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Αυτοί που ξεχώρισαν 
στα χολ του Αννόβερο  
Τα ακριβοθώρητα βραβεία τεσσάρων 
κατηγοριών Τρακτέρ της Χρονιάς 2020 
σε Fendt και New Holland. σελ. 20, 37
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Στο χρονοντούλαπο 
η γεωργία του ντίζελ   
Με εναλλακτικό καύσιμο στα ντεπόζιτα η φετινή Agritechnica

Ευνοϊκό περιβάλλον διαµορφώνεται 
στον κλάδο του κρέατος, µε τη ζήτηση 
να αυξάνεται στη Μεσόγειο. Ωστόσο η 
προχειρότητα στην εγχώρια αγορά βάζει 
εµπόδια στις σοβαρές προσπάθειες. σελ. 27

Φρενάρει στην ευθεία 
το ελληνικό κρέας 

Ανερχόµενη ποικιλία που αποµακρύνεται 
από τη λογική της µαζικής παραγωγής, 
το Βιδιανό, βρήκε τη θέση του στις 
διεθνείς εκθέσεις και σε εκλεκτές κάβες, 
αποκτώντας νέα δυναµική. σελ. 38-39

Καµάρι της Κρήτης 
η ποικιλία Βιδιανό

Με 20 εκατ. ευρώ 
επέκταση Βιολογικής
Το ∆εκέµβριο ξεκαθαρίζουν τα περιθώρια 
για συµπληρωµατική προκήρυξη στη 
Βιολογική Γεωργία που θα καλύψει 
διετείς συµβάσεις, εφόσον θα προκύψει 
«κάβα» µετά την προκαταβολή. σελ. 6, 18

ΣABBATO: ✝ Ματθαίου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού  Μήνας 11ος, Εβδ. 46η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:06 - ∆ύση 17:13 ΣΕΛΗΝΗ: 20 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος

ΕΝΘΕΤΟ 

Οι ζηµιές από τον καιρό σε παραγωγικά κέντρα 
της χώρας, στηρίζουν κλίµα ζήτησης ενόψει 
εκκίνησης της αποθεµατοποίησης. σελ. 36

Σηµάδια αναπτέρωσης στο ελαιόλαδο

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12321

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50003

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12105

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85348

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,12700

• ∆άνεια για αγορά µηχανολογικού 
εξοπλισµού µε χρήµα ΕΤΕπ σελ. 18
• Ξεχώρισαν τα τρακτέρ µε εναλλακτικά 
καύσιµα στην Agritechnica σελ. 20

• Έναν πιο σφιχτό ΕΛΓΟ καλείται να 
διαχειριστεί ο Χαρουτουνιάν σελ. 46
• Ιδρύεται νέος κλαδικός συνεταιρισµός 
αιγοπροβατοτρόφων στον Τύρναβο σελ. 12

• ∆ιόρθωση των τιµών πατάτας φέρνει η 
ανάκαµψη της παραγωγής σε ΕΕ σελ. 21
• Σταθεροποίηση στα πρόσφατα υψηλά 
επίπεδα πέτυχε το σκληρό σιτάρι σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μια καλή αφορµή για να δοκιµάσει ένα υψηλότερο εύρος τιµών 
αναµένει η αγορά βάµβακος, η οποία πάντως κατάφερε να 
εξασφαλίσει τα 64 σεντς. Στο ελαιόλαδο οι Ιταλοί προσπαθούν 
να καλύψουν την οικονοµική ζηµιά των προηγούµενων ετών, όσο 
στην Ισπανία η εκκίνηση της αποθεµατοποίησης ζωηρεύει κάπως 
την αγορά. Το εµπόριο πατάτας καταγράφει αύξηση σε στοιχεία 
της Rabobank, όµως στην Ελλάδα οι παραγωγοί παίζουν άµυνα. 

Πενικίλλια στα εσπεριδοειδή
Σήψεις στους ώριµους κυρίως καρπούς 
προκαλεί η πενικίλλια, τα σπόρια της 
οποίας µεταφέρονται µε τον αέρα και 
κατακάθονται πάνω στο έδαφος, στα 
δέντρα, στα µηχανήµατα και στο δάπεδο 
των συσκευαστηρίων, όπως αναφέρουν 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ναυπλίου. Οι ώριµοι 
καρποί είναι πιο ευπαθείς στις µολύνσεις 
από τους πράσινους, ενώ οι υψηλές 
θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε την 
υγρασία, ευνοούν τη γρήγορη ανάπτυξη 
του µύκητα και τη σήψη των καρπών.

Κατάλληλες πρακτικές
Σε αυτή τη περίπτωση και για την 
πρόληψη των προβληµάτων που 
ενδέχεται να εµφανιστούν στους 
τυποποιηµένους καρπούς οι γεωπόνοι 
προτείνουν την αποφυγή συγκοµιδής 
καρπών µετά από πρόσφατη βροχή ή 
δροσιά και να γίνεται προσεκτικός 
χειρισµός των καρπών κατά την 
συγκοµιδή, συσκευασία και εµπορία.
Ακόµη προτείνονται αυστηρά µέτρα 
υγιεινής στα συσκευαστήρια και τους 
χώρους αποθήκευσης, απολύµανση των 
χώρων συσκευασίας αποθήκευσης και 
εξοπλισµού και αποµάκρυνση και 
καταστροφή των µολυσµένων καρπών 
τόσο στον οπωρώνα όσο και στο 
συσκευαστήριο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 16-11-2019
Σε όλη τη χώρα γενικά αίθριος 
καιρός, βαθµιαία όµως θα 
αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις 
κατά τόπους πιο πυκνές στα 
ηπειρωτικά. Άνεµοι στα δυτικά 
νότιοι µέτριοι και από το βράδυ 
στο Ιόνιο τοπικά ισχυροί και στα 
ανατολικά µεταβλητοί µέτριοι µε 
την ίδια ένταση. Η θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Κυριακή 17-11-2019
Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές, 
που το απόγευµα θα ενταθούν 
και το βράδυ θα εκδηλωθούν 
σποραδικές καταιγίδες. Στην 
υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις 
κατά τόπους πιο πυκνές, µε 
τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. 
Άνεµοι στα δυτικά νότιοι µέτριοι 
και στο Ιόνιο τοπικά ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε άνοδο ως 
προς τις ελάχιστες τιµές.

∆ευτέρα 18-11-2019
και Τρίτη 19-11-2019
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες κυρίως 
στα δυτικά, τα βόρεια και το 
ανατολικό Αιγαίο. Βαθµιαία στα 
δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί. 
Άνεµοι από νότιες διευθυνσεις 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µέτριοι και στο Αιγαίο τοπικά πιο 
ισχυροί, που βαθµιαία από τα 
δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς
νοτιοδυτικούς µέτριους. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή πτώση στα δυτικά.

Τετάρτη 20-11-2019 έως
Παρασκευή 22-11-2019
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές, που τις 
βραδινές ώρες στα δυτικά θα 
ενταθούν και θα εκδηλωθούν 
σποραδικές καταιγίδες. Άνεµοι 
από νότιες διευθύνσεις µέτριοι. 
Η θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει 
αξιόλογη µεταβολή. 

Άνεµοι στα 
δυτικά νότιοι 
νοτιοανατολικοί 
4 µε 6 και από το 
βράδυ στο Ιόνιο 
τοπικά 7 µποφόρ. 
Στα ανατολικά 
µεταβλητοί 3 µε 4 
µποφόρ.

4-7Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

864,69

855,92
866,48

870,93

TΖΙΡΟΣ
89.088,172
(14/11)

889,84

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 23

890

880

870

860

850

840

830
∆ευτέρα
11/11

Τρίτη
12/11

Τετάρτη
13/11

Παρασκευή
08/11

Πέµπτη
14/11

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

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

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

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

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

Αν θέλουµε να µιλάµε για την ψηφιακή ε-
ποχή και την έξυπνη γεωργία, καλό εί-
ναι να τα λέµε όλα. Όπως για παρά-
δειγµα ότι οι βασικοί, µέχρι σήµερα, 
αρνητές του ψηφιακού µετασχηµατι-
σµού του κράτους προέρχονται από το 
λεγόµενο πολιτικό προσωπικό. Και η 
άρνησή τους έχει να κάνει µε την ανη-
συχία να µην διαταραχθεί το καλά δο-
µηµένο, εδώ και πολλές δεκαετίες, πε-
λατειακό σύστηµα.  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον αγροτικό χώ-
ρο, αυτό το οποίο βλέπει κάθε ελεύθε-
ρος παρατηρητής, είναι µια προσπά-
θεια των ιθυνόντων να καθυστερή-
σουν τις άµεσες και ρεαλιστικές λύσεις 
-ευφυούς γεωργίας- τις οποίες προ-
σφέρει απλόχερα η αγορά και την ίδια 
στιγµή, να δηµιουργήσουν νέες πολυ-
δάπανες πλατφόρµες (βλέπε πρόγραµ-
µα ευφυούς), οι οποίες να διαιωνίζουν 
τον έλεγχο των εξελίξεων από το κρά-
τος και τα υποταγµένα σ’ αυτό ιδιότυ-
πα ιδιωτικά συµφέροντα. Με άλλα λό-
για, οι δέσµιοι του πελατειακού συστή-
µατος, σήµερα, πολιτικοί, το µόνο που 
επιδιώκουν είναι να κερδίσουν χρόνο 
µέχρι να δουν τι άλλο θα µπορούσαν 
να κάνουν. Ελάχιστοι έχουν το θάρρος 
να το δουν αυτό σήµερα. 

Η Agrenda φιλοξενεί στο σηµερινό φύλ-
λο (σελ. 47) στοιχεία µιας διάλεξης του 
Λόρδου Mark Price -Βιοεπιστήµονα και 
πρώην υπουργού Εµπορίου του Ηνω-
µένου Βασιλείου- στο Βασιλικό Πανε-
πιστήµιο του Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρ-
λανδία, όπου τονίζεται µεταξύ άλλων 
πως οι πρωτογενείς παραγωγοί βρί-
σκονται σήµερα αντιµέτωποι µε πολ-
λές προκλήσεις, όπως είναι, ο παγκό-
σµιος ανταγωνισµός, οι λιγότερες ε-
πιδοτήσεις, το αυξανόµενο κόστος και 
την ίδια στιγµή έχουν µπροστά τους 
µια µεγάλη πιθανή ευκαιρία: περισσό-
τερες εξαγωγικές αγορές. Σ’ αυτή την 
προοπτική, τονίζει ο Λόρδος Price, ο 
ανταγωνιστής δεν είναι το διπλανό α-
γρόκτηµα ή αυτό µιας γειτονικής επαρ-
χίας. Είναι ο αγρότης στο Μεξικό και 
στη Νέα Ζηλανδία. Βεβαίως, οι αγρό-
τες καλούνται να αγκαλιάσουν την αλ-
λαγή και να πάρουν τα µαθήµατά τους 
από τους λιανοπωλητές. Οι τελευταίοι 
κλήθηκαν ήδη να γίνουν γρήγορα πιο 
αποτελεσµατικοί και πιο διαφοροποιη-
µένοι και να υιοθετήσουν νέα µοντέλα, 
ειδικά ψηφιακά.                       Agrenda

Το δρόμο δείχνει
το λιανικό εμπόριο 
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Την εισαγωγή ενός στρεµµατι-
κού ορίου στην προσαύξηση δι-
καιωµάτων Νέων Αγροτών και ε-
πιπλέον προϋποθέσεις για τους 
δικαιούχους της αναδιανεµητι-
κής ενίσχυσης, προτείνει η φιν-
λανδική προεδρία για την ερχό-
µενη περίοδο. Ειδικότερα, όσον 
αφορά την προσαύξηση των δι-
καιωµάτων, εδώ το σκεπτικό έ-
χει να κάνει µε τις περιπτώσεις 
όπου το µέτρο «ξεχειλώνει» το 
Εθνικό Απόθεµα και δίνονται 
«πολλά σε λίγους». ∆ηλαδή, 
προτείνεται για παράδειγµα, κά-
θε νέος αγρότης να λαµβάνει 
προσαύξηση των δικαιωµάτων 
του για 50 στρέµµατα, ανεξαρ-
τήτως της συνολικής του έκτα-
σης. Οι παραπάνω προτάσεις 
έρχονται σε συνέχεια αιτηµά-
των των κρατών-µελών και α-
ναµένεται να συζητηθούν στο 
Συµβούλιο Υπουργών Γεωργί-
ας στις 18 Νοεµβρίου. 

Συγκεκριµένα, η τροποποίη-
ση προβλέπει: 

Άρθρο 7 «Συµπληρωµατική 
ενίσχυση για νέους αγρότες»

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
προβλέπουν συµπληρωµατική στή-
ριξη εισοδήµατος για τους νέους 
γεωργούς, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και όπως καθορίζονται περαιτέ-
ρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΑΠ.

2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών 
τους να συνεισφέρουν στον ειδικό 
στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 
6 στοιχείο ζ) και να αφιερώσουν 
σε αυτόν τον στόχο, σύµφωνα µε 
το άρθρο 86 παράγραφος 4, ένα 
ελάχιστο ποσό, όπως αναφέρεται 
στο παράρτηµα Χ, τα κράτη µέλη 
µπορούν να παρέχουν συµπλη-
ρωµατική στήριξη εισοδήµατος 
για τους νέους γεωργούς που έ-
χουν συστήσει αγροτική εκµετάλ-
λευση για πρώτη φορά και οι ο-
ποίοι δικαιούνται πληρωµή στο 
πλαίσιο της βασικής στήριξης ει-
σοδήµατος που αναφέρεται στο 
άρθρο 17. Τα κράτη µέλη µπο-
ρούν να αποφασίσουν να χορη-
γήσουν την ενίσχυση βάσει του 
παρόντος άρθρου σε γεωργούς 
που έχουν λάβει στήριξη δυνά-
µει του άρθρου 50 του κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για 
το υπόλοιπο της περιόδου που α-

ναφέρεται στην παράγραφο 5 
του εν λόγω άρθρου.

3. Η συµπληρωµατική εισοδηµα-
τική στήριξη για τους νέους γεωρ-
γούς λαµβάνει τη µορφή ετήσιας 
αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης ανά 
επιλέξιµο εκτάριο ή κατ ‘αποκοπή 
ποσό. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
αποφασίσουν να χορηγήσουν την 
ενίσχυση βάσει του παρόντος άρ-
θρου µόνο σε ένα µέγιστο αριθ-
µό εκταρίων ανά νεαρό αγρότη.

Προσαύξηση δικαιωμάτων 
νέων με στρεμματικό όριο 
Οικονομία στο Εθνικό Απόθεμα προτείνει η φινλανδική προεδρία

Στις 18 Νοεµβρίου
Όλες οι τροποποιήσεις που 

προτείνουν οι Φινλανδοί για 
τη νέα ΚΑΠ θα συζητηθούν 
στο Συµβούλιο Υπουργών

Εξαιρέσεις
για το κλίµα
Κατά το Συµβούλιο Υπουργών 
Γεωργίας, αναµένεται επίσης 
να συζητηθεί το πακέτο 
µεταρρυθµίσεων των 
Φινλανδών σχετικά µε τις 
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 
των κρατών. Συγκεκριµένα θα 
εξεταστεί η πρόταση εξαίρεσης 
των µικροκαλλιεργητών από τις 
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 
της νέας ΚΑΠ και η διάθεση 
ορισµένου µεριδίου από το 
συνολικό κονδύλι (Πυλώνας  
Πυλώνας Ι και Πυλώνας ΙΙ) για 
τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις, 
αντί να δεσµεύεται υποχρεωτικά 
το 30% των Προγραµµάτων, 
ώστε να υπάρχει χώρος για 
διαρθρωτικά µέτρα επενδύσεων. 

Προτείνονται αλλαγές 
ώστε τα κράτη να µπορούν 
να αποκλείσουν εκτάσεις 
που µετατράπηκαν σε 
καλλιεργήσιµες µε αρνητικό 
πρόσηµο για το περιβάλλον, 
όπως αναδασµοί. 

Όσον φορά το καθεστώς «Αναδιανε-
µητικής Ενίσχυσης» (Άρθρο 26), οι 
Φινλανδοί αναφέρουν πως τα κρά-
τη-µέλη µπορούν να εξαιρούν ορι-
σµένες εκµεταλλεύσεις αν ξεπερνά-
νε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό µέ-
γεθος και όχι απαραίτητα εκτατικό. 

Επιπλέον, προτείνεται η εισαγωγή 
διαφορετικού ορίου µεγέθους για τις 
εκµεταλλεύσεις αναλόγως σε ποια 
περιφέρεια ενισχύσεων ανήκουν 
(π.χ βοσκότοποι, δενδρώδεις, αρο-
τραίες στην Ελλάδα). Υπενθυµίζεται 
ότι το συγκεκριµένο καθεστώς αφο-
ρά τη µείωση των ενισχύσεων µεγά-
λων εκµεταλλεύσεων, µε όσα χρή-
µατα εξοικονοµούνται να τα µοιρά-
ζονται οι µικρότερες µονάδες. Τώ-

ρα το µέγεθος των µονάδων και τα 
όρια των ενισχύσεων πάνω από τα 
οποία θα κόβονται θα τα καθορίζει 
το κάθε κράτος-µέλος. Αναλυτικά η 
τροποποίηση αναφέρει:

Τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν 
τη στήριξη του αναδιανεµητικού ει-
σοδήµατος καθορίζουν σε εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο, που µπορεί 
να είναι οι οµάδες εδαφών που ο-
ρίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 18 
παράγραφος 2, ένα ποσό ανά εκτά-
ριο ή διαφορετικά ποσά για διαφο-
ρετικές σειρές εκταρίων, καθώς και 
το ανώτατο όριο αριθµός εκταρίων 
ανά γεωργό για τον οποίο θα κα-
ταβληθεί η ενίσχυση αναδιανεµη-
τικού εισοδήµατος.

Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαι-
ρούν από τις πληρωµές βάσει του 
παρόντος άρθρου τους γεωργούς 
των οποίων τα επιλέξιµα εκτάρια 
ή το οικονοµικό τους µέγεθος υ-
περβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
καθορίζονται από το ενδιαφερό-
µενο κράτος µέλος.

∆ιαφορετικά όρια 
Οι Φινλανδοί προτείνουν 

διαφορετικό όριο µεγέθους 
για τις εκµεταλλεύσεις ανα-
λόγως σε ποια περιφέρεια 

ενισχύσεων ανήκουν

Με επιπλέον δικλείδες οι δικαιούχοι αναδιανεμητικής ενίσχυσης
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Για το καθεστώς των µικροκαλλι-
εργητών, το οποίο ισχύει στη χώ-
ρα µας και την τρέχουσα περίο-
δο µε ένα κατ’ αποκοπή ποσό που 
δίνεται τώρα (σ.σ µέχρι 1.250 ευ-
ρώ στην Ελλάδα), προτείνεται η 
εισαγωγή της πρόβλεψης διαφο-
ρετικών στρεµµατικών ποσών α-
ναλόγως µε την περιφέρεια ενί-
σχυσης στην οποία δραστηριο-
ποιείται ο δικαιούχος.

Συγκεκριµένα, το Άρθρο 25 τρο-
ποποιείται και µετονοµάζεται σε 
«Πληρωµές σε Μικροκαλλιεργη-
τές», αντί για «Κατ’ Αποκοπή Ενί-
σχυση» και προβλέπει πως:

 Τα κράτη µέλη µπορούν να χο-
ρηγούν ενισχύσεις σε µικροκαλ-

λιεργητές, όπως καθορίζονται α-
πό τα κράτη µέλη, µε κατ’ αποκο-
πήν ποσό ή ποσό ανά εκτάριο, ε-
ντός των ορίων των εκταρίων που 
καθορίζονται από τα κράτη µέλη, 
αντικαθιστώντας τις άµεσες ενι-
σχύσεις δυνάµει του παρόντος 
τµήµατος και του τµήµατος 3 του 
παρόντος Κεφάλαιο. 

 Τα κράτη µέλη σχεδιάζουν την 
αντίστοιχη παρέµβαση στο στρα-
τηγικό σχέδιο της ΚΑΠ ως προαι-
ρετική για τους γεωργούς. 

 Τα κράτη µέλη µπορούν να 
αποφασίσουν να ορίσουν διαφο-
ρετικά κατ’ αποκοπή ποσά ή πο-
σά ανά εκτάριο που συνδέονται µε 
διαφορετικά κατώφλια έκτασης.

Νέος τρόπος επιδότησης μικροκαλλιεργητών

Προς συμβιβασμό
για συνδεδεμένες
Έναν ισορροπηµένο συµβιβασµό 
ανάµεσα στις απόψεις των κρατών-
µελών για τις συνδεδεµένες ενισχύ-
σεις, αναµένεται να παρουσιάσει η 
φιλανδική προεδρία στους υπουρ-
γούς Γεωργίας στις 18 Νοεµβρίου. 
Όπως αναφέρει στο έγγραφό της, το 
ζήτηµα των συνδεδεµένων ενισχύ-
σεων είναι ένα από τα πιο «καυτά». 
Υπάρχουν κράτη-µέλη που θέλουν 
να επεκτείνουν το πεδίο εφαρµογής 
τους σε άλλους τοµείς και να αυξή-
σουν τη µέγιστη κατανοµή των πό-
ρων, ενώ από την άλλη, δυνατές α-
ντιπροσωπείες όπως αυτή της Γερ-
µανίας, επιθυµούν να διατηρήσουν 
το υπάρχον καθεστώς ή να καταργή-
σουν σταδιακά το σύστηµα στήριξης. 
Στο έγγραφο πάντως που έχει δει το 
φως της δηµοσιότητας για τις αλλα-
γές στις άµεσες ενισχύσεις δεν ανα-
φέρεται κάτι παραπάνω για τις συ-
γκεκριµένες προβλέψεις.

Τα κράτη µέλη από την άλλη φαί-
νονται είναι αρκετά ικανοποιηµένα 
από τις τρέχουσες διατυπώσεις σχε-
τικά µε τη βασική εισοδηµατική στή-
ριξη και την ειδική ενίσχυση για το 
βαµβάκι (άρθρα 34-38) και ως εκ 

τούτου, η Προεδρία δεν προτείνει 
αλλαγές σε αυτά τα άρθρα.

Τροποποιήσεις 
στα επιλέξιµα εκτάρια

Αλλαγές προτείνονται επίσης ό-
σον αφορά τα επιλέξιµα εκτάρια για 
ενισχύσεις, ώστε τα κράτη µέλη να 
µπορούν να αποκλείσουν εκτάσεις 
που µετατράπηκαν σε καλλιεργήσι-
µες µε αρνητικό πρόσηµο για το πε-
ριβάλλον (π.χ αναδασµοί). Συγκε-
κριµένα αναφέρεται: 

 Για τους τύπους παρεµβάσεων 
υπό µορφή άµεσων ενισχύσεων, το 
«επιλέξιµο εκτάριο» ορίζεται µε τρό-
πο ώστε να περιλαµβάνει οποιαδή-
ποτε γεωργική έκταση της εκµετάλ-
λευσης αποτελείται από:

i) κάθε γεωργική έκταση της εκ-
µετάλλευσης που χρησιµοποιείται 
κατά τη διάρκεια του έτους για την 
οποία ζητείται στήριξη για γεωργι-
κή δραστηριότητα ή, όταν η έκταση 
χρησιµοποιείται επίσης για µη γε-
ωργικές δραστηριότητες, χρησιµο-
ποιείται κατά κύριο λόγο για γεωρ-
γικές δραστηριότητες και η οποία εί-
ναι που διαθέτει ο γεωργός.

 Όταν είναι δεόντως αιτιολο-
γηµένες για περιβαλλοντικούς ή 
κλιµατολογικούς λόγους, τα κρά-
τη µέλη µπορούν να αποφασίσουν 
ότι τα επιλέξιµα εκτάρια:

i) περιλαµβάνουν επίσης ορι-
σµένες εκτάσεις που χρησιµοποι-
ούνται για γεωργικές δραστηριό-
τητες µόνο κάθε δεύτερο έτος ή

ii) δεν συµπεριλαµβάνονται οι 
γεωργικές εκτάσεις που προκύ-
πτουν από τη µετατροπή µη γε-
ωργικών περιοχών.

∆ιατήρηση 
ή κατάργηση

∆υνατές αντιπροσωπείες, 
όπως αυτή της Γερµανίας, 
επιθυµούν να διατηρήσουν 
το υπάρχον καθεστώς ή να 
καταργήσουν σταδιακά το 
σύστηµα συνδεδεµένων

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ 

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ

1/3

1/3
ΣΥΝΟΧΗ

1/3
ΚΑΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ

ΠΥΛΩΝΑΣ I

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 
(ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 

ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

14.255,9

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3.567,1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΠ
ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΙΑ

ΑΓΟΡΕΣ

440,0

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΟΛΩΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΕΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

2.640 3.630
6.790

11.980

25.620

ΜΕΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με διορθώσεις και διασταυρωτικούς ελέγχους κατα-
πιάνονται αυτό το διάστηµα οι διοικητικοί του Οργα-
νισµού Πληρωµών. Βασικός στόχος να µπορέσουν 
να ολοκληρώσουν έγκαιρα και χωρίς λάθη ει δυνα-
τόν τις σχετικές διαδικασίες για να τρέξουν οι πληρω-
µές των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του τρέχοντος 
έτους περί τα 120 εκατ. ευρώ µέχρι τις 30 Νοεµβρίου. 
Το σφιχτό χρονοδιάγραµµα συνδέεται µε το ενδεχό-
µενο επιβολής προστίµου, αν παρέλθει η παραπάνω 
ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τις κοινοτικές υποχρεώσεις 
της χώρας µας. Επ’ αυτού πριν λίγες µέρες ανακοινώ-
θηκε ότι εγκρίθηκαν επιπλέον 3 εκατ. ευρώ στις φε-
τινές πιστώσεις του προγράµµατος ενίσχυσης της βι-
ολογικής γεωργίας (πρόσκληση 2019), µε απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. Ο 
αριθµός όµως των δικαιούχων παραµένει ο ίδιος, δη-
λαδή συνολικά 4.110 βιοκαλλιεργητές, εκ των οποί-
ων οι 4.033 εντάχθηκαν στο πρόγραµµα στις 31 Μα-
ΐου και 77 µε τροποποιητική απόφαση στις 12 Ιουλί-
ου. Η αύξηση του προϋπολογισµού του Μέτρου έγινε 
για να καλυφθούν οι δικαιούχοι του προγράµµατος, 
αν και το σύνολο των αιτούντων, όπως είναι γνωστό, 
ήταν πολλαπλάσιο. Μάλιστα, στη σχετική ανακοίνωση 
του υπουργείου αναφέρεται ότι η πληρωµή της πρώ-
της δόσης, ύψους 41 εκατ. ευρώ, έχει προγραµµατι-
στεί για τα τέλη Νοεµβρίου. Να σηµειωθεί ότι η προκα-
ταβολή αφορά το µεγαλύτερο ποσό της ενίσχυσης, η 
οποία το 2018 ήταν στο 75% του συνολικού ποσού, ε-
νώ η εξόφληση θα γίνει µέχρι τα τέλη Μαΐου του 2020.

Υπενθυµίζεται ότι το σύνολο του προϋπολογισµού 
για την πενταετία ήταν 206 εκατ. ευρώ (περίπου 41 ε-
κατ. ευρώ ετησίως), εκ των οποίων τα 86 εκατ. ευρώ 
προστέθηκαν τον Μάιο µετά από απόφαση του προη-
γούµενου υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη, λόγω της ι-
διαίτερα µεγάλης ζήτησης του προγράµµατος.

Κατά τα λοιπά, και µόλις ολοκληρωθεί αισίως η πλη-
ρωµή των προγραµµάτων, σειρά θα πάρουν η εξισωτι-
κή αποζηµίωση του 2019 ύψους 235 εκατ. ευρώ, που 
προγραµµατίζεται από τις 19 ∆εκεµβρίου, µε τα 150 ε-
κατ. ευρώ να αφορούν τις ορεινές περιοχές και τα 80 
εκατ. ευρώ τις περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς και 
λίγες µέρες µετά, πιθανότατα την Παρασκευή 27 ∆ε-
κεµβρίου, δροµολογείται η εξόφληση της βασικής ε-
νίσχυσης, µαζί µε το Εθνικό Απόθεµα και τις µεταβι-
βάσεις που ξέµειναν τον Οκτώβριο. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά πίσω ενισχύσεις
που δεν έπρεπε να είχαν δοθεί 

Στη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή πα-
ρατύπως καταβληθέντων ποσών και των οφειλών α-
πό διοικητικές κυρώσεις που προέκυψαν κατόπιν των 
διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών µηχανο-
γραφικών ελέγχων για το ηµερολογιακό έτος αιτήσε-
ων 2018 προχωρά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε εφαρµογή του άρ-

θρου 63 του Καν. (ΕΕ) 1306/2016.
Για την έγκαιρη ενηµέρωση των παραγωγών, σήµε-

ρα αναρτήθηκαν οι έγγραφες προσκλήσεις-ειδοποιή-
σεις διαπίστωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων  πο-

σών και οφειλών διοικητικών κυρώσεων στην ηλε-
κτρονική εφαρµογή «Καρτέλα του Αγρότη» για τους 
γεωργούς που εµπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Αναλυτικότερα οι οφειλές χωρίζονται 
σε τρείς κατηγορίες:

  Αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά
  Οφειλές από διοικητικές κυρώσεις
  Οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συµµόρφωσης

Οι γεωργοί έχουν δικαίωµα ένστασης, την οποία 
θα πρέπει έως  16/12/2019 να υποβάλουν στο αρ-
µόδιο Περιφερειακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγ-
γράφως  µε επισυναπτόµενα αποδεικτικά στοιχεία, 
που να ενισχύουν τα επιχειρήµατά τους.

Σε περίπτωση µη καταβολής των αχρεωστήτως κατα-
βληθέντων ποσών και µη υποβολής έγγραφης ένστα-
σης, εντός της ανωτέρω προθεσµίας, ή οι έγγραφες πα-
ρατηρήσεις κριθούν αβάσιµες, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα προ-
χωρήσει την διαδικασία ανάκτησης κατά περίπτωση βά-
σει του Ν.2520/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση άλλης αναγνωρισµένης και εκκαθαρισµέ-
νης απαίτησης του δικαιούχου σε βάρος του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π., 
πραγµατοποιείται συµψηφισµός µέχρι είσπραξης του 
συνολικά οφειλόµενου ποσού, λαµβάνοντας υπόψη τη 
συναίνεση, για το σκοπό αυτό, όπως αποτυπώνεται στο 
σηµείο Ζ1 «∆ηλώσεις και ανάληψη υποχρεώσεων» των 
κατ’ έτος υποβαλλόµενων Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

Βάσει του άρθρου 63 παρ.3 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, 
δεν συνεχίζεται η διαδικασία ανάκτησης των αχρεω-
στήτως καταβληθέντων ποσών αν το ποσό που πρέ-
πει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο συ-
γκεκριµένης πληρωµής για ένα καθεστώς ενίσχυσης, 
χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, εκτός 
των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις και κυρώσεις 
πολλαπλής συµµόρφωσης.

Αµπελώνας 
Θήρας

Μέχρι τις 30 
Νοεµβρίου 

παρατείνεται 
η υποβολή 

προτάσεων για 
τον αµπελώνα 
της Θήρας, µε 
τροποποιητική 

απόφαση
 

Νυχτερινό 
τιµολόγιο

Από 1η Νοεµβρίου 
ξεκίνησε να 

ισχύει το οικιακό 
νυχτερινό 

τιµολόγιο της ∆ΕΗ 
για τη χειµερινή 

περίοδο, µέχρι και 
τις 30 Απριλίου
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Πρόσθεσαν 3 εκατ. για να καλυφθούν 
όλοι στη Βιολογική Γεωργία έως τέλη Νοεμβρίου  

 Στα 41 εκατ. ευρώ το κονδύλι για την πρώτη πληρωμή της Βιολογικής Γεωργίας στα τέλη Νοεμβρίου
 Από 19 Δεκεμβρίου δρομολογείται η πληρωμή της εξισωτικής του 2019 και μετά η εξόφληση του τσεκ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΤΟΥ 2019

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2018

14

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

235

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΤΟΥ 2019 

ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

950

120

ΠΡΩΤΗ ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΕΞΟΦΛΗΣΗΥΠΟΛΟΙΠΟ 10% 

Ανοιχτό το σύστηµα
για εκπρόθεσµες
δηλώσεις ΟΣ∆Ε
Ανοικτή παραµένει η εφαρµογή για την 
υποβολή εκπρόθεσµης Ενιαίας Αίτησης 
Ενίσχυσης από τον αρµόδιο Οργανισµό του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η επιλογή 
υποβολής εκπρόθεσµης Ενιαίας Αίτησης 
Ενίσχυσης αυτή τη χρονική περίοδο, επιτρέπει 
µόνο τη συµµετοχή σε διάφορες δράσεις του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, τη 
δηµιουργία ή την συµµετοχή σε οικοτεχνία, 
αίτηση για άδεια χρήσης νερού (γεώτρηση) 
για αγροτική χρήση, λειτουργία υπαίθριου 
πάγκου, αγορά αγροτικού αυτοκινήτου, 
απασχόληση παράτυπα διαµενόντων πολιτών 
τρίτων χωρών στην αγροτική παραγωγή, κλπ. 
Τονίζεται ότι η εν λόγω εκπρόθεσµη δήλωση 
ΟΣ∆Ε θεωρείται µη αποδεκτή για τη 
χορήγηση στο δικαιούχο δικαιώµατος για 
ενισχύσεις (βασική, πρασίνισµα, 
συνδεδεµένες ενισχύσεις, εξισωτική 
αποζηµίωση) ούτε, κατά περίπτωση, µπορεί να 
αυξηθεί η αξία δικαιωµάτων ενίσχυσης, 
δηλαδή δεν θα µπει στη διαδικασία πληρωµής.
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«Χάθηκαν» 2.500 στρέμματα αμπελώνα 
Μόλις το 61% των δικαιούχων Άδειας Φύτευσης αμπέλων του 2016 προχώρησε 
σε φύτευση, ενώ η προθεσμία έχει εκπνεύσει από τον περασμένο Αύγουστο 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Την τριετία 2016-2019 φυτεύθηκαν 3.892,36 
στρέµµατα σε σύνολο 6.352,59 στρεµµάτων που 
χορηγήθηκαν στους εγκεκριµένους δικαιούχους 
το 2016, συνεπώς το ποσοστό των δικαιούχων 
που προέβησαν σε φύτευση τελικά, ανέρχεται 
στο 61,27%, σύµφωνα µε πληροφορίες της ΚΕ-
ΟΣΟΕ- αν και υπολείπονται ελάχιστες ∆ΑΟΚ. Ω-
στόσο το ζητούµενο είναι ότι τον Αύγουστο του 
2019 εξέπνευσε η τριετής προθεσµία για φύτευ-
ση αµπελώνων σε όσους δικαιούχους είχε χορη-
γηθεί Άδεια Φύτευσης το 2016. Αυτό σηµαίνει ότι 
ενδέχεται να υπάρξουν µεταβολές, ειδικά όσον 
αφορά την κατανοµή των Αδειών Φύτευσης σε 
µοντέλο µε έντονα περιφερειακά κριτήρια (σπά-
σιµο περιφερειών) και ίσως προκαλέσει και την 
τροποποίηση των κριτηρίων προτεραιότητας.  

Αν και δεν διευκρινίζονται οι λόγοι για τους 
οποίους οι δικαιούχοι και κάτοχοι Άδειας Φύ-
τευσης στον αµπελώνα, δεν προέβησαν τελι-
κά σε φύτευση, προφανή λόγο όµως αποτε-
λεί η οικονοµική δυσπραγία των κατόχων Ά-

δειας Φύτευσης, παρότι όπως είχε επιτύχει η 
ΚΕΟΣΟΕ, η φύτευση ήταν επιλέξιµη δράση στα 
Σχέδια Βελτίωσης, η ολοκλήρωση των διαδι-
κασιών υλοποίησης των οποίων µέχρι πρότι-
νος καρκινοβατούσε.

Η εικόνα ανά νοµό είναι ανοµοιογενής αφού 
σε νοµούς του Βορρά (Ξάνθη, Ροδόπη, Καβάλα, 
∆ράµα, Φλώρινα, κλπ.) οι δικαιούχοι προέβησαν 
σε φύτευση πολλές φορές αρκετά υψηλότερα 
του 50%, ενώ άλλοι νοµοί της κεντρικής και νη-
σιωτικής Ελλάδας προέβησαν σε φυτεύσεις κά-
τω του 50% (Ανατολική Αττική, νησιά Αργοσαρω-
νικού, Βοιωτία, Λασίθι, Λέσβος, Κυκλάδες, κλπ.). 

«Είναι σοβαρά τα οικονοµικά προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζουν οι δικαιούχοι των νέ-
ων φυτεύσεων. Γι’ αυτό καταφέραµε να είναι 
η φύτευση επιλέξιµη δράση στα Σχέδια Βελ-
τίωσης. Τα 1.400 ευρώ το στρέµµα είναι ένα 
καλό ποσό που θα βοηθούσε τους καλλιερ-
γητές να προχωρήσουν στη φύτευση. Πρέπει 
να τρέξουν πιο γρήγορα τα Σχέδια Βελτίωσης 
γιατί αυτά τα στρέµµατα χάνονται για την Ελ-
λάδα» σχολιάζει σχετικά ο διευθυντής της ΚΟ-
ΕΟΣΕ Παρασκευάς Κορδοπάτης.

Μείωση 20% στις εκτάσεις 
αµπελοκαλλιέργειας 
Μειωµένη κατά 10% εκτιµάται ότι θα 
είναι φέτος η ελληνική παραγωγή οίνου, 
όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  «Σε 
σχέση µε τον µέσο όρο 5ετίας η 
οινοπαραγωγή του 2019 δείχνει 
µειωµένη κατά 19,86%, ενώ η µεγάλη 
πτώση αφορά τους οίνους χωρίς ΠΟΠ 
(Ονοµασία Προέλευσης) και ΠΓΕ 
(Γεωγραφική Ένδειξη). Η σύγκριση 
µέσων όρων του 2000 και του 2019 
καταδεικνύει τη δραµατική πτώση της 
οινοπαραγωγής κατά 34,63%, γεγονός 
που αποδίδεται στη δραµατική µείωση 
των εκτάσεων αµπελοκαλλιέργειας κατά 
20%», σύµφωνα µε τον διευθυντή της 
ΚΕΟΣΟΕ Παρασκευά Κορδοπάτη.

Στη βόρεια Ελλάδα οι φυτεύσεις ήταν πιο 
πολλές σε σχέση µε την Αττική και τα νησιά.



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Τα αποθεµατικά του ΕΛΓΑ εξαντλού-
νται, οι καθυστερήσεις αποζηµιώσεων 
παραµένουν στα δύο χρόνια, ενώ τα 
τερτίπια του καιρού, κατ’ άλλους «κλι-
µατική αλλαγή», κάνουν όλο και πιο 
συχνά και σε άκαιρα διαστήµατα την 
εµφάνισή τους, διευκολύνοντας το 
κυβερνητικό αφήγηµα περί εµπλο-
κής του ιδιωτικού τοµέα στις αγροτι-
κές ασφαλίσεις.

Εξάλλου την προοπτική αυτή εµπε-
δώνουν διαρκώς τα αρµόδια κυβερ-
νητικά στελέχη, τα οποία µιλούν α-
νοιχτά για ένα µικτό σύστηµα αγρο-
τικής ασφάλισης στο οποίο θα αξιο-
ποιούνται κοινοτικοί πόροι, ιδιωτική 
ασφάλιση και ΕΛΓΑ. Βέβαια, υπάρχει 
αρκετός δρόµος για να ξεκαθαριστεί 
τι θα περιλαµβάνουν οι πρόσθετες α-
σφαλιστικές καλύψεις πέραν του 4% 
που καταβάλλουν σήµερα στον ΕΛ-
ΓΑ οι παραγωγοί και ποια θα είναι η 
πρόσθετη ίδια συµµετοχή.

Χαρακτηριστικές οι τελευταίες δη-
λώσεις του υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, ο οποίος 
µιλώντας σε ηµερίδα για την ΚΑΠ στη 
Βέροια θέλοντας να δείξει πως ο ΕΛΓΑ 
δεν µπορεί να... διαχειριστεί την κα-
τάσταση, καθώς από το 2014 και µε-
τά είναι βαριά ελλειµµατικός, µε πο-
σά που κυµαίνονται από 40 έως 50 ε-
κατ. ευρώ ετησίως, συνεπεία των αυ-
ξηµένων ζηµιών στη γεωργική παρα-
γωγή από τα ακραία και άκαιρα καιρι-
κά φαινόµενα, είπε τα εξής: «Στη νέα 
προγραµµατική περίοδο µας δίνεται η 
δυνατότητα ένα µέρος των προβλεπό-
µενων πόρων, µέσα από ειδικά σχε-
τικά προγράµµατα, να µας βοηθήσει 
να ασφαλίσουµε την παραγωγή των 
αγροτών, ώστε να αποζηµιώνονται 
για όλους τους κινδύνους», ανέφερε 
χαρακτηριστικά και τόνισε πως «αυ-

τό θα το κάνουµε και µε τη συµβολή 
του ιδιωτικού τοµέα, για τον οποίο 
δεν πρέπει να είµαστε αφοριστικοί».

Σηµειωτέον, λίγες ηµέρες νωρίτε-
ρα µιλώντας στην κρατική τηλεόραση 
ο πολιτικός του προϊστάµενος Μάκης 
Βορίδης τόνισε ότι «η προσπάθεια εί-
ναι να µην αυξηθούν οι εισφορές, αλ-
λά να υπάρξει ένα σύστηµα µεικτό, ό-
που ΕΛΓΑ και ιδιωτική ασφάλιση θα 
παρέχουν µία οµπρέλα καλύψεων 
στους παραγωγούς».

Από το 1988 ο κανονισµός ΕΛΓΑ
Τώρα πόσο γρήγορα θα περπατήσει 

κάτι τέτοιο µένει να φανεί, καθώς τα 
περί αναλογιστικής µελέτης για την 
αναµόρφωση του κανονιστικού πλαι-
σίου του ΕΛΓΑ, ο οποίος σηµειωτέον 

ισχύει από το 1988, κρατούν από το 
2014 µε κυβερνήσεις και διοικήσεις 
στον Οργανισµό να παραδέχονται 
αµφότερες ότι κάτι πρέπει να γίνει.

Πάντως, σε επίπεδο διερευνητικών 
επαφών, έχουν γίνει κάποιες δηµο-
σιοποιήσιµες τουλάχιστον κινήσεις, 
µε προεξέχουσα αυτή προ ηµερών 
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκη Βορίδη, µε στέλεχος γερµανι-
κής ασφαλιστικής εταιρίας που ειδι-
κεύεται στις καλύψεις θερµοκηπια-
κών εγκαταστάσεων.

Συγκεκριµένα, συναντήθηκε µε τον 
πρόεδρο της ασφαλιστικής εταιρείας 
Gartenbau-Versicherung, κ. Manfred 
Klunke, µε τον τελευταίο να δηλώνει 
πως «Η Gartenbau- Versicherung εί-
ναι έτοιµη να δραστηριοποιηθεί επι-

χειρηµατικά στην Ελλάδα και να συµ-
βάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής 
αγροτικής οικονοµίας. Είµαστε απόλυ-
τα πεπεισµένοι ότι η αγροτική παρα-
γωγή µπορεί να αποτελέσει πλάι στον 
τουρισµό και τη ναυτιλία τον τρίτο πυ-
λώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικο-
νοµίας. Μαζί µε τους συνεργάτες µας 
στην Ελλάδα δεσµευόµαστε να εργα-
στούµε προς αυτή την κατεύθυνση».

Από την πλευρά του ο υπουργός 
Μάκης Βορίδης, µε κάθε ευκαιρία, το-
νίζει ότι «στόχος είναι η εφαρµογή ε-
νός σχεδίου το οποίο µε την αναδιορ-
γάνωση του συστήµατος γεωργικών 
ασφαλίσεων της χώρας και µε την ε-
µπλοκή της ιδιωτικής ασφάλισης θα 
οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσµα-
τα για τον παραγωγό».

Τη µείωση του «κόφτη» 60% 
στις συντάξεις όσων 
ασφαλισµένων συνεχίζουν να 
απασχολούνται ακόµα και µετά 
τη συνταξιοδότησή τους σε 
επίπεδο κάτω από το 30%  
φαίνεται να εξετάζουν αρµόδια 
στελέχη του υπουργείου 
Εργασίας. Το µέτρο είναι πολύ 
πιθανόν, σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες, να θεσπισθεί στις 
αρχές του 2020 και θα έχει 
άµεση εφαρµογή, τόσο για 
τους ήδη απασχολούµενους 
συνταξιούχους που έχουν 
υποστεί την µείωση 60%, 
όσο και για τους µελλοντικούς. 
Σηµειωτέων µε απόφαση που 
υπέγραφε στις 9/12/2016, ο 
πρώην υφυπουργός Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Τάσος 
Πετρόπουλος, προβλέπονταν 
από 1-1-2017 οκταετής 
µεταβατική περίοδο χάριτος 
µέχρι το 2025 στους 
συνταξιούχους αγρότες που 
εργάζονται, ώστε να µη χάσουν 
το 60% της σύνταξής τους. Η 
ρύθµιση εκτιµάται πως αφορά 
περί τους 120.000 αγρότες, 
που θα συνταξιοδοτηθούν 
την προσεχή 8ετία
Συγκεκριµένα, βάσει του νόµου 
Κατρούγκαλου όποιος 
ασφαλισµένος «έβγαινε» στη 
σύνταξη από την 13η /5/2016 
(σ.σ. ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του εν λόγω νόµου) και 
έπειτα και έπιανε δουλειά ή 
συνέχιζε τη δουλειά του, θα 
έχανε το 60% της σύνταξης του 
για όσο καιρό απασχολούταν.
Αµέσως µετά τη διακοπή της 
απασχόλησης, η σύνταξη της εν 
λόγω κατηγορίας συνταξιούχων 
επανέρχεται στο προ της 
περικοπής επίπεδο.

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Προς μείωση 
ο κόφτης 60% 
στις συντάξεις

Αναμόρφωση γεωργικών ασφαλίσεων

Με πόρους ΚΑΠ 
ο ιδιωτικός ΕΛΓΑ

Βαριά ελλειµµατικός ο ΕΛΓΑ 
τα τελευταία χρόνια, µε ποσά 

που κυµαίνονται από 40 
έως 50 εκατ. ευρώ ετησίως, 

συνεπεία των αυξηµένων 
ζηµιών στη γεωργική 

παραγωγή από τα ακραία και 
άκαιρα καιρικά φαινόµενα.
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Εξετάζεται μικτό σύστημα ασφάλισης στον πρωτογενή τομέα 



Σε συστηµατική επεξεργασία δηλώ-
σεων ΟΣ∆Ε θα πρέπει να προχωρή-
σει το οικονοµικό επιτελείο, καθώς 
οι εκτιµώµενες υπεραποδόσεις Νο-
εµβρίου φέρνουν και πιο κοντά τις 
κυβερνητικές εξαγγελίες για επιστρο-
φή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
πετρελαίου κίνησης σε αγρότες, που 
κοστολογείται στα 190 εκατ. ευρώ.

Στις προθέσεις τους κυβερνητικού 
επιτελείου είναι η σχετική παροχή, 
εφόσον ξεκλειδώσει, να δοθεί στους 
κατ’ επάγγελµα αγρότες και όχι ορι-
ζόντια, ενώ σε πρώτη φάση συζητά-
ται να αφορά τη φετινή χρονιά. 

Σε δεύτερο χρόνο, αξιολογώντας 
την πορεία του µέτρου, θα εξεταστεί 
η επέκταση της εφαρµογής του και 
κατά τα επόµενα έτη µέσα από ένα ε-
ξορθολογισµένο και λειτουργικό σύ-
στηµα επιστροφής σε επαγγελµατί-
ες του πρωτογενούς τοµέα. 

Ψηφιοποιηµένα στοιχεία 
καλλιέργειας και αριθµού ζώων

Υπενθυµίζεται ότι η πληρωµή µέ-
χρι το 2015,  πριν δηλαδή την κα-
τάργηση του σχετικού προνοµίου 
ελέω του 3ου µνηµονίου, γίνονταν 
µε βάση τα ψηφιοποιηµένα στοιχεία 
καλλιέργειας των αγροτεµαχίων και 

του αριθµού των ζώων που έχει δη-
λώσει στο ΟΣ∆Ε, όπου ορίζονταν οι 
δείκτες µηχανικής απασχόλησης-α-
παιτούµενης ενέργειας ανά αγροτι-
κή δραστηριότητα, που καθόριζαν τα 
σχετικά ποσά επιστροφής στους δι-
καιούχους αγρότες. Βέβαια, και τότε 
δεν έλλειπαν οι παλινωδίες µε την 
καταχώρηση και αξιολόγηση των 
στοιχείων και οι µεγάλες καθυστε-

ρήσεις των πληρωµών, που γίνο-
νταν σε δύο δόσεις και µε ουρές α-
πό χρονιά σε χρονιά. Ενδεικτικό εί-
ναι ότι, στα τέλη Φεβρουαρίου του 
2017 πληρώθηκε η επιστροφή του 
ΕΦΚ του... 2015, ενώ υπό καθεστώς 
συµψηφισµών είχαν τεθεί  οφειλές 
των δικαιούχων προς Ασφαλιστι-
κούς φορείς και προς ∆ΟΥ.

Σε κάθε περίπτωση η επαναφο-

ρά του εν λόγω µέτρου, που αποτε-
λεί πάγιο αίτηµα του αγροτικού κό-
σµου σε συνδυασµό µε παρεµβά-
σεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κών καθώς και τη διευκόλυνση της 
συµµετοχής των παραγωγών σε συλ-
λογικά σχήµατα, αν µη τι άλλο θα α-
ποσυµπιέσει το κόστος παραγωγής 
που καθιστά τον εγχώριο πρωτογε-
νή τοµέα µη ανταγωνιστικό.

Υπό δοκιμή η επιστροφή ειδικού φόρου 
κατανάλωσης πετρελαίου στους αγρότες
Στις προθέσεις του κυβερνητικού επιτελείου είναι η σχετική παροχή, εφόσον ξεκλειδώσει, να δοθεί στους κατ’επάγγελμα

Η πληρωµή µέχρι το 2015,  
πριν δηλαδή την κατάργηση 

του σχετικού προνοµίου ελέω 
3ου µνηµονίου, γίνονταν 

µε βάση τα ψηφιοποιηµένα 
στοιχεία καλλιέργειας των 

αγροτεµαχίων και του 
αριθµού των ζώων στο ΟΣ∆Ε.

Λύση για τους αγρότες - παραγωγούς ενέρ-
γειας που για κάποιο λόγο δεν συµπλήρω-
σαν εµπρόθεσµα τη φόρµα µε το «κατ’ επάγ-
γελµα» προωθεί το υπουργείο Ενέργειας.

Συγκεκριµένα το θέµα της ετήσιας δή-
λωσης των κατ’ επάγγελµα αγροτών πα-
ραγωγών ΑΠΕ, ρυθµίζεται µε το άρθρο 25 
του νοµοσχεδίου «Απελευθέρωση αγοράς 
ενέργειας, εκσυγχρονισµός της ∆ΕΗ, ιδι-
ωτικοποίηση της ∆ΕΠΑ και στήριξη των Α-
ΠΕ» που τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση.

Επιπλέον, σύµφωνα µε την αιτιολογική 
έκθεση προτείνεται η επιβολή στον κάτο-
χο του σταθµού εφάπαξ παρακράτησης ί-
σης µε το 50% της αξίας της ηλεκτρικής ε-
νέργειας στο πρώτο χρονικά ενηµερωτικό 
σηµείωµα που εκδίδεται µετά τον επανυ-
πολογισµό της τιµής αποζηµίωσης, ως α-

ντικίνητρο για την υποβολή εκπρόθεσµης 
δήλωσης, προκειµένου να αντιµετωπισθεί 
ριζικά το φαινόµενο υποβολής εκπρόθε-
σµων δηλώσεων.

Άρθρο 25
Ετήσια δήλωση κατ’ επάγγελµα 
αγροτών παραγωγών ΑΠΕ

1. Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελµα αγρο-
τών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τη διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ’ ε-
πάγγελµα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται 
στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου 
ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ’ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4254/2014 (Α’ 85), ειδικά για το 
έτος 2018 µπορούν να υποβληθούν έως τις 
31.12.2019. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση 
του προηγούµενου εδαφίου ή διαπιστω-
θεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής, επανα-
καθορίζεται αναδροµικά η τιµή αποζηµίω-
σης για το έτος 2018, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στον πίνακα Α’ που προβλέπε-
ται στην περίπτωση αυτή. Η τιµή αποζηµί-
ωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ε-

νέργειας, που έχει καθοριστεί πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς να έχει 
υποβληθεί δήλωση, επανυπολογίζεται ανα-
δροµικά µετά την υποβολή της δήλωσης, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

2. Μετά το δέκατο εδάφιο της περίπτω-
σης α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ 
του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Εφόσον υποβληθεί δήλωση µετά την 
παρέλευση του πρώτου τριµήνου από την 
αρχή εκάστου έτους και το αργότερο µέχρι 
την 31η Μαΐου, η τιµή αποζηµίωσης που εί-
χε καθοριστεί πριν την υποβολή της δήλω-
σης επαναϋπολογίζεται αναδροµικά και ε-
πιβάλλεται στον κάτοχο του σταθµού εφά-
παξ παρακράτηση ίση µε το 50% της αξίας 
του πρώτου χρονικά µηνιαίου ενηµερωτι-
κού σηµειώµατος που εκδίδεται µετά τον 
επανυπολογισµό της τιµής αποζηµίωσης. 
Για τις περιπτώσεις του προηγούµενου εδα-
φίου, ο επανυπολογισµός λαµβάνει χώρα 
τα αργότερο εντός δύο µηνών µετά την 31η 
Μαΐου και καταβάλλεται τυχόν διαφορά».

Αντικίνητρο η επιβολή στον κάτοχο 
του σταθµού εφάπαξ παρακράτησης 
ίσης µε το 50% της αξίας της 
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Μέχρι τέλος 2019 δηλώσεις παραγωγών ΑΠΕ
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Χρονοτριβή
Ο παραγωγός ξέρει 
ποια συμβουλή μετρά, 
αρκεί να τη βρει
Η Ελλάδα δεν πάσχει σε έρευνα και καινοτομία αλλά 
σε σύστημα γεωργικών συμβουλών, λέει ο Χανιώτης

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στην αξιοποίηση των ψηφιακών δεδο-
µένων και της γεωργίας ακριβείας «κρύ-
βεται» η λύση που θα επιτρέψει στον ευ-
ρωπαϊκό γεωργικό τοµέα να υιοθετήσει 
καλύτερες καλλιεργητικές πρακτικές και 
να υπηρετήσει µε πιο πειστικούς όρους 
την «πράσινη συµφωνία» σε όλη την α-
λυσίδα παραγωγής και εµπορίας προϊ-
όντων, που φέρνει µαζί της η νέα ΚΑΠ 
η οποία φαίνεται πως θα έχει µειωµέ-
νο προϋπολογισµό κατά 5%.

Την εκτίµηση αυτή διατύπωσε ο δια-

κεκριµένος Έλληνας κοινοτικός αξιω-
µατούχος, Τάσος Χανιώτης, σηµειώνο-
ντας πως η γεωργία 4.0 είναι τµήµα της 
ψηφιακής επανάστασης που συντελεί-
ται ήδη διεθνώς και ότι µπορεί να λύ-
σει ταυτόχρονα οικονοµικά και περι-
βαλλοντικά ζητήµατα, σε αντίθεση µε 
την ετεροβαρή αντιµετώπισή τους στο 
παρελθόν.

Μιλώντας από το βήµα της πρώτης (σε 
µια σειρά άλλων που έπονται) εκδήλω-
σης – διαβούλευσης για τη συγκρότη-
ση της εθνικής στρατηγικής για τη νέα 
ΚΑΠ, που οργάνωσε την περασµένη 
∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου στη Βέροια το Υ-
πΑΑΤ, ο κ. Χανιώτης τόνισε χαρακτηρι-
στικά πως το θέµα της αειφορικής καλ-
λιέργειας της γης και η κλιµατική αλλα-
γή θα έχουν πρωτεύοντα ρόλο στη νέα 
προγραµµατική περίοδο 2021 – 2027.

«Με το που θα ξεκινήσει το έργο της 

η καινούρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα α-
κούσετε πάρα πολλά για την Πράσινη 
συµφωνία και θα ακούσετε περισσό-
τερο για αυτό που στα ελληνικά µετα-
φράζεται από το χωράφι στο ράφι. Αυ-
τό δεν σηµαίνει ότι θα ανακαλύψουµε 
την Αµερική ή τον τροχό ξανά. Σηµαί-
νει, όµως, ότι στα σηµερινά δεδοµένα θα 
πρέπει να βρούµε εκείνο τον τρόπο µε 
τον οποίο ο γεωργικός τοµέας θα µπο-
ρεί να αποδείξει ότι τα λεφτά που λαµ-
βάνει από τον κοινό ευρωπαϊκό προ-
ϋπολογισµό, συµβάλλουν στη διαφύ-
λαξη των στόχων που θέτει η Πράσινη 
Συµφωνία», ανέφερε ο γενικός διευθυ-

ντής στη διεύθυνση 
Γεωργίας και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης της 
Κοµισιόν.

Εξειδικεύοντας στην 
περίπτωση της Ελλά-
δας επανέλαβε αυτά 
που δεν έχει κουρα-
στεί να λέει εδώ και 
χρόνια για την ανά-
γκη ενεργοποίησης 
του συστήµατος των 
συµβουλών. Η Ελλά-
δα είναι µέσα στις 
δέκα πρώτες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αξιοποίη-
ση ερευνητικών κονδυλίων. Και και-
νοτοµία υπάρχει στην Ελλάδα και τη 
βλέπει όποιος ψάξει και χωρίς να ψά-
ξει πολύ. Αυτό που δεν υπάρχει ακό-
µη είναι σύστηµα παροχής συµβου-
λών και πρέπει να φτιαχτεί άµεσα δι-
ότι πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες. 
Ο νόµος έχει ψηφιστεί», επισήµανε ο 
κ. Χανιώτης, προσθέτοντας µε έµφα-
ση πως το σύστηµα αυτό θα πρέπει να 
είναι ανταγωνιστικό. «∆εν χρειάζεται 
να έχει ούτε κρατικό µονοπώλιο, ού-
τε συντεχνιακό, ούτε πανεπιστηµιακό, 
ούτε άλλου είδους. Θα πρέπει να είναι 
ελεύθερο και κάθε παραγωγός να βλέ-
πει από εκεί που θα πάρει τη συµβου-
λή, ποια είναι η συµβουλή που µετρά-
ει και ποια δεν µετράει και αυτό θα βο-
ηθήσει συνολικά την πρόοδο του κλά-
δου», τόνισε χαρακτηριστικά.

21-22, 36

Αντιστάσεις 
για την πατάτα 
που πιέζεται 
σε υποχώρηση
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Τα δεδοµένα των ετών πίσω από την πε-
ρίοδο 2018-2019 φαίνεται πως προσεγ-
γίζουν οι τιµές παραγωγού πατάτας. Κι 
αυτό γιατί δεν έχει ακόµα αποτυπωθεί η 
δυναµική των πωλήσεων του εγχώριου 
προϊόντος σε χώρες της Ανατολικής Ευ-
ρώπης που είχαν προβλήµατα ξηρασίας 
στην παραγωγή τους και στις οποίες το 
ελληνικό προϊόν εξάγεται. Η συγκοµιδή 
φθινοπωρινής πατάτας ξεκίνησε στην Η-
λεία, µε τις στρεµµατικές αποδόσεις να 
µην ξεπερνούν τους 2 τόνους ανά στρέµµα 

και την τιµή παραγωγού να περιστρέφε-
ται γύρω από τα 35 λεπτά το κιλό σύµφω-
να µε πληροφορίες, χωρίς ωστόσο να έ-
χουν σηµειωθεί ακόµα µεγάλες πράξεις. 

«Πέρυσι τέτοια εποχή η πατάτα είχε 50 
λεπτά» αναφέρει στην Agrenda ο Πέτρος 
Κούτουλας, παραγωγός από το Νεοχώρι 
Ηλείας, προσθέτοντας ότι «φέτος δεν ξέ-
ρω τι θα γίνει, ακούγεται ότι φτάνουν οι 
γαλλικές κοντά στα 35 λεπτά. ∆εν µας α-
γαπάει κανένας, όταν βρουν φτηνότερο 
πράγµα το αγοράζουν».

Αντιστάσεις κρατά η εγχώρια πατάτα
 Έως 40 λεπτά οι πωλήσεις, που παραπέµπουν σε επίπεδα προ διετίας    

 Ενισχύουν την τιµή παραγωγού οι επιδόσεις της στην ανατολική Ευρώπη

Α1 |  21

Ε 
πιβεβαιώνεται αυτό που λέγαµε α-
πό την περασµένη εβδοµάδα, ότι η 
ελληνική αγορά σκληρού σίτου έχει 
«καθίσει» λίγο. Αναµενόταν κινητι-

κότητα στα ποιοτικά σιτάρια, αλλά ακόµα δεν 
έχει φανεί κάτι τέτοιο. Για τα µέτρια σιτάρια οι 
Ιταλοί φαίνονται πλήρως καλυµµένοι µέχρι τα 
τέλη του έτους. Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
οι τιµές µαλακού αρχικά σηµείωσαν απώλειες 
λόγω του αρνητικού USDA report και κατόπιν 
αντέδρασαν µε βοήθεια από τις χαµηλές θερ-
µοκρασίες σε πολιτείες των ΗΠΑ.

  Συνεχίζονται οι πωλήσεις βάµβακος από 
τη χώρα µας, σε Τούρκους αγοραστές και εµπο-
ρικούς οίκους. Βέβαια όσο δεσµεύονται ποσό-
τητες µειώνεται σταδιακά και η προσφορά. Η 
επιστροφή του δολαρίου έναντι του ευρώ στο 
1,10 µας χαροποιεί, ελπίζοντας βέβαια πως οι 
φορτώσεις- πληρωµές δεν θα αργήσουν. Λίγο 
πάνω από τα 70 σεντς ανά λίµπρα, που αντι-
στοιχούν σε 1,40 ευρώ το κιλό, έδιναν τα ανοι-
χτά συµβόλαια Μαρτίου µέσα στην εβδοµάδα. 
Ωστόσο, χρηµατιστηριακά το βαµβάκι δεν απέ-
δωσε όσο ανοδικά περίµεναν οι αναλυτές, βά-
σει των θετικών ειδήσεων που προέκυψαν κα-
τόπιν του τελευταίου USDA report. 

  Σε 859.000 τόνους αποτιµά τα αποθέµα-
τα ελαιολάδου της Ευρώπης η Κοµισιόν, µε τις 
διαδικασίες της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης 
να ξεκινούν 21 Νοεµβρίου. Ελλάδα, Ισπανία, 
Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Πορ-
τογαλία και Σλοβενία θα συµµετέχουν σε µια 
διαδικασία προσφορών το µέγιστο τεσσάρων 
περιόδων, ώστε να επιτραπεί η µετρηµένη δια-
χείριση της αγοράς. Η ενίσχυση χορηγείται σε 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και παρθένο ε-
λαιόλαδο, η ελάχιστη ποσότητα ανά προσφορά 
είναι 50 τόνοι και πρέπει να παραµένουν σε α-
ποθεµατοποίηση για τουλάχιστον 180 ηµέρες.

Μικρή παύση 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/10 22/10 29/10 05/11 13/11

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

331,42
333,95

332,47

335,91
334,26

Σέρρες
Στην Άνω Βροντού Σερρών, 

η τιµή παραγωγού κυµαίνεται 
στα 30 λεπτά από τα 45 που ήταν 

πέρυσι τέτοια εποχή

Κρήτη 
Στο Οροπέδιο Λασιθίου η 

τιµή παραγωγού είναι στα 35 
µε 40 λεπτά, ενώ πέρυσι τα 

Χριστούγεννα έφτασε 1 ευρώ

Rabobank
Το παγκόσµιο εµπόριο πατάτας 
αυξήθηκε κατά 3 εκατ. τόνους 
από το 2007, σε περισσότερους 

από 7 εκατ. τόνους το 2017

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

10/10 17/10 24/10 31/10 15/1107/11

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

2,10

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

213

173

209,5

2,17

329,80

900,60

20,24

62,95

119,20

78,50

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

253 259 264

274 274 274

62,09

64,54 64,95 65,70 64,35
64,74

Τιμή παραγωγού 
πατάτας (λεπτά το κιλό)

Φέτος  35-40

Πέρυσι 50

 ΠΗΓΗ: AGRENDA

Πέρυσι 50Πέρυσι 50

Τιμή παραγωγού
λεπτά/κιλό 
2019   35-40  

2018   50-55

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Παύση στην ανοδική 
πορεία του σκληρού 
που σταθεροποιείται

 Ψάχνει αφορμή για 
δοκιμή πιο υψηλών 
τιμών το βαμβάκι

Αποθεµατοποίηση και 
βροχές ξυπνούν την αγορά 
Στην Ισπανία η αγορά ελαιολάδου 
αρχίζει να ζωηρεύει έπειτα από 
την εκκίνηση των διαδικασιών 
αποθεµατοποίησης, όσο στην Ελλάδα 
οι καταστροφές σε παραγωγικά κέντρα 
διαµορφώνουν κλίµα ζήτησης.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

∆εν φταίει
ο αγρότης για το
ψηφιακό χάσµα
Η προηγούµενη επανάσταση στη γεωργία, 
η «πράσινη επανάσταση», έλυσε 
οικονοµικά προβλήµατα, αυξάνοντας την 
παραγωγικότητα εντυπωσιακά, αλλά και 
κοινωνικά προβλήµατα, κάνοντας τα 
τρόφιµα πολύ φθηνά και διαθέσιµα σε 
όλους. «Το έπραξε όµως σε βάρος του 
περιβάλλοντος. Μας πήρε µια γενιά µέχρι 
να το καταλάβουµε, αλλά το καταλάβαµε», 
τόνισε ο κ. Χανιώτης και κάνοντας τη 
σύγκριση µε τη ψηφιακή επανάσταση, 
επισήµανε πως η τωρινή έχει τη 
δυνατότητα να λύσει ταυτόχρονα  
οικονοµικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα. 
∆εν παρέλειψε να τονίσει πως η νέα αυτή 
επανάσταση δηµιουργεί και κοινωνικές 
εντάσεις καθώς και στους αγρότες 
υπάρχει χάσµα γνώσης µε τη χρήση  της 
τεχνολογίας. «Μπορείτε να κατεβάσετε 
στο κινητό τηλέφωνο ό,τι εφαρµογές 
θέλετε και βγάζοντας µια φωτογραφία 
ενός φύλλου ή του εδάφους από το 
χωράφι σας να τη στείλετε σε κάποια βάση 
δεδοµένων κι εκείνη θα σας εξηγήσει αν 
µπορείτε να βελτιώσετε τις πρακτικές που 
εφαρµόζετε ώστε να ενισχύσετε την 
ποιότητα και τον όγκο παραγωγής σας. 
Εάν δεν το γνωρίζετε δεν φταίτε εσείς, 
αλλά εκείνοι που δεν σας έχουν υποδείξει 
πώς να το πράξετε», σηµείωσε.

Η «Πράσινη Συµφωνία»,  
απαιτεί αποδείξεις ότι ο 
γεωργικός τοµέα αξίζει 
τα λεφτά του.

Σε ηµερίδα 
για την 
ΚΑΠ στην 
Βέροια, 
ο Τάσος 
Χανιώτης 
δεν χάιδε-
ψε αυτιά 
για το νέο 
περιβάλ-
λον που 
διαµορφώ-
νεται.
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Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευ-
σης και νοµικών κύκλων (σελ. 50) προ-
καλεί η τροπολογία που κατέθεσε αιφ-
νιδίως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, για την µετατροπή των Ανωνύµων 
Συνεταιριστικών Εταιρειών σε απλές α-
νώνυµες εταιρείες, παρακάµπτοντας 
σχετική απόφαση του Συµβουλίου της 
Επικρατείας. Σύµφωνα µε τον βουλευ-
τή ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη Αποστόλου, η εκ-
πρόθεσµη τροπολογία κατατέθηκε µε 
σκοπό να εξυπηρετήσει συγκεκριµέ-
νο συνεταιρισµό. «Είναι αντισυνταγ-
µατική γιατί η νοµοθετική εξουσία αµ-
φισβητεί απροκάλυπτα τη δικαστική. 
Συγκεκριµένα παρακάµπτει την από-
φαση 1968/2019 του ΣτΕ, που απέρ-
ριπτε την προσφυγή του συγκεκριµέ-
νου Συνεταιρισµού κατά της λύσης του, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Με την τροπολογία  που κατέθεσε ο Υ-
πουργός τροποποιεί το νόµο διευκολύ-
νοντας κάποιους να µεταβιβάσουν τη 
συνεταιριστική περιουσία τους σε τρί-
τους αφού η λειτουργία τους δε θα δι-
έπεται πλέον από τις συνεταιριστικές 
αρχές και τον νόµο 4384/2016.», λέει.

Στοιχεία για την πορεία ελέγχων 
και καταβολή των κοινοτικών επι-
δοτήσεων στους παραγωγούς πε-
ριλαµβάνει η ετήσια απολογιστι-
κή έκθεση του OΠΕΚΕΠΕ για τις αι-
τήσεις του 2018. Στην έκθεση, την 
οποία υπογράφει εν είδη αποχαι-
ρετιστήριου ο απελθών πρόεδρος 
Αθανάσιος Καπρέλης γίνεται α-
πολογισµός έργου και διατυπώ-
νονται ευχαριστίες προς υπαλλή-
λους, συνεργαζόµενους φορείς και 
τους παραγωγούς, ενώ αναφέρε-
ται και στο κόστος παραλαβής και 
επεξεργασίας των αιτήσεων του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ ανά υποβληθείσα αίτηση 
στην εξαετία 2012-2017, το οποίο 
όπως υποστηρίζει «είναι το µικρό-
τερο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη».

Μάλιστα, ειδικά για το θέµα του 
ακατάσχετου ή µη των αγροτικών 
επιδοτήσεων, τονίζει πως ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ «δεν προβαίνει στην αφαί-
ρεση, παρακράτηση, οποιαδήποτε 
ειδική επιβάρυνση, κατάσχεση ή 
άλλο τέλος ισοδύναµου αποτελέ-
σµατος», ενώ ζητά την έκδοση από 
τα συναρµόδια υπουργεία σχετικής 
διεξοδικής εγκυκλίου περί των κα-
τασχέσεων αγροτικών επιδοτήσε-
ων, όπου θα αναλύονται, εξαντλη-
τικά, τόσο οι λεπτοµέρειες εφαρ-
µογής της νοµοθεσίας του ακατά-

σχετου, όσο και η λίστα των καθε-
στώτων που συµµετέχουν ή µη σε 
αυτό, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
οιεσδήποτε στρεβλώσεις ή αρρυθ-
µίες κατά την εφαρµογή της προα-
ναφερόµενης νοµοθεσίας.

Για το θέµα αναφέρει τα εξής:
«Σύµφωνα τους Κανονισµούς 

(ΕΕ) αριθ. 1306/2016 και 907/2014, 
οι πληρωµές των ενισχύσεων που 
πραγµατοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατα-
βάλλονται στο ακέραιο στους δι-
καιούχους µε απευθείας πίστωση 
στον τραπεζικό λογαριασµό τους, 
εντός πέντε εργασίµων ηµερών α-
πό την ηµεροµηνία χρέωσης του 
ποσού στο ΕΓΤΕ ή στο ΕΓΤΑΑ.

Εξαιρούνται των κατασχέσεων 
κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις 
ή επιδοτήσεις στα χέρια του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ ως τρίτου, µέχρι την κατά-
θεσή τους στον τραπεζικό λογα-
ριασµό των δικαιούχων.

Εποµένως, ο Οργανισµός δεν 
προβαίνει στην αφαίρεση, παρα-
κράτηση, οποιαδήποτε ειδική επι-
βάρυνση, κατάσχεση ή άλλο τέλος 
ισοδύναµου αποτελέσµατος, το ο-
ποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µεί-
ωση της δικαιούµενης ενίσχυσης, 
εκτός αν προβλέπεται από την εθνι-
κή νοµοθεσία περί ασφαλιστικής 
και φορολογικής ενηµερότητας».

Τροπολογία 
διευκολύνει 
μεταβιβάσεις 
ΑΣΕ σε τρίτους

«Αυτά που δεν πέτυχε ο 
συνεταιρισµός µε την προσφυγή του 
µε τον κ. Γεραπετρίτη ως ∆ικηγόρο 

έρχεται και τα πετυχαίνει µε την 
τροπολογία του ο κ. Υπουργός», λέει 
ο Βαγγέλης Αποστόλου που ζητά την 
ανάκληση της επίµαχης τροπολογίας.

Η αναπτυξιακή 
δυναµική που 
ακολουθεί το Profi 
επιδρά καταλυτικά 
στις εξελίξεις 
στο χώρο της 
αγροτικής 
τεχνολογίας και 
µηχανηµάτων.

Παγκόσµιο brand µε κεντρική θέση στην Αgritechnica 
το Profi που γιόρτασε τα 30 του χρόνια στο Αννόβερο 

Σε µια λαµπρή εκδήλωση στο πλαίσιο της Agritechnica η οµάδα του Profi 
γιόρτασε, µε τη συµµετοχή των συνεργατών της από δέκα χώρες της 
Ευρώπης, την περασµένη Τετάρτη στο Αννόβερο, τα 30 χρόνια από τη 
δηµιουργία του περιοδικού.
Το παρών στο γεγονός, εκπροσωπώντας την ελληνική έκδοση του Profi, 
έδωσαν στο Αννόβερο, ο εκδότης του περιοδικού, Γιάννης Πανάγος και ο 
σύµβουλος ανάπτυξης, Μωρίς Σιακκής. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 
µεταξύ των συντελεστών του Profi καταγράφηκε η αναπτυξιακή δυναµική 
που ακολουθεί η έκδοση και η ανάδειξη του Profi σε παγκόσµιο brand που 
επιδρά καταλυτικά στις εξελίξεις στο χώρο της αγροτικής τεχνολογίας και 
των µηχανηµάτων. Άλλωστε η Agritechnica και το Αννόβερο αποτελούν 
εδώ και χρόνια την καρδιά των εξελίξεων για τεκταινόµενα στο παγκόσµιο 
αγροτικό γίγνεσθαι, µε το Profi να έχει κεντρική θέση στη συγκεκριµένη 
έκθεση. Σηµειώνεται εδώ, πως κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
ανακοινώθηκε και η συνταξιοδότηση στο τέλος του έτους του διευθυντή 
σύνταξης του Profi, Manfred Neunaber.

Καθιστά σαφές
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει 

καµία απολύτως 
αρµοδιότητα επί των 
κατασχέσεων αγροτι-

κών επιδοτήσεων ή επί 
της παροχής ενηµέρω-
σης προς τα Τραπεζικά 
Ιδρύµατα, ξεκαθαρίζει 
ο απελθών πρόεδρος 
Αθανάσιος Καπρέλης

Απολογισμός και ακατάσχετο 
στην έκθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ενδυνάµωση της θέσης τους στο παρα-
γωγικό γίγνεσθαι αποζητούν εναγω-
νίως οι αιγοπροβατοτρόφοι, αξιοποιώ-
ντας τις ζυµώσεις και τις πρωτοβουλίες 
που αναπτύχθηκαν όλο το προηγούµε-
νο διάστηµα στην προοπτική να πάρει 
αξία το αιγοπρόβειο γάλα και η φέτα. 

Εξάλλου και οι πυκνές κυβερνητικές 
εξαγγελίες για τις ευκαιρίες και τα κί-
νητρα που θα προσφέρει ο νέος συνε-
ταιριστικός νόµος για ανάπτυξη ισχυ-
ρών συλλογικών σχηµάτων, φαίνεται 
να οδηγούν τον κτηνοτροφικό κόσµο 
προς επανασυσπείρωση.

Στην κατεύθυνση αυτή και η πρωτο-
βουλία του Κτηνοτροφικού Συλλόγου 
Τυρνάβου, που ανακοίνωσε ότι προχω-
ρά µετά από οµόφωνη απόφαση της γε-
νικής συνέλευσης του Μαΐου, στη σύστα-
ση συνεταιρισµού και Οµάδας Παραγω-
γών αιγοπροβατοτρόφων. Η παρουσία-
ση θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 
22 Νοεµβρίου, στο Εµµανουήλειο Πνευ-
µατικό Κέντρο Τυρνάβου στις 7 το από-
γευµα από τον Τεχνικό Σύµβουλο του 
Συλλόγου Θανάση Κούντρια.

Όπως εξηγεί σε δήλωση του ο πρόε-
δρος του συλλόγου Αργύρης Μπαϊρα-
χτάρης, ο κλαδικός συνεταιρισµός αιγο-
προβατοτρόφων αποτελεί µια πτυχή α-
πό αυτές που σχεδιάζει για το επόµενο 
διάστηµα. «Η συσπείρωση των παραγω-
γών σε οµάδες ή οργανώσεις µας βοη-
θούν να αντιµετωπίσουµε από κοινού 
τις προκλήσεις της αγοράς και να ενι-
σχύσουµε τη διαπραγµατευτική µας δύ-

ναµη καθώς και να µειώσουµε το κόστος 
παραγωγής, είτε ατοµικών, είτε συλλο-
γικών επενδύσεων. Η ίδρυση Συνεται-
ρισµού-Οµάδας Παραγωγών αιγοπρο-
βατοτρόφων αποτελεί µια πτυχή από τις 
σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις που έχουµε 
αποφασίσει να δροµολογήσουµε, διό-
τι στον κτηνοτροφικό κλάδο υπάρχουν 
πολλές δυνατότητες και εµείς, είτε ως 
σύλλογος, είτε ως αυριανός συνεταιρι-
σµός, έχουµε τη διάθεση αλλά και την 
εµπειρία να τις αξιοποιήσουµε, προς ό-
φελος τόσο των µελών µας κτηνοτρό-
φων, όσο και ευρύτερα του κλάδου».

Την ίδια ώρα και η διακηρυγµένη 
πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για 
ανάδειξη του έργου που επιτελούν οι 
Έλληνες κτηνοτρόφοι και κυρίως οι αι-
γοπροβατοτρόφοι, αν µη τι άλλο δη-
µιουργεί προσδοκίες. Χαρακτηριστι-
κή η παρέµβαση της υφυπουργού Φω-

τεινής Αραµπατζή στο πρόσφατο συνέ-
δριο της Ε∆ΟΚ, για την εκπόνηση στρα-
τηγικού σχεδίου και για επαναπροσδι-
ορισµό του παραγωγικού µοντέλου για 
την ελληνική κτηνοτροφία στα πρότυπα 
ανάλογων σχεδίων άλλων χωρών, όπως 
της Ιρλανδίας, που έχει επιτύχει εξαιρετι-
κές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια µε το 
90% του γάλακτος να εξάγεται.

Εντούτοις, µέχρι τώρα η εικόνα που 
καταγράφει η ελληνική κτηνοτροφία 
είναι απογοητευτική µε τα τελευταία ε-
πίσηµα στοιχεία να µιλούν για πτώση 
30% στην παραγωγή γάλακτος και α-
ντίστοιχο ποσοστό πτώσης σε ότι αφο-
ρά το διαθέσιµο ζωικό κεφάλαιο. Κοι-
νή παραδοχή όλων όσων δραστηριο-
ποιούνται στον κτηνοτροφικό κλάδο 
είναι πως όσοι αποφασίζουν να τον ε-
γκαταλείψουν δηµιουργούν ένα κενό 
το οποίο είναι δύσκολο να καλυφθεί, 
αφού κανένας νέος δεν εισέρχεται.

ΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

+25% +50%
ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ  ΕΩΣ ΤΟ 2030

ΑΙΓΕΙΟ ΓΑΛΑ

Η αιγοπροβατοτροφία πάει
να βρει ξανά τα πατήματά της
Την επανασυσπείρωση των κτηνοτρόφων και την ίδρυση ενός νέου κλαδικού 
συνεταιρισμού αιγοπροβατοτρόφων στον Τύρναβο, έφεραν οι τελευταίες ζυμώσεις 

Τύρναβος
Η παρουσίαση θα 
πραγµατοποιηθεί 
την Παρασκευή 
22 Νοεµβρίου, 

στο Εµµανουήλειο 
Πνευµατικό Κέντρο 
Τυρνάβου στις 7 το 
απόγευµα από τον 
Τεχνικό Σύµβουλο 

του Συλλόγου Θανάση 
Κούντρια

Μπαϊραχτάρης
«Η συσπείρωση 

των παραγωγών σε 
οµάδες ή οργανώσεις 

µας βοηθούν να 
αντιµετωπίσουµε από 
κοινού τις προκλήσεις 

της αγοράς», λέει 
ο πρόεδρος του 
Κτηνοτροφικού 

Συλλόγου Τυρνάβου

Στις προθέσεις της πολιτικής 
ηγεσίας η εκπόνηση 
στρατηγικού σχεδίου για την 
ελληνική κτηνοτροφία στα 
πρότυπα άλλων χωρών, 
όπως της Ιρλανδίας.

Σε εγρήγορση 
η Βάθη από 
τον δάκο 
στην Κρήτη 
Σε κινητοποιήσεις για το 
θέµα της προσβολής των 
ελαιοκαλλιεργειών από τον 
δάκο στην Κρήτη, φαίνεται 
να βρίσκεται το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε 
βάση τα όσα τουλάχιστον 
υποστηρίζει ο υπουργός 
Μάκης Βορίδης σε ερώτηση 
του βουλευτή Ηρακλείου του 
Κινήµατος Αλλαγής, Βασίλη 
Γκεγκέρογλου. 
Ήδη, όπως λέει, για την 
προµήθεια του σκευάσµατος 
για τη δακοπροστασία του 
2020 έχει υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση, τονίζοντας 
πως «το υπουργείο δε φέρει 
καµία απολύτως ευθύνη σε 
ό,τι αφορά τις δικές του 
κινήσεις για την έγκαιρη 
παροχή του προϊόντος 
φυτοπροστασίας για τη 
δακοκτονία. [...]. Ο σχετικός 
διαγωνισµός πέρυσι έγινε 
εγκαίρως. Το προϊόν 
φυτοπροστασίας είχε 
παρασχεθεί στις 
Περιφέρειες των οποίων 
ευθύνη αποτελεί η 
δακοκτονία».
Μάλιστα, όπως αναφέρει 
σχετική ανακοίνωση δόθηκε 
άµεσα εντολή να υπάρξει 
καταγραφή των ζηµιών για 
ό,τι πρέπει να αποζηµιωθεί 
από τον ΕΛΓΑ, ενώ θα 
εξεταστεί το ενδεχόµενο 
αποζηµιώσεων στους 
παραγωγούς µέσω ΠΣΕΑ για 
τις πρόσφατες καταστροφές 
από την κακοκαιρία. Όσον 
αφορά το αίτηµα για τη 
συγκρότηση επιστηµονικής 
επιτροπής προκειµένου να 
µελετηθούν θέµατα που 
έχουν να κάνουν µε τη 
δακοκτονία, το γλοιοσπόριο 
και άλλους νέους κινδύνους, 
ο υπουργός άφησε ανοιχτό 
το ενδεχόµενο να εξεταστεί.





Φουζίκοκο χαλά 
τις αμυγδαλιές
Μολύνσεις τώρα το φθινόπωρο,
ζημιές στην επόμενη βλάστηση

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ευαίσθητες σε προσβολές από 
διάφορες µυκητολογικές ασθέ-
νειες εµφανίζονται οι αµυγδα-
λιές τώρα που βρίσκονται στο 
στάδιο φυλλόπτωσης, όπως α-
ναφέρει το δελτίο του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγει-
ονοµικού Ελέγχου Καβάλας. 

Το φουζίκοκο, η µονίλια, 
ο εξώασκος, το κορύνεο και 
η πολυστιγµάτωση είναι µε-
ρικές από τις ασθένειες που 
προσβάλλουν τις καλλιέργει-
ες των αµυγδαλιών. Τα συ-
µπτώµατα του έλκους των κλα-
δίσκων (φουζίκοκο) είναι τα 

µικρά έλκη, οι νεκρώσεις ο-
φθαλµών και κλαδίσκων και 
εν συνεχεία οι  ξηράνσεις κλά-
δων µε τη ζηµιά να ξεκινά συ-
νήθως µε τον σχηµατισµό νε-
κρώσεων στη βάση ή γύρω α-
πό έναν οφθαλµό.

Σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
γεωπόνων, οι εστίες µόλυν-
σης πρέπει να αποµακρύνο-
νται και να καταστρέφονται µε 

καύση κατά τη διάρκεια του 
χειµερινού κλαδέµατος γιατί 
εάν πολλαπλασιαστούν κα-
θιστούν αντιοικονοµική την 
αντιµετώπισή τους καθώς θα 
πρέπει να αφαιρεθούν πολλά 
καρποφόρα όργανα.

Συνιστάται καταπολέµηση 
το φθινόπωρο κατά την πτώ-
ση των φύλλων, την άνοιξη 
στο στάδιο της έκπτυξης των 
οφθαλµών και στη συνέχεια 
ψεκασµός κάθε φορά που δη-
µιουργούνται ευνοϊκές συνθή-
κες (θερµ. 15-25oC και βροχο-
πτώσεις) µε κατάλληλα φυτο-
προστατευτικά σκευάσµατα.

Όσον αφορά τη µονίλια, 
χαρακτηριστικό σύµπτωµα α-
ποτελούν οι µουµιοποιηµένοι 

καρποί και βλαστοί µε έλκη. 
Η ασθένεια αντιµετωπίζεται 
µε την εφαρµογή καλλιεργη-
τικών µέτρων κατά τα οποία 
τα προσβεβληµένα µέρη του 
φυτού αφαιρούνται και κατα-
στρέφονται µε καύση. 

Η ασθένεια του εξώασκου 
προσβάλλει κυρίως τα φύλλα 
προκαλώντας πάχυνση του ε-
λάσµατος και διόγκωση του 
κεντρικού νεύρου µε ταυτό-
χρονη παραµόρφωση και συ-
στροφή προς τα µέσα. 

Το παθογόνο κορύνεο προ-
σβάλλει και αυτό τα φύλλα, 
τους καρπούς και τους βλα-
στούς και συνιστάται η αντι-
µετώπιση να γίνεται µαζί µε 
την ασθένεια της µονίλιας.

Προστασία από τη βροχή θέλουν τα εσπεριδοειδή λόγω σήψης
Η καστανή σήψη των καρπών που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστηµα 
στους καρπούς των εσπεριδοειδών είναι αποτέλεσµα κυρίως των 
σταγονών της βροχής, όπως επισηµαίνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 
Ναυπλίου. Οι σταγόνες της βροχής, πέφτοντας,εκτινάσσουν µολυσµένο 
έδαφος πάνω στους καρπούς, ιδιαίτερα σε εκείνους που βρίσκονται στις 

ποδιές των δέντρων. Τα καλλιεργητικά µέτρα είναι η υποστύλωση των χαµηλών 
κλάδων, η διατήρηση της χαµηλής αυτοφυούς βλάστησης, όπου αυτή δεν δηµιουργεί 
προβλήµατα για να µη λερωθούν οι καρποί µε χώµα, η αποφυγή συγκοµιδής των 
καρπών µετά από πρόσφατη βροχή ή δροσιά και τέλος ο ψεκασµός των δέντρων, 
καθώς είναι πολύ σηµαντικό να καλυφθούν οι καρποί µε το ψεκαστικό σε 1-1,5 µέτρο. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Προληπτικά  
Οι εστίες µόλυνσης 

πρέπει να καταστρέφο-
νται κατά το χειµερινό 

κλάδεµα

Ανθράκωση καρυδιάς
Μία από τις καταστρεπτικότερες ασθένειες της 
καρυδιάς, η ανθράκωση οφείλεται σε ένα µύκητα ο 
οποίος προσβάλλει τα φύλλα, τα καρύδια και 
ακόµη τους ετήσιους βλαστούς. Βασικός 
παράγοντας στην εξάπλωση της ασθένειας είναι η 
αυξηµένη υγρασία. Στα αρχικά συµπτώµατα 
διακρίνονται νεκρωτικές κηλίδες 2-3 χιλιοστών 
στην επιφάνεια των φύλλων, οι οποίες στη 
συνέχεια επεκτείνονται σε µέγεθος. Αυτό έχει ως 
συνέπεια το κιτρίνισµα και εν τέλει την πτώση των 
φύλλων. Έχει παρατηρηθεί ότι η λίπανση της 
καλλιέργειας µε αζωτούχα σκευάσµατα, όπως 
θειϊκή και νιτρική αµµωνία ή και ουρία, είναι 
δυνατόν να ελαττώσει την προσβολή. Για την 
καταπολέµηση της ασθένειας, τέλος, οι γεωπόνοι 
συστήνουν στους καλλιεργητές 4 ψεκασµούς, 
ξεκινώντας κατά την περίοδο έκπτυξης των 
φύλλων και επαναλαµβάνοντας ανά 15 ηµέρες. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Merpan 80 WG, Trimanoc-R 75 WG
BAYER: Copperfield 20WG
ELANCO: Blue Shield HiBio 25WG, Systhane 
Ecozome 45EW
HELLAFARM S.A: Manzate, Χελλαβορ, Jade 40 
WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
UPL: Syllit 544 SC, Orthocide 80 WG.

Βοτρύτης ντοµάτας θερµοκηπίου
Ο παθογόνος µύκητας προσβάλλει όλα τα µέρη 
του φυτού. Πιο συγκεκριµένα, στα στελέχη 
σχηµατίζει καστανού χρώµατος έλκη, που 
καλύπτονται από τεφρά εξάνθηση, ενώ τα άνθη 
που προσβάλλονται αποκτούν καστανό χρώµα και 
πέφτουν. Στους καρπούς η προσβολή αρχίζει από 
τον ποδίσκο ή την κορυφή. Οι υψηλές τιµές 
υγρασίας, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη πληγών 
ευνοεί τον πολλαπλασιασµό του µύκητα ο οποίος 
αναπτύσσεται σε θερµοκρασίες 1-30οC, µε άριστη 
θερµοκρασία τους 18-23οC. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου, προτείνουν ως καλλιεργητικά µέτρα τον 
καλό αερισµό και την καταστροφή 
προσβεβληµένων φυτικών οργάνων ή φυτών 
καθώς και άµεση παρέµβαση ψεκασµού µε 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Folpet Adama Makhteshim 80 WG, 
Trigramm 26.7/6.7 WG
BAYER: Teldor 50WG,  Serenade Aso, Luna 
Sensation 500SC
ELANCO: Fontelis 20SC
SIPCAM: Frupica-S 50WP, Clortosip 50SC
SYNGENTA: Switch 25/37.5 WG, Geoxe 50 WG
UPL: Pyrus SC, Vacciplant.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Τέσσερα σενάρια πολιτικής με ορίζοντα 30ετίας προτείνει η 
Επιτροπή Γεωργίας που βλέπει την εμπλοκή λιανοπωλητών 
στην αγροτική παραγωγή και τις ανακατατάξεις από τις 
εμπορικές συμφωνίες να απειλούν το γεωργικό εισόδημα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η ανισορροπία της οικονοµικής ισχύος των 
παιχτών της αλυσίδας παραγωγής αυξάνε-
ται, τα κανάλια διανοµής συγκεντρώνονται 
µε όλο και περισσότερες πολυεθνικές εται-
ρείες να παίζουν το ρόλο παραγωγού, µε-
ταποιητή, εµπόρου και λιανοπωλητή, ενώ 
οι διµερείς εµπορικές συµφωνίες δηµιουρ-
γούν ανακατατάξεις στην αγορά και δυσκο-
λεύουν τον παραγωγικό προγραµµατισµό. 

Από την άλλη, τα τρόφιµα νοµοτελειακά 
πρέπει να ακριβύνουν ενσωµατώνοντας τα 
κεφάλαια που απαιτεί η επένδυση στην τε-
χνολογία, εφόσον οι καταναλωτές θέλουν 
τους παραγωγικούς συντελεστές να καλλι-
εργούν υπό συνθήκες περιβαλλοντικών πε-
ριορισµών. Αλλά, ταυτόχρονα να αυξήσουν 
και τις αποδόσεις τους οι αγρότες, και οι κτη-
νοτρόφοι το ζωικό τους κεφάλαιο, ώστε να 
ικανοποιήσουν τη ζήτηση του αυξανόµενου 
πληθυσµού, όταν οι πιέσεις για άλλη χρήση 
της γης, όπως είναι η παραγωγή ενεργεια-
κών καλλιεργειών για εναλλακτικές των ο-
ρυκτών, θα αυξάνονται συνεχώς.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τις µέγα τά-
σεις («Μegatrends») στον τοµέα της αγροδι-
ατροφής πανευρωπαϊκά, τις οποίες σκιαγρά-
φησε έρευνα για λογαριασµό της Επιτροπής 
Γεωργίας, ώστε να καθορίσει το πνεύµα πά-
νω στο οποίο οφείλουν να κινηθούν οι πο-
λιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ορίζοντα 
30ετίας και να ικανοποιηθούν τρεις στόχοι: 
Αύξηση της αγροτικής παραγωγής, διατήρη-
ση των περιβαλλοντικών πόρων, βελτίωση 
της υγείας και της ασφάλειας των τροφίµων. 
Στόχοι, που περικλείονται σε κάτι που ονο-
µάζει η έρευνα ως «Ο Μεγάλος των Τροφί-
µων Μετασχηµατισµός». 

Γι’ αυτό το σκοπό οι συγγραφείς της µε-
λέτης ανέπτυξαν και ανέλυσαν τέσσερα πι-
θανά σενάρια πολιτικής µέχρι το 2050 που 
παρουσιάστηκαν ενόπιον της Επιτροπής Γε-
ωργίας στις 5 Νοεµβρίου:  

Σενάριο 1: 
Η συνήθης πορεία

Το πρώτο σενάριο γίνονται περιορισµέ-
νες προσπάθειες για τη µείωση της απώλει-
ας τροφίµων και των αποβλήτων, τα συστή-
µατα παραγωγής δεν αλλάζουν, οι κατανα-
λωτές δείχνουν περιορισµένη προθυµία να 
πληρώσουν τρόφιµα φιλικά προς το περιβάλ-
λον και οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυ-
ξη είναι ανεπαρκείς. Αναλυτικά τα αποτελέ-
σµατα της πολιτικής ανά οµάδα στόχευσης: 

Επισιτιστική ασφάλεια: Βελτίωση του δυ-
ναµικού παραγωγής µε τη χρήση των σηµε-
ρινών µέσων της ΚΑΠ και διασφάλιση της 
καλής λειτουργίας της αλυσίδας τροφίµων

Κλιµατική αλλαγή: Αύξηση των κινήτρων 
στο πλαίσιο της πρότασης της ΚΑΠ για απο-
δοτικές από πλευράς πόρων και φιλικές προς 
το κλίµα γεωργικές τεχνολογίες. Συνέχιση 
της υποστήριξης παγκόσµιων πρωτοβουλιών.

Αγρότες: ∆ίκαιο εισόδηµα για τους αγρό-
τες µέσω του συστήµατος άµεσης ενίσχυσης 
της ΚΑΠ, αποσυνδεδεµένης και συνδεδεµέ-
νης σύµφωνα µε τα τρέχοντα πρότυπα. Προ-
τεραιότητα στην καινοτοµία και την τεχνολο-
γία στην επενδυτική στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης και υποστήριξη των γεωργών µε 
υποδοµές, πιστωτικές διευκολύνσεις, εκπαί-
δευση νεότερων αγροτών.

Ασφάλεια τροφίµων: Παρακολούθηση 
και έλεγχος ότι εφαρµόζονται τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ασφάλειας τροφίµων και ποιότητας.

Καταναλωτές: Υποστήριξη και επενδύ-
σεις στην εκπαίδευση σχετικά µε την παχυ-
σαρκία και τον υποσιτισµό για την υιοθέτη-
ση υγιεινών τρόπων ζωής και διατροφικών 
συνηθειών µεταξύ των µελλοντικών γενε-
ών. Ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης πολιτι-
κής της ΕΕ στον τοµέα της διατροφής µέσω 
της ρύθµισης και της αυτορρύθµισης, ανά-
λογα µε την περίπτωση

Το σενάριο 1, που αντιστοιχεί στην τρέ-
χουσα κατάσταση, δεν είναι πλέον µια βιώ-

σιµη προσέγγιση για την αντιµετώπιση της 
αυξανόµενης ζήτησης τροφίµων και της α-
νάγκης να είναι βιώσιµη, σύµφωνα µε τους 
συγγραφείς.

Σενάριο 2: 
Μαζική παραγωγή 
µε κάθε κόστος

 Σε αυτό το σενάριο, η ζήτηση για τρόφι-
µα ικανοποιείται αλλά σε συνδυασµό µε την 
περιβαλλοντική υποβάθµιση. Τα συστήµα-
τα αγροδιατροφής εστιάζονται αποκλειστι-
κά στην επέκταση της γεωργικής παραγωγής 
χωρίς περιβαλλοντική ανησυχία, οι επενδύ-
σεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη γίνεται µό-
νο για την παραγωγικότητα, ενώ οι κατανα-
λωτές εστιάζουν στην ικανοποίηση των ανα-
γκών τους και των προτιµήσεών τους σε τρό-
φιµα. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της πολι-
τικής ανά οµάδα στόχευσης:

Επισιτιστική ασφάλεια: Ανάπτυξη σχεδίων 
διαχείρισης κρίσεων για καταστάσεις όπου η 
παραγωγή ή η προσφορά στην ΕΕ διακόπτε-
ται λόγω φυσικών ή φυσικών περιστατικών

Κλιµατική αλλαγή: Αποπροώθηση της κλι-
µατικής αλλαγής σε όλους τους σχετικούς 
τοµείς πολιτικής της ΕΕ

Αγρότες: Αύξηση της στήριξης της ΚΑΠ 
προς τους γεωργούς µε τη µετάβαση από το 
καθεστώς αποσυνδεδεµένων ενισχύσεων σε 
συνδεδεµένες ενίσχυσεις και µηχανισµούς 
στήριξης των τιµών που συνδέονται µε τους 
στόχους επισιτιστικής ασφάλειας, Υποχρε-
ωτικοί µηχανισµοί προτεραιότητας για ε-
πενδύσεις στην αφοµοίωση της τεχνολογί-

ας. Να επιτραπεί στους αγρότες της ΕΕ να έ-
χουν πρόσβαση σε υπάρχουσες και νέες τε-
χνικές βιοτεχνολογίας.

Ασφάλεια τροφίµων: Παρακολούθηση 
και διασφάλιση της εφαρµογής των ευρω-
παϊκών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας 
των τροφίµων.

Καταναλωτές: Υποστήριξη και επενδύσεις 
στην εκπαίδευση σχετικά µε την παχυσαρ-
κία και την υποσιτισµό για την επίτευξη υγι-
εινών διατροφικών συνηθειών µεταξύ των 
µελλοντικών γενεών

Το σενάριο 2 παρουσιάζει έναν σχετικό 
κίνδυνο που συνδέεται µε τη συνεχή αµέ-
λεια των κλιµατικών ζητηµάτων, που σε κά-
ποιο σηµείο θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
τέτοια ακραία γεγονότα, ώστε να ακυρώσει 
πλήρως τη βελτιωµένη παραγωγικότητα, εν-
δεχοµένως οδηγώντας στο Σενάριο 1

Σενάριο 3: 
Τοπικοί Επιβιώσαντες

 Το σύστηµα παραγωγής βασίζεται σε µε-
γάλο βαθµό σε µικρούς τοπικούς παραγω-
γούς, ενώ ξεχωριστές εθνικές ή περιφερει-
ακές ενέργειες αναλαµβάνονται χωρίς συ-
νεργασία. Παράλληλα αναλαµβάνονται πε-
ριορισµένες δράσεις για τη µείωση των εκ-

Οι μέγα τάσεις 
που ορίζουν το μείγμα 
αγροτικής πολιτικής

Τα 4 σενάρια 
έως το 2050   
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Οι μέγα τάσεις 
που ορίζουν το μείγμα 
αγροτικής πολιτικής

ποµπών των ρύπων. Η έκταση καλλιεργή-
σιµης γης αυξάνεται καθώς η τοπική παρα-
γωγή και η αστική γεωργία υποστηρίζονται 
προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 
επισιτιστικής ασφάλειας. Παράλληλα, οι επι-
λογές των καταναλωτών καθοδηγούνται α-
πό την υγεία, την τοπική παραγωγή και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, οι ε-
µπορικές πολιτικές και συµφωνίες έχουν 
µείνει πίσω. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 
πολιτικής ανά οµάδα στόχευσης:

Ασφάλεια τροφίµων: Αντιµετώπιση της ε-
πισιτιστικής ασφάλειας µε µη δοµηµένο και 
ανοµοιογενή τρόπο. Επένδυση στην τεχνο-
λογική καινοτοµία για την ανάπτυξη προϊό-
ντων υπό συγκεκριµένες συνθήκες και εξα-
σφάλιση επαρκούς ποσότητας παραγωγής.

Κλιµατική αλλαγή: Η αντιµετώπιση της 
αλλαγής του κλίµατος δεν είναι πλέον θέµα 
διεθνούς συνεργασίας και η επένδυση στην 
προστασία της γεωργίας πραγµατοποιείται 
σε εγχώριο επίπεδο.

Αγρότες: Βελτίωση των εσόδων των γεωρ-
γών σε περιοχές µόνο όπου ήδη υπάρχουν 
αγροτικές πολιτικές (π.χ. ΚΑΠ, Farm bill)

Ασφάλεια τροφίµων: Συνέχιση της παρα-
κολούθησης και διασφάλισης της εφαρµο-
γής των ευρωπαϊκών µέτρων για την ασφά-

λεια και την ποιότητα των τροφίµων από ό-
λους τους τοπικούς και εθνικούς παραγω-
γούς τροφίµων.

Καταναλωτές: Σχεδιασµός και εφαρµογή 
και προστατευτικών πολιτικών που ενθαρρύ-
νουν τους καταναλωτές να αγοράζουν εγχώ-
ρια και τοπικά προϊόντα διατροφής.

Η επισιτιστική ασφάλεια και η κλιµατική 
αλλαγή είναι παγκόσµια ζητήµατα που οδη-
γούν σε πολύπλοκους δεσµούς που δεν έ-
χουν γεωγραφικά σύνορα. Αυτές οι προκλή-
σεις πρέπει να αντιµετωπίζονται συλλογικά 
σε παγκόσµιο επίπεδο σε όλη τη διάρκεια 
της ισχυρής συνεργασίας µεταξύ των περι-
φερειών. Το Σενάριο 3 είναι πολύ απίθανο 
να είναι αποτελεσµατικό.

Σενάριο 4: 
Βιωσιµότητα για όλους

Τα συστήµατα παραγωγής µετασχηµατίζο-
νται για να φιλοξενήσουν µια αειφόρο γεωρ-
γία και γίνονται µέρος της κυκλικής οικονο-
µίας. Βελτιώνονται οι πρακτικές παραγωγής 
τροφίµων, οι καταναλωτές υιοθετούν υγιει-
νά διατροφικά πρότυπα, ενώ πραγµατοποι-
ούνται µεγάλες επενδύσεις στην Έρευνα και 
Ανάπτυξη και εφαρµόζονται συγκεκριµένες 
στοχευµένες πολιτικές. Αναλυτικά τα αποτε-

Δυνάμεις
Σε επίπεδο σηµαντικότητας, ως 
την πιο µεγάλη δύναµη που θα 
οδηγήσει τις εξελίξεις, οι ειδικοί 
θεωρούν πρώτα την αύξηση του 
παγκόσµιου πληθυσµού. Μετά, 
κατά σειρά σηµασίας, έρχονται 
η κλιµατική αλλαγή, η 
εξάντληση των γεωργικών 
και περιβαλλοντικών πόρων, η 
τεχνολογική πρόοδος, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
γεωργικής αυτοµατοποίησης και 
τέλος η παγκοσµιοποίηση του 
εµπορίου και ο προστατευτισµός.

λέσµατα της πολιτικής ανά οµάδα στόχευσης:
Προστασία τροφίµων: Πρόβλεψη κινήτρων 

βάσει της ΚΑΠ για αύξηση ή / και µεγιστοποί-
ηση της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ. Εν-
θάρρυνση της πρόσληψης και της ανταλλα-
γής γνώσεων σχετικά µε την τεχνολογία και 
της ψηφιοποίησης στη γεωργική παραγωγή 
ως οδηγός για την επισιτιστική ασφάλεια.

Κλιµατική αλλαγή: Συνέχιση της υποστή-
ριξης παγκόσµιων πρωτοβουλιών για τη µεί-
ωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Ε-
φαρµογή των απαιτήσεων της ΕΕ για τη µεί-
ωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπί-
ου, συµπεριλαµβανοµένης της γεωργικής 
παραγωγής.

Αγρότες: Αύξηση και βελτίωση των δαπα-
νών της ΚΑΠ για τη στήριξη των γεωργών της 
ΕΕ µέσω του καθεστώτος αποσυνδεδεµένων 
ενισχύσεων, καθώς και των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων σε συγκεκριµένα προϊόντα µε 
στόχους επισιτιστικής ασφάλειας

Καθιέρωση ελάχιστων ορίων για τα κρά-
τη µέλη για την υποστήριξη επενδύσεων 
στην τεχνολογία. Εξουσιοδότηση και παρο-
χή πρόσβασης σε νέες τεχνικές καινοτοµί-
ας για την αναπαραγωγή φυτών για την αύ-
ξηση της παραγωγικότητας.

Ασφάλεια τροφίµων: Να διασφαλιστεί 
ότι τα πρότυπα ασφάλειας τροφίµων της ΕΕ 
είναι απαραίτητα, αναλογικά και συνεκτικά 
µε άλλους στόχους πολιτικής και διασφαλί-
ζουν την εφαρµογή των ευρωπαϊκών προ-
τύπων ασφάλειας τροφίµων και ποιότητας.

 Καταναλωτές: Αύξηση της υποστήριξης 
και της επένδυσης στην εκπαίδευση όσον 
αφορά την παχυσαρκία και υποσιτισµό και 
την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης ευρω-
παϊκής διατροφικής πολιτικής.

Το σενάριο 4 είναι το µόνο µονοπάτι που 
αντιµετωπίζει έναν αυξανόµενο πληθυσµό 
µε βιώσιµο τρόπο, υιοθετώντας υγιεινή δι-
ατροφή και διατηρώντας το περιβάλλον.

Αύξηση ζήτησης για κρέας 
και σιτηρά κατά 40%  
Η αύξηση της παγκόσµιας παραγωγής σιταριού πρέπει να ανέλθει στο 
24% για να ικανοποιηθούν οι διατροφικές ανάγκες, ενώ για καλαµπόκι 
και ρύζι τα αντίστοιχα ποσοστά φτάνουν το 33%. Στο σύνολό τους τα 
σιτηρά θα πρέπει να αυξηθούν κατά 39% έως το 2050. Την ίδια ώρα 
στον τοµέα της κτηνοτροφίας, η παγκόσµια παραγωγή κρέατος θα 
πρέπει να αυξηθεί κάτω από το 30% έως το 2050 σε σύγκριση µε το 
2012. Μεταξύ των κύριων πηγών κρέατος: χοιροειδή, πουλερικά και 
βοοειδή, τα πουλερικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90%. Ως εκ 
τούτου, το µέγεθος των κοπαδιών των πουλερικών θα πρέπει να αυξηθεί 
κατά 40%, το µέγεθος των αγελών των χοίρων θα πρέπει να αυξηθεί 
κατά 10% και το µέγεθος των βοοειδών θα πρέπει να αυξηθεί κατά 
34%, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας. Επιπλέον, αύξηση 
αναµένεται στην κατανάλωση εσπεριδοειδών και στη ντοµάτα λόγω της 
προώθησης ενός πιο υγιεινού προτύπου διατροφής, ενώ αντίθετα η 
ζήτηση για ζάχαρη θα µειωθεί σηµαντικά. Τα παραπάνω καθίστανται 
όλο και πιο δύσκολα, λαµβάνοντας υπόψη την υψηλότερη ευπάθεια των 
ζώων σε ασθένειες, καθώς και των φυτών στα παράσιτα που αναµένουν 
οι ερευνητές για το µέλλον, ενώ φοβούνται και για την απώλεια της 
παραδοσιακής τεχνογνωσίας παραγωγής.



Έκλεισε η συμφωνία με ΕΤΕΠ 

Με προτεραιότητα νέους 
αγρότες, 15ετή δάνεια 
με πέντε χρόνια περίοδο 
χάριτος για κάθε δαπάνη

  Συνολικά 200 εκατ. ευρώ θα δανείσει στις ελληνικές τράπεζες 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε αρχές του 2020 να 
είναι σε θέση να εκδώσουν αγροτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆άνεια 15ετούς διάρκειας µε πέ-
ντε χρόνια περίοδο χάριτος και 
επιτόκια που θα κυµαίνονται σε 
επίπεδα κάτω από εκείνα της α-
γοράς, θα είναι σε θέση να παρέ-
χουν οι ελληνικές τράπεζες στους 
αγρότες, µε προτεραιότητα στους 
νέους. Τα κονδύλια για αυτές τις 
πιστώσεις, συνολικού ύψους 200 
εκατ. ευρώ, θα τα δανείσει στα 
ελληνικά ιδρύµατα η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), µε 
τον προγραµµατισµό να αναφέ-
ρει πως θα είναι διαθέσιµα για ε-
κταµίευση στις αρχές του 2020.

Το 10% των παραπάνω χρηµά-
των (20 εκατ. ευρώ) θα πρέπει να 
διατεθούν για επενδυτικά σχέδια 
νέων αγροτών κάτω των 41 ετών. 
Σηµειώνεται εδώ πως η 15ετής δι-
άρκεια του δανείου και η πενταε-
τής περίοδος χάριτος αφορά µόνο 
τους νέους αγρότες, ενώ για τους 
υπόλοιπους προβλέπεται δάνειο 
12ετές µε τρία χρόνια περίοδο χά-
ριτος, σύµφωνα µε την ενηµέρω-
ση της ΕΤΕπ.

∆ικαιούχοι των εν λόγω κεφα-
λαίων θα είναι φυσικά πρόσωπα 
αγρότες, οργανώσεις παραγωγών, 
συνεταιρισµοί και µικροµεσαίες ε-
πιχειρήσεις του αγροδιατροφικού 
τοµέα. Επιλέξιµα προς δανειοδό-
τηση θα είναι πρότζεκτ για την κα-
τασκευή φωτοβολταϊκών συστη-
µάτων για τον συµψηφισµό ενέρ-
γειας (net metering), αγορά µηχα-
νολογικού εξοπλισµού, αρδευτι-
κών συστηµάτων, αγροτικών εγκα-
ταστάσεων (αποθήκες κ.λπ) κ.α.

Επιπλέον το δάνειο, δύναται να 
συνδυαστεί µε τα διαθέσιµα χρή-
µατα από τα Σχέδια Βελτίωσης και 
Μεταποίησης, για την κάλυψη της 

Μέσα στο ∆εκέµβριο και κατά τη 
διάρκεια της 8ης Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης των Προγραµµά-
των αναµένεται να εξεταστούν τα 
περιθώρια για µία συµπληρωµατι-
κή προκήρυξη που θα αφορά τους 
βιοκαλλιεργητές των οποίων λή-
γουν οι δεσµεύσεις τον ερχόµε-
νο Μάιο. Αυτό που µένει να φανεί 
ουσιαστικά είναι τα κονδύλια που 
θα περισσέψουν από τις εντάξεις 
στις περασµένες δύο προκηρύξεις 
(2017 και 2019), καθώς, όπως εί-
ναι γνωστό, ο υπολογισµός των ε-
νισχύσεων ήταν λάθος και προκύ-
πτει κάθε χρόνο µία «κάβα», γύρω 
στα 20 εκατ. ευρώ.  

Γύρω σε αυτό το ποσό, βρίσκο-
νται και οι απαιτήσεις για µία διετή 
επέκταση. Υπενθυµίζεται εδώ, πως 
όπως είχε γράψει η Agrenda, o µε-
ταβατικός κανονισµός της ΚΑΠ δί-
νει το δικαίωµα στη χώρα µας να ε-
πεκτείνει κατά ένα έτος όλες τις δε-
σµεύσεις των αγροτών, αρκεί φυ-
σικά να αποδείξει ότι έχει «ξεµεί-
νει» από κονδύλια. Εν τω µεταξύ, 
το ενδεχόµενο ενός προγράµµατος 

«γέφυρα», που θα δίνει τη δυνα-
τότητα διετούς παράτασης στο Μέ-
τρο 11, έφερε στη Βουλή µε ερώ-
τησή του ο αναπληρωτής γενικός 
γραµµατέας της Κ.Ο της Ν∆, βου-
λευτής Λάρισας Χρήστος Κέλλας, 
η οποία αναφέρει: «Πολλοί Θεσ-
σαλοί αγρότες, εντάχθηκαν στο Υ-
ποµέτρο 11.1,  µε τριετή διάρκεια 
δέσµευσης έως τα τέλη του 2019.

Επειδή το συγκεκριµένο µέτρο 
συµβάλλει τα µέγιστα στην προ-
στασία του περιβάλλοντος.

Το Δεκέμβριο για επέκταση

ίδιας συµµετοχής. Σηµειώνεται εδώ, 
ότι παρόµοιες δράσεις η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων τρέχει ήδη µε 
τις ελληνικές τράπεζες όπως είναι το 
«Πρόγραµµα χρηµατοδότησης Μικρο-
µεσαίων επιχειρήσεων», µε τα κεφά-
λαια αυτά να δίνονται µε προνοµια-
κούς όρους τιµολόγησης. Ωστόσο, 
είναι στο χέρι των ελληνικών τρα-
πεζών και ανάλογα το πιστοληπτικό 
προφίλ του κάθε δικαιούχου, αν θα 
εγκριθούν τα δάνεια και µε ποιους 
όρους εξόφλησης (π.χ επιτόκια, τρό-
ποι αποπληρωµής κ.λπ). 

Συµπληρώνει το Ταµείο 
Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Το συγκεκριµένο εργαλείο ανα-
µένεται να τρέξει παράλληλα µε το 
Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανά-
πτυξης, το οποίο σχεδιάζεται να κα-
λύπτει ανά αγροτικό δάνειο το 80% 
των απωλειών, ώστε να διευκολύ-
νεται η διαδικασία δανειοδότησης 
και να είναι πιο ευνοϊκοί οι όροι.

Η επισφράγηση της συµφωνίας 
µε την ΕΤΕπ, έγινε την περασµέ-
νη εβδοµάδα, µετά από συνάντη-
ση του υφυπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, µε τον α-
ντιπρόεδρο της Τράπεζας, υπεύθυ-
νου για τις δανειοδοτικές δραστηρι-
ότητες στην Ελλάδα και τις χρηµα-
τοδοτήσεις στο διεθνή αγροτικό το-
µέα, Άντριου ΜακΝτάουελ.

Επιτόκιο
Είναι αποκλειστικά υπόθεση 

της κάθε τράπεζας το πως θα 
κινηθεί σχετικά µε το επιτόκιο, 
αναλόγως µε την πιστοληπτική 

ικανότητα του αγρότη 

Τα δάνεια µπορούν 
να αφορούν 
την αγορά 
µηχανολογικού 
εξοπλισµού, 
όπως τρακτέρ και 
παρελκόµενα.
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200 εκατ.
Το αρχικό ποσόν που θα 
διατεθεί από την ΕΤΕπ 
ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ 
και αφορά µακροπρόθεσµα 
δάνεια χαµηλού επιτοκίου αφού 
τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα 
θα δανείζονται σχετικά, µε 
επιτόκιο µειωµένο κατά 80% 
σε σχέση µε το τρέχον της 
τραπεζικής αγοράς.
 

 2 δις ευρώ
Τα δάνεια της ΕΤΕπ, που 
διοχετεύονται µέσω τραπεζών 
εταίρων, θα κινητοποιήσουν 
περίπου 2 δις ευρώ για τη 
χρηµατοδότηση της γεωργίας 
και της βιοοικονοµίας στην 
Ευρώπη.

Νέοι
Τουλάχιστον 10% του πακέτου 
δανείων, δηλαδή 20 εκατ. ευρώ 
θα διατεθεί στους νέους 
γεωργούς ηλικίας κάτω 
των 41 ετών.



βιολογικών

ΜΕΤΡΟ 4.2.1 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΕΩΣ 30 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

8.070.000 ΕΥΡΩ 3.720.000 ΕΥΡΩ

Στο 25% του έργου
αιτήσεις πληρωμής
στη Μεταποίηση
Τις λεπτοµέρειες ώστε να κυλή-
σουν οµαλά οι πρώτες πληρωµές 
και οι προκαταβολές για τους δι-
καιούχους του Μέτρου 4.2 «Με-
ταποίηση» ορίζει νέα τροποποι-
ητική απόφαση, η οποία περι-
λαµβάνει οδηγίες προς τις Επι-
τροπές Παρακολούθησης Πρά-
ξεων, που αξιολογούν τα αιτή-
µατα αλλα και για τις υποχρεώ-
σεις των επενδυτών. 

Σύµφωνα µε την απόφαση 
(4063/Β’/2019), µετά την πα-
ραλαβή της αίτησης πληρωµής/
προκαταβολής, η Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης Πράξεων θα πρέ-
πει να ολοκληρώνει την εργασία 
της εντός τριάντα ηµερών από 
την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης ή από την ηµεροµηνία 
της αποστολής των τυχόν ελλει-
πόντων δικαιολογητικών.

Εντός ενός έτους 
η πρώτη αίτηση πληρωµής

Οι δικαιούχοι, το αργότερο ε-
ντός ενός έτους από την ηµε-
ροµηνία της απόφασης έντα-
ξης πράξης του επενδυτικού του 

σχεδίου, προβαίνουν σε έναρξη 
εργασιών και υποβάλουν στο 
ΠΣΚΕ την αίτηση πρώτης πλη-
ρωµής. Οι δικαιούχοι δύνανται 
τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν τη 
λήξη της παραπάνω προθεσµί-
ας να αιτηθούν άπαξ παράταση 
από τον ΕΦ∆, η οποία δεν µπο-
ρεί να ξεπερνά τους έξι µήνες.

 Ως έναρξη εργασιών θεωρεί-
ται από την ηµεροµηνία δηµοσι-
οποίησης της πρόσκλησης του 
Υποµέτρου και µετά, είτε η έναρ-
ξη των κατασκευαστικών εργα-
σιών που αφορούν την επένδυ-
ση, είτε η πρώτη νοµικά δεσµευ-
τική ανάληψη υποχρέωσης για 
την παραγγελία εξοπλισµού ή 
τη χρήση υπηρεσιών ή ανάλη-
ψη άλλης δέσµευσης που καθι-
στά το έργο µη αναστρέψιµο (ό-
ποιο από τα ανωτέρω είναι προ-
γενέστερο). Η αγορά γης και οι 
εργασίες προπαρασκευής, όπως 
η λήψη αδειών και η εκπόνηση 
µελετών σκοπιµότητας, δεν θεω-
ρούνται ως έναρξη των εργασιών

Πρώτη αίτηση στο 25% του 
προϋπολογισµού του έργου

Για το υποµέτρο 4.2, η αίτη-
ση πρώτης πληρωµής από τον 
δικαιούχο αντιστοιχεί τουλάχι-
στον στο 25% του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού της πράξης. Οι 
αιτήσεις ενδιάµεσης πληρωµής 
αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 
20% του εγκεκριµένου προϋπο-
λογισµού της πράξης. 

Παρατάσεις για το 4.2.1
µέχρι το ∆εκέµβριο   

Παράταση έλαβαν οι αιτήσεις 
ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 
4.2.1 σε Θεσσαλία και Αττική µέχρι 
τις 30 ∆εκεµβρίου, ενώ στις 
Περιφέρειες Ανατολικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας οι 
ηµεροµηνίες αιτήσεων λήγουν την 
19η ∆εκεµβρίου. Εν τω µεταξύ, 
όσον αφορά την Κεντρική 
Μακεδονία, υπάρχουν 
διαµαρτυρίες για τον αποκλεισµό 
της Χαλκιδικής όπου επιλέξιµη 
περιοχή είναι ουσιαστικά µόνο το 
Άγιον Όρος. Το θέµα αυτό έφερε 
στη Βουλή, ο βουλευτής του νοµού 
Απόστολος Πάνας, ο οποίος ζήτησε 
να υπάρξουν διορθωτικές 
ενέργειες: «Αποτελεί παράδοξο να 
µην απευθύνεται η ανωτέρω 
πρόσκληση σε περιοχές που 
ασκούν µεταποιητική 
δραστηριότητα και παράγουν τελικό 
προϊόν «γεωργικό προϊόν» και οι 
οποίες βρίσκονται σε επαρχιακό 
καλλιεργήσιµο έδαφος αλλά να 
απευθύνεται σε αστικές περιοχές 
και περιοχές εντός οικισµών», 
ανέφερε συγκεκριµένα.

Επειδή προβλέπεται η δυνατότη-
τα διετούς παράτασης του εν λόγω 
προγράµµατος, υπό την προϋπόθε-
ση νέας πρόσκλησης.

Επειδή οι αγρότες ενόψει της 
σποράς για τη νέα καλλιεργητική 
χρονιά πρέπει να γνωρίζουν τι θα 
σπείρουν και υπό ποιο καθεστώς.

Ερωτάσθε κύριε υπουργέ αν εί-
ναι στις προθέσεις σας να εγκρίνετε 
διετή παράταση του προγράµµατος 
και αν ναι, ποιο το χρονοδιάγραµ-
µα των ενεργειών σας;».

Έως 4 αιτήσεις
Το πλήθος των αιτήσεων 
πληρωµής που µπορεί να 
υποβάλλει ο δικαιούχος 
δεν µπορεί να ξεπερνά
τις τέσσερεις αιτήσεις 

ανά πράξη
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

 
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». 

 
∆ιατήρηση 
αµπελώνων
Παράταση µέχρι τις 30 
Νοεµβρίου (από 20 
Οκτωβρίου που ήταν) 
έδωσε το ΥπΑΑΤ για την 
ηλεκτρονική υποβολή 
προτάσεων για τη ∆ράση 
10.1.03 «∆ιατήρηση 
Αµπελοκοµικής Πρακτικής 
στον Αµπελώνα Νήσου 
Θήρας» του Μέτρου 10 
«Γεωργοπεριβαλλοντικά 
και κλιµατικά µέτρα».
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τρανά παραδείγµατα το τρακτέρ βιοµεθανί-
ου της New Holland, το ηλεκτροκίνητο κόνσεπτ 
της John Deere και το υβριδικό Steyer, η φετι-
νή Agritechnica έδειξε το δρόµο που πρέπει να 
ακολουθήσει η αγροτική εκµηχάνιση ώστε να 
απεξαρτηθεί σταδιακά από το ντίζελ. Οι συνε-
χείς κανονισµοί ρύπων που ακριβαίνουν την 
τεχνολογία των ντιζελοκινητήρων, είναι µόλις 
ένα από τα κίνητρα των κατασκευαστών που 

φαίνεται να ακολουθούν τα χνάρια της αυτο-
κίνησης, στο κοµµάτι των εναλλακτικών καυσί-
µων.  ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε, που φέτος για 
πρώτη φορά, τα βραβεία Τρακτέρ της Χρονιάς 
2020 απέκτησαν και µία νέα κατηγορία, αυτή 
της «βιωσιµότητας». Μία µικρή γεύση, για όσα 
ξεχώρισε η οµάδας της Agrenda που περιηγή-
θηκε στα χωλ της Agritechnica µε αφορµή και 
τον εορτασµό για τα 30 χρόνια Profi (σελ. 11), 
παρουσιάζεται παρακάτω.

Στο πλούσιο σταντ της John Deere δέσποζε 
µεταξύ άλλων το πλήρως αυτόνοµο τρακτέρ 

Την αρχή του τέλους 
για το ντίζελ έδειξε
η φετινή Agritechnica   
Βιομεθάνιο και ηλεκτρισμός στα ντεπόζιτα των τρακτέρ 
σηματοδοτούν τη νέα φιλοσοφία στην εκμηχάνιση

Επάνω: Με το όνοµα 
«Ζώνη Μελλοντικής 
Τεχνολογίας», το σταντ 
της John Deere φέτος, 
όπου φιγούραρε το 
αυτόνοµο ηλεκτρικό 
τρακτέρ µε απόδοση 
500kW.  
Αριστερά: Η υπουργός 
Γεωργίας της 
Γερµανίας, Τζούλια 
Κλόκνερ περιηγήθηκε 
στους χώρους της 
Agritechnica.

Πάνω από 70 εκθέτες παρουσιάσαν τις λύσεις τους στον τοµέα της 
πληροφορικής και της ψηφιακής τεχνολογίας στη γεωργία. 

Η εικόνα του Massey 
Ferguson NEXT ήταν 
άκρως εντυπωσιακή, 
ενώ ο κινητήρας του 
έχει αποµονωθεί από 
την καµπίνα για να 
υπάρχει µεγαλύτερη 
ηχοµόνωση. 
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Βράβευση Τρακτέρ 
της Χρονιάς 2020
Στο πάνθεον του φετινού διαγωνισµού Τρακτέρ της 
Χρονιάς 2020 της έκθεσης Agritechnica βρέθηκαν 
δύο µοντέλα της New Holland και δύο της Fendt, µε 
το καθένα να δίνει ένα ξεχωριστό ερέθισµα για να α-
ξιολογηθεί µε «άριστα» από τους 25 δηµοσιογράφους 
του ειδικού Τύπου.

Το ανοιχτοχώραφο Fendt 942 Vario απέσπασε το 
βραβείο στη γενική κατηγορία του θεσµού (Tractor of 
the Year 2020), ενώ στην κατηγορία «Best Utility» δι-
ακρίθηκε το Fendt 314 Profi +. Όσον αφορά το Fendt 
314 Vario, η οµάδα των κριτών επαίνεσε την ευελιξία 
που προσφέρει το συγκεκριµένο µοντέλο. «Η καινο-
τόµος ιδέα DynamicPerfomance απελευθερώνει πρό-
σθετη ισχύ όταν απαιτείται - σε οποιαδήποτε ταχύτη-
τα οδήγησης και κατά τη διάρκεια όλων των τύπων ερ-
γασίας, ακόµα και σε εφαρµογές PTO σε στάση», α-
νέφεραν στελέχη της εταιρείας. Επίσης, το λογισµικό 
FendtONE που απεικονίζεται στην οθόνη του τρακτέρ 
εξατοµικεύει τη χρήση του µηχανήµατος και συνδέει 
το γραφείο µε µηχάνηµα. 

∆ιάκριση για το τρακτέρ µεθανίου
Από την άλλη πλευρά, το πρώτο εγχείρηµα της New 

Holland να µεταβεί στην ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβαλλον βιώσιµων τρακτέρ ανταµείφθηκε και µε 
το παραπάνω, αφού το νέο T6 Methane Power έλα-
βε το βραβείο του πιο αειφόρου τρακτέρ, ένα βραβείο 
που απονέµεται για πρώτη χρονιά από το ιταλικό περι-
οδικό Trattori και τον διαγωνισµό Tractor of the Year.

Η New Holland απέσπασε όµως και το βραβείο «Best 
of Specialized» (καλύτερο εξειδικευµένο τρακτέρ) µε το 
µοντέλο Τ4 110 N. Οι 25 δηµοσιογράφοι από όλο τον 
κόσµο εξήραν τον προηγµένο τεχνολογικό εξοπλισµό 
που φέρει το Τ4 και συγκεκριµένα την ανάρτηση µε τον 
ρυθµιζόµενο µπροστινό άξονα Terraglide.

της εταιρείας µε το αρθρωτό πλαίσιο, τους δύο 
µόνο µπροστινούς άξονες και την ηλεκτρική 
ισχύ των 500 kW να φθάνει στους τροχούς-ή 
στις ερπύστριες-αθόρυβα. Την ίδια στιγµή ο Ό-
µιλος CNH, φιλοδοξώντας να κάνει την Steyr 
την πιο καινοτόµα µπράντα ανάµεσα στις άλ-
λες «οµόσταβλες», έδωσε ένα πρώτο δείγµα 
των προηγµένων τεχνολογικών της ιδεών µε 
το υβριδικό Steyr Konzept, το οποίο εφοδι-
άζεται µε πετρελαιοκινητήρα 4,5 λίτρων της 
FPT αλλά και µε 5 ηλεκτρικά µοτέρ. 

∆ίπλα στο Konzept ένας «ιπτάµενος βοη-
θός» έκανε την εµφάνισή του στο σταντ της 
έκθεσης. Το συγκεκριµένο drone µπορεί να 
πετάει ακριβώς µπροστά από το τρακτέρ, να 

χαρτογραφεί σε πραγµατικό χρόνο τον χώ-
ρο και να εποπτεύει την καλλιέργεια, στέλ-
νοντας έπειτα όλα αυτά τα δεδοµένα πάλι πί-
σω στο Konzept.

Εντυπωσιακή και η Massey Ferguson µε τη 
νέα γενιά τρακτέρ που ετοιµάζει, αποκαλύπτο-
ντας στην έκθεση το NEXT, το οποίο «εσωκλεί-
ει» αλλά και µαρτυρά πολλά από τα χαρακτη-
ριστικά που θα διαθέτουν τα νέα της µοντέλα. 
Χαρακτηριστικό που ξεχώρισε, εκτός από την 
πρωτότυπη εµφάνιση, ο τρόπος µε τον οποίο 
ο κινητήρας έχει αποµονωθεί από την καµπί-
να, στοιχείο που µεταξύ άλλων, συµβάλλει 
στην υψηλού επιπέδου ηχοµόνωση.

Παράλληλα η SDF, ξεχώρισε µε τις παρουσί-
ες των Spire Target (70-90,4 ίππων) για λογα-
ριασµό της Lamborghini, ενώ επιβλητικά στο 
χώρο των 3.000 τ.µ της Deutz Fahr, δέσποζαν 
τα πέντε τετρακύλινδρα µοντέλα της Σειράς 6.

Από την άλλη η Fendt εγκαινίασε τον πρώ-
το της τηλεσκοπικό φορτωτή, Cargo T955, ε-
νώ η Valtra αποκάλυψε την πρωτότυπη κα-
µπίνα της µε το σύστηµα των ψηφιακών εν-
δείξεων SmartGlass, το οποίο είναι τοποθετη-
µένο στο µπροστινό παρµπρίζ του τρακτέρ, α-
πεικονίζοντας ό,τι χρειάζεται ο χειριστής για 
να µην αποσπάται η προσοχή του.

Μέχρι 16 Νοεµβρίου
Η Agritechnica κλείνει τις πόρτες της 
στις 16 Νοεµβρίου. Στο Profi ∆εκεµ-
βρίου θα φιλοξενηθεί πλούσιο αφιέ-

ρωµα για την αποκαλυπτική µπιενάλε
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Άσε τους άλλους 
να μετανιώνουν 
∆ιαχρονικό: Μην µετανιώνεις για 
αυτά που έδωσες. Άσε τους άλλους 
να µετανιώσουν που δεν τα 
εκτίµησαν. Γιάννης Ρίτσος

Σιτάρι-ψωµί: Από τα 3 δις ευρώ 
ετήσιο τζίρο στα αρτοποιήµατα οι 
αγρότες βγάζουν µόλις 10 εκατ. ευρώ 
«καθώς η τιµή στα σιτηρά παραµένει 
η ίδια τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ η 
τιµή στα λιπάσµατα, τα φυτοφάρµακα 
και το πετρέλαιο έχει δεκαπλασιαστεί, 
ελάχιστοι θα αποµείνουν να 
καλλιεργούν. Στο µαλακό σιτάρι, από 
το οποίο γίνεται το ψωµί, εισάγουµε 
ετησίως πάνω από 1.000.000 τόνους 
αξίας εκατοµµυρίων ευρώ, κυρίως 
από Ρωσία, Γαλλία και Ουκρανία. 
Αυτό γίνεται ψωµί που πουλιέται προς 
3 ευρώ, άρα 3 δις ευρώ είναι ο τζίρος 
σε ψωµί και αρτοποιήµατα. Καθ Ν. 

∆αναλάτος.Παν. 
Θεσσαλίας. 
31/10/2019.

Για το γάλα: 
Όλοι αυτοί που 
ξαφνικά τους 
έπιασε ο πόνος 
για τους 

κτηνοτρόφους και τη ∆ιεπαγγελµατική 
Φέτας και λένε διαφορά και αφού δεν 
εισάγουν γάλα απέξω, τον Γκαντωνιο 
δεν τον ξέρουν, τις Αχαρνές δεν τις 
ξέρουν, την οδό Πρεσπών στη 
Λευκωσία δεν την ξέρουν, το 
Τροπάριο της Κασσιανής δεν το 
ξέρουν, το HOUSE- HOTEL στη 
γειτονική Βουλγαρία δεν το ξέρουν, 
εργοστάσια στα Βαλκάνια που 
παράγουν Λευκό Τυρί δεν ξέρουν, 
δεν κάνουν υπερδιήθηση στο τυρι, δεν 
ξέρουν για πρόσθεση πρωτεϊνών και 
νοιάζονται για την κτηνοτροφία και τη 
ΦΕΤΑ, δεν έχουν παρά να πουν µια 
κουβέντα: Κύριε υπουργέ κάνε 
επειγόντως µια διεπαγγελµατική και 
εµείς θα τη στηρίξουµε όλοι γιατί 
θέλουµε το καλό των κτηνοτρόφων 
και του τόπου. Αλέξανδρος 
Καχριµάνης. Facebook, 3/11/2019.

Αξιοπρέπεια: «Ο πατέρας µου 
αγόραζε απλά αγαθά από φτωχούς σε 
υψηλές τιµές, παρόλο που δεν τα 
χρειαζόταν. Μερικές φορές τα 
πλήρωνε και πιο ακριβά. Ανησυχούσα 
γι’ αυτή την πράξη και τον ρώτησα 
γιατί το κάνει; Αυτός µου απάντησε: 
«Είναι φιλανθρωπία τυλιγµένη µε 
αξιοπρέπεια, παιδί µου»». facebook, 
28/11/2018.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Πλέον στην Κρήτη δεν υπάρχει ξενοδο-
χείο και εστιατόριο που να µην σερβί-
ρει κρητικό κρασί. Αυτό γιατί οι Κρητι-
κοί λένε πως η πρώτη εξαγωγή ξεκινά 
από το νησί. Ίσως αυτός να είναι ο λό-
γος που το κρητικό κρασί σηµείωσε τό-
ση πρόοδο µέσα σε λ-ιγότερο από δύο 
δεκαετίες, περνώντας από τη λογική της 
µαζικής παραγωγής οίνου στην προ-
σεγµένη δουλειά που παρουσιάζουν 
τόσο σε διεθνείς εκθέσεις όσο και σε 
εκδηλώσεις όπως τα Οινοτικά, που τη 
∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου έκαναν το τέ-
ταρτο πέρασµά τους από την Αθήνα.

∆ραστηριοποιούνται 33 οινοποιία 
υπό την οµπρέλα του Wines of Crete, 
µε τη δυναµική τους να προσεγγίζει τα 
300.000 εκατόλιτρα οίνου από 46.200 
τόνους οινοστάφυλων που καλλιεργού-
νται σε 46.200 εκτάρια γης, τα οποία 
συνιστούν την ψυχή του κρητικού α-
µπελώνα. Σηµαία των περισσότερων 
οινοποιείων, το Βιδιανό, το οποίο οι 
επισκέπτες των Οινοτικών συνάντη-
σαν και στα 26 οινοποιεία που βρέθη-
καν στην Αθήνα, είτε σε µονοποικιλι-
ακούς οίνους είτε σε µπλεντ. Είναι µια 

ποικιλία που έχει πάρει φόρα, εξήγησε 
στο agronews ο Afshin Molavi, διαχει-
ριστής του οινοποιείου Μανουσάκης.

«Θέλουµε να δείξουµε τα κρασιά µας 
στο οινόφιλο κοινό γιατί θεωρούµε ότι 
τα τελευταία 10 χρόνια έχουµε βελτι-
ωθεί σηµαντικά. Έχουµε προσηλωθεί 
στις τοπικές ποικιλίες» εξηγεί ο Ζαχα-
ρίας ∆ιαµαντάκης, οινολόγος του οι-
νοποιείου ∆ιαµαντάκη στο Ηράκλειο. 

Το Βιδιανό είναι το νέο αστέρι του 
κρητικού αµπελώνα, που έχει ξεκινή-
σει να κάνει δειλά δειλά κάποια βήµα-
τα εκτός Κρήτης, ενώ πριν από 10 πε-
ρίπου χρόνια, το πολύ 5 ετικέτες ήταν 
εµπνευσµένες και βασισµένες σ’ αυτή.

Σε αυτό το πνεύµα, τα επόµενα βήµα-
τα του κρητικού αµπελώνα προϋποθέ-

τουν την περαιτέρω αξιοποίηση των το-
πικών ποικιλιών και την ανάδειξή τους 
τόσο ποιοτικά όσο και εµπορικά. «Στο-
χεύουµε στο άνοιγµα νέων αγορών που 
προσπαθούµε να το εξασφαλίσουµε µε 
τη συµµετοχή µας σε εκθέσεις όπως η 
Prowein στο Dusseldorf και το London 
Wine Fair», αναφέρει ο ίδιος, µε τον Κα-
ναδά και τις ΗΠΑ να αποτελούν τη βα-
σική αγορά στόχο για το κρητικό κρα-
σί. Παράλληλα οι Κρητικοί οινοποιοί 
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανά-
πτυξη του οινοτουρισµού. «Πρέπει ό-
σοι έρχονται στο νησί να µάθουνι ότι η 
Κρήτη παράγει και κρασί, ότι είναι προ-
ορισµός και για οινοτουρισµό. Γι’ αυ-
τό προσπαθούµε να αναπτύξουµε και 
τον κρητικό δρόµο του κρασιού» λέει.

Σημαία των Κρητικών
και ανερχόμενη ποικιλία 
το προ δεκαετίας άγνωστο 
Βιδιανό κρασί Δεν υπάρχει ξενοδοχείο που να μην 

σερβίρει κρητικό κρασί, γεγονός 
που καταδεικνύει τεράστια πρόοδο

Τα κρητικά κρασιά έκαναν το πέρασµά 
τους στις 11 Νοεµβρίου από τα Οινοτικά.

Αναγνώριση της επιτυχίας και της προόδου 
η καλλιέργεια της ποικιλίας εκτός Κρήτης

Πρώτο σηµάδι αναγνώρισης της επιτυχίας της ποικιλίας, το Κτήµα Βιβλία 
Χώρα, το πρώτο οινοποιείο εκτός Κρήτης, που πειραµατίστηκε µε την ποικιλία 
µακρυά από το νησί. Ακριβώς εδώ κρύβεται σύµφωνα µε τον κ. ∆ιαµαντάκη η 
αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλουν τα τελευταία χρόνια οι 
Κρητικοί να αλλάξουν τον χαρακτήρα και τη φήµη του κρασιού τους.
Επόµενο σηµάδι, η αναγνώριση από το εξωτερικό. Η Βρετανίδα Jancis 
Robinson, µια εκ των πιο έγκυρων οινοκριτικών και οινοδηµοσιογράφων στον 
κόσµο, εξέφρασε το θαυµασµό της για την ποιότητα των ελληνικών κρασιών 
στους Financial Times, ενώ ειδική αναφορά έκανε στα κρητικά κρασιά. 
Σύµφωνα µε την ίδια, η Κρήτη αποτελεί πηγή πληθώρας, διακριτών τοπικών 
ποικιλιών, µε παραγωγούς όπως ο ∆ουλουφάκης και ο Λυραράκης που 
καλλιεργούν σταφύλια όπως Βιδιανό, Βιλάνα, Πλυτό και ∆αφνί.

Financial 
Times
Η Κρήτη 

αποτελεί πηγή 
πληθώρας, 

διακριτών τοπι-
κών ποικιλιών 
υποστήριζαν 
πρόσφατα οι 

Financial Times

Επισκέπτες 
Πάνω από 

1.500 άτοµα 
επισκέφτηκαν 
τον χώρο που 
φιλοξένησε 
τα Οινοτικά, 
σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις των 
διοργανωτών

Συλλογικά 
«Τη δυναµική 
του Βιδιανού 

την ανα-
πτύξαµε µε 
συλλογική 

δουλειά» λέει 
ο Νίκος Μηλια-

ράκης από 
το οµώνυµο 
οινοποιείο

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Έλληνες παραγωγοί από όλο το φάσµα 
του αγροδιατροφικού τοµέα και από διά-
φορα σηµεία της χώρας τιµήθηκαν κα-
τά την 12η απονοµή των βραβείων ποι-
ότητας του περιοδικού «Γαστρονόµος».

Στη φετινή απονοµή, που πραγµατο-
ποιήθηκε στο Μέγαρο Μελά, η οποία εί-
χε ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς συνέπε-
σε µε τα 100 χρόνια από την κυκλοφο-
ρία του πρώτου φύλλου της εφηµερίδας 
«Καθηµερινή», τιµήθηκαν 15 Έλληνες 
παραγωγοί, µεταποιητές και έµποροι ελ-
ληνικών τροφίµων, οι οποίοι µε επιµο-
νή και ευσυνειδησία παράγουν εξαιρε-
τικής ποιότητας προϊόντα.

Εξάλλου, κάποιοι από αυτούς που βρα-
βεύθηκαν όπως ο κτηνοτρόφος ∆ήµη-
τρης ∆ήµου, πρόσωπο που πολλές φο-
ρές έχει φιλοξενήσει η «Αgrenda», ή ο 
πολυδραστήριος πρόεδρος του Αγρο-
τικού Γαλακτοκοµικού Συνεταιρισµού 
Καλαβρύτων Παύλος Σατολιάς, δεν α-
ποτελούν έκπληξη. Ο µεν ∆ήµου είναι 
ένας παραγωγός που δίνει πραγµατι-
κά έναν συγκινητικό αγώνα µέσα σε α-
ντιξοότητες για την περιφρούρηση των 
ελληνικών αυτόχθονων φυλών  ζώων, 
ενώ ο Παύλος Σατολιάς, που ηγείται ε-
νός συνεταιρισµού που συµµετέχουν 
πάνω 1.200 κτηνοτρόφοι και παράγει 
το 45% της εγχώριας παραγωγής βαρε-
λίσιας φέτας, αποδεικνύει ότι το «συνε-
ταιρίζεσθαι» δεν είναι ουτοπία.

Αντίστοιχα, αναµενόµενη και η βρά-
βευση της Τerra Creta µιας πλήρως κα-
θετοποιηµένης µονάδας στο Κολυµβά-
ρι Χανίων, που παράγει επτά ετικέτες 
premium ελαιόλαδων, µε αναρίθµητες 
διεθνείς διακρίσεις και αµιγώς εξαγωγι-
κό προφίλ. Το βραβείο παραγωγής τυ-
ροκοµικών προϊόντων απέσπασε το εξί-
σου γνώριµο Νιώτικο Τυροκοµείο, στην 
Ίο, που κατάφερε να κρατήσει στον τό-
πο αρκετούς νέους κτηνοτρόφους. Το 
κεφαλοτήρι, το σκωτήρι, το ξινό, η µυ-
ζήθρα καθώς και τα καινούργια προϊό-

ντα, όπως η γραβιέρα «Οµήρου Τριλο-
γία», ενθουσίασαν στην τυφλή γευσι-
γνωσία του «Γαστρονόµου».

Τα ποιοτικά προϊόντα της µακεδονι-
κής γης, έχουν αποκτήσει όνοµα και δεν 
είναι άλλο από «Προϊόντα γης Βοϊου», 
που απέσπασαν το βραβείο παραγωγής 
οσπρίων. Με επικεφαλής τον γεωπόνο 
Γιάννη Παπαϊορδανίδη, µια οµάδα νέ-
ων ανθρώπων πήρε το ρίσκο το 2009 
να φτιάξει ένα σύγχρονο διαλογητή-
ριο οσπρίων, εστιάζοντας τις προσπά-
θειες στην αναβίωση µιας παλιάς ποι-
κιλίας φακής. Σήµερα, η ετήσια παρα-
γωγή της εταιρείας φθάνει τους 1.500 
τόνους σε φακές, ρεβίθια, φασόλια και 
φάβα από όλη τη Μακεδονία. Εξαιρετι-
κές και οι εξαγωγικές επιδόσεις της σε 
ΗΠΑ, Γερµανία, Καναδά και Ιαπωνία.

Πρωταγωνιστές της παραγωγής
δίνουν έμπνευση και έκφραση
στην ελληνική γαστρονομία

Το Signed by Nature ενημερώνει 
για την αιγοπροβατοτροφία 
Στο καταναλωτικό κοινό «συστή-
νεται» το νέο φιλόδοξο πρόγραµ-
µα της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Κρέατος, «Signed by 
Nature», καθώς η ιστοσελίδα του 
για την προβολή της αειφόρου 
αιγοπροβατοτροφίας σε Ελλάδα, 
Γερµανία και Σουηδία βρίσκεται, 
πλέον, στον «αέρα». Σκοπός του 
προγράµµατος είναι να ενηµε-
ρώσει και να ευαισθητοποιήσει 
καταναλωτές, διαµορφωτές της 
κοινής γνώµης και επαγγελµατί-
ες γτα πλεονεκτήµατα της ευρω-
παϊκής αειφόρου κρεοπαραγωγι-
κής αιγοπροβατοτροφίας. 

Το Signed by Nature, διάρκειας 
36 µηνών και µε προϋπολογισµό 
2,58 εκατ. ευρώ, κάνει «πρεµιέρα» 
στις 20 Νοεµβρίου στη Γερµανία, ό-
που θα ξεδιπλωθούν η στρατηγική 
και οι στόχοι του προγράµµατος.

Μέσα από µια σειρά δράσεων, 
αλλά και διαφορετικά κανάλια 
ενηµέρωσης, όπως ηλεκτρονι-
κά και έντυπα ΜΜΕ, τα µέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, η ιστοσελί-
δα του προγράµµατος και έντυ-
πο υλικό, το κοινό και οι επαγ-
γελµατίες θα ενηµερωθούν µέσω 
του Signed by Nature για όλες τις 

πτυχές της αειφόρου παραγωγής 
κρέατος αιγών και προβάτων. Α-
κόµη, θα µάθουν να αναγνωρί-
ζουν την ποιότητα και τις διαφο-
ρές του ευρωπαϊκής παραγωγής 
αιγοπρόβειου κρέατος µε το κρέ-
ας εισαγωγής από Τρίτες χώρες. 
∆εν είναι τυχαία η επιλογή του 
τίτλου του προγράµµατος Signed 
by Nature, δηλαδή «µε την υπο-
γραφή της φύσης», καθώς η αει-
φόρος παραγωγή κρέατος αιγών 
και προβάτων συµβαδίζει αρµο-
νικά µε το βιώσιµο περιβάλλον.

Οπότε, µέσα από τις δράσεις του 
προγράµµατος, η ήδη ευαισθητο-
ποιηµένη σε τέτοια θέµατα νέα γε-
νιά καταναλωτών, θα έχει την ευ-
καιρία να διαπιστώσει τα πλεονε-
κτήµατα της εκτατικής εκτροφής 
και της βιώσιµης αιγοπροβατοτρο-
φίας. Η εκτατική εκτροφή αιγοπρο-
βάτων σε συνδυασµό µε τη φυσι-
κή διατροφή των ζώων εξυπηρε-
τούν την καλή διαβίωση των ζώ-
ων, την προστασία του περιβάλλο-
ντος, την προστασία της πολιτισµι-
κής µας παράδοσης και την απα-
σχόληση, ενώ παραδίδουν προϊό-
ντα υψηλής διατροφικής αξίας για 
τους Ευρωπαίους καταναλωτές».

Βραβείο 
παραγωγής 
οίνου 

Το φετινό βραβείο 
κρασιού του 
Γαστρονόµου δεν 
δόθηκε σε κάποιο από 
τα µεγάλα φαβορί ή τα 
ιστορικά οινοποιεία, 
αλλά σε εκπροσώπους 
της νέας γενιάς του 
ελληνικού αµπελώνα, 
πέντε ανερχόµενους 
οινοποιούς µε 
µοντέρνα µατιά, 
σύγχρονες τεχνικές και 
µεθόδους καλλιέργειας 
και οινοποίησης, νέα 
στυλ κρασιών. Ο 
Γιάννης Βαλαµπούς, η 
Κατερίνα και ο 
Σωτήρης Μποσινάκης, 
ο Απόστολος 
Θυµιόπουλος και η 
Αλεξάνδρα Μανουσάκη 
έχουν τη δική τους 
ξεχωριστή ταυτότητα, 
αλλά µοιράζονται κάτι 
κοινό: τη δηµιουργική 
ορµή και τη φιλοδοξία 
της καινοτοµίας.

Στον πρόεδρο του Γαλακτοκοµικού 
Συνεταιρισµού Καλαβρύτων Παύλο 
Σατολιά το Βραβείο «Προϊόντος 
Ευρείας Κατανάλωσης».

Βιωσιµότητα
Η ήδη ευαισθητο-

ποιηµένη νέα γενιά 
καταναλωτών, θα 

µπορεί να διαπιστώσει 
τα πλεονεκτήµατα της 
εκτατικής εκτροφής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

36
ΜΗΝΕΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

2,56
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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American Mangalitsa

Κτηνοτροφικές 
γαλότσες στα ρεπό 
βάζουν οι τραπεζίτες
Ο Κρις Άντερσεν εκτρέφει 4.000 κεφάλια χοίρων από 
την αριστοκρατική φυλή των Αψβούργων Μανγκαλίτσα

∆ύσκολη υπόθεση
«Το να είσαι αγρό-
της είναι πολύ πιο 
περίπλοκο από ό,τι 

οι περισσότεροι 
άνθρωποι µπορούν να 
καταλάβουν» παρα-

δέχεται ο ίδιος ο Κρις 
Άντερσεν

Έχει επενδύσει και σε µια 
µονάδα επεξεργασίας στην 
Πενσιλβάνια, στην οποία 
παρασκευάζει προϊόντα 
που πουλάει µε την ετικέτα 
American Mangalitsa.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα 71 του και στην καρ-
διά της ύφεσης του 2008 
ο Κρις Άντερσεν ξεκίνησε 
µια κτηνοτροφική µονάδα 
σε µια αγροτική κοινότητα έ-
ξω από το Νιου Τζέρσεϊ, η ο-
ποία σύντοµα έγινε εθισµός για 
τον ίδιο. Σήµερα το χόµπι του είναι η 
διαχείριση µιας κτηνοτροφικής επιχείρησης α-
ποτελούµενης από εφτά αγροκτήµατα σε τρεις 
Πολιτείες, στα οποία εκτρέφονται 4.000 κεφά-
λια χοίρων Μανγκάλιτσα. Πρόκειται για µια «α-
ριστοκρατική» φυλή, η οποία εκτράφηκε για 
πρώτη φορά τον 19ο αιώνα για λογαριασµό 
των Αψβούργων που βασίλευαν τότε σε σχε-
δόν ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα επένδυσε 
και σε µια µονάδα επεξεργασίας στην Πενσιλ-
βάνια, στην οποία παρασκευάζει προϊόντα που 
πουλάει µε την ετικέτα American Mangalitsa.

 Όπως δηλώνει ο ίδιος στο Bloomberg, σε 

αντίθεση µε την τράπεζα, η κτηνο-
τροφία δεν αποδίδει κέρδη. Υ-
πολογίζει πως πέρασε τα τελευ-
ταία 10 χρόνια µε αρνητικά οι-
κονοµικά αποτελέσµατα, προ-
τού φέτος καταφέρει να κάνει 

απόσβεση των επενδύσεών του. 
Ωστόσο παραδέχεται πως «το να 

είσαι αγρότης είναι πολύ πιο περί-
πλοκο από ό,τι οι περισσότεροι άνθρω-

ποι µπορούν να καταλάβουν».
Σε κάθε περίπτωση οι πρακτικές που εφαρµό-

ζει ο ίδιος είναι πολύ πιο ακριβές από τον κανό-
να. Όταν ξεκίνησε την πορεία του στην κτηνο-
τροφία, τάιζε τα ζώα του µε εισαγόµενο αλεύρι 
φουντουκιού από τη Γαλλία και κατσικίσιο γά-
λα από µια γειτονική εκµετάλλευση. Από τότε 
έχει πειραµατιστεί αρκετά µε την τροφή και έ-
χει καταλήξει σε µια ακόµη πιο ακριβή συνταγή 
για τους χοίρους του. «Είναι το πιο συναρπαστι-
κό πράγµα που έχω κάνει όλη µου τη ζωή. Στό-
χος µου τώρα είναι η παραγωγή του πιο ιδιαίτε-
ρου ζαµπόν στην αγορά» λέει ο ίδιος. 

Τις καθηµερινές ο Κρις Άντερσεν διευθύνει µία τράπεζα επενδύσεων µε έδρα 
το Μανχάταν, την G.C Andersen Partners LLC και τα σαββατοκύριακα ταΐζει 
ένα κοπάδι από χοίρους Μανγκάλιτσα και ανακατεύει κοπριά στο Νιου Τζέρσεϊ. 

Κρις Άντερσεν
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Μερικές χιλιάδες εκµεταλλεύσεις πα-
ράγουν τη µερίδα του λέοντος των 
αµερικανικών προϊόντων αγροδι-
ατροφής. Όπως υπάρχουν εκατοµ-
µύρια µικρές µονάδες διάσπαρτες 
σε ολόκληρη τη χώρα. Ανάµεσα σε 
αυτές, σύµφωνα µε στοιχεία του α-
µερικανικού υπουργείου Γεωργίας, 
το 41% ανήκουν σε διαχειριστές που 
δεν είναι κατ’ επάγγελµα αγρότες. 

Η Mahindra North America, κατα-
σκευάστρια τρακτέρ µε έδρα το Χιού-
στον εκτιµά ότι οι χοµπίστες αγρό-
τες αποτελούν την πιο γρήγορα α-
ναπτυσσόµενη πελατεία της. Ο Ρά-
ιαν Πήρσεϊ, στέλεχος της εταιρείας, 
υπολογίζει ότι η συγκεκριµένη αγο-
ρά αναµένεται να σηµειώσει ετήσια 
αύξηση 10% για την επόµενη δεκα-
ετία. Φαίνεται ότι η γενιά των baby 
boomers συνταξιοδοτείται σιγά σι-
γά και επιστρέφει στην ύπαιθρο. 

Ως χόµπι είναι σίγουρα αρκετά 
ακριβό, όµως η παλιά φουρνιά της 
Wall Street έχει όλα τα µέσα για να 
τρέξει ένα τέτοιο πρότζεκτ. Άλλωστε 
η ιδιοκτησία γης και η ενασχόληση 
µε αυτή είναι συνώνυµη του πλού-
του στις ΗΠΑ, που µαρτυρούν και 

τα παραθυράκια του νόµου, αφού 
η εκµετάλλευση της γης για αγρο-
τικούς σκοπούς εξασφαλίζει φορο-
λογικές ελαφρύνσεις για την αµε-
ρικανική ελίτ. Υπάρχουν πολλά πα-
ραδείγµατα περιπτώσεων σαν του 
Κρις Άντερσεν. Ένας αναλυτής της 
UBS AG, ένας διευθυντής της Credit 
Suisse Group AG, ένας εργολάβος 
από την Καλιφόρνια, όλοι τους ξεκι-
νούν µικρές και niche αγροτικές εκ-
µεταλλεύσεις, οι οποίες στην πορεία 
αναπτύσσονται σε αµερικανικής ε-
µπνεύσεως «φέουδα» που εξασφα-
λίζουν φοροελαφρύνσεις και επιρ-
ροή στην τοπική κοινωνία. 

 Άλλωστε οι περισσότεροι τραπε-
ζίτες και µεγαλοεργολάβοι αγρότες 
δεν µπαίνουν στη διαδικασία αυ-
τή για τα κέρδη, αν και οι επιχειρή-
σεις τους παράγουν τζίρο, όπως ε-
πιβεβαιώνει στο Bloomberg ο Σκοτ 
Μαρτίνεζ, διευθυντής µιας αντιπρο-
σωπείας της John Deere στο Φοίνιξ. 
«Μπορεί να τους αρέσει το συµπλη-
ρωµατικό εισόδηµα, όµως οι περισ-
σότεροι επικαλούνται την ηρεµία ό-
ταν απασχολούνται µε αγροτικές ερ-
γασίες» αναφέρει χαρακτηριστικά.  

Ένδειξη πλούτου για την αμερικανική 
ελίτ η ενασχόληση με τα αγροτικά 

MANGALITSA AMERICAN 
PURE BRED

H επιχείρηση American Mangalitsa σήµερα 
αποτελείται από εφτά αγροκτήµατα σε τρεις 

Πολιτείες, στα οποία εκτρέφονται 4.000 κεφάλια 
χοίρων Μανγκάλιτσα. Για περισσότερες πληροφορίες 

στο https://mangalitsa.com.

Financial Times 
Σε γυναικεία χέρια 
οι Financial Times
Mία γυναίκα, η πρώτη στη µακρά 
ιστορία της ιστορικής βρετανικής 
εφηµερίδας Financial Times, θα 
κρατάει πλέον το τιµόνι της. Η Ρούλα 
Καλάφ επελέγη να γίνει η πρώτη 
γυναίκα διευθύντρια των Financial 
Times, που κυκλοφορούν εδώ και 
131 χρόνια, καθώς ο νυν διευθυντής 
της, Λάιονελ Μπάρµπερ, ανακοίνωσε 
ότι θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο.

Unilever
Αποχωρεί 
ο πρόεδρός της 
Η Unilever ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρός 
της Marijn Dekkers αποχωρεί από το 
∆Σ της εταιρείας, και ότι ο Nils 
Andersen θα τον αντικαταστήσει άµεσα. 
Ο ολλανδικός όµιλος καταναλωτικών 
ειδών, µε brands όπως Dove, 
Hellmann’s, Marmite, Ben & Jerry’s, 
ανακοίνωσε ότι ο Dekkers θα 
επικεντρωθεί στη Novalis LifeSciences.

Δασκαλαντωνάκης 
Παρασημοφόρηση 
από τον Πούτιν 

Ύψιστη διάκριση στη Μόσχα για τον 
πρόεδρο του Οµίλου Grecotel Νίκο 
∆ασκαλαντωνάκη, µε την 
παρασηµοφόρηση από τον πρόεδρο 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας Βλαντιµίρ 
Πούτιν µε το παράσηµο του Τάγµατος 
της Φιλίας. Η σηµαντική αυτή διάκριση 
αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς 
προσφοράς του ως επίτιµου Προξένου 
Κρήτης και ∆ωδεκανήσων.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για χόµπι
Οι χοµπίστες αγρότες 

υπολογίζεται ότι θα σηµει-
ώσουν ετήσια αύξηση 10% 
για την επόµενη δεκαετία 

ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ
HΠΑ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ιατεθειµένη να αυξήσει περαιτέ-
ρω τις εξαγωγές ποιοτικών αγρο-
τικών προϊόντων από την Ελλάδα 
είναι η Κίνα, δροµολογώντας ήδη 
τη διευκόλυνση των εξαγωγών α-
κτινιδίου, ενώ παράλληλα ανοίγει 
την αγορά της για τον κρόκο Κοζά-
νης, ολοκληρώνοντας µια εκκρεµό-
τητα που ξεκίνησε το 2016. 

Σηµείο αναφοράς των αναβαθµι-
σµένων εµπορικών σχέσεων Ελλά-
δας και Κίνας η επίσκεψη του Κινέ-
ζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ στην Α-
θήνα στις αρχές της προηγούµενης 
εβδοµάδας. «Το έργο στο λιµάνι του 
Πειραιά να αποτελεί το κεφάλι του 
∆ράκου», υποστήριξε ο Κινέζος ηγέ-
της και σε αυτό το πνεύµα οι Κινέζοι 
είναι διατεθειµένοι να διευρύνουν 
σε όλα τα παραγωγικά κέντρα της 
χώρας το υφιστάµενο από το 2008 
πρωτόκολλο. Μαζί µε το ακτινίδιο 
και τον κρόκο, 14 ακόµη συµφωνί-
ες υπογράφτηκαν το µεσηµέρι της 
∆ευτέρας 11 Νοεµβρίου.

Σύµφωνα µε ανθρώπους της α-
γοράς συντοµεύεται µε τον τρόπο 
αυτό και η διαδικασία ελέγχων και 
logistics και συντόµευση των δια-
δικασιών ελέγχων και logistics.

Ας σηµειωθεί πως το πρωτόκολ-
λο του 2008 επέτρεπε την εξαγωγή 
ακτινιδίου που παραγόταν µόνο α-
πό έξι περιοχές της χώρας, µεταξύ 
των οποίων της Άρτας, της Καβά-
λας, της Λάρισας και της Πιερίας. 
Στο µεταξύ όµως και άλλες περιο-
χές αναδείχθηκαν σε αξιοσηµείωτα 
παραγωγικά κέντρα, όπως η Ξάν-
θη, το Αγρίνιο ή η Λαµία. Σύµφω-
να µε τον Χρήστο Κολιό του οµίλου 
Κολιός ΑΒΕΕ, το ελληνικό ακτινίδιο 
στην Κίνα αν και µέχρι τώρα φτά-
νει συµπληρωµατικά στην παρα-
γωγή της χώρας της Ασίας, έχει τη 
φήµη του ποιοτικού προϊόντος α-
νάµεσα στους Κινέζους καταναλω-
τές. Ωστόσο µένει τώρα να εξασφα-
λιστεί η ταυτότητα του προϊόντος, η 
οποία υποσκάπτεται από τις χύδην 

εξαγωγές προς άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, θέµα που έχει αναδειχθεί  
έντονα τελευταία από επαγγελµα-
τίες του χώρου. Σε ό,τι αφορά τον 
κρόκο, σηµειώνεται ότι πάνω από το 
80% της παραγωγής Κρόκου Κοζά-
νης πηγαίνει στο εξωτερικό µε βα-
σική αγορά τις ΗΠΑ, καθώς µόλις 
800 κιλά από µία συνολική παρα-
γωγή της τάξης των 4,5 τόνων κα-
τευθύνεται στην εγχώρια αγορά. 

«Η Κίνα είναι η µεγαλύτερη αγο-
ρά αυτή τη στιγµή στον κόσµο και 
ήταν µια αγορά αρκετά κλειστή. Ή-
δη η συµφωνία η οποία επιτεύχθη-
κε µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Κίνας για την προστασία των γεω-
γραφικών προσδιορισµών δίνει τε-
ράστιες ευκαιρίες στα ελληνικά προ-
ϊόντα να µπορέσουν να µπουν στην 
αγορά της Κίνας. Τώρα το µπαλάκι 
περνάει στους παραγωγούς. Εµείς 
κάναµε αυτό που έπρεπε», είχε τονί-
σει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε προ ολίγων ηµερών σε ρα-
διοφωνικό σταθµό. Ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης 
µίλησε για «ευκαιρίες στους παρα-
γωγούς προκειµένου να αυξήσουν 
τις εξαγωγές και να αυξηθεί το εν-
διαφέρον της αγοράς της Κίνας για 
τα δύο συγκεκριµένα προϊόντα».

Περισσότερες επιλογές 
από ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα επιδιώκει 
το Πεκίνο

Περιθώρια παράκαμψης

Tις εγκαταστάσεις της Cosco στον Πειραιά επισκέφθηκαν 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. 

Οι συµφωνίες ανοίγουν 
ευκαιρίες στους παραγωγούς 
να αυξήσουν το ενδιαφέρον 
της αγοράς της Κίνας για 
ελληνικά αγροτικά προϊόντα.

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019Agrenda42 ΕΥΡΩΠΗ.ΚΟΣΜΟΣ

Ακτινίδιο από όλη την Ελλάδα 
και κρόκος Κοζάνης στις νέες 
συμφωνίες με την Κίνα 

Πιέζουν να 
απορροφήσουν 
τον δασµό 
Οι αµερικανικές εταιρείες 
πιέζουν την ελληνική 
βιοµηχανία να 
απορροφήσει το κόστος 
επιβάρυνσης, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο του 
Συνεταιρισµού 
Καλαβρύτων Παύλο 
Σατολιά. Όπως εξηγεί 
«Έχω µια παραγγελία για 
τον επόµενο µήνα και το 
διαπραγµατευόµαστε για 
να µοιραστούµε το κόστος. 
Όµως τα περιθώρια είναι 
µικρά για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, αφού κάθε 
χέρι που αλλάζει το 
προϊόν στις ΗΠΑ σηµαίνει 
συν 50% κόστος». 
Χοντρικά, αν υποθέσουµε 
ότι η φέτα έφευγε χωρίς 
συσκευασία στα 5 ευρώ 
το κιλό, ο δασµός σηµαίνει 
επιπλέον 1,25 ευρώ ανά 
κιλό, µε τους Αµερικανούς 
διανοµείς να ζητούν το 
προϊόν στα 3,75 ευρώ. 

Ανοιχτό µένει το ενδεχόµενο παρά-
καµψης του αµερικανικού δασµού 
25% στις εξαγωγές φέτας εφόσον ε-
ξασφαλιστεί µια ερµηνευτική ελευ-
θερία ως προς τη δασµολογική κλά-
ση, στην οποία µπορεί να υπαχθεί 
το προϊόν. Βέβαια το κατά πόσο τα 
περιθώρια αυτά είναι πράγµατι ρε-
αλιστικά, µένει να φανεί στην πρά-
ξη της διαδικασίας εξαγωγής σύµ-
φωνα µε τον υπουργό Αγροτικής Α-
νάπτυξης Μάκη Βορίδη. Ας σηµειω-
θεί παράλληλα πως σε ό,τι αφορά 
την κοµπόστα ροδάκινου, το έτε-
ρο βαρύνουσας σηµασίας ελληνι-
κό αγροτικό προϊόν που πλήττεται 
από την µαινόµενη διαµάχη ανάµε-
σα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνω-
µένες Πολιτείες Αµερικής, βρίσκο-
νται σε εξέλιξη κοινές προσπάθει-
ες των υπουργείων Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Εξωτερικών ώστε να 
ανασταλούν προσωρινά οι δασµοί. 

Τα παραπάνω δήλωσε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης 
Βορίδης, απαντώντας σε σχετική ε-
ρώτηση κατά τη διάρκεια της τελε-
τής παραλαβής-παράδοσης του ΕΛ-
ΓΟ το µεσηµέρι της Πέµπτης 14 Νο-
εµβρίου. Ο κ. Βορίδης επανέλαβε ότι 
οι βρώσιµες ελιές και το ελαιόλαδο 
βρίσκονται εκτός λίστας και στη συ-
νέχεια εξήγησε ότι στην περίπτωση 



Η κατάσταση της κινεζικής αγοράς 
κρασιού έχει ήδη οδηγήσει σε πτώ-
χευση περισσότερων από 2.000 ει-
σαγωγέων εµφιαλωµένου κρασιού 
τους πρώτους πέντε µήνες του 2019. 
Οι κινεζικές εισαγωγές συνεχίζουν 
να καταγράφουν πτώση τους πρώ-
τους οκτώ µήνες του τρέχοντος έ-
τους, µειούµενες κατά 16,2% σε σχέ-
ση µε το προηγούµενο έτος. Η επι-
βράδυνση επιταχύνεται τον Αύγου-
στο, ρίχνοντας µια σκιά πάνω από 
την προσεχή περίοδο των εορτών. 
Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγου-
στο του τρέχοντος έτους, οι κινεζι-
κές εισαγωγές οίνου δεν έδειξαν ση-
µάδια ανάκαµψης, καθώς η πτωτι-
κή τάση συνεχίστηκε για οκτώ συνε-
χόµενους µήνες. Συνεχίζεται η µεί-
ωση του συνολικού όγκου εισαγω-
γών που καταγράφηκε και πέρυσι.

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία 
που δηµοσίευσε η Ένωση εισαγωγών 
και εξαγωγών οίνων και οινοπνευµα-
τωδών ποτών της Κίνας, οι εισαγω-
γές µειώθηκαν κατά 12,32% σε όγκο 
στα 419,8 εκατοµµύρια λίτρα. Η αξία  
µειώθηκε κατά 16,32% στα 1,68 δισ. 
δολ. ΗΠΑ τους πρώτους οκτώ µήνες 
του έτους, σε σύγκριση µε την αντί-
στοιχη περυσινή περίοδο.

Επιτάχυνση τον µήνα Αύγουστο
Τον Αύγουστο, η ένωση σηµειώνει 

ότι η πτώση φτάνει τώρα σε διψήφιο 
αριθµό έναντι µιας πτώσης σε µονο-
ψήφιο ποσοστό τον Ιούλιο, γεγονός 
που δεν αποτελεί καλό σηµάδι για 
την επερχόµενη εποχή των εορτών.

Η ανάκαµψη της αγοράς οίνου 
στην ηπειρωτική Κίνα τους επόµε-
νους µήνες φαίνεται όλο και λιγό-
τερο πιθανή στο πλαίσιο άλλωστε 
επιβράδυνσης της κινεζικής οικο-

νοµίας. Αυτή η επιβράδυνση επι-
δεινώνεται και πάλι από τον σηµε-
ρινό εµπορικό πόλεµο µε τις Ηνω-
µένες Πολιτείες και από εσωτερικά 
προβλήµατα όπως το εγχώριο χρέος.

Είναι βέβαιο ότι η επιβράδυνση της 
οικονοµικής ανάπτυξης θα ενθαρρύ-
νει τους καταναλωτές να είναι προσε-
κτικοί όσον αφορά τις δαπάνες τους, 
µειώνοντας τη ζήτηση για κρασί, κά-
τι που δεν θεωρείται ανελαστική α-
ναγκαιότητα. στο Χονγκ Κονγκ, η α-
γορά κρασιού βρίσκεται επίσης σε α-
ναταράξεις. Μετά από µήνες αντικυ-
βερνητικών διαµαρτυριών, τα ξενο-
δοχεία και τα εστιατόρια ανέφεραν 
χαµηλό ποσοστό πληρότητας και επι-
βράδυνση της δραστηριότητάς τους, 
η οποία είχε άµεσο αντίκτυπο στους 
προµηθευτές κρασιού.

Σε πτώχευση πάνω από
2.000 εισαγωγείς οίνου 
στην Κίνα λόγω ύφεσης

Για 8 συνεχόµενους µήνες η πτωτική 
τάση στις κινεζικές εισαγωγές.

 του αμερικανικού δασμού στη φέτα

της φέτας υπάρχει ένα ερµηνευ-
τικό ζήτηµα για το σε ποια δασµο-
λογική κλάση πρέπει να υπαχθεί. 
«Αν υπαχθεί σε µια ορισµένη δα-
σµολογική κλάση όπως το ερµη-
νεύουµε εµείς, τότε δεν υπάρχει 
πρόβληµα. Νοµίζω ότι αυτό θα κρι-
θεί στην πράξη, όταν δηλαδή επι-
χειρηθεί η διαδικασία της εξαγω-
γής. Εκεί θα δούµε τι γίνεται και 
που πρέπει να γίνει η υπαγωγή», 
ανέφερε µεταξύ άλλων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η φέτα 
συµπεριλαµβάνεται προς το πα-
ρόν στη λίστα των δασµών υπό τον 
κωδικό οµπρέλα 004.06.9032. Ό-
πως εξηγούν άνθρωποι της αγο-
ράς, το ποσοστό κατσικίσιου γάλα-
κτος στο τελικό προϊόν µπορεί να 
επηρεάσει τη δασµολογική κλά-
ση στην οποία εµπίπτει η φέτα. 

Σε ό,τι αφορά το συµπύρηνο ρο-
δάκινο και τις εξαγωγές κοµπό-
στας στην αγορά των Ηνωµένων 
Πολιτειών, ο υπουργός επικαλέ-
στηκε προσπάθειες που γίνονται 
ώστε να επιτευχθεί µια συµφωνία 
αναστολής των δασµών, τουλά-
χιστον µέχρι να εκδικαστεί στον 
ΠΟΕ αντίστοιχο αίτηµα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για επιβολή δα-
σµών εις βάρος των ΗΠΑ µε α-
φορµή παράνοµες επιδοτήσεις 

της Ουάσιγκτον προς την Boeing. 
Η αγορά των Ηνωµένων Πολιτει-
ών της Αµερικής είναι εξαιρετικά 
σηµαντική για την κοµπόστα ρο-
δάκινο, αφού η αξία των ελληνι-

κής προέλευσης εισαγωγών κυ-
µαίνεται στα 50.000.000 δολάρια.

Υπενθυµίζεται ότι η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, ετοιµάζεται να απα-
ντήσει µε δασµούς 12 δισ. δολά-
ρια, «όταν έρθει η ώρα», κατά την 
επίτροπο Εµπορίου, Σεσίλια Μαλ-
µστροµ, όταν δηλαδή ο ΠΟΕ δώ-
σει το πράσινο φως στην ΕΕ, να 
απαντήσει στις αθέµιτες επιδο-
τήσεις της Boeing. Αυτό αναµέ-
νεται να συµβεί στις αρχές του 
2020. «Αυτό το ζήτηµα παραµέ-
νει εκκρεµές µε κατεύθυνση µια 
προσωρινή αναστολή µέχρι να 
δούµε την οριστική επίλυση» α-
νέφερε ο υπουργός Μ. Βορίδης.  
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Κοµπόστα ροδάκινο  
Βρίσκονται σε εξέλιξη 
κοινές προσπάθειες 

των υπουργείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Εξωτερικών για να 
ανασταλούν προσωρινά 

οι δασµοί

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΙΝΑΣ      

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ
ΣΕ ΟΓΚΟ

ΕΚ. ΛΙΤΡΑ

12,32%
ΜΕΙΩΣΗ

16,32%419,8
ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΑ

1,68
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Επικαιροποίηση της νοµοθεσίας είσπραξης και 
απόδοσης των υγειονοµικών τελών και απόδοση 
των ποσών που προβλέπονται για την κάλυψη 
των αναγκών ελέγχων ζώντων ζώων και προϊό-
ντων ζωικής προέλευσης ζητούν οι γεωτεχνικοί 
του ∆ηµοσίου. Σε επιστολή της η Πανελλήνια Ο-
µοσπονδία Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέ-
ρουν πως λόγω της µη ανταποδοτικότητα των Υ-

γειονοµικών τελών οι επιχειρήσεις παραγωγής 
και επεξεργασίας τροφίµων ζωικής προέλευσης 
προσφεύγουν δικαστικά κατά των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών Είσπραξης των τελών.

∆ιεκδικούν έτσι την µη καταβολή τους, υπο-
στηρίζοντας ότι αφού δεν τεκµηριώνεται ανταπο-
δοτικότητα, θεωρείται επιπλέον φόρος. Ως απο-
τέλεσµα των ανωτέρω προκύπτει και η συνεχής 
εµπλοκή των υπηρεσιών σε δικαστικές διενέξεις.

Μάλιστα, για την επικαιροποίηση της εν λόγω 
νοµοθεσίας, η ΠΟΓΕ∆Υ, θεωρεί απαραίτητη τη συ-
γκρότηση επιτροπής που θα έχει ως µέλη κτηνι-
άτρους και γεωπόνους από τις Κεντρικές Αρµό-
διες Αρχές του ΥπΑΑΤ και από τις Περιφέρειες, 
µε εµπειρία στο αντίστοιχο πεδίο των επίσηµων 
ελέγχων και την είσπραξη των τελών, καθώς υ-
παλλήλους της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δικαστικά για τη μη ανταποδοτικότητα υγειονομικών τελών

Το νέο σήμα 
«ομπρέλα» 
προστασίας θα 
συνδέσει στο 
υποσυνείδητο της 
διεθνούς κοινότητας 
τη Μακεδονία με την 
Ελλάδα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ένα κεφαλαίο ελληνικό «Μ» σε γαλάζιο 
φόντο, που συνοδεύεται από τη φράση 
«Macedonia The Great» είναι το σήµα – 
«οµπρέλα» προστασίας που ανοίγεται ε-
φεξής στις διεθνείς αγορές, για τα ελλη-
νικά µακεδονικά προϊόντα, έναντι του υ-
παρκτού κινδύνου εµπορικού σφετερι-
σµού τους από επιχειρήσεις ή προϊόντα 
της Βόρειας Μακεδονίας.

Η επίσηµη πρώτη παρουσίαση του και-
νούριου συλλογικού εµπορικού σήµατος, 
που φιλοτεχνήθηκε έπειτα από πρωτο-
βουλία του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βο-
ρείου Ελλάδος, έγινε στο περιθώριο του 
4ου Thessaloniki Summit που διεξήχθη 
στη Θεσσαλονίκη το διήµερο 14-15 Νοεµ-
βρίου. Στην εκδήλωση, µάλιστα, παρέστη 
και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, ο οποίος µε τον τρόπο αυτό θέλησε 
να καταδείξει τη µεγάλη σηµασία που δί-
νει η κυβέρνηση του στο ευαίσθητο θέ-
µα των εµπορικών σηµάτων και επωνυ-
µιών που φέρουν το όνοµα Μακεδονία 
και Μακεδονικός, ιδίως µετά τα νέα δεδο-
µένα που διαµόρφωσε για αυτά στις διε-
θνείς αγορές η Συµφωνία των Πρεσπών.

«Ξεκινάµε από σήµερα ένα rebranding 
και ένα replacement για τα ελληνικά µα-
κεδονικά προϊόντα σε όλο τον κόσµο και 
το κάνουµε από το µηδέν διότι µέχρι σή-
µερα δεν είχαµε τίποτε και οι επιχειρή-
σεις της περιοχής έπρεπε να αποδείξουν 

ότι δεν είναι ελέφαντες», ανέφερε ο πρό-
εδρος του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορεί-
ου Ελλάδος, δρ Γιώργος Κωνσταντόπου-
λος κατά την έναρξη της εκδήλωση πα-
ρουσίασης του νέου σήµατος, προαναγ-
γέλλοντας παράλληλα την έναρξη µιας 
µεγάλης επικοινωνιακής καταιγίδας σε 
όλο τον κόσµο και δη στις αγορές που ό-
πως ανέφερε είναι αµείλικτες.

Όπως εξήγησε το νέο σήµα περιλαµ-
βάνει τον όρο Macedonia και θα χρησι-
µοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις που αξιοποιούν προϊόντα από τις 
3 περιφέρειες της Μακεδονίας και Θρά-

κης, ενώ η λέξη αυτή συµπληρώνεται µε 
τη φράση The Great για να γίνεται αυ-
θόρµητα ο συνειρµός µε τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο και την αρχαιοελληνική ιστορία.

Για ένα καλαίσθητο σήµα που επιτυγ-
χάνει τους σκοπούς για τους οποίους 
δηµιουργήθηκε, έκανε λόγο ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: «Είµαι 
σίγουρος πως θα αγκαλιαστεί από τους 
παραγωγούς και τις επιχειρήσεις των τρι-
ών περιφερειών της Μακεδονίας και της 
Θράκης και θα µας δώσει τη δυνατότητα 
να έχουµε µια κεντρική ταυτότητα για τα 
προϊόντα µας που θα παραπέµπει στο έν-

Επιλέχθηκε το 
Macedonia αντί 
του Makedonia, 
διότι το πρώτο δί-
νει πάνω από 400 
εκατ. αποτελέσµα-
τα σε αναζήτηση 
στο διαδίκτυο.

Ακόμα 4 εκδοχές του σήματος  

Με «Μ» κεφαλαίο
τα μακεδονικά
προϊόντα στις αγορές

GREAT TECH GREAT LAND

GREAT WINE GREAT FOOD

MACEDONIA
THE GREAT

ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΑΤΑ    
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Στη δηµιουργία ισχυρής και αναγνωρίσιµης ταυ-
τότητας του ευρωπαϊκού βάµβακος που από την 
φετινή εκκοκκιστική περίοδο θα φέρει και τη 
σφραγίδα «EUcottonΤΜ» και στη διαµόρφω-
ση της πολιτικής προώθησής του στις ευρωπα-
ϊκές και διεθνείς αγορές προσβλέπει η συµµα-
χία των εκπροσώπων του κλάδου. Στην πρωτο-
βουλία συµµετέχουν φορείς των παραγωγών, 
των εµπόρων και των µεταποιητών οι οποίοι α-

ντιπροσωπεύουν το σύνολο σχεδόν των εργαζό-
µενων στον τοµέα του βάµβακος στην Ευρώπη, 
ενώ ήδη από τη φετινή εκκοκκιστική χρονιά το 
σήµα «EUcottonΤΜ» συνοδεύει τα δέµατα βάµ-
βακος που παράγονται σε εκκοκκιστήρια της ΕΕ.

Η προσπάθεια έρχεται να συνδυαστεί µε τις συ-
ντονισµένες δράσεις της ∆ιεπαγγελµατικής Βάµ-
βακος και το σύνολο των φορέων του κλάδου για 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος.  

Η επίσηµη παρουσίαση της «Ευρωπαϊκής Συµ-
µαχίας Βάµβακος» και του Ευρωπαϊκού σήµατος 
Βάµβακος «EUcottonΤΜ», πραγµατοποιήθηκε 
στις 16 Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στις Βρυξέλες. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συµ-
µαχίας Βάµβακος (ECA) Α. Σιάρκος παρουσίασε 
τον βασικό σκοπό σύστασης του φορέα, τη δηµι-
ουργία δηλαδή ισχυρής και αναγνωρίσιµης ταυ-
τότητας του ευρωπαϊκού βάµβακος.

Υπεραξία στο βαμβάκι δίνει η σφραγίδα EUcottonΤΜ

Στο διάλογο που έχει ανοίξει για νέο 
παραγωγικό µοντέλο δεν είναι µόνο 
η µείωση του προϋπολογισµού και η 
εξωτερική σύγκλιση που καίει αγρό-
τες και κράτη-µέλη, αλλά και το χά-
σµα γενικότερα των αντιλήψεων µε 
την επιστήµη και τη χρήση των δεδο-
µένων ειδικά στο σκέλος της «πρά-
σινης συµφωνίας» που επιχειρεί-
ται να επισφραγιστεί µέσω της ΚΑΠ.

Σύµφωνα µε τα όσα είπε, στη δι-
άρκεια ενηµερωτικής ηµερίδας στην 
Βέροια για τη νέα ΚΑΠ, ο διακεκρι-
µένος Έλληνας κοινοτικός αξιωµα-
τούχος, Τάσος Χανιώτης διαπιστώ-
νεται χάσµα αντιλήψεων µε την επι-
στήµη, µε ενδεικτικό παράδειγµα τη 
χρήση της βιοτεχνολογίας που έχει 
διαφορετική αποδοχή στην ιατρική 
από ό,τι στη γεωργία. Το χάσµα αυ-
τό, όπως είπε, στον τοµέα της ψηφι-
ακής οικονοµίας το ζούµε σε σχέση 
µε τη χρήση δεδοµένων. «Να είµα-
στε ξεκάθαροι. Το οικονοµικό δε-
δοµένο κάθε παραγωγού είναι δικό 
του αποκλειστικό δικαίωµα και πρέ-
πει να το σέβεται η νοµοθεσία και το 
σέβεται, µε κάθε τρόπο. Το δεδοµέ-
νο της χρήσης του δηµόσιου αγα-
θού όµως, είτε αυτό λέγεται γη, εί-
τε νερό, είτε βιοποικιλότητα, είτε α-
έρας ή οτιδήποτε άλλο, επειδή εί-
ναι ένα δηµόσιο αγαθό, δεν είναι ι-
διοκτησία κανενός», ξεκαθάρισε και 

συµπλήρωσε πως «υπάρχουν διαθέ-
σιµες και δηµόσιες οι πληροφορίες 
και πρέπει µέσα από αυτές να µά-
θουµε πώς µπορούµε να χρησιµο-
ποιήσουµε τις καλύτερες πρακτικές 
σε όλη την αλυσίδα και να πετάξου-
µε στον κάλαθο των σκουπιδιών αυ-
τό που δεν λειτουργεί µέχρι τώρα».

Αναφορικά µε τις συζητήσεις που γί-
νονται στις Βρυξέλλες για το ύψος του 
προϋπολογισµού που θα δαπανήσουν 
οι 27 χώρες της ΕΕ, µετά το Brexit, ο 
κ. Χανιώτης, ως πλέον αρµόδιος, κα-
θώς η διεύθυνσή του είναι αυτή που 
τρέχει τα διάφορα σενάρια, είπε πως 
η πρόταση της Κοµισιόν είναι για µια 
µείωση της τάξης του 5%, ενώ αναφε-
ρόµενος στη συζήτηση για την εξωτε-
ρική σύγκλιση εκτίµησε πως αυτή θα 
συνεχιστεί και στο µέλλον. 

Υπογράµµισε δε, πως οι χώρες που 
βρίσκονται πιο κοντά στον µέσο ό-
ρο, όσον αφορά το ύψος της στρεµ-
µατικής ενίσχυσης, τόσο πιο µικρή 
είναι η απειλή για τους αγρότες της.  
«Το θέµα της ανισοκατανοµής δεν 
είναι µόνο µεταξύ των κρατών-µε-
λών, αλλά και στο εσωτερικό τους. 
Το πιο λογικό είναι το κράτος να έ-
χει την ευελιξία να δει τι θα κάνει. 
Στην ουσία µιλάµε για αναδιανοµή 
του πλούτου που καθορίζει τη φορο-
λογία και η φορολογία δεν είναι υ-
πόθεση της ΕΕ», υποστήριξε. 

δοξο παρελθόν µας, αλλά ταυτόχρονα α-
νοίγει το δρόµο και για το µέλλον», επε-
σήµανε ο ίδιος.

Ο Στράτος Τσαχπίνης από την εταιρεία 
Fotone που επιµελήθηκε κατά µεγάλο πο-
σοστό τη δηµιουργία του σήµατος εξήγη-
σε πως επιλέχθηκε το Macedonia αντί του 
Makedonia, διότι το πρώτο δίνει πάνω α-
πό 400 εκατ. αποτελέσµατα σε αναζήτη-
ση στο διαδίκτυο, ενώ το δεύτερο µόλις 
13,5 εκατοµµύρια αποτελέσµατα. Μάλι-
στα, στη λέξη Great, το Gr είναι πιο έντο-
νο, ώστε να παραπέµπει στην Ελλάδα.

Σηµείωσε ακόµη πως σε επίπεδο δηµι-
ουργικού ετοιµάστηκαν άλλες τέσσερις εκ-
δοχές του σήµατος, που θα µπορούν να 
αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, ανά-
λογα µε το αντικείµενό τους. Έτσι, υπάρ-
χει το M, µε ένα φύλλο που παραπέµπει 
στα αγροτικά προϊόντα και συνοδεύεται 
από τη φράση The Great Land, ένα Μ µε 
πιρούνι και τη φράση The Great Food, για 
τις επιχειρήσεις τροφίµων και γαστρονο-
µίας, το Μ µε τη φράση The Great Tech 
για τις επιχειρήσεις έρευνας και τεχνο-
λογίας και το Μ µε µια φιάλη οίνου και 
τη φράση The Grate Wine για το κρασί.

Την ΚΑΠ δεν βαραίνει μόνο η σύγκλιση 
αλλά και το χάσμα αντιλήψεων-επιστήμης

Κατάθεση στο
Αλικάντε Ισπανίας

Το σήµα θα κατατεθεί στην 
ευρωπαϊκή υπηρεσία για τα 
συλλογικά σήµατα που 
εδρεύει στο Αλικάντε της 
Ισπανίας και θα συνοδεύεται 
από κανονισµό χρήσης, 
ανέφερε ο πρόεδρος του 
∆ικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Ευστάθιος 
Κουτσοχήνας. «Θα είναι ένα 
εργαλείο για την προστασία 
των ελληνικών µακεδονικών 
προϊόντων και επιχειρήσεων 
και όχηµα για περιφερειακή 
ανάπτυξη Μακεδονίας και 
Θράκης, όπως και για την 
εδραίωση της εµπιστοσύνης 
όλων των καταναλωτών για 
τα προϊόντα της περιοχής, τα 
οποίο και θα αποκτήσουν 
πρόσθετη προστιθέµενη 
αξία», επεσήµανε ο ίδιος. 

Χάσµα
Η χρήση της 

βιοτεχνολογίας 
έχει διαφορετική 

αποδοχή στην 
ιατρική από ό,τι 

στη γεωργία 

Πρόταση
Μείωση 5% 
προτείνει η 

Κοµισιόν για το 
µπάτζετ που θα 
δαπανήσουν οι 
27 χώρες µετά 

το Brexit
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Τα επεισόδια 
στην ΑΣΟΕΕ 
ανάγονται 
σε «αγροτικό 
ζήτημα»
Οξεία πολιτική αντιπαράθεση µεταξύ 
νυν και πρώην υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης έχουν προκαλέσει οι 
τοποθετήσεις και τα σχόλια 
εκατέρωθεν για τα φοιτητικά 
επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ και την 
εµπλοκή της αστυνοµίας, µε τους δύο 
άνδρες να καταλογίζουν ο ένας στον 
άλλο αδιαφορία απέναντι στα 
προβλήµατα του αγροτικού χώρου. 
Το γαϊτανάκι των δηλώσεων ξεκίνησε 
από τον πρώην υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης, τοµεάρχη αγροτικού 
ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρο Αραχωβίτη µε 
αφορµή δηλώσεις του υπουργού 
Μάκη Βορίδη ότι «η επιβολή του 
νόµου εµπεριέχει, σε αυτούς που δεν 
συµµορφώνονται, στοιχεία 
αναγκαστικότητας». Ο πρώην 
υπουργός, µε µια σκωπτική δήλωση 
θυµίζει στον κ. Βορίδη ότι «είναι 
υπουργός και µάλιστα Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Και ο κλάδος τον οποίο 
τοποθετήθηκε να για υπηρετήσει, είτε 
του αρέσει, είτε όχι, έχει σοβαρά 
προβλήµατα βιωσιµότητας να 
αντιµετωπίσει», υπενθυµίζοντας πως 
το ελαιόλαδο και η βρίωσιµη ελιά, 
περνάνε τα χειρότερα σε επίπεδο 
τιµών, οι έλεγχοι στο γάλα έχουν 
σταµατήσει κλπ.
Άµεση και η αντίδραση του υπουργού 
Μάκη Βορίδη, ο οποίος κατηγορεί 
τον προκάτοχό του ότι έχει αποκοπεί 
από την αγροτική πραγµατικότητα και 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει να 
υπερασπίζεται τους µπαχαλάκηδες 
και την ανοχή στην ανοµία. Σε σχέση 
δε µε τις αιτιάσεις του για τις τιµές 
του ελαιολάδου και της βρώσιµης 
ελιάς, ο υπουργός υπενθυµίζει στον 
κ. Αραχωβίτη ότι παρά τα 
κρατικιστικά του όνειρα ούτε επί 
ηµερών του κατέστη δυνατό οι τιµές 
να ρυθµίζονται από το υπουργείο.

Του αφήνει την έρευνα 
του παίρνει τα μαθήματα    
Σφιχτότερο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΓΟ η εντολή Βορίδη σε Χαρουτουνιάν

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πιο σφιχτό και στοχευµένο πλαίσιο έρευνας σε 
συνδυασµό µε την επανεξέταση της διαδικασί-
ας  που γίνονται οι εκπαιδεύσεις ειδικά στους 
νέους αγρότες µε ενδεχόµενη εµπλοκή ιδιω-
τών ή άλλων ιδρυµάτων, είναι το µοντέλο πά-
νω στο οποίο έδωσε εντολή ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, να κινηθεί ο 
Σέρκος Χαρουτουνιάν που ανέλαβε και επίση-
µα την προεδρία του Οργανισµού.

Κατά τη διάρκεια της τελετής παραλαβής-πα-
ράδοσης το µεσηµέρι της Πέµπτης 14 Νοεµβρί-
ου, ο υπουργός ανέφερε συγκεκριµένα ότι τίθε-
ται ένα ζήτηµα «λειτουργικής συνένωσης» του 
οργανισµού ώστε να αποσαφηνιστεί ποια θα 
πρέπει να είναι πραγµατική η δουλειά του. Υπό 
αυτό το πλαίσιο, ζήτησε ο Οργανισµός να επι-
κεντρωθεί στην εφαρµοσµένη έρευνα µε βάση 
τις πραγµατικές ανάγκες, καθώς «για τη θεωρία 
υπάρχουν τα πανεπιστήµια». Γι’ αυτό το θέµα, 
ο νέος πρόεδρος του Οργανισµού Σέρκος Χα-
ρουτουνιάν, ο οποίος επανέρχεται στη θέση αυ-
τή µετά από τη θητεία του επί Καρασµάνη, τόνι-
σε ότι ο ΕΛΓΟ έχει αναλάβει να τρέξει 244 προ-
γράµµατα, τα οποία σαφώς πρέπει να µειωθούν.

Όσον αφορά τις εκπαιδεύσεις, ο υπουργός 
είπε ότι πρέπει να µπουν σε σωστές βάσεις και 
να καλυφθούν διάφορα κενά. «∆εν είµαστε 
στο 1920 που ανησυχούσε ο Συγγρός αν υ-
πάρχει αγροτική εκπαίδευση», ανέφερε, ζη-
τώντας να επαναξεταστεί το όλο πλαίσιο και 
η χρησιµότητά της. «Παρέχουµε στους νέους 

εκπαίδευση. Αυτό δεν καλύπτεται από άλ-
λους;», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για το θέµα των ελέγχων  ο υπουργός εί-
πε ότι πρέπει να φανεί πόσοι γίνονται και 
πόσο κοστίζουν τελικά και αν το κοινοτι-
κό πλαίσιο είναι σωστό. Για το τελευταίο, 
είπε ότι θα πρέπει να γίνει µία τροποποίη-
ση της νοµοθεσίας µέχρι τέλος του χρόνου 
για θέµατα που συνδέονται µε προδιαγρα-
φές ΠΟΠ/ΠΓΕ, ενώ συµφώνησε µε τον εκ-
πρόσωπο των εργαζοµένων του ΕΛΓΟ, Πα-
ναγιώτη Κατσαρή, πως θα πρέπει να δη-
µοσιοποιούνται οι παραβάτες από τους ε-
λέγχους, υπό προϋποθέσεις που εξετάζο-
νται. Παράλληλα, έσπευσε να σηµειώσει 
ότι το ανταποδοτικό τέλος των επιχειρήσε-
ων προς τον ΕΛΓΟ, πρέπει να γίνει «πραγ-
µατικά ανταποδοτικό» και να συνδεθεί µε 
το κόστος των ελέγχων, µιλώντας παράλ-
ληλα και για ενδεχόµενη µείωσή του. Ανα-
φορικά µε τους ελέγχους, ο υπουργός µί-
λησε και για ποινικές πλέον ευθύνες που 
πρέπει να αποδίδονται σε τέσσερα µέτωπα: 

Παραβίαση νοµοθεσίας ΠΟΠ, Αθέµιτος α-
νταγωνισµός, παραπλάνηση καταναλωτή 
και νοθεία. «Να έχει ο ελεγκτής υπόδειγ-
µα µήνυσης και να κινείται αυτεπάγγελτα 
η διαδικασία, ειδικά για το θέµα του αθέµι-
του ανταγωνισµού», είπε χαρακτηριστικά. 

Από την πλευρά του ο κ. Χαρουτουνιάν, είπε 
ότι είναι γεγονός πως θα πρέπει να ξεκαθαρι-
στούν οι αρµοδιότητες του οργανισµού, ενώ ζή-
τησε και βοήθεια για την εκπαίδευση των νέων 
αγροτών η οποία µένει πίσω, καθώς θα πρέπει 
να κλείσει µέχρι τον Ιούνιο του 2020, αλλιώς 
θα υπάρξουν σοβαροί καταλογισµοί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. «Πρέπει να κάνουµε 771 
προγράµµατα. Βασίζοµαι σε εσάς», συµπλήρω-
σε σχετικά. Επιπλέον, ο νέος πρόεδρος έκανε 
νύξη για τα περιουσιακά του Οργανισµού και 
τα 37.000 στρέµµατα και κτίρια που διαθέτει, 
θεωρώντας πως πρέπει να γίνει ένα ξεσκαρτά-
ρισµα και όσα τελικά δεν πρόκειται να χρησι-
µοποιηθούν να µεταφερθούν στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. «Καλές οι καταρτίσεις, 
δεν γίνεται όµως να µένουν µόνο στα αµφιθέα-
τρα και πρέπει να µεταφερθούν στους αγρούς», 
συµπλήρωσε όσον αφορά την αξιοποίηση της 
περιουσίας του ΕΛΓΟ ο νέος πρόεδρος. 

Από την άλλη, σε άκρως φιλικό τόνο και 
µε τα καλύτερα λόγια για την ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ανταποδί-
δοντας τις φιλοφρονήσεις Βορίδη στην αρχή 
της τελετής, έδωσε στοιχεία για τα πεπραγµέ-
να του ΕΛΓΟ ο απερχόµενος πρόεδρος, Νικό-
λαος Κατής, τονίζοντας τη δουλειά του Οργα-
νισµού κυρίως όσον αφορά τους ελέγχους. 

Κόστος ελέγχων 
Το ανταποδοτικό τέλος των 

επιχειρήσεων προς τον ΕΛΓΟ, 
πρέπει να γίνει «πραγµατικά 

ανταποδοτικό» και να συνδεθεί µε 
το κόστος των ελέγχων

Επιστροφή σε 
γνώριµα πεδία 
για τον Σέρκο 
Χαρουτουνιάν.
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Χειρότερη από την Κίνα χαρακτήρισε την 
εµπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραµπ, 
υποστηρίζοντας πως διαχρονικά είναι 
«απαράδεκτη και άδικη για τους Αµερικανούς 
παραγωγούς». Μιλώντας στο New York 
Economic Club την προηγούµενη Τρίτη, είπε πως 
θα πρέπει να αλλάξει την στάση της ΕΕ, 
επαναφέροντας το ζήτηµα των δασµών στα 
αυτοκίνητα. Τα παραπάνω ειπώθηκαν στην 

είδηση πως αποφάσισε να αναβάλει για ακόµη έξι 
µήνες την απόφαση για επιβολή ή όχι δασµών 
στις εισαγωγές αυτοκινήτων και εξαρτηµάτων 
αυτοκινήτων από την ΕΕ, σύµφωνα µε 
πληροφορίες των πρακτορείων Reuters και 
Bloomberg. Τους προηγούµενους µήνες οι 
γερµανικές αυτοκινητοβιοµηχανίες επιδόθηκαν 
σε έντονο λόµπινγκ προς τον Λευκό Οίκο, 
αναδεικνύοντας τα σχέδιά τους να µεταφέρουν 
µέρος της παραγωγής τους στις ΗΠΑ. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆εν υπάρχει χρόνος για περισσότε-
ρη σκέψη πάνω στη διαδικασία ανά-
πτυξης µιας παγκοσµιοποιηµένης 
προσέγγισης στην παραγωγή τρο-
φίµων και στη διάθεσή τους, µε το 
λιανικό εµπόριο να δείχνει το δρό-
µο στη µετάβαση αυτή, µιας και εί-
ναι το πρώτο που καλείται να αντι-
µετωπίσει τις προκλήσεις και την α-
πειλή των ψηφιακών µεγαθηρίων. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο τροφί-
µων αν και ακόµη καταλαµβάνει πο-
σοστό 6% στην αγορά, αυξάνεται από 
εδώ και στο εξής µε γρήγορους ρυθ-
µούς, µε µπροστάρη την Amazon, 
που ακολουθεί µια πολύ επιθετική 
προσέγγιση στο όλο θέµα, προκαλώ-
ντας ανησυχίες στο παραδοσιακό λια-
νεµπόριο. Η ψηφιακή δικτύωση και 
στα τρόφιµα, ένα πράγµα µόνο µπο-
ρεί να σηµαίνει: περαιτέρω διασύν-
δεση των αγορών αστικών κέντρων 
µε τα παραγωγικά κέντρα της υπαί-
θρου σε παγκόσµια κλίµακα. Σε µια 
τέτοια προοπτική, ανταγωνιστής του 
παραγωγού δεν είναι η διπλανή εκµε-
τάλλευση, ούτε η εκµετάλλευση µιας 
γειτονικής επαρχίας ή ακόµη και χώ-
ρας. Ανταγωνιστής γίνεται ο αγρότης 
του Μεξικού ή της Νέας Ζηλανδίας.

Την προοπτική αυτή αναδεικνύει 
σε διάλεξή του ο Λόρδος Μαρκ Πράις, 
πρώην υπουργός Εµπορίου του Ηνωµέ-
νου Βασιλείου στο Queens University 
του Μπέλφαστ. Μιλώντας σε ένα ικανό 
κοινό αγροτών τόνισε µεταξύ άλλων 
ότι οι παραγωγοί βρίσκονται σήµερα 
αντιµέτωποι µε πολλές προκλήσεις, ό-
πως ο παγκόσµιος ανταγωνισµός, οι 
λιγότερες επιδοτήσεις, το αυξανόµε-
νο κόστος και την ίδια στιγµή έχουν 
µπροστά τους µια µεγάλη πιθανή ευ-
καιρία: περισσότερες εξαγωγικές αγο-
ρές. «Είµαστε ακόµα στην αρχή του τι 

µπορεί να συµβεί µε την επιθετική εί-
σοδο στην αγορά των τροφίµων της 
Amazon» σχολίασε, ενώ παραδέχτη-
κε πως βραχυπρόθεσµα το άνοιγµα σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον δεν µπορεί να 
είναι εύκολο για κανέναν. «Ο ανταγω-
νιστής του Βρετανού και του Ευρωπαί-
ου αγρότη δεν θα είναι πλέον το αγρό-
κτηµα δίπλα ή ακόµα και σε µια γει-
τονική επαρχία, θα είναι αγρότης στο 
Μεξικό ή τη Νέα Ζηλανδία» συνέχισε.

Αλλά οι αγρότες πρέπει να αγκα-
λιάσουν την αλλαγή και να πάρουν 
µαθήµατα από τους λιανοπωλητές. 
Τα τελευταία χρόνια, οι λιανοπωλη-
τές έπρεπε να γίνουν γρήγορα «πιο 
αποτελεσµατικοί και πιο διαφοροποι-
ηµένοι» και, όπως είπε, να αγκαλιά-
ζουν νέα µοντέλα, ειδικά ψηφιακά.

Αυτό όµως δεν µπορεί να καταστεί 
εφικτό σε επίπεδο µεµονωµένου πα-

ραγωγού. «Οι συνεταιριστικές προ-
σπάθειες αγροτών στο επίπεδο της 
αγοράς εισροών και των πωλήσεων 
της παραγωγής τους έπαιξε καθο-
ριστικό ρόλο στο παρελθόν και συ-
νιστά αναγκαία προϋπόθεση για το 
µέλλον» ανέφερε φέρνοντας για πα-
ράδειγµα την ιστορική και µεγαλύτε-
ρη δηµοκρατική οργάνωση-συνεται-
ρισµό της Βόρειας Ιρλανδίας, Ulster 
Farmers Union. Υποστήριξε µάλιστα 
πως η ευθύνη πέφτει σε αυτούς και 
τις ηγεσίες τους ώστε να ατσαλώσουν 
για το µέλλον και να προετοιµάσουν 
σε κάθε επίπεδο τους αγρότες. 

Ο συλλογισµός του Λόρδου Πράις 
καταλήγει σε µια σειρά ερωτηµάτων 
που µένει ακόµα να απαντηθούν, δι-
ερωτώµενος µεταξύ άλλων για το κα-
τά πόσο χρειάζεται µια κυβέρνηση να 
δαπανά πόρους στην τεχνολογία, ε-

φόσον η ίδια η αγορά µπορεί να προ-
σφέρει λύσεις. Καταλήγει λοιπόν υ-
ποστηρίζοντας πως πλέον δεν απο-
µένει και πολύς χρόνος να απαντη-
θούν τα εξής ερωτήµατα: «πόσο ση-
µαντική είναι η επισιτιστική ασφά-
λεια σε µια αγορά ελεύθερου εµπο-
ρίου; Πώς τα πρότυπα παραγωγής και 
οι σχετικές µεταρρυθµίσεις προστα-
τεύουν τον καταναλωτή, αυξάνουν 
τη διαφοροποίηση; Μήπως απλά ο-
δηγούν σε περαιτέρω γραφειοκρατία 
και κόστη; Σε τι βαθµό πρέπει οι κυ-
βερνήσεις να επενδύουν στην έρευ-
να, στην τεχνολογία και τις επιστή-
µες; Με ποιον τρόπο οι κυβερνήσεις 
ανταµείβουν τους παραγωγούς για 
το έργο τους στην προστασία και δι-
ατήρηση της υπαίθρου και πώς µπο-
ρούµε τελικά να εξασφαλίσουµε τη 
βιωσιµότητα των κοινοτήτων αυτών;».

Ξεψυχά μια κι έξω 
ο ανταγωνισμός 

της διπλανής πόρτας
Το λιανεμπόριο 

υποχρεώθηκε να 
αγκαλιάσει ψηφιακά 

λόγω μιας εισόδου 
της Amazon στα 

τρόφιμα, που διαλύει 
σύνορα. Τώρα είναι 

η σειρά της γεωργίας 
να απευθυνθεί 
συλλογικά στις 

αγορές για ψηφιακή 
αναβάθμιση που θα 

την κρατήσει στο νέο 
περιβάλλον 

Να ανταλλάξει ξανά
ευρωπαϊκά αυτοκίνητα µε

αµερικανικό καλαµπόκι
προσπαθεί ο Τραµπ

Ευκαιρία
Οι παραγωγοί βρίσκονται 
σήµερα αντιµέτωποι µε πολλές 
προκλήσεις, όπως ο 
παγκόσµιος ανταγωνισµός, οι 
λιγότερες επιδοτήσεις, το 
αυξανόµενο κόστος ενώ έχουν 
µπροστά τους µια µεγάλη 
πιθανή ευκαιρία: περισσότερες 
εξαγωγικές αγορές.

Όλοι μαζί
Οι συνεταιριστικές 
προσπάθειες αγροτών στην 
αγορά εισροών και των 
πωλήσεων της παραγωγής 
τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στο παρελθόν και συνιστά 
προϋπόθεση για το µέλλον. 

Δικτύωση
Στην προοπτική µιας ψηφιακής 
δικτύωσης και στα τρόφιµα, 
ανταγωνιστής του παραγωγού 
δεν είναι η διπλανή 
εκµετάλλευση, ούτε η 
εκµετάλλευση µιας γειτονικής 
επαρχίας ή ακόµη και χώρας. 
Ανταγωνιστής γίνεται ο 
αγρότης του Μεξικού ή της 
Νέας Ζηλανδίας.
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ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
«Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω 
από έναν εκβιασµό της 
Τουρκίας, που όταν θέλει 
ανοίγει τη στρόφιγγα και 
στέλνει πρόσφυγες και 
µετανάστες. Ως Εκκλησία 
δεν µπορούµε να µη 
βοηθήσουµε τον ανήµπορο 
άνθρωπο. Έχουµε, όµως, 
την απαίτηση να µας πουν 
πού είναι τα σύνορά µας».

ΤΖΕΡΕΜΙ ΚΟΡΜΠΙΝ 
ΕΠΙΚΕΦ. ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
«Μια κυβέρνηση των 
Εργατικών δεν θα 
προχωρήσει σε 
δηµοψήφισµα για την 
ανεξαρτησία της Σκωτίας 
στην πρώτη της θητεία, εάν 
εκλεγεί. Κι αυτό γιατί 
νοµίζω ότι πρέπει να 
επικεντρωθούµε απολύτως 
στις επενδύσεις σε όλη τη 
Σκωτία».

ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΙΝΑΣ
«Όχι µόνο συµφωνώ στην 
επιστροφή των Γλυπτών 
του Παρθενώνα, (σ.σ στο 
Μουσείο της Ακρόπολης) 
αλλά θα έχετε και τη 
στήριξή µας, επειδή έχουµε 
κι εµείς πολλά δικά µας 
του κινεζικού πολιτισµού 
έξω από τη χώρα και 
προσπαθούµε να γυρίσουν 
στην πατρίδα τους». 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΣΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
ΤV Zapping
Αν έβλεπε το έργο του 
υπουργείου που έχει 
συντελεστεί (λέµε τώρα), εντός 
τετραµήνου και όχι µόνο τις 
τηλεοπτικές του δηλώσεις δεν 
θα έλεγε αυτά που λέει ο 
πρώην υπουργός της πλατείας, 
υποστηρίζει ο νυν. Ούτε τα 
συγχαρητήρια του Επίτροπου 
για το σχέδιο αντιµετώπισης 
της πανώλης δεν πήρε 
είδηση....

 

Κασετοφωνάκι
Αυτά τα κλισέ περί ανάγκης 
αλλαγής του µοντέλου 
καλλιέργειας, ώστε οι Έλληνες 
αγρότες να µειώσουν τις 
δαπάνες τους και να επιτύχουν 
καλύτερες αποδόσεις, ήτοι 
value for money, µπορούν να 
σταµατήσουν και να γίνουν πιο 
σαφείς οι πολιτικοί που πάνε κι 
έρχονται στην επαρχία και 
τάχα ενηµερώνουν για τη 
νέα ΚΑΠ. 

 

Νεολιθική
Ο πρωτογενής τοµέας είπε ο 
υφυπουργός της πλατείας σε 
πρόσφατη οµιλία του από την 
Κοζάνη ότι θα παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
µεταλιγνιτική εποχή. ∆εν είπε 
όµως πως µε ποιους όρους 
και κίνητρα για να µην 
επιστρέψει στη νεολιθική 
περίοδο ελέω ρευστότητας, 
απαγορευτικών πλαισίων 
και γραφειοκρατίας.

Από συµβουλές, άλλο τίποτα

Μάλλιασε η γλώσσα του έµπειρου τεχνοκράτη των Βρυξελλών 
να λέει ότι η Ελλάδα πάσχει από σύστηµα γεωργικών συµβου-
λών. Το πλαίσιο λέει υπάρχει, το σύστηµα που θα το υποστηρί-
ξει αναζητείται και «δεν χρειάζεται να έχει ούτε κρατικό µονοπώ-
λιο, ούτε συντεχνιακό, ούτε πανεπιστηµιακό, ούτε άλλου είδους». 
Κατά τον ίδιο θα πρέπει να είναι ελεύθερο και ο κάθε παράγω-
γος να αξιολογεί από πού θα πάρει τη συµβουλή κι αν µετράει 
ή δεν µετράει. Πότε; Αφού περάσει από το ταµείο... Στα... µαθή-
µατα για τη νέα ΚΑΠ, στα sos η ψηφιακή γνώση και η «πράσινη 
συµφωνία» που απαιτούνται για να ξεκλειδώσουν οι πληρωµές. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Η συζήτηση για την 
εξωτερική σύγκλιση 
θα συνεχιστεί εκτίµησε 
ο τεχνοκράτης 
των Βρυξελλών 
και είπε πως θα 
επηρεαστούν λιγότερο 
οι χώρες που είναι 
πιο κοντά στον µέσο 
όρο στρεµµατικής 
ενίσχυσης.

Η προηγούµενη 
επανάσταση στη 
γεωργία έλυσε 
οικονοµικά θέµατα, 
αυξάνοντας την 
παραγωγικότητα 
σε βάρος του 
περιβάλλοντος. 
Πήρε µια γενιά να 
το καταλάβουµε. 
Η ψηφιακή 
επανάσταση πόσες;

Υβρίδια
 Ευκαιρία για τον πρώην 

υπουργό της πλατείας για µια...
ευγενική υπενθύµιση νυν στον 
ότι είναι υπουργός γεωργίας, 
αποτέλεσαν οι δηλώσεις του 
δεύτερου µε αφορµή φοιτητικά 
επεισόδια ότι «η επιβολή του 
νόµου εµπεριέχει, σε αυτούς 
που δεν συµµορφώνονται, 
στοιχεία αναγκαστικότητας». 

 Το ελαιόλαδο, βρώσιµη ελιά 
περνάνε τη χειρότερη κρίση 
τιµών των τελευταίων χρόνων, 
οι έλεγχοι στο γάλα έχουν 
σταµατήσει, σχολιάζει ο πρώην 
καλώντας τον νυν να ασχοληθεί.

 Άµεση και η αντίδραση του 
υπουργού Μάκη Βορίδη, ο 
οποίος κατηγορεί τον προκάτοχο 
ότι έχει αποκοπεί από την 
αγροτική πραγµατικότητα και ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει να 
υπερασπίζεται τους 
µπαχαλάκηδες και την ανοχή 
στην ανοµία.

;

ΓΙΑΝ. ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Η Liga Endesa είναι ένα 
σπουδαίο πρωτάθληµα, 
είµαι πολύ χαρούµενος 
που βρίσκοµαι εδώ και 
µπορώ να παίζω σε µια 
λίγκα που παρακολουθεί 
όλος ο κόσµος. Θα παίξω 
τουλάχιστον δύο φορές 
απέναντι σε Ρεάλ 
Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, 
Βαλένθια, Μπασκόνια».

Κάνε εσύ ότι
τους δίνεις
φωτοβολταϊκά
και θα κάνω εγώ
ότι δίνω λεφτά.

Πρόσθεσαν 3 εκατ. ευρώ στη Βιολογική Γεωργία, για 
να διασφαλίσουν, σου λέει ο υπουργός της πλατείας, 
ότι «οι δικαιούχοι του προγράµµατος θα λάβουν 
κανονικά και στο όλον τα χρήµατα τους». Η πληρωµή 
πρέπει να γραφτεί µέχρι 30 Νοεµβρίου, γιατί αλλιώς 
έχει κοινοτικό πρόστιµο και αφορά προκαταβολή… 
Τώρα τι σηµαίνει «το όλον», ποιος ξέρει;

Με µία πολυσέλιδη αποχαιρετιστήρια έκθεση κάνει 
απολογισµό ο απελθών πρόεδρος του Οργανισµού 
Πληρωµών Καπρέλης. Παραθέτει, εκτός από 
ευχαριστίες προς υπαλλήλους, συνεργαζόµενους 
φορείς και παραγωγούς, στοιχεία για την πορεία των 
ελέγχων και την καταβολή των επιδοτήσεων. Σου 
λέει µάλιστα ότι το κόστος παραλαβής και 
επεξεργασίας των δηλώσεων ΟΣ∆Ε στην εξαετία 
2012-2017 είναι το µικρότερο σχεδόν σε ολόκληρη 
την Ευρώπη! Πες τα ντε, να ξέρουν οι αγρότες! 

Το λένε και το ξαναλένε, λες να γίνει κάτι; Τώρα 
ο υφυπουργός Σκρέκας από ηµερίδα για την ΚΑΠ 
στην Κοζάνη, µιλώντας για το ζήτηµα της µείωσης του 
κόστους παραγωγής, αναφέρθηκε στο αγροτικό 
πετρέλαιο λέγοντας ότι «η κυβέρνηση αναζητά τα 
δηµοσιονοµικά µέτρα και τους τρόπους που θα 
µπορούσε να επαναφέρει σε ισχύ»! Ξεκαθάρισε 
όµως ότι «µελετάµε στοιχεία του προϋπολογισµού» 
και υπογράµµισε ότι το θέµα παρακολουθεί ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός «ώστε να µπορέσει να ανακοινώσει 
αυτό που περιµένουν όλοι οι Έλληνες αγρότες».

Έξαλλοι οι κονσερβοποιοί µε το ζήτηµα που έχει 
προκύψει µε τις εξαγωγές κοµπόστας, λόγω των 
αµερικανικών δασµών. Επιµένει η ΕΚΕ και πιέζει το 
υπουργείο να µη βγει οριστικά από τη λίστα των 
προϊόντων η κοµπόστα και εναλλακτικά, να ανασταλεί 
το µέτρο, τουλάχιστον µέχρι να φύγουν τα προϊόντα 
από τις αποθήκες. Αυτό, βέβαια, λένε οι µεταποιητές, 
θα τρέξει από του χρόνου, αφού πρώτα βγει η 
απόφαση του ΠΟΕ τον Μάρτιο. «Να µπορέσουµε να 
εξάγουµε την υπάρχουσα παραγωγή, για να σωθεί η 
επόµενη» τονίζει από νωρίς ο πρόεδρος Αποστόλου, 
για να µην σχολιαστεί η τιµολογιακή πολιτική που θα 
ακολουθηθεί τη νέα σεζόν. Έχουν γνώσιν οι φύλακες!

Θολό παρέµενε το τοπίο, τουλάχιστον µέχρι την ώρα 
που γραφόταν αυτές οι γραµµές, για τις συνθήκες µε 
τις οποίες θα απορροφηθεί η φετινή παραγωγή 
τεύτλων από τον εκµισθωτή των δύο εργοστασίων της 
ΕΒΖ. Ο ιδιοκτήτης της Royal Sugar ξεκαθάρισε πως η 
σοδειά θα οδηγηθεί για παραγωγή βιοκαυσίµων. 
Ωστόσο, δεν έγινε κουβέντα για την τιµή µε την οποία 
θα γίνει η παραλαβή των τεύτλων, ενώ και το κόστος 
µεταφοράς φαίνεται πως θα βαρύνει τους αγρότες….

Ο εκµισθωτής, εν τω µεταξύ, έκανε ξεκάθαρο στους 
παραγωγούς ότι για τη νέα χρονιά δεν πρόκειται να 
τους στηρίξει µε εφόδια, όπως έκανε η ΕΒΖ, 
παρέχοντας σπόρο, µυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα και 
ορισµένες χρονιές ακόµη και λιπάσµατα, τα οποία οι 
αγρότες αποπλήρωναν µε την εκκαθάριση στο τέλος. 
Ίσως συνδέεται µε τις φήµες πως εκείνο που κυρίως 
τον ενδιαφέρει είναι η ραφιναρία και όχι τόσο η 
παραγωγή ζάχαρης από τεύτλα. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

M
ερικές ερωτήσεις και ιδίως κάποιες α-
παντήσεις µπορούν να µας διαφωτί-
σουν σε πολύ µεγάλο βαθµό για το τι 
συµβαίνει αυτό τον καιρό στον αγρο-

τικό χώρο και πως χάθηκαν οι µεγάλοι αγροτικοί 
συνεταιρισµοί. Για παράδειγµα, πότε άρχισε στην 
Ελλάδα η πτώση των συνεταιρισµών; Το δεύτερο 
µισό της δεκαετίας του ’80. Ποιοι διέλυσαν τους 
αγροτικούς συνεταιρισµούς; Μα φυσικά, τα µικρά 
ως τότε και µεγάλα σήµερα ιδιωτικά συµφέροντα.
 

  Mεσιτάκι της ΚΥΔΕΠ
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η νοµίζω πως αυτό το παιχνίδι έχει εν-
διαφέρον, ας το συνεχίσουµε λίγο. Ποια ήταν η 
πρώτη και µεγαλύτερη συνεταιριστική οργάνω-
ση που διαλύθηκε; Η ΚΥ∆ΕΠ. Πόσος ήταν ο τζί-
ρος της; Προσέγγισε τα 200 εκατοµµύρια ευρώ. 
Ποιος διακινεί σήµερα το µεγαλύτερο µέρος των 
σιτηρών; Όνοµα και µη χωριό. Έχει πάντως κάποια 
σχέση µε τη θεά ∆ήµητρα. Τι ήταν µέχρι 
τότε η εν λόγω… θεά; Μεσιτάκι της 
ΚΥ∆ΕΠ. Που πήγαινε µέχρι τότε 

η υπεραξία που δηµιουργούσε η ΚΥ∆ΕΠ; 
Στους παραγωγούς. Που πηγαίνει σήµερα η αντί-
στοιχη υπεραξία; Στην Ελβετία! 

  Παγωτατζήδες
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΖΕΣΤΑΘΗΚΑΜΕ θα µπορούσαµε να 
δούµε κι άλλα τέτοια µικρά και µεγαλύτερα παι-
χνίδια, που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες. Ποια 
ήταν η µεγαλύτερη εταιρεία γαλακτοκοµικών στην 
Αττική µέχρι το 1980; Η ΣΥΝΕΡΓΑΛ. Τι έγινε η ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΛ; Έκλεισε µε ευθύνη της Αγροτικής Τρά-
πεζας και τη δραστηριότητά της υποκατέστησαν, 
τουλάχιστον σ’ εκείνη τη φάση η ΦΑΓΕ και η ∆ΕΛ-
ΤΑ. Τι ήταν µέχρι τότε η ΦΑΓΕ και η ∆ΕΛΤΑ; Μι-
κρές επιχειρήσεις γαλακτοκοµικών, µε κύριο α-
ντικείµενο, ως τότε, το παγωτό.

  Μακρύς ο κατάλογος
ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΩ σε κάποιο από τα επόµενα φύλλα 

της Agrenda να αναδηµοσιεύσω τον µακρύ κατά-
λογο των υπό ιδιωτικοποίηση θυγατρικών αγρο-
τοβιοµηχανιών της ΑΤΕ. Πίσω ή παράπλευρα από 
τις περιβόητες ιδιωτικοποιήσεις που δροµολόγη-
σε τότε, ο τέως υποδιοικητής εκείνη την περίοδο 
και διοικητής αργότερα (βλέπετε, οι κόποι αµείβο-
νται) της Αγροτικής Τράπεζας, ∆ηµήτρης Μηλιά-
κος (που χάθηκε άραγε αυτό το αστέρι;), αστρα-
ποβολούν σήµερα τα µεγαλύτερα ονόµατα της εγ-
χώριας βιοµηχανίας τροφίµων. Φταίνε οι ιδιώτες 
επιχειρηµατίες; Πιθανότατα όχι. Ευθύνονται µή-
πως οι αγρότες; Εκείνοι πρόβατα έβοσκαν. Άλλοι 
ασκούσαν διοικήσεις. Σε κάθε περίπτωση υπάρ-
χει µεγάλη ευθύνη των ιθυνόντων, είτε µετείχαν 
σε διοικητικές θέσεις, είτε επόπτευαν για λογα-
ριασµό της Αγροτικής Τράπεζας, είτε βρίσκονταν 
σε κρίσιµες κυβερνητικές θέσεις.

  Οργανωμένο το έγκλημα
ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ, γιατί τα θυµήθηκα 

τώρα όλα αυτά; Πρώτον, γιατί το 
πλιάτσικο των συνεταιριστικών 

οργανώσεων συνεχίζεται. Τε-
λευταία παραδείγµατα, οι υ-
ποδοµές που είχαν αναπτύ-
ξει κρατούσες κάποτε οργα-
νώσεις, όπως η ΕΑΣ Ηρα-
κλείου, η ΕΑΣ Μεσσηνίας 
και η ΕΑΣ Λάρισας. ∆εύτε-
ρον, γιατί αυτή τη φορά η 
φθορά και η υπονόµευση 
των συνεταιρισµών γίνε-
ται µε αριστοτεχνικό τρό-
πο. Όχι µόνο για να διατη-
ρηθούν σε υπολανθάνουσα 

λειτουργία οι υφιστάµενες αλλά και για να µην 
απλώσουν βήµα οι επόµενες.  

  Σφιχτιαγκαλιαστά
∆ΕΙΤΕ το δυσµενές αποτέλεσµα που επέφεραν 
οι θεσµικές παρεµβάσεις στο θεσµικό πλαίσιο 
των συνεταιρισµών µετά το 2011 (4015/2011 και 
4384/2016) και δείτε πόσο καθυστερεί η θεσµική 
έστω αποκατάσταση της τάξης. Για νοµοσχέδιο µέ-
χρι το τέλος Σεπτεµβρίου, µιλούσε ο Βορίδης. ∆εί-
τε όµως ακόµη πιο προσεκτικά τη Λερναία Ύδρα 
που έχει ενσκήψει πέριξ των συνεταιριστικών ορ-
γανώσεων και η οποία µε το µανδύα της «κρατι-
κο-ιδιωτικο-συνεταιριστικής» εταιρείας, έχει σφι-
χταγκαλιάσει ότι απέµεινε από τους άλλοτε φε-
ρέλπιδες αγροτικούς συνεταιρισµούς, κάνοντας 
επί της ουσίας τη «βρώµικη δουλειά», που δεν θα 
µπορούσε να κάνει τόσο απροκάλυπτα κανένας 
υπουργός και κανένα κράτος. 

Υπεραξία
Πού πήγαινε η υπεραξία που 

δηµιουργούσε η ΚΥ∆ΕΠ; Στους 
παραγωγούς. Που πηγαίνει σήµερα η 
αντίστοιχη υπεραξία; Στην Ελβετία!

∆
ύο ηµέρες πριν από την 30η πτώ-
ση του τείχους του Βερολίνου, ο 
Economist έδωσε στη δηµοσιότητα 
µια µακρά συνέντευξη µε τον Γάλ-

λο πρόεδρο Εµανουέλ Μακρόν, στην οποία µί-
λησε µε λεπτοµέρειες για το πολιτικό, οικονο-
µικό και στρατηγικό όραµά του για την Ευρώ-
πη. Η συζήτηση γύρω από τη συνέντευξη επι-
κεντρώθηκε στον τίτλο της «Το NATO είναι ε-
γκεφαλικά νεκρό». Αλλά ο Μακρόν συζήτησε 
και για την πρόσφατη διπλωµατική στάση του, 
η οποία σήµανε συναγερµό σε Βόρεια και Ανα-
τολική Ευρώπη: για τη Ρωσία, τα ∆υτικά Βαλ-
κάνια και την προφανή σκληρή γραµµή του 
για την παράταση της προθεσµίας του Brexit. 

Πολλές από αυτές τις θέσεις ανέδειξαν την 
κόντρα Παρισιού και Βερολίνου για τη µελλο-
ντική πορεία της Ευρώπης. Και η δήλωση του 
για το ΝΑΤΟ δεν αποτελεί εξαίρεση. Πριν λί-
γες ηµέρες, η Γερµανίδα Καγκελάριος Άνγκε-
λα Μέρκελ απέρριψε τον ισχυρισµό του, ενώ η 
Γερµανίδα υπουργός Άµυνας Annegret Kramp-
Karrenbauer µίλησε για την πολιτική ασφάλει-
ας της Γερµανίας, επαναδιατύπωνοντας τη δέ-
σµευσή της να πετύχει τον στόχο του ΝΑΤΟ για 
αµυντικές δαπάνες 2% του ΑΕΠ. Ένα πράγµα εί-
ναι βέβαιο. Ο Μακρόν έχει πετύχει το στόχο του 

να προκαλέσει µια 
συζήτηση γι’ αυτά τα 
θέµατα. Η µέθοδός 
του είναι το συνη-
θισµένο en meme 
temps: ριζοσπαστι-
κό στη µεθοδολογία 
και άµεσα αντίθε-
το στην οικοδόµη-

ση συναίνεσης στην οποία είναι συνηθισµένοι 
οι Ευρωπαίοι και το πολυµερές σύστηµα. [...] 

Το thread που ξετυλίγεται µε τη συνέντευξη 
στον Economist -και µέσω των περισσότερων 
οµιλιών και διακηρύξεων του Mακρόν- είναι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική κυριαρχία. Φοβάται ό-
τι η Ευρώπη θα περιθωριοποιηθεί σε έναν κό-
σµο, στον οποίο αυξάνονται οι αυταρχικές δυ-
νάµεις, το δίπολο ΗΠΑ-Κίνα φαίνεται έτοιµο να 
κυριαρχήσει και η νοµιµότητα του πολυµερούς 
συστήµατος αµφισβητείται όλο και περισσότε-
ρο. Πιστεύει ότι η Ευρώπη µπορεί να διατηρήσει 
την εξουσία της µόνο µε την ενίσχυση της κυ-
ριαρχίας της στην άµυνα και στην τεχνολογία, 
καταπολεµώντας τον λαϊκισµό µε τη δηµιουρ-
γία ενός νέου κοινωνικού συµβολαίου. Όλα α-
παιτούν τη µεταρρύθµιση της ΕΕ εκ των έσω. Ό-
τι ο Mακρόν ξεκίνησε µια συζήτηση γι’ αυτά τα 
ζητήµατα, είναι µια επιτυχία από µόνο του. Αλ-
λά θα χρειαστεί να δώσει µεγαλύτερη προσοχή 
στους βασικούς εταίρους της Γαλλίας σε Ευρώ-
πη και ΝΑΤΟ για να πετύχει τους στόχους του.

*Πολιτικού και επικεφαλής του γραφείου 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τις Εξωτε-

ρικές Σχέσεις – ECFR, του Παρισιού

Mέθοδος
α λα Μακρόν

ΤΗΣ  ΤΑΡΑ BΑΡΜΑ *
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T
ο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας 
µε µια ιστορική απόφασή του (1968/2019), 
έλυσε οριστικά την σύγχυση, την οποία προ-
σπάθησαν να δηµιουργήσουν ορισµένοι , 
ευτυχώς ελάχιστοι, κύκλοι , που κινούνται 

στον συνεταιριστικό χώρο της χώρας, οι οποίοι στήρι-
ζαν την άποψη ότι µια συνεταιριστική ανώνυµη εταιρεία, 
λειτουργεί εκτός του πλαισίου των συνεταιριστικών αρ-
χών και αξιών, που διέπουν τον συνεταιριστικό θεσµό. 
Οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι, την άνεση αυτή των 
κινήσεών τους, την υπέθαλψε και την υποθάλπει η ε-
λεγκτική αρχή των αγροτικών συνεταιρισµών, µε το να 
ανέχεται την συνέχιση της λειτουργίας των ανωνύµων 
συνεταιριστικών εταιρειών, εκτός των διατάξεων, που έ-
χει θέσει ο συνεταιριστικός νοµοθέτης από το έτος 2011 
και µετά. Ωστόσο παραµένει η θέση µας, που έχουµε εκ-
φράσει και στο παρελθόν ότι µετά την ισχύ του νόµου 
4015/2011, οι αγροτικοί συνεταιρισµοί απαγορεύεται 
να συνιστούν κεφαλαιουχικές εταιρείες γενικά, πλην 
των ΑΕΣ , ειδικά δε και σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα. Τη δυνατότητα της συνεργασίας αυ-
τής την έλυσε η συνεταιριστική θεωρεία και ακολούθως 
η νοµοθεσία, ευρωπαϊκή και εθνική, µε την εισαγωγή 
του θεσµού του µέλους επενδυτή. 

Το Συµβούλιο της Επικρατείας, µε την άνω απόφασή 
του, ερµηνεύοντας, µε απόλυτη ορθότητα και πλη-
ρότητα την συνεταιριστική νοµοθεσία, υπό το φως 

των συνεταιριστικών αρχών, έκρινε ότι οι ανώνυµες συ-
νεταιριστικές εταιρείες ,οι επονοµαζόµενες µετά την ισχύ 
του νόµου 4015/2011 «Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις-
ΑΕΣ», συγκροτούνται αποκλειστικά και µόνο από αγροτι-
κούς συνεταιρισµούς, µε τη δυνατότητα συµµετοχής και 
άλλων ΑΕΣ, αποκλείοντας τη συµµετοχή σε αυτές τρίτων 
φυσικών ή νοµικών προσώπων. Τις χαρακτηρίζει και ορ-
θά, λόγω του διφυούς χαρακτήρα τους (Α.Ε, που λειτουρ-
γούν ως συνεταιρισµοί), ως ανώνυµες εταιρείες ειδικού 
τύπου , συνεπώς οι περιορισµοί, τους οποίους θέτει ο 
νοµοθέτης, ως προς την µετοχική τους σύνθε-
ση δικαιολογείται από την ειδική φύση του 
συγκεκριµένου τύπου των συνεταιριστι-
κών ανωνύµων εταιρειών και το ειδικό 
νοµικό πλαίσιο, που τις διέπει. Το ∆ι-
καστήριο δέχεται, και ορθά, ότι η νο-
µοθετική πρόβλεψη του θεσµού των 
ΑΕΣ αποσκοπεί στην διεύρυνση των 
δυνατοτήτων εταιρικής και επιχειρη-
µατικής δράσεως των αγροτικών συνε-

ταιρισµών, µε την οργάνωσή τους υπό την νοµική µορφή 
της ανώνυµης εταιρείας, δια της οποίας εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη κεφαλαιακή συγκρότηση αλλά και στην πα-
ράλληλη θέσπιση ρυθµίσεων απορρεουσών από τις βα-
σικές συνεταιριστικές αρχές, η εφαρµογή των οποίων εί-
ναι συµβατή µε την συγκεκριµένη νοµική µορφή, η οποία 
πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις διεθνείς συνεταιρι-
στικές αρχές, όπως αυτές διαλαµβάνονται στην εισηγητι-
κή έκθεση του νόµου 4384/2016.

Και εµείς προσθέτουµε ότι πρόκειται στην πραγ-
µατικότητα για την δύναµη του καθαρού συνερ-
γατισµού , να υποτάσσει την µορφή στην ουσία 

του. Αυτή είναι η ανώνυµη συνεταιριστική εταιρεία και 
µέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να λειτουργεί, διαφο-
ρετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης µέσα στην συνεταιριστι-
κή οικογένεια, δεδοµένου ότι, κύριος σκοπός της είναι 
η εξυπηρέτηση του αγρότη µέλους του µετόχου της συ-
νεταιρισµού. Άλλωστε µε µια απλή ανάγνωση των κα-
ταστατικών όλων των µεγάλων συνεταιριστικών εται-
ρειών, που προσέφεραν ανεκτίµητη βοήθεια στον Έλ-
ληνα αγρότη, οι οποίες βεβαίως λειτούργησαν στο α-
πώτερο παρελθόν, διαπιστώνεται η κυριαρχία στις δι-
ατάξεις τους, των αρχών του συνεργατισµού. 

Ολόκληρη η απόφαση του ΣΤΕ, µε γνώµονα την άνω 
κρίση της , δίδει απάντηση και σε µια σειρά εξαιρετικά 
σηµαντικών νοµικών θεµάτων, που τέθηκαν, γεγονός 
που επιβάλλει να µελετηθεί ιδιαίτερα, τόσο από τους ε-
φαρµοστές του δικαίου, όσο και από τους συνεταιριστές, 
ώστε οι συνεταιριστές να αποφεύγουν στο µέλλον να ε-
µπλέκονται σε νοµικά µορφώµατα, τα οποία κινούνται 
έξω από την ιδεολογία του συνεργατισµού. 

Ευελπιστούµε ότι η απόφαση , θα µελετηθεί µε την 
δέουσα προσοχή και από τον νοµοθέτη του µέλλοντος, 
ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να αποφύγει την όποια 
στρέβλωση του θεσµού. Ο νόµος 4384/2016, παρά το 
γεγονός ότι περιέχει σηµαντικές αντισυνεταιριστικές 
διατάξεις, οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι στο θέµα 

των ΑΕΣ, προσπάθησε έστω και ελλειµµατικά 
να θωρακίσει τον θεσµό της ΑΕΣ. Το έλ-

λειµά του αυτό το συµπλήρωσε άριστα 
το ΣΤΕ µε την ιστορική του απόφαση. 

Αντισυνταγµατική η αιφνίδια 
τροπολογία Βορίδη

 Αντισυνταγµατική και επονείδιστη 
χαρακτηρίζεται η τροπολογία που κατέ-

θεσε αιφνιδίως ο υπουργός Αγροτικής Α-

νάπτυξης για τη µετατροπή των Ανωνύµων Συνεταιριστι-
κών Εταιρειών σε απλές ανώνυµες εταιρείες, χωρίς προ-
φανώς να το έχει αντιληφθεί.  ∆ιότι η κύρωση, που προ-
βλέπει η συγκεκριµένη τροπολογία για διαγραφή από το 
Μητρώο του υπουργείου των Ανωνύµων Συνεταιριστικών 
Εταιρειών, οι οποίες δεν εφαρµόζουν τον συνεταιριστικό 
νόµο, τους παρέχει τη δυνατότητα να παραµείνουν, ως 
απλές ανώνυµες εταιρείες, µε αποτέλεσµα η συνεταιρι-
στική περιουσία, η οποία έχει δηµιουργηθεί από πολλές 
γενεές συνεταιριστών και µάλιστα από αφορολόγητα α-
ποθεµατικά να περιέλθει σε οποιονδήποτε τρίτο ιδιώτη. 

Ενόψει αυτής της συνέπειας, θεωρούµε δευτερεύ-
ουσα την ωµή παρέµβαση του υπουργού στην από-
φαση 1968/2019 του ΣτΕ µε σκοπό την ανατροπή της, 
η οποία µάλιστα γίνεται µε τρόπο, που περιέχει παι-
δαριώδη αιτιολογία. Όφειλαν να είναι περισσότερο 
προσεκτικοί, όταν προσπαθούν να ανατρέψουν από-
φαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώ-
ρας, η οποία έκρινε επί του άνω θέµατος.

Άρθρο
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 13 
του νόµου 4492/2017 (Α’ 156)

1. Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του νό-
µου 4492/2017 (Α’ 156) αντικαθίσταται από τότε που ί-
σχυσε, ήτοι από 18.10.2017, ως εξής:

«3.α) Οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του άρ-
θρου 33 του ν. 4384/2016 (Α’ 78) και του άρθρου 6 του 
ν. 4015/2011 (Α’ 210) που είναι εγγεγραµµένες στο Μη-
τρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016, µπορούν να µε-
τατρέπονται σε αγροτικούς συνεταιρισµούς (ΑΣ) του ν. 
4384/2016 µε συγχώνευση των Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών µετόχων τους. Όσες ΑΕΣ δεν έχουν εφαρµόσει τις 
διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4384/2016 µέχρι τις 31 
Μαρτίου 2020, διαγράφονται από το Μητρώο του άρ-
θρου 19 του ν. 4384/2016 µε απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση 
της αρµόδιας αρχής του άρθρου 18 του ν. 4384/2016.».

2. Κοινές υπουργικές αποφάσεις µε τις οποίες έ-
χει διαπιστωθεί η λύση ΑΕΣ και οι οποίες έχουν εκδο-
θεί σε εφαρµογή της περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 
13 του ν. 4492/2017, όπως η περίπτωση αυτή ίσχυσε 
πριν την αντικατάστασή της µε τη διάταξη της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου, ανακαλούνται αναδροµικά α-
πό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους.

Η ιστορική απόφαση του ΣτΕ 
για τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

ΑΡΘΡΟ
  ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗΣ-ΑΝΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ*

∆ικηγόρου-τέως νοµικού συµβούλου ΠΑΣΕΓΕΣ. 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Aνοίγει τις πύλες της 
η Πελοπόννησος Expo 
Η έκθεση διοργανώνεται µε την ALFA EXPO έως 
17 Νοεµβρίου στη Βιοµηχανική Περιοχή της 
Τρίπολης (Κτίριο ΓΕΑ). Θα πραγµατοποιηθούν 
σειρά ενηµερωτικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, ανάµεσα τους και συνέδρια για τον 
τουρισµό και τον πρωτογενή τοµέα, b2b 
επιχειρηµατικές συναντήσεις, live cooking και 
happenings εκθετών που απευθύνονται σε όλους 
τους εκθέτες και τους επισκέπτες. Υπάρχει και 
«Παραδοσιακό Παντοπωλείο» µε συνταγές από 
όλη την Πελοπόννησο. Η έκθεση συνεχίζει και 
φέτος δυναµικά µε κύριο στόχονα προβάλει την 
καινοτοµία, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια 
και φυσικά τις δράσεις των επιχειρήσεων. 
Περισσότερα στο www.agronews.gr.

Η επιχειρηµατικότητα
στον αγροδιατροφικό
τοµέα σε workshop
Το τριήµερο workshop αγρο-επιχειρηµατικότητας, 
που διοργανώνει και φέτος για 7η φορά η 
Ολλανδική Πρεσβεία, πραγµατοποιείται µέχρι τις 17 
Νοεµβρίου στους χώρους του Orange Grove στην 

Πάτρα. Το Agri-Food 
Masterclass δίνει την 
ευακιρία σε 
startups/ καινοτόµες 
ΜµΕ στο χώρο της 
αγρο-
επιχειρηµατικότητας 
να αναπτύξουν τις 
επιχειρηµατικές τους 
δεξιότητες και να 
διερευνήσουν τις 
δυνατότητες 

δραστηριοποίησής τους στην Ευρωπαϊκή και 
παγκόσµια αγορά. Το Masterclass θα υλοποιηθεί 
από το Centre for Value Creation του Wageningen 
University and Research (CVC-WUR) και θα 
ολοκληρωθεί µε pitching και networking event. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 2610 911 530 ή 
στο startups@orangegrove.eu.

Η Καινοτοµία ως 
µοχλός ανάπτυξης

Το πρώτο Φόρουµ 
Καινοτοµίας: «Η καινοτοµία 
ως µοχλός ανάπτυξης - Μία 
ελληνογερµανική 
συνεργασία» έχει σκοπό να 
διηγηθεί ιστορίες επιτυχίας 
από τις δύο χώρες στους 
τοµείς «Energy-Mobility», 
«Health» και «ΙΤ – 
Τelecommunications» µε 
φόντο την καινοτοµία. Θα 
λάβει χώρα στο Κέντρο 
Πολιτισµού του Ιδρύµατος 
Σταύρος Νιάρχος στην 
Αίθουσα ∆έλτα στις 18 
Νοεµβρίου από τις 8:30 µέχρι 
τις 18:30 και θα παραστούν 
εκπρόσωποι νεοφυών 
επιχειρήσεων.

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΑ

∆ιαδραστικά µαθήµατα 
Μελισσοκοµίας για 
νέους στην Κηφισιά

Ο Σύλλογος Μελισσοκόµων νοµού 
Αττικής διοργανώνει διαδρασικό 
πρόγραµµα µελισσοκοµίας 
διάρκειας 7 ωρών για 
επαγγελµατίες µελισσοκόµους, 
ερασιτέχνες, ή άτοµα µε ενδιαφέρον 
στη µέλισσα και τα προϊόντα της. 
Σκοπός του είναι η αποτελεσµατική 
εµπορική προώθηση και διάθεση 
των προϊόντων της µέλισσας, η 
ενηµέρωση σε θέµατα ασφάλειας 
γύρω από αυτήν και τα προϊόντα της 
και η ευαισθητοποίηση του κοινού. 
Στο τέλος θα δοθεί βεβαίωση 
παρακολούθησης. Για πληροφορίες 
στο 6977675384 . 
∆είτε αναλυτικά το πρόγραµµα στο 
www.agronews.gr. 

ΑΘΗΝΑ

Το 1908 εγκαταστάθηκαν στην Νέα Αγχίαλο οι πρόσφυγες 
από την Ανατολική Ρωμυλία φέρνοντας μαζί τους
το μεράκι της αμπελουργίας. 

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε από αυτούς το 1918 και έκτοτε  
δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς της μεταποίησης και 
εμπορίας αγροτικών προϊόντων στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις του (Οινοποιείο και Εμφιαλωτήριο οίνων, 
Αποσταγματοποιείο – Ποτοποιείο, Ελαιουργείο).

Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός
Ν. Αγχιάλου ‘Η Δήμητρα’

Τηλ : +30 24280 76210 , +30 24280 76140 
Φαξ : +30 24280 77276 

E-mail : info@dimitrawines.gr

www.dimitrawines.gr
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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.

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

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

Πωλούνται πρόβατα Λακών διασταυρωµέ-
να Γερµανικά-Χιώτικα, γίδια µούρθια δια-
σταυρωµένα ∆αµασκού- Τόκιµπορκ. Αγελά-
δες Λιµουζίν, και αγελάδες γαλακτοφόρες 
.Τηλ.6974/916517.

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

Πωλούνται 47 αγελάδες ράτσας Σβιτς   
15 γεννηµένα 900 ευρώ έκαστο   και 32 
έγκυα  700 ευρώ  έκαστο. Τηλ.6988/265056.

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 αρσε-
νικά και θηλυκά µονό χονδρική πώληση. Πε-
ριοχή 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, έγκυ-
ες που γεννούν τέλος Ιανουαρίου. Περιοχή 
Βόλος. 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.

Πωλείται αγέλη 100 αγελάδων ελευθέρας 
βοσκής βιολογικής εκτροφής, φυλής Σίµε-
νταλ. Τηλ. 6940/840982.

Πωλούνται 250 γίδια και τα δικαιώµατα 
τους.Τηλ.69872/36109, 6984/359722.

ΖΗΤΗΣΗ

Αγοράζω δικαιώµατα µετρητοίς. 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, παστερι-
ωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολό-
γη, ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, 
ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιο-
χή 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 , καθαρισµένος απολυµασµέ-
νος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, κτη-
νοτροφία, σανό για τα ζώα. Τηλ.6948/423151.

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

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

Πωλούνται µπάλες σανός βρώµης µε καρ-
πό, λιόλιου, αγριοτρίφυλλο, τριφύλλι, µπά-
λες αραβοσίτου µε καρπό και άχυρο εξαιρε-
τικής 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 κατάλλη-
λο για χλωρή λίπανση και κτηνοτροφία. Τηλ. 
6981/088747.

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος Υπάτης τριορισµέ-
νος σοδειάς 2019 σακιασµένος των 25κιλών. 
Τηλ. 6976/516447. 

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος, κα-
θαρισµένος φετινής σοδιάς άριστης ποιότητας. 
Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 6982/282472. 

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπά-
λα προς 0,17 λεπτά το κιλό. ∆έχοµαι και επι-
ταγές από γαλατά .Περιοχή Γιαννιτσά. Τηλ. 
6945/805371.

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

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

Πωλείται στάρι σιµέτο, R2 σακιασµένο σαρα-
ντάκιλο. Τιµή 40 λεπτά/κιλό. Κος Κώστας. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/436309. Τηλ. 
6972/802670.

Πωλούνται δέµατα τριφύλλι, καθώς και δέ-
µατα σανού βρώµης µε καρπό και διάφορα 
άχυρα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 6972/897568.

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 καλ-
λιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυ-
τών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιο-
χή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων και έτε-
ρο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ 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.

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

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

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

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

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

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

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

Eνοικιάζεται αποθήκη 2.000 τ.µ. Περιοχή Σίν-
δος -Θεσσαλονίκη . Τηλ. 6944/614947.

Πωλείται κτήµα 30 στρ µε αρδεύσει και πόσι-
µο νερό και αποθήκη 140 τ.µ. Σε τιµή ευκαιρίας. 
Περιοχή Λάµαρη Πρέβεζα. Τηλ. 69311/79159

.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται ψυκτικός  θάλαµος διαστάσε-
ων 3πλάτος Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελεί-
ται από πάνελ δεκάρι αχρησιµοποίητο µε 
τα σελοφάν του, ψυκτικό µηχάνηµα τριφα-
σικό στοιχείο µε ανεµιστήρες,   ανοιγόµενη 
πόρτα. Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περιοχή 
Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλούνται πάνελ ψυκτικού θαλάµου 8ρι-
α/10ρια, διάσταση 1πλάτος και 3ύψος το κά-
θε φύλλο. Καινούργια κατάσταση µε τα 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 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 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 συγκρότηµα αποτελούµενο από 
χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρας ζωοτρο-
φών µε 3 κυλίνδρους και ηλεκτρονικό ζυγιστι-
κό τιµή 6.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6984/471046.

Πωλείται φρέζα 100 ιντσών acker 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 Ripper βαρέως τύπου µε 7 νύ-
χια (Σόρογκας) σε άριστη κατάσταση. Τιµή 
2.000€ συζητήσιµη. 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 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 πρέσα Welger 530 µε σχοινί 
και χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλάτος 
κοπής 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 
κιλών. Περιοχή Βέροια. Τηλ.6976/413663.

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

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

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

Πωλείται βίκος, καθαρισµένος απολυ-
µασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπαν-
ση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. 
Τηλ.6948/423151.

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

Σε πρεσβευτή της Ελλάδας που δεν 
λείπει από κρίσιµα επίσηµα δείπνα υ-
ψηλών προσκεκληµένων έχει αναδει-
χθεί το Samos Grand Cru, ένα από τα 
πιο «κοµψά» γλυκά κρασιά του Οινο-
ποιητικού Συνεταιρισµού της Σάµου.

Με τη µοναδική του ραφιναρισµένη 
γλυκύτητα και τα εκλεπτυσµένα του 
φρουτώδη αρώµατα, επιλέχτηκε για 
να κλείσει απολαυστικά το επίσηµο 
δείπνο που παρέθεσε πρόσφατα προς 
τιµήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζιν-
πίνγκ, ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
Προκόπης Παυλόπουλος, παρουσία 
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη και εκπροσώπων της πολιτικής 
ζωής της χώρας µας. Το ξεχωριστό ε-
πιδόρπιο από αχλάδια µε κρέµα βανί-
λιας και ζεστή σοκολάτα, συνόδευσε 
το «κρασί-πρεσβευτής» των οίνων µε 
προστατευόµενη ονοµασία προέλευ-
σης Samos, το παγκοσµίως γνωστό 
Grand Cru µε χρώµα σαν το τοπάζι! 

Παράγεται από καλά ωριµασµένα 
σταφύλια της ποικιλίας «Άσπρο Μο-
σχάτο» από επιλεγµένα ηµιορεινά 
αµπελοτόπια της ακριτικής Σάµου. 
Είναι ένα εκλεκτό vin doux naturel, 
που εκφράζει µε απόλυτη επιτυχία τα 
χαρακτηριστικά πρωτογενή και δευ-
τερογενή αρώµατα του µοσχάτου, µε 

έντονη και αρµονική οσµή. Στο στό-
µα είναι φρέσκο και γλυκό µε µια α-
πόλυτα ισορροπηµένη και δροσιστι-
κή οξύτητα. 

Όµως, από ότι φαίνεται, το υπέρο-
χο αυτό κρασί δεν δρέπει τυχαία τις 
δάφνες ποιότητας διεθνώς, καθώς ε-
πιλέγεται διαρκώς και για τους «ηγέ-
τες» που επισκέπτονται την Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµο-
κρατίας Eµµανουέλ Μακρόν, κατά το 
επίσηµο δείπνο που παρατέθηκε στο 
Προεδρικό Μέγαρο προς τιµήν του 

τον Σεπτέµβρη του 2017 είχε επίσης 
γευτεί το πολυβραβευµένο «Samos 
Grand Cru», συνδυασµένο µε παγω-
τό saint honore και φρούτα εποχής. 

Και το 2015 ο τότε πρόεδρος της 
Γαλλικής ∆ηµοκρατίας Φρανσουά Ο-
λάντ είχε εκφραστεί πολύ θετικά για 
το Samos Grand Cru που έκλεισε το 
επίσηµο δείπνο προς τιµήν του. Και 
δεν ήταν ο µόνος! Ο πρώην πρόεδρος 
των ΗΠΑ Μπαράκ Οµπάµα το είχε α-
πολαύσει κατά την επίσκεψή του στην 
Ελλάδα, το Νοέµβρη του 2016.

Αρώµατα
Είναι ένα εκλεκτό vin doux 

naturel, που εκφράζει µε από-
λυτη επιτυχία τα πρωτογενή 
και δευτερογενή αρώµατα 

του µοσχάτου

Νέο e-branch στη Λάρισα 
από Τράπεζα Πειραιώς
Το 10ο ηλεκτρονικό κατάστηµα 
άνοιξε η Τράπεζα Πειραιώς στο 
κέντρο της Λάρισας, προσφέροντας 
την εµπειρία της σύγχρονης 
τραπεζικής εξυπηρέτησης και στους 
πελάτες της στη Θεσσαλία. Το νέο 
e-branch, στην οδό Κύπρου 72, δίνει 
πλέον τη δυνατότητα σε ιδιώτες, 
επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελµατίες που 
δραστηριοποιούνται στη Λάρισα, να 
κάνουν τις συναλλαγές τους εύκολα, 
γρήγορα και µε ασφάλεια.

Νόστιµη... ατραξιόν
η γαλοπούλα της ΑΓΣ
Οι γαλοπούλες της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής ετοιµάζονται και 
φέτος να κλέψουν τις εντυπώσεις 
στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. 
Εκτρέφονται σε υποδειγµατικούς 
πτηνοθαλάµους µε άριστες 
συνθήκες υγιεινής, ενώ το τελικό 
στάδιο διαχείρισης γίνεται παρουσία 
κτηνιάτρου των αρµόδιων ελληνικών 
αρχών. Η διάθεσή τους στην αγορά 
γίνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα 
από το campus store της ΑΓΣ, 
κάποια κρεοπωλεία, σούπερ µάρκετ.

Ανησυχούν στα Χανιά για
την όψιµη επέλαση δάκου
Αποζηµιώσεις και σύσταση 
τµηµάτων ελαιοκοµίας σε όλες 
τις ελαιοκοµικές περιφέρειες 
διεκδικούν οι παραγωγοί µέλη 
της υπό σύστασης οµοσπονδίας 
αγροτικών συνεταιρισµών και 
ελαιοκοµικών φορέων Χανίων. Με 
επιστολή τους προς το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης επισηµαίνουν 
ότι ο κλάδος στην περιοχή οδεύει 
προς µια «καταστροφική χρονιά», 
εκφράζοντας ανησυχίες και για 
την όψιµη επέλαση του δάκου.

Εκδηλώσεις για 2.500 έτη
από τη Μάχη Θερµοπυλών 
Ο ∆ήµος Σπάρτης σχεδιάζει για το 
2020 µια σειρά από εκδηλώσεις, µε 
αφορµή την συµπλήρωση 2.500 
χρόνων από τη Μάχη των 
Θερµοπυλών». Στόχος του 
∆ήµαρχου, Πέτρου ∆ούκα είναι να 
αναβαθµιστεί το προφίλ και το 
αποτύπωµα της πόλης, «Η Σπάρτη, 
οι «300», ο Λεωνίδας και η Μάχη 
των Θερµοπυλών είναι µοναδικά και 
τεράστια global brand names, για 
αυτό πρέπει να τα αξιοποιήσουµε», 
αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το Samos Grand Cru παράγεται από καλά ωριµασµένα σταφύλια της χαρακτηριστικής ποικιλίας 
«Άσπρο Μοσχάτο» που φύονται σε επιλεγµένα ηµιορεινά αµπελοτόπια της ακριτικής Σάµου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Kρασί των ηγετών 
το Grand Cru Σάμου
Ο «πρεσβευτής» των οίνων ΠΟΠ της ΕΟΣ Σάμου έχει συνοδεύσει 
δείπνα ηγετών όπως Ομπάμα, Ολάντ, Μακρόν και Σι Τζίνπινκ

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

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

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 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 χώρους 
και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6947/509187.

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

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

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.

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

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

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας και πλατφόρµα. 
Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

Πωλείται αρµεκτήριο Ντελαβάλ 12 θέσεων, 
κοµπλέ µε κάδους, θήλαστρα, παγίδα. Περιοχή 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/590447.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται λάστιχο 18-4-38 για τρακτέρ µετα-
χειρισµένο σε καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκη. Τηλ. 6976141565. 
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Τελευταία τσεκ
για το Euro 2020
Δύο αγωνιστικές που θα κρίνουν τα πάντα 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τα µατς των δύο τελευταίων αγω-
νιστικών (16-19 Νοεµβρίου) κλείνουν 
τα εισιτήρια για τα τελικά του Euro 
2020 που θα διεξαχθεί το προσεχές 
καλοκαίρι. Μετά το Βέλγιο, την Ιτα-
λία, τη Ρωσία, την Πολωνία, την Ου-
κρανία και την Ισπανία, τις προκρί-
σεις σφράγησαν την περασµένη Πέ-
µπτη επίσης Γαλλία και Τουρκία. Α-
πό την άλλη, ακόµα παίζεται η 2η θέ-
ση που οδηγεί στην πρόκριση στον 
5ο όµιλο, µε τη Σλοβακία να αγωνί-
ζεται το Σάββατο κόντρα στην πρω-
τοπόρο Κροατία για τους τρεις βαθ-
µούς που θα την φέρουν πάνω από 
την Ουγγαρία η οποία έχει ρεπό. Ε-

πιπλέον, η Γερµανία αντιµετωπίζει 
περιπέτειες στον τρίτο όµιλο καθώς 
θέλει οπωσδήποτε έξι πόντους στα 
µατς µε Λευκορωσία το Σάββατο και 
Βόρεια Ιρλανδία την Τρίτη, για να 
παραµείνει στη δεύτερη θέση. Ση-
µειώνεται πως τα τελικά αναµένε-
ται να διεξαχθούν σε 12 πόλεις και 
σε 12 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώ-
ρες, από τις 12 Ιουνίου µέχρι τις 12 
Ιουλίου 2020.

Από την άλλη, στο µηχανοκίνητο 
αθλητισµό όλα έχουν τελειώσει µε 
το προτελευταίο γκραν πρι του πρω-
ταθλήµατος Formula 1, στη Βραζιλία, 
την Κυριακή να αποτελεί το γύρο του 
θριάµβου για τον Λούις Χάµιλτον, ο 
οποίος σφράγισε το 6ο του πρωτά-
θληµα στις ΗΠΑ. 

Συνεπείς στο αγωνιστικό ραντεβού τους για ακόµη µία 
χρονιά οι BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και η συντακτική οµάδα 
της Agrenda µαζί µε φίλους, έδωσαν το παρών στην 
πρώτη γραµµή της εκκίνησης του Αυθεντικού 
Μαραθωνίου της Αθήνας την Κυριακή 10 Νοεµβρίου. 
Στον τερµατισµό, έλαβαν και το αναµνηστικό έπαθλο, 
ένα µετάλλιο φιλοτεχνηµένο από τον Αλέκο Φασιανό.

Οι BASF και Agrenda
στον 37ο Αυθεντικό  

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Euro 2020)

Κύπρος - Σκωτία 16.00 COSMOTE SPORT 1HD

Σλοβενία – Λετονία 19.00 COSMOTE SPORT 3HD

Ρωσία – Βέλγιο 19.00 COSMOTE SPORT 1HD

Formula 1 (Βραζιλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 19.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Euro 2020)

Ισραήλ - Πολωνία 21.45 COSMOTE SPORT 1HD

Κροατία – Σλοβακία 21.45 COSMOTE SPORT 3HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Euro 2020)

Σερβία - Ουκρανία 16.00 COSMOTE SPORT 2HD

Formula 1 (Βραζιλία)

Αγώνας 18.50 ΕΡΤ Sports HD

Τένις (Nitto ATP Finals 2019)

Τελικός 20.00 COSMOTE SPORT 6HD
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Κατατακτήριες δοκιµές 19.50 COSMOTE SPORT 5 HD
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Ισραήλ - Πολωνία 21.45 COSMOTE SPORT 1HD

Κροατία – Σλοβακία 21.45 COSMOTE SPORT 3HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Euro 2020)

Σερβία - Ουκρανία 16.00 COSMOTE SPORT 2HD

Formula 1 (Βραζιλία)

Αγώνας 18.50 ΕΡΤ Sports HD

Τένις (Nitto ATP Finals 2019)

Τελικός 20.00 COSMOTE SPORT 6HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 16 Νοεµβρίου 

Κυριακή 17 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι τάσεις 2020   
για τα αγροτικά 
εμπορεύματα από 
διεθνείς οίκους

Συµβιβαστική  
λύση για τις άμεσες 
ενισχύσεις ψάχνουν 
στις Βρυξέλλες

Κόβει τη φόρα  
για παροχές 
η έκθεση για τα 
δημοσιονομικά

Μάχες στο 8ο γκρουπ
∆ύο αγωνιστικές πριν από το 
τέλος, εντείνεται το ενδιαφέρον 
στο Τσάµπιονς Λιγκ µε κάποια από 
τα εναποµείναντα µατς να 
µοιάζουν µε νοκ άουτ, όπως το 
επικείµενο Μπαρτσελόνα - 
Ντόρτµουντ. Εν τω µεταξύ, 
«χαµός» γίνεται στο 8ο γκρουπ 
όπου Άγιαξ, Τσέλσι και Βαλένθια 
είναι ισόβαθµες µε επτά πόντους. 
Οι αγώνες επιστρέφουν στις 26 
Νοεµβρίου.

Στα κορτ οι κορυφαίοι
Στο Nitto ATP Finals έχουν 
στρέψει το ενδιαφέρον τους οι 
φίλαθλοι του τένις, µε τα τελικά 
του θεσµού να διεξάγονται στις 17 
Νοεµβρίου. Στο συγκεκριµένο 
event το οποίο διεξάγεται στο 
Λονδίνο συµµετέχουν οι 8 
κορυφαίοι άνδρες τενίστες. 
Μεταξύ των συµµετεχόντων 
βρίσκεται και ο Έλληνας τενίστας 
Αλέξανδρος Τσιτσιπάς.   

Με απουσίες η ΑΕΛ
Στην Τούµπα θα δοκιµαστεί η ΑΕΛ 
(24/11) µετά τη διακοπή και εκτός 
των δεδοµένων δυσκολιών που 
υπάρχουν ενόψει ενός παιχνιδιού 
κόντρα στον ΠΑΟΚ και µάλιστα 
εκτός έδρας, καλείται να 
διαχειριστεί και τις απουσίες των 
Αµρ Ουάρντα και Εργκους Κάτσε. 
 Αµφότεροι ανήκουν στον 
«∆ικέφαλο του Βορρά» και 
παίζουν στους «βυσσινί» µε τη 
µορφή του δανεισµού, κάτι που 
στερεί από τον Μιχάλη Γρηγορίου 
δύο «κοµβικά» του στελέχη. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Κάνε παιδί  
να δεις καλό
Oι Χιούστον Ρόκετς, 
στους οποίους αγωνίζεται ο Όστιν 
Ρίβερς, αντιµετώπισαν τους 
Κλίπερς τα ξηµερώµατα της 
Πέµπτης, που είναι προπονητής 
ο πατέρας του, Ντοκ Ρίβερς. 
Με 1:31 να αποµένει για το τέλος 
του παιχνιδιού, ο προπονητής των 
Κλίπερς είχε µια έντονη 
λογοµαχία µε τους διαιτητές. 
Τότε ο Όστιν πλησίασε τους 
ρέφερι κι άρχισε να ζητάει να 
δοθεί τεχνική ποινή στον πατέρα 
του. Όπερ και εγένετο, ενώ 
επιπρόσθετα ο Ντοκ Ρίβερς 
αποβλήθηκε. Κατά τη διάρκεια 
της αποχώρησής του από το 
παρκέ, ο Όστιν συνέχισε το σόου 
του, αφού έκανε νόηµα στον 
πατέρα του ότι θα τα πούνε στο 
τηλέφωνο. Τι είχε να πει µετά τον 
αγώνα ο υιός Όστιν για την 
αποβολή του πατέρα του; «Ήταν 
καλή στιγµή. Το απόλαυσα. ∆εν 
θα σας πω ψέµατα. Ήταν 
διασκεδαστικό». 

  

Ηλεκτρικός ρόλος  
για τη Mercedes
Η G-Class αποτελεί 
αναµφισβήτητα από τα πλέον 
εµβληµατικά µοντέλα και όπως 
όλα δείχνουν, µόλις διασφάλισε 
το µέλλον της στο νέο τοπίο 
που επιβάλλουν οι ολοένα 
αυστηρότερες εκποµπές ρύπων. 
Συγκεκριµένα, η Mercedes-Benz 
έδωσε το πράσινο φως για την 
εξέλιξη µιας αµιγώς 
ηλεκτροκίνητης έκδοσης του 
µοντέλου. Ίσως, µάλιστα, η 
G-Class να είναι η τελευταία 
Mercedes-Benz που 
κατασκευάζεται.

   Η κυβέρνηση, λέει, ψά-
χνει παντοιοτρόπως για να επανα-
φέρει σε ισχύ την επιστροφή του 

ΕΦΚ πετρελαίου για αγρότες, δηµιουργώ-
ντας αν µη τι άλλο προσδοκίες στον πα-
ραγωγικό κόσµο που είναι στεγνός από 
ρευστότητα.     «Μελετούµε τα στοι-
χεία του προϋπολογισµού, το θέµα πα-
ρακολουθεί προσωπικά ο πρωθυπουρ-
γός ώστε να µπορέσει να ανακοινώσει 
αυτό που περιµένουν να ακούσουν όλοι 
οι Έλληνες αγρότες», είπε πρόσφατα από 
την Κοζάνη και ο υφυπουργός Σκρέκας, 
που κι αυτός επαναλαµβάνει το πρότζεκτ 
για µίνι φωτοβολταϊκά για την ανάγκη 
ενός εθνικού σχεδίου αξιοποίησης του 
βρόχινου νερού και διαχείρισης του µέ-
σα από κλειστά αρδευτικά δίκτυα ώστε 
να µειωθεί η σπατάλη και το κόστος άρ-
δευσης. Μέχρι τούδε...     ∆εν ξέρω 
αν ο αγροτικός κόσµος περιµένει µε την ί-
δια ανυποµονησία, όπως για το αγροτικό 
πετρέλαιο, και το θεσµικό πλαίσιο για τους 
συνεταιρισµούς που θα κινητροδοτεί κατά το 
υπουργείο της πλατείας συνεργασίες και µε-
γάλα σχήµατα για οικονοµίες κλίµακας, µε-
γαλύτερες παραγωγές και παραγγελίες για 
τις διεθνείς αγορές. Είναι αυτό που λέµε... 
ποιος ήρθε;     Πάντως όταν ακούγο-

νται περί εθνικών και στρατηγικών σχεδί-
ων αναφορές, η εµπειρία λέει «κράτα κα-
λύτερα µικρό καλάθι», γιατί τα φιλόδοξα 
και µεγαλόπνοα σχέδια παραµένουν µό-
νο στην ρητορική καθώς λείπει πάντα η...
εθνική συνεννόηση.     Κάπως έτσι, 
η κτηνοτροφία στην χώρα µας κατέστη όλα 
αυτά τα χρόνια ελλειµµατική, κι όχι µόνο αυ-
τό, όπως είπε και η Φωτεινή από το συνέδριο 
του Γίτσα φτάσαµε πλέον  µε επιχειρήµατα να 
διεκδικούµε τη χορήγηση των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων στην αιγοπροβατοτροφία και την 
διεκδίκηση της περιβαλλοντικής ενίσχυσης. 
Κρατάµε πάντως τη δέσµευση της οι συνδε-
δεµένες ενισχύσεις σε όλα τα κτηνοτροφικά 
προϊόντα να διατηρηθούν και  να συνεχιστούν 
και στη νέα ΚΑΠ 2021-2027.     Αλή-
θεια γιατί η Χαλκιδική δεν συµπεριλήφθη 
στην πρόσκληση για τη Μεταποίηση στην 
Κεντρική Μακεδονία; Το αυτό ρωτά ο Πά-
νας του ΚΙΝΑΛ, τον Μαυρουδή, µε τον το-
πικό βουλευτή να υπογραµµίζει πως η Χαλ-
κιδική, είναι µια περιοχή που βιοπορίζεται 
κατά βάση από τη δραστηριότητα πρωτογε-
νούς παραγωγής και µεταποίησης προϊό-
ντων. Αντί αυτού, το Άγιον Όρος βρίσκεται 
στους δικαιούχους    Στην Καβάλας, 
τέλος χαρµολύπη αποχαιρετιστήριος απολο-
γισµός έργου για τις αιτήσεις 2018!  O ΓΥΛΟΣ

Κρίνουν τα πάντα οι δύο τελευταίες αγωνιστικές του Euro 2020 σελ. 54 • Μάχες στο Λονδίνο για 8 κορυφαίους τενίστες σελ. 54

Όλα για τα καρότα
Παράγει το 25% των καρότων στη Νότια 
Αφρική, απασχολεί 250 υπαλλήλους και 
είναι η πρώτη καθετοποιηµένη µονάδα 
φυσικών χυµών λαχανικών, εξάγοντας 
από το Λος Άντζελες έως την Κύπρο. 
Η Greenway Farms, που παρουσιάζεται 
στο Profi Νοεµβρίου, είναι η επιτοµή της 
αγροτικής επιχειρηµατικότητας.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Πίσω στα ίδια 
τα σάπια σανίδια

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

ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΗΣ BARBARA GREENSWEIG
Το φθινόπωρο οι πράσινοι βλαστοί στα αµπέλια γίνονται καφέ από τη βάση προς τα έξω και προς τις κορυφές των βλαστών. Αυτή την εικόνα 
εκµεταλλεύτηκε η Αµερικανίδα ζωγράφος για να µεταφέρει µε ζεστά χρώµατα τη θαλπωρή που κρύβει η φύση ακόµα και το φθινόπωρο.
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Τα δεδοµένα των ετών πίσω από την πε-
ρίοδο 2018-2019 φαίνεται πως προσεγ-
γίζουν οι τιµές παραγωγού πατάτας. Κι 
αυτό γιατί δεν έχει ακόµα αποτυπωθεί η 
δυναµική των πωλήσεων του εγχώριου 
προϊόντος σε χώρες της Ανατολικής Ευ-
ρώπης που είχαν προβλήµατα ξηρασίας 
στην παραγωγή τους και στις οποίες το 
ελληνικό προϊόν εξάγεται. Η συγκοµιδή 
φθινοπωρινής πατάτας ξεκίνησε στην Η-
λεία, µε τις στρεµµατικές αποδόσεις να 
µην ξεπερνούν τους 2 τόνους ανά στρέµµα 

και την τιµή παραγωγού να περιστρέφε-
ται γύρω από τα 35 λεπτά το κιλό σύµφω-
να µε πληροφορίες, χωρίς ωστόσο να έ-
χουν σηµειωθεί ακόµα µεγάλες πράξεις. 

«Πέρυσι τέτοια εποχή η πατάτα είχε 50 
λεπτά» αναφέρει στην Agrenda ο Πέτρος 
Κούτουλας, παραγωγός από το Νεοχώρι 
Ηλείας, προσθέτοντας ότι «φέτος δεν ξέ-
ρω τι θα γίνει, ακούγεται ότι φτάνουν οι 
γαλλικές κοντά στα 35 λεπτά. ∆εν µας α-
γαπάει κανένας, όταν βρουν φτηνότερο 
πράγµα το αγοράζουν».

Αντιστάσεις κρατά η εγχώρια πατάτα
 Έως 40 λεπτά οι πωλήσεις, που παραπέµπουν σε επίπεδα προ διετίας    

 Ενισχύουν την τιµή παραγωγού οι επιδόσεις της στην ανατολική Ευρώπη
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Ε 
πιβεβαιώνεται αυτό που λέγαµε α-
πό την περασµένη εβδοµάδα, ότι η 
ελληνική αγορά σκληρού σίτου έχει 
«καθίσει» λίγο. Αναµενόταν κινητι-

κότητα στα ποιοτικά σιτάρια, αλλά ακόµα δεν 
έχει φανεί κάτι τέτοιο. Για τα µέτρια σιτάρια οι 
Ιταλοί φαίνονται πλήρως καλυµµένοι µέχρι τα 
τέλη του έτους. Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
οι τιµές µαλακού αρχικά σηµείωσαν απώλειες 
λόγω του αρνητικού USDA report και κατόπιν 
αντέδρασαν µε βοήθεια από τις χαµηλές θερ-
µοκρασίες σε πολιτείες των ΗΠΑ.

  Συνεχίζονται οι πωλήσεις βάµβακος από 
τη χώρα µας, σε Τούρκους αγοραστές και εµπο-
ρικούς οίκους. Βέβαια όσο δεσµεύονται ποσό-
τητες µειώνεται σταδιακά και η προσφορά. Η 
επιστροφή του δολαρίου έναντι του ευρώ στο 
1,10 µας χαροποιεί, ελπίζοντας βέβαια πως οι 
φορτώσεις- πληρωµές δεν θα αργήσουν. Λίγο 
πάνω από τα 70 σεντς ανά λίµπρα, που αντι-
στοιχούν σε 1,40 ευρώ το κιλό, έδιναν τα ανοι-
χτά συµβόλαια Μαρτίου µέσα στην εβδοµάδα. 
Ωστόσο, χρηµατιστηριακά το βαµβάκι δεν απέ-
δωσε όσο ανοδικά περίµεναν οι αναλυτές, βά-
σει των θετικών ειδήσεων που προέκυψαν κα-
τόπιν του τελευταίου USDA report. 

  Σε 859.000 τόνους αποτιµά τα αποθέµα-
τα ελαιολάδου της Ευρώπης η Κοµισιόν, µε τις 
διαδικασίες της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης 
να ξεκινούν 21 Νοεµβρίου. Ελλάδα, Ισπανία, 
Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Πορ-
τογαλία και Σλοβενία θα συµµετέχουν σε µια 
διαδικασία προσφορών το µέγιστο τεσσάρων 
περιόδων, ώστε να επιτραπεί η µετρηµένη δια-
χείριση της αγοράς. Η ενίσχυση χορηγείται σε 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και παρθένο ε-
λαιόλαδο, η ελάχιστη ποσότητα ανά προσφορά 
είναι 50 τόνοι και πρέπει να παραµένουν σε α-
ποθεµατοποίηση για τουλάχιστον 180 ηµέρες.

Μικρή παύση 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/10 22/10 29/10 05/11 13/11

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

331,42
333,95

332,47

335,91
334,26

Σέρρες
Στην Άνω Βροντού Σερρών, 

η τιµή παραγωγού κυµαίνεται 
στα 30 λεπτά από τα 45 που ήταν 

πέρυσι τέτοια εποχή

Κρήτη 
Στο Οροπέδιο Λασιθίου η 

τιµή παραγωγού είναι στα 35 
µε 40 λεπτά, ενώ πέρυσι τα 

Χριστούγεννα έφτασε 1 ευρώ

Rabobank
Το παγκόσµιο εµπόριο πατάτας 
αυξήθηκε κατά 3 εκατ. τόνους 
από το 2007, σε περισσότερους 

από 7 εκατ. τόνους το 2017

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

10/10 17/10 24/10 31/10 15/1107/11

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

2,10

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

213

173

209,5

2,17

329,80

900,60

20,24

62,95

119,20

78,50

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

253 259 264

274 274 274

62,09

64,54 64,95 65,70 64,35
64,74

Τιμή παραγωγού 
πατάτας (λεπτά το κιλό)

Φέτος  35-40

Πέρυσι 50

 ΠΗΓΗ: AGRENDA

Πέρυσι 50Πέρυσι 50
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Θετική έκθεση, χωρίς την αναµενόµενη επίδοση στο χρηµατιστήριο 
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64,75  

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,17

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ

Η έκθεση του USDA ατσάλωσε τα 
θεµελιώδη της αγοράς, χωρίς 
ωστόσο να δώσει την 
αναµενόµενη ώθηση στις τιµές.

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.

Ελαφρά άνοδο σηµείωσε η µέση 
τιµή ελαιολάδου στην Ισπανία που 
παραµένει εγκλωβισµένη σε ένα 
χαµηλό εύρος τιµών.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με αναθεωρήσεις προς τα κάτω τόσο 
για την παγκόσµια παραγωγή όσο 
και για τα αποθέµατα, η µηνιαία έκ-
θεση του υπουργείου Γεωργίας των 
Ηνωµένων Πολιτειών (USDA) δια-
µορφώνει ευνοϊκές συνθήκες για 
την ψυχολογία της αγοράς βάµβα-
κος, θωρακίζοντας τη βάση των 65 
σεντς ανά λίµπρα. Ωστόσο η αγορά 
παραµένει προσηλωµένη στις εξε-
λίξεις του µετώπου του εµπορικού 
πολέµου, γεγονός που καθυστερεί 
πεισµατικά το βαµβάκι να δοκιµά-
σει τις υψηλότερες του εύρους τιµές. 

Στην Ελλάδα συνεχίζεται και αυ-
τή την εβδοµάδα το έντονο ενδια-
φέρον της Τουρκίας. Παράλληλα, οι 
πληροφορίες θέλουν τους παραγω-
γούς να απέχουν ακόµα πολύ από 
το κλείσιµο των συµβολαίων τους, 
ενώ διατηρείται η ανοιχτή ψαλίδα α-
νάµεσα στις τιµές που πληρώνονται 
σε Μακεδονία και Θράκη συγκριτι-

κά µε αυτές που πληρώνονται στη 
Θεσσαλία. Ένα µετριοπαθές εύρος 
τιµών θέλει τα εκκοκκιστήρια που 
βρίσκονται βορειότερα στον χάρτη 
να παίζουν µε τιµέςκοντά στα 38 λε-
πτά το κιλό, όσο στη Θεσσαλία ο πα-
ραγωγός πληρώνεται κάπου ανάµε-
σα στα 42-44 λεπτά το κιλό, εφόσον 
αποφασίσει να κλείσει τιµή. Σηµει-
ώνεται ότι πληρώνεται πριµ για τα 
στεγνά βαµβάκια, πληροφορία που 
επιβεβαιώνει ότι η αγορά δεν απέ-
χει και πολύ από το να εξασφαλίσει 
πάνω από τα 45 λεπτά το κιλό για 
τις καλές ποιότητες.

Αρκεί βέβαια στο µεταξύ να βρουν 
οι αγοραστές έναν καλό λόγο ώστε 
να σπάσουν τις αντιστάσεις των 66 
σεντς ανά λίµπρα, χτίζοντας περαι-
τέρω πάνω στο µοµέντουµ, προτού 
αυτό εξασθενήσει, αφού οµολογου-
µένως το προϊόν έχει µείνει στάσι-
µο εδώ και σχεδόν ένα µήνα γύρω 
από τα 64 σεντς. Μερικοί αναλυτές 
πλέον προειδοποιούν ότι αν το προ-
σεχές διάστηµα η αγορά δεν κατα-

φέρει να σπάσει τις αντιστάσεις, εν-
δέχεται να επιτρέψει µια καθοδική 
πορεία των τιµών. 

Μια είδηση από το µέτωπο 
ΗΠΑ-Κίνας θα σπάσει το φράγµα

Από το πολιτικό ρεπορτάζ δεν προ-
έκυψαν νέα την εβδοµάδα που πέ-
ρασε αναφορικά µε την αναµενό-
µενη συµφωνία ανάµεσα σε ΗΠΑ 
και Κίνα, πέραν των προειδοποιή-
σεων του Ντόναλντ Τραµπ ότι αν 
και οι δυο πλευρές βρίσκονται πιο 
κοντά από ποτέ σε µια συµφωνία, 
µια αύξηση των δασµών µπορεί να 
επιστρέψει αν τελικά ναυαγήσουν 
και αυτή την φορά οι προσπάθειες.   

Ενισχύονται τα θεµελιώδη στην αγορά βάµβακος
Η έκθεση του USDA διαµορφώνει ευνοϊκή συγκυρία και θωρακίζει τη βάση των 65 σεντς
Διατηρείται η ανοιχτή ψαλίδα των τιµών παραγωγού µεταξύ Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας

Η ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου κινείται λίγο νωχελικά 
την τελευταία εβδοµάδα. ∆εν 
έχουν ακουστεί νέες 
πωλήσεις-εξαγωγές, καθώς οι 
µεγάλοι Ιταλοί έµποροι έχουν 
κάνει ένα βήµα πίσω, όταν 
περιµέναµε να κάνουν το 
έξτρα βήµα µπροστά. Για την 
ώρα δεν έχουν έρθει 
υψηλότερες τιµές για τις καλές 
ποιότητες σε συνέχεια της 
τελευταίας εξαγωγής στα 275 
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. 
Παράλληλα στην τοπική αγορά 
οι µεγάλοι µύλοι είναι µε το 
παραπάνω καλυµµένοι και οι 
νέες αγορές είναι εκ των 
πραγµάτων περιορισµένες. 
Στη λίστα της Φότζια οι τιµές 
παρέµειναν σταθερές για τρίτη 
εβδοµάδα, µε τα ποιοτικά 
σιτάρια µε ειδικό βάρος 80 kg/
hl, υαλώδη 80% στα 285-290 
ευρώ ο τόνος και τη δεύτερη 
ποιότητα στα 280-285 ευρώ. 
Στη Γαλλία οι νέες πωλήσεις 
έχουν κάπως ατονήσει καθώς 
οι Ιταλοί δείχνουν καλυµµένοι 
και οι τιµές δείχνουν σηµάδια 
ισορροπίας στα 250 ευρώ. 

ΚΑΘΙΣΜΕΝΗ Η ΑΓΟΡΑ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 

Η τελευταία έκθεση παγκόσµιας προσφοράς και 
ζήτησης βάµβακος του αµερικανικού υπουργείου 
ήταν θετική για τις τιµές, εντούτοις το χρηµατιστήριο 
δεν έδειξε τον ίδιο ενθουσιασµό, λογικά διότι είναι 
περισσότερο επικεντρωµένο στις εξελίξεις του 
εµπορικού πολέµου. Αναφορικά µε την έκθεση 
ανακοινώθηκε µείωση της παγκόσµιας παραγωγής, 
των τελικών αποθεµάτων και αύξηση του εµπορίου. 
Επιβεβαιώνεται βέβαια πως πλέον οι τιµές έχουν 
ισορροπήσει στα επίπεδα των 64 σεντς ανά λίµπρα 
και µε κάποια θετική είδηση στο µέτωπο ΗΠΑ-Κίνας 
θα µπορέσουµε να δοκιµάσουµε τα πάνω όρια.

ΝEA ΥOΡKH
Οι πωλήσεις συνεχίζονται για άλλη µια εβδοµάδα, 
αλλά σε λίγο χαµηλότερους ρυθµούς. Είναι λογικό όσο 
δεσµεύονται ποσότητες οι προσφορές να λιγοστεύουν. 
Οι τιµές που πιάστηκαν κυµάνθηκαν περίπου στα 
4-5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες 
χρηµατιστηριακές τιµές ανάλογα ποιότητας. Η ζήτηση 
από τη γειτονική µας Τουρκία εξακολουθεί να είναι 
δυνατή, µε προσπάθεια των κλωστηρίων να 
δεσµεύσουν όσο το δυνατόν λευκότερα χρώµατα. 
Αναφορικά µε τους εµπορικούς οίκους το ενδιαφέρον 
έχει εδώ και εβδοµάδες µετατοπιστεί σε αργότερες 
φορτώσεις και τιµές βάσει Μαρτίου ‘20.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Μείωση της παγκόσµιας παραγωγής 
και αύξηση του εµπορίου είδε το USDA.

ΠΡΙΝ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΕΙ
Οι αγοραστές ψάχνουν έναν 

καλό λόγο να σπάσουν την 

αντίσταση των 66 σεντς, 

χτίζοντας στο µοµέντουµ

Συνεδρίαση 12/11/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 64,74 -O,45

Μάρτιος '20 66,50 -0,42

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

∆ευτέρα
11/11

Παρασκευή
08/11

Τετάρτη
06/11

Τετάρτη
31/10

Τρίτη
12/11

Πέµπτη
07/11

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 63,63
25/10/19 64,35
28/10/19 64,72
29/10/19 64,29
30/10/19 64,74
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Περιθώρια ώστε να ξεπαγώσει η αγορά ελαιολάδου διαµορφώνονται µετά το πέρασµα της κακοκαιρίας µε ζηµιές να καταγράφονται 
στα νησιά του Ιονίου και την δυτική Ελλάδα µέχρι και σηµαντικά παραγωγικά κέντρα της χώρας όπως είναι τα Χανιά και το Ηράκλειο, 
περιοχές που δοκιµάστηκαν τις τελευταίες εβδοµάδες και από τον δάκο.

Μια αναδυόµενη για το ελαιόλαδο αγορά φαίνεται 
πως είναι η Αυστραλία, η οποία το προηγούµενο έ-
τος αύξησε κατά 7% τις εισαγωγές ελαιολάδου, σύµ-
φωνα µε στοιχεία του IOC. Στην µηνιαία του έκθε-
ση για τον Οκτώβριο, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιο-
λάδου (IOC) κάνει ένα εκτενές αφιέρωµα στην αυ-
στραλιανή αγορά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Συµ-
βουλίου η χώρα της Ωκεανίας έχει αυξήσει τις εισα-
γωγές της κατά 10,2% σε σχέση µε το 2012/13 όταν 
αγόρασε 28.726 τόνους. 

Ωστόσο την µερίδα του λέοντος στην αγορά αυτή 
διατηρούν Ισπανία και Ιταλία, µε ποσοστό 89,9%. Η 
Ισπανία εξάγει περίπου 23.000 τόνους, µε την Ιτα-
λία να έρχεται δεύτερη µε 5.500 τόνους. 

Παρά το έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου 
που επεκτείνεται µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, 
η Ελλάδα εξάγει µόλις 1.380 τόνους στην αγορά αυ-
τή. Αξίζει να σηµειωθεί πως το µεγαλύτερο κοµµάτι 
των εξαγωγών καλύπτουν οι κατηγορίες έξτρα παρ-
θένο και παρθένο, µε τα διαγράµµατα να δείχνουν 
µια τάση µετριοπαθούς αύξησης των έξτρα παρθένων 
και κατακόρυφης αύξησης των παρθένων. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι ενόψει της υπό συζήτηση εµπορικής 
συµφωνίας ανάµεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Αυ-
στραλίας, οι προοπτικές για τα ευρωπαϊκά αγροτικά 
προϊόντα ενισχύονται. 

ΚΛΙΜΑ ζήτησης στην αγορά ενδέχε-
ται να διαµορφώσουν οι πρόσφατες 
ζηµιές στους ελαιώνες σηµαντικών 
παραγωγικών κέντρων της χώρας. Με 
λάσπη καλύφθηκαν ελιές και άλλες 
καλλιέργειες στην Κρήτη κατά την δι-
άρκεια έντονων βροχοπτώσεων που 
ξέσπασαν σε όλο το νησί. Παρόµοια 
προβλήµατα αντιµετωπίζουν και πε-

ριοχές στα νησιά του Ιονίου και της 
Στερεάς και ∆υτικής Ελλάδας. Οι ζη-
µιές αυτές που περιορίζουν την δυ-
ναµική της παραγωγής, έρχονται σε 
µια συγκυρία ανάκαµψης των τιµών 
στην Ισπανία ενόψει της εκκίνησης 
της αποθεµατοποίησης και της αύ-
ξησης των πωλήσεων που µείωσαν 
περαιτέρω τα αποθέµατα.

ΑΜΥΝΑ στην υπό διαµόρφωση κα-
τάσταση δείχνουν αποφασισµένοι 
να παίξουν οι Λάκωνες παραγω-
γοί, οι οποίοι είναι πεπεισµένοι 
ότι αναπόφευκτα το εµπόριο θα 
στραφεί σε αυτούς, για να βελ-
τιώσει την ποιότητα του τελικού 
προϊόντος. «Όσες εναλλακτικές 

και να έχουν οι έµποροι, η απου-
σία τους από την περιοχή µας εί-
ναι τεχνητή» αναφέρει ο διευθυ-
ντής του ΑΣ Μολάων-Πακίων, Πα-
ναγιώτης Ντανάκας, εξηγώντας 
πως «το δικό µας ελαιόλαδο εί-
ναι που κάνει τη διαφορά σε όλη 
την Ευρώπη». 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ προβλήµατα αντιµετωπί-
ζει η παραγωγή της Κρήτης, µε Χα-
νιά, Ρέθυµνο και Ηράκλειο να µην 
έχουν δει ακόµα καλά ελαιόλαδα. 
Τα πράγµατα στον κρητικό ελαιώνα 
προϊδέαζαν για µια ιδανική χρονιά 
φέτος. Μια όψιµη επέλαση του δά-

κου στα τέλη Σεπτεµβρίου όµως ευ-
νοηµένη από υγρασία και ανοιξιάτι-
κες θερµοκρασίες  υποβάθµισε ση-
µαντικά τη σοδειά. Ο µέσος όρος ο-
ξύτητας στα κρητικά ελαιοτριβεία εί-
ναι 1,3 γραµµές, ενώ η αγορά κινεί-
ται µέχρι τα 2,60 ευρώ. 

ΖΗΜΙΕΣ περασµένων ετών που αγό-
ρασε σε υψηλότερες τιµές προκειµέ-
νου να εξυπηρετήσει τα συµβόλαιά 
του φαίνεται ότι προσπαθεί να κα-
λύψει το ιταλικό εµπόριο. Ύποπτη 
και παράλογη θεωρούν την κατάστα-
ση στην αγορά παραγωγοί, οι οποίοι 
λένε στην Agrenda ότι «είναι πολύ 
νωρίς για απραξία, ακόµη και όταν 

έχεις στις αποθήκες περσινά ελαιό-
λαδα, αφού κι αυτά θες να ττα φρε-
σκάρεις µε φετινά». Παράλληλα το 
εµπόριο φαίνεται ότι εκµεταλλεύε-
ται τις καλές ποιότητες αλλά και τις 
περιορισµένες αποθηκευτικές δυνα-
τότητες που έχουν τα ελαιοτριβεία σε 
Μεσσηνία και Ηλεία, αγοράζοντας 
σε τιµές περί τα 2,50 ευρώ το κιλό.

ΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑ που διαµορφώνο-
νται πάντως µε τις τωρινές τιµές στο 
εµπόριο, αναµένεται να δηµιουργή-
σουν µεσοπρόθεσµα προβλήµατα 
και σε µικρές ελληνικές επιχειρή-
σεις τυποποίησης, αφού εντείνουν 
τον ανταγωνισµό µεταξύ αυτών και 
των πολυεθνικών του ελαιολάδου. 

«Οι πελάτες µας δεν θα πειστούν να 
πληρώσουν τις τιµές που είχαµε µε 
πολύ κόπο καταφέρει να διαµορφώ-
σουµε τελευταία για το ελληνικό ε-
λαιόλαδο» εξηγεί ο Νίκος Ρενιέρης, 
στέλεχος εξαγωγικής εταιρείας ελαι-
ολάδου µε έδρα τα Χανιά, τονίζο-
ντας πως ευνοοούνται οι κολοσσοί.

ΣΕ 859.000 τόνους αποτιµά τα απο-
θέµατα ελαιολάδου της Ευρώπης η 
Κοµισιόν, η οποία δηµοσίευσε οδη-
γίες σχετικά µε την ιδιωτική αποθε-
µατοποίηση που είχε εξαγγείλει προ 
ολίγων εβδοµάδων ο επίτροπος Γε-
ωργίας Φιλ Χόγκαν. Από 21 έως 24 

Νοεµβρίου θα γίνει ο πρώτος διαγω-
νισµός στον οποίο θα µπορούν να 
συµµετέχουν µόνο κράτη στα οποία 
γίνεται παραγωγή ελαιολάδου. Οι 
ποσότητες που θα λάβουν ενίσχυση 
οφείλουν να παραµείνουν εκτός α-
γοράς για τουλάχιστον 180 ηµέρες.

Μετά βίας μερίδιο 4,5% διατηρεί 
η Ελλάδα στην Αυστραλία 
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Σηµάδια αναπτέρωσης στο ελαιόλαδο µετά την κακοκαιρία

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΤΟΝΟΙ
859.000

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟ 
ΟΡΟ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΤΙΜΕΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ 

88%

ΕΛΛΑ∆Α
13,5% ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΡΗΤΗ

3,30
2,602,50

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΙΣΠΑΝΙΑ
33%
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Ανοδικό ξέσπασµα για το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών
Μια ανάσα από τις 900 µονάδες έφερε το ανοδικό 
ξέσπασµα που σηµείωσε ο Γενικός ∆είκτης του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών την προηγούµενη 
εβδοµάδα, στοίχηµα που αναµένεται να επιδιώξει 
τις προσεχείς εβδοµάδες. Το σηµαντικό είναι ότι το 
ΧΑ διέρρηξε το στενό εύρος διακύµανσης των 
850-880 µονάδων στο οποίο κινήθηκε το 
προηγούµενο δίµηνο, καθώς τα επίπεδα των 890 
µονάδων είχε να τα δει από τις αρχές Αυγούστου. 
Το δύσκολο όµως επίπεδο των 900 µονάδων θα 
απαιτήσει ισχυρούς καταλύτες για να το πετύχει.

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η: Σύµβαση 
κάλυψης κοινού ενυπόθηκου 
οµολογιακού δανείου 8.125.000 

ευρώ, διάρκειας 10 ετών, σύναψε 
η «Κτήµα Λαζαρίδη» στις 11 Νοεµβρίου 
µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η 
σειρά Α 7 εκατ. θα χρησιµοποιηθεί για 
αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου 
τραπεζικού δανεισµού, ενώ η σειρά Β 
1,1 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισµό 
των αµπελώνων της.

COCA-COLA: Την έκδοση οµολόγου 
διάρκειας 10 ετών σε ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου ανακοίνωσαν η Coca-Cola 
HBC AG και η Coca-Cola HBC Finance 
B.V. Το οµόλογο θα εκδοθεί στο πλαίσιο 
του προγράµµατος έκδοσης 
µεσοπρόθεσµων οµολογιών 5 δισ. ευρώ 
ανάλογα και µε τις συνθήκες στην αγορά.

TYSON FOODS: Η παραγωγός κρέατος 
ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 369 εκατ. 
δολαρίων από 537 εκατ. δολάρια την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η Tyson 
επεσήµανε ότι οι πωλήσεις βόειου 
κρεάτος υποχώρησαν, οι πωλήσεις 
χοιρινού και κοτόπουλου αυξήθηκαν, 
ενώ οι πωλήσεις έτοιµων γευµάτων 
υποχώρησαν εξαιτίας αποεπενδύσεων.

ΣΕΛΟΝΤΑ: Την έναρξη της διαδικασίας 
απόσχισης του κλάδου που την αφορά 
(µονάδες νοµού Φθιώτιδας, Ρόδου και 
Κορινθιακού κόλπου, ιχθυογεννητικοί 
σταθµοί νοµού Φθιώτιδας) και τον ορισµό 
ως ισολογισµό µετασχηµατισµού, αυτόν 
µε ηµεροµηνία 30.09.2019, ανακοίνωσε.

EUROBANK: Τη συνεργασία της µε την 
Αction Finance Initiative (AFI) σε 
περισσότερες περιοχές της Ελλάδος 
επεκτείνει η Eurobank µε σκοπό την 
παροχή µικροπιστώσεων σε νέες και 
υφιστάµενες µικρές επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελµατίες. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Σε ένα κάστρο του 19ου αιώνα το Schlosshotel 
Kronberg συγκέντρωσε τα 25 µέλη του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ µε στόχο 
να εξοµαλύνει τις µεταξύ τους διαφορές 
για τη νοµισµατική πολιτική, η νέα πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
Κριστίν Λαγκάρντ. Σύµφωνα µε πηγές του 
Reuters, τα µέλη του ∆Σ διαµήνυσαν στην 
κ. Λαγκάρντ ότι θέλουν να έχουν µεγαλύ-
τερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων, υποστη-
ρίζοντας ότι αυτές πρέπει να λαµβάνονται 
µε συναίνεση και όχι µε απλή πλειοψηφία.

Μπορεί αυτές οι πρακτικές να φαίνο-
νται πρωτοφανείς για την ΕΚΤ, αλλά πρό-
κειται για µια δοκιµασµένη µέθοδο για τη 
Λαγκάρντ, για την οποία δεν είναι η πρώ-
τη φορά που αναλαµβάνει την ευθύνη ι-
δρυµάτων-θεσµών σε κατάσταση ανατα-
ραχής. Η Λαγκάρντ έχει δηλώσει ότι θέλει 
να εισαγάγει την αίσθηση της οµάδας στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, λέγοντας στην τη-

λεόραση του Bloomberg τον Σεπτέµβριο 
ότι «είστε ισχυροί και πειστικοί µόνο αν 
είστε ισχυροί στο σπίτι σας». 

Εν τω µεταξύ, χαµηλώνει τον πήχη των 
προσδοκιών για υπερπλεόνασµα και χο-
ρήγηση έκτακτου κοινωνικού Μερίσµατος 
τα Χριστούγεννα, µε βάση την εκθεση του 
τρίτου τριµήνου από το Γραφείο Προϋπο-
λογισµού στη Βουλή.

Όπως τονίζεται στην έκθεση, «οι βρα-
χυχρόνιοι δείκτες οικονοµικής δραστη-
ριότητας κινούνται επίσης σε θετική κα-
τεύθυνση» αλλά «από την άλλη πλευ-
ρά το διεθνές περιβάλλον εµφανίζει υ-
ψηλό βαθµό αβεβαιότητας». Τι σηµαί-
νουν όλα αυτά; Παραµένει ο κίνδυνος 
να µην επιτευχθεί καν ο στόχος για δη-
µοσιονοµικό πλεόνασµα 3,5%, πολλώ 
δε µάλλον να περισσέψει και υπερπλε-
όνασµα που θα διανεµηθεί σε παροχές 
στο τέλος της χρονιάς.

Δεκαράκι
Το ∆εκαράκι Μαλαγουζιά και το 
∆εκαράκι Ροδίτης ταξίδεψαν την 
ελληνική παράδοση «φέρνοντας» πίσω 
Χρυσά Μετάλλια από τον διαγωνισµό 
Spirit Selection by Concours de 
Mondial de Bruxelles. Βραβείο 
Ανώτερης Γεύσης από το International 
Taste Institute (iTQi) έλαβε στο 
∆εκαράκι Μοσχάτο για τον εκρηκτικό, 
διακριτό και αρωµατικό χαρακτήρα του. 

Chiquita
Για 12η συνεχή χρονιά, η µπανάνα 
Chiquita έδωσε το παρών στον Αυθεντικό 
Μαραθώνιο της Αθήνας, προσφέροντας 
πολύτιµη ενέργεια σε όλους και 
βοηθώντας τους να ολοκληρώσουν µε 
επιτυχία αυτόν τον τόσο σπουδαίο αγώνα. 
Η Chiquita ήταν για ακόµη µια χρονιά το 
επίσηµο φρούτο της διοργάνωσης, στο 
πλαίσιο της µακρόχρονης συνεργασίας 
που έχει η εταιρεία µε τον ΣΕΓΑΣ.

Η Λαγκάρντ ξέρει 
να σβήνει φωτιές 

 Σε κάστρο η σύσφιξη σχέσεων των μελών ΕΚΤ 
 Μικρό καλάθι για χριστουγεννιάτικο μποναμά

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
889,84

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 07/11

∆ευτέρα
11/11

Τρίτη
12/11

Τετάρτη
13/11

Παρασκευή
08/11

Πέµπτη
14/11

890

880

870

860

850

840

830

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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Ζητούμενο η διασφάλιση εργατικών χεριών 
με την κατάργηση του χειρόγραφου πίνακα 

Τ
ο τελευταίο διάστηµα έχει ενταθεί ιδιαίτε-
ρα το ενδιαφέρον του αγροτικού κόσµου 
σχετικά µε το θέµα της ασφάλισης των ερ-
γατών γης. Λίγο η συνεχής αρθρογραφία, 

λίγο τα πρόστιµα που αρχίζουν να επιβάλλονται όλο 
και περισσότερο, προκάλεσε το ενδιαφέρον των αν-
θρώπων κι αυτό είναι καλό. Στη θεωρία όµως, γιατί 
στην πράξη φαίνεται ότι εξακολουθούν να δηµιουρ-

γούνται µπερδέµατα. Το χειρότερο 
δε, είναι ότι µεταφέρονται λανθασµέ-
να το πρόβληµα προς τα πάνω µε α-
ποτέλεσµα όταν θα έρθει η ώρα να 
συζητηθεί στο αρµόδιο υπουργείο, 
να µην ασχοληθούν καθόλου λόγω 
ανακρίβειας του ερωτήµατος. 

Πιο συγκεκριµένα: Ο εργάτης γης 
για να απασχοληθεί στο χωράφι νό-
µιµα, πρέπει ο ιδιοκτήτης αγρότης-
παραγωγός να υποβάλλει πριν την 
έναρξη της εργασίας, χειρόγραφο 
πίνακα προσωπικού  στην Επιθε-
ώρηση Εργασίας της περιοχής του 
και ΟΧΙ στον ΕΦΚΑ-ΟΓΑ. 

Σε ερώτηµα προς τον υπουργό 
Εργασίας, γράφηκε ότι ο πίνακας 
αυτός «υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ-Το-
µέα Αγροτών (πρώην ΟΓΑ) διότι ο 
Οργανισµός δεν διαθέτει ηλεκτρο-

νικό σύστηµα καταγραφής…». 

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. Το γεγονός ότι ο 
οργανισµός διαθέτει ή όχι ηλεκτρονικό σύστηµα κα-
ταγραφής, είναι κάτι το οποίο δεν ενδιαφέρει καθό-
λου τον αγρότη. Το πρόβληµα του αγρότη είναι η α-
δυναµία καταγραφής στον πίνακα προσωπικού, του 
εργατικού δυναµικού που θα απασχολήσει στο χω-
ράφι του, πριν από την έναρξη των εργασιών. Η προ-
ερχόµενη από χρόνια πριν διάταξη, που υποχρεώνει 

τους παραγωγούς να υποβάλλουν 
χειρόγραφο πίνακα προσωπικού 
στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Ερ-
γασίας δηµιουργεί τεράστια προ-
βλήµατα αλλά και κοινωνική α-

ναταραχή. Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες (επαγγελµα-
τίες και µη) θεωρούν ότι οι αγρότες ζητάνε να απα-
σχολούν ανασφάλιστο προσωπικό, σε αντίθεση µε 
τις κοινές επιχειρήσεις.

Να ξεκαθαρίσω καταρχάς ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. 
Μία επιχείρηση π.χ. κρεοπωλείο, για να απασχολήσει 
έναν υπάλληλο, πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά  
την πρόσληψη, τον πίνακα προσωπικού και την σύµ-
βαση εργασίας στην οποία καταγράφονται οι όροι α-
πασχόλησης (ποιες ώρες, µέρες, ρεπό, µισθός κλπ). 
Όλα αυτά, πριν από την έναρξη της εργασίας του. 

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ; ∆ιότι, το κατάστηµα του 
παραδείγµατος, λειτουργεί συγκεκριµένες ώρες και 
µέρες (π.χ. στην Καρδίτσα οι ώρες λειτουργίας είναι 
∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή πρωί απόγευµα και 
Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο µόνο πρωί). Τι σηµαίνει αυ-
τό; Ότι ο επιχειρηµατίας εύκολα γνωρίζει τον χρόνο 
απασχόλησης του προσωπικού και το µόνο που πρέ-
πει να κάνει, είναι να ενηµερώσει το λογιστή του, µέ-
ρες πριν από την έναρξη απασχόλησης. Τόσο απλά.!!

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΑ ΧΩΡΑ-
ΦΙΑ; ∆ιότι, δεν µπορείς να γνωρίζεις πότε θα δου-
λέψεις. Ας υποθέσουµε ότι είµαι ένας αγρότης από-
λυτα οργανωµένος, µε προσωπικό που το γνωρίζω, 
που είναι έντιµοι στις συµφωνίες τους και το κυρι-
ότερο: δέχονται να βάλουν εργόσηµα και δε σκέ-
φτονται µη χάσουν τα επιδόµατα. ∆ίνω τα στοιχεία 
τους στο λογιστή µου για να ετοιµάσει τον προς υ-
ποβολή χειρόγραφο πίνακα. Η καλλιέργεια µου εί-
ναι π.χ. λεβάντα καπνός και µήλα. Έχω προγραµ-
µατίσει ότι θα ξεκινήσω την Παρασκευή 06:00. Υ-
ποβάλλει ο λογιστής µου τον πίνακα και την Πέ-
µπτη το µεσηµέρι, ανοίγουν οι ουρανοί και ρίχνει 
ό,τι υπάρχει σε έπιπλο (καρέκλες, τραπέζια και όλα 
τα συναφή). Αυτοµάτως η έναρξη των εργασιών πα-
ρατείνεται χωρίς να γνωρίζω για πότε, άρα ο πίνα-
κας που υποβλήθηκε είναι άχρηστος.

ΑΝΑΓΚΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ 
ΕΞΟ∆Α ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ

Το υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να εκµεταλ-
λευθεί ένα -κατά την άποψη µου- µεγάλο όπλο που 
έχει στα χέρια του: την ανάγκη όλων των παραγω-
γών να εµφανίσουν έξοδα εργοσήµου στα βιβλία 
τους. Θέλετε να χρησιµοποιήσετε τους ελεγκτές σας 
παραγωγικά και σε όφελος όχι µόνο τους Εργασίας 
αλλά κυρίως του Οικονοµικών; Είναι πολύ απλό: 
ξεχυθείτε στα χωράφια, καταγράψτε όλους τους α-
πασχολούµενος εργάτες γης και δώστε αντίγραφα 
της καταγραφής στους παραγωγούς. Θα είναι υπο-
χρεωµένοι να «κολλήσουν» εργόσηµα σε αυτούς 
που καταγράψατε, οι δε εργάτες δεν θα µπορούν 
να αρνηθούν τη χορήγηση του εργοσήµου. Συ-
µπερασµατικά: για να λυθεί ένα πρόβληµα, πρέπει 
πρώτα να το κατανοήσουµε. Ας αφήσουµε κατά µέ-
ρους τους αφορισµούς ότι οι αγρότες απασχολούν 
ανασφάλιστους εργάτες και ας δούµε το πραγµα-
τικό γεγονός, ότι οι εργάτες ζητάνε να εργαστούν 
χωρίς εργόσηµο για να µη χάσουν τα επιδόµατα.

Αναταραχή
Οι πολίτες θεωρούν ότι 
οι αγρότες ζητάνε να 

απασχολούν ανασφάλι-
στο προσωπικό

Στο χωράφι
Οι παραγωγοί θα πρέπει 
να «κολλήσουν» ένσηµα 
στους εργάτες γης που 

κατέγραψαν οι ελεγκτές

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)

«ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ»
Παρακαλώ να ασχοληθεί κάποιος 

πραγµατικά µε τις οµάδες παραγωγών. 
Ο τρόπος ίδρυσης και λειτουργίας τους 

σήµερα είναι λανθασµένος, χωρίς 
κανένα απολύτως κίνητρο ίδρυσης 

τους. Η µείωση της φορολογίας τους 
είναι αδιάφορη, αφού το σηµαντικό 

κοµµάτι καταβολής των φόρων γίνεται 
στο φυσικό πρόσωπο.

Να τιµωρούνται όσοι αρνούνται 
να βάλουν εργόσηµο

Πρέπει να βρεθεί τρόπος, να ελέγχονται όλοι 
όσοι εισπράττουν επιδόµατα. Αυτό που 
συµβαίνει, να πάει κάποιος για δουλειά και να 
απειλεί ότι «αν µου βάλεις εργόσηµο δεν θα 
µείνω να δουλέψω, δε θέλω να φαίνονται τα 
εισοδήµατα γιατί θα χάσω τα επιδόµατα», 
είναι πρωτόγνωρο και δηµιουργεί τεράστια 
προβλήµατα στον πρωτογενή τοµέα. 



Εισόδηµα αγροτών που να αντιστοιχεί στο 
διπλάσιο του κατώτατου µηνιαίου µισθού 
προτείνει στην ίδια µελέτη η ΕΟΚΕ, 
υποστηρίζοντας πως µε την παρούσα 
κατάσταση το επάγγελµα του αγρότη δεν 
µπορεί να προσελκύσει τους νέους. Είναι 
απαραίτητο υπογραµµίζει η έκθεση οι 
Βρυξέλλες να εξασφαλίσουν ένα δίκαιο 
µερίδιο των κερδών της αγοράς. Από την 
πλευρά του ο John Bryan, συνεισηγητής 
της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής τονίζει την 
ανάγκη συνοχής µεταξύ των µέτρων της 
ΚΑΠ και των εθνικών νοµικών πλαισίων 
και φορολογικών πολιτικών για τις 
µεταβιβάσεις γης.

Να γίνει κίνητρο
το αγροτικό
εισόδηµα

Πριμ για μία 7ετία στους νέους αγρότες 
Ευέλικτο φορολογικό δίκαιο και πρόωρες συντάξεις στις προτάσεις ΕΟΚΕ για νέα ΚΑΠ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
  giouroukeli@agronews.gr

Ανεπαρκή κρίνει τα µέτρα της ΚΑΠ 
περιόδου 2014-2021 για τη στή-
ριξη των νέων αγροτών και την 
ανανέωση του πληθυσµού της 
υπαίθρου η Ευρωπαϊκή Οικονο-
µική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε-
ΟΚΕ), προτείνοντας µεταξύ άλ-
λων επέκταση των προγραµµά-
των πληρωµών των νέων αγρο-
τών από 5 σε 7 έτη αλλά και δια-
µόρφωση συνθηκών για εξασφά-
λιση διπλάσιου του κατώτατου µι-
σθού για τους αγρότες. 

Σύµφωνα µε την ΕΟΚΕ η ενί-
σχυση για την εγκατάσταση νέων 
γεωργών δεν επαρκεί για την εκ-
κίνηση µιας γεωργικής επιχείρη-
σης και τάσσεται επίσης υπέρ της  
αύξησης του πριµ πρώτης εγκατά-
στασης. Εντούτοις, πριν από τη χο-
ρήγηση αυτής της αρχικής ενίσχυ-
σης, πρέπει να υπάρξουν:

  Εµπεριστατωµένες συµβουλές 

για την κατάρτιση ρεαλιστικού επι-
χειρηµατικού σχεδίου και για δρα-
στηριότητες σχεδιασµού.

 Μεταβιβάσεις γεωργικών εκ-

µεταλλεύσεων και ευέλικτο κληρο-
νοµικό-φορολογικό δίκαιο.

  Επιλογή ενός συστήµατος πρό-
ωρης συνταξιοδότησης στα κράτη 
µέλη στο πλαίσιο του δεύτερου πυ-
λώνα της ΚΑΠ.

Παράλληλα, σε εθνικό επίπε-
δο, η ΕΟΚΕ προτρέπει να καταβλη-
θούν προσπάθειες ενίσχυσης της 
διαπραγµατευτικής δύναµης των 
παραγωγών ώστε να δηµιουργη-
θούν αλυσίδες αξίας που θα εξα-

σφαλίζουν εισοδήµατα πιο ελκυ-
στικά για τις µελλοντικές γενιές.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Eurostat, σε λιγότερο από µια δε-
καετία ο συνολικός αριθµός των 
αγροτών στην Ευρωπαίκή Ένω-
ση µειώθηκε κατά ένα τέταρτο (α-
πό 14,5 εκατοµµύρια το 2005 σε 
10,7 εκατοµµύρια το 2013) και ο 
αριθµός των νέων γεωργών κατά 
ένα τρίτο (από 3,3 εκατοµµύρια το 
2005 έως 2,3 εκατοµµύρια το 2013).

Προσέλκυση νέων 
Εισηγητής της έκθεσης 

µιλά για επανεξέταση της 
στρατηγικής προσέλκυσης 

νέων στο αγροτικό 
επάγγελµα
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
 ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΝΤΟΝΗ

Έχουν ειπωθεί πολλά για τη 
γεωργία ακριβείας και τις 
υποσχέσεις για βελτίωση των 
καλλιεργητικών τεχνικών. Εσείς, 
πώς αντιλαµβάνεστε τη νέα 
τεχνολογία σε όρους 
οικονοµικότητας; 

Για µένα ο όρος γεωργία ακριβεί-
ας είναι απλά «πιασάρικος». Άλλω-
στε, όλοι οι ασχολούµενοι µε τη γε-
ωργία το κάναµε µε ακρίβεια. Ως γε-

ωπόνοι δηλαδή, για παράδειγµα, δεν 
µαθαίναµε κάτι γενικό, να εκτιµή-
σουµε δηλαδή τη συµπεριφορά της 
Θεσσαλίας ως ενιαίο σύνολο. Ο δικός 
µου όρος για τη γεωργία ακριβείας 
είναι «ψηφιακή γεωργία χωρικά κα-
θορισµένη». Ενδείξεις οικονοµικότη-
τας γι’ αυτή την τεχνολογία έχουµε. 
Έχουν γίνει εκτιµήσεις πως τα κέρ-
δη, από την ενσωµάτωση των τεχνο-
λογιών αυτών, ξεπερνάνε οπωσδή-
ποτε το 10-15% και µπορεί να φτά-
σουν σε πολύ µεγαλύτερα ποσοστά, 
ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συν-
θήκες κάθε περίπτωσης. ∆εν συµφέ-
ρει µεµονωµένα ίσως όσον αφορά 
την εφαρµογή του συνόλου των τε-
χνολογιών, που αποτελούν τη γεωρ-
γία ακριβείας. Επιβάλλεται να χρη-
σιµοποιείται λοιπόν από οµάδες πα-
ραγωγών ή ζώνες καλλιέργειας. Και 
σαφώς από µεµονωµένους παραγω-
γούς που έχουν µεγάλες εκτάσεις.

Όσον αφορά στο επόµενο στάδιο, 
της επεξεργασίας των δεδοµένων 
και της ουσιαστικής συµβολής τους 
στην παραγωγή, εντοπίζετε κενό; 

 Πρέπει κάποιος να «µεταφράσει» 
τα δεδοµένα που έρχονται από δι-

αφορετικές πηγές (π.χ. αισθητήρες 
υγρασίας, αισθητήρες καταγραφής 
ζωηρότητας της καλλιέργειας κ.λπ.), 
και να το κάνει σωστά, επιστηµονι-
κά. ∆ιότι µετάφραση επιχειρούν να 
κάνουν πάρα πολλοί. Στην ΕΕ τέτοια 
συστήµατα παροχής τελικά καλλιερ-
γητικών οδηγιών στηρίζονται σε έ-
να τριετούς τουλάχιστον διάρκειας 
σχέδιο δοκιµαστικών εφαρµογών. Ε-
δώ, είµαστε µάρτυρες διαγωνισµών 
ψηφιοποίησης της ελληνικής γεωρ-
γίας που απαιτούσαν σε ένα χρόνο 
να φέρουµε τέτοιες συναρτήσεις. Αυ-
τά ειλικρινά δεν µπορεί να τα δεχτεί 
κανείς επιστήµονας. Μιλάµε πάντα 
για το κοµµάτι της επεξεργασίας των 
δεδοµένων, δεδοµένων που αναφέ-
ρονται σε κάποια χωρική θέση και 
για κάποια χρονική στιγµή. Εδώ έρ-
χονται τα GIS (σ.σ Γεωγραφικά Συ-
στήµατα Πληροφοριών) όχι µόνο για 
την αποθήκευση χωρικών δεδοµέ-
νων αλλά και για την επεξεργασία 
δεδοµένων που έχουν γεωχωρική 
αναφορά, ώστε τελικά οι οδηγίες – 
γεωργικές συµβουλές να έχουν τη 
σωστή χωροχρονική αναφορά. Ό-
ταν χωρικά δεδοµένα µπαίνουν σε 
έναν υπολογιστή, ψηφιοποιούνται 
δηλαδή, δεν υπάρχει άλλο περιβάλ-
λον που να τα επεξεργάζεται παρά 
µόνο τα GIS. Αυτή είναι η καρδιά ο-
ποιουδήποτε συστήµατος γεωργίας 
ακριβείας σήµερα.

Το αµπέλι είναι από τις αγαπηµένες 
σας καλλιέργειες. ∆ώστε µας 
λοιπόν την εικόνα για τα 
αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά 
µε την παρακολούθηση της ζώνης 
της Νεµέας µε τεχνικές χωρικά 
καθορισµένης ψηφιακής γεωργίας; 

Υπάρχει ένα κοινό που ορίζει τις 
διαφορές εντός της ζώνης. Θα µπο-
ρούσα να πω το πολυσχιδές της α-
νάγλυφο. ∆ηλαδή, από τα 250 έ-
ως τα 900 µέτρα συµβαίνει µία ε-
ναλλαγή κοιλάδων, λόφων, εναλ-
λαγή η οποία αναγκάζεσαι να δια-
χωρίζεις τη συνολική ζώνη σε υπο-
ζώνες. Αυτό δουλεύουµε στα πλαί-
σια ενός τριετούς προγράµµατος «Ε-
ρευνώ – ∆ηµιουργώ - Καινοτοµώ» 
µε τίτλο «Χωροχρονικό Παρατηρη-
τήριο Αξιολόγησης Αµπελουργικού 
και Οινικού ∆υναµικού ΟΠΑΠ Νεµέ-
ας» που ξεκίνησε τυπικά τον Ιούλιο 
του 2018. Έχουµε διαπιστώσει δια-
φορές και προσπαθούµε να τις οµα-
δοποιήσουµε. Αυτό που ανέφερα ως 
διαφορές εδαφικού και τοπογραφι-
κού περιβάλλοντος προσπαθούµε 
να καταλάβουµε σε ποιο βαθµό α-
νταποκρίνονται στο σταφύλι και το 
κρασί. Στόχος είναι να γνωρίζουµε 
σε λεπτοµέρεια πώς αλλάζουν αυτές 

Η γεωργία έχει ψηφιακά συστήµατα και πρέπει γρήγορα να 
τα χρησιµοποιήσει, σύµφωνα µε τον καθηγητή του Γεωπο-
νικού  Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ιονύση Καλύβα, διοργανω-
τή του 3ου Συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περι-
βάλλον, που ξεκινά στις 11 ∆εκεµβρίου. «Αλλάζουµε, πάµε 
στη Γεωργία 5.0, πάµε στη ροµποτική σύντοµα. Όταν δεν έ-
χουµε δουλέψει τη Γεωργία 4.0 σωστά στην Ελλάδα όµως;» 
αναρωτιέται ο κ. Καλύβας και συµπληρώνει: «Υπάρχει πολύ 
µεγάλο κενό εξοικείωσης του παραγωγού. Στοχεύουµε σαν 
πανεπιστηµιακή κοινότητα να αποκτήσουν οι καλλιεργητές 
την εξοικείωση που πρέπει. Άλλωστε η εφαρµογή µεθόδων 
ψηφιακής γεωργίας χωροχρονικά καθορισµένης σε παγκό-
σµιο επίπεδο τρέχει µε πολύ γρήγορο ρυθµό». 

Κάποτε έλεγες ότι αυτός 
ο τόπος κάνει καλό 
κρασί, τώρα το ορίζεις
Η τεχνολογία στη συνεκτίμηση των εδαφοκλιματικών συνθηκών

Διονύσης Καλύβας
Καθηγητής ΓΠΑ
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οι συνθήκες. Ξέρουµε π.χ. ότι η πε-
ριοχή της Αρχαίας Νεµέας έχει κά-
τι το διαφορετικό, εκτός από το υ-
ψόµετρο έχει και κάποια διαφορε-
τικά εδάφη. Πρέπει να γνωρίζου-
µε πώς αλλάζουν αυτές οι συνθή-
κες στη ζώνη της Νεµέας οπότε να 
ξέρουµε τις συνθήκες κάθε περιο-
χής. Πρέπει λοιπόν να έχουµε αυ-
τό το «Παρατηρητήριο». Και επειδή 
οι πληροφορίες στη γεωργία µετα-
βάλλονται-εξελίσσονται χωροχρο-
νικά ο όρος «παρατηρητήριο» ται-
ριάζει καλύτερα από τον όρο «απο-
θετήριο» που τελευταία εµφανίζε-
ται σε σχετικά κείµενα.

Μπορεί λοιπόν η ψηφιακή γεωργία 
να ορίσει ζώνες ΠΟΠ ή ΠΓΕ σε 
διάφορα προϊόντα; 

Αυτή η υπόθεση περί ζωνοποίη-
σης στο κρασί έχει µεγάλη ιστορία 
που πάει 200 χρόνια πίσω µε γευσι-
γνωσία, οργανοληπτικά χαρακτηρι-
στικά κ.λπ. Αυτό µας οδήγησε να ο-
ρίσουµε κάποιες ζώνες αµπελοκαλ-
λιέργειας. Τώρα αυτή η έννοια της 
ποιότητας και η επίδραση του εδαφο-
κλιµατικού περιβάλλοντος, έχει πο-
λύ ακουστεί και στο λάδι τα τελευταία 
τουλάχιστον 5 χρόνια. Ο γεωργός λέ-
ει συχνά ότι αυτός ο τόπος κάνει κα-
λό λάδι. Τι σηµαίνει όµως καλό λά-
δι ή καλό κρασί; Σηµαίνει ότι κάτι έ-
χει αυτός ο τόπος. Αυτό λοιπόν στο 
κρασί έχει οριοθετηθεί. Εµείς θα ο-
ρίσουµε την ποιότητα αυτού του λα-
διού µέσω της συνεκτίµησης των ε-
δαφοκλιµατικών συνθηκών. Και ε-
κεί που λέγαµε terroir για κρασί, να 
λέµε terroir για την ελιά. 

Η τεχνολογία εδώ πώς βοήθα;
Το ζήτηµα της συνεκτίµησης των ε-

δαφοκλιµατικών παραγόντων που πά-
ντα υπήρχε στο κρασί και τώρα µπαί-
νει και στην ελιά, βοηθιέται τα µάλα α-
πό την τεχνολογία, γιατί θέλουµε συ-
νεκτίµηση παραγόντων στο χώρο και 
στο χρόνο. Και όλες οι πληροφορίες 
πλέον είναι µέσα από υπολογιστή. ∆εν 
υπάρχει περίπτωση σήµερα να µην µι-
λάµε για υπολογιστή. Και ευτυχώς τα 
GIS σήµερα µπορούν να συνεκτιµή-
σουν πληροφορίες για έδαφος, κλί-
µα, τοπογραφία και να δουλευτεί µέ-
σω υπολογιστή µία απόφαση γι’ αυτές 
τις τρεις βασικές οµάδες παραγόντων. 

Μπορούµε λοιπόν, όταν 
εντοπίζονται καλές χρονιές στο 
κρασί ή στο ελαιόλαδο για 
παράδειγµα, να αναπαράγουµε τις 
συνθήκες και να έχουµε σταθερή 
και άριστη ποιότητα συνεχώς;

Να εντοπίσουµε τις συνθήκες µπο-
ρούµε. Να τις αναπαράγουµε όµως τις 

συνθήκες µόνο πειραµατικά και ερ-
γαστηριακά µπορούµε. ∆εν λέω όµως 
ότι δεν µπορώ να επιδράσω πάνω 
τους. Αυτό κάνει ένας γεωπόνος, 
προσπαθεί να αλλάξει κάποιες συν-
θήκες. Ακόµα και το κλίµα µπορείς 
έµµεσα να ελέγξεις. Πώς; Να γνω-
ρίζουµε τις συνθήκες και εποµένως 
να αποφασίσουµε πού θα βάλουµε 
έναν αµπελώνα. Φυσικά, δεν µπο-
ρούµε να επέµβουµε σε ζητήµατα 
κλιµατικής αλλαγής.

Εκείνο όµως που θέλω να τονίσω 
είναι το δεδοµένο της εποχής. Θα έ-
χουµε σίγουρα ψηφιακά συστήµα-
τα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν 
όλοι. Η γεωργία έχει ψηφιακά συ-
στήµατα και πρέπει γρήγορα να τα 
χρησιµοποιήσει. Αλλάζουµε, πάµε 
στη «Γεωργία 5.0», πάµε στη ροµπο-
τική σύντοµα. Όταν δεν έχουµε δου-
λέψει τη «Γεωργία 4.0» σωστά στην 
Ελλάδα όµως; Υπάρχει πολύ µεγάλο 
κενό εξοικείωσης του παραγωγού. 
Στοχεύουµε σαν πανεπιστηµιακή 
κοινότητα να αποκτήσουν οι καλ-
λιεργητές την εξοικείωση που πρέ-
πει. Η εφαρµογή µεθόδων ψηφια-
κής γεωργίας χωροχρονικά καθορι-
σµένης σε παγκόσµιο επίπεδο τρέ-
χει µε πολύ γρήγορο ρυθµό. Αµερι-
κή και Ευρώπη έχουν ανεβάσει πο-
λύ σηµαντικά σήµερα και ιδίως την 
τελευταία τριετία το ποσοστό διείσ-
δυσής τους. Η Ολλανδία έχει 16% ε-
φαρµογή ολοκληρωµένων λύσεων 
γεωργίας ακριβείας ενώ αγγίζει το 
65% όταν αναφερόµαστε στη χρή-
ση µόνο του GPS στη γεωργία. Αυ-
τά τα ποσοστά απέχουν πάρα πολύ 
από την ελληνική πραγµατικότη-
τα που αντίστοιχες εκτιµήσεις αγ-
γίζουν την µονάδα για την πρώτη 
περίπτωση ενώ παραµένουν σε µο-
νοψήφιο νούµερο για τη δεύτερη.

Παρατηρείτε κάποια µετατόπιση 
ή κάποιες άλλες ζώνες 
καλλιεργειών που θα µπορούσαν 
να δηµιουργηθούν;

Είναι δεδοµένο ότι αναγκαστικά 
θα αλλάξουν κάποια πράγµατα, πα-
ρόλο που οι γνώµες των επιστηµό-
νων διχάζονται στο θέµα της κλιµα-
τικής αλλαγής. Η δικιά µου γνώµη 
είναι ότι αυτή την περίοδο έχουµε 
µία δεδοµένη αλλαγή που καταγρά-
φεται τις τελευταίες δεκαετίες. Αυ-
τό να πούµε σωστά στον κόσµο. Η 
έννοια της κλιµατικής αλλαγής έ-
τσι όπως µπαίνει στην πανεπιστηµι-
ακή και όχι µόνο κοινότητα δεν εί-
ναι ότι «τελειώσαµε», είναι µια συ-
γκεκριµένη περίοδος µεταβολής 
κλιµατικών παραµέτρων.

Πείτε µας λίγα λόγια για το τρίτο 
Συνέδριο Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστηµάτων 
και Χωρικής Ανάλυσης στη 
Γεωργία και στο Περιβάλλον 
που διοργανώνεται µε τη φροντίδα 
του ΓΠΑ από την Ερευνητική 
Μονάδα GIS και την Ελληνική 
Εταιρεία Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών.

Στο τριήµερο Συνέδριο, η πρώτη µέ-
ρα (σ.σ 11η ∆εκεµβρίου), είναι προσυ-
νεδριακή. Θα αποτελέσει ένα γενικό-
τερο event στο θέµα της χωρικά καθο-
ρισµένης ψηφιακής γεωργίας. Εκεί θα 
προσκαλέσουµε και άλλους ενδιαφε-
ρόµενους, µη συνέδρους, και πολιτική 
ηγεσία, συνεταιρισµούς, εταιρείες που 
είναι αρωγοί µας. Να συζητήσουµε ό-
λοι µαζί για το πρόβληµα της διείσδυ-
σης της ψηφιακής γεωργίας στην ελ-
ληνική πραγµατικότητα. Υπάρχει η α-
νάγκη να διεισδύσουν αυτές οι τεχνο-
λογίες προς τον παραγωγό. Θα µας µε-
ταφέρουν επιπλέον οι εταιρείες τις α-
νάγκες τους και στην αγορά εργασίας 
όσον αφορά τα µηχανήµατα ακριβεί-
ας σε επίπεδο ανάλυσης δεδοµένων, 
συµβουλών κ.λπ. και εµείς θα τους 
πούµε τι έχουµε κάνει από πλευράς 
εκπαίδευσης µέχρι τώρα. Θα παρου-
σιαστεί λοιπόν το status και το µέλ-
λον των τεχνολογιών αυτών στην Ελ-
λάδα ώστε να χαραχθεί πιο σωστά µια 
εκπαιδευτική πολιτική στο χώρο του 
ΓΠΑ σε αυτά τα θέµατα. Μην ξεχνάτε 
ότι στο Πανεπιστήµιο µας έχει ιδρυ-
θεί (και σύντοµα πρόκειται να δεχθεί 
φοιτητές) το νέο Τµήµα Πληροφορι-
κής στη Γεωργία και στο Περιβάλλον. 
Επιπλέον η παρουσία των φοιτητών αλ-
λά και των αποφοίτων του Μεταπτυ-
χιακού µας µε θέµα τη Γεωπληροφο-
ρική και Χωρική Ανάλυση (την πρώ-
τη ηµέρα προγραµµατίζεται επίσης η 
1η Συνάντηση Αποφοίτων) θα δώσει 
έναν επιπλέον ιδιαίτερο χαρακτήρα. 

Ο ∆ιονύσης Καλύβας είναι 
καθηγητής στο γνωστικό πεδίο 
«Αξιολόγηση Γαιών – 
Γεωγραφικά Πληροφοριακά 
Συστήµατα στη Γεωργία και 
Χωρική Ανάλυση» του 
Τµήµατος Αξιοποίησης 
Φυσικών Πόρων και 
Γεωργικής Μηχανικής του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Υπήρξε επίσης, για 
25 χρόνια (1993-2018), 
Επιστηµονικός Συνεργάτης του 
Τµήµατος Οινολογίας και 
Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ 
Αθήνας (νυν Πανεπιστήµιο 
∆υτικής Αττικής). 

BIOΓΡΑΦΙΚΟ
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Είναι εξωπραγµατικό να γίνεται διαχωρισµός µίας 
ζώνης µε διοικητικά δεδοµένα. Ο ορισµός πρέπει να 
γίνεται µε βάση κριτήρια όπως έδαφος, κλίµα, φυτικό 
κεφάλαιο, ιστορικότητα κ.λπ. Η τεχνολογία είναι αυτή 
που µας βοηθάει να οριοθετήσουµε τις ζώνες.

Οριοθέτηση ζωνών

Το χωροχρονικό παρατηρητήριο αυτή τη στιγµή 
µαζεύει δεδοµένα για το έδαφος και το κλίµα σε όλη τη 
ζώνη Νεµέας µε πολύ καλή ακρίβεια. Αναπτύσσει ένα 
σύστηµα συλλογής δεδοµένων, το οποίο έχουµε στόχο 
να το δώσουµε στους αµπελουργούς.

∆εν µπορούµε να επέµβουµε σε ζητήµατα κλιµατικής 
αλλαγής, ωστόσο µπορούµε να τα χειριστούµε µέσω 
της πρόβλεψης, µέσω της µελέτης και µέσω της 
ιστορικής καταγραφής τους. ∆ηλαδή να λάβουµε µία 
προειδοποίηση που θα µας βοηθήσει.

Παρατηρητήριο

Κλιματική αλλαγή 
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Σε ένα cluster πρωτογενής
με τριτογενή τομέα Χαλκιδικής

 Σχέδιο Δήμου Αριστοτέλη για σύμπραξη παραγωγών, ξενοδόχων, εστιάτορων
 Καθοδόν και η αξιοποίηση των 3-4 επισκέψιμων οινοποιείων της περιοχής

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Τη διασύνδεση του πρωτογενούς µε τον τριτογενή 
τοµέα της περιοχής, µέσα από το «πάντρεµα» τοπι-
κών παραγωγών µε επιχειρηµατίες του ξενοδοχει-
ακού και του επισιτιστικού κλάδου σε µια αµοιβαία 
επωφελή συνεργασία, προωθεί ο ∆ήµος Αριστοτέ-
λη στην Ανατολική Χαλκιδική, ενώ παράλληλα ετοι-
µάζει και µια νέα οινική διαδροµή για επισκέπτες.

Η σκέψη είναι να αξιοποιηθούν τοπικά ποιοτικά 
προϊόντα µέσα από το κανάλι της γαστρονοµίας, ώ-
στε να ενισχυθεί ο γεωργικός και κτηνοτροφικός 
τοµέας της περιοχής, αλλά και ο τουρισµός. «Όχη-
µα» για την υλοποίηση του εγχειρήµατος θα απο-
τελέσει ένα cluster που θα συγκροτηθεί µε πρωτο-
βουλία του ∆ήµου Αριστοτέλη και τη συµµετοχή πα-
ραγωγών, ξενοδόχων και εστιατόρων της περιοχής.

Σε πρώτη φάση στο επίκεντρο του σχεδιασµού εί-
ναι να αξιοποιηθούν το πολυβραβευµένο µέλι Αρ-
ναίας, η µουντοβίνα, τα µύδια Ολυµπιάδας, τα τυ-
ροκοµικά προϊόντα και τα γιαούρτια της περιοχής, 

τα εξαιρετικά τοπικά κρασιά, ο µαύρος χοίρος της 
Βαρβάρας, τα µανιτάρια ορεινών όγκων που υπάρ-
χουν στα όρια του ∆ήµου Αριστοτέλη. «Στόχος µας 
είναι να βοηθήσουµε την τοπική µας οικονοµία και 
να τη µεγαλώσουµε. Οφείλουµε να δώσουµε την 
προοπτική της παράλληλης ανάπτυξης του παρα-
θαλάσσιου και ορεινού τουρισµού», υπογράµµι-
σε χαρακτηριστικά ο δήµαρχος του ∆ήµου Αριστο-
τέλη, Στέλιος Βαλιάνος, σηµειώνοντας µε έµφαση 
την ανάγκη να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη τοπικά.

Παρουσιάζοντας το σχέδιό του, σε ειδική εκδή-
λωση µε αφορµή και την πρόσφατη έκθεση του-
ρισµού Philoxenia, ο κ. Βαλιάνος διευκρίνισε πως 
µέχρι τώρα στο cluster έχουν εκφράσει ενδιαφέ-
ρον να συµµετάσχουν 22 παραγωγοί, καθώς και 
πολλά ξενοδοχεία, αλλά και εστιατόρια που δρα-
στηριοποιούνται στα όρια του ∆ήµου Αριστοτέλη.

Το cluster θα πάρει τη νοµική του µορφή µέσα 
στο 2020, ενώ προτεραιότητα είναι να αξιοποιή-
σει και τα 3-4 επισκέψιµα οινοποιεία, µε την απα-
ράµιλλη, όπως είπε, αρχιτεκτονική τους και να δη-
µιουργηθεί ένα πρόγραµµα οινικής περιήγησης.

Η SIPCAM Ελλάς, θυγατρική του πολυεθνικού οµί-
λου αγροχηµικών SIPCAM-OXON, ανακοίνωσε ότι 
αναλαµβάνει την αποκλειστική διανοµή όλων των 
ποικιλιών σπόρων που παράγει η GREENCO ΕΠΕ. 
Με βάση τη σηµαντική αυτή συµφωνία, η SIPCAM-
OXON θα προωθήσει τις ποικιλίες σπόρων βαµβα-
κιού, σιταριού, κριθαριού κ.α., της ελληνικής εται-
ρείας, σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία και 
Κύπρο, καλύπτοντας ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη. 

Οι σπόροι των ποικιλιών βάµβακος Hersi, Sandra, 
Νeli, Andromeda, κ.α. καθώς και η πολλά υποσχό-
µενη, πρώιµη ποικιλία Fidel, που επιτυγχάνει και 
φέτος κορυφαίες αποδόσεις, προσφέρουν στον πα-
ραγωγό µία ολοκληρωµένη παλέτα επιλογών για 

όλες τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της χώρας µας. 
Οι ποικιλίες αυτές είναι το αποτέλεσµα µακρο-

χρόνιων ερευνών της επιστηµονικής οµάδας της 
Greenco και χαίρουν ευρείας αναγνώρισης για το 
µεγάλο παραγωγικό δυναµικό, τη σταθερότητα α-
ποδόσεων, τα πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
και τις υψηλές προδιαγραφές σπόρου µε εξαιρετι-
κή φυτρωτική ικανότητα. Όπως εξήγησε σχετικά ο 
γενικός διευθυντής της SIPCAM Ελλάς Απόστολος 
Σαµούδης «η νέα επένδυση µας δίνει µια επιπλέ-
ον ευκαιρία να προσφέρουµε ολοκληρωµένες λύ-
σεις σε γεωπόνους, µεταπωλητές και καλλιεργη-
τές, σε όλο το φάσµα της βαµβακοκαλλιέργειας - 
και όχι µόνο - µε προϊόντα για υψηλές αποδόσεις».

Στη SIPCAM Ελλάς η αποκλειστική διανομή 
των σπόρων της GREENCO στη Νότια Ευρώπη  

Στα σκαριά από την Μπίζιος 
νέο συσκευαστήριο τυριών

Την λειτουργία ενός νέου 
συσκευαστηρίου κοπής τυριών δροµολογεί η 

γαλακτοβιοµηχανία Μπίζιος, το οποίο θα έχει 
ολοκληρωθεί εντός του 2020. Η εταιρεία, που 
εδρεύει στην Ελασσόνα, έχει επίσης προχωρήσει 
στην κατασκευή νέας πρότυπης µονάδας 
αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, µία 
επένδυση που ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ. Να 
σηµειωθεί ότι το επενδυτικό σχέδιο της Μπίζιος, 
ύψους 5 εκατ. ευρώ, που περιλαµβάνει την 
παραπάνω µονάδα έχει εγκριθεί από το αρµόδιο 
τµήµα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Ρεκόρ εισαγωγών χοιρινού στην 
Κίνα το 2020 βλέπει η Rapobank
Οι εισαγωγές χοιρινού κρέατος της Κίνας 
αναµένεται να φθάσουν τα επίπεδα ρεκόρ 
µέχρι και 4,6 εκατοµµύρια τόνους την επόµενη 
χρονιά, σύµφωνα µε νέα εκτίµηση Rabobank, 
καθώς η εγχώρια παραγωγή έχει πέσει σε 
ιστορικό χαµηλό µετά την εξάπλωση της 
αφρικανικής πανώλης χοίρων. 

Εδραιώθηκαν στην ProWine 
China οι ελληνικοί οίνοι 
Περισσότερες από 50 ετικέτες ελληνικών κρασιών 
παρουσιάστηκαν στη διεθνή έκθεση οίνου της 
Σαγκάης, ProWine China, (12-14 Νοεµβρίου). 
Συµµετείχαν 7 οινοποιεία µε κρασιά που 
εκπροσωπούν µια ευρεία γκάµα και όλες τις 
σηµαντικές ονοµασίες προέλευσης όπως Ζίτσα, 
Μαντινεία, Αµύνταιο, Σαντορίνη, Σάµος, Άγιο Όρος.

Ο δήµαρχος του 
∆ήµου Αριστοτέλη, 
Στέλιος Βαλιάνος.

Πριν από µερικούς µήνες, 
η SIPCAM Ελλάς είχε 

ανακοινώσει και την 
εξαγορά ολόκληρης της 

σειράς προϊόντων θρέψης 
της DELTA GAMMA AGRO, 

θέτοντας σε εφαρµογή 
και στην Ελλάδα το 

στρατηγικό σχεδιασµό 
του οµίλου SIPCAM-

OXON, για επέκταση των 
δραστηριοτήτων του.

Το cluster θα πάρει τη 
νοµική του µορφή µέσα 
στο 2020, ενώ στόχος 
είναι η προοπτική της 
παράλληλης ανάπτυξης 
του παραθαλάσσιου και 
ορεινού τουρισµού.

ΝΕΑ
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Η Τουρκία πιέζει
την ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια
Μπορεί τα προϊόντα 
ελληνικής 
ιχθυοκαλλιέργειας να 
καταγράφουν αύξηση των 
εξαγωγών όχι όµως και σε 
αξία, εντούτοις έντονες 
πιέσεις δέχονται στο 
εξωτερικό από τον διεθνή 
ανταγωνισµό και δη από 
την Τουρκία, η οποία έχει 
αυξήσει σηµαντικά την 
εµπορία των ψαριών της 
µέσου του δικτύου που έχει 
αναπτύξει στη χώρα µας. 
Μάλιστα, η Τουρκία µέσα 
σε µια δεκαετία αύξησε την 
παραγωγή της κατά 240% 
και το 2018, σύµφωνα µε 
τα επίσηµα στοιχεία της 
Turkstat, τους 193.595 
τόνους, ενώ στις βασικές 
αγορές προορισµού όπως 
στην Ισπανία και στη 
Γαλλία, οι τουρκικές 
εξαγωγές τσιπούρας και 
λαβρακίου σηµείωσαν 
αύξηση πάνω από 70%. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η 
διαφορά στην τιµή µεταξύ 
των ελληνικών και των 
τουρκικών ψαριών να 
ξεπεράσει το 1 ευρώ/ κιλό.
Τα παραπάνω 
καταγράφονται, µεταξύ 
άλλων, στην έκθεση του 
έκθεση του Συνδέσµου 
Ελληνικών 
Θαλασσοκαλλιεργειών, 
σύµφωνα µε την οποία οι 
πωλήσεις ελληνικής 
τσιπούρας και λαβρακιού 
ανήλθαν πέρυσι σε 
106.500 τόνους αξίας 502 
εκατ. ευρώ 
παρουσιάζοντας αύξηση ως 
προς τον όγκο πωλήσεων 
σε σχέση µε το 2017, χωρίς 
ωστόσο αυτή η τάση να 
ακολουθήσει και την αξία 
πωλήσεων η οποία 
παρέµεινε σχεδόν 
αµετάβλητη λόγω της 
πίεσης που δέχτηκαν οι 
τιµές και για τα δύο είδη.

Αίτηµα για εισαγωγή στον πτωχευ-
τικό κώδικα κατέθεσε η µεγαλύτε-
ρη γαλακτοβιοµηχανία των ΗΠΑ, η 
Dean Foods, η οποία έχει συσσω-
ρεύσει χρέος 850 εκατ. δολάρια. Η 
εταιρεία δήλωσε την Τρίτη 12 Νο-
εµβρίου ότι χρειάζεται να καλύψει 
τις µη χρηµατοδοτούµενες συνταξι-
οδοτικές υποχρεώσεις υπαλλήλων 
της και για το λόγο αυτό θα πουλή-
σει αρκετά από τα περιουσιακά της 
στοιχεία.  Η Dean Foods Co. έχει χά-
σει χρήµατα σε οκτώ από τα 10 τε-
λευταία τρίµηνα της και σε επτά α-

πό τα τελευταία οκτώ τρίµηνα της, 
έχει σηµειώσει µείωση πωλήσεων.

Η κατάσταση αυτή αντανακλά 
την κακή κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται η αγορά γάλακτος των Η-
ΠΑ τα τελευταία έτη. Ειδικότερα, οι 
τιµές στο γάλα που κινούνται πτω-
τικά για πάνω από τέσσερα χρόνια 
και η αστάθεια της αγοράς οδήγησε 
και στις ΗΠΑ το 2018, σε χιλιάδες 
«λουκέτα» αγελαδοτροφικών εκµε-
ταλλεύσεων. Tο USDA ανακοίνωσε 
φέτος πτώση 6,8% στις αδειοδοτη-
µένες γαλακτοκοµικές φάρµες της.

Ολοκληρώνεται η επένδυση ύψους 
10 εκατ. ευρώ της Ελληνικής Ζυθο-
ποιίας Αταλάντης για τη νέα γραµ-
µή παραγωγής γυάλινου µπουκα-
λιού που θα αποτελέσει µία από τις 
πιο σύγχρονες παραγωγικές µονά-
δες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Η νέα γραµµή αναµένεται να είναι 
έτοιµη και θα τεθεί σε λειτουργία 
στις αρχές της χρήσης 2020 βελτι-
ώνοντας σηµαντικά την παραγω-
γική δυνατότητα της εταιρείας και 
να επιφέρει σηµαντικές οικονοµί-
ες στο κόστος παραγωγής.

Στο µεταξύ, νέα δεδοµένα δια-
µορφώνονται στην ΕΖΑ, καθώς κα-
τά πληροφορίες ήδη έχει πραγµα-
τοποιηθεί αύξηση µετοχικού κεφα-
λαίου της τάξεως των 3,5 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ επίκειται επιπλέον αύξηση 
ύψους 4,5 εκατ. ευρώ από το fund 
Diorama, γεγονός που θα το κα-
ταστήσει µέτοχο µε ποσοστό ανά-
λογο µε αυτό του Αθανασίου Συ-
ριανού και της Dama.

Γαλακτοβιομηχανία μαμούθ 
των ΗΠΑ κήρυξε πτώχευση

Αρχές 2020 
νέα γραμμή 
παραγωγής 
της ΕΖΑ 

Η Ελλάδα η 4η ακριβότερη χώρα της ΕΕ στα αλκοολούχα 
Η τέταρτη ακριβότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ελλάδα 
ως προς τις τιµές των αλκοολούχων ποτών, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της Eurostat για το 2018. Συγκριτικά µε τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (100), ο δείκτης τιµών καταναλωτή για αλκοολούχα ποτά είναι 
υψηλότερος στη Φινλανδία (182), και ακολουθούν η Ιρλανδία (177), η 
Σουηδία (152) και η Ελλάδα (133). Αντίθετα, οι χώρες µε το φθηνότερο 
αλκοόλ είναι η Ρουµανία και η Βουλγαρία (από 74).

Η νέα παραγωγική µονάδα 
θα αποτελέσει µία από 

τις πιο σύγχρονες στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

182
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

177
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

152
ΣΟΥΗ∆ΙΑ

133
ΕΛΛΑ∆Α
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Μεγάλη χρονιά η φετινή 
για το οινοποιείο Κεχρής

  Αυξημένη κατά περίπου 5-6% από πέρυσι η τιμή που πήραν οι 
παραγωγοί, που έφτασε τα 1,10 ευρώ το κιλό, λόγω υψηλής ζήτησης 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μια από τις καλύτερες χρονιές των τελευ-
ταίων ετών για τις λευκές, όσο και, κυρί-
ως, για τις ερυθρές ποικιλίες σταφυλιών, 
που χρησιµοποιεί στα κρασιά του, εξελί-
χθηκε ο τρύγος του 2019 για το οινοποι-
είο Κεχρής, το οποίο, εκτός από τη δική του 
παραγωγή, συγκέντρωσε και φέτος γύρω 
στους 1.500 τόνους πρώτης ύλης, από συ-
νεργαζόµενους παραγωγούς, µε τιµές έ-
ως και 6% υψηλότερες από τις περσινές.

«Πήγαµε πολύ καλά. Φέτος ο καιρός βο-
ήθησε πάρα πολύ. Ήταν µια από τις µεγά-
λες χρονιές. Ο τρύγος εξελίχθηκε µέχρι 
και την τελευταία ηµέρα χωρίς προβλή-
µατα από ασθένειες ή τις καιρικές συν-
θήκες κι όλα πήγαν στην ώρα τους», εξή-
γησε στην Agrenda ο ιδιοκτήτης του οινο-
ποιείου  Στέλιος Κεχρής, συµπληρώνοντας 
πως «πιστεύω ότι θα είναι µια από τις κα-
λύτερες χρονιές, διότι είχαµε εξαιρετικές 
φαινολικές ωριµότητες. Στα κόκκινα ιδί-
ως θα έλεγα ότι είναι εξαιρετική η χρονιά».

Πρώτη ύλη από ιδιόκτητο αµπελώνα 
και συνεργαζόµενους παραγωγούς 

Ο ιδιόκτητος αµπελώνας της οινοποιητι-
κής επιχείρησης είναι γύρω στα 70 στρέµ-
µατα και αναπτύσσεται στην περιοχή της 
Γουµένισσας Κιλκίς. Ωστόσο, επειδή η ζή-
τηση για τα κρασιά της είναι µεγαλύτερη, 
οι ανάγκες σε παραγωγή καλύπτονται κι 
από σταφύλια που αγοράζει από περίπου 
50 συνεργαζόµενους αµπελουργούς, µε 
τους οποίους διατηρεί διαχρονική συνερ-
γασία και τους παρακολουθεί και τους συµ-
βουλεύει σε επίπεδο καλλιεργητικών φρο-
ντίδων, για να έχει ποιοτική πρώτη ύλη.

«Φέτος αγοράσαµε περίπου 1,5 εκατοµ-
µύρια κιλά σταφύλια, κυρίως από τη Βόρεια 
Ελλάδα. Η αµπελουργική µας έδρα είναι 

στην περιοχή της Γου-
µένισσας, αλλά ψωνί-
ζουµε, επίσης, από το νο-
µό Θεσσαλονίκης και τις πε-
ριοχές του Αµυνταίου, της Κα-
βάλας, αλλά και την κοιλάδα της 
Εγνατίας», µας είπε ο κ. Κεχρής, σηµει-
ώνοντας ότι η σχέση µε ένα µέρος των πα-
ραγωγών είναι συµβολαιακή, ενώ και στα 
αµπέλια των άλλων η καλλιέργεια ασκεί-
ται µε ολοκληρωµένη διαχείριση και την 
παρουσία γεωπόνων, οι οποίοι τα παρα-
κολουθούν, για να γίνεται σωστά.

Έως και 1,10 ευρώ οι τιµές φέτος, 
λόγω ελλείψεων σε αποθέµατα

Οι συνεργαζόµενοι παραγωγοί καλλι-
εργούν γύρω στα 1.000 στρέµµατα, ενώ η 
πρώτη ύλη φέτος πληρώθηκε περίπου 5%-
6% υψηλότερα από πέρυσι. «Παρότι υπήρ-
χαν αποθέµατα, εντούτοις την τελευταία 
στιγµή εµφανίστηκαν ελλείψεις, οπότε 
λειτούργησε ο νόµος προσφοράς και ζή-
τησης. Εµείς κοιτάµε πάντα να καλύπτου-
µε την αύξηση του κόστους που έχουν οι 
αµπελουργοί, οι οποίοι τα τελευταία χρό-
νια έχουν υποστεί αρκετά πλήγµατα µε 
το ΦΠΑ, την αύξηση της φορολογίας, το 
ασφαλιστικό και τα άλλα λειτουργικά κό-
στη», ανέφερε ο συνοµιλητής µας. ∆ιευ-
κρίνισε δε, πως οι τιµές που πλήρωσε το 
οινοποιείο φέτος ξεκινούσαν από 40 λε-
πτά το κιλό κι έφτασαν έως και τα 1,10 ευ-
ρώ, κυρίως σε λευκές αλλά και κάποιες ε-
ρυθρές ποικιλίες. «Έχουµε πολλούς πα-
ραγωγούς µε τους οποίους δουλεύουµε 
µε στρεµµατική απόδοση, γιατί θέλουµε 
να ελέγχουµε την πρώτη ύλη. Προκειµέ-
νου να µην υφίσταται ο συνεργάτης µας 
την πιθανή ζηµιά του προϊόντος, αν χρει-
αστεί για παράδειγµα να γίνει ένας πρά-
σινος τρύγος, φροντίζουµε κάθε χρόνο να 
τους ικανοποιούµε στην τιµή», σηµείωσε.

∆ιπλάσια παραγωγή
στη ρετσίνα «Αφρός»
Σε επίπεδο ετικετών, τουλάχιστον για την ώρα, η 
Κεχρής δεν ετοίµασε κάτι καινούριο για την αγορά 
διατηρώντας τις υφιστάµενες 10. Η µόνη παρέµβαση 
που έγινε, αφορά τη ρετσίνα «Αφρός», που παράγεται 
από ποικιλία Ροδίτη (αµπέλια υψοµέτρου άνω των 350 
µέτρων) και εµφιαλώνεται «θολή» για να φυλακίζει το 
σπινθήρα και τα αρώµατα του κρασιού. «Το προϊόν που 
κυκλοφορεί φέτος για δεύτερη χρονιά έχει καταγράψει 
πάρα πολύ καλή εµπορική πορεία, µε εξαγωγές σε 26 
χώρες και από τις 15.000 φιάλες πέρσι, πήγαµε σε 
περίπου 30.000 φιάλες φέτος», τονίζει ο κ. Κεχρής. 
Από τις υπόλοιπες τρεις ρετσίνες, το «∆άκρυ του 
Πεύκου», το «Κεχριµπάρι» και τη «Ρόζα», ο έµπειρος 
οινοποιός εστίασε ιδιαίτερα στο «∆άκρυ του Πεύκου», 
χαρακτηρίζοντάς το ως «σταθερή αξία» που έχει µπει 
στις wine lists πολλών εστιατορίων. «Στη Γαλλία 
είµαστε σε καλά εστιατόρια µε 2-3 αστέρια Michelin 
και µε ειδικά µενού. Είναι κάτι το µοναδικό», µας είπε.

Η ρετσίνα «∆άκρυ του Πεύκου» 
εµφιαλώνεται σε 40.000 φιάλες 
από την ποικιλία Ασύρτικο και 
ωριµάζει σε καινούρια βαρέλια 
για διάστηµα 5-6 µηνών. 

Το οινοποιείο Κεχρής έχει σε 
εξέλιξη µια νέα επένδυση σε 
µηχανολογικό εξοπλισµό, για νέες 
δεξαµενές, που θα ξεπεράσει το 
1 εκατ. ευρώ και αναµένεται να 
ολοκληρωθεί σε 2-3 χρόνια. 

Δάκρυ πεύκου

Επένδυση

Ο εξοπλισµός που θα αποκτηθεί στο 
πλαίσιο της νέας επένδυσης, θα 
βοηθήσει κυρίως στη βελτίωση της 
ποιότητας των οίνων που παράγει 
το οινοποιείο και στην καλύτερη 
ανάδειξη κάποιων ποικιλιών και 
ορισµένων από τα κρασιά που ήδη 
παράγει.

Ποιότητα



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα ευνοϊκό περιβάλλον επιδίωξης αναβάθ-
µισης φαίνεται ότι διαµορφώνεται για τον εγ-
χώριο κλάδο του κρέατος, µε την ζήτηση να 
βαίνει αυξανόµενη στην ευρύτερη περιοχή 
της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Άλλωστε, 
η άλλη όψη του νοµίσµατος της κατάστασης 
του κλάδου στην Ελλάδα, κατάσταση που ο-
µολογουµένως αφήνει εντυπώσεις προχει-
ρότητας, υπαγορεύει πως υπάρχουν χειρο-
πιαστά περιθώρια οικονοµικής εξέλιξης αρ-
κεί να ακολουθήσει η χώρα την ευρωπαϊκή 
πεπατηµένη, µειώνοντας την απόσταση από 
τις υπόλοιπες χώρες. 

Τα στοιχήµατα που καλείται να κερδίσει ο 
κλάδος του κρέατος ζυγίστηκαν στο ∆ιεθνές 
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εµπορίου 
Ζώντων Ζώων και Κρέατος (UECBV) και του ∆ι-
κτύου Νέων Ευρωπαίων Στελεχών του Κρέα-

τος (YEMCo), το οποίο διοργάνωσε η Εθνική 
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Κρέατος στις 7-
9 Νοεµβρίου 2019 στην Αθήνα.

Η ελληνική πραγµατικότητα θέλει τη συµβο-
λή της κτηνοτροφίας στην συνολική οικονοµι-
κή δραστηριότητα του αγροτικού τοµέα να α-
ναλογεί στο ήµισυ του ποσοστού που διαµορ-
φώνει ο ευρωπαϊκός κανόνας. Ο τζίρος την τε-
λευταία επταετία µειώθηκε µαζί µε το κοπάδι 
της χώρας τόσο σε βοοειδή όσο και σε χοίρους 
και αιγοπρόβατα. Σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυ-
ξης κινείται ωστόσο η εγχώρια πτηνοτροφία. 

Την ίδια στιγµή στο επίκεντρο των συζητή-
σεων βρέθηκε η Πράσινη Συµφωνία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασµό µε  το βιο-
µηχανικό πρότυπο 4.0 (industry 4.0), ενώ το-
νίσθηκε η ανάγκη εφαρµογής µιας σωστής 
στρατηγικής για την αντιµετώπιση των προ-
βληµάτων προσαρµογής στις απαιτήσεις της 
κλιµατικής αλλαγής . Η θεµατολογία αυτή ε-
πιχείρησε να δώσει τις βάσεις για την ανά-

ληψη πολιτικών δράσεων και παρεµβάσεων 
στα κρίσιµα ζητήµατα που απασχολούν τον 
ελληνικό και ευρωπαϊκό τοµέα του κρέατος,

Σε αυτό το πλαίσιο, µαζί µε την ανάλυση της 
αγοράς κρέατος, οι θεσµικοί συνοµιλητές των 
συνέδρων επιχείρησαν να ορίσουν την πολιτι-
κή ατζέντα που θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς 
του κλάδου. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Μάκης Βορίδης περιέγραψε το νέο πλαί-
σιο για τις ∆ιεπαγγελµατικές το οποίο προβλέ-
πει σε πρώτη φάση µειωµένο ποσοστό εκπρο-
σώπησης για την αναγνώριση της λειτουργίας 
που θα παρουσιαστεί το προσεχές διάστηµα µα-
ζί µε το νέο συνεταιριστικό πλαίσιο. 

Από την πλευρά της η υφυπουργός Φωτει-
νή Αραµπατζή δεσµεύτηκε για διατήρηση των 
συνδεδεµένων ενισχύσεων στην κτηνοτροφία, 
ενώ παράλληλα αναφέρθηκε σε προσπάθει-
ες που γίνονται ώστε να εξασφαλιστούν νέ-
ες περιβαλλοντικές ενισχύσεις για τους κτη-
νοτρόφους στην επερχόµενη ΚΑΠ.

Μένει να βγει στην αντεπίθεση 
η εγχώρια παραγωγή κρέατος 
Η ζήτηση ανεβαίνει στη Μεσόγειο όμως συρρικνώνεται στην Ελλάδα καθιστώντας 
απαραίτητη την αναδιοργάνωση των θεσμικών δομών και παραγωγικών δυνατοτήτων

Καλύτερα 
η πτηνοτροφία

Ο τζίρος την τελευταία 
επταετία µειώθηκε µαζί 
µε το κοπάδι της χώρας 

τόσο σε βοοειδή όσο και σε 
χοίρους και αιγοπρόβατα. Σε 
θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης 
κινείται ωστόσο η εγχώρια 

πτηνοτροφία
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Μειώνεται ο τζίρος  
με εξαίρεση τον κλάδο 
της πτηνοτροφίας που 
συνεχίζει δυναμικά 
Η συρρίκνωση της αγοράς περιλαμβάνει μείωση 15% στον τζίρο από το 
κρέας βοοειδών, 28% από την χοιροτροφεία και 30% στα αιγοπρόβατα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Φρενάρει στην ευθεία η ελληνική κτη-
νοτροφία απ’ ό,τι φαίνεται, αφού τα 
αδύναµα σηµεία της κατεβάζουν τη 
συµβολή της στον ευρύτερο κλάδο 
της γεωργίας κάτω από το 25%, όταν 
ο ευρωπαϊκός κανόνας θέλει την οι-
κονοµική δραστηριότητα του υποτο-
µέα να αντιστοιχεί στο 41% του συνό-
λου της αγροτικής παραγωγής.

Χαµηλές τιµές, έλλειψη κεφαλαί-
ων, αθέµιτος ανταγωνισµός αλλά 
και καθυστερήσεις στην εφαρµογή 
των σχεδίων βελτίωσης αποτελούν 
µερικά µόνο από τα φάουλ που ώ-
θησαν τον τζίρο της κτηνοτροφικής 
δραστηριότητας στο να υποχωρήσει 
από το 2010 µέχρι το 2017 κατά 13%. 
Η συρρίκνωση της αγοράς περιλαµ-
βάνει µείωση 15% στον τζίρο από το 
κρέας βοοειδών, 28% από την χοιρο-
τροφεία και 30% στα αιγοπρόβατα. 
Μόνο η πτηνοτροφία κατάφερε να 
ενισχύσει το ίδιο διάστηµα τις πω-
λήσεις της κατά 8%. 

Τα στοιχεία αυτά ανέδειξε εκ νέ-
ου ο Ανδρέας ∆ηµητρίου, πρόεδρος 
του ΑΠΣΙ Πίνδος από το βήµα του ∆ι-
εθνούς Συνέδριου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Κτηνοτροφίας και Εµπορί-
ου Κρεατος UECBV, που πραγµατο-
ποιήθηκε στην Αθήνα. Σε αυτά απο-
τυπώνεται και το εµπορικό ισοζύγιο 

στο κρέας, αρνητικό για την Ελλά-
δα, µε τις εισαγωγές να αγγίζουν τα 
1.192 εκατ. ευρώ και τις εισαγωγές 
τα 110 εκατ ευρώ.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για την 
κατάσταση της ελληνικής κτηνοτροφί-
ας το διάστηµα 2010-2017, ενώ στην 
υπόλοιπη ΕΕ το ζωικό κεφάλαιο αυ-
ξήθηκε, στην Ελλάδα µειώθηκε συ-
νολικά κατά 9%. Αυτό που ακούστη-
κε από πολλούς, τόσο από το βήµα 
του συνεδρίου, όσο και γύρω στους 
διαδρόµους είναι η ανάγκη αλλαγής 
του τρόπου διάθεσης του κρέατος στο 
λιανεµπόριο. Με το 50% των συνολι-
κών πωλήσεων του κρέατος να γίνε-
ται µέσω των σούπερ µάρκετ, συσσω-
ρεύονται σε λίγα χέρια τα έσοδα των 
πωλήσεων. Ως εκ τούτου, αρκετοί εί-

ναι εκείνοι που θεωρούν ότι πλέον 
ήρθε η ώρα το ελληνικό κρέας και δη 
το αιγοπρόβεο να φτάνει συσκευα-
σµένο και τυποποιηµένο στην αγορά.

Χωρίς σκάνδαλα η εγχώρια 
κτηνοτροφία

Σύµφωνα µε τον κ. ∆ηµητρίου τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελλη-
νικής κτηνοτροφίας µπορούν να συ-
νοψιστούν στο γεγονός ότι ποτέ δεν 
απασχόλησε µε κάποιο διατροφικό 
σκάνδαλο και έτσι ο Έλληνας κατα-
ναλωτής δείχνει αξιοσηµείωτο ενδι-
αφέρον και εµπιστοσύνη. Χρήσιµο 
εργαλείο για οποιαδήποτε προσπά-
θεια δοµικής και οικονοµικής ανασυ-
γκρότησης του κλάδου θα µπορούσε 
να αποτελέσει ο τουρισµός, ανέφερε.

Είναι ανάγκη να υπάρχει ένα δί-
καιο και εναρµονισµένο σύστηµα πι-
στοποίησης ανέφερε εκ µέρους του 
υπουργείου Αγροτικής Αναπτυξης, η 
Παναγιώτα Παπαδάκη, απαντώντας 
σε ερώτηση του κοινού αναφορικά 
µε το γιατί εφόσον υπάρχουν διµε-
ρείς σχέσεις µε Τρίτες χώρες, δεν τη-
ρούνται δίκαιες αναλογίες ως προς 
τα διαπιστευτήρια ποιότητας.

Η ιδία ανέφερε πως ελάχιστες χώ-
ρες αναγνωρίζουν ως ενιαία οντότητα 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόµη εξήγη-
σε πως δέχεται στην αρµόδια υπηρε-
σία του υπουργείου δεκάδες αιτήµατα 
για ενίσχυση των ελληνικών εξαγω-
γών κρέατος, «ωστόσο είναι δύσκο-
λο να πείσεις µια Τρίτη χώρα για το 
προϊόν σου ότι είναι ασφαλές. Χρει-
άζεται να έρθουν να το ελέγξουν».

Πάντως σε πρώτη φάση το ελληνι-
κό κρέας δεν χρειάζεται να βιαστεί να 
ταξιδέψει στο εξωτερικό. Άλλωστε και 
η Ελλάδα είναι µια σηµαντική αγορά 
κρέατος, αφού στον πληθυσµό των 
τουλάχιστον 10 εκατοµµυρίων, προ-
στίθενται κάθε χρόνο 30 εκατοµµύρια 
τουριστών, που πρέπει να τραφούν 
και να γευθούν την ελληνική κουζί-
να, στην οποία το κρέας έχει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο. Με αυτό το σκεπτι-
κό προσέγγισε την συζήτηση ο πρό-
εδρος της Ε∆ΟΚ, Λευτέρης Γίτσας.

Οι χώρες της νοτιοανατολικής 
Μεσογείου στηρίζονται ως ε-
πί το πλείστον στις εισαγωγές 
κρέατος, πράγµα που τις καθι-
στά µια δυναµική και αναδυό-
µενη αγορά δεδοµένου ότι τα 
στοιχεία δείχνουν µια τάση αύ-
ξηση της κατανάλωσης κρέα-
τος ειδικά στο βόειο και το αι-
γοπρόβειο κρέας. Μάλιστα οι 
χώρες αυτές, στις οποίες προ-
φανώς συγκαταλέγεται και η 
Ελλάδα, λόγω γειτνίασης απο-
τελούν ουσιαστικούς εµπορι-
κούς εταίρους της χώρας σύµ-
φωνα µε όσα υποστηρίχθηκαν 
στο συνέδριο. 

Η Ελλάδα θα µπορούσε να 
αξιοποιήσει το πλαίσιο αυτό 
και να αναδειχθεί σε πύλη ε-
ξαγωγών προς την ευρύτερη 
περιοχή, εφόσον διαµόρφω-

νε το πλαίσιο που συζητείται 
παραπάνω, αφού η Ιταλία και 
η Ισπανία στοχεύουν σε άλ-
λες αγορές. Βέβαια, σηµειώνε-
ται ότι οι εµπορικές συµφωνί-
ες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
χώρες της Λατινικής Αµερικής 
και την Αυστραλία, αναµένεται 
να εντείνουν τον ανταγωνισµό.

Ειδικότερα, ο διευθυντής οι-
κονοµικής υπηρεσίας της IDELE 
(French Livestock Farming 
Institute), Philippe Chotteau 
επεσήµανε ότι παρατηρείται 
µια δυναµική προοπτική για 
την αύξηση της κατανάλωσης 
κρέατος στη νοτιοανατολική Με-
σόγειο, ειδικά στο βόειο και αι-
γοπρόβειο κρέας, και ότι η συ-
γκεκριµένη περιοχή είναι το ε-
πίκεντρο του διεθνούς εµπορί-
ου ζώντων βοοειδών. Υπογράµ-

Αναδυόμενη η ζήτηση 
στην νοτιοανατολική Μεσόγειο

Ο πρόεδρος του γαλλικού 
ινστιτούτου κτηνοτροφίας 
UECBV, Philippe 
Borremans µίλησε για την 
«Πράσινη Συµφωνία».

Συρρίκνωση
Μεταξύ 2010 και 2017 

σηµειώνεται µείωση 15% 
στον τζίρο από το κρέας 
βοοειδών, 28% από την 
χοιροτροφεία και 30% 
στα αιγοπρόβατα. Μόνο 

η πτηνοτροφία κατάφερε 
να ενισχύσει τις πωλή-

σεις της κατά 8% 

Συσσώρευση
Με το 50% των συνο-
λικών πωλήσεων του 

κρέατος να γίνεται µέσω 
των αλυσίδων σούπερ 
µάρκετ, συσσωρεύο-
νται σε λίγα χέρια τα 

έσοδα των πωλήσεων, 
σηµείωσε ο Ανδρέας 

∆ηµητρίου

Ο Ανδρέας 
∆ηµητρίου, 
πρόεδρος του 
ΑΠΣΙ Πίνδος. 
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νε το πλαίσιο που συζητείται 
παραπάνω, αφού η Ιταλία και 
η Ισπανία στοχεύουν σε άλ-
λες αγορές. Βέβαια, σηµειώνε-
ται ότι οι εµπορικές συµφωνί-
ες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
χώρες της Λατινικής Αµερικής 
και την Αυστραλία, αναµένεται 
να εντείνουν τον ανταγωνισµό.

Ειδικότερα, ο διευθυντής οι-
κονοµικής υπηρεσίας της IDELE 
(French Livestock Farming 
Institute), Philippe Chotteau 
επεσήµανε ότι παρατηρείται 
µια δυναµική προοπτική για 
την αύξηση της κατανάλωσης 
κρέατος στη νοτιοανατολική Με-
σόγειο, ειδικά στο βόειο και αι-
γοπρόβειο κρέας, και ότι η συ-
γκεκριµένη περιοχή είναι το ε-
πίκεντρο του διεθνούς εµπορί-
ου ζώντων βοοειδών. Υπογράµ-

µισε, όµως, ότι θα ενταθεί ο α-
νταγωνισµός στην περιοχή, µε-
ταξύ άλλων και λόγω της συµ-
φωνίας µε τη Mercosur. Εξήγη-
σε, δε, ότι οι εξαγωγική στρα-
τηγική στις χώρες της Ε.Ε. αυ-
τή τη στιγµή είναι ετερογενής. 
«Για παράδειγµα η Ισπανία έχει 
διεθνή προσανατολισµό και το 
50% των εξαγωγών κατευθύνε-
ται σε Τρίτες Χώρες. 

Η Ιταλία στοχεύει κυρίως στην 
ενδοευρωπαϊκή αγορά ενώ η 
Ελλάδα συναλλάσσεται πρω-
τίστως µε τους γείτονές της, 
τη Βουλγαρία και την Κύπρο». 
Παράλληλα, ο ίδιος πρόσθεσε 
ακόµη ότι οι χώρες της νοτιο-
ανατολικής Μεσογείου στηρί-
ζονται στις εισαγωγές κρέατος 
και ότι είναι µια δυναµική και 
αναδυόµενη αγορά.

Αναδυόμενη η ζήτηση 
στην νοτιοανατολική Μεσόγειο

Πλεονέκτηµα
 Τα συγκριτικά πλεονε-
κτήµατα της ελληνικής 

κτηνοτροφίας µπορούν να 
συνοψιστούν στο γεγονός 
ότι ποτέ δεν απασχόλησε 

µε κάποιο διατροφικό 
σκάνδαλο και έτσι ο 

Έλληνας καταναλωτής 
δείχνει εµπιστοσύνη

Συσσώρευση
Με το 50% των συνο-
λικών πωλήσεων του 

κρέατος να γίνεται µέσω 
των αλυσίδων σούπερ 
µάρκετ, συσσωρεύο-
νται σε λίγα χέρια τα 

έσοδα των πωλήσεων, 
σηµείωσε ο Ανδρέας 

∆ηµητρίου

Εν αναµονή νέων 
επενδύσεων 
στο κρέας

Προβληµατισµό 
προκαλούν οι χαµηλές 
επιδόσεις της εγχώριας 
παραγωγής κρέατος 
στην ηγεσία του 
υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, το 
οποίο αντιλαµβάνεται την 
παρούσα κατάσταση ως 
τροχοπέδη στην 
διαµόρφωση επενδυτικού 
κλίµατος στον τοµέα. Τον 
προβληµατισµό 
εξέφρασε ο Γενικός 
Γραµµατέας Εµπορίου 
και Προστασίας του 
Καταναλωτή, στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, 
Παναγιώτης 
Σταµπουλίδης, ο οποίος 
αναµένει σύντοµα νέες 
επενδύσεις στον τοµέα 
του κρέατος στη χώρα 
µας. Όπως είπε το νέο 
υπό διαµόρφωση 
επενδυτικό περιβάλλον 
της Ελλάδας «µπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για 
επενδύσεις στον τοµέα 
του κρέατος». Ο ίδιος 
διευκρίνισε βέβαια ότι 
«µας προβληµατίζουν οι 
χαµηλές επιδόσεις στην 
εγχώρια παραγωγή. 
Παράλληλα, 
κωδικοποιούµε όλους 
τους κανόνες διακίνησης 
και εµπορίας προϊόντων 
και παροχής υπηρεσιών. 
Είναι πεποίθηση όλων ότι 
σύντοµα θα δούµε νέες 
επενδύσεις στον τοµέα 
του κρέατος».

Οι διεθνείς συµφωνίες µε έµφαση 
σε αυτήν µε τις χώρες Mercocur 
και τον αντίκτυπο που έχουν 
στην ευρωπαϊκή κτηνοτροφία 
απασχόλησαν τους συνέδρους, 
ενώ έγινε η παραδοχή πως ευ-
νοείται µέσω αυτών το σύνολο 
της οικονοµίας της ΕΕ, αλλά πά-
ντοτε πλήττεται η γεωργία και η 
κτηνοτροφία. «Για τον λόγο αυ-
τό η ΚΑΠ θα έπρεπε να ισορρο-
πεί τέτοιες συνέπειες» υποστή-
ριξε ο διευθυντής της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Γεωργίας και Ανά-
πτυξης στην Κοµισιόν, Τάσος 
Χανιώτης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε κατά την 
παρουσίασή του στον παγκόσµιο 
µετασχηµατισµό που αντιµετω-
πίζει η ευρωπαϊκή γεωργία και 
κτηνοτροφίας. «Το παγκόσµιο 
σύστηµα τροφίµων µετακινείται 
από τη φάση της επίλυσης οικο-

νοµικών και κοινωνικών προ-
βληµάτων εις βάρος του περι-
βάλλοντος, προς µια φάση ό-
που θα επιλύονται ταυτόχρονα 
οικονοµικά και περιβαλλοντικά 
προβλήµατα (µε τη γεωργία α-
κριβείας) και πιθανές αυξανόµε-
νες κοινωνικές εντάσεις (υγεία, 
ψηφιακό χάσµα, χάσµα στην α-
γορά εργασίας σε αστικές και α-
γροτικές περιοχές)». 

Τόνισε δε ότι «το σηµείο εκκί-
νησης για τον στρατηγικό σχεδι-
ασµό πρέπει να είναι οι πιο πρό-
σφατες τεκµηριωµένες και επι-
στηµονικές  πληροφορίες. Μο-
λύνουν για παράδειγµα οι αγε-
λάδες περισσότερο από τα αυτο-
κίνητα;  Σε αυτό πρέπει να εστι-
άσουµε. ∆εν χρειάζεται να µιλά-
µε για το πόσα άρθρα θα έχει η 
Συµφωνία, αλλά για το πως αυ-
τή θα καταστεί ευκαιρία».

Όταν µιλά κανείς για το αυγό, 
µιλά και για το κοτόπουλο. Συ-
νεπώς η συζήτηση γύρω από το 
κρέας αλλά και το γάλα δεν θα 
έπρεπε να περιστρέφεται απο-
κλειστικά γύρω από τις ελλη-
νοποιήσεις αλλά και από την 
φυλή που αξιοποιείται. Αυτήν 
την άποψη υποστήριξε ο Γιάν-
νης Σκούφος, καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ο ο-
ποίος µιλώντας στην Agrenda, 
εξήγησε πως το ελληνικό κρέας 
«πρέπει να τυποποιείται. ∆εν γί-
νεται αλλιώς σε ένα τόσο αντα-
γωνιστικό περιβάλλον. Το ελλη-
νικό κρέας µπορεί να ξεχωρίσει 
από το εισαγόµενο µόνο αν µπει 
σε συσκευασία. ∆εν µπορείς να 
φτιάξεις ταυτότητα στο κρέας ό-
σο πουλάς στο σουπερ µάρκετ 
κοµµάτια χύµα».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 
21% του αιγοπρόβειου κρέατος 
στην εγχώρια αγορά έρχεται α-
πό τη Νέα Ζηλανδία, το 13% α-
πό την Ρουµανία και το 5% από 
την Βουλγαρία. Σύµφωνα µε τον 
καθηγητή, προκειµένου αυτό να 
αλλάξει, χρειάζεται να ντυθεί έ-
να διαφορετικό µανδύα η ελλη-
νική παραγωγή, πλαισιώνοντας 
µε έναν ποιοτικό τρόπο την πρώ-
τη ύλη. Όπως εξηγεί, το µεγαλύ-
τερο κοµµάτι του ελληνικού κο-
παδιού αξιοποιείται για την πα-
ραγωγή γάλακτος συνεπώς η 

παραγωγή κρέατος από τα ίδια 
ζώα απαιτεί την επένδυση τόσο 
επικοινωνιακά όσο και ερευνη-
τικά σε µια καινοτόµα αφήγηση 
που αναδεικνύει το κρέας. «Ση-
µαντικό όµως είναι και οι γεννή-
τορες να είναι ελληνικής φυλής. 
Αυτήν τη στιγµή τα πρόβατα λα-
κόν αριθµούν σε 780.000. Πόσο 
ελληνικό είναι το γάλα τους;» α-
ναρωτήθηκε ο καθηγητής, θέλο-
ντας να δείξει πως η επένδυση 
σε ελληνικές φυλές θα µπορού-
σε να εξασφαλίσει µια διαφορε-
τικού είδους και ύψους προστι-

θέµενη αξία στα ελληνικά γαλα-
κτοκοµικά προϊόντα και το κρέ-
ας. «Τι εµποδίζει τους Γάλλους 
στο να ισχυριστούν ότι η φέτα 
είναι γαλλική;» συνέχισε αστει-
ευόµενος ο ίδιος.

Η ΚΑΠ πρέπει να ισoρροπήσει
τις επιπτώσεις από Mercosur

Μονόδρομος για την αιγοπροβατοτροφία 
η συσκευασία και η ελληνικότητα

Ο Τάσος Χανιώτης. ∆ιευθυντής, 
Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας 
& Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Ο Γιάννης Σκούφος, 
καθηγητής στο 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 
µίλησε στην Agrenda για 
την ανάγκη τυποποίησης 
του ελληνικού κρεάτος.
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Προσπάθειες διεκδίκησης µιας νέας 
περιβαλλοντικής ενίσχυσης για τους 
κτηνοτρόφους αλλά και την διατήρη-
ση των συνδεδεµένων ενισχύσεων σε 
όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα µε συ-
νέχισή τους και στη νέα ΚΑΠ περιό-
δου 2021-2027 αναµένεται να κατα-
βάλει το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης το προσεχές διάστηµα.

Επιπλέον, στο διεθνές συνέδριο 
για το κρέας (UECBV), η Υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, 
κ. Φωτεινή Αραµπατζή,  χαρακτήρι-
σε «επιβεβληµένο τον επαναπροσ-
διορισµό του παραγωγικού µοντέ-
λου της χώρας µας στην κτηνοτρο-
φία» και προανήγγειλε την εκπόνη-
ση στρατηγικού σχεδίου. «Είναι δέ-
σµευση της Κυβέρνησης, αφενός, οι 
συνδεδεµένες ενισχύσεις σε όλα τα 
κτηνοτροφικά προϊόντα να διατηρη-
θούν και  να συνεχιστούν και στη νέα 
ΚΑΠ 2021-2027. Αφετέρου, η Ελλά-
δα να διεκδικήσει την εισαγωγή στη 
νέα ΚΑΠ µιας νέας περιβαλλοντικής 
ενίσχυσης για την αναγνώριση του 
σηµαντικού ρόλου, που διαδραµατί-
ζουν οι κλάδοι της κτηνοτροφίας στη 
διατήρηση εκτεταµένων περιοχών µε 
φυσικά γεωγραφικά µειονεκτήµατα, 
που είναι και το ζητούµενο στο νέο 
πλαίσιο, που διαµορφώνεται. Σύµ-
µαχοί µας σ’ αυτό είναι οι Γάλλοι, οι 
Iρλανδοί, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί», 
επισήµανε η κ. Αραµπατζή.

Παράλληλα, προανήγγειλε πρωτο-
βουλίες από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων στην κατεύ-
θυνση «να αναδείξουµε το ζωτικής ση-
µασίας έργο, που επιτελούν ειδικά οι 
Έλληνες κτηνοτρόφοι και κυρίως οι 
αιγοπροβατοτρόφοι.

Υπενθυµίζεται ότι αυτή η µορφή της 
ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας, κατά 
βάση εκτατική, έχει αναγνωρισθεί α-

πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αναµ-
φισβήτητα προσφέρει περιβαλλοντική 
προστιθέµενη αξία,  συµβάλλει στην 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και του 
τοπίου σε περιοχές είτε µε γεωγραφι-
κά µειονεκτήµατα είτε µε λιγότερο εύ-
φορες εκτάσεις, καθώς και στην αντι-
µετώπιση φαινοµένων, όπως η διά-
βρωση του εδάφους ή οι πυρκαγιές. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο τεκµηριώνουµε 
-γιατί πρέπει πλέον  µε επιχειρήµατα 
να διεκδικούµε - την χορήγηση των 
συνδεδεµένων ενισχύσεων στην αι-
γοπροβατοτροφία και την διεκδίκηση 
της περιβαλλοντικής ενίσχυσης» είπε 
χαρακτηριστικά.

Στα πρότυπα της Ιρλανδίας 
στρατηγικό σχέδιο

Η κ. Αραµπατζή ανέδειξε στην οµιλία της 
τη σηµασία «εκπόνησης στρατηγικού σχε-
δίου για την ελληνική κτηνοτροφία, στα 
πρότυπα ανάλογων σχεδίων άλλων χω-
ρών, όπως της Ιρλανδίας, που έχει επιτύ-
χει εξαιρετικές επιδόσεις τα τελευταία χρό-
νια µε το 90% του γάλακτος να εξάγεται». 
Όπως υπογράµµισε, «το µερίδιο της ζωι-
κής παραγωγής στο σύνολο του πρωτογε-
νούς τοµέα της Ελλάδας ανέρχεται µόλις 
στο 30%, ενώ στα ώριµα µοντέλα γεωργί-
ας το αντίστοιχο ποσοστό είναι το διπλά-
σιο καθώς η ζωική παραγωγή είναι δρα-
στηριότητα υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Διατήρηση συνδεδεμένων σε συνδυασμό 
με ένα ειδικό πρόγραμμα ενισχύσεων 
Περίοπτη θέση στην κτηνοτροφία υποσχέθηκε η Αραμπατζή στο Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ
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Μείωση του πήχη εκπροσώπησης στις ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις
Μειωµένο το ποσοστό εκπροσώπησης για την αναγνώριση της λειτουργίας ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης, θα προβλέπει το νέο πλαίσιο, για 
την οργάνωση τους όπως παραδέχθηκε την Παρασκευή 8 Νοεµβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, από το βήµα του ∆ιεθνούς 
Συνεδρίου στην Αθήνα για την αγορά του κρέατος. Από το βήµα του ∆ιεθνούς Συνεδρίου της Ε∆ΟΚ/UECBV, ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης,  Μάκης Βορίδης ανέφερε πως µέχρι το τέλος Νοεµβρίου θα είναι έτοιµο το νοµοθετικό πλαίσιο για τις ∆ιεπαγγελµατικές 
Οργανώσεις, µαζί µε το συνεταιριστικό νόµο, ενώ  απηύθυνε πρόσκληση για την µεγαλύτερη δυνατή αντιπροσώπευση των Εθνικών 
∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων. Μάλιστα, υπογράµµισε ότι σε πρώτη φάση θα είναι µειωµένο το ποσοστό που απαιτείται για την αναγνώριση 
τους. Ο χαµηλός πήχης εκπροσώπησης µεσοπρόθεσµα, σε διάστηµα 4-6 ετών, θα χρειαστεί ωστόσο να αυξηθεί εξήγησε.
Ο υπουργός  κατά την παρέµβαση του, επεσήµανε τα οφέλη που προκύπτουν για τη χώρα µας από την εµπορική συµφωνία Κίνας – 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραµµίζοντας τις σηµαντικές προοπτικές που ανοίγονται για τους Έλληνες κτηνοτρόφους, δεδοµένου ότι στην λίστα 
µε τα υπό προστασία προϊόντα περιλαµβάνεται και η ελληνική φέτα.

Από ελευθέρας βοσκής 
σε σταβλιζόµενοι 
οι µαύροι χοίροι
Να κλείσουν στους στάβλους 
τους χοίρους τους 
υποχρεώθηκαν οι χοιροτρόφοι, 
γεγονός που δηµιουργεί 
δυσκολίες σε µονάδες 
παραγωγής κρέατος από µαύρο 
χοίρο. Ένα προϊόν που έχει 
ταυτιστεί µε την ποιότητα και το 
niche και κερδίζει την αγορά µε 
πιστοποιήσεις µεταξύ άλλων και 
της ελευθέρας βοσκής έχει ήδη 
αλλάξει προσανατολισµό, στις 
προσπάθειες προστασίας της 
εγχώριας χοιροτροφίας από την 
αφρικανική πανώλη των 
χοίρων η οποία βρίσκεται 1,2 
χιλιόµετρα έξω από τα σύνορα 
της χώρας. Σύµφωνα µε 
χοιροτρόφους η κατάσταση 
διαφέρει κάπως από την 
πραγµατικότητα που 
παρουσιάζει το υπουργείο το 
οποίο αυτοσυγχαίρεται για τον 
τρόπο αντιµετώπισής της. 
Μάλιστα όπως εξήγησαν στην 
Agrenda αναγκάστηκαν 
ορισµένες µονάδες να 
αλλάξουν τη διαδικασία 
εκτροφής προκειµένου να 
προστατεύσουν το κοπάδι τους, 
ενώ οι προσλήψεις µερικών 
δεκάδων κτηνιάτρων δεν 
κρίνονται καθησυχαστικές.  

Για ειδικά 
«πράσινα» 
προγράµµατα για 
κτηνοτρόφους 
µίλησε 
η υφυπουργός.
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