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Χωρίς τιμολόγια 
δεν έχει στο εξής  
βασική ενίσχυση
Τρόπος για να περιοριστεί η «μαύρη αγορά» στα αγροτικά προϊόντα   

Μικροεκπτώσεις στη φορολογία 
αγροτών και έµµεσες 
φοροελαφρύνσεις, προβλέπει 
το νοµοσχέδιο που θα ψηφιστεί 
µέχρι τέλος του µήνα. σελ. 9

Λίγα αλλάζουν 
το φόρο αγροτών

Επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου στους 
κατ’ επάγγελµα αγρότες ύψους 
190 εκατ. ευρώ, αρκεί βέβαια να το 
επιτρέψουν τα δηµοσιονοµικά που 
θα καταγράψει ο Νοέµβριος. σελ. 8

 Το τάµα Βορίδη  
  για το πετρέλαιο  

∆υνατότητα εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών σταθµών 
σε γεωργική γη υψηλής 
παραγωγικότητας ως 1% µε 
τις ρυθµίσεις Χατζηδάκη. σελ. 18

Παραγωγική γη 
µε φωτοβολταϊκά  

Καλό µοµέντουµ 
χτίζει το βαµβάκι 
Όσο πλησιάζει ο ∆εκέµβριος και 
η συµφωνία ΗΠΑ-Κίνας, οι αναλυτές 
αναµένουν νέα βελτίωση τιµών στο 
βαµβάκι, που διαµορφώνει το κλίµα 
για 47άρι στο σύσπορο. σελ. 36

Πιθανή μονοετής
επέκταση δράσης
βιοκαλλιεργητών   
Την επέκταση κατά ένα έτος όλων των α-
γροπεριβαλλοντικών δεσµεύσεων σε µέ-
τρα όπως η Βιολογική Γεωργία ξεκλειδώ-
νει ο µεταβατικός κανονισµός της ΚΑΠ, για 
το 2021. Με κονδύλια της νέας περιόδου 
η επέκταση, εφόσον η Ελλάδα αποδείξει 
ότι της τελειώνει το τρέχον µπάτζετ. σελ. 4
 

Ένα πρόγραμμα 
κάθε μία επταετία 
Το 20% της παραγωγικής του ζωής, υπο-
λογίζεται πως πρέπει να περιµένει ένας α-
γρότης στην Ελλάδα για να µπει σε κάποιο 
επενδυτικό πρόγραµµα ενίσχυσης αντα-
γωνισµού. Από το 1994 παίζει το «παρα-
µύθι» για συνεχείς προκηρύξεις. σελ. 44

Λιβανέζων σκούπα
για τα μήλα Gala    
Από 5% έως και 20% τσιµπάνε σε σχέση 
µε πέρυσι οι τιµές παραγωγού στα µή-
λα. Καλή η εµπορική σεζόν για Καστο-
ριά µε 55 λεπτά, µε χαµηλές αποδόσεις 
και 45 λεπτά κινείται η Αγιά, στην Ξάνθη 
«σκουπίζει» ένας Λιβανέζος. σελ. 26, 31

Φραγή στη διαίρεση 
των αγροτεμαχίων
Νοµική κατοχύρωση ελάχιστης διαίρεσης 
της αγροτικής γης πρότεινε το Αγροτικής 
Ανάπτυξης για υποθέσεις κληρονοµιάς και 
µεταβιβάσεων. Στόχος να µην σπάνε τα α-
γροτεµάχια σε µικρές εκτάσεις. ∆ιαφορε-
τικό ελάχιστο πλαφόν για ξηρικά. σελ. 16

Σε µια νέα δικλείδα, δείχνει να προσανα-
τολίζεται η κυβέρνηση, προκειµένου να 
περιορίσει την παραοικονοµία στη δια-
κίνηση των αγροτικών προϊόντων. Τα τι-
µολόγια πώλησης της παραγωγής θα εί-
ναι στο εξής προαπαιτούµενο για να πλη-
ρώνονται οι άµεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ.  
Ρεπορτάζ σελ. 10-11 και Ειδικό Ένθετο

ΣΙΤΑΡΙ 
∆ιατηρείται στα πρόσφατα 
υψηλά των 285-290 ευρώ 
ο τόνος στο σκληρό σιτάρι.  
Εµπορεύµατα σελ. 21-36

  
Νοθεία στη Φέτα ίσον  
κλείνει το τυροκοµείο        
Παρακαταθήκη για συνεννόηση 
στην υπόθεση φέτα, η τελευταία 
ηµερίδα στα Τρίκαλα. σελ. 27-30

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

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

Ερευνητής µε περγαµηνές 
και εκδότης µε άποψη     
Οδύνη για την ξαφνική απώλεια 
του Κώστα Γιαννοπολίτη, του 
επιστήµονα-εκδότη. σελ. 50 
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• Τον Απρίλιο λέει ο Αγοραστός οι 
εγκρίσεις Θεσσαλών στα Σχέδια σελ. 19
• Φωτοβολταϊκά ξανά σε γη υψηλής 
παραγωγικότητας µε νέο νόµο σελ. 18

• Εναλλακτικές δυνατότητες εξαγωγών 
στο εκκολαπτήριο του Food Hall σελ. 32
• Σε κατ’ επάγγελµα αγρότες εξετάζεται 
να δοθεί η επιστροφή πετρελαίου σελ. 8

• Το ενδεχόµενο επίλυσης της διαµάχης 
ΗΠΑ-Κίνας ανεβάζουν το βαµβάκι σελ. 36
• Ανοδική η αγορά για τις Ναβαλίνες που 
κάνουν ντεµπούτο µε 30 λεπτά σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Εξασφαλισµένα τα 70 σεντς ανά λίµπρα για το ελληνικό βαµβάκι, 
µε αγοραστές τουρκικά κλωστήρια και εµπορικούς οίκους. 
Σταθεροποίηση στα πρόσφατα υψηλά των 285-290 ευρώ ο 
τόνος για το σκληρό σιτάρι στη λίστα της Φότζια, µε τις τελευταίες 
δουλειές στην ελληνική αγορά να κλείνουν στα 275 ευρώ ο 
τόνος. Έναρξη µε 30 λεπτά για τα πορτοκάλια της ποικιλίας 
Ναβαλίνες, µε ισχυρή τη ζήτηση και ανοδική την αγορά. 

Βακτηρίωση και ανθράκωση 
στις καρυδιές
Η κυριότερη ασθένεια των καρπών της 
καρυδιάς είναι η βακτηρίωση και των 
φύλλων η ανθράκωση. Οι ασθένειες 
αυτές µπορούν να περιοριστούν µε τη 
λήψη βασικών προληπτικών µέτρων, 
πριν και µετά την εγκατάσταση των 
νέων καρυδεώνων. Τα προληπτικά 
µέτρα πριν και κατά τη φύτευση, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, έχουν ως εξής:
Η καλλιέργεια της καρυδιάς πρέπει να 
αποφεύγεται σε περιοχές µε αυξηµένη 
ατµοσφαιρική υγρασία στην ανθοφορία. 
Αποφασιστικός παράγοντας είναι το 
στραγγερό έδαφος, ενώ η βαθιά άροση 
πριν τις νέες φυτεύσεις βοηθά στη 
γρήγορη ανάπτυξη του ριζικού 
συστήµατος και η επιλογή υγιούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού είναι 
καθοριστικής σηµασίας.
 
Μετά τη φύτευση
Ο ιδανικός τρόπος ποτίσµατος είναι η 
στάγδην άρδευση, καθώς αποφεύγονται 
η διαβροχή του κορµού, η οποία είναι 
καθοριστική για την προστασία από τη 
φυτόφθορα. Τέλος, µε καλό κλάδεµα 
διαµόρφωσης επιτυγχάνεται καλός 
αερισµός και καλή διείσδυση ηλιακού 
φωτός στο εσωτερικό του δέντρου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 09-11-2019
Στην ανατολική Μακεδονία, τη 
Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
πιθανώς µεµονωµένες καταιγίδες 
και γρήγορη βελτίωση. Στα δυτικά 
νεφώσεις µε τοπικές καταιγίδες. 
Οι άνεµοι θα πνέουν νότιοι 
µέτριοι και στο Ιόνιο πιο ισχυροί. 
Από το βράδυ και από τα δυτικά 
θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς µε 
την ίδια ένταση. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Κυριακή 10-11-2019
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα 
δυτικά και βαθµιαία και στις 
υπόλοιπες περιοχές. Τα 
φαινόµενα από το βράδυ θα 
περιοριστούν στην ανατολική 
νησιωτική χώρα και τη Θράκη. 
Άνεµοι στα δυτικά νοτιοδυτικοί 
µέτριοι και στο Ιόνιο τοπικά 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση στα δυτικά.

∆ευτέρα 11-11-2019
και Τρίτη 12-11-2019
Στην ανατολική νησιωτική χώρα 
νεφώσεις µε τοπικές καταιγίδες 
και γρήγορη βελτίωση. Στις 
υπόλοιπες περιοχές αραιές 
νεφώσεις κατά τόπους πιο 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

πυκνές. Οι άνεµοι θα πνέουν 
νότιοι νοτιοανατολικοί µέτριοι µε 
βαθµιαία ενίσχυση στο Ιόνιο από 
το βράδυ. Η θερµοκρασία δεν θα 
σηµειώσει αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 13-11-2019 ως
Παρασκευή 15-11-2019
Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που 
βαθµιαία θα αυξηθούν και θα 
σηµειωθούν τοπικές βροχές και 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
αραιές νεφώσεις οι οποίες στα 
ηπειρωτικά σταδιακά θα 
πυκνώσουν. Άνεµοι στα 
ανατολικοί µέτριοι. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις 4 µε 5 
µποφόρ και στο Ιόνιο 
6 και
βαθµιαία τοπικά 7 
µποφόρ. Από το 
βράδυ θα στραφούν
σε νοτιοδυτικούς µε 
την ίδια ένταση.
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Η σκέψη για διασύνδεση των τιµολογίων πώ-

λησης των αγροτικών προϊόντων µε τις 

άµεσες ενισχύσεις που διεκδικούν κάθε 

χρόνο οι αγρότες, βάσει των αντίστοιχων 

δηλώσεων ΟΣ∆Ε, έχει το ενδιαφέρον της.

Με άλλα λόγια, είναι πολύ πιθανό το επόµενο 

διάστηµα και σίγουρα µε την εφαρµογή 

της νέας ΚΑΠ, οι αγρότες κάτοχοι δικαι-

ωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, να επιφορτι-

σθούν µε την υποχρέωση απόδειξης του 

παραγωγικού τους αποτελέσµατος και 

προσκόµισης, προς επιβεβαίωση αυτού, 

των αντίστοιχων τιµολογίων πώλησης 

των προϊόντων στην αγορά. 

Ο εν λόγω συσχετισµός συνιστά έναν τρό-

πο ανταµοιβής όσων πραγµατικά παρά-

γουν και διακινούν την παραγωγή τους 

δια της νοµίµου οδού, δηλαδή χωρίς να 

ενδίδουν µε ευκολία, όπως συµβαίνει 

ευρέως τον τελευταίο καιρό, στις γνω-

στές σειρήνες της «µαύρης αγοράς». 

Είναι βέβαιο ότι µια τέτοια ρύθµιση, πρώτα απ’ 

όλα θα έβαζε σε τάξη την όλη δραστηριό-

τητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, ε-

νισχύοντας παράλληλα το υγιές εµπόριο. 

Την ίδια στιγµή θα οδηγούσε σε σηµα-

ντική αύξηση των δηµοσίων εσόδων και 

κατ’ επέκταση της δυνατότητας του κρά-

τους να αναπτύσσει πολιτικές και να δη-

µιουργεί υποδοµές προς όφελος των συ-

ντελεστών της αγροτικής παραγωγής.

Αυτό σηµαίνει ότι σ’ αυτή την προοπτική, η 

κυβέρνηση θα µπορούσε, σε ορατό µά-

λιστα χρόνο, να επανεξετάσει τα επίπεδα 

των φορολογικών συντελεστών των α-

γροτών και να αµβλύνει τη µεγάλη επιβά-

ρυνση που επιφέρει αυτό τον καιρό και ο 

τοµέας της αγροτικής ασφάλισης.   

Οι παραπάνω επιλογές δεν βάζουν σε δεύ-

τερη µοίρα την ανάγκη να µειωθεί έτι 

περαιτέρω ο συντελεστής φορολόγησης 

των αγροτών που συµµετέχουν σε συλλο-

γικά σχήµατα και διακινούν την παραγω-

γή τους µέσω αυτών των οργανώσεων. 

Το τελευταίο, επί του οποίου δεν έγινε λόγος 

στη νέα δέσµη φορολογικών παρεµβά-

σεων που προωθεί η κυβέρνηση, θα ση-

µατοδοτούσε το πραγµατικό ενδιαφέρον 

της Πολιτείας για τη βελτίωση της δια-

πραγµατευτικής θέσης και κατ’ επέκτα-

ση της εισοδηµατικής θέσης των αγρο-

τών. Άλλωστε, συνεργατισµός σηµαίνει, 

άµεση δυνατότητα επιστροφής της υ-

περαξίας που δηµιουργείται σε επόµε-

να στάδια της αλυσίδας παραγωγής (µε-

ταποίηση, εµπόριο κ.α.) στους στυλοβά-

τες του πρωτογενούς τοµέα.      Agrenda

Οι επιδοτήσεις 
βάσει τιμολογίων 





ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Το δρόµο για επέκταση κατά ένα 
έτος όλων των αγροπεριβαλλοντι-
κών προγραµµάτων σε µέτρα όπως 
η Βιολογική Γεωργία ανοίγει ο µε-
ταβατικός κανονισµός της ΚΑΠ, που 
εξέδωσε η Κοµισιόν για το 2021. Η 
κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της 
αναβολής που αποφάσισε η Κοµι-
σιόν για τη νέα περίοδο, η οποία 
δεν θα ξεκινήσει πριν το 2022, «ώ-
στε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της 
χρηµατοδότησης των αγροτών», ό-
πως αναφέρεται στο σχετικό έγγρα-
φο (COM(2019) 581 final).

Η Ελλάδα καλείται να αποφασί-
σει και να αξιοποιήσει, εάν το επι-
θυµεί, «φρέσκα» 509 εκατ. ευρώ 
από το µπάτζετ της ερχόµενης πε-
ριόδου για τα Προγράµµατα. Με 
απλά λόγια, οι ελληνικές αρχές 
καλούνται υποχρεωτικά να δη-
λώσουν στην Κοµισιόν µε βάση 
τους κανονισµούς εάν θα:

 Προκηρύξουν νέα αγροπεριβαλ-
λοντικά προγράµµατα µε µέγιστη 
περίοδο δεσµεύσεων τα 3 χρόνια.

 Επεκτείνουν τις δεσµεύσεις 
που έχουν αναλάβει ήδη οι αγρό-
τες για ένα έτος. Για παράδειγµα, 
για αγρότες που λήγουν οι δεσµεύ-

σεις τους το Μάιο του 2020 στη Βιο-
λογική Γεωργία, να υπάρξει παρά-
ταση έως το Μάιο του 2021.

 Επιλέξουν να µην ανοίξουν κα-
νένα νέο πρόγραµµα, και να µε-
ταφέρουν τον προϋπολογισµό για 
την περίοδο 2022-2027. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως είναι 
ορατό το ενδεχόµενο η νέα ΚΑΠ να 
µην ξεκινήσει ούτε το 2022 και να 
αναβληθεί ακόµα ένα έτος (2023), 
εφόσον δεν τηρηθεί το χρονοδιά-
γραµµα για το Πολυετές ∆ηµοσι-
ονοµικό Πλαίσιο και την οριστι-
κοποίηση των νοµικών κειµένων. 

Συνοπτικά, σύµφωνα µε ανάλυ-

ση του αγροοικονοµολόγου και 
οµότιµου καθηγητή του Πανεπι-
στηµίου Τρίνιτι, Άλαν Μάθιους 
σηµειώνεται παρόµοια καθυστέ-
ρηση στην εισαγωγή της νέας νο-
µοθεσίας της ΚΑΠ όπως το 2014, 
όπου υπήρχε επίσης ανάγκη για 
µια µεταβατική ρύθµιση. Μια κα-
θυστέρηση, ακόµη και για ένα έ-
τος, όµως, όπως σχολιάζει, είναι 
απογοητευτική όταν οι νέοι κανό-
νες της ΚΑΠ είναι µια βελτίωση σε 
σύγκριση µε τις τρέχουσες.

Ο µεταβατικός κανονισµός πα-
ρέχει νοµική βάση για τη διενέρ-
γεια πληρωµών στους γεωργούς 
το 2021. Σε σύγκριση µε τον κανο-
νισµό για τη µετάβαση στο 2014, 
η παρούσα πρόταση της Επιτροπής 
παρέχει στα κράτη µέλη µια πιο 
σαφή επιλογή να µην ανοίξουν 
προγράµµατα αγροτικής ανάπτυ-
ξης για νέες δεσµεύσεις το 2021, 
εάν θέλουν να περιµένουν έως το 
2022. Όταν γίνονται νέες δεσµεύ-
σεις, για παράδειγµα τα καθεστώ-
τα αγροπεριβαλλοντικά, περιορίζο-
νται σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο.

Ο κανονισµός για τη µετάβα-
ση προβλέπει προκαθορισµένα ε-
θνικά κονδύλια στα κράτη µέλη, 
σύµφωνα µε την πρόταση της Ε-
πιτροπής για το Πολυετές. Πολλά 
κράτη µέλη διατύπωσαν αντιρρή-
σεις σχετικά µε τις περικοπές στον 
προϋπολογισµό της ΚΑΠ στην πα-
ρούσα πρόταση, αλλά πιθανώς ε-
άν υπάρξουν αλλαγές στις πιστώ-
σεις της ΚΑΠ αυτές θα συµπεριλη-
φθούν αυτόµατα σε µια τροποποί-
ηση του παρόντος κανονισµού. 
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Μονοετής επέκταση πριμ
για τους βιοκαλλιεργητές
Ανοίγει το δρόμο απόφαση για τη νέα ΚΑΠ, που ξεκινά το 2022

Μειωμένη η αξία των δικαιωμάτων το 2021

Αλλαγές
Εάν υπάρξουν αλλαγές στις 

πιστώσεις της ΚΑΠ, αυτές θα 
συµπεριληφθούν αυτόµατα σε µια 

τροποποίηση του κανονισµού

Στα 72 ευρώ
η ειδική
βάµβακος
Στα 72 ευρώ το στρέµµα 
διαµορφώνει το ποσό αναφοράς 
ο µεταβατικός κανονισµός (άρθρο 
13 COM(2019) 581 final) της 
Κοµισιόν, για την ειδική ενίσχυση 
βάµβακος στη χώρα µας το 2021. 
Σύµφωνα µε τον περασµένο 
κανονισµό το ποσό αυτό 
διαµορφώνονταν στα 74,9 ευρώ 
το στρέµµα (ποσό αναφοράς που 
αλλάζει ανάλογα τα δηλωµένα 
στρέµµατα κάθε χρόνο), µε τη 
µείωση του ποσού το 2021 να 
έρχεται ως φυσική συνέχεια του 
µειωµένου προϋπολογισµού της 
νέας περιόδου.  

Η αξία των δικαιωµάτων βασι-
κής ενίσχυσης µαζί µε τον κα-
νονισµό για το πρασίνισµα θα 
µεταφερθούν το 2021, µε επι-
φύλαξη τους κανόνες µερικής 
εσωτερικής σύγκλισης που έχει 
επιλέξει η Ελλάδα για την περίο-
δο 2014-2020 και τη µείωση κα-
τά 5% στον προϋπολογισµό της. 

Η χρήση των ποσών για το 2020 
ως βάση για τον καθορισµό των 
ανώτατων ορίων άµεσης πληρω-
µής το 2021 θα σήµαινε ότι η ε-
ξωτερική σύγκλιση θα καθυστε-

ρούσε για ένα ακόµη έτος, όπως 
εκτιµά ο Άλαν Μάθιους. Τα κρά-
τη µέλη που επωφελούνται από 
την αύξηση των πληρωµών το 
2021, λόγω εξωτερικής σύγκλι-
σης (τα κράτη της Βαλτικής, αλ-
λά και η Πολωνία, η Πορτογαλία 
και η Ρουµανία) πιθανώς θα αντι-
ταχθούν στην προσέγγιση αυτή. 

Αναλυτικά ο κανονισµός ανα-
φέρει για τα δικαιώµατα:

Τα δικαιώµατα ενίσχυσης που 
κατανέµονται στους γεωργούς πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2020 θε-

ωρούνται νόµιµα και κανονικά α-
πό την 1η Ιανουαρίου 2021. Η α-
ξία των εν λόγω δικαιωµάτων εί-
ναι η αξία για το ηµερολογιακό έ-
τος 2020 που ισχύει στις 31 ∆εκεµ-
βρίου 2020. Αυτό ισχύει µε την ε-
πιφύλαξη στα σχετικά άρθρα του 
δικαίου της Ένωσης σχετικά µε την 
αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης 
για τα ηµερολογιακά έτη 2021 και 
εξής, και ιδίως το άρθρο 22 παρά-
γραφος 5 και το άρθρο 25 παρά-
γραφος 12 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013. 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΚΑΠ 2020 ΚΑΙ 2021
ΕΛΛΑ∆Α

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

∆ΙΑΦΟΡΑ
2020

2021

5%

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΑΦΟΡΑ
2020

2021

15%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1,94

1,85

597

509 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙ
ΕΛΛΑ∆Α

74,9

72 

2020

 2021

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Σηµειώνεται παρόµοια καθυστέρηση στην εισαγωγή νέας νοµοθεσίας 
της ΚΑΠ όπως το 2014, εκτιµά ο αγροοικονοµολόγος Άλαν Μάθιους.





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μπόλικη δουλειά περιµένει τη νέα διοίκηση του Οργα-
νισµού Πληρωµών, καθώς τους δύο αυτούς µήνες κα-
λείται να διευθετήσει έγκαιρα και χωρίς λάθη, που θα 
στοιχίσουν ενισχύσεις στους αγρότες, αλλά και ενδεχό-
µενους καταλογισµούς στη χώρα µας, τις πιστώσεις των 
αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του τρέχοντος έτους περί 
τα 120 εκατ. ευρώ, την εξισωτική αποζηµίωση του 2019 
ύψους 235 εκατ. ευρώ, αλλά και την εξόφληση της βα-
σικής ενίσχυσης, µαζί µε το Εθνικό Απόθεµα και τις µε-
ταβιβάσεις που ξέµειναν τον Οκτώβριο. Πρώτα στις πλη-
ρωµές τα προγράµµατα, η πίστωση των οποίων, σύµφω-
να µε τις κοινοτικές υποχρεώσεις της χώρας µας, πρέπει 
να γραφτεί µέχρι τις 30 Νοεµβρίου. Κατόπιν, από τις 19 
∆εκεµβρίου προγραµµατίζεται η πληρωµή της εξισωτι-
κής, µε τα 150 εκατ. ευρώ να αφορούν τις ορεινές περι-
οχές και τα 80 εκατ. ευρώ τις περιοχές µε φυσικούς πε-
ριορισµούς και λίγες µέρες µετά, πιθανότατα την Παρα-
σκευή 27 ∆εκεµβρίου, να γίνει η εξόφληση του τσεκ. 

Εν τω µεταξύ, τρέχουν στο µεσοδιάστηµα πληρωµές από 
παλιά προγράµµατα, κάποιες αποζηµιώσεις de minimis, 
ενώ δεν «ακούγεται» τίποτα για τις παλιές εξισωτικές και 
παραµένει σε εκκρεµότητα το ζήτηµα µε το περιβόητο υ-
πόλοιπο 10% των αποζηµιώσεων του περσινού έτους, ύ-
ψους 14 εκατ. ευρώ περίπου. Αν και οι τελευταίες πλη-
ροφορίες λένε πως κάτι δείχνει να κινείται µε τις δια-
δικασίας µετά και την τοποθέτηση της νέας διοίκησης.  

Από την άλλη, αυτό που ψιθυρίζεται πάλι, είναι το εν-
δεχόµενο επιστροφής αγροτικού πετρελαίου, µόνο βέ-
βαια εφόσον υπάρξει το απαραίτητο δηµοσιονοµικό περι-
θώριο, όπως υπογραµµίζεται σε κάθε ευκαιρία από τους 
αρµόδιους. Μάλιστα γίνεται λόγος για άµεσες ενέργει-
ες, πιθανότατα ακόµα και µέσα στον Νοέµβριο, ωστόσο 
τίποτα δεν είναι σίγουρο για την ώρα.

Σε πρώτη φάση, πάντως, οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
ασχολούνται µε την πίστωση της προκαταβολής, ύψους 
περί τα 120 εκατ. ευρώ, για τη Βιολογική Γεωργία, τη Βι-
ολογική Κτηνοτροφία, το Κοµφούζιο, τις Σπάνιες Φυλές, 
τους Ορυζώνες, την Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα 
Άµφισσας και τη Μείωση Νιτρορύπανσης. Εν τω µεταξύ 
αναρτήθηκαν στη ∆ιαύγεια οι σχετικές εγκρίσεις πιστώ-
σεων περίπου 90 εκατ. ευρώ για τη Βιολογική Γεωργία 
και Κτηνοτροφία και 41 εκατ. ευρώ για την Απονιτροποί-
ηση, ανοίγοντας το δρόµο για την πίστωση των λογα-
ριασµών των δικαιούχων, που δροµολογείται για το τε-
λευταίο δεκαήµερο του µήνα και µετά τις 20 Νοεµβρίου.
Αναλυτικότερα, οι εγκρίσεις έχουν ως εξής:

 Εγκρίνεται η διάθεση 42.993.925,09 ευρώ για «Βι-
ολογικές Καλλιέργειες» για το έτος εφαρµογής 2019. 

 Εγκρίνεται η διάθεση 45.116.824,63 ευρώ για «Βι-
ολογικές Καλλιέργειες-Βιολογική Κτηνοτροφία», για το 
δεύτερο έτος εφαρµογής 2019-2020. 

 Εγκρίνεται η διάθεση 2.553.000 ευρώ για «Βιολογι-
κές Καλλιέργειες-Βιολογική Κτηνοτροφία», για το πρώ-
το έτος εφαρµογής 2019 - 2020.

 Εγκρίνεται η διάθεση 41.168.557,54 ευρώ για δικαι-
ούχους της δράσης της Απονιτροποίησης.

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου µέχρι 15 Νοεµβρίου 
για να µην µείνουν κτηνοτρόφοι εκτός πληρωµής 

Προκειµένου να τρέξει η διαδικασία των απαιτούµε-
νων διοικητικών-διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπο-
λογισµό της πληρωµής των Μέτρων 10 και 11 του ΠΑΑ 
2014-2020, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενηµερώνει τους παραγωγούς 
ότι θα χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή προκαταβο-
λής τα δεδοµένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης 
της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκµε-
ταλλεύσεων αιγοπροβάτων του υπουργείου. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι ενταγµένοι δικαιούχοι 2ης και 
4ης Πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέρ-
γειες» ∆ράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε 
βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην 
κτηνοτροφία» και ∆ράση 11.2.2: «Ενισχύσεις για τη δι-
ατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παρα-
γωγής στην κτηνοτροφία» καθώς και οι ενταγµένοι δι-
καιούχοι 1ης και 2ης Πρόσκλησης της ∆ράσης 10.1.09: 
«∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτι-
κών ζώων» οφείλουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες 
ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλ-
λεύσεων αιγοπροβάτων µέχρι την Παρασκευή 15 Νοεµ-
βρίου για το έτος εφαρµογής 2019. Επιπλέον, από τον 
Οργανισµό επισηµαίνεται ότι για τους δικαιούχους της 
∆ράσης 10.1.09 που έχουν δύο (2) ή περισσότερες φυ-
λές αιγοπροβάτων, ή και έχουν χοιροτροφικές εκµεταλ-
λεύσεις, επιπλέον της ετήσιας απογραφής θα πρέπει να 
προσκοµίσουν και το χειρόγραφο µητρώο στις Περιφε-
ρειακές ∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ µέχρι και τη ∆ευτέρα 
18 Νοεµβρίου, για να επιβεβαιωθούν τα ζώα ανά φυλή. 

Επίδοµα 
παιδιού 
Η πέµπτη 

διµηνιαία δόση του 
επιδόµατος παιδιού 
για τον Σεπτέµβριο 
και τον Οκτώβριο 

2019 καταβάλλεται 
25 -26 Νοεµβρίου

Φωτοβολταϊκά 
Ιουλίου 2019 

Πιστώθηκαν 
6.851,71 ευρώ 

για την εξόφληση 
τιµολογίων για 

παραγωγή 2.403 
φωτοβολταϊκών 

πάρκων του 
Ιουλίου 2019

Αµπελώνας 
Θήρας

Έως 30 Νοεµβρίου 
παρατείνεται 

η υποβολή 
προτάσεων για 
τον αµπελώνα 
της Θήρας, µε 
τροποποιητική 

απόφαση
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Πριν βγει ο Νοέμβριος η πρώτη δόση 
σε βιολογικά και νιτρικά περί τα 120 εκατ. ευρώ  

 Προϋπόθεση η απογραφή ζώων έως 15 Νοεμβρίου για προκαταβολές βιολογικών και σπάνιων φυλών
 Δεν «ακούγεται» τίποτα για παλιές εξισωτικές, ενώ κάτι άρχισε να κινείται για τις αποζημιώσεις του 2018

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΤΟΥ 2019

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ 2018

14.000.000

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

235.000.000

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΤΟΥ 2019 

ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

950.000.000

120.000.000

ΠΡΩΤΗ ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΕΞΟΦΛΗΣΗΥΠΟΛΟΙΠΟ 10% 

Προς πληρωµή 
4 εκατ. ευρώ
σε κτηνοτρόφους
Θέµα χρόνου πρέπει να θεωρείται η καταβολή 
κονδυλίου σχεδόν 4 εκατ. ευρώ για την 
αποζηµίωση κτηνοτρόφων όλης της χώρας, των 
οποίων το ζωικό κεφάλαιο έχει πληγεί από 
ζωονόσους, µετά την υπογραφή της σχετικής 
απόφασης. Αφορά την καταπολέµηση των 
κυριότερων ζωονόσων, όπως σαλµονέλωση, 
βρουκέλλωση, ενζωοτική λεύκωση, τροµώδης 
νόσος, φυµατίωση σε βοοειδή και αιγοπρόβατα, 
αλλά και αποζηµιώσεις κτηνοτρόφων λόγω 
δήλωσης και προσκόµισης νεκρών ζώων.
Αναλυτικότερα, το συνολικό ποσό που προβλέπει 
η ΚΥΑ (ΦΕΚ 3868/21-10-2019 Τεύχος Β’)  θα 
κατανεµηθεί ανά Περιφέρεια ως εξής:
 Περιφέρεια Αττικής 97.879,00 ευρώ
 Στερεά Ελλάδα 194.002 ευρώ
 Θεσσαλίας 1.813,50 ευρώ,
 Ηπείρου 173.582,55 ευρώ,
 ∆υτικής Μακεδονίας 17.533 ευρώ,
  ∆υτικής Ελλάδας 115.295 ευρώ,
 Πελοποννήσου 57.400 ευρώ,
 Νοτίου Αιγαίου 2.070 ευρώ,
 Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης 726.654 ευρώ,
 Κεντρικής Μακεδονίας 784.688,48 ευρώ,
 Κρήτης 8.175,53 ευρώ.





ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Εµπεδώνεται στον κυβερνητικό σχε-
διασµό το θέµα αναζήτησης φόρµου-
λας για την επιστροφή του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο 
για τους αγρότες, που κοστολογεί-
ται στα 190 εκατ. ευρώ µε την πολι-
τική ηγεσία του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης να λέει πλέον ανοι-
κτά πως τα δηµοσιονοµικά του Νο-
εµβρίου θα δείξουν προς τα πού και 
πόσο σύντοµα θα κινηθούν οι σχε-
τικές διαδικασίες.

Το ξεκλείδωµα ωστόσο του εν λό-
γω µέτρου θα επισφραγιστεί µόνο 
δια στόµατος πρωθυπουργού, όπως 
είπε, από το πρόσφατο Agribusiness 
Forum, στις Σέρρες ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, το-
νίζοντας πως στις δικές του προθέ-
σεις είναι εφόσον δροµολογηθεί κά-
τι τέτοιο - δηµοσιονοµικών επιτρέπο-
ντος - να κατευθυνθεί σε αυτούς που 
πραγµατικά χρησιµοποιούν το αγρο-
τικό πετρέλαιο για την παραγωγή και 
όχι ως ένα οριζόντιο µέτρο οικονο-
µικής ενίσχυσης, θυµίζοντας πως η 
προηγούµενη κυβέρνηση είχε µοι-
ράσει το πλεόνασµα µε τη µορφή ε-
πιπλέον σύνταξης. Οι ενδείξεις πά-
ντως, σύµφωνα µε τον Μάκη Βορίδη 
αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη, 
είναι πως υπάρχει η εκτίµηση ότι η 
οικονοµία υπεραποδίδει και ως εκ 
τούτου θα συνυπολογιστεί αν µπο-
ρεί να ξεκλειδώσει το σχετικό µέτρο. 
Αντίστοιχη αναφορά περί φθηνού α-
γροτικού πετρελαίου είχε κάνει ο υ-
πουργός και λίγες ηµέρες πριν και 
σε γεύµα εργασίας µε κοµµατικούς 
παράγοντες και εκπροσώπους του α-
γροτικού χώρου στη Βέροια. 

Πάντως ο κ. Βορίδης µε δηλώσεις 
του το Σεπτέµβριο σε ιδιωτικό τηλεο-
πτικό σταθµό είχε αναφέρει πως σε 
ορατό χρόνο τουλάχιστον, οι αγρό-
τες δεν έχουν να περιµένουν µια τέ-
τοια απόφαση, καθώς η µείωση του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης δεν έ-
χει συµπεριληφθεί στα µέτρα του υ-
πουργείου Οικονοµικών για το 2020.

Για επανακαταβολή του ΕΦΚ στο α-

γροτικό πετρέλαιο, «µε τρόπο δίκαιο, 
εξορθολογισµένο και λειτουργικό» 
µίλησε στο ίδιο φόρουµ και η υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φω-
τεινή Αραµπατζή αναφορικά µε τις 
παρεµβάσεις τόνωσης της ρευστό-
τητας στον πρωτογενή τοµέα. «Με-
τά τις µειώσεις φόρων και ασφαλι-
στικών εισφορών, που έχουν είτε 
θεσπιστεί είτε δροµολογηθεί, εξε-
τάζουµε -εφόσον υπάρχει δηµοσι-
ονοµικός χώρος τον Νοέµβριο- την 
επανακαταβολή του ΕΦΚ στο αγρο-
τικό πετρέλαιο, µε τρόπο δίκαιο, ε-
ξορθολογισµένο και λειτουργικό», 
είπε χαρακτηριστικά.

Εξάλλου και ο έτερος υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέ-
κας µιλώντας κι αυτός στις αρχές του 

µήνα σε ηµερίδα για την αναβίωση 
της αµπελοκαλλιέργειας στο πλαίσιο 
της 3ης γιορτής τσίπουρου στον Ία-
σµο Ροδόπης, έκανε λόγο για ενέργει-
ες µείωσης του κόστους παραγωγής 
για ηλεκτρικό ρεύµα και πετρέλαιο.

Απαιτείται πρώτα η εξασφάλιση 
του δηµοσιονοµικού χώρου

Ειδικότερα ανέφερε πως για το η-
λεκτρικό ρεύµα, προωθείται το µο-
ντέλο ενός µικρού φωτοβολταϊκού 
πάρκου, το οποίο θα αποκτήσουν 
οι αγρότες µε δάνειο από την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
θα µπορούν να αποσβέσουν σε 15 
χρόνια. Όταν το αποσβέσουν, µε το 
συµψηφισµό που θα γίνεται, θα έ-
χουν µηδενικό κόστος για ρεύµα. 

Σε ότι αφορά το πετρέλαιο, σηµεί-
ωσε πως η κυβέρνηση σκέφτεται 
να επαναφέρει το αγροτικό πετρέ-
λαιο, εφόσον εξασφαλίσει και το 
δηµοσιονοµικό χώρο. Σε κάθε πε-
ρίπτωση η επαναφορά του εν λόγω 
µέτρου σε συνδυασµό µε παρεµβά-
σεις για εγκατάσταση φωτοβολτα-
ϊκών καθώς και τη συµµετοχή των 
παραγωγών σε συλλογικά σχήµα-
τα αναµένεται να αποσυµπιέσει το 
κόστος παραγωγής των αγροτών, 
που σε αντιδιαστολή µε αυτό των 
ευρωπαίων, είναι τριπλάσιο.

Ενδεικτικό είναι ότι για την πα-
ραγωγή γεωργικού προϊόντος αξί-
ας 100 ευρώ ο Έλληνας πληρώνει 
για πετρέλαιο 9,7 ευρώ, ενώ ο Ευ-
ρωπαίος γεωργός µόνο 3,3 ευρώ.

Μέσα στον επόµενο µήνα 
αναµένεται να τεθεί σε δηµόσια 
διαβούλευση ο νέος νόµος για 
τους συνεταιρισµούς, µε βάση 
τις αναφορές του υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα 
Σκρέκα, στο 4ο ExportUSA 
Forum στην Αθήνα. 
Κατά τον ίδιο, το µέχρι τώρα 
συνεταιριστικό µοντέλο της 
χώρας απέτυχε, καθώς µόλις 
το 11% παράγεται από 
συνεταιρισµούς στην Ελλάδα, 
έναντι 50-70% σε άλλες χώρες. 
Πρόσθεσε δε πως αυτό που 
πρέπει να γίνει µε το νέο νόµο, 
είναι να «αισθάνεται ασφάλεια 
ο παραγωγός, να 
αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει 
διαφάνεια και βλέπει το 
εισόδηµά του να αυξάνεται». 
Επιπρόσθετα, τόνισε ότι θα 
πρέπει να δοθούν κίνητρα, 
όπως φορολογικά για να 
κατευθυνθούν οι νέοι συνειδητά 
στην αγροτική απασχόληση και 
να αύξηση της παραγωγής και 
των τιµών, συµπληρώνοντας ότι 
«δεν έχουµε κάνει αυτά που 
µπορούµε». 
Παράλληλα, ο κ. Σκρέκας τόνισε 
πως τον Ιανουάριο προβλέπεται 
να ξεκινήσουν οι πληρωµές 
για τα Σχέδια Βελτίωσης.
Μιλώντας για τις ελληνικές 
εξαγωγές, ο υφυπουργός 
σηµείωσε ότι «δεν θα πρέπει να 
υπάρχουν γραφειοκρατικά 
εµπόδια», προσθέτοντας ότι 
χρειάζεται να δούµε τις χώρες-
στόχους, να δούµε τα εκεί 
προβλήµατα και να συνάψοµε 
µνηµόνια συνεργασίας. 
Επεσήµανε, ότι µπορεί στον 
Προϋπολογισµό της χώρας να 
µη υπάρχουν αρκετά κονδύλια 
που να βοηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση, ωστόσο η Ελλάδα 
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε 
ότι αφορά την απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ

Χριστουγέννων
... ανάγνωσμα 
το νομοσχέδιο 

Αγροτικό Πετρέλαιο 190 εκατ. ευρώ

Νοέμβριο κληρώνει
για το τάμα Βορίδη 

Ενδεικτικό είναι ότι για 
την παραγωγή γεωργικού 
προϊόντος αξίας 100 ευρώ 

ο Έλληνας πληρώνει για 
πετρέλαιο 9,7 ευρώ, 

ενώ ο Ευρωπαίος γεωργός 
µόνο 3,3 ευρώ.
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Στόχος να δοθεί στους κατ’ επάγγελμα αγρότες και όχι οριζόντια



Προς επισφράγιση τα φορολογικά 
µέτρα για µισθωτούς, συνταξιούχους 
αλλά και ελεύθερους επαγγελµα-
τίες, επιχειρήσεις και αγρότες που 
δροµολογεί η κυβέρνηση µε το πο-
λυθρύλητο φορολογικό νόµο που 
τέθηκε σε διαβούλευση και αναµέ-
νεται να ψηφιστεί από τη Βουλή µέ-
χρι τα τέλη Νοεµβρίου.

Ευνοηµένοι από το νέο φορολογι-
κό καθεστώς φαίνεται είναι εκείνοι µε 
χαµηλά εισοδήµατα κάτω των 20.000 
ευρώ ή υψηλά άνω των 50.000, ιδιαι-
τέρως εάν έχουν παιδιά, ενώ κερδι-
σµένοι βγαίνουν και οι ελεύθεροι ε-
παγγελµατίες - αυτοαπασχολούµενοι.

Συγκεκριµένα θα επέλθουν οι α-
κόλουθες αλλαγές στην κλίµακα φο-
ρολογίας εισοδήµατος των µισθω-
τών, των συνταξιούχων και των κατ’ 
επάγγελµα αγροτών:

1. Μείωση του ελάχιστου φορολο-
γικού συντελεστή από το 22% στο 9% 
για το τµήµα του ετήσιου εισοδήµα-
τος µέχρι τις 10.000 ευρώ.

2. Μείωση της ετήσιας έκπτωσης 
φόρου από τα 1.950 στα 777 ευρώ 
για όσους δεν βαρύνονται µε εξαρ-
τώµενα τέκνα. Εντούτοις, η µειωµέ-
νη έκπτωση των 777 ευρώ, διαιρού-
µενη µε τον νέο µειωµένο συντελε-
στή φόρου 9%, θα δίνει και πάλι «έµ-
µεσο» βασικό αφορολόγητο περί-
που 8.636 ευρώ, όσο και το ισχύον.

3. Προσαύξηση της έκπτωσης φό-

ρου των 777 ευρώ κατά 33 ευρώ και 
διαµόρφωσή της στα 810 ευρώ για 
κάθε µισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ 
επάγγελµα αγρότη, ο οποίος βαρύ-
νεται µε 1 εξαρτώµενο τέκνο. Η έκ-
πτωση αυτή, διαιρούµενη µε τον ε-
λάχιστο συντελεστή 9%, θα δίνει «έµ-
µεσο» αφορολόγητο όριο εισοδήµα-
τος 9.000 ευρώ (έναντι 8.863 ευρώ 
σήµερα) για 1 εξαρτώµενο τέκνο.

4. Προσαύξηση της έκπτωσης φό-
ρου των 777 ευρώ κατά 123 ευρώ 

για κάθε µισθωτό, συνταξιούχο και 
κατ’ επάγγελµα αγρότη ο οποίος 
βαρύνεται µε 2 εξαρτώµενα τέκνα 
(συν 33 ευρώ για το πρώτο και συν 
90 ευρώ για το δεύτερο τέκνο). ∆η-
λαδή, η συνολική έκπτωση φόρου 
για 2 εξαρτώµενα τέκνα θα ανέρχε-
ται σε 900 ευρώ. Η έκπτωση αυτή, 
διαιρούµενη µε τον ελάχιστο συντε-
λεστή 9%, θα δίνει «έµµεσο» αφο-
ρολόγητο όριο εισοδήµατος 10.000 
ευρώ, έναντι 9.091 ευρώ σήµερα.

5. Περαιτέρω προσαύξηση της έκ-
πτωσης φόρου των 900 ευρώ κατά 
220 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρ-
τώµενο τέκνο (πέραν του δεύτερου).

6. Σταδιακή αποκλιµάκωση της ι-
σχύουσας κατά περίπτωση έκπτω-
σης φόρου κατά το 20 ευρώ για κάθε 
1.000 ευρώ εισοδήµατος πάνω από 
το επίπεδο των 12.000 ευρώ.

7. Μείωση των φορολογικών συ-
ντελεστών 1% για εισοδήµατα άνω 
των 20.000 ευρώ.

Μικροεκπτώσεις στο φόρο αγροτών
Τέλος του μήνα η ψήφιση του υπό διαβούλευση φορολογικού νομοσχεδίου, επιδερμικές οι μέχρι στιγμής βελτιώσεις 

Περαιτέρω προσαύξηση της 
έκπτωσης φόρου των 900 

ευρώ κατά 220 ευρώ για 
κάθε επιπλέον εξαρτώµενο 

τέκνο (πέραν του δεύτερου), 
το οποίο βαρύνει µισθωτό, 

συνταξιούχο και κατ’ 
επάγγελµα αγρότη.

Η νέα κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 
η οποία θα ισχύσει από το φορολογικό έ-
τος 2020 για µισθωτούς, συνταξιούχους, 
κατ’ επάγγελµα αγρότες και αυτοαπασχο-
λούµενους. 

Συγκεκριµένα, µε βάση τα όσα πρόκειται 
να νοµοθετηθούν η κλίµακα διαµορφώνε-
ται ως εξής:

 συντελεστής φόρου 9% (αντί 22%) για 
το τµήµα του ετήσιου εισοδήµατος µέχρι τα 
10.000 ευρώ,

 συντελεστής φόρου 22% (όπως και σή-
µερα) για το τµήµα του ετήσιου εισοδήµα-
τος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ,

 συντελεστής φόρου 28% (αντί 29%) για 
το τµήµα του ετήσιου εισοδήµατος από τα 
20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ,

 συντελεστής φόρου 36% (αντί 37%) για 

το τµήµα του ετήσιου εισοδήµατος από τα 
30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ,

 συντελεστής φόρου 44% (αντί 45%) για 
το τµήµα του ετήσιου εισοδήµατος πάνω α-
πό τα 40.000 ευρώ.

Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες – αυ-
τοαπασχολούµενους δεν ισχύουν εκπτώσεις 
φόρου που ισοδυναµούν µε αφορολόγητα 
όρια εισοδήµατος, ωστόσο οι ετήσιες µειώ-
σεις φόρου εισοδήµατος που θα προκαλέ-
σουν οι αλλαγές στην κλίµακα φορολογί-
ας εισοδήµατος θα φθάσουν µέχρι τα 1.300 
ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια 
καθαρά κέρδη έως 20.000 ευρώ.

Αναφορικά µε τις επιχειρήσεις, ο συ-
ντελεστής του 24% θα αφορά στα κέρ-
δη του 2019 και το όφελος θα φανεί το 
2020. Θα εκκρεµεί µόνο η νοµοθέτηση 
της δεύτερης φάσης µε την οποία ο συ-
ντελεστής θα µειωθεί περαιτέρω στο 20%. 
Επιπλέον, στο φορολογικό νοµοσχέδιο 
θα ενσωµατωθεί η διάταξη µε την οποία 
θα επιστραφεί η διαφορά στην προκατα-
βολή φόρου που κατέβαλαν τα κερδοφό-

ρα νοµικά πρόσωπα µε το εκκαθαριστι-
κό του 2019.

Στο πραγµατικό εισόδηµα το 30% 
των e-αποδείξεων

Στο πραγµατικό και όχι στο τεκµαρτό ει-
σόδηµα θα γίνεται ο υπολογισµός του ορί-
ου 30% των ηλεκτρονικών αποδείξεων - και 
ανώτατο πλαφόν τα 20.000 ευρώ - που κα-
θιερώνει το φορολογικό νοµοσχέδιο, όπως 
αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον πρωθυ-
πουργό στο Μέγαρο Μαξίµου, πριν το σχέδιο 
νόµου βγει σε διαβούλευση, όπου κλείδωσε 
επίσης ειδική ρύθµιση για συγκεκριµένες 
κατηγορίες φορολογουµένων που έχουν α-
ντικειµενική αδυναµία να συγκεντρώσουν 
το απαιτούµενο ποσοστό συναλλαγών. Από 
το µέτρο θα εξαιρούνται όσοι έχουν συµπλη-
ρώσει το 70οέτος της ηλικίας τους.

Οι οφειλές από ΦΠΑ, φόρο εισοδήµατος 
και ΕΝΦΙΑ θα ρυθµίζονται σε έως και 24 δό-
σεις ενώ χρέη από πρόστιµα και φόρο κληρο-
νοµιάς σε έως και 48 δόσεις. Ο αριθµός των 
δόσεων θα καθορίζεται µε βάση το εισόδηµα.

Από το 2020 η νέα κλίμακα φορολογίας

Αγρότες που δεν έχουν παιδιά µε ετήσια 
εισοδήµατα πάνω από 8.636 θα δουν 
µείωση φόρου 37 ως 177 ευρώ ετησίως, 
µε βάση τη νέα φορολογική κλίµακα. 
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Τιμολόγια 
Από τον «ενεργό 
αγρότη» μέχρι 
τον «πραγματικό 
γεωργό»... απόδειξη
Ανάχωμα στη «μαύρη αγορά» και βήμα ανανέωσης

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Την προοπτική αξιοποίησης του θε-
σµικού πλαισίου της νέας ΚΑΠ, βάσει 
του οποίου τίθεται για πρώτη φορά σε 
συζήτηση ο όρος του «πραγµατικού α-
γρότη», δείχνει να εξετάζει ενδελεχώς 
η κυβέρνηση, όπως προκύπτει και από 
το σχέδιο διαβούλευσης για τον εθνι-
κό φάκελο, που δόθηκε τις τελευταίες 
µέρες στη δηµοσιότητα από τις διαχει-
ριστικές αρχές και το οποίο δηµοσιεύ-
ει ως ένθετο η Agrenda. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν 

τους επιτελείς των διαχειριστικών αρ-
χών και φυσικά την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης να βλέπουν µε καλό µάτι το ενδε-
χόµενο σύνδεσης των άµεσων κοινοτι-
κών ενισχύσεων που εισπράττουν κά-
θε χρόνο οι αγρότες µε την προσκόµι-
ση ενός ελάχιστου ορίου τιµολογίων 
πώλησης αγροτικών προϊόντων, το ο-
ποίο θα επιβεβαιώνει την άσκηση της 
αγροτικής δραστηριότητας εκ µέρους 
του κατόχου δικαιωµάτων και δικαι-
ούχου άµεσης ενίσχυσης.

Πρόκειται για µια νέα προσέγγιση, η 
οποία, στο βαθµό που υιοθετηθεί και 
µάλιστα µε αυστηρότητα από τη χώρα 
µας, δηµιουργεί νέα δεδοµένα στο πε-
δίο της αγροτικής παραγωγής, όπου, 
τον τελευταίο καιρό και µε αφετηρία τις 
φορολογικές ανακατατάξεις του 2016 
η παραοικονοµία οργιάζει. 

Όπως αναφέρουν έµπειροι παρατη-
ρητές, οι επιλογές «µαύρης αγοράς» που 
έχει στη διάθεσή του ο Έλληνας αγρό-
της σε πολλά αγροτικά προϊόντα, θέτουν 
σε κίνδυνο όχι µόνο την εύρυθµη λει-
τουργία των αγορών αλλά και τις δοµές 
στήριξης και ανάπτυξης του αγροτικού 
χώρου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι 
συνεταιριστικές οργανώσεις, πολλές εκ 
των οποίων αποδεκατίστηκαν και υπό 
το βάρος του ανταγωνισµού από το ιδι-
ωτικό εµπόριο, το οποίο, παίζοντας µε 
µεγαλύτερη άνεση το παιχνίδι της πα-
ραοικονοµίας, έκανε τους αγρότες να 
γυρίσουν την πλάτη τους στους συνε-

ταιρισµούς. 
Κοντά στους συνε-

ταιρισµούς, πρόβλη-
µα έχουν βεβαίως α-
πό την ανάπτυξη του 
παρεµπορίου στα α-
γροτικά προϊόντα και 
οι καλά οργανωµέ-
νες ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις και ειδικά ε-
κείνες που δραστη-
ριοποιούνται στον 
τοµέα της µεταποίη-
σης, καθώς υφίστα-
νται µε τη σειρά τους 

έντονο ανταγωνισµό από τους λεγόµε-
νους αλεξιπτωτιστές του χώρου οι οποί-
οι κινούνται κάτω από τα ραντάρ της ε-
φορίας και έχουν τον τρόπο να προσελ-
κύουν τους παραγωγούς µε τον αέρα 
που τους δίνει το «µαύρο χρήµα» και η 
παράνοµη βεβαίως απαλλαγή, σχεδόν 
από κάθε είδους φορολογία.

Ένας εν δυνάµει συσχετισµός των ε-
πιδοτήσεων (τσεκ) µε παραστατικά και 
τιµολόγια πώλησης, θα µπορούσε να α-
ποτελέσει τεράστιας σηµασίας διαρθρω-
τικό µέτρο, καθώς, πέραν των επιπτώ-
σεων που θα έχει στα δηµόσια έσοδα, 
εκτιµάται ότι θα απελευθερώσει τερά-
στιες δυνάµεις, αποµακρύνοντας από 
τη «διαχείριση» των αγροτικών γαιών 
τους λεγόµενους «αγρότες του κανα-
πέ» και δίνοντας τη δυνατότητα να έρ-
θουν στη θέση τους νέοι και µε επεξερ-
γασµένο αναπτυξιακό πλάνο αγρότες. 

21-22, 35-36

Με ζήτηση 
και προοπτικές 
ανοδικές 
οι Ναβαλίνες
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Μειωµένη παραγωγή και καλή ποιό-
τητα σε µια όψιµη κατά τα άλλα χρο-
νιά, ανεβάζουν τις Ναβαλίνες στα 30 
λεπτά το κιλό τις τελευταίες εβδοµά-
δες, µε τη ζήτηση από τα Βαλκάνια και 
την Κεντρική Ευρώπη να είναι υψηλή. 

Νωρίτερα, πολύ µικρές ποσότητες 
βγήκαν στην αγορά, ωστόσο τις επό-
µενες ηµέρες οι ποσότητες αναµένεται 
να αυξηθούν, µε τις προοπτικές για το 
προϊόν να παραµένουν θετικές τουλά-
χιστον µέχρι το τέλος του έτους. 

«Η τιµή είναι ικανοποιητική» αναφέ-
ρει στην εφηµερίδα Agrenda ο πρόε-
δρος της Ένωσης Αργολίδας Σπύρος 
Αντωνόπουλος, εξηγώντας πως στην 
περιοχή του η µείωση της παραγωγής 
ενδέχεται να αγγίξει σε ποσοστό και το 
50%. Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι η µέση 
τιµή δεν ξεπέρασε τα 25 λεπτά το κι-
λό. Σύµφωνα µε τον ίδιο, ζήτηση για 
εξαγωγή υπάρχει και στις κληµεντίνες 
µε την τιµή παραγωγού να προσεγγί-
ζει τα 45 λεπτά το κιλό.

Αρχή µε 30 λεπτά, ανοδική η αγορά 
 Σε καλό µοµέντουµ το ξεκίνηµα για τις Ναβαλίνες, ισχυρή η ζήτηση
 Τουλάχιστον 5 λεπτά υψηλότερα από πέρυσι κινούνται οι τιµές παραγωγού 
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Σ
ηµειώθηκαν κι άλλες πωλήσεις γύ-
ρω από τα 70 σεντς ανά λίµπρα για 
το εγχώριο βαµβάκι στην ελληνι-
κή αγορά, µε αγοραστές τα τουρκι-

κά κλωστήρια αλλά και τους εµπορικούς οί-
κους. Η ζήτηση εξακολουθεί να είναι έντο-
νη, ενώ οι αναλυτές σχολιάζουν ότι η προ-
σφορά αρχίζει να γίνεται λίγο δυσκολότερη 
για συγκεκριµένες ποιότητες και ειδικότερα 
για τα λευκά βαµβάκια. Εν τω µεταξύ, χρηµα-
τιστηριακά, µέσα στην εβδοµάδα δοκιµάσα-
µε τα λίγο χαµηλότερα του εύρους χωρίς ό-
µως φόβο για πραγµατική πτώση της αγοράς. 

 Μόνο µια δουλειά έχει ακουστεί για κα-
λά σιτάρια στο 275 ευρώ ο τόνος FOB στην ε-
ληνική αγορά. Έχουν δηµιουργηθεί υψηλές 
προσδοκίες κατόπιν της αγοράς της Τουρκί-
ας για στάρια της Ευρώπης, οι οποίες δεν ε-
πιβεβαιώνονται. Φαίνεται να αποδεικνύεται 
σωστό αυτό που γράφαµε τις προηγούµενες 
δύο εβδοµάδες ότι είναι καλή συγκυρία για 
κάποιον να πουλήσει. Την ίδια ώρα στο χρη-
µατιστήριο του Σικάγο, οι τιµές µαλακού ση-
µείωσαν ελαφρά άνοδο, δεδοµένου ότι ανα-
µένεται στο USDA report µείωση της παραγω-
γής στην Αυστραλία και Αργεντινή.

 

  Η φετινή συγκοµιδή µήλων στην Ουγγα-
ρία δεν αναµένεται να ξεπεράσει τους 400.000 
τόνους, όταν η συγκοµιδή του 2018 είχε αγ-
γίξει τους 900.000 τόνους και είχε θεωρηθεί 
αρκετά χαµηλή για τα δεδοµένα της χώρας, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Συνδέσµου Φρού-
των και Λαχανικών Ουγγαρίας (FruitVeb). 
Με δεδοµένο ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικό 
πλεονέκτηµα και παραγωγική επάρκεια στα 
µήλα, εκτιµάται ότι θα µπορούσε να εισέλθει 
και στην ουγγρική αγορά. 

Εύκολα τα 70 σεντς 
για ντόπιο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

10/10 15/10 22/10 29/10 05/11

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

333,95332,47
335,91

334,26

327,93

Ισπανία 
Χαµηλές επιδόσεις αναµένει η 

Ισπανία σε όλα τα εσπεριδοειδή, 
εµφανίζοντας και καθυστέρηση 
στην ωρίµανση των φρούτων

Lane Late 
Στα πιο όψιµα Lane Late, 
αν και είναι ακόµα νωρίς, 

αναµένεται µια µικρή 
αύξηση της παραγωγής

Μέρλιν
Σταθερή φαίνεται πως θα 
παραµείνει πανελλαδικά 

για φέτος η παραγωγή στην 
ποικιλία Μέρλιν

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

03/10 10/10 17/10 24/10 31/10 07/11

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

212

173

209,5

2,18

340,70

911,60

18,50

62,62

106,90

78,48

212

173

209,5

2,10

339,30

922,40

18,60

62,40

108,92

79,61

212

173

209,5

2,11

339,30

931,00

18,63

67,87

112,40

78,71

212

173

209,5

2,13

334,80

934,60

18,67

64,37

110,90

78,49

213

173

209,5

2,23

337,50

916,40

20,11

65,97

111,67

78,31

213

173

209,5

2,09

330,08

925,40

19,93

64,20

119,15

78,92

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

248 253

259 264 264 264

61,33 62,09

64,54 64,95 65,70 64,35

Tιμές παραγωγού
Ναβαλίνες
(ευρώ το κιλό)

2018                                0,20-0,25/kg 

2019 0,30/kg 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
Ναβαλίνας 
(λεπτά/κιλό)

2019   30 

2018  20-25
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Με άμυνα στις 
πιέσεις της αγοράς 
ξεκινά το ελαιόλαδο 

 Βολιδοσκοπειται 
η αγορά σκληρού πάνω 
σε μομέντουμ ανόδου

Ενισχύονται οι τάσεις 
διόρθωσης στο βαµβάκι 
Το χρηµατιστήριο δείχνει πως 
ετοιµάζεται για ένα νέο µικρό ράλι, 
ενόψει της συµφωνίας ανάµεσα σε 
ΗΠΑ και Κίνα προς τον ∆εκέµβριο, που 
δηµιουργεί προσδοκίες για καλύτερες 
τιµές παραγωγού προσεχώς. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στήριγµα
µικρών τα 
άτυπα κανάλια  
Χωρίς παραστατικά διακινείται ένα 
σηµαντικό ποσοστό της παραγωγής 
των µικρών εκµεταλλεύσεων, 
σύµφωνα µε τα ευρήµατα του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος SALSA 
(βλ. αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 44-45). 
Ειδικότερα, εξετάζοντας την περίπτωση 
του ελαιολάδου της Ηλείας, το 
ερευνητικό πρόγραµµα δείχνει ότι 
τουλάχιστον το 10% της παραγωγής 
φεύγει χωρίς να καταγράφονται οι 
οικονοµικές συναλλαγές. Το 
συγκεκριµένο ποσοστό, αν και δεν 
αφορά µόνο τις µικρές εκµεταλλεύσεις, 
σχολιάστηκε µάλιστα από τους 
συνδαιτηµόνες της συνάντησης όπου 
παρουσιάστηκαν κάποια πρώτα 
ευρήµατα από το πρόγραµµα, ως 
«µετριοπαθές». Στην ίδια συζήτηση, 
παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη να 
υπάρχει µία καλύτερη διανοµή των 
άµεσων ενισχύσεων καθώς το 50% 
αυτών δίνεται στο 10% των 
εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα, 
φαινόµενο, που καταγράφεται σε πιο 
µεγάλη ένταση στην υπόλοιπη Ευρώπη.  

Μετά από πολλές 
παλινωδίες η νέα ΚΑΠ 
τείνει να εισαγάγει 
για πρώτη φορά τον 
όρο του «πραγµατικού 
γεωργού».

Μετά τα 
τιµολόγια 
δαπανών 
σειρά 
έχουν τα 
τιµολόγια  
εσόδων.
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Η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια και η 
καλλιέργεια φυκών είναι ζωτικής 
σηµασίας για την αύξηση της βιώσι-
µης παραγωγής θαλάσσιων προϊό-
ντων διατροφής στην ΕΕ και θα µπο-
ρούσε να αποτελέσει µέρος της λύ-
σης για την καταπολέµηση της κλι-
µατικής αλλαγής. Eντούτοις, το δυ-
ναµικό της «γαλάζιας βιοοικονοµί-
ας» παραµένει αναξιοποίητο στην ΕΕ 
λέει σε γνωµοδότηση της η Ευρωπα-
ϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επι-
τροπή (ΕΟΚΕ) που συνιστά, τη θέσπι-
ση πανευρωπαϊκών πιλοτικών έργων 
µε τη συµµετοχή τόσο των τοπικών 
φορέων όσο και της επιστηµονικής 
κοινότητας. 

Αυτό θα απαιτήσει πολύ σηµαντι-
κές προσπάθειες για την αποκατά-
σταση της βιοποικιλότητας στα θα-
λάσσια και τα εσωτερικά ύδατα, κα-
θώς και για την αξιοποίηση των πα-
ρεχόµενων δυνατοτήτων τους όσον 
αφορά τη δέσµευση του διοξειδίου 
του άνθρακα. 

Όσοι παρακολουθούν στενά τις ε-
ξελίξεις στον αγροτικό χώρο βλέ-
πουν καθαρά ότι η στρέβλωση που 
έχει επέλθει τόσο από τα λεγόµε-
να ιστορικά δικαιώµατα, όσο και 
από τη δυνατότητα του καθενός 
να δηλώνει αγρότης, να εισπράτ-
τει επιδοτήσεις και την ίδια στιγ-
µή να µην έχει καµιά υποχρέωση 
να παρουσιάσει προϊόν και τιµο-
λόγια, οδηγεί χρόνο µε το χρόνο 
την ελληνική γεωργία σε αδιέξοδα. 

Είναι σαφές, ότι, εκτός από την 
ανανέωση του έµψυχου δυναµι-
κού, η υπόθεση των τιµολογίων 
θα µπορούσε να επιφέρει έναν 
άλλο σχεδιασµό του καλλιεργη-
τικού χάρτη της χώρας, στο πλαί-
σιο µιας διαδικασίας η οποία α-
πό τη µια θα επιταχύνει τη συγκέ-
ντρωση γης σε όλο και µεγαλύ-
τερες αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
και από την άλλη θα διευκολύνει 
τη στροφή στις πολυετείς - δεν-
δρώδεις καλλιέργειες, όπου ο 
προγραµµατισµός πρέπει να εί-
ναι µακροπρόθεσµος, καθώς η 
δαπάνη επένδυσης είναι εκ των 
πραγµάτων υψηλή. 

 Στην τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο ισχύουν δύο ορισµοί για 
τους γεωργούς που δικαιούνται ε-
νισχύσεις: α) του «ενεργού γεωρ-
γού» που είναι δικαιούχος των άµε-
σων ενισχύσεων (Ι Πυλώνα) και β) 

του «επαγγελµατία αγρότη», πέ-
ραν της ιδιότητας του ενεργού γε-
ωργού. Στην πρόταση κανονισµού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 
Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ υπάρ-
χει η πρόβλεψη για έναν υποχρε-
ωτικό ορισµό του «πραγµατικού 
γεωργού», αν και τα περισσότερα 
κράτη µέλη εµφανίζονται να επι-
θυµούν την προαιρετική εφαρµογή 
του ορισµού. Με βάση την εγχώρια 
διαβούλευση τίθεται το ερώτηµα. 

Θεωρείτε ότι: Πρέπει να εφαρµό-
ζεται υποχρεωτικά ο ορισµός του 
«πραγµατικού γεωργού»; 

Πρέπει να υπάρχει διαφορο-
ποίηση ανάλογα µε το αν αφο-
ρά παρεµβάσεις άµεσων ενισχύ-
σεων ή αγροτικής ανάπτυξης; 

Τα κριτήρια που θα χρησιµο-
ποιούνται θα πρέπει να αφορούν: 

1. στην οικονοµική σηµασία της 
γεωργικής δραστηριότητας (σηµα-
ντικό ποσοστό του εισοδήµατος), 

2. στην άσκηση επίσηµης οικο-
νοµικής δραστηριότητας στον γε-
ωργικό τοµέα (ύπαρξη οικονοµι-
κών συναλλαγών µε την έκδοση 
τιµολογίων αγοράς και είσπραξης), 

3. στο χρόνο/εργασία που αφιε-
ρώνεται στη γεωργική δραστηριό-
τητα (εγγραφή στον ΕΦΚΑ µε προ-
ϋποθέσεις ΟΓΑ), 

4. στην εκπαίδευση – κατάρτιση, 
5. στην εγγραφή σε µητρώα.

Αναξιοποίητες 
ευκαιρίες 
στην «γαλάζια» 
βιοοικονομία

Τι εισαγάγει η νέα ΚΑΠ 
και τι η εδώ διαβούλευση 

Η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας 
θαλασσών, λιµνών και ποταµών 
αναµένεται να ανοίξει ευκαιρίες, 
κυρίως για τις οικογενειακές και τις 
µικρές επιχειρήσεις, στις τοπικές 
αγορές, λέει ο εισηγητής της 
γνωµοδότησης κ. Simo Tiainen.

Αδυναµία στις 
υπό κηδεµονία 
συνεταιριστικές 
οργανώσεις  
προδίδει η 
επίσκεψη Βορίδη 
στην «Ένωση 
Μεσσηνίας».

Βιώσιµο συνεταιριστικό µοντέλο υπόσχεται η Βάθη,
χωρίς ωστόσο να ξεχωρίζει τη µέρα από τη νύχτα 

Ζυµώσεις µε εµπλεκόµενους του συνεταιριστικού τοµέα πραγµατοποιεί το 
τελευταίο διάστηµα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
λίγο πριν φέρει σε διαβούλευση το νέο θεσµικό πλαίσιο, που τοποθετείται 
χρονικά για τον επόµενο µήνα. Τον άξονα πάνω στον οποίο θα κινηθεί η 
Κυβέρνηση στο ζήτηµα των Συνεταιρισµών και τις αλλαγές που θα υπάρξουν 
στο πλαίσιο λειτουργίας τους προκειµένου να καταστούν βιώσιµοι και να µην 
επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, περιέγραψε σε συνεταιριστές κατά την 
επίσκεψη του στη Μεσσηνία την Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2019, ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης. 
Κατά την παραµονή του στη Μεσσηνία ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να 
επισκεφθεί το ελαιοτριβείο – τυποποιείο ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε., τον 
Αγροτικό Συνεταιρισµό Σύκων και Ξηρών Καρπών «ΣΥΚΙΚΗ» καθώς 
επίσης και τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου επεξεργασίας και 
τυποποίησης Ελαιολάδου του Αγροτικού Συνεταιρισµού «Ένωση 
Μεσσηνίας» που λειτουργεί σε συνεργασία µε την Κωνσταντόπουλος Α.Ε 
και να συζητήσει µε εκπροσώπους των συνεταιρισµών, τρόπους για την 
ανάδειξη των προϊόντων τους στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά. 

Πλειοψηφία
Τα περισσότερα κράτη-

µέλη εµφανίζονται 
να επιθυµούν την 

προαιρετική εφαρµογή 
του ορισµού του «πραγ-

µατικού γεωργού»
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Επιτάχυνση απόδοσης αποζηµιώσεων, 
στρεµµατική ενίσχυση έναντι της αδυνα-
µίας απορρόφησης της παραγωγής, ανα-
διάρθρωση καλλιέργειας, παραγωγικό κό-
στος, µητρώο αγροτών και στο… βάθος, 
αν χρειαστεί, τα τρακτέρ στους δρόµους 
για δυναµικές κινητοποιήσεις, καθώς ο 
κόµπος της οικονοµικής ανέχειας έχει 
φτάσει στο χτένι και η χρονιά δεν βγαίνει.

Το διεκδικητικό πλαίσιο και το σαφές 
προειδοποιητικό µήνυµα προς το ΥπΑ-
ΑΤ και τον ΕΛΓΑ, προέκυψαν στην ευ-
ρεία σύσκεψη που οργάνωσε ο Αγροτι-
κός Σύλλογος Βέροιας το βράδυ της Τρί-
της 5 Νοεµβρίου, κατά τη διάρκεια της ο-
ποίας έπεσαν στο τραπέζι της συζήτησης 
όλα τα θέµατα που καίνε τους ροδακινο-
παραγωγούς της Ηµαθίας και της Πέλλας.

Παρουσία εκπροσώπων από άλλους 
13 αγροτικούς συλλόγους-µέλη της Πα-
νελλαδικής Συντονιστικής των Μπλόκων, 
που πήγαν στη Βέροια από Λάρισα, Καρ-
δίτσα, Τύρναβο, Κατερίνη, Πέλλα και Α-
µύνταιο Φλώρινας, ιεράρχησαν τα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζει η καλλιέρ-
γεια του ροδάκινου και αποφάσισαν να 
ζητήσουν δια ζώσης συνάντηση µε τον υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για να του 
το θέσουν και να διεκδικήσουν λύσεις, 
καθώς η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.

«Ακόµη δεν έχουµε εξοφληθεί το 10% 
των αποζηµιώσεων για τις ζηµίες που υ-
πέστη η παραγωγή µας το 2018 και φυ-
σικά εκκρεµεί η πληρωµή του 100% για 
τις φετινές καταστροφές, για την οποία α-
κούµε πως πάει για την άνοιξη του 2020. 

Υπάρχουν πολλά χωριά στην περιοχή, ό-
πως το Μακροχώρι, η Νικοµήδεια, η Πα-
λαιά και η Νέα Λυκογιάννη, αλλά και αλ-
λού, όπου η ζηµιά από τη χαλαζόπτωση 
ήταν ολοκληρωτική. Αυτοί οι άνθρωποι 
έχουν καταστραφεί και σε ένα µήνα έχου-
µε Χριστούγεννα, που σηµαίνει ότι έρχο-
νται ένα σωρό υποχρεώσεις για πληρω-
µή και θα πρέπει να προετοιµαστούν και 
για τη νέα καλλιεργητική σεζόν. Πώς να 
καλλιεργήσουν;», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά στην Agrenda ο πρόεδρος του Αγροτι-
κού Συλλόγου Βεροίας, Τάσος Χαλκίδης, 
σηµειώνοντας την ανάγκη να επιταχυν-
θούν οι πληρωµές των αποζηµιώσεων.

Λίγο-πολύ σε ανάλογα δυσµενή κατά-
σταση, ωστόσο, βρίσκεται όλος ο αγροτι-
κός κόσµος της περιοχής που ασχολείται 
µε την καλλιέργεια του ροδάκινου, καθώς 
οι τιµές, ειδικά στο επιτραπέζιο, έχουν κα-
τρακυλήσει σε µη βιώσιµα επίπεδα.

«Πουλήσαµε φέτος επιτραπέζιο ρο-
δάκινο από 15 έως και 20 λεπτά το κιλό. 
Είναι η απόλυτη ξεφτίλα για το προϊόν 

και για να πάρει ο κόσµος µια πραγµα-
τική ανάσα θα πρέπει να δοθεί µια έκτα-
κτη στρεµµατική ενίσχυση, ανάλογη µε 
εκείνη που προέβλεπε το πακέτο Καρα-
σµάνη, διότι από τη στιγµή που επιβλή-
θηκε το ρωσικό εµπάργκο έναντι των ευ-
ρωπαϊκών προϊόντων, η απορρόφηση του 
παραγόµενου ροδάκινου είναι ιδιαίτερα 
προβληµατική», εξήγησε ο κ. Χαλκίδης.

«Αποφασίσαµε να ζητήσουµε ένα ρα-
ντεβού µε τον υπουργό για να του εκθέ-
σουµε προβληµατισµούς και αιτήµατα, 
διεκδικώντας λύσεις, για να πληρωθούν 
οι αγρότες και να µπορέσουν να συνεχί-
σουν την καλλιέργεια. Πρόθεσή µας εί-
ναι να συνδέσουµε την ικανοποίησή τους 
µε ένα χρονοδιάγραµµα, το οποίο αν δεν 
τηρηθεί δεν έχουµε άλλα όπλα στα χέρια 
µας, παρά να βγάλουµε τα τρακτέρ στους 
δρόµους, ακόµη και πριν τα Χριστούγεν-
να», τόνισε ο κ. Χαλκίδης, προσθέτοντας 
πως «η κατάσταση είναι τραγική. Έχουν 
ερηµώσει τα χωριά και αν δεν υπάρξει 
στήριξη, η συνέχεια θα είναι χειρότερη».

Αίτημα έκτακτης στρεμματικής 
ενίσχυσης ροδακινοπαραγωγών 
Με προειδοποιητικό μήνυμα για κινητοποιήσεις ακόμα και πριν τα Χριστούγεννα, 
οι ροδακινοπαραγωγοί ζητούν στήριξη ανάλογη με το λεγόμενο πακέτο Καρασμάνη 

Μέχρι 20 λεπτά
Με δεδοµένο ότι 

φέτος το επιτραπέζιο 
ροδάκινο έπιασε από 
15 έως και 20 λεπτά 

το κιλό, οι παραγωγοί 
ζητούν έκτακτη 

στρεµµατική ενίσχυση

Προβληµατική 
η απορρόφηση 
Από τη στιγµή που 

επιβλήθηκε το ρωσικό 
εµπάργκο έναντι των 
ευρωπαϊκών προϊό-

ντων, η απορρόφηση 
του παραγόµενου 

ροδάκινου είναι ιδιαί-
τερα προβληµατική 

Υπόσχεση για δεύτερη 
επίσκεψη του Βορίδη 
στη Βέροια, πριν από το 
τέλος Νοεµβρίου, απέσπασε 
ο Σύλλογος, ωστόσο 
η ακριβής ηµεροµηνία 
παραµένει ανοικτή.  

Επιπλέον 
βάρος για 
το συµπύρηνο 
οι δασµοί 
στην κοµπόστα
Παρόµοια είναι η κατάσταση 
και στο συµπύρηνο 
ροδάκινο, στο οποίο η 
επιβολή δασµών από την 
αµερικανική κυβέρνηση 
προκαλεί πρόσθετη 
ανησυχία στους 
παραγωγούς. «Σαν να µην 
έφταναν τα προβλήµατα που 
είχαµε, έρχονται τώρα και οι 
δασµοί που αποφάσισαν να 
επιβάλλουν οι Αµερικανοί 
στην κοµπόστα και 
φοβόµαστε ότι η όποια 
επιβάρυνση προκύψει, θα 
µετακυληθεί στο τέλος από 
τους µεταποιητές στις 
πλάτες των παραγωγών» 
είπε ο ίδιος, τονίζοντας πως 
θα πρέπει να εξεταστεί 
σοβαρά και η προοπτική της 
αναδιάρθρωσης ή της 
αγρανάπαυσης για κάποια 
έτη στο ροδάκινο, ώστε να 
αποσυµφορηθεί η αγορά από 
τις πλεονάζουσες ποσότητες 
και το προϊόν να ξαναπιάσει 
τιµή που να καθιστά βιώσιµη 
την καλλιέργεια.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και 
στο έλλειµµα που υφίσταται 
στο µητρώο εµπόρων, µε 
τους παριστάµενους να 
υπογραµµίζουν ότι κάποια 
στιγµή πρέπει να σταµατήσει 
το γαϊτανάκι της αδράνειας 
και να δηµιουργηθεί το 
µητρώο, ώστε να γνωρίζουν 
και οι παραγωγοί ποιον 
έχουν απέναντί τους και αν 
πραγµατικά έχει τα εχέγγυα 
να ασκεί εµπορία, 
ενισχύοντας την 
εµπιστοσύνη ανάµεσα 
στους εµπλεκόµενους.

  

Η ΦΕΤΙΝΗ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΜΕΙΩΣΗ 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

>10% 
ΜΕΙΩΣΗ 

30% 





Διαχειμάζει το 
πράσινο σκουλήκι
Στελεχοκοπή και αναστροφή για πιο 
λίγες ζημιές στα βαμβακοχώραφα

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στις κατάλληλες καλλιεργη-
τικές επεµβάσεις αµέσως µε-
τά τη συγκοµιδή στις βαµβα-
κοφυτείες, µε στόχο να ελα-
χιστοποιηθεί ο αριθµός των 
επιτυχώς διαχειµαζόντων ε-
ντόµων του πράσινου σκου-
ληκιού, τα οποία και θα ζη-
µιώσει το φυτό τη νέα καλ-
λιεργητική περίοδο, καλού-
νται να προχωρήσουν αυτό 
το διάστηµα οι παραγωγοί. 

Όπως αναφέρουν οι γεω-
πόνοι της ∆ΑΟΚ Σερρών, µε-
τά τη στελεχοκοπή απαιτεί-
ται όργωµα µε υνιοφόρο α-
λέτρι σε βάθος 20 έως 25 ε-

κατοστών, σε όλα τα χωρά-
φια που καλλιεργήθηκαν µε 
βαµβάκι ανεξαρτήτως της ε-
πόµενης καλλιέργειας του 
χωραφιού. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγ-
χάνεται πλήρης αναστροφή 
του εδάφους και πλήρης εν-

σωµάτωση των θρυµµατισµέ-
νων από τη στελεχοκοπή υ-
πολειµµάτων των βαµβακο-
φύτων στο έδαφος, µε τα πα-
ρακάτω αποτελέσµατα:

1. Άµεση καταστροφή των 
νυµφών

2. Έκθεση των νυµφών σε 
αντίξοες κλιµατικές και εδα-
φικές συνθήκες (πχ υδατικός 
κορεσµός του εδάφους σε 
συνδυασµό µε τις χαµηλές 
θερµοκρασίες αυτού).

3. Μεταφορά των νυµφών 
σε βάθη 20 έως 25 εκατοστά 
και καταστροφή των στοών 
εξόδου των πεταλούδων, µε 
επακόλουθο µηχανική αδυ-
ναµία εξόδου των πεταλού-
δων στην επιφάνεια του εδά-

φους. Η χρήση άλλων καλ-
λιεργητικών πρακτικών ό-
πως ρίπερ, καλλιεργητής, 
δισκοσβάρνα κ.α., αντί του 
οργώµατος µε υνιοφόρο α-
λέτρι, δεν επιτυγχάνουν α-
ναστροφή του εδάφους και 
ως εκ τούτου δεν αποτελούν 
αποτελεσµατικές µεθόδους 
ελέγχου του πράσινου σκου-
ληκιού. Μάλιστα οι γεωπό-
νοι τονίζουν στους καλλιερ-
γητές ότι ενδεχόµενη αύξη-
ση του κόστους καλλιέργει-
ας, τουλάχιστον ισοσκελίζε-
ται από τη µείωση του αριθ-
µού των ψεκασµών µε εντο-
µοκτόνα που θα απαιτηθούν 
κατά την επόµενη καλλιερ-
γητική περίοδο.

Προληπτικά µέτρα κατά της φυτόφθορας στις φιστικιές
Η λήψη βασικών προληπτικών µέτρων, πριν και µετά την εγκατάσταση των νέων 
δενδρυλλίων φιστικιάς είναι απαραίτητη για την αποφυγή ή τον περιορισµό 
σοβαρών φυτοπροστατευτικών προβληµάτων αργότερα. Αυτά έχουν να κάνουν 
µε εδαφογενείς ασθένειες του κορµού και του ριζικού συστήµατος (φυτόφθορα, 
σηψηρριζία, αδροµύκωση), αλλά και µε ασθένειες της κόµης των δένδρων 
(βοτρυοσφαίρια, σεπτορίωση). Πριν και κατά τη φύτευση, η καλλιέργεια της 

φιστικιάς πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές µε υψηλή σχετική υγρασία, ενώ η βαθιά 
άροση βοηθά στη γρήγορη ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και στην επιτυχηµένη 
εγκατάσταση της νέας φυτείας, αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Μετά τη φύτευση, ο ιδανικός τρόπος ποτίσµατος είναι η στάγδην 
άρδευση, ενώ πρέπει να αποφεύγονται η διαβροχή του κορµού, η οποία είναι καθοριστική 
για την προστασία από τη φυτόφθορα και η µεταφορά µολύσµατος εδαφογενών µυκήτων.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

 
Επόµενη σεζόν  
Ο πληθυσµός της 

πρώτης γενιάς, δηλαδή 
οι πεταλούδες που δια-

χείµασαν και βγήκαν από 
το έδαφος θα δώσουν 

τις ζηµιές

Γλοιοσπόριο ελιάς 
Το παθογόνο του γλοιοσπόριου προκαλεί µια 
από τις σοβαρότερες ασθένειες των καρπών 
της ελιάς σε περιόδους υψηλής υγρασίας κατά 
τη διάρκεια της ωρίµανσης. Ως αποτέλεσµα έχει 
τη δηµιουργία σήψεων («σαπίλας»), µειώνοντας 
δραµατικά την απόδοση καθώς και την ποιότητα 
του ελαιόλαδου στα επιδηµικά χρόνια. Από τους 
προσβεβληµένους καρπούς, όσοι που 
παραµένουν πάνω στο δέντρο µουµιοποιούνται. 
Σε αυτούς που πέφτουν στο έδαφος 
παρατηρείται σήψη και παρουσία ρόδινης 
γλοιώδους µάζας. Οι ελιές που προσβάλλονται 
πέφτουν πρόωρα µειώνοντας την απόδοση της 
συγκοµιδής και στο στάδιο της ελαιοπαραγωγής 
παράγουν ένα κοκκινωπό λάδι χαµηλής 
ποιότητας, πολύ θολό και µε υψηλό βαθµό 
οξύτητας. Επιβάλλεται οπωσδήποτε η συλλογή-
αποµάκρυνση του πεσµένου στο έδαφος 
καρπού, γιατί αποτελεί πολύ σηµαντική πηγή 
µόλυνσης για το επόµενο έτος. Για αποφυγή 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Αχαΐας συστήνουν να τηρείται το όριο του 
µέγιστου αριθµού εφαρµογών µε το ίδιο 
σκεύασµα και οι επαναληπτικές εφαρµογές, να 
γίνονται µε εναλλαγή µε σκευάσµατα από 
διαφορετική οµάδα δράσης. 

Σκευάσµατα
Alfa Agro: Trimanoc-R 75 WG, Cuprofix ultra 
40 WG
Bayer: Flint 50WG, Serenade ASO
Elanco: Blue Shield HiBio 25WG, Champ 36,3SC
FMC: Favia Star 20 WG
K&N: Kocide 2000 35WG, Cuproxat 19SC
Sipcam: Hidroval 40WG
UPL: Syllit 544SC, Gramen.

Καπνιά εσπεριδοειδών
Η καπνιά είναι µύκητας που αναπτύσσεται σε 
συνθήκες αυξηµένης υγρασίας πάνω στα 
µελιτώµατα εντόµων (αλευρώδεις, 
ψευδόκοκκος, ψώρες). Εµφανίζεται ως λεπτό 
στρώµα µυκήτων µαύρου χρώµατος, που 
καλύπτει σχεδόν όλα τα µέρη του φυτού όπως 
τα φύλλα, τα κλαδιά και τους καρπούς των 
εσπεριδοειδών. Η αντιµετώπιση είναι δυνατόν 
να επιτευχθεί κυρίως µε την καταπολέµηση των 
εντόνων που παράγουν µελιτώµατα την 
κατάλληλη εποχή. Προτείνονται, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, φθινοπωρινοί 
ψεκασµοί µε χαλκούχα µυκητοκτόνα τα οποία 
µπορούν να περιορίσουν την ανάπτυξη των 
µυκήτων της καπνιάς αλλά και των σήψεων που 
προκαλούνται στον καρπό από τη φυτόφθορα. 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Στα χαρτιά η εγχώρια παραγωγή ζάχαρης το 2020 
Για τα μάτια η εκμίσθωση των δύο μονάδων της ΕΒΖ σε Πλατύ και Σέρρες στη Royal Sugar

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.g

Και µε τη «βούλα» περνούν, πλέον, στον 
έλεγχο της «Royal Sugar» µε τη µορφή 
της εκµίσθωσης για τους επόµενους 28 
µήνες τα εργοστάσια της ΕΒΖ ΑΕ, στο Πλα-
τύ και στις Σέρρες έναντι 26 εκατ. ευρώ 
και µένει να φανεί αν η Ελλάδα θα ξανα-
µπεί στο χάρτη της παραγωγής ζάχαρης.

Αργά το βράδυ της Τρίτης 5 Νοεµβρί-
ου και µετά από διαπραγµατεύσεις που 
χρειάστηκε να περάσουν από… σαράντα 
κύµατα, τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΕΒΖ 
και Τράπεζα Πειραιώς από τη µια και Συ-
νεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακε-
δονίας µε τη Royal Sugar, έβαλαν τις υ-
πογραφές τους στη συµφωνία µίσθωσης 
των δύο µονάδων, υπό το βλέµµα της πο-
λιτικής ηγεσίας των υπουργείων Ανά-
πτυξης κι Αγροτικής Ανάπτυξης, επιβε-
βαιώνοντας το ρεπορτάζ του Agronews. 

Η αρχική συµφωνία υπογράφηκε µε-
ταξύ ΕΒΖ ΑΕ και Συνεταιριστικής Τράπε-
ζας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία στη 
συνέχεια θα κάνει νέο υποµισθωτήριο 

συµβόλαιο µε τη Royal Sugar του Χρή-
στου Καραθανάση. Ο επιχειρηµατίας 
κατά πληροφορίες αναλαµβάνει την υ-
ποχρέωση -µε δέσµευση και έναντι της 
πολιτικής ηγεσίας των δύο υπουργείων- 
να απορροφήσει την παραγωγή τεύτλων 
του 2019 και να οργανώσει την καλλι-
έργεια και την παραγωγή ζάχαρης για 

το 2020 και 2021, ενώ ταυτόχρονα απο-
κτά και το δικαίωµα πρώτου προτιµητέ-
ου συνοµιλητή, µετά τη λήξη της σύµβα-
σης µίσθωσης, εφόσον η Τράπεζα Πει-
ραιώς αποφασίσει είτε να επαναµισθώ-
σει τα εργοστάσια, είτε να τα πουλήσει.

Σε πρακτικό επίπεδο, βάσει των όρων 
της συµφωνίας, το πρώτο που θα πρέ-

πει να γίνει είναι εντός 20 ηµερών, από 
την ηµέρα της υπογραφής, ο εκµισθω-
τής να έχει προχωρήσει στην υπογρα-
φή συµβάσεων µε τους τευτλοκαλλιερ-
γητές για να παραλάβει τη σοδειά τους 
κι εκείνοι να τις καταθέσουν στο ΟΣ∆Ε 
για να λάβουν τις επιδοτήσεις (σ. σ. το 
τσεκ και τη συνδεδεµένη ενίσχυση), τις 
οποίες ειδάλλως θα έχαναν.

Να σηµειωθεί ότι φέτος τα τεύτλα ε-
κτός απροόπτου θα οδηγηθούν είτε για 
παραγωγή ζωοτροφών, είτε για βιοκαύ-
σιµα, καθώς ο χρόνος που αποµένει, 
σύµφωνα µε τους παράγοντες της ΕΒΖ 
δεν αρκεί για να γίνουν οι παρεµβάσεις 
συντήρησης της µονάδας στο Πλατύ. Ω-
στόσο αυτή είναι και η βασική ένσταση 
των τευτλοπαραγωγών, που προχώρη-
σαν σε κατάληψη των γραφείων της ΕΒΖ 
στη Θεσσαλονίκη. ∆ικαιολογώντας την 
κίνησή τους, οι καταληψίες ανέφεραν 
πως «εµείς σπείραµε τεύτλα για να πα-
ραχθεί ζάχαρη και τώρα ακούµε πως αυ-
τά θα πάνε για άλλα προϊόντα. Υπάρχει 
µια διαφορά τιµής, που πρέπει να καλυ-
φθεί διότι πλήττεται το εισόδηµά µας». 

∆ικαίωµα
Η µίσθωση των δύο 

µονάδων της ΕΒΖ στο 
Πλατύ και τις Σέρρες 
συνολικού τιµήµατος 

26 εκατ. ευρώ θα 
διαρκέσει 28 µήνες 

Εξασφαλίσεις
Οι παραγωγοί 

δηλώνουν πως δεν
θα λήξουν την 

κατάληψη, αν δεν 
λάβουν εγγυήσεις ότι 

θα διασφαλιστεί το 
εισόδηµά τους

«Ο κ. Καραθανάσης στο τέλος θα βγάλει και τους τευτλοπαραγωγούς και την 
ΕΒΖ ασπροπρόσωπους» σχολίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.
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Τη νοµική κατοχύρωση ελάχιστης διαίρε-
σης της αγροτικής γης ως τρόπο αντιµετώ-
πισης του πολυκερµατισµού των αγροτεµα-
χίων σε περιπτώσεις κληρονοµιάς, µεταβι-
βάσεων και αγοράς φέρεται να εξετάζει το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνερ-
γασία µε τα συναρµόδια υπουργεία. Πρόκει-
ται ουσιαστικά για ένα µοντέλο κτηµατολό-

γισης το οποίο παραπέµπει σε θεσµικά πλαί-
σια άλλων χωρών, όπως είναι η Κύπρος, ό-
που η περίπτωση διαίρεσης της γεωργικής 
γης είναι δυνατή, µόνο έαν τα νέα τεµάχια 
που θα προκύψουν διαθέτουν, ανάλογα µε 
την περίπτωση, ορισµένη έκταση. 

Παράδειγµα νοµοθεσίας
Η διαίρεση γεωργικής γης είναι δυνατή 

στην Κύπρο, αν τα νέα τεµάχια που θα προ-
κύψουν έχουν, ανάλογα µε την περίπτωση, 
τις πιο κάτω εκτάσεις:

Για φυτείες (δηλαδή γη πλήρως καλυµ-
µένη µε δέντρα τοποθετηµένα σε κανονική 
διάταξη και τα οποία βρίσκονται στο στάδιο 
της καρποφορίας), αµπέλια, κήπους (περβό-
λια), δάση (πευκώνες), γη αρδευόµενη από 
συνεχή ή εποχιακή πηγή νερού και γη που 
µπορεί να αρδευτεί από συνεχή πηγή νερού 
(γη που µπορεί να αρδευτεί – επιδεκτική άρ-
δευσης – είναι γη συνδεδεµένη µε αρδευ-
τικό έργο, ανεξάρτητα αν αρδεύεται ή όχι). 
Το κάθε νέο τεµάχιο πρέπει να έχει ελάχι-
στη έκταση 1.338τ.µ. (1,33 στρµ.). 

Για γη που µπορεί να αρδευτεί από εποχι-
ακή πηγή νερού, το κάθε τεµάχιο πρέπει να 
έχει ελάχιστη έκταση 2.676τ.µ. (2,67 στρµ.).

Για ξηρική γη, το κάθε τεµάχιο πρέπει να 
έχει ελάχιστη έκταση 6.689τ.µ. (6,68 στρµ.)

Σε περιοχές όπου έχει διενεργηθεί ανα-

δασµός, η ελάχιστη έκταση των νέων τεµα-
χίων που θα προκύψουν από διαχωρισµό, 
πρέπει να είναι διπλάσια.

Αν ληφθεί υπόψη η αναλογικότητα της α-
γροτικής έκτασης στη Μεγαλόνησο σε σχέση 
µε την Ελλάδα, αντιλαµβάνεται κανείς ότι οι 
ελάχιστες εκτάσεις θα διαµορφωθούν προς 
τα πάνω. Στη συγκεκριµένη πρόταση ανα-
φέρθηκε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Φωτεινή Αραµπατζή από τις Σέρρες κα-
τά τη διάρκεια του Agribusiness Forum 2-3 
Νοεµβρίου. Η έλλειψη της νοµικής κατοχύ-
ρωσης ελάχιστης διαίρεσης της αγροτικής 
γης, «οδηγεί σε απαξίωση της γεωργικής 
εκµετάλλευσης», εξήγησε συγκεκριµένα. 

Αυξηµένα βοσκοτόπια ως «φάρµακο» 
για την εξωτερική σύγκλιση

Το φόβο για την εξωτερική σύγκλιση των 
ενισχύσεων της ΚΑΠ, ήρθε παράλληλα να ε-
παναβεβαιώσει η κα. Αραµπατζή, µε µία εν-
δεχόµενη αύξηση των βοσκοτόπων για τη 
νέα προγραµµατικής περίοδο, να άµβλυνε 
κάπως τις διαφορές διαµορφώνονται στα 
στρεµµατικά πριµ ανά χώρα. 

Η τοποθέτηση αυτή θυµίζει τα λόγια του 
διευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας 
της Κοµισιόν, Τάσου Χανιώτη πως η Ελλάδα 
τρέµει την εξωτερική σύγκλιση, γιατί πολύ 
απλά δεν κατάφερε τόσα χρόνια να βρει α-

κόµα τον τρόπο να εντάξει στο σύστηµα ό-
λα τα βοσκοτόπια της.

«∆ουλεύουµε µε πυρετώδεις ρυθµούς για 
την σύνταξη, επιτέλους, των διαχειριστικών 
σχεδίων βόσκησης -που αποτελούν συν τοις 
άλλοις «ασπίδα απέναντι στους κινδύνους 
της απόλυτης εξωτερικής σύγκλισης», τόνι-
σε συγκεκριµένα η υφυπουργός, προσθέ-
τοντας πως «αν και εύκολα λοιδορούνται α-
πό µια επιδερµική, αθηνοκεντρική αντίλη-
ψη, είναι απολύτως αναγκαίες. Είναι η «α-
σπίδα» των αγροτών και κτηνοτρόφων µας 
στην παγκοσµιοποίηση και τους εµπορικούς 
πολέµους αλλά και στους πολλαπλούς ρό-
λους (περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, εθνι-
κούς), που καλούνται να επιτελέσουν. Γιατί 
ουσιαστικά και τελικά, οι επιδοτήσεις στην 
ίδια την κοινωνία επιστρέφουν ως διατρο-
φική ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και πε-
ριβαλλοντική προστασία».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη νέα Κοι-
νή Αγροτική Πολιτική τονίζοντας ότι «πρέ-
πει να τρέξουµε µε ταχείς ρυθµούς αφενός 
καταρτίζοντας το Στρατηγικό Σχέδιο της χώ-
ρας µας για τη νέα Προγραµµατική Περίο-
δο αφετέρου αντιπαλεύοντας τους διαµορ-
φωµένους και αφηµένους, από την προη-
γούµενη Κυβέρνηση, κινδύνους της εξω-
τερικής σύγκλισης».

Ενοποίηση βάσεων δεδοµένων
Τέλος, η κα Αραµπατζή αναφερόµενη στο 

θέµα των ελληνοποιήσεων, τόνισε ότι το υ-
πορυγείο Αγροτικής Ανάπτυξης «εργάζεται 
ήδη για την ενιαιοποίηση των βάσεων δε-
δοµένων των αρµόδιων φορέων του Υπουρ-
γείου µας (ΑΡΤΕΜΙΣ, Traces, Κτηνιατρική 
βάση δεδοµένων Ενιαίας Ενίσχυσης ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ) ώστε να ταυτοποιείται το κρέας «από 
το στάβλο έως το πιάτο του καταναλωτή».

Φράζει η διαίρεση γης 
με νόμο κτηματολογίου

Το μοντέλο που 
ακολουθεί η Κυπριακή 

Δημοκρατία κατά του 
κατακερματισμού της 

αγροτικής γης, προωθεί 
το υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης

Η έλλειψη 
της νοµικής 
κατοχύρωσης 
ελάχιστης διαίρεσης 
της αγροτικής γης, 
«οδηγεί σε απαξίωση 
της γεωργικής 
εκµετάλλευσης», 
εξήγησε 
συγκεκριµένα, 
η υφυπουργός 
Φωτεινή Αραµπατζή.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr
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ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΑΚΟΜΑ «ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ»

14 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΤΟ

ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ 2018

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

10% 50�60
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

38 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ 2018

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Προκαταβολή των αποζηµιώσεων ΕΛΓΑ και 
στη συνέχεια εκκαθάριση µε τον διασταυ-
ρωτικό έλεγχο, σε συνδυασµό µε συµψηφι-
σµό των οφειλών αγροτών µε τυχόν απαι-
τήσεις τους από τον οργανισµό, προανάγ-
γειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, Μάκης Βορίδης. Τη σχετική ανα-
κοίνωση ο κ. Βορίδης την έκανε στο πλαί-
σιο γεύµατος εργασίας µε κοµµατικούς πα-
ράγοντες και εκπροσώπους του αγροτικού 
χώρου από την Ηµαθία, που οργανώθηκε 
την 1η Νοεµβρίου, στην πόλη της Βέροιας.

Σε σχέση δε µε τις καθυστερήσεις στις α-
ποζηµιώσεις ο κ. Βορίδης είπε ότι αυτό δεν 

έχει να κάνει τόσο µε το κοµµάτι των γεωπό-
νων του ΕΛΓΑ και της επαλήθευσης, όσο η ε-
παλήθευση µε τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε. 

«Όταν τελειώσω µε αυτά που θέλω να κά-
νω µε τον ΕΛΓΑ, θα υπάρχει συµψηφισµός 
και προκαταβολή», ανέφερε και έσπευσε να 
σηµειώσει πως «φαντάζοµαι έναν ΕΛΓΑ όπου 
ο συνδυασµός ΕΛΓΑ και ιδιωτικής ασφάλι-
σης θα δηµιουργεί ένα ασφαλιστικό προϊόν 
και θα επιτρέπει να δίνω προκαταβολή την 
ώρα που γίνεται η ζηµιά και να την κουµπώ-
νω στο τέλος µε την εκκαθάριση. Θα µπορώ 
να συµψηφίζω τυχόν πρόβληµα µε την κα-
ταβολή ασφαλιστικής εισφοράς και να έχω 
έναν αξιόπιστο µηχανισµό για µεγαλύτε-
ρες καλύψεις σε ζηµιές που σήµερα δεν κα-
λύπτονται. Θα ζητηθούν όµως και πράγµα-

τα από την πλευρά σας, οι λεγόµενες καλές 
καλλιεργητικές πρακτικές, π.χ. αντιχαλαζι-
κή προστασία στο ροδάκινο µε χρήµατα α-
πό πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. Χρει-
άζοµαι περίπου 1 µε 1,5 χρόνια για να µπο-
ρέσω να αναδιαρθρώσω τον ΕΛΓΑ. Μέχρι τό-
τε θα κάνουµε ό, τι µπορούµε». 

Εκ µέρους των τοπικών οργανώσεων, ο πρό-
εδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέ-
ροιας Τάσος Χαλκίδης παρέδωσε υπόµνηµα 
µε τα ζητήµατα των αγροτών, λέγοντας πως 
αν οι παραγωγοί της Ηµαθίας και της Πέλ-
λας δεν θα πληρωθούν άµεσα αποζηµιώσεις, 
δε θα ανταπεξέλθουν στα έξοδα, ενώ ζήτησε 
και στρεµµατική αποζηµίωση για το εµπάρ-
γκο, λύση στο θέµα για τους εργάτες γης, το 
θέµα του πετρελαίου και άλλα.

Πρόταση για διαχωρισµό ζωικής και φυτι-
κής παραγωγής κατέθεσε από την πλευρά του 
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνο-
τρόφων Στέργιος Κύρτσος, ενώ ο Γιώργος Φου-
ντούλης, πρόεδρος του Συνδέσµου Οινοποιών 
Ηµαθίας ζήτησε αποσύνδεση της αγροτικής πα-
ραγωγής από την ασφαλιστική εισφορά, λέ-
γοντας πως «πρέπει να γίνει αν θέλουµε να 
κρατήσουµε το συνεταιριστικό κίνηµα. Χάνο-
νται πολλά χρήµατα µε τη διακίνηση µαύρων 
προϊόντων προκειµένου να µην πληρώνουν».

Στα ακριβά ασφάλιστρα στο ροδάκινο, αλ-
λά και την αδικία εις βάρος του ροδάκινου 
και του νεκταρινιού στις συνδεδεµένες, α-
ναφέρθηκε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλ-
λόγου Ηµαθίας, Χρήστος Βοργιάδης, επανα-
καταθέτοντας την πρότασή του να περάσουν 
στις συνδεδεµένες στη νέα ΚΑΠ, να αυξηθεί 
το ποσό στο συµπύρηνο και το 51% στις διε-
παγγελµατικές να αποτελείται από αγρότες.

Προκαταβολές 
και συμψηφισμοί   
η πρακτική ΕΛΓΑ
Προκαταβολή την ώρα που γίνεται η ζημιά και 
στη συνέχεια εκκαθάριση και την πρόβλεψη 
συμψηφισμών οφειλών με τις αποζημιώσεις, 
έταξε ο Βορίδης σε παραγωγούς από την Ημαθία

Ροδάκινα

Αποκλείει 
de minimis 
ο Βορίδης 
∆εν πρόκειται να υπάρξει διάθεση 
ενισχύσεων de minimis στους 
ροδακινοπαραγωγούς, τόνισε µε λίγα 
λόγια ο Μάκης Βορίδης από τη 
Βέροια. «Οι περιορισµοί είναι 
αντικειµενικοί, αλλά και οικονοµικοί», 
ανέφερε συγκεκριµένα, εξηγώντας: 
«Σε εθνικό επίπεδο τα αιτήµατα για τα 
de minimis είναι της τάξης των 90-95 
εκατ. ευρώ. Αυτά τα χρήµατα δεν 
υπάρχουν (σ. σ. ένεκα περιορισµών 
από ευρωπαϊκό κανονισµό) και πρέπει 
να βάλουµε τα αιτήµατα σε µια σειρά, 
γιατί αν ξεπεραστεί (το όριο) θα 
προβούµε σε ανάκτηση.  Τα 
deminimis δεν είναι λύση. Πρέπει 
να δοθεί µια ριζικότερη λύση».

Συνεταιρισμοί

Αναστολή 
διώξεων για 
χρέη δημοσίου
∆ιάταξη µε την οποία θα 
αναστέλλονται όλες οι διώξεις, 
ποινικές και διοικητικές, σε βάρος 
των διοικήσεων χρεωµένων 
συνεταιρισµών έως την ολοκλήρωση 
των εκκαθαρίσεων και για το κοµµάτι 
των χρεών τους προς τα ασφαλιστικά 
ταµεία και το δηµόσιο, προανάγγειλε 
παράλληλα ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Μάκης 
Βορίδης, στο πλαίσιο του 
προωθούµενου νόµου για τις 
συνεταιριστικές οργανώσεις.

Χρειάζοµαι περίπου 1 µε 1,5 χρόνια για 
να µπορέσω να αναδιαρθρώσω τον 
ΕΛΓΑ, είπε ο υπουργός Μ. Βορίδης.

O πρόεδρος της 
Πανελλήνιας 
Ένωσης 
Κτηνοτρόφων 
Στέργιος Κύρτσος



Με νομοσχέδιο του Περιβάλλοντος

Άρση απαγόρευσης 1% 
για φωτοβολταϊκά σε γη 
υψηλής παραγωγικότητας

  Δυνατή πλέον η εγκατάσταση πάρκων από αγρότες και ΤΟΕΒ 
σε γη που αρδεύεται σε συνολική έκταση μέχρι ποσοστό 1% 
της γεωργικής γης της κάθε Περιφερειακής Ενότητας  

  Μέχρι 1MW η ισχύς ανά πάρκο, προωθείται ΚΥΑ που θα ορίζει 
τη συνολική ισχύ που θα μπορεί να εγκατασταθεί

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
σταθµών σε γεωργική γη υψηλής 
παραγωγικότητας µέχρι ποσοστό 
1% της γεωργικής έκτασης του κάθε 
νοµού και µέχρι το όριο του 1MW 
ανά σταθµό που είναι και το προ-
βλεπόµενο όριο για τις Ενεργεια-
κές Κοινότητες, προβλέπει το νο-
µοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος που τέθηκε σε δηµόσια δια-
βούλευση έως 17 Νοεµβρίου. Σύµ-
φωνα µε το επιτελείο του υπουρ-
γείου, προωθείται παράλληλα και 
η σχετική ΚΥΑ που θα εκδοθεί έ-
ως τον ερχόµενο Ιανουάριο, που 
αναµένεται να καθορίσει τη συνο-
λική ισχύ σε MW που θα επιτρέπε-
ται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Όριο το 1MW ανά σταθµό για να 
ενισχυθεί η διασπορά τους

Υπενθυµίζεται ότι µε το νΝ.4015/2011 
είχε απαγορευθεί πρακτικά η εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες 
υψηλές παραγωγικότητας. Όλες ό-
µως οι αρδευόµενες εκτάσεις θε-
ωρούνται γαίες υψηλής παραγω-
γικότητας, οπότε ακόµη και η ε-
γκατάσταση φωτοβολταϊκού από 
οποιονδήποτε αγρότη για να ισο-
σκελίσει µε παραγόµενη ενέργεια 
αυτήν που καταναλώνει π.χ. µια α-
ντλία ποτίσµατος στο χωράφι του 
ή από έναν ΓΟΕΒ ή ΤΟΕΒ για τις α-
νάγκες ενός αντλιοστασίου είναι 
πρακτικά αδύνατη, είχε σχολιά-
σει σχετικά ο Σύνδεσµος Εταιρει-
ών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ). 

Σύµφωνα µε το υπουργείο, το 
όριο του 1MW µπήκε για «να µην 
δούµε µεγάλα φ/β να µπαίνουν σε 
γεωργική γη υψηλής παραγωγικό-
τητας και να ενισχύσουµε την µι-
κρή και διεσπαρµένη παραγωγή».

Φύτευση κερασιών σε διάταξη UFO, 
ανάπτυξη ζωοτροφής από φραγκο-
συκιές, παραγωγή βιολογικού σιτα-
ριού για νέα προϊόντα, αξιοποίηση γε-
ωθερµικών πεδίων για την παραγω-
γή αποξηραµένων φρούτων και πολ-
λές άλλες πρωτοβουλίες περιλαµβά-
νονται στις προτάσεις που εγκρίθη-
καν για χρηµατοδότηση από το Μέ-
τρο 16 «Συνεργασία». Μέχρι στιγµής 
τρεις Περιφέρειες έχουν προχωρήσει 
στην έγκριση της ενίσχυσης των Επι-
χειρησιακών Οµάδων, η Κρήτη, η ∆υ-
τική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδο-
νία. Τώρα οι δικαιούχοι, αναµένουν 
µία ακόµη προκήρυξη, η οποία θα ε-
πιδοτεί το έργο που έχουν αναλάβει.
Αναλυτικότερα ανάµεσα στις 79 προ-
τάσεις που έχουν εγκριθεί ξεχωρίζουν:

 Εργαστηριακή αποτύπωση της 
φυσικής διαδικασίας µετατροπής του 
ελαιόκαρπου τύπου «Θρούµπας Κρή-
της» σε εδώδιµο επιτραπέζιο ελαιό-
καρπο χωρίς τη χρήση χηµικών

 ∆ηµιουργία προτύπου πιστοποί-
ησης αγουρέλαιου.

 Αντιµετώπιση της tuta absoluta 
µε καινοτόµες φιλοπεριβαλλοντι-

κές µεθόδους και καλλιέργεια θη-
ρευτών της.

 Βιολογική παραγωγή τύπων σι-
ταριού για τη δηµιουργία προϊόντων 
υψηλής διατροφικής αξίας σε εδάφη 
διαφορετικής γονιµότητας.

 Αξιοποίηση υποπροϊόντων α-
ρωµατικών φυτών για τη φυτοπρο-
στασία στην παραγωγή κηπευτικών 
προϊόντων

 ∆ηµιουργία επώνυµου προϊόντος 
κρέατος, µέσω της εφαρµογής πρω-
τοκόλλου εκτροφής βοοειδών κρε-
οπαραγωγής εκτατικής εκτροφής, 

Οι ιδέες που ενισχύονται στη

 Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, ότι υ-
πάρχει παράλληλα εκπεφρασµένη 
βούληση του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, να δηµιουργήσει έ-
να σχετικό πλαίσιο ώστε µε τα κατάλ-
ληλα χρηµατοδοτικά εργαλεία να ε-
νισχύεται η κατασκευή µικρών φω-
τοβολταϊκών συστηµάτων και οι α-
γρότες να µπορούν να µειώσουν ρα-
γδαία τη δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύ-
µα. Σηµειωτέον, ότι οι αγρότες µπο-
ρούν να κατασκευάζουν φωτοβολ-
ταϊκά ισχύος έως 100kW.

Κριτήρια ορισµού γης υψηλής 
παραγωγικότητας

Ως κύρια κριτήρια για τον ορισµό 
της γης υψηλής παραγωγικότητας  
(ΦΕΚ 1528/Β’/2010) ορίζονται: 

 Η άρδευση ή αρδευσιµότητα και 
τα εγγειοβελτιωτικά έργα (υπάρχο-
ντα ή προγραµµατιζόµενα).

 Η συγκρότηση φυσικών ενοτή-
των από τις καλλιέργειες µε τοπικά 
χαρακτηριστικά και πολλαπλή χρη-
σιµότητα (π.χ. ελαιώνας Άµφισσας, 
δενδροκοµικές καλλιέργειες Πηλί-
ου, φυστικεώνες νήσου Αίγινας, λε-
µονοδάσος Πόρου)

 Η παραδοσιακότητα των καλλι-
εργειών ή η ιδιαιτερότητά τους (κρό-
κος Κοζάνης, µαστιχόδενδρα Χίου, 
αµπελώνες V.Q.P.R.D κ.λπ)

 Η γειτνίαση µε κάθε µορφής προ-
στατευόµενες περιοχές.

Ισχύς πάρκων
Οι αγρότες µπορούν να 

κατασκευάζουν φωτοβολταϊκά 
ισχύος έως 100kW και οι 
ενεργειακές κοινότητες 

µέχρι 1 MW

Νέος κύκλος 
ενδιαφέροντος και 
από τους αγρότες 
για φωτοβολταϊκά, 
µετά τις ρυθµίσεις 
για τη γη υψηλής 
παραγωγικότητας.  
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Όριο
Στην προωθούµενη ρύθµιση 
τίθεται ένα όριο ισχύος 1 MW 
για την προστασία της γεωργικής 
γης υψηλής παραγωγικότητας 
(ΓΓΥΠ), ώστε να µην µπουν 
µεγάλα πάρκα και έτσι να 
ενισχυθεί η µικρή και 
διεσπαρµένη παραγωγή.
 

 4015/2011
Με τον Ν.4015/2011 είχε 
απαγορευθεί πρακτικά η 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 
γαίες υψηλές παραγωγικότητας, 
δηλαδή κυρίως σε αρδευόµενα 
αγροτεµάχια.

Σύνολο
Σηµειώνεται ότι σε ΚΥΑ που θα 
εκδοθεί εντός διµήνου από την 
ψήφιση του προωθούµενου 
νοµοσχεδίου, θα καθοριστεί η 
συνολική ισχύς σε MW, των 
φωτοβολταϊκών σταθµών που 
επιτρέπεται να εγκατασταθούν 
σε αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας ανά νοµό.



Συνεργασία

Μαζί α’ και β’ δόση
για την ενίσχυση
ομάδων παραγωγών 
Μαζεµένες δύναται να λάβουν 
την α’ και β’ δόση της ενίσχυσης 
από το Μέτρο 9 οι οµάδες παρα-
γωγών εφόσον έχουν συµπληρώ-
σει το 1ο έτος λειτουργίας τους, 
σύµφωνα µε τροποποιητική από-
φαση. Παράλληλα, αλλάζει και ο 
τρόπος υπολογισµού της πρώτης 
δόσης, η οποία θα είναι ίση µε το 
10% της µέσης ετήσιας αξίας της 
διατεθείσας στο εµπόριο παραγω-
γής των µελών κατά τη διάρκεια 
τριών ετών πριν από τη συµµετο-
χή τους στην οµάδα ή στην οργά-
νωση. Πριν την τροποποίηση η α’ 
δόση, υπολογιζόταν µε βάση την 
αξία παραγωγής που έχει διατεθεί 
στο εµπόριο κατά το πρώτο έτος 
µετά την αναγνώρισή της. 

Υπενθυµίζεται πως µέχρι σήµε-
ρα οι 190 δικαιούχοι δεν έχουν 
λάβει ακόµα την πρώτη δόση πλη-
ρωµής, παρότι, όπως προβλέπε-
ται, έπρεπε να την έχουν λάβει 
από τον Ιούλιο, µετά την απόφα-
ση έγκρισης.

Αναλυτικά η υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 4049/Β’/2019) αναφέρει: 

Η α’ και η β’ δόση (εφόσον έ-

χει συµπληρωθεί το 1ο έτος λει-
τουργίας από την ηµεροµηνία α-
ναγνώρισης) καταβάλλονται µε-
τά την έκδοση της απόφασης έ-
νταξης µε την υποβολή σχετικής 
αίτησης από το δικαιούχο. Οι υ-
πόλοιπες δύο (2) δόσεις µε την 
υποβολή σχετικής αίτησης από 
το δικαιούχο καταβάλλονται από 
τον αρµόδιο φορέα µία κάθε έ-
τος για τα επόµενα δύο (2) έτη, µε 
τη συµπλήρωση του ηµερολογι-
ακού έτους από την ηµεροµηνία 
αναγνώρισης της οµάδας/οργά-
νωσης. Η τελική δόση καταβάλλε-
ται µετά τη συµπλήρωση του πέ-
µπτου (5ου) έτους από την ηµε-
ροµηνία αναγνώρισης. Στην πε-
ρίπτωση που η οµάδα παραγω-
γών/οργάνωση παραγωγών έ-
χει αναγνωριστεί σε έτος προη-
γούµενο της αίτησης υποβολής 
στήριξης, τότε µετά την έκδοση 
της απόφασης ένταξης µπορεί 
να υποβάλει αίτηση πληρωµής, 
συµπεριλαµβανοµένων και των 
ετών λειτουργίας που έχουν συ-
µπληρωθεί κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής αυτής.

Το ποσό στήριξης υπολογίζεται 
ανά έτος ως ακολούθως:

• 10% της µέσης ετήσιας αξίας 
της διατεθείσας στο εµπόριο πα-
ραγωγής των µελών κατά τη δι-
άρκεια τριών (3) ετών πριν από 
τη συµµετοχή τους στην οµάδα ή 
στην οργάνωση, σύµφωνα µε το 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρ-
θρου 27 του Καν. 1305/2013.[...]

Τον Απρίλιο τοποθετεί 
ο Αγοραστός τις τελικές
εγκρίσεις Σχεδίων
Βελτίωσης   
Το δικό του χρονοδιάγραµµα για 
τα Σχέδια Βελτίωσης, έδωσε στη 
δηµοσιότητα ο πρόεδρος της 
ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος 
Αγοραστός. Σύµφωνα µε τον ίδιο 
η οριστικοποίηση των 
αξιολογήσεων θα γίνει έως 15 
Νοεµβρίου, ενώ οι γνωµοδοτήσεις 
έως 25 Ιανουαρίου 2020. Η 
εκτίµηση της Περιφέρειας είναι 
πως µέχρι τέλος Ιανουαρίου 
2020 θα είναι σε θέση να 
προχωρήσει στην 1η απόφαση 
ένταξης. Στη συνέχεια και µε 
βάση το θεσµικό πλαίσιο, θα 
απαιτηθούν δύο µήνες για την 
υποβολή και εκδίκαση των 
ενστάσεων που θα υποβληθούν. 
∆ηλαδή τελικά αποτελέσµατα θα 
υπάρξουν τον Απρίλιο του 2020. 
Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, η 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τα 3 έτη από την απόφαση 
ένταξης. 

στην προστατευόµενη περιοχή του 
∆έλτα Αξιού

 Προσαρµογή του συστήµατος 
διαµόρφωσης της Κερασιάς Upright 
Fruiting Offshoots (UFO) στη δεν-
δροκοµική ζώνη της Κ. Μακεδονίας.

 Αξιοποίηση των γεωθερµικών 
πεδίων της Κεντρικής Μακεδονίας 
για την παραγωγή αποξηραµένων 
φρούτων

 Παραγωγή τυποποιηµένου βάµ-
βακος µε χρήση του ολοκληρωµέ-
νου συστήµατος γεωργίας ακριβεί-
ας NITREOS

Αίτηση πληρωµής
Μέχρι σήµερα οι 190 

δικαιούχοι δεν έχουν λάβει 
ακόµα την πρώτη δόση 

πληρωµής και τώρα πρέπει 
να κάνουν αίτηση και για 

τη δεύτερη
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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 30 ∆εκεµβρίου, στην 
Αττική έως τις 22 
Νοεµβρίου 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». 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ

ΜΕΤΡΟ 9

190

38.537.232,57

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΥΡΩ
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Με το νέο Vestrum 
η Case IH στην 
Agritechnica
Το νέο Vestrum CVXDrive της Case IH συνδυάζει τα 
χαρακτηριστικά ενός µεγάλου τρακτέρ µε υψηλές απο-
δόσεις σε µικρές διαστάσεις. Τα τέσσερα νέα µοντέλα 
Vestrum της Case IH, από 100 έως 140 ίππους (µέγι-
στη), που παρουσιάστηκαν πρώτα στην έκθεση SIMA 
2019, τώρα θα εµφανιστούν και στην Agritechnica (10-
16 Νοεµβρίου).  Τα νέα τρακτέρ Vestrum CVXDrive 
της Case IH τα έχουν πάει επίσης καλά µε τις κριτικές 
και τους πελάτες, κερδίζοντας το βραβείο «Μηχάνη-
µα της Χρονιάς 2019» στην κατηγορία µεσαίων τρα-
κτέρ στην έκθεση SIMA 2019. 

Αναλυτικότερα, η σειρά των τεσσάρων µοντέλων, 
συνδυάζει τις µικρές διαστάσεις, την ικανότητα ελιγ-
µών και την ευκολία στη χρήση ενός τετρακυλίνδρου 
σχεδιασµού µε την προηγµένη τεχνολογία, τα κορυ-
φαία χαρακτηριστικά και την άνεση που βρίσκεις στα 
µεγαλύτερα µοντέλα της εταιρίας. 

Η νέα σειρά της Case IH περιλαµβάνει το πρώτο τρα-
κτέρ στην κατηγορία 100 ίππων σύµφωνα µε την κατα-
σκευάστρια εταιρεία που προσφέρεται µε το δηµοφιλές 
σασµάν συνεχούς µεταβαλλόµενης κίνησης CVXDrive 
και λειτουργία Αυτόµατης ∆ιαχείρισης Στροφών (APM), 
που συνεισφέρουν στη µεγαλύτερη λειτουργική από-
δοση και οικονοµία καυσίµου. 

Παραδόσεις το τελευταίο τρίµηνο του 2019
 «Είναι υπέροχο να βλέπουµε την επιτυχία αυτού 

του νέου τρακτέρ», λέει ο David Schimpelsberger, 
διευθυντής της γραµµής παραγωγής στην Case IH. 
«Έχουµε ήδη εκατοντάδες παραγγελίες από όλες τις 
ευρωπαϊκές αγορές. Ο συνδυασµός των κορυφαίων 
χαρακτηριστικών και του σασµάν CVXDrive τα κάνει 
την καλύτερη επιλογή για µικτές αγροτικές επιχειρή-
σεις, κτηνοτροφικές µονάδες, εργολάβους και φο-
ρείς συντήρησης δρόµων που χρειάζονται ένα τρα-
κτέρ που θα είναι σαν στο σπίτι του, είτε δουλεύει 
στο χωράφι, είτε στο δρόµο ή µε φορτωτή σε περιο-
ρισµένους χώρους». 

 «Το όνοµα Vestrum σηµαίνει «δικό σας» στα λατινι-
κά και αντανακλά το γεγονός ότι η επιλογή ενός νέου 
τρακτέρ είναι πολύ προσωπική. Παρόλο που είναι νέο 
µοντέλο, ήδη ανακοινώνουµε περαιτέρω προαιρετικά 
χαρακτηριστικά», πρόσθεσε ο David Schimpelsberger.

Το Vestrum CVXDrive ταιριάζει ανάµεσα στις σει-
ρές τρακτέρ της Case IH Luxxum (100-120 ίππων) και 
Maxxum (115-145 hp). Οι παραδόσεις των πρώτων µο-
ντέλων θα ξεκινήσουν το τελευταίο τρίµηνο του 2019.

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Τη δική τους αναγέννηση δείχνουν να σηµει-
ώνουν οι παλιές καλλιεργητικές τεχνικές, από 
πιο µεγάλη ποικιλία στις αµειψισπορές έως το 
βελτιωµένο σχηµατισµό χούµο σε συνδυασµό 
µε µηχανική ζιζανιοκτονία, µε όσους βρεθούν 
στην Agritechnica 10-16 Νοεµβρίου να µπο-
ρούν να το διαπιστώσουν ιδίοις όµµασι. Αυτό 
ήταν το τελευταίο µήνυµα των διοργανωτών 
πριν την έναρξη της µεγάλης έκθεσης, µέσω 
του καθηγητή Hans W. Griepentrog του Πανε-

πιστηµίου του Χόχενχαϊµ, ο οποίος µίλησε για 
τις νέες τεχνολογικές τάσεις που θα επικρατή-
σουν λόγω των ρίσκων που ανακύπτουν σήµε-
ρα κατά τη διάρκεια µιας καλλιεργητικής περιό-
δου. Το «νέο» εδώ, όπως το χαρακτήρισε είναι 
η αρχή πως η τεχνολογία πρέπει να  προσαρ-
µοστεί στη φύση και όχι να γίνεται το αντίθετο, 
όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα. Ουσιαστικά δη-
λαδή, απαιτείται ένας συνδυασµός παραδοσι-
ακών και συµβατικών τεχνικών. Οι τεχνολογι-
κές απαιτήσεις είναι µεγάλες και η ενσωµάτω-
σή τους στα «παλιά» µηχανήµατα σηµαντικές.

«Μια νέα προοπτική που ανοίγεται πά-

Δυναμική επιστροφή 
στις καλλιεργητικές  
τεχνικές των παλιών   
Η φύση πρέπει να οδηγεί την τεχνολογία και όχι 
το αντίθετο το μήνυμα πριν ανοίξει η Agritechnica 



Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 Agrenda 37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Συνεργασία για 
τα δεδομένα John 
Deere, Claas, CNH 
Στην ενιαία πλατφόρµα διαχείρισης DataConect εντάσ-
σονται οι John Deere, Claas, CNH και 365FarmNet. Η συ-
νεργασία αυτή επιτρέπει στους αγρότες που εργάζονται µε 
γεωργικά µηχανήµατα John Deere, CLAAS, New Holland, 
Case IH ή Steyr να έχουν εύκολη πρόσβαση και να βλέ-
πουν τα βασικά στοιχεία των δεδοµένων των µηχανηµά-
των τους από µια ενιαία διαδικτυακή πλατφόρµα χωρίς 
να χρειάζονται οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό ή λογισµικό.

Ένα από τα βασικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει η α-
γροτική κοινότητα των αγροτών στο να αξιοποιούν στο 
έπακρο τα δεδοµένα τους, που συλλέγονται σε ένα µει-
κτό στόλο, αποτελεί ο διαµοιρασµός αυτών των πληρο-
φορίών µεταξύ των διαφόρων µηχανηµάτων.

Με την εισαγωγή του DataConnect, οι αγρότες θα µπο-
ρούν τώρα να ανταλλάσσουν και να βλέπουν τα δεδοµέ-
να των µηχανηµάτων τους µε την ασφαλή τηλεµατική 
πλατφόρµα, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουν διαδικτυ-
ακές πλατφόρµες ή να µεταφέρουν δεδοµένα από το έ-
να σύστηµα στο άλλο.

Σε αυτά τα δεδοµένα περιλαµβάνονται η τρέχουσα και 
προηγούµενη θέση του µηχανήµατος, τα τρέχοντα επί-
πεδα καυσίµου, η κατάσταση λειτουργίας και η ταχύτη-
τα των συνδεδεµένων µηχανηµάτων, όλα µέσω της πλατ-
φόρµας που προτιµούν οι αγρότες, όπως το John Deere 
Operations Center, το AFS Connect, το MyPLM Connect, 
το CLAAS Telematics και το 365FarmNet.

Σειρά επισκέψεων 
Kuhn Center Hellas
Η Kuhn Center Hellas και το τµήµα Τεχνικής Υποστήρι-
ξης της Kuhn προγραµµατίζουν σειρά επισκέψεων σε πε-
λάτες που έχουν άροτρα και σπαρτικές Kuhn για παροχή 
χρήσιµων συµβουλών και επίδειξη σωστής ρύθµισης των 
µηχανηµάτων για αποδοτικότερο και οικονοµικότερο 
όργωµα αλλά και τέλεια σπορά . Η επίσκεψη θα πραγ-

µατοποιηθεί από 
25 – 29 Νοεµβρί-
ου στους νοµούς 
Κοµοτηνής, Σερ-
ρών, Καρδίτσας, 
Λάρισας, Φθιώτι-
δας και Βοιωτίας.  

Όσοι από τους πελάτες  της εταιρείας ενδιαφέρονται να 
τους επισκεφτεί η εταιρεία µε την οµάδα της µπορούν 
να επικοινωνήσουν µαζί της για έγκαιρο προγραµµα-
τισµό (τηλ. 2410660603).

ντως σήµερα είναι η οµοιόµορφη κατανο-
µή κατά τη φύτευση, που πετυχαίνει κα-
λύτερη σκίαση», επισηµαίνει ο καθηγητής 
Griepentrog, θέλοντας να τονίσει τη σηµα-
ντικότητα που έχει η συγκεκριµένη µέθοδος 
για την καταστολή των εχθρών, που δεν εί-
ναι άλλοι από τα ζιζάνια.

Όσον αφορά τώρα στη τεχνολογία που 
ενσωµατώνουν οι σύγχρονοι καλλιεργη-
τές, οι αγρότες φαίνεται ότι αρέσκονται σε 
εκείνα που κάνουν τη διαδικασία της αλ-
λαγής των εξαρτηµάτων «παιχνίδι», καθώς 
αυτό τους επιτρέπει να προσαρµόζονται σε 
κάθε τύπο εδάφους.

Ο συντονισµός φέρνει την οικονοµία
Ο καθηγητής Griepentrog υπογράµµισε 

και την σηµαντική συνεισφορά των σύγ-

χρονων συστηµάτων διανοµής του λιπά-
σµατος, λέγοντας πως αυτά προσφέρουν 
συνολικά οικονοµία στα κόστη και ποιοτι-
κή εφαρµογή σε όλο το µήκος της καλλι-
έργειας. Το τελευταίο µάλιστα, όπως λέει, 
συµβάλλει στην διατήρηση των θρεπτικών 
συστατικών στο έδαφος, «χωρίς να χρειάζε-
ται να περιµένει κανείς την βροχή».

Ακόµη, αυτό που απασχολεί τους αγρότες 
τα τελευταία χρόνια είναι η χωρικά σωστή 
σπορά που επιτρέπει στο έδαφος να αξιο-
ποιήσει τους φυσικούς πόρους (νερό, συ-
στατικά, φωτισµός) και να αφήσει τα προϊ-
όντα ζιζανιοκτονίας να δράσουν καλύτερα, 
λόγω της λιγότερο πυκνής καλλιέργειας.

Στην οµιλία του, τέλος, ο καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Χόχενχαϊµ στάθηκε και στις 
τεχνολογίες που, ανεπαρκώς ακόµη, δια-
χειρίζονται, µε τη βοήθεια αισθητήρων, και 
σε πραγµατικό χρόνο, το βάθος της σπο-
ράς σύµφωνα µε το ύψος και την πυκνό-
τητα του εδάφους. Ορισµένοι κατασκευα-
στές προσφέρουν κάτι παρόµοιο, όπως εί-
ναι για παράδειγµα οι σπαρτικές που µε-
τρούν τη θερµοκρασία του εδάφους, την 
υγρασία, το pH, την ποσότητα της οργανι-
κής ύλης και δίνουν εµµέσως τις συνταγ-
µένες για το σωστό βάθος σποράς.

Θρεπτικά και νερό
Η διατήρηση των φυσικών θρεπτικών 

του εδάφους και της υγρασίας του 
είναι ο νούµερο ένα στόχος των 

αγροτών στην Ευρώπη
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Οι έξυπνοι 
και οι ηλίθιοι

 ∆ιαχρονικό: Το πρόβληµα µε 
τον κόσµο είναι ότι οι έξυπνοι είναι 
γεµάτοι αµφιβολίες, ενώ οι ηλίθιοι 
άνθρωποι γεµάτοι αυτοπεποίθηση. 
Τσάρλς Μπουκόφσκι.

 Επιδοτήσεις: Οι 538.037 
επαγγελµατίες που εισέπραξαν 
683.052.227 ευρώ στις 
25/10/2019 είναι πραγµατικοί 
αγρότες; … µένουν στην αγροτική 
ύπαιθρο και αισθάνονται ότι έχουν 
κοινό µέλλον; … ή απλά αποκτούν 
κάποιο εισόδηµα για προσωπικές 
καταναλωτικές δαπάνες;... Τελικά 
αυτής της µορφής οι επιδοτήσεις 
βοηθούν τον αγροτικό κόσµο; … 
στηρίζουν τον αγροτικό τοµέα; … ή 
επιτείνουν τις διαλυτικές τάσεις της 
παραγωγικής βάσης; …29/10/2019.. 

 Ελαιόλαδο: 
Οι ελληνικές 
εξαγωγές 
τυποποιηµένου 
ελαιολάδου ήταν 
το 2016 42.196 
τόνοι, το 2017 
40.864 τόνοι 
και το 2018 

46.737 τόνοι (αύξηση 14,4% σε 
σχέση µε το 2017), µε εξαίρεση τις 
εξαγωγές προς Ιταλία και Ισπανία. 
Οι συνολικές εξαγωγές άλλων 
ελαιολάδων το 2018 ήταν: 
µειονεκτικά-14.925 τόνοι, εξαιρετικό 
παρθένο-126.440 τόνοι, Κουπέ 
-ραφινέ-16.265 τόνοι και 
άλλα-6.697 τόνοι. ΕΛΣΤΑΤ. 
ΣΕΒΙΤΕΛ, 18/10/2019.

 ∆ιαφθορά: Γερµανία, η 
βασίλισσα της διαφθοράς. Ένας 
Γερµανός τραπεζίτης έχει το 
δικαίωµα να δεχθεί χρήµατα ακόµη 
και αν γνωρίζει ότι προέρχονται από 
φοροδιαφυγή που έχει γίνει σε άλλα 
κράτη, από απάτη, παθητική 
δωροδοκία ή εκβιασµό. Είναι σαν να 
λέµε: Όσο οι παρανοµίες γίνονται 
στο εξωτερικό, εµείς ευχαρίστως να 
επωφεληθούµε από το βρώµικο 
χρήµα. Εταιρείες όπως η Ζiemens 
και όχι µόνο, είναι παγκόσµιοι 
πρωταθλητές µίζας και λαδώµατος 
και οι άνθρωποι τους έχουν την 
προστασία του γερµανικού κράτους. 
Σκέφτεται κανείς πόσο δίκιο είχε ο 
Τσώρτιλ όταν έλεγε ότι «η Γερµανία 
πρέπει να βοµβαρδίζεται κάθε 50 
χρόνια. Οι ίδιοι Γερµανοί ξέρουν το 
γιατί». analyst.gr.    *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Πριν το τέλος του 2020 αναµένεται 
να τεθεί σε ισχύ η συµφωνία ανάµε-
σα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Κίνα, από την οποία θα προστατεύ-
ονται έξι ελληνικά αγροτικά προϊό-
ντα και επιπλέον 94 προϊόντα από 
άλλες χώρες του µπλοκ στην δυνα-
µική κινεζική αγορά.

Η φέτα, το ούζο, η µαστίχα Χίου, 
η ελιά Καλαµάτας, τα κρασιά Σά-
µου και το ελαιόλαδο Λασιθίου θα 
προστατεύονται έναντι αποµιµήσε-
ων τόσο κινεζικών όσο  και ευρω-
παϊκών, αφού στους όρους της συµ-
φωνίας τα αποκλειστικά δικαιώµα-
τα χρήσης της ονοµασίας αποδίδο-
νται σε προϊόντα που προέρχονται 
από συγκεκριµένες περιοχές παρα-
γωγής. Σε αυτό το πλαίσιο τίθενται 
οι βάσεις για αύξηση των εξαγω-
γών των έξι ελληνικών προϊόντων 
στην Κίνα, πράγµα σηµαντικό αν α-
ναλογιστεί κανείς το µέγεθος της α-
γοράς αυτής. 

Συνολικά ο ευρωπαϊκός κατάλο-
γος των γεωγραφικών ενδείξεων 
που προστατεύονται στην Κίνα πε-

ριλαµβάνει και προϊόντα όπως η σα-
µπάνια, το ιρλανδικό ουίσκι, η µπύ-
ρα µονάχου, η πολωνική βότκα, το 
Πόρτο ή το Prosciutto di Parma. Σε 
αντάλλαγµα, αντίστοιχη ρύθµιση υ-
πάρχει και για κινεζικά προϊόντα, µε 
τον κατάλογο να περιλαµβάνει εν-
δεικτικά ποικιλίες τσαγιού, τζίντζερ 
και πάστες φασολιών.

Επέκταση του ισχύοντος πλαισίου
Υποστηρίζεται ότι η κινεζική α-

γορά είναι µια δυναµική αγορά υ-
ψηλών περιθωρίων ανάπτυξης για 
τα ευρωπαϊκά τρόφιµα και ποτά, µε 
µια αυξανόµενη µεσαία τάξη που 
δείχνει να έχει αδυναµία σε εµβλη-
µατικά υψηλής ποιότητας και αυθε-

ντικά ευρωπαϊκά προϊόντα. 
Τέσσερα έτη µετά την έναρξη ι-

σχύος του, το πεδίο εφαρµογής της 
συµφωνίας θα επεκταθεί ώστε να 
καλύπτει επιπλέον 175 ονοµασίες 
GI και από τις δύο πλευρές. 

Αποτελεί ουσιαστικά µια σηµα-
ντική εµπορική επιτυχία της Κοµι-
σιόν, δεδοµένου ότι η αγορά ευ-
ρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξε-
ων έχει διαµορφώσει έναν τζίρο πε-
ρί τα 54 δισ. ευρώ, µε την Κίνα να 
σχηµατίζει µια αγορά 12,8 δισ. ευ-
ρώ για τα ευρωπαϊκά προϊόντα α-
γροδιατροφής. Πλέον µένει η συµ-
φωνία να εγκριθεί από την πλευ-
ρά της ΕΕ σε επίπεδο Κοινοβουλί-
ου και Συµβουλίου.

Εμβληματικά ελληνικά
τρόφιμα θα φτάνουν 
με σφραγίδα προέλευσης 
στην Κίνα Φέτα, ελιές Καλαμάτας, ούζο, σαμιώτικο κρασί 

και ελαιόλαδο Λασιθίου ξεχωρίζουν από τη 
λίστα των 100 προϊόντων που έστειλε η ΕΕ

Η µαστίχα Χίου περιλαµβάνεται στη λίστα 
που απέστειλε η Κοµισιόν στην Κίνα.

Επαναξιολογεί µε διαβούλευση η Ευρωπαϊκή Ένωση 
τα συστήµατα Γεωγραφικών Ενδείξεων-ΕΠΙΠ

Σε δηµόσια διαβούλευση θέτει η Κοµισιόν για 12 εβδοµάδες την αξιολόγηση των 
συστηµάτων Γεωγραφικών Ενδείξεων και των Εγγυηµένων  Παραδοσιακών 
Ιδιοτήτων που αποτελούν µέρος της πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα των 
αγροτικών προϊόντων. Η εν λόγω διαβούλευση έχει αποδέκτες το ευρύ κοινό και 
ενδιαφερόµενους, όπως παραγωγούς, µεταποιητές, εθνικές αρχές και ερευνητές. 
Στόχος είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά µε την κατανόηση και την 
αντίληψη των συστηµάτων ποιότητας της ΕΕ. Οι συµµετέχοντες στη δηµόσια 
διαβούλευση θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώµη τους σχετικά µε την 
απόδοση των συστηµάτων και τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και 
απλούστευσης των διαδικασιών των συστηµάτων ποιότητας της ΕΕ. Αυτό 
περιλαµβάνει την καταχώριση ενός ονόµατος, τροποποιήσεις των προδιαγραφών 
του προϊόντος και ακύρωση ενός καταχωρηµένου ονόµατος. 

ΕΠΙΠ
Η διαβούλευση 

για το καθε-
στώς των ΕΠΙΠ 
θα κρατήσει για 
12 εβδοµάδες 

Επέκταση
Το πεδίο 

εφαρµογής 
της συµφωνίας 

θα επεκταθεί 
ώστε να καλύ-
πτει επιπλέον 
175 ονοµασίες

Προστασία
Το 2012 

καταγράφηκε 
η πρώτη 

συνεργασία 
ΕΕ-Κίνας 

γιαπροστασία 
10 ονοµάτων 
γεωγραφικής 

ένδειξης

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Καθώς η αβεβαιότητα σχετικά µε την έ-
ξοδο του Ηνωµένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιστρέψει πε-
ρισσότερο από ποτέ, η βρετανική κυβέρ-
νηση πρέπει να αναστείλει τις διοικητι-
κές διατυπώσεις για την εισαγωγή ευ-
ρωπαϊκών οίνων κατά τη διάρκεια των 
εννέα µηνών που θα ακολουθήσουν το 
Brexit υποστηρίζει η Βρετανική ένωση 
εµπορίου οίνων και οινοπνευµατωδών 
ποτών (WSTA). Εάν το αγγλικό κοινο-
βούλιο επικυρώσει το συγκεκριµένο 
κείµενο της κυβέρνησης, τα ευρωπα-
ϊκά κρασιά, που αποτελούν το 55% το 
οίνων που καταναλώνονται στο Ηνω-
µένο Βασίλειο, θα εισάγονται κατά τη 
διάρκεια των εννέα µηνών που θα α-
κολουθήσουν το Brexit µέσω ειδικών 
πιστοποιητικών εισαγωγής και αναλύ-
σεων στη Μεγάλη Βρετανία.

Η WSTA χαιρετίζει την αναστολή των 
διατυπώσεων, υποστηρίζοντας πως ό-
χι µόνο θα ήταν αδύνατο να επανεισα-
χθούν οι διατυπώσεις (γνωστές ως VI-
1), αλλά αυτό θα είχε σαν αποτέλεσµα 
την αύξηση της τιµής ενός µπουκαλιού 
κρασιού κατά 12 σεντς και επιβάρυν-
ση κατά 82 εκατ. ευρώ το χρόνο. Η επι-
κύρωση της αναστολής των διατυπώ-
σεων θα αποτελεί µια µικρή νίκη για 
την ένωση εµπορίου οίνων και ποτών 
στον αγώνα κατά των αρνητικών συ-
νεπειών ενός σκληρού Brexit.

Mειωµένη κατά 10% η παγκόσµια 
παραγωγή οίνου 2019

Παράλληλα, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, 
στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. κατα-
γράφεται συρρίκνωση της παραγωγής 
σε σχέση µε το 2018, σύµφωνα µε την 
έκθεση του ∆ιεθνούς Οργανισµού Α-
µπέλου και Οίνου (ΟΙV), λόγω των δυ-
σµενών καιρικών συνθηκών. Σύµφω-
να µε τα στοιχεία, η παραγωγή οίνου 
το 2019 αναµένεται να κυµανθεί µε 
µέση εκτίµηση τα 262,8 εκατ. εκατό-

λιτρα (mhl), βασιζόµενη στα στοιχεία 
που συνελέγησαν σε 28 χώρες, οι ο-
ποίες αντιπροσωπεύουν το 85% της 
παγκόσµιας παραγωγής το 2018. Έ-
τσι, η παραγωγή του 2019 εµφανίζε-
ται µειωµένη κατά 10% σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος, έχοντας επιστρέ-
ψει στα επίπεδα παραγωγής που πα-
ρατηρήθηκαν κατά την περίοδο 2007-
2016 (µε εξαίρεση το 2013). Εκτός της 
ΕΕ, η παραγωγή οίνου το 2019 εµφα-
νίζεται µερικώς αυξηµένη σε χώρες ό-
πως η Ρωσία και η Γεωργία ή στα ίδια 
επίπεδα στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ό-
σον αφορά το νότιο ηµισφαίριο, ό-
που η παραγωγή έληξε στις αρχές του 
2019 και αντιπροσωπεύει το 20% της 
παγκόσµιας παραγωγής, η εκτίµηση 
είναι γενικά χαµηλότερη παραγωγή 
από το προηγούµενο έτος.

Χωρίς διατυπώσεις εισαγωγής
οι ευρωπαϊκοί οίνοι μετά 
την έξοδο της Μ. Βρετανίας

Ελληνικό ένα στα δέκα γιαούρτια 
που τρώνε οι Ιταλοί καταναλωτές
Η Ελλάδα αποτελεί τον δεύτερο 
µεγαλύτερο προµηθευτή γιαουρ-
τιού στη γειτονική Ιταλία µετά τη 
Γερµανία, όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί 
ο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας 
στη Ρώµη για την ιταλική αγο-
ρά γαλακτοκοµικών προϊόντων.

Συγκεκριµένα, τo 2018 οι Ι-
ταλοί κατανάλωσαν 326 χιλ. τό-
νους γιαούρτι και γάλα µε ζύ-
µωση, δηλαδή 0,7% περισσό-
τερο από αυτό που κατανάλω-
σαν το 2017, εκ των οποίων οι 
165,7 χιλ. τόνοι, αξίας 234,8 ε-
κατ. ευρώ, αφορούν σε εισαγω-
γές προϊόντων γιαούρτης. Από 
αυτούς τους 165,7 χιλ. τόνους 
οι 32,1 χιλ. τόνοι ήταν ελληνι-
κό γιαούρτι, σύµφωνα µε στοι-
χεία της Assolatte, δηλαδή πο-
σότητα 15% υψηλότερη από τις 
ποσότητες ελληνικού γιαουρ-
τιού που καταναλώθηκαν στην 
Ιταλία το 2017. Ανοδικά κινήθη-
κε και η αξία των ελληνικών εξα-
γωγών προϊόντων γιαούρτης η 
οποία άγγιξε τα 80,8 εκατ. ευρώ, 
καταγράφοντας αύξηση 11,2% 
σε σχέση µε το 2017.

Η θετική πορεία του ελληνι-

κού γιαουρτιού στην ιταλική α-
γορά αναγνωρίζεται από τον ι-
ταλικό φορέα γαλακτοκοµικών 
Assolatte και αποδίδεται στην 
ποιότητα του προϊόντος, όπως 
ανέφερε στην Ετήσια Έκθεση 
του φορέα ο πρόεδρος του τµή-
µατος Γιαουρτιού κ. Castiglione.

Το µεγαλύτερο µέρος των ελ-
ληνικών εξαγωγών γιαουρτιού 
στην Ιταλία από πλευράς όγκου 
ήταν το φυσικό γιαούρτι (16,8 
χιλ. τόνους) και έπεται το για-
ούρτι µε γεύσεις/φρούτα (15,3 
χιλ. τόνους). 

Στο γιαούρτι µε γεύσεις/φρού-
τα η Ελλάδα κατέχει το 11,4% του 
βάρους των συνολικών ιταλικών 
εισαγωγών στο συγκεκριµένο εί-
δος και κατατάσσεται τρίτη µετά 
την Γερµανία (74,1 χιλ. τόνους 
και 55,2%) και την Αυστρία (28,2 
χιλ. τόνους και 21,0%). Στο φυσι-
κό γιαούρτι η Ελλάδα κατέχει το 
53,5% του όγκου των συνολικών 
ιταλικών εισαγωγών στο συγκε-
κριµένο είδος και κατατάσσεται 
πρώτη, µε δεύτερη τη Γερµανία 
(9,4 χιλ. τόνους και 29,9%) και 
τρίτη την Αυστρία (2,6 χιλ. τό-
νους και 8,3%).

Φέτα ΠΟΠ 
ξεχωρίζει σε 
διεθνή βραβεία 
γεύσης
Η Φέτα ΠΟΠ από 
την Κτηνοτροφική 
Μαγνησίας 
ονοµάστηκε Καλύτερο 
Ελληνικό Τυρί στην 
32η εκδήλωση των 
βραβείων World 
Cheese Awards στο 
Μπέργκαµο της 
Ιταλίας. Αφού 
αξιολογήθηκε ένας 
αριθµός 3.804 
συµµετοχών από 42 
διαφορετικές χώρες, 
το κρεµώδες και απαλό 
τυρί από πρόβειο γάλα 
Φέτα ΠΟΠ της 
Κτηνοτροφικής 
Μαγνησίας, µε την 
επωνυµία Greek Family 
Farm, απέσπασε Χρυσή 
βαθµολογία, ενώ 
παράλληλα ξεχώρισε 
φέτος ως το κορυφαίο 
Ελληνικό τυρί, µε τη 
χορηγία της Εθνικής 
Τράπεζας Ελλάδος.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ 
συρρικνώθηκε η παραγωγή οίνου.

Ποιότητα
Η θετική πορεία του 

ελληνικού γιαουρτιού 
στην ιταλική αγορά 

αποδίδεται στην 
ποιότητα του προϊόντος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 
ΜΕ ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

ΕΠΙ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α
11,4%

55,2%

21,0%
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Μελισσοκομία Σοφίας

Έχουν ποιότητα, 
τώρα το ρίχνουν 
στο μάρκετινγκ
Η οικογένεια Σοφίας με 40 χρόνια εμπειρίας  επιδιώκουν 
μέσω παράξενων συνδυασμών να ξεφύγουν από τα τετρημένα  

15 µε 25 τόνους
Η ετήσια παραγωγή 
µελιού της Μελισ-
σοκοµίας Σοφίας 
κυµαίνεται στους 

15-25 τόνους, ανάλογα 
µε τη χρονιά, καθώς 
οι καιρικές συνθήκες 

είναι το Α και το Ω 
στην επαγγελµατική 

µελισσοκοµία Στα προϊόντα της εταιρείας, 
το µέλι από θυµάρι, άνθη, πεύκο, 
βελανιδιά και έλατο, ποικιλία 
που της προσφέρει η νοµαδική 
µελισσοκοµία που ασκεί.

ΤΗΣ  ∆ΑΝΑΗΣ ΛΑΖΑΡΗ 
lazari@agronews.gr

Η αγάπη για τις µέλισσες, ο 
σεβασµός στη φύση και η κα-
τανόηση της σηµασίας του α-
κούραστου εντόµου για τον 
άνθρωπο και το οικοσύστηµα 
αποτελούν προϋποθέσεις για την 
απασχόληση κάποιου µε την τέχνη 
της µελισσοκοµίας. Η απόφαση αλλα-
γής όµως από ερασιτεχνική σε επαγγελµατική 
µεγάλης αξίας διαφέρει στο όραµα του ατόµου, 
το χρόνο ενασχόλησης και τον αγώνα για την 
προσφορά προϊόντων ποιότητας και καινοτο-
µίας,  σε µια αγορά όπου υπάρχει πληθώρα νο-
θευµένων προϊόντων µελιού.

Η Μελισσοκοµία Σοφίας αποτελεί ένα τέτοιο 
παράδειγµα, µε την ιστορία της επιχείρησης να 
αρχίζει το 1980, όταν ο Σοφίας Παναγιώτης έ-
χοντας λίγα µελίσσια πήρε την απόφαση να α-
σχοληθεί  επαγγελµατικά. Τα λίγα έγιναν πολ-
λά, ώσπου έφτασε να διαχειρίζεται 300 κυψέ-

λες. Στη συνέχεια ανέλαβαν και οι 
γιοί του Χριστόφορος και Ζήσης 
Σοφίας, µαγεµένοι από τη θαυ-
µαστή κοινωνία των µελισσών, 
καταφέρνοντας έως σήµερα 
να διαχειρίζονται 1.500 µε-

λίσσια, µαζί και 1.000 κυψελί-
δια, µε τα οποία τροφοδοτούν µε 

βασίλισσες τους µελισσοκόµους. 
Κάθε χρόνο ταξιδεύουν πανελλαδι-

κά, κυνηγώντας ανθοφορίες πεύκων, ε-
λάτων και βελανιδιάς και λειτουργούν νοµαδι-
κά ένα εγχείρηµα δύσκολο, αλλά που τους δί-
νει την ευκαιρία να εντοπίσουν τις περιοχές µε 
τις καταλληλότερες καιρικές και καλλιεργητικά 
προσοδοφόρες συνθήκες. Η ετήσια παραγωγή 
µελιού τους κυµαίνεται στους 15-25 τόνους, α-
νάλογα µε τη χρονιά, καθώς όπως αναφέρουν 
και οι ίδιοι «οι καιρικές συνθήκες είναι το Α και 
το Ω στην επαγγελµατική µελισσοκοµία». Την 
τελευταία δεκαετία βέβαια και το κυνήγι του µε-
λιού γίνεται όλο και δυσκολότερο, µε τις παρα-
γωγές να έχουν µειωθεί πολύ.

Η ιστορία της επιχείρησης Μελισσοκοµία Σοφίας αρχίζει το 1980, όταν ο 
Σοφίας Παναγιώτης έχοντας λίγα µελίσσια πήρε την απόφαση να ασχοληθεί  
επαγγελµατικά. Στη συνέχεια ανέλαβαν και οι γιοί του Χριστόφορος και Ζήσης.

Χριστόφορος και Ζήσης Σοφίας
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Με πρόοδο και στον τοµέα της προ-
ώθησης, η µελισσοκοµική οικογέ-
νεια έχει εγκαταστήσει συσκευαστή-
ριο πιστοποιηµένο µε HACCP και ISO 
22000 στο χωριό Γκρίκα Θεσπρωτί-
ας, όπου εδρεύει. Οι πιστοποιήσεις 
αυτές είναι µεγάλης σηµασίας και 
αποτελούν µέρος του αγώνα των 
παραγωγών για τη διαφοροποίη-
ση των προϊόντων τους από αυτά 
της νοθείας µελιού, συνήθως χω-
ρίς ετικέτα, τα οποία είναι αµφίβο-
λης προέλευσης και ποιότητας κα-
τώτερης για τον καταναλωτή, αποτε-
λώντας ένα από τα µεγαλύτερα προ-
βλήµατα στη µελισσοκοµία.

Ανάµεσα στα προϊόντα της µελισ-
σοκοµικής εταιρείας είναι το µέλι 
από θυµάρι, άνθη, πεύκο, βελανι-
διά και έλατο, ποικιλία που της προ-
σφέρει η νοµαδική µελισσοκοµία 
που ασκεί, ενώ δέχεται και περισ-
σότερες παραγγελίες για συγκεκρι-
µένους τύπους µελιού. Επιπλέον 
παράγουν και διαθέτουν στην α-
γορά γύρη, κερί, πρόπολη, κερα-
λοιφές φαρµακευτικής ή καλλυντι-
κής χρήσης και βασιλικό πολτό, ε-
νώ τον τελευταίο χρόνο έχουν λαν-

σάρει καινοτόµα προϊόντα αλείµ-
µατος µελιού ανθέων και κωνοφό-
ρων, µε γεύσεις όπως φουντούκι, 
κανέλλα και κουρκουµάς και σύ-
ντοµα µε αποξηραµένα φρούτα. Σε 
πειραµατικό στάδιο βρίσκονται ε-
πίσης καινοτόµες γεύσεις όπως το 
µέλι µε ινδική κάνναβη, το οποίο 
αναµένεται για βγει στην αγορά 
µέχρι το επόµενο έτος.

Με σκοπό την προώθηση των προ-
ϊόντων και την εύρεση συνεχώς νέ-
ων συνεργατών η επιχείρηση έχει ή-
δη ξεκινήσει να δραστηριοποιείται 
στην αγορά του εξωτερικού, µε α-
ποστολές µελιού στη Γερµανία και 
το Βέλγιο, και στόχο τις σταδιακές 
εξαγωγές περισσότερων, ενώ συµ-
µετέχει σε όλο και περισσότερες εκ-
θέσεις προώθησης προϊόντων τρο-
φίµων στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό. Στην Αθήνα θα παραβρίσκεται 
το ∆εκέµβριο στο 11o Φεστιβάλ Ελ-
ληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέ-
λισσας, στις 9 Νοεµβρίου συµµετέ-
χει στη 2η έκθεση FoodPanorama 
Expo στην Κύπρο, ενώ τον Φεβρου-
άριο θα ταξιδέψει στο Dubai στην 
έκθεση τροφίµων GulfFood 2020.

Κινήσεις με το βλέμμα στις αγορές του 
εξωτερικού και στόχο τη διαφοροποίηση

Από το 1980 η οικογενειακή επιχείρηση 
«Μελισσοκοµία Σοφίας» µε παραδοσιακό τρόπο 

παράγει προϊόντα µελιού.
Στοιχεία επικοινωνίας:

Γκρίκα Παραµυθιάς 46200
beekeeping.sofias@gmail.com

Syngenta 
Νέος διευθυντής 
ο Πέντρο Παρέντε
Χρέη µη εκτελεστικού διευθυντή στο 
διοικητικό συµβούλιο της Syngenta 
αναλαµβάνει ο Πέντρο Παρέντε, 
όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση 
των µετόχων τον Οκτώβριο. Όπως 
ανακοινώθηκε, ο Πέντρο Παρέντε 
είναι πρόεδρος του ∆Σ της BRF και 
της Atlantic General, µέτοχος στην 
εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων της 
Βραζιλίας EB Capital. Από το 2016 
ως το 2018 ήταν CEO της Petrobras.

Τσαπραΐλης 
Ξανά πρόεδρος 
Βραχυκερατικής 
Στην τρίτη γενική συνέλευση της 
Ένωσης Βραχυκερατικής Φυλής 
Βοειδών προέκυψε το νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µε πρόεδρο 
τον Α. Τσαπραΐλη (Καρδίτσα), 
αντιπρόεδρο τον Μιχάλη 
Κοντογιώργη (Λευκάδα), ταµία τον 
Νικόλαο Τσίγκα (Τρίκαλα), γενικό 
γραµµατέα τον Γ. Καζόγλου 
(Φλώρινα) και µέλος τον Ευάγγελο 
Ντάικο (Αιτωλοακαρνανία).

Nissan
Οικονομικός 
διευθυντής 
Η Nissan Motor ανακοίνωσε ότι ο 
Stephen Ma, αντιπρόεδρος της 
εταιρείας επικεφαλής λογιστικών, 
θα γίνει ο νέος οικονοµικός 
διευθυντής, από την 1η ∆εκεµβρίου. 
Όπως ανακοινώθηκε, ο οικονοµικός 
διευθυντής Hiroshi Karube και ο 
εκτελεστικός αντιπρόεδρος Hitoshi 
Kawaguchi, θα αποχωρήσουν µε τις 
τελευταίες διοικητικές αλλαγές.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέλι µε κάνναβη
Σε πειραµατικό στάδιο µια 
καινοτόµα γεύση, το µέλι 

µε ινδική κάνναβη, που θα 
βγει στην αγορά µέχρι το 

επόµενο έτος

ΓΚΡΙΚΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
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Προτίµηση στο ελληνικό premium 
κρασί φαίνεται πως έχουν αποκτήσει 
οι Αµερικανοί καταναλωτές, σύµφω-
να µε τον Αµερικανό πρέσβη στην Ελ-
λάδα, Τζέφρυ Πάιατ, ο οποίος αναφε-
ρόµενος και στη νέα κατάσταση που 
διαµορφώνεται για το ελληνικό ελαι-
όλαδο στις ΗΠΑ, θέτει πλέον ζήτηµα 
κεφαλαιοποίησης της δυναµικής που 
έχει αναπτύξει εν γένει το τελευταίο δι-
άστηµα η Ελλάδα στην αγορά των Η-
νωµένων Πολιτειών.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις Η-
ΠΑ βρίσκονται πλέον σε επίπεδα προ 

κρίσης, έχοντας γνωρίσει αύξηση 22% 
το 2018 σε σχέση µε το προηγούµενο 
έτος, ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία, το 
πρώτο εξάµηνο του 2019 ήδη έχουν 
ανεβεί κατά επιπλέον 7,17%, στα 673 
εκατ. ευρώ. Η αξία των ελληνικών ε-
ξαγωγών για το 2018 άγγιξε τα 1,370 
δισ. ευρώ µε το εµπορικό ισοζύγιο ανά-
µεσα στις δύο πλευρές να είναι θετικό 
για τη χώρα µας στα 690 εκατ. ευρώ.

 «Θα ήθελα να δω περισσότερο ελαι-
όλαδο και premium ελληνικό κρασί 
στις ΗΠΑ τα επόµενα χρόνια, ειδικά 
τώρα που το ελληνικό ελαιόλαδο εχει 
αποκτήσει ένα πλεονέκτηµα ως προς 
την τιµή του, έναντι του ισπανικού» 
ανέφερε ο κ. Πάιατ κατά τον χαιρετι-
σµό του στο πλαίσιο του 4ου Εξαγω-
γικού Φόρουµ των ΗΠΑ, που διοργά-
νωσε το Ελληνοαµερικανικό Εµπορι-
κό Επιµελητήριο σε ξενοδοχείο της Α-
θήνας την ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου. Ο Α-
µερικανός πρέσβης στάθηκε στην ρα-

γδαία ανάπτυξη των ελληνικών εξα-
γωγών οίνου, που επεκτάθηκαν κατά 
39% τα τελευταία χρόνια, σε µια προ-
σπάθεια προσέγγισης της δυναµικής 
αυτής, ενώ αναφέρθηκε και στη δη-
µοτικότητα της µεσογειακής διατρο-
φής, που είναι σήµα κατατεθέν της 
ελληνικής γεωργίας. Μάλιστα ο ίδιος 
δεσµεύτηκε ότι θα εστιάσει την προ-
σοχή της αρµόδιας υπηρεσίας για ε-
ξαγωγές της Πρεσβείας προς την υλο-
ποίηση µιας ατζέντας επέκτασης των 
ελληνοαµερικανικών εµπορικών σχέ-
σεων τα προσεχή χρόνια.

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αµερικανι-
κού Εµπορικού Επιµελητηρίου κ. Νι-
κόλαος Μπακατσέλος δήλωσε από το 
βήµα του 4ου ExportUSA Forum: «Εί-
µαι στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση 
να αναφέρω πως οι Ελληνοαµερικα-
νικές σχέσεις συνολικά, βρίσκονται 
στο ισχυρότερο επίπεδο όλων των ε-
ποχών, ενώ στο πλαίσιο του στρατη-

γικού διαλόγου ΗΠΑ και Ελλάδας που εί-
ναι σε πλήρη εξέλιξη, οι εµπορικές σχέ-
σεις ανάµεσα στα δύο κράτη κερδίζουν 
διαρκώς δυναµική και αναβαθµίζονται»

Αρκεί η αφοσιωµένη προσέγγιση µιας 
µόνο Πολιτείας προκειµένου να επιτευ-
χθεί η οικονοµική επιτυχία µιας ελληνι-
κής εταιρείας στην αγορά των ΗΠΑ. Ωστό-
σο ειναι σηµαντικό να περάσουµε πλέ-
ον από το στάδιο των start ups, στο στά-
διο των scale ups. Ο ∆ηµήτρης Καραβα-
σίλης από την DK Marketing και ο Ιωάν-
νης Βαλβής, από την Deloitte ανέλυσαν 
το προφίλ της αµερικανικής αγοράς και 
του Αµερικανού καταναλωτή.

Αν και τα ελληνικά προϊόντα αγροδια-
τροφής είναι ήδη γνωστά ως υγιεινά, ποι-
οτικά και θρεπτικά, ενώ έχουν συνδεθεί 
άρρηκτα µε την δηµοφιλή στους Αµερι-
κανούς µεσογειακή διατροφή, λείπει ο α-
παραίτητος επαγγελµατισµός που θα εξα-
σφαλίσει δέσµευση για περαιτέρω διείσ-
δυση στην συγκεκριµένη αγορά. Η τοπο-
θέτηση των ελληνικών προϊόντων είναι ε-
ξασθενική, ενώ λείπει ο στρατηγικός επι-
χειρηµατικός σχεδιασµός, µε µελέτη της 
αγοράς ανά περιοχή. Μάλιστα σύµφω-
να µε τον κ. Καραβασίλη, χρειάζεται πο-
λύ συγκεκριµένο business plan ανά πό-

Καλές μεν οι σχέσεις
ρίσκο οι Κεντρικές Πολιτείες
Απουσιάζει η στρατηγική τοποθέτηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ΗΠΑ 

Ο Αµερικανός Πρέσβης, 
Τζέφρυ Πάιατ εξέφρασε 
την... επιθυµία να δει 
περισσότερο ελληνικό 
premium κρασί και 
ελαιόλαδο στις ΗΠΑ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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λη, ενώ στην αχανή και ποικιλόµορφη 
αµερικανική αγορά, λίγοι έχουν δοκιµά-
σει την τύχη τους στις Κεντρικές Πολιτεί-
ες, αφού λόγω ευκολίας οι περισσότεροι 
απευθύνονται στη Νέα Υόρκη.

 Οι καταναλωτές µπορεί να ενδιαφέρο-
νται ακόµη για την τιµή, µε το εισόδηµα 
να συνιστά βασικό οδηγό στην κατανα-
λωτική διάθεση, ωστόσο διαφαίνεται µια 
ουσιαστική ευκαιρία για τα ελληνικά προ-
ϊόντα αγροδιατροφής. Η ευκαιρία αυτή ε-
ντοπίζεται στους «Henry».

Από τους «Γιάνκις» στους «Χενρις»
Μια νέα κατηγορία στην αµερικανική 

κοινωνία έρχεται να αλλάξει το συµβατι-
κό στερεότυπο των Γιάνκις. Πρόκειται για 
τους Henry ( high earners, not rich yet), 
µια καταναλωτική οµάδα αφοσιωµένη αν 
όχι εθισµένη στην κατανάλωση, βασικό 
χαρακτηριστικό της οποίας είναι τα υψη-
λά εισοδήµατα χωρίς όµως το στοιχείο του 
πλούτου. Σύµφωνα µε τα όσα παρουσία-
σε ο ∆ηµήτρης Καραβασίλης, είναι µια 
κατηγορία ανθρώπων που λόγω τρόπου 
ζωής, θα µπορούσε να γίνει στόχος των 
ελληνικών αγροτικών προϊόντων, βασι-
κό γνώρισµα των οποίων είναι η σύνδεση 
µε την ποιότητα και την ευζωία.

Παραγωγοί από όλο τον κόσµο βοµβαρδίζουν 
µε αιτήµατα εισαγωγείς µε έδρα τις Ηνωµένες 
Πολιτείες, προκειµένου να εξασφαλίσουν µια 
θέση στις αποθήκες τους και κατ΄επέκταση στα 
αµερικανικά ράφια για τα προϊόντα τους. «Το 
branding του προϊόντος πρέπει να είναι έτοιµο. 
Ο εισαγωγέας βαριέται να ασχοληθεί», εξηγεί 
ο Άρης Κεφαλογιάννης, διευθύνων σύµβου-
λος της Legendary Food στην δεύτερη ενότη-
τα του Forum, συµπληρώνοντας πως ο παρα-
γωγός οφείλει να «έχει διαβάσει τα µαθήµατά 
του» πριν ξεκινήσει την προσπάθεια των ΗΠΑ.

Η δεύτερη ενότητα του 4ου ExportUSA Forum, 
µε κεντρικό θέµα το εξαγωγικό ταξίδι: «Από 
το ελληνικό αγρόκτηµα µέχρι τον Αµερικα-
νό καταναλωτή» συντονίστηκε από τον κ. ∆η-
µήτρη Καραβασίλη  και συµµετείχαν σε αυ-
τό ο Νικόλαος Κατωπόδης, διευθύνων σύµ-
βουλος της North Shore Farms, ο ∆ηµήτρι-
ος Καυχίτσας, πρόεδρος και διευθύνων σύµ-
βουλος της Pan Gregorian Enterprises & Sr. 
VP και CEO της Jet Set Communications, ο 
Άρης Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Μάστορας, 
πρόεδρος της Optima Foods και ο ∆ιονύσης 
Γρηγορόπουλος, πρόεδρος της Greek Cold 
Storage & Logistics Association. 

Μέσα από µια πρωτότυπη συζήτηση αναλύ-
θηκε ο τρόπος µε τον οποίο τα ελληνικά προϊ-
όντα µπορούν να φτάσουν στο τραπέζι του Α-
µερικανού καταναλωτή, αλλά και το πόσο ση-
µαντική είναι η σωστή προεργασία και το ορ-
γανωµένο marketing plan µε σκοπό την επι-
τυχηµένη εξαγωγή των ελληνικών προϊόντων 
στην αµερικανική αγορά.

Σηµαντικό στην προσπάθεια αυτή, είναι το 
να υπάρχει κάποιος έµπιστος άνθρωπος στην 
άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο οποίος θα είναι 
ικανός να πείσει για την µοναδικότητα του υπο-
ψήφιου προς εξαγωγή προϊόντος υποστήριξε 
ο Κώστας Μάστορας, ο άνθρωπος ο οποίος µε 
επιµονή γνώρισε στον Αµερικανό καταναλω-
τή το ελληνικό γιαούρτι στα πρώτα του βήµα-
τα στις ΗΠΑ, συµπληρώνοντας πως είναι ανα-

γκαίο ο παραγωγός να έχει εξαγωγική παιδεία. 
Σηµαντική είναι και η «µεταµόρφωση» του 

προϊόντος µε βάση τα δεδοµένα της Αµερικής, 
εξήγησε ο ίδιος, δηλαδή η συσκευασία του να 
ανταποκρίνεται στα δεδοµένα της αγοράς αυ-
τής, όπως είναι η µετατροπή της µονάδας µέ-
τρησης από κιλά και γραµµάρια σε ounces. 
Επιπλέον φαίνεται πως οι σηµάνσεις GMO 
free και Gluten free, είναι αρκετά ελκυστικές 
στο µάτι του Βορειοαµερικάνου καταναλωτή, 
σύµφωνα µε τον κ. Κεφαλογιάννη. Απαραίτη-
τα είναι και τα εθνικά προγράµµατα προώθη-
σης τα οποία είναι εκείνα που µπορούν να δι-
αµορφώσουν µια ζήτηση, δεδοµένου ότι κα-
νένα ελληνικό brand δεν είναι αρκετά µεγά-
λο για να τρέξει τις προσπάθειες αυτές από 
µόνο του. «Χρειάζεται εθνικός συντονισµός» 
εξηγεί ο ίδιος, συµπληρώνοντας πως «είναι 
κεφαλαιώδη τα πράγµατα που πρέπει να λύ-
σουµε. Με µεµονωµένες κινήσεις δεν γίνο-
νται πράγµατα όπως δεν έγιναν τόσο καιρό». 

Φυσικά ακόµη και αν έχουν γίνει οι προ-
σπάθειες αυτές, η αγορά των ΗΠΑ δεν απο-
τελεί εξαίρεση στον ίσως γενικότερο κανό-
να της ζωής: οι γνωριµίες είναι το παν. Ένας 
καλός broker θα µπορούσε να διευκολύνει 
αρκετά τις καταστάσεις, αφού ο ίδιος έχει το 
δικό του κύκλο γνωριµιών, που «µπορεί να 
του κάνει κάποιες χάρες» αναφέρει ο Νικό-
λαος Κατωπόδης.

Σε κάθε περίπτωση, ο παραγωγός θα χρεια-
στεί να βγει από το τυροκοµείο ή το ελαιοτρι-
βείο, το χωράφι και το εργαστήρι του προκει-
µένου να διαµορφώσει τις καταστάσεις. Να 
δει δηλαδή πού θέλει να πουλήσει το προϊόν 
του και µε τι όρους. Επιπλέον συµφέρει και α-
πό άποψη logistics ο συγχρονισµός των απο-
στολών µεταξύ τους, διαφορετικών προϊόντων. 
Από τα παραπάνω φαίνεται πως µια τέτοια δι-
αδικασία, ενδέχεται να είναι πιο εφικτή µόνο 
µέσα από ένα συνεργατικό σχήµα που θα είχε 
και το ανθρώπινο και το οικονοµικό κεφάλαιο 
προκειµένου να τρέξει κάτι τέτοιο.  

ΕΧΕΓΓΥΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Χωρίς branding ο εισαγωγέας στις ΗΠΑ 
βαριέται να ασχοληθεί με τον παραγωγό

Εξαγωγική παιδεία
Σηµαντική είναι η 

«µεταµόρφωση» του 
προϊόντος µε βάση τα 

δεδοµένα της Αµερικής και η 
εξαγωγική παιδεία 

του παραγωγού

Οι σωστές γνωριµίες
Η αγορά των ΗΠΑ, δεν 

αποτελεί στον ίσως 
γενικότερο κανόνα της 

ζωής: οι γνωριµίες είναι το 
παν. Ένας καλός broker θα 
µπορούσε να διευκολύνει 

αρκετά τις καταστάσεις, αφού 
ο ίδιος έχει το δικό του κύκλο 
γνωριµιών, που θα µπορούσε 
να του κάνει κάποιες χάρες

Στο 4ο ExportUSA Forum αναλυθήκαν τα σηµεία κλειδιά για 
πετυχηµένες εξαγωγές στην απαιτητική αµερικανική αγορά.
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Η καλλιέργεια της ελιάς 
εμπόδιο στην ενδυνάμωση 
του επαγγελματία αγρότη
Η πλασματική εικόνα των ελληνικών εκμεταλλεύσεων γεννά στρεβλές πολιτικές 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Στα 200 ΟΣ∆Ε οι δέκα καβαλάνε 
τρακτέρ και αν βγάλει κανείς από 
την εξίσωση την ελαιοκαλλιέργεια 
που συντηρείται σε µεγάλο βαθµό 
από συνταξιούχους και ετεροεπαγ-
γελµατίες λόγω ιστορικών δικαιω-
µάτων, τότε σίγουρα θα δει µία τε-
λείως διαφορετική εικόνα για την 
πραγµατική διάρθρωση της ελληνι-
κής γεωργίας και τις πολιτικές που 
οφείλουν να την ενδυναµώνουν. 

Για παράδειγµα η Γερµανία, πή-
ρε την απόφαση να µην δίνει δι-
καιώµατα σε συνταξιούχους, στο 
πλαίσιο του Μέτρου για την πλη-
θυσµιακή ανανέωση, ενώ για τις 
πολιτικές της δεν καταγράφει εκ-
µεταλλεύσεις κάτω των 20 στρεµ-
µάτων. Αποτέλεσµα: Κατέγραψε το 
µεγαλύτερο αριθµό νεοεισερχόµε-

νων γεωργών και σε όρους πολι-
τικής φάνηκε, πως ήταν ένα πο-
λύ πιο αποτελεσµατικό µέσο από 
τα Μέτρα του πριµ πρώτης εγκα-
τάστασης νέων γεωργών. 

Οι απόψεις αυτές διατυπώθη-
καν από ανθρώπους που έχουν 
λόγο για τον εθνικό φάκελο της 
νέας ΚΑΠ στη χώρα µας, στα 
πλαίσια µίας πρώτης διερευνη-
τικής συζήτησης για το ευρωπα-
ϊκό πρόγραµµα SALSA, το οποίο 
στόχο έχει να ερευνήσει το ρό-
λο των µικρών γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων και των επιχει-
ρήσεων τροφίµων και τις πολι-
τικές που πρέπει να τις στηρί-
ξουν, σε 25 περιοχές της Ευρώ-
πης και 5 στην Αφρική. Από τη 
χώρα µας επιλέχθηκαν οι Λάρι-
σα, Ηµαθία και Ηλεία.   

Στη συνάντηση που διεξήχθει 
την περασµένη εβδοµάδα στην Α-
θήνα, έγινε σαφές από τους συν-
δαιτηµόνες, ανάµεσα στους οποί-
ους βρίσκονταν αγρότες, καθηγη-

τές και υπηρεσιακοί, πως ουσιαστι-
κά διοικητικοί είναι κυρίως οι πα-
ράγοντες που επηρεάζουν τη δο-
µή των εκµεταλλεύσεων. 

Επτά φεύγουν, 
ένας µπαίνει στην
ελληνική γεωργία

Όπως ειπώθηκε, τα στοιχεία 
του ΟΣ∆Ε για το 2018-2019 δεί-
χνουν µία πτώση γύρω στο 15% 
σε επίπεδο εκµεταλλεύσεων στην 
Ελλάδα, που είναι κατά κύριο λό-
γο µικροί κλήροι. Επιπλέον, φαί-
νεται πως 235.000 εκµεταλλεύ-
σεις έχουν αρχηγούς άνω των 
65 ετών, πράγµα που σηµαίνει 
ότι σε µία 10ετία θα υπάρχει µία 
διάρθρωση στο χώρο που θα αλ-
λάξει άρδην. Ως εκ τούτου, η ε-
νεργοποίηση του µέτρου πρόω-
ρης συνταξιοδότησης τη νέα πε-
ρίοδο θα ήταν ένας τρόπος πο-

λιτικής που πρέπει να τον δού-
µε από τώρα.

Το µόνο που δεν µπορούν ό-
µως οι έχοντες την ευθύνη των 
πραγµάτων να κάνουν είναι να 
ψάχνουν µέτρα πολιτικής που να 
καλύπτουν όλους τους στόχους, µε 
όσα κοινοτικά πλαίσια στήριξης έ-
χουν περάσει να έχουν αποδείξει 
πως αυτό το πράγµα είναι ατελέ-
σφορο. Εδώ τίθεται και ζήτηµα α-
ποδοτικότητας των χρηµάτων, ει-
δικά για την ανταγωνιστικότητα 
των µικρών εκµεταλλεύσεων, γε-
γονός που απασχολεί τις πολιτι-
κές της νέας ΚΑΠ.

Περιµένουν το 20% της
παραγωγικής τους ζωής
για ένα πρόγραµµα

Από το κοινοτικό πλαίσιο στήρι-
ξης 1994-1999 παίζει, εν τω µετα-
ξύ, η κουβέντα για συνεχείς προ-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τυπική εκροή έως 8.000 
ευρώ καταγράφει το 

 68%
των εκµεταλλεύσεων
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κηρύξεις σε διαρθρωτικά προγράµ-
µατα, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, 
που θα µπορούσαν να επωφελη-
θούν οι εκµεταλλεύσεις. Ωστόσο, 
από τότε, κάθε επτά χρόνια κατα-
φέρνει να βγει µία προκήρυξη, µε 
τον κάθε αγρότη να υπολογίζεται 
πως πρέπει να περιµένει το 20% 
της παραγωγικής του ζωής για να 
επενδύσει.

 Μία άλλη ιδιαιτερότητα της Ελ-
λάδος έχει να κάνει µε τις δενδρώ-
δεις καλλιέργειες που επικρατούν 
στο 35-40% στη χώρα µας. Το τι πο-
σοστό από αυτό είναι ελιά, τι πο-
σοστό αυτών ανήκει σε συνταξιού-
χους ή ετεροεπαγγελµατίες, είναι 
θεµελιώδη ερωτήµατα που πρέπει 
να απαντηθούν για να υπάρξουν 
σαφείς πολιτικές. Σε αυτό το πλαί-
σιο, αν εξεταστούν τα µεγέθη της 
ελληνικής γεωργίας αφαιρώντας 
την ελαιοκαλλιέργεια θα αναδει-
χθεί µία τελείως διαφορετική ελ-
ληνική γεωργία. «Έχει νόηµα λοι-
πόν να συντηρώ ή να δίνω χρήµα-
τα σε επενδύσεις στον αρχηγό της 
ελληνικής εκµετάλλευσης ο οποί-
ος για χόµπι έχει 5 στρέµµατα ε-
λιάς;», ήταν ακόµα µία ερώτηση. 

 

Η φορολογία
διαστρεβλώνει έτι
περαιτέρω την εικόνα
Στη νέα ΚΑΠ υπάρχει ένας όρος 
που λέγεται κινητικότητα γης. Ε-
δώ κουµπώνουν οι άµεσες ενισχύ-
σεις. Τα ιστορικά δικαιώµατα που 
για να µεταβιβαστούν χάνεται µέ-
ρος της αξίας τους, σίγουρα δεν 
ευνοούν την κινητικότητα. ∆ηλα-
δή ο άνθρωπος που καλείται να 
τα σπρώξει τα ιστορικά δικαιώµα-
τα δεν µπορεί εύκολα, ή αναγκά-
ζεται τεχνηέντως να συντηρεί µία 
εκµετάλλευση 40 στρεµµάτων. Ά-
ρα τελικά το ζήτηµα εδώ που τίθε-
ται είναι σε τι βαθµό υπάρχει πραγ-
µατικά η µικρή γεωργική εκµετάλ-
λευση, ή αν µεγάλος αριθµός τους 
εµφανίζεται έτσι για φορολογικούς 
λόγους ή για το ΟΣ∆Ε.  

Τα µισακά ανθίζουν
Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει 

πού πάει το πράγµα σε επίπεδο δι-
αχείρισης των εκµεταλλεύσεων, έ-
χει να κάνει µε τα µισακά κτήµατα. 
Παρατηρείται π.χ στην Κρήτη, κυ-
ρίως στις ελιές, η αύξηση του φαι-
νοµένου, µε υπερεργολάβους να 
διαχειρίζονται άτυπα κτήµατα από 
5-10 µικρούς αγρότες και να τους 
δίνουν λίγο λάδι και ένα ποσοστό 
από τα κέρδη τους. Άρα και εδώ τί-
θεται το θέµα αν όντως αυτοί οι «µι-
κροί» πρέπει να προσµετρώνται στα 
υπόψη για τις διάφορες πολιτικές.

Λήπτες τιµών
Συνολικά για τις µικρές εκµεταλ-

λεύσεις που µελετήθηκαν στη χώ-
ρα µας, σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
SALSA, εντοπίστηκαν έντονα ολι-
γοψωνιακά/ολιγοπωλιακά χαρα-
κτηριστικά που τις αποδυναµούν 
σηµαντικά. Άνισα κατανεµηµένη 
ισχύς, διαµόρφωση τιµών από το 
εµπόριο, έλλειψη αξιόλογης πα-
ρουσίας συνεταιρισµών, χαρα-
κτηρίζουν το αγροτοδιατροφικό 
σύστηµα που δραστηριοποιού-
νται. Είναι γεγονός όµως ότι σε 
ορισµένες ορεινές περιοχές οι µι-
κρές εκµεταλλεύσεις είναι η µό-
νη εφικτή δοµή, συντηρούν κοι-
νωνικά δίκτυα, παράγοντας πα-
ράλληλα πλήθος προϊόντων µε 
τοπικά γεωγραφικά και πολιτι-
στικά χαρακτηριστικά, λόγω γε-
ωγραφίας, µικροκλιµάτων, ιστο-
ρίας και πολιτιστικής πολυµορ-
φίας. Η δοµηµένη στήριξή τους 
λοιπόν είναι απαραίτητη. 

«Ορίζοντας 2020»
Το SALSA είναι ένα 

τετραετές πρόγραµµα 
χρηµατοδοτούµενο από 

το πρόγραµµα «Ορίζοντας 
2020» της ΕΕ και ξεκίνησε 

τον Απρίλιο του 2016

Όσον αφορά ειδικότερα το πρόγραµ-
µα SALSA στην εκπόνηση του οποί-
ου συµµετέχουν 17 Οργανισµοί, α-
νάµεσά τους και το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών, στην Ελλάδα 
µελετήθηκαν οι περιπτώσεις των µι-
κρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
και το όλο διατροφικό σύστηµα στη 
Λάρισα, την Ηµαθία και την Ηλεία. 
Σε κάθε νοµό, επιλέχθηκαν τέσσε-
ρα ενδεικτικά προϊόντα, τα οποία έ-
χουν ιδιαίτερη σηµασία για την γε-
ωργική δραστηριότητα. 

Σε «άµυνα» η Ηλεία
Στην Ηλεία, καταγράφησαν 23.781 

εκµεταλλεύσεων εκ των οποίων το 
76,9% θεωρήθηκε µικρού µεγέθους. 
Τα προϊόντα που εξετάστηκαν ήταν 
κορινθιακή σταφίδα, πορτοκάλια, ε-
λαιόλαδο και λαχανικά.  Εκεί, δια-
πιστώθηκε η διατήρηση αµυντικής 
στάσης από τους παραγωγούς, που 
προσπαθούν να διατηρήσουν την 
εκµετάλλευσή τους στην τρέχουσα 
µορφή. Λίγοι ήταν εκείνοι που ή-
θελαν να την επεκτείνουν αγορά-
ζοντας ή νοικιάζοντας γη. Κυρίως 
στην κορινθιακή σταφίδα, καταγρά-
φηκε µία επιθυµία εγκατάλειψης. 
Από την άλλη πιο αισιόδοξοι ήταν 
οι ελαιοπαραγωγοί.  Ενδιαφέρον έ-
χουν εδώ τα κανάλια που ακολου-
θεί η παραγωγή ελαιολάδου, µε το 
10% περίπου να πηγαίνει για αυτο-
κατανάλωση ή σε άτυπα κανάλια 

διανοµής («µαύρα»). Μόλις το 6% 
της συνολικής ποσότητας εξάγεται 
ως επώνυµο. 

∆υναµικά το αµύγδαλο
στη Λάρισα

Στη Λάρισα εξετάστηκε η συµµε-
τοχή των µικρών αγροτών σε αµύ-
γδαλα, αιγοπρόβειο γάλα, µήλα και 
όσπρια. Η ανάλυση έδειξε, ότι σχε-
δόν τα 3/4 των αγροτών εκεί θέλουν 
να επεκτείνουν τις εκµεταλλεύσεις 
τους. Ειδικότερα στα αµύγδαλα, α-
ναµένεται πως σε 20 χρόνια η χώ-
ρα µας θα βρίσκεται στην 3η θέση 
παγκοσµίως σε όρους παραγωγής. 
Οι µικροί καταλαµβάνουν το 54,2% 
των εκµεταλλεύσεων της περιοχής. 

Προοπτικές στην Ηµαθία
Το µεγαλύτερο ποσοστό µικρών 

εκµεταλλεύσεων καταγράφηκε στην 
Ηµαθία, µε 78,3%. Εξετάστηκαν οι 
καλλιέργειες ροδάκινων, κερασιών, 
οινοστάφυλων και µοσχαρίσιου κρέ-
ατος. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, τα 
3/4 των αγροτών θέλουν να επεκτεί-
νουν τις εκµεταλλεύσεις τους. Επι-
πλέον επιθυµούν να υιοθετήσουν 
νέες µεθόδους παραγωγής (πυκνή 
φύτευση, αντιχαλαζικά, Κοµφούζιο 
κ.λπ). Στα οινοστάφυλα το Ξινόµαυ-
ρο καταγράφει πολύ καλύ πορεία. 
Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, η 
ΚΑΠ είναι εκείνη που στηρίζει κυ-
ρίως τις µονάδες τους. 

Τα άτυπα κανάλια
διανομής συντηρούν 
εν μέρει τους μικρούς

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΡΕΣ 
Γ. ΕΚΜ. 

�ΑΡΙΘΜΟΣ�

ΜΙΚΡΕΣ 
Γ. ΕΚΜ/
ΣΥΝΟΛΟ 
Γ. ΕΚΜ.

ΜΑΕ 
ΜΙΚΡΩΝ
 Γ. ΕΚΜ.

ΜΑΕ 
ΜΙΚΡΩΝ 
Γ. ΕΚΜ./
ΣΥΝΟΛO 

ΜΑΕ

ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΜΙΚΡΩΝ 
Γ. ΕΚΜ.

 � ΕΚΑΤ. €�

ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ 

ΜΙΚΡΩΝ 
Γ. ΕΚΜ. 
ΣΥΝΟΛ. 
ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΚΡΟΗ

ΗΛΕΙΑ 24 .915 84% 8 .601 54% 118 ,3 37%

ΗΜΑΘΙΑ 10 .146 77% 7 .258 62% 98 ,5 46%

ΛΑΡΙΣΑ 12 .799 51% 7 .007 36% 132 ,1 28%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
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Ξορκίζουν 
την πανώλη 
με προσλήψεις 
κτηνιάτρων 
και επιδόματα
Σε αυξηµένη επιφυλακή έχουν τεθεί 
οι αρµόδιες κτηνιατρικές και 
υγειονοµικές αρχές της χώρας µετά 
την επιβεβαίωση εστίας Αφρικανικής 
Πανώλους των Χοίρων στη 
Βουλγαρία, µόλις 1,2 χιλιόµετρα από 
τα ελληνικά σύνορα. Μάλιστα, σε 
διϋπουργική σύσκεψη στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης αποφασίστηκε 
η ανάγκη, αυστηροποίησης και 
εντατικοποίησης των µέτρων, µετά τα 
κρούσµατα που έχουν εντοπιστεί στις 
νότιες περιοχές της Βουλγαρίας τις 
τελευταίες ηµέρες. Ήδη έχει τεθεί σε 
διαδικασία επεξεργασίας σχέδιο 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης το 
οποίο περιλαµβάνει επιπρόσθετα 
µέτρα επιτήρησης για περιοχές των 
ΠΕ ∆ράµας και Ξάνθης, λόγω 
εγγύτητάς τους µε τις 
προσβεβληµένες περιοχές.
Προηγούµενα, σε έγγραφο της η 
Γενική ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών 
Νοσηµάτων) ενηµέρωνε ότι: «κατόπιν 
ενηµέρωσης που έλαβε η Υπηρεσία 
από τις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές 
της Βουλγαρίας στις 28.10.2019, 
πληροφορηθήκαµε για την 
επιβεβαίωση την 24η Οκτωβρίου 
2019, εστίας της Αφρικανικής 
Πανώλους των χοίρων σε άγριο 
χοίρο που ανευρέθηκε νεκρός, στο 
χωριό Mochure της Περιφέρειας 
Smolyan, σε απόσταση 1.2 km από τα 
ελληνικά σύνορα.
Σε ανακοίνωση του πάντως το 
υπουργείο συµπεριλαµβάνει στα 
«ισχυρά προληπτικά µέτρα» για την 
αποτροπή εισόδου στη χώρα µας της 
ασθένειας που πλήττει τα χοιρινά, την 
πρόσληψη των 46 κτηνιάτρων.
Σε αυτό το κλίµα, η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου φαίνεται να εξετάζει 
το ξεπάγωµα των προσλήψεων 
µονίµου προσωπικού στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και την 
επαναχορήγηση του επιδόµατος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας, µε βάση τα όσα 
προκύπτουν από την συνάντηση που 
είχε µε την Πανελλήνια Ένωση 
Κτηνιάτρων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
(Π.Ε.Κ.∆.Υ.).

Η δακρύβρεχτη αποχώρηση 
και τα αόρατα ισοζύγια γάλατος
Το αποχαιρετιστήριο Κατή-Μπακαλέξη με νύξεις για την άνοδο τιμών στο πρόβειο

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Aπολογισµό έργου και µηνύµατα προς πολλούς 
αποδέκτες είχε η αποχαιρετιστήρια επιστολή της 
απερχόµενης διοίκησης του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, 
στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα 
των ελέγχων γάλακτος και των δυσκολιών που 
–όπως λέει- αντιµετώπισε σε φορτία που έφθα-
ναν στη χώρα από λιµένος, κατά τις επισκέψεις 
σε µονάδες αλλά και εξαιτίας «απαγορευτικής» 
πρόσβασης σε στατιστικά στοιχεία.

Στην επιστολή που υπογράφουν ο τ. πρόεδρος 
του ∆Σ, καθηγητής Νίκος Κατής και ο τ. ∆ιευθύ-
νων Σύµβουλος Αθανάσιος Μπακαλέξης, γίνε-
ται µνεία της 17µηνης θητείας τους στην διοί-
κηση του οργανισµού, η οποία όπως υποστη-
ρίζουν περιελάµβανε σηµαντικές δράσεις όπως 
αυτή της προώθησης της Φέτας στο εξωτερικό υ-
πό τον ΝΟVACERT, η αναµόρφωση και επικαι-
ροποίηση των συστηµάτων AGRO και η  εναρµό-
νιση µε το Ευρωπαϊκό σύστηµα BCI για την περί-
πτωση του βαµβακιού, η καθιέρωση του Ελληνι-
κού σήµατος για το λάδι κλπ. «Είναι σίγουρο ό-
τι θα µπορούσαν να γίνουν πολλά περισσότερα 
και πολύ πιο γρήγορα, αν όλοι µας είχαµε κατα-
νοήσει ότι ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ είναι ένα πολυµη-
χάνηµα», αναφέρουν µεταξύ άλλων.

Όπως προαναφέρθηκε µεγάλο µέρος της ε-
πιστολής καταλαµβάνει το θέµα που «πονάει», 
οι ελέγχοι στο γάλα, λέγοντας πως παρά τις ό-
ποιες δυσκολίες αποτέλεσµα των προσπαθειών 
τους ήταν η παραποµπή πολλών επιχειρήσεων 
στην αρµόδια επιτροπή του ΥΠΑΑΤ για επιβολή 
κυρώσεων, η επιβολή προστίµων από το ∆Σ του 
ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ για καθυστερηµένη υποβολή 

ισοζυγίων γάλακτος, η παραποµπή κτηνοτροφι-
κής επιχείρησης που φέρεται ότι παρέδωσε δυ-
σανάλογα µεγάλες ποσότητες γάλακτος σε σχέ-
ση µε το ζωϊκό κεφάλαιο στον αρµόδιο εισαγγε-
λέα και η µοναδική τα τελευταία χρόνια ανάκλη-
ση πιστοποίησης παραγωγής φέτας ΠΟΠ από συ-
γκεκριµένη επιχείρηση. Μάλιστα, µε διάθεση α-
ποποίησης ευθυνών αναφέρουν πως «είναι προ-
φανές ότι η καταπολέµηση των ελληνοποιήσε-
ων του γάλακτος δεν είναι εύκολη υπόθεση ού-
τε µπορεί να επιτευχθεί µε δηλώσεις πολλές φο-
ρές και αναρµόδιων προσώπων». Επιχειρηµατο-
λογώντας επ’αυτού σηµειώνουν ότι:

 Σε συνεργασία µε την ΑΑ∆Ε έγιναν ολοκλη-
ρωτικοί έλεγχοι σε µεγάλες µονάδες και εισαγω-
γείς, αξιοποιήθηκε κάθε πληροφορία και στοι-
χείο είτε από το ΑΡΤΕΜΙΣ είτε από άλλες πηγές 
προκειµένου να καταπολεµηθεί το φαινόµενο 
των ελληνοποιήσεων. 

 Για την διενέργεια διασταυρούµενων ελέγ-
χων µε τα στοιχεία του ΑΡΤΕΜΙΣ ζητήθηκαν στοι-
χεία από την ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία δυστυχώς δεν 
µας δόθηκαν µε την επίκληση του απορρήτου 
των δεδοµένων. 

 Τέλος, διερευνήθηκε η δυνατότητα ανά-
πτυξης µεθόδου ανίχνευσης της υπερδιήθησης 

στην παραγωγή φέτας ΠΟΠ από τα εξειδικευµέ-
να Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ, η οποία δυστυχώς δεν 
πραγµατοποιήθηκε για διαδικαστικούς λόγους.

Σχολιάζοντας την διαφαινόµενη αυξητική τά-
ση των τιµών στο γάλα, όπως αναφέρουν, «δεν 
προέκυψε εξαιτίας των δηλώσεων του κ. Πρωθυ-
πουργού και του κ. Υπουργού ΑΑΤ για την κα-
ταπολέµηση των ελληνοποιήσεων, οι οποίες α-
νησύχησαν τους διακινητές και συµµορφώθη-
καν µέσα στο τρίµηνο που παρήλθε µετά τις ε-
κλογές- λες και η προηγούµενη Πολιτική ηγε-
σία έκλεινε τα µάτια στις ελληνοποιήσεις. Αντί-
θετα θεωρούµε ότι στην αυξητική τάση της τιµής 
του γάλακτος συνετέλεσε και η µείωση των απο-
θεµάτων φέτας, η οποία όµως δεν προέκυψε το 
τρίµηνο που µεσολάβησε µετά τις εθνικές εκλο-
γές ούτε εντελώς τυχαία αλλά ήταν αποτέλεσµα 
κυρίως των δικών µας δράσεων και προσπαθει-
ών για την καταπολέµηση των ελληνοποιήσε-
ων του γάλακτος που πραγµατοποιήθηκαν από 
τον Σεπτέµβριο του 2018 έως τον Ιούλιο 2019.».

Σε κάθε περίπτωση τονίζουν η καταπολέµη-
ση των ελληνοποιήσεων απαιτεί συνεχή µεθο-
δική και συστηµατική προσπάθεια αλλά και τη 
συνεργασία των κτηνοτρόφων και όλων των ε-
µπλεκοµένων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και πιθα-
νώς και άλλων υπουργείων. «Μεγάλη δυσκολία 
σε αυτή την προσπάθεια συνιστά σε κάθε περί-
πτωση η ελεύθερη διακίνηση εµπορευµάτων α-
πό χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα βό-
ρεια σύνορα της χώρας µας µε τη Βουλγαρία.».

Τέλος, εκτιµούν πως µπορούν να γίνουν πολλά 
ακόµη τα οποία δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα 
του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ. Ενδεικτικά σηµειώνουν ότι 
θα πρέπει άµεσα να νοµοθετηθεί θεσµικό πλαί-
σιο ποινικών κυρώσεων για τις ελληνοποιήσεις.

Θεσµικό πλαίσιο 
Θα πρέπει άµεσα να νοµοθετηθεί θεσµι-
κό πλαίσιο κυρώσεων για τις ελληνο-

ποιήσεις σε προϊόντα του πρωτογενούς 
τοµέα, λένε οι απερχόµενοι
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Ανοιχτά κατά των περικοπών στον αγροτικό τοµέα 
τάχθηκε η αντιπρόεδρος της Κοµισιόν και επίτροπος 
Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Μαργκρέτε Βεστάγκερ. Η έµπειρη αξιωµατούχος, 
µε αφορµή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των 
αγροτών σε Γερµανία, Γαλλία και Ολλανδία, 
έσπευσε να δηλώσει πως οι συζητήσεις για τον 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
επόµενη επταετία, δείχνουν µια µικρή αλλαγή ως 
προς την αρχική γραµµή των Βρυξελλών. Σε 

συνέντευξή της σε γερµανική εφηµερίδα, 
υποστήριξε πως στις νέες ανεπίσηµες συζητήσεις 
για τον µελλοντικό προϋπολογισµό ακούγονται 
περισσότερο ισορροπηµένες προτάσεις, 
συµπληρώνοντας πως «κανείς δεν θα µπορούσε να 
αλλάξει το τοπίο της ευρωπαϊκής αγροτικής 
παραγωγής από την µια ηµέρα στην άλλη». Κατά 
την ίδια τα µέλη της Κοµισιόν οφείλουν λάβουν 
υπόψη τη σηµασία του τοµέα και ως εκ τούτου «θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής προϋπολογισµός».

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα χέρια λίγων, ισχυρών και διαπλε-
κόµενων φαίνεται ότι καταλήγουν τα 
κονδύλια των άµεσων ενισχύσεων της 
ΚΑΠ σε χώρες τις κεντρικής και ανα-
τολικής Ευρώπης, σε εκείνες δηλαδή 
που ασκούν ισχυρό λόµπινγκ στις Βρυ-
ξέλες για να επιτύχουν µια πλήρη ε-
ξωτερική σύγκλιση των ενισχύσεων. 

Αν και είναι γνωστό από παλιά ότι 
το 80% των ενισχύσεων καταλήγουν 
στο 20% των δικαιούχων, ήτοι µεγάλες 
αγροτοβιοµηχανικές εκµεταλλεύσεις, 
µια νέα δηµοσιογραφική έρευνα των 
New York Times, δείχνει ότι οι κυβερ-
νήσεις σε χώρες της Κεντρικής και Α-
νατολικής Ευρώπης συστηµατικά κα-
ταπίνουν κονδύλια της Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής για να ενισχύσουν, συγ-
γενείς, παιδικούς φίλους και πολιτι-
κούς συµµάχους. Αυτό όµως συµβαί-
νει όποτε η ίδια η ηγεσία των κυβερ-
νήσεων δεν επωφελείται άµεσα από 
αυτές όπως φαίνεται ότι γίνεται στην 
περίπτωση της Τσεχίας. Εκεί, το προ-
ηγούµενο έτος 37.868.199 ευρώ από 
άµεσες ενισχύσεις µπήκαν στους λο-
γαριασµούς της Agrofert, ενός αγρο-
διατροφικού κολοσσού συµφερόντων 
του πρωθυπουργού της χώρας, Άντρεϊ 
Μπάµπις. Παράλληλα στην Ουγγαρία, 
ο πρωθυπουργός της χώρας, Βίκτορ 
Όρµπαν, µε µαφιόζικες πρακτικές διώ-
χνει από τις εκµεταλλεύσεις τους πο-
λιτικούς του αντιπάλους και µικρούς 
παραγωγούς, προκειµένου να παρα-
χωρήσει τη γη αυτή σε συµµάχους του, 
ενώ το 2002, όταν εκτελούσε και πάλι 
χρέη πρωθυπουργού, παραχώρησε δυο 
χρόνια πριν η Ουγγαρία µπει στην ΕΕ 
12 µεγάλες κρατικές αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις σε διαπλεκόµενους. Αυτήν 
τη στιγµή, λίγο έξω από την Βουδαπέ-
στη, 4.800 στρέµµατα που κάποτε ανή-
καν στο κράτος, ανήκουν στον γαµπρό 

του Όρµπαν. Πάνω από 15.200 στρέµ-
µατα έχουν «πουληθεί» στον παιδικό 
φίλο του Όρµπαν, Λόριντς Μέτζαρος, 
ενώ άλλα 4.000 στον στενό συνεργά-
τη της γυναίκας του Όρµπαν, Τζάνος 
Φλερ. Άλλες εντυπωσιακά µεγάλες ε-
κτάσεις γης πουλήθηκαν σε έναν δι-
κηγόρο από την Βουδαπέστη, ο οποί-
ος έχει παραχωρήσει µέρος τους στον 
κ. Μέτζαρος, τον πλουσιότερο άνθρω-
πο της χώρας.  

Φυσικά αυτή η ιδιοκτησιακή διαχεί-
ριση των γαιών στις χώρες της Ανατο-
λικής Ευρώπης, είναι εφικτή αφού µε-
τά την πτώση των λαϊκών δηµοκρατι-
ών, µεγάλες εκτάσεις βρέθηκαν στα 
χέρια των νέων κυβερνήσεων που µε 
τη σειρά τους τις παραχώρησαν µε α-
πλοχεριά σε διαπλεκόµενους επιχει-
ρηµατίες και µε το σταγονόµετρο σε 
µικροκαλλιεργητές. Τώρα, οι ίδιες κυ-
βερνήσεις, αφού υπενθυµίζεται ότι ο 
Όρµπαν εµπλέκεται στην πολιτική ζωή 
της χώρας του ήδη από το 1989, έρχο-

νται να διώξουν τους µικρούς παρα-
γωγούς που τυχαίνει τα κτήµατά τους 
να χωρίζουν στα δυο τις µεγάλες εκ-
µεταλλεύσεις των άλλων.  

Στη Βουλγαρία οι επιδοτήσεις έγι-
ναν «τα επιδόµατα» των γαιοκτηµό-
νων και το 75% από αυτές κατέληγε 
σε 100 εταιρείες και µόνον. Μια από 
τις µεγαλύτερες αλευροβιοµηχανίες 
της χώρας κατηγορείται για απάτη µε 
επιδοτήσεις και θα δικαστεί. Στη Σλο-
βακία ο ανώτατος εισαγγελέας παρα-
δέχθηκε πως υπάρχει «αγροτική Μα-
φία». Μικροαγρότες καταγγέλλουν ξυ-
λοδαρµούς και εκβιασµούς, επειδή η 
γη τους είχε τις προδιαγραφές να ε-
πιδοτηθεί. Χωρίς αµφιβολία η συγκε-
κριµένη δηµοσιογραφική έρευνα των 
Times, φέρνει στην επιφάνεια ενδια-
φέροντα στοιχεία, κάποια γνωστά α-
πό το παρελθόν κάποια όχι. Είναι ό-
µως και δοµικά, µια επιφανειακή α-
νάγνωση της πραγµατικότητας που 
σε µεγάλο βαθµό θυσιάζει στο βωµό 

των εντυπώσεων και του ιντριγκαδόρι-
κου storytelling την ουσία των ευρω-
παϊκών επιδοτήσεων. Μια αµερικανι-
κή ανάγνωση του αν µη τι άλλο περί-
πλοκου συστήµατος της ευρωπαϊκής 
αγροτικής πολιτικής, γεγονός που ε-
πισηµαίνουν άλλωστε και διάφοροι α-
γροοικονοµολόγοι, µεταξύ των οποί-
ων και ο Άλαν Μάθιους από το πανε-
πιστήµιο Τρίνιτι του ∆ουβλίνου.

Σε κάθε περίπτωση οφείλει κανείς 
να αναρωτηθεί και για τα κίνητρα της 
έρευνας, σε µια περίοδο που ο εµπορι-
κός προστατευτισµός έχει κλιµακωθεί 
και τα µέτρα «αντιντάµπινγκ» παίρνο-
νται πλέον ελαφρά τη καρδία από την 
Ουάσιγκτον. Αν όµως αξίζει να µείνει 
κάτι από την όλη ιστορία, είναι ένα α-
ντεπιχείρηµα ενώπιον των Βρυξελλών 
κατά της πλήρους εξωτερικής σύγκλι-
σης, αφού απ’ ότι φαίνεται κάτι τέτοιο 
κυρίως θα ευνοούσε τους ολιγάρχες 
ευρωσκεπτικιστές σαν τον Όρµπαν και 
όχι τους ίδιους τους αγρότες.  

Ιντριγκαδόρικο 
αφήγημα για τις 

επιδοτήσεις ΚΑΠ  
Σε μία περίοδο που ο 

εμπορικός πόλεμος 
ΗΠΑ-ΕΕ καλά 

κρατεί, έρευνα των 
ΝY Times δείχνει ότι 

οι κυβερνήσεις σε 
χώρες της Κεντρικής 

και Αν. Ευρώπης 
διοχετεύουν τα 

κονδύλια της ΚΑΠ 
σε φίλους και 

συγγενείς

Μετά τις κινητοποιήσεις
των αγροτών, η Κοµισιόν

δείχνει να µαλακώνει 
για τον προϋπολογισµό 

Δολοφονίες 
Ο δηµοσιογράφος Γιαν Κουσιάκ 
δολοφονήθηκε πέρυσι, όταν έκανε 
έρευνα για Ιταλούς εγκληµατίες 
που είχαν παρεισφρήσει στην 
αγροτική βιοµηχανία, κέρδιζαν 
από τις επιδοτήσεις και 
δηµιουργούσαν στενές σχέσεις µε 
το πανίσχυρο πολιτικό σύστηµα.

Τα επιδόματα 
Στη Βουλγαρία οι επιδοτήσεις 
έγιναν «τα επιδόµατα» των 
γαιοκτηµόνων και για το 2018 το 
75% από αυτές κατέληξε σε µόλις 
100 εταιρείες.

Κίνητρα
Είναι µια επιφανειακή ανάγνωση 
της πραγµατικότητας που σε 
µεγάλο βαθµό θυσιάζει στο βωµό 
των εντυπώσεων και του 
ιντριγκαδόρικου storytelling την 
ουσία των ευρωπαϊκών 
επιδοτήσεων, και οφείλει κανείς 
να αναρωτηθεί για τα κίνητρα 
αυτής.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
«Το τουριστικό προϊόν της 
Ελλάδας προσφέρει στους 
επισκέπτες πολύ καλή 
σχέση ποιότητας και τιµής. 
Τα τελευταία χρόνια 
έχουµε µονοψήφια αύξηση 
στον αριθµό τουριστών 
που επισκέπτονται τη 
χώρα, αλλά έχουµε 
διψήφια ανάπτυξη στα 
τουριστικά έσοδα».

ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Είναι από τις λίγες σειρές, 
µετά από µια δεκαριά 
χρόνια, που στέκοµαι. 
Καµαρώνω τους ηθοποιούς 
σαν τηλεθεάτρια. Θέλω να 
υποκλιθώ στην κοπέλα που 
γράφει το σενάριο στις 
Άγριες Μέλισσες. Εν αρχή 
είναι ο λόγος! Είναι τόσο 
καλογραµµένοι οι ρόλοι 
που θες να δεις τη σειρά».

ΓΙΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
«Η ολοκλήρωση µιας 
πορείας 200 ετών είναι 
ιδανική ευκαιρία για 
ανακεφαλαίωση. Για µια 
άσκηση αυτογνωσίας, [...] 
για µια «επανασύσταση» 
της Ελλάδας τον κόσµο. 
Στόχος να προσδιορίσουµε 
που θέλουµε να πάµε, να 
διαµορφώσουµε τη νέα 
πατριδογνωσία». 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΛΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΓΑ ΝΑΙ, ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΟΧΙ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Ακάλυπτοι
Αντιδράσεις προκαλεί στους 
τευτλοπαραγωγούς η προοπτική 
απορρόφησης της φετινής 
σοδειάς για αξιοποίησή της ως 
ζωοτροφή είτε για βιοκαύσιµα, 
όπως φηµολογείται ότι θα κάνει 
ο εκµισθωτής των εργοστασίων 
της ΕΒΖ, καθώς η διαφορά στην 
τιµή είναι µεγάλη. Εξ ου και η 
κατάληψη στα γραφεία της 
Ζάχαρης, ζητώντας να µάθουν 
ποιος θα την καλύψει.

 

Συµβόλαια
Υπάρχει, πάντως κι ένα καλό 
νέο από τη µίσθωση των δύο 
µονάδων της ΕΒΖ, καθώς εντός 
20 ηµερών οι παραγωγοί θα 
κληθούν να υπογράψουν 
συµβάσεις µε τη Royal Sugar 
που διασφαλίζουν ότι θα 
λάβουν κανονικά τη 
συνδεδεµένη, που πέρυσι ήταν 
στα 79 λεπτά το στρέµµα και 
φέτος ακούγεται πως µπορεί να 
ξεπεράσει το ποσό κατά πολύ!

 

Diesel
Το φθηνό αγροτικό πετρέλαιο, 
αν µη τι άλλο αποτελεί ζέον 
θέµα για τους αγρότες κι αυτό 
οι κυβέρνωντες το γνωρίζουν 
πολύ καλά. Ως εκ τούτου, το 
ενδιαφέρον για επανακαταβολή 
του ΕΦΚ πέρα από όψιµο, δίνει 
πόντους σε αυτούς που το 
φέρνουν µπροστά. Για το θέµα 
πάντως ο πρωθυπουργός λέει 
ο υπουργός της πλατείας έχει 
τον πρώτο λόγο.

Περί απορρήτου και κολληµάτων υπερδιήθησης

Το αποχαιρετιστήριο των απερχόµενων στη Νιρβάνας πέρα από το... 
success story του έστελνε και µηνύµατα για θέµατα ελληνοποιήσε-
ων, ελέγχων και τιµών. «Η καταπολέµηση των ελληνοποιήσεων γά-
λακτος δεν είναι εύκολη υπόθεση ούτε µπορεί να επιτευχθεί µε δη-
λώσεις αναρµόδιων», λένε, ενώ η άνοδος των τιµών στο αιγοπρόβειο 
που επιχαίρει η κυβέρνηση, κατ’ αυτούς, οφείλεται στα µικρά αποθέ-
µατα και στους δικούς τους ελέγχους. Ερωτηµατικά προκαλεί η επί-
κληση ΕΛΣΤΑΤ περί απορρήτου δεδοµένων όταν ζητήθηκαν στοιχεία 
για διασταυρωτικούς ελέγχους µε ΑΡΤΕΜΙΣ και τα διαδικαστικά κω-
λύµατα για την ανάπτυξη υπερδιήθησης στην παραγωγή φέτας ΠΟΠ.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Εκπαιδεύτηκαν λέει για 
τα περί προληπτικής 
αντιµετώπισης της 
αφρικανικής πανώλης 
µέσω διαδραστικού 
σεµιναρίου και οι 
νεοπροσληφθέντες 
κτηνίατροι. Οι γνώσεις 
αυτές πάντως καλό θα 
είναι να µην χρειαστεί 
να εφαρµοστούν.

Η αφρικανική 
πανώλη χοίρων είναι 
δυστυχώς ένα βήµα 
πριν τα σύνορα της 
χώρας, κάνοντας 
τον κτηνοτροφικό 
κόσµο να ανησυχεί 
ιδιαιτέρως, καθώς 
τυχόν...εισβολή θα 
πλήξει ανεπανόρθωτα 
τις εγχώριες 
εκµεταλλεύσεις.

Υβρίδια
 Πήρε τη… σκούπα ο Ζαν και 

«σαρώνει» στην περιοχή της 
Ξάνθης. Όπως πληροφορείται 
η στήλη, ο Ζαν είναι ένας 
Λιβανέζος έµπορος που έκανε 
την εµφάνισή του και φέτος 
στον ακριτικό νοµό και έχει 
αγοράσει πάνω από το 80% 
της τοπικής παραγωγής µήλων, 
τα οποία διοχετεύει κυρίως 
στην αγορά της Αιγύπτου. 

 Η ιδιαιτερότητα του Ζαν, 
που τον έχει κάνει δηµοφιλή 
στους παραγωγούς της 
περιοχής, είναι ότι αγόραζε µε 
ενιαία τιµή, στα 32 λεπτά το 
κιλό, όλη την παραγωγή των 
κτηµάτων, χωρίς να κάνει 
διακρίσεις σε µέγεθος, χρώµα, 
ή ποιότητα. 

 «Όσοι είχαν ένα τονάζ της 
προκοπής, παρά τη σχετική 
χαµηλή τιµή, κατάφεραν να 
βγάλουν καλό µεροκάµατο», 
έλεγε η πηγή της στήλης.

;

ΠΕ∆ΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«∆εν εκµεταλλευτήκαµε 
τις καλές µας στιγµές, η 
Μπάγερν ήταν πολύ 
σταθερή (σ.σ για 2-0 επί 
Ολυµπιακού). Έχουµε 
όµως αποδείξει ότι 
µπορούµε να παίξουµε 
πολύ καλύτερα ακόµη και 
µε µεγάλες οµάδες. 
Χάσαµε µπαλιές, αλλά η 
Μπάγερν ήταν σταθερή».

Θα µπορούσες 
να την πεις 
και Κυβέρνηση 
του Βουνού. 

Μανίκια πρέπει να σηκώσουν στη Μεσογείων 
οι νεοαφιχθέντες, αφού µπορεί να διευθετήθηκε η 
προκαταβολή του τσεκ, αλλά µπροστά έχουν κι 
άλλα! Και µάλιστα µε πολλά λεφτά! Πρώτα 
έρχονται τέλος του µήνα η πρώτη δόση στα 
αγροπεριβαλλοντικά του τρέχοντος έτους και στα 
χαρτιά πρέπει η πίστωση να γράφει το αργότερο 
30 Νοεµβρίου, για να µην υπάρξουν πρόστιµα. 
Ακολουθούν η φετινή εξισωτική και η εξόφληση. 
Έχουν µέσα Εθνικό Απόθεµα, µεταβιβάσεις, έχει 
δουλίτσα… Μην σχολιαστούν ότι µε το που 
ανέλαβαν δεν τα πήγαν καλά! ∆εν πρέπει… 

Από την Ηµαθία πάντως ο υπουργός Βορίδης 
έταξε ριζική λύση στο θέµα των αποζηµιώσεων, 
τονίζοντας πως τα deminimis δεν είναι πανάκεια. 
Υπάρχουν, σου λέει, αιτήµατα περί τα 95 εκατ. 
ευρώ. Επειδή αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν, λόγω 
περιορισµών από τον κοινοτικό κανονισµό, πρέπει 
οι «απαιτήσεις» από τους παραγωγούς να µπουν σε 
µια σειρά, αλλιώς πάµε για ανακτήσεις, ξεκαθάρισε!  

Εκτός από την αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ, την 
οποία τονίζει και ξανατονίζει ο υπουργός, στους 
στόχους της θητείας του, όπως είπες στους 
ροδακινοπαραγωγούς, είναι και η µείωση του 
αγροτικού πετρελαίου. Το ίδιο ανέφερε και η 
υφυπουργός από το συνέδριο στις Σέρρες. Μετά 
τις µειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, 
εξετάζουµε –σου λέει- την επανακαταβολή του 
ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, µε τρόπο δίκαιο, 
εξορθολογισµένο και λειτουργικό. Με την 
προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα υπάρχει ο απαραίτητος 
δηµοσιονοµικός χώρος τον Νοέµβριο. ∆ηλαδή, 
µάλλον όχι; αναρωτιούνται οι αγρότες.

Σταθερές φαίνεται πως έµειναν τον τελευταίο 
µήνα οι τιµές της µηδικής, περί τα 16 µε 17 λεπτά 
το κιλό, µε τους παραγωγούς να ελπίζουν σε κάτι 
καλύτερο κοντά στα Χριστούγεννα. Κάτι οι 
βελτίωση των τιµών στο γάλα, κάτι η εξόφληση του 
τσεκ που αναµένεται στα τέλη ∆εκεµβρίου, όσοι 
κρατήσουν το προϊόν τους στις αποθήκες δεν 
αποκλείεται να πιάσουν και δέκα λεπτά πάνω από 
σήµερα. Πάντως ζήτηση υπάρχει…   

Αν υπάρχει βούληση, τελικά, µπορεί να έρθει και 
το αποτέλεσµα. Στις πύλες εισόδου της χώρας 
έγινε πολύ καλύτερη δουλειά. Συνεργεία των 
ελεγκτικών µηχανισµών µόλις έβλεπαν να περνά 
φορτηγό που µετέφερε µήλα από Αλβανία ή 
Σκόπια, το ακολουθούσαν για να δουν τον τελικό 
προορισµό του, αποτρέποντας την παράνοµη 
βάφτισή τους στο δρόµο. Λέγεται µάλιστα ότι 
λόγω της πρακτικής αυτής, πολλές ποσότητες 
εισαγόµενων µήλων έχουν πλέον µείνει σε 
αποθηκευτικούς χώρους εντός Ελλάδος και δεν 
µπορούν να εξαχθούν (ως ελληνικά, βεβαίως, 
βεβαίως) όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασµός. Ως 
αποτέλεσµα, η τιµή για τα φηµισµένα µήλα 
Καστοριάς, όπως λέει ο επικεφαλής της τοπικής 
ΓΕΟΚΑ, ∆ήµος Μωυσίδης, τσίµπησε έως και 15 
λεπτά για τον παραγωγό και έπεται και συνέχεια 
µετά την πρωτοχρονιά.   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ 
ο πρόβληµα σ’ αυτή τη χώρα 
δεν είναι ότι έχουµε κακούς 
υπουργούς, το µεγάλο πρό-
βληµα ξεκινάει από το γεγο-

νός ότι περιµένουµε τα πάντα από τους 
υπουργούς. Και υπερφυσικές δυνατό-
τητες να είχε, οποιοσδήποτε υπουρ-
γός, πολλώ δε µάλλον ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, όπου το αντικεί-
µενο είναι πολυδιάσπαρτο και οι συντε-
λεστές του χώρου εκατοµµύρια, µε τό-
σες συναντήσεις και επικοινωνίες κά-
θε µέρα, είναι φυσικό να µην µπορούν 
να προχωρήσουν και πολλά πράγµατα.  

  Πρώτα τα πελατάκια

ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ, νέος γαρ, είχα την απο-
ρία, γιατί ένας υπουργός να βλέπει τό-
σους πολλούς και µάλιστα χωρίς συ-
γκεκριµένη ατζέντα και τις περισσότε-
ρες φορές χωρίς να πλαισιώνεται από 
τους αρµόδιους για κάθε θέµα υπαλλή-
λους. Τώρα που µεγάλωσα, έχω λύσει 
και αυτή την απορία. Οι συναντήσεις 
γίνονται για λόγους ψηφοθηρικούς. 
Ο υπουργός βλέπει µέσα από τις διά-
φορες συλλογικότητες τα πελατάκια. 
Τώρα αν µπορέσει στη πορεία να λύ-
σει και κανένα θέµα, τόσο το καλύτερο. 

  Κανονική παρέλαση

ΘΥΜΑΜΑΙ σε κάποια συνάντηση, ο 
προηγούµενος υπουργός, Σταύρος Α-
ραχωβίτης, πριν ακόµα κλείσει τρεις 
µήνες στο πόστο του, µου είχε πει µε 
αγανάκτηση! «Τι άλλο να κάνω Γιάν-
νη µου, ξέρεις πόσο κόσµο έχω δει α-
πό την ηµέρα που ανέλαβα το υπουρ-
γείο; Οι συνεργάτες µου µετρούν περί 
τις 2.150 συναντήσεις µε φορείς και εκ-
προσώπους…». Φαντάζοµαι ότι µέ-
χρι το τέλος της θητείας του θα 
είδε άλλους τόσους. Είδατε ε-
σείς να αλλάζει κάτι θεαµατι-
κά στην ελληνική γεωργία ή 
τέλος πάντων στην περιφέ-
ρεια; Βέβαια, ο αγαπητός κα-
τά τα λοιπά Σταύρος Αραχωβί-
της, επανεξελέγη βουλευτής.  

  Πάει για Γκίνες

ΧΩΡΙΣ να µπορώ να επικαλεστώ α-
νάλογη στατιστική, έχω την εντύπω-

ση ότι ο σηµερινός υπουργός, Μάκης 
Βορίδης, βλέπει περισσότερους. Ή σε 
κάθε περίπτωση επικοινωνεί τις συνα-
ντήσεις του καλύτερα. Κατ’ αρχήν µε 
τους περισσότερους που συναντά βγαί-
νει και µια φωτογραφία. Είναι βλέπετε 
της νέας τεχνολογίας. Μια µατιά στις 
ανακοινώσεις του που συνοδεύουν τη 
φωτογραφία, οδηγεί στο συµπέρασµα 
ότι ακόµα κι αν καταλαβαίνει κάτι πα-
ραπάνω, σπάνια µπαίνει στον κόπο να 
ασχοληθεί µε το ζουµί της κάθε συνά-
ντησης. Αρκείται σ’ αυτό που δείχνει 
η φωτογραφία, δηλαδή ότι συναντή-
θηκε και καµιά φορά επιχειρεί να πεί-
σει για τις αρχές βάσει των οποίων το 
υπουργείο προσεγγίζει τα ζητήµατα. 

  Περί ανέμων

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ το γεγονός ότι, πο-
τέ, µετά από κάποια συνάντηση, δεν έ-
χει ανακοινωθεί άµεσα η επίλυση κά-
ποιου ζητήµατος. Οι περισσότερες ε-
ξαντλούνται στην αόριστη καταγραφή 
του αιτήµατος της άλλης πλευράς και 
στη βούληση του υπουργείου να το ε-
ξετάσει στη βάση των δικών του αρχών. 

  Κανά συμβόλαιο;

ΕΙΧΑ ΓΡΑΨΕΙ τον πρώτο καιρό ανάλη-
ψης των καθηκόντων του, ότι οι προ-
σερχόµενοι στο υπουργείο, µετά τη 
συνάντηση τους µε τον υπουργό Βο-
ρίδη, φεύγουν ευτυχισµένοι! ∆εν συµ-
βαίνει το ίδιο µε τους έχοντες την ευ-
καιρία να δουν το Βορίδη και δεύτε-
ρη φορά, ενώ οι λίγοι που κατάφεραν 
να τον ακροασθούν και τρίτη φορά, 
θα µπορούσε να πει κανείς ότι φεύ-
γουν µε κατεβασµένα αυτιά. Έτσι, να 

πω στον φίλο µου τον Χαλκίδη και 
τους συν αυτώ που κατάφεραν να 

κλείσουν ραντεβού για την ερ-
χόµενη εβδοµάδα να µη χαίρο-
νται τόσο (µιας και θα είναι η 
δεύτερη φορά). Το ίδιο ισχύ-
ει και για τον Νίκο ∆ηµόπου-
λο που µετά κόπων και βασά-
νων έκλεισε ραντεβού για τις 
22 του µηνός. Το ραντεβού 
µε τον υπουργό θα γίνει, τα 
συµβόλαια στο αιγοπρόβειο 
γάλα δεν βλέπω µε κανέναν 
υπουργό να γίνονται.        

Οι συναντήσεις 
γίνονται 
για λόγους 
ψηφοθηρικούς. 
Ο υπουργός 
βλέπει µέσα από 
τις διάφορες 
συλλογικότητες τα 
πελατάκια. Τώρα 
αν µπορέσει στην 
πορεία να λύσει και 
κανένα θέµα, τόσο 
το καλύτερο

Η 
Ουλρίκε Χέρµαν ξαναχτυπά: η µε-
γάλη αιρετική του οικονοµικού ρε-
πορτάζ αποδοµεί το µεταπολεµι-
κό θαύµα της Γερµανίας, τη µυθι-

κή µορφή του Λούντβιχ Έρχαρντ και τον ρό-
λο της Γερµανίας στην ευρω-κρίση. [...].Τώρα 
η Ουλρίκε Χέρµαν προκαλεί αίσθηση, για µία 
ακόµη φορά, µε ένα βιβλίο για το «παραµύθι» 
της γερµανικής οικονοµίας. Πού είναι το πα-
ραµύθι; Η Χέρµαν, που έχει σπουδάσει τραπε-
ζική οικονοµία, αλλά επίσης ιστορία και φιλο-
σοφία, υποστηρίζει ότι δεν ισχύει το ένδοξο α-
φήγηµα που θέλει τη µεταπολεµική Γερµανία 
να βγαίνει από τα ερείπια ενός χαµένου πολέ-
µου για να εξελιχθεί σε οικονοµική υπερδύνα-
µη βασιζόµενη µόνο στη σκληρή δουλειά και 
στην εµπνευσµένη καθοδήγηση του φιλελεύ-
θερου Λούντβιχ Έρχαρντ, ο οποίος και σήµε-
ρα αποκαλείται «πατέρας του γερµανικού οι-
κονοµικού θαύµατος». Μόνο που το «οικονο-
µικό θαύµα», λέει η Χέρµαν, εκδηλώθηκε σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και βασιζόταν κυρίως 
στα δισεκατοµµύρια της αµερικανικής βοήθει-
ας για την ανοικοδόµηση της γηραιάς ηπείρου. 
[...]Μάλιστα περιγράφει τον Λούντβιχ Έρχαρντ 
ως οπορτουνιστή και φιλάργυρο καριερίστα ε-
πί Χίτλερ, ο οποίος µετά το 1945 δεν φείδεται 

ψεµάτων για να ξε-
πλύνει το παρελ-
θόν του σε υποτι-
θέµενες αντιστασι-
ακές δράσεις. Ο ί-
διος ο Έρχαρντ είχε 
καταγραφεί  πλέ-
ον στη συλλογική 
µνήµη ως σύµβολο 
ευηµερίας µε την 

πληθωρική παρουσία του και το πούρο µονί-
µως στο στόµα. Ωστόσο για την Ουλρίκε Χέρ-
µαν απλώς θυµίζει το παραµύθι του Άντερσεν, 
όπου «ο βασιλιάς είναι γυµνός», αλλά κανείς 
δεν τολµά να το πει. Με συγκεκριµένα επιχει-
ρήµατα και ορθολογική σκέψη επιχειρεί να θε-
µελιώσει την άποψη πως η επανένωση της Γερ-
µανίας ήταν «δαπανηρή, αλλά δωρεάν», πως 
ο τελευταίος σοσιαλδηµοκράτης καγκελάριος 
Γκέρχαρντ Σρέντερ µετέτρεψε τη χώρα σε «πα-
ράδεισο πλουσίων» ενισχύοντας ό,τι πιο αντι-
κοινωνικό στην υποτιθέµενη κοινωνική οικο-
νοµία της αγοράς, πως στην διεθνή χρηµατο-
οικονοµική κρίση του 2007 και στην κρίση του 
ευρώ που ακολούθησε η Γερµανία δεν ήταν ο 
«καλοπληρωτής της Ευρώπης», όπως την ή-
θελε το συλλογικό στερεότυπο. Το πόνηµα έ-
χει και µία επίκαιρη διάσταση, καθώς συµπί-
πτει µε τη συζήτηση για τη στροφή σε ανανε-
ώσιµες πηγές ενέργειας. [...].Κι έτσι η Ουλρίκε 
Χέρµαν προειδοποιεί ότι βρισκόµαστε µπροστά 
σε ένα νέο «παραµύθι της οικονοµίας»: στην 
προσπάθεια να συµφιλιωθεί η οικονοµική α-
νάπτυξη µε την οικολογία. 

*∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (DPA)

Περί Γερμανού
«καλοπληρωτή»

ΤΟΥ ΤΟΜΑΣ ΜΠΟΡΧΕΡΤ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η οικογένεια του αγροτικού χώρου, η 
πανεπιστηµιακή κοινότητα και οι άν-
θρωποι της αγροτικής δηµοσιογρα-
φίας, θρηνούν αυτές τις µέρες  την 
ξαφνική απώλεια του Κώστα Γιαννο-
πολίτη. Του ανθρώπου που υπηρέ-
τησε τόσο από τη θέση του επιστή-
µονα, όσο και από τη θέση του εκ-
δότη – δηµοσιογράφου, την εξέλιξη 
και ανάπτυξη της ελληνικής γεωρ-
γίας και κτηνοτροφίας.

Τον τελευταίο µήνα βρέθηκε αντι-
µέτωπος µε µια επιθετική µορφή καρ-
κίνου η οποία και επέφερε τον θάνα-
τό του σε ηλικία 73 ετών. Είχε βέβαια 
πάντα κοντά του την οικογένεια του, 
τη συζυγό του Γεωργία και τα δύο του 
παιδιά Νίκο και Πελαγία - Νικολέτα, 
µαζί µε τους οποίους µοιράζονταν άλ-

λωστε, όλα αυτά τα χρόνια, τη φροντί-
δα της ΑγροΤύπος Α.Ε. – Εκδοτική.

Εκτός από διαπρεπής επιστήµονας, 
υπήρξε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ο 
άνθρωπος που άνοιξε δρόµους στην 
αγροτική ενηµέρωση, ασχολήθηκε µε 
ιδιαίτερη επιµονή για την ανασυγκρό-
τηση και πρόοδο της ελληνικής γεωρ-
γίας και δίδαξε σε πολλούς από τους 
νεότερους αγροτική δηµοσιογραφία.    

Με καταγωγή από την Κάτω Βλα-
σιά Καλβρύτων, όπου γεννήθηκε 
το 1946, ο Κώστας Γιαννοπολίτης,  
ήταν γεωπόνος, πτυχιούχος της Α-
νώτατης Γεωπονικής Σχολής Αθη-
νών και ∆ιδάκτωρ του Michigan State 
University των ΗΠΑ.

∆ιετέλεσε διευθυντής του Τµήµα-
τος Ζιζανιολογίας και προϊστάµενος 
του Εργαστηρίου Χηµικής Αντιµετώ-
πισης Ζιζανίων του Μπενακείου Φυ-
τοπαθολογικού Ινστιτούτου, ως τα-
κτικός ερευνητής, από το1984 µέχρι 
το 2009 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

∆ιετέλεσε πρόεδρος και µέλος κα-
τά καιρούς διαφόρων επιστηµονικών 
εταιρειών, εκλεγµένος Εθνικός Αντι-
πρόσωπος της Ελλάδας και Εµπειρο-
γνώµονας σε Επιτροπές Ειδικών της 
Ε.Ε., σε Project Leader, καθώς και 
σε πρόγραµµα της ΕΕ (Institution 
Building) για την προετοιµασία της 
Ρουµανίας, ως υποψήφιας χώρας, 
στον τοµέα φυτοϋγειονοµικού ελέγ-
χου και ελέγχου υπολειµµάτων γε-
ωργικών φαρµάκων (1999-2001).

Το 1993 δηµιούργησε την ΑγροΤύ-
πος A.E., εκδοτική εταιρεία που ασχο-
λείται αποκλειστικά µε τις αγροτικές 
εκδόσεις και την ενηµέρωση του α-
γροτικού χώρου, µε κύριο κίνητρο να 
συµβάλει στην ανάπτυξη και στη βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας της ελ-
ληνικής γεωργίας.

Στις δραστηριότητες της ΑγροΤύπος 
AE περιλαµβάνονται η έκδοση του µη-
νιαίου περιοδικού «Γεωργία–Κτηνο-
τροφία» και η λειτουργία του ειδησε-
ογραφικού site agrotypos.gr. Υπήρξε 
συγγραφέας περισσότερων από 300 
επιστηµονικών άρθρων σε διεθνή και 
ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά.

Ανήσυχος, εργατικός και επίµονος, 
ο Κώστας Γιαννοπολίτης, σφράγισε µε 
τη δράση του τη µεταπολιτευτική πε-
ρίοδο της ελληνικής γεωργίας και α-
ξίζει κάθε τιµής από την Πολιτεία. 
Για τους λοιπούς εξ ηµών που βα-
δίζουµε εδώ και χρόνια στα χνάρια 
του, χρέος µας είναι να διατηρού-
µε ζωντανό το πνεύµα του. 

Συνέχεια στα χνάρια του 
Ερευνητής με περγαμηνές και εκδότης με απόψη, αφήνει ανεξίτηλη σφραγίδα

Ο Κώστας Γιαννοπολίτης 
γεννήθηκε το 1946 στην Κάτω 
Βλασία Καλαβρύτων. Ήταν 
Γεωπόνος, πτυχιούχος της 
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 
Αθηνών και ∆ιδάκτωρ του 
Michigan State University των 
ΗΠΑ. ∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ζιζανιολογίας και 
προϊστάµενος του Εργαστηρίου 
Χηµικής Αντιµετώπισης Ζιζανίων 
του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου, ως τακτικός 
ερευνητής, από το 1984 µέχρι το 
2009 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. 
∆ιετέλεσε πρόεδρος και µέλος 
διαφόρων επιστηµονικών εταιρειών 
και το 1993 δηµιούργησε την 
εκδοτική ΑγροΤύπος A.E., που 
ασχολείται µε αγροτικές ειδήσεις.

O Κώστας Γιαννοπολίτης αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό και 
µια σπουδαία επιστηµονική και δηµοσιογραφική παρακαταθήκη, 
καθώς υπήρξε ο άνθρωπος που άνοιξε δρόµους στην αγροτική 
ενηµέρωση, ασχολήθηκε µε ιδιαίτερη επιµονή για την 
ανασυγκρότηση της ελληνικής γεωργίας και δίδαξε σε πολλούς 
από τους νεότερους αγροτική δηµοσιογραφία.

Κώστας Γιαννοπολίτης

∆ίαυλος 
επικοινωνίας 

Υπηρέτησε µε πάθος 
την ενηµέρωση του 

γεωτεχνικού κόσµου και 
την ανάδειξη σηµαντι-
κών προβληµάτων της 

ελληνικής γεωργίας

Ανήσυχος 
και επίµονος

Ο Κώστας Γιαννοπολίτης 
ήταν διορατικός και 

ακούραστος. Αποτέλεσε 
ένα σηµαντικό κεφάλαιο 
στα σύγχρονα αγροτικά 

δρώµενα

Ανάπτυξη γεωργίας
Με την εκδοτική εταιρεία 
που σύστησε είχε στόχο 

την ενηµέρωση του αγρο-
τικού χώρου, µε κύριο 
κίνητρο να συµβάλει 

στην ανάπτυξη και στη 
βελτίωση της ανταγωνι-

στικότητας της ελληνικής 
γεωργίας

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Μια ολόκληρη µέρα 
στο κτήµα Χατζηµιχάλη 
αφιερωµένη στο κρασί

Το κτήµα Χατζηµιχάλη ανοίγει 
τις πόρτες του στο κοινό στις 
10 Νοεµβρίου εν όψει της 
Ευρωπαϊκής Ηµέρας 
Οινοτουρισµού στην Κοιλάδα 
Αταλάντης. Περιλαµβάνονται 
ξεναγήσεις, γευσιγνωσίες και 
σεµινάρια σε ένα τοπίο γεµάτο µε 
φθινοπωρινά χρώµατα, αρώµατα, 
αµπέλια, και φυσικά µοναδικά 
κρασιά σε απόσταση µόλις 
µιάµιση ώρα από την Αθήνα. Οι 
επισκέπτες έχουν επίσης την 
ευκαιρία να δοκιµάσουν 
παραδοσιακά εδέσµατα από το 
χώρο του BBQ καθώς και να 
προµηθευτούν κρασιά του 
Κτήµατος σε προνοµιακές τιµές. 
Για θέσεις για το Winemaker for 
a day ή/και το σεµινάριο, καλέστε 
στο 2108075512 (κα. 
Οικονοµοπούλου). ∆είτε το 
αναλυτικό πρόγραµµα στο 
www.agronews.gr. 

 Ετήσια απογραφή του ζωικού 
κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων 
αιγοπροβάτων µέχρι 15 
Νοεµβρίου για τους δικαιούχους 
βιολογικής κτηνοτροφίας και 
σπάνιων φυλών του έτους 
εφαρµογής 2019
 Ηλεκτρονική υποβολή 

προτάσεων στη ∆ράση 10.1.03 
«∆ιατήρηση Αµπελοκοµικής 
Πρακτικής στον Αµπελώνα 
Νήσου Θήρας» µέχρι τις 30 
Νοεµβρίου
 Μέχρι τις 30 Νοεµβρίου 

παράταση της προθεσµίας 
υποβολής αντιρρήσεων κατά 
αναρτηµένων δασικών χαρτών 
που αναρτήθηκαν από 
19.10.2018 έως 01.03.2019
 Νέα παράταση για την 

υποβολή αιτήσεων στη δράση 
«Επιχειρούµε Έξω» του ΕΣΠΑ 
µέχρι εξαντλήσεως του 
διαθέσιµου προϋπολογισµού και 
το αργότερο έως τις 20 
∆εκεµβρίου
 Νέα παράταση µέχρι τις 27 

∆εκεµβρίου για αιτήσεις στον 
τρίτο κύκλο του προγράµµατος 
«Γενικής Επιχειρηµατικότητας» 
του νόµου 4399/16
 Παρατείνεται µέχρι 31 

∆εκεµβρίου η υποβολή των 
δικαιολογητικών για την ένταξη 
στο αγροτικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ

ΑΤΑΛΑΝΤΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Premium φεστιβάλ
στη Λάρισα Οίνου 
και Γαστρονοµίας
Tο Umami Festival Thessaly ’19 επιστρέφει στο 
διετές ραντεβού του στη Λάρισα 16 -17 Νοεµβρίου. 
Οινόφιλο κοινό, λάτρεις της εστίασης και 
επαγγελµατίες του χώρου θα έχουν τη δυνατότητα 
να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους πίσω από 
τα προϊόντα, στο πιο γευστικό διήµερο. Σκοπός της 
έκθεσης είναι να επεκτείνει και να προβάλει τον 
επώνυµο ελληνικό οίνο και τα ιδιαίτερα προϊόντα 
εστίασης, σε διάφορα σηµεία της Ελλάδας. Στα 
πλαίσια του φεστιβάλ θα διεξαχθούν ιδιαίτερα 
Masterclasses και Tasting sessions από ειδικούς του 
οίνου και της γαστρονοµίας. Είσοδος από 8 ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.agronrews.gr.

Ανανεώνεται 
το ραντεβού των
Νέων Αγροτών
Το καθιερωµένο ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας 
Ένωσης Νέων Αγροτών θα λάβει χώρα στις 8-10 
Νοεµβρίου στη Νάξο. Το συνέδριο έχει ως στόχο να 

ενηµερώσει 
αναφορικά σε όλα τα 
θέµατα που αφορούν 
τον κλάδο, 
αναδεικνύοντας το 
σηµαντικό ρόλο που 
διαδραµατίζει ο 
πρωτογενής τοµέας 
στη χώρα µας. 
Άνθρωποι του τοµέα 
θα δώσουν έµφαση 
στην εφαρµογή των 
νέων τεχνολογιών στη 
γεωπονία, την 

κατάρτιση που αυτές απαιτούν και τη σύνδεση της 
αγροτικής παραγωγής της χώρας µε τον τουρισµό. 
Λεπτοµέρειες στο www.synedriopena.gr, www.
neoiagrotes.eu, και στη σελίδα της Πανελλήνιας 
Ένωσης Νέων Αγροτών στο facebook.∆ηλώσεις 
συµµετοχής στο greek.young.farmers@gmail.com

Ηµερίδα για το 
βακτηριακό έλκος 
φουντουκιάς
Ο ∆ήµος ∆οξάτου µε την 
ευγενική χορηγία της Bayer 
Ελλάς ΑΒΕΕ, διοργανώνει 
ηµερίδα στις 11 Νοεµβρίου 
στις 17:30 στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του 
πολιτιστικού συλλόγου 
Καλαµώνα µε θέµα την 
ενηµέρωση για το βακτηριακό 
έλκος της φουντουκιάς και 
τους τρόπους πρόληψης και 
προστασίας. Κεντρικός 
οµιλητής ο καθηγητής του 
τµήµατος Γεωπονίας του 
Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστηµίου ∆ηµήτρης 
Γκούµας, γεωπόνος-
Βακτηριολόγος. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

∆ΡΑΜΑ ΝΑΞΟΣ 

Τα «ΟιΝοτικά» 
στο Βοτανικό

Οι Οινοποιοί της Κρήτης συεχίζουν 
για 4η χρονιά το ετήσιο ραντεβού 
τους µε το αθηναϊκό κοινό και τους 
επαγγελµατίες του κλάδου ποτών 
και τροφίµων, στις 11 λοεµβρίου, 
στο Πολυχώρο Πολιτισµού 
Αθηναΐς, στην περιοχή του 
Βοτανικού. 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, 
Ύπαιθρος Χώρα, D-Files, Wine 
Style, Crunchy Grape, 750ml, 
Vol Drinks και Cookpad. Είσοδος 
δωρεάν µόνο για τους 
επαγγελµατίες της εστίασης µε 
την επαγγελµατική τους κάρτα.

ΑΘΗΝΑ
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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.

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

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 δικαι-
ώµατα τους. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6984/359722, 23950/71295.

Πωλούνται  πρόβατα Λακών διασταυρω-
µένα Γερµανικά-Χιώτικα, γίδια µούρθια δια-
σταυρωµένα  ∆αµασκού- Τόκιµπορκ. Αγελά-
δες 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 εγκυ-
µοσύνης ράτσας Ασσάφ και Λακόν. Περιοχή 
Ελασσόνας. 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 ετοιµόγεν-
να . 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 φυ-
λής λιµουζίν, Σίµενταλ, µπλου-Βελγιου 6-7 
µηνών υπάρχουν και πιστοποιούµενα αρσενι-
κά και θηλυκά µονό χονδρική πώληση. Περιο-
χή Σερρών. Τηλ. 6906/779402.

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

Πωλούνται   150 πρόβατα Ασάφ γεννη-
µένα και έγκυα και 150 γίδια Μούρθια. 
Τηλ.6974/875833.

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

Πωλούνται 100 γίδες Αλντίν και Ζαν, έγκυες 
που γεννούν τέλος Ιανουαρίου. Περιοχή Βό-
λος. Τηλ: 6908/639721.

Πωλούνται 200 πρόβατα φυλής Λάκων 
γεννηµένα  µαζί µε τα αρνιά. Τα πρόβατα εί-
ναι εµβολιασµένα µε υψηλή απόδοση γάλα-
κτος. Περιοχή Τρικάλων –Θεσσαλίας. Τηλ. 
6948/429062.

ΖΗΤΗΣΗ

Αγοράζω δικαιώµατα µετρητής. 
Τηλ.6974/916517.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή 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, παστε-
ριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφο-
λόγη, ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµαν-
ση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Πε-
ριοχή Λάρισα. 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 κα-
θαρισµένος για σπόρο, πολύ παραγωγι-
κός για καρπό και για σανό σε καλή τιµή. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

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

Πωλείται βρώµη κόκκινη, δίκοκη ποικι-
λία ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ για σπόρο και για ζω-
οτροφή σε καλή τιµή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας 
ΣΙΜΕΤΟ πρωτοετές σποροπαραγωγής σε κα-
λή τιµή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστερά και νό-
στιµα, χωρίς φάρµακα και λιπάσµατα πα-
ραγωγής µας. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 
6972/285256  και 6974/313224.

Πωλείται βίκος , καθαρισµένος απολυ-
µασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπαν-
ση, ελιές, κτηνοτροφία, 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 πιστοποί-
ηση ποικιλίας για παραγωγή  από 8 µέ-
χρι 18 κιλά αιθέριων ελαίων το στρέµµα. 
Τηλ.6987/300767.

Πωλούνται καυσόξυλα από ακακίες σε κανο-
νικό πάχος για τζάκι και για ξυλόσοµπες από 
αγρότη προς 60€ τον τόνο. Περιοχή Φαρσά-
λων. Τηλ. 6972/285256 και  6974/313224.

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

Πωλείται βίκος, µπιζέλη και φακή  καθα-
ρισµένη για σπόρο. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6932/372270. 

Πωλείται  από παραγωγό πρωτεϊνούχο χόρ-
το φιστικιάς σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλ-
ληλο για αδύναµα και εξαντληµένα γιδοπρό-
βατα. Περιοχή Καλαµάτα. Τηλ. 6944/067610.

Πωλείται τριφυλλόσπορος  τριορισµένος. Πε-
ριοχή Σέρρες. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τριφύλλι, 2.000 δέµατα νεόφυτο 
ψηλό, προς 20 λεπτά το κιλό. Περιοχή Βοιω-
τίας. Τηλ. 6944/340117. 

Πωλούνται µπάλες σανός βρώµης µε καρ-
πό, λιόλιου, αγριοτρίφφυλο, τριφύλλι,  µπά-
λες αραβοσίτου µε καρπό και άχυρο  εξαι-
ρετικής ποιότητας µε δυνατότητα µεταφοράς 
στο χώρο σας. Τιµή προσιτή. Περιοχή Αχαΐα. 
Τηλ.6982/485793.

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

Πωλείται βίκος καθαρισµένος, απολυµασµέ-
νος κατάλληλος για σανό. Τηλ. 6937/479638.

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

Πωλείται βίκος καθαρισµένος, απολυµασµέ-
νος, σε πολύ καλή τιµή.Τηλ. 6934/405572. 

Πωλείται βίκος καθαρισµένος κατάλληλο 
για χλωρή λίπανση και κτηνοτροφία. Τηλ. 
6981/088747.

Πωλείται βρώµη για σπορά και για ζωοτρο-
φή από παραγωγό. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. 
Τηλ. 6974/431615.

Πωλείται τριφυλλόσπορος  Υπάτης  τριορι-
σµένος σοδειάς 2019 σακιασµένος των 25κι-
λών. Τηλ. 6976/516447. 

Πωλούνται στρόγγυλες µπάλες άχυρα, άβρε-
χτες µέσα από αποθήκη. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 
6978/029439.

Πωλείται βίκος για σπόρο. Περιοχή Φαρσά-
λων. Τηλ. 6944/804870.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται δρόγη λεβαντίνης καθαρισµένη. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ 6983/446226.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενοικιάζεται κτίριο 600τ.µ., σε οικόπεδο 5 
στρεµµάτων, στον Ταξιάρχη Ιστιαίας Εύβοιας, 
στην καρδιά της παραγωγής σύκων µε ολοκαί-
νουργια µηχανήµατα επεξεργασίας ξηρών σύ-
κων. Τηλ.6974/315427.

Ενοικιάζεται κτίριο 600τ.µ., σε οικόπεδο 5 
στρεµµάτων, στον Ταξιάρχη Ιστιαίας Εύβοιας, 
στην καρδιά της παραγωγής σύκων µε ολοκαί-
νουργια µηχανήµατα επεξεργασίας ξηρών σύ-
κων. Τηλ.6974/315427.

∆ιατίθενται 160 στρ. για συνεργασία, για 
καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών 
φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Περι-
οχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, δι-
αθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., απο-
θήκες, οικία, πτηνοτροφείο, φως, νερό, µε µι-
κρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. Περιο-
χή Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρ. υψηλών αποδόσεων. Πε-
ριοχή ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

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

Πωλούνται αγροτεµάχια 3 και 12 στρεµ-
µάτων εντός του οικισµού Αγ.∆ηµητρί-
ου Ορχοµενού Βοιωτίας. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ.6974/129572.

Πωλείται κτήµα 7στρ. 500µ. από τον οικι-
σµό 200µ. πρόσοψη Χ 35. 200µ. οικοδοµήσι-
µο πάνω στο κεντρικό δρόµο. Τιµή 30.000€. 
Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο 5 στρ. συνορεύει από 
γύρο µε αρδευτικό κανάλι και µε αγροτικό 
δρόµο. Περιοχή Καρυά Καψόχωρα Ηµαθίας. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6989/7563302.

Πωλείται ελαιοστάσιο 4 στρεµµάτων περι-
φραγµένο πλησίον δρόµου. Περιοχή Ρουπα-
κιάς .Αγρινίου- Καρπενησίου µε άσφαλτο, τε-
τραγωνισµένο. Τηλ. 69481/95906.

Πωλούνται αγροτεµάχια 8 και 17 στρεµµά-
των στην περιοχή Αγ. ∆ηµητρίου Ορχοµενού 
Βοιωτίας. Τηλ. 6974/129572.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ καινούρ-
γιο, ελληνικής εταιρίας κατασκευής θερµοκη-
πίων µε διαστάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µήκος Χ 
4 ύψος. Έχει δυο πλαϊνά παράθυρα και µια 
πόρτα, κατασκευασµένο όλο από σωλήνα 2 
ιντσών (Φ60) γαλβάνιζε, µε 7 σειρές τεγί-
δες/ενισχύσεις/χιαστί και µπάρες φυτών. Τι-
µή 9.000€/στρέµµα. Περιοχή Σκάλας Ωρω-
πού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλ-
λικός σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατα-
σκευής, πολύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµέ-
νο από σωλήνα γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύ-
σεις/τεγίδες/χιαστί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα 
φυτών από σωλήνα γαλβάνιζε Φ33. Αποτε-
λείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος υδρορροής, 
5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ιαστάσεις περίπου 
4.200τ.µ. Μπορεί να κατασκευαστεί στις δι-
αστάσεις που θέλετε, χρειάζεται 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-δεν-
δροκοµικό 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 τρακτέρ Steyr  8.110 µοντέλο 
1993, µε 6.000 ώρες, µαζί µε σπαρτική, ραντί-
στηκα, άροτρο, βαρύ καλλιεργητή και ελαφρύ, 
σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.6943/457861. 
Πωλείται σπορέας-λιπαντήρας  Vicon Γαλλι-
κός σε άριστη κατάσταση 500€. Περιοχή Με-
σολόγγι. Τηλ.6937/226036.

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

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk plan 24 
θέσεων ελευθέρας εξόδου, τιµή 9.000€. Πε-
ριοχή 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 Ripper βαρέως τύπου µε 7 νύ-
χια (Σόρογκας) σε άριστη κατάσταση. Τιµή 
2.000€ συζητήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται φρέζα 100 ιντσών acker Κων-
σταντινίδης τύπου ΗΥ255( υψηλής ισχύ-
ος) Με γρανάζι κινήσεις και κύλινδρο. Τιµή 
8.000€ συζητήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων βαρέ-
ως τύπου (Σόρογκας) µε υδραυλική µετα-
τόπιση δίσκων και ανύψωση τροχών. Τιµή 
4.000€ 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 αντιπροσωπία).  Τιµή 28,000 συζητήσι-
µη. Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται αρµεκτικό fullwood ελαφρώς µετα-
χειρισµένο. Τηλ.6906/512460.

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 Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

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

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 
400€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων Ζορµπά, 
καινούριους δίσκους και κουζινέτα, επισκευα-
σµένη, βαµµένη. Τιµή 1.700€. Περιοχή Πρό-
χωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα 
µπουκαλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λά-
δι, µέλι, ελιές και µεγάλα πλαστικά βαρέλια 
σε προσιτές τιµές. Μόνο για εµπόρους. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 
6984/501857, 6981533172.

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 
αλέτρι ,3 καλλιεργητές, κάρυ, ψεκαστικό, λι-
πασµατοδιανοµέας, 2 πλατφόρµες, σβάρνα, 
βέργα ποτίσµατος, σκαλιστήρι, στελεχοκό-
πτης ΜΟΝΟ όλα µαζί ,τιµή 15.000€,. Περιο-
χή ∆οµοκού. Τηλ. 6932/164962.

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 Ωρω-
πού. Τηλ6947/096907. Email: jathelas@
otenet.gr Πωλούνται χορτοδετικές µηχανές 
New Holland και Welger. Τηλ.6942/620576.

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

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

Πωλείται 1 αυτόµατο µηχάνηµα καθαρισµού 
κοπριάς µάρκας σκρειπερ για αγελάδες. Πε-
ριοχή Πάτρα. Τηλ. 6974/150288.

Πωλείται σιλό τύπου Μουράτ µε 4 µάτια. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6946/482582.

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

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 πολυπολιτισµική σηµασία του 
ψωµιού καλούνται να κατανοήσουν 
παιδιά και έφηβοι και δη των στίχων 
του άγνωστου ποιητή «µη µε φωνά-
ζεις «ξένο», το ψωµί σου δεν διαφέ-
ρει απ’ το δικό µου», µέσα από το πο-
λιτιστικό πρόγραµµα «Όλου του κό-
σµου το ψωµί».

Το πρόγραµµα που τελεί υπό την 
αιγίδα του υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, υλοποιεί το Ευρω-
παϊκό Μουσείο Άρτου, θέλοντας να 
συµβάλλει ενεργά στη βελτίωση και 
την ανάπτυξη της σχέσης παιδιών και 
εφήβων µε τον πολιτισµό της καθηµε-
ρινής ζωής και τα πολιτιστικά αγαθά. 

Απευθύνεται σε µαθητές όλων των 
βαθµίδων της εκπαίδευσης, τους εκ-
παιδευτικούς και τις οικογένειες τους. 
Στόχος είναι η εξοικείωση παιδιών και 
εφήβων (έως 18 ετών) µε τον πολιτι-
σµό και η γνωριµία τους µε τους πο-
λιτιστικούς χώρους και την πολυπο-
λιτισµική σηµασία του ψωµιού µέσω 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, βιω-
µατικών και διαδραστικών δράσεων, 
ποιηµάτων, παραµυθιών και µουσι-
κής. Μέσω του προγράµµατος θα καλ-
λιεργηθεί ο θαυµασµός και ο σεβα-
σµός προς την υλική και άυλη πολιτι-
στική κληρονοµιά της χώρας µας αλ-

λά και όλων των χωρών του κόσµου 
καθώς επίσης και ο σεβασµός προς 
το περιβάλλον, ώστε να καταστούν οι 
ίδιοι προστάτες και συνεχιστές αυτών.

Ζητούµενο είναι βεβαίως και η προ-
σέλκυση των οικογενειών των µα-
θητών αυτών, µέσω της παρακίνη-
σής τους από τα παιδιά τους, ώστε 
να ευαισθητοποιηθούν νέα σύνο-
λα κοινού που θα συµµετέχουν ε-
νεργά, θα συν-διαλέγονται και θα 
συν-δηµιουργούν. Τα παιδιά και οι 
έφηβοι θα κληθούν να ζητήσουν α-

πό τους γονείς τους να φτιάξουν µα-
ζί ένα ψωµί από την πατρίδα τους ή  
και την ιδιαίτερη πατρίδα τους και να 
καταγράψουν τις ηµέρες του χρόνου 
που αυτό παρασκευάζεται αλλά και 
τον τυχόν ιδιαίτερο συµβολισµό του.

Κάθε ψωµί - έκθεµα µπορεί να 
παρουσιάζεται µε µια ζωντανή α-
ναµετάδοση της οµαδικής διαδι-
κασίας ζυµώµατος από τους νέους 
που το ζύµωσαν ή να συνοδεύεται 
από σχετικές αφηγήσεις, τραγού-
δια, µαρτυρίες και έθιµα. 

Συµµετοχή
∆ηλώσεις συµµετοχής έως 15 

Νοεµβρίου 2019 στο Ευρω-
παϊκό Μουσείο Άρτου στον 

Βαρνάβα Αττικής

Με Βιβάλντι µιλά για
το περιβάλλον η Lidl Eλλάς
Με όχηµα την κυκλικότητα του 
χρόνου, η παράσταση Τέσσερις 
Εποχές πραγµατεύεται µε έξυπνο 
και ευφάνταστο τρόπο τους στόχους 
βιώσιµης ανάπτυξης της Lidl Ελλάς. 
Με µια λαµπρή εκδήλωση την 
Κυριακή 3 Νοεµβρίου 2019 στην 
Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο 
Πολιτισµού Σταύρος Νιάρχος 
γιόρτασε η Lidl Ελλάς την πρεµιέρα 
της παράστασης στην οποία είναι 
χορηγός και συµπαραγωγός.

Ευρωπαϊκή Ηµέρα
Οινοτουρισµού
Οινοποιεία από τη Βόρεια, την 
Κεντρική και Νότια Ελλάδα 
συµµετέχουν φέτος για έκτη χρονιά 
στην Ευρωπαϊκή Ηµέρα 
Οινοτουρισµού στις 10 Νοεµβρίου.
Η ένωση οινοπαραγωγών Οίνοι 
Βορείου Ελλάδος συµµετέχει µε το 
δίκτυο επισκέψιµων οινοποιείων 
∆ρόµοι του Κρασιού της Βορείου 
Ελλάδος, ανοίγοντας τις πόρτες 
τους από τις 11 το πρωί έως και τις 
5 το απόγευµα περιµένοντας µε 
χαρά το οινόφιλο κοινό. 

Ηµερίδες διαβούλευσης
για τη νέα ΚΑΠ
Ενηµερωτικές ηµερίδες–
διαβούλευσης στο πλαίσιο της 
κατάρτισης του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027 
ξεκινούν στις Περιφέρειες. Η πρώτη 
εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τη 
∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου 2019 στη 
Βέροια (Ξενοδοχείο Αιγές 
Μέλαθρον, 15:30) και η δεύτερη 
την Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2019 στην 
Κοζάνη (Κτίριο ΖΕΠ, Αίθουσα 
Κωνσταντίνος Καραµανλής, 10:30).

∆εκαπέντε υποτροφίες
ΕΒΟΛ σε αγροτόπαιδα
∆εκαπέντε υποτροφίες σε παιδιά της 
Μαγνησίας που σπουδάζουν εκτός 
νοµού και οι οικογένειές τους έχουν 
οικονοµικό πρόβληµα θα χορηγήσει 
και φέτος ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Βόλου-ΕΒΟΛ. Το ποσό θα είναι 400 
ευρώ µηνιαίως. Ο συνεταιρισµός 
καλεί όσους ενδιαφέρονται να 
προσκοµίσουν µέχρι την ∆ευτέρα 18 
Νοεµβρίου 2019 και να υποβάλλουν 
την αίτηση µε τα σχετικά 
δικαιολογητικά στις εγκαταστάσεις 
της ΕΒΟΛ στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου.

Κάθε ψωµί - έκθεµα µπορεί να παρουσιάζεται µε µια ζωντανή αναµετάδοση της οµαδικής διαδικασίας ζυµώµατος 
από τους νέους που το ζύµωσαν ή να συνοδεύεται από σχετικές αφηγήσεις, τραγούδια, µαρτυρίες και έθιµα.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Δεν διαφέρει όλου
του κόσμου το ψωμί 
Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μουσείου  Άρτου καλεί παιδιά 
και εφήβους να φτιάξουν ένα ψωμί από την πατρίδα τους

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 διατά-
σεων: 4µΧ4µΧ2µ ύψος,  χωρισµένος σε δυο 
θαλάµους µε εσωτερική πόρτα ,2 εξωτερικές 
πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και µεγάλο ηλε-
κτρικό πίνακα. Ο θάλαµος έχει κατασκευαστεί 
µε προδιαγραφές κατάψυξης. Περιοχή Κοριν-
θίας. Τηλ 6939/075721.

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

Πωλείται άροτρο Kverneland, τετράυνο 
14άρι. Περιοχή Νέα Μηχανιώνα ,  Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται άροτρο τρύινο, πεστροφίδη 
agrotica τρίυνο 14άρι ψιλοστάβαρο.         Πε-
ριοχή Νέα Μηχανιώνα. Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6979/957956.

Πωλείται πλατφόρµα µε ανατροπή δεξιά και 
αριστερά 2,10Χ4,70. Τιµή 900€. Περιοχή Σέρ-
ρες. 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 καλλιεργη-
τής, πλατφόρµα και άροτρο. Περιοχή Θεσσα-
λονίκη. Τηλ. 6979/634484.

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περι-
οχή Φαρσάλων απογευµατινές ώρες. 
Τηλ.6944/985675. 

Πωλείται αρµεκτικό fullwood ελαφρώς µετα-
χειρισµένο. Τηλ.6906/512460.

Πωλούνται σωλήνες 2,5αρες και 3αρες 
περίπου 150 κοµµάτια. 300 ευρώ. Tηλ. 
2310/711133.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες  τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµη-
λές. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται άροτρο MORO PIETRO 2006 4υνο 
- 5υνο µε ελάχιστες ώρες λειτουργίας. Περιοχή 
Μεσηµέρι Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/524520.

Πωλείται αρµεκτήριο 24 θέσεων αρµέγει  
12, µάρκας milk klein, µε αυτόµατο πλύσιµο 
και ηλεκτρονικούς παλµοδότες αυτόνοµο τάι-
σµα. Περιοχή κρύα βρύση Νοµού Πέλλας, Τηλ. 
6984/932607.

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπότα 4Χ4 
µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 
6976/516447.

Πωλείται τρακτέρ fiat 640 4X4. Περιοχή 
Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται αλέτρι 1υνο, 2υνο, 3υνο, 4υνο, 7υνο 
8υνο. Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται κλαδευτικό αναρτώµενο και συρό-
µενο.  Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.
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Μαραθωνομάχοι
σε κάθε στήθος
Με εκπλήξεις φέτος ο 37ος «Αυθεντικός» 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με ειδικά µετάλλια, για πρώτη φο-
ρά, που φιλοτέχνησε ο Αλέκος Φα-
σιανός ο οποίος αποτύπωσε σε αυ-
τά τη Μάχη του Μαραθώνα, θα τιµη-
θούν οι χιλιάδες αθλητές που θα συµ-
µετάσχουν αυτό το σαββατοκύριακο 
στον Μαραθώνιο Αθήνας. Φέτος στον 
37ο «Αυθεντικό» το παρών θα δώ-
σουν οι ελίτ Κενυάτες αθλητές, Ντά-
νιελ Μουτέτι και Ρόντσας Κιλίµο αλ-
λά και οι Έλληνες πρωταθλητές Πα-
ναγιώτης Καραΐσκος, Γκλόρια Πρι-
βιλέτζιο και Ελευθερία Πετρουλάκη. 
Παράλληλα, άλλοι µεγάλοι αθλη-
τές µε σπουδαίες επιδόσεις σε διε-
θνές επίπεδο αλλά και πλήθος κό-

σµου θα συµµετάσχει για την ευ-
φορία που του προσφέρει το ίδιο 
το τρέξιµο και η στιγµή του τερµα-
τισµού στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Το Σάββατο, το ενδιαφέρον στρέ-
φεται στον Τύµβο του Μαραθώνα για 
την Τελετή Έναρξης στις 12.30 µ.µ., ε-
νώ για πρώτη φορά το απόγευµα του 
Σαββάτου στις 17:00 θα διεξαχθεί και 
αγώνας 10.000 µέτρων. 

Η Κυριακή θα είναι γεµάτη από α-
γώνες και φυσικά µε τα 42 χιλιόµετρα 
µε τις 20.000 συµµετοχές του Αυθε-
ντικού Μαραθωνίου να κλέβουν την 
παράσταση. Συνολικά, περισσότεροι 
από 60.000 δροµείς από 120 και πλέ-
ον χώρες θα παρευρεθούν στη µονα-
δική γιορτή του αθλητισµού, του πο-
λιτισµού και των αξιών.

Ο πρώην διεθνής διαιτητής Περικλής Βασιλάκης, ένας 
από πιο γνωστούς διαιτητές ποδοσφαίρου στην 
Ελλάδα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών. Ο 
εκλιπών διετέλεσε επίσης σύµβουλος Ηπείρου και 
αντιπεριφερειάρχης µε τον συνδυασµό του Αλέκου 
Καχριµάνη, ενώ ήταν και δύο φορές υποψήφιος 
βουλευτής Πρέβεζας µε το ΠΑΣΟΚ.

Έφυγε από τη ζωή
ο Περικλής Βασιλάκης  

Στίβος (37ος Μαραθώνιος Αθήνας)

Έναρξη 12.30 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Μπάγερν Μονάχου - Ντόρτµουντ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 2HD

Τένις (Next Gen ATP Finals 2019)

Τελικός 22.00 COSMOTE SPORT 6HD 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 15.00 Novasports 1HD

Ολυµπιακός – Ατρόµητος 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Γιουβέντους – Μίλαν 21.45 Novasports 2HD

Στίβος (37ος Μαραθώνιος Αθήνας)

Έναρξη 12.30 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Μπάγερν Μονάχου - Ντόρτµουντ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 2HD

Τένις (Next Gen ATP Finals 2019)

Τελικός 22.00 COSMOTE SPORT 6HD 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 15.00 Novasports 1HD

Ολυµπιακός – Ατρόµητος 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Γιουβέντους – Μίλαν 21.45 Novasports 2HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 9 Νοεµβρίου 

Κυριακή 10 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Από τις δηµόσιες  
σχέσεις ως τα μέτρα 
ανακούφισης των 
ροδακινοπαραγωγών 

Φιλοχρήµατοι    
και παλαιοκομματικοί
ταλαιπωρούν εκ νέου 
τον αγροτικό τομέα

Στην αγορά  
ελπίζουν μόνο 
οι επαγγελματίες 
του αγροτικού χώρου 

Η Πρέµιερ στα «κόκκινα»
Ένα ντέρµπι που µπορεί να κρίνει, 
και ας είναι ακόµα νωρίς, τον 
πρωταθλητή της Πρέµιερ Λιγκ, 
είναι το µατς της Λίβερπουλ που 
υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι 
αυτή την Κυριακή. Οι «κόκκινοι» 
βρίσκονται στην κορυφή του 
βαθµολογικού πίνακα µε τους 
«Πολίτες» να ακολουθούν µε έξι 
πόντους διαφορά. Μία νίκη της 
Σίτι θα δώσει άλλον αέρα στην 
υπόθεση πρωταθλητής. 

Κλείνει αυλαία το Euro
Στις 14-19 Νοεµβρίου κλείνει η 
αυλαία των µατς για τα 
προκριµατικά του Euro 2020. To 
ενδιαφέρον στρέφεται στον όµιλο 
της Σουηδίας που έχει τη 
Ρουµανία να την κυνηγάει στον 
πόντο για τη 2η προνοµιούχα 
θέση, ενώ και η Πορτογαλία 
κινδυνεύει σοβαρά, αν χάσει 
βαθµούς. Η κλήρωση για τα τελικά 
θα διεξαχθεί στις 30 Νοεµβρίου. 

Βλέπει Ευρώπη η ΑΕΛ
Πορεία άξια ενός εισιτηρίου που 
οδηγεί στην Ευρώπη, κάνει µέχρι 
στιγµής η ΑΕΛ. Επόµενο εµπόδιο 
για την φορµαρισµένη οµάδα του 
θεσσαλικού κάµπου η Λαµία, την 
οποία υποδέχεται στην έδρα της 
τη ∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου. Οι 
«βυσσινοί» παράλληλα έπεισαν 
την ισλανδική Οµοσπονδία που 
συµµετάσχει στο Euro την άλλη 
εβδοµάδα, να ανάψει το 
«πράσινο» φως και να έχουν τον 
Κρίστινσον στην αποστολή τους 
για το κρίσιµο αυτό µατς. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



 

ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Fresher

Κυκλοφορεί  
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA



Δεν είναι 
για σούζες
Μία εντυπωσιακή 
µοτοσυκλέτα που θα 
κυκλοφορήσει µόλις σε 100 
«κοµµάτια» παρουσίασε η 
βρετανική µάρκα πολυτελών 
αυτοκίνητων Aston Martin, στην 
έκθεση µοτοσυκλετών στο 
Μιλάνο. Πρόκειται για την AMB 
001, η οποία κοστίζει 108.000 
ευρώ (120.000 δολάρια). 
Για την κατασκευή της νέας 
µοτοσυκλέτας η Aston Martin 
συνεργάστηκε µε τη βρετανική 
µάρκα µοτοσυκλετών Brough 
Superior. Είναι η πρώτη φορά 
που ένα µοντέλο της γκάµας της 
Brough Superior εξοπλίζεται µε 
κινητήρα V- twin turbo, 
απόδοσης 180 ίππων. Ο 
κινητήρας χωρητικότητας 997 
κ.εκ. κατασκευάστηκε από τη 
Brough Superior. Η AMB 001 θα 
συναρµολογείται στο χέρι στο 
εργοστάσιο της Brough Superior, 
στην Τουλούζη της Γαλλίας. Οι 
παραδόσεις ξεκινούν το τελευταίο 
τρίµηνο του 2020.

  

Ο Λιούις πιάνει 
τον Σουμάχερ
Εναν τίτλο πριν από την 
ισοφάριση του απόλυτου ρεκόρ 
που κατέχει ο Μίχαελ Σουµάχερ 
βρίσκεται ο Λιούις Χάµιλτον, που 
κατέκτησε και µαθηµατικά τον 
έκτο παγκόσµιο τίτλο του. 
«∆ουλεύω πάνω σε ένα 
αριστούργηµα και δεν το έχω 
ολοκληρώσει ακόµη», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο περιχαρής 
Χάµιλτον. Η επόµενη, 
προτελευταία κούρσα της χρονιάς 
θα λάβει χώρα στις 17 Νοεµβρίου 
στη Βραζιλία και η τελευταία στο 
Αµπου Ντάµπι, την 1η ∆εκεµβρίου.

   Μεγάλες προσδοκίες έχει 
δηµιουργήσει ο υπουργός της πλα-
τείας για τις νοµοθετικές παρεµβά-

σεις που βρίσκονται... καθοδόν. Ο πολυθρύ-
λητος νόµος για τους συνεταιρισµούς υπόσχε-
ται αλλαγές που θα τους κάνουν, όπως είπε 
και από τη Μεσσηνία, βιώσιµους ώστε να µην 
επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος. Κατά 
τα λοιπά, και η επισήµανση που κολλάει πα-
ντού ότι «εξετάζει συνεχώς και ξεχωριστά όλα 
τα ζητήµατα του πρωτογενούς τοµέα µε σκοπό 
να δώσει τη βέλτιστη δυνατή λύση».    
Κάπως έτσι και οι ροδακινοπαραγωγοί της 
Ηµαθίας και της Πέλλας, προσβλέπουν σε 
συνάντηση µε τον Μαυρουδή καθώς όπως 
λένε ακόµη δεν έχει εξοφθληθεί το 10% των 
αποζηµιώσεων για τις ζηµίες που υπέστη η 
παραγωγή του το 2018 και φυσικά εκκρε-
µεί η πληρωµή του 100% για τις φετινές κα-
ταστροφές. Κατά τα λοιπά, λάσπη και φέ-
τος οι τιµές στο επιτραπέζιο ροδάκινο που 
πουλήθηκε από 15 έως και 20 λεπτά το κι-
λό.    «Με τις τιµές στο επιτραπέζιο ρο-
δάκινο να είναι στα 15-20 λεπτά, το 10% των 
αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ από τις καταστροφές 
του 2018 να είναι απλήρωτο και την εκτίµηση 
ότι οι φετινές αποζηµιώσεις θα δοθούν την ά-
νοιξη του 2020, τα περί πυλώνα της οικονοµί-
ας είναι κουραφέξαλα», ανέφερε χαρακτηρι-

στικά ο πολύπειρος πρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου Βεροίας, Τάσος Χαλκίδης, προσθέ-
τοντας πως η κατάσταση στην ύπαιθρο είναι 
τραγική, ακόµη και τα καφενεία κλείνουν, για-
τί τα χωριά ερηµώνουν.    Παρόµοια εί-
ναι η κατάσταση και στο συµπύρηνο, στο ο-
ποίο η επιβολή δασµών από τις ΗΠΑ, προ-
καλεί πρόσθετη ανησυχία στους ροδακινο-
παραγωγούς, που φοβούνται ότι η όποια 
επιβάρυνση, θα µετακυληθεί στο τέλος α-
πό τους µεταποιητές στις πλάτες τους.   

 Τους κονσερβάδες πάντως, δεν ξέρω κατά 
πόσο τους καθησύχασε η επίσκεψη στα γρα-
φεία της Ένωσης τους στη Νάουσα κυβερνη-
τικού κλιµακίου, όπου συζητήθηκε η τρέχου-
σα κατάσταση στο µέτωπο των δασµών. Αυτοί 
πάντως ζήτησαν είτε να ακυρωθούν άµεσα οι 
δασµοί 25% σε προϊόντα της ΕΕ (πες το και...
έγινε) είτε εναλλακτικά η αναστολή εφαρµο-
γής τους για τα προϊόντα που έχουν ήδη πα-
ραχθεί µε προδιαγραφές εξαγωγής τους στην 
Αµερική.    Η εκπεφρασµένη στόχευ-
ση της κυβέρνησης για ανάταση της γεωρ-
γίας όπως διατρανώνεται σε κάθε φόρουµ 
και συµπυκνώνεται στο τρίπτυχο στήριξη 
στο εισόδηµα του παραγωγού, προσέλκυ-
ση νέων αγροτών και προστασία περιβάλ-
λοντος, κάποιοι φοβούνται ότι θα µείνει ό-
πως και των προηγούµενων στη ρητορική...

Όλα έτοιµα για την 37η διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου σελ. 54 • Ντέρµπι κορυφής στην Πρέµιερ Λιγκ σελ. 54

Χωρίς χέρια
Το Κέντρο Καινοτοµίας Agri-Epi είναι 
µέρος της πανεπιστηµιούπολης Harper 
Adams στο Shropshire της Αγγλίας, 
εκεί όπου γεννήθηκε το πρότζεκτ του 
αυτόνοµου τρακτέρ της οµάδας Hands 
Free Hectare (HFHa). Στο Profi Νοεµβρίου 
συναντάµε τους συντελεστές αυτής της 
καινοτόµας προσπάθειας.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Από τα παλιά µίση 
καινούργιοι έρωτες

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

ΑΓΡΟΤΟΣΠΙΤΟ ΤΟΥ RICHARD MCNAUGHTON
Παλιά αγροτικά µηχανήµατα, ένας αχυρώνας ερείπιο και χόρτα που έχουν ξεµυτίσει χωρίς ανταγωνισµό. Η εικόνα εγκατάλειψης ενός 
αγροτόσπιτου προκαλεί θλίψη, µε το συναίσθηµα αυτό να κυριεύει τον θεατή του πίνακα, του Αµερικανού ζωγράφου McΝaughton.

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019
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Μειωµένη παραγωγή και καλή ποιό-
τητα σε µια όψιµη κατά τα άλλα χρο-
νιά, ανεβάζουν τις Ναβαλίνες στα 30 
λεπτά το κιλό τις τελευταίες εβδοµά-
δες, µε τη ζήτηση από τα Βαλκάνια και 
την Κεντρική Ευρώπη να είναι υψηλή. 

Νωρίτερα, πολύ µικρές ποσότητες 
βγήκαν στην αγορά, ωστόσο τις επό-
µενες ηµέρες οι ποσότητες αναµένεται 
να αυξηθούν, µε τις προοπτικές για το 
προϊόν να παραµένουν θετικές τουλά-
χιστον µέχρι το τέλος του έτους. 

«Η τιµή είναι ικανοποιητική» αναφέ-
ρει στην εφηµερίδα Agrenda ο πρόε-
δρος της Ένωσης Αργολίδας Σπύρος 
Αντωνόπουλος, εξηγώντας πως στην 
περιοχή του η µείωση της παραγωγής 
ενδέχεται να αγγίξει σε ποσοστό και το 
50%. Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι η µέση 
τιµή δεν ξεπέρασε τα 25 λεπτά το κι-
λό. Σύµφωνα µε τον ίδιο, ζήτηση για 
εξαγωγή υπάρχει και στις κληµεντίνες 
µε την τιµή παραγωγού να προσεγγί-
ζει τα 45 λεπτά το κιλό.

Αρχή µε 30 λεπτά, ανοδική η αγορά 
 Σε καλό µοµέντουµ το ξεκίνηµα για τις Ναβαλίνες, ισχυρή η ζήτηση
 Τουλάχιστον 5 λεπτά υψηλότερα από πέρυσι κινούνται οι τιµές παραγωγού 
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Σ
ηµειώθηκαν κι άλλες πωλήσεις γύ-
ρω από τα 70 σεντς ανά λίµπρα για 
το εγχώριο βαµβάκι στην ελληνι-
κή αγορά, µε αγοραστές τα τουρκι-

κά κλωστήρια αλλά και τους εµπορικούς οί-
κους. Η ζήτηση εξακολουθεί να είναι έντο-
νη, ενώ οι αναλυτές σχολιάζουν ότι η προ-
σφορά αρχίζει να γίνεται λίγο δυσκολότερη 
για συγκεκριµένες ποιότητες και ειδικότερα 
για τα λευκά βαµβάκια. Εν τω µεταξύ, χρηµα-
τιστηριακά, µέσα στην εβδοµάδα δοκιµάσα-
µε τα λίγο χαµηλότερα του εύρους χωρίς ό-
µως φόβο για πραγµατική πτώση της αγοράς. 

 Μόνο µια δουλειά έχει ακουστεί για κα-
λά σιτάρια στο 275 ευρώ ο τόνος FOB στην ε-
ληνική αγορά. Έχουν δηµιουργηθεί υψηλές 
προσδοκίες κατόπιν της αγοράς της Τουρκί-
ας για στάρια της Ευρώπης, οι οποίες δεν ε-
πιβεβαιώνονται. Φαίνεται να αποδεικνύεται 
σωστό αυτό που γράφαµε τις προηγούµενες 
δύο εβδοµάδες ότι είναι καλή συγκυρία για 
κάποιον να πουλήσει. Την ίδια ώρα στο χρη-
µατιστήριο του Σικάγο, οι τιµές µαλακού ση-
µείωσαν ελαφρά άνοδο, δεδοµένου ότι ανα-
µένεται στο USDA report µείωση της παραγω-
γής στην Αυστραλία και Αργεντινή.

 

  Η φετινή συγκοµιδή µήλων στην Ουγγα-
ρία δεν αναµένεται να ξεπεράσει τους 400.000 
τόνους, όταν η συγκοµιδή του 2018 είχε αγ-
γίξει τους 900.000 τόνους και είχε θεωρηθεί 
αρκετά χαµηλή για τα δεδοµένα της χώρας, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Συνδέσµου Φρού-
των και Λαχανικών Ουγγαρίας (FruitVeb). 
Με δεδοµένο ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικό 
πλεονέκτηµα και παραγωγική επάρκεια στα 
µήλα, εκτιµάται ότι θα µπορούσε να εισέλθει 
και στην ουγγρική αγορά. 

Εύκολα τα 70 σεντς 
για ντόπιο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

10/10 15/10 22/10 29/10 05/11

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

333,95332,47
335,91

334,26

327,93

Ισπανία 
Χαµηλές επιδόσεις αναµένει η 

Ισπανία σε όλα τα εσπεριδοειδή, 
εµφανίζοντας και καθυστέρηση 
στην ωρίµανση των φρούτων

Lane Late 
Στα πιο όψιµα Lane Late, 
αν και είναι ακόµα νωρίς, 

αναµένεται µια µικρή 
αύξηση της παραγωγής

Μέρλιν
Σταθερή φαίνεται πως θα 
παραµείνει πανελλαδικά 

για φέτος η παραγωγή στην 
ποικιλία Μέρλιν

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

03/10 10/10 17/10 24/10 31/10 07/11

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

212

173

209,5

2,18

340,70

911,60

18,50

62,62

106,90

78,48

212

173

209,5

2,10

339,30

922,40

18,60

62,40

108,92

79,61

212

173

209,5

2,11

339,30

931,00

18,63

67,87

112,40

78,71

212

173

209,5

2,13

334,80

934,60

18,67

64,37

110,90

78,49

213

173

209,5

2,23

337,50

916,40

20,11

65,97

111,67

78,31

213

173

209,5

2,09

330,08

925,40

19,93

64,20

119,15

78,92

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

248 253

259 264 264 264

61,33 62,09

64,54 64,95 65,70 64,35

Tιμές παραγωγού
Ναβαλίνες
(ευρώ το κιλό)

2018                                0,20-0,25/kg 

2019 0,30/kg 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Πουληµένη ήδη η µισή παραγωγή βάµβακος
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ

Στη διάρκεια της εβδοµάδας οι 
τιµές δοκίµαζαν τα χαµηλά του 
εύρους στο οποίο κινούνται 
τελευταία

Στα σκληρά σιτάρια σταθεροποίηση 
παρουσίασαν οι τιµές στη λίστα της 
Φότζια, διακόπτοντας 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.

Υποχώρησε η µέση τιµή 
ελαιολάδου στην Ισπανία 
επιστρέφοντας στα χαµηλά 
του καλοκαιριού.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σαστισµάρα επικρατεί τις τελευταίες 
ηµέρες στο σκληρό σιτάρι, τόσο στην 
εγχώρια αγορά όσο και σε διεθνές ε-
πίπεδο. Από τη µία πλευρά οι συνε-
χείς αυξήσεις στην τιµή του προϊόντος 
στα ιταλικά χρηµατιστήρια κάνουν ό-
σους έχουν κρατήσει στις αποθήκες 
τους σκληρό σιτάρι να ελπίζουν σε 
συνέχεια της ανοδικής αυτής πορεί-
ας και να βολιδοσκοπούν την αγορά 
προκειµένου να ρευστοποιήσουν. Α-
πό την άλλη, ωστόσο, ενώ αναµένο-
νταν ακόµα υψηλότερες τιµές στην 
εξαγωγή κατόπιν της δουλειάς στην 
Τουρκία, που αφορούσε µόνο σιτά-
ρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό 
δεν ήρθε, γεγονός που «µάγκωσε» 
παραγωγούς και εµπόρους.

Οι τελευταίες πράξεις πριν δύο εβδο-
µάδες έγιναν στα επίπεδα των 275 ευ-
ρώ ο τόνος, ενώ οι αναλυτές περίµεναν 
να φτάσουν και τα 280 ευρώ FOB, αλλά 
για την ώρα αυτές οι τιµές δεν «βγαί-

νουν». Προς το παρόν ακούγεται ότι 
οι πωλητές της µεγάλης δουλειάς για 
την Τουρκία θα καλυφθούν από ισπα-
νικά σιτάρια, όµως δεν αποκλείεται α-
πλά να µην θέλουν να βγουν να αγο-
ράσουν πάνω στο µοµέντουµ της ανό-
δου, δηλαδή τώρα που ακούστηκαν τα 
υψηλά επίπεδα τιµών, αλλά να περι-
µένουν να ηρεµήσει η πιάτσα και µε-
τά να το ζυγίσουν. Σηµειωτέον ότι α-
πό το µέτωπο της Ιταλίας, εκεί υπάρ-
χει παύση στις αγορές και δείχνουν 
καλυµµένοι µέχρι τα τέλη του έτους, 
ενώ όσον αφορά τον Καναδά, αυξά-
νεται η διαθεσιµότητα και η ανταγω-
νιστικότητα των τιµών. Σηµειωτέον ότι 
οι τιµές στο χρηµατιστήριο της Φότζια 
σταθεροποιήθηκαν στα πρόσφατα υ-
ψηλά τους, µε την καλή ποιότητα στα 
285-290 ευρώ ο τόνος και την αµέσως 
επόµενη στα 280-285 ευρώ ο τόνος. 
Την ίδια ώρα στη Γαλλία, οι αυξηµέ-
νες εξαγωγές προς την Ιταλία πίεσαν 
τις τιµές κατά 10 ευρώ, στα 255 ευρώ 
ο τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

Εν τω µεταξύ, πριν λίγες ηµέρες 

στην Ιταλία, βιοµηχανίες σιτηρών και 
ζυµαρικών και η υπουργός Γεωργίας 
Teresa Bellanova συζήτησαν το «στρα-
τηγικό σχέδιο της επόµενης δεκαετί-
ας». Σύµφωνα µε όσα ανέφερε κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης η Ιταλίδα 
υπουργός «στον κρατικό προϋπολο-
γισµό της χώρας έχουν διατεθεί κον-
δύλια, συνολικού ύψους 30 εκατ. ευ-
ρώ, για ενισχύσεις de minimis στους 
Ιταλούς παραγωγούς σιτηρών, για το 
διάστηµα από το 2020 έως το 2022.

Επίσης ανακοινώθηκε από την ι-
ταλική κυβέρνηση η «πριµοδότηση» 
για κατασκευή αποθηκευτικών χώ-
ρων, καθώς και τρόπους επισήµαν-
σης της προέλευσης των σιτηρών στις 
συσκευασίες των ζυµαρικών. 

Βολιδοσκοπούν για ρευστοποίηση στην αγορά σκληρού 
Πληθαίνουν οι φωνές που θεωρούν καλή τη χρονική συγκυρία για τον παραγωγό να πουλήσει
Δεν επιβεβαιώνονται ακόµα οι υψηλές προσδοκίες σχετικά µε τις τιµές, µετά την πράξη της Τουρκίας

Να επεκταθεί αναµένεται η 
κτηνοτροφική δραστηριότητα 
µέσα στην επόµενη δεκαετία 
σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Βραζιλία 
γεγονός που θα παρασύρει τις 
τιµές καλαµποκιού σε επίπεδα 
υψηλότερα από τα σηµερινά, 
λόγω της αυξηµένης ζήτησης 
σε ζωοτροφές. Το παραπάνω 
προκύπτει από έκθεση της 
Rabobank, η οποία εξετάζει 
τις προοπτικές των σιτηρών 
για την επόµενη δεκαετία. 
Σύµφωνα µε την ολλανδική 
τράπεζα, ένα σενάριο το οποίο 
υπαγορεύει ανοδική πορεία 
στην τιµή του καλαµποκιού, 
προϋποθέτει οι περιοχές 
αυτές να αποφύγουν την  
επέκταση της αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων. Εφόσον 
λοιπόν δεν σηµειωθούν τέτοια 
προβλήµατα, εκτός από τη 
χοιροτροφία και την 
βοοτροφία, η πτηνοτροφία θα 
ενισχυθούν για να καλυφθεί η 
ζήτηση από την Ασία, 
δηµιουργώντας ένα ικανό 
στήριγµα για τις τιµές του 
καλαµποκιού παγκοσµίως.  

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ 
ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΝΕΒΑΖΕΙ 
ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Το χρηµατιστήριο εξακολουθεί να κινείται στους 
ρυθµούς των αµερικανικών - κινεζικών 
διαπραγµατεύσεων. Στη διάρκεια της εβδοµάδας δεν 
είχαν προκύψει ιδιαίτερα νέα και οι τιµές δοκίµαζαν τα 
χαµηλά του εύρους στο οποίο κινούνται τελευταία. Με 
το που βγαίνει µια θετική είδηση στον εµπορικό πόλεµο 
το χρηµατιστήριο αµέσως δοκιµάζει υψηλότερες τιµές, 
χωρίς όµως να µπορεί να εδραιωθεί στα υψηλά 
επίπεδα. Ο βασικός λόγος είναι ότι για την ώρα µένουµε 
µόνο στις ανακοινώσεις χωρίς να έχουµε τελική 
συµφωνία για πώληση αµερικανικής ίνας στην Κίνα, 
µας λείπει δηλαδή η ουσία. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι νέες πωλήσεις συνεχίζονται τόσο σε εµπορικούς 
οίκους όσο και σε κλωστήρια στην Τουρκία. Εκτιµάται 
πως περίπου το 50% της παραγωγής µας έχει ήδη 
πουληθεί και θα µπορούσαµε να αυξήσουµε εύκολα 
αυτό το ποσοστό καθώς η ζήτηση εξακολουθεί να 
είναι έντονη. Οι τιµές που πληρώθηκαν στη διάρκεια 
της εβδοµάδας κυµάνθηκαν γύρω από τα 70 σεντς 
ανά λίµπρα, που αντιστοιχούν σε 1,39 ευρώ το κιλό 
για το εκκοκκισµένο βαµβάκι. ∆υστυχώς δεν 
επικρατεί το ίδιο κλίµα στον βαµβακόσπορο, όπου τα 
17 λεπτά το κιλό επί αυτοκινήτου θεωρούνται το 
ταβάνι για τον ξηρό σπόρο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Αντίθετα, στη Γαλλία πιέστηκαν στα 
255 ευρώ οι τιµές στο σκληρό σιτάρι.

ΣΤΑΘΕΡΑ 290 ΕΥΡΩ
Σταθεροποιήθηκαν στα 

πρόσφατα υψηλά των 285 

µε 290 ευρώ ο τόνος οι 

τιµές στη λίστα της Φότζια

Συνεδρίαση 06/11/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 63,69 +0,12

Μάρτιος '20 65,27 -0,20

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τρίτη
05/11

∆ευτέρα
04/11

Πέµπτη
31/10

Τετάρτη
31/10

Τετάρτη
06/11

Παρασκευή
01/11

Τρίτη
15/10

∆ευτέρα
14/10

Πέµπτη
24/10

Τετάρτη
16/10

Παρασκευή
11/10

64.8

64.6

64.4

64.2

64

63.8

63.6

63.4

63.2

24/10/19 64,7
25/10/19 64,9
28/10/19 64,79
29/10/19 64,72
30/10/19 65,7



Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 Agrenda Α3 | 35ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Αυξηµένη κατά 5 λεπτά είναι η τι-
µή παραγωγού για τις πράσινες 
ελιές τις οποίες θα παραλάβει ο 
Αγροτικός Συνεταιρισµός Στυλί-
δας, µε αυτή να διαµορφώνεται 
στα 1,35 ευρώ το κιλό για τα 110 
κοµµάτια. Μάλιστα σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του συνεταιρισµού, 
θα εκδοθούν και συµπληρωµατι-
κά τιµολόγια για τις ελιές που πα-
ραδόθηκαν από τον Σεπτέµβριο 

και στις οποίες έχει ήδη γίνει τι-
µολόγηση. Σηµειωτέον ότι στα τέ-
λη Σεπτεµβρίου, ο συνετιαιρισµός 
είχε ανακοινώσει ότι θα δίνει για 
τα 110 κοµµάτια στις Χαλκιδικής 
1,30 ευρώ το κιλό ενώ πέρυσι στο 
ξεκίνηµα έδινε 1,40 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις ελιές Καλα-
µών, την ερχόµενη εβδοµάδα α-
ναµένεται να ξεκινήσει η συγκο-
µιδή στην περιοχή του Μεσολογ-

γίου Ναυπακτίας, µε τον Βασίλη 
Γκουρνέλο, διευθυντή του ΑΣ Με-
σολογγίου Ναυπακτίας, να εξηγεί  
ότι οι καλλιεργητές που θα διαθέ-
σουν στον συνεταιρισµό την παρα-
γωγή τους θα πληρωθούν µε επι-
πλέον 10 λεπτά από την τιµή της 
αγοράς. Υπενθυµίζεται ότι πέρυ-
σι η Καλαµών άγγιξε τα 2,20 ευ-
ρώ για τα 200 κοµµάτια, µε µια 
µέση τιµή κοντά στο 1,50 ευρώ.

ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
  gogos@agronews.gr

Με τους περισσότερους παρα-
γωγούς να µπαίνουν για τα κα-
λά στον ελαιώνα την ερχόµενη 
εβδοµάδα, η τιµή του ελαιολά-
δου προσπαθεί να βρει ρυθµό 
σε µια οµολογουµένως παρά-
ξενη συγκυρία, αφού ακόµα η 
αγορά δεν έχει εκφράσει την 
αναµενόµενη θέρµη για την 
πορεία της χρονιάς. 

Προς το παρόν η αγορά προ-
σπαθεί να κρατήσει ένα εύρος 
τιµών κοντά στα επίπεδα µε τα 
οποία ξεκίνησε την ελαιοκοµι-
κή περίοδο που διανύεται, ό-
ταν οι πρώτες πράξεις σηµει-
ώθηκαν στα 3,80 ευρώ το κι-
λό. Γεγονός, ωστόσο, είναι ό-
τι οι πράξεις λιγοστεύουν µέ-
ρα µε την ηµέρα, ενώ και οι τι-
µές δέχονται µια πίεση. 

Η ευρύτερη περιοχή των Αγί-
ων Αποστόλων έχει ήδη «διώ-
ξει» περί τους 600 τόνους µε 
τιµές από 3,80 έως 3,60 ευ-
ρώ το κιλό µε τον πρόεδρο 
του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
της περιοχής Απόστολο Μπα-
τσάκη να προετοιµάζεται τώ-
ρα για τα επόµενα συµβόλαια 
της χρονιάς, τα οποία µάλλον 
θα βρεθούν λίγο πιο κάτω α-
πό τα 3,50 ευρώ το κιλό. Στους 
Μολάους η παραγωγή δεν έ-
χει ξεκινήσει ακόµα, όπως α-
ναφέρει στην Agrenda ο διευ-
θυντής του ΑΣ Μολάων Πακί-
ων Παναγιώτης Ντανάκας, ο 
οποίος αναµένει µια ενίσχυση 
του ενδιαφέροντος από την Ι-

ταλία µε το νέο έτος. «Οι τιµές 
φαίνεται πως έχουν πέσει α-
πότοµα µε το καληµέρα, όµως 
είναι και λίγο αναµενόµενο α-
φού όσο δεν εκφράζεται ζήτη-
ση και πας γυρεύοντας ζητώ-
ντας εσύ προσφορές, θα στο 
πάρουν όσο θέλουν». 

Αποχή από τις πράξεις απο-
φάσισε ο ΑΣ Θερµασία ∆ήµη-
τρα, µε τον πρόεδρο του συνε-
ταιρισµού Κωνσταντίνο Μέλλο 
να δηλώνει πως θα απέχει α-
πό την αγορά έως ότου οι τιµές 
διορθωθούν σε επίπεδα που 

θα ικανοποιούν τα µέλη του. 
Στα Χανιά «δεν έχουν βγει 

ακόµα τα ελαιόλαδα που θα 
διεκδικήσουν τις καλές τιµές, 
αφού προς το παρόν οι παρα-
γωγοί καθαρίζουν τα χωράφια 
τους, παρά µαζεύουν», σύµφω-
να µε τον Μάρκο Πολάκη από 
την Terra Creta. Σύµφωνα µε 
τον ίδιο το διάστηµα αυτό για 
τα λιγοστά φρέσκα ελαιόλαδα 
το ταβάνι έχει διαµορφωθεί στα 
2,80 ευρώ το κιλό, ενώ προβλη-
µατισµός υπάρχει και για την 
ανάπτυξη του δάκου, που ευ-
νοείται από τις καιρικές συν-
θήκες που επικρατούν.

Ένα πράγµα είναι βέβαιο 
αυτή τη στιγµή, ότι οι leaders 
της αγοράς ελαιολάδου κατα-
βάλουν προσπάθεια για να κα-
τεβάσουν την τιµή και να την 
κρατήσουν στα χαµηλά. Τη 
γραµµή αυτή µεταφέρουν στη 

χώρα µεσάζοντες και έµποροι, 
ενώ κυκλοφορούν φήµες ανά-
µεσα στους παραγωγούς για 
χαµηλά συµβόλαια σε άλλες 
χώρες και φθηνές εισαγωγές. 
Είναι εντυπωσιακό ότι χωρίς να 
γραφτεί κάτι, από την Κρήτη 
ως την Πελοπόννησο συνοµι-
λητές της Agrenda έδειχναν να 
γνωρίζουν από καιρό για την 
εκπλήρωση στις 15 Νοεµβρίου 
στην Ιταλία συµβολαίου στην 
τιµή των 2,10 ευρώ το κιλό µε 
ελαιόλαδο από την Τυνησία. 

Εδώ και δυο χρόνια περίπου 
στην Ιταλία καταγγέλλεται µια 
«συµφωνία µεταξύ κυρίων», 
της εγχώριας και της ισπανι-
κής βιοµηχανίας ελαιολάδου 
να «διορθώσουν» τις τιµές ε-
λαιολάδου κοντά στα 2,50 ευ-
ρώ το κιλό για το ιβηρικό και 
στα 3,20 ευρώ το κιλό για το ι-
ταλικό, σύµφωνα µε το Teatro 
Naturale. Το διάστηµα αυτό η 
ιταλική αγορά κινείται µε τιµές 
κοντά στα 3,60 ευρώ το κιλό, έ-
χοντας ξεκινήσει τη χρονιά µε 
πράξεις στα 4,80 ευρώ το κιλό.

Με την αγορά ελαιολάδου µπλοκαρισµένη,
άµυνα παίζεται γύρω στα 3,50 ευρώ  
Απέχουν προσωρινά βασικοί αγοραστές, οι οποίοι ακόµη ζυγίζουν τα δεδοµένα

Ένα µήνα µετά την έναρξη ανεβάζει την τιµή
στην πράσινη ελιά ο συνεταιρισµός Στυλίδας 

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Αποχή από τις πράξεις 

αποφάσισε ο ΑΣ Θερµασία 

∆ήµητρα, µέχρι οι τιµές να 

διορθωθούν σε επίπεδα που 

θα ικανοποιούν τα µέλη του 

ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΑ
Κυκλοφορούν φήµες ανάµεσα 

στους παραγωγούς για χαµηλά 

συµβόλαια σε άλλες χώρες και 

φθηνές εισαγωγές 

Σ 
την ελληνική αγορά µια δου-
λειά µόνο σηµειώθηκε προς 
εξαγωγή για καλά σιτάρια στα 
275 ευρώ ο τόνος FOB λιµά-

νι µας και κατόπιν οι αγοραστές φαί-
νεται ότι κρατούν στάση αναµονής. Η 
δουλειά της Τουρκίας έφερε υψηλές 
προσδοκίες στην αγορά, οι οποίες α-
κόµα δεν επιβεβαιώνονται. Παράλλη-
λα, στο εσωτερικό οι προσφορές από 
σιτάρια αποθηκών έχουν αρχίσει να 
αυξάνουν αλλά οι τιµές από τους α-
γοραστές κρίνονται υψηλές.

Στα σκληρά σιτάρια, στη λίστα της 
Φότζια οι τιµές σταθεροποιήθηκαν 
στα πρόσφατα υψηλά τους. Συγκε-
κριµένα τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδι-
κό βάρος 80 kg/hl, υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης πα-
ραγωγού κυµαίνεται στα 285-290 ευ-

ρώ ο τόνος. Ε-
πίσης για τη 
δεύτερη ποι-
ότητα µε ειδι-
κό βάρος 78 
kg/hl, υαλώ-

δη 70% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή 
αποθήκης παραγωγού διαπραγµα-
τεύεται στα 280-285 ευρώ ο τόνος. 
Στη Γαλλία η ανταγωνιστικότητα α-
πό τη σοδειά του Καναδά και οι αυ-
ξηµένες εξαγωγές προς την Ιταλία 
πίεσαν τις τιµές από τα υψηλά των 
265 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε 
γαλλικό λιµάνι στα 255 ευρώ ο τό-
νος. Ακόµα και στην Τουρκία έχουν 
ξεκινήσει δουλειές µε τον Καναδά, 
γεγονός το οποίο δείχνει τη βελτί-
ωση της διαθεσιµότητα για την εν 
λόγω σοδειά.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, α-
ναµένεται η νέα έκθεση προσφοράς 
και ζήτησης δηµητριακών για τον 
Νοέµβριο και οι συνεδριάσεις είναι 
ήπιες και ελαφρά ανοδικές. Οι α-
ναλυτές αναµένουν µείωση της πα-
ραγωγής µαλακού στην Αργεντινή 
και την Αυστραλία, το οποίο φυσι-
κά θα έχει αντίκτυπο στην παγκό-
σµια παραγωγή µαλακού. Στη Γαλ-
λία οι πρόσφατες πωλήσεις στην 
Αίγυπτο διατηρούν ακόµα µια δυ-
ναµική στην αγορά. Παράλληλα 
είχαµε και την ελαφριά πτώση του 
ευρώ σε σχέση µε την προηγούµε-
νη εβδοµάδα. Τα συµβόλαια ∆ε-
κεµβρίου ‘19 αντέδρασαν ανοδικά 
προς τα 179 ευρώ ο τόνος παραδο-
τέα σε γαλλικό λιµάνι, έχοντας ση-
µειώσει χαµηλό µέσα στην εβδοµά-
δα στα 177 ευρώ ο τόνος. 

ΤΗΣ  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΑ ΥΨΗΛΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
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ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΤΙΜΗ
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Τα 45 λεπτά για το σύσπορο θεωρούνται εξασφαλισµένα, ειδικά στις περιπτώσεις παραγωγών των οποίων η πρώτη ύλη ανταποκρίνεται στα επίπεδα 
υγρασίας και ποιότητας που ζητά η αγορά. Την ίδια στιγµή το χρηµατιστήριο δείχνει πως ετοιµάζεται για ένα νέο µικρό ράλι, ενόψει της συµφωνίας 
ανάµεσα σε ΗΠΑ και Κίνα προς τον ∆εκέµβριο, που δηµιουργεί προσδοκίες για καλύτερες τιµές παραγωγού στο αµέσως επόµενο διάστηµα.  

Αυξηµένες κατά 8% εκτιµά τις ανάγκες εισαγωγών βάµ-
βακος του Πακιστάν το ∆ιεθνές Συµβούλιο Βάµβακος 
(ICAC) υπολογίζοντάς τες στους 711.000 τόνους, όσο 
παράλληλα αυξάνει κατά 48% την εκτίµηση του για τις 
εισαγωγές του Μεξικό, στους 141.000 τόνους. Στην έκ-
θεσή του για την κατάσταση της αγοράς βάµβακος για 
τον µήνα Νοέµβριο, το ICAC, υπογραµµίζει τον κίνδυ-
νο µιας ελαφριάς µείωσης της παγκόσµιας κατανά-
λωσης βάµβακος, η οποία συνδέεται µε την εξασθέ-
νηση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονο-
µίας αλλά και τις µειωµένες κινεζικές εισαγωγές. Και 

στις δυο περιπτώσεις αποδίδει στον µαινόµενο εµπο-
ρικό πόλεµο ανάµεσα στις δυο παγκόσµιες υπερδυνά-
µεις, ΗΠΑ και Κίνα.

Η παγκόσµια παραγωγή υπολογίζεται στους 26,2 ε-
κατ. τόνους, µε την κατανάλωση στους 26,2 εκατ. τό-
νους και το συνολικό εµπόριο στους 8,8 εκατ. τόνους.   

Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι η Ινδία θα παραµείνει στην 
κορυφή ως παραγωγός βάµβακος, παρά τις µειωµένες 
αποδόσεις, ενώ κορυφαίος καταναλωτής παραµένει η 
Κίνα παρά την µείωση κατά 2% της εκτιµώµενης κατα-
νάλωσης. Πάντως παρά τους δασµούς, η Κίνα αγόρα-
σε πάνω από 320.000 τόνους βάµβακος από τις Ηνω-
µένες Πολιτείες µέσα στο 2019, σύµφωνα µε ρεπορτάζ 
του Reuters, γεγονός που δείχνει την δυναµική που 
θα µπορούσε να επιτευχθεί εφόσον οι εµπορικές σχέ-
σεις των δυο χωρών διορθώνονταν. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ της πτώσης των χρηµα-
τιστηριακών τιµών βάµβακος απο-
κλείεται προσωρινά από τους πε-
ρισσότερους αναλυτές. Αυτό βέβαια 
δεν αναιρεί το ενδεχόµενο να ση-
µειωθούν διορθώσεις στις τιµές, οι 
οποίες ήδη την εβδοµάδα που πέρα-
σε δοκίµασαν τα χαµηλά στο εύρος 
που διανύουν το τελευταίο διάστη-

µα, κοντά στα 63,50 σεντς ανά λί-
µπρα. Ωστόσο δεδοµένης της υπό-
σχεσης για µια υπογραφή της εµπο-
ρικής συµφωνίας ανάµεσα σε ΗΠΑ 
και Κίνα µέχρι τον ∆εκέµβριο, ανα-
µένεται να σηµειωθεί ένα νέο ράλι 
στο χρηµατιστήριο, που έχει κατα-
στήσει πλέον σαφές ότι κινείται µε 
βάση τα νέα από το µέτωπο αυτό. 

ΜΕΝΕΙ να φανεί ο τρόπος  µε τον 
οποίο οι εκκοκκιστές θα διαχειρι-
στούν τις προσπάθειες που κατέ-
βαλαν τη χρονιά αυτή οι παραγω-
γοί και κυρίως πως θα την αντα-
µείψουν. Το άλλο που απασχο-
λεί, είναι το άνοιγµα της ψαλί-
δας τιµών που διαµορφώνονται 

µεταξύ Θεσσαλίας και νοτιότε-
ρα και Μακεδονίας και ανατολι-
κότερα. Η διαφορά φθάνει τα 5 
λεπτά σε βάρος των τελευταίων. 
Στη Θεσσαλία πάντως, τα στεγνά 
και αποφυλλωµένα βαµβάκια έ-
χουν γράψει ήδη τα 45 λεπτά, µε 
τα τωρινά δεδοµένα της αγοράς. 

ΖΗΤΗΣΗ εκδηλώνεται έντονα από 
τα τουρκικά κλωστήρια, γεγονός 
που αποδίδεται στις µέτριες προς 
χαµηλές ποιότητες του τουρκικού 
βαµβακιού. Συνεπώς, στα θεµελι-
ώδη τραβάει αρκετά η τουρκική α-
γορά, ενώ και το Πακιστάν αγορά-

ζει λίγο χαµηλότερες ποιότητες, 
καθώς δυσκολεύεται λόγω υψη-
λών δασµών να πάρει από την Ιν-
δία βαµβάκια. Προβληµατισµό ω-
στόσο προκαλεί η τιµή του βαµβα-
κόσπορου, του οποίου το ταβάνι 
δεν ξεπερνά τα 17 λεπτά το κιλό.   

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ φαίνεται να έ-
χει αφήσει πίσω του τα επίπεδα των 
58-60 σεντς, ωστόσο δεν συντρέχει 
κάποιος σηµαντικός λόγος που να 
υπαγορεύει ότι η αγορά θα «φύγει 
πάνω καρφί», σύµφωνα µε τους α-
ναλυτές. Στους ίδιους ακούγεται εύ-
λογο το σενάριο µιας περαιτέρω α-
νόδου όσο πλησιάζει η ηµεροµηνία 

υπογραφής της συµφωνίας. Σε ένα 
τέτοιο σενάριο µάλιστα οι ίδιες πη-
γές, οι οποίες επικαλούνται και δι-
εθνείς αναλυτές, εξηγούν πως ίσως 
είναι προς το συµφέρον των παρα-
γωγών να εκµεταλλευτούν το ρά-
λι ρευστοποιώντας, αφού κατά τα 
άλλα το κοµµάτι της κατανάλωσης 
δεν δίνει ενθαρρυντικά µηνύµατα. 

ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ διαφέρουν τό-
σο από εκκοκκιστήριο σε εκκοκ-
κιστήριο όσο και από παραγωγό 
σε παραγωγό και ξεκινούν από τα 
25 λεπτά και να φτάνουν τα 37 λε-
πτά. Βέβαια οι διαφοροποιήσεις έ-
χουν να κάνουν τόσο µε την υγρα-
σία όσο και µε τις ανάγκες που έχει 

τη δεδοµένη στιγµή που κλείνεται 
η συµφωνία ο παραγωγός. Χαρα-
κτηριστικό της εβδοµάδας που πέ-
ρασε είναι ότι τα βαµβάκια έφτα-
σαν µαζεµένα στα εκκοκκιστήρια 
σε περιοχές της Θεσσαλίας, µε α-
ποτέλεσµα να µην έχει ξεκινήσει 
ακόµα η επεξεργασία τους.

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ κοντά στα 580 κιλά το 
στρέµµα επετεύχθησαν στην περι-
οχή Μεσολογγίου και Ναυπακτίας, 
µε τον διευθυντή του αγροτικού συ-
νεταιρισµού της περιοχής Βασίλη 
Γκουρνέλο να εκτιµά πως σε περι-
πτώσεις αύξησης της παραγωγής κο-

ντά στο 10%, ενδέχεται η διαφορά σε 
σχέση µε την περσινή τιµή να καλυ-
φθεί. Ο ΑΣ Μεσολογγίου-Ναυπακτί-
ας την προηγούµενη χρονιά έκλει-
σε συµβόλαια κοντά στα 48 λεπτά, 
ακολουθώντας τον ανταγωνισµό 
που επιβάλλουν τα εκκοκκιστήρια.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 2019/20
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∆ιακριτική συσσώρευση ως οιωνός ανόδου στο βαµβάκι
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Εύθραυστες οι ισορροπίες στο 
χρηµατιστήριο Αθηνών
Τέσσερεις συνεχόµενες πτωτικές συνεδριάσεις 
φαίνονται αρκετές για να εµπεδωθεί το πόσο 
εύθραυστη παραµένει ακόµα η ισορροπία στο 
ελληνικό χρηµατιστήριο. Ωστόσο µερικές καλές 
ειδήσεις από το εξωτερικό, καθιστούν θετικό τον 
βηµατισµό των ∆ιεθνών Αγορών, µετά και τα 
τελευταία νέα όσον αφορά τις εµπορικές 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, κάτι που 
παρασέρνει την ψυχολογία των επενδυτών. Σε κάθε 
περίπτωση, οι περισσότεροι των αναλυτών 
αναφέρονται, πλέον, σε εύθραυστη ισορροπία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Σε 
συνέχεια της δέσµευσής της να 
επανεξετάσει την τιµολογιακή της 

πολιτική, η Τράπεζα επεκτείνει την 
απορρόφηση του κόστους ανάληψης 
µετρητών από ΑΤΜ άλλων τραπεζών 
για πελάτες της που συναλλάσσονται 
σε αποµακρυσµένες περιοχές και δεν 
καλύπτονται από το δικό της δίκτυο. 
Έτσι, οι πελάτες της δεν θα έχουν 
οποιαδήποτε επιβάρυνση κατά την 
ανάληψη µετρητών µέσω ΑΤΜ τρίτων 
Τραπεζών σε αποµονωµένες περιοχές 
όπου η Τράπεζα δεν έχει παρουσία. 

IMPERIAL BRANDS: Η βρετανική 
εταιρεία καπνού Imperial Brands 
ανακοίνωσε αύξηση 3,9% στις 
ετήσιες πωλήσεις. Η εταιρεία των 
τσιγάρων Gauloises ανακοίνωσε 
έσοδα από τον καπνό και άλλα 
προϊόντα επόµενης γενιάς –όπως 
ηλεκτρονικό τσιγάρο και συσκευές 
ατµίσµατος- ύψους 7,99 δισ. 
στερλίνων, υψηλότερα 3,9% σε 
σταθερό νόµισµα.

CHIPITA: Σε µία ακόµα επένδυση 
προχωράει η Chipita, µε στόχο αυτή 
τη φορά, την περαιτέρω ενίσχυση της 
παρουσίας της στη Β. Αµερική και τη 
διατήρηση της συνεχούς ανοδικής 
πορείας των πωλήσεών της στην εν 
λόγω αγορά. Ειδικότερα, συνεχίζοντας 
µία µακροχρόνια συνεργασία, απέκτησε 
πλειοψηφική θέση στην EPTA 
America, τον αποκλειστικό διανοµέα 
της εταιρείας σε ΗΠΑ και Καναδά.

ΒΑΝΚ OF CHINA: Την 1η Νοεµβρίου 
άρχισε τις εργασίες του στην Ελλάδα 
το υποκατάστηµα της Bank of China 
(Europe) Luxembourg, στη λεωφόρο 
Μεσογείων 2, στην Αθήνα, όπως 
ενηµερώνει µε δελτίο Τύπου της  
η Τράπεζα της Ελλάδος.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Οι οικονοµικές προοπτικές της ΕΕ επιδεινώ-
νονται καθώς ο εµπορικός πόλεµος ΗΠΑ-
ΕΕ πλήττει την παγκόσµια ανάπτυξη. Το Α-
ΕΠ της ευρωζώνης αναµένεται να τρέξει µε 
ρυθµό 1,1% το 2019, ανέφερε η Κοµισιόν 
στην τριµηνιαία της έκθεση, ενώ ο ρυθµός 
να διαµορφωθεί στο 1,2% το 2020, από το 
1,4% που αναµενόταν αρχικά, και θα πα-
ραµείνει στο 1,2% το 2021. Στο µεταξύ, οι 
Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
είναι «στα µαχαίρια» για το πώς θα ανα-
ζωογονηθεί η οικονοµία της ευρωζώνης.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εµανουέλ Μα-
κρόν, υπέρµαχος µία ενεργητικής επενδυ-
τικής πολιτικής στην Ευρώπη, δηλώνει, ό-
τι ο κανόνας της διατήρησης του δηµοσι-
ονοµικού ελλείµµατος κάτω από το όριο 
του 3% του ΑΕΠ και του 1% του ευρωπαϊ-
κού προϋπολογισµού ανήκει «σε συζήτη-
ση άλλου αιώνα». Οι Κινέζοι «επενδύουν 

µαζικά», λέει. «Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει το 
έλλειµµα για να επενδύσουν σε στρατηγι-
κά στοιχεία και να ποντάρουν στην τόνωση 
των µεσαίων στρωµάτων. Σήµερα, πρέπει 
απλώς το γερµανικό σύστηµα να αντιλη-
φθεί ότι η κατάσταση αυτή δεν µπορεί να 
διαρκέσει. Σε κάποια δεδοµένη στιγµή οι 
Γερµανοί πρέπει να κάνουν την ανατρο-
πή», τονίζει αναγνωρίζοντας ότι η δηµο-
σιονοµική τόνωση παραµένει «ταµπού».

Στα του οίκου µας καµπανάκι χτυπάει ο 
ΣΕΒ για τόνωση του επενδυτικού κλίµακος, 
καθώς η ευκολία του επιχειρείν στην Ελ-
λάδα βελτιώνεται αλλά µε πολύ αργό ρυθ-
µό και ανεπαρκή βήµατα. Ο ΣΕΒ σε ανάλυ-
ση για την έκθεση της Παγκόσµιας Τράπε-
ζας Doing Business 2020, αναφέρει ότι η 
Ελλάδα βρίσκεται συνολικά σήµερα στην 
79η θέση µεταξύ 190 χωρών, έχοντας υ-
ποχωρήσει κατά 19 θέσεις από το 2015.

Παυλίδη
Η Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη, 
επίσηµος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και 
των Αγώνων του, θα είναι και φέτος 
δίπλα σε όλους τους δροµείς του 
37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της 
Αθήνας και των υπολοίπων 
διαδροµών, το Σάββατο 9 και την 
Κυριακή 10 Νοεµβρίου, για να τους 
εµψυχώσει και να είναι δίπλα τους, σε 
κάθε χιλιόµετρο, σε κάθε βήµα.

Σε τσαντίλα
Με χρυσό βραβεύτηκε το αιγοπρόβειο 
τυρί «παραδοσιακό σε τσαντίλα» από το 
τυροκοµείο Γκανάς στον Παγκόσµιο 
διαγωνισµό τυριού «WORLD CHEESE 
AWARDS 2019. Το µικρό παραδοσιακό 
τυροκοµείο που εδρεύει στον Τύρναβο, 
κατάφερε να ξεχωρίσει ανάµεσα σε 
3.804 συµµετοχές από 42 διαφορετικές 
χώρες σε µία και µόνο ηµέρα στο Fiera 
di Bergamo.  

Η δημοσιονομική 
τόνωση ταμπού 

 Οι Γερμανοί καλούνται να κάνουν την ανατροπή  
 Αργόσυρτη η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,2200 10,00%

F.G. EUROPE Α.Ε. 0,3860 9,66%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2560 9,40%

MEDICON HELLAS A.E. 1,2400 7,83%

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 3,6000 5,88%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,1650 - 10,81% 

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,5400 - 8,88%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣ/ΩΝ 4,4000 - 8,33%

ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 0,0334 - 7,22%

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. ΒΙΟΜ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ 4,2900 - 6,33%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 23.208,62 - 0,51%
 NASDAQ Comp 6.615,02 - 0,31 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2.991,55 - 0,33%
Λονδίνο FTSE 100 6.734,23 + 0,091%
Φρανκφούρτη DAX-30 10.580,19 + 0,20%
Παρίσι CAC-40 4.689,39 - 0,87%
Ζυρίχη SMI 8.429,30 + 2,85 %
Τόκιο NIKKEI-225 20.014,77 - 0,31%
 
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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Γιατί δεν δίνουν και στους αγρότες 
αφορολόγητο όπως στους πλοιοκτήτες; 

Τ
ο 2ήµερο 1-2 Νοεµβρίου βρέθηκα στις Σέρ-
ρες, για να παρακολουθήσω το 2ο ∆ιεθνές 
Συνέδριο µε θέµα «Το µέλλον του Αγροδι-
ατροφικού τοµέα στην ψηφιακή εποχή», 

εκπροσωπώντας το Επιµελητήριο Καρδίτσας. Στο συ-
νέδριο παρευρέθηκαν µεταξύ άλ-
λων ως οµιλητές, καθηγητές Πα-
νεπιστηµίων, οι υπουργοί και υφυ-
πουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανά-
πτυξης, Μεταφορών και Υποδοµών, 
ο υπουργός ΥΠΑΑΤ της Βουλγαρίας  
κα., ενώ την εκδήλωση παρακολού-
θησαν αγρότες, εκπρόσωποι Επιµε-
λητηρίων κλπ. Μεταφέρω κάποια α-
πό τα όσα ειπώθηκαν από κάποιους 
εκ των οµιλητών, τα οποία θωρώ ότι 
πρέπει να µνηµονεύσω. 

ΞΑΝΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
τόνισε ότι «προς το τέλος του µήνα 
θα δούµε τις δυνατότητες που υπάρ-
χουν από το πλεόνασµα, ώστε να συ-
ζητηθεί το θέµα της µείωσης του κό-
στους παραγωγής (αγροτικό πετρέ-
λαιο). Θέλουµε να βάλετε όλοι φω-
τοβολταϊκό για παραγωγή ενέργειας 

για τις καλλιεργητικές ανάγκες, αλλά και για ενίσχυ-
ση του εισοδήµατος» κατέληξε. Παρατήρησα και πάλι, 
για πολλοστή φορά, να γίνεται κουβέντα για τη µείωση 
του κόστους παραγωγής. Καµία ανάλυση ποτέ και από 
κανέναν, για το ποσό των φόρων που καταβάλλονται 
από τον χρήστη σε κάθε λίτρο καυσίµου. Και στην τε-
λική, εφόσον τόσο πολύ κόπτονται για τον πρωτογενή 
τοµέα, τόσα συνέδρια γίνονται κάθε χρόνο, τόσα στρογ-
γυλά τραπέζια διοργανώνονται, σηµαίνει ότι θεωρούν 

τον πρωτογενή τοµέα σηµαντικό 
για την οικονοµία της χώρας. Γιατί 
δεν δίνουν και στους αγρότες αφο-
ρολόγητο όπως στους πλοιοκτήτες; 

Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 10%
Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι «οι 

αγρότες χρειάζεται να αυξήσουν την παραγωγή τους 
προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς µε 
προϊόντα της χώρας. Άλλωστε, η αύξηση της παραγω-
γής έρχεται ως υποχρεωτικό επακόλουθο πλέον, λόγω 
και της αύξησης του πληθυσµού παγκοσµίως, χωρίς 
να ξεχνάµε τις αλλαγές στις κλιµατολογικές συνθήκες. 
Πρέπει να εστιάσουµε στο «συνεταιρίζεσθαι» ώστε να 
έχουµε ελπίδες επιβίωσης πλέον. Η µικρότερη φάρµα 
στην κεντρική Ευρώπη, είναι µεγαλύτερη από το σύνο-
λο των στρεµµάτων που καλλιεργούνται σε µία µεγά-
λη περιοχή της χώρας µας».

∆ιαπιστώνω ότι κάθε φορά το παράδειγµα που επι-
καλούνται οι οµιλούντες, είναι οι φάρµες στην κεντρι-
κή Ευρώπη. α) Όταν το Βέλγιο δεν είχε Κυβέρνηση για 
1,5 χρόνο, η χώρα λειτουργούσε κανονικά. β) Η χώρα 
µας έχει µικρές και διάσπαρτες εκτάσεις.

Θα πρέπει εποµένως να ληφθεί σοβαρά υπόψη:
 η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Ελλάδος προκει-

µένου να βελτιωθεί η παραγωγικότητα. 

 Η παιδεία του πληθυσµού αλλά και πως θα δοθεί 
στους παραγωγούς το πλαίσιο για το «συνεταιρίζεσθαι».

 Κυρίως όµως, η Παιδεία του πολιτικού κόσµου, η 
οποία πρέπει να αλλάξει άρδην, αν πραγµατικά θέλου-
µε να πιστεύουµε ότι υπάρχει διάθεση από τον πολιτι-
κό κόσµο να βελτιώσει την κατάσταση.

Ο υπουργός Γεωργίας της Βουλγαρίας επεσήµανε ότι 
«το 2050 θα χρειαστούµε έναν άλλο πλανήτη να ζήσου-
µε, αν συνεχιστεί η χρήση των υδάτινων πόρων µε τον 
τρόπο που γίνεται σήµερα, ενώ η ψηφιακή καινοτοµία 
µπορεί να αποτελέσει βασικό και αναπόσπαστο κοµµά-
τι του πρωτογενούς τοµέα. Οι θέσεις εργασίας στον α-
γροτικό τοµέα στη Βουλγαρία καλύπτει το 7% του ενερ-
γού απασχολούµενου πληθυσµού. Έχουµε ισχυρά σι-
τηρά, πολύ καλά κρασιά και λαχανικά υψηλής ποιότη-
τας και βρισκόµαστε στις πρώτες θέσεις σε εξαγωγές».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η Βουλγαρία, παρότι είναι στην ΕΕ, έχει 
συντελεστές φορολογίας της τάξης του 10%. Εµείς εί-
µαστε στο 29% στις εταιρείες και στο 45% σε ανώτερο ε-
πίπεδο στα φυσικά πρόσωπα [µεταξύ αυτών και στους 
αγρότες]. Πώς ακριβώς περιµένουµε να ξεφύγουµε α-
πό την κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε;

Όλοι οι οµιλητές εστίασαν στην ανάγκη εξορθολο-
γισµού των γεωργικών πρακτικών, ενώ καθίσταται ε-
πιτακτική η αναζήτηση νέων καλλιεργειών και η σύν-
δεση της παραγωγής µε το σχεδιασµό.

Τέλος, απαιτείται αναδιανοµή του πληθυσµού που α-
σχολείται µε τον πρωτογενή τοµέα καθώς σήµερα, οι ά-
νω των 55 δεν εκπαιδεύονται ποτέ, είτε λόγω κορεσµού, 
είτε λόγω απογοήτευσης µε τις σηµερινές πολιτικές.

Κλείνοντας, να επισηµάνω κάτι που µας έκανε τρο-
µερά αρνητική εντύπωση: Ο πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Τάσιος αναφέρθηκε 
στην προσπάθεια [..να εισχωρήσει σε όλα τα ξενοδο-
χεία το πιστοποιηµένο ελληνικό πρωινό..]. Το αστείο 
όµως ήταν ότι στο πρωινό δεν υπήρχε ούτε φέτα, ούτε 
κασέρι, το gunda Ολλανδίας όµως σε πρώτη ζήτηση. 

Καλά όλα τα συνέδρια, όµως πρέπει να αλλάξει η νο-
οτροπία και ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων.

Εξορθολογισµός
Καθίσταται επιτακτική η 
αναζήτηση νέων καλλι-
εργειών και η σύνδεσή 
τους µε το σχεδιασµό 

Αναδιανοµή
Απαιτείται αναδιανοµή 
του πληθυσµού καθώς 
σήµερα, οι άνω των 55 
δεν εκπαιδεύονται ποτέ

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)

«∆ηµιουργείστε e-mail»
Αγρότες, δηµιουργείστε (όσοι δεν 
έχετε) το προσωπικό σας email. Οι 

ενηµερώσεις που έρχονται από κάθε 
Υπηρεσία (∆ΟΥ, ΕΛΓΑ, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, 

κ.λπ), είναι καθηµερινές. Αν 
υπολογίσουµε δε, ότι πολλοί έχουν 

ενταχθεί ήδη σε ρυθµίσεις, τότε ένας 
λόγος παραπάνω. 

Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Εργασίας

Χειρόγραφος πίνακας προσωπικού για τους 
αγρότες: ∆ώστε λύση σε ένα θέµα που ταλανίζει 
τα τελευταία χρόνια τον αγροτικό κόσµο. ∆είξτε 
ότι ακούτε το σφυγµό της περιφέρειας και ότι 
δεν διατηρείτε κάκιστες διατάξεις µόνο για την 
επιβολή προστίµων. ∆ιαφορετικά δεν θα µείνει 
ούτε ένας και τα χωράφια θα γεµίσουν χορτάρια.





«Σκουπίζει»  
Λιβανέζος 
μήλα στην Ξάνθη,  
στα πάνω της 
φέτος και η Αγιά
Τεράστια η δυναμική στα Gala, στα 
55 λεπτά πουλάει η Καστοριά και στα 45 
η Αγιά, ζόρισε πολύ κόσμο το χαλάζι

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με τις τιµές παραγωγού σε κάποιες περιοχές να «τσι-
µπάνε» από 5% έως και 20% σε σχέση µε πέρυσι, αλ-
λά και µε σηµαντικά χαµηλότερο τονάζ, λόγω κατά 
τόπους προβληµάτων στην περίοδο της ανθοφορί-
ας και ζηµιών από τις χαλαζοπτώσεις, «έπεσε η αυ-
λαία» στη συγκοµιδή του µήλου, δίδοντας τη σκυ-
τάλη, εφεξής, στο κοµµάτι της εµπορίας.

Σε καλύτερη µοίρα, από όλα τα γνωστά παραγω-
γικά κέντρα της χώρας, φαίνεται να είναι φέτος η 
περιοχή της Αγιάς στο νοµό Λάρισα, καθώς εµφα-
νίζει -µικρή µεν- αλλά αύξηση στην τιµή παραγω-
γού, συγκριτικά µε ό,τι ίσχυσε ένα χρόνο πριν, ε-
νώ ταυτόχρονα µετρά και τις µικρότερες απώλειες 
ως προς τη στρεµµατική απόδοση των κτηµάτων.

Έπεται η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, όπου 
εµπορικά το προϊόν σύµφωνα µε τους παραγωγούς 
καταγράφει ήδη καλές επιδόσεις και η τάση δείχνει 
περαιτέρω ανοδική, πλην όµως η µείωση της παρα-
γωγής φτάνει µέχρι το 50%. 

Ωστόσο, σηµειώνεται εδώ πως στην πιο δύσκο-
λη θέση είναι οι παραγωγοί µε ξεσκέπαστες φυ-
τείες στα χωριά που βρίσκονται στα όρια των περι-
φερειακών ενοτήτων Κοζάνης και Πέλλας, καθώς 
εκεί το χαλάζι έκανε µεγάλες ζηµιές και τα µήλα, 
λόγω των σηµαδιών, έφυγαν από τα κτήµατα µε 
«σκοτωµένες» τιµές.

Μείον 25% η απόδοση, συν 10% 
οι τιµές για την περιοχή της Αγιάς

Όσον αφορά ειδικότερα στα µηλοπαραγωγικά 
χωριά της περιοχής του ∆ήµου Αγιάς Λάρισας, ό-
που καλλιεργούνται περί τα 19.000 στρέµµατα µε 
διάφορες ποικιλίες µήλων, όπως ανέφερε στην 
Agrenda ο διευθύνων σύµβουλος του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Μελιδοίας, Θάνος Σοφλιός, η φε-
τινή παραγωγή ήταν µειωµένη περίπου 20% έως 
25%, σε σχέση µε το 2018, κυρίως γιατί η περσινή 
χρονιά ήταν πολύ δυνατή σε αποδόσεις.

«Στις πράσινες ποικιλίες, τύπου Granny Smith, 
στις οποίες η ευρύτερη περιοχή της Αγιάς καλύ-
πτει πάνω από το 50% της εθνικής παραγωγής, οι 
στρεµµατικές αποδόσεις ήταν χαµηλότερες περί-
που 30%, ενώ στις κόκκινες κυµάνθηκε από 15% 
έως και 20%», εξήγησε ο κ. Σοφλιός. Υπό τις συν-
θήκες αυτές, εκτίµησε πως «η συνολική παραγω-
γή πρέπει να κυµάνθηκε στους 50.000 – 55.000 
τόνους, έναντι περίπου 70.000 τόνων που είχαµε 
στην περιοχή την περσινή σεζόν».

Η συγκοµιδή στα χωριά του δήµου Αγιάς ολο-
κληρώθηκε την τελευταία εβδοµάδα του Οκτωβρί-
ου και, πλέον, το βάρος πέφτει στο κοµµάτι της ε-
µπορίας, για το οποίο, όπως επισηµαίνει ο συνο-
µιλητής µας, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από πέ-
ρυσι, µε τις τιµές παραγωγού να είναι από 5% έ-
ως και 10% υψηλότερες και τα προϊόντα να κατευ-
θύνονται στην εγχώρια αγορά, όσο και στις βο-

Σηµαντικά µειωµένες στρεµµατικές 
αποδόσεις ανέδειξε η ολοκλήρωση της 

συγκοµιδής σε Αγιά, Καστοριά, Βεγορίτιδα  
ενώ καλύτερα είναι τα πράγµατα στην 

Ξάνθη όπου ένας έµπορος από το Λίβανο, 
έχει αγοράσει «σκούπα» σχεδόν το 80% 

της τοπικής παραγωγής και τα στέλνει 
στην Αίγυπτο. 
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ρειοαφρικανικές και αραβικές χώρες.«Στις κόκ-
κινες ποικιλίες η µέση τιµή κυµαίνεται από 37 έ-
ως 40 λεπτά το κιλό, τα πράσινα πωλούνται µετα-
ξύ 30 και 35 λεπτών το κιλό ενώ για τα Gala στο χέ-
ρι του παραγωγού φτάνουν µεσοσταθµικά περί τα 
45 λεπτά το κιλό», µας ανέφερε ο διευθύνων σύµ-
βουλος του Α.Σ. Μελιδοίας, για να προσθέσει πως 
«οι τιµές είναι µεν λίγο υψηλότερες από πέρσι, αλ-
λά δεν µπορείς να τις πεις ικανοποιητικές, καθώς 
το κόστος παραγωγής έχει πλέον εκτιναχθεί στα ύ-
ψη και δεν µένει µεροκάµατο». 

Ο ίδιος µας είπε πως σε ό,τι αφορά στις ποικιλίες, 
τα Gala (που σήµερα αποτελούν γύρω στους 7.000 
– 8.000 τόνους της συνολικής ετήσιας παραγωγής 
στην Αγιά) δείχνουν µια τεράστια δυναµική, καθώς 
ό,τι εκριζώνεται στις τοπικές φυτείες, αντικαθίστα-
ται κυρίως από Gala.

Από τις καλύτερες χρονιές
εµπορικά για την Καστοριά

Σηµαντικά µειωµένες στρεµµατικές αποδόσεις α-
νέδειξε η ολοκλήρωση της συγκοµιδής στα περιβό-
λια της Καστοριάς. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της το-
πικής ΓΕΟΚΑ, ∆ήµο Μωυσίδη, η αφρικανική σκόνη 
που έφτασε την περασµένη άνοιξη µέχρι και την Κα-
στοριά, δεν επέτρεψε να γίνει σωστά η γονιµοποί-
ηση των ανθών, µε συνέπεια να προκληθεί µείω-
ση της παραγωγής, που εκτιµάται στο 40% έως 50% 
συγκριτικά µε πέρυσι.

«Στο νοµό καλλιεργούνται γύρω στα 14.000 στρέµ-
µατα κι ενώ κανονικά έπρεπε να έχουµε ένα τονάζ 
κοντά στους 45.000 τόνους, φαίνεται ότι η παραγωγή 
κυµάνθηκε στους περίπου 22.000 τόνους», υποστή-
ριξε ο κ. Μωυσίδης, σηµειώνοντας πως ο ΕΛΓΑ δεν 
αναγνωρίζει ως επιλέξιµη την αιτία της µειωµένης 
απόδοσης και δεν αποζηµιώνει τους παραγωγούς.

Από εµπορικής άποψης, ωστόσο, τα πράγµατα 
πάνε καλά. «∆ιανύουµε µια από τις καλύτερες χρο-
νιές εµπορικά. Μέχρι τώρα ως ΓΕΟΚΑ έχουµε δια-
κινήσει στις αγορές περί το 25%, από τους συνολι-
κά 14.000 τόνους µήλα που συγκεντρώσαµε φέ-
τος από τα µέλη µας, µε τον µεγαλύτερο όγκο να 
εξάγονται κυρίως σε Αίγυπτο, Βουλγαρία και Ρου-
µανία» τονίζει ο έµπειρος συνεταιριστής, προσθέ-
τοντας πως «συγκριτικά µε πέρυσι, η τιµή παραγω-
γού είναι αυξηµένη κατά περίπου 15 λεπτά το κι-
λό. Αυτό σηµαίνει πως φέτος οι τιµές είναι µεταξύ 
45 και 55 λεπτά το κιλό, έναντι 35 έως 45 που έ-
πιαναν ένα χρόνο πριν».

Μάλιστα ο κ. Μωυσίδης εκτιµά πως µετά την πρω-
τοχρονιά οι τιµές θα τσιµπήσουν ακόµη περισσότε-
ρο. Σχολιάζοντας δε, τους λόγους για τους οποίους 
τα µήλα της περιοχής κάνουν καλύτερη εµπορική 
πορεία φέτος απέδωσε την εξέλιξη αυτή αφενός στη 
µεγάλη µείωση παραγωγής που είχαν χώρες όπως η 
Πολωνία, η Ουκρανία και η Ρουµανία και αφετέρου 
στην πολύ καλύτερη δουλειά που έχει γίνει από τις 
τελωνειακές αρχές, σε σχέση µε την «ελληνοποίηση».

Η ΓΕΟΚΑ έχει διακινήσει στις αγορές περί το 25%, από τους συνολικά 14.000 
τόνους µήλα που συγκέντρωσε, µε τον µεγαλύτερο όγκο κυρίως να εξάγεται.

Μήλα Gala
Ό,τι εκριζώνεται 

στις τοπικές 
φυτείες, αντικα-
θίσταται κυρίως 

από Gala στο 
∆ήµο Αγιάς που 
παράγει 7.000-
8.000 τόνους 
της ποκιλίας

Οι Άραβες
θέλουν πρώιµες
ποικιλίες
«Χρειάστηκε να στείλω για χυµό 140 
τόνους µήλα µε τιµή 4 λεπτά το κιλό. 
Περιµένουµε τις αποζηµιώσεις από τον 
ΕΛΓΑ, για να καλύψουµε ένα µέρος 
των εξόδων», ανέφερε ο πρόεδρος της 
Α.Σ Πύργων, Παναγιώτης 
Ελευθεριάδης. Ως προς τα ποιοτικά 
µήλα της περιοχής, από τις φυτείες που 
είναι υπό κάλυψη, ο συνοµιλητής µας 
τόνισε ότι οι τιµές µεσοσταθµικά 
κινούνται στα 50 λεπτά το κιλό και είναι 
λίγο χαµηλότερα από ό,τι πέρυσι. Μέρος 
της παραγωγής της περιοχής 
απορροφάται από την ελληνική αγορά, 
όµως το µεγαλύτερο τµήµα της 
εξάγεται κυρίως προς την Αίγυπτο.
Όσον αφορά στο κοµµάτι της 
αναδιάρθρωσης, ο γεωπόνος κ. Μαΐνος 
ανέφερε στην Agrenda πως η περιοχή 
προχωρά µε γοργούς ρυθµούς σε 
φύτευση πρώιµων ποικιλιών που 
ωριµάζουν εµπροσθοβαρώς, καθώς για 
τα συγκεκριµένα µήλα υπάρχει ζήτηση 
από τις αραβικές χώρες και υπόσχονται 
καλύτερες τιµές.

«Σκουπίζει» στη Ξάνθη 
ένας Λιβανέζος έµπορος
Με καλές στρεµµατικές αποδόσεις 
έκλεισε τη φετινή παραγωγική σεζόν η 
περιοχή της Ξάνθης, όπου τα τελευταία 
χρόνια αναπτύχθηκαν κάποιες φυτείες. 
Όπως µας ανέφερε ο µηλοπαραγωγός 
Χρήστος Κούτρας από το χωριό Κουτσό 
Ξάνθης, οι αποδόσεις στα Gala 
κινούνται στα περυσινά επίπεδα, ενώ κι 
η διάθεση της παραγωγής φέτος έγινε 
σχετικά εύκολα.
«Έχει έρθει στην περιοχή µας ένας 
έµπορος από το Λίβανο, ο οποίος έχει 
αγοράσει σχεδόν το 80% της τοπικής 
παραγωγής και τα στέλνει στην Αίγυπτο», 
τόνισε ο συνοµιλητής µας, σηµειώνοντας 
πως «η τιµή είναι στα 32 λεπτά το κιλό, 
στα Gala, όµως µιλάµε για σκούπα. 
Μπαίνει στο χωράφι και τα παίρνει όλα τα 
µήλα, ανεξάρτητα από το µέγεθος κι αυτό 
επιτρέπει στον παραγωγό να του µείνει 
και κάτι στην τσέπη».

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΓΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

Μειωμένη κατά 30-35%  
παραγωγή πέριξ της Βεγορίτιδας
Το χαλάζι «χτύπησε» και το βαλάντιο του παραγωγού στη Βεγορίτιδα. Στα χωριά 
της περιοχής πέριξ της λίµνης Βεγορίτιδας, στα σύνορα των νοµών Κοζάνης, 
Πέλλας και Φλώρινας, η µείωση της παραγωγής φτάνει στο 30% - 35% και ιδίως 
για όσους παραγωγούς δεν είχαν αντιχαλαζικά δίχτυα στα περιβόλια τους, τα µα-
ντάτα φέτος δεν είναι καθόλου καλά. «Στα µερικώς χαλαζοχτυπηµένα οι τιµές κυ-
µαίνονται από 18 έως και 30 λεπτά το κιλό, σε εκείνα χωρίς σηµάδια παίζουν στα 
40-45 λεπτά, ενώ τα ποιοτικά Fuji πωλούνται από 50 έως 55 λεπτά το κιλό. Τα 
χρήµατα αυτά όµως είναι λίγα για το βαλάντιο των παραγωγών που επλήγησαν 
και οι οποίοι τώρα είναι κρεµασµένοι στο τί θα κάνει ο ΕΛΓΑ», ανέφερε στην 
Agrenda Βαγγέλης Μαΐνος, γεωπόνος από την περιοχή. Με µελανά χρώµατα πε-
ριγράφει την κατάσταση των παραγωγών που έχουν ξεσκέπαστες φυτείες κι ο 
πρόεδρος του Α.Σ. Πύργων, Παναγιώτης Ελευθεριάδης. «Η χρονιά δεν είναι κα-
λή στο χωριό µας, που παράγει περί τους 20.000 τόνους µήλα ετησίως. Γύρω 
στο 30% της παραγωγής υπέστη καταστροφή από το χαλάζι, µε συνέπεια οι τιµές 
να πέσουν σε πολύ χαµηλά επίπεδα της τάξης των 15 έως 17 λεπτών το κιλό.
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Το μοντέλο Στοάς Αρσακείου 
ταξιδεύει και σε άλλες χώρες

 Τα ελληνικά Food Hall εναλλακτικός τρόπος προώθησης των εξαγωγών
 Η διαχειρίστρια του πρότζεκτ Legendary Foods επεκτείνει τα σχέδιά της

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Να κόψουν δρόµο τα ελληνικά προϊόντα αγροδια-
τροφής κατά τη διαδροµή τους προς αγορές του ε-
ξωτερικού που εµφανίζουν αξιοσηµείωτο ενδιαφέ-
ρον για την πρωτογενή παραγωγή της χώρας θα ε-
πιχειρηθεί στα επόµενα βήµατα της Legendary Food 
ΙΚΕ. Η εταιρεία του Άρη Κεφαλογιάννη που πριν α-
πό λίγους µήνες κατάφερε να εξασφαλίσει για 35 
χρόνια τους χώρους της Στοάς Αρσακείου για την 
δηµιουργία ενός ευρωπαϊκών προτύπων Food Hall, 
µε µια επένδυση περί τα 10 εκατ. ευρώ, όπως έγινε 
γνωστό, δείχνει να ανυποµονεί να επεκτείνει πε-
ραιτέρω τα σχέδιά της. Αν και η επίσηµη πληροφό-
ρηση θα γίνει στις 19 Νοεµβρίου σε ειδική ενηµέ-
ρωση Τύπου, ο κ. Κεφαλογιάννης µε τοποθέτησή 
του στο 4ου ExportUSA Forum που έγινε σε ξενο-
δοχείο της Αθήνας στις 4 Νοεµβρίου, αναφέρθη-
κε περιληπτικά τον στόχο του αυτό. Όπως είχε γί-
νει γνωστό, το πνεύµα της επένδυσης αφορά στην 
δηµιουργία ενός πολυκαταστήµατος όπου θα δια-

τίθενται προϊόντα µικρών παραγωγών από όλη την 
Ελλάδα. Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα πληροφορί-
ες, προβλέπεται η ύπαρξη καταστηµάτων κάποιων 
εµβληµατικών σηµάτων της ελληνικής βιοµηχα-
νίας τροφίµων αλλά και χώροι εµπειριών στους ο-
ποίους θα πραγµατοποιούνται µαθήµατα µαγειρι-
κής, γευσιγνωστικές δοκιµές, σεµινάρια από γνω-
στούς Έλληνες σεφ, ενώ αναµένεται να λειτουργή-
σουν εντός του κτιρίου και ανεξάρτητα εστιατόρια. 

Όπως εξήγησε µέσες άκρες ο κ. Κεφαλογιάν-
νης στο πλαίσιο της ηµερίδας στόχος είναι µόλις 
η προσπάθεια αυτή εδραιωθεί στην Αθήνα, θα ε-
πιχειρηθεί η επανάληψή της και σε άλλες χώρες 
του εξωτερικού µε εξαγωγικό για τα ελληνικά προ-
ϊόντα ενδιαφέρον. Ας σηµειωθεί πως στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, ειδικά στην χαοτική αγορά 
των Ηνωµένων Πολιτειών,ο δρόµος των εξαγω-
γών, για τα προϊόντα Ελλήνων µικρών παραγω-
γών είναι σύνθετος και δύσκολος, ενώ η αναλο-
γία ως προς την τιµή θέλει το 1 ευρώ να γίνεται 
4,5 µέχρι να φτάσει στο ράφι ενός καταστήµατος 
στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. 

Με µια επένδυση που δεν ξεπέρασε τα 100.000 ευ-
ρώ, το Κτήµα Άλφα εξασφαλίζει όχι µόνο το στοι-
χείο της ιχνηλασιµότητας, που δίνει πολλά µπό-
νους σήµερα στην αγορά, αλλά και µια σταθερή 
γέφυρα άµεσης επικοινωνίας µε τον πελάτη. Αξι-
οποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνο-
λογίας του blockchain, το Κτήµα Άλφα έχει προ-
χωρήσει στην εφαρµογή ειδικών ετικετών που ε-
πιτρέπουν µε ένα πέρασµα του κινητού από πά-
νω της, την πρόσβαση σε µια σειρά από ενδιαφέ-
ρουσες πληροφορίες σχετικά µε το Κτήµα, τον α-
µπελώνα, την ποικιλία και την ευρύτερη περιοχή. 

Όπως εξήγησε ο Κώστας Νίκου, Blockchain 
Expert της οινοποιίας κατά την οµιλία του στο 4ο 

Export USA Forum, πέραν της πιστοποίησης της 
µοναδικότητας της φιάλης, διασφαλίζεται και η 
διασύνδεση του τελικού καταναλωτή µε το οινο-
ποιείο, επιτρέποντας σε αυτό, να προτείνει και άλ-
λα κρασιά, ανάλογα µε τις προηγούµενες επιλο-
γές και τις προτιµήσεις του καταναλωτή. 

Οι ετικέτες NFC, όπως λέγονται βρίσκονται α-
κόµη σε πιλοτικό στάδιο σε ορισµένες ετικέτες, 
µε τον σχεδιασµό να προβλέπει την επέκταση 
στη συνέχεια και σε υπόλοιπες του Κτήµατος. Ας 
σηµειωθεί πως σύµφωνα µε το Guardian, οι έξυ-
πνες συσκευασίες, θα γνωρίσουν τεράστια ανά-
πτυξη τα επόµενα χρόνια, µε ετήσιο ρυθµό µε-
γέθυνσης της αγοράς κοντά στο 5,5%. 

Ψηφιακό κελάρι στα κινητά των καταναλωτών 
στήνει με τεχνολογία blockchain το Κτήμα Άλφα  

Η Κρι Κρι προετοιµάζει 
επενδύσεις τριετίας

Την υλοποίηση νέου επενδυτικού 
προγράµµατος ύψους 27 εκατ. ευρώ, 

µε ίδια κεφάλαια, προγραµµατίζει η ελληνική 
γαλακτοβιοµηχανία  Κρι Κρι την τριετία 
2019-2021, στοχεύοντας στην επέκταση της 
παραγωγικής της δραστηριότητας στο γιαούρτι και 
την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων παγωτού. 
Παράλληλα η διοίκηση διερευνά την είσοδο της 
εταιρείας σε άλλες κατηγορίες τροφίµων που 
θα είναι ελληνικά, παραδοσιακά και υγιεινά.

Ο ΘΕΣγάλα παραµένει και 
επενδύει στο φρέσκο γάλα
Ο Συνεταιρισµός ΘΕΣγάλα, διαψεύδει µε 
ανακοίνωσή του ως απολύτως αναληθή την 
αναφορά σχετικά µε την απεµπλοκή του από το 
φρέσκο γάλα. ∆ηλώνει συγκεκριµένα 
κατηγορηµατικά, ότι το φρέσκο γάλα αποτελεί 
και θα αποτελεί και στο µέλλον τον κεντρικό 
πυλώνα της ανάπτυξης, διαφοροποίησης και της 
καινοτοµίας του Συνεταιρισµού.

Νέα συνεργασία Adus µε ΕΨΑ και 
Μελισσοκοµική ∆ωδεκανήσου  
Τη συνεργασία µε την ΕΨΑ και τη 
Μελισσοκοµική ∆ωδεκανήσου έχει ξεκινήσει 
η Adus. Η εταιρεία θα παρέχει σε ΕΨΑ και 
Μελισσοκοµική ∆ωδεκανήσου outsourcing 
υπηρεσίες πωλήσεων και merchandising. 
Στόχος της Adus είναι να ενδυναµώσει την 
αποστολή της ως στρατηγικός «Fast Moving 
Consumer Services Provider».

Ενδεχόµενη 
επιτυχία της Στοάς 
Αρσακείου θα 
δείξει το δρόµο για 
επέκταση 
στο εξωτερικό.

Πέραν της πιστοποίησης 
της µοναδικότητας της 
φιάλης, διασφαλίζεται 
και η διασύνδεση του 

τελικού καταναλωτή µε το 
οινοποιείο, όπως εξήγησε ο 
Κώστας Νίκου, Blockchain 

Expert της οινοποιίας 
κατά την οµιλία του στο 4ο 

Export USA Forum.
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Μεγάλο
κέρδος 
παραγωγής
και εξαγωγών
η EURIMAC
Από αυξηµένη παραγωγή 
και εξαγωγές 
χαρακτηρίζεται το 2019 
για τη βιοµηχανία 
Eurimac A.E., που παράγει 
τα ζυµαρικά ΜΑΚΒΕΛ στη 
βόρεια Ελλάδα, σύµφωνα 
µε στοιχεία της εταιρείας 
που παρουσιάστηκαν στο 
2ο πανελλαδικό συνέδριο 
των αντιπροσώπων της 
ΜΑΚΒΕΛ.  Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία, 
η φετινή χρονιά θα 
κλείσει για τη EURIMAC 
µε τονάζ 57.000 τόνους, 
αυξηµένο κατά 17,5% 
συγκριτικά µε το 2018, 
κατατάσσοντάς την ως 
τον Νο1 παραγωγό στην 
Ελλάδα, µε διαφορά από 
το δεύτερο. 
Η παραγωγή για την 
ελληνική αγορά 
αναµένεται να 
διαµορφωθεί στους 
33.000 τόνους, ήτοι το 
ένα τρίτο περίπου του 
συνόλου της ελληνικής 
αγοράς ζυµαρικών. 
Ως προς τις εξαγωγές, 
αυτές εµφανίζονται 
αυξηµένες κατά 33% σε 
σχέση µε το 2018, που 
καθιστούν την εταιρεία 
τον κορυφαίο εξαγωγέα 
ζυµαρικών στην Ελλάδα, 
ενώ η συµµετοχή των 
εξαγωγών στο συνολικό 
κύκλο εργασιών της 
εταιρείας εκτιµάται στο 
42%, σε χώρες όπως η 
Αγγλία, η Γερµανία, η 
Γαλλία, η Τσεχία, η 
Ουγγαρία η Κούβα και 
η Ιαπωνία.

Την αποκλειστική διανοµή και ε-
µπορία της µπύρας Νήσος ανέλαβε 
η εταιρεία  Άµβυξ  Α.Ε, η µεγαλύτε-
ρη ελληνική εταιρεία διανοµής αλ-
κοολούχων ποτών, οίνων και µπύ-
ρας, µε στόχο την αύξηση των σηµεί-
ων πώληση, αλλά και σεβασµό στο 
χαρακτήρα της εταιρείας που διαθέ-
τει προϊόντα σε επιλεγµένα σηµεία. 

Το brand Νήσος διανέµεται για 
την ώρα κατά κύριο λόγο στην Ατ-
τική και στα νησιά των Κυκλάδων, 
µε τη ζυθοποιία πλέον να φιλοδο-
ξεί ότι θα εξασφαλίσει αξιόπιστη πα-

ρουσία και σε περισσότερες περιο-
χές, όπως η Βόρεια Ελλάδα. Ταυτό-
χρονα, από το 2021 και µετά εκτιµά-
ται ότι θα ολοκληρωθεί η επένδυ-
ση στο νέο εργοστάσιο της Μικρο-
ζυθοποιίας Κυκλάδων κοντά στην 
Αττική, αξίας 4 εκατ. ευρώ, ενώ η ζυ-
θοποιεία θα διατηρήσει και το πα-
ραδοσιακό εργοστάσιο στην Τήνο.

Ο ιδιοκτήτης της ΝΗΣΟΣ Αλέξαν-
δρος Κουρής δήλωσε ότι «H συνερ-
γασία µε την Άµβυξ µας επιτρέπει 
να επικεντρωθούµε στο έργο της 
ποιοτικής ζυθοποίησης».

Κανονικά προχωρά το Φωτοβολτα-
ϊκών Πάρκων ύψους 20 εκατ. ευ-
ρώ που δροµολογεί ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Βόλου-ΕΒΟΛ, ο ο-
ποίος αισιοδοξεί ότι εντός του α’ ε-
ξαµήνου του 2020 θα ολοκληρω-
θούν και θα συνδεθούν µε τα δίκτυα 
της ∆ΕΗ-∆Ε∆ΗΕ, έργα δυναµικότη-
τας 36 Μεγαβάτ. Παράλληλα, ο συ-
νεταιρισµός εκτιµά πως βάση των 
στοιχείων Οκτωβρίου, το 2019 θα 
έχει θετικό πρόσηµο µε αύξηση ό-
γκων πωλήσεων και τζίρου και µε 
µεγάλη διεύρυνση του δικτύου δι-
ανοµής των προϊόντων του.

Σε ανακοίνωση του, ο πρόεδρος 
του συνεταιρισµού Νικήτας Πρίντζος 
λέει ότι «Το θέµα των Φωτοβολτα-
ϊκών προχωράει κανονικά. ∆ηµι-
ουργήσαµε ήδη δύο Ενεργειακές 
Κοινότητες µε 250 µέλη-αγρότες, 
την Ενεργειακή Κοινότητα Αισωνί-
ας και την Ενεργειακή  Κοινότητα 
Ρήγα Φεραίου. Κατατέθηκαν ήδη οι 
πρώτοι 7 φάκελοι προς έγκριση».

Συνεργασία της μπύρας 
Νήσος με την Άμβυξ

Αύξηση 
τζίρου ΕΒΟΛ 
και επένδυση
ενεργειακών

Η αόρατη συσκευασία ήρθε για να µείνει   
Το 30% των καταναλωτών σύµφωνα µε έρευνες, επιλέγει τα φρέσκα 
προϊόντα ανάλογα όχι ανάλογα µε την ηµεροµηνία που συσκευάστηκαν, 
αλλά µε βάση την εµφάνισή τους, επιλέγοντας κατά συνέπεια και εκείνα 
τα οποία είναι πράγµατι ορατά όσο βρίσκονται µέσα στην συσκευασία 
τους. Σύµφωνα µε τις ίδιες έρευνες, η εταιρείες έχουν µε τον τρόπο αυτό 
τν δυνατότητα να δείξουν  µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τα προϊόντα 
τους, µε τους ερευνητές να υποστηρίζουν πως µε την χρήση µιας αόρατης 
συσκευασία, είναι σίγουρο πως το προϊόν τους θα ξεχωρίσει στο ράφι.

Ήδη δηµιουργήθηκαν δύο 
Ενεργειακές Κοινότητες 
µε 250 µέλη – αγρότες. 

Η Ενεργειακή Κοινότητα 
Αισωνίας και η Ενεργειακή  

Κοινότητα Ρήγα Φεραίου.

ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΞΥΠΝΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ

ΑΥΞΗΣΗ
ΟΓΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

CAGR 5% ΩΣ ΤΟ 2022

85,67
∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

85,67
∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB12 | 34 Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

Έβδομη ετικέτα Βογιατζή 
με πλώρη για τις ΗΠΑ 

  Ξινόμαυρο με μοσχόμαυρο «παντρεύει» σε ένα μπουκάλι 
το οινοποιείο που εγκαινιάζει νέα εξαγωγική συνεργασία 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μια καινούρια συνεργασία που α-
νοίγει µεγαλύτερες προοπτικές στην 
αγορά των ΗΠΑ, ένα νέο κρασί από 
ποικιλία ξινόµαυρο «παντρεµένη» 
µε µοσχόµαυρο και σχέδια για επέ-
κταση του υφιστάµενου αµπελώνα, 
συνθέτουν την εικόνα των τελευταί-
ων εξελίξεων για το Κτήµα Βογιατζή.

Το οινοποιείο από το Βελβεντό Κο-
ζάνης, όπως ανέφερε στην Agrenda 
ο ιδρυτής του, Γιάννης Βογιατζής, ο-
λοκλήρωσε τον φετινό τρύγο στα 80 
στρέµµατα του αµπελώνα του µε πο-
λύ καλά αποτελέσµατα. 

«Είχαµε ωραία αρώµατα στο ασύρ-
τικο, πολύ καλές οξύτητες, είναι µια 
πάρα πολύ καλή χρονιά, χαµηλότε-
ρη σε παραγωγή, αλλά αυτό δεν εί-
ναι το θέµα µας. Eµάς η ποιότητα εί-
ναι κυρίως που µας ενδιαφέρει. Πά-
ρα πολύ καλό σταφύλι είχαµε επίσης 
στο ξινόµαυρο, µε µεγάλο αρωµατι-
κό πλούτο, αλλά και πλούτο στη γεύ-
ση», ανέφερε ο κ. Βογιατζής.

Ένα χαρµάνι µε στυλ και φινέτσα 
από ξινόµαυρο και µοσχόµαυρο

Παρουσιάζοντας το νέο απόκτη-
µα του Κτήµατος, µας µίλησε για έ-
να νέο κρασί που προέρχεται από τη 
µίξη ξινόµαυρου µε µοσχόµαυρο, σε 
αναλογία 50% - 50%. «Είναι µια πο-
λύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Έ-
να κρασί που έχει λίγο διαφορετι-
κό στυλ από αυτά που γνωρίζουµε, 
που κυκλοφόρησε σε µικρή παραγω-
γή, µόλις 2.000 – 3.000 φιάλες. Το 
στοιχείο που το διαφοροποιεί είναι 
η φινέτσα και το στυλ που έχει, το ο-
ποίο δεν είναι αυτό των πολύ γεµά-
των κρασιών. Κυλάει λίγο πιο εύκολα 

γιατί το ξινόµαυρο 
αλλά κυρίως το µο-
σχόµαυρο είναι ποικι-
λίες χωρίς πολύ χρώµα 
και ένταση σε ταννίνες», 
είπε χαρακτηριστικά.

Είναι η 7η ετικέτα του κτήµατος, 
που έρχεται να προστεθεί στους τρεις 
οίνους του κτήµατος µε την ένδειξη 
«Κτήµα Βογιατζή» και τα τέσσερα ποι-
κιλιακά. «Είναι δύο λευκά. Το λευ-
κό Κτήµα, ένα χαρµάνι Ασύρτικο και 
Chardonnay και ο Λευκοκτσικνιάς 
που είναι ένα 100% Aσύρτικο από 
συγκεκριµένο αµπελοτόπι που έχου-
µε. Το ροζέ µας είναι ξινόµαυρο και 
τσαπουρνάκος και µετά έχουµε τον 
τσαπουρνάκο που βγαίνει και στην 
έκδοση του νεαρού, δηλαδή το κρα-
σί της χρονιάς, που εµφιαλώνεται έ-
να µήνα µετά την παραγωγή του. Η 
γκάµα µας κλείνει µε το ξινόµαυρο 
και τώρα και το ξινόµαυρο – µοσχό-
µαυρο», εξηγεί ο κ. Βογιατζής.

Με νέο αντιπρόσωπο στην αγορά 
των Ηνωµένων Πολιτειών

Η συνολική παραγωγή του Κτήµα-
τος φέτος αναµένεται να κυµανθεί 
στις περίπου 60.000 φιάλες. «Εκτός 
από την εγχώρια αγορά, κάνουµε και 
εξαγωγές οι οποίες πάνε καλά στην 
Αµερική, όπου ξεκινήσαµε µε έναν 
καινούριο αντιπρόσωπο και φαίνε-
ται πως θα εξελιχθεί πάρα πολύ καλά 
η συνεργασία µας αυτή που εγκαινι-
άστηκε µέσα στο τρέχον έτος», ανα-
φέρει ο συνοµιλητής µας, συµπλη-
ρώνοντας πως το Κτήµα διατηρεί ε-
ξαγωγική παρουσία και στην Ευρώ-
πη. Οι εξαγωγές σήµερα καλύπτουν 
περίπου 30% των πωλήσεων και αυ-
τό, όπως τονίζεται αυξάνει διαρκώς.

Νέες φυτεύσεις σε
12 στρέµµατα φέτος
Στα σχέδια του Κτήµατος είναι να αυξήσει και τον 
ιδιόκτητο αµπελώνα του. «Έχουµε καινούριες 
φυτεύσεις γιατί θέλουµε να µεγαλώσουµε λίγο το 
κοµµάτι του ξινόµαυρου, όχι όµως υπερβολικά, γιατί 
όλο το concept είναι ενός µικρού κτήµατος,», 
σηµειώνει ο κ. Βογιατζής και µας αποκαλύπτει πως για 
φέτος έχει προγραµµατιστεί η φύτευση περίπου 12 
στρεµµάτων νέου αµπελώνα. Ο στόχος είναι 
προοδευτικά το Κτήµα να φτάσει να διαχειρίζεται περί 
τα 120-140 στρέµµατα, όµως πρέπει να αντιµετωπίσει 
και το πρόβληµα των αδειών. «Έχουµε ανάγκη βέβαια, 
αλλά είναι και ο περιορισµός των φυτεύσεων που είναι 
ένα µεγάλο ζήτηµα, το οποίο παλεύουµε. Πρέπει να 
πάµε σε αλλαγή κριτηρίων φύτευσης γιατί δίδονται 
συνεχώς σε νέους αγρότες, όχι ότι δεν θέλουµε να 
µπουν νέοι, πρέπει όµως και οι επιχειρήσεις που 
προχωρούν και θέλουν να µεγαλώσουν τον όγκο τους 
να µπορούν να το κάνουν», σχολίασε.

Το λευκό Κτήµα, είναι 
ένα χαρµάνι Ασύρτικο 
και Chardonnay και ο 
Λευκοκτσικνιάς είναι Aσύρτικο 
από συγκεκριµένο αµπελοτόπι. 

Το νέο απόκτηµα του Κτήµατος, 
είναι ένα κρασί που προέρχεται 
από τη µίξη ξινόµαυρου µε 
µοσχόµαυρο, σε αναλογία 
50% - 50% που αποπνέει ένα 
διαφορετικό στιλ.

Λευκά

Μίξη

Ο στόχος είναι προοδευτικά το Κτήµα 
να φτάσει να διαχειρίζεται περί τα 
120-140 στρέµµατα, όµως πρέπει 
να αντιµετωπίσει και το πρόβληµα 
των αδειών. Ο περιορισµός των 
φυτεύσεων είναι γενικά ένα µεγάλο 
ζήτηµα, για τα πλάνα που έχει ο 
Γιάννης Βογιατζής.

Νέα πλάνα



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η θωράκιση της φέτας από νοθείες και α-
ποµιµήσεις, η ενδυνάµωση της καµπάνιας 
για τη διεθνή αναγνώριση του προϊόντος,
απασχόλησαν τη σχετική ηµερίδα που πραγ-
µατοποιήθηκε το περασµένο Σάββατο στα 
Τρίκαλα. Τη συνάντηση απασχόλησε επί-
σης η διαµόρφωση των κατάλληλων όρων 
για τη συγκρότηση µιας διεπαγγελµατικής 
οργάνωσης η οποία θα µπορέσει να υπε-
ρασπισθεί τον εν λόγω Εθνικό Φάκελο, να 
καθοδηγήσει σωστά το σύνολο των συντε-
λεστών του κλάδου και να προσθέσει δύ-
ναµη στο αιγοπρόβειο γάλα και στη φέτα. 

Στα αξιοσηµείωτα της εκδήλωσης κατα-

γράφεται η µαζική ανταπόκριση του κτη-
νοτροφικού κόσµου (υπολογίζεται ότι πα-
ραβρέθηκαν περισσότεροι από 600 συ-
ντελεστές του κλάδου) στο κάλεσµα του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Αγελαδοτρό-
φων και Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσσα-
λίας. Αυτό αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο 
τη συνέχεια της γνωστής «πρωτοβουλίας 
των Τρικάλων» που ήρθε να «ταράξει τα 
νερά» στον κλάδο της φέτας και να βάλει 
θεµέλια για µια πιο αποτελεσµατική λει-
τουργία των θεσµικών οργάνων, όπως και 
των δραστηριοποιούµενων στη συγκεκρι-
µένη αγορά, µε κοινό στόχο την διεύρυν-
ση της εµβέλειας της φέτας διεθνώς και 
φυσικά την ενίσχυση της υπεραξίας της.

Το πρώτο που έδειξε η ηµερίδα του Σαβ-

βάτου, είναι το γεγονός ότι κτηνοτρόφοι 
και τυροκόµοι όχι µόνο δεν έχουν κάτι να 
χωρίσουν, αντίθετα, έχουν κάθε λόγο να 
συνεργάζονται αρµονικά, έτσι ώστε, από 
µια άριστη, αναγνωρίσιµη και καλοπληρω-
µένη φέτα να βγαίνουν όλοι κερδισµένοι. 

Αποδείχθηκε µάλιστα ότι οι δυσκολίες 
για να γίνει αυτό πράξη δεν είναι ανυπέρ-
βλητες, αρκεί, οι συντελεστές του κλάδου 
να εκφραστούν από κοινού και να πείσουν 
τις δηµόσιες αρχές, αφενός να κάνουν κα-
λά τη δουλειά τους, ειδικά στο ζήτηµα των 
ελέγχων και της συλλογικής στοιχείων, α-
φετέρου να εκχωρήσουν αρµοδιότητες σε 
οργανώσεις όπως η υπό συγκρότηση διε-
παγγελµατική για τη φέτα. ∆εν έλλειψαν 
ωστόσο και κάποιες αντεγκλήσεις. 

Βήμα συνεννόησης από κοινού 
για θωράκιση φέτας από νοθείες
Στην ημερίδα των Τρικάλων κατέστη σαφές ότι χρειάζεται συνεργασία «τσελιγκάδων 
και γαλατάδων», αφού είναι συνεργάτες με κοινό στόχο να πάρει αξία η φέτα διεθνώς

Προοπτικές ανάπτυξης 
της φέτας 

Μαζική ανταπόκριση 
του κτηνοτροφικού 

κόσµου στο κάλεσµα του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού 

Αγελαδοτρόφων και 
Προβατοτρόφων ∆υτικής 

Θεσσαλίας, καθώς υπολογίζεται 
ότι παραβρέθηκαν 

περισσότεροι από 600 
συντελεστές του κλάδου
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Στη δέσµη δέκα σηµείων που έχει 
ζυµωθεί µε τη συµµετοχή όλων των 
πλευρών (Τρίκαλα, Λάρισα, Τύρνα-
βος) και θα µπορούσαν να αποτε-
λέσουν την αφετηρία για την επα-
νεκκίνηση των συζητήσεων γύρω 
από τη φέτα, ειδικά µετά το καλό 
κλίµα που έχει διαµορφώσει η βελ-
τίωση των τιµών παραγωγού για το 
αιγοπρόβειο γάλα πανελλαδικά, α-
ναφέρθηκε ο οικοδεσπότης της η-
µερίδας και πρόεδρος του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού Αγελαδοτρό-

φων και Προβατοτρόφων ∆υτικής 
Θεσσαλίας, Γιώργος Βαϊόπουλος.

Ειδικότερα, µίλησε για βήµατα-α-
ποφάσεις που πρέπει να παρθούν 
για τη σωτηρία της φέτας και τη συ-
νεργασία των µεταποιητών και πα-
ραγωγών, κατά την οµιλία του το 
Σάββατο στα Τρίκαλα. Ο ίδιος ε-
πεσήµανε όλα εκείνα τα κοινά ση-
µεία, τις κοινές επιδιώξεις που έ-
χουν όλοι στο να διασφαλίσουν 
πως δεν θα επιστρέψει η κρίση της 
τιµής της φέτας, η οποία τα τελευ-

ταία δύο- τρία χρόνια δεν έχει στα-
µατηµό. «Φτάσαµε στο σηµείο να 
λένε οι κτηνοτρόφοι στους µετα-
ποιητές «πάρε το γάλα και από τι-
µή ότι θέλεις δώσε» και οι µεταποι-
ητές να µην το θέλουν», τόνισε ο 
κ. Βαϊόπουλος. 

Τους τελευταίους δύο µήνες έγι-
ναν πολλές περιοδείες από µέρους 
του Κλαδικού Συνεταιρισµού Αιγο-
προβάτων Ελλάδος, «κάναµε συνα-
ντήσεις µεταξύ µεταποιητών και πα-
ρα γωγών σε όλη τη χώρα ώστε να 

βρούµε λύσεις από κοινού, τι είναι 
αυτό που φταίει και έχει χάσει η φέ-
τα την αξία της και πως µπορούµε 
να προστατέψουµε το εθνικό  µας  

προϊόν», ανέφερε χαρακτηριστη-
κά για να συµπληρώσει ότι «βα-
σικό θέµα συζήτησης σε αυτές τις 
περιοδείες ήταν η δηµιουργία  της 
διεπαγγελµατικής οργάνωσης της 
φέτας. Η τελευταία συνάντηση ή-
ταν την προηγούµενη Τρίτη, διήρ-
κησε πάνω από τέσσερις ώρες και 
αποφασίστηκαν από τους κτηνο-
τρόφους δέκα κοινά σηµεία για το 
µέλλον της φέτας. Με πρώτο στη λί-
στα να είναι η δέσµευση όλων των 
µεταποιητών να απαγορεύσουν να 

Σύμπνοια γαλατάδων 
και τσελιγκάδων 
ζητά ο Βαϊόπουλος   
«Δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά συνεργάτες με κοινό στόχο»

∆ηµιουργία 
διεπαγγελµατικής 

Η τελευταία συνάντηση, 
κράτησε τέσσερις ώρες και 
αποφασίστηκαν 10 κοινά 
σηµεία για το µέλλον της

Την ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων της Φέτας έναντι όλων των άλλων 
παρεµφερών προϊόντων, υπογράµµισε ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ Χρήστος 
Αποστολόπουλος, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη παταξης της νοθείας.  

Παρά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η λεγόµενη πρωτοβουλία των  
Τρικάλων, το περασµένο Σάββατο απέδειξε ότι αποτελεί ενδιαφέρουσα 
παρακαταθήκη προκειµένου να διορθωθούν τα κακώς κείµενα στον κλάδο. .

Τεράστια η 
προσέλευση, 
ιδίως από την 
πλευρά των 
κτηνοτρόφων 
στην ηµερίδα 
των Τρικά-
λων, από την 
οποία δεν θα 
µπορούσε να 
λείψει βέβαια 
ο παλαίµαχος 
συνεταιρι-
στής Γιάννης 
Ρίτσος, δίνο-
ντας, όπως 
πάντα το δικό 
του τόνο στη 
συγκέντρωση.
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εισέλθει εισαγόµενο αιγοπρόβειο 
γάλα σε εγκαταστάσεις που παρά-
γεται φέτα. Ένα εξίσου σηµαντικό 
σηµείο που κάνει τη διαφορά, είναι 
η παρουσία εκπροσώπων αιγοπρο-
βατοτρόφων ανάλογα µε την παρα-
γωγή των µελών». 

Ο κ. Βαϊόπουλος θέλοντας να κλεί-
σει την οµιλία του, µε πνεύµα ενω-
τικό, έτεινε θα έλεγε κανείς χείρα 
συνεργασίας και οµόνοιας µεταξύ 
«τσελιγκάδων και γαλατάδων». ∆ι-
ότι όπως ανέφερε «Θεωρώ ότι δεν 

είµαστε αντίπαλοι µεταξύ µας αλ-
λά συνεργάτες που κοινό στόχο έ-
χουµε να πάρει αξία η φέτα σε πα-
γκόσµιο επίπεδο». 

Απέναντι σε όσους μιλούν 
χωρίς στοιχεία ο Σαράντης
Όποιοι δεν έχουν στοιχεία είναι υστερόβουλοι ή αμοραλιστές

Σαράντης και 
Αποστολόπουλος:

Κλείσιµο από ένα έως πέντε 
χρόνια όσοι βαρύνονται µε το 

αδίκηµα της νοθείας

Με µεγαλύτερο ίσως δυναµισµό, ό-
πως το συνηθίζει, ο διευθύνων σύµ-
βουλος της εταιρείας Ελληνικά Γαλα-
κτοκοµεία ΑΕ, Μιχάλης Σαράντης, ε-
πανήλθε στην πρότασή του για ευ-
ρεία ανασυγκρότηση των διαδικα-
σιών ελέγχου των εισκοµίσεων γά-
λακτος και της παρασκευής φέτας, 
έτσι ώστε, σε λίγο καιρό κανείς να 
µην µπορεί να βάζει σε κίνδυνο το 
όνοµα του εθνικού προϊόντος. Άλ-
λωστε, τόσο ο κ. Σαράντης, όσο και 
ο κ. Αποστολόπουλος, πρότειναν το 
κλείσιµο για µεγάλο διάστηµα (από 
ένα έως πέντε χρόνια) των επιχειρή-
σεων παραγωγής φέτας που θα βα-
ρύνονται µε το αδίκηµα της νοθείας 
στο συγκεκριµένο προϊόν.

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, ο κ. Σαρά-
ντης επανέλαβε ότι θέτει στη διάθε-
σή του κλάδου ακόµα και το ενδεχό-
µενο να ηγηθεί της υπό συγκρότηση 
διεπαγγελµατικής για τη φέτα.

«Όποιος πιστεύει πως το «µάρµαρο» 
το πληρώνουν µόνο οι κτηνοτρόφοι, 
κάνει µεγάλο λάθος», ήταν η πρώτη 
επισήµανση του κ. Σαράντη στην ο-
µιλία του το περασµένο Σάββατο στα 
Τρίκαλα, παραθέτοντας βέβαια κι ό-
λα εκείνα τα στοιχεία που συνέβαλαν 
στην πτώση της τιµής της φέτας και 
της πρώτης ύλης της κατ’ επέκταση. 

Συγκεκριµένα σαν πρώτη αιτία ή-
ταν η αυξηµένη παραγωγή γάλακτος 
σε σχέση µε τα επίπεδα παραγωγής 
του 2015. Στο πρόβειο υπήρξε αύξη-
ση 22,54% το 2018 και στο γίδινο γά-
λα αύξηση 17,39% το ίδιο έτος. 

Επιπρόσθετα, γεγονός που συνέ-
βαλε στην πτώση της τιµής της, ήταν 
οι µειωµένες εγχώριες πωλήσεις στη 
φέτα αλλά και στα κίτρινα σκληρά τυ-
ριά της Ηπείρου. Στα σούπερ µάρκετ 
τα κίτρινα τυριά, µε κόστος πάνω από 
11-12 ευρώ το κιλό, δεν πουλούσαν 
και πολλοί παραγωγοί µετέτρεπαν 
µέρος της παραγωγής τους σε φέτα.

Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τον 
κ. Σαράντη, τα τυροκοµεία που µείω-
σαν τις τιµές στην Ελλάδα και είδαν ό-
τι δεν πουλάνε, στράφηκαν στο εξω-
τερικό προσφέροντας τη φέτα στην ί-
δια ελληνική µειωµένη τιµή. Εκείνη 
τη στιγµή η τιµή πώλησης της φέτας 
στο εξωτερικό ήταν 5,5 ευρώ έως και 
6 ευρώ το κιλό. Η τιµή έχασε 25%-30%. 

Εξωστρέφεια είναι η λύση
Στη συνέχεια ο κ. Σαράντης στρά-

φηκε απέναντι σε όσους λένε πως οι 
εισαγωγές και η ελληνοποιήσεις γά-
λακτος ευθύνονται για τη σηµερινή 
κατάσταση στο χώρο. «Αυτοί που τα 
λένε, για να τα λένε πρέπει να έχουν 
στοιχεία και αφού έχουν στοιχεία να 
τα πάνε στους αρµόδιους ελεγκτι-
κούς φορείς. Σε διαφορετική περί-
πτωση, αν είναι πολιτικοί είναι υστε-
ρόβουλοι και υποκριτές, και αν είναι 
συνδικαλιστές, είναι αµοραλιστές». 

Ωστόσο δείχνοντας πως θέλει να ξε-
περαστούν τα προβλήµατα, ο κ. Σαρά-
ντης παρέθεσε τρόπους επίλυσης της 
κρίσης. Αναφέρθηκε στην ανάγκη για 
µεγαλύτερο µερίδιο στην εξωτερική 
αγορά, ως ένα µέτρο αποδοτικό για 
τους τζίρους των προιόντωνκαι πρό-
σθεσε σ’ αυτό πως πρέπει να γίνουν 
«στοχευµένες ενέργειες στο εξωτερι-
κό για να ενηµερωθούν οι κατανα-
λωτές στις κύριες αγορές». «Οι πολι-
τικοί µας, θα πρέπει να δουν τα νού-
µερα και να δεχτούν λογικές προτά-
σεις που µπορούν να υλοποιηθούν 
και γρήγορα και απλά», πρόσθεσε.

∆εν βοηθούν 
οι αντιπαλότητες

Στόχος όλων είναι 
να πάρει η φέτα την 

αξία της σε παγκόσµιο 
επίπεδο, µακρία από µίση 

και πάθη

Επιβεβαιώθηκε από την πλευρά του έµπειρου τυροκόµου Νίκου Μπίζιου 
η πρόσφατη συµφωνία µε τον Συνεταιρισµό Ελασσόνας ΓΑΛΑ ΕΛΑΣΣ, 
για παραλαβή του πρόβειου γάλακτος µε τιµή στα 90 λεπτά το κιλό.  

Με νόηµα οι παρεµβάσεις εκ µέρους του διευθυντή του Συνεταιρισµού 
Αιγοπροβατοτρόφων Ελασσόνας, Αναστάσιου Γκουγκουλία, ο οποίος 
επισήµανε την ανάγκη να αναζητηθούν και νέες αγορές για τη Φέτα.
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Στα στοιχεία που κάνουν τη φέτα να 
ξεχωρίζει, όπως π.χ. η τεράστια βιο-
ποικιλότητα και τα χιλιάδες ενδηµι-
κά φυτά που διαθέτει η χώρα µας, κα-
θώς και στις προωθητικές κινήσεις 
που συντονισµένα θα πρέπει να γί-
νουν, προκειµένου το προϊόν να α-
ποσπάσει από την αγορά αυτό που 
δύναται να αποκοµίσει αναφέρθηκε 
από την πλευρά του ο πρόεδρος του 
ΣΕΒΓΑΠ Χρήστος Αποστολόπουλος.

Μη µένοντας µόνο εκεί όµως προ-
σπάθησε και ανέδειξε φλέγοντα ζη-
τήµατα γύρω από το χώρο της φέτας 
και πιο συγκεκριµένα, µίλησε µέσα 
από το δικό του ιδιαίτερο πρίσµα, για 
το τι είναι και τι δεν είναι η ∆ιεπαγ-
γελµατική της φέτας. Σε πρώτη φάση 
και αναφορικά µε το γιατί έχει αργή-
σει, η δηµιουργία της ∆ιεπαγγελµατι-
κής φέτας, ο κ. Αποστολόπουλος θε-
ωρεί πως δεν έχει αργήσει συγκριτι-
κά πάντα µιλώντας. Αλλά τονίζει πως 
τίθεται και ζήτηµα συναίνεσης- σύ-
µπλευσης. Επιπρόσθετα, κατά τα λε-
γόµενα του προέδρου «ο πήχης ήταν 
και είναι πολύ ψηλά» και στο τέλος 
τέλος δεν ήταν ποτέ σκοπός το «να 
γίνει για να γίνει».   

Ευθύνες επιρρίπτει στις µέχρι τώρα 
πολιτικές που ακολουθήθηκαν, χα-
ρακτηρίζοντάς τες, τροχοπέδη. Ενώ 
είναι πολλοί εκείνοι που δεν γνωρί-
ζουν καν τι είναι, οπότε πως και να 
ανταποκριθούν στο εγχείρηµα, προ-
σθέτοντας στο τελευταίο επιχείρηµα 
µια µακρά λίστα µε το τι είναι και τι 
δεν είναι η ∆ιεπαγγελµατική. 

Κατά τα λεγόµενά του δεν είναι 
κάποιου είδους πολιτικό κλάµπ, α-
ντιθέτως είναι οτιδήποτε µη πολιτι-
κό. Πρέπει να είναι ένας χώρος σύν-
θεσης και µια ταυτότητα εµπιστοσύ-
νης. Όχι απλά ένα πεδίο σύγκρου-
σης ανταγωνισµού και στο τέλος τέ-
λος µια σφραγίδα.  Πρέπει να οργα-
νωθεί έτσι ώστε να παίρνονται άµε-
σα και αποτελεσµατικά οι αποφάσεις 
και όχι να κωλυσιεργεί οσάν κοινο-
βουλευτικό έργο. 

Συνοψίζοντας γα να µπορέσει να 
γίνει πραγµατικότητα η ∆ιεπαγγελ-
µατική της φέτας και να ξεπεραστούν 
τα δύσκολα της εποχής, ο κ. Αποστο-
λόπουλος συνιστά την οµόνοια, το ε-
γώ να γίνει εµείς και όλοι οι ιθύνο-
ντες να κοιτάξουν προς την ίδια κα-
τεύθυνση. Εργαλειοποιώντας τον φο-
ρέα της ∆ιεπαγγελµατικής προς όφε-
λος του προιόντος, έναντι συντεχνιών.  

Η ∆ιεπαγγελµατική της φέτας 
στην κορυφή της ατζέντας

Με αφορµή τη συνάντηση του Σαβ-
βάτου στα Τρίκαλα, διαφαίνεται στον 
ορίζοντα µια αχτίδα φωτός γύρω από 
το ζήτηµα της ∆ιεπαγγελµατικής ορ-
γάνωσης της φέτας. Η κάθε πλευρά 
από τη δική της οπτική και για τις δι-
κές της επιδιώξεις, έθεσε στην πρώ-
τη γραµµή της ατζέντας το θέµα της 
δηµιουργίας της.

Στην οµιλία του ο κ. Βαϊόπουλος 
στήριξε την ανάγκη της σύµπλευ-
σης όλων των δυνάµεων µε σκοπό 
την προστασία του παραγωγού και 
µε προέκταση το προϊόν. Αναφερό-
µενος στο «νταραβέρι» µεταξύ παρα-
γωγών και µεταποιητών, έκανε προ-
σπάθεια να ξεπεραστούν τα µίση και 
τα πάθη και να δώσει κατεύθυνση 
προς τη δηµιουργία της ∆ιεπαγγελ-
µατικής της φέτας. 

Ο κ. Σαράντης από την πλευρά του 
έθεσε ξεκάθαρα το µέγεθος των προσ-
δοκιών του εντός της ∆ιεπαγγελµατι-
κής της Φέτας, κάνοντας ένα ηχηρό 
κλείσιµο της οµιλίας του. Η φιλοδο-
ξία του να αναλάβει στο τιµόνι µπο-
ρεί να είναι σεβαστή, ωστόσο θα ή-

ταν χρήσιµο η συζήτηση να παραµεί-
νει στην ουσία του ζητήµατος, δηλα-
δή στην επίτευξη των αξιώσεων πα-
ραγωγών και µεταποιητών, έτσι ώ-
στε µε προοδευτική τάση να επιτευ-
χθεί το ζητούµενο. 

Οι προοπτικές που δηµιουργού-
νται από τη δυναµική της ∆ιεπαγ-
γελµατικής είναι λίγο πολύ το κλει-
δί της ανάδειξης της φέτας εντός της 
διεθνούς αγοράς.   

Από τη µεριά του ο πρόεδρος της 
ΣΕΒΓΑΠ Χρήστος Αποστολόπουλος 
έτεινε να αναδείξει το θέµα της σύ-
µπλευσης ως µείζον, απλά έσπευσε 
να δώσει ταυτόχρονα κι έναν απολι-
τικό χαρακτήρα στη δοµή και τη φιλο-
σοφία της ∆ιεπαγγελµατικής οργάνω-
σης. Πρακτικά κάτι τέτοιο θα µπορού-
σε να δώσει γρήγορα αποτελέσµατα, 
µε την προϋπόθεση ότι στο πλαίσιο 
της δοµής της, η δηµοκρατία πρέπει 
να εκφράζεται από τα κάτω, ακόµα κι 
αν χρονοτριβεί. ∆ιότι χώρος άµεσων 
κι αποτελεσµατικών αποφάσεων εί-
ναι και η βουλή των ελλήνων, όµως 
είναι γνωστό τοις πάσι, πως η πολι-
τική του κατ’ επείγοντος, αποδυνα-
µώνει τη δυναµική της δηµοκρατίας. 

Η Διεπαγγελματική της φέτας δεν 
είναι κάποιου είδους πολιτικό κλαμπ
Πρέπει να είναι χώρος σύνθεσης και ταυτότητα εμπιστοσύνης, τόνισε ο Αποστολόπουλος του ΣΕΒΓΑΠ 

Τροχοπέδη
Ευθύνες για 
τις εξελίξεις 

όσον αφορά τη 
∆ιεπαγγελµατική 

επιρρίπτει στις µέχρι 
τώρα πολιτικές που 

ακολουθήθηκαν, 
χαρακτηρίζοντάς 

τες τροχοπέδη

Ίδια κατεύθυνση
 Οµόνοια, το εγώ 
να γίνει εµείς και 

όλοι οι ιθύνοντες να 
κοιτάξουν προς την 

ίδια κατεύθυνση, 
τονίζει ο πρόεδρος 

του ΣΕΒΓΑΠ. 
Εργαλειοποιώντας 

τον φορέα της 
∆ιεπαγγελµατικής 
προς όφελος του 
προϊόντος, έναντι 

συντεχνιών

Στην Αθήνα 22 Νοεµβρίου
σε συνάντηση µε Βορίδη
οι κτηνοτρόφοι ΑΜΘ
Έπειτα από επίµονες προσπάθειες, 
οι εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών 
συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, κατεβαίνουν στην 
Αθήνα για να συναντήσουν την 
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης την Παρασκευή 22 
Νοεµβρίου στις 13:00. Οι 
κτηνοτρόφοι ΑΜΘ θα επισκεφθούν 
το ΥΠΑΑΤ για να ζητήσουν και δια 
ζώσης τη νοµοθετική παρέµβαση 
του υπουργού Μάκη Βορίδη, για 
την υποχρεωτική σύναψη 
συµφωνητικών στην πώληση 
γάλακτος από τους κτηνοτρόφους 
προς τους µεταποιητές µε 
υποχρεωτική αναγραφή της τιµής 
πώλησης του γάλακτος.
Υπενθυµίζεται πως οι 
κτηνοτροφικοί σύλλογοι της ΑΜΘ 
είχαν αποστείλει από 26 
Σεπτεµβρίου έγγραφο, ζητώντας 
τη νοµοθετική παρέµβαση του 
υπουργού, χωρίς όµως να έχουν 
λάβει κάποια απάντηση, θετική ή 
αρνητική. «Λόγω της σοβαρότητας 
και του επείγοντος του θέµατος, 
αλλά και των άλυτων 
προβληµάτων που συσσωρεύονται 
συνεχώς στον κλάδο της 
κτηνοτροφίας, θα θέλαµε να 
ορίσετε άµεσα συνάντηση µε τους 
εκπροσώπους των κτηνοτροφικών 
συλλόγων» αναφερόταν σε 
ανακοίνωση που είχαν δηµοσιεύσει 
προ ολίγων ηµερών.
Οι κτηνοτρόφοι εκτός από τη 
σύναψη συµφωνητικών στην 
πώληση γάλακτος, αναµένεται να 
θίξουν το ζήτηµα της πάταξης 
ελληνοποιήσεων σε γάλα και 
κρέας, των βοσκοτόπων 
ενηµερώνοντας τον υπουργό για 
το ισχύον καθεστώς και ζητώντας 
εξηγήσεις πάνω στον σχεδιασµό 
του ΥΠΑΑΤ για το καθεστώς που 
θα ισχύσει µε τη νέα ΚΑΠ. 
Ακόµα θα καταθέσουν προτάσεις 
για τις αλλαγές που πρέπει να 
γίνουν σχετικά µε την εσωτερική 
σύγκλιση και τον τρόπο κατανοµής 
των ενισχύσεων αλλά και για την 
ασφάλιση αλλοδαπών µετακλητών 
εργατών κτηνοτροφίας.
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