα από τα τεράστια οικονοµικά 
προβλήµατα τα οποία θα δηµιουρ-
γήσει και είναι αποτρεπτικό της νέ-
ας επένδυσης, είναι οξύµωρη και 
ανεδαφική απαίτηση του υπάρχο-
ντος νόµου, καθόσον η νέα υπο ί-
δρυση τυροκοµική µονάδα, πέρα α-
πό το γάλα το οποίο προµηθεύεται 
από τα δικά µου ζώα που στεγάζο-
νται στο διπλανό κτίριο, θα µπορεί 
να προµηθεύεται και το γάλα από 
τους άλλους τέσσερις παραγωγούς, 
χωρίς µεγάλο κόστος µεταφοράς, το 
οποίο για τη λειτουργία και τη βιω-
σιµότητα µιας νέας µονάδας και ά-
κρως σηµαντικό.

Γι’ αυτό το λόγο ζητάω να προβεί-
τε σε αλλαγή διατάξεων του ήδη υ-
πάρχοντος νόµου ώστε οι κτηνοτρό-
φοι να υλοποιούν σχέδια ανάπτυ-
ξης, χωρίς να απαιτείται ο ίδιος φο-
ρέας να υλοποιεί δράση αποκλειστι-
κά και µόνο αν είναι ιδιοκτήτης µί-
ας κτηνοτροφικής µονάδας, όταν υ-
πάρχουν και άλλοι κτηνοτρόφοι που 
µε µίσθωση εκµεταλλεύονται διπλα-
νές σταυλικές εγκαταστάσεις.

Παράταση για επιδότηση
των αµπελώνων Θήρας 
Παράταση µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 
πήραν οι αιτήσεις για το Μέτρο 
10.1.03 «∆ιατήρηση 
Αµπελοκοµικής Πρακτικής στον 
Αµπελώνα Νήσου Θήρας». Το 
πρόγραµµα αυτό αφορά την 
επιδότηση των αµπελουργών στη 
Σαντορίνη µε 76,5 ευρώ ανά 
στρέµµα ετησίως, σύµφωνα µε την 
πρόσκληση, για την πενταετή 
δέσµευση διατήρησης των 
παραδοσιακών πρακτικών 
καλλιέργειας των αµπελοτεµαχίων.

Μέχρι τις 6 Νοεµβρίου
καταχώρηση σήµανσης
για τις Σπάνιες Φυλές
Στο πλαίσιο των διοικητικών 
ελέγχων για τον υπολογισµό 
πληρωµής προκαταβολής του 
Μέτρου Σπάνιων Φυλών, οφείλουν 
οι δικαιούχοι να καταχωρήσουν τον 
αριθµό σήµανσης των ίππων τους 
στο Πληροφοριακό Σύστηµα 
υποστήριξης υλοποίησης κάνοντας 
χρήση των προσωπικών τους 
κωδικών, µέχρι και την Τετάρτη 
6 Νοεµβρίου 2019.

χος πρέπει να αυξήσει το αργότε-
ρο έως στην ολοκλήρωση του επι-
χειρηµατικού σχεδίου, τη συνολι-
κή παραγωγική δυναµικότητα  της 
γεωργικής εκµετάλλευσης (σε ό-
ρους τυπικής  απόδοσης) τουλά-
χιστον κατά ποσοστό ίσο µε 15%, 
σε σχέση µε την αρχική κατάστα-
ση βάσει του  τυποποιηµένου ε-
πιχειρηµατικού σχεδίου. Επιπρό-
σθετα οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει 
να έχουν εξασφαλίσει τις απαραί-
τητες άδειες σταβλισµού.

Συστέγαση
Οι υπάρχουσες διατάξεις 

των Leader και του 
Μέτρου 4.2.1 δεν επιτρέ-
πουν την ανέγερση µετα-

ποιητικών µονάδων σε 
περιπτώσεις συστεγασµών
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

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, 
Aνατολική Μακεδονία-
Θρακη, Αττική. Στη 
Θεσσαλία οι αιτήσεις θα 
παραµείνουν ανοιχτές έως 
τις 15 Νοεµβρίου, στην 
Αττική έως τις 22 του ίδιου 
µήνα και στην Κεντρική και 
Ανατολική Μακεδονία µέχρι 
τις 19 ∆εκεµβρίου.

 
Αναπτυξιακός
Νόµος
Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου 
µετά από δίµηνη παράταση 
θα παραµείνει ανοιχτό για 
αιτήσεις το νέο καθεστώς 
του Αναπτυξιακού Νόµου 
µε τίτλο «Πολύ Μικρές και 
Μικρές Επιχειρήσεις». 
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Κολοσσό των 50 δις 
δημιουργεί η ένωση 
Fiat και Peugeot 
Τα διοικητικά συµβούλια της ιταλικής Fiat Chrysler και 
της γαλλικής PSA Peugeot έδωσαν το πράσινο φως για να 
προχωρήσει η συγχώνευση των δύο εταιρειών που θα ο-
δηγήσει στη δηµιουργία της τέταρτης µεγαλύτερης αυτο-
κινητοβιοµηχανίας παγκοσµίως µε αξία περίπου 50 δισ. 
δολ. Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν την περασµένη Πέ-
µπτη και επίσηµα ότι συµφώνησαν «να δουλέψουν στην 
κατεύθυνση της πλήρης ενοποίησης των αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων τους δια συγχωνεύσεως κατά 50/50».

Ο John Elkann, πρόεδρος της Fiat Chrysler, θα ανα-
λάβει τη θέση του προέδρου στη νέα εταιρεία, ενώ ο 
διευθύνων σύµβουλος της Peugeot, Carlos Tavares θα 
είναι CEO µε αρχική θητεία τα πέντε χρόνια.

Οι δύο εταιρείες, που µαζί κατασκεύασαν περίπου 
8,7 εκατ. οχήµατα το περασµένο έτος, ανακοίνωσαν ό-
τι περιµένουν να δηµιουργήσουν ετήσιες συνέργειες 
αξίας 3,7 δισ. ευρώ µε την πλήρη ενοποίηση των δρα-
στηριοτήτων τους.

Αυτοκινούμενο 
ψεκαστικό Lemken 
Μετά τα αναρτώµενα και συρόµενα ψεκαστικά, αλ-
λά και την ένταξη στην γκάµα των λιπασµατοδιανο-
µέων της Sulky, το επόµενο µεγάλο βήµα για την 
Lemken είναι το πρώτο αυτοκινούµενο ψεκαστικό 
Nova 14. Προγραµµατισµένο να αποκαλυφθεί σε λί-
γες ηµέρες στην πολυαναµενόµενη διεθνή έκθεση 
Agritechnica, το Nova 14 θα διαθέτει δεξαµενή µε 
χωρητικότητα από 4800 έως 7200 λίτρα και µπού-
µα µε πλάτη από 24 έως και 39 µέτρα. Ο κινητήρας 
του Nova 14 ανήκει στη Deutz, ενώ το πλαίσιο της 
καµπίνας είναι από την Krone, µε τη Lemken να α-
ναδιαµορφώνει όµως το εσωτερικό τοποθετώντας 
το δικό της σύστηµα ελέγχου.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τον περασµένο Σεπτέµβριο στη Βαλένθια 
η John Deere φέρεται να εκµυστηρεύτη-
κε στους Ευρωπαίους αντιπροσώπους της, 
τρεις σοβαρές προσθήκες όσον αφορά το 
χαρτοφυλάκιό της. Ένα αυτόνοµο τρακτέρ 
χωρίς καµπίνα, µία αναβαθµισµένη Σειρά 
8R και ακόµα µία αναβάθµιση για τη Σειρά 
7R. Ούτε µία φωτογραφία, τουλάχιστον κα-
θαρή, δεν διέρρευσε από αυτό το event, ω-
στόσο ενόψει Agritechnica (10-16 Νοεµβρί-

ου) η John Deere, αποφάσισε να επισηµο-
ποιήσει τις εξελίξεις όσον αφορά τη Σειρά 
7R, η οποία θα είναι διαθέσιµη για παραγ-
γελίες τον ερχόµενο ∆εκέµβριο.

Σύµφωνα µε την κατασκευάστρια εται-
ρεία, επτά αναβαθµισµένα µοντέλα θα εί-
ναι διαθέσιµα που ξεκινούν από τους 210 
και φτάνουν τους 330 ίππους, παρέχοντας 
το µέγεθος και την ισχύ που είναι απαραί-
τητη για εκµεταλλεύσεις µε διαφοροποιη-
µένες καλλιεργητικές απαιτήσεις. «Τα νέα 
τρακτέρ 7R έχουν υψηλή ισχύ µέσα σε έ-
να συµπαγές, ευέλικτο σασί,» αναφέρει ο 

Πρώτη γεύση από 
την αναβαθμισμένη 
John Deere Σειρά 7R  
Διαθέσιμη για παραγγελίες το Δεκέμβριο η νέα 
Σειρά που θα παρουσιαστεί στην Agritechnica 
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Μέχρι 15 Νοεμβρίου 
αιτήσεις στις δράσεις 
στήριξης της Bayer 
Την Παρασκευή 15 Νοεµβρίου 2019 ολοκληρώνεται 
η προθεσµία υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης 
και υποστήριξης λύσεων καινοτοµίας στον τοµέα της 
Γεωργίας µέσα από τα προγράµµατα Grants4Traits  
και Grants4Biologicals της Bayer AG. Μέσα από το 
Grants4Traits η Bayer προσφέρει οικονοµική και 
επιστηµονική υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων 
λύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των αλληλουχι-
ών-στόχων γονιδιωµατικής τροποποίησης, που θα 
συµβάλλουν στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης 
και ασφάλειας στις καλλιέργειες, καθώς αυξάνεται 
η αντίσταση από ζιζάνια, έντοµα, ασθένειες και δυ-
σµενείς κλιµατολογικές συνθήκες.

Αντίστοιχα µέσα από το πρόγραµµα Grants4Biologicals 
η εταιρεία αναζητά νέες προσεγγίσεις που θα µπο-
ρέσουν να οδηγήσουν σε καινοτόµες λύσεις σε πέ-
ντε κατηγορίες και συγκεκριµένα στην βελτίωση της 
απόδοσης, στον έλεγχο παρασίτων, στον έλεγχο α-
σθενειών, στον έλεγχο ζιζανίων και στις τεχνολο-
γίες γενικής εφαρµογής.

Χρηµατοδότηση έως 50.000 ευρώ
 Κάθε ένα από τα δυο χρηµατοδοτικά προγράµ-

µατα αποτελούνται από επιµέρους προγράµµατα α-
νάλογα µε την προσέγγιση, τα παρεχόµενα επιστη-
µονικά δεδοµένα και την ωριµότητα της εκάστοτε 
πρότασης. Το πρόγραµµα Support παρέχει χρηµα-
τοδότηση που κυµαίνεται από 2.000 έως 10.000 ευ-
ρώ και αφορά σε προτάσεις που βρίσκονται σε πο-
λύ πρώιµο στάδιο ενώ το πρόγραµµα Focus παρέ-
χει χρηµατοδότηση που κυµαίνεται από 10.000 έ-
ως 50.000 ευρώ και αφορά τόσο σε προχωρηµένες 
έρευνες όσο και σε επαληθευµένες λύσεις. Το µέ-
γεθος της κάθε χρηµατοδότησης θα εξαρτηθεί από 
τις προδιαγραφές του εκάστοτε στόχου και την φά-
ση ανάπτυξης και επικύρωσης.

 Όλες οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις επιδιωκόµε-
νες λύσεις των προγραµµάτων, τη διαδικασία υπο-
βολής αιτήσεων και τους κανόνες υποβολής είναι δι-
αθέσιµες στις ιστοσελίδες grants4traits.bayer.com/
home  και www.grants4biologicals.bayer.com/home .

 Σηµειώνεται εδώ, πως εκτός από την Γεωργία η 
Bayer παρέχει ευκαιρίες χρηµατοδότησης και υπο-
στήριξης της καινοτοµίας και στους υπόλοιπους το-
µείς της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας αυτών 
του Φαρµάκου και της Υγείας των Καταναλωτών. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα 
στο innovate.bayer.com.

Tammy Lee, εµπορικός διευθυντής της John 
Deere στο τµήµα της γεωργίας. 

Με σκοπό να βελτιωθεί η άνεση του χει-
ριστή, η John Deere πρόσθεσε µία ολοκαί-
νουργια καµπίνα, τη µεγαλύτερη που έχει 
βάλει ποτέ σε µοντέλο, µε πέντε επιπλέον 
εκατοστά χώρο για το κεφάλι και 24% πιο 
πλατιά είσοδο. Επιπλέον, το εσωτερικό του 
τρακτέρ είναι εµπνευσµένο από την αυτο-
κινητοβιοµηχανία, προσφέροντας µία ευ-
ρεία πρόσβαση στους χειρισµούς του τρα-
κτέρ. Οι πελάτες µπορούν να επιλέξουν α-
νάµεσα σε τρεις εκδόσεις καµπίνας, ανά-
λογα µε τις απαιτήσεις που έχουν. Η πιο 
πολυτελής έκδοση, η Ultimate, προσφέ-
ρει νέα δερµάτινα καθίσµατα µε ηλεκτρο-
νική ρύθµιση και µε δυνατότητες µασάζ, 
ενώ το smartphone µπορεί να συνδέεται 

µε µία οθόνη αφής 6,5 ιντσών. 
Όλα τα τρακτέρ 7R για το έτος µοντέλων 

2020, είναι πλήρως εξοπλισµένα µε τις νέ-
ες τεχνολογίες ακριβείας που προσφέρει η 
John Deere. «H John Deere πραγµατοποί-
ησε πολλές αναβαθµίσεις στην τεχνολο-
γία της, που καθιστά πιο εύκολη την πα-
ρακολούθηση και τη διαχείριση του τρα-
κτέρ εξ αποστάσεως, επιτρέποντας παράλ-
ληλα την έγκαιρη συλλογή δεδοµένων,» 
ανέφερε ο Lee.

Όλα τα µοντέλα 7R, σύµφωνα µε την 
John Deere είναι ιδανικά για σπορά, ερ-
γασίες φόρτωσης ή χορτοδεσίας, χάρη 
στο ευέλικτο κοντό µεταξόνιο. Όλο το πα-
ραπάνω πακέτο, πλαισιώνει ένα κιβώτιο 
e23 PowerShift το οποίο είναι στάνταρ 
και µπορεί να διαχειριστεί ξαφνικές, υ-
ψηλής ροπής φορτία, διατηρώντας γρή-
γορες και οµαλές αλλαγές. Τρεις επιλο-
γές λειτουργιών µπορούν να αυτοµατο-
ποιήσουν την επιλογή ταχυτήτων και τις 
σ.α.λ., για να διατηρηθεί η επιθυµητή τα-
χύτητα εδάφους ανάλογα το φορτίο. Επι-
πλέον θα δοθεί η επιλογή στους πελάτες 
να επιλέξουν το προαιρετικό συνεχώς µε-
ταβαλλόµενο κιβώτιο Infinitely Variable 
Transmission (IVT).

Κυκλοφορία 
Τα πρώτα τρακτέρ της Σειράς 7R 
σύµφωνα µε την John Deere θα 

βρίσκονται στα χωράφια αρχές του 
καλοκαιριού του 2020
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Οι ηλίθιοι νικούν… 
εκ πείρας  

 ∆ιαχρονικό: Ποτέ µην τα 
βάζεις µε έναν ηλίθιο. Είναι βέβαιο 
ότι θα σε ρίξει στο επίπεδό του, και 
θα σε νικήσει… εκ πείρας (εντός 
έδρας). Mrk Twain

 Ελαιόλαδο: Μόνο το 27% του 
ελληνικού ελαιολάδου συσκευάζεται 
και τιτλοποιείται στην ελληνική 
επικράτεια. Η Ελλάδα θα έπρεπε να 
είναι µια υπερδύναµη στην παραγωγή 
ελαιολάδου, λόγω εδάφους, αλλά και 
για το ποσοστό έξτρα παρθένου. 
Ίσως διότι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί 
«άγονται και φέρονται» από πολιτικά 
συµφέροντα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι 
οι αγρότες δεν έχουν την απαραίτητη 
τεχνογνωσία για να εξασφαλίσουν 
σταθερή ποιότητα στο ελαιόλαδό. 
Christian Oliver. Politico. 16/10/2019

 ∆ιαφορές: Ο 
υπουργός 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
ερωτάται εάν 
σκοπεύει να 
στηρίξει τους 
παραγωγούς και 
τους πιστωτές 

της ΘΕΣΓάλα, όπως έχει γίνει και µε 
τη χρεωκοπία της Thomas Cook στον 
τοµέα του τουρισµού, εάν εκτός από 
τα φορολογικά µέτρα στο πρόγραµµα 
της Ν∆ για την ενίσχυση των 
συνεταιριστικών σχηµάτων, υπάρχουν 
κι άλλα µέτρα και εάν έχει εξεταστεί 
η δυνατότητα παροχής 
συµβουλευτικής υποστήριξης σε 
θέµατα επιχειρηµατικής πολιτικής, 
πρόσβασης στην αγορά, σύναψης 
συµβολαίων εσωτερικής οργάνωσης 
και οικονοµικού ελέγχου σε 
συνεταιρισµούς και µε ποιον τρόπο. 
Βουλευτής Β. Βιλιάρδος, 16/10/2019.

 Internet vs ζωή: Το internet 
αλλάζει κυριολεκτικά τη δοµή και τη 
λειτουργία του εγκεφάλου των 
ανθρώπων! Από απεικονίσεις 
εγκεφάλων φαίνεται ότι η χρήση 
internet αλλάζει εγκεφαλικές 
περιοχές που σχετίζονται µε τη 
µνήµη, την προσοχή και τις 
κοινωνικές δεξιότητες. Ο αριθµός 
φίλων στο facebook καθορίζει την 
ποσότητα της φαιάς ουσίας στον 
εγκεφαλικό φλοιό. Πριν το internet 
είχαµε λιγότερους φίλους, δυνατούς 
δεσµούς. Έρευνα επιστηµόνων από 
Οξφόρδη & Χάρβαρντ. 26/10/2019 

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Με εµπλουτισµένη τη γκάµα των πι-
στοποιηµένων προϊόντων της, κατά 
τη σήµανση ΠΟΠ και ΠΓΕ, µέσω της 
προσθήκης ακόµη δύο νέων τυριών 
και για πρώτη φορά και µε ένα προϊ-
όν από την κατηγορία των ψαριών, α-
ναµένεται να βρεθεί στους επόµενους 
µήνες η Ελλάδα.

Οι διαδικασίες βρίσκονται σε διαφο-
ρετικά στάδια προετοιµασίας και αφο-
ρούν το κίτρινο τυρί «Κασκαβάλι» της 
Ηπείρου και παρακείµενων νοµών της 
∆υτικής Μακεδονίας, το αλειφώµενο τυ-
ρί «Τσαλαφούτι» το οποίο παράγεται 
στην Κεντρική Ελλάδα και τη φηµισµέ-
νη «Σαρδέλα Καλλονής» από τη Λέσβο.

 «Το “Κασκαβάλι” είναι ένα παρα-
δοσιακό ελληνικό κίτρινο τυρί το ο-
ποίο φτιαχνόταν στην Ήπειρο από το 
17ο αιώνα από βλάχους νοµάδες και 
παρασκευάζεται και σήµερα στην πε-
ριοχή της Ηπείρου. Είναι µείγµα από 
πρόβειο και κατσικίσιο γάλα και απο-
τελεί τον προπάππου του σηµερινού 
κασεριού», εξήγησε στην Agrenda ο 
Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανε-

πιστηµίου της Αθήνας, Σέρκο Χαρου-
τουνιάν, ο οποίος ηγείται της προσπά-
θειας πιστοποίησης.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Περιφε-
ρειάρχη Ηπείρου, Αλέκο Καχριµάνη, ο 
οποίος ανέθεσε στο Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο να ετοιµάσει το φάκελο για 
την κατοχύρωσή του ως «Προϊόν Γεω-
γραφικής Ένδειξης - ΠΓΕ» µε το όνοµα 
«Κασκαβάλι Πίνδου», ο οποίος εδώ και 
3-4 µήνες έχει κατατεθεί στις αρµόδιες 
υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και έχει πάρει το 
δρόµο του για τη διεθνή αναγνώριση.

«Ανάλογο φάκελο έχει καταθέσει και 
η Ρουµανία για Κασκαβάλι, καθώς οι 
Βλάχοι όταν έφυγαν από την Ελλάδα 
ένα από τα µέρη όπου πήγαν ήταν και 
η Ρουµανία και µαζί τους µετέφεραν 

και την τεχνογνωσία για αυτό το τυ-
ρί», µας αναφέρει ο κ. Χαρουτουνιάν, 
προσθέτοντας πάντως ότι η ελληνική 
πλευρά παρακολουθεί στενά τις κινή-
σεις των Ρουµάνων.

Σε προχωρηµένο στάδιο όµως είναι 
η διαδικασία πιστοποίησης και για το 
αλειφώµενο τυρί «Τσαλαφούτι». Όπως 
µας πληροφορεί ο έµπειρος πανεπιστη-
µιακός δάσκαλος για το τυρί που παρά-
γεται στην Κεντρική Ελλάδα (σ. σ. Ευρυ-
τανία και παρακείµενους νοµούς ∆υτι-
κής Ελλάδας, Ηπείρου και Θεσσαλίας) 
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών έ-
χει ήδη ετοιµάσει το φάκελο για την α-
ναγνώρισή του ως ΠΟΠ και προχωρά 
και εδώ η διαδικασία πιστοποίησης ε-
ντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Στο δρόμο για ΠΟΠ-ΠΓΕ
το «Κασκαβάλι Πίνδου», το 
«Τσαλαφούτι» και η σαρδέλα 
Καλλονής Σε διαφορετικά στάδια προετοιμασίας οι 

φάκελοι αναγνώρισης δύο νέων τυριών 
και για πρώτη φορά ενός προϊόντος αλιείας

Υπάρχει αίτηµα για να πιστοποιηθεί 
ως ΠΟΠ η σαρδέλα Καλλονής.

Η Ελλάδα παρότι νησιωτική, µέχρι σήµερα, δεν έχει 
εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της ψαρικά προϊόντα

Από τα πιο δύσκολα εγχειρήµατα, είναι αυτό της πιστοποίησης της σαρδέλας 
Καλλονής. Η Ελλάδα παρότι χώρα νησιωτική, µέχρι τώρα δεν έχει εντάξει στο 
χαρτοφυλάκιο των αναγνωρισµένων προϊόντων της κατά ΠΟΠ ή ΠΓΕ, κανένα 
ψαρικό προϊόν. Το κενό αυτό έχει βαλθεί να καλύψει η περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου, η οποία ζήτησε βοήθεια από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, προκειµένου 
να ετοιµαστεί φάκελος για τη σαρδέλα Καλλονής, ώστε να πιστοποιηθεί κατά 
ΠΟΠ. «Εκεί είµαστε ακόµη στην αρχή. ∆ιότι δεν είχαµε καθόλου στοιχεία και 
πρέπει να αποδείξουµε ότι η σαρδέλα Καλλονής δεν έχει σχέση µε την 
τούρκικη», µας ανέφερε ο κ. Χαρουτουνιάν, τονίζοντας πως στο επόµενο 
διάστηµα θα χρειαστεί να γίνουν και πειράµατα DNA, για να στοιχειοθετηθεί ο 
ισχυρισµός. «Είναι πρώιµο ακόµη. Φαντάζοµαι ότι θα µας πάρει δύο χρόνια, 
αλλά αν δεν ξεκινήσεις δεν θα τελειώσεις ποτέ», σηµειώνει χαρακτηριστικά.

Εµπόδια
H σαρδέλα 
Καλλονής 
πρέπει να 
αποδειχθεί 
ότι δεν έχει 

σχέση µε την 
τούρκικη

Γεωπονικό
 Ο αντιπρύ-
τανης του 
ΓΠΑ Σέρκο 

Χαρουτουνιάν, 
ηγείται της 

προσπάθειας 
πιστοποίησης

Καχριµάνης
Η πρωτοβου-

λία για το 
«Κασκαβάλι 

Πίνδου», 
ανήκει στον 
Περιφερει-

άρχη Ηπείρου

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Για τους Γάλλους αµπελοκαλλιεργη-
τές στην περιοχή της Βουργουνδίας, 
οι νέοι αµερικανικοί δασµοί 25% τους 
παγιδεύουν σε έναν εµπορικό πόλε-
µο που αισθάνονται ότι δεν έχει κα-
µία σχέση µε αυτούς, αφήνοντας µια 
πικρή γεύση στον ουρανίσκο, κυρί-
ως όσον αφορά τα κρασιά µεσαίας 
κατηγορίας. Ωστόσο µέσω της αγο-
ράς της Ασία θα µπορούσαν εν µέ-
ρει να αντισταθµίσουν το χτύπηµα.

Η περιοχή της Βουργουνδίας πλήτ-
τεται ιδιαίτερα από τις κυρώσεις των 
αµερικανικών δασµών κι αυτό οφεί-
λεται στο γεγονός ότι οι Ηνωµένες 
Πολιτείες είναι ο κύριος ξένος πε-
λάτης της, λαµβάνοντας σχεδόν το 
ένα τέταρτο των εξαγωγών της. Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι οι γαλλικές πω-
λήσεις κρασιού στην αµερικανική α-
γορά πέρυσι ανήλθαν περίπου στο 
1 δισεκατοµµύριο ευρώ. 

Η γαλλική οµοσπονδία αµπελο-
καλλιεργητών στις 18 Οκτωώβρίου 
κάλεσε την κυβέρνηση να θέσει σε 
εφαρµογή τα απαραίτητα µέτρα στή-
ριξης για να βοηθήσει τη βιοµηχανία, 
επικαλούµενη «σηµαντικό κίνδυνο» 
των δασµών που της υποβάλλονται.

«Πρόκειται για έναν άκρως αθέµι-
το φόρο, επειδή αντισταθµίζει µια δι-
αφορά σχετικά µε τον κλάδο της α-
εροναυτικής, όχι µε τον αµπελοοινι-
κό τοµέα», ανέφερε η αµπελουργός 
Anne Parent, η οποία εργάζεται στο 
Pommard της Βουργουνδίας. Παράλ-
ληλα, πολλοί αµπελουργοί δήλωσαν 
την ακύρωση µεγάλου αριθµού των 
προκαθορισµένων αποστολών τους 
στις ΗΠΑ. Χάρη στα αποθέµατα βέ-
βαια, οι καταναλωτές θα αρχίσουν 
πραγµατικά να αισθάνονται τα απο-
τελέσµατα σε έξι µήνες, εκτός αν προ-
κύψει µέχρι τότε συµφωνία µεταξύ 
Ευρώπης και Ηνωµένων Πολιτειών.

 «Σηµαντικό είναι ότι η Βουργουν-

δία έχει «αναπτυξιακούς µοχλούς» σε 
άλλες χώρες, ιδιαίτερα στην Ασία, οι 
οποίες θα µπορούσαν να αντισταθ-
µίσουν εν µέρει το χτύπηµα από την 
αµερικανική αγορά», λέει ο Romain 
Taupenot, οινοποιός στο Morey Saint-
Denis. Οι οινοποιοί της περιοχής ε-
ξάγουν το 80 µε 90% της παραγωγής 
τους, µε τις πωλήσεις των ΗΠΑ να α-
ντιπροσωπεύουν περίπου 20%. Ένα 
πράγµα είναι όµως σίγουρο για τους 
επαγγελµατίες γάλλους οινοπαρα-
γωγούς. Οι κορυφαίοι οίνοι από την 
περιοχή θα βρίσκουν πάντα αγορα-
στές στις ΗΠΑ ακόµη και σε υψηλό-
τερες τιµές. Τα πράγµατα θα αποδει-
χθούν δυσκολότερα, ωστόσο, για τα 
κρασιά µεσαίας κατηγορίας, µια τιµή 
που τους χτυπά κυρίως ενάντια στον 
ανταγωνισµό µε Ιταλούς.

Οι οίνοι Βουργουνδίας 
θα βρίσκουν πάντα αγοραστές
στις ΗΠΑ παρά τους δασμούς

Προσεγμένες πρώτες ύλες το μυστικό 
στη ζήτηση ζυμαρικών στο μέλλον
Οι τάσεις στην κατανάλωση ζυ-
µαρικών µέχρι το 2050 θα δια-
µορφωθούν µε γνώµονα την 
πρωτοποριακή επιλογή των πρώ-
των υλών, καθώς και την απλό-
τητα, την αειφορία και τη χρή-
ση λιγότερων ζυµαρικών στο 
πιάτο, λένε έµπειροι παραγω-
γοί ζυµαρικών και τεχνολόγοι 
τροφίµων, σε συνεργασία µε τη 
Unione Italiana Food, µια εται-
ρεία που περιλαµβάνει συνολι-
κά 800 brands που δραστηρι-
οποιούνται στην Ιταλία, όπως 
Barilla, Danone, Coca-Cola Italia

Ένα από τα πιο δηµοφιλή τρό-
φιµα, καλείται να διαφοροποιη-
θεί προκειµένου να καλύψει τις 
όλο και λιγότερο τυποποιηµένες, 
αλλά όλο και πιο ανεπτυγµένες 
καταναλωτικές απαιτήσεις τις ε-
πόµενες δεκαετίες, εξελίσσοντας 
περαιτέρω τους µέχρι σήµερα 
νεωτερισµούς ως προς την επι-
λογή της πρώτης ύλης. Η κατα-
νάλωση τους τα τελευταία δέκα 
χρόνια να έχει σχεδόν διπλασι-
αστεί στους 15 εκατ. τόνους ετη-
σίως, µε την Ιταλία να αποτελεί 
τη χώρα µε τη µεγαλύτερη κατα-
νάλωση και την Ελλάδα να βρί-

σκεται στην τέταρτη θέση, σύµ-
φωνα µε έρευνα IPO από την 
World Pasta Industry το 2011. 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς, το 
µέλλον τους θα καταλήξει σε έξι 
κυρίαρχες τάσεις, που θα επηρε-
άσουν το πώς ένα πιάτο θα σερ-
βίρεται σε 30 χρόνια από τώρα:

 Κλασική-παραδοσιακή τά-
ση, µε ζυµαρικά που θα σερβί-
ρονται απλά µε σάλτσα τοµάτας

 Τάση ζυµαρικών που πρε-
σβεύει την ηθική και αειφορία, 
µε συνοδευτικά τοπικών προϊ-
όντων, που βασίζονται στη χορ-
τοφαγία, τα βιολογικά και την 
αποφυγή σπατάλης

 Παγκόσµια τάση, όπου τα 
ζυµαρικά θα είναι ευέλικτα, µε 
ποικίλους συνδυασµούς, ως προ-
ϊόν παγκοσµιοποίησης

 Τάση πρωτοπορίας και δια-
φορετικότητας, µε νέα υλικά ή 
τη χρήση 3D τεχνολογίας

 Απλότητα, µε υγιεινές επι-
λογές, απλότητα υλικών και µι-
κρότερες ποσότητες στο πιάτο

 Τάση κατανάλωσης µε συνεί-
δηση, και µε ειλικρίνεια προς το 
καταναλωτικό κοινό, χωρίς χρήση 
παραπλανητικών πληροφοριών.

Η Lost Lake 
Distillery 
λανσάρει νέο 
ούζο στις ΗΠΑ
Αποκλειστικά για την 
αγορά της Αµερικής, η 
εταιρεία δηµιούργησε 
το νέο της προϊόν, το 
Ouzo Vithos 100% 
Distilled, το οποίο από 
το λιµάνι της Νέας 
Υόρκης θα διανεµηθεί 
σε 5 διαφορετικές 
πολιτείες των ΗΠΑ. 
Αποτελεί ένα ποτό από 
απόσταξη γλυκάνισου 
και αρωµατικών 
βοτάνων, µε πλούσια 
αρώµατα και απαλή 
γεύση, ενώ παράγεται 
σε περιορισµένες  
παρτίδες και 
ξεκουράζεται στο 
αποστακτήριο µετά 
την απόσταξη για 
τουλάχιστον 6 µήνες 
πριν από την 
αποδέσµευση.

O Romain Taupenot, οινοποιός 
στο Morey Saint-Denis.

Προσαρµογή
Τα ζυµαρικά διαµορ-

φώνονται παράλληλα 
µε τον τρόπο ζωής 

µας, σύµφωνα µε τις 
τρέχουσες τάσεις και 

επιστηµονικές εξελίξεις

 Η ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (KΙΛΑ)

26,00

ΙΤΑΛΙΑ

12,30
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

11,90
ΤΥΝΗΣΙΑ

10,50
ΕΛΛΑ∆Α
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Vevi Original & Natural

Όταν τα αρωματικά 
φυτά μπαίνουν 
σε κάψουλες καφέ
Η καινοτομία των αφεψημάτων σε  μηχανή  Nespresso 
ακολουθεί τους γρήγορους ρυθμούς της εποχής

Ταχύτητα
Χρησιµοποιώντας 

κανείς µια κάψουλα 
βοτάνων στη µηχανή 

του κερδίζει σε χρόνο, 
ευκολία και ποιότητα

Τα βότανα σε κάψουλα 
αποτελούν κάτι εξαιρετικά 
καινοτόµο στη βιοµηχανία 
των τροφίµων. 

ΤΗΣ  ∆ΑΝΑΗΣ ΛΑΖΑΡΗ 
lazari@agronews.gr

∆ιαδεδοµένες στην ελληνι-
κή γη αλλά και το ελληνικό 
τραπέζι είναι καλλιέργειες ό-
πως  ο βασιλικός και το τσάι 
του βουνού, ως καρυκεύµα-
τα και ενισχυτικά γεύσης στη 
µαγειρική ή  ως καταπραϋντικά 
αφεψήµατα. Η οικογενειακή επι-
χείρηση VEVI από την Κοζάνη κατάφε-
ρε ωστόσο να εισάγει στην αγορά ένα νέο τρόπο 
σερβιρίσµατος, τα βότανα σε κάψουλες µηχανής, 
πλήρως συγχρονισµένο µε τις τρέχουσες κατανα-
λωτικές τάσεις, αποδεικνύοντας ότι η καινοτοµία 
ακόµα και στον τοµέα τον τροφίµων δεν έχει όρια.

Μεταξύ Φλώρινας και Κοζάνης βρίσκεται το χω-
ριό Βεύη, στο οποίο η εταιρεία οφείλει την επω-
νυµία της. Λειτουργεί ήδη από το 2015 από τον κ. 
Παπαδηµητρίου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ε-
νταχθεί η  κόρη του, Κωνσταντίνα Παπαδηµητρί-
ου, µε απασχόληση περισσότερο στο management 
και την προώθηση. Η VEVI, ως εταιρεία παραγω-

γής και επεξεργασίας αρωµατικών φυτών 
και βοτάνων, είναι µια µικρή επιχείρη-

ση από θέµα ισολογισµών, αλλά µε 
µεγάλη δραστηριότητα και πολλές 
συνεργασίες. Με δικές της καλλι-
εργητικές εκτάσεις στην Κοζάνη 
και έδρα την Αθήνα, συνεργάζε-

ται και προµηθεύεται σταθερά από 
επίλεκτους καλλιεργητές, µόνο από 

τη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να πετύχει ο-
µοιογένεια ως προς την ποιότητα των βο-

τάνων. Στην Αθήνα στεγάζεται το συσκευαστή-
ριο, µε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ISO 22000.

Βασική ιδεολογία της επιχείρησης είναι η τό-
νωση της ελληνική γης και των τοπικών αγρο-
τικών προϊόντων της, προσπαθώντας παράλλη-
λα να παρέχει σέρβις και υπηρεσίες. Απευθύνε-
ται τόσο σε delicatessen, σουπερµάρκετ και βιο-
λογικά µαγαζιά στην Αθήνα, όσο και σε ξενοδο-
χεία σε Ελλάδα και εξωτερικό, δεχόµενη και ειδι-
κές µαζικές παραγγελίες από χώρες όπως η Νό-
τια Κορέα και η Κόστα Ρίκα. Εξαγωγές πραγµα-
τοποιεί κυρίως σε Καναδά, Αγγλία, Κύπρο, Τσε-
χία, µε τις συνεργασίες να αυξάνονται συνεχώς. 

Η VEVI συµµετείχε µε επιτυχία στις διεθνείς εκθέσεις FancyFood 
και Anuga, στις οποίες είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα ελληνικά 
αρωµατικά βότανα σε πελάτες και επιχειρηµατίες από το εξωτερικό.

Κωνσταντίνα Παπαδηµητρίου
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∆ιαφορά της VEVI σε σχέση µε άλ-
λες εταιρείες στο χώρο των αρωµα-
τικών, είναι τα «καθαρά» προϊόντα 
που προσφέρει, χωρίς µίξεις, ώστε 
να αναδειχθεί το καθένα από αυτά 
µε τρόπο κατανοητό και αναγνωρί-
σιµο για το κοινό. Παρέχει 10 δια-
φορετικούς κωδικούς βοτάνων από 
την περιφέρεια Μακεδονίας, τεµαχι-
σµένα ή ολόκληρα, ανάλογα µε τον 
προορισµό πώλησης, που κινούνται 
σε βάζα, µεγάλα σακουλάκια ή φα-
κελάκια ή και ως πρόσθετα σε αρω-
µατισµένο αλάτι Ιµαλαΐων. Η εται-
ρεία εισάγει και πουλάει επίσης µαύ-
ρο και πράσινο τσάι, από την Κίνα, 
ώστε να προσφέρει µια ολοκληρω-
µένη γκάµα επιλογών.

Η τελευταία ιδέα είναι η κάψουλα, 
συµβατή µε τις µηχανές Nespresso 
και Dolce Gusto, για βότανα όπως  
το χαµοµήλι, η οποία θα κυκλοφο-
ρήσει σύντοµα, χρησιµοποιώντας ως 
υλικό το αλουµίνιο, ώστε να είναι α-
νακυκλώσιµο, µε προσθήκη επιπλέ-
ον φίλτρων για καλύτερη εκχύλιση. 
Αποτελεί µια πρόκληση χωρίς µέχρι 
τώρα εφαρµογή, παρά µόνο στο ε-
ξωτερικό σε µαύρο και πράσινο τσάι, 

τα οποία δεν έχουν την τεχνική δυ-
σκολία των ινωδών ελληνικών βο-
τάνων. Η καινοτοµία παρουσιάστη-
κε µε επιτυχία τον Οκτώβρη στην έκ-
θεση ANUGA, όπου συµµετείχαν ως 
µικρή επιχείρηση µε start up ιδέα. 
Με ενδιαφέρον για την αγορά του ε-
ξωτερικού, η εταιρεία είχε ξανασυµ-
µετάσχει στο παρελθόν σ την έκθε-
ση FancyFood στη Νέα Υόρκη, ενώ 
πρόσφατα έλαβε και σηµαντική δι-
άκριση από τα Great Taste Awards, 
για τη ρίγανη σε βαζάκι, κερδίζοντας 
2 αστέρια από τους κριτές.

Μελλοντικά, η Κωνσταντίνα και ο 
πατέρας της επιθυµούν η εταιρεία να 
γίνει κυρίως εξαγωγική, θέλοντας 
εκτός από το να αυξήσει το πελατο-
λόγιο της, να προωθήσει µε ένα χα-
ρακτήρα «σκοπού», τα τοπικά αγα-
θά της Βορείου Ελλάδος. Επόµενος 
στόχος, είναι η συµµετοχή στην ε-
πόµενη έκθεση SIAL στη Γαλλία, δί-
νοντας το παρόν στο «ετήσιο ραντε-
βού» µε τους πελάτες της εταιρείας. 
Και δίχως εφησυχασµό, προετοιµά-
ζουν ήδη το επόµενο πρότζεκτ, τις 
βιοδιασπώµενες κάψουλες, για µι-
κρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα.

Λανσάρει 10 διαφορετικούς κωδικούς 
ελληνικών βοτάνων από τη Μακεδονία

VEVI ORIGINAL & NATURAL

Οι καλλιέργειες βρίσκονται σε υψόµετρο 
άνω των 800 µέτρων, το ιδανικό ύψος για αρωµατικά 
φυτά και βότανα, χρησιµοποιώντας πολλαπλασιαστικό 

υλικό από µια ποικιλία άγριων ελληνικών βοτάνων. 
Κωνσταντίνα Παπαδηµητρίου

cp@vevi.ca
www.vevi.ca

Νέο μέλος 
της Beyond Meat 
Stuart Kronauge
Τη θέση επικεφαλή µάρκετινγκ θα 
αναλάβει από τον Ιανουάριο η 
Stuart Kronauge, όπως ανακοίνωσε 
η Beyond Meat. Η κα. Kronauge είχε 
συµπληρώσει πολυετή θητεία στην 
Coca-Cola North America, µε µια 
σειρά διευθυντικών θέσεων µεταξύ 
των οποίων πρόεδρος των 
δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και 
αντιπρόεδρος µάρκετινγκ.

Θέση COO στον 
όμιλο Μούχαλη 
Κώστας Βαλκάνας 
Οργανωτικά Καθήκοντα COO στον 
Όµιλο Μούχαλη αναλαµβάνει ο 
Κώστας Βαλκάνας. Έχει θητεύεσει 
ως Sales & Trade Marketing 
Director στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
και στη Heineken Βουλγαρίας, 
Commercial Director στην Pivara 
Skopje, καθώς και Managing 
Director στη Heineken Lanitis 
Cyprus. Είναι µέλος ∆.Σ. του 
Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος.

CFO της ΕΛΠΕ
Κρίστιαν Τόμας 
Αλλαγές ανακοίνωσε ο Όµιλος 
Ελληνικά Πετρέλαια, µε τον κ. 
Κρίστιαν Τόµας να αναλαµβάνει τη 
θέση του CFO. Ο κ. Τόµας είναι 
οικονοµολόγος, µε πολυετή εµπειρία 
σε θέσεις ευθύνης σε εταιρείες 
Παροχής Συµβουλευτικών 
Υπηρεσιών και Ορκωτών Ελεγκτών 
σε Ελλάδα και εξωτερικό, και ως 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής σε όµιλο 
εταιρειών για την ενέργεια.  

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
Οι βιοδιασπώµενες 

κάψουλες αποτελούν 
τη νέα καινοτοµία, που 

ετοιµάζει η εταιρεία

ΚΟΖΑΝΗ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η διαβρωτική για το αγροτικό εισό-
δηµα παροδικότητα των χρηµατιστη-
ριακών αγορών είναι πλέον πλήρως 
συγχρονισµένη µε τις εξελίξεις από 
το µέτωπο του εµπορικού πολέµου α-
νάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες και 
την Κίνα ειδικά, αλλά και εν γένει των 
πολιτικών «µεσοπολεµικού» προστα-
τευτισµού που έφερε στην επιφάνεια 
η Ουάσιγκτον και πετάει προς κάθε 
κατεύθυνση. 

Τις τελευταίες εβδοµάδες η αγορά 
βάµβακος έχει σηµειώσει µια πρόο-
δο, µε την τιµή να κρατάει το δύσκολο 
φράγµα των 65 σεντς ανά λίµπρα και 
να απέχει µερικές µόλις συνεδριάσεις 
σε αυτό το κλίµα αισιοδοξίας προτού 
συνεχίσει την ανοδική πορεία προς το 

εύρος των 67-69 σεντς, καλύπτοντας 
έτσι το χαµένο έδαφος των προηγού-
µενων µηνών. 

Καθοριστικό ρόλο στην διάθεση των 
εθισµένων στον εµπορικό πόλεµο Η-
ΠΑ-Κίνας αγοραστών έπαιξε η ανακοί-
νωση ότι οι δυο πλευρές θα συµφω-
νούσαν επιτέλους σε µια επανεκκίνη-
ση του εµπορίου, χωρίς δασµούς. Ό-
ταν στις αρχές του Οκτωβρίου ο Τραµπ 
ανακοίνωσε πως ο 13ος γύρος συ-
νοµιλιών θα οδηγήσει σε µια νερω-
µένη συµφωνία, «phase one» την ο-
νόµασε, η οποία προβλέπει ότι η Κί-
να θα αγοράσει περί τα 50 δισ. αγρο-
τικών προϊόντων από τις ΗΠΑ, µετα-
ξύ των οποίων βαµβάκι, σόγια και άλ-
λα σιτηρά, τα βασικά αγροτικά προϊ-
όντα, ξεκίνησαν να ανεβαίνουν, ενώ 
υποστηρικτικά λειτούργησε και η  έκ-
θεση προσφοράς και ζήτησης του υ-

πουργείου εµπορίου. 
Η αλήθεια είναι ότι ο Ντόναλντ Τραµπ 

προσπάθησε εδώ να εξασφαλίσει «de 
jure» έναν διπλασιασµό των αγορών α-
γροτικών προϊόντων της Κίνας σε σχέ-
ση µε το 2017, όταν οι κρατικές εται-
ρείες του Πεκίνο αγόρασαν περί τα 26 
δισ. εµπόρευµα από τις ΗΠΑ. Με κά-
θε ευκαιρία το Πεκίνο επαναλάµβανε 
πως είναι διατεθειµένο να καταργή-
σει τους δασµούς για 50 δισ. δολαρί-
ων εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, 
χωρίς ωστόσο να δεσµεύεται σε φιξα-
ρισµένες ποσότητες, λέγοντας πως οι 
νόµοι της αγοράς θα καθορίσουν το 
µέγεθος του εµπορίου. Ο Τραµπ προ-
σπάθησε κατά την πάγια τακτική του 
να υπερβεί και αυτό το εµπόδιο, απει-
λώντας για νέους δασµούς, κάτι που 
ωστόσο δεν πήρε ιδιαίτερη έκταση. 
Αυτό φυσικά έγινε ώστε να επισπεύ-

σει τις διαδικασίες και να παρουσιάσει ε-
πιτέλους την προσωπική του επιτυχία µε 
το διεθνές εµπόριο στην αµερικανική κοι-
νή γνώµη, ενόψει εκλογών το επόµενο 
έτος. Οι εκλογές είναι ένα κλειδί για την 
κατανόηση του χρονοδιαγράµµατος των 
συµφωνιών.

∆είγµα καλής θέλησης
Σε κάθε περίπτωση, το ηθικό των αγο-

ρών δεν κάµφθηκε αφού όλοι έβλεπαν 
τις υπογραφές να πέφτουν, ανεξαρτήτως 
περιεχοµένου, µεταφράζοντάς το ως δείγ-
µα καλής θέλησης για συνολική βελτίω-
ση του παγκόσµιου εµπορίου.

 ∆υστυχώς αυτή, η πιο πρόσφατη, προ-
σπάθεια επίλυσης της διαµάχης έρχεται 
να τερµατιστεί για ακόµη µια φορά πρόω-
ρα, µε το «αστείο» της υπόθεσης να είναι 
ότι για πρώτη φορά ούτε το Πεκίνο, ού-
τε κάποιος «κρυµµένος άσσος», ήτοι νέ-
οι δασµοί, δεν βγήκε από το µανίκι του 
Τραµπ. Η Σύνοδος Οικονοµικής Συνερ-

Εθισμένες στον Τραμπ
οι αγορές αγροτικών προϊόντων
Η ακύρωση της συνάντησης στη Χιλή αφήνει Τραμπ και Τζινπίνγκ με την πένα στο χέρι
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γασίας Ασίας - Ειρηνικού (APEC) θα διε-
ξαγόταν τον επόµενο µήνα, 15 - 17 Νο-
εµβρίου, στην Χιλή και σε αυτήν θα βρί-
σκονταν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και Κίνας, 
Ντοναλντ Τραµπ και Σι Τζινπίνγκ για να 
υπογράψουν το phase one και ως γνω-
στόν ακυρώθηκε εξαιτίας της αναταρα-
χής που έχει φέρει σε εξαιρετικά δύσκο-
λη θέση τον Σεµπαστιάν Πινιέρα, πρόε-
δρο της Χιλής. Μένει να φανεί την ερχό-
µενη εβδοµάδα το πώς θα αντιδράσουν οι 
αγορές στην είδηση αυτή, το αν το ενδια-
φέρον θα µετατοπιστεί τελικά στο περιε-
χόµενο της συµφωνίας και όχι στο χρο-
νοδιάγραµµα, αλλά και στα περιθώρια να 
ακολουθήσει ένα phase two και three. 

Πάντως, η λογική λέει πως δεδοµέ-
νου ότι οι εκλογές στις ΗΠΑ θα γίνουν 
τον Νοέµβριο του 2020, ο Τραµπ ίσως 
καθυστερήσει µια τέτοια συµφωνία, αν 
πράγµατι είναι εφικτή, µέχρι την κορύ-
φωση της προεκλογικής περιόδου, που 
άλλωστε δεν αργεί και πολύ.

Αναµφίβολα το Brexit δεν είναι το µοναδι-
κό πράγµα που προβληµατίζει το µυαλό του 
Μάικ Μάρτιν και άλλων Βρετανών αγροτών, 
οι οποίοι βρίσκονται στο µάτι του κυκλώνα 
των εξελίξεων από πολλές απόψεις. Ισχυ-
ρές βροχοπτώσεις, το νέο αυστηροποιηµέ-
νο πλαίσιο για την χρήση νεονικοτινοειδών, 
φθηνές εισαγωγές αλλά και ένα αστικό κί-
νηµα «πράσινων» ακτιβιστών που έχει στο-
χοποιήσει τους αγρότες και τους κτηνοτρό-
φους της χώρας, µαζί µε τις αβεβαιότητες 
του Brexit, έχουν γονατίσει οικονοµικά και 
ψυχολογικά τους παραγωγούς, όπως µετα-
δίδουν οι Financial Times. 

«Κάθε κτηνοτροφική µονάδα βρίσκεται σε 
µια διαδικτυακή λίστα διλοπεριβαλλοντικής 
οργάνωσης που θεωρεί πως οι αγρότες ευ-
θύνονται για κάθε κιλό διοξειδίου του άν-
θρακα στην ατµόσφαιρα» σχολιάζει στους 
FT ο Μάικ Μάρτιν, περιγράφοντας την πίε-
ση που νιώθουν από παντού αυτός και οι συ-
νάδελφοί του. Νωρίτερα αυτόν τον µήνα, η 
βρετανική κυβέρνηση, παρουσίασε ένα σχέ-
διο δασµολογικής πολιτικής, κατά το οποίο 
προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµε-
νο υψηλών τιµών στα τρόφιµα, σε περίπτω-
ση εξόδου χωρίς συµφωνία, ένας κίνδυνος 
που συνεχίζει να υφίσταται παρά τις εξελί-
ξεις, θα γίνονται φθηνές εισαγωγές προϊό-
ντων αγροτικών, που κανονικά δεν θα επι-
τρεπόταν η παραγωγή τους στη Βρετανία, α-
φού δεν ανταποκρίνονται στις υψηλές προ-
διαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος 
και ευζωίας των ζώων που ακολουθούν οι 
αγρότες της χώρας. 

Πρόκειται για ένα εκλογικό σώµα που 
ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του Ηνω-
µένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση το 2016, ευελπιστώντας πως τα συµφέ-
ροντα του κλάδου θα µπορούσαν να πλαι-

σιωθούν καλύτερα σε µελλοντικές εµπορι-
κές συµφωνίες. Ωστόσο µια σειρά από πο-
λιτικές που φέρνει η κυβέρνηση της Βρετα-
νίας σήµερα, συµπεριλαµβανοµένων νέων 
περιορισµών στην µεταφορά ζωικού κεφα-
λαίου, µείωση των τιµών µοσχαρίσιου κρέ-
ατος και δέσµευση για διατήρηση των υψη-
λών ευρωπαϊκών προτύπων στην παραγω-
γή, έχουν πείσει τον κ. Μάρτιν ότι ο Μπόρις 
Τζόνσον προσπαθεί βεβιασµένα «να τετρα-
γωνίσει τον κύκλο σε βάρος των αγροτών», 
αλλά και ότι το βρετανικό κοινοβούλιο δεν 
έχει συνειδητοποιήσει ακόµα πόσο επισφα-
λές είναι το µέλλον της βρετανικής γεωργίας. 

Αισθάνονται προδοµένοι οι αγρότες
 «Σε κάθε περίπτωση οι αγρότες θα αισθαν-

θούν προδοµένοι. ∆εν θυµάµαι κανέναν από 
τους υπέρµαχους του Brexit να περιγράφει 
µια περίοδο µετά την έξοδο κατά την οποία 
φθηνά προϊόντα από χώρες που δεν ακολου-
θούν υψηλά πρωτόκολλα παραγωγής θα γε-
µίζουν τα βρετανικά ράφια, όσο οι αγρότες 
µας θα πτωχεύουν», δηλώνει η Μινέτ Μπά-
τερς, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτών.       

«Προσωπικά δεν µπορώ να µε φανταστώ 
να ξαναψηφίζω τους Τόρις» αναφέρει ο Μπεν 
Τέηλορ που διαχειρίζεται 6.800 στρέµµατα 
στο Σάσσεξ. Ο ίδιος φέρνει το παράδειγµα 
της ελαιοκράµβης, την οποία καλλιεργεί για 
να αναδείξει τα διπλά µέτρα και σταθµά που 
διατηρεί η κυβέρνηση. «Η απαγόρευση χρή-
ση νεονικοτινοειδών είχε ως αποτέλεσµα να 
χάσω το ένα τρίτο τα σοδειάς µου. Την µεί-
ωση της παραγωγής αναπλήρωσαν οι βρε-
τανικές εταιρείες µε εισαγωγές από τον Κα-
ναδά, όπου συνεχίζεται κανονικά η χρήση 
τους. Εφόσον δεν µπορώ να παράγω πλέον 
φθηνά, αλλά οι άλλοι εισάγουν φθηνά, α-
πλά θα εγκαταλείψω την γη µου» αναφέρει. 

ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΜΕ ‘Η ΧΩΡΙΣ ΒΡΕΧΙΤ 

Πυρά από παντού δέχονται οι Βρετανοί 
αγρότες που οδεύουν προς την πτώχευση 

∆ιαβρωτικά 
για την αγορά 
των αγροτικών 
προϊόντων επιδρά  
η στάση Τραµπ 
στα θέµατα του 
διεθνούς εµπορίου. 

∆ύο µέτρα και σταθµά
Γίνονται φθηνές εισαγωγές 

προϊόντων αγροτικών, 
που κανονικά δεν θα 

επιτρεπόταν η παραγωγή 
τους στη Βρετανία, αφού δεν 
ανταποκρίνονται στις υψηλές 
προδιαγραφές προστασίας του 

περιβάλλοντος και ευζωίας 
των ζώων που ακολουθούν οι 

αγρότες της χώρας 

Κυνήγι µαγισσών
Φιλοπεριβαλλοντικές 

οργανώσεις µε εξτρεµιστική 
κατεύθυνση έχουν 
δηµιουργήσει βάση 

δεδοµένων µε τα στοιχεία 
κάθε κτηνοτροφικής µονάδας 

στο Ηνωµένο Βασίλειο, την 
οποία έχουν δηµοσιεύσει στο 

διαδίκτυο, στοχοποιώντας 
τους κτηνοτρόφους

Ο Μάικ Μάρτιν (δεξιά) θα καθυστερήσει φέτος µε την σπορά 
σιταριού στην εκµετάλλευσή του, αφού αυτός και οι συνάδελφοί 
του στο Σάσσεξ έχουν κοκκαλώσει µπροστά στις εξελίξεις και το 
εµπορικό πλαίσιο στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν.
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Στην ανάπτυξη, δοκιµή και επίδειξη ενός πλαισί-
ου που θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των γε-
ωργικών συστηµάτων στις κλιµατολογικές συν-
θήκες και τα ακραία καιρικά φαινόµενα, στοχεύ-
ει το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο STARGATE, που 
υποστηρίζεται από το Πρόγραµµα Έρευνας και 
Καινοτοµίας της Ε.Ε. «HORIZON 2020». Η εν λό-
γω µεθοδολογία θα βασιστεί σε τεχνολογίες τη-
λεπισκόπησης, κλιµατικής νοηµοσύνης και δια-

δικτύου των πραγµάτων, για µια αποτελεσµατικό-
τερη διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
και των δυνητικών επιλογών προσαρµογής στις 
κλιµατικές αλλαγές, καθώς και τη χάραξη πολιτι-
κών προστασίας από τους κλιµατικούς κινδύνους.

To STARGATE παράλληλα θα προσφέρει επιστη-
µονικά αποτελέσµατα για να καθοδηγήσει τους υ-
πεύθυνους χάραξης πολιτικών προσαρµογής της 
σύγχρονης γεωργίας στην κλιµατική αλλαγή. Η 

εναρκτήρια συνάντηση του STARGATE πραγµα-
τοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24 και 25 Ο-
κτωβρίου 2019 υπό το συντονισµό του καθηγη-
τή του ΑΠΘ και συνεργάτη του ΕΚΕΤΑ ∆ρ. ∆ηµή-
τριου Μόσχου. Το STARGATE θα διαρκέσει 4 έτη 
µέχρι το Σεπτέµβριο του 2023 και περιλαµβάνει 
26 εταίρους από: Ελλάδα, Τσεχία, Ισραήλ, Ισπα-
νία, Λετονία, Ελβετία, Αυστρία, Ιταλία, Πορτογα-
λία, Πολωνία, Γερµανία, Νορβηγία και Βέλγιο.

Προσαρμογή της γεωργίας στις περιβαλλοντικές προκλήσεις

Επιτακτική και 
η ανάγκη για 
αναδιάρθρωση της 
καλλιέργειας, καθώς 
η παραγωγή είναι 
πλεονασματική και η 
διάθεσή της δύσκολη 
και με χαμηλές τιμές

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στρεµµατική ενίσχυση για το επιτραπέ-
ζιο ροδάκινο, στη λογική εκείνης που χο-
ρηγήθηκε το 2015 κι έµεινε γνωστή ως 
«πακέτο Καρασµάνη», θα επιδιώξουν οι 
ροδακινοπαραγωγοί των νοµών Ηµαθί-
ας, Πέλλας και Κοζάνης, όπου καλλιερ-
γείται το κύριο µέρος της εγχώριας παρα-
γωγής, ενώ σκέφτονται σοβαρά και την 
προοπτική της αναδιάρθρωσης.

Η σχετική απόφαση λήφθηκε σε ευ-
ρεία σύσκεψη το βράδυ της Τετάρτης 30 
Οκτωβρίου, που οργανώθηκε στην έδρα 
της Κοινοπραξίας Οµάδας Παραγωγών 
και Αγροτικών Συλλόγων Ηµαθίας, µε 
συµµετοχή περίπου 30 εκπροσώπων ο-
µάδων παραγωγών και αγροτικών συλ-
λόγων από τη Νάουσα, τη Σκύδρα, την 
Αλµωπία και το Βελβεντό.

«Αποφασίσαµε να ζητήσουµε να ενερ-
γοποιηθεί το de minimis και να δοθεί 
στο προϊόν µια στρεµµατική ενίσχυση, 
διότι από τη στιγµή που επιβλήθηκε το 
ρωσικό εµπάργκο η τιµή του επιτραπέ-
ζιου ροδάκινου δεν µπορεί να σηκώσει 
κεφάλι. Πουλάµε κάτω από το κόστος», 
τόνισε στην Agrenda ο πρόεδρος του Ε-
νιαίου Συλλόγου Αγροτών Νάουσας, Μά-
κης Αντωνιάδης, ο οποίος είχε την πρω-
τοβουλία της συνάντησης.

Σύµφωνα µε τον συνοµιλητή µας στη 
συζήτηση που έγινε υπήρξε επίσης οµο-
φωνία στην ανάγκη να προχωρήσει κά-
ποιου είδους αναδιάρθρωση της καλλιέρ-
γειας, καθώς, όπως επισηµάνθηκε, παρά 

το γεγονός ότι η φετινή σοδειά χτυπήθη-
κε από 12 χαλαζοπτώσεις, η παραγωγή 
και πάλι ήταν πλεονασµατική και η διά-
θεσή της δύσκολη και µε χαµηλές τιµές.

Μελέτη για µεθοδικές φυτεύσεις σε 
καλλιέργειες µε εξαγωγικό πρόσηµο

«Θα χρειαστεί να γίνει µια µελέτη για 
να διαπιστώσουµε επιστηµονικά σε ποιες 
δενδρώδεις καλλιέργειες υστερούµε ως 
χώρα και εκεί να πέσει το βάρος των νέ-
ων φυτεύσεων, ώστε να διευρύνουµε τη 
γκάµα µας και να µπορέσουµε να χτυ-
πήσουµε και την πόρτα των µεγάλων α-

λυσίδων σούπερ µάρκετ της Ευρώπης, 
τα οποία θέλουν προµηθευτές που να 
είναι σε θέση να τους προµηθεύουν µε 
περισσότερα  του ενός προϊόντα και να 
καλύπτουν τις ανάγκες τους για µεγά-
λο µέρος της εµπορικής σεζόν», εξήγη-
σε ο κ. Αντωνιάδης.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε από τους πα-
ριστάµενους και για το θέµα της αναµόρ-
φωσης του κανονισµού του ΕΛΓΑ, µε την 
επισήµανση πως ό,τι και αν αποφασιστεί 
θα πρέπει να διατηρηθεί ο δηµόσιος χα-
ρακτήρας του Οργανισµού και οι όποιες 
προαιρετικές ασφαλίσεις να γίνονται α-

Την πρωτοβουλία 
της συνάντησης των 
παραγωγών Ηµαθίας, 
Πέλλας και Κοζάνης 
είχε ο πρόεδρος του 
Ενιαίου Συλλόγου 
Αγροτών Νάουσας, 
Μάκης Αντωνιάδης.

Όπως το πακέτο Καρασμάνη 

Αίτημα παραγωγών 
για στρεμματική στο 
επιτραπέζιο ροδάκινο

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ 2019 
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΗΜΑΘΙΑ

ΠΕΛΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΟΖΑΝΗ

ΑΡΓΟΛΙ∆Α

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΠΙΕΡΙΑ

78.500

53.500

9.300

6.900

1.500

945

709
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Την άµεση διαβίβαση προς την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή του φακέλου για την αναγνώριση του 
ΓΥΡΟΥ ως ΕΠΙΠ, ζητά µε υπόµνηµά του από την 
πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ ο Σύνδεσµος Ελλη-
νικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος - ΣΕ-
ΒΕΚ, επισηµαίνοντας ότι και η συνέχεια της δια-
δικασίας αναγνώρισης σε κοινοτικό επίπεδο θα 
είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Όπως τονίζεται 
στο δελτίο τύπου του συνδέσµου, «ο ΣΕΒΕΚ ως η 

αρµόδια επαγγελµατική Οργάνωση που εκπρο-
σωπεί τις επιχειρήσεις  παραγωγής προϊόντων 
µε βάση το κρέας, κατέθεσε από 29/11/2017 στο 
ΥπΑΑΤ, αίτηση µε τις σχετικές προδιαγραφές του 
«Γύρος-Gyros», ως Εγγυηµένο Παραδοσιακό Ιδι-
ότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) προκειµένου:
 να αναδείξει την αυθεντικότητα του ελληνι-

κού γύρου στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά,
 να καταγράψει τα χαρακτηριστικά, τον τρόπο 

παραγωγής, τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές 
λεπτοµέρειες του προϊόντος,
 να δηµιουργήσει προστιθέµενη αξία σε εθνι-

κό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τον γύρο 
ως παραδοσιακό προϊόν της Ελλάδος.

Υπενθυµίζεται πως πρόταση για την κατοχύ-
ρωση του γύρου ως ΠΓΕ είχε καταθέσει και η Ε-
θνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Κρέατος την 
άνοιξη, µε τις δυο πλευρές να ανταγωνίζονται. 

Φάκελο στην Κομισιόν για γύρο ΕΠΙΠ ζητά ο ΣΕΒΕΚ

Μία µείωση της τάξης του 10,18%, χω-
ρίς ωστόσο να υπάρχει ακόµα οριστι-
κοποίηση, αναµένεται στη φετινή πα-
ραγωγή οίνου στην Ελλάδα, όπως α-
νακοινώθηκε από το τµήµα Αµπέλου 
Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύµ-
φωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, που α-
νακοινώθηκαν στην Κοµισιόν, η πτώ-
ση της παραγωγής καταγράφεται σε 
συνολικό επίπεδο ανεξαρτήτως κατη-
γορίας οίνου. Να σηµειωθεί ότι η τά-
ση είναι συνήθως να παρουσιάζεται 
η εκτίµηση παραγωγής µειωµένη πε-
ρισσότερο, απ’ ότι τελικά δηλώνεται µε 
την Οριστική ∆ήλωση, που υποβάλλε-
ται κάθε Απρίλιο του εποµένου έτους.

Σε σχέση µε το µέσο όρο 5ετίας η οι-
νοπαραγωγή του 2019 δείχνει µειωµέ-
νη κατά 19,86%, ενώ η µεγάλη πτώση 
αφορά τους οίνους χωρίς ΠΟΠ και ΠΓΕ. 
Να σηµειωθεί, βέβαια, ότι η σύγκριση 
µέσων όρων του 2000 και του 2019, 
καταδεικνύει τη δραµατική µείωση της 
οινοπαραγωγής κατά 34,63%, γεγονός 
που αποδίδεται στη µείωση των εκτά-
σεων αµπελοκαλλιέργειας κατά 20%.

Την ίδια ώρα, για το 2019 οι ευρω-
παϊκοί αµπελώνες αναµένεται να πα-
ράξουν 161,3 εκατ. εκατόλιτρα οίνων 
και γλευκών, σύµφωνα µε τη Γενική 
∆ιεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (DGAgri). 
Η παραγωγή του 2019 θα είναι µι-

κρότερη κατά 15% από τη γενναιόδω-
ρη συγκοµιδή του 2018, ενώ η παρα-
γωγή κρασιού πλησιάζει τις πενταετείς 
µέσες αποδόσεις, µε πτώση 4% σε σύ-
γκριση µε το µέσο όρο του 2014-2018 
(επηρεασµένη από την ιστορικά χαµη-
λή συγκοµιδή του 2017). «Μετά από 
µια συγκοµιδή ρεκόρ το 2018, το επί-
πεδο παραγωγής του 2019 πλησιάζει 
τον πενταετή µέσο όρο», ανακοίνωσε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ιταλία, ως ο µεγαλύτερος παραγω-
γός οίνου στον κόσµο, αναµένει να συ-
γκεντρώσει 46,14 εκατοµµύρια εκατό-
λιτρα (-17% σε σχέση µε το 2018) και να 
καλύψει το 29% της συνολικής ευρω-
παϊκής παραγωγής. Με 43,36 εκατοµ-
µύρια εκατόλιτρα (-13%), η Γαλλία αντι-
προσωπεύει το 27% της κοινοτικής συ-
γκοµιδής, έναντι 25% της Ισπανίας (40 
εκατοµµύρια εκατόλιτρα, -19%). Οι τρεις 
πρώτες χώρες παράγουν οίνο που αντι-
προσωπεύει περισσότερο από το 80% 
του ευρωπαϊκού οίνου γεγονός που 
θα ισχύσει και φέτος. Με 9 εκατοµµύ-
ρια εκατόλιτρα (-12%), η Γερµανία αντι-
προσωπεύει το 6% της ευρωπαϊκής συ-
γκοµιδής, και ακολουθεί η Πορτογαλία 
που αντιπροσωπεύει το 4% (µε 6,7 εκα-
τοµµύρια εκατόλιτρα, + 10%).

πό εκείνον και όχι από ιδιωτικές ασφα-
λιστικές εταιρείες.

Στο τραπέζι έπεσαν τέλος και τα ζητήµα-
τα που καίνε τους παραγωγούς και σχετί-
ζονται µε το φορολογικό, το ασφαλιστικό 
και τους εργάτες γης. Ειδικά για τους ερ-
γάτες, η έλλειψή τους πήρε πολύ µεγά-
λες διαστάσεις φέτος το καλοκαίρι στην 
περιοχή και αποφασίστηκε να ζητηθεί α-
πό τα συναρµόδια υπουργεία να βρεθεί 
µια λύση µε το θέµα της βίζας για τους 
αλλοδαπούς, ώστε να µπορούν και οι πα-
ραγωγοί να δικαιολογούν τα έξοδά τους, 
καθώς µε το ισχύον καθεστώς της τρίµη-
νης τουριστικής βίζας, αφενός δεν αρκεί 
ο χρόνος παραµονής τους για να καλύ-
ψει τις ανάγκες καλλιεργητικής φροντί-
δας και συγκοµιδής, που διαρκούν περί 
τους έξι µήνες και αφετέρου τα χρήµατα 
που λαµβάνουν είναι µαύρα και χάνουν 
τόσο οι παραγωγοί, όσο και το κράτος.

Για όλα αυτά οι συµµετέχοντες στη σύ-
σκεψη αποφάσισαν να ζητήσουν συνά-
ντηση µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων Μάκη Βορίδη, προκει-
µένου να του τα εκθέσουν και δια ζώσης 
και να πιέσουν για την ικανοποίησή τους.

Ασφαλίσεις 
Να διατηρηθεί ο 
δηµόσιος χαρα-

κτήρας του ΕΛΓΑ 
και οι προαιρετι-
κές ασφαλίσεις 
να γίνονται από 
εκείνον και όχι 
από ιδιωτικές 
ασφαλιστικές 

εταιρείες ζητούν  
οι αγρότες

Στην πτωτική τροχιά της Ευρώπης για το 2019 
και η ελληνική οινοπαραγωγή με μείωση 10,18%

Σοδειά υψηλών 
προδιαγραφών

Πολλές περιοχές 
µιλούν για την 
καλύτερη χρονιά των 
20 τελευταίων ετών, 
επισηµαίνει στο δελτίο 
τρύγου ο Σύνδεσµος 
Ελληνικού Οίνου. 
Σύµφωνα µε τον ΣΕΟ, 
το κύριο χαρακτηριστικό 
της σπουδαίας 
ποιοτικής υπεροχής της 
φετινής χρονιάς, πέραν 
της άψογης υγείας του 
σταφυλιού, ήταν η 
πρωτοφανής για τους 
αµπελώνες µας ικανή 
οξύτητα που χαρίζει 
φρέσκα αρώµατα, 
δροσερότητα, και 
ικανότητα παλαίωσης. 
Η παραγωγή, παρότι 
κινείται σε φυσιολογικά 
επίπεδα, παραµένει 
ελλειµµατική για τις 
ανάγκες της χώρας.
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Αδαείς 
άρπαγες
ιδιο-ευφυείς   
Σαφώς και πρέπει να γίνει εξυγίανση 
και εκσυγχρονισµός σε αυτές τις 
πολύ καίριες δοµές (ΟΠΕΚΕΠΕ, 
ΟΣ∆Ε και ΕΛΓΑ) αλλά και 
εκσυγχρονισµός του Αγροτικού 
Κινήµατος. Ένας κλάδος της 
οικονοµίας που αποκτά σε όλες τις 
χώρες σηµαντικότερο ρόλο για την 
Εθνική Οικονοµία, την ευτυχία του 
καταναλωτή και την καλύτερη 
ανταµοιβή της αγροτικής 
προσπάθειας. Ιδιαίτερα σήµερα που 
η ψηφιακή επανάσταση καλείται να 
δώσει το δικό της µερίδιο στην όλη 
ανάπτυξη, αλλά και να υπάρξει σωστή 
διακυβέρνηση του όλου εγχειρήµατος 
για να προστατευθεί από «αδαείς 
άρπαγες», που βλέπουν το µέλλον 
τους από την εκµετάλλευση του 
αγροτικού χώρου. Για το λόγο αυτής 
της «πολιτικά µεγάλης ευθύνης 
προστασίας του αγροτικού κόσµου» 
αυτοί που πρεσβεύουν την ελεύθερη 
οικονοµία σαν υγιές περιβάλλον 
ανταγωνιστικής ανάπτυξης ας 
προστατεύσουν το αγροτικό κίνηµα 
από «τους πολλά σχεδιάζοντες περί 
την αγροτική οικονοµία» ως χώρο 
«ευφυούς αρπαγής» αντί «Ευφυούς 
Γεωργίας». Το µήνυµα είναι ότι 
«αρκετά ιδιο-ευφυή σχέδια 
εκπόνησαν», αλλά ο αγροτικός 
χώρος ανήκει στους αγρότες! (οι 
οποίοι γνωρίζουν να προστατεύουν 
το συµφέρον τους) και το  όποιο 
αθέµελο οικοδόµηµα θα καταπέσει εξ 
ολοκλήρου! Οι δε σχετικοί υπουργοί 
να «ξαναδηµιουργήσουν» το ΟΣ∆Ε 
εξ αρχής (και να καταργήσουν το 
όποιο αρχαίο πόνηµα µε τις όποιες 
«ιδιοτελείς» αµυχές) κι έτσι να 
καταρρίψουν και τις όποιες 
συµβατικές υποχρεώσεις προς 
όφελος των αγροτών. Το πόνηµα 
αυτό θα έχει άµεση ωφέλεια και δεν 
υπάρχουν υποχρεώσεις. Αυτά για 
τους υπεκφεύγοντες. Οι πολιτικοί 
ψηφίζονται για να βρίσκουν λύσεις 
και όχι να διατηρούν «καταβόθρες». 
Το µήνυµα είναι ότι ο αγροτικός 
χώρος θα εξυγιανθεί, µε πρώτους 
µαχητές τους επιστήµονές του. 
Ευχόµαστε στους αναλαµβάνοντες 
πλήρη εκκαθάριση των «όποιων 
αποφύσεων» και ας δούµε την 
ελεύθερη οικονοµία να αποδίδει 
σε ένα πολύπαθο, αλλά και 
νευραλγικό χώρο. N.Σ.

Δια χειρός Μαξίμου με σαφείς 
οδηγίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Γρηγόρης Βάρρας και Δημήτρης Μελάς σε δράση για την κόπρο του Αυγεία 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆εν βγήκαν... οι καθυστερήσεις που προσπά-
θησε να παίξει η συντεχνία του ΟΣ∆Ε σε ό,τι 
αφορά τον διορισµό της νέας διοίκησης στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, έχοντας, όπως κάθε φορά, στα χέ-
ρια της το χαρτί της πληρωµής των άµεσων ε-
νισχύσεων (προκαταβολή του τσεκ). Το πλή-
ρωµα του χρόνου ήρθε και η «εκλεκτή του ερ-
γολάβου» διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, φτιάχνει 
αυτή την ώρα βαλίτσες και  αποχωρεί από τον 
Οργανισµό. Καλό ταξίδι και καλό αντάµωµα... 
στου Σκορδά το χάνι.

Από την 1η Νοεµβρίου πρόεδρος του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ θα είναι ο Γρηγόρης Βάρρας, προσωπι-
κή επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη και για 
µια περίοδο διευθύνων σύµβουλος το δηµό-
σιου φορέα ΑΓΡΟΓΗ, ο οποίος, έκλεισε, όπως 
έδειξε η ιστορία, για το χατήρι των µετέπειτα 
«συντονιστών» του ΟΣ∆Ε. 

Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναλαµβάνει ο 
έµπειρος επί του θέµατος, ∆ηµήτρης Μελάς, ο 
οποίος, καλείται να αποτυπώσει την εµπειρία 
του σε έργο ανασύστασης του Οργανισµού και 
του όλου πλαισίου διαχείρισης των κοινοτικών 
ενισχύσεων, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στους 
παλιούς γνώριµους, κατά τη διάρκεια της πολυ-
ετούς θητείας του ως γενικός γραµµατέας αλλά 
και ως υπηρεσιακός υπουργός στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Λέγεται πως η «πολιτική έρηµος» την οποία 

έχει διαβεί το τελευταίο διάστηµα και κυρίως 
µετά το ατυχές αποτέλεσµα των ευρωεκλογών, 
τον έχει κάνει να επαναπροσδιορίσει τις σχέ-
σεις του και να ακολουθήσει «αυτονοµηµένη 
πορεία» στο δύσκολη καριέρα που έχε επιλέξει 
ως τεχνοκράτης µε πολιτικό πρόσηµο.

Από τις παραπάνω επιλογές φαίνεται καθα-
ρά πως οι κατευθύνσεις αυτή τη φορά του Μα-
ξίµου είναι σαφείς και κάνουν λόγο για «απε-
λευθέρωση» του αγροτικού χώρου από τα συµ-
φέροντα που έχουν παρεισφρύσει την τελευ-
ταία δεκαετία και τα οποία ποδηγετούν τις ε-
ξελίξεις προς ίδιον όφελος.

Για να γίνει όµως αυτό απόλυτα καθαρό, 
στην προκειµένη περίπτωση, το θέµα δεν εί-
ναι ποιος και µε ποιούς όρους θα αναλάβει α-
πό δω και µπρός την τεχνική υποστήριξη του 
Οργανισµού. Το ζήτηµα είναι ποιος έχει τον έ-
λεγχο της µηχανογραφικής βάσης, ποιος δια-

χειρίζεται δηλαδή τα δεδοµένα των δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε, ποιος ασκεί πολιτική πληρωµών και δι-
αχείρισης των αγροτικών προγραµµάτων στη 
χώρα. Με βάση τους κοινοτικούς κανονισµούς, 
αυτό το έργο δεν εκχωρείται σε κανέναν εργο-
λάβο, έχει να κάνει αυστηρά µε τη διαχείριση 
του δηµοσίου χρήµατος και την άσκηση πολι-
τικών σε έναν πολύπαθο τοµέα παραγωγής και 
είναι συνυφασµένο µε τη λειτουργία της δηµό-
σιας διοίκησης και εν προκειµένω µε του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ και των αρµόδιων ∆ιαχειριστικών Αρχών.  

Εξ άλλου, πολύ δουλειά περιµένει το επό-
µενο διάστηµα και τη νέα διοίκηση του ΕΛ-
ΓΑ, επικεφαλής της οποίας τίθεται, όπως όλα 
δείχνουν, ο πρώην υπουργός Υγείας -προφα-
νώς για λόγους εξυγίανσης- Ανδρέας Λυκου-
ρέντζος. Ο έµπειρος πολιτικός, επί σειρά ετών 
βουλευτής Αρκαδίας και γραµµατέας της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας για ένα µεγάλο διάστηµα, δεί-
χνει να έχει εικόνα της κατάστασης στον Ορ-
γανισµό Ασφάλιστης της Αγροτικής Παραγω-
γής και φυσικά την διάθεση να βάλει εκεί τα 
πράγµατα σε νέες βάσεις. Εκτός από την απο-
ζηµίωση των χιλιάδων πληγέντων αγροτών α-
πό τις δύσκολες κλιµατικές συνθήκες της τε-
λευταίας χρονιάς, ο κ. Λυκουρέντζος θα κλη-
θεί να διαχειρισθεί µε ανοικτό πνεύµα την α-
νασυγκρότηση του Οργανισµού, όχι µόνο σε 
επίπεδο Κανονισµού Λειτουργίας αλλά και σε 
επίπεδο συνεργασίας µε τον τοµέα της ιδιωτι-
κής ασφάλισης, θέµα για το οποίο δείχνει να 
είναι έτοιµη και η αγροτική κοινωνία. 

Ο µυηµένος
Λυκουρέντζος 

Καλείται να λύσει όχι µόνο το 
γρίφο των αποζηµιώσεων αλλά 
και το άνοιγµα του Οργανισµού 

προς την ιδιωτική ασφάλιση 
της αγροτικής παραγωγής 
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Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών Σέρκος Χαρουτουνιάν επανέρχεται 
µετά από καιρό (διετέλεσε πρόεδρος το 2013-
2015) πρόεδρος στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και 
εκτιµάται ότι διαθέτει την εµπειρία και την 
τεχνοκρατική συγκρότηση που απαιτείται για να 
βάλει τα πράγµατα στη θέση τους, σε έναν 
οργανισµό που από το 2011 και µετά παραπαίει.
Στον ΕΦΕΤ πρόεδρος αναλαµβάνει ο Αντώνης 
Ζαµπέλας, διατροφολόγος, επίσης καθηγητής 

στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο. Αντιπρόεδρος του 
Οργανισµού τοποθετείται ο Σταύρος 
Ζανόπουλος, γεωπόνος και µέλος του ΓΕΩΤΕΕ 
Στερεάς Ελλάδας. Ο τελευταίος δεν συνιστά 
τεράστια επιτυχία, καθώς διακρίνεται 
περισσότερο για τις κουµπαριές παρά για τις 
περγαµηνές του, ωστόσο, θα κληθεί, από κοινού 
µε τον καθηγητή πρόεδρο, να αναζητήσουν έναν 
πιο εξελιγµένο τρόπο ελέγχου των προϊόντων, 
ώστε να αποκασταθεί η υγεία και στην αγορά.  

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Γλιτώνει κανείς από τον κοµµα-
τικό εναγκαλισµό;», Αυτό το ερώ-
τηµα αν µη τι άλλο καταδεικνύει 
το «βατερλό» που πυροδότησε η 
απάντηση του υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης στον τοµεάρχη α-
γροτικού ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρο Αραχω-
βίτη όπου επιχειρηµατολογούσε 
για το λόγο που απέρριψε τροπο-
λογία για κτηνοτροφικές αποζηµι-
ώσεις, στην οποία όµως κουνούσε 
το «δάκτυλο» και στον Κτηνοτρο-
φικό Σύλλογο Τυρνάβου.

Συγκεκριµένα, η φράση «να µην 
παρασύρεται και αντιγράφει τις α-
νακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ», προκά-
λεσε την αντίδραση του προέδρου 
του κτηνοτροφικού συλλόγου Τυρ-
νάβου Αργύρη Μπαϊραχτάρη, ο ο-
ποίος καταλόγισε «λάθος από τα 
αποδυτήρια» απέναντι στις συστά-
σεις του υπουργού. Στην απάντη-
ση του, ο πρόεδρος του κτηνοτρο-
φικού συλλόγου Τυρνάβου επιση-
µαίνει ότι ο υπουργός «κρίνει εξ ιδί-
ων τα αλλότρια» αναφορικά µε τον 
κοµµατικό εναγκαλισµό και ότι εί-
ναι ο πρώτος υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης που εγκαινιάζει έναν α-
νορθόδοξο τρόπο επικοινωνίας µε 
τους κτηνοτροφικούς συλλόγους.

«Το λάθος σας έγκειται στο ό-
τι απαντάτε και κάνετε συστάσεις 
σε έναν κτηνοτροφικό σύλλογο, 
µέσα στην ίδια απάντηση που δί-
νετε στον πρώην υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχωβί-
τη, για προφανείς φυσικά λόγους. 
Μπορεί να έχετε συνηθίσει όλα αυ-
τά τα χρόνια στον κοµµατικό ενα-
γκαλισµό των συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων και των συνδικαλιστών 
και να κρίνετε «εξ ιδίων τα αλλό-
τρια» αλλά σας πληροφορούµε πως 

υπάρχουν και κτηνοτροφικοί σύλ-
λογοι ανεξάρτητοι, αδέσµευτοι και 
ακοµµάτιστοι, όπως είναι ο κτηνο-
τροφικός σύλλογος του δήµου Τυρ-
νάβου, ο οποίος είναι ο µεγαλύτε-
ρος σε όλη την Ελλάδα και που έ-
χει στις τάξεις του, µέλη που προ-
έρχονται από όλο το πολιτικό φά-
σµα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ο κ. Μπαϊραχτάρης 
κάνει αναφορά στην ουσία του προ-
βλήµατος µε τον καταρροϊκό πυρε-
τό, υποστηρίζοντας ότι οι κτηνοτρό-
φοι έπρεπε να είχαν πληρωθεί τέ-
λος του 2014 καθώς και ότι ο κ. Βο-
ρίδης κώφευσε σε δύο προγενέστε-
ρες επιστολές του συλλόγου, επι-
σηµαίνοντας ωστόσο ότι ως δείγµα 
καλής θέλησης, δέχεται τη δέσµευ-
ση του, ότι θα δοθεί η καλύτερη δυ-
νατή λύση στο πρόβληµα. «Ως προς 

την ουσία του θέµατος τώρα, να σας 
αναφέρω ότι το πρόβληµα «αγγίζει» 
δύο κυβερνήσεις και µια Περιφερει-
ακή αρχή, µιας και δηµιουργήθηκε 
το 2014 και κανονικά θα έπρεπε µέ-
χρι τέλος του 2014 να έχουµε απο-
ζηµιωθεί για τον Καταρροϊκό πυρετό, 
και αντί αυτού, είµαστε στο πέµπτο 
έτος χωρίς να έχουµε πληρωθεί», α-
νέφερε χαρακτηριστικά.

∆ιαφοροποίηση µελών του 
Κτηνοτροφικού Συλλόγου Τυρνάβου

«Βούτυρο στο ψωµί» για τον Μά-
κη Βορίδη, η κατά µέτωπο διαφορο-
ποίηση των µελών του ∆Σ του συλ-
λόγου Νασίκα, Σπανογιάννη και 
Φουρκιώτη απέναντι στον πρόεδρο 
Μπαϊραχτάρη, η κοινή δήλωση των 
οποίων τον απαλλάσσει στο να δώ-
σει συνέχεια στο θέµα, αφού πυρο-

δοτεί εσωτερικές διεργασίες στην 
οργάνωση. «∆εν εκφράζουν ούτε 
εµάς ούτε το σύνολο των κτηνοτρό-
φων οι ανακοινώσεις του Αργύρη 
Μπαϊραχτάρη. Ο σύλλογος αυτός 
δηµιουργήθηκε για να προασπί-
σει τα συµφέροντα των κτηνοτρό-
φων και να επιλύσει προβλήµατα 
του κλάδου και επ’ ουδενί να γίνει 
κοµµατικό παραµάγαζο κάποιων», 
αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Βέβαια, οι δηλώσεις αυτές κου-
µπώνουν γάντι µε τις συστάσεις Βο-
ρίδη περί αντιγραφής των ανακοι-
νώσεων ΣΥΡΙΖΑ. «Αναρωτιόµαστε 
ποιος είναι ο καθοδηγητής του κ. 
Μπαϊραχτάρη; Ποιοι τον σπρώχνουν 
σε πολιτικές ανακοινώσεις;», διε-
ρωτώνται τα εν λόγω µέλη του Συλ-
λόγου που...ξορκίζουν κατά τα άλ-
λα τις µικροπολιτικές σκοπιµότητες.

Οι ζωονόσοι 
στον Τύρναβο  

φέρνουν πυρετό
Βατερλό πυροδότησε 

η unfair, κατά 
τον πρόεδρο του 
Κτηνοτροφικού 

Συλλόγου 
Τυρνάβου, κίνηση 
Βορίδη να αφήσει 

αιχμές για κομματικό 
εναγκαλισμό μέσω 

απάντησης στο 
ΣΥΡΙΖΑ. «Βούτυρο 

στο ψωμί» για 
τον υπουργό, η 

διαφοροποίηση 
μελών του Συλλόγου 

Επιστροφή Χαρουτουνιάν
στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 

Ζαµπέλας και Ζανόπουλος 
στη διοίκηση του ΕΦΕΤ 

Απόρριψη
Η  σχετική τροπολογία που 
κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την 
επιχορήγηση των κτηνοτρόφων 
για σπογγώδεις 
εγκεφαλοπάθειες, δεν 
απερρίφθη «επί της ουσίας» 
αλλά απερρίφθη ως 
«απαράδεκτη» αφού προέρχεται 
από τη Βουλή και προξενεί 
δηµοσιονοµικό κόστος, απάντησε 
σχετικά ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, τονίζοντας πως σε 
κάθε περίπτωση θα επιληφθεί 
προσωπικά για να δοθεί η 
καλύτερη δυνατή λύση

Όχι στο 
στάβλο
Την ώρα που ο Μπαϊραχτάρης 
προκαλεί τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης να 
επισκεφτεί την περιοχή 
και να τον ξεναγήσουν οι 
κτηνοτρόφοι στις µονάδες 
τους, τα διαφοροποιούµενα 
µέλη του Συλλόγου 
διαφωνούν και ως προς αυτό 
ζητώντας επισήµως ραντεβού 
µαζί του, όχι σε σταβλική 
µονάδα, αλλά στο γραφείο 
του στην Αθήνα

Αφορµή για να 
ξαναµπεί στο 
παιχνίδι βρήκε ο 
Θανάσης Νασίκας 
µε τη σπογγώδη. 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤτΕ
«Η αβεβαιότητα στις 
σχέσεις της Βρετανίας µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
γεωπολιτικές ανησυχίες στη 
Μέση Ανατολή, η παράταση 
του εµπορικού πολέµου 
αποτελούν µερικές από τις 
βασικές προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει η διεθνής 
οικονοµία, εντείνοντας το 
ενδεχόµενο νέας ύφεσης».

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
«Αντίθετα από την πρόεδρο, 
εγώ δεν ερχόµουν στο 
ΠΑΣΟΚ µετά το σχολείο. 
∆εν γνώρισα τον Ανδρέα 
Παπανδρέου ούτε τα παλιά 
στελέχη. Τους γνώρισα από 
τα κείµενά τους. Έγραφαν 
100 άτοµα, αλλά ήταν σαν 
να µιλούσε ένας. Γιατί; ∆ιότι 
τα κείµενά τους απέρρεαν 
από αρχές και αξίες».

ΜΑΡΤΙΝ ΓΟΛΦ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ FT
«Να πιστεύεις ότι δύο και 
δύο κάνουν τέσσερα και όχι 
πέντε ή τρία, η ανθρώπινη 
καρδιά χτυπούσε πάντα 
βοερά κι αυτή είναι ιστορία. 
Όποιος ενδιαφέρεται για τα 
οικονοµικά πρέπει να έχει 
κατά νου τους στοίχους του 
Άγγλου ποιητή Χάουζµαν. 
Τα νούµερα πρέπει να 
βγαίνουν». 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΣΟΥΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΗ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Σηµαιοστολισµός
Καλά τέσσερις σηµαίες (δύο 
Ελλάδας-δύο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης), τις πλήρωσαν στο 
υπουργείο της πλατείας 700 
ευρώπουλα; Γιατί δεν πήγαν στο 
γνωστό παιχνιδοπολυκατάστηµα 
που τις έξτρα large τις πουλάνε 
µε 9,9 ευρώ συν 5 ευρώ το 
κοντάρι να πάρουν 46; Βέβαια, 
αυτές είναι από πολυεστέρα και 
δεν θα έκαναν για τον στολισµό 
του υπουργικού γραφείου.

 

Σε στυλ Οµπάµα
Νέα ήθη. Υπήρξε µια φήµη πως 
στο γεύµα εργασίας που είχε 
προγραµµατιστεί σε ταβέρνα 
της Βέροιας, για την Παρασκευή 
µε επίσηµο προσκεκληµένο τον 
υπουργό της πλατείας και µε τη 
συµµετοχή γαλάζιων στελεχών, 
αλλά και εκπροσώπων φορέων 
του αγροτικού κόσµου της 
Ηµαθίας, οι οµοτράπεζοι έπρεπε 
να πληρώσουν ένα ποσό για να 
µπορέσουν να συµµετάσχουν.

 

Αφίξεις
Καλοσωρίσµατα από το Βάκη, 
για τον αντιπροέδρο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά, που όπως 
λέει θα έκανε ως άριστος 
γνώστης επί των αγροτικών και 
για τη θέση του Μαυρουδή. 
Αnyway! Aντίθετα 
επιφυλακτικός είναι ο πρόεδρος 
του ΑΚΚΕΛ, για την επιλογή 
Βαρρά ως προέδρου, για τον 
οποίο λέει πως θα επανέλθει 
προσεχώς....

Κυπριακό µοντέλο αγροτικής ασφάλισης

Τι θα κοµίσει στον ΕΛΓΑ, η νέα διοίκηση δεν θα αργήσει να φανεί. 
Πάντως ο Σταύρος (πρώην υπουργός της πλατείας), µε άρθρο µιλά 
για κυβερνητικές ιδεοληψίες στην αγροτική ασφάλιση προς εξυ-
πηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων και χατιριών σε ηµετέρους... Βέ-
βαια και επί των ηµερών του η πολυθρύλητη αναλογιστική µελέτη 
που θα έδειχνε το δρόµο για τον εξορθολογισµό του συστήµατος α-
σφάλισης και την αναµόρφωση του κανονισµού του ΕΛΓΑ, έµεινε 
ως σύντοµο ανέκδοτο. Τώρα, προτείνει το Κυπριακό µοντέλο αγρο-
τικής ασφάλισης (µισά-µισά στην κάλυψη εισφορών παραγωγοί-δη-
µόσιο) και όχι η λογική «πονάει δόντι, τα δίνω όλα στους ιδιώτες»...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Το θετικό µέσω 
της ανορθόδοξης 
απάντησης Βορίδη 
σε Αραχωβίτη για 
τις αποζηµιώσεις 
των κτηνοτρόφων 
Τυρνάβου λόγω 
σπογγώδους 
εγκεφαλοπάθειας, είναι 
η δέσµευσή του για 
βέλτιστη λύση. Ίδωµεν!

«Μην κρίνεται εξ 
ιδίων τα αλλότρια» 
λέει ο πρόεδρος 
του κτηνοτροφικού 
συλλόγου Τυρνάβου 
µε αφορµή τις 
συστάσεις Βορίδη 
µέσω απάντησης του 
στον Αραχωβίτη για 
κοµµατικό εναγκαλισµό.  
Και έσπευσε ο Νασίκας 
να τοποθετηθεί...

Υβρίδια
 Στρεµµατική ενίσχυση για το 

επιτράπεζιο ροδάκινο α λα de 
minimis επί Καρασµάνη ζητούν 
οι Μακεδόνες παραγωγοί, που 
όπως λένε πως µετά το 
εµπάργκο η τιµή του προϊόντος 
δεν έχει σηκώσει κεφάλι...

 Ευγενική... υπενθύµιση προς 
τη Βάθη να καταθέσει άµεσα 
στην Κοµισιόν το φάκελο για 
την αναγνώριση του γύρου ως 
ΕΠΙΠ, ζητούν οι βιοµήχανοι 
κρέατος. Ο Γίτσας, τι έκανε;

 Για copy paste στις 
περσινές δηλώσεις της 
προηγούµενης πολιτικής 
ηγεσίας, ακόµη και για τις 
πληρωµές, κατηγορεί ο πρώην 
υπουργός της πλατείας, τον 
Μαυρουδή καταλογίζοντας του 
αδιαφορία περί των αγροτικών. 
Σφόδρα ενοχληµένος επειδή 
δεν πέρασε τροπολογία για την 
επιχορήγηση κτηνοτρόφων για 
σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες.

;

ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΚΛΟΠ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«Εάν δεν βρουν µία σωστή 
ηµεροµηνία για εµάς, τότε 
δεν θα παίξουµε. ∆εν θα 
γίνουµε εµείς θύµατα του 
προβλήµατος, Εάν δεν 
βρουν ηµεροµηνία για την 
επόµενη φάση, εµείς δεν θα 
κατεβούµε στον επόµενο 
γύρο και ο αντίπαλος µας 
ας περάσει έτσι ή ας παίξει 
η Άρσεναλ».

Στα 6,5 
γραµµάρια 
το µέσο στήσιµο 
για τα καρύδια 
του Νικόλα!

Με την εξόφληση των επιδοτήσεων τον 
∆εκέµβριο θα καταβληθούν στους παραγωγούς τα 
ποσά, που λανθασµένα δεν τους αποδόθηκαν 
λόγω της επιβολής ποινών για αµφισβητούµενες 
δασικές εκτάσεις, δεσµεύτηκε ο πρόεδρος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ Καπρέλης στην υφυπουργό 
Αραµπατζή. Είπε να δεσµευτεί για κάτι, πριν 
αποχωρήσει και παραδώσει στον επόµενο την 
καρέκλα του, λες και υπήρχε περίπτωση να γίνει η 
πληρωµή νωρίτερα… Στην καλύτερη, για πριν τα 
Χριστούγεννα, αλλιώς από του χρόνου, µε την 
επόµενη διορθωτική!

Πάει και ο Οκτώβριος, γκρινιάζουν οι 
παραγωγοί, και δεν έχουν άδικο, όσον αφορά το 
περιβόητο υπόλοιπο 10% των περσινών 
αποζηµιώσεων. Ένα ποσό περί τα 14 εκατ. ευρώ, 
για έναν οργανισµό που όπως επέµενε και ο µέχρι 
σήµερα πρόεδρός του δεν είχε οικονοµικά 
ζητήµατα, δεν καταλαβαίνουν γιατί έχει κολλήσει 
τόσο πολύ καιρό; Και να πεις οι αγρότες δεν 
πληρώνουν τις εισφορές τους; Κάθε άλλο! Άντε 
να δούµε µήπως είναι το πρώτο -και µάλλον 
ευκολάκι- που θα φέρει εις πέρας η νέα διοίκηση… 

Λίγο πριν την τοποθέτηση του νέου διοικητικού 
συµβουλίου στον ΕΛΓΑ, ο υπουργός Βορίδης 
εξήγγειλε αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου και 
των όρων λειτουργίας του φορέα, ώστε να 
εµπλακούν ιδιώτες στο ασφαλιστικό σύστηµα των 
γεωργικών ασφαλίσεων. Κι αυτό γιατί ο ΕΛΓΑ δεν 
δύναται να ανταποκριθεί -µε βάση τα ετήσια 
έσοδά του- στις υποχρεώσεις του έναντι των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Μάλιστα, σου λέει, 
υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από δύο ασφαλιστικές 
εταιρείες, µία γερµανική και µία γαλλική, η είναι 
και συνεταιριστική, αλλά και από ελληνικές.

Από τη µία ο υπουργός µιλάει για πρόσθετες και 
συµπληρωµατικές υπηρεσίες προς τους 
παραγωγούς, το οποίο είναι και το ζητούµενο και 
από την άλλη σπεύδει να επισηµάνει την αυξηµένη 
επιβάρυνση σε αγρότες και κτηνοτρόφους, για να 
«καλύψει» τα νώτα του! ∆εν γίνεται, σου λέει, να 
πληρώνουν όλοι τα ίδια ασφάλιστρα, ενώ κάποιες 
καλλιέργειες δεν έχουν πάθει ποτέ ζηµιά. Αυτό 
σηµαίνει αυξηµένα ασφάλιστρα για το ροδάκινο 
και µειωµένα για το ρύζι, που εµφανίζει σπάνια 
καταστροφές από ακραίες καιρικές συνθήκες.

Επιβεβαιώνεται, αλλά δεν οριστικοποιείται, λέει 
η ΚΕΟΣΟΕ η εκτίµηση για µείωση στη φετινή 
οινοπαραγωγή της χώρας µας. Κι αυτό γιατί 
υπάρχει τάση, σου λέει, η εκτίµηση για την 
παραγωγή να είναι περισσότερο µειωµένη από ότι 
τελικά δηλώνεται µε την «Οριστική ∆ήλωση», που 
υποβάλλεται κάθε Απρίλιο του εποµένου έτους 
από το υπουργείο στην Κοµισιόν. Πάντως, 
µικρότερη ή µεγαλύτερη, η µείωση θεωρείται 
δεδοµένη. Μάλιστα από το 2000 µέχρι το 2019 
σηµειώνεται µείωση της οινοπαραγωγής κατά 
34,63%. Αιτία, η δραµατική µείωση των εκτάσεων 
µε αµπέλια κατά 20%. Ξεκάθαρο!   
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
ετά από καιρό θα µπο-
ρούσα να πω ότι από 
τον αγροτικό χώρο έρ-
χονται και καλά νέα.  

  Μπράβο Βασίλη
ΤΑ ΝΕΑ ΕΙΝΑΙ κατά βάση της αγο-
ράς και έχουν να κάνουν µε την α-
νοδική κίνηση την οποία διαγρά-
φουν οι τιµές σε κρίσιµα αγροτι-
κά προϊόντα, όπως είναι το βαµ-
βάκι, το σκληρό σιτάρι και το αι-
γοπρόβειο γάλα. Στο βαµβάκι τα 
45 λεπτά το κιλό είναι πατηµένα  
και πάµε για τα 47, στο σκληρό 
σιτάρι τα 25 είναι στο χέρι και πά-
µε για τα 27, στο γάλα τα 90 λε-
πτά γενικεύονται και σε κάποιες 
περιπτώσεις παίζει ήδη και το 95.

  Τώρα είναι ώρα 
ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ χρήσιµο να πούµε 
πάντως εδώ ότι η συγκυριακή, έ-
στω, άνοδος των τιµών παραγω-
γού δεν θα πρέπει να καλλιεργεί 
φρούδες ελπίδες, καλό είναι οι νυ-
κοκυραίοι να κλείνουν αυτό τον 
καιρό κάποιες ποσότητες, ειδικά 
στο σιτάρι, ενώ και στο βαµβά-
κι οφείλουν να γνωρίζουν ότι τα 
καλά παζάρια δεν γίνονται µε τη 
θηλιά στο λαιµό. Άλλωστε ο ∆ε-
κέµβριος δεν είναι πολύ µακριά. 

  Μυρμηγκοφωλιές
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ εξελίξεις στην πολι-
τική σκακιέρα, του αγροτικού το-
µέα πάντα, τι να σας πω; Κανείς 
δεν δείχνει διατεθειµένος να χα-
λάσει τις «µυρµηγκοφωλιές» 
και όλοι δείχνουν να γυρί-
ζουν επίµονα γύρω από τα 
ίδια και τα ίδια. Ακόµα και 
κάποιες από τις σοβαρές 
συζητήσεις των Βρυξελ-
λών, δύσκολα φθάνουν 
στην πλατεία Βάθη, τα α-
µολυτήρια του κάθε υπουρ-
γού αυτά ξέρουν αυτά λέ-
νε, ενώ οι έχοντες ισχυρά 
-όχι τόσο έννοµα- συµφέ-
ροντα έχουν πιάσει πάλι και 
για τα καλά τις γωνίες. 

  Ερωτοκαδρόνια
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ µικρή, βλέπετε, η 
πιάτσα σ’ αυτή τη χώρα και όλοι 
λίγο πολύ γνωρίζονται µεταξύ 
τους. Αρκεί να θέλει κανείς πο-
λύ να πάει από τον... άλλο δρό-
µο και βρίσκεται τρόπος. Κάπως 
έτσι θα µπορούσε να πει κανείς 
ότι σµίξανε σε κάποια µετερίζια 
αυτό τον καιρό, ακόµη και εκεί-
νοι που πριν από κάποιες δεκαε-
τίες χτυπιόντουσαν µε τα καδρό-
νια µέσα και έξω από τις φοιτη-
τικές αίθουσες. Άλλωστε τα ετε-
ρώνυµα έλκονται και τα παλιά µί-
ση γίνονται καινούργιοι έρωτες!

  Μη με κοιτάς
ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ να ξέρω πά-
ντως από πού σκοπεύει να ξεκι-
νήσει τη θητεία του στον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ ο καινούργιος πρόεδρος. Οι 
πληροφορίες τον θέλουν να έχει 
κάποια όσµωση περί του τι γίνε-
ται στα ενδότερα της ∆οµοκού και 
ταυτόχρονα να έχει πάρει σαφείς 
οδηγίες περί το ξεκαθάρισµα της... 
κόπρου του Αυγεία. Η αλήθεια εί-
ναι ότι δεν είναι εύκολη υπόθε-
ση. Αν ήταν, ο Ηρακλής δεν θα έ-
µενε χιλιετίες στην ιστορία... για 
τον άθλο του!

  Βάρρας ή βαράς;
ΤΟ ΒΕΒΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ότι για όποιον έ-
χει τη γνώση και τη θέληση, υπάρ-
χει τρόπος. Η συγκυρία θα µπορού-
σε να χαρακτηρισθεί ιδανική. Ο νέ-
ος πρόεδρος Γρηγόρης Βάρρας, το 

όνοµά του, έχει µπροστά του α-
νοιχτό γήπεδο να παίξει µπά-

λα. Από την άλλη πλευρά ο α-
ντίπαλος, που ως γνωστόν εί-
ναι και αντίπαλος των αγρο-
τών, αυτό που έχει µάθει, εί-
ναι να ελίσσεται και να αλ-
λάζει χρώµα. Στην αρχή ζη-
τιανεύοντας κανένα ξερο-
κόµµατο, στη συνέχεια ψά-
χνοντας για λίγο παντεσπά-
νι και τώρα τελευταία, παρι-
στάνοντας τον βαρώνο της 
πληροφορικής! 

Οι πληροφορίες 
τον θέλουν να έχει 
κάποια όσµωση 
περί του τι γίνεται 
στα ενδότερα 
της ∆οµοκού και 
ταυτόχρονα να 
έχει πάρει σαφείς 
οδηγίες περί το 
ξεκαθάρισµα της... 
κόπρου του Αυγεία. 
Η αλήθεια είναι ότι 
δεν είναι εύκολη 
υπόθεση. Αν ήταν, 
ο Ηρακλής δεν θα 
έµενε χιλιετίες 
στην ιστορία... για 
τον άθλο του!

T
ο παγκόσµιο ΑΕΠ έχει επιβραδυν-
θεί κατακόρυφα, από το σχεδόν 4% 
στα τέλη 2017, στο µισό αυτού του 
ρυθµού ανάπτυξης στα τελευταία 

τρίµηνα. Η κάµψη αυτή των δύο τελευταίων ε-
τών, έχει έρθει ως µεγάλη έκπληξη. Η ραγδαία 
ανάπτυξη του 2016-/2017 ήταν ευρεία αλλά 
πέθανε νωρίς. Τα προϊόντα του µεταποιητικού 
κλάδου επιβραδύνθηκαν πολύ περισσότερο 
από ό,τι οι υπηρεσίες. Οι επενδύσεις επιβρα-
δύνθηκαν ακόµη και όταν η κατανάλωση πα-
ρέµεινε σταθερή. Και το παγκόσµιο εµπόριο έ-
χει υποχωρήσει σηµαντικά, από την ανάπτυξη 
του κατά 6% το 2017, σε µηδενική το περασµέ-
νο έτος. Η επιβράδυνση παγκοσµίως λαµβάνει 
χώρα σε ένα περιβάλλον µε προστατευτικά βή-
µατα που ξεκίνησαν στην Ουάσιγκτον και ακο-
λούθησαν από όλο τον κόσµο [...]. 

Σε έρευνες, τα στελέχη των επιχειρήσεων το-
νίζουν τις εµπορικές εντάσεις και την αβεβαι-
ότητα την οποία προκαλούν αυτές, ως την µε-
γαλύτερη ανησυχία [...]. Πολλοί αρχικά είχαν 
εφησυχάσει για τις επιδράσεις των δασµών, α-
πό τη στιγµή που αφορούσαν µόνο σε ένα µι-
κρό κοµµάτι του εµπορίου, και η επίδραση του 
στο ΑΕΠ θεωρούνταν µικρές. Αλλά οι υπολογι-
σµοί ήταν λάθος. Οι δασµοί επηρέασαν συγκε-
κριµένους κλάδους σε µεγάλο βαθµό, και οι ε-

µπορικές διαφωνίες 
µπορούν να µετα-
τραπούν σε εµπορι-
κούς πολέµους. Οι 
επενδυτές δυσκο-
λεύονται να προ-
βλέψουν που θα 
πέσει το τσεκούρι. 
Η αιτία της επιβρά-
δυνσης δεν είναι 

οι δασµοί, αλλά ο φόβος της αλλαγής καθε-
στώτος. Σε αυτή την περίπτωση, η αλλαγή κα-
θεστώτος είναι η µετάβαση του εµπορικού συ-
στήµατος βασισµένου σε κανόνες και η αντι-
κατάσταση του από την πάλη για εξουσία. [...]. 

Το αν θα υπάρξει αλλαγή καθεστώτος ή όχι 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις ΗΠΑ, την 
Κίνα και τους Ευρωπαίους. Θα συνεχίσουν οι 
ΗΠΑ να επιδεικνύουν το σύστηµα που βασί-
ζεται σε κανόνες; Θα υιοθετήσει το σύστηµα 
η Κίνα και θα συµµορφωθεί πιο στενά µε τους 
µεγαλύτερους εµπορικούς της εταίρους; είναι 
πρόθυµοι οι Ευρωπαίοι να απελευθερώσουν 
την γεωργική αγορά τους, να µειώσουν τους 
υψηλούς τους δασµούς, όπως εκείνους σε αυ-
τοκίνητα και υφάσµατα και είναι πρόθυµη η 
Γερµανία να ξοδέψει περισσότερα; [...] ∆ιακυ-
βεύονται πολλά που πιστεύω ότι µπορούν να 
βρεθούν συµβιβασµοί, επιτρέποντας το εµπο-
ρικό σύστηµα βασισµένο σε κανόνες, να επιβι-
ώσει. Αλλά πολλά πρέπει να αλλάξουν για να 
συµβεί αυτό, και δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει 
η πολιτική βούληση. Η ανάπτυξη έχει επιβρα-
δυνθεί διότι οι επενδυτές έχουν λάβει γνώση.

*ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΣΤΟ BRUEGEL

Οι αλλαγές
επιβραδυντής 

ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΙ ΝΤΑΝΤΟΥΣ * 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ως προσωπική επιλογή του ίδιου του 
πρωθυπουργού και µε την σαφή ε-
ντολή και οδηγία να καθαρίσει το γή-
πεδο από τα… αγκάθια, σηκώνει µα-
νίκια από 1η Νοεµβρίου ο νέος πρόε-
δρος του Οργανισµού Πληρωµών Γρη-
γόρης Βάρρας. Έχοντας µάλιστα στο 
πλευρό του, από τη θέση του αντιπρο-
έδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ τον ∆ηµήτρη Με-
λά, έναν άνθρωπο που καλείται να α-
ποτυπώσει την εµπειρία του σε έργο α-
νασύστασης του Οργανισµού και του 
όλου πλαισίου διαχείρισης των κοινο-
τικών ενισχύσεων, χωρίς να κάνει εκ-
πτώσεις στους παλιούς γνώριµους, οι 
καλύτερες µέρες έρχονται. Ειδικά τώρα 
που ήρθε το πλήρωµα του χρόνου και 
η «εκλεκτή του εργολάβου» διοίκηση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποχωρεί...

Ο Γρηγόρης Βάρρας για µια περίο-

δο, από τον Φεβρουάριο του 2009 µέ-
χρι τον Ιούνιο του ίδιου έτους, διετέ-
λεσε διευθύνων σύµβουλος του δηµό-
σιου φορέα ΑΓΡΟΓΗ, ο οποίος, έκλει-
σε, όπως έδειξε η ιστορία, για το χατί-
ρι των µετέπειτα «συντονιστών» του 
ΟΣ∆Ε. Φαίνεται πως κάτι… νογούσε, 
αφού πρόλαβε να αποχωρήσει πριν η 
ΑΓΡΟΓΗ µπει σε διαδικασία εκκαθάρι-
σης. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι αφορ-
µή για να τα βροντήξει αποτέλεσε µια 
προκήρυξη, η οποία τότε δεν είχε την 
ευρύτερη πολιτική στήριξη. Σηµειωτέ-
ον ότι η θητεία του στην ΑΓΡΟΓΗ µια 
εταιρεία που έκλεισε για να µείνει χώ-
ρος στη συντεχνία του ΟΣ∆Ε να δρά-
σει, τον καθιστά εκ προοιµίου κριτικά 
διακείµενο έναντι σε όσα έχουν γίνει 
τόσα χρόνια µε την υπόθεση των δικαι-
ωµάτων και των αγροτικών ενισχύσε-
ων από τη µηχανοπαρέα. Βέβαια, αυ-
τοί που τον ξέρουν λίγο περισσότερο, 
τον χαρακτηρίζουν «βαρύ» και «αρ-
γό» στις αποφάσεις κι αυτό δεν συνι-
στά την καλύτερη προϋπόθεση ότι θα 
τρέξει γρήγορα και δη αποτελεσµατικά 
τις όποιες ενέργειες προς την κατεύ-
θυνση της πρωθυπουργικής εντολής.      

Μάλιστα, όσοι είχαν παρακολουθή-
σει τη δράση του επί εποχής ΑΓΡΟΓΗ, 
µέσα από τον υπηρεσιακό µηχανισµό 
του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα πλέον, ακούγεται 
ότι τον περιµένουν στη γωνία, για να 
τον… δυσκολέψουν, αφού ούτε τότε 
ούτε σήµερα δείχνει να είναι του χε-
ριού τους. Κάτι το οποίο µοιάζει να εί-
ναι από τα πιο µεγάλα εµπόδια που 
θα συναντήσει κατά τη θητεία του ως 
πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών. 

Να σηµειωθεί ωστόσο εδώ ότι η «πο-
λιτική έρηµος» την οποία έχει διαβεί 
το τελευταίο διάστηµα και κυρίως µε-
τά το ατυχές αποτέλεσµα των ευρωε-
κλογών, λέγεται πως τον έχει κάνει να 
επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του και 
να ακολουθήσει «αυτονοµηµένη πο-
ρεία» στη δύσκολη καριέρα που έχε 
επιλέξει ως τεχνοκράτης µε πολιτικό 
πρόσηµο. Η ουσία είναι πως αν η ε-
ντολή Μητσοτάκη είναι καθαρή, αν ο 
υφυπουργός Κώστας Σκρέκας πάρει 
στα ζεστά την εντολή του πρωθυπουρ-
γού για ξεκαθάρισµα της συντεχνίας 
του ΟΣ∆Ε, αν ο ∆ηµήτρης Μελάς από 
τη θέση του αντιπροέδρου αξιοποιή-
σει την πείρα του προς αυτή την κα-
τεύθυνση αφήνοντας πίσω τις παλιές 
παρέες και αν αναζητηθεί µια σοβα-
ρή τεχνική υποστήριξη από τις διαθέ-
σιµες λύσεις της αγοράς, τότε υπάρ-
χουν πιθανότητες να πετύχει! 

Ήρθε για το ξεσκαρτάρισμα 
Ο νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καθαρή εντολή να διορθώσει τα κακώς κείμενα

Ο Γρηγόρης Βάρρας γεννήθηκε το 
1960 στα Τρίκαλα και έχει πτυχίο 
∆ασολόγου Περιβαλλοντολόγου 
από το τµήµα ∆ασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. 
Έχει εργαστεί ως δασολόγος σε 
ελεύθερο επάγγελµα, αλλά και από 
τη θέση του δηµοσίου υπαλλήλου, 
ενώ έχει διατελέσει και καθηγητής 
σε Τεχνικά Λύκεια. Υπήρξε 
σύµβουλος δύο δηµάρχων 
Αθηναίων και πρόεδρος οµάδας 
διαχείρισης κρίσης και συντονιστής 
µεγάλων έργων. Από 26 
Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 
ήταν διευθύνων σύµβουλος στην 
ΑΓΡΟΓΗ, από όπου και παραιτήθηκε 
για προσωπικούς λόγους, όπως ο 
ίδιος αναφέρει. Είναι παντρεµένος 
και έχει δύο παιδιά.

Το ζήτηµα που θα κληθεί να αντιµετωπίσει ο Γρηγόρης Βάρρας 
είναι ποιός έχει τον έλεγχο της µηχανογραφικής βάσης, δηλαδή 
ποιός διαχειρίζεται τα δεδοµένα του ΟΣ∆Ε. Βάσει κοινοτικών 
κανονισµών, αυτό το έργο δεν εκχωρείται σε κανέναν εργολάβο, 
έχει να κάνει αυστηρά µε τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος 
και είναι συνυφασµένο µε τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης 
και εν προκειµένω µε του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αρµόδιων αρχών.

Γρηγόρης Βάρρας

Καθηγητής 
Ο Γρηγόρης Βάρρας είναι 
αναπληρωτής καθηγητής 

στο Εργαστήριο Γεωρ-
γικής Μηχανικής και 
∆ιαχείρισης Φυσικών 

Πόρων του ΤΕΙ Ηπείρου

Του χεριού τους 
Κάποιοι µέσα από τον 

υπηρεσιακό µηχανισµό 
του ΟΠΕΚΕΠΕ ακούγεται 
ότι τον περιµένουν στη 

γωνία, για να τον… 
δυσκολέψουν

Επαναπροσδιορισµός 
Λέγεται πως η «πολιτική 
έρηµος» την οποία έχει 

διαβεί το τελευταίο 
διάστηµα, τον έχει κάνει 
να ακολουθήσει «αυτο-
νοµηµένη πορεία» στο 

δύσκολη καριέρα που έχε 
επιλέξει ως τεχνοκράτης 

µε πολιτικό πρόσηµο

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Ετοιµάζεται ο Χάρτης 
των Γεύσεων
Το Σαββατοκύριακο 30 
Νοεµβρίου και 1η ∆εκεµβρίου 
στο Συνεδριακό Κέντρο 
Ιωάννης Βελλίδης στη 
Θεσσαλονίκη επαγγελµατίες 
του χώρου και κυρίως 
αποσταγµατοποιοί και 
εισαγωγείς οίνων  από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό θα 
ενωθούν προκειµένου να 
παρουσιάσουν στο οινόφιλο 
κοινό τα προϊόντα  τους και τη 
δραστηριότητά τους. Στόχος η 
προώθηση του Ελληνικού 
κρασιού και κατ’ επέκταση της 
Ελληνικής γαστρονοµίας, η 
δηµιουργία οινικής παιδείας στο 
ευρύ καταναλωτικό κοινό καθώς 
και ο εµπλουτισµός του 
πολιτιστικού-τουριστικού 
«πνεύµατος» της Θεσσαλονίκης. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
logo, banners και φωτογραφικό 
υλικό παρακαλούµε 
επισκεφτείτε το www.
mapofflavours.gr.

 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.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Ηµερίδα για την
ανάδειξη της φέτας
Ηµερίδα µε θέµα τις προοπτικές ανάπτυξης της 
φέτας ως εθνικού προϊόντος για την παγκόσµια 
αναγνώριση της διοργανώνει ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Αγελαδοτρόφων και 
Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας στις 2 
Νοεµβρίου στο Gallery Art Hotel στα Τρίκαλα. 
Θα λάβει χώρα συζήτηση µε τίτλο «Προοπτικές 
Ανάπτυξης της Φέτας, Ιδέες και ∆ράσεις για την 
Παγκόσµια Αναγνώριση του Εθνικού Προϊόντος» 
στην οποία θα µιλήσουν ο Πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού, αλλά και άλλων συνεταιρισµών, 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, αλλά και παραγωγοί. 
Στο Προεδρείο θα βρίσκεται ο κ. Πανάγος 
Ιωάννης, Εκδότης και ∆ιευθυντής , Agrenda. 
∆είτε το πρόγραµµα στο www.agronews.gr.

Ένα υπέροχο ταξίδι
στον κόσµο της γούνας
Με τη συµµετοχή περισσότερων από 70 
γουνοποιητικών επιχειρήσεων, από τις 
σηµαντικότερες του κλάδου, θα πραγµατοποιηθεί 
το 4rd Fur Shopping Festival. Σκοπός του 
φεστιβάλ που έχει µπει πλέον στο καλεντάρι των 
µεγάλων εµπορικών εκθεσιακών γεγονότων 

παγκοσµίως, είναι η 
ενίσχυση των 
πωλήσεων των 
γουνοποιητικών 
επιχειρήσεων λίγο 
πριν την έναρξη της 
χειµερινής σεζόν και 
από την πρώτη 
χρονιά έθεσε τις 
βάσεις της 
επιτυχίας, 
συγκεντρώνοντας το 
ενδιαφέρον 
εκθετών και 

εµπορικών επισκεπτών. Φέτος, από τις 12-14 
Νοεµβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Γούνας ∆υτικής 
Μακεδονίας, στην Καστοριά, οι συµµετέχουσες 
γουνοποιητικές επιχειρήσεις θα αναδείξουν µε τον 
καλύτερο τρόπο τα προϊόντα τους. 

Τα «ΟιΝοτικά» 
στο Βοτανικό

Οι Οινοποιοί της Κρήτης 
ανανεώνουν για 4η χρονιά 
το ετήσιο ραντεβού τους µε 
το αθηναϊκό κοινό και τους 
επαγγελµατίες του κλάδου 
ποτών και τροφίµων, στις 11 
Νοεµβρίου στον Πολυχώρο 
Πολιτισµού Αθηναΐς, στο 
Βοτανικό. Συνολικά 26 
κρητικά οινοποιεία θα 
περιµένουν τους επισκέπτες 
για ένα ταξίδι µε τα αρώµατα 
και τις γεύσεις του Κρητικού 
Κρασιού. Χορηγοί 
επικοινωνίας το agronews.
gr, το περιοδικό Αγρόκτηµα, 
Wine Trails, D-Files, Wine 
Style, Crunchy Grape, 
750ml, Vol Drinks και 
Cookpad. 

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

Ηµέρα Οινοτουρισµού 
σε µαγευτικές οδούς

Τα οινοποιεία των ∆ρόµων του 
Κρασιού της Βορείου Ελλάδος 
γιορτάζουν για έκτη συνεχή χρονιά 
την Ευρωπαϊκή Ηµέρα Οινοτουρισµού 
µαζί µε τα υπόλοιπα οινοποιεία της 
Ευρώπης και προσκαλούν το κοινό να 
γνωρίσει τους οινοπαραγωγούς, να 
ξεναγηθεί σε αµπελώνες και πολλά 
άλλα στις 10 Νοεµβρίου, από τις 
11:00- 17:00. Νέες και παλιές σοδειές 
περιµένουν τους επισκέπτες. Η 
Ευρωπαϊκή Ηµέρα Οινοτουρισµού 
πραγµατοποιείται  τη δεύτερη Κυριακή 
του Νοεµβρίου µε τη συµµετοχή 
οινοποιείων που ανήκουν στο 
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πόλεων του 
Κρασιού (RECEVIN).Για περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στα 
γραφεία της ένωσης οινοπαραγωγών 
«Οίνοι Βορείου Ελλάδος»: τ. 2310 
281617 και 2310 281632

Β. ΕΛΛΑ∆Α
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δώδεκα κατσίκια Μούρθια, δύο 
αρσενικά και δέκα θηλυκά ,υγιή,γαλακτοπα-
ραγωγά και ετοιµόγεννα. Περιοχή Βέροιας.
Tηλ. 6972/867040.

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

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

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση από πα-
ραγωγό, 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 µηνών από ταύρους αναπαραγωγής της 
IDERLIM και SEFERLIM. Τηλ. 6976/141565.

Πωλούνται 17 µοσχάρια για πάχυνση λι-
µουζίν και σίµπερλιν. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 
6948/729918.

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

Πωλούνται 50 πρόβατα Γερµανικά όλα ηλικια-
κά νέα η ανταλλάσοντε µε µοσχάρια η αγελάδες. 
Περιοχή Φθιώτιδα. 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 
χαρτιά. Τιµή 400€ έκαστο. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272.

Πωλούνται 3 γουρουνάκια 40 κιλά το καθέ-
να. Τιµή 4€ το κιλό. Περιοχή Αρχαία Ολυµπία 
Ν. Ηλείας. Τηλ. 69811/76855.

Πωλούνται 250 γίδια µαζί µε τα δικαιώµατα 
τους. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6984/359722, 
23950/71295.

Πωλούνται πρόβατα Λακών διασταυρωµένα 
Γερµανικά-Χιώτικα, γίδια µούρθια διασταυρωµέ-
να ∆αµασκού- Τόκιµπορκ. Αγελάδες Λιµουζλίν, 
και αγελάδες γαλακτοφόρες . Τηλ.6974/916517.

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

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

Πωλoύνται πρόβατα σε κατάσταση εγκυµοσύ-
νης ράτσας Ασσάφ και Λακόν. Περιοχή Ελασσό-
νας. Τηλ. 6948/626506.

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

Πωλείται 1 γαϊδάρα έγκυος και 1 πουλά-
ρι 1,5 χρονών. Περιοχή Ν. Μεσσηνίας. Τηλ. 
6982/847403

Πωλούνται 100 πρόβατα ετοιµόγεννα . Τιµή 
100 ευρώ. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 69821/13390. 

Πωλούνται αγελάδες και µοσχάρια προς σφαγή. 
Περιοχή Πάτρα. Τηλ. 6937/567548.

Πωλούνται καθαρόαιµες γερµανικές προβα-
τίνες 1-2 ετών έγκυες. Νοµός Αττικής. Τηλ. 
6979/998532.

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγωγής φυλής 
λιµουζίν, Σίµενταλ, µπλου-Βελγιου 6-7 µηνών 
υπάρχουν και πιστοποιούµενα αρσενικά και θη-
λυκά µονό χονδρική πώληση. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ. 6906/779402.

Πωλούνται µοσχάρια κρεατοπαραγωγής φυ-
λής λιµουζίν και σβίτς. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 
6944/340117.

Πωλούνται  150 πρόβατα Ασάφ γεννηµένα και 
έγκυα και 150 γίδια Μούρθια. Τηλ.6974/875833.

Πωλούνται 90 πρόβατα , µαζί µε τα δικαιώµατα 
ή χωριστά. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6974/426911.

ΖΗΤΗΣΗ

Αγοράζω δικαιώµατα µετρητής. Τηλ.6974/916517.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνι-
κές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λια-
νική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την 
Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστερι-
ωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγη, 
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζά-
κια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπιζέ-
λι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετράγω-
νη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6947/509187.

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

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

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

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

Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστερά και νόστιµα, 
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.

Πωλούνται φυτά λεβάντας µε πιστοποίηση ποι-
κιλίας για παραγωγή από 8 µέχρι 18 κιλά αιθέ-
ριων ελαίων το στρέµµα. Τηλ.6987/300767.

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

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι µε πιστοποίηση 
και µε τιµολόγια. Περιοχή Μεσολογγίου. Τηλ. 
6937/226036.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών, νέας 
εσοδείας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 
6937/253885.

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

Πωλείται τριφύλλι πέλλετ καταπράσινο και 
ηλιάλευρο πέλλετ. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6942/222556.

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

Πωλείται σόργος paper ψιλοκάλαµο υψηλής 
θρεπτικής αξίας , πλούσιο σε πρωτεΐνες και ζάχα-
ρα, µπάλες µικρές άριστης ποιότητας προς 2.5€ 
το δέµα. Για µεγάλες παραγγελίες τιµή συζητή-
σιµη. Περιοχή Μεσσηνία. Τηλ. 6945/302447.

Πωλείται βρώµη για σπόρο. Περιοχή Κρήµνη 
Χαλκιδικής. Τηλ. 6945/204250. 

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχο χόρτο φι-
στικιάς σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλληλο για 
αδύναµα και εξαντληµένα γιδοπρόβατα. Περιο-
χή Καλαµάτα. Τηλ. 6944/067610.

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

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

Πωλούνται µπάλες άχυρο, µικρού µεγέθους. 
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/313613.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος, απολυµασµένος 
κατάλληλος για σανό. Τηλ. 6937/479638.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος, απολυµασµένος, 
σε πολύ καλή τιµή. Τηλ. 6934/405572. 

Πωλείται βίκος καθαρισµένος κατάλλη-
λο για χλωρή λίπανση και κτηνοτροφία. Τηλ. 
6981/088747.

Πωλείται τριφύλλι, 2.000 δέµατα νεόφυτο ψη-
λό, προς 20 λεπτά το κιλό. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ. 6944/340117.

Πωλείται βρώµη για σπορά και για ζωοτροφή 
από παραγωγό. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. Τηλ. 
6974/431615.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται δρόγη λεβαντίνης καθαρισµένη. Περιο-
χή Θεσσαλονίκη. Τηλ 6983/446226.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
∆ιατίθενται 160 στρ. για συνεργασία, για καλ-
λιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυ-
τών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιο-
χή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, διαθέ-
τει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., αποθήκες, 
οικία, πτηνοτροφείο, φως, νερό, µε µικρό ενοί-
κιο. Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλκηδόνα 
(30χλµ από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρ. υψηλών αποδόσεων. Περι-
οχή ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται η ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµ-
µάτων 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. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.6974/129572.

Πωλείται κτήµα 4,5στρ. , ίσιο, 500µ. από τον οι-
κισµό ,200µ. οικοδοµήσιµο. Τιµή 13,500€. Περι-
οχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

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

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

Πωλούνται αγροτεµάχια 8 και 17 στρεµµάτων 
στην περιοχή Αγ. ∆ηµητρίου Ορχοµενού Βοιω-
τίας. Τηλ. 6974/129572.

Πωλείται ελαιοπερίβολο 2.800 µ µε 20 ελαι-
όδεντρα και 2 πορτοκαλιές, 2 ροδιές, 2 σικύες, 
1 αχλαδιά, 1 µανταρινιά , 1 κερασιά και 1 µπα-
νανιά. Περιφραγµένο µε νερό. Περιοχή Σχόλια 
Αταλάντης 250 µ. από κεντρικό δρόµο. Ατά-
λαντης Σκάλας Φθιώτιδα. Τιµή 14.000€. Τηλ. 
6982/412573.

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

Πωλείται αγροτεµάχιο 5 στρ. συνορεύει από γύ-
ρο µε αρδευτικό κανάλι και µε αγροτικό δρόµο. 
Περιοχή Καρυά Καψόχωρα Ηµαθίας. Τιµή συζη-
τήσιµη. Τηλ. 6989/7563302.

Πωλείται ελαιοστάσιο 2 στρεµµάτων περι-
φραγµένο µε καρποφόρα ελαιόδεντρα επί του 
δρόµου. Περιοχή Αγρίνιο θέση Ρουπακιάς. 
Τηλ.6948/195906.

Πωλείται ελαιοστάσιο 4 στρεµµάτων περιφραγ-
µένο πλησίον δρόµου. Περιοχή Ρουπακιάς .Αγρι-
νίου- Καρπενησίου µε άσφαλτο, τετραγωνισµένο. 
Τηλ. 69481/95906.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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

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

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρι-
α/10ρια, διάσταση 1πλάτος και 3ύψος το κά-
θε φύλλο. Καινούργια κατάσταση µε τα σε-
λοφάν τους. Τιµή 48€ το φύλλο δηλαδή 16€ 
το τ.µ. (πλέον φπα). Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ καινούργιο, 
ελληνικής εταιρίας κατασκευής θερµοκηπίων µε 
διαστάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 4 ύψος. Έχει 
δυο πλαϊνά παράθυρα και µια πόρτα, κατασκευα-
σµένο όλο από σωλήνα 2 ιντσών (Φ60) γαλβά-
νιζε, µε 7 σειρές τεγίδες/ενισχύσεις/χιαστί και 
µπάρες φυτών. Τιµή 9.000€/στρέµµα. Περιο-
χή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός 
σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πο-
λύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλή-
να γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χια-
στί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σωλή-
να γαλβάνιζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέ-
τρα ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. 
∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να κα-
τασκευαστεί στις διαστάσεις που θέλετε, χρει-
άζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τιµή 30.000€ ή 
το µισό 16.000€. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από 
χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρας ζωοτρο-
φών µε 3 κυλίνδρους και ηλεκτρονικό ζυγιστι-
κό τιµή 6.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6984/471046.

Πωλείται φρέζα 100 ιντσών acker Κωνσταντι-
νίδης τύπου ΗΥ255( υψηλής ισχύος) Με γρα-
νάζι κινήσεις και κύλινδρο. Τιµή 8.000€ συζη-
τήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας Pietro Moro 
(µπορεί να γίνει και 5υνο). Περιοχή Θεσσαλονί-
κη. Τηλ.6977/524520.

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

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

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

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

Πωλείται πλυστικό µηχάνηµα ζεστό-κρύο µάρ-
κας 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 αρµεκτικό fullwood ελαφρώς µεταχει-
ρισµένο. Τηλ.6906/512460.

Πωλείται τρακτέρ Steyr 8.110 µοντέλο 1993, µε 
6.000 ώρες, µαζί µε σπαρτική, ραντίστηκα, άρο-
τρο, βαρύ καλλιεργητή και ελαφρύ, σε πολύ κα-
λή κατάσταση. Τηλ.6943/457861.

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτρα. Τηλ. 
6940/726405.

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

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

Πωλείται χορτοκοπτικό Ιταλίας πεντάδισκo 
µε συνθλιπτικό 3500. Περιοχή ∆υτική Μακεδο-
νία. Τηλ. 6974/705615.

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

Πωλείται  σφυρόµυλος µονοφασικός αχρησιµο-
ποίητος 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 αρµεκτήριο αγελάδων 12 θέσεων ,1 ενσιροδι-
ανοµέας 10 τόνων και 1 χαρµανίερα 2 τόνων. Τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6944/614947.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπροβάτων 
45 µέτρα. Τιµή 7.000€. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ.6938/081272.

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 σε καλή κατά-
σταση. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 
6947/723035.

Πωλείται Φρέζα 12 ίππων Αngria.Τιµή 
500€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλούνται 2 Πολυµπέκ 60µ. 150€ έκα-
στος. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι, ψιλοστάβαρο. 
Τιµή 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€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

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

Πωλείται πλατφόρµα 15 τόνων. Περιοχή Χαλκι-
δική, Μαραθούσα. Τηλ.6942/993078.

Πωλείται αρµεκτήριο προβάτων 32 θέσεων, αρ-
µέγει 16 µε αυτόµατο πλύσιµο και ηλεκτρονικούς 
παλµοδότες. Τιµή 8.000€. Περιοχή Θεσπρωτία. 
Τηλ. 6993/919022.

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. 
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Την Κυριακή 10 Νοεµβρίου τα οινο-
ποιεία των ∆ρόµων του Κρασιού της 
Ελλάδας, συµµετέχουν για µία ακό-
µη χρονιά µαζί µε εκατοντάδες άλλα 
οινοποιεία της Ευρώπης, στην Ευρω-
παϊκή Ηµέρα Οινοτουρισµού, δίνο-
ντας µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία 
στο οινόφιλο κοινό να προγραµµα-
τίσει µία όµορφη εκδροµή.

Οι επισκέπτες των οινοποιείων 
θα έχουν την ευκαιρία να περιηγη-
θούν στις αµπελοοινικές περιοχές, 
να γνωρίσουν τους Έλληνες οινοπα-
ραγωγούς, να απολαύσουν το τοπίο 
στους πανέµορφους αµπελώνες, να 
ξεναγηθούν στους χώρους παραγω-
γής, ωρίµανσης και παλαίωσης οί-
νων, να δοκιµάσουν νέες και παλαι-
ωµένες σοδειές, αλλά και να ενηµε-
ρωθούν για τα φρέσκα κρασιά του 
φετινού τρύγου που µόλις ολοκλη-
ρώθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Οινο-
τουρισµού θεσµοθετήθηκε το 2009 
και εορτάζεται κάθε χρόνο, τη δεύ-
τερη Κυριακή του Νοεµβρίου µε τη 
συµµετοχή οινοποιείων – µελών του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πόλεων του 
Κρασιού (RECEVIN) ή οινοτουριστι-
κών δικτύων.

Στον εορτασµό της «Ευρωπαϊκής 
Ηµέρας Οινοτουρισµού» συµµετέ-

χουν όλες οι περιφερειακές ενώσεις 
οινοπαραγωγών της χώρας µας και 
συγκεκριµένα:

 Η Ένωση Οινοπαραγωγών «Οί-
νοι Βορείου Ελλάδος» 

 Η Ένωση Οινοπαραγωγών Κε-
ντρικής Ελλάδας 

 Η Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπε-
λώνα Αττικής

 Η Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπε-
λώνα Πελοποννήσου 

 Η Ένωση Οινοποιών Αµπελουρ-
γών Νήσων Αιγαίου 

 Το ∆ίκτυο Οινοποιών Κρήτης. 
Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Οινοτουρι-

σµού είναι µια θαυµάσια ευκαιρία 
µύησης στον µαγευτικό κόσµο του 
κρασιού, γνωριµίας µε τη διαδικασία 
της οινοπαραγωγής αλλά και δοκι-
µής των εξαιρετικών επώνυµων ελ-
ληνικών κρασιών. Για το λόγο αυτό 
τα οινοποιία των οινοτουριστικών 
δικτύων ανά τη χώρα θα είναι ανοι-
κτά από τις από τις 11 το πρωί έως 
τις 5 το απόγευµα, προσφέροντας 
µια δωρεάν περιήγηση στο κοινό. 

Ανοιχτά
Τα οινοποιεία των οινοτου-
ριστικών δικτύων θα είναι 
ανοικτά από τις 11 το πρωί 

έως τις 5 το απόγευµα

Στο DNA του Έλληνα
το ποιοτικό κρασί
Την ανάγκη αναδιάρθρωσης των 
ελληνικών αµπελώνων µε 
ποιοτικότερες και εµπορικότερες 
ποικιλίες υπογράµµισε ο 
βουλευτής Λαρίσης της Ν∆ 
Μάξιµος Χαρακόπουλος στα στο 
2ο Φεστιβάλ Θεσσαλικού Οίνου.
«Το αµπέλι και το κρασί είναι στο 
DNA του Έλληνα. Όπως έχει 
γράψει ο Οδυσσέας Ελύτης αν 
αποσυνθέσεις την Ελλάδα θα σου 
µείνει ένα καράβι, µια ελιά κι ένα 
αµπέλι!», τόνισε ο ίδιος.

Ταξίδι στη µυθολογία
µε ζυµαρικά ΗΛΙΟΣ
Ισχυρή παρουσία θα έχει και φέτος 
η Βιοµηχανία Ζυµαρικών ΗΛΙΟΣ 
στα εκπαιδευτικά θεµατικά πάρκα-
µουσεία που λειτουργούν σε πόλεις 
της Ελλάδας. Υποστηρίζοντας το 
θεµατικό πάρκο «Ηρακλής-οι 12 
Άθλοι», στο Εκθεσιακό κέντρο 
Περιστερίου, έως 29 Φεβρουαρίου 
οι λιλιπούτειοι επισκέπτες θα 
γνωρίσουν τον πρώτο υπερήρωα 
της ελληνικής µυθολογίας και τα 
ζυµαρικά ΗΛΙΟΣ. Σειρά θα έχουν 
η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα.

Τα χρήµατα δεν
φυτρώνουν στα δέντρα
Στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός 
της για τη χρηµατοοικονοµική 
συνείδηση από την παιδική ηλικία, 
η Interamerican υποστηρίζει 
χορηγικά το νέο βιβλίο του 
Νικολάου ∆. Φίλιππα, καθηγητή 
Χρηµατοοικονοµικής του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς και 
προέδρου-ιδρυτή του Ινστιτούτου 
Χρηµατοοικονοµικού 
Αλφαβητισµού. Το νέο βιβλίο 
έχει τίτλο «Τα χρήµατα δεν 
φυτρώνουν στα δέντρα».

Ο γύρος της Ελλάδας
για το περιβάλλον 
Σε µια εποχή που ο πλανήτης 
εκπέµπει σήµα κινδύνου για το 
περιβάλλον και µε κεντρικό 
µήνυµα «Ρίζες που µας Ενώνουν», 
ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου από 
το Καλλιµάρµαρο Στάδιο και θα 
ολοκληρωθεί λίγους µήνες µετά 
στην Αρχαία Ολυµπία η διαδροµή 
της εθελοντικής εκστρατείας: Let’s 
do it Greece. Σε κάθε νοµό θα 
οργανώνονται δράσεις και θα 
φυτεύεται µία ελιά, συµβολίζοντας 
όλα όσα ενώνουν τους πολίτες.

Στον εορτασµό αυτό συµµετέχουν όλες οι περιφερειακές ενώσεις οινοπαραγωγών της χώρας και οι επισκέπτες 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής οίνου και να δοκιµάσουν εξαιρετικά ελληνικά κρασιά.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Μαγική μυσταγωγία 
οι δρόμοι του κρασιού 
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού στις 10 Νοεμβρίου είναι 
μια θαυμάσια ευκαιρία μύησης στον μαγευτικό κόσμο του οίνου

Πωλείται ένας κουβάς για τρακτέρ τύπος Trac- 
lift 220 για τρακτέρ από 80 έως 100 ίππους. Πε-
ριοχή Θήβα. Τηλ. 6972/781946.

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

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα µπουκα-
λάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, ελιές 
και µεγάλα πλαστικά βαρέλια σε προσιτές τι-
µές. Μόνο για εµπόρους. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 6981533172.

Πωλείται αλέτρι τρίυνο, 14αρι , Ωµέγα. Περιο-
χή Χαλκιδική, Μαραθούσα. Τηλ. 6942/993078.

Πωλείται παγολεκάνη 450 λίτρα φρέον 134 
Α. Τιµή 1.300€. Περιοχή Αταλάντης. Τηλ. 
6998/444326.

Πωλείται άροτρο kverneland αναστρεφόµε-
νο 4υνο. Περιοχή Κρήµνη Χαλκιδικής. Τηλ. 
6945/204250. 

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος SIMCAS 300 
m, 3άρι, 4.000 ευρώ. Περιοχή Λάρισα. Τηλ 
6977/836525.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 160Hp,3 αλέ-
τρι ,3 καλλιεργητές, κάρυ, ψεκαστικό, λιπασµα-
τοδιανοµέας, 2 πλατφόρµες, σβάρνα, βέργα πο-
τίσµατος, σκαλιστήρι, στελεχοκόπτης ΜΟΝΟ όλα 
µαζί ,τιµή 15.000€,. Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 
6932/164962.

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

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

Πωλείται βυτίο συρόµενο 1,5 τόνου νερό γαλβα-
νιζέ. Περιοχή Θήβας. Τηλ. 6942/547096.

Πωλείται 1 αυτόµατο µηχάνηµα καθαρισµού κο-
πριάς µάρκας σκρειπερ για αγελάδες. Περιοχή 
Πάτρα. Τηλ. 6974/150288.

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

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

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

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

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

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια 150 και 200 κι-
λών. Περιοχή Βέροια. Τηλ.6976/413663.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος λυόµενος διατάσε-
ων: 4µΧ4µΧ2µ ύψος, χωρισµένος σε δυο θαλά-
µους µε εσωτερική πόρτα ,2 εξωτερικές πόρτες, 
2 ψυκτικά µηχανήµατα και µεγάλο ηλεκτρικό πί-
νακα. Ο θάλαµος έχει κατασκευαστεί µε προδι-
αγραφές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθίας. Τηλ 
6939/075721.

Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπελουρ-
γικό Γαλλικής κατασκευής µε χειριστήριο πολ-
λαπλών λειτουργιών, κινητήρας Perkins 55hp 
υδρόψυκτος τρικύλινδρος. Πλάτος 0,90cm, -µή-
κος 3µ. βάρος 3000kg. Περιοχή Κορινθίας. Τηλ. 
6939/075721.

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

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

Πωλείται πλατφόρµα µε ανατροπή δεξιά και αρι-
στερά 2,10Χ4,70. Τιµή 900€. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ. 6906/407758. 

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

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

Πωλείται τρακτέρ Zetor 68 ίπποι µηχανή Perkins 
και σπαρτικά, ραντιστικό καλλιεργητής, πλατ-
φόρµα και άροτρο. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6979/634484.

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περιοχή Φαρ-
σάλων απογευµατινές ώρες. Τηλ.6944/985675. 

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

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται συνεργείο ελαιοσυλλογής. Περιοχή Γύθειο 
Λακωνίας. Τηλ.6942/016752. 
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Για τη σκούπα
στους ομίλους
Ξεκαθαρίζει το τοπίο στο Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για ένα τελευταίο... σκούπισµα ώ-
στε να σιγουρέψουν την πρωτιά 
στους οµίλους τους, οδεύουν την 
ερχόµενη εβδοµάδα Παρί Σεν Ζερ-
µέν, Μάντσεστερ Σίτι και Μπάγερν 
κάνοντας το «4 στα 4» στα πλαίσια 
του Τσάµπιονς Λιγκ. Οι Βαυαροί πά-
ντως υποδέχονται τον Ολυµπιακό 
(6/11), ο οποίος εφόσον καταφέρει 
να τσιµπήσει έστω ένα πόντο, θα µεί-
νει ζωντανός στο παιχνίδι πρόκρι-
σης, τουλάχιστον για την τρίτη θέ-
ση που οδηγεί στο Γιουρόπα Λιγκ. 
Για τρία ζευγάρια τώρα όλα παίζο-
νται καθώς συναντώνται: η Ντινα-
µό Ζάγκρεµπ µε τη Σαχτάρ, η Ντόρ-

τµουντ µε την Ίντερ και η Ζενίτ µε 
τη Λυών, που είναι ισόβαθµες οπό-
τε τα µεταξύ τους µατς θα είναι κα-
θοριστικά για το εισιτήριο των «16».

Μεταφερόµαστε τώρα στο Παρί-
σι και στο Μάστερ του τένις, όπου 
αυτό το σαββατοκύριακο διεξάγο-
νται ηµιτελικός και τελικός. Τσι-
τσιπάς, Τζόκοβιτς, Γκαρίν και Ντι-
µιτρόφ ήταν µεταξύ άλλων οι τενί-
στες που διεκδικούσαν µία θέση 
στους τελικούς του τουρνουά µέ-
χρι την ώρα που γράφονταν αυ-
τές οι γραµµές. 

Μένοντας στις ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις, στο µπάσκετ, ο Ολυµπι-
ακός την ερχόµενη Πέµπτη θα υ-
ποδεχτεί την Εφές και ο Παναθη-
ναϊκός τη Βαλένθια (8/11).

Απλά 4 βαθµούς για να γίνει έξι φορές πρωταθλητής, 
ανεξαρτήτως του αποτελέσµατος που θα πάρει ο 
Μπότας, χρειάζεται ο Λούις Χάµιλτον την Κυριακή 
3 Νοεµβρίου στις ΗΠΑ. Το µόνο εύκολο, καθώς ο 
Βρετανός είναι από τους πλέον πετυχηµένους οδηγούς 
στο Τέξας (µε 5 νίκες σε 6 αγώνες) έχοντας 
πανηγυρίσει την πρωτιά το 2007 και στην Ινδιανάπολη. 

Ακόμα 4 βαθμούς
για τον πρωταθλητή  

Τένις (ATP Masters 1000)

Ηµιτελικός 15.00 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρόµα – Νάπολι 17.00 Novasports 1HD

Τένις (ATP Masters 1000)

Ηµιτελικός 15.30 COSMOTE SPORT 6HD

Βόλει (Α1)

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 19.00 ΕΡΤ Play1

Formula 1 (ΗΠΑ)

Κατατακτήριες δοκιµές 22.50 COSMOTE SPORT 5HD 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Τότεναµ 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK – Ατρόµητος 19.30 Novasports 1HD

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 20.00 PAOK TV

Formula 1 (ΗΠΑ)

Αγώνας 21.00 COSMOTE SPORT 5HD

Τένις (ATP Masters 1000)

Ηµιτελικός 15.00 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρόµα – Νάπολι 17.00 Novasports 1HD
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Ηµιτελικός 15.30 COSMOTE SPORT 6HD

Βόλει (Α1)

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 19.00 ΕΡΤ Play1
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Κατατακτήριες δοκιµές 22.50 COSMOTE SPORT 5HD 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Τότεναµ 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK – Ατρόµητος 19.30 Novasports 1HD

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 20.00 PAOK TV
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 2 Νοεµβρίου 

Κυριακή 3 Νοεµβρίου

Ο Μέσι ξανά στην εθνική
Η τιµωρία του Λιονέλ Μέσι από 
την CONMEBOL λήγει στις 2 
Νοεµβρίου και έτσι ο Σκαλόνι τον 
συµπεριέλαβε ξανά στις κλήσεις 
του, για τα προσεχή µατς της 
Αργεντινής µε Βραζιλία και 
Ουρουγουάη στις 15 και 18 του 
µήνα αντίστοιχα. Ο Αργεντίνος 
είχε τιµωρηθεί για τα σχόλια που 
έκανε κατά της διαιτησίας του 
ηµιτελικού µε τη Χιλή στο Copa 
America 2019.

Στους «8» του Λιγκ Καπ
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για την 
προηµιτελική φάση του Λιγκ Καπ 
Αγγλίας, µε την κληρωτίδα να µην 
βγάζει κάποιο µεγάλο ντέρµπι.
Ωστόσο, έβγαλε µερικά πολύ 
ενδιαφέροντα ζευγάρια, µε την 
αναµέτρηση Έβερτον-Λέστερ να 
ξεχωρίζει, ενώ µεγάλο σασπένς θα 
έχει και το µατς της Λίβερπουλ µε 
την Βίλα. Τα µατς είναι νοκ-άουτ 
και θα διεξαχθούν 17 Νοεµβρίου.

Η µάχη της πεντάδας
Η άκρως θετική πορεία της ΑΕΛ 
στο φετινό πρωτάθληµα µένει να 
επιβεβαιωθεί σε ένα από τα 
µεγαλύτερα ντέρµπι, έτσι όπως 
έχει εξελιχθεί η σεζόν, καθώς το 
Σάββατο φιλοξενεί τον τρίτο στον 
πίνακα της βαθµολογίας ΟΦΗ. Από 
την άλλη τα πράγµατα καθίστανται 
εξαιρετικά δύσκολα στο Κύπελλο 
για την ΑΕΛ, η οποία ηττήθηκε µε 
3-0 από την Καβάλα, αλλά ελπίζει 
για την ανατροπή στη ρεβάνς στις 
4 ∆εκεµβρίου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Το κείµενο 
της Βάθη για τη νέα 
ΚΑΠ άνοιξε κάπως 
το πεδίο συζήτησης

Οι νεοαφιχθέντες   
στις διοικήσεις των 
οργανισμών έχουν 
πολλή δουλειά

Στα Τρίκαλα 
στην ημερίδα για τη 
Φέτα, ειπώθηκαν 
μεγάλες αλήθειες
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Χαλιφάτο 
η Πρέμιερ
Το δρόµο που έχει 
επιλέξει, χωρίς την αναµενόµενη 
επιτυχία, η Παρί Σεν Ζερµέν, 
φαίνεται να θέλει να ακολουθήσει 
η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που 
προβλέπεται οσονούπω να 
πληµµυρίσει µε πετροδόλαρα. 
Μετά την πρωταθλήτρια Σίτι που 
ανήκει στους εµίρηδες του Αµπου 
Ντάµπι, η βασιλική οικογένεια της 
Σαουδικής Αραβίας φέρεται να 
ετοιµάζει νέα προσφορά για την 
ιδιοκτησία της Γιουνάιτεντ, ύψους 
έως 4 δισ. ευρώ.
Ρεπορτάζ της Sun ανέφερε ότι η 
διοίκηση της Γιουνάιτεντ 
ετοιµάζεται ήδη να λάβει νέα 
προσφορά από το Ριάντ, ύψους 
άνω των 3 δισ. στερλινών, µε την 
εφηµερίδα να κάνει από τώρα τη 
σύγκριση µεταξύ των βασιλικών 
οικογενειών της Σαουδικής 
Αραβίας και του Αµπου Ντάµπι, µε 
το ντέρµπι του Μάντσεστερ σε 
µερικά χρόνια να µετονοµάζεται 
σε... ντέρµπι της αραβικής ερήµου.

  

Φωτογραφική 
παράβαση
Ο Κακά δέχτηκε κίτρινες κάρτες 
ελάχιστες φορές στην καριέρα 
του και όλοι παραξενεύτηκαν 
όταν σε αγώνα επίδειξης 
παλαιµάχων της Βραζιλίας στο 
Ισραήλ για τη διασφάλιση της 
ειρήνης στην χώρα, η διαιτητής 
σταµάτησε το παιχνίδι για να του 
δείξει κάρτα. Η Λιλάκ Ασουλίν 
όµως µετά την κίτρινη, έβγαλε 
από την τσέπη της και ένα κινητό 
για να βγάλει φωτογραφία µε τον 
Βραζιλιάνο, ο οποίος φυσικά και 
δεν µπόρεσε να χαλάσει χατίρι 
στο «αφεντικό» του µατς.

   Αν είναι κάτι από το οποίο 
έχουν… χορτάσει οι καπνοπαραγω-
γοί στην Ελλάδα, τα τελευταία χρό-

νια, αυτό είναι τα ψέµατα. Όπως έλεγε στη στή-
λη ο πολύπειρος Πασχάλης Κατσάρας, πρόε-
δρος του ΑΣ «Σαµσούς» στην Πιερία, «ακούµε 
ψέµατα από παντού. Αυτό που συµβαίνει εί-
ναι φοβερό».    Τί ήταν αυτό που έκα-
νε έξαλλο τον συνήθως πράο συνοµιλητή 
µας; Οι υποσχέσεις των εµπόρων, που για 
µια ακόµη φορά για να πείσουν τους καπνο-
παραγωγούς να καλλιεργήσουν έλεγαν ότι 
θα πληρώσουν τουλάχιστον 5 ευρώ το κιλό, 
αλλά τώρα που ήρθε η κρίσιµη ώρα να βά-
λουν το χέρι στην τσέπη, κάνουν τον… Κι-
νέζο και οι τιµές που δίνουν είναι στα περ-
σινά επίπεδα, των 4,70 ευρώ το κιλό. Υ.Γ. Ο 
Μαυρουδής πάντως,  επ’αφορµή του επεν-
δυτικού προγράµµατος που «τρέχει» η νέα 
ιδιοκτήτρια Japan Tobacco International στο 
εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη, παρο-
τρύνει για αύξηση των αγορών ελληνικών 
καπνών.    Όχι, βέβαια, πως τα πράγ-
µατα είναι καλύτερα για τους παραγωγούς σε 
σχέση µε την αντιµετώπιση από την Πολιτεία. 
Για τις φετινές ζηµίες που φτάνουν έως και 
40% στην καπνοπαραγωγή της Πιερίας, ο ΕΛ-
ΓΑ θεώρησε ως αίτιο της καταστροφής την ελ-
λιπή καλλιεργητική φροντίδα, αλλά οι αγρό-

τες που πήγαν δείγµατα καπνού στο Πανεπι-
στήµιο, οι ερευνητές εκεί τους δικαίωσαν, κα-
θώς αποφάνθηκαν πως προκλήθηκε από τα 
καιρικά φαινόµενα. «Επειδή η συγκοµιδή εί-
χε ολοκληρωθεί, ο ΕΛΓΑ πλέον δεν αναγνω-
ρίζει τίποτε και δεν µας αποζηµιώνει. Και µέ-
νουµε για δεύτερη χρονιά χωρίς στήριξη, διό-
τι και για την περσινή ζηµιά που υποτίθεται θα 
παίρναµε ένα βοήθηµα από το de minimis, ό-
ταν άλλαξε η κυβέρνηση µας είπαν ότι δεν υ-
πάρχουν άλλα λεφτά. Εξαπατηθήκαµε και α-
πό εδώ», ανέφερε µε αγανάκτηση ο πρόεδρος 
του ΑΣ «Σαµσούς».    Και µια και ο λό-
γος για τον ΕΛΓΑ, ακούγεται πως οι απο-
ζηµιώσεις για τις καταστροφές που έγιναν 
το καλοκαίρι στις δενδρώδεις καλλιέργει-
ες του κάµπου της Ηµαθίας, πηγαίνουν για 
Απρίλιο του 2020 και βλέπουµε. Αν ισχύει 
αυτό, µιλάµε για την απόλυτη καταδίκη σε 
ένδεια εκατοντάδων αν όχι χιλιάδων παρα-
γωγών, που είδαν τη σοδειά τους να χάνε-
ται σε µια ώρα. ∆ιότι η θεοµηνία της 10ης 
Ιουλίου, σε κάποια χωριά όπως το Μακρο-
χώρι, η Νικοµήδεια, η Παλαιά και η Νέα Λυ-
κογιάννη, το ∆ιαβατό δεν άφησε όρθιο ού-
τε κολυµπηθρόξυλο. Για αυτό η νέα ηγεσία 
του ΕΛΓΑ ας κοιτάξει λίγο το θέµα και ας ε-
πισπεύσει τις πληρωµές γιατί τα πράγµα-
τα είναι πραγµατικά πολύ δύσκολα. O ΓΥΛΟΣ

Ακόµα τέσσερις βαθµοί και ο Χάµιλτον είναι πρωταθλητής σελ. 54 • Τελικός αυτή την Κυριακή στο Μάστερ του Παρισιού σελ. 54

Όλα πούδρα
Για ποιο λόγο είναι απαραίτητο να επιλέξει 
ο αγρότης την κατάλληλη κατασκευή 
αρότρου; Ο λόγος είναι απλός. Η βέλτιστη 
δύναµη έλξης σε διάφορες συνθήκες 
εργασίας και βάθη. Στο Profi Νοεµβρίου 
που κυκλοφορεί, φιλοξενείται αφιέρωµα 
στον αροτραίο εξοπλισµό µε πέντε 
προσιτές επιλογές για κάθε ανάγκη.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Πού σε 
κρατάνε
να ‘ξερα

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

ΜΗΛΙΑ ΤΗΣ JANET PADEN 
Η καλλιέργεια της µηλιάς είναι διαδεδοµένη σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσµο µε διάφορες ποικιλίες να φυτεύονται ανάλογα το κλίµα. 
Μηλεώνες απαντώνται ακόµη και στη Σιβηρία όπου η θερµοκρασία κατά τους χειµερινούς µήνες µπορεί να πέσει στους -40 βαθµούς Κελσίου.

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019
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Άλλη µία άνοδος της τάξης των 10 ευρώ 
ο τόνος ανακοινώθηκε αυτή την εβδοµά-
δα στη Φότζια, µε την τιµή για τα ποιοτικά 
σκληρά σιτάρια να φτάνει αισίως τα 285 µε 
290 ευρώ ο τόνος. Αν αφαιρέσουµε τα µε-
ταφορικά, αυτό σηµαίνει ότι η τιµή για τον 
Έλληνα παραγωγό µπορεί εύκολα να πιά-
σει ακόµα και 27 λεπτά το κιλό. Τυχεροί ό-
σοι έχουν κρατήσει ακόµα στις αποθήκες 
τους σκληρό σιτάρι τόσο όσον αφορά τους 
καλλιεργητές – οι οποίοι ωστόσο πρέπει να 
σηµειωθεί ότι είναι λίγοι- όσο και τους ε-

µπόρους. Ήδη οι πιο πρόσφατες πράξεις, 
πριν την τελευταία άνοδο στη Φότζια, έδιναν 
στην εξαγωγή τιµή στα 275 ευρώ ο τόνος.

Να θυµίσουµε ότι στα µέσα Ιουλίου, ό-
ταν άρχισαν οι πρώτες πωλήσεις σκληρού 
οι τιµές κυµαίνονταν στα 230 ευρώ ο τόνος 
στην εξαγωγή, αν και οι πωλήσεις εκείνη 
την εποχή δεν ήταν πολλές. Αντίστοιχα οι 
χαµηλότερες ποιότητες έπιαναν κοντά στα 
220 ευρώ ο τόνος και ήταν αυτές που βασι-
κά κινούνταν στην αγορά. Τότε, η τιµή πα-
ραγωγού ήταν στα 19 λεπτά το κιλό.

Μπορεί και 27 λεπτά το σκληρό
 Νέα άνοδος κατά 10 ευρώ στη Φότζια, µε την τιµή κοντά στα 290 ευρώ 

 Η τιµή παραγωγού ξεκίνησε στα µέσα Ιουλίου από τα αλώνια στα 19 λεπτά
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Α
ρκετές νέες πωλήσεις σηµειώθη-
καν στην ελληνική αγορά βάµβα-
κος, οι οποίες προορίζονται κυρίως 
για το Πακιστάν και την Τουρκία. 

Σαν βάση επί των χρηµατιστηριακών τιµών κυ-
ριαρχούν τα 3,5 σεντς ανά λίµπρα, το οποίο και 
µεταβάλλεται ανάλογα ποιότητας. Για να δού-
µε υψηλότερη τιµή χρειάζονται φρέσκα θετικά 
νέα, ενώ ευτυχώς ζήτηση παγκοσµίως υπάρχει 
οπότε και υποστήριξη των τιµών σε περίπτωση 
διόρθωσης. Οι τιµές που πληρώθηκαν στη δι-
άρκεια της εβδοµάδας κυµάνθηκαν στα 68-70 
σεντς ανά λίµπρα, που αντιστοιχούν σε 1,34 - 
1,38 ευρώ το κιλό για το εκκοκκισµένο και 45,5 
λεπτά το κιλό για το σύσπορο.

 Στην ελληνική αγορά έγιναν τελικά κά-
ποιες νέες πωλήσεις στα 275 ευρώ ο τόνος FOB 
για καλά σκληρά σιτάρια. Τα ποιοτικά σιτάρια 
αποθηκών πληρώνονται στα 23 λεπτά το κιλό, 
ενώ αναµένεται να φανεί η δυναµική που µπο-
ρεί να φέρει η δουλειά της Τουρκίας τις επό-
µενες µέρες. Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο, οι τιµές µαλακού σηµείωσαν µια 
µικρή διόρθωση, η οποία οφείλεται στη µείω-
ση της ζήτησης και την έλλειψη ανταγωνιστι-
κότητας της αµερικανικής σοδειάς.  

 
 Σηµαντική αύξηση των εξαγωγών µε πα-

ράλληλη µείωση των εισαγωγών της ΕΕ τον πε-
ρασµένο Αύγουστο, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί 
το πλεόνασµα του εµπορίου αγροτικών προϊό-
ντων διατροφής. Σύµφωνα µε τη µηνιαία έκθε-
ση της Κοµισιόν, το πλεόνασµα του εµπορίου 
γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ, τον 
Αύγουστο του 2019, ανήλθε σε 2,93 δισ. ευρώ, 
αύξηση 29% του θετικού εµπορικού ισοζυγίου. 
Καλή απόδοση είχαν σιτάρι, χοιρινό κρέας, οι-
νοπνευµατώδη ποτά και λικέρ και τα τυριά.

Κοντά στα 46 λεπτά 
πράξεις στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

01/10 10/10 15/10 22/10 29/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,47
334,26

331,87

327,93

335,91

Περιθώρια
Μια µερίδα αναλυτών 
θεωρεί ότι πλησιάζει 

το «ταβάνι» στην τροχιά ανόδου 
που χαράσσει το σκληρό

Εξαγωγές 
Αυτό το διάστηµα η τιµή 
στην εξαγωγή είναι στα 

275 ευρώ ο τόνος, πριν την 
τελευταία άνοδο στη Φότζια

Αλώνια 
Στα µέσα Ιουλίου 

η τιµή του Έλληνα παραγωγού 
στα αλώνια ήταν 

στα 19 λεπτά το κιλό

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

26/09 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

243

212

173

209,5

339,70

888,40

18,28

64,22

103,10

75,91

248

212

173

209,5

340,70

911,60

18,50

62,62

106,90

78,48

253

212

173

209,5

339,30

922,40

18,60

62,40

108,92

79,61

259

212

173

209,5

339,30

931,00

18,63

67,87

112,40

78,71

264

212

173

209,5

334,80

934,60

18,67

64,37

110,90

78,49

264

213

173

209,5

337,50

916,40

20,11

65,97

111,67

78,31

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

60,45 61,33 62,09

64,54 65,70

2,21 2,18

2,10 2,11 2,13
2,23

64,54

Τιμές συμβολαίων 
σκληρού σίτου 
(ευρώ ο τόνος)

Μέσα Ιουλίου  228-230 

Τέλη Οκτωβρίου  285-290 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ισχυρή η ζήτηση στο βαµβάκι και αυξηµένες οι πωλήσεις 

270

260

250

240

230

220

210

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
65,70 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

173

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,23

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ

Οι άσχηµες καιρικές συνθήκες στις 
ΗΠΑ και η προσδοκία επίλυσης του 
εµπορικού πολέµου συνετέλεσαν στο 
να σπάσει το φράγµα των 65 σεντς.

Στα σκληρά σιτάρια, άνοδο κατά 10 
ευρώ ο τόνος σηµείωσαν οι τιµές στη  
Φότζια, συνεχίζοντας το δυναµικό 
ράλι που σηµειώνει το προϊόν. 

Σταθεροποίηση διαφαίνεται στη τιµή 
του καλαµποκιού στην Ευρώπη που 
έχει απολέσει τον τελευταίο µήνα 4 
ευρώ ανά τόνο. 

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

Φαίνεται πως έχει ανακοπεί η 
καθοδική πορεία της τιµής του 
ισπανικού ελαιολάδου µε τις τιµές 
να µην µπορούν να διορθωθούν.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Θετικές ειδήσεις για τους παραγω-
γούς βάµβακος έφερε η περασµένη 
εβδοµάδα. Με το χρηµατιστήριο να 
σπάει το φράγµα των 65 σεντς ανά 
λίµπρα, λόγω των άσχηµων καιρι-
κών συνθηκών στη συγκοµιδή του 
Τέξας, αλλά και την προσδοκία για 
εύρεση τελικής συµφωνίας µεταξύ 
ΗΠΑ-Κίνας, δεν αποκλείεται οι Έλ-
ληνες βαµβακοπαραγωγοί να φτά-
σουν τα 47 λεπτά για το σύσπορο. 

Αφενός υπάρχει ζήτηση παγκοσµί-
ως, οπότε υπάρχει και υποστήριξη των 
τιµών σε περίπτωση διόρθωσης, αφετέ-
ρου αυτές τις µέρες σηµειώθηκαν στη 
χώρα µας αρκετές νέες πωλήσεις, µε 
κατεύθυνση το Πακιστάν και την Τουρ-
κία. Στις δουλειές που γίνονται, σύµ-
φωνα µε τους αναλυτές, οι αγοραστές 
αγοράζουν την τιµή και δεν κυνηγούν 
την ποιότητα, αλλά δεσµεύουν και µε-
ταβροχικά βαµβάκια σε επίπεδα πε-
ρίπου 3,5 σεντς ανά λίµπρα πάνω α-

πό τις αντίστοιχες χρηµατιστηριακές. 
Το ενθαρρυντικό είναι ότι οι τιµές 

που πληρώθηκαν µέσα στην εβδο-
µάδα κυµάνθηκαν ανάλογα ποιότη-
τας στα 68 µε 70 σεντς ανά λίµπρα, 
επίπεδα που αντιστοιχούν σε 1,34 
µε 1,38 ευρώ το κιλό για το εκκοκ-
κισµένο βαµβάκι και στα 45,5 λεπτά 
το κιλό για το σύσπορο. 

Να σηµειωθεί ότι µε τα µέχρι ώρας 
στοιχεία, πανελλαδικά ο µέσος όρος 
παράδοσης είναι στα 265 κιλά το στρέµ-
µα, µε πρώτο το νοµό Ηµαθίας µε 375 
κιλά το στρέµµα, ενώ ακολουθούν ο 
νοµός Λάρισας µε 355 κιλά και ο νο-
µός Τρικάλων µε 354 κιλά το στρέµµα.

Σε διεθνές επίπεδο τώρα, σύµφω-
να µε το ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο Reuters, οι καιρικές συνθήκες 
στις βασικές βαµβακοπολιτείες των 
ΗΠΑ, έχουν ανησυχήσει τους αγο-
ραστές, οι οποίοι ανέβασαν πάνω α-
πό 1% την τιµή του προϊόντος για τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου. Τη στιγµή αυ-
τή, η συγκοµιδή βρίσκεται στο 46%, 
3% πάνω από τον µέσο όρο πενταετί-

ας για τέτοια περίοδο, ωστόσο στους 
διαδρόµους του χρηµατιστηρίου κυ-
κλοφορούν φήµες για ζηµιές στο α-
συγκόµιστο βαµβάκι, οι οποίες ανα-
µένεται «να αλλάξουν το µυαλό αρ-
κετών», σύµφωνα µε τα όσα δήλω-
σε στο Reuters ο Τζακ Σκοβάιλ, α-
ντιπρόεδρος του Price Futures Group 
στο Σικάγο. Η αλήθεια είναι ότι χιό-
νι και βροχή στο Τέξας αλλά και βρο-
χές στο ∆έλτα του Μισισίπι κάθε άλ-
λο παρά ευνοϊκές είναι για το αµερι-
κανικό βαµβάκι, στα µισά της συγκο-
µιδής. Μάλιστα το γεγονός αυτό ήταν 
αρκετό ώστε να καλύψει τις ανησυ-
χίες που εκφράστηκαν έπειτα από το 
µπλοκάρισµα ελέω Χιλής της αναµε-
νόµενης συµφωνίας ΗΠΑ και Κίνας.

Ανεβάζει στροφές πάνω από τα 65 σεντς το βαµβάκι 
Ακόµα και µε 70 σεντς οι πρόσφατες πωλήσεις, που αντιστοιχούν κοντά στα 46 λεπτά για το σύσπορο

Αφετηρία ανόδου στις χρηµατιστηριακές αγορές οι άσχηµες καιρικές συνθήκες στο βόρειο ηµισφαίριο
Η αυξηµένη κατά 1% 
παραγωγή σιτηρών έρχεται να 
καλύψει τα κενά τριών κατά 
σειρά «φτωχών» συγκοµιδών, 
σύµφωνα µε στοιχεία του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου Σιτηρών, 
το οποίο σε έκθεσή του αποτιµά 
πως η συνολική προσφορά στην 
παγκόσµια αγορά θα είναι 
µικρότερη για την περίοδο 
2019-2020, ανεβάζοντας τις 
τιµές. Το IGC για τον µήνα 
Οκτώβριο, στέκεται στην άνοδο 
που σηµείωσε ο συνολικός 
δείκτης τιµών για την κατηγορία 
των σιτηρών, ο οποίος είναι 
αυξηµένος κατά 4,1% 
καταγράφοντας το υψηλότερο 
επίπεδο τριών µηνών.
Ακόµα εκτιµά πως τα 
παγκόσµια αποθέµατα θα 
µειωθούν εκ νέου, αφού παρά 
την αυξηµένη κατά 15 εκατ. 
τόνους αναµενόµενη σοδειά 
σιτηρών, η κατανάλωση ειδικά 
για το σιτάρι και το κριθάρι 
αναµένεται να αυξηθεί. Τα 
τελικά αποθέµατα θα µειωθούν 
κατά 27 εκατ. τόνους από 
πέρυσι, σε χαµηλό πενταετίας.

ΚΕΡ∆ΙΣΕ 4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ 
ΣΙΤΗΡΩΝ ΤΟΥ IGC

Λίγο οι άσχηµες καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ κατά 
τη συγκοµιδή, λίγο η προσδοκία πως θα έχουµε 
ευτυχής κατάληξη στον περιβόητο εµπορικό 
πόλεµο ΗΠΑ - Κίνας, συνετέλεσαν στο να 
δοκιµάσει το χρηµατιστήριο να σπάσει και να 
παραµείνει άνω των 65 σεντς ανά λίµπρα. Η 
πλειονότητα των αναλυτών θεωρεί πως στενεύουν 
τα περιθώρια για κάτι σηµαντικά καλύτερο στο 
χρηµατιστήριο, εφόσον δεν προκύψουν νέες 
θετικές ειδήσεις. Με τα σηµερινά δεδοµένα 
προτείνουν ρευστοποιήσεις θέσεων, όποτε 
η αγορά δίνει µια ανοδική ευκαιρία. 

ΝEA ΥOΡKH
Σηµειώθηκαν αρκετές νέες πωλήσεις κατά τη 
διάρκεια της εβδοµάδας, οι οποίες αφορούσαν 
κυρίως υποδεέστερες ποιότητες από πλευράς 
χρώµατος. Οι αγορές που φάνηκαν πιο 
δραστήριες ήταν η τουρκική και η πακιστανική. 
Οι τιµές που πιάνουµε στα ανοιχτά συµβόλαια 
είναι κατά κύριο λόγο στα 3,5 σεντς ανά λίµπρα 
πριµ επί των χρηµατιστηριακών τιµών, µε φυσικά 
αργότερες φορτώσεις. Παράλληλα η 
χρηµατιστηριακή άνοδος έδωσε την ευκαιρία για 
κάποια τελευταία φιξαρίσµατα παλαιότερων 
ανοιχτών συµβολαίων βάση ∆εκεµβρίου ‘19.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι καιρικές συνθήκες ανέβασαν 
1% τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου.

ΣΤΗΡΙΞΗ
Υπάρχει ζήτηση παγκο-

σµίως, οπότε υπάρχει και 

υποστήριξη των τιµών σε 

περίπτωση διόρθωσης 

Συνεδρίαση 30/10/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 65,70 +0,98

Μάρτιος '20 66,89 +1,12

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
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28/10/19 64,79
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Το µεγάλο θέµα είναι οι τιµές για 
τον πρόεδρο του ΣΠΕΚΟ Βροντούς 
Γιώργο Νάτσιο. «Είναι πολύ χαµη-
λές. Είµαστε ακόµη στα ζυγίσµα-
τα των τρίτων και τέταρτων χεριών 
και φαίνεται πως δεν θα πιάσου-
µε πάνω από 4,70 ευρώ το κιλό, 
µέση τιµή, όταν το κόστος παρα-
γωγής είναι στα 3,30 ευρώ το κι-
λό. Αυτό σηµαίνει πως µια τετρα-
µελής οικογένεια, όταν η µέση 

καλλιέργεια είναι έως 20 στρέµ-
µατα, µε δικά της εργατικά και σε 
µια ανθυγιεινή και κοπιώδη ερ-
γασία για επτά µήνες, θα πάρει 
ως εισόδηµα γύρω στα 6.500 ευ-
ρώ. Στον καθένα, δηλαδή, αντι-
στοιχούν περί τα 1.600 ευρώ για 
επτά µήνες εργασία», ανέφερε 
ο κ. Νάτσιος, προβλέποντας ότι 
η καπνοκαλλιέργεια θα φθίνει 
χρόνο µε το χρόνο στην Πιερία.

«∆ουλεύουµε για ένα ευρώ το 
κιλό, είναι ξεφτίλα», ανέφερε α-
πό την πλευρά του ο κ. Γιαννώτας 
από τον ΑΣΚ Λόφων Πιερίας, το-
νίζοντας ότι από τους 327 παρα-
γωγούς που αριθµεί η οργάνωσή 
του, «πάνω από 20 µέλη µου ανα-
κοίνωσαν πως του χρόνου δεν θα 
καλλιεργήσουν και τους πιστεύω 
γιατί χάλασαν και τα ξηραντήρια 
που είχαν».

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Από 0,90 έως 1 ευρώ το κιλό υψη-
λότερα από πέρυσι, που ήταν µια 
πάρα πολύ κακή χρονιά, αναµέ-
νεται να διαµορφωθεί το στήσιµο 
για τη φετινή παραγωγή καπνού 
«Μπασµά», αλλά και πάλι αυτή η 
αύξηση δεν φαίνεται ικανή να κρα-
τήσει ζεστούς τους καλλιεργητές, 
αφού ουσιαστικά οι τιµές είναι α-
ντίστοιχες µε εκείνες του 2017.

Ακόµα πιο δύσκολα είναι τα 
πράγµατα για τους καπνοκαλλι-
εργητές της ποικιλίας «Κατερίνη», 
καθώς η φετινή παραγωγή κατέ-
γραψε απώλειες έως και 40%, λό-
γω ακραίων καιρικών συνθηκών, 
ενώ και οι υποσχέσεις των µετα-
ποιητών για καλύτερες τιµές ένα-
ντι των περσινών, δείχνουν να ή-
ταν… γραµµένες στο χιόνι, προ-
καλώντας απογοήτευση στους α-
γρότες και επιτάχυνση της τάσης 
για φυγή από την καλλιέργεια.

Σε ό,τι αφορά τον Μπασµά, αυ-
τές τις ηµέρες πέφτει η αυλαία της 
φετινής συγκοµιδής και στα τελευ-
ταία χωριά της Ροδόπης. «Ελάχι-
στοι έχουν µείνει που δεν έχουν 
ολοκληρώσει τη συγκοµιδή κι ό-
λα δείχνουν πως θα πάµε σε µια 
παραγωγή της τάξης των λίγο πά-
νω από 7.000 τόνων, η οποία εί-
ναι σχεδόν διπλάσια από την περ-
σινή πάρα πολύ κακή χρονιά», εί-
πε στην Agrenda ο πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού Καπνοπαραγωγών 
νοµού Ροδόπης, Εσάτ Χουσεΐν.

Εδώ και λίγες ηµέρες, σύµφω-
να µε τον συνοµιλητή µας, άρχι-
σαν δειλά δειλά και τα πρώτα ζυ-

γίσµατα από τις µεταποιητικές και 
ήδη έχουν πουληθεί γύρω στους 
500-600 τόνους καπνού. «Οι τι-
µές είναι αντίστοιχες µε τις προ-
πέρσινες. Όπως όλα δείχνουν, µε 
βάση τις πρώτες πράξεις, το στήσι-
µο φέτος θα είναι γύρω στα 5,20 
µε 5,30 ευρώ το κιλό, που σηµαί-
νει αύξηση περίπου 1 ευρώ το κι-
λό σε σχέση µε τα 4,30 ευρώ, που 
πληρώθηκαν το 2018, σεζόν που 
είχαµε µεγάλα προβλήµατα ποι-
ότητας και ποσότητας», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Εσάτ Χουσεΐν.

Παρά την προσδοκώµενη άνο-
δο της τιµής του προϊόντος, οι πα-

ραγωγοί δεν είναι ικανοποιηµέ-
νοι. «Για να µπορεί να ζήσει µια 
οικογένεια από την καπνοκαλ-
λιέργεια η τιµή θα πρέπει να πά-
ει στα 6 µε 6,5 ευρώ το κιλό, δι-
ότι τα κόστη έχουν ανέβει», επι-
σηµαίνει ο ίδιος και τονίζει πως 
συνεπεία της χαµηλής οικονοµι-
κής απόδοσης της καλλιέργειας, 
ολοένα και περισσότεροι καλλι-
εργητές την εγκαταλείπουν. «Φέ-
τος είχαµε γύρω στα 8.000 στρέµ-
µατα λιγότερα από πέρυσι, καθώς 
σπάρθηκαν περί τα 52.000 στρέµ-
µατα. Το ίδιο έγινε και µε τον α-
ριθµό των παραγωγών, που φέτος 
ήταν περί τους 5.800, ενώ πέρυσι 
ήταν 6.400», είπε ο ίδιος.

Οι τάσεις φυγής από την καλ-
λιέργεια είναι ακόµη µεγαλύτε-
ρες στους παραγωγούς που ασχο-
λούνται µε την ποικιλία «Κατερί-
νη» στην Πιερία. «Τα στρέµµατα 
ήταν, ήδη, λιγότερα φέτος, αλλά 
η ανησυχία κι ο φόβος είναι πως 

του χρόνου θα έχουµε φοβερές 
µειώσεις, τόσο στα στρέµµατα όσο 
και στους παραγωγούς που θα α-
σχοληθούν», είπε ο πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού Καπνοπαραγωγών 
«Σαµσούς», από την Κατερίνη, Πα-
σχάλης Κατσάρας.

Τα αίτια για τη βαθιά απογοή-
τευση των αγροτών έχουν να κά-
νουν µε τον εµπαιγµό που υφί-
στανται διαρκώς από τους εµπό-
ρους αλλά και την πολιτεία. «Α-
πό τα µέχρι τώρα δεδοµένα, οι τι-
µές, παρά τις υποσχέσεις που εί-
χαµε από τους µεταποιητές, θα εί-
ναι ανάλογες µε τις περσινές, γύ-
ρω στα 4,50 ευρώ το κιλό, µέση τι-
µή, ενώ µας έλεγαν ακόµη και για 
5 ευρώ», ανέφερε ο κ. Κατσάρας.

Το στραβό κλήµα µε τις φετινές 
τιµές, ήρθε να το επιδεινώσει για 
τους παραγωγούς της περιοχής 
και η ζηµιά που έχει γίνει από τις 
καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, ο ΕΛ-
ΓΑ δεν θα αποζηµιώσει τους παρα-
γωγούς. «Η συγκοµιδή είχε ολο-
κληρωθεί και ο ΕΛΓΑ δεν είχε πλέ-
ον µάρτυρες και δεν θα αποζηµι-
ωθούµε», εξήγησε ο κ. Κατσάρας.

∆εν φτάνει ούτε για να καλύψει το κόστος 
η αύξηση έως και 1 ευρώ στον µπασµά
Το στήσιµο θα είναι γύρω στα 5,30 ευρώ το κιλό από 4,30 ευρώ πέρυσι

Στα 1.600 ευρώ το εισόδηµα του παραγωγού
για 7 µηνές δουλειά στην καλλιέργεια του καπνού

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 
ΣΤΑ 6 ΜΕ 6,5 ΕΥΡΩ

Για να µπορεί να ζήσει µια 

οικογένεια από την καπνο-

καλλιέργεια η τιµή θα πρέπει 

να πάει στα 6 µε 6,5 ευρώ το 

κιλό, δεδοµένου ότι τα κόστη 

έχουν ανέβει

ΣΤΑ 4,5 ΕΥΡΩ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Από τα µέχρι τώρα δεδοµένα η 

τιµή για την ποικιλία Κατερίνη θα 

κυµαίνεται στα 4,50 ευρώ το κιλό, 

παρά τις υποσχέσεις για 5 ευρώ

Σ
 τη χώρα µας, µετά τη µε-
γάλη αγορά της Τουρκί-
ας 128.000 τόνων καλής 
ποιότητας και ευρωπαϊκής 

σοδειάς, στα επίπεδα των 305 ευ-
ρώ ο τόνος παραδοτέα σε τουρκι-
κό λιµάνι, φαίνεται να διαµορφώ-
νεται πλέον µια αγορά και για τα 
ποιοτικά µας σιτάρια στα επίπεδα 
των 275 ευρώ ο τόνος. Σε αυτές τις 
τιµές σηµειώθηκαν κάποιες νέες 
πωλήσεις, µε τα σιτάρια των απο-
θηκών να κυµαίνονται στα 23 λε-
πτά το κιλό µόνο όµως για καλές 
ποιότητες. 

Στα σκληρά σιτάρια, άνοδο κατά 
10 ευρώ ο τόνος σηµείωσαν οι τι-
µές στη λίστα της Φότζια. Συγκεκρι-
µένα τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό 
βάρος 80 kg/hl, υαλώδη 80% και 

πρωτεΐνη 12% 
έχουν τιµή α-
ποθήκης πα-
ραγωγού στα 
285-290 ευρώ 
ο τόνος και η 

δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐ-
νη 11,5% πιάνει τιµή αποθήκης πα-
ραγωγού στα 280-285 ευρώ ο τό-
νος. Στη Γαλλία η προσπάθεια να 
πιάσουµε τα 265 ευρώ ο τόνος δεν 
καρποφόρησε, καθώς εντείνεται 
η ανταγωνιστικότητα της σοδειάς 
του Καναδά. Οι εξαγωγές του Κα-
ναδά αυξάνουν ολοένα ρυθµούς, 
ενώ και ο αλωνισµός στη Βόρεια 
Αµερική εξελίσσεται πλέον οµα-
λά χωρίς καιρικές δυσκολίες. Ως 
αποτέλεσµα οι τιµές επέστρεψαν 
στα 260 ευρώ ο τόνος παραδοτέα 
σε γαλλικό λιµάνι.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, ελ-
λείψει νέων, οι τιµές παρουσιά-
ζουν µια ελαφρά πτωτική πορεία, 
η οποία οφείλεται στη µείωση της 
ζήτησης και την έλλειψη ανταγω-
νιστικότητας της αµερικανικής σο-
δειάς. Ειδικότερα οι αναλυτές ανα-
φέρουν ότι η  ζήτηση έχει κάπως 
µειωθεί, ενώ δεν πρέπει να ξεχνά-
µε πως οι πρόσφατες αγορές από 
την Αίγυπτο δεν αφορούσαν µαλα-
κά σιτάρια των ΗΠΑ. Στη Γαλλία α-
ντίστοιχα οι τιµές µαλακού σηµεί-
ωσαν µια µικρή διόρθωση, η οποία 
δικαιολογήθηκε από την ενίσχυση 
του ευρώ έναντι του δολαρίου. Τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘19 µειώθη-
καν προς τα 179 ευρώ ο τόνος πα-
ραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΟ∆ΙΚΑ 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Σταθεροποίηση στην παραγωγή αλλά και ανοδική διόρθωση των τιµών γάλακτος τόσο του αγελαδινού όσο και του πρόβειου, αναµένει ο Οργανισµός 
Γεωργίας και Τροφίµων (FAO) για την επόµενη δεκαετία, υπογραµµίζοντας µια τάση ενίσχυσης της βιολογικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
που θα µειώσει τα περιθώρια ανάπτυξης της παραγωγής και θα καθιερώσει το premium στην ευρωπαϊκή πρώτη ύλη.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στις περιβαλλοντικές πολιτικές 
ενδέχεται να επηρεάσουν την παραγωγή γάλακτος και 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, υπογραµµίζει ο FAO, υπο-
στηρίζοντας πως οι δροµολογούµενες µεταρρυθµίσεις 
τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη Νέα Ζηλαν-
δία, θα περιορίσουν αναπόφευκτα την µελλοντική α-
νάπτυξη της γαλακτοκοµικής παραγωγής. Παράλληλα, 
η τάση στροφής προς περισσότερο βιώσιµες πρακτικές, 
που περιλαµβάνουν και την διαχείριση του νερού και 
της κοπριάς, εκτός από τιµολογιακό αντίκτυπο στο κό-
στος της παραγωγής, θα συντελέσουν και στον περιο-

ρισµό του κοπαδιού. Πάντως, οι περιορισµοί στην πα-
ραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων µπορούν να προ-
έλθουν και από την προσεγµένη διαχείριση σε επίπεδο 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο-
δηγώντας σε µια εξειδικευµένη παραγωγή ζωοτροφών. 

Να σηµειωθεί ακόµη πως η παγκόσµια παραγωγή µπο-
ρεί να περιοριστεί περαιτέρω και λόγω απρόβλεπτων και-
ρικών φαινοµένων µε αξιοσηµείωτη ένταση, τα οποία ε-
πηρεάζουν την παραγωγή γάλακτος που βασίζεται στη 
βόσκηση, την κυρίαρχη µέθοδο παραγωγής παγκοσµί-
ως. Υπενθυµίζεται πως κάτι αντίστοιχο συνέβη και το κα-
λοκαίρι του 2018 στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, µε 
τους κτηνοτρόφους να υποχρεώνονται σε µείωση του 
κοπαδιού, καθώς υποχρεώθηκαν να αυξήσουν τις αγο-
ρές ζωοτροφών για να εξισορροπήσουν τον περιορισµέ-
νο όγκο γρασιδιού στους βοσκότοπους.  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 1,7% αναµένεται στην 
συνολική παγκόσµια παραγωγή γά-
λακτος ως το 2028, η οποία θα αγγί-
ξει τους 981 εκατ. τόνους, από τους 
838 εκατ. τόνους το 2018. Να ση-
µειωθεί πως τα στοιχεία του FAO α-
φορούν τη συνολική παραγωγή γά-
λακτος, τα µερίδια της οποίας έχουν 
ως εξής: 81% αγελαδινό, 15% βου-

βαλίσιο και 4% κατσικίσιο, πρόβειο 
και καµήλας. Στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση πάντως, η αύξηση της παραγω-
γής αναµένεται να διαµορφώσει χα-
µηλότερο ποσοστό ρυθµού ανάπτυ-
ξης (1,1%), δεδοµένης της περιορι-
σµένης κατανάλωσης αλλά και των 
περιβαλλοντικών πολιτικών που α-
ναπτύσσει το µπλοκ. 

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ κύριοι εξαγωγείς γαλα-
κτοκοµικών στη βασική περίοδο εί-
ναι η Νέα Ζηλανδία, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία. 
Αυτές οι τέσσερις περιοχές αναµέ-
νεται να συνεισφέρουν από κοινού 
το 75% περίπου του τυριού, το 78% 
του γάλακτος σε σκόνη, το 79% του 

βουτύρου. Στην περίπτωση του γά-
λακτος σε σκόνη, η Αργεντινή είναι 
επίσης κύριος εξαγωγέας και αναµέ-
νεται να αντιπροσωπεύει το 5% των 
παγκόσµιων εξαγωγών το 2028. Τα 
τελευταία χρόνια, η Λευκορωσία α-
ποτέλεσε σηµαντικό εξαγωγέα, µε 
στόχο της κυρίως τη ρωσική αγορά.

ΚΥΡΙΟΣ εξαγωγέας τυριού παγκο-
σµίως θα συνεχίσει να είναι η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούµενη 
από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµε-
ρικής και τη Νέα Ζηλανδία. Προ-
βλέπεται ότι το µερίδιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στην παγκόσµια 

παραγωγή τυριού θα είναι γύρω 
στο 48% το 2028 και θα συνεχιστεί 
µε την αύξηση των εξαγωγών τυ-
ριών στον Καναδά µέσω της συµ-
φωνίας CETA και της Ιαπωνίας µε-
τά την επικύρωση της διµερούς 
εµπορικής συµφωνίας το 2019.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ παρέµειναν τα προηγούµε-
να χρόνια σε χαµηλά επίπεδα, παρα-
δέχεται η έκθεση του FAO, η οποία 
εκτιµά πως ως το τέλος του 2028, 
αναµένεται να αυξηθούν. Αυτό ο-
φείλεται σύµφωνα µε τους ερευνη-
τές, στην εξάντληση των αποθεµά-
των που ταλαιπώρησαν την ευρω-
παϊκή αγορά. Παράλληλα εντοπίζει 

σηµαντικά περιθώρια περαιτέρω ε-
ξέλιξης της βιολογικής παραγωγής 
γάλακτος, η οποία συνεπάγεται µι-
κρότερη παραγωγικότητα αλλά µε-
γαλύτερες τιµές. Σήµερα το 3% της 
παραγωγής γάλακτος στην ΕΕ είναι 
βιολογικό, που προέρχεται από το 
10% των µονάδων σε Αυστρία, Ελ-
λάδα, ∆ανία, Λετονία και Σουηδία. 

ΜΙΚΡΑ είναι τα περιθώρια ανάπτυ-
ξης της αγοράς τυριού σε Ευρώπη 
και Βόρεια Αµερική, υποστηρίζει ο 
FAO, θεωρώντας τις αγορές αυτές κο-
ρεσµένες και εστιάζοντας περισσό-
τερο στις αγορές της Βόρειας Αφρι-
κής, της Μέσης Ανατολής και σε χώ-
ρες Νοτιοανατολικής Ασίας. Πάντως 

ο ανεπτυγµένος κόσµος θα µείνει 
µέχρι το τέλος της επόµενης δεκα-
ετίας στην κορυφή των καταναλω-
τών γαλακτοκοµικών και βουτύρου, 
µε µερίδιο εισαγωγών 55% και 39% 
αντίστοιχα. Έτσι, Ηνωµένο Βασίλειο, 
Ρωσία, Ιαπωνία, ΕΕ και Κίνα στις κο-
ρυφαίες εισαγωγείς ως το 2028. 

ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ αναπτύσσονται περισ-
σότερο σε Μέση Ανατολή και Βόρεια 
Αφρική, µε τις ανεπτυγµένες χώρες 
ν ακολουθούν και τις προοπτικές της 
Νοτιοανατολικής Ασίας και της Κί-
να. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιά-
ζει η κατανοµή των αγορών, αφού 

οι εισαγωγές της Μέσης Ανατολής 
και της Βόρειας Αφρικής αναµένεται 
να εξυπηρετηθούν κυρίως από την 
ΕΕ, ενώ ΗΠΑ και Ωκεανία αναµένε-
ται να είναι οι κύριοι προµηθευτές 
σκόνης γάλακτος και γαλακτοκο-
µικών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Οι περιβαλλοντικές πολιτικές 
βάζουν φρένο στην παραγωγή
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Μικρότερες αποδόσεις και καλύτερη τιµή στο γάλα της ΕΕ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΩΣ ΤΟ 2028

ΠΗΓΗ: FAO 
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Βάζει στόχο τις 900 µονάδες  
το Χρηµατιστήριο Αθηνών 
Επισφράγισε έναν µήνα κατά τον οποίο οι επιλεκτικές 
τοποθετήσεις υπερκέρασαν τις ελεγχόµενες πιέσεις, 
το Χρηµατιστήριο Αθηνών, οδηγώντας τον Γενικό 
∆είκτη πάνω από τις 880 µονάδες. Όπως συµφωνούν 
οι περισσότεροι εγχώριοι αναλυτές, οι πιθανότητες 
παραµένουν πλειοψηφικά υπέρ των αγοραστών ώστε 
να πετύχουν το στόχο των 900 µονάδων, 
δοκιµάζοντας τις κυριότερες αντιστάσεις της αγοράς. 
Άλλωστε το διάγραµµα του Γενικού ∆είκτη έχει µείνει 
καιρό τώρα σε ένα σφιχτό εύρος τιµών, γεγονός που 
περιορίζει τις επιπτώσεις της κατοχύρωσης κερδών. 

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Τράπεζα Πειραιώς, πρωτοπόρος 
σε θέµατα καινοτοµίας και 

πελατοκεντρικής προσέγγισης, 
εγκαινιάζει µια νέα εποχή στην 
τιµολόγηση των στεγαστικών δανείων 
κυµαινόµενου επιτοκίου. Κάθε πελάτης 
θα απολαµβάνει εξατοµικευµένο 
επιτόκιο, µε βάση το προσωπικό του 
πιστωτικό και οικονοµικό προφίλ, 
καθώς και ειδικότερων παραµέτρων 
του δανείου που αιτείται. 

DUPONT: Η DuPont επαναδιατύπωσε 
τις εκτιµήσεις της µετά από την 
ανακοίνωση υποχώρησης κατά 26% 
των κερδών γ’ τριµήνου στα 372 εκατ. 
δολάρια, καθώς οι πωλήσεις σηµείωσαν 
πτώση 5% στα 5,4 δισ. δολάρια και οι 
οργανικές πωλήσεις κατά 2%.

HEINEKEN: Το ποσό των 244 εκατ. 
δολαρίων σχεδιάζει να επενδύσει η 
Heineken στη Βραζιλία, προκειµένου 
να διπλασιάσει την παραγωγική της 
ικανότητα, σύµφωνα µε τον 
διευθύνοντα σύµβουλο της ζυθοποιίας 
στη χώρα, Mauricio Giamellaro

ΚRAFT HEINZ: Αύξηση κερδών και 
µείωση πωλήσεων ανακοίνωσε η Kraft 
Heinz Co. για το γ’ τρίµηνο. Ειδικότερα, 
τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 899 εκατ. 
δολάρια από 619 εκατ. δολ. ένα χρόνο 
νωρίτερα. Οι πωλήσεις υποχώρησαν 
στα 6,08 δισ. δολ. από 6,38 δισ. δολ. το 
αντίστοιχο τρίµηνο του 2018.

OPTIMA BANK: Ξεκίνησε τη 
λειτουργία του πρώτου καταστήµατός 
της (στο Ψυχικό), εγκαινιάζοντας µια 
νέα εποχή για τον τραπεζικό κλάδο. 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση, υλοποιεί 
ήδη πλάνο µετασχηµατισµού της τέως 
Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος 
σε µια σύγχρονη εµπορική τράπεζα.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Όποιος ενδιαφέρεται για τα οικονοµικά 
πρέπει να έχει κατά νου αυτούς τους στοί-
χους του Άγγλου ποιητή Α.Ε. Χάουζµαν: 
«Να πιστεύεις ότι δύο και δύο κάνουν τέσ-
σερα/ και όχι πέντε ή τρία/ η ανθρώπινη 
καρδιά χτυπούσε πάντα βοερά/και αυτή εί-
ναι πάντα η ιστορία». Τα νούµερα πρέπει 
να βγαίνουν. Το ερώτηµα είναι πώς. Μία 
τραγωδία της ευρωζώνης, και ειδικά του 
ρόλου της Γερµανίας σε αυτή, είναι ότι α-
κόµα δεν έχει υπάρξει µετάβαση σε έναν 
τρόπο σκέψης για το πώς βγαίνουν τα νού-
µερα για το εισόδηµα και τις δαπάνες σε ε-
πίπεδο ευρωζώνης, αλλά και σε παγκόσµιο 
επί η BlueBay Asset Management, πεδο.

Τα παραπάνω αναφέρει ο Μάρτιν Γουλφ 
στους Financial Times, εξηγώντας εν µέρει 
τη γενικευµένη εχθρότητα στις πολιτικές 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που 
έγινε έκδηλη µε τις παραιτήσεις τριών Γερ-
µανών αξιωµατούχων από το διοικητικό 
συµβούλιο της ΕΚΤ. «Η ΕΕ µπορεί να επι-
βιώσει χωρίς το Ην. Βασίλειο αλλά όχι χω-
ρίς τη Γερµανία, τον πυρήνα της», τονίζει. 

Στο µεταξύ, δεν είναι ο Τζέρεµι Κόρµπιν 
που δηµιουργεί τις µεγαλύτερες ανησυ-
χίες στη Βρετανία, ενόψει των εκλογών 
του ∆εκεµβρίου. Πολλοί, traders που α-
σχολούνται µε τη στερλίνα, ανησυχούν 
για την απήχηση του Νάιτζελ Φάρατζ, 
του ηγέτη του  νέου κόµµατος που λέγε-
ται «Brexit». Εταιρείες όπως η Goldman 
Sachs ή η BlueBay Asset Management 
παίρνουν αποστάσεις από προβλέψεις 
για τη δύναµη της στερλίνας, που τον Ο-
κτώβριο έκανε ράλι άνω του 5%.

Γιορτάζει
Από το 1944, η Miss Chiquita αποτελεί 
το εµβληµατικό σύµβολο για τις 
φανταχτερές κίτρινες µπανάνες 
Chiquita, φέρνοντας χαµόγελα στους 
λάτρεις της σε όλο τον κόσµο. Φέτος, η 
διασηµότερη εταιρεία µπανάνας στον 
κόσµο γιορτάζει την 75η επέτειο της 
«Πρώτης Κυρίας των Φρούτων» και 
κάνει µια ανασκόπηση στα επιτεύγµατα 
της στο πέρασµα των ετών.  

ΦΕΤΑ ΠΟΠ
Η Φέτα Π.Ο.Π. από την Greek Family Farm 
(Κτηνοτροφική Μαγνησίας) ονοµάστηκε 
Καλύτερο Ελληνικό Τυρί, µε τη χορηγία 
της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, στην 
32η εκδήλωση των βραβείων World 
Cheese Awards στο Μπέργκαµο της 
Ιταλίας. Αφού αξιολογήθηκε ένας 
αριθµός-ρεκόρ 3.804 συµµετοχών από 
42 χώρες, το απαλό τυρί από πρόβειο 
γάλα απέσπασε Χρυσή βαθµολογία.

Tα νούμερα πρέπει
πάντα να βγαίνουν 

 Η ΕΕ δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς τη Γερμανία 
 Οι traders της λίρας κάποιον άλλον φοβούνται
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.E. 0,2360 +29,67%

ΛΕΒΚ Α.E. 0,1590 +29,27%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. 0,0350 +9,38%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 0,1260 +8,62%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,2460  +6,96%

PASAL Α.Ε.  0,2080 -4,59%

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1,5800 -2,47%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 0,9420 -2,28%

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ∆.Ε. & Σ 0,9900 -1,98%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 0,6150 -1,60%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.965,87 -0.81%
 NASDAQ Comp 8.264,79 -0.46%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.610,32 -0.28%
Λονδίνο FTSE 100 7.248,38 -1.12%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.888,63 -0.17%
Παρίσι CAC-40 5.745,43 -0.35%
Ζυρίχη  SMI 10.220,00 -0.34%
Τόκιο NIKKEI-225 22.927,04 +0,37%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 2,5 19.12.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 24.12.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,118 24.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,365  24.08.2018
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Οδεύει για κατάργηση ο χειρόγραφος 
πίνακας προσωπικού για τους εργάτες γης;

Σ
τις 30 Οκτωβρίου 2019 στο ΦΕΚ 167, δηµο-
σιεύθηκε ο νόµος 4635, γνωστός και ως α-
ναπτυξιακό νοµοσχέδιο. Έχω γράψει επα-
νειληµµένως ότι, νόµους έχουµε, η διάθεση 

για την εφαρµογή τους µας λείπει. Όταν ο νόµος αυτός 
ήταν ακόµη νοµοσχέδιο προς διαβού-
λευση, στο άρθρο 56 (τότε), έγραφε: 

Άρθρο 56 – Αναβάθµιση ρόλου 
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην καταγραφή 
της εργασίας και απασχόλησης

Συµβάσεις ανεξαρτήτων υπηρε-
σιών, που αφορούν απασχολούµε-
νους µε αυτή τη µορφή απασχόλη-
σης σε έως δύο εργοδότες (παρ. 9 
του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, ό-
πως ισχύει), και οι απασχολούµενοι 
µε εργόσηµο (του άρθρου 20 του ν. 
3863/2010, όπως ισχύει) καταχωρί-
ζονται υποχρεωτικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑ-
ΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με απόφαση του υπουργού Εργα-
σίας ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια για 
την εφαρµογή της διάταξης, καθώς 
και οι κυρώσεις σε περίπτωση πα-
ραβίασής της. Το νοµοσχέδιο έγι-
νε νόµος του κράτους, και η εν λό-
γω προσθήκη τελικά οριστικοποιή-
θηκε στο άρθρο 60. Ας δούµε  τι ση-

µαίνει το άρθρο αυτό και πως επηρεάζει τους αγρότες.

ΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥ-
ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ: 
Στο πληροφοριακό σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ καταχωρούν ό-
λες οι επιχειρήσεις τους εργαζοµένους που απασχο-
λούν, ανεξάρτητα από τις ώρες και τις µέρες που εργά-
ζονται. Είναι γεγονός ότι αποτέλεσε καινοτοµία η δι-

αδικασία αυτή, δεν παύει όµως να 
δηµιουργεί προβλήµατα σε όσους 
δεν απασχολούν ή απασχολούν εκ 
του πονηρού ανθρώπους χωρίς α-

σφάλιση. Τα πρόστιµα τεράστια: 10.500 ευρώ για κά-
θε ένα που θα εντοπιστεί από τον έλεγχο να εργάζεται 
χωρίς ασφάλιση, 1.500 ευρώ για όποιον «συλληφθεί» 
να εργάζεται εκτός του ωραρίου που έχει δηλώσει. Τι 
σχέση έχει το σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ µε τους αγρότες; Πως 
αυτό θα βοηθήσει και σε τι;

Το υπουργείο Εργασίας, σύµφωνα µε το ψηφισµέ-
νο πλέον άρθρο 60, θέλει να αναρτώνται στο ίδιο σύ-
στηµα, όλοι οι απασχολούµενοι στις αγροτικές εργασί-
ες και αµείβονται µε εργόσηµο. Είναι γεγονός ότι  δη-
µιουργούνται προβληµατισµοί για τον τρόπο µε τον ο-
ποίο αυτό είναι εφικτό να γίνει, κυρίως όµως τι θα προ-
σφέρει στον έλεγχο της ασφάλισης.

Αν η καταγραφή των εργοσήµων στο ΠΣ Εργάνη ζη-
τηθεί να γίνει προκαταβολικά, δεν θα πετύχει απολύ-
τως τίποτε. Αν η καταχώρηση των εργοσήµων ζητηθεί 
να γίνει στο σύστηµα απολογιστικά, δηλαδή µε το πέ-
ρας των εργασιών, είναι καταρχάς θετικό, γιατί θα α-
παλλάσσει τους παραγωγούς από την υποχρέωση υπο-
βολής του χειρόγραφου πίνακα στην Επιθεώρηση Ερ-
γασίας και πάλι όµως από µόνη της η απολογιστική υ-
ποβολή δεν βοηθά.  Σε συνδυασµό µε την δυνατότητα 
να αγοράζει προκαταβολικά ο παραγωγός, ένα εργό-

σηµο συνολικής αξίας στο όνοµα του και να πληρώ-
νει τον εργάτη στο τέλος της µέρας µε κουπόνι, χρήζει 
ουσιαστικής εφαρµογής, γιατί µε τον τρόπο αυτό ελέγ-
χεται και ο παραγωγός (ότι έβαλε τα εργόσηµα σε ό-
σους εργάστηκαν) και ο εργάτης (που θα πληρωθεί α-
µέσως  µετά το πέρας της εργασίας). Αν υποθέσουµε ό-
τι θα γίνει έτσι ή κάπως έτσι, λύνεται το πρόβληµα της 
κατάργησης υποβολής χειρόγραφου πίνακα προσωπι-
κού πριν την έναρξη εργασιών στο χωράφι, παραµένει 
όµως το τεράστιο θέµα ανεύρεσης εργατικών χεριών. 

Κρατάµε το 2ο µέρος του άρθρου: […Με απόφαση του 
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθ-
µίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάτα-
ξης, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής 
αυτής..], που σηµαίνει ότι µέχρι να εκδοθεί η απόφα-
ση από τον αρµόδιο Υπουργό για τον τρόπο λειτουργί-
ας του εργόσηµου, η υποχρέωση υποβολής του χειρό-
γραφου πίνακα προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργα-
σίας πριν από την έναρξη των εργασιών στο χωράφι, 
παραµένει. Άρα παραµένουν και τα πρόστιµα ενεργά.

Το υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να εκµεταλλευ-
θεί ένα -κατά την άποψη µου- µεγάλο όπλο που έχει 
στα χέρια του: την ανάγκη όλων των παραγωγών να 
εµφανίσουν έξοδα εργόσηµου στα βιβλία τους. Θέλε-
τε να χρησιµοποιήσετε τους ελεγκτές σας παραγωγικά 
και σε όφελος όχι µόνο τους Εργασίας αλλά κυρίως του 
Οικονοµικών; Είναι πολύ απλό: ξεχυθείτε στα χωράφια, 
καταγράψτε όλους τους απασχολούµενος εργάτες γης 
και δώστε αντίγραφα της καταγραφής στους παραγω-
γούς. Θα είναι υποχρεωµένοι να «κολλήσουν» εργόση-
µα σε αυτούς που καταγράψατε, οι δε εργάτες, δεν θα 
µπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση του εργόσηµου. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: για να λυθεί ένα πρόβληµα, πρέπει 
πρώτα να το κατανοήσουµε. Ας αφήσουµε τους αφορι-
σµούς ότι οι αγρότες απασχολούν ανασφάλιστους ερ-
γάτες και ας δούµε το πραγµατικό γεγονός, ότι οι ερ-
γάτες ζητάνε να εργαστούν χωρίς εργόσηµο για να µη 
χάσουν τα επιδόµατα.

Άρθρο 60
Το υπουργείο Εργασίας 

θέλει να αναρτώνται στο 
ΕΡΓΑΝΗ, όλοι οι απασχο-
λούµενοι στις αγροτικές 

εργασίες 

Γεγονός
Οι εργάτες γης ζητάνε 
να εργαστούν χωρίς 
εργόσηµο για να µην 

χάσουν επιδόµατα

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)

Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Εργασίας

∆ώστε λύση σε ένα θέµα που 
ταλανίζει τους αγρότες. ∆είξτε ότι 

ακούτε το σφυγµό της περιφέρειας 
και ότι δεν διατηρείτε κάκιστες 

διατάξεις για την επιβολή προστίµων. 
Ειδάλλως δεν θα µείνει ούτε ένας και 

τα χωράφια θα γεµίσουν χορτάρια.

«∆ηµιουργείστε e-mail» 

Aγρότες, δηµιουργείστε (όσοι δεν έχετε) το 
προσωπικό σας email. Οι ενηµερώσεις που 
έρχονται από κάθε Υπηρεσία (∆ΟΥ, ΕΛΓΑ, 
ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, κλπ), είναι καθηµερινές. Αν 
υπολογίσουµε δε ότι πολλοί έχουν ενταχθεί 
ήδη σε ρυθµίσεις, τότε ένας λόγος παραπάνω 
η δηµιουργία, για να µαθαίνετε άµεσα. 
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Κέρδη για 
την τιμή 
παραγωγού 
τώρα σειρά 
έχει το ράφι 

 ΤOY   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
 panagos@agronews.gr

Γενικεύεται, όπως όλα δείχνουν, η άνοδος των 
τιµών στο αιγοπρόβειο γάλα, µε τη Μακεδονία 
και τη Θεσσαλία να δίνουν τη σκυτάλη και νοτι-
ότερα. Οι πληροφορίες θέλουν γνωστό Θεσσα-
λό τυροκόµο να συζητάει µε παραγωγούς στην 
Πελοπόννησο και τη Λέσβο, κάτι που συµβαίνει 
για πρώτη φορά στα χρονικά, καθώς βλέπει ότι 
αν αφήσει τους συναδέλφους του, του Νότου, 
να αγοράζουν φθηνά το γάλα, θα τους βρει αρ-
γότερα να τον ανταγωνίζονται στο ράφι. 

Σε κάθε περίπτωση, η φετινή ιστορία µε το γά-
λα έχει πολλά τερτίπια και όσο το ψάχνει κανείς, 
τόσο ανακαλύπτει πτυχές οι οποίες επιδρούν κα-
θοριστικά σε µια αγορά που πλησιάζει το ένα δι-
σεκατοµµύριο ευρώ. Κάποιοι υποστηρίζουν για 
παράδειγµα ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να προ-
σεγγίσει την υπόθεση της φέτας αλλά και ευ-
ρύτερα των τυροκοµικών προϊόντων µε όρους 
όγκων παραγωγής. Αυτό το οποίο απαιτείται σ’ 
αυτή τη φάση είναι η σταθεροποίηση και η βελ-
τίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των πα-
ραγόµενων προϊόντων, η αξιοποίηση της θέσης 
και του καλού ονόµατος -που παρά τις αδυναµί-
ες- έχει διαµορφωθεί, ειδικά για τη φέτα και η 
κατοχύρωση της θέσης της στις απαιτητικές και 
ανθούσες αγορές. 

Τέλος στον ανταγωνισµό... βάθους
Η συνεννόηση µεταξύ των συντελεστών του 

κλάδου για τα προαναφερθέντα είναι κάτι πα-
ραπάνω από απαραίτητη, τονίζει στην Agrenda, 
ο Νίκος Τάχας, πρόεδρος τα τελευταία χρόνια 
του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Θεσσαλίας. Ε-
πιβάλλεται από τα πράγµατα για να σταµατήσει 
ο ανταγωνισµός... βάθους στην τιµή της φέτας, 
για να ενισχυθεί η φήµη της εγχώριας παραγω-
γής, να αποτελέσει κατάκτηση η υπεραξία του 

προϊόντος και να αποκατασταθεί µ’ αυτό τον τρό-
πο η τάξη στις τιµές παραγωγού. Σηµειωτέον ότι 
τον περασµένο χρόνο χιλιάδες παραγωγοί βρέ-
θηκαν αντιµέτωποι µε το φάσµα της χρεοκοπίας.        

Η επόµενη µάχη είναι στο ράφι
Είναι βέβαιο ότι αυτό έκανε, τον τελευταίο και-

ρό, πολλούς από τους συντελεστές του κλάδου 
να δουν µε άλλο µάτι την πολιτική έναντι των αι-
γοπροβατοτρόφων και να αναζητήσουν µια νέα 
ισορροπία που θα είναι αµοιβαία επωφελής. 

Η ισορροπία αυτή δεν είναι εύκολη υπόθεση. 
Ακόµα κι αν η ζήτηση για το γάλα είναι δεδοµέ-
νη, ακόµα κι αν όλοι λίγο - πολύ οι τυροκόµοι και 
φυσικά οι γαλακτοβιοµηχανίες, υιοθετήσουν µια 
νέα, βελτιωµένη τιµολογιακή πολιτική έναντι των 
παραγωγών, κανείς δεν εγγυάται ότι το κόστος 
αυτό θα µπορέσει να µετακυλιστεί στην τιµή της 
φέτας και να περάσει µέσα από τα δίκτυα λιανι-
κής. Σε µια τέτοια περίπτωση, θεωρείται κάτι πα-
ραπάνω από βέβαιο ότι θα είναι... η εσχάτη πλά-
νη χείρων της πρώτης. Με άλλα λόγια, αν αυτή 
τη φορά δεν οικοδοµηθεί βήµα - βήµα µια άλλου 
είδους συνεργασία, τόσο µεταξύ των µεταποιητι-
κών µονάδων όσο και στη σχέση µε τους παρα-
γωγούς, υπάρχει κίνδυνος, οι τιµές να επιστρέ-
ψουν στα περσινά ή και σε ακόµα χαµηλότερα ε-
πίπεδα και συνολικά ο κλάδος να βρεθεί αντιµέ-

Μέχρι και 95 λεπτά πληρώνεται το γάλα στη Θεσσαλία, βελτιωμένες τιμές 
από τα 75 στα 85 λεπτά και στην Πελοπόννησο προς δόξαν του ανταγωνισμού   

Ο στόχος για την άνοδο 
των τιµών παραγωγού 
επετεύχθη, µένει η 
βελτίωση της τιµής 
της φέτας στο ράφι.    
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τωπος µε µια οικονοµική καταστροφή. 
Για να αποφευχθεί αυτό θα πρέπει να περι-

φρουρηθεί η υπόθεση της φέτας τόσο στην εσω-
τερική αγορά όσο και στο εξωτερικό. 

Ζήτηµα το τυρί από πρόβειο γάλα
Η ζήτηση των διεθνών κυρίως αγορών για φέ-

τα είναι σαφής, κι ακόµα σαφέστερη είναι η ζήτη-
ση για φέτα που παράγεται στην Ελλάδα. Όχι µό-
νο επειδή το προϊόν είναι κατοχυρωµένο µε βά-
ση τους κοινοτικούς κανονισµούς αλλά και γιατί 
οι αγορές δείχνουν σαφέστατη προτίµηση στην 
ελληνική φέτα. Μια µεγάλη ζηµιά που έχει γίνει 
τα τελευταία χρόνια, ξεκινάει από το τυρί (τύπου 
φέτα) που παράγεται από αιγοπρόβειο γάλα και 
το οποίο διατίθεται ευρέως σε κρίσιµες αγορές ως 
ελληνική φέτα. Ίσως αυτό να αποτέλεσε την µε-
γαλύτερη παθογένεια των τελευταίων ετών και 
µάλλον είναι αυτό που πίεσε την τιµή της φέτας 
και τις τιµές παραγωγού στο γάλα αντίστοιχα. 

Ίσως τα θέµατα των εισαγωγών πρόβειου γά-
λακτος και της υπερδιήθησης (UF) που έχουν α-
ναφερθεί επανειληµµένως και µετ’ επιτάσεως να 
µην έχουν κάνει τόση ζηµιά, όση τελικά επιφέ-
ρει η διάθεση στην αγορά του τυριού που παρά-
γεται από πρόβειο γάλα (όχι από αγελαδινό) και 
το οποίο µε πολύ µεγαλύτερη ευκολία δύναται 
να διατεθεί (εντός και εκτός) ως φέτα.

Οι προοπτικές ανάπτυξης της Φέτας, αλ-
λά και οι ιδέες και δράσεις για την πα-
γκόσµια αναγνώριση του εθνικού προ-
ϊόντος, θα βρεθούν στο επίκεντρο της 
ηµερίδας που διοργανώνει ο Αγροτι-
κός Συνεταιρισµός Αγελαδοτρόφων και 
Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας, 
το Σάββατο 2 Νοεµβρίου στα Τρίκαλα. 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 
12 το µεσηµέρι στο ξενοδοχείο «Gallery 
Art Hotel» και θα λάβουν µέρος µε το-
ποθετήσεις και εισηγήσεις παραγωγι-
κοί φορείς και ειδικοί του χώρου.

Την έναρξη της ηµερίδας θα κάνει 
ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρι-
σµού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρό-
φων ∆υτικής Θεσσαλίας Γιώργος Βαϊό-
πουλος, χαιρετισµούς θα απευθύνουν 
εκπρόσωπος του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και η βουλευτής, τέως 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ο-
λυµπία Τελιγιορίδου. 

Συντονιστής θα είναι ο εκδότης-διευ-
θυντής της εφηµερίδας Agrenda, Γιάν-
νης Πανάγος.

Η εναρκτήρια οµιλία θα γίνει από τον 

πρόεδρο του Συνδέσµου Ελληνικών 
Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµικών Προ-
ϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) Χρήστο Αποστολό-
πουλο, ενώ κεντρικοί οµιλητές θα εί-
ναι οι κ.κ. Μιχαήλ Σαράντης, ∆ιευθύ-
νων Σύµβουλος, Ελληνικά Γαλακτο-
κοµεία Α.Ε., Κωνσταντίνος Ανθόπου-
λος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρι-
σµού Κτηνοτρόφων Αιγοπροβατοτρό-
φων νοµού Πιερίας, Νικόλαος Μπίζι-
ος, εκπρόσωπος Βιοµηχανίας Επεξερ-
γασίας Γάλακτος Μπίζιος Α.Ε., Νικόλα-
ος Σκανιάς, εκπρόσωπος Γαλακτοβιο-
µηχανίας Ήπειρος, Αναστάσιος Γκου-
γκούλιας, ∆ιευθυντής Συνεταιρισµού 
Αιγοπροβατοτρόφων Ελασσόνας Γάλα 
Ελλάς, και ∆ηµήτριος Κόττης, πρόεδρος 
Αγροτικού Γαλακτοκοµικού Συνεταιρι-
σµού Μετεώρων ΑΓΡΟΓΑΛ.

Η ηµερίδα θα κλείσει µε τοποθετήσεις 
από εκπροσώπους γαλακτοβιοµηχανι-
ών, τυροκοµείων και κτηνοτρόφων, κα-
θώς επίσης και την εισήγηση του διευ-
θυντή Αγροτικού Συνεταιρισµού Αγε-
λαδοτρόφων και προβατοτρόφων ∆υτι-
κής Θεσσαλίας, Αλέξανδρου Μανούρα.

Ζύμωση για τα συμβόλαια
στο αιγοπρόβειο γάλα 

Δεύτερο ημίχρονο για την 
πρωτοβουλία των Τρικάλων  

υποχρεωτική σύναψη συµφωνητικών στην πώλη-
ση γάλακτος από τους κτηνοτρόφους προς τους 
µεταποιητές µε υποχρεωτική αναγραφή της τι-
µής πώλησης του γάλακτος. Μέχρι σήµερα δεν 
έχουµε λάβει καµία απάντηση, θετική ή αρνητι-
κή, στο παραπάνω αίτηµά µας. Λόγω της σοβα-
ρότητας και του επείγοντος του θέµατος, αλλά 
και των άλυτων προβληµάτων που συσσωρεύ-
ονται συνεχώς στον κλάδο της κτηνοτροφίας, 
θα θέλαµε να ορίσετε άµεσα συνάντηση µε τους 
εκπροσώπους των κτηνοτροφικών συλλόγων.

Με αφορµή τη συνάντηση αυτή θα θέλαµε 
να συζητήσουµε κυρίως τα παρακάτω :

 Υποχρεωτική σύναψη συµφωνητικών στην 
πώληση γάλακτος από τους κτηνοτρόφους 
στους µεταποιητές, µε υποχρεωτική αναγρα-
φή της τιµής πώλησης του γάλακτος.

 Πάταξη ελληνοποιήσεων σε γάλα και κρέας.
 Βοσκοτόπια: Ενηµέρωσή σας για το ισχύ-

ον καθεστώς και σχεδιασµός του ΥΠΑΑΤ για 
το καθεστώς που θα ισχύσει µε τη νέα ΚΑΠ.

 Νέα ΚΑΠ: Προτάσεις για τις αλλαγές που 
πρέπει να γίνουν σχετικά µε την εσωτερική 
σύγκλιση και τον τρόπο κατανοµής των ενι-
σχύσεων.

 Ασφάλιση αλλοδαπών µετακλητών εργα-
τών κτηνοτροφίας.

Στη σύσκεψη αυτή θα θέλαµε να συµµετέ-
χουν µαζί µε εσάς και οι δύο υφυπουργοί, 
εκπρόσωπος του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΕΛΟΓΑΚ, της 
κτηνιατρικής υπηρεσίας και του υπουργείου 

εργασίας. Επίσης οι κυβερνητικοί βουλευτές 
της ΑΜΘ και εκπρόσωπος της περιφέρειας.

Αναµένουµε την άµεση ανταπόκριση 
στο αίτηµά µας. 

ΤΑ ∆.Σ. ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α.Μ.Θ.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
∆.Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆. 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΞΑΝΘΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆. ΙΑΣΜΟΥ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
∆.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΘΡΑΚΩΝ ΑΜΝΟΣ
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Εκκρεµεί µία απάντηση αναφορικά µε το αί-
τηµα για νοµοθετική παρέµβαση όσον αφο-
ρά την υποχρεωτική σύναψη συµφωνητικών 
στην πώληση γάλακτος από τους κτηνοτρό-
φους προς τους µεταποιητές όπου θα αναγρά-
φεται η τιµή πώλησης του γάλακτος, λένε οι 
κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μα-
κεδονίας Θράκης ζητώντας συνάντηση µε τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

 «Μέχρι σήµερα δεν έχουµε λάβει καµία α-
πάντηση, θετική ή αρνητική, στο παραπάνω 
αίτηµά µας», λένε µε επιστολή τους οι κτηνο-
τροφικοί σύλλογοι της ΑΜΘ, επισηµαίνοντας 
πως το σχετικό έγγραφο έχει αποσταλεί από 
τις 26 Σεπτεµβρίου 2019.

«Λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος 
του θέµατος, αλλά και των άλυτων προβληµά-
των που συσσωρεύονται συνεχώς στον κλά-
δο της κτηνοτροφίας, θα θέλαµε να ορίσετε 
άµεσα συνάντηση µε τους εκπροσώπους των 
κτηνοτροφικών συλλόγων», τονίζουν στην ε-
πιστολή τους.

 
Ολόκληρη η επιστολή 
των Κτηνοτροφικών Συλλόγων ΑΜΘ

Θέµα: «Αίτηµα για συνάντηση µε τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»

Κύριε Υπουργέ,
Οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της ΑΜΘ σας έ-

χουµε αποστείλει από τις 26-9-2019 έγγραφο, 
ζητώντας τη νοµοθετική σας παρέµβαση για την 

Στην ηµερίδα εκπρόσωποι του κτηνοτροφικού 
κλάδου και της βιοµηχανίας θα αναφερθούν 
στις προοπτικές ανάπτυξης της Φέτας.
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Επιµένει στην 
πρότασή του για 
τα συµβόλαια στο 
αιγοπρόβειο γάλα ο 
Νίκος ∆ηµόπουλος. 
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Ιστορίες φρούτων Εδέσσης 
αναβιώνουν παλιές συνταγές 

 Εργαλείο marketing η οικογενειακή παράδοση για την «Fruit Stories»
 Εξαγωγική στρατηγική οι περιβαλλοντικές τεχνικές στην παραγωγή

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με βλέµµα στραµµένο κυρίως στο εξωτερικό και µε 
προτεραιότητα σε αγορές, όπως η Ολλανδία, η ∆α-
νία και η Ρουµανία στην Ευρώπη, αλλά και οι ΗΠΑ 
και ο Καναδάς, έχει «στηθεί» ο εµπορικός προσα-
νατολισµός της «Fruit Stories» από την Έδεσσα.

Η καινοτόµος οικοτεχνία από την πρωτεύου-
σα του νοµού Πέλλας έχει «παντρέψει» την πα-
ράδοση 200 ετών γύρω από τη µεταποίηση νω-
πών τοπικών φρούτων, µε µια σύγχρονη µατιά 
ως προς το µάρκετινγκ και τις καταναλωτικές α-
νάγκες. Χρησιµοποιώντας πρώτες ύλες από τις 
ιδιόκτητες φυτείες κερασιών και σύκων και αξι-
οποιώντας συνταγές των παλαιότερων γενεών, 
η Αναστασία Πασιαλή, νεαρή Μαθηµατικός από 
την Έδεσσα, έχει αναπτύξει µέχρι στιγµής 9 χει-
ροποίητους κωδικούς από µαρµελάδες, γλυκά 
του κουταλιού και σιρόπια, µε ή χωρίς ζάχαρη.

«Όλα ξεκίνησαν από µια συνταγή της προγια-
γιάς µου για πετιµέζι από σύκο. ∆ιαπίστωσα πως ως 

προϊόν έχει αρχίσει να εξαφανίζεται από το τραπέζι 
µας και αποφάσισα να το αναβιώσω», τονίζει στην 
Agrenda η κ. Πασιαλή και θυµάται πως στη συνέ-
χεια, µέσα από ένα master class που οργανώθηκε 
πριν τρία χρόνια από το ολλανδικό Orange Grove, 
η ιδέα της επιλέχθηκε προς υλοποίηση.

Η εµπορική λειτουργία της Fruit Stories κατέστη 
δυνατή το καλοκαίρι του 2019 µε κάποιες παραγγε-
λίες κυρίως από Ελλάδα, και δύο από εξωτερικό.  Οι 
πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί έχουν παραχθεί µε 
ορθές γεωργικές πρακτικές, φιλικές προς το περι-
βάλλον, υπό την επίβλεψη του αδελφού της Γιώρ-
γου, µηχανολόγου - µηχανικού, ενώ οι συσκευα-
σίες της είναι 100% ανακυκλώσιµες. Εµπορικά, η 
στρατηγική που έχει επιλεγεί βασίζεται σε προπα-
ραγγελίες, για να αποφευχθεί η σπατάλη και πα-
ράδοση µε µια αποστολή, για µείωση του αποτυ-
πώµατος άνθρακα του logistic. Τα επόµενα βήµατα 
προβλέπουν παραγωγή προϊόντων τύπου chutney, 
καθώς και διερεύνηση, σε συνεργασία µε κάποιο 
ερευνητικό κέντρο, της δυνατότητας αξιοποίησης 
των κοτσανιών του κερασιού ως ρόφηµα.

Την οριστική έγκριση για την εκποίηση αριθµού 
των µονάδων των Νηρέα και Σελόντα στις Diorasis 
International και Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς έδωσε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού (DG Comp). 
Η απόφαση αυτή οδηγεί πλέον στην ολοκλήρωση 
του Project Nemo, καθώς η συναίνεση της DG Comp 
αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την απόκτη-
ση του κοινού ελέγχου των Andromeda, Νηρεύς 
και Σελόντα από τις Amerra Capital Management 
και Mubadala (MDC Industry Holding Company).

Σηµειώνεται πως η DG Comp είχε θέσει ως όρο 
την εκποίηση των ιχθυοτροφείων µε παραγωγή πε-
ρίπου 10.000 τόνους ιχθύων, µαζί µε τα σχετικά συ-
σκευαστήρια ίδιας δυναµικότητας και εκκολαπτη-

ρίων που παράγουν περίπου 50 εκατ. τεµάχια γό-
νου, καθώς και τη µεταφορά στους υποψήφιους α-
γοραστές της σχετικής τεχνογνωσίας στα προγράµ-
µατα έρευνας και αναπαραγωγής.

Σύµφωνα µε ανακοινώσεις, η Νηρεύς θα παρα-
χωρήσει περίπου το 14,7% της εκτιµώµενης παρα-
γωγικής δυναµικότητας και το 13,5% των συνολι-
κών πωλήσεων. Για τη Σελόντα παραχωρείται το 
21% περίπου της παραγωγής και των πωλήσεών 
της. Πλέον, το χρονοδιάγραµµα προς το κλείσιµο 
της συναλλαγής για την πώληση του 74,8% της Νη-
ρεύς και του 79,6% της Σελόντα, καθώς και την ολο-
κλήρωση της πώλησης µονάδων τους στις Diorasia-
Ιχθ. Κεφαλονιάς, καθίσταται πιο συγκεκριµένο.

Το πράσινο φως πήρε η πώληση μονάδων 
των Νηρέα - Σελόντα από την DG Comp  

Εκπρόσωποι αγροδιατροφής 
στη Σαγκάη µε τον Μητσοτάκη

Με επιχειρηµατική αποστολή 
µεταβαίνουν στη Σαγκάη εκπρόσωποι των 

σηµαντικότερων ελληνικών επιχειρήσεων για τη 
διεθνή έκθεση China International Import Expo 
2019 στις αρχές Νοεµβρίου, µε τη συνοδεία του 
πρωθυπουργού. Η Ελλάδα θα είναι µία από τις 
τρεις τιµώµενες χώρες. Από την αγροδιατροφή 
ξεχωρίζουν οι Τσάνταλης, Λαζαρίδης, Ντούγος, 
Apivita, Korres, Κολιός, Intercomm Foods, 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Venus, Hellenic Dairies, κ.λπ.

Στο 87% το αγροτικό µερίδιο 
αγοράς της τράπεζας Πειραιώς 

Στο 87% ανέρχεται το µερίδιο αγοράς της τράπεζας 
Πειραιώς στη συνεργασία µε τους αγρότες. 
Σύµφωνα µε στοιχεία που παρέθεσε η τράπεζα, 
300 συνεργατικά σχήµατα δουλεύουν µε την 
τράπεζα, οι αγρότες πελάτες της ξεπερνούν τους 
640.000, οι χρηµατοδοτήσεις για όλα τα δάνεια 
αγγίζουν τα 1,5 δισ. ευρώ ενώ οι πιστωτικές γραµµές 
στα εταιρικά σχήµατα φτάνουν τα 330 εκατ. ευρώ.

Νέο εισαγωγέα στο Ισραήλ 
εξετάζει η ΕΖΑ

Σε συζητήσεις και µε τρίτο εισαγωγέα από την 
αγορά του Ισραήλ για ένα «ειδικό προϊόν» βρίσκεται 
η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης. Η ΕΖΑ, πέρα από 
κάποιες µεµονωµένες εξαγωγές, δεν είχε παρουσία 
στο Ισραήλ πριν το 2016, µια αγορά νεαρού 
πληθυσµού και τα τελευταία χρόνια ακµάζουσα. 

Όλα ξεκίνησαν 
από µια συνταγή 
της προγιαγιάς της 
ιδιοκτήτριας για 
πετιµέζι από σύκο.

Η DG Comp είχε θέσει 
ως όρο την εκποίηση 

των ιχθυοτροφείων µε 
παραγωγή περίπου 10.000 

τόνους ιχθύων, µαζί µε τα 
σχετικά συσκευαστήρια 
ίδιας δυναµικότητας και 

εκκολαπτηρίων 
που παράγουν περίπου 50 

εκατ. τεµάχια γόνου.

ΝΕΑ
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Φυτικά 
προϊόντα
εξετάζει
η Φάρµα 
Μητσόπουλος
Η εταιρεία εξετάζει 
σοβαρά για το 2020 την 
προοπτική επέκτασης της 
γκάµας και σε 
υποκατηγορίες φυτικών 
και χορτοφαγικών 
προϊόντων, 
ανταποκρινόµενοι στις 
διεθνείς ανάγκες και 
τάσεις της αγοράς. Οι 
κωδικοί τους οποίους 
διαθέτει για την ώρα η 
Φάρµα Μητσόπουλος 
είναι gourmet 
κρεατοσκευάσµατα, 
ταχυκίνητα και έτοιµα 
γεύµατα, καθώς και 
προϊόντα που εστιάζονται 
σε χονδρεµπόρους - 
ειδικούς συνεργάτες και 
το Ho.Re.Ca. πελατολόγιο.
 Έντονα ανοδικά 
κινούνται οι πωλήσεις της 
φάρµας κατά το 2019, 
αγγίζοντας µε βάση τις 
εκτιµήσεις των στελεχών 
της εταιρείας τα 40 εκατ. 
ευρώ. Μετά την 
πρόσφατη µάλιστα 
συµµετοχή της εταιρείας 
στην έκθεση Anuga, όπου 
στόχος της ήταν να 
αναδείξει αυθεντικές 
ελληνικές γεύσεις και 
υλικά, υπολογίζεται να 
αυξηθούν καθώς είχε την 
ευκαιρία να διευρύνει τις 
επαφές της µε αλυσίδες 
λιανικής του εξωτερικού, 
χονδρεµπόρους, 
εµπορικές και 
παραγωγικές εταιρίες από 
πολλές διαφορετικές 
χώρες και ηπείρους. 
Σηµαντικές είναι οι 
προοπτικές εισόδου της 
Φάρµας Μητσόπουλου σε 
αγορές της Ευρωπαϊκή 
Ένωσης, χώρες των 
Βαλκανίων, Ηνωµένες 
Πολιτείες και Καναδά, 
αλλά και σε Ασιατικές 
αγορές. 

Η εταιρεία Cargill δηµιούργησε 
πρόσφατα νέο προϊόν από φυ-
τικό εκχύλισµα, το ClearFlo, το 
οποίο θα µπορούσε συνδυαζό-
µενο µε τη στέβια να δώσει ά-
ριστα γλυκαντικά αποτελέσµα-
τα που προσοµοιάζουν την κοι-
νή ζάχαρη, χωρίς την πικρή ε-
πίγευσή της. Το προϊόν θα µπο-
ρεί να βρει εφαρµογή σε ευρεία 
γκάµα προϊόντων στη βιοµηχα-
νία τροφίµων και ποτών, αρχι-
κά σε αναψυκτικά και ενεργει-
ακά ποτά και µετέπειτα σε αρ-
τοσκευάσµατα. Επίσης, µπορεί 
πιθανότατα να ωφελήσει τη βι-

οµηχανία τροφίµων και ποτών, 
καθώς οι εταιρείες ψάχνουν ε-
δώ και καιρό κατάλληλες εναλ-
λακτικές, ενώ οι καταναλωτές έ-
χουν χάσει το ενδιαφέρον τους 
στη ζάχαρη. Περίπου το 71% των 
καταναλωτών διαβάζουν το πο-
σοστό σε σάκχαρα στις ετικέτες 
και το 46% προσπαθεί να µειώ-
σει την κατανάλωση ζάχαρης, 
σύµφωνα µε πρόσφατες έρευ-
νες της εταιρείας Kerry. Τώρα,  
εφόσον η Cargill επιτύχει, οι πα-
ραγωγοί πιθανότατα θα δείξουν 
ξανά έντονο ενδιαφέρον για την 
καλλιέργεια της στέβια.

Με το λανσάρισµα του νέου προϊό-
ντος Sparkling Water Lemon&Lime 
και τη δηµιουργία µιας νέας, υ-
περσύγχρονης µονάδας που θα 
αυξήσει σηµαντικά την παραγω-
γή ανθρακούχου νερού, ολοκλή-
ρωσε τη µεγάλη επένδυση ύψους 
περίπου 2 εκατ. ευρώ η ΖΑΡΟΣ ΑΕ. 

Μέσα από τη νέα µονάδα στο εµ-
φιαλωτήριο της εταιρείας στο χω-
ριό Ζαρός, στους πρόποδες του Ψη-
λορείτη, δυναµικότητας 13.000 φι-
αλών ανά ώρα, η εταιρεία θα ενι-
σχύσει την παραγωγή ανθρακού-
χου νερού, ώστε να καλύψει την 
ολοένα και αυξανόµενη ζήτηση 
που παρουσιάζει τόσο στην ελλη-
νική αγορά, όσο και στις περίπου 
15 χώρες όπου η εταιρεία έχει ση-
µαντική εξαγωγική δραστηριότητα. 

Να σηµειωθεί ότι το νέο προϊόν 
του ZARO’S είναι ήδη διαθέσιµο 
στους καταναλωτές σε όλη τη χώ-
ρα στην συσκευασία των 330 ml.

Η Cargill φέρνει πάλι 
τη στέβια στο προσκήνιο

Η ΖΑΡΟΣ 
επενδύει στο  
αρωματικό 
ανθρακούχο  

Τα γαλακτοκοµικά των συνεταιρισµών προτιµώνται 
Μεταξύ των προϊόντων τροφίµων που παράγονται από συνεταιρισµούς, 
τα γαλακτοκοµικά είναι αυτά που προτιµώνται περισσότερο από το 
καταναλωτικό κοινό της Ευρώπης, σύµφωνα µε στοιχεία από τη Γενική 
∆ιεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι µεταξύ των 
κρατών που το ποσοστό πωλήσεων των προϊόντων που προέρχονται από 
συνεταιρισµούς δεν ξεπερνά το 20%, όταν το αντίστοιχο µερίδιο στις χώρες 
της Μεσογείου κινείται από 20% έως 50%, στη Σκανδιναβία ξεπερνά το 
50% και ο ευρωπαϊκός µέσος όρος ανέρχεται σε 40%.

To Sparkling ZARO’S lemon 
lime αποτελεί εξέλιξη του 

ανθρακούχου φυσικού νερού 
της εταιρείας, το οποίο είχε 

λάβει διάκριση σε διεθνή 
διαγωνισµό στην Κίνα το 2019.

Η εµπορική 
λειτουργία της Fruit 
Stories ξεκίνησε το 
καλοκαίρι του 2019 
µε παραγγελίες από 
Ελλάδα, αλλά και  
από το εξωτερικό. 

 ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΖΑΧΑΡΗ

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΚΡΑΣΙ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

57%

41%

28%

27%

35%

41%

39%

4%
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Συνεταιριστική δομή 
πρότυπο ο ΑΠΣΙ Πίνδος

  Μια ανάσα από τα 300 εκατ. ο φετινός τζίρος για τον πτηνοτροφικό 
συνεταιρισμό, με τα προϊόντα του να καλύπτουν το 32% της αγοράς 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Mεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο Α-
γροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός 
Ιωαννίνων, «Πίνδος», του οποίου ο τζί-
ρος το 2019 βρίσκεται µια ανάσα από τα 
300 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας µε οι-
κονοµικά αποτελέσµατα ότι το συνεται-
ριστικό µοντέλο, όταν ασκείται µε σοβα-
ρότητα και σχεδιασµό, αποδίδει. Μάλι-
στα, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΑΠ-
ΣΙ «Πίνδος» Ανδρέα ∆ηµητρίου, κεντρι-
κή φιλοσοφία του αναπτυξιακού σχεδια-
σµού είναι η αύξηση της παραγωγής και 
κατ’ επέκταση του εισοδήµατος των 500 
µελών του συνεταιρισµού, πάντα στον ά-
ξονα της κερδοφόρας δραστηριοποίησης 
και ενίσχυσης της τοπικής οικονοµίας.

Αυτή την περίοδο ο συνεταιρισµός δρο-
µολογεί την κατασκευή µονάδας παραγω-
γής έτοιµων ψηµένων κοτόπουλων και 
γευµάτων µε βάση το κοτόπουλο µε στό-
χο να εκµεταλλευθεί την αυξανόµενη ζή-
τηση για έτοιµο φαγητό, που εντάσσεται 
στο επιχειρησιακό πλάνο 2019-2022, το 
οποίο περιλαµβάνει επενδύσεις στις µο-
νάδες παραγωγής ύψους 20 εκατ. ευρώ, 
κινήσεις ενίσχυσης του εξαγωγικού χαρ-
τοφυλακίου και διεύρυνση εµπορικών συ-
νεργασιών σε άλλες κατηγορίες κρέατος.

Στο επενδυτικό κοµµάτι περιλαµβά-
νεται και νέο εργοστάσιο ζωοτροφών 
για παραγωγή φυράµατος για όρνιθες 
αναπαραγωγής, εκσυγχρονισµός και 
επέκταση πτηνοτροφείου, εκσυγχρο-
νισµός  κέντρου διανοµής και στόλου 
και επέκταση µονάδας παραγωγής ορ-
γανουχουµικού λιπάσµατος.

Σε επίπεδο εξωστρέφειας, επί του παρό-
ντος, ο συνεταιρισµός δραστηριοποιείται κυ-
ρίως στην Αλβανία όπου εξάγει νεοσσούς 
και ζωντανά κοτόπουλα, καθώς και τελικά 

προϊόντα. ∆ιαθέτει ε-
πίσης τα προϊόντα της 
στη Βόρεια Μακεδονία, 
στη Βουλγαρία, στην  Ιτα-
λία, ενώ πέρυσι εισήλθε και 
στην Κύπρο. Συνολικά οι εξαγω-
γές διαµορφώνονται στα 6,5 εκατ. ευ-
ρώ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εί-
ναι η ενίσχυση των εξαγωγών µέσω της 
εισόδου σε αγορές της Μέσης Ανατολής. 

Ο κύκλος εργασιών του συνεταιρισµού 
αυξήθηκε το 2018 κατά 13,75% και ανήλθε 
σε 250 εκατ. ευρώ έναντι 219,8 εκατ. ευρώ 
κατά τη χρήση 2017. Στις εγκαταστάσεις 
του συνεταιρισµού στο Ροδοτόπι Ιωαννί-
νων κατεγράφη πέρυσι αύξηση σε όλους 
τους τοµείς της παραγωγής. Τα κέρδη προ 
φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτι-
κών αποτελεσµάτων (EBIDTA) διαµορφώ-
θηκαν στα 9,81 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τα 
9,78 εκατ. την προηγούµενη χρήση, ενώ 
το µερίδιο αγοράς του ΑΠΣΙ Πίνδος κατά 
τη χρήση 2018 ενισχύθηκε κατά 2 ποσο-
στιαίες µονάδες και ανήλθε σε 32% ένα-
ντι 30% το 2017. Ο αριθµός των εργαζο-
µένων για το 2018 ανήλθε σε 1.132 ένα-
ντι 1.050 εργαζοµένων το 2017. 

Νέες συνεργασίες µε παραγωγούς 
άλλων κρεάτων

Από πέρυσι ο συνεταιρισµός ξεκίνησε  
συνεργασία µε περίπου 50 παραγωγούς 
άλλων κρεάτων (όπως µαύρος χοίρος, βο-
οειδή, κ.λπ.) όχι σε επίπεδο εκτροφής, αλ-
λά για διανοµή των προϊόντων τους, µέσω 
του brand Αγροζωή.  Ήδη, οι συγκεκριµέ-
νοι κωδικοί βρίσκονται σε επιλεγµένα κρε-
οπωλεία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται συζη-
τήσεις και µε αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Α-
ντίστοιχα, δροµολογείται και η διεύρυνση 
της διανοµής των Ηπειρωτικών Αυγών, 
καθώς ο συνεταιρισµός είναι πολύ κοντά 
σε συµφωνία µε δύο ισχυρές αλυσίδες.

Ροµποτικό σύστηµα
αναλύσεων «BEAR»
για υγεία πτηνών
Ένα από τα τελευταία συστήµατα που απέκτησε 
η Πίνδος είναι το αυτόµατο ροµποτικό σύστηµα 
αιµατολογικών εργαστηριακών αναλύσεων 
«BEAR», η εγκατάσταση του οποίου ολοκληρώθηκε 
πρόσφατα στο ιδιόκτητο Μικροβιολογικό της 
Εργαστήριο και χρησιµοποιείται πλέον σε 
καθηµερινή βάση. Πρόκειται για ένα 
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα µε τεχνολογίες αιχµής 
και είναι το µοναδικό που υπάρχει στην ελληνική 
ζωική παραγωγή καθώς και ένα από τα ελάχιστα 
σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός του υπερσύγχρονου 
αναλυτή είναι οι µέχρι σήµερα υψηλής αξιοπιστίας 
έλεγχοι της υγείας των κοτόπουλων του 
Συνεταιρισµού, να γίνουν ακόµη πιο άµεσοι, 
γρήγοροι και αποτελεσµατικοί. Το ροµποτικό 
αυτό σύστηµα συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

∆ροµολογείται και η διεύρυνση 
της διανοµής των Ηπειρωτικών 
Αυγών, καθώς ο συνεταιρισµός 
είναι πολύ κοντά σε συµφωνία 
µε δύο ισχυρές αλυσίδες. 

Επιδίωξη του συνεταιρισµού 
είναι να επιτυγχάνεται ανάπτυξη 
εσόδων της τάξεως του 3%-
5% ετησίως. Οι επενδύσεις που 
υλοποιήθηκαν κατά το 2018 
ανήλθαν σε 3,373 εκατ. ευρώ.

Αυγά

Έσοδα 

Η «Πίνδος» το 2018 παρήγε 45 
εκατ. τεµάχια νεοσσών (+20%), 
202 χιλ. τόνους φυραµάτων 
(+19%), 41 εκατ. τεµάχια 
κοτόπουλων που εκθρέφει (+18%), 
2,5 χιλ. τόνους οργανοχουµικού 
λιπάσµατος (+11%), 5 χιλ. τόνους 
αδρανοποιηµένων ζωικών 
προϊόντων (+8%).

2018



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε ζήτηµα δηµοκρατίας µπορεί να αναδειχθεί η 
θεσµική τρικλοποδιά που βάζουν στις συνεται-
ριστικές προσπάθειες οι κυβερνήσεις. Η διαπί-
στωση αυτή αποτυπώνεται στα αποτελέσµατα 
πανευρωπαϊκής µελέτης- για λογαριασµό της 
Κοµισιόν - που εξετάζει τις θετικές επιδράσεις 
των Οργανώσεων Παραγωγών στον πρωτογενή 
τοµέα. Εκεί περιγράφεται η διστακτικότητα των 
εθνικών κυβερνήσεων να προσφέρουν το κα-
τάλληλο θεσµικό πλαίσιο στους παραγωγούς, 
φοβούµενες τον σχηµατισµό τους σε ένα πολι-
τικό και οικονοµικό λόµπι που προωθεί δίκαια 
σε γενικές γραµµές αιτήµατα.

Το τρίπτυχο λειτουργίας ενός συνεταιρισµού 
ή µιας οργάνωσης παραγωγών αποτελείται από 
τον σχεδιασµό της παραγωγής µαζί µε την προ-

σαρµογή στη ζήτηση, τη συγκέντρωση της πα-
ραγωγής και τέλος την τοποθέτηση των προϊό-
ντων στην αγορά, πολλές φορές µε άµεσο µάρκε-
τινγκ. Εκεί το 62% των συµµετεχόντων παραγω-
γών υποστηρίζουν πως η απόδοση της δουλειάς 
τους ενισχύεται σηµαντικά. «Οι Οργανώσεις Πα-
ραγωγών και οι Ενώσεις συµβάλλουν στην ενί-
σχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα ε-
φοδιασµού τροφίµων, παρέχοντας τεχνική βο-
ήθεια στα µέλη τους», υπογραµµίζει η έρευνα.

 Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η α-
ποτύπωση των αποθαρρυντικών αιτιών που βά-
ζουν φρένο στο συνεταιρίζεσθαι. Ανάµεσα σε 
αυτούς βρίσκονται η εντύπωση που έχουν οι πα-
ραγωγοί ότι χάνουν την επιχειρηµατική τους ε-
λευθερία αλλά και το κόστος συµµετοχής σε µια 
προσπάθεια που ενδέχεται να µην καρποφορή-
σει. Σωστές οι διαπιστώσεις της µελέτης αναφο-
ρικά µε τον θετικό αντίκτυπο, εύλογες όµως εί-

ναι και οι επιφυλάξεις των παραγωγών. Άλλω-
στε και στη χώρα µας υπάρχουν µερικά θετικά 
παραδείγµατα, δίπλα στα εντόνως αρνητικά. Σε 
κάθε περίπτωση οι προσπάθειες δηµιουργίας 
συνεργατικών σχηµάτων απαιτούν συστηµατι-
κή δουλειά και τα θεσµικά εργαλεία που εξα-
σφαλίζουν διαφάνεια και έλεγχο στα οικονο-
µικά. Οµολογουµένως, δεν είναι τέτοιο το πλαί-
σιο οργάνωσης και λειτουργίας των συνεταιρι-
σµών στην Ελλάδα, ώστε αυτοί που έχουν την 
τελική ευθύνη του σχήµατος, να έχουν και την 
υποχρέωση να λογοδοτούν ώστε να διαφυλάσ-
σεται µε διάφορα µέσα πως λειτούργησαν και 
λειτουργούν µε βάση το συλλογική συµφέρον.

Από την άλλη, η εγκατάλειψη των προ-
σπαθειών, απλώς εντείνει την δύσκολη συ-
γκυρία στην οποία βρίσκεται ο µεµονωµέ-
νος αγρότης, όταν καλείται να αντιµετωπί-
σει τους δαίµονες της αγοράς.

Ζήτημα δημοκρατίας η θεσμική 
παγίδα για τους συνεταιρισμούς 
Διστακτικότητα των κυβερνήσεων να προσφέρουν ορθολογικό πλαίσιο στους παραγωγούς, 
φοβούμενες τον σχηματισμό τους σε έναν ισχυρό συνομιλητή αναδεικνύει ευρωπαϊκή μελέτη

Ευρωπαϊκός χάρτης

Η έρευνα αποτυπώνει 
παράλληλα και τον χάρτη της 

Ευρώπης, δείχνοντας πως 
το 60% των Οργανώσεων 

Παραγωγών εντοπίζονται σε 
Γαλλία, Γερµανία και Ισπανία, 
µε κλάδους ενδιαφέροντος 

την κτηνοτροφία, τα 
φρουτολαχανικά, το κρασί 

αλλά και την ελιά και το 
ελαιόλαδο
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Φόρος βάσει στρεμμάτων 
και όχι κύκλου εργασιών 
Το ειδικό φορολογικό πλαίσιο της Ιταλίας προωθεί η μελέτη, ώστε να αποδυναμωθεί 
το κίνητρο απόκρυψης εισοδήματος και οι αγρότες να εμπλακούν στους συνεταιρισμούς

Φορολογικά αντικίνητρα σε αγρότες και επιτηδευ-
µένες θεσµικές παραβλέψεις για το πλαίσιο λει-
τουργίας των συνεταιρισµών εντοπίζει η έρευνα 
της Κοµισιόν, τις οποίες αποδίδει σε µια ανασφα-
λή αντιµετώπιση των συναιτεριστικών εγχειρηµά-
των από τις κυβερνήσεις. Στο πλαίσιο αυτό αναδει-
κνύει το ειδικό φορολογικό πλαίσιο της Ιταλίας, 
το οποίο ενθαρύννει τους παραγωγούς στο να συ-
ναιτεριστούν. Έτσι στην Ιταλία, δεν φορολογείται 
ο τζίρος της αγροτικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα 
µε την έρευνα, αλλά η αντικειµενική αξία της γης, 
γεγονός που ωθεί τους παραγωγούς στο να επιδι-
ώξουν τα εισοδηµατικά πλεονεκτήµατα που µπορεί 
να εξασφαλίσει η συµµετοχή σε έναν συνεταιρισµό.

Ειδικότερα, οικονοµική, θεσµική ή κοινωνική-
ανθρωπιστική µπορεί να είναι η φύση των αντικι-
νήτρων για την συµµετοχή σε ένα συνεταιριστικό 
εγχείρηµα. Η πολιτική προέκταση της κρατικής α-
µηχανίας απέναντι στην θεσµοθέτηση του πλαι-
σίου λειτουργίας των οργανώσεων  ενδέχεται να 
συνδέεται µε την ενόχληση από την παρουσία σε 
µια περιφέρεια ενός ισχυρού αγροτικού συνεται-
ρισµού. Αυτό δηλαδή που υπογραµµίζει η έκθεση 
είναι, στο κοµµάτι των θεσµικών, η απροθυµία των 
κρατών να ενισχύσουν οργανωτικά µια συνεταιρι-
στική προσπάθεια, αφού οι πολιτικές και οι οικο-
νοµικές ελίτ που έχουν αναλάβει τη διακυβέρνη-
ση του κράτους φοβούνται την ανάπτυξη µιας εν 
δυνάµει εναλλακτικής πολιτικής δοµής. Φοβούνται 
δηλαδή οι κυβερνώντες τη σύσταση ενός συνεται-
ρισµού, αφού εκτός από την οργάνωση της παρα-
γωγής, αναπόφευκτα θα συσπειρώσει τόσο οικονο-
µικά όσο και πολιτικά τους αγρότες µιας περιοχής. 

Σε αυτόν έρχεται να προστεθεί και η έλλειψη ε-
νηµέρωσης για τον θετικό αντίκτυπο ενός καλά 

οργανωµένου συνεταιριστικού µοντέλου διαχεί-
ρισης των παραγωγικών δυνατοτήτων. 

Συνδυαστικά, πολλές φορές ελλείψει ενός συ-
µπαγούς ενιαίου ασφαλιστικού συστήµατος, προ-
βλέπεται ένα ειδικό καθεστώς φορολόγησης των 
αγροτών. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι πολλές φο-
ρές για τους αγρότες είναι καλύτερο το να διατη-
ρούν ένα χαµηλό επιχειρηµατικό προφίλ ώστε να 
αποφεύγουν την φορολόγηση, τοποθετώντας την 
παραγωγή τους σε γκρίζες ή ακόµα και µαύρες α-
γορές, αντί να δεσµεύονται στις διαφανείς συναλ-
λαγές που προϋποθέτει ένας υγιής συνεταιρισµός. 
Ως πρόταση διευθέτησης του εµποδίου αυτού, έρ-
χεται το παράδειγµα της Ιταλίας.

Θα έλεγε κανείς ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις 
φωτογραφίζουν την ελληνική πραγµατικότητα, ω-
στόσο τα αντικίνητρα δεν περιορίζονται εδώ. Φυσικά 
τα αποτυχηµένα παραδείγµατα συνεταιρισµών που 
πτώχευσαν έπειτα από πολυετή παρουσία στην οικο-
νοµική ζωή της υπαίθρου, διπλή φορολόγηση εσό-
δων, νοµική ασάφεια γύρω από την λειτουργία αλ-
λά και υψηλά γραφειοκρατικά εµπόδια συµπληρώ-
νουν τη λίστα µε τα αντικίνητρα σε θεσµικό επίπεδο. 

Στο οικονοµικό κοµµάτι τώρα, το υψηλό κόστος 
συµµετοχής σε έναν συνεταιρισµό από την µία και 
το ρίσκο σύστασης µιας νέας οµάδας από την άλλη, 
αποτελούν καθοριστικούς αποθαρρυντικούς παρά-
γοντες. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η έλλειψη ε-
λαστικότητας ως προς την οργάνωσης της παραγω-
γής, ειδικά για τους µικρούς παραγωγούς που επεν-
δύουν σε εξειδικευµένες καλλιέργειες αλλά και η 
βραχυπρόθεσµη εµπορική  στρατηγική των παραγω-
γών που αναζητούν υψηλότερες τιµές στην ελεύθε-
ρη αγορά. Παράλληλα χάνεται και η ταυτότητα της 
εκµετάλλευσης µέσα στο σύνολο του οργανισµού.

Φόβοι απώλειας
επιχειρηµατικής
αυτονοµίας
Η ατοµική διαχείριση της 
εκµετάλλευσης στο πνεύµα του 
δυτικού ατοµικισµού, αποτελεί από 
κοινωνιολογικής πλευράς ένα 
ισχυρό αντεπιχείρηµα των 
παραγωγών που δεν επιθυµούν 
κάποια συνεργασία στο πνεύµα των 
οργανώσεων. 
Βέβαια να σηµειωθεί εδώ, πως ενώ 
η µελέτη επικεντρώνεται στην 
ισχυρή διαπραγµατευτική θέση που 
έχουν οι παραγωγοί µέλη 
συνεταιρισµών στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, ενέχει πολλές φορές ο 
κίνδυνος, ο συνεταιρισµός να µην 
µπορεί να αντισταθεί στην ισχύ που 
µπορεί να έχει ένας εµπορικός 
όµιλος, και το συνεταιριστικό 
εγχείρηµα να καταλήγει να είναι το 
εργαλείο επιβολής των απαιτήσεων 
του εµπορίου στους παραγωγούς.
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ42.000 

759 656 588 563

250 239

3.505

588 563

250 239

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ



Αλλιώς σε αντιμετωπίζει 
η τράπεζα και ο γεωπόνος
Όταν το 62% των συµµετεχόντων αγροτών σε 
µια πανευρωπαϊκή µελέτη, υποστηρίζει ότι µέ-
σα από την συµµετοχή τους σε µια οργάνωση 
παραγωγών ενισχύεται σηµαντικά η διαπραγ-
µατευτική τους θέση στην αλυσίδα εφοδια-
σµού, µε µια ουρά 28% να συµφωνεί επίσης 
σε αυτό µέχρι ένα βαθµό, δύσκολα µπορεί να 
υποστηρίξει κανείς το αντίθετο. Μάλιστα η δι-
απραγµατευτική ισχύς δεν περιορίζεται µόνο 
στο κοµµάτι της διάθεσης των προϊόντων, αλ-
λά και στην αντιµετώπιση των παραγωγών α-
πό τις τράπεζες και τις εταιρείες εισροών. Ξε-
χωρίζει παράλληλα η µια διαφαινόµενη τάση, 
η οποία θέλει τους νεότερους σε ηλικία παρα-
γωγούς να είναι πιο ανοιχτοί στην συµµετοχή 
σε κάποιο  συνεργατικό σχήµα, συγκριτικά µε 
µεγαλύτερους σε ηλικία αγρότες.

Στα ευρήµατα της έκθεσης καταγράφεται ακό-
µα η δυνατότητα εξασφάλισης υψηλότερων τι-
µών και συµφωνιών µε πιο ευνοϊκούς όρους, ε-
νώ µειώνονται τα περιθώρια να υποστούν οι πα-
ραγωγοί µέλη, τις επιπτώσεις αθέµιτων εµπορι-
κών πρακτικών, όπως καθυστερήσεις στις πλη-
ρωµές και ξαφνικές ακυρώσεις παραγγελιών. 

Στο κοµµάτι της οργάνωσης της παραγωγής, 
η µελέτη καταλήγει πως οι οργανώσεις παραγω-
γών µπορούν να διασφαλίσουν ότι η ποσότητα 
και η ποιότητα της πρώτης ύλης ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις της αγοράς, ενώ δεν είναι λίγες 
οι φορές στις οποίες οι οργανοληπτικές απαιτή-
σεις της αγοράς διαµορφώνονται από τους ισχυ-
ρούς συνεταιρισµούς. 

Παράλληλα, στα παλιά κράτη µέλη, οι αγροτι-
κοί συνεταιρισµοί έχουν εξασφαλίσει την άµεση 
διάθεση των προϊόντων των µελών τους στην α-
γορά, µε δική τους ετικέτα, ήτοι συλλογή παρα-
γωγής, µεταποίηση, τυποποίηση και εµπορία.  

Σηµαντική βέβαια είναι και η συµβολή των ορ-
γανώσεων στην ενηµέρωση των παραγωγών α-
ναφορικά µε τη διαχείριση των κοινοτικών προ-
γραµµάτων. Παράλληλα η έκθεση τονίζει πως 
µε τη συµµετοχή των παραγωγών σε συνεταιρι-
στικά σχήµατα, εξασφαλίζεται µέχρι ένα βαθµό, 
η προστιθέµενη αξία της πρώτης ύλης που προ-
κύπτει από τις τεχνικές και τεχνολογικές δυνα-
τότητες που προσφέρονται.  έλος, για την κοινω-
νική ή ανθρώπινη διάσταση, η µελέτη κατέλη-
ξε στο συµπέρασµα ότι οι περισσότεροι αγρότες 
εκτιµούν το άνοιγµα των ΟΠ προς τα νέα µέλη 
και τη δηµοκρατική λειτουργία τους. Αυτό συµ-
βάλλει στην εδραίωση και διατήρηση της εµπι-
στοσύνης στον οργανισµό.

Ενώ οι οργανώσεις αυτές µπορούν να λάβουν 
διαφορετικές νοµικές µορφές, είτε αναγνωρίζο-
νται είτε όχι, η µελέτη διαπιστώνει ότι οι γεωργικοί 
συνεταιρισµοί (coops) είναι οι πιο συνηθισµένοι.

Από τα στοιχεία 
της έρευνας 
φαίνεται πως οι 
νέοι παραγωγοί 
επιδιώκουν σε 
µεγαλύτερο 
βαθµό τη 
συµµετοχή 
τους σε έναν 
συνεταιρισµό.
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ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

72% 28% 

ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ 
ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 

ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ

55% 45% 52% 48% 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΥΝΟΕΙ 
ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΟΧΙΝΑΙ



Μερικοί 
συνεταιρισμοί 
«ρίχνουν» 
κυβερνήσεις
Σε Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία και 
Ιταλία οι πιο σκληροπυρηνικοί 
ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσό-
τερες αναγνωρισµένες συλλογικές οντότη-
τες εντοπίζονται στις χώρες που λίγο έως πο-
λύ διαµορφώνουν την αγροτική πολιτική της 
Ευρώπης εν γένει. Η Γερµανία, η Ισπανία, 
η Γαλλία και η Ιταλία είναι τα τέσσερα κρά-
τη µέλη µε τις περισσότερες Οµάδες Παρα-
γωγών ή Ενώσεις Οµάδων Παραγωγών, µε 
759, 658, 588 και 563 οργανώσεις αντίστοι-
χα για τη κάθε χώρα. Στις χώρες αυτές εκδη-
λώνονται, όπως κατέγραψε και πρόσφατα 
η ειδησεογραφία, τα πιο γρήγορα αντανα-
κλαστικά στο αγροτικό κίνηµα, µε διαδηλώ-
σεις που µπλόκαραν µεγάλες πόλεις της Γερ-
µανίας, τη Μαδρίτη αλλά και το Ευρωκοινο-
βούλιο. Υπενθυµίζεται ακόµη πως δεν χρει-
άστηκε να περάσει ούτε µια εβδοµάδα από 
την ανακοίνωση των αµερικανικών δασµών 
για να ζητήσει ο Ιταλός πρωθυπουργός την 
στήριξη της Κοµισιόν αλλά και να πάρουν οι 
ισπανικοί συνεταιρισµοί το πράσινο φως για 
την ιδιωτική αποθεµατοποίηση ελαιολάδου. 

Συνολικά, ο αριθµός των αναγνωρισµέ-
νων οντοτήτων στα εν λόγω κράτη µέλη α-
νέρχεται σε 2.570, που αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το 70% του συνολικού α-
ριθµού αναγνωρισµένων οντοτήτων.

Η ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε κα-
τά τη διάρκεια της µελέτης, εντοπίζει συνο-
λικά 3.505 οργανώσεις παραγωγών που έ-
χουν αναγνωριστεί από τις εθνικές αρχές 
σε 25 διαφορετικά κράτη  µέλη, ανάµεσα 
στο οποία και η Ελλάδα. Τρία ακόµη κράτη 
µέλη εµφανίζουν περισσότερες από 100 ο-
ντότητες. Ειδικότερα, η Πολωνία 250, η Ελ-
λάδα 239 και η Πορτογαλία 139.

Οι οργανώσεις παραγωγών ορίζονται ως 
«κάθε είδους συνεργασία παραγωγών που 
συνιστά νοµική οντότητα». Τα παραπάνω 
στοιχεία αφορούν τις αναγνωρισµένες από 
τα κράτη µέλη οργανώσεις, µε τον πραγµα-
τικό αριθµό των οργανώσεων παραγωγών 
στην ΕΕ να υπερβαίνει τις 42.000, ενώ από 
τα µέσα του 2017 υπήρχαν 3.505 αναγνωρι-
σµένες οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών. Ας σηµειωθεί πως 
ο συνολικός αριθµός των αναγνωρισµένων 
Οργανώσεων Παραγωγών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αυξήθηκε κατά 33% από την τελευ-
ταία µεταρρύθµιση της ΚΟΑ το 2013, ωστόσο 
µόλις το 9% του συνόλου χαίρει πλήρους και 
επίσηµης αναγνώρισης από την Κοµισιόν.

Η Γαλλία και η Γερµανία ήταν τα πρώ-
τα δύο κράτη µέλη που αναγνώρισαν τις 
συνεταιριστικές αυτές προσπάθειες πριν 
από το 1990. Μάλιστα στην Γερµανία πε-
ρίπου το 50% των Οργανώσεων Παραγω-
γών (313 από τις 658) έχουν αναγνωρι-
στεί ήδη πριν από το 1990.

Περισσότερο από το 50% των αναγνωρι-
σµένων οργανώσεων παραγωγών λειτουρ-
γούν στον τοµέα των φρούτων και λαχανι-
κών (1.851). Πάνω από 100 αναγνωρισµέ-
νες  οργανώσεις, δραστηριοποιούνται  σε 
επτά άλλους τοµείς, το γάλα και γαλακτο-
κοµικά προϊόντα (334), το ελαιόλαδο και ε-
πιτραπέζιες ελιές (254), τον οίνο (222), το 
βόειο κρέας (210), τα δηµητριακά (177) και 
το χοιρινό κρέας (101).  Σε ό,τι αφορά στον 
τοµέα των φρούτων και των λαχανικών, να 
σηµειωθεί πως το 80% των οργανώσεων κα-
ταφέρνει έναν ετήσιο τζίρο από τα 1 εκατ. 
ευρώ µέχρι τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ λίγο λι-
γότερο από το 50% των οργανώσεων στην 
κατηγορία αυτή βρίσκεται κοντά στα 5 εκατ. 
ευρώ. Περίπου 40 οργανώσεις σε ολόκλη-
ρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που δραστηριο-

ποιούνται στον κλάδο των φρούτων και των 
λαχανικών, έχουν τζίρους που υπερβαίνουν 
τα 100 εκατ. ευρώ, µε τις 10 να βρίσκονται 
στην Ιταλία, τις εννιά στη Γαλλία ενώ από πέ-
ντε έχουν Ισπανία και Βέλγιο. 

Κάτω από το 20% της ελληνικής γεωργίας 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας, οι 

οργανώσεις υπό την µορφή του παραδοσια-
κού συνεταιρισµού, που αριθµούν σε 20.000 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχουν µια αξιοση-
µείωτη βαρύτητα στην οικονοµία των κρα-
τών µελών στο κοµµάτι της γεωργίας, που 
ωστόσο είναι ανοµοιόµορφη. Οι µελετητές 
χωρίζουν  σε τρεις κατηγορίες τις χώρες µε 
βάση τον οικονοµικό αντίκτυπο που έχουν 
οι συνεταιρισµοί σε αυτές, µε την Ελλάδα να 
βρίσκεται στην κατηγορία των χωρών που 
οι αγροτικοί συνεταιρισµοί ελέγχουν λιγό-
τερο από το 20% της αγοράς µαζί µε την Πο-
λωνία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ουγγαρία 
και την Λιθουανία. Μερίδιο έως 50% έχουν 
οι συνεταιρισµοί σε χώρες όπως η Ιταλία, η 
Ισπανία, η Γερµανία, η Πορτογαλία, η Κύ-
προς, το Βέλγιο και η Τσεχία. Από την άλ-
λη σε Αυστρία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία 
και ∆ανία, στο κοµµάτι της γεωργίας «κου-
µάντο» κάνουν οι συνεταιρισµοί που ελέγ-
χουν µερίδιο µεγαλύτερο του 50%. 
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Οι συνεταιρισμοί 
σε Αυστρία, 
Ολλανδία, 
Γαλλία, Ιρλανδία 
και Δανία 
ελέγχουν μερίδιο 
μεγαλύτερο του 
50% της 
πρωτογενούς 
παραγωγής
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